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الخالصـــة //
تنتشر األمررا الوبائٌر يرً براد العررب نتٌجر ء لسروه ررويئم البٌئٌر والمناخٌر با اراي الرى انعردام وسرائ معالجر
التلوث الذي ٌحردث يرً مٌراأل األنئرار والجرداو ت وٌعتبرر وبراه النراعون مرن اورم تلرت األوبئر الترً كانرد ت رٌب سركان براد
العرب ت وقد اشرنا يً وذا البحث الى أقوا الرسو الكرٌم محمد "  " وأقروا ال رحاب "  " يرً وبراه النراعون .
كما تناولنا بالبحث أربع أنواع لوباه الناعون والتً كاند مشئورة يً ا سرام مرن سرن 431-48ور والترً أ رٌب يٌئرا
العدٌد من الشخ ٌاد المئم من امنئم حاب رسو هللا "  " وعدد من العلماه والمحدثٌن ت واثر ذلت على المجتمع .
الى ان وذا الوباه الناعون قد ٌنسب يً تسرمٌت الرى اسرم المدٌنر الترً ٌعرع يٌئرا أو نسرب الرى رف
وقد تم التو
تغلب علٌ كناعون الجارف نتٌج لكثرة من ماد يٌ او قد ٌنسب الى اسم شخص أ ٌب ب كناعون مسلم بن قتٌب ...
Abstract:
Epidemic diseases spread in the Arab countries as a result of the dreadful climactic and
environmental conditions in addition to the lack of means of treatment of pollution which
occurs in rivers and streams
Plague is considered one of the most vital diseases which affected Arab inhabitants we
have cited in this research the sayings of t5he prophet Muhammad(PBU) and his companion
my Allah show mercy upon them on the issues of plague.
The research deals with four kinds of plague which were dominant in Islam in the year
(18-132 AH.) by which ,many notable characters were affected including prophet Muhammad
companions and a number of scholars and orators and its influence on society.
It was concluded that the term plague is derived from the name of city it spreads in or a
feature distinguishing it like the sweeping plague because of the increasing number of victims
or it is ascribed to the name of person affected.

المقدمـــة
ٌعد الناعون من األوبئ التً كاند ت ٌب سكان باد العرب وال سٌما الذٌن ٌعٌشون يً مث تلت البٌئ ال حراوٌ  ,إذ
إن وسائ معالج التلوث كاند قلٌل ان لم تكن معدوم يً ذلت الوقد كما أن أكثر العنا رر الترً تسربب األمررا لئرا حاارنتئا
النبٌعٌ يً األنئار والترع والجداو التً كاند الم در الرئٌس والمئم لمٌاأل الشرب وان تعر تلت المٌاأل للتلوث برالجراثٌم قرد
الباننٌ والمعوٌ وتعزى عوام تلوث مٌاأل األنئار ال غٌرة والجداو إلرى اغتسرا
ٌؤدي بالنتٌج غالى انتشار األمرا خا
أشخاص م ابٌن بأمرا معٌن ياا عن غس المابس والمواد غٌر الن ٌف يٌئا . 4
ال ٌف
كما ٌعد المناخ أٌاا عاما رئٌسا يً البٌئ المسبب لألمرا اذ تؤثر تعلبات يً ال ح العام لأليراد وال سٌما يً ي
حٌث تتفاود درجاد الحرارة وكذلت تثار يٌ العوا ف الترابٌ والرملٌ التً لئا اثر كبٌر يً ح ا نسران ال سرٌما الم رابٌن
بأمرا الجئاز التنفسً وبذلت تسوه حتئم وتسبب لئم األمرا المزمن  ,وكذلت ال نغف عن دور الحٌواناد والحشرراد يرً
.
نع األمرا الوبائٌ  1تونتٌج لك ذلت حدثد العدٌد من األوبئ ومنئا الناعون
إن أومٌ المواوع متأتٌ من كون غٌر مردروس بشرك شرام إذ إن العدٌرد مرن األبحراث الترً انلعنرا علٌئرا قرد تناولرد
موااٌع متعلع بالنواحً السٌاسٌ واالقت ادٌ أو الفكرٌ لكننا لم نجد ويً حدود اناعنا مواوع ٌتنراو األوبئر الترً انتشررد
يً الع ر األمروي لرذا عزمنرا علرى دراسر ورذا المواروع عسرى أن نرأتً
يً أماكن مختلف من الدو العربٌ ا سامٌ وخا
بفكرة جدٌدة لدراس جانب مئم من جوانب الحٌاة العام للعرب ووو الجانب ال حً .
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وقرررررد تناولنرررررا بالبحرررررث أربعررررر مسرررررمٌاد رئٌسررررر لوبررررراه النررررراعون وذلرررررت لشرررررئرتئا والتفرررررا أغلرررررب العلمررررراه علٌئرررررا مرررررن
سن  431 _48و ووً ناعون عمواس  ,ناعون الجارف  ,ناعون الفتٌاد أو ناعون األشراف وناعون مسلم بن قتٌب
 ,وقررد أ ررٌب يررً وررذأل النررواعٌن العدٌررد مررن الشخ ررٌاد المئم ر مررن اررمنئم ررحاب رسررو هللا رارروان هللا علررٌئم وعرردد
من العلماه والمحدثٌن ,واثر ذلت على المجتمع إذ أن مرود العلمراه ٌعرد مرن عامراد ورات النراس ن ررا لردوروم الكبٌرر يرً رقرً
وتنور األمم ويً نشرر العلرم مرا برٌن النراس وقرد أكرد الرسرو الكررٌم ص يار العلمراه بعولر " أن هللا تعرالى ال ٌعرب العلرم
انتزاعا ٌنتزع من الناس  ,لكن ٌعبا بمود العلماه يإذا ماد العلماه اتخذ الناس رؤوسا جئاال يأيتوا بغٌر عِ لم يالوا وأارلوا
"  3ت وٌجدر بنا ا شارة إلى وقوع نراعون يرً المردائن سرن  6ور سرمً بنراعون شرٌروٌ  1تولكرن لرم نجرد إن أحردا مرن
 10ور يرً الكوير مراد يٌر المغٌررة برن شرعب ولرم
المسلمٌن قد أ ٌب ب  ,كما إن ونالرت مرا ٌشرٌر إلرى وقروع نراعون سرن
ماد زٌاد بن أبٌ بالكوي مرن شرئر
نعرف اسم ذلت الناعون أو عدد من ماد يٌ  ,وذكر ابن األثٌر يً حوادث سن  11و
رماان  ,وكان سبب موت ان كتب إلى معاوٌ إنً ابند لت يرً العررا بشرمالً وٌمٌنرً يارغر يأشرغلئا بالحجراز  ,يكترب لر
عدأل على الحجاز  ,يدعا عبد هللا بن عمر قائا  :اللئم اكفنا شر زٌاد  ,يخرجد ناعون على إ بع ٌمٌن يماد منئرا  1ت ومرن
المحتم ان لم ٌحدث ناعون يً تلت السن كمر ٌعم المننع وان زٌاد يعن وو الذي ماد يٌ .
وقررد تنلررب البحررث الرجرروع إلررى م ررادر متنوع ر يررً االخت رراص  ,ككتررب التررارٌ العررام ومنئررا كترراب تررارٌ خلٌف ر بررن خٌرران
د  110 ,ورررر  ,وكترررراب تررررارٌ األمررررم والملرررروت للنبررررري د 340 ,ورررر توكتررررب النبعرررراد والتررررراجم ومنئررررا كترررراب
النبعاد الكبررى البرن سرعد د  130 ,ور وكتراب الثعراد البرن حبران د  311 ,ور  ,والكترب المخت ر بالحردٌث
ومنئا كتاب مسند أحمد بن حنب د  114 ,و وذا با ااي إلى استخدام الم ادر الجغرايٌ وبع المراجع الحدٌث .

الوبــاء لغـــة-:
الوباه بالمد والع ر تالمرر العرام الرذي ٌفسرد لر الئرواه يتفسرد بر األمزجر واألبردان  1توالنراعون المرود مرن الوبراه
والجمع نواعٌن  6تقا ابن من ور العراهة بالكسر مث العرع الوباه وقراهة الباد وباؤورا تيرإذا قردمد برادا يمكثرد بئرا خمرس
عشرة لٌل يعد ذوبد عنت قراهة الباد  7توك ناعون وباه ولٌس العكس  8ت وقٌ ان مر الكثٌررٌن مرن النراس يرً جئر مرن
األر وغٌروا توٌكون مرائم نوعا واحدا بخاف سائر األوقاد يان أمراائم يٌئا مختلف . 9

أقوال الرسول ( صلى هللا علٌه واله وسلم ) فً الطاعون -:
جاه عن رسو هللا الكثٌر مرن األحادٌرث بخ روص ذلرت الوبراه وكثررة وقوعر توان سروف ٌكرون سرببا يرً مرود الكثٌرر مرن
الناس إذ قا ( صلى هللا علٌه واله وسلم )" يناه أمتً بالنعن والناعون"  40تيع الد الس ٌدة عائش ر النعرن العتر بالرمرا
قد عريناأل يما الناعون  ,يعا رسو هللا " غدة كغردة البعٌرر تخرر يرً المررا واآلبران "  44توقرا يرً حردٌث آخرر "النراعون
شئادة ألمتً ووخز أعدائكم مرن الجرن غردة كغردة ا بر تخرر مرن اآلبران والمررا مرن مراد منر مراد شرئٌدا ومرن أقرام بر كران
كالمرابن يً سبٌ هللا ومن ير من كان كالفار من الزحف "  41تومن المؤكد إن رسو هللا قا وذا الحدٌث يً من وم مررابنٌن
يً ثغور تجاأل العدو وعندما ٌعع الناعون ٌخلون أماكنئم وٌفرون وبذلت ٌكونون سببا يً وزٌم المسلمٌن ت وقا " لى هللا علٌر
ث آخر :
وآل وسلم" " :الناعون شئادة والمنعون شئٌدا "  43ت و َسأ رسو هللا أ حاب يً حدٌ ء
"من تعدون الشئٌد ؟ قالوا من قُت يً سبٌ هللا ت قا  :إن شئداه أمتً
 41ت
وقرا " رلى
إذا لعلٌ ت من قُت يً سبٌ هللا يئو شئٌد ت ومن غر يً سبٌ هللا يئو شئٌد ت ومن قتل الناعون يئو شرئٌد "
ث
هللا علٌ وآل وسلم" "ومن ماد يً سبٌ هللا يئو شئٌد ت ومرن مراد يرً نراعون يئرو شرئٌد "  41ت وبرٌّن رسرو هللا يرً حردٌ ء
آخر أن وذا الوباه قد ٌرسل هللا تبارت وتعالى نعم وععوب على من ٌشاه من الع اة من عبٌدأل وكفر مرنئم ت أو قرد ٌرسرل شرئادة
ورحم ُ لل الحٌن إذ قا " :ان كان عذابا ٌبعث هللا على من ٌشاه يجعل هللا رحم للمؤمنٌن يلرٌس مرن عبرد ٌعرع النراعون يٌمكرث
يً بلدأل ابرا ٌعلم ان لن ٌ ٌب ا ما كتب هللا ل إال كان ل مث أجر الشئٌد "  46ت كما أن رسو هللا " لى هللا علٌ وآل
وسلم" نئى عن الخرو من األر التً يٌئا ناعون أو الدخو إلٌئا بعول " :إذا كان بالبلد الذي انتم ب يا تخرجوا ت وإذا كان
ببلد يا تدخلوأل " . 47
وقد أراد رسو هللا بذلت أن ال تخرجوا من البلد إذا كان يٌ الناعون
كأنكم ت نون إن الفرار من قدر هللا تعالى ٌنجٌكم من هللا وأراد بعول أذا كان
ببل ءد يا تدخلوأل إن معامكم بالمواع الذي ال ناعون يٌ اسكن ألنفسكم وأنٌب
لعٌشكمت ولٌس ونالت شت يً إن ٌان النفس عن المكروأل واجب تولكن جاه
النئً عن الخرو يً وذا الحدٌث لئا ٌنعاد ا نسان إلى سوه االعتعاد بان ٌعو لوال دخولً يً وذا المكان لم نرز برً مكرروأل
ث آخر ان من عامراد السراع إذ قرا  " :مرن اقترراب
تولو خرجد من ذلت المكان لما أ ابنً ارر  .وعدّأل رسو هللا يً حدٌ ء
الساع إذا كثر الفالج ومود الفجاهة "  48ت وذكر أن رسو هللا " لى هللا علٌ وآل وسلم" دعا هللا – عز وج أن ال ٌجع بأس
أمت بٌنئم ت وان ٌكون موتئم بما ٌوجب لئم الشئادة واألجر كما يً الحدٌث الشرٌف " اللئرم اجعر ينراه أمترً يرً سربٌلت برالنعن
والناعون "  49توحعٌع األمر إن رسو هللا لم ٌكن ٌرٌد
المت أن ٌ ٌبئا الارر أو األذىتولكن أن الٌكون موتئم بسبب االقتتا يٌما بٌنئم
على أمور الدنٌا تإذ تمنى موتئم شئداه ووم ٌجاودون أعداه ا سام تأو ابرٌن
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محتسبٌن أجروم على هللا إذا ح بئم الباه كما جاه يً حدٌث رسو هللا " ...المنعرون شرئٌد"  10توان مرن ٌجرزع مرن النراعون
وٌفر من يلٌس بداخ يً معنى وذا الحدٌث.

أقوال الصحابة فً الطاعون -:
ونالت الكثٌر من أقوا ال حاب يً وذا المر يمن بٌن وؤاله معاذ بن جب قا سمعد رسو هللا " رلى هللا علٌر وآلر وسرلم"
ٌعو  ":ستئاجرون إلى الشام يٌفتح لكم وٌكون يٌكم داه كالدم أو كرالحز ٌأخرذ بمررا الرجر ٌستشرئد هللا بر أنفسرئم وٌزكرً بئرا
أعمالكم"  14ت اللئم إن كند تعلم أن معاذ بن جب سمع من رسو هللا " لى هللا علٌر وآلر وسرلم" يأعنر ورو وأور بٌتر الحر
األوير يأ ابئم الناعون  11ت وذكر ابن سعد قو معاذ بن جب لما سأل الناس أن ٌريع عنئم وذا الرجز " :ان لٌس برجز ولكن
دعوة نبٌكم " لى هللا علٌ وآل وسلم" ومود ال الحٌن قبلكم وشئادة ٌختص هللا بئرا مرن شراه مرنكم ت اللئرم أد آ معراذ ن رٌبئم
األويى من وذأل الرحم ت ينعن ابناأل ثم نعند امرأتاأل يئلكتا ونعن وو يرً النئاٌر يرً إ ربع يجعر ٌم رئا بفٌر وٌعرو  :اللئرم
أنئا غٌرة يبارت يٌئا يأنت تبارت يً ال غٌر "  13ت ويً رواٌ ان كان ٌعرو " :مرا ٌسررنً أن لرً بئرا حمرر الرنعم "  11تويرً
رواٌ أخرى ان كان ٌن ر إلٌئا ثم ٌعب ئر كف ثم ٌعو " :ما أحب أن لً بما يٌت شٌئا من الدنٌا" . 11
ّ
حنر
وقا أبو عبٌدة بن الجرا سمعد رسو هللا " لى هللا علٌ وآل وسلم" ٌعرو  " :ومرن ابرتاأل هللا برباه يرً جسردأل يئرو لر
 16 "...ت وخنب أبً عبٌدة يً الناس يعا  " :أٌئا الناس أن وذا الوجع رحم ربكم ودعروة نبرٌكم ت ومرود ال رالحٌن قربلكم وان
أبا عبٌدة سأ هلل أن ٌعسم ل من ح "  17ت أما عوف بن مالت يكان ٌعو ٌ" :ا ناعون خذنً إلٌت يعالوا ألٌس قد سمعد رسو
هللا " لى هللا علٌ وآل وسلم" ٌعو المسرلم كران خٌررا لر قرا  :بلرى ولكنرً أخراف سرتا ت أمرارة السرفئاه ت وبٌرع الحكرم ت وكثررة
الشرن ت وقنٌع الرحم ت ونشوا ٌنشؤن ٌتخذون العرآن مزامٌر ت وسفت
الدم "  18ت أما عمرو بن العاص يكان ل رأي أخر يً الناعون خالف يٌ رأي ال حاب يعنردما وقرع النراعون يرً الشرام خنرب
يً الناس يعا  " :إن وذا الناعون رجس يتفرقوا عن يً وذأل الشعاب ويً وذأل األودٌ "  19ت يبلغ قولر ورذا شررحبٌ برن حسرن
يغاب وجاه ٌجر ثوب معل نعلٌ بٌدأل ت يعا " حبد رسو هللا " رلااهلل علٌر وآلر وسرلم" وعمررو أار مرن حمرار أولر ت
ولكن رحم من ربكم ودعوة نبٌكم ومود ال الحٌن قبلكم " . 30

أولا
34

ناعون َع َمواس :
نسب وذا الناعون إلى قرٌ َع َمواس ألن بدأ منئا ثم انتشرر يرً الشرام تالمعردس نسرب النراعون إلٌئرا لكونر بردأ يٌئرا ت
وقٌ سمً بناعون عمواس ألن عم الناس وتواسوا من ت وكان ذلت يً عئد الخلٌف عمرر برن الخنراب سرن 48ور مراد يٌر
قراب خمس وعشرون ألف من بٌنئم الكثٌر من ال حاب ووو أو ناعون يً ا سام  33ت وقد رثى خشٌش الكندي  31تموتى
عمواس بعول :
حصان بالجزع من َع َمواس
ُرب خرق قبل الهالل وبٌضا
ثم أضحوا فً عز دار إٌناس
قد لقوا هللا غٌر بـاغ علٌهم
()53
وكنا فً الموت أهل تأسً
فصبرنا لهم كما علــم اللــه
31

1

وأشــهر مــن مــات فٌـه :
 -0بالل بن أبً رٌاح التمٌمً :
اسلم قدٌما وعرذب يرً هللا ت وشرئد بردرا والمشراود كلئرا ت روي عرن النبرً " رلى هللا علٌر وآلر وسرلم" ت روى عنر :
أسام بن زٌد و أبو بكر وعمر بن الخناب وأبو إدرٌس الخوالنً  36ت قٌ إن أبو بكر اشتراأل بخمس أوا ت يكران عمرر
بن الخناب ٌعو " :أبو بكر سرٌدنا واعتر سرٌدنا براال " أقرام مرع أبرو بكرر حترى مراد يرأذن لر عمرر بالتوجر إلرى الشرام
مجاودا يماد بئا يً ناعون عمواس . 37
 -0الحارث بن هشام المخزومً :
من يااه ال حاب وخٌاروم اسلم بعد يتح مك وحسن إسام
وشئد يح واجنادٌن وماد بالشام يً ناعون عمواس . 39

38

ت قدم على أبو بكر المدٌنر ت يخرر غازٌرا إلرى الشرام

 -5حذافة بن نصر بن غانم القرشً ألعدوي :
مرررن رورررن عمرررر برررن الخنررراب ت أدرت النبرررً " رررلى هللا علٌررر وآلررر وسرررلم" وشرررئد يرررتح الشرررام ت مررراد بنررراعون
عمواس . 10
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 -4سلمه بن نصر بن غانم القرشً ألعدوي :
أدرت النبً " لى هللا علٌ وآل وسلم" وشئد يتو الشام ماد يً ناعون عمواس

14

.

 -3سهٌل بن عمرو بن عبد شمس :
روى عن النبً " لى هللا علٌ وآل وسلم" ت خر من مك إلى حنٌن مع النبً " لى هللا علٌ وآل وسلم" وورو
على شرك يأسلم بالجعران  11ت وأعناأل رسو هللا " لى هللا علٌ وآل وسلم" مرن غنرائم حنرٌن مائر مرن ا بر ترويً
بالشام يً ناعون عمواس . 13
 -6شرحبٌل بن حسنة
شرحبٌ بن عبد هللا بن المناع ت مرن أ رحاب رسرو هللا " رلى هللا علٌر وآلر وسرلم" وغرزا معر غرزواد ت كران احرد
األمراه الذٌن ععد لئم أبو بكر على الشام ولم ٌزا والٌا علرى بعر نرواحً الشرام لعمرر برن الخنراب إلرى أن مراد يرً
ناعون عمواس  11ت ول من العمر  67سن . 11
 -7صخر بن نصر بن غانم القرشً ألعدوي :
أدرت النبً " لى هللا علٌ وآل وسلم" وشئد الٌرموت توقٌ ان ماد يً ناعون عمواس

16

 -8صخٌر بن نصر بن غانم القرشً ألعدوي :
أدرت النبً " لى هللا علٌ وآل وسلم" وخر إلى الشام مجاودا يماد يً ناعون عمواس

17

 -9عامر بن الحارث ( أبو مالك األشعري ) :
حابً ماد يً ناعون عمواس

18

.
.

.

 -02عامر بن عبد هللا ( أبو عبٌد بن الجراح ) :
أم من بنً الحارث بن يئر ت روي عن عمر بن الخناب وشئد بدر ووو ابن إحدى وأربعرٌن
عمواس  10ت ووو ابن  18س ن . 14

19

ت مراد يرً نراعون

 -44عامر بن غٌالن بن سلمه بن قٌس غٌالن الثقفً :
اسلم قب أبٌ وواجر إلى النبً " لى هللا علٌ وآل وسلم" و حب ت وكان من الشعراه قردم مرع خالرد برن الولٌرد يرً
الفتو ا سامٌ وماد يً ناعون عمواس . 11
 -41عبد الرحمن بن معاذ بن جبل األنصاري :
أدرت النبً " لى هللا علٌ وآل وسلم" ت وشئد الٌرموت وماد يً ناعون عمواس سن 48و

13

.

 -05عبد هللا بن سهٌل بن عمرو بن عبد شمس (أبً جندل) :
اسلم قدٌما بمك يحبس أبوأل وأوثع يً الحدٌد ومنعر مرن الئجررة  11ت وبعرد رلح الحدٌبٌر قردم أبرو جنرد إلرى المدٌنر
علرى عئررد رسررو هللا " ررلى هللا علٌر وآلر وسررلم" ولررم ٌررز ٌغرزو وٌجاوررد معر وبعرردأل حتررى مرراد بالشررام يررً نرراعون
عمواس . 11
ِ -41ع ْنبة بن سهٌل بن عمرو بن عبد شمس :
اسلم مع أبٌ وخر إلى الشام مع مجاودا يماد بناعون عمواس

16

.

 -03الفضل بن العباس بن عبد المطلب:
حب ت روى عن النبً أحادٌث ت روي عن  :أخوأل عبد هللا
ابن عم الرسو " لى هللا علٌ وآل وسلم" وردٌف ل
وأبو ورٌرة وربٌع بن الحارث  17ت غزا مع رسو هللا " لى هللا علٌر وآلر وسرلم" مكر وحنٌنرا وشرئد حجر الروداع
 18ت وكان الفا ٌ ب الماه يً غس رسو هللا واألمرام علرً "علٌر السرام" ٌغسرل ونرز الفار علرى قبررأل  19ت
ماد يً ناعون عمواس ول من العمر اثنان وعشرون سن . 60
 -06معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس :
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من خٌار ال حاب ت قا النبً " لى هللا علٌ وآل وسلم"  " :اعلم أمترً برالحا والحررام معراذ برن جبر "  64ت بعثر
الرسو إلى الٌمن لٌعلم أولئا السنن  61ت خر من المدٌن إلى الشام غازٌا يماد بناعون عمواس . 63
ٌ -47زٌد بن أبً سفٌان بن حرب :
اسلم ٌوم يتح مك ت وشئد مع رسو هللا " لى هللا علٌ وآل وسلم" حنٌنا يأعناأل الرسو من الغنائم مائ مرن ا بر
وأربعٌن أوقٌ  61ت ععد ل أبو بكر مع أمراه الجٌوش على الشام ت ويً زمن عمر بن الخناب تولى دمش يلم ٌز بئا
حتى ماد يً ناعون عمواس . 61

ثانٌا ا
طاعون الجارف
سمً بذلت لكثرة من ماد يٌر مرن النراس  ,وسرمً المرود جاريرا الجتراير النراس وسرمً السرٌ جاريرا الجراير علرى وجر
االر  ,والجرف الغرف من وج األر وكشح ما علٌئا  66ت وقع وذا الناعون يً الب رة يً أٌام عبد هللا بن الزبٌر سن
 66و ويً رواٌ أخرى سن  66و وكان شدٌدا إذ ماد يً ثاث أٌام ك ٌوم سبعون ألف  ,من بٌرنئم ثمرانون ابنرا ألنرس
بن مالت  66ت وكذلت ماد لعبد الرحمن بن أبً بكرة أربعون ولدا  66ت وأشئر من ماد يٌ :
 -0ظالم بن عمرو بن سفٌان (أبو األسود الدؤلً ) :
تابعً ثع ت وشاعر مجٌد  69ت ووو أو من تكلم يً النحو أخذأل من األمام علً "علٌ السام" وألف كتابا يٌ يً والٌ زٌراد
بن أبٌ  70ت ماد يً ناعون الجارف سن 69و . 74
 -0قٌبصة بن حرٌث األنصاري :
روي عن سلم بن المحب ت روى عن الحسن الب ري ت ماد يً ناعون الجارف سن 67و

71

.

ثالثا ا :
طاعون الفتٌات (األشراف ) :
حدث ناعون الفتٌاد يرً شرئر شروا سرن 87ور ت وسرمً برذلت ألنر بردأ يرً العرذارى والجرواري يرً الب ررة و واسرن
والكوي وبالشام أٌاا ت وكان ٌعا ل ناعون األشراف وذلت لكثرة من ماد يٌ من األشراف . 73
وأشئر من ماد يٌ :
 -0أمٌة بن عبد هللا بن خالد بن أسٌد بن أبً العٌص القرشً :
روى عررن عبررد هللا بررن عمررر ت وروى عنر  :عبررد هللا بررن أبررً بكررر وعمرررو بررن عبررد هللا والمئلررب بررن أبررً
خراسان لعبد الملت بن مروان سن 71و  71ت وتويً يً سن 87و  76ت يً ناعون الفتٌاد . 77
 -0عبد هللا بن مطرف بن الشخٌر :
دو من النبع الثالث تكنٌت أبو جزه روى عن أبً بررزةت روى عنر حمٌرد برن ورا
. 79

ررفرة

71

ت تررولى

 78ت مراد بالنراعون سرن 87ور

رابعا ا :
طاعون مسلم بن قتٌبة :
وقع وذا الناعون يً سن 434و يً شئري شعبان ورماان واقلرع يرً شرئر شروا ت وكران ٌح رى يرً سرك المربرد يرً
الب رة ك ٌوم ألف جنازة  80ت وأشئر من ماد يٌ :
 -0أٌوب بن أبً تمٌمة كٌسان األمام البصري :
كان من الموالً سمع عمرو بن سلم الجرمً وأبا العالٌ الرٌاحً وسعٌد برن جبٌرر وأبرا قابر وابرن سرٌرٌن قرا عنر الحسرن
الب ري "أٌوب سٌد أو الب رة " ماد يً الناعون سن أحدى وثاثٌن ومائ ول ثاث وستون سن . 84

الخـاتمــــة :
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وبعد أن تمد دراس وذأل المحاور األربع الرئٌسٌ ال بد من ذكر أوم النتائج التً تو لنا الٌئا -:
الوبائٌ يً باد العرب بسبب سوه ررويئم البٌئٌر والمناخٌر با اراي إلرى انعردام وسرائ معالجر

 -4تنتشر األمرا
التلوث .
 -1ورد عن رسو هللا" لى هللا علٌ وآل وسلم" الكثٌر من األحادٌث حو وذا الوباه و فت وأجر من ٌمرود بر وورو
ررابر محتسررب يررأن لر مثر أجررر الشررئٌد ت وكررذلت تأكٌررد الرسررو الكرررٌم " ررلى هللا علٌر وآلر وسررلم" علررى عرردم
الخرو من البلد الذي يٌ ناعون أو الدخو إلٌ حفا ا على سام المسلمٌن .
 -3أ ٌب ب العدٌد من حاب رسو هللا " لى هللا علٌ وآل وسلم" الذٌن رووا حدٌث الشررٌف عنر مباشرر ءة وكرانوا
قادة للفتح أو مجاودٌن يً سبٌ هللا كمعاد بن جب وأبً عبٌدة الجرا والفا بن العباس بن عبد المنلرب ت وكرذلت
إ اب بع العلمراه والمحردثٌن ت ممرا ٌرنعكس سرلبا علرى المجتمرع حٌرث إن مرود العلمراه ٌُعر ّد مرن عامراد ورات
الناس .
 -1تسمى النواعٌن نسب إلى المدٌن التً تعع يٌئا كناعون َع َمواس ت أو نسب إلى رف تت رف بئرا كنراعون الجرارف
لكثرة من ماد يٌ اذ بلغ عدد من مراد يرً ثاثر اٌرام يعرن اكثرر مرن  100ألرف شرخص ت أو نسرب إلرى شخ رٌ
مئم تئلت يٌئا كناعون شٌروٌ أو ناعون مسلم بن قتٌب
 -1وقع الناعون يً العدٌرد مرن المردن كالب ررةت والكوير ت و واسرن توالشرام ولكننرا لرم نجرد مرا ٌشرٌر إلرى انر وقرع يرً
المدٌن أو مك مما ٌؤكد ع م وقدسٌ واتٌن المدٌنتٌن ت وان هللا تعالى قرد كرمئمرا عرن سرائر المردن ا سرامٌ برأن
جعلئما أمانا لمن دخلئما.
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 -00ال نعانً  :الم نف  , 11 ,ص 136؛الئٌثمً  :مجمع الزائد  0ت ص411.
-04النبعاد الكبرى  6 ,تص 466؛ الئٌثمً  :مجمع الزوائد  0 ,ت ص. 416
 , 3ص624.
 -03الئٌثمً  :مجمع الزوائد 0 ,تص 411؛المتعً الئندي  :كنز العما
 -01ابررن حنبرر ت أبررو عبررد هللا احمررد بررن محمررد البغرردادي د 031 ,ورر مسررند احمررد بررن حنبرر  ,مؤسسرر قرنبرر م ررر ,
د/د  1تص  166؛ ابررررن حبرررران  :,الثعرررراد  ,تحعٌرررر شرررررف الرررردٌن أحمررررد  ,دار الفكررررر  ,بٌرررررودتن  1661 , 1م
 0ت ص . 016
 -06ابن حنب :مسندت 1تص161.
 -06ابرررن حنب :مسرررند1 ,ت ص 166؛ ابرررن عسررراكر  ,أبرررو العاسرررم علرررً برررن الحسرررن برررن وبررر هللا الشرررايعً د 161 ,وررر :
 6ت ص . 126
تارٌ دمش الكبٌر  ,تحعٌ علً شٌري  ,دار الفكر  ,بٌرود  1311 ,و
 -06ابن حنب  :مسند  6ت ص04.-00
 -06الئٌثمً  :مجمع الزوائد  0 ,تص 410؛ المتعً الئندي  :كنز العما ت  3تص. 624
 -42الئٌثمً مجمع الزوائد 3 .ت ص624.
َ -41ع َمررواس  :بفررتح العررٌن والمررٌم وآخرررأل سررٌن مئمل ر تقرٌ ر مررن قرررى الشررام بررٌن الرمل ر وبٌررد المعرردس علررى سررت أمٌررا مررن
الرملررررر ٌ -ررررراقود الحمررررروي تشرررررئاب الررررردٌن أبرررررو عبرررررد هللا د ت616وررررر :معجرررررم البلررررردان تتحعٌررررر محمرررررد أمرررررٌن
الخانجًت منبع السعادة تم ر تن 1ت1626م ت 3تص116.
 -40النرررووي  ,أبرررو زكرٌرررا ٌحٌرررى برررن شررررف برررن مرررري د 666 ,وررر  :شرررر النرررووي علرررً رررحٌح مسرررلم  ,دار الكتررراب
1تص 126؛ الرررذوبً  ,شرررمس الررردٌن محمرررد برررن احمرررد برررن عثمررران د636 ,
العربرررً  ,بٌررررود  ,ن 1326 , 0وررر
وررر سرررٌر أعرررام النرررباه ,تحعٌررر شرررعٌب االرنرررؤون وحسرررٌن األسرررد  ,مؤسسررر الرسرررال  ,بٌررررود  ,ن 1314 , 6وررر
, 1 ,ص. 04
رررحٌح مسرررلم 1 ,ت ص 126 , 121؛الشرررٌرازي  ,ررردر الررردٌن السرررٌد علرررً خررران د  1102 ,وررر
 -44النرررووي  ,شرررر
 :الدرجاد الريٌع يً نبعاد الشٌع  ,مكتب شرٌعد  ,قم  ,ن 1466 , 0و  ,ص. 114
 -43خشررررٌش الكنرررردي :ووررررو احررررد المعرررراتلٌن اررررمن ررررفوف الجررررٌش ا سررررامً المجاوررررد يررررً الشررررام -ابررررن عسرررراكر:تارٌ
دمش ت 16تص461.
 -41ابن عساكر:تارٌ دمش ت 16تص461.
 -46ابرررن حجرررر  ,شرررئاب الررردٌن احمرررد برررن علرررً العسرررعانً د610,وررر  :تئرررذٌب التئرررذٌب  ,دار الفكرتبٌررررود  ,ن1ت
 1ت ص.331
 1323و
 -46ابرررن حجرررر  :يرررتح البررراري  ,تحعٌررر يرررؤاد عبرررد البررراقً ومحرررب الررردٌن الخنٌرررب  ,دار المعريررر  ,بٌررررود  1466 ,وررر
ت 6ت ص . 66
 -46ابررررن سررررعد  :النبعررررادت 1تص 333؛الحرررراكم النٌسررررابوريتمحمد بررررن عبررررد هللا دت321ورررر :المستدرت علررررى ال ررررحٌحٌن
تتحعٌررررر م رررررنفى عبرررررد العرررررادر عنرررررا ت دار الكترررررب العلمٌررررر تبٌرودتن 1ت1662م ت 4تص066؛المباركفوري:تحفررررر
االحوذيت 6تص064.
 -46ابن سعد  :النبعاد ت 1تص 111؛ الشٌبانً ت احمد بن عمرو بن الاحات د ت 187و  :اآلحاد والمثانً ت تحعٌ باسم
احمد الجوابرة ت دار الراٌ ت الرٌا تن 4ت 4994م ت 1تص 11؛ ابن عساكر  :تارٌ دمش 44تص. 196
يٌ
440

مجلة جامعة كربالء العلمية – المجلد الثامن – العدد األول  /أنساني 0202 /
 -10ابن عساكر  :تارٌ دمش ت 41تص 111؛ ابن حجر  :ا اب يً تمٌٌز ال حاب ت تحعٌ الشٌ عاد احمد بن عبد
الموجود ت دار الكتب العلمٌ ت بٌرود ت ن 4ت 4141و ت 1تص. 37
 -14ابن عساكر  :تارٌ دمش ت 11تص 431؛ ابن حجر  :ا اب ت 3تص. 419
 -11ال ِجعرّ ان :بكسر أول وتشدٌد الراه مواع بٌن مك والنائف ووً إلى مك اقرب تنزلئا النبً عندما رجع من غزاة حنٌن
وقسم يٌئا الغنائم ثم أحرم منئا ول يٌئا مسجدٌ -اقود الحموي :معجم البلدان ت 1تص411.
 -13ابن سعد  :النبعاد ت 1تص 113؛ النبرانً ت أبو العاسم سلٌمان بن احمد د ت 360و  :المعجم الكبٌر ت تحعٌ حمدي
ت ن 1ت  4983م ت 6تص. 144
عبد المجٌد السلفً ت مكتب العلوم والحكم ت المو
 -11ابن سعد  :النبعاد ت  1تص 418؛ الحاكم النٌسابوري  :المستدرت على ال حٌحٌن ت 3تص. 171
 -11ابن خٌان :نبعاد خلٌف بن خٌان ت تحعٌ الدكتور سئٌ زكار ت دار الفكر ت بٌرود ت 4141و ت ص. 18
 -16ابن عساكر  :تارٌ دمش ت 13تص176.
 -17الم در نفس ت 11تص6.
 -18ابن حجر  :تعرٌب التئذٌب ت تحعٌ م نفى عبد العادر عنا ت دار الكتب العلمٌ ت بٌرود ت ن 1ت 4141و ت
4تص. 131
 -19ابن سعد  :لنبعاد ت 7تص 381؛ الشٌبانً  :اآلحاد والمثانً ت 4تص 484؛ النبرانً  :المعجم الكبٌر ت 4تص411.
 -10ابن خٌان  :النبعاد  ,ص 61؛ ابن حبان  :مشاوٌر علماه األم ار  ,تحعٌ م  ,يا ٌشئر  ,دار الكتب العلمٌ ,بٌرود ,د
/ن ت 1616م ص 06؛ الباجً  ,أبو الولٌد سلٌمان بن خلف بن سعد د 363 ,و  :التعدٌ والتجرٌح  ,تحعٌ د .أبو
لباب حسٌن  ,دار اللواه للنشر والتوزٌع  ,الرٌا  ,ن  1666 , 1م  4ت ص1111.
 -14ابن سعد  :النبعاد  6 ,تص  461؛النبرانً  :المعجم الكبٌر , 1 ,ص 111.
 -11ابن عساكر  :تارٌ دمش ت 16تص87.
 -13الم در نفس ت 31تص138.
 -11ابن خٌان  :النبعاد  ,ص 111؛ الحاكم النٌسابوري  :المستدرت على ال حٌحٌن  4 ,ت ص .066
 -11ابن سعد :النبعادت 6تص321.
 -16ابن حجر :اال اب ت 3تص612.
 -16ابرررن أبرررً حررراتم  ,أبرررو محمرررد عبرررد الررررحمن برررن محمرررد الررررازي د 406 ,وررر  :الجرررر والتعررردٌ  ,دار إحٌررراه الترررراث
 6تص 64؛ ابررررن عسرررراكر  :تررررارٌ دمشرررر  36 :تص  40؛المررررزي  ,أبررررو
العربررررً  ,بٌرررررود  ,ن 1406 , 1ورررر
الحجررررا ٌوسررررف بررررن الزكررررً عبررررد الرررررحمن د 630 ,ورررر  :تئررررذٌب الكمررررا  ,تحعٌرررر  ,د بشررررار عررررواد معررررروف ,
مؤسس الرسال  ,بٌرود 1662 ,م  04ت ص044.
 -16ابن سعد  :النبعاد  3 ,تص  6؛ الشٌرازي  :الدر جاد الريعٌ  ,ص. 134-130
 -16الشٌرازي  :الدر جاد الريعٌ  ,ص. 134
 -62ابرررن سرررعد  :النبعررراد 6 ,تص 466؛ ابرررن أبرررً حررراتم  :الجرررر والتعررردٌ 6 ,تص 64؛ ابرررن عسررراكر  :ترررارٌ دمشررر
 36 ,تص 40؛ المزي  :تئذٌب الكما  04 ,ت ص. 044
 -61الذوبً  :دو ا سام  ,منشوراد مؤسس االعلمً  ,بٌرود  1616 ,م ص. 6
 -60ابن حجر :ا اب ت 4تص306؛المجلسً :بحار األنوارت 63تص106.
 -64ابن خٌان  :تارٌ ت ص 96؛ الشٌبانً  :اآلحاد والمثانى ت 3تص 141؛ ألمجلسً  :بحار األنوار ت 71تص 416؛
المباركفوري  :تحف األحوذي ت 9تص. 191
 -61ابن سعد  :النبعاد ت 7تص 106؛ ابن خٌان  :تارٌ ت ص. 39
 - 61ابن سعد  :النبعاد ت ت 7تص 106؛ ابن عساكر  :تارٌ دمش ت 61تص. 110
حٌح مسلم 1 ,ت ص121.
 -66النووي  ,شر
 -67المزي  :تئذٌب الكما  4 ,ت ص 466؛ الذوبً  :سٌر أعام النباه 4تص321.
حٌح مسلم 1 ,ت ص126.
 -68النووي  ,شر
 -69الباجً  :التعدٌ والتجرٌح  0 ,تص 610؛ الذوبً  :سٌر أعام النباه  3 ,ت ص. 33
 -62ابررن عسرراكر  :تررارٌ دمشرر  01 ,تص 012؛ ابررن خلكرران  ,أبررو العبرراس شررمس الرردٌن احمررد بررن محمررد بررن أبررً بكررر
د 661 ,ورررر ويٌرررراد األعٌرررران وأنبرررراه أبنرررراه الزمرررران  :تعرررردٌم محمررررد عبررررد الرررررحمن المرعشررررلً  ,دار إحٌرررراه التررررراث
العربً  ,بٌرود  ,ن 1666 , 1م , 1ص. 331
 -61الباجً  :التعدٌ والتجرٌح  0 ,تص 610؛ ابن عساكر  :تارٌ دمش  01 ,ت ص. 012
 -60ابن حبان  :الثعاد 1 ,تص 416؛ ابن حجر  :تئذٌب التئذٌب 6تص. 41
حٌح مسلم 1 ,ت ص 121.
 -64النووي  ,شر
 - 71ابن حبان  :الثعاد 3 ,تص , 32الذوبً  :سٌر أعام النباه 3 :تص.131
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 -61النبررررري تأبررررو جعفررررر محمررررد بررررن جرٌررررر د 412 ,ورررر  :تررررارٌ األمررررم والملرررروت  ,مراجعرررر نررررواف الجرررررا  ,دار
ومكتبرررر الئررررا  ,ن 0224 ,1م 4ت ص 1163؛ ابررررن كثٌررررر ت عمرررراد الرررردٌن أبررررو الفررررداه إسررررماعٌ بررررن عمررررر د,
 663ورررر  :البداٌرررر والنئاٌرررر  ,دار النٌرررر للنباعرررر  ,الجٌررررزة  ,ن 1ت 1644م 6ت ص 11؛ابررررن تغررررري بررررردي ,
جمررررا الرررردٌن أبررررو المحاسررررن االتررررابكً د 663 ,ورررر  :النجرررروم الزاورررررة يررررً ملرررروت م ررررر والعرررراورة  ,المؤسسرررر
الم رٌ العام للتألٌف والنشر  ,العاورة  ,د/ن ت 1664م  1ت ص. 161
 -66ابن حبان  :مشاوٌر علماه األم ار  ,ص 61؛ ابن تغري بردي  :النجوم الزاورة  1 ,ت ص. 013
 -66ابن حبان  :الثعاد  3 ,ت ص. 32
 -66ابن خٌان:النبعادتص416؛ابن حبان:الثعادت 1تص6.
 -66ابن حجر:تعرٌب التئذٌبت 1تص141.
حٌح مسلم 1 ,ت ص 126.
 -62النووي  ,شر
 -84الذوبً :تذكرة الحفا ت مكتب الحرم المكًتالسعودٌ تد/د تص. 434-430

المصـــــادر والمراجع
 ابن األثٌر ت عز الدٌن أبً الحسن علً بن أبً الكرم الشٌبانً د ت 630 -4الكام يً التارٌ ت تحعٌ علً شٌري ت دار إحٌاه التراث العربً ت بٌرود ت ن 4ت 1001م .
 الباجً ت أبو الولٌد سلٌمان بن خلف بن سعد د ت 171و -1التعدٌ والتجرٌح ت تحعٌ د .أبو لباب حسٌن ت دار اللواه للنشر والتوزٌع ت الرٌا ت ن 4ت 4986م .
 ابن تغري بردي ت جما الدٌن أبو المحاسن األتاٌكً د ت 871و -3النجوم الزاورة يً ملوت م ر والعاورة ت المؤسس الم رٌ العام للتألٌف والنشر ت العاورة ت 4963م .
 ابن حجر ت شئاب الدٌن احمد بن علً العسعانً دت811و -1ا اب يً تمٌٌز ال حاب ت تحعٌ الشٌ عاد احمد بن عبد الموجود ت دار الكتب العلمٌ ت بٌرود ت ن 4ت 4141و
.
 -1تئذٌب التئذٌب ت دار الفكر ت ن 4ت 4101و .
 -6تعرٌب التئذٌب ت تحعٌ م نفى عبد العادر عنا ت دار الكتب العلمٌ ت بٌرود ت ن 1ت 4141و .
 -7يتح الباري ت تحعٌ يؤاد عبد الباقً ومحب الدٌن الخنٌب ت دار المعري ت بٌرود ت 4379و .
 ابن أبً حاتم ت أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي دت 317و -8الجر والتعدٌ ت دار أحٌاه التراث العربً ت بٌرود ت ن4ت 4371و .
 الحاكم النٌسابوري ت محمد بن عبد هللا دت101و -40المستدرت على ال حٌحٌن ت تحعٌ م نفى عبد العادر عنا ت دار الكتب العلمٌ ت بٌرود ت ن4ت 4990م .
الح فكً ت عاه الدٌن دت 4088و
 -44الدر المختار ت دار الفكر ت بٌرود ت ن 4ت 4141و .
ابن حنب ت أبو عبد هللا احمد بن محمد البغدادي دت 114و
 -41مسند احمد بن حنب ت مؤسس قرنب ت م ر ت د/د .
ابن حمٌد ت أبً محمد عبد
بحً البدري السامرائً ومحمود محمد خلٌ ت مكتب النئا العربٌ ت
 -43المنتخب من مسند عبد بن حمٌد ت تحعٌ
ن 4ت 4988م .
ابن حبان ت أبو حاتم محمد بن احمد التمٌمً د ت311و
 -41الثعاد ت تحعٌ شرف الدٌن احمد ت دار الفكر ت ن 4ت 4971م .
حٌح ابن حبان ت تحعٌ شعٌب األرنؤون ت مؤسس الرسال ت بٌرود ت ن 4ت 4993م .
-41
 -16مشاوٌر علماه األم ار ت تحعٌ م .ياٌشئمر ت دار الكتب العلمٌ ت بٌرود ت 4919م .
-47
-48
-49
-10

ابن خٌان ت أبو عمرو خلٌف بن أبً وبٌرة اللٌثً دت 110و
تارٌ خلٌف ابن خٌان ت تحعٌ سئٌ زكار ت دار الفكر ت بٌرود ت 4141و .
نبعاد خلٌف بن خٌان ت تحعٌ الدكتور سئٌ زكار ت دار الفكر ت بٌرود ت 4141و .
الذوبً ت شمس الدٌن محمد بن احمد بن عثمان د ت 718و
تذكرة الحفا ت مكتب الحرم المكًتالسعودٌ تد/د .
دو ا سام ت منشوراد مؤسس األعلمً ت بٌرود ت 4981م .
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سٌر أعام النباه ت تحعٌ شعٌب األرنؤون وحسٌن األسد ت مؤسس الرسال ت بٌرود ت ن9ت

4143و

-14
.
 الرازيتمحمد بن أبً بكر عبد العادر دت714و -11مختار ال حا تتحعٌ احمد شمس الدٌن ت دار الكتب العلمٌ تبٌرودتن 4ت4991م .
دت4101و
 الزبٌديتمحب الدٌن أبً الفٌ -13تا العروس من جواور العاموس ت مكتب الحٌاة تبٌرود تد/د .
ابن سعد تمحمد بن منٌع د ت 130و
 -11النبعاد الكبرى ت دار ادر ت بٌرود تد/د .
السٌونً ت عبد الرحمن ت دت944و
 -11تارٌ الخلفاه ت تحعٌ أبو إسحا الحدٌثً األثري ت دار ابن عفان ت السعودٌ ت ن 4ت 4146و .
الشرٌف المرتاى ت علً بن الحسٌن الموسوي د ت 136و
 -16آمالً المرتاى ت تحعٌ احمد بن األمٌن الشنعٌنً ت منبع قم ت ن 4ت 4907م .
الشٌبانً ت احمد بن عمرو بن الاحات د ت 187و
احمد الجوابرة ت دار الراٌ ت الرٌا تن 4ت 4994م .
 -17اآلحاد والمثانً ت تحعٌ باسم يٌ
الشٌرازي ت در الدٌن السٌد علً خان د ت 4410و
 - 18الدرجاد الريٌع يً نبعاد الشٌع ت مكتب شرٌعد ت قم ت ن 1ت 4397و .
ال نعانً ت أبو بكر عبد الرزا بن ومام د ت144و
 -19م نف عبد الرزا ت تحعٌ حبٌب الرحمن أألع مً ت المكتب ا سامً ت بٌرود ت ن 1ت  4103و .
النبرانً ت أبو العاسم سلٌمان بن احمد د ت 360و
ت ن 1ت  4983م .
 -30المعجم الكبٌر ت تحعٌ حمدي عبد المجٌد السلفً ت مكتب العلوم والحكم ت المو
النبري ت أبو جعفر محمد بن جرٌر دت 340و
 -34تارٌ األمم والملوت ت مراجع نواف الجرا ت دار ومكتب الئا ت ن4ت 1003م .
ابن عساكر ت أبو العاسم علً بن الحسن بن وب هللا الشايعً دت 174و
 -31تارٌ دمش الكبٌر ت تحعٌ علً شٌري ت دار الفكر ت بٌرود ت 4141و .
ابن قتٌب ت أبً محمد عبد هللا بن مسلم دت 176و
 -33تأوٌ مختلف الحدٌث ت تحعٌ الشٌ إسماعٌ األشعري ت دار الكتب العلمٌ ت بٌرودتد/د .
العرنبً ت أبً عبد هللا محمد بن احمد األن اري د ت 674و
-31الجامع ألحكام العرآن ت دار إحٌاه التراث العربً ت بٌرود ت4101و .
ابن كثٌر ت عماد الدٌن أبو الفداه إسماعٌ بن عمر دت 771و
 -31البداٌ والنئاٌ ت دار النٌ للنباع ت الجٌزة ت نِ 4ت 4933م .
المتعً الئندي ت عاه الدٌن علً بن حسام الدٌن ت دت 971و
فوة السعا ت مؤسس الرسال تبٌرود ت
 -36كنز العما يً سنن األقوا واأليعا ت تحعٌ الشٌ بكري حٌانً والشٌ
4989م .
المجلسً ت محمد باقر د ت 4444و
 -37بحار األنوار ت مؤسس الوياه ت بٌرود ت ن1ت 4983م .
المزي ت أبو الحجا ٌوسف بن الزكً عبد الرحمن دت711و
 -38تئذٌب الكما ت تحعٌ د .بشار عواد معروف ت مؤسس الرسال ت بٌرود ت 4980م .
النووي ت أبو زكرٌا ٌحٌى بن شرف بن مري د ت 676و
 -39شر النووي على حٌح مسلم ت دار الكتاب العربً ت بٌرود ت ن 1ت 4107و .
ابن من ور ت أبً الفا جما الدٌن محمد بن مكرم دت744و
 -10لسان العرب ت بٌرود ت4911م .
المباركفوري د ت4313و
 -14تحف األحوذي يً شر الترمذي ت دار الكتب العلمٌ ت بٌرود ت ن 4ت 4140و .
النسفًتنجم الدٌن عمر بن محمد بن احمد د ت137و
 -11العند يً ذكر علماه سمرقند تتحعٌ ٌوسف ال اويت نئرانتن 4ت4999م .
الئٌثمً ت أبو الحسن علً ابن أبً بكر د ت807و
 -13مجمع الزوائد ت دار الكتاب العربً ت بٌرود ت 4107و .
ٌاقود الحمويتشئاب الدٌن عبد هللا د ت616و
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 -11معجم البلدان تتحعٌ محمد امٌن الخانجً ت منبع السعادة تم ر تن 4ت4906م .

المراجع
البدري تعبد اللنٌف
 - 11النب يً العرا العدٌم ت بغداد ت 1000م .
عبد الرحمن ت ٌونس
 -16النب يً العرا العدٌم ت رسال ماجستٌر غٌر منشورة ت جامع المو
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ت 4989م .

