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ناهد جعفر
التاريخ املوبوء:

من عموا�س �إىل كورونا*

هذا

زمن فيرو�س كورونا ،وهو لي�س
جراءها
�أول الأوبئة التي عانت ّ
الب�شرية ،بل هو جزء من �سل�سلة مت�صلة من
الأوبئة التي �ضربت ربوع الأر�ض قاطبة،
فما �سلمت منها �أر�ض � اّإل فيما ندر ،فكان
هناك الطاعون
والحمى والوباء و�أخيراً
ّ
الفيرو�س.
هذا زمن فيرو�س كورونا ،وزمن ا إلحاطة
بطرق الوقاية التي ن�ستخرجها من كتب

التاريخ التي تناولت تلك الفترات الموبوءة،
فنطلع على الكيفية التي عالج بها النا�س
ّ
�آنذاك ذلك الوباء لعل في العبرة ما يفيد في
هذه المرحلة الخطرة من حياتنا.
ا�ستخدم الم�ؤرخون ،ومنهم ابن خلدون،
تعبير ''الجارف'' للداللة على الوباء الذي
ي�صيب منطقة ب�أكملها ،فيح�صد الب�شر ح�صداً
داللة على �أنه يجترف النا�س كال�سيل ،فال
ُيبقي وال يذر ،مع الأخذ بعين االعتبار �أن

* اعتمدت في هذه المقالة ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالطواعين التي حدثت في الع�صور الإ�سالمية ،على كثير من كتب
التاريخ القديمة ،وكتب الأحاديث ،وب�سبب كثرتها والت�شابه في المعلومات ،لم �أُ�شر �إليها في االقتبا�سات التي �أخذتها منها،
و�إنما �أحيل القارىء الذي يرغب في معرفة المزيد �إلى الكتب التالية ،وغيرها كثير:
ابن الأثير'' ،الكامل في التاريخ''؛ ابن كثير'' ،البداية والنهاية''؛ تاريخ الطبري؛ الواقدي'' ،كتاب الطبقات''؛ ابن �سعد'' ،كتاب
الطبقات الكبير''؛ ابن حجر الع�سقالني'' ،بذل الماعون في ف�ضل الطاعون''؛ �صحيح البخاري؛ ابن حجر الع�سقالني'' ،فتح
الباري في �شرح �صحيح البخاري''؛ كتب ال�صحاح؛ �سنن ابن ماجة؛ �سنن �أبي داود؛ ال�سيوطي'' ،طبقات الح ّفاظ''؛ ال�سيوطي،
''ما رواه الواعون في �أخبار الطاعون''؛ الذهبي�'' ،سير �أعالم النبالء''؛ ابن قتيبة'' ،المعارف''؛ ابن �أبي حجلة التلم�ساني،
''الطب الم�سنون في دفع الطاعون''؛ ابن الوردي'' ،النبا عن الوبا''؛ ال�صفدي'' ،الوافي بالوفيات''؛ القا�ضي عيا�ض�'' ،إكمال
المعلم بفوائد م�سلم'' ،وهو �شرح ل�صحيح م�سلم؛ ياقوت الحموي'' ،معجم البلدان''؛ البالذري'' ،فتوح البلدان''؛ ابن تغري بردي،
المبرد'' ،التعازي والمراثي''؛ ابن �أبي الدنيا'' ،االعتبار و�أعقاب ال�سرور والأحزان''؛
''النجوم الزاهرة في ملوك م�صر والقاهرة''؛ ّ
ابن الجوزي'' ،المنتظَ م في تاريخ الملوك والأمم''؛ �سبط ابن الجوزي'' ،مر�آة الزمان في تاريخ الأعيان''؛ ابن خلدون،
النظار في غرائب الأم�صار وعجائب الأ�سفار''؛ �إلخ.
''المقدمة''؛ رحلة ابن بطوطة'' ،تحفة ّ
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الإمكانات ال�صحية لم تكن بهذا االت�ساع
مثلما هي الآن .والقارىء لكتب التاريخ
يكت�شف �أن كثيراً من الأوبئة والطواعين �أُطلق
عليه تعبير الجارف ،فهذا اللقب ال يخت�ص
بوباء واحد ،بل ي�شترك فيه جميع الأوبئة التي
ب�شدتها وعدوانها على الب�شرية.
ُعرفت ّ
مف�صل بع�ض ال�شيء لأكثر
�س�أبد�أ بعر�ض ّ
الأوبئة في التاريخ �شهرةّ � ،إما لكونه �أول وباء
ف�شا في �أثناء الخالفة الرا�شدية ولهذا ك ُثر ذكر
الم�ؤرخين له بتف�صيل لبع�ض جوانبه مع
�إغفال جوانب �أُخرى ،و� ّإما لغرابته وهو ما
ن�ستنتجه من الأ�سماء التي �أُطلقت عليه ،و� ّإما
لآثاره المهلكة ،حتى يندر � اّأل نجد له ذكراً في
�أي كتاب تناول مو�ضوع الأوبئة.

 - Iطاعون عموا�س

1

لتكن البداية بطاعون عموا�س ،وهي بلدة
في فل�سطين تقع بين الرملة وبيت المقد�س،
تكثر فيها الينابيع الحارة ،وقد نجم فيها
مر�ض الطاعون في �سنة 18هـ639/م 2،في
�أيام خالفة الفاروق عمر بن الخطاب ،ومنها
انت�شر �إلى �سائر بالد ال�شام ،ف ُن�سب �إليها .وقد
وقع الطاعون في ذلك الوقت بعد المعارك
الطاحنة بين الم�سلمين والروم ،وكان �آخرها
معركة اليرموك التي جرت بين الم�سلمين
والبيزنطيين في �سنة 15هـ636/م ،وكان
القتل فيها بالآالف ،وفتح بيت المقد�س على
يد الخليفة عمر في �سنة 16هـ637/م،
والقحط والجدب اللذان �ضربا المدينة في �سنة
18هـ639/م وت�سببا بمجاعة �شديدة بحيث
عام الرمادة لأن الريح كانت
ُ�سمي ذلك العام َ
ف�سمي عام الرمادة،
''ت�سفي تراب ًا كالرماد ُ
وا�شتد الجوع حتى جعلت الوح�ش ت�أوي �إلى
الإن�س ،وحتى جعل الرجل يذبح ال�شاة فيعافها

من قيحها 3''.وال �شك في �أن كثرة القتلى التي
�أعمل الجو فيها تعفن ًا وف�ساداً ،والقحط الذي
�أ�صاب الأر�ض ،كانا من جملة الأ�سباب التي
�أدت �إلى تف�شي الطاعون والأوبئة في تلك
البالد.
�أراد الخليفة عمر �آنذاك زيارة ال�شام ،وكان
واليه عليها �أبا عبيدة عامر بن الجراح،
فتحرك في جملة من الأن�صار والمهاجرين
متجه ًا �إليها ،وعندما و�صل �إلى َ�س ْرغ على
حدود الحجاز وال�شام لقيه �أمراء الأجناد،
وكان �أبو عبيدة بينهم ،و�أخبروه �أن الأر�ض
�سقيمة ،ف�شاور عمر َمن معه في الأمر ،هل
ُيكمل طريقه �إليها� ،أم يعود �أدراجه �إلى
المدينة؟
اختلف المهاجرون والأن�صار في هذا
الأمر ،فمنهم َمن قال بوجوب تكملة الم�سير،
ومنهم َمن قال ب�ضرورة العودة لئلاّ ي�صيب
الوباء البقية ،فا�ستقر ر�أي الخليفة على
الرجوع ،وال �سيما بعد �سماعه مقالة
ال�صحابي عبد الرحمن بن عوف الذي كان
متغيب ًا في بع�ض حاجته� ،إذ قال'' :قال ر�سول
اللـه ﷺ�' :إذا �سمعتم به [بالوباء] في �أر�ض
فال تقدموها ،و�إذا وقع ب�أر�ض و�أنتم بها فال
تخرجوا فراراً منه'''.
�إن الناظر �إلى هذ الحديث ال�شريف يرى
تف�شي وباء
فيه الخطوات الواجب ا ّتباعها لدى ّ
ما� ،إذ يتوجب على ال�شخ�ص الموجود في بلد
موبوء �أن يبقى فيه فال يخرج منه لئلاّ ينقل
المر�ض �إلى الأماكن الأُخرى ،في�صيب
الأ�صحاء فيها ،كما �أن على ال�شخ�ص تج ّنب
دخول البلد الموبوء كي ال تنتقل العدوى �إليه.
وهذا الحديث يتوافق مع ما يو�صي به �أخ�صاء
ال�صحة المعا�صرون الذين ،عن طريق
ا�ستك�شافاتهم العلمية ،تو�صلوا �إلى مثل هذه
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النتيجة ب�ضرورة عزل الأماكن الموبوءة كي ال
يف�شو المر�ض في الأ�صقاع المجاورة ،وهذا ما
ي�سمى ''الحجر ال�صحي''.
رف�ض �أبو عبيدة ترك المدينة ،بل عاب
على عمر فراره من ق�ضاء اللـه ،وقال له:
''�أفراراً من َق َدر اللـه؟'' وكان جواب عمر دا ًال
على �إيمانه بالق�ضاء وال َق َدر� ،إذ �أجابه'' :لو
نفر من َق َدر
َ
غيرك قالها يا �أبا عبيدة؟ نعمّ ،
هبطت
إبل
�
لك
كان
لو
أيت
�
أر
�
اللـه،
ر
قد
إلى
�
اللـه
َ
ْ
ََ
وادي ًا له ُعدوتان� ،إحداهما َخ ِ�صبة ،والأُخرى
رعيت الخ�صبة رعي َتها ب َق َدر
َج ْدبة� ،ألي�س �إن
َ
رعيت الجدبة رعي َتها ب َق َدر اللـه؟''
اللـه ،و�إن
َ
عاد عمر �أدراجه �إلى المدينة ،لكن عقله
كان مع �أولئك المر�ضى ،وخوفه كان عظيم ًا
على الأ�صحاء من تلك المنطقة ،وخ�صو�ص ًا
الجراح ،ويبدو �أن الوباء كان في
واليه ابن ّ
بدايته ،ولم يكن قد ا�ست�شرى وف�شا بعد ،فكتب
عمر �إلى �أبي عبيدة كتاب ًا ُيعتبر مهم ًا جداً في
معايير ال�سالمة ال�صحية في زمننا هذا� ،إذ
أنزلت
كتب �إليه�'' :سالم عليكّ � ،أما بعد ،ف�إنك � َ
النا�س �أر�ض ًا َغ ِمقة ،فارفعهم �إلى �أر�ض
مرتفعة َنزِهة4''.
ن�صيحة عمر هذه در�س جيد في الوقاية
واالبتعاد عن الأمكنة المنخف�ضة والرطبة �إلى
الأمكنة ذات الهواء النقي والجاف� ،إذ �أثبت
الطب �أن الأمكنة الرطبة التي تكثر فيها المياه
والم�ستنقعات ُتعتبر بيئة مالئمة لتف�شي
المر�ض الذي يتكاثر ب�شكل �أف�ضل في البيئة
الدافئة والرطبة المكتظة بال�سكان.
�أ�صيب �أبو عبيدة بالمر�ض ،ومع ذلك �أخذ
بن�صيحة عمر ،و�سار بالنا�س على الرغم من
�إ�صابته �إلى �أن �أنزلهم بالجابية5.
لما و�صل عمر �إِلى المدينة بلغته الأخبار
ّ
بكثرة �أعداد الموتى في هذا الطاعون ،وكان
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�أبو عبيدة ذا �أُثرة في نف�س عمر ،وكان من
أحب الأ�شخا�ص �إلى نف�سه ،ف�أر�سل �إليه كتاب ًا
� ّ
ي�ستدعيه فيه �إليه قائ ًال له�'' :سالم عليكّ � ،أما
عر�ضت لي �إليك حاجة �أريد �أن
بعد ،ف�إنه قد
ْ
نظرت في
فعزمت عليك �إذا
�أ�شافهك فيها،
َ
ُ
إلي''.
كتابي هذا � اّأل ت�ضعه من يدك حتى ُتقبل � ّ
و�صل الكتاب �إلى �أبي عبيدة ف�أدرك غاية
عمر في �إخراجه من ذلك المكان الموبوء،
فكتب �إليه راف�ض ًا المغادرة ،ومتمني ًا عليه
�إبقاءه مع جنده �إلى �أن يق�ضي اللـه �أمراً كان
عرفت حاجتك ،و�إني في جند من
مفعو ًال'' :قد
ُ
الم�سلمين ال �أجد في نف�سي رغبة عنهم ،ول�ست
في وفيهم �أمره
�أريد فراقهم ،حتى يق�ضي اللـه ّ
فح ّل ْلني من َع ْز َمتك يا �أمير
وق�ضاءهَ ،
فلما قر�أ عمر
الم�ؤمنين ،ودعني في جنديّ ،
الكتاب بكى ،فقال النا�س :يا �أمير الم�ؤمنين،
�أمات �أبو عبيدة؟ قال :ال وك� ّأن قد ''.وقد
يت�ساءل القارىء هنا عن �سبب هذا القرار الذي
اتخذه �أبو عبيدة ،بل قد يخطر على بال �أحد ما
�أن يقول :كيف يخالف �أبو عبيدة �أمراً من
خليفة ُعرف ب�شدته وب�أن �أوامره قاطعة؟ هذه
�أ�سئلة م�شروعة ،غير �أننا قد نجد في ثنايا
حديث الر�سول �آنف ًا ،وفي ر�سالة �أبي عبيدة،
جواب ًا ربما يحمل بع�ض ًا من المنطق:
يقول الحديث ...'' :فال تخرجوا فراراً منه''،
يفر من ق�ضاء اللـه ،بل يتوكل
لأن الم�ؤمن ال ّ
عليه وي�س ّلم بما ق�سمه له ،وال �سيما �أن ثمة
حديث ًا عن النبي يقول فيه �إن المطعون �شهيد.
فقد جاء في الأثر:

حبان حدثنا داود
حدثنا �إ�سحاق �أخبرنا ّ
ابن �أبي الفرات حدثنا عبد اللـه بن بريدة
ع��ن يحي��ى ب��ن يعمر ع��ن عائ�ش��ة زوج
النبي ﷺ �أنها �أخبرتنا �أنها �س�ألت ر�سول
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اللـ��ه ﷺ ع��ن الطاع��ون ف�أخبره��ا نبي
اللـه ﷺ �أنه كان عذاب�� ًا يبعثه اللـه على
َم��ن ي�شاء فجعله اللـ��ه رحمة للم�ؤمنين،
فلي���س من عبد يقع الطاعون فيمكث في
بل��ده �صاب��راً يعلم �أنه لن ي�صيب��ه � اّإل ما
كتب اللـه له � اّإل كان له مثل �أجر ال�شهيد6.
ع��ن �أب��ي هري��رة ،ق��ال :ق��ال ر�سول
اللـ��ه ﷺ :ال�شه��داء خم�س��ة :المطع��ون،
اله ْدم،
والمبط��ون ،والغري��ق ،و�صاح��ب َ
وال�شهيد في �سبيل اللـه7.
ويبدو �أن �أبا عبيدة الم�ؤمن والتقي المتكل
على اللـه ما كان ليعدل عن ح�صوله على
ال�شهادة ،وما كان لير�ضى ب�أن يو�صف
بالجبن والخور ،وب�أنه ترك النا�س لينجو
بنف�سه ،الأمر الذي يو�صلنا �إلى الجواب الثاني
الذي نجده في ر�سالة �أبي عبيدة �إلى عمر بن
الخطاب:
�أبو عبيدة الذي ل ّقبه الر�سول بـ ''�أمين
ال ّأمة''� ،إذ قال�'' :إن لكل � ّأمة �أمين ًا ،و�إن �أميننا
�أيتها الأمة� :أبو عبيدة بن الجراح'' 8،ما كان
ليترك الأمانة التي ائ ُتمن عليها حتى لو كانت
بطلب �أو �أمر من الخليفة نف�سه ،فهو القائد
الذي يجب �أن يكون قدوة لجنوده الذين
يثبتون في مواقعهم �إذا ثبت ،ويتخاذلون �إذا
جبن وهرب ،بل عليه �أن يكون المثال لهم
ُ
والأمين الذي �شاطرهم انت�صاراتهم �سابق ًا،
وي�شاطرهم الآن �أوجاعهم وخوفهم و�آالمهم.
غير �أن ثمة تعلي ًال �آخر ربما يبدو منطقي ًا
�أي�ض ًا� :أال ُيحتمل �أن �أبا عبيدة رف�ض المغادرة
حفاظ ًا على و�صية الر�سول في الحديث
ب�ضرورة عدم ترك المكان الموبوء؟ لنتخيل �أن
�أبا عبيدة وافق على المغادرة� ،ألي�س ممكن ًا،
بل محتم ًال� ،أن يبد�أ النا�س ،وبع�ضهم ال �شك

فيه م�صاب ،بالمغادرة اقتداء به ،الأمر الذي
تف�شي المر�ض
�سيف�ضي من دون �أدنى �شك �إلى ّ
ب�صورة �أ�سرع و�أكثر فتك ًا؟
بناء على ذلك نرى في اعتذار �أبي عبيدة
للفاروق عن الخروج� ،صورة نموذجية للقائد
الأمثل الذي يعتبر نف�سه جندي ًا من الجنود،
يقدم م�صلحة
ومثا ًال ل إ
لن�سان الم�س�ؤول الذي ّ
�أمته ومجتمعه على م�صلحته ال�شخ�صية ،حتى
لو كان الأمر مجرد �شك في �أن الجنود
جراء
�سيقتدون به في الخروج ،فتهلك الأمة ّ
التف�شي ال�سريع للمر�ض.
توفي �أبو عبيدة بعد �أن ا�ستخلف معاذ بن
جبل على النا�س ،غير �أن هذا الأخير ما لبث
�أن �أ�صيب �أي�ض ًا فخلفه عمرو بن العا�ص الذي
ذكرت الم�صادر التاريخية �أن نهاية هذا الوباء
كانت على يديه.
وال �شك في �أن عمرو كان مواكب ًا لكل ما
جرى ذكره من حديث الر�سول ،ون�صيحة عمر
لأبي عبيدة ،ولهذا ما �إن تولى حتى وقف
بالنا�س خطيب ًا ،وقال لهم مقالته التي كانت
ال�سبب المبا�شر في توقف هذا الوباء� ،إذ قال:
''�أيها النا�س� ،إن هذا الوجع �إذا وقع ف�إنما
فتح�صنوا [وقيل
ي�شتعل ا�شتعال النار،
ّ
فتجبلوا] منه في الجبال''� ،أي �أن حال هذا
ّ
الوباء كحال النار التي تظل م�شتعلة ما دام
هناك ما ُتحرقه ،ف�إذا لم تجد ما ُتحرقه
خمدت.
وقد جاء في الأثر �أنه حين ُطعن النا�س في
عموا�س� ،أخرجهم عمرو بن العا�ص �إلى
الجبال ،وق�سمهم �إلى مجموعات منع اختالط
بع�ضها ببع�ض ،فظلوا في الجبال فترة من
الزمن ،حتى مات َمن مات ،وعاد بالباقي �إلى
المدن.
وهنا ،تجدر الإ�شارة �إلى �أن هذا الطاعون
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ا�ستمر وقت ًا طوي ًال ،مع �أن الم�صادر التاريخية
مدته ،والدليل على ذلك وجود
ال تذكر ّ
مرا�سالت بين عمر ووالته ،فالبريد �آنذاك لم
يكن بال�سرعة التي هو عليها الآن ،وال بد من
�أن كل ر�سالة كانت ت�ستغرق وقت ًا لت�صل �إلى
المر�سل �إليه؛ وعندما تخبرنا الم�صادر �أنه
َ
كان هناك مرا�سالت وردود عليها ،ندرك �أن
الطاعون ا�ستمر عدة �أ�شهر على �أقل تقدير .وال
�شك في �أن الطاعون عند ا�ستخالف عمرو بن
العا�ص كان في �آخر �أطواره ،الأمر الذي �ساعد
على خموده ورجوع النا�س.
ترك هذا الطاعون �آثاراً مهلكة ،فقد ذكر
الواقدي �أنه �أودى بحياة خم�سة وع�شرين �ألف ًا
من �سكان بالد ال�شام وحدها ،وقال غيره:
ثالثون �ألف ًا ،ثم انتقل من بالد ال�شام �إلى
العراق ففتك ب�أهل الب�صرة و�أهل الكوفة فتك ًا
ذريع ًا .ومات في هذا الطاعون عدد كبير من
ال�صحابة الم�شهورين ك�أبي عبيدة بن الجراح،
ومعاذ بن جبل ،والف�ضل بن العبا�س،
و�شرحبيل بن ح�سنة ،ويزيد بن �أبي �سفيان
المعروف بيزيد الخير ،و�ضرار بن الأزور،
والحارث بن ه�شام بن المغيرة المخزومي،
و�سهيل بن عمرو من بني عامر ويك ّنى �أبا
يزيد ،و�أبي جندل بن �سهيل القر�شي ،وعتبة بن
�سهيل ،وعامر بن غيالن الثقفي ،وغيرهم.

 – IIعذارى وفتيان و�أ�رشاف؟
ذكر بع�ض الم�صادر �أنه انت�شر في العراق
وال�شام في �سنة 87هـ706/م وباء ُ�سمي
طاعون الفتيات �أو العذارى ،بينما ذكرت
م�صادر �أُخرى �أن هذا الطاعون نجم في �سنة
86هـ705/م ،في حين ف�شا طاعون �آخر ُ�سمي
طاعون الأ�شراف في �سنة 87هـ706/م9.
ولهذا نجد خلط ًا لدى كثير من الم�ؤرخين،
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فمنهم َمن اعتبرهما طاعون ًا واحداً ،ومنهم َمن
اعتبرهما طاعو َنين �أحدهما مختلف عن
الآخر ،وربما تقارب الزمن الذي ف�شيا فيه هو
ال�سبب في هذا االختالف.

�أ  -طاعون الفتيات

اختلف الإخباريون العرب في �سبب ت�سمية
هذا الطاعون بطاعون الفتيات ،فمنهم َمن قال
�إن �ضحاياه كانت من الن�ساء والجواري فقط،
وهذا �أمر يجافي المنطق العلمي لأن الطاعون
بحد ذاته يتميز ب�أنه وباء ُمع ٍد ،و�أن قدرته
ّ
على االنت�شار �إذا لم ُتتخذ الإجراءات الالزمة
ومهلكة .ومن
ّ
للحد منه ،تكون كبيرة جداً ُ
الم�ؤرخين َمن قال �إنه ُ�سمي هكذا لأنه �أول ما
بد�أ بالن�ساء ،ومنهم ال�سيوطي وابن حجر
الع�سقالني اللذان قاال �إنه ُ�سمي هكذا لكثرة
َمن مات فيه من الن�ساء والعذارى ،وفي هذين
أخيرين تعليل مقنع ل�سبب الت�سمية.
الخبرين ال َ
لنتوقف هنا قلي ًال لنت�ساءل :لماذا بد�أ هذا
الطاعون بالن�ساء؟ وللأ�سف لم �أجد م�صدراً
واحداً ذكر �سبب اختيار هذا الطاعون للفتيات،
تحوله ،الحق ًا ،لح�صد �أرواح الآخرين ،ولهذا
ثم ّ
كان ال بد من اللجوء �إلى التكهنات لتعليل هذا
ال�سبب.
ميزت
كانت الفتوحات العربية �آنذاك �سمة ّ
الع�صور الإ�سالمية ،فالرغبة في ن�شر الإ�سالم
�إلى �أ�صقاع العالم كانت من دواعي الإيمان،
وبالتالي كان المجتمع العربي مجتمع ًا تكثر
كن � ّإما �سبايا ،و� ّإما
فيه الجواري اللواتي ّ
غنائم حرب ،و� ّإما من الرقيق اللواتي ُك ّن
�شترين في �أ�سواق النخا�سة التي كانت
ُي َ
منت�شرة �آنذاك ،وبالتالي �ألي�س محتم ًال �أن في
الفترة التي ف�شا فيها طاعون الفتيات �أن
يكون هناك جارية ِابتيعت �أو ُ�سبيت وكانت
تعاني مر�ض ًا ما ،لكنه لم يكن بادي ًا عليها،
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لأن بع�ض الأوبئة تكون في حالة كمون ثم
تطفو وتنت�شر؟
لنتخيل �أن تلك الجارية دخلت بيت َمن
ا�شتراها ،وطبيعي �أنها �ستكون مع �سائر
الجواري ت�شاركهن �أكلهن وغ�سيلهن وحتى
النوم في المهجع ذاته� ،أال يعني ذلك �أنه
عندما ف�شا الوباء فيها انت�شر �إلى الجواري
الأُخريات وبد�أ بالق�ضاء عليهن؟ هذا تعليل
وتخيل.
تكهن
محتمل ،لكنه مثلما قلت ّ
ّ
وتجدر ا إل�شارة �إلى �أنه لي�س ثمة م�صدر
ذكر ا�سم َمن مات من الن�ساء فيه ،وال حتى
�أ�شهرهن الالتي تو ّفين به ،وال حتى َمن مات
فيه من الذكور ،وهو �أمر م�ستغرب� ،إذ �إن الكتب
التي ذكرت �أخبار الطواعين كانت تحر�ص
على ذكر َمن ق�ضى فيها ،فهل ال�سبب هو �أنه
لم يح�صد � اّإل عوام النا�س؟

ب  -طاعون الفتيان

وقعت م�صادفة على ر�سالة لجالل الدين
ُ
ال�سيوطي عنوانها ''ر�سالة في مر�ض
الطاعون'' 10،وهي غير مذكورة في كتابه عن
الطاعون الذي عنوانه'' :ما رواه الواعون في
�أخبار الطاعون'' ،و�أهميتها تكمن في �أن
ال�سيوطي في كتابه الأخير هذا يذكر الطاعون
المذكور �آنف ًا ،بطاعون الفتيات ،بينما في تلك
الر�سالة نجده يذكره با�سم'' :طاعون الفتيان''،
فيقول'' :ثم وقع [ ]....بالب�صرة �سنة �سبع
وثمانين ،وهو طاعون الفتيان لكثرة َمن مات
فيه من ال�شباب11''.
وهذا اال�سم منطقي �أكثر من طاعون
الفتيات ،و�أهميته تكمن في �أنه ال يخت�ص
بفريق دون �آخر ،وهو بالتالي يت�سق مع ما هو
معروف عن الطاعون من �أنه �إذا ف�شا ف�إنه ال
يعم الذكور
يخت�ص بجن�س معين بل �إنه ّ
والإناث مع ًا ،ولو �أن �أغلبية �ضحاياه كانت

من ال�شباب� ،أي من عمر معين.

ج  -طاعون الأ�رشاف

ن�صل �إلى طاعون �آخر ُ�سمي طاعون
الأ�شراف لأنه ،مثلما قيل ،كان ي�ستهدف
''ال�شرفاء'' ولهذ ُ�س ّمي بهم� ،إذ ح�صد منهم
الكثير ،وقيل لكثرة َمن توفي فيه من �أ�شراف
القوم و�أكابرهم .وهنا ن�صل �إلى ا إل�شكالية
ذاتها التي واجهتنا في الطاعون ال�سابق وهي
لماذا ا�ستهدف الأ�شراف؟ فالطاعون ال يميز
بين غني وفقير ،وال بين و�ضيع و�شريف ،بل
يجترف النا�س من دون تمييز ،ولماذا لم تذكر
ف�شوه في الأ�شراف �أو ًال ،مع ''�أن
الم�صادر �سبب ّ
هذا الطاعون ربما كان من �أ�سو�أ الطواعين في
الع�صر الأموي عنف ًا و�شرا�سة� ،إذ ح�صد �أرواح
�أهل ال�شام ح�صداً ،حتى �إن الأحياء كانوا
يحفرون قبورهم ب�أيديهم ي�أ�س ًا من النجاة،
بي الحميري حفر
فالتابعي ُب�شير بن كعب بن �أُ ّ
قبراً لنف�سه وظل يقر�أ فيه القر�آن حتى مات في
حفرته .وفي هذا داللة على �أن هذا الوباء كان
كارثي ًا �إلى درجة ت�سليم الناجين منه ب�أنهم
12
جراءه� :أمية بن
َ
مدركون ''.ومن الذين توفوا ّ
َ
طرف بن عبد
م
�سيد؛
�
أ
بن
اللـه
عبد
بن
خالد
ُ ّ
اللـه ال�شخير؛ قبي�صة بن ذ�ؤيب الخزاعي؛
�صع�صعة بن ِح�صن.
وما يلفت االنتباه هنا هو �أن هذا
الطاعون ،انطالق ًا من ت�سميته ،لم يكن كغيره
من الطواعين التي تف�شو عادة في البيئة التي
تق ّل فيها التغذية وو�سائل النظافة ،وتكثر في
�أرجائها الأزبال التي تجذب الفئران الناقلة
للجرثومة المعدية ،و�إنما �ضرب �أو ًال �سراة
القوم و�أغنياءهم الذين من المتوقع �أن تكون
بيوتهم نظيفة ،فما ال�سبب يا ترى؟ هل ال�سبب
مث ًال �أن البيت الذي نجم فيه المر�ض كان من
البيوت التي تفتح �أبوابها للفقراء وال�سائلين
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�أيام ًا محددة ،وبالتالي نقل �أحد منهم هذا
الوباء؟ غير �أن هذا يعني �أن الذي نقل العدوى
ممن يجال�سهم
ال بد من �أنه نقله �إلى غيره ّ
خارج بيت هذا ال�شريف؛ �أو هل ال�سبب �أن
�صاحب البيت �أ�صابته العدوى �أو ًال في ال�سوق
�أو الجامع ،ثم نقل هو المر�ض �إلى �أخ�صائه
و�أقرانه من ال�شرفاء؟

 - IIIاملوت الأ�سود
13)Death

(The Black

من المتواتر �أن هذا الطاعون نجم في
ال�صين و�سار �إلى �سائر �شرق �آ�سيا ،ثم �آ�سيا
الو�سطى ،وحملته ال�سفن التجارية التي كانت
تجوب �أنحاء حو�ض البحر الأبي�ض المتو�سط،
ف�ضرب الم�شرق العربي ،وو�صل �إلى بقية
ويرجح �أن
�أوروبا ،ومنها �إلى �شمال �أفريقياُ .
هذا الوباء ا�ستمر عدة �أعوام ،بل �إن المقريزي
ذكر'' :ويقال �إن هذا الوباء �أقام على �أهل
الأر�ض مدة خم�س ع�شرة �سنة'' 14،وكان
�ضاري ًا جداً ،وقيل �إنه فتك بنحو  50مليون ًا
من الب�شر بين �أوروبا و�آ�سيا وحدهما ،ومن
هذه الح�صيلة ما يوازي ثلث �سكان �أوروبا� ،أو
ربما ن�صفهم .وتذكر الم�صادر �أن هذا الطاعون
بد�أ في �سنة 742هـ1341/م ،ثم ازداد خطراً
وتف�شي ًا في �سنة 749هـ1348/م ،و�أ�صبح
عام ًا و�شام ًال فلم يترك مكان ًا في الأر�ض � اّإل
حل به ُمفني ًا معظم �سكانه ،حتى �إن بع�ض
يبق فيه �أحد.
الأماكن بات مقفراً لم َ
لنقم بجولة �سريعة في �أخبار هذا الطاعون
والرحالة
مما ذكره الم�ؤرخون
ّ
و�آثاره انطالق ًا ّ
في كتبهم ،ولنبد�أ بالم�شرق العربي لننتهي
ب�شمال �أفريقيا.
كان الرحالة المغربي ابن بطوطة �شاهداً
على تف�شي هذا الطاعون الجارف في الم�شرق
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العربي ،وذلك عندما كان في طريق العودة
من ال�صين ،في اتجاه المغرب ،في �سنة
مما �شاهده
749هـ1348/م ،فقد ذكر بع�ض ًا ّ
من معاناة النا�س �آنذاك ،في حلب وحم�ص
ودم�شق وغزة ،والقاهرة التي يقول عنها:
''وبلغني �أن عدد الموتى �أيام الوباء انتهى
فيها �إلى واحد وع�شرين �ألف ًا في اليوم،
ووجدت جميع َمن كان بها من الم�شايخ الذين
ُ
�أعرفهم قد ماتوا15''.
نبد�أ بحلب التي يذكر ابن تغري بردي �أنه
''بلغ عدة َمن يموت في كل يوم بمدينة حلب
خم�سمئة �إن�سان'' 16،داللة على �ضراوة هذا
المر�ض الذي �أودى بال�سكان عوام ًا وخا�صة،
ومنهم الم�ؤرخ وال�شاعر ابن الوردي الذي كان
من مواليد معرة النعمان في �سورية ،والذي
قبل �أن يق�ضي في هذا الوباء ،عمل فيه ر�سالة
�سماها'' :النبا عن الوبا''17.
وقد �صور ابن الوردي في هذه الر�سالة
''النتائج الخطيرة التي خ ّلفها هذا المر�ض،
وركز على مدينته حلب،
وبين مناطق انت�شارهّ ،
ّ
و�أحوال النا�س المختلفة فيها ،وطرق وقايتهم
من الطاعون 18''.كما ر�سم لنا م�سار حركة
الوباء ،وكيف �أنه انتقل مع خطوط التجارة في
البحر والبر ،وتجاوز �أماكن فلم يقع فيها،
و''عبر عن ذلك ب�أ�سلوب الحوار
كمعرة النعمانّ ،
الذي دار بين الطاعون وتلك المدن[ ،فيقول]
'ثم دخل معرة النعمان فقال لهاِ � :
أنت مني في
�أمان ،حما ُة تكفي في تعذيبك ،فال حاجة لي
المعر َة
بك [ويذكر هنا �شعراً يقول فيه] :ر�أى
ّ
بالج ْور
عين ًا زانها َح َو ٌر ّ
/لكن حاجبها َ
الطاعون في بل ٍد/
مقرون  ///وما الذي ي�صنع
ُ
ُ
طاعون'؟!''� 19ألي�س يجدر
م
بالظل
له
يوم
كل
في
ُ
ِ
ب�شعوب الأر�ض الآن �أن تردد هذا القول وهي
تواجه طاغو َتين ي�سعيان لتدميرها وهما وباء
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كورونا وطواغيت الأر�ض التي �أم�سكت بعنق
�شعوبها لتخمد �أنفا�سها وكادت تفعل ذلك؟ لكن
يجابه باالبتعاد عنه
للمفارقة ف�إن الأول َ
والعزل الطوعي ،بينما مجابهة الثاني تكون
بالت�صدي له ومقاومته وعدم الفرار من �أمامه.
�إن الم�صادر ملأى ب�أخبار َمن قرنوا الطاعون
�صنوين.
بالحاكم الظالم ،حتى �إنهم اعتبروهما َ
معبرة عن
فقد جرت في زمن العبا�سيين حادثة ّ
ذلك� ،إذ للم�صادفة البحتة ف�إن الطواعين التي
كانت تقع في �أثناء الخالفة الأموية ''بمعدل
طاعون واحد لكل � 4أعوام ون�صف تقريباً ،وهو
معدل هائل'' 20،توقفت منذ انتهاء الحكم
الأموي �إلى �أيام الخليفة المقتدر باللـه
(ت320 .هـ932/م) ،وكان الخلفاء
العبا�سيون يم ّنون النا�س ب�أن اللـه رفع عنهم
الطاعون ب�سبب بركة خالفتهم .يقول
الثعالبي'' :وقال المن�صور يوم ًا لأبي بكر ابن
عيا�ش :من بركتنا �أن ُر ِفع عنكم الطاعون!
فقال [ابن عيا�ش] :لم يكن اللـه ليجمعكم
علينا والطاعون''!21
ويذكر ابن الوردي الطرق التي ا ّتبعها
النا�س للوقاية من الطاعون ،وفيها نكت�شف
كم تتغلغل الخرافات �إلى �أذهانهم فنراهم
يبخرون منازلهم ب�أنواع متعددة من البخور،
ّ
وي�أكلون نوع ًا معين ًا من الطعام ،بل يتخ ّتمون
بالياقوت العتقادهم �أنه ُيبعد هذا الوباء
عنهم ،وال �شك في �أن �أحداً بالم�صادفة البحتة
قد �سلم من الوباء وكان يلب�س خاتم ًا من
الياقوت ،فاعتقد النا�س في هذا الأمر؛ يقول
أيت الأعيان بحلب وهم
ابن الوردي'' :فلو ر� َ
ويكثرون
يطالعون من كتب الطب الغوام�ضُ ،
في عالجه من �أكل النوا�شف والحوام�ض [،]....
وبخروا بيوتهم بالعنبر والكافور وال�سعد
ّ
وال�صندل ،وتخ ّتموا بالياقوت ،وجعلوا الب�صل

والخل وال�صحنا [ال�سمك ال�صغير المملح] من
جملة الأدم والقوت ،و�أق ّلوا من الأمراق
والفاكهة ،وقربوا �إليهم الأترنج وما �شابهه22''.
ّ
ومن �أخبار حلب التي يظهر �أن الوباء كان
�أكثر من جارف فيها ما ذكره كامل بن ح�سين
الحلبي الغزي الذي يقول'' :وفيها كان الفناء
العظيم والطاعون العميم الذي جاز البالد
والأم�صار ،ولم ُي�سمع به في �سالف الأع�صار،
و�أخلى الديار والبيوت ،و�أوقع النا�س في علة
ال�سكوت ،وكان �إذا ُطعن به �إن�سان ال يعي�ش
ودع
�أكثر من �ساعة رملية ،و�إذا عاين ذلك ّ
وح�ضر قبره وم�ضى
�أ�صحابه ،و�أغلق حانوته
ّ
�إلى بيته ومات .وقد بلغت عدة الموتى في
حلب في اليوم الواحد نحو خم�سمئة ،وبدم�شق
�إلى �أكثر من �ألف ،ومات بالديار الم�صرية في
يوم واحد نحو الع�شرين �ألف ًا23''.
نكمل �سيرنا �إلى غزة ،وهنا �أي�ض ًا نتوقف
عند ما �أورده ابن تغري بردي عنها ،والذي
يجعل القارىء يجفل من هول تلك الفاجعة� ،إذ
يقول'' :ومات بمدينة غزة [ ]....زيادة على
اثنين وع�شرين �ألف �إن�سان ،حتى غلقت
�أ�سواقها ،و�شمل الموت �أهل ال�ضياع بها ،وكان
�آخر زمان الحرث ،فكان الرجل يوجد ميت ًا
آخر قد مات وفي يده ما
خلف محراثه ،ويوجد � ُ
يبذره24''.
ت�صور هذا؟ �أال ي�سلط ال�ضوء
�ألي�س مفجع ًا ّ
على �أحد الآثار التي خ ّلفها هذا الوباء الذي
�أفنى الزرع والثمر؟ �إذ ال �شك في �أن هذه
ال�صورة ال تخت�ص ب�شخ�ص واحد ،بل هي
داللة على ما �أ�صاب البالد من توقف للعجلة
االقت�صادية وما تبع ذلك من ا�ستغالل بع�ض
مر�ضى النفو�س الأنانيين لهذه الأو�ضاع،
فف�شا الغالء واالحتكار لي�س فقط لأ�سعار
ال�سلع ،بل حتى لبع�ض المهن التي �أعلى
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الطاعون من �ش�أنها كمهنة الجنائزي25

والقراء وغيرها من
والحمال وح ّفار القبور
ّ
ّ
المهن ال�صغيرة.
لنتوقف عند الديار الم�صرية فنقر�أ في
الم�صادر ما ي�ستدعي �إلى ذهننا ن�صيحة عمر
ابن الخطاب المذكورة �آنف ًا ،فقد ذكر
''لما تزايد �أمر الطاعون بالديار
الم�ؤرخون �أنه ّ
الم�صرية ،وخرج عن الحد� ،أ�شارت العلماء �أن
النا�س تخرج قاطبة �إلى ال�صحراء 26''...وهكذا
نرى �أن النا�س في �أثناء الطواعين كانوا
ممن �سبقهم من الخروج �إلى
ي ّتبعون ما فعله ّ
الأماكن البعيدة عن الطاعون ،ومنها البادية،
فمث ًال ،لج�أ كثير من الخلفاء الأمويين
و�أبنائهم �إلى ''الحجر الطوعي'' بابتعادهم عن
النا�س ،والخروج �إلى البادية حيث الهواء
النقي غير الملوث ،وفي ذلك يقول البالذري
في ''�أن�ساب الأ�شراف'''' :وكان الخلفاء و�أبناء
يتبد ْون (يق�صدون
الخلفاء من بني �أمية َّ
البادية) ويهربون من الطاعون ،فينزلون
فلما �أراد ه�شام
البرية خارج ًا عن النا�سّ ،
ّ
[الخليفة ه�شام بن عبد الملك] �أن يترك
الر�صافة قيل له :ال تخرجن ،ف�إن الخلفاء ال
نر خليفة
ُي َ
طعنون (ي�صابون بالطاعون) ،ولم َ
طعن ،فقال �أبي تريدون �أن تجربوا؟''27
قط ُ
ويقول المقريزي �إن الوباء ابتد�أ ب�أر�ض
م�صر في �أثناء �سنة 748هـ1347/م'' :وكان
يموت بالقاهرة وم�صر ما بين ع�شرة �آالف �إلى
خم�سة ع�شر �ألف �إلى ع�شرين �ألف نف�س في كل
يوم [ .]....ولم يكن هذا الوباء كما ُعهد في
عم �أقاليم الأر�ض �شرق ًا
�إقليم دون �إقليم ،بل ّ
وغرب ًا و�شما ًال وجنوب ًا ،جميع �أجنا�س بني
�آدم ،وغيرهم حتى حيتان البحر وطير ال�سماء
ووح�ش البر [ .]....ثم ات�صل الوباء ببالد
ال�شرق جميعها28''.
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هذه الأرقام كبيرة وفظيعة جداً ،و�أعتقد �أن
مبالغة الم�ؤلفين في ذكرها �إن هي � اّإل
�إ�صرارهم على �إبراز هول تلك الفاجعة التي
كثر و�صفها ب�أنها لي�ست كغيرها من الفواجع،
و�إنما هي حدث فريد لم يختبره النا�س قب ًال،
�إذ �إن �أعداد الموتى �أكبر كثيراً ،و�أعرا�ض
تغو ًال.
المر�ض �أ�شد فتك ًا و�أكثر ّ
ن�صل الآن �إلى �شمال �أفريقيا ،وقد
ا�ستوقفني قول البن تغري بردي ربما يدل
على �سبب زيادة تف�شي هذا الطاعون في تلك
''وعم الموت جزيرة الأندل�س
المنطقة� ،إذ يقول:
ّ
بكمالها � اّإل جزيرة غرناطة ،ف�إنهم نجوا،
يبق للفرنج َمن
ومات َمن َعداهم حتى �إنه لم َ
يمنع �أموالهم ،ف�أتتهم العرب من �إفريقية تريد
�أخذ الأموال� ،إلى �أن �صاروا على ن�صف يوم
فمرت بهم ريح فمات منهم على ظهور
منهاّ ،
الخيل جماعة كثيرة ،ودخلها باقيهم ،فر�أوا
من الأموات ما هالهم ،و�أموالهم لي�س لها َمن
يحفظها ،ف�أخذوا ما قدروا عليه ،وهم
يت�ساقطون موتى ،فنجا َمن بقي منهم بنف�سه،
وعادوا �إلى بالدهم وقد هلك �أكثرهم ،والموت
قد ف�شا ب�أر�ضهم �أي�ض ًا بحيث �إنه مات منهم
في ليلة واحدة عدد كثير ،وبقيت �أموال
العربان �سائبة ال تجد َمن يرعاها ،ثم �أ�صاب
الغنم داء ،فكانت ال�شاة �إذا ُذبحت ُوجد لحمها
ا�سود وتغير ،وماتت الموا�شي
من َتن ًا قد ّ
ب�أ�سرها29''.
و�صل هذا الطاعون �إلى �شمال �أفريقيا بين
�سن َتي 750 - 749هـ1349 - 1348/م،
وكان فظيع ًا �إلى درجة �أنه �أُطلق عليه لقب
الوباء الجارف إلهالكه كثيراً من الب�شر ،حتى
�إن جميع َمن عا�صره �أفرد له �صفحات كثيرة
في من�شئه و�آثاره وعدد الأنف�س التي ماتت به
وطرق الوقاية منه والأدوية الناجعة في
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العالج منه .وقد ظل الوباء في تلك المنطقة
عامين ،بل �إن كتب التراجم تورد �أنه
�أكثر من َ
ا�ستمر عام ًا ثالث ًا.
عم هذا الوباء دول تلك المنطقة كلها
ّ
�إجما ًال ،وذكر الم�ؤرخون �أعداداً مهولة
جراءه ،كابن خاتمة
لل�ضحايا التي وقعت ّ
الأن�صاري الذي يذكر مث ًال� ،أنه هلك في يوم
واحد في تون�س  1200ن�سمة ،وفي تلم�سان ما
يزيد على � 700شخ�ص يومي ًا ،وغير ذلك من
�أعداد في �أماكن �أُخرى.
وتطرق ابن الخطيب �إلى وباء الطاعون
ّ
الذي �أ�صاب بالد المغرب ،فو�صف ب�صورة
دقيقة انت�شاره ،ومعاناة النا�س خالله،
وال�ضرر العظيم الذي �أ�صابهم ،فقال'' :ووجدنا
الطاعون في بيوتهم قد نزل ،واحتجز منهم
الكثير �إلى القبور واعتزل ،وبقر وبزل واح َتجن
خرج ،و�صراخ ًا
واختزل فال ُتب�صر � اّإل ميت ًا ُي َ
ال بحيث ال ينفع30''.
ُير َفع ،وعوي ً
عباد ما فعله
كما كتب المت�صوف ابن ّ
الطاعون ب�سكان فا�س� ،إذ كان '' 'يتخطفهم
واحداً واحداً وجماعة جماعة ،ولم يعد فرق
بينهم وبين القطوط والكالب ،وقد ي�صبح
بع�ضهم في �أزقة المدينة… .بمنزلة جيفة من
الجيف' ،ولم يفته �أن يندد بغلبة الأنانية على
بع�ض المي�سورين [ ]....وعدم التفاتهم لم�ساعدة
الفقراء و�أهل الخ�صا�صة ،فقد كانوا يتالعبون
خ�ضم الوباء 'في ديارهم
ب�أنواع الطعام في
ّ
ومنازلهم بين خدمهم وح�شمهم ويريقون ما
ف�ضل منها في المجاري والقنوات'31''.
في هذه االقتبا�سات الثالثة الأخيرة ما
يدل على عظم تلك الكارثة التي �أودت بالب�شر،
رد على
وجعلت المجتمع ك�أنه قبور ُتنب�ش ثم ُت ّ
�أ�صحابها لتليها قبور �أُخرى ُتفتح لتعود
ف ُتغلق ،فك�أننا ن�شاهد لوحة كلوحة غيرنيكا

التي يرب�ض الموت في كل ق�سم منها ،وك�أننا
نرى �أبواب الجحيم مفتوحة تمد ب�أل�سنتها
لتلتقط ما يت�ساقط من الب�شر.
ولعل ال�صورة المفجعة التي ذكرها ابن
أبويه
خلدون في مقدمته ،وهو الذي فقد � َ
بالطاعون ،والتي هي �شهادة حية عن هول
تقرب �إلى �أفهامنا ما جرى� ،إذ
تلك الكارثةّ ،
ي�صف ابن خلدون هذا الطاعون ال�شديد الوط�أة
على النا�س ،و�صف ًا دقيق ًا ُيظهر ما خ ّلفه من
هالك في الأنف�س ،وخراب في العمران ،وك�ساد
في الحالة االقت�صادية:

نزل بالعمران �شرق ًا وغرب ًا في منت�صف
هذه المئة الثامنة من الطاعون الجارف
تحيف الأم��م ،وذهب ب�أهل الجيل،
الذي ّ
وط��وى كثي��راً م��ن محا�س��ن العم��ران
ومحاه��ا ،وج��اء لل��دول عل��ى حي��ن
َه َرمها وبل��وغ الغاية من مداها ،فق ّل�ص
حده��ا ،و�أوهن
م��ن ظالله��ا ،وف�� ّل م��ن ّ
م��ن �سلطانه��ا ،وتداع��ت �إل��ى التال�ش��ي
واال�ضمح�لال �أحوالها ،وانتق�ض عمران
الأر���ض بانتقا���ض الب�ش��ر ،فخرب��ت
الأم�ص��ار والم�صان��ع ،ودر�س��ت ال�سب��ل
والمعال��م ،وخل��ت الدي��ار والمن��ازل،
وتب��دل
و�ضعف��ت ال��دول والقبائ��ل،
ّ
ال�ساك��ن .وك�أن��ي بالم�ش��رق ق��د نزل به
مث��ل ما نزل بالمغرب ،لك��ن على ن�سبته
ل�سان
ومق��دار عمران��ه ،وك�أنم��ا ن��ادى ُ
الكون في العال��م بالخمول واالنقبا�ض
فب��ادر بالإجاب��ة ،واللـ��ه وارث الأر�ض
ومن عليه��ا .و�إذا تبدل��ت الأحوال جملة
َ
وتحول
أ�صله،
�
م��ن
الخلق
ل
ب��د
ت
أنما
�
فك
ُ
َ ّ
ّ
العالم ب�أ�سره ،وك�أنه َخ ْلق جديد ،ون�ش�أة
م�ست�أ َنفة ،وعا َلم محدث32.
ُ َْ
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هل ي�شكل كورونا الآن بداية ال�سكون الذي
�أخبر به ابن خلدون ،فتنتهي الح�ضارات التي
تحكم الآن ،ومنها َمن بد�أ ت�سميته بالعجوز؟
هل �سن�شهد تغيراً في �أنظمة العالم الآن،
فتنهار دول ،وقد تختفي ،لترتقـي �أُخرى
حدثة ،وبالتالي ندخل في نظام
قديمة �أم ُم َ
كوني جديد؟ هذه �أ�سئلة ال تزال مدار بحث
الآن ،وعلينا انتظار المقبل من الأيام لنح�صل
على �أجوبة لها.

خامتة
كانت الأحاديث النبوية م�صدراً مهم ًا
ا�ستعان به الأقدمون لوقايتهم من الأوبئة،
و�س�أذكر بع�ض ًا من هذه الأحاديث التي ُتعتبر
من معايير ال�سالمة ال�صحية المتبعة في
ع�صرنا الحالي.
ذكرت �سابق ًا حديث ًا للر�سول يقول فيه�'' :إذا
ُ
�سمعتم به [بالوباء] في �أر�ض فال تقدموها،
و�إذا وقع ب�أر�ض و�أنتم بها فال تخرجوا فراراً
منه ''.وهذا �أحد �أهم معايير ال�سالمة المتمثل
بعدم االنتقال بين الأماكن ل�ضمان عدم
انت�شار المر�ض ،بل يجب التزام المكان كي
يتم ح�صره كالنار التي تخمد �إذا لم تجد ما
ت�أكله.
ومما ال �شك فيه �أن الم�سلمين في الع�صور
ّ
التالية ا�ستعانوا بهذا الحديث ،و�أقاموا ما
ي�شبه الحجر ال�صحي ،فعزلوا المر�ضى
بالأوبئة ،و�أن�ش�أوا لهم بيمار�ستانات خا�صة
بهم لعزلهم عن بقية النا�س كي ال تنتقل
العدوى منهم .ففي العهد المملوكي مث ًال'' ،عمد
بع�ض ال�سالطين والنواب والمي�سورين من
الأغنياء و�أهل الخير �إلى �إن�شاء البيمار�ستانات
التي ال تكاد تخلو مدينة من مدن ال�شام من
بيمار�ستان ُخ�ص�صت بع�ض �أق�سامها لمداراة
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ووجد في
الم�صابين بالأوبئة ومعالجتهمُ ،
بع�ضها قاعة لمر�ضى الأوبئة والطواعين
والحميات .ومن الخدمات االجتماعية التي
ّ
كانت تقدمها البيمار�ستانات غ�سل وتكفين
ممن ال يجدون َمن
َمن يموت فيه من المر�ضى ّ
ي�شرف على تجهيزهم ودفنهم [وخ�صو�ص ًا �أن
النا�س في فترة الوباء كانوا يموتون ب�أعداد
كثيرة ،حتى �إن الجثث كانت ُتترك �أحيان ًا
ثالثة �أيام على الأر�ض ،وال يوجد َمن يدفنها
خوف ًا من العدوى] ،وتتجلى هذه الخدمة
االجتماعية للبيمار�ستان بو�ضوح في �أثناء
فترة انت�شار الأوبئة والطواعين33''.
وتذكر الم�صادر �أن الوليد بن عبد الملك
الخليفة الأموي هو �أول َمن بنى البيمار�ستانات
في ا إل�سالم للمجذومين والعميان والم�ساكين،
وجعل فيه الأطباء و�أجرى لهم الأرزاق ،و�أمر
بحب�س المجذومين لئال يخرجوا ،و�أجرى عليهم
وعلى العميان الأرزاق34.
فالجذام هو من الأوبئة المعدية جداً،
وكان منت�شراً في الع�صور القديمة ،والأخبار
عنه وعن تج ّنب النا�س َمن ي�صاب به كثيرة
تبد�أ من ع�صر الر�سول حتى �سنين كثيرة بعده.
وما ينطبق عليه ين�سحب على وباء الطاعون،
يفر منهما الولد
فالوباءان خطران ُ
ومعديان ّ
من �أمه ،والمرء من زوجه.
يقول الر�سول''ِ :ف ّر من المجذوم فرارك من
الأ�سد'' ،وجاء في �شرح �صحيح م�سلم �أنه ''كان
في وفد ثقيف رجل مجذوم ف�أر�سل �إليه
فارجِ ْع''� 35،أي �أن
النبي ﷺ �إ ّنا قد بايعناك ْ
الر�سول لم ُيدخله مجل�سه ،ولم ي�صافحه ،و�إنما
اكتفى ب�إر�سال من يب ّلغه قوله.
ويذكر �سبط ابن الجوزي في �أخبار �سنة
474هـ1081/م ،خبراً ي�صيب الإن�سان
بالذهول ،وفحواه ''�أن امر�أة بنهر الف�ضل
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[في بغداد] �أ�صابها جذام ف�سقط �أنفها
و�شفتاها و�أ�صابع يديها ورجليها ،وجافت
رائحتها ،ف�أخرجها زوجها وولدها �إلى ظاهر
كن فيه ،وبقيت مدة
المحلة ،وب َنوا لها كوخ ًا ُت ّ
فيه ال يقدر �أحد من االجتياز بها من َن ْتنها،
فجاء ولدها �إليها برغي َفين �شعير ،فقالت له:
ني ،قف – باللـه – حتى �أُب�صرك ،وجئني
يا ُب ّ
بجرعة من ماء �أ�شربها فقد قتلني العط�ش .فلم
يقدر ال�صبي �أن يدنو منها وهرب36''.
وقد يفر المرء من زوجه ،فال�سخاوي يذكر
طرفة عن �أحد وجهاء المجتمع �آنذاك وا�سمه
ح�سين بن محمد بن قاريلوك لم يح�ضر جنازة
امر�أته المطعونة خوف ًا من العدوى .يقول'' :ولم
يلبث �أن وقع الطاعون ،فانفرد عن عياله
بب�ستان [ ]....رجاء التخل�ص منه ،بحيث �إن
زوجته [ ]....ماتت فلم يجىء ل�شهود ال�صالة
عليها خوف ًا من العدوى زعم ًا� ،أو الهواء37''.
و�إذا انتقلنا �إلى المغرب ،ف�سنجد �أنه في
�سنة 1798م انت�شر طاعون فيه ،وكان نجم
�أو ًال في الإ�سكندرية في �سنة 1783م ،ثم نقله
الحجاج والتجار �إلى تون�س ،ومنها �إلى
الجزائر ،وظل المغرب في من�أى عنه لعدة
�أعوام بف�ضل التدابير ال�صحية التي �أقاموها –
وهي مهمة في ذلك الوقت  -غير �أن ت�أخير
و�صول الطاعون �إلى ديارهم لم يحل دون
ت�سللـه �إلى الديار المغربية ،وال �شك في �أن
الطرق البرية كان لها دور فاعل في انتقال
المر�ض .يقول محمد البزاز �إن ال�سلطان
المغربي �أقام �أو ًال ''نطاق ًا ع�سكري ًا في الحدود
ال�شرقية لوقاية مملكته من الوباء المتف�شي
وقتذاك في الجزائر'' ،كما فر�ض ''الحجر
ال�صحي على ال�سفن القادمة من وهران ،و�ش ّل
جميع الموا�صالت القارية في الحدود
ال�شرقية38''.

وثمة �أحاديث �أُخرى للر�سول تتطابق
ومعايير ال�سالمة في زمننا هذا ،ومنها:
والذر هو
'' )1اتقوا ال َّذ ّر ف�إن فيه ال َّن َ�س َمة''،
ّ
الغبارّ � ،أما ال َّن َ�سمة 39فهي كل كائن حي فيه
روح وحركة ،فقد �أثبت الطب الحديث �أن بع�ض
المحمل
الأمرا�ض المعدية يحملها الجو
ّ
بالغبار الذي تتعلق به بع�ض الميكروبات،
فتنتقل من المر�ضى �إلى الأ�صحاء .وهذا ما
نعانيه الآن من فيرو�س كورونا الذي ينتقل
يبق � اّإل اتقاء
عبر الرذاذ كالعطا�س مث ًال ،ولم َ
الذر حفاظ ًا على �سالمتنا.
ّ
'' )2ال َيرِد ُم ْمرِ�ض على ُم ِ�ص ّح''� ،أي ال
تجعلوا المري�ض يدخل على ال�سليم فيمر�ض،
فالر�سول ي�ضع قيوداً على َمن كان مر�ضه
معدي ًا ،وهذا ما نفعله الآن من ابتعادنا عن
الم�صابين بالكورونا ،فنلزم بيوتنا ونحجر
على �أنف�سنا.
 ...'' )3ف�إن من القرف التلف'' ،والقرف40
الدنو من الموبوء ومخالطته ،لأن هذا يت�سبب
بالهالك ،فقد جاء في الأثر'' :وعن يحيى بن
عبد اللـه بن بحير ،قال� :أخبرني َمن �سمع
فروة بن ُم َ�س ْيك يقول :قلت :يا ر�سول اللـه!
عندنا �أر�ض يقال لها �أبين ،وهي �أر�ض ريفنا
وميرتنا ،و�إن وباءها �شديد ،فقال' :دعها عنك
ف�إن من القرف التلف'41''.
�أخيراً ال بد من التوقف قلي ًال عند ما ذكرته
الم�صادر من الآثار التي تركها الطاعون في
المجتمع ،ك�أننا نرى التاريخ يعيد نف�سه في
زمننا هذا ،فال حركة ،وال �أن�س و�ألفة
واختالط ،و�إنما وح�شة وعزلة وخوف يعتمل
مما تحمله الأيام من م�صير ال
في النفو�س ّ
يزال مجهو ًال .يقول ابن كثير:
''والنا�س يمرون في هذه البالد فال يرون
� اّإل �أ�سواق ًا فارغة ،وطرقات خالية ،و�أبواب ًا
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�سيبدو م�ستقبلنا بعده ،وكل ما نعرفه هو �أن
نلزم بيوتنا ،وندعو اللـه �أن يك�شف عنا هذه
الغمة ،ويحفظ �أحباءنا والب�شرية جمعاء.
ّ

فنحن محا�صرون من عدو فاتك ال نعرف
مخططاته ،وال كيف نواجهه ،وال نعرف كيف

من عجائب الطواعني
طاعون الفج�أة
يقول ابن حجر في ''بذل الماعون'' �إن طاعون ًا عجيب ًا ''وقع عام 346هـ957/م ،فكثر فيه
الموت بالفج�أة ،حتى �إن �أحد الق�ضاة لب�س ثيابه ليخرج �إلى مجل�س الق�ضاء ف�أ�صيب بالطاعون
فمات وهو يلب�س �أحد ُخ ّف ْيه ''.كما يذكر في طاعون �سنة 833هـ1429/م �أن ''غالب َمن كان
يموت بالطاعون يغيب عقله ،وهذا يموت المطعون وهو يعقل!''
****

طاعون الرق�ص
في �سنة 1518م �سيطر جنون على � 400شخ�ص في مدينة �سترا�سبورغ ،في �إقليم الألزا�س،
جراء
دفعهم �إلى الرق�ص ب�صورة متوا�صلة لعدة �أيام ومن دون راحة ،حتى ت�ساقطوا �أموات ًا ّ
النوبات القلبية ،وال�سكتة الدماغية� ،أو الإرهاق.
بد�أت الحادثة عندما نفرت فراو تروفيا �إلى زقاق بيتها وبد�أت ترق�ص من دون االلتفات
�إلى محاوالت النا�س ثنيها عن الرق�ص ،وا�ستمرت في هذا حتى انق�ضى الليل ،وعند بزوغ
�شم�س النهار التالي كان قد ان�ضم �إليها � 40شخ�ص ًا �آخرون �شرعوا يرق�صون بال توقف.
تكاثر عدد الأ�شخا�ص الذين �أُخذوا بهذه اله�ستيريا الجماعية حتى بلغ عددهم 400
�شخ�ص ،فقرر مجل�س البالط الملكي احتواء هذه الظاهرة ب�أن يقيم لهم قاعات خا�صة كي
يرق�صوا فيها لعل �إ�شباع نهمهم �إلى الرق�ص يخفف من هذا الوباءُ .فتحت قاعات خا�صة لهذا
الأمر ،غير �أن اله�ستيريا ظلت تت�صاعد ،وفي مجتمع يحكمه الدين ،ر�أت �سلطات الكني�سة �أن
ال�سبب هو لعنة من القدي�س فيتو�س ،ولهذا قررت �إر�سالهم �إلى مزار هذا القدي�س لإعالن توبتهم
التي �ست�شفيهم.
ا�ستمر وباء الرق�ص �أكثر من �شهر ،من منت�صف تموز/يوليو �إلى �أواخر �آب�/أغ�سط�س ،وفي
�أوج هذا الجنون بلغ عدد الموتى � 10أ�شخا�ص يومي ًا ،و�إذا كان هذا العدد �صحيح ًا ،فهذا يعني
�أن عدد الموتى هو بالمئات.
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املصادر
 1ينفرد الزبيدي �صاحب ''تاج العرو�س من جواهر القامو�س'' بمعنى لكلمة عموا�س ،فيقول'' :وقيل� :إنما
عم و�آ�سى� :أي جعل بع�ض النا�س �أ�سوة ببع�ض'' .وللمفارقة ف�إن الم�صادر
ُ�س ّمي طاعون عموا�س ،لأنه ّ
تكتب �أن الزبيدي مات بالطاعون في اليوم ذاته الذي �أ�صيب فيه.
فذهبت �إلى ما ذهبت �إليه
18هـ639/م،
 2وقيل في �سنة 17هـ638/م ،لكن �أكثر الم�صادر قال ب�سنة
ُ
الأغلبية.
 3ابن الأثير'' ،الكامل في التاريخ'' ،تحقيق عمر عبد ال�سالم تدمري (بيروت :دار الكتاب العربي ،)2012 ،ج،2
�ص .374
َغ ِمقة� :أ�صابها ندى وثقل ووخامة .وبلد َغ ِمق :كثير المياه رطب الهواء (''ل�سان العرب'' ،مادة غمق)؛ َنزِهة:
4
والغ َمق .و�أر�ض َنزِهة �أي بعيدة عن الوباء (''ل�سان العرب'' ،مادة نزه).
بعيدة عذبة نائية من الأنداء والمياه َ
 5الجابية :قرية من �أعمال دم�شق ،من ناحية الجوالن قرب مرج ال�صفر في �شمالي حوران (ياقوت الحموي،
''معجم البلدان'') .وجاء في ''ل�سان العرب'' ،مادةَ '' :نزِهة''� ،أن عمر قال'' :الجاب َِية �أر�ض َنز َِهة� ،أي بعيدة عن
الوباء''.
 6ابن حجر الع�سقالني'' ،فتح الباري في �شرح �صحيح البخاري'' ،باب ''�أجر ال�صابر في الطاعون''.
 7رواه ابن ماجة و�أبو داود وغيرهما.
 8البخاري�'' ،صحيح البخاري'' ،كتاب ''ف�ضائل ال�صحابة'' ،باب ''مناقب �أبي عبيدة بن الجراح''.
 9و�ضعه في �سنة 86هـ705/م ،كل من ابن كثير في ''البداية والنهاية'' ،والذهبي في ''تاريخ الإ�سالم
ووفيات الم�شاهير والأعالم'' ،بينما ذكره ابن حجر الع�سقالني في ''بذل الماعون في ف�ضل الطاعون'' ،في
�سنة 87هـ706/م.
 10جالل الدين عبد الرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي'' ،ر�سالة في مر�ض الطاعون'' ،تحقيق �إياد عبد الح�سين
�صيهود الخفاجي'' ،درا�سات �إ�سالمية معا�صرة'' (جامعة كربالء) ،العدد � ،4ص .56 – 1
 11الم�صدر نف�سه� ،ص .49
�	12أحمد العدوي'' ،الطاعون في الع�صر الأموي� :صفحات مجهولة من تاريخ الخالفة الأموية'' (الدوحة:
المركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات ،)2018 ،الف�صل الثاني .وانظر �أي�ض ًا الخبر عن ُب�شير في :ابن
ع�ساكر الدم�شقي'' ،تاريخ مدينة دم�شق'' ،تحقيق م�صطفى عبد القادر عطا (بيروت :دار الكتب العلمية،
 ،)2012ج � ،6ص .131
 13هذا الطاعون من �أ�شد الطواعين �ضراوة التي فتكت بالب�شرية ،و�أكثرها �شهرة في الكتب والم�ؤلفات،
فالأخبار عنه وعن التف�صيالت المتعلقة به كثيرة جداً ،وكل َمن يرغب في اال�ستزادة في هذا المو�ضوع
ما عليه � اّإل زيارة المواقع الإلكترونية و�سيجد مئات الم�ؤلفات عنه� ،إن لم يكن �أكثر.
 14المقريزي'' ،ال�سلوك لمعرفة دول الملوك'' ،تحقيق محمد عبد القادر عطا (بيروت :دار الكتب العلمية،
 ،)1997ج � ،4ص .90
 15ابن بطوطة'' ،رحلة ابن بطوطة :تحفة الن ّظار في غرائب الأم�صار وعجائب الأ�سفار'' ،تحقيق محمد عبد
الق�صا�ص (بيروت :دار �إحياء العلوم ،ط  ،)1987 ،1ج � ،2ص .666 – 665
المنعم العريان وم�صطفى
ّ
ولمزيد عن هذا الطاعون ،والطواعين التي �ضربت بالد ال�شام ،انظر:
مبارك الطراونة'' ،الأوبئة (الطواعين) ،و�آثارها االجتماعية في بالد ال�شام في ع�صر المماليك الجراك�سة
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(922 – 784هـ1516 - 1382/م)'''' ،المجلة الأردنية للتاريخ والآثار'' ،المجلد  ،4العدد .)2010( 3
وثمة �أي�ض ًا مقالة جيدة عن الطاعون الأ�سود و�أثره في الم�شرق ،وهي مقالة ر�صدت تقريب ًا كل ما ذكرته
الم�صادر عن هذا الوباء في �صفحات متناثرة ،وبالتالي ف�إن َمن يرغب في تكوين �صورة جامعة لهذا
الوباء في الم�شرق ،وفي معرفة �أحوال النا�س في ذاك الوقت ،وما خلّفه من دمار اجتماعي واقت�صادي
وحتى �سيا�سي ،ف�إنه �سيجد في هذه المقالة ما ي�شفي غليله من المعرفة بتلك الحقبة .انظر:
رائد عبد الرحيم م�صطفى ح�سن'' ،طاعون 749هـ1348/م في الع�صر المملوكي الأول و�آثاره في جوانب
الحياة المختلفة'''' ،مجلة العلوم ا إلن�سانية واالجتماعية'' (نابل�س :جامعة النجاح الوطنية) ،العدد 48
(1439هـ)� ،ص .312 – 229
 16ابن تغري بردي'' ،النجوم الزاهرة في ملوك م�صر والقاهرة'' (القاهرة :الم�ؤ�س�سة الم�صرية العامة للت�أليف
والترجمة والطباعة والن�شر ،طبعة م�صورة عن طبعة دار الكتب ،د .ت ،).ج � ،10ص .198
 17لم �أقع على هذا الر�سالة ،لكني وجدت مقالة فيها درا�سة م�ستفي�ضة عنها ،فاعتمدت عليها .انظر :رائد
عبد الرحيم م�صطفى ح�سن'' ،ر�سالة 'النبا عن الوبا' لزين الدين بن الوردي ت 749هـ :درا�سة نقدية''،
''مجلة العلوم الإن�سانية واالجتماعية'' (نابل�س :جامعة النجاح الوطنية) ،المجلد  ،24العدد .)2010( 5
 18الم�صدر نف�سه� ،ص .1498
 19الم�صدر نف�سه� ،ص .1505
 20العدوي ،م�صدر �سبق ذكره.
�	21أبو من�صور الثعالبي'' ،ثمار القلوب في الم�ضاف والمن�سوب'' ،تحقيق محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم (بيروت:
المكتبة الع�صرية ،ط� ،)2003 ،1ص .63
 22رائد عبد الرحيم م�صطفى ح�سن'' ،ر�سالة 'النبا عن الوبا' ،'' ...م�صدر �سبق ذكره� ،ص .1504 – 1503
 23كامل بن ح�سين الحلبي الغزي'' ،نهر الذهب في تاريخ حلب'' (حلب :المطبعة المارونية ،د .ت ،).ج،3
�ص.188 – 187
 24ابن تغري بردي ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .198
 25يقول ابن الوردي في كتابه'' :تتمة المخت�صر في �أخبار الب�شر'' (بيروت ،دار الكتب العلمية ،)1996 ،ج،2
�ص '' :340فلقد كثرت فيها �أرزاق الجنائزية [ ]....فال عا�شوا وال عرقوا ،فهم يلهون ويلعبون ،ويتقاعدون
على الزبون''.
 26انظر :ابن �إيا�س'' ،بدائع الزهور في وقائع الدهور'' ،تحقيق محمد م�صطفى (�ألمانيا :فرانز �شتاينر –
في�سبادن ،)1975 ،ج  ،1الق�سم الأول� ،ص .531
 27البالذري'' ،جمل من �أن�ساب الأ�شراف'' ،تحقيق �سهيل ز ّكار وريا�ض زركلي (بيروت :دار الفكر للطباعة
والن�شر والتوزيع ،ط  ،)1996 ،1ج � ،8ص .389
 28المقريزي'' ،ال�سلوك لمعرفة دول الملوك'' ،تحقيق محمد عبد القادر عطا (بيروت :دار الكتب العلمية،
 ،)1997ج � ،4ص .81 – 80
 29ابن تغري بردي ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .200 – 199
 30ابن الخطيب'' ،ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب'' ،تحقيق محمد عبد اللـه عنان (القاهرة :مكتبة الخانجي،
تو�سع وانت�شر؛ بزل :ا�شتد؛ احتجن :ا�ستر�سل؛ اختزل :ا�ست�أ�صل النا�س (انظر
 ،)1981ج � ،2ص  .268بقرّ :
ل�سان العرب كل في مادته).
 31م�صطفى ن�شاط'' ،عندما انت�شر 'الطاعون الأ�سود' بالمغرب ..هالك العمران والإن�سان'' ،في موقع ''ه�سبر�س''،
في الرابط الإلكتروني التاليhttps://www.hespress.com/histoire/464424.html :
 32ابن خلدون'' ،المقدمة'' ،تحقيق عبد اللـه محمد الدروي�ش (دم�شق :دار يعرب ،)2004 ،ج � ،1ص .121 – 120
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 33الطراونة ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .55
 34انظر� :أحمد عي�سى'' ،تاريخ البيمار�ستانات في ا إل�سالم'' (م�صر :م�ؤ�س�سة هنداوي للتعليم والثقافة،)2012 ،
�ص .129
 35النووي'' ،المنهاج� :شرح �صحيح م�سلم بن الحجاج'' (بيروت :دار �إحياء التراث العربي ،)1392 ،كتاب
''ال�سالم'' ،باب ''اجتناب المجذوم'' .وثمة �أحاديث �أُخرى عن الر�سول تناق�ض هذا الحديث ،لكن مجالها
لي�س هنا.
الخراط
� 36سبط ابن الجوزي'' ،مر�آة الزمان في تواريخ الأعيان'' ،تحقيق محمد �أن�س الخ ّن وكامل محمد
ّ
(دم�شق :دار الر�سالة العالمية ،)2013 ،ج � ،19ص .355
 37ال�سخاوي'' ،ال�ضوء الالمع لأهل القرن التا�سع'' (بيروت :دار الجيل ،د .ت� ،).ص .157 – 156
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