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 دفن السوتى زمن االوبئة   

 (م539هـ /333)دفن املوتى زمن األوبئة من عصر الرسبلة حىت سنة 

 
   

 السمخص 

عبتتر عرتتورىا السخ منتتة متتن عرتتر الرستتالة ح تتى ستت و  الدولتتة  اإلستتالميةتعرضتتا الدولتتة 
الدمبية  تأثيراتياتبايشا  واألوبئة األمراضم( لعدد من 1258ىت/ 656العباسية عمى يد السغول سشة )

، ول د عكدا السرادر ال اريخية ذلك ال بتاين فنتي حتين ستمظا الزتو   آنذاكفي السج سع اإلسالمي 
نظتترة  أختتر   أعظتتااق رتتاد ة ، نيشستتا  أزمتتاتمتتا راف يتتا متتن  أختتر  الرتتحية نيشتتا  اآلثتتاربعزتتيا عمتتى 

 اعية .  في مخ مف الجوانب السيسا اثارىا االق راد ة والرحية واالج س ل أثيراتياشسولية 

جغرافية البحت   إمام ، 945ىت/334تس د ف رة الدراسة الزمشية في العرر اإلسالمي ح ى سشة 
 فحدوده  السذرق اإلسالمي . 

والظتترق ال تتي يتتان يتت   بتتو دفتتن الستتوتى أبتتان ف تترات الوبتتا  متتع  األستتاليب إلتتىوعتترض البحتت  
الس عم ة بالدراسة يال بر والتدفن  وسب يا تعرينات نبعض السرظمحات األوبئةتمك  أسبابالوقوف عمى 

 ، فزاًل عن عرض مخ رر لظ وس ومراسي  تجييز السيا .  واألوبئةوالغدل وال كنين 

البحتت  ف سخزتتا عشيتتا فتتي خاتستتة البحتت  ومتتن نتتين تمتتك  إلييتتاالش تتا ا ال تتي تو تتل  أىتت امتتا 
والذتتواىد  األمثمتتةاذ دلمتتا الش تتا ا السيستتة ارتبتتا  العامتتل االق رتتاد  ارتباطتتًا وثي تتًا بالعامتتل الرتتحي ، 

التى  اإلندتانال اريخية أن اغمب السجاعات  أتي بعدىا الوبا  او مراحبًا ليا ، فدتو  ال غذ تة  عترض 
 الخظر الرحي .

 أزمتةومن جسمة الش ا ا ال ي خرجا نيا الدراسة أ زًا أن طرق الدفن وال كنين يان ي   حدب 
ويثترة الستوتى  زتظر  األوبئةالن ذار  وأحياناالوبا  وان ذاره مثل دفن عدد من السوتى في قبر واحد ، 

 ن يجة السرض . أ حانيامات فييا  بأكسمياالشاس الى سد نيوت 

    (.دفن  ، السوتى   ، االوبئة ، الظاعون ، اليوا   )-الكمسات السن احية :

 ذكرى عواد ياسر د. م.               نضال دمحم قمبر              أ.م.د.

 البصرة جامعة/  التربية للعلوم اإلنسانية كلية                          
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Burying the dead at the time of epidemics from the era 

of the message until the year 334 AH / 945AD  

 

 

 

                          

Abstract 

The Islamic state was exposed through its different eras, from the era of 

the message until the fall of the Abbasid state at the hands of the Mongols in the 

year (656 AH / 1258 AD) and in various places for a number of diseases and 

epidemics. Its negative effects on the Islamic community at that time varied, and 

historical sources reflected that disparity, while some of them shed light on the 

effects. Health, another showed the economic crises that accompanied it, while 

others gave a comprehensive view of their effects in various aspects, especially 

their economic, health and social effects. 

The study period extends from the Islamic era until the end of the Islamic 

state. As for the geography of research, its borders extend from the Islamic East 

to the Islamic Maghreb and even the countries of Andalusia. 

The research presented the methods and methods by which the dead were 

buried during the epidemic periods, with an examination of the causes of these 

epidemics, and preceded by definitions of some terms related to the study such as 

grave, burial, washing, shrouding, and epidemics. 

As for the most important findings of the research, they were produced at 

the conclusion of the research, and among those important results is the 

relationship of the economic factor closely to the health worker, as historical 

examples and evidence have shown that most famines come after the epidemic or 

accompanying it, as malnutrition exposes the person to health risk. 

Among the results that came out of the study also that the methods of 

burial and shrouding were carried out according to the crisis and spread of the 

epidemic, such as burying a number of the dead in one grave, and because of our 

betrayal of the spread of epidemics and the large number of deaths, people are 

forced to block entire homes in which their owners died as a result of disease. 
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 الس دمة
لكل ديانة وشعب مفاليع وشقػس خاصة بجفغ مػتاىا ، وىي مختمفة عبخ العرػر 

او تقصيعيا اوتخكيا في اليػاء التاريخية ومشيا شخق غخيبة ومخعبة كأكل جثث السػتى او دىديا 
 لتتمف بذكل شبيعي .

بذسػليتو لكافة السجاالت التي تتعمق الستسيد اإلسالمي لكغ األمخ مختمف في الجيغ 
بحياة السدمع وشخق معيذتو ، إذ وقف عمى األمػر الستعمقة بحياة السدمع حّتى بعج وفاتو ، 

وجشازتو، وشخيقة دفشو ، محجدًا بعس األمػر ومشيا كيفّية غدمو وتكفيشو وتػديعو مغ قبل أىمو، 
 .  الػاجب اّتباعيا عشج الجفغ ميسا كان محلبو أو عخقو أو جشدو

ىشاك تكخيع لإلندان مغ قبل االسالم تتجمى بصقػس وشخق خاصة في عسمية الجفغ ان 
مغ تغديل وتكفيغ ودفغ ، ولقج اشار القخآن الكخيع إلى أول عسمية دفغ لإلندان مغ خالل قرة 
اوالد ادم )عميو الدالم( قابيل وىابيل حيغ قتل احجىع االخخ وتحيَخ في عسمية مػاراة جثة أخيو 

الغخاب كسثال تػضيحي لكيفية دفغ السيت ومشح ذلظ العيج كانت الصخق السدتداغة فارسل هللا 
مغ قبل معطع الجيانات الدساوية وقدع كبيخ مغ الجيانات الػضعية ىي دفغ السيت تحت التخاب 

َبا ُقْخَباًنا َفُتُقبِّلَ  ِمْغ َأَحِجِىَسا َوَلْع ُيَتَقبَّْل ِمَغ اْْلََخِخ  قال تعالى ﴿ َواْتُل َعَمْيِيْع َنَبَأ اْبَشْي َآَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقخَّ
َأَنا ِبَباِسٍط َيِجَؼ ِإَلْيَظ  َقاَل أَلَْقُتَمشََّظ َقاَل ِإنََّسا َيَتَقبَُّل َّللاَُّ ِمَغ اْلُستَِّقيَغ  َلِئْغ َبَدْصَت ِإَليَّ َيَجَك ِلَتْقُتَمِشي َما

ِإنِّي ُأِريُج َأْن َتُبػَء ِبِإْثِسي َوِإْثِسَظ َفَتُكػَن ِمْغ َأْصَحاِب الشَّاِر  َعاَلِسيَغ أِلَْقُتَمَظ ِإنِّي َأَخاُف َّللاََّ َربَّ الْ 
َفَبَعَث َّللاَُّ  َفَصػََّعْت َلُو َنْفُدُو َقْتَل َأِخيِو َفَقَتَمُو َفَأْصَبَح ِمَغ اْلَخاِسِخيَغ  َوَذِلَظ َجَداُء الطَّاِلِسيَغ 
ْرِض ِلُيِخَيُو َكْيَف ُيَػاِرؼ َسْػَأَة َأِخيِو َقاَل َيا َوْيَمَتا أََعَجْدُت َأْن َأُكػَن ِمْثَل َىَحا ُغَخاًبا َيْبَحُث ِفي اأْلَ 

 .(ٔ)اْلُغَخاِب َفُأَواِرَؼ َسْػَأَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمَغ الشَّاِدِميَغ ﴾ 

وعمى ، (ٕ)بيشسا لجأت ديانات اخخػ الى احخاق جثة السيت واتباع شقػس اخخػ مختمفة 
ما يبجو ان في االسالم جخػ حخق بعس الجثث لحاالت صحية خاصة تسشع انتقال العجوػ عغ 
شخيق التخبة لسا في الذخز الستػفى مغ امخاض معجية ال تشتيي بجفشو في التخاب ولكغ 

 الصخيقة االسمع لسشع العجوػ ىػ حخق الجثة واخح رفاتيا بعج ذلظ ودفشو في التخاب .
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 ٜٕٔٓجاء نتيجة تجاعيات وباء كػرونا الحؼ انتذخ في نياية العام  ان دراسة السػضػع
م  ٕٕٓٓفي مجيشة اوىان الريشية ، ومغ ثع اعالن مشطسة الرحة العالسية في شيخ شباط عام 

كػنو جائحة عالسية ، وما خمفتو في بجاية االمخ مغ مذاكل تتعمق بصخق وكيفية دفغ السػتى اذ 
الػباء وكيفية التعامل مع مػتى ىحا الػباء بالصخق العادية لع تكغ ىشاك صػرة واضحة عغ 

والستعارف عمييا ومغ ىشا كانت الخغبة في االشالع تاريخيًا عمى السػضػعات الستعمقة بعسميات 
الجفغ والتعامل مع مػتى الصػاعيغ واالوبئة مغ خالل الشرػص التاريخية التي عخضت لتمظ 

 االحجاث .

سرصمحات سو الى ثالثة اقدام  تشاول القدع االول تعخيف بوتصمبت مادة البحث تقدي
وعخض بذكل مخترخ لسخاسيع تجييد ودفغ السيت في الذخيعة  البحث كالجفغ والػباء،

اسباب انتذار االوبئة ، اما القدع الثالث واالخيخ دار  االسالمية، في حيغ ناقر القدع الثاني
الوبئة عبخ الفتخات التاريخية التي تزسشتيا ىحه في مجسل جػانبو حػل شخق دفغ السػتى اثشاء ا

 الجراسة . 

  تعرينات بسرظمحات البح   -واًل :أ

 الدفن في المغة 

دفغ : الجفيغ : السجفػن ، و تجافغ القػم : دفغ بعزيع بعزا ، والجفغ : بئخ أو حػض 
 . (ٖ)أو مشيل سفت الخيح فيو التخاب فانجفغ ، وبئخ دفان ودفغ ، وجسع دفغ دفان 

  ،تحت األرض ، ودفغ السيت بأنو  االخفاء : الدتخ والسػاراة في حين  عرف الدفن ا ظالحًا    
 .(ٗ)وىػ وضعو في قبخ وإىالة التخاب عميو 

 الوبا  في المغة 

ميسػز : الصاعػن ، وىػ أيزا كل مخض عام ، وأرض وبئة ، إذا كثخ مخضيا ، وقج 
 . (٘)ة ، إذا كثخت أمخاضيااستػبأتيا . وقج وبؤت ) تػبؤ ( وباء
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وثسة مفخدة استخجمت قجيسا وال زالت تعخف حتى زمغ قخيب مخادفة لمػباء اال وىػ 

 .(ٙ)والصاعػن : السػت مغ الػباء ، والجسع الصػاعيغ  :الصاعػن 

 الوبا  ا ظالحًا :    

ُة عرفو االطبا  السدمسين ومشي  انن سيشا عمى انو )) َفَداد َجْػَىخ الَيَػاء الَِّحؼ ُىػ َمادَّ
وِح وَمَجُده، ولحلظ ال يسكغ حياة شيء مغ الحيػان بجون استشذاقو، وقخيب مغ ذلظ قػل  الخُّ
يب  بعزيع: الػباء يشذأ عغ فداد يعخض لجػىخ اليػاء بأسباب خبيثة سساوية أو أرضية، كالذُّ

 .(ٚ)الكثيخة((  والخجػم في آخخ الريف، والساء اْلسغ، والجيف

 .(8)بانو ىو الذ  ت شوع فيو األمراض وعرف الوبا      

لسرض معين، حي   كون  اما ال عرينات الحديثة لسرظمح الوبا  فيعرف بأنو حالة ان ذار 
عدد حاالت اإل ابة أكبر مسا ىو م وقع في مج سع محدد أو مداحة جغرافية معيشة أو موس  

حدث الوبا  في مشظ ة . وقد  مشظسة الرحة العالسية وف ا ل عريف أو مدة زمشية. وىذا
جغرافية محرورة أو  س د في عدة دول، وقد  د سر لعدة أ ام أو أسانيع، وربسا  د سر 

 . (ٜ)لدشوات

ومغ التعخيفات الستعمقة بالبحث تجييد السيت وىػ إعجاد ما يحتاج إليو مغ الغدل والكفغ 
 .(ٓٔ)وحفخ القبخ

 االسالم مراسي  وط وس تجييز السيا ودفشو في 

حطي االندان سػاء في حياتو ومساتو اىسية بالغة في الجيغ االسالمي ، ويتزح ذلظ مغ 
حجع ما ُصِشَف وُكِتَب مغ مػضػعات في مرشفات ديشية مغ كتب تفديخ وحجيث فرمت في 
مزاميغ وتذخيعات اسالمية تشاولت كل ما يتعمق بجدج السيت حتى مػارتو في الثخػ ، وما 

 تكفيغ وتجييد السيت واعجاده والرالة عميو وكيفية دفشو .   يدبقيا مغ عسميات غدل و 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/10/30/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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وسشاتي تباعًا وبذكل مخترخ الى السخاسيع الستبعة مغ قبل السدمسيغ وحدب ما شخعت 
 بو قػانيغ االسالم القجسية في التعامل مع جدج السيت وىي كاالتي : 

 غدل السيا وتكنيشو -1

، فكل السمل والصػائف االسالمية عمى (ٔٔ)يت مغ االمػر الػاجبة في االسالموغدل الس
اختالفيا تتفق عمى ضخورة تغديل السيت قبل تكفيشو ودفشو مدتثشية بعس الحاالت مغ الغدل 
مشيا الجدج الحؼ يتخػف مغ تحممو اثشاء الغدل ، وايزًا االجداد السقصعة وكحلظ الشاقمة لمعجوػ 

 .(ٕٔ)واالمخاض وحاالت اخخػ كثيخة 

ى غدمو اولياءه او ذوؼ القخبى مغ اىمو ان تػفخ ذلظ او مغ يأمخ وليو ويفزل ان يتػل
عالع بأحكام وضػابط التغديل مشيا السػاد السدتخجمة في التغديل  بتغديمو ، مع رفقة شخز

وشخيقة وضع الجدج مدتقبمة لمقبمة وكيفية غدل اعزاء الجدج بالتختيب وشخيقة صب الساء 
 .(ٖٔ)اثشاء عسمية الغدلعبارات وكمسات وما يخافقيا مغ 

 تكنين السيا  -2

وتتمػ عسمية غدل السيت تكفيشو وثسة شخوط حػل نػعية القساش مشيا ان التكػن  
كحلظ كيفية لف الكفغ وما يػضع مع الكفغ مغ لفيف الجخيج وغيخىا مغ الحشػط ،   ،محلبة

بالدػاد او يكتب عمييا  وبيشت الذخيعة االسالمية ما يكخه  في الكفغ والتكفيغ مشيا يكخه التكفيغ
 .(ٗٔ)ع السيت او برخه شيئا مغ الكافػربالدػاد وان يجعل في سس

  الة السيا  -3

ومغ اْلداب التي تدبق عسمية الجفغ الرالة عميو ، اما كيفيتيا فميذ في ىحه الرالة  
قخاءة ، وال ركػع ، وال سجػد ، بل دعاء واستغفار وىي خسذ تكبيخات يبجأ بيا بتكبيخة اإلحخام 

 .(٘ٔ)ويقخن الشية كحلظ بيا 
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 دفن السيا  -4

جخؼ عسمية الجفغ وفق احكام ويدبقيا حفخ القبخ وتييئة المحج لػضع السيت فيو ، وت
القبػر " يحسمو السذيعػن لو ، ومغ حسمو مشيع فيشبغي أن يبتجغ بحسمو مغ جانب مقجم الدخيخ 
األيسغ ، ثع يجور إلى الجانب األيدخ ويعػد إلى مقجمو األيسغ ... فإذا وصل بو إلى القبخ لع 

، ثع يشقمو إلى شفيخه في ثالث  يفجأه بو دفعة واحجة ، بل يزعو دونو قميال مسا يمي رجميو فيو
. ثع يشدل إليو أولى ت عمى جانب القبخ مسا يمي القبمةدفعات . فإن كان السيت امخأة وضع

ويتحفى ويحل أزراره ويكذف رأسو إال أن تكػن بو  أو مغ يأمخه الػلي بحلظ . ،الشاس بالسيت
ضخورة تسشعو مغ ذلظ فمو أن ال يكذفو ... ثع يأخح بخأس السيت وكتفيو مغ جية رجميو مغ 
القبخ ، ثع يدمو مغ سخيخه سال معتجال وال يشكذ رأسو في القبخ عشج إندالو إليو ، فإن كان امخأة 

 أخحىا عخضا ...

غ مدتكبال بػجيو القبمة في لحج أو شق والمحج أفزل ويحل ثع يزعو عمى جانبو األيس
 .(ٙٔ)عقج أكفانو ويكذف وجيو ويزع خجه عمى التخاب" 

 ومغ الصقػس اعاله  يتبيغ االتي :  

 قجسية الجفغ واىسيتو في االسالم لسا فيو مغ احكام وشخوط وضػابط شخعية . -ٔ
الصيارة والشطافة ضخورية سػاء لألحياء او االمػات ، وبحلظ تأكيج االسالم عمى العشاية  -ٕ

 باألمػر الرحية . 
ثسة حاالت مخضية تدتثشى مغ الغدل والتكفيغ تجشبًا النتقال السخض والعجوػ مغ االمػات  -ٖ

ئة الى االحياء ، وسشأتي الى تفاصيل ذلظ في مػضػع بحثشا حػل الجفغ في فتخات االوب
 وانتذارىا . 

 اسباب االوبئة: ثانياً 

ثسة امػر تعج مغ السدببات االساسية والعػامل السداعجة في حرػل وتفذي االوبئة يسكغ      
 تقديسيا الى قدسيغ 
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 عػامل شبيعية . -ٔ
 عػامل بذخية . -ٕ

 
 العوامل الظبيعية -1
تخػ اّن الخيح اذا تمػث اليػاء ، ففي رواية "لػال الخيح لحوػ الّشبات وفدجت االشياء أال  - أ

، والسخض لالصّحاء ، ويشيظ السخضى، ونقز الّثسار والبقػل ركجت ، كيف يحجث الكخب
 .(ٚٔ)ويحرل الػباء

لعسخان مػضحًا واضاف ابغ خمجون عمى فداد اليػاء أيزًا عامل الخشػبة وكثخة ا
كثخة ما يخالصو مغ وقػع الػباء وسببو في الغالب فداد اليػاء بكثخة العسخان لتاثيخاتيا بقػلو "

العفغ والخشػبات الفاسجة وإذا فدج اليػاء وىػ غحاء الخوح الحيػاني ومالبدو دائسا فيدخؼ الفداد 
إلى مداجو فإن كان الفداد قػيا وقع السخض في الخئة وىحه ىي الصػاعيغ وأمخاضيا ... وسبب 

 .  (ٛٔ)كثخة العفغ والخشػبات الفاسجة في ىحا كمو كثخة العسخان" 

مة االمصار : ان قمة االمصار وانتذار الجفاف اثخ كبيخ عمى الشطام البيئي اذ ان السصخ ق - ب
عشرخ ميع في تشكيو البيئة والتخمز مغ التمػث " والسصخ يجمػ كجورة اليػاء ، ويديل 

 . (ٜٔ)الػباء والعفػنة وما يقّل عمى االشجار
 عوامل بذرية : -2

 ومتعمقو بشطامو الحؼ ارتدسو لشفدو ومشيا : وىي عػامل تتعمق بفعل االندان     

 العامل االق راد  وتنذي السجاعات : - أ

فػقػع السجاعات وانتذارىا بيغ عامة الشاس ، نتيجة سػء السعيذة وتفذي الفقخ وسػء 
التغحية يجعل االندان عخضة لجسيع االمخاض نتيجة قمة مشاعتيا ، وىحا ما عدزتو التجارب 

 دائسا حرػل السجاعة مع انتذار وتفذي االوبئة . التاريخية التي تػافق 
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م( " وفييا اشتج الغالء ال سيسا بالعخاق ٜٔٗىـ/ٖٖٓومغ امثمة ذلظ ما وقع في سشة )  

السيتة وكثخ الػباء والسػت وبيع الخبد أربعة أرشال بقيخاشيغ صحيح أميخؼ وأكل الزعفاء 
وأكل الزعفاء  ان ارتفاع االسعار دفع الشاس مغ الصبقات الفقيخة الى اكل السيتة "  ،(ٕٓ)"جّجاً 

السيتة ، ودام الغالء وكثخ السػت ، وتقصعت الدبل وشغل الشاس بالسخض والفقخ ، وتخكػا دفغ 
 . (ٕٔ)السػتى

 اتباع نظام غذا ي غير  حي  - ب

وَأْكَثَخ ُأَناٌس في وشاىج ذلظ في احجػ الخوايات التي اكجت عمى سبب الصاعػن " 
الصاعػن مغ أشياء ال ُتْغِشيِيع، َوُأُمػٍر ال َتْعِشيِيع؛ مغ ذلظ استعسال مأكػالت وَقَػاِبس، وُمَخفَِّفات 

 (ٕٕ)وَحَػاِمس" 

 خمق بان ذار الناحذة نين الشاس سو  ال -ج
تعج مغ السدببات االساسية والعػامل السداعجة في حرػل وتفذي االوبئة : حيث عدػ 
خع والجيغ " أنَّ َسَبَب الصَّاُعػن ىػ ُضُيػر الَفَػاِحر والَسَعاِصي؛ َبل ُكلُّ ُمِريَبة َحَجَثت  أىل الذَّ

تقخآنية مشيا قػلو مدتشجيغ بحلظ عمى ماجاء في القخان الكخيع مغ آيا، (ٖٕ)َفِيي ِمغ َكْدب ابغ آدم"
، كسا ان في االقػام  (ٕٗ)تعالى: ))َوَما َأَصاَبُكْع ِمْغ ُمِريَبٍة َفِبَسا َكَدَبْت َأْيِجيُكْع َوَيْعُفػ َعْغ َكِثيٍخ((

إذ ان الغاية الدابقة التي نالتيا العقػبات االليية كان نتيجة سػء الخمق كسا حرل مع قػم لػط 
ية السجتسع مغ امخاضو وسمػكياتو الالخالقية كسحاولة العبث مغ اندال العقػبة وىالكيع لحسا

بالخمق البذخؼ ، وتغييخ الدشغ الكػنية بتصبيع امػر ال تتشاسب والشػع االنداني ومخالف لجورة 
الحياة الصبيعية وىحا ما حاول انتياجو قػم لػط ، باتخاذ مراحبة الخجال مغ دون الشداء والحؼ 

 .  الدشغ الكػنية والعبث بالشػع االندانيفيو تغييخ وخخوج صخيح عغ 
ومغ االحاديث الشبػية قػلو )صمى هللا عميو والو وسمع( "لع تطيخ الفاحذة في قػم حتى 

 .(ٕ٘)تعمغ إال فذا فييع الصاعػن واألوجاع التي لع تكغ في أسالفيع " 
 السد مزمات الرحية لمدفن 

وندتشتج مغ احاديث ال بيت الشبػة )عمييع الدالم( اىسية الجفغ وكػنو مغ الزخوريات 
ففي رواية عغ اإلمام عمي بغ مػسى الخضا )عميو الدالم( انو قال " إنسا أمخ بجفغ السيت لئال 
يطيخ الشاس عمى فداد جدجه ، وقبح مشطخه ، وتغيخ رائحتو ، وال يتأذػ األحياء بخيحو ، وبسا 

عميو مغ اْلفة والفداد ، وليكػن مدتػرا عغ األولياء ، واألعجاء ، فال يذست عجوه ، وال يجخل 
 .(ٕٙ)يحدن صجيقو " 
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ومغ الخواية اعاله ندتخمز اسباب الجفغ واالمػر الػاجب اتباعيا لتحقيق نطام بيئي 
 صحي مشيا  .

الرحخاء لزسان وجب ان تكػن السقابخ بعيجة عغ االحياء الدكشية اؼ في اشخافيا او في  -ٔ
الجانب الرحي لسا تشذخه جثث السػتى مغ روائح تؤدؼ الى فداد اليػاء عشج مدشذكيو مغ 

 االحياء وىي معدزة لطيػر اْلفات واالمخاض .
 التأكيج عمى حخمة السيت بالحفاظ عمى جثتو وستخىا . -ٕ
 مػاراة الجثة وعجم ابخازىا لكبح السشطخ بعج تغييخ الذكل .  -ٖ

سية الجفغ في االسالم وبعس الجيانات في كافة الطخوف وحتى في ومغ ذلظ تطيخ اى
 االوبئة والتي تدتمدم االتي : 

تحجيج نػع السخض ونتائجو لبيان الصخيقة السثمى لعسمية الجفغ ، احيانا يدتػجب عجم  -ٔ
السالمدة السباشخة لمجثة وانسا يػضع عازل لحلظ ، واحيانا تتصمب بعس االمخاض السعجية 

 دون تغديل .  حخق الجثة
استخجام انػاع معيشة مغ السعقسات تجشبا لمعجوػ او رش السيت ببعس السداحيق والبػدرات  -ٕ

 الصيبة السعقسة التي تسشع انتقال السخض .
ان جثة السيت بحج ذاتيا تحسل السخض حتى وان كان السيت صحيحا وغيخ مػبػء ، وقج  -ٖ

أمخ مغ يغدل السيت بالغدل لعمة  وصف االمام الخضا عميو الدالم ذلظ قائاًل " انسا
 .(ٕٚ)الصيارة مسا أصابو مغ نزح السيت الن السيت إذا خخج مشو الخوح بقي مشو أكثخ آفتو"

 طرق الدفن زمن االوبئة  -ثالثًا :

ان الطخوف االستثشائية التي سادت وقت حجوث الػباء االثخ في اتباع شخق مختمفة لجفغ 
  -السػتى اشارت الييا الشرػص التاريخية عشج ارتفاع حريمة السػتى تسثمت باالتي :
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 ترك الجث  في البيوت   -1

ومغ ضسغ االجخاءات االضصخارية نتيجة تفذي الػباء ومػت الكثيخيغ وعجد الجفانيغ 
والشاس عغ دفغ السػتى تخك السػتى في بيػتيع ، وىحا ما وقع عشج حرػل الصاعػن الجارف 

م( فكان أىل الجار يسػتػن عغ آخخىع ال يججون مغ يجفشيع ، وأميخ ٛٛٙىـ /ٜٙبالبرخة سشة )
 .(ٕٛ)غ عبيج هللا بغ معسخ بيا ، استعسمو عمييا مرعب البرخة يػمئح عسخ ب

وفي رواية اخخػ ترف الصاعػن الجارف )لسا وقع الصاعػن الجارف بالبرخة وذىب       
الشاس فيو وعجدوا عغ مػتاىع وكانت الدباع تجخل البيػت فتريب مغ السػتى وذلظ سشة 

جارية مغ بشي عجل ومات أىميا  سبعيغ أيام مرعب وكان يسػت في اليػم سبعػن ألفا فبقيت
 جسيعا فدسعت عػاء الحئب فقالت :

 د ندا لياتتتتتثك الذ  قتتتىم  أن      ***      رهتحتتشاد  بدتتتتتتتتأال أييا الذ ب الس       
     بقية قوم أورثوا في السباكيا      ***        وإنشيتتسا ولتتتتتد ي تي أن قتتتتندا ل       
 (29)وي بعشي من بعد من يان تاليا      ***     وال ضير أني سوف أتبع من مزى       

 
ولع يكتف الشاس بتخك الجثث في البيػت وانسا اضصخوا الى اغالق الجور عمى اىالييا 

لكثخة السػتى وعجد الجفانيغ عغ دفشيع بالجسمة ، االثخ في غمق ابػاب وشبابيظ  -مغ السػتى :
 وفتحات تمظ السشازل التي مات اىميا فييا . 

يع الحؼ مات اىمو بالجارف ومغ الخوايات التاريخية ما ذكختو السرادر في قرة الخض
فأرضعتو كمبة  ، وممخز ىحه الحادثة)) اّن الصاعػن الجارف ، أتى عمى أىل دار ، فمع يذّظ 
أحج مغ أىل السحمَّة ، أّنو لع يبق فييا صغيخ وال كبيخ ، وكان قج بقي في الجار صبّي رضيع 

ب الجار فدّجوه . فمسا كان صغيخ ، يحبػ وال يقػم ، فعسج مغ بقي مغ أىل تمظ السحمة ، إلى با
بعج ذلظ بأشيخ ، تحّػل إلييا بعس ورثة القػم ، فمسا فتح الباب ، وأفزي إلى عخصة الجار ، 
إذا ىػ بربّي يمعب مع جخو كمبة كانت ألصحاب الجار ، فمسا رآىا الربّي حبا إلييا ، فأمكشتو 

شتج جػعو ، ورأػ جخو الكمبة مغ لبشيا . فعمسػا أّن الربي بقي في الجار ، وصار مشديا ، وا
 .(ٖٓ)يخضع ، فعصف عمييا ، فمسا سقتو مّخة ، أدامت لو ، وأدام ليا الصمب(( 
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  دفن اكثر من ميا في قبر واحد  -2

م( وفييا كان الػباء ٖٜٔىـ/ ٜٖٔاذ نقمت السرادر التاريخية ضسغ احجاث سشة ) 
 .(ٖٔ)السفخط ببغجاد ، حتى كان يجفغ في القبخ الػاحج جساعة 

ولقج اباحت الذخيعة االسالمية ذلظ في الطخوف االستثشائية كسا فعل الخسػل ) صمى هللا       
عميو والو وسمع( يػم احج  " لسا اشتج عمييع الحفخ ككل إندان وكانػا قج مديع القخح قال ليع 

، (ٕٖ)االثشيغ والثالثة في قبخ واحج وقجمػا أكثخىع قخآنا "  احفخوا وأعسقػا ووسعػا وادفشػا وادفشػا))
إذ اشتكى إلى رسػل هللا صمى هللا عميو والو سمع مغ كثخة الجخاحات التي اصابتيع في السعخكة 

، كسا اشخكػا في الكفغ " ...وكفغ (ٖٖ)فأمخىع بتػسيع الحفخ ودفغ اثشيغ او ثالثة في قبخ واحج 
 (ٖٗ)ػب الػاحج"الخجميغ والثالثة في الث

اذ اشارت السرادر ضسغ  -: انرراف الشاس عن امور الحياة واالى سام ندفن السوتى -ٖ
م( " وفييا كان غالء شجيج بخخاسان ، ووقع بيا فشاء كثيخ ، ٖٜٗىـ /ٖٕٖحػادث  سشة )

 .(ٖ٘)بحيث كان ييسيع أمخ دفغ السػتى" 
 ه نشندو حنر االندان قبر  -ٗ

واتخح بعس العمساء مغ الرالحيغ تييئة قبػرىع وتالوة القخآن وقخاءة االدعية فييا تجيدا 
وايسانا بػقػع السػت ، ومغ امثمة ذلظ انو لسا وقع الصاعػن الجارف حفخ أيػب بغ بذيخ لشفدو 

، ولعل ذلظ راجع ايزا لتفذي السخض وعجد (ٖٙ)قبخا ، وقخأ فيو القخآن ، فمسا مات دفغ فيو 
 اس عغ الجفغ ، فاتجو بعس الرالحيغ الى حفخ قبػرىع .الش
 االضظرار الى ترك الجث  في العرا  لكثرتي   : -5

اذ عجد الشاس عغ دفغ السػتى لكثختيع لحا اضصخوا لتخك الجثث في العخاء عخضة 
م( ورد ٜٓٓ/ٕٛٛاذا اشارت بعس الخوايات التاريخية إلى أنو انو في سشة )  -لمحيػانات :

قػع الػباء بآذربيجان ، فسات بو خمق كثيخ إلى أن فقج الشاس ما يكفشػن بو السػتى ، الخبخ "بػ 
وكفشػا في األكدية والجمػد والمبػد ] ثع صاروا [ إلى أن لع يججوا مغ يجفغ السػتى ، فكانػا 

 .(ٖٚ)" يتخكػنيع في الصخق عمى حاليع 
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م( ما حرل في بغجاد ما نرو " وقج نرف ٜٔٗىـ /ٖٖٓوورد ضسغ احجاث سشة )

ربيع األول ... وأكل الزعفاء السيتة ، ودام الغالء وكثخ السػت ، وتقصعت الدبل وشغل الشاس 
 .(ٖٛ)بالسخض والفقخ ، وتخكػا دفغ السػتى 

الكالب والدشانيخ م( "اشتج الغالء ببغجاد حتى أكل الشاس السيتة و ٜ٘ٗىـ/ ٖٖٗوفي سشة )
وأخح بعزيع ومعو صبي قج شػاه ليأكمو ... فمحق الشاس أمخاض وأورام في أحذائيع وكثخ فييع 

 .(ٜٖ)السػت حتى عجد الشاس عغ دفغ السػتى فكانت الكالب تأكل لحػميع" 

 قمة الدفانين  -6
لػباء ومغ الذػاىج التاريخية في اعاله والسيسا في العجد عغ دفغ الشاس لمسػتى وتفذي ا

وكثخة السػتى ، مع  قمة الجفانييغ ، وىحا بالفعل ما حرل في الصاعػن الجارف في البرخة 
الحؼ اودػ بحياة الكثيخيغ مع قمة الجفانييغ ، مسا اضصخ عبيج هللا بغ عبيج هللا بغ معسخ التيسي 

حسمػىا إلى والي البرخة حيغ ماتت والجه لع يججوا مغ يحسميا " ...استأجخوا ليا أربعة أعالج ف
 (ٓٗ)"حفختيا ، وىػ األميخ يػمئح

فكثخة السػتى اثخ عمى عسميات الجفغ وقمتيع ففي رواية ذكخت ان "  وقػع ىحا الصاعػن 
أربعة أيام ، فسات في اليػم األول سبعػن ألفا ، وفي اليػم الثاني واحج وسبعػن ألفا ، وفي اليػم 

 .(ٔٗ)الثالث ثالثة وسبعػن ألفا ، وأصبح الشاس في اليػم الخابع مػتى ] إال قميال مغ [  اْلحاد 

 الدعا  لمسوتى
: " لّسا كان زمغ الصاعػن كان رجل يختمف إلى الجبانة فيذيج (ٕٗ)قال بذخ بغ مشرػر

آنذ هللا وحذتكع، ورحع غخبتكع، »الجشائد فيرمى عمييع، وإذا أمدى  وقف عمى السقابخ فقال: 
، ال يديج عمى ىحه الكمسات.. قال الخجل: فأمديت ذات « وتجاوز عغ سّيئاتكع، وقبل حدشاتكع

لسقابخ فأدعػ بسا كشت أدعػ بو، فبيشسا أنا نائع إذا بخمق كثيخ ليمة فانرخفت إلى أىمى ولع آت ا
قج جاءونى، فقمت: مغ أنتع؟ وما حاجتكع؟ قالػا: إنظ كشت تجعػ فى كل يػم عشج انرخافظ إلى 

 .(ٖٗ)فإنى أعػد. فسا تخكتيغ بعج"  أىمظ بجعػات دعػت لشا بيا.. قمت:
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 الخاتسة
  -لقج وقف الباحث عمى جسمة مغ الشتائج مغ اىسيا :    

عشاية االسالم بصخق الجفغ الدميسة واثارىا االيجابية في الحفاظ عمى صحة السجتسع  -ٔ
 وارواح البذخية . كػن السػراة والجفغ تسشع حجوث كثيخ مغ االفات واالمخاض . 

، اذ انو في احيان كثخ تكػن سببًا لتفذي السخض  ارتباط الفقخ والسجاعة باالوبئة -ٕ
 الضصخار الشاس اكل السيتة والجيفة وما سػاىا مغ السزخات عمى الرحة . 

ثسة حالة استثشائية نتيجة تفذي الػباء اضصخ الشاس فييا عمى اعتساد شخيقة دفغ اكثخ  -ٖ
 مغ ميت في قبخ او حفخة واحجة .

حيان عغ دفغ السػتى والمجػء الى شخق متعجدة بيشت الخوايات التاريخية في بعس اال -ٗ
مشيا تخك الجثث في العخاء واحيانًا في السشازل واالكتفاء بدج تمظ البيػت نتيجة فتظ 

 السخض بارواح الكثيخيغ ونقز الجفانيغ والستكفميغ بعسميات الجفغ . 
 . تػصل العجيج مغ عمساء السدمسيغ الى بعس االسباب العمسية السؤدية لالوبئة  -٘
لع تخل الخواية التاريخية مغ االمثمة عمى الذػاىج االندانية والتالحع االجتساعي زمغ  -ٙ

الػباء ، مشيا االدعية لمسػتى وانذغال الشاس بالجفغ وغيخىا مغ االمػر التي تعصي 
 صػرة التخاحع االنداني . 

 عشاية االسالم بالجانب الرحي ويمحع ذلظ مغ التاكيج عمى بعس االمػر الػاجب -ٚ
اتباعيا في الغدل والتكفيغ ، مع التاكيج عمى تجشب السححورات واخح الحيصة والححر 

 ابان الطخوف والحاالت االستثشائية . 
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ك اب )شنا  ال مب السحزون في نيان ما ي عمق بالظاعون/مخظو ( لم اضي  ند دمحم ال رشي 
 ىت(780)ت بعد 

 
 الساعون في فزل الظاعون النن حجر العد النيمخظوطة ي اب نذل               
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 ىوامش البح  

 .  ٖٔالى اية  ٕٚسػرة السائجة ، مغ اية  (ٔ)

 .  ٖٕٙالحسيخؼ ، الخوض السعصار ،  (ٕ)

 .  ٓ٘/ٛالفخاىيجؼ ، العيغ ،  (ٖ)

 . ٜٛٔاحسج فتح هللا ، معجع الفاظ الفقو الجعفخؼ ،  (ٗ)

 .  ٛٔٗ/ٛالفخاىيجؼ ، العيغ ،  (٘)

 .  ٕٛ٘ٔ/ٙالجػىخؼ ، الرحاح ،  (ٙ)

ىـ(، ما يفعمو  ٖٖٓٔمخعي بغ يػسف بغ أبى بكخ بغ أحسج الكخمى السقجسي الحشبمى )الستػفى:  (ٚ)

 . ٖٛاألشباء والجاعػن بجفع شخ الصاعػن ، 

 .   ٙ/ٕابغ تغخؼ بخدػ ، الشجػم الداىخة .  (ٛ)

 مشطسة الرحة العالسية مػقع (ٜ)

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia 

healthmedicine/ٕٓٔٗ/ٛ/ٔٓ/%Dٛ%Aٚ%Dٜ%ٛٗ%Dٜ%ٛٛ%Dٛ%Aٛ%Dٛ%A

ٚ%Dٛ%Aٔ 

 .  ٕٙٛ/ٕالمذيخ االنرارؼ ، السكاسب ،  (ٓٔ)

 .  ٗٚٔ/ٔ؛ الذيخ الصػسي ، السبدػط ،  ٔٛٔ،  ٕٛبابػيو القسي ، فقو الخضا ، ابغ  (ٔٔ)

؛ السحقق الحمي ،  ٖٙ- ٔٙ؛ الرجوق ، السقشع ،  ٘ٚٔابغ بابػيو القسي ، فقو الخضا ،  (ٕٔ)

 . ٙٔٔ/ٔ؛ العالمة الحمي ، تحخيخ االحكام ،  ٖٚٔ/ٔالسعتبخ ، 

؛  ٙٓٔ؛ اليجاية ،  ٛ٘؛ الرجوق ، السقشع ،  ٚٙٔ – ٙٙٔابغ بابػيو القسي ، فقو الخضا ،  (ٖٔ)

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia


                                                                     

 276 (2021 حزيران) الثالثون العدد  مجمة دراسات تاريخية

 نزال دمحم قسبر            م.د. ذير  عواد  اسرد. .م.أ

 .    ٗٚٔ/ٔالذيخ الصػسي ، السبدػط ، 

؛ الكاشاني ،  ٓٛٔ-ٜٚٔ/ٔ؛ ابغ فيج الحمي ، السيحب البارع ،  ٜٚٔالشػوؼ ، السجسػع ، (ٗٔ)

 .  ٗٙٔ/ٕمفاتيح الذخائع ، 

  ٖٓٔ،  ٕٛٔ/ٔالقاضي ابغ البخاج ، السيحب ، (٘ٔ)

 .  ٖٙ-ٕٙالبخاج ، السيحب ، القاضي ابغ (ٙٔ)

 .  ٚٗابغ فشجق البييقي ، معارج نيج البالغة ، ( ٚٔ)

 .  ٕٖٓ/ٔالعبخ ، ( ٛٔ)

 .  ٛ٘ابغ فشجق البييقي ، معارج نيج البالغة ، (ٜٔ)

 . . ٜٖٔ/ٛابغ االثيخ ، الكامل ، ( ٕٓ)

 .  ٕٕٛ/ ٔٔابغ كثيخ ، البجاية والشياية ،  (ٕٔ)

 .  ٖٙالكخمي ، ما يفعمو االشباء والجاعػن ، ( ٕٕ)

 .  ٜٖالكخمي ، ما يفعمو االشباء والجاعػن ،  (ٖٕ)

 .  ٖٓسػرة الذػرػ ، ايو  (ٕٗ)

، ؛ ابغ عبج البخ، االستحكار ٓٗ٘/ٗشيدابػرؼ ، ؛ الحاكع ال ٕٙ/٘الصبخاني ، السعجع االوسط ،  (ٕ٘)

٘/ٜٗ . 

؛ الكمبكايكاني ، كتاب  ٕٙٛ/ٔ؛ عمل الذخائع ،  ٕٔٔ/ٕ، الذيخ الرجوق ، عيػن اخبار الخضا  (ٕٙ)

 .  ٘ٔٔ/ٔ؛ مغشية ، فقو االمام جعفخ الرادق ،  ٕ٘ٔالصيارة ، 

 .  ٖٓٓ؛ االممي ، مرباح اليجػ ،  ٕٔٔ/ٕالذيخ الرجوق ، عيػن اخبار الخضا ، ( ٕٚ)

 .  ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٓٔ؛ حديغ الذاكخؼ ، االعالم ،  ٕٚٗ/٘البالذرؼ ، انداب االشخاف ، ( ٕٛ)

 .  ٕٙٔ/ٙ؛ ابغ عبج البخ ، التسييج ،  ٛ٘ابغ ابي الجنيا ، االعتبار ، ( ٜٕ)
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 .  ٗ٘ٔ/ٗالتشػخي ، نذػار السحاضخة ، ( ٖٓ)

 .  ٖٜٕ/ٖٕالحىبي ، تاريخ السالم ، ( ٖٔ)

 ؛  ٙ٘ٔ/٘ابغ عبج البخ ، االستحكار ، ( ٕٖ)

؛ البييقي ، الدشغ  ٖ٘ٙ/ٔ،السدتجرك ، ، الشيدابػرؼ  ٕٛٔ/ٖالتخمحؼ ، سشغ التخمحؼ ، ( ٖٖ)

 . ٗ٘ٔ/ٛ؛ العيشي ، عسجة القارؼء، ٖٔٗ/ٖ ،الكبخػ 

 .  ٔٔ/ٗ؛ ؛ البييقي ، الدشغ الكبخػ ،  ٖ٘ٙ/ٔالشيدابػرؼ ،السدتجرك ، ( ٖٗ)

 .  ٕٙٓ/ٔٔابغ كثيخ ، البجاية والشياية ،  (ٖ٘)

 .  ٕٖٔمغمصاؼ ، اكسال تيحيب الكسال ، ( ٖٙ)

؛ ابغ االثيخ ، الكامل ،  ٙٔٗ/ٕٔ؛ ابغ الجػزؼ ، السشتطع ، ٕ٘ٓ/ٛريخ الخسل ، الصبخؼ ، تا (ٖٚ)

 .  ٜٙ/ٔٔابغ كثيخ ، البجاية والشياية ، ؛  ٜٓ٘/ٚ

 . ٕٕٛ/ ٔٔابغ كثيخ ، البجاية والشياية ، ( ٖٛ)

 .  ٘ٙٗ/ٛابغ االثيخ ، الكامل في التاريخ ، ( ٜٖ)

 .  ٙٚٗ/ٗ؛ الصبخؼ ، تاريخ الخسل ،  ٕٚٗ/٘البالذرؼ ، انداب االشخاف ، ( ٓٗ)

 .  ٕٙ-ٕ٘/ٙابغ الجػزؼ ، السشتطع ، ( ٔٗ)

األزد ؼ ابػ دمحم ، محجث برخؼ ، مات سشة  بذخ بغ مشرػر : بذخ بغ مشرػر الدميسي( ٕٗ)

 .  ٗٛ/ٕم( يشطخ: البخارؼ ، التاريخ الكبيخ، ٕٙٚىـ/ ٛٓٔ)

 .  ٚٗ/ٔالذارعي الذافي ، مخشج الدوار ، (ٖٗ)
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 قا سة السرادر والسراجع
 ال ران الكري   -
 السرادر االولية  -

  ابغ األثيخ: عد الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ أبي الكخم دمحم بغ دمحم بغ عبج الكخيع بغ عبج الػاحج
 م( . ٕٖٕٔىـ/ٖٓٙالذيباني )ت 

 م .ٜ٘ٙٔىـ/ ٖ٘ٛٔدار بيخوت لمصباعة والشذخ ،  -دار صادر الكامل في التاريخ ، -ٔ

  م(ٜٓٗىـ/ ٜٕٖ: عمي بغ بابػيو القسي)تابغ بابػيو القسي 
.   ل ٙٓٗٔقع السذخفة ،  -فقو الخضا ، تح : مؤسدة آل البيت ) عمييع الدالم ( إلحياء التخاث  -ٕ

 . ٔق ، ط
  م ( ٜٙٛىـ /  ٕٙ٘البخارؼ ، أبػ عبج هللا دمحم بغ إسساعيل ) ت 

 ديار بكخ ، د.ت . –التاريخ الكبيخ ، تخكيا  -ٖ
 م( ٛٛٓٔىـ/ٔٛٗابغ البخاج : القاضي عبج العديد بغ البخاج الصخابمدي )ت 

 ىـ. ٙٓٗٔايخان ،  –السيحب ، قع  -ٗ
  م ( ٕٜٛىـ /  ٜٕٚالبالذرؼ : أحسج بغ يحيى بغ جابخ ) ت 

ىـ /  ٚٔٗٔدار الفكخ ،  -، بيخوت  ٔانداب األشخاف، تح: سييل زكار ورياض زركمي ، ط -٘
 م.ٜٜٙٔ

 م(٘ٙٓٔىـ/ٛ٘ٗالبييقي : احسج بغ الحديغ )ت 
 الدشغ الكبخػ ، دار الفكخ ، د.ت .  -ٙ

 م(  ٕٜٛىـ / ٜٕٚالتخمحؼ : أبػ عيدى دمحم بغ عيدى )ت 
 م.  ٖٜٛٔبيخوت ،  ٕسشغ التخمحؼ ، تح: عبج الػىاب عبج المصيف ، ط -ٚ

 : م( ٜٙٗٔ/ ل ٗٚٛجسال الجيغ أبي السحاسغ يػسف )ت  ابغ تغخػ بخدػ 
 مرخ ، د.ت .  –الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة ، مصابع كدتاتدػماس وشخكاه  -ٛ

  م( ٜٜ٘/ لٖٛٗالتشػخي : أبػ عمي الُسحّدغ بغ عمي التشػخي )ت 
 م .ٜٔٚٔىـ/ٜٖٔٔالسحاضخة وأخبار السحاكخة ، تح : عبػد الذالجي الحامي ،  نذػار -ٜ
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  : م ( ٕٓٓٔىـ/ٜٚ٘ت أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمحم ابغ الجػزؼ 

  ،، تح : دمحم عبج القادر عصا ومرصفى عبج القادر عصا  راجعو وصححو السشتطع في تاريخ األمع -ٓٔ
 م ٕٜٜٔىـ /  ٕٔٗٔلبشان ،   –بيخوت  -، دار الكتب العمسية  ٔنعيع زرزور ، ط

  م( .ٕٓٓٔىـ/  ٖٜٖالجػىخؼ: إسساعيل بغ حساد الجػىخؼ )ت 
لبشان ،  –بيخوت  –، دار لعمع لمسالييغ  ٗالرحاح ، تح : أحسج عبج الغفػر عصار ، ط -ٔٔ

 م .  ٜٚٛٔىـ/ٚٓٗٔ

  م(ٗٔٓٔىـ/٘ٓٗالحاكع الشيدابػرؼ : أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا )ت 
 السدتجرك عمى الرحيحيغ ، تح : يػسف عبج الخحسغ السخعذمي ، بيخوت ، د.ت .  -ٕٔ

  م(ٜٗٗٔىـ/ ٜٓٓعبج السشعع )ت الحسيخؼ : دمحم بغ 
 م. ٜٗٛٔ، بيخوت ،  ٕالخوض السعصار في خبخ األقصار، تح : احدان عباس ، ط -ٖٔ

  ابغ خمجون : عبج الخحسغ بغ دمحم بغ الحدغ بغ دمحم بغ جابخ بغ دمحم بغ إبخاليع بغ عبج
 م( .٘ٓٗٔىـ/ ٛٓٛالخحسغ )ت 

العبخ وديػان السبتجأ والخبخ في أيام العخب والعجع والبخبخ ، ومغ عاصخىع مغ ذوؼ الدمصان  -ٗٔ
 لبشان، د.ت –بيخوت  -، دار إحياء التخاث العخبي  ٗاألكبخ ، ط

  م(ٜٗٛ/ٕٔٛابغ أبي الجنيا القخشي البغجادؼ ، أبػ بكخ عبج هللا بغ دمحم بغ عبيج )ت 
 م. ٖٜٜٔ،عسان، ٔكتاب االعتبار وأعقاب الدخور واألحدان ، تح : نجع عبج الخحسغ ، ط -٘ٔ

 م( . ٖٚٗٔىـ /ٛٗٚالحىبي : أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثسان بغ قايساز )ت 
/ هٜٓٗٔبيخوت ،  –، دار الكتاب العخبي  ٕتاريخ اإلسالم ، تح : عسخ عبج الدالم تجمخؼ ، ط -ٙٔ

 م . ٜٜٛٔ
 (ٕٛٔٔىـ/٘ٔٙالذافعي : أبػ دمحم بغ عبج الخحسغ )ت  الذارعي 

 ىـ. ٘ٔٗٔ، القاىخة ،  ٔمخشج الدوار إلى قبػر األبخار ، ط-ٚٔ
  م( ٜٜٔىـ/ ٖٔٛالرجوق : أبػ جعفخ الرجوق دمحم بغ عمي بغ الحديغ ابغ بابػيو القسي )ت 

 .  مٜٙٙٔالشجف االشخف ،  – الحيجرية: الديج دمحم صادق بحخ العمػم ، السكتبة عمل الذخائع، تح -ٛٔ
 –بيخوت  -، مصبعة مؤسدة األعمسي  ٔعيػن أخبار الخضا ، تح: الذيخ حديغ األعمسي ، ط -ٜٔ

 م . ٜٗٛٔىـ/ ٗٓٗٔلبشان ، 

http://islamstory.com/ar/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
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قع ،  –عميو الدالم ، مصبعة اعتساد  -السقشع ، تح : لجشة التحقيق التابعة لسؤسدة اإلمام اليادؼ  -ٕٓ
  ل ٘ٔٗٔ

قع .  -، اعتساد  ٔاألصػل والفخوع ، تح : مؤسدة اإلمام اليادؼ عميو الدالم ، طاليجاية في  -ٕٔ
 .  ل ٛٔٗٔ

  م(ٜٓٚىـ/ٖٓٙالصبخاني : أبي القاسع سميسان بغ أحسج الصبخاني)ت 
 م . ٜٜ٘ٔالسعجع االوسط ، دار الحخميغ لمصباعة والشذخ ،  -ٕٕ

 م( . ٕٕٜىـ/ٖٓٔالصبخؼ : أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ )ت 
، مصبعة " بخيل " بسجيشة  ٗاريخ الخسل والسمػك ، راجعو وصححو وضبصو نخبة مغ العمساء ، طت -ٖٕ

 م .  ٖٜٛٔىـ /  ٖٓٗٔليجن ، 
 : الصػسي 
 م(، ٚٙٓٔىـ/ ٓٙٗالسبدػط ، أبػ جعفخ دمحم بغ الحدغ بغ عمي الصػسي )ت 

 .  ٖٚٛٔخان ، شي –السبدػط في فقو اإلمامية ، تح :الديج دمحم تقي الكذفي ، الحيجرية  -ٕٗ
  ابغ عبج البخ : أبػ عسخ يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ بغ عاصع الشسخؼ القخشبي

 م( ٓٚٓٔىــ/ٖٙٗ)ت 
 م .  ٕٓٓٓبيخوت ،  –، دار الكتب العمسية  ٔاالستحكار ، تح: سالع دمحم عصا ، ط -ٕ٘
 م.ٖٚٛٔالبكخؼ ، السغخب ، دمحم عبج الكبيخ  التسييج ، تح: مرصفى بغ أحسج العمػؼ , -ٕٙ

 م( .٘ٚٔٔىـ/ٔٚ٘ابغ عداكخ : أبػ القاسع عمي بغ الحدغ )ت 
 م.ٜٜ٘ٔ/   ل ٘ٔٗٔلبشان ،  –بيخوت  –تاريخ مجيشة دمذق ، تح : عمي شيخؼ ، دار الفكخ  -ٕٚ

  م( ٕٖ٘ٔىـ / ٕٙٚالعاّلمة الحّمي : )ت 
،مصبعة  ٔ، تح : الذيخ إبخاليع البيادرؼ ، ط تحخيخ األحكام الذخعية ، عمى محىب اإلمامية -ٕٛ

  ل ٕٓٗٔقع  ،  –اعتساد 
 م( ٔ٘ٗٔىـ /  ٘٘ٛالعيشي : محسػد بغ أحسج بغ مػسى )ت 

 بيخوت ، د.ت .  -عسجة القارؼء ، دار احياء التخاث العخبي  -ٜٕ

 ( ٜٔٚىـ / ٘ٚٔالفخاىيجؼ : ابػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ. )م 

 .مٜٛٛٔ/  لٛٓٗٔلبشان ،  –بيخوت  -،مؤسدة األعمسي  ٔالعيغ ، تح : ميجػ السخدومي ، ط -ٖٓ
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 دفن السوتى زمن االوبئة   
  م( ٜٙٔٔىـ/٘ٙ٘ابغ فشجق البييقي : ضييخ الجيغ أبي الحدغ عمّي بغ زيج )ت 

 ىـ . ٜٓٗٔقع ،  –، مصبعة بيسغ  ٔمعارج نيج البالغة ، تح : محّسج تقي دانذپژوه ، ط-ٖٔ

 م(ٖٚٗٔ/ ل ٔٗٛيغ أبي العباس أحسج بغ دمحم بغ فيج الحمي ) ت ابغ فيج الحمي : جسال الج 

السيحب البارع في شخح السخترخ الشافع ،  تح: الذيخ مجتبى العخاقي ، مؤسدة الشذخ اإلسالمي  -ٕٖ
 .   ل ٚٓٗٔالتابعة لجساعة السجرسيغ بقع السذخفة ،

  م(ٓٛٙٔ/ ل ٜٔٓٔالكاشاني : دمحم محدغ الفيس الكاشاني )ت 

 ىـ . ٔٓٗٔقع ،  –مفاتيح الذخائع  ، تح : الديج ميجؼ رجائي ، مصبعة الخيام  -ٖٖ

  (. مٕٖٚٔىـ/ٗٚٚ: أبػ الفجاء إسساعيل بغ كثيخ الجمذقي )ت ابغ كثيخ 

 .  مٜٜٚٔىـ/ٚٔٗٔ، دار ىجخ ،   ٔالبجاية والشياية ، تح : عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي ، ط-ٖٗ

 م(ٕٚٚٔ/  ل ٙٚٙالقاسع جعفخ بغ الحدغ )ت السحقق الحمي : نجع الجيغ أبي 

 . ٖٗٙٔالسعتبخفي شخح السخترخ، مؤسدة سيج الذيجاء ) ع ( ت قع ،-ٖ٘

  م(ٖٓٙٔ/ ل ٕٙٚمغمصاؼ : عالء الجيغ ابغ قميج بغ عبج هللا البكچخؼ الحشفي )ت 

الفاروق  ٔإكسال تيحيب الكسال في أسساء الخجال ، تح : أبػ عبج الخحسغ عادل بغ دمحم ، ط-ٖٙ
 م .ٕٔٓٓالقاىخة ،  -الحجيثة لمصباعة والشذخ

  م(ٕٚٚٔىـ/ٙٚٙالشػوؼ :)ت 

 م. ٜٚٛٔبيخوت ،  –شخح صحيح مدمع ،دار الكتاب العخبي -ٖٚ

 السجسػع ،دار الفكخ ، د.ت . -ٖٛ

 : م( . ٕٕٛٔىـ/ٕٙٙشياب الجيغ أبػ عبج هللا ياقػت  بغ عبج هللا الخومي)تياقػت الحسػؼ 

 م .ٜٜٚٔىـ/ٜٜٖٔلبشان ، –بيخوت  –، دار إحياء التخاث العخبي معجع البمجان -ٜٖ
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 السراجع الثانوية  -
  احسج فتح هللا 

 م.  ٜٜ٘ٔالجمام ،  –، مصبعة السجوخل ٔمعجع الفاظ الفقو الجعفخؼ ، ط  -ٓٗ
 ىـ .  ٖٚٚٔ، مصبعة فخدوسي ،  ٔدمحم تقي اْلممي ، ط 
   (ٕٔٛٔالذيخ االنرارؼ : مختزى بغ دمحم أميغ )ت 

 ىـ . ٘ٔٗٔ، قع ،  ٔالسكاسب ، ط -ٔٗ
 الذاكخؼ  حديغ 

 ىـ .  ٛٔٗٔ، مصبعة ستارة ،  ٕاالعالم ، ط -ٕٗ
  ىـ( ٖٖٓٔالكخمي : مخعي بغ يػسف بغ أبى بكخ بغ أحسج الكخمى السقجسي الحشبمى )ت 
، دار  ٔما يفعمو األشباء والجاعػن بجفع شخ الصاعػن ، تح : خالج بغ العخبي مجرك ، ط -ٖٗ

 م. ٕٓٓٓلبشان ،  –البذائخ اإلسالمية لمصباعة والشذخ والتػزيع، بيخوت 
 ىـ( ٗٔٗٔالكمبايكاني : الديج دمحم رضا السػسػؼ )ت 

 ايخان ، د.ت . –كتاب الصيارة ، قع  -ٗٗ
 م(ٓٓٗٔمغشية : دمحم جػاد )ت 

 ىـ . ٕٓٗٔ، قع ،  ٕفقو اإلمام جعفخ الرادق عميو الدالم ، ط-٘ٗ
 مػقع مشطسة الرحة العالسية  -ٙٗ
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