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 وتقديرر ــشك
ككفقنا إل٘تامو، من ، رفة كأعاننا على إ٧تاز ىذا البحثاٟتمد هلل الذم أانر لنا درب العلم كا١تع

ما كاف  هاتقدير لآلخرين فإف أٚتلالشكر ك الاس ال يشكر هللا، عندما نبحث عن كلمات النٌ ال يشكر 
ناء، كمن كر كالثٌ كلمات الش    وقَت كأبرؽًٌ بكل االحًتاـ كالتٌ  ؛ابعة من قلوبناعن صدؽ ا١تعاين النٌ  ان معب 

قدير سائلُت الش كر كالتٌ أبٝتى عبارات يل عيد ببلٌ كتور الٌ قلوب ملؤىا اإلخاء نتوجو إىل مشرفنا الدٌ 
حة كالعافية.  ا١توىل عزَّك جلَّ لو دكاـ الصًٌ

كر إىل كل الذين كانت ٢تم بصمة يف ىذا البحث فجزاىم الشٌ زيل ـ ّتكما ال يفوتنا أف نتقدٌ 
لهم ٔتناقشة ىذا البحث كتصويب جنة ا١تناقشة على تفضٌ ا خَت اٞتزاء، كما نشكر أعضاء اللٌ هللا عنٌ 

 كر كاالمتناف إىل كل من ساعدان من قريب أك بعيد.نتوجو ّتزيل الشَّ أخطائو، كما 

 

 

 

  ىالة صاٟتيضاكية قريرة ك 

 

  



 إهـــداء

 سليم.بلة كأزكى التٌ صٌ د عليو أفضل الل األمانة حبيبنا كقدكتنا ٤تمٌ سالة كأدٌ غ الرٌ ىل من بلٌ إ

مي كمواصلة الدراسة، أسكنهما هللا                                             ذين كاان سببا يف تعلٌ إىل ركح كالدمَّ اللٌ 
 .الفردكس األعلى

 .لدينان ىم سندم يف اٟتياة بعد الو ذيائي الٌ شقٌ كل أ  إىل

عليم العايل دكف أساتذٌب كمشاٮتي من مرحلة االبتدائي كصوال إىل مرحلة التٌ  ؛مٍت حرفاإىل كل من علٌ 
 سبلمية.العاملُت يف معهد العلـو اإل كلٌ استثناء، كإىل  

 ىدم ىذا العمل ا١تتواضع.إىل كل ىؤالء أي 

 

 

 ضاكية قريرة 
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 إهـــداء

ا
اوادِّي ا

قاؿ إال يف هناية األحداث كأان أرل نفسي دائما يف البداية ال أستطيع أف أقوؿ لكما شكرا فهي ال تي 
يف كل ٟتظة أقضيها معكما أهنل كأتعلم  ب كأظل  ل من خَتكما كعطائكما الذم ال ينضى أهنٍ 

 ا١تيوؿ العلمي كشجعٍت على ٦تارسة األنشطة ا١تتنوعة منذ صغرم. الكثَت.... فمن غَتكما زرع يفٌ 
ازوجي

 ب.صٌ الصور من  يل الكثَتداد كالعطاء ... قدـ ىل أركع من جسد اٟتب بكل معانيو فكاف السٌ إ
 بل سأعيش الشكر معك دائما. ..شكرا.أف أقوؿ  احملبة؛ك  .مل ..األك 

اأطفايل
 ..ما يف عمرم. ٙتن. أ.هما القوة كاالستمرار ٭تي كبتوؿ.نتُت استمد مىل العينُت اللٌ إ

اإخراين
 .ىل من شاركتهم كل حياٌب ٛتاكم هللاإال تغيب... كا٠تَت ببل حدكد...  ىل احملبة اليتإ

 أىديكم ٚتيعا ىذا العمل ا١تتواضع.
 

  ىالة صاٟتي 

                                                                         

 



 ابد غ اادعيبي الخصاادبحثػم

 

 تسلطية كذلك بحًٌ كصحابتو لؤلزمات الصًٌ  يب عرؼ على إدارة النٌ راسة إىل التٌ هتدؼ ىذه الدٌ 
الصحية لغة كاصطبلحا، كما بوم كإدارة األزمات وء على اٞتوانب اآلتية: بياف مفهـو ا٢تدم النٌ الضٌ 

فس كما ٭تيط هبا كبذكر بعض ما ريفة ابٟتفاظ على سبلمة النٌ بوية الشٌ نة النَّ كٌضحت اىتماـ السٌ 
 كاالطبلع علىعاـ بعناية، ة، ككيفية اختيار نوع الطٌ ة كالعامَّ ظافة ا٠تاصَّ حثت عليو السنة النبوية كالنَّ 

كاٞتوع الذم أمرض   ؛كعهد صحابتو من بعده يب النَّ ة اليت كقعت يف عهد حيًٌ بعض األزمات الصًٌ 
ى ا١تدينة اليت أشار ٢تم فيو بشرب أبواؿ اإلبل، كطاعوف عمواس حابة يف أزمة حصار قريش، كٛتيَّ الصَّ 

، حابة ظاـ من الصٌ القادة العً  الذم كاف يف عهد ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب كالذم قضى على جل  
ية بوابء  حٌ م يف إدارة األزمات الصٌ و م النبدٍ ا٢تمادة، ٍب ربطنا عاـ الرَّ  اء القحطديد جرَّ كاٞتوع الشٌ 

كىذا من ابب  عاـ؛ 1400ا١توجودة منذ عاليم ىذا ا٢تدم كىذه التٌ  كوركان؛ ككيف انتهج العامل 
]النجم:  چييوحىى   كىٍحيه  ًإالَّ  ىيوى  ًإفٍ  ا٢ٍتىوىل   عىنً  يىنًطقي  كىمىاچ ب النبوم كمصداقا لقولو تعاىل:إعجاز الطٌ 

حليلي كا١تنهج ارٮتي كالوصفي التٌ راسة ًب االعتماد على ا١تنهج التٌ ، كمن أجل ٖتقيق ىذه الدٌ [3-4
ريعة اإلسبلمية ٘تتلك أسباب ا٠تلود كالبقاء الشٌ  ىي أفَّ ا١تتوصَّل إليو االستقرائي، ككانت من أىم نتائج 

ا عاٞتت كل القضااي اليت ٗتص   ٔتقاصدىا ككسائلها لصبلحيتها لكلٌ  البشر سواء  زماف كمكاف، كأهنَّ
نيوية أك األي   خركية.الد 

 

 

 

 

 

 
 



 ملخصاادبحثاابدلغ ااإلجنلياة 

 

 

This study aims to identify the administration of the Prophet, may 

God bless him and grant him peace, and his companions for health 

crises by highlighting the following aspects: 

The explanation of the concept of the Prophet’s guidance and the 

management of health crises in language and terminology, it also 

clarified the concern of the honorable Sunnah of the Prophet in 

preserving the safety of the soul and its surroundings by mentioning 

some of what the Prophetic Sunnah urged, such as private and public 

hygiene, and How to choose the type of food carefully. Also, learning 

about some health crises that occurred during the era of the Prophet, 

may God bless him and grant him peace, and the era of his 

companions after him like the starvation that sickened the 

Companions in the crisis of the siege of Quraish, the fever of the city 

in which he indicated to them to drink camel urine, the plague of 

Emmaus, which occurred during the era of Caliph Omar Ibn Al-

Khattab, and which killed most of the great leaders of the 

Companions, may God be pleased with them and the severe hunger 

due to drought in the year of Ramada. Then, we linked the guidance of 

the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him and his 

companions, in managing health crises with the Corona epidemic and 

How did the world follow this guidance and these teachings back to 

the time 1400 years ago. This is part of the miraculousness of the 

Prophet’s medicine in order to verify and corroborate the words of the 

Most High: )And he does not speak out of desire, for it is nothing but a 

revelation that is revealed) ]An-Najm 3-4]. In order to achieve this 

study, the historical, descriptive, analytical and inductive methods 

were relied on. One of the most important results of the study was that 

Islamic Sharia possesses the reasons for immortality and survival with 

its purposes and means, as it is valid for every time and place. It dealt 

with all issues that pertain to humans, whether worldly or 

eschatological issues. 
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 ػقِّمػ ام

 

 

 

 ب

كمن سيئات أعمالنا،  إفَّ اٟتمد هلل ٨تمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ ابهلل من شركر أنفسنا    
من يهده هللا فبل مضٌل لو، كمن يضلل هللا فبل ىادم لو، كنشهد أٌف ال إلو إال هللا كحده ال شريك 

 دا عبده كرسولو، كبعد:٤تمٌ  لو، كنشهد أفٌ 

ا قػىٍوالن  كىقيوليوا اّللَّى  اتػَّقيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػ هىا ايى  چ  ذينيوبىكيمٍ  لىكيمٍ  كىيػىٍغًفرٍ  أىٍعمىالىكيمٍ  لىكيمٍ  ييٍصًلحٍ  سىًديدن
         [77-77ألحزاب:]ا  چ عىًظيمنا فػىٍوزنا فىازى  فػىقىدٍ  كىرىسيولىوي  اّللَّى  ييًطعً  كىمىن

، كشٌر األمور ٤تداثهتا، ككٌل ٤تدثة د فإفَّ أصدؽ اٟتديث كتاب هللا، كخَت ا٢تدم ىدم ٤تمٌ 
 ار.ضبللة يف النٌ  بدعة، ككل بدعة ضبللة، ككلٌ 

خَت ما بيذلت لو األكقات ْتثا كفهما دراسة ىدم الٌنيب ملسو هيلع هللا ىلص كسَتتو، كاستنباط توجيهاتو 
سبلمية ة اإلبوية ا١تتنوعة، كقد ىيأ هللا لؤلمَّ كنصائحو من األحاديث ا١تركية عنو، كاألخذ ابلفوائد الًتَّ 

نن حاح كالس  يف مؤلفات قٌيمة، كالصًٌ كأحاديثو   قضوا حياهتم يف ٚتع سَتة النيبأفذاذ علماء 
ية األزمات كموضوعات ٥تتلفة   نقلتكاليت كا١تسانيد،  صور، اليت كاجهت ا١تسلمُت عب العالٌصحًٌ

كاختلفت فهـو البشر يف التَّعامل  كثَتةأمراض كأكبئة  كقد انتشرت  كبياف ىديو يف عبلج األمراض.
ا١توازين على ٥تتلف األصعدة كيف كل اجملاالت،  اليت قلبت كلٌ  ، كلعل آخرىا جائحة كوركانمعها
اليت احتاج الناس بية كاالجتماعية رعية كالطًٌ كلية كالشَّ ب عليها اٗتاذ ٚتلة من ا١تواقف كالقرارات الدَّ فًتتٌ 

 جاءتقد ك  .عامل مع ا١تصاب هبارؽ الوقاية من األمراض ككيفية التَّ منها طي كمعرفتها؛  إىل بياهنا
نفس البشرية حفظ الَّ ٔتقاصد ٚتَّة من بينها مقصد ية ٔتجموع نصوصها كأحكامها ريعة اإلسبلملشَّ ا

يعانيو العامل اليـو من أحداث غَت مسبوقة بسبب   ما كيف ظلًٌ  .من كلًٌ ما ييهددىا أك ييلحق هبا األذل
اٟتديثة للتصدم ٢تذه كالعلمية كثرة انتشار األكبئة كاألمراض،  كابلرغم من كل احملاكالت الطبية 

بوية القائمة من انتشارىا، كنظرا للعناية النَّ  للقضاء عليها أك اٟتدًٌ البلزمة دابَت األكبئة مل يصلوا إىل التٌ 
يف  يب ة كٛتايتها كحفظها أردان أف ندرس ىذا ا١توضوع من خبلؿ بياف ىدم النٌ شؤكف البشريٌ على 

ية ٢تم ١تسلمُت إىل سبل الوقاية كاٟتماا عامل معها، كتوجيهو ة، ككيفية التٌ يَّ حًٌ إدارة األزمات الصًٌ 
ثبات مكانة (، كإ79-كوفيد) انتشار كابء كوركانيف ظلًٌ كاقعنا اليـو سقاطها على كإ ،كجملتمعاهتم

ر يف أجهزة الكشف كما كصل إليو من تطوٌ  ،ب اٟتديثمع ما أثبتو العلم كالطٌ  بوية مقارنةن ة النٌ نٌ السٌ 
بريا"اذلِّياادن اكا١تخابر كاكتشافات لؤلدكية، لذلك اجتهدان للبحث يف ىذا ا١توضوع ٖتت عنواف: 

 يفاإدايةااألزماتاادصحي ".
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ا:اأمهي اادلرضرعاال.أو ا

ا:ٌبما أيتكمن أ٫تية ا١توضوع في

الوقاية منها كىو عامل مع األمراض كطرؽ يف التَّ  يب م النَّ كىو ىدٍ  تعلق ا١توضوع أبمر مهمٌ  (7
 .لو هللا هبافس اليت ككٌ مسلم يف حياتو؛ لكي ٭تفظ النٌ  الذم ٭تتاجو كلٌ 

بوية يف ة النٌ نٌ عناية السٌ  إرتباط ا١توضوع ٔتايشغل اإلنساف يف ىذا الزمن ابلذات عن كيفية  (2
 عامل مع األكبئة.التٌ 

ا:إشكادي اادبحثا.اثنيا

الذم ك يزيد بسب انتشار فَتكس كوركان ١تدة عامُت أيف ظل الظركؼ الرَّاىنة اليت عاشها العامل 
اء كا١تختصُت كا١تسؤكلُت يف كيفية التَّصدم لو كمقاكمة انتشاره كإدارة األزمة إىل برًٌ األماف، حَتَّ األطبٌ 

و علماء اإلسبلـ إىل ربط ىذه األزمة كالبحث ع بوم م النَّ حلوؿ ٢تا من خبلؿ العودة إىل ا٢تدٍ  نإتَّ
 من انتشارىا.  عامل مع األمراض كاٟتدًٌ  كيفية التَّ ريف يفالشَّ 

 اإلشكاؿ اآلٌب:٦تَّا سبق ٯتكننا طرح 

 ؟ يف عهده ية كالنوازؿ ا١ترضيةحٌ األزمات الصٌ مع   كيف تعامل النَّيب 

 كيندرج ٖتت ىذا اإلشكاؿ الرٌئيس عدة تساؤالت كىي:

 بوم اإلدارم للوقاية من األمراض؟م النٌ ما مفهـو ا٢تدٍ  -

ية حًٌ كا١تسلمُت مع األزمات الصًٌ  كما ىي طريقة تعامل النَّيب  ةيٌ حًٌ ما مفهـو األزمة الصًٌ  -
 اليت كقعت؟

كاألكبة اليت كقعت يف عصران؛   ةيٌ حًٌ ة النٌبوية حلوؿ كعبلج لؤلزمات الصًٌ نٌ ىل يوجد يف الس   -
 كوابء كوركان؟

 اريخ اإلسبلمي؟كاجهت ا١تسلمُت عب التٌ  ية اليتحٌ بوية ابألزمات الصٌ ة النٌ نٌ ما مدل عناية السٌ  -

ية يف العامل مع ما كصل إليو من حٌ بوم يف إدارة األزمات الصٌ م النٌ فاعلية ا٢تدٍ  ما مدل -
 كمتطورة؟اكتشافات علمية كبَتة 
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 ث

اشدين بوة كعصر ا٠تلفاء الرٌ ية اليت كاجهت ا١تسلمُت يف عصر الن  ما طبيعة األزمات الٌصحٌ  -
 كمن بعدىم؟

 ؟ األكبئة كاألسقاـمن انتشار  كصحابتو يف اٟتدٌ  يب حرص النَّ كيف كاف  -

اا:أسبابااختياياادلرضرعااثدثا.

اادذاتي :األسباباا (1
 يف إدارة األزمات الصحية. يف بياف ىديو  حب التطلع -
 غبة يف دراسة ىذا ا١توضوع.الرٌ  -
ر ا١تطَّلع على ىدم النيب الرٌ  - تعاملو مع األكبئة يف  غبة يف ا١تشاركة ببحث علمي ييبصًٌ

 كاألمراض ككيفية الوقاية منها كمن ٍبَّ ٖتقيق إضافة علمية للمكتبة اإلسبلمية.
ااألسباباادلرضرعي :ا (2
ين معرفة ىديو ين" كمن الفقو يف الدٌ و يف الدٌ همن يرد هللا بو خَتا يفقًٌ " بقوؿ النيب  عمبلن  -
  كىي كابء كوركان.أال  ؛النوازؿيف معاٞتة الوابء؛ خاصة ك٨تن نعيش اليـو انزلة من 

 اليت تناكلت تلك الفًتات ا١توبوءة.ك اريخ عامل اليت نستخرجها من كتب التٌ اإلحاطة بطرؽ التٌ  -
 صدم ٢تا كالوقاية منها.كركد أحاديث شريفة يف كيفية التعامل مع األكبئة عموما كالتٌ  -
 ية منها.حٌ الصٌ ة عامل مع األزمات كخاصٌ يف التٌ  يب كركد كقائع اثبتة عن النٌ  -
 كعهد صحابتو. ة اليت كقعت يف عهده حيٌ صعوبة اإلحاطة ابألزمات الصٌ  -

ا: ما أيٌبتكمن أىداؼ ا١توضوع في:اأىِّاؼاادلرضرعا.يابعا

 يف حلًٌ ا١تشكبلت الوابئية. يب إبراز الدَّكر الفعَّاؿ للنٌ  -

ية مع األزمات يب قة بكيفية تعامل النَّ حاديث ا١تتعلًٌ ٚتع األ - حًٌ  .الصًٌ
عامل مع بلمة، كطرؽ التَّ دابَت االحًتازية للسٌ ابلتٌ  كشرعيان  نشر الوعي يف أكساط ا١تسلمُت دينيان  -

 ستجد ٢تم عب كل العصور.ما يي 

حيَّة كاألساليب الوقائية من خبلؿ األحاديث النبوية.إبراز ا٢تدٍ  -  م النَّبوم يف الًتبية الصًٌ

 ة من خبلؿ األمثلة ا١تدركسة.بويٌ ة النٌ نٌ ي يف السٌ حٌ الصٌ  إظهار ٙتار كفوائد ا١تنهج الوقائي -

ا:ابق ياساتاادس اادِّ  اا.خامسا
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ىذا ا١توضوع استقبلال؛ إال أنو  مل نقف على أم دراسة تكلمت على، بعد البحث كاالطبلع
 :بعض حيثياتو مثل لو يفيوجد دراسات مشاهبة 

 بليب، الطبعة الثانيةد الصٌ علي ٤تمٌ السَتة النبوية كعرض ككقائع كٖتليل أحداث للدكتور   (7
 ـ( عن دار ابن كثَت دمشق سوراي.2779/ػى7347)

كلية األدب كالعلـو حثة مرمي بنت دمحم سعيد العويف،  طاعوف عمواس دراسة موضوعية للبا  (2
 االنسانية، جامعة طيبة ا١تملكة العربية السعودية.

يف ضوء السنة النبوية، د.  (79يد كوف)أثر ا٢تدم النبوم يف التعامل مع جائحة كوركان   (4
 )اٞتزائر(. مليكة زيد، جامعة الوادم

كفق ا١تنهج النبوم كاالستفادة منو  (79كوفيد )دابَت االحًتازية للوقاية من كابء كوركان التٌ   (3
 )اٞتزائر(. يف الوقت ا١تعاصر، د. مليكة زيد، جامعة غليزاف

سبلمية، للباحث: ايسُت ا٠تليفة، ريعة اإلضوء الشٌ التدابَت الوقائية من األمراض الوابئية يف   (5
 دابَت.دابَت كاالحًتازات من األكبئة، كذكر ضركرة الوعي كالثقافة هبذه التٌ تناكؿ فيها التٌ 

سبلـ يف مواجهة أكبئة العصر، للباحث: أٛتد علي سليماف، حيث نصَّ يف منهج اإل  (6
 دراستو على بياف ا١تنهج الصحيح يف مواجهة األكبئة.

ا:تية٢تذا ا١توضوع على ا١تناىج اآل اعتمدان يف دراستناا:بحثادلنوجاادلتبعايفاادا.سادسا ا

ا١تنهج الوصفي: كالذم استطعنا من خبللو أف نعطي صورة حوؿ ا١توضوع، كذلك من  .7
 بوم، كفَتكس كوركان كغَتىا.م النَّ الٌتعريف اب٢تدٍ ألكبئة كالطواعُت، ك كصف اخبلؿ 

كلم كالتٌ  اشدين، كسَتة ا٠تلفاء الرَّ  ن خبلؿ قراءة سَتة النيب م كذلكا١تنهج التارٮتي:  .2
 على اتريخ الوابء يف عصره كالعصر اٟتايل.

كصحابتو  سوؿ بوية، اليت قا٢تا الرٌ ا١تنهج االستقرائي التحليلي: كذلك بتتبع األحاديث النَّ   .4
  ٌٖتليل األحاديث كشرحها ،كٖتليل األقواؿ كاألفكار. ، ك عامل معهايف األكبئة كالت 

ا:خط اادبحث سابعا.

 .منت مقدمة كمبحثُت كخا٘تةبعد اختيار ا١توضوع سران يف دراستو كفق خطة تضٌ 
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ة الفرد بوية بصحٌ نة النَّ راسة كعناية الس  عريف ٔتصطلحات الدٌ التٌ اتناكلنا فيوالادلبحثااألو اف
 راسة كعرفنا فيو كلعريف ٔتصطلحات الدٌ التٌ تكلَّمنا فيو عن ا ممنهؿ األكٌ  ؛ُتمطلبكذلك يف كاجملتمع، 

بوية ة النَّ نَّ مظاىر اىتماـ الس   نا فيوفتناكلاين ا١تطلب الثَّ ة لغة كاصطبلحا. كأمَّا ا١تصطلحات ا٠تاصٌ 
بوم يف إدارة نَّ م الا٢تدٍ فقد خٌصصناهي للحديث عن  اينادلبحثاادث ا كأمَّا ة الفرد كالبيئة كاجملتمع.بصحٌ 

مع أزمة  يب تعامل النَّ بُتَّ ؿ ا١تطلب األكٌ  ؛لبامط ثبلث كذلك يف ية كاألكبئة،حٌ األزمات الصٌ 
بوم يف تعامل م النٌ ا٢تدٍ  فكاف حوؿ بياف اينا١تطلب الثَّ أمَّا ة كٛتيَّى ا١تدينة، ك حصار قريش ١تسلمي مكٌ 

عامل مع بوم يف التَّ م النَّ ا٢تدٍ  فقد أٍكضح الثا١تطلب الثٌ أمَّا ية كاألكبئة، ك حٌ حابة مع األزمات الصٌ الصٌ 
 وصيات.تَّ التائج ك نَّ كاليت تضمَّنت أىمَّ الا٘تة يف األخَت ا٠تجائحة كوركان، ك 

ا:ياس ِّ ااداعرابتصا.اتسعا

 كلعٌل أ٫تها: كاجهتنا صعوابت من خبلؿ دراستنا ٢تذا ا١توضوع 

  على عناصر البحث.صعوبة ٚتع ا١تادة العلمية، كطريقة تقسيمها 

 ىذا كصلَّى هللا على سيدان ٤تمَّد كعلى آلو كصحبو كسلَّم تسليما كثَتا.

ا



  

 

 

 ابرة ابصح ان اادن اياس اوعناة اادسُّاعيةفامبصطلحاتاادِّ  ال:اادت اادلبحثااألو ا
 .واجملتهمعادفيدا

 ةتضهمن:ا

 ا.راسةعريف ٔتصطلحات الدٌ التٌ ال:ادلطلبااألو ا

 .بوية بصحة الفرد كاجملتمعة النٌ مظاىر اىتماـ السنٌ اين:اادلطلباادث ا

 

ا
 

ا
ا
ا
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ا:ياس عيةفامبصطلحاتاادِّ اادت اال:ادلطلبااألو ا

ا:اصطالحغ اوادبرياياادن ال:اتعيةفااذلِّ اادفيعااألو ا

ا:دغ  اا.الأو ا

 .1السَتة كالطريقةا٢تٍدم يف اللغة ٔتعٌت  

 . كمنو: "كاىتدكا هبىٍدم عمَّار".2دىلى ىىٍدمى فبلف أم سار سَتتىوي كيقاؿ: ىى 

 .3فيقاؿ كلقد أضاء لك الطريق كأهنجت اللة،كالدٌ شاد م ٔتعٌت الرٌ كأيٌب ا٢تدٍ 

ا:ا اصطالحاا.اثنيا

ريقة من أقواؿ كأفعاؿ كتقرير، كتعتب الطَّ  ىو سَتة النيب يف االصطبلح بوم م النٌ مفهـو ا٢تدٍ  
دم ىدم دمحم كأحسن ا٢ت››قاؿ:  في حديث عبد هللا فبعها يف معاٞتة أمر من األمور، اليت اتٌ 

كقيل ىي: الطريق األقصر كاألصوب كاألسلم الذم يوصل اىل األىداؼ كالغاايت لتحقيق  .4 ‹‹ملسو هيلع هللا ىلص
 .5ا٢تدل كا٢تداية، كنفي الضبلؿ كاالضبلؿ

ا:اين:امفورمااإلدايةاواألزم ادفيعاادث ا

عتب اإلدارة من ا١تصطلحات ا١تتداكلة على ألسنة الكثَت من ا١تتحدثُت، كالباحث يف ىذا اجملاؿ تي 
الباحث التدقيق من على يرل أنو مصطلح عاـ يطلق على العديد من األمور، كمن ىنا يلتـز 

 : أيٌباالصطبلحية كبياف ىذا فيما غوية ك الناحيتُت اللٌ 

                                                             
النشر: دار  األنصارم الركيفعى اإلفريقى،لساف العرب، حملمد بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٚتاؿ الدين ابن منظور ينظر  1

 .354:ص، 15ىػ، ج:  1414- 3بَتكت، ط:  –صادر 
القادر اٟتنفي الرازم، تح: يوسف الشيخ دمحم، دار النشر: يب بكر بن عبد أبن  بو عبد هللا دمحمأ٥تتار الصحاح، زين الدين  2

 .325، ص: 1ـ، ج: 1999-ق1420، 5الدار النموذجية، بَتكت، صيدا، ط: -ا١تكتبة العصرية 
اتج العركس من جواىر القاموس، ٤تٌمد بن ٤تٌمد بن عبد الرزٌاؽ اٟتسيٍت، الزَّبيدم، تح: ٣تموعة من احملققُت، الناشر: دار  3

 .282، ص: 40ا٢تداية، ج: 
 .25، ص: 8، ج:6098ابب يف ا٢تدم الصاحل، رقم اٟتديث: كتاب األدب، صحيح البخارم،   4
العيد ببليل، أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو االسبلمية ٗتصص كتاب  بُت ا٢تدم النبوم كالعلم اٟتديث،حفظ الصحة  5

 .05ـ. ص: 2020-2019ق/ 1441-1440)  01(٠تضر ابتنة ، جامعة اٟتاجٛتيداتوكسنة، إشراؼ مصطفى 
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ا:غ  اد اتعيةفااإلدايةاا.الأو ا

 . 1يء ابلشيء من حىواليوعلى إحداؽ الشَّ  اء أصل كاحد يدؿ  اؿ كالواك كالرَّ الدَّ  )دكر(

ٍعليو ميدىكَّرا. كيف اٟتديث:   ًإف الزَّمافى قىًد اٍستىدار كىهيئتًو يوـى خىلقى اّللَّي السَّمىاكىاًت ››كتٍدًكيري الشيء: جى
 . 2‹‹كاألىرض

ارى يىٍستىدً  : دىارى يىديكر كىاٍستىدى يري ٔتىٍعٌتن ًإذا طىاؼى حىٍوؿى الشٍَّيًء كًإذا عىادى ًإىل اٍلمىٍوًضًع الًَّذم ابتدأى يػيقىاؿي
 ًمٍنوي. 

اكىرىةي: اٍلميعىاٞتىىةي يي ك  يدى
 .3قاؿ: التٍَّدًكرىةي: اجمللسي كميدىاكىرىةي الش ؤيكف: ميعىاٞتىىتػيهىا، كا١ت

 :ا ااصطالحتعيةفااإلدايةاا.اثنيا

"اإلدارة تعٍت توفَت نوع من ابقو٢تما: دركيش كالدكتورة ليلى تكبل،كرمي كتور عبد العرفها الدٌ 
 .4"عُتَّ نسيق بُت اٞتهود البشرية ا١تختلفة من أجل ٖتقيق ىدؼ مي عاكف كالتٌ التٌ 

ىل نصوص القرآف الكرمي كتوجيهات إاإلدارة اليت تستمد  إفٌ " نُت بقولو:كيعرفها ٚتيل أبو العي
شريع األساسياف ال ريب إهنا إدارة عقيدة يف مقامها األكؿ... مصدرا التٌ  ريفة، ك٫تابوية الشٌ نة النٌ السٌ 

 5."فاإلسبلـ مل يقتصر على العبادات فقط بل ىو نظاـ شامل ككامل للحياة

اا

                                                             
 معجم مقاييس اللغة، البن فارس القزكيٍت الرازم، أبو اٟتسُت، تح: عبد السبلـ دمحم ىاركف الناشر: دار الفكر 1

 .310 ، ص:2ـ. ج: 1979ىػ/1399
 السماكاتاف عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهرا يف كتاب هللا، يـو خلق : )ابب قولوكتاب تفسَت القرآف، صحيح البخارم،   2

 . 66: ، ص6، ج: 4662، رقم اٟتديث: (كاألرض منها أربعة حـر ذلك الدين
 . 296/297ص:  ،4لساف العرب البن منظور، ج:  3
، ص: ػى1438ـ/ 2017، 1، ط: إدارة ا٠تدمات الصحية ١تصطفى يوسف كايف، الناشر: دار اٟتامد للنشر كالتوزيع عماف4

27 . 
 .56ص:  ـ، 2002 ا٢تبلؿ بَتكت، كمكتبة دارالناشر: ، 1 :ط ،جودت ٚتيل العينُت ، أبوكالسنة القرآف من اإلدارة أصوؿ 5
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 :دغ  اتعيةفااألزم اااثدثا.

 .1دة كالقحطالشٌ كاألزمة يف اللغة تعٍت 

 .2أزمة سياسية. أزمة نفسية  دة،كالشٌ يق الضٌ  القحط،األزمة ٚتع أـز كإـز كأزمات: 

( كأما ا٢تمزة كالزاء كا١تيم فأصل كاحد، كىو الضٌ    .3يء بشدة كالتفاؼيء من الشٌ يق كتداين الشٌ )أـز

: السٌ  . كأـز عليهم العاـ كالدىر أيـز أزما كأزكما: اشتد قحطونوف الشٌ كاألكاـز  .4دائد كالبواـز

 .5«ككاف أبو طالب ذا عياؿ ،قريشا أصابتهم أزمة شديدة إفٌ »ىد كمنو حديث ٣تا

 :ا ااصطالحيابعا:اتعيةفااألزم ا

ية متأتٌ  اب١توازين،صيب األفراد كاٞتماعات مؤدية إىل اضطراب يف األكضاع كاخبلؿ ىي شدة تي  
ؿ كموقف حاسم ألجل اٟتد من مقتضية اٗتاذ قرار فعاٌ  اٟتياة،ة من ٣تاالت على نواح كجهات عدٌ 

ا.6عي من التقليل يف ا٠تسائر قدر ا١تستطاعتفاقمها كالسٌ 

اا

                                                             
الناشر: دار العلم  عطار،تح: أٛتد عبد الغفور  الفارايب،ٝتاعيل بن ٛتاد إأبو نصر  كصحاح العربية،الصحاح اتج اللغة  1

 .1861ص:  ،5ج: ،ـ1987/ػى1407، 4ط:  بَتكت،للمبليُت_ 
 .52ص:  ـ،1992، 7ط:  بَتكت لبناف، للمبليُت،دار العلم  مسعود،جباف  الرائد، 2
 .97ص:  ،1ـ.ج: 1979/ىػ1399، ر: دار الفكرالناش ىاركف،البن فارس، تح: عبد السبلـ دمحم  اللغة،معجم مقاييس  3
 .16، ص: 12، ج: ٚتاؿ الدين ابن منظور العرب،لساف  4
-زاكمالتح: طاىر أٛتد  ،ـ1979ىػ /1399بَتكت، -كتبة العلمية ابن األثَت، الناشر: ا١ت ،النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر5 

 . 47ص:  ،1ج:  ،دمحم الطناحي ٤تمود
منهج القرآف الكرمي يف إدارة ٥تتلف األزمات، إعداد الطالب دمحم بولقصاع، إشراؼ خَت الدين سيب، أطركحة مقدمة لنيل  6

، كلية العلـو _تلمساف_ٗتصص: التفسَت كعلـو القرآف، جامعة أبو بكر بلقايد وراه علـو يف العلـو اإلسبلمية، شهادة دكت
 .14علـو اإلسبلمية، ص: اإلنسانية كالعلـو االجتماعية قسم ال
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ا:ا اصطالحوااغ  ا ادح اادث:اتعيةفاادص اادفيعاادث ا
ا:غ د ا اح اتعيةفاادص ااال:أو ا

. 1كىو أيضا: الباءة من كل عيب. كقد صح يصح صحة ا١ترض،غة: ذىاب ة يف اللٌ حٌ الصٌ 
 ائح.حى حاح كصى حيحة من نسوة صً كامرأة صى  حاح،كصً اء حيح من قـو أصحٌ حاح كصى كرجل صً 

 صحيحا ىو كاف أك مريضا. كماشيتو،الرجل: صح أىلو  حَّ كأصى 
صح›› كيف اٟتديث:

ي
مرض على ا١ت

ي
الذم مرًضت ماشيتو ال يستطيع أف ييورد  أم أفَّ  2‹‹ال ييورد ا١ت

 على الذم ماشيتية صحاح.

كصحح الشيء: جعلو : بريئة من األكابء صحيحة. مصحة ـو مصحة. كأرضه كقالوا: الصَّ 
 .3صحيحا

اا:ا ااصطالح اح اتعيةفاادص  اا.اثنيا

حالة من ا١تعافاة الكاملة أبهنا:  الصًٌحة من النَّاحية االصطبلحية كتور ىيثم ا٠تياطالد   يعرؼ
 .4ال ٣ترد انتفاء ا١ترض أك العجز بدنيا كنفسيا كاجتماعيا كركحيا

الناحية  ة: )حالة تكامل اٞتسم منحَّ التايل للصًٌ عريف حة العا١تية التٌ كقد اعتمدت منظمة الصٌ 
 .5(البدنية كالنفسية كالعقلية كاالجتماعية كليس ٣ترد خلوه من األمراض كالعاىات

ا: حي ااثدثا:اتعيةفااألزم اادص  ا
ئة لرٔتا تنشأ نتيجة ١تمارسات صحية خاطئة من قبل شخص أك ٣تموعة ة سيٌ يَّ حٌ صً حالةه اىي

يكوف منشأىا من الطبيعة كاٟتيواانت أك التقلبات اٞتوية أك ٣تموعة من من األشخاص، كرٔتا 
ثر على ٣تموعة بسيطة من األشخاص ٔتنطقة ٤تددة أك على كافة البشرية، بيعية، كقد تيؤ الكوارث الطٌ 

 ية عواقب كخيمة كفقداف األركاح كاألزمات يف ٥تتلف اجملاالت.حٌ كغالبا ما ينتج عن األزمة الصٌ 

                                                             
بَتكت، -تح: دمحم عوض مرعب، الناشر: دار إحياء لًتاث العريب، ، دمحم بن أٛتد بن األزىرم ا٢تركم، أبو منصورهتذيب اللغة 1

 . 260، ص: 3ـ، ابب اٟتاء كالصاد، ج: 2001، 1ط: 
 .1744، ص: 4، ج: 2221ابب ال عدكل كال طَتة كال ىامة، رقم اٟتديث: كتاب السبلـ، صحيح مسلم،   2
صطفى الناشر: شركة كمكتبة كمطبعة م، عبد الستار أٛتد فراج تح: ،علي بن اٝتاعيل بن سيدة، احملكم احمليط األعظم يف اللغة3

 .346ص: ، 2ج:  ،ـ1958/ػى1377، 1ط:  ،البايب اٟتليب كأكالده ٔتصر
 .1ص:  العا١تية،ا١تكتب االقليمي ١تنظمة الصحة  ا٠تياط،دمحم ىيثم  الصحة، الدكتوركتاب فقو   4
 .1صحة البيئة يف ميزاف االسبلـ، د دمحم ىيثم ا٠تياط، ص:  5
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ابرة ابصح اادفيداواجملتهمع:ن اادن ااين:امظاىيااىتهماماادس اادلطلباادث ا
ا: اادفيدبرة ابصح ا اادن ان اادفيعااألول:اعناة اادس ا

من احملافظة عليها حىت يستطيع القياـ بكافة لو فبل بد  حرص اإلسبلـ على صحة اإلنساف
ة ت عليها السنَّ كحثَّ   األعماؿ ا٠تاصة بو، كمن أ٫تها اىتمامو بنظافة بدنو، كما رغَّب فيها هللا 

ا: النبوية، كفيما أيٌب بياف لذلك
ث أك لذا ينبغي أف تيغسل اليداف عند مبلمسة أم شيء قذر أك ملوَّ االىتماـ بنظافة اليدين، 

عن ف .1بلة مع اتقاف غسلهمأتجرد احتماؿ تلوثهما، كما يكرر غسل اليدين أيضا حُت الوضوء للصٌ 
ستيقظ أحدكم من نومو، فبل يغمس يده يف اإلانء حىت يغسلها اإذا ›› قاؿ: النيب  أفٌ   أيب ىريرة

ٍب ››: جاء يف حديث عثماف  يب وء النٌ . كيف كصف كضي 2‹‹ثبلاث، فإنو ال يدرم أين ابتت يده
أ ٨تو من توضٌ : ٍب قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ...غسل كجهو ثبلاث، كيديو إىل ا١ترفقُت ثبلث مرار، 

 .3‹‹فر لو ما تقدـ من ذنبوركعتُت ال ٭تدث فيهما نفسو، غي ى كضوئي ىذا، ٍب صلٌ 
أعضاء اٞتسم إلخراجو تلك الركائح الكريهة  عتب من أىمٌ كما ٬تب االىتماـ بنظافة الفم فهي تي 

، كعن 4لو دٝتا" إفٌ ›› كقاؿ:شرب لبنا فمضمض،  الرسوؿ  بن عباس أفٌ امن بقااي الطعاـ، فعن 
فأفرغ على كفيو ثبلث مرارا، فغسلهما " ٍب أدخل ٯتينو يف اإلانء، عثماف بن عفاف دعا إبانء 

 .5‹‹فمضمض كاستنشق
أس كاألذنُت، فيجب العناية هبما كثَتا، فجاء يف ة بنظافة األنف كالرٌ ككذلك اىتمت السنٌ 

يطاف الشَّ  فَّ ن منامو فتوضأ فليستنثر ثبلاث، فإأراه أحدكم م ظإذا استيق›› اٟتديث النبوم، قولو 
 .6‹‹بيت على خيشومويى 

ل يده فمسح رأسو فأقبل هبما دخى ٍب أى ››أسيف نظافة الرٌ  يب وء النٌ كعن عبد هللا بن زيد عن كضي 
 .7‹‹كأدبر مرة كاحدة 

                                                             
 .454األحاديث الصحاح كاٟتساف يف رعاية الصحة جملموعة من الباحثات منهن السيدة بركة سلماف اٛتد، ص:  1
 . 233، ص: 1، ج:278رقم اٟتديث:  ،....ابب كراىية ا١تتوضئ كغَته يدهكتاب الطهارة، صحيح مسلم،   2
...، رقم اٟتديث: كتاب الوضوء، صحيح البخارم،   3  .43ص:  ،1ج:  ،159ابب الوضوء ثبلاثن
 .109ص:  ،7ج: ،5609ابب شرب اللنب، رقم اٟتديث: كتاب األشربة، صحيح البخارم،   4
 .43ص:  ،1ج: ،159ابب الوضوء ثبلاثن ثبلاث، رقم اٟتديث:  كتاب الوضوء،  صحيح البخارم، 5
 . 126، ص: 4ج:  ،3295ابب صفة ابليس كجنوده، رقم اٟتديث:  كتاب بدء ا٠تلق،  صحيح البخارم، 6
 . 48ص:  1ج:  ،186ابب غسل الرجلُت اىل الكعبُت، رقم اٟتديث: كتاب الوضوء، صحيح البخارم،   7
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ا١تبلخ الذم يًتاكم  كال ننسى نظافة األذنُت فهي تيعتب من نظافة الرأس فيجب تنظيفها من
: فعن مقداـ بن معدم كرب  ٔتجرل األذف، : شاـى ، زاداظاىر٫تا كابطنهم أبذنيو مسحك ››قىاؿى

 .1‹‹كأدخل أصابعو يف صماخ أذنيو
الوضوء ألنو من أعظم األمور اليت تقـو بتطهَت اٞتسم،  ة على مداكمةبويٌ ة النٌ نٌ كما أكَّدت السٌ 

 يقوؿ هللا تعاىل:سل أعضاء ٥تصوصة من اٞتسم اب١تاء، كشفاءه من كل داء، كىو غ
ةً  ًإىلى  قيٍمتيمٍ  ًإذىا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػ هىا ايى  چ  بًريءيكًسكيمٍ  كىاٍمسىحيوا اٍلمىرىاًفقً  ًإىلى  كىأىٍيًديىكيمٍ  كيجيوىىكيمٍ  فىاٍغًسليوا الصَّبلى

ٍعبػىٍُتً  ًإىلى  كىأىٍرجيلىكيمٍ  خلص من ظافة كالتٌ ق ٢تا النٌ ، فغسل األعضاء ا١تذكورة يف اآلية ٭تقٌ [6:ةا١تائد] چاٍلكى
األمراض تنتقل لئلنساف إبحدل طرؽ ثبلث إما عن طريق م، يقوؿ الدكتور حامد الغوايب: )اٞتراثي

، 2(ر ىذه ا١تواضع كلهاطريق الذم يطهٌ الفم أك االستنشاؽ، أك عن طريق اٞتلد كما الوضوء إال ال
 ٢تم كبٌُت  _ كاٞتراثيمطهَت من األكساخ ١تا لو من فاعليو يف التٌ أمتو يف الوضوء _   ب النيبك٢تذا رغٌ 

رأل عثماف بن  ن ٛتراف موىل عثماف أخبه أنوفع اء يف صحيح البخارم ما يثبت ذلك،صفتو، فج
عفاف دعا إبانء، فأفرغ على كفيو ثبلث مرار، فغسلهما، ٍب أدخل ٯتينو يف اإلانء، فمضمض، 

برأسو، ٍب غسل رجليو ثبلث ، ٍب مسح اكاستنشق، ٍب غسل كجهو ثبلاث، كيديو إىل ا١ترفقُت ثبلث مرار 
ى ركعتُت ال ٭تدث من توضأ ٨تو كضوئي ىذا، ٍب صلٌ » إىل الكعبُت، ٍب قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  امرار 

، فاالستمرار يف الوضوء يقي جسم اإلنساف من كل 3«ذنبوك  فر لو ما تقدـ منفيهما نفسو، غي 
ىل أف غسل العينُت، كهبذا ٩تلص إ صيبمد الذم يي ، كالرٌ ديفويسمم ك التٌ اكة كالتٌ الفتَّ األمراض 

 ة اإلنساف. األعضاء كالوضوء لو فائدة عظيمة على صحٌ 
  

                                                             
بَتكت، رقم   -سنن أيب داكد، ٖتقق: دمحم ٤تيي الدين عبد اٟتميد، ابب صفة كضوء النيب ملسو هيلع هللا ىلص، الناشر: ا١تكتبة العصرية، صيدا  1

 . 69، ص: 1ج:  ،123اٟتديث 
2

طبنة، ضمن ٣تلة  يف ضوء السنة النبوية، ١تليكة زيد، مقاؿ منشور 19أثر ا٢تدم النبوم يف التعامل مع جائحة كوركان كوفيد 
 بتصرؼ..689ص: ـ، قسم الدراسات العلمية كاألكادٯتية، 2021، 04، اجمللد01العدد: 

 .159، رقم اٟتديث: 43، ص: 1صحيح البخارم، كتاب الوضوء، ابب الوضوء ثبلاث ثبلاث، ج: 3
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اا:اين:اعناة اادسن ابصح اادبيئ اواجملتهمعادفيعاادث ااا 
ة اليت احات العامٌ ة كالسٌ احملافظة على األماكن ا٠تاصٌ  كبَتا بضركرةأىٍكلت السنَّة النبويَّة اىتماما  

 فيما أيٌب أمثلة على ذلك: احة أك العمل، ك نساف للرٌ يقصدىا اإل
ا:نظاف اادلساجِّاودوياادعبادةاال.أو ا

      و نظافة ا١تسجد الذم يلتقي فيو بربٌ بوية ا١تسلم على دكاـ العناية بنة النٌ لقد حثَّت السٌ 
قاؿ:  فعن أنس بن مالك ،  ا طاىران أف يكوف نظيفن  فبلبدٌ  ؛إبخوانو ا١تسلمُت يف اليـو ٜتس مراتك
 يب فلما قضى بولو أمر النٌ  ،فنهاىم النيب  ،اسباؿ يف طائفة ا١تسجد فزجره النٌ جاء أعرايب ف»
ٛتن ا١تخزكمي، قاال: حدثنا ابن أيب عمر، كسعيد بن عبد الرٌ  عن، ك 1«عليووب من ماء فأىرقو ني بذى 

يب أعرايب ا١تسجد كالنٌ دخل »ىرم عن سعيد بن ا١تسيب عن أيب ىريرة، قاؿ: سفياف بن عيينة عن الز  
  جالس، فصلى، فلما فرغ، قاؿ: اللهم ارٛتٍت كدمحما كال ترحم معنا أحدا، فالتفت إليو النيب ،

: اس، فقاؿ النيب ابؿ يف ا١تسجد، فأسرع إليو النٌ  ، فلم يلبث أفٍ «رت كاسعاحجٌ لقد »فقاؿ: 
إ٪تا بعثتم ميسرين كمل تبعثوا »، ٍب قاؿ: «-أك دلوا من ماء  -أىريقوا عليو سجبل من ماء »

 .  3«زاؽ يف ا١تسجد خطيئة ككفارهتا دفنهاالبي »: قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ، كعن أنس 2«معسرين
كال ٬توز لو أف يصلي يف  صلي فيو ا١تسلم طاىرا نظيفا،لذم يي أف يكوف ا١تكاف ا دَّ لذلك البي 

 القذرة.جسة األماكن النٌ 
ا:يقاتنظاف ااألفني اوادطُّاااثنيا.

خصية ظافة الشٌ ز على النٌ و كتركٌ ة للمجتمع كىي تنبٌ ظافة العامٌ بوية جانب النٌ مل تغفل الٌسنة النٌ 
للفرد، فا١تسلم كما يعيش يف بيتو يعيش كذلك يف ٣تتمعو؛ لذا فهو مطالبه أبف ٭تافظ على نظافة 

 عن النيبًٌ  ريق اليت يسَت فيها. فعن عامر بن سعد بن أيب كقاص عن أبيو حٌيو ك٣تتمعو كالطَّ 
، ٭تب كرمي ظافة،النٌ  ٭تب نظيف يب،الطٌ  ٭تب طيب هللا إفَّ »قاؿ:   فوافنظًٌ  اٞتود، ٭تب جواد الكـر

                                                             
 .54ص:  ،1ج:  ،221رقم اٟتديث:  البوؿ،يهريق ا١تاء على ابب كتاب الوضوء،  البخارم،صحيح  1
 1975/ىػ 1395، 2مصر، ط:  –الناشر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب  شاكر،أٛتد دمحم تح:  الًتمذم،سنن  2

 .275ص:  ،1ج:  ،147رقم اٟتديث:  أبواب الطهارة، ابب ما جاء يف البوؿ يصيب األرض، ـ،
ترقيم دمحم فؤاد عبد الناشر: دار طوؽ النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة  الناصر،احملقق: دمحم زىَت بن انصر  البخارم،صحيح  3

 .91ص: ، 1ج:  ،415رقم اٟتديث:  ،ابب كفارة البزاؽ يف ا١تسجدكتاب الصبلة،  ،ىػ1422، 1ط: ، الباقي(
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فبل ييتصور أف يهتم ا١تسلم بنظافة بيتو من الداخل ٍب  ، 1«ابليهود تشبهوا كال أفنيتكم - قاؿ أراه -
 يطرح القمامة كاألكساخ يف الشارع العاـ كأماـ منزلو.

ب يف إماطة األذل عن الطريق، بل كجعلت ذلك من ٢تذا جاءت الكثَت من نصوص الٌسنة تيرغٌ 
: قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا   الغفارم ذرو شعب اإلٯتاف كمن أسباب غفراف الذنوب، فعن أيب 

 .2 «وكة كالعظم عن الطريق لك صدقةكإماطتك اٟتجر كالشٌ »
 عبة،شي  كستوف بضعه  أك كسبعوف بضعه  اإلٯتاف»: قاؿ  هللا رسوؿ أفٌ   ىريرة أيب عنك 
 .3«الطريق عن األذل إماطة كأدانىا. هللا إال إلو ال: قوؿ فأفضلها

: اي رسوؿ كعن أيب بيرزة األسلمي  عزؿ األذل اً  »قاؿ:  ،هللا، ديلٍت على عملو انتفعي بو قلتي
 .4«ا١تسلمُت طريق عن

ا: احبفظاثيوةاادلاءاونعهم ااذلراءن اعناة اادس اااثدثا.
خريب يف األرض، فيتناكؿ ما لئلفساد كالتَّ  ريعة اإلسبلمية ا١تسلم من أف يكوف أداةن رت الشٌ حذٌ 

 كىيػيٍهًلكى  ًفيهىا لًيػيٍفًسدى  اأٍلىٍرضً  يف  سىعىى   تػىوىىلَّ   كىًإذىاچ  :ه سبحانو كتعاىل، قاؿ هللا دأحلَّو هللا بغَت ما أرا
ب   الى  كىاّللَّي  كىالنٍَّسلى  اٟتٍىٍرثى  ما ٬تب على ا١تسلم احملافظة عليو كأف  فمن أىمٌ ا،[502 :البقرة]  چاٍلفىسىاد ٭تًي

 اا٢تواء كا١تاء. ؛ال يكوف ىو السبب يف تلويثو كإفساده

ا، ة ا٢تواء ينبغي االعتناء هبريفة اب٢تواء، فبل شك أبف صحٌ نة الشٌ لقد اىتمت السٌ  ٢تا ا٢تواء:أكٌ 
 :من عقوابت الذنوب فساد األطعمة كاألشربة كا٢تواء، كذلك عند قولو تعاىل قد ذكر أىل العلم أفٌ ف
 چيػىٍرًجعيوفى  لىعىلَّهيمٍ  عىًمليوا الًَّذم بػىٍعضى  لًييًذيقىهيم النَّاسً  أىٍيًدم كىسىبىتٍ  ٔتىا كىاٍلبىٍحرً  اٍلبػىرًٌ  يف  اٍلفىسىادي  ظىهىرى چ
[ :  [.14الرـك

أىل ىذا الشأف أف قطع األرض ٗتتلف بعضها عن بعض، فمنها نقية ا ىو معلـو لدل ك٦تٌ 
جعلوا  ببغداد-ا١تستشفى-ا٢تواء، كمنها ما ىو ٓتبلؼ ذلك، كيف األخبار أهنم ١تا أرادكا بناء ا١تارستاف 

                                                             
 ،ـ 1975ىػ / 1395، 2ط:  األلباين،ضعفو  ،2799رقم اٟتديث:  النظافة،ابب ما جاء يف أبواب األدب،  الًتمذم،سنن  1
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 .404ص:  ،3ج: ، 1956رقم اٟتديث:  ،ابب ما جاء يف صنائع ا١تعركؼكالصلة، 
3

 .63، ص: 1، ج: 35رقم اٟتديث:  صحيح مسلم، كتاب األٯتاف، ابب شعب اإلٯتاف، 
 .2021ص:  ،4ج:  ،2618رقم اٟتديث:  ،ابب النهي عن االشارة ابلسبلحكتاب الب كالصلة كاآلداب،  مسلم،صحيح  4
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يف كل انحية من نواحيها ٟتما نيئا كتركوه مدة معلقا، ٍب نظركا اىل آخرىا فسادا فجعلوا ا١تارستاف يف 
 .1بذلك إىل أف ا٢تواء يف تلك اٞتهة أحسن منو يف غَتىا موضعو، فاستدلوا

ساد ا٢تواء من ة األبداف، كفف استصبلح األىوية من أعوف األشياء على صحٌ قاؿ ا٠تطايب:" فإ
 .2إىل أسقاـ األبداف عند األطباء" ىا كأسرعهاأضرٌ 

 أفبلجو ك  كْتار كآابر ة بصحة ا١تياه بكل مصادرىا؛ من أهنارو بويٌ ة النٌ نٌ اثنيها ا١تاء: اىتمت السٌ 
 ما أراده اإلسبلـ من نظافة كٚتاؿفيجب أف يتعاكف اٞتميع يف سبيل إبقائها نظيفة نقية، كىذا 

ؼ من تصرٌ  د اإلسبلـ على كلٌ ة اإلنساف كعافيتو، كسبلمة بيئتو، كىكذا شدٌ ك٤تافظة على صحٌ 
عن معاًذ بن جبل قاؿ: قاؿ ففا أك سلك سلوكا حيـر بسببو ا١تاء من صفاتو، كطهارتو كنقائو، تصر  

 اتٌ ››: رسوؿي هللا 
ى
 .3‹‹رًد، كقارعة الطريًق، كالٌظلٌ ايف ا١تو  البازبلثة: الثٌ  نعبلقوا ا١ت

 .4"‹‹ائم ٍب يغتسل منوأحدكم يف ا١تاء الدٌ  ال يبولنٌ ››قاؿ:  يب عن النٌ   أيب ىريرةعن ك 
  

                                                             
اتريخ التصفح:  https://eduschool40.blogمدكنة ا١تناىج السعودية، صفحة على الشبكة العنكبوتية،  1

12/04/2022. 
عناية االسبلـ بصحة االف لعبد الرحيم بن حسُت ا١تالكي كامُت بن عبد هللا الشقاكم، الناشر: مكتبة ا١تلك فهد الوطنية الرايض، 2

 . 68-67ص: ـ، 2019-ػى1440، 1ط: 
، ص: 1ج:  حسن،، حكمو: 26ٟتديث:البوؿ فيها، رقم ا ابب ا١تواضع اليت هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عنكتاب الطهارة، سنن ايب داكد،   3
7. 
 ، 162، ص: 1، ج: 282 ا١تاء الراكد، رقم اٟتديث: ابب النهي عن البوؿ يفكتاب الطهارة، صحيح مسلم،   4

https://eduschool40.blog/
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ا:ي ح  ابرة اابألطعهم اواألشيب اادص ان اادن اادث:اعناة اادس اادفيعاادث ا
ظاـ يف طريقة أخذ الغذاء إال خلل أك ن فكلٌ ا،نسافاإلظاـ الغذائي بطبيعتو على صحة يؤثر النًٌ 

إٍذ الدخل؛  ة عند األشخاص ٤تدكدمكنرل ىذا خاصَّ  اعتبللو،كأيثٌر مباشرة على سبلمة اٞتسم أك 
 ارية.السٌ لؤلمراض غَت  تهم معرضة بوجو خاصٌو ٧تد أف صحٌ 

كخَتي هنجو  دائما،لذا ينبغي على ا١تسلم أف يهتم بغذائو كأف يسليك هنجنا يىشمىل ٖتقيق سبلمتو  
نساف افعة كا١تفيدة ٞتسم اإليبة النٌ بوية بُت األطعمة كاألشربة الطٌ ة النَّ نَّ قد فرَّقت الس  ، فهجيو تنما ا

 ارة كهنت عنها.كأمرت هبا، كبُت األشربة ا٠تبيثة الضٌ 
  :إابح ااألطعهم اواألشيب ااحلاللاال.أو ا

نة النبوية ة الفرد كاجملتمع، كبدكرىا السٌ صحٌ  يبات كحرَّـ ا٠تبائث كىذا حفاظا علىأحلَّ هللا الطٌ 
يف معٌت  الشريفة أرشدت إىل كيفية العناية ابلغذاء، كنبَّهت عن اإلفراط يف األكل، فأخب النيب 

ف معها، فإف ٕتاكزىا فليأكل يف ،  فبل تسقط قوتو كال تضعي 1اٟتديث أنو يكفي لقيمات ييقمن صلبو
ذا فإف البطن إ للماء، كالثلث اآلخر للنفس، كىذا أنفع للبدف كالقلب،ثلث بطنو، كيدع الثلث اآلخر 

بع كالشٌ  قيل،٬تعلو ٔتنزلة حامل اٟتمل الثٌ ك ، عبكعرضو للكرب كالتٌ  امتؤل من الطعاـ ضاؽ عن النفس،
 عف القول كالبدف كإ٪تا يقول البدف ْتسب ما يقبل من الغذاء ال ْتسب كثرتو.ضٍ ا١تفرط يي 

فإفَّ ًحفظها موقوؼ على  حة بو،م ٯتيكن حفظ الصًٌ جده أفضل ىدٍ ك  يب لنَّ م ال ىدٍ كمن أتمٌ 
كوف كا١تنكح ـو كاليقظة كاٟتركة كالسٌ كا٢تواء كالنٌ  ،كا١تلبس كا١تسكن ،حسن تدبَت ا١تطعم كا١تشرب

كالبلد كالسن  كاالستفراغ كاالحتباس، فإذا حصلت ىذه على الوجو ا١تعتدؿ ا١توافق ا١تبلئم للبدف
 .2حةىل دكاـ الصٌ كالعادة كاف أقرب إ

فبل يقل الغذاء أ٫تية  حة،الصٌ ؿ من عناصر اٟتفاظ على عتب العنصر األكٌ كإذا كانت الوقاية تي 
ككىبو من النعم ما  ليعمرىا،نساف كأسكنو ىذه األرض فقد خلق هللا اإل اٟتياة،عن ذلك فهو قىواـ 

يب قد أكصي هبا النٌ ا١تتكاملة ك ة حٌ فمن أىم األغذية اليت يقـو عليها بناء الصٌ  كصحتو،٭تفظ بو حياتو 
 :ىي 

                                                             
، األرانؤكطكعلق عليو: شعيب  تخ: أحاديثوينظر صحيح ابن حباف، ترتيب: األمَت عبلء الدين علي بن بلباف الفارسي، تح ك  1

 .41، ص: 12ـ، ج:  1988ىػ /  1408، 1الناشر: مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط: 
 . 101/102ص:  اٞتزائر،ابتنة  ب،الناشر: دار الشها صبلح،د. بركات  النبوم،ا١تنهج النبوم كا١تنهل الركم يف الطب  2
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تمر من بُت األطعمة الغنية ابلفيتامينات كاأللياؼ ا١تفيدة للبدف، لذا يعتب الٌ طب: مر كالرٌ التٌ  
كد ريفة اليت تيؤ بوية الشٌ دت األحاديث النٌ زت على فوائده، لذا تعدٌ ة قد اىتمت بذكره، كركَّ نٌ ٧تد الس  

، كعن 1‹‹ال ٬توع أىل بيت عندىم التمر››قاؿ:  يب النٌ  أفٌ  ،على قيمتو الغذائية، فعن عائشة اهنع هللا يضر
يفطر على رطبات قبل أف يصلي، فإف مل تكن رطبات فتمرات،  كاف رسوؿ هللا ››قاؿ:  أنس 

 . 2‹‹حسا حسوات من ا١تاء فإف مل تكن ٘ترات،
 يف العسل أ٫تية علىاليت تكلمت  ريفةالشٌ  النبوية كاألحاديث صوصالنٌ  تظافرت لقدالعسل:  

فاء يف ثبلث: شربة الشًٌ ››قاؿ:  عن النيب  ،عن ابن عباس ف: منها كالوقاية مراضلؤل صدمالتَّ 
 اش بن الوليد، عن أيب سعيد: أفٌ كعن عيٌ ، 3‹‹كأهنى أميت عن الكي ،عسل، كشرطة ٤تجم، ككية انر

اسقو »ٍب أتى الثانية، فقاؿ: « اسقو عسبل»فقاؿ: أخي يشتكي بطنو، فقاؿ:  رجبل أتى النيب 
صدؽ هللا، ككذب بطن »ٍب أاته فقاؿ: قد فعلت؟ فقاؿ: « اسقو عسبل»ٍب أاته الثالثة فقاؿ: « عسبل

 .4«فسقاه فبأ« أخيك، اسقو عسبل
ا:ايةحتيميااألطعهم اواألشيب ااخلبيث اادض اااثنيا.

 حةالصٌ  على سلبية آاثر ٢تا اليت األطعمة بعض من التحذيرعن  بويةالنٌ  وجيهاتالتٌ  تغفل مل
 ا: أبرزى منمة، ك احملر  ابألطعمة عنها ٌب عي  كاليت كالنفسية، البدنية

 ،عن عائشة اهنع هللا يضرفا٠تبائث كأعظمها،  ا٠تمر: فا٠تمر كا١تخدرات ٔتختلف أنواعها خبيثة بل أشدٌ 
قاـ عمر على ا١تنب فقاؿ: »قاؿ:  ، كعن ابن عمر 5«سكر حراـكل شراب أي » قاؿ: عن النيب 

عَت كا٠تمر ما خامر مر كالعسل كاٟتنطة كالشٌ العنب كالتٌ  ؛أما بعد نزؿ ٖترمي ا٠تمر كىي من ٜتسة
 نوابت كزايدة األمعاء، يف لتهاابتا إىل يؤدم ا٠تمر شرب أف العلمية األْتاث أثبتت كقد، 6«العقل

                                                             
 .1618ص:  ،3، ج: 2046رقم اٟتديث:  ك٨توه،ابب يف ادخار التمر األشربة،  مسلم، كتابصحيح 1
كإبراىيم عطوة عوض ا١تدرس يف األزىر الشريف )جػ  (،3كدمحم فؤاد عبد الباقي )جػ  شاكر،تح كتع: أٛتد دمحم  الًتمذم،سنن  2
، ابب ما جاء ـ 1975ىػ/ 1395، 2ط:  ،مصر – : شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليبالناشر، (5، 4 ، أبواب الصـو
 .70ص:  3،حديث صحيح ج:  ،696اٟتديث:  رقما يستحب عليو اإلفطار، م
  .122ص:  ،7حديث مرفوع، ج:  5680م اٟتديث: رقكتاب الطب، ابب الشفاء يف ثبلث،  ،صحيح البخارم 3
 .123، ص: 7، ج: 5684ابب الدكاء ابلعسل، رقم اٟتديث: كتاب الطب، صحيح البخارم،   4
 بَتكت،سة الرسالة الناشر: مؤس الًتكي،قدـ لو: عبد هللا بن عبد احملسن  شليب،تح: حسن عبد ا١تنعم  للنسائي،السنن الكبل  5

ص:  ،6ج:  ،6784رقم اٟتديث:  أسكر،ابب ٖترمي كل شراب  ، كتاب األشربة احملضورة،ـ 2001/ىػ 1421، 1ط: 
283. 

 .106ص:  ،7ج:  ،5588رقم اٟتديث:  العقل،ب ما جاء يف أف ا٠تمر ما خامر كتاب األشربة، اب البخارم،صحيح  6
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 مدمنات، هاتأمٌ  من يولدكف الذين لؤلطفاؿ ا٠تلقية شوىاتكالتٌ  العقلي خلفكالتٌ  قرس،النٌ  مرض
 رتكابال اإلنساف كتدفع العقل ذىبتي  ألهنا ا٠تبائث، أـ ا٠تمر على طلقأي  لذا،ااألمراض من كغَتىا

 .احملرمات
 على يعيش قذر حيواف  :فا٠تنزير ،اإلسبلمية ريعةالشٌ  يف مةاحملرٌ  األطعمة من كىو: ٟتم ا٠تنزير

 بطبع إخبلؿ من فيو ١تا، تناكلو كترفض كتعافو ويةالسٌ  فسالنَّ  أتابه ما كىو ،تكالقاذكرا األكساخ
 ا١تيكركابت من العديد على ٭تتوم فإنو ٍبٌ  كمن فيو، كجلٌ  عزٌ  هللا خلقو الذم ومالسٌ  كمزاجو اإلنساف

 ًإ٪تَّىاچاتعاىل:ا، قاؿارعالشٌ  أكلو ـرٌ حى  لذا اٟتديث؛ العلم أثبت كما،  األمراض من العديد تسبب اليت
ـى  تىةى  عىلىٍيكيمي  حىرَّ يػٍ ـى  اٍلمى مى  كىالدَّ غو  غىيػٍرى  اٍضطيرَّ  فىمىنً   اّللًَّ  لًغىٍَتً  بًوً  أيًىلَّ  كىمىا ا٠ٍتًنزًيرً  كىٟتٍى  عىلىٍيوً  ًإٍٍبى  فىبلى  عىادو  كىالى  ابى
 .[173 ]البقرة: چ رًَّحيمه  غىفيوره  اّللَّى  ًإفَّ 

 ما مع تطابقت تناكلو، يف اإلسراؼ كعدـ الغذاء بشأف   ا١تصطفى أقواؿ أفٌ  األمر كخبلصة
 .للهبلؾ ضوعرٌ كتي  اإلنساف حياة هتدد اليت الطعاـ تناكؿ يف اإلفراط أضرار من اٟتديث العلم إليو لتوصَّ 

ا:ايض اوادنشاطاادبِّينن اابدي  ااىتهماماادسُّاابع:اادفيعاادي ا
 عليو تعود اليت األنشطة ٔتمارسة كذلك البدف صحيح قواين  يكوف أف ا١تسلم النبوية الٌسنة بترغَّ 
 كأحب   خَته  القوم ا١تؤمن››:  النيب   يقوؿ بلمة كالوقاية من األمراض؛تضمن لو حسن السَّ  ابلفائدة،

ا .1‹‹خَت كلٌو  كيف عيف،الضٌ  ا١تؤمن من هللا إىل
مو أكثر ايضة يكوف جسخص الذم ٯتارس الرًٌ نساف، فالشَّ اإلبلمة ٞتسم ايضة تضمن السَّ فالرٌ 

 نشاط بدين. خص الذم ال ٯتارس أمَّ من الشَّ ٖتم بل كمقاكمة لؤلمراض 
ا:اتعاىل قولو يف أعدائهم إتاه ا١تؤمنُت من تعاىل هللا طلبو ما كىي ةاألمٌ  ىذه عنواف ةفالقوَّ 

كا چ   .[60:األنفاؿ] چقػيوَّة مًٌن اٍستىطىٍعتيم مَّا ٢تىيم كىأىًعد 

  

                                                             
 2003/ىػ 1424، 3ط:  لبنات، –الناشر: دار الكتب العلمية، بَتكت  عطا،تح: دمحم عبد القادر  للبيهقي،السنن الكبل  1

 ،10ج:  ،20173رقم اٟتديث:  أذاىم،ابب فضل ا١تؤمن القوم الذم يقـو أبمر الناس كيصب على كتاب آداب القاضي،  ـ،
 .152ص: 
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ا:اهبا يب ايضات اليت نصح النٌ كعليو نذكر بعض الرًٌ 
 اسلدل ٚتيع النٌ ايضات الفركسية من أفضل الرٌ  فٌ أمن ا١تتعارؼ عليو اليـو ك االفركسيةامتعلٌ 

تعلمها أمتو على  ٭تثٌ  فضبل عن كوهنا الزمة من لواـز اٞتهاد يف سبيل هللا، لذا ٧تد ا١تصطفى 
ا٠تيل معقود »:  قاؿ النيب الفركسية تشجع ا١تسلمُت على اكتساب القوة البدنية،  ألفٌ  ؛العناية هباك 

ا . 1«يف نواصيها ا٠تَت إىل يـو القيامة
 مظاف إىل بنفسو ؤدميي  أف من ا١تسلمصحة  علىريفة الشٌ  بويةالنٌ  الٌسنة حرصكمنو نبلحظ 

 چ:  هللاا٠تبائث اليت ىي أسباب ا٢تلكة، يقوؿ  ٭تذر كلٌ جاة، كأف كأف أيخذ أبسباب النٌ ، كةالتهلي 
ا.[195البقرة: ]   چٍهليكىةً التػَّ  ًإىلى  أبًىٍيًديكيمٍ  تػيٍلقيوا كىالى 
 

                                                             
 .28، ص: 4، ج: 2850ابب ا٠تيل معقود يف نواصيها ا٠تَت، رقم اٟتديث: كتاب اٞتهاد كالسَت، صحيح البخارم،   1



 

 

 

 ي اواألوبئ ح  ااذلِّياادن بريايفاإدايةااألزماتاادص  ا:ااينث اادلبحثااد

 ةتضهم ن:اوا

ة، أزمة اٞتوع يف حصار قريش ١تسلمي مكٌ مع  تعامل النيب ال:ادلطلبااألو ا
  ى ا١تدينةكٛتيَّ 

 يةحًٌ مع األكبئة كاألزمات الصًٌ  حابةم الٌنبوم يف تعامل الصَّ ا٢تدٍ اين:اادلطلباادث ا
 عامل مع جائحة كوركانبوم يف التَّ م النَّ ا٢تدٍ ادث:اادلطلباادث ا
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اتعاملاادن او اادلطلبااأل اقيةشادلسلهميامك امعاايبال: ااجلرعايفاحصاي  ،اأزم 
ااىاادلِّةن وح  ا

ا:اجلرعايفاحصاياقيةشمعاأزم ااادنيباال:اتعاملو اادفيعااأل
كأصحابو من أجل ٕتويعهم كاإلضرار هبم، ككاف  يب لقد فرىض كفار قريش حصارا على النٌ 

ا ا أصابوا بو أمنن لوا بلدن كأصحابو قد نزى  سوؿ الرَّ  أفَّ  همعلم، كذلك لمن البعثة ةبعاسَّ يف السَّنة الذلك 
مر كٛتزة بن عبد ا١تطلب أسلموا ككانوا مع عي  كأفَّ جاشي قد منع من ٞتأ إليو منهم، النَّ  ، كأفَّ كقراران 

 رسوؿ هللا  ، فحاكؿ كفار قريش صدَّ 1القبائلبُت سبلـ يفشوا كأصحابو، كجعل اإل رسوؿ هللا 
ال أبف ، 2عبا١تسلمُت كٕتويعهم يف الشٌ  ٤تاصرة  ركانفعا، فقرَّ  دً ساليب، ككلها مل ٕتيٍ  الوسائل كاألبشىتَّ 

 .يكلموىميدخلوا بيوهتم، كال 
حر، كىو ٔتٌت: من الغد يـو النٌ  يب ، قاؿ: قاؿ النٌ عن أيب ىريرة ابومجاء يف اٟتديث النٌ  

 يعٍت ذلك احملصب، كذلك أف قريشان  3«ف بٍت كنانة، حيث تقاٝتوا على الكفريٍ ٨تن انزلوف غدا ٓتى »
ليهم إموا سلًٌ حىت يي ناكحوىم كال يبايعوىم : أف ال يي بلفت على بٍت ىاشم كبٍت عبد ا١تطلككنانة ٖتا
رسوؿ هللا 

، كال ان لحا أبدأف ال يقبلوا من بٍت ىاشم صي  "، ككتبوا بذلك صحيفة فيها عهود كمواثيق4
كتبها: منصور بن عكرمة بن عامر بن ىاشم، كيقاؿ:  يقاؿ،  5موه للقتل"سلًٌ أتخذىم هبم رأفة حىت يي 

ت يده، لَّ فشي  النضر بن اٟتارث، كالصحيح: أنو بغيض بن عامر بن ىاشم، فدعا عليو رسوؿ هللا 
كمن معو يف  بس رسوؿ هللا ٢تب، كحي  وأب منهم ككافرىم إالَّ ؤٍ فا٨تاز بنو ىاشم كبنو ا١تطلب مي 

 عليهم جدا مقطوعه  قه ضيَّ الكعبة، كبقوا ٤تبوسُت ك٤تصورين مي حيفة يف جوؼ قت الصَّ لٌ عب، كعي الشٌ 
أصوات صبياهنم ابلبكاء من كراء  تعكٝتي  ،غهم اٞتهدحىت بلى  كا١تادة ٨تو ثبلث سنُت 6عنهم ا١تَتة

                                                             
ـ، 1995ق/1416، 1إعداد: فتحي نور الدين الدابويل، ط: ينظر كتاب سَتة النيب ملسو هيلع هللا ىلص اليب دمحم عبد ا١تلك بن ىشاـ، 1

 .439، ص: 1ج:  ث بطنطا،الناشر: دار الصحابة للًتا
الشعب: ابلكسر: الطريق يف اٞتبل، كمسيل ا١تاء يف بطن أرض، أك ما انفرج بُت اٞتبلُت، القاموس احمليط، الفَتكزآابدل، تح:  2

مكتب ٖتقيق الًتاث يف مؤسسة الرسالة، إبشراؼ: دمحم نعيم العرقسيوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت 
 .101ـ، ص:  2005 -ػ ى 1426، 8لبناف، ط:  –

3
 .148، ص: 2، ج:1590صحيح البخارم، كتاب اٟتج، ابب نزكؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص مكة، رقم اٟتديث:  

 . 148، ص: 2صحيح البخارم، كتاب اٟتج، ابب نزكؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص مكة، ج:ينظر  4
، صفي الرٛتالرٌ  5  .93، ص: ػى1435-ـ 2014لفية، ا٢تند، دار الكتاب اٟتديث، ط: ن ا١تباركفورم، اٞتامعة السٌ حيق ا١تختـو
 .478ا١تَتة: ابلكسر: جلب الطعاـ. مار عيالو ٯتَت مَتا، كأمارىم، كأمتار ٢تم. ا١ترجع السابق، ص:  6
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يأٌب أحد فة قدمت العَت مكٌ  اإذك  ،ىم كفجورىمتوٌ غاة ا١تشركُت كىم مستغرقوف يف عي ككاف طي ا،1عبالشٌ 
اي معشر "اهللا فيقوؿ: كَّ ـ أبو ٢تب عدي عاـ لعيالو فيقدي وؽ ليشًتم شيئا من الطٌ السٌ ىؤالء احملصورين 

فأان ضامن فقد علمتم مايل ككفاء ذميت، دركوا معكم شيئا، حىت ال يي  دالتجار غالوا على أصحاب ٤تمٌ 
كىم لعة قيمتها أضعافا، حىت يرجع إىل أطفالو، خسار عليكم، فيزيدكف عليهم يف السٌ  من أف ال

يهم فيما زكٌ التجار على أيب ٢تب، فيي  ايتضاغوف من اٞتوع، كليس يف يديو شيء يطعمهم بو، كيغدك 
 .رايهد ا١تؤمنوف كمن معهم جوعا كعي اشًتكا من الطعاـ كاللباس، حىت جى 

ة مل يزؿ يفتل لَّ صناديد قريش ثػي ىشاـ بن عمرك العامرم الذم أكصل قريش لبٍت ىاشم ع ٚتىى كقد 
طعم بن ٢تم إىل رأيو، فمشى إىل زىَت بن أيب أمية بن ا١تغَتة  ستنزاكة كالغارب، حىت ٢تم يف الذر 

ي
كإىل ا١ت

معة بن األسود. فتكلم معهم كاتفقوا على شٌق الصحيفة، عدم، كأيب البخًتم بن ىشاـ، ككذلك زي 
الصحيفة،  نقضبة، فاجتمعوا ىنالك، كتعاقدكا على القياـ الذم أبعلى مكٌ  2كا خطم اٟتجوفدي عى فاتػَّ 

كا إىل أنديتهم، كغدا زىَت فطاؼ ابلبيت ٍب أقبل على الناس دى فقاؿ زىَت: أان أبدؤكم، فلما أصبحوا غى 
ى، ال يبتاعوف كال يبتاع منهم؟! كى لٍ فقاؿ: اي أىل مكة! أأنكل الطعاـ، كنلبس الثياب، كبنو ىاشم ىى 

شٌق، قاؿ ت كهللا ال تي بٍ ذى بو جهل: كى شٌق ىذه الصحيفة القاطعة الظا١تة! قاؿ أكهللا ال أقعد حىت تي 
تبت! كقاؿ أبو البخًتم: صدؽ كهللا زمعة، ب، ما رضينا هبا حُت كي ذى زمعة بن األسود: أنت كهللا أكٍ 

تب فيها، كقاؿ ا١تطعم بن عدم: صدقتما، ككذب من قاؿ غَت ذلك!! كقاؿ ىشاـ بن ال نرضى ما كي 
ٌقها، فوجد ضي بليل! فقاـ ا١تطعم إىل الصحيفة ليشي قي  ا من ىذا، فقاؿ أبو جهل: ىذا أمره عمرك ٨تون 

ا.3«همابٝتك اللٌ »ة قد أكلتها إاٌل كلمة: ضى األرى 

                                                             
مكتبة ا١تنار اإلسبلمية، الكويت  -زاد ا١تعاد يف ىدم خَت العباد، دمحم ابن قيم اٞتوزية، الناشر: مؤسسة الرسالة، بَتكت  1

 . 27ص:  ،3ـ، ج: 1994/ػى1415، 27ط:
بن فتح البارم الاٟتجوف: ابلفتح ٍب الضم ٥تففا ىو اٞتبل الذم ّتانب مسجد العقبة، كقاؿ الزبيدم ىي مقبة أىل مكة.  2

 .103، ص: 1حجر، ج: 
ىػ،  1427، 1دمشق، ٗتريج األحاديث: دمحم انصر الدين األلباين، ط:  –فقو السَتة، دمحم الغزايل السقا، الناشر: دار القلم  3

 .130ص: 
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من ا١تبعث كذلك قبل ا٢تجرة  عب كاف يف سنة عشرو خركجهم من الشٌ  ذكر الواقدم أفٌ كقد 
 .1بثبلث سنُت

ٯتكننا أف نذكر يف ىذا اٟتصار  أضراركصحابتو من  مع النيب  كقعكبعد ما أكردان ما 
 مع ىذه األزمة:  و تعامل أساليب
اادن ااال.أو ا ا:باترباوادث اادلسلهمنياعلىاادص اايباحثُّ

يواجهوا العدك كأف يضبطوا أعصاهبم، فبل  ألفراد ا١تسلمُت أالَّ  تعليمات النيب من ككاف 
صب أبطاؿ األرض على قودىا؛ إف أعظم تربية يف ىذه ا١ترحلة ىي شعلوا فتيل ا١تعركة، أك يكونوا كى يي 

وا كل ىذا ٝتعوا كأطاعوا، فلقي   ٛتزة كعمر كأبو بكر كعثماف كغَتىم ،قاكمةىذا األذل دكف مي 
هم كصبكا ليس على حادثة كاحدة فقط، أك يـو كاحد وا أيديى األذل كىذا اٟتقد كىذا الظلم، فكف  

ككل ىذا  2م أك شجة رأس،سمح ٢تم برمية سهفقط، بل ثبلث سنُت عجاؼ، ٖتًتؽ أعصاهبم كال يي 
وا اىل أكل أكراؽ ئي ٗتذىا ا١تؤمنوف أهنم ٞتاىل هللا، كمن بُت اٟتلوؿ اليت إعوة سبيل الدٌ يف حمل التٌ 

دكا حىت كانوا أيكلوف هى إهنم جى "هيلي: هبم، قاؿ السي  جر كاٞتلود من كثرة اٞتوع كالعطش الذم أملَّ الشٌ 
كم ري  إذ ، ككاف فيهم سعد بن أيب كقاص"أحدىم ليضع كما تضع الشاة جر، حىت إفٌ ط ككرؽ الشٌ بى ا٠تى 

عت حىت إين كطئت على شيء فوضعتو يف فمي كبلعتو، كما أدرم ما ىو إىل لقد جي ›› أنو قاؿ:
 .‹‹اآلف

خرجت ذات ليلة ألبوؿ، فسمعت قعقعة ٖتت البوؿ، فإذا ›› كيف ركاية يونس: أف سعدا قاؿ:
يت هبا وى فأخذهتا كغسلتها، ٍب أحرقتها، ٍب رضضتها كسفسفتها اب١تاء، فقى قطعة من جلد بعَت ايبسة، 

  .3‹‹ثبلاث
  

                                                             
ابو كأحاديثو: دمحم فؤاد ابب: تقاسم ا١تشركُت على النيب ملسو هيلع هللا ىلص، رقم كتبو كأبو  حجر،فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابن ينظر  1

عبد الباقي، قاـ إبخراجو كصححو كأشرؼ على طبعو: ٤تب الدين ا٠تطيب، عليو تعليقات العبلمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن 
ا.192، ص: 7ق، ج: 1379بَتكت، ط:  –: دار ا١تعرفة شرالنااابز،

َتةي النٌبوية  2 لبناف،  –كقائع كىٖتليل أحدىاث، عىلي دمحم الصَّبلَّيب، الناشر: دار ا١تعرفة للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت  عرضي -السًٌ
 .185، ص: 1ـ، ج:  2008 /ىػ  1429، 7ط: 

 .1367، ص: 4للسَتة النبوية، الدكتور سعد ا١ترصفي، ج: اٞتامع الصحيح  3
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 ذلاادلالامناطيؼاأغنياءاادلسلهمني:اثنيا:امراجو اأزم ااجلرعاببا
بية كاف فيها من الًتٌ   من خبلؿ خصالو اٟتسنة ملى ٢تذه األزمة  للناس مثبل يف مواجهتو  ضرب

يف سبيل توفَت  عندىم ما من أصحابو كل ة، كهبذا بذؿ ىو كنفره كافٌ   ألمتوة عاملا١تكحسن  العالية
الف كل ما٢تما يف سبيل تعذيب أاب ٢تب كأاب جهل كاان يبذي  فٌ عاـ كا١تؤكنة للفقراء كا١تساكُت، ألالطَّ 

اليعقويب: "...فأقاـ يف الٌشعب ثبلث يف سَتة  ءما جامثاؿ على ذلك  ، كخَتي مكٕتويعها١تسلمُت 
ىل حد الضيٌر ا إخد٬تة ما٢تا كساريك  أنفق رسوؿ هللا مالو كأنفق أبو طالب مالو كأنفقتٍ سنُت حىت 
ضحية كالبىٍذؿ ّتانب غَتىم ٦تن أنفقوا ما٢تم على إخوهتم من ، كبذلك ضربوا مثاال يف التَّ 1كالفاقة..."

ـه  أىكٍ چ ، يقوؿ تعاىل:2ا١تسلمُت مستبصرين  مىتػٍرىبىةو  ذىا ًمٍسًكيننا أىكٍ  مىٍقرىبىةو  ذىا يىتًيمنا مىٍسغىبىةو  ًذم يػىٍوـو  يف  ًإٍطعىا
ٍيمىنىة أىٍصحىابي  أيكلى ًئكى  اًبٍلمىٍرٛتىىةً  كىتػىوىاصىٍوا اًبلصٍَّبً  كىتػىوىاصىٍوا آمىنيوا الًَّذينى  ًمنى  كىافى  ٍبيَّ  ، [18-14]البلد: چاٍلمى

 . [128]األعراؼ:  چلًٍلميتًَّقُتى  كىاٍلعىاًقبىةي  ۖ   ًعبىاًدهً  ًمنٍ  يىشىاءي  مىن ييورًثػيهىا ّللًَّ  اأٍلىٍرضى  ًإفى چكقوؿ تعايل: 
ا:وأصحابوايفاأزم ااجلرعايبا ادلن امسانِّةابعضامشيكيامك اااثدثا.

 ية لسدٌ كأنصاره أثناء فًتة ا١تقاطعة؛ بتزكيدىم اب١تؤكنة ا١تادٌ  سوؿ ساند بعض كفار قريش الرٌ 
عَت كغَت٫تا ٢تم يف تلك الفًتة، كذلك بتقدمي القمح كالشٌ  موقف احملاصرين بهبم بسباٞتوع الذم حل ٌ 

و تـ لعمَّ دَّ ا قمثاؿ على ذلك: ما قاـ بو حكيم بن حزاـ بن خويلد بن أسد ١تَّ  م، كأجل  يهلإعاـ من الطٌ 
جهل بن ىشاـ ككاف معو غبلـ فقاؿ لو: أتذىب ابلطعاـ  وو أبخد٬تة بنت خويلد قمحا، كهبذا لقيى 

ىل بٍت ىاشم؟ كهللا ال تبح أنت كطعامك حىت أفضحك ٔتكة، فجاءه أبو البخًتم بن ىشاـ فقاؿ: إ
تو عنده بعثت كاف لعمَّ ىل بٍت ىاشم، فقاؿ لو أبو البخًتم: طعاـ ه إمالك كلو؟ فقاؿ: ٭تمل الطعاـ 

أكصل قريش م الذكاف ىشاـ بن عمرك العامرم ك  ،3سبيل الرجل إليو أفتمنعو أف أيتيها بطعامها؟ خلًٌ 
أٛتاؿ طعاما، فعلمت بذلك  ةل عليهم يف ليلة ثبلثعب، أدخى لبٍت ىاشم، حُت حوصركا يف الشٌ 

                                                             
ـ، 1964-ق1384االخبارم، الناشر: ا١تكتبة اٟتيدرية كمطبعتها يف النجف، ط: اتريخ اليعقويب، ألٛتد بن كىب  اليعقويب 1

 .25، ص: 2ج: 
عمر أٛتد ا١تصطفى حياٌب كعبد ،  ىاشم كبٍت عبد ا١تطلب أ٪توذجاا١تنهج النبوم يف إدارة األزمات: صحيفة قريش ١تقاطعة بٍت 2

، قسم 31مج: ، ػى1436/ـ2015الرايض  40-3، 62عدد: القادر دمحم أٛتد دفع هللا، مقاؿ منشور ضمن ٣تلة العربية، ال
 .31لدراسات األمنية كالتدريب، ص: ا

 
ـ، الناشر: دار الصحابة للًتاث 1995/ػى1416، 1إعداد: فتحي نور الدين الدابويل، ط: سَتة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، البن ىشاـ، 3

 .443، ص:1ج:  بطنطا،
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خالفكم، فانصرفوا عنو،  ءموه يف ذلك، فقاؿ: إين غَت عائد لشيوا إليو حُت أصبح فكلَّ قريش، فمشى 
بن و، فقاؿ أبو سفياف بت انية، فأدخل عليهم ليبل ٛتبل أك ٛتلُت، فغالظتو قريش، ك٫تَّ ٍب عاد الثٌ 

 .1رجل كصل أىل رٛتو، أما إين أحلف ابهلل! لو فعلنا مثل ما فعل كاف أحسن بنا ؛حرب: دعوه
ا:يفاحصاياقيةشاواستغاللااألشويااحليمايفاأتمنياادغذاءايبانصيةاأيباطادبادلن ايابعا.ا

عن الدفاع  بأبو طال مل يتخلَّ  ،عبضت قريش اٟتصار على ا١تسلمُت يف الشًٌ رى  بعد أف فػى حىتَّ ك 
 ،و أحبلمهمب آ٢تتهم كيعيب دينهم كيسفًٌ يسي  ؤتا تشكو منو قريش من أن مباؿو  عن ابن أخيو غَتى 

بل يف ب، متحمٌ عى أمن من معو يف الشًٌ ك رفا على أمنو شٍ ، ككاف مي فاع عن رسوؿ هللا كمضى يف الدٌ 
عب مع ٚتاعة سبلحو، كيطوؼ يف الشًٌ  ة، ككاف يبيت الليل مستيقظا ٭تملة كنفسيَّ ذلك أضرارا ماديَّ 

 استغلَّ كلقد ، لة الكفار على قتل ابن أخيو رسوؿ هللا يٍ من بٍت ىاشم، كىذا كلو خوفا من غدر كغى 
ة ر اٟتـر للخركج لشراء حوائجهم، ككانوا يشًتكف من العَت اليت كانت ترد مكَّ فًتة األشهي  هللا  نيبي 

 . 2راءحىت ال يستطيعوا الشٌ  لعقيمة السٌ أىل مكة كانوا يزيدكف عليهم يف  من خارجها كلكنٌ 
 فػىقىدى فها ر اليت خلَّ اآلاث كمن أىمٌ ؤلركاح، و ىبلؾ لية حقيقية، ألنٌ كييعتب ىذا اٟتصار أزمة صحًٌ 

فو كاحد من أثر اٞتوع الذم خلَّ  يف عاـو  ذين مااتاللٌ  و أبو طالبخد٬تة كعمي زكجتو الوفيَّة   الرسوؿ 
 .3ىذا اٟتصار

ا:يةف بعِّااذلجيةاادش ااىاادلِّةن معاح  اايباتعاملاادن ااين:اادفيعاادث ا
ا كانت ٗتتلف عن بوية أهنٌ ة إىل ا١تدينة ا١تنورة، تىذكير كيتب السَتى النٌ بعد ىجرة ا١تسلمُت من مكٌ 

صرة ني  أجلٌ ة كاجبة على ا١تسلمُت من فتح مكٌ كانت ا٢تجرة قبل فة من حيث ىواءىا كبيئتها، مكٌ 
 ا ىاجر النيب ، فلمَّ 4ةكقوَّ  عهم يف مكاف كاحد كيافه كمواساتو ابلنفس، كليكوف ٢تم يف ٕتم   النيب 

ا١تدينة  فَّ أبارٮتية ثبت الوقائع كاٟتوادث التَّ مل تكن حينها يف مأمن من األكبئة، كتي ىل ا١تدينة إكصحابتو 
                                                             

1
ـ، ج:  2009 /ىػ  1430، 1اٞتامع الصحيح للسَتة النبوية، للدكتور سعد ا١ترصفي، الناشر: مكتبة ابن كثَت، الكويت، ط:  
 .1369 /1367، ص: 4

ا١تنهج النبوم يف إدارة األزمات: صحيفة قريش ١تقاطعة بٍت ىاشم كبٍت عبد ا١تطلب أ٪توذجا لعمر أٛتد ا١تصطفى ينظر كتاب  2
 مج:، ػى1436/ـ2015الرايض  40-3، 62ادر دمحم أٛتد دفع هللا، مقاؿ منشور ضمن ٣تلة العربية، العدد: حياٌب كعبد الق

 .32، قسم الدراسات األمنية كالتدريب، ص: 31
 .193فتح البارم شرح صحيح البخارم البن حجر، ص: ينظر كتاب  3
ىػ، ج:  1427، 8دمشق، ط:  –السَتة النبوية على ضوء القرآف كالسنة، دمحم بن دمحم بن سويلم أبو شيهبة، الناشر: دار القلم  4
 .39، ص: 2
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ى ا١تدينة؛ ىو فساد األرض كمائها مَّ ا١تراد ْتي  أفَّ ذىكىر العلماء ك ، ىمَّ ٟتي يسمى اب هبا مرضه  ا١تنورة قد حلَّ 
 اس، ألفَّ األكبئة ليست بطاعوف كما يعتبىا الكثَت من النَّ  ىذه بتى عٍ كتػي ، 1كىوائها ا١تقتضي للمرض

، قاؿ: قاؿ رسوؿ عن أيب ىريرة ففي اٟتديث  ١تدينة، ايدخل الطاعوف ال ف أب أخب سوؿ الرٌ 
  .2«اؿعلى أنقاب ا١تدينة مبلئكة ال يدخلها الطاعوف، كال الدجَّ » :هللا 

ككاف ٦تن كعكتهم  ،وؼ ذلك عن نبيٌ رً ى ببلء كسقم، كصي مَّ من اٟتي   وكلقد أصاب أصحاب
 ، كبذلك دعا3، كعامر بن فهَتة مواله، كببلؿ بن رابحلصٌديقا أبو بكر ؛ت من كياهنمدَّ ى كىمَّ اٟتي 
عت ما ٝتى  كرت لرسوؿ هللا ، فعن عائشة اهنع هللا يضر ذى -اٞتحفة- ىل مهيعةإبنقل كابء ا١تدينة  يب النَّ 

اللهم : »فقاؿ رسوؿ هللا  :قالت ،«ىمَّ ة اٟتي كف كما يعقلوف من شدٌ إهنم ليهذي »منهم، فقالت: 
حها لنا، كانقل دان، كصحٌ كيف مي هم ابرؾ لنا يف صاعنا نا مكة أك أشد، اللَّ إلينا ا١تدينة كحبٌ  بٍ حبًٌ 
 بلن ٬ترم ٧تىٍ  6افحى طٍ أب أرض هللا، قالت: فكاف بي كقدمنا ا١تدينة كىي أكٍ »قالت:  ، 5«4اىا إىل اٞتحفةٛتيَّ 
ى قد أزاحو مَّ يف منامو أف كابء اٟتي   ، كقد رأل النيب ؛ يعٍت متغَت الطعم كاللوفاتعٍت ماء آجنن  بلن ٧تىٍ 

رأيت كأف امرأة سوداء اثئرة »قاؿ:  يب النٌ  أفٌ  عن أبيو عبد هللاعن سامل بن ف، «هللا من ا١تدينة
 .7«قل إليهاكابء ا١تدينة ني  أفَّ  لتي أس، خرجت من ا١تدينة، حىت قامت ٔتهيعة فأكَّ الرَّ 

                                                             
 ورةا٢تدم النبوم يف التعامل مع الوابء كا١ترض الوعدم من خبلؿ دراسة موقف النيب ملسو هيلع هللا ىلص مع اجملذـك يف كفد بٍت ثقيف، الدكت 1

 .78ـ، ص: 2020/ػى1442، 83ليلى بنت سعيد السابر، ٣تلة علـو الشريعة كالدراسات االسبلمية، العدد: 
 .22، ص: 3، ج: 1880صحيح البخارم، كتاب فضائل ا١تدينة، ابب ال يدخل الدجاؿ ا١تدينة، رقم اٟتديث:  2
كعبد اٟتفيظ الشليب، الناشر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى ، تح: مصطفى السقا كإبراىيم األبيارم السَتة النبوية، البن ىشاـا 3

ا.588، ص: 1ـ، ج:1955ىػ/1375، 2البايب اٟتليب كأكالده ٔتصر، ط: 
اٞتحفة: ميقات أىل الشاـ كمصر كا١تغرب بضم اٞتيم، كإسكاف اٟتاء، كىي قرية كبَتة كانت عامرة ذات منب، كىي على طريق   4

ا١تدينة، ك٨تو ثبلث مراحل من مكة، كٝتيت جحفة؛ ألف السيل جحفها كٛتل أىلها، كيقاؿ ٢تا: ا١تدينة على ٨تو سبع مراحل من 
زكراي ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم،  ٖتت. هتذيب األٝتاء كاللغات، أليبمهيعة بفتح ا١تيم كإسكاف ا٢تاء كفتح الياء ا١تثناة من 

كة العلماء ٔتساعدة إدارة الطباعة ا١تنَتية، يطلب من: دار الكتب عنيت بنشره كتصحيحو كالتعليق عليو كمقابلة أصولو: شر 
ا.58، ص: 3ج: ،البناف –العلمية، بَتكت 

 .23، ص: 3، ج: 1889 أف تعرل ا١تدينة، رقم اٟتديث: دينة، ابب كراىية النيب ملسو هيلع هللا ىلصصحيح البخارم، كتاب فضائل ا١ت 5
، ص: 2، ج: ٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين الشافعيأل صحيح البخارمفتح البارم شرح ، كاد اب١تدينةطحاف:  6

68 . 
، 9، ج: 7038صحيح البخارم، كتاب التعبَت، ابب إذا رأل أنو أخرج الشيء من كورة، فأسكنو موضعا آخر، رقم اٟتديث:  7
 .42، ص: 9
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 يب ص طريقة تعامل النٌ ف نلخٌ أى ا١تدينة ٯتكننا كبعد أف استقرأان ما كرد من أخبار عن ٛتيَّ 
 :فيما أيٌب صحابتو كا١تسلمُت حياة ذمعها إلنقا

ا:دربك عاءادلهمِّةن ااب ا اادلسلهمنياوادُِّّاادعناة ابصح ااأو ال.ا
للمدينة بصبلح حا٢تا  ، ككاف يدعوبسبلمة أىل ا١تدينة كمن حو٢تا يهتم كثَتا  يب كاف النٌ 

، كسبلمتو توأف ٭تفظ لو صحٌ و ؿ ربٌ أف يسأأابح للمؤمن قد تعاىل سبحانو هللا كعد األذل عنها، كبي 
، كليس يف دعاء ا١تؤمن كرغبتو يف ذلك صرزؽ كالنٌ فات عنو إذا نزلت بو، كسؤالو إايه يف الرٌ كذىاب اآل

 يب للنٌ  و عن عائشة اهنع هللا يضر قالتعاء للمدينة أنٌ للدٌ  يب كيف حديث النٌ ىل هللا لـو كال قدح يف دينو، إ
هم اللَّ »هللا تعاىل هبذا الدعاء:  يب يدعوفأخذ النَّ  حابة،ى اليت كقعت للصَّ مَّ ما رأت كٝتعت عن اٟتي 

حبب إلينا ا١تدينة كحبنا مكة أك أشد، اللهم ابرؾ لنا يف صاعنا كيف مدان، كصححها لنا، كانقل 
ى، ويف ا١تسلموف بعدىا من ىذه اٟتمَّ كعي  . كقد استجاب هللا دعاء نبيو 1«ٛتاىا إىل اٞتحفة

 .2لكل الوافدين كا١تهاجرين إليها من ا١تسلمُت على تنوع بيئاهتم كمواطنهمكغدت ا١تدينة موطنان ٦تتازان 
ا
اهتاادلِّةن اوشِّ اارباعلىاألأ وأاء اادص اانيا.اث

ضحية لنصرة صٌب الصحابة على احتماؿ الشدائد، كيطالبهم اب١تزيد من اٞتٌد كالتٌ يي  كاف النيٌب 
فقيل  .3ر من مغادرتومن ٚتع القلوب على ا١تهجر اٞتديد، حىت تطيب بو كتنفي  اإلسبلـ، كىذا ضربه 
ا١تدينة كشٌدهتا  4كاءال يصب على ألٍ »قاؿ:  ، عن النيب ىريرة  أيبعن  بومفقيل يف اٟتديث النٌ 

 . 5«كنت لو شفيعا كشهيدا يـو القيامةأحد من أميت إال  
، كصرؼ شديدان  مرضا مرضوا ا أصابتهمفلمٌ الصَّحابة، َتة على بك  ان آاثر  تفلَّ ى خى مَّ اٟتي  ىذه إفَّ 

وف  ل  صى كىم يي  ، فخرج 6كىم قعود من ا١ترض ، ككصل هبم األمر إىل الصَّبلة و هللا ذلك عن نبيٌ 
                                                             

 . 23، ص: 3ج: ، 1889ا١تدينة، رقم اٟتديث:  صحيح البخارم، كتاب: ابب كراىية النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف تعرل 1
َتةي النٌبويينظر كتاب  2 : دار ا١تعرفة للطباعة كالنشر كالتوزيع، شرالصَّبلَّيب، النا دعرضي كقائع كىٖتليل أحدىاث، عىلي ٤تمٌ  -ة السًٌ

 .291 ـ، ص: 2008/ػى 1429، 7لبناف، ط:  –بَتكت 
 .183ىػ، ص: 1427، 1دمشق، ط: ، : دار القلمشر الغزايل السقا، النادمحمفقو السَتة،  3
 .238، ص: 15لساف العرب البن منظور، ج:  ينظر: ،دة كضيق ا١تعيشةألكاء: الؤلكاء الشٌ  4
 .1378، رقم اٟتديث: 1004، ص: 2غيب يف سكن ا١تدينة كالصب على ألكائها، ج: ابب: الًتٌ كتاب اٟتج، صحيح مسلم،  5

1378. 
ا.224، ص:3ج:، ـ 1986-ىػ  1407ندار الفكر، سنة: ابب ا٢تجرة، البداية كالنهاية البن كثَت،  6
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فتجشموا القياـ، أم:  ،«صف من صبلة القائمصبلة القاعد على النٌ  اعلموا أفٌ » كذلك فقاؿ:
ا.1قم التماس الفضلكالسٌ عف فوه على ما هبم من الضَّ تكلٌ 

اا:ىاادلِّةن أدباناوأبرالااإلبلادلعالجايفاح  اايباوصفاادن اااثدثا.
، صحوا منها كيتعافواكي يى رب أبواؿ اإلبل كألباهنا،  شي بً ا١تدينة  ىض بداء ٛتيَّ رً مى  نٍ مى  يب مر النٌ أ

فعن أنس بن  ،ذلكثبت بوم ما يي يف ىذه األزمة، فقد جاء يف اٟتديث النٌ  كىذا ٟتسن إدارتو 
، بلقاح، كأف يشربوا من يب كا ا١تدينة فأمرىم النَّ وى تػى عرينة، فاجٍ  س من عكل أكٍ انى قدـ أي ››مالك، قاؿ: 
 .2‹‹أبوا٢تا كألباهنا

نساف لتحقيق أمنو كسبلمتو، بعو اإلم يتَّ أعظم ىدٍ ىو بوم م النَّ كيتبَُّت ٦تا تقدَّـ أف ا٢تدٍ 
حَّة، فكانت حكمة ا١تدينة صحابتو دعا ٢تا ابلصٌ  ىٛتيَّ أصابت  او ١تأنَّ اٟتكيم يب كيتلخَّص تعامل النٌ 

ة حىت أهنا فيٌضلت على سائر بقاع األرض ما عدا مكٌ  هللا تعاىل أٍف حىسين حا٢تا كعظيم شرفها،
 مَّى ىواٟتي ه داكم كالعبلج من ىذدية اليت ظهرت آنذاؾ يف ٣تاؿ التٌ مة، كمن ا١تعجزات احملمٌ ا١تكرٌ 

 حثهم على شرب أبواؿ اإلبل كألباهنا.
 

اواألوبئ اي ح ااألزماتاادص احاب امعابريايفاتعاملاادص اياادن ااذلِّ ااين:اادلطلباادث ا

ام(639(امادة:اتعاملاعهميابنااخلطابامعاأزم ااجلرعاعاماادي ااألو لادفيعا
اإًلسبلميَّة تعرَّضت الدَّكلة سنة ٙتاين عشرة للهجرة يف ك  يف عهد عمر بن ا٠تطاب 

اس اب١تدينة ديد الذم أصاب النٌ اٞتوع الشٌ االبتبلءات ىذه ، كمن أعظم تبلءات كأزمات شديدةالب
جل يذبح الشَّاة فيعافها كم إىل اإلنس، كحىت جعل الرٌ حىت جىعلت الوحوش أتٍ  عاـ الرَّمادة، كما حو٢تا

كقيل  ماد،ابلرٌ  شبيهنا لوهنا عاد حىت ا١تطر قلة من تاسودٌ  األرض ألف ابلرمادة يتكٝتيَّ  من قبحها،
يت تكوف أف كٯتكن كالرماد، ترااب الريح تسفي ألهنا يف ىذه  اسالنٌ  أجدب قدك  ،3منهما لكلٌو  ٝتي
 ا١تؤمنُت أمَت إىل فلجأكا زاد، منهم أحد عند يبقى  كمل ا١تدينة إىل األحياء كجفلت اٟتجاز، نة أبرضالسٌ 
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كحلف عمر ال يذكؽ ، أنفده حىت كاألمواؿ األطعمة من فيو ا٦تٌ  ا١تاؿ بيت حواصل من فيهم فأنفق
 .1نب حىت ٭تيا الناسمن كاللٌ السٌ 

 يتابلزٌ  لو يبث مادةالرٌ  عاـ ٍب كاف من،كالسٌ  ابللنب ا٠تبز لو يبث   ا٠تصيب زمن يف فكاف 
 كاد حىت جسمو كتغٌَت   عمر لوف فاسود ذلك، مع يشبع ال ككاف ،2يتالزٌ  يستمرئ ككاف كا٠تل،
شى  عةكالدٌ  ا٠تصب إىل اٟتاؿ ؿٖتوٌ  ٍب أشهر، تسعة اسالنٌ  يف اٟتاؿ ىذا عف، كاستمرالضٌ  من عليو ٮتي

 .3أماكنهم إىل ا١تدينة عن اسالنٌ  كانشمر

 لقد›› :ا١تدينة عن األحياء ترحَّلت حُت لعمر قاؿ العرب من رجبل أفٌ  بلغٍت: افعيالشٌ  قاؿ
حيرَّة  ابن ككألنٌ  عنك ا٧ٍتىلت

 .5إليهم كأحسنت كأنصفتهم اسالنٌ  كاسيتى  أم، ‹‹4

 اسالنٌ  يتحدث كال يضحك، أحدا ٬تد فلم مادةالرٌ  عاـ ليلة ذات ا١تدينة عسَّ  عمر أف ركم كقد
 إفٌ  ا١تؤمنُت أمَت اي: لو فقيل ذلك سبب عن فسأؿ يسأؿ، سائبل يرى  كمل العادة، على مناز٢تم يف

 يضحكوف، كال يتحدثوف ال فهم قو كضيٍ  ىمٌ  يف اسكالنٌ  ؤاؿ،السٌ  فػىقىطعوا ييعطوا فلم سألوا ؤاؿالس  
 العاص بن عمرك إىل ككتب د،٤تمٌ  ةألمٌ  غواثه اي أفٌ  ابلبصرة األشعرمًٌ  موسى أيب إىل عمر فكتب
 ،األطعمة كسائر البػيرَّ  ٖتمل عظيمة بقافلة منهما كاحد كل إليو فبعث د،٤تمٌ  ةألمٌ  غواثه اي أفٌ  ٔتصر

 .6ةمكٌ  إىل جيدَّة كمن جيدَّة إىل البحر يف عمرك مَتة ككصلت
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فأمره  طعاما، ٖتمل راحلة آالؼ أربعة كمعو ا١تدينة ـقدً  عبيدة أاب أفٌ  شيوخو عن سيف كذكر
 يقبلها، أف فأىب درىم آالؼ أبربعة لو أمر ذلك من غفرى  افلمٌ  ا١تدينة، حوؿ األحياء يف بتفريقها عمر

 .1قبلها حىٌت  عمر عليو حلَّ أف

  ة اٞتوع الذم أصاهبم يف ىذه األزمة حىٌت اس من شدٌ ر النٌ ، كأتثَّ القحط، كعزَّت الل قمة دٌ كاشتٌ 
ت ألواف أجسادىم، أهنٌ حىٌت  يًّاهلكوا، فقد أثَّر عليهم صحًٌ كادكا أف يى  كخيشي عليهم ا٢تبلؾ،  م تغَتَّ

كيلتمسوف لدل أمَت ا١تؤمنُت  قيموف فيها، أك قريبان منها،اس من أعماؽ البادية ًإىل ا١تدينة، يي ع النٌ رى كىى 
كلقد كانت ،3و، فكاف الفاركؽ أكثر النَّاس ًإحساسان هبذا الببلء، كٖتم بلن لتبعات2يطمئنوف بو حبلًّ 

دابَت كاٟتلوؿ للنَّجاة من ىذه األزمة اليت أتت أبخذ بعض التٌ  ىمَّ  عمر  اجملاعة شديدة لدرجة أفٌ 
 عاملبن ا٠تطاب يف التٌ عليها عمر اليت سار  ىذه التدابَت لى أراضيهم،  كمن أىمًٌ على ا١تسلمُت كع

 :ٯتكن أف نعرضها كاآلٌب أزمة اٞتوع ىذهمع 

ا:ادلسلهمنيايفاىذهااألزم امشايك ااخلليف اعهميااال.أو ا

على سوء حاؿ ا١تسلمُت كانتشار  بلع عمرثت عن اطٌ كقيل من أكائل األخبار اليت ٖتدَّ  
لعمر بن ا٠تطاب يف عاـ الرَّمادة ٓتبزو مفتوت بسمن، فدعا رجبلن بدكاٌين يء جً ››  و:اٞتوع بينهم أنٌ 

فقاؿ لو عمر: كأنَّك مقفره من ، 5يف جانب الصفحة 4ؾدى بع ابللقمة الوى يتَّ  ليأكل معو، فجعل البدكم  
 ،6: أجل، ما أكلت ٝتنان كال زيتان كال رأيت أكبلن لو منذ كذا ككذا ًإىل اليـومن الودؾ، فقاؿ البدكم  
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كلقد أٚتع الر كاة ٚتيعان: أفَّ  ،1‹‹"اس من أكؿ ما ٭تيوفكهللا ال أذكؽ ٝتنا حىت ٭تيا النٌ "فقاؿ عمر: 
قدمت ًإىل الس وؽ عكةي ٝتنو، ككطبه من  اهبذا القسم، كمن ذلك أنَّو ١تَّ  عمر كاف صارمان يف الوفاء

لنب، فاشًتاىا غبلـه لعمر أبربعُت در٫تان، ٍبَّ أتى عمر فقاؿ: اي أمَت ا١تؤمنُت قد أبرَّ هللا ٯتينك، كعظَّم 
كَّةه من ٝتنو ابتعتهما أبربعُت در٫تان، فقاؿ عمر: به من لنبو، كعي أجرؾ، كقدـ الس وؽ كطى 

كيف يعنيٍت شأف الرَّعية ًإذا مل " ٍبَّ أردؼ قائبلن:  ،2كل ًإسرافناآ أكره أف فًإيٌنً فتصدَّؽ هبما،  تليٍ أغٍ 
ح فيها الفاركؽ مبدأن من أركع ا١تبادئ يوضٌ فهذه ٚتلةه كاحدةه يف كلماتو مضيئة،  ،3م"ٍت ما مسَّهٯتسَّ 

 كن أف تعرفها اإًلنسانيَّة يف فنًٌ اٟتكم.الكبل الَّيت ٯتي 

 عاـ عمر رأيت››فعن عياض بن خليفة، قاؿ:  كقد أتثَّر عمر يف عاـ الرَّمادة حىتَّ تغَتَّ لونو 
 منالسٌ  أيكل ككاف عربيا رجبل كاف: فيقوؿ ذا؟ ممٌ : فنقوؿ أبيض، كاف كلقد وفاللٌ  أسود كىو مادةالرٌ 

 . 4"‹‹لونو فغَتَّ  ابلزيت فأكل ٭تيوا، حىت مهاحرَّ  اسالنٌ  لأ٤ٍتى  فلما كاللنب،

ثر الرَّعية على نفسو، فيأكلوف خَتان ٦تَّا ؤٍ كم يف اإًلسبلـ يػي ىذا ىو الفاركؽ كىذا ىو فن  اٟتي 
أيكل، كىو الَّذم ٭تمل من أعباء اٟتكم كاٟتياة أضعاؼ ما ٭تملوف، كيعاين من ذلك أضعاؼ ما 

م أيضان اد أسرتو، فهي ضع القيود على نفسو كحدىا، بل يسَت هبا ليقيًٌد أفر يعانوف، كىو يف ذلك ال يى 
، كقد نظر ذات يوـو يف عاـ الرَّمادة، فرأل بطيخة يف يد كلدو من أكالده، فقاؿ لو اب١تعاانة معو ألزمهم

، بخو اي "على الفور:  ؟ فخرج الصَّيب  ىارابن يبكي، "أتكل الفاكهة، كأمَّة دمحم ىزىل ا١تؤمنُت!بن أمَت ابخو
 .5بعد أف سأؿ عن ذلك، كعلم: أفَّ ابنو اشًتاىا بكفٌو من نول كمل يسكت عمر ًإالٌ 
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ا:الجئنياعاماادي مادةمعسكياتااد اإنشاءااا.اثني ا

١تَّا كاف عاـ الرَّمادة جاءت العرب من كلًٌ انحيةو، فقدموا ا١تدينة، فكاف عمر قد أمر رجاالن 
حصوا مىٍن يتعشَّى عندان. فأحصوىم من القابلة، يقوؿ ليلةن: أي  و أسلميقوموف ٔتصاٟتهم، فسمع

، كأحصوا الٌرًجاؿ ا١ترضىفوجدكىم سبعة آالؼ  كالعياالت فكانوا أربعُت ألفان، ٍبَّ بعد أايـو بلغ  رجلو
عمر قد ككَّل هبم من  كالعياؿ ستًٌُت ألفان، فما برحوا حىتَّ أرسل هللا السَّماء، فلمَّا مطرت؛ رأيتي  الٌرًجاؿ

عطوهنم قواتن كٛتبلانن ًإىل ابديتهم، ككاف قد كقع فيهم ا١توت فأراه مات ثلثاىم، م ًإىل البادية، كيي رجوهنٮتي 
، كىنا نرل 3، كيعملوف العصائد2يعملوف الكركور 1ككانت قدكر عمر تقـو إًليها العمَّاؿ من السَّحر

م كظائف العمل على العاملُت، كيي  الفاركؽ  مؤسَّسة البلجئُت ْتيث يكوف كل  موظفو  ئنشيقسًٌ
فقد عُتَّ  ،ٌلف بو دكف تقصَتو فيو، كال يتجاكز ًإىل عملو آخر مسندو ًإىل غَتهعا١تان ابلعمل الَّذم كي 

ة ما أصاهبم من  مراءى أي  على نواحي ا١تدينة لتفق د أحواؿ النَّاس الَّذين اجتمعوا حو٢تا طلبان للٌرًزؽ لشدَّ
شرفوف على تقسيم الطَّعاـ، كاإًلداـ على النَّاس، كًإذا أمسوا؛ اجتمعوا عنده، فكانوا يي القحط، كاٞتوع، 

ههم  .فيخبكنو بكلًٌ ما كانوا فيو، كىو يوجًٌ

الليل ٍبَّ ٮترج  خرى آيصلًٌي ابلنَّاس العشاء ٍبَّ ٮترج ًإىل بيتو، فبل يزاؿ يصلًٌي حىتَّ يكوف ككاف 
 كًإيٌنً ألٝتعو ليلةن يف السَّحر››ذكر عبد هللا بن عمر أبنَّو قاؿ:  فيأٌب األنقاب، فيطوؼ عليها، كقد

نُت، كارفع عنا كىو يقوؿ: اللىهيمَّ ال ٕتعل ىبلؾ أمًَّة ٤تمَّد على يدم كيقوؿ: اللىهيمَّ ال هتل كنا ابلسًٌ
قدـ على . كقاؿ مالك بن أكسو )من بٍت نصر(: ١تا كاف عاـ الرَّمادة 4‹‹ردًٌد ىذه الكلمات! يي الببلء

كىم مئة بيت فنزلوا اٞتبَّانة، فكاف يطعم النَّاس من جاءه، كمن مل أيت؛ أرسل إًليو الدَّقيق،  يعمر قوم
رسل ًإىل قومي ٔتا يصلحهم شهران بشهر؛ ككاف يتعهَّد مرضاىم، كالتَّمر، كاألدـ ًإىل منزلو، فكاف يي 

                                                             
 ـ،2010يناير  ،1ط:  كالنشر،الناشر شركة هنضة مصر للطباعة  ابراىيم،إشراؼ: داليا دمحم  السرجاين،راغب  بينهم،رٛتاء  1

 .184ص: 
 .ىو حب مطحوف يصنع منو نوع من الطعاـالكركور:  2
الدكتور بشار تح:  الذىيب،مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قىاٯٍتاز  كىاألعبلـ، اتريخ اإلسبلـ كىكىفيات ا١تشاىَت 3

 .149ص:  ،2ج:  ،ـ 2003، 1ط:  ،الناشر: دار الغرب اإلسبلمي ،معركؼعٌواد 
 ،5: ط الرسالة، مؤسسة: الناشر السقا، صفوة- حياين بكرم: تح ا٢تندم، ، ا١تتقيكاألفعاؿ األقواؿ سنن يف كنز العماؿ  4

 .611: ص ،12: ج ،35890: رقم الرمادة، عاـ كقائعو ابب ،ـ1981/ىػ1401
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أيٌب بنفسو  ، ككاف عمر1ا الثَّفلكلقد رأيت ا١توت كقع فيهم حىتَّ أكلو  ،كأكفاف من مات منهم
وا؛ قاؿ: اخرجوا من القرية ًإىل ما كنتم فيصلًٌي عليهم، لقد رأيتو صلَّى على عشرةو ٚتيعان، فلمَّا أحيٌ 

قرقر بطن عمر . كعن أنسو قاؿ: تي 2اعتدًب من البًٌيَّة، فجعل ٭تمل الضَّعيف منهم حىتَّ ٟتقوا بببلدىم
ككاف أيكل الزَّيت، ككاف قد حرَّـ على نفسو السَّمن، فنقر بطنو أبصبعيو، بن ا٠تطَّاب عاـ الرَّمادة، 

 .3كقاؿ: تقرقر إًنَّو ليس لك عندان غَته حىتَّ ٭تيا النَّاس

ا:االستعان اأبىلااألمصايااثدثا.

أسرع فكتب ًإىل عمَّالو على الببلد الغنيَّة يستغيثهم، فأرسل ًإىل  عمرا  كقيل يف ىذه أفٌ 
من عبد هللا عمر بن ا٠تطَّاب أمَت ا١تؤمنُت ًإىل العاصي بن "عمرك بن العاص عاملو على مصر: 

 ،؟ فواغواثهلي، كتعيش أنت منعمان كمن قبلكبى كمن قً  ين ىالكااالعاص، سبلـه عليك، أمَّا بعد: أفًت 
سبلـه عليك، فكتب إًليو عمرك بن العاص: لعبد هللا أمَت ا١تؤمنُت من عمرك بن العاص  ،4"كاغواثه

 أك٢َّتا عندؾ ألبعثنَّ بًعَت فالرَّيث الرَّيث ال ىو، أمَّا بعد: أاتؾ الغوث،فإيٌنً أٛتد هللا إليك الذم ال إلو إ
أبلف بعَتو ٖتمل   البٌ ، فبعث يف5كآخرىا عندم، مع أيٌنً أرجو أف أجد سبيبلن أف أٛتل يف البحر

، 6الدَّقيق، كبعث يف البحر بعشرين سفينة ٖتمل الدَّقيق، كالد ىن، كبعث إًليو ٓتمسة آالؼ كساءو 

                                                             
 عند الٌطحن كما استقر ٖتت ا١تاء ك٨تٍ  ىحرى ما يبسط ٖتت الالثَّفل:  1

ى
د عصَتىا )مج( كىعند بع ةادوه من كدر كما يتبقى من ا١ت

الناشر: دار كآخركف،  إبراىيم مصطفى ابلقاىرة،٣تمع اللغة العربية  الوسيط،ا١تعجم  ك٘تر،نب من حب كخبز البدك ما يؤكل غَت الل
 .97ص:  ،1ج:  الثاء،ابب  الدعوة،

ـ، 1990/ ىػ 1410 ،1، ط: بَتكت – العلمية الكتب دار: الناشر، عطا القادر عبد دمحم: تح سعد بن، الكبل الطبقات 2
 .241، ص: 3ابب ذكر استخبلؼ عمر رٛتو هللا، ج: 

 دكر عدة صورهتا ٍب، ـ1974- ىػ1394 مصر، ٤تافظة ّتوار- السعادة: الناشر، نعيم أبو، األصفياء كطبقات األكلياء حلية 3
ىػ 1409)طبعة  بَتكت-العلمية الكتب دار-بَتكت كالتوزيع، كالنشر للطباعة الفكر دار- بَتكت- العريب الكتاب دار :منها

 .48ص:  ،1ج:  ،اٟتلية بدكف ٖتقيق(
 .289ص:  ،1ج:  ،ـ1963 ،شر مكتبة النهضة ا١تصرية القاىرةالنا ىيكل،دمحم حسُت  عمر،الفاركؽ  4
 ،5، ط: الرسالة مؤسسة: الناشر، السقا صفوة- حياين كرمب تح: ا٢تندم،ا١تتقي  كاألفعاؿ،كنز العماؿ يف سنن األقواؿ   5

 .610، ص: 12، ابب كقائعو عاـ الرمادة، ج: ـ1981/ىػ1401
 - ىػ 1410 ،1، ط: بَتكت – العلمية الكتب دار: الناشر، عطا القادر عبد دمحم: ، تحسعد، ابن الكبل الطبقات 6

 .240ص:  ،3ج:  ،ـ1990



 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابحثاادث اينااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذلِّياادن بريايفاإدايةااألزماتاادص ح ي اواألوبئ ااااااااااااااااااااادل

 

 

 

45 

م قد صلح من قبلنا، فإهنٌ إًلينا من الطَّعاـ ٔتا يي  ابعثككتب عمر ًإىل كلًٌ عاملو من عمَّالو على الشَّاـ: 
 ، كفارس ٔتثل ذلك. فكل هم أرسلوا ًإليو.1الو على العراؽمىل عككتب إ ،ال أف يرٛتهم هللاىلكوا، إ

، فوالَّ كذى  ه كر الطَّبم : أفَّ أكَّؿ مىٍن قدـ عليو أبو عبيدة بن اٞترَّاح يف أربعة آالؼ راحلةو من طعاـو
قسمتها فيمن حوؿ ا١تدينة، فلمَّا رجع إًليو؛ أمر لو أبربعة آالؼ درىم، فقاؿ: ال حاجة يل فيها اي 

ا أمَت نيا، فقاؿ: خذىا، فبل أبس بذلك ًإذا مل  ا١تؤمنُت ًإ٪تَّ أردت هللا، كما ًقبػىلىوي، فبل تدخل عليَّ الد 
مثل ىذا، فقاؿ يل مثل ما قلتي لك، فقلتي لو  تطلبو، فأىب، فقاؿ: خذىا فًإيٌنً قد كليت لرسوؿ 

 .2إىل عملوكما قلتى يل، فأعطاين. فقبل أبو عبيدة، كانصرؼ 

معاكية بن أيب سفياف ثبلثة آالؼ بعَتو ٖتمل طعامان، ككصلت من العراؽ ألف بعَت كبعث 
، كشرع عمر يف توزيع ىذا الزَّاد على أىل ا١تدينة، كمن الذكا هبا من األعراب، كأمر 3 ٖتمل دقيقان 

كقد ٛتَّل قافلةن  ،بتوزيعو على أحياء العرب ٚتيعان، قاؿ الز بَت بن العوَّاـ: قاؿ يل عمر يف عاـ الرَّمادة 
استقبٍل هبا ٧تدان، خرج يف أٌكؿ ىذه العَت، فأي من اإًلبل ابلدَّقيق كالشَّحم كالزَّيت لنجدة أىل البادية: 

ببعَت ٔتا  لكلًٌ أىل بيت رٍ مل تستطع ٛتلو، فمي  ، كمنلًٌ بيتو ما قدرت أف ٖتملهم إيلٌ أىل ك ًإيلٌ  فاٛتلٍ 
تاء، كاآلوا كساءيعليو من ا١تتاع، كميرىم فليلبس للصَّيف، كلينحركا البعَت، فليحفظوا  خرى ن، كاحدان للشًٌ

، 4لفرجهللا اب أمر شحمو، كليقدًٌدكا ٟتمو.. ٍبَّ ليأخذكا شحمان، كدقيقان، فيطبخوه، كأيكلوا حىتَّ أيٌب
شكَّلها، ككاف الفاركؽ يقـو بتوزيع الطَّعاـ، كالزٌاد على كثَتو من القبائل يف أماكنهم من خبلؿ ٞتافو 

شرؼ على توزيعها مع دخو٢تا فعندما كصلت إًبل عمرك بن العاص ًإىل أىفواه الشَّاـ؛ أرسل عمر مىٍن يي 
لوا هبا ٯتينان، كمشاالن ينحركف اٞتزر، كيطعموف الدَّقيق، كيكسوف العباء، كبعث دى جزيرة العرب، فعى 

 .5فحملو ًإىل أىل هتامة ييطعمونوالفاركؽ رجبلن ابلطَّعاـ الَّذم أرسلو عمرك من مصر يف البحر، 

                                                             
 .289ص:  ،1ج:  ،ـ1963 ،شر مكتبة النهضة ا١تصرية القاىرةالنا ،دمحم حسُت ىيكل ،كتاب الفاركؽ عمر ينظر 1
  .289ص:  ،1ج:  ،ـ1963 ،شر مكتبة النهضة ا١تصرية القاىرةالنا ىيكل،دمحم حسُت  عمر،الفاركؽ  2
 .290ص:  ،1ج:  ىيكل،دمحم حسُت  عمر،الفاركؽ  3
 290ص:  ،1ج:  ـ،1963الناشر مكتبة النهضة ا١تصرية القاىرة،  ىيكل،دمحم حسُت  عمر،ينظر كتاب الفاركؽ  4
ط:  الشارقة،الناشر مكتبة الصحابة اإلمارات  الصبليب،علي دمحم  ا٠تطاب،فصل ا٠تطاب يف سَتة ابن ينظر كتاب  5
 .275ص: ، ـ2002، ق1،1463
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ألىل ا١تدينة فكانت ىذه ا٠تطوة من عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر يف طلب القوت من األمصار 
فمن حكمة  ،ر على صحتهم كأٟتق هبم أمرض كثَتة كخطَتةة اٞتوع أثَّ شدٌ  خطوة مهمة جدا ألفٌ 

بتأمُت الغذاء ٢تم حىت يقيموا صلبهم، كمن بدأ بب األكؿ يف ىذه األزمة فو بدأ بعبلج السٌ الفاركؽ أنٌ 
 ق مقاكمة ا١ترض عندىم.ل أجسامهم فتتحقٌ ٍب تقوٌ 
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ا:صالةااالستسقاءباالستغاث اايابعا.

جوء إىل ربو ت األرض ىمَّ عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر ابلل  مادة كجفَّ ا اشتدَّ القحط عاـ الرٌ فلمٌ 
عن عبد هللا فاع بُت يدم هللا طلبا للس قيا،ضر  للخركج كالتٌ  اسمتوٌسبل إليو راجيا رٛتتو، فخطب يف النٌ 

وه لي كم، ٍبَّ توبوا إليو، كسى ى ا١تغرب؛ اندل أي ها النَّاس! استغفركا ربٌ بن ساعدة، قاؿ: رأيت عمر ًإذا صلٌ 
 فرَّج هللاخاضوا الغدراف ك حىت من فضلو، كاستسقوا سقيا رٛتةو، ال سقيا عذاب. فلم يزؿ كذلك؛ 

: أىفَّ عمر رضي هللا تعاىل عنو خرج يستسقي فقاـ على ا١تنب، فقرأ ىذه  ،1ذلك كعن الشَّعيبًٌ
ايأاافػأق ل ت ا} اآلايت تػأغ ف ي وا اغأف اي ااس  اإ ن و اكأانأ يأاي ااب ك م  ام ِّ  اادس همأاءأاعألأي ك م  ل  ، [11،ا10:]نرحا{ةػ ي س 

فقيل لو: ما ٯتنعك من أف تستسقي؟ فقاؿ: طلبت كيقوؿ: استغفركا ربكم، ٍبَّ توبوا إًليو. ٍبَّ نزؿ. 
، كٮترج ، ك١تٌا2السَّماء الَّيت ينزؿ هبا ا١تطر ا١تطر ٔتجاديح ابلنَّاس، كتب  أٚتع عمر على أف يستسقيى

ٍحل
ى
م، كيطلبوا أف يرفع ىذا ا١ت عنهم، كخرج عمر  ًإىل عٌمالو أف ٮترجوا يـو كذا، كأف يتضٌرعوا إىل رهبًٌ

، كعلي  ، حىٌت انتهى إىل رسوؿ هللا ردي و بي لذلك اليـو
ي
ٌلى، فخطب الٌناس فتضرٌع، كجعل النًٌساء صى ا١ت

؛ حىٌت إذا قرب أف ينصرؼ؛ رفع يديو مٌدان، كحوَّؿ رداءه، ان استغفار  لح وف، فما كاف أكثر دعائو ًإالَّ يي 
يف الد عاء، كيبكي بكاءن  لح  فجعل اليمُت على اليسار، ٍبَّ اليسار على اليمُت، ٍبَّ مدَّ يديو، كجعل يي 

 .3طويبلن حىٌت اخضلت ٟتيتو

اإ قام احِّ  اخامسا:ا  :يمادةعاماادادسيق اوأق ف 

بوقف حدًٌ السَّرقة يف عاـ الرَّمادة، كىذا ليس تعطيبلن ٢تذا اٟتدًٌ، كما يكتب  كقد قاـ عمر 
السَّرقة ٢تذا السَّبب، فالذم البعض، بل ألفَّ شركط تنفيذ اٟتدًٌ مل تكن متوافرةن، فأكقف تنفيذ حدًٌ 

لكان لغَته بسبب شدَّة اٞتوع، كعجزه عن اٟتصوؿ على الطَّعاـ يكوف غَت ٥تتارو، فبل أيكل ما يكوف مي 
قصد السَّرقة، ك٢تذا مل يقطع عمر يد الرَّقيق الَّذين أخذكا انقةن، كذْتوىا، كأمر سيًٌدىم حاطب بدفع يى 

                                                             
1

لناشر: دار ٚتاؿ الدين بن دمحم اٞتوزم، تح: دمحم عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، ا  ،ا١تنتظم يف اتريخ األمم كا١تلوؾ 
 .104ص:، 4: ج ،ـ 1992 -ىػ  1412، 1ط:  ،الكتب العلمية، بَتكت

ذيرمبن ٭ت األشراؼ، أٛتدٚتل من أنساب  2  –الناشر: دار الفكر  ،تح: سهيل زكار كرايض الزركلي ،ِت بن جابر بن داكد البىبلى
 .400ص:  ،10ج: ، ابب عاـ الرمادة ـ، 1996-ىػ  1417، 1ط:  ،بَتكت

ذيرمبن ٭ت األشراؼ، أٛتدٚتل من أنساب  3  –ار الفكر الناشر: د ،تح: سهيل زكار كرايض الزركلي ،ِت بن جابر بن داكد البىبلى
 .401ص:  ،10ج:  ،ابب عاـ الرمادة ،ـ 1996-ىػ  1417، 1ط:  ،بَتكت
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، كال عاـ السَّن ال ›› :ٙتن النَّاقة، كقد قاؿ عمر  كقد أتثَّرت ا١تذاىب الفقهيَّة  1‹‹ ةييقطع يف عىٍذؽو
فقد جاء يف ا١تغٍت: قاؿ أٛتد: ال قطع يف اجملاعة، يعٍت: أفَّ احملتاج ًإذا سرؽ ما أيكلو؛  بفقو عمر 

 و كا١تضطر.فبل قطع عليو؛ ألنٌ 

كقاؿ: سألت أٛتد عنو، فقلت: ال قطع يف عاـ السَّنة، ›› جاين  عن عمر: أنَّو قاؿ:ر كركل اٞت
مه عمرمٌّ هٍ ، كىذا فػى 2‹‹ٛتلتو اٟتاجة كالنَّاس يف شدَّة، ك٣تاعة ال أقطعو ًإذا ،تقوؿ بو ؟ قاؿ: إٍم لعمرم

عميقه ١تقاصد الشَّريعة، فقد نظر عمر ًإىل جوىر ا١توضوع، كمل يكتب ابلظَّواىر، نظر ًإىل السَّبب 
افع ًإىل السَّرقة، فوجد: أنَّ  الضَّركرات اليت تبيح احملظورات، كما عتب من و يف اٟتالتُت اٞتوع الَّذم يي الدَّ

على ذلك قوؿ عمر يف قصَّة غلماف حاطب: إًنَّكم تستعملوهنم، كٕتيعوهنم، حىٌت ًإفَّ أحدىم لو  يدؿ
 3و.ـ عليو؛ حلَّ لأكل ما حرٌ 

 :أتخريادفعاادا كاةايفاعامااديمادةاسادسا.

إًلزاـ النَّاس ابلزَّكاة يف عاـ  أكقف عمر اس النٌ  يق كلٌ كالشدة كالضٌ ا عمَّ ىذا القحط فلمٌ 
كاة عن عاـ الرَّمادة، أم اعتبىا دينان على الرَّمادة، ك١تا انتهت اجملاعة، كخصبت األرض ٚتع الٌز 

، 4 كلَّوالقادرين حىٌت يسدَّ العجز لدل األفراد احملتاجُت، كليبقي يف بيت ا١تاؿ رصيدان بعد أف أنفقو  
: أىفَّ عمر بن ا٠تطاب  أخَّر الصَّدقة عاـ الرَّمادة، فلم يبعث  فعن ٭تِت بن عبد الرَّٛتن بن حاطبو

رجوا؛ فأخذكا ًعقالُت، فأمرىم أف يقسموا  الس عاة، فلمَّا كاف قابل، كرفع هللا ذلك اٞتدب؛ أمرىم أف ٮتي
، أم: صدقة سنةو عقاالن كيي   5. قدموا عليو بعقاؿو

                                                             
 –يطلب من: ا١تكتب اإلسبلمي  ا٢تند،-العلميالناشر: اجمللس  األعظمي،تح: حبيب الرٛتن  الصنعاين،عبد الرزاؽ  مصنف 1

 .242ص:  ،10ج:  ،18990رقم اٟتديث:  ،ابب القطع يف عاـ السنة ػ،ى1403، 2ط:  بَتكت،
فصل  طبعة،الطبعة: بدكف  ـ،1968-ىػ 1388اتريخ النشر:  القاىرة،الناشر: مكتبة  ا١تقدسي،ابن قدامة  قدامة،ا١تغٍت البن  2

 .136ص:  ،9ج:  اجملاعة،القطع يف 
، 1ط:  بَتكت، –الناشر: دار الكتب العلمية  إبراىيم،تح: دمحم عبد السبلـ  اٞتوزية،ابن قيم  العا١تُت،إعبلـ ا١توقعُت عن رب  3

 .17ص:  ،3ج:  اجملاعة،فصل سقوط اٟتد على  ـ،1991-ىػ 1411
ص:  ـ،1993 ػ،ى1414 ،4ط:  لبناف،الناشر دار القلم بَتكت  النجار،عبد الوىاب  الراشدكف،ينظر كتاب ا٠تبلفة كا٠تلفاء  4

166. 
ذيرم،أٛتد بن ٭تِت بن جابر بن داكد  األشراؼ،أنساب  5 ط:  بَتكت،، ر الفكرالناشر: دا، زكار كرايض الزركلي تح: سهيل البىبلى
 .403ص:  ،10ج:  الرمادة،ابب عاـ  ـ، 1996/ىػ 1417، 1
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ت على ا١تسلمُت، أدارىا ْتكمة يت مرٌ كل استطاع الفاركؽ إدارة ىذه األزمة العصيبة الٌ الشٌ كهبذا 
إخبلص  عية بكلٌ ل مسؤكلية الرٌ ، فقد ٛتل كٖتمَّ بلن على هللا خذان ابألسباب ٚتيعها متوكٌ آكدراية 

كتفاف، جاع كما جاعوا كصب كما صبكا، كعمد إىل ما كصلو من مؤكنة كأقوات أتت من األقطار 
 طرؼ من جزيرة العرب ما يقيتهم بو، ٍبٌ  عها على ضحااي القحط كأرسل إىل كلٌ اإلسبلمية فوزٌ 

كأرسل ماء عندما سجد كبكى جبار األرض  جبار السٌ صدؽ كخشوع، فلٌب  استسقى هللا تعاىل بكلٌ 
 .الغيث فأزاؿ الكرب كالغمة

ا::اتعاملاعهميابنااخلطابامعاطاعرناعهمراساينث اادفيعااد
أزمة عاـ سنة نفس يف  تعرَّضت ببلد الشَّاـ كما حو٢تا يف عهد ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب 

يت مادة، كتقوؿ بعض ا١تصادر أف طاعوف عمواس كاف سببو ذلك القحط كاٞتفاؼ كاجملاعة الٌ الرٌ 
كقد أكدل ىذا الوابء ْتياة الكثَت  ٢تا أىل ا١تدينة كقتها، فكاف الطاعوف عقب األزمة مباشرة، تعرَّض
كقد ٝتيًٌي ىذا  ،1عمواس" اس، كجل هم من كبار الفاٖتُت ا١تسلمُت، كىذا الوابء يسمى "طاعوفمن النٌ 

ؿ ما ٧تم ا كاف أكٌ ألهنٌ  ،الطاعوف نسبة إىل بلدة صغَتة يقاؿ ٢تا: عمواس كىي: بُت القدس كالرَّملة
اء ىو ابن حجر كأفضل من ذىكىر صفة ىذا الدٌ  ،2 اـ منها فنسب إليهاٍب انتشر يف الشٌ  ،اء هباالدٌ 

حيث قاؿ بعد أف ذكر األقواؿ يف الطاعوف: فهذا ما بلغنا من كبلـ أىل اللغة كأىل الفقو كاألطباء يف 
كأفَّ غَت  ،ـ إىل عضو فييفسدهأك انصباب الدٌ ـ حقيقتو كـر ينشأ عن ىيجاف الدٌ  كاٟتاصل أفٌ  ،تعريفو

الستدراكهما يف عمـو  ،اشئة عن فساد ا٢تواء يسمى طاعوان بطريق اجملازذلك من األمراض العامة النٌ 
ة اٟتديث دليل على صحٌ اعوف التٌ فريق بُت الوابء كالطٌ كالغرضي من ىذا التٌ  ،3أك كثرة ا١توت ،ا١ترض بو

ب أفٌ النٌ  ا الوابء فقد يدخلها كقد دخلها يف القركف أمٌ  ،بويةالطاعوف ال يدخل ا١تدينة النٌ  بوم الذم ٮتي
 .4يت خلتالٌ 

                                                             
كركاه غَته بفتح أكلو كاثنيو كىي كورة من فلسطُت ابلقرب من بيت ا١تقدس.  الثاين،عىمىواس ركاه الز٥تشرم بكسر أكلو كسكوف  1

 قاؿ ا١تهليب كورة عمواس ىي ضيعة جليلة على ستة أمياؿ من الرملة على طريق بيت ا١تقدس.
  1ط:  لبناف،الناشر مؤسسة ا١تعارؼ بَتكت  كنعاف،دمحم بن أٛتد   كثَت،اتريخ ا٠تبلفة الراشدة خبلصة: اتريخ ابن  ينظر كتاب  2

 .  236 :ص ،ـ1997 ػ/ى1417
3

 دمحم: كأحاديثو كأبوابو كتبو رقم، 1379 بَتكت،- ا١تعرفة دار: الناشر، العسقبلين حجر بن، البخارم صحيح شرح البارم فتح 
 هللا عبد بن العزيز عبد: العبلمة تعليقات عليو، ا٠تطيب الدين ٤تب: طبعو على كأشرؼ كصححو إبخراجو قاـ، الباقي عبد فؤاد
 .181، ص: 10، ابب ما يذكر يف الطاعوف، ج: ابز بن

 .220ص:  ،دمحم شرابـ، 1997ىػ/ 1418، 1الناشر: دار القلم دمشق، ط:  اٞتراح،أبو عبيدة عامر بن  4
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ـك ككثرة احنة بُت ا١تسلمُت كالرٌ اعوف يف ذلك الوقت نتيجة كثرة ا١تعارؾ الطٌ ككاف حصوؿ الطٌ 
 .1ابل الًتٌ يت مل تيوارى كفساده بتلك اٞتثث الٌ  ن اٞتوٌ القتلى كتعفٌ 

 .قط طاعوف اب١تدينة كال ٔتكة يكن كمل اإلسبلـ، يف طاعوف أكؿ عمواس كاف طاعوف كقيل أفٌ 
حايب من خبلؿ ىذه األخبار اليت ذيكرت يف طاعوف عمواس نستطيع أف نقف على تعامل الصٌ 

 اعوف كاٟتىٌد من خطره، كأتمُت حياة ا١تسلمُت كقتها منصدم ٢تذا الطٌ بن ا٠تطاب للتٌ اٞتليل عمر 
 :خبلؿ ما أيٌب

ا:علىاحِّودااحلجازاوادش امايجرعاعهميامناسأي غأااأو ال.ا

، اعوفعن الطٌ  ا١تسلمُت ٖتركوا يف إطار قوؿ رسوؿ هللا  يف موجة طاعوف عمواس، ذيكر أفٌ 
ٌذر النٌ ريف الٌ بوم الشٌ كعمبل ابٟتديث النٌ  خوؿ أك ا٠تركج من من خبللو عن عدـ الدٌ  يب ذم ٭تي

، كأنتم هبا؛ فبل » :يب األرض الوبئة، قاؿ النٌ  ؛ فبل تقدموا عليو، كًإذا كقع أبرضو ًإذا ٝتعتم بو أبرضو
ر ان من اٟتجٍ ان كعمليٌ ق اليـو علميٌ طبَّ بوم فيو إشارة كاضحة إىل ما يي ، كىذا اٟتديث النٌ 2«نوٗترجوا فراران م

ـك إىل األرض دي حي هبدؼ مواجهة األكبئة ا١تنتشرة، فرسوؿ هللا مل يكتفي أبف أيمرىم بعدـ القي الصٌ 
اعوف أف ال ٮترج منها، كذلك ١تنع انتشار ا١توبوءة، بل أتبعها أبف أمر من كاف يف أرض أصاهبا الطٌ 

على ىذا اٟتديث كمل  بناءن  ا١تدينة إىل اسابلنٌ  عمر  فعاد ،العدكل فينتقل الوابء إىل مناطق أخرل
 .رت ا١تقدَّ اـ بعد أف كاف قد قصدىا كمل يكن ذلك ىرابن من ا١تو يدخل الشَّ 

كقد طلب الفاركؽ بعد ذلك من أيب عبيدة أف يرٖتل اب١تسلمُت من األرض الغمقة الَّيت تكثر 
اعوف القاتل ٛتاية ٢تم ككقاية حىت ال يصيبهم ىذا الطٌ فيها ا١تياه كا١تستنقعات ًإىل أرضو نزىةو عالية، 

يف األخذ أبسباب الوقاية من ا١ترض كالوابء كاالبتعاد عن مصادره  . كيف ذلك درسه 3عل أبو عبيدةفى فػى 

                                                             
 ،4ط:  لبناف،القلم بَتكت  دار :الناشر ا١تيس،تح: الشيخ خليل  النجار،عبد الوىاب  الراشدكف،ا٠تلفاء ينظر كتاب  1

 .224ص:  ،ـ1993ػ/ى1414
، 1ط:  النجاة،الناشر: دار طوؽ  الطاعوف،ابب ما يذكر يف  الناصر،تح: دمحم زىَت بن انصر  صحيحو،ركاه البخارم يف  2

 .130ص:  ،7ج:  ،5729رقم اٟتديث:  ىػ،1422
3

 ،1ط:  القاىرة،الناشر مؤسسة اقرأ  الصبليب،علي دمحم  كعصره،سَتة أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب شخصيتو  
 .230ص:  ـ،2005/ػى1427
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اـ كمل ٮترجوا منها بعد بينما بقي أبو عبيدة بن اٞتراح كغَته من الصحابة يف الشٌ ، كأماكن استفحالو
 . حىت أنو ىىلىكى كقتها بسببو أف أصاهبا الوابء

ب النَّاس، كقاؿ طى خى اـ، فى الشٌ  ن العاص عمرك ب بعد أف كيلى  الوابء مل يرتفع ًإالٌ  كيف ركاية أفٌ 
ا يشتعل اشتعاؿ النَّار، فتجنَّبوا منو يف اٞتباؿ، فخرج كخرج اس ًإفَّ ىذا الوجع ًإذا كقع ًإ٪تٌ ٢تم: أي ها النٌ 

كىنا ٧تد أنو  ،1استحسن منو ما قاـ بوالٌناس، فتفرقوا حىٌت رفعو هللا عنهم، فبلغ عمر ما فعلو عمرك ف
ىي من  كال ٮتالط ا١تريض منهم الصحيح عوا،ا١تصابُت أبف يتفرقوا عن بعضهم كال يتجمٌ صح القـو ني 

ك من كاف هلى  ال يهلكهم ا١ترض كجماعات، بل يى من نسبة انتقاؿ العدكل، كحىٌت قليل دكاعي التٌ 
كبعد ا٧تبلء الوابء سافر عمر بن  .ى اآلخركف يف معزؿ عن اإلصابةيبقك  فقط مصاابن بو من األفراد

 اليت خلَّفتها األزمة ىناؾ.٠تطَّاب إىل الشَّاـ لئلشراؼ على حلًٌ ا١تشاكل ا

 :ادلسلهمنياعقبااجنالءاادرابءارتتيبواأمريدادفايوؽاإ ىلاادش اماايحيلاا.اثني ا

من صحابة عمر بن  بواسل عظاـ، كجنود ةقادلقد مات جرَّاء الطاعوف الذم كقع يف الشَّاـ 
اعوف خرج عمر بن ا٠تطاب فبعد ا٨تسار الطٌ ، م١توهت اشديدن تأثَّر الفاركؽ كحزف حزانن هنع هللا يضر ف ا٠تطاب

تتساءؿ عن ا١تَتاث الَّذم  الشَّاـ أمراءمن جاءتو يت سائل الٌ اـ بسبب الرٌ رة ٨تو ببلد الشٌ من ا١تدينة ا١تنوٌ 
ن أمورو، كعـز على أف تركو األموات خلفهم، كعن أمورو عديدةو، فجمع النَّاس كاستشارىم فيما جدَّ م

نظًٌم ٢تم أمورىم، كاستقرَّ رأم عمر بعد تبادؿ كجهات النَّظر مع يطوؼ على ا١تسلمُت يف بلداهنم، ليي 
أف يبدأ ابلشَّاـ، فقد قاؿ: ًإفَّ مواريث أىل الشَّاـ قد ضاعت، فأبدأ ابلشاـ ا٠تاص بو ٣تلس الش ورل 

بدم ٢تم أمرم، فسار عن ٢تم ما يف نفسي، ٍبَّ أرجع فأتقلَّب يف الببلد، كأي  قيمي م ا١تواريث، كأي قسٌ فأي 
م األرزاؽ، كسدَّ فركج الشَّاـ، ككىلَّ فلمَّا قدـ الشَّاـ قسٌ  هنع هللا يضر،ا١تدينة كاستخلف عليَّ بن أيب طالبو 

ى دمشق، كرتَّب أمور ة، فعُت عبد هللا بن قيس على السَّواحل من كلًٌ كورة، كاستعمل معاكية علالوالٌ 

 .2 اٞتند كالقادة كالنَّاس، ككرَّث األحياء من األموات

                                                             
1

، 4ط:  لبناف،الناشر دار القلم بَتكت  ا١تيس،تح: الشيخ خليل  النجار،عبد الوىاب  الراشدكف،ا٠تلفاء ينظر كتاب  
 .224ص:  ـ،1993_ػى1414

 .325ص: ا١ترجع نفسو،  2
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فأمره فأذَّف فما بقي أحده أدرؾ النَّيبَّ  ،اس: لو أمرت ببلالن فأذَّفك١تَّا حضرت الصَّبلة قاؿ لو النٌ 
  ٌا١تدينة خطب  ًإىلعمر أشد ىم بكاءن، كقبل أف يرجع كاف ٟتيتو، ك  كببلؿه يؤذًٌف إال كبكى، حىتَّ بل

ين هللا من أمركم ًإف شاء هللا، يٌنً قد كىلٍَّيتي عليكم، كقضيت الَّذم عليَّ يف الَّذم كالَّ يف النَّاس: أال كإ
يئكم كمنازلكم، كمغازيكم، كأبلغناكم ما لدينا، فجنَّدان لكم اٞتنود، كىيَّأان لكم فبسطنا بينكم فى 

تكم، ليو من شامكم، كٝتَّينا لكم أطعميئكم، كما قلتم عما بلغ فى الفركج، كبوَّأان لكم، ككسَّعنا عليكم 
كأمران لكم أبعطياتكم كأرزاقكم، كمغا٪تكم، فمن علم شيئان ينبغي العمل بو، فليعلمنا؛ نعمل بو ًإف 

ككانت ىذه ا٠تطبة قبل الصَّبلة ا١تذكورة ،شاء هللا، كال قوة ًإال ابهلل
1

كهبذه اٟتكمة كاٟتنكة اليت ، 
هبا عمر بن ا٠تطاب يف إدارة تقسيم ا١تواريث طابت قلوب ا١تسلمُت بقدكمو بعد أف كاد العدك  تعامل

 اعوف.قد طمع فيهم أثناء الطٌ 
 :هبااادط اعرناوقعاأليضااد يتاامنادُِّّخرلاواخليوجااحاب امنمرقفاادص اااثدثا.

اىل األرض ا١توبوءة من خبلؿ  النَّهي عن ا٠تركج، كالد خوؿ مفهـوالصَّحابة يف  اختلف 
؛ فبل تقدموا عليو،إًذا ٝت: »قاؿ : اٟتديث الذم كرد عن النيب  ،  ك عتم بو أبرضو ًإذا كقع أبرضو

«كأنتم هبا؛ فبل ٗترجوا فراران منو
2

،  فمنهم من عمل بو على ظاىره، كمنهم من أتكَّلو، كالَّذين أتكَّلوا 
الطَّاعوف، كقد مرَّ علينا حرص الفاركؽ على ًإخراج أيب عبيدة النَّهي أابحوا خركج من كقع يف أرضو 

ككانت كتابة عمر ًإىل أيب عبيدة بعد ، من األرض الَّيت كقع فيها الطَّاعوف ًإال أفَّ أاب عبيدة اعتذر هنع هللا يضر
، كٝتعا حديث عبد الرَّٛتن بن عوؼ ابلنَّهي عن ا٠تركج، كالقدـك ًإىل أر  ض الوابء، أف التقيا يف سىرٍغو

٢تيبو، فلمَّا  ايتو، كمل يكن قد استشرل، كاشتعلظهر: أفَّ الوابء كاف يف بدكرجع عمر ًإىل ا١تدينة، كيى 

رجع عمر ًإىل ا١تدينة؛ كصلتو أخباره بكثرة ا١توت يف ىذا الطَّاعوف
3

 

                                                             
1

لناشر: دار إحياء الًتاث ا ،القرشي البصرم ٍب الدمشقي تح: علي شَتم الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت كالنهاية، أبوالبداية  
 .79ص:  ،7ج:  ـ، 1988-، ىػ 1408 1ط: ، العريب

 .ًب ٗتر٬تو 2
3

 ،1ط: القاىرة،الناشر مؤسسة اقرأ  الصبليب،علي دمحم  كعصره،سَتة أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب شخصيتو  
 .236ص:  ،ـ2005/ػى1427
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ّتواز ا٠تركج من أرض الطَّاعوف نيقل أيضان عن بعض الصَّحابة الَّذين عاصركا  كمفهـو عمر 
فبعضهم أابح  ،أاب عبيدة يف الشَّاـ، كعاشوا ٤تنة ا١ترض، كعمرك بن العاص، كأيب موسى األشعرمًٌ 

وت، أمَّا ا٠تركج على أال يكوف ا٠تركج فراران من قدر هللا، كاالعتقاد أبفَّ فراره ىو الَّذم سلَّمو من ا١ت
، فًإفَّ تػىٍرؾى األرض الوبئة، ، كمن خرج للتَّداكم فهو جائزه ضىةو، فهو جائزه  مىٍن خرج ٟتاجةو متمحًٌ

.كالرَّحيل ًإىل األرض النَّزىة مندكبه إًليو، كمطلوبه 
1

 
يَّة، بقاءه كاعتذاره للفاركؽ عن ا٠تركج، فراجعه ًإىل أمَّا تعليل أيب عبيدة    أسبابو صحًٌ

ة، كأبو عبيدة عد  مثبلن أعلى للقيادة األمينى نظمها الدًٌين يف نظامو، كتي يي  كاجتماعيَّة، كسياسيَّة، كقياديَّة
. "ًإيٌنً يف جند ا١تسلمُت، كال أجد بنفسي رغبة عنهم"أمُت ىذه األمَّة، حيث قاؿ معلًٌبلن سبب ثباتو: 

اعوف: أفَّ النَّاس لو ا٠تركج فراران من الطٌ كر يف حكمة النَّهي عن كقد أصاب بعض العلماء عندما ذي 
تواردكا على ا٠تركج، لصار مىٍن عجز عنو اب١ترض ا١تذكور أك غَته ضائع ا١تصلحة، لفقد من يتعهَّده 

تان، كلو أنَّو شيرع ا٠تركج فخرج األقوايء؛ لكاف يف ذلك كسر قلوب الض عفاء. كقد قالوا: ًإفَّ ميٌ  كأحٌيان 
، كإدخاؿ الر عب فيو حكمة الوعيد من الف  2و.ٓتذالنرار من الزَّحف؛ ١تا فيو من كسر قلب مىٍن مل يفرَّ

فمن كاف يف الوابء كأصيب فبل ٬تب عليو أف  البقاء رخصة، كا٠تركج رخصة، أفٌ  واخلالص :
فإف  س األصحَّاء،ينقل ا١ترض إىل الناَّ  كىو ٓتركجو بلده تلك ألنو ال فائدة من خركجو،ٮترج من ب

 ا لقوؿ النيبٌ عنو شرعن  تهم كىذا منهيٌّ ب يف أذيَّ حصل كأف كاف سببا يف مرض غَته فيكوف قد تسبَّ 
:‹‹ ٌمل ييصب فإنو ييرخَّص لو يف ا٠تركج من ابب  كمن، 3‹‹اس من لسانو كيدها١تسلم من سلم الن

الناس ٚتيعا، الوقاية على أالَّ   يبقى من يعتٍت اب١ترضى يدير أمرىم كشؤكهنم. أفٍ  فبلبدَّ  ٮتريج ى
و بسكاف ا١تدف إىل كىناؾ ركاية تقوؿ إٌف عمر بن ا٠تطاب كتب إىل عمرك بن العاص ابلتوج  

 4.ةابء هبذه اٟتيلاعوف ال ينتشر عند أىل اٞتباؿ؛ عندىا اختفى الو اٞتباؿ، فالطَّ 

                                                             
1

 ا١ترجع الٌسابق. 
ـ، 1997ىػ/1418، 1اب، الناشر دار القلم دمشق، ط:أبو عبيدة عامر بن اٞتراح أمُت األمة كفاتح الداير الشامية، دمحم شيرَّ  2

 .236/ 232ص: 
 .391، ص: 1، ج: 1144صحيح البخارم، كتاب األدب ا١تفرد، ابب يتخطى إىل صاحب اجمللس، رقم اٟتديث:  3
 ـ،1993ىػ/1414، 4ا٠تلفاء الراشدكف. دمحم أٛتد النجار، تح: الشيخ خليل ا١تيس، الناشر: دار القلم بَتكت لبناف، ط:  4

 .225ص: 
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كاف يف منتهى اٟتذر، كالوابء  ٌف تعامل عمر بن ا٠تطاب مع ذلك الببلء منو ٯتكننا القوؿ أب
ة الناس كقتها على أف ال يدخلوا نصح عامَّ اـ، كما مل يدخل ىو كمن معو إىل الشَّ رجع ك حيث 

ل ا١تسؤكلية  ، فضبلن عن قيامو بتحم  هاخراج ا١تعافُت منإب األراضي اليت انتشر فيها ذلك الطاعوف كقاـ
تبعات ىذه  إدارة شؤكف رعيتو ىناؾ فعاجل اـ كأشرؼ علىا٧تبلء ىذا الوابء، فرحل إىل الشَّ  كاملة بعد

كرجعت األمور اىل سابق عهدىا، فقد حصر عمر بن ا٠تطاب ،اكىيأ ٢تم فيها اٟتياة الكرٯتة األزمة
 ات يف عصره.غم من بساطة ما ٯتلك من إمكانيَّ هنع هللا يضر ا١ترض على الرٌ 

اا
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ا:عاملامعاجارح اكريوانبريايفاادت ان ااداادثادث:ااذلِّي اادلطلبا
ة، كأخطارىا على العامل، يٌ حٌ سنتطرؽ يف ىذا ا١تطلب إىل تعريف جائحة كوركان، كآاثرىا الصٌ ااا

 بوم مع األكبئة.النٌ  ا٢تدمٌ ككيف تعامل 

 :ل:اتعيةفاجارح اكريوانادفيعااألو ا

ا:ال:اتعيةفااجلارح أو ا

:بعد اطبلعنا على دغ :ا -اأ  أغلب التعريفات اللغوية، ٧تد أٌف اٞتائحة تدكر على عدة معافو
كسنةه جائحة: جىٍدبة. كاجتاح العدك مالو: أم: أتى عليو. كنزلت بو جائحة " مبعىناجِّب : (1

 .1"من اٞتوائح
 .2"كىرجل أىصىابىتو جىاًئحىة فاجتاحت مىالو: "اجتاحتامادوامبعىن (2
 .3"أىم جىاًئحىةأىصىابىتو نكبة من الدٍَّىر : "ادنكب  (3
 .4"م استأصلتوكقىولو إصىابىتو جاًئحىة أىم ميصيبىة اجتاحت مالو أ: "الستئصالا (4
 .5"اليت هتلك الثمار كاألمواؿ كتستأصلها" اٞتائحة كىي اآلفة  اآلف : (5
 . 6"كاٞتائحة اٍلميًصيبىة" ادلصيب : (6

                                                             
 .260، ص: 3ج: ، دار كمكتبة ا٢تبلؿ، كآخركفالعُت، أٛتد بن خليل الفراىيدم، تح: د. مهدم ا١تخزكمي  1
، 1دمحم عبد ا١تعيد خاف، مطبعة دائرة ا١تعارؼ العثمانية، حيدر آابد، الدكن، طغريب اٟتديث، القاسم بن سبلـ، تح:  2

 .61، ص: 2ج: ـ، 1964/ػى1384
، ص: 1ج:  ـ1987، 1ط بَتكت،علم للمبليُت، ٚتهرة اللغة، أبو بكر دمحم بن اٟتسن، تح: رمزم منب بعلبكي، دار ال 3

378. 
، ص: 1ج: مشارؽ األنوار على صحاح األاثر، عياض بن موسى أبو الفضل، ا١تكتبة العتيقة كدار الًتاث، د ط، د ت،  4

164. 
ـ، 1979/ػى1399ط، ١تكتبة العلمية، بَتكت، ، اكآخركفالنهاية يف غريب اٟتديث كاألثر، ابن األثَت، تح: طاىر أٛتد الزاكم  5

 .312، ص: 1ج: 
، 1غريب اٟتديث، ٚتاؿ الدين بن دمحم اٞتوزم، عبد ا١تعطي أمُت القلعجي، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط 6

 .179، ص: 1ج: ـ، 1985/ػى1405
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ا:صطالحاا

ركع كاألمواؿ، قاؿ ا٠تطايب: اٞتائحة "ىي مار كالزٌ فاٞتائحة عند أىل العلم مقركنة هببلؾ الثٌ ااا
 .1اآلفة اليت تصيب ا١تاؿ فتهلكو"

ا:ا:اتعيةفاادرابءاثني ا

ا.2اعوف، كقيل أيضا ىو كٌل مرض عاـالوابء ىو الطٌ :ادغ  اأ.ا

اا:ا ااصطالحب.ا

، كجاء يف معجم  3د بو األمزجة كاألبداف"د لو ا٢تواء فتفسي ثَت: "الوابء الذم يفسي قاؿ ابن األ 
، كقاؿ  4اس، كاٞتدرم كالكولَتا كغَت٫تا"الكثَت من النٌ  ى كعمَّ فشَّ لغة الفقهاء أٌف الوابء "ا١ترض الذم تى 

ة، كا١تاء اآلسن كاٞتيف ة أك أرضيٌ كقاؿ ابن النفيس: "الوابء فساد يعرض ٞتوىر ا٢تواء ألسباب ٝتاكيٌ 
ٌدة طويلة األمد نسبينا كانٕتة من مرض شديد ة حاالكثَتة" ، كقاؿ الدكتور دمحم أبطوم: أزمة صحيٌ 

اس ٚتاعةن، كينتشر يف منطقة جغرافية كاسعة، نتشار يصاب بو عدد كبَت من النٌ العدكل كسريع اال
 .5الوابء مرض البيئة، يصيب البيئة فيتأٌذل اإلنساف ككأفٌ 

أٌف اٞتائحة أم مرض مستجد ينتشر على ة كاألطباء يٌ حٌ ن من ا١تنظمات الصٌ ٓتبلؼ ا١تعاصري
 ما كعادة ، قارات أك بلداف عدة ىلإ الوابء ينتشر عندما ٖتدث حقيقتها يف اٞتائحةمستول العامل، 

 19) كوفيد)كان كور  العا١تية الصحة منظمة اعتبت كقدٍ  ، الس كاف من كبَته  عدد هبا يصاب
 يف ك٤تصورة كبَتة جغرافية منطقة يف انتشاره يكوف قد فالوابء الوابء، عن ٗتتلف كابلتايل جائحة،

 قليل غَت عددا بلشام ، رضللم عا١تيا انتشارا فتعٍت اٞتائحة أما الدكؿ، من قليل عدد أك كاحدة دكلة
من تعريف اٞتائحة، كتعريف الوابء اتَّضح أٌف ىناؾ  كبعد عرض كيلٌو  ،اآلف نشهده ما كىو الد كؿ، من

                                                             
 .165، ص: 3ج: ـ، 1932/ػى1351، 1معامل السنن، أبو سليماف ا٠تطايب، مطبعة حلب، ط 1
 .189، ص: 1ج: لساف العرب، ابن منظور،  ،418، ص: 8ج: تح: مهدم ا١تخزكمي كآخركف،  الفراىيدم،ينظر: العُت،  2
 .127، ص: 3ج: ، كآخركفالنهاية يف غريب اٟتديث، ابن األثَت، تح: طاىر أٛتد الزاكم  3
 .498ص: ـ، 1988/ػى1402، 2: معجم لغة الفقهاء، دمحم ركاس قلعجي كآخركف، دار النفائس، ط 4
 العريب لؤلْتاث كدراسة السياسات، األكبئة يف الطب العريب يف التاريخ الثقايف كاالجتماعي، دراسة الوابء كسبل التحرز منوا١تركز  5

 .22/06/2020كركان كتداعيتها(، الدكتور دمحم أبطوم، ) منو
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ركع كاألمواؿ، بينما مار كالزٌ عند مصطلح الفقهاء احملدثُت تطلق على ىبلؾ الثٌ فرؽ بينهما، فاٞتائحة 
ة أطلق ة العا١تيٌ حٌ مة الصٌ منظٌ  ااعوف كاٞتذاـ، أمالوابء يطلق على كل مرض يصيب اإلنساف كالطٌ 

اٞتائحة على الوابء لكن ذىكىرت لفظ الوابء يف بداية انتشاره، لكن بعد انتشاره الواسع أطلقت عليو 
 لفظ اٞتائحة.

ا:تعيةفاجارح اكريواناا.اثني ا
احية ، كتعريفو ٭تتاج إىل الوقوؼ على بياف معٌت الفَتكس من النٌ ب إضايفٌ فَتكس كوركان مركٌ 

ة ابعتباره ة العا١تيٌ حٌ مة الصٌ ؛ كىذا ما ذيكر يف موقع منظٌ طيبٌ  تعريفو كمصطلح علميٌ  ة، ٍبٌ بيٌ اللغوية كالطٌ 
 ة.اٟتوادث كا١تستجدات الطبيٌ  بلع علىمصدرا للعلم كاالطٌ 

اا::اتعيةفاادفريوسالأو ا
دث بعض دغ :اا -اأ ىي كائنات دقيقة ال تيرل ابجملهر العادم تنفيذ من الراشحات البكتَتية، كٖتي

 .1األمراض
عدية متناىيٌ  :اصطالحا -اب

ي
غر، كتتكوف من ة الصٌ الفَتكس عبارة عن ٣تموعة من اٞتزئيات ا١ت

عب اؽ كالتٌ ب اإلرىتسبٌ  بااتت، فهيكالنٌ مادة كراثية مغلفة بغطاء بركتيٍت، تصيب البشر كاٟتيواانت 
للجسم، كارتفاع درجة اٟترارة، تتشابو أعراض العدكل الفَتكسية مع أعراض العدكل البكتَتية كقد 

لغثياف كاٟتمى كآالـ العضبلت. موع كاالرىاؽ كاعاؿ كسيبلف األنف كالدٌ تشمل الطفح اٞتلدم كالسٌ 
إال أف العدكل الفَتكسية ال تفسح اجملاؿ للمضادات اٟتيوية؛ من أمثلتها: األنفلونزا، كفَتكس نقص 

 2ا١تسؤكؿ عن اإليدز(. (HIV ا١تكتسبةا١تناعة 
ة بقولو:" ة العا١تيٌ حٌ مة الصٌ فو موقع منظٌ : عرٌ طيب ااتعيةفافريوساكريواناكهمصطلحاعلهمي ا -ات
نساف، كمن ا١تعركؼ اليت قد تسبب ا١ترض للحيواف كاإل كوركان فصيلة كبَتة من الفَتكساتفَتكسات  

ا كاسعة ؛ أم أهنٌ نفسيٌ عددا من فَتكسات كوركان تيسبب لدل البشر حاالت عدكل اٞتهاز التٌ  أفٌ 
مثل د كطأة ائعة اىل االعتبلالت األشٌ هتا من نزالت البد الشٌ االنتشار كتيسبب أمراضا تًتاكح حدٌ 

                                                             
 .708، ص: 2ا١تعجم الوسيط، ابراىيم مصطفى كآخركف، ج:  1
 //:httpsمدكنة عربية مصرية، عنواف الصفحة: "٣تتمع الـز تفهم"، من موقع على الشبكة العنكبوتية:  2

www.lazemtefham.com/2015/07/blog-post_11.html    :31/05/2022اتريخ التصفح. 

https://www.lazemtefham.com/2015/07/blog-post_11.html
http://www.lazemtefham.com/2015/07/blog-post_11.html
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(، الوخيم)السارس( كمتبلزمة االلتهاب الرئوم اٟتاد MERS)ة نفسيٌ رؽ األكسط التٌ متبلزمة الشٌ 
 .1("19كييسبب فَتكس كوركان ا١تكتشف مؤخرا مرض )كوفيد 

" كاليت تيسبب Coronaviridaeائعة لعائلة" وكم الرييب الشٌ ا: "فَتكسات اٟتمض النٌ كتعرؼ أبهنٌ 
لدل االنساف كاٟتيواف، كيعود اسم فَتكسات كوركان اىل  نفسيٌ كاٞتهاز التٌ التهاابت اٞتهاز ا٢تضمي 

 .2البكتينات اليت تشكل اتجا ٯتكن ٘تييزه ٖتت اجملهر"
ااعاملامعاكريوان:بريايفاادت اادن ااي اادفيعاادثاين:اأثيااذلِّ ا

ض لو البشر، يتعرٌ دابَت الوقائية من أٌم كابء رت مبادئ التٌ ة، كقرٌ بويٌ ة النٌ لقد أرست السنٌ ااا
باعها طرؽ ككيفيات فس؛ كذلك من خبلؿ اتٌ ريعة كىو حفظ النٌ كراعت مقصد من مقاصد الشٌ 
، كشهد العامل اليـو أزمة صحٌ يٌ حٌ مات الصٌ للحفاظ عليها سبقت هبا ا١تنظٌ  ة عا١تية يف اترٮتو يٌ ة اليـو

س من عدة جوانب (، كلقد درست ا١تنظومات اليـو ىذا الفَتك covid19بسبب جائحة كوركان)
ىذه الدراسات ىا من اٞتوانب، لكن اإلسبلـ سبق أسبابو، أعراضو، كيفية اٟتٌد من انتشاره، كغَت 

ٌت كيزة األكىل اليت بىو الٌر  بومٌ النٌ  ة ٖتٌد من انتشار األمراض، فكاف ا٢تدمٌ حيث كضع تعليمات كقائيٌ 
مع عامل معو، إذف كيف تعامل النيب ة التٌ اٟتٌد من انتشار الوابء، ككيفيٌ  عليها األطباء اليـو كيفيات

 يف االحًتاز من كابء كوركان يف الوقت ا١تعاصر؟ األكبئة؟ ككيف استفاد األطباء من ىديو 
 :اسا)احلجياادصحي(وعِّماخمادطتوادلن اايفااحليصاعلىاعالاادليةضابري اادن ااي ااذلِّ ااال.أو ا   

انتشار أزمة كابء كوركان تعيش أغلب اجملتمعات حالة من ا٢تستَتاي، كىذا ما جعلها  يف ظلٌ 
يطرة على ىذا الوابء القاتل، كهبذا على أفراد اجملتمع، كتفرضو عليهم، للسٌ  يٌ حٌ ع نطاؽ اٟتجر الصٌ توسٌ 

عدة يف منع حة العامة ا١تستخدمة للمساائعة للصٌ الشٌ  تمن االسًتاتيجيا حيٌ ييعد العزؿ كاٟتجر الصٌ 
شخاص ا١ترضى أك من تعرضوا إىل كل، كييبقي العزؿ كاٟتجر الصحي األانتشار األمراض شديدة العد

مرض شديد منعزلُت عن األشخاص غَت ا١تصابُت. كلقد فرؽ األطباء بُت العزؿ كاٟتجر الصحي 
، كٯتكن رعاية العزؿ ىو عبارة عن اسًتاتيجية ييلجأ إليها لعزًؿ ا١تصابُت ٔترض معٌُت  أفٌ " فاعتبكا

                                                             
موقع منظمة الصحة العا١تية، على الشبكة العنكبوتية من الصفحة:  1

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-19/advice-for-

public/q-a-coronaviruses  ٌ28/05/2022صفح: ، اتريخ الت. 
 COVIR.من موقع 31/06/2022َتكس كوركان" مل يذكر اسم صاحبو، اتريخ التصفح: مقاؿ مًتجم "تعريف ف  2

EIVAC--  :على الشبكة العنكبوتية من الصفحة اآلتيةhttps://www.covireivac.fr/ 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-19/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-19/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.covireivac.fr/
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ة ا١تخصصة. كيتم اللجوء إىل حيٌ عاية الصٌ األشخاص ا١تعزكلُت يف مناز٢تم أك ا١تستشفى أك منشآت الرٌ 
تمل تعرضهم ١ترض ميعد كلكن ال تظهر  حيٌ اٟتجر الصٌ  عليهم لعزؿ كتقييد حرية األشخاص الذين ٭تي

األعراض لنرل ىل أصيبوا اب١ترض أـ ال كقد يكوف ىؤالء األشخاص معدين كقد ال يكونوف  
 ". 1كذلك

١تكافحة انتشار  حيٌ ة قد سبقت تشريعات العامل يف كضع قواعد اٟتجر الصٌ بويٌ نة النٌ ككانت السٌ 
ة كوركان، كما كضعت كما فعل األطباء العصريُت مع ظاىر   حيٌ الوابء، كمل تفرؽ بُت اٟتجر كالعزؿ الصٌ 

يف كٌل شأف من شؤكف  بومٌ النٌ  أسس منع نقل اٞتراثيم من شخص إىل آخر، فلو رجع العامل إىل ا٢تدمٌ 
األضرار قبل كقوعها كال سيما من األكبئة البكتَتية حياهتم لصليحت أحوا٢تم كال اجتنبوا الكثَت من 

العقلية يف حسن تصرفو مع أنواع  صر٭تات الغربية اليت تيقر  ٔتعجزة النيب كالفَتكسية. كعليو أماـ التٌ 
ا املة لكٌل ما سيحدث للعامل من نوازؿ كفنت ك٤تن كابتبلءات_ ٬تدكنو ٤تبٌ األكبئة، كدرايتو الشٌ 

زمة اس ٔتبلالنٌ  أمر الرسوؿ  اس، إذة النٌ لئلنسانية كاٟتياة_ ككاف األكثر حرصا على أركاح كصحٌ 
ًٍرضه عىلىى »: قىاؿى ف، 2فيها كابء، كعدـ ٥تالطة ا١ترضى ز٢تم كببلدىم يف حاؿ تفشىمنا الى ييورًدىفَّ ٦تي

فقد دؿ اٟتديث على عدـ ٥تالطة ا١تريض ا١تصاب ٔترض ميعد مع الشخص السليم، حىت ا،3«ميًصحٌو 
اليـو عند ظهور جائحة بقت دابَت طي ، كىذه التٌ يٌ حٌ ال تنتقل إليو العدكل، كىذا ما يعرؼ ابٟتجر الصٌ 

ة بطبعها، كإرشاده من األدكاء ا١تعديٌ  م فصبل يف ىديو فَتكس كوركان، كقد عقد اإلماـ ابن القيٌ 
لكماؿ شفقتو على األمة، كنصحو ٢تم هناىم   يبٌ فالنٌ  األصحاء إىل ٣تانبة أىلها حيث قاؿ: "...

و قد يكوف يف كقلوهبم، كال ريب أنٌ عن األسباب اليت تعرضهم لوصوؿ العيب كالفساد إىل أجسامهم 
بيعة سريعة االنفعاؿ قابلة لبلكتساب من اء، كقد تكوف الطٌ البدف هتيؤ كاستعداد كامن لقبوؿ ىذا الدٌ 

 .4..."ا نقالةأبداف من ٕتاكره كٗتالطو، فإهنٌ 

                                                             
، آلماؿ كزيز، مقاؿ منشور ضمن ٣تلة األكادٯتية للبحوث يف العلـو 19covid ثقافة اٟتجر الصحي يف ظل كابء كوركان 1

 .32ـ، جامعة قاصدم مرابح كرقلة اٞتزائر، ص: 2020، 02االجتماعية، العدد:
كفق ا١تنهج النبوم كاالستفادة منو يف الوقت ا١تعاصر، ١تليكة زيد، مقاؿ  19-التدابَت االحًتازية للوقاية من كابء كوركان كوفيد 2

 4ـ، ا١تركز اٞتامعي غليزاف اٞتزائر، ص: 2021، 03العدد:  كاالنسانية،منشور ضمن ٣تلة مدرات للعلـو االجتماعية 
رقم اٟتديث: ، كتاب الطب، ابب ال ىامة، ػى1422، 1بن الناصر ، دار طوؽ النجاة، ط صحيح البخارم، تح: دمحم زىَت  3

كأخرجو األماـ مسلم، تح: دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، د"، د ت،  ، 138، ص: 7ج:  ،5770
 .   1744ص:  ،4، ج: 2221رقم اٟتديث: ، ...ال عدكل، كال طَتة، كال ىامة كتاب السبلـ، ابب

 .110ص: الطب النبوم، ابن القيم اٞتوزية، دار ا٢تبلؿ، بَتكت، د ط، د ت،  4
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ال : »قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا   ذلك فعن أيب ىريرة ما يثبت بومٌ فجاء يف اٟتديث النٌ  
، رًيدالشَّ  بنعن عمرك ك  1«من األسد من اجملذـك كما تفرٌ  كال طَتة، كال ىامة كال صفر، كفرٌ عدكل 

، يف 2«إانَّ قد ابيعناؾ فارجع»ا يبو النَّ رسل إليذكـه، فأ٣ترجل  فد ثقيفك اؿ: كاف يف بيو، قأ نع
جل اجملذـك  يف كفد بٍت ثقيف كقاؿ لو ارجع داللة على أٌف النيب الرٌ  ىذا اٟتديث ١تٌا أرسل النيب 

  ٌقد ابيعناؾ إانٌ جوع، حيث قاؿ: "مل يرد أٍف  يصافحو كٮتالط أصحابو، كيتأذكا منو كأمره ابلر 
، كقاؿ أيضا: ابيعو ببل مصافحة و ابلكبلـ فارجع إىل مكانك كاجلس فيو كال تتحرؾ عنو يعٍت أنٌ 

، كقاؿ ابن 3"جتناب من اجملذـك إ٪تا كقع لبلحتياط كاٟتذر يف درجة اختيار األسباباألمر ابال فإفٌ "
كىو انتقاؿ  األمر ابلفرار من اجملذـك ليس من ابب العدكل يف شيء بل ىو ألمر طبيعيٌ  أفٌ حجر: "

 ائحة كلذلك يقع يف كثَت من األمراض يفالرٌ  اء من جسد ٞتسد بواسطة ا١تبلمسة كا١تخالطة كشمٌ الدٌ 
 .4"حيح بكثرة ا١تخالطةاء من ا١تريض إىل الصٌ العادة انتقاؿ الدٌ 

وع ميعدو فهو ميكركابت على الفرار من اجملذـك كشبهو ابألسد، كييعتب ىذا النٌ  حثٌ  سوؿ كالرٌ 
أخذ بيد ٣تذـك  عن جابر بن عبد هللا، أف رسوؿ هللا ا: موجودة يف أنف ا١تريض، أما يف حديثو 

يعتب ىذا النوع غَت معد  ،5‹‹كل بسم هللا، ثقة ابهلل، كتوكبل عليو››فأدخلو معو يف القصعة، ٍب قاؿ: 
 .6فهو يشبو بكتَتاي الدرىف اىل حدٌو كبَت، كىو قليل العدكل

حلاج ا)غلقااال اخرلاإىلااأليضاادلربرءةاوعِّمااخليوجامنوااإبريايفاعِّماادِّ اياادن ااذلِّ اااثنيا.
ا:ول(احلِّودابنياادِّ ا

اريخ كلكن مل يشهد مثل ىذا الوابء القاتل  على الرغم ٦تا كاجو العامل من أكبئة كجوائح عب التٌ ا
طورات العلمية ككثرة األجهزة يطرة عليو، على الرغم من تلك التٌ كؿ من السٌ ، فلم تتمكن الدٌ 19كوفيد

كؿ اليـو جراء انتشار كابء كوركان، غلق اٟتدكد بُت الدٌ  كهبذا انتهجتاالصطناعية يف الوقت اٟتايل، 
                                                             

 . 126ص:  ،7، ج: 5707صحيح البخارم، كتاب الطب، ابب اٞتذاـ، رقم اٟتديث:  1
، ص: 4، ج: 2231رقم اٟتديث: صحيح مسلم، تح: دمحم فؤاد عبد الباقي، كتاب السبلـ، ابب اجتناب اجملذـك ك٨توه،  2

1752. 
ـ، 2009/ػى1430، 1طوؽ النجاة، ط دار-ا١تنهاجالكوكب الوىاج شرح صحيح مسلم، دمحم األمُت ا٢تررم الشافعي، دار  3

 .338، ص: 22ج: 
 .160، ص: 10ج: ، ػى1379فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابن حجر العسقبلين، دار ا١تعرفة، بَتكت،  4
، رقم اٟتديث:  5  . حديث غريب.327، ص: 3، ج: 1817سنن الًتمذم، ابب ما جاء يف األكل مع اجملذـك
 .60ـ، ص: 2009ػ/ى1430بار، الناشر: دار الفتح، العدكل بُت الطب كحديث ا١تصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، حملمد علي ال 6
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إذا »: ؿاق  رسوؿ هللا أفٌ : ن بن عوؼٛتبد الر عبق يف ىذا األمر عن كؿ لكن كاف لئلسبلـ السٌ الدٌ 
 1«فبل ٗترجوا منو ،كأنتم هبا كإذا كقع أبرض، عليووا بو أبرض فبل تقدم ٝتعتم

هبا الوابء، كعدـ ا٠تركج منها كما فعلتو الدكؿ اليـو دؿَّ اٟتديث على عدـ قدـك البلد اليت 
اعوف هبا إذا مل يكن يعٍت البلدة اليت كقع الطٌ  للحد من انتشار جائحة كوركان، قاؿ ابن عبد الب:"...

اعوف فبل ٗترجوا منها كيف ذلك إابحة ا٠تركج أم إذا كاف خركجكم فرارا من الطٌ ...فرارا  خركجكم إالٌ 
كغرض اٟتديث ا، كقاؿ الكشمَتم:"...2و"ف إذا مل يكن ا٠تركج قصدا إىل الفرار مناعو من موضع الطٌ 

و ال ٬توز فإنٌ ا، كقاؿ ابن العثيمُت:"3"رلالرضا ٔتا قضى هللا ك٬توز ا٠تركج كالدخوؿ ٟتوائج أخ
كم لئلنساف أف يقدـ على البلد الذم حل فيها ىذا الوابء كإذا كقع كأنتم فيها فبل ٗترجوا منها ألنٌ 

 ،ركوف ال ٤تالة ك٢تذا قاؿ ال ٗترجوف منها فرارا منودٍ كم مي ٗترجوف منها فرارا من قدر هللا لو فررًب فإنٌ 
أما خركج اإلنساف منها ال فرارا منو كلكن ألنو أتى إىل ىذا البلد ٟتاجة ٍب انقضت حاجتو كأراد أف 

ليم يف منطقة الوابء قد يكوف خص السٌ الشٌ  إفٌ "ب اٟتديث يقوؿ: . كالطٌ 4"يرجع إىل بلده فبل أبس
اس كلكن ليس كل من دخل جسمو حامبل للميكركب، ككثَت من األكبئة تصيب العديد من النٌ 

ليو أم أثر من آاثر عص ٭تمل جراثيم ا١ترض دكف أف يبدك ا١تيكركب يصبح مريضا، فكم من شخ
اىل غَته من حة سليم اٞتسم، كمع ذلك فهو ينقل ا١ترض خص كافر الصٌ الشٌ  ا١ترض، كيبدك

اء". كلذا جاء منع الرسوؿ صلوات هللا عليو أىل البلدة ا١تصابة ابلوابء من أف ينتقلوا منها األصحٌ 
 5ماف.تشريعا رائعا، كمعجزة علمية ظهرت حقيقتها اليـو بعد مضي أربعة عشر قران من الزٌ 

                                                             
، 7، ج:5730رقم اٟتديث:  ب ما يذكر يف الطاعوف،ب الطب، ابصحيح البخارم، تح: دمحم زىَت بن انصر الناصر، كتا 1

، 4، ج:2219رقم اٟتديث: كأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب السبلـ، ابب الطاعوف الطَتة كالكهانة ك٨توىا، ، 130ص: 
 .1742ص: 

، 1 :االستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الب، تح: سامل دمحم عطا كآخركف، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط 2
 .254، ص: 8ج: ـ، 2000/ػى1421

ج: ـ، 2004/ػى1425، 1العرؼ الشذم شرح سنن الًتمذم، دمحم أنور شاه الكشمَتم، دار الًتاث العريب، بَتكت، لبناف، ط 3
 .347، ص: 2
 .569، ص: 6ج: ، ػى1426شرح رايض الصاٟتُت، دمحم بن صاحل بن العثيمُت، دار الوطن، الرايض، د ط،  4
 .85ـ، ص: 2009ػ/ى1430 الفتح، الطب كحديث ا١تصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، حملمد علي البار، الناشر: دار العدكل بُت 5
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 يف كلٌ  يب النٌ ، فعملوا بتوجيهات يف مكافحة األكبئة صحابتو  يب على منهج النٌ  كسار
شيء، فكاف القدكة ا١تهداة كا١تعلًٌم األكؿ كا١توجو ٢تم يف كل صغَتة ككبَتة، حىت أصبح ابلنسبة اليهم 

 .1دبَت يف أم ظرؼ كال سيما يف ظركؼ الفنت كاحملنمصدر تشريع حُت يعجزكف التٌ 

ا:رباعلىاادرابءركلاعلىاهللااوادص ات ايفااداايب اياادن اىِّ اااثدثا.
هادة يف سبيل هللا، ىو لصابرين بعد الشٌ أكثر ما ٬تازم عنو هللا سبحانو كتعاىل، عباده اٌ من   

على ذلك  يب و النٌ ة، كا١تاؿ، كالولد، كقد نبٌ حٌ ب على الببلء، كخاصة إذا كاف الببلء يف الصٌ الصٌ 
ا أخبتنا:  النيب، زكج ائشةعن ع، بقولو اعوف، فأخبىا النيب عن الطٌ  أهنا سألت رسوؿ هللا ، أهنَّ
 «كاف عذااب يبعثو هللا على من يشاء، فجعلو هللا رٛتة للمؤمنُت، فليس من عبد يقع الطاعوف،  أنو

كقاؿ  2،«كاف لو مثل أجر شهيدفيمكث يف بلده صابرا، يعلم أنو لن يصيبو إال ما كتب هللا لو، إال  
هبا، فبل  أنتما كقع أبرض ك إذقدموا عليو، ك تعتم بو أبرض فبل ٝتإذا »أيضا عليو الصبلة كالسبلـ: 

من ىديو كحرصو علينا، قد نٌبهنا يف ىذين اٟتديثُت على أف نصب على  يب ، فالنٌ 3«رجوا فرارا منوٗت
منو، بل  الببلء مرضا يصيب اٞتسد فبل نفرالببلء كنتوكل على هللا مهما كاف الوابء ،كخاصة إذا كاف 

كٯتكث فيو كال ٮترج من البلد أم اليت كقع فيها نرضى بقضاء هللا كقدره كنتوكل عليو قاؿ ابن حجر: "
ما ألمر هللا راضيا بقضائو كىذا قيد يف حصوؿ بل مسلًٌ  ااعوف قولو صابرا أم غَت منزعج كال قلقالطٌ 

 .4"بو فبل ٮترج فرارا منواعوف كىو أف ٯتكث اب١تكاف الذم يقع هادة ١تن ٯتوت ابلطٌ أجر الشٌ 
ا:يفايعاة امشاعياادلصابامبيضامعِّ اايباياادن اىِّ اايابعا.

 يبٌ أنٌو راعى خاطر ا١تصاب ٔترض معدو، ألٌف من طبع ا١تريض يتحسر خاطره، فالنٌ  من ىديو 
 دكل كالع ال»افسية ا١تهمة للمريض حيث قاؿ عليو الصبلة كالسبلـمن اٞتوانب النٌ  اراعى جانب

ا.ا5«من األىسد ـك كما تفرٌ اجملذ نم ، كفرٌ رة كال صفىام كالة، َت ط

                                                             
كفق ا١تنهج النبوم كاالستفادة منو يف الوقت ا١تعاصر، ١تليكة زيد، مقاؿ  19-دابَت االحًتازية للوقاية من كابء كوركان كوفيدالتٌ  1

 .465ـ، ا١تركز اٞتامعي غليزاف اٞتزائر، ص: 2021، 03العدد:  كاالنسانية،منشور ضمن ٣تلة مدرات للعلـو االجتماعية 
 .731، ص: 7، ج: 5734رقم اٟتديث: و"، ابب أجر الصابر يف الطاعوف، أخرجو اإلماـ البخارم يف" صحيح 2
 .سبق ٗتر٬تو 3
 .193، ص: 10ج: فتح البارم، ابن حجر،  4
 .126، ص: 7، ج: 5707رقم اٟتديث: صحيح البخارم، تح: دمحم زىَت بن انصر الناصر، كتاب الطب، ابب اٞتذاـ،  5
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اقالاابنا صحيح البدف الو إذا رأل من اجملذـك على رعاية خاطر اجملذـك ألنٌ  "ابلفرارحجي:
ال تدٯتوا النظر إىل اجملذكمُت فإنو ٤تموؿ "م مصيبتو كتزداد حسرتو ك٨توه حديث عظي السليم من اآلفة تى 

 ٧تد من أنفسنا عدم فإانٌ اٞتذاـ ال يي  ا نعتقد أفٌ  كإف كنٌ فإانٌ كقاؿ اإلماـ ا٢تررم: "، 1"على ىذا ا١تعٌت
 إذا أكره اإلنساف نفسو على القرب منو كعلى ٣تالستو أت١تت نفسو كرٔتا نفرة ككراىية لذلك حىٌت 

ا.2"ت بذلك كمرضتأتذٌ 
ا:ادرابءعفاءاوادعناة اهبمايفاوقتايفامياعاةاادضُّاابري اادن ااي ااذلِّ ااخامسا.

ن كاألطفاؿ عفاء من كبار السٌ م كىو العناية ابلضٌ مهد أىل ا٠تبة يف ىذه اٞتائحة على أمر أكٌ 
جمعات أك األماكن ا١تزدٛتة نة كاٟترص على إبعادىم عن مظاف الوابء، كالتٌ كا١تصابُت أبمراض مزمٌ 

عامل مع ا١ترضى كعدـ يف التٌ   يبٌ لسهولة انتقاؿ العدكل إليهم، كىذا ما ييستنبط من ىدم النٌ 
 :بومٌ النٌ  ٥تالطتهم الضعفاء كقد أشار ٚتع من العلماء اىل ىذا ا٢تدمٌ 

رر كقد أابحت اٟتكمة يت يتوقع منها الضٌ األمور الٌ  فاٟتاصل أفٌ " بن أيب ٚترة رٛتو هللا:اقاؿ *  
٣تذـك -اٟتديث ، كقاؿ اٟتافظ بن حجر:" يف 3عفاء أف يقربوىا"ابنية اٟتذر منها فبل ينبغي للضٌ الرٌ 

 .4عف فجاء األمر ابلفرار ْتسب ذلك"اس ىو الضٌ الغالب من النٌ  فٌ اٟتكم لؤلكثر أل أفٌ -ثقيفبٍت 
يف تعاملو مع األكبئة نرل أنٌو كفيل أبف يكوف  يب م النٌ كبعد عرض ىذه ا١تواضيع يف ىدٍ   

من انتشار  بوية للحدٌ األحاديث النٌ ت عليو حكما يف زمن انتشار األكبئة يف عصره كبعده، كىذا ٦تا دلٌ 
، كعدـ ا١تخالطة كغَتىا، يٌ حٌ ر الصٌ كقائية، كالعزؿ كاٟتجٍ  الوابء، حيث أعطت حلوال كتدابَت ىذا

. كىذا ما أٌكده الطٌ  ااب العصرم اليـو
ايأياادطباادلعاصيايفاجارح اكريوان.اسادسا

يقوؿ الدكتور ا١تتخصص يف األمراض الصدرية جابر جديع يف لقاء لنا معو ١تا سألناه عن كيفة 
تعاملهم مع كابء كوركان كفقا ١تا ركم عن النيب صلى هللا علي كسلم يف كيفية تعاملو مع األمراض 

عنو من قبل ألف اليت كردت  كىل جسد األطباء حديثا نصائح كتوجيهات النيب ملسو هيلع هللا ىلصكاألكبئة 

                                                             
 .160، ص: 10ج: فتح البارم، ابن حجر العسقبلين،  1
 .302، ص: 22ج: الكوكب الوىاج شرح صحيح مسلم، ا٢تررم الشافعي،  2
ليلى بنت سعيد السابر، مقاؿ منشور ضمن ٣تلة علـو الشريعة كالدراسات تعامل مع الوابء كا١ترض ا١تعدم، ا٢تدم النبوم يف ال 3

 . 111ـ، ص:2020 ػ/ى1446، 83العدد:  اإلسبلمية،
 .162: ص، 10البن حجر، ج:  البارم،فتح  4
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فكاف جوابو أنو نعم قاـ الطب ا١تعاصر ابلتعامل مع كابء كوركان كفقا لدم النيب صلى ، كأربعمائة سنة
هللا عليو كسلم بدكف ما يعلم األطباء أبنو من ىديو ملسو هيلع هللا ىلص، فقد نصحنا بضركرة االحًتاز من ىذا الوابء 

، النقل اٞتماعي، كاألسواؽ العمومية، كقاعات اٟتفبلتا١تستجد ابلعزؿ اجملتمعي كذلك بتوقيف 
 كغلق دكر العبادة كا١تساجد كاٞتمعيات، كىذا بتطبيق قوؿ ملسو هيلع هللا ىلص "ال يورد ٦ترض على مصح".

كقاؿ أاي ٬تب العزؿ العبلجي ابالستشفاء ا١تنزيل كاالستشفاء اإلدارم كذلك ابلتنقل بفرقة خاصة  
  .1ب أف يكوف ا١تريض جالسا يف قاعات خاصة مانعة للزايرةكاٟتماية ا١تدنية، ك٬ت

 

                                                             
ـ، على الساعة: 2022جواف  22األربعاء لقاء مع دكتور األمراض الصدرية كالتنفسية جابر جديع يف عيادتو، يـو  1

 كالتنفسية.، الفيس: عيادة الدكتور جديع لؤلمراض الصدرية  .frdjaberdjedei@yahoo،األٯتيل: 10:15

mailto:djaberdjedei@yahoo.fr
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اٟتات، كبفضل كجوده تتم ا١توجودات، اٟتمد هلل الذم ىداان الصٌ  ذم بنعمتو تتمٌ اٟتمد هلل الٌ 
وفيق إل٘تاـ ىذا البحث ا١تتواضع، ٢تذا، كما كنا لنهتدم لوال أف ىداان هللا، ٨تمده ٛتدان كثَتاى على التٌ 

 : كالذم توصلنا من خبللو إىل نتائج أ٫تها
ة، أك من انحية ة كاٞتسميٌ فسيٌ احية النٌ ة، اعتناؤىا ابلٌصحة سواء من النٌ بويٌ نة النٌ السٌ  من ىدمٌ  .1

 اعتناؤىا بنظافة البيئة.
 ١تا فيو ىبلكها. تػيعىرَّض كأالريعة االسبلمية على ٛتاية األنفس، كأ٫تية كقايتها، الشٌ  صي حرٍ   .2
 ٌيةمنا كيفة، حيث علٌ حيٌ عامل مع األزمات الصٌ ة التٌ اس كيفيٌ تعليم النٌ   يبٌ النٌ  من ىدمٌ  .3
، ككٌضح لنا تدابَتنا كحلوالن كقائيَّة كاف لو السٌ  الٌتعامل  بق فيها.مع مرض فتك ابلعامل اليـو

العامل  كأخرل اقتصادية كاجتماعية عجزمة ة كخيإٌف انتشار كابء كوركان، كاف لو آاثرا صحيٌ  .4
 صدم ٢تا.عن التٌ 

مع ىذه   يبٌ ة تعامل النٌ ظهر لنا كيفيٌ أ، فقد بومٌ ب النٌ إظهار اإلعجاز العلمي يف الطٌ   .5
 األكبئة كاألمراض بقواعد يوصي بتطبيقها ا١تختصوف يف ىذا العصر للوقاية من كابء كوركان

 (.19)كوفيد
اجحة اليت نستطيع جارب النٌ من التٌ  كيف اترٮتنا اإلسبلمي كثَت سوؿ يف سَتة الرٌ  نال إفٌ   .6

 اٟتايل. أف نستنبط منها اٟتلوؿ ١تشاكل كأزمات العصر
ارصياتادت ا
ب ا١تتعلقة ابلطٌ ؛ كبومٌ ب النٌ بوية ا١تتعلقة ابلطٌ وجو اىل دراسة كٖتقيق األحاديث النٌ ة التٌ أ٫تيٌ   (1
 الواقع. أرض ة، كتنزيلها علىبيٌ وازؿ الطٌ ، كربطها ابٞتوائح كالنٌ الوقائيٌ 

زاخر ابٟتكمة ٧تد  منبع، فهما اريخ اإلسبلميٌ كالتٌ  سوؿ االستمرار ابلبحث يف سَتة الرٌ   (2
 .فيو ا١تفاتيح الذىبية ٟتل مشاكل عصران

 ة.ة، كذلك من خبلؿ إقامة ٤تاضرات علميٌ بويٌ نة النٌ يب يف السٌ العناية ابٞتانب الطٌ الٌتعريف ك   (3
إعداد البحوث كا١تذكرات يف موضوع الوابء؛ نظرا ١تا يعيشو العامل اليـو مع االستمرار يف   (4

اكابء كوركان.
 وأنٌ على ا لنهتدم لوال أف ىداان هللا، كنشكره ك٩تتم كبلمنا ْتمد هللا الذم ىداان ٢تذا، كما كنٌ    

كاف   اقص، فم٘تاـ ىذا البحث، كإكمالو على أفضل حاؿ، فأعماؿ البشر يعًتيها ا٠تطأ كالنٌ إلكفقنا 
فقنا يف دراسة كنرجو أف نكوف قد كي  كحده،يطاف، كما كاف من توفيق فمن هللا ا كمن الشٌ من خطأ فمنٌ 
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ى اٟتمد هلل رب العا١تُت كصلٌ  كآخر دعواان أفٌ  "، حي ايفاإدايةااألزماتاادص اابري ااذلِّياادن ا"موضوع 
 أٚتعُت.هللا على سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كعلى آلو كصحبو 
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اادص فح اادسُّريةايقهمواااآلةػ 

 ا١تلخص النجم 3-4اچا٢ٍتىوىل   عىنً  يىنًطقي  كىمىاچ

 ب األحزاب 77-77اچ اّللَّى  اتػَّقيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػ هىا ايى چ

ة ًإىلى  قيٍمتيمٍ  ًإذىا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػ هىا ايى  چ  73 ا١تائدة 6اچالصَّبلى

 77 البقرة 275اچ ًفيهىا لًيػيٍفًسدى  اأٍلىٍرضً  يف  سىعىى   تػىوىىلَّ   كىًإذىا چ

 77 الرـك 37اچ كىاٍلبىٍحرً  اٍلبػىرًٌ  يف  اٍلفىسىادي  ظىهىرى چ

ـى  ًإ٪تَّىاچ تىةى  عىلىٍيكيمي  حىرَّ يػٍ ـى  اٍلمى  27 البقرة 774اچ كىالدَّ

ـه  أىكٍ چ  26 البلد 77 -73اچ مىٍسغىبىةو  ًذم يػىٍوـو  يف  ًإٍطعىا

 26 األعراؼ 728اچ يىشىاءي  مىن ييورًثػيهىا ّللًَّ  اأٍلىٍرضى  ًإفى چ



 فويسااألحادةثا
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اادصفح اطيؼااحلِّةثاااااا
 9 ‹‹كأحسن ا٢تدم ىدم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص››

 10 ‹‹ًإف الزَّمافى قىًد اٍستىدار كىهيئتوً ››
صح››

ي
مرض على ا١ت

ي
 12 ‹‹ال ييورد ا١ت

 13 ‹‹ستيقظ أحدكم من نومواإذا ››
 13 ‹‹غسل كجهو ثبلاث ٍبٌ ››

 14 ‹‹لو دٝتا إفٌ ››
 14 ‹‹أراه أحدكم ظإذا استيق››
 14 ‹‹أدخل يده فمسح رأسو ٍبٌ ››

 14 ‹‹ظاىر٫تا كابطنهما أبذنيو مسحك ››
 15 ‹‹من توضأ ٨تو كضوئي ىذا»

 15 ‹‹جاء أعرايب فباؿ يف طائفة ا١تسجد»
 15 ‹‹دخل أعرايب ا١تسجد »

 16 ‹‹البزاؽ يف ا١تسجد خطيئة ككفارهتا دفنها»
 16 ‹‹بيٌ الطٌ  ٭تب بطيٌ  هللا إفٌ »

 16 ‹‹وكة كالعظمكإماطتك اٟتجر كالشٌ »
 16 ‹‹شعبة كستوف بضعه  أك كسبعوف بضعه  اإلٯتاف»

 17 ‹‹اي رسوؿ هللا، ديلٍت على عملو انتفعي بو»
 اتٌ ››

ى
 18 ‹‹بلثةالثٌ  عنبلقوا ا١ت

 18 ‹‹ال يبولن أحدكم يف ا١تاء ››
 19 ‹‹مرعندىم التٌ ال ٬توع أىل بيت ››

 19 ‹‹يفطر على رطبات كاف رسوؿ هللا ››
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 19 ‹‹فاء يف ثبلث: شربة عسلالشٌ ››
 20 ‹‹كل شراب أسكر حراـ»

 21 ‹‹هللا إىل كأحب   خَته  القومٌ  ا١تؤمن››
 21 ‹‹ا٠تيل معقود يف نواصيها ا٠تَت»
 23 ‹‹ف بٍت كنانةيٍ ٨تن انزلوف غدا ٓتى »

 28 ‹‹مبلئكةعلى أنقاب ا١تدينة »
 29 ‹‹ىة اٟتمَّ كف كما يعقلوف من شدٌ م ليهذي إهنٌ »

 29 ‹‹ةنا مكٌ ب إلينا ا١تدينة كحبٌ اللهم حبٌ »
 29 ‹‹كقدمنا ا١تدينة كىي أكأب أرض هللا»
 29 ‹‹أسامرأة سوداء اثئرة الرٌ  رأيت كأفٌ »

 30 ‹‹كاء ا١تدينةال يصب على ألٍ »
 30 ‹‹من صبلة القائمصف صبلة القاعد على النٌ  اعلموا أفٌ »

 31 ‹‹عرينة قدـ أانس من عكل أك››
 32 ‹‹٢تم يذبح أف أىلو سألو مادةالرٌ  عاـ رجبل أفٌ »
 33 ‹‹جيء لعمر بن ا٠تطاب يف عاـ الرَّمادة ٓتبزو ››

 34 ‹‹اللوف أسود كىو مادةالرٌ  عاـ عمر رأيت››
 39 ‹‹ال قطع يف عاـ السَّنة»

 40 ‹‹أخَّر الصَّدقة أىفَّ عمر بن ا٠تطاب »
 42 ‹‹عليو تيقدموا فبل ببلد الوابء هبذا ٝتعتم إذا››

؛ فبل تقدموا عليو»  45- 43 ‹‹ًإذا ٝتعتم بو أبرضو
 46 ‹‹اس من لسانو كيدها١تسلم من سلم النٌ ››

ًٍرضه عىلىى ميًصحٌو »  51 «الى ييورًدىفَّ ٦تي
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 55 -52 ‹‹ال عدكل كال طَتة، كال ىامة كال صفر»
 52 «إانَّ قد ابيعناؾ فارجع»

 52 ‹‹كل بسم هللا»
 54 ‹‹و كاف عذااب يبعثو هللاأنٌ »



 فويسااآلاثي
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اادصفح ااألثيطيؼا
 12 ‹‹شديدة أزمة أصابتهم قريشا إفٌ »

 15 ‹‹إبانء دعا عفاف بن عثماف رأل وأنٌ »
 20   ‹‹العنب ٜتسة من كىي ا٠تمر ٖترمي نزؿ بعد أما»

 25 ‹‹فمي يف فوضعتو شيء على كطئت إينٌ  حىٌت  جيعت لقد»
«،  34 ‹‹ا١تؤمنُت أمَت بنا اي بخو  بخو

 35  ‹‹اللىهيمَّ : يقوؿ كىو السَّحر يف ليلةن  ألٝتعو كًإيٌنً »
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 عنوهماادقيآناادكيميابيواة ااإلماماحفصاعناعاصمايضياهللاا
الناشر دار القلم  شيرَّاب،دمحم  الشامية،أبو عبيدة عامر بن اٞتراح أمُت األمة كفاتح الداير  .1
 .ـ1997/ػى1418، 1ط:  دمشق،
نة النبوية، ١تليكة يف ضوء الس   19 أثر ا٢تدم النبوم يف التعامل مع جائحة كوركان كوفيد .2

ـ، قسم الدراسات العلمية 2021، 04 ، اجمللد01ة، العدد: يطبزيد، مقاؿ منشور ضمن ٣تلة 
 .كاألكادٯتية

األحاديث الصحاح كاٟتساف يف رعاية الصحة جملموعة من الباحثات منهن السيدة بركة  .3
 .ٛتدأسلماف 
إدارة ا٠تدمات الصحية ١تصطفى يوسف كايف، الناشر: دار اٟتامد للنشر كالتوزيع عماف،  .4

 ػ.ى1438ـ/ 2017، 1ط: 
ن عبػػػػػػػد الػػػػػػػب، تػػػػػػػح: سػػػػػػػامل دمحم عطػػػػػػػا كآخػػػػػػػركف، دار االسػػػػػػػتذكار، أبػػػػػػػو عمػػػػػػػر يوسػػػػػػػف بػػػػػػػ .5

 .ـ2000/ػى1421، 1 :الكتب العلمية، بَتكت، ط
 كمكتبة دار، الناشر: 1 :ط ت، د، ٚتيل العينُت كالسنة، أبو القرآف من اإلدارةأصوؿ  .6

 .2002 ا٢تبلؿ بَتكت،
الناشر: دار  إبراىيم،تح: دمحم عبد السبلـ  اٞتوزية،ابن قيم  العا١تُت،١توقعُت عن رب إعبلـ ا .7

 .ـ1991-ىػ 1411، 1ط:  بَتكت، ،الكتب العلمية
 ا١تطهر بن طاىر ا١تقدسي الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد.، البدء كالتاريخ .8
أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصرم ٍب الدمشقي تح:  كالنهاية،البداية  .9

 .ـ 1988-، ىػ 1408 1ط:  العريب،الناشر: دار إحياء الًتاث  ،علي شَتم
اتج العركس من جواىر القاموس، ٤تٌمد بن ٤تٌمد بن عبد الرزٌاؽ اٟتسيٍت، أبو الفيض،  .10

 ، د ت.ا١تلٌقب ٔترتضى، الزَّبيدم، تح: ٣تموعة من احملققُت، الناشر: دار ا٢تداية
الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف  مشس كاألعبلـ،ريخ اإلسبلـ ككفيات ا١تشاىَت ات .11
 .2003، 1اإلسبلمي، ط: الناشر: دار الغرب  معركؼ،تح: الدكتور بشار عٌواد  الذىيب،بن قىاٯٍتاز 
الناشر مؤسسة  كنعاف،دمحم بن أٛتد   ،اتريخ ا٠تبلفة الراشدة خبلصة: اتريخ ابن كثَت .12

 .ـ1997 ػ/ى1417 1ط:  لبناف،ا١تعارؼ بَتكت 
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الناشر: دار  ،أبو جعفر الطبم الطبم ػ،اتريخ الرسل كا١تلوؾ كصلة اتريخ ػ بم الطٌ  اتريخ .13
 .ىػ 1387، 2ط:  ،بَتكت –الًتاث 

طبع على نفقة: السيد شلتوت، فهيم دمحم  شهبة، تح:عمر بن شهبة، اتريخ ا١تدينة البن  .14
 .ىػ 1399عاـ النشر: ، حبيب ٤تمود أٛتد جدة

كفػػػػػػػػػػق ا١تػػػػػػػػػػنهج النبػػػػػػػػػػوم  19-التػػػػػػػػػػدابَت االحًتازيػػػػػػػػػػة للوقايػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػن كابء كػػػػػػػػػػوركان كوفيػػػػػػػػػػد .15
كاالسػػػػػػتفادة منػػػػػػو يف الوقػػػػػػت ا١تعاصػػػػػػر، ١تليكػػػػػػة زيػػػػػػد، مقػػػػػػاؿ منشػػػػػػور ضػػػػػػمن ٣تلػػػػػػة مػػػػػػدرات للعلػػػػػػـو 

 .ـ، ا١تركز اٞتامعي غليزاف اٞتزائر2021، 03العدد:  كاالنسانية،االجتماعية 
يي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم، عنيت بنشره ٤ت ءهتذيب األٝتاء كاللغات، أبو زكراي .16

كتصحيحو كالتعليق عليو كمقابلة أصولو: شركة العلماء ٔتساعدة إدارة الطباعة ا١تنَتية، يطلب من: دار 
 .لبناف –الكتب العلمية، بَتكت 

تح: ٤تٌمد عوض مرعب، ، ، دمحم بن أٛتد بن األزىرم ا٢تركم، أبو منصورلغةهتذيب الٌ  .17
 ـ.2001، 1إحياء لًتاث العريب، بَتكت، ط: الناشر: دار 

، آلمػػػػػػػػػاؿ كزيػػػػػػػػػز، مقػػػػػػػػػاؿ covid 19 وركانكػػػػػػػػػكابء   اٟتجػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػحي يف ظػػػػػػػػػلٌ  ثقافػػػػػػػػػة .18
ـ، جامعػػػػػػة 2020، 02منشػػػػػور ضػػػػػمن ٣تلػػػػػة األكادٯتيػػػػػة للبحػػػػػوث يف العلػػػػػـو االجتماعيػػػػػة، العػػػػػدد:

 .قاصدم مرابح كرقلة اٞتزائر
اٞتامع الصحيح للسَتة النبوية، للدكتور سعد ا١ترصفي، الناشر: مكتبة ابن كثَت، الكويت،  .19

 .ـ 2009 /ىػ  1430، 1ط: 
ذيرم،أٛتد بن ٭تِت بن جابر بن داكد  األشراؼ،ٚتل من أنساب  .20 تح: سهيل زكار  البىبلى

 .ـ 1996،ىػ  1417، 1ط:  بَتكت، –الناشر: دار الفكر  الزركلي،كرايض 
للغة، أبو بكر دمحم بن اٟتسن، تح: رمزم منب بعلبكي، دار العلم للمبليُت، اٚتهرة  .21

 .1987، 1ط بَتكت،
يل، أطركحة لنيل شهادة حة بُت ا٢تدم النبوم كالعلم اٟتديث، العيد ببلٌ حفظ الصٌ  .22

، جامعة اٟتاج ٠تضر ٛتيداتوالدكتوراه يف العلـو االسبلمية ٗتصص كتاب كسنة، إشراؼ مصطفى 
 .ـ2020-2019/ ػى1441-1440)  01( ابتنة

 السعادة ّتوار ٤تافظة مصر،: كطبقات األصفياء، أبو نعيم، الناشر ءحلية األكليا .23
 ـ. 1974 ىػ،1394
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دار القلم بَتكت  :الناشر ا١تيس،تح: الشيخ خليل  النجار،عبد الوىاب  الراشدكف،ا٠تلفاء  .24
 .ـ1993ػ/ى1414، 4ط:  لبناف،

عبد  ،اتريخ العرب كالببر كمن عاصرىم من ذكم الشأف األكبديواف ا١تبتدأ كا٠تب يف  .25
، 2ط:  بَتكت،الناشر: دار الفكر،  شحادة،تح: خليل ، الرٛتن بن دمحم بن دمحم، ابن خلدكف أبو زيد

 .ـ 1988،ىػ  1408
 .ـ1992، 7ط:  ،لبناف ،بَتكت ،دار العلم للمبليُت ،جباف مسعود ،الرائد .26
الناشر شركة هنضة مصر للطباعة  إبراىيم،إشراؼ: داليا دمحم  ،السرجاينرٛتاء بينهم راغب  .27

 .ـ2010يناير ، 1ط:  ،كالنشر
، صفي الرٌ  .28 ٛتن ا١تباركفورم، اٞتامعة السلفية، ا٢تند، دار الكتاب اٟتديث، الرحيق ا١تختـو

 ػ.ى1435،ـ 2014ط: 
، زاد ا١تعاد يف ىدم خَت العباد، دمحم ابن قيم اٞتوزية، الناشر: مؤسسة الرسالة، بَتكت  .29

 ـ. 1994ػى1415 ،27مكتبة ا١تنار اإلسبلمية، الكويت ط:
: دمحم ٤تيي حتالسَّجستاين،  إسحاؽ بن األشعث بن سليماف داكد بوأسنن أيب داكد،  .30

 .بَتكت ،، الناشر: ا١تكتبة العصرية، صيداالدين عبد اٟتميد، ابب صفة كضوء النيب ملسو هيلع هللا ىلص
الناشر: شركة مكتبة  ،أٛتد دمحم شاكرتح:  ،سىٍورة بن عيسى بن دمحم ،سنن الًتمذم .31

 .ـ 1975/ىػ 1395، 2مصر، ط:  ،كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب
الغرب اشر: دار النٌ  ،تح: بشار عواد معركؼ ،سىٍورة بن عيسى بن د٤تمٌ  ،سنن الًتمذم .32
 .ـ 1998 ،بَتكت، اإلسبلمي
قدـ لو: عبد هللا بن عبد احملسن  شليب،: حسن عبد ا١تنعم حالنسائي، ت ،الكبلالسنن  .33

 .ـ 2001/ىػ 1421، 1ط:  بَتكت،الناشر: مؤسسة الرسالة  الًتكي،
َتةي الٌنبوية  .34 ا١تعرفة الصَّبلَّيب، الناشر: دار  د، عىلي ٤تمٌ ػ عرضي كقائع كىٖتليل أحدىاثػ السًٌ

 .ـ 2008 /ىػ  1429، 7لبناف، ط:  ،للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت
د بن دمحم بن سويلم أبو شيهبة، الناشر: دار السَتة النبوية على ضوء القرآف كالسنة، ٤تمٌ  .35

 .ىػ 1427، 8دمشق، ط:  –القلم 
الناشر مؤسسة  ،بليبعلي دمحم الصٌ  كعصره،سَتة أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب شخصيتو  .36
 .ـ2005/ػى1427 ،1ط:  ،اقرأ القاىرة
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شػػػػػػػػرح رايض الصػػػػػػػػاٟتُت، دمحم بػػػػػػػػن صػػػػػػػػاحل بػػػػػػػػن العثيمػػػػػػػػُت، دار الػػػػػػػػوطن، الػػػػػػػػرايض، د ط،  .37
 ػ.ى1426

تح: أٛتد عبد  ،ٝتاعيل بن ٛتاد الفارايبإأبو نصر  ،اللغة كصحاح العربيةالصحاح اتج  .38
 .1987/ػى1407، 4ط:  ،بَتكت ،الناشر: دار العلم للمبليُت ،الغفور عطار

 .صحة البيئة يف ميزاف االسبلـ، د دمحم ىيثم ا٠تياط .39
حقق ترتيب: األمَت عبلء الدين علي بن بلباف الفارسي،  حباف بن دمحم صحيح ابن حباف، .40

ىػ  1408، 1، الناشر: مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط: طاألرانؤك : شعيب اكعلق عليهثو أحادي كخرٌج
 .ـ 1988،

: دمحم زىَت بن انصر تح، اٞتعفي البخارم هللا عبد أبو إٝتاعيل بن دمحم ،صحيح البخارم .41
ط:  ،د فؤاد عبد الباقي(الناشر: دار طوؽ النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ٤تمٌ  ،الناصر

 .ىػ1422، 1
 .بوم، ابن القيم اٞتوزية، دار ا٢تبلؿ، بَتكت، د ط، د تب النٌ الطٌ  .42
 ،الناشر: دار صادر عباس،تح: إحساف  ،أبو عبد هللا دمحم بن سعد ،بقات الكبلالطٌ  .43

 .ـ 1968، 1ط:  ،بَتكت
ب كحػػػػػديث ا١تصػػػػػطفى ملسو هيلع هللا ىلص، حملمػػػػػد علػػػػػي البػػػػػار، الناشػػػػػر: دار الفػػػػػتح، ُت الطٌػػػػػالعػػػػػدكل بػػػػػ .44

 .ـ2009ػ، ى1430
شػػػػػػػػػذم شػػػػػػػػػرح سػػػػػػػػػنن الًتمػػػػػػػػػذم، دمحم أنػػػػػػػػػور شػػػػػػػػػاه الكشػػػػػػػػػمَتم، دار الػػػػػػػػػًتاث عػػػػػػػػػرؼ الال  .45
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 COVIRمقػػػػاؿ مػػػػًتجم "تعريػػػػف فػػػػَتكس كػػػػوركان" مل يػػػػذكر اسػػػػم صػػػػاحبو، مػػػػن موقػػػػع  .75

EIVAC-   :علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحة اآلتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
https://www.covireivac.fr/ 

تح: دمحم عبد القادر عطا،  ،ٚتاؿ الدين بن دمحم اٞتوزم ،ا١تنتظم يف اتريخ األمم كا١تلوؾ .76
 .ـ 1992،ىػ  1412، 1ط:  بَتكت،الناشر: دار الكتب العلمية،  ،مصطفى عبد القادر عطا

منهج القرآف الكرمي يف إدارة ٥تتلف األزمات، إعداد الطالب دمحم بولقصاع، إشراؼ خَت  .77
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عدم من خبلؿ دراسة موقف النيب صلى هللا عامل مع الوابء كا١ترض ا١تم النبوم يف التٌ ا٢تدٍ  .83
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