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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر
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 واثره في قتل العلماء في العصرين االموي والعباسي االولالطاعون  

 سة مقارنة مع جائحة كوروناراد 

The plague and its effect in killing scientists in the 

Umayyad and Abbasid periods 

Study compared to corona pandemic 

 

 م ـ د حيدر سالم محمد المالكي

 المدير العامة لتربية الرصافة الثالثة

M. Haidar Salem Mohammed Al-Maliki 

Director General of Third Breeding 

halmaiky1982@gmail.com 

 صلخالم
من االمراض التي رافقت االنسان عبر مر من العصور ، اذ انه لم يخلو زمان    الطاعون يعد     

منه. فكانت وال زالت تشكل منعطفا خطيرا في مجال حياة االنسان في االصعدة كافة، سواء كان  
 في اثره في الحياة االقتصادية ، واالجتماعية ، فضال عن غيرهما .

،  نه، فينتشر في االرض كهشيم النارحته ، ومعرفة كاالمر يعجز االطباء في مكاف  بادئوفي      
ي حير العالم باسره في فيعصف في البالد والعباد ، وكما هو الحال اليوم في وباء كورونا ، الذ

فجاء بحثنا هذا    .يمثل خطر ودمارا في االصعدة كافة، والتصدي له ، فكان وال زال  معرفة كنه
دارسة مقارنة مع    العلماء في العصرين االموي والعباسي االولالطاعون واثره في قتل  الموسوم  

 .جائحة كورونا
 قتل ،الطاعون ، الكثير ، من الفقهاء ، والعلماء . الكلمات المفتاحية :

 
 

Abstract 
   The plague is one of the diseases that have accompanied man 

through the ages, as it is not without time  . It has been and continues to be 

a serious turning point in the field of human life at all levels, whether it 

has an impact on economic and social life, as well as others . 

mailto:halmaiky1982@gmail.com
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    In the beginning, the doctors are unable to fight it, and to know 

that it is, and it spreads in the ground as a fire, and it strikes the country 

and the people, and as is the case today in the Corona epidemic, which 

baffled the whole world in knowing its being, and addressing it, was and 

still represents danger and destruction in all levels. Our research on this 

plague and its effect on the killing of scientists in the Umayyad and 

Abbasid periods was studied compared to the Corona pandemic. 

Keywords: moord, plaag, baie, geleerdes, geleerdes. 

 

 المقدمة  
االنسان؛  ألنه من        حياة  في مجمل  منعطفا خطيرا  يشكل  )الوباء(  الطاعون  زال  وما  كان 

االمراض المعدية ، والمتنقلة ، فعطل الحياة البشرية كافة ، واخذ يحصد االرواح البشرية، فضال  
خلو  عن تعطيل الجنبة االقتصادية ، واالجتماعية، والسياسية ، والثقافية ، ولم تكن هناك ارض ت

 منه.
واول طاعون انتشر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب)رض( ، إذ ظهر في بالد الشام في     

بلدة تعرف باسم )عمواس( وعرف باسم تلك البلدة )طاعون عمواس(، ومنها انتشر في الشام كافة  
 ، ويعد من اشهر االوبئة التي ظهرت . 

الصحابة30قتل فيه حوالي )   الشام ، وقد كان    ( الف من بينهم عدد من  الذين كانوا يسكنون 
 للخليفة دور في التعامل معه ، والحد من انتشاره ، في المنطقة كافة.  

العهد االموي كان لسنوات متعاقبة في مدن متفرقة ، ففي سنة )    له في  انتشار  ه(  50واول 
( سنة  في  وانتشر  كما   ، الكوفة  في  بـ67انتشر  وعرف   ، ايام  لثالثة  فاستمر  ـ)الطاعون  ه(  

سنة) في  أيضا  وحصل   ، ،)69الجارف(  و)70ه(  سنة  83ه(  حصل  العهد  هذا  واخر   ، ه( 
 ه(. 131ه( في البصرة ، واما في العهد العباسي االول  سنة ) 87)
؛    العلماء  من  بالكثير  فتكت  انها  إذ   ، كافة  العلوم  في  ثلمة  احدثت  قد  السنوات  هذه  فكانت 

 في تلك السنوات ، الواردة الذكر .   والسبب يعود الى انتشار الطاعون 
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واما  في عصرنا الحالي فقد انتشر وباء كورونا وما زال حتى يومنا هذا ، فعطل الحياة على     
مداها االوسع فالمراقد المقدسة اغلقت ، والتجارة عطلت ، والسياسية هدمت ، واالطباء تحريت ،  

 ن االطباء ، واالساتذة الجامعيين ، وغيرهما.    فال وصف ، وال حد له ، فقتل الكثير من العلماء م
وقد وردت احاديث نبوية فيمن مات منها انه من مات فيه فهو شهيد ، وكان للمؤمن رحمة ،    

 وللكافر عذاب.
البشرية،    االرواح  اخذ يحصد   ، االول ، وغيرهما  االموي والعباسي  العصرين  في  انتشاره  وعند 

 اهل الحديث ، والفقه ، واللغة والشعر ، فضال عن الوالة .  فقتل الكثير من العلماء من 
وعلى وفق ما تقدم وما فرضته طبيعة البحث فقد قسمته  الى الطاعون في اللغة واالصطالح اوال  

 ، وثانيا : الطاعون في السنة النبوية. 
ف االبجدية وبعدهما قمت بدراسة العلماء الذين قتلهم الطاعون بحسب العلوم ، ال بحسب الحرو   

اللغويون   الفقهاء ، وخامسا :  ثالثا ، واربعا :  ثانيا ، والقراء  المفسرون ، والمحدثون  اولها  فكان 
 والشعراء ، والوالة سادسا، وختمته باألطباء واالساتذة الجامعيين سابعا .

 
 اوال : الطاعون في اللغة .

 عام وباء شديد.هو كل مرض عام، تقول: أصاب أهل الكورة]مقاطعة ريفية[ال   
 (. 418/  8)الفراهيدي، د.ت :

 وقيل المرض العام ، والوباء الذي يفسد له الهواء ، فتفسد به األمزجة، واألبدان.  
 (. 3/127:  1979)ابن االثير ، 

 الطاعون في االطالح : 
( ))الطاعون ... ووضع داال على الموت العام بالوباء، 16/652: 2008يقول )ابن الملقن،     

البدن،  و  األصابع وسائر  أو  األيدي  أو  اآلباط  أو  المراق  في  فتكون  الجسد  في  تخرج  قروح  هي 
ويكون معه ورم وألم شديد وتخرج تلك القروح مع لهب، ويسود ما حوله أو يخضر أو يحمر حمرة 

 بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان القلب والقيء(( .  
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 ثانيا : الطاعون في السنة النبوية  
بالطعن ورد   -أ أمتي  فناء  قال:  ]واله[وسلم(  عليه  هللا  )صلى  النبي   (( قال  االمة  فناء  في 

والطاعون، قالوا: يا رسول هللا هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال: طعن أعدائكم من  
 الجن وفي كل شهادة ((. 

 (. 1/430:  1999)ابو داود الطيالسي ،   
))رسول هللا )صلى هللا -ب فقال  منها  عذاب،  هو عذاب  أو  الطاعون رجز  ]واله[وسلم(  عليه   

فال  بأرض  به  سمعتم  وإذا  منها،  تخرجوا  فال  بها  وأنتم  بأرض  وقع  فإذا  قوم،  به  عذب 
 تدخلوها((. 

 .   (35/ 1: 1997)ابن ابي شيبه ،                                    

عليه -ت ))رسول هللا )صلى هللا  فسال  للمؤمنين  للكافرين ورحمة  عذاب  ]واله[وسلم( عن    هي 
الطاعون، فقال: كان عذابا يبعثه هللا على من شاء فجعله هللا رحمة للمؤمنين ما من عبد 
يكون في بلدة يكون فيه فمكث فيه ال يخرج من البلد صابرا محتسبا يعلم أنه ال يصيبه إال  

 ما كتب هللا له إال كان له مثل أجر شهيد(( .
 (. 3/1281:  1981)البخاري ، 

مات فيه فهو شهيد قال ))قال رسول هللا )صلى هللا عليه ]واله[وسلم( ما تعدون الشهيد  من   -ث
فيكم ، قالوا يا رسول هللا من قتل في سبيل هللا فهو شهيد قال إن شهداء أمتى إذا لقليل،  
قالوا فمن هم يا رسول هللا قال من قتل في سبيل هللا فهو شهيد ومن مات في سبيل هللا فهو  

 مات في الطاعون فهو شهيد ، ومن مات في البطن فهو شهيد((.  شهيد ومن
 .  ( 6/51)مسلم ، ح. ت :  

 
ستنذكر في هذا البحث العلماء الذين قتلهم الطاعون في العصرين االموي والعباسي االول      

 وفقا لتنصيف العلوم ، وثم ذكر العماء على الحروف االبجدية .  
 اوال: المفسرون 

 تراحم والطبقات ممن قتله الطاعون في هذا العلم اال :  ولم تذكر كتب ال 
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 قتادة بن دعامة السدوسى البصري  
وهو ابن دعامة بن قتادة ابن عزيز، وقيل قتادة بن دعامة بن عكابة بن عزيز بن عمرو بن     

ربيعة، وقال بعضهم ابن عزيز بن كريم بن عمرو بن الحارث بن سدوس بن شيبان بن ذهل ابن  
 ثعلبة، وكان اعمى يكنى ابا الخطاب.

 ( ، 133/ 7:  1992)ابن ابي حاتم ،  

 اسط في الطاعون وهو ابن ست أو سبع وخمسين.كان عالم بالتفسير توفى بو 
 .  (93-1/92:  1998)الذهبي ،  

 المحدثون -ثانيا
 إسحاق بن سويد العدوي -1

التميمي البصري )المزي ،       . وكان ثقة توفى في    (432/  2:1980وهو ابن هبيرة العدوي 
 الطاعون في أول خالفة أبي العباس سنة إحدى وثالثين ومائة.

 .     (7/180:  0199)ابن سعد ،
 
 أيوب بن أبي تميمة السختياني-2 

الحديث        في  ثبتا  ثقة  أيوب  وكان   ، كيسان  تميمة  أبي  ، واسم  لعنزة  بكر مولى  أبا  ويكنى 
جامعا عدال ورعا كثير العلم حجة، مات في الطاعون بالبصرة سنة إحدى وثالثين ومائة وهو  

 يومئذ ابن ثالث وستين سنة.
 (.  373: 1993)ابن خياط ،  

 توبة العنبري  -3
وهو توبة بن أبي األسد ، واسمه كيسان بن راشد، ويقال: توبة بن أبي راشد، ويقال: توبة بن    

أبي المورع، أبو المورع البصري مولى بني العنبر، أصله من سجستان، وهو جد عباس بن عبد 
كثر، مات في الطاعون سنة  العظيم بن إسماعيل بن توبة العنبري ، له نحو ثالثين حديثا أو أ

 إحدى وثالثين ومئة.  
 (. 340-4/336:   1980)المزي ،
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 جعفر بن أبي وحشية اليشكري -4
البصرة روى عنه      أبا بشر ، من أهل  إياس ، يكنى  أبي وحشية  إياس اسم  وهو جعفر بن 

قيل إنه  األعمش ،وشعبة، وأيوب ، وأهل العراق مات سنة ثالث ، أو أربع وعشرين ومائة ، وقد  
 مات سنة إحدى وثالثين ومائة في الطاعون. 

 (.133/   6:  1973)ابن حبان ،  
 حجاج بن حجاج الباهلي -5

ثقة من الثقات، صدوق، أروى الناس عنه ، هو أحد حفاظ أصحاب    ،  وهو البصري االحول     
 قتادة، مات في الطاعون، وقال غيره: كان الطاعون بالبصرة سنة إحدى وثالثين ومئة.

   (432-431/ 5:   1980)المزي 
 سعيد بن جمهان األسلمي -6
 يكنى  بأبي حفص مات في الطاعون بالبصرة سنة ست وثالثين ومائة.  

 (.278/  4: 1973، )ابن حبان  
 عبد هللا بن أبي نجيح-7
يكنى أبا يسار مولى لثقيف ، ومات قبل الطاعون ، وكان الطاعون سنة إحدى وثالثين   

 وكان ثقة كثير الحديث. ومائة،
 .     ( 232-6/21:   1990)ابن سعد ، 

 عمرو بن شرحبيل-8
بته كركبة البعير من كثرة الصالة    يكنى أبا ميسرة الهمداني من أهل الكوفة من العباد كان رك   

 مات في الطاعون في سنة ثالث وستين. 
 (.   68/   5:  1973)ابن حبان ،  

 فرقد بن يعقوب السبخي -9 
ويكنى أبا يعقوب. وكان ضعيفا منكر الحديث ليس بصاحب حديث مات أيام الطاعون بالبصرة  

 سنة إحدى وثالثين ومائة.
 .     ( 7/180:  1990)ابن سعد ،
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 قبيصة بن حريث األنصاري -10
 مات في طاعون الجارف سنة سبع وستين ، وكان الطاعون ثالثة أيام.  

   (.319/   5:  1973)ابن حبان ،  
 مطرف بن عبد هللا -11
الطاعون      وكان   ، الجارف  بطاعون  ،مات  العامري  عبد هللا  بأبي  يكنى   ، الشخير  ابن  وهو 

 ثمانين . الجارف سنة سبع وثمانين بالبصرة سنة 
  ( 718/ 2ه: 1407)الكالباذي ، 

 . يحيى بن سيرين-12
الحديث، ومات بجرجرايا    قليل   (1) وهو أخو محمد بن سيرين ألمه أمهما صفية ، وكان ثقة 

فقبره هناك، ومات قبل محمد بن سيرين، وعن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس: في أي 
 . موتة مات يحيى بن سيرين؟ قالت: قلت: في الطاعون، قال: أما إن الطاعون شهادة لكل مسلم

 .  ( 7/155:  1990)ابن سعد ،
 ثالثا : الفقهاء 

ن الذين قتلهم الطاعون ، اال انها لم تذكر  ذكرت كتب التراجم العلماء من المفسرين والمحدثي   
   من مات في الطاعون اال فقيها واحدا هو : 

 علي بن زيد 
وهو ابن عبد هللا بن زهير  أبي مليكة بن عبد هللا بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن    

حدى  تيم بن  مرة ، يكنى أبو الحسن التيمي القرشي البصري الفقيه ، مات في الطاعون سنة إ
 وثالثين ومائة أمه أم ولد. 

 ( .  488-485/ 41:   1995)ابن عساكر ، 
 
 

 

  ( 123  /  2:  1995-ياقوت الحموي    )  ... للمزيد ينظربلد من أعمال النهروان(1)
 . 
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 رابعا : القراء 
 لم ياخذ الطاعون من نصيبه من القراء في العصرين االموي والعباسي االول اال :     
 علي بن زيد -1

ومائة،  هو ابن سعد بن تيم بن مرة ، يكنى أبا الحسن, مات في الطاعون سنة إحدى وثالثين  
 أمه أم ولد . 

  (2/224ه: 1407)ابن منجويه ، 

 منصور بن زاذان. -2
، وكان    الضحى  في  يترسل فال يستطيع، وكان يختم  يريد  القراءة ،وكان  ثبتا سريع  ثقة  وكان 

 يعرف ذلك منه بسجود القرآن . 
 .  ( 7/226:  1990)ابن سعد ،

المغرب ،      القرآن بين األولى والعصر، وبين  القراءة ، وكان يختم  وفضال عن ذلك خفيف 
على دجلة دخلها مرارا، وإنه مات سنة إحدى وثالثين والعشاء، كان ينزل قرية من قرى واسط  

 ومائة في الطاعون، وخرج في جنازته المسلمون ،واليهود ،والنصارى والمجوس يبكون عليه. 
    (.475-474/  7: 1973)ابن حبان ،  

 خامسا : اللغويون والشعراء
 ما:   ذكرت المصادر ان هناك علمين من اعالم اللغة والشعر قتلهم الطاعون ه 
 ابو االسود الدؤلي       -1

هو أبو األسود ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر بن حلس بن نفاثة بن عدي بن      
الدئل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وأمه الطويلة  

الدار بن قصي، ولد في الجاهلية، ومات في الطاعون ال جارف سنة تسع وستين من بني عبد 
على األصح في أيام ابن الزبير، وهو أحد سادات التابعين ، وفقهائهم ومحدثيهم، وهو في كلها  
  ، ،والشعراء  ،والمحدثين  والفقهاء  التابعين،   في  معدودا  كان  جميعها،  في  عنه  مأثور  مقدم 

الشيعة ، وكان أول من  واألشراف ،والفرسان ،واألمراء ،والدهاة ،والنحويين ،والحاضري الجواب، و 
 وضع علم العربية، وأسس قواعده علي بن أبي طالب)عليه السالم(، وأخذه عنه أبو األسود.

 (.  1464،1465/ 4: 1993)ياقوت الحموي ، 
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 يزيد بن زياد الحميري  -2
هو ابن ربيعة بن مفرغ بن مصعب  الحميري من آل ذي فلجان بن زرعة بن يعفر بن السميفع   

بن   يعفر  الكالعي  بن  ذي  يزيد  بن  مالك  بن  بن عمرو  األسود  بن  بن شرحبيل  زيد  بن  باكور 
الحميري البصري حليف آل خالد بن أسيد بن أبي العاص أقدم على معاوية ؛ لما شكاه عبيد هللا  
لبن أن   بن زياد في نفيه زياد من أبي سفيان ، وإنما لقب جده مفرغا ؛ ألنه راهن على سقاء 

 ى فرغه، مات في الطاعون في والية مصعب بن الزبير العراق.يشربه كله فشربه حت
 ( .  192-178/ 65:   1995)ابن عساكر ، 

 سادسا : الوالة 
لما انتشر الطاعون فانه ال يفرق بين احد مما كان في عصره ، إذ نجد قتله للصغير ، والكبير   

 ، والعالم والجاهل ، وفضال عن ذلك الوالة فهما :  
 الوليد بن عتبة -1

وهو ابن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس األموي ابن أخي معاوية بن ابي سفيان        
المدينة لعمه معاوية ، لما مات معاوية بن يزيد بن معاوية أرادوا الوليد بن عتبة بن أبي   ولى 

ي صالته عليه سفيان على البيعة له ، وأنه قدم للصالة على معاوية بن يزيد فأصابه الطاعون ف
 فلم يرفع إال وهو ميت .

 (    212-206/ 63:   1995))ابن عساكر ، 
 المغيرة بن شعبة-2

هو ابن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن    
ثقيف من قيس عيالن الثقفي ، كنيته أبو عبد هللا ، ويقال أبو عيسى، من دهاة العرب أصيب  

اليرموك ، وهو أول من سلم عليه باإلمرة مات سنة خمسين في الطاعون في الكوفة    عينه يوم
 في شعبان ،وهو والى على الكوفة ،وهو بن سبعين سنة ، ويقال إنه أحصن ثمانين امرأة. 

   (. 372/  3:  1973)ابن حبان ،  
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 سابعا : األطباء واالساتذة الجامعيين سابعا   
اما في وقتنا الحاضر فقد انتشر وباء ، حير العالم باسره ، فانه لم يعرف صفته ، فضال      

واالجتماعية  االقتصادية  الحركة  شل   ، في  حاجزا  شكل  فانه  وكينونته،   ، حيثيته  هو  ما  عن 
ال قتل  فقد   ، الدينية  الطقوس  ، والسياسية، فضال عن  الجامعيين  ، واألساتذة  االطباء  كثير من 

 وغيرهما ، وهنا سأذكر من قتله هذا الوباء من االطباء ، واالساتذة الجامعيين  فمنهم : 
 الخاتمة 

 فالطاعون في هو كل مرض عام، تقول: أصاب أهل الكورة مقاطعة ريفية العام وباء شديد.  -1
خرج في الجسد فتكون في المراق أو اآلباط ووضع داال على الموت العام بالوباء، وهي قروح ت -2

 أو األيدي أو األصابع وسائر البدن. 
رحمة   -3 هللا  فجعله  شاء  من  على  هللا  يبعثه  عذابا  كان  واله(:  عليه  هللا  )صلى  هللا  رسول  قال 

للمؤمنين ما من عبد يكون في بلدة يكون فيه فمكث فيه ال يخرج من البلد صابرا محتسبا يعلم 
 ال ما كتب هللا له إال كان له مثل أجر شهيد .أنه ال يصيبه إ

في موضوع  -4 العباسية  الخالفة  العصر  اكثر من  االموي  العصر  في  الطاعون  انتشار  كان 
( الهجرية  السنوات  في  فانتشر   ، بينما كان في  87،  83،  70،  69،  67،  50بحثنا هذا   ،  )

 ه(.131العصر الخالفة العباسية في سنة )
ال  -5  العلماء  ،  اغلب  ، وواسط  )الكوفة  المدن  التحديد  بوجه  العراق  في  الطاعون  قتلهم  ذين 

 والبصرة(.  
قتل العديد من علماء العصر االموي ، والعباسي فلبغ عدد الذين قتلوا في العصرين من    -6

المفسرين احدهم في واسط في العصر االموي، وكان النصيب االكبر من قتله الطاعون اثنى 
العصر  في  محدثا  العصر  عشر  في  احدهم  كان  الفقهاء  من  ،و  االول  والعباسي  االموي  ين 

العباسي ايضا ، كذلك   العباسي االول في مدينة البصرة ، ومن القراء اثنين منها في العصر 
العصر   في  ايضا  اثنان  الوالة  ومن   ، ايضا  العباسي  العصر  في  والشعراء  للغويين  من  اثنان 

 االموي .
 اما في عصرنا الحال فقتل الوباء كورونا العديد من العلماء في الطب وغيره .  -7 



  :ISSN: 2073-6614    pp -37 49       جملة جامعة االنبار للغات واآلداب        

 

47 

 
 E-mail :aujll@uoanbar.edu.iq 2021خاص / عدد 

 

 قائمة المصادر 
هـ( الجرح والتعديل، طبعة مجلس دائرة  327( ، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس )ت  1952ابن ابي حاتم )  .1

 المعارف العثمانية ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
2.  ( االثير  )ت  1979ابن  محمد  بن  محمد  بن  :  606(،المبارك  تح   ، واألثر  الحديث  غريب  في  النهاية  هـ( 

 طاهر أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي المكتبة العلمية، بيروت .  
هـ( تاريخ واسط ، تح: كوركيس عواد ،عالم الكتب،  292هـ( ، أسلم بن سهل بن أسلم )ت    1406بحشل )  .3

 بيروت.
هـ( ، الجامع المسند الصحيح المختصر من  256م( ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ،)ت  1981)   البخاري  .4

 أمور رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( وسننه وأيامه = صحيح البخاري ،دار الفكر للطباعة والنشر ، د. م .
، محمد بن حبان بن أحمد )ت  1973ابن حبان)  .5 بإعانة: وزارة  354(  ، طبع  للحكومة  هـ(الثقات  المعارف 

العالية الهندية ، تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية ، دائرة المعارف العثمانية  
 بحيدر آباد الدكن ، الهند .  

6.  ( )ت  1993ابن خياط  أبي عمران موسى بن زكريا بن  240(، خليفه  هـ( طبقات خليفة بن خياط، رواية: 
هـ( ، تح : سهيل زكار ، دار    3هـ( ، محمد بن أحمد بن محمد األزدي )ت ق    3يحيى التستري )ت ق  

 الفكر ، د. م.  
هـ( مسند أبي داود  204( ، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى )ت  1999أبو داود الطيالسي )  .7

 الطيالسي، تح: محمد عبد المحسن التركي ، دار هجر ،مصر .  
 تذكرة الحفاظ ، دار الكتب العلمية، بيروت . ه(748حمد بن عثمان)تمحمد بن أ( ، 1998الذهبي)  .8
هـ( مسند إسحاق بن راهويه ، تح: عبد الغفور  238(  ، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد )ت  1991ابن راهويه)  .9

 عبد الحق البلوشي،  مكتبة اإليمان، المدينة المنورة.    
،   هـ(ال 230( ، محمد بن سعد بن منيع )ت  1990ابن سعد)  .10 القادر عطا  طبقات الكبرى، تح : محمد عبد 

 دار الكتب العلمية ، بيروت .  
وذكر    -حماها هللا    -هـ( تاريخ مدينة دمشق  571( ،علي بن الحسن بن هبة هللا )ت  1995ابن عساكر )  .11

روي  فضلها، وتسمية من حلها من األماثل، أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها ، تح : عمرو بن غرامة العم
 ، دار الفكر ، د. م .

هـ( مسند ابن أبي شيبة، تح: عادل بن يوسف  235(،عبد هللا بن محمد بن إبراهيم )ت  1997ابن ابي شيبة)  .12
 العزازي وأحمد بن فريد المزيدي ، دار الوطن، الرياض.

،الخليل بن أحمد بن عمرو )ت   .13 )د. ت(   يم  ه( كتاب العين، تح: مهدي المخزومي، إبراه 175الفراهيدي 
 السامرائي ، دار ومكتبة الهالل، د. م . 



  :ISSN: 2073-6614    pp -37 49       جملة جامعة االنبار للغات واآلداب        

 

48 

 
 E-mail :aujll@uoanbar.edu.iq 2021خاص / عدد 

 

14.  ( )ت  1407الكالباذي  الحسين  بن  محمد  بن  ،أحمد  الثقة  398ه(  أهل  معرفة  في  واإلرشاد  الهداية  هـ( 
 والسداد، تح: عبد هللا الليثي ، دار المعرفة  ، بيروت.  

15.  ( )ت1980المزي  يوسف  بن  الرحمن  عبد  بن  يوسف   ، أسماء  742(  في  الكمال  :  هـ(تهذيب  تح  الرجال، 
 بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، بيروت.   

هـ(المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى  261مسلم )د . ت(  ، ابن الحجاج )ت   .16
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) صحيح مسلم( ، دار الجيل ، بيروت.   

17.  ( الملقن  )ت  2008ابن  بن أحمد  بن علي  ، عمر  تح: دار  804(   ، الجامع الصحيح  التوضيح لشرح  هـ( 
 الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث ، دار النوادر، دمشق.   

هـ( رجال صحيح مسلم ، تح: عبد هللا الليثي ،  428ه(  ، أحمد بن علي بن محمد )ت  1407ابن منجوية )  .18
 دار المعرفة ، بيروت.   

هـ( معجم األدباء = إرشاد األريب إلى  626( ، أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا )ت  1993ياقوت الحموي )  .19
 معرفة األديب، تح :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي، بيروت .   

 ، بيروت.  2( ، معجم البلدان ، دار صادر،ط1995ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )  .20
 

21. Ibn Abi Hatem (1952), Abd al-Rahman bin Mohammed bin Idris (t. 327Ah) Wond 

en Wysig, Uitgawe van die Ottomaanse Kring van Kennisraad, Arabiese Erfenis 

Herlewingshuis, Beirut. 

22. Ibn al-Atheer (1979), Al-Mubarak bin Mohammed bin Mohammed (t. 606H) die 

einde in The Strange Hadith en The Impact, T. Taher Ahmed Zawi en Mahmoud 

Mohammed Al-Tanahi Wetenskaplike Biblioteek, Beirut  . 

23. Bahschel (1406 E), Aslam bin Sahl bin Aslam (t. 292H) Die geskiedenis van 

Wasit, T:: Korkis Awad, Boekwetenskaplike, Beirut. 

24. Bukhari (1981), Mohammed ibn Ismail bin Ibrahim( t. 256 Ah), die moskee van 

die korrekte en verkorte moskee van die dinge van die Profeet (vrede op hom), sy 

ouderdom en sy dae = Sahih al-Bukhari, die huis van denke vir die druk en 

publisering, D.M . 

25. Ibn Habban (1973), Mohammed bin Haban bin Ahmed (t. 354H), gedruk met 'n 

subsidie: Ministerie van Kennis van die Hoë Regering van Indië, onder toesig van: 

Mohammed Abdul Muaid Khan, Direkteur van die Ottomaanse Kennis 

Departement, Ottomaanse Kennis Departement van Hyderabad Al-Dakin, Indië  . 

26. Ibn Khayat (1993), Khalifa (T. 240Ah), Lae Khalifa bin Khayat, Roman: Abu 

Imran Musa bin Zakaria bin Yahya Al-Tatri (T.S.3E), Mohammed bin Ahmed bin 

Mohammed al-Azdi (T.S. 3E), T: Suhail Zakhar, Dar al-Fikr, D.M . 

27. Abu Daoud al-Talisi (1999), Suleiman bin Daoud bin Al-Jaroud al-Taysi al-Sa'i (t. 

204H) Musand Abu Daoud al-Taysi, T: Muhammad Abdul Mohsen al-Turki, Dar 

Al-Hijr, Egipte  . 



  :ISSN: 2073-6614    pp -37 49       جملة جامعة االنبار للغات واآلداب        

 

49 

 
 E-mail :aujll@uoanbar.edu.iq 2021خاص / عدد 

 

28. Al-Dhahabi (1998), Mohammed bin Ahmed bin Othman (T748H) Al-

Bewaringskaartjie, Wetenskaplike Boeke Huis, Beirut. 

29. Ibn Rahweh (1991), Isak ibn Ibrahim bin Mukhald (t. 238Ah) Musand Isak ibn 

Rahweh, T: Abdul Ghafoor Abdul Haq al-Balushi, Biblioteek van Geloof, Medina. 

30. Ibn Saad (1990), Mohammed bin Saad bin Mana'i (T230H) (T230H) Grand 

Classes, T: Mohammed Abdelkader Atta, Wetenskaplike Boekhuis, Beirut  . 

31. Ibn Askar (1995), Ali ibn al-Hasan bin Hibaallah (t. 571H) die geskiedenis van 

Damaskus - God beskerm dit - en genoem sy deug, en die benoeming van sy 

oplossing uit die ana, of deur sy aspekte van sy wyk en sy mense, t: Amr bin Fyn 

al-Omarwi, Dar-Fikr, D.M . 

32. Ibn Abi Sheba (1997), Abdullah bin Mohammed bin Ibrahim (t. 235H) Musand 

ibn Abi Sheba, T: Adel bin Yusuf al-Azzazi en Ahmed bin Farid Al-Muhadi, Dar 

al-Watan, Riyadh. 

33. Al-Farahidi (D.T.), Khalil bin Ahmed bin Amr (t. 175H) Al Ain Book, T: Mehdi 

Al-Makhzoumi, Ibrahim al-Samarrai, Crescent House en Biblioteek, D.M  . 

34. Kalbadai (1407H), Ahmed bin Mohammed bin Al Hussein (T398H) leiding en 

leiding in die kennis van die mense van vertroue en betaling, T: Abdullah al-

Laithi, Dar al-Knowledge, Beirut  . 

35. Al-Mazi (1980), Youssef bin Abdul Rahman bin Yusuf (T742H) volmaak in die 

name van mans, T.T.: Bashar Awadouf, Al-Resala Stigting, Beirut  . 

36. Moslem (D.T.), seun van pelgrims (t. 261 Ah) die korrekte en verkorte sondes van 

die oordrag van geregtigheid van geregtigheid aan die Boodskapper van Allah 

(Ware Moslem), Dar al-Jil, Beirut   . 

37. Ibn al-Malqani (2008), Omar bin Ali bin Ahmed (t. 804H) illustrasie om die 

korrekte moskee te verduidelik, T: Dar al-Falah vir wetenskaplike navorsing en 

erfenis realisering, Dar al-Nawwdar, Damaskus   . 

38. Ibn Manjawi (1407Ah), Ahmed bin Ali bin Mohammed (t. 428H) Manne van 

Ware Moslem, T: Abdullah al-Laithi, Dar al-Laa'a, Beirut   . 

39. Yakut al-Hamwi (1993), Abu Abdullah Yakut bin Abdullah (t. 626Ah) 

Woordeboek van skrywers = Leiding van die Arabiese literatuur te ken, T. Ihsan 

Abbas, Dar al-Gharbi, Beirut  . 

40. In 1995 het die woordeboek van lande, Dar Sader, I2, Beirut, geword. 

 

 

 




