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 اتخذهتا التي االحرتازية اإلجراءات ومع العالمية، 19 كوفيد كورونا أزمة أثناء يف

 الفايروس، هذا انتشار من للحدالمملكة  مدن سائر يف -اهلل هاوفق- السعودية الحكومة

 االحرتازية واإلجراءاتالطيبة  الطبية العناية من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مدينة   نال

 اهلل صلى النبي مسجد العناية تلك شملت كما الوباء، انتشار من للحد أوفر نصيب  الفائقة 

 عنهما. اهلل رضي صاحبيه وقربي قربه تم  ض التي وحجراته وسلم عليه

 مدن سكان من كغيرهم بالوباء اإلصابة من نصيبهم أيًضا المدينة أهل نال كما

 السعودية. العربية المملكة

 أن أخرب وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أليس فقالوا: البعض على أشكل ذلك وكل

 !ذلك؟ حصل فكيف المدينة؟! يدخل ال الطاعون

 النبي مسجد إلى دُيعم   فكيف ؟!تعالى اهلل بإذن بالمالئكة محمية المدينة أليست ثم

 !الوباء؟ من تعقيمها فيتم   هوروضت   وقربه وسلم عليه اهلل صلى

 فعل من ومنهم للمعرفة، طلًبا ذلك فعل من فمنهم المستشكلين: مآرب واختلفت

 السبيل. سواء إلى الهادي تعالى واهلل ومصادرها، النبوية السنة يف طعنًا ذلك

 االستشكاالت. هذه من الصحيح العلمي الموقف نبين المقال هذا ويف

 ،الطاعون من المدينة حفظ يف الواردة األحاديث صحة مدى عن بالكالم أواًل  فنبدأ

 األحاديث. تلك يف معناه وعن

 :الطاعون من المدينة اهلل حفظ يف الواردة األحاديث :أوًل 

 صلى اهلل رسول قال قال: عنه اهلل رضي هريرة أبي عن صحيحيهما يف الشيخان أخرج

 .(1)«الدجال  ول الطاعون يدخلها ل مالئكة، المدينة أنقاب على» وسلم: عليه اهلل

 
 (.1379(، صحيح مسلم )1880( صحيح البخاري )1)
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 المدينة» قال: وسلم عليه اهلل صلى النبي عن ،مالك بن أنس عن البخاري أخرجو

 .(1)«اهلل شاء إن الطاعون ول الدجال  يقربها فال ،يحرسونها المالئكة فيجد ،الدجال  يأتيها

 اهلل رسول قال يقوالن: هريرة وأبا مالك بن سعد سمع أنه القراظ اهلل عبد أبي وعن

 يحرسانها، ملكان منها نقب كل على بالمالئكة، ُمَشبََّكة   المدينة إن» :وسلم عليه اهلل صلى

 .(2)«الماء يف الملح يذوب كما اهلل أذابه بسوء أرادها َمن الدجال، ول الطاعون، يدخلها ل

 من الطاعون دخول عدم يف ورد ما أصح أن األحاديث هذه مجموع من لنا تبين

 .سيأيت كما المكرمة مكة يف ورد ما ويليها المنورة، المدينة هي األماكن

د أن بعد (هـ276)ت قتيبة ابن قال  حتى اإلسالم فجر منذ حصلت التي الطواعين عد 

 النووي نقله قدو ،(4)جم جمع   وتبعه ،(3)"قط طاعون مكة وال بالمدينة يقع ولم" :عصره

ا (676)ت  سنة الطاعون دخلها مكة أن جماعة عن نقاًل  حجر ابن الحافظ وذكر ،(5)له مقرًّ

 استدرك أنه إال ،أصاًل  الطاعون هبا وقع أنه قط أحد يذكر فلم المدينة بخالف هـ(،749)

 هريرة أبي حديث طرق بعض يف وقع بما مكة الطاعون بدخول القائلين الجماعة على

 محفوفتان ومكة المدينة» وسلم: عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال: عنه اهلل رضي

 لم بأنه وأجاب ،(6)«الطاعون ول الدجال يدخلها ل مَلك، منها َنْقب كل على بالمالئكة،

 
 (.7134البخاري ) صحيح( 1)

(، وهذا لفظه، 1593أحمد بتمامه )( مختصًرا، وأشار إلى بقية الحديث، وأخرجه 1387( أخرجه مسلم )2)

 وهو حديث صحيح.

 (.602: ص)( المعارف 3)

 (.190 /10( قاله ابن حجر يف الفتح )4)

 (.139 :ص)( األذكار 5)

(، وفيه: جهالة عمر بن العالء وأبيه، وهما من رجال تعجيل المنفعة، والحديث 10265)( أخرجه أحمد 6)

ابن حجر  ه(، وأورد472 /27(، وابن الملقن يف التوضيح )189 /19والنهاية )ضعفه ابن كثير يف البداية 

 ."رجاله رجال الصحيح"( ونسبه إلى عمر بن شبه، وقال: 191 /10يف الفتح )
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 هذا أن إلى وينبه ،(1)طاعون أنه ذلك نقل من فظن األوبئة، من وباء هو وإنما طاعوًنا، يكن

  .الحديث هذا صحة يعتقد من عند يصح   إنما ذكره الذي التخريج

 المنورة:  المدينة إلى واألمراض األوبئة دخول  ثانًيا:

 أن التاريخية والحوادث الوقائع تثبتو األوبئة، من مأمن يف المنورة المدينة ليست

 فهي ،األخرى البلدان من بكثير حل   ما واألمراض األوبئة من هبا حل   قد المنورة المدينة

 .والفتاكة المعدية لألمراض معرضة

 قائاًل: فدعا اهلل، أرض أوبأ ووجدها المدينة إلى وسلم عليه اهلل صلى النبي قدم وقد

حها مدنا، ويف صاعنا يف لنا بارك اللهم ،أشَد  أو ةمكَّ  ناكحب   المدينةَ  إلينا بحب   اللهم»  وصح 

 .(2)«الجحفة إلى حماها وانقل لنا،

 البخاري اإلمام أخرج فقد عنه، اهلل رضي الخطاب بن عمر عهد يف وباء بالمدينة ووقع

 فجلست ،اذريعً  موًتا يموتون وهم مرض هبا وقع وقد المدينة أتيت قال: األسود أبي عن

 فأثني بأخرى مر ثم ،وجبت عمر: فقال ا،خيرً  فأثني جنازة فمرت عنه اهلل رضي عمر إلى

 أمير يا وجبت ما :فقلت وجبت، فقال: ا،شرًّ  فأثني بالثالثة مر ثم ،وجبت فقال: ،اخيرً 

 بخير أربعة له شهد مسلم أيما» :وسلم عليه اهلل صلى النبي قال كما قلت :قال ؟المؤمنين

 نسأله لم ثم ،«واثنان» قال: واثنان؟ :قلت ،«وثالثة» :قال ؟وثالثة :قلنا ،«الجنة اهلل أدخله

 .(3)الواحد عن

   الطاعون؟ ما :الًثاث

 
 (.190-191 /10( انظر: فتح الباري )1)

 (.1989( أخرجه البخاري )2)

 (.2643البخاري ) صحيح( 3)
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 يف ولهم وبيان حقيقته، وصفه يف الطاعون عن واللغويون والشرعيون األطباء تحدث

 مسلكان: ذلك

 :التعميم مسلك األول:

 يشرتك هبذا وهو ،كالمهل   العام المرض هو الطاعون أن المسلك هذا أصحاب ورأى

 يف هتماعبار وتنوعت اللغة، وأهل العلماء من جمع المسلك هذا سلك وقد .الوباء مع

 هو" حزم: ابن قال .(1)بالوباء عنه عرب من ومنهم، العام بالمرض عنه عرب من فمنهمذلك؛ 

  .(2)"المعهود عن خارجة كثرةً  األوقات بعض يف كثر الذي الموت

 عثيمين ابن الشيخ إليه ومال ،المعبود عون صاحب ارتضاه لذيا هو المسلك وهذا

 .(3)تعالى اهلل رحمه

 :التخصيص مسلك والثاين:

 القروح عنه ينتج ما وهو القاتلة، المعدية األوبئة من خاص   بنوع الطاعون تعريف وهو

 األذن خلف األورام هذه تكون ماا وغالبً  جها،وتوه   الغدد وانتفاخ الجلدية، والبثور

 الرخوة. واللحوم واآلباط

 والقاضي ،والنووي الرب، عبد ابن :الطاعون تعريف يف المسلك هذا سلك وممن

هو و ،(5)سينا ابنك المتقدمين من األطباءو ،(4)العسقالين حجر وابن القيم، وابن عياض،

ره   .(1)العالمية الصحة مةمنظ  الذي تقر 

 
 (.171 /5(، عمدة القاري )757 /3(، المفهم )267 /13العرب ) (، لسان127 /3( انظر: النهاية )1)

 (.403 /3( المحلى )2)

 (.569 /3(، شرح رياض الصالحين )255 /8( انظر: عون المعبود )3)

(، الطب 132 /7(، إكمال المعلم )187 /3(، هتذيب األسماء واللغات )68 /3( انظر: االستذكار )4)

 (.4-3: ص)(، األحكام الفقهية المتعلقة بالوباء والطاعون 180 /10الباري )(، فتح 31: ص)النبوي 

 (.30: ص)(، الطب النبوي البن القيم 108 /1( انظر: القانون يف الطب )5)
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 ويف بالجروح، إصابتهم ذكر من الروايات بعض يف جاء ما هويؤيدالراجح؛  هو وهذا

 اهلل صلى اهلل رسول قال قالت: عنها اهلل رضي عائشة عنف وانتفاخها، الغدد تورم بعضها

 قد الطعن هذا اهلل، رسول يا قلت: ،«والطاعون بالطعن إل أمتي تفنى ل» وسلم: عليه

 من كالفار منها والفار يد،كالشه بها المقيم البعير، كغدة غدة» قال: الطاعون؟ فما عرفناه،

 .(2)«الزحف

 شرح وأعظم   بيان أبين   أن   يخفى وال وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول تفسير فهذا

 عليه اهلل صلى اهلل رسول بيان عن ُيعدل أن ينبغي فال أخرى، بسنة وشرحها بياهنا هو للسنة

 .غيره بيان إلى وسلم

 عز ربنا إلى فرشهم على والمتوفون الشهداء يختصم» سارية: بن العرباض حديث ويف

 ويقول  قتلنا، كما قتلوا إخواننا الشهداء: فيقول  الطاعون، من يتوفون الذين يف وجل

 عز ربنا فيقول  فرشنا، على متنا كما فرشهم على ماتوا إخواننا فرشهم: على المتوفون

 ومعهم، منهم فإنهم المقتولين، جراح جراحهم أشبهت فإن جراحهم، إلى انظروا وجل:

 .(3)«جراحهم أشبهت قد جراحهم فإذا

ح ألنه وذلك وضوًحا؛ أشد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من بيان وهذا ضِّ  العلة ُيو 

ل أجلها من التي  باألوبئة المصابون فيها يشاركه ال علة وهي الشهيد، منزلة المطعون ُنزِّ

 األخرى.

ل م   وأنه ،اعونالط لمعنى وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بيان تحقق فإذا  مرض   على ع 

 ،القياس طريق من إال الطاعون حكامأ يف بدخول الوباء القول إلى سبيل فال ،مخصوص

 ل المدينة إن» وسلم: عليه اهلل صلى النبي وقول ،القياس يصح ال خاصة هذه مسألتنا ويف

 
 ( سيأيت.1)

 (.1638(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل )4664)(، وأبو يعلى يف المسند 25118)( أخرجه أحمد 2)

 (.8246(، وحسنه األلباين يف صحيح الجامع )3164(، والنسائي )17159أحمد ) ( أخرجه3)
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 يف يصح ال والقياس مان،الز من ُيستقبل ما أحوال من حال   عن خرب «الطاعون يدخلها

 .األخبار

 الطاعون أن ثبت فإذا ،الحكم علة يف التفاقهما بأصل فرع إلحاق هو القياس أن كما

 ما إال عليه غيره قياس امتنع ،وسلم عليه اهلل صلى النبي هبا أخرب خاصة صفات ذو مرض

 سوى ذلك يف ونالطاع يشارك ال أنه ومعلوم ،الدم وسيالن التقرح من صفاته مثل يف كان

 .األوبئة من القليل

فت حيث ؛األوبئة من سواه عن الطاعون اختالف   الحديث الطب دأي   وقد  منظمة عر 

 اليرسنية تدعى المنشأ حيوانية بكتيريا بهتسب   مرض بأنه: الطاعون العالمية الصحة

 بالرذاذ أو بالمالمسة أو المصابة الرباغيث لدغ طريق عن الطاعون وينتقل الطاعونية،

 الرئوي. بالطاعون للمصاب التنفسي الجهاز من الخارج

 رئيسة: أشكال ثالثة للطاعون العالمية الصحة منظمة وتجعل

 مصاب برغوث لدغة عن ينجم وهو ،الدبلي( أو )الدملي العقدي الطاعون منها:

 ماا وغالبً  وقروح، وأوارم انتفاخات بظهور الجلد يف أعراضه وتظهر ،المرض بعدوى

 وهو األشهر، هو النوع وهذا والرقبة، األذنين وخلف الفخذ وأعلى اإلبطين تحت تكون

 .اقديمً  عليه المتعارف

 الدبلي، الطاعون عالج عدم عن ينتج وهو الدم، تلوث :الدموي الطاعون والثاين:

 القروح وتظهر األسود، إلى لوهنا ويحول ،األنسجة وينخر ،الدم يف العدوى تنتشر حيث

 .(1)واألورام

 بالطاعون. التعريف يف الثاين المسلك مع انتوافقم انالمذكور نالشكال نوهذا

 
 ( انظر: الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية:1)

https://www.who.int/features/qa/plague/ar/ 
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 يف يصح ال والقياس مان،الز من ُيستقبل ما أحوال من حال   عن خرب «الطاعون يدخلها

 .األخبار

 الطاعون أن ثبت فإذا ،الحكم علة يف التفاقهما بأصل فرع إلحاق هو القياس أن كما

 ما إال عليه غيره قياس امتنع ،وسلم عليه اهلل صلى النبي هبا أخرب خاصة صفات ذو مرض

 سوى ذلك يف ونالطاع يشارك ال أنه ومعلوم ،الدم وسيالن التقرح من صفاته مثل يف كان

 .األوبئة من القليل

فت حيث ؛األوبئة من سواه عن الطاعون اختالف   الحديث الطب دأي   وقد  منظمة عر 

 اليرسنية تدعى المنشأ حيوانية بكتيريا بهتسب   مرض بأنه: الطاعون العالمية الصحة

 بالرذاذ أو بالمالمسة أو المصابة الرباغيث لدغ طريق عن الطاعون وينتقل الطاعونية،

 الرئوي. بالطاعون للمصاب التنفسي الجهاز من الخارج

 رئيسة: أشكال ثالثة للطاعون العالمية الصحة منظمة وتجعل

 مصاب برغوث لدغة عن ينجم وهو ،الدبلي( أو )الدملي العقدي الطاعون منها:

 ماا وغالبً  وقروح، وأوارم انتفاخات بظهور الجلد يف أعراضه وتظهر ،المرض بعدوى

 وهو األشهر، هو النوع وهذا والرقبة، األذنين وخلف الفخذ وأعلى اإلبطين تحت تكون

 .اقديمً  عليه المتعارف

 الدبلي، الطاعون عالج عدم عن ينتج وهو الدم، تلوث :الدموي الطاعون والثاين:

 القروح وتظهر األسود، إلى لوهنا ويحول ،األنسجة وينخر ،الدم يف العدوى تنتشر حيث

 .(1)واألورام

 بالطاعون. التعريف يف الثاين المسلك مع انتوافقم انالمذكور نالشكال نوهذا

 
 ( انظر: الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية:1)

https://www.who.int/features/qa/plague/ar/ 
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 مع مشرتك هوو ،التنفسي الجهاز يصيبو ،الرئوي الطاعون :هوف الثالث الشكل وأما

 ،األنواع يف مختلفان أهنما إال ،الرئة يف اإلصابة وهي النتيجة حيث من الفيروسات

 تسبب ما ومنها الضارة، ومنها ،الفيتامينات تفرز التي النافعة منها ،كبير عالم فالبكرتيا

 .(1)كالطاعون خطيرة؛ أمراًضا تسبب ام ومنها ،خفيفة أمراًضا

 :والوباء الطاعون بين الفرق ا:رابعً 

 عليه اهلل صلى اهلل رسول حديث على إياه ترجيحنا وبنينا رجحناه الذي التعريف وهبذا

 وليس معينة، بأعراض مخصوص مرض الطاعون أن يتبين العلمي التعريف على ثم وسلم

 .(2)المجاز أو بالقياس إال طاعوًنا يعد   معد   وباء كل

 فكل وخصوًصا، عموًما والطاعون الوباء بين أن والتحقيق" اهلل: رحمه القيم ابن قال

 فإنه ،الطاعون من أعم   العامة األمراض وكذلك طاعوًنا، وباء كل وليس وباء، طاعون

 المتقدم المواضع يف حادثة رديئة وأورام وقروح خراجات والطواعين منها، واحد

 .(3)"ذكرها

 المراد الطاعون وصف عليه ينطبق ال ألنه ؛طاعوًنا وليس وباء كورونا إن نقول: وعليه

 يف الناس تصيب التي األوبئة من باءو هو بل ،العلماء بي نه كما الشرعية، النصوص يف

  .والبلدان المدن من غيرهما ويف الشريفين الحرمين

 باألحاديث باستدالله الطاعون من أعم الوباء أن نيبي   ما حجر ابن الحافظ رذك وقد

 وقال ذلك، ذكرنا وقد المدينة، يف والصحابة النبوة عهد يف الوباء وقوع فيها ورد التي

 بأن األول الحديث صرح وقد ،بالمدينة اموجودً  كان الوباء أن على يدل ذلك كل" بعدها:

 
 ( انظر: لمعرفة الفرق بين العدوى هل هي بكتيرية أم فيروسية:1)

 https://cutt.us/9fixD 

 (.180 /10فتح الباري )(، 132 /7( انظر: إكمال المعلم )2)

 (.36 /4( انظر: زاد المعاد )3)
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 اطاعونً  وباء كل على أطلق من وأن ،الطاعون غير الوباء أن على فدل ،يدخلها ال الطاعون

 .(1)"المجاز فبطريق

 المدينة؟ إلى الطاعون دخول  احتمالية على يدل ما هناك هل ًسا:خام

 قال: وسلم عليه اهلل صلى النبي عن مالك بن أنس عن البخاري رواية يف معنا سبق

 شاء إن الطاعون ول الدجال  يقربها فال ،يحرسونها المالئكة فيجد ،الدجال  يأتيها المدينة»

 .(2)«اهلل

 َشاءَ  إِنْ » يف قوله: االستثناء وهي الموضوع، هبذا متعلقة مهمة زيادة الحديث هذا يف

 .اهللُ«

 اهلل، بمشيئة معلق المدينة إلى الطاعون دخول أمر أن االستثناء هذا داللة ومقتضى

 الطاعون دخول جواز ومقتضاه" المصابيح: مشكاة شرح المفاتيح مرعاة يف جاء

 .(3)"المدينة

 على أم ،لوحده الطاعون هل :يعود ماذا على االستثناء هذا يف العلماء اختلف وقد

 معا؟ والطاعون الدجال

 اهلل. بمشيئة للتعليق محتمل االستثناء هذا قيل:و

  أولى. وهو وقال: االحتمال هذا حجر ابن ورجح ،للتربك محتمل وقيل:

 الكشميري أنور دمحم قال الدجال، المسيح دون فقط بالطاعون يتعلق إنه وقيل:

 الشقي فإن   بالدجال، ال فقط، بالطاعون تتعلق االستثناء كلمة" هـ(:1353 )ت الهندي

مِّ  يف الجمُل  يلج   حتى يدخل   ولن يدخلها، لم الدجال ي اط، س   على لفظ يف اطلعت   فإن الخ 

 
 (.181 /10( فتح الباري )1)

 (.7134( أخرجه البخاري )2)

 (.539/ 9( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )3)
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 اطاعونً  وباء كل على أطلق من وأن ،الطاعون غير الوباء أن على فدل ،يدخلها ال الطاعون

 .(1)"المجاز فبطريق

 المدينة؟ إلى الطاعون دخول  احتمالية على يدل ما هناك هل ًسا:خام

 قال: وسلم عليه اهلل صلى النبي عن مالك بن أنس عن البخاري رواية يف معنا سبق

 شاء إن الطاعون ول الدجال  يقربها فال ،يحرسونها المالئكة فيجد ،الدجال  يأتيها المدينة»

 .(2)«اهلل

 َشاءَ  إِنْ » يف قوله: االستثناء وهي الموضوع، هبذا متعلقة مهمة زيادة الحديث هذا يف

 .اهللُ«

 اهلل، بمشيئة معلق المدينة إلى الطاعون دخول أمر أن االستثناء هذا داللة ومقتضى

 الطاعون دخول جواز ومقتضاه" المصابيح: مشكاة شرح المفاتيح مرعاة يف جاء

 .(3)"المدينة

 على أم ،لوحده الطاعون هل :يعود ماذا على االستثناء هذا يف العلماء اختلف وقد

 معا؟ والطاعون الدجال

 اهلل. بمشيئة للتعليق محتمل االستثناء هذا قيل:و

  أولى. وهو وقال: االحتمال هذا حجر ابن ورجح ،للتربك محتمل وقيل:

 الكشميري أنور دمحم قال الدجال، المسيح دون فقط بالطاعون يتعلق إنه وقيل:

 الشقي فإن   بالدجال، ال فقط، بالطاعون تتعلق االستثناء كلمة" هـ(:1353 )ت الهندي

مِّ  يف الجمُل  يلج   حتى يدخل   ولن يدخلها، لم الدجال ي اط، س   على لفظ يف اطلعت   فإن الخ 

 
 (.181 /10( فتح الباري )1)

 (.7134( أخرجه البخاري )2)

 (.539/ 9( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )3)
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جال دخول عدم مع االستثناء كلمة  وهي وتأخيرهم، الرواة تقديم من فاعدْده أيًضا، الد 

  .(1)"بالطاعون بالحقيقة

 وحديث نظر، وفيه" :على من قرر هذا المعنى من العلماء فقال حجر ابن وقد رد  

 .(2)"منهما لكل أنه يؤيد «اهلل شاء إن الدجال  يدخلها ول» :األدرع بن محجن

 الطاعون من المدينة حماية أن :الحديث يف االستثناء من نستفيده أن يمكن ما وأقل

 .ايًّ كل   وليس أغلبي أمر

 منها: أمور، لنا يتبين اإليضاح وهبذا

ن أن -  الحديث بداللة يصيبوا لم كورونا وباء على الطاعون حديث انطباق توهموا م 

 الوباء. هبذا المدينة سكان من العديد إصابة الواقع إن إذ الواقع؛ وبداللة

 والروضة وللمسجد للمدينة وتعقيم عزل من وقائية إجراءات من حدث ما أن -

 تعالى اهلل وحفظ المدينة بربكة اإليمان ينايف وال ،التوكل ينايف ال ،صحيح عمل المباركة

 لها، فهو كإماطة األذى إذا حصل يف طرقاهتا وبيوتاهتا.

 النبوية السنة يف للطعن وسيلةً  المدينة أهل يف ووقوعه الوباء هذا استخدموا من أن -

  هنا. حجة وال حظ لهم ليس مصادرها أو

 العالمين. رب هلل والحمد

 
 (.316 /3( فيض الباري )1)

 (.105 /13( انظر: فتح الباري )2)


