عظماء
ماتوا ابلطواعني واألوبئة
إعداد ومجع :

أبو عبد الرمحن أمحد بن حممد -سريالنكا
خريج كلية ابن عباس العربية -جال
وخريج جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -الرايض
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على
سيد املرسلني  ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،
وبعد ،
فإن هللا  خلق العباد  ،وأرشدهم إىل طريق
السعادة والفالح  ،وكان من حكمة الباري 
أن ابتالهم أبنواع من املصائب والبالاي  ،ومن
أمهها حمنة الطواعني واألوبئة  ،مل خيل منها عصر
من العصور  ،ولقد تركت آاثراً يف اتريخ البشر ،
شهدهتا عيون  ،وسجلتها كتب  ،وتكلمت هبا

ألسن  ،وعلماء العصر يؤدون بدورهم يف مثل
هذه احلوادث  ،كل على حسب ختصصه ،
ومتكنه  ،فالفقهاء يوضحون األحكام الشرعية
املتعلقة ابلطواعني واألوبئة  ،واألطباء يصفون
املرض ويشفعون األدوية املناسبة  ،واإلجراءات
الوقائية الالزمة هلا  ،واملؤرخون يسجلون أحداثها
منذ القرون القدمية إىل عصرهم  ،فكل يؤدون مبا
تيسر هلم حرصاً على األمة  ،وحتذيراً هلا من
الوقوع يف مثل هذه املصائب .
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والطواعني اليت مرت يف التاريخ اإلسالمي كثرية  ،ذكرت تفاصيلها يف كتب التواريخ واملؤلفات
اخلاصة هبا  ،وحصرت أعدادها إىل عصر املؤلفني فيها  ،من حيث مبدؤها ومنتهاها  ،وأماكن
انتشارها  ،وضحاايها.
وها حنن نعيش يف عصر ينتشر فيه فريوس الكوروان على مستوى العامل  ،تعاين منه الدول بفقد
الرعااي  ،وغالء املعيشة  ،وتعطلت املواصالت والتنقالت  ،وعجزت احلكومات عن احل ّد من

انتشاره  ،وكأن العامل أبمجعه كان متعطالً  ،وال نزال نسمع األخبار ونقرأ الصحف واجلرائد عما

حيدث حول العامل من تغريات وتقلبات  ،يزداد عدد املصابني ابلكوروان  ،والفاقدين حياهتم به
 ،ومل يفرق هذا املرض بني دولة وأخرى ،
وال غين وال فقري  ،وال ملوك وال رعااي .
ومن اآلاثر اليت تركتها الطواعني يف التاريخ
أن قبضت بعض أعالم هذه األمة من
الصحابة والصاحلني  ،والعلماء واألدابء ،
وغريهم ممن هلم دور كبري يف هنوض األمة
اإلسالمية علماً وأدابً.
فخطر ببايل أن أتتبع أولئك األعالم الذين ماتوا ابلطواعني واألوبئة على مر التاريخ ،
فتصفحت كتب التواريخ  ،والوفيات  ،واملؤلفات اخلاصة ابلطواعني  ،والشبكات العنكبوتية ،
ومجعت ما تيسر يل من اجلمع ممن ماتوا ابلطاعون وانلوا رتبة الشهادة األخروية إبذن هللا  ،وال
أكون مستقصياً يف حصر أعدادهم  ،كما أين مل أكن إال انقالً  ،دون مرجح إذا اختلفت اآلراء

 ،وأشري إىل بعض من يف موته ابلطاعون خالف بني املؤرخني دون ترجيح  ،لقلة بضاعيت ،

وعدم أهلييت لذلك .
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ضمنهم يف هذا البحث املختصر هم الذين هلم دور ابرز يف اتريخ املسلمني يف
واألعيان اليت أ ّ

املصادر التارخيية -علماء وأدابء وخلفاء وأمراء ، -بغض النظر عن مذهبهم العقدي أو
الفقهي ،إال الطوائف الغالة البعيدة عن منهج اإلسالم كالروافض والباطنية فال أذكرهم هناك ،
كما تتفاوت الرتاجم طوالً وقصراً حسب خدمتهم هلذا الدين  ،وآتليفهم النافعة  ،وشهرهتم
العلمية  ،وأرتبهم حسب احلوادث والقرون اهلجرية  ،وأختم البحث مبن وقفت عليهم من
ضحااي الكوروان من العلماء واألدابء حسب اطالعي إن شاء هللا  ،كما أحلق به قائمة أبهم
الطواعني واألوبئة مع عدد ضحاايها التقريبية .
وال يفوتين أن أوصل الشكر والتقدير بعد هللا  إىل كل من له فضل ومنة يف إكمال هذا
البحث  ،ابملراجعة والتصحيح والتعديل والتصميم  ،ويف مقدمتهم أستاذي الفاضل الشيخ فوز
الرمحن ابن حممد عثمان -انئب مدير كلية ابن عباس العربية جبايل ،-والزميالن األخ حممد
رزمي جنيد واألخ نعيم هللا عليار آدم -طالبان يف مرحلة الدكتوراه يف املعهد العايل للقضاء
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض ، -كما أوصل الشكر إىل األخ الفاضل عقيل
ابن أمني -الداعية واملرتجم مبكتب اجلاليات ابلربوة يف الرايض  -العتنائه بتصميم البحث
وحتريره حىت خيرج يف هذا الشكل  ،وأسأل هللا أن يزيدهم علماً وعمالً  ،وأن ينفع بعلمهم
اإلسالم واملسلمني  ،وأساله  التوفيق  ،وبه أستعني .
كتبه
أبو عبد الرمحن أمحد بن حممد
1442 /02 /12ه
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متهيد يف شرح املفردات
أولا  :تعريف الطاعون والوابء  ،والعالقة بينهما
الطاعون بوزن فاعول  ،مشتق من الطعن  ،ومجعه طواعني  ،اختلف العلماء يف تعريفه :
مرض ٍ
عرفه ابملرض العام املهلك  ،وعلى هذا فكل ٍ
معد سريع االنتشار سريع
 .1منهم من ّ
العام يسمى طاعوانً  ،اختار هذا املسلك  :اجلوهري  ،وابن حزم  ،وابن األثري  ،وابن
القتل ّ
منظور  ،والفريوزآابدي  ،وابن امللقن  ،والعيين  ،واختاره صاحب عون املعبود  ،والشيخ ابن

عثيمني( -)1رمحهم هللا أمجعني. -
قال اإلمام ابن حزم " :والطاعون هو املوت الذي كثر يف بعض األوقات كثرة خارجة عن
املعهود"(. )2
قال ابن منظور " :والطاعون :املرض العام والوابء الذي يفسد له اهلواء فتفسد به األمزجة
واألبدان"(. )3
عرفه بنوع خاص من األوبئة املعدية القاتلة  ،وهو ما يظهر يف اآلابط  ،وخلف
 .2ومنهم من ّ
اآلذان من قرح وبثر جلدي  ،وغدد منتفخة  ،تسببه براغيث الفئران  ،فتنقله إىل فئران أخرى ،

( )1الصحاح للجوهري  ، 2158 /6النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري  ، 127 /3القاموس احمليط
للفريوزآابدي ص ( 1213 :الكل  :مادة طعن)  ،التوضيح لشرح اجلامع الصحيح البن امللقن  ، 434 /6عمدة
القاري للعيين  ، 171 /5عون املعبود لشمس احلق العظيم آابدي  ، 14 ،13 /9شرح رايض الصاحلني حملمد بن
صال العثيمني . 569 / 6
( )2احمللى ابآلاثر البن حزم . 403 /3
( )3لسان العرب البن منظور ( 267 /13مادة  :طعن) .
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واإلنسان  ،واختار هذا املسلك  :إبراهيم احلريب  ،وابن عبد الرب  ،والقاضي عياض  ،والنووي،
وابن القيم  ،وابن حجر العسقالين  ،وغريهم(. )1
قال ابن حجر " :واحلاصل أن حقيقته -أي الطاعون -ورم ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب
الدم إىل عضو  ،فيفسده وأن غري ذلك من األمراض العامة الناشئة عن فساد اهلواء يسمى
طاعوانً بطريق اجملاز  ،الشرتاكهما يف عموم املرض به أو كثرة املوت"(. )2
وأما يف الطب املعاصر فيعرف الطاعون أبنه "مرض ٍ
معد شديد اخلطورة تسببه بكترياي  ،وينتقل
عن طريق الرباغيث ؛ حيث كان يعد من األمراض الوابئية شديدة االنتشار  ،والذي أودى
حبياة املاليني يف السابق(.")3
عرف
ويف موقع منظمة الصحة العاملية ّ
الطاعون أبنه "مرض تسببه بكترياي حيوانية
املنشأ  ،تدعى الريسنية الطاعونية  ،وتوجد
عادة لدى صغار الثدييات والرباغيث
املعتمدة عليها( )"
4

.

وأما الوابء فهو املرض العام املعدي سريع االنتشار  ،قال ابن سيناء " :الوابء ينشأ عن فساد
جوهر اهلواء الذي هو مادة الروح ومدده(. ")5

( )1االستذكار البن عبد الرب  ، 68 /3إكمال املعلم للقاضي عياض  ، 132 /7الطب النبوي البن القيم ص ، 31 :
هتذيب األمساء واللغات للنووي  ، 187 /3فتح الباري البن حجر . 131 ،130 /13
( )2فتح الباري . 131 ، 130 /13
( )3موقع وزارة الصحة للمملكة العربية السعودية -التوعية الصحية .
( )4موقع منظمة الصحة العاملية -مركز وسائل اإلعالم -صحائف الوقائع .
( )5الصحاح  ، 79 /1لسان العرب  ، 189 /1فتح الباري . 53 /13
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ويف الطب املعاصر يعرف أبنه "كل مرض شديد العدوى  ،سريع االنتشار من مكان إىل مكان
يصيب اإلنسان واحليوان والنّبات  ،وعادة ما يكون قاتالً كالطاعون"(. )1
أخص من الوابء ،
وعلى ما سبق فالعالقة بني الوابء والطاعون عموم وخصوص  ،والطاعون
ّ
فكل طاعون وابء  ،وليس كل وابء طاعوانً  ،ومما يفارق الطاعون الوابء أن األول خمصوص
ابلسبب الذي مل يرد يف شيء من األوبئة نظريه  ،وهو كونه طعناً من اجلن(. )2

( )1معجم اللغة العربية املعاصرة ألمحد خمتار عبد احلميد . 2392 /3
( )2إكمال املعلم  ، 132 /7بذل املاعون يف فضل الطاعون البن حجر ص . 104 :
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اثني ا  :ما ورد من النصوص يف فضل الطاعون
لقد وردت نصوص كثرية تتعلق ابلطاعون  ،وخطورته  ،وفضل من مات بسببه  ،وإليكم بعضها
خمتصراً :
 .1أن الطاعون عذاب أرسل على بين إسرائيل من قبلنا  ،فعن عامر بن سعد بن أيب وقاص ،
عن أبيه  ، أنه مسعه يسأل أسامة بن زيد  ، ماذا مسعت من رسول هللا  يف الطاعون؟
فقال أسامة  : قال رسول هللا " : الطاعون رجس أرسل على طائفة من بين إسرائيل ،
أو على من كان قبلكم  ،فإذا مسعتم به أبرض  ،فال تقدموا عليه  ،وإذا وقع أبرض  ،وأنتم هبا
فال خترجوا  ،فراراً منه"  .أخرجه البخاري ( ، )3473ومسلم (. )2218
 .2مينع الدخول إىل بلد وقع فيه الطاعون  ،كما مينع اخلروج من بلد الوقوع  ،وهذا ما اصطلح
عليه األطباء واملنظمات الصحية اليوم بـ"اإلغالق الكامل"  ،و"احملاجر الصحية"  ،و"العزل
الذايت"  ،و"العزل الصحي"  ،يدل على ذلك حديث أسامة بن زيد  السابق .
 .3أنه شهادة لكل مسلم أصيب به ومات بسببه  ،فعن أيب هريرة  : أن رسول هللا 
قال " :الشهداء مخسة  :املطعون  ،واملبطون  ،والغرق  ،وصاحب اهلدم  ،والشهيد يف سبيل
هللا"  .أخرجه البخاري ( ، )2829ومسلم ( ، )1914وعن حفصة بنت سريين  ،قالت :قال
يل أنس بن مالك  : حيىي (ابن سريين) مب مات ؟ قلت  :من الطاعون  ،قال  :قال رسول
هللا " : الطاعون شهادة لكل مسلم" .أخرجه البخاري ( ، )5732ومسلم (.)1916
.4

أن الطاعون رمحة للمؤمنني  :فعن عائشة  ،زوج النيب  ، أهنا سألت رسول هللا  عن

الطاعون  ،فأخربها نيب هللا " : أنه كان عذاابً يبعثه هللا على من يشاء  ،فجعله هللا رمحة
للمؤمنني  ،فليس من عبد يقع الطاعون  ،فيمكث يف بلده صابراً  ،يعلم أنه لن يصيبه إال ما
كتب هللا له  ،إال كان له مثل أجر الشهيد"  .أخرجه البخاري (. )5734

 - 10.5

أنه ال يدخل مدينة النيب  ، فعن أيب هريرة  ، قال  :قال رسول هللا " ، على

أنقاب املدينة مالئكة ال يدخلها الطاعون  ،وال الدجال"  .أخرجه البخاري (، )1880
ومسلم ( ، )1379وعن أنس بن مالك  ، عن النيب  ، قال " :املدينة أيتيها الدجال ،
فيجد املالئكة حيرسوهنا  ،فال يقرهبا الدجال"  ،قال " :وال الطاعون إن شاء هللا"  .أخرجه
البخاري (. )7134
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الطواعني املشهورة عرب التاريخ اإلسالمي
أولا  :طاعون عمواس :
بدأت به لكونه من أول وابء كبري يف اتريخ هذه األمة اإلسالمية ،وقع هذا الطاعون سنة 18
ه ابلشام  ،كانت بدايته من منطقة عمواس( )1فسمي هبا  ،وقيل سنة 17ه  ،وتويف فيه عدد
هائل من جنود املسلمني  ،ما بني مخسة وعشرين ألف شخص إىل ثالثني ألفاً  ،وهو عدد

كبري قياساً على عدد السكان يف ذلك الوقت  ،يتجاوز نصف جنود الشام( ، )2وممن تويف فيه

من الصحابة :

 .1أبو عبيدة عامر بن اجلراح  ، أمني هذه األمة  ،وأحد العشرة املبشرين ابجلنة  ،وأحد
الصحابيني اللذين عينهما أبو بكر  للخالفة يف السقيفة  ،وأحد القادة العظام يف عهد
عمر بن اخلطاب  ، تويف يف هذا الطاعون وهو ابن ٍ
مثان ومخسني سنة(. )3
 .2معاذ بن جبل  ،وامرأاته  ،وولده عبد الرمحن بن معاذ  ، كان أمرياً للنيب  على اليمن
 ،ورجع بعده إىل املدينة  ،مث خرج إىل الشام جماهداً  ،فمات يف طاعون عمواس وهو ابن ٍ
مثان

( )1بلدة صغرية يف فلسطني  ،كان هبا معسكر املسلمني يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب  ، وتبعد عن مدينة القدس
ثالثني كيلو مرتاً  ،كانت هذه القرية معمورة بسكاهنا منذ قدي الزمان  ،ومل تزل كذلك حىت هومجت مبانيها  ،وشرد
أهلها  ،وطمس امسها من قبل عصاابت يهودية عام 1967م  ،مث بىن عليها الصندوق القومي اليهودي يف كندا
حديقة منتهزة أبموال املتربعني اليهود الكنديني  ،وأطلق عليها اسم "منتزه كندا" (( . )Canada Parkمعجم
البلدان لياقوت احلموي  ، 157 /4عمواس مدينة النصر لعبد اجمليد عفونة ص . )13 -10 :
( )2البداية والنهاية البن كثري . 74 /7
( )3اتريخ خليفة بن خياط ص  ، 138 :املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم البن اجلوزي  ، 262 /4اتريخ اإلسالم للذهيب
. 99 /2
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وثالثني  ،وقيل ابن ثالث وثالثني  ،ومات هو وامرأاته  ،وأما ولده عبد الرمحن فقد أصيب
ابلطاعون قبل أبيه  ،ومات قبله(.  )1
 .3أبو مالك األشعري  ، مشهور بكنيته  ،وامسه كعب بن عاصم  ،وقيل غري ذلك  ،قدم
مهاجراً أايم الشام  ،ونزل ابلشام  ،وتويف هبا يف الطاعون(. )2
وهؤالء الثالثة -أبو عبيدة  ،ومعاذ بن حبل  ،وأبو مالك األشعري  -طعنوا يف يوم واحد ،
وماتوا يف ذلك اليوم(. )3

( )1املعارف البن قتيبة  ، 254 /1املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم  ، 265 /4أسد الغابة البن األثري  ، 490 /3اتريخ
اإلسالم  ، 105 /2فتح الباري البن حجر . 125 /7
( )2اتريخ اإلسالم  ، 104 /2البداية والنهاية . 84 /10
( )3اتريخ اإلسالم  ، 105 /2البداية والنهاية . 84 /10
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 .4احلارث بن هشام بن املغرية  ، أخو أيب جهل بن هشام  ،أسلم عام الفتح  ،وحسن
إسالمه  ،مل يزل جماهداً ابلشام حىت مات هبا يف الطاعون(. )1
 .5شرحبيل بن حسنة -منسوب إىل
أمه  ،وأبوه عبد هللا بن املطاع من
اليمن  -أحد القادة العظام
الذين نصبهم اخلليفة أبو بكر 
لقتال املرتدين  ،مات ابلشام يف
طاعون عمواس(.)2
 .6يزيد بن أيب سفيان بن حرب بن
أمية  ،أخو معاوية بن أيب سفيان 
 ،أسلم يوم فتح مكة  ،استعمله أبو
بكر  على دمشق  ،وأقره عليها عمر  ، فلم يزل هبا حىت مات يف الطاعون(. )3
 .7سهيل بن عمرو  ، وهو الذي أرسلته قريش يف صلح احلديبية  ،خرج إىل حنني مع
رسول هللا  وهو على دين قومه  ،فأسلم ابجلعرانة  ،وحسن إسالمه  ،وخرج إىل الشام
جماهداً يف عهد عمر بن اخلطاب  ، فمات هبا يف الطاعون(. )4
وقد تويف معه ابناه عتبة  ،وأبو جندل -وامسه العاص بن سهيل ، -وهو الذي جاء يف صلح
احلديبية يرسف يف قيوده  ،وكان أبوه قيده ملا أسلم  ،فرّده أبوه وأىب أن يصال حىت يرده  ،مث
هاجر إىل املدينة  ،وخرج منه إىل الشام جماهداً فمات هبا يف الطاعون(. )1

( )1املعارف  ، 281 /1سري أعالم النبالء للذهيب . 419 /4
( )2املعارف  ، 325 /1االستيعاب البن عبد الرب  ، 699 /2اإلصابة البن حجر . 266 /3
( )3الطبقات الكربى البن سعد  ، )3717( 284 /7املعارف . 345 /1
( )4املعارف  ، 284 /1اإلصابة . 178 /3
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 .8عامر بن غيالن بن سلمة الدمشقي  ، أسلم قبل أبيه وهاجر  ،ومات ابلشام يف
الطاعون  ،وأبوه يومئذ حي(. )2
 .9نصر بن غامن بن عاصم العدوي  ،وأوالده سلمة  ،وحذافة  ،وصخر  ،وصخري  ، كلهم
من الذين أسلموا يف الفتح  ،وماتوا مجيعاً ابلشام يف الطاعون(. )3
 .10الفضل بن عباس فهو ابن عبد املطلب القرشي اهلامشي  ،أكرب ولد العباس بن عبد
املطلب  ،وأخو عبد هللا  ،وقثم ابين العباس  ، كان رديف النيب  يف حجة الوداع ،
وأحد الذين توىل بغسله  ، ودفنه  ،ذكر ابن سعد  ،وابن قتيبة  ،وابن عبد الرب أنه تويف يف
طاعون عمواس  ،ورجحه الذهيب  ،وابن كثري  ،وقيل  :قتل يف الريموك سنة مخس عشرة -وهللا
أعلم(. )4
 .11بالل بن رابح  مؤذن رسول هللا  ، وأحد موايل أيب بكر  ، ومن السابقني
األولني الذين ع ّذبوا يف هللا  ، أقام ابملدينة حىت تويف أبو بكر  ، مث توجه إىل الشام
جماهداً  ،قال البخاري  :مات ابلشام زمن عمر  ، وقال حيىي بن بكري  ،وابن حجر يف

الفتح  :مات سنة  18يف طاعون عمواس  ،وقال عمرو بن علي  ،وحممد بن إبراهيم التيمي ،

( )1اتريخ الطربي  ، 60 /4املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم  ، 262 /4اتريخ اإلسالم  ، 104 /2البداية والنهاية /10
. 83
( )2االستيعاب  ، )1337( 796 /2أسد الغابة  ، )2722( 133 /3اإلصابة . )4432( 481 /3
( )3اتريخ دمشق البن عساكر 39 /62 ، )2852( 476 /23 ، )2628( 134 /22 ، )1229( 252 /12
( ، )7866اإلصابة . )8726( 337 /6 ، )4072( 337 /3 )3412( 129 /3 ، )1648( 37 /2
( )4الطبقات الكربى  ، )3702( 280 /7املعارف  ، 121 /1االستيعاب  ، 1270 /3اتريخ اإلسالم ، 103 /2
البداية والنهاية . 79 /10
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وابن إسحاق  ،وابن حبان  ،والذهيب  ،وغريهم  :مات سنة عشرين  ،وقيل سنة إحدى
وعشرين -وهللا أعلم(. )1
اثنيا  :طاعون سنة  24ه
كان طاعون مبصر يف عهد اخلالفة الراشدة  ،سنة 24ه  ،تويف فيه مخسة من أوالد الشاعر
اجلاهلي اإلسالمي أيب ذؤيب اهلذيل  ،فماتوا يف الطاعون يف عام واحد  ،رثى فيهم قصيدته
املشهورة املعروفة بـ"العينية" اليت مطلعها :
أمن المنون وريبها تتوجع

والدهر ليس مبعت ٍ
ب من جيزع

وأبو ذؤيب امسه خالد بن خويلد أشعر قبيلة هذيل  ،أدرك زمن النيب  ، وتوجه إليه ليسلم
على يديه  ، فقدم
ودخلها

وشهد

 ، والصالة على
منزلة الصحبة بيوم



املدينة يوم مات النيب ، 
السقيفة ومبايعة أيب بكر
النيب  ودفنه  ،فاتته
واحد  ،مث انتقل إىل بالد
اخلمسة ابلطاعون  ،وشهد

أفريقية غازايً  ،ويف مصر أصيب أوالده
فتح إفريقية  ،وعاد مع عبد هللا بن الزبري ومجاعة  حيملون بشرى الفتح إىل عثمان ، 
فلما كانوا مبصر مات أبو ذؤيب فيها سنة  27ه (.)2

( )1مشاهري علماء األمصار البن حبان ص  ، 85 :االستيعاب  ، 179 /1سري أعالم النبالء ، 359 -347 /1
اإلصابة  ، )736( 455 /1فتح الباري . 99 /7
( )2االستيعاب  ، 1651 /4بغية الطلب يف اتريخ حلب البن العدي  ، 3386 /7اتريخ اإلسالم  ، 195 /2الوايف
ابلوفيات للصفدي  ، 274 /13حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة للسيوطي  ، )308( 245 /1األعالم
للزركلي . 325 /2
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اثلث ا  :طاعون الكوفة سنة : 50
كان طاعون ابلكوفة سنة  50ه  ،أسفر عن موت أمريها املغرية بن شعبة  ، ففر منه  ،مث
رجع  ،فمات يف ذلك الطاعون  ،نقله النووي ومغلطاي عن أيب احلسن املدائين املؤرخ
األخباري (.)1
رابعا  :طاعون سنة : 53
مات زايد بن أبيه ابلكوفة أمري العراق ملعاوية  يف الطاعون سنة  53ه  ،وهو معروف بزايد
ابن مسية -نسبة إىل أمه -وزايد بن أيب سفيان -استلحاقاً  ،ولد عام اهلجرة وأسلم زمن
الصديق  ، وهو أخو أيب بكرة  ألمه  ،وكان أمري مدينيت العراق يف وقت واحد  ،يشتو
ابلبصرة ويصيف ابلكوفة  ،نقل الذهيب عن ابن شوذب  :أنه بلغ ابن عمر -رضي هللا عنهما-
أن زايداً كتب إىل معاوية " : إين قد ضبطت العراق بيميين  ،ومشايل فارغة  ،وسأله أن
يوليه احلجاز  ،فقال ابن عمر -رضي هللا عنهما" : -اللهم إنك إن جتعل يف القتل كفارة
فمواتً البن مسية ال قتالً  ،فخرج يف أصبعه طاعون  ،فمات"(.)2
تنبيه  :وممن قيل فيه إنه مات ابلطاعون :
مروان بن احلكم القرشي األموي  ،أحد كبار التابعني  ،قيل  :إنه مات ابلطاعون سنة  65ه ،
نقله الذهيب عن اهليثم بن مروان العنسي  ،ومغلطاي عن املسعودي  ،وقيل مات خنقاً  ،قتلته
بغم الوسادة عليه وهو انئم -وهللا أعلم(. )3
زوجته ّ

( )1شرح صحيح مسلم للنووي  ، 106 /1إكمال هتذيب الكمال ملغلطاي  ، 325 ، 324 /11بذل املاعون البن
حجر ص . 223 :
( )2سري أعالم النبالء  ، 496 /3بذل املاعون يف فضل الطاعون ص . 362 :
( )3سري أعالم النبالء  ، 479 -476 /3اتريخ اإلسالم  ، 711 /2إكمال هتذيب الكمال ، )4489( 131 /11
األعالم . 207 /7
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خامس ا  :طاعون اجلارف
وهو طاعون وقع ابلبصرة  ،اختلف يف سنة وقوعه على أقوال :
 .1أنه وقع يف سنة  64ه  ،وهو قول ابن اجلوزي  ،وسبط ابن اجلوزي(. )1
 .2أنه وقع سنة  65ه  ،وهو قول ابن جرير الطربي(. )2
 .3أنه وقع سنة  67ه  ،وهو قول خليفة بن خياط  ،وابن حبان(. )3
 .4أنه وقع سنة  69ه  ،وهو قول اجلمهور  ،منهم  :حيىي بن معني  ،وأبو احلسن املدائين ،
والتنوخي  ،والباجي  ،وابن العدي  ،وابن خلكان  ،والذهيب -ورجحه كما نقله عنه ابن
كثري ، -وابن العماد وغريهم(. )4
وكان طاعون اجلارف ابلبصرة يف شوال أربعة أايم فقط  ،مات يف كل يوم منها أكثر من سبعني
ألف شخص  ،كما قال املدائين عمن أدرك اجلارف  ،وأصبح الناس يف اليوم الرابع موتى إال
قليالً من آحاد الناس  ،ومات من أوالد أنس بن مالك  ما بني السبعني إىل الثمانني  ،ولعبد

الرمحن ابن أيب بكرة  حنو أربعني ولداً  ،قال الذهيب " :وقد ورد أنه مات يف الطاعون عشرون
ألف عروس  ،وأصبح الناس يف رابع يوم ومل يبق حياً إال القليل  ،فسبحان من بيده األمر"(. )5

( )1املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم  ، 25 /6مرآة الزمان يف تواريخ األعيان لسبط ابن اجلوزي . 279 /8
( )2اتريخ الطربي . 612 /5
( )3طبقات خليفة بن خياط ص ( 331 :ترمجة قبيصة بن حريث  ، )1535الثقات البن حبان ( 319 /5ترمجة
قبيصة . )5032
( )4اتريخ العلماء النحويني للتنوخي  ،اتريخ دمشق  ، 210 /25شرح صحيح مسلم للنووي  ، 106 /1العرب يف خرب
من غرب  ، 56 /1وفيات األعيان البن خلكان  ، 539 /2اتريخ اإلسالم  ، 616 /2البداية والنهاية ، 719 /11
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العماد . 297 /1
( )5اتريخ خليفة بن خياط ص  ، 265 :مرآة الزمان  ، 466 /9شرح صحيح مسلم للنووي  ، 106 /1العرب يف خرب
من غرب  ، 56 /1اتريخ اإلسالم  ، 616 /2البداية والنهاية . 719 /11
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وممن تويف يف طاعون اجلارف :
 .1أبو األسود الدؤيل -واضع علم النحو ، -امسه ظامل بن عمرو بن سفيان  ،روى عن علي
ابن أيب طالب  ، وقاتل معه يوم اجلمل  ،وكان من وجوه شيعته  ،ومن أكملهم رأايً
وعقالً  ،وقد أمره علي  بوضع النحو  ،تويف ابلبصرة يف هذا الطاعون وهو ابن مخس
ومثانني سنة(. )1

 .2والدة أمري البصرة عبيد هللا بن معمر  ،فماتت ابلطاعون  ،ومل جيدوا هلا من حيملها
النشغال الناس بدفن مواتهم  ،حىت استأجروا أربعة علوج  ،فحملوها إىل حفرهتا  ،وهو
األمري يومئذ(. )2
 .3أبو سفيان بن األمري زايد بن مسية املعروف بزايد بن أبيه  ،هرب من الطاعون اجلارف إىل
البادية  ،فطعن هبا  ،فمات هنالك(. )3
 .4عنبسة بن األمري زايد بن أبيه  ،مات ابلطاعون يف طريق مكة(. )4
 .5هند بن هند بن أيب هالة حفيد أم املؤمنني خدجية رضي هللا عنها  ،وابن ربيب النيب ، 
مات ابلبصرة يف الطاعون  ،وقيل  :قتل مع مصعب بن الزبري يوم قتل املختار الثقفي سنة
67ه -وهللا أعلم(. )5
 .6الوليد بن عتبة بن أيب سفيان القرشي األموي  ،وايل املدينة لعمه معاوية  ، وكذلك واله
عليها يزيد بن معاوية أيضاً مرتني  ،وكان حيج ابلناس  ،وكان جواداً حليماً فيه خري ودين،
( )1اتريخ العلماء النحويني ص  ، 171 :اتريخ دمشق  ، 210 /25وفيات األعيان  ، 539 /2اتريخ اإلسالم
 ، 737 /2البداية والنهاية  ، 124 /12شذرات الذهب . 297 /1
( )2اتريخ الطربي  ، 612 /5املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم  ، 25 /6اتريخ اإلسالم  ، 616 /2البداية والنهاية
. 719 /11
( )3املعارف  ، 347 /1مرآة الزمان . 311 /7
( )4املعارف  ، 348 /1مرآة الزمان . 312 /7
( )5االستيعاب  ، 1545 /4هتذيب األمساء واللغات  ، 140 /2اتريخ اإلسالم  ، 729 /2اإلصابة 437 /6
(.)9028
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وقال املدائين  :ملا مات اخلليفة معاوية بن يزيد بن معاوية أرادوا الوليد بن عتبة على
اخلالفة  ،فأىب وهلك تلك الليايل  ،وقال يعقوب الفسوي :أراد أهل الشام الوليد بن عتبة
على اخلالفة ،فطعن فمات بعد معاوية(. )1
سادس ا  :طاعون الفتيات أو طاعون األشراف سنة  87ه
ووقع طاعون ابلبصرة  ،وواسط  ،والشام يف والية عبد امللك بن مروان يف شوال من سنة 87
ه -وهي السنة اليت مات فيها اخلليفة عبد امللك  ،وتوىل اخلليفة ابنه الوليد  ،وقيل سنة  86ه
 ،مسي هذا الطاعون بثالثة أمساء  :طاعون األشراف لكثرة من مات فيه من األشراف ،
وطاعون الفتيات  ،وطاعون العذارى ؛ ألنه بدأ يف العذارى واجلواري ابلبصرة وغريها(. )2
وممن تويف يف هذا الطاعون :
 .1اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان -على قول ابن قتيبة ، -وقال " :ومات فيه عبد امللك
ابن مروان  ،أو بعده بقليل"  ،والظاهر أنه مات سنة  86ه  ،وعليه األكثر(. )3
 .2أمية بن عبد هللا بن خالد القرشي األموي  ،أحد األشراف يف عهده  ،وأمري خراسان
للخليفة األموي عبد امللك بن مروان  ،مات يف الطاعون سنة  87ه(. )4
سابع ا  :طاعون الشام سنة  98ه
وقع يف الشام طاعون سنة  98ه  ،وقيل  ، 96تويف فيه أيوب بن اخلليفة سليمان بن عبد
ويل العهد من قبل والده  ،فمات ابلطاعون قبل والده(. )1
امللك  ،وكان َّ
( )1اتريخ اإلسالم  ، 729 /2الوايف ابلوفيات للصفدي  ، 276 /27األعالم . 121 /8
( )2املعارف  ، 601 /1الثقات البن حبان  ، 40 /4شرح صحيح مسلم للنووي . 106 /1
( )3التاريخ الكبري للبخاري  ، )1397( 429 /5املعارف  ، 601 /1سري أعالم النبالء  ، 249 /4هتذيب التهذيب
البن حجر . 423 /6
( )4املعارف  ، 601 /1الثقات البن حبان  ، )1742( 40 /4سري أعالم النبالء  ، 272 /4األعالم . 23 /2
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اثمن ا  :طاعون الشام سنة  101ه
وقع طاعون ابلشام سنة  101هـ يف عهد اخلليفة عمر بن عبد العزيز -رمحه هللا ، -فمات فيه
عم البالد(. )2
ولده عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز وعمره  19سنة  ،ومل يعرف أنه طاعون ّ
اتسع ا  :طاعون الشام سنة 126
ويف سنة  126ه وقع طاعون ابلشام  ،أسفر عن هالك اخلليفة األموي يزيد بن الوليد بن عبد
امللك املعروف ابلناقص  ،وقيل  :مات مسموماً  ،وكانت مدة دولته مخسة أشهر أو ستة
أشهر(. )3
عاشرا  :طاعون سلم بن قتيبة سنة  131ه
ويف سنة  131ه وقع طاعون ابلبصرة  ،عرف بطاعون سلم بن قتيبة  ،وقيل مسلم بن قتيبة ،
ألنه كان والياً على البصرة آنذاك  ،بدأ يف شهر رجب من هذه السنة  ،واشتد يف رمضان  ،مث

خف يف شوال  ،وع ّد يف كل يوم أكثر من عشرة آالف جنازة  ،حىت كان واليها يغلق أبواب

البيوت حىت الأتكل الكالب املوتى  ،وهذه الطاعون اخلامس عشر يف التاريخ اإلسالمي ،
والطاعون األخري يف العصر األموي(، )4

( )1االعتبار البن أيب الدنيا ص  ، )23( 44 :اتريخ دمشق  ، )857( 105 /10اإلشاعة ألشراط الساعة حملمد بن
رسول الربزجني ص . 126 :
( )2حلية األولياء أليب نعيم األصبهاين . 354 /5
( )3سري أعالم النبالء  ، 376 /5األعالم . 90 /8
( )4املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم  ، 287 /7النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة البن تغري  ، 313 /1اإلشاعة
ألشراط الساعة ص .127 :
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وممن تويف يف هذا الطاعون :
 .1اإلمام احملدث أيوب بن أيب متيمة السختياين  ،ولد قبل طاعون اجلارف سنة  68ه ،
ومات يف هذا الطاعون وهو ابن ثالث وستني سنة  ،وكان من سادات البصرة فقهاً علماً
وفضالً وورعاً(. )1

 .2إسحاق بن سويد العدوي البصري احملدث  ،مات يف هذا الطاعون سنة  131ه(. )2

 .3توبة بن كيسان أبو املورع العنربي  ،كان من رجال احلديث  ،ووالياً على "سابور" ،
و"األهواز"  ،مات ابلضبع -يبعد عن البصرة يومني -يف الطاعون من هذه السنة(. )3
 .4علي بن زيد بن جدعان أحد رواة احلديث  ،روى عن أنس بن مالك



 ،وسعيد بن

املسيب -رمحه هللا -وغريمها  ،وروى عنه شعبة  ،والسفياانن وغريمها  ،إال أنه قد تكلم فيه
األئمة من جهة حفظه  ،واهتم ابلغلو يف التشيع  ،أخرج له مسلم مقروانً  ،وأصحاب السنن

األربعة  ،قال خليفة بن خياط  :مات ابلبصرة يف طاعون سنة  131ه  ،وقيل  :سنة

 -139وهللا أعلم(. )4
احلادي عشر  :طواعني من القرن اخلامس اهلجري إىل منتصف الثامن اهلجري
 .1يف عام  401ه وقع طاعون يف بالد األندلس  ،فمات فيه اإلمام ابن اجلسور القرطيب
األموي  ،وهو أبو عمر أمحد بن حممد بن أمحد بن سعيد املعروف اببن اجلسور القرطيب ،
خرياً فاضالً
أحد شيوخ اإلمامني ابن عبد الرب  ،وأيب حممد ابن حزم  ،قال الذهيب  :وكان ّ
شاعراً مكثراً عايل اإلسناد(. )5
( )1املعارف  ، 602 /1الثقات البن حبان . )6691( 53 /6
( )2الطبقات الكربى  ، )3177( 180 /7الثقات البن حبان . )6662( 47 /6
( )3الوايف ابلوفيات للصفدي  ، 271 /10األعالم . 90 /2
( )4اتريخ خليفة بن خياط ص  ، 398 :اتريخ اإلسالم  ، 707 /3الوايف ابلوفيات للصفدي . 82 /21
( )5بغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل األندلس أليب جعفر الضيب ص  ، )336( 154 :اتريخ اإلسالم  ، 26 /9الوايف
ابلوفيات للصفدي .215 /7
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 .2ويف عام  453ه مات قريش بن بدران امللقب مبلك العرب أو أمري العرب  ،صاحب
املوصل ونصيبني -أحد مدن تركيا حالياً -وكان من أمراء الدولة العباسية  ،وله إمارة "بين
عمه قرواش بن مقلد
عقيل"  ،مث ويل املوصل ونصيبني  ،وأول ما فعل بعد توليه اإلمارة قتل ّ
الذي كان أمرياً على املوصل  ،مث حبسه ابن أخيه بركة بعد االستيالء على دولته  ،وبعد

موت بركة توىل قريش املوصل  ،واستمرت دولته عشر سنني  ،ومات بنصيبني
يف الطاعون  ،مث توىل إمارته ابنه شرف الدولة مسلم بن قريش(. )1
 .3ويف عام  493ه مات الفقيه أبو حممد الطرائفي الشافعي  ،وهو
احلسن بن أمحد بن احلسن الطرائفي البغدادي  ،تلميذ اإلمام أيب
إسحاق الشريازي -صاحب "املهذب" يف الفقه الشافعي  ،وكان
إماماً يف الفقه  ،واحلديث(. )2

 .4يف عام  656ه عرض الشام طاعون كبري عقب ما جرى يف
بغداد من هجوم التتار  ،فمات فيه امللك الناصر داود بن
عيسى بن حممد بن أيوب صالح الدين  ،صاحب الكرك  ،وأحد
الشعراء األدابء  ،ولد ونشأ يف دمشق  ،وملكها بعد أبيه امللك املعظم
عيسى سنة  626هـ وأخذها منه عمه األشرف  ،فتحول إىل "الكرك"
 ،فملكها إحدى عشرة سنة  ،مث استخلف عليها ابنه عيسى سنة  647هـ ،
وتويف بقرية البويضاء -بظاهر دمشق -ابلطاعون  ،وكان كثري العطااي للشعراء واألدابء  ،له
عناية بتحصيل الكتب النفيسة(. )3
( )1الكامل يف التاريخ البن األثري اجلزري  ، 174 /8وفيات األعيان الن خلكان  ، 267 /5اتريخ اإلسالم 41 /10
 ،سري أعالم النبالء ، 633 /17شذرات الذهب . 227 /5
( )2الوايف ابلوفيات للصفدي  ، 295 /11العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب البن امللقن ص . )62( 446 :
( )3الوايف ابلوفيات للصفدي  ، 301 /13فوات الوفيات لصالح الدين حممد بن شاكر  ، )419( 419 /1األعالم
. 334 /2
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 .5وممن تويف ابلطاعون اإلمام احلافظ أبو احلجاج مجال الدين يوسف بن الزكي عبد الرمحن
املزي حمدث الشام  ،صاحب الكتابني العظيمني "هتذيب الكمال يف أمساء الرجال" ،
و"حتفة األشراف مبعرفة األطراف"  ،وأستاذ العلمني اجلبلني الذهيب  ،وابن كثري  ،ويؤكد
احلافظ ابن كثري -زوج بنت اإلمام املزي -أن الشيخ تويف ابلطاعون سنة  742ه  ،ولكنه
مل يوضح هل هو طاعون عام  ،أو طعن هو وحده(. )1
الثاين عشر  :الطاعون األسود سنة 753 -749ه املوافق ل  1352 -1347م
يف منتصف القرن الثامن اهلجري -منتصف القرن الرابع عشر امليالدي -ضرب العامل طاعون
عظيم مل يعرف له نظري قبله  ،ويع ّد من أقسى الطواعني عرب التاريخ اإلنساين  ،أودى حبياة
شخص  ،وهو عدد يشكل ما
مخسة وعشرين مليون
بني ثلث ونصف

السكان  ،أكثرهم من

أورواب  ،حىت ذكر

أهنا فقدت ثلث سكاهنا

هبذا الطاعون ،

وكذلك املدن األخرى ،

حىت استغرق حنو

قرنني أو قرن ونصف لكي

يعودوا إىل الوضع

السابق  ،ويصل عدد سكان

العامل إىل وضعه

السابق قبل الطاعون .

وقد بدأ الطاعون من بالد آسيا الوسطى -بالد الصني -يف الشرق  ،مث انتقل إىل مجيع أحناء
آسيا  ،وانتشر يف بالد مصر  ،والشام  ،وفارس  ،واهلند  ،مث وصل أخرياً إىل بالد إيطاليا ،
وفرنسا  ،ولندن  ،وغريها من معظم بالد أورواب  ،واملدن الروسية(. )2

( )1البداية والنهاية  ، 427 /18الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة البن حجر . )2608( 228 /6
( )2املوت األسود جلوزيف برين -ترمجة عمر سعيد األيويب -ص 20 -18 :
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وأول ما بدأ الطاعون يف البالد اإلسالمية من الشرق األوسط بغزة يف فلسطني  ،ومن هنا وصل
بريوت  ،وبغداد  ،ومشال أفريقيا  ،وبالد األندلس وغريها من البالد اإلسالمية  ،واجلدير ابلذكر
هنا أن مكة املكرمة -حرسها هللا من كل سوء ومكروه -مل يدخلها الطاعون من قبل إال هذه
املرة  ،فمات هبا خلق كثري من سكاهنا واجملاورين هلا  ،ومل يسلم من هذا الطاعون من مدن
األرض إال مدينة الرسول -على صاحبها أفضل الصالة وأمت التسليم(. -)1
هذا وقد ألف العلماء واألدابء كتباً ومقامات يف هذا الطاعون العظيم  ،منهم ابن الوردي يف

"النبا عن الواب"  ،والصفدي يف مقامته  ،وابن أيب حجلة يف كتابه "الطب املسنون يف دفع

الطاعون"  ،نقل احلافظ ابن حجر عن هؤالء الثالثة وصف هذا الطاعون يف كتابه "بذل
املاعون"  ،وكذلك لسان الدين ابن اخلطيب يف كتابه "مقنعة السائل عن املرض اهلائل" ،
علماً أبن البعض ماتوا هبذا الطاعون كما سأشري إليه يف موضعه .
عم البالد  ،فقد كثر ضحاايه من العلماء واألدابء  ،واألمراء يف
مبا أن هذا الطاعون عظيم  ،قد ّ

مجيع أحناء العامل  ،وقد ذكر اإلمام الصفدي ما يقارب  38شخصاً ممن تويف هبذا الطاعون

العظيم  ،منهم  23من العلماء واألدابء و  15من األمراء  ،كما ذكر احلافظ ابن حجر ما
يقارب  78من الذين لقوا حتفهم يف هذا الطاعون  ،منهم  57من العلماء واألدابء  ،و21
من األمراء اململوكيني  ،وأسرد أمساء من اشتهر منهم من املسلمني على سبيل املثال -ال على
سبيل االستقصاء ، -مع ذكر نبذة خمتصرة لبعضهم .

( )1بذل املاعون يف فضل الطاعون ص  380 ،379 :نقالً عن ابن أيب حجلة .
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فممن مات هبذا الطاعون من العلماء :
 .1زين الدين ابن الوردي  :عمر بن مظفر بن عمر الفقيه الشافعي املؤرخ األديب الشاعر  ،له
مؤلفات عديدة  ،منها  :التاريخ املشهور بـ"اتريخ ابن الوردي"  ،وشرحان أللفية ابن معطي،
وألفية ابن مالك "حترير اخلصاصة يف تيسري اخلالصة"  ،كما ألف كتاابً يف هذا الطاعون

"النبا عن الواب" بطريقة مقامية  ،مث تويف حبلب يف هذا الطاعون سنة 749ه (.)1

 .2ابن الدمياطي  :صاحب كتاب "املستفاد من ذيل اتريخ بغداد"  ،وهو شهاب بن الدين
أمحد بن أيبك بن عبد هللا احلسامي املصري املعروف اببن الدمياطي  ،من أقران الصفدي ،
وله مؤلفات كثرية  ،منها الكتاب املذكور أعاله "املستفاد"  ،وله ذيل على كتاب "تكملة
الصلة يف وفيات النقلة" لعز الدين أمحد بن حممد احلسيين  ،وشرع يف ختريج أحاديث
الرافعي  ،ومل يكمله  ،تويف مبصر يف الطاعون سنة 749ه(. )2
 .3القاضي ابن فضل هللا العمري  ،وهو أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حيىي بن فضل هللا
العدوي العمري  ،تتلمذ على أئمة كبار  ،كشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وأيب حيان -صاحب
تفسري البحر احمليط ،-وابن قاضي شهبة  ،وله من املؤلفات  :مسالك األبصار يف ممالك
األمصار (يف البلدان والرحالت)  ،والتعريف ابملصطلح الشريف (يف مراسم امللك ومايتعلق
به)  ،وفواضل السمر يف فضائل آل عمر  ،وغريها  ،تويف سنة  749ه بدمشق يف
الطاعون(. )3
 .4ابن احلافظ املزي  :هو عبد الرمحن بن يوسف بن الزكي عبد الرمحن املزي  ،ولد احلافظ
مجال الدين املزي  ،أمسعه أبوه الكثر من احلديث  ،وح ّدث مبصر والشام  ،ومات يف
الطاعون سنة  749ه  ،وله من العمر  52سنة(. )4
( )1فوات الوفيات لصالح الدين حممد شاكر  ، 157 /3األعالم . 67 /5
( )2الوايف ابلوفيات للصفدي  ، 162 /6الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  ، )299( 123 /1األعالم . 102 /1
( )3الوايف ابلوفيات للصفدي  ، 163 /8شذرات الذهب . 273 /8
( )4الدرر الكامنة . )2376( 144 /3
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 .5عماد الدين حممد بن علي الدمياطي اإلمام احملدث الفرضي(. )1
 .6مشس الدين حممد بن حممد بن ميناء البعلبكي(. )2
 .7أبو عبد هللا ابن اللبان الشافعي(. )3
 .8أبو حممد شرف الدين عبد هللا بن إبراهيم املعروف اببن الواين -من تالميذ احلافظ
الذهيب(. -)4
الرسام الشافعي -وكيل بيت املال بصفد(. -)5
 .9ابن ّ

 .10أبو عبد هللا حممد بن عبد السالم بن يوسف املعروف اببن عبد السالم -الفقيه املالكي ،
قاضي اجلماعة بتونس(. -)6
 .11زين الدين أبو حفص عمر بن سعد هللا احلراين الدمشقي القاضي احلنبلي -ممن الزم شيخ
اإلسالم ابن تيمية(. -)7
 .12سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن موسى األزجي البغدادي الفقيه احلنبلي احملدث-
من تالميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وصاحب كتاب "األعالم العلية يف مناقب ابن
تيمية"(. -)8
 .13أبو عبد هللا صفي الدين احلسني بن بدران البابصري البغدادي الفقيه احلنبلي احملدث .
 .14أبو العباس مجال الدين أمحد بن علي البابصري الفقيه احلنبلي الفرضي -كالمها من شيوخ
احلافظ ابن رجب احلنبلي(. -)1
( )1الوايف ابلوفيات للصفدي . 161 /4
( )2املرجع السابق  ، 209 /1والدرر الكامنة . 511 /5
( )3املرجع السابق  ، 118 /2الدرر الكامنة  60 /5شذرات الذهب . 279 /8
( )4الوايف ابلوفيات للصفدي . 321 /17
( )5املرجع السابق . 111 /22
( )6األعالم  ، 205 /6شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية البن سامل خملوف التونسي . )763( 301 /1
( )7شذرات الذهب . 277 /8
( )8املرجع السابق . 278 /8
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 .15حممد بن يونس بن فتيان أبو زرعة الكتاين املقدسي الشافعي -من تالميذ احلافظني
املزي والذهيب  ،أصيب ابلطاعون وهو شاب(. -)2
 .16يوسف بن مظفر أخو اإلمام ابن الوردي( ، )3وغريهم من العلماء -رمحهم هللا أمجعني.

( )1شذرات الذهب  ، 277 /8و . 284 /8
( )2الدرر الكامنة . )2205( 74 /6
( )3الوايف ابلوفيات للصفدي  ، 158 /29الدرر الكامنة . )2661( 256 /6
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وممن تويف يف هذا الطاعون من األدابء واللغويني :
 .1اتج الدين ابن مكتوم  :هو اتج الدين أبو حممد أمحد بن عبد القادر بن أمحد بن مكتوم
القيسي املصري النحوي  ،ممن الزم اإلمام أاب حيان -صاحب تفسري "البحر احمليط" ، -مث
ألف يف إعرابه "الدر اللقيط من البحر احمليط"  ،وله تصانيف حسان غري الدر اللقيط ،
منها  :اجلمع بني العباب واحملكم (يف اللغة)  ،و شرح اهلداية (يف الفقه)  ،واجلمع املنتقاة يف
أخبار اللغويني والنحاة  ،وشرح خمتصر ابن احلاجب (يف الفقه)  ،وشرح شافيته (يف علم
الصرف)  ،وشرح الفصيح لإلمام ثعلب (يف الغريب واملعاجم)  ،وغريها  ،تويف مبصر يف هذا
الطاعون سنة  749ه(. )1
 .2عالء الدين طيربس اجلندي النحوي الفقيه  ،قدم إىل البرية -مدينة متصلة برام هللا يف
فلسطني -مملوكاً  ،فاشرتاه بعض األمراء هبا  ،وعلّمه اخلط والقرآن  ،وأعتقه  ،فقدم دمشق

 ،وتفقه هبا  ،واشتغل ابلنحو  ،واللغة  ،والعروض  ،واألدب  ،صنف أنظومة "الطرفة" ،
مجع فيها بني ألفية ابن مالك  ،والشافية البن احلاجب  ،فنظمها مع بعض الزايدات يف

 900بيت  ،وشرحها  ،ومات بدمشق يف هذا الطاعون(. )2
 .3ابن صغري الطبيب  ،وهو حممد بن حممد بن عبد هللا بن صغري األديب الطبيب املصري ،
من أقران الصفدي  ،قرأ الطب واحلكمة على والده  ،وتعلم األدب فأتقنه  ،وهو من بيت
كلهم أطباء  ،وكان من أطباء السلطان  ،ال يطب إال أصحابه أو بيت السلطان  ،تويف
ابلقاهرة يف هذا الطاعون سنة  749ه(. )3
 .4والد اإلمام املؤرخ األديب ابن خلدون -حممد بن حممد بن خلدون  ،واسم ابن خلدون عبد
الرمحن  ،وخلدون من ج ّده العاشر كما ساق نسبه املؤلف نفسه يف آخر كتابه "العرب وديوان

املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والعجم والرببر" -املعروف بتاريخ ابن خلدون ، -ووالده حممد

( )1الوايف ابلوفيات للصفدي  ، 48 /7شذرات الذهب  ، 273 /8األعالم . 153 /1
( )2شذرات الذهب  ، 275 /8واألعالم . 235 /3
( )3الوايف ابلوفيات  ، 201 /1الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة البن حجر العسقالين . )1857( 455 /5
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من أول من درس عليه ابن خلدون  ،تويف والده بتونس يف هذا الطاعون العظيم سنة 749
ه(. )1
 .5أبو عبد هللا حمب الدين حممد بن عبد هللا األموي املعروف اببن الصايغ املغريب األديب(. )2
 .6أبو حممد عبد املهيمن بن حممد احلضرمي التونسي األديب املؤرخ -من شيوخ ابن خلدون ،
ولسان الدين ابن اخلطيب(. -)3
 .7برهان الدين إبراهيم بن الجني الرشيدي املصري النحوي -من تالميذ اإلمام أيب حيان ،
ومن شيوخ اإلمامني زين الدين العراقي  ،وسراج الدين ابن امللقن(. -)4
 .8برهان الدين إبراهيم بن عبد هللا احلكري املقرئ النحوي -ممن الزم درس اإلمام أيب
حيان(. -)5

( )1اتريخ ابن خلدون . 510 ، 503 /7
( )2الوايف ابلوفيات للصفدي . 296 /3
( )3األعالم  ، 169 /4شجرة النور الزكية . )813( 317 /1
( )4الدرر الكامنة  ، )201( 85 /1شذرات الذهب . 271 /8
( )5الدرر الكامنة  ، )73( 31 /1شذرات الذهب . 271 /8
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وممن تويف هبذا الطاعون من األمراء :
 .1أمري املؤمنني احلاكم أبمر هللا الثاين أمحد بن املستكفي ابهلل سليمان بن احلاكم أبمر هللا أمحد
العباسي  ،من خلفاء الدولة العباسية الثانية يف الداير املصرية  ،توىل اخلالفة يف القاهرة سنة
742ه  ،وسلطان اإلسالم يومئذ امللك املنصور أبو بكر  ،وجلس معه على سرير اململكة،
وفوض األمر على العادة  ،وما زال يف اخلالفة حىت تويف يف أواخر الطاعون األسود سنة
ّ
 753ه(. )1
 .2األمري صالح الدين حممد بن أيـبك املعروف اببن أيبك الطويل -أحد األمراء يف العصر
اململوكي ، -كان يف آخر أمره والياً على صفد -مدينة فلسطينية سيطر عليها إسرائيل عام
1948م ، -وتويف هبا يف الطاعون األسود عام  749ه(. )2

 .3األمري ابن الربمجي  ،وهو خليل بن الربمجي حسام الدين  ،كان متحداثً لنيابة األمري سيف

الدين بشتك -أحد أمراء العصر اململوكي ابلشام ، -مث توىل طبـلخاانه( )3للملك الكامل-
امللك السابع عشر من املماليك يف الداير املصرية والشامية ، -وخبلع امللك الكامل أخذ

( )1البداية والنهاية  ، 426 /18الدرر الكامنة  ، )384( 158 /1شذرات الذهب  ، 296 /8األعالم ، 132 /1
. 133
( )2الوايف ابلوفيات للصفدي  ، 167 /2الدرر الكامنة . )1040( 129 /5
( )3مصطلح مركب من كلمتني "طبل" (عريب)  ،و"خاانه" (فارسي)  ،فيصبح املعىن بيت الطبل  ،أي املكان املخصص
تدق الطبول بعد املغرب
لتخزين الطبول واألبواق  ،وهي يف عصران يشبه موسيقي اجليش  ،وكان من عادة املماليك أن ّ
يف كل ليلة أمام أبواب األمراء الذين وصلوا إىل درجة يستحق أن تضرب على أبواهبم  ،ويكون خلدمتهم أربعون مملوكاً
 ،ولذا يسمون أمراء األربعني أيضاً  ،ويع ّد أمري الطبلخاانه يف الدرجة الثانية بني األمراء  ،وكان ابن الربمجي من أمراء
الطبلخاانه ( .انظر  :معجم األلفاظ التارخيية يف العصر اململوكي حملمد دمهان ص  ، )580( 104 :املعجم العسكري
اململوكي حملمد عبد هللا سامل العمايرة ص .)886( 201 :
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منه الطبلخاانه  ،مث أعطي رتبة أمري العشرة( ، )1فقبل وصول املنشور إليه تويف بدمشق يف
هذا الطاعون ،وكان متعصباً لشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وحيب أصحابه كثرياً(. )2

 .4سنـقر األمري مشس الدين اجلمايل  ،مملوك األمري مجال آقوش األفرم -انئب دمشق يف العصر
اململوكي ، -ويل نيابة بعلبك  ،مث طرابلس  ،فتويف هبا يف الطاعون سنة  749ه(. )3
 .5صدقة بن بـيدمر األمري بدر الدين بن األمري سيف الدين احلاج بيدمر املعروف اببن احلاج
بيدمر  ،كان أحد أمراء العشرات( )4بطرابلس  ،تويف بدمشق يف هذا الطاعون سنة  749ه
شاب(. )5
وهو ّ

 .6طشتمر األمري سيف الدين طليلة من املماليك السلطانية الناصرية  ،كان من أمراء املشورة ،
وجعل أمري سالح -الذي يتوىل سالح سلطان املماليك وأمرائهم -يف عهد السلطان امللك
املظفر حاجي -امللك  18من املماليك ، -وتويف مبصر يف هذا الطاعون سنة  749ه(. )6
 .7األمري عالء الدين علي بن غرلو العاديل  ،أحد أمراء الطبلخاانت بدمشق  ،وتويف هبا يف
هذا الطاعون سنة  749ه(. )7

( )1أمري عشرة  :رتبة عسكرية يف اجليش اململوكي  ،يك ون خلدمة صاحبه عشرة مماليك  ،وهي الرتبة الثالثة عندهم  ،ومن
يعني صغار الوالة ( .انظر  :معجم األلفاظ التارخيية يف العصر اململوكي حملمد دمهان ص ، )77( 20 :
هذه الطبقة ّ
املعجم العسكري اململوكي حملمد عبد هللا سامل العمايرة ص . )176( 49 :
( )2أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي  ، 326 /2الدرر الكامنة . )1672( 217 /2
( )3الوايف ابلوفيات للصفدي  ، 300 /15الدرر الكامنة . )1900( 324 /2
( )4تقدم التعريف مبصطلح "أمري عشرة" .
( )5الوايف ابلوفيات للصفدي . 176 /16
( )6الوايف ابلوفيات للصفدي  ، 254 /16الدرر الكامنة . )2021( 382 /2
( )7الوايف ابلوفيات للصفدي  ، 154 /20الدرر الكامنة . 35 /4
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الثالث عشر  :طواعني القرن الثامن
• ففي سنة  764ه وقع طاعون يف القاهرة ودمشق  ،إال أنه خفيف ابلنسبة ملا قبله  ،ومن
أشهر من مات به من األئمة :
 .1اإلمام الصفدي  :وهو أبو الصفاء صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي اإلمام األديب
البيلغ  ،صاحب التصانيف املشهورة  ،أخذ العلم عن األئمة املشهورين آنذاك  ،من أمههم
القاضي بدر الدين ابن مجاعة  ،وابن سيد الناس  ،والقاضي تقي الدين السبكي -والد
اإلمام اتج الدين السبكي صاحب الطبقات ، -واحلافظان أبو احلجاج املزي  ،وأبو عبد هللا
الذهيب  ،وأبو حيان األندلسي  ،وغريهم  ،وصنف كثرياً يف التاريخ واألدب  ،منها " :الوايف
ابلوفيات"  ،وأفرد منه أهل عصره يف كتاب مساه "أعوان النصر يف أعيان العصر"  ،كما أن

له مقامة أدبية وصف فيها الطاعون األسود سنة 749ه  ،نقلها احلافظ ابن حجر يف بذل
املاعون  ،تويف رمحه هللا ابلطاعون يف دمشق يف شوال سنة  764ه(.)1
 .2األمري سيف الدين املنصوري يزدار اخلليلي أحد األمراء يف العصر اململوكي وأعياهنم  ،وكان
من مقدمي األلوف( )2مبصر يف عهد السلطان امللك املنصور صالح الدين حممد  ،وعرف
ابلشجاعة واإلقدام  ،ومل يزل على حاله حىت تويف يف رجب سنة  764ه يف طاعون
مصر(. )3

( )1املعجم املختص للذهيب ص  ، 91 :طبقات الشافعية الكربى للسبكي  ، )1352( 5 /10طبقات الشافعية البن
قاضي شهبة  ، )641( 89 /3الدرر الكامنة  ، )1654( 207 /2األعالم . 315 /2
( )2مقدم ألف /ألوف  :مصطلح أطلق على أعلى رتبة يف اجليش اململوكي  ،وهي أمري مائة ومقدم ألف (املعجم
العسكري اململوكي ص . )294 :
( )3الوايف ابلوفيات للصفدي  ، 44 /28النجزم الزاهرة البن تغري . 21 /11
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• ويف سنة  769ه تويف اإلمام أبو العباس شهاب الدين أمحد بن لؤلؤ املعروف اببن النقيب
املصري الشافعي ابلطاعون  ،تتلمذ على أيدي تقي الدين السبكي  ،وأيب حيان األندلسي
 ،وكان فقيهاً أديباً شاعراً  ،وله مؤلفات كثرية  ،من أشهرها "عمدة السالك وعدة الناسك"

الكتاب املشهور يف الفقه الشافعي املتداول يف املدارس الشافعية(. )1

• ويف سنة  771ه وقع طاعون بدمشق  ،فتويف فيه اتج الدين السبكي صاحب طبقات
الشافعية الكربى  ،وهو عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي الفقيه
احملدث النحوي  ،مسع من احلافظ املزي  ،والزم احلافظ الذهيب  ،اشتغل ابلقضاء وتوىل
ودرس يف املدارس الكثرية  ،وصنف التصانيف الكثرية  ،منها  :طبقات الشافعية
اخلطابة ّ ،

الكربى  ،األشباه والنظائر (يف الفقه الشافعي)  ،وشرح املنهاج يف أصول الفقه  ،وصنف
جزءاً صغرياً يف طاعون 749ه  ،والكتاب مفقود  ،مث هو تويف بطاعون دمشق سنة 771

ه رمحه هللا(. )2

• ويف سنة  776ه وقع طاعون يف بالد الشام  ،تويف فيه األديب الشاعر املشهور أمحد بن
حيىي بن أيب بكر املعروف اببن أيب حجلة يف الطاعون  ،كان حنفي املذهب  ،مييل إىل
ط على أهل وحدة الوجود  ،خصوصاً ابن الفارض  ،وبسببه
معتقد احلنابلة  ،ويكثر احل ّ
امتحن كثرياً  ،وله مؤلفات ومقامات أدبية  ،ألف جزءاً يف طاعون سنة  749ه  ،مساه :
"الطب املسنون يف دفع الطاعون"  ،نقل عنه احلافظ ابن حجر يف بذل املاعون  ،وتويف
بسلخ يف الطاعون(. )3

( )1الدرر الكامنة  ، )610( 282 /1النجوم الزاهرة  ، 101 /11األعالم . 200 /1
( )2الوايف ابلوفيات للصفدي  ، 209 /19الدرر الكامنة  ، )2548( 232 /3شذرات الذهب . 66 /1
( )3الدرر الكامنة  ، )826( 390 /1األعالم . 268 /1
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الرابع عشر  :طواعني القرن التاسع :
• ويف سنة  814ه وقع طاعون بدمشق  ،فتويف فيه اإلمام بدر الدين حسني بن علي بن
حممد األذرعي مث الدمشقي الصاحلي الشافعي املعروف اببن قاضي أذرعات  ،من أقران
احلافظ ابن حجر  ،ومسع كل منهما عن اآلخر ابلقاهرة  ،وأذن له سراج الدين البلقيين
ابإلفتاء يف دمشق  ،فتويف فيه ابلطاعون(. )1
اخلامس عشر  :طاعون سنة  819 -818ه
ويف سنة  818ه كان مبصر طاعون وغالء عظيمان  ،واستهلت  819ه والغالء والطّاعون
ابقيني زائدين مبصر وطرابلس( ، )2حىت قيل مات بطرابلس يف عشرة أايم عشرة آالف نفس ،
وتواتر انتشار الطاعون يف البالد  ،حىت قيل إن أهل أصبهان مل يبق منهم إال النادر  ،وأن أهل
فاس أحصوا من مات منهم يف شهر واحد  ،فكانوا ستة وثالثني ألفاً( ، )3وممن تويف يف هذ
الطاعون :
 .1عز الدين ابن مجاعة  ،وهو حممد بن أيب بكر شرف الدين بن عبد العزيز املعروف بعز
الدين ابن مجاعة  ،أخذ العلم عن ابن خلدون  ،واتج الدين السبكي  ،وسراج الدين
البلقيين  ،وغريهم  ،وصنف الكثري  ،والزمه احلافظ ابن حجر حوايل  19سنة  ،وكان
يسميه "إمام األئمة"  ،وال يناديه ابمسه تعظيماً له  ،مات هبذا الطاعون يف القاهرة سنة

 819ه(. )4

( )1إنباه الغمر أببناء العمر البن حجر  ، 497 /2الضوء الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوي ، )577( 152 /3
شذرات الذهب . 158 /9
( )2طرابـلس  :مدينة لبنانية كانت تعرف طرابلس الشام متييزأ هلا عن طرابلس ليبيا  ،وتسمى اآلن "الفيحاء"  ،افتتحها
عمرو بن العاص  سنة 22هـ يف أواخر خالفة عمر ( معجم البلدان  ، 25 /4عصر اخلالفة الراشدة ألكرم
ضياء العمري ص  ، 377 :موقع ويكيبيداي ).
( )3إنباء الغمر أببناء العمر  ، 87 /3شذرات الذهب . 198 ، 194 /9
( )4إنباء الغمر أببناء العمر  ، 115 /3شذرات الذهب  ، 204 /9األعالم . 56 /6
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 .2األمري يوسف األيويب  :وهو صالح الدين يوسف بن الناصر أمحد بن العادل غازي األيويب
احلصين  ،من أمراء الدولة األيوبية  ،فزهد يف الدنيا ورغب يف طلب العلم واشتغل به ،
وتفنن يف عدة علوم  ،وأقبل على اآلخرة فرحل عن بالده طالباً ثغراً جياهد فيه الكفار ،
فدخل القاهرة  ،والزم اإلمام السخاوي  ،ومسع كل منهما عن اآلخر  ،ومل يزل قاصداً
التوجه لدمياط أو غريه لنية اجلهاد  ،إىل أن أصيب ابلطاعون سنة 819ه  ،وعاده اإلمام

السخاوي  ،وتويف فيه األمري يوسف(. )1
 .3ابنتا احلافظ ابن حجر  :يصف احلافظ ابن حجر نفسه الواقعة " :ويف اثين عشر احملرم
نقلت الشمس إىل برج احلمل فدخل فصل الربيع  ،وابتدأ الطاعون ابلقاهرة فبلغ يف نصف
صفر كل يوم مائة نفس  ،مث زاد يف آخره مائتني  ،وكثر ذلك
ميوت يف الدار الواحدة أكثر

حىت

كان
من فيها

 ،وكثر الوابء ابلصعيد
والوجه البحري ،
قيل

حىت

إن

أكثرهم
هلكوا

،

ويف

طرابلس حىت قيل إنه مات هبا يف

عشرة أايم عشرة آالف نفس  ،وبلغ عدد األموات ابلقاهرة يف ربيع األول ثالمثائة يف اليوم ،
مث يف نصفه بلغوا مخسمائة  ،ويف التحقيق بلغوا األلف ؛ ألن الذين يضبطون إمنا هم من يرد
الديوان  ،وأما من ال يرده فكثري جداً  ،وماتت ابنتاي غالية وفاطمة  ،وبعض العيال  ،وكان
كل من طعن مات عن قرب إال النادر"(. )2

( )1الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  ، 293 /10شذرات الذهب  ، 210 /9األعالم . 215 /8
( )2إنباء الغمر يف أبناء العمر . 87 /3
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أما غالية فولدت يف ذي القعدة سنة  807ه  ،وأجاز هلا مجاعة  ،وماتت هبذا الطاعون يف
ربيع األول وهلا من العمر  11سنة و  4أشهر  ،وأما فاطمة فولدت يف ربيع اآلخر سنة 817
ه  ،وماتت هبذا الطاعون يف ربيع األول سنة  819ه وهي طفلة ابنة سنتني إال شهراً
واحداً(.)1
السادس عشر  :الطاعون األسود الثاين عام  833ه املوافق ل1430م
ففي شهر ربيع األول من هذه السنة فشا طاعون كبري يف دمشق  ،ومحص  ،وصفد  ،والقدس
 ،وغزة وغريها من بالد الشام  ،ويف مصر والقاهرة  ،وبالد السودان  ،عرف فيما بعد
ابلطاعون األسود  ،كسابقه سنة 749ه  ،وصفه احلافظ ابن حجر أبنه "أوسع هذه الطواعني
كلها وأقطعها  ،ومل يقع ابلقاهرة ومصر بعد الطاعون العام الذي كان يف سنة  749ه نظري
هذا"( ، )2واشتد فشو هذا الطاعون بعد خروج الناس إىل الصحراء للدعاء اجلماعي بعد أن
نودي بصيام ثالثة أايم لرفع الوابء  ،فزادت هذه البدعة الطني بلالً  ،مما بعث احلافظ ابن
سوده يف طاعون عام  819ه
حجر إىل تبييض كتابه "بذل املاعون يف فضل الطاعون" الذي ّ

 ،مث توقف عنه( ، )3واستمر الطاعون إىل أواخر شعبان  ،وهلك خلق كثري  ،وازداد عدد

الضحااي بعد بدعة الدعاء اجلماعي خاصة  ،فكان عددهم يف اليوم الواحد يبلغ ألفاً ومائيت

شخص  ،ووقع املوت يف مماليك السلطان أيضاً  ،حىت زاد يف اليوم على مخسني نفساً منهم ،
كما أنه وجد ابلنيل والربك شيء كثري من األمساك والتماسيح موتى طافية  ،وكذا وجد يف الربية

عدة من الظباء والذائب  ،وكان هذا الطاعون بدأ يف الشتاء  ،وارتفع يف فصل الربيع  ،يينما
الطواعني املاضية تبدأ عادة يف الربيع بعد انقضاء الشتاء  ،وترتفع أول الصيف  ،ويف القرن

( )1اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر  ، 1210 /3الضوء الالمع  88 ، 85 /12كالمها للسخاوي .
( )2بذل املاعون يف فضل الطاعون ص 369 :
( )3مقدمة احملقق لبذل املاعون ص . 44 :
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التاسع اهلجري انتشر أكثر من اثين عشر طاعوانً يف بالد مصر والشام  ،ولكن هذا الطاعون

أوسعها( ، )1وممن تويف يف هذا الطاعون :

 .1اإلمام تقي الكرماين  :هو ولد اإلمام العالمة مشس الدين الكرماين مؤلف كتاب "الكواكب
الدراري يف شرح صحيح البخاري"  ،تقي الدين حيىي بن مشس الدين حممد بن يوسف الكرماين
الشافعي  ،ولد يف ببغداد  ،ومسع من أبيه وغريه  ،مث قدم القاهرة مع أخيه بشرح والده للبخاري
"الكواكب الدراري"  ،كما ألف املؤلفات الكثرية  ،واختصر صحيح مسلم  ،واتريخ مكة
لألزرقي  ،والروض األنف للسهيلي  ،وشرح البخاري ابسم "جممع البحرين وجواهر احلربين" ،
تويف ابلطاعون ابلقاهرة سنة  833ه(. )2
 .2ابن العجمي  :هو صدر الدين أمحد بن حممود بن حممد القيسري املعروف اببن العجمي
احلنفي  ،اعتىن به أبوه يف صغره  ،فصلى ابلناس الرتاويح ابلقرآن كامالً وهو مل يبلغ إحدى
عشرة سنة  ،وأقرأ الفقه وأصوله  ،والعربية واملعاين والبيان  ،وبرع يف الفقه واألصول  ،وابشر
درس  ،وأفىت  ،مات يف
التوقيع يف ديوان اإلنشاء يف العصر اململوكي  ،مث ويل احلسبة  ،كما أنه ّ

الطاعون سنة  833ه(. )3

 .3أمري املؤمنني أبو الفضل املستعني ابهلل العباس بن املتوكل من خلفاء الدولة العباسية الثانية
مبصر  ،استقر يف اخلالفة بعهد من أبيه سنة  808ه  ،توجه مع السلطان الناصر فرج إىل
البالد الشامية فقتل فيها الناصر سنة  814ه  ،وبويع املستعني ابهلل للسلطنة مضافة إىل
اخلالفة  ،فلم يزل على ذلك إىل أن تسلطن امللك املؤيد شيخ احملمودي سنة  815ه  ،فعزله
عن اخلالفة سنة  ، 816فسجن  ،حىت جاء امللك األشرف برسباي وتوىل السلطنة سنة
( )1السلوك ملعرفة دول امللوك لتقي الدين املقريزي  ، 203 /7بذل املاعون ص  ، 369 :إنباه الغمر ، 437 /3
شذرات الذهب . 292 /9
( )2إنباء الغمر  ، 453 /3شذرات الذهب  ، 300 /9األعالم . 166 /8
( )3إنباء الغمر  ، 442 /3شذرات الذهب . 295 /9
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825ه  ،أخرج املستعني من السجن وأسكنه يف دار ابإلسكندرية  ،حىت تويف هبا يف هذا
الطاعون سنة  833ه(. )1
 .4امللك املظفر أمحد بن امللك املؤيد شيخ احملمودي أبو السعادات من ملوك دولة اجلراكسة
مبصر والشام -الفرتة الثانية لعهد املماليك ، -مات أبوه امللك املؤيد وهو رضيع مل يبلغ عامني
 ،فتعصب له مماليك أبيه  ،فأطاعهم األمراء ولقبوه ابمللك املظفر  ،وقام أبمره وتدبري دولته
األمري ططر  ،مث تزوج أبم امللك املظفر  ،وخلع املظفر عن السلطنة  ،وتوالها ملقباً ابمللك
الظاهر  ،وطلق أمه  ،وأرسله إىل السجن ابإلسكندرية ومعه مرضعته  ،فمات هبا يف السجن

مطعوانً سنة  833ه وعمره  11سنة  ،كما أن أخاه إبراهيم بن املؤيد أيضاً مات يف الطاعون
وهو صغري(. )2

 .5امللك الصال حممد بن امللك الظاهر ططر أحد ملوك اجلراكسة مبصر والشام  ،بويع
ابلسلطنة يف القاهرة بعد وفاة أبيه سنة  824هـ  ،وكان صغرياً فقام بتدبري اململكة األاتبكي
جاين بك الصويف  ،مث األمري برسباي الدقماقي  ،وقويت شوكة برسباي  ،فخلع ابن ططر سنة
 ، 825فكانت مدة سلطنته ثالثة أشهر و  14يوماً  ،ومل يسئ إليه  ،بل أدخله دور احلرم ،
وزوجه  ،فاستمر إىل أن تويف ابلطاعون سنة  833ه(. )3
ومسح له ابخلروج يوماً يف األسبوع ّ ،

 .6األمري انصر الدين حممد بن امللك األشرف برسباي  ،وكان قد عني سلطاانً بعد وفاة أبيه ،
إال أنه تويف قبله يف هذا الطاعون سنة  833ه ودفن ابلقاهرة(. )4

( )1إنباء الغمر  ، 445 /3األعالم . 265 /3
( )2إنباء الغمر  ، 441 /3األعالم . 137 /1
( )3إنباء الغمر  ، 450 /3قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر للطيب ابخمرمة  ، )4235( 396 /6األعالم
.176 /6
( )4السلوك ملعرفة دول امللوك  ، 219 /7إنباء الغمر . 449 /3
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 .7ابنة احلافظ ابن حجر العسقالين "زين خاتون"  ،يرتجم هلا احلافظ نفسه بقوله " :زين
خاتون بنيت  ،وهي بكر أوالدي  ،ولدت يف رجب سنة  802ه  ،وتعلمت الكتابة والقراءة ،
وأمسعتها من الشيخ زين الدين العراقي  ،والشيخ نور الدين اهليثمي  ،وأجاز هلا كثري من
املسندين من أهل دمشق  ،وماتت وهي حامل ابلطاعون  ،فجمعت هلا شهاداتن"  ،وكان
ذلك يف هذا الطاعون سنة  833ه(. )1

( )1إنباء الغمر  ، 445 /3اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر . 1208 /3
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السابع عشر  :بقية الطواعني يف القرن التاسع اهلجري
يف سنة  839ه فشا الطاعون يف بالد اليمن سهوهلا وجباهلا  ،كما أن الطاعون فشا يف بالد
الشام وبالد مصر يف السنة اليت تليها  840ه  ،معظم من تويف يف هذا الطاعون اإلماء والعبيد
واألطفال( ، )1وممن تويف يف هذا من األعيان :
• ويل الدين عبد الويل بن حممد بن احلسن اخلوالين  ،مفيت تعز -أحد بالد اليمن ، -أحد
من الزم اإلمام جمد الدين الفريزآابدي -صاحب القاموس احمليط ، -وجاور معه مبكة ،
والطائف  ،مث صار مفتياً يف تعّز( ، )2حىت تويف ابلطاعون سنة  349ه(. )3

• ابن اخلياط  ،وهو حممد بن أيب بكر بن حممد بن اخلياط احلافظ اجلليل حافظ البالد اليمنية
ومفتيها  ،املعروف جبمال الدين ابن اإلمام رضي الدين  ،أشهر تالميذ اإلمامني جمد الدين
الفريزآابدي  ،ومشس الدين ابن اجلزري -صاحب كتاب النشر يف القراءات العشر، -
ودرس بتعّز  ،وأفىت هبا  ،وانتهت إليه رايسة العلم ابحلديث  ،تويف يف الطاعون سنة 839
ّ
ه(. )4
• ويف سنة  871ه تويف ابلطاعون اإلمام األديب ابن العباس التلمساين  ،وهو أبو عبد هللا
حممد بن العباس العبادي التلمساين -أحد مدن اجلزائر -املغريب  ،فقيه حنوي أديب  ،له
مصنفات  ،منها شرح المية ابن مالك يف التصريف  ،مساه "حتقيق املقال ،وتسهيل املنال،
يف شرح المية األفعال"  ،وله شرح مجل اخلوجني يف املنطق  ،وغريمها من املؤلفات(. )5

( )1السلوك ملعرفة دول امللوك  ، 349 ، 345 /7إنباء الغمر . 24 /4
( )2تعّز  :قلعة عظيمة من قالع اليمن املشهورة  ،وأحسن مدهنا (معجم البلدان . )34 /2
( )3إنباء الغمر  ، 30 /4الضوء الالمع  ، 96 /5شذرات الذهب . 337 /9
( )4إنباء الغمر  ، 34 /4شذرات الذهب . 337 /9
( )5الضوء الالمع  ، 278 /7كشف الظنون حلاجي خليفة  ، 1536 /2شجرة النور الزكية ، )1000( 381 /1
األعالم .183 /6
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الثامن عشر  :طواعني القرن احلادي عشر
• ففي طاعون سنة  1012ه تويف السلطان املنصور السعدي أمحد بن حممد الشيخ املهدي من
آل زيدان أبو العباس السعدي املنصور ابهلل املعروف ابلذهيب رابع سالطني الدولة السعدية يف
املغرب األقصى  ،ولد بفاس سنة  956ه  ،واستخلفه أخوه عبد امللك املعتصم ابهلل عليها ،
وواله قيادة جيوشه  ،مث انتهت إليه اإلمرة بعد وفاة سنة  986ه  ،فساس الرعية حبكمة
وحسن إدارة  ،وكان شجاعاً عاقالً  ،كما أنه كان حمداثً مؤرخاً شاعراً أديباً  ،له كتاب
"السياسة"  ،وديوان شعر  ،تويف سنة  1012ه ابلوابء يف املدينة البيضاء قريباً من فاس ،
ودفن هبا  ،مث نقل إىل مراكش(. )1

التاسع عشر  :طواعني القرن الثاين عشر :
• ويف سنة  1131ه تويف أمري مكة الشريف عبد الكري بن حممد بن يعلى ابلطاعون  ،ويل مكة
سنة  1116ه  ،واثرت عليه فنت وكثرية  ،وعزل  ،وعاد مراراً  ،مث خرج إىل مصر  ،فمات
هبا مطعوانً(. )2

• ويف سنيت  1131ه  ،و 1132ه فشا طاعون ببالد الروم وبالد الشام  ،فتويف فيها شاعر
أديب شاب  ،وهو إبراهيم بن حممد بن إبراهيم الدكدكجي دمشقي املولد والوفاة ،تركماينّ
األصل  ،مهر يف العلوم وبرع  ،وصار له فضل ونباهة  ،مع طبع رقيق ولطف مع اخلاص
والعام مبزيد احملبة والصداقة  ،وكان والده حممد ابن إبراهيم الدكدكجي أيضاً من األدابء
والشعراء املشهورين  ،تويف هذا الشاب يف الطاعون بدمشق(.)3
• ويف سنيت  1198ه 1199 -ه انتشر وابء عظيم يف بالد مصر وتونس  ،أهلك ثلث سكان
تونس  ،ومل يعرف املشهورن منهم  ،إال أن أحد املشايخ واملفتني بتونس املعروف بشيخ
( )1األعالم  ، 235 /1معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة . 183 /2
( )2األعالم . 56 /4
( )3سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر حملمد خليل مراد  ، 19 /1األعالم . 68 /1
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اإلسالم حممد بريم الثاين (ت 1247ه ) قد ابتلي بفقد مخسة من أوالده  ،وزوجته  ،وأخته
يف هذا الطاعون اجلارف(. )1
العشرون  :طواعني القرن الثالث عشر :
• يف سنة  1205ه حدث طاعون مبصر  ،أسفر عن هالك العامل املشهور املتفنن مرتضى
الزبيدي  ،وهو حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين العلوي الزبيدي  ،املشهور
مبرتضى الزبيدي  ،الفقيه احملدث اللغوي النحوي األصويل  ،الناظم الناثر ولد سنة 1145
ه يف مدينة بلكرام -إحدى املدن يف والية أواتر براديش ابهلند ، -وأصله من واسط
ابلعراق  ،ونشأ يف زبيدة ابليمن  ،وإليه ينسب " ،رحل إىل احلجاز ،وأقام مبصر  ،فاشتهر
فضله واهنالت عليه اهلدااي والتحف  ،وكاتبه ملوك احلجاز واهلند واليمن والشام والعراق
واملغرب األقصى والرتك والسودان واجلزائر ،وزاد اعتقاد الناس فيه حىت كان يف أهل املغرب
كثريون يزعمون أن من حج ومل يزر الزبيدي ويصله بشئ مل يكن حجه كامالً"  ،ألف كثرياً
 ،من أمهه وأشهره  :اتج العروس يف شرح القاموس  ،وإحتاف السادة املتقني يف شرح إحياء
علوم الدين  ،عقود اجلواهر املنيفة يف أدلة مذهب اإلمام أيب حنيفة  ،أصيب ابلطاعون يف
شهر شعبان من سنة 1205ه  ،بعد ما فرغ من الصالة  ،وتويف يوم األحد  ،فأخفت
زوجته وأقارهبا موته حىت نقلوا األشياء النفيسة واملال والذخائر  ،واألمتعة والكتب املكلفة ،
علي بن أيب طالب يف مصر
مث أشاعوا موته يوم االثنني  ،ودفن ابلضريح املنسوب لرقية بنت ّ

 ،بقرب السيدة سكينة -زوجته األوىل ، -ومات ومل يعقب  ،وال راثه أحد من القراء  ،ومل

( )1مسامرات الظريف حبسن التعريف حملمد عثمان السنوسي ص  ، 169 :األعالم  ، 72 /7تراجم املؤلفني التونسيني
حملمد حمفوظ  ، 132 /1وموقع ( ultratunisia.ultrasawt.com :الرتا -تونس) .
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يعلم أحد مبوته من أهل األزهر مع عظيم الشهرة اليت كانت له أبرجاء املعمورة الشتغال
الناس أبمر الطاعون  ،كما أنه مل يرثه أحد من أهله إال زوجته(. )1
• ويف سنة  1231ه تويف مبصر يف الطاعون الشريف غالب  ،وهو غالب بن مساعد بن
سعيد احلسين من أمراء مكة  ،وليها سنة 1202ه  ،يف أايمه قوي أمر اإلمام سعود بن
عبد العزيز بنجد -مناطق الرايض حالياً ، -وهامجت جيوشه احلجاز  ،فقاتلها الشريف
غالب  ،وتقهقر إىل جدة .مث أظهر الطاعة لسعود  ،حىت كان كأحد عماله  ،وعاد إىل
مكة  ،واستمر يف اإلمارة إىل أن زحف حممد علي ابشا -وايل مصر للعثمانيني -جبيش كبري
من الرتك وغريهم لقتال السعوديني  ،فتحول الشريف عن والئه آلل سعود  ،فاستخدمه
حممد مدة قصرية مث قبض عليه  ،وأرسله إىل مصر سنة  1228هـ فأقام أشهراً  ،وأرسل إىل

اآلستانة  ،فنفته حكومتها إىل سالنيك  ،فتويف هبا سنة  1231ه يف الطاعون(.)2
احلادي والعشرون  :الطاعون العظيم ابملغرب وتونس  1234ه: 1236 -

ويف سنة  1234ه املوافق ل1818م انتشر وابء عظيم يف املغرب وتونس  ،استمر سنتني
تقريباً  ،وحصد من التونسيني حياة ثالثني ألف شخص يف تلك السنتني  ،وهي ربع سكان
املدينة تقريباً  ،وتويف فيه عاملان كبريان يف تونس  ،مها :
• حسن بن عبد الكبري الشريف أبو حممد املعروف حبسن الشريف  ،هندي األصل  ،مفيت
تونس  ،ومن فقهاء املالكية  ،توىل اخلطابة جبامع الزيتونة -اثين أقدم جامع يف عاصمة
تونس  ،أسس عام 79ه ، -مث توىل اإلفتاء سنة 1230ه  ،واستمر عليها إىل أن تويف

( )1حلية البشر يف اتريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق حسن امليداين ص  ، 1514 -1492 :فهرس الفهارس لعبد
احلي الكتاين  ، )300( 526 /1األعالم . 70 /7
( )2األعالم . 115 /5
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بتونس سنة  1234ه يف الطاعون  ،له من املؤلفات  :حاشية على شرح القطر  ،وحاشية
على شواهد املغين  ،ومعني املفيت -وافته املنية قبل إمتامه ، -وغريها من الكتب(.)1
• أبو الصفا الطاهر بن مسعود العيسوي الفاروقي التونسي  ،األديب الفقيه املتفنن  ،من
تالميذ العامل حسن الشيخ -صاحب الرتمجة السابقة ، -له "حاشية على شرح الزرقاين على
خمتصر خليل" يف الفقه املالكي  ،و"املواهب الصمدية لكشف لثام السمرقندية" يف البالغة
 ،أصيب ابلطاعون يف حمراب جامع الزيتونة بعد صالة الصبح  ،وتويف بعده بثالثة أايم يوم
اجلمعة(. )2
ويف سنة  1246ه املوافق ل 1831م تفشى وابء عام يف بالد احلجاز يف موسم احلج  ،أسفر
عن هالك ثالثة أرابع احلجاج " ،حيث انتهى األمر إىل العجز عن دفن األموات  ،وخلت يف
تلك السنة بيوت كثرية يف جدة ومكة من أهاليها حبيث مل يبق فيها أحد  ،وتركت أموال
عظيمة ال يدرى من يستحقها من الورثة  ،وكان ابتداء هذا الوابء من أرض احلبشة فكان ميوت
كل يوم أكثر من ألف  ،وخال كثري من القرى حبيث مل يبق فيها إال املواشي واألموال  ،وال يزال
ينتقل هذا الوابء يف النواحي واألقطار  ،والقرى واألمصار ،حىت عم البالد الشامية واملصرية،
والرتكية والعربية"  ،ممن تويف يف هذا الطاعون :
• الشيخ يوسف البطّاح  :وهو يوسف بن حممد بن حيىي بن أيب بكر بن علي البطاح األهدل
احلسيين الزبيدي ابحث  ،مدرس  ،من فقهاء الشافعية يف اليمن  ،له اشتغال ابلتاريخ
واحلساب والفرائض  ،هاجر من زبيد إىل احلرمني الشريفني  ،وتفرغ فيهما للتدريس والتأليف
 ،ومن كتبه "تشنيف السمع أبخبار العصر واجلمع" يف التاريخ  ،و"إفهام األفهام بشرح بلوغ
املرام"  ،و"إرشاد األانم إىل شرح فيض امللك العالم ملا اشتمل عليه النسك من األحكام"

( )1شجرة النور الزكية  ، 527 /1األعالم  ، 195 /2تراجم املؤلفني التونسيني . )288( 188 /3
( )2األعالم  ، 223 /3تراجم املؤلفني التونسيني  ، )524( 327 /4معجم املؤلفني . 39 /5
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و"فيض املنان بشرح زبد ابن رسالن "  ،مات يف هذا الوابء العام سنة 1246ه  ،ودفن
مبقربة املعالة يف مكة املكرمة(. )1
الثاين والعشرون :طواعني القرن الرابع عشر :
• ويف سنة  1308ه تويف الطبيب البيطري حممد صفوت بك  ،كان مفتش الطب البيطري
يف مصال الصحة ببور سعيد والقاهرة  ،له كتب "الدالئل الصحية يف تفتيش اللحوم
الغذائية  ،والصفوة الزراعية يف الفالحة املصرية  ،و"الصفوة الدبية والسيسة الصحية"  ،يف
األمراض املعدية والوابئية  ،ورسالة يف الطاعون البقري  ،معظمها مطبوعة  ،تويف مبصر يف
طاعون سنة 1308ه(. )2
الثالث والعشرون :
وهناك عدة أوبئة بعدة أمساء ضربت العامل  ،كالكولريا يف السنوات  :ما بني -1232
1238ه  ،و ، 1262و ، 1266 -1265و ، 1272و ، 1282و ، 1284و 1300
ه  ،وإنفلونزا اإلسبانية عام 1337 ، 1336ه  ،وإنفلونز هنع كونغ ما بني -1388
1390ه  ،وإنفلونزا اخلنازير  1430ه وغريها  ،وتسببت إىل لقي ماليني من البشر
مصارعهم  ،إال أين مل أعثر على األعيان من املشاهري منهم على وجه التحديد .

( )1حلية البشر يف اتريخ القرن الثالث عشر ص  ، 1610 :األعالم  ، 253 /8معجم املؤلفني . 333 /13
( )2األعالم  ، 169 /6معجم املؤلفني . 93 /10
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الرابع والعشرون  :فريوس كوروان سنة  1441ه 2020-2019 /
فريوس كوروان وابء من األوبئة  ،عرف بكوفيد –  19يف شهري مجادى األوىل  ،ومجادى
األخرى يف منطقة ووهان ابلصني  ،ومن هناك انتشر إىل العامل أمجع  ،أصيب به عدد هائل
جاوز  30مليون مصا ٍب  ،من بينهم ما يقارب مليون مصاب قضوا حنبهم  ،منهم أفراد
ومشاهري من السياسيني  ،واألطباء  ،والرايضيني  ،والعلماء واألدابء  ،ومل أتعرض لذكرهم هنا
لكثرهتم  ،وصعوبة العثور على سريهم الذاتية  ،ومن أراد أن يعرف أولئك املشاهري فعليه ابملواقع
اإللكرتونية  ،إال أنين أذكر هناك من اشتهر منهم يف الشريعة أو اللغة واألدب  ،وقد وقفت
على بعض  ،منهم اثنان مل أعثر على مصدر معتمد يف سبب وفاهتما إال ما وقفت عليه يف
موقع ويكيبيداي ومها  :املفيت حممد نعيم الباكستاين مستشار يف اجلامعة البنورية العاملية يف
منور حسن زعيم اجلماعة اإلسالمية سابقاً  ،ولذا أكتفي بذكر من عثرت
كراتشي  ،وسيد ّ
عليه منهم يف الصحائف واجلرائد أو املواقع املعتمدة إن شاء هللا .
 .1خالد مجيل الصدقة الكاتب السوري األديب الشاعر  ،ولد يف منطقة النبك بدمشق سنة
1956م  ،وحصل على اإلجازة يف اللغة العربية وآداهبا من جامعة دمشق  ،وعمل يف
السعودية مخس سنوات مدققاً لغوايً  ،كما توىل مهمة التدريس يف وطنه سنوات  ،مث قدم إىل

الكويت معلماً  ،والتحق مبجلة "املنصة" مدققاً لغوايً منذ أن ترك مهنة التعليم إىل عام
2006م  ،ويف عام 2007م التحق بصحيفة اجلريدة الكويتية منذ أول إصدار هلا  ،مصححا

لغوايً  ،إىل أن ارتفع انئب قسم الدسك بتلك الصحيفة  ،وال زال مستمراً فيها إىل أن تويف يف
الكوروان يف مستشفى املبارك ابلكويت يف  30من رمضان عام  1441املوافق ل 24من مايو
2020م  ،عن عمر يناهز  64سنة  ،وله كتاب "معجم آليل األمثال واحلكم املقارنة إجنليزي
– عريب  ،كما اشتهر الشاعر بقصيدة يصف فيها مرض الكوروان  ،وأنه إنذار رابين نتيجة
انتشار املوبقات  ،عرفت بـ"املعلقة الكورونية" حياكي فيها معلقة الشاعر اجلاهلي عمرو بن
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هيب بصحنك فأصبحينا"  ،كتبها الشاعر يف شهر إبريل املاضي  ،وبعده بشهر وأايم
كلثوم "أال ّ
أصيب ابملرض نفسه  ،فتويف به  ،وهذا مطلع تلك املعلقة :
أال ه ــبّــي ب ـك ّـم ٍـام يـقـيـنـا

رذاذ الـعـاطـسني وعـ ّقـمـينا

فـنحن اليوم يف ٍ
قفص كب ٍري

وكـورونـا يـبـث الـرعـب فـينا

إذا ما قد عطسنا دون ٍ
قصد

تـالحـقـنا الـعـيـون وتـزدريـنـا

وإن سعل الزميل ولو مزاحا

تـف َّـرقـنـا ش ـمــاال أو يـمـيـنـا

وب ــاءٌ حـاصـر الـدنـيا جـمـيعا

ـروس أذ َّل الـعـالـمـيـنا()1
وفـ ـي ـ ٌ

 .2مفيت مجهورية إجنوشيا الروسية الشيخ عبد الرمحن مرتضانوف  ،انتخب مفتياً جلمهورية
إجنوشيا يف يوليو من عام 2019م  ،وقبل ذلك عمل قاضياً شرعياً للدولة عشرين سنة  ،تويف
 11من إبريل لعام 2020م إثر إصابته بفريوس كوروان بعد أن مت نقله إىل املستشفى وعمره
حوايل  63سنة(. )2

( )1صحيفة اجلريدة الكويتية (2020 /05 /27م)  ،موقع اجلزيرة (2020 /05 /29م) .
( )2موقع اليوم السابع
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 .3األستاذ الدكتور مصطفى
خرمدل أستاذ التفسري يف جامعة
كردستان سنـندج يف إيران  ،وهو
أحد علماء أهل السنة واجلماعة
وفقهائهم يف إيران  ،وابحث
علمي فاضل  ،وله مؤلفات عديدة
بلغات خمتلفة  ،منها تفسري
"املقتطف" ابلعربية  ،وتفسري
"النور" ابلفارسية  ،وتفسري "نسيم
الرمحة"  ،كما أنه ترجم كتاب
"ظالل القرآن" لسيد قطب إىل
اللغة الفارسية  ،وكلها مطبوعة ،
تويف بعد أن أصيب بكوروان 24
من مايو لعام . )1(2020
 .4الشاعر اليمين حسن عبد هللا الشريف  ،شاعر ميين وأديب ابرز  ،حفظ القرآن الكري ،
ودرس اللغة العربية  ،وخترج يف كلية املعلمني بصنعاء  ،كما أنه كان ابحثاً يف مركز البحوث

والدراسات ابليمن  ،بدأ كتابة الشعر من زمن بعيد  ،وأصدر ديوانه األول بعد كتابة الشعر

خبمس سنوات ابسم "من الغابة"  ،وله دواوين شعرية عديدة غري املذكور  ،تويف بصنعاء
عاصمة اليمن يف  25من مايو لعام 2020م عن  76سنة  ،إثر إصابته بفريوس كوروان(. )2

( )1موقع منتدى العلماء  ،وموقع االحتاد العاملي لعلماء املسلمني .
( )2جريدة القدس العريب
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 .5حسن أمحد اللوزي  ،وهو شاعر أديب ميين  ،تقلد منصب وزارة الثقافة واإلعالم  ،مث
السفارة اليمنية لدى األردن  ،مث توىل منصب وزارة اإلعالم مرة أخرى  ،يعترب اللوزي من أشعر
السبعينيات يف اليمن وواحداً من أهم رموزه  ،وله دواوين شعر  ،أصدر معظمها  ،كما أنه كان
أحد أعضاء احتاد األدابء والكتّاب اليمنيني  ،تويف يف القاهرة يف  13من يوليو لعام 2020م

بعد إصابته بكوروان عن عمر يناهز  68سنة(.)1

( )1جريدة القدس العريب  ،وموقع األايم .
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قائمة أبهم الطواعني واألوبئة مع عدد ضحاايها
الطاعون أو الوابء

سنة الوقوع

طاعون عمواس

 17ه

طاعون اجلارف

 69ه

طاعون سلم بن قتيبة

 131ه من رجب إىل شوال

الطاعون األسود

 753 -749ه

طاعون مصر وطرابلس

 819 -818ه

عدد الضحااي التقريب
ما بني  25,000إىل
30,000
أكثر من 210,000
كل يوم عشرة آالف عند
اشتداد الطاعون يف رمضان
مخسة وعشرون مليوانً (ما بني
الثلث إىل النصف من سكان
العامل)

الطاعون األسود الثاين
الطاعون العظيم ابملغرب
وتونس

فريوس كوروان

 833ه من شهر ربيع األول
إىل هناية شعبان
 1236 -1234ه

 1441ه من مجادى األوىل
إىل يومنا هذا

قرابة  36,000يف شهر واحد
قرابة  1200شخص يومياً
 30,000تقريباً
اإلصابة 33,852,048
الوفيات 1,012,743 :
حىت 1442/02/12ه
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خامتة
أمحد هللا العلي القدير  ،وأشكره على توفيقه وامتانه  ،وعلى أن وفق يل لكتابة هذا البحث
املختصر  ،حيث مجعت فيه من وقفت على املشاهري الذين لقوا حتفهم إثر طواعني وأوبئة عرب
التاريخ اإلسالمي  ،ومن خالل حبثي فقد توصلت إىل نتائج  ،أوجزها يف سطور  ،وال ّأدعي

الوصول إىل الغاية يف املوضوع  ،وال بلوغ الكمال  ،وال كمال إال هلل  ، غري أين بذلت

قصارى جهدي يف مجع املادة العلمية خالل فرتة اإلجازة الكورونية  ،مع االرتباط ابألشغال
األخرى مما أدى إىل أتخر اإلجناز  ،وعلى كل حال فله احلمد يف األوىل واآلخرة  ،وهذه أهم
النتائج اليت توصلت إليها :
 .1أن الطواعني واألوبئة من املصائب اليت قدرها هللا  قبل أن خيلق اخللق خبمسني ألف سنة
 ،وال تعدي وال تنتشر إال إبرادة هللا . 
 .2أن الطواعني واألوبئة للجميع  ،ترفع به درجات املؤمن  ،ومتنح له ابلطاعون الشهادة
األخروية .
 .3أن الطواعني إذا عمت البالد فال مييز بني القوي والضعيف  ،وال الغين والفقري  ،وال األبيض
كل من كتب هللا
واألسود  ،وال امللوك والرعية  ،فتصيب َّ
كل من أراده هللا إصابته  ،وأتخذ ّ

له األجل هبا .

 .4أشهر الطواعني يف عصر اخلالفة الراشدة واألموية أربعة  :طاعون عمواس (سنة 18ه) ،
وطاعون اجلارف (سنة  69ه)  ،وطاعون األشراف أو طاعون الفتيات (سنة 87ه ) ،
وطاعون سلم بن قتيبة (سنة  131ه) .
 .5من أعظم الطواعني اليت ذاقت أرواح البشر الطاعون العظيم املعروف لدى املؤرخني ابملوت
األسود أو الطاعون األسود  ،والذي استمر أربع سنوات من سنة 749ه إىل  ، 753وعم
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العامل أمجع إال املدينة النبوية -حرسها هللا من كل سوء ، -وأخذ ثلث سكان أورواب  ،وأثر
يف تنقيص عدد سكان العامل أتثرياً ابلغاً  ،وصفه اإلمام ابن كثري يف اترخيه مع غاية احلزن
والدمع .
 .6الطاعون األسود تسبب ملوت كثري من العلماء واألدابء وامللوك واألمراء  ،حىت ألفت يف هذا
الطاعون املؤلفات  ،ورويت فيه املقامات  ،ابللغة العربية واألجنبية .
 .7جمموع من أودعتهم يف هذا البحث من الذين قضوا حنبهم يف الطواعني واألوبئة مائة واثنا
عشر شخصاً ( ، )112عشرون منهم ماتوا يف طاعون عمواس (سنة 18ه)  ،واثنان
وثالثون منهم ماتوا يف الطاعون األسود (سنة  749ه)  ،والباقون يف الطواعني األخرى .
 .8أشهر من مات من الصحابة يف الطواعني عموماً أبو عبيدة عامر بن اجلراح  ،ومعاذ بن

جبل  ،ويزيد ابن أيب سفيان  ،وأبو مالك األشعري  ،وسهيل بن عمرو  ،واملغرية بن شعبة

.
 .9أشهر من مات يف الطواعني من التابعني فمن بعدهم من األئمة واألعالم  :اإلمام أبو
األسود الدؤيل -واضع علم النحو ، -وزايد بن أبيه  ،واخللفية األموي يزيد بن الوليد بن
عبد امللك  ،واإلمام احملدث أيوب السختياين  ،واحلافظ أبو احلجاج املزي -صاحب هتذيب
الكمال ، -وابن الوردي  ،والصفدي  ،وابن النقيب -صاحب عمدة السالك وعدة
الناسك ، -والسبكي -صاحب الطبقات ، -وابن أيب حجلة  ،ومرتضى الزبيدي-
صاحب اتج العروس يف شرح القاموس -رمحهم هللا أمجعني  ،وتقبل منهم احلسنات ،
وجتاوز عنهم السيئات  ،وجعلهم شهداء اآلخرة .
 .10أن فريوس كوروان وابء من األوبئة  ،وليس طاعوانً يعطى مواته أجر الشهيد يف اآلخرة ،
كما أثبته الطب  ،ويؤكده الشرع بداللة أن كوروان قد دخل مدينة الرسول  ، بينما ورد
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النصوص الصحيحة بعدم دخول الطاعون إايها  ،ونسبة الوفيات يف فريوس كوروان احلايل
 %3من جمموع اإلصاابت  ،بينما حالة الشفاء تصل إىل  %74,3وهلل احلمد .
هذه أهم النتائج اليت ظهرت يل من خالل هذا البحث  ،فما كان فيه من صواب فمن هللا 
 ،ومن رمحته  ،وما فيه من خطأ فمن نفسي  ،ومن الشيطان  ،أسأل هللا  أن يتقبل مين
احلسنات  ،ويعفو عن السيئات  ،وأن يرفع عن األمة اإلسالمية الوابء والغالء والزالزل واحملن ،
ما ظهر منها وما بطن  ،وأن يرفع عنهم وابء كوروان -خاصة -عاجالً غري آجل -إنه ويل ذلك
والقادر عليه  ،وصلى هللا وسلم وابرك على خري خلقه حممد  ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات .
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املصادر واملراجع
 .1االستذكار البن عبد الربّ .
 .2االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب .
 .3أسد الغابة يف معرفة الصحابة أليب احلسن علي بن أيب الكرم ابن األثري اجلزري .
 .4اإلشاعة ألشراط الساعة حملمد بن رسول الربزجني .
 .5االعتبار البن أيب الدنيا .
 .6األعالم للزركلي .
 .7أعيان العصر وأعوان النصر لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي .
 .8إكمال املعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض .
 .9إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  ،أليب عبد هللا عالء الدين مغلطاي .
 .10إنباه الغمر أببناء العمر للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين .
 .11البداية والنهاية البن كثري الدمشقي .
 .12بذل املاعون يف فضل الطاعون البن حجر العسقالين .
 .13بغية الطلب يف اتريخ حلب لكمال الدين ابن العدي .
 .14بغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل األندلس أليب جعفر الضيب .
 .15اتريخ ابن خلدون .
 .16اتريخ اإلسالم للحافظ مشس الدين الذهيب .
 .17اتريخ الرسل وامللوك املعروف بتاريخ الطربي حملمد بن جرير الطربي .
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 .18التاريخ الكبري أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري .
 .19اتريخ خليفة بن خياط .
 .20اتريخ دمشق البن عساكر .
 .21اتريخ علماء النحويني للتنوخي .
 .22تراجم املؤلفني التونسيني حملمد حمفوظ .
 .23هتذيب األمساء واللغات للحافظ أيب زكراي حيىي بن شرف النووي .
 .24هتذيب التهذيب للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين .
 .25التوضيح لشرح اجلامع الصحيح لسراج الدين ابن امللقن .
 .26الثقات البن حبان .
 .27اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر للسخاوي .
 .28حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة للسيوطي .
 .29حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم األصبهاين .
 .30حلية البشر يف اتريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق حسن امليداين .
 .31الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين .
 .32سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر حملمد خليل مراد .
 .33السلوك ملعرفة دول امللوك لتقي الدين املقريزي .
 .34سري أعالم النبالء للحافظ مشس الدين الذهيب .
 .35شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية البن سامل خملوف التونسي .
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 .36شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العماد احلنبلي .
 .37شرح رايض الصاحلني حملمد بن صال العثيمني .
 .38الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب .
 .39صحيح البخاري لإلمام أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري .
 .40صحيح مسلم لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري .
 .41الضوء الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوي .
 .42الطب النبوي البن القيم اجلوزي .
 .43طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين السبكي .
 .44طبقات الشافعية البن قاضي شهبة .
 .45الطبقات الكربى حملمد بن سعد .
 .46طبقات خليفة بن خياط .
 .47العرب يف خرب من غرب للحافظ مشس الدين الذهيب .
 .48عصر اخلالفة الراشدة ألكرم ضياء العمري .
 .49العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب لسراج الدين ابن امللقن .
 .50عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيين .
 .51عمواس مدينة النصر لعبد اجمليد عفونة .
 .52عون املعبود شرح سنن أيب داود  ،مع حاشية ابن القيم لشمس احلق العظيم آابدي .
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 .53فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،مع تعليق
الشيخني عبد العزيز بن ابز  ،وعبد الرمحن الرباك .
 .54فهرس الفهارس لعبد احلي الكتاين .
 .55فوات الوفيات لصالح الدين حممد بن شاكر .
 .56القاموس احمليط للعالمة جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي .
 .57قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر للطيب ابخمرمة .
 .58الكامل يف التاريخ البن األثري اجلزري .
 .59كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حلاجي خليفة .
 .60لسان العرب للعالمة مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور .
 .61احمللى ابآلاثر أليب حممد ابن حزم األندلسي .
 .62مرآة الزمان يف تواريخ األعيان لسبط ابن اجلوزي .
 .63مسامرات الظريف حبسن التعريف حملمد عثمان السنوسي .
 .64مشاهري علماء األمصار البن حبان .
 .65املعارف البن قتيبة .
 .66معجم األلفاظ التارخيية يف العصر اململوكي حملمد دمهان .
 .67معجم البلدان لياقوت احلموي .
 .68املعجم العسكري اململوكي حملمد عبد هللا سامل العمايرة .
 .69معجم اللغة العربية املعاصرة ألمحد خمتار عبد احلميد .
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 .70املعجم املختص للحافظ مشس الدين الذهيب .
 .71معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة .
 .72املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك أليب الفرج عبد الرمحن بن علي اجلوزي .
 .73املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج املعروف بشرح صحيح مسلم  ،للحافظ أيب زكراي
حيىي بن شرف النووي .
 .74املوت األسود جلوزيف برين -ترمجة عمر سعيد األيويب. -
تغري .
 .75النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة البن ّ
 .76النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري .
 .77الوايف ابلوفيات لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي .
 .78وفيات األعيان البن خلّكان .
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املواقع اإللكرتونية :
 .1موقع "الرتا تونس" .
 .2موقع االحتاد العاملي لعلماء املسلمني .
 .3موقع األايم .
 .4موقع اجلزيرة .
 .5موقع اليوم السابع .
 .6موقع جريدة القدس العريب
 .7موقع صحيفة اجلريدة الكويتية .
 .8موقع منتدى العلماء .
 .9موقع منظمة الصحة العاملية .
 .10موقع وزارة الصحة للمملكة العربية السعودية -التوعية الصحية .

