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، والصالة والسالم على    احلمد هلل رب العاملني
وصحبهسي آله  وعلى   ، املرسلني  ،   أمجعني  د 

 وبعد ،

هللا   طريق    فإن  إىل  وأرشدهم   ، العباد  خلق 
الباري  السعادة والفالح ، وك   ان من حكمة 

امل من  أبنواع  ابتالهم  ومن  أن   ، والبالاي  صائب 
، مل خيل منها عصر   بئةواألو   الطواعنيها حمنة  أمه

بشر ،  آاثراً يف اتريخ الد تركت  من العصور ، ولق
، وسجلتها ،  شهدهتا عيون  هبا و   كتب  تكلمت 

  ، مثل وعألسن  يف  بدورهم  يؤدون  العصر  لماء 
على ، كل  احلوادث  ،    هذه  ختصصه  حسب 

األحك يوضحون  فالفقهاء   ، الشرعية  ومتكنه  ام 
واألط  واألوبئة   لطواعنياباملتعلقة   يصفون  ،  باء 

املنا األدوية  ويشفعون  واإلجاملرض   ، راءات سبة 
اثها  حدجلون أ، واملؤرخون يس   هلا   الالزمة  الوقائية

دمية إىل عصرهم ، فكل يؤدون مبا  منذ القرون الق
ا على  حرصاً  هلم  وحتذيراً تيسر   ، من  ألمة   هلا 

 .صائب مثل هذه امل الوقوع يف
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رت تفاصيلها يف كتب التواريخ واملؤلفات  ذكمي كثرية ،  اإلسالوالطواعني اليت مرت يف التاريخ  
ومنتهاها ، وأماكن ها  ؤ ، من حيث مبد  هافني في، وحصرت أعدادها إىل عصر املؤلاخلاصة هبا  

 . شارها ، وضحاايهاتان

تعاين منه الدول بفقد على مستوى العامل ،  روان  الكو   فريوس  ينتشر فيهيف عصر  وها حنن نعيش  
عن احلّد من   ات وعجزت احلكوم،    قالت نت املواصالت والتطل تعو شة ،  ء املعيغالو   ،   الرعااي

عما  ف واجلرائد  حوال نزال نسمع األخبار ونقرأ الص،    طالً متع  ن كا  عهوكأن العامل أبمج،    انتشاره
حياهتم به  ن  يوان ، والفاقداد عدد املصابني ابلكور لبات ، يزدمن تغريات وتقل العامل  حيدث حو 

ولة وأخرى ،   دبني  هذا املرض   يفرقومل  ،  
   . ااي وال رعال ملوك فقري ، و ال غين و  الو 

يخ ار يف الت ومن اآلاثر اليت تركتها الطواعني
أعال بعض  قبضت  األمة  أن  هذه  من  م 

دابء ،  الصحابة والصاحلني ، والعلماء واأل
وغريهم ممن هلم دور كبري يف هنوض األمة 

 . اإلسالمية علماً وأدابً 

ب أتتبع  بايل  فخطر  ،   واألوبئة  لطواعنياب  ماتوا   ذين لا  عالمألا  ئك أول أن  التاريخ  مر    على 
الشبكات العنكبوتية ،  و ة ابلطواعني ،  اصلفات اخل، واملؤ   ات والوفيفتصفحت كتب التواريخ ،  

ومجعت ما تيسر يل من اجلمع ممن ماتوا ابلطاعون وانلوا رتبة الشهادة األخروية إبذن هللا ، وال  
أين مل أكن إال انقالً ، دون مرجح إذا اختلفت اآلراء كما    م ،دادهاً يف حصر أعستقصيأكون م

بني املؤرخني دون ترجيح ، لقلة بضاعيت ،    ن خالف ابلطاعو   تهمو ض من يف  ، وأشري إىل بع
  .وعدم أهلييت لذلك 
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يف   منيسل امل  يف اتريخدور ابرز  هم يف هذا البحث املختصر هم الذين هلم  ضّمنأواألعيان اليت  
و   -ارخييةالت  املصادر وأدابء  وأمراءعلماء  أو  -خلفاء  العقدي  مذهبهم  عن  النظر  بغض   ،  
أذكرهم هناك ،    الباطنية فالروافض و م كالسالاإلالبعيدة عن منهج    ةالغال   طوائف، إال الالفقهي
وقصراً   الرتاجم  تتفاوت كما   الدين ،حسب خد  طوالً  هلذا  ،  متهم  النافعة    م هتر وشه  وآتليفهم 

، حسب هرتبوأ  العلمية  ،  و   ادث احلو   م  اهلجرية  من  القرون  عليهم  وقفت  مبن  البحث  وأختم 
اللكوروانا  ايضحا ، كما أحلق به قائمة أبهم    ء حسب اطالعي إن شاء هللا ابدماء واألل ع من 

 ها التقريبية . عدد ضحااي واألوبئة معالطواعني 

أ يفوتين أن  الشكر والتقديروال  له فضل    لك  ىلإ   بعد هللا    وصل  يف إكمال هذا   ومنةمن 
فوز    الشيخويف مقدمتهم أستاذي الفاضل    ،  والتصميم  ابملراجعة والتصحيح والتعديل   ،  البحث

عثمانان  الرمح حممد  العربية   -بن  عباس  ابن  مدير كلية  والزميالن  -جبايل  انئب  حممد  ألخ  ا، 
عليا نعيم هللا  واألخ  جنيد  آدمرزمي  الد   طالبان يف   -ر  لل هد  ملعا  ه يفاكتور مرحلة   قضاءالعايل 

عقيل   فاضلال األخل الشكر إىل كما أوص  ، -ابلرايض ميةبن سعود اإلسال جبامعة اإلمام حممد
أمنيا و   -بن  ابلربوة   كتبمبجم  املرت الداعية  الرايض   اجلاليات  بتصميم  -  يف  البحث   العتنائه 

هذا  حىت  وحتريره ، خيرج يف  ي   الشكل  أن  علماً وأسأل هللا  ،زيدهم  وعمالً  ينفع      بعلمهم   وأن 
 . التوفيق ، وبه أستعني   هأسال و   ،الم واملسلمنياإلس

 كتبه 

 د الرمحن أمحد بن حممدعب أبو

 ه 1442 /02 /12
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 يف شرح املفرداتيد مته
 تعريف الطاعون والوابء ، والعالقة بينهما   : أولا 

   :يف تعريفه ف العلماء ل ختا ومجعه طواعني ، الطاعون بوزن فاعول ، مشتق من الطعن ،

، وعلى  ابملرض   هم من عرّفهنم  .  1 املهلك  االنتشار سريع    هذا فكل مرٍض معٍد سريع  العام 
،    العامّ   القتل ن  وابن األثري ، واب   وابن حزم ،،    : اجلوهري    هذا املسلك  اختار  يسمى طاعوانً 

عبود ، والشيخ ابن حب عون املواختاره صا منظور ، والفريوزآابدي ، وابن امللقن ، والعيين ،  
 . -عني أمجرمحهم هللا  -(1) يمنيثع

:    ابن  اإلمام  قال امل"حزم  هو  يفوالطاعون  الذي كثر  عن  وت  خارجة  األوقات كثرة  بعض   
 .  (2) "ملعهودا

منظ ابن  :قال  األمزجة  "  ور  به  فتفسد  اهلواء  له  يفسد  الذي  والوابء  العام  املرض  والطاعون: 
 .  (3) "واألبدان

ما يظهر يف اآلابط ، وخلف  و  وه،    اتلةملعدية القا  ئةوبومنهم من عرّفه بنوع خاص من األ    .2
أخرى ،    إىل فئرانان ، فتنقله  براغيث الفئر سببه  ت  منتفخة ،  ددوغ    جلدي ،ثر  ذان من قرح وباآل

 

ل 1)  الصحاح  غريبالنهاي ،    2158/  6لجوهري  (  يف  األثري    ة  البن  واألثر  احمليط    127/  3احلديث  القاموس   ،
، عمدة    434/  6البن امللقن    لشرح اجلامع الصحيح   التوضيح   )الكل : مادة طعن( ،   1213زآابدي ص :  و للفري 

د بن  حملم  نيالصاحل  ، شرح رايض   14،  13/  9ي  عبود لشمس احلق العظيم آابد ، عون امل  171/  5  لعيين القاري ل 
 .   569/  6 العثيمني  صال 

  .  403 / 3ن حزم آلاثر الب( احمللى اب2) 
 طعن( . )مادة :    267/ 13ن العرب البن منظور لسا ( 3) 
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،  يوالنوو  والقاضي عياض ، ابن عبد الرب ،، و  إبراهيم احلريب هذا املسلك :  واختارواإلنسان ، 
   .  (1) مريهوغ الين ،ن حجر العسقبا، و  يموابن الق

 عن هيجان الدم أو انصباب شأ  ورم ين  -الطاعون   أي  -واحلاصل أن حقيقته"قال ابن حجر :  
إىل عضو يسمى    ،  الدم  اهلواء  فساد  الناشئة عن  العامة  األمراض  ذلك من  وأن غري  فيفسده 

 .  (2) " ت به أو كثرة املو  الشرتاكهما يف عموم املرض  ، بطريق اجملاز  طاعوانً 

، وينتقل    ة تسببه بكتريايمرض معٍد شديد اخلطور "  أبنهالطاعون    فيعرف  صرب املعالط ا  يف  وأما
الرباغيث طريق  األم  ؛  عن  من  يعد  االنتشار حيث كان  الوابئية شديدة  أودى    راض  والذي   ،

 ." (3)حبياة املاليني يف السابق

موقع   عرّ ويف  العاملية  الصحة  ف  منظمة 
يوانية  بكترياي ح  به سبتض  مر "أبنه  اعون  الط
وتوجد    ،  تدعى الريسنية الطاعونية  ،  شأنامل

ل الثدي عادة  صغار  والرباغيث  دى  يات 
 . " (4) املعتمدة عليها

الوابء ينشأ عن فساد "قال ابن سيناء :  ،    رسريع االنتشا  املعدي  وأما الوابء فهو املرض العام
 .  "(5)ددههو مادة الروح وم جوهر اهلواء الذي

 

،    31الطب النبوي البن القيم ص :  ،    132/  7عياض    املعلم للقاضي إكمال    ،   68/  3ستذكار البن عبد الرب  ( اال1) 
 .  131، 130/ 13  حجر البن  اريفتح الب   ،  187/ 3 لنوويل  هتذيب األمساء واللغات 

  .  131،   130/ 13 فتح الباري  (2) 
 وعية الصحية . الت  -وديةملكة العربية السع قع وزارة الصحة للممو  (3) 
 ائف الوقائع . صح   -اإلعالم ائل مركز وس  -موقع منظمة الصحة العاملية ( 4) 
  .  53/  13ح الباري فت ،  189/ 1لسان العرب  ،  79/ 1الصحاح ( 5) 
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ان ، سريع االنتشار من مكان إىل مك وىشديد العد مرض لك"أبنه يعرف  عاصر ملالطب ويف ا
 .  (1) "اعونتالً كالطا يكون قا، وعادة م بات يصيب اإلنسان واحليوان والنّ 

 والطاعون أخّص من الوابء ،  ،وم وخصوص  لوابء والطاعون عموعلى ما سبق فالعالقة بني ا
ي   عوانً وليس كل وابء طا  فكل طاعون وابء ، افار ، ومما  الق  األول  لطاعون  أن  خمصوص وابء  
 .  (2)نوبئة نظريه ، وهو كونه طعناً من اجلمن األ شيءيف د ابلسبب الذي مل ير 

 

  .  2392/ 3يد د احلم معجم اللغة العربية املعاصرة ألمحد خمتار عب( 1) 
  .  104اعون البن حجر ص :  فضل الطبذل املاعون يف ،  132 / 7إكمال املعلم ( 2) 
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 لطاعون  فضل ااثنياا : ما ورد من النصوص يف 

بعضها  خطورته ، وفضل من مات بسببه ، وإليكملقد وردت نصوص كثرية تتعلق ابلطاعون ، و 
 صراً :خمت

،    عامر بن سعد بن أيب وقاصيل من قبلنا ، فعن  ين إسرائاب أرسل على بعذ  عونالطا  أن    .1
؟  يف الطاعون  مسعت من رسول هللا ، ماذا      زيد   ، أنه مسعه يسأل أسامة بن    عن أبيه

  ،   الطاعون رجس أرسل على طائفة من بين إسرائيل":    : قال رسول هللا      ل أسامةفقا
، وأنتم هبا    ، وإذا وقع أبرض  دموا عليه تق، فال   أبرضعتم به  فإذا مس  ،   قبلكمأو على من كان  

 ( .2218)، ومسلم   (3473. أخرجه البخاري )" منه  ، فراراً  فال خترجوا

لد الوقوع ، وهذا ما اصطلح  فيه الطاعون ، كما مينع اخلروج من ب  إىل بلد وقعنع الدخول  مي   .2
األطباء الصحواملنظ  عليه  الكا  قغال"اإلـب  اليوم  يةمات  و"احملاجر   ، و"العزل امل"   ، لصحية" 

 السابق . " ، و"العزل الصحي" ، يدل على ذلك حديث أسامة بن زيد يتاالذ

  : أن رسول هللا    أيب هريرة    عنأنه شهادة لكل مسلم أصيب به ومات بسببه ، ف    .3
بيل  سيف  يد، والشه  اهلدم ، وصاحب    والغرق،    طون، واملب  : املطعون  قال: " الشهداء مخسة 

: قال ، قالت  حفصة بنت سريين، وعن  (  1914( ، ومسلم )2829)ري  البخا  . أخرجه  "هللا
رسول  : قال    ، قال  ونع: من الطا  ؟ قلت  مب مات   ن()ابن سريي  ىي: حي   يل أنس بن مالك  

 .(1916)، ومسلم  (5732)أخرجه البخاري  ."الطاعون شهادة لكل مسلم":   هللا 

عن    أهنا سألت رسول هللا  ،    ، زوج النيب    ن عائشةعفمحة للمؤمنني :  ر طاعون  ال  أن       .4
 رمحة  ، فجعله هللا  يبعثه هللا على من يشاء  أنه كان عذاابً ":    ، فأخربها نيب هللا    الطاعون
أنه لن يصيبه إال ما    ، يعلم  ، فيمكث يف بلده صابراً   ، فليس من عبد يقع الطاعون  للمؤمنني
 ( . 5734أخرجه البخاري ). " له مثل أجر الشهيدكان   ، إال   لهكتب هللا
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النيب    دخلأنه ال ي    .5 على "،    ل هللا  و : قال رس  ، قال  عن أيب هريرة  ، ف  مدينة 
املد الطاعونأنقاب  يدخلها  ال  مالئكة  الدجال  ينة  وال  البخاري  .  "  ،  ،  (  1880)أخرجه 

،    الاملدينة أيتيها الدج ":    لقا  ،    النيب، عن      بن مالك عن أنس  ، و (  1379ومسلم )
املالئكة حيرسوهنا الدجال  فيجد  يقرهبا  ،، فال  إن شاء هللا":    قال   "  الطاعون  رجه  خأ.  "  وال 

 ( . 7134)البخاري 
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 عرب التاريخ اإلسالميالطواعني املشهورة  
 واس : أولا : طاعون عم

  18وقع هذا الطاعون سنة    اإلسالمية، ريخ هذه األمة   يف اتابء كبريل و أو   من  به لكونه   أت بد
وتويف فيه عدد ،    ه17فسمي هبا ، وقيل سنة    (1)ة عمواسمن منطق  ت بدايتهكان  ،  ابلشام  ه

، ماهائل م املسلمني  ، وهو عددعشرين ألف شخص  و   مخسة  بني  ن جنود  ألفاً    إىل ثالثني 
تويف فيه وممن    ،  (2) نصف جنود الشاميتجاوز    ك الوقت ،كبري قياساً على عدد السكان يف ذل

 : لصحابةمن ا

  نة ، وأحدحد العشرة املبشرين ابجلاألمة ، وأ  هني هذ، أم    أبو عبيدة عامر بن اجلراح  .1
أبو  لا  نييابصحال عينهما  عهد   بكر  لذين  العظام يف  القادة  وأحد   ، السقيفة  للخالفة يف 

 .  (3) هو ابن مثاٍن ومخسني سنة ذا الطاعون و ، تويف يف ه عمر بن اخلطاب 

 على اليمن  للنيب    اً ري كان أم،      معاذ  ، وولده عبد الرمحن بن  معاذ بن جبل ، وامرأاته.  2
وهو ابن مثاٍن    فمات يف طاعون عمواس   ،   شام جماهداً إىل ال  مث خرج  ،   ورجع بعده إىل املدينة   ،

 

دس  الق  مدينة   ، وتبعد عن  عمر بن اخلطاب    يف فلسطني ، كان هبا معسكر املسلمني يف عهد اخلليفة بلدة صغرية  (1) 
ت مبانيها ، وشرد  هومج  ان ، ومل تزل كذلك حىت الزم  قرية معمورة بسكاهنا منذ قدي ثالثني كيلو مرتاً ، كانت هذه ال

امسها   ، وطمس  عام  أهلها  يهودية  قبل عصاابت  عليه1967من  بىن  ، مث  اليهودي يف كندا  م  القومي  الصندوق  ا 
أبموال  منتهزة  الكنديني    حديقة  اليهود  وأاملتربعني  اسم  ،  عليها  )معجم    .   ( Canada Park)  ندا" ك   منتزه" طلق 

 . (  13 -10ص  :  لعبد اجمليد عفونة عمواس مدينة النصر ،   157/ 4حلموي ت اياقو لدان ل الب
 .  74/ 7 البن كثري  البداية والنهاية (2) 
  للذهيب ، اتريخ اإلسالم   262/ 4، املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم البن اجلوزي    138( اتريخ خليفة بن خياط ص : 3) 

2 /99   . 
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ابن ثالث وثالثني ، ومات هو    وثالثني الرمحن فق، وقيل  أصيب د  وامرأاته ، وأما ولده عبد 
 .   (1) قبلهيه ، ومات قبل أب نلطاعو اب

قدم    بن عاصم ، وقيل غري ذلك ،،  وامسه كعب  ر بكنيته  هو مش ،      أبو مالك األشعري.  3
 .  (2) لشام ، وتويف هبا يف الطاعونلشام ، ونزل اب أايم اجراً مها

د ، طعنوا يف يوم واح  -حبل ، وأبو مالك األشعري  أبو عبيدة ، ومعاذ بن    -وهؤالء الثالثة
  . (3)ذلك اليوموماتوا يف 

 

ريخ  ، ات  490/  3البن األثري     أسد الغابة  ،   265/  4املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم  ،    254/  1ن قتيبة  ( املعارف الب 1) 
  .  125/ 7، فتح الباري البن حجر   105/ 2  اإلسالم 

 .   84/ 10 ، البداية والنهاية 104/ 2 خ اإلسالم ( اتري2) 
  .  84/ 10النهاية ية و ، البدا 105/ 2اإلسالم  ( اتريخ3) 
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م عام الفتح ، وحسن بن هشام ، أسل   ، أخو أيب جهل    ريةاحلارث بن هشام بن املغ.  4
 .  (1) ابلشام حىت مات هبا يف الطاعونيزل جماهداً  مه ، ملإسال

منسوب إىل    -بيل بن حسنةح  ر  ش  .  5
عب وأبوه   ، هللا أمه  املد  بن  من    طاع 

العظام     -اليمن القادة  أحد 
اخلا نصبهم  بلذين  أبو   كر  ليفة 

ابل مات   ، املرتدين  يف لقتال   شام 
 . (2) طاعون عمواس

يزيد بن أيب سفيان بن حرب بن .  6
  أيب سفيان  و معاوية بن، أخية أم

، أسلم يوم فتح مكة ، استعمله أبو  
 .  (3)يف الطاعون هبا حىت مات ، فلم يزل   عمر  عليها على دمشق ، وأقره بكر 

بن عمروس  .  7 الذي      هيل  قري، وهو  احلديبية ، خرج إىل ح  ش  أرسلته  ني مع  نيف صلح 
هللا   ابجل     هو و   رسول  فأسلم   ، قومه  دين  و ععلى   ، إسالرانة  وخرج  حسن   ، الشام مه  إىل 

  . (4)، فمات هبا يف الطاعون جماهداً يف عهد عمر بن اخلطاب 

 صلح  وهو الذي جاء يف،    -وامسه العاص بن سهيل  -له عتبة ، وأبو جندابناتويف معه  د  وق
أن يصال حىت يرده ، مث    بوه وأىبّده أ، فر   ملا أسلم  ه قيده، وكان أبو   ف يف قيودهرس  ي  يبية  احلد

 .  (1) طاعونوخرج منه إىل الشام جماهداً فمات هبا يف ال  املدينة ،هاجر إىل

 

 .   419/ 4سري أعالم النبالء للذهيب ،  281/ 1املعارف  (1) 
  .  266/ 3، اإلصابة البن حجر  699/ 2الرب بن عبد ، االستيعاب ال 325/ 1ارف عمل( ا2) 
  .  345/ 1املعارف ( ، 3717)  284/ 7 بن سعد ال  ( الطبقات الكربى3) 
 .   178/ 3، اإلصابة    284/ 1املعارف   (4) 
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غيال.  8 بن  سلمة  نعامر  يف     الدمشقي  بن  ابلشام  ومات   ، وهاجر  أبيه  قبل  أسلم   ،
  .  (2)ه يومئذ حي لطاعون ، وأبو ا

، كلهم   ، وحذافة ، وصخر ، وصخري    ي ، وأوالده سلمة العدو   نصر بن غامن بن عاصم .  9
 .  (3)توا مجيعاً ابلشام يف الطاعونلفتح ، وماا وا يفسلمأ الذين من

عباس  .10 بن  ا  الفضل  عبدفهو  القرش  بن  عبد  املطلب  بن  العباس  ولد  أكرب   ، اهلامشي  ي 
ا  املطلب   الن  العباس    بين، وأخو عبد هللا ، وقثم  الودحج  يف  يب  ، كان رديف    اع ،ة 

أنه تويف يف قتيبة ، وابن عبد الرب  ابن سعد ، وابن  ، ودفنه ، ذكر    بغسله    د الذين توىلأحو 
وهللا   -الريموك سنة مخس عشرة  ثري ، وقيل : قتل يف، ورجحه الذهيب ، وابن كطاعون عمواس  

 .  (4) أعلم

بن رابح    .11 بك  هللا    مؤذن رسول  بالل  أيب  موايل  وأحد  الس وم،    ر  ،    ابقني ن 
أقام اب   عّذبوا يف هللا  الذين    ولنياأل بكر    ملدينة حىت،  أبو  توجه    تويف  الشام   إىل، مث 

البخاري : مات ابلشام زمن ، قال  ابن حجر يف  بن بكري ، و   ، وقال حيىي  عمر    جماهداً 
  ،   التيميي ، وحممد بن إبراهيم  بن عل    طاعون عمواس ، وقال عمرويف  18الفتح : مات سنة  

 

/  10لبداية والنهاية  ا  ،   104/  2  ، اتريخ اإلسالم   262/  4يخ امللوك واألمم  ، املنتظم يف اتر   60/  4خ الطربي  اتري (  1) 
83  . 

 ( . 4432)  481/ 3صابة ( ، اإل 2722)  133/ 3( ، أسد الغابة  1337)  796/ 2 ( االستيعاب 2) 
  39  /62( ،  2852)  476/  23( ،  2628)  134/  22( ،   1229)  252/  12( اتريخ دمشق البن عساكر  3) 

  ( .8726)  337 /6( ، 4072) 337/ 3( 3412)  129/ 3( ،  1648)  37/ 2بة ( ، اإلصا7866)
،    103/  2اتريخ اإلسالم     ،   1270/  3، االستيعاب    121/  1( ، املعارف  3702)  280/  7ات الكربى  ( الطبق4) 

 .  79/ 10البداية والنهاية 
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إسحاق سنواب،    وابن  مات   : وغريهم   ، والذهيب   ، حبان  إحدى  ن  سنة  وقيل   ، عشرين  ة 
 .  (1) أعلموهللا -شرين وع

 ه  24طاعون سنة   اثنياا :

الشاعر    ، تويف فيه مخسة من أوالد  ه24سنة  د اخلالفة الراشدة ،  مبصر يف عه كان طاعون  
فيهم قصيدته  رثى  واحد ،    ن يف عام الطاعو فماتوا يف    ،   أيب ذؤيب اهلذيل  جلاهلي اإلسالميا

 العينية" اليت مطلعها :  املشهورة املعروفة بـ"

 عت ٍب م ن جيزعوالدهر ليس مب    ع وريبها تتوج أمن ال م نون

جه إليه ليسلم  وتو ،    نيب  أشعر قبيلة هذيل ، أدرك زمن البو ذؤيب امسه خالد بن خويلد  أو 
،     النيب  املدينة يوم مات  يدي ، فقدم    ه  على 

ومبايالسق بكر يفة  أيب  وشهد  ها  ودخل  عة 
فاتته   ودفنه  النيب    ،   ،  ع لى والصالة 

انت مث   ، إىل  واحد  بالد قل  الصحب بيوم  منزلة  ة 
شهد سة ابلطاعون ، و اخلم والده   ، ويف مصر أصيب أأفريقية غازايً 

  ،  مان  إىل عثحيملون بشرى الفتح      مجاعةبد هللا بن الزبري و مع ع  وعاد  ،  فتح إفريقية
 . (2) ه  27سنة  ب فيهاصر مات أبو ذؤيا مبا كانو لمف

 

 
 

النبالء  ، سري أع   179/  1اب  ، االستيع  85  بن حبان ص :مصار ال مشاهري علماء األ   (1)  ،    359  -347/  1الم 
 .   99/ 7تح الباري  ، ف (  736)  455/ 1 اإلصابة

، الوايف    195/  2، اتريخ اإلسالم    3386/  7، بغية الطلب يف اتريخ حلب البن العدي    1651/  4الستيعاب  ( ا2) 
للصفدي   احملاضرة    274/  13ابلوفيات  ات، حسن  مصر  يف  للسيوطي  ريخ  األع308)  245  / 1والقاهرة   ، الم  ( 

  .  325/ 2للزركلي 
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 :  50سنة  الكوفة طاعون   : لثاا اث

مث    ففر منه ،  ،  املغرية بن شعبة    هاأمري   سفر عن موت أ،    ه  50عون ابلكوفة سنة  طا  كان
الطاع ذلك  يف  فمات   ، نقلهرجع   ، و   ون  عنالنووي  ا  مغلطاي  اأيب  املؤرخ  حلسن  ملدائين 

 . (1) ي ألخبار ا

 :  53سنة  ن طاعو    : رابعاا 

بزايد   ه ، وهو معروف  53يف الطاعون سنة    العراق ملعاوية    مريلكوفة أاب  زايد بن أبيهمات  
مسيةا إىل  -بن  أمهنسبة  بن    -  سفيانوزايد  زمن   -أيب  وأسلم  اهلجرة  عام  ولد   ، استلحاقاً 

واحد ، يشتو  اق يف وقت   العر ، وكان أمري مدينيت  ألمه  ، وهو أخو أيب بكرة      يقالصد
  - عنهمارضي هللا  -ابن عمر بلغن شوذب : أنه  اب  لذهيب عنيف ابلكوفة ، نقل اابلبصرة ويص

إىل زايداً  أن العراق":      معاوية كتب  قد ضبطت  فارغة  ،   بيميين  إين  أن    ومشايل  وسأله   ،
عمر الفق  ،   احلجاز يوليه عنهما  -ابن  هللا  جتع":    -رضي  إن  إنك  االلهم  يف  لقتل كفارة ل 
 . (2) ت"ماف  ،  ه طاعونفخرج يف أصبع  ، ال قتالً  مسية البن فمواتً 

 مات ابلطاعون :  وممن قيل فيه إنه  تنبيه :

ه ،   65، أحد كبار التابعني ، قيل : إنه مات ابلطاعون سنة  ألمويمروان بن احلكم القرشي ا
ه  لتقتخنقاً ،  ، وقيل مات    سعوديعن امل  غلطاي  عنسي ، وم  عن اهليثم بن مروان ال  يبذهنقله ال

  .  (3)لم أعوهللا  -انئم هوو  زوجته بغّم الوسادة عليه

 
 

، بذل املاعون البن    325،    324/  11ل ملغلطاي  ب الكما، إكمال هتذي  106/  1م للنووي  ( شرح صحيح مسل1) 
  .  223ص : حجر 

 .  362ص :  ، بذل املاعون يف فضل الطاعون  496/ 3سري أعالم النبالء  (2) 
،  (  4489)  131/  11، إكمال هتذيب  الكمال    711/  2يخ اإلسالم  ، اتر   479  -476/  3  م النبالءأعال ( سري  3) 

  .   207/ 7  األعالم
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    رف خامساا : طاعون اجلا

 يف سنة وقوعه على أقوال :  وهو طاعون وقع ابلبصرة ، اختلف

 .  (1) اجلوزي بنا بطوس ه ، وهو قول ابن اجلوزي ،  64أنه وقع يف سنة  .1
 .  (2) ير الطربيابن جر وهو قول  ه ، 65نة أنه وقع س .2
 .  (3) انحب اط ، وابنهو قول خليفة بن خيه ، و  67ة أنه وقع سن .3
ن املدائين ،  وأبو احلس ن معني ،  ل اجلمهور ، منهم : حيىي به ، وهو قو   69أنه وقع سنة   .4

ن  رجحه كما نقله عنه ابو   -لذهيبوالتنوخي ، والباجي ، وابن العدي ، وابن خلكان ، وا
 .  (4)ريهمد وغما، وابن الع -كثري

يف كل يوم منها أكثر من سبعني ات  م فقط ، م شوال أربعة أايرف ابلبصرة يفن طاعون اجلاوكا
ناس يف اليوم الرابع موتى إال  ارف ، وأصبح الئين عمن أدرك اجلشخص ، كما قال املداألف  

ولعبد    انني ، عني إىل الثم السبما بني  أنس بن مالك    والدمن أقليالً من آحاد الناس ، ومات  
أنه مات يف الطاعون عشرون  ورد  د  قو ذهيب : "حنو أربعني ولداً ، قال ال    يب بكرةبن أاالرمحن  

 .  (5) "، فسبحان من بيده األمر إال القليل  يبق حياً ، وأصبح الناس يف رابع يوم ومل عروسألف 

 

 

  .   279/ 8ط ابن اجلوزي لسب  يف تواريخ األعيان  ، مرآة الزمان 25/ 6اتريخ امللوك واألمم  نتظم يف ( امل1) 
  .  612/ 5( اتريخ الطربي 2) 
 (3  ): بن خياط ص  قبي   331  طبقات خليفة  بن حريث  )ترمجة  الثقات البن  1535صة   ، )ترمجة    319/  5حبان  ( 

  ( . 5032قبيصة 
  ، العرب يف خرب   106/  1، شرح صحيح مسلم للنووي    210/  25اتريخ دمشق  ،    نوخي ت ( اتريخ العلماء النحويني لل4) 

،    719/  11البداية والنهاية  ،    616/  2اتريخ اإلسالم  ،    539/  2، وفيات األعيان البن خلكان    56/  1  من غرب
  .  297/ 1ن ذهب البن العماد ت الذهب يف أخبار مشذرا

، العرب يف خرب    106/  1، شرح صحيح مسلم للنووي    466/  9لزمان  مرآة ا   ،   265ريخ خليفة بن خياط ص :  ( ات5) 
 .  719  /11، البداية والنهاية   616/ 2، اتريخ اإلسالم   56/ 1 رب من غ
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 :  ارفاجل طاعون وممن تويف يف 

ن علي بن عمرو بن سفيان ، روى ع  امل ه ظامس،    -ع علم النحوواض  -األسود الدؤيلأبو   .1
  هم رأايً ، ومن أكمل   وكان من وجوه شيعته  جلمل ،يوم ا  معه  قاتل، و     بن أيب طالبا

، تويف ابلبصرة يف هذا الطاعون وهو ابن مخس    بوضع النحو  ي  ، وقد أمره عل   وعقالً 
 .  (1) نةومثانني س

أ .2 البوالدة  بن  مري  هللا  عبيد  اب  معمرصرة  فماتت  و   اعونلط،  حيملها ،  من  هلا  جيدوا    مل 
، وهو  وا أربعة علوج ، فحملوها إىل حفرهتا  ر جاستأ  ، حىتن مواتهم  النشغال الناس بدف

 .  (2)األمري يومئذ
اجلارف إىل    املعروف بزايد بن أبيه ، هرب من الطاعون  ري زايد بن مسيةبن األمفيان  أبو س .3

 .  (3)نالك ، فمات ه ادية ، فطعن هباالب
 .  (4)اعون يف طريق مكة، مات ابلط ن أبيهمري زايد بألبن ا عنبسة .4
،     عنها ، وابن ربيب النيب  رضي هللا   هالة حفيد أم املؤمنني خدجيةيبند بن أهند بن ه .5

ة  ختار الثقفي سنمات ابلبصرة يف الطاعون ، وقيل : قتل مع مصعب بن الزبري يوم قتل امل
 .  (5) وهللا أعلم -ه67

ه ، وكذلك وال  ية  ملدينة لعمه معاو ، وايل ا   سفيان القرشي األموين أيب  وليد بن عتبة بلا .6
،   فيه خري ودينماً حيج ابلناس ، وكان جواداً حلي  يد بن معاوية أيضاً مرتني ، وكانها يز علي

 

العل1)  اتريخ   )  : ص  النحويني  دمش   171ماء  اتريخ  وفيات    210/  25ق  ،  اإلسالم    539/  2ألعيان  ا،  اتريخ   ،       
  .  297/ 1شذرات الذهب   ،  124  / 12، البداية والنهاية    737 /2

الطربي  2)  اتريخ  ات  612/  5(  يف  املنتظم  واألمم  ،  امللوك  اإلسالم    25/  6ريخ  اتريخ  البدا  616/  2،  والنهاية ،      ية 
11 /719  .  

  .  311/ 7 ، مرآة الزمان  347/ 1( املعارف 3) 
  .  312/ 7، مرآة الزمان  348/ 1عارف ( امل4) 
االستيعاب  5)  ا  ،   1545/  4(  واللغاتألهتذيب  اإلسالم    140/  2  مساء  اتريخ  اإلصابة    729/   2،   ،6  /437  

(9028 .)  
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املدائين مات   :   وقال  ب  اخلليفة  ملا  يزيد  بن  أرادو معاوية  معاوية  ان  على ا  عتبة  بن  لوليد 
يد بن عتبة  الولأراد أهل الشام    وقال يعقوب الفسوي:،    لليايلتلك ا  ، فأىب وهلك   الفةاخل

 .  (1) ، فطعن فمات بعد معاويةالفةعلى اخل

 ه  87سنة   األشراف: طاعون الفتيات أو طاعون  ساا ساد

 87ن سنة  روان يف شوال مووقع طاعون ابلبصرة ، وواسط ، والشام يف والية عبد امللك بن م
ه  86سنة ه الوليد ، وقيل بد امللك ، وتوىل اخلليفة ابنعليفة ا اخليت مات فيهي السنة الوه -ه

مسي   ال،  األشراف  بثالطاعون  هذا  طاعون    : أمساء  من  ثة  فيه  مات  من  ،    األشرافلكثرة 
 .  (2)بصرة وغريهاوطاعون الفتيات ، وطاعون العذارى ؛ ألنه بدأ يف العذارى واجلواري ابل

 :  اعونوممن تويف يف هذا الط

لك ومات فيه عبد امل"، وقال :    -يبةت قابن    على قول  -مروانعبد امللك بن    األموياخلليفة   .1
 .    (3)، وعليه األكثر ه 86مات سنة  اهر أنه " ، والظأو بعده بقليلبن مروان ، ا

األموي .2 القرشي  خالد  بن  هللا  عبد  بن  ا  أمية  أحد  وأمري،   ، عهده  يف  خراسان   ألشراف 
 .   (4)ه 78مات يف الطاعون سنة وان ، بد امللك بن مر ع للخليفة األموي

 ه  98الشام سنة طاعون  : سابعاا 

سليمان بن عبد    يفةخلل أيوب بن ا فيه  ، تويف  96، وقيل  ه    98اعون سنة  الشام طوقع يف  
 .  (1) ، وكان ويلَّ العهد من قبل والده ، فمات ابلطاعون قبل والده امللك 

 

  .  121/ 8 ، األعالم   276/ 27لصفدي ، الوايف ابلوفيات ل 729/ 2( اتريخ اإلسالم 1) 
 .   106/ 1 للنووي  ، شرح صحيح مسلم 40/ 4ن حبان ب، الثقات ال   601/ 1املعارف  ( 2) 
  يب التهذيب هتذ ،    249/  4، سري أعالم النبالء    601/  1( ، املعارف  1397)   429  /5اري  خكبري للب( التاريخ ال3) 

 .  423/ 6 البن حجر 
  .  23 /2، األعالم    272  /4ء ( ، سري أعالم النبال1742)  40/ 4ات البن حبان ، الثق 601/ 1( املعارف 4) 
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 ه  101ون الشام سنة طاع : اا اثمن

، فمات فيه    -رمحه هللا   -بن عبد العزيزهد اخلليفة عمر  هـ يف ع  101سنة    ابلشاموقع طاعون  
 .  (2)دطاعون عّم البالرف أنه يع ملو  سنة ،  19وعمره  بن عمر بن عبد العزيز لك ولده عبد امل

 126ون الشام سنة طاع :اتسعاا 

بن عبد  ة األموي يزيد بن الوليد  اخلليفوقع طاعون ابلشام ، أسفر عن هالك    ه   126ويف سنة  
ابلناقصو ملعر ا  امللك  مسموماً   ،   ف  مات   : ستة    ،   وقيل  أو  أشهر  مخسة  دولته  مدة  وكانت 

 .  (3) شهرأ

 ه  131نة ة ستيبن ق طاعون سلم بعاشراا :  

ه وقع طاعون ابلبصرة ، عرف بطاعون سلم بن قتيبة ، وقيل مسلم بن قتيبة ،    131سنة  ويف  
ة ، واشتد يف رمضان ، مث سنهذه ال شهر رجب من  ى البصرة آنذاك ، بدأ يف  ألنه كان والياً عل 

ب بواق أ، حىت كان واليها يغل ف جنازة  عشرة آالشوال ، وعّد يف كل يوم أكثر من  خف يف  
عش لبيوت حىت الأتا اخلامس  الطاعون  وهذه   ، املوتى  الكالب  ،  كل  اإلسالمي  التاريخ  ر يف 

 ،   (4)ويوالطاعون األخري يف العصر األم

 

اإلشاعة ألشراط الساعة حملمد بن  ،    ( 857)  105/  10( ، اتريخ دمشق  23)   44  االعتبار البن أيب الدنيا ص  :  (1) 
  .  126رسول الربزجني ص : 

  .  354/ 5حلية األولياء أليب نعيم األصبهاين  (2) 
  .  90/ 8ألعالم ، ا  376/ 5عالم النبالء ( سري أ3) 
ة  شاع، اإل  313/  1  البن تغري   مصر والقاهرة  ، النجوم الزاهرة يف ملوك  287  /7ك واألمم  ظم يف اتريخ امللو ملنت( ا4) 

  .127ص : الساعة ألشراط 
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 :  هذا الطاعون وممن تويف يف 

احمل .1 السختيب  أيو دث  اإلمام  متيمة  أيب  ق  اينبن  ولد  اجل،  طاعون  سنة  بل  ،    ه  68ارف 
رة فقهاً علماً ن من سادات البصوكا،    سنة  بن ثالث وستنيالطاعون وهو اا  ومات يف هذ
 .  (1) وفضالً وورعاً 

 .  (2)ه 131 احملدث ، مات يف هذا الطاعون سنة إسحاق بن سويد العدوي البصري .2
بن كيسا .3 املور توبة  أبو  ووالي ،  ربيالعن  ع ن   ، احلديث  رجال  من  ،  كان  "سابور"  على  اً 

 .  (3) من هذه السنةون طاعاليف  -بصرة يومنييبعد عن ال -ضبعمات ابل ، و"األهواز"
بن جدعان .4 زيد  بن  مالك    علي  بن  أنس  روى عن   ، احلديث  رواة  بن    أحد  وسعيد   ،

إال أنه قد تكلم فيه   مها ،وغري ن  انوالسفيا  غريمها ، وروى عنه شعبة ،و   -رمحه هللا  -املسيب
ن  لسن ب امقروانً ، وأصحا  لممس ع ، أخرج له  ابلغلو يف التشي  ممن جهة حفظه ، واهت   األئمة  

قا  ، ابلبصرة يف طاعون سنة  لاألربعة  مات   : بن خياط  : سنة    131  خليفة  ، وقيل  ه 
 .  (4) وهللا أعلم -139

 اهلجري امنثف المنتص إىلهلجري  اس القرن اخلام من طواعني  : حلادي عشرا

بالد  ه  وق  401يف عام   .1 فيه  ع طاعون يف  ، فمات  ابن اجلسوراإلاألندلس  القرطيب   مام 
مد بن أمحد بن سعيد املعروف اببن اجلسور القرطيب ،  أبو عمر أمحد بن حمو  وه،    األموي
  ضالً فا  وكان خرّياً ابن حزم ، قال الذهيب :    شيوخ اإلمامني ابن عبد الرب ، وأيب حممد أحد  

 .  (5) راً مكثراً عايل اإلسناداعش
 

  ( .6691)  53/ 6ثقات البن حبان ، ال  602/ 1( املعارف 1) 
  ( . 6662) 47/ 6حبان  ( ، الثقات البن 3177)  180/ 7( الطبقات الكربى 2) 
 .   90/ 2، األعالم  271  / 10صفدي ت لل( الوايف ابلوفيا3) 
  .  82/ 21ابلوفيات للصفدي ، الوايف   707/ 3م سالريخ اإل، ات  398يخ خليفة بن خياط ص :  ( اتر 4) 
، الوايف    26  / 9( ، اتريخ اإلسالم  336)  154ص :    أليب جعفر الضيب   مس يف اتريخ رجال أهل األندلس ( بغية امللت5) 

  . 215/ 7ابلوفيات للصفدي 
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عام   .2 مات    453ويف  امله  بدران  بن  العرب قريش  مبلك  العرب  لقب  أمري  صا  أو    حب ، 
له إمارة "بين  ، و   العباسيةوكان من أمراء الدولة    -د مدن تركيا حالياً أح  -ملوصل ونصيبنيا

ق رواش بن مقلد   ل عّمهارة قته اإلمتوليبعد  صيبني ، وأول ما فعل ، مث ويل املوصل  ون عقيل"
  ، وبعد  ء على دولتهبعد االستيال  كةبن أخيه بر رياً على املوصل ، مث حبسه االذي كان أم

ملوصل ، واستمرت دولته عشر سنني ، ومات بنصيبني بركة توىل قريش ا  وت م
 .  (1)لم بن قريشعون ، مث توىل إمارته ابنه شرف الدولة مس ايف الط

عام   .3 ما  493ويف  حم   فقيهالت  ه  الشافعيأبو  الطرائفي  وهو    مد   ،
البغداحل مام أيب ادي ، تلميذ اإلسن بن أمحد بن احلسن الطرائفي 

 الفقه الشافعي ، وكان  صاحب "املهذب" يف -زياالشري  إسحاق
 .  ( 2)حلديثاو إماماً يف الفقه ، 

الشام طاعون كبري عقب    656يف عام   .4 ما جرى يف  ه عرض 
هجوم   من  فبغداد   ، بن  اه  في  مات التتار  داود  الناصر  مللك 

حد  وأ،    صاحب الكرك،    مد بن أيوب صالح الدينعيسى بن حم
امللك املعظم   بعد أبيهكها  ومل   ،  دمشقونشأ يف    لدو   ،  ألدابءالشعراء ا

"  الكرك"، فتحول إىل    هـ وأخذها منه عمه األشرف   626سنة    عيسى
،  هـ    647  سنة ابنه عيسى  ، مث استخلف عليها    سنة  ةفملكها إحدى عشر   ،

، له    ءللشعراء واألدابوكان كثري العطااي    ،  ابلطاعون  -قر دمشبظاه  -وتويف بقرية البويضاء
 .  (3)يسةب النفالكتصيل اية بتحعن

 

  41/  10، اتريخ اإلسالم    267/  5ن  لكاوفيات األعيان الن خ   ،   174/  8  ألثري اجلزريالبن ا  ريخ التا  ( الكامل يف 1) 
  .  227/ 5ذهب ت ال، شذرا 633/ 17بالء، سري أعالم الن 

  ( . 62) 446املذهب البن امللقن ص :   قد املذهب يف طبقات محلة ، الع 295/  11( الوايف ابلوفيات للصفدي 2) 
، األعالم   (  419)  419/  1  اكريات لصالح الدين حممد بن شت الوف ، فوا  301/  13فيات للصفدي  ( الوايف ابلو 3) 

2 /334   . 
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ا .5 ابلطاعون  تويف  احلافظ  وممن  الرمحن  إلمام  عبد  الزكي  بن  يوسف  الدين  احلجاج مجال  أبو 
ا  املزي العحمدث  الكتابني  صاحب   ، "هتلشام  ،  كمالذيب  ظيمني  الرجال"  أمساء  يف  ال 

األ العلمنيو"حتفة  وأستاذ   ، األطراف"  مبعرفة  الذه  شراف  وابن كاجلبلني   ، ويؤكديب   ،   ثري 
، ولكنه    ه  742سنة    أن الشيخ تويف ابلطاعون  -وج بنت اإلمام املزيز   -ن كثرياحلافظ اب

 .  (1) عن هو وحدهمل يوضح هل هو طاعون عام ، أو ط

 م  1352 -1347ه املوافق ل 753  -749نة سود سأل ان اعو الطشر : الثاين ع

الثامن اهلجري القرن  القرن   -يف منتصف  العامل  ض  -امليالديالرابع عشر    منتصف  طاعون    رب 
له   يعرف  مل  أودى حبياةعظيم   ، اإلنساين  التاريخ  الطواعني عرب  أقسى  ويعّد من   ، قبله    نظري 

، وهو عدد   ما يشكل  شخص  وعش  مليمخسة  ون  رين 
،السك من   همأكثر   ان  ونصف    ثلث  بني

فقدت   سكاهنا أهنا  ثلث   ، ذكر   أورواب  حىت 
اوكذلك   ، املدن  الطهب ألخرى    ، اعون  ذا 

قرنني أو قرن ونصف لكي  حنو   استغرق  حىت 
عدد سكان    السابق ، ويصل   الوضع   إىل  يعودوا 

وضعه  اعون .ابق قبل الطالس  إىل  العامل 

أحناء    مث انتقل إىل مجيع   ،   شرقيف ال  -لصنيابالد    -لوسطىا  يا أ الطاعون من بالد آسبد  وقد
وصل أخرياً إىل بالد إيطاليا ،  مث  ، واهلند ،    لشام ، وفارسآسيا ، وانتشر يف بالد مصر ، وا

 .  (2) رواب ، واملدن الروسيةو وفرنسا ، ولندن ، وغريها من معظم بالد أ

 

  ( . 2608) 228/ 6 البن حجر   ر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة الدر ،   427/ 18النهاية ( البداية و 1) 
  20 -18ص :  -ترمجة عمر سعيد األيويب -جلوزيف برين( املوت األسود 2) 
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ن هنا وصل فلسطني ، وم يفبغزة وسط األ شرقبالد اإلسالمية من اللا لطاعون يفما بدأ ا ولوأ
واجلدير ابلذكر    ة ، الد اإلسالميغريها من البو   اد ، ومشال أفريقيا ، وبالد األندلسبريوت ، وبغد

مل يدخلها الطاعون من قبل إال هذه   -هو حرسها هللا من كل سوء ومكر   -هنا أن مكة املكرمة
، فم الطا ل ومل يس هلا ،  ن  ريري من سكاهنا واجملاو كثق  ات هبا خل املرة  عون من مدن م من هذا 

 . -(1) وأمت التسليمعلى صاحبها أفضل الصالة  -مدينة الرسولاألرض إال 

 

 

 

 

 

واألدابء ، واألمراء يف  عّم البالد ، فقد كثر ضحاايه من العلماء    عظيم ، قد الطاعون    مبا أن هذا
الع أحناء  الصفدي  مجيع  اإلمام  وقد ذكر   ، يقارب  امل  مم  38ما  تويف  شخصاً  الطاعون  ن  هبذا 

، منهم   العلماء واألدابء و    23العظيم  ما    حجر  ابنفظ  ا ذكر احلامن األمراء ، كم  15من 
  21ابء ، ومن العلماء واألد  57فهم يف هذا الطاعون ، منهم  ا حتلقو   الذينمن    78ارب  يق

على ال    -الملسلمني على سبيل املثرد أمساء من اشتهر منهم من امن األمراء اململوكيني ، وأس
 .  نبذة خمتصرة لبعضهم ، مع ذكر -سبيل االستقصاء

 

 

  حجلة . نقالً عن ابن أيب  380، 379: ( بذل املاعون يف فضل الطاعون ص 1) 

م ابن الوردي يف  ء واألدابء كتباً ومقامات يف هذا الطاعون العظيم ، منهلف العلماهذا وقد أ
ن يف دفع  طب املسنو كتابه "البن أيب حجلة يف  امقامته ، و الصفدي يف  "النبا عن الواب" ، و 

ابه "بذل  الء الثالثة وصف هذا الطاعون يف كتن هؤ الطاعون" ، نقل احلافظ ابن حجر ع 
  ان الدين ابن اخلطيب يف كتابه "مقنعة السائل عن املرض اهلائل" ، املاعون" ، وكذلك لس 

 عه . ضإليه يف مو كما سأشري علماً أبن البعض ماتوا هبذا الطاعون  
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 ء : ان من العلمفممن مات هبذا الطاعو 

له    ر الفقيه الشافعي املؤرخ األديب الشاعر ،مظفر بن عم: عمر بن    ن الورديدين ابزين ال .1
،  عطيوشرحان أللفية ابن مهور بـ"اتريخ ابن الوردي" ، ، منها : التاريخ املش  مؤلفات عديدة

اخلصاصة  وأل مالك "حترير  ابن  يف هذا  فية  ألف كتاابً  ، كما  اخلالصة"  تيسري  الطاعون يف 
 . (1) ه 749 هذا الطاعون سنة ويف حبلب يفمية ، مث تبطريقة مقااب" نبا عن الو ل"ا

الدمياط .2 ب"اب  : صاحب كت  يابن  الدين    " غداداملستفاد من ذيل اتريخ  ، وهو شهاب بن 
دي ، اطي ، من أقران الصفمي املصري املعروف اببن الدمي احلسابن أيبك بن عبد هللاد  أمح

تكملة  "  يل على كتاب اد" ، وله ذأعاله "املستفب املذكور  كتامنها ال  وله مؤلفات كثرية ،
النقلة وفيات  يف  الدين  "الصلة  ختريأمحد    لعز  يف  وشرع   ، احلسيين  حممد  أحاديث  بن  ج 

 .  (2)ه749 طاعون سنةه ، تويف مبصر يف الالرافعي ، ومل يكمل 
فضل هللا    بنبن حيىي  ، وهو أبو العباس شهاب الدين أمحد  القاضي ابن فضل هللا العمري .3

صاحب    -خ اإلسالم ابن تيمية ، وأيب حيان ى أئمة كبار ، كشيالعمري ، تتلمذ عل العدوي  
ك الك األبصار يف ممالشهبة ، وله من املؤلفات : مس قاضي  ، وابن  -تفسري البحر احمليط

تعلق تعريف ابملصطلح الشريف )يف مراسم امللك وماي)يف البلدان والرحالت( ، وال  األمصار
،  به الس (  فوفواضل  يف  وغري مر   ، عمر  آل  سنة  ضائل  تويف   ، يف   749ها  بدمشق  ه 

 .  (3)الطاعون
اابن احل .4 بن  ملزيافظ  يوسف  بن  الرمحن  عبد  و   : هو   ، املزي  الرمحن  عبد  احلافظ  الزكي  لد 

الدي ،مجال  املزي  احلديث    ن  من  الكثر  أبوه  و أمسعه  مبصر  وحّدث  يف ،  ومات   ، الشام 
 .  (4) سنة 52من العمر  وله ه ، 749الطاعون سنة 

 

  .  67/ 5األعالم ،   157/ 3( فوات الوفيات لصالح الدين حممد شاكر  1) 
  .    102/ 1( ، األعالم 299) 123/ 1  يف أعيان املائة الثامنة، الدرر الكامنة  162/ 6( الوايف ابلوفيات للصفدي 2) 
  .   273/ 8 ، شذرات الذهب 163/ 8يات للصفدي لوف( الوايف اب3) 
  ( .2376)  144/ 3 ( الدرر الكامنة4) 



- 26 - 

   . (1) لدمياطي اإلمام احملدث الفرضيمد بن علي اعماد الدين حم .5
   .  (2) يناء البعلبكالدين حممد بن حممد بن ميس مش .6
 .  (3)أبو عبد هللا ابن اللبان الشافعي .7
حممد    .8 الدينأبو  امل  شرف  إبراهيم  بن  هللا  الواينعبد  اببن  احلافظ   من  -عروف  تالميذ 

   .  -(4) الذهيب
   . -(5)ال بصفدوكيل بيت امل -يام الشافعابن الرسّ  .9

املالكي ،    الفقيه  -الماملعروف اببن عبد الس   يوسف   أبو عبد هللا حممد بن عبد السالم بن . 10
  .  -(6) قاضي اجلماعة بتونس

زم شيخ  ممن ال  -القاضي احلنبلياحلراين الدمشقي  عمر بن سعد هللا  حفص  ن أبو  ن الديزي . 11
   . -(7) ةي اإلسالم ابن تيم

  -غدادي الفقيه احلنبلي احملدث بن موسى األزجي الب  أبو حفص عمر بن علي  الدينسراج   . 12
تم ابن  اإلسالم  شيخ  تالميذ  وصاحن   ، "األيمية  ابن ب كتاب  مناقب  يف  العلية  عالم 
   . -(8) مية"تي

   .لفقيه احلنبلي احملدث ن البابصري البغدادي ا صفي الدين احلسني بن بدرابد هللا أبو ع . 13
كالمها من شيوخ    -صري الفقيه احلنبلي الفرضيبأمحد بن علي البال الدين  عباس مجاال  أبو . 14

   . -(1) ابن رجب احلنبلي احلافظ

 

 .  161 / 4ابلوفيات للصفدي   الوايف (1) 
 .   511/ 5، والدرر الكامنة  209/ 1بق املرجع السا (2) 
 .  279 / 8شذرات الذهب  60/ 5، الدرر الكامنة  118/ 2املرجع السابق  (3) 
 .  321  / 17دي للصف ( الوايف ابلوفيات 4) 
  .  111/ 22( املرجع السابق 5) 
  ( .763)  301/  1امل خملوف التونسي ات املالكية البن سة النور الزكية يف طبق، شجر   205/ 6( األعالم 6) 
  .  277/  8( شذرات الذهب 7) 
  .  278/ 8 ( املرجع السابق 8) 
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يحم . 15 بن  فونس  مد  الكتاين  بن  زرعة  أبو  الشافعيتيان  احل   من  -املقدسي  افظني تالميذ 
   . -(2) اعون وهو شاب لطاملزي والذهيب ، أصيب اب

 .م هللا أمجعنيرمحه -غريهم من العلماءو  ، (3) الوردين ابم مظفر أخو اإلما  وسف بني . 16
 
 

 

  .  284/ 8، و    277/  8ذهب ( شذرات ال1) 
  ( .2205)  74/ 6( الدرر الكامنة 2) 
  ( . 2661)   256/ 6، الدرر الكامنة  158  / 29فدي ( الوايف ابلوفيات للص 3) 
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 ابء واللغويني : ممن تويف يف هذا الطاعون من األدو 
توم محد بن مكمحد بن عبد القادر بن أهو اتج الدين أبو حممد أ  :  ابن مكتومج الدين  ات .1

، مث    -ط"يصاحب تفسري "البحر احمل   -زم اإلمام أاب حيانالالقيسي املصري النحوي ، ممن  
"الد  ألف يف ،  البحر احملاللقيط من  ر  إعرابه  اللقيط ،   وله تصانيف حسانيط"  الدر   غري 

نتقاة يف  ، واجلمع امل(  يف الفقه)، و شرح اهلداية  (  غةالل يف  )احملكم  اجلمع بني العباب و   :   منها
والنحا اللغويني  ابشرح خمو   ة ،أخبار  ال  ن احلاجب تصر  ، )يف    علميف  )  وشرح شافيته  فقه( 

جم( ، وغريها ، تويف مبصر يف هذا   الغريب واملعالإلمام ثعلب )يف لفصيحرح ا، وشالصرف(  
 .   (1)ه 749طاعون سنة ال

الاجلند  س رب   ي  ط    الدينعالء   .2 إىل  قدم   ، الفقيه  النحوي  متصلةمد  -ةري   ب  ي  يف    ينة  هللا  برام 
دم دمشق وأعتقه ، فق  قرآن ،والوعّلمه اخلط    اه بعض األمراء هبا ،مملوكاً ، فاشرت   -فلسطني

الطرفة" ،  ومة "ف أنظواللغة ، والعروض ، واألدب ، صنشتغل ابلنحو ،  وتفقه هبا ، وا،  
أل فيها بني  ابنمجع  ،  فية  اوا  مالك  فنظمها مع بعض   ، احلاجب   لزايدات يفلشافية البن 

 .  (2) ذا الطاعونبيت ، وشرحها ، ومات بدمشق يف ه 900
لطبيب املصري ،  بن صغري األديب ا بد هللا بن حممد بن عحممد    وهو،    لطبيبغري اابن ص .3

  من بيت  ه ، وهوعلى والده ، وتعلم األدب فأتقن  قران الصفدي ، قرأ الطب واحلكمةمن أ
أصحابه أو بيت السلطان ، تويف   ال يطب إاللهم أطباء ، وكان من أطباء السلطان ،  ك

 .  (3)ه 749 رة يف هذا الطاعون سنةابلقاه
ن خلدون عبد مد بن خلدون ، واسم ابحممد بن حم  -ب ابن خلدونديألم املؤرخ ا إلماد الاو  .4

العرب وديوان "يف آخر كتابه نفسه املؤلف به نس  من جّده العاشر كما ساق الرمحن ، وخلدون
حممد  ، ووالده    -يخ ابن خلدوناملعروف بتار   -"العرب والعجم والرببر   يف اتريخ املبتدأ واخلرب

 

  .  153/ 1، األعالم   273/  8، شذرات الذهب  48 / 7ابلوفيات للصفدي ( الوايف  1) 
  .  235/ 3م ، واألعال  275/  8( شذرات الذهب 2) 
  ( . 1857) 455/ 5 الين امنة البن حجر العسق يف أعيان املائة الث  الدرر الكامنة،   201/ 1ابلوفيات ( الوايف  3) 
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 749يم سنة  هذا الطاعون العظوالده بتونس يف    ن ، تويفليه ابن خلدو درس ع  منمن أول  
 .  (1)ه

   . (2)وف اببن الصايغ املغريب األديبين حممد بن عبد هللا األموي املعر ب الد حمأبو عبد هللا  .5
من شيوخ ابن خلدون ،    -نسي األديب املؤرخو بن حممد احلضرمي الت  نمعبد املهيأبو حممد   .6

   . -(3)طيبابن اخلن الديولسان 
إبراهيم بن ال .7 الدين  النحبرهان  الرشيدي املصري    حيان ، م أيب  من تالميذ اإلما  -ويجني 

   . -(4)نعراقي ، وسراج الدين ابن امللقومن شيوخ اإلمامني زين الدين ال
ا .8 إببرهان  احلكر يهرالدين  هللا  عبد  بن  النحويي  م  درس   -املقرئ  الزم  أيب    اإلمام  ممن 

 .  -(5) حيان

 

  .  510،   503/ 7خ ابن خلدون ( اتري1) 
  .  296/ 3ي الوايف ابلوفيات للصفد (2) 
  ( .813)  317/ 1زكية ، شجرة النور ال   169/ 4( األعالم 3) 
 .    271/ 8ت الذهب ( ، شذرا201)  85/ 1( الدرر الكامنة 4) 
  .  271/ 8ذهب رات ال( ، شذ73)  31/ 1( الدرر الكامنة 5) 
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 ن األمراء :  اعون م ذا الطويف هبوممن ت

د  هلل سليمان بن احلاكم أبمر هللا أمحاب  نني احلاكم أبمر هللا الثاين أمحد بن املستكفياملؤمأمري   .1
اهرة سنة ة ، توىل اخلالفة يف القاملصريلداير  ة يف االثانيالدولة العباسية  ، من خلفاء    العباسي

،  على سرير اململكةجلس معه  بكر ، و   أبو  نصورامل  لك ه ، وسلطان اإلسالم يومئذ امل742
األمر ع  ، وما زال يف اخلالفة حىت وفّوض  العادة  الطاعون األسود سنة    لى  أواخر  تويف يف 

 .  (1)ه 375
الدين حممد   .2 أ  األمري صالح  اببناملك  ب  يـ  بن  الط  عروف  ال  -ويلأيبك  األمراء يف  عصر  أحد 

م ليها إسرائيل عاية سيطر عنة فلسطينمدي  -ى صفدعل   ، كان يف آخر أمره والياً   -اململوكي
 .  (2)ه  749هبا يف الطاعون األسود عام  ، وتويف -م1948

 ألمري سيف لنيابة ا   ن الربمجي حسام الدين ، كان متحداثً ب، وهو خليل    األمري ابن الرب مجي .3
  -لامك الكل لمل  (3) خاانه ل  بـ  ، مث توىل ط    -وكي ابلشامأحد أمراء العصر اململ   -دين بشتك ال

الس  اامللك  املماليك يف  املصرية والشاميةابع عشر من  الكامل أخذ   -لداير  امللك  ، وخبلع 

 

،    132/  1الم  ، األع   296/  8لذهب  ( ، شذرات ا384)  158  /1كامنة  ، الدرر ال  426/  18اية  والنه  ( البداية 1) 
133  . 

  ( . 1040)  129/  5 ، الدرر الكامنة 167/ 2الوايف ابلوفيات للصفدي ( 2) 
خصص  املعىن بيت الطبل ، أي املكان املفيصبح  ل" )عريب( ، و"خاانه" )فارسي( ،  من كلمتني "طب   ( مصطلح مركب3) 

ول بعد املغرب   عصران يشبه موسيقي اجليش ، وكان من عادة املماليك أن تدّق الطبهي يف ، و لطبول واألبواق  لتخزين ا
، ويكون خلدمتهم أربعون مملوكاً  ب على أبواهبم  ا إىل درجة يستحق أن تضر وصلو   يف كل ليلة أمام أبواب األمراء الذين

نية بني األمراء ، وكان ابن الربمجي من أمراء  الثا جة  بلخاانه يف الدر يعّد أمري الط يسمون أمراء األربعني أيضاً ، و   ، ولذا
م العسكري  ( ، املعج580)  104ن ص :  دمها : معجم األلفاظ التارخيية يف العصر اململوكي حملمد  الطبلخاانه . )انظر

 (. 886)  201 ص : رةلوكي حملمد عبد هللا سامل العماياملم
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ق يف  يف بدمش ، فقبل وصول املنشور إليه تو   (1) عشرةبلخاانه ، مث أعطي رتبة أمري المنه الط
 .  (2) تيمية ، وحيب أصحابه كثرياً  عصباً لشيخ اإلسالم ابنعون، وكان متا الطاهذ

مشق يف العصر  انئب د  -مجال آقوش األفرم، مملوك األمري    اجلمايل  ري مشس الديناألمق ر  نـ  س   .4
 .   (3) ه 749ا يف الطاعون سنة بة بعلبك ، مث طرابلس ، فتويف هبويل نيا،  -اململوكي

دمر املعروف اببن احلاج مري سيف الدين احلاج بيبن األ  بدر الديناألمري    رم  د  ي  صدقة بن بـ   .5
ه    749يف هذا الطاعون سنة  بطرابلس ، تويف بدمشق    (4) راء العشرات ن أحد أمكا  بيدمر ، 

 .  (5) وهو شابّ 
،  ورة  لسلطانية الناصرية ، كان من أمراء املش امن املماليك    يلةل  ن ط  مري سيف الدياألر  م  ت  ش  ط   .6

يف عهد السلطان امللك   -لطان املماليك وأمرائهمالح سالذي يتوىل س  -الحعل أمري سوج
 .  (6)ه 749اعون سنة يف هذا الطتويف مبصر و  ، -املماليك  من 18امللك  -فر حاجيملظا

ويف هبا يف  بلخاانت بدمشق ، وت ، أحد أمراء الط  يلو العادل  ر  غ  لي بن  األمري عالء الدين ع .7
 .  (7)ه 749نة ن سهذا الطاعو 

 
 
 

 

من  ون خلدمة صاحبه عشرة مماليك ، وهي الرتبة الثالثة عندهم ، و ، يك  ململوكي كرية يف اجليش اشرة : رتبة عسأمري ع (1) 
( ،  77)  20ملوكي حملمد دمهان ص :  ارخيية يف العصر املالت  هذه الطبقة يعنّي صغار الوالة . )انظر : معجم األلفاظ

 ( . 176)  49رة ص :  د عبد هللا سامل العمايي حملماملعجم العسكري اململوك
 ( . 1672)  217/ 2، الدرر الكامنة   326/ 2ن النصر للصفدي وأعوا العصر   أعيان  ( 2) 
  ( . 1900)   324/ 2، الدرر الكامنة  300/  15الوايف ابلوفيات للصفدي  (3) 
  .  عريف مبصطلح "أمري عشرة"( تقدم الت 4) 
  .  176/  16( الوايف ابلوفيات للصفدي 5) 
  ( . 2021)   382 / 2كامنة ، الدرر ال 254  / 16ات للصفدي ( الوايف ابلوفي6) 
  .  35/ 4امنة ، الدرر الك 154/  20( الوايف ابلوفيات للصفدي 7) 



- 32 - 

 من الثا  قرنال  طواعني الثالث عشر : 

 ا قبله ، ومنف ابلنسبة ملإال أنه خفيرة ودمشق ،  قاهه وقع طاعون يف ال  764ففي سنة   •
 مات به من األئمة :  أشهر من

األديب مام  فدي اإلخليل بن أيبك الص بو الصفاء صالح الدين  : وهو أ  اإلمام الصفدي .1
آنذاك ، من أمههم  م عن األئمة املشهورين  العل   ف املشهورة ، أخذالبيلغ ، صاحب التصاني

ابن مج  الدين  بدر  سياعالقاضي  وابن   ، و ة   ، الناس  السبكيالقاضي  د  الدين  والد   -تقي 
  افظان أبو احلجاج املزي ، وأبو عبد هللا ، واحل -الدين السبكي صاحب الطبقات اإلمام اتج 

الوايف  اريخ واألدب ، منها : " الت، وصنف كثرياً يف  وأبو حيان األندلسي ، وغريهم  الذهيب ،
  ن العصر" ، كما أن يف أعياعوان النصر  تاب مساه "أ كابلوفيات" ، وأفرد منه أهل عصره يف

، نقلها احلافظ ابن حجر يف بذل ه  749صف فيها الطاعون األسود سنة  له مقامة أدبية و 
 . (1) ه 764سنة  وال يف ش ه هللا ابلطاعون يف دمشق، تويف رمح املاعون

، وكان    كي وأعياهنمملو ء يف العصر املأحد األمرا  يزدار اخلليلي  سيف الدين املنصوري  مرياأل .2
ان امللك املنصور صالح الدين حممد ، وعرف  عهد السلطمبصر يف    (2) فمقدمي األلو من  

حاله   على  يزل  ومل   ، واإلقدام  سنة  ابلشجاعة  رجب  يف  تويف  طاعون    764حىت  يف  ه 
 .   (3) مصر

 

( ، طبقات الشافعية البن  1352)  5/  10لسبكي  ل  الشافعية الكربى  طبقات،    91( املعجم املختص للذهيب ص :  1) 
 .   315/ 2( ، األعالم 1654)  207/ 2نة لدرر الكام( ، ا641)  89/ 3شهبة  قاضي

ألم(  2)  أطلق  قدم  مصطلح   : ألوف  أمري ف/  وهي   ، اململوكي  اجليش  يف  رتبة  أعلى  )املعجم  على  ألف  ومقدم  مائة   
  ( . 294العسكري اململوكي ص : 

 .   21/ 11، النجزم الزاهرة البن تغري  44/  28فدي ابلوفيات للص   ( الوايف3) 
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ب  نقيهاب الدين أمحد بن لؤلؤ املعروف اببن العباس شأبو اليف اإلمام  ه تو   769ويف سنة   •
كي ، وأيب حيان األندلسي الدين السبأيدي تقي    تتلمذ على  ون ،ابلطاع  افعيملصري الش ا

دة الناسك"  أشهرها "عمدة السالك وعديباً شاعراً ، وله مؤلفات كثرية ، من  ، وكان فقيهاً أ
 .  (1)رس الشافعيةافعي املتداول يف املداه الش الفق تاب املشهور يفالك

بدمشق  اعو وقع ط  ه  771ويف سنة   • فتويفن  فيه  ،  ا  السبكياتج  طبقات صاح   لدين  ب 
اا الدين علي  لشافعية  تقي  بن  الوهاب  عبد  ، وهو  الفقيه    بنلكربى  السبكي  الكايف  عبد 

ال املز احملدث  احلافظ  من  ، مسع  والزم  نحوي   ، الذي  اشتغ احلافظ   ، ابلهيب  وتوىل  ل  قضاء 
فعية لشات اا : طبقا الكثرية ، منه  نيفس يف املدارس الكثرية ، وصنف التصا اخلطابة ، ودرّ 

الفقه الشافعي( ، وشرح املنهاج يف أص  والنظائر   ، األشباهالكربى   الفقه ، وصنف    ول)يف 
 771ق سنة  بطاعون دمش  هو تويف  ه ، والكتاب مفقود ، مث749  جزءاً صغرياً يف طاعون

 .  (2) ه هللاه رمح

ن  د بأمحاملشهور  األديب الشاعر   يهيف بالد الشام ، تويف فه وقع طاعون    776ويف سنة   •
بن   املحيىي  بكر  أ  عروفأيب  ،  يب حجلةاببن  املذهب  ، كان حنفي  الطاعون  إىل  مي  يف  يل 

احل ويكثر   ، احلنابلة  ، خصو   طّ معتقد  الوجود  وحدة  أهل  ابن  على  ،صاً  وبسببه    الفارض 
، مساه :    ه  749أدبية ، ألف جزءاً يف طاعون سنة    اً ، وله مؤلفات ومقامات ن كثري امتح
املس "الط دفعنون يفب  عنه الطاعون    نقل   ، ابن  "  وتويف   احلافظ   ، املاعون  بذل  حجر يف 

 .  (3)عونطابسلخ يف ال

 

  .  200/ 1م ، األعال 101/ 11نجوم الزاهرة ( ، ال610)  282/ 1امنة ( الدرر الك1) 
  .  66/ 1( ، شذرات الذهب 2548)   232/ 3، الدرر الكامنة  209/  19فيات للصفدي ( الوايف ابلو 2) 
  .  268/ 1األعالم  ( ،826)  390/ 1( الدرر الكامنة 3) 
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 سع : ن التا القر نياعو طالرابع عشر : 

فيه اإل  ه وقع طاعون  814ويف سنة   • ، فتويف  الدين حسني بن علي بن مام  بدمشق  بدر 
األذرعي الصاحلي  حممد  الدمشقي  اببالش ا  مث  املعروف  أذر فعي  قاضي  ،ن  أقران   عات  من 

اب منهاحلافظ  ومسع كل   ، عن  ن حجر  لهما  وأذن   ، ابلقاهرة  البلقيين   اآلخر  الدين  سراج 
 .  (1) فتويف فيه ابلطاعون ، فتاء يف دمشقابإل

 ه   819  -818طاعون سنة  عشر : مسااخل

ن ء والطّاعو غالوال  ه  819، واستهلت    عظيمانكان مبصر طاعون وغالء  ه   818سنة  ويف  
،    عشرة أايم عشرة آالف نفس قيل مات بطرابلس يف  حىت،    (2)ائدين مبصر وطرابلسابقيني ز 

، وأن أهل     النادرمل يبق منهم إالأهل أصبهان    إنقيل    ، حىت  اعون يف البالدواتر انتشار الطوت
ألفاً فكانوا ستة    ،   منهم يف شهر واحد   أحصوا من مات   فاس ذ  يف يف هتو   ن ومم  ،  (3) وثالثني 

 : نعو لطاا

مجاعةا  عز .1 ابن  حم  لدين  وهو  بن  ،  بعمد  املعروف  العزيز  عبد  بن  الدين  بكر شرف  ز  أيب 
عن   العلم  أخذ   ، مجاعة  ابن  وسراجخلدو ابن  الدين   ، السبكي  الدين  واتج   ، الدين   ن 

وغري   ، الكثريالبلقيين  وصنف   ، احلافظ    هم  والزمه  حوايل  ،  حجر  وكا  19ابن   ، ن  سنة 
"إسميي األئمة ه  ينادمام  وال   ، تع"  مايه ابمسه   ، له  هبذا  ظيماً  سنة  ت  القاهرة  يف  الطاعون 

 .  (4)ه 819
 

( ،  577)  152/  3سع للسخاوي  ل القرن التاالالمع ألهالضوء   ،    497/  2حجر    ( إنباه الغمر أببناء العمر البن1) 
 .  158/ 9هب ات الذر شذ

افتتحها    ،طرابلس ليبيا ، وتسمى اآلن "الفيحاء"  عن    أ هلا ام متييز رابلس الشمدينة لبنانية كانت تعرف ط  س :  طرابـ ل  (  2) 
الفة الراشدة ألكرم  اخلعصر  ،    25/  4معجم البلدان  )  خالفة عمر    أواخر  يف  هـ22سنة    عمرو بن العاص  

 .( بيداي ي ، موقع ويك 377اء العمري ص : ضي
 .  198،   194/ 9، شذرات الذهب  87/ 3الغمر أببناء العمر  ( إنباء 3) 
  .  56/ 6، األعالم   204/  9 ، شذرات الذهب 115/ 3( إنباء الغمر أببناء العمر 4) 
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يب  صر أمحد بن العادل غازي األيو النا بن    : وهو صالح الدين يوسف  ويب وسف األياألمري ي .2
الاحل أمراء  من   ، فز صين   ، األيوبية  ور دولة  الدنيا  به  هد يف  واشتغل  العلم  طلب  ،  غب يف 
وأقبل على  عدة علوم    نن يففوت ثغعن بالده طالاآلخرة فرحل  ،  ،  باً  الكفار  فيه  جياهد  راً 

والزم  ، القاهرة  ع  فدخل  منهما  ومسع كل   ، السخاوي  اآلاإلمام  قاصداً خر  ن  يزل  ومل   ،
وعاده اإلمام   ه ،819طاعون سنة  ، إىل أن أصيب ابلاط أو غريه لنية اجلهاد  التوجه لدمي

 .  (1) مري يوسفيه األف ويفسخاوي ، وتال
ا .3 اابنتا  حجرحلافظ  احلا  بن  يصف  اب:  نفسهفظ  حجر  "  ن   : احملرم الواقعة  عشر  اثين  ويف 

يف نصف    ، وابتدأ الطاعون ابلقاهرة فبلغ  عل الربيفدخل فص  لت الشمس إىل برج احلملنق
كان   حىت  لك ثر ذ، وك  ، مث زاد يف آخره مائتني   نفس  صفر كل يوم مائة 

الد يهامن ف يف  أكثر   واحدةلا  ارميوت 
ا وكثر  اب،  لصعيد لوابء 

حىت    ،   حريالبوالوجه  
إن  قيل 

  مأكثره
ل إنه مات هبا يف  طرابلس حىت قي ويف    هلكوا  ،

،    يف اليوميف ربيع األول ثالمثائة  ، وبلغ عدد األموات ابلقاهرة    نفسة آالف  رة أايم عشر عش 
يرد   ضبطون إمنا هم منلذين يألن ا  ؛   لف ، ويف التحقيق بلغوا األ ئةمث يف نصفه بلغوا مخسما

، وكان   العيال بعض، و  ، وماتت ابنتاي غالية وفاطمة رده فكثري جداً  ين الوأما م ، الديوان
 .  (2) "لنادرب إال ات عن قر كل من طعن ما 

 

  .  215/ 8، األعالم   210/ 9  ، شذرات الذهب  293/ 10ن التاسع ( الضوء الالمع ألهل القر 1) 
  .  87/ 3ر ء العما( إنباء الغمر يف أبن 2) 
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ا الطاعون يف  ه ، وأجاز هلا مجاعة ، وماتت هبذ  807دة  سنة  دت يف ذي القعفول  غالية أما  
 817سنة    آلخريع ادت يف ربفول  فاطمة ما  أشهر ، وأ  4  سنة و  11ر  العم  من  ا ربيع األول وهل

األول ربيع  يف  الطاعون  هبذا  وماتت   ، سنتني  819سنة    ه  ابنة  طفلة  وهي  شه  ه  راً  إال 
 . (1)داً واح

 م 1430املوافق ل ه  833 ون األسود الثاين عامطاعل اعشر :  سادسال

، والقدس  ري يف دمشق ، ومحص ، وصفد  كبن  و عاه السنة فشا طاألول من هذ  ففي شهر ربيع
موغزة  ،   اوغريها  بالد  ، ن  السودان  وبالد   ، والقاهرة  مصر  ويف   ، بعد   لشام  فيما  عرف 

  ر أبنه "أوسع هذه الطواعني ه ، وصفه احلافظ ابن حج749ة  ه سنسابقابلطاعون األسود ، ك
نظري   ه  749سنة  ن يف  كا   يذر بعد الطاعون العام الومصرة  كلها وأقطعها ، ومل يقع ابلقاه

بعد أن بعد خر   الطاعون، واشتد فشو هذا    (2)هذا" للدعاء اجلماعي  الناس إىل الصحراء    وج 
الوابء   لرفع  أايم  ثالثة  بصيام  ،  فز ،  نودي  بلالً  الطني  البدعة  هذه  ابن  ادت  احلافظ   بعث  مما 

 ه  819عام    عون اطل الطاعون" الذي سّوده يف  ضإىل تبييض كتابه "بذل املاعون يف فحجر  
عنه  توقف  مث  الطاعون    (3) ،  واستمر  أو ،  شعإىل  عدد اخر  وازداد   ، خلق كثري  وهلك   ، بان 

بع الدعاء اجلماعي خاصة ، فكان عددالضحااي  و د بدعة  ألفاً  يبلغ  الواحد  اليوم  مائيت  هم يف 
  ،   مهنم  اليوم على مخسني نفساً   حىت زاد يف  أيضاً ،  لطان مماليك الس ووقع املوت يفشخص ،  

، وكذا وجد يف الربية   موتى طافيةماسيح  ك والت مساشيء كثري من األوجد ابلنيل والربك  كما أنه  
ينما  ، ييع  الشتاء ، وارتفع يف فصل الرب، وكان هذا الطاعون بدأ يف    اء والذائب عدة من الظب

املاضية   انقضالطواعني  بعد  الربيع  عادة يف  الش تبدأ  ،تاء  الصيف  أول   وترتفع   ، رن  الق  ويف  اء 

 

  كالمها للسخاوي .   88،   85/ 12، الضوء الالمع   1210/ 3( اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر 1) 
 369عون ص : بذل املاعون يف فضل الطا( 2) 
 .  44بذل املاعون ص : ( مقدمة احملقق ل3) 
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د مصر والشام ، ولكن هذا الطاعون يف بالعوانً  التاسع اهلجري انتشر أكثر من اثين عشر طا
 : ممن تويف يف هذا الطاعونو  ،  (1)أوسعها

 مؤلف كتاب "الكواكب رماينالعالمة مشس الدين الك: هو ولد اإلمام    مايناإلمام تقي الكر .  1
الكرماين بن مشس الدين حممد بن يوسف ىي حي نيراري يف شرح صحيح البخاري" ، تقي الددال

ي  مع أخيه بشرح والده للبخار بيه وغريه ، مث قدم القاهرة  يف ببغداد ، ومسع من أ  الشافعي ، ولد
الك" املؤلفات  ألف  ، كما  الدراري"  ،الكواكب  مسلم  صحيح  واختصر   ، مكة  ي واتر   ثرية  خ 

 ع البحرين وجواهر احلربين" ،"جممم  سألنف للسهيلي ، وشرح البخاري ابروض اللألزرقي ، وا
 .  (2)ه 833ة سنة ابلقاهر  ابلطاعونتويف 

ملعروف اببن العجمي ا  د بن حممود بن حممد القيسري: هو صدر الدين أمح  ابن العجمي.  2
أب به  اعتىن   ، ، فصلىاحلنفي  إحدى  و ابلقرآن كامالً    الرتاويحابلناس    وه يف صغره  يبلغ  مل  هو 
الفقه واألصول ، وابشر  أصوله ، والعربية  ه و لفقعشرة سنة ، وأقرأ ا واملعاين والبيان ، وبرع يف 

كما أنه دّرس ، وأفىت ، مات يف  ،  يل احلسبة  اإلنشاء يف العصر اململوكي ، مث و التوقيع يف ديوان  
 .   (3)ه 833نة الطاعون س

  العباسية الثانيةلة  لدو من خلفاء ا  ابهلل العباس بن املتوكل  لفضل املستعنيأمري املؤمنني أبو ا.  3
أبيه سنة   استقر يف اخلالفة بعهد من   ، ا  808مبصر  السلطان  توجه مع   ، فر ج إىل  ه  لناصر 

ا فيها  فق تل  الشامية  سنة  لنالبالد  إىل   ه  814اصر  مضافة  للسلطنة  ابهلل  املستعني  وبويع   ،  
، فعزله    ه  815  خ احملمودي سنةطن امللك املؤيد شي تسل اخلالفة ، فلم يزل على ذلك إىل أن  

اخلال ب  816سنة  فة  عن  األشرف  امللك  جاء  حىت   ، فسجن  سنة  س ر ،  السلطنة  وتوىل  باي 

 

السلو 1)  لت  ك(  امللوك  دول  املقريزي  ملعرفة  الدين  ب  203/  7قي  املاذ ،  :  ل  الغمر    369عون ص  إنباه   ،3  /437    ،
  .  292/ 9شذرات الذهب 

  .  166/  8، األعالم   300/  9، شذرات الذهب   453/  3نباء الغمر ( إ2) 
  .  295/  9، شذرات الذهب   442  /3( إنباء الغمر 3) 
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م  ه825 املستعني  أخرج  دار،  وأسكنه يف  السجن  ،ابإل  ن  هذا    سكندرية  هبا يف  تويف  حىت 
 .   (1)ه 833الطاعون سنة 

سة راك  دولة اجل  وك  مل   أبو السعادات من  شيخ احملمودي املؤيد  امللك املظفر أمحد بن امللك  .  4
و رضيع مل يبلغ عامني ، مات أبوه امللك املؤيد وه  -الفرتة الثانية لعهد املماليك   -ر والشاممبص

أبيه   مماليك  له  فتعصب  فأ،  األطاع،  أبمره    مراء  هم  وقام   ، املظفر  ابمللك  دولته  ولقبوه  وتدبري 
ط   تزوج أبط  األمري  مث   ، املل ر  املظفر عم  ، وخلع  املظفر  ملقبلان  ك  وتوالها   ، ابمللك اً  سلطنة 

ه ، فمات هبا يف السجن الظاهر ، وطلق أمه ، وأرسله إىل السجن ابإلسكندرية ومعه مرضعت
الطاعون    أن أخاه إبراهيم بن املؤيد أيضاً مات يف  سنة ، كما  11ه  ه وعمر   833مطعوانً سنة  

 .   (2)وهو صغري

الص.  5 حممامللك  ططرال  الظاهر  امللك  بن  م  د  وال أحد  مبصر  اجلراكسة  بويع  ،    لشاموك 
أبيه سنة   بعد وفاة  القاهرة  اململكة األاتبكي    وكان صغرياً   ،   هـ  824ابلسلطنة يف  بتدبري  فقام 

ططر سنة    لع ابن  ، فخ  وقويت شوكة برسباي   ،  رسباي الدقماقيألمري ب ا، مث  جاين بك الصويف
  ،   رمر احل، بل أدخله دو   إليه   ومل يسئ    ، يوماً   14ثة أشهر و  نته ثالفكانت مدة سلط  ،  825

 .  (3)ه 833سنة  يف ابلطاعونىل أن تو إ، فاستمر  ، وزّوجه سبوع يف األ ومسح له ابخلروج يوماً 

بعد وفاة أبيه ،    ، وكان قد عني سلطاانً   برسبايلك األشرف حممد بن املدين  األمري انصر ال.  6
 .  (4)هرةن ابلقاه ودف 833الطاعون سنة يف هذا إال أنه تويف قبله 

 

  .  265/ 3 م ، األعال  445/  3الغمر  ء ( إنبا1) 
  .  137/ 1، األعالم   441/  3الغمر  ء ( إنبا2) 
الغم 3)  إنباء  للطيب    450/  3ر  (  الدهر  أعيان  وفيات  يف  النحر  قالدة  األعالم 4235)  396/  6ابخمرمة  ،   ،  )           

6 /176 .  
  .   449/ 3، إنباء الغمر   219/ 7عرفة دول امللوك السلوك مل( 4) 
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احلافظ.  7 خاتون"   ابنة  "زين  العسقالين  "  ابن حجر   : بقوله  نفسه  احلافظ  هلا  يرتجم  ن  زي، 
،    علمت الكتابة والقراءة، وته    802سنة  ولدت يف رجب    ،  وهي بكر أوالدي  ،  خاتون بنيت

الش أو  من  العراقيمسعتها  الدين  زين  ا  ،  يخ  نور  اهلوالشيخ  هلا كثري  يثمي لدين  وأجاز  من ،   
أهامل ابلطاعونوم  ،  ل دمشقسندين من  هلا شهاداتن  ،   اتت وهي حامل  ، وكان  فجمعت   "

 .  (1)ه 833ون سنة  ذلك يف هذا الطاع

 

  

 

  .  1208/  3 الم ابن حجردرر يف ترمجة شيخ اإلس واهر وال، اجل   445/  3نباء الغمر ( إ1) 
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 رن التاسع اهلجريالقني يف بقية الطواععشر :   ابعالس 

فشا يف بالد  لطاعون  بالد اليمن سهوهلا وجباهلا ، كما أن ا  ه فشا الطاعون يف  839يف سنة  
ه ، معظم من تويف يف هذا الطاعون اإلماء والعبيد    840يت تليها  يف السنة ال  رام وبالد مصالش 

 ن تويف يف هذا من األعيان :، ومم (1)واألطفال

، أحد    -اليمنأحد بالد    -مفيت ت ع ز،    مد بن احلسن اخلوالينويل بن حم ويل الدين عبد ال •
الدين جمد  اإلمام  الزم  الق  -آابديالفريز   من  احمليطصاحب  وجاور    -اموس   ،  ، مبكة  معه 

 .  (3)ه 349، حىت تويف ابلطاعون سنة  (2)زّ ع  لطائف ، مث صار مفتياً يف ت  وا
افظ اجلليل حافظ البالد اليمنية  اط احلبن اخلي  ، وهو حممد بن أيب بكر بن حممد  ابن اخلياط •

لدين  اإلمامني جمد  تالميذ ا، أشهر  الدين ابن اإلمام رضي الدين    ، املعروف جبمالومفتيها  
ومشالفريزآاب  ، اجلزريدي  ابن  الدين  العشر  -س  القراءات  يف  النشر  ،   -صاحب كتاب 

 839الطاعون سنة  ويف يف  ديث ، ت، وأفىت هبا ، وانتهت إليه رايسة العلم ابحل  زّ ودّرس بتع
 .  (4)ه
عبد هللا  أبو    ، وهو  اينابن العباس التلمس ويف ابلطاعون اإلمام األديب  ت  ه  871ويف سنة   •

العبا  دحمم العباس  التبن  له    -أحد مدن اجلزائر  -لمسايندي   ، املغريب ، فقيه حنوي أديب 
املنال،    ال، وتسهيليق املققها شرح المية ابن مالك يف التصريف ، مساه "حتمصنفات ، من

 .  (5)لفات شرح مجل اخلوجني يف املنطق ، وغريمها من املؤ  " ، ولهية األفعاليف شرح الم

 

 .  24/ 4، إنباء الغمر  349،  345/ 7ة دول امللوك عرفلسلوك مل( ا1) 
 ( . 34/ 2عجم البلدان )م هنا  من قالع اليمن املشهورة ، وأحسن مد   : قلعة عظيمة  زّ ( ت ع  2) 
  .  337/ 9ب شذرات الذه،    96/ 5، الضوء الالمع   30/  4( إنباء الغمر 3) 
  .  337 /9، شذرات الذهب   34  /4( إنباء الغمر 4) 
الض5)  الالمع  (  الظنون حلاجي خليفة  ، ك  278/  7وء  النو   1536/  2شف  الزكية  ، شجرة  ( ،  1000)  381/  1ر 

  .183/ 6عالم  األ
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   ادي عشراحل  القرن  عنياطو عشر :  ثامنال

من   خ املهدي السلطان املنصور السعدي أمحد بن حممد الشيه تويف    1012ففي طاعون سنة   •
  املعروف ابلذهيب رابع سالطني الدولة السعدية يف ابهللور  آل زيدان أبو العباس السعدي املنص

ابهلل عليها ،    بد امللك املعتصمواستخلفه أخوه عه ،    956اس سنة  املغرب األقصى ، ولد بف
قي وفاة سنة  وواله  بعد  اإلمرة  إليه  انتهت  ، مث  الرعية    986ادة جيوشه  فساس   ، حبكمة  ه 

، كما   عاقالً  شجاعاً  وكان   ، إدارة  له كتاب    كان   أنه وحسن   ، أديباً  شاعراً  مؤرخاً  حمداثً 
فاس ،    لبيضاء قريباً منء يف املدينة اه ابلواب  1012نة  ة" ، وديوان شعر ، تويف س "السياس

 .  (1)ل إىل مراكشودفن هبا ، مث نق
 طواعني القرن الثاين عشر :  عشر :  تاسعال
ابلطاعون ، ويل مكة   يعلى  بن  الشريف عبد الكري بن حممد ه تويف أمري مكة    1131ويف سنة   •

ات  نت وكثرية  ، وعزل ، وعاد مراراً ، مث خرج إىل مصر ، فمعليه ف  ه ، واثرت   1116سنة  
 .  (2) وانً هبا مطع

ببالد الروم وبالد الشام ، فتويف فيها شاعر  فشا طاعون    ه  1132و ،    ه  1131نيت  ويف س •
الدكدكجي، وهو    أديب شاب  إبراهيم    تركماينّ   والوفاة،  املولد  يمشقد  إبراهيم بن حممد بن 

  ، العلوم  مهراألصل  ونباهة  ،  برعو   يف  له فضل  مع طبع رقيق ولطف مع اخلاص    ،  وصار 
مبز  احملوالعام  والصداقةيد  وال   ،  بة  حممد  وكان  إبرااده  األدابء   بن  من  أيضاً  الدكدكجي  هيم 

 . (3) ، تويف هذا الشاب يف الطاعون بدمشقوالشعراء املشهورين 
أهلك ثلث سكان    انتشر وابء عظيم يف بالد مصر وتونس ،   ه  1199  -ه  1198  يتويف سن •

أن  إال   ، منهم  املشهورن  يعرف  ومل   ، واملاملشاأحد    تونس  املعر يخ  بتونس  بشيخ فتني    وف 

 

  .  183/ 2لعمر رضا كحالة ، معجم املؤلفني   235/ 1( األعالم 1) 
  .  56/ 4( األعالم 2) 
  .   68/ 1األعالم ،   19 / 1عشر حملمد خليل مراد الدرر يف أعيان القرن الثاين  ( سلك 3) 
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، وزوجته ، وأخته  ه ( قد ابتلي بفقد مخسة من أوالده  1247الثاين )ت    اإلسالم حممد بريم 
 . (1) يف هذا الطاعون اجلارف

 : الثالث عشر   طواعني القرن :  عشرونال

املتفن  ثه حد  1205يف سنة   • املشهور  العامل  ، أسفر عن هالك    تضى مر ن  طاعون مبصر 
ن عبد الرزاق احلسيين العلوي الزبيدي ، املشهور  مد بن حممد بن حممد بحم  وهو ،  الزبيدي  

  1145ولد سنة    ثر نا، الناظم ال  قيه احملدث اللغوي النحوي األصويلالفمبرتضى الزبيدي ،  
بلكرام مدينة  يف  وال  -ه  يف  املدن  ابهلندإحدى  براديش  أواتر  واسط    -ية  من  وأصله   ،

، فاشتهر    ىل احلجاز، وأقام مبصر رحل إ، وإليه ينسب ، "ن  ليمشأ يف زبيدة اب ، ونابلعراق  
والتحف اهلدااي  عليه  واهنالت  والع،    فضله  والشام  واليمن  واهلند  احلجاز  ملوك  ق راوكاتبه 

أهل املغرب    يف  قاد الناس فيه حىت كانوزاد اعت  ،واملغرب األقصى والرتك والسودان واجلزائر
" ، ألف كثرياً  جه كامالً دي ويصله بشئ مل يكن حبيالز من حج ومل يزر  أن    يزعمونكثريون  

وس ، وإحتاف السادة املتقني يف شرح إحياء  ، من أمهه وأشهره : اتج العروس يف شرح القام
أصيب ابلطاعون يف  ،    حنيفة  عقود اجلواهر املنيفة يف أدلة مذهب اإلمام أيبين ،  لدا  علوم

به  1205من سنة    شهر شعبان  ال،  يوم األحد   ةصالعد ما فرغ من  ف  ، وتويف  أخفت  ، 
،    ، واألمتعة والكتب املكلفة  زوجته وأقارهبا موته حىت نقلوا األشياء النفيسة واملال والذخائر

 أيب طالب يف مصر ودفن ابلضريح املنسوب لرقية بنت علّي بن  ،   االثننيوم  يمث أشاعوا موته 
ومل   ،  أحد من القراء  راثه  الو   ،  ومات ومل يعقب  ،  -زوجته األوىل  -، بقرب السيدة سكينة

 

راجم املؤلفني التونسيني  ، ت   72/  7، األعالم    169ص :  الظريف حبسن التعريف حملمد عثمان السنوسي    ( مسامرات1) 
 تونس( .   -)الرتاultratunisia.ultrasawt.com :   ، وموقع   132/ 1مد حمفوظ حمل
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له أبرج اليت كانت  الشهرة  مع عظيم  األزهر  أهل  من  مبوته  أحد  املعمورة الشتغال  يعلم  اء 
 .  (1) مل يرثه أحد من أهله إال زوجته أنه  ، كما   الناس أبمر الطاعون

الطاعون    1231ويف سنة   • تويف مبصر يف  بن    الشريف غالبه  بن  مس ، وهو غالب  اعد 
، يف أايمه قوي أمر اإلمام سعود بن   ه 1202ة  أمراء مكة ، وليها سن   منين  سعيد احلس 

بنجد العزيز  ا  -عبد  حالياً مناطق  احلجاز،    -لرايض  جيوشه  الشريف    فقاتلها  ،  وهامجت 
الط  غالب أظهر  لسعود، وتقهقر إىل جدة. مث  ، وعاد إىل    ىت كان كأحد عماله ، ح  اعة 
جبيش كبري    -ينيللعثمان  وايل مصر  -شااب   عليإىل أن زحف حممد    ةمار ، واستمر يف اإل  مكة

السعوديني لقتال  وغريهم  الرتك  و   من  الشريف عن  فتحول  فاستخدمه    الئه آلل سعود،   ،
أرسل إىل و    ، هـ فأقام أشهراً   1228وأرسله إىل مصر سنة    ،  بض عليهحممد مدة قصرية مث ق

 .(2)طاعونال يف ه 1231سنة  ا هبيف و فت ، فنفته حكومتها إىل سالنيك  ،  اآلستانة

 :  1236 -ه 1234 الطاعون العظيم ابملغرب وتونس :  عشرونادي والاحل

سنة   و   م1818ل  املوافق  ه  1234ويف  املغرب  يف  عظيم  وابء  سنتني  تانتشر  استمر   ، ونس 
 ، التون  تقريباً  وهي ربع سكان    تني ، ثني ألف شخص يف تلك السنثال  حياة  سينيوحصد من 

 ، مها :عاملان كبريان يف تونس  تويف فيهو  ،  تقريباً   دينةامل

مفيت   دي األصل ،هن  ،  أبو حممد املعروف حبسن الشريف  حسن بن عبد الكبري الشريف •
، تونس   املالكية  فقهاء  ومن  الزيت  ،  جبامع  اخلطابة  عاصمة    اثين  -نةو توىل  جامع يف  أقدم 

  تويفه ، واستمر عليها إىل أن  1230، مث توىل اإلفتاء سنة    -ه79أسس عام  تونس ،  

 

ارس لعبد  فهرس الفه،    1514  -1492 ص :  داينامليعشر لعبد الرزاق حسن    ة البشر يف اتريخ القرن الثالث( حلي 1) 
  .  70/ 7الم  ( ، األع300)  526/  1احلي الكتاين 

  .  115 /5( األعالم 2) 
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، له من املؤلفات : حاشية على شرح القطر ، وحاشية  ون  يف الطاع  ه    1234سنة    بتونس
 .( 1)، وغريها من الكتب -إمتامهة قبل وافته املني -يتشواهد املغين ، ومعني املف على

الطا • الصفا  التونسي  هرأبو  الفاروقي  العيسوي  مسعود  ا   بن  الفقيه  األديب  من مل ،   ، تفنن 
على حاشية على شرح الزرقاين  "، له    -الرتمجة السابقة  صاحب  -حسن الشيخ  العامل  تالميذ

ندية" يف البالغة السمرق  مدية لكشف  لثامالص  املواهب"، و  قه املالكيالفيف    "خمتصر خليل
م ثة أايم يو يف بعده بثال بعد صالة الصبح ، وتو   الزيتونة   جامععون يف حمراب  يب ابلطا، أص

 .  (2)اجلمعة

أسفر   ، يف موسم احلج    يف بالد احلجاز  تفشى وابء عامم    1831ه املوافق ل  1246سنة  ويف  
، وخلت يف    ألموات ن دفن ا ع  مر إىل العجزحيث انتهى األ"  ،احلجاج  ابع  أر   عن هالك ثالثة

و  جدة  يف  بيوت كثرية  السنة  يتلك  مل  حبيث  أهاليها  من  أحدمكة  فيها  أموال   بق  وتركت   ،
بتداء هذا الوابء من أرض احلبشة فكان ميوت  ، وكان ا  حقها من الورثة من يست  ى يمة ال يدر عظ

، وال يزال   لواألمواها إال املواشي ري من القرى حبيث مل يبق فيكث  ، وخال كل يوم أكثر من ألف
النواحي واألق الوابء يف  الشامية واملصري  ، والقرى واألمصار، حىت عم  طارينتقل هذا  ة،  البالد 

 : عونلطاتويف يف هذا ا نمم  ، " يةوالرتكية والعرب

البطّاح •   دل األه  البطاح  علي   بن  بكر  أيب  بن  حيىي  بن  دحمم  بن  يوسفوهو  :    الشيخ يوسف 
  خ رياابلت  اشتغال  له  ،  اليمن  يف  الشافعية  فقهاء  من  ،  مدرس  ،   ابحث  الزبيدي  احلسيين

  والتأليف   لتدريسل  فيهما   وتفرغ  ،  نيالشريف  احلرمني  إىل  زبيد  من  هاجر  ،  والفرائض  واحلساب 
  بلوغ   بشرح  األفهام  إفهام"و  ،   تاريخ يف ال"  واجلمع  العصر  أبخبار   السمع  تشنيف "  تبه ك  منو   ،

" األحكام  من  النسك   عليه  اشتمل  ملا  العالم  لك امل  فيض  شرح  إىل  األانم  إرشاد "و  ،  "املرام

 

 . (  288)  188/  3التونسيني  تراجم املؤلفني  ،  195/ 2، األعالم   527/ 1ية شجرة النور الزك( 1) 
  .  39/ 5ني م املؤلفمعج،   ( 524) 327/ 4التونسيني ، تراجم املؤلفني   223/ 3عالم ( األ2) 
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ا  ،  "  رسالن  ابن  زبد  بشرح  املنان  يضف"و الوابء  ، و 1246لعام سنة  مات يف هذا  دفن ه 
 .  (1) كة املكرمةمبقربة املعالة يف م

 القرن الرابع عشر : طواعني العشرون  :الثاين و 

طري بين مفتش الطب الكا  ،  وت بك د صفحممالطبيب البيطري  ه تويف    1308نة  ويف س •
والقا سعيد  ببور  الصحة  مصال  له يف   ، اللحوم  كهرة  تفتيش  يف  الصحية  "الدالئل  تب 

، يف    "الصفوة الدبية والسيسة الصحية"و  ،املصرية    ة ية يف الفالحلصفوة الزراعئية ، واالغذا
 ر يفمبص  ويف، ت وعة  مها مطب، معظ الطاعون البقري  ورسالة يفعدية والوابئية ،  األمراض امل
 .  (2)ه1308نة طاعون س

 الثالث والعشرون : 

عدناوه ،ك  العامل  ضربت  أمساء  بعدة  أوبئة  :  كالكولريا  ة  السنوات  بني    يف   -1232ما 
  1300و  ،    1284،  و  1282، و  1272، و  1266  -1265و ،    1262و  ه ،1238

، اإلسباني   ه  عام  وإنفلونزا  وإنف1337،    1336ة   ، هنع كونغ  ل ه  بنيونز    -1388  ما 
1390  ، اخلنازير  وإنفه  ،  1430لونزا  وغريها  ل  تو   ه  إىل  البشر    مالينيقي  سببت  من 

 . د التحديه املشاهري منهم على وج  أعثر على األعيان منإال أين مل، مصارعهم 

 

  .  333/ 13، معجم املؤلفني   253/ 8، األعالم   1610البشر يف اتريخ القرن الثالث عشر ص :  ( حلية1) 
  .    93/ 10ني ، معجم املؤلف  169/ 6م ( األعال 2) 
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 2020-2019/   ه  1441 سنة فريوس كوروان:  ونعشر وال الرابع

، عرف األوبئة  من  وابء  ومج  يشهر يف    19  –فيد  بكو   فريوس كوروان   ، األوىل  ادى  مجادى 
انتشر إىل العامل أمجع ، أصي،  لصني  األخرى يف منطقة ووهان اب ب به عدد هائل  ومن هناك 

ي  بٍ مصا  مليون    30وز  جا ما  بينهم  من  حنب  مليون  قارب ،  قضوا  أفراد  مصاب  منهم   ، هم 
هم هنا أتعرض لذكر   اء واألدابء ، وملوالعلم،    رايضينيوال  ألطباء ، وا  ن السياسيني ،م ومشاهري  

ه ابملواقع ليئك املشاهري فعأول  ، ومن أراد أن يعرف  الذاتيةسريهم  هتم ، وصعوبة العثور على  كثر ل
اللغة واألدب ، وقد وقفت  إال أنين أذكر هناك من    ية ،اإللكرتون اشتهر منهم يف الشريعة أو 

وقفت عليه يف   ماا إال  در معتمد يف سبب وفاهتمعلى مصمل أعثر  اثنان  منهم    ،  بعضعلى  
نعيميتاملف  :  اومه  ويكيبيداي قع  و م حممد  البنو   اينالباكست    اجلامعة  يف  المستشار  يف  رية  عاملية 

،    منّور حسن  وسيد،    كراتشي اجلماعة اإلسالمية سابقاً  عثرت    نم  بذكر  أكتفيلذا  و زعيم 
 أو املواقع املعتمدة إن شاء هللا . يف الصحائف واجلرائد  عليه منهم

سنة   مشقالشاعر ، ولد يف منطقة النبك بدكاتب السوري األديب  ل ا  لد مجيل الصدقةخا  .1
وح1956  ، اإلجاز م  على  وآدصل  العربية  اللغة  يف  ،ة  دمشق  جامعة  من  يف    اهبا  وعمل 

إىل  ، مث قدم    طنه سنوات يس يف و كما توىل مهمة التدر مدققاً لغوايً ،    نوات مخس س  السعودية
مب  معلماً   الكويت والتحق  "ا،  لغوايً  دم  "  ملنصةجلة  أن  ققاً  التعليم  منذ  مهنة  عام  ترك  إىل 
منذ أول إصدار هلا ، مصححا جلريدة الكويتية  صحيفة ابم التحق  2007ويف عام  ،    م2006
إىل أن تويف يف   فيها   ال مستمراً ئب قسم الدسك بتلك الصحيفة ، وال ز انارتفع    أن  إىللغوايً ،  

من مايو   24ق لاملواف  1441ضان عام  ممن ر   30يف  لكويت  ابشفى املبارك  لكوروان يف مستا
 إجنليزي  يل األمثال واحلكم املقارنةآل اب "معجم  سنة ، وله كت  64ز  ناهعن عمر ي،  م  2020

اعريب    – اشتهر  بقص، كما  الكورو دة  يلشاعر  فيها مرض  نتيصف  رابين  إنذار  وأنه   ، يجة  ان 
املوبقات   بانتشار  عرفت  الكـ"،  معلق  "ورونيةاملعلقة  فيها  اجلاهلي  ةحياكي  بن    وعمر   الشاعر 
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هر وأايم  ش ريل املاضي ، وبعده بنا" ، كتبها الشاعر يف شهر إبحيبلثوم "أال هيّب بصحنك فأصك
 تلك املعلقة :  مطلع، وهذا نفسه ، فتويف به أصيب ابملرض 

 

ـــبّ ــي بــكـّمـاٍم يـقـيـنـا  ـقّ ـمـينارذاذ  الـعـاطـسني  وع                    أال ه 

 الـرعـب  فـينا ث  وكـورونـا يـبـ                 ن اليوم  يف قفٍص كبريٍ حفـن

 ـون  وتـزدريـنـا تـالحـق ـنا الـعـي               عطسنا دون قصدٍ إذا ما قد 

 ـنـا تـفـرَّقـنـا شــمــاال أو يـمـي              عل  الزميل  ولو م زاحاوإن  س

 (1) ـمـيـنالَّ الـعـالوفـــيـــروٌس أذ           يا جـمـيعا وبـــاٌء حـاصـر  الـدنـ

 

مج.  2 الروسية  هورية  مفيت  مرتضانوف  خيالش إجنوشيا  الرمحن  انتخب  عبد  جلمهورية    ،  مفتياً 
، تويف   م ، وقبل ذلك عمل قاضياً شرعياً للدولة عشرين سنة 2019إجنوشيا يف يوليو من عام  

فى وعمره  بعد أن مت نقله إىل املستش إثر إصابته بفريوس كوروان    م2020عام  من إبريل ل   11
 .  (2) سنة 63حوايل 

 

  م( . 2020/ 05/ 29)  م( ، موقع اجلزيرة2020/ 05/  27يفة اجلريدة الكويتية )( صح1) 
  ( موقع اليوم السابع 2) 
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مصطفى .  3 الدكتور  األستاذ 
جامعة    مدلر خ يف  التفسري  أستاذ 

س   وهو د  ن  نـ  كردستان   ، إيران  يف  ج 
الس  أهل  علماء  واجلماعة أحد    نة 

،    وفقهائهم إيران  وابحث  يف 
وله مؤلفات عديدة    علمي فاضل ،

تفسري  تلفة  خمبلغات   منها   ،
ابلعربية   وتفسري "املقتطف"   ،

نسيم "ابلفارسية ، وتفسري    "النور"
،  الرمحة ك"  ترجم  أنه  تاب كما 

القرآن" إىل  ظالل  قطب  لسيد   "
مطب وكلها   ، الفارسية  ،  وعة  اللغة 

بكوروان أصيب  أن  بعد    24  تويف 
   .  (1) 2020 عاممن مايو ل

الشريف.  4 اليمين حسن عبد هللا  ،    الشاعر  ابرز  وأديب  القرآن، شاعر ميين  ،    الكري  حفظ 
البحوث   زكان ابحثاً يف مركنه  صنعاء ،  كما أعلمني بودرس اللغة العربية ، وخترج يف كلية امل

  ، ابليمن  الشعر  بدأ كتابوالدراسات  الشعر ة  بعد كتابة  األول  ديوانه  ، وأصدر  بعيد  من زمن 
  ، الغابة"  "من  ابسم  سنوات  شعر وله  خبمس  املذكدواوين  غري  عديدة  بصنعاء  ية  تويف   ، ور 

 .  (2) وس كوروانبفري إثر إصابته  سنة ،  76عن  م2020عام من مايو ل 25عاصمة اليمن يف 

 

  موقع منتدى العلماء ، وموقع االحتاد العاملي لعلماء املسلمني . ( 1) 
  القدس العريب  جريدة ( 2) 
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اللوزي .  5 أمحد  وزارة  حسن  منصب  تقلد   ، ميين  أديب  شاعر  وهو  مث  قافة  ثال  ،   ، واإلعالم 
وزي من أشعر   الل عتربنية لدى األردن ، مث توىل منصب  وزارة اإلعالم مرة أخرى ، يالسفارة اليم

، كما أنه كان  معظمها    ، أصدرن شعر  ويوا عينيات يف اليمن وواحداً من أهم رموزه ، وله دالسب
 م 2020عام  من يوليو ل  13يف القاهرة يف    تويف،    اليمنيني  والكّتاب   حتاد األدابءأحد أعضاء ا

 . (1) سنة 68ز عن عمر يناه إصابته بكوروانبعد 

 

 

 .  وموقع األايم ( جريدة القدس العريب ، 1) 
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 الطواعني واألوبئة مع عدد ضحاايها  قائمة أبهم 
 حااي التقريب عدد الض قوع سنة الو  الطاعون أو الوابء 

 ه  17 واس طاعون عم
إىل  25,000ما بني 

30,000 

 210,000أكثر من  ه  69 طاعون اجلارف 

 اله من رجب إىل شو  131 طاعون سلم بن قتيبة
كل يوم عشرة آالف عند 
 اشتداد الطاعون يف رمضان

 ه  753 -749 ن األسود الطاعو 
مخسة وعشرون مليوانً )ما بني 

ن  الثلث إىل النصف من سكا
 العامل(

 يف شهر واحد 36,000قرابة  ه  819 -818 رابلس مصر وططاعون 

 الطاعون األسود الثاين 
ن شهر ربيع األول م ه 833

 إىل هناية شعبان 
 شخص يومياً  1200 بةقرا

الطاعون العظيم ابملغرب 
 وتونس 

 تقريباً  30,000 ه  1236 -1234

 فريوس كوروان 
ه من مجادى األوىل  1441

 ذاإىل يومنا ه

 33,852,048اإلصابة 

 1,012,743:  الوفيات 

 ه 12/02/1442 حىت 
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 امتة خ
توفيقه وامتانه ، وعلىأ القدير ، وأشكره على  العلي  البحث   محد هللا  لكتابة هذا  أن وفق يل 

ني وأوبئة عرب  قفت على املشاهري الذين لقوا حتفهم إثر طواعن و عت فيه مث مجاملختصر ، حي
عي  ها يف سطور ، وال أدّ جز و نتائج ، أخالل حبثي فقد توصلت إىل  التاريخ اإلسالمي ، ومن  

الكمال ، وال كمال إال هلل الوصول   بلوغ  الغاية يف املوضوع ، وال  ، غري أين بذلت     إىل 
امل  االعلم  ادةقصارى جهدي يف مجع  ،  ية خالل فرتة  الكورونية  ألشغال  ابالرتباط  امع  إلجازة 

واآلخرة ، وهذه أهم ىل  د يف األو ز ، وعلى كل حال فله احلمىل أتخر اإلجنااألخرى مما أدى إ
  توصلت إليها  :لنتائج اليتا

سنة  أن خيلق اخللق خبمسني ألف  قبل      رها هللاأن الطواعني واألوبئة من املصائب اليت قد .1
 .   إبرادة هللا تعدي وال تنتشر إال   ، وال

الطواعني   .2 در   رفعت  ،    جميعللواألوبئة  أن  له  مناملؤ   جات به  ومتنح    لشهادة ا  ابلطاعون  ، 
 خروية . األ

بيض  األال  قري ، و ت البالد فال مييز بني القوي والضعيف ، وال الغين والفا عمأن الطواعني إذ .3
هللا   من كتب  إصابته ، وأتخذ كلّ   هللا  همن أراد  كلَّ   صيبوك والرعية ، فتل ال املواألسود ، و 

 جل هبا . له األ

الطواعني يف   .4 أرب  عصر اخلالفةأشهر  ،    (ه18سنة  )مواس  ن ععة : طاعو الراشدة واألموية 
الفتيات )سنة    69ارف )سنة  اجل  وطاعون ه ( ،  87ه( ، وطاعون األشراف أو طاعون 

 ه( .  131وطاعون سلم بن قتيبة )سنة 

 ابملوت  دى املؤرخنياملعروف ل  الطاعون العظيماليت ذاقت أرواح البشر  طواعني  م المن أعظ .5
م  ، وع   753ه إىل  749ن سنة  م  ت أربع سنوا   الذي استمرو   األسود ،األسود أو الطاعون  
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اب ، وأثر  ث سكان أورو ، وأخذ ثل   -سوءحرسها هللا من كل    -النبوية  أمجع إال املدينةعامل  ال
،    العاملسكان  يف تنقيص عدد   ابلغاً  غاية احلزن  مع  مام ابن كثري يف اترخيه  اإل  وصفه أتثرياً 

 .والدمع 

يف هذا    ألفتوامللوك واألمراء ، حىت  ء  ماء واألداببب ملوت كثري من العل الطاعون األسود تس  .6
 واألجنبية .  لغة العربيةفيه املقامات ، ابلالطاعون املؤلفات ، ورويت 

واثنا  مائة    واألوبئة  نيع وان قضوا حنبهم يف الطالذين  بحث متهم يف هذا الدعجمموع من أو  .7
طاع112)  اً صشخ   عشر يف  ماتوا  منهم  عشرون   ، عمواس(  اثنان  و ،    ه(18)سنة    ون 
 ألخرى . اقون يف الطواعني ا، والبه(  749ة )سنن األسود لطاعو ون منهم ماتوا يف اوثالث

أبو عبيدة  أشهر من مات م .8 الطواعني عموماً  الصحابة يف  بن مر  عان  ، ومعاذ  اجلراح  بن 
رية بن شعبة  مالك األشعري ، وسهيل بن عمرو ، واملغ  بن أيب سفيان ، وأبواجبل ، ويزيد  

  . 

الهر  أش .9 يف  مات  التابعني  طمن  من  أبو  من  فواعني  اإلمام   : واألعالم  األئمة  من  بعدهم 
الدؤيل النح  -األسود  يز   -وواضع علم  أبيه ، واخللفية األموي  الوليد بن   يد بن، وزايد بن 
ب  ذيصاحب هت -، واحلافظ أبو احلجاج املزيب السختياين احملدث أيو  مامإلاعبد امللك ، و 

ا،    -لكمالا والصفديلور وابن   ، النقيب  دي  وابن  عمصاح  -،  الب  وعدة دة  سالك 
والسبكي  -الناسك  الطبقات   -،  ،    -صاحب  حجلة  أيب  وابن  الزبيدي،    -ومرتضى 

شرح   يف  العروس  اتج  أمجعني    -سو القامصاحب  هللا  وتقبلرمحهم   ،    ، احلسنات  منهم 
 السيئات ، وجعلهم شهداء اآلخرة . نهم ع وجتاوز

يعطى  أن فريوس كوروان واب . 10 مواته أجر الشهيد يف اآلخرة ،  ء من األوبئة ، وليس طاعوانً 
بينما ورد  ،    كده الشرع بداللة أن كوروان قد دخل مدينة الرسول  يؤ كما أثبته الطب ، و 
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الوفيات يف فريوس كوروان احلايل  و   الطاعون إايها ،ول  النصوص الصحيحة بعدم دخ نسبة 
 وهلل احلمد . %74,3تصل إىل الشفاء نما حالة ، بي  صاابت من جمموع اإل 3%

    صواب فمن هللافيه من  كان  ل هذا البحث ، فما  هرت يل من خالذه أهم النتائج اليت ظه
أن يتقبل مين   الشيطان ، أسأل هللا    ، ومن رمحته ، وما فيه من خطأ فمن نفسي ، ومن

والغالء والزالزل واحملن ،   ءالمية الوابوأن يرفع عن األمة اإلس، ويعفو عن السيئات ،  سنات  احل
إنه ويل ذلك    - آجل غريعاجالً   -خاصة -كوروانعنهم وابء  ع  رفي  نها وما بطن ، وأنما ظهر م

، ،  وصلى هللا وسلم وابرك على خري خلق  والقادر عليه  آله وصحبه أمجعني  ، وعلى  ه حممد 
 . الذي بنعمته تتم الصاحلات د هلل واحلم
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