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االعياد واملىاسبات االجتماعية يف العراق وبالد الشام مه خالل كتاب 

 م9661هـ / 666عيون االوباء يف طبقات االطباء البه ابي اصيبعة ت 

 

   

 

                                     

 الممخص 

درسنا في ىذا البحث االعياد والمناسبات االجتماعية في العراق وبالد الشام من 
وبينا من خالل ىذه  ،خالل كتاب عيون االنباء في طبقات االطباء البن ابي اصيبعة 

وكذلك المناسبات االخرى مثل  ،الدراسة االعياد التي احتفل بيا الناس في تمك الفترة 
  ،وكذلك الطالق ،اج الذي ذكره ابن ابي اصيبعة في كتابو كذلك الزو ، و مراسيم العزاء 

  ،وايضًا تم ذكر زيارات المرضى التي قام بيا ابناء المجتمع دعما لمعالقات االجتماعية
 وانتيينا بخاتمة بينا فييا اىم النتائج التي توصمنا الييا من خالل ىذه الدراسة.
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The holidays and social events through the book Ibin 

Abi Usaybia’s Oyun Al-Anba fi Tabaqat Al-Atibba ( 668- 

A.H. 1269 A.D. ) 

 

 

 

 

Abstract 

In this study, we studied the social holidays and events in Iraq 

and the Levant through the book of the news of the news of the 

doctors' classes of Ibn Abi Yatta, and through this study we 

observed the festivals celebrated by the people during that period, 

as well as other occasions such as the consolation ceremonies, Abi 

was sick in his book, as well as divorce, and also mentioned the 

visits of patients by the members of the community in support of 

social relations' and concluded with a conclusion, where the most 

important results we reached through this study. 
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 األعياد والمناسبات االجتماعية في العراق وبالد الشام  
 المقدمة

السالم عمى من ارسل رحمة لمعالمين دمحم ابن عبد هللا وعمى الو الطيبين الحمد هلل والصالة و 
 الطاىرين .

 اما بعد...    
الشام من سندرس في الصفحات القادمة االعياد والمناسبات االجتماعية في العراق وبالد 

 (،مٜٕٙٔىـ/  ٛٙٙطباء البن ابي اصيبعة ) ت خالل كتاب عيون االنباء في طبقات اال
وابتدأنا بـ االعياد التي احتفل بيا المسمون وغير المسممون في العراق و بالد الشام ، وكذلك 

تمك الزواج وكيف كان يتم ، والطالق ، وكذلك سندرس الزيارات التي قام بيا ابناء المجتمع في 
 الفترة لممرضى وذلك لتقوية العالقات االجتماعية .

واعتمدنا في ىذا البحث عمى مصادر ميمة منيا تاريخ االسالم و وفيات مشاىير 
 /ىـ ٔٛٙخمكان ) تكذلك وفيات االعيان البن و  م(، ٖٚٗٔىـ/ ٛٗٚلمذىبي )ت االعالم 
من المصادر التاريخية ،  ، وغيرىا(مٖٖٙٔىـ/ ٗٙٚت الوافي بالوفيات لمصفدي )(، و م ٕٕٛٔ

 صحيح مسممو  ،م( ٓٚٛىـ/ ٕٙ٘) ت صحيح البخاري لمبخاري  وكذلك من كتب الصحاح كـ
ىـ /  ٖٓٚ) ت  من المعاجم المغوية تيذيب المغة لألزىري م ( ، و  ٘ٚٛىـ /  ٕٔٙلمسمم ) ت 

 . ( وغيرىا من المصادر والمراجعمٖٔٔٔىـ/  ٔٔٚلسان العرب البن منظور )ت م ( ، و  ٜٓٛ
 اواًل : االعياد . 

ُتعد االعياد والمناسبات في ذلك الوقت وحتى االن من االمور االجتماعية الميمة ، 
 وتكون اغمبيا اعياد دينية وىي تخص المسممين وغير المسممين ، وقد ذكرىا ابن ابي اصيبعة
في مجمل كالمو عند ترجمتو ألطبائو او ذكره لحاالت طبية او اجتماعية مرت ليم دون ان 

 يشعر انُو يوثق لمحياة االجتماعية في ذلك الزمن وفي تمك البقعة من البمد .
 

وقد ذكرىما ابن  يحتفل المسممون باألعياد الدينية وخصوصًا عيد الفطر وعيد االضحى ،
، وكذلك ذكر يوم  (ٕ()ٔ)اله ، فقد ذكر يوم الفطرو كما ذكرنا اعابي اصيبعة في مجمل كالم

 .   (ٗ()ٖ)النحر
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م اعطى  ٛٙٚىـ /  ٔ٘ٔ، ففي سنة  (٘)وفي العراق يحتفل النصارى بيوم الميالد
لمخميفة ابو جعفر المنصور ما ُيريد من الطعام ولم يحضر كعادتو عمى  (ٙ)جورجس الطبيب

، بمعنى اعطاه عطمة ليأكل ما يشاء ألنو يوم فرح وسعادة فأحب  (ٚ)مائدتو ليخبره بالذي يأكمو
 (ٛ)ان يفرح الخميفة ولم ُيشدد عميو باألكل كعادتو حفاظًا عمى صحتو ، وذكر يوم فطر النصارى 

وىو يوم  (ٓٔ)، وذكر كذلك يوم الشعانين(ٜ)وىو عيد الُفِصح وىو اذا فطر النصارى وأكموا المحم
،  (ٔٔ)ح ، يحتفل فيو النصارى بذكرى دخول السيد المسيح بيت المقدساالحد السابق لعيد الُفِص 

 .  (ٖٔ()ٕٔ)وذكر كذلك مدخل صوم النصارى 
، حيث يجمس (ٗٔ)ومن االعياد الميمة التي احتفل بيا الناس في العراق ىي عيد النيروز

 . (٘ٔ)الخميفة ليتقدم اليو باليدايا من كل عمق ونفيس وكل ظريف فاخر
 مناسباتثانيًا: ال

 العزاء  -2
من االمور الدينية والتي تحدث في المجتمع وتقدسيا جميع االديان السماوية ىي الصالة 
عمى الميت وتكون ىذه الصالة ليا اجر يثاب عمييا من يقوم بيا والدليل عمى ذلك في الدين 

الجنازة حتى ُيصمي من شيد  ))ال : حيث ق صل هللا عميو وآلو وسمماالسالمي حديث النبي دمحم 
فمُو قيراط ، ومن شيد حتى تدفن كان لُو قيراطان (( قيل وما القيراطان ؟ قال : )) مثل الجبمين 

 صل هللا عميو وآلو وسمم، وُيثاب الميت بيا والدليل في حديث نبينا االكرم دمحم  (ٙٔ)العظيمين ((
رجاًل ال يشركون باهلل شيئًا  )) ما من رجل مسمم يموت فيقوم عمى جنازتو اربعون حيث قال : 

، وتكون بمراسيم وطقوس معينة مختصة بكل دين حسب تعاليمُو  (ٚٔ)اال شّفعيم هللا فيو ((
 وشرائعُو .

 
( ٛٔ)لمدين االسالمي فقد وردت صالة سيف الدولة عمي بن حمدان عمى الفارابي ةفبالنسب    

م في  ٜٜ٘ىـ /  ٜٖٖ، في خمسة عشر رجاًل من خاصتو في رجب سنة عندما توفي
  .(ٜٔ)دمشق



                                                                      

 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق
283 

 األعياد والمناسبات االجتماعية في العراق وبالد الشام  
بزي النصارى الكامل  (ٕٓ)اما بالنسبة لمنصارى فقد وردت الصالة عمى سممويو بن بنان

وبالشمع والبخور في حضرة الخميفة المعتصم باهلل وفي داره حسب اوامره ، وىو يبصرىم ويباىي 
 .  ( ٕٔ)في كرامة طبيبوُ 

 الزواج . -1
 

م اصل ترجع مفردة الزواج في معاجم المغة العربية الى الفعل َزوََّج : الزاء والواو والجي
، االصل في الزوج  (ٕٕ)رأة زوج بعمياوج : زوج المرأة والمز مقارنة شيء لشيء ، الى يدل عم

شكمين كانا او نقيضين فيما زوجان وكل  الصنف والنوع من كل شيء وكل شيئين مقترنيين
، وىو اقتران الذكر باألنثى بعقد  (ٕٗ)زواج اسم مصدر من الفعل زوج، و  (ٖٕ)واحد منيما زوج

 .( ٕ٘)شرعي
َوِمْن ))وردت لفظة زوج واشتقاقاتيا اكثر من مرة في القرآن الكريم منيا في قولو تعالى : و 

ْن َأنفُ  ِلَك ََلَياٍت  ِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعلَ آَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكم مِّ ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي ذََٰ َبْيَنُكم مََّودَّ
ُرونَ  ، وجاء في تفسيرىا ان هللا خمق لكم من جنسكم اناثًا يكن لكم ازواجًا  (ٕٙ)(( لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَيا َزْوَجَيا ِلَيْسُكنَ  َخَمَقُكمُىَو الَِّذي  ))لتسكنوا الييا كما قال تعالى :   ِإَلْيَيا مِّ
، يعني بذلك حواء خمقيا هللا من آدم من ضمعو االقصر االيسر ، ولو انو تعالى جعل  (ٕٚ)((

بني آدم كميم ذكورًا وجعل اناثيم من جنس آخر إما من جان او حيوان لما حصل ىذا االئتالف 
بين االزواج بل كانت تحصل نفرة لو كانت االزواج من غير الجنس ، ثم من تمام رحمتو بينيم و 

ببني آدم ان جعل ازواجيم من جنسيم وجعل بينيم وبينين مودة وىي المحبة ورحمة وىي الرأفة 
، فأن الرجل يمسك المرأة انما لمحبتو ليا او لرحمة بيا بأن يكون ليا منو ولد او محتاجة اليو 

 .( ٕٛ)فاق او لأللفة بينيما وغير ذلك ان في ذلك َلياٍت لقوٍم يتفكرون في ان
 

تعددت انواع الزواجات قبل االسالم واخذ اشكااًل متعددة ، ولما جاء االسالم نيى عن كل 
الزواجات واثبت الزواج الشرعي الذي ينشأ بالخطبة والمير والعقد ويكون منو النسل الصحيح 

 ، وىذا ىو الزواج الذي نقصده وقد ذكره ابن ابي اصيبعة في ترجمتو ألطبائو . (ٜٕ)لألنساب
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( من امنا حواء ، وىذا يعني ان  عميو السالموأول زواج في التاريخ ىو زواج ابونا آدم ) 
امر الزواج حدث منذ خمق االنسان قبل نزولو الى االرض ، فالزواج اساس المجتمع ، وبو 

 ي الوحدة االساسية لبناء المجتمع وىو موضوع رسالتنا .تكون العائمة والتي ى
نما يحبذ نكاح من اتصفت  ىناك صفات َخمقية لممرأة قمما تتجمع في امرأة واحدة ، وا 

عند سؤال كسرى لو : " ما تقول في النساء  (ٖٓ)بأكثرىا ، قاليا الحرث بن كمدة الثقفي
 . (ٖٔ)"واتيانين

بن يوسف الثقفي بعدة وصايا منيا ان ال ينكح إال الحجاج  (ٕٖ)وأوصى تياذوق الطبيب
 . (ٖٗ)، وأوصى بيا الحجاج ابنو (ٖٖ)شابة

ان النصارى ال يتزوجون إال واحدة فيبقون عمييا الى وفاتيا او طالقيا ال يتزوجون 
بأخرى وال يكون ليم جواري ، ومن ذلك ان المنصور العباسي أمر خادمو بأن يختار من 

، فمما عرف جورجيوس باألمر  (ٖ٘)الجواري احسنين ثالثًا ويحممين الى الطبيب جورجيوس
منصور بذلك فسألو عن السبب فقال : " نحن معشر النصارى ال ردىن عمى الخادم فعرف ال

 . (ٖٙ)نتزوج بأكثر من امرأة واحدة وما دامت في الحياة ال نأخذ غيرىا " 
اذا توفي الزوج عن زوجتو اباح هللا ليا الزواج بعد انقضاء العدة التي امر هللا بيا ، ومن 

بعد وفاتو برجل طبيب ولكن لم يعش معيا ولدىا  ذلك فقد تزوجت زوجة عبيد هللا بن بختيشوع
، ربما ألنو ال  (ٜٖ()ٖٛ)بل صرفتو الى عم كان لو بدقوقاء (ٖٚ)جبرائيل بن عبيد هللا بن بختيشوع

وكذلك  ،يصح ان يعيش مع زوج امو او ربما زوج االم لم يرغب بو ونحن نرجح الرأي الثاني
  ،ذا سار جبرائيل او سيرتو امو او زوجيا الى عمويثبت ان العمومة احق باألوالد من غيرىم ولي

وذلك الن بعد وفاة ىذه الزوجة اخذ الزوج جميع ما كان معيا ولم يعِط جبرائيل ولدىا منو شيء 
 ودفعو فدخل الى بغداد وما معو إال اليسير النزر .    

 
واج ابنة وتوجد مصاىرات داخل البيت الحاكم العباسي ذكر لنا منيا ابن ابي اصيبعة ز 

من ابن اخيو جعفر بن موسى اليادي ، والذي اراد لو والده موسى  (ٓٗ)ىارون الرشيد ام دمحم
فكان رد   ،اليادي عندما كان خميفة ان يخمع ىارون الرشيد من والية العيد ويعطييا لو فمم يوفق
  .(ٔٗ)ابنتوفعل ىارون الرشيد مغاير عن ما كان متوقع لمثل ىذه الحالة بل احسن اليو وزوجو 
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قد  (ٕٗ)ويوجد في المجتمع في تمك الفترة الحب والعشق ودليمنا ىو ان ماسويو ابو يوحنا

والذي كان ماسويو عنده  – (ٗٗ)، فعمل جبرائيل بن بختيشوع( ٖٗ)عشق جارية لداود بن سرابيون 
 (٘ٗ)وىبيا لماسويو ورزق منيا بأبنيو يوحناة درىم و ثمانمائ عمى ابتياعيا لو بـ –

  .(ٚٗ()ٙٗ)وميخائيل
وكان من عادة العرب في تمك الفترة ان جاءىم خاطب ان يفتشوا عن نسبو وأخالقو فأن 
ذا جاء خاطب يعرفون نسبو وال يعرفون شيء عن  ارتضوه زوجوه وان لم يرتضوا لم يزوجوه ، وا 

فوا عن ليكش –ويبدو ىذا االمر معتادًا عندىم  -اخالقو دعوه لمبقاء معيم مدة سنة كاممة 
اخالقو ، وتكون الخدم عين ألىل العروس عميو وعمى تصرفاتو فأن ارتضوه وافقوا عمى تزويجو 
وان لم يرتضوه لم يوافقوا ، وان كان اشكل عمييم امر في ىذا الخاطب سألوا احدًا من اىمو 
ويعرفونو حق المعرفة بكتاب ويكون ىذا الشخص مؤتمن في االجابة وبعد وصول جواب الكتاب 
ان شاءوا زوجوه وان شاءوا تركوا االمر مع تجييزه بجياز ومتاع يكفي مؤنتو ليوصمو الى 

 .(ٛٗ)مقصده
فكما ان ىناك ُأناس يتزوجون وينجبون االوالد واإلناث ىناك من يعزف عن ىذا االمر 

ال لما كان ابونا آدم ) امنا  ( خمق لو هللاعميو السالموالذي ىو فطرة فطر هللا االنسان عمييا ، وا 
من  (ٜٗ)حواء ليأنس بيا ويتعايش معيا ، ففي الشام فقد بقي الطبيب ميذب الدين بن النقاش

 . (ٓ٘)غير زواج ولم يتخذ امرأة ولم ينجب ولداً 
ومن االمور التي فطر هللا االنسان عمييا ىي انو اذا احب انسانًا اىداه اشياء عزيزة 

حيث احبو  (ٔ٘)بيب موفق الدين ابن المطرانوثمينة لديو بقدر محبتو لو فكان كذلك مع الط
دى و االمر الى ان زوجو بعد ان اسمم احالسمطان صالح الدين االيوبي وأىل بيتو مما آل ب

حظايا دار السمطان وجارية زوجتو والمتقدمة عندىا واسميا جوزة ، وأعطتيا الكثير من حمييا 
 .(ٕ٘)وذخائرىا ومولتيا وخولتيا

ومن عظيم المنزلة لألطباء فقد وصل بيم الى ان يصاىروا السالطين فقد تزوج الطبيب زين   
ابنة الممك الناصر يوسف بن دمحم بن غازي بن صالح الدين االيوبي ،  (ٖ٘)الدين الحافظي
 . (ٗ٘)صاحب حمب
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  الطالق -3
، وَطَمَق : الطاء والالم  (٘٘)ي معاجم المغة العربية بمعنى طالق المرأةردت ىذه المفظة فو 

، وطمق الرجل امرأتو  (ٙ٘)والقاف اصل صحيح مطرد واحد وىو يدل عمى التخمية و االرسال
 . (ٚ٘)َطَمَقْت َتْطُمُق َطالقًا فيي طالق وطالقة ، ورجل ِمْطالق اي كثير الطالق لمنساءتطميقًا و 

 :ات منيا في قولو تعالىوقد وردت لفظة الطالق واشتقاقاتيا في القرآن الكريم عدة مر 
، وجاء في تفسيرىا : انو ان طمق  (ٛ٘)(( َفِإن َطمََّقَيا َفاَل َتِحلُّ َلُو ِمن َبْعُد َحتَّىَٰ َتنِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ ))

الطَّاَلُق ))لمتين قال هللا تعالى ذكره فييماالرجل امرأتو التطميقة الثالثة بعد التطميقتين ا
َتانِ   . (ٓٙ)فأن امرأتو تمك ال تحل لو بعد التطميقة الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره ،(ٜ٘)((َمرَّ

ان الزواج في االسالم رباط مقدس وعالقة سامية يراد بيا االستمرار والدوام وىي تكون 
مؤسسة عمى المحبة واأللفة والمودة واالحترام بين الزوجين ، إال انو في بعض االحيان قد تحدث 

التي تعكر صفو ىذه الحياة فيجد الزوج من زوجتو ما ال يرتضيو من طباع وخمق بعض االمور 
او العكس او اسباب اخرى والتي تحول الحياة الزوجية قائمة عمى النفرة والبغض والكراىية ومن 
اجل ىذا ال يبقى امام الزوجين سوى االفتراق ، لذلك شرع االسالم الطالق كحل يدرأ العواقب 

الزوجين من المفاسد والشرور الحادثة ويجنب االنسان ما يمس كيانو وكرامتو  الوخيمة ويحفع
 . (ٔٙ)فيكون الطالق ىنا امرًا ضروريًا فيو المنفذ لمخالص من ىذه الحياة التعيسة

حمفًا بالطالق وىو من اعظم اليمين  وقد ورد في الفترة التي كتب عنيا ابن ابي اصيبعة
فأنو ال يمكن رده ومن حمف لو فأنو يثق بذلك كل الثقة ، ومن ذلك فقد حمف ممك الديمم 
بالطالق لمطبيب جبرائيل بن عبيد هللا بن بختيشوع انو متى اختار االنصراف ال يمنعو فمم يممك 

 .   (ٕٙ)فممك الديمم من رد ىذا اليمين عندما اختار الطبيب االنصرا
 زيارة المريض . -4

ترجع لفظة زيارات في معاجم المغة العربية الى الفعل َزّور : تزاور ، زارُه ، يزورُه زيارة 

وزورًا : قصدُه فيو زائر ، وقوم زّور و زّوار ، والزيارة في العرف قصد الَمُزر اكرامًا لو 

 . (ٖٙ)واستئناسًا بو
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( بزيارة صل هللا عميو وآلو وسممرسولو االكرم )وقد امرنا ديننا االسالمي عمى لسان 

وقولو  (ٗٙ)اطعموا الجائع ، وعودوا المريض ، وفّكوا العاني (( )) و :المريض وعيادتو ، بقول

 . (٘ٙ)(( حتى يرجع ضًا لم يزل في ُخرفة الجنةيمن عاد مر  ))صموات ربي وسالمو عميو 

واالطمئنان عمى سالمتو وليس ذلك وبيذا فقد ُأمرنا كمسممين عمى عيادة المريض 

نما لنا اجر في ىذه الزيارة والتي تساعد عمى التواصل بين ابناء المجتمع الواحد . ؛فحسب  وا 

حينما مرض في مكة  (ٙٙ)( سعد بن ابي وقاصصل هللا عميو وآلو وسمموقد عاد الرسول )    

 .(ٚٙ)وقال : ادعوا لو الحرث بن كمدة فأنو رجل يتطبب

شتد مرض جورجيوس طبيب المنصور امر بأن ُيحمل عمى سرير الى دار وعندما ا

العامة وخرج المنصور اليو ماشيًا وسأليم عن خبره ، وطمب منو ان يرجع الى بمده وأىمو 

 . (ٛٙ)وولده

وقد امر المتوكل العباسي ابنو المعتز ولي عيده ان يعود بختيشوع بن جبرائيل عندما 

، وكذلك زار  (ٓٚ)ا اعتلسى ابو قريش ابراىيم بن الميدي عندميب عياد الطب، وع (ٜٙ)اعتل

، وأمر المتوكل الحاجب  (ٕٚ)عندما مرض (ٔٚ)رائيل بن زكريا بن الطيفوري المتوكل الطبيب اس

ان يعودا الطبيب اسرائيل بن زكريا بن  (ٗٚ)والكاتب موسى بن عبد الممك (ٖٚ)سعيد بن صالح

 . ( ٘ٚ)الطيفوري 
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الرشيد ابو اسحاق ابراىيم بن الميدي ان يعود ابو عثمان بن ثمامة وكذلك امر ىارون 

، وأمر المعتصم ولده  (ٛٚ)، وعاده الرشيد بنفسو (ٚٚ)، فعاده مع طبيبو يزيد بن زيد (ٙٚ)العبسي

 . (ٓٛ)، وكذلك عاده ىو (ٜٚ)ان يعود سممويو الطبيب لما مرض

، فقد مرض ياسر اخو  (ٔٛ)الواحد وكذلك تكون عيادة المريض وزيارتو بين ابناء المجتمع

، وعاد الطبيب يوحنا بن ماسويو ويوسف  (ٕٛ)الحسين الخادم في قصر المأمون فعاده الحسين

 . (ٖٛ)م ٖٓٛىـ /  ٕ٘ٔبن ابراىيم الطبيب جبرائيل بن بختيشوع عندما مرض في العمث سنة 

، وزار ( ٗٛ)ديسعميرة بن حيان بن سراقة اال وزار يوسف بن ابراىيم صالح بن شـيخ بن

، وكذلك زار يوسف بن  (ٙٛ)الشاعر عندما مرض (٘ٛ)الطبيب ابن ماسويو دمحم بن سالم الجمحي

 .( ٛٛ)عندما اعتل (ٚٛ)ابراىيم اسحاق بن الخصي

وىذه الزيارات تخص المريض ، ويؤجر من سار عمى ىدي رسولنا الكريم صموات ربي 

توكل وحاشيتو لطبيبو بختيشوع حيث جمسوا في وسالمو عميو ، وكذلك توجد زيارة من قبل الم

 . (ٜٛ)مكان اعد لذلك مسبقًا من قبل الطبيب بختيشوع وخدمو وحشمو
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 الخاتمة 

تبين لنا بعد ىذه الدراسة ان ىناك اعياد يحتفل بيا المسمون فقط وىي يوم الفطر بعد 
شير رمضان المبارك ويوم االضحى في العاشر من شير ذي الحجة ، و منيا اعياد يحتفل بيا 
المسممون وغيرىم منيا : اعياد النيروز ، وغيرىا من االعياد والتي لم يتطرق لذكرىا ابن ابي 

كتابو ، وكذلك ىناك اعياد خاصة بغير المسممين مثل عيد الفصح و يوم الفطر  اصيبعة في
 وغيرىا من االعياد التي يحتفل بيا النصارى في يوم محدد من السنة الميالدية.

ما يحدث فييا ، وكذلك الزواج وكيف يتم الخطبة وما كذلك تعرفنا عمى مناسبات العزاء و 
قت الحاضر بما يوجد من تشابو من السؤال عمى الخاطب الييا ، ومثميا مثل الخطبة في الو 

وعن اصمو و صحة نسبو وعائمتو و اخالقو و دينو وما الى ذلك من امور ، مع االختالف في 
ابقاء الخاطب لدى اىل الفتاة لمتعرف عمى اخالقو ؛ فإن ىذا االمر غير موجود في مجتمعنا 

ق و عرفنا انو ال يمكن التراجع عن ىذا عمى حد عممنا،  وكذلك تعرفنا عمى الحمف بالطال
 الكالم ميما كان االمر.

تعرفنا كيف يتم التعامل مع االنسان المريض في تمك الفترة ؛ حيث يقوم اصحابو و و 
معارفو بزيارتو لالطمئنان عميو وعمى حالتو الصحية وكذلك لمتخفيف عميو ، فضاًل عن انيا من 

 ( محببة ولإلنسان بيا ثواب كبير.الو وسمم صل هللا عميو و  ىدي النبي االكرم )
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 المصادر :فهرس الهوامش و 
يوم الفطر : احد العيدين واَلخر يوم االضحى . ينظر : قمعجي وقنيبي : دمحم رواس وحامد  (ٔ)

 .  ٕٖ٘/  ٔم ( ، ج ٜٛٛٔ، دار النفائس ، لبنان ،  ٕمعجم لغة الفقياء ، ) ط  ،صادق
 ،، موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم بن خميفة بن يونس السعدي الخزرجي ابن ابي اصيبعة (ٕ)

، ضبطو وصححو ووضع  ٔم ( ، عيون االنباء في طبقات االطباء ، ) ط ٜٕٙٔىـ /  ٛٙٙ) ت 
 .  ٕٕٔ  ،ٛٚٔ، (م ٜٜٛٔعيون السود، دار الكتب العممية/ بيروت ،  فيارسو : دمحم باسل

 .يوم النحر : عاشر ذو الحجة ، وىو يوم عيد االضحى ، وىو يوم تنحر فيو اليدايا والضحايا (ٖ)
 ،، عالم الكتب ، القاىرة ٔينظر: احمد مختار عمر : عبد الحميد ، معجم المغة العربية المعاصرة ، ) ط

 . ٙٚٗ/  ٔ؛ قمعجي وقنيبي ، معجم لغة الفقياء ، ج ٕٚٚٔ/  ٖم ( ، ج ٕٛٓٓ
 . ٕٕٔابي اصيبعة ، عيون االنباء ، ابن ( ٗ)
 :ينظر .يوم الميالد : ميالد السيد المسيح عيسى عميو السالم ، والنصارى تعظم ليمتيا وتقوم فييا( ٘)

 :، تحقيقٔ) طم (، تيذيب المغة ، ٜٓٛىـ/ ٖٓٚصور ، ) ت : االزىري : دمحم بن احمد اليروي ابو من
؛ ابن منظور ، دمحم  ٙٛٔ/  ٗم ( ، ج ٕٔٓٓالعربي ، بيروت ، دمحم عوض مرعب ، دار احياء التراث 

، دار صادر  ٖلسان العرب ، ) طم ( ، ٖٔٔٔىـ /  ٔٔٚرم االنصاري الرويفعي االفريقي ،) ت بن مك
؛ الزبيدي ، دمحم بن عبد الرزاق الحسيني ابو الفيض ، ) ت  ٛٙ/  ٕٔىـ ( ، ج ٗٔٗٔ/ بيروت ، 

ن ، دار تحقيق : مجموعة من المحققي)عروس من جواىر القاموس ، م ( ، تاج ال ٜٓٚٔىـ / ٕ٘ٓٔ
/  ٖغة العربية المعاصرة ، ج؛ احمد مختار عمر ، معجم الم ٕٖٖ/  ٖٔ، ج. ت (د اليداية / مصر،

ٕٜٖٗ . 
 جورجس : لم اعثر لو عمى ترجمة في المصادر التي اطمعت عمييا .( ٙ)
 .  ٗٙٔ، عيون االنباء ،  ابن ابي اصيبعة (ٚ)
 . ٙٚٔابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ، ( ٛ)
( ، العين ،  م  ٙٛٚىـ /  ٓٚٔت   ابو عبد الرحمن الخميل بن احمد البصري ، )،  الفراىيدي (ٜ)
؛ االزىري ،  ٕٔٔ/  ٖتحقيق : ميدي المخزومي ، دار ومكتبة اليالل / بيروت ، د . ت ( ، ج)

ىـ /  ٛ٘ٗت : )؛ ابن سيده : ابو الحسن عمي بن اسماعيل المرسي ،  ٛٗٔ/  ٗتيذيب المغة ، ج
، دار الكتب العممية ، :عبد الحميد ىنداوي ، تحقيقٔم ( ، المحكم والمحيط االعظم ، ) ط ٙٙٓٔ
 . ٘ٗ٘/  ٕ؛ ابن منظور ، لسان العرب ، ج ٗٙٔ/  ٖم ( ، ج ٕٓٓٓ ،بيروت

 . ٛٚٔ، عيون االنباء ،  ابن ابي اصيبعة (ٓٔ)
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؛ ابو حبيب : سعدي ،  ٕٔٔٔ/ ٕاحمد مختار عمر ، معجم المغة العربية المعاصرة ، ج (ٔٔ)

؛ مصطفى وآخرون ، ٜٛٔ/  ٔم ( ، ج ٜٛٛٔ، دار الفكر ، دمشق ،  ٕالقاموس الفقيي ، ) ط
 . ٘ٛٗ/  ٔ) دار الدعوة / مصر د . ت (  ، ج ،المعجم الوسيط

: يصوم النصارى خمسين يومًا ثم يعبدون لمنيروز . ينظر : االحمد نكري :  صوم النصارى  (ٕٔ)
م ( ، جامع العموم في  ٚٔىـ / القرن  ٕٔالقاضي عبد النبي بن عبد الرسول ، ) ت: القرن 

ية : حسن ىاني فحص ، دار الكتب العممية ، ، عرب عباراتو الفارس ٔ) ط اصطالحات الفنون ،
 . ٘ٛٔ/  ٕم ( ، ج ٕٓٓٓبيروت ، 

 .  ٛٚٔابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ، ( ٖٔ)
النيروز : عند الفرس عند نزول الشمس اول الحمل ، وعند القبط : اول توت ، والياء اشير من  (ٗٔ)

الواو لفقد فوعول في كالم العرب ، وىو اكبر االعياد القومية لمفرس وعيد الربيع عندىم ، اول يوم من 
ويوافق الحادي والعشرين من شير مارس من السنة الميالدية . ينظر : بطال الركبي ايام السنة الشمسية 

م ( ، النظم المستعذب في  ٖٕٛٔىـ /  ٖٖٙ: دمحم بن احمد بن دمحم بن سميمان ابو عبد هللا ، ) ت : 
تفسير غريب الفاظ الميذب ، ) دراسة وتحقيق وتعميق : د . مصطفى عبد الحفيع سالم  المكتبة 

ن دمحم بن عمي الحموي ابو ؛ الفيومي : احمد ب ٕٛ٘ / ٔم ( ، ج ٜٛٛٔارية ، مكة المكرمة ، التج
، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، ) المكتبة م( ٖٛٙٔىـ /  ٓٚٚس ، ) ت : نحو العبا

/  ٖ؛ احمد مختار عمر ، معجم المغة العربية المعاصرة ، ج ٜٜ٘/  ٕالعممية ، بيروت ، د . ت ( ، ج
 . ٕٜٙ/  ٕ؛ مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيط ، ج ٖٕٗٓ

 . ٗٛٔابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (٘ٔ)
)  ،م( ، صحيح البخاري  ٓٚٛ/  ـى ٕٙ٘البخاري : دمحم بن اسماعيل ابو عبد هللا الجعفي ، ) ت  (ٙٔ)
 . ٚٛ/  ٕ، ج(ىـ ٕٕٗٔ، تحقيق : دمحم زىير بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة / بيروت ، ٔط
م ( ، صحيح  ٘ٚٛىـ /  ٕٔٙمسمم : بن الحجاج ابو الحسن القشيري النيسابوري ، ) ت:  (ٚٔ)

 .٘٘ٙ/  ٕ( ،  جت د. ،ر احياء التراث العربي ، بيروت، دا) تحقيق: محمود فؤاد عبد الباقي،مسمم
، ابو نصر الفارابي الحكيم صاحب الفمسفة ، كان  الفارابي : دمحم بن دمحم بن طرخان بن أْوَزَلغ( ٛٔ)

ابن  :بارعًا في الكالم والمنطق والموسيقى ولو تصانيف مشيورة وعاش نحوًا من ثمانين سنة . ينظر
، وفيات (م ٕٕٛٔىـ /  ٔٛٙت )خمكان : ابو العباس شمس الدين احمد بن دمحم البرمكي االربمي ، 

؛  ٖ٘ٔ/  ٘م ( ، ج ٜٓٓٔاس ، دار صادر / بيروت ، ، تحقيق : احسان عب ٔاالعيان ، ) ط
وفيات م (  ، تاريخ االسالم و  ٖٚٗٔـ / ى ٛٗٚالذىبي : شمس الدين ابو عبد هللا دمحم بن احمد ، ) ت 

م (  ٖٕٓٓ، لغرب االسالمي / بيروت، تحقيق : بشار عواد معروف ، دار ا ٔمشاىير االعالم ، ) ط
الوافي ، (م ٖٖٙٔىـ /  ٗٙٚ؛ الصفدي : صالح الدين خميل بن ايبك ، ) ت :  ٖٔٚ/  ٚ، ج

 . ٕٓٔ/  ٔم ( ، ج ٕٓٓٓ، بيروت / ، دار احياء التراثمد االرناؤوط) تحقيق : احبالوفيات،
 . ٚ٘٘ابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ، ( ٜٔ)
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اختاره و اكرمو وكانت التواقيع ترد الى الدواوين واألمراء سممويو بن بنان : طبيب المعتصم الذي ( ٕٓ)
والقواد وغيرىا بخط سممويو ، ولى اخاه ابراىيم بن بنان خزائن االموال وخاتمو مع خاتم المعتصم ، كان 

/  ٘ٔالوافي بالوفيات ، ج ،م . ينظر : الصفدي ٓٗٛىـ /  ٕٕ٘نصرانيًا حسن االعتقاد ، توفي سنة 
، دار العمم  ٘ٔط)االعالم ،  ،ركمي ، خير الدين بن محمود بن دمحم الدمشقي؛ الز  ٕٜٔ – ٜٔٔ

 . ٗٔٔ/  ٖم ( ، ج ٕٕٓٓلمماليين / بيروت ، 
 .  ٕٔٔابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٕٔ)
معجم مقاييس المغة ، ) تحقيق : عبد السالم دمحم ىارون ، دار الفكر ، بيروت ،  ابن فارس ، (ٕٕ)

 .  ٖ٘/  ٖم ( ، ج ٜٜٚٔ
ابن االثير : مجد الدين ابو السعادات المبارك بن دمحم بن دمحم بن دمحم بن عبد الكريم الشيباني ( ٖٕ)

طاىر احمد  :تحقيق)،  م ( ، النياية في غريب الحديث واالثر ٜٕٓٔىـ /  ٙٓٙالجزري ، ) ت: 
 .  ٖٚٔ/  ٕم ( ، ج ٜٜٚٔالزاوي وآخر ، المكتبة العممية ، بيروت ، 

، نقمو الى العربية : دمحم سميم النعيمي  ٔدوزي : رينيارت بيتر آن ، تكممة المعاجم العربية ، ) ط (ٕٗ)
 .  ٖٓٛ/  ٘م ( ، ج ٜٜٚٔ، وزارة الثقافة واإلعالم ، الجميورية العراقية ، 

 .  ٙٓٓٔ/  ٕاحمد مختار عمر ، معجم المغة العربية المعاصرة ، ج (ٕ٘)
 . ٕٔسورة الروم ، آية  (ٕٙ)
 .  ٜٛٔسورة االعراف ، آية ( ٕٚ)
، تفسير القرآن ،م ( ٕٖٚٔىـ /  ٗٚٚابن كثير: ابو الفداء اسماعيل بن عمر القرشي ، ) ت ( ٕٛ)

 ٙىـ ( ، ج ٜٔٗٔالكتب العممية ، بيروت ،  ، تحقيق : دمحم حسين شمس الدين ، دار ٔالعظيم ، ) ط
 /ٕٚٚ – ٕٚٛ  . 
االحمد : سالمة عبد السالم زيدان عمي ، نظام الزواج عند العرب قبل االسالم وعصر الرسالة  (ٜٕ)

 ،جامعة الموصل ،دراسة تاريخية مقارنة ، ) رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى مجمس كمية التربية
 .  ٕٕ – ٕٔم ( ،  ٕٗٓٓ

( الحرث بن كمدة الثقفي : كان من الطائف وسافر في البالد وتعمم الطب بناحية فارس وتمرن ٖٓ)
 .(ل هللا ) صل هللا عميو وألو وسمم، نفي في ايام رسو ء والدواء وكان يضرب بالعودىناك وعرف الدا

 .  ٘ٗٔينظر : ابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ، 
 .  ٛٗٔ – ٙٗٔابي اصيبعة ، عيون االنباء ، ابن  (ٖٔ)
( تياذوق : الطبيب في صدر االسالم مشيور في الدولة االموية اختص بخدمة الحجاج ، توفي ٕٖ)

عيون  ،م ، ولو كتب منيا كناش كبير. ينظر: ابن ابي اصيبعةٜٓٚىـ / ٜٓبواسط في نحو سنة 
 . ٔٙٔ  ،االنباء

 .  ٓٙٔ، عيون االنباء ،  ابن ابي اصيبعة( ٖٖ)
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 .  ٔٙٔابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٖٗ)
م  ٚٚٚىـ /  ٓٙٔجورجيوس بن جبرائيل : الطبيب السرياني ، خدم المنصور ، توفي في حدود  (ٖ٘)

 .   ٔٚٔ/  ٔٔ. ينظر : الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج
 .  ٗٙٔابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٖٙ)
رائيل بن عبيد هللا بن بختيشوع : كان فاضاًل عالمًا متقنًا لصناعة الطب لو تصانيف جميمة ، جب (ٖٚ)

 .ٜٔٔ-ٚٛٔولو من الكتب كناشو الكبير . ينظر : ابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ، 
 :دقوقاء : مدينة بين اربل وبغداد ليا ذكر في االخبار والفتوح ، كان بيا وقعة لمخوارج . ينظر (ٖٛ)

، دار  ٕ) ط،معجم البمدان م(، ٜٕٕٔىـ/ ٕٙٙ) ت الدين ابو عبد هللا الرومي،ياقوت الحموي ، شياب 
 .  ٜ٘ٗ/  ٕم ( ، ج ٜٜ٘ٔصادر/ بيروت ، 

 .  ٚٛٔابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٜٖ)
منصور  ام دمحم حمدونة بنت عضيض ام ولد الرشيد . ينظر : السمعاني : عبد الكريم بن دمحم بن (ٓٗ)

ن بن ، تحقيق : عبد الرحم ٔ( ، االنساب ، ) طم ٚٙٔٔىـ /  ٕٙ٘ابو سعد ، ) ت:  التميمي المروزي 
 .  ٕٔٗ/  ٗ( ، جم ٕٜٙٔ، العثمانية، حيدر آباد ، مجمس دائرة المعارفيحيى المعممي اليماني وغيره

 . ٕٓٓابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٔٗ)
ماسويو ابو يوحنا : كان يعمل في دق االدوية في بيمارستان جنديسابور وىو ال يقرأ حرف واحد  (ٕٗ)

بمسان من االلسنة اال انو عرف االمراض وعالجيا وصار بصيرًا بأنتقاء االدوية . ينظر : ابن ابي 
 .  ٜٕٔاصيبعة ، عيون االنباء ، 

االشارة الواردة في المتن والتي ذكرىا ابن ابي داود بن سرابيون : لم اعثر لو عمى ترجمة فقط ( ٖٗ)
شارة اخرى وردت عند القفطي : جمال الدين ابو الحسن عمي بن يوسف ىـ /  ٙٗٙ) ت :  ،اصيبعة ، وا 

، تحقيق : ابراىيم شمس الدين ، دار الكتب  ٔم ( ، اخبار العمماء بأخبار الحكماء ، ) ط ٕٛٗٔ
 . ٕ٘ٛم ( ،  ٕ٘ٓٓالعممية ، بيروت ، 

( جبرائيل بن بختيشوع : بن جورجيوس ، مشيور بالفضل ، جيد التصرف في المداواة ، حصل من ٗٗ)
السمطة العميا االموال ما لم يحصمو غيره من االطباء ، من مؤلفاتو : رسالة الى المأمون في المطعم 

 .  ٓٛٔ – ٚٙٔوالمشرب . ينظر : ابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ، 
طبيبًا ذكيًا فاضاًل خبيرًا في الطب مبجاًل حظيًا عند الخمفاء والمموك ، نصرانيًا، خدم  يوحنا : كان (٘ٗ)

م . ينظر :  ٚ٘ٛىـ / ٖٕٗالرشيد واألمين والمأمون وبقي عمى ذلك الى ايام المتوكل، توفي سنة 
 . ٖٔ – ٖٓ/  ٜٕالصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج

 . ٕ٘ٗالعمماء ، ب المأمون . ينظر : القفطي ، اخبار ، متطبميخائيل : ابن ماسويو اخو يوحنا( ٙٗ)
 .  ٜٕٔابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٚٗ)
 .  ٜٕٕ – ٕٕٛابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٛٗ)
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( ميذب الدين بن النقاش : الشيخ االمام العالم ابو الحسن عمي ابن ابي عبد هللا عيسى بن ىبة هللا ٜٗ)
ونشأ ببغداد ، عالم بعمم العربية واالدب وكان يتكمم الفارسي ، توفي في العشرين من النقاش ، ولد 

 .   ٛٛ٘. ينظر: ابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ، ، في بغدادم ٜٗٔٔىـ/  ٗٗ٘مادى االخرة سنة ج
 .  ٜٛ٘ابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٓ٘)
بن جرجس المطران ، سيد ابي الفتح الياس  موفق الدين بن المطران : ابو نصر اسعد بن( ٔ٘)

م بدمشق .  ٜٔٔٔىـ /  ٚٛ٘اوحد العمماء ، ولد ونشأ في دمشق ، توفي في ربيع االول سنة الحكماء و 
 .  ٜٓٙ – ٖٓٙابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  :ينظر

 .  ٘ٓٙابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ، ( ٕ٘)
زين الدين الحافظي : سميمان بن عمي زين الدين ابن المؤيد خطيب عقرباء الحافظي ، خدم ( ٖ٘)

بالطب الممك الحافع نور الدين ارسالن شاه بن ابي بكر بن ايوب في قمعة جعبر ، كان يعاني االدب 
ك الناصر والشعر والكتابة الحسنة والجندية ، داخل اوالد الممك الحافع ، وبعد وفاة الممك تسمم المم

يوسف صاحب حمب قمعة جعبر بمراسالت كان فييا زين الدين الحافظي وانتقل الى حمب ، لما جاء 
التتار صار معيم ولما انيزموا في عين جالوت انيزم معيم خوفًا عمى نفسو من المسممين ، قتمو ىوالكو 

 ٕٗٙٔىـ /  ٕٙٙسنة  مع نحو خمسين من اىمو وأقاربو وأوالده بسبب ارسالو كتب الى الظاىر بمصر
 .  ٕٗ٘ – ٖٕ٘/  ٘ٔم . ينظر : الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج

 .  ٕٓٙابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٗ٘)
، مكتبة االداب  ٔحسن جبل : دمحم حسن ، المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم ، ) ط( ٘٘)

 . ٖٓ٘ٔ/  ٖم ( ، ج ٕٓٔٓ، القاىرة ، 
معجم  ،(م ٘ٓٓٔىـ /  ٜٖ٘يا القزويني الرازي ابو الحسين ،) ت فارس ، احمد بن زكر  ابن( ٙ٘)

 .  ٕٓٗ/  ٖم( ، ج ٜٜٚٔ/ بيروت ، مقاييس المغة ،) تحقيق : عبد السالم دمحم ىارون، دار الفكر
لصحاح تاج م ( ، ا ٖٓٓٔىـ /  ٖٜٖالجوىري : ابو نصر اسماعيل بن حماد الفارابي ، ) ت  (ٚ٘)

، ر ، دار العمم لمماليين /  بيروت، تحقيق : احمد عبد الغفار عطا ٗ) طوصحاح العربية ،المغة 
 .  ٜٔ٘ٔ – ٚٔ٘ٔ/  ٗم ( ، ج ٜٚٛٔ

 .  ٖٕٓسورة البقرة ، آية ( ٛ٘)
 .  ٜٕٕسورة البقرة ، آية  (ٜ٘)
، (مٕٕٜ/ىـ ٖٓٔت:الطبري : دمحم بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اَلممي ابو جعفر، )  (ٓٙ)

 .  ٘ٛ٘/  ٗم ( ، ج ٕٓٓٓ، تحقيق : احمد دمحم شاكر ، مؤسسة الرسالة ،  ٔ، ) طجامع البيان
امانة : رنا سالم ، الطالق الشرعي والطالق االلكتروني فقيًا وقضاًء وقانونًا ، ) بحث منشور في  (ٔٙ)

 .  ٜٕٙ( ، ٕٔٔٓ،  ٖٔ، المجمد :  ٕمجمة كمية الحقوق ، جامعة النيرين ، العدد : 
 .  ٜٓٔابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٕٙ)
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م( ، المصباح المنير  ٖٛٙٔىـ /  ٓٚٚالفيومي : احمد بن دمحم الحموي ابو العباس ، )  ت نحو  (ٖٙ)

؛ احمد مختار عمر، معجم المغة  ٕٓٙ/ ٔفي غريب الشرح ، المكتبة العممية / بيروت ، د . ت ( ، ج
 .  ٛٓٓٔ/  ٕالعربية المعاصرة ، ج

 .  ٘ٔٔ/  ٚالبخاري ، صحيح البخاري ، ج( ٗٙ) 
 .  ٜٜٛٔ/  ٗمسمم ، صحيح مسمم ، ج (٘ٙ)
  -يقال وىيب  –سعد ابن ابي وقاص : سعد ابن ابي وقاص واسم ابي وقاص مالك بن اىيب ( ٙٙ)

بن عبد مناف ، احدى العشرة المشيور لو بالجنة ، يمتقي مع رسول هللا ) صل هللا عميو وآلو وسمم ( في 
ىـ  ٘٘ل الرسول وشيد بدرًا والمشاىد كميا ، توفي سنة كالب بن مرة ، اسمم قديمًا وىاجر الى المدينة قب

م . ينظر : المزي : يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ابو الحجاج جمال الدين ابن الزكي ابي  ٘ٚٙ/ 
،  ٔ) ط ،م ( ، تيذيب الكمال في اسماء الرجال ٖٔٗٔىـ /  ٕٗٚدمحم القضاعي الكمبي ، ) ت : 

 .  ٖٖٔ/  ٓٔم ( ، ج ٜٓٛٔالرسالة ، بيروت ، تحقيق : بشار عواد معروف ، مؤسسة 
 .  ٘ٗٔابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٚٙ)
 .  ٘ٙٔ – ٗٙٔابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٛٙ)
 .  ٗٛٔابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٜٙ)
 .  ٜ٘ٔابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٓٚ)
: طبيب الفتح بن خاقان جميل القدر عند الخمفاء والمموك ، وكان  ( اسرائيل بن زكريا الطيفوري ٔٚ)

 .  ٜ/  ٜالوافي بالوفيات،ج، : الصفديرالمتوكل يرى لو كثيرًا . ينظ
 .  ٖٕٓ – ٕٕٓابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٕٚ)
 ( سعيد بن صالح : لم اجد لو ترجمة في المصادر التي اطمعت عمييا . ٖٚ)
عبد الممك : ابن ىشام االصبياني ابو الحسين الكاتب ، احد كتاب المتوكل ، قدم معو ( موسى بن ٗٚ)

 :سبط ابن الجوزي م . ينظر : ٓٙٛىـ/ ٕٙٗلخراج ، توفي في شوال سنة دمشق ، صاحب ديوان ا
،  ٔمرآة الزمان في تواريخ االعيان،) ط، ( م٘ٛٔٔىـ/ ٔٛ٘لمظفر يوسف ،)ت شمس الدين ابو ا

؛ ابن خمكان  ٕٙٙ/  ٓٔ، جم( ٖٕٔٓسالة العالمية / دمشق ، وآخرون ، دار الر تحقيق : دمحم بركات و 
 .  ٖٔٗ – ٖٖٚ/  ٘، وفيات االعيان ، ج

 .  ٖٕٓابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ، ( ٘ٚ)
 في المصادر التي اطمعت عمييا .  ( ابو عثمان بن ثمامة العبسي : لم اجد لو ترجمة ٙٚ)
متطبب المأمون جيد العمم حسن المعالجة ، خدم ابراىيم بن ،ابن يوحنا بن ابي خالد:( يزيد بن زيدٚٚ)

 .  ٖٕٓالميدي ايضًا . ينظر : ابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ، 
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 .  ٕٗٓابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ، ( ٛٚ)
 .  ٕٔٔ، عيون االنباء ،  ابن ابي اصيبعة (ٜٚ)
 .  ٕٚٔابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٓٛ)
 .  ٕ٘ٔابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٔٛ)
 .  ٕٛٔابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ، ( ٕٛ)
 .  ٕٕٔابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٖٛ)
 .  ٜٕٕ – ٕٕٛابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٗٛ)
دمحم بن سالم الجمحي : العالمة ابو عبد هللا الجمحي و والئيم لقدامة بن مضعون ، كان عالمًا ( ٘ٛ)

م فاعتل عمة شديدة ، واىدى اليو الرؤساء اطبائيم  ٖٚٛىـ /  ٕٕٕاخباريًا اديبًا بارعًا ، قدم بغداد سنة 
ع ، ال تجزع فقد رأيت في وكان منيم ابن ماسويو الطبيب فقال لو : ما ارى من العمة كما ارى من الجز 

عرقك من الحرارة الغريزية وقوتيا ما ان سممك هللا من العوارض بمغك عشر سنين اخرى ، فوافق كالمو 
: مجموعة ، تحقيق ٖالذىبي ، سير اعالم النبالء ،) ط :م . ينظر ٚٗٛىـ /  ٕٖٕقدرًا ، توفي سنة 

 . ٕ٘ٙ – ٔ٘ٙ/  ٓٔ، جم(  ٜ٘ٛٔ/ بيروت ، من المحققين ، مؤسسة الرسالة
 .  ٖٕٔ – ٖٕٓابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٙٛ)
 ( اسحاق ابن الخصي : لم اجد لو ترجمة في المصادر التي اطمعت عمييا . ٚٛ)
 .  ٖٕ٘ابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٛٛ)
 .  ٖٛٔابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ،  (ٜٛ)

 
 


