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 ه الكرام مع كوروانحب  النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص، وص   ل  عام  كيف ت  
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 . احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد 
؛ احلمى اليت تسبب ارتفاعًا شديدًا يف ".. جاءت احل مَّى إىل النيبيِّ  ":، قالهنع هللا يضر عن أيب هريرة 

الربد، لرعةة و يف الرأس، وتؤدي إىل تعريق، وارتعاد، وأحيااًن شعورًا ابوصداعًا ، وآالمًا ماجلسحرارة درجة 
 ،من آاثر ومضاعفات "كوروان " وكل ما ميكن أن يوصف به .. يف فراشه  صاحبها، وتقعدهقوة ت وهن 

كما يدخل يف معناها مجيع فريوسات .. املةار إليها يف األحاديث النبوية يدخل يف معىن احلمى  وعوارض،
هلي أشد وطأ  ــ كما سيظهر للقارئ ــ احلميى اليت تتكلم عنها األحاديث النبويةبل إن .. الفلوزة، وعوارضها 
، ويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى أضعاف مضاعفة املثار حوله اجلدل، "كوروان " وأثراً، وفتكًا من 

نَّم  فأْبرِّد وه ا ابمل اءِّ  مَّىاحل   :"هللا عليه وسلم أنه قال .. أي حرها من حر انر جهنم . البخاري"  مِّن فـ ْيحِّ ج ه 
  !وهذا توصيف خميف مهما قيل يف كوروان ال يبلغ درجته

أي  ؛"..ع ْثِنِّ إىل آث رِّ أهلِّك  عند ك  ابْـ :" هبذه املواصفات جاءت إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقالت هذه احلميى 

لكي تطهرهم من اخلطااي والذنوب، وترفع من درجاهتم ! ؟..ملاذا  ..خ لَّص وخاصية وأحب أهلك عندك إىل 
ت ْذهِّب  خ ط ااي  ب ِنِّ آد م ، كما ي ْذهِّب  الكِّري  خ ب ث  احل دِّيدِّ  احل مَّى :" م عند هللا تعاىل، كما يف احلديثاهتومقام

 . دفاحلمى طهور للمؤمن، عقاب للكافر اجلاحِّ  .مسلم"
ـــار  ال " :األنصـــار الـــذين يقـــول النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص فـــيهم.. ؛ أحـــب النـــاس إليـــه " فب عث هـــا إىل األنصـــار"   األْنص 

آيـ ة  "  .متفـق عليـه" ُي ِّبـُّه م إال م ؤمٌن، وال يـ ْبغِّض ه م إال م ن افٌِّق، فم ن أحبـَّه م أحبَّه  هللا ، وم ـن أبغ ض ـه م أبغ ض ـه  هللا  
ال يـ ـْبغِّص  األنص ـار  رجـٌل يـ ؤمِّن  ابهللِّ والي ـومِّ "  .متفـق عليـه"اإلميـانِّ ح ـبُّ األنصـارِّ، وآيـة  النيِّف ـاقِّ بـ غْـص  األنص ـارِّ 

ــرِّ  ــي هللا  "  .مســلم"اآلخِّ ــى هللا  تبــارك  وتعــاىل، إال ل قِّ ــبُّ رجــٌل األنصــار  حــا يـ ْلق  والــذي نفــم   مــده بيــدِّه ال ُي ِّ
ُي ِّبُّه، وال يـ ـبـْغ ص  رجـٌل األنصـار  حـا ي لق ـى هللا  تبـارك  وتعـاىل، إال ل قِّـي  هللا  تبـار ك  وتعـاىل وهـو  تبار ك  وتعاىل وهو

ــــه  ب ــــيت  األنصــــار " [. 1"]ي بغ ض  ــــي وع يـْ ــــيت أي هــــم. البخــــاري" ك رِّشِّ أال إنَّ النــــاس  دِّاثرِّي، . " بطــــانيت، وخاصي
عارِّي عار" أن: العامية، واألنصار هم اخلاصة، وقيلالناس هم أن أي  [.2"] واألنصار  شِّ ؛ مـا و  اجلسـد " الةيِّ

وقـرب األنصـار مـن التصـاق علـى مـد   لمـا ي لـبم مـن الثيـاب فـوق الةـعار؛ للتـدلي" والـداثر . " من الثيـاب
 .النيب ملسو هيلع هللا ىلص
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مه وليـاليهِّنَّ فب قي ـت علـ" ى، أرسـل النـيب ملسو هيلع هللا ىلص احل مَّـالعظمـاء إىل هؤالء اخلواص واألحباب  ـتَّة  أايَّ ؛ " يهم سِّ
؛ أي شـكوا " إليـه فاشت دَّ ذلك عليهم، فأاتهم يف دِّايرِّهم، فة ك وا ذلك "..  صابرين  تسبني من غري شكو 
مه وليــاليهِّنَّ  آاثر احلمــى علــيهم، بعــد مضــي ــتَّة  أايَّ ــاً بيتــاً؛ يــدعو هلــم  فجعــل  النــيبُّ  " سِّ ي ــدخل  داراً داراً، وبيت

ت بِّع ْتـه  " ؛ ظـاانً أنـه قـد دخـل مجيـع بيـوت األنصـار، ودعـا هلـم مجيعـاً، وم يفتـه مـنهم أحـداً "فلما ر جـع  . ابلعافِّي ةِّ 
 حاجتهـا، وإاـا م تبتـدئ بـذكر؛ " ابحلقيِّ إينيِّ ل مِّن  األنصـارِّ  والذي ب عث ك  : فقالتــ أي من األنصار ــ امرأٌة منهم 

، ال ميكـن أن يـردَّ وُيب أهله حباً مجياً، وأنه لةدة حبـه هلـم ،أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُيبهمسبقاً ، تعلم ابتدأت بذكر اسم
.. يلتفت إليها، وي ليب هلـا حاجتهـا و  يقف هلم طلباً، وأن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ما إن يسمع كلمة األنصار، إال وسرعان ما

ــن  األنصــارِّ  والــذي ب عث ــك  " :فــاملرأة تعلــم ذلــك، فقالــت ــة بــذلك، " ابحلــقيِّ إينيِّ ل مِّ ، م تكتفــي هــذه املــرأة الذكي
ــن  األنصــار:" فقالــت واملــرأة م تكتفــي .. رت علــى مســامع النــيب ملسو هيلع هللا ىلص كلمــة األنصــار مــرتني فكــرَّ ؛ " وإنَّ أيب ل مِّ

ة املسـكينة قـد اجتمـع عليهـا ؛ هـذه املـرأ" !فادْع  هللا    كما د ع ْوت  لألنصار:" بذلك، فأضافت الثالة يف قوهلا
.. ذعــر مــرض احلمــى، وبقاعــه، وذعــر فــوات الــدواء الةــايف، الكــامن يف دعــاء النــيب ملسو هيلع هللا ىلص هلــا خــوف و : خوفــان

ـ تِّ " :فتوقـف النـيب ملسو هيلع هللا ىلص، وقـال هلـا مث عـرض عليهـا خيــار .. وكمـا تريـدين .. اعني كمـا تةـ.. ال ختــايف  ؛" مـا شِّ
تِّ ولـكِّ اجل نَّـة إْن :" تةرعبي له أعناق كبار الصحابة ـ تِّ ص ـرب  ، وإْن شِّ : قالـت". شِّ تِّ د عـوت  هللا  أن ي عافِّي ـكِّ
ت فكانـ.. أي ال أخاطر فأراهن على اجلنة، بل أصرب وأضـمن اجلنـة   [.3]"بل أْصربِّ ، وال أجع ل  اجلنَّة  خ ط راً 

 ! امرأة من أهل اجلنة متةي على األرض
ٌل، :" وعن عاعةـة   قالـت  ل مَّـا قـ دِّم  ر سـول  ا َِّّ ص ـلَّى هللا  عليـه وسـلَّم  امل دِّين ـة ، و عِّـك  أبـو ب ْكـره، وبِـّال 

تْــه   ــن  وامل ــْوت  ، م ص ــبٌَّح يف أْهلِّــهِّ اْمــرِّئه ك ــلُّ : يقــول   ــــ لةــدة حرهــا وأملهــا ــــ احل مَّــى ف كــان  أبــو ب ْكــره إذ ا أخ ذ  أْدَن  مِّ
ر اكِّ نـ ْعلِّهِّ  ٌل إذ ا أ ْقلِّـع  عْنـه. شِّ ـ: يقـول   ـــ أي صـوته مـن شـدة األم ـــ يـ ْرفـ ع  ع قِّري تـ ه   احل مَّـى وكان  بال  ْعرِّي أ ال  ل ْيـت  شِّ

ل ةً  ٌر وج لِّيل  بو اده وح ْو ِّ  هْل أبِّيَت َّ ل يـْ َ  نَّـةه و هـْل أرِّد   ــ من نبااتت مكـة ـــ  إْذخِّ يـ ْبـد و ْن   ش ـام ٌة  وهـلْ ، ْن يـ ْوًمـا مِّي ـاه  
ب ـة  بـن  ر بِّيع ـة ، " :النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال   .ــ من جبال مكة ــ يتمىن العودة إىل مكة وط فِّيل   اللَّه مَّ الع ْن شيب ة  بن  ر بِّيع ـة ، وع تـْ

ن ا إ وأ م يَّة  بن  خ ل فه كما أْخر ج وان  مِّن ءِّ،أْرضِّ ن ـا امل دِّين ـة  ك ح بيِّن ـا م كَّـة  أْو أش ـدَّ، اللَّه ـمَّ  ىل أْرضِّ الو اب  اللَّه ـمَّ ح بيِّـْب إل يـْ
ا ل ن ــا، وا ْحه  ، وص ــحيِّ رِّْك ل ن ــا يف ص ــاعِّن ا ويف م ــديِّان  ــا إىل اجل ْحف ــةِّ اب  : قال ــتْ  .، وهــي منطقــة خــارن املدينــة" نـْق ــْل مح َّاه 

ــان    أْرضِّ ا َِّّ،دِّين ــة  وهــي أْو    وق ــدِّْمن ا امل   نًــاــــ وادي يف جنــوب املدينــة ــــ كــان  ب ْطح  ْ ْــاًل تـ ْعــِنِّ م ــاًء آجِّ "  َي ْــرِّي 
 . أي ماء وسخاً متعفناً، ينةر األوب ة واألمراض. البخاري

ـــة  ه ق ـــدِّم  ر ســـول  هللاِّ ص ـــلَّى ا َّ  عليـــ:" وعـــن عبـــد هللا بـــن عبـــاس هنع هللا يضر، قـــال  اب ه  م كَّ ـــــ عـــام  وســـلَّم  و أ ْصـــح 
ه ْم مح َّــى يـ ثْــرِّب  و ق ــ األمــان إثــر صــلح احلديبيــة ــــ ــتـْ نـ  إنَّــه : قــال  امل ْةــرِّك ون   ــــ ، وأهنكــت قــواهمــــ أي أضــعفتهم ْد و ه 

ه م   ـتـْ نـ  ـدَّةً  احل مَّـى، يـ ْقد م  عل ْيك م غ ًدا قـ ـْوٌم قـْد و ه  أ ْن أصـحابه النـيبُّ ص ـلَّى ا َّ  عليـه وسـلَّم   فـأمر..  و ل ق ـوا منهـا شِّ
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، و مي ْة ـوا مـا بـنْي  الـرُّْكنـ نْيِّ، لِّيـ ـر   امل ْةـرِّك ون  ج ل ـد ه ْم، ف قـال  امل ْةـرِّك ون   ٍه ث ة  أ ْشـو ا ءِّ الَـّذِّين  ز ع ْمـت ْم : يـ ْرم ل وا ث ال  ه ـؤ ال 
ـ احل مَّى أنَّ  ءِّ أ ْجل ـد  مِّ ه ْم، ه ـؤ ال  ـتـْ نـ  اقْد و ه  ا و ك ـذ  ٍ   : قـال  ابـن  ع بَّـاسه . ن ك ـذ  م ـر ه ْم أ ْن يـ ْرم لـ وا األْشـو ا ْنـ ْعـه  أ ْن أْ  و م ْ مي 

 !لةدة ما انلت من قواهم احلمى أي اإلبقاء على حياهتم، .مسلم"  ك لَّه ا، إالَّ اإلبـْق اء  عليهم
عليـه فوجـدت حـرَّه  وعـك فوضـعت يـدي وهـو ي   دخلـت علـى النـيب : وعن أيب سـعيد اخلـدري قـال 

 إانَّ كـذلك ي ض ـعَّف  لنـا :قـال! ـــ أي احلميـى ـــ مـا أشـدها عليـك فقلـت اي رسـول هللا. بـني يـدي فـوق اللحـاف
 [. 4"]ضعَّف لنا األجر البالء وي  

فوضع يده فوق القطيفة،  ــ ثوب ــ وهو موعوك عليه قطيفةٌ  أنه دخل على رسول هللا : ويف رواية 
: ، مث قال"د علينا البالء، وي ضاعف لنا األجر إان كذلك ي ةدي :" ، قال !هللا ما أشدَّ مح َّاك اي رسول  : فقال

:" مث من؟ قال: ، قال"ء العلما:" ؟ قالنمث م  : قال ."األنبياء :" اي رسول هللا من أشد الناس بالء؟ قال
 [.  5]" الصاحلون

رضي فله  البالء، وإن هللا تعاىل إذا أحب قومًا ابتالهم، فمن عِّظم اجلزاء مع عظم إن:" وقال  
اشتد بالؤه، ومن  يبتلى الناس على قدر دينهم؛ فمن ثخن دينه" [. 6"]الرضا، ومن سخط فله السَّخ ط  

  [. 7"]ضعف دينه ضعف بالؤه 
م ــ يعِن احل  هل :" جاء أعرايبٌّ، فقال النيبُّ : قال عن أيب هريرة و   ْلد  : قال" ميى ــ؟أخذتك  أم مِّ

:" داع؟ قالوما الصي : ، قال"فهل ص دِّعت؟:" ال، قال: ، قال"حرٌّ بني اجللد واللحم :" وما أم مِّلدم؟ قال
من سرَّه أن ينظر إىل رجله من أهلِّ :" فلما قام، قال: ال، قال: ، قال"ريح تعرتض الرأس، تضرب  العروق  

فهو من أهل النار؛ ألنه ال يعرف البالء الذي يطهره من ذنوبه، وخباصة من البالء  [.8]فلينظره أي " النار 
  . احلمى، وعوارضها

، ، وعن جابر بن عبد هللا  ما ل كِّ اي : ف قال  أنَّ ر سول  هللاِّ ص لَّى ا َّ  عليه وسلَّم ، د خ ل  عل ى أ ميِّ السَّاعِّبِّ
ر ك  ا َّ  فِّيه ا، ف قال   احل مَّى، :قال تْ  ــ؟ ت رت عدِّين  مِّن  البـ ْردِّ ــ أي  تـ ز ْفزِّفِّني   أ مَّ السَّاعِّبِّ   ؛احل مَّى ال ت س يبيِّ  ":ال اب 

ا ت ْذهِّب  خ ط ااي  ب ِنِّ آد م ، كما ي ْذهِّب  الكِّري  خ ب ث  احل دِّيدِّ   . مسلم"  فإنَـّه 
ملسو هيلع هللا ىلص، وصحبه الكرام مع احل مى على اختالف أنواعها، ودرجة شدهتا، واليت هي ــ   هكذا تعامل النيب 

م يتعاملوا معها هبذا .. كما تبني من أوصافها وآاثرها وعوارضها ــ أشد بكثري من آاثر وعوارض كوروان 
أهنم م يعلنوا  اكم.. كوروان   والذعر، والقلق، الذي يتعامل به الناس اليوم مع محى فريوسوالرعب، اخلوف، 
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رغم أن عوارض احلمى .. اجلمعة واجلماعات يف املساجد من أجل ما أصاهبم من محى وتعطيل  عن إيقاف
بل لبوا ألداء مناسك العمرة  ..اليت ظهرت عليهم، وأصابتهم، هلي أشد بكثري من محى فريوس كوروان 

  !عليهمابدية ، وال تزال آاثرها مجاعة بعد صلح احلديبية، واحلمى قد أهنكت قواهم
وقبل أن تصاب ..  فيها وقبل أن ينتةر.. كوروان محى  كثري من بالد املسلمني، قبل أن يصلها  

مع ما  جتاوابً .. واملنع، واإلغالق واحلجر، جراءات احلظر، إمن كبرية علنت عن حزمة  أ.. رعايها هبذا املرض 
لو أعلنت أهنا قد الغربية وغدًا هذه الدول .. واتباعا هلم فيما يفعلون .. َيري يف أمريكا، ودول الغرب 

نفم لفعل املسلمون يف بالدهم .. ، وابلتا  ال داعي إلجراءات احلظر، واحلجر كوروان  وابءقضت على 
 فعلهم، واتبعوهم يف فك احلظر، واحلجر، حا لو كان عدد كبري من املسلمني ال يزالون مصابون هبذا الداء

بـ ع نَّ :" ليصدق فيهم قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص..  تـْ ل ك مْ  س ن ن   ل تـ  ، حاَّ لو د خ ل وا  ؛م ن كان  قـ بـْ ًرا وذِّراًعا بذِّراعه بـْ ًرا شِّ بـْ شِّ
 ! أي من غريهم. البخاري" ف م نْ : اي ر سول  ا َِّّ، اليـ ه ود  والنَّصار  ؟ قال  : ج ْحر  ض بيه ت بِّْعت م وه ْم، قـ ْلنا
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