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هلل،   ومن  احلمد  وصحبه  آهل  وىلع  اهلل،  رسول  ىلع  والسالم  والصالة 

 :(1) وااله. أما بعُد؛ فإنَّ ِمَن الشعر الغابر اجلاري جمرى احلارض قوَل الشاعر 
اجِلب   قُروُد  الُهدى تَِعيُث  ُسنَِّة  يف   ِت 

 
شنائِعُ   جاءت   َشن عاَء  عقدوا   إذا 

ت    ُبه  اهلل  ِديَن  وَن  وُهج  َيُعدُّ  نَة  ا 
 

رشائعُ وأن     اإلهَلِ  َصوِب  من   ليس 
يِن   وأن    ِسد    ُوقوَع ادلِّ  يف األرِض ُمف 

 
السماءِ   قواننَي   فظائعُ   وأن 

ُُك هُ   ُل  الرُّس  به  جاءت  اذلي   وأن 
 

ُمصاِرعُ   ِِقِّ  الرُّ ألسباِب   ُمِِضٌّ 
 وأن ُهَدى اإلسالِم يف األرِض ُظلَمة   

 
َسواِطعُ   ِِقِّ  للرُّ بانت   زاَل   ولو 

َهَمِجيَّة    وأن    يف  اإلسالِم   بين 
 

تَ   َصَفاِدعُ   ى َعادَ وُُحوش   أو  الَفال   يف 
طائِر    األرِض  يف  اإلنساِن  بين   وأن 

 
رَشَ   واقِعُ   زُّ عِ   ك  ىلع   ِ  اجلَناَحني 

ُعَرى    َعت  أولوال  ََلَوَسَّ  رشاِكِه 
 

احلُدودُ   حيُث   الَموانِعُ   َمداِرُكُهم  
بِنا    حِ َهلُمَّ  َطع   ِدينِنا َنق   بَالََة 

 
ادِل    قاِطعُ إِذ  ِن  اَلََّمدُّ نُوِر  عن   يُن 

اهلوى  إىل  انلُُّفوِس  ياَر  ط 
َ
أ  ونُرِسل 

 
جاِمعُ   للسعادةِ  هواها   فإن 

بَة    تُر  يِح  الرِّ يف  اهلِل  وََصايا  ُرو   ونَذ 
 

بها    اهللَ   - فليَس   نافِعُ   -  أستغفُر 
َمر ع    اَلَّعِطيِل  لَِة  َدو  ة    ويف  َ  ونَِض 

 
ابَلالقِعُ   يَاُر  ادلِّ يِن  ادلِّ دولِة   ويف 

إالَّ   َن  َكو  إنَّها   وال  ِبيَعِة   للطَّ
 

والَمنافِعُ   ك وانِها 
َ
أ يف   ُّ الِضُّ  هلا 

  
البهالن   ( 1)  مسلم  أليب  الشعرية  املوسوعة  ط رشح  الدغييش.  عيل  بن  راشد  ورشح:  حتقيق  هـ/  1436:  1؛ 

 .  597/  1السيب/ سلطنة ُعامن.    - م. مكتبة الضامري للنرش والتوزيع 2015
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ابَله الين   مسلم  أبو  الكبري  الشاعر  قاهلا  اليت  األبيات  هذه  أستحِض 
هذه ادلراسة  ه( رمحه اهلل قبل أكرث من قرن من اآلن؛ بني يدي  1339)ت

( العمانيةعن  اذلاكرة  يف  نظرة  الطواعني  يف  نفسه  يعيد  اَلاريخ  وكأن    ،)
 انلاس لألحداث وتفسريهم هلا.

موغل   الغريب  تتنفس،    العالَُم  البرشية  الروح  فيه  تكاد  ال  ماديته،  يف 
خط ما  االرتباط    ا وبقدر  من  مراحل  انسلخ  اَلقين؛  اَلقدم  حنو  خطوات 

ين شيئا مذكورا يف حياتهم، وما صارت الكنيسة سوى  ادليين، فلم َيُعد ادل 
ادلين   لوا  َعطَّ إذ  ويلتهم  تارخيهم،  من  أسود  مسلم    –جزء  أبو  قال    – كما 

وهم   ذلك  هلم  وأىن  بها،  يتشدقون  اليت  الرباقة  احلضارية  األنظمة  سايروا 
ون لكَّ ُمصلح يف وطنه ِمن  أشد   ينظرون بنصِف َعني   إىل َمن َعداهم، ويعدُّ

 داهم! عِ 
طوال   الزوال  ىلع  َعِصيَّة   ظلت  ابلهيمية  الغرب  جينات  أن  والعجيب 

يومنا هذا، فعندما تقرأ   تاريخ مدينة بوميب    –مثال    – قرون متالحقة إىل 
اإليطايلة، ترى تقدما معماريا الفت ا للنظر، وابتاكرات تقنية سبقت زمانها،  

ك يف اآلن نفسه طبقي ة  اجتماعية نتنة، وتوظي ف دينء  لدلين وتعايلمه،  وتشدُّ
اللهو واللعب وادلاعرة تشمزئ األسماع من ذكرها، ويدور   وحياة  مغرقة يف 
م   ع سلوك املثليني، وتنظ  اَلاريخ دورات طويلة فال ترى ايلوم إال قوانني ترَُش 
م أي مظهر من مظاهر العفة    ادلاعرة والفحش واملتاجرة باألعراض، وجتر 

 . والرشف
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 َ اعل املقابل؛  خالفاته  ويف  يف  تائه   ادلاخلية،  شؤونه  يف  اغرق  رشِق  م  
فتات   من  يُلملم  وراح  ِري ا،  ِظه  وراَءه  الزاخر  احلضاري  إرثه  اختذ  اجلانبية، 
الغرب ما يقتات به، ويلعق من كؤوسهم ثماَلها. أو هكذا يه الصورة القاتمة  

  – يف جممله  اليت يُراد هلا أن تظهر يف اإلعالم. أقول ذلك ألن إعالمنا العريب  
ها، وهذه    –لألسف   ه عدسته إال حنو انلخبة )اَلافهة( وَمن  لَفَّ لفَّ ال يوج 

 الرشحية يه أجدر من يرسم تلك الصورة اآلنفة اذلكر. 
عرفوا   شديد،  بأس  أويل  أناس  من  معتربة  بقية  املسلمة  الشعوب  ويف 

ذلوي   سائق  إليه  وضع   يُن  وادل  مزنَله.  العلم  وأنزلوا  حقه،  العقول  لدلين 
باذلات، والِعل ُم خري معني   باختيارهم املحمود إىل ما هو خري  هلم  السليمة 

 للرسوخ يف ادلين، وليس بني ادلين والعلم نشاز وال تنافر. 
املرجعية   من  باَلحرر  ينادون  تراهم  أنك  العرص  أهل  ُسخف  وِمن  

تَه ال يشء! يعلنون القطيعة  َت عن ابلديل وجد  عن ادلين،  ادلينية، فإن  فتَّش 
ينالون منه مرادهم حسب احلاجة، كشأن العريب   ويتخذون اهلوى معبود ا 
القديم حني اكن يتخذ آهلة  من اَلمر، فإن  أجلأته احلاجة إىل أكلها قََضَم منها  
قضمة، غري أن معارصينا ما اعدوا يصنعون آهلتهم من اَلمر، بل يه خليط  

ضالت  غري صاحلة لالستهالك من وجبات رسيعة مستوردة، أكرث مكوناتها ف
 اآلديم!

نعيش ايلوم زمان ا َتَعايَا فيه الغرُب فال يدرون أي  باب  بيق من أبواب  
وتَ  يطرقوه،  لم  )عَ )الَقَرف(  فيه  )ُجحر  راَعُعناايا  من  أي  شرب   يدرون  فال   )
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الضب( لم يدخلوه! والقلوب سادرة، واآليات تتجىل، واالبتالءات تتزنل، وما  
ء  ابتالءات  خبوف وجوع ومرض وموت، إنما ﴿ يه   ْ َن اخلَو ِف َواجلُوِع  مِ   بيِش 

نُفِس َواثلََّمَراِت﴾َوَنق ص  مِ 
َ
َواِل َواأل م 

َ
 [. 155]ابلقرة:   َن األ

*   *   * 
كتبُت السطور األوىل من هذا املوضوع أيام )منتديات املجرة( قبل حنو  

ا لدلكتور حممد يلع ابلار   حفظه    –مخس عرشة سنة، واقتبسُت حينَها الكم 
الواعون يف    –اهلل   رواه  )ما  السيويط:  اجلالل  كتاب  من مقدمته َلحقيق 

لوباء  أخبار الطاعون(، خل صُت فيه التشخيص الطيب للطواعني، وموجات ا
 أن  –  أعلم  واهلل  –ويبدو  اليت عصفت بالعالم. واكن مما نقلتُه عنه قوهل: »

 انتىه...«.   قد املاليني حيصد اعليم  كوباء الطاعون عهد
انتهزُت    م 2009ه/ فرباير  1430صفر  وأذكر أنين َبع َدها بسنتني يف شهر  

ن باب تأكيد  فرصة زيارة ادلكتور ابلار ِلُعمان، فسأَُله عن الكمه السابق م
ده يل وقال: حنن نقي د ذلك بِعل ِم اهلل ألنه من صميم عقيدتنا،   املعلومة، فأك 
غري   من  زماننا  يف  األوبئة  علماء  كبار  عن  الالكم  هذا  أنقل  فأنا  وإال 
املسلمني، وهم جيزمون بأن عهد الطاعون وىل، ألن الطب ايلوم بلغ درجة  

 اعيلة من اَلقدم.  
هذا الوقت اذلي قاربت  فيه حاالت اإلصابة املسجلة  وقد أحيانا اهلل إىل  

)كورونا(   بفريوس  حاجز    200اعمليا  الَوَفيَات  وجتاوزت  حالة،  مليون 
أكتب هذا غرَي ُمستهني  جبهود األطباء اذلين يعايشون     األربعة ماليني وفاة!
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ا بأحباث العلماء اليت أثمرت  حياة  ص  تَِخفًّ حية  املعاناة حلظة بلحظة، وال ُمس 
ت وجه البسيطة، غري أن هذه احلال اليت نعيشها ايلوم أبلُغ شاهد    فاضلة غري 

ٰ  [  85وما أوتيتم من العلم إال قليال﴾ ]اإلرساء:  ﴿ىلع ضعف اإلنسان   ﴿َحَّتَّ
تَاَها  

َ
أ َعلَي َها  قَاِدُروَن  نَُّهم  

َ
أ لَُها  ه 

َ
أ َوَظنَّ  يَّنَت   َوازَّ ُرَفَها  زُخ  ر ُض 

َ األ  َخَذِت 
َ
أ إَِذا 

ِس   م 
َ بِاأل  َن  َتغ  َّم   ل ن 

َ
ا َكأ َنَهار ا فََجَعل نَاَها َحِصيد  و  

َ
أ ُرنَا يَل ال   م 

َ
ُل   َكَذٰلَِك أ   ُنَفصِّ

يَاِت  م   اآل  رُ  ِلَقو   [.  24﴾ ]يونس: ونَ َيتََفكَّ
وليس ثمة لزوم  بني احلضارة من حيث يه، وما يُتوقع منها من مبادئ  

أكرث من ثمرة اجلهود املبذولة من  احلق واخلري لإلنسان، ألن احلضارة ليست  
إذا تُركت ىلع    –قِبَل الفكر اإلنساين، ورُعونات انلفس وأهواؤها من شأنها  

وإيقاد    –سجيتها   والطغيان،  الظلم  أسباب  بسط  ىلع  أصحابها  حتمل  أن 
يف   وقعوا  قد  ايلوم  انلاس  إن  ثم  األرض.  وجه  ىلع  والفنت  الرشور  نريان 

واألعر املواضعات  من  ىلع  متاهات  اتفاقهم  عدم  بسبب  النِّسبية،  اف 
اجلهود   أصبحت  أن  ذلك  آثار  من  فاكن  والرش،  اخلري  ملعىن  ثابتة  مقاييس 
احلضارية جتارب اجتهادية متناقضة يف أكرث األحيان، يف نطاق السيع إىل ما  

 . (2) يُظن أنه اخلري والسعادة لإلنسان
هتدت إىل طريق اهلل. و»لعل من  ا ولن جتد هذه البرشية ضاَلها إال إذا  

أخطر اإلصابات اليت حلقت باألمم السابقة، واكنت سبب هالكها وسقوطها:  

 
هـ/  1412:  2: ط 1تأليف: حممد سعيد رمضان البوطي. ط منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن؛    ملخصا من:   ( 2) 

   . 22دمشق/ سورية. ص   - م. دار الفكر 1992
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العامة   الرقابة  وغياب  والسياسية،  والفكرية  اخللقية  املعايص  اَلواطؤ ىلع 
ذر من عواقبه  اليت تضمن حراسة اخلري وتواصله واستمراره، وتبني اخلطأ وحت

 . وسنة اهلل يف خلقه ال تتبدل وال تتغري.  (3) ونتاجئه«
 

 سلطان بن مبارك بن محد الشيباين
 يح مزون؛ فجر اجلمعة 

 ه 1442ذي احلجة  6
   

 
 

  

 
من:  مقتبسا    ( 3)  الكاملة بترصف  الفكرية  ط   األعامل  حسنه.  عبيد  عمر  املكتب  2011هـ/  1432:  1لـ:  م. 

 .  1596/ ص 3بريوت/ لبنان. مج   - اإلسالمي 
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 الفصل األول

 مهاد تاريخ 
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 تمهيد:   ■
القرون  مدى  ىلع  بالبرشية  فتاك   األوبئة  أشد  من  الطاعون  يُعدُّ 

ُ إ واألجيال املتطاولة، حَّت     نانبيُّ   طاعونا. وقد أخربنا  سىمن لكَّ وباء  شديد  ي
.  لناب  قَ   ن  عليه الصالة والسالم أن  الطاعون رجز  وعذاب  أرسله اهلل ىلع مَ 

قَاَل سعُد بن أيب   :عبيدة  أبوقال    الربيع:اإلمام  مسند    باب الطاعون من  يفف
يقوُل صىل اهلل عليه وسلم    يد: ماذا سمعت ِمن  رَُسول اهللِ اص ألسامة بن زوقَّ 

قَاَل: سمعتُ  الطاعون؟   يف 
ُ
أ ز   رج  »الطاُعوُن  يقول:  بين  ه  من  طائفة  رسل ىلع 

إرسائيل، أو ىلع من اكَن قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض  فال تدُخلوها عليِه،  
 .(4) منه«  ا َوقَع يف أرض وأنتم فيها فال خترجوا فِرار  وإذا 

ممثال  يف هدي الرسول عليه أفضل الصالة والسالم    -   اإلسالمُ   َق بَ وسَ »
وقع فيه الطاعون إنما    من الزنول ببدل    ر الصيح. فاملنعُ ج  إىل استعمال احلَ   -

العدوى، وانليهُ  إيلها  تنتقل  عن    هو من أجل جتنيب انلفس املضار؛ ئلال 
 .(5) «احلذر من نقل العدوى إىل الغري  اخلروج من بدل وقع فيه إنما هو من أجل

ولعلماء املسلمني اهتمام  كبري بما َورََد يف الطاعون من آثار وأخبار،  
نوها يف رشوح احلديث، أو كتب الفقه، أو يف رسائل مستقلة. وشغل هذا   َدوَّ

 
 يف كتاب الطب عن أسامة بن زيد ريض اهلل عنهام.   صحيحيهام احلديث أخرجه أيضا البخاري ومسلم يف    ( 4) 

للمش   ( 5)  تقديم احللول  العاملية القيم اإلسالمية ودورها يف  البيئية  الطبعة  كالت  للشيخ أمحد بن محد اخللييل.  ؛ 

 .  84  - 83سلطنة ُعامن. ص   - األوىل: د. ت. النارش: وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
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العلمية اهتماماتهم  من  ا  كبري  ا  حّي   فإن    .(6) املوضوع  ذلك؛  يف  َعَجَب  وال 
ي ا رهيب ا، إذ اكن يقتل وحيصد املاليني يف دورات متتابعة    الطاعون يشّك  حتد 

تنجُ  ولم  بأرسه،  العالم  شملت  متالحقة  العالم    وهجمات  شعوب  منها 
 اإلساليم. 

 
 

التأليف اإلسالمي، وبيان ما ُأّلف فيها انظر تفصيل ذلك مثال يف كتاب:    ( 6)  ؛  معجم املوضوعات املطروقة يف 

م. هيئة أبوظبي للثقافة والرتاث )املجمع الثقايف(/  2009هـ/  1430:  1حممد احلبيش. ط لألستاذ عبد اهلل بن  

 . وستأيت بعض اإلشارات إليه. 1206/ ص 2اإلمارات العربية املتحدة. مادة الطاعون، ج 
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 :  (7) تعريف الطاعون وأسبابه ●
املعىن  .  بالبرش  يفتك   شديد    وباء    لّكِّ   اسم:  –   لغة  –  الطاعون وهذا 

، وأنه  (8) العام«نلمسه يف عبارة أهل اللغة عند تعريفهم الطاعون أنه »املرض  
  هو :  الطيب    االصطالح  ويف . والَويِحُّ معناه الرسيع.  (9) »املوت الَويِحُّ من الوباء«

( العنقودية  الَعَصوية  ابلكترييا  من  نوع  سببه  مستفحل،   Coccoوباء 

bacilli( من فصيلة يرسينيا )Yersinia Pestis  ينقلها برغوث الفرئان )
به   أصيب  فإذا  اإلنسان.   ظهر  إىل  الرئتني  إىل  اإلصابة  وانتقلت  اإلنسان 

يف حتصل  الطاعون  وبذلك  ادلموي.  وانلفث  ويسهل    ابلصاق  العدوى، 
بميكروب   امللو ث  اهلواء  استنشاق  عرب  اإلنسان  إىل  اإلنسان  من  االنتقال 

 . (10) الطاعون

 
رئ  الطب من العلوم التجريبية التي تتطور يوما بعد يوم، ومل أقصد بام سأذكره هنا سوى مقدمات متهيدية للقا   ( 7) 

ألهل   الطبية  األبحاث  بعض  عىل  معتمدا  املوضوع،  عن  جممال  تصورا  له  تقدم  املتخصص،  غري  العام 

 االختصاص.  

البن منظور. حتقيق: عبد اهلل عيل الكبري، وحممد أمحد حسب    لسان العرب؛ هذه عبارة لسان العرب. انظر:    ( 8) 

 . مادة: طعن. 2676/  4القاهرة/ مرص.    - م. دار املعارف 1981هـ/  1401:  1اهلل، وهاشم حممد الشاذيل. ط 

تأليف: إسامعيل بن محاد اجلوهري. حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار.    الّصحاح؛ هذه عبارة الصحاح. انظر:    ( 9) 

 مادة: طعن.    2158بريوت/ لبنان. ص   - م. دار العلم للماليي 1979هـ/  1399:  2ط 

اُعون يف أخبار الطاعون ما ر  من مقدمة الدكتور حممد عيل البار عىل كتاب: »   ( 10)  اُه الو  « جلالل الدين السيوطي؛  و 

 .   8دمشق/ سورية. ص   - هـ. دار القلم 1418:  1هـ. ط 911املتوىف  
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وهذه األسباب ناقشها األطباء املسلمون السابقون بعبارات غري دقيقة،  
الفقها  الوطرقها  يقول  كما  احلقيقة،  إىل  أقرب  بصورة  ثون  واملحد    طبيب ء 

القداىم ابلار، وقد بني بطالن قول األطباء  الطاعون    حممد يلع  بأن سبب 
 . (11) ناشئ عن فساد اهلواء

 الفرق بني الطاعون والوباء:   ●
هو لك مرض اعم  يصيب الكرثة    –باختصار    – (  Pandemicالوباء )=  

ىلع هذا    –من انلاس يف وقت واحد. فمفهوم الوباء مفهوم اعم. والطاعون  
أنواع األوبئة. فّك طاعون وباء، وليس لك وباء طاعونا.    – وقد نوع من 

رأينا أن املعىن اللغوي للطاعون يقرتب كثريا من معىن الوباء، فهما يشرتاكن  
نَ   حد، وثمة فرق  يف عموم اإلصابة يف وقت وا  اللغويني بَّ دقيق  ه إيله بعض 

  الطاعون برسعته يف الفتك بضحاياه. مّي  يُ 
ومع اَلفرقة يف االصطالح العليم ظل انلاس إىل زماننا هذا يطلقون  

وباءاسم   لك  ىلع  اللغوي،  فتاك  الطاعون  أصله  ىلع  جريا  عن  ؛  فيقولون 
عدد كبري من انلاس،  اإليدز: »طاعون العرص« لشبهه بالطاعون يف الفتك ب

أسبابهما.   اختالف  ييل    –وسرنى  مع  يف    – فيما  املعنيني  هذين  تداخل 

 
الطاعون  شاع هذا القول عند أكثر األطباء القدامى، وانظر حول املوضوع بحثا للدكتور البار أيضا بعنوان:  ( 11) 

)منشور يف جملة املجمع الفقهي اإلسالمي؛ الصادرة عن    بني الطب وحديث املصطفى صىل اهلل عليه وسلم 

هـ/  1426: 2ة العربية السعودية. ط مكة املكرمة/ اململك   - املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي 

 (.  171م. العدد احلادي عرش؛ ص 2005
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مؤلفات الرتاث اإلساليم عن الطاعون، ومدونات أخبار الطواعني؛ سواء  
 اكنت بأقالم اخلاصة من العلماء، أو بأقالم العامة.  

ابلار إىل أن الكم األطباء املسلمني قديما عن الطاعون    الطبيبويشري  
يف   دقة  أكرث  اكنوا  والفقه  احلديث  أهل  وأن  دقيقا،  وافيا وال  ليس  والوباء 

فيهما،  اَلفريق   الواردة  انلبوية  األحاديث  كرثة  إىل  اعئد  ذلك  ولك  بينهما، 
العقيدة،   الطب كما تشمل  تشمل  منها موضواعت شَّت  العلماء  واستنباط 
ومتابعة   تسجيلها،  يف  ودقتهم  اإلسالم،  يف  احلادثة  للطواعني  ومتابعتهم 

 .  (12) تفاصيلها وأخبارها

 أعراض الطاعون:   ●
مئوية.    28افة وبرسعة يف درجة حرارة  تنمو بكترييا الطاعون بكث

وهلذا فإن ميكروب الطاعون يظهر يف ابلالد احلارة بصورة وبائية يف فصل  
فيقتل   احلرارة  الشديد  الصيف  أما  حدوثها،  أوقات  أكرث  وهو  اخلريف، 

 امليكروب.  
وأول مرحلة يف الطاعون يه فرتة احلضانة، ويه الزمن ما بني إصابة  

ظهور األعراض، وترتاوح بني يومني إىل ثمانية أيام، ثم  اإلنسان بامليكروب و
 يظهر الطاعون بأعراض خمتلفة تتمثل فيما ييل:  

( الشعور باإلعياء واإلرهاق والكآبة والقلق، وآالم اعمة يف اجلسم،  1
 وخفقان القلب بشدة.  

 
 . 7من مقدمة الدكتور البار لكتاب السيوطي ص   ( 12) 
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2( اَلناسلية  الغدة  يف  وتضخم  احلرارة،  درجة  يف  ارتفاع   )Bubo  )
ىلع   حيتوي  اذلي  الصديد  إفراز  يبدأ  ثم  وتقرح،  فيها  اَلهاب  يتبعها 

دما مع بصاقه. وتنتقل  ميكروبات الطاعون. وأشد حاالته أن ينفث املصاب  
 . (13) العدوى باستنشاق اهلواء امللوث بامليكروب 

 األحاديث انلبوية يف الطاعون:  ●
حاديث الواردة يف موضوع الطاعون؛ اليت خلصها  نفهم كرثة األ  مما تقدم 

فإذا سمعتم به بأرض  فال تدُخلوها عليِه، وإذا  قول املصطىف عليه السالم: »
فيه وأنتم  أرض  يف  فِرار  َوقَع  خترجوا  فال  منها  الترشيعات    «. ا  أن  وندرك 

( اليت لم تعرف  Quarantineاإلسالمية أسست ملبادئ احلجر الصيح )=  
 . (14) إال بعد معرفة امليكروبات وطريقة انتقاهلا وفرتة حضانتها 

يقول ابن القي م يف )الطب انلبوي(: »وباجلملة فيف انليه عن ادلخول  
عن اَلعرض    يهُ انلباحلذر واحلمية، و  األمرُ   –يعين أرض الوباء    –يف أرضه  

 
 املصدر نفسه.   ( 13) 

أوضح الطب احلديث حقيقة ذلك، وهو أن الشخص الفاّر من مكان الوباء قد يكون حامال للميكروب ومل    ( 14) 

األوبئة  يظهر عليه املرض بعد، فإذا سافر وانتقل إىل مكان آخر نرش املرض إىل األماكن التي يذهب إليها. )انظر:  

الرتاث العريب؛ الصادرة عن احتاد الُكّتاب  ؛ بقلم الدكتور: سلامن قطاية. بحث منشور يف جملة  يف الطب العريب 

السابع    - العرب  العدد  الثاين،  املجلد  الطبعة  54م، ص 1982دمشق/ سورية.  كتاب مستقل؛  ثم نرش يف   .

 القاهرة/ مرص(.   - م. دار املحرر األديب 2015األوىل:  
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منه   الفرار  عن  انليه  ويف  اَللف.  والتسليم   مرُ األألسباب  باَلولك 
 . (15) «واَلفويض. فاألول تأديب  وتعليم، واثلاين تفويض وتسليم

  وهذا احلديث يصح أن يعترب مبدأ ويقول الطبيب حممد توفيق صديق: »
يف   انلاس  عليه  )جيري  بالالتينية  املسىم  احلجر  ( Quarantineمسألة 

تُ   ، (األصيل )أربعون  ومعناه منع  ألن السفن اآلتية من ابلالد املوبوءة اكنت 
ا ، فالرسول    من االقرتاب صىل   -من شاطئ ابلالد السليمة مدة أربعني يوم 

وسلم   عليه  هذا    يريد  –اهلل  مثل  ا  أيض  املسلمون  يعمل  أن  احلديث  بهذا 
، وال خيرج انلاس  يدخلوا فيها ئلال يصابوا   احلجر ىلع ابلالد املوبوءة ، فال

 . (16) «ئلال ينرشوا العدوى بني اآلخرينمنها 
يف   يصاب  ملن  الشهادة  أجر  َكتََب  أن  اإلساليم  الترشيع  لطف  ومن 

الربيع:  ف  .(17) الطاعون اإلمام  مسند  أيب    أيبعن  يف  عن  جابر  عن  عبيدَة 
هداُء مخسة: املطعوُن  هريرة قال: قال رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »الشُّ 

 واملبطوُن والغريُق وصاحُب اهلدم والشهيُد يف سبيِل اهلل«.
 

 
هـ(. حتقيق: عبد  751ة )ت ؛ تأليف: حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي الشهري بابن قيم اجلوزي الطب النبوي   ( 15) 

 .  34بريوت/ لبنان. ص   - الغني عبد اخلالق، وآخرين. د. ت. دار الفكر 

شوال    30مرص(؛ املجلد الثامن عرش/ اجلزء الثامن؛    - ملنشئها السيد حممد رشيد رضا )دار املنار   جملة املنار   ( 16) 

 . 608م، ص  1915سبتمرب    10هـ/  1333

 . بقلم: حممد عيل البار.  وحديث املصطفى صىل اهلل عليه وسلم الطاعون بني الطب  انظر:    ( 17) 
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 :  زمن ابلعثة انلبوية أول طاعون يف ●
يف   البرشية  بها  نُكبت  طواعني  عدة  إىل  العلمية  األحباث  أشارت 

فقد وقع ىلع عهد رسول    بعد زمان ابلعثة انلبويةتارخيها، أما أول طاعون  
 م باملدائن، ولم يدخل جزيرة العرب.  627ه/  6اهلل صىل اهلل عليه وسلم سنة  

م ُُجلة  وأباَد  املسلمني،  أول طاعون أصاب  ن  ويَُعد  طاعون عمواس 
 ـهيف عهد  18سنة    (18)خيار الصحابة. واكن ذلك يف بدلة عمواس بفلسطني

َر عدد املصابني بـ   ألفا.   25عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، وقدِّ
املروية يف كتب   اَلايلة  املشهورة  القصة  وقعت  ويف طاعون عمواس 

 احلديث، وهذا نصها من مسند اإلمام الربيع بن حبيب:
اِب أبو عبيدة عن جابر ب َطَّ ريض    ن زيد عن ابن عباس أنَّ ُعَمَر بَن اخل 

غ    اهلل عنه برَِس  اَكَن  إَِذا  اِم، َحَّتَّ  الشَّ إِىَل  اِم    -َخَرَج  بِالشَّ َمو ِضع   لَِقيَُه    - وَُهَو 
اِح  َرَّ بُو ُعبَي َدَة بن اجل 

َ
نَاِد: أ ج 

َ
َمَراُء األ

ُ
نَّ   ريض اهلل عنه أ

َ
وُه أ رَبُ خ 

َ
َحابِِه، َوأ ص 

َ
َمَع أ

تَلَُفوا. َفَقاَل  اِم، فَاخ  ر ِض الشَّ
َ
ر  َوال نََرى  الَوبَاَء َوَقَع يِف أ م 

َ
َت أل : َخرَج   َبع ُضُهم 

بَِقيَُّة انلاس وأصحاُب رسول اهلل  : معك  َبع ُضُهم  َوقَاَل  َعن ُه.  تَر ِجَع  ن  
َ
صىل    أ

.   اهلل عليه وسلم ِدَمُهم ىلع هذا الوباء. فقال ُعَمُر: ارتفعوا َعينِّ  وال نََرى أن  ُتق 

 
كم عنها،    28َعْمَواس )بفتح العي وسكون امليم( بلدة تقع يف اجلنوب الرشقي من يافا وعىل مسرية نحو    ( 18) 

  - م. دار الفكر 1996:  1؛ لإلمام النووي. ط هتذيب األسامء واللغات وأكثر من ذلك بقليل عن القدس. انظر:  

 .  537/  2.  بريوت 



20 

 

املها  يِلَ  اُد ُع  ُعَمر:  فقال  عباس:  ابُن  ُتُهم  قال  فَدَعو  ِلنَي.  األوَّ جريَن 
َحاُب رسول اهلل    فاستشارهم فاختلفوا. فقال بعُضهم: َمَعَك بَِقيَُّة انلاس وأص 

وسلم   عليه  اهلل  َبع ُضهم:  صىل  وقال  الوباء.  هذا  ِدَمُهم ىلع  ُتق  أن  نرى  وال 
َت ألمر  وال نرى أن ترجَع عنه. فقال: ارتفعوا عين. فارتفعوا.   َخرَج 

َسِبيَل  فَسلكوا  فاستشارهم   . ُتُهم  فََدَعو  األنصار.  يِلَ  اُد ُع  قال:  ُثمَّ 
 الُمَهاجرين واختلفوا اكختالفهم. فقال: ارتفعوا عين. فارَتَفُعوا.  

قريش ومن ُمهاِجَرة الفتح.    ةِ يخَ شِ ُثمَّ قال: اُد ُع يِل َمن  اكن َهاُهنا من مَ 
جالن، فقالوا: نرى أن تَر ِجَع بانلاس وال  فدعوُتُهم. فلَم  خَي تَِلف  عليه منهم ر

ِبُحوا   ، فأص  ر  ِبح  ىلع َظه  ِدَمُهم  ىلع هذا الوباء. فنادى ُعَمُر يِف انلاس: إِينِّ ُمص  ُتق 
 عليه.

 فقال أبو عبيدة: أفِرار ا ِمن  قََدر اهلل يا ُعَمر؟ 
، نَِفرُّ ِمن  قَدَ  ِر اهلل إىل قََدِر  فقال عمر: لو غرُيك قالََها يا أبا عبيدة! َنَعم 

 اهلل.
بعض   يف  متغيِّب ا  واكن  عوف،  بن  عبُدالرمحن  فجاء  عباس:  ابن  قال 

ا؛ َسِمع ُت رسول اهلل   صىل اهلل عليه  حاجته، فقال: إنَّ عندي ِمن  هذا ِعل م 
ِدُموا عليه، وإذا وقع بأرض  وأنتم وسلم   يقول: »إذا َسِمع تُم به بأرض  فال ُتق 

 فِرار ا منه«.  بَِها فال خَت رُُجوا 
 قال: فحمَد اهلَل ُعَمُر وأثىن عليه، ثم انرصف. 
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ة اعمر بن اجلراح،  د واكن من شهداء الصحابة يف هذا الطاعون: أبو عبي
 . (19) ومعاذ بن جبل

ه( عينيته املعروفة يف رثاء أبنائه  27وأليب ذؤيب الُهَذيل )املتوىف حنو  
أنهم   ذكروا  وقد  شعره،  أشهر  ويه  ُجيع  اخلمسة،  اعم  ماتوا  يف  بالطاعون  ا 

 واحد. وفيها يقول: 
َورَ  الَمنوِن  ِمَن 

َ
عُ ي  أ َتتَوَجَّ  ِبها 

 

مَ َوادلَّ   بُِمعِتب   لَيَس  جَيَزعُ هُر   ن 
َمي   

ُ
أ س    :َمةُ قالَت  جِلِ شاِحب  ما   ا ِمَك 

 

ابتََذل    يَنَفعُ ُمنُذ  مالَِك  َوِمثُل   َت 
َمضَجع    ياُلئُِم  ال  جِلَنِبَك  ما  م 

َ
 ا أ

 

الَمض    ذاَك  َعلَيَك  قَضَّ 
َ
أ  ؟ َجعُ إِال  

َجب   
َ
ن    : تُهافَأ

َ
نَّهُ   أ

َ
أ جِلِسيِمَ   ما 

 

و   
َ
فَوَدَّعوا أ ابِلالِد  ِمَن  بيَِنَّ   دى 
ة    ُغصَّ عَقبوين 

َ
َوأ بيَِنَّ  ودى 

َ
 أ

 

الرُّ   َ بَعَد  وََعرب  تُقِلعُ قاِد  ال   ة  
َهوَ   ع    يَّ َسبَقوا 

َ
لَِهواُهمُ َوأ  نَقوا 

 

َجن    َوِلُّكِّ  موا  َمرَصعُ َفتُُخرِّ  ب  
بَِعي  َفَغرَب    بَعَدُهُم  ناِصب  ُت   ش  

 

ُمستَت    الِحق   ين  
َ
أ  بَعُ َوإخاُل 

َحرص    ن  َولََقد 
َ
بِأ َعنُهمُ   ُت  دافَِع 

ُ
 أ

 

الَمِنيَّ   ق  فَإِذا 
َ
أ تُدَفعُ ُة  ال   بَلَت 

ظفارَها  
َ
أ نَشبَت 

َ
أ الَمِنيَُّة   َوإِذا 

 

لَفي   
َ
تَنَفعُ َت  أ ال  تَميَمة    لُكَّ 
ِحداقَها   نَّ 

َ
َكأ بَعَدُهُم   فَالَعنُي 

 

عُ   فَيِهَ  بَشوك   تَدَمعُ ُسِملَت   ور  
َمرَوة    لِلَحواِدِث  ين  

َ
َكأ  َحَّت  

 

تُقَرعُ   يَوم   لُكَّ  ِق  الُمرَشَّ  بَِصفا 
  

؛ بقلم: رمزي إبراهيم عبد اهلل. جملة جامعة تكريت  طاعون عمواس حول طاعون عمواس انظر بحثا بعنوان:    ( 19) 

العراق. املجلد العرشون/ العدد    - للعلوم اإلنسانية؛ الصادرة عن كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية بجامعة تكريت 

 .   287م. ص 2012األول: كانون الثاين  
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ريِهمُ 
ُ
أ لِلشاِمتنَي  ي   َوجَتَدلُّ

 

لََري    ين  
َ
ادلَّ أ ال  ه  ِب  تََضع  ِر 

َ
 َضعُ أ

ب  ف  َوانلَّ   َرغَّ إِذا  راِغبة    تَها ُس 
 

َتق    قَليل   إِىل  تَُردُّ   ( 20) نَعُ فَإِذا 
 

 الطواعني يف اتلاريخ اإلساليم:   ●
اعم   طاعون  فوقع  اإلسالم،  بالد  يف  احلادثة  الطواعني   ـه49توالت 

أبيه. ثم وقع  53بالكوفة، واستمر حَّت اعم   بابلرصة  ه، وفيه مات زياد بن 
السيل جيرفهم  كما  انلاس  ألنه جرف  اجلارف«  سنة  (21)»الطاعون  وذلك   ،

ومن أشهر من مات    ه.80ه، ومات فيه خلق كثري. واستمر حَّت سنة  64
 ه(.69فيه: اعلم انلحو أبو األسود ادلؤيل ابلرصي )ت

  اجلواري. ، مات فيه  ه87  يف شوال سنة  «اتنَ ي  طاعون القَ »ووقع بابلرصة  
وتقع  عمن قبله من املؤرخني القداىم،    يف )اَلعازي واملرايث(  هكذا نقل املربد

سيم بذلك  ، قالوا:  »طاعون الفتيات«  تسميته يف كثري من املصادر املتأخرة:
وسماه السيويط يف رساَله عن الطاعون:    لكرثة من مات فيه من الفتيات.

ثم وقع بالشام    .(22)من الشباب«»طاعون الفتيان«، قال: »لكرثة من مات فيه  

 
  - م. دار صادر 2003هـ/ 1424:  1؛ حتقيق ورشح: أنطونيوس بطرس. ط ديوان أيب ذؤيب اهلذل راجع:  ( 20) 

 .   138بريوت/ لبنان. ص 

الذي نزل بالبرصة، كان َذريًعا فُسّمي جاِرًفا، َجَرَف  الطاعوُن اجلاِرُف  قال يف لسان العرب )مادة: جرف(: »و   ( 21) 

 مي إطالُق هذا الوصف عىل طواعي متأخرة.  الناَس كَجْرِف السيل«. ويف بعض كتب الرتاث اإلسال 

هـ(. دراسة وحتقيق: إياد  911جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت   رسالة يف مرض الطاعون؛   ( 22) 

عبد احلسي صيهود اخلفاجي، وعامر حممد يونس الساعدي. سلسلة: دراسات إسالمية معارصة؛ العدد الرابع/  
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مات فيه )ويل العهد( أيوب ابن اخلليفة سليمان بن عبدامللك سنة    طاعون  
رمحه    ومات فيه عبد امللك ابن اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيزه.  98
اثلاين:    .اهلل القرن  يف  بالطاعون  حنبهم  قضوا  اذلين  األعالم  مشاهري  ومن 

 . (23) ه( مات بواسط118قتادة بن داعمة )ت
األموي  العهد  طوال  الطواعني  العهد  (24) واستمرت  يف  خف ت  حَّت   ،

العبايس، وقيل إن أحد أمراء بين العباس خطب أهل الشام قائال: »امحدوا  
عنكم   رفع  اذلي  من  اهلل  ُجرأة  هل  َمن   بعُض  فقام  نا«.  ُويلِّ منذ  الطاعون 

 .(25) األعراب فقال: »اهلل أعدل من أن جيمعكم علينا والطاعون«
واكن ابن شبل بن معبد ابلجيل بشرياز  ويف )اَلعازي واملرايث( للمربد: »

 : فبلغه، فجزع عليهم فقال يف العراق  فمات أهله بالطاعون
شريازَ مَ سَ  يف  لك   م  نَ تَ   فلم  مٌّ  هَ   ا 
 

الرِّ غريب     جال غريُب ا كما بعض 
هر من لك  جانب     رصوُف يِن ت  رَ بَ    ادل 

 
عسيُب   الل حاء  دون  ينربي   كما 

قذفت    وقد  ألصحايب   بنا   أقول 
 

حُنِ   ن  عم  غربة   شَ نوى   وُب طُ ب  
  

 م. جامعة كربالء/ العراق.  2011سنة  

 . 189/  5للزركيل    األعالم   ( 23) 

هـ(. حتقيق: دكتور عيل حبيبة  334يف: أيب زكريا يزيد بن حممد بن إياس األزدي )ت تأل   تاريخ املوصل؛ انظر:    ( 24) 

  - م. جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي 1967هـ/  1387جامعة القاهرة(. الطبعة األوىل:    - )مدرس كلية دار العلوم 

ن بالبرصة سنة  نزول الطاعو   118املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية/ اجلمهورية العربية املتحدة. وذكر فيه ص 

 هـ.  131

 فام بعدها.   181« ص ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون انظر: كتاب السيوطي »   ( 25) 
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تركتهم ين  اذل  باألهل  العهد   مَّت 
 

نصيب  بالعراق  فؤادي  من   ؟هلم 
ترك    قرابة  وهل  من  يل   الطاعون 

 
أؤوب   اإلياب  اكن  إذا   ؟إيله 

نرج    إيلهمُ وكن ا  نصري  أن    
 

دُ   مُ هُ فغاََل    شَ من  ذاك   وُب عُ ون 
يُ   مقاديرُ   مَ غ  ال  يومه  ن  فلن   اكن 

 
رقيب  األنام  لك   ىلع   هلن  

َ قَ سَ    بكأس املوت من قد أصبنه   ني 
 

  ِ ذَ ل  ول أنفاسهن   من   وُب نُ يح  
 منك غربة    م  هُ أصبحوا ال دارُ فقد   

 
هُ   وال  قريب  م  بعيد   احلياة   يف 

بعَض   نَ وهوَّ    أن ين   وجديَ   عين  
 

وتثوب  تغتدي  املنايا   رأيت 
كرامَ   أفىن  انل اس  رأيت   هموأين  

 
لكَّ دُث ا حو  تصيب   ،   العاملني 

منهمُ   إال   حنن  أن نا  وما   غري 
 

نُ   أجل   فنجيبإىل  هل   ( 26) دع 
  ُ ا »موجة الوباء  يًّ مِ ل  سىم عِ واخلالصة أن لك هذه الطواعني تدخل فيما ي

إىل نهاية عهد    ابلعثة انلبويةالعاليم األول« ويشمل الفرتة اَلارخيية من قبل  
 . (27) ه213األمويني سنة 

 
 

له: حممد الديباجي. ط 286؛ أليب العباس حممد بن يزيد املربد )ت التعازي واملراثي   ( 26)  :  2هـ(. حققه وقدم 

 . 213بريوت/ لبنان. ص   - م. دار صادر 1992هـ/  1412

؛ بقلم: زين العابدين موسى  الطاعون يف اإلسالم وإصابة املشهورين به حتى هناية العرص األموي وباء  انظر:    ( 27) 

اجلعفر، وسوسن عباس حسي، وخلود حبيب كريم. بحث منشور يف جملة جامعة كربالء العلمية/ العراق.  

  اخلالفة األموية الطواعني يف صدر اإلسالم و فام بعدها. و:    104م. ص 2010املجلد الثامن/ العدد األول:  

كركوك   جامعة  جملة  منشور يف  بحث  فاضل.  هبجت  بقلم: نصري  واإلسالمية(؛  العربية  املصادر  )دراسة يف 

 م.  2011/ السنة السادسة  6/ املجلد  2للدراسات اإلنسانية/ العراق. العدد  



25 

 

 األوبئة العاملية:   ●
صارت  نظر   آلخر  إنسان  من  بالعدوى  الطاعون  انتشار  لرسعة  ا 

حدودها اليت نشأت فيها، وتستمر    يف الغالباوز  جُت   اعملية،   الطواعني ظاهرة  
عدواها سنني متتابعة. وقد قسمها العلماء حسب شدتها يف فرتاتها الزمنية 

 املمتدة كما ييل:  
األول:1 العاليم  الوباء  موجة  سنة    (  انلبوية  قبل    م 541منذ  ابلعثة 

 م عند سقوط ادلولة األموية.  750ه/ 132، إىل سنة املحمدية
م، 1347ه/  747( موجة الوباء العاليم اثلاين: ظهر يف أوروبا سنة  2

وبدأ من فرنسا ثم انترش إىل الشام وبدلان اإلسالم. وحصد ماليني البرش،  
 وأرخه بعض املؤرخني املسلمني. 

( موجة الوباء العاليم اثلالث: ظهر يف أوروبا، وسيم »طاعون نلدن«  3
 تشاره بها؛ يف القرن احلادي عرش اهلجري/ السابع عرش امليالدي.  الن

القرن  4 الصني مطلع  واألخري: ظهر يف  الرابع  العاليم  الوباء  ( موجة 
آسيا،   دول  بقية  إىل  وانتقل  امليالدي،  اَلاسع عرش  اهلجري/  اثلالث عرش 
  واشتدت وطأته يف اهلند، وشاع حَّت وصل دول إفريقيا وأوروبا. واستمر حَّت 

 م.1914ه/ 1332نشوب احلرب العاملية األوىل سنة 
َوقَع باهلند سنة   م وأثار رعب ا  1994ه/  1414وِمن آخر الطواعني ما 

األلَف بقليل فقط، بسبب رسعة    هوفزاع، لكنه اكن حمدود ا، جاوزت إصابات
 اختاذ اإلجراءات الوقائية، والقضاء ىلع الفرئان والرباغيث املسب بة هل.  
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الكولريا  لطاعون  تفشيا  مؤخرا  زيمبابوي  شعبان  منذ    وشهدت 
من  ،  م 2008أغسطس  ه/  1429 أكرث  ومئات    11وُسجلت  إصابة،  ألف 

  عد ات. غري أن اجلهود املكثفة واَلدخل الرسيع للمنظمات الصحية سايَ فَ الوَ 
 . (28) يف اَلقليل من ضحاياه، وتقليص امتداده الزماين واملاكين

أن عهد الطاعون كوباء    – واهلل أعلم    – »ويبدو    ابلار:   الطبيب   يقول 
طواعني  من  تعاين  البرشية  اكنت  وإن  انتىه،  قد  املاليني  حيصد  اعليم 
أن   كما  ماليني.  عدة  قتاله  عدد  بلغ  اذلي  اإليدز....  أقلها  ليس  جديدة، 
املالريا تقتل لك اعم أكرث من مليون شخص. واعد السل )ادلرن( يلتبوأ أىلع  

املعدية يف خمتلف بقاع العالم، وخاصة يف ابلالد انلامية، وما    قائمة األمراض
 .(29) يسىم العالم اثلالث«

 مؤلفات املسلمني يف الطاعون:   ●
 
َ
ثون  ىَل و  أ َص الُمحد  ا بالطاعون، فَخصَّ ا كبري   العلماُء املسلمون اهتمام 

اُح احلديث أبواب ا اكملة يف مصنفاتهم لآلثار الواردة يف الطاعون، وصنع  ورُشَّ
وكتب املؤرخون مؤلفات   مثلهم الفقهاُء، بل أفَرَد بعُضهم رسائل مستقلة فيه،  
كتُب اجلوابات وانلوازل  يف رصد أخبار الطواعني اليت اعرصوها، وشهدت  

الفقهية حضور ا كبريا ملسألة احلجر الصيح )وهو منع ادلخول إىل منطقة  

 
 م. 2009هـ/ فرباير  1430صفر    - ؛ مسقط لقاء مع الدكتور حممد عيل البار من    ( 28) 

 . 16الدكتور البار عىل كتاب السيوطي )مرجع سابق( ص   مقدمة   ( 29) 
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وناقش  (.  Quarantineالوباء، ومنع اخلروج من ابلدلة اليت فيها الوباء =  
 األطباء املسلمون أسبابه وأعراضه يف كتبهم.  

اعون  ابلار الرسائل املستقلة عن الط  حممد يلع  طبيبوقد استعرض ال
، واستقىص قدرا كبريا  يف الرتاث اإلساليم، فبلغت أكرث من سبعني رسالة

األستاذُ  اهلل   منها  املوضواعت   بن  عبد  )معجم  كتابه  يف  احلبيش  حممد 
»كتاب الطواعني« للحافظ ابن  أقدمها:  املطروقة( فجاوز بها اثلمانني مؤلفا.  

  ولعل  من أشهرها لم ينرش.    أكرثها خمطوط  ه( و281 ادلنيا )املتوىف سنة  أيب
العسقالين )ت ابن حجر  احلافظ  املاعون يف  852كتاب  »بذل   : املسىم  ه( 

ادلين  جالل  منهم:  العلماء،  من  ُجلة  اخترصه  اذلي  الطاعون«  فضل 
 ه( يف كتابه: »ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون«.  911السيويط )ت

ئيا ملؤلفات الطاعون  وكتب مؤخرا ادلكتور حممد يلع عطا حبثا استقرا
اجلهود العلمية اإلسالمية    -عرب القرون اإلسالمية بعنوان: )كتيبة الطاعون 

للكية   اثلامن  ادلويل  املؤتمر  يف  به  شارك  والطواعني(،  األوبئة  ماكفحة  يف 
املغربية )ُجادى األوىل   اململكة  ه/ ديسمرب 1442الطب والصيدلة بفاس 

ورقة  2020 زيك  حممود  ولألستاذ  يف  م(.  )قراءات  بعنوان:  ماتعة  حبثية 
الوباء يف الرتاث العريب، وادلروس   خمطوطات مكتبة قطر الوطنية: أدبيات 

كوفيد جلاحئة  كتابا    (.19- املستفادة  للعلماء  املحمدية  الرابطة  وأصدرت 
يف   الوجيع(  )ُجن ة  بعنوان  باحثني  ملجموعة  ويظل    980مرجعيا  صفحة. 

 ُ  ستكشف بعد. الرتاث العماين حقال خصبا لم ي
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 اينالفصل اثل

 الطواعني 
 مانيةيف اذلاكرة العُ 
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 آثار الُعمانيني املدّونة عن الطاعون:  ●
من العمانيني تأيلفا مستقال يف هذا اجلانب، غري أن هلم   لم أجد ألحد  

لِ  ا: موجة  ا اعرصوه من أحداث الطواعني بعمان، خصوص  مَ تقييدات كثرية 
متباعدتني:   فرتتني  يف  عمان  أصابت  اليت  واألخري؛  الرابع  العاليم  الوباء 

 ا أو قبل ذلك بقليل.   ـهتقريب  1317ه، واثلانية سنة 1236األوىل سنة 
تقييدات  وتن فبعضها  الطاعون،  عن  الُعمانيني  كتابات  يف    و عت 

سببها الطاعون،    املخطوطات دونوا فيها مشاهداتهم، وبعضها تأريخ لوفيات  
اكن   كما  الوباء،  بهذا  حنبه  قىض  من  فيها  يرثون  بقصائد  األدباء  وأسهم 
فيه،   الواردة  والروايات  الطاعون  قضايا  حبث  يف  كبرية  مشاركة  للفقهاء 

 طبيقات العملية املتعلقة به.  واَل 
مصنفاتهم،   يف  الطاعون  عن  احلديث  العمانيون  األطباء  يُغفل  ولم 

ه(  11وراشد بن عمرية )ق،  (30) ه( يف )زاد الفقري(11كراشد بن خلف )ق
)فاكهة   يف (31) السبيل(ابن  يف  أغلبها  فيتمثل  األجنبية  الكتابات  أما   .

نوا مشاهداتهممصنفات الرحالة اذلين زاروا ُعمان   ،  أوقاَت الطاعون، ودو 
ولم أكرتث بهذه األخرية يف تدوين أخبار الطاعون بعمان إال لالستئناس،  

 . بأقالم العمانيني ألن الغاية هنا توثيق حضور الطاعون يف اذلاكرة العمانية
 

 يف دار املخطوطات.    1781ما زال خمطوطا، وله نسخ عديدة. انظر مثال رقم    ( 30) 

م. وزارة الرتاث القومي  1984هـ/  1404:  1تأليف: راشد بن عمرية الرستاقي. ط   فاكهة ابن السبيل؛   ( 31) 

؛ للمؤلف نفسه. حتقيق: عبد اهلل بن عيل  فاكهة ابن السبيل خمترص  . وانظر:  172/  2والثقافة/ سلطنة عامن.  

 .  368م. وزارة الرتاث والثقافة/ سلطنة عامن. ص 2016هـ/  1437:  1السعدي. ط 
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 ( 1782صفحة من خمترص فاكهة ابن السبيل )دار املخطوطات؛ 
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 العمانيني عن الطواعني: خالصة مدونات  •
اَلابيع   اإلمام  األول روايات متعددة عن  القرن اهلجري  وصلتنا من 

ه( تتعلق بالطاعون اجلارف، وما أصاب انلاس 93جابر بن زيد األزدي )ت 
وسَ  بسببه.  ومهلكة  خوف  الفراهيدي  جَّ من  حبيب  بن  الربيع  اإلمام  ل 

الطاعون.    175)ت عن  أحاديث رشيفة يف مسنده  إشارات  تقريبا(  وثمة 
 متفرقة عن غريهما. 

هذا ما يتصل بموجة الوباء العاليم األول. أما املوجة اثلانية )يف القرن  
هلما   أجد  فلم  عرش(  احلادي  القرن  )يف  اثلاثلة  واملوجة  اهلجري(  اثلامن 

امل العمانيصدى يف  مان سلمت منهما، أو خفيت  ، وقد تكون عُ ةدونات 
 علينا أخبارهما، لشح املصادر املتاحة. 

مبتداها   يف  عمان  أهل  عند  األسد  نصيب  فنالت  الرابعة  املوجة  أما 
اعمر بن يلع    الشيخُ  ـه1236الطاعون األوىل سنة  اعرَص حادثَة  ومنتهاها.  

)ق املعلوه13العبادي  بعض  عنها  وكتََب  )الرصاط  (،  كتابه  يف  مات 
إىل   شعبان  منتصف  بني  ما  الفرتة  يف  وقوعها  تاريخ  وضبَط  املستقيم(، 

م( وهذا  1821 ـه)= منتصف مايو إىل منتصف يويلو  1236منتصف شوال  
يعين وقوع احلادثة مع اقرتاب دخول الصيف، وهو ما تؤكده عدة مصادر  

ب ُعمان  بدلان  يف  الطاعون  انتشار  إىل  وأشار  وىلع  أجنبية.  اعمة،  صفة 
اجلبل   بدلان  بعض  باستثناء  املعاول.  ووادي  وإزيك، وخنل،  نزوى،  األخص: 

 األخِض لربودة اجلو  فيها.  
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الوباء   نتائج   900  مقدار   إصابة  -   العب ادي   الكم  حسب  – واكنت 
  1000شخص يف خنل، وحوايل    700من    وأكرث  نزوى،   يف  أكرث  أو  شخص

ساكنيها،   من  ادليار  وخلو   األموات،  ومئات  املعاول،  بدلان  يف  شخص 
( تعليقات  ه13مر بن سليمان الريايم )قوتكاثر جثث املوىت. وللشيخ اع

 
ُ
أ كما  بنفسه.  مشاهداته  فيها  أضاف  السابق،  العبادي  عن    ت  رَ ثِ ىلع الكم 

( جوابات فقهية تناقش بعض  ه1262الشيخ نارص بن جاعد اخلرويص )ت
 .  ، وال ختلو من إشارات تارخييةاملسائل املتعلقة حبادثة الطاعون

(، فقد  ه13)ق  ومن معارصي احلادثة أيضا: املؤرخ ابن رزيق انلخيل
قي د يف كتابه )بدر اَلمام يف سرية السيد الُهَمام سعيد بن سلطان بن اإلمام(  

الط سنة  وقوع  حوادث  ضمن  عمَّت  ه1236اعون  اكرثة  أنه  إىل  وأشار   ،
ُعمان ُجيعها، ومات من أهلها »خلق  ال حُيِِص عَدَدهم غرُي اهلل«. كما ذكر  
يف كتابه اآلخر )الصحيفة القحطانية( أن  من ضحايا هذا الطاعون الشاعر  

( املتوىف يف بدلة ُمسلمات من  ه1236ن سليمان املعويل )تسيف بن نارص ب
 وادي املعاول. 

ت بعض املصادر األجنبية امتداد هذا الطاعون إىل أواخر القرن  وذكر
يد  اثلالث عرش اهلجري/ اَلاسع عرش امليالدي، وأن السلطان تريك بن سع

تزاُمن وقوعه بزجنبار  ه1305  -1287) به. كما أشارت إىل  ( مات متأثرا 
ا، وأن ممارسة جتارة الرقيق ونقل العبيد   عرب ابلحر يف أوضاع غري صحية  أيض 

بن سلطان    أثر    ااكن هل بنت سعيد  لت ساملة  بُعمان. وسج  العدوى  نرش  يف 
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توفيت يف زجنبار  1924ه/  1342ابلوسعيدية )ت ها  أم  أن   م( يف مذكراتها 
 م مع عدد  كبري من انلاس.  1859ه/ 1276الكولريا سنة ب

سنة   اثلانية  الطاعون  حادثة  من  1899ه/  1317أما  فاكن  تقريبا  م 
اإل  )ت  مام معارصيها  الساليم  ادلين  بعَض  1914ه/  1332نور  وذَكَر  م(، 

األخبار عنها يف كتابه )حتفة األعيان(. وأشارت ُجلة من اَلقييدات املتفرقة  
املخطوط  اخللييل  يف  نارص  بن  سليمان  القايض  ضحاياه:  من  أن  إىل  ات 

بهال1910ه/  1328)ت يف  املتوىف  هالل    ،م(  بن  محد  بن  سعود  والسيد 
)ت بن  1919ه/  1337ابلوسعيدي  سليمان  والشيخ  نزوى،  يف  املتوىف  م( 

أمحد   حممد )ت  بن  والشيخ  1919ه/  1337الكندي  بزنوى،  املتوىف  م( 
 .   رسورم( املتوىف ب1902ه/ 1317تسليمان بن مؤمن احلاريث )

م( داعء يف طلب  1971ه/  1390وللشيخ محد بن عبيد السلييم )ت
م، وتداوهل أهُل ُعمان. كما  1919ه/  1337اخلالص من الوباء، أماله سنة  

)ت املنيح  ابلوسعيدي  صالح  بن  نارص  بن  نصري  للشاعر   ـه/  1375أن 
 .اعون يف رثاء ضحايا هذا الطدايلة  م( قصيدة  1955

وتكاد تتفق انلصوص السابقة يف وصف أعراض الطاعون املتمثلة  
يف: شعور املصاب بإرهاق، وعطش شديد، وآالم اعمة يف اجلسم، وارتفاع يف  
يروى،   فال  الكثري  املاء  املصاب  األمعاء. ويرشب  وحرقة يف  احلرارة،  درجة 

ا من فمه ودبره.  وينفث من جوفه ماء  ودم 
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ني الفقهاء أثارته حوادث الطاعون الواقعة بُعمان  غري أن خالفا كبريا ب
حول تشخيص املرض وحقيقة انتشاره بالعدوى، وجواز الفرار من الطاعون،  
واالعزتال عن انلاس عند حدوثه. وهذا اخلالف انعكس ىلع الواقع، فقد  
الَعَراء   املصابني يف  أقاربهم  انلاس  ترك بعض  إىل  أشار عدد  من انلصوص 

و يموتوا،  من  حَّت  كثري ا  وأن   للمصابني،  انلاس  اعزتاِل  تأكيَد  بعُضها  زاد 
وقد   األحياء.  إىل  منهم  بالعدوى  املرض  انتقال  يُغسلوا خشية  لم  األموات 
امليت من   الضحايا حقوَق  يقيم يف  َمن   قلة  ِمن   العبادي  الشيخ اعمر  شىك 
لوحده يف   العرشات منهم  تغسيل  إىل  ، واكن يضطر  تغسيل  وتكفني  ودفن 

 ايلوم الواحد وسط نفور انلاس منهم. 
حينما   اخلالف  من  كبريا  ا  حدًّ القضية  املضييب    اختذوبلغت  أهُل 

ا ىلع الطرقات؛ اس  م، 1899ه/  1317جتنبا إلصابة املنطقة بطاعون سنة    ُحرَّ
وهو ما أثار سجاال طويال بني نور ادلين الساليم وابن عمه الشاعر حممد بن  

)ت الساليم  1927ه/  1346شيخان  ادلين  نور  تأيلف  آثاره:  من  اكن  م(، 
ة الواضحة يف رد  اَللفيقات الفاضحة(.  كتابه: )احلج 

 ول يف اذلاكرة العمانية:  ( موجة الوباء العالم األ 1
، إىل  ابلعثة انلبويةم قبل  541تمتد هذه املوجة كما أسلفنا منذ سنة  

 م عند سقوط ادلولة األموية.  750ه/ 132سنة 
وخصوصا   األول،  العاليم  الوباء  موجة  عن  املهمة  انلصوص  ومن 

واهر  اجل)يف    ه(9)ق  اديالرَبَّ املؤرخ أبو القاسم  الطاعون اجلارف: ما أورده  
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قوهل   (32) (ةاملنتقا طاعون  من  وقع  عرشة[  ثماين  ]سنة  السنة  هذه  »ويف   :
مات   املقدس،  بيت  من  مراحل  عرش  ىلع  ويه  ستة  فيه  عمواس،  يومئذ 

وعرشون ألفا. وفيه مات أبو عبيدة بن اجلراح، واحلارث بن هشام، وسهيل،  
ل اهلل  مؤذن رسوبن محامة  ويزيد، ومعاذ بن جبل. وبهذه القرية مات بالل  

 
َ
أ املوت  كرث  فلما  فيها.  ودفن  وسلم،  عليه  اهلل  كيف  انلاُس   َث دَ ح  صىل   :

أمسيَت   ؟أصبحَت  ست  (33)قال  ؟وكيف  سنة  يف  الطاعون  وقع  وقد   :
سبعون ألفا. ووقع    بابلرصة يف شوال، فمات يومئذ يف ثالثة أيام    (34) وتسعني 

 . (35) بها أيضا طاعون آخر سنة أربع وتسعني 
أبو   يذكره  اذلي  هو  اآلخر  الطاعون  وهذا  الربادي[:  ]والقائل  قلُت 

 سفيان حمبوب بن الرحيل، ويسميه يف كتابه )الطاعون اجلارف(«.  

 

ـ تقريبا(. طبعة  810؛ تأليف: أيب القاسم الربادي )ت اجلواهر املنتقاة يف إمتام ما أخل به كتاب الطبقات   ( 32)  ه

 .  47القاهرة/ مرص. ص   - هـ. املطبعة البارونية 1300حجرية:  

لمي    ( 33)  أغلب الظن أن الربادي ينقل يف الفصول األوىل من كتابه عن )كتاب التاريخ( لعبد امللك بن حبيب السَّ

اعتنى   كتاب التاريخ؛ إىل مؤلف هذا الكتاب. انظر: هـ(. فالضمري يف قوله: »قال...« يعود 238األندليس )ت 

 .  111بريوت/ لبنان. ص   - م. املكتبة العرصية 2008هـ/  1429:  1به: عبد الغني مستو. ط 

للكتاب فوجدهتا فيه: سنة تسعة وستي.   األصول املخطوطة كذا ورد يف الطبعة احلجرية، وراجعت بعض   ( 34) 

و. وخمطوطة البارونية أيضا  20. الورقة  72البارونية يف جربة؛ رقم    ولعله أصوب. )انظر مثال: خمطوطة املكتبة 

 ظ(.  15. الورقة  82برقم  

هكذا ورد يف الطبعة احلجرية، ويف مجيع األصول املخطوطة التي راجعُتها. ولعل األصوب: أربع وستي. كام    ( 35) 

 سيأيت. 
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هذا انلص ليس فيه ما يشري إىل وقوع الطاعون اجلارف بُعمان، وإنما  
الرحيل بن  حمبوب  وهو  ُعمان،  إىل  انتماء   لاكتبه  ألن    د  جَ   (ه2)ق  ذكرتُه 

الرُّ األرس  بعمان،لي  ي  حَ ة  ذكر   ة  قريبا  وسيأيت  عيان.  شاهد  وليس  ناقل     وهو 
نالحظ  للطاعون اجلارف. و  روايات عن اإلمام جابر بن زيد وهو شاهد عيان

أن حتديد السنوات خيتلف عما وجدتُه يف بقية املصادر، فالطاعون اجلارف 
  أنه   سابقا  أخرى   مصادر  من  نقلُت و  ، ـه94  سنة  وقع  –حسب هذا انلص    –

بناء ىلع  ه؛  64واألرجح سنة    .حتريفا  انلصني   أحد  يف   ولعل  ـه64  سنة   وقع
 ه.93 سنة إدراك جابر بن زيد للحادثة، وهو متوىف

، يف انلص السابق إشارة إىل الكم حمبوب بن الرحيل  دُ رِ تَ   ؛ىلع لك حالو
  ما نقله سوى  ،  ه املشار إيله مفقود، ولم أظفر بمصدر اقتبس منه الكمهوكتابُ 

وهذا    (شفاء القلوب ) ذو الغرباء يف كتابه    الربادي يف )اجلواهر( وتابعه عليه
قال أبو سفيان: رأى رجل  يف منامه يف أيام الطاعون اجلارف أنه خيرج  »نصه:  

من داره اثنا عرش ميتا.  وهو وعياهل اثنا عرش.  فمات من عياهل أحد عرش،  
أنا هو يف نفسه  وبيق وحده. فخرج وقال الغد    :  اثلاين عرش. فلما اكن من 

دخل ادلار فإذا بلص  قد دخل ليرسق، فأصابه الطاعون فمات. فاكن اللصُّ  
 .  (36) اثلايَن عرش، وبيق صاحب ادلار حيا«

 

 
هـ(  1271؛ تأليف: مخيس بن راشد العربي )ت شفاء القلوب من داء الكروب . و 47ص اجلواهر املنتقاة    ( 36) 

 .  170ا( ص نسخة خمطوطة مسودة للكتاب؛ أغلبها بخط مؤلفها )بحوزيت صورة منه 
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عنو واملرايث(  )اَلعازي  كتاب  يف  املربد  رواها  الرواية  بن    هذه  يلع 
: حدثين رجل قال: رأيت يف املنام أيام الطاعون كأنه أخرجت  قال  القاسم

أحد عرش   منا  فمات  اثنا عرش،  وعيايل  وأنا  جنازة  اثنتا عرشة  داري  من 
وبقيت وحدي، فقلت يف نفيس: أنا تمام العدة، فخرجت من ادلار ثم رجعت  



42 

 

فأخرجنا   فمات،  ادلار  يف  فطعن  للرسقة  دخل  قد  لص  فإذا  إيلها  غد  من 
 . (37) جنازته

املرض أعراض  إىل  إشارة  انلص  يف  وفيات    .وليس  نتاجئه:  من  وَذَكَر 
معايشته   رغم  األرسة  رب   وفاة  عدم  مع  بأكملها(  اعئلة  )شملت  متعددة 

 ألهله املصابني.   

  ردت عدة نصوص لإلمام جابر بن زيد وعن الطاعون اجلارف وغريه و
  بن  خربنا اعرم فيف الطبقات الكربى البن سعد: أاألزدي العماين ابلرصي؛  

 هند   عن  عيينة  أيب  بن حجاج  حدثنا:  قال  زيد  بن محاد  حدثنا  قال  الفضل
يأتينا ىلع    زيد  بن جابر   فاكن  ،الطاعون فرارا إىل العراق  من  خرجنا:  قالت
 .  (38) أرادكم ممن أقربكم ما: يقول  فاكن ، محار

حدثنا محاد بن مسعدة عن عبد ربه بن أيب  ويف مصنف ابن أيب شيبة:  
راشد قال: اكن انلاس يف طاعون اجلارف يصلون ىلع جنائز الرجال والنساء 

فجعل النساء أمام    -فيما حيسب َعب ُد َربِّه    -متفرقني، فجاء جابر بن زيد  
 . (39) الرجال فصىل عليهم ُجيعا

 وقد سبق نقُل حديث مسند الربيع املروي  من طريقه. 

 
 . 210؛ ص التعازي واملراثي   ( 37) 

 .  180/  7بريوت/ لبنان.    - تأليف: حممد بن سعد الزهري. د. ت. دار صادر   الطبقات الكربى؛   ( 38) 

، تأليف: عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة، حتقيق: كامل يوسف احلوت.  الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار  ( 39) 

 .   8/  3اململكة العربية السعودية.    الرياض/   - هـ، مكتبة الرشد 1409:  1ط 
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فيها   إيمانية  نفحة  جابر  اإلمام  أقوال  تعاىل  ويف  اهلل  بعظمة  تذكري 
ىلع   اجلنازة  صالة  لكيفية  عملية  سرية  فيها  أن  كما  خلقه،  ىلع  وقدرته 

الطا بسبب  كرثت  الوفيات  أن  رصيح  وانلص  اجلارف، املطعونني،  عون 
وهذه مسألة فقهية حبثها    وصارت اجلنائز جتمع ويصىل عليها صالة واحدة. 

 .  (40) الفقهاء يف مصنفاتهم

 ( موجة الوباء العالم اثلاين يف اذلاكرة العمانية:  2
الوباء  ظهر   سنة  هذا  أوروبا  ثم  1347ه/  747يف  فرنسا  من  وبدأ  م، 

اإلسال وبدلان  الشام  إىل  منانترش  كثري  وأرخه  البرش،  ماليني  وحصد   م. 
املسلمني.   العرص،  املؤرخني  ذلك  أهل  مدونات  كبريا يف  بل شهد حضورا 

   الشام ومرص.خصوصا أهل 
ه( لعدد  764وقد ترجم صالح ادلين خليل بن أيبك الصفدي )املتوىف  

من أعيان الشام ومرص ممن قىض بالطاعون يف هذه املوجة يف كتابه )أعيان  
املشهور   األديب  الوردي  املظفر  بن  عمر  منهم:  انلرص(،  وأعوان  العرص 

»واكن قد     ـهيف طاعون حلب وقال فيه:749تويف    (المية احلكم)صاحب  
رأى عجائب الطاعون يف حلب، فعمل فيه رسالة أنشأها وأبدعها وسماها:  

 .  (41))انلبا يف الوبا(، ولكنه ختم به الوبا، وفجع انلاس فيه«
 

 . ذكر ما يفعل ِعنَد اجتامع اجْلَناِئز من الصالة عليها دفعة واحدة.  معارج اآلمال انظر مثال:    ( 40) 

هـ(. حققه: عيل أبو  764؛ تأليف: صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت أعيان العرص وأعوان النرص   ( 41) 

 .  679  - 677/  3دمشق/ سورية.    - م. دار الفكر 1998هـ/  1418:  1زيد وآخرون. ط 
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تويف   الشريازي  أمحد  بن  حممد  دمشق749ومنهم:  طاعون  . (42)  ـهيف 
تويف   ادلمشيق  اللبان  مرص749وابن  طاعون  وعالء  (43)  ـهيف  ابن  .  ادلين 

. وحممد بن عيىس الرياين تويف  (44) يف طاعون دمشق  764اآلمدي مات سنة  
. ثم تبعهم مؤلف الكتاب خليل بن أيبك الصفدي  (45)  ـهيف طاعون غزة764

املغريب ابن بطوطة    واكن الرحالةُ  ـهبالطاعون يف دمشق.  764نفسه فتويف سنة  
شاهد  779)ت ومحص ه(  حلب  يف  الطاعون  ضحايا  ىلع  وغزة   ا  ودمشق 

 .(46) وبيت املقدس 
 ـهفرغ احلافظ  833وتيجء، ويف سنة  حواستمرت موجة الوباء هذه ترو

بذل املاعون  ه( من كتابه: )852ابن حجر أمحد بن يلع العسقالين )املتوىف  
  (، ُجع فيه األحاديث الواردة يف الطاعون ورشح غريبها. يف فضل الطاعون

واخترصه السيويط )املتوىف  ه(.  871  )املتوىف  املناوي وخلصه حيىي بن حممد  
وجرى  (.  رواه الواعون يف أخبار الطاعون  ه( يف كتابه املسىم )ما911سنة  

 ىلع منواهلم كثريون بني ُمسهب وموجز. 
 

 .  256/  4أعيان العرص؛    ( 42) 

 . 299/  4أعيان العرص؛    ( 43) 

 .  301/  3أعيان العرص؛    ( 44) 

 . 42/  5أعيان العرص؛    ( 45) 

تأليف: حممد بن عبد اهلل    )حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار(؛ طة املسامة  انظر: رحلة ابن بطو   ( 46) 

م.  1997هـ/  1417:  1هـ(، حتقيق: عبد اهلادي التازي. ط 779اللوايت الطنجي املعروف بابن بطوطة )ت 

 .   179/  4.  325/  1الرباط/ املغرب.    - أكاديمية اململكة املغربية 
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املغاربة:   مصنفات  املرض  )ومن  تفصيل  يف  القاصد  غرض  حتصيل 
يه الوباء اذلي رضب  ه( ذكر ف770البن خاتمة املري األنصاري )ت  ( الوافد

ل احلديث عن بدلان املرية وتلمسان  ه، وفص  749األندلس واملغرب سنة  
جا وألَّ وما  )تعارِصُ مُ   َف ورها.  اخلطيب  ابن  ادلين  لسان  رسالة:  776ه  ه( 

   (.مقنعة السائل عن املرض اهلائل)
يُ  مستقل يف املوضوع مع أنه اعىن هو    عن ابن خدلون تأيلف    ر  ثَ ؤ  ولم 

  ن  ومِ .  (47)ه749شيوخه يف وباء سنة    نفسه منه، عندما تويف وادلاه وأغلُب 
،  تويف بسببه من أهل األندلس: ابن منظور ؛ صاحب لسان العرب   ن  أشهر مَ 

  .(48)  ـهيف مالقة باألندلس 750اذلي قىض حنبه سنة 
هذا   يف  املغرب  إباضية  تراث  لومن  قصيدة  أيبابلاب:  يخ  ابلقاء    لش 

َواِِغ   ه( يف رثاء علماء جزيرة  751شوال    10اجلريب )ت  يَِعيش بن موىس الزَّ
 .  (49)ه750جربة اذلين ماتوا بالطاعون سنة 

 
هـ(. عارضه  808كتبه: عبد الرمحن بن حممد بن خلدون )ت   التعريف بابن خلدون ورحلته غربا ورشقا.   ( 47) 

م. الدار  2006:  1بأصوله وعلق حواشيه: حممد بن تاويت الطنجي. راجعه وأعده للنرش: إبراهيم شبوح. ط 

 .  19،  15العربية للكتاب، والقريوان للنرش/ تونس. ص 

 .   260/  6للزركيل  األعالم؛    ( 48) 

فرحات بن عيل اجلعبريي.    ؛ تأليف: سامل بن يعقوب. إعداد: تاريخ جزيرة جربة ومدارسها العلمية انظر:    ( 49) 

 . 232تونس. ص   - م. رساس للنرش 2006:  1ط 
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بدلان   يف  الطاعون  هذا  تناولت  عديدة  حديثة  دراسات  وثمة 
 . (50) اإلسالم 

والش مرص  علماء  دلى  الكبري  احلضور  هذا  مقابل  واملغرب    ام ويف 
ذلك إىل عدم    مانية، وال أدري هل مردُّ ا يف اآلثار العُ لم أجد هل ذكر    واألندلس

 وصوهل إىل ديار عمان، أو هو إغفال من املؤرخني العمانيني؟ 
اثلامن   ا كبريا يف تدوين اَلاريخ العماين، والقرنُ حًّ والواقع أننا نعاين شُ 

نة  سواء من حيث األخبار اَلارخيية املدو  يف نظري هو أفقر القرون بامتياز،  
عنه، أو من حيث املصنفات العلمية املؤلفة فيه. وقد سبق يل حترير جدول  

األعيان   حتفة  بني  )تيوازن  الساليم  األعيانه(  1332لإلمام   وإحتاف 
عن لك قرن، وجاءت    يف حجم املادة اَلارخيية  ه(1420للشيخ ابلطايش )ت
 املحصلة كما ترون: 

 
م( يف املصادر التارخيية األندلسية واملغربية، وأثره  1446  - 1349هـ/  850  - 750طاعون سنة ) انظر مثال:    ( 50) 

  بقلم: مرتىض عبد الرزاق جميد، وحسي إبراهيم حممد. بحث منشور يف جملة جامعة تكريت عىل احلركة العلمية.  

وباء الطاعون وأثره  فام بعدها. و:    186م. ص 2016/ أيلول 9/ العدد  23للعلوم اإلنسانية/ العراق. املجلد  

اململوكي.  القاهرة يف العرص  الرتبية    عىل مدينة  بقلم: فتحي سامل محيدي. بحث منشور يف جملة أبحاث كلية 

الطاعون  و:    فام بعدها.   455م. ص 2013/ لسنة  4/ العدد  12جامعة املوصل/ العراق. املجلد   - األساسية 

 ( )ت 1351  - 1347هـ/  752  - 748األسود  األنصاري  خامتة  ابن  األندليس  الطبيب  بني  هـ/  770م( 

؛ بقلم: حسام حممود املحالوي. بحث منشور يف جملة  دراسة وثائقية مقارنة   - روبا م( وجامعات وأطباء أو 1369

م،  2020عدد يوليو    جامعة القاهرة/ مرص.   - التي يصدرها: مركز البحوث والدراسات التارخيية   وقائع تارخيية؛ 

 فام بعدها.    43اجلزء الثاين/ ص 
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عدد صفحاته يف  الزمان 

 حتفة األعيان 

نسبتها من 

جمموع 

 الكتاب 

عدد صفحاته يف 

 إحتاف األعيان 

نسبتها من 

جمموع 

 الكتاب 

 %9.5 ص80 %21.5 ص86 املقدمات والقرن األول

 %8.3 ص70 %11.5 ص46 القرن الثاين

 %4.9 ص42 %35 ص141 القرن الثالث 

 %10.8 ص92 %5 ص20 القرن الرابع

 %6.7 ص57 %10 ص40 القرن اخلامس 

 %9.3 ص79 %5.5 ص22 القرن السادس 

 %6.5 ص56 %0.5 ص2 القرن السابع

 %1.4 ص12 %3 ص12 القرن الثامن

 %18.7 ص159 %2.5 ص10 القرن التاسع

 % 23.9 ص203 %5.5 ص22 القرن العارش 

  ص850  ص400 جمموع الصفحات

يف القرون    ِن ي  رَ دَ ص  وعند اَلأمل يف اجلدول نالحظ نقصا مشرتاك بني المَ 
ابلطايش إىل استدراك انلقص يف    الشيخُ   َق فِّ السابع واثلامن واَلاسع، وقد وُ 
ما، لكن    عَ فَ القرن اَلاسع بدرجة كبرية، ورَ  السابع نواع  القرن  بيق    نسبة 

اخللل قائما يف القرن اثلامن. وهذا القرن يشّك ثغرة كبرية يف تارخينا ويف  
 تراثنا.  
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 ( موجة الوباء العالم اثلالث يف اذلاكرة العمانية:  3
يم »طاعون نلدن« النتشاره بها؛ يف القرن  ظهر يف أوروبا، وسُ هذا الوباء  

امليالدي.   عرش  السابع  اهلجري/  عرش  سنة    وأشدُّ احلادي  اكن  موجاته 
،  م، حصد آالف األرواح يف وقت قصري1665  -1664ه/  1075  -1074

  – حسب مطالعيت    –. ولم أجد هل صدى  وُدونت عنه كتابات غربية كثرية
اجلرََب يت   املؤرخ  أشار  وقد  العرب.  بدلان  من  يشء  يف  وال  عمان،  يف 

دن،  ه( إىل وقوع طاعون بمرص بعد حنو قرن من تاريخ طاعون نل 1237)ت
 .  (51) ه، ولعله امتداد هل1171وذلك سنة 

يف كتاب )علماء جربة( ىلع ذكر الطاعون واألوبئة الواقعة    ثم وقفُت 
ه، 1014يف القرن احلادي عرش اهلجري، أوهلا سنة    جبزيرة جربة )يف تونس(

سنة   سنة  1031ثم  ثم  سنة  1052ه،  ثم  الطاعون  1073ه،  هذا  ويف  ه، 
سم بن حيىي الويراين اآلجييم اخلريي؛ شارح نونية أيب  األخري تويف الشيخ قا 

احلياليت   أمحد  بن  سليمان  الشيخ  ذكره  ما  خالصة  هذا  اَلوحيد.  يف  نرص 
، واستدرك عليه الشيخ حممد بن يوسف املصعيب  (52) اجلريب صاحب الكتاب

 
الرتاجم واألخبار؛    ( 51)  الرمحن عجائب اآلثار يف  هـ(. حتقيق: عبد  1237بن حسن اجلربيت )ت   تأليف: عبد 

 .  404/  1القاهرة/ مرص.    - م. مطبعة دار الكتب املرصية 1997:  1الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم. ط 

هـ( يف ذكر علامء جربة وأماكن  1099املسمى: رسائل الشيخ سليامن بن أمحد احلياليت اجلريب )ت علامء جربة؛    ( 52) 

يف أيامهم وجمالسهم العلمية رمحهم اهلل تعاىل )ومعه مالحق متممة(. حتقيق:  أرضحتهم واحلوادث التي وقعت  

 .  56بريوت/ لبنان. ص   - م. دار الغرب اإلسالمي 1998هـ/  1418:  1حممد قوجة. ط 
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سنة  ه(  1207)تاجلريب   القرن،  هذا  يف  الوباء  من  األخرية  املوجة  ذكر 
 ويه السنة اليت تويف فيها احلياليت.   ، (53)  ـه1099

 ( موجة الوباء العالم الرابع يف اذلاكرة العمانية:  4
يف الصني مطلع القرن اثلالث عرش اهلجري/ اَلاسع    ت هذه املوجةظهر

وانتقل امليالدي،  وطأته   ت عرش  واشتدت  آسيا،  دول  بقية  اهلند،    اإىل  يف 
واستمر  تحَّت وصل  توشاع وأوروبا.  إفريقيا  احلرب    ت دول  نشوب  حَّت 

 م أو بعدها بقليل.1914ه/ 1332عاملية األوىل سنة ال
كما    –وانلصوص العمانية عن هذه املوجة أوفر وأغزر، ويه رصحية  

 ـه وارتفاعه عنها بلعض الوقت  1236بعمان سنة    ء الوباءيف ابتدا  –سرنى  
سنة   حدود  يف  ُكيا  زال  أن  إىل  مرارا  عودته  بقليل ـه1338ثم  بعدها  .  أو 

وسأحاول رسد انلصوص هنا من األقدم فاألحدث، يلتصور القارئ أوقات  
 انقشاعه. وتفشيه  

 العالمة أبو نبهان والوباء:  •
سنجد أنه يوافق السنة    هذه املوجةأ الوباء يف  إذا نظرنا إىل تاريخ مبتد

قبل األخرية من عمر الشيخ العالمة أيب نبهان جاعد بن مخيس اخلرويص  
ه(، ولم أجد عنه شيئا مأثورا مكتوبا حول هذه  1237ذي احلجة    3)املتوىف  

 
يف بعض أحداث جزيرة    هـ( 1207)ت   رسالة الشيخ حممد بن يوسف املصعبي ملحق به:  املصدر نفسه؛    ( 53) 

 .   100. ص جربة 
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يذه الشيخ  احلادثة، ولعل كرب سنه آنذاك حال دون ذلك، غري أن ودله وتلم
 قوهل وصنيعه يف هذا األمر. نارص بن أيب نبهان نقل نلا 

من   السنن(  أحاكم  يف  املنن  )لطائف  كتابه  يف  أورده  ما  ذلك  فمن 
عن انليب صىل  »:  (54)أحاديث الطاعون؛ نقال عن اجلامع الصغري للسيويط

اهلل عليه وسلم: )الطاعون غدة كغدة ابلعري. املقيم بها اكلشهيد، والفار  منها  
أعدائكم من اجلن. غدة    شهادة ألميت ووخز  )الطاعوناكلفار  من الزحف(.  

كغدة اإلبل خيرج من اآلباط واملراق. من مات فيه مات شهيدا، ومن أقام  
)الطاعون   الزحف(.  من  اكلفار   منه  فر  ومن  اهلل،  سبيل  يف  اكملرابط  فيه 

 وانلفساء شهادة ألميت(.  واحلرق رق وابلطن غوال
فال يصح  منه  أما الفرار  »ما تقدم:    قال الشيخ نارص بن جاعد معلقا ىلع

  – رمحه اهلل    –نىه عنه صىل اهلل عليه وسلم مطلقا، وقد وََجَد وادلي  أن يَ 
إذا نزل بها اجلدري    هو وأهله وأوالده  هذه األحاديث، واكن خيرج من ابلدل

ولم يعزهل أهله، وال نهض عليه أهل ابلدل بعزهل. وأما إذا اكن يعرس عليه 
رج عنه وال معه موضع يعزتل عنهم وعنه ووقف رضورة وليس هل ماكن خي 

 فال بأس عليه. وإذا اكن معروفا أنه يُعدي فليس هل أن يتعرض هل.  

 
  - 401. ص 15رقم   - خزانة الشيخ كهالن بن نبهان اخلروص   خمطوطة لطائف املنن يف أحكام السنن؛ انظر:    ( 54) 

402  . ( كتاب  يف:  منقول  الرشيعة والنص  ط قاموس  السعدي.  مخيس  بن  مجّيل  للشيخ  هـ/  1404:  1(؛ 

م.  2015هـ/  1436:  2. ط 123  - 122/ ص 12ن. ج م. وزارة الرتاث القومي والثقافة/ سلطنة عام 1984

 .  158  - 157/ ص 12مسقط/ سلطنة عامن. ج   - مكتبة اجليل الواعد 
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تأيت يف املرء فتلبث  الوباء؛  بعلة  ابتليت ُعمان وغريها يف زماننا  وقد 
، وِمن خلفه  الراحئة  يخرج من أعاله يقء  ُمننتفتصهر ما يف بطنه،  وقليال  

كذل  قليالَحَدث   يقف  من  ومنهم  ساعته.  من  فتهلكه  أيام    ك،  ثالثة  إىل 
ه. ويف كتاب رشح األسباب:    ن  مَ فتهلكه، وربما قليال   ن ها ال  أتأتيه وال تِض 

هالكها  مع إن ها لو أهلكت املربودين باالعتدال  أ تِض  املعتدلني يف الربودة، و
إنسان   من  األرض  وجه  ىلع  تركت  ما  سواهم؛  اللنب   .ملن  رشب  وينفعها 
ا إال  إذا . عن انلاس  وحده  خال  املمخوض، وأن يكون ىلع أنفه اكفور  دائم 

ناس  يغسلونه ماتوا معه إال ما شاء اهلل،  ألك  من مات وسار    ؛وصح  ذلك معنا 
ا رشبوا اللنب ووضعوا الاكفور ىلع األنف خف     . «املوت عنهم فلم 

ة  أخرى، ثم   (55)1236  »وجاء يف عمان سنة إىل أن قال:   ، ثم  جاءهم مر 
ا من احلاج  يف  1247جاءهم يف سنة   ، ويف هذه السنة أهلك اثين عرش ألف 

ع، وجاء  فَ فيه نَ   هم  َمن  منع بدله عن    ن  مىن، ويف غريها أكرث من ذلك منهم، ومَ 
ة اثلاثلة   ، ويف املر  ات  ولم يمت منه جمويس  جنوم مت صل    ترايمأعقبه  ثالث مر 

  (56)[1248]سنة   ُجادى اآلخرةمن شهر   19بعضها ببعض، وذلك يوم يللة 
نهار، وبيق كذ الليل كأن ه  الليل،    لكصار  ل  أو  األمر إىل نصف انلهار من 

ا ألف  القليل،  وأعقبه الطاعون فأفىن من ابلرصة تسعني  ، ولم يبق منهم إال 
 بلتة«. إنسان اووصل إىل بوشهر فلم يبق منها 

 
 . وهو خطأ ناشئ من عدم التفريق بي كتابة األربعة والستة يف املخطوط. 1234يف املطبوع من القاموس:    ( 55) 

 . بياٌض يف املخطوط، وما بي املعكوفي زيادة من املطبوع   ( 56) 
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وليس يف هذا انلص تبيان موقف الشيخ جاعد من الطاعون احلادث  
ه، إنما فيه بيان موقفه عموما من اجلدري وما شابهه. وقد رسد  1236سنة  

ايشة  الشيخ نارص ُجلة من اَلطبيقات الفقهية املرتتبة عليه من خالل مع 
وادله هل، مع إسقاطها ىلع واقعة الطاعون، وحبث اخلالف حول مسألة انتقال  

 
َ
  د ال، وجواز الفرار من الطاعون، واالعزتال عن انلاس عن  و  املرض بالعدوى أ

 حدوثه.    

 العالمة ابن أيب نبهان وتشخيص الطاعون:  •
األخرى يف هذا اجلانب قوهل يف    بن أيب نبهان  الشيخ نارص   من نصوص 

الوباء:   تفسري  الظلم( يف  من  العلم واخلالص  بنور  )اإلخالص  »يه  كتابه 
شهر   يف  عمان  يف  وجاءت  اهلالك،  رسعة  يف  بالطاعون  الشبه  قريبة  علة 

سنة   شهور  من  أهل    1236رمضان  ثلث  من  قريبا  انلاس  من  وأهلكت 
األرض، وأوهلا من بدلان  عمان، ولم تزل كذلك ترسي يف لك سنة يف أقطار  

العجم  وأرض  ومرص  الشامات  أرض  إىل  عمان  إىل  اهلند  إىل  انلصارى 
ابلدلان من  من    ،وغريهن  عنها  احتىم  ومن  بالراحئة،  بعضهم  إىل  وتنتقل 

  .«ابلدلان بعضهم نفعهم االحتماء
و أعراضها  وذكر  صها  شخ  عالجهاثم  وأسايلب  عدواها  قال:  ف   طرق 

ي ة، تتودل بفساد اهلواء بعفونة نارية، أو من جيف  ويه علة حارة نارية سَ » م 
، فتدخل يف قلب اإلنسان باالستنشاق  كثرية يف ماكن عفن حار يابس سَ  يم  

ا قليال  ا مثلها أهلكته يف احلال، وإن اكن بارد  من األنف، فإن اكن القلب حارًّ 
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 تزيد  وأهلكته، واغبلها ال ةا أو يومني أو ثالث منحرف الطبع أقامت فيه يوم  
ا أو  ىلع اثلالثة األيام، وإن اكن أقرب إىل االعتدال يف الربودة أقامت فيه ثالث  

أقل، حَّت إىل نصف يوم، ثم جيد العافية، وإن اكن معتدل الربودة لم تؤثر فيه،  
 فيه.  ن  ولو أقام عند مَ 

وعفونتها؛  وسميتها  ومن عجائب أمرها أنها مع قوة حرارتها وناريتها  
َمن دخلت فيه ال جتده إال بارد اجلسد، ويه مع قوتها يف احلرارة تصهر ما يف  
ابلطن يف احلال، فتخرجه من أعاله من الفم، ومن األسفل موضع احلدث،  

ب، وشدة حب  مننت الراحئة رقيقا  شديد انلتونة، وذلك لرسعة إفسادها للقل
اكذلي يقرب من املوت اذلي به تذهب حرارة احلياة، يلربد بذهابها    ،تعلقها به

 منه اجلسد. 
فيها أنفه، فّك من وضع    :وأنفع ما رأيناه  الاكفور ىلع  يداوم وضع  أن 

لهم ويقربهم  يلغس  إيلهم ]يعين اهلالكني من الطاعون[  الاكفور يف أنفه وذهب  
نفع   وجدنا  ولكن  يصبه،  ىلع  لم  يزيد  ما  بدلاننا  من  ارحتل  بعدما  هذا 

 . (57)اثللث«
ويف العبارة األخرية أنموذج ُجيل ملمارسة اَلجربة يف إثبات انلظرية،  

يملك حس    والشيخ نارص بن أيب نبهان أحد ابلارعني يف هذا املجال، فهو
واملالحظة،   اجلانب  وظَّ قد  واإلدراك  خدمة  يف  ومشاهداته  معايناته  ف 

 . انلظري 

 
 . 169. ص 3243رقم    - دار املخطوطات   اإلخالص بنور العلم واخلالص من الظلم؛ خمطوط    ( 57) 



55 

 

 



56 

 

ورد  يف املعىن نفسه،  بقلم الشيخ نارص بن جاعد اخلرويص  تقييد     وثمة 
َذَكَر    ،زانة القايض محود بن عبد اهلل الراشدي(خب؛  58يف آخر املخطوط )رقم  

  وأنه   َصن َعتَه،  َووََصَف   –  ُعمان  أهل  بلغة  الكيذا  وهو   –فيه رشاب الاكذي  
ال: »وقد عمله وادلي ألوالده ق  ثم  اجلدري،  ملرض   وينفع  احلرارة  من  ينفع

فَصحَّ فِع لُه، وأما أنا فَُجِدر ُت ولم حيِضين هذا ادلواء، وقد عملتُه للسلطان  
ا«. ا عظيم   سعيد بن سلطان عن احلرارة فوََجَد منه نفع 

 يق: ز  الطاعون يف كتابات ابن رُ  •
يف    يعد األديب الاكتب محيد بن حممد بن رزيق انلخيل؛ مؤرخ عمان

 وقد ذكرالقرن اثلالث عرش، ويكاد يكون أدركه من مبتداه إىل منتهاه،  
)بدر اَلمام يف سرية السيد اهلمام سعيد بن سلطان    هكتابحدث الطاعون يف  

اإلمام(   السنة    فقال:بن  هذه  واملئتني  ويه    –»ويف  واثلالثني  الست   سنة 
احلادث    –واأللف   الطاعون  ا، واكن هذا  ها ُجيع  فَعمَّ بُعمان  الطاعون  وقع 

غري الطاعون اذلي يأيت ىلع اصطمبول الروم والشام وبغداد وابلرصة، بل هو  
لُح من دبره، حَّت   ُرج اليقُء من فمه، والسَّ َهر بطن اإلنسان، فيَخ  طاعون  يَص 

يومني أو ثالثة    يموت من إصابة ذلك ادلاء يف احلال. ومنهم من يموت بعد
 أيام.  

فمات من ُعمان خلق    –أاعذنا اهلل من ذلك    – ولم يسلم منه إال القليل  
والسند   اهلند  يف  املذكور  الطاعون  هذا  ووقع  اهلل،  غرُي  عَدَدهم  حُيِص  ال 
وابلحرين   والكويت  فارس  وعم  والفرنسيس،  اإلجنلّي  وبدلان  ومكران 
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منه خلق ال حي فمات  توام،  وأرض  اخلالق جل  والظاهرة  ِص عددهم غري 
 .  (58)وعال«

 
هنا شاهد عيان ىلع احلدث، ولم أفهم كيف جعله خمتلفا    اكتب انلصو

والعراق والشام  اصطمبول  طاعون  وفيات  .  (59) عن  يف  القول  أطلق  وقد 
 الوباء، مؤكدا أن خلقا كثريا هلكوا بسببه. 

نَ  القحطانية(  )الصحيفة  اآلخر  كتابه  هذا    صَّ ويف  ضحايا  أحد  ىلع 
الطاعون، فقال عند ذكر شعراء القحطانيني من ُعمان: »الشيخ األصم سيف  
بن نارص بن سليمان املعويل املسلمايت؛ الشاعر األديب. اكن جيد األلفاظ  
زي   وهو يف  للنرث،  من صياغته  أحكم  للشعر  وانلرث، وصياغته  انلظم  يف 

 
؛ املطبوع ملحقا بكتاب )الفتح املبي يف سرية السادة  بدر التامم يف سرية السيد اهلامم سعيد بن سلطان بن اإلمام   ( 58) 

 . 536عامن. ص م. وزارة الرتاث القومي والثقافة/ سلطنة  1992هـ/  1412:  3البوسعيديي( ط 

بقلم: لقاء شاكر الرشيفي. بحث    م وأثره عىل احلياة العامة يف بغداد. 1831الطاعون عام  انظر لالستزادة:    ( 59) 

 فام بعدها.    177م. ص 201آذار    - منشور يف جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية/ العراق. العدد األول 
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املال، ولم حيظ بشعره ىلع نائل الفقراء يف اَلواضع للناس، صفر ايلدين من  
من انلاس، مع كرثة إهلاجه بنظم الشعر وبعثه إىل األكابر به. وحسنت بيين  
وبينه الصحبة، فهو إذا جاء إىل مسقط زارين وامزتج يب امزتاجا ُكيا، وإذا  

امزتجت به امزتاجا ُكيا. وجعلت زياريت إيله أرساال.    ( خنل)  أنا وصلت إىل
 ن نظمه، وأسمعته بعض شعري...وقد أسمعين كثريا م

عم   اذلي  الوبايئ  بادلاء  مسلمات  يف  املذكور  سيف  الشيخ  تويف  وقد 
 .  (60)   عمان وسائر ابلدلان وذلك يف سنة الست واثلالثني واملئتني واأللف...«

 شهادة حية من قلب احلدث: •
: هذا انلص  عن هذه املوجة  من أهم انلصوص العمانية وأكرثها تفصيال

يف   يلع  الوارد  بن  اعمر  للشيخ  خمطوط  وهو  املستقيم(،  )الرصاط  كتاب 
(. وقد َورََد انلصُّ يف خاتمة رسالة للمؤلف  ه1253شعبان   15ت  العبادي )

سأهل، وسىم الرسالة: )االستعداد وابللغة والزاد يف حقوق    كتبها جوابا لسائل  
له سوء أحوال أهل زمانه، فقال  الوادلين واألوالد(. وشىك يف آخرها إىل سائ 

مين عن    ه لك حاكية  تُ م  سَ مان ىلع معىن ما رَ »فلم تزل عُ ضمن الكم طويل:  
يُ ، منذ ذلك الزمان والعرص واألوانوسماع أذن    رأي عني   ظهر هلم ... واهلل 

من وسائط نقمته شائبة يف احلروث فساد ا، ويف اَلجارات خرسا، ويف األسفار  
 

م. حتقيق: حسن حممد النابودة. دار  2008هـ/  1429:  1البن رزيق النخيل. ط   الصحيفة القحطانية( كتاب )   ( 60) 

من الطبعة املذكورة، وفيه أخطاء كثرية، لذا    409  - 406/ ص 3بريوت. والنص موجود يف ج   - البارودي 

 اضطررُت إىل مراجعته من النص املخطوط بقلم املؤلف. 
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ا وكرسا... وُهم ىلع معصيته يغدون ويروحون، ُصمٌّ بُكم  ُعيم   فهم ال  خطر 
 يرجعون.  

يف   هو  اذلي  والقدُر  املعلوم،  والقضاُء  املحتوم،  األجُل  منهم  دنا  حَّت 
ه املختوم، وذلك يف انل صف اآلخر من شهر شعبان من اعم ستة  مكنون رس 

وثالثني ومئيت وألف سنة، إىل انلصف األول من شوال؛ أرسل اهلل ىلع أهل  
غري   متصل  ولكنه  هذا،  قبل  بلغنا  فيما  األمصار  سائر  ىلع  حَّت  ُعمان 
الشهر   دخول  دنا  أن  ا  لم  نذكره  اذلي  هذا  ُعمان  يف  َن  تمكَّ وقد  منفصل، 

 املبارك، وهو شهر رمضان.... 
فتح اهلل ىلع انلاس باب ا من أبواب نقمته وأظهر، فكشَف هلم عن ساق  

وأبرز هلم   العقيم،  الريح  من  نفخة  فنفخ هلم  نار  لسطوته وأشهر،  فحة من 
اجلحيم، فلم تزل انلفخة تهب ىلع تلك اللفحة حَّت دخلت بقضائه وقدره  

إظها  املوجب  وابلاس،  السوء  منها  هم  فمسَّ انلاس،  من  خلقه  أجواف  ر  يف 
اإلياس، فإذا يه يف بطونهم تعرص األعضاء واألمعاء والعظم، وتصهر اللحم  
فال  القليل،  غري  الكثري  املاء  يرشب  األسباب  بتلك  املصاب  فرتى  وادلم، 
يروى، والعود منه يارس  قد ذَوى، فيموت عطشا وهو يزنع بماء عصري جوفه  

ا.    من فيه وخلفه دم 
ته خيرج منه املاء انلاضح فيرشب  قد شاهدُت كثريا من املصابني، فرأي 

عدة من األواين الكبار ماء يف ساعة فال يروى حَّت يموت. وكثري  من هؤالء  
ال َيُعون إال واملوت قد أفجأهم. والقليُل ممن أتاه هذا فعاش، وَمن اعش منهم  
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فلينبئ عما قد غشيه بصحة عقله. فيقول كأن نار ا يف جوفه تصهر أمعاءه.  
 يل من حَييا. والقليل من القل

ولقد أصيَب بهذه العلة من أهل نزوى مقدار تسعمئة نفس أو يزيدون  
العام   هذا  من  رمضان  شهر  انقضاء  إىل  شعبان  من  األخري  انلصف  من 
قلة عدد، وضعف سيع ومدد، وشمول وهن   بهم من  ما  املذكور، وهم ىلع 

ازل بعدهم  وذلة، وربما لم يبق بها بعد هؤالء إال انلصف أو أقل، فبقيت املن
خاوية، وديارهم خايلة، وربما الكثري من ابلدلان والقرى من ُعمان وغريها  
أعمارهم،   قرصت  قد  ذاهبة،  وساكنها  خاوية،  برحت  قد  األمصار  من 
أحواهلم،   وأقواهلم، وخبث  أفعاهلم  أعماهلم، وقبيح  بسوء  آجاهلم،  وترصمت 

 وأوئلك هم وقود انلار.  
بن اعمر  الشيخ  ]وهو  انلاسخ  األمر    قال  هذا  عمَّ  الريايم[:  سليمان 

وهلم  األوزار،  من  املربؤون  أوئلك  األطفال  من  وكثريا  واألتقياء،  األشقياء 
الرباءة من انلار، وما سمعنا أن بقعة من عمان لم يصب أهلها هذا ابلالء،  
ما خال بدل مقزح وبدل سيجا وما حواه جبل بين ريام، إال اذلين نزلوا الوطا  

، هجمتهم نازلة وفاتهم، وقد عرفُت وشاهدُت إخوانا شي عوا لقضاء حاجاتهم
أرتاب   ال  َمن  وسمعُت  والظهر،  بالعرص  جنائزهم  وشيعنا  ضىح  اجلنائز 
بصدقه من أهل خنل سبعمئة أو يزيدون، ومن بدل املعاول قيد ألف، وابلدلاُن  

هلل  احلار ات أكرُث مصاب أهلها، وأهل اجلبل صادفتهم السالمة بربد اهلواء. وا 
 أعلم.
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وقد   واملقابر،  املغاسل  يف  ونهاري  يليل  بالرتدد  املبتىل  وإين  رجع:... 
لعدم   الزم  يلع  وأكرثه  والفضيلة،  الوسيلة  طلب  رضورة  ذللك  خرجُت 
القائمني به دوين، وكثري من املوىت كنُت ويلا هلم، ال أجد أحدا غريي من  

 هذه العلة من  ف يف بييت رصع أهل داري يف جواري، وأنا مع ذلك املخلِّ 
األهل واألقارب والعيلة، فكم من وجيع منهم يقايس شدة اآلالم، وكم من  
رصيع يعالج سكرات احلمام، وكم من ميت مطروح منتظر به احلاملني هل،  
ممن   وكثري  والفاقة،  املشقة  من  وعليه  فيه  هم  مما  اإلفاقة،  منهم  به  مرتقب 

مما نفخ جبوفه من نفخات تلك    حُيمل من السبل واملقابر ميتا أو مغشيا عليه
 انلار. 

وكم من األموات بغري قرية نزوى قد ماتوا قتىل أهليهم، لرتكهم إياهم 
قرسا،   بيوتهم  من  بهم  والقائمني  خيرجونهم  منهم  وكثري  ا،  عطش  يموتون 
الفيايف   ألقوا يف  األموات  من  وكم  الشمس،  الصحراء من حر  فيموتون يف 

م القائم فيهم سنن اإلسالم يف املوىت. وذلك من  واألقفار، تأكلهم السباع، لعد
شدة الروع والرعب يف قلوبهم، والفراق من مألوفهم وحمبوبهم، وورود احلمام  
املعايص   بأقذار  املتلوثون  أنهم  بأنفسهم  العاملون  وهم  عليهم،  وهجومه 
اإلرصار،   أسوار  وبينه  بينهم  ورضبت  املتاب،  أبواب  رجتت  وقد  واآلثام، 

بينهم   عليهم وحيل  فعميت  االغرتار،  بغيهب  واالستغفار  اإلنابة  وبني 
سواء   عن  وأضلوا  وضلوا  وصموا  فعموا  األبصار،  منهم  وأظلمت  األنباء، 

 السبيل. 
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قال انلاسخ: أكرث هذه األموات ماتوا من العطش؛ منهم من منعوهم 
  أهلهم املاء شفقة عليهم، ألن بعض املتحدثني زعم أن املاء مِضٌّ بهذه العلة. 
لقد   اسقين  ابنه:  يناديه  جُماوري   أحد  شهدُت ىلع  وقد  ذلك.  وهو خبالف 
فقال: ال؛   ليسقيه  فنصحته  يبيك ىلع رأسه.  العطش. واألب  أحرق كبدي 
خوفا عليه من املِضة بظنه. فمات رمحه اهلل وهو ابن عرش سنني. ومنهم َمن  

فرادى. وال    ال يقربوهم أهلهم خوفا أن يستعدوا منهم متجنبني العلة، فماتوا 
ر باملاء بقرية إزيك إال اثنني أو ثالثة، وذلك رأي متعلميهم   أعلم أن ميتا ُطه 

 .(61) «عن الِضر بالبرش لزعمهم املعاداة واهلل املستعان
اكتب هذا انلص: هو الشيخ اعمر بن يلع العبادي، مع تعليقات للشيخ  و

اعمر بن سليمان الريايم )ناسخ املخطوط(. وقد استوىف تفصيالت وافية عن  
 ـه)=  1236احلادثة، فذكر تارخيها منذ منتصف شعبان إىل منتصف شوال  

يويلو   منتصف  إىل  مايو  مع  1821منتصف  احلادثة  وقوع  يعين  وهذا  م( 
 اب دخول الصيف.  اقرت

أما ماكنها فبدلان ُعمان بصفة اعمة، وىلع األخص: نزوى، وإزيك، وخنل،  
نص   وقد  األخِض.  اجلبل  وبدلان  وسيجا  مقزح  باستثناء  املعاول.  ووادي 
الاكتب ىلع وقوعه يف غري أقطار ُعمان: »أرسل اهلل ىلع أهل ُعمان حَّت ىلع  

 «.  صل غري منفصلسائر األمصار فيما بلغنا قبل هذا، ولكنه مت

 
ي. بقلم الناسخ: عامر بن سليامن الريامي؛ فرغ منه  للشيخ عامر بن عيل العباد   الرصاط املستقيم؛ خمطوط    ( 61) 

ـ )بحوزيت صورة منه، وال أعلم مصدر أصله(. ص 1242ربيع األول    26بتاريخ    فام بعدها.    387ه
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بإرهاق،   املصاب  شعور  اَلايل:  انلحو  ىلع  املرض  أعراض  ووصف 
وعطش شديد، وآالم اعمة يف اجلسم، وارتفاع يف درجة احلرارة، وحرقة يف  
ا   األمعاء. ويرشب املصاب املاء الكثري فال يروى، وينفث من جوفه ماء  ودم 

 من فمه ودبره. 
أو أكرث يف نزوى، وأكرث    شخص  900: إصابة مقدار  واكن من نتاجئه 

شخص يف بدلان املعاول، ومئات    1000شخص يف خنل، وحوايل    700من  
األموات، وخلو ادليار من ساكنيها، وتكاثر جثث املوىت مع قلة من يقيم  

 فيهم حقوق امليت من تغسيل وتكفني ودفن. 

 مان:  وثمة مسأَلان أثارهما انلص، وجرى فيهما اخلالف بني أهل عُ 
 هل للماء تأثري سليب ىلع املصاب بعلة الطاعون؟األوىل:  -

فقد ذكر الاكتب أن املصاب حيس بعطش شديد فيرشب املاء وال يروى  
حَّت يموت، وأن عددا من املصابني ذهبوا ضحية منع أهليهم هلم من رشب 

 املاء، ظنا منهم أنه مِض بهم.
املصاب   - امليت  وهل  بالعدوى؟  الطاعون  مرض  ينترش  هل  اثلانية: 

 عدي؟ يُ 
فقد أشار الاكتب إىل ترك بعض انلاس أقاربهم املصابني يف العراء حَّت  
من   كثريا  أن  وذكر  للمصابني،  انلاس  اعزتال  تأكيد  انلاسخ  وزاد  يموتوا، 

 غسلوا خشية انتقال املرض بالعدوى منهم إىل األحياء.  األموات لم يُ 
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الطاعون، وجدتُها بقلمه،  وللشيخ العبادي أيضا قصيدة فائية ذكر فيها  
هذه   بن يلع؛  اعمر  اهلل:  إىل  الفقري  العبد  »وقال  اَلايل:  بانلص  هلا  ر ا  مصدِّ
يقع   الواقع بعمان، وتارخيه، وما يرجوه مما  اذلريع  املوت  فيها  األبيات يذكر 

 حسب ما قد أهلمه اهلل إياه يف هذه املعاين، فقال: 
اآلزفة    ت  فَ أزِ  الكبري  امللك   من 
 

إِ   اكشفة    ن  ما  من  أمره  عن   هلا 
غرقوا  

ُ
أ املهالك  يم   يف   وانلاس 

 
املرتادفة    أمواجه   تغشاهم 

مركومة   تزل  لم  املظالم   مزن 
 

متاكثفة    ظلماتها  فوقهم   من 
أبرصت  ما  أبصارهم  رت  ُسك   قد 

 
  َ ل واجفة  مَّ لورودها  أتتهم   ا 

واستأصلت   بغتة  عليهم   فسطت 
 

والعقول    اجلهالة   العارفة  أهل 
ضرية   أو  سرية  أو  رفقة   كم 

   
جانفة    كؤوسا  ساغت  ساعة    يف 

كورة  أو  قرية  أو  حارة   كم 
 

خاشفة    طلوال  منازهلا   أضحت 
الصوم اعمة    بشهر   ((62)غرول) حلت 

 
 بعد انقراض أويل السيوف انلاصفة   

هل   ما  جتىل،  بهم  اجلليل   سيف 
 

صارفة    أكف  حلديه   يُرىج 
وغريها فاجتاح    عمان  من   شطرا 

 
الراجفة    بانلفوس  ابلقية   وبيق 

لكنها   الردى  مبارشة   ترجو 
 

اعكفة    الضاللة  ُظلَم  يف  شك   ال 
وشماهلا   يمينها  أين  تدر   لم 

 
الرادفة    ارجتاء  ىلع  املقيم   وأنا 

معقوبة  أنها  من  يب  َم  َوه   ال 
 

مرتادفة    بعدها  وأخرى   (63) «أخرى 
 

 
 .  1236)ولرغ( بحساب اجلُّمل=    ( 62) 

 .  4128القصيدة أطول من هذا، وهي ضمن جمموع يف دار املخطوطات برقم    ( 63) 
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ع فعال، وقد أدرك  قَ موجات الطاعون وَ   ِف العبادي من ترادُ عه  قَّ وَ وما تَ 
سنة   أخرى  موجة  حياته  آخر  يف  شينية،  1250هو  قصيدة  يف  وأرخها  ه، 

 .  (64) موجودة يف ديوانه

 
 

ا انظر:    ( 64)  أنوار  األفكار ديوان  العبادي. ط ألرسار ومنار  بن مسعود  للشاعر: عامر بن عيل  هـ/  1417:  1؛ 

. وراجع القصيدة  203السيب/ سلطنة عامن. ص  - م. النارش: مكتبة السيد حممد بن أمحد البوسعيدي 1996

 .  140؛ مكتبة السيد حممد بن أمحد البوسعيدي( ص 2057من الديوان املخطوط )رقم  
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 ـه: 1236تقييدات متفرقة عن طاعون اعم  •
املتناثرة عن هذا الطاعون: ما جاء مقيَّ  ا يف خاتمة  د  ومن اَلقييدات 

بن أمحد  خمطوط   السيد حممد  )املحفوظ بمكتبة  احليوان( لدلمريي  )حياة 
( خبط الشاعر يلع بن ثابت الساساين نزيل عمان:  1943ابلوسعيدي؛ برقم 

 15»وقع الطاعون بعمان، وقتل اهلل به ما شاء من خلقه. واكن وقوعه بعمان  
   ن  مَ   لِ و  . وزال منها حِبَ 1236شعبان سنة  

َ
ال حول وال  شوال. و  7ه فيها  عَ قَ و  أ

 قوة إال باهلل العيل العظيم. وكتبه: يلع بن ثابت بن يلع الساساين بيده«. 

 
الرشع   بيان  من  اثلاين  اجلزء  من  نسخة  يف  مقيدا  ورد  ما  ذلك  ومن 

(: »تاريخ بما وقع يف عمان من تقدير اهلل عز وجل. يف  7/  2السيد  مكتبة  )
ت يف اعمة عمان ُكها  بعد مئتني وألف من اهلجرة انلبوية وقع مو  36سنة  

من صور إىل الصري وابلحرين، بدأ هذا املوت آخر شهر شعبان، وجاء كرثة  
  املوت يف شهر رمضان، تموت اخللق يف الليل وانلهار، وعشية وإبكار ]كذا[، 

املوت من اعرش اغدي من شهر شوال. واهلل  لك ساعة ولك حني،    يف وُرفع 



70 

 

ألف   مخسني  من  عمان  أهل  من  ماتوا  ومسكد  أعلم.  عمان  من  وزيادة، 
ابلالء،   ]فيه[ هذا  وقع  ما  ريام  بين  إال جبل  والرشقية؛  والظاهرة  وابلاطنة 

رجال    5وسلموا أهله ]....[ مسافرة عمان، وربما ماتوا بعض من سافر بقدر  
أو أربعة رجال... كتبه األقل هلل عز وجل: هالل بن مفرج بن حيىي بن مفرج  

 الريايم بيده«.   
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)رقم املخطوط  أول  ورد  ما  أيضا:  اَلقييدات  دار   3071ومن  يف 
ومئتني وألف    36املخطوطات(: »تاريخ بما جرى يف شهر رمضان يف سنة  

استوى موت كثري يف ُجيع ابلدلان لم حيص عددهم إال اهلل سبحانه وتعاىل 
مئة   7مئة ومخسون نفس، ومن بدل بهال    9علوا كبريا، ماتوا من بدل نزوى  

آالف ومئتني، ومن بدل سيت    3مئة، ومن سحار    16ومن الرستاق  نفس،  
نفس، وهذا ُكه يف شهر رمضان. وكتبه مبارك بن مسعود بن صالح اذلي   77

 هو من أوالد بوعبدوه املنيح ]....[ بيده«.  
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وحبوزيت ورقة مفردة اشتملت ىلع تقييد مفيد حول هذا الطاعون؛ جاء  
موت  كثري، وَحلَّ يف أهل ابلدل. وأهُل اجلبال َسِلُموا  »وقع بُعَمان آفة، وفيها    فيه:

من بدو  وشاوي. وصفة موته: زوع وبطن، ما أحد ىلع أحد من كرثة املوت.  
من اهلجرة انلبوية. كتبه َسالِم بن َسي ف بن َسالِم بن   1236وهو وقع سنة  

د بن ُعَمر الُغنَي يِم  بيده«.   حُمَمَّ

 
:  ( اَلعازي واملرايثرت ين بما أورده املربد يف )وعبارة الاكتب األخرية ذكَّ 

قال أبو احلسن يف أخبار الطاعون: اذلي بلغنا من خرب الطاعون أن انلاس  »
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 انلاس  ال جيزعون فيه ىلع موتاهم كجزعهم يف غري الطاعون، وذلك َلأيس  
بعضهم ببعض، وملا يدخلهم من اخلوف، فّك إنسان خياف ىلع نفسه فيسلو  

 .(65)«الودل واألهل والقرابة عن 

 موجة الطاعون أواخر القرن اثلالث عش:  •
، سوى ما  ا عن الطاعون يف عمان حنوا من مخسني سنةثم ال جند خرب  

سنة   بعمان  طاعون  وقوع  من  الشينية  قصيدته  يف  العبادي  إيله  أشار 
 .  ه1250
طاعون يف جعالن بين    العالمة نور ادلين الساليم يف حتفته وقوعَ   رخوأ 

انعقاد  1285سنة    –ىلع اَلقريب    –بو يلع يف شهر ُجادى األوىل    ـهقبيل 
 بيعة اإلمام عزان بن قيس. قال: »

ُ
« يف مسكد  ت  ذَ خِ ولم يرتفع عنهم حَّت أ

نفسها، السنة  من  اآلخرة  ُجادى  يُ »  أواخر  أهل    ب  ِص ولم  من  غريهم 
 وهل هذا الطاعون امتداد  للسابق؟ أو هو وباء آخر؟  .(66) «مانع

ومن اَلقييدات املهمة عن وباء الطاعون بعمان أواخر القرن اثلالث  
املخطوطات دار  ادلالئل؛  خمطوط  )يف  اَلقييد  هذا  اهلجري  رقم   -عرش 

هلل وإنا إيله راجعون. قد وقع بأرض عمان ألم الطاعون، وخص    ا(: »إن1646
موصوف:   والفضائل  بالفضائل  املعروف  الشيخ  وتويف  الشان.  سمد  بدل  يف 
سعيد بن خلفان بن سهيل الرسحاين الزكواين، وكذلك الشخص: سعيد بن  

 
 .  209ص   التعازي واملراثي؛   ( 65) 

 .  193/  2القاهرة/ مرص.    - لإلمام نور الدين الساملي. د. ت. مطبعة اإلمام   حتفة األعيان؛   ( 66) 
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يلع بن سعيد، وكذلك يلع بن سالم بن يلع املحسين، وابن عمه خلفان بن 
م بن بشري، وسالم بن عبيد بن راشد، وسعيد بن سويلم، وسيف  حسن، وسال

بن عمر بن سيف، ومحودة بن مرشد، وكذلك سلوم بن محاد بن سليم، ومات  
ه.  1282من ُجاعتنا الزاكونة تسعون نفسا، وذلك يف شهر ربيع األول سنة  

نفسا. واهلل    80ومن ُجاعتنا اجلهاضم قدر  نفسا،    40ومات من الورود قدر  
 م. أعل

الطاعون،   من  السيايب  اهلل  عبد  بن  سعيد  بن  حمسن  الشيخ  وتويف 
من   كثري  خلق  تويف  وكذلك  السيايب،  راشد  بن  حممد  بن  سعيد  وكذلك 
ُجاعتنا السيابيني، وكذلك أهل بدل )بعد( بنو حمرز، تويف منهم قدر مئة روح 

اذل  وكربائنا  مشاخينا  موت  العظىم  واملصيبة  بذلك.  أعلم  واهلل  ين  وأربعة، 
والعناد؛   والظلم  الفساد  من  ابلالد  تنور  وحبمايتهم  العباد،  تقوم  بفضلهم 
مقدر.   أمر  وهذا  خلفان.  بن  وسعيد  سعيد،  بن  بن يلع  سعيد  الشخصني: 
وكذلك حل بموتهم األمر الفجيع، واحلال الفظيع، وتويف حمبنا يلع بن سالم  

ول من شهور  بن يلع، وسالم بن عبيد بن راشد، وذلك يف أول شهر ربيع األ
ه. وكتبه املحزون ىلع فراقهم: محد بن محيد بن مخيس الزكواين  1282سنة  

 السمدي، بيده الفانية ابلايلة عن قريب«. 
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برقم   ؛نارص بن راشد اخلرويصالشيخ    مكتبةيف  أيضا )   ومن اَلقييدات 
  الَودَلُ مَحَد بن سالِم بن نارص بن سليمان الكندي يللة اثلالثاء قد ُخِلَق  »  :(28

بيده ـه1282صفر    1 سالم  وادله  كتبه  الطعن.  فيها  اليت  السنة  وهذا    .«يف 
 الاكتب من أحفاد الشيخ سعيد بن أمحد الكندي صاحب اَلفسري. 
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 : العمانيني  عيون الشعراءب الطاعون  •
ه. ونقلها ذو 1236طاعون اعم  سبق االستشهاد بقصيدة العبادي يف  

م  القلوب(؛  )شفاء  يف  موجة  الغرباء  عودة  توقُّع  من  قاهل صاحبها  ملا  قا  صدِّ
ترادفت الطواعني ثالث مرات بعد تلك املرة  الطاعون مرة بعد أخرى، فـ»

 حسب الكم ذي الغرباء.  «يف عرص واحد
الشعييب سليمان  بن  اعمر  الشيخ  اآلخرة ُجادى    8ت  )  وللشاعر 

شعر  بالعامية يف ذكر الطاعون واجلدري، ورد يف    عالشهري باملطو    (ه1326
 ديوانه حتت عنوان )نشيد اجلدري(، وفيه يقول:  

انقىض  األمر  ربعنا  من  ترك   ما 
 

العمار   وطوال  ابلخت  سعاد   إال 
الشباب  حسن  يف  شبان   رو حوا 

 
صغار   بُوَحب   العوق  ها   كت هم 

ميتني    احلساب أصبحوا   بعداد 
 

ادليار   باقيت  غري  بدلنا   من 
ُكهن   يل  بالعدد  يللة   تسعني 

 
احلفار   اهليب يللة من   ما اسرتاح 

واجل  تولفن در الطعن  ُجيع   ي 
 

باليسار!   تعطل  ايلمىن  اتىق   اليل 

(67 ) 

اثلالث عرش    القرن  يف  الطاعون  إحدى موجات  إىل  يشري  أنه  ويبدو 
نصري بن نارص بن صالح ابلوسعيدي   اعرقال الشاهلجري. ومن املتأخرين  

السيد سعود بن محد بن هالل  فيها  ا  راثي    ه( قصيدة دايلة1375)ت  املنيح
الكندي حممد  بن  سليمان  والشيخ  وباء    ؛ابلوسعيدي،  بهما  فتك  الذلين 

 
الشعيبي؛    ( 67)  سليامن  بن  عامر  الشيخ  ط ديوان  املرسوري.  محد  بن  حممد  وتصحيح:  هـ/  1430:  2حتقيق 

 .   70م. وزارة الرتاث والثقافة/ سلطنة عامن. ص 2009
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سنة  الطاع بزنوى  ـهوهُ 1337ون  بإذن  .  (68) ما  قريبا  عنهما  حديث   وسيأيت 
 اهلل.

 طاعون زجنبار:  •
تاريخيَّ قَ  القحطاين  شيخ  بن  ادلين  حميي  القايض  الطاعون    د  نزول 

أنه1251بزجنبار سنة   هل  ا  بزجنبار»  ه، واصف  وقع  توثيق  «أول طاعون    ، يف 
بسبب   فقط  واحد  شهر  ابن  وهو  صغريا  الرحيم  عبد  ودله  وفاة  إثر  كتبه 

  ؛ برقم حممد بن أمحد  السيدمكتبة  الطاعون، يف ذي القعدة من تلك السنة )
1245.)   

)  ساملة ودونت   بن سلطان ابلوسعيدية  رجب    23املتوفاة  بنت سعيد 
اذلي    يف مذكراتها أخبارا عن وباء الكولريا   م(1924فرباير    29ه/  1342

بسببه   توفيت  أمها  أن  ، ويه  م 1859ه/  1276سنة  اجتاح زجنبار، ذاكرة  
( جيليفدان  تسىم  األصل،  رَسَ Dschilfidanرشكسية  من  واكنت  اري  ( 

 . (69) السلطان
 

/  4مجع وترتيب: حممد بن عبد اهلل بن سعيد السيفي. دون بيانات النرش.  كتاب النمري؛    انظر القصيدة يف:   ( 68) 

156 . 

املنشورة حتت اسم:    ( 69)  مقدمة مذكراهتا  السلطان احلياة يف قرص راجع   م( وعنواهنا: 2007)الطبعة األملانية     

Emily Ruete, Geb. Prinzessin Salme von Oman und Sansibar: Leben im 

Sultanspalast.  Memoiren aus dem 19. Jahrhundert. Die Hanse. Printed in 

Germany. Hamburg, 2007 النارشة: د. أّنجرت    . )تتضمن هذه الطبعة ترمجة وافية للمؤلفة ساملة بقلم

 (. واستعنُت يف ترمجة النص األملاين بالفاضل األستاذ: خالد العامري(. Dr. Annegret Nippaنيّبا ) 
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األجنبية    وتُكرث القول  املصادر  ونقل  من  الرقيق  جتارة  ممارسة  أن 
أثر  العبيد عرب ابلحر يف أوضاع غري صحية   املرض إىل  يف    اكن هلا  امتداد 

و عُ  َ مان،  ب رش  ن العدوى  إىل    .ها   بعضها  سعيد  وأشار  بن  تريك  السلطان  أن 
به.1305  -1287) متأثرا  مات  للسري    ه(  كريك  واكن   Sir Johnجون 

Kirk  (  1922املتوىف)معاجلة    م يف  وما دور  زجنبار  يف  بالوباء  املصابني 
 .(70) هارجاو

 ان: م   ـهبعُ 1317طاعون  •
 ـه 1317سنة    أوائَل أخرى من موجة هذا الوباء    لفحة    مانَ عُ   ت  حَ فَ ثم لَ 

(، وانتقل من العاصمة مسقط  ا )أواخر القرن اَلاسع عرش امليالديتقريب  
 كثريون. بسببه ناس   َك لَ مان، فهَ إىل اعمة بدلان عُ 

من سلطان عمان فيصل    مانية برسالة  ونستفتح حضوره يف اذلاكرة العُ 
بن تريك بن سعيد بن سلطان؛ إىل سلطان زجنبار: محود بن حممد بن سعيد  

ه، خيربه فيها بأحوال عمان  1317بن سلطان، مؤرخة يف اخلامس من رجب  
من حمفوظات   )والرسالة  الوباء  هذا  نزول  الوطينأيام  .  زجنبار(ب   اإلرشيف 

 ها: وهذا نصُّ 

 
Africa East of Exploitation The. ed(1930) 1 Coupland Reginald 1856-انظر:   ( 70) 

1890 The Slave trade and the Scramble   .    ،والسري جون كريك: طبيب ودبلومايس اسكتلندي

 مكث يف زنجبار نحو ثامنية عرش عاما، ترقى فيها إىل أن وصل إىل رتبة القنصل الربيطاين العام. 
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من فيصل بن تريك إىل جناب سيدنا وذخرنا  .  بسم اهلل الرمحن الرحيم»
وعزنا املكرم األجل األشيم األجمد املحرتم األخ احلميد: محود بن حممد بن  
سعيد؛ حرسه اهلل تعاىل وراعه، وصانه ومحاه إن شاء اهلل. سالم عليك ورمحة  

 وام.  اهلل وبراكته، وأفضاهل وكراماته ىلع ادل
ا هو السؤال عن صحة ذاتكم  فَ رقيمة الود والصَّ   (71) املوجب َلحرير

اخلاطر سائال عن احلال فإننا حبمد اهلل يف حال جيب الشكر    كَ رَّ حَتَ   ابلهية. وإن  
 عليه.

أعالم طرفنا خري من فضل اهلل، وال زاد مما نرفعه إال انتشار املرض  
بكل ابلدلان، أجارنا اهلل وإياكم رش بالئه. فبعض ابلدلان ارتفع منها،  
أن خادمك   بلغنا  وقد  سليم،  أغلبه  املوىل  لطف  من  ، لكن  باق  وبعضها 

اهلل   نارص بن سليمان اخلرويص توفاه اهلل بوادي املعاول، يف ُجلة من قىض
 أن يتداركنا وعباده بلطفه، ويرصف بالءه.   –جل وعال   –عليهم. ونسأهل  

كتبك بنا متصلة عن سالمة ذاتكم.    (72)واملأمول ىلع ادلوام تكون
  منا كتاب    مَ يبدو جلنابكم من األوامر نترشف. وقبل هذا قد تقدَّ   (73) ومع ما

زَلم حمفوظني بعناية   نرجو وصوهل وأنتم بغاية الرسور. هذا ما لزم بيانه. وال

 
 يف األصل: لتحري. ولعل األصوب ما أثبتُّه.    ( 71) 

 يف األصل: تكن.    ( 72) 

   يف األصل ُكتبت موصولة هكذا: ومعام. ولعل األصوب: ومهام.   ( 73) 
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وكتبه   تيمور.  والودل  تريك  بن  حممد  األخ  عليك  يسلمون  والسالم.  اهلل. 
 . 1317رجب  5خادمكم بأمره: حامد. بيده. 

 .  «بتارخيه حبمد اهلل تعاىل ارتفع هذا الوباء من مسكد حبسب الظاهر
ة هو وادل الشيخ العالمة  ونارص بن سليمان اخلرويص املذكور يف الرسال

بن   اإلسالم(  سيف  أراكن  )جامع  صاحب  اخلرويص،  سليمان  بن  نارص 
و)اإلرشاد إىل مهمات االعتقاد( وغريها من الكتب انلافعة، واكن من فرسان  

اكتبها    صَّ كما نَ   – . وبتاريخ الرسالة  دولة اإلمام عزان بن قيس ابلوسعيدي
 ن مسقط.  ارتفع الوباء تقريبا ع  –السلطان فيصل 

)حمفوظة يف إرشيف زجنبار    وغري بعيد عن تارخيها ثمة رسالة أخرى 
ه، 1317رجب    20بعثها: إبراهيم بن حممد بن ُجعة بن يلع؛ بتاريخ:    أيضا(

إىل السلطان محود بن حممد بن سعيد بن سلطان، يذكر هل فيها بعض األخبار  
عم  نوايح  أكرث  من  زال  الوباء:  »وأخبار  ويقول:  عمان  يف عن  وبيق    ان، 

ابلعض، واآلن يف ُجة قريات واحليل. اهلل يرصف ابلالء. والطرق ممتنعة جدا.  
يعني ربنا  متعطل.  ربنا  «.  ولك يشء  ضيق.  يف  »ولك يشء  قائال:  أردف  ثم 

الوباء واجلدري واملحل والغالء   يلطف حبانلا وُجيع املسلمني. أهل عمان 
 حالٌّ بهم. لك أزمة أعظم من أختها!«.  
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ولم    ووقفُت  األول،  منقطعة  أخرى  رسالة  ىلع  زجنبار(  إرشيف  )يف 
أعرف اكتبها، وال تارخيها، غري أن األحداث اليت ُذكرت فيها تشري إىل سنة  

يوم  1317 إىل  حىم  منه  أنواع  مطرح  يف  اعئث.  املرض  »خرب  وفيها:  ه. 
إىل   25ويموت، أو بليت ويذهب، أو جدري، أو نوع من الِضب، ولك يوم  

 مسكد أخف، حىم ساملة وبليت. يف احللل اخلارجة نادر. يف نفس. يف  30
 سداب أقل. يف روي وبورش كمطرح. يف سمائل حىم وبليت وجدري«. 

(. أما  bloatنتفاخ )=  االولم أفهم مراده من ُكمة )بليت( ولعله يعين:  
أو   اَليفوئيد. وتسىم حىم ساملة  بها حىم  يعين  أنه  فاألقرب  )حىم ساملة( 

السا )احلىم  يسببها  اذلي  ابلكترييا  نوع  إىل  نسبة   Salmonellaملة 

typhi) (74) . 
وقبل تاريخ هذه الرسائل وجدت اَلقييد اَلايل )يف بطن خمطوط اجلزء  
اثلاين من جامع اَلبيان؛ املحفوظ بمكتبة السيد حممد بن أمحد ابلوسعيدي،  

اغري  تاريخ وفاة وادلي محود بن راشد بن اعمر بن سالم ادل(: »432برقم  
 ـهواكنت 1317يللة اعرش واجلمعة من شهر ُجادى اآلخر من شهور سنة  

أاعذنا اهلل واملسلمني منها   – وفاته يف بدل الربكة، وسبب ذلك من آفة الطعن 
وحَ   – الطعن  أثر  من  ابلدلان  ماتوا خلق كثرية من ُجيع  اجلدري،    ب  وقد 

نفر من نساء ورجال. وحنن ىلع إثرهم   36وماتوا من بدل سيق يف تلك السنة  

 
دمشق/ اجلمهورية العربية    - م. هيئة املوسوعة العربية 2003:  1ط   املوسوعة العربية. انظر: جمموعة باحثي:    ( 74) 

 . 249السورية. املجلد السابع/ ص 
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الحقون. إنا هلل وإنا إيله راجعون. وكتبه احلقري إىل اهلل تعاىل: ودله عبد اهلل  
 بن حممد بن راشد ادلاغري بيده«.  
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 وأما َجع الن بين حُبََسن فقد صار ويف تتمة حتفة األعيان يقول الاكتب: »
أمُرها إىل أكابرها، حَّت نزل بِِهم ُجدريٌّ وطاعون يف سنة سبع عرشة وثالث 
مئة  وألف، فخافوا الَموت واتفقت ُكمتهم ىلع األمر بالَمعروف وانليه عن  

   .الُمنكر يف بالدهم، وخرجوا إىل ُمَصىلَّ عيِدهم واستغاثوا 
ن سالم  واتفقوا إىل رجل من أفاضلهم وهو من شيوخهم يقال هَلُ سعيد ب

ا   بن حممد، وهو أفضل أهل بدله ىلع اإلطالق، فطلبوا منه أن يكون أمري 
ُدوا عليه يف ذلك، ولَم    عليهم يأمر بالَمعروف وينىه عن املنكر، فامتنع، فشدَّ
فوه عقوبة اهلل إن  َضيََّع األمر وانليه مع القدرة عليه،  جَي علوا هَلُ ُعذر ا، وخو 

وم عهودهم  فأعطوه  منهم  وتصلََّب  فقبل  وَنىَه  وأَمَر  فيهم  فقام  واثيقهم، 
وخافهم   شوكتهم  وقويت  ُكمتهم  فاجتمعت  املناكر،  أهل  ىلع  واشتدَّ 

 . (75) «عدوُّهم

 
املحفوظة بدار   اجلزء الثان من حتفة األعيان صفحة، يف آخر إحدى ُنَسخ  11ظفرت هبذه التتمة خمطوطة يف    ( 75) 

 ( ، وهي بخط سيف بن سعيد بن عامر احلبيس، مؤرخة يف  1871املخطوطات، ورقمها  القعدة    10(  ذي 

اإلمام نور الدين الساملي؛    من إمالء هـ، ومل أجدها مثبتة يف نسخة غريها. ويغلب عىل ظني أهنا مسودة 1342

 لقرائن عدة، ليس هذا حمل ذكرها. 



86 

 

 
 احلجة الواضحة يف رد اتللفيقات الفاضحة:  •

ادلاخل    حراسا ىلع طرقات ابلدلة، للحد  من حركةأهُل املضييب    أقام 
ني أعيانها،  ، واكن ذلك بعد تشاور بإيلها واخلارج منها، جتنبا إلصابة املنطقة

الفقيه مسعود بن يلع بن سعيد بن سالم بن مخيس  ويف حِضتهم الشيخان: 
الطوِق محد  بن  يلع  بن  مسعود  يف    بن  اآلخر    8)املتوىف  ( ه1344ربيع 
 ه(.1346)توالشاعر: حممد بن شيخان الساليم 

الواقعة  وأثارت   بني  هذه  طويال  عمه  اإلمام  سجاال  وابن  الساليم 
تأيلف نور ادلين الساليم كتابه:   آثاره:  الشاعر حممد بن شيخان، اكن من 
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ة الواضحة يف رد  اَللفيقات الفاضحة(    3؛ اذلي فرغ من تسويده يف  )احلج 
اد ورشوط من  وهو يف جممله يدور حول قضايا االجته  .(76) ه1317رمضان  

 يتأهل لإلفتاء، وإنما اكنت مسألة الطاعون سببا يف إنشائه.  
إشارة إىل وفاة الشيخ سليمان بن مؤمن احلاريث    ( احلجة الواضحة)ويف  

 ور.  رس إىل   سمد الشأنمتأثرا بالطاعون، بعد خروجه من 
السجال  وأيًّ  نتيجة  اكنت  فقد  ا  ُجة،  فوائد  منه  أفدنا  أننا  ريب  ال 

ابن   حرص  فقد  حوهلا،  آراءهم  فسجلوا  العلماء  أقالم  القضية  استثارت 
شيخان ىلع مراسلة العالمة اجلزائري املّيايب قطب األئمة احممد بن يوسف  

»1332اطفيش )ت القطب:  فأجابه  برأيه،  لالستنارة  وحده ه(    ، احلمد هلل 
د بن  فسالم ىلع الشيخ حمم  ؛أما بعد   .والصالة ىلع رسول اهلل وآهل وصحبه

ن الفرار من الطاعون  أ  -   رمحك اهلل  -اعلم    حممد اطفيش قائال:اشيخان من  
، ولو لم يتيقن بوجود  وأما احلذر منه ومن مظانه فهو أمر رشيع  ،املحرم   هو

. وللقطب جوابات أخرى ىلع سؤاالت ابن شيخان يف القضية،  «...املحذور
مؤرخ يف شعبان   سؤال  بمكتبة  خمطجمموع  ) ـه1317منها جواب ىلع  وط 

 . (237 حممد بن أمحد ابلوسعيدي؛ رقم السيد
الشيخ حممد بن سليمان ابلوسعيدي سؤاال نظميا للشيخ العالمة    هَ جَّ وَ وَ 

عن محاية ابلدل من الطاعون    ه(1324)ت  أمحد بن سعيد بن خلفان اخللييل

 
لإلمام القطب احممد بن يوسف اطفيش، ضمن خمطوطات خزانة    رشح الشذور جتده ملحقا بمخطوط    ( 76) 

 وله نسخ خمطوطة أخرى عديدة.   الشيخ سامل بن محد احلارثي. 
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  بمنع القادم إيلها من ادلخول، فمال الشيخ إىل تصويب ذلك، ثم حىك رفيعة  
إيله  رفع العالمة  األديب  ها  وادله  اإلزكوي عن  سليم  بن  وسيم مخيس  أبو 

  به وَّ ر وَص ج  ؛ أنه استحب احلَ ه(1287)ت  املحقق سعيد بن خلفان اخللييل
. قال  (238)جمموع خمطوط بمكتبة السيد حممد بن أمحد ابلوسعيدي؛ رقم  

 الشيخ أمحد بن سعيد يف آخر جوابه:  
أفادنا   ذاك  بعد   من 

 
مخيس     واحتسب    فيها 

وسيم     عندنا    وأبو 
 

منتخب  ثقة     أمني 
وادلي  عن   برفيعة 

  
بِ بَ الوَ   حنيَ    ب   دَ   انَ مَ عُ ا 

بدلة   عن  هل   رفعوا 
  

فَص    واستحب  َب وَّ منعت، 
ىلع   للموىل   واحلمد 

 
وهب  كما  الصواب   نيل 

ادلين    نور  اإلمام  جوابات  فقهيةويف  نوازل  متعلقة    كثرية  الساليم 
 . (77) بواقعة الطاعون هذه

 
الدين؛ انظر:    ( 77)  نور  فتاوى  من  نامذج  الثمني  ط   العقد  احلارثي.  سليامن  بن  محد  بن  سامل  ورتبها:  :  1مجعها 

 .  483/  1القاهرة/ مرص.    - م. مطابع دار الشعب 1974هـ/  1394
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 الرحالت احلجازية واألوبئة:  •
من انلصوص اليت قيدت وفاة بعض العمانيني خارج املحيط العماين  

  نارص بن جاعد اخلرويص  جمموع  يف علوم األرسار للشيخخمطوط  ما ورد يف  
باسم »سليمان بن شويمس    املخطوط تملُّاك  إذ نرى يف آخر صفحة من  .  وغريه

ه. وبعده خبط آخر: »قد  1316شوال    13املذكوري« بيده؛ بتاريخ    ةبن محود
محود بن  شويمس  بن  سليمان  األخ  القعدة    ةتويف  ذي  شهر  يف  املذكوري 

من   فاصطاب  الزيارة،  من  راجعا  رابغ،  ويه  اجلحفة،  من  انلخل  بموضع 
يف أول الظهر. وكتبه الفقري أخوه الغريق يف  الطعن، فتويلنا جنازته، وذلك  

سالم...   بن  أمحد  بن  حممد  بن  سعيد  بن  حممد  بن  زاهر  اذلنوب:  حبار 
 .  (78) ه«1321صفر  10اإلسماعييل، بيده. 
وهو تعبري شاع استعماهل عند  ،  بـ »الطعن«  الاكتب  تعبريويالحظ هنا  

حممد بن  زاهر بن   اكتب انلص )وهوالعمانيني يف معىن اإلصابة بالطاعون. و
رابغ؛ عند ميقات    سعيد اإلسماعييل( شاهد عيان ىلع احلادثة اليت وقعت يف

من   العودة  طريق  يف  أداء  اجلحفة،  قبل  املكرمة،  مكة  إىل  املنورة  املدينة 
القعدة   ه، حسب املفهوم  1320مناسك احلج، فيما يبدو. وتارخيها يف ذي 

 
« للشيخ نارص بن جاعد اخلروص. بخط: سعيد بن حممد  الفيض الرمحان يف العلم الروحان خمطوط بعنوان »   ( 78) 

هـ  يف زنجبار )حمفوظ يف اإلرشيف الزنجباري، برقم  1310رجب    2بن سعيد اإلسامعييل. منسوخ بتاريخ:  

107 .) 
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انلص  سياق  شويم   .من  بن  )سليمان  من واملتوىف  معدود  املذكوري(  س 
 .  (79)النساخ املشهورين بابلاطنة

 
 

ـ )ضمن  1319ذي القعدة    23أفادين الباحث فهد بن عيل السعدي بتقييد ينص عىل وفاة املذكوري بتاريخ    ( 79)  ه

(. وهذا يعني أن اإلسامعييل  908خمطوط اجلزء الثالث والستي من قاموس الرشيعة؛ يف دار املخطوطات برقم  

هـ.  1321تقييده، فسبق قلمه وكتب    هـ يف 1320قيَّد خرب الوفاة بعد وقوعه بمدة، أو أنه أراد أن يكتب سنة  

إعداد: فهد بن عيل بن    التأريخ السيايس والعلمي للسويق واملصنعة؛ وراجع لالستزادة ترمجة املذكوري يف:  

 .  664/  7مسقط/ سلطنة عامن.    - م. ذاكرة عامن 2015هـ/  1436:  1هاشل السعدي. ط 
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املعدية،  قد  و واألمراض  األوبئة  بعض  بظهور  احلج  مشاق  تضاعفت 
سعيد بن محد   الشيخ  -مثال    -اليت حصدت أرواح كثري من احلجاج، فتويف 

م يف ميناء مطرح بعد إصابته باجلدري وهو  1897ه/  1314الراشدي سنة  
  9سعيد بن صالح بن راشد العربي جبدة بتاريخ  الشيخ  قاصد احلج، وتويف  

سليمان بن ماجد احلِضيم  انلاسخ  م، وتويف  1922يونيو    5ه/  1340شوال  
 الرياض.  قرب م 1959ه/ 1379الفرِق سنة 

 فيش واالحنسار: الوباء بني اتل •
زميُ  بعد  ويعود  حينا  يرتفع  الوباء  أن  العمانيني  تقييدات  من  ن،  فهم 

 وخيف آنا ويشتد آنا آخر. وربما اكنت تنقالت املسافرين سببا يف ذلك.  
  – ه: ما كتبه سليمان بن شويمس املذكوري 1317من تقييدات اعم ف

يف أول خمطوط اجلزء اثلالث والسبعني من قاموس الرشيعة    –املذكور آنفا  
ه:  1317(: »يف سنة  3/  73)مكتبة السيد حممد بن أمحد ابلوسعيدي؛ رقم  

لق   ألَُم اجلدري عم  ُجيع قرى ُعمان، وأكرثه يف أرض ابلاطنة، ومات منه خ
من   –أعين اجلدري    –ال حُيِص عدَدهم إال اذلي خلقهم، ووقوع هذا األلم  

 سنتني قبل هذه السنة، ويف هذه السنة أكرث«. 
املخطوطات)ضمن   ـه1319اعم    تقييدات من  و بدار  رقم    ؛ جمموع 
٥٢٨١« بعد  (:  مئة  وثالث  تساتعرش  سنة  اثلاين  الطعن  استوى  يوم  تاريخ 

ستني نفر، ومن بدل الوجلة مخسني   الطام ربة  غالاأللف، وماتوا فيه من بدل  
رسحان   بن  عدي  بن  سيف  بن  سليم  بن  سالم  بن  محد  فيه  ومات  نفر، 
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مسعود بن سالم بن سليم بن سيف بن عدي    : السيايب، كتبه الفقري هلل تعاىل
 . «بن رسحان السيايب

األصم و للشيخ  )انلور(  كتاب  ظهرية خمطوط  يف  اَلايل  اَلقييد  نقرأ 
(: »قد حلت الرحلة يف عمان من  2434برقم    دار املخطوطات)املحفوظ ب 

ألم الطاعون، واغبوا خلق كثرية ال حيِص عددهم أحد  إال اهلل. تارخيه يوم  
 . كتبه الفقري سعيد بن نارص بيده«.  1322ُجادى األول سنة  29

 
ه( رسالة من  1327وكتب الشيخ راشد بن سليم بن سالم الغييث )ت

ه( يف عمان؛ 1341إىل الشيخ هالل بن اعمر بن سلطان احلاريث )ت زجنبار
 ـه)خزانة خاصة( يذكر هل فيها أخباره، ومنها قوهل:  1323شوال    25بتاريخ  

ألم   من  بلغكم  ما  إال  إيلك  رفعه  علم حنب  لم حيدث  هذا  طرفنا  »ومن 
 الوباء، ويف هذه األيام بفضل اهلل ارتفع، واحلمد هلل ىلع لك حال«.  
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الطاعون  وقَ  نزول  عن  شفهية  رواية  املعارصة  األحباث  بعُض  يََّدت  
 . (80) نفسا فيها خالل ثالثة أيام فقط 317ه، ووفاة حنو 1327بالعوايب سنة 

 
 

الرواية قيدها الباحث: عبد العزيز بن حييى بن سامل بن راشد اخلروص، من مقابلة شخصية مع األستاذ     ( 80) 

 عباس بن مالك اخلروص؛ روايًة عن منصور بن حممد اخلروص، أحد املعارصين للواقعة. 
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 أزمة األعالم الفرنسية والطاعون:   •
م )= 1845يعود زمان رفع السفن العمانية لألعالم الفرنسية إىل اعم  

السلطات الفرنسية يف مدغشقر ترصحيا إلحدى  ه( عندما أصدرت 1261
اليت   نفسها  االمتيازات  يمنحها  ما  الفرنيس،  العلم  برفع  العمانية  السفن 
ية دون تفتيش.   يتمتع بها الفرنسيون يف مسقط، وأهمها ممارسة اَلجارة حبُر 

انتهزت السلطات الربيطانية فرصة انتشار وباء الكولريا يف مسقط يف  
الواكلة 1903ه/  1321اعم   طبيب  إدارة  حتت  الطيب  املركز  فوضعت  م 

تنظيم حركة السفن العمانية وتفتيشها، ويف    ت الواكلة حقالربيطانية، وأعط
م وصل مخسة عمانيني اكن ثالثة منهم  1903أبريل    8   ـه/1321حمرم  10

ما بلثوا لكنهم  احتُجزوا،  حتت احلماية الفرنسية ىلع سفينة الربيد اهلندية ف
   .إال أن السلطات الربيطانية تمكنت من القبض عليهم بعد ذلك ،هربوا أن 

وأثار هذا احلادث مشلكة بني نلدن وباريس فأرسلت ابلارجة الفرنسية  
مسقط  Infernet) نفرنت  إ إىل  اعجلة  (  م  1903مايو    11بتاريخ  برقية 
قائدها  ي  الفرنسينيفيها  طلب  الراعيا  القوة،   ، إطالق  باستعمال  مهددا 

امل حَّت  واستمرت  السلطات    عندمام  1903مايو    25فاوضات  وافقت 
وأحيلت قضية األعالم الفرنسية    ،الربيطانية ىلع إطالق رساح املحجوزين

 . (81)إىل حمكمة العدل ادلويلة للتحكيم

 
قافة/ سلطنة عامن.  م. وزارة الرتاث والث 2013هـ/  1434:  1بقلم: عدد من الباحثي. ط   املوسوعة العامنية؛    ( 81) 

ص 1مج  لالستزادة:  167/  وانظر  وفرنسا .  عامن  بني  وثقافية  تارخيية  ملحات  ندوة  بجامعة    وقائع  )املنعقدة 
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 بهال والطاعون:   •
تفاوتت مدونات العمانيني  عم الوباء بدلان عمان اعمة دون استثناء، و 

عنه بني موجز ومسهب. ومما حدثين به الشيخ أمحد بن محد اخللييل عن جده  
أنه اكن   اخللييل  نارص  بن  تعاىل،  القايض سليمان  ذات اهلل  وراع شديدا يف 

كما اكن مرجعا ألهل    ،يقارع أهل الظلم والفساد وال خيىش يف اهلل لومة الئم
 نهم ويسلمون هل ويرضون حبكمه. مونه فيما شجر بيحيك   ،بهال

ببهال  » الطاعون  وقع  انلاس    -فعندما  وأخذ حيصد  بابنه  بدأ    - وقد 
يرتجون أن خيرج بهم    ،جاءوا يهرعون إيله ومن قبل اكنوا يعملون السيئات 

الِضاء ويكشف  ابلالء  عنهم  يرفع  أن  اهلل  عىس    – فأجابهم    .للصالة 
بكم دلفع ابلالء وأنتم    برباطة جأش وثبات جنان: كيف أخرج –  متعجبا

فظُ  ُكه؟  ابلالء  ابلالءمُ ل  مصدر  سبب  هو  وجوركم  تائبون    .كم  إنا  قالوا: 
فأجابهم: كيف تتوبون؟ وهذه رضائبكم أرهقت انلاس   .راجعون إىل اهلل

بهم وخرج إىل  وأثقلت كواهلهم؟ فقالوا: نتوقف عنها ونعيف انلاس منها. فتو  
رمحه اهلل   -واكن الشيخ  .فع اهلل ابلالءوداع وتِضع فر ،املصىل وصىل بانلاس

 .(82)«الطاعون همن حصدآخر مَ  -
 

م(. إصدار: وزارة الرتاث القومي والثقافة، وجامعة السلطان قابوس،  1994أكتوبر    31  - 30السلطان قابوس  

 مسقط/ سلطنة عامن.    - وسفارة فرنسا 

من  من لسان الشيخ، واستحسنُت نقلها من عبارة الشيخ زايد بن سليامن اجلهضمي؛ يف كتابه:    سمعتها مرارا   ( 82) 

بن محد اخللييل.   الشيخ أمحد  الرتبوي عند  الفكر  النهضة 2003هـ/  1424:  1ط معامل  مسقط/    - م. مطابع 

 .  20/  1سلطنة عامن.  
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وحدثين الشيخ أمحد بن محد بن سليمان اخللييل أن الطاعون حصد  
حنوا من سبعني نفسا   –بهال    من حمالتويه حملة    –من )اخلِضاء( وحدها  

ه: نارص بن سليمان اخللييل، وآخرهم  هلُ أو يزيدون، أوَّ  ه سليمان بن  م عمُّ جدُّ
   ه.1328؛ املتوىف سنة  نارص اخللييل

 ـه: 1337طاعون اعم  •
 ـهآخر موجات الوباء العام اذلي اجتاح عمان  1337اكنت موجة اعم  

وأباد عددا غري يسري من أهلها، وفيهم ُجاعة من األفاضل والعلماء. ويف  
هالل   بن  محد  بن  سعود  املقدام  الفاضل  السيد  تويف  األخرية  املوجة  هذه 
وتويف  بن راشد اخلرويص.  اإلمام سالم  أراكن دولة  أقوى    ابلوسعيدي؛ أحد 
الشيخ القايض الزاهد سليمان بن حممد بن أمحد الكندي؛ صاحب )بداية  
ا يبلغ األربعني   اإلمداد ىلع اغية املراد( وغريها من املؤلفات انلافعة، وهو لم 

 من عمره، اكنت وفاتهما يف يللة واحدة، وفُجع املسلمون بهما.   
دار   ؛2664ورد يف بعض اَلقييدات ىلع خمطوط بداية اإلمداد )رقم  

ه:   قد تويف الشيخ العالمة الريض الزاهد الفاضل عالمة »املخطوطات( ما نصُّ
يللة   الكندي  أمحد  بن  حممد  بن  سليمان  الورع  وادلنا  صفر    13عرصه 

 ـهببدل نزوى، ودفن يف احلذفة من نزوى نهارا، واكن يومئذ قاضيا عند  1337
سبب وفاته بألم   سيدنا إمام املسلمني الويل سالم بن راشد اخلرويص، واكن

الطعن اذلي ابتىل اهلل به عباده، ويف تلك الليلة تويف السيد املجيد الزاهد  
سعود بن محد بن هالل ابلوسعيدي بزنوى أيضا، واكن يومئذ وايلا اعدال يف  
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حكمه عند إمام املسلمني سالم، ودفن يف املقربة املحدوثة من نزوى. ريض  
اهلل   رمحة  اإلمام.  وعن  عنهما  جنته.  اهلل  فراديس  اهلل  وأسكنهما  عليهما، 

وكتبه العبد الفقري يلع بن سليمان بن سعيد الكندي بيده، بأمر األخ العزيز  
ُجادى اآلخرة سنة    22سعود بن سليمان بن حممد الكندي. واكن حتريره يوم  

بقية  1351 األئمة  قطب  ووادلنا  سيدنا  عرص  من  َحم  الَمق  ببيت   ـهببورش 
الشيخ الصالح  به    السلف  اهلل  نفع  الكندي،  اهلل  عبد  بن  نارص  بن  سعيد 

 «.  املسلمني، وبارك اهلل يف حياته، ومتعنا اهلل واملسلمني به. آمني
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ومن رسائل العمانيني املحفوظة يف هذه الواقعة: هذه الرسالة )يف خزانة  
ها:   »بسم اهلل الرمحن الرحيم أحفاد الشيخ حممد بن ذياب الشهويم( ونصُّ

ن سيف اللميك بيده؛ جلناب الشيخ املحب األكرم املكرم  من سالم ب
األحشم املود األخ:  حممد بن ذياب الشهويم. سلمه مواله مما ابتاله، وجناه مما  

 خيافه وخيشاه.  
م. وإين أمحد املوىل ىلع الرساء وابللوى. ال زلت أنت يف  كسالم علي

من   نعمة  يف  واآلل  حمبك  اَلقوى.  أهل  مالزما  مأوى،  اجلالل، خري  ذي 
ا ابلالء والوبال. وهذه األسقام  ذواحلمد هلل ىلع لك حال، حني سلمنا من ه

قدرها اهلل ىلع األنام؛ تنبيها للعاقل، ونكاال للظالم اجلاهل. وهذا األمر قد  
 عم وطم ىلع ُجيع ادليار، يف ُجيع األقطار، ىلع الطائعني هل والفجار. 

فاتوا من أن اذلين  تواترت األخبار  فوق ستمئة نفس،    وقد  بدل نزوى 
فيهم السيد: سعود، وسليمان بن حممد بن أمحد القايض الكندي، وُجلة من  
املعروفني وغري املعروفني. وىلع هذا السبيل لك بالد اغب منها ىلع قدرها.  
اهلل املستعان. فعلينا هل اَلفويض، ونسلم األمر إىل من بيده األمر ُكه، وما 

 دافعه عنا فهو أعظم. 
ذه الرستاق قد ماتوا منها ما أقل من ثالثمئة نفس. اهلل أعلم. وقيل وه

إن ابلاطنة قد احترشت، قد ماتوا منها أكابرها ومعهم عدد، ال حيصيهم إال  
 الواحد األحد. إنا هلل وإنا إيله راجعون.  
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نلا ىلع   سلم  السالم.  جزيل  وعليك  اإلماكن.  مع  ابليان  تقطعنا  وال 
 17ن هنا األوالد وُجاعة املسجد. جرى يف يوم  أصحابك ومن شئت، كما م

 وكتبه سالم بن سيف اللميك بيده«.  1337من شهر ربيع األول سنة  

 



102 

 

ومن اَلقييدات ىلع املخطوطات: تقييد ىلع خمطوط اجلزء اَلاسع عرش  
بدر   )خزانة  الرشيعة  قاموس  سيف  من  رقمبن  فيه:  16الراجيح؛  جاء   )

ه، واغبوا  1337يف سنة  – عوذ باهلل من رشه ن –»تاريخ يوم مر علينا الطعن 
من بدل ابلاطنة خلق  ال حيِص عددهم إال اهلل، ومن احلجر كذلك، وهو يف 

نفر من صغري وكبري، ذكر أو أنىث.    27ه. ومن أهل احليميل  1337شهر صفر  
. ويليه تقييد آخر يف موضوعه يقول:  «وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم

يخ رحلة صفر حل بابلاطنة فناء  عظيم من كرثة األموات. القادر  »يوم تار
ىلع جنازة حيملها. وأما أهل اجلبال من عمان ماتوا كثري. لكن مثل ابلاطنة  

ه. كتبه سويعد بن راشد بن حممد بن بديو  1337فال. وذلك يف صفر سنة  
 بن العامري، بيده الفانية عن قريب«.
يف   أيضا  العمانيني  رسائل  بن  ومن  خلف  كتبها  رسالة  السياق:  هذا 

العلوي   )يف  سنان  الغافري  سليمان  بن  حممد  بن  سعيد  إىل  َين ُقل(  )من 
األول   ربيع  حادي  بتاريخ:  وذلك  الظاهرة،  أهل  من  والكهما  العينني( 

 ـه)من خزانة الشيخ محد بن يلع بن سعيد الغافري(؛ يطمئنه فيها ىلع  1337
منه   ويلتمس  الطاعون،  بسبب  فيها  احلاصل  املوت  ويذكر  بالده،  أحوال 

فه بأخباره.   الكتابة إيله  يلعر 
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  –   برحلة صفر  ـه1337والعالق يف ذاكرة العمانيني تسمية طاعون اعم  
؛ ألن اعمة وفيات أهل موتة صفرأو    –كما مر يف بعض انلصوص السابقة  

 .  (83) عمان اكنت يف شهر صفر من تلك السنة
بذلك يتصل  سالم   :ومما  بن  بدر  بن  سيف  كتبه  اذلي  اَلقييد  هذا 

والرحيل يف شهر صفر   ءاهلل تعاىل من ابلال  هتاريخ ما قدراملنذري السلييف: »
ه، واكنت فيه وفاة الوادلة الشفيقة  1337من شهور سنة  منه  وأكرثه بانلصف  

غفر    ،صفر  16اهلل بن مسعود العزرية يوم بل يللة    موزة بنت حممد بن عبد
رب اغفر هلا يا غفور. وتوفيت   ، ا ُجيع ذنوبها جباه حممد انليب األمنياهلل هل

ا فيه الوادلة أم  وادلي عويشة بنت سيف بن حمسن بن عمر املنذرية يللة   أيض 
، ويه  صفر، وزوجة وادلي العفيفة شيخة بنت سلطان بن محد العربي ة  21

رب العاملني. كتبه   صفر، رمحهم اهلل أُجعني. آمني يا  15وادلة األخ ُجيل يوم  
   يف دار املخطوطات(.    3078)جمموع رقم  .«سيف بن بدر بن سالم بيده

 
 

 هـ(.  1442من مباحثة مع األستاذ: فهد بن سيف الزيدي )مجادى اآلخرة    ( 83) 
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ويبدو أن لفحات الوباء ظلت مستمرة بضع سنوات بعد هذه املوجة  
جمموع   )ضمن  للعمانيني  اَلقييدات  بعض  يف  ورد  فقد  القاسية.  األخرية 

رقم   الراشدي؛  اهلل  عبد  بن  محود  القايض  »67خبزانة  اجتمعت  (:  قد 
ه، الطعن واجلدري واحلصبة والشهاقي ة واحلميقا، 1340األمراض يف سنة  

 «.  كتبه سيف بن محد بن مخيس بيده

 إجراءات طبية وقائية وعالجية: •
من اَلقايلد الصحية املأثورة عند العمانيني: اختاذهم مواضع للحجر  و

املعدية، مع أوقاف خمصوصة هلم  فيها ذوي األمراض  يعزلون  خارج ابلدل 
هم وتطبيبهم وىلع من يقف ىلع شؤونهم من مطعم ومرشب  ترُصف يف إاعشت 

ر، أي املصابني باجلدري،   وملبس. ومن أمثلتها يف والية )إبرا(: سبلة املجد 
ويسىم أيضا: بيت املراض؛ أي: املرض. بين جبوار مقربة الصفح يف سفالة 
إبرا، ىلع سفح اجلبل القطيب. ومثل هذه املساكن جديرة بدراسة طرازها  

 عماري، ومعرفة خصائصها ووظائفها. امل
ويتصل بذلك: دراسة وثائق األوقاف املتعلقة باملجدورين واملجذومني  
باألوقاف   تسميته  ىلع  اآلن  يُصطلح  ما  أو  ادلائمة،  العاهات  وأصحاب 
الصحية، فإن فيها جانبا مرشقا من تاريخ الوقف العماين لم يُدرس دراسة  

 جيدة.  
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 بيت املراىض يف إبرا 

 طوقيالصور األربع بعدسة: أمحد ال
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ومن املسائل املتصلة بمرض اجلدري عند العمانيني وسبل الوقاية منه:  
ه( ونصها:  1150هذه املسألة املأثورة عن الشيخ سعيد بن بشري الصبيح )ت

وفيمن عنده ودل جاءه اجلدري، أو جاء يف بدله، وصار أهل ابلدل يأخذون  »
خيرج ادلم، ويضعون  ون أوالدهم يف أبدانهم حَّت ب ا، ويشطمن املجدور قرش  

  هم قليل  يف اجلرح قرش اجلدري؛ ألنهم يقولون إذا فعلوا كذلك ييجء أوالدَ 
الصالح نظر  لودله ىلع  ذلك  يفعل  أن  أراد  ملن  أجيوز  اجلدري،    ؟ من حب 

لودله، وجاءه اجلدري كثريا، ومات الودل، أيلزمه يشء أم    أرأيت إذا فعل أحد  
أيلزمه  و رضب اجلرَح اذلي جرحه إياه؛  أال؟ أو جاءه يف عينه وعميت عيناه،  

  كُ ر  تَ   يَلَّ إ   يشء من ادليات أو األرش؟ قال: إين ال أحفظ يف هذا شيئا، وأحبُّ 
وإن   ذكرتَ   َل عَ فَ   ُجيع ذلك،  والعافية فأرجو أن ال يشء    َب لَ ه طَ ما  السالمة 

 .(84)«عليه فيما يتودل منه، واهلل أعلم
أو اَلحصني  ون بنظام اَلطعيم  وهذا الصنيع من العمانيني أشبه ما يك

ا  لشخص  إعطاء ا  وتقوم فكرته ىلع   املعروف طبيا ايلوم، َلكوين مناعة  َطع م 
ضعيفة، أو  من جراثيم املرض الالطعم  يف جسمه ضد مرض معني، ويتكون  

، وعند دخوهلا اجلسم فإنها حتفز جهاز املناعة ىلع تكوين  أجسامها امليتة
مضادة   وتمنحه  أجسام  املرض،  مناعيةذللك  تذكر   ذاكرة  ىلع    تساعده 

فورا عندما يدخل اجلسم يف املرة    تهاُجه وتقيض عليهامليكروب الُمم رِض ف

 
عىل هذه الفائدة النفيسة    – مشكورا    – . وقد دلني  293/ ص 70)طبعة اجليل الواعد( ج   قاموس الرشيعة   ( 84) 

 الباحث: فهد بن عيل السعدي.  
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العمانيني    .(85) الالحقة استعمال  ىلع  تدل  آنفا  املنقولة  املسألة  وتاريخ 
 –  بْط بالش  يم منذ أكرث من ثالثمئة سنة، وهو ما يصطلحون عليه  للتطع

يف ىلع ألسنة العمانيني  كثريا  يرد   وهذا اصطالح    –كما نصت عليه املسألة 
حاكياتهم عن رحالت احلج، إذ ينالون نصيبهم من الشطب أو اَلطعيم يف  

 ابلندر قبل ركوب السفينة. 
الطواعني أن  يدرك  سبق  ما  لك  يف  حياة  واملتأمل  يف  عميقة  ظاهرة   

انلاس، بشَّت جوانبها الصحية واالجتماعية وادلينية واثلقافية واالقتصادية  
واجلدل   زمن،  بعد  زمنا  تكرارها  رغم  جدل  مثار  زالت  وما  والسياسية، 
ودراسة   وتداعياتها.  أعراضها  عند  ينتيه  وال  تشخيصها  من  يبدأ  حوهلا 

 سانية تقبل الصواب واخلطأ. تارخيها ليس ملجرد ادلراسة، فيه جتربة إن
محد  وللشيخ   بن  شيخان  سيف  خطبة 1380)تاألغربي  بن  ه( 

و للناس  موعظة  ىلع  بن  داعء  اشتملت  راشد  الشيخ  )خزانة  ابلالء  لرفع 
إن  السبب هلذا  »  خبط ابنه سالم:  اجاء يف آخره(،  2سليمان اجلهضيم؛ رقم

أنه يف سنة   دَ 1341ادلاعء  بوادي  مُ ا وما  مَ  ـهوقع  ،  ت  حوهلا طعن  شديد   لف 
إىل   ثالثمئة  من  انلاس  من  كثري  منه  ومات  أشهر،  ستة  حروة  بها  وبلث 
أربعمئة، واكن املوت اغبل ا يف النساء واألطفال، واكن وادلي العالم سيف بن  
باألمر وانليه وفصل األحاكم   ا  قائم  بتلك األطراف،  محد األغربي حينئذ  

 
بريوت/ لبنان.    - م. دار اجليل 1994هـ/  1414:  1؛ تأليف: حممد صادق زلزلة. ط موسوعة صحة الطفل   ( 85) 

4  /308 . 
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اهلل اخللييل، فأجرى    العادل اهلمام حممد بن عبدوإنفاذ احلدود، وايل ا لإلمام  
إىل  وداعهم  بالصدقات،  انلاس  فأمر  املبارك،  ادلاعء  هذا  لسانه  ىلع  اهلل 
اخلروج، فصىل  بهم، وقام خيطب بهذا ادلاعء، فارتفع الطعن من ساعته، ولم 

 «.  يمت بعد ذلك من الطعن أحد إال ما شاء اهلل
الوباء واألمراض    ىلع داعء َلخليص  قبل ذلك  ووقفُت  املسلمني من 

إمالء   بيده، عن  ابلكري  بن خلفان  ثاين  بن  الشيخ عيىس  املعدية؛ حرره 
 .  (86) ه1337صفر  22الشيخ القايض محد بن عبيد السلييم، يوم 

ومما ورد فيه: »امهلل لقد شىك إيلك يعقوب فخلصته من حزنه، ورددت  
إيله برصه، ولقد ناداك نوح من قبل فنجيته من كربه، ولقد ناداك أيوب من  
بعد فكشفت ما به من رضه، ولقد ناداك يونس فنجيته من غمه، ولقد ناداك 

يلك من  خلزكريا فوهبت هل ودلا من صلبه، ولقد عِلم َت ما نزل بإبراهيم  
بقومه،   انلازل  العذاب  من  وأهله  لوطا  وأجنيت  منها،  فأنقذته  عدوه  نار 
وفلقت ابلحر ملوىس فأجنيته وأغرقت عدوه. امهلل ها حنن عبيدك واقفون  
رمحتهم،  كما  ارمحنا  امهلل  نفعا،  وال  رضا  ألنفسنا  نملك  ال  يديك،  بني 

أطاعك  واستجب نلا كما استجبت هلم، فليس كرمك ولطفك خمصوصا ملن  
وأقبل عليك، بل هو مبذول ملن شئت من خلقك، نسألك امهلل أن تكشف  
نلا   تغفر  لم  وإن  أنفسنا  ظلمنا  ربنا  والوباء.  األمراض  من  بنا  نزل  ما  عنا 

 
ط، وبحثُت كثريا عن أصله املخطوط فلم أظفر به إىل الساعة. وقريب من لفظه  وقفُت له عىل نسخة مرقونة فق   ( 86) 

 دعاٌء خمطوط )ضمن وثائق مكتبة الشيخ سيف بن محود بن سامل املعويل، بوادي املعاول(. 
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عنا   وفرج  بنا،  نزل  ما  عنا  اكشف  امهلل  اخلارسين.  من  نلكونن  وترمحنا 
 امحني«. كربنا، وادفع عنا ما أهمنا، يا لطيفا بالعباد، يا أرحم الر

ل هذا ادلاعء مسك اخلتام هلذا املجموع اللطيف. وهلل احلمد يف  عوأج 
 املبدأ واملنتىه. 

 
 

 


