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تناكؿ البحث دراسة عف طاعكف عمكاس الذم ظير في مدينة عمكاس بفمسػطيف سػنة 
بػػ د  ىػػػ فػػي عيػػد العميفػػة عمػػر بػػف العطػػاا إػػـ انت ػػر منيػػا إلػػ  ب يػػةُٖق، أك  ُٕ

ال اـ، كبدأ البحث بتعريؼ الطاعكف إـ ذكر األحاديث الكاردة فػي الطػاعكف إػـ تنػاكؿ 
البحػػػث بالتف،ػػػيؿ، طػػػاعكف عمػػػكاس، كمػػػا نػػػتر عنػػػو مػػػف  تػػػؿ الكإيػػػر مػػػف ال،ػػػحابة 

أإناء ك كعو، إػـ تنػاكؿ إـ تطبيؽ عمر لمحجر ال،حي كالتباعد االجتماعي ، كالتابعيف
الطػػػاعكف سػػػكاء كانػػػ  سياسػػػية، أك ا ت،ػػػادية، أك البحػػػث ارإػػػار المترتبػػػة عمػػػ  ىػػػذا 

 اجتماعية، أك  رعية. 
إػػـ بعػػد ذلػػؾ تنػػاكؿ البحػػث ترجمػػة لم،ػػحابة الػػذيف است ػػيدكا فػػي ىػػذا الطػػاعكف، 

( ،ػػػحابينا مػػػنيـ أمػػػراء ال ػػػاـ أبػػػك عبيػػػدة، كمعػػػاذ بػػػف جبػػػؿ ِٓكك ػػػؼ الباحػػػث عمػػػ   
لك كؼ عمػ  عػدد ك رحبيؿ بف حسنة كييدؼ البحث إل  التعريؼ بطاعكف عمكاس كا

 ال،حابة الذيف است يدكا فيو، كيتفرع عف ذلؾ عدد مف األسئمة كمنيا:
مػػػف أجػػػؿ احتػػػكاء  مػػػا ىػػػي اتجػػػراءا  التػػػي  ػػػاـ بيػػػا العميفػػػة عمػػػر بػػػف العطػػػاا 

 الطاعكف؟
 كما ىي ارإار التي ترتب  عم  الطاعكف ؟

تطبيػؽ الحجػر  كمف أبرز النتائر كاالستنتاجا  أف اتس ـ  د سبؽ األمػـ األعػرل فػي
 ال،حي كالتباعد االجتماعي أإناء ك كع األكبئة .

اسػػتعداـ عػػدد مػػف الم،ػػادر كالمراجػػة ذا  ال،ػػمة بالمك ػػكع،  يغفػػؿ البحػػثكلػػـ 
كذلػػػؾ باتبػػػاع المػػػنير االسػػػت رائي كالتحميمػػػي إػػػـ أبػػػرز النتػػػائر إػػػـ العاتمػػػة إػػػـ فيػػػرس 

 الم،ادر كالمراجة، كبا التكفيؽ. 
عمػػر بػػف العطػػاا  -عمػػكاس   -الحجػػر ال،ػػحي  -: الطػػاعكف  الكمماا تلالِماح ّّةاا 

 ب د ال اـ . - يداء ال،حابة   -

mailto:900115@iu.edu.sa
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Abstract: 
The research dealt with a study on the plague of Emmaus, 

which appeared in the city of Emmaus in Palestine in the year 

17 AH or 18 AH during the reign of Caliph Omar bin Al-

Khattab and then spread from it to the rest of the Levant. The 

research began with the definition of the plague and then 

mentioned the hadiths mentioned in the plague, then the 

research covered in detail, the Emmaus plague And what 

resulted from the killing of many companions and followers, 

then Umar's application of quarantine and social distancing 

during its occurrence, and then the research dealt with the 

implications of this plague, whether political, economic, social, 

or legal. 

Then, the research dealt with a translation of the 

Companions who were martyred in this plague, and the 

researcher examined 25 companions, including the princes of 

the Levant Abu Ubaidah, and Muadh bin Jabal and Sharbeel bin 

Hasna. The research aims to introduce the Emmaus plague and 

to find out the number of the Companions who were martyred in 

it. Of the questions, including: 

What are the measures taken by Caliph Umar ibn Al-

Khattab to contain the plague? 

What are the effects of the plague? 

Among the most prominent results and conclusions are that 

Islam has preceded other nations in applying quarantine and 

social distancing during epidemics. 

The research did not neglect the use of a number of sources 

and references related to the topic, by following the inductive 

and analytical approach, then highlighted the results, then the 

conclusion, and then the index of sources and references, and 

God is success. 

Keywords: Plague - Quarantine - Emwas - Omar Ibn Al-

Khattab - Companions ’Martyrs - Bilad Al-Sham. 
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 يل ىل مل خل
لالمقدم 

 خي حي جي  يه ىه مه جه ين ّٰٱالحمػػػػػػػد  ال ائػػػػػػػؿ: 
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي
يػػكرد ممػػرض ال »: ال ائػػؿ ، كال،ػػ ة كالسػػ ـ عمػػ  رسػػكؿ   (ُ ِّ  نئ

 . كبعد ...(ِ  «عم  م،ح 
ل ػػػػد تعا بػػػػ  األزمػػػػا  كاالبػػػػت ءا  التػػػػي أ،ػػػػاب  الب ػػػػرية عبػػػػر تاريعيػػػػا 
الطكيؿ، كنزل  بالناس ،نكؼ  ت  مف األكبئة كالطكاعيف كالككارث، كبالطبة 
ف ػػد نػػاؿ المسػػمميف الكإيػػر مػػف تمػػؾ األكبئػػة كالجػػكائح، كسػػجؿ تػػاريعيـ أحػػداإيا 

ا ر ػي كآإارىا، كمنيا طاعكف عمػكاس الػذم حػدث فػي عيػد عمػر بػف العطػا
ق، كالػػػذم انت ػػػر فػػػي ب يػػػة بػػػ د ال ػػػاـ، كفتػػػؾ ُٖىػػػػ ك يػػػؿ ُٕ  عنػػػو سػػػنو 

ألػؼ مسػػمـ( ، كم ػػاركة  َّبػالكإير مػػف ال،ػحابة كالتػػابعيف بمػػق عػددىـ  رابػػة  
مني في المؤتمر الذم تبنتو جامعة الككي  تح  عنكاف  األكبئة عبر التػاري(( 

عكف عمػكاس( ك ػد جػاء  أكد الم اركة ببحث عنكانو   يداء ال،حابة في طا
 عطة البحث عم  النحك التالي: 

ػػػػا، كذكػػػػػر األحاديػػػػث الػػػػػكاردة فػػػػػي  تمييػػػػد كفيػػػػػو التعريػػػػؼ بالطػػػػػاعكف عمكمن
 الطاعكف. 

 كستة مباحث: 
المبحث األكؿ: التعريؼ بطاعكف عمكاس كسػبا تسػميتو، كتاريعػو، كعػدد 

 الكفيا ، كمدتو، كأعرا و. 
العطػػاا كال،ػحابة فػي طػػاعكف  المبحػث الإػاني: مكا ػؼ العميفػػة عمػر بػف

 عمكاس. 
المبحػػػث الإالػػػث: اتجػػػراءا  االحترازيػػػة كالك ائيػػػة التػػػي  ػػػاـ ليػػػا عمػػػر بػػػف 

 العطاا الحتكاء كباء الطاعكف. 
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 المبحث الرابة: عطا كك،ايا أمراء ال اـ في طاعكف عمكاس. 
المبحػػػػث العػػػػامس: ارإػػػػار السياسػػػػية كاال ت،ػػػػادية كاالجتماعيػػػػة كال ػػػػرعية 

 ة عم  طاعكف عمكاس. المترتب
المبحػػث السػػادس: ترجمػػة لم،ػػحابة الػػذيف است ػػيدكا فػػي طػػاعكف عمػػكاس، 

 إـ العاتمة كالفيارس. 
 كالحمد  را العالميف. 

لالب ّث
لد/لّسةنلبنله ديلالعواجي

لالج مع لاإلسالمة لب لمدةن لالمنورة
  قسملالح رةخ
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 يل ىل مل خل
ل:حمهةد
ل:حعرةفلالط عونل:أولال

 .(ّ الطاعكف ىك الكباء :عرؼ أىؿ المغة الطاعكف ف اؿ العميؿ بف أحمد
عػػدلكا بػػو عػػف أ،ػػمو  ،الطػػاعكف كزنػػو فػػاعكؿ مػػف الطعػػف :ك ػػاؿ الجػػكىرم

إذا  :طيعف فيك مطعكف كطعيف :كي اؿ ،كالكباء كك عكه داالن عم  المك  العاـ
 .(ْ أ،ابو الطاعكف، ككذا إذا أ،ابو الطعف بالرمح

المػػرض العػػاـ كالكبػػاء الػػذم يفسػػد لػػو اليػػكاء  :الطػػاعكف :رك ػػاؿ ابػػف منظػػك 
 .(ٓ فتفسد لو األمزجة كاألبداف

 :كىػػػذا التعريػػػؼ ييػػػر د يػػػؽ، بػػػؿ ال،ػػػحيح مػػػا جػػػاء فػػػي المعجػػػـ الكسػػػيط
الطاعكف داء كرمي، كبائي، سببو مكركا، ي،يا الفئراف كتن مو البراييث إلػ  

ل  اتنساف  .(ٔ فئراف أعرل، كا 
 :دإكف فعرفكا الطاعكف بتعريفا  معتمفة،  اؿ ابػف العربػيأما الف ياء كالمح

ة الطعف الذم ي،يبو الطاعكف كىك الكجة الغالا الذم يطعف الركح كالذُّبحى
 ٕ)، 

نما سمي طاعكننا لعمكـ م،ابو كسرعة  تمو  .(ٖ فيدعؿ فيو مإمو ،كا 
ىػػك مػػرض يعػػـ الكإيػػر مػػف النػػاس فػػي جيػػة مػػف  :ك ػػاؿ أبػػك الكليػػد البػػاجي

بعػ ؼ ب يػة  الجيا  بع ؼ المعتاد مف أمػراض النػاس كيكػكف مر ػيـ كاحػدنا
 .(ٗ فتككف األمراض معتمفة ،األك ا 

كفػػي كػػؿ طػػي مػػف  ،(َُ الطػػاعكف حبػػة تعػػرأل فػػي األرفػػاغ :ك ػػاؿ الػػداككدم
 .(ُُ كال،حيح أنو الكباء ،الجسد

كالكبػاء  ،أ،ؿ الطاعكف ال ركح العارجة في الجسػد :ك اؿ ال ا ي عياض
ال فكؿ طػاعكف كبػاء ،عمكـ األمراض فسمي  طاعكننا ل بييا بالي ؾ بذلؾ  ،كا 

كلػػيس كػػؿ كبػػاء طاعكننػػا،  ػػاؿ: كيػػدؿ عمػػ  ذلػػؾ أف كبػػاء ال ػػاـ الػػذم ك ػػة فػػي 
 .(ُِ عمكاس إنما كاف طاعكننا

 (ُّ فػػػي المرافػػػؽ  ػػػركح تعػػػرأل فػػػي الجسػػػد فتكػػػكف :الطػػػاعكف :ك ػػػاؿ النيػػػككم
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 ،كاربػػػاط، أك األيػػػدم أك األ،ػػػابة كسػػػائر البػػػدف، كيكػػػكف معػػػو كـر كألػػػـ  ػػػديد
كتعػػػرأل تمػػػؾ ال ػػػركح مػػػة لييػػػا كيسػػػٌكد مػػػا حكاليػػػو أك يع ػػػٌر أك يحمػػػٌر حمػػػرة 

 .(ُْ بنفسجية كديٌرة، كيح،ؿ معو عف اف ال ما كال يء
 (ُٓ الطاعكف مػرض معػركؼ، كىػك بإػر :ك اؿ في تيذيا األسماء كالمغا 

 .(ُٔ ككـر مؤلـ جدنا
فسر بع يـ الطاعكف بان،باا الدـ إل  ع ك، ك اؿ  :ك اؿ في الرك ة

 .(ُٕ إنو ىيجاف الدـ كانتفاعو :أكإرىـ
 :أنيػػػػا  الػػػػ  لمنبػػػػي  :كيؤيػػػػد ذلػػػػؾ الحػػػػديث الػػػػذم ركل عػػػػف عائ ػػػػة 

 (ُٖ ييػدة كغػدة البعيػر يعػرأل فػي المػراؽ :فما الطػاعكف؟  ػاؿ ،الطعف  د عرفناه 

 .(ُٗ كارباط
الٌطاعكف انتفػا  جميػة البػدف مػف الػدـ أك ان،ػباا الػدـ إلػ   :ك اؿ الغزالي

بعض األطراؼ فينتف( ذلؾ المك ة كيحمر، ك ػد يػذىا الع ػك إف لػـ يتػدارؾ 
 .(َِ أمره في الحاؿ

 ريػػػا مػػػف الجػػػذاـ مػػػف أ،ػػػابو تاكمػػػ  أع ػػػاؤه كتسػػػا ط  :ك يػػػؿ الطػػػاعكف
يىًرـٌ  ،لحمو كى

 ُِ). 
ػػػا  تػػػاالن  :اك ػػػاؿ األطبػػػاء كمػػػنيـ ابػػػف سػػػين الطػػػاعكف مػػػادة سػػػمية تحػػػدث كرمن

كأيما ما يككف تح  اتبػط أك  ،يحدث في المكا ة الرعكة كالمغابف مف البدف
 ،كسػػببو دـ ردمء مائػػؿ إلػػ  العفكنػػة كالفسػػاد : ػػاؿ ،عمػػؼ األذف أك عنػػد األرنبػػة

كيػؤدم إلػ  ال مػا كيفيػة  ،يتحكؿ إل  جكىر سمي يفسػد الع ػك كيغيػر مػا يميػو
ث ال ػػػيء كالغإيػػػػاف كالغ ػػػي كالعف ػػػػاف، كىػػػك لرداءتػػػػو ال ي بػػػؿ مػػػػف رديئػػػة فيحػػػػد

 ،األع ػػػاء إال مػػػا كػػػاف أ ػػػعؼ بػػػالطبة كأردأه مػػػا ي ػػػة فػػػي األع ػػػاء الرئيسػػػة
كالطػكاعيف تكإػر عنػد  ،كاألسكد منو  ىٌؿ ما يسمـ منو كاسممو األحمر إـ األ،فر

 .(ِِ كسكمف إـ أطمؽ عم  الطاعكف كباء كبالع ،الكباء كفي الب د الكبيئة
كفي الطا الحديث  الكا: بأف مرض الطػاعكف تجػيء عػداكه مػف البراييػث 

كيالبنػػا مػػا يمػػدغ البريػػكث السػػاؽ إػػـ الػػذراع إػػـ  ،المحممػػة بػػالميكركا مػػف الفئػػراف
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أك تح  اتبط أك الر بػة  ،كىذا يفسر كجكد الطاعكف الدممي في األكردة ،الكجو
 .(ِّ كما ذكر

كالطػاعكف عمػػـك كع،ػكص، فكػػؿ طػػاعكف كيػرل ابػػف ال ػيـ أف بػػيف الكبػػاء 
ككػػػذلؾ األمػػػػراض العامػػػػة أعػػػػـ مػػػػف الطػػػػاعكف،  ،كبػػػاء لػػػػيس كػػػػؿ كبػػػػاء طاعكننػػػػا

كأمػػا الػػداء كالكجػػػة  ،فالكبػػاء يطمػػؽ عمػػػ  كإػػرة المػػك  (ِْ كالطػػاعكف كاحػػده منيػػا
 .(ِٓ فيطمؽ كؿ منيما عم  كؿ مرض، طاعكننا كاف أك ييره
 ف الطاعكف أنكاع: كحا،ؿ ما اجتمة مف ك ـ العمماء كاألطباء أ

  .كىك أ يرىا ما يعرأل في البدف كاأل،ابة كجمية األع اء -ُ
ا مإؿ ال رحة كالبإرة -ِ   .ي ة في أم ع ك كاف مف البدف أي ن
نمػػػا فػػػي  ،كليسػػػ  الٌذبحػػة نفسػػػيا طاعكننػػػا ،مػػا يطفػػػو الػػػركح كالٌذبحػػػة -ّ كا 

أنػػػكاع الطػػػػاعكف مػػػا ي ػػػػاىييا، كلػػػذلؾ يعتمػػػػؼ حػػػاؿ مػػػػف ك عػػػ  بػػػػو فػػػي زمػػػػف 
  .الطاعكف، كفي يير زمنو

 .(ِٔ ما ي ة في ع ك ما فيتاكؿ منو كالجذاـ -ْ
أمػػػا عػػػف سػػػبا الطػػػاعكف فػػػذكر ابػػػف النفػػػيس، أف الكبػػػاء ين ػػػأ عػػػف فسػػػاد 

ارسػف،  المػاء ،فمف األر ية ،يعرض لجكىر اليكاء بأسباا سماكية أك أر ية
كالتربة الكإيرة  ،كالجيؼ الكإيرة، كما ي ة في مكا ة المعركة إذا لـ تدفف ال تم 

 .النيز كالكإيرة التعفف ككإرة الح را  كال فادع
ذا كإػػػػر  ع مػػػا  المطػػػػر فػػػػي  ،كإػػػرة ال ػػػػيا كالرجػػػكـ :كمػػػف السػػػػماكية كا 
كذكر  ك يؿ: الطاعكف ين أ عف ىيجاف الدـ أك ان،بابو، ،(ِٕ ال تاء كلـ تمطر

 .(ِٗ كجاء أنو دعكة نبي (ِٖ ابف ال يـ كابف حجر أف الطاعكف سببو كعز الجف
كال يكجد لمطاعكف عػ أل فػي الع،ػكر المت دمػة، ك ػاؿ العممػاء إٌف كػؿ داء 
بسػػبا مػػف األسػػباا الطبيعيػػة لػػو دكاء مػػف األدكيػػة إال الطػػاعكف ف نػػو  ػػد أعػػي 

ػػٌمـ حػػذا يـ أنػػو ال دكاء لػػو كال دافػػة لػػو إال  ،األطبػػاء دكاؤه  ػػاؿ ابػػف ال ػػيـ حتػػ  سى
 .(َّ الذم عم و ك دره

ا إل  اليكـ، كلكف تكجد لو م ادا   كفي الع،ر الحديث لـ يجدكا لو ل احن
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 .(ُّ حيكية
ل:األّ دةثلالواردةلفيلالط عونل:ث نةا 

 كرد  العديػػد مػػف األحاديػػث ال،ػػحيحة كالتػػي تػػدكر حيإياتيػػا حػػكؿ مػػرض
كمنيػػػا، مػػا يتعمػػػؽ بمبػػػدأ الطػػاعكف، كأنػػػو كػػػاف ، فيػػػو الطػػاعكف كىػػػدم النبػػي 

مػػف الػػدعكؿ كالعػػركأل  عػػذابنا لمكػػافر كرحمػػة لممػػؤمف، كمنيػػا مػػا يتعمػػؽ بيديػػو 
عمػػػػػ  البمػػػػػد المكبػػػػػكء بالطػػػػػاعكف، ككػػػػػذلؾ أجػػػػػر ال،ػػػػػابر عمػػػػػ  الطػػػػػاعكف، كأف 

  ف ذلؾ: كم المطعكف المسمـ يمحؽ ب ييد المعركة، كأف الطاعكف لو  يادة
عػػػف عػػػامر بػػػف بػػػف سػػػعد بػػػف أبػػػي ك ػػػاص عػػػف أبيػػػو أنػػػو سػػػمعو يسػػػأؿ  -ُ

فػػي الطػػاعكف؟  مػػاذا سػػمع  مػػف رسػػكؿ    ،أسػػامة بػػف زيػػد ر ػػي   عنػػو
الطػػاعكف ًرٍجػػز أك عػػذاا أرسػػؿ عمػػ  بنػػي » : ػػاؿ رسػػكؿ    :ف ػػاؿ أسػػامة
ذا  ،فػ ذا سػمعتـ بػو بػأرض فػ  ت ػدمكا عميػو ،أك عمػ  مػف كػاف  ػبمكـ ،إسرائيؿ كا 

 .(ِّ «ك ة بأرض كأنتـ بيا ف  تعرجكا فرارنا منو
ػػٌذا بػػو بعػػض األمػػـ  ػػبمكـ إػػـ  :كفػػي ركايػػة أف ىػػذا الكجػػة أك السػػ ـ رجػػز عي

 .(ّّ ب ي بعد باألرض فيذىا المًػرة كيأتي األعرل
ف عػف الطػاعكف فأعبرىػا أنػو كػا أنيػا سػأل  النبػي  عف عائ ػة  -ِ

عذابنا يبعإو عم  مف ي اء فجعمو رحمة لممؤمنيف، فميس مف عبد ي ة الطاعكف 
إال  ،فيمكث في بمده ،ابرنا محتسبنا يعمـ أنو لـ ي،بو إال ما كتا   عز كجػؿ

 .(ّْ كاف لو مإؿ أجر  ييد
الفػػػار مػػػف الطػػػاعكف كالفػػػار مػػػف » :رسػػػكؿ     ػػػاؿ ، الػػػ  عائ ػػػة 

 .(ّٓ «الزحؼ
فنػػػاء أمتػػػي   ػػػاؿ رسػػػكؿ    : ػػػاؿ عػػػف أبػػػي مكسػػػ  األ ػػػعرم  -ْ

ف يػػؿ يػػا رسػػكؿ   ىػػذا الطعػػف  ػػد عرفنػػاه فمػػا الطػػاعكف؟  ،بػػالطعف كالطػػاعكف
 .(ّٔ كعز أعدائكـ مف الجف كفي كؿ  يادة : اؿ

 .(ّٕ الطاعكف  يادة لكؿ مسمـ : اؿ رسكؿ    -ٓ
يعت،ػػػػـ ال ػػػػيداء  : ػػػػاؿ عػػػػف عربػػػػاض بػػػػف سػػػػارية أف رسػػػػكؿ    -ٔ
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كالمتكفكف عم  فر يـ إلػ    عػز كجػؿ فػي الػذيف مػاتكا مػف الطػاعكف، في ػكؿ 
كي ػػػكؿ المتكفػػػكف عمػػػ  فر ػػػيـ: إعكاننػػػا مػػػا مػػػاتكا عمػػػ   ،ال ػػػيداء: إعكاننػػػا  تمػػػكا

فر ػػػػػيـ كمػػػػػا متنػػػػػا، فػػػػػي ض   عػػػػػز كجػػػػػؿ بيػػػػػنيـ، أف انظػػػػػركا إلػػػػػ  جراحػػػػػا  
نيـ، فينظػػػػركا إلػػػػ  جػػػػراح المطعػػػػكنيف فػػػػ ف أ ػػػػبي  جراحػػػػا  ال ػػػػيداء فيػػػػـ مػػػػ

 .(ّٖ المطعكنيف ف ذا  د أ بي  فيمح كف بيـ
عمػػػس مػػػف  ػػػبض فػػػي  ػػػيء مػػػنيـ فيػػػك  ػػػييد، » : ػػػاؿ رسػػػكؿ    -ٕ

الم تكؿ في سبيؿ    ػييد، كالغريػؽ فػي سػبيؿ    ػييد، كالمبطػكف فػي سػبيؿ 
 .(ّٗ «كالمطعكف في سبيؿ    ييد، كالنفساء في سبيؿ    ييد ،   ييد
المطعػػػكف، كالمبطػػػػكف، كالغػػػػرؽ ك،ػػػػاحا  ،ال ػػػػيداء عمسػػػػة : ػػػاؿ  -ٖ

 .(َْ اليدـ، كال ييد في سبيؿ  
ما تعدكف ال ييد فيكـ؟  الكا يا رسكؿ   مػف  تػؿ  : اؿ رسكؿ    -ٗ

 ػػػالكا فمػػػف ىػػػـ يػػػا  ،إٌف  ػػػيداء أمتػػػي إذنا ل ميػػػؿ : ػػػاؿ ،فػػػي سػػػبيؿ   فيػػػك  ػػػييد
بيؿ   فيك  ييد، كمف ما  في سبيؿ   فيػك مف  تؿ في س :رسكؿ  ؟  اؿ

 .(ُْ  ييد، كمف ما  في الطاعكف فيك  ييد، كمف ما  في البطف فيك  ييد
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لالمبّثلاألول
لحعرةاهل،ط عونلَعَمواس

لوأسب بهلوأعراضهلوح رةخهلوعددلالوفة تلفةهلومدحه
ككانػػ  فػػي زمػػف بنػػي أميػػة ال  ،ل ػػد كانػػ  بػػ د ال ػػاـ تكإػػر بيػػا الطػػكاعيف

 .(ِْ حت  كاف عمفاء بني أمية إذا جاء الطاعكف يعرجكف إل  البكادم ،تن طة
 : اؿ أف النبي  رسكؿ    عف أبي عسيا مكل  :كجاء في الحديث

فأمسػػػػك  الحمػػػػ  بالمدينػػػػة  ،أتػػػػاني جبريػػػػؿ عميػػػػو السػػػػ ـ بػػػػالحم  كالطػػػػاعكف»
فالطاعكف  يادة ألمتي كرحمة ليـ، كرجس عم   ،كأرسم  الطاعكف إل  ال اـ

 .(ّْ «الكافر
بك ػكع طػاعكف عمػكاس كأنػو مػف أ ػراط السػاعة، كىػذا  كما أعبر النبي 

  .مف دالئؿ نبكتو حيث أعبر بأمكر مست بمية حدإ  بعد كفاتو 
 : ػػاؿ كمػػف ذلػػؾ مػػا كرد فػػي ،ػػحيح البعػػارم عػػف عػػكؼ بػػف مالػػؾ 

اعديٍد ستنا بيف يدم » :ك في  بة مف أىدىـ ف اؿفي يزكة تبكؾ كى "أتي  النبي 
إػػػـ ميكتػػػاف ،إػػػـ فػػػتح بيػػػ  الم ػػػدس ،مػػػكتي :السػػػاعة

 (ْٓ يأعػػػذ فػػػيكـ ك يعػػػاص (ْْ 
إـ استفا ة الماؿ حت  يعط  الرجؿ مائة دينار فيظؿ ساعطنا، إػـ فتنػة  ،الغنـ

ال يب ػػ  بيػػ  مػػف العػػرا إال دعمتػػو، إػػـ ىدنػػة تكػػكف بيػػنكـ كبػػيف بنػػي األ،ػػفر 
 .(ْٔ " «تح  كؿ ياية اإنا ع ر ألفنا ،فيأتكنكـ تح  إمانيف ياية ،فيغدركف

إف ىػػذه اريػػة كي ،ػػد بيػػا ميكتػػاف، ظيػػر  فػػي  : ػػاؿ ابػػف حجػػر كابػػف كإيػػر
ىػػ ككػاف ذلػؾ بعػد فػتح بيػ  الم ػدس ُٖطاعكف عمكاس فػي ع فػة عمػر سػنة 

  .(ْٕ ىػُٔسنة 
  سمع  رسكؿ  :ي كؿ :ككذلؾ حديث معاذ بف جبؿ في طاعكف عىمكاس

 سػػػػتياجركف إلػػػػ  ال ػػػػاـ فيفػػػػتح لكػػػػـ، كيكػػػػكف فيػػػػو داء كالػػػػدُّمؿ أك » :ي ػػػػكؿ
  .(ْٗ «يست يد   بو أنفسكـ كيزكي بو أعمالكـ ،يأعذ بمراؽ الرجؿ (ْٖ كالحٌزة

ي،ػيبكـ  -،(ُٓ أك الجكيبيػة - (َٓ تنزلكف منزالن ي اؿ لو الجابية»كفي ركاية 
 .«(ِٓ يست يد   أنفسكـ كعياركـ كيزكي أبدانكـ ،فيو داء مإؿ يدة الجمؿ
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ا ي اؿ ليا الجابيػة أك الجكيبيػة فتكإػر بػو » :كفي ركاية ينزؿ المسممكف أر ن
ػػرىا كالػػٌدمؿ تزكػػك منػػو أمػػكاليـ كتست ػػيد فيػػو  أمػػكاليـ كدكابيػػـ فيبعػػث عمػػييـ جى

 .(ّٓ «أبدانيـ
 :ي ػػكؿ إنػػي سػػمع  رسػػكؿ    : ػػاؿ معػػاذ بػػف جبػػؿ :كفػػي دالئػػؿ النبػػكة

ػػا ي ػػاؿ ليػػا» نكػػـ سػػت دمكف ال ػػاـ فتنزلػػكف أر ن فيعػػرأل بكػػـ  (ْٓ جسػػر عمكسػػة :كا 
يست ػػيد   بػػو أنفسػػيـ كذراريكػػـ،  ،كػػذباا الػػٌدمؿ (ٔٓ لػػو ذبػػاا (ٓٓ فييػػا ًعرجػػاف

 .(ٕٓ «كيزكي بو أمكالكـ
 كذكر العمماء أف الكباء الػذم ك ػة بال ػاـ فػي زمػف عمػر بػف العطػاا 

 .(ٖٓ كاف طاعكننا كىك طاعكف عمكاس

كأكؿ طػػػػاعكف فػػػػػي  ،كىػػػػك مػػػػف الطػػػػكاعيف العظػػػػاـ الم ػػػػػيكرة فػػػػي اتسػػػػ ـ
 .(ٗٓ اتس ـ

كمنيا  (َٔ كسبا تسميتو بطاعكف عىمكاس ألنو بدأ في  رية اسميا عمكاس
 .انت ر إل  ب ية ب د ال اـ

ىذا مف  كليـ زمف الطاعكف: عـٌ كآس  أم جعػؿ بعػض  :ك اؿ األ،معي
 .(ُٔ ناس أسكة بعضال

ك يػػػػػؿ اسػػػػػـ المك ػػػػػة "مػػػػػكاس" كأ ػػػػػيؼ إليػػػػػو العػػػػػاـ إػػػػػـ أديػػػػػـ، إػػػػػـ لكإػػػػػرة 
 .(ِٔ االستعماؿ عفؼ ف يؿ عاـ مكاس

كيبػػػدك أنػػػو انت ػػػر ع ػػػا  ،أمػػػا أسػػػبابو فمػػػـ أجػػػد فػػػي الم،ػػػادر ذكػػػر لسػػػببو
فريـ أف  ،المعارؾ التي حدإ  في ب د ال اـ بيف المسمميف كالرـك ككإرة ال تم 

المسمميف كانكا يػدفنكف  ػت ىـ فػ ف ع ػرا  ال تمػ  مػف البيػزنطييف ب يػ  جإػإيـ 
ػػا  ،فػػي ميػػاديف ال تػػاؿ مػػف ييػػر أف تػػدفف حيػػث لػػـ تجػػد جيك ػػيـ المنيزمػػة دائمن

 .(ّٔ مما أدل إل  فساد اليكاء بسبا تحمميا كتعفنيا ،الك   الكافي لدفف ال تم 
ػػػػراأل كدمامػػػػؿأمػػػػا أعرا ػػػػو فػػػػذكر  الم،ػػػػادر أنػػػػو كػػػػاف  ر  ػػػػا أم عي كحن

 ْٔ) ،
حيػػػث  ،كظيػػػر  أعرا ػػػو عمػػػ  أبػػػي عبيػػػدة بػػػف الجػػػراح كمعػػػاذ بػػػف جبػػػؿ 

ك  مػػا أحػػا أف لػػي مكانيػػا  :أ،ػػيا أبػػك عبيػػدة بطعنػػةو فػػي كفػػو، ك ػػاؿ عنيػػا
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 .(ٓٔ ك يؿ عرج  في عن،ره ًبٍإرة ،حمر النعـ
كما أ،يا معاذ بف جبؿ بطعنة في إ،بعو اتبياـ كالسبابة فجعؿ يمسيا 

الميـ إنيا ،غيرة فبػارؾ فييػا، ف نػؾ تبػارؾ فػي ال،ػغير، كمػا طعػف فػي  :كي كؿ
 .(ٔٔ كفو ببإرة ،غيرة كأنيا عدسة

"را  :كمػػا كػػػاف معػػػاذ يغ ػػػ  عميػػو مػػػف الطػػػاعكف إػػػـ يفيػػؽ فػػػ ذا أفػػػاؽ  ػػػاؿ
ًن ىؾ" (ٕٔ يمني يمؾ فكعزتؾ إنؾ لتعمـ أني أحبؾ"   .(ٖٔ كفي ركاية اعنؽ عى
 ػػػاؿ العممػػػػاء  ػػػػد يعػػػرأل فػػػػي األيػػػػدم  كيت ػػػح مػػػػف ذلػػػؾ أف الطػػػػاعكف كمػػػػا

  .(ٗٔ كاأل،ابة كحيث  اء   مف البدف
 أما عف تاري( طاعكف عىٍمكاس ف ػد حػدث فػي عيػد عمػر بػف العطػاا 

كاعتمؼ فيو، في أم سنة كاف ؟ فذكر سيؼ بف عمر أنػو ك ػة فػي  ػير محػـر 
 .(َٕ ىػ إـ ارتفة إـ عاد أ د مما كافُٕك،فر مف عاـ 

عػػركأل عمػػر بػػف العطػػاا إلػػ  ال ػػاـ إػػـ رجكعػػو إلػػ  كذكػػر  الم،ػػادر أف 
ق،  ػػاؿ أبػػك ُٕالمدينػػة بعػػد أف أعبػػر أف الكبػػاء  ػػد ا ػػتد بال ػػاـ كػػاف فػػي سػػنة 

فػػدلتنا ،ػػحة ىػػذه األعبػػار عمػػ  أف ل ػػاء عمػػر بػػف  :زرعػػة عػػف أحمػػد بػػف حنبػػؿ
ىػػػ، كىػػي سػػنة سػػرغ فرجػػة ُٕأمػػراء األجنػػاد كرجكعػػو مػػف سػػرغ سػػنة  العطػػاا

ينػػػة لػػػئ  ي ػػػدـ عمػػػ  الطػػػاعكف بمػػػف معػػػو مػػػف أ،ػػػحاا عمػػػر بػػػالجيش إلػػػ  المد
رسكؿ   

 ُٕ).  
كذكر محمد بف إسحاؽ، كأبك مع ر كأحمد بف حنبؿ، أفي طاعكف عمػكاس 

، كرجػػح ابػػف كإيػػر أف طػػاعكف عمػػكاس كػػاف فػػي سػػنة (ِٕ ىػػػُٖكػػاف فػػي سػػنة 
الم ػيكر الػذم عميػو الجميػكر أف طػاعكف عمػكاس كػاف فػي سػنة  :ىػ، ك اؿُٖ
 .ل،حيحىػ كىك اُٖ

ػا يػرد عمػ  سػيؼ بػف عمػر: كلػيس األمػر كمػا زعػـ أف الطػاعكف  ك اؿ أي ن
ىػػػػػ كأنػػػػو ُٕ، كرجػػػػح ابػػػػف حجػػػػر أنػػػػو كػػػػاف فػػػػي سػػػػنة (ّٕ ىػػػػػُٕكػػػػاف فػػػػي سػػػػنة 

ك ػاؿ: كىػك  ،ىػػُٖكما رجح ابف عبػد البػر ك ػكع الطػاعكف فػي سػنة  (ْٕ األ،ح
  .(ٕٓ ال،حيح
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ركاية أعرل، كذكر ابف حجر في الفتح ن  ن عف سيؼ بف عمر في الفتكح 
ىػػ ُٖكىي أف عركأل عمر إل  ال اـ كرجكعػو بعػد ك ػكع الكبػاء كانػ  فػي سػنة 

المحـر ك،فر إػـ ارتفػة،  كأف الطاعكف كاف ك ة أكالن في ،في  ير ربية ارعر
كبعػػد ارتفاعػػو كتبػػكا إلػػ  عمػػر بػػذلؾ، فعػػرأل حتػػ  إذا كػػاف  ريبنػػا مػػف ال ػػاـ بمغػػو 

 .(ٕٔ أنو كاف أ د ما كاف
مػػـ أف الطػػػاعكف  ػػد ك ػػة بال ػػػاـ مػػرتيف كمػػا ذكػػػر سػػيؼ بػػػف كيبػػدك ك  أع
كىػي السػنة التػي عػرأل فييػا  ،ىػػُٖكاسػتمر إلػ  عػاـ  ،قُٕعمر مرة فػي عػاـ 

 .(ٕٕ عمر إل  ال اـ بعد انتياء الطاعكف كتف د أىميا
أمػػػا عػػػف مدتػػػو فيبػػػدك أنػػػو اسػػػتمر عػػػدة أ ػػػير، كأنػػػو ابتػػػدأ فػػػي  ػػػير محػػػـر 

 ػػد ممػػا كػػاف فػػي ربيػػة ارعػػر فػػي نفػػس ىػػػ إػػـ ارتفػػة كعػػاد إُٔك،ػػفر مػػف عػػاـ 
طاعكف عمكاس كإر مكتو كطاؿ مكإو أ يرنا حت   :العاـ، ك اؿ سيؼ بف عمر

 .(ٖٕ فأمر معاذ بف جبؿ بال،بر حت  ينجمي ،تكمـ الناس في ذلؾ فاعتمفكا فيو
ف ػػػػد كإػػػػر فيػػػػو المػػػػكت  مػػػػف  ،أمػػػػا عػػػػف عػػػػدد ال تمػػػػ  فػػػػي طػػػػاعكف عمػػػػكاس

ككػػػاف ميكتانػػػا لػػػـ يػػػر مإمػػػو كتحر ػػػ  لػػػو  مػػػكا المسػػػمميف حتػػػ  تكمػػػـ  ،المسػػػمميف
 .(ٕٗ الناس في ذلؾ

ادع   أف يرفػػة  :كا ػػتد الكجػػة بالنػػاس ف،ػػر  النػػاس إلػػ  معػػاذ ك ػػالكا لػػو 
إنو ليس برجػز كلكنػو دعػكة نبػيكـ كمػك  ال،ػالحيف  : اؿ معاذ ،عنا ىذا الرجز

 .(َٖ  بمكـ ك يادة يعتص   بيا مف  اء منكـ
كانػػ  ال بيمػػة أحياننػػا تمػػك  بكامميػػا كلػػـ يػػنر منيػػا إال  ،كػػاف مكتنػػا جماعينػػاك 
ذكر  الم،ادر أف ال،حابي الجميؿ الحارث بف ى اـ المعزكمي عرأل  ،ال ميؿ

بأسػػرتو إلػػػ  ال ػػػاـ ككػػػاف عػػػددىـ سػػػبعكف، لػػـ يػػػنر مػػػنيـ إال أربعػػػة، ف ػػػاؿ فػػػييـ 
  :المياجر بف عالد بف الكليد ككاف ممف نجا مف الطاعكف

ـى ييعىػػػػػػػػػػػػريٍس بًػػػػػػػػػػػػوً  ػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػٍف يىٍسػػػػػػػػػػػػكيًف ال ي  مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػاًراي  *** ـٍ ييٍفًننىػػػػػػػػػػػػػػا كى ـي ًإٍف لىػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػا  كىال ي
 

ٍيطىػػػػػػػػػػػػػةى  أىٍفنىػػػػػػػػػػػػػ  بىنًػػػػػػػػػػػػػي رى
ػػػػػػػػػػػػػانيييـٍ  (ُٖ   فيٍرسى

 
ػػػػػاًراي  *** ـٍ  ى ػػػػػٍص لىييػػػػػ ـٍ ييٍ ،ى كفى لىػػػػػ  ًعٍ ػػػػػري
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ـٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍإمىييـٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػاًمًي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍف بىنًػػػػػػػػػػػػػػػػي أىٍعمى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػاي اٍلعىاًجػػػػػػػػػػػػػاي أ ًلًمٍإػػػػػػػػػػػػػًؿ ىىػػػػػػػػػػػػػذىا  ***  ٍعجى
 

ـي  نىايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىي طىاعيكننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مى  طىٍعننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى
 

ػػػػػػػػػطي لىنىػػػػػػػػػا اٍلكىاتًػػػػػػػػػاي  *** ػػػػػػػػػا عى ًلػػػػػػػػػؾى مى ذى
 ِٖ) 

ك اؿ ال،حابي أمرؤ ال يس بػف عػابس الكنػدم ككػاف نػازالن ال ػاـ فممػا ك ػة  
  :طاعكف عمكاس أسرع في كندة ف اؿ
 حػػػػػػػػػػػػػػرؽ مإػػػػػػػػػػػػػػؿ اليػػػػػػػػػػػػػػ ؿ كبي ػػػػػػػػػػػػػػاء

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػكاس ***  لعػػػػػػػػػػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػػػػػػػػػالجزع مػػػػػػػػػػػػػػػػػف عىمى

 
  ػػػػػػػػػػػد ل ػػػػػػػػػػػكا   ييػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػاغ عمػػػػػػػػػػػييـ

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأحمكا بغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر دار أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس ***

 
 ك،ػػػػػػػػػػػػػػػبرنا ح نػػػػػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػػػػا كعػػػػػػػػػػػػػػػد  

 
ػػػػػػػػػا تاسػػػػػػػػػي *** ككنػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي ال،ػػػػػػػػػبر  كمن

 ّٖ) 
ك ػػػد ذكػػػر  الم،ػػػادر عػػػدد ال تمػػػ  فػػػي طػػػاعكف عمػػػكاس مػػػة اعػػػت ؼ فػػػي  

كبع ػػيا ذكػػر  عمسػػة  ،(ْٖ ع ػػركف ألفنػػا ،العػػدد فػػبعض الم،ػػادر ذكػػر  أنيػػـ
ذكػر المنػاكم  ػكال  ػاذنا  بينمػا (ٖٔ كبع ػيا ذكػر  إ إػكف ألفنػا ،(ٖٓ كع ركف ألفنػا

أف آفة طػاعكف عمػكاس فػي ع فػة عمػر بػف  :كمبالغنا فيو لـ يرد عند ييره  اؿ
 .(ٕٖ العطاا ما  منيا سبعكف ألفنا في إ إة أياـ
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لالمبّثلالث ني
لقفلالخمةا لعمرلبنلالخط بلوالصّ ب لمنلط عونلعمواسامول

كال،ػػحابة ر ػػكف   عمػػييـ مكا ػػؼ  كػػاف لمعميفػػة عمػػر بػػف العطػػاا 
مػف الػػدعكؿ عمػػ  الكبػػاء حينمػا أراد عمػػر الػػذىاا إلػػ  ال ػاـ يازينػػا كمعػػو كجػػكه 
ال،ػػػػحابة، إػػػػـ رجكعػػػػو بعػػػػد أف عمػػػػـ بانت ػػػػار الطػػػػاعكف فػػػػي بػػػػ د ال ػػػػاـ كبعػػػػد 

 .است ارة ال،حابة
ك د ذكر  كتا السنة كالتاري( تمؾ الركاية بسند ،حيح، فعف عبػد   بػف 

ػٍرغ ،عرأل إلػ  ال ػاـ أف عمر بف العطاا  عباس   (ٖٖ حتػ  إذا كػاف بسى

فػػأعبركه أٌف الكبػػاء  -أبػػك عبيػػدة بػف الجػػراح كأ،ػػحابو  - (ٖٗ ل يػو أمػػراء األجنػػاد
اٍدعي لػي الميػاجريف  : د ك ة بأرض ال اـ فاعتمفكا،  اؿ ابػف عبػاس: ف ػاؿ عمػر

فػػاعتمفكا،  ،ي ال ػػاـفاست ػػارىـ كأعبػػرىـ أٌف الكبػػاء  ػػد ك ػػة فػػ ،األٌكلػػيف فػػدعكتيـ
معػػؾ  :ك ػػاؿ بع ػػيـ ،كال نػػرل أف ترجػػة عنػػو ،ف ػػاؿ بع ػػيـ:  ػػد عرجنػػا ألمػػر
 :ف اؿ، تيٍ ًدمىيـ عم  ىذا الكباءكال نرل أف  ،ب ية الناس كأ،حاا رسكؿ   

فسػمككا سػبيؿ  ،فدعكتيـ لػو فاست ػارىـ ،لي األن،ار عي ادٍ  :إـ  اؿ ،ارتفعكا عني
اٍدعي لػي مػػف كػػاف  :إػػـ  ػػاؿ ،ارتفعػػكا عنػي :كاعتمفػػكا كػاعت فيـ ف ػػاؿ ،الميػاجريف

فدعكتيـ فمػـ يعتمػؼ مػنيـ عميػو  ،(َٗ ىاىنا مف م يعة  ريش مف مياجرة الفتح
فنػادل عمػر  ،نرل أف ترجػة بالنػاس كال تيٍ ػدميـ عمػ  ىػذا الكبػاء :رج ف، ف الكا
ػػٌبحه عمػػ  ظىيػػر :فػػي النػػاس إنػػي مي،ى

ف ػػاؿ أبػػك عبيػػدة بػػف ، فأ،ػػبحكا عميػػو ،(ُٗ 
نعػػـ  ،(ِٗ لػػك ييػػرؾ  اليػػا يػػا أبػػا عبيػػدة :أفػػرارنا مػػف  ػػدر  ؟ ف ػػاؿ عمػػر :الجػػراح

أرأيػػػػ  إف كانػػػػ  لػػػػؾ إبػػػػؿ ىىبطػػػػ ى كادينػػػػا لػػػػو  ،نىفػػػػرُّ مػػػػف  ػػػػدر   إلػػػػ   ػػػػدر  
ٍدبػة:(ّٗ عيدكتاف يتيػا  ،إحداىما ع،ػيبة كاألعػرل جى ألػيس إف رعيػ  الع،ػيبة رىعى
ف رعي  ال ،ب در   جدبة رىعيتيا ب در  ؟  اؿ فجاء عبد الػرحمف بػف عػكؼ كا 

ػػا :ف ػػاؿ -ككػػاف متغيبنػػا فػػي بعػػض حاجاتػػو  - سػػمع   ،إٌف عنػػدم فػػي ىػػذا عممن
ذا ك ػة بػأرض  ،بأرض ف  ت ػدمكا عميػو (ْٗ إذا سمعتـ بو :ي كؿ رسكؿ    كا 

 .(ٓٗ إـ ان،رؼ ،فحمد   عمر :كأنتـ بيا ف  تعرجكا فرارنا منو  اؿ
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أرأيػ  لػك رعػ  الجدبػة  :ركايػة أف عمػر بػف العطػاا  ػاؿ ألبػي عبيػدةكفي 
كترؾ الع،بة أكن  ميعىًجٌزه
فسار حتػ  أتػ   : اؿ فىًسٍر إذنا  اؿ ،نعـ :؟؛  اؿ(ٔٗ 

 اؿ سالـ بف عبد  ،(ٕٗ أك  اؿ ىذا المنزؿ إف  اء   ،ىذا المحؿ :المدينة ف اؿ
أىٌف عمػػػػر إنمػػػػا ان،ػػػػرؼ بالنػػػػاس مػػػػف حػػػػديث عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف  :  بػػػػف عمػػػػر

 .(ٗٗ (ٖٗ عكؼ
عػػف أنػػس أىٌف عمػػر بػػف العطػػاا أتػػ   :كمػػا أعػػرأل الطحػػاكم بسػػند ،ػػحيح

يا أمير المؤمنيف إف معؾ كجكه  :كأبك عبيدة ف اال (ََُ ال اـ فاست بمو أبك طمحة
نػػػػا تركنػػػػا مػػػػف بعػػػػدنا مإػػػػؿ حريػػػػؽ النػػػػار، فػػػػارجة العػػػػاـ ،كعيػػػػارىـ ال،ػػػػحابة  ،كا 
  .(َُِ (َُُ فرجة

كذكػػر العممػػاء عػػدة فكائػػد لعػػركأل عمػػر بػػف العطػػاا إلػػ  ال ػػاـ إػػـ رجكعػػو 
م ركعية المناظرة،  :إل  المدينة بعد انت ار الطاعكف كم اكرتو لم،حابة منيا

 .في النكازؿ كت ديـ أىؿ الساب ة في ذلؾ ،كاالست ارة
يؿ الناس منازليـ، كت ديـ أىؿ الف ؿ عم  ييرىـ، كاالبتػداء بيػـ كمنيا تنز 
  .  في المكاـر

كمنيػػا  بػػكؿ عبػػر الكاحػػد، ككجػػكا العمػػؿ بػػو، كىػػك مػػف أ ػػكل األدلػػة عمػػ  
عبد الرحمف بف ذلؾ، ألنو كاف باتفاؽ أىؿ الحؿ كالع د مف ال،حابة ف بمكه مف 

  .عكؼ كلـ يطمبكا معو م كينا
كاألكإػػػر تجربػػػة، لرجػػػكع عمػػػر ل ػػػكؿ م ػػػيعة  عػػػددنا كفيػػػو التػػػرجيح بػػػاألكإر

  . ريش مة ما ان ـ إلييـ ممف كافؽ رأييـ مف المياجريف كاألن،ار
كمنيػػػا منػػػة ال ػػػدـك عمػػػ  الطػػػاعكف،  ،كمػػػف الفكائػػػد اجتنػػػاا أسػػػباا اليػػػ ؾ

  .(َُّ كمنة الفرار منو
لػػ  مكػػاف الكبػػاء،  كمنيػػا أفي اعػػت ؼ ال،ػػحابة فػػي الػػدعكؿ كالرجػػكع مػػف كا 

التككػػػؿ  :كحجػػػتيـ ٌبيًٌنػػػة ألنيػػػا مبينػػػة عمػػػ  أ،ػػػميف مػػػف أ،ػػػكؿ ال ػػػريعة األكؿ
 (َُْ الحيطة كالحذر بتػرؾ اتل ػاء إلػ  التيمكػة :كالتسميـ لم  اء كال در، كالإاني

كمنيا تف د اتماـ أحكاؿ رعيتو لما فيو مف إزالة الظمـ، كك ؼ كربػة المكػركا، 
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ظيار ال رائة   .كردع أىؿ الفساد كا 
 ػػػي األمػػػراء ككجػػػكه النػػػاس اتمػػاـ عنػػػد  دكمػػػو، كا ع ميػػػـ إيػػػاه بمػػػا كمنيػػا تم

مف عير ك ر، كرعص كي ء، ك دة كأمراض، كمنيا ،ػحة  حدث في ب دىـ
ال يػػػاس كجػػػػكاز العمػػػػؿ بػػػػو، كمنيػػػػا ابتػػػػداء العػػػػالـ بمػػػػا عنػػػػده مػػػػف العمػػػػـ  بػػػػؿ أف 

 .(َُٓ يسألو
التػػػي كمنيػػػا يت ػػػح إدارة العميفػػػة عمػػػر بػػػف العطػػػاا ليػػػذه األزمػػػة العطػػػرة 

 تم  الكإير مف المسمميف، كطمػة العػدك فػييـ، كمنيػا اتبػاع عمػر بػف العطػاا 
  .في الطاعكف ليدم النبي 
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لالمبّثلالث لث
لاإلجراءاتلالّحرازة لوالوق ئة لالحيلق ملبه لالخمةا لعمرلبنلالخط ب

ل:لّحواءلوب ءلالط عونل
بعػد ك ػػكع الطػاعكف فػػي بػ د ال ػػاـ  ل ػد  ػػاـ العميفػة عمػػر بػف العطػػاا 

  .كمنيا ،بعدة إجراءا  احترازية لمتعفيؼ مف آإار الطاعكف
حيػث  ،في الدعكؿ عم  بمػد الكبػاء كالعػركأل منػو اتباع ىدم النبي  -ُ

بال،حابة إل  المدينة كلـ يدعؿ ال ػاـ حينمػا عمػـ بك ػكع الكبػاء  رجة عمر 
الػػذم أعبػػره بػػو عبػػد الػػرحمف بػػف  بيػػا، كذلػػؾ عنػػدما سػػمة حػػديث رسػػكؿ   

ذا ك ػػة بػػأرض كأنػػتـ بيػػا فػػ   ،إذا سػػمعتـ بػػو بػػأرض فػػ  ت كمػػكا عميػػو»عػػكؼ  كا 
كىػػذا الػػذم يسػػم  اليػػكـ بػػالحجر ال،ػػحي الػػذم طب تػػو  (َُٔ «تعرجػػكا فػػرارنا منػػو

دكؿ العالـ في ظؿ جائحة ككركنا المنت رة اليـك كالتي  تم  إل  ارف أكإر مف 
،ابة أكإر مف  م ييف ّ  .(َُٕ مميكف نسمة َُّنسمة كا 

لـ يكتؼ بأمرىـ بعػدـ ال ػدـك إلػ  األرض المكبػكءة بػؿ اتبػة  فرسكؿ   
كذلػؾ لمنػة  ،ذلؾ بأف أمر مف كاف فػي أرض أ،ػابيا الطػاعكف أال يعػرأل منيػا

انت ػػػار العػػػدكل كلمنػػػة إل ػػػاء اتنسػػػاف نفسػػػو فػػػي التيمكػػػة، كبػػػذلؾ فػػػ ف فػػػي ىػػػذا 
  .ازية ت اؼ إل  الطا النبكمالحديث لفتة إعج

لألمػػػة فػػػي نييػػػو عػػػف الػػػدعكؿ إلػػػ  األرض التػػػي بيػػػا  ك ػػػد جمػػػة النبػػػي 
الكبػاء كنييػػو عػػف العػػركأل منيػػا بعػػد ك كعػو ، كفػػي ذلػػؾ كمػػاؿ التحػػرز منػػو فػػ ف 
ػػػا لمػػػػب ء كمكافػػػػاة لػػػو فػػػػي محػػػػؿ  فػػػي الػػػػدعكؿ فػػػػي األرض التػػػي ىػػػػك بيػػػػا تعر ن

عانػػة لسنسػػاف عمػػ  نفسػػو كاتل ػػ ،سػػمطانو اء فػػي التيمكػػة، كىػػذا معػػالؼ لم ػػرع كا 
بػػؿ تجنػػا الػػدعكؿ إلػػ  أر ػػو مػػف بػػاا الحميػػة التػػي أر ػػد   سػػبحانو  ،كالع ػػؿ
  (َُٖ إلييا
ذكػػر العممػػاء الحكمػػة مػػف النيػػي عػػف الػػدعكؿ إلػػ  البمػػد المكبػػكءة كالعػػركأل ك 
  :ففي المنة مف الدعكؿ إل  األرض التي ك ة بيا عدة حكـ منيا ،منو

  .لمؤذية كالبعد عنياتجنا األسباا ا -ُ



 شهداء الصحابة يف طاعون عمواس

﴿ُِٖٕ﴾ 

  .األعذ بالعافية التي ىي مادة المعاش كالمعاد -ِ
  .أف ال يستن  كا اليكاء الذم  د عفف كفسد فيمر كف -ّ
 .(َُٗ حمية النفكس عف الطيرة كالعدكل -ْ

أما النيي عف العركأل مف البمد التي ك ة بو الكباء، ف ػد أجػازه الػبعض مػف 
كلكػف يحػـر مػف عػرأل مػف البمػد  ،فيكػره كال يحػـرأجؿ التػداكم كأف النيػي لمتنزيػو 

الفػػار مػػف » :فػػرارنا مػػف الطػػاعكف، كىػػذا ىػػك المنيػػي عنػػو كمػػا جػػاء فػػي الحػػديث
كلكػػف مػػف عػػرأل لحاجػػة مح ػػة فيجػػكز لػػو  ،(َُُ «الطػػاعكف كالفػػار مػػف الزحػػؼ

ككػػذلؾ مػػف عر ػػ  لػػو  ،(ُُُ ذلػػؾ كالتجػػار كال،ػػناع كلكػػف ب ميػػؿ مػػف الحركػػة
كان ػػـ إلػػ  ذلػػؾ أنػػو  ،ػػد الراحػػة مػػف ات امػػة بالبمػػد حاجػػة فػػأراد العػػركأل إلييػػا 

التي ك ة بيا الطػاعكف فيػذا محػؿ عػ ؼ، فػ ف كػاف  ،ػده التػداكم ف نػو يجػكز 
  .(ُُِ لو ذلؾ، كأجازه أبك مكس  األ عرم كالمغيرة بف  عبة

  :منيا كما ذكر العمماء في النيي عف العركأل مف البمد المكبكء حكمنا
ػػا أف الطػػاعكف فػػي الغالػػا -ُ فػػي البمػػد الػػذم ي ػػة بػػو فػػ  يفيػػد  يكػػكف عامن

  .الفرار لمف ىك بو
أف النػػػػاس لػػػػك تػػػػكاردكا عمػػػػ  العػػػػركأل ل،ػػػػار مػػػػف عجػػػػز عنػػػػو  ػػػػائة  -ِ

 .االم،محة لف د مف يرعاه حينا كميتن 
 .لك  رع العركأل فعرأل األ كياء لكاف في ذلؾ كسر  مكا ال عفاء -ّ
لػػػػك رعػػػػص لأل،ػػػػحاء فػػػػي العػػػػركأل لب ػػػػي المر ػػػػ  فػػػػ  يجػػػػدكف مػػػػف  -ْ
  .(ُُّ فت ية م،الحيـ يتعاىدىـ
مػػف ب ػػي كلػػـ يعػػرأل كمػػا  بالطػػاعكف لػػو أجػػر  ػػييد، فمػػك عػػرأل فىػػٌك   -ٓ

 .(ُُْ عميو ىذا األجر
كفي الجمة بينيما أف في ات داـ عم  الكباء تعريض النفس لمب ء، كلعميا 

 ػػرا مػػف الػػدعكل لم ػػاـ ال،ػػبر أك التككػػؿ،  كربمػػا كػػاف فيػػو ،ال ت،ػػبر عميػػو
فمنػػة ذلػػؾ حػػذرنا مػػف ايتػػرار الػػنفس، كدعكاىػػا مػػا ال تإبػػ  عميػػو عنػػد االعتبػػار، 

األسػباا ب،ػكرة مػف يحػاكؿ النجػاة  كأما الفرار ف د يكػكف داعػ ن فػي التكيػؿ فػي
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 .(ُُٓ بما  در عميو
 ،كالحميػةكبالجممة فيي النيي عف الدعكؿ فػي أرض الكبػاء األمػر بالحػذر 

 ،كالنيػػػي عػػػف التعػػػرض ألسػػػباا التمػػػؼ، كفػػػي النيػػػي عػػػف العػػػركأل كالفػػػرار منػػػو
تفػػػكيض  :كالإػػػاني ،فػػػاألكؿ تأديػػػا كتعمػػػيـ ،األمػػػر بالتككػػػؿ كالتسػػػميـ كالتفػػػكيض

 .(ُُٔ كتسميـ
ل:النحق للمنلاألرضلالموبوءةلإلىلاألم كنلالنزه ل-2

ف مػػف أجػػؿ ذكػػر العممػػاء أنػػو يجػػكز العػػركأل مػػف األرض المكبػػكءة بالطػػاعك 
ف ف تػرؾ األرض الكبئػة كاالنت ػاؿ إلػ  األرض النزىػة منػدكا  ،التداكم ال الفرار
  .(ُُٕ لو كمطمكا

ك ػػد ذكػػػر البعػػػارم بػػػاا مػػػف عػػرأل مػػػف أرض ال ت ئمػػػو، كذكػػػر فيػػػو  ،ػػػة 
  .(ُُٖ بالعركأل لمع أل العرنييف الذيف استكعمكا المدينة كأمرىـ الرسكؿ 
ا حديث فركة بف مسيؾ   " م  يا رسكؿ    :المرادم  اؿكمف ذلؾ أي ن

ا ي اؿ لو أبيف دعيا  :ىي أرض ريفنا كميرتنا كىي كبئة ف اؿ (ُُٗ إٌف عندنا أر ن
  .(ُُِ التمؼ (َُِ دعيا عنؾ ف ٌف مف ال رؼ

نمػا مػف بػاا الطػا كالتػداكم : اؿ ابف مفمح  ،كليس ىذا مف باا العدكل كا 
كفسػاد اليػكاء مػف  ،ف ف است، ح اليكاء مف أعكف األ ياء عم  ،حة األبػداف

  .(ُِِ أسرع األ ياء إل  األس اـ
كفػػػي طػػػاعكف عمػػػكاس كتػػػا العميفػػػة عمػػػر بػػػف العطػػػاا إلػػػ  األميػػػر أبػػػي 
 ،عبيدة بعد ك كع الطاعكف كتابنا أراد فيو إعراأل ال ائػد أبػي عبيػدة كالحفػاظ عميػو
كجػػاء فػػي الكتػػاا "أف سػػ ـ عميػػؾ، أمػػا بعػػد، ف نػػو  ػػد عر ػػ  لػػي إليػػؾ حاجػػة 

فعزمػػ  عميػػؾ إذا نظػػر  فػػي كتػػابي ىػػذا أال ت ػػعو مػػف  ،فيؾ فييػػاأريػػد أف أ ػػا
" فعرؼ أبك عبيدة أنو إنما أراد أف يسػتعرجو مػف  : اؿ .(ُِّ يدؾ حت  ت بؿ إليي

 .(ُِْ الكباء
إػـ كتػا أبػك عبيػدة إلػ  العميفػة عمػر: يػا  ،يغفر   ألمير المػؤمنيف : اؿ 

نػي فػي جنػدو مػف المسػمميف ال أجػد  ،أمير المؤمنيف إني  د عرف  حاجتؾ إليٌ  كا 
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 ،فمسػػػ  أريػػػد فػػػرا يـ حتػػػ  ي  ػػػي   فػػػٌي أمػػػره ك  ػػػاءه ،بنفسػػػي ريبػػػة عػػػنيـ
 .(ُِٓ فحممني مف عزمتؾ، كدعني في جندم

يػػػا أميػػػر المػػػؤمنيف أمػػػا  أبػػػك  :فممػػػا  ػػػرأ عمػػػر الكتػػػاا بكػػػ ، ف ػػػاؿ النػػػاس
دة العميفػة فػي ىػذه الركايػة لػـ يطػة أبػا عبيػ ،(ُِٕ( ُِٔ ككأف  ػد ،ال :عبيدة؟  اؿ

ػػػا اسػػػتمر أبػػػك عبيػػػدة عمػػػ  األعػػػذ بظػػػاىر  ،ألنيػػػا فػػػي أمػػػر عػػػاص يع،ػػػو أي ن
فػػػػي  الحػػػػديث الػػػػذم سػػػػمعو مػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف عػػػػكؼ فػػػػي ىػػػػدم النبػػػػي 

 .(ُِٖ الطاعكف فمـ يعرأل حت  ما 
بعػػػد ذلػػػؾ كتػػػا العميفػػػة عمػػػر إلػػػ  أبػػػي عبيػػػدة كتابنػػػا يػػػأمره فيػػػو باالرتحػػػاؿ 

 ة التي تكإر فييا المياه كالمستن عا  إل  كاالنت اؿ بالمسمميف مف األرض الغمي
 .(ُِٗ أرض نزىة عالية

ف نػػػػؾ أنزلػػػػ  النػػػػاس أرض  ،أمػػػػا بعػػػػد ،"سػػػػ ـ عميػػػػؾ :كجػػػػاء فػػػػي الكتػػػػاا
 .(ُِّ (ُُّ فارفعيـ إل  أرض مرتفعة نزىة ،(َُّ يم ة

 ،ىذا يسمة فيو أمر أمير المؤمنيف كنطيعو :فمما  رأ أبك عبيدة الكتاا  اؿ
إػـ أمػر أبػك عبيػدة أبػا مكسػ  األ ػػعرم أف يرتػاد لمنػاس منػزالن يرتحمػكف إليػو، إػػـ 
ػػؿ لػػو فأ،ػػيا بالطػػاعكف فطعػػف، إػػـ سػػار بالنػػاس إلػػ   أمػػر أبػػا عبيػػدة بعيػػره فىريحًٌ

 .(ُّّ فرفة عف الناس الكباء ،الجابية
كمف ىنا يؤعذ تكجيو أمر عمػر أبػا عبيػدة باالنت ػاؿ بجنػده إلػ  مكػاف آعػر 

 .(ُّْ يـ مف المكاف الذم نزؿ بو أكالن كذلؾ مف أجؿ التداكمأكفؽ ألمزجت
مػرك بػف العػاص بال،ػعكد إلػ  إيعاز العميفة عمر بف العطاا إلػ  ع -ّ
 .الجباؿ

بعد كفاة أبي عبيدة كمعاذ بف جبؿ بالطاعكف، تكل  إمارة ال اـ عمرك بػف 
حتػ   ، كيبدك أف الكباء لـ يرتفة نيائينا فم د أ،اا الناس الطاعكفالعاص 

كطمػا مػػنيـ  ،ف ػاـ عمػػرك بػف العػػاص فعطػا النػػاس ،(ُّٓ بعػد انت ػاليـ لمجابيػػة
إف ىذا الكجو إذا ك ة ف نمػا ي ػعؿ  ،أييا الناس : ائ ن  (ُّٔ أف يتفر كا في الجباؿ
ك   ،ف ػػاؿ أبػػك كائمػػة اليػػذلي كػػذب  ،منػػو فػػي الجبػػاؿ (ُّٕ ا ػػتعاؿ النػػار فتجبمػػكا
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ك  مػا  : ػاؿ عمػرك (ُّٖ كأنػ   ػر مػف حمػارم ىػذا ل د ،حب  رسػكؿ   
كدفعػو  ،كأيـ   ال ن يـ عميو، إـ عرأل، كعرأل الناس فتفر كا ،أرد عميؾ ما ت كؿ
فبمق ذلؾ عمر بف العطاا مف رأم عمرك بف العاص فػك  مػا  :  عنيـ  اؿ

، كفػػػػي ركايػػػػة أف عمػػػػرك بػػػػف العػػػػاص كتػػػػا إلػػػػ  العميفػػػػة عمػػػػر بػػػػف (ُّٗ كرىػػػػو
 اؿ لو: "ك د اسػتأذنني المسػممكف فػي التنحػي عػف ال ػرل كالمػدف إلػ  العطاا ك 

البػػرارم كالفمػػكا  فأذنػػ  ليػػـ فػػي ذلػػؾ، كعممػػ  أف إ امػػة الم ػػيـ ال يفكتػػو  ػػيء 
 .(َُْ مف أجمو، ككذلؾ اليارا ال يفك  ربو، كال يتعدل ما  در عميو "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شهداء الصحابة يف طاعون عمواس

﴿ُِِٖ﴾ 

لالمبّثلالرابع
لعمواسخطبلووص ة لأمراءلالش ملفيلط عونل

ل:خطبلووص ة لأبيلعبةدةلبنلالجراحلل:أولال
كػػاف ألبػػي عبيػػدة بػػف الجػػراح عطػػا كأ ػػكاؿ كك،ػػايا فػػي طػػاعكف عمػػكاس 
 :فمما ا تعؿ الكجػة فػي طػاعكف عىمػكاس  ػاـ أبػك عبيػدة فػي النػاس عطيبنػا ف ػاؿ

 ،كمػػك  ال،ػػالحيف  ػػبمكـ ،إٌف ىػػذا الكجػػة رحمػػة بكػػـ، كدعػػكة نبػػيكـ ،أييػا النػػاس
ف أبا عبيد كاستعمؼ عم   ة سأؿ   أف ي سـ لو مف حظو، فطعف فما  كا 

 .(ُُْ الناس معاذ بف جبؿ
فػػي ىػػذا الػػنص بػػيف أبػػا عبيػػدة لمنػػاس ح ي ػػة طػػاعكف عمػػكاس كأنػػو رحمػػة 
لممػػػؤمنيف، كلمػػػا كػػػاف المتػػػكف  بالطػػػاعكف  ػػػييد، فػػػ ف أبػػػا عبيػػػدة تمنػػػ  المػػػك  

حػػيف كفاتػػو بالطػػاعكف حتػػ  يح،ػػؿ عمػػ  ال ػػيادة، كمػػا أنػػو أك،ػػ  المسػػمميف 
بك،ػػػػية دعػػػػاىـ فييػػػػا إلػػػػ  االلتػػػػزاـ ب ػػػػعائر اتسػػػػ ـ، كعػػػػدـ االيتػػػػرار بالػػػػدنيا، 

 :إنػػػي أك،ػػػيكـ بك،ػػػية إف  بمتمكىػػػا لػػػف تزالػػػكا بعيػػػر :كدعػػػاىـ لمح ػػػكر ف ػػػاؿ
كحجػػػػػكا،  ،كت،ػػػػػد كا ،ك،ػػػػػكمكا  ػػػػػير رم ػػػػػاف ،أ يمػػػػػكا ال،ػػػػػ ة، كآتػػػػػكا الزكػػػػػاة

فػ في امػرءنا  ،ال تميكػـ الػدنياك  ،كان،حكا ألمرائكـ كال تغ ػكىـ ،كتكا،كا ،كاعتمركا
 ،لك عيٌمر ألؼ حكؿو ما كاف لو بدٌّ مف أف ي،ير إل  م،ػرعي ىػذا الػذم تػركف
إٌف   كتا المك  عم  بني آدـ فيـ ميتكف، كأكيسيـ كأطكعيـ لربػو، كأعمميػـ 

يػا معػاذ بػف جبػؿ ،ػؿ  :إػـ  ػاؿ ،كالس ـ عميكـ كرحمة   كبركاتو ،ليكـ معاده
 .(ُِْ تعمفؾ عمييـ مف بعدمبالناس ف د اس

ل:خطبلووص ة لمع ذلبنلجبللل:ث نةا 
مؼى معػػاذ بػػف جبػػؿ   عمػػ  ال ػػاـ بعػػد كفػػاة أبػػي عبيػػدة  بعػػد أف اسػػتعي

إٌف ىذا الكجة رحمة بكـ، كدعكة نبيكـ،  ،أييا الناس : اـ في الناس عطيبنا ف اؿ
ف معػػػاذنا يسػػػأؿ   أف ي سػػػـ رؿ معػػػاذ منػػػو حظػػػو  ،كمػػػك  ال،ػػػالحيف  ػػػبمكـ، كا 

 .(ُّْ كطعف ابنو عبد الرحمف كب ية أسرتو ،فطعف
ل ػػد بػػيف معػػاذ ح ي ػػة الكبػػاء الػػذم ح،ػػؿ لمنػػاس فػػي ال ػػاـ عا،ػػة بعػػد أف 
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طكفػػاف الػػذم بعػػث عمػػ  بنػػي تكمػػـ النػػاس فيػػو ك ػػالكا: بأنػػو رجػػز أك عػػذاا أك ال
لػػـ تجعمػػكف دعػػكة نبػػيكـ كرحمػػة ربكػػـ عػػذابنا ؟ كتزعمػػكف أٌف  :إسػػرائيؿ، ف ػػاؿ ليػػـ

ٌف الطػاعكف لرحمػة مػف  ،الطاعكف ىك الطكفاف الذم بيًعػثى عمػ  بنػي إسػرائيؿ كا 
ربكـ رحمكـ بيا، كدعكة نبيكـ، ككف  ال،الحيف  بمكـ، ك يادة يعتص   بيا 

 :إـ  اؿ ليـ أييػا النػاس (ُْْ بال،بر حت  ينجمي الكباء مف ي اء منكـ، كأمرىـ
كمػػا  :أربػػة عػػ ؿ مػػف اسػػتطاع مػػنكـ أف ال يدركػػو  ػػيء مػػنيف فػػ  تدركػػو،  ػػالكا

كي،ػػبح الرجػػؿ عمػػ  ديػػف كيمسػػ   ،يػػأتي زمػػاف يظيػػر فيػػو الباطػػؿ : ػػاؿ ىػػي؟
عم  ب،ػيرة، كال ال يعيش  ،ك  ما أدرم عم  ما أنا :كي كؿ الرجؿ ،عم  آعر
كيعط  الماؿ مف ماؿ   عم  أف يتكمـ بك ـ الزكر الذم  ،عم  ب،يرة يمك 

ىنػػا حػػذر معػػاذ النػػاس مػػف الفػػتف التػػي ستح،ػػؿ، كأف المػػك  ، (ُْٓ يسػػعط  
مػػف اسػػتطاع  :بالطػػاعكف  ػػيادة، كيتمنػػ  ليػػـ أف ال تػػدركيـ ىػػذه الفػػتف، ك ػػاؿ

د مػػػػنكـ أف يمػػػػك  فميمػػػػ  مػػػػف  بػػػػؿ فػػػػتف سػػػػتككف مػػػػف  بػػػػؿ أف يكفػػػػر المػػػػرء بعػػػػ
ػػا بغيػػر حميػػا، أك يظػػاىر أىػػؿ البغػػي، أك ي ػػكؿ الرجػػؿ مػػا  إسػػ مو، أك ي تػػؿ نفسن

 .(ُْٔ عم  ما أنا، م  أك ع  ، أعم  حؽ أك باطؿ؟أدرم 
أييػػا النػػاس  :ال طيعػػة، ف ػػاؿ كمػػا حػػإيـ عمػػ  التكبػػة، ك  ػػاء الػػدييف، كعػػدـ

ا ف ٌف عبدنا ال يم     تائبنا مػف ذنبػو إال  ،"تكبكا إل    مف ذنكبكـ تكبة ن،كحن
فػػ ف العبػػد يػػرتيف  ،مػػف كػػاف عميػػو دىيػػف فمي  ػػو ،كػػاف ح نػػا عمػػ    أف يغفػػر لػػو

كال ينبغػػػي لمسػػػمـ أف  ،كمػػػف أ،ػػػبح فييػػػا ميػػػاجرنا أعػػػاه فميم ػػػو فمي،ػػػالحو ،بدىينػػػو
 إػػـ عػػزل النػػاس بكفػػاة أبػػي عبيػػدة ،كالػػذيٍنا العظػػيـ ،ييجػػر أعػػاه أكإػػر مػػف إػػ ث

ػػدرنا  :ك ػػاؿ كال إنكػػـ أييػػا المسػػممكف  ػػد فجعػػتـ برجػػؿ مػػا أزعػػـ أنػػي رأيػػ  أىبىػػٌر ،ى
 ،كال أ د حبًّا لمعامة كال أن،ح لمعامة منو، فترحمػكا عميػو  ،أبعد مف الغائمة

 .(ُْٕ كاح ركا ال، ة عميو
كما كاف معاذ بف جبؿ يعظ مف يدعؿ عميو أإناء إ،ابتو بالطاعكف، فمػف 

النػػػاس اعممػػػكا كأنػػػتـ تسػػػتطيعكف العمػػػؿ مػػػف  بػػػؿ أف تتمنػػػكا أييػػػا  :مكاعظػػػو  كلػػػو
أييػا النػاس   أنف ػكا ممػا عنػدكـ ليػكـ معػادكـ  ،العمؿ ف  تجدكف إل  ذلؾ سبي ن 
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مف  بؿ أف تيمككا كتذركا ذلؾ كمو ميراإنػا، كاعممػكا أنػو لػيس لكػـ مػف أمػكالكـ إال 
كمػػػا سػػػكل ذلػػػؾ  ،تـكلبسػػػتـ فػػػألبيتـ كأنف ػػػتـ كأعطيػػػتـ مػػػا م ػػػي ،مػػػا أكمػػػتـ فػػػأبميتـ

 .(ُْٖ فممكارإيف
يػػا أبػػا عبػػد الػػرحمف عظنػػي مكعظػػة ال أحتػػاأل  :ك ػػاؿ لػػو رجػػؿ مػػف أ،ػػحابو

يػػا  :ف ػػد عممػػ  أنػػي ال أذىػػا إلػػ  أحػػد مإمػػؾ، ف ػػاؿ لػػو معػػاذ ،فييػػا إلػػ  ييػػرؾ
يف ،ىػػذا  إف ،ػػمحاء المسػػمميف كإيػػػر  ،كلػػف ي ػػية   عػػز كجػػػؿ أىػػؿ ىػػذا الػػػدًٌ
 ،كػػػػػف مػػػػػف ال،ػػػػػائميف بالنيػػػػػار ال ػػػػػائميف بالميػػػػػؿ ،كلكػػػػػف عػػػػػذ عنػػػػػي مػػػػػا آمػػػػػرؾ

كال  ،كال ت ػرا العمػر ،الذاكريف   كإيرنا عم  كؿ حػاؿ ،المستغفريف باألسحار
 ،كال تفػر مػف الزحػؼ، ، كال تأكؿ ماؿ اليتيـ، كال ت ذؼ المح،ػنا تعؽي كالديؾ 
،ػػػٍؿ ك  ،ة الزكػػػاة المفرك ػػػةنػػػكال تم ،كال تػػػدع ال،ػػػ ة المكتكبػػة ،كال تأكػػؿ الربػػػا

ا ف ذا فعم  ذلؾ، فأنا زعيـ لؾ بالجنة ،رحمؾ ككف بالمؤمنيف رحيمن
 ُْٗ). 

يػا أبػػا عبػػد الػرحمف، زدنػػا مػػف مكاعظػػؾ،  :أ،ػػحابو ف ػاؿ لػػو رجػػؿ آعػر مػػف
حػدإني  :ف ػاؿ معػاذ ،ف نا ال نمت ػي فػي ىػذه الػدنيا ،كأك،نا بك،ية نأعذىا عنؾ

مػػػف إنػػو ال يمػػػك  عبػػد  ،أنيػػا ليسػػػ  سػػاعة الكػػػذا ىػػذه السػػػاعة رسػػكؿ   
، كأف السػػاعة رسػػكؿ    عبػػاد   كىػػك ي ػػيد أف ال إلػػو إال  ، كأف محمػػدنا

كأف   يبعث مف في ال بكر إال كأدعمو   عز كجػؿ الجنػة،  ،آتية ال ريا فييا
  .(َُٓ كحـر عميو النار

النػػاس عمػػ  طمػػا العمػػـ كبػػيف ف ػػمو كإمراتػػو  كمػػا حػػث معػػاذ بػػف جبػػؿ 
كتعممػو  ع ػية،  ،ف ف طمبو عبادة ،فاطمبكه كتعممكه ،ميكـ بطما العمـع :ف اؿ

كبذلػػػو  ،كتعميمػػػو لمػػػف ال يعممػػػو ،ػػػد ة ،كالبحػػػث عنػػػو جيػػػاد ،كمذكراتػػػو تسػػػبيح
كاألنػػػػس فػػػػي  ،كمنػػػػار سػػػػبؿ الجنػػػػة ،ألنػػػػو معػػػػالـ الحػػػػ ؿ كالحػػػػراـ ،ألىمػػػػو  ربػػػػة
 ،كالسػػ ـ عمػػ  األعػػداء ،كال،ػػاحا فػػي الغربػػة ،كالمحػػدث فػػي العمػػكة ،الكح ػػة

ػا  ،كالت را كالدليؿ عم  السػراء كال ػراء ،كالتزيف عند األع ء يرفػة   بػو أ كامن
كييتػػدل  ،فػػيجعميـ فػػي العيػػر  ػػادة ي تػػدم بيػػـ، كأئمػػة فػػي العيػػر ي ػػتص آإػػارىـ

كبأجنحتيػػػا  ،تريػػػا الم ئكػػػة فػػػي عمػػػتيـ ،بيػػػدايتيـ كأفعػػػاليـ كينتيػػػ  إلػػػ  رأييػػػـ
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يسػػتغفر ليػػـ كػػؿ رطػػا كيػػابس، كحيتػػاف البحػػر كىكامػػو، كفػػي ،ػػ تيا  ،تمسػػيـ
كنػػػكر األب،ػػػار مػػػف  ،ألف العمػػػـ حيػػػاة ال مػػػا مػػػف العمػػػ  ،كسػػػباع البػػػر كأنعامػػػو

يبمػػق العبػػد بػػالعمـ منػػار األبػػرار، كمنػػازؿ الممػػكؾ، كالػػدرجا  العمػػ  فػػي  ،الظممػػة
كيعػػرؼ الحػػ ؿ مػػف  ،كبػػو تك،ػػؿ األرحػػاـ ،بػػو يطػػاع ربنػػا كيعبػػد ،الػدنيا كارعػػرة

 .(ُُٓ الحراـ
 :أ،بحنا ؟ ف يؿ ،انظركا :كلما ح ر  معاذ الكفاة بطاعكف عمكاس  اؿ 

أعػػكذ بػػا مػػف ليمػػة  : ػػد أ،ػػبحنا،  ػػاؿ :فممػػا جػػاء ال،ػػباح  يػػؿ لػػو ،لػػـ ن،ػػبح
 ،حبيػا جػاء عمػ  فا ػة ،مرحبنػا زائػر ميًغػاٌ  ،مرحبنػا بػالمك  ،،احبيا إلػ  النػار

 ،أرجػػكؾ، أنػػي لػػـ أكػػف أحػػا الػػدنيافأنػػا اليػػـك  ،الميػػـ إنػػؾ تعمػػـ أنػػي كنػػ  أعافػػؾ
كلكػػػف لظمػػػأ اليػػػكاجر،  ،كطػػػكؿ الب ػػػاء فييػػػا لكػػػراء األنيػػػار كال لغػػػرس األ ػػػجار

ٍكر ،كلمكابدة الساعا   .(ُِٓ كمزاحمة العمماء بالػرُّكىا عند ًحمىؽ الذًٌ
 .كفي ىذا تعزية لمنفس عند االحت ار كال،بر كاالحتساا

أتبكػي كأنػ  ،ػاحا رسػكؿ  :كلما ح ر معاذ المك  جعؿ يبكػي ف يػؿ لػو
    ػػا مػػف المػػك  إف حػػٌؿ بػػي :ف ػػاؿ ،كأنػػ  ،؟ كأنػػ كال دنيػػا  ،مػػا أبكػػي جزعن

ف   ، ب ة في النار ك ب ة في الجنة ،كلكف إنما ىي ال ب تاف ،تركتيا بعدم
ا .أدرم في أم ال ب تيف أنا كعم   ،أبكي عم  الجياد في سبيؿ   :ك اؿ أي ن

 .(ُّٓ فراؽ األحبة
بةللبنلّسن للث لثا :لخطبلعمرولبنلالع صل لوشّر

بعد است ػياد معػاذ بػف جبػؿ فػي طػاعكف عمػكاس تػكل  عمػرك بػف العػاص 
إفي ىػػذا  :إمػػارة ال ػػاـ، فعطػػا فػػي النػػاس فػػي آعػػر عطبػػة ك ػػاؿ فػػي الطػػاعكف

ف اؿ  رحبيؿ  ،مف أ اـ أحر تو ،كمإؿ النار ،مف تنكبو أعطأه ،رجز مإؿ السيؿ
 .(ُْٓ ك بض ال،الحيف  بمكـ ،كدعكة نبيكـ ،إفي ىذا رحمة ربكـ :بف حسنة

عطػػػا عمػػػرك بػػػف العػػػاص  لمػػػا ك ػػػة الطػػػاعكف بال ػػػاـ :كفػػػي ركايػػػة ألحمػػػد
ػعاا، كفػي ىػذه  ،إٌف ىػذا الطػاعكف رجػس :الناس ف اؿ فتفر ػكا عنػو فػي ىػذه ال ًٌ

يجػر إكبػو معمػؽ  فغ ػا فجػاء كىػك :األكدية، فبمق ذلؾ  رحبيؿ بف حسنة  اؿ
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كلكنػػو  ،كعمػػرك أ ػػؿ مػػف حمػػار أىمػػو ،ػػحب  رسػػكؿ    :بيػػده ف ػػاؿ نعمػػو
 .(ُٓٓ رحمة ربكـ كدعكة نبيكـ ككفاة ال،الحيف  بمكـ

ٌدؽ  رحبيؿ بف حسنة  .(ُٔٓ كفي ركاية أف عمرك بف العاص ،ى
أف عمرك بف العاص  اؿ في طاعكف عمكاس كىك أمير ال اـ  :كفي ركاية

 .(ُٕٓ تفر كا مف ىذا الرجز في ىذه الجباؿ كىذه البرية :يكمئذ
أنػػو لمػػا ا ػػتد الطػػاعكف بال ػػاـ كف ػػا المػػك  فػػي النػػاس،  ػػاؿ  :كفػػي ركايػػة
نمػا ىػك كعػز مػف الجػف ،إف ىذا الكباء  د ك ة فيكـ :عمرك بف العاص فمػف  ،كا 

أ ػػاـ بػػو ىػػكل، كمػػف انحػػاز عنػػو نجػػا، فبمػػق  كلػػو معػػاذ بػػف جبػػؿ، فكأنػػو ي ػػا 
كيح عمػرك بػف العػاص  إنػو لي ػكؿ مػا لػيس لػو بػو عمػـ؟ أتػراه  ػد  : اؿ إـ ،لذلؾ

،ار ؟ إـ نادل معاذ بف جبؿ في المسمميف فجمعيـ حت  تكاممكا عنده، فحمد 
أييػا النػاس إنػو  ػد بمغنػي كػ ـ عمػرك بػف العػاص فػي  :إػـ  ػاؿ ،  كأإن  عميو

كلػيس األمػر فػي الكبػاء  ،بػو مػف ي ػاء مػف عم ػو ىذا الكباء الذم يبتمػي   
لكنو رحمة ربكـ كدعكة نبيكـ كمنيػة ال،ػالحيف مػف  ،كما  اؿ عمرك بف العاص

 .(ُٖٓ الميـ اعط معاذنا كآؿ معاذ مف ىذا الكباء الحظ األكفر : بمكـ، إـ  اؿ
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لالمبّثلالخ مس
لاآلث رلالسة سة لوالقحص دة لوالجحم عة 

لوالشرعة لالمحرحب لعمىلط عونلعمواسل
ل:األثرلالسة سيلوالقحص ديل:أولال

مما ال  ؾ فيو أف لمطكاعيف كاألكبئة أعطارنا كبيرة ت،يا األمـ كال ػعكا 
فػػيمكف أف ي ػػكؿ الكبػػاء عطػػرنا عمػػ  أمػػف  ،فتيمكيػػا كتيػػدد أمنيػػا كتػػؤذف بزكاليػػا

كعنػػػػدما يمػػػػك  الجمػػػػة الكإيػػػػر فػػػػي الػػػػزمف اليسػػػػير بسػػػػبا  ،الدكلػػػػة اتسػػػػ مية
راا يالػػا البمػػد كتعطيػػؿ كإيػػر مػػف المعػػايش، ك ػػماتة في ػػة بػػذلؾ عػػ ،الطػػاعكف
 .(ُٗٓ أعداء الديف

كبيػرنا  كأفن  عػددنا ،كل د كاف طاعكف عمكاس عظيـ العطر عم  المسمميف
 .(َُٔ لو  مكا المسمميفمنيـ حت  طمة لو العدك في المسمميف كتعكف  

إلػػ  ال ػػاـ بعػػد انتيػػاء  كليػػذا  ػػدـ عمػػر بػػف العطػػاا  : ػػاؿ ابػػف كإيػػر
 .(ُُٔ الطاعكف

كل ػػػد كانػػػ  أعبػػػار ال ػػػاـ ال تن طػػػة عػػػف عمػػػر بػػػف العطػػػاا أإنػػػاء انت ػػػار 
الطػػػاعكف، فػػػذكر  الم،ػػػادر أف أىػػػؿ ال ػػػاـ كتبػػػكا إليػػػو بعػػػد انتيػػػاء الطػػػاعكف، 

 .(ُِٔ قُٖق ك يؿ ُٕفعرأل مف المدينة في جمادم األكل  سنة 
أيمػة طري نػا لػو، كأيػٌذ  ، كاتعػذكعمػؼ عمػ  المدينػة عمػي بػف أبػي طالػا 

أبػدأ بال ػاـ فػأ يـ  :ك ػاؿ ،السير، كعرأل معو ال،حابة مف المياجريف كاألن،ػار
 .(ُّٔ ليـ ما في نفسي كأنبذ إلييـ أمرم

كلمػػا ك،ػػؿ إلػػ  الجابيػػة اجتمػػة لػػو المسػػممكف، كرفػػة إليػػو أمػػراء األجنػػاد مػػا 
 فػػركأل ال ػػاـ ، كسػػداجتمػػة عنػػدىـ مػػف األمػػكاؿ، فىجنيػػد األجنػػاد كمىٌ،ػػر األم،ػػار

كسػػػػػػم  ال ػػػػػػكاتي  ،كفػػػػػػرض ليػػػػػػـ األعطيػػػػػػا  ،ك سػػػػػػـ األرزاؽ، (ُْٔ كمسػػػػػػالحيا
 .(ُٓٔ كال،كائؼ، كاستعمؿ عبد   بف  يس عم  السكاحؿ

كأزاؿ آإػار الكبػاء برفػة  ،أبمػق األإػر فػي نفػكس أىػؿ ال ػاـ فكاف ليذه الزيػارة
المعنكيػػػػػػػػػا  كتػػػػػػػػػكفير االحتياجػػػػػػػػػا  كترتيػػػػػػػػػا األمػػػػػػػػػكر العسػػػػػػػػػكرية كالسياسػػػػػػػػػية 
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كان معػػ  األعػػداء مػػف كػػؿ جانػػا  ،فطابػػ   مػػكا النػػاس ب دكمػػو ،كاال ت،ػػادية
 .(ُٔٔ لمجيئو إل  ال اـ، كلـ يياجـ الرـك المسمميف في تمؾ السنة

أال إنػػي  ػػد كليػػ   :ك يػػؿ رجػػكع عمػػر إلػػ  المدينػػة عطػػا فػػي النػػاس ك ػػاؿ 
فبسػطنا  ،كالنػي   مػف أمػركـ ًإف  ػاء  عميكـ ك  ػي  الػذم عمػٌي فػي الػذم 

كىييأنػا  ،فجنيػدنا لكػـ الجنػكد ،كأبمغنػاكـ مػا لػدينا ،كمغازيكـ ،بينكـ فيئكـ كمنازلكـ
عنا عميكـ ما بمق فيئكـ ،كبكأناكـ ،لكـ الفركأل  ،متـ عميػو مػف  ػامكـاتكما   ،ككسي
فمف عمـ  يئان  ،كمغانمكـ ،كأمرنا لكـ بأعطياتكـ كأرزا كـ ،كـعامأط كسميينا لكـ

  .(ُٕٔ كال  كة ًإال با ،بو فميعممنا؛ نعمؿ بو ًإف  اء  ينبغي العمؿ 
ك يػػػػػؿ فػػػػػػي ذم  (ُٖٔ ىػػػػػػُٖإػػػػػـ رجػػػػػة إلػػػػػ  المدينػػػػػة فػػػػػي ذم ال عػػػػػدة سػػػػػنة 

كلعػػؿ ال،ػػكاا أنػػو رجػػة فػػي ذم ال عػػدة ألف عمػػر حػػر بالنػػاس فػػي  (ُٗٔ الحجػػة
 .، فمك رجة في ذم الحجة لما أدرؾ الحر(َُٕ ىذا العاـ

فػ ف األكبئػة كالطػكاعيف تحػدث بعػدىا يالبنػا أزمػة  :اال ت،ادية كمف الناحية
كلكػػف الم،ػػادر لػػـ تػػذكر ح،ػػكؿ مجاعػػة فػػي ال ػػاـ أإنػػاء  ،ا ت،ػػادية كمجاعػػة

الطػػػاعكف، بػػػؿ ح،ػػػم  مجاعػػػة فػػػي الحجػػػاز فػػػي نفػػػس السػػػنة التػػػي ك ػػػة فييػػػا 
طاعكف عمكاس، كتسػم  عػاـ الرمػادة فسػاعد أىػؿ ال ػاـ أىػؿ الحجػاز، كأرسػمكا 

آالؼ راحمة تحمؿ طعامنا، كفر   في أىؿ المدينةمساعدة ت در بأربعة 
 ُُٕ). 

ل:األثرلالجحم عيل:ث نةا 
ا بسػػػبا كإػػػرة المػػػكت ،  الطػػػكاعيف كاألكبئػػػة تحػػػدث عمػػػ ن ديمكيرافينػػػا جسػػػيمن

 .(ُِٕ كتنا ص أعداد الناس
ككاف طاعكف عمكاس ميكتاننا فنػي بسػببو كإيػر مػف ال،ػحابة كالتػابعيف فػي 

ككذلؾ بعػض األسػر كػاد  أف  .بكامميا فكان  ال بيمة تمك  أحياننا ،ب د ال اـ
فتػػذكر  ،تعتفػػي، كلػػـ يبػػؽ مػػف أىميػػا إال العػػدد ال ميػػؿ الػػذم يعػػد عمػػ  األ،ػػابة

الم،ػادر أف الحػارث بػػف ى ػاـ المعزكمػػي عػرأل بسػػبعيف مػف أسػػرتو إلػ  ال ػػاـ 
 .(ُّٕ فمـ يبؽ منيـ إال أربعة بسبا طاعكف عمكاس

تف ػػػػد بعػػػػض األسػػػػر عائميػػػػا فيح،ػػػػؿ بػػػػذلؾ ترمػػػػؿ  كبسػػػػبا ذلػػػػؾ يمكػػػػف أف
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كالن ص في النسؿ، لذلؾ  اـ العميفة عمر بػف العطػاا  ،النساء، كتيتـ األطفاؿ
  برعايػة م،ػالح النػػاس كتف ػد أحػػكاليـ عػف  ػػرا بعػد انتيػػاء الطػاعكف، ف ػػاـ

  .بزيارة إل  ال اـ
م ػػػػكمة اجتماعيػػػػة، كىػػػػي كيفيػػػػة ت سػػػػيـ  حيػػػػث كاجيػػػػ  األمػػػػراء فػػػػي ال ػػػػاـ

 .(ُْٕ لمكاريث بعد ف داف الكريث ال رعي بسبا المك  الجماعي بالطاعكفا
 كما كاف لعمر بف العطاا دكر كبيػر فػي رعايػة األرامػؿ كاأليتػاـ مػف أسػر

كلـ تػذكر الم،ػادر عػدد األرامػؿ كاأليتػاـ فػي طػاعكف  ، يداء طاعكف عمكاس
طػاا عمكاس كلكف ىناؾ بعض ات ارا  تدؿ عم  رعاية العميفة عمر بف الع

ليػػػؤالء األرامػػػؿ كاأليتػػػاـ كتػػػزكيجيـ، كىػػػذا مػػػف بػػػاا التكافػػػؿ االجتمػػػاعي لمدكلػػػة 
أف العميفػػة عمػػر بػػف العطػػاا  :اتسػػ مية فػػي عيػػد عمػػر بػػف العطػػاا، كمنيػػا

تزكأل مف أرممة ال،حابي الحارث بف ى اـ المعزكمي الذم تػكفي فػي طػاعكف 
مػػػ  عر ػػػيا كذلػػػؾ حفاظنػػػا ع ،كىػػػي فاطمػػػة بنػػػ  المغيػػػرة المعزكمػػػي ،عمػػػكاس

كتطييبنا لعاطرىا
 ُٕٓ). 

كىػػػي المحافظػػػة  كىػػػذا مػػػف الم ا،ػػػد ال ػػػرعية التػػػي حػػػرص اتسػػػ ـ عمييػػػا
ككػػػػذلؾ تػػػكلي عمػػػػر تربيػػػػة بعػػػػض أبنػػػاء ال ػػػػيداء فػػػػي طػػػػاعكف  ،عمػػػ  العػػػػرض

عمكاس، حيث  يدـ بعبد الرحمف الحارث بف ى اـ كىك ،غير كترب  في حجر 
فكػاف عبػد الػرحمف بػف الحػارث  ،المغيػرةعمر بف العطاا مػة أمػو فاطمػة بنػ  

مػػػػػا رأيػػػػػ  ربيبنػػػػػا عيػػػػػرنا مػػػػػف عمػػػػػر بػػػػػف  :ي ػػػػػكؿيإنػػػػػي عمػػػػػ  تربيػػػػػة عمػػػػػر لػػػػػو ك 
 .(ُٕٔ العطاا

كػػػذلؾ تػػػكل  تربيػػػة فاعتػػػة بنػػػ  عنبػػػة بػػػف سػػػييؿ بػػػف عمػػػرك كىػػػي الناجيػػػة 
فى يدـ بيا إل  المدينة كىي ،غيرة  .الكحيدة مف أسرة ال،حابي سييؿ بف عمرك

 .(ُٕٕ رحـ عم  أبييا كسماىا ال ريدةفكاف عمر يجمسيا عم  فعذه، كت
كذلؾ  اـ عمر بف العطاا بتزكير مػف ب ػي مػف أسػر ال ػيداء حتػ  يكإػر 

الػذم سػببو طػاعكف عمػكاس، ك ػد النسؿ كيحافظ عميو كيعكض الن ص العددم 
تنػاكحكا » :ي ػكؿ  ،حث اتس ـ عم  التناسؿ الذم ىػك مػف م ا،ػد ال ػريعة
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 .(ُٖٕ «ال يامة تناسمكا ف ني أباىي بكـ األمـ يكـ
أمػر بتػزكير عبػد الػرحمف بػف الحػارث  فمف ذلؾ أف عمر بػف العطػاا 

بف ى اـ المعزكمي كىك ممػف نجػا مػف طػاعكف عمػكاس مػف أسػرة الحػارث بػف 
ى ػػاـ، مػػف فاعتػػة بنػػ  عنبػػة بػػف سػػييؿ بػػف عمػػرك، كىػػي الناجيػػة الكحيػػدة مػػف 

"زكجػػكا ال ػػريدى ال ػػريدةى عسػػ    أف ين ػػر  :ك ػػاؿ بػػف عمػػرك  أسػػرة سػػييؿ
لػػـ يبػػؽ ليمػػا كاؿو  حيػػث ،(ُٕٗ منيمػػا" ككلػػي تزكيجيمػػا عمػػر بػػف العطػػاا بنفسػػو

كلػـ  ،(َُٖ كالسػمطاف كلػي مػف ال كلػي لػو ،فػي طػاعكف عمػكاسبعد ف ػد أبكييمػا 
ػا كبيػرة،  بالمدينػة  -رٌبػة يعنػي كإيػرة األىػؿ-يكتؼ عمر بذلؾ بؿ أ طعيمػا أر ن

  أف ين ػر عسػ   :أكإر  ليما يا أمير المؤمنيف؟ ف اؿ :ف يؿ لو ،فأكسة ليما
فن ر   منيما كلدنا كإيرنا رجاالن كنساءن  ،منيما

حت  بمق نسػؿ عبػد الػرحمف  (ُُٖ 
ذكػػػػػرنا كأنإػػػػػ  مػػػػػف زكجتػػػػػو فاعتػػػػػة كمػػػػػف زكجػػػػػا   َّبػػػػػف الحػػػػػارث أكإػػػػػر مػػػػػف 

  .(ُِٖ أعرل
ل:اآلث رلالشرعة لالمحرحب لعمىلط عونلعمواسل:ث لثا 
 ػػد ترتػػا عمػػ  طػػاعكف عمػػكاس مسػػائؿ  ػػرعية تحتػػاأل إلػػ  حمػػكؿ عمميػػة ل

  :كعاجمة، ك د ذكرىا الف ياء كالعمماء، كمنيا
لم لةحعمقلبأّك ملالجن ئزلفيلط عونلعمواس:لل-1

لمػػػا كػػػاف المػػػك  بالطػػػاعكف  ػػػيادة ف نػػػو يعتمػػػؼ عػػػف  ػػػييد المعركػػػة، مػػػف 
كدفنػػػػػو، فػػػػػذكر  حيػػػػث تغسػػػػػيؿ الميػػػػػ ، كتكفينػػػػػو، كتحنيطػػػػػو، كال،ػػػػػ ة عميػػػػػو، 

كمػػا  ،الم،ػػادر أف  ػػييد الطػػاعكف يغسػػؿ كيكفػػف كيحػػنط كي،ػػم  عميػػو كيػػدفف
 .(ُّٖ فعؿ معاذ بف جبؿ مة ابنو عبد الرحمف عندما تكفي بطاعكف عمكاس

كي،ػم  عمػييـ فػي  ،كما أبػاح الف يػاء لمنػاس ال،ػ ة عمػ  الرجػاؿ كالنسػاء
ركرة إلػػػػ  ،ػػػػ ة جنػػػػازة كاحػػػػدة، فػػػػي حػػػػاؿ المػػػػك  الجمػػػػاعي، إذا لجػػػػأ  ال ػػػػ

حيث ،م  ال،حابي الجميػؿ كاإمػة  ،، كما ح،ؿ في طاعكف عمكاس(ُْٖ ذلؾ
ق عمػػ  سػػتيف مػػف الرجػػاؿ كالنسػػاء، فجعميػػـ ،ػػفيف، ّٖ  بػػف األسػػ ة الميإػػي 

 (ُٖٓ الرجاؿ مما يميو، كالنساء مما يمي ال بمة، كجعؿ رؤسيف إل  ركبتي الرجاؿ
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 كما ،م  عمػرك بػف العػاص  ،(ُٖٔ ككبر أربة تكبيرا  كسمـ تسميمة كاحدة
ا أباح الف ياء ال، ة عم  أجزاء ، (ُٕٖ حيف طعف عم  معاذ بف جبؿ  أي ن

مػػف أع ػػػاء الميػػػ ، ف ػػد كػػػاف عمػػػر بػػف العطػػػاا فػػػي طػػاعكف عمػػػكاس يجمػػػة 
 .(ُٖٖ العظاـ كي،مي عمييا

ف ػػػد أجػػػاز الف يػػػاء أف يػػػدفف الػػػرج ف  ،أمػػػا دفػػػف  ػػػيداء طػػػاعكف عمػػػكاس
، فػي كبػاء أك ىػدـ، أك المػكت ، بأف كإر ال تم ، ركرةكالإ إة في  بر كاحد لم 

كلمػػػا كػػػاف طػػػاعكف عمػػػكاس ككإػػػر فيػػػو  ،(ُٖٗ الم ػػػابر ػػػيؽ فػػػي  أك، يػػػرؽ أك
جعميمػا فف نيـ كانكا يدفنكف جماعينا حيث أف معاذ بف جبؿ تكفي  ابنتاه  ال تم 

كأ ػػرع بينيمػػا  (َُٗ  بػػر كاحػػد طعنػػ  زكجتػػاه فػػدفنيمافيفػػي  بػػر كاحػػد، ككػػذلؾ 
 .(ُُٗ ف دـ إحداىما  بؿ ،احبتيا في ال بر

كما أجاز الف يػاء دفػف الرجػاؿ كالنسػاء جميعنػا فػي  بػر كاحػد، ففػي طػاعكف 
عمكاس كاف كاإمة بف األس ة إذا دفف الرجاؿ كالنساء جميعنػا، جعػؿ الرجػاؿ فػي 

 .(ُِٗ  بر مما يمي ال بمة كجعؿ المرأة كراء ذلؾ
ل:ارةثلفيلط عونلعمواسم لةحعمقلبأّك ملالمولل-2

كاجيػ  النػاس فػي بػ د ال ػاـ م ػكمة كبػرل،  ،بعد ارتفاع طػاعكف عمػكاس
حيػػػػث أ ػػػػكؿ ذلػػػػؾ عمػػػػ  الػػػػكالة كاألمػػػػراء،  ،أال كىػػػػي ،ػػػػعكبة ت سػػػػيـ المكاريػػػػث

كأحتػػػاركا فػػػي ت سػػػيـ مكاريػػػث إ إػػػيف ألػػػؼ متػػػكفي، لػػػذلؾ كتػػػا أىػػػؿ ال ػػػاـ إلػػػ  
اريػػػػث، فاست ػػػػار عمػػػػر العميفػػػػة عمػػػػر بػػػػف العطػػػػاا بمػػػػا فػػػػي أيػػػػدييـ مػػػػف المك 
سأبدأ بال ػاـ ف ػد  ػاع   :ال،حابة في زيارة البمداف لتف د أحكاؿ أىميا، إـ  اؿ

كفػػػي ركايػػػة  ػػػاع  مكاريػػػث النػػػاس بال ػػػاـ سػػػأبدأ بيػػػا  ،مكاريػػػث أىػػػؿ عمػػػكاس
 .(ُّٗ فأ سـ المكاريث

فكػػاف اليػػدؼ مػػف ىػػذه الزيػػارة ىػػك ىػػدؼ  ػػرعي، كىػػك الف،ػػؿ فػػي ت سػػيـ 
كليػػػذا  ػػػدـ عمػػػر بعػػػد ذلػػػؾ ال ػػػاـ، ف سػػػـ  ،كإيػػػر المكاريػػػث كمػػػا  ػػػاؿ ذلػػػؾ ابػػػف

ف اـ عمر بعدة إجػراءا   (ُْٗ المكاريث الذيف ماتكا لما أ كؿ أمرىا عم  األمراء
أيػػاـ الطػػاعكف أكالن بع ػػيـ مػػف بعػػض،  أىػػؿ ال ػػاـفػػكرث  ،فػػي ت سػػيـ المكاريػػث
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كذلؾ إذا ماتكا ال ييدرل أييـ ما   بؿ ،احبو، إػـ أعػرأل مػكاريإيـ إلػ  األحيػاء 
نما يككف ىذا بيف المتكارإيف ،كرإيـ مف  .(ُٓٗ كا 

إذا لػػػـ يعمػػػـ أم المتػػػكارإيف مػػػا  أكالن  ،ككػػػاف ىػػػذا رأم عمػػػر بػػػف العطػػػاا
كىػك ، (ُٔٗ كجيؿ أمرىما، كىػك أف يػرث األمػكا  بع ػيـ مػف بعػض مػف الػت د

كاسػػتدؿ الف يػػاء  ،مػػا كرإػػو مػػف ميػػ  معػػو، دكف مػػا كرث كػػؿ كاحػػد عػػف ،ػػاحبو
برأم عمر بف العطاا في ذلؾ، كىػك أف عمػر كيتًػاى إليػو فػي طػاعكف عمػكاس 

أٍف كرإػػػػػكا بع ػػػػػيـ مػػػػػف  :أف أىػػػػػؿ البيػػػػػ  يمكتػػػػػكف عػػػػػف آعػػػػػرىـ، فكتػػػػػا عمػػػػػر
ذا كجد دليؿ أك  رينة عمػ  أف أحػدىما تػكفي  بػؿ ارعػر، فيػكرث (ُٕٗ بعض ، كا 

بع ػػػػيـ مػػػػف كىريث أىػػػػؿ طػػػػاعكف عمػػػػكاس  المتػػػػأعر، كمػػػػف ذلػػػػؾ أف عمػػػػر 
كلـ  ،أحدىما كرجمو عم  ارعر، كىٌرث األعم  مف األسفؿف ذا كان  يد  ،بعض

 .(ُٖٗ يكرث األسفؿ مف األعم 
نمػػا يجعػػؿ ميػػراث كػػؿ كاحػػد  ،أمػػا مالػػؾ فيػػرل عػػدـ تكريػػث الميػػ  الميػػ  كا 

 .(ُٗٗ منيـ لكرإتو األحياء
"أمرنػػي  :كىػػك مػػف أعمػػـ األمػػة بػػالفرائض،  ػػاؿ  كىػػذا رأم زيػػد بػػف إابػػ 

فكرإػػ   ،كانػػ  ال بيمػػة تمػػك  بأسػػرىا ،بتكريػػث أىػػؿ طػػاعكف عمػػكاس عمػػر 
ا ،األحياء األمكا  ، كلعػؿ عمػر رجػة إلػ  (ََِ كلـ أكرث األمكا  بع يـ بع ن

ىذا ال كؿ بعد أف ا تككا الناس مف  ياع مكاريإيـ، حيث كانػ  ال بيمػة تمػك  
نػي عمػر بػف العطػاا أمر  :بأسرىا فيرإيػا  ػكـ آعػركف، حيػث  ػاؿ زيػد بػف إابػ 

 ػػاؿ  ،ككانػػ  ال بيمػػة تمػػك  بأسػػرىا فيػػرإيـ  ػػـك آعػػركف ،ليػػالي طػػاعكف عمػػكاس
كال أكرث األمػػكا  بع ػػيـ  ،فػػأمرني عمػػر أف أكرث األحيػػاء مػػف األمػػك  :زيػػد

كػػػذلؾ كتػػػا عمػػػر بتكريػػػث األعػػػكة األ ػػػ اء كييػػػر األ ػػػ اء فػػػي  (َُِ مػػػف بعػػػض
ذا كػاف بنػك  ،إذا كاف بنكا األا سكاء، فأكالىـ بنك األـ :طاعكف عمكاس ف اؿ كا 

كمػػػا أف عمػػػر بػػػف العطػػػاا  ،(َِِ فيػػػـ أكلػػػ  مػػػف بنػػػي األا كاألـ ،األا أ ػػػرا
    لمع،بة في طاعكف عمكاس إذا لـ يكجد كرإة مف ذكم الفركض، ككذلؾ 

كمػػف ذلػػؾ أف رئػػاا بػػف حذيفػػة السػػيمي تػػزكأل امػػرأة مػػف  ،ميػػراث الػػكالء المعتػػؽ
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فعػػرأل  ،كماتػػ  أميػػـ فكرإػػكا رباعيػػا كمكالييػػا ،ح، فكلػػد  لػػو إ إػػة أكالدبنػػي جمػػ
بيـ عمرك بف العاص السيمي إلػ  ال ػاـ، فمػاتكا فػي طػاعكف عمػكاس، فػكرإيـ 

إعكة األـ فمما رجة عمرك إل  المدينة جاء  ،عمرك بف العاص، ككاف ع،بتيـ
 :يعا،ػػػػمكف عمػػػػرك فػػػػي كالء مكالييمػػػػا إلػػػػ  عمػػػػر بػػػػف العطػػػػاا، ف ػػػػاؿ عمػػػػر

مػا أحػزز الكلػد أك الكالػد » :ي ػكؿ :أل  يف بينكـ بما سػمع  مػف رسػكؿ   
ف    بو عمر لعمرك بف العاص، ككتا لو كتابنا كفيو  «فيك لع،بتو مف كاف

ىذا الحديث ع،كبة البنيف م دمة عم  ع،كبة اتعكة، كفيو  ففي ،(َِّ  يكدنا
ا ميراث ع،بية المعتؽ  .(َِْ أي ن

مٌػؽ عمػػرك بػف العػػاص بعمػكد عبائػػو سػبعيف سػػيفنا،  كفػي طػاعكف عمػػكاس عى
 .(َِٔ (َِٓ كميا كرإو عف ك لة

ل:ّكملالدخولللبمدلالوب ءلوالخروجلمنهل-3
  :اعتمؼ الف ياء في الدعكؿ لبمد الطاعكف كالعركأل منو عم   كليف

التحػػريـ مػػف العػػركأل ألجػػؿ الفػػرار مػػف الطػػاعكف كىػػك مػػا ذىػػا إليػػو  :األكؿ
عػػػف الػػػدعكؿ لمػػػف كػػػاف عػػػارأل بمػػػد الطػػػاعكف، الجميػػػكر، لألحاديػػػث ال،ػػػريحة 
 .(َِٕ كالعركأل منو لمف كاف داعميا

كحتػػ  يمكػػف ح،ػػر المر ػػ  فػػي دائػػرة  ،لمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف التعػػرض لمػػب ء
 .(َِٖ كمنعنا النت ار الكباء كىك ما يعبر عنو بالحجر ال،حي ،محددة

 العركأل مف البمد المكبكء بالطػاعكف مػف أجػؿ التػداكم أجاز العمماء :الإاني
 .(َِٗ أك لحاجة  ركرية

ل:ّكملزة رةلالمرةضلب لط عونل-4
حػػث اتسػػ ـ عمػػ  زيػػارة المػػريض كم،ػػافحتو كالػػدعاء لػػو لمػػا تحممػػو مػػف 

 .(َُِ مكاساة كمؤازرة لذلؾ المريض كبث ركح الطمأنينة في نفسو
 .(ُُِ «أطعمكا الجائة كعكدكا المريض كفككا العاني» :كمف ذلؾ  كلو 

أك كػػاف بػػو عاىػػة كالجػػذاـ كالسػػؿ أك  معػػدينا أمػػا بالنسػػبة لمػػف كػػاف مر ػػو
فػػػػػػػر مػػػػػػػف المجػػػػػػذـك فػػػػػػػرارؾ مػػػػػػػف » :لحػػػػػػديث (ُِِ الطػػػػػػاعكف فالزيػػػػػػػارة مكركىػػػػػػػة
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ال يحػػؿ الممػػرض عمػػ  الم،ػػح كليحمػػؿ الم،ػػح حيػػث » :كحػػديث (ُِّ «األسػػد
 .(ُِْ «إنو أذل» :ف الكا يا رسكؿ   كما ذاؾ؟ ف اؿ رسكؿ    « اء

الطػػاعكف، حتػػ  تركػػكا عيػػادة المػػريض كحػػذر األطبػػاء معالطػػة مػػف أ،ػػابو 
كيػػػػػػرل ابػػػػػػف حجػػػػػر جػػػػػػكاز زيػػػػػػارة المػػػػػػريض بالطػػػػػػاعكف  .(ُِٓ بػػػػػو كذلػػػػػػؾ جػػػػػػائز

 .(ُِٔ كمعالطتو
كفػػي طػػاعكف عمػػكاس كػػاف أ،ػػحاا أبػػي عبيػػدة كمعػػاذ بػػف جبػػؿ يزكرنيمػػا 

 .(ُِٕ في مر يما بالطاعكف، كيدعكف ليما بالس مة كالعافية
ل:ّكملالدع ءلوالقنوتلبرفعلالط عونل-5

  :الف ياء في حكـ الدعاء لرفة الطاعكف عم   كليفاعتمؼ 
اسػػػػتحباا ال نػػػػك  كالػػػػدعاء لرفػػػػة الطػػػػاعكف، ألنػػػػو مػػػػف أ ػػػػد  :ال ػػػػكؿ األكؿ
 .(ُِٖ لرفعو كغيره مف النكازؿالنكازؿ في ن  
ال ي ػرع الػدعاء لرفػة الطػاعكف، كاسػتدلكا لػذلؾ أف الطػاعكف  :ال كؿ الإػاني

ك ػػػة فػػػي زمػػػف عمػػػر بػػػف العطػػػاا كىػػػك طػػػاعكف عمػػػكاس، كمػػػة ذلػػػؾ لػػػـ ي نتػػػكا 
لرفعػػو، ألف المػػك  بالطػػاعكف  ػػيادة، ف يسػػأؿ برفعػػو، كمػػنيـ مػػف كػػره الػػدعاء 

 .(ُِٗ برفعو
كإب  في طاعكف عمكاس أنػو لمػا ا ػتد الكجػة ،ػر  النػاس إلػ  معػاذ بػف 

إنػػو لػػيس  :ادع   أف يرفػػة عنػػا ىػػذا الرًٌجػػز فػػامتنة معػػاذ، ك ػػاؿ :ؿ، ك ػػالكاجبػػ
برجػػز كلكنػػو دعػػكة نبػػيكـ كمػػك  ال،ػػالحيف  ػػبمكـ ك ػػيادة يعػػص   مػػف  ػػاء 

 .(َِِ منكـ
بؿ إف أبػا عبيػدة بػف الجػراح كمعػاذ بػف جبػؿ سػأال   أف يعطييمػا كأىميمػا 

ذلػػؾ جػػكاز تمنػػي المػػك   كفػػي (ُِِ ن،ػػيبييما مػػف الطػػاعكف، فمػػاتكا بالطػػاعكف
 .(ِِِ في دينو ع ية أف يفتف أك، بالطاعكف ألنو  يادة
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لمنلاآلث رلالشرعة لالصبرلعندلالشدائدلوعدملالجزعلوالحسخط:لل-6
حػػػػث اتسػػػػ ـ عمػػػػ  ال،ػػػػبر ك ػػػػ  ال ػػػػدائد كالب يػػػػا، كب ػػػػر   ال،ػػػػابريف 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ّٰٱبػػػاألجر العظػػػيـ  ػػػاؿ تعػػػال : 
، كمف الػدركس الميمػة فػي طػاعكف عمػكاس، ال،ػبر (ِِّ ِّ  نئ مئ زئ رئ

عم  ألـ المكاجػة، كالت،ػبر عمػ  ألكائيػا احتسػابنا لمػا عنػد  ، كلػذا كػاف عيػار 
ىػػذه األمػػة يسػػت بمكف الطػػاعكف بنفػػكس را ػػية لي يػػنيـ بػػأجر ال ػػيادة فيػػو، فمػػـ 

 .يجزعكا أك يتسعطكا أإناء ك كع الطاعكف
اعكف أفي النػاس ال يجزعػكف فيػو عمػ   اؿ المبرد: الذم بمغنا مػف عبػر الطػ

مكتاىـ كجزعيـ في يير الطاعكف ، كذلؾ لتأسي الناس بع يـ ببعض، كًلػػما 
عػػف الكلػػد كاألىػػؿ  عمػػ  نفسػػو فيسػػمكيىػػٍدعميـ مػػف العػػكؼ، فكػػؿ إنسػػاف يعػػاؼ 

 . (ِِْ كال رابة 
كفي طاعكف عمػكاس لمػا ا ػتد الكجػة بالنػاس، كػاف معػاذ بػف جبػؿ يػأمرىـ 

عبد الرحمف كب ية أسػرتو بالطػاعكف ابنو تكف  ، كلما (ِِٓ جمي بال،بر حت  ين
، بػؿ كػاف را ػينا ب  ػاء   ك ػدره، ككػاف يكإػر مػف التبسػـ لـ يجزع كلػـ يسػعط

ك ػػاؿ: ك  لػػيعمـ ر ػػام بيػػذا، أحػػا إلػػي مػػف كػػؿ يػػزاة يزكتيػػا مػػة رسػػكؿ   
  ،ني أسػعط ب  ػاء   ػاه   بيننػا ، إـ  اؿ: ما يسرني أىٌف لي أحدنا ذىبنا كا 

مػػؼه مػػف كػػؿ فائػػ ، كينػػ  مػػف كػػؿ  نػػا إليػػو راجعػػكف، فػػي   عى إػػـ  ػػاؿ: إنػػا  كا 
، كأنس مف كؿ كح ة، كعزاء مف كؿ م،يبة   . (ِِٔ عـز
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لالمبّثلالس دس
لحرجم للمصّ ب لالذةنلاسحشهدوالبط عونلَعمَواس

است يد في ىذا الكباء عدد مف كبار ال،ػحابة كأمػراء األجنػاد بػب د ال ػاـ 
  :كىـ

أبػػك عبيػػدة عػػامر بػػف عبػػد   بػػف الجػػراح بػػف ىػػ ؿ ال ر ػػي الفيػػرم،  -ُ
 أسػػػػمـ مبكػػػػرنا كىػػػػاجر إلػػػػ  أرض الحب ػػػػة اليجػػػػرة الإانيػػػػة، إػػػػـ  ػػػػيد بػػػػدرنا كأحػػػػدنا

كالم اىد كميا مػة رسػكؿ   
 ،أال إف لكػؿ أمػةو أميننػا» :ك ػاؿ عنػو  ،(ِِٕ 

 .(ِِٖ «كأميف ىذه األمة أبك عبيدة بف الجراح
 ،ق أميػرنا مػة ييػره مػف أمػراء األجنػادُّإـ كجيو أبك بكر إلػ  ال ػاـ سػنة 

أبػا عبيػدة أميػرنا  استعمؿ العميفة عمر بػف العطػاا  كبعد كفاة أبي بكر 
 .(َِّ مراء بال اـفيك أكؿ مف سمي أمير األ ،(ِِٗ عم  كؿ األجناد

 ق فػػػي ع فػػػة عمػػػر بػػػف العطػػػاا ُٖكمػػػا  بطػػػاعكف عمػػػكاس سػػػنة 
 .(ُِّ ىػٖٓكعمره 

 اؿ ابف سعد: ك بره بعمكاس كىك مف الرممة عمػ   ،كاعتمؼ في مكاف دفنو
 .(ِّّ ىذا كىـ :ك اؿ ابف عساكر (ِِّ أربعة أمياؿ مما يمي بي  الم دس

 .(ِّٓ مف أرض األردف (ِّْ تكفي بًفٍحؿ :ك اؿ أبك زرعة
مية  .(ِّٔ تكفي ببيساف :ك اؿ ابف سي

ػػا (ِّٕ طعػػف بػػاألردف كبيػػا  بػػره :ك ػػاؿ ابػػف عسػػاكر انطمػػؽ أبػػك  :ك ػػاؿ أي ن
ادفنػكني  :ك ػاؿ ،عبيدة يريد ال، ة ببي  الم دس فأدركو أجمو بفٍحؿ فتكفي بيػا

ادفنكني حيث   ي  ف ني  :مف يربي نير األردف إل  األرض الم دسة إـ  اؿ
ٌنة  .(ِّٖ أتعكؼ أف تككف سي
 .(ِّٗ ك يؿ بالجابيو ،تكفي بفحؿ :ف اؿ ،أما ابف كإير

أف كجػة عمػكاس كػاف معػافين منػو أبػك عبيػدة كأىمػو  :ك اؿ عػركة بػف الزبيػر
 ػػاؿ فعرجػػ  بػػأبي عيبػػدة فػػي عن،ػػره  ،الميػػـ ن،ػػيبؾ فػػي آؿ أبػػي عبيػػدة :ف ػػاؿ
 أرجػك أف يبػارؾ   :أنيػا ليسػ  ب ػيء ف ػاؿ ،ف يػؿ لػو ،فجعؿ ينظػر إلييػا ،بىٍإرة
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ف نػػو إذا بػػارؾ فػػي ال ميػػؿ كػػاف كإيػػرنا ،فييػػا
عرجػػ  طعنػػة فػػي كػػؼ  :، كي ػػاؿ(َِْ 

أبػػي عبيػػدة، فتكػػاإر  ػػأنيا فػػي نفػػس الحا ػػريف مجمػػس أبػػي عبيػػدة، فأ سػػـ أبػػك 
  .(ُِْ عبيدة با ما يحا أف لو مكانيا حمر النعـ

أبػػػػك عمػػػػرك بػػػػف حفػػػػص بػػػػف المغيػػػػرة بػػػػف عبػػػػد   بػػػػف عمػػػػر ال ر ػػػػي  -ِ
المعزكمي، لػو ،ػحبة، عػرأل إلػ  ال ػاـ فأ،ػيا بطػاعكف عمػكاس فػي جماعػة 
مف أىؿ بيتو، كلػـ يػنر مػف آؿ المغيػرة بػف عبػد   بػف معػزـك إال الميػاجر بػف 
د عالد بف الكليد، كعبد   بف الحارث بف ى اـ كأعكه عبد الرحمف، ككػذلؾ عبػ

 .(ِِْ   بف أبي عمرك بف حفص ابف ،احا الترجمة
أسػمـ ك،ػحا النبػي  ، يؿ اسػمو كعػا بػف عا،ػـ ،أبك مالؾ األ عرم -ّ
 ككػاف  ػد  ػدـ ميػاجرنا سػنة عيبػر مػة أ،ػحاا السػفينة ك ػيد مػا  ،كيزا معو

كاست ػػػيد بالطػػػاعكف عػػػاـ عمػػػكاس ىػػػك كأبػػػك  كعػػػرأل إلػػػ  ال ػػػاـ مجاىػػػدنا ،بعػػػدىا
 .(ِّْ ىػُٖة كمعاذ بف جبؿ في يـك كاحد سنة عبيد
مػكل  أبػي بكػر ال،ػديؽ، ميػؤٌذف  ،ب ؿ بػف ربػاح أبػك عبػد   الحب ػي -ْ

 كأحػػدنا ك ػػيد بػػدرنا ،مػػف الميػػاجريف األكلػػيف الػػذيف عػػذبكا فػػي   ،رسػػكؿ   
جػاء إلػ  أبػي بكػر  فممػا  يػبض رسػكؿ    ،كالم اىد كميا مة رسػكؿ   

   أن دؾ  :ف اؿ أبك بكر ،فاستأذنو في العركأل إل  ال اـ ليرابط في سبيؿ
فأ اـ ب ؿ  ،  يا ب ؿ كحرمتي كح ي،  د كبر  سني، ك عف  كا ترا أجمي

فعػػرأل إلػػ   ،إػػـ أذف لػػو عمػػر بػػف العطػػاا بػػالعركأل ،مػػة أبػػي بكػػر حتػػ  تػػكفي 
ف يؿ إنو تكفي  ،ؼ في تاري( كفاتو كمكانوكاعتم ،ال اـ، فمـ يزؿ بيا حت  تكفي

ىػػػ كدفػػف بالبػػاا َِك يػػؿ تػػكفي سػػنة  ،ىػػػُٖبدم ػػؽ فػػي طػػاعكف عمػػكاس سػػنة 
ك يػػؿ أنػػو مػػا   ،ك يػػؿ دفػػف بػػداريا ،ك يػػؿ تػػكفي بػػداريا، كدفػػف بدم ػػؽ ،ال،ػػغير
 .(ِْْ ىػُِك يؿ سنة  ،بحما

 .(ِْٓ كاأل،ح أنو ما  بطاعكف عمكاس : اؿ ابف كإير
الحػػػػارث بػػػػف ى ػػػػاـ بػػػػف المغيػػػػرة بػػػػف عبػػػػد   بػػػػف عمػػػػرك بػػػػف معػػػػزـك  -ٓ

إػـ حسػف إسػ مو ك ػيد مػة رسػكؿ    ،أسمـ يػكـ الفػتح ،لو ،حبة ،المعزكمي
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 كأعطاه مف ينائـ حنيف مائة مف اتبؿ فكاف مػف المؤلفػة، كعػرأل إلػ   حنيننا
كلػػػػػػـ يػػػػػػزؿ بال ػػػػػػاـ إلػػػػػػ  أف  تػػػػػػؿ  ،كحػػػػػػبس نفسػػػػػػو فػػػػػػي الجيػػػػػػاد ال ػػػػػػاـ مجاىػػػػػػدنا

 .(ِْٕ كي اؿ ما  بطاعكف عمكاس ،(ِْٔ باليرمكؾ
ككػػػاف  ،ك تػػؿ جميػػة أىمػػػو فػػي طػػػاعكف عمػػكاس مػػا عػػػدا ابنػػو عبػػػد الػػرحمف

الحارث بف ى اـ  د عرأل في سبعيف مف أىؿ بيتػو حينمػا ىػاجر إلػ  ال ػاـ فمػـ 
 . (ِْٖ يرجة منيـ إال أربعة

ػػػعٌيد بػػػف سػػػيـ ال ر ػػػي حبيػػػا بػػػف رئػػػاا بػػػف حذي -ٔ فػػػة بػػػف مي ػػػـ بػػػف سي
عرأل مة عمرك بف العػاص إلػ  ال ػاـ فتػكفي فػي طػاعكف  ،لو ،حبة ،السيمي

 .(ِْٗ ىػُٖعمكاس سنة 
 ػيد فػتح ال ػاـ  ،حذافة بػف ن،ػر بػف يػانـ بػف عػامر ال ر ػي العػدكم -ٕ

كىك ممف أدرؾ النبي  ،ىػُٖكما  في طاعكف عمكاس سنة 
 َِٓ). 

ريؽ بف يانـ بف عامر ال ر ػي العػدكم -ٖ مظىظى بف  ى  أدرؾ النبػي  ،حى
 .(ُِٓ قُٖما  عاـ طاعكف عىمىكاس سنة  ،ك يد الفتكح

أدرؾ  ،سممة بف ن،ر بف يانـ بف عػامر بػف عبػد   ال ر ػي العػدكم -ٗ
مػػػػا  فػػػػي طػػػػاعكف عمػػػػكاس مػػػػة  ،ك ػػػػيد فتػػػػكح ال ػػػػاـ ،كلػػػػو ،ػػػػحبة النبػػػػي 
 .(ِِٓ كالده

أحػػد  ،سػػييؿ بػػف عمػػرك بػػف عبػػد  ػػمس بػػف عبػػدكد العػػامرم ال ر ػػي -َُ
مائػػة مػػف  كأعطػػاه الرسػػكؿ  ،لػػو ،ػػحبة ،أسػػمـ يػػـك فػػتح مكػػة ،عطبػػاء  ػػريش

فػػي  عػػرأل إلػػ  ال ػػاـ مجاىػػدنا ،فيػػك مػػف المؤلفػػة  مػػكبيـ ،اتبػػؿ مػػف ينػػائـ حنػػيف
 .(ِّٓ  يؿ إنو  تؿ باليرمكؾ ،بال اـجماعة أىؿ بيتو كىمؾ 

ىػػػ فػػي ع فػػة عمػػر بػػف ُٖكال،ػػكاا أنػػو مػػا  فػػي طػػاعكف عمػػكاس سػػنة 
مػاتكا  العطاا، ك يؿ أٌف سييؿ بف عمرك عرأل بجماعة أىمو إل  ال ػاـ مجاىػدنا

 ،كلػػـ يبػػؽ مػػف كلػػده أحػػد إال فاعتػػة بنػػ  ابنػػو عنبػػة ،كميػػـ فػػي طػػاعكف عمػػكاس
زكجيػػا عبػػد الػػرحمف بػػف الحػػارث بػػف ى ػػاـ، فى يػػًدـ بيػػا عمػػ  عمػػر بػػف العطػػاا ف

 .(ِْٓ كىما مف ب يا مف أسرة سييؿ بف عمرك كالحارث بف ى اـ
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رحبيؿ بف عبد   بف المطاع بف عمػرك -ُُ ػنة  ، ي سى كىػك  ػرحبيؿ بػف حى
أسػمـ  ػديمنا  ،،ػاحا رسػكؿ    ،حميؼ بنػي زىػرة ،أبك عبد الرحمف الكندم

كيزا عدة يػزكا  مػة رسػكؿ  ،كىك مف مياجرة الحب ة في اليجرة الإانية ،بمكة
   ِٓٓ). 

يىييػػػـ أبػػػك بكػػػر ال،ػػػديؽ لفتػػػكح ال ػػػاـ، كمػػػا   كىػػػك أحػػػد األمػػػراء الػػػذيف كىجي
ػػكىاس بال ػػاـ سػػنة  ىػػػ فػػي ع فػػة عمػػر بػػف العطػػاا ُٖ ػػرحبيؿ فػػي طػػاعكف عىمى

ـ عزلػػػو سػػػنة ككػػػاف عمػػػر بػػػف العطػػػاا  ػػػد كاله األردف إػػػ ،سػػػنة ٕٔكىػػػك ابػػػف 
ك ػػاؿ  ػػرحبيؿ بػػف حسػنة فػػي طػػاعكف عمػػكاس لمػا ك ػػة كتفػػان  فيػػو  ،(ِٔٓ ىػػُٔ
ف ىػػذا الطػػاعكف دعػػكة نبػػيكـ  :النػػاس  "إنمػػا ىػػك بػػ ء أنزلػػو   فا،ػػبركا، كا 

إذا ك ػػػػػة » :ك ػػػػاؿ رسػػػػػكؿ    ،"(ِٕٓ كرحمػػػػة بكػػػػػـ كمػػػػك  ال،ػػػػػالحيف  ػػػػػبمكـ
ذا كػػاف بػػأرض  ، كـفػػ ف المػػك  بأعنػػا «الطػػاعكف بػػأرض كأنػػتـ بيػػا فػػ  تيربػػكا كا 

 .(ِٖٓ ف  تدعمكىا ف نو يحركا ال مكا
 ،،ػػعر بػػف ن،ػػر بػػف يػػانـ بػػف عػػامر بػػف عبػػد   ال ر ػػي العػػدكم -ُِ

 : تػػؿ فػػي أجنػػاديف :ك يػػؿ: است ػػيد بيػػا كي ػػاؿ ،ك ػػيد اليرمػػكؾ أدرؾ النبػػي 
 .(ِٗٓ كي اؿ: ما  في طاعكف عمكاس

 ،بػػف ن،ػػر بػػف يػػانـ بػػف عػػامر بػػف عبػػد   ال ر ػػي العػػدكم ،ػػعير -ُّ
فمػػػػا  فػػػػي طػػػػاعكف عمػػػػكاس سػػػػنة  كعػػػػرأل إلػػػػ  ال ػػػػاـ مجاىػػػػدنا أدرؾ النبػػػػي 

 .(َِٔ قُٖ
،فكاف بف كىا بف ربيعة بف ى ؿ ال ر ػي الفيػرم المعػركؼ بػابف  -ُْ
كاعتمػؼ فػي سػنة كفاتػو،  ػاؿ  ،بػدرنا  ػيد مػة رسػكؿ    ،لو ،ػحبة ،بي اء

كمػػا ذكػر ابػػف سػعد ركايػػة عػف  ػػيعو  ،(ُِٔ ابػف سػعد كعميفػػة: است ػيد يػػكـ بػدر
كم لنػػػا أف ،ػػػفكاف مػػػف بي ػػػاء لػػػـ ي تػػػؿ يػػػكـ بػػػدر، كأنػػػو  ػػػيد  :الكا ػػػدم ف ػػػاؿ ري

 ،(ِِٔ قّٖ، كتػػػكفي فػػػي  ػػػير رم ػػػاف سػػػنة الم ػػػاىد كميػػػا مػػػة رسػػػكؿ   
 .(ِّٔ كي اؿ أنو ما  في طاعكف عمكاس بناحية األردف

العػػاص بػػف سػػييؿ بػػف عمػػرك بػػف عبػػد  ػػمس العػػامرم ال ر ػػي أبػػك  -ُٓ
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كاف مف عيار ال،حابة ، ك يؿ أسمـ  بؿ أبيو سييؿ بف عمػرك، فحبسػو  ،جندؿ
أبػػػكه كأكإ ػػػو فػػػي الحديػػػد كمنعػػػو اليجػػػرة، إػػػـ أفمػػػ  منػػػو  يبيػػػؿ الحديبيػػػة، إػػػـ  ػػػدـ 

، إػػـ فمػػـ يػػزؿ يغػػزك معػػو حتػػ   ػػبض رسػػكؿ    المدينػػة عمػػ  رسػػكؿ   
ىػػػ فػػي ُٖسػػنة  حتػػ  مػػا  بطػػاعكف عمػػكاس  ػػييدنا انت ػػؿ إلػػ  ال ػػاـ مجاىػػدنا
ع فة عمر بف العطاا 

 ِْٔ). 
أسمـ  بؿ أبيو  ،عامر بف يي ف بف سممة بف ميعتا بف مالؾ الإ في -ُٔ

 ،ك دـى مة عالد بف الكليد في فتكح ال اـ ،ك،حبو يي ف كىاجر إل  النبي 
 .(ِٓٔ قُٖكما  في حياة أبيو في طاعكف عىمىكاس سنة 

أعػك سػعد  ،عامر بف مالؾ بف كيىيا بف عبػد منػاؼ ال ر ػي الزىػرم -ُٕ
 ػدـ دم ػؽ  ،ك ػيد أحػدنا ،كىػك مػف ميػاجرة الحب ػة ،لو ،حبة ،بف أبي ك اص

تػاا عمػر بػف العطػاا بعػزؿ عالػد بػف الكليػد كتػأمير كالمسممكف محا،ػركىا بك
بػؿ مػا   :كي اؿ .(ِٔٔ است يد باليرمكؾ، ك يؿ بأجناديف ،أبي عبيدة بف الجراح

 .(ِٕٔ قُٖفي طاعكف عمكاس سنة 
أدرؾ النبػػػي  ،عبػػػد الػػػرحمف بػػػف معػػػاذ بػػػف جبػػػؿ األن،ػػػارم العزرجػػػي -ُٖ

 ِٖٔ). 

ككػاف معػاذ  ،كتكفي مطعكننا في طػاعكف عمػكاس  بػؿ أبيػو ،ك يد اليرمكؾ
 الميػػـ آ  آؿ معػػاذ حظيػػـ مػػف ىػػذا األمػػر"، كلمػػا طعػػف  : ػػد دعػػا ربػػو ف ػػاؿ"

 ىه مه جه ّٰٱ :يا أبػ  :كيؼ تجدؾ أم بني؟  اؿ لو :دعؿ عميو أبكه ف اؿ لو
 هب مب هئ مئ هي ّٰٱ :ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ معػػػػػػػػػػػػػػػػػاذن  ،(ِٗٔ ِّ خي حي جي يه

فما  مف الجمعة إل  الجمعة آؿ معاذ كميـ، إـ كاف معاذ  ،(َِٕ ِّ مت
كلما طعف عبػد الػرحمف  ػاـ أبػكه بتعجيػؿ دفنػو فغسػمو ككفنػو كحنطػو إػـ  ،آعرىـ

 .(ِِٕ( ُِٕ نزؿ  بره كدفنو
العامرم ال ر ي مف مسممة  بف سييؿ بف عمرك بف عبدكد (ِّٕ ًعنىبة -ُٗ

ككانػػ  ابنتػػو  ،ىػػػُٖالفػػتح عػػرأل إلػػ  ال ػػاـ، كمػػا  فػػي طػػاعكف عمػػكاس سػػنة 
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فاعتة  د زكجيا عمر بف العطاا عبد الرحمف بف الحارث بف ى ػاـ كىمػا مػف 
 .(ِْٕ ب يا مف أسرتييما

الف ؿ بف العباس بف عبد المطما بػف ىا ػـ اليا ػمي ال ر ػي ابػف  -َِ
نيننػا، ك ػيد  كيػزا مػة رسػكؿ    ،لػو ،ػحبة ،ككرديفػو بي عـ الن مكػة كحي

كاعتمػػؼ  ،عػػرأل إلػػ  ال ػػاـ مجاىػػدنا كبعػػد كفػػاة رسػػكؿ    ،معػػو حجػػة الػػكداع
ك يػػػػؿ  ،ف يػػػؿ أنػػػو  تػػػػؿ بمػػػرأل ال،ػػػفر ،فػػػي الك ػػػ  كالمك ػػػػة الػػػذم أ،ػػػيا بػػػػو

كاألظيػر أنػو مػا  فػي طػاعكف عمػكاس بناحيػة  ،(ِٕٓ بأجناديف، ك يؿ بػاليرمكؾ
ك اؿ ابف كإير أنو ما  فػي طػاعكف عمػكاس كىػذا ىػك  ،(ِٕٔ ىػُٖاألردف سنة 
 .(ِٕٕ ال،حيح

 :أف مػػكل ن لمف ػػؿ  ػػاؿ لػػو ك ػػد نػػاؿ النػػاس الطػػاعكف ،كممػػا يػػدؿ عمػػ  ذلػػؾ
ك  مػا أعػاؼ أف أسػبؽ  :بأبي أن  كأمػي لػك انت مػ  إلػ  مكػاف كػذا ككػذا ف ػاؿ

ٌف ممؾ المك  لب،ير بأىؿ كؿ بمد ، أحاذر أف يغمط بيكال ،أجمي  .(ِٖٕ كا 
معػػػاذ بػػػف جبػػػؿ بػػػف عمػػػرك بػػػف أكس األن،ػػػارم العزرجػػػي أبػػػك عبػػػد  -ُِ

كىػك ابػف   يد بيعة الع بة، ك ػيد بػدرنا ،،احا رسكؿ    ،الرحمف المدني
كبعإػػو إلػػ  الػػيمف كالينػػا  ،ع ػػريف سػػنة، ك ػػيد الم ػػاىد كميػػا مػػة رسػػكؿ   

فػي عيػد  إـ عرأل إلػ  ال ػاـ مجاىػدنا ،كمعممنا، كأ ره أبك بكر ال،ديؽ عم  ذلؾ
كلمػػػا أ،ػػػيا أبػػػك عبيػػػدة ابػػػف  ،(ِٕٗ كنػػػزؿ حمػػػص كدم ػػػؽ ،أبػػػي بكػػػر ال،ػػػديؽ

كلمػا  ،ككاف أميرنا عم  دم ؽ استعمؼ معاذ بف جبؿ ،الجراح بطاعكف عمكاس
ادع   أف يرفة عنػا  :اس إل  معاذك ة طاعكف عمكاس ا تد الكجة ف،ر  الن

كمػػك  ال،ػػالحيف  إنػػو لػػيس برجػػز كلكنػػو دعػػكةنبيكـ  :ىػػذا الرجػػز  ػػاؿ معػػاذ
الميػػػـ آ  آؿ معػػػاذ  :يعػػػتص بيػػػا   مػػػف ي ػػػاء مػػػنكـ إػػػـ  ػػػاؿ ك ػػػيادة ، ػػػبمكـ

إػػـ ابنتػػاه فػػدفنيما فػػي  بػػر  (َِٖ ن،ػػيبيـ األكفػػ  مػػف ىػػذه الرحمػػة، فطعػػف إبنػػاه
فػػأ زع بينيمػػا ف ػػدـ إحػػداىما  يػػؿ ،ػػاحبتيا فػػي  ،فيمكتػػاإػػـ طعنػػ  امرأتػػاه  كاحػػد

إػـ طيعػػف معػاذ فػػي إبيامػو كفػػي إ،ػبعو السػػبابة  ،ال بػر، كطعػػف عادمػو كأـ كلػػده
 :كفي كفو كظير  عمييا بيإيػرة ،ػغيرة كأنيػا عدسػة فجعػؿ يمسػيما بفيػو كي ػكؿ
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ػػا  مػػا :الميػػـ إنيػػا ،ػػغيرة فبػػارؾ فييػػا ف نػػؾ تبػػارؾ فػػي ال،ػػغير، كي ػػكؿ فييػػا أي ن
 .(ُِٖ يسرني أٌف لي بيا حمر النعـ

ػػرًٌمى عنػػو كفػػاؽ ي ػػكؿ ـي  :ككػػاف يغمػػ  عميػػو مػػرة كيفيػػؽ مػػرة فػػ ذا سي "را  يػػ
ٌمػػػؾ ف نػػػؾ تعمػػػـ أنػػػي أحبػػػؾ" ًن ىػػػؾ :كفػػػي ركايػػػة ،(ِِٖ يى فكعزتػػػؾ أنػػػي  ،"اٍعنيػػػٍؽ عى

"يارا إنؾ لتعن ني  :كفي ركاية أف الطاعكف أعذ معاذنا في حم ة ف اؿ ،ألحبؾ"
نؾ لتعمـ أني   .(ِّٖ أحبؾ"كا 

ىػػ فػي ع فػة عمػر بػف العطػاا كعمػره ُٖكدفف معاذ بناحيػة األردف سػنة 
 .(ِْٖ سنة ّٖ

ػػػعىيد بػػػف سػػػيـ ال ر ػػػي  -ِِ ٍعمػػػر بػػػف رئػػػاا بػػػف حذيفػػػة بػػػف مي ػػػـ بػػػف سي مى
 ،ك يد فػتح دم ػؽ ،عرأل مة عمرك بف العاص إل  ال اـ ،لو ،حبة ،السيمي

 .(ِٖٓ ىػُٖتكفي في طاعكف عمكاس سنة 
أدرؾ  ،العػػػدكم ،ن،ػػػر بػػػف يػػػانـ بػػػف عػػػامر بػػػف عبػػػد     ال ر ػػػي -ِّ
ػكىاس كمعػو كلػده سػنة  مجاىػدنا كعرأل إل  ال ػاـ النبي  فمػا  فػي طػاعكف عىمى
 .(ِٖٔ قُٖ

كائػػػؿ بػػػف رئػػػاا بػػػف حذيفػػػة بػػػف مييٌ ػػػـ بػػػف سػػػعيد بػػػف سػػػيـ ال ر ػػػي  -ِْ
عرأل مة عمرك بف العػاص إلػ  ال ػاـ فتػكفي فػي طػاعكف  ،لو ،حبة ،السميي

 .(ِٕٖ قُٖعمكاس سنة 
يزيػػػد بػػػف أبػػػي سػػػفياف مػػػف حػػػرا بػػػف أميػػػة بػػػف عبػػػد  ػػػمس األمػػػكم  -ِٓ
ك يد حنيننا مة النبي  ،أسمـ يـك فتح مكة كحسف إس مو ،أعك معاكية ،ال ر ي
ك يػػؿ أف النبػػي ،  ؿ كأربعػػيف أك يػػة أعطػػاه مػػف ينػػائـ حنػػيف مائػػة مػػف اتبػػ
إػـ كاله  ،لغػزك الػركـ كىك أحد األمراء الذيف ندبيـ أبك بكر ال،ػديؽ  ،ف ة

دم ػػػؽ فمػػػـ يػػػزؿ كالينػػػا عمييػػػا حتػػػ  مػػػا  فػػػي طػػػاعكف  عمػػػر بػػػف العطػػػاا 
كنعػػاه عمػػػر بػػف العطػػػاا إلػػ  أبيػػػو أبػػػي  ،ق، كتػػكفي بدم ػػػؽُٖعمػػكاس سػػػنة 

فمػف أٌمػر  بعػده  ،يرحمػو   :ف ػاؿ أبػك سػفياف ،احتسػا يزيػد :ك ػاؿ لػو ،سفياف
نا إليو راجعكف ،ك،متؾ رحـ :معاكية،  اؿ :مكانو؟ ف اؿ نا  كا   .(ِٖٖ كا 
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لالخ حم 
الحمػػػػد  الػػػػذم بنعمتػػػػو تػػػػتـ ال،ػػػػالحا ، كال،ػػػػ ة كالسػػػػ ـ عمػػػػ  أ ػػػػرؼ 

 البريا ، كبعد..
 ل د تك،ؿ الباحث مف ع ؿ ىذا البحث إل  عدد مف النتائر منيا: 

فكػػػػؿ ، عمػػػػـك كع،ػػػػكصفبينيمػػػػا ىنػػػػاؾ اعػػػػت ؼ بػػػػيف الكبػػػػاء كالطػػػػاعكف،  -ُ
 كليس كؿ كباء طاعكننا. طاعكف كباء، 

ػػكاس أكؿ طػػاعكف فػػي اتسػػ ـ -ِ كحػػدث فػػي عيػػد عمػػر ، يعتبػػر الطػػاعكف عىمى
ق، كلعمػػو ال،ػػكاا، كفتػػؾ بػػالكإير ُٖق، ك يػػؿ ُٕسػػنة  بػػف العطػػاا 

ألػػؼ نسػػمة، كك فػػ   َّمػف المسػػمميف مػػف ال،ػحابة كالتػػابعيف بمػػق عػددىـ 
 بينا في طاعكف عمكاس. ا،ح ِٓعم  است ياد 

إلػػ  كمنيػػا انت ػػر فمسػػطيف ك ػػة طػػاعكف عمػػكاس فػػي  ريػػة تسػػم  عمػػكاس ب -ّ
 كاستمر عدة أ ير. ، مدف ال اـب ية 

م، يػدألاأل،ػابة كا فػيعمكاس أنو  ركح كبإػكر تعػرأل  مف أعراض طاعكف -ْ
 ماءة. يكا  ، كاعتناؽ في الحمؽ

في الطػاعكف مػف حيػث النيػي  ىدم النبي  طبؽ عمر بف العطاا  -ٓ
ككػذلؾ المنػة مػف العػركأل، كىػك ، البمد المكبػكءة بالطػاعكف إل عف الدعكؿ 

ؽ فػي كبذلؾ يعتبر اتس ـ لو ف ؿ السب، ما يسم  اليكـ بالحجر ال،حي
 ذلؾ. 

حػػدث الطػػكاعيف كالجػػكائح فػػي الغالػػا آإػػار سياسػػية كا ت،ػػادية كاجتماعيػػة تي  -ٔ
 كدينية. 

كالنػػػكازؿ  الدينيػػةكأك،ػػي البػػػاحإيف فػػي ال ػػػريعة بال يػػاـ ببحػػػث عػػف ارإػػػار 
الف يية المترتبة عم  طاعكف عمػكاس، حيػث أف كتػا الف ػو كالم ا،ػد ال ػرعية 

  طكاعيف. مميئة باألحكاـ المتعم ة باألكبئة كال
 
 



 شهداء الصحابة يف طاعون عمواس

﴿ِّْٖ﴾ 

 
 
 

 

 ( . ُٓٓسكرة الب رة، ارية:  ( ُ  
، ص ُِْٕ، دار طيبػػػة، ُ، طْ، جػػػزء (ُِِِمسػػػمـ: ،ػػػحيح مسػػػمـ، ر ػػػـ الحػػػديث  ( ِ 

ُّْٕ . 
 .َِٗ، د. ط، دار كمكتبة ى ؿ، د.  ، ص ِ، جزء( الفراىيدم: العيف ّ 
 . ُٖٓ، ص ُٕٖٗ، دار العمـ، بيرك ، ُ، طٔ، جزء ( الجكىرم: ال،حاح ْ 
، ِٕٔىػػػ، ص ُُْْ، دار ،ػػادر، بيػػرك ، ِ، طُّجػػزء ( ابػػف منظػػكر: لسػػاف العػػرا ٓ 

، المكتبػػػػة العمميػػػػة، بيػػػػرك ، ُ، طّ، جػػػػزء كابػػػػف األإيػػػػر: النيايػػػػة فػػػػي يريػػػػا الحػػػػديث
 .ُِٕق، ص ُّٗٗ

، ٖٓٓـ، ص َُُِ، دار الدعكة، ال اىرة، ِجزء  المعجـ الكسيطمجمة المغة العربية، ( ٔ 
د. ط، دار لسػػػاف العػػػرا، بيػػػرك ، د.  ، ص كعيػػػاط: معجػػػـ الم،ػػػطمحا  العمميػػػة 

ُْٓ. 
ػػة:  رحػػة تعػػرأل فػػي حمػػؽ اتنسػػاف فيفسػػد معيػػا كين طػػة الػػنفس فت تػػؿ. لسػػاف العػػرا ٕ  ( الذُّبحى

 ِ/ّْٖ.) 
، د. ط، دار الكتػا العمميػة، ُ ، جػزء( ابف العربي: عار ة األحكذم عم   رح الترمػذمٖ 

 .ّْٗبيرك ، د.  ، ص  
ق، ص ُِّّ، مطبعػػة السػػعادة، م،ػػر، ُ، طٕ، جػػزء ( البػػاجي: المنت ػػ   ػػرح المكطػػأٗ 

ُٖٗ. 
كالحكالػػا كمطػػاكم األع ػػاء كأ،ػػكؿ الفعػػذيف،  ( األرفػاغ: ىػػي أ،ػػكؿ المغػػابف كاألبػػاطَُ 

(، كابػػف حجػػر: بػػذؿ المػػاعكف فػػي ِْٗ/ٖكىػػك مجتمػػة الكسػػ( كالعػػرؽ، لسػػاف العػػرا  
 .ُُِص ىػ، ُُُْ، دار العا،مة، الرياض، ُ، طف ؿ الطاعكف

، كابف حجر: فتح ِٗٓق، ص ُّْٖ، د. ط، م،ر، ُِجزء ( العيني: عمدة ال ارم ُُ 
، كبػػػػػػذؿ َُٗق، ص َُْٕمطبعػػػػػػة السػػػػػػمفية، ال ػػػػػػاىرة، ، الّ، طَُ، جػػػػػػزء البػػػػػػارم 
 .ٔٗ، ص الماعكف 

، دار الكفػػػػاء، م،ػػػػر، ُ، طٕ، جػػػػزء ( ال ا ػػػػي عيػػػػاض: إكمػػػػاؿ المعمػػػػـ بفكائػػػػد مسػػػػمـ ُِ 
 .ُِّـ، ص ُٖٗٗ

 ( . ُُٗ/َُ( المرافؽ: أعم  الذراع كأسفؿ الع د، لساف العرا  ُّ 
ق، َُُْار الفكػر، بيػرك ، ، د. ط، دُْ، جػزء ( النككم: ،حيح مسمـ ب ػرح النػككمُْ 
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 .َِْص 
ػػٌراأل ،ػػغير مإػػؿ الجػػدرم عمػػ  الكجػػو كييػػره مػػف بػػدف اتنسػػاف، كىػػك كالػػٌدمؿ ُٓ  ( بإػػر: عي

، مؤسسػػة ُ، طّ، جػزء (، كابػف مفمػح: ارداا ال ػرعيةّٗ/ْال،ػغير، لسػاف العػرا  
 .ُُٕىػ، ص ُّّْالرسالة، بيرك ، 

 (.ُٕٖ/ّ ارداا ال رعية ( ُٔ 
، د. ط، (، كالكرمي: ما يفعمو األطباء كالػداعكف بػدفة  ػر الطػاعكفٕٗ ( بذؿ الماعكف ُٕ 

 .ْص ـ، َََِدار الب ائر، بيرك ، 
(، كبػػػػذؿ المػػػػاعكف ِّْ/َُ( المػػػػراؽ: مػػػػاى رٌؽ مػػػػف أسػػػػفؿ الػػػػبطف كالف، لسػػػػاف العػػػػرا  ُٖ 

 (.ُِّ  ص
ق، ص ُُّْ، مؤسسة الرسالة، بيرك ، ُ، طٔ، جزء ( ابف حنبؿ: مسند اتماـ أحمدُٗ 

، د. ط، مكتبػػػػػػة ال ػػػػػػدس، ال ػػػػػػاىرة، ِ، جػػػػػػزء الييإمػػػػػػي: مجمػػػػػػة الزكائػػػػػػد ابػػػػػػف ، ك ُْٓ
 .ُّْىػ، ص ُُْْ

 ، ن  ن عف البسيط لمغزالي.ٖٗ( بذؿ الماعكف ص َِ 
 .ٖٗالم،در السابؽ ص ( ُِ 
، د. ط، دار الكتػػا العمميػػة، بيػػرك ، د.  ، ّ، جػػزء ( ابػػف سػػينا: ال ػػانكف فػػي الطػػا ِِ 

، مطبعػػػػة البػػػػارم، م،ػػػػر، ٓ، طْ، جػػػػزء زاد المعػػػػاد  ، كابػػػػف  ػػػػيـ الجكزيػػػػة:ُْٔص 
 .ّٖىػ، ص َُْٕ

(، كمك ػػة كزارة ال،ػػحة ّٕ( ص  ّ( مػػف كػػ ـ مح ػػؽ كتػػاا زاد المعػػاد فػػي الحا ػػية  ِّ 
 .https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx السعكدية عم  اتنترن 

 (.ّٖ/ْ( زاد المعاد  ِْ 
 .َُٖ/َُٕص ( بذؿ الماعكف في ف ؿ الطاعكف ِٓ 
 .ٗٗ( بذؿ الماعكف ص ِٔ 
ق، ُّٖٓ، د. ط، مطبعػػػػػػػة حككمػػػػػػػة الككيػػػػػػػ ، ُ، جػػػػػػػزء ( الزبيػػػػػػػدم: تػػػػػػػاأل العػػػػػػػركس ِٕ 

 (.َْ/ْ، كزاد المعاد  ْٖٕ ص
( ٔ(، كمػػا يفعمػػو األطبػػاء كالػػداعكف ص  ُُٗ/َُ(، كفػػتح البػػارم  ّٗ/ْ( زاد المعػػاد  ِٖ 

بػػالطعف كالطػػاعكف فنػػاء أمتػػ  : »كاسػػتدلكا بحػػديث أبػػي مكسػػ  األ ػػعرم عػػف النبػػي 
رسكؿ   ىذا الطعف  ػد عرفنػاه، فمػا الطػاعكف؟  ػاؿ: كعػز أعػدائكـ مػف الجػف،   يؿ يا

(، كالطبراني: المعجـ ُْٕ، ُّْ، ّٓٗ/ْأعرجو أحمد في مسنده  « كفي كؿ  يادة
، كسػػػػػنده ُٕق، ص َُْٓ، المكتػػػػػا اتسػػػػػ مي، بيػػػػػرك ، ُ، طُ، جػػػػػزء ال،ػػػػػغير
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، د. ط، دائرة المعارؼ العإمانية، اليند، ُجزء  ،ك،ححو الحاكـ بالمستدرؾ ، ،حيح
 .َٓق، ص ُّْْ

 كلػػو: الميػػـ اجعػػؿ فنػػاء أمتػػي بػػالطعف  (، كالم ،ػػكد بػػدعكة النبػػي ّٗ/ْ( زاد المعػػاد  ِٗ 
ق، ُّٕٖ، د. ط، كزارة األك اؼ، م،ر، ٖ، جزء كالطاعكف، كابف عبد البر: التمييد 

 .ِّٕص 
 .ّطباء كالداعكف يدفة  ر الطاعكف ص (، كما يفعمو األّّ/ْ( زاد المعاد  َّ 
 . ( مك ة كزارة ال،حة السعكدية عم  اتنترن ُّ 
ـ، ُُٖٗ، د. ط، دار العمػػػـ، بيػػػرك ، ِ، جػػػزء(ّّْٕ( أعرجػػػو البعػػػارم حػػػديث ر ػػػـ  ِّ 

 (.ُِِٖ، كمسمـ حديث ر ـ  ُُٕص 
 (.ُُِٕٓ(، كمسند أحمد ر ـ الحديث  َِٔ/ُْ( ،حيح مسمـ ب رح النككم  ّّ 
 (.ِّْٖٓ(، كمسند أحمد حديث ر ـ  ّْْٕ،حيح البعارم ر ـ الحديث  ( ّْ 
الفػار مػف الطػاعكف »( كفي ركاية لجػابر بػف عبػد   ِِْٕٓ( مسند أحمد حديث ر ـ  ّٓ 

مسػػػند أحمػػػد ر ػػػـ الحػػػديث « كالفػػػار مػػػف الزحػػػؼ كال،ػػػابر فيػػػو كال،ػػػابر فػػػي الزحػػػؼ
 (.ُّْٕٗـ الحديث  ر « مف ،بر فيو كاف لو أجر  ييد»(، كفي ركاية: ُْْٖٕ 

 .(ُِٖٓٗ( مسند أحمد ر ـ الحديث  ّٔ 
(، َِّٖ(، ك،ػػػػػحيح البعػػػػػارم ر ػػػػػـ الحػػػػػديث  ُُِٗٓ( مسػػػػػند أحمػػػػػد ر ػػػػػـ الحػػػػػديث  ّٕ 

 (.ُُٔٗ(، ك،حيح مسمـ ر ـ الحديث  ِّٕٓ 
، ِ، طُٕ، جػػػزء (، كالطبرانػػػي: المعجػػػـ الكبيػػػر ُُْٕٔ( مسػػػند أحمػػػد، ر ػػػـ الحػػػديث  ّٖ 

 .ِِٗد.  ، ص  مكتبة ابف تيمية، ال اىرة،
ىػػػػػػػ، ُُِْ، مؤسسػػػػػػة الرسػػػػػػالة، بيػػػػػػرك ، ُ، طْ، جػػػػػػزء ( النسػػػػػػائي: السػػػػػػنف الكبػػػػػػرل ّٗ 

 .ِٕٗ ص
، دار ُ، طُ، جػػػزء مكطػػػأ مالػػػؾ كابػػػف أنػػػس: (، ُُْٗ،ػػػحيح مسػػػمـ ر ػػػـ الحػػػديث  ( َْ 

، بيرك ،   (. ّٓٔ، ك،حيح البعارم ر ـ  ُُّـ، ص ُٖٖٗإحياء العمـك
 (. ُُٓٗ،حيح مسمـ ر ـ الحديث  ( ُْ 
، د. ط، دار سػػػػكيداف، بيػػػػرك ، د.  ، ص ٕاألمػػػػـ كالممػػػػكؾ، جػػػػزء ( الطبػػػػرم: تػػػػاري( ِْ 

 .ِِّص ، كبذؿ الماعكف َِٕ
، د. ط، دار ٕ، جزء (، كابف سعد: الطب ا  َِٕٕٔ( مسند اتماـ أحمد ر ـ الحديث  ّْ 

، دار ُ، طْ، جػزء ، كابف عساكر: تاري( دم ػؽ ُٔق، ص َُْٓ،ادر، بيرك ، 
سناده ،حيح.ِٓٗق، ص ُُْٖالفكر، بيرك ،   ، كا 
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(، كبػػذؿ َِّ/ٔ( ميكتػاف ب ػـ المػػيـ كسػككف الػػكاك، المػك  الكإيػػر الك ػكع. فػػتح البػارم  ْْ 
 (. َّٖالماعكف  

 يعػػاص الغػػنـ ب ػػـ ال ػػاؼ: داء يأعػػذ الػػدكاا فيسػػيؿ مػػف أنكفيػػا  ػػيء. لسػػاف العػػرا ( ْٓ 
 (. ُِّ/ٔ(، كفتح البارم  ٖٕ/ٕ 

، فػػػػػتح البػػػػػارم ُّٕٔ،ػػػػػحيح البعػػػػػارم ر ػػػػػـ الحػػػػػديث   (ْٔ  (، كبنػػػػػك األ،ػػػػػفر ىػػػػػـ الػػػػػرـك
 ٔ/ُِّ .) 

، دار الكتػا العمميػة، ْ، طٔ، جػزء(، كابف كإير: البداية كالنياية ُِّ/ٔفتح البارم  ( ْٕ 
 . َِٖ، ص َُْٖبيرك ، 

ػٌزة: ب ػػـ الحػػاء كت ػػديد الػػزام: ىػػي ال طعػة مػػف المحػػـ  طعػػ  طػػكالن. بػػذؿ المػػاْٖ  عكف ( الحي
 . ُِٗص 

(، كالبيي ػػػي: دالئػػػؿ ّْْ/ٖٓ(، كتػػػاري( دم ػػػؽ  ُِِْٗ( مسػػػند أحمػػػد ر ػػػـ الحػػػديث  ْٗ 
، كبػػػػػػذؿ ّٖٓق، ص َُْٓ، دار الكتػػػػػػا العمميػػػػػػة، بيػػػػػػرك ، ُ، طٔ، جػػػػػػزء النبػػػػػػكة 
 حديث من طة. : ، ك اؿ عنو ابف حجرِٗٓص الماعكف 

، ِ، جػزء ( الجابية:  رية مف أعماؿ دم ؽ مف ناحية الجكالف، الحمػكم: معجػـ البمػداف َٓ 
 .ُٗق، ص ُّٗٗد. ط، دار ،ادر، بيرك ، 

 (.ُّٕ/ِ( ت،غير الجابية، تاري( دم ؽ  ُٓ 
 (.ُُّ/َِ(،  ِِٓ(، كالمعجـ الكبير لمطبراني ر ـ الحديث  ُِٕ/ِ( تاري( دم ؽ  ِٓ 
 (.ُّٕ/ِ( تاري( دم ؽ  ّٓ 
البػػف حجػػر، ص عمكسػػة: لػػـ أجػػد ليػػا تعريػػؼ فػػي كتػػا البمػػداف، كفػػي بػػذؿ المػػاعكف  (ْٓ 

 "مكمسة" ك اؿ عنيا: مكاف بال اـ  را الجابية. َّٖ
( ًعرجاف: جمة عيراأل كىك كـر يعرأل بالبدف، ك يؿ ما يعرأل في البدف مف ال ركح. لساف ٓٓ 

 (.ُِٓ/ِالعرا  
 (.ِّٖ/ُ( الذباا: الطاعكف. لساف العرا  ٔٓ 
(، كفيػػو جسػػر مكمسػػة بػػدؿ ْٕٔ/ِِ(، كتػػاري( دم ػػؽ  ّٖٓ/ٔ( دالئػػؿ النبػػكة لمبيي ػػي  ٕٓ 

 (.َِٗ/ٔعمكسة كيبدك أنو ت،حيؼ، كالبداية كالنياية  
 .ٕٗ( بذؿ الماعكف ص ٖٓ 
، دار المعػػػارؼ، ال ػػػاىرة، ْط: ، المعػػػارؼ(، كابػػػف  تيبػػػةُّٔالم،ػػػدر السػػػابؽ، ص  ( ٗٓ 

 .  َُٔ، ص ُُٖٗ
ػػكاس: بفػػتح العػػيف كالمػػيـ ك يػػؿ بفػػتح العػػيف كسػػككف المػػيـ، كىػػي  ريػػة مػػف فمسػػطيف َٔ  ( عىمى
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(، كتػاري( ُٕٓ/ْىػػ. معجػـ البمػداف  ُٔمػف بيػ  الم ػدس كالرممػة فتحػ  سػنة  بػال را
(، كت ػػػة اليػػػـك جنػػػكا  ػػػر ي مدينػػػة الرممػػػو ممح ػػػة بمػػػكاء راـ   كىػػػي ُٗٔ/ِدم ػػػؽ  

، المكتبػة األىميػة لمن ػر ، ِ، طبػ د فمسػطيف تح  االحت ؿ الييػكدم،  ػراا: معجػـ 
 .ْٕٓـ، ص َََِبيرك ، 

، ُٕٗ ، صُّٖٗ، عػالـ الكتػا، بيػرك ، ّ، طّ، جػزء ( البكرم: معجـ ما استعجـ ُٔ 
ىػػ، ص ُُِْ، مؤسسػة الرسػالة، بيػرك ، ٖ، طُ، جػزء كالذىبي: سير أع ـ النب ء 

 .ِِِص (، كبذؿ الماعكف ُٓٗ/ُجزء  ، كفتح البارم. َِّ
 .ِِِص ( بذؿ الماعكف ِٔ 
،  ِ، مجمػػػة كركػػػكؾ، عػػػدداتسػػػ ـ ،ػػػدر ، كالطػػػكاعيف فػػػي َُُص ( بػػػذؿ المػػػاعكف ّٔ 

 .ٖٗـ، ص َُُِ
 .ٕٗ( بذؿ الماعكف ص ْٔ 
 .ِِٔص (، كبذؿ الماعكف ْٖٓ/ِٓ( تاري( دم ؽ  ٓٔ 
 (.ْْٕ، ِْْ/ٖٓ( تاري( دم ؽ  ٔٔ 
ىػ، ُّْٖ، دار حما الع راء، ّ، طٓ، جزء ( ابف أبي الدنيا: مكسكعة ابف أبي الدنيإٔ 

 (.ّْْ/ٖٓ، كتاري( دم ؽ  ّٖٓص 
 (.ّْْ/ٖٓ(، كتاري( دم ؽ  ّٖٓ/ٓ( مكسكعة ابف أبي الدنيا  ٖٔ 
ـ، ص َََِ، دار الكتػا العمميػة، بيػرك ، ُ، طٕ، جػزء ( ابف عبد البر: االسػتذكار ٗٔ 

لكتػػػػػػا العمميػػػػػػة، ، د. ط، دار اّجػػػػػػزء (، كالنػػػػػػككم: تيػػػػػػذيا األسػػػػػػماء كالمغػػػػػػا  َْٗ 
 .ُٖٖبيرك ، د.   ص 

، ُٖٕ، ُٕٕ، مجمة المغة العربية، دم ؽ، د.  ، ص ُ، طُ، أل( أبك زرعة: تاري( َٕ 
كتػػػػاري( الطبػػػػػرم ، ُُٓق، ص َُْٓ، دار طيبػػػػة، الريػػػػاض، ِ، طكعميفػػػػة: تػػػػاري( 

 ْ/ٓٔ ،ٕٓ.) 
(، كتػػػػػػػػاري( الطبػػػػػػػػرم ُّٓ(، كتػػػػػػػػاري( عميفػػػػػػػػة  ُٖٕ، ُٕٕ/ُ( تػػػػػػػػاري( أبػػػػػػػػي زرعػػػػػػػػة  ُٕ 

 ْ/ٓٔ، ٕٓ.) 
( كتػػاري( ُّٓ(، كتػػاري( عميفػػة  َٔ/ْ(، كتػػاري( الطبػػرم  ُٖٕ/ُ( تػػاري( أبػػي زرعػػة  ِٕ 

، دار الكتػػػػػا ُ،  طِ، جػػػػزء (، كابػػػػف األإيػػػػر: الكامػػػػؿ فػػػػي التػػػػاري( ُٖٔ/ِدم ػػػػؽ  
 (.ِٗ/ٕكالبداية كالنياية  ، ّٔٗ، ص ُٕٗٗالعممية، بيرك ، 

 (.ٔٗ، ِٗ، ٕٗ/ٕ( البداية كالنياية  ّٕ 
 .ِِِص الماعكف  ( بذؿْٕ 
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 (.ِٕٕ/ِ( ابف عبد البر: التمييد  ٕٓ 
 (.ُْٗ/َُ( فتح البارم  ٕٔ 
، د. ط، المركػػػز (، كالعػػػدكم: الطػػػكاعيف فػػػي الع،ػػػر األمػػػكم ُٖ/ٕ( البدايػػػة كالنيايػػػة  ٕٕ 

 .َُِـ، ص َُِٖالعربي لألبحاث، بيرك ، 
 (.ُٖ/ٕ(، كالبداية كالنياية  ْْْ/ٖٓ( تاري( دم ؽ  ٖٕ 
 (.َُْ/ِ(، كالكامؿ في التاري(  ّٔ/ْرم  ( تاري( الطبٕٗ 
 (.ْْْ، ِِْ/ٖٓ( تاري( دم ؽ  َٖ 
ػػعيد بػػف سػػيـ. ( ُٖ  يطػػة ىػػي زكأل المغيػػرة بػػف عبػػد   بػػف عمػػر بػػف معػػزـك كىػػي بنػػ  سي رى

 (. ِٓٔ، ِْٔ/ُٔتاري( دم ؽ  
 (. ِٖ/ٕ(، كالبداية كالنياية  ِٓٔ، ِْٔ/ُٔ(، كتاري( دم ؽ  ٓٔ/ْتاري( الطبرم  ( ِٖ 
( مػة ُٖٓ/ْ(، كمعجػـ البمػداف  ِْٔ/ٗ(، كتػاري( دم ػؽ  ُٕٗ/ُتاري( أبي زرعة  ( ّٖ 

 اعت ؼ يسير في بعض الكمما . 
( ركايػػة ف ػػاؿ: كػػاف المسػػممكف فػػي ال ػػاـ ُُٕ/ِذكػػر ابػػف عسػػاكر فػػي تػػاري( دم ػػؽ   (ْٖ 

( ألفنػػػا فك ػػػة فػػػييـ الطػػػاعكف فػػػذىا بع ػػػريف ألػػػؼ كب ػػػي أربعػػػة آالؼ ف ػػػالكا: ىػػػذا ِْ 
 رجز. طكفاف كىذا

، دار الكتػػػػػػا ُ، طُ، جػػػػػػزء (، كابػػػػػػف الجػػػػػػكزم: المنػػػػػػتظـ ُُٖٓ/ْ( معجػػػػػػـ البمػػػػػػداف  ٖٓ 
، كالكامػؿ فػي التػاري( ِِِص ، كبػذؿ المػاعكف ِْٕـ، ص ُِٗٗالعممية، بيرك ، 

 ِ/َُْ.) 
، كالػػذىبي ِِّص (، كبػػذؿ المػػاعكف ْٖٓ/ِٓ( ذكػػر ابػػف عسػػاكر فػػي تػػاري( دم ػػؽ  ٖٔ 

أبا عبيدة بف الجراح كاف في ستة كإ إػكف ألفنػا مػف ( أف ُٗ/ُفي سير أع ـ النب ء  
 الجند فمـ ينر إال ستة آالؼ رجؿ.

، د. ط، المكتبػػػػة التجاريػػػػة ْ، جػػػػزء ( المنػػػػاكم: فػػػػيض ال ػػػػدير  ػػػػرح الجػػػػامة ال،ػػػػغير ٕٖ 
 .ْٗق، ص ُّٔٓالكبرل، م،ر، 

ٍرغ: بفتح السيف كسككف الراء أكؿ الحجاز كآعر ال اـ بيف المغيإة كتبكؾ مػفٖٖ  منػازؿ  ( سى
حاأل ال اـ بينيا كبيف المدينة إ ث ع ػرة مرحمػة، ك يػؿ ىػي  ريػة بػكادم تبػكؾ. معجػـ 

(، كتسػم  اليػػـك بالمػدكرة عمػػ  حػدكد األردف. الػػب دم: معجػـ المعػػالـ ُُِ/ّالبمػداف  
 .ُّٔق، ص َُِْ، دار مكة، ُ، طِ، جزء الجغرافية 

، كىػػي فمسػػطيف، كاألردف، كدم ػػؽ، ( أمػػراء األجنػػاد: المػػراد باألجنػػاد مػػدف ال ػػاـ العمػػسٖٗ 
(، كفػػػػػػػػتح البػػػػػػػػارم َِٖ/ُْكحمػػػػػػػػص، ك نسػػػػػػػػريف. ،ػػػػػػػػحيح مسػػػػػػػػمـ ب ػػػػػػػػرح النػػػػػػػػككم  
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 َُ/ُٗٓ.) 
مسػػممة الفػػتح الػػذيف ىػػاجركا إلػػ   أم الػػذيف ىػػاجركا إلػػ  المدينػػة عػػاـ الفػػتح، أك المػػراد( َٗ 

المدينػػػة بعػػػد فػػػتح مكػػػػة لطمػػػا العمػػػـ أك الجيػػػاد، إذ ال ىجػػػػرة بعػػػد الفػػػتح. فػػػتح البػػػػارم 
 َُ/ُٗٓ .) 

 (.َُِ/ُْ( أم ظير الراحمة ، ،حيح مسمـ ب رح النككم  ُٗ 
فػػي ،ػػحيح مسػػمـ زيػػادة "ككػػاف عمػػر يكػػره ع فػػو" كمعنػػ  كممػػة لػػك  اليػػا فجػػكاا لػػك،  (ِٗ 

ديره كجياف: أحدىما لك  الو ييرؾ ألدبتػو العترا ػو عمػي فػي مسػألة محذكؼ، كفي ت 
نما أتعجا  اجتيادية كاف ني عمييا أكإر الناس، كالإاني لك  اليا ييرؾ لـ أتعجا منو كا 
مػػف  كلػػؾ أنػػ  ذلػػؾ مػػة مػػا أنػػ  عميػػو مػػف الف ػػؿ كالعمػػـ، ،ػػحيح مسػػمـ ب ػػرح النػػككم 

 (.ُٔٗ/َُ(، كفتح البارم  َُِ/ُْ 
 (.ُٔٗ/َُالمكاف المرتفة مف الكادم كىك  اطئو أك جانبو، لساف العرا  ( العدكة: ّٗ 
 .ٕٖٔص باا ما جاء في الطاعكف ، ( أم بالطاعكف. مكطأ مالؾْٗ 
(، ك،ػػػػحيح البعػػػػارم ر ػػػػـ ُٕٗٔ(، كمسػػػػند أحمػػػػد ر ػػػػـ الحػػػػديث  ٖٔٔ( مكطػػػػأ مالػػػػؾ  ٓٗ 

(، ْْ/ْ(، كزاد المعػػػاد  َِٖ/ُْ(، ك،ػػػحيح مسػػػمـ ب ػػػرح النػػػككم  ِٕٗٓالحػػػديث  
 (.ٖٕ/ٕ(، كالبداية كالنياية  ٔٓ/ْكتاري( الطبرم  

ةه لػػي اسػػترعانييا   تعػػال ، فيجػػا عمػػيي االحتيػػاط ( م ،ػػكد عمػػر بػػذلؾ أف النػػاس رىعٌيػػٔٗ 
إلػػ  العجػػز، كاسػػتكجب  الع كبػػة. ،ػػحيح مسػػمـ ب ػػرح ا لنػػككم  سػػب ي ليػػا، فػػ ف تركتػػو ني 

 ُْ/ُُِ.) 
 (.ُُِ/ُْ( ،حيح مسمـ ب رح النككم  ٕٗ 
 ( .َٔ/ْ، كتاري( الطبرم  ٖٖٔص ( مكطأ مالؾ ٖٗ 
( أف عمر بف العطاا اجتيد في الرجكع  بؿ ُٕٗ/َُ(  اؿ ابف حجر في فتح البارم  ٗٗ 

معرفة الحديث كلكػف لمػا سػمة حػديث عبػد الػرحمف بػف عػكؼ رجػح عنػده مػا كػاف عػـز 
ذا مػف عميو مف الرجكع، فكافػؽ الحػديث رأم عمػر الػذم رآه بعػد است ػارة ال،ػحابة، كىػ

 مكاف ا  عمر.
 ( أبػك طمحػة: ىػك زيػد بػػف سػيؿ بػف األسػكد بػػف حػراـ األن،ػارم ،ػاحا رسػػكؿ   ََُ 

ق. طب ػػا  ّْالعنػػدؽ كأحػػد الن بػػاء، ليمػػة الع بػػة، مػػا  بالمدينػػة سػػنة  ػػيد بػػدرنا كأحػػد ك 
 (.ِٕ/ِأع ـ النب ء   (، كسيرَْٓ/ّابف سعد  

ىػػػػ ، ص ُُْْ، عػػػالـ الكتػػػا، بيػػػرك ، ُ، ط ْ، جػػػزء ( الطحػػػاكم: معػػػاني ارإػػػار َُُ 
 (.ُٕٗ/َُ، كفتح البارم  َّّ
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( حػػديث أنػػس بػػف مالػػؾ فػػي الظػػاىر يعػػارض حػػديث عبػػد   بػػف عبػػاس كىػػك مراجعػػة َُِ 
أبي عبيدة لعمر كاعترا و عم  الرجػكع.  ػاؿ ابػف حجػر: فػيمكف الجمػة بينيمػا بػأف أبػا 

اـ التككؿ لما رأل أكإر الميػاجريف كاألن،ػار عبيدة أ ار أكالن بالرجكع إـ يما عميو م 
جنحػػػكا إلػػػ  عػػػدـ الرجػػػكع، فرجػػػة أبػػػك عبيػػػدة عػػػف رأم الرجػػػكع، كنػػػاظر عمػػػر فػػػي ذلػػػؾ 
فاستظير عميو عمر بالحجة، فتبعو إـ جاء عبد الػرحمف بػف عػكؼ بػالنص عػف رسػكؿ 

 (.ُٕٗ/َُفارتفة ات كاؿ. فتح البارم   الو 
 ( . ََِ/َُ الم،در السابؽ ( َُّ 
 .ِٕٖص بذؿ الماعكف  (َُْ 
 (.ُِِ/ُْ(، ك،حيح مسمـ ب رح النككم  ََِ/َُ( فتح البارم  َُٓ 
 (.ِٕٗٓ( ،حيح البعارم ر ـ الحديث  َُٔ 
  ( مك ة منظمة ال،حة العالمية عم  اتنترن َُٕ 

https://www.worldometers.info/coronavirus/  )ـَُِِ/ْ/ِبتاري 
 (.ِْ/ْ( زاد المعاد  َُٖ 
 (.ُٕٗ/َُ(، كفتح البارم  ْْ/ْ  ( زاد المعادَُٗ 
 .َُ( سبؽ تعريجو في ص َُُ 
 (. ْْ/ْزاد المعاد  ( ُُُ 
 (.ُٗٗ/َُ( فتح البارم  ُُِ 
 (.ََِ/َُالم،در السابؽ   (ُُّ 
 .َّّص ( بذؿ الماعكف ُُْ 
 (.ََِ/َُفتح البارم   (ُُٓ 
 (.ْْ/ْزاد المعاد   (ُُٔ 
المكبكءة مف أجػؿ التنػزه حيػث أإػر ( ل د أجاز أبك مكس  األ عرم العركأل مف األرض ُُٕ 

عنو بسند حسف أنو  اؿ: إٌف ىذا الطاعكف  د ك ة فمف أراد أف يتنػزه عنػو فميفعػؿ. فػتح 
 (.ُٗٗ/َُالبارم  

 (.ُٖٗ/َُ( فتح البارم  ُُٖ 
(، كاليػػـك ىػػي محافظػػة مػػف ٖٔ/ُ( أبػػيف: معػػ ؼ بػػاليمف منػػو عػػدف، معجػػـ البمػػداف  ُُٗ 

، كيكيبيػػػديا ال ػػػريط السػػػاحمي لبحػػػر العػػػرامحافظػػػا  الػػػيمف يػػػرا عػػػدف كت ػػػة عمػػػ  
https://ar.wikipedia.org/wiki/. 

(، ُْ/ْ( ال ػػرؼ: ال ػػرا مػػف الكبػػاء، كمػػداناة المر ػػ ، ابػػف مفمػػح: ارداا ال ػػرعية  َُِ 
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 (.ُْ/ْ(، كالتمؼ: الي ؾ. ارداا ال رعية  ْْ/ْكزاد المعاد  
، كابػػػػػف ُِّ، ص ُٖٖٗ، دار الحػػػػػديث، ال ػػػػػاىرة، ِ، طُ، جػػػػػزء ( سػػػػػنف أبػػػػػك داككدُُِ 

ق، ص َُّْ، المجمػس العممػي، الينػد، ِ، طّجػز(، َُِِٔىماـ: الم،نؼ ر ـ  
سناده  عيؼ.، َِٖ  كا 

 (.ُٗٗ/َُ(، كفتح البارم  ُْ/ْ( ارداا ال رعية  ُِِ 
(  أني  د بد  لي حاجة إليػؾ فػ  ينػ  بػي عنػؾ فييػا، ّْٖ/ِٓ( في تاري( دم ؽ  ُِّ 

ف أتػاؾ نيػارنا فػ ني ف ف أتاؾ كتابي لي ن ف ني أعػـز  عميػؾ أف ت،ػبح حتػ  تركػا إلػي كا 
 أعـز عميؾ أف تمسي حت  تركا إلي(.

 ػػد عممػػ  حاجػػة أميػػر المػػؤمنيف التػػي عر ػػ  كأنػػو  ( ّْٖ/ِٓ( فػػي تػػاري( دم ػػؽ  ُِْ 
 يريد أف يستبؽ مف ليس بباؽ(.

 .(كأئذف لي في الجمكس (، ْْٖ/ِٓ( في تاري( دم ؽ  ُِٓ 
ال ػػػػيء، كالمعنػػػػ  كأنػػػػؾ بػػػػو ك ػػػػد ك ػػػػة، بػػػػذؿ المػػػػاعكف  ( معناىػػػػا: كممػػػػة ت ػػػػاؿ لت ريػػػػأُِ 

 َُّ.) 
(، كالكامػؿ ّْٖ/ِٓ(، كتػاري( دم ػؽ  ُٔ/ْ( انظر ىذه الرسالة فػي تػاري( الطبػرم  ُِٕ 

 (.َٖ/ٕ(، كالبداية كالنياية  ّٗٗ/ِفي التاري(  
 (.ُٗٗ/َُ( فتح البارم  ُِٖ 
 .ُُٓ( الطكاعيف في ،در اتس ـ ص ُِٗ 
: أم ال ريبػػة مػػف الميػػاة كالنػػزكر كالمسػػتن عا  كذلػػؾ ممػػا يفسػػد اليػػكاء لفسػػاد ( الغمي ػػةَُّ 

 (.ُٗٗ/َُالمياه. فتح البارم  
 (.ُٗٗ/َُ( النزىة: الفسيحة البعيدة عف الكعـ. فتح البارم  ُُّ 
األردف أرض يم ػػػػػة كأف الجابيػػػػػة أرض نزىػػػػػة  أفٌ  ( ْٖٓ/ِٓ( فػػػػػي تػػػػػاري( دم ػػػػػؽ  ُِّ 

(: لنزاىػػة ُُّ/ْارإػػار  معػػاني ك ػػاؿ الطحػػاكم فػػي  ،(فػػاظير بالمسػػمميف إلػػ  الجابيػػة
 الجابية كيمؽ األردف.

 (.َٖ/ٕ(، كالبداية كالنياية  ْٖٓ/ِٓ(، كتاري( دم ؽ  ُٔ/ْ( تاري( الطبرم  ُّّ 
 (.ُِٗ( بذؿ الماعكف ص  ُّْ 
 (.ُّٕ/ٖ( التمييد  ُّٓ 
منت ر اليـك ( كىذا ما يسم  اليـك بالتباعد االجتماعي المتبة في ظؿ جائحة ككركنا الُّٔ 

 في العالـ.
 ( "تفر كا عنو".ُّٕ/ٖ( "فتح،نكا" كفي التمييد  َٖ/ٕ( في البداية كالنياية  ُّٕ 
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 ( ي ،د أف إس مو كاف متأعرنا حيث أسمـ عمرك بف العاص  بيؿ فتح مكة.ُّٖ 
(، كالكامػػػػػػؿ فػػػػػػي التػػػػػػاري( ُٖ، َٖ/ٕ(، كالبدايػػػػػػة كالنيايػػػػػػة  ِٔ/ْ( تػػػػػػاري( الطبػػػػػػرم  ُّٗ 

 ِ/ََْ.) 
 .  ِّْق، ص َُْٔ، دار الباز، مكة، ُ، طُ، جزالفتكح أعإـ:  ( ابفَُْ 
(، كالبدايػػػػػة كالنيايػػػػػة ُٔ/ْ( كتػػػػػاري( الطبػػػػػرم  ُٕٗٔ( مسػػػػػند أحمػػػػػد ر ػػػػػـ الحػػػػػديث  ُُْ 

 ٕ/َٖ.) 
(، ِّٖ/ُ، كالفتػػكح البػػف أعػػإـ  ُُْص ، تح يػػؽ إبػػراىيـ الجمػػؿ، ( المبػػرد: التعػػازم ُِْ 

 (.ْٖٔ/ِٓ  كتاري( دم ؽ
 (.ُٗ/ْ(، كارداا ال رعية  ُٕٗٔمسند أحمد، ر ـ الحديث   (ُّْ 
 (.ْْْ/ٖٓ(، ك  ُِٕ/ِ( تاري( دم ؽ  ُْْ 
 (.ٖٖٓ/ّطب ا  ابف سعد   (ُْٓ 
 (.ٖٗٓ/ّطب ا  ابف سعد   (ُْٔ 
(، كتػػػػػػػػاري( دم ػػػػػػػػؽ ُُْ(، كالتعػػػػػػػػازم لممبػػػػػػػػرد ص  ِّٗ/ُالفتػػػػػػػػكح البػػػػػػػػف أعػػػػػػػػإـ   (ُْٕ 

 ِٓ/ْٖٕ .) 
 (.ُِْ/ُ( الفتكح البف أعإـ  ُْٖ 
 (.ُْٔ(، كالتعازم لممبرد ص  ُِْ/ُالفتكح البف أعإـ   (ُْٗ 
 (.ُِْ/ُالفتكح البف أعإـ   (َُٓ 
 (.ِِْ/ُ( الم،در السابؽ  ُُٓ 
 (.َْٓ/ٖٓ(، كتاري( دم ؽ  ّٖٓ/ٓمكسكعة ابف أبي الدنيا   (ُِٓ 
 (.ُْٓ، َْٓ/ٖٓ( تاري( دم ؽ  ُّٓ 
 (.ُٕٕٔٓ( مسند أحمد ر ـ  ُْٓ 
(، كىذه الم الة  د  اليا يير كاحػد مػف أمػراء األجنػاد، كذلػؾ ُٖٗ/َُفتح البعارم   (ُٓٓ 

مػػػف أجػػػؿ تعفيػػػؼ ك ػػػة ىػػػذه الم،ػػػيبة فػػػي نفػػػكس المسػػػمميف، مسػػػند أحمػػػد ر ػػػـ األإػػػر 
 (.َِٕٗ(، كأعرجو الطبراني في الكبير ر ـ  ُّٕٕٓ 

 ( . ُٕٕٓٓ( مسند أحمد ر ـ األإر  ُٔٓ 
 (.ّْْ/ ٖٓ( تاري( دم ؽ  ُٕٓ 
(، كيبدك أف عطبة عمرك بف العاص ىػذه كانػ   بػؿ كفػاة َِْ/ُالفتكح البف أعإـ  ( ُٖٓ 

 معاذ بف جبؿ، كأف عمرك بف العاص عطا أكإر مف مرة. 
 (.ِّْ( بذؿ الماعكف  ُٗٓ 
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 (.ُٖ/ٕ(، كالبداية كالنياية  َُْ/ِ(، كالكامؿ في التاري(  ّٔ/ْتاري( الطبرم   (َُٔ 
 (.ُٖ/ٕ( البداية كالنياية  ُُٔ 
 (.ٖٓ/ْتاري( الطبرم  ( ُِٔ 
 (.ّٔ، ٗٓ، ٖٓ/ْالم،در السابؽ   (ُّٔ 
، ِّْ/ِالفركأل: الإغػكر، كالمسػالح ىػـ ال ػـك الػذيف يحفظػكف الإغػكر. لسػاف العػرا  ( ُْٔ 

ْٖٕ .) 
 (.ُٖٕ/ُتاري( أبي زرعة   (ُٓٔ 
 (.ُٖ/ٕالبداية كالنياية   (ُٔٔ 
 (.ُٖ/ٕ(، كالبداية كالنياية  ٓٔ/ْ( تاري( الطبرم  ُٕٔ 
 (.َّْ/ِالكامؿ في التاري(  ( ُٖٔ 
 (.ُٖ/ٕ(، كالبداية كلنياية  ٓٔ/ْ( تاري( الطبرم  ُٗٔ 
 (.َّْ/ِ(، كالكامؿ في التاري(  َُُ/ْ( تاري( الطبرم  َُٕ 
 (.ِٗ/ٕ(، كالبداية كالنياية  ََُ/ْ( تاري( الطبرم  ُُٕ 
 (.َُٓ( الطاعكف في الع،ر األمكم ص  ُِٕ 
 (.ٓٔ/ْ( تاري( الطبرم  ُّٕ 
 (.ُٖ/ٕ(، كالبداية كالنياية  ٓٔ/ْلطبرم  ( تاري( إُْ 
 (.ِِٕ، ُِٕ/ّْ(، ك  ْٕٗ/ُُ(، كتاري( دم ؽ  ٓ/ٓ( طب ا  ابف سعد  ُٕٓ 
 (.ُِٕ/ّْ(، ك  ْٔٗ/ُُ(، كتاري( دم ؽ  ٔ، ٓ/ٓ( طب ا  ابف سعد  ُٕٔ 
ـ، ََُِ، دار الكتػا العمميػة، بيػرك ، ُ، طُ، جػزء ( الزبيرم: جميرة نسا  ػريش ُٕٕ 

 (.ٓ/َٕي( دم ؽ  كتار  ،ُْٓ، َْٓص 
ص ـ، ُّٗٗ، مؤسسػػػة الكتػػػا الإ افيػػػة، بيػػػرك ، ّ، طال،ػػػعدم: النػػػكافح العطػػػرة  (ُٖٕ 

ىػػػػ، َُْٓ، دار الكتػػػاا العربػػػي، بيػػػرك ، ُ، ط، كالسػػػعاكم: الم ا،ػػػد الحسػػػنة َُٕ
 .ِٖٔص 

، ص ُُْٕ، دار الفكػػر، بيػػرك  ، ُ، د. طَُ، جػػزءالػػب ذرم: أنسػػاا األ ػػراؼ  (ُٕٗ 
 (.ٓ/َٕ(، كتاري( دم ؽ  َْٓ/ُ ريش  ، كجميرة نسا ُٕٔ، ُٕٓ

، د.ط، مطبعػة البػابي، م،ػر، ِ، جػزءسنف، ال(، الترمذمَِّٖر ـ   دسنف أبك داك  (َُٖ 
، دار الكتػػػػػا ُ، طِ، جػػػػػزءسػػػػػنف، ال(، ابػػػػػف ماجػػػػػة َُُِر ػػػػػـ  ، ٖٓـ، ص ُٕٓٗ

 .َّْالعممية، بيرك ، ص 
 (.ُْٓ، َْٓ/ُ( كجميرة نسا  ريش  ُٕٔ، ُٕٓ/َُالب ذرم: أنساا األ راؼ   (ُُٖ 

 



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِْٖٓ﴾ 

 

 (.ٔ/ٓ( طب ا  ابف سعد  ُِٖ 
 (.ْْٕ/ٖٓتاري( دم ؽ   (ُّٖ 
 . ْْٔ ـ، صُٕٖٗ، دار الكتاا العربي، بيرك ، ٖ، طُ، جزء ف و السنة ( سابؽ: ُْٖ 
 ،ٕ، ص َُْٗ، مكتبػػة، الر ػػد، الريػػاض، ُ، طّ، جػػزءابػػف أبػػي  ػػيبة: الم،ػػنؼ (ُٖٓ 

، دار الكتػػػػػا العمميػػػػػة، بيػػػػػرك ، ّ، ط  ْ، جػػػػػزءكالبيي ػػػػػي: السػػػػػنف الكبػػػػػرل لمبيي ػػػػػي 
 (.ْٔٔ/ّ بف ىماـ (، كم،نؼ َِّ/ُٓ، كتاري( دم ؽ  ّٓىػ، ص ُِْْ

ق، َُْٖ، ُ، طٓ، جػػزء(، كابػػف المنػػذر: ات نػػاع َّٖ/ّ( م،ػػنؼ ابػػف أبػػي  ػػيبة  ُٖٔ 
 .ْْٔص 

 (.ْٕ(، كالتعازم لممبرد  ِّْ/ُ( الفتكح البف أعإـ  ُٕٖ 
ق، ص َُُْ، المكتػا اتسػ مي، بيػرك ، ُ، طبػد   ( مسائؿ أحمد ركايػة ابنػو عُٖٖ 

 (.ّٔٓ/ّكم،نؼ ابف أبي  يبة  ، ُْْ
، د. ط، دار الفكػر، ٓ، جزء ، كالنككم: المجمكع  رح الميذآُّ( مكطأ مالؾ ص ُٖٗ 

 (.َْٗ/ُ، كف و السنة  ِٖٓبيرك ، د.  ، ص 
 (.ْْْ/ٖٓ( تاري( دم ؽ  َُٗ 
 (.ْْْ/ٖٓ الم،در السابؽ ( ُُٗ 
 (.َْٗ/ُ(، كف و السنة  ّْٕ/ّ ابف ىماـ ( م،نؼ ُِٗ 
 (.ٗٓ/ْتاري( الطبرم   (ُّٗ 
 (.ُٖ/ٕالبداية كالنياية   (ُْٗ 
 (.ِْٔ/ُٔ(، كتاري( دم ؽ  ٓٔ/ْ( تاري( الطبرم  ُٓٗ 
 (. ٗٗ/ّ( الت د: أم أ،كؿ األمكاؿ التي يممكيا المتكفي. لساف العرا  ُٔٗ 
ـ، ص ُٕٗٗ، كزارة ال ئكف اتس مية، الرياض، ِ، ط ٔ، جزء( ابف  دامة: المغني ُٕٗ 

 (.َُٔ/ُكسنف سعيد بف من،كر   ّٖٕ
 (.ّْٔ/ٔالسنف الكبرل لمبيي ي   (ُٖٗ 
، د. ط، دار المعرفة، بيرك ، َّ، جزء (، كالسرعسي: المبسكط ِّٗمكطأ مالؾ   (ُٗٗ 

 (.َّْ/ّ، كف و السنة  ِٕ، ص ُّٗٗ
، ال ػػركة ال ػػر ية ُ، طِ، جػػزء(َّٖٖحػػديث ر ػػـ   ( السرعسػػي:  ػػرح السػػير الكبيػػرََِ 

 . َِٓـ، ص ُُٕٗلسع نا ، 
، المكتػػا ُ، طٔ، جػػزء (، كاأللبػػاني: إركاء الغميػػؿ ّْٔ/ٔ( السػػنف الكبػػرل لمبيي ػػي  َُِ 

 .ُّٓ، ص ُٖٓٗاتس مي، بيرك ، 
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 (.ِّٗ/ٔ(، كالسنف الكبرل لمبيي ي  ِٖٖ/َُ ابف ىماـ ( م،نؼ َِِ 
(، كتػػػػاري( ِٔ/ّ(، كالتمييػػػػد  ُِٗ/ِ(، كسػػػػنف بػػػػف ماجػػػػة  ِٕ/ّسػػػػنف أبػػػػك داكد   (َِّ 

ق، ص ُِْٗ، دار ىجػػر، الريػػاض، ُ، ط ٔ، جػػزء (، كات،ػػابة ّٔٗ/ِٔدم ػػؽ  
، ّجػػػزء (، كالفػػاكيي: أعبػػار مكػػة لمفػػاكيي ُِٓ/َُ، كالسػػنف الكبػػرل لمبيي ػػي  ْٕٔ
 .ِٔٓق، ص َُْٕ، مطبعة الني ة المدنية، مكة، ُط

 (.ّّْ رح عبد المحسف العباد، سنف أبي داككد  ريط ر ـ   (َِْ 
 (.ِٗٔ/ٔ( الك لة: المتكفي الذم ال كلد كال كالد لو، المغني  َِٓ 
 (.ِْٖ/ْ( المنتظـ  َِٔ 
 (.َِٓ/ُْ( النككم: المنياأل  رح ،حيح مسمـ  َِٕ 
 (.ّْٕ/ُ( ف و السنة  َِٖ 
 (.ُٗٗ/َُ( فتح البارم  َِٗ 
ص ـ، َُِٖ، ماليزيػا، ( األىدؿ:  كابط التعامػؿ مػة الم،ػابيف بػاألمراض العدائيػة َُِ 

ُٓٗ. 
 ( . ّّٕٓ،حيح البعارم حديث ر ـ   (ُُِ 
 .َُٔ كابط التعامؿ مة الم،ابيف باألمراض العدائية ص  (ُِِ 
 ( . َٕٕٓ الحديث  ( ،حيح البعارم ر ـُِّ 
 (.ُّٕٔ( مكطأ مالؾ حديث ر ـ  ُِْ 
 .ُِْ ص( بذؿ الماعكف ُِٓ 
 .ِِْالم،در السابؽ ص ( ُِٔ 
طب ػا  ابػف سػعد ، ك (ََُٕ(، كمسند أحمد ر ػـ الحػديث  ّٕ/ُُأنساا األ راؼ   (ُِٕ 

 (.ِْٔ/ُُ(، كتاري( دم ؽ  ُِْ/ُالبف أعإـ  كالفتكح  (،ِّٓ/ِ 
، دار الكتا العممية، بيرك ، ُط الطحطاكم عم  مرا ي الف حالطحطاكم: حا ية  (ُِٖ 

 .ُّٔص (، كبذؿ الماعكف َٖٓ/ُ، كالرممي: نياية المحتاأل  ّٕٕد.  ، ص 
ابف ، ك ّٕٔ ـ، صََِّ، مؤسسة الرسالة، بيرك ، ُ، طِ، جزءالفركعابف مفمح:  (ُِٗ 

، د. ط، المكتبػػػػة اتسػػػػ مية، د.  ، ص ُ، جػػػػزء الفتػػػػاكل الف ييػػػػة الكبػػػػرل الييإمػػػػي: 
 .ُّٕ، ُّٔص ، كبذؿ الماعكف ُُْ

ص (، كبػػػػػذؿ المػػػػػاعكف ِْْ/ٖٓ(، ككتػػػػػاري( دم ػػػػػؽ  ٖٖٓ/ّطب ػػػػػا  ابػػػػػف سػػػػػعد   (َِِ 
ُّٕ. 

(، ك االسػػػػػػتذكار ّْْ، ِْْ/ٖٓ(، كتػػػػػاري( دم ػػػػػؽ  ٖٗٓ/ّ( طب ػػػػػا  ابػػػػػف سػػػػػػعد  ُِِ 
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 .ِّٕ، ِّٓص (، كبذؿ الماعكف َْٗ/ٕ 
، كزارة ِ، طُ، جػػػػزء المنإػػػػكر فػػػػي ال كاعػػػػد كالزرك ػػػػي: ، ِّٓص ( بػػػػذؿ المػػػػاعكف ِِِ 

 (.ّْٗ/ُالسنة  ، كف و َْٔق، ص َُْٓاألك اؼ الككيتية، 
 ( . ُٓٓسكرة الب رة، ارية:  ( ِِّ 
 .  ُِٓص لممبرد، التعازم ( ِِْ 
 .  ِٔٓص ( ، كبذؿ الماعكف ْْْ/ٖٓتاري( دم ؽ  ( ِِٓ 
 ( . ْٕ، ْْٔ/ٖٓ، كتاري( دم ؽ  ُٗٔص ( التعازم لممبرد ِِٔ 
، مؤسسػػػػة ّ، طُْ، جػػػػزءتيػػػػذيا الكمػػػػاؿ كالمػػػػزم: ( ، ّْٖ/ٕ( طب ػػػػا  ابػػػػف سػػػػعد  ِِٕ 

 .  ّٓق، ص ُّْٔلعممية، بير ، الرسالة ا
 (.ّْْٕ(، كالبعارم في ،حيحو ر ـ الحديث  ُّّ/ّ( أعرجو أحمد في المسند  ِِٖ 
 (.ْْٖ/ِٓ(، كتاري( دم ؽ  ّْٖ/ٕ( طب ا  ابف سعد  ِِٗ 
 (.ٔٗ/ٕ( البداية كالنياية  َِّ 
، مطبعػػػػػة العػػػػػاني، بغػػػػػداد، ُ، ططب ػػػػػا ، ال(، كعميفػػػػػةّْٖ/ٕ( طب ػػػػػا  ابػػػػػف سػػػػػعد  ُِّ 

(، ُِِ، ُِٖ/ُ ، كتػػاري( أبػػي زرعػػة ُّٖص ، كتػػاري( عميفػػة ََّـ، ص ُٕٔٗ
(، كالمػزم: تيػذيا الكمػػاؿ ٔٗ/ٕ(، كالبدايػة كالنيايػػة  ْٖٗ، ْْٖ/ِٓكتػاري( دم ػؽ  

 ُْ/ٕٓ.) 
 (. ّٖٓ/ٕ( طب ا  ابف سعد  ِِّ 
 (.ُْٗ/ِٓ( تاري( دم ؽ  ِّّ 
( ًفٍحػػؿ: بكسػػر أكلػػو كسػػككف إانيػػو: اسػػـ مك ػػة بال ػػاـ كانػػ  فيػػو ك عػػة لممسػػمميف مػػة ِّْ 

، ككػػاف فػػي عػػاـ  ىػػػ، كىػػك  ريػػا مػػف األردف، ُْالػػرـك  تػػؿ فيػػو إمػػانكف ألفنػػا مػػف الػػرـك
 (. ِّٕ/ْمعجـ البمداف  

 (.ُِٖ/ُ( تاري( أبي زرعة  ِّٓ 
، كسػػير ٖٔص ة، تحػػ  الطبػػجمػػة الػػدكتكر حسػػيف العػػكاجي ، طب ػػا ابػػف سػػمية: ال( ِّٔ 

(، كبيساف، مدينػة بػاألردف بػالغكر ال ػامي بػيف حػكراف كفمسػطيف، ِّ/ُأع ـ النب ء  
كػـ ّّكػـ، كعػف مدينػة جنػيف  ُِٕ(، كتبعػد اليػـك عػف ال ػدس ِٓٔ/ُمعجـ البمػداف  

 .ُِٕكىي اليـك محتمة مف الييكد، معجـ ب د فسمطيف ص 
 (.ْٖٔ/ِٓ( تاري( دم ؽ  ِّٕ 
 (.ِّ/ُ(، كسير أع ـ النب ء  ْٖٔ/ِٓ( تاري( دم ؽ  ِّٖ 
 (.ٔٗ/ٕ( البداية كالنياية  ِّٗ 
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 (.ِِ/ُ(، كسير أع ـ النب ء  ْٖٓ/ِٓ( تاري( دم ؽ  َِْ 
(، كأعرجػػػػو الطبرانػػػػي فػػػػي ِِ/ُ(، كسػػػػير أعػػػػ ـ النػػػػب ء  ْٖٓ/ِٓ( تػػػػاري( دم ػػػػؽ  ُِْ 

(، كرجالػػو إ ػػا  سػػكل  ػػير بػػف ِّٔ/ّ فػػي المسػػتدرؾ (، كالحػػاكـ ّْٔالكبيػػر ر ػػـ  
 (. ِِ/ُحك ا ف نو معتمؼ فيو، مح ؽ كتاا سير أع ـ النب ء في الحا ية  

، كتػػػػػاري( ِّّ، دار المعػػػػػارؼ، بيػػػػرك ، د.  ، ص ّ، ط( الزبيػػػػرم: نسػػػػػا  ػػػػريش ِِْ 
 (.ٗٓ/ٓ(، كات،ابة  ُٕ/ِٕدم ؽ  

، كابػػف أبػػي حػػاتـ: الجػػرح ُِٕ، ص طب ػػا عميفػػة: ال(، ك ََْ/ٕ( طب ػػا  ابػػف سػػعد  ِّْ 
(، كتػاري( َُٔ  ـ، صُّٕٗ، دائرة المعارؼ العإمانية، اليند، ُط، ّ، جزءكالتعديؿ
ات،ػػػابة ك  (،ٔ/ِِ(، كتيػػػذيا الكمػػػاؿ  ٖٗ/ٕ(، كالبدايػػػة كالنيايػػػة  ُٕٖ/ٕٔدم ػػػؽ  

 ٗ/ِٕٖ.) 
كالجػػػرح كالتعػػػديؿ ، ِٖٗ، ُْٗص (، كطب ػػػا  عميفػػػة ّٖٓ/ٕ( طب ػػػا  ابػػػف سػػػعد  ِْْ 

(، كتيػػػػػذيا ّْٕ/ُالنػػػػػب ء  (، كسػػػػػير أعػػػػػ ـ ِْٗ/َُ(، كتػػػػػاري( دم ػػػػػؽ  ّٓٗ/ِ 
 (.َٓٔ/ُ(، كات،ابة  َُٓ/ٕ(، كالبداية كالنياية  َِٗ/ْالكماؿ  

 (.َِٗ/ْ(، كتيذيا الكماؿ  ْٕٔ/َُ(، كتاري( دم ؽ  َُْ/ٕ( البداية كالنياية  ِْٓ 
 (.ِٗٗ(، كطب ا  عميفة  ُُّ( تاري( عميفة  ِْٔ 
ميػػػػرة نسػػػا  ػػػػريش (، كجَْٔ/ُ(، كأنسػػػاا األ ػػػراؼ  َْْ/ٕ( طب ػػػا  ابػػػف سػػػػعد  ِْٕ 

(، كات،ػػػػابة ُْٗ/ْ(، كسػػػػير أعػػػػ ـ النػػػػب ء  ُْٗ/ُُ(، كتػػػػاري( دم ػػػػؽ  ْْٖ/ُ 
 (.ِٓٗ/ٓ(، كتيذيا الكماؿ  ِّٗ/ُ 

 ( . ِٖ/ٕ( ، كالبداية كالنياية  ٓٔ/ْتاري( الطبرم  ( ِْٖ 
 (.ْٖٔ، ْٕٔ/ٔ(، كات،ابة  َّْ، ِٕٓ، ِٔٓ/ّ( أعبار مكة لمفاكيي  ِْٗ 
 (.ّٕ/ِ(، كات،ابة  ِِٓ/ُِ(، كتاري( دم ؽ  ٓٓ/ِ( جميرة نسا  ريش  َِٓ 
(، ّٓٓ/ُ(، كات،ػػػابة  ِْٔ/ُٓ(، كتػػػاري( دم ػػػؽ  ٓٓ/ِ( جميػػػرة نسػػػا  ػػػريش،  ُِٓ 

 كفييا "حمطط".
 (.ُِٗ/ّ(، كات،ابة  ُّْ/ِِ(، كتاري( دم ؽ  ٓٓ/ِ( جميرة نسا  ريش  ِِٓ 
 .ََّص ، كطب ا  عميفة ُُّص ( تاري( عميفة ِّٓ 
(، كتػػػػػاري( دم ػػػػػؽ ُِْ/ِ(، كجميػػػػػرة نسػػػػػا  ػػػػػريش  َْْ/ٕ( طب ػػػػػا  ابػػػػػف سػػػػػعد  ِْٓ 

 (.ِٕٖ/ْ(، كات،ابة  ُْٗ/ُ(، كسير أع ـ النب ء  ّٔ، ُْ/ّٕ 
، ْْٔ/ِِ(، كتػػػاري( دم ػػػؽ  ِٖٗ(، كطب ػػػا  عميفػػػة  ّّٗ/ٕ( طب ػػػا  ابػػػف سػػػعد  ِٓٓ 

 (.ْٗ/ٓ(، كات،ابة  ٓٗ/ٕ(، كالبداية كالنياية  ِْٓ/ُِ(، كتيذيا الكماؿ  ْٕٗ
 



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِٖٖٓ﴾ 

 

 (.ُّٖ(، كتاري( عميفة  ّّٗ/ٕسعد  ( طب ا  ابف ِٔٓ 
، د. ط، دار ِ، جػػػػزء(، كابػػػػف األإيػػػػر: أسػػػػد الغابػػػػة ْٕٔ، ْٕٓ/ِِتػػػػاري( دم ػػػػؽ  ( ِٕٓ 

 (. ِٕٔ/ّ، كالمستدرؾ  ُّٔـ، ص ُٖٗٗالفكر، بيرك ، 
سػػناده  ػػعيؼ ل ػػعؼ  ػػير بػػف حك ػػا فػػي الحػػديث ْٕٕ/ِِ( تػػاري( دم ػػؽ  ِٖٓ  (، كا 

 (.ْْٗ/ٕ كما ذكر ذلؾ ابف سعد في الطب ا  
 (.ُُٖ/ِ(، كات،ابة  ْٕٔ/ِّ(، كتاري( دم ؽ  ٓٓ/ِ( جميرة نسا  ريش  ِٗٓ 
 (.ُُٖ/ِ(، كات،ابة  ٔ/ِْ(، كتاري( دم ؽ  ٓٓ/ِ( جميرة نسا  ريش  َِٔ 
، كجميػػػػػرة نسػػػػػا  ػػػػػريش َٔص (، كتػػػػػاري( عميفػػػػػة ُْٔ/ّ( ابػػػػػف سػػػػػعد، الطب ػػػػػا   ُِٔ 

ـ، ص ُٓٓٗي، ال ػػػاىرة، ، مكتبػػة البػػابِ، طِ، جػػزء(، كابػػف ى ػػاـ: السػػيرة ُٕٗ/ِ 
 (.ُِْ/ْ، كالجرح كالتعديؿ  ُّْ

 (.ّْٖ/ُ(، كسير أع ـ النب ء  ُْٔ/ّ( طب ا  ابف سعد  ِِٔ 
 (.ُِٗ/ِ(، كات،ابة  ُّْ/ِ(، كأسد الغابة  ُٕٕ/ِْ( تاري( دم ؽ  ِّٔ 
(، ِٗٗ/ِٓ، كتاري( دم ػؽ  ََّ(، كطب ا  عميفة ص َْٓ/ٕ( طب ا  ابف سعد  ِْٔ 

، دار الكتػػػػػا العمميػػػػػة، ُ، طٖ، جػػػػػزء (، كالفاسػػػػػي: الع ػػػػػد الإمػػػػػيف ُّ/ٓكات،ػػػػػابة  
(، كسػػػػػػػػير أعػػػػػػػػ ـ النػػػػػػػػب ء ٖٗ/ٕ، كالبدايػػػػػػػػة كالنيايػػػػػػػػة  ّّق، ص ُُْٗبيػػػػػػػػرك ، 

 ُ/ُِٗ.) 
: أنسػػاا العػػرا، د. ط، مطبعػػة العػػاني( ِٓٔ  ، كأسػػد ِٖٔ، ال ػػاىرة، د.  ، ص ابػػف حػػـز

، دار ُ، طّفػػي معرفػػة األ،ػػحاا، جػػزء(، كابػػف عبػػد البػػر: االسػػتيعاا ِّ/ّالغابػػة  
 (.ِٓٓ/ِ(، كات،ابة  ٕٖ/ِٔ، كتاري( دم ؽ  ُْالجيؿ، بيرك ، د.   ص 

(، كالػػػػب ذرم: فتػػػػكح َِّ/ُ(، كجميػػػػرة نسػػػػا  ػػػػريش  ُِّ/ْ( طب ػػػػا  ابػػػػف سػػػػعد  ِٔٔ 
، كسػػػػػير أعػػػػػ ـ ُٖٓق، ص ُّٕٕلمجػػػػػامعييف، بيػػػػػرك ،  د. ط، دار الن ػػػػػرالبمػػػػػداف 
 (.ُّٔ/ُالنب ء  

 (.ٕٗ/ِٔ( تاري( دم ؽ  ِٕٔ 
، ات،ػػابة (  ػػاؿ ابػػف حجػػر، كال  ػػؾ أف لػػو ،ػػحبة ألنػػو كػػاف كبيػػرنا فػػي عيػػد النبػػي ِٖٔ 

 ٓ/ْٕ.) 
 (.ُْٕ( سكرة الب رة، ارية:  ِٗٔ 
 (.َُِ( سكرة ال،افا ، ارية:  َِٕ 
(، ّْٖ/ّٓ(، كتػػػػػػاري( دم ػػػػػػؽ  َُْ/ِ(، كاالسػػػػػػتيعاا  َٖ/ٓ ( الجػػػػػػرح كالتعػػػػػػديؿ ُِٕ 

 (.ْٕ/ٓ(، كات،ابة  َُٕ/ِٖكتيذيا الكماؿ  
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( ىذا ىك الفرؽ بيف  ييد المعركة كبػيف  ػييد الطػاعكف، فيمػا يتعمػؽ بأحكػاـ الجنػائز، ِِٕ 
 .ُِِانظر في ذلؾ بذؿ الماعكف ص 

لعمػو ال،ػكاا حيػث  ػبطو اعتمؼ في اسمو ف يػؿ: عتبػة، ك يػؿ ع بػة، ك يػؿ ًعنىبػة ك  (ِّٕ 
ق، ص ُُُْ، دار الكتػػا العمميػػة، بيػػرك ، ُ، طٔ، جػػزء ابػف مػػاككال فػػي اتكمػػاؿ: 

ف ػاؿ: كأمػػا ًعنىبىػة بكسػػر العػيف كفػػتح النػكف كالبػػاء المعجمػة فيػػك ًعنبػة بػػف سػػييؿ ، ُُٕ
 (.ِٕ/ْٕبف عمرك، كتاري( دم ؽ  

أنسػػػاا ال ر ػػػييف،  فػػػي(، كابػػػف  دامػػػة: التبيػػػيف ُِٓ، ُِْ/ِ( جميػػػرة نسػػػا  ػػػريش  ِْٕ 
(، َٔ/ْ، كتػػػػػػػاري( الطبػػػػػػػرم  ِْٓ ق، صَُِْ، المجمػػػػػػػة العممػػػػػػػي العرا ػػػػػػػي، ُط

 (.ُِْ/ْ(، كات،ابة  ّٗٗ/ِكالكامؿ في التاري(  
 (.ِّّ، ِِّ/ِّ، كتيذيا الكماؿ  ِٕٗص ( طب ا  عميفة ِٕٓ 
(، ّٔ/ٕ(، كالجػػرح كالتعػػديؿ  ُُْ/ٕ(، كالتػػاري( الكبيػػر  ْٓ/ْ( طب ػػا  ابػػف سػػعد  ِٕٔ 

 (.ِّّ/ِّ(، كتيذيا الكماؿ  ُّٗ/ْٖري( دم ؽ  كتا
 (.ٔٗ/ٕ( البداية كالنياية  ِٕٕ 
 (.ّّّ/ْٖ( تاري( دم ؽ  ِٖٕ 
، كتػػػػػاري( دم ػػػػػؽ َّّص (، كطب ػػػػػا  عميفػػػػػة َٗٓ، ّٖٓ/ّ( طب ػػػػػا  ابػػػػػف سػػػػػعد  ِٕٗ 

 (.َِِ/َُ(، كات،ابة  ْٗٓ، ّّٖ/ٖٓ 
 (.ٕٗ/ٕالبداية كالنياية  ( ذكر  بعض الم،ادر أف لو ابننا كاحدنا كىك عبد الرحمف، َِٖ 
(، كتػػػاري( الطبػػػرم ْْْ، ِْْ/ٖٓ(، كتػػػاري( دم ػػػؽ  ٖٗٓ/ّ( طب ػػػا  ابػػػف سػػػعد  ُِٖ 

 (.ْٖٓ/ُ(، كسير أع ـ النب ء  ِٔ/ْ 
 (، "يمني يمؾ".ّْْ/ٖٓ(، كتاري( دم ؽ  ْٖٓ/ُ( سير أع ـ النب ء  ِِٖ 
 (.ّْْ/ٖٓ(، كتاري( دم ؽ  ٖٗٓ/ّ( طب ا  ابف سعد  ِّٖ 
(، كذكػػر ابػػف كإيػػر أف كفاتػػو كانػػ   ػػر ي يػػكر بيسػػاف، َٗٓ/ّسػػعد   ( طب ػػا  ابػػفِْٖ 

ػمية:  بػر معػاذ ب ،ػير عالػد، طب ػا  ابػف سػمية ٕٗ/ٕالبداية كالنياية   (، ك اؿ ابػف سي
(، ك ػػاؿ الػػذىبي: ُِٖ/ُ، كتػػاري( أبػػي زرعػػة  َٕجمػػة الػػدكتكر حسػػيف العػػكاجي ص 

(، ّٕٔ/ْمعجـ البمػداف  (، كفي ُْٔ/ُ ،ير عالد مف األردف، سير أع ـ النب ء  
 ك ،ير معيف بالغكر مف أعماؿ األردف.

(، كات،ابة ِِْ/ٗٓ(، كتاري( دم ؽ  َّْ، ِٕٓ، ِٔٓ/ّ( أعبار مكة لمفاكيي  ِٖٓ 
 ٔ/ْٕٔ ،ْٖٔ.) 

 (.ْٓٓ/ّ(، كات،ابة  ّٗ/ِٔ(، كتاري( دم ؽ  ٓٓ/ِ( جميرة نسا  ريش  ِٖٔ 
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(، كات،ػػػػػػػػابة ّٔٗ/ِٔ(، كتػػػػػػػػاري( دم ػػػػػػػػؽ  َّْ، ِٕٓ، ِٔٓ/ّ( أعبػػػػػػػػار مكػػػػػػػػة  ِٕٖ 
 ٔ/ْٕٔ ،ْٖٔ.) 

، ُُٗ(، كتػػػػاري( عميفػػػػة  َُ(، كطب ػػػػا  عميفػػػػة ص  َْٓ/ٕ( طب ػػػػا  ابػػػػف سػػػػعد  ِٖٖ 
، د. ط، دائػرة المعػارؼ العإمانيػة، حيػدرآباد، ٖ، جػزء(، كالبعارم: التػاري( الكبيػر ُّٖ
(، ِّٗ/ٓٔ(، كتػػػػػػػاري( دم ػػػػػػػؽ  ُّٕ/ٗ(، كالجػػػػػػػرح كالتعػػػػػػػديؿ  ُّٕ ـ، ص ُُٖٗ

(، ٓٔ/ّ(، كات،ػػػػابة  ِّٖ/ُ(، كسػػػػير أعػػػػ ـ النػػػػب ء  ُْٓ/ِّ كتيػػػػذيا الكمػػػػاؿ 
 (.ٕٗ/ٕكالبداية كالنياية  
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لفهرسلالمص درلوالمراجع

ل.القرآنلالكرةم
ل.(ها636تل)ابنلاألثةر،لعميلبنلمّمدلالجزري،ل

 ـ. ُٖٗٗأسد الغابة في معرفة ال،حابة، دار الفكر، بيرك ،  -
، دار الكتػا العمميػة، بيػرك ، ُالكامؿ في التػاري(، تح يػؽ عمػر تػدمرم، ط -

 ـ. ُٕٗٗ
ل.ل(ه666تل)ابنلاألثةر،لمجدلالدةنلأبولالسع داتلالمب ركلبنلمّمدل

، المكتبػػػة العمميػػػة، ُالنيايػػػة فػػػي يريػػػا الحػػػديث، تح يػػػؽ طػػػاىر الػػػزاكم، ط -
لق.  ُّٗٗبيرك ، 

لله(.ل314تل)،لابنلأعثم،لأّمدلمّمدلبنلأعثملالكوفي
لق.َُْٔ، دار الباز، مكة المكرمة، ُالفتكح، ط -

لاأللب ني،لمّمدلن صرلالدةنلاأللب ني
 ـ. ُٖٓٗإركاء الغميؿ، المكتا اتس مي، بيرك ،  -

له(.ل189ابنلأنس،لم لكلبنلأنسلاألصبّيل)تل
 ـُٖٖٗ، دار إحياء العمكـ، بيرك  ، ُالمكطأ، تح يؽ سعيد المحاـ، ط -

لاألهدل،لط هر
 ػػػػكابط التعامػػػػؿ مػػػػة الم،ػػػػابيف فػػػػي  ػػػػكء ال ػػػػريعة اتسػػػػ مية، ماليزيػػػػا،  -

 ـَُِٖ
له(.ل474الب جي:لأبولالولةدلسمةم نلبنلخمفل)تل

 ق. ُِّّ، مطبعة السعادة، م،ر، ُالمنت    رح المكطأ، ط -
له(.ل256البخ ري،لمّمدلبنلإسم عةلل)تل

 ة، حيدر آباد، د.  . التاري( الكبير، دار المعارؼ العإماني -
 ـُُٖٗ،حيح البعارم، عناية م،طف  البنا، دار ال مـ، بيرك ،  -
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له(487البكري:لعبدلهللالبنلعبدلالعزةزلاألندلسيل)تل
معجػػػـ مػػػا اسػػػتعجـ مػػػف أسػػػماء الػػػب د كالمكا ػػػة، تح يػػػؽ، م،ػػػطف  السػػػ ا،  -
 ـ. ُّٖٗ، عالـ الكتا، بيرك ، ّط

لالبالدي،لع حقلبنلغةث
 ق. َُِْ، دار مكة، ُعالـ الجغرافية في السيرة النبكية، طمعجـ الم -

له(.ل279البالذري،لأّمدلبنلةّةىل)تل
 ق. ُُْٕ، دار الفكر، بيرك ، ُأنساا األ راؼ، تح يؽ سييؿ كار، ط -
 قُّٕٕ لمجامعييف، الن ر دار أنيس،   عبد تح يؽ البمداف، فتكح -

ل(.له458تل)البةهقي،لأّمدلبنلالّسةن،ل
 ق. َُْٓ، دار الكتا العممية، بيرك ، ُدالئؿ النبكة، ط -
، دار الكتػػػا العمميػػػة، ّالسػػػنف الكبػػػرل، تح يػػػؽ محمػػػد عبػػػد ال ػػػادر عطػػػا، ط -

 ىػ. ُِْْ بيرك ،
له(.ل279الحرمذي،لمّمدلبنلعةسىل)تل

 ـُٕٓٗالسنف، تح يؽ أحمد  اكر، مطبعة البابي، م،ر،  -
منلب له(.ل597نلعميل)تلابنلالجوزي،لأبولالارجلعبدلالّر

، دار الكتػػػا ُالمنػػػتظـ فػػػي تػػػاري( الممػػػكؾ كاألمػػػـ، تح يػػػؽ محمػػػد عطػػػا، ط -
 ـ. ُِٗٗالعممية، بيرك ، 

له(.ل393الجوهري،لإسم عةللبنلّم دل)تل
 ـُٕٖٗال،حاح، تح يؽ أحمد عطار، دار العمـ، بيرك ،  -

منلبنلأبيلّ حملالرازيل)تل ل(.ل327ابنلأبيلّ حم،لأبولمّمدلعبدلالّر
، دائػػػػػػرة المعػػػػػػارؼ ُالجػػػػػػرح كالتعػػػػػػديؿ، تح يػػػػػػؽ عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف المعممػػػػػػي، ط -

 ق. ُّّٕالعإمانية، اليند، 
له(.ل465الّ كم،لمّمدلبنلعبدلهللال)تل

 ق. ُّْْالمستدرؾ، دائرة المعارؼ العإمانية، اليند،  -
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له(.ل852ابنلّجرل،لأّمدلبنلعميلالعسقالنيل)تل
، دار ىجػػػػر، ُات،ػػػػابة فػػػػي تمييػػػػز ال،ػػػػحابة، تح يػػػػؽ عبػػػػد   التركػػػػي، ط -

 ق. ُِْٗالرياض، 
، دار ُبػػذؿ المػػاعكف فػػي ف ػػؿ الطػػاعكف، تح يػػؽ أحمػػد ع،ػػاـ الكاتػػا، ط -

 قُُُْالعا،مة، الرياض، 
، المطبعػػة السػػمفية، ّفػػتح البػػارم  ػػرح ،ػػحيح البعػػارم، عنايػػة ابػػف بػػاز، ط -

 ق. َُْٕال اىرة، 
لها(.ل456م،لعميلبنلأّمدلاألندلسيل)تلابنلّزل

 جميرة أنساا العرا، تح يؽ عبد الس ـ ىاركف، مطبعة العاني، ال اىرة، د.   -
 

لها(.ل626الّموي،لأبولعبدلهللالة قوتلبنلعبدلهللال)تل
 قُّٗٗمعجـ البمداف، دار ،ادر، بيرك ،  -

لها(.ل241ابنلّنبل،لأّمدلبنلّنبللالشةب نيل)تل
، مؤسسػػة ُتح يػػؽ محمػػد بػػف البػػاحإيف ب  ػػراؼ عبػػد   التركػػي، طالمسػػند،  -

 قُُّْالرسالة، بيرك ، 
تح يػػؽ زىيػػر ال ػػاكيش، مسػػائؿ اتمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ ركايػػة ابنػػو عبػػد  ،  -
 ق. َُُْالمكتا اتس مي، بيرك ، ، ُط

له(.ل246خة ط،لخمةا لبنلخة طلالعصاريل)تل
، دار طيبػػػة، الريػػػاض، ِتػػػاري( عميفػػػة بػػػف عيػػػاط، تح يػػػؽ أكػػػـر العمػػػرم، ط -

 ق. َُْٓ
 ـ. ُٕٔٗ، مطبعة العاني، بغداد، ُالطب ا ، تح يؽ أكـر العمرم، ط -

لخة ط،لةوسف
 معجـ الم،طمحا  العممية كالفنية، دار لساف العرا، بيرك ، د.   -

له(.ل275أبولداوود،لسمةم نلاألشعثلالسجسح نيل)تل
 ـُٖٖٗدار الحديث، ال اىرة، ، السنف -
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﴿ِْٖٔ﴾ 

 

له(.ل281ابنلأبيلالدنة ،لعبدلهللالبنلمّمدللالبغداديل)تل
، دار حمػػا الع ػػراء، ّمكسػػكعة ابػػف أبػػي الػػدنيا، تح يػػؽ فا ػػؿ الر ػػي، ط -

 ق. ُّْٖ
له(.ل748الذهبي،لأبولعبدلهللالمّمدلبنلأّمدلعثم نل)تل

، مؤسسة الرسالة، بيرك ، ٖ، طسير أع ـ النب ء، تح يؽ  عيا األرناؤكط -
 ق. ُُِْ

لها(.ل1664الرممي،لشمسلالدةنلمّمدلبنلأبيلالعب سل)تل
 ىػ. َُْْ، دار الفكر، بيرك ، ّنياية المحتاأل إل   رح المنياأل، ط -

له(.ل1265الزبةدي،لمّمدلبنلمرحضىل)تل
عػػركس مػػف جػػكاىر ال ػػامكس، تح يػػؽ عبػػد السػػتار أحمػػد فػػراأل، مطبعػػة تػػاأل ال -

 ق. ُّٖٓ، حككمة الككي 
له(.ل256الزبةري،لالزبةرلبنلبك رلالقرشيل)تل

، دار الكتػػػػػا ُجميػػػػػرة نسػػػػػا  ػػػػػريش كأعبارىػػػػػا، تح يػػػػػؽ عبػػػػػاس الجػػػػػراح، ط -
 ـََُِالعممية، بيرك ، 

له(.ل236الزبةري،لمصعبلبنلعبدلهللال)تل
  . -، دار المعارؼ، ال اىرة. دّنسا  ريش، ط -

منلبنلعم له(.ل281رولالدمشقي،ل)تلأبولزرع ،لعبدلالّر
، مجمػػػة المغػػػة العربيػػػة، ُتػػػاري( أبػػػي زرعػػػة، تح يػػػؽ  ػػػكر   ال كجػػػاني، ط -

 دم ؽ، د.  
له(.ل793الزركشي:لمّمدلبنلعبدلهللال)تل

 قَُْٓ، كزارة األك اؼ الككيتية، ِالمنإكر في ال كاعد الف يية، ط -
لس بق،لالسةد

 ـ. ُٕٖٗ ، ، دار الكتاا العربي، بيرك ٖف و السنة، ط -
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﴿ِٖٔٓ﴾ 

 

منل)تل ل(.ل962السخ وي:لمّمدلبنلعبدلالّر
الم ا،د الحسنة في بياف كإير مف األحاديث الم تيرة عم  األلسنة، تح يؽ  -

 ق. َُْٓ، دار الكتاا العربي، بيرك ، ُمحمد عإماف الع  ، ط
له(.ل483السرخسي،لمّمدلبنلأّمدل)تل

 ـُُٕٗ رح السير الكبير، ال ركة ال ر ية لسع نا ،  -
 ـ. ُّٗٗالمبسكط، دار المعرفة، بيرك ،  -

له(.ل236ابنلسعد،لمّمدلبنلسعدلبنلمنةعلالبصريل)تل
 ق. َُْٓالطب ا  الكبرل، دار ،ادر، بيرك ،  -

له(.ل259ابنلسمةع:لمّمودلبنلسمةعلالقرشيل)تل
 الطب ا ، جمة كدراسة حسيف العكاجي، تح  الطبة.  -

له(.ل428)تللابنلسةن :لالّسةنلبنلعبدلهللا
  . -ال انكف في الطا، تح يؽ محمد أميف ال ناكم، دار الكتا العممية، د -

لشراب،لمّمدلّسن
 ـَََِ، المكتبة األىمية لمن ر، ِمعجـ ب د فمسطيف، ط -

له(.ل235ابنلأبيلشةب ،للعبدلهللالبنلمّمدلالعبسيل)تل
الريػػاض، ، مكتبػػة الر ػػد، ُ،طكمػػاؿ الحػػك م،ػػنؼ ابػػف أبػػي  ػػيبة، تح يػػؽ  -

 قَُْٗ
له(.ل1681الصعدي،لمّمدلبنلأّمدل)تل

، مؤسسػػة ّالنػػكافح العطػػرة فػػي األحاديػػث الم ػػتيرة، تح يػػؽ محمػػد عطػػا، ط -
 ـُّٗٗالكتا الإ افية، 
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لها(.ل366الطبراني،لسمةم نلبنلأّمدل)تل
، المكتػػػا اتسػػػ مي، بيػػػرك ، ُالمعجػػػـ ال،ػػػغير، تح يػػػؽ محمػػػد  ػػػككر، ط -

 ق. َُْٓ
، مكتبػة ابػف تيميػة، ال ػاىرة، ِير، تح يػؽ حمػدم عبػد المجيػد، طالمعجـ الكب -

 د.  . 
 ق. ُُْٓالمعجـ األكسط، تح يؽ طارؽ عكض  ، يدار الحرميف، ال اىرة، 

له(.ل316الطبري،لمّمدلبنلجرةر،ل)تل
كالممػػكؾ، تح يػػؽ محمػػد أبػػك الف ػػؿ، دار سػػكيداف، بيػػرك ، د. تػػاري( األمػػـ  -

 .  
له(.ل1231،لأّمدلبنلمّمدل،ل)تلالطّط وي

، دار الكتػػػػػا العمميػػػػػة، ُحا ػػػػػية الطحطػػػػػاكم، تح يػػػػػؽ محمػػػػػد العالػػػػػدم، ط -
 بيرك ، د.  . 

له(.ل321الطّ وي:لأّمدلمّمدل)تل
، عػػػػالـ الكتػػػػا، بيػػػػرك ، ُمعػػػػاني ارإػػػػار، تح يػػػػؽ محمػػػػد زىػػػػرم النجػػػػار، ط -

 ق. ُُْْ
لالعب د:لالشةخلعبدلالمّسن

 ( ّّْ  رح سنف أبي داكد،  ريط ر ـ  -
له(.ل463ابنلعبدلالبر:لأبولعمرلةوسفلبنلعبدلالبرلالقرطبيل)تل

 ـ. َََِ، دار الكتا العممية، بيرك ، ُاالستذكار، تح يؽ سالـ عطا، ط -
، دار ُاالستيعاا في معرفة األ،حاا، تح يؽ عمي بف محمد البجػاكم، ط -

 الجيؿ، بيرك ، د.  . 
د لمػػػا فػػػي المكطػػػأ مػػػف المعػػػاني كارإػػػار كاألسػػػانيد، تح يػػػؽ م،ػػػطف  التمييػػػ -

 ق. ُّٕٖالعمكم، كزارة األك اؼ، م،ر، 
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﴿ِٖٕٔ﴾ 

 

لالعدوي:لأّمد
 ـَُِٖالطاعكف في الع،ر األمكم، المركز العربي لألبحاث، بيرك ،  -
 ق(. ّْٓابف العربي، أبك بكر محمد بف عبد   األندلسي     -
-الترمػػذم، دار الكتػػا العمميػػة، بيػػرك ، دعار ػػة األحػػكذم ب ػػرح ،ػػحيح  -

 .  
لها(.لل571ابنلعس كر،لالّ فظلأبولالق سملعميلبنلّسةنلالش فيل)تل

، دار الفكػػر، بيػػرك ، ُتػاري( دم ػػؽ، تح يػؽ عمػػرك بػف يرامػػة العمػركم، ط -
 قُُْٖ

له(.ل544عة ض:لالق ضيلعة ضلبنلموسىلالةّصبيلاألندلسيل)تل
مسػػمـ، تح يػػؽ يحيػ  بػػف إسػماعيؿ، دار الكفػػاء، م،ػػر، إكمػاؿ الػػػميعًمـ بفكائػد  -

 ـُٖٗٗ
له(.ل855العةني،لمّمدلبنلأّمدل)تل

 ق. ُّْٖعمدة ال ارم  رح ،حيح البعارم، م،ر،  -
له(.ل832الا سي:لأبولالطةبلمّمدلبنلأّمد،ل)تل

، ُالع ػػد الإمػػيف فػػي تػػاري( البمػػد األمػػيف، تح يػػؽ محمػػد عبػػد ال ػػادر عطػػا، ط -
 ق. ُُْٗدار الكتا العممية، بيرك ، 

لف ضل،لنصةرلبهجت
، ِالطػػػػاعكف فػػػػي ،ػػػػدر اتسػػػػ ـ كالع فػػػػة األمكيػػػػة، مجمػػػػة كركػػػػكؾ، عػػػػدد  -

 ـَُُِ
لالا كهي:لمّمدلبنلإسّ قل)حوفيلفيلالقرنلالث لثلالهجري(

، ُ ػػػديـ الػػػدىر كحديإػػػو، تح يػػػؽ عبػػػد الممػػػؾ بػػػف دىػػػيش، ط أعبػػػار مكػػػة فػػػي -
 ق. َُْٕمطبعة الني ة الحديإة، مكة، 

له(.ل176الاراهةدي:لالخمةللبنلأّمدل)تل
 العيف، تح يؽ ميدم المعزكمي، دار كمكتبة ى ؿ .  -
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له(.ل276ابنلقحةب ،لأبولمّمدلعبدلهللالبنلمسمملبنلقحةب ل)تل
 ـُُٖٗ، دار المعارؼ، ال اىرة، ْعكا ة، طتح يؽ إرك   -المعارؼ  -

له(.ل626ابنلُقدام ،لأبولمّمدلعبدلهللالبنلأّمدلبنلمّمدلالمقدسيل)تل
، المجمػػػة ُالتبيػػػيف فػػػي أنسػػػاا ال ر ػػػييف، تح يػػػؽ محمػػػد نػػػايؼ الػػػدليمي، ط -

 ق. َُِْالعممي العرا ي، 
لريػػػػاض ، كزارة ال ػػػػئكف اتسػػػػ مية، اِالمغنػػػػي، تح يػػػػؽ عبػػػػد   التركػػػػي، ط -

 ـُٕٗٗ
له(751ابنلقةملالجوزةه،لأبولعبدلهللالمّمدلبنلأبيلبكرل)تل

، مطبعػػة البػػام، ٓزاد المعػػاد فػػي ىػػدم عيػػر العبػػاد، تح يػػؽ أحمػػد  ػػاكر، ط -
 ق. َُْٕم،ر، 

له(774ابنلكثةر،لإسم عةللبنلعمرلالدمشقيل)تل
ة، ، دار الكتػػػا العمميػػػْالبدايػػػة كالنيايػػػة، تح يػػػؽ مجمكعػػػة مػػػف البػػػاحإيف، ط -

 ق. َُْٖبيرك ، 
له(.ل1633الكرمي:لمرعيلبنلةوسفلالّنبمي،ل)تل

مػػػػا يفعمػػػػو األطبػػػػاء كالػػػػداعكف بػػػػدفة  ػػػػر الطػػػػاعكف، دار الب ػػػػائر، بيػػػػرك ،  -
 ـَََِ

لها(.ل275ابنلم جه،لمّمدلبنلةزةدلالقزوةنيل)تل
  . -السنف، تح يؽ محمد عبد البا ي، دار الكتا العممية، بيرك ، د -

لها(.ل475،لاألمةرلالّ فظلعميلبنلهب لهللال)تلابنلم كول
، ُاتكماؿ في رفة االرتياا عف المعتمؼ في األسماء كالكن  كاألنساا، ط -

 ق. ُُُْدار الكتا العممية، بيرك ، 
له(286)تللالمبرد،لةزةدلبنلمّمدلالعب سلأبولالمبرد،

 التعازم كالمراإي كالمكاعظ كالك،ايا، تح يؽ إبراىيـ الجمؿ.  -
لمجمعلالمغ لالعربة 

 ـ. َُُِالمعجـ الكسيط، دار الدعكة بال اىرة،  -
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﴿ِٖٔٗ﴾ 

 

منل)تل له(742المزي:لةوسفلعبدلالّر
، الرسػالة العمميػة، ّتيذيا الكماؿ في أسماء الرجاؿ، تح يؽ ب ػار عػكاد، ط -

 ق. ُّْٔبيرك ، 
له(.ل261مسمم،لمسمملبنلالّج جلالقشةريل)تل

 ق. ُِْٕ، دار طيبة، ُي، ط،حيح مسمـ، تح يؽ نظر الفرياب -
له(.ل763ابنلمامح:لمّمدلبنلمامحلالمقدسيل)تل

، مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػرك ، ُارداا ال ػػرعية، تح يػػؽ  ػػعيا األرنػػاؤكط، ط -
 ق. ُّّْ

 ـ. ََِّ، مؤسسة الرسالة، بيرك ، ُالفركع، تح يؽ عبد   التركي، ط -
له(1631المن وي:لعبدلالرؤوفل)تل

في ػػػػؿ ال ػػػػدير  ػػػػرح الجػػػػامة ال،ػػػػغير، المكتبػػػػة التجاريػػػػة الكبػػػػرل، م،ػػػػر،  -
 ق. ُّٔٓ

له(.لل319ابنلالمنذر،لمّمدلبنلإبراهةملالنةس بوري،ل)تل
 قَُْٖ، ُات ناع، تح يؽ عبد   الجبريف، ط -

له(227ابنلمنصور،لسعةدلبنلمنصورلالخراس نيل،ل)لتل
سػػػعيد بػػػف من،ػػػكر، تح يػػػؽ محمػػػد األعظمػػػي، الػػػدار السػػػمفية، الينػػػد،  سػػػنف -

 ـ. ُِٖٗ
له(711ابنلمنظور:لمّمدلبنلمكرمل)تل

 ق. ُُْْلساف العرا، دار ،ادر، بيرك ،  -
لموقعلمنظم لالصّ لالع لمة 

ل/https://www.worldometers.info/coronavirusل
لموقعلوزارةلالصّ لالسعودة 

لhttps://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspxل
منلأّمدلبنلشعةب،ل)تل له(.363النس ئي،لاإلم ملأبيلعبدلالّر

 ق.ُُِْ، مؤسسة الرسالة، بيرك ، ُط
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﴿َِٖٕ﴾ 

 

له(.ل676النووي،لةّةىلبنلشرفلالش فعيلأبولزكرة ل)تل
  .  -تيذيا األسماء كالمغا ، دار الكتا العممية، بيرك ، د -
 ـ. ُُٖٗ،حيح مسمـ ب رح النككم، دار الفكر، بيرك ،  -
  .  -المجمكع  رح الميذا، دار الفكر، بيرك ، د -
، دار إحيػػػػاء التػػػػراث اتسػػػػ مي، ِالمنيػػػػاأل  ػػػػرح ،ػػػػحيح بػػػػف الحجػػػػاأل، ط -

 قُِّٗبيرك ، 
له218ابنلهش م،لعبدلالممكلبنلهش ملتل

م،ػػػػػطف  البػػػػػابي، ، مكتبػػػػة ِالسػػػػيرة النبكيػػػػػة ، تح يػػػػؽ م،ػػػػػطف  السػػػػػ ا، ط -
 ـُٓٓٗال اىرة، 

له(.ل211ابنلهم م،لعبدلالرزاقلبنلهم ملالصنع نيل)تل
، المجمػػس العممػػي، الينػػد، ِالم،ػػنؼ، تح يػػؽ حبيػػا الػػرحمف األعظمػػي، ط -

 ق. َُّْ
له(974ابنلالهةثمي،لأّمدلبنلمّمدلبنلعميلبنلّجرل)تل

 الفتاكل الف يية الكبرل، جمة عبد ال ادر الفاكيي، المكتبة اتس مية.  -
مجمػػة الزكائػػد كمنبػػة الفكائػػد، تح يػػؽ حسػػاـ الػػديف الدم ػػ ي، مكتبػػة ال ػػدس،  -

 ق. ُُْْال اىرة، 
ل

ل

 

 

 

 
 



 شهداء الصحابة يف طاعون عمواس

﴿ُِٖٕ﴾ 

 

لفهرسلالموضوع ت
 ال،فحة المك كع

 َُِٖ  الم دمة

 َِّٖ تمييد عف التعريؼ بالطاعكف كاألحاديث الكاردة فيو

كأسبابو كأعرا و كتاريعو  المبحث األكؿ: طاعكف عىمىكاس، تعريفو
 كعدد الكفيا  فيو كمدتو

َِٖٖ 

المبحث الإاني: مك ؼ العميفة عمر بف العطاا كال،حابة مف 
 طاعكف عمكاس

ُِّٖ 

المبحث الإالث: اتجراءا  االحترازية كالك ائية التي  اـ بيا العميفة 
 كباء الطاعكف: عمر بف العطاا الحتكاء

ُِٖٔ 

 ُِِٖ المبحث الرابة: عطا كك،ايا أمراء ال اـ في طاعكف عمكاس

ارإار السياسية كاال ت،ادية كاالجتماعية كال رعية : المبحث العامس
 ِِٖٔ المترتبة عم  طاعكف عمكاس

 ِّٖٓ المبحث السادس: ترجمة لم،حابة الذيف است يدكا بطاعكف عىمكىاس

 ُِْٖ العاتمة: 

 ُِٖٔ فيرس الم،ادر كالمراجة

 ُِٕٖ فيرس المك كعا 
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