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َمةُ    ُمَقدِّ
االجت�عــي يف إن الكتابـات التاريخيــة حـول التــاريخ 

لــبالد األنــدلس ال يــزال  شــقيه الــد وغرايف والصــحي
بكـــرا، وأن معظـــم الدراســـات انصـــبت حـــول االهـــت�م 
بالواقع السيايس والعسكري وحتى الحضاري بجوانبه 

واالجت�عية والعمرانية والفنيـة،  واالقتصاديةالفكرية 
ــاريخ  ــة ت ــي وخاص ــاريخ االجت�ع ــول الت ــة ح إال أن الكتاب

ا، ومملكـة غرناطـة عـىل وجـه باألنـدلس عموًمـ األوبئة
الخصوص ينطلق من استنطاق كتب الـرتاجم واملناقـب 
والرحالت ملعرفة كل الخبايا واسـتك�ل مـا هـو نـاقص، 

باملصـادر املخطوطـة واملطبوعـة إضافة عرب اإلحاطة 
ا مـــن هـــذه املالحظـــات انطالقًـــ .املعـــارصة للوبـــاء

آثرنـا أن نبحــث يف جوانـب عديــدة مـن خبايــا املصـدرية 
ــى  ــحي وحت ــد وغرايف والص ــي وال الواقــع االجت�ع
الفكـري لألنــدلس يف منتصــف القــرن الثــامن الهجــري 
الذي صادف اجتيـاح الوبـاء عـىل هـذا الصـقع، والبحـث 
يف اإلنتــاج الفكــري الغرنــاطي حــول هــذا الوبــاء، كــ� 

ن األحـداث سنحاول تناول ردود فعـل األعـالم األطبـاء مـ
ــاهرة  ــية كظ ــارة األندلس ــت الحض ــي أعاق ــة الت الطبيعي

، وتأثmاتـه عـىل وبئة والجـوائح خـالل حكـم بنـي نرصـاأل 
   .الحياة الفكرية الغرناطية
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  اإلطار العام ململكة غرناطة يف ظل اجتياح الوباء- ١
بــدأت مالمــح العرصــ الــذهبي ململكــة غرناطــة آخــر 

توليـة أبـو الحجـاج األقطار اإلسالمية يف األنـدلس منـد 
يف شتى  )٢(السلطة يف دولة بني نرص )١(يوسف األول

. لكـن )٥(والفكريـة )٤(واالقتصـادية )٣(املـجاالت السياسية
يف املقابل عرفت السلطنة النرصـية اجتيـاح الطـاعون 

وثغور  املميت إىل حوارضها كغرناطة ومالقة واملرية
بالوبــاء أخــرى كــوادي آش ورنــدة وبلــش، أو مــا يُعــرف 

حتـى ) م١٣٤٨هــ/٧٤٩( الكبm الذي اجتاح املنطقة يف
كل مرض عام يحدث  )٦(الوباء دّ عَ يُ  .)م١٣٤٩هـ/ ٧٥٠( سنة

ا هائلـة مـن السـكان يف بصورة رسيعة، ويصيب أعـدادً 
قطر ما من جميع األع�ر واألجناس، بين� الطاعون هو 

. )٧(مرض وبا� رسيع االنتشار مسـببا املـوت الج�عـي
عد وباء الطاعون من أشد الجوائح الطبيعيـة، ولعـل ويُـ

أهم ما �يز به أنه يأ� دوريا حيث يتكرر حدوثـه خـالل 
  .)٨(عقد أو أك�

ــ ــادر الرئيس ــن املص ــد م ــت العدي ــارصة اهتم ة املع
ه) ٧٥٠-ه٧٤٩لوبـــاء منتصـــف القـــرن الثـــامن الهجـــري(

- ١٣٤٨املوافق ملنتصـف القـرن الرابـع عرشـ مـيالدي (
ــد م)  ١٣٤٩ ــاهرة وق ــذه الظ ــب ه ــىل جوان ــالوقوف ع ب

اعتمــدنا عليهــا يف هــذه الدراســة مثــل التحصــيل البــن 
ــــة ــــب)٩(خا� ــــن الخطي ــــة الب ــــيحة )١٠(، واملقنع ، والنص

إضـــــافة إىل الدراســـــات املتخصصـــــة  )١١(للشـــــقوري
الوبــاء بتســميات �ــت تســمية  .)١٣(واألجنبيــة )١٢(العربيـة

، )١٥(األعظـم، والطـاعون )١٤(الطاعون الجارف عديدة مثل:
، والطــاعون )١٧(واملــوت األســود )١٦(والطــاعون العــام 

ـــود ـــm أو )١٨( األس ـــل الكب ـــاء)١٩( الفص ـــنة الفن  ،)٢٠(وس
  )٢١(.واملوتان

  مملكة غرناطة وتداعياتهيف مظاهر انتشار الوباء - ٢
ماجــت املصــادر املعــارصة لهــذا الحــدث بــالتعريف 

كلها املختلفة، فتتفق بهذا الوباء وذكر انتشاره وآثاره 
كان بأواسـط بآسـيا أو  ـا يعـرف بـبالد  عىل أن ظهوره

ــح البحــر املتوســط)٢٢(الخطــا ــاح  ، ثــم انتقــل ليكتس فاجت
يطاليـا، واملغـرب إ ف) م١٣٤٧هـ/ 747( جزيرة صقلية منذ

 اإلسالمي وشـبه الجزيـرة األيبmيـة وفرنسـا ابتـداء مـن
جـاء يف قـول ابـن خلـدون الـذي  )٢٣(.)م١٣٤٨هــ / ٧٤٨(

 وفقــد والــده عنــد حلولــه يف افريقيــة: عــايش الوبــاء
يف منتصــف  اوغربـًـ ارشقـًـ "هــذا إىل مــا نــزل بــالعمران

هذه املائة الثامنة مـن الطـاعون الجـارف الـذي تحيـف 
، وبــّ� ابــن ثغــري بــردي عامليــة هــذا الوبــاء )٢٤(األمـم"
 ،اوجنوبًـ الًوش� ،اوغربً  اأقاليم األرض رشقً  "عم بقوله:

البحــر،  حتــى حيتــان ،وغــmهمجميــع أجنــاس بنــي آدم 
 mوقـال فيـه السـخاوي:)٢٥(، ووحـش الـرب"الس�ءوط ، 

فإنـه طبـق رشق األرض  ،"و� يُعهد نظmه في� مىض
ـفة ووصـل وغربهـا، ومـا سـلم منـه  ،حتـى مكـة املرش

  .)٢٦(سوى طيبة"
من أهم أسباب انتشار هذا الوباء الحـروب والتجـارة 

التواصــل، ولعــل والــرحالت والهجــرة التــي تعــد قنــوات 
عــن طريــق الســفن  حركــة التجــارة العامليــة وخاصــةً 

كانــت هــي أكــ� العوامــل بــروزا،  ،)٢٧(التجاريــة الـــجنوية
حتى كانت املرية مـن أكـ� املـدن األندلسـية رضرا مـن 

ــه بهــا يف فــاتح جــوان )٢٨(جــراء هــذا ؛ وقــد كانــت بدايتُ
هــ حيـث ٧٤٩م ما يقابل أوائل ربيع األول من سـنة ١٣٤٨
بأعداد كثmة خاصة يف األحياء الفقmة حتى وصل فتك 

ــ ــا  .)٢٩(اعــددهم إىل ســبع� ضــحية يوميً كــ� يصــف لن
ليا جسامة هذا القايض النباهي يف كتابه املرقبة العُ 

الوباء عند حديثه عن جنازة أحد أعـالم مالقـة وهـو ابـن 
برطال أبو جعفر أحمد بن عيل األموي أن الوباء قد جـّر 

وات يزيد عن األلـف "مـن كـل الفئـات معه" ركب من األم
  )٣٠(.واألجناس إىل مقابر املدينة

وتربز املصادر ذلك عىل أنها � تصب كـل األنـدلس 
، وقد بيّــن الًاإلسالمية كأحواز غرناطة ومدينة مالقة مث

ابن ثغري بردي بدقة كيف انترش هذا الوباء حتى وصل 
 "...وعـمإىل األندلس وبالد املغـرب اإلسـالمي بقولـه: 

فـإنهم  ،إال مدينـة غرناطـة ،املوت أهل جزيرة األندلس
جبالها وصحاريها  .. وعم املوتان إفريقية بأرسها،.نجوا

لكــن عــىل عكــس مــا نالحظــه مــن هــذه  .)٣١(ومــدنها..."
القراءة للدراسات األجنبية والعربية فإننا نالحظ أن حتى 
أعيان وأعالم هذه املدن التي سـلمت مـن الوبـاء كـان 

ا ضــحايا كــ�، وجــاءت عــىل قلــم عــدد مــن املصــادر لهــ
التاريخية وكتب الرحالت ولعل أشهرها الرحالة الطنجـي 
ابن بطوطة الذي عارص الوباء وزار عدد من املدن التي 
انترش بها هذا املرض وقـد فقـد فيـه والدتـه بـل كانـت 

  )٣٢(.عودته من رحلته األوىل متزامنة معه
ا األنـدلس كـان لهـا تـأثmً هذا الوبـاء يف  جسامةإن 
ــحً  ــية، واض ــادية والسياس ــوال االقتص ــىل األح ــيس ع ا ل

والخسائر البرشية فحسب بل عىل اإلنتاج الفكري، حيث 
تعج كتب الرتاجم املختلفة بالعل�ء ضحايا الوباء والتي 
من ورائها كفت أيديهم عن اإلبداع العلمـي؛ ولعـل مـا 

برطـال أنـه  استقيناه من تراجم النباهي يف وفـاة ابـن
عند دفنه دفن إىل جانبه ويف نفـس اليـوم عـدد آخـر 
من أعالم مدينته مالقة ولعل أهمهم املقرئ الزاهـد 
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أبــو عبــد اللــه أحمــد املعــروف بالقطــان، والــواعظ أبــو 
  )٣٣(.القاسم بن يحيى بن درهم

ـــة،  ـــات االجت�عي ـــادية واآلف ـــات االقتص ـــرزت األزم ب
املعييشـــ وتـــدهورت األوضـــاع بتـــد§ املســـتوى 

والحريف ونقص التعامالت التجارية نتيجة التخـوف مـن 
، كـ� اضـطربت األحـوال األمنيـة يف )٣٤(انتشار العـدوى

ــية  ــة النرص ــ©اململك ــة والف ــورات الداخلي ــار الث ، بانتش
ــض  ــحت بع ــ� أض ـا§، ك ــرتداد النرصـ ــmة االس ــد وت وتزاي

قـد ال . )٣٥(الثغور الساحلية موطنا إليـواء قراصـنة البحـر
القارئ لضحايا الوباء يف املصادر املعارصة له يصدق 

وحتـــى بـــالد  )٣٧(أو أوربـــا )٣٦(ســـواء يف بـــالد املرشـــق
حيث تشـm إىل )٣٨(املغرب اإلسالمي »ا فيها األندلس 

م� قد يعطينـا نظـرة ) ٣٩(أعداد هائلة من عامة الشعب
ولعلنـا  ،عن عدد العل�ء الشهداء من جراء هـذا الوبـاء

نقف أمام أهم دراسة عدت لنا العل�ء املتوفـون مـن 
جــراء هــذا الوبــاء والتــي قــدمتها األســتاذة األســبانية 

   .)٤٠(ماريا إيزابيل كالmو سيكال
ــون  ــن فرت ــة اب ــن ميت ــف ع ــب بوص ــن الخطي ــدنا اب  
األنصاري وسنة وفاته بل وحدد لنا التـاريخ الكامـل يف 

 الجمعـة ظهـرًا نفـث دم الطـاعون، صـىل" ذلك بقوله:
وقد لزم الفراش ومات مستقبل القبلة عىل أتم وجوه 

 .)٤١(التأهب، سابع شوال مـن عـام سـبع�ئة وخمسـ� "
إن مثل هذه اإلشارات التي استقيناها من كتب الـرتاجم 
تدل عل أن هذا الوباء قد طال أمده ببالد األندلس ودام 

هــــ)، ولعـــل أن العـــا�  ٧٥٠-هــــ  ٧٤٩قرابـــة الســـنت� (
ابن عبد الـرب أحمـد بـن عـيل بـن عبـد الـرب الطبيب التاجر 

وهو من أبناء غرناطة قد تويف بالطاعون  )٤٢(الخوال§
عدوى تكون قد أصـابته نتيجـة احرتافـه للطـب  من جراء

حيــث قعــد يــداوي املــرىض، أو نتيجــة احتكاكــه بالتجــار 
بحكم أشغاله اإلضـافية يف مجـال التجـارة خاصـة وأنـه 

  يف خارج الديار األندلسية بتونس.تو 
يبــدو أن هــذا الوبــاء قــد زار أغلــب البيوتــات الكــربى 

ــي و  ــيم اللخم ــي الحك ــت بن ــا بي ــىل األندلســية ومنه ع
رأســهم أبــو القاســم محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن 

ا بنبوغــه يف الــذي كـان موسـوعيً  )٤٣(الحكـيم اللخمـي
علوم عديدة وتـويف يف وقيعـة الطـاعون حـ� كـان 

محمـد بـن عبـد اللـه بـن . كـ� أهلـك هــ٧٥٠قاضيًا سنة 
وانتقلـوا إىل  ،منظور القييس وأصل بيته مـن اشـبيلية

وهو من ألف  ،اا وخطيبً مالقة أين أضحى بقصبتها قاضيً 
و� ، كتاب "الربهان والـدليل يف خـواص سـور التنزيـل"

يسلم صاحب التآليف العديدة العا� املصنف سعد بـن 
أحمد بن ليون التجيبـي املكنـى بـأ® عـث�ن مـن هـذا 

وقــد كــان مــن أجــل علــ�ء األنــدلس وأبــرعهم  ،الوبــاء
 تأليفــا، ولــه نحــو ثالثــ� تأليفــا يف الحــديث والفــرائض

  .)٤٤(واملساحة
� يكــن علــ�ء املريــة أو غرناطــة الوحيــدين الــذين 

بــل مســت ). ه٧٥٠-٧٤٩( مســهم الوبــاء الجــارف ســنتي
ــة  ــة ك�لق ــة املتبقي ــوارض الغرناطي ــور والح ــى الثغ حت
ـاء ورنـدة بحكـم أن العلـ�ء املتوفـون  والجزيرة الخرض
يف الوقيعة كانت متباينة أصولهم. ويف املقابـل � 
يسلم العلـ�ء الوافـدون مـن العـدوة املغربيـة عـىل 
الحوارض األندلسية من ذلك حيث كانت لهم نهاية بهذا 

هت إيام الفلـ° والطبيـب أ® زكريـاء فقد انت الصقع؛
هــ ٧٥٠يحي بن عيل بن أحمد بـن عـيل القييسـ سـنة 

ــدلس ــبالد األن ــن  ،)٤٥(ب ــد ب ــب محم ــتاذ الخطي ــي األس ولق
عيىس بن أحمد بـن محمـد بـن عبـد اللـه بـن محمـد بـن 
ــه يف  ــاري حتف ــيس األنص ــن خم ــر ب ــن أ® بك ــيل اب ع

 .)٤٦(ه٧٥٠وقيعة الطاعون بالجزيرة الخرضاء كـذلك سـنة 
واألمر نفسه ينطبق عىل الوافد الشـاعر القـايض أ® 
عبد الله بن خميس التلمسا§ الذي تـويف بالطـاعون 

ـــ ويف مقابــل ذلــك )٤٧(ه٧٥٠العــام باملريــة يف ســنة 
وجد من األندلسي� الراحل� الذين توفوا خارج ديارهم 
ـــُمري النحــوي  ــب ال ــه بــن ل ــد الل ــد بــن عب ــأن محم ش

ــنة  ــن س ــان م ــوىف يف رمض ــن ٧٤٩املت ــى اب ـــ ويُكن ه
ــدود  الصــائغ، ــل إىل املرشــق يف ح ــم  ٧٢٠ارتح ـــ فل ه

و»درســتها الصــالحية أقــرأ العربيــة  ،يتجــاوز القــاهرة
  .)٤٨(والنحو

وبالتايل فـإن هـذا الوبـاء قـد جعـل حـدا لعـدد مـن 
بل  ،العل�ء األجالء بالثغر األندليس ومن الوافدين إليه

وكـان  .وحّد من اإلنتاج الفكـري املتنـوع للعديـد مـنهم
ــايض أ®  ــب والق ــة األدي ــاة الرحال ــه يف وف ــاء الل قض
الربكات البلفيقي محمد ابن الحاج بعـدما مـّر الطـاعون 
حيث سلم منه وكانت له مواقف آنذاك من هـذا الوبـاء 
الفتاك. وقد كانت له رحلت� خـارج األنـدلس آب بعـده� 

رجــع واســتقر ببلــده لــده للتعلــيم والقضـاء قـافال إىل ب
أملرية يف وقت عصيب اشتد فيه الوبـاء الفتـاك سـنة 

وبقيــت مقــيً� بهــا ملــا " :هـــ حتــى جــاء يف قولــه٧٤٩
اشتهر من وقوع الوباء بأملرية ثـم أعـدت إىل القضـاء 
والخطابــة بأملريــة وكتــب بــذلك يف أوايــل رجــب عــام 

ــ� ــعة وأربع ــنة تس ــاد س ــم ع ــا ث ــم رصف عنه ــت  ث س
  .)٤٩("وخمس�

ــه  ــد الل ــا� أ® عب ــىل الع ــق ع ــه انطب ــر نفس واألم
ذوي  )٥٠(محمد بن أحمد بن محمد الهاشمي الطنجايل

األصــالة والجاللــة مــن أهلــه الــذي تــوىف بعــده ســنة 
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صادفه يف ذلك الوباء العام الذي أصـاب  هـ وقد٧٥٣
و�نــع  الهجــرياملنطقــة يف منتصــف القــرن الثــامن 

األســباب املــؤثرة يف اســتقالة  مــن كــانإال أنــه  ،منــه
القــايض أ® عبــد اللــه وطلــب اســتعفاءه مــن الحكــم، 
"خاصة بعد ترادف النوازل املشتبهات عليه بعد انرصاف 
الطاعون، واختالف مـن عـاش بعـده مـن الفقهـاء، عنـد 
األخذ معهم في� يشكل عليه من املسائل وكـان يكـره 

إال ؛ )٥١(مخالفة من جملتهم، ويحـذر موافقـة بعضـهم"
أبا جعفر أحمـد بـن عبـد اللـه بـن عبـد املـنعم أن قريبه 

ه رغـم  ٧٥٠الهاشمي الطنجـايل � يسـلم منـه سـنة 
  ـ  )٥٢(مهارته يف الطب

ال نريد تحميل هذا البحث بجملة العلـ�ء املتـوف� 
مــن جــراء الوبــاء الــذين اســتقيناهم مــن كتــب الــرتاجم 

 فعملنا عىل تلخيصهم يف الجدول التايل:
  

يوضح عل�ء األندلس املتوف� جراء الطاعون جدول 
  هـ٧٥٠ - ه٧٤٩ سنتي

  املنطقة  العا�
العبارة الدالة عىل وفاته 

  يف وقيعة الطاعون
  املصدر  املهام/ العلوم

أبو زكرياء يحي بن عيل 
بن أحمد بن عيل القييس 

  ابن الزرقالة 

تويف بالطاعون باملرية    أملرية
  هـ.٧٥٠محرم  ٣يوم الثالثاء 

 ،ابن القايض، درة  .الفلك والطب
 ،٣٣٠ص  ،٣ج

  .١٤٤٦تر:
أبو القاسم محمد بن 
محمد بن محمد بن الحكيم 

  اللخمي 

أعبط يف وقيعة   رندة
..فكانت فيه .الطاعون

ربيع  ١٧الفجيعة عظيمة  
  هـ٧٥٠الثا§ 

العلوم  - الوزارة 
  .النقلية والعقلية

 ،ابن الخطيب
، ٢ج ،اإلحاطة

  .٢٦٦ص

بن ليون سعد بن أحمد 
  التجيبي.

 –املرية 
  لورقة 

تويف باملرية بالطاعون 
 .العام إثر صالة العرص

ج�دى الثانية  ١٤السبت 
  هـ٧٥٠

الحديث  -التأليف 
والفرائض 
  .واملساحة

 ،١ج ،نيل التمبكتي،
ابن  –٢٠١ص 

القايض، درة، 
  .٢٩٢،ص ٣ج

محمد بن عبد الله ابن 
  فرتون األنصاري 

-مالقة 
  بطليوس

شوال  ٧ .الطاعوننفث دم 
  هـ.٧٥٠

األشغال السلطانية 
  .الرحلة -الرواية–

 ،ابن الخطيب
، ٣ج ،اإلحاطة

  .٢٢٧ص
أحمد بن عبد الله بن عبد 
املنعم الهاشمي 

  .الطنجايل أبو جعفر

الوباء  بوا¸نجمت به   لوشة
هـ بعد ٧٥٠األكرب صدر عام 

  .�نع منه وإبانة

 -صناعة الطب  
  القضاء - الشعر 

املرقبة،  ،النباهي
 ابن حجر،-١٥٥ص

 ،١٨٣ص  ،١ج الدرر،
 Miguel - ٤٧٣تر: 

Jiménez P ,op 
cit,p165.  

أحمد بن محمد بن عيل 
األموي أبو جعفر ابن 

  برطال

حارة البحر 
رشقي 

  مالقة

تويف بها (مالقة) أيام 
mالطاعون الكب.   

  .هـ٧٥٠صفر  ٥الجمعة 

 ،القضاء والخطابة
  .التوثيق- الحديث

، ٣ج املقري، نفح،
ابن  – ٤٤٩ص

 الخطيب، اإلحاطة،
 – ١٧١، ص ١ج 

النباهي، املرقبة، 
  .١٤٨ص

عبد الله بن إبراهيم بن 
عبد الله األزدي ابن 

  املـُرابع

وفاته يف كاينة الطاعون   بلّش  
  .ببلده

  هـ٧٥٠أواخر 

األدب  -النظم والن� 
  واملقامات 

ابن الخطيب، 
، ٣ج ،اإلحاطة

 ،املقري-٤٢١ص
 - ،١٠٢، ص ٦ج ،نفح
العبادي،  -٢٥٥ص 

 ،مقامة العيد
صحيفة الدراسات 
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 األندلسية، مدريد،
، ٢- ١ع،٢مج 

  .١٥٩ص١٩٥٤
عيل بن محمد بن عيل 
البنا الوادي آيش أبو 

  الحسن 

تويف معتبطا يف   وادي آش
  .الطاعون و� يبلغ الثالث�

  .هـ٧٥٠شعبان  ٤

نظم  -ديوان اإلنشاء 
  .وأدب   وشعر

 ،ابن الخطيب
ص   ،٤ج اإلحاطة،

املقري،  -  ١٦٧
  .١٢٨ص ،٦ج،نفح

عيل بن يحيى الفازري 
       املالقي ابن الرببري 

وفاته »القة بالطاعون    مالقة
  هـ.٧٥٠عام 

 ،٦املقري، نفح، ج  .الشعر ،الخط
ابن  – ١٣٣ص

 اإلحاطة، ،الخطيب
  .١٩٤ص  ،٤ج

محمد بن أ® الجيش 
محارب الرصيحي أبو عبد 

  الله 
  

مالقة، 
 ،حصن يرس

  مرسية

تويف »القة يف كاينة 
الطاعون األعظم، يف 

هـ بعد ٧٥٠أخريات ربيع اآلخر 
mأن تصدق »ال كث...  

 -الفقه واألصول، 
الخطابة –الرياضيات 

العلوم -اإلقراء–
  .العقلية 

 ،ابن الخطيب
، ٣اإلحاطة، ج

 ،ابن حجر -٧٨ص
  . ٣٧٤، ص٣الدرر،ج

محمد بن أحمد بن جعفر 
بن حقاف بن عبد الحق 

  .السلمي القونجي

  .وفاته يف الوباء العام  قونجة
  .هـ٧٥٠شعبان  ٢٠اإلثن� 

" التأليف -التصوف 
األنوار يف املخاطبة 

  .واألرسار "

ابن الخطيب، 
، ٣ج اإلحاطة،

  .٢٣٤ص
محمد بن أحمد بن قاسم 

  القطان أبو عبد الله األمي 
  

 –مالقة 
  جبل فاره

 .تويف شهيد الطاعون
.. .هـ٧٥٠صفر  ٤األربعاء 

الوباء، فبذلوا من  ودهم
األموال يف أبواب الرب 
والصدقة، ما ال يأخذه الحرص 

  وال يدركه اإلحصاء 

 -لزهد والورعا
 –املجالس العلمية 

  .علم الكالم –الفقه

ابن الخطيب، 
، ٣ج ،اإلحاطة

  .٢٤١ص

محمد بن عيل السكو§ 
      األندليس ابن لؤلؤة 

من أهل 
حصن 

  ق�رش

تويف املذكور بالطاعون  
  .هـ ٧٥٠سنة 

 -الخطابة الشعر  –
  الزهد

 ،٥املقري، نفح، ج
  .٥١٦ص 

محمد بن عيل بن محمد 
       العبدري  ابن اليتيم 

وفاته يف وقيعة الطاعون   مالقة
  العام.

  .هـ٧٥٠آخر صفر 

التدريس ملدة ثالث� 
سنة غاب فيها 

الحديث  -مرت� 
mالطب- والتفس.   

 ،الخطيبابن 
، ٣ج ،اإلحاطة

الكتيبة، ص  –٩٧ص
٥٩.  

محمد بن عيىس بن أحمد 
بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن عيل ابن أ® بكر 

    .بن خميس األنصاري

الجزيرة 
  الخرضاء

 .تويف يف الطاعون بسبتة
  هـ٧٥٠سنة  ٢آخر ج�دى 

القراءات   –الفقه 
اإلقراء  -الخطابة 
التأليف "   - والتعليم 

النفحة األرجية يف 
  الغزوة املرجية " 

 ،ابن الخطيب
، ٣ج ،اإلحاطة

  .١٨٤ص

  : تعقيب عىل الجدول    
ــاء  ــراء وب ــن ج ــوف� م ــل املت ــام بك ــا اإلمل ال  كنن
الطاعون من األعالم بـبالد األنـدلس يف منتصـف القـرن 

ــري  ــامن الهج ــوغرايف، الث ــد البي ــذا الرص ــالل ه ــن خ م
واكتفينا بذكر كل الن�ذج التي اهتدينا إليها؛ لكن البـارز 
يف األمر أن هذا الوباء قد فتك بالعديد سـواء أشـارت 
ــانوا  ــواء ك ــيهم، وس ــ إل ــرتاجم أو � ترش ــب ال ــه كت إلي

  أندلسي� أو مغاربة أو حتى مشارقة.

ن يبــدو أن التنــوع جــيل مــا بــ� عــدد املتــوف� مــ
العل�ء يف املدن الرئيسية كغرناطة ومالقـة مقارنـة 
بالثغور األخرى، وب� األصلي� والوافدين إىل السلطنة 
النرصية، وب� الكهول مـنهم والشـباب حيـث وجـد مـن 
ــن  ــدد م ــأثر ع ــافة إىل ت ــر. إض ــل العم ــويف يف مقتب ت
ــاء مــن  ــاء مــن بيــت واحــد، كــ� حصــد الوب األفــراد بالوب

والة الحكم من العلـ�ء املقـرب� املؤلف� واألطباء و 
يف املقابـل بقـراءة  .إىل السلطة عددا ال يُستهان بـه
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متأنية لكتاب اإلحاطة للوقوف عىل بقية أعالم األندلس 
املتوف� جراء الطـاعون � نهتـد إىل الفصـل وتحديـد 
ســبب الوفــاة رغــم أن ابــن الخطيــب أورد تــاريخ الوفــاة 

ا نبقى نتساءل عـنهم دون أن يحدد سبب الوفاة. إال أنن
ــك  ــراءه أم ال؟ وذل ــن ج ــاتوا م ــاء وم ــوا للوب ــل تعرض ه

عتبـارات جعلتنـا نشـك بالرغم من أننا وقفنا عىل عـدة ا
  :يف ذلك أهمها

أن ابن الخطيب أورد يف فقرات متالحقة لكل  •
األعالم املتوف� من جراء وباء الطاعون وقد خصه 

 ،املحقق محمد عنان يف قسمه الثالث من ذلك
إال أننا � متتالية ووجدت هذه األعالم ضمنهم 

نستطع الجزم نهائيا كون أن املحقق قد يكون أعاد 
ترتيبها خاصة وأننا � نطلع عىل النسخة 

 .املخطوطة
يف الرتجيح ويتمثل يف  ثانيا ولعله العامل الرئيس •

كون أن تاريخ وفاتهم � تحدد فقط بالسنة وإÐا 
 ،هـ٧٤٩يف شهر شوال كاملة، ولعل أغلبهم كانت 

فهل  .وهو تاريخ يأ� بعد اجتياح الوباء للمنطقة
هذا يعني أن الوباء �  س هؤالء األعالم؟ أم أن 
غرناطة قد تأخر عنها الطاعون الذي رضب أملرية 

أوائل ربيع األول من سنة يف بادئ األمر يف 
هـ ثم انتقل إليها الحقا لكن بعد عيد الفطر من ٧٤٩

  هـ.٧٤٩سنة 
  ومقصدنا يف ذلك هؤالء األعالم:    

ابن الجياب عيل بن محمد بن سلي�ن األنصاري أبو  •
الحسن صاحب الرواية والعلوم ورئيس األشغال 

 ٢٣السلطانية الذي وافته املنية يوم األربعاء 
هـ، حيث � يورد لنا تلميذه ونائبه يف ٧٤٩شوال 

الوزارة ابن الخطيب عن وفاته شيئا متعلقا بالوباء 
رغم أنه تويف بغرناطة وكانت "جنازته آخذة نهاية 

  )٥٣(.االحتفال، وحرضها السلطان ومن دونه"
محمد بن إبراهيم بن محمد األنصاري الصناع أبو  •

عبد الله الزاهد من أهل البادية الغرناطية صاحب 
الرحالت العلمية الداخلية، و� تذكر املصادر وفاته 

  وفاته بتاريخيف وباء الطاعون واكتفت بذكر 
هـ، لكن إذا قارناها مع اإلطار الزما§ ٧٤٩شوال  ٧

للوباء باألندلس ووفاة بعض العل�ء يف مثل هذا 
التاريخ أمكن لنا أن نحكم عىل سبب وفاته أنها كانت 
يف الطاعون العام، يف ح� وبكل موضوعية ال 
 كن ألصحاب الرتاجم املتمرس� يف هذا اللون 

ندلس أن يتناسوا حدثا هاما الذي اشتهرت به األ 
كهذا وخاصة منهم ابن الخطيب صاحب الربامج 

والرتاجم العديدة والذي عارص أغلبهم وكان طالبا 
  . )٥٤(ألغلبهم

الحمmي أبو عبد الله اإلمام  حسنونمحمد بن  •
الزاهد صاحب الحرف اليدوية، أصله من مرسية 

يقول عنه ابن الخطيب أنه كان حيا  ،وسكن غرناطة
وعىل األغلب أنه تويف يف هذا  ،هـ٧٥٠سنة 
إال أننا ال نستطيع الجزم بأن وفاته كانت  ،العام

  .)٥٥(بسبب الطاعون

  ل�ء غرناطة من الطاعون الجارفمواقف أطباء وع- ٣
لــن نطنــب يف الحــديث عــن تــاريخ الطــب باألنــدلس 
وأهـم مــا ألــف فيــه، وســنكتفي فقــط بــالوقوف عــىل 

ترجمـة املؤلفـات الطبيـة مدرسة الطب التي اعتمـدت 
، وعوامل اهت�م أهـل األنـدلس )٥٦(اإلغريقية والالتينية

بصـناعة الطــب حيــث تـأ� يف مقــدمتها إيجــاد الســبل 
ــوارث ــذه الك ــل ه ــة مث ــرتاجم  .ملواجه ــب ال ــت كت اختص

والطبقــات ومتــون مــا وصــلنا مــن مصــنفات يف الطــب 
وعلـــوم الطبيعـــة مـــن املعلومـــات حـــول االهـــت�م 

، ومــن عنــاوين املصــنفات )٥٧(عمومــا األندليســ بالطــب
الطبية املختلفة ما يفصح عن الحجم الحقيقـي للـرتات 
الطبي املتمثل يف العدد الهائل م� كتب مـن تقـارير 

  )٥٨(.الطب النافعة األرجوزات والرسائل والنواذر والنسخ
يبدو أن املصـادر األندلسـية واملغربيـة قـد أطنبـت 

mة إىل أســـبابه يف ذكـــر الوبـــاء غرضـــا ال عرضـــا، ُمشـــ
ذاكـرة  ،املناخية والفلكية والبرشـية وحتـى السياسـية

آثاره وُسبل الوقاية منه؛ وقد أشـارت إليـه منـذ بداياتـه 
. ك� أسهبت )٥٩(حتى ألفت فيه أرجوزات ومؤلفات طبية

يف ذكر أسبابه املتعددة والتي أغلبيتها تُرجعها عىل 
فهــذا ذو العمــرين ابــن  ،الظــاهرة الفلكيــة واملناخيــة

"لـه سـبب  يرّده إىل التـأثm الفلـ° فيقـول:) ٦٠(الخطيب
وأدÒ هـو فسـاد الهـواء  ،أقىص وهو األمور الفلكية

وأما شاهد الوباء يف املرية  )،٦١(الخاص »عل ظهوره "
ابــن خا�ــة األنصــاري فــألّف يف الطــاعون ورشح مــن 

  .)٦٢(نخاللها انتقال عدوى الوباء وتأثmها عىل اإلنسا
تعـــددت املؤلفـــات يف ذكـــر وبـــاء القـــرن الثـــامن 
ـــاره  ـــد النتش ـــع ح ـــلم� يف وض ـــري ودور املس الهج
بالوقاية واالحتيـاط منـه انطالقـا مـن األحاديـث النبويـة 

كـ� كانـت  ،)٦٣(وسmة الرسـول صـىل اللـه عليـه وسـلم
مجابهــة الوبــاء واالحــرتاز والوقايــة منــه محــل التــأليف 

الخاصة مـن العلـ�ء واألطبـاء والتحسيس والتذكm عند 
لقي هذا الطاعون الجارف ك�  للعامة من أهل غرناطة.

اصطلح عليه يف أغلب عبارات النخب العاملة األندلسية 
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اهت�ما بالتأليف قصد التصدي سواء يف شكل رسـائل 
  .أو مقاالت أو حتى مؤلفات

قبل أن ندرج النخب العاملة األندلسـية ومؤلفـاتهم 
ــن  ــة أمك ــن الطبي ــة اب ــف العالم ــىل موق ــف ع ــا أن نق لن

خلدون الذي عارص هـذا الوبـاء وشـخص األسـباب بطـرح 
طـرق الوقايـة منــه بقولـه: "ولهــذا تبـ� يف موضــعه 
يف الحكمة أن تخلل الخالء والقفر ب� العمران رضوري 
ليكون �وج الهواء يذهب »ا يحصـل يف الهـواء مـن 

  .)٦٤(الفساد والعفن »خالط الحيوانات..."
  : ابن الخطيب لسان الدين- ٣/١

لــن نطنــب يف التعريــف بــابن الخطيــب هــذا العــا� 
املوســوعي، إال أنــه  كننــا أن نقــف عــىل أبــرز إنتاجــه 
الطبي حيث أن أهم ما ألفه األندلسيون اسـتأثر بـه ابـن 

 :)٦٥(الخطيــب حتــى جــاء يف شــعره عــىل لســان والــده 
  الطب والشعر والكتابة س�تنا يف بني النجابة  

. أخــد الطــب عــن أســتاذه ابــن هــذيل التجيبــي (ت
ويبدو أن ابن الخطيب الذي أصيب بـاألرق �  )٦٦(هـ)٧٥٣

يتفــرغ مل�رســة الطــب لكــ�ه انشــغاالته السياســية 
ـة  )٦٧(والفكريـــة. ـــت عرشــ ـــة عديـــدة فاق ـــه الطبي تآليف

أمــا يف تعلــق بالوبــاء فقــد ألــف "مقنعــة  )٦٨(مؤلفــات
التـي سـ�ها ور»ـا هـي  السائل عن املـرض الهائـل "

والـذي يصـف فيهـا  )٦٩(يف اإلحاطة "رسـالة الطـاعون"
ظروف ظهور الوباء وانتشاره، وأعراضـه األوىل وسـبل 

يصف  ،. وردت الرسالة يف خمسة أبواب)٧٠(االحتياط منه
ابن الخطيب طرق العدوى ومظاهرها بقولـه: " يتعلـق 
بالناس تعلق النار بالحلفـاء والهشـيم، بـأدÒ مالبسـة 
من إملام »ريض أو »بارشة ثوبه وآنيته، وفي� ظهـر 

وذكـر  ،فيه نفث الدم أشد، وعند قبض النفـوس أعظـم
أنــه يف األمــاكن الوبيئــة أخــف، ويف الضــعفاء وأهــل 

   )٧١(ي النساء والصبيان أمطى".الشظف أفتك، وبصنف
  ابن خا�ة األنصاري:- ٣/٢

هو أبو جعفر أحمد بن عيل بـن محمـد بـن عـيل بـن 
ــب يف  ــن الخطي ــه اب ــرجم ل ــاري ت ــري األنص ــة امل خا�

، وجــرت بيــنه� مراســالت. )٧٢(اإلحاطــة والكتيبــة وغmهــا
ـه املعــروف� باملوســوعية  وهــو كبقيــة نخــب عرصـ

العلـم كالشـعر واألدب العلمية ح� جمعوا ب� رضوب 
والتاريخ والفقه والطب؛ ومن تآليفه "رائق التحليـة يف 

و"مزيـة املريـة عـىل غmهـا مـن الـبالد  ،فائق التورية"
ألف ابن خا�ـة األنصـاري "تحصـيل غـرض  )٧٣(األندلسية".

ســــــنة  القاصــــــد يف تفصــــــيل املــــــرض الوافــــــد"،
م عــىل إثــر ظهــور الطــاعون بـــمدينته ١٣٤٨هـــ/٧٤٩

قيل أنـه رشع يف تأليفـه نـزوال عنـد رغبـة  أملرية حتى

مقدمتــه: الحمــد للــه  ؛ حيــث جــاء يفبعــض مقربيــه
ـــود ـــض  املحم ـــإن بع ـــوب و املكروه...ف ـــىل املحب ع
ــدقا� ــاعون يف  ..أص ــذا الط ــة ه ــن حقيق ــألو§ ع س

   )٧٤ (املرية...
حيـث تعـرض  وضع تعريًفا علميÕا لحقيقة هذا الوبـاء

فيه إىل مظـاهر الوبـاء وخطـورة عـدواه وخاصـة حـ� 
يعرض عالماته، احتوى هذا التأليف عىل عدة فصول أو 

ــملت  ــائل ش ــة مس ــه اللغوي ــاعون ومعاني ــة الط حقيق
ـعية والعلمية الطبية، ، وأسـباب وأحكامه الطبية والرش

ـــدة ـــة والبعي ـــوعية  القريب ـــافة إىل مرش ـــه، إض ونتائج
ـــدوى  ـــن ع ـــاط م ـــة واالحتي ـــب والوقاي ـــداوي بالط الت

ــاء ــه  .)٧٥(الوب ــاء: "إنَّ ــابة بالوب ــاهر اإلص ــول يف مظ ويق
 mحمَّى خبيثة دا×ة عن سـوء مـزاج قلبـي بسـبب تغيـ
ــة،  ــرارة والرطوب ــة إىل الح ــه الطبيعي ــن حالت ــواء ع اله

ويســتطرد قولــه حــول خطــورة  ."مهلكــة يف الغالــب..
وجـدُت بعـد طـول معانـاة أنَّ املـرء إذا مـا  ...لعدوى: "ا

المس مريًضا أصـابه الـداء وظهـرت عليـه عالماتـه، فـإن 
نزف األول دًما نزف اآلخر... واعلم أنَّ سببه القريـب غالبًـا 
هو تغيm الهواء املحيط باإلنسـان الـذي فيـه تنفسـه، 

  )٧٦(."وهذا التغيm يكون يف الكيف ويكون يف الجوهر
  الشقوري محمد بن عيل اللخمي- ٣/٣

  ه): ٧٧١(كان حيا سنة 
هو عبد اللـه بـن محمـد اللخمـي الشـقوري طبيـب 

، أحـرز )٧٧(هــ ٧٢٧الدار السلطانية بغرناطة مولـده سـنة 
شهرة واسعة يف معالجـة املـرىض وأغلـب مؤلفاتـه 

ـــة ـــوم الطبي ـــه  ،)٧٨(يف العل ـــىل وج ـــاء ع ويف الوب
ق النبــأ عــن أمــر الخصــوص أبرزهــا عــىل اإلطــالق "تـــحقي

الوبــاء" الـــمعروفة باســم النصــيحة والــذي تنــاول يف 
ــــدان  ــــالح األب ــــا§ إص ــــواء، ويف الث ــــه األول اله جزئ

. وبالتايل فإننا أمام لرسالة طبية حول سـبل )٧٩(والدواء
هذا التـأليف مـا  دّ يُعَ  العالج من الطاعون واالحتياط منه.

اصطلح عليه "النصيحة" أو "تقييد النصيحة" يف حقيقـة 
األمر جزءا من املؤلف الكبm "تحقيق النبأ عن أمر الوباء 
"؛ حيث يقترص فيه عـىل النصـح الطبـي مـن أجـل التـدبر 

يقـول الشـقوري  .والوقاية من الوباء وعالج املصـاب�
عـىل "هذا هو الكـالم يف هـذه النصـيحة  يف رسالته:

مــا رشطتــه وقــد بســطت هــذا بــأوجز منــه يف تــأليفي 
  )٨٠(.املسمى تحقيق النبأ عن أمر الوباء"

 :هـ)٧٦٤ .تمل األسلمي البليا§ (تابن مش- ٣/٤
أبو عبد الله محمد بن محمد بـن جعفـر بـن مشـتمل 

هو اآلخر من علـ�ء  ،األسلمي البليا§ من أهل املرية
ــم ــون العل ــغ يف فن ــث نب ــوعي� حي ــدلس املوس  ،األن
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غلـب  ،وتوىل القضاء يف عدة حوارض وقـرى أندلسـية
ذكـر ابـن .والكتابة والنحو واألدب والقراءاتعليه الشعر 

"إصالح النيـة يف  ا يف الوباء س�هالخطيب أن له تأليفً 
ــة" ــلة الطاعوني ــة )٨١(املس ــد ملعرف ــا � نهت ــا ، إال أنن م

  .تضمنه الكتاب
 ه): ٧٦٣ .ابن صفوان املالقي (ت- ٣/٥

أبـو جعفـر أحمــد بـن إبــراهيم بـن أحمــد بـن صــفوان 
ــنة  ــده س ــالقي مول ــب يف ٦٩٥امل ــن الخطي ــره اب ه ذك

ــه  ــوم، وخص ــواع العل ــه يف أن ــو كعب ــرز عل ــة وأب اإلحاط
ــي  ــم الت ــر رضوب العل ــ� ذك ــة ح ــوعية العلمي باملوس

والتوثيـــق  تفـــوق فيهـــا كـــالفرائض والحســـاب واألدب
رغم أن إنتاجـه  .)٨٢(والتاريخ واللغة والفلسفة والتصوف

الفكري املتنوع غلب عليه التصوف شأن "مطلع األنـوار 
اإللهيــة" و"بغيــة املســتفيد" إال أن مؤلفــه "كتــاب يف 

برزت  .الطاعون " يبقى أحد أبرز ما كتب يف علم األوبئة
مؤلفات طبية أخـرى متـأخرة تتحـدث عـن الوبـاء بشـكل 

ام إال أنــه ال تخـص بالــذكر وبـاء منتصــف القـرن الثــامن عـ
الهجري كون هؤالء املؤلف� مـن أهـل القـرن التاسـع 

  .الهجري
 :ه)٨٨٨. ابن منظور القييس (ت- ٣/٦

ــور  ــن منظ ــد ب ــر محم ــن أ® بك ــد ب ــرو محم ــو عم أب
من أشهر بيوتات اشـبيلية ومالقـة، خطيـب  )٨٣(القييس

وإمام توىل القضاء »ـدينتي مالقـة وبسـطة وقضـاء 
الج�عة بغرناطة. ألف رجزا يف أس�ء النبي وآخر يف 

ــا. ــاوى فيه ــه فت ــات ول ــاء  النفق ــر الوب ــا يف أم ــط لن خ
وصية الناصح األود يف التحفظ من املـرض الوافـد إذا «

نصـوص واألحاديـث وفد"؛ حيث تناول يف ثالثة فصـول ال
. )٨٤(املتعلقــة بالوقايــة مــن الوبــاء، ومســائل العــدوى

يقول يف مقدمة ذلـك: "فهـذه جملـة مباركـة بفضـل 
ه سبحانه وتعاىل سميتها: "وصية الناصـح األود يف لال

ـــه  ـــا الل ـــد نفعن ـــد إذا وف ـــرض الواف ـــن امل ـــتحفظ م ال
ــذلك ــذه  )٨٥(...".ب ــوت ه ــول احت ــة فص ــىل ثالث ــة ع املقال

مسائل وبعضها إىل أمور متعلقـة  انقسم بعضها إىل
باألذكار والتدبر واالحتياط والتحفظ يف الحيـاة اليوميـة 

 .قبل نزول الداء
  
  
  
  
  
  
  

  َخاGَِةُ 

ــ ــذه عموًم ــل ه ــه يف مث ــص إلي ــن أن نخل ــا  ك ا م
الدراســات ذات األبعــاد الصــحية واالجت�عيــة والفكريــة 
وحتى الد وغرافية أنها قد أتاحت لنا فرصـة التعريـف 

ــاة  اململكــة النرصــية يف منتصــف القــرن الثــامن بحي
الهجري عند حدوث أبـرز كارثـة جسـدت عالقـة اإلنسـان 

بشــــكل أو بــــآخر يف الحيــــاة  تأثــــر  حيــــث بالطبيعــــة
إن ومن جانب آخر ف .االقتصادية واالجت�عية والسياسية

قد أثر يف محن ونكبات العديد من العل�ء  الًالوباء فع
ا ال يستهان به مـن هـؤالء البارزين حتى أننا أحصينا عددً 

  .لقوا حتفهم من جراء ذلك
يف املقابـــل � تقـــف الفئـــة املثقفـــة مكتوفـــة 
األيدي بل عملت عىل التحسـيس والتفكـm يف توعيـة 
مجتمعاتهـــا املنغمســـة يف التحـــديات االجت�عيـــة 
واألمنيــة مــن خــالل إنتاجهــا الفكــري الهــادف وســيادة 

ــي  ــل االجت�ع ــامن والتكاف ــة التض ــم ثقاف ــزول معظ بن
علــ�ء وزهــاد وأدبــاء وأطبــاء وفقهــاء ذوي البيوتــات 
 mــدب ــاعدتهم وت ــعي ملس ــة والس ــة إىل العام النبيه

التـــآليف الطبيـــة أو الرســـائل  خصـــت هـــذه أحـــوالهم.
املتعلقة بالطاعون بالدرجة األوىل بالد األنـدلس، إال أن 

يعنــي أنــه ال  كــن تعميمهــا عــىل بقيــة بــالد  هــذا ال
حيــث الخصــائص الطبيعيــة واإلثنيــة ، مياملغــرب اإلســال 

متشابهة إىل حد كبm وفرص العدوى واالنتقال سهلة 
 .جد بحكم القرب الجغرايف والحركيـة السـكانية البينيـة

 mًيبــدو أننــا بقراءتنــا لهاتــه املؤلفــات أمــام أوىل  ،اأخــ
الكتــب التــي أسســت لعلــم األوبئــة التــي كتبــت عــن 

 األمـراضلف يف هذه الطاعون معاينة، ومثلت أبرز ما أ 
  .الوبائية

تباينت التآليف الطبية يف أمر الوباء ما بـ� مـا هـو 
ــ ــرد نص ــو مج ــا ه ــض وم ــي مح ــع علم ــذكm بالرش ائح وت

ابـن  ن ما قام بـهأ ال غm ش الديني يف مواجهة األوبئة
ابــن منظــور القييســ يف "وصــية و  مشــتمل البليــا§

وبين� � نستطع الحكم عىل الشقوري وهو  ،الناصح"
بلغنا جزء فقط مـن الكتـاب الجـامع" تحقيـق حيث طبيب 
علمـي عنـد استخدام منهج يف مقابل ذلك نجد  النبأ".

حــ� يقفــون عــىل مظــاهر  وابــن الخطيــبابــن خا�ــة 
  .انتشار الوباء وسبل حفظ الصحة

  
  
  
  
  



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 مواقف أطباء مملكة غرناطة من وباء منتصف القرن الثامن الهجري

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ مارس –واألربعون  الثالثالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال   ١٢٢

 :الَهواِمُش 

 

توىل  هو السلطان يوسف بن إس�عيل بن فرج املعروف، )١(
سنة) بعد مقتل أخيه يف ظاهر  ١٥الحكم صغm السن (

يف عيد الفطر  تويف قتيالً هـ،٧٣٤الجزيرة الخرضاء يف 
هـ، ويف رثائه يقول ابن الخطيب: ٧٥٥(أول شوال) سنة 

أصيل التقى رطب اللسان ...  ا يف صالتها ساجدً توىل شهيدً 
  من الذكر 

، تح: عبد الله اإلحاطة يف أخبار غرناطةنظر: ابن الخطيب، يُ 
 ٣٣٨، ٣١٧، ص٤ج ،١٩٧٣ ، مكتبة الخانجي، القاهرة٢عنان، ط

، ة البدرية يف تاريخ الدولة النرصيةاللمحابن الخطيب،  - 
، ١٣٤٧تح: محب الدين الخطيب، املطبعة السلفية، القاهرة 

  .٩٧ص
االستيعاب ابن عبد الرب القرطبي،  نظر:يُ ، بني نرص نسبعن  )٢(

ع�ن  ،١ط ، تح: عادل مرشد، دار اإلعالم،يف معرفة األصحاب
نهاية  عنان،. ٩٣، ص ٢، جاإلحاطةابن الخطيب،  -.٤٦٩ص ،٢٠٠٢

  .٣٩ص ،األندلس
 عقد أبو الحجاج يوسف األول اتفاق سالم مع قشتالة سنة )٣(

ثم تبعته جملة من االتفاقيات مع امل�لك  ،)م١٣٣٤هـ/٧٣٤(
وأطرها   عن فحوى هذه االتفاقيات اإلسبانيةالنرصانية 

، كناسة الدكان بعد انتقال السكانابن الخطيب،  نظر:الزمانية يُ 
، ٢٠٠٢القاهرة  مكتبة الثقافة الدينية، شبانة،محمد ك�ل  تح:
  - .وما يليها ١٣٢ص

Atallah Dhina, Les états de l’occident musulmans aux XIII 
,XIV ,et XV, siècles ,OPU –ENAL, Alger,1984. P292, p392. 
Rachel Arie, L’Espagne musulmane au temps des nasrides 
(1232-1492),ed De Boccard ,Paris 1990, p361.  

  .٣٣٧، ص ٤، جاإلحاطةابن الخطيب،  )٤(
مارس  ٢٢هـ / ٧٥٠بتأسيس املدرسة اليوسفية يف محرم  )٥(

  نظر:، يُ ١٣٤٩أبريل  ٢٠إىل 
Lucien Golvin, Quelques réflexions sur la fondation d’une 
madrasa a Grenade en 750=1349, Actas XII, congréso de la 
U.E.A.I, Malaga 1984, Huertaz Madrid 1986, p305. 

  .٤٧٥١ت، ص- ، دار املعارف، القاهرة، دلسان العربابن منظور،  )٦(
 ، تح:بدل املاعون يف فضل الطاعون، العسقال§ حجرابن  )٧(

ابن  – ٢٢دار العاصمة، ص أحمد عصام عبد القادر الكاتب،
تحصيل غرض القاصد نرش ضمن كتاب الطب واألطباء خا�ة، 

لعبد الكريم الخطا®، دار الغرب  يف األندلس اإلسالمية
  .١٦١، ص٢ج ،١٩٨٨اإلسالمي، بmوت 

 Biraben Jean Noel et Le Goff Jacques, La peste dans le 
moyen âge – Annales. Economies, Sociétés, Civilisations,  
24 (e ) année ,  n°6-1969, p1485 

جوائح وأوبئة املغرب يف عهد بولقطيب،  الحس�)٨(
، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار املوحدين

تر: محمد ، وصف إفريقياحسن الوزان، . ٢٢، ص٢٠٠٢البيضاء 
بmوت،  ، دار الغرب اإلسالمي،٢ج حجي، ومحمد األخرضي،

  -.٦٨، ص١٩٨٣

 

 

Le Goff Autour  Carpentier Elisabeth, op cit ,p1492,1493. 
de la peste noire, Famines et épidémies dans l’histoire du 
XIV siècle, A. E.S.C, n°17,1962,p 1082. 

  .١٦١، ص٢الخطا®، املرجع السابق، ج )٩(
، الهائلمقنعة السائل عن املرض ابن الخطيب لسان الدين،  )١٠(

 .٢٠١٥تح: حياة قارة، دار األمان، الرباط 
(11) Renaud, Henri-Paul-Joseph,Un chirurgien musulman 

du royaume de Grenade Muhammad al-saquri, 
Hespéris, Institut des hautes études marocaines,T. 33, 
1946. 

ثالث رسائل أندلسية يف الطاعون الجارف محمد حسن،  )١٢(
، املجمع التونيس للعلوم واآلداب م)١٣٤٨هـ/٧٤٩(

  .٢٠١٣والفنون، بيت الحكمة، قرطاج 
(13) Millas  A. Cristina, Tres  opúsculos  inéditos sobre la 

peste en un manuscrito magrebí, Anaquel de Estudios 
árabes, n°3, 1992. 

والرببر  العربديوان املبتدأ والخرب يف تاريخ  ،خلدونابن  )١٤(
تح: خليل شحادة  ،عارصهم من ذوي السلطان األكرب نْ ومَ 

  .٤٢، ص١، ج٢٠٠١بmوت  وسهيل زكار، دار الفكر،
  .٧٩، ص٣ج ،اإلحاطةابن الخطيب،  )١٥(
، دار الجيل، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، حجرابن  )١٦(

  .٤١٩و ٩، ص١، ج١٩٩٣بmوت، 
(17) Dols  Michael Walter , The black death  in the middle 

east , princeston university press,New jersey,1977. 
(18) Le Goff  , op cit , p1485-Angel  garrido, op cit , p 265. 

 ،النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرةغري بردي، تابن  )١٩(
العلمية، دار الكتب  تح: محمد حس� شمس الدين،

  .١٨٤، ص١٠، ج١٩٩٢، ١بmوت، ط
  .١٠٣، صتاريخ املريةعبد العزيز السيد سا�،  )٢٠(
  .١٥٩، ص ١٠غري بردي، املصدر السابق، جتابن  )٢١(
نظر: الخطا®، املرجع بالد الص� يف اللسان العجمي، يُ  )٢٢(

  .١٧٣، ص١ج السابق،
(23) Yves Renouard, Conséquences et intérêt 

démographiques de La peste noire de 1348   in 
population, n° 03, 1948, p460 - Jean Favier, Orvieto 
et la peste noire, journal des savants, 1963, n 04, 
P.271. 

  .٤٣ ،٤٢، ص ١ابن خلدون، املصدر السابق، ج )٢٤(
  .١٥٦، ص١٠السابق، جاملصدر  غري بردي،تابن  )٢٥(
  .١٨٤ص ،١٠املصدر نفسه، ج )٢٦(
جوائح وأوبئة املغرب يف عهد بولقطيب،  الحس� )٢٧(

، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار املوحدين
تاريخ مدينة املرية السيد سا�،  - ٥١، ص ٢٠٠٢البيضاء، 

، مؤسسة شباب اإلسالمية قاعدة أسطول األندلس
  .٩٧، ص١٩٨٤ اإلسكندرية،الجامعة، 

يبدو أن مدينة املرية اجتاحتها الجائحة أك� من املدن  )٢٨(
  ،األخرى ك�لقة مثالً
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José Angel Tapia Garrido,Historia genéral de Alméria y su 
provencia, Tomo IV ,Alméria musulmana,Editorial 
Cajal,Almeria1986, p265. 

(29) Angel  garrido, op cit, p 265.   - Charles Verlinden, La 
grande peste de 1348 en Espagne, contribution a 
l’étude de ces conséquences économiques et 
sociales, revue belge de philologie et d’histoire, tome 
17, fasc 1-2, 1938, p 117. 

"املرقبة كتاب تاريخ قضاة األندلس النباهي املالقي،  )٣٠(
لجنة إحياء الرتاث  ،العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا"

  . ١٤٨، ص ١٩٨٣، بmوت ٥الجديدة، ط  اآلفاقدار  العر®،
قارن  – ١٥٩ص  ،١٠بردي، املصدر السابق، ج ثغريابن  )٣١(

  Carpentier, op cit , p1063الخريطة يف: 
 تحفة النظار يف غرائب األمصار وعجائبابن بطوطة،  )٣٢(

 ،ازيـ أكاد ية اململكة املغربية: الهادي الت تح، األسفار
  .١٧٩، ص٤، ج ١٩٩٧الرباط 

  . ١٤٨، ص املرقبةالنباهي،  )٣٣(
 Yves- ٤٣، ٤٢، ص١ابن خلدون، املصدر السابق، ج  )٣٤(

Renouard, op cit, p464-,op cit,p 113 Charles V .  
حمالت  من آثارها السياسية املبارشة تزايد وتmة كان )٣٥(

 Yves Renouard ا،الحروب الصليبية عىل اإلسالمي عمومً 
, op cit, p464  -  ١٠٤السيد سا�، املرجع السابق، ص.  

  .١٥٦، ص١٠املصدر السابق، ج ابن ثغري بردي، )٣٦(
(37) Yves Renouard, op cit, p461-  Lucien Febvre, L’histoire 

médicale, A.E.S.C, n° 4, 1949, p 102,103.  
حول التاريخ الد وغرايف لألندلس وتقديرات السكان،  )٣٨(
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