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  تشابه أمساء املدن وأثره على الكتابة التارخيية
صنعاء الشام أمنوذجا
ً

  
 الغامدي سعيد بن اهللا عبد. د.أ

  القرى أم جامعة
ّالحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من نبي من بعده، وعلى آله وصحبه  ّ

  : ومن على آثارهم اقتفى رشده، ثم أما بعد
ًشییدها یختلف من منطقة ألخرى وذلك وفقا      فإن استراتیجیة اختطاط المدن وت

ُللطبیعة الجغرافیة وتضاریس األرض التي تختار إلقامة المدن علیها؛ فالمالحظ أن 
َّ تختط وتشید على ضفاف األنهار، ومن ذلك - قدیمه وحدیثه - معظم مدن العالم  ُ ُ

ُ ما یختار على سبیل المثال مدن دمشق وبغداد والقاهرة وباریس ولندن وغیرها، ومنها
) ٢( ورشید)١(لها شواطئ البحار والمحیطات بالقرب من مصبات األنهار كروما ودمیاط

ّوغیرها، ومنها ما یشید على ضفاف البحیرات التي تشتهر بعذوبة میاهها، كتلك  ُ
في بالد الشام، أو بحیرات أخرى  متوزعة في كافة ) ٣(المطلة على بحیرة طبریة

ُتي شیدت في أراض ال تجري بها األنهار ویغلب على وأما تلك ال. أصقاع األرض ٍ
ّتضاریسها التصحر ُفیراعى في تشییدها أن تكون على مشارف األودیة ومجاري ) ٤(ّ

ًالسیول وفي مناطق تهطل بها األمطار الموسمیة، وذلك طمعا في اإلفادة من المیاه 
ا لمواسم األمطار ًالجوفیة والعیون التي یرتفع وینخفض منسوبها في باطن األرض وفق

  . وكمیات هطولها وجریان السیول على أثرها
   والواقع أن الحدیث عن اختطاط المدن وتشییدها یطول الكالم حوله، ولیس هذا 
ُموضعه، ولكن من المدن ما روعي في تشییدها العوامل السیاسیة واالقتصادیة والدینیة 

ُالجدیدة التي عرفت بعد ذلك  مدینة روما -  على سبیل المثال - ًأیضا؛ ومن ذلك 
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ًبالقسطنطینیة، والتي غیر اسمها مرارا بعد ذلك وصارت تعرف حالیا باستانبول،  ُ ً ّ ُ
  . وغیرها) ٨(والقیروان) ٧(والقطائع) ٦( والبصرة)٥(وكذلك حال مدن الكوفة

     ومما یمكن إدراجه ضمن تشیید المدن؛ ما قد یبنى بظاهرها أو قریبا منها، وهو 
المدن أو أظهرتها، والتي یقطنها في الغالب ) ٩(ق علیه الجغرافیون أرباضما یطل

المهاجرون من خارجها، حیث تملي علیهم ظروف سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة 
َالعیش في ظاهر المدن الكبیرة، والتي تبدأ حیاة الناس بها على شكل قرى وهجر ُ ُ)١٠( ،

. ا إما ملحقة بالمدن الكبیرة أو قریبة منهاًثم تتطور هذه القرى والهجر لتصبح مدن
ّوهذه المدن قد تحمل مسمى المدینة ذاتها، من ذلك اإلقلیم أو البلد الذي وفدت منه 

ّفي بغداد كانت مكانا یتجمع فیه ) ١١(ًتلك العناصر المهاجرة إلیها؛ فمثال مدینة الكرخ ً
ُة وجدت بالقرب من دمشق الذین وفدوا على بغداد، ومثلها مدین) ١٢(الشیعة الرافضة

 بها، )١٣(ً مكانا لتجمع العناصر الیمنیة وبالذات أهل صنعاء-  على ما یبدو - كانت 
حیث بدأت على شكل قریة صغیرة ثم ما لبثت بمرور الزمن وتزاید أعداد من وفد 
علیها من أهل الیمن أن اتسعت مساحتها وتكاثر سكانها حتى غدت مدینة مرموقة في 

ًنسبة إلى مدینتهم الجدیدة التي أطلق " صنعاني"حمل معظم ساكنیها لقب بالد الشام 
ّعلیها شیخ البلدانیین صنعاء "اسم ) م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت" (یاقوت الحموي") ١٤(ُ

ً، ولهذا كثیرا ما التبس األمر على كثیر من الكتاب عند ورود النسبة إلى )١٥("الشام
تاب ال یخطر بباله إال صنعاء الیمن الصنعاني؛ فالكثیر من المؤرخین وغیرهم من الك

ًالمدینة الشهیرة، بینما السیاق في كثیر من األحیان یوحي بأن كثیرا من الشخصیات 
وما قیل عن صنعاء یمكن . عاشت في الشام وتنقلت بین عدد من مدنه ولم تتعداها

 ترد ُأن یقال عمن عرف بالطبري من اُألسر واألفراد ، فكثیر ما یلتبس األمر على من
في أواسط آسیا أم أنها ) ١٦(ِّلهم تراجم تحمل هذه النسبة، هل هم  من مدینة طبرستان
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َومثله التباس مدینة الجند. من مدینة طبریة في الشام؟ ) ١٨(ُفي الیمن مع مدینة جند) ١٧(َ

ومثلها من ینتسب إلى مكي، فإلى جانب مكة المكرمة هناك مدینة . في أواسط آسیا
ُالتي انتسب إلیها كثیر من األعیان، فیظن بعضهم أنها نسبة لمكة ) ١٩("ْتاد مكة"

. )٢١(وطرابلس الغرب) ٢٠(ومثلها كذلك طرابلس الشام. ْالمكرمة ولیس لتاد مكة اإلفریقیة
ًواذا ما ذهبنا بعیدا عن عالمنا اإلسالمي نذكر من ذلك مدینة یورك ببریطانیا  ٕ

  .عصرنا الحاضرونیویورك بالوالیات المتحدة األمریكیة في 
      والواقع أن اهتمامي بهذا الموضوع لم یكن ولید الساعة بل بدأ یدور بخلدي 
ویستقطب اهتمامي منذ مدة لیست بالقصیرة  ترجع لعقود من الزمان، وذلك عندما 
ّتواردت علي عدد من التراجم، سواء ما كان منها خالل إعدادي لرسالتي لدرجتي 

ً لبحوثي الحقا والتي تمحورت حول تاریخ بالد الشام، ناهیك  الماجستیر والدكتوراه أو
ّعما لمسته خالل إشرافي على رسائل الماجستیر والدكتوراه، أو االشتراك في مناقشتها 
أو تحكیم بحوث للنشر أو فحص مثیالتها للترقیات العلمیة، وخاصة تلك المتعلقة 

بإضافة األلف " صنعاني"غة ببالد الشام، فقد كانت تحمل النسبة إلى صنعاء بصی
" یاء"والنون مخالفة القاعدة اللغویة المألوفة في مثل هذه الحاالت وهي االكتفاء بـ 

واألمر الثاني فالذي أعلمه أن . كمكي ومدني وغیرها" صنعائي"ّالنسبة فقط فنقول 
 رغم -الیمنیین منذ القدم وحتى عصرنا الحاضر ال یحرصون على االنتساب لمدنهم 

 إال ما ندر؛ فالمعروف أن الیمني منذ القدم وعبر عصور التاریخ الالحقة - قتها عرا
یحرص بل یشرف باالنتساب لقبیلته وخاصة تلك التي تقطن صنعاء أو المحیطة بها 

ُ وغیرها، وهذه القبائل وغیرها تعد المكون البشري )٢٤(وسنحان) ٢٣(وحاشد) ٢٢(كبكیل
  .ریخالفعلي لسكان صنعاء عبر عصور التا
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ً   وعلیه فكثیر ما راودني شك في أن كثیرا ممن انتسب إلیها وخاصة ممن استخدم صیغة 
ًال یمكن أن یكون یمنیا، ولعل مما یعضد هذا القول هو قول عبد السالم محمد " صنعاني"

لم یكن العرب القدماء : النسبة إلى البالد": "ُكناشة النوادر"في ) م١٩٨٤/هـ١٤٠٨ت(هارون 
ّسبة الرجال إلى البالد، إذ كانت حیاة جمهورهم بین االنتجاع واالرتیاد ال یقر لهم في یعرفون ن

ٕذلك قرار، وانما كانوا ینتمون إلى شيء ثابت هو القبیلة التي یحتمون بها ویخضعون لقوانینها، 
ّفالعربي قرشي وتمیمي وهذلي وسعدي وجهني وبكري، واذا عز علیه االنتماء إلى الفخذ انتمى  ٕ

العدناني أو : ى البطن ثم إلى العمارة ثم إلى الفصیلة ثم إلى القبیلة ثم إلى الشعب الكبیرإل
ویبدو لنا من هذا النص أن . )٢٥("القحطاني أو القضاعي، على ما في القضاعي من خالف

العربي یستنكف بطبعه أن ینتمي إلى البلد أو المكان الذي یقطنه، بل یحرص كل الحرص على 
  . فصیلته التي تؤویهاالنتماء ل

     واألمر الثالث الذي یلفت االنتباه هو أن ضبط النسبة بإضافة األلف والنون وعدم االكتفاء 
 على سبیل - ُبیاء النسبة هو عرف شامي درج علیه بعضهم في بعض األحیان؛ ومن ذلك 

رستان ومن ّ أن المختصین في علم األنساب یفرقون بین من انتسب إلى طب- المثال ال الحصر 
ّانتسب إلى مدینة طبریة ببالد الشام بإضافة األلف والنون لمن انتسب لها، فیقال عمن ینتسب 

، ومنهم شیخ "طبري"بینما من انتسب إلى طبرستان یقال عنه " طبراني"إلى طبریة الشام 
 عنها التي سكنت مكة وتحدث" األُسر الطبریة"، وكذا أفراد )٢٦(المؤرخین محمد بن جریر الطبري

  .)٢٧(عدد من المؤرخین في بحوثهم
ًالمشترك وضعا المفترق صقعا"     وبالرجوع إلى كتاب  لیاقوت الحموي نجد المؤلف یذكر أن " ً

ّصنعاء موضعان؛ األول مدینة صنعاء المعروفة حاضرة الیمن على مر العصور، ثم تحدث 
یة كانت بدمشق، بین أو صنعاء قر: "... عن موضع آخر یحمل ذات االسم فقال ما نصه

ُ، ونسب إلیها المحدثون قوما من أهل الروایة وفرقوا بینهم وبین من نسب إلى )٢٨(دمشق والمزة ّ ً
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ورغم أن یاقوت لم یزد في حدیثه عنها أكثر من هذا، فإن الذي یمكن . )٢٩("صنعاء الیمن
والالفت للنظر أن . ًتأوكیده هو أن صنعاء الشام بدأت ظهیرا من أظهرة دمشق وقریة من قراها

على وجود تشابه بین مدینة صنعاء الیمنیة ومدینة " المعجم"وفي " المشترك"یاقوت أشار في 
ّدمشق، فوصف صنعاء بأنها أعظم مدینة بالیمن وأجلها وتشبه دمشق  لكثرة فواكهها وتدفق "ُ

 بین  حسب زعمه، ولعل هذا الوصف جعل البعض یطلقون على هذا الجزء الواقع)٣٠("میاهها
  . اسم صنعاء الشام أو صنعاء دمشق-  الذي اشتهر بكثرة فواكهه وغزارة میاهه - المزة ودمشق 

ّ عندما تحدث - وهو شامي األصل -      والذي یجدر ذكره هنا أن یاقوت الحموي 
وصنعاء أعظم مدینة : "عن صنعاء الیمن جاء حدیثه عنها بصیغة االستمرار فقال

ّل للحدیث عن صنعاء الشام تحدث عنها بصیغة الماضي ، وعندما انتق)٣١("بالیمن
، وهذا التعبیر یوحي بأن )٣٢("قریة كانت بدمشق بینها وبین المزة"حیث وصفها بأنها 

صنعاء الشام اندثرت في عصر یاقوت الذي عاش في المدة بین النصف الثاني من 
ن السابع الثاني عشر المیالدي والنصف األول من القر/القرن السادس الهجري

والمالحظ أن یاقوت نفسه أكد على . الثاني عشر والثالث عشر المیالدیین/الهجري
ًوصنعاء أیضا "خراب صنعاء الشام عندما تحدث عنها في معجمه الكبیر فقال عنها 

وهي الیوم مزرعة ، ُقریة على باب دمشق دون المزة، مقابل مسجد خاتون، خربت
" معجمه"ً أیضا أن وصف یاقوت لصنعاء الشام في ومما یسترعي النظر. )٣٣("وبساتین

، وفي "دون المزة"؛ ففي األول یقول بأنها "المشترك"یختلف بعض الشيء عنه في 
وأخرى قریة "، وفي موضع آخر قال عنها )٣٤("بین دمشق والمزة"الثاني یقول بأنها 

م یشاهد ، ویبدو من هذا االختالف البسیط أن یاقوت ل)٣٦("من دمشق) ٣٥(بالغوطة
  .صنعاء الشام وأنها خربت قبل عصره
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 عن ذكر - ممن تیسر االطالع على كتبهم -      ورغم سكوت معظم البلدانیین 
في صحیحه ونعتها ) م٩٦٤/هـ٣٥٤ت(صنعاء الشام؛ فقد أشار إلیها ابن حبان 

كما بین " لحوضه وأنه ّبصنعاء الشام وذلك في معرض حدیثه عن وصف النبي 
. ؟)٣٩("أراد به صنعاء الیمن دون صنعاء الشام: " حیث قال)٣٨("إلى صنعاء )٣٧(ْأیلة

ما انتهى إلینا من مسند : "في قوله) م٩٧٠/هـ٣٦٠ت(ّومیزها بذات االسم الطبراني 
، ومثله ما فعله كذلك السمعاني )٤١("الصنعاني، صنعاء الشام) ٤٠(المطعم بن المقدام

ومنهم المطعم بن المقدام : " قالفي ترجمته للمطعم حیث) م١١٦٦/هـ٥٦٢ت(
  . )٤٢("الصنعاني، من صنعاء دمشق

" باب صنعاء"     ومما یمكن إضافته في هذا المجال أنه من المرجح أن المقصود بـ 
 عن أفضلیة الصالة في المسجد النبوي هو صنعاء ّالذي ورد في حدیث النبي 

  :الشام ألمور عدة منها
  .اتجاه الجنوب الغربي یعرف بباب صنعاء أنه كان لدمشق باب یفتح ب- ١
ّ أن المنطق یحتم علینا القول بأن توسعات المسجد النبوي على مر التاریخ كانت - ٢

في الغالب باالتجاه المقابل للقبلة ناحیة الشمال مراعاة لمكان ومكانة الروضة الشریفة 
ً، وحتى إذا سلمنا جدال بعكس هذا االتجاه فهل منّومنبر النبي   المعقول أن یكون ّ

  .ًللمسجد النبوي قبلتان بعد أن یتجاوز اتساعه جنوبا أبعد من مكة المكرمة؟
ّ     ومثل ذلك حدیث آخر روي عن النبي  ُّواهللا لیتمن اهللا هذا األمر : " ورد فیه

حتى یسیر الراكب من صنعاء إلى حضرموت ال یخاف إال اهللا أو الذئب على غنمه 
ّ؛ فالواقع التاریخي الذي یعبر عنه هذا الحدیث الذي یتوافق مع )٤٣("ولكنكم تستعجلون ُ

ُمدلوله یجعلنا نرجح أن المقصود بصنعاء هنا هي صنعاء الشام ولیست صنعاء 
  .الیمن، واهللا أعلم
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 -  وهو العمدة في وصف بلد الشام -     والواقع أن عدم جزم یاقوت الحموي 
ًتى ذكر أسباب خرابها، فضال عن كونه بالوقت الذي خربت فیه صنعاء الشام أو ح

ًأیضا لم یشر من قریب أو بعید إلى بدایة نشوئها وال حتى اإلشارة إلى أنها قریة یرتبط 
ّظهورها بتطور محدد ألي توسع شهدته مدینة دمشق عبر عصور تاریخها، كل هذا 

تین، وهو ما ًكان دافعا للبحث عن نشأتها واندثارها أو خرابها وتحولها إلى مزارع وبسا
ًیحتم أیضا البحث عن الوقت الذي وجدت فیه صنعاء الشام وما آلت إلیه من خراب 

  . سبق عصر یاقوت
     أما عن سبب تسمیتها فیرى البعض أن ذلك یعود إلى جنس من نزلها من أهل صنعاء 

ُوسمیت باسم من نزلها من ): "م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت(ًالیمن، وذلك اعتمادا على قول ابن حجر 
ّ، ورغم أن ابن حجر لم یحدد زمن هذا النزول، فإن الذي یمكن )٤٥)(٤٤("أهل صنعاء الیمن

توكیده هنا أنها كانت عامرة بسكانها ممن ینتمون لصنعاء ومن جاورهم بها من غیرهم منذ 
ّما قبل اإلسالم، وذلك استنادا على ما ذكره ابن حبان الذي ذكر بأن نص حدیث النبي  ّ ً 

. من هو من باب تمییزها عن صنعاء الشام عند حدیثه عن امتداد الحوضعن صنعاء الی
 إلى المنطقة كتجار ضمن -  وبالذات أهل صنعاء - ویمكن عزو ذلك إلى توافد الیمنیین 

ّما كان یعرف برحلة الصیف التي أشار إلیها القرآن في سورة قریش، إذ یبدو أن الیمنیین  ُ
هتهم بالد الشام، وذلك في إطار الهجرات العربیة التي كغیرهم من القبائل العربیة تكون وج

حدثت قبل اإلسالم والتي كانت تملیها ضرورات سیاسیة واقتصادیة ممثلة في فترات عدم 
االستقرار السیاسي، أو األزمات االقتصادیة التي طالما شهدتها المنطقة بسبب الكوارث أو 

ْاألوبئة، فضال عما كانت تتعرض له األرض من مح ل وقحط جراء تأخر سقوط األمطار، ً
وهذا بدوره یؤدي إلى هجرات سكانیة من الیمن إلى خارجها، وال شك فإن بالد الشام كانت 

ُكما ال یستبعد أن یكون النتشار النصرانیة في الیمن وبناء . وجهة أساسیة لهذه الهجرات
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الشام بحكم تبعیتهم للكنیسة ًبصنعاء دورا في توافد جموع یمنیة على بالد ) ٤٦(ُّكنیسة القلیس
ّولعل مما یؤكد وجود صنعاء الشام منذ وقت مبكر أن المحدث سراج الدین ابن . الشرقیة ّ
  . )٤٧("صنعاء الروم"نعتها بـ ) م١٤٠١/هـ٨٠٤ت(الملقن 

     والذي ال شك فیه أن هجرات القبائل الیمنیة ازدادت كغیرها صوب بالد الشام غداة الفتح 
) م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت(ٕه البالد في عهد الخلفاء الراشدین، والى هذا أشار ابن كثیر اإلسالمي لهذ

، خاصة بعد أن تمكن المسلمون من فتح دمشق غداة انتصارهم )٤٨(في كتابه البدایة والنهایة
ًم، إذ یبدو أن جموعا من المهاجرین الیمنیین ٦٣٦/هـ١٥ سنة )٤٩(المؤزر في معركة الیرموك

ا على بني جلدتهم في صنعاء الشام واستوطنوا بها، وعلى إثر ذلك باتت ًفضلوا النزول ضیوف
ًموئال لمن یفد على بالد الشام من الیمن، ونتج عن ذلك اتساع نطاقها العمراني والسكاني بشكل  ْ

ً إلى تعیین والیا مستقال ملحوظ، وهو األمر الذي اضطر معه الخلیفة عثمان بن عفان  ً
  .)٥١)(٥٠( بن عدي القرشيعلیها فاختار لها ثمامة

نجد أنها تكاد تجمع عن " صنعاء الشام"     وباستعراض المصادر والمراجع التي تحدثت عن 
ّ والتي كانت تعد إحدى ضواحي دمشق - أن هذه المدینة   استمرت عامرة بسكانها وكانت - ُ

) ٥٢(ر الزنكيمنارة علم نزل وعاش بها عدد كبیر من العلماء، واستمرت كذلك حتى أواخر العص

وبالبحث . حیث أشار یاقوت الحموي عند حدیثه عنها بأنها خربت وتحولت إلى مزارع وبساتین
ْوالتقصي من خالل المصادر التي تحدثت عنها وتواریخ من نزلها من العلماء، یتضح أن  َ

الحادي عشر المیالدي /صنعاء دمشق شهدت خالل النصف األول من القرن السادس الهجري
ًا لمساحتها رافقه تطورا عمرانیا تمثل في تشیید عدد من المساجد والمدارس والزوایاًاتساع ً

)٥٣ (

ّوالربط
في معرض حدیثه ) م١٥٢٠/هـ٩٢٧ت(وغیرها؛ ولعل مما یؤكد هذا هو قول النعیمي ) ٥٤(

ً على ما یبدو نقال عن مصدر معاصر لها - بدمشق حیث وصفها ) ٥٥(عن المدرسة الخاتونیة
مسجد خاتون على الشرف القبلي عند مكان یسمى صنعاء الشام، : لمدرسة الخاتونیةا: " بقوله- 



  

 الغامدي اهللا عبد .د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(العدد   – اجلزء الثاني - لة املؤرخ العربيجم

 - ١٨٨ -

ُرأیت في كتاب : "، كما وصف ذلك أحد الباحثین المحدثین بقوله) ٥٦("المطل على وادي الشقراء
... أعاجیب الدهر "أن هذه المدرسة كانت من ) ٥٨( البن المزلق)٥٧(نزهة األنام في محاسن الشام

ُومنه یعلم أن تلك الجهات ...  للطلبة )٦٠(وبها عدة خالوي... )٥٩(ك تطل على المرجةلها شبابی
وكانت هذه المدرسة والمسجد بها على الشرف القبلي عند مكان یسمى ... كانت آهلة معمورة 

  .)٦١("فاختفى الیوم أثرها... صنعاء الشام 
 تكاد المصادر الالحقة  والتي- ٕ     واذا ما انتقلنا للحدیث عن مآل مدینة صنعاء 

تجمع على اندثارها، بعد أن ظلت مدة لیست قصیرة عامرة بأهلها وبنشاطها العلمي 
 فإنه بالبحث والتقصي یمكن االستدالل على -واالقتصادي على وجه الخصوص 

إبان حدیثه ) م١١٦٧/هـ٥٦٢ت(ٍتاریخ اندثارها واختفاء أثرها بنص أورده السمعاني 
 وبقیت مزارعها، وهي خربت الساعةعاء قریة على باب دمشق وصن: "عنها جاء فیه

ُعلى نهر الخلخال، خرجت إلیها یوما وسمعت  ّمن أبي القاسم علي بن الحسن بن ... ًُ
أما  .)٦٣(..."وكان جماعة من المحدثین سمعوا بها ... ًالحافظ بها جزءا ) ٦٢(هبة اهللا

 عنها مباشرة بل اكتفى بنقل فلم یتحدث) م١١٧٦/هـ٥٧١ت(مؤرخ الشام ابن عساكر 
صنعاء هذه قریة من قرى "جاء فیه أن ) ٦٤(كالم موجز ذكره عنها یحیى بن معین

ویتضح من نص السمعاني أن صنعاء الشام خربت أو اندثرت في حیاته، . )٦٥("الشام
م فإنه یمكن القول أن دخوله إلى صنعاء ١١١٠/هـ٥٠٤وبما أن السمعاني ولد سنة 

 خالل العقد الثالث من هذا القرن، وبما أن -  في الغالب - بها كان الشام والسماع
ًوفاته كانت في بدایة العقد السابع من ذات القرن، ونظرا لكونه قد ذكر صراحة بأن 

ًخرابها قد حدث في حیاته دون أن یحدد تاریخا معینا له وبالبحث والتقصي واستقراء ! ً
متمثلة في الهجمات العسكریة الحاسمة التي المصادر والمراجع عن الحوادث والوقائع 

ِكانت دمشق وما حولها من القرى واألرباض والهجر وغیرها عرضة لها، والتي یمكن 
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أن ینتج عنها تدمیر وخراب مدینة بأكملها، استقرت قناعتنا أن اندثار وخراب مدینة 
غرب بإشراف صنعاء الشام كان أحد نتائج الحملة الصلیبیة الثانیة التي خرجت من ال

ّمباشر من المقر البابوي في روما غداة نجاح عماد الدین زنكي
في إسقاط أولى ) ٦٦(

ُّاإلمارات الصلیبیة نشوءا وهي إمارة الرها في المشرق اإلسالمي على حین غرة من ) ٦٧(ً
ًمستغال غیابه عنها، حیث باغتها على رأس ثلة من " جوسلین الثاني"أمیرها الصلیبي 

من اقتحامها وتطهیرها من نیر االحتالل الصلیبي سنة جیشه وتمكن 
ورغم محاوالت الصلیبیین استعادتها عشیة استشهاد عماد الدین سنة . م١١٤٤/هـ٥٣٩
ّأفشل محاوالتهم تلك وثبت سیطرته ) ٦٨(م إال أن ابنه نور الدین محمود١١٤٦/هـ٥٤١

المقر البابوي في روما وأمام ذلك نجح . )٦٩(علیها وقطع كل أمل لهم في العودة إلیها
في إقناع اثنین من كبار القادة في الغرب األوروبي آنذاك وهما إمبراطور ألمانیا 

وملك فرنسا لویس السابع ) م١١٥٢ -م ١١٣٨/هـ٥٤٦ -هـ ٥٣٢(كونراد الثالث 
لقیادة حملة صلیبیة ثانیة تتجه للمشرق ) م١١٨٠ -م ١١٣٧/هـ٥٧٥ -هـ ٥٣١(

ٕداد الرها من نور الدین واعادتها إلى سابق عهدها إمارة االسالمي یكون هدفها استر ّ
وبالرغم من األضرار السیاسیة والعسكریة التي لحقت بالجیشین األلماني . صلیبیة

ًوالفرنسي جراء عدم وجود تنسیق مسبق بینهما فضال عن خروجهما في وقتین 
كلة إقلیمي األلزاس مختلفین نتیجة للخالفات السیاسیة العالقة بینهما، وعلى رأسها مش

ّ، ناهیك عن الموقف السلبي والمتعنت الذي أبداه اإلمبراطور البیزنطي )٧٠(واللورین
تجاه قائدي هذه الحملة ) م١١٨٠ -م ١١٤٣/هـ٥٧٥ -هـ ٥٣٨(مانویل كومنین 

، فإن االمبراطور كونراد الثالث والملك ) ٧١(بسبب الخالف المذهبي والسیاسي بینهم
ّ بمن سلم من جیشهما إلى بیت المقدس وحال ضیفین على ملك لویس السابع وصال

) م١١٦٢ -م ١١٤٣/هـ٥٥٨ -هـ ٥٣٨(مملكة بیت المقدس الصلیبیة بلدوین الثالث 
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بهدف االستراحة والتقاط األنفاس، وربما زیارة األماكن المقدسة عند النصارى في بیت 
ث وجهة الحملة الصلیبیة ًوبعد ذلك عقد الزعماء الثالثة مجلسا للحرب لبح. المقدس

ّهل تكون نفس الوجهة التي خرجت من أجلها من الغرب األوروبي وهي استعادة الرها 
ّأو تتجه إلى دمشق القریبة من الكیانات الصلیبیة في بیت المقدس وأنطاكیة 
وطرابلس؟ وبعد مداوالت ونقاشات وأخذ وعطاء رجحت كفة الفریق الذي نادى بأن 

ُمة دمشق التي كانت تعیش في تلك اآلونة حالة سیاسیة ال تحسد تتجه الحملة لمهاج
وبالفعل تحركت جموع الحملة الصلیبیة بقیادة الزعماء الثالثة صوب . )٧٢(علیها

ًدمشق، وكما هو معلوم فقد فرضت علیها حصارا وكادت المدینة تسقط في أیدي 
دفاع عنها أمام الخطر الصلیبیین لوال عنایة اهللا ثم استبسال أهل دمشق ومن وفد لل

وقد دارت رحى معارك عنیفة بین الطرفین خارج دمشق، وكانت صنعاء . الداهم
 كما یبدو - أحد المیادین التي احتدمت فیها تلك المعارك، وغدت - بال شك -دمشق 

 حیث أفلح الصلیبیون في تدمیرها وخرابها قبل نكوصهم على كبش فداء لدمشق -
ّوهذا االستنتاج یتوافق إلى حد كبیر مع ما ذكره . خیبة والفشلأعقابهم یجرون أذیال ال

 بأن صنعاء الشام دمرت في عصره حیث أشار إلى ذلك -  دون غیره - السمعاني 
؛ وعلیه فإنه یمكننا القول أن تدمیر وخراب هذه المدینة "خربت الساعة": صراحة بقوله

م، وهذا یتوافق مع ما ١١٤٦/هـ٥٤٢كان على ید جموع الحملة الصلیبیة الثانیة سنة 
 یاقوت الحموي الذي عاش - والشامیین على وجه الخصوص - ذكره شیخ البلدانیین 

" المعجم"م والذي ذكر في ١٢٢٩ - م ١١٧٨/هـ٦٢٦ -هـ ٥٧٤خالل المدة من 
ّمعا بأنها قد خربت" المفترق"و ُ ً .  

 والسالم على رسوله      واهللا أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین، والصالة
  .     األمین
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  :اهلوامش
ًمدینة قدیمة بین تنیس والقاهرة، من أهم مدن الوجه البحري في مصر قدیما وحدیثا ، : دمیاط  ) ١(

ًتقع على زاویة بین البحر المتوسط ونهر النیل، وتعتبر ثغرا من ثغور اإلسالم حیث كان لها  ُ
الحروب الصلیبیة، كما انتهت عند أسوارها تاریخها المهم الحربي واالقتصادي في عصر 

موقع ). ٢/٤٧٢(معجم البلدان، : یاقوت الحموي . الحملتان الصلیبیتان الخامسة والسابعة
 .٤٩٧تعریف باألعالم الواردة في البدایة والنهایة البن كثیر، ص: اإلسالم أون الین

ریة، بینها وبین اإلسكندریة بلیدة على ساحل البحر وغربي نهر النیل قرب اإلسكند: رشید  ) ٢(
خرج منها جماعة من . ًستون میال، لها میناء عامر یجري فیه ماء النیل إلى البحر

نزهة المشتاق في اختراق : اإلدریسي). ٣/٤٥(معجم البلدان، : یاقوت الحموي . المحدثین
 ).١/٩٦(اآلفاق، 

ًوتعرف أیضا ببحر الجلیل أو بحیرة الجلیل؛: بحیرة طبریة  ) ٣(  وهي بحیرة صغیرة تقع في شمالي ُ
. ًفلسطین المحتلة، یصب فیها نهر األردن ویخرج منها مستمرا في جریانه وسط غور األردن

الموسوعة : انظر. م٤٤كم، وال یزید عمقها على ١٣كم، وأوسع عرض فیها ٢٣یبلغ طولها 
 ).١٥/٩٨(العربیة العالمیة، 

ّ التصحر  )٤( ّمناطق القاحلة وشبه القاحلة حیث تتحول األراضي الزراعیة هو تعرض األرض للتدهور في ال: ّ
. ٍالخضراء إلى أراض جرداء نتیجة تدهورها وانعدام قدرتها على إنبات مختلف أنواع األشجار والنباتات

 ).٣١/٩٧٨٣(موجز دائرة المعارف اإلسالمیة، : هوتسما وآخرون
ّسمیت كذلك الستدارتها أو الجتماع الناس: الكوفة  ) ٥( ّاختطت . ّ بها، وكانت تسمى أحد العراقینُ ُ

م بعد اختطاط البصرة، ونزلها الجند ٦٣٨/هـ١٨ سنة على یدي سعد بن أبي وقاص 
ُالفاتحون من الیمنیین والنزاریین في أكواخ من قصب، ثم اتسعت في العهد األموي وبنیت 

عاتق ). ٤/٤٩٠(معجم البلدان، : یاقوت الحموي. وهي مدینة العلم والعلماء. باآلجر
 .٢٦٧معجم المعالم الجغرافیة الواردة في السیرة النبویة، ص: البالدي

 على شط العرب كمعسكر  في عهد عمر بن الخطاب اختطها عتبة بن غزوان :  البصرة )٦(
. ِللمسلمین الفاتحین، وأسكن بها معظم القبائل العربیة المشاركة في الفتح على نظام الخطط

ّلها عدة . ة كثیرة الروافد المائیة، كثیرة البساتین المتصلة، واسعة التجارةوهي مدینة مستوی
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ّتعرضت للعدید من الفتن . أرباض منها عبادان واألُبلة والمذار، وأشهر أسواقها المربد
عاتق ). ١/٤٣٠(معجم البلدان، : یاقوت الحموي: انظر. ّفتخربت في كثیر من األحیان

 .٤٥رافیة الواردة في السیرة النبویة، صمعجم المعالم الجغ: البالدي
ُمدینة بضواحي مدینة الفسطاط المصریة كانت تعرف بالعسكر، بنى معظمها أحمد : القطائع  ) ٧(

ّوعمرها عمارة عظیمة تخرج عن الحد في الكثرة) م٨٨٤/هـ٢٧٠ت(بن طولون  وقد خربت . ّ
خمسین وأربعمائة للهجرة عند في أعوام بضع و) الفاطمیة(ُالقطائع في عهد الدولة العبیدیة 

 ).١/٣١١(المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار، : المقریزي. حدوث المجاعة الكبرى
م كقاعدة لفتح ٦٧٤/هـ٥٥مدینة كبیرة بالجنوب التونسي، بناها عقبة بن نافع سنة : القیروان  ) ٨(

ًكانت أعظم مدن المغرب قطر. ًبالد المغرب وحذرا من غائلة البربر ًا وأكثرها بشرا وأیسرها ُ
ُأمواال وأوسعها أحواال حتى خربتها قبائل األعراب من بني هالل فقل شأنها وضعف أمرها ّ ً ً .

نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق، : اإلدریسي). ٤/٤٧٦(معجم البلدان، : یاقوت الحموي
)١/٢٨٤ .( 

الربض إذا ُأضیف إلى . ة من الفضاءجمع ربض؛ وهو الناحیة من الشيء، وما حول المدین:  األرباض  )٩(
ٕمدینة یراد به حوالیها، واذا ُأضیف إلى الغنم یراد مأواها، واذا ُأضیف إلى رجل یراد به امرأته : الكفوي. ٕ

 ).١/٣٢٣(المعجم الوسیط، : الزیات وآخرون. ٧٥٩كتاب الكلیات، ص
ْجمع هجرة؛ وهي كلمة مأخوذة من الهجرة، أي الخروج م: َالهجر) ١٠( ن أرض إلى أخرى وانتقال ِْ

معجم : أحمد رضا. األفراد من مكان إلى آخر، وأصلها خروج البدوي من بادیته إلى المدن
 ).٥/٦٠٠(متن اللغة، 

محلة مسورة تقع في الجانب الغربي من مدینة بغداد، ظهرت وازدهرت في عهد أبي جعفر : الكرخ) ١١(
وذكر یاقوت الحموي أن أهلها في . ري بتلك المنطقةالمنصور عندما أمر بجمع األسواق والنشاط التجا

ً هم سنة حنابلة ال یوجد غیرهم، ولكنها غدت مكانا - ّم على األقل ١٢٢٨/هـ٦٢٦ قبل سنة - عهده  ُّ
 ).٤/٤٤٧(معجم البلدان، : یاقوت الحموي. لتجمع الرافضة بها قبل سقوط بغداد

ًعشریة الروافض ، وهم أشد فرق الشیعة ضالال أو الروافض؛ الشیعة اإلمامیة االثنا : الرافضة) ١٢(
ُّوتطرفا، فهم إلى جانب ما هم متورطون فیه من أنواع الشرك المختلفة، یسبون الصحابة  ً
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الملل : الشهرستاني. الكرام ویلعنونهم، وعلى رأسهم الشیخان أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما
 ). ٤/١٣٧( والنحل، الفصل في الملل واألهواء: ابن حزم). ١/١٤٥(والنحل، 

ّعاصمة الیمن وأهم مدنه وأكثرها إعمارا، وهي مدینة تشبه بدمشق، جبلیة جیدة الهواء والماء، : صنعاء ) ١٣( ُ َّ ً
) . ٣/٣٢(معجم البلدان، : یاقوت الحموي. رخیصة األسعار واسعة التجارات، تشتهر بكثرة مساجدها

 . ١٧٩ي السیرة النبویة، صمعجم المعالم الجغرافیة الواردة ف: عاتق البالدي
ّالبلدانیون ) ١٤( ّنسبة إلى كتب البلدان؛ وهي كتب الجغرافیا التاریخیة التي حددت األماكن والبقاع والمسالك : ُ ً

أحسن التقاسیم في "الجغرافیة وأرفقتها ببعض المعلومات التاریخیة واألشعار األدبیة، ومن أشهرها كتاب 
" معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع"، وكتاب )م٩٩٠/هـ٣٨٠ت(للمقدسي " معرفة األقالیم

 .، وغیرها)م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(لیاقوت الحموي " معجم البلدان"، وكتاب )م١٠٩٤/هـ٤٨٧ت(للبكري 
 ).٣/٤٢٩(معجم البلدان، : یاقوت الحموي ) ١٥(
ّل، یضم مناطق المعروفة عند الفرس بمازندران، وهي إقلیم واسع یغلب علیه الجبا: طبرستان ) ١٦(

. كثیرة یشملها هذا االسم منها دهستان وجرجان واستراباذ وغیرها، وعاصمة اإلقلیم مدینة آمل
یاقوت . وقد خرج من نواحي طبرستان عدد ال یحصى كثرة من أهل العلم واألدب والفقه

 ).٤/١٣(معجم البلدان، : الحموي
َالجند الیمینة) ١٧(  بینها وبین مدینة صنعاء ثمانیة وخمسون بلدة من أرض السكاسك الیمینة،: َ

معجم : یاقوت الحموي.  كثیر من أهل العلم - البطن والبلد -ُوقد نسب إلى الجند . ًفرسخا
 ).٢/١٦٩(البلدان، 

ُوهي جندیسابور؛ إحدى مدائن كسرى السبع، وهي المسماة رومیة المدائن، : ُالجند األسیویة) ١٨(
وهي مدینة خصبة واسعة الخیر، بها النخل والزروع . كیةُوقد بنیت على مثال مدینة أنطا

 ).٢/١٧٠(معجم البلدان، : یاقوت الحموي. والمیاه
بلدة تجاریة كبیرة بمالي تقع بین جبال وشعاب، وصفها أبو عبید البكري : ْتاد مكة) ١٩(

، "هیئة"ُ، وعرفت كذلك ألن كلمة تاد معناها "أشبه بالد الدنیا بمكة"بأنها ) م١٠٩٤/هـ٤٨٧ت(
ُوتنطق بلهجتهم " (السوق"ُوكانت البلدةُ تعرف قبل ذلك بـ. أي أنها بلغة البربر على هیئة مكة

ألنها كانت تتوسط الطریق التجاري بین دول لیبیا والجزائر والمغرب األقصى ) السوك
ق وأول من أطل. وموریتانیا ومالي، وكانت هذه الدول ترد على هذا المركز لنشاط التجارة فیه



  

 الغامدي اهللا عبد .د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(العدد   – اجلزء الثاني - لة املؤرخ العربيجم

 - ١٩٤ -

الشناقطة ألنها عندهم كانت أشبه بموسم التجارة في الحج بمكة " تاد مكة"علیها اسم 
: البكري. وأهل تاد مكة من البربر الملثمین على طریقة عیش أسالفهم المرابطین. المكرمة

المجموع في ترجمة العالمة المحدث  :عبد الواحد األنصاري). ٢/٣٧٠(المسالك والممالك، 
إبراهیم ). ٢/٧٨٤(الشیخ حماد بن محمد األنصاري رحمه اهللا وسیرته وأقواله ورحالته، 

في العصر اإلسالمي؛ من القرن الثاني الهجري إلى القرن الثامن " ْتاد مكة"مدینة : السلمي
  .٣٢٧ - ٢٨٧القرن الثامن المیالدي إلى القرن الرابع عشر المیالدي، ص/الهجري

. ویقال لها  أطرابلس؛ ومعناها بالرومیة واإلغریقیة ثالث مدن، ألن طرا معناها ثالث: طرابلس الشام ) ٢٠(
فتحها عنوة عمرو . تقع على شاطئ البحر المتوسط. ُذكر أن القیصر الرومي إشباروس أول من بناها

  ).  ٢٥/ ٤( معجم البلدان، : یاقوت الحموي. م٦٤٣/هـ٢٣ سنة بن العاص 
مدینة على الساحل اللیبي مبنیة على الصخر، فتحها المسلمون سنة : طرابلس الغرب) ٢١(

ّم، وهي أول بالد إفریقیة، وكانت كثیرة الرباطات والزوایا، یقصدها العلماء ٦٤٣/هـ٢٣
 ).٤/٢٨(معجم البلدان، : یاقوت الحموي. الصالحون، وأهلها تجار

ُقحطانیة؛ وهم بنو جشم بن خیران بن نوف بن همدان، ومن بكیل تفرقت بطن من همدان، من ال: بكیل ) ٢٢(
نسب معد والیمن : الكلبي. من أفخاذهم ثور وأرحب ومرهبة. ُینسب إلیهم مخالف بكیل بالیمن. همدان

 .٤٩نهایة األرب في معرفة أنساب العرب، ص: القلقشندي. ٨٠الكبیر، ص
ُهم بنو جشم بن خیران بن نوف بن همدان، ومن بطن من همدان، من القحطانیة؛ و: حاشد) ٢٣(

نسب معد والیمن الكبیر، : الكلبي. من أفخاذهم خارف وحجور ومالك. حاشد تفرقت همدان
 .٦٥نهایة األرب في معرفة أنساب العرب، ص: القلقشندي. ٨٠ص

ومن أفخاذهم . وهم بنو سنحان بن عمرو بن الحرث بن جشم، من القحطانیة: سنحان) ٢٤(
معجم قبائل العرب : عمر كحالة. ودیارهم في محیط صنعاء. ادر والحباب وبني عمروالجح

 ).٢/١١٦(القدیمة والحدیثة، 
 .٣٧ - ٣٦، ص)القسم األول(كناشة النوادر : عبد السالم هارون) ٢٥(
كان أحد األئمة الكبار، جمع من . هو أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبري الشافعي) ٢٦(

ً لم یشاركه فیه أحد من أهل عصره، فكان حافظا لكتاب اهللا بصیرا بالمعاني، فقیها العلوم ما ً ً
ًفي أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها، عارفا بأحوال الصحابة والتابعین، بصیرا بأیام الناس  ً ً
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 المعروف" تاریخ الرسل والملوك"له كتب كثیرة منها كتاب . وهو من العلماء األفذاذ. وأخبارهم
توفي ببغداد . المعروف بتفسیر الطبري" جامع البیان في تفسیر القرآن"بتاریخ الطبري، وكتاب 

ُ سنة، ودفن بداره لمنع العوام من دفنه ٨٦ُم، وكان له من العمر ٩٢٢/هـ٣١٠في شوال سنة 
 الفهرست،: ابن الندیم: انظر ترجمته في. بالمقبرة بسبب الفتنة التي كانت بینه وبین الحنابلة

 ).١٤/٢٦٨(سیر أعالم النبالء، : الذهبي. ٣٢٦ص
األسرة الطبریة بمكة خالل العصر : بدریة بنت أحمد الغامدي: على سبیل المثال: انظر) ٢٧(

، رسالة ماجستیر غیر منشورة في التاریخ )م١٥١٧ - م ١٢٥٠/هـ٩٢٣ -هـ ٦٤٨(المملوكي 
 جامعة الملك عبد العزیز، جدة، اإلسالمي، كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة، قسم التاریخ،

اُألسر العلمیة في مكة وأثرها على الحیاة العلمیة : خلود بنت عبد الباقي البدنة. م٢٠٠٥
 رسالة ماجستیر ،)م١٥١٧ -م ١٢٥٠/هـ٩٢٣ -هـ ٦٤٨(والعملیة خالل العصر المملوكي 

 التاریخ، جامعة غیر منشورة في التاریخ اإلسالمي، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، قسم
مكانة المرأة العلمیة في الساحة :  لمیاء بنت أحمد شافعي.م٢٠٠٤أم القرى، مكة المكرمة، 

ًالمكیة؛ النساء الطبریات مثاال من القرن السابع إلى القرن الثاني عشر الهجري، بحث مقدم 
: لكيسلیمان عبد الغني ما. هـ١٤٢٦إلى ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمیة 

الطبریون مؤرخو مكة المكرمة؛ نشاطاتهم العلمیة ووظائفهم في الحرم خالل القرن الثامن 
 . م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥، ١الهجري، نادي الطائف األدبي، الطائف، ط

ًویقال لها مزة كلب نسبة لقبیلة كلب القضاعیة التي نزلتها وكانت إقطاعا لهم: المزة ) ٢٨( وهي . ًُ
 بساتین دمشق، على نصف فرسخ منها، یحیط بها من جمیع ّقریة كبیرة غناء في وسط

 .٨٩آثار البالد وأخبار العباد، ص: القزویني. جهاتها أشجار ومیاه وخضر
ًالمشترك وضعا المفترق صقعا، ص:  یاقوت الحموي )٢٩( ً٢٨٦. 
لكثرة أشجارها وتدفق : "وفي المشترك قال). ٣/٤٢٦(معجم البلدان، :  یاقوت الحموي )٣٠(

 .٢٨٦ص". امیاهه
 . المصدر والصفحة نفسها )٣١(
 ).٣/٤٢٩(المصدر نفسه،  ) ٣٢(
 . المصدر والصفحة نفسها )٣٣(
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ًالمشترك وضعا المفترق صقعا، ص:  یاقوت الحموي )٣٤( ً٢٨٦. 
الزیات . ُتطلق على المكان الذي تتجمع فیه النبات والماء، وأشهرها غوطة دمشق: الغوطة) ٣٥(

 ).٢/٦٦٦(المعجم الوسیط، : وآخرون
 ). ٣/٤٢٦(معجم البلدان، : یاقوت الحموي) ٣٦(
، بین مصر واألردن، وهي مدینة جلیلة أقیل )األحمر(ُأو بویب العقبة؛ مدینة على ساحل البحر : ْأیلة) ٣٧(

وفي عصرنا الحالي هي ). ١/٢٩٢(معجم البلدان، : یاقوت الحموي. أنها أُنشئت في عهد داود 
 .جنوب فلسطین المحتلة بالقرب من مدینة العقبة األردنیةالمدینة المعروفة بإیالت 

ًإن لي حوضا ما بین أیلة إلى صنعاء، عرضه كطوله، فیه میزابان : "وتمام نص الحدیث) ٣٨(
ینثعبان من الجنة من ورق واآلخر من ذهب، أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبیض من 

الحدیث ". ه أباریق عدد نجوم السماءاللبن، من شرب منه لم یظمأ حتى یدخل الجنة، فی
، وقال الذهبي )١/١٤٨(، والحاكم في مستدركه، )٤/٤٢٤(أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، 

ّوالحدیث حسنه الشیخ شعیب . غریب صحیح على شرط مسلم: في التعلیق على المستدرك
 . ١٩٨١٧األرناؤوط في تحقیقه للمسند برقم 

 ).١٤/٣٧٢(ترتیب ابن بلبان، صحیح ابن حبان ب: ابن حبان) ٣٩(
الحسن البصري ومجاهد بن : روى عن . هو المطعم بن المقدام بن غنیم الصنعاني الشامي) ٤٠(

قال . ٕجبر ومحمد بن سیرین وغیرهم، وروى عنه األوزاعي واسماعیل بن عیاش وغیرهما
: بن حبانما ُأصیب أهل دمشق بأعظم من مصیبتهم بالمطعم بن المقدام، وقال ا: األوزاعي

: الذهبي). ٧/٥٠٩(كتاب الثقات، : ابن حبان: انظر عنه. ثقة نبیل: ًكان متقنا، وقال الذهبي
 ). ٦/١٣١(تاریخ االسالم، 

 ).٢/٥١(مسند الشامیین، : الطبراني) ٤١(
 ).٣/٥٥٨(األنساب، : السمعاني) ٤٢(
لنبوة في اإلسالم، عالمات ا: الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه، في كتاب المناقب، باب) ٤٣(

ما لقي النبي صلى اهللا علیه و سلم : وفي كتاب فضائل الصحابة، باب. ٣٤١٦حدیث رقم 
من اختار : وفي كتاب اإلكراه، باب. ٣٦٣٩وأصحابه من المشركین بمكة، حدیث رقم 
 .٦٥٤٤الضرب والقتل والهوان على الكفر، حدیث رقم
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صنعانیون : عبد العزیز دخان: وانظر). ٣/٨٤٩(، تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه: ابن حجر) ٤٤(
 .١٠٠ولكن من دمشق؛ علماء الحدیث ورواته المنسوبون إلى صنعاء دمشق، ص

ّویدل على ذلك كذلك سؤال الحافظ السجیزي للحافظ الحاكم النیسابوري عن أحد رواة الحدیث ) ٤٥(
لشام، حیث كان جواب الحاكم ابن قریة صنعاء ا" المطعم بن المقدام"من أتباع التابعین وهو 

، أي أنه "هو شیخ من أهل الیمن كتبت عنه بالشام، وبها مات، وهو عزیز الحدیث: "بقوله
ّسؤاالت مسعود بن علي السجزي مع : الحاكم النیسابوري: انظر. من أصل یمني بال ریب

هللا الحاكم أسئلة البغدادیین عن أحوال الرواة لإلمام الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن عبد ا
 . ١١٨النیسابوري، ص

كنیسة بناها أبرهة األشرم الحبشي من الرخام األبیض واألحمر واألصفر واألسود، : ُّالقلیس) ٤٦(
ّوحالها بالذهب والفضة ورصعه بالجواهر، وجعل أبوابها من صفائح من ذهب، ودعا الناس 

ُّللحج إلیها، وسماها القلیس  .٢٢ العباد، صآثار البالد وأخبار: القزویني. ّ
). ٨/٤٠٦(البدر المنیر في تخریج األحادیث واألثار الواقعة في الشرح الكبیر، : ابن الملقن) ٤٧(

 .٩٩صنعانیون ولكن من دمشق، ص: عبد العزیز دخان: وانظر
 ).٧/١٩(البدایة والنهایة، : ابن كثیر) ٤٨(
ًسمیت بهذا االسم نسبة إلى معركة فاصلة وقعت بین المسلمین والروم، و: معركة الیرموك) ٤٩(

: الطبري: انظر عنها. الوادي الذي وقعت فیه، وهو وادي الیرموك الذي ینبع من جبال حوران
  ).٤/١١٨(المنتظم في تاریخ الملوك واألمم، : ابن الجوزي). ٢/٣٣٦(تاریخ الرسل والملوك، 

ًن شهد بدرا مع رسول كان من المهاجرین ومم. هو الصحابي ثمامة بن عدي القرشي الشامي) ٥٠(
ً قام خطیبا ولما بلغه مقتل عثمان .  على صنعاء الشامً، وكان أمیرا لعثمان اهللا 

ً وصارت ملكا وجبریة، من هذا حین انتزعت خالفة النبوة من أمة محمد : فبكى ثم قال
االستیعاب في معرفة األصحاب، : ابن عبد البر: انظر عنه. غلب على شيء أكله

 ).١/٤١٠(االصابة في تمییز الصحابة، :  ابن حجر).١/٢١٣(
 .٩٧صنعانیون ولكن من دمشق، ص: عبد العزیز دخان: وانظر). ٣/٤٨(كتاب الثقات، : ابن حبان) ٥١(
ًم، وعرف كذلك نسبة إلى ١١٧٣/هـ٥٦٩م إلى سنة ١١٢٧/هـ٥٢٠العصر الزنكي یبدأ من ) ٥٢( ُ

 .عماد الدین زنكي وابنه نور الدین محمود
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جمع زاویة؛ وهي أبنیة في شكل دور أو مساجد صغیرة یقیم فیها المسلمون الصلوات الخمس :  الزوایا)٥٣(
ویتعبدون فیها ویعقدون بها حلقات دراسیة في علوم الدین، كما یعقد فیها مشایخ الطرق الصوفیة 

األوقاف : رانيعبد الحمید الف. حلقات الذكر، وقد تكون الزاویة في ناحیة من نواحي المساجد الكبرى
 .٧م، ص١٥١٦- م ٦٣٦/هـ٩٢٢- هـ ١٥اإلسالمیة في فلسطین في العصر اإلسالمي 

أو األربطة أو الرباطات، جمع رباط؛ وهي عبارة عن مأوى یلجأ إلیه العلماء وطالب : ّالربط) ٥٤(
العلم الذین ینتقلون في أرجاء العالم اإلسالمي ویتلقون تعلیمهم على أیدي بعض المشایخ 

لماء، وكان العلماء یتخذون من األربطة أماكن للمطالعة من ناحیة والكتابة من ناحیة والع
الحركة : عبد الجلیل عبد المهدي. أخرى حیث یؤلفون الكتب خاصة في مجال التصوف

 .٧٥الفكریة في ظل المسجد األقصى في العصرین األیوبي والمملوكي، ص
في الجهة ، بمحلة حجر الذهب بالقرب محلة البیمارستان النوريأي البرانیة؛ تقع : المدرسة الخاتونیة) ٥٥(

. أنشأتها خاتون بنت معین الدین أنر التي تزوجها نور الدین زنكي الشهید. المؤدیة إلى مدینة بانیاس
 .١٦٧منادمة األطالل، ص: بدران ). ١/٣٨٤(الدراس في تاریخ المدارس، : النعیمي

 ).١/٣٨٤(مدارس، الدارس في تاریخ ال: النعیمي ) ٥٦(
المطبعة (مطبوع ) م١٤٨٨/هـ٨٩٤ت(كتاب نزهة األنام في محاسن الشام ألبي البقاء البدري  )٥٧(

ّ، وهو كتاب یتحدث عن غوطة دمشق ومحاسنها الطبیعیة ووصف )هـ١٣٤١السلفیة، القاهرة،
 .الشعراء واألدباء لتلك المحاسن، مع اإلشارة إلى ضواحي الغوطة ونواحیها 

ل الصحیح أن الكتاب ألبي البقاء البدري؛ وهو جمال الدین أبو البقاء عبد اهللا بن محمد بن أحمد  لع  )٥٨(
ولد بدمشق وسكن القاهرة . األدیب العارف بالتاریخ والشعر. الدمشقي نزیل القاهرة، المعروف بابن البدري

له كتب منها كتاب . في المحاكمثم تنقل بینها وبین مكة والمدینة والشام، وكان یتكسب بالتجارة والشهادة 
، "راحة الرواح في الحشیش والراح"، وكتاب "تبصرة أولي األبصار في انقراض العمر بین اللیل والنهار"

ًتوفي بغزة عائدا من الحج سنة . وله دیوان شعر. ، وغیرها"شروط الوفا في أبناء الخلفا"وكتاب 
الضوء الالمع ألهل القرن : السخاوي: جمته فيانظر تر.  سنة٤٧ُم وكان له من العمر ١٤٨٨/هـ٨٩٤

 ).٢/٦٦(األعالم، : الزركلي). ٥/٢٧٩(التاسع، 
ًمرجت الدابة أمرجها مرجا، : ُأو المرج؛ وهو الموضع الذي ترعى فیه الدواب، یقال:  المرجة )٥٩( َ ُ ْ

 ).٢/١١٢(الصحاح في اللغة، : الجوهري. إذا أرسلتها ترعى
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الزیات . ًالغرفة داخل الرباط تكون مكانا لالنفراد بالنفس أو بغیرهاُجمع خلوة؛ هي : خالوي ) ٦٠(
 ).١/٢٥٤(المعجم الوسیط، : وآخرون

 .١٦٧منادمة األطالل، ص: بدران ) ٦١(
ّهو أبو القاسم ثقة الدین علي بن الحسین بن هبة اهللا الشافعي، المعروف بابن عساكر ) ٦٢(

أبو القاسم حافظ ثقة : " في طلب العلم السمعانيقال رفیقه. المؤرخ الحافظ الرحالة. الدمشقي
ّمتقن، دین خیر حسن السمت، جمع بین معرفة المتن واإلسناد، وكان كثیر العلم غزیر  ّ
ًالفضل، صحیح القراءة متثبتا، رحل وتعب وبالغ في الطلب وجمع ما لم یجمعه غیره، وأربى 

ّ یلقب ببغداد بشعلة نار لذكائه على األقران، وكان یحاسب نفسه على كل لحظة تذهب، وكان
أعرض عن طلب المناصب وأخذ نفسه باألمر بالمعروف والنهي عن . وتوقده وحسن إدراكه

: انظر ترجمته في.  سنة٧٢ُم وكان له من العمر ١١٧٥/هـ٥٧١توفي بدمشق سنة . المنكر
 ).٢/٩٥(طبقات الشافعیة، : األسنوي). ٧/٢١٦(طبقات الشافعیة الكبرى، : السبكي

 ).٣/٥٥٦(األنساب، :  السمعاني )٦٣(
هو أبو زكریا یحیى بن معین بن عون الغطفاني المري موالهم السرخسي األصل األنباري ) ٦٤(

كان أبوه على خراج الري فخلف له ثروة . المولد البغدادي النشأة والوفاة، الشهیر بابن معین
ّوعده الحافظ ابن حجر إمام وصفه الذهبي بسید الحفاظ، . كبیرة أنفقها في طلب الحدیث

كان كبار علماء عصره یتأدبون معه ویعترفون له، وكان له هیبة . الجرح والتعدیل في عصره
انظر .  سنة٧٥ُم، وكان له من العمر ٨٤٧/هـ٢٣٣توفي بالمدینة المنورة حاجا سنة . وجاللة

 ). ١١/٧٣(لنبالء، سیر أعالم ا: الذهبي). ٧/٣٥٤(الطبقات الكبرى، : ابن سعد: ترجمته في
 ).١٥/٣٠٧(تاریخ مدینة دمشق،  :ابن عساكر  )٦٥(
هو أبو الجود وأبو سعید عماد الدین ابن قسیم الدولة ابن عبد اهللا السلجوقي، الملقب بزنكي الشامي، صاحب  ) ٦٦(

ّفوض إلیه السلطان محمود ابن ملكشاه شرطة بغداد سنة . ُّالموصل وحلب وحماة وحمص وبعلبك والرها
ًم فجعله أتابكا لولده الملقب بالخفاجي ثم ١٢٢٧/هـ٥٢٢ّم ثم حوله إلى مدینة الموصل سنة ١١١٧/هـ٥١١

ّاستولى على البالد وعظم أمره وافتتح الرها من الصلیبیین وتملك حلب وحماة وحمص وبعلبك وبانیاس ثم  ُ
ن بالشام ودوخهم حارب الصلیبیی. حاصر دمشق وصالحهم على أن یخطبوا له بها بعد حروب طویلة

ًكان بطال شجاعا، وكان أحسن الملوك سیرة وأجودهم معاملة وأرفقهم بالعامة. وأشغلهم بأنفسهم قتله جماعة . ً
الكامل في : ابن األثیر: انظر ترجمته في. م١١٤٦/هـ٥٤١من ممالیكه وهو محاصر لقلعة جعبر  سنة 

 ).٨/١١٤(ریخ األعیان، مرآة الزمان في تا: سبط ابن الجوزي). ١١/١١٠(التاریخ، 
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إمارة الرها الصلیبیة، الهیئة المصریة : علیة عبد السمیع الجنزوري: انظر عن هذه اإلمارة) ٦٧(
 . م٢٠٠١، ١العامة للكتاب، القاهرة، ط

هو أبو القاسم نور الدین محمود ابن أبي سعید عماد الدین ابن قسیم الدولة السلجوقي ) ٦٨(
ًكان أعدل ملوك زمانه وأفضلهم، وأكثرهم جهادا حیث .  الحنفياألتابكي الملكشاهي الحلبي

وكان أسعدهم في دنیاه وآخرته، فقد كان . ًكان مداوما لجهاد الصلیبیین ویباشر القتال بنفسه
ًمعتنیا بمصالح رعیته، فبنى مدارس كثیرة، وأسقط ما كان یؤخذ من المكوس وأقطع عرب 

ّالبادیة إقطاعات لئال یتعرضوا للحج م ١١٤٦/هـ٥٤١ّتولى إمارة حلب بعد وفاة أبیه سنة . اجّ
. ّوكانت اإلمارة ملحقة بدولة السالجقة ، فاستقل وضم دمشق إلى ملكه في مدة عشرین سنة 

توفي . ُوقد امتدت سلطته فشملت الموصل ودیار بكر والجزیرة ومصر، وخطب له بالحرمین
 سنة، ٥٨ُم وكان له من العمر ١١٧٣/هـ٥٦٩بعلة الخوانیق بقلعة دمشق في شوال سنة 

المنتظم في تاریخ الملوك : ابن الجوزي: انظر ترجمته في.  سنة وأشهر٢٨وكانت مدة ملكه 
نور الدین : حسن حبشي). ٥/١٨٤(وفیات األعیان، : ابن خلكان). ١٠/٢٤٨(واألمم، 

 .م١٩٤٨، )ط.د(محمود والصلیبیون، دار الفكر العربي، القاهرة، 
الحركة الصلیبیة؛ صفحة مشرقة في تاریخ الجهاد العربي في العصور : رسعید عاشو) ٦٩(

 ). ١/٤٧٩(الوسطى، 
إقلیم زراعي كبیر یقع في الشمال الشرقي من فرنسا، على الحدود األلمانیة : األلزاس واللورین) ٧٠(

وقد ظل سكان هذا اإلقلیم لمئات السنین . ٢كم٣١,٨٢٨الفرنسیة، ویغطي مساحة بحوالي 
 فرنسي والنصف اآلخر ألماني، وظلت المنطقة منذ القدم ولفترة طویلة منطقة نزاع نصفهم

بین فرنسا وألمانیا، وكان آخرها سیطرة األلمان على اإلقلیم خالل الحرب العالمیة الثانیة ثم 
م واستعادت فرنسا ١٩٤٥ -م ١٩٤٤استطاع الحلفاء طرد األلمان من المنطقة بین عامي 

 ).٢/٥٣٠(الموسوعة العربیة العالمیة، : مجموعة من المؤلفین.  أخرىالسیطرة علیها مرة
 . ٣٢٨أوروبا العصور الوسطى،ص: سعید عاشور: عن الخالف المذهبي والسیاسي انظر) ٧١(
: ستیفن رانسیمان. ١٤٨م، ص١٢٩١ -م ١٠٩٥تاریخ الحروب الصلیبیة : محمود عمران) ٧٢(

 ).٢/٣١٠(م، ١١٨٧ -م ١١٠٠لشرق الفرنجي تاریخ الحمالت الصلیبیة؛ مملكة القدس وا
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  :املصادر واملراجع
خلیل مأمون : الكامل في التاریخ، تحقیق): م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(ّعلي بن محمد الشیباني : ابن األثیر

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، ١شیحا، دار المعرفة، بیروت، ط
اریخ الملوك واألمم، المنتظم في ت): م١١٨٣/هـ٥٧٩ت(ّعبد الرحمن بن علي البغدادي : ابن الجوزي

  .هـ١٣٥٨، ١دار صادر، بیروت، ط
  ): م٩٦٥/هـ٣٥٤ت(ُمحمد بن حبان البستي : ابن حبان

، )م١٣٣٨/هـ٧٣٩ت(ّعلي بن بلبان الفارسي :  صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ترتیب-
  .م١٤١٠/١٩٩٠، ١شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: تحقیق

  .م١٩٧٥/هـ٣٩٥، ١السید شرف الدین أحمد، دار الفكر، بیروت، ط: الثقات، تحقیق  كتاب-
  ):م١٤٤٩/هـ٨٥٢ت(ّأحمد بن علي العسقالني : ابن حجر

، ١ّعلي محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت، ط:  االصابة في تمییز الصحابة، تحقیق-
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢

جعة علي محمد البجاوي، المكتبة محمد علي النجار، مرا:  تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه، تحقیق-
  ).ت.د(، ١العلمیة، بیروت، ط

الفصل في الملل واألهواء والنحل، مكتبة ): م١٠٦٤/هـ٤٥٦ت(ّعلي بن أحمد األندلسي : ابن حزم
  .م١٩٦٨، )ط.د(الخانجي، القاهرة ، 

وط، شعیب األرناؤ: المسند، تحقیق وتخریج): م٨٥٥/هـ٢٤١ت(أحمد بن حنبل الشیباني : ابن حنبل
  ).ت.د(مؤسسة قرطبة، القاهرة، 

ٕوفیات األعیان وانباء أبناء الزمان، ): م١٢٨٢/هـ٦٨١ت(أحمد بن محمد األربیلي : ابن خلكان
  . م١٩٧٢، )ط.د(إحسان عباس، دار صادر، بیروت، : تحقیق

إحسان عباس، دار : الطبقات الكبرى، تحقیق): م٨٤٤/هـ٢٣٠ت(محمد بن سعد البصري : ابن سعد
  .م١٩٦٨، ١بیروت، طصادر، 
االستیعاب في معرفة األصحاب، ): م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت(یوسف بن عبد اهللا القرطبي : ّابن عبد البر

  . هـ ١٤١٢، ١دار الجیل، بیروت، ط
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محب : تاریخ مدینة دمشق، تحقیق): م١١٧٥/هـ٥٧١ت(ّ علي بن الحسن الدمشقي :ابن عساكر
  .م١٩٥٩/هـ١٤١٥، )ط.د(الدین العمري، دار الفكر العربي، بیروت، 

عبد الرحمن : البدایة والنهایة، تحقیق): م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت(إسماعیل بن عمر الدمشقي : ابن كثیر
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ١الالذقي ومحمد غازي بیضون، دار المعرفة، بیروت، ط

البدر المنیر في تخریج األحادیث واألثار ): م١٤٠١/هـ٨٠٤ت(ّعمر بن علي المصري : ابن الملقن
مصطفى أبو الغیط وعبداهللا بن سلیمان ویاسر بن كمال، دار : عة في الشرح الكبیر، تحقیقالواق

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ١الهجرة للنشر والتوزیع، الریاض، ط
، ١الفهرست، دار المعرفة، بیروت، ط): م١٠٤٦/هـ٤٣٨ت(محمد بن إسحاق البغدادي : ابن الندیم

  .  م١٩٧٨/هـ١٣٩٨
نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق، دار ): م١١٦٠/هـ٥٥٦ت(ریف محمد بن محمد الش: اإلدریسي

  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، ١عالم الكتب، بیروت، ط
عبد اهللا : طبقات الشافعیة، تحقیق): م١٣٧٠/هـ٧٧٢ت(جمال الدین عبد الرحیم الشافعي : األسنوي

  . م١٩٨١/هـ١٤٠٠الجیوري، دار العلوم للطباعة والنشر، الریاض، 
المجموع في ترجمة العالمة المحدث الشیخ حماد بن محمد  :حد بن حمادعبد الوا: األنصاري

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، )ط.د(، )ن.د(األنصاري رحمه اهللا وسیرته وأقواله ورحالته، 
زهیر الشاویش، المكتب : منادمة األطالل ومسامرة الخیال، تحقیق: عبد القادر بن أحمد: بدران

  .م١٩٨٥، ١اإلسالمي، بیروت، ط
نزهة األنام في محاسن الشام، ): م١٤٨٨/هـ٨٩٤ت(أبو البقاء عبد اهللا بن محمد الدمشقي : البدري

  .هـ١٣٤١، )ط.د(المطبعة السلفیة، القاهرة، 
اُألسر العلمیة في مكة وأثرها على الحیاة العلمیة والعملیة خالل : خلود بنت عبد الباقي: البدنة

 رسالة ماجستیر غیر منشورة في ،)م١٥١٧ - م ١٢٥٠/هـ٩٢٣ -هـ ٦٤٨(العصر المملوكي 
التاریخ اإلسالمي، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، قسم التاریخ، جامعة أم القرى، مكة 

  .م٢٠٠٤المكرمة، 
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الجامع المسند الصحیح المختصر من ): م٨٦٩/هـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعیل الجعفي : البخاري
دار ، محمد الناصر: ، تحقیق)البخاريالمعروف بصحیح (ُ وسننه وأیامه أمور رسول اهللا 

  .هـ١٤٢٢، ١دمشق، ط، طوق النجاة
أدریان : المسالك والممالك، تحقیق): م١٠٩٣/هـ٤٨٧ت(عبد اهللا بن عبد العزیز األندلسي : البكري

  .م١٩٩٢، ١فان لیوفن وأندري فیري، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط
ة الواردة في السیرة النبویة، دار مكة، مكة المكرمة، معجم المعالم الجغرافی: عاتق بن غیث: البالدي
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، ١ط

، ١إمارة الرها الصلیبیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط: علیة عبد السمیع: الجنزوري
  . م٢٠٠١

أحمد عبد : ّالصحاح في اللغة، تحقیق): م٩٦١/هـ٣٥٠ت(إسماعیل بن حماد الفرابي : الجوهري
  . م١٩٩٩، ٥ر عطار، دار القلم، دمشق، طالغفو

   ):م١٠٤٠/هـ٤٠٥ت(محمد بن عبد اهللا النسابوري : الحاكم
ّسؤاالت مسعود بن علي السجزي مع أسئلة البغدادیین عن أحوال الرواة لإلمام الحافظ أبي عبد  -

 دار الغرب موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر،: اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم النیسابوري، تحقیق
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ١اإلسالمي، بیروت، ط

  .هـ١٤١١، ١مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیرو ، ط: المستدرك على الصحیحین، تحقیق - 
  .م١٩٤٨، )ط.د(نور الدین محمود والصلیبیون، دار الفكر العربي، القاهرة، : حسن: حبشي
 من دمشق؛ علماء الحدیث ورواته المنسوبون إلى صنعانیون ولكن: عبد العزیز الصغیر: دخان

، الجزء ٤٩صنعاء دمشق، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات اإلسالمیة، العدد 
  .م٢٠١٠ینایر /هـ١٤٣١األول، محرم 

  ): م١٣٧٤/هـ٧٤٨ت(محمد بن أحمد الدمشقي : الذهبي
 بشار عواد معروف، دار الغرب االسالمي، .د:  تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واالعالم، تحقیق-

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١بیروت، ط
،  ٣شعیب األرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط:  سیر أعالم النبالء، تحقیق-

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥
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م، ١١٨٧ -م ١١٠٠تاریخ الحمالت الصلیبیة؛ مملكة القدس والشرق الفرنجي : ستیفن: رانسیمان
  .م١٩٩٤، ١لیل، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، طنور الدین خ: ترجمة

، )ط.د(، دار مكتبة الحیاة، بیروت، )موسوعة لغویة حدیثة(معجم متن اللغة : أحمد: رضا
  .م١٣٥٨/هـ١٣٧٧

األعالم؛ قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب : خیر الدین بن محمود: الزركلي
  . م١٩٨٠/هـ١٤٠١ للمالیین، بیروت، والمستعربین والمستشرقین، دار العلم

مجمع اللغة : المعجم الوسیط، تحقیق: مصطفى إبراهیم وحامد عبد القادر ومحمد النجار: الزیات
  ).ط.د(، )ت.د(العربیة، دار الدعوة، القاهرة، 

في تاریخ األعیان،  مرآة الزمان): م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(یوسف بن قزغلي البغدادي : سبط ابن الجوزي
  .م٢٠١٣/هـ١٤٣٤، ١جموعة من محققین، الرسالة العالمیة، طم: تحقیق

: طبقات الشافعیة الكبرى، تحقیق): م١٣٧٠/هـ٧٧١ت(ّعبد الوهاب بن علي الشافعي : ّالسبكي
محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع، الریاض، 

    .هـ١٤١٣، ٢ط
الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، ): م١٤٩٦/هـ٩٠٢ت(رحمن المصري محمد بن عبد ال: السخاوي

  ). ت.د(، )ط.د(دار مكتبة الحیاة، بیروت، 
في العصر اإلسالمي؛ من القرن الثاني الهجري إلى " ْتاد مكة"مدینة : إبراهیم عطیة اهللا: السلمي

یالدي، مجلة جامعة أم القرن الثامن المیالدي إلى القرن الرابع عشر الم/القرن الثامن الهجري
  .م٢٠١٦مارس /هـ١٤٣٧، جمادى األولى ٦٦القرى لعلوم الشریعة والدراسات اإلسالمیة، العدد 

عبد اهللا : األنساب، تقدیم وتعلیق): م١١٦٦/هـ٥٦٢ت(عبد الكریم بن محمد التمیمي : السمعاني
  ).ت.د(، )ط.د(عمر البارودي، مركز الخدمات واألبحاث الثقافیة، دار الجنان، بیروت، 

ًمكانة المرأة العلمیة في الساحة المكیة؛ النساء الطبریات مثاال من القرن : لمیاء بنت أحمد: شافعي
السابع إلى القرن الثاني عشر الهجري، بحث مقدم إلى ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة 

 . هـ١٤٢٦اإلسالمیة 
محمد سید كیالني، : ل والنحل، تحقیقالمل): م١١٥٣/هـ٥٤٨ت(محمد بن عبد الكریم : الشهرستاني

  .ه١٤٠٤، ١دار المعرفة، بیروت، ط
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حمدي بن عبد : مسند الشامیین، تحقیق): م٩٧٠/هـ٣٦٠ت (سلیمان بن أحمد الشامي : الطبراني
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١المجید السلفي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

، بیروت، ل والملوك، دار التراثتاریخ الرس): م٩٢٢/هـ٣١٠ت(محمد بن جریر الشافعي : الطبري
  .  هـ١٣٨٧، ٢ط
  :سعید عبد الفتاح: عاشور

  .م١٩٧٢، ٥ أوروبا العصور الوسطى، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، ط-
الحركة الصلیبیة؛ صفحة مشرقة في تاریخ الجهاد العربي في العصور الوسطى، مكتبة األنجلو  -

  .م١٩٧١، ٢المصریة، القاهرة، ط
الحركة الفكریة في ظل المسجد األقصى في العصرین األیوبي : عبد الجلیل حسن: هديعبد الم

  .م١٩٨٠، ١والمملوكي، مكتبة األقصى، عمان، ط
م، دار المعرفة الجامعیة، ١٢٩١ -م ١٠٩٥تاریخ الحروب الصلیبیة : محمود سعید: عمران

  .م٢٠٠٠، )ط.د(اإلسكندریة، 
 -هـ ٦٤٨(بریة بمكة خالل العصر المملوكي األسرة الط: بدریة بنت أحمد: الغامدي

، رسالة ماجستیر غیر منشورة في التاریخ اإلسالمي، كلیة اآلداب )م١٥١٧ -م ١٢٥٠/هـ٩٢٣
  .م٢٠٠٥والعلوم االنسانیة، قسم التاریخ، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، 

-هـ ١٥مي األوقاف اإلسالمیة في فلسطین في العصر اإلسال: عبد الحمید جمال: الفراني
إلى مؤتمر فلسطین الدولي لألوقاف اإلسالمیة ودورها  م ، بحث مقدم١٥١٦- م ٦٣٦/هـ٩٢٢

 الذي نظمته هیئة علماء فلسطین بالخارج بالتعاون مع دار في مواجهة التحدیات الصهیونیة
  .م٢٠١١ یولیو ١٣-٢١ الفتوى بالجمهوریة اللبنانیة بتاریخ

نهایة األرب في معرفة أنساب العرب، ): م١٤١٨/هـ٨٣١ت(ّأحمد بن علي المصري : القلقشندي
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  . هـ١٣٨٨، ٢معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة، دار العلم للمالیین، بیروت، ط: عمر رضا: كحالة
رویش عدنان د: كتاب الكلیات، تحقیق): م١٦٨٢/هـ١٠٩٤ت(أیوب بن موسى الحنفي : الكفوي

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ٢ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
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ناجي حسن، . د: نسب معد والیمن الكبیر، تحقیق): م٨١٩/هـ٢٠٤ت(هشام بن محمد : الكلبي
  .  م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ١مكتبة النهضة العربیة، القاهرة، ط

یة ووظائفهم في الحرم الطبریون مؤرخو مكة المكرمة؛ نشاطاتهم العلم: سلیمان عبد الغني: مالكي
 . م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥، ١خالل القرن الثامن الهجري، نادي الطائف األدبي، الطائف، ط

  .٨٩آثار البالد وأخبار العباد، ص: القزویني
الموسوعة العربیة العالمیة، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، شارك : مجموعة من المؤلفین

، ٢أهل العلم العرب والمسلمین وغیرهم، الریاض، طفیها مجموعة كبیرة من المفكرین و
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩

المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط ): م١٤٦١/هـ٨٤٥ت(ّأحمد بن علي المصري : المقریزي
  .هـ١٤١٨، ١واآلثار، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، )ط.د(، )ن.د(ثیر، تعریف باألعالم الواردة في البدایة والنهایة البن ك: موقع اإلسالم أون الین
  ).ت.د(

: الدارس في تاریخ المدارس، تحقیق): م١٥٢٠/هـ٩٢٧ت(عبد القادر بن محمد الدمشقي : النعیمي
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، ١، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط)القسم األول(كناشة النوادر : عبد السالم محمد: هارون
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

موجز دائرة المعارف اإلسالمیة، : هارتمان. باسیت ، ر. أرنولد ، ر. و. ، ت. ت. م: هوتسما
نخبة من : إبراهیم زكي خورشید وأحمد الشنتناوي وعبد الحمید یونس، ترجمة: إعداد وتحریر

عبد .  د.حسن حبشي وأ. د. أ: أساتذة الجامعات المصریة والعربیة، المراجعة واإلشراف العلمي
، ١محمد عناني، مركز الشارقة لإلبداع الفكري، الشارقة، ط. د. الرحمن عبد اهللا الشیخ وأ

  . م١٩٩٨/هـ١٤١٨
  ):م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(یاقوت بن عبد اهللا الرومي : یاقوت الحموي

ًالمشترك وضعا المفترق صقعا، دار عالم الكتب، بیروت، ط  -   .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ٦ً
، ١ فريد عبد العزيز اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: معجم البلدان، حتقيق-

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠
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