
  
  



 :ةاملَقـّدَمـــ
  التدابري...  من عدد اختاذ الدول على أوجب مما ؛كبريًا  هتديًدا العامل شعوب هتدد "كانت

  الكولريا  ملكافحة أراضيها داخل كثرية  نظًما الدول أقامت عشر التاسع القرن بداايت ومع
 احلواجز يعرف ال مرعب عدو ملواجهة التعاون طريق اختارت آخر جانب ومن الفتاكة،
 .(1) واحلدود"
 معها اتفقت أهنا كما  الكاف حبرف االفتتاح يف كوروان  مع اتفقت اليت الكولريا يه تلك

 واإلصاابت. واحلوادث واإلجراءات األحداث من كثري  يف
  عدًدا  الدول واختذت ،كبريًا  هتديًدا العامل شعوب (19 )كوفيد كوروان  وابء يهدد واليوم

 احلواجز يعرف ال مرعب عدو ملواجهة واحتدت ملكافحته، كثرية  نظًما وأقامت التدابري، من
 االحرتازات من جبملة -هللا حرسها- السعودية العربية اململكة مبادرة ذلك ومن ،واحلدود
 عدد على احلج اقتصار من العام هذا حج شأن يف رتهقر   ما مجلتها ومن الوقائية، والتدابري

  ألضرار  تالفيًا واألجناس؛ البلدان خمتلف من اململكة بداخل هم ممن احلجاج من حمدود
 الوابء.

 ؟!واحلجاج احلج مع األمر كان  فكيف سبق، مما كثري  يف كوروان  مع الكولريا اتفقت فإن
 ذلك عن جنمت اليت واألضرار اآلاثر من شيئًا مبينني الورقة؛ هذه يف له سنتعرض ما هذا

 .السابق الوابء
 متهيد:

 أو األطعمة تناول عن نجميو  ،اإلسهال بسب   ي عدوىمرض جرثومي ينتقل ابل الكولريا: 
  وميكن  حد، أقصى إىل الفوعة شديد مرض  وهو الكولريا، بكترياي بضمات امللو ثة املياه شرب

 لكي  أايم 5و ساعة 12 بني ترتاوح فرتة يستغرق حاد، مائي إبسهال اإلصابة يف يتسبب أن
 عدوى الكولرياو  ملوثة، مياه شربه أو ملوثة أطعمة تناوله عقب الشخص على أعراضه تظهر

 

 (. 28 ( احلجر الصحي يف احلجاز، جولدن صاري يلدز، ترمجة: عبد الرزاق بركات )ص:1)



 دون من تُر كت إن ساعات غضون يف هبا صابامل حبياة تودي أن على قادرة حادة عدوى
 .(1)عالج

 ،الغانج هنر من وحتديًدا ،(الربيطانية اليت كانت تسمى )اهلند اهلند هو املرض هذا أومنش
  عشر  الثالث القرن يف ظهرت ما أول ظهرتو  العامل، قارات كل إىل انتقل هناك ومن

 السنة  تلك "وكانت دحالن: زيين أمحد يقول ،هـ1246 عام حتديًدا مكة يف وظهر اهلجري،
 الناس  يعرفه ومل مبكة، الوابء ذلك فيها حدث اليت السنني أول هي -هـ 1246 : سنةأي-

 شوال شهر من ابتداؤه وكان ...مرات مبكة جميئه تكرر السنة هذه بعد مث السنة، تلك قبل
 .(2)"املذكورة السنة من

  كان   يليه الذي  القرن حىت بل ،لسنوات استمر بل ،التالية السنوات يف أمره خيفت ومل
 الدول. من كثري  يف هذا الناس يوم حىت خطره زال وال واحلجاج، احلج مسرية على مؤثرًا

 الصحية: وبروتوكوالهتا الوقائية وتدابريها الكولريا
  الكولريا،  وابء فرتة يف واألطباء الصحيني املسؤولني من نداءات وتكررت صرخات تعالت

 الوابء، هذا إشكاالت لتفادي املمكنة الوسائل كل  أبخذ منادين اخلطر، انقوس اجلميع ودق
 ،الظهور إىل الوابء عودة حالة يف العدة نعد أن هو فعله ينبغي ما "إن بروست: أدراين يقول
 من أصبح لقد أوراب. حنمي وبذلك عام، كل  الوابء النتشار موطن إىل احلج حتول مننع وأن

 احلجاج أصبح أن منذ إحلاًحا أكثر ذلك أصبحو  ،عاجلة وقائية تدابري اختاذ الضروري
 .(3) البخارية" السفن على يسافرون

 أجل من الوقائية والتدابري جراءاتاإل من كثريًا  املعنية اجلهات اختذت الكولريا زمن فيف
 السفن من سفينة كل  ألزمت هـ1275 عام ففي وسالمتهم، صحتهم وضمان احلجاج وقاية
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  لسالمة  وضماانً  ،ابلكولريا إصابة ألي تالفيًا ؛بينهم معاجل طبيب وجود للحجاج الناقلة
  رابن  بعض خيانة بسبب ذلك رغم الوابء انتشر فقد ،نفًعا جيد مل ما ذلك ولكن البقية،
 مؤمتر  بعقد املطالبة إىل دفعها ما وهو ، األوربية الدول إىل وانتشر سيأيت، كما  وكذهبم السفن
 .(1)ذلك حول

 حجر كإنشاء  ؛الوقائية التدابري من مجلة أمهها من كان  اليت نتائجه عن املؤمتر وأسفر
 قبل احلجاج لفحص األمحر البحر بوابة يعد   الذي املندب ابب مضيق يف كبري صحي

 سواحل طول على الصحي للحجر ومراكز نقاط وإقامة البحر، مياه بدخول لسفنهم السماح
 .(2)خاصة املكرمة مكة يف الصحية ابلشؤون تعىن كاملة  هيئة وتشكيل احلجاز،

 حتت الصحي احلجر وزارة شكلت -هـ(1253) م1838- نفسه العام يف "فإنه
 و)جملس  احلجر( و)جملس الصحة( و)جملس الصحي( احلجر )جملس :مثل عديدة؛ مسميات

  ويف  ...شؤونه وإدارة الصحي احلجر نظم ترتيب بغرض الصحة(؛ و)وزارة الصحية( الشؤون
 مبىن عن بعد فيما انفصلت ولكنها جية،ر اخلا لوزارة اتبعة الصحي احلجر إدارة كانت  البداية

 من لكثري اتبعة شعبة صارت مث مستقلة، وزارة قصرية لفرتة وصارت ،اخلارجية رةاوز 
 .(3)"الوزارات

 عام من وحتديًدا ذلك بعد املكرمة مكة على اإلجراءات العثمانية الدولة وشددت
 ،الالزمة اإلجراءات الختاذ طبية وهيئات متخصصة وجلاانً  مراقبني ترسل وجعلت ،هـ1282
 .خاصة احلجاج بني الوابء انتشار وتفادي ،احلج يف الصحي ابلنظام والرقي

 التدابري  تقسيم عن الشأن هذا يف الصحي ابجمللس عقدت اليت املناقشات "وأسفرت
 مواد: ثالث احلجاز يف اختاذها الالزم

 األضاحي. حنر أماكن يف نالتعف   ملنع الالزمة التدابري اختاذ -1
 احلج. موسم أثناء واملدينة مكة يف ابلصحة الضارة واملشروابت املأكوالت بيع منع -2
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 حجاج إزاء وخاصة ،وعودهتم احلجاج قدوم أثناء الالزمة الصحية التدابري كافة  اختاذ -3
 .(1)الكولريا" أمنش ألهنا اهلند؛

 وضع واستحداث األشخاص فحص الفرتة تلك يف اختذت اليت الوقائية التدابري ومن
 حتت  البحري النقل وضع تسىن وبذلك ،األصحاء احلجاج أيدي يف املرض من خلو شهادة

 .(2) الصحية السيطرة
 إىل املكرمة مكة من اهلنود احلجاج مبغادرة التعجيل الوقائية اإلجراءات تلك ومن
 هبذا العثمانية الدولة وعنيت الوابء، انتشار يف ويتسببوا بغريهم االختالط يكثروا كيال  ؛بالدهم 

 حساب على بالدهم إىل اهلنود من احلجاج فقراء عودة نفقات بتحمل أمر فقد بنفسه؛ األمر
  وذلك  ،الوابء انتشار من واحلد ،سرعة أبقصى بالدهم إىل إعادهتم أجل من وذلك الدولة؛
 .(3)سيأيت كما  الفقراء الربيطانية اهلند دولة إرسال بسبب

 والربوتوكوالت  الوقائية التدابري اختاذ ضرورة على يؤكدون ما كثريًا  األوربيون األطباء وكان
 افتتحنا الذي (بروست )أدراين الفرنسي الطبيب أكده ما وهو احلجاج، حتمي اليت الصحية
 .، وهو ما يؤكد على مثله اليوم وزارة الصحة يف اململكة كما سيأيتالفقرة هذه مبقولته

 :واحلجاج احلج على الكولريا وابء آاثر
 الوقت ذات يف أنه كما  ،احلجاج أمام كؤوًدا  وعقبة ت قضية مشكلةكان  الكولريا وابء
 احلج أنظمة من كثري أتثر فقد احلج، عن وللمسؤولني أنفسهم للحجاج خميف هاجس
 اليت الوقائية والربوتوكوالت جراءاتاإل فرغم ،الوابء هذا بسبب النفسية احلجاج وأحوال
  حصدت  هـ1246 األول العام ففي شديًدا،  انتشارًا الوابء انتشر احلكومات من اختذت
 األسواق ويف الطرقات يف املوتى صار حىت مكة أهل ومن احلجاج من مهواًل  عدًدا الكولريا

  من  مث ة وليس ابجلنائز، حمم لة جبمال املشاعر من احلجاج من كثري  ورجع مكان، كل  ويف
 لنا وجس د أكثر الصورة لنا جلى وقد ذلك، من الناس وذعر ويكفنهم، ويغسلهم جيه  زهم
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  السنة  تلك "وكانت :فقال أدق وصًفا وصف حيث دحالن زيين أمحد وخطورته الوابء حالة
 قبل الناس يعرفه ومل مبكة، الوابء ذلك فيها حدث اليت السنني أول هي -هـ 1246 :أي-

 السنة هذه بعد اليت يف جاء ما لكنه مرات، مبكة جميئه تكرر السنة هذه بعد مث السنة، تلك
 وال ضبطهم ميكن ال كثري خلق فيه مات الكثرة، شديد كان فإنه السنة؛ هذه مثل

 ابتداء يف الناس به يكرتث ومل املذكورة، السنة من شوال شهر من ابتداؤه وكان إحصاؤهم،
 مكة أهل من كثريًا  أصاب القعدة ذي شهر من النصف يف إنه مث منه، ينزعجوا ومل وقوعه

 املوتى صار حىت مىن أايم يف أمره واشتد  يتزايد يزل ومل صنف، كل من احلجاج ومن
 مبكة أيًضا واشتد ،األموات من حمملة واجلمال مىن من الناس ونزل الطرقات، يف مطروحني

 جتهيزهم  عن الناس وعجز ،األموات من والطرقات األسواق وامتألت ،مىن من النزول بعد
 بعض على مير وصار ،أتباعه بعض ومعه بنفسه عون بن حممد الشريف موالان فخرج ودفنهم،
 من إليه حيتاجون ما وأعطاهم ،ودفنهم املوتى بتجهيز الناس وأيمر واألسواق الطرقات
 حفرة كل  يف يضعون وصاروا كثرية،  حفائر فحفروا ،األموات من القبور وامتألت ،األكفان

 عشرين إىل الوابء ذلك واستمر شديًدا، تعًبا الوابء ذلك من الناس وقاسى األموات، من مجلة
 .(2)مخسة عشر ألف مسلم، ويقال أنه أودى حبياة (1)فشيئًا" شيئًا ارتفع مث احلجة، ذي من

بوضع أخف من  انتشار مثة كان  بل السنة، هلذه التالية نيالسن يف الوابء أمر يتوقف ومل
 الناس على اشتدمث  ،هـ1255 وعام هـ، 1254 عامو  ،هـ 1252 عام ذلك يف ثالثة أعوام؛

 .(3)حاج   ألف عشر مخسة فيها تويف فقد ،واستعر فيهم املوت وكثر ،هـ1262 عام
 ويف ، هـ 1273 وعام هـ1272 وعام هـ1267 عام يف ثالثة أعوام؛ أخف حبال ظهر مث

 السفينة  رابن التزام عدم بسبب ولكن السفن، يف األطباء بتوفري الرابن ألزم هـ1275 عام
 . هـ1276 يف الوابء انتشر الذكر اآلنفة الربيطانية

 .(1)هـ أنشئ أول حجر صحي يف مكة املكرمة، وكانت تسمى الكرنتينة1280ويف عام 
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 مصر إىل أثره امتد حيث من أشد أعوام الكولريا على احلجاج؛ هـ1281 عام ويعترب
ن املوتى : إ، وقيلثالثني ألًفامن  وتويف فيه قريب ،بل حىت أمريكا أوراب دول إىل مث ومن

 .(2)نصف هذا العدد
 عام سطنبولإ يف احلج يف الكولريا وابء أمر ملناقشة العاملي الصحي املؤمتر عقد مث ومن
 ولكن ،شدة اإلجراءات وازدادت ،املؤمتر عن الصادرة والتقارير ابلتوصيات وعمل هـ،1282

 الذي العام يف الوابء احلجاج نقل فقد واستعارًا، سوءًا أيًضا هو ازداد  بل ،حاله يتغري مل الوابء
هللا  هـ دهم الوابء احلجاج يف مدينة رسول1288، ويف عام (3)ومناطقهم بلداهنم إىل يليه

 .(4)عند عودهتم إىل مكة املكرمة يف الزاهر هللا عليه وسلم فأنشئ هلم حمجر صلى
 

هـ، مث انتشرت يف سائر البالد إال بالد اهلند، 1252يقول الصباغ: "وأول حدوثها مبصر سنة ( 1)
. ومعىن الكرنتينة هـ..1280أول حدوثها جبدة ومكة سنة فرتكوها حيث مل حيصل منها إفادة، و 

ره صاحب كنوز الصحة: أعين أن األشخاص املظنون فيهم ذلك ميكثون أربعني يوًما يف  على ما ذك
وينظر: الرحلة احلجازية   .(887/ 2حتصيل املرام ) .حمل وحدهم ال خيالطهم أحد معرضني للهواء"

 . وما بعدها( 306)ص: 
هـ كان الوابء مبكة، وابتداؤه 1281( وعن هذا الوابء وسببه يقول صاحب إفادة األانم: "ويف سنة 2)

اثين يوم النحر، واستمر سبعة أايم، وكثر املوت جدًّا إىل أن بلغ من ميوت يف اليوم حنو األلف، مث 
مجع احلكماء  انتقل إىل مصر عند وصول احلجاج، وكذا إسالمبول وبالد الرتك وبالد النصارى، فأ 

أن هذا من كثرة العفونة مبىن ومكة، فبسبب ذلك يتغري اهلواء فيحصل يف األمزجة وحيصل الوابء 
وميوت اخللق... ووصل األوامر إىل مكة يف شوال، فشرعوا يف تنظيف مكة ومىن، وبنوا هبا حنو 

 أي مكان"مخسمائة كنيف، وكذلك جعلوا حمالت تذبح فيها اهلدااي، وكان قبل ذلك تذبح يف 
احلجر  و (، 885/ 2(. وينظر: حتصيل املرام، حممد الصباغ ) 458/ 2إفادة األانم، عبد هللا الغازي )

 (. 44، 24الصحي يف احلجاز، جولدن صاري يلدز، ترمجة: عبد الرزاق بركات )ص: 
هـ( انتشرت مع احلجاج العائدين حىت بلغت البنجاب 1283م ) 1867"ففي إبريل من عام ( 3)

  هـ( بلغت الكولريا روسيا" 1285م )1869وأفغانستان وإيران وحبر قزوين، وحىت عام  وكشمري
 (. 24احلجر الصحي يف احلجاز، جولدن صاري يلدز، ترمجة: عبد الرزاق بركات )ص: 

هـ ابتلي احلجاج ابلوابء أيًضا رغم تلك االحتياطات اليت اختذت، "إال أنه مل ميت 1288( ففي عام 4)
أنه عم  مجيع من مبكة إال ما كان اندرًا من الناس، مث انقطع آخر ذي احلجة، وعند به أحد، مع 

توجه احلجاج إىل املدينة يف ذي القعدة من التاريخ أصاهبم الوابء، وهو معهم إىل أن خرجوا من 



، ولكن دهم احلجاز بعد ذلك ما يف السنوات التالية مث ظهر الوابء حبال أخف نوًعا ما
  هـ( 1296) من عام فقد دهم الوابءمسي بـ )فرتة اخلراب األكرب يف احلجاز( بسبب الكولريا، 

 .(1)(1310و) هـ(،1308و) هـ(،1307) ثالث سنوات مث يف عام حىت
وقد اضطر املسؤولون إىل  احلجاز، اتريخ يف هوأشدوابء  أكرب هو ـه1310ووابء عام 
 على بناء ،دون املبيت أايم التشريق احلج قوافل مغادرةو  العيد أايم اثين يفإخالء املشاعر 

 متفاوتة تقديرات وهناك" مكة، أحناء كل توجيهات اإلدارة الصحية، ولكن الوابء انتشر يف  

 

املدينة، وانقطع عنهم عند رجوعهم إىل مكة، وكذلك انقطع من املدينة، مث رجع إىل مكة بعد نزول 
لناس من مىن إىل مكة حنو مخسة أايم، لكنه شيء خفيف، مث عند توجه احلجاج إىل املدينة بعد ا

حتصيل املرام، حممد الصباغ  .احلج أصاهبم الوابء، واستمر معهم إىل املدينة وعند خروجهم انقطع" 
 (. 460/ 2(، إفادة األانم، عبد هللا الغازي )607/ 2)السباعي  ،اتريخ مكة. وينظر: (896/ 2)

هـ دهم الوابء احلجاج يف شهر ذي احلجة قبيل عيد األضحى بعدة أايم، وتسبب 1293ففي عام ( 1)
يف وفاة عدد كبري من احلجاج يف مىن، وحني رجعوا إىل مكة اهنمر مطر غزير تسبب يف زايدة نسبة 

هـ، وتسبب 1296الوفيات، وبرغم هذا فإن هذا الوابء يعد من األوبئة اخلفيفة، وأشد منه وابء سنة 
يوًما  47يف انتقاله سفينة إجنليزية كانت حتمل احلجاج اهلنود إىل جزيرة قمران، وبعد حجزها 

منحت براءة نظافة، واحتجزت أيًضا سفينة كولومبية ترفع العلم اإلجنليزي عشرة أايم، ومنحت براءة 
احلجاز، ولوجود شهادة براءة نظافة صحية، فاألوىل نقلت الكولريا إىل قمران، والثانية نقلتها إىل 

 نظافة أخفى رابن السفينة وجود الكولريا ملدة مخسة عشر يوًما.
فرًدا؛ مما جعل الدولة تشدد يف اختاذ التدابري العاجلة   4421هـ بلغت الوفيات 1297ويف عام 

 للقضاء على املرض، وُجه  ز مستشفى مؤقت يتسع أللف مريض. 
هـ فقد ظهرت الكولريا يف اثين أايم العيد، وفيها كثر املوت يف احلجاج، وتويف  1307وأما يف عام 

"ولعل الذي ساعد على هذا الظهور املكثف هو تلك  قريبا من عشرة آالف شخص من احلجاج، 
جاج  السرعة الكبرية اليت حتققت يف وسائل االنتقال ابلطرق البحرية، والزايدة العامة يف أعداد احل

النامجة عن ذلك، وكذلك الزايدة الكبرية يف أعداد احلجاج الفقراء واملتسولني الذين كانوا مبثابة 
احلجر الصحي يف احلجاز، جولدن صاري يلدز، ترمجة: عبد الرزاق بركات  .جمموعة انقلة للمرض"

 (. وما بعدها  139)ص: 



 يرى  بينما شخص، 40000 بلغ القتلى عدد أن بروست الدكتور فيذكر  الضحااي ألعداد
 .(1)"شخًصا 30336 كانت  أهنا مكة يف الصحة مسؤول

 للعامل الوابء انتشار يف تسبب أنه احلج بعد الكولريا وابء عن جنمت اليت اآلاثر أهم ومن
 كانت  واليت )سيدين( الربيطانية البخارية السفن رابن أحد وخيانة كذب  بسبب وذلك أبسره،
 ببياانت الرابن أدىل فقد هـ؛1282 عام يف السويس قناة إىل جدة من ابحلجاج عائدة

 ركاب يف الكولريا بظهور يصرح ومل السويس؛ ميناء دخول يف منه طمًعا كاذبة  وتصرحيات
  مت  على املصابني من عدد وتويف بل ،السفينة يف معه الركاب يف فشا قد أنه مع السفينة
 فشا حىت السويس ميناء إىل الرحلة تلك وصول على نايوم رمي ومل الرحلة، أثناء السفينة

  أشهر،  ثالثة خالل شخص ألف ستني وحدها منها وحصدت ،كلها  مصر يف واستعر الوابء
 .(2) هـ1291 عام يف إال خيتف ومل ،وغوادلوب ونيويورك الصغرى وآسيا أوراب اجتاح مث

 يف للتدخل املسلمني على للضغط الوضع هذا استغلوا اإلسالم أعداء أن اهلم وزاد
 الوابء! مصدر هو زمزم وماء املقدسة األماكن أن بدعوى الداخلية وشئوهنم دولتهم

 

،  (121ة: عبد الرزاق بركات )ص: ( ينظر: احلجر الصحي يف احلجاز، جولدن صاري يلدز، ترمج1)
،  %40ويقول الطبيب أدراين بروست: "لقد بلغت نسبة الذين ماتوا يف احلجاز من اجلزائريني 

ويقال: إن النسب الرمسية لعدد املوتى من احلجاج يف مكة وجدة ينبغي أن يزاد عليها نسبة كبرية 
ول آخرون. لقد كانت شوارع  مبعامل يبلغ ثالث مرات كما يقول بعضهم، ومخس مرات كما يق

هـ( تغص ابملوتى، ومل يكن عدد العاملني على محلهم  1310م )1893مكة املكرمة وجدة يف عام 
كافًيا، وكانت البيوت وزوااي الشوارع مليئة ابملرضى الذين ال جيدون أطباء ملعاجلتهم وال أدوية. وكنا  

ختل فوا عن الركب أو الذي ألقى هبم   جند يف الصحراء احمليطة جبدة بعض احلجاج املرضى الذين
مقالة له بعنوان: احلج إىل مكة املكرمة وانتشار األوبئة، ترمجة:  .مرافقوهم من على ظهور اجلمال" 

ه 1423مجادى اآلخرة  -، احملرم 1، ع1حممد خري البقاعي، جملة مكتبة امللك فهد الوطنية، مج
 . (244)ص: 

حممد خري البقاعي، جملة   :، ترمجة األوبئة مكة املكرمة وانتشار ( ينظر: مقالة له بعنوان: احلج إىل2)
(، احلجر 234)ص:  ـه1423مجادى اآلخرة  -احملرم  ،1ع ،1مج ،مكتبة امللك فهد الوطنية

 (. 44الصحي يف احلجاز، جولدن صاري يلدز، ترمجة: عبد الرزاق بركات )ص: 



 ،احلج موسم يف الكولريا موطن هي "مىن أن القنصلية تقاريرها يف بريطانيا فادعت
 .(1)"بالدهم وإىل مكة إىل مىن من وعودهتم املشاعر، بني انتقاهلم عند معهم احلجاج وحيملها

 هذا بصرامة الصحي احلجر  قواعد بتنفيذ االلتزام "إن التقرير: صاحب يذكر آخر موضع ويف
  ما وهو اهلنود، احلجاج مع أتيت الكولريا إن :تقول اليت الفكرة خطأ ثبت فقد مثاره، آتى العام
 مىن من كل  يف الصحية األوضاع إن ،مىن موطنها الكولريا أن املاضي العام تقرير يف كتبته
 .(2)عام" كل  يف احلدود أبعد إىل سيئة ومكة

  القرن  وهناية امليالدي عشر التاسع القرن هناية يف الصحي احلجاز اتريخ "شهد وهكذا
  الدولة  وبني اخلصوص، وجه على وبريطانيا عموًما، االستعمارية الدول بني صراًعا العشرين
 لتجد تسعى بريطانيا وكانت خانقة، وسياسية اقتصادية أزمات من تعاين كانت  اليت العثمانية

 املقدسة، املنطقة لتلك واالقتصادية سرتاتيجيةاإل املكانة الستغالل احلجاز؛ يف قدم موطئ هلا
 احلجاز أن فادعت لذلك؛ ذريعة الكولريا موجات وظهور الصحي اجلانب من واختذت

 يتعفن مىن يف احلجاج هدي وأن للوابء، مصدر أكرب هي زمزم ماء وأن الكولريا، موطن
 .(3) واألوبئة" األمراض انتشار ويسبب

 

م من خالل تقرير القنصلية الربيطانية يف جدة،  1883هـ/ 1300( وابء الكولريا يف احلجاز حج عام 1)
 (. 239)ص:  38السنة  ،3ع  ،د. سلوى الغاليب، جملة دارة امللك عبد العزيز

م من خالل تقرير القنصلية الربيطانية يف جدة،  1883هـ/ 1300( وابء الكولريا يف احلجاز حج عام 2)
 (. 244)ص:  38السنة  ،3ع  ،الغاليب، جملة دارة امللك عبد العزيز د. سلوى

وما   170( احلجر الصحي يف احلجاز، جولدن صاري يلدز، ترمجة: عبد الرزاق بركات )ص: 3)
   .بعدها( 

وإن كنا نرد على األكاذيب واالفرتاءات اليت رموا هبا الدين اإلسالمي ومقدساته كدعواهم أن ماء  
نا ال ننكر إال أن ،ه الحًقا، وهو ما أعلن خطؤ والقول أبن مىن موطن الوابء ،الوابءزمزم هو سبب 

 مجلة من األسباب الصادرة من املسلمني ومنها: 
تدين األوضاع والتنظيمات الصحية سواء من جهة الكوادر واإلمكانيات، أم من جهة وعي   -1

 ع املسلم أبسره. مة احلجيج واجملتماحلجاج، أم من جهة وعي العاملني على خد



 االرتفاع  الوفيات نسبة هـ(1311) م1894 عام يف واصلت لقد"  بروست: أدراين يقول
 محى إىل البداية يف ذلك سبب عزي وقد املقدسة، املدينة يف يقيمون الذين احلجاج بني

 حبث  وقد )الكولريا(،  املعوي االلتهاب هو ذلك سبب أبن بعد فيما تبني أنه  إال الضنك،
 املاء تلوث يف وجدوه أهنم واعتقدوا االلتهاب، سبب عن املكرمة مكة يف املوجودون األطباء

 يتربك الذي املاء زمزم ماء إال االلتهاب سبب الذي املاء ذلك يكن ومل احلجاج، يشربه الذي
 .(1)احلجاج" به

 خالهلا من يرتاشق وسيلة العظيمة الشعرية  هذه اختذت بل ،االهتامات هبذه األمر ينته ومل
 يف ممثلة الربيطانية االهتامات تلك على للرد فرنسا انتدبت فقد سهامهم، اإلسالم أعداء

 

بعض أعمال الرب غري املوفقة وغري املخطط هلا ختطيطًا كاماًل؛ وذلك أن بعض أثرايء اهلند كانوا   -2
يتحملون عن الفقراء نفقة الطريق دون نفقة السكن واألكل وغري ذلك، فيتسبب هؤالء يف إحداث  

 نظافة. املتسولني غري املبالني ابلاملخلفات والقاذورات؛ ألهنم من طائفة 
قلة الوعي لدى اجملتمع، فإن احلكومة وإن كانت قد نظمت وشرعت كثريًا من التدابري  -3

واإلجراءات الوقائية وبذلت يف ذلك اجلهود، إال أن ذلك مل ينعكس ابلصورة املرجوة على احلجاج 
  واألهايل، وخاصة على من كان يسكن منهم يف مكة واملدينة وجدة، فلم أيخذ كثري منهم تلك 

 مأخذ اجلد، ومل يبال آخرون منهم. اإلجراءات 
وجنم عنه  هم لبعض املصابني هرواب من احلجر الصحي، تساهل املطوفني واملوظفني وإخفاؤ  -4

 انتشار الوابء. 
 جشع أصحاب األعمال واملكاسب يف احلج كشركات النقل وغريهم.  -5

وما  201ينظر: رحالت إىل شبه اجلزيرة العربية، جون لويس بريكهارت، ترمجة: هتان عبد هللا )ص: 
هـ، دراسة اترخيية وحضارية يف املصادر املعاصرة، صابرة 1326-1286بعدها(، جدة خالل الفرتة 

وما بعدها(، احلجر الصحي يف احلجاز، جولدن صاري يلدز، ترمجة:  149مؤمن إمساعيل )ص: 
وما بعدها(، الرحلة احلجازية، حممد البتنوين  253وما بعدها، ص:  151بد الرزاق بركات )ص: ع

م من خالل تقرير 1883هـ/ 1300وما بعدها(، وابء الكولريا يف احلجاز حج عام  63)ص: 
)ص:  38، السنة 3القنصلية الربيطانية يف جدة، د. سلوى الغاليب، جملة دارة امللك عبد العزيز، ع 

243 .) 
حممد خري البقاعي، جملة مكتبة  :، ترمجةاألوبئةمقالة له بعنوان: احلج إىل مكة املكرمة وانتشار  (1)

 (.  247 هـ )ص:1423مجادى اآلخرة   -احملرم  ،1ع  ،1مج ،امللك فهد الوطنية



 املكرمة مكة إىل احلج بعنوان: مقااًل  كتب  الذي بروست( أدراين - )أخيل الفرنسي الطبيب
 احلجاج معهم حيملها وإمنا احلجاز، يف قط تنشأ مل الكولريا إن" فيه: قال ومما األوبئة، وانتشار

 بريطانيا  على ينبغي وإنه بريطانيون، مواطنون هم نالذي اهلنود رأسهم وعلى إليه، القادمون
 على اهتمامها تركز أن بدل ،حجاجها بصحة واالهتمام احليطة اختاذ الوابء من تشكو اليت

 .(1)"أخطار من ابلبشر حييق عما النظر بغض التجارية اجلوانب
عدد سيكون وإمنا  ،لن يتوقف احلجولكن  ،اخلوف من ضرر الوابء حمقق هذا العام

 .احمدود  احلجج 
فيات، وما حلق ابحلجاج من أضرار نا ما حصل يف وابء الكولريا من و رأيفقد 

أو من جهة األضرار واآلاثر اليت حصلت على  ،ومدهلمات، سواء من انحية أعداد الوفيات
 املسلمني يف كل نواحي احلياة، بل على البشرية مجعاء.

واليوم ابت انتشار وابء كوروان وتفشيه بني احلجاج وأهل مكة خطرًا حقيقيًّا حمتًما إذا 
يف كل عام، وابت أمر السيطرة على املرض مع السماح إبقامة  عليه بقي أمر احلج كما كان
 ! ؟رًا كبريًاأشبه ابملستحيل، كيف واملرض ينتشر يف الناس انتشا فيها الفريضة لكل من رغب

، واخلوف مم ا يرتتب عليه من فساد يف العباد أمر حمقق  فاخلوف من تفشي هذا املرض 
والبالد أك ده اخلرباء واألطباء واملسؤولون يف اجلهات ذات العالقة، وهذا اخلوف هو أحد 

فاعلم أن احلرج مرفوع عن  رفع الشارع احلرج بسببها عن العباد، يقول الشاطيب: "األوجه اليت
 املكلف لوجهني:

حتت   أحدمها: اخلوف من االنقطاع من الطريق، وبغض العبادة، وكراهة التكليف، وينتظم
فإن هللا  ... هذا املعىن اخلوف من إدخال الفساد عليه يف جسمه أو عقله أو ماله أو حاله

ذه الشريعة املباركة حنيفية مسحة سهلة، حفظ فيها على اخللق قلوهبم، وحببها هلم وضع ه
لدخل عليهم فيما كلفوا به ما ال ختلص به  عملوا على خالف السماح والسهولة بذلك، فلو

 ر  م  األ   ن  م   رير ث   ك  يف   م  كُ يعُ ط  يُ  و  ل   هللا   ول  سُ ر   م  يكُ ف   ن  وا أ  مُ ل  اع  أعماهلم، أال ترى إىل قوله تعاىل: }و  
 

حممد خري البقاعي، جملة مكتبة  :، ترمجةاألوبئةمقالة له بعنوان: احلج إىل مكة املكرمة وانتشار  (1)
 وما بعدها(.   141)ص:  ـه1423مجادى اآلخرة   -احملرم  ،1ع  ،1مج ،امللك فهد الوطنية



، فقد أخربت اآلية أن هللا حبب إلينا اإلميان بتيسريه وتسهيله، [7]احلجرات: إىل آخرها { م  ت  ن  ع  ل  
 .(1)"وزينه يف قلوبنا بذلك، وابلوعد الصادق ابجلزاء عليه

أن حفظ النفوس ووقايتها من اهلالك مبثل هذه األوبئة والطواعني هو من أهم  وال شك  
مقاصد الشريعة اإلسالمية، فالنفس البشرية مكر مة حمرتمة يف الشريعة اإلسالمية، قال تعاىل: 

ر  و ر ز قـ ن اُهم  م ن  ال ن ا ب ين  آد م  و مح  ل ن اُهم  يف  ال رب    و ال ب ح  ط ي  ب ات  و ف ض ل ن اُهم  ع ل ى ك ث رير مم  ن  }و ل ق د  ك ر م 
ياًل{  ن ا تـ ف ض  ، وعن املقصود حبفظ النفس وما تشتمله يقول الشاطيب: [70]اإلسراء: خ ل ق 

وحفظ النفس حاصله يف ثالثة معان، وهي: إقامة أصله بشرعية التناسل، وحفظ بقائه بعد "
 .(2)..."خروجه من العدم إىل الوجود

ملعىن هو ما جنده يف احلج آايته وأحاديثه؛ يقول هللا تعاىل يف خامتة سورة احلج: وهذا ا
 } ، فالدين اإلسالمي ال يقصد أبحكامه [78]احلج: }و م ا ج ع ل  ع ل ي ُكم  يف  الد  ين  م ن  ح ر جر

التيسري، وهذا من جتلب وال يدفع الناس إىل املهالك واملقاتل، بل املشقة  ،العنت واملشقة
احلرج عن الناس وإرادة اليسر هبم، قواعد الشرع وأصول الفقه اإلسالمي، ومن أصوهلا رفع 

إن األدلة على رفع احلرج يف هذه األمة بلغت مبلغ القطع؛ كقوله يقول الشاطيب رمحه هللا: "
{ }و م ا ج ع ل  تعاىل:   .(3)"[78]احلج:  ع ل ي ُكم  يف  الد  ين  م ن  ح ر جر

ومن أحاديث احلج احلديث العظيم الذي نص  فيه النيب صلى هللا عليه وسلم على هذا 
عن عبد هللا بن عمرو بن العاص،  وأصبح مضرب املثل بعد ذلك، ففي الصحيحني ،األمر

ع مبىن للناس يسألونه، فجاءه رجل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقف يف حجة الودا 
فجاء آخر فقال: مل أشعر  ،»اذبح وال حرج«فقال: مل أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: 

فما سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن شيء  ،»ارم وال حرج«فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: 
 .(4)«افعل وال حرجقدم وال أخر إال قال: »

 

 . ( 233/ 2( املوافقات ) 1)
 (. 347/ 4( املوافقات ) 2)
 بعدها(. وما  520/ 1( املوافقات ) 3)
 (. 1306(، صحيح مسلم )83( متفق عليه، صحيح البخاري )4)



وبناء على ما  رفع احلرجواعتبارًا هبذه األمور وعماًل مبقاصد الشريعة من حفظ النفس و 
 الصحية قرر ما قرر يف حج هذا العام. اهليئات واملؤسساتقررته 
، وإمنا قررت مضت يف هذا العام كما حصل يف سنواتمتاًما  ف احلج  يتوق   لن رغم الوابء  ف

ا؛ وذلك   اململكة العربية السعودية اختاذ تدابري وقائية وحصر احلج على أعداد حمدودة جدًّ
هو ضمان سالمة احلج واحلجيج وحفاظًا على صحتهم، وال شك أن حتديد العدد وتقليصه ل

البيان:   نص   كما يفوقائية والربوتوكوالت الصحية  من أجل إمكانية العمل بكثري من التدابري ال
حيال استمرار خماطر هذه  السعودية"بناًء على ما أوضحته وزارة الصحة ابململكة العربية 

وللحفاظ على  ،اجلائحة وعدم توفر اللقاح والعالج للمصابني بعدوى الفايروس حول العامل
اابت يف معظم الدول وفق التقارير األمن الصحي العاملي، خاصًة مع ارتفاع معدل اإلص

الصادرة من اهليئات ومراكز األحباث الصحية العاملية، وخلطورة تفشي العدوى واإلصابة يف 
فإن اململكة العربية  لذلك، أفرادهاالتجمعات البشرية اليت يصعب توفري التباعد اآلمن بني 

 احلرام وزوار مسجد السعودية، وانطالقًا من حرصها الدائم على متكني ضيوف بيت هللا
املصطفى صلى هلل عليه وسلم من أداء مناسك احلج والعمرة يف أمن وصحة وسالمة، 

على  الدولحرصت منذ بدء ظهور اإلصاابت بفايروس كوروان وانتقال العدوى إىل بعض 
ين اختاذ اإلجراءات االحرتازية حلماية ضيوف الرمحن، بتعليق قدوم املعتمرين والعناية ابملعتمر 

املتواجدين يف األراضي املقدسة، حيث القى هذا القرار مباركًة إسالميًة ودولية ملا كان له من 
ا، ودعًما جلهود الدول واملنظمات الصحية الدولية يف إسهام كبري يف مواجهة اجلائحة عامليًّ 

 حماصرة انتشار الفريوس.
التجمعات واحلشود البشرية، ويف ظل استمرار هذه اجلائحة، وخطورة تفشي العدوى يف 

والتنقالت بني دول العامل، وازدايد معدالت اإلصاابت عامليًا، فقد تقرر إقامة حج هذا العام 
ا للراغبني يف أداء مناسك احلج ملختلف اجلنسيات من هـ أبعداد حمدودة جدًّ 1441

ومبا حيقق  ،ااملوجودين داخل اململكة، وذلك حرًصا على إقامة الشعرية بشكل آمن صحيًّ 



متطلبات الوقاية والتباعد االجتماعي الالزم لضمان سالمة اإلنسان ومحايته من مهددات 
 .(1)هذه اجلائحة، وحتقيًقا ملقاصد الشريعة اإلسالمية يف حفظ النفس البشرية إبذن هللا"

الضرورة اختاذ التدابري والربوتوكوالت الصحية ليس عبثًا، بل االلتزام ابلتدابري الوقائية من و 
مبكان كما رأينا مما حصل يف اتريخ وابء الكولريا من آاثر لتجاوزات بعض احلجاج وتساهل 
بعض املسؤولني، وقد فرضت اململكة مجلة من التدابري الوقائية من أجل محاية احلجاج 

من ضمن تلك املتطلبات فحص احلجاج والعاملني يف املشاعر قبل واحلفاظ على صحتهم، و 
والتأكد من عدم إصابتهم ابلوابء، واشرتاط خلو احلاج من  ،املشاعر املقدسةوصوهلم إىل 

وأال  يكون من كبار السن، وإخضاع احلجاج للحجر املنزيل بعد احلج  ،األمراض املزمنة
 .(2)وغريها من اإلجراءات

 اخلامتة:
 من احلج شهر يف مما كثري  يفتهم ملإنه ف ،وأجره احلج فضل املسلمني من اكثريً   فات لئنو 

  أفضل  أايم يف العمل »ما وسلم: عليه هللا صلى النيب فيها قال واليت واملكرمات، الفضائل
 وماله،  بنفسه خياطر خرج رجل إال اجلهاد، »وال قال: اجلهاد؟ وال قالوا: هذه؟« يف منها
 .(3)بشيء« يرجع فلم

هذه العشر املباركة، عسى فعلى املسلم أن حيرص على االجتهاد يف طاعة هللا تعاىل يف 
أن يكتبه هللا تعاىل مع الفائزين، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه 

 أمجعني.
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 : هـ 1441احلج والعمرة ومعايل وزير الصحة عن حج هذا العام ( املؤمتر الصحفي ملعايل وزير 2)
https://www.youtube.com/watch?v=xgzhuGS4CS8 

 (. 969البخاري ) خرجهأ( 3)

https://www.spa.gov.sa/2100944
https://www.youtube.com/watch?v=xgzhuGS4CS8

