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 أمهقة الـؼوش اإلسالمقة كؿصدر لؾتاريخ اإلسالمي

 

 فقصل عبد اهلل بـي محد

 جامعة افدمام،ـؾقة افسبقة بحػر افباضـ ،ؿسؿ افتاريخ ،أشتاذ افتاريخ اإلشالمل ادشارك

 

 هـ (2/1/1832وؿبؾ فؾـؼ ذم  ،هـ77/1/1832)ؿدم فؾـؼ ذم 

 

 .أثار ،ملشالاإلافتاريخ  ،ادصادر ،افـؼقش :ؽؾامت مػتاحقةال

فػت اكتباه افباحث ـثرة افـؼقش وتـقظفا خالل افعصقر اإلشالمقة ادختؾػة، وتؽؿـ :البحث ؾخصم

ؾبعض  .أمهقتفا باحتقائفا ظذ معؾقمات مفؿة ومػقدة، وافتل ؿد ٓ كعثر ظذ كظر هلا ذم أي مصدر آخر

5 ؾازداكت بف بعض ؿطع إثاث أخرأما افبعض  .صقاهد افؼبقر(افـؼقش حػرت ظذ أثار ادعامرية ) أو 

 .وهق ما يعرف بؿالبس دار اخلالؾة افرشؿقة ،أو افطراز ،أو افـسقج

ؾفل متدكا بؿعؾقمات مفؿة ظـ تارخيـا شقاء ما يتعؾؼ بافـاحقة  فؽ تعد افـؼقش ذات ؿقؿة تارخيقة،فذ

ظالوة ظذ ذفؽ5 ؾافـؼقش مـ أـثر افسقاشقة أو آؿتصادية أو آجتامظقة أو افديـقة أو افعؾؿقة أو ؽرها. 

  .ـام أهنا مـ أـثر ادصادر مقوقظقةدصادر دؿة ذم تارخيفا وحؼائؼفا،ا

ا ذم بعض بؾدان افعامل شرـز افبحث ظذ أمثؾة ـثرة ومتـقظة مـ افـؼقش افتل ظثر ظؾقفوفتقوقح ذفؽ5

. مـ جاكب آخر  حتذر قة خمتؾػةزمـ حداث مفؿة مـ تارخيـا اإلشالمل ظز حؼباتاإلشالمل،وافتل ترصد ٕ

خذ احلقطة واحلذر ظـد اظتامدهؿ ظذ مثؾ هذه افـؼقش، إذ أن بعضفا ٓ هذه افدراشة افباحثغ إػ رضورة أ

خيؾق مـ افتزيػ وادبافغة، مما يـبغل مؼاركة تؾؽ ادعؾقمات افقاردة ذم تؾؽ افـؼقش مع ؽرها مـ ادصادر 

  .إخرى
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 متفقد

در فدراشة ظذ ظدد ؽر ؿؾقؾ مـ ادصااظتؿدت هذه ا

ومـ أبرزها ـتاب وافدراشات افتارخيقة احلديثة،

 Repertoire) افسجؾ افتارخيل فؾؽتابات افعربقة

Chonologique D'epigraphie Arab)، فسجؾ ؾفذا ا

ظؿؾ ظذ تصـقػف ـؾ مـ اصتؿؾ ظذ شبعة ظؼ جمؾدًا،

ذ ؾقت وـقمب وشقؾاجقة، وهق يعد ظؿالً ظظقاًم إ

احتقى ظذ ظدد ـثر مـ افـؼقش اإلشالمقة وافتل 

متتد مـ صدر اإلشالم حتك أواخر افعرص ادؿؾقـل 

افثاين. وشقف كؾحظ أن ـثرًا مـ إمثؾة افقاردة ذم 

 هذا افبحث مستؿدة مـ هذا ادصـػ افضخؿ. 

وؿبؾ احلديث ظـ ؿقؿة افـؼقش ـؿصدر تارخيل ٓ 

افـؼش حًا. ؾبد مـ تقوقح معـك افـؼش فغة واصطال

إثر ذم إرض،وافـؼاش يؼصد بف  :فغة يعـل

، وادـؼاش أفة افتل يـؼش افصاكع،وحرؾتف افـؼاصة

5 8273، 8277هبا. )ابـ مـظقر ، د.ت ، ص

(. أما اصطالحًا، 872، ص12م، جـ1422افزبقدي، 

ؾقؼصد بف افؽؾامت وأوواظفا ، وـقػقة ترـقبفا، وهل 

ر مـ حقث ؿقؿتفا ٓ ختتؾػ ظـ افقثائؼ وأثا

 (.73م، ص1418افتارخيقة.)ماجد، 

ـ خالل افـؼقش ظـ مشاظره فؼد ظز اإلكسان م

، وشجؾ ذفؽ ظذ جدران افؽفقف أو ظذ وأؾؽاره

أفقاح حجرية، أو مـؼقصة ظذ صخقر اجلبال، أو 

)افعظقؿل، ظؾقفا مـ افتؾػ أو افزوال.  افزوكز حػاطاً 

قف باؾؼ 885صم،1438بدوي،  322م، ص1438

م، 51431 حؾؿل، 44م، ص1432وآخرون، 

 .( 787ص

ويظفر مـ دراشتـا فؾـؼقش أهنا ـاكت ذم بداية 

رمقز وإصارات بدائقة ؽامضة، ثؿ  أمرها ظبارة ظـ

مرتبة افؽتابة خذ اإلكسان يطقرها حتك وصؾ إػ أ

كف بدأ يرشؿ صقرة ما يشاهده افتصقيرية، بؿعـك أ

هدها أدرك معـاها فقعز هبا ظـ إفػاظ حتك إذا ما صا

فؽـ هذه افطريؼة ـاكت ؽر ـاؾقة  ،وظرف اشؿفا

فذا  5فؾتعبر ظـ إمقر افروحقة، وإفػاظ ادعـقية

ؾؽر اإلكسان بطريؼة أخرى يستؽؿؾ هبا ذفؽ افـؼص 

حلاؾز ٓخساع ادؾحقظ ذم ضريؼتف افسابؼة، ؾؽان ا

وهل افؽتابة افتل اختزفت افصقر  افؽتابة ادؼطعقة،

خذ أهتا إػ ظدة مؼاضع، ثؿ أز واإلصارات وجزّ وافرمق

مـفا ادؼطع إول وأضؾؼ ظؾقفا أشامئفا إصؾقة. 

وبؿرور افزمـ متؽـ اإلكسان مـ حتؾقؾ معاين هذه 

فؽـف ٓحظ أن هذه افقشقؾة ٕفػاظ ، إشامء وا

يؽتـػفا ـثر مـ افصعقبات، ومـ أبرزها أن  اإلكسان 

فتل تعز ظـ تؾؽ ؽر ؿادر ظذ حػظ تؾؽ افصقر ا

ادؼاضع، وهذا ما دؾع اإلكسان فؾتػؽر ذم وشقؾة أخرى 
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ٓختزال تؾؽ افصقر واختصارها فؾقصقل إػ 

جذورها إشاشقة، ؾتقصؾ أخرًا إػ احلروف 

اهلجائقة ، وهل احلروف افتل مؽـتف مـ ـتابة ـؾ ما 

م، 1438يػؽر ؾقف مـ آراء ، وأؾؽار، ومعان.)بدوي، 

 (38-28ص

ماــ تقاجد افـؼقش شقؾحظ اكتشارها تتبع ٕإن اد

ذم مـاضؼ اشتؼرار افعرب ذم أضراف صبف اجلزيرة 

افعربقة افشامفقة واجلـقبقة، ؾػل بادية افشام ذم افشامل 

ظثر ظذ كؼقش مدوكة ظذ إحجار وافؼبقر يرجع 

تارخيفا إػ افؼرن افثاين ؿبؾ ادقالد، وهل مؽتقبة بام 

افثؿقدي فعدم وجقد اخلط يعرف باخلط افؾقحاين و

 .(88، ص1م، جـ1431افعريب. ) ظع،

أما ذم اجلـقب وبافذات افقؿـ، ؾؼد وجدت 

افـؼقش ظذ فقحات افزكز وجدران ادعابد وأظؿدة 

وهل مؽتقبة باخلط افسبلء واحلؿري  ،افرخام وادؼابر

هق خيتؾػ ظـ احلروف أو ما يعرف بخط ادسـد، و

فؾحروف اإلثققبقة  افعربقة وهق أؿرب ما يؽقن

، 1م،جـ51431 ظع،78-73م، ص1418)ماجد، 

 .(88ص

وظـدما طفر اإلشالم أصبح اخلط افعريب أشاس 

ط افـؼش ذم افبالد افتل ؾتحفا ادسؾؿقن فؽقكف اخل

ن افؽريؿ واحلديث افـبقي ادؼدس افذي دون ؾقف افؼرآ

افؼيػ، ثؿ اكتؼ افـؼش ذم مجقع بؾدان افعامل 

رص ـاق ظذ خطقط شقريا وماإلشالمل حتك ؾ

س، وتعدى حدود اهلـد وؾارس وادغرب وإكدف

ن بعض اخلطقط افؼديؿة مثؾ افؼبطقة وافصغ، بؾ إ

وافقؿـقة وؽرها  وافػارشقة نياكقةـوأرامقة واف

 ظع، 785ص م، 1418 )ماجد، أمامف. اكدثرت

-741، ص57117 ـريؿ ، 8،ص1جـ م،1431

742.) 

ـان أشاس افـؼش افعريب  ويظفر أن اخلط افؽقذم

وهق اخلط ادربع ذو افزوايا كسبة إػ مديـة افؽقؾة 

افعربقة، ثؿ تطقر هذا اخلط ؾاشتـبطت مـف ظدة أؿالم 

أمهفا اخلط ادستدير أو افـسخل وافرؿعة وافثؾث 

 م، 51431 ظع،78م، ص1418ماجد، )وادغريب.

( وؾقام يع: شـرـز ظذ ؿقؿة افـؼقش 88، ص1جـ

 .قة ـؿصدر فؾتاريخ اإلشالملاإلشالم

 لؾتاريخ اإلسالمي: ا  مصدرالـؼوش اإلسالمقة 

ٓ صؽ أن افـؼقش هلا أمهقة ـبرة ظـد افباحثغ 

ؿدياًم وحديثًا، وذفؽ دصداؿقتفا، إذ يصعب افطعـ ذم 

صحتفا، حتك ؽدت بحؼ مـ ادصادر إصؾقة فؽتابة 

 افتاريخ، ؾؿعظؿ افـؼقش مل متتد إفقفا أيدي افـساخ

فذا أصبح  5بافزيادة وافـؼصان أو افتعديؾ وافتبديؾ

باإلمؽان افتعقيؾ ظؾقفا ذم رصد وتبقان مدى صدق 
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ذم إواؾة معؾقمات  أؿقال ادمرخغ ودؿتفا، وأيضاً 

ؾضال  .جديدة، أو ذم ترجقح رواية تارخيقة ظذ أخرى

 5ؾافـؼقش تعد مقاد أصقؾة ووثائؼ مباذة 5ظـ ذفؽ

)شقؾاجقة وـؾقد افتارخيقة.ٕهنا معارصة فألحداث 

 .(41م، ص1443ـايـ، 

م( ـان مـ 342هـ/737ويبدو أن افقعؼقيب )ت 

أوائؾ ادمرخغ ادسؾؿغ افذيـ اظتؿدوا ظذ افـؼقش 

ؾؿثال ظـدما ذـر  .ذم رصد بعض إحداث افتارخيقة

أخبار افصغ اشتؼك بعض معؾقماتف ممـ صاهد تؾؽ 

وأهؾ افعؾؿ  ذـرت افرواة "افـؼقش، وذفؽ بؼقفف: 

ومـ صار إػ بالد افصغ ؾلؿام هبا افدهر افطقيؾ، 

وؿرأ ـتبفؿ، وظرف أخبار ادتؼدمغ  ،حتك ؾفؿ أمرهؿ

 ،وشؿعقه مـ أخبارهؿ ،مـفؿ، ورأوه ذم ـتبفؿ

ومـؼقر  ،ومؽتقب ظذ أبقاب مدهنؿ وبققت أصـامفؿ

، افقعؼقيب) "ذم احلجارة ؿد أجرى ؾقف افذهب

 .(38، ص1، جـم1418

ك ذفؽ أن افـؼقش افؼديؿة وجدت اهتاممًا ومعـ

حقث اشتعاكقا ببعض  ـبرًا مـ ؿبؾ ادمرخغ ادسؾؿغ

ـام حرص بعض افؼادة  ،ضالع ظذ حمتقاهاادسمجغ فإل

ؾفؿ ؾحقها. واخلؾػاء وافسالضغ هؿ أخرون ظذ 

م( ظـ 1122هـ/221)تؾؿثال يـؼؾ ابـ ظساـر 

شـة ديـة دمشؼ م ابعض افرواة أن ادسؾؿغ دا ؾتحق

مؽتقب  (1)وجدوا حجرًا ذم جرون"  م132هـ/18

ؿال: ؾبعثقا إػ افـصارى ؾؾؿ يؼرؤه،  ،ظؾقف بافققكاكقة

 ."ؾجاءوا برجؾ يقكاين ؾؼرأه ،وإػ افقفقد ؾؾؿ يؼرؤه

 .(827، ص78م، جـ1442)ابـ ظساـر ،  

 – 41وظـدما دخؾ اخلؾقػة شؾقامن بـ ظبد ادؾؽ )

سجد دمشؼ ٓحظ كؼشًا م(م212 – 218هـ/  44

ف ظبارات بافؾغة ظذ فقح حجري مؽتقب ظؾق

ما كدري يا  :ما هذا افـؼش ؟ ؿافقا ": افققكاكقة، ؾسلل

 أمر ادممـغ، ؿال: ابعثقا إػ كاس مـ افـصارى

يا  :: ما كعرف ، ؾؼقؾوافقفقد ، ؾجاؤه بلكاس ، ؾؼافقا

أ ، ؾنكف يؼر(7)أمر ادممـغ ، ابعث إػ وهب بـ مـبف

ها وهب وبعد ؿراءهتا ؾّن  "، ؾبعث إفقف ؾعرؾف افؽتاب

بـ مـبف ظذ أهنا أدظقة مـذ زمـ شؾقامن، وـاكت ترمجتف 

، م1442، بـثر ظريب مقزون متؼـ) ابـ ظساـرمصاؽة 

(. ـام 123ص ،م51443 روزكثال، 312، ص 13جـ

                                                 

 ، ظرف بذفؽ كسبةجرون: حصـ ؿديؿ يؼع ذم دمشؼ(  1) 

، 7م، جـ1422جلرون افذي بـاه . )ياؿقت احلؿقي، 

 ( .144ص

بـاوي اإل َوْهب بـ ُمـبف بـ ـامؾ بـ شـقج أبق ظبد اهلل(  7) 

افذماري افصـعايت افقامين، تقذم ذم مديـة صـعاء شـة 

، 13م ، جـ1442م(. )ابـ ظساـر ، 238هـ/111)

 .(813 – 311ص
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م( ظذ وجقد تؾؽ 422هـ/ 381أـد ادسعقدي )ت 

جدران اجلامع إمقي  افؽتابات افؼديؿة ظذ بعض

وهذا افؽالم مؽتقب ذم مسجد دمشؼ إػ "بؼقفف: 

. "وؿتـا هذا، وهق شـة اثـتغ وثالثغ وثؾثامئة

 .(112، ص3م، جـ1423، ادسعقدي)

 (3)وبعد اكتصار افعباشقغ ظذ إمقيغ ذم افزاب

م( زحػ افؼائد ظبد اهلل بـ ظع 284هـ/ 137شـة )

كحق دمشؼ   –ق افعباس ظؿ اخلؾقػة أب –بـ افعباس 

ؾحارصها وهدم شقرها، ؾقؿع مـفا حجر مؽتقب 

ظذ رجؾ  يؼرأه حتك دّل  ؾؾؿ جيد أحداً "ظؾقف بافققكاكقة 

، م1442  ،.  ) ابـ ظساـر"ف خؾػف ؾؼرأه باجلزيرة ؾقّج 

  .(13-12، ص 1جـ

 -121) وظـدما ادمف اخلؾقػة هارون افرصقد

بالد افروم  ذم (8)ةؿؾَ رَ إػ هِ  م(314 -231هـ/ 143

دوه مـ ؾروى ما صاه، حد ادسمجغـان برؾؼتف أ

                                                 

بغ ادقصؾ ق يؼع وه (افزاب إظذافزاب: يؼصد بف )(  3) 

. وهق يـُسب فؾؿؾؽ افػارد زاب بـ تقرـان افذي وأربؾ

أمر بحػر ظدة اهنار ذم افعراق . )ياؿقت احلؿقي، 

 ( .173، ص3م، جـ1422

شؿقت بذفؽ كسبة هلرؿؾة بـت افروم بـ افقػز بـ  :ِهَرؿَؾة(   8)

م، 1422شام بـ كقح ظؾقف افسالم. )ياؿقت احلؿقي، 

 .(343، ص2جـ

ــت مِع افرصقد حغ  " كؼقش ذم تؾؽ افرحؾة بؼقفف:

كزل ظذ هرؿؾة وؾتحفا، ؾرأيت هبا حجرًا مـصقبًا 

مؽتقبَا ظؾقف بافققكاكقة، ؾجعؾت أترمجف وافرصقد يـظر 

إيَل، وأكا ٓ أظؾؿ، ؾؽاكت ترمجتف. بسؿ اهلل افرمحـ 

افػرصة ظـد إمؽاهنا، وـِؾ  (2)، يا ابـ آدم ؽاؾصافرحقؿ

إمقر إػ وفقفا، وٓ حيؿؾـؽ إؾراط افنور ظذ 

ؿ، وٓ حتؿؾ ظذ كػسؽ هؿ يقم مل يلت، ؾنكف إن ثادل

يؽ مـ أجؾؽ وبؼقة ظؿرك يلت اهلل ؾقف برزؿؽ، وٓ 

تؽـ مـ ادغروريـ بجِؿع ادال، ؾؽؿ ؿد رأيـا جامعًا 

ظذ كػسف، مقؾرَا خلزاكة ؽره وؿد  فبعؾ حؾقؾتف، ومؼساً 

ـان تاريخ هذا افؽتاب ذم ذفؽ افققم زائدًا ظذ افذي 

 .(333، ص1م، جـ1423)ادسعقدي،   "شـة

واظتؿد افقزير جعػر بـ حيل بـ خافد افزمؽل 

ظذ بعض ادسمجغ فتػسر  ما كؼش ظذ ــقسة احلرة 

،  م1433)ابـ افعامد احلـبع،  .مـ ـتابات ؿديؿة

وـذفؽ احلال يـطبؼ ظذ اخلؾقػة  .(348، ص7جـ

وافذي م ( 333 - 313هـ/ 713 – 143)ادلمقن 

ـان حريصًا ظذ معرؾة بعض افـؼقش ادؽتقبة 

 .(172، ص13م، جـ1443،ابـ ـثرباحلؿرية. )

                                                 

بُف  :ؽاؾص افرُجؾ ُمغاؾصة  ( 2)  ـَ أي أخذه ظذ ّؽرٍة َؾر

بؿساءٍة. وافغاؾصة: مـ أوازم افّدِهر . )ابـ مـظقر ، د.ت ، 

 .(3721ص
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هـ/ 171)ت وكؾحظ مما كؼؾف ياؿقت احلؿقي 

( م1121هـ/183اخلطقب افبغدادي )تو م(1773

اة مؽاكة بـل افعباس ومـزفتفؿ ظـ بعض افرو

آجتامظقة وآؿتصادية خالل افعرص افعباد إول 

( وذفؽ مما ـتب ظذ م381-221هـ/137-737)

 ظع بـ حمؿد بـ إبراهقؿ بـجدار شقيؼة ظبد افقهاب 

وكصف ما يع:  ،ذم مديـة بغداد عباساف بـ اهلل ظبد بـا

 اففم رؽقب ظقش رؽد ذم ظفدهتؿ أؿقام مـازل هذي"

 افؼبقر إػ ؾارحتؾقا افدهر كائبات هبؿ صاحت ،خطر

م، 1422)ياؿقت احلؿقي،  ." أثـر وٓ ظـغ ؾال

، 1م، جـ57111 اخلطقب افبغدادي، 733، ص3جـ

 .(344ص

م( 1133هـ/ 831وظـدما زار كارص خنو )ت 

صاهد ظذ باهبا ظؿقد حجري  (1)مديـة معرة افـعامن

ـدما شلل ظـ ذفؽ وظ ،مؽتقب ظؾقف ـؾامت ؽر ظربقة

كف ضؾسؿ افعؼرب، حتك ٓ يؽقن ذم هذه إ " :ؿقؾ فف

رض مـ ـوإذا اح ،وٓ يليت إفقفا ،ادديـة ظؼرب أبدا

)خنو، "كف هيرب وٓ يدخؾفا اخلارج وأضؾؼ هبا ؾن

 .(  22م، ص1443

 

                                                 

معرة افـعامن: مـ أظامل محص تؼع بغ حؾب ومحاة. (  1)

 .(121، ص2م، جـ1422)ياؿقت احلؿقي، 

م( 1711هـ/ 111ـذفؽ اشتـد ابـ افعديؿ )ت 

فة ظذ بعض افـؼقش ظـدما ذـر ما ؿام بف ظزيز افدو

بعامرة ؿـاديؾ افػضة ذم ادسجد  (2)أيب صجاع ؾاتؽ

م  1111هـ /812ـة اجلامع ذم مديـة حؾب ذم ش

رة افؼـاديؾ ... وهق افذي أمر بعام" :وذفؽ بؼقفف

، وهل باؿقة إػ أن واشؿف افػضة فؾؿسجد اجلامع

 .(178ص ،م1441)ابـ افعديؿ ،   "ظؾقفا 

 هـ/327)توكؾؿس مـ رواية ابـ صاهغ 

اظتامده ظذ افـؼقش ذم ذـر مـجزات ادؾؽ م( 1812

 – 1314هـ/ 281 – 214افـارص حمؿد بـ ؿالوون )

م( ذم مرص مثؾ افؼرص إبؾؼ افذي وؿ ثالثة 1381

مػروش بافرخام ادؾقن "ؿصقر حقث وصػف بؼقفف: 

وافسؼقف اددهقكة بافذهب وافالزورد وافـؼقش 

ؾؽ افـارص افعجؿقة إكشاء ادؼام افؼيػ ادرحقم اد

)ابـ صاهغ،  ."بـ ؿالوون تغؿده اهلل برمحتف دحمؿ

 .(71م ص1348

                                                 

ظرف بادجـقن فشجاظتف ،  :ظزيز افدوفة أيب صجاع ؾاتؽ (2) 

، ان رؾقؼا فؽاؾقر ذم خدمة اإلخشقدهق مـ أصؾ رومل ـو

وظـدما تقػ ـاؾقر احلؽؿ رؾض أبق صجاع اإلؿامة ذم 

مرص ـل ٓ يؽقن ـاؾقر أظذ رتبة مـف ، فذا ؾضؾ اإلؿامة 

م( . ) ابـ 411هـ/321ذم إؿطاظف ذم افػققم. تقذم شـة )

 ( .77-71، ص8، مد. تخؾؽان، 
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م( 1832هـ/ 341ـام اشتؼك ابـ افشحـة )ت 

معؾقماتف ظـ وؿػ اددرشة افظاهرية ذم حؾب مما هق 

مؽتقب ظؾقفا، إذ تبغ أن هذه اددرشة ـاكت وؿػًا ظذ 

( 117م، ص1438افشاؾعقة واحلـػقة.)ابـ افشحـة،

ؾرد بضع ، ؾؼد أ(م1281 /هـ423)تضقفقن أما ابـ 

صػحات مـ بحثف فؾحديث ظام هق مؽتقب بافققكاكقة 

ظذ ظامئر دمشؼ ، ؾصاؽفا بعبارتف بعد أن ترمجت فف، 

إن ظذ باب جرون افشامل ذم أظذ  "ومـ ذفؽ ؿقفف: 

احلصـ مـ داخؾ افؼؾعة مؽتقب ـتابة تػسرها 

ػس ؿؾقؾ افالظب بافعجغ ما جيؿع مآ متعقب افـ

.  وظذ أشػؾ احلصـ مما يع باب افقايل "ذات افقد 

قاء دمشؼ حجر ظؾقف مؽتقب ٓ تغس هب"خارج افؼؾعة 

.)ابـ "ن أحببت أن تسؽـفاوٓ بسعرها وٓ بـاشفا إ

 (.11م ، ص1418ضقفقن ، 

م(ظذ 1871هـ/ 472واظتؿد افـعقؿل )ت 

بعض افـؼقش ذم رصد بعض ادـجزات افعؿراكقة افتل 

ذم مديـة دمشؼ ذم افعرص ادؿؾقـل، وذفؽ  متت

بؿعرؾة أصحاهبا، وتاريخ إكشائفا ، ومل يؼترص إمر 

ظذ ذفؽ ؾحسب5 بؾ أزال افغؿقض ظـ بعض 

افـؼقش ، ؾؿثال ظـدما وجد اختالؾًا ذم تاريخ بـاء 

ن افتاريخ إول كؼاة افققكسقة ظؾؾ افـعقؿل ذفؽ بلاخلا

ـؼش افثاين، ؾقدل ظذ يدل ظذ افبدء ذم بـائفا ، أما اف

اخلاكؼاة  "آكتفاء مـ ظامرهتا ، وذفؽ بؼقفف: 

ؼذم يقكس ـافققكسقة...... أكشلها إمر افؽبر اف

داودار افظاهر برؿقق ذم شـة أربع وثامكغ وشبعامئة ـام 

هق مؽتقب ظذ باهبا وذم صفر ربقع إول شـة مخس 

خؾفا وفعؾ وثامكغ ادذـقرة ـام هق مؽتقب ذم افداير دا

 ."إول ـان ابتداء افؼوع ذم ظامرهتا وافثاين اكتفاؤها 

 .(183، ص7م، جـ1441)افـعقؿل ، 

يتبغ مما شبؼ أن بعض ادمرخغ ادسؾؿغ اظتؿدوا 

ظذ افـؼقش فؾحصقل ظذ معؾقماهتؿ، وـان ذفؽ مـ 

خالل مشاهدهتؿ فتؾؽ افـؼقش ، أو مـ صاهدها مـ 

افعرص احلديث زاد اهتامم وذم   .افرواة ؾػنوها هلؿ

افباحثغ بافـؼقش، ؾؿـ خالل رحؾة بعض افضباط 

كجؾقز جـقب صبف اجلزيرة افعربقة شـة افبحارة اإلمـ 

م(، تؿ اـتشاف كؼش حصـ 1378هـ/ 1781)

شطر، حقث ؼة أـؾفذا افـؼش ممفػ مـ ظ (3)افغراب

متؽـ افعامل إداين جزيـقس مـ ؾؽ معظؿ افؽؾامت 

)باؾؼقف .ل شجؾت ظذ ذفؽ افـؼشافت توافعبارا

 (.113-112ص ،م1432وآخرون، 

                                                 

ؿة جبؾ مرتػع يؼف ظذ حصـ افغراب: ُصقد ظذ ؿ(  3) 

أصفر  "ؿـا"قـاء اددخؾ اجلـقيب افغريب خلؾقج أؿقؿ ظؾقف م

، 7م، جـ1431.  ) ظع، مقـاء ذم جـقب اجلزيرة افعربقة

 (.111-111ص
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ـذفؽ ؿام ادستؼق افسقيدي ماـس ؾان برصؿ 

(Mak Van Berchem)  رائد افباحثغ ذم افؽتابات

ؼق اإلشالمل ، ـإثرية اإلشالمقة بزيارة إػ بالد اف

حقث حصؾ ظذ خمزون وخؿ مـ ادقاد وافقثائؼ 

ػ دؿقؼ دعظؿ تؾؽ افعؾؿقة، وهق ظبارة ظـ وص

افعامئر اإلشالمقة ، ؾجؿع ما ظؾقفا مـ ـتابات أثرية، 

ثؿ ووعفا ذم ممفػ ـبر  مقوح ظؾقفا ذوح 

وتعؾقؼات مفؿة. وهذا ادجؾد شامه جامع افؽتابات 

 Corpus Inscliptionum) ةــة افعربقــــإثريــ

Arbicarum)   وٓكجاز هذا افعؿؾ اجلؾقؾ اشتعان ؾان

ؼ ذو ـػاءة ظافقة مـ زمالئف وتالمقذه، برصؿ بػري

ؾجؿعقا معف افؽتابات إثرية ذم مرص وشقرية 

وؾؾسطغ ، حقث تؿ كؼ هذا افؽتاب مـ ؿبؾ جمؿع 

 Corpus)  ة ذم باريس حتت ظـقانـــأداب افرؾقع

Inscliptionum semiticatum). 

م( كؿت 1471هـ/ 1381وبقؾاة ؾان برصؿ شـة )

فـؼقش اخلاص بافؽتابات واشتؼرت ؿقاظد ظؾؿ ا

وخؾػ ؾان برصؿ بعض تالمقذه  ،إثرية اإلشالمقة

رص ـمثؾ جاشتقن ؾقت افذي أـؿؾ اجلزء اخلاص بؿ

ـام ظؿؾ زمالؤه ظذ  .فؽتابات افعربقة(مـ )جامع ا

وذفؽ بجؿع افـصقص حتؼقؼ رؽبة أشتاذهؿ برصؿ،

افعربقة ادؽتقبة ظذ افعامئر وافتحػ ذم خمتؾػ أكحاء 

اإلشالمل ، وؿد كػذ هذا افعؿؾ افؽبر ؾقت افعامل 

ثار وـقمب وشقؾاجقف معتؿديـ ظذ افباحثغ بأ

. ؾتؿ ذفؽ افسجؾ اإلشالمقة وافتاريخ اإلشالمل

 Repertoire  ةـــافتارخيل فؾؽتابات افعربق

Chonologique D'epigraphie Arabc))    وهق يتلفػ مـ

ذم  شبعة ظؼ جزء ، يبدأ بصدر اإلشالم ويـتفل

م، 1421أواخر افعرص ادؾقـل افثاين )ـاصػ، 

 .( 44-41ص

ؼيـ أدت افـفضة افعربقة ـوبحؾقل افؼرن افع

ؾؽان مـ كتقجة  ،احلديثة إػ اهتامم افعرب هبقيتفؿ

عربقة مفد إمة ذفؽ آهتامم بشبف اجلزيرة اف

خذ ذفؽ آهتامم يعز ظـ كػسف ذم اإلشالمقة، وؿد أ

 5ومـ إمثؾة ظذ ذفؽ .شػقةافبداية بشؽؾ رحالت ـ

رحؾة أمغ افرحياين ادسجؾة ذم ـتابف مؾقك افعرب، أو 

م، وهل تؼع ذم 1472هـ/1388رحؾة افبالد افعربقة 

 .(111م، ص1432ثالثة أجزاء.) باؾؼقف وآخرون، 

أما ذم ادجال افعؾؿل5 ؾجاءت ادبادرة مـ مرص، إذ 

ذم  وذفؽ ،تشؽؾت بعثة متعددة آهتاممات افعؾؿقة

محد م برئاشة اجلغراذم شؾقامن أ1431/ هـ1322شـة 

حزيـ ، ووؿت بغ أظضائفا ظامل افـؼقش خؾقؾ حيقك 

 كؼشًا، مل، وـاكت حصقؾة ظؿؾفا إحدى وتسعغكا



 372                       (هـ1831م/7112جامعة  ادؾؽ  شعقد، افرياض) ، 1، ع72جمؾة أداب، م 

م تؿ 1483هـ/ 1313. ؾػل ظام (4)معظؿفا مـ كاظط

كؼ كؼقش شامقة ؿديؿة مـ "كؼ أول كؼش بعـقان: 

ا افعؿؾ يعد مـ . ؾفذ"جـقب بالد افعرب وذحفا

أوائؾ افدراشات افعربقة ظـ افـؼقش إذا اشتثـقـا بعض 

 ،م1432)باؾؼقف وآخرون، .افسمجات إلظامل أوروبقة

 .(111ص

 يتبغ مما شبؼ أن دراشة افـؼقش وجدت اهتامماً 

بققن ظؿؾقا ظذ خاصًا ذم افعرص احلديث ، ؾإور

، مجعفا وتبقيبفا وتصـقػفا ذم ـتب ظؾؿقة شفؾة ادـال

مما وؾر ظذ افباحثغ جفدًا ـبرًا ووؿتًا ضقياًل ذم 

افبحث ظـفا. ؾافباحث ذم افتاريخ شقاء ذم افعصقر 

ظـ افرجقع فتؾؽ افؼديؿة أو اإلشالمقة ٓ ؽـك فف 

رص ـؽؾب ما وصؾ إفقـا ظـ افعافـؼقش ، ذفؽ أن أ

اجلاهع وصدر اإلشالم ٓ تزيد ظـ روايات يغؾب 

ختتؾط ؾقفا احلؼقؼة باخلقال. ظؾقفا افطابع إشطقري و

وٓ صؽ أن آشتـاد إػ افؽتابات إثرية ادسجؾة ظذ 

أثار وثائؼ أصؾقة، ؾفل تساظد افباحث ذم تلرخيف 

فألحداث ، ؾفذه افؽتابات ذم معظؿ إحقان تؽقن 

حمايدة ؽر مغروة ، وبـػس افقؿت هل معارصة 

فألحداث، ؾفل بؿثابة شجؾ تارخيل مل تشقهفا 

                                                 

كاظط: حصـ ؿديؿ يؼع ؿرب ظدن. )ياؿقت احلؿقي، (  4) 

 ( .723، ص2م، جـ1422

 .(121م، ص1431روايات وافـؼقل.)شامل، اف

حؼًا إن افؽتابات إثرية اإلشالمقة هلا ؿقؿة ـبرة 

ظـد افباحثغ ذم افتاريخ اإلشالمل، ؾفل معارصة 

فألحداث، وهل أـثر حقادًا مـ ـتابات ادمرخغ 

ادسؾؿغ افذيـ ربام تعصبقا فألهة احلاـؿة افتل 

ـل شائد ذم يؽتبقن ذم طؾفا، أو تعصبقا دذهب دي

ن افـؼقش اإلشالمقة ؾن دوفتفؿ. ؾضال ظـ ذفؽ

امتازت بتقارخيفا افصحقحة، ؾؿثال اختؾػت افروايات 

افتارخيقة ذم كسبة تشققد بعض افعامئر افديـقة )مسجد 

سجد إؿىص( ، ؾؿـ ادمرخغ  مـ ؿبة افصخرة واد

 – 12رجع ظامرهتا إػ اخلؾقػة ظبد ادؾؽ بـ مروان )أ

 123م، ص1414، ادؼددم( )212 -132هـ/ 31

5 احلـبع، 14م، ص1438 ،5 احلؿري113، 

( ومـفؿ مـ كسب بـائفا إػ 727، ص1م، جـ1411

هـ/ 41 – 31اخلؾقػة افقفقد بـ ظبد ادؾؽ بـ مروان )

، 7م، جـ1412م(. )ابـ افبطريؼ، 212 -212

 .(111، ص8م،  جـ1418 ،5 افؼؾؼشـدي87ص

تليقد بعض فؽـ بػضؾ بعض افـؼقش مع   

ادمرخغ تبغ أن بـاء ؿبة افصخرة يعقد  إػ اخلؾقػة 

بقـام ترجع ظامرة ادسجد إؿىص  ،ظبد ادؾؽ بـ مروان

إػ اخلؾقػة افقفقد بـ ظبد ادؾؽ بـ مروان، ؾؼد ورد ذم 

افـؼش ادقجقد ظذ افؼـاضر افتثؿقـقة افقشطك ذم 
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: فؼؿقة مـ مسجد افصخرة ما يعافـاحقة اجلـقبقة ا

إمام ادلمقن أمر  ، ظبد اهللبـك هذه افؼبة ظبد اهلل"

ادممـغ شـة اثـتغ وشبعغ تؼبؾ اهلل مـف وريض ظـف 

م، 1424ماجد،  215م، ص1422) افعارف،  ."آمغ 

 .(134-133، ص7جـ

وفعؾ شبب هذا آوطراب بغ ادمرخغ أن 

 اخلؾقػة افعباد ادلمقن ظـدما ؿدم إػ بقت ادؼدس أمر

بسمقؿ مسجد افصخرة، ودا اكتفك افعامل مـ ذفؽ شـة 

( 22م، ص1422م( )افعارف، 331هـ/711)

أرادوا أن يتزفػقا إػ اخلؾقػة، ؾاشتبدفقا اشؿف باشؿ 

اخلؾقػة إمقي ظبد ادؾؽ بـ مروان، وفؽـفؿ كسقا 

   .تغر افسـة افتل حدثت ؾقفا هذا افسمقؿ

ريخ ، ؾؼد أبؼك فذا مل يػطـ افصاكع إػ تغقر افتا

م( وهل افسـة افتل تؿ ؾقفا بـاء 141هـ/  27شـة )

، ظفد اخلؾقػة ظبد ادؾؽ بـ مروانافؼبة، وـان ذفؽ ذم 

ؾافصاكع مل يذـر افسـة افتل تؿ ؾقفا ترمقؿ افعؿران ظذ 

م(. 331هـ/ 711يد ادلمقن ، وـان ذفؽ ذم شـة )

ؾافـؼاش وجد مؽاكًا وقؼًا بحقث ٓ  5ؾضال ظـ ذفؽ

تسع ٓشؿ اخلؾقػة ادلمقن وأفؼابف، مما اوطر إػ ـتابة ي

ذفؽ بطريؼة مغايرة فتؾؽ افتل ـتبت هبا افؽؾامت 

إخرى ، أي أن احلروف افتل ـتبت هبا اشؿ ادلمقن 

مزدمحة مساصة خيتؾػ صؽؾفا ظـ احلروف افتل 

افتل جرى ؾقفا  ءشبؼتفا، ثؿ أن فقن افػسقػسا

 .افؼديؿة ءسقػساصد شؿرة مـ فقن افػافتحريػ أ

 .(22م، ص1422)افعارف، 

ن معظؿ ادصادر صؿتت إواؾة إػ ما ذـر5 ؾن  

 – 137افعباس ) حقل ؾؽرة ادفدية زمـ اخلؾقػة أيب

م( ، ومل تزز بشؽؾ واوح إٓ 228 -221هـ/ 131

هـ/ 123 – 131ذم ظفد اخلؾقػة أيب جعػر ادـصقر )

 – 123م( وابـف اخلؾقػة ادفدي )222 – 228

ثري أ م(. فؽـ وجد كؼش232 – 222هـ/ 114

مثبت ظذ فقح مئذكة ذم جامع صـعاء يدل بقوقح 

ظذ أن اخلؾقػة أبا افعباس اختذ فؼب ادفدي، وؾقام يع 

بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ ٓ افف إٓ اهلل وحده ٓ  "كصف: 

ذيؽ فف حمؿد رشقل اهلل أرشؾف باهلدى وديـ احلؼ 

ق ـره ادؼـقن أمر ادفدي فقظفره ظذ افديـ ـؾف وف

أمر ادممـغ أـرمف اهلل بنصالح  ظبد اهلل ظبد اهلل

 (11)ادساجد وظامرهتا ظذ يد إمر ظع بـ افربقع

جر شـة شت وثالثغ ومائة ظظؿ اهلل أ أصؾحف اهلل ذم

  .(178م، ص1431)افدوري،  "ادفدي وتؼبؾ ظؿؾف 

   

                                                 

 -138بغ ) ـان ظع بـ افربقع أمرًا ظذ بالد افقؿـ ما(   11)

م، 1421م( . ) زامباور، 222 -221هـ/ 181

 (. 121ص



 372                       (هـ1831م/7112جامعة  ادؾؽ  شعقد، افرياض) ، 1، ع72جمؾة أداب، م 

ؾة ادتـاثرة ومما يميد هذا افـص بعض افروايات افؼؾق

بغ ثـايا بعض ادصادر، ؾػل ـتاب افػتقح ٓبـ أظثؿ 

كف افؼائؿ مـ آل ذـر أن اخلؾقػة أبا افعباس ادظك أ

خطبتف إوػ بافؽقؾة بؼقفف: ، وظز ظـ ذفؽ ذم حمؿد

كف ، معؾـا بذفؽ أ "وافثائر ادبر  ين افسػاح ادبقحؾن"

شقعطل ادال بسخاء، وهذا مـ صػات ادفدي حقث 

اجلقر، وإمالء إرض ظدٓ )ابـ  افعطاء اجلؿ، وإزافة

 (.771-771، ص7م، جـ1447ظثؿ، أ

أبا افعباس دا شؿع ذـر افبالذري أن اخلؾقػة ـام   

شؿعت أكف "بػتح افسـد وإؾريؼقة، ؿال ٕحد ظؿقمتف: 

ؿال   "ؾريؼقة مات افؼائؿ مـ آل حمؿد إذا ؾتح افسـد وإ

فؼشعريرة  (11)واجظا بد  ؾام برح حتك د " ."ـال  "فف: 

، ؾؽان اجلدري افذي أودى بحقاتف  "أصابتف

 (.      123، ص3م ، ق1423)افبالذري، 

ف وإذاف أن فؼبف إول ويرد ذم ـتاب افتـبق

وؿد ـان "، ؾؼد ذـر ادسعقدي ذفؽ بؼقفف: ادفدي

فؼب أوٓ بادفدي فقؾة اجلؿعة فثالث ظؼة فقؾة خؾت 

 "ة مئة وثـغ وثالثغ بافؽقؾةمـ صفر ربقع أخر شـ

(. وأيد ذفؽ ابـ 333م، ص1343)ادسعقدي،

افعؿراين بؼقفف:  أن ادسقدة حقث ثاروا ذم خراشان 

                                                 

واج:صـػ مـ افّثقاب .(  11)  )ابـ مـظقر ، د.ت ، افد 

 ( .1884ص

)ابـ  "باس اهلادي ادفدي مـ آل حمؿد فإلمام أيب افع"

 (.373م، ص1423افعؿراين، 

ت واوحة مـ ممرخ صاراإيتبغ مما شبؼ أن هـاك 

متلخر ـابـ افعؿراين إػ ومـ ممرخ مبؽر ـادسعقدي،

 ظباشقاً  فؼب ادفدي، ومعـك ذفؽ أن هـاك ادماهاً 

ٓختاذ فؼب ادفدي. وفـا أن كتسلل5  ـان داؾعاً  رشؿقاً 

 داذا ضؿس هذا افؾؼب ؾقام بعد ؟ 

-131)يبدو أن ؾسة خالؾة أبق جعػر ادـصقر 

وما يتعؾؼ هبا مـ أحداث م(،228-228هـ/123

ـ إشباب افتل دؾعت ظـ ذفؽ، ؾؼد ـان م تـشػ

ذفؽ اخلؾقػة ٓختاذ هذا افؾؼب رصاظف افعسؽري مع 

حمؿد افـػس افزـقة وأخقه إبراهقؿ، ؾؼد ـان ـؾ مـفؿ 

كف أحؼ يستخدم فؼب ادفدي فؾتلـقد ظذ أ حياول أن

ن ادـصقر بام ؿام بف ؿد بافسؾطة مـ ؽره، فذفؽ ؾن

حدث ثقرة داخؾ افدوفة افعباشقة حقث أـد ظذ أ

قة خالؾة افعباشقغ، وأهنؿ يرجعقن إػ افعباس بـ أحؼ

(، ـام أـد ظذ دور ظبد ادطؾب ظؿ افرشقل )

اخلراشاكقغ ذم ؿقام افدوفة ذم وجف ظرب افؽقؾة 

أصحاب ادققل افعؾقية، وبـػس افقؿت هل دحض 

كف ادفدي، أدزاظؿ حمؿد افـػس افزـقة افذي ادظك 

ؼ ـادفدي افذي بوذفؽ بافتلـقد ظذ أن ابـف حمؿد هق 

بف، وفؼب كػسف ادـصقر، أو افذي يؿفد فؾؿفدي، 
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وبذفؽ ضؿس فؼب ادفدي افذي اشتعان بف شؾػف 

م، 1431وافذي مفدت فف افرايات افسقد )افدوري، 

 (.137ص

ريغ ذم ـ ادصمثال آخر اختؾػ بعض ادمرخغ

محد ابـ ضقفقن ، ؾؼد ذـر افؽـدي تاريخ إكشاء جامع أ

ذفؽ اجلامع ـاكت شـة  أن بداية بـاء

م( 324هـ/711م(، واكتفت ذم شـة )322هـ/718)

(. أي دام كحق ظامغ.  714ص ،م1413)افؽـدي، 

بقـام يذـر ابـ دؿامق وأبق ادحاشـ أن افعؿؾ بدأ شـة 

، 1م( )ابـ دؿامق، )د.ت(، ق327هـ/ 724)

فؽـ  .(17، ص3م، جـ51447 أبق ادحاشـ، 12ص

هـ/ 713عؿؾ ـان شـة )ادؼريزي يرى أن بداية اف

م( 323هـ/ 712م( ، وتؿ آكتفاء مـف شـة )321

(. وؿد 711-712، ص7هـ ، جـ1721)ادؼريزي، 

ادمرخغ افتاريخ افقارد ذم افؽتابة  ءصحح أؿقال همٓ

افتارخيقة افتل وجدت ظذ فقح مـ افرخام ذم اجلامع 

ومـؼقصة باخلط افؽقذم، وهل تمـد أن افػراغ مـ بـاء 

 ,Combe, 1931م( )324هـ/712ع ـان ذم شـة )اجلام

vol 2, p198 ،818-813م، ص51421 افشاؾعل  ،)

 أي ـام ورد ظـد ادؼريزي.  

وهؽذا يتضح أن افؽتابات إثرية مع تليقد هلا مـ 

بعض افروايات افتارخيقة ـشػت افؾثام ظـ بعض 

ن ادػفقم أو قة، وـقػام ـان احلال ؾناحلؼائؼ افتارخي

مـ افـؼقش افؽتابقة إثرية هق افذي ترجح  ادستـبط

ـػتف دائام ذم حافة آختالف بغ ما يذـره أي ـتاب 

ثري. وفؽـ رخيل وما كػفؿف مـ أي كؼش ـتايب أتا

افطريؼة ادثذ ذم اإلؾادة مـ افـؼقش افؽتابقة إثرية 

هل ادقازكة بغ كصقصفا وبغ احلؼائؼ ادستؿدة مـ 

افتعؾقؼ ظؾقفا وذحفا وإطفار  ادمفػات افتارخيقة ثؿ

فؾحؼائؼ ادستؿدة مـ  ما يؿؽـ اشتـباضف مـفا مميداً 

 ادصـػات افتارخيقة أو خمافػا هلا.

ومثؾام هـاك اختالؾًا ذم بعض ادصادر افتارخيقة مـ 

حقث حتديد افسـقات أو ظدم آتػاق ذم بعض احلؼائؼ 

 ن هـاك اختالؾًا أيضا ذم بعض افـؼقشارخيقة5 ؾنافت

حقل افسـة افتل وؿع ؾقفا احلدث، ؾؿثال اختؾػت بعض 

افـؼقش حقل بـاء ادسجد إمقي افذي صقد زمـ 

ؾافـؼش إول  ،اخلؾقػة افقفقد بـ ظبد ادؾؽ بـ مروان 

هـ/  تؼيـ ثاين  32ذـر أن بـائف تؿ ذم ذي احلجة شـة 

وؿد أيد  (Combe, 1931, vol 1, p17م، )211)مايق( 

(،  112-111، ص3ادسعقدي، جـذفؽ ادسعقدي )

ذم حغ أن افـؼش افثاين ذـر أن ظامرتف اكتفت ذم ذي 

م 212هـ/تؼيـ أول )ابريؾ( 31افؼعدة شـة 

(Combe, 1931, vol 1, p16    ويتػؼ مع هذا  ) افـؼش ابـ

  .(813، ص17، جـم1443ـثر.)ابـ ـثر، 



 374                       (هـ1831م/7112جامعة  ادؾؽ  شعقد، افرياض) ، 1، ع72جمؾة أداب، م 

ػـا بعض ادصادر افتارخيقة افتل اضؾعت عومل تس

رجقح أي مـ افـؼشغ افسابؼغ، ؾبعض ظؾقفا ت

ادصادر ذـرت أن اجلامع إمقي ذم مديـة دمشؼ ُصقد 

ذم ظفد اخلؾقػة افقفقد بـ ظبد ادؾؽ بـ مروان، دون 

 )افطزي، حتديد افسـة افتل تؿ ؾقفا ذفؽ افبـاء.

، 8م، جـ51432 ابـ إثر، 841،ص1جـ م،1418

، 1م، جـ57111 ابـ ؾضؾ اهلل افعؿري، 747ص

 .(734ص

كـا كستبعد بعض ادصادر ومـ جفة أخرى5 ؾن  

هـ/ 33افتارخيقة افتل ذـرت أن بـاء اجلامع تؿ ذم شـة 

احلؿري،  25، ص3م، )جمفقل، د. ت ، جـ211

( فعدم تليقد افـؼقش فذفؽ 733م، ص1438

وإرجح أن ظامرتف بدأت ذم ذي افؼعدة شـة  .افتاريخ

، واكتفت ذم ذي م 212هـ/  تؼيـ أول )ابريؾ(  31

 .م211هـ/  تؼيـ ثاين )مايق( 32احلجة شـة 

هـاك اختالؾًا بغ ما ورد ذم بعض  5مثال آخر

ادصادر افتارخيقة وما ورد ذم افـؼش حقل بـاء اجلامع 

ؾابـ صداد  ذـر  أن افـارص داود  ،ذم ؿؾعة بقت ادؼدس

هق افذي بـك اجلامع مؽان برج داود )ابـ صداد، 

( بقـام يذـر  افـؼش أن هذا 733ص، 3جـ ،م1413

اجلامع يعقد بـاؤه إػ افـارص حمؿد بـ ؿالوون شـة 

(  فؽـ   21م، ص1437 ،م )ؽقاكؿة1311هـ/211

افؼؾؼشـدي يرى أن افـارص حمؿد بـ ؿالوون ظؿؾ ظذ 

، 8م،  جـ1418)افؼؾؼشـدي ،  .دمديد ظامرتف

( ومعـك ذفؽ أن افـارص داود هق افذي بـاه، 111ص

بـ ؿالوون ظذ دمديد ذفؽ  ظؿؾ  افـارص حمؿد  بقـام

)ؽقاكؿة،  .، واثبت ذفؽ ظذ فقحة حجريةافبـاء

   .( 21ص ،م1437

ـذفؽ تؽرر آختالف ذم افـؼقش حقل بدء 

 – 123واكتفاء ظامرة مدرشة افسؾطان ؿالوون )

حد افـؼقش م(، فؽـ أ1741 – 1724هـ/ 134

شـة  كف ذع ذم ظامرهتا ذم صقالإربعة ذـر أ

م واكتفك مـفا 1732هـ/ ـاكقن إول )يقكقق( 133

أما افـؼقش م. 1732هـ/ كقسان)ابريؾ( 138صػر ذم 

افثالثة إخرى، ؾتتػؼ ظذ أن افعؿؾ ذم بـائفا بدء ؾقف 

م واكتفك 1732هـ/ كقسان)ابريؾ( 138ذم صفر صػر 

هـ/ متقز )يقفقق( 138مـفا ذم مجادى إوػ شـة  

 (. Combe, 1931, vol 13, p31-33م )1732

وكؾحظ أن ادصادر افتارخيقة ادعارصة ادتقاؾرة مل 

 ادؼريزي اـتػك بذـر تذـر تاريخ ذفؽ افبـاء، ؾؿثال

ها ذم ظفد افسؾطان ادـصقر اددرشة وأكف تؿ بـاؤ

-724ص ، 7هـ ، جـ1721ؿالوون )ادؼريزي، 

كـا كرجح أن اإلمجاع (، فؽـ بافرؽؿ مـ ذفؽ ؾن737

فذا كؿقؾ إػ اتػاق افـؼقش افثالثة  5ر صحةهق إـث
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هـ/ 138مـ أن افعؿؾ بدء ذم صفر صػر 

واـتؿؾ ذم صفر مجادى إوػ   ،م1732كقسان)ابريؾ( 

 .م1732هـ/ متقز )يقفقق( 138شـة  

يتبغ مما شبؼ أن افـؼقش شاكدت بعض ادصادر 

تالف حقل بعض افؼضايا افتارخيقة ذم ترجقح آخ

ػ ظـفا، ـام شاظدتـا ادصادر افتارخيقة وافؽشافتارخيقة،

اع إػ احلؼقؼة، ؾؽالمها شاكد ذم افقصقل ؿدر ادستط

 خر.أ

ومـ جفة أخرى5 دّفت بعض افـؼقش ظذ حتديد 

رص مسؾؿة بـ ـمثؾ:  ؿ ،أشامء بعض ادعامل افعؿراكقة

ظبد اهلل بـ ظروة بـ افزبر بـ افعقام ذم وادي افعؼقؼ 

ذي يعقد إػ افعرص إمقي، ؾعذ واف ،بادديـة ادـقرة

صخرة ـبرة ذم اجلاكب افشاميل مـ اجلبؾ ظثر ظذ 

بـ ظبد أكا  "كؼش مؽتقب باخلط افؽقذم كصف ما يع: 

ف إٓ اهلل وحده ٓ صفد أن ٓ افاهلل بـ ظروة بـ افزبر  أ

أحقا ن حمؿدا ظبده ورشقفف ظذ ذفؽ ذيؽ فف وأ

م ، 7113، د)افراص ."بعث إن صاء اهللوأمقت وأ

  .(814ص

ـذفؽ دّفت ـثرة افـؼقش اإلشالمقة ظذ حتديد 

 :مثؾ ،معامل آشتقطان احلرضي ذم افعصقر ادبؽرة

ضريؼ احلج وافتجارة وافقاحات ومراـز دمؿع ادقاه 

تبغ مـ خالل ادسح إثري  وادـاضؼ افزراظقة، ؾؿثالً 

فـؼقش ذم دـطؼة ادديـة ادـقرة واحلرار ادحقطة هبا ـثرة ا

 (11)وافربذة (12)واحلـاـقة (18)وافصقيدرة (13)وؾدك (17)خقز

وضريؼ احلج افشامل جـقب تبقك ومـطؼة  (12)ورضية

 (. 814م ، ص7113 ،)افراصد  (13)كؿَ ْس حِ 

                                                 

مديـة تارخيقة ؿديؿة ؾقفا شبعة حصقن،  تبعد ظـ  :خقز(  17)

(ـؿ .   )ياؿقت احلؿقي، 121ادديـة ادـقرة كحق  )

 م ،57111 افبالوي ،  814، ص8م، جـ1422

   . (231ص

مـ ؿرى ادديـة تبعد ظـفا كحق مسرة يقمغ.  :ؾدك(  13) 

، 8م، جـ1422ياؿقت احلؿقي، )  ،وؿقؾ ثالثة

   . (733ص

بؾدة ظامرة  ظذ ضريؼ افؼصقؿ تبعد ظـ  :افصقيدرة(  18)

م ، 7111(ـؿ . ) افبالوي ، 23ادديـة ادـقرة كحق  )

 .(1111ص

يؼ افؼصقؿ تبعد ظـ ادديـة بؾدة ظامرة ظذ ضر :احلـاـقة (  12)

م ، 7111(ـؿ . ) افبالوي ، 111ادـقرة كحق  )

 .(212ص

مـ ؿرى ادديـة ادـقرة تبعد ظـفا كحق مسرة ثالثة  :افربذة( 11)

   ( . 78، ص7م، جـ1422أيام. )ياؿقت احلؿقي، 

ؿرية ؿديؿة ؿريبة مـ مؽة ، وهل مـ مـازل  رضية: (12) 

، 3م، جـ1422قي، حجاج  افبرصة . )ياؿقت احلؿ

 ( .822ص

مـطؼة جبؾقة تؼع ؽرب تبقك . )ياؿقت  :ِحْسَؿك (13) 

 ( .723، ص7م، جـ1422احلؿقي، 
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وفق دؿؼـا افـظر ذم بعض افـؼقش اإلشالمقة ـتؾؽ 

افتل وجدت ظذ ضريؼ احلج افشامل ٕدرــا أمهقتفا 

تـا بؿعؾقمات ٓ كظر هلا ذم ؾؼد أمد ،ذم ظدة جقاكب

وهل  ،ادصادر اجلغراؾقة وافتارخيقة وإدبقة ادؽتقبة

ؾػقفا  ،خاصة باحلجاج وادساؾريـ ظذ ذفؽ افطريؼ

ـام يتضح ،أشامء وأفؼاب وــك صخصقات إشالمقة

مـ خالل تؾؽ افـؼقش معامل افطريؼ 

وكستطقع أن كدرك مـ خالهلا مراحؾ تطقر ،ومـازفف

خالل افؼرون اخلؿسة إوػ فؾفجرة  اخلط افعريب

 (.   11 – 11ص  ،7114)افؽاليب، 

وبافؼرب مـ حمطة ؽقؾ ادـضج )ادزح( ذم حماؾظة 

طفران اجلـقب افقاؿعة ظذ مسار ضريؼ احلج افقؿـل 

 إظذ )افـجدي( بغ صـعاء ومؽة ادؽرمة ظثر  ظذ

م،  212-211هـ/ 43ممرخ ذم شـة  كؼش إشالمل

تف فؽقكف أول كؼش إشالمل ممرخ يؽشػ وتؽؿـ أمهق

ظـف فغاية أن ظذ ضريؼ احلاج افقؿـل إظذ ، ؾفذا 

افـؼش شقساظد افباحثغ ظذ حتديد تاريخ 

اشتخدامات ذفؽ افطريؼ خالل افعصقر اإلشالمقة 

 .(11 ،24م، ص7118ادختؾػة. )افثـقان،

إربعة افتل ظثر شالمقة اإلـؼقش ومـ خالل اف

وافتل تعقد فؾػسة افزمـقة  ،اؾظة بقشةذم حم ظؾقفا

تزز ؿقؿة  م(328 -223هـ/ 781 -181ادؿتدة )

 افؽتابة تطقر ذم دراشة، ؾفل تػقدكا افـؼقش تؾؽ

وجقد  ـام تمـد ظذافعربقة اإلشالمقة وحتؾقؾفا5 

اجلغراؾقة  بغ ادقاؿع وثقؼةضارية حصالت 

واشتخدامات ضريؼ احلج افقؿـل إظذ خالل 

 .(1م، ص7111 ،)افثـقان اإلشالمقة ادبؽرة افعصقر

ـشػت بعض افـؼقش  5ومـ جفة أخرى

اإلشالمقة افتل ظثر ظؾقفا ذم مـاضؼ خمتؾػة مـ افعامل 

ؼ اإلشالم، ـؼادة ذم كاإلشالمل دور بعض اف

صاهد ابـ بطقضة  ؾؿثالً  ،خطار اخلارجقةوافتصدي فأل

قبًا ظذ حمراب اجلامع إظظؿ دديـة دهع كؼشًا مؽت

م  1133هـ/ 238يمـد أن ؾتح مديـة دهع تؿ ذم شـة 

)ابـ بطقضة،  .ظذ يد إمر ؿطب افديـ أيبؽ

(. ـام ظثر ابـ بطقضة ظذ 114، ص3جـ ،م1442

وهق  (14)كؼش آخر مؽتقب ظذ مؼصقرة اجلامع بؿؾتان

يعقد فؾسؾطان حمؿقد افغزكقي حقث ذـر هذا إخر 

وؾقام يع  ،ة ظذ افتسما ؿام بف مـ محالت ظسؽرية ـثر

 تسعا افتس ؿاتؾت إين "كص ذفؽ افـؼش بؼقفف: 

 بادؾؽ شؿقت ؾحقـئذ. ؾفزمتفؿ مرة، وظؼيـ

 .(134، ص3جـ ،م1442) ابـ بطقضة،  "افغازي

 

                                                 

مديـة ؿديؿة ذم اهلـد تؼع ؿرب ؽزكة . )ياؿقت  :ُمؾتان( 14) 

 ( .134، ص2م، جـ1422احلؿقي، 
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يتضح مـ خالل افـؼش افسابؼ أن جمؿقع 

افغزوات افتل صارك ؾقفا افسؾطان حمؿقد افغزكقي 

وـان افـرص  ،ـ ؽزوةود افتس بؾغ ظددها تسع وظؼي

ؾقفا فصافح ادسؾؿغ، وهلذا ظرف ذفؽ افسؾطان 

 بادؾؽ افغازي. 

كؼش يعقد تارخيف إػ شـة  (71)ووجد ذم مديـة صػد  

م يمـد بـاء أشقار صػد وؿؾعتفا 1711هـ/  112

هـ/ 121 – 123بلمر مـ افسؾطان افظاهر بقزس )

، 12م، جـ1443م(  )ابـ ـثر، 1722 -1711

ام ظثر ظذ كؼش آخر ذم ياؾا وهق ممرخ ذم (. ـ821ص

م يذـر اكتصار افسؾطان افظاهر 1712هـ/ 111شـة 

بقزس ظذ افػركج، وحتريره فبعض اددن افساحؾقة 

ومـفا ياؾا، حقث كؼش هذا آكتصار ظذ افؼبة افتل أمر 

افسؾطان بقزس بنكشائفا ؾقق ادـارة )ابـ ـثر، 

 ,5Combe, 1931, vol 12 822، ص12م، جـ1443

p124 ؾضال ظـ ذفؽ5 يظفر كؼش آخر دور  افظاهر .)

ثؿ دمديد بـائف ذم  (71)بقزس ذم حترير حصـ إـراد

م 1721/ كقسان )ابريؾ(  3هـ/  114/ صعبان 72

                                                 

بؾدة جبؾقة متقشطة هلا ؿؾعة تؼف ظذ بحرة  :صػد( 71)

 ( .783-787صم، 1381أبق افػداء، ضزية. )

يؼع ذم شػح جبؾ فبـان ، ؿرب  مديـة  :حصـ إـراد(  71)

 .(213م، ص1438)احلؿري،  محص 

(Combe, 1931, vol 12, p148   .)  إواؾة فذفؽ5 ؾبعض

افـؼقش تشر إػ ؿقام بعض ادـشآت افعسؽرية ـبـاء 

 ,Combe ظفد اخلؾقػة ادستـرص باهلل )برج افؼاهرة ذم

1931, vol 5, p16  ) (427 – 487 /1132هـ – 

حد إبراج ذم ديار ويقجد كؼش آخر ظذ أ .م(1148

بؽر يثبت أن بـاء ذفؽ افزج تؿ ذم طؾ افدوفة 

م(  1117هـ/223وهق ممرخ بسـة ) ،اإلشالمقة

(Combe, 1931, vol 9, p51,58   ). 

مـجزات ظؿراكقة ديـقة ؼقش وخّؾدت بعض افـ  

تقشعة احلرمغ افؼيػغ )ادسجد افـبقي مؼدشة مثؾ:

ؾبعض ادمرخغ اظتؿدوا ظذ  ،وادسجد احلرام(

افـؼش ذم وصػ ما ؿام بف اخلؾقػة أبق جعػر ادـصقر 

هـ/ متقز 132مـ تقشعة ادسجد احلرام ما بغ )حمرم  

م( وتؿ 223هـ/ كقسان/181م وذي احلجة /228

فؾؼقام هبذه  (77)ػ زياد بـ ظبقد اهلل احلارثلتؽؾق

زرؿل، ح.)إوـتب ذفؽ ظذ باب بـل مُج ادفؿة،

                                                 

هق خال اخلؾقػة أيب افعباس  : زياد بـ ظبقد اهلل احلارثل (77) 

)افسػاح( تقػ إدارة بالد احلجاز )مؽة ادؽرمة وادديـة 

ر . ـام تقػ ادـقرة( ذم ظفد اخلؾقػتغ أيب افعباس وادـصق

م(. ومـ ادرجح أكف تقذم 221هـ/ 133إمارة احلج شـة )

، 12م، جـ7111م( . )افصػدي، 212هـ/ 121شـة )

 .(4ص



 333                       (هـ1831م/7112جامعة  ادؾؽ  شعقد، افرياض) ، 1، ع72جمؾة أداب، م 

، 7م، جـ51448 افػاـفل،27، ص7م، جـ1441

  .(  118ص

ؾتؿت تقشعة ادسجد  5أما ذم ظفد اخلؾقػة ادفدي

 .م221هـ/ 111احلرام مرتغ، إوػ5 متت ذم شـة 

 .م233هـ / 112بقـام متت افزيادة افثاكقة، شـة 

 5 افػاـفل،31-28، ص7جـم، 1441زرؿل، )إ

(  ؾػل أظذ جدار 128 -112، ص7م، جـ1448

افبالط افغريب فؾؿسجد احلرام صاهد افرحافتان ابـ 

جبر وابـ بطقضة بعض افـؼقش افتل تمـد تؾؽ 

ادـجزات افعؿراكقة افعظقؿة افتل متت ذم ظفد اخلؾقػة 

5 31-32، 14-13)ابـ جبر ، د.ت، ص .ادفدي

 (.  321، ص1م، جـ1442ابـ بطقضة، 

ؾؼد حرص  ،ومثؾام متت تقشعة ادسجد احلرام  

اخلؾقػة ادفدي ظذ تقشعة ادسجد افـبقي، ؾػل شـة 

م ـؾػ أمر ادديـة ادـقرة جعػر بـ 223هـ/ 117

، باإلذاف ظذ تقشعة ادسجد افـبقي ، (73)شؾقامن

                                                 

بـ افعباس ، تقػ  جعػر بـ شؾقامن بـ ظع بـ ظبد اهلل (73) 

إدارة ادديـة ادـقرة مرتغ، إوػ  دامت ثالث شـقات ما 

 ادرة افثاكقة ( بقـام ذمم211 -213/هـ184 -181بغ )

 هـ/111 -111اشتؿرت شت شـقات، وذفؽ ما بغ )

5 ابـ  328 صم،1431، افؽؾبل ابـ(. )م237 -221

=                 ،افبالذري  8215، ص7ـج، م1422خقاط، 

رؽبة اخلؾقػة ادفدي بتخؾقد ذفؽ افعؿؾ وبـاء ظذ 

سجد، حقث افعظقؿ، كؼش ذفؽ آكجاز ذم صحـ اد

، ثؿ افدظاء فؾخؾقػة ادفدي ابتدأ بافبسؿؾة واحلؿد

افذي تقػ اإلكػاق ظذ ذفؽ ادؼوع اخلري ، ـام تؿ 

ذـر افعام افذي بدء ؾقف افعؿؾ وافعام افذي اـتؿؾت 

وـان مبتدأ ما  " :فـصؾقف افتقشعة، ومما جاء ذم ذفؽ ا

حمؿد أمر ادممـغ أـرمف اهلل مـ  ،أمر بف ظبد اهلل ادفدي

( ذم شـة اثـتغ وشتغ افزيادة ذم مسجد رشقل اهلل )

ومائة، وؾرغ مـف مخس وشتغ ومائة، ؾلمر ادممـغ 

أصؾحف اهلل بحؿد اهلل ظذ ما أذن فف واختصف بف مـ 

 ،ف محدًا ـثراً وتقشعت (ظامرة مسجد رشقل اهلل  )

)احلريب ،   " ظذ ـؾ حال واحلؿد هلل رب افعادغ

 (. 124م ، ص1442 ،5 ابـ افـجار333، صم1414

وكؾحظ اظتامد افػاـفل ظذ بعض افـؼقش افتل 

ظثر ظؾقفا ذم ادسجد احلرام إلثبات أن إصالحات 

 ذممفؿة ؿد متت ذم ظفد اخلؾقػة ادقؾؼ باهلل، وحتديدًا 

، 7م، جـ1448)افػاـفل، .م332هـ/ 727شـة 

    .(121ص

وصاهد ابـ جبر كؼش ذم احلرم ادؽل ممرخ بسـة 

م  مما يمـد ؿقام اخلؾقػة افـارص فديـ  1131هـ/ 221

                                                                          

، 717ص، 1جـوـقع5 د. ت، 5  41،ص3، قم1423 = 

 ( .811، ص3جـ، م1418افطزي، 
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اهلل ببعض اإلواؾات افعؿراكقة )ابـ جبر، د.ت ، 

(. ـذفؽ ـان فؾسؾطان ادؾؽ ادظػر افرشقيل 12ص

دية ذم يقشػ بـ ظؿر بـ رشقل بعض إظامل افتجدي

احلرم ادؽل، وافتل صؿؾت دمديد رخام افؽعبة ادؼؾة 

وادسجد احلرام. ومما يزيد مـ أمهقة هذا افـؼش أن اشؿ 

ادؾؽ ادظػر طفر ظذ حجر تلشقيس ذم جقف 

، 1م، جـ7111افؽعبة)ابـ ؾضؾ اهلل افعؿري، 

( وذفؽ 721هـ، ص51871 ادرخيل، 137-131ص

ف هبذا افعؿؾ يعد أول ختؾقدًا دـجزاتف افؽبرة5 وفعؾ

ؾػل  ،ؼؾةـمؾؽ ظريب يقوع اشؿف داخؾ افؽعبة اد

ؾقفا "م  ذـر ابـ ؾفد: 1731هـ/131حقادث شـة 

ظؿر رخام جقف افؽعبة مـ ؿبؾ ادظػر يقشػ بـ 

ظؿر بـ ظع بـ رشقل صاحب افقؿـ، وهق أول مؾؽ 

، 3، جـ1438) ابـ ؾفد ،  "ـتب اشؿف ذم افؽعبة

 .( 113ص

بعض افـؼقش بؿعؾقمات مفؿة ظـ ـذفؽ زودتـا 

بعض ادـجزات افعؿراكقة إخرى ـآؿتصادية 

وافعسؽرية وافتل متت ذم ظفد بعض اخلؾػاء 

 81وافسالضغ، ؾػل ظفد اخلؾقػة معاوية بـ أيب شػقان )

ومما يمـد  ،م( تؿ بـاء شد افطائػ124-111هـ/ 11 –

ذفؽ وجقد كؼش ذم افطائػ يمرخ فبـاء ذفؽ افسد ذم 

 (.812م،ص7113م )افراصد، 122هـ/23 شـة

م ذع اخلؾقػة هارون  241هـ/ 131وذم شـة 

واشؿف مؽتقب ظذ باب  ،(78)افرصقد ببـاء شقر افرؿة

 ،ؼؿل فؾبؾدة )ابـ صدادـافسبال مـ اجلاكب اف

( وصاهد افػاد 21 - 21، ص1، ق3جـ ،م1423

ظذ حجر مؾؼك ذم شبقؾ  م( كؼشاً 1873هـ/ 337)ت

ورأيت " :يـة مؽة ادؽرمة ، وذفؽ بؼقففاجلقخك ذم مد

: أن ادؼتدر افعباد ووافدتف ذم حجر مؾؼك ؾقف مؽتقباً 

أمرا بعامرة هذه افسؼايات وأبار افتل وراءها ، 

)افػاد،   ."وتصدؿا هبا ذم شـة اثـتغ وثالثامئة 

 .(142م، ص7111

أما ذم ظفد افسطان كقر افديـ زكؽل )ت 

شقر حقل مديـة بعؾبؽ  م(، ؾتؿ بـاء1123هـ/214

م، باإلواؾة إػ بـاء برج ذم دمشؼ 1112هـ/213شـة 

(  Combe, 1931, vol 9, p244) م1113هـ/218شـة 

برجًا ذم محص، وذفؽ  (72)ـذفؽ أؿام أشد افديـ صرـقه

(. Combe, 1931, vol 11, p22م )1717هـ/244ذم شـة 

                                                 

، تبعد ؼع ظذ هنر افػرات مديـة تارخيقة ؿديؿة ت :افرؿة( 78) 

م، 1422. )ياؿقت احلؿقي، ظـ حران مسرة ثالثة أيام

  .(24، ص3جـ

أشد افديـ صرـقه ظؿ افسؾطان صالح افديـ إيقيب، (   72) 

رص بعد مؼتؾ صاور، تقذم شـة ـتقػ افقزارة ذم م

 ( .831، ص7، مد. تم. ) ابـ خؾؽان، 1113هـ/218
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 وذم برصى أمر افسؾطان ادؾؽ افصافح ظامد افديـ أبق

افػداء إشامظقؾ بـ ادؾؽ افعادل أيب بؽر بـ أيقب بعامرة 

افزردخاكاه )خزاكة افسالح( وذفؽ ذم شـة 

5 77، ص18م، جـ1443م )ابـ ـثر، 1731هـ/174

Combe, 1931, vol 13, p224.)     

ومـ خالل افقؾقات افتل وردت ذم بعض افـؼقش  

يؿؽـ افتعرف ظذ افـاحقة افعسؽرية، ؾػل شـة 

م جاء ذم افـؼش أن ظؾؿ افديـ ارجقش 1311هـ/211

ادـصقري كائب افؼؾعة بدمشؼ تقذم ذم ذفؽ  بـ ظبد اهلل

افعام، وـان ذا هقبة ومهة وصفامة، حػظ افؼؾعة مـ 

 Combe, 1931, vol 4, p 193, vol 5, p).افسؼقط بقد افتتار

88, vol 17, p 95 أما ظـ افـاحقة اإلدارية، ؾؼد ورد ذم )

إصارات إػ بعض افقطائػ مثؾ: رئقس بعض افـؼقش 

 Combe, 1931, volافؼضة، أو احلاجب، أو أمر شالح  )

15, p 9).    وتضؿـت بعض افـؼقش معؾقمات مفؿة ظـ

افـشاط آؿتصادي، مثؾ إشؼاط ادؽقس، أو إؿامة بعض 

افعامئر افتجارية ـإشقاق، وافؼقاه، واخلاكات ، ؾػل 

هـ / كقسان 231ـة افـؼش ادمرخ ذم صفر رجب ش

م  ورد أن افسؾطان ادؿؾقـل افـارص 1331)ابريؾ( 

م( 1381 – 1314هـ/ 281 – 214حمؿد بـ ؿالوون )

وما ـان يمخذ  (71)بنشؼاط ادؽقس ظـ دمار آمد "أمر 

                                                 

=   . )ياؿقتتؼع ظذ هنر دجؾة ة ؿديؿة حصقـة بؾد :آمد( 71) 

ن وادؼرات وافقطائػ وافطارئات ، وأمـفؿ مـ إوزان 

ن يستؼر افؽقؾ ، وأؼ هلؿ ويزال ظـفؿ وامن افؽرىيطؾ

ؿ ظذ ظادتف ادستؿرة، وؿاظدتف ادستؼرة، وذفؽ ظـده

إكعاما ظؾقفؿ وأحساكا إفقفؿ وضؾبا فعامرهتؿ واشتجالبا 

 ,Combe, 1931) "فألدظقة افصاحلة بخؾقد افدوفة افؼاهرة 

vol 9, p 115.) 

ويتضح مـ خالل بعض افـؼقش افتل ظثر ظؾقفا ذم 

افسالضغ بؿـجزات ظؿراكقة  مديـة افؼاهرة ؿقام بعض

هـ/ 234، ؾافسؾطان صالح افديـ إيقيب )ت ظظقؿة

 ,Combeم )1131هـ/ 222م( صقد ؾـدؿًا شـة 1143

1931, vol 11, p 4  ).  

ـام أصار كؼش آخر إػ ؿقام افسؾطان صاهـشاه 

ادعظؿ ظالء افدكقا وافديـ أبق افػتح ـقػباد بـ 

 ,Combeم  1773هـ/ 171ـقخنو بعامرة خان شـة 

1931, vol 3, p 46, 48, 49, 112, 170  .) 

ـذفؽ زودتـا افـؼقش بؿعؾقمات خمتؾػة ظـ 

اجلاكب افصـاظل، ؾؿثال ـاكت صـاظة اخلؾع، ومـ 

 (72)ابقرــأصفرها خؾع افسؾطان تصـع ذم كقس

                                                                          

 ( .21، ص1م، جـ1422احلؿقي،  =

. ديؿة وظريؼة تؼع ذم إؿؾقؿ خراشانكقََساُبقر: مديـة تارخيقة ؿ( 72) 

وهل مـ أمجؾ اددن ذم ذفؽ اإلؿؾقؿ  )ياؿقت احلؿقي، 

 ( .823ص .م1381أبق افػداء، 5 331، ص2م، جـ1422
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 ,Combe, 1931, vol 9)  (31)وشؾؿ (74)وتـقس (73)ودمقاط

p92.)احلقاكقت  ومـ خالل افـؼقش يظفر أن أبقاب

م ( ذم شقق 318هـ/ 144)ت زبافة افتل صاهدها ابـ

ثؿ كؼؾت  ،(31)ادديـة ادـقرة يرجع صـاظتفا إػ افبؾؼاء

ؾقام بعد إػ ادديـة ادـقرة ذم ظفد اخلؾقػة هشام بـ ظبد 

م (  )ابـ  283 – 278هـ/  172 – 112)      ادؾؽ 

 .(787ص ،م7113زبافة،  

ـام أمدتـا بعض افـؼقش بؿعؾقمات ؿقؿة ظـ     

ربقع إول  78ؾػل افـؼش ادمرخ بتاريخ  ،ظةافزرا

م أمر 1123/ أيؾقل )شبتؿز(   4هـ / 228شـة 

افسؾطان صالح افديـ إيقيب بصقاكة ما كتج مـ رضر 

كتقجة جريان إهنار ذم دمشؼ حتك ٓ حيصؾ افغرق ذم 

                                                 

بحر افروم )افبحر : مديـة مرصية ؿديؿة تؼع بغ دمقاط(  73) 

، 7م، جـ1422ادتقشط( وهنر افـقؾ . )ياؿقت احلؿقي، 

 ( .827ص

جزيرة مرصية تؼع ظذ وػاف هنر افـقؾ بغ  :تـقس(  74) 

، 7م، جـ1422افػرما ودمقاط . )ياؿقت احلؿقي، 

 .(21ص

م، 1422حمؾة بلصبفان .  )ياؿقت احلؿقي،  :َشؾؿ(  31) 

 .(781، ص3جـ

مـ أظامل دمشؼ، ؿصبتفا َظاّمن . )ياؿقت  : ـقرةافبؾؼاء (  31) 

 .(134، ص1م، جـ1422احلؿقي، 

 ,Combe) .(37)ـؾ شـة مـ افسـغ مـ مال خراج افغقضة

1931, vol 11, pp 34-35, vol 13, pp 164-165, vol 17, 

pp 54-55)                                     

بصقرة  -ؾضال ظـ ذفؽ5 أصارت بعض افـؼقش 

إػ معؾقمات اؿتصادية أخرى، مثؾ -ؽر مباذة 

رض قاكقت وافصاؽة افؼديؿة وافػـدق وأافطاحقكة واحل

افزيتقن وادعرصة وافرحك وشقق احلامفغ وشقق 

 (.  Combe, 1931, vol 9, p 65فشبع  )افسالح وخان ا

إواؾة فذفؽ5 ؾؼد زودتـا بعض افـؼقش 

مثؾ  ،بؿعؾقمات مباذة ظـ افـاحقة افعؾؿقة وافػؽرية

 .بـاء اددارس ودور احلديث واخلقاكؼ وافزوايا وافربط

ؾػل ظفد كقر افديـ زكؽل تؿ بـاء مدرشة ذم دمشؼ 

مثؾ  م ، حقث جعؾ ظؾقفا أوؿاؾاً 1121هـ/ 212شـة 

، واحلقاكقت إربعة ظؼ  (33)بستان اجلقرة ذم أزره

، واحلامم ادستجد ؿرب (38)ادتقاجدة خارج باب اجلابقة

 ,Combe, 1931, vol 9)   اددرشة ادعروؾة بافقاؿػ. 

p175 )      ذم افؼدس وجد كؼشًا ؾقف ذـر فقؿػ ظذ

ـام يرد ذم كؼش آخر أن  .مدرشة صالح افديـ إيقيب

                                                 

( 13ـقرة تابعة فدمشؼ ، بؾغت مساحتفا كحق ) :افُغقضة( 37) 

 .(714، ص8م، جـ1422ياؿقت احلؿقي، مقال . )

 مل تسعػـا ادصادر ادتقاؾرة ذم حتديد مؽاهنا . :أزره( 33) 

يـة دمشؼ. )احلؿري، هق افباب افغريب دد :باب اجلابقة( 38) 

 .(732م، ص1438
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كشل مدرشة ذم دمشؼ وذفؽ ذم شـة أ (32)ـارصيتـؽز اف

 (.Combe, 1931, vol 15, p 115)  .م1333هـ/234

ذف برؿقق ببـاء زاوية ذم شـة وذم افؼاهرة أمر إ  

م وجعؾ ظؾقفا وؿػًا فإلكػاق ظؾقفا 1324هـ/ 231

(Combe, 1931, vol 17, p 303 ـام أوؿػت اخلاتقن .)

بـ صاذى ظذ افؽزى أم حسام افديـ بـت أيقب 

مدرشتفا ذم دمشؼ ادزروظة ادعروؾة بجرماكا، وكصػ 

افؼرية ادعروؾة بؿجـدل افسقيداء، ومجقع افؼرية ادسؿقة 

 .(Combe, 1931, vol 11, p 15بؿجـدل افػرؿة )

طفر افـؼش ادقجقد ظذ ظؿقد رخامل بافزيادة أو

افعثامكقة بادسجد احلرام ما كص ظؾقف ادرشقم افصادر 

، كائب افسؾطـة ادؿؾقـقة بثغر جدةٕمر جاين بؽ مـ ا

وادتضؿـ وطائػ وأفؼاب هلذا إمر وتؼديرات 

وؾات حددت بافدراهؿ وافدكاكر كؼدية درص

، ـام ذـر ظامرتف ددرشة وجامع بثغر جدة ذؾقةإ

حقث رتب فف إمامًا وممذكًا وخطقبًا ووؿادًا ، ـذفؽ 

بطح بادعابدة بؿؽة أورد افـص ظامرة ددرشة وبئر بإ

ادؽرمة ، وظامرة ظغ حـغ ذم مؽة، باإلواؾة إػ إكشاء 

                                                 

تـؽز افـارصي: هق إمر شقػ افديـ أصؾف مـ افرؿقؼ، ( 32) 

 -1317هـ/ 281 – 217تقػ كقابة دمشؼ ما بغ شـة )

م( . ازدهرت بالد افشام ذم ظفده، وزاد ظؿراهنا. 1334

 . ( 832 -871، ص11م، جـ7111)افصػدي، 

داريـ بردم اخلؾقػة ظؿر بـ اخلطاب أي باجلفة 

ؼؿقة مـ احلرم ادؽل حقث أوؿػ ظذ ذفؽ ـؾف ـاف

 -111هـ ، ص1873ًا بافؼاهرة )افػعؿر، أوؿاؾ

118 .) 

ـام زودتـا افـؼقش بؿعؾقمات ؿقؿة ظـ بعض 

مثؾ افعالمة افشقخ ظثامن افزيؾعل صارح افؽـز افعؾامء 

هـ/ 212افصقذم، وافذي ؿدم إػ افؼاهرة شـة 

ن معروؾًا بافػؼف م ، ؾدرس وأؾتك ، وـا1312

م 1387هـ/283وـاكت وؾاتف شـة وخمتؾػ افعؾقم،

(. أما Combe, 1931, vol 15, p227) حقث دؾـ بافؼاهرة

افبدر بـ  ؿايض افؼضاة ظز افديـ حمؿد ظبد افعزيز بـ

حمؿد بـ إبراهقؿ بـ شعد بـ مجاظة افؽـاين احلؿقي، 

مجادى أخرة  17ؾتقذم ذم مؽة ادؽرمة يقم آثـغ 

وـان  م،1311/ صباط )ؾزاير( 78هـ/ 212شـة 

هـ/ 148، وذفؽ ذم صفر حمرم شـة مقفده ذم دمشؼ

م، حقث شؿع وؿرأ افػؼف 1748تؼيـ ثاين )كقؾؿز(

ووػ ؿضاء افؼضاة  ،خطبواحلديث وأؾتك ودرس و

بديار مرص تسعا وظؼيـ شـة بلحسـ ضريؼة، ثؿ ترك 

ذفؽ تعػػا، وجاور مؽة ؾتقذم هبا )ادؼريزي، افسؾقك، 

 (.Combe, 1931,  vol 17, p 88 5 172، ص1، ق3جـ

المقة ـذفؽ بقـت افـؼقش دور بعض افدول اإلش  

ـرت ، ؾبعض افـؼقش ذذم رظاية ادمشسات افديـقة
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، وإوؿاف افتل فشس ادسجد، وشـة بـائاشؿ مم

رص ـترصف ظؾقف، ويتضح ذفؽ بشؽؾ بارز ذم افع

 ,Combe, 1931, vol 15, p 6 , 33 , 121 , 125)    ادؿؾقـل

vol 17 , p 3, 156 )  ـام تؿ افعثقر ظذ جمؿقظة مـ

افـؼقش وافتل تمـد ظامرة ادامفقؽ فبعض ادؼابر 

 Combe, 1931, vol 12, p 176 , vol 15, p)    ..وصقاكتفا

37, vol 17, p95 ) . 

ن بعض افـؼقش أمدتـا ومـ جفة أخرى5 ؾن  

بؿعؾقمات مفؿة ظـ أماــ دؾـ بعض افؼادة 

وإظالم، ؾؿثال تؿ حتديد مؽان ؿز أيب ظبقدة ظامر بـ 

م( ذم ؽقر 134هـ/ 13)ت –أمغ إمة -اجلراح 

زه، إردن حقث ظثر ظذ فقحة رخامقة ظذ ؿبة ؿ

 س شـةوهل تعقد إػ ظفد افسؾطان افظاهر بقز

 ،12م، جـ1443،ابـ ـثر)م 1721هـ/ 122

 .(13صم، 7117ادقمـل،  2385ص

وظـدما شاؾر ابـ بطقضة إػ مديـة بخارى زار ؿز 

ؾشاهد ظذ  ،اإلمام افبخاري مصـػ اجلامع افصحقح

 بـ حمؿد ؿز هذا " :ؿزه كؼش مؽتقب ؾقام يع كصف

 "وـذا ـذا افؽتب مـ صـػ وؿد افبخاري، إشامظقؾ

( وكؼؾ اخلطقب 71، ص3م، جـ1442 ،)ابـ بطقضة

ؿرأت ظذ ؿز  "افبغدادي ظـ صاهد ظقان ؿقفف:  

هذا ؿز  بـقسابقر ذم فقح ظـد رأشف مؽتقباً  (31)افناج

ناج مات ذم شـة ـأيب افعباس حمؿد بـ إشحاق اف

م، 7111.)اخلطقب افبغدادي، "ثالث ظؼة وثالثامئة

(. وصاهد ابـ ضقفقن ذم مؼزة افباب 17ص ،7جـ

افصغر ذم مديـة دمشؼ فقحة ظذ ؿز ـتب ظؾقفا اشؿ 

 هـ/221)تة دمشؼ ابـ ظساـر مديـممرخ 

  .(131، ص1م، ق1443)ابـ ضقفقن ،  .م(1122

وأصارت بعض افـؼقش إػ كظام افقؿػ ، 

واجلفات ادستػقدة مـف. ؾؿثال ذـر افـؼش افذي ظثر 

ؾقف ذم مديـة دمشؼ أن إمر أيدمر افظاهري كائب ظ

م( خصص 1722 – 1721هـ/ 121-121دمشؼ )

فؾػؼراء وادساـغ وادجاوريـ وافقاؾديـ إفقف افسدس 

مـ افؼقسارية افقاؿعة خارج باب اجلامع إمقي 

مقـقة مـ اجلاكب بدمشؼ ادحاذية جلقار اددرشة إ

ادقجقد خارج افغريب، ـام خصص فذفؽ أيضا اخلان 

باب اجلابقة، وهق اخلان ادعروف بخان افشبع، 

واحلصة بؼرية احلسا، وهل أربعة أشفؿ وظؼ وكصػ 

                                                 

مفران بـ ظبد اهلل أبق حمؿد بـ إشحاق بـ إبراهقؿ بـ (  31) 

افعباس افناج مقػ ثؼقػ، برع ذم  ظؾؿ احلديث ؾروى 

ظـف حمؿد بـ إشامظقؾ افبخاري ومسؾؿ بـ احلجاج 

افـقسابقري وأبق حاتؿ   افرازي . )اخلطقب افبغدادي،  

 (.17 -21، ص7م، جـ7111
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 Combe, 1931, vol)  .دائامً  ظؼ افسفؿ، وذفؽ وؿػاً 

13, p 164-165.) 

ظـ ذفؽ5 ؾؼد ورد ذم بعض افـؼقش أظامٓ  ؾضالً 

ـان خرية خمتؾػة، مثؾ ظامرة بئر أو شاؿقة أو صفريج 

يتؿ اإلكػاق ظؾقفا مـ ؿبؾ بعض رجال افسؾطة أو ـبار 

  (Combe, 1931, vol 11, p 61افتجار وؽرهؿ مـ افعامة. )

ؾؿثال ذم اهلـد صقد أبق جعػر حمؿد بـ ظبد اجلبار بـ 

، وذفؽ ذم ذي افؼعدة شـة  حمؿد اجلقرجاين بئراً 

 ,Combe, 1931) .م1141هـ/ ـاكقن ثاين )يـاير( 837

vol 7, p252)   كػؼ م أ1711هـ/ 112وخالل شـة

حمؿد بـ ظروة بـ شقار ادقصع أمقآ فبـاء صفريج 

 .(Combe, 1931, vol 10, p 45) .ذم مديـة افؼدس

وهؽذا يتضح أن افؽتابات افتارخيقة اإلشالمقة 

احتقت ظذ معؾقمات شقاشقة وظسؽرية واؿتصادية 

ت وظؾؿقة وؽرها. وؽؾب ظؾقفا اإلـثار مـ أيا

ومـ ادحؼ  .افؼرآكقة وافسحؿ ظذ ادقتك وافدظاء هلؿ

مة مـ إمؿ مثؾ افـؼقش أكـا ٓ كجد مـ افـؼقش ظـد أ

اإلشالمقة ، حقث اكتؼ معظؿفا ذم مرص وبالد افشام 

وبالد اجلزيرة وؽرها مـ بؾدان افعامل اإلشالمل، 

ذم افقصقل  وحديثاً  ؾاشتػاد مـفا معظؿ ادمرخغ ؿديامً 

ائؼ تارخيقة مفؿة، ؿؾ احلصقل ظذ كظرها ذم إػ حؼ

 .مصادر أخرى

 اخلالصة

يتبغ مـ خالل دراشتـا فؾـؼقش اإلشالمقة 

ـؿصدر فؾتاريخ اإلشالمل أن معظؿ ادمرخغ 

ادسؾؿغ اظتؿدوا ظؾقفا ـشاهد حّل ظذ مصداؿقة 

إحداث افتارخيقة، ؾؽام يبدو أن افقعؼقيب 

دمرخغ ـان مـ أوائؾ ا م(343هـ/ 738)ت

ادسؾؿغ افذيـ اشتـدوا إػ تؾؽ افـؼقش ذم دظؿ 

رواياتف افتارخيقة، وشار ظذ هذا افـفج مـ جاء بعده 

 مـ ادمرخغ. 

وتؽؿـ أمهقة افـؼقش بلهنا مـ أـثر ادصادر 

افتارخيقة حقادًا، ومقوقظقة، وذفؽ ظذ ظؽس ـثر 

مـ ادصادر افتل يتعصب أصحاهبا فؾسؾطة احلاـؿة ، 

دماه افديـل افسائد ظـدهؿ. ؾافـؼقش بقصػفا أو آ

ؾفل بحؽؿ أصافتفا  ،وثائؼ ٓ يرؿك إفقفا صؽ

وخؾقها مـ إخطاء افعػقية افتل تؽثر ذم ادمفػات 

افتارخيقة أو إدبقة تعد مصادر يؿؽـ أن كثؼ هبا، 

وكعتؿد ظؾقفا ٓ شقام ما يتعؾؼ بافتقاريخ وإشامء 

ومـفا كستؽؿؾ  ،افـساخ افصحقحة افتل مل حيرؾفا إمهال

شالشؾ إكساب وإشامء، وذفؽ بؿؼاركتفا مع 

 .ؽرها مـ ادصادر إخرى

ـام امتازت افـؼقش بؽثرهتا وتـقظفا، ؾؿـفا ما هق 

خاص بافشئقن افسقاشقة أو آؿتصادية أو آجتامظقة 
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أو افديـقة أو افعؾؿقة أو ؽرها. ؾضال ظـ ذفؽ5 

ة تػاصقؾفا، ومـ ثؿ ؾافـؼقش تتؿقز بلصافتفا ودؿ

فذا ؾفل  5تساظد افباحث ذم افقصقل إػ احلؼقؼة

وشقؾة كتحؼؼ مـ خالهلا ما ورد ذم ادصادر إخرى 

مـ معؾقمات. وحغ خيتؾػ افـؼش ظـ ادصدر إديب 

وافتارخيل5 ؾػل هذه احلافة ؽافبا ما كعتؿد ظذ 

   .ادعؾقمات افقاردة ذم ذفؽ افـؼش

ؾقمات افقاردة ذم افـؼقش ؾادع 5ومـ كاحقة أخرى

ظادة ما تتسؿ باإلجياز وآختصار افشديد، ؾفل ظبارة 

ظـ إصارات وتؾؿقحات مـ افصعب ؾفؿفا دون 

ؾادادة افعؾؿقة ذم هذه  ،آشتعاكة بادصادر إخرى

افـؼقش تبؼك احتامفقة إػ أن يتؿ مؼاركتفا بغرها مـ 

 .ادصادر افتارخيقة وإدبقة إخرى

   

 بادصادر والدراسات احلديثة قائؿة

 : ادصادر العربقة:أول  

 أبو احلسن عيل بن حمؿد الشقباين، ابن األثري

، افؽامؾ ذم افتاريخم(، 1737هـ/131)ت

، بروت،  دار افؽتب 1راجعف حمؿد افّدؿاق، ط

 .م1432افعؾؿقة، 

هـ/ 721)ت  اهللحمؿد بن عبد الولقد  أبو ،زرقياأل

 ،جاء ؾقفا مـ أثاروما  مؽة أخبار، م(318

مؽتبة  ،بروت ،3رصدي مؾحس، ط :حتؼقؼ

 م.1411خقاط، 

)ت  عثم الؽويفأمحد بن أحمؿد،  أبوعثم، أابن 

شفقؾ زـار،  :، حتؼقؼافػتقح، م(471هـ/318

 م. 1447دار افػؽر،  ، بروت،1ط

افتاريخ م(، 481هـ/373)  ابن البطريق ، سعقد

ت، مطبعة بروادجؿقع ظذ افتحؼقؼ وافتصديؼ، 

 .م1412أباء افقسقظقغ ، 

هـ / 224)ت  حمؿد بن عبد اهلل ،ابن بطوصة

رحؾة ابـ بطقضة  ادسامة )حتػة افـظار م(، 1322

 :حتؼقؼ ذم ؽرائب إبصار وظجائب إشػار(،

ظبد اهلادي افتازي، مطبقظات أـاديؿقة ادؿؾؽة 

 م.1442هـ/ 1812ادغربقة، 

هـ/ 724)ت  ابربن حيقي بن ج محدأ البالذري،

ساب إذاف )افعباس بـ ظبد أك، م(347

ظبد افعزيز افدوري،  :، حتؼقؼ3، قادطؾب ووفده(

 م. 1423بروت،  دار ؾراكتس  صتايز بػقسادن، 

 أكقس ظبد اهلل حتؼقؼ، ،دانؾؾتقح افب _______

ممشسة  بروت، افطباع، أكقسافطباع وظؿر 

 .م1432افرشافة، 

 هـ/118)ت حمؿد بن أمحدابن جبري، أبو احلسني 

 )د.ت(. ،، بروت،  دار صادرافرحؾةم(،  1712
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 ،شػر كامةم( ، 1133هـ/831)ت  كارص ،خرسو

حيقك اخلشاب، اهلقئة ادرصية افعامة  :ترمجة

 .م1443فؾؽتاب، 

هـ/ 183)ت  أمحد بن عيل، اخلطقب البغدادي

بشار ظقاد،  :حتؼقؼ ،تاريخ بغداد، م(1121

    .م7111اإلشالمل، بروت،  دار افغرب 

هـ/ 131)ت  ابن خؾؽان، شؿس الدين أمحد

 :، حتؼقؼافزمان وأكباء إظقانوؾقات ، م(1737

 إحسان ظباس، بروت،  دار صادر، )د. ت(. 

تاريخ خؾقػة بـ ، م(328هـ/781)ابن خقاط، خؾقػة

، بروت، 7وقاء افعؿري، ط أـرم :، حتؼقؼخقاط

 .م1422دار افؼؾؿ،دار افرشافة، 

، (م343 /هـ732) ت حلريب، إبراهقم بن إسحاقا

ـتاب ادـاشؽ، وأماــ ضرق احلج ومعامل 

  افقاممة، محد اجلاه، افرياض، دار :، حتؼقؼاجلزيرة

  .م1334/1414

م(،  1218هـ/ 411)ت  حمؿد عبد ادـعم ،احلؿريي

إحسان  :،  حتؼقؼافروض ادعطار ذم خز إؿطار

 م. 1438  ،، مؽتبة فبـانبروت ،ظباس

إكس م(، 1277هـ/473)ت  احلـبيل، جمري الدين

، افـجػ، ادؽتبة  اجلؾقؾ بتاريخ افؼدس واخلؾقؾ

 .م1411احلقدرية، 

م( ، 1812هـ/ 314)ت  ابن دقامق، إبراهقم بن حمؿد

آكتصار فقاشطة ظؼد إمصار ذم تاريخ مرص 

 .، بروت ،  ادؽتب افتجاري، )د. ت(وجغراؾقتفا

م(، 1813هـ/311)ت  سقد حمؿد مرتىضالزبقدي، ال

 :، حتؼقؼتاج افعروس مـ جقاهر افؼامقس

مصطػك حجازي ، افؽقيت،  مطبعة حؽقمة 

 .م1422افؽقيت، 

م( 1812هـ/327)ت ابن شاهني، غرس الدين خؾقل

، باريس، ادطبعة اجلؿفقرية، زبدة ـشػ ادامفؽ

 .م1348

 هـ/341)ت الػضل حمؿد بن حمؿد ابن الشحـة،

،  افدر ادـتخب ذم تاريخ ممؾؽة حؾب،  م(1832

 .م1438دمشؼ،  دار افؽتاب افعريب، 

هـ/ 138ت) حمؿد بن عيل الدينابن شداد، عز 

افشام  أمراءظالق اخلطرة ذم ذـر ٕا،  م(1732

شامل افدهان،  :( حتؼقؼ7، ق7ج، )واجلزيرة

ادعفد افػركيس فؾدراشات افعربقة، دمشؼ، 

، حيقك ظبادة  :(، حتؼقؼ1، ق3ج) م.1413

 .م1423رصاد افؼقمل ، دمشؼ، وزارة افثؼاؾة واإل

هـ/ 218)ت  الصػدي، صالح الدين خؾقل

أمحد  :، حتؼقؼافقاذم بافقؾقات(،  م1317

دار ، بروت، 1كلووط وترـل مصطػك، طرإ
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 م.7111هـ/ 1871إحقاء افساث افعريب، 

)ت  الطربي، أبو جعػر حمؿد بن جرير

 :، حتؼقؼإمؿ وادؾقكتاريخ (،  477هـ/311

رص، دار ـ، م7حمؿد أبق افػضؾ إبراهقؿ، ط

 .م1418ادعارف، 

م(، 1281هـ/423)ت عيلابن صولون ،حمؿد بن 

، مؽتبة افؼدد وافبدير ، دمشؼ، رشائؾ تارخيقة

 .م1418

افزمان )تاريخ  حقادثمػاـفة اخلالن ذم  _______

، ووع حقاصقف خؾقؾ ادـصقر، ( وافشام مرص 

  م.1443،  افعؾؿقةدار افؽتب ، بروت

إظالم افقرى بؿـ ويل كائبا مـ إتراك  _______

محد دمهان، أحمؿد  :، حتؼقؼبدمشؼ افشام افؽزى

 .م1438، دمشؼ ، دار افػؽر، 7ط

م(،  1711هـ/ 111)ت  كامل الدين ،ابن العديم

، بروت ، دار 1، طزبدة احلؾب مـ تاريخ حؾب

 م.1441هـ/ 1812 ،افؽتب افعؾؿقة

هـ/ 221)ت  ابن عساكر ، عيل بن احلسن بن هبة اهلل

 :، دراشة وحتؼقؼ تاريخ مديـة دمشؼم(،  1122

حمب افديـ افعؿروي ، بروت ،  دار افػؽر، 

 .م1442

 

هـ/ 221)ت العظقؿي، حمؿد بن عيل احلؾبي

راهقؿ زظرور، إب :، حتؼقؼ تاريخ حؾب ، م(1111

 م.1438دمشؼ، )د. ن( 

 ـبيل، شفاب الدينابن العامد احل

صذرات افذهب ذم أخبار م(، 1123هـ/1134)

: ظبد افؼادر إركاؤوط وحمؿقد ، حتؼقؼمـ ذهب

، بروت ،  دار ابـ ـثر _، دمشؼ 1ركاؤوط، طإ

 م.1433هـ/  1813

هـ/ 231)ت  ابن العؿراين، حمؿد بن عيل من حمؿد

ؿاشؿ  :، حتؼقؼإكباء ذم تاريخ اخلؾػاء، م(1138

ادفدى اهلقفـدي فمثار ، ل، افؼاهرة افسامرائ

 م. 1423وافبحقث افعربقة، 

، (م1873هـ/337) ت الػاد، تؼي الدين حمؿد

 :، حتؼقؼافزهقر ادؼتطػة مـ تاريخ مؽة ادؼؾة

رص،  مؽتبة افثؼاؾة ـ، بقرشعقد م1ظع ظؿر، ط

 م.7111هـ/1877افديـقة، 

، (م343هـ/ 731ت ) الػاكفي، حمؿد بن إسحاق

 م.1412، بروت، ؼك ذم أخبار أم افؼرىدـتا

، أخبار مؽة ذم ؿديؿ افدهر وحديثف _______

، بروت، دار 7بـ دهقش، ط ؽظبد ادؾ :حتؼقؼ

 .م1448خرض،  
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هـ/ 237)ت  أبو الػداء، عامد الدين إسامعقل

 ،دار افطباظة افسؾطاكقة ،تؼقيؿ افبؾدان، م(1331

 م.1381  ،باريس

)ت  اب الدينابن فضل اهلل العؿري، شف

مسافؽ إبصار ذم ممافؽ (، م1383هـ/284

، 1ـامؾ شؾقامن اجلبقري، ط :، حتؼقؼإمصار

 .م7111بروت،  دار افؽتب افعؾؿقة، 

م(، 1831هـ/  332) ت  ابن ففد، عؿر بن ففد

ؾفقؿ حمؿد  :، حتؼقؼإحتاف افقرى بلخبار أم افؼرى

صؾتقت، جامعة أم افؼرى، مؽة ادؽرمة،  مرـز 

ث افعؾؿل وإحقاء افساث اإلشالمل، افبح

 م. 1438هـ/ 1818

)ت  الؼؾؼشـدي، أبو العباس أمحد بن عيل

صبح إظشك ذم صـاظة م(، 1813هـ/371

 .م1418، افؼاهرة،  ادطبعة إمرية ، اإلكشاء

)ت  بن عؿر الؼرر إسامعقلالػداء  أبوابن كثري، 

ظبد  :حتؼقؼ، افبداية وافـفاية ،م(1327هـ/ 228

رص، مرـز ـ، م1بـ ظبد ادحسـ افسـل، ط هللا

افبحقث  وافدراشات افعربقة واإلشالمقة بدار 

 م.1443  ،هجر

هـ/ 718)ت  هشام بن حمؿد بن السائب الؽؾبي، ابن

 ،كاجل حسـ :، حتؼقؼمجفرة افـسب، م(314

ظامل افؽتب، مؽتبة افـفضة افعربقة.   )د. م(، ،1ط

 .م1431

، م(411هـ/ 321)ت  الؽـدي، حمؿد بن يوسف

بروت،  مطبعة  ،ـتاب افقٓة وـتاب افؼضاة

 .م 1413أباء افقسقظغ،  

واحلدائؼ ذم  افعققن، م(12هـ/ ق 8)ت ق جمفول

)مـ خالؾة افقفقد بـ ظبد ، 3ج ،احلؼائؼ أخبار

ادؾؽ إػ خالؾة ادعتصؿ(، بغداد ، مؽتبة ادثـك ، 

 .)د.ت(

 ينأبو ادحاسن ابن تغري بردي، مجال الد

افـجقم افزاهرة ذم مؾقك م(،  1814هـ/328)ت

، بروت، دار افؽتب افعؾؿقة، رص وافؼاهرةـم

 م.1447

ت ) احلسن، عيل بن احلسني أبوادسعودي، 

 ،مروج افذهب ومعادن اجلقهر، م(422هـ/381

، افػؽر، بروت،  دار 2ط حمؿد حمل افديـ، :حتؼقؼ

 .م1423

بعة بريؾ، فقدن، مط، واإلذافالتـبقه   _______

 م1343

 أحسـ، (م 444هـ/ 341)ت محد أادؼدد، حمؿد بن 

، فقدن،  مطبعة 7ط ،إؿافقؿافتؼاشقؿ ذم معرؾة 

 م.1414بريؾ، 
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م(، 1881هـ/382)ت  ادؼريزي، أمحد بن عيل

، بقٓق،  دار رص وافؼاهرةـاخلطط وأثار ذم م

 هـ.1721افطباظة، 

 ، م(1311هـ/ 211ت ) ابن مـظور، حمؿد بن مؽرم

 ، بروت،  دار صادر، )د. ت(.فسان افعرب

، م(1782هـ/ 183)ت  ابن الـجار، حمب الدين

حمؿد زيـفؿ  :، حتؼقؼ افدرة افثؿقـة ذم تاريخ ادديـة

ظزب ، بقر شعقد مرص ،  مؽتبة افثؼاؾة افديـقة ، 

 .م1442

م(، 1271هـ/ 472)ت الـعقؿي ، عبد الؼادر بن حمؿد

إبراهقؿ صؿس  :، حتؼقؼسافدارس ذم تاريخ اددار

، بروت،  دار افؽتب افعؾؿقة، 1افديـ، ط

 م.1441هـ/ 1811

أخبار ، م(413هـ/ 311)ت  حمؿد بن خؾف وكقع، 

 .، بروت، ظامل افؽتب، )د. ت(افؼضاة

)ت  ياقوت احلؿوي، شفاب الدين

، بروت، دار معجؿ افبؾدانم(، 1773هـ/171

 م.1422صادر، 

، م(343هـ/ 738)ت  ؼوبأمحد بن أيب يع القعؼويب،

ذف، مـشقرات إافـجػ  ،افقعؼقيبتاريخ 

 .م1418احلقدرية،  ادؽتبة

 

 : الدراسات احلديثةثاكقا  

خمتارات مـ ، بافؼقه، حمؿد عبد الؼادر وآخرون

،)د.م(، ادـظؿة افعربقة افـؼقش افقؿـقة افؼديؿة

 م.1432فؾسبقة وافثؼاؾة وافعؾقم، 

فـؼقش افصػقية حقل ا" بدوي، فتحي عػقػي،

(، 7، افرياض، افعدد )، جمؾة افدارة"افؼديؿة

 م(.1438)شبتؿز، 

، 7، ط معجؿ معامل احلجاز :عاتق بن غقث ،البالوي

دار مؽة ، وممشسة افريان،  مؽة ادؽرمة، 

 .م7111وبروت،  

كؼش ؽقؾ  "، الثـقان، حمؿد بن عبد الرمحن راشد

 43ـة ادـضج ) ادزح ( اإلشالمل ادمرخ ذم ش

 –م(: حماؾظة طفران اجلـقب 212-211هـ)

افعدد افتاشع ،أدوماتق ،" ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية

 م(.7118  هـ/ يـاير1878)ذو احلجة 

ضريؼ احلج مـ كؼقش إشالمقة ممرخة _______"

)حماؾظة بقشة، ادؿؾؽة افعربقة افقؿـل إظذ

، دار ادريخ، فـدن،   جمؾة افعصقر "افسعقدية(

هـ/ يـاير  1871(، )ذو احلجة 1، اجلزء )11جمؾد

 .م(7111
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، ظامل افػؽر، "بداية افؽتابة افعربقة" حؾؿي، حمؿود ،

(، )يقكقق، أؽسطس، شبتؿز، 7، افعدد )12جمؾد

 م(.1431

افػؽرة ادفدية بغ افدظقة  " عبد العزيز، ،الدوري

، بحث مـشقر "افعباشقة وافعرص افعباد إول

ظربقة وإشالمقة، بروت، وؿـ ـتاب دراشات 

 م(.1431اجلامعة إمريؽقة، )

أثار اإلشالمقة ذم  " سعد بن عبد العزيز ، ،الراشد

، بحث مـشقر " اجلزيرة افعربقة ذم ظرص بـل أمقة

، وظـقاكف: افؽتاب افرابع ٕبحاث اجلزيرةوؿـ 

، جامعة 1)اجلزيرة افعربقة ذم افعرص إمقي(، ط

  .م7113هـ/1878  ،ادؾؽ شعقد

 :، ترمجةظؾؿ افتاريخ ظـد ادسؾؿغ،  روزكثال، فراكز

 م.1443صافح افعع، بغداد،  مؽتبة ادثـك، 

معجؿ إكساب وإذاف احلاـؿة ذم ، زامباور 

، أخرجف زـل حمؿد حسـ افتاريخ اإلشالمل

محد حمؿقد، افؼاهرة، مطبعة جامعة ؾماد أوحسـ 

 م.1421إول، 

، افتاريخ وادمرخقن افعرب ، سامل، السقد عبد العزيز

 م.1431اإلشؽـدرية،  ممشسة صباب اجلامعة، 

مصادر دراشة افتاريخ ،  سوفاجقة وكؾود كاين

ظبد افستار حؾقجل وظبد  :، ترمجةاإلشالمل

 ،)د. م(،ادجؾس إظذ فؾثؼاؾة ،افقهاب ظؾقب

 م  1443

رص ـافعامرة افعربقة ذم م،  الشافعي، فريد حمؿود

 م.1421اهلقئة ادرصية افعامة،   ،مرص، اإلشالمقة

،  "حقل مصادر تاريخ افعرب افؼديؿ"، العابد، مػقد

ؼيـ إول ، ـ(، ت1دراشات تارخيقة، افعدد )

 م(.1431)

تاريخ ؿبة افصخرة وادسجد إؿىص ،  العارف، عارف

 م.1422، افؼدس، مؽتبة إكدفس، ادبارك

، اإلشالم ادػصؾ ذم تاريخ افعرب ؿبؾ عيل، جواد ،

 م.1431 ،بغداد، مؽتبة افـفضة

تاريخ ظامرة وأشامء أبقاب ،  عامرة ، صه عبد الؼادر

، جامعة أم  ادسجد احلرام حتك هناية افعرص افثامين

افؼرى ، مؽة ادؽرمة،   مرـز أبحاث احلج ، 

 .)د.ت(

تاريخ كقابة بقت ادؼدس ذم افعرص ،  يوسف ،غواكؿة

 م.  1437 ،دار احلقاة  افزرؿاء إردن، ،ادؿؾقـل

مرشقم فـائب جدة جاين بؽ  " الػعؿر، حمؿد بن ففد ،

هـ مـؼقش  313ادؿؾقـل اجلرـيس ممرخ بسـة 

(، 8، افعدد )، جمؾة افدارة "باحلرم ادؽل افؼيػ

 .هـ(1873صقال ، )
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مصادر افتاريخ اإلشالمل  كاشف، سقدة إسامعقل،

، رص، مؽتبة اخلاكجلـ، مومـاهج افبحث ؾقف

 م.1421

كؼقش إشالمقة تعقد  "،  كريم ، مجعة حمؿود

، "إمقي وافعباد مـ جـقب إردنرصيـ ـفؾع

(، 7، افعدد ) 13جمؾة جامعة دمشؼ ، جمؾد

 م(.7117)

افـؼقش اإلشالمقة ظذ ضريؼ احلج ،  الؽاليب، حقاة

افشامل، بشامل ؽرب ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية 

 ،امس اهلجري()مـ افؼرن إول إػ افؼرن اخل

هـ/ 1831مؽتبة ادؾؽ ؾفد افقضـقة،   ،افرياض

  .م7114

، مؼدمة فدراشة افتاريخ اإلشالمل،  ماجد، عبد ادـعم

 م.1418كجؾق ادرصية، افؼاهرة، ٕمؽتبة ا

 

، افؼاهرة، افتاريخ افسقاد فؾدوفة افعربقة _______

 م.1424كجؾق ادرصية، ٕمؽتبة ا

شالمل يمرخ فتجديد رخام كؼش إ " ادرخيي، مشؾح ،

م بلمر مـ 1731هـ/131افؽعبة ادؼؾة شـة 

 ،، جمؾة افدارة"افسؾطان افرشقيل ادؾؽ ادظػر

 هـ(1871(، )3افرياض ، افعدد )

 رضيح ذم إثرية افـؼقش "،  ادومـي، سعد حمؿد

،  " ومسجده اجلراح بـ ظامر ظبقدة أيب افصحايب

 ، افعدد1ادجؾد  ،ادجؾة إردكقة فؾتاريخ وأثار

  .م( 7117، )(1)

 

 :ثالثا: ادراجع األجـبقة

Combe, et al. Repertoire Chonologique 

D'epigraphie Arab Lecaire Imprimerie de L'institut, 

Francis D'archeologie orientale ,1931 
 
.  



 382                       (هـ1831م/7112جامعة  ادؾؽ  شعقد، افرياض) ، 1، ع72جمؾة أداب، م 

 قــادالح

 
 

شؿ ، ( 132)أمغ إمة( ذم ؽقر إردن ، ضقهلا فقحة رخامقة ظذ ؿبة ؿز أيب ظبقدة ظامر بـ اجلراح )

)ادقمــل ،  .م(1721/ هـ122)شؿ ،  وهل تعقد إػ ظفد افسؾطان افظاهر بقزس شـة ( 42ا )وظروفـ

 .(13م، ص7117

 
افرشقيل ادؾؽ بلمر مـ افسؾطان  (م1731هـ/131)كؼش إشالمل يمرخ فتجديد رخام افؽعبة ادؼؾة شـة 

 .(728هـ ، ص1871، )ادرخيل .ادظػر
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 (743ظـ )ظامرة ، د. ت، ص  كؼالً 

كص مرشقم إمر جاين بؽ ظذ ظؿقد مـ افرخام بافـاحقة افؼؿقة مـ ادسجد احلرام وهق ممرخ بسـة 

 .(188هـ ، ص1873) افػعؿر ،  .(م1823هـ/ 313)


