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 الملخص:
جمعا وفهراة للكتب والمؤّلفات التي ألفها علماء المالمين في الوباء  يتضّمن هذا البحث  

اواء كانت مخطوطة أو و  ،أو األدب أكانت في الشرع أو الطبّ  اواء ،والّطاعون 
من هذا البحث  فيانات الطباعة أو المخطوط، والهدمطبوعة، مع الحرص على ذكر ب

هو إبراز جهود العلماء في الكتابة والتأليف في هذا الموضوع المهم، مع جمِعها 
، المنهج الوصفي التحليليااتخدم الباحث وقد  ووضعها بين أيدي الباحثين، وفهراتها،

تركوا تراثا زاخرا في موضوع منها أن المالمين  خرج البحث بجملة من الّنتائج المفيدةو 
في الحديث والفقه واألدب والطب وغيرها من العلوم، وقد أوصى األوبئة والّطواعين، 

 . الباحث بالعناية بهذا التراث وتحقيقه ونشره وطباعته
الفقه، الحديث، األدب، المخطوط، ، الطب، الوباء، اعون الط :الكلمات المفتاحية

 .41، كورونا، كوفيد المطبوع، فهرس
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 fouadatallah1982@gmail.com، اإليميل: د. فؤاد بن أحمد عطاء هللاالمؤلف المرسل: 
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Abstract:  

 This research includes an index of books and literature authored by 

Muslim scholars in the epidemic and plague, whether it is in Islamic 

law, medicine, or literature, and whether it is manuscript or printed, 

with care to mention the print or manuscript data, and the aim of 

this research is to highlight the efforts of scholars in writing and 

authorship in This important topic, with indexing, and placing them 

in the hands of researchers, the researcher has used the descriptive 

analytical approach, and the research came out with a number of 

useful results, including that Muslims have left a rich heritage in the 

subject of epidemics and plagues, in Hadith, jurisprudence, 

literature, medicine and other sciences, and the researcher has 

recommended attention This heritage and to achieve and publish 

and print it. 

Keywords: Plague, epidemic, medicine, jurisprudence, hadith, 

literature, manuscript, publication, index. 

 مقدمة
خوانه  الحمد هلل رّب العالمين، والّصالة والّاالم على نبّينا محّمد وعلى آله وصحبه وا 

 أجمعين، أّما بعد:
المتعّلقة بالطاعون  والكتب والمصّنفات فقد أّلف علماء المالمين جملة من المؤّلفات

ا علمّيا زاخرا ء في الحديث أو الفقه أو الطّب أو األدب والّشعر، وتركوا تراثاوالوباء، او 
ًعا نف أّنه من المفيد جّدا جمع  هذه األعما  وفهراتها رأيت   ولذلك في هذا الّصدد،

برازا لجهود المالمين في معالجة المشكالت التي  ،للمالمين، وخدمة لتراث علمائهم وا 
 .كانت تواجه اإلناانية كّلها في فترات زمنّية مختلفة

 أهّمية البحث
 ّمّية كبيرة، يمكن تجليتها في الّنقاط اآلتية:يكتاي موضوع البحث أه

 بالوباء والّطاعون، وهو موضوع من مواضيع الااعة التي  البحث يتعّلق موضوع
 .هالعالم كل   بها لغِ ش  
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  بعلوم مختلفة اواء كانت شرعية كالحديث والفقه، أو يتعّلق موضوع البحث
نصوص الشعرية التي نظمت عن طبية كعالج الطاعون وأعراضه، أو أدبية كالمقامات وال

 .الطواعين واألوبئة
 معالجة ودرااة موضوع الطواعين في  وجهود علماء المالمين إبراز إاهامات

 . واألوبئة
  الفهرس الببليوغرافي الذي يقّدم ويجمع مؤّلفات إثراء المكتبة اإلاالمّية بهذا

 .العلماء في الطاعون والوباء
  من أجّل األعما  التي ينبغي أن يعتني بها المخطوطات  وفهراةخدمة الّتراث

في خدمة تراث  متواضعوهذا البحث ما هو إال جهد  ،الباحثون في الّدرااات اإلاالمية
 علماء األّمة اإلاالمّية وحماية علومهم ومؤّلفاتهم.

 إشكالّية البحث
يث مين جملة من الكتب والمصّنفات في الّطواعين واألوبئة في الحدألف علماء المال

هذا التراث الزاخر لم يحظ بالفهراة والترتيب، ولم  أنغير والفقه والطب واألدب والشعر، 
يجمع في فهرس كّشاف يكون دليال بين أيدي الباحثين، يدلهم على هذه الكتب 

 .والمخطوطات وأماكن حفظها
 بيانات هذا التراث العلمي وفهراته، مع توضيحولذلك قمت  بتوفيق هللا تعالى بجمع 

 .الكتب المخطوطة، وأماكن حفظها في خزائن المخطوطات في العالم
 الّدراسات الّسابقة

لم أقف بعد البحث والتنقيب على فهرس علمي لكتب ومؤّلفات العلماء في األوبئة 
ة نحو تحقيق هذا التراث، و والّطواعين، ولذلك عزمت  على إنجاز هذا البحث، ليكون خط

 ونشره وطباعته.
مة تحقيقه لكتاب )بذ  الماعون تاذ أحمد عصام عبد القادر الكاتب في مقدّ غير أن األا

عن  هـ(، قد تحّدث000للحافظ ابن حجر العاقالني رحمه هللا )ت:  في فضل الّطاعون(
التصنيف في الطاعون، وذكر جملة من المؤّلفات فيه، لكنه لم ياتوعب جميعها بالذكر، 

ثة وثالثين كتابا، بينما أحصيت  في هذا الفهرس ذكر ثال إذ ولم يقصد االاتيعاب أصال،
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نما غالبا كما أنه لم يذكر أماكن حفظ الناخ الخطية لهذه الكتب ابعة وابعين كتابا، ، وا 
اكتفى بذكر من أشار إليها في كتب التراجم، وجميع هذه الميزات المعرفّية هي اإلضافة 

 مقدمة التحقيق المذكور.العلمية التي يقّدمها هذا البحث، وليات موجودة في 
 خّطة البحث

 ، وخاتمة.ومبحثين وتمهيد، يشتمل البحث على مقّدمة،
  أّما المقّدمة فتشتمل على التعريف بالبحث، وبيان أهمّيته، وخّطته، والّدرااات

 الّاابقة.
 وبيان المراد بالمؤلفات الطاعون التعريف بو  ،وأما التمهيد ففيه التعريف بالوباء ،

 .والطاعون في الوباء 
  فهرس لكتب األوبئة والطواعين التي يعرف يشتمل على األّو  ف مبحثالوأّما

 .مؤّلفوها
 فهرس لكتب األوبئة والطواعين التي ال ي عرف يشتمل على فالّثاني  وأما المبحث

 .مؤّلفوها، وما تزا  في عداد المخطوطات التي ألفها مؤّلفون مجهولون 
 وصيات المقترحة.ج البحث، والتّ وأّما الخاتمة ففيها أهّم نتائ 

 منهج البحث
 الخطّية في وصف الّناخ، خاصة في إعداد هذا البحث المنهج الوصفي ااتخدمت  

 .ونحو ذلك وبياناتها التي تتعّلق بحفظها
 تمهيد: التعريف بالوباء والطاعون 

بالمؤّلفات  حقيقة الوباء وحقيقة الطاعون، والمراد اأبّين في هذا التمهيد بإذن هللا تعالى
 في الوباء والّطاعون.

 ألول: تعريف الوباء لغة واصطالحاا الفرع
: هو الّطاعون، ويطلق على كّل مرض عام، وأرض وِبئٌة: إذا كث ر في الوباء لغة

 .1المرض
 : هو المرض العام، الذي ينتشر، وهو ال يختلف عن معناه الّلغوي. الوباء اصطالحا
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 ن لغة واصطالحاالثاني: تعريف الّطاعو الفرع
: هو داء معروف عند العرب، وهو مرض عام، والمصاب بالطاعون الطاعون لغة

 ، ويقا  له طعين، قا  الّشاعر:2مطعون 
ـــــــــــــــــــــِرٌج لعـــــــــــــــــــــينٌ   فبـــــــــــــــــــــّت كـــــــــــــــــــــأّنني ح 

 
ِنـــــــــــــــٌس طعـــــــــــــــين   3نفــــــــــــــاه النـــــــــــــــاس، أو د 

. وهو ال يختلف عن معناه 4: هو مرض من األمراض المعدية القاتلةالطاعون اصطالحا 
 .اللغوي 

هـ( أّن بينهما 104وأما العالقة بين الوباء والّطاعون فقد بّين العالمة ابن القيم رحمه هللا )
، أّي أّن الوباء أعم من 5عموما وخصوصا، فكّل طاعون وباء، وليس كّل وباء طاعونا

 الطاعون، والطاعون أحد أصناف وأنواع الوباء.
 طاعون الثالث: المراد بالمؤّلفات في الوباء وال الفرع

المراد بالمؤّلفات في الوباء والطاعون في هذا البحث هو كّل كتاب ألفه صاحبه، وتحّدث 
فيه عن الوباء والطاعون، اواء من الناحية الشرعية في التفاير والحديث والفقه، واواء 
من الناحية الطبية والعالج واألعراض، واواء من األدبية كالمقامات والقصائد الّشعرية 

 ك، فجميع هذه الكتب والمصّنفات تدخل في هذا الفهرس. ونحو ذل
 الكتب التي ُيعرُف مؤّلفوهاالمبحث األّول: 

 اأارد في هذا المبحث المؤلفات في الوباء والّطاعون التي ي عرف  مؤّلفوها وأصحاب ها.
 عبيد هللا بن محمد بن عبيد، في الحديث واآلثار، لمؤّلفه: 6)كتاب الطواعين( -1

 هـ(.004بن أبي الدنيا )ت: المعروف با
عمر بن مظفر بن ، في الّشعر واألدب، لمؤّلفه: 7(اعون العامفي الطّ  ةمقام)  -2

 (.هـ111)ت:  ابن الوردي عمر
حان ، لمؤلفه: 8(تحفة الاامع والقاري في بيان داء الطاعون البقري الااري ) -3

 هـ(.177)ت:  محمود باشا الطالبي المصري الطبيب
، لمؤّلفه: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الّابكي 9)جزء في الطاعون( -4

 هـ(.114)ت: 
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 محمد بن احمد بن عثمان، الديباجي، لمؤلفه: 10(حل الحبا الرتفاع الوبا) -5
 (.هـ111)
 يواف بن محمد بن ماعود، في الطّب، لمؤّلفه: 11(ذكر الوباء والطاعون )  -6

 هـ(.117)ت:  الارمري 
ن يحيى بن حمد بأفه: ، في الطب، لمؤلّ 12(الطب المانون في دفع الطاعون ) -7
 .(هـ117)ت:  ةبي حجلأبي بكر ابن أ
 محمد بن محمد بن محمد، المنبجي، في الحديث، لمؤّلفه: 13(كتاب الطاعون ) -8

 (.هـ100)ت:  الحنبلي
محمد بن بهادر بن عبد َّللاه بدر الدين الزركشي ، لمؤّلفه: 14)جزء في الطاعون( -9

 .هـ(111)ت:  المصري الشافعي
حمد بن ، في الحديث والفقه، لمؤّلفه: أ15(بذ  الماعون في فوائد الطاعون ) -11

 هـ(.000)ت:  محمد بن علي ابن حجر العاقالني
عبد الرحمن ابن أبي بكر بن ، لمؤلفه: 16(ت ْاِلي ة الواجم ِفي الطهاع ون الهاجم) -11

 هـ(.007)ت:  داود الدمشقي الحنبلي
عبد الرحمن بن في الطب، لمؤّلفه: ، 17(وصف الدواء في كشف آفات الوباء) -12

 (.هـ000)ت:  محمد بن علي الباطامي
يحيى بن محمد بن محمد  شرف الدين، لمؤلفه: 18)مختصر بذ  الماعون( -13

 هـ(.014)ت:  المناوي الشافعي
بد ع، في الطب، لمؤلفه: 19(الطب في تدبير الماافرين ومرضى الطاعون ) -14

 (.هـ011بعد : )ت التوناي القاهر بن محمد بن عبد الرحمن
، لمؤلفه: يواف بن حان بن أحمد بن عبد الهادي 20)كتاب الطواعين( -15

 هـ(.151الصالحي الحنبلي المعروف بابن المبرد )
، لمؤلفه: يواف بن حان بن أحمد بن 21(فنون المنون في الوباء والطاعون ) -16

 هـ(.151عبد الهادي الصالحي الحنبلي المعروف بابن المبرد )
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بي بكر بن أعبد الرحمن بن (، لمؤّلفه: خبار الطاعون أون في ما رواه الواع)  -17
 .22هـ(144)ت:  محمد، الايوطي

بي أعبد الرحمن بن ، في الحديث، لمؤّلفه: 23(من الطاعون  ةفي الوقاي ةفائد) -18
 (.هـ144)ت:  بكر بن محمد الايوطي

مصطفى بن أوحد  مصلح الدين، لمؤّلفه: 24(راالة الوبا وجواز الفرار عنه) -19
 .هـ(144)ت:  ن اليار حصاري الدي
زكريا بن محمد بن ، في الفقه، لمؤّلفه: 25(مر الطواعينأتحفه الراغبين في بيان ) -21
 (.هـ107)ت:  نصاري حمد األأ

دريس بن حاام الدين علي ، في الطب لمؤلفه: إ26(باء عن مواقع الوباءاإل) -21
 (.هـ135نحو )ت:  البدلياي

ابن  حمد بن اليمانلمؤّلفه: أ ي الطب،ف ،27(الترياق والدواء للطاعون والوباء) -22
 (.هـ115)ت:  كما  باشا

، وهي راالة في الطاعون، لمؤّلفه: 28(شباحاأل ةرواح في دفع عاهاأل ةراح) -23
 هـ(.110)ت:  ابن كما  باشاب الشهير حمد بن اليمان بن كما أ

ابن طولون  محمد بن علي، لمؤلفه: 29(بأحكام الطاعون والوباء تحفة النجباء) -24
 .هـ(103)ت:  مشقيالد
، في الحديث والفقه، لمؤلفه: شمس الدين 30(عمدة الراوين في أحكام الطواعين) -25

 هـ(.101محمد بن محمد الحطاب الرعيني المالكي )ت: 
ار ة الهنية ب  ال) -26 ة و اْلم دين ةأبش  ، لمؤلفه: الدين محمد بن 31(ن الطهاع ون ال  يْدخل م كه

 هـ(.101 محمد الحطاب الرعيني المالكي )ت:
، لمؤلفه: الدين محمد بن 32(مينن الطهاع ون ال  يْدخل اْلب ل د األأالق ْو  المتين ِفي ) -27

 هـ(.101محمد الحطاب الرعيني المالكي )ت: 
 احمد بن مصطفى بن خليل، في الطب، لمؤّلفه: 33(الشفاء في دواء الوباء)  -28

 .(هـ170)ت:  طاشكبري زاده
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ين بن زين الدلمؤّلفه:  في الّطب، ،34(همافي الطعن والطاعون وبيان ةراال) -29
 (.هـ115ت: ) المصري الحنفي ابن نجيم براهيم بن محمدإ

، في الفقه الحنفي، 35(هل النقل في خبر الفصد بالطاعون أ فيما نقله  ةراال) -31
 (.هـ115) ابن نجيم براهيم بن محمدإزين الدين بن لمؤّلفه: 

في الفقه الّشافعي، لمؤّلفه:  ،36(جواب في الطاعون على اؤا  ورد من اليمن) -31
 .هـ(113)ت:  احمد بن محمد بن علي، ابن حجر الهيتمي

 .37(111)ت: محمد بن محمد بن محمد، البكري (، لمؤّلفه: فتوى في الطاعون ) -32
)بعد:  يداليهو  براهيمإلياس بن ، في الطب، لمؤلفه: إ38(الطاعون والوباء ةمجنّ ) -33

 .هـ(4555
، لمؤّلفه: زيد الدين الدين عبد 39(الطواعينمنحة الطالبين لمعرفة أارار ) -34

 هـ(.4534الرؤوف بن علي المناوي الشافعي )ت: 
مرعي بن ، في الفقه الحنبلي، لمؤّلفه: 40(خبار الطاعون أتحقيق الظنون ب) -35

 (.هـ4533)ت:  الكرمي بي بكرأيواف بن 
ن مرعي بن يواف ب، لمؤّلفه: 41(ما يفعله األطباء والداعون لدفع شر الطاعون ) -36
 (.هـ4533)ت:  الكرمي بي بكرأ

فتح هللا بن محمود بن محمد ، في الّطب، لمؤّلفه: 42(ن حوا  الطاعو أفي  ةراال) -37
 (.هـ4510 )ت: البيلوني

، في الطب، 43(والطاعون  ءالوبا ةدويأاعون في ل عليه الاّ ما تحّص  ةخالص) -38
 (.هـ4510)ت:  البيلوني فتح هللا بن محمود بن محمدلمؤّلفه: 

أبو القاام المعروف بالغو  ، في الطب، لمؤلفه: 44(ي الطواعينراالة ف) -39
 .هـ(4501) الفشتالي

، في الحديث، 45(في الطاعون  ةخبار الواردما رواه الواعون في األ ةخالص) -41
 (.هـ4500)ت:  الحمصي محمد بن عتيقلمؤّلفه: 

م براهي، لمؤّلفه: إ46(ةواآلخر  حوا  الطاعون أخبار أفي  ةصر حدائق العيون البا) -41
 .(هـ4511)ت:  العوفي اماعيلإبي بكر بن أبن 
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محمد بن ، لمؤلفه: 47(بن الخطاباّلتي وقعت في عهد عمر  مبحث الطاعون ) -42
 هـ(.4517)ت: باطام بن خليل الحاني الخوشابي الواني األرزني 

 عبد الرزاق بن محمد بن حمادوش الجزائري ، لمؤلفه: 48)راالة في الطاعون( -43
 هـ(.4451)ت: 
عبد الغني بن ااماعيل بن عبد في الّطب، لمؤّلفه:  (،الطاعون  قصيده في) -44

  .49هـ(4413 )ت: الغني، النابلاي
 ،50(م الأ اجواب عمن حل ببالدهم طاعون هل يجوز لهم الخروج منه فرار ) -45

  (.هـ4407)ت:  الاجلمااي اللمطي حمد بن مبارك بن محمدلمؤّلفه: أ
بن كما  الدين بن  صطفىم، لمؤلفه: 52(في دفع الطاعون  51ار الااعون ) -46
 هـ(.4470الصديقي )ت: البكري  علي
محمهد بن  ، في الحديث والفقه، لمؤلفه:53(أوراٌق وفوائد  في أحكام الطهاعون ) -47

 .هـ(4411فااي المغربي المالكي )ت:الحان بن ماعود البنهاني ال
ص من الطهاع ون ) -48 اليمان اعد الدين بن ، لمؤلفه: 54(جهاز المعجون ِفي اْلخ ال 

 هـ(.4050)ت:  محمد بن محمد ماتقيم الرومي
 هـ(.4050)بعد:  أحمد بن احنون الراشدي، لمؤلفه: 55)قصيدة في الطاعون( -49
 هـ(.4055)ت: بعد  محمد بن رجب الجزائري ، لمؤلفه: 56)الطاعون( -51
 محمد بن احمد بن محمد(، لمؤّلفه: في حكم الفار من الطاعون  اؤا  وجواب) -51
 .57هـ(4035)ت:  هونيالرّ 
محمد أبو راس بن أحمد بن ، لمؤلفه: 58(ما رواه الواعون في أخبار الطاعون ) -52

 هـ(.4030المعاكري الجزائري ) ناصر الراشدي
 الاقاف عقيل بن عمر العلوي في الحديث، لمؤّلفه: ، 59(في الطاعون  ةراال) -53

 (.هـ4015)ت: 
محمد بن محمد بن (، في الطب، لمؤلفه: حان البنا في جواز التحفظ من الوبا) -54

 (.هـ4011)ت:  بيرم حاين

https://www.asjp.cerist.dz/utilisateur/downArticle/323/39500
https://www.asjp.cerist.dz/utilisateur/downArticle/323/39500
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بذ  الماعون  ، في الطب، اختصر فيه60(تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعين) -55
أحمد رشيد بن محمد صدقي الرومي ، لمؤّلفه: في فضل الطاعون البن حجر العاقالني

 هـ(.4005)ت:  اني الحنفي المعروف برشيدالعثم
 الصاوي  حمدأحمد بن مصطفى بن ألمؤّلفه:  ،(الصاوي في الطاعون  ةراال)  -56
 .61هـ(4070)

العربي بن عبد ، في الّطب، لمؤّلفه: 62(ي الطعن والطواعينفقوا  المطاعين )أ  -57
 هـ(.4343الغرياي )ت:  المشرفي القادر بن علي

ه: لمؤّلف (،م الأصل في الشرع أتينه هل له رنرااله في الطاعون المامى ك) -58
 .63هـ(4340الجزائري )ت: بعد  محمد بن مصطفى

، 64(جواب الوزير في حرمة امتناع الحاج عن دخو  مكة عند الوباء الكبير) -59
 هـ(.4305)ت:  عبد الحميد بن عمر الخربوتيلمؤلفه: 

بي أحمد بن أمحمد بن ، في الّطّب، لمؤّلفه: 65(في تحقيق الوباء ةراال)  -61
 )ت: ؟(. ندلايالعاصي األ

شهاب الدين ، في الطب، لمؤّلفه: 66(دباء في دفع الطاعون والوباءاأل ةعمد)  -61
 )ت: ؟(. حمدأبن 
محمد بن علي بن محمد ، لمؤّلفه: 67(حكام الطعن والطاعون أالماعون في )  -62

 )ت: ؟(. البكري المالكي
بن  حمدان، لمؤّلفه: 68(وباءدباء بمباحث االحتراز من التحاف المنصفين واأل)إ -63

 هـ(.4000عثمان خوجة )ت: 
 عياى بن عياى الافطي(، لمؤّلفه: ما حصله الااعون في الطعن والطاعون ) -64

 .69)ت:؟(
 الشبراملاي حمدأمحمد بن ، لمؤلفه: 70(لنبا عن وضع مذبح رفع الوباافشاء )إ -65

 )ت:؟(.
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 الكتب التي ال ُيعرُف مؤّلفوها.: الثانيالمبحث 
 .71الطاعون(، لمؤّلف مجهو  في راالة) -66
 لمؤّلف مجهو .، 72(الطاعون )  -67
 ، لمؤّلف مجهو .73(في عالج الطاعون  ةراال) -68
 ، لمؤّلف مجهو .74(في الطاعون  ةراال) -69
 ، لمؤّلف مجهو .75(ن يعيه الواعون في ذكر الطاعون أما يجب ) -71
 ، لمؤّلف مجهو .76(في الطاعون  ةخبار الواردمختصر بذ  الماعون في األ) -71
 ، لمؤلف مجهو .77(في دفع الطاعون  ةنافع ةراال) -72
، لمؤّلف 78(هـ4011في مرض الوباء الذي حصل بتونس في عام  ةراال) -73

 مجهو .
 .79(، لمؤّلف مجهو كتاب في الطاعون )  -74
 .80لمؤّلف مجهو (، رااله في الوباء والطاعون ) -75
 .81(، في الحديث، لمؤّلف مجهو بالطعن والطاعون  ةقمن الفوائد المتعلّ  ةجمل) -76
 :اتمةخ

فهراا لمؤلفات العلماء في الطاعون والوباء، أحصيت فيه ابعة ااتعرضت في البحث 
 .وابعين كتابا

 وتوّصلت  في هذا البحث إلى جملة من الّنتائج العلمّية المهّمة:
  كثرة التأليف في الوباء والطاعون عبر العصور، إذ ال يكاد يخلو قرن من

 هذا الموضوع. القرون الهجرية إال وفيه مؤلفات حو 
  كثرة ظهور األوبئة والطواعين في العالم، وكثرة من يتضرر به من الناس، ولذلك

 كثرت المؤلفات فيه.
  تنوعت المؤلفات في الوباء والطاعون من جهة التخصص فمنها ما هو في

الحديث والفقه واألحكام الشرعية، ومنها ما هو في الطب والصيدلة واألدوية، ومنا مؤلفات 
 ألدب والشعر والمقامات.في ا
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  تنوعت أقاليم المؤلفين في الوباء والطاعون من المغرب ومصر والشام والحجاز
 وغيرها.

 :التوصيات
إّن خدمة الّتراث وتحقيق المخطوطات ونشرها من أجّل األعما  التي ينبغي أن يعتني بها 

ال تزا  اآلالف من  الباحثون في الّدرااات اإلاالمية والّتاريخّية واإلناانّية؛ فإّنه
مخطوطات، معّرضة للتلف المخطوطات محجوبة عن الّنور، مغّيبة في خزائن ال

ينبغي توجيه عناية طلبة الّدرااات العليا في الجامعات المتخّصصة ، ولذلك فإنه والّضياع
في العلوم اإلناانّية بخدمة الّتراث وتحقيق المخطوطات؛ وذلك من أجل المحافظة على 

 اء األّمة وحماية علومهم ومؤّلفاتهم.تراث علم
 والحمد هلل رّب العالمين؛ وصلى هللا واّلم على نبّينا محمد وعلى آله وصحبه والم.

 قائمة المصادر والمراجع:
  (الثقافي الجزائر تاريخ )هللا اعد القاام أبو ،(الجزائرية الثقافية المواوعة) أو 
 .م0551 - خاصة طبعة: ط، الجزائر -التوزيعو  للنشر البصائر دار ،(هـ 4130: المتوفى)
 اليم مير بن أمين محمد بن إاماعيل ،الظنون  كشف على الذيل في المكنون  إيضاح 

 شرف محمد: المؤلف ناخة على وطبعه بتصحيحه عنى، (هـ4311: المتوفى) البغدادي الباباني
 – بيروت العربي، التراث إحياء دار ،الكلياى بيلكه رفعت والمعلم الدين، أمور رئيس بالتقايا الدين
 .لبنان
  :دار لقادر الكاتب، أحمد عصام عبد ابذ  الماعون في فضل الطاعون، تحقيق

 .، دط، دتالرياض، في المملكة العربية الاعودية -العاصمة
 شمس اعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد ،العباد خير هدي في المعاد زاد 

 المنار مكتبة - بيروت الراالة، مؤااة ،(هـ104: المتوفى) الجوزية قيم ابن الدين
 .م4111/ هـ4140، 01: ط، الكويت اإلاالمية،

 المعتزلي البغدادي الوراق محمد بن إاحاق بن محمد الفرج أبو ،الفهرات 
 المعرفة دار، رمضان إبراهيم: المحقق، (هـ130: المتوفى) النديم بابن المعروف الشيعي
 م.4111 - هـ4141 الثانية: ط، لبنان – بيروت
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 أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي  ،كتاب العين
دار  ،المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم الاامرائي، هـ(415البصري )المتوفى: 

 ، دت.ومكتبة الهال 
 جلبي كاتب هللا عبد بن مصطفى ،والفنون  الكتب أاامي عن الظنون  كشف 

 مكتبة ،(هـ4571: المتوفى) خليفة الحاج أو خليفة حاجي باام شهورالم القاطنطيني
 .م4114، بغداد – المثنى

  ،أبو الفضل، جما  الدين ابن منظور يمحمد بن مكرم بن عللاان العرب ،
 هـ(.4141) 3، بيروت: دار صادر، ط: هـ(144) ياإلفريق ي،الرويفع ،األنصاري 

 علي ،(والمطبوعات المخطوطات) العالم اتمكتب في اإلاالمي التراث» التاريخ معجم 
 - هـ4100 ،4: ط، تركيا – قيصري  العقبة، دار، بلوط قره طوران أحمد - بلوط قره الرضا
 .م0554

 اركيس مواى بن إليان بن يواف ،والمعربة العربية المطبوعات معجم 
 .م4100 - هـ4317 بمصر اركيس مطبعة ،(هـ4304: المتوفى)
 أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحاين  ،معجم مقاييس اللغة

 م.4111 -هـ 4311 ،دار الفكر ،عبد الاالم محمد هارون  ،هـ(310)المتوفى: 
 0: ط، (هـ4151: المتوفى) الحاني كنون  هللا عبد ،العربي األدب في المغربي النبوغ، 

 .هـ4305
 اليم مير بن أمين محمد بن يلإاماع ،المصنفين وآثار المؤلفين أاماء العارفين هدية 

 البهية مطبعتها في الجليلة المعارف وكالة بعناية طبع ،(هـ4311: المتوفى) البغدادي الباباني
 .لبنان – بيروت العربي التراث إحياء دار: باألوفات طبعه أعادت، 4104 ااتانبو 

 المجالت:
 درااة وتحقيق، د. فؤاد بن  أوراٌق وفوائد  في أحكام الطهاعون لمحمد بن الحان البناني

 .م0540، ديامبر 01العدد: أحمد عطاء هللا، بحث منشور في مجلة التراث، 
 قواعد البيانات اإللكترونية:

 .قاعدة بيانات مركز الملك فيصل للبحوث والدرااات اإلاالمية 
 .قاعدة بيانات مركز جمعة الماجد للّثقافة والّتراث بدبّي 
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، ومقاييس اللغة، البن فارس، 0/140العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، مادة: طعن،   1
 .4/401، ولاان العرب، البن منظور، مادة: طعن، 43/071مادة: طعن، 

، لاان العرب، البن منظور، طعن، 0/40ن، للخليل بن أحمد الفراهيدي، مادة: طعن، العي  2
43/071. 

 . 0/40البيت نابه الخليل بن أحمد الفراهيدي للنابغة، انظر: العين، مادة: طعن،   3
أوراٌق وفوائد  في أحكام الطهاعون لمحمد بن الحان البناني درااة وتحقيق، د. فؤاد بن   4

 .45م، ص: 0540، ديامبر 01هللا، بحث منشور في مجلة التراث، العدد:  أحمد عطاء
 .1/37زاد المعاد في هدي خير العباد، البن القيم،   5
 .034ذكره ابن النديم في الفهرات، ص:   6
 .3/143من ناخة خطية في: دار الكتب المصري، القاهرة، مصر، رقم الحفظ:   7
 .0/170ر: معجم المطبوعات، يواف اركيس، هـ، انظ4345طبع في بوالق انة   8
 .4/017 ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون،  9

منه ناخة خطية في المكتبة المركزية، مدينة الرياض، المملكة العربية الاعودية، رقم   10
 مجاميع. 171/1الحفظ: 

 . 0/1351منه ناخة خطية في مكتبة شاتربيتي، مدينة دبلن، أيرلندا، رقم الحفظ:    11
 وعندي صورة من هذه الناخة.

)ن ع  1/000منه ناخة خطية في: مكتبة الخديوية، القاهرة، مصر، رقم الحفظ:   12
0310.) 

مركز الملك فيصل للبحوث والدرااات اإلاالمية، الرياض، منه ناخة خطية في:   13
 ف.-0-5015المملكة العربية الاعودية، رقم الحفظ: 

 .4/017الظنون، ذكره حاجي خليفة في كشف   14
وطبع في دار العاصمة في الرياض، في لقادر الكاتب، طبع بتحقيق: أحمد عصام عبد ا  15

 المملكة العربية الاعودية.
 .4/034ذكره البغدادي في هدية العارفين،   16
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الشرقية، طشقند، أزوباكاتان، رقم  منه ناخة خطية في: مكتبة معهد البيروني للدرااات  17
 .1401الحفظ: 

 .4/031ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون،   18
 .1041/1الحفظ:  منه ناخة خطية في: مكتبة أيا صوفيا، أاطنبو ، تركيا، رقم   19
ذكره محقق كتاب بذ  الماعون في فضل الطاعون للحافظ ابن حجر رجمه هللا، ص:   20

30. 
 .0/4010ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون،   21
 طبع عدة مرات.  22
 ( فنون.0) 435نه ناخة خطية في: مكتبة البلدية، اإلاكندرية، مصر، رقم الحفظ: م  23
 .4/071ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون،   24
 .411/4منه ناخة خطّية في: مكتبة البلدية، اإلاكندرية، مصر، رقم الحفظ:   25
 .7314منه ناخة خطية في: مكتبة الدولة، مدينة برلين، ألمانيا، رقم الحفظ:   26
 .4500/47منه ناخة خطية في: مكتبة قليج علي، أاطنبو ، تركيا، رقم الحفظ:   27
منه ناخة خطّية في مركز الملك فيصل للبحوث والدرااات اإلاالمية، الرياض،    28

 .01-40011المملكة العربية الاعودية، رقم الحفظ: 
 .4/317ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون،   29
 .1/404البغدادي في: إيضاح المكنون، ذكره إاماعيل   30
 .0/010ذكره إاماعيل البغدادي في: هدية العارفين،   31
 .0/010ذكره إاماعيل البغدادي في: هدية العارفين،   32
 (. 055) 4/310منه ناخة خطّية في: مكتبة رضا، مدينة رامبور، الهند، رقم الحفظ:   33
الحفظ: الّظاهرية، دمشق، اوريا، رقم  كتبةمنه عّدة ناخ، منها ناخة خطّية في الم   34

0450. 
 .4510/45منه ناخة خطية في: المكتبة الاليمانية، أاطنبو ، تركيا، رقم الحفظ:   35
 (.0، 00) 477منه ناخة خطية في: مكتبة األوقاف، الموصل، العراق، رقم الحفظ:   36
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 حّققه أحد  المتخّصصين، واينشر قريبا بإذن هللا تعالى.   37
 3/3717منه ناخة خطية في: مكتبة شاتربيتي، مدينة دبلن، أيرلندا، رقم الحفظ:    38
(7 .) 

 وعندي صورة من هذه الناخة.
 .1/010ذكره إاماعيل البغدادي في: إيضاح المكنون،   39
 .7313منه ناخة خطية في: مكتبة الدولة، مدينة برلين، ألمانيا، رقم الحفظ:   40
 .104/ 1دي في إيضاح المكنون، ذكره إاماعيل البغدا  41
 .7511قم الحفظ: منه ناخة خطّية في المكتبة الّظاهرية، دمشق، اوريا، ر    42
 .7311منه ناخة خطية في: مكتبة الدولة، مدينة برلين، ألمانيا، رقم الحفظ:    43
 .4/000ذكره عبد هللا كنون الحاني في: النبوغ المغربي في األدب العربي،   44
، 00ة خطية في: مكتبة البلدية، اإلاكندرية، مصر، رقم الحفظ: حديث /منه ناخ 45

 .00/4فنون/
 .41 –منه ناخة خطية في: مكتبة البلدية، اإلاكندرية، مصر، رقم الحفظ: مواعظ    46
 .1/0715ذكره قره بلوط في معجم التاريخ،   47
 .0/134ذكره األاتاذ أبو القاام اعد هللا في تاريخ الجزائر الثقافي،   48
 .44357: منه ناخة خطّية في المكتبة الّظاهرية، دمشق، اوريا، رقم الحفظ   49
 .D 4310منه ناخة خطّية في الخزانة العامة، الرباط، المغرب، رقم الحفظ:    50
 كذا، وحقها الخفض.  51
 .1/45ذكره إاماعيل البغدادي في: إيضاح المكنون،   52
الجوف في المملكة  اء هللا أاتاذ أصو  الفقه بجامعةنشر بتحقيق: د. فؤاد بن أحمد عط  53

العربية الاعودية، في مجّلة الّتراث، وهي مجّلة رباعّية دولّية دورّية محّكمة؛ تعنى 
بالدرااات اإلناانية واالجتماعية؛ تصدر عن جامعة زّيان عاشور في مدينة الجلفة 

 م.0540؛ ديامبر 01)الجزائر(؛ العدد: 
 .031دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، رقم الحفظ: طلعت مجامع منه ناخة في   54
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 .0/411ذكره األاتاذ أبو القاام اعد هللا في تاريخ الجزائر الثقافي،   55
 .0/103ذكره األاتاذ أبو القاام اعد هللا في تاريخ الجزائر الثقافي،   56
 . 1074، تونس، رقم الحفظ: منه ناخة خطّية في المكتبة الوطنّية   57
 .0/103ذكره األاتاذ أبو القاام اعد هللا في تاريخ الجزائر الثقافي،   58
منه ناخة خطّية في مكتبة عبد هللا بن العباس، الطائف، المملكة العربية الاعودية، رقم    59

 .3/415الحفظ: 
 / ج. 3015منه ناخة خطية في مكتبة البلدية، اإلاكندرية، مصر، رقم الحفظ:   60
 007ناخة خطية في المكتبة األزهرية، في القاهرة، في مصر، رقم الحفظ: ]منه    61

 .0110مجاميع[ 
نّية، الرباط، المغرب، رقم الحفظ:    62 ا  ل كّية الح   .0501منه ناخة خطّية في الخزانة الم 
منه ناخة خطية في مركز الملك فيصل للبحوث والدرااات اإلاالمية، في الرياض،    63

، وذكره األاتاذ أبو 07141[ رافعي 0510عربية الاعودية، رقم الحفظ: ]في المملكة ال
 .1/000القاام اعد هللا في تاريخ الجزائر الثقافي، 

 .3/313ذكره إاماعيل البغدادي في: إيضاح المكنون،   64
 .3501منه ناخة خطية في: مكتبة الدولة، مدينة برلين، ألمانيا، رقم الحفظ:   65
للبحوث والدرااات اإلاالمية، الرياض، في مركز الملك فيصل في: منه ناخة خطية   66

 فب.-3541المملكة العربية الاعودية، رقم الحفظ: 
مركز الملك فيصل للبحوث والدرااات اإلاالمية، الرياض، : فيمنه ناخة خطية   67

 .50551المملكة العربية الاعودية، رقم الحفظ: 
صل للبحوث والدرااات اإلاالمية، الرياض، مركز الملك فيمنه ناخة خطية في:   68

فب، وذكره األاتاذ أبو القاام اعد هللا -0107المملكة العربية الاعودية، رقم الحفظ: 
 .1/003في: تاريخ الجزائر الثقافي، 

ما زا  مخطوطا، يوجد منه ناخة خطّية في مركز الملك فيصل للبحوث والدرااات  69 
 .314/3لكة العربية الاعودية، رقم الحفظ: ج اإلاالمية، في الرياض، في المم
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منه ناخة خطية في مكتبة برناتون، مدينة واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية، رقم   70
 .4051الحفظ: 

 
منه ناخة خطية في مركز الملك فيصل للبحوث والدرااات اإلاالمية، في الرياض، في   71

 .10-51113المملكة العربية الاعودية، رقم الحفظ: 
للبحوث والدرااات اإلاالمية، الرياض، في مركز الملك فيصل منه ناخة خطية في:   72

 .44070المملكة العربية الاعودية، رقم الحفظ: 
منه ناخة خطّية في مكتبة الرياض، الرياض، المملكة العربية الاعودية، رقم الحفظ:    73

070/0. 
وث والدرااات اإلاالمية، الرياض، منه ناخة خطّية في مركز الملك فيصل للبح   74

 .7-43507المملكة العربية الاعودية، رقم الحفظ: 
 .341منه ناخة خطّية في مكتبة علي بن إبراهيم، صنعاء، اليمن، رقم الحفظ:    75
 .40/311منه ناخة خطّية في خزانة تطوان، تطوان، المغرب، رقم الحفظ:    76
 .000/4ية الّصبيحية، اال، المغرب، رقم الحفظ: منه ناخة خطّية في المكتبة العلم   77
 .4314منه ناخة خطّية في المكتبة الوطنّية، تونس، رقم الحفظ:    78
منه ناخة خطية في مركز الملك فيصل للبحوث والدرااات اإلاالمية، في الرياض،    79

 .40/4في المملكة العربية الاعودية، رقم الحفظ: ج 
 004كتبة األزهرية، في القاهرة، في مصر، رقم الحفظ: ]منه ناخة خطية في الم   80

 .1301مجاميع[ 
منه ناخة خطية في مركز الملك فيصل للبحوث والدرااات اإلاالمية، في الرياض،    81

 .7015في المملكة العربية الاعودية، رقم الحفظ: ب 


