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 :تــــــاملقذم

 التسميت والتأسيس .. 

وكُل : ( ، 1ؾمُذ بالغملت إلاا غلب ٖليها مً الغماٌ الىثُفت )     

 بامغؤة اؾمها عملت وحضَا ؾلُمان بً ٖبض 
ً
ؾمُذ بظلً جُمىا

اإلالً َىان في بِذ قٗغ خحن هٌؼ ميانها ًغجاص بىاءَا فإهغمخه 

وؤخؿيذ هؼله فؿإلها ًٖ اؾمها فلالذ عملت فبنى البلض وؾماَا 

( 
ً
ما  وجىٍغ

ً
ا فلض بىاَا ؾلُمان 2باؾمها اٖتزاػا ( ، بما بضاًت ْهىَع

( ، في خحن طهغ ًاكىث 3ي زالفت ؤبُه ٖبض اإلالً )بً ٖبض اإلالً ف

الخمىي  : وإلاا ولي الىلُض بً ٖبض اإلالً الخالفت ولى ؤزاٍ ؾلُمان 

ا ووان 4حىض فلؿُحن فجٌز مضًىت لض) ( ، زم هٌؼ الغملت ومهَغ

 حٗغف بضاع الهباغحن وازخِ 
ً
ؤٌو ما بنى فيها كهٍغ وصاعا

ه لها ؤهه وان له واجب اإلاسجض وبىاٍ ، وطهغ  ؤن الؿبب في ٖماعج

م)  وان للىىِؿت ؤن ٌٍُٗى 5ًلاٌ له ابً بٍُغ
ً
( ؾإٌ ؤَل لض حاعا

بني له فُه مجزال له فإبىا ٖلُه فلاٌ وهللا ألزغبنها ٌٗني  بًاٍ ٍو

الىىِؿت زم كاٌ لؿلُمان بن ؤمحر اإلاامىحن ٌٗني ٖبض اإلالً بني 

مسجض في بِذ اإلالضؽ ٖلى َظٍ الصخغة كبت فٗغف طلً وإن 

 ال
ً
ىلُض بنى مسجض صمكم فٗغف له طلً فلى بىِذ مسجضا

ومضًىت وهللذ الىاؽ بلى اإلاضًىت فبنى مضًىت الغملت ومسجضَا 

فيان طلً ؾبب زغاب مضًىت لَض ، فلما ماث الىلُض واؾخسلف 
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 *علي مىفي صراد

 جامعت املثنى / كليت التربيت للعلىم إلاوساهيت

 امللخص  معلىماث املقالت

: جاريخ املقالت سُت اإلاهمت في هثحر مً الضعاؾاث والبدىر وزانت الضعاؾاث      حٗض هخب البلضان والغخالث مً اإلاهاصع الخاٍع

سُت التي   ما مً الٗهىع ؤلاؾالمُت الخاٍع
ً
 ما او مضًىت بُٗنها اػصَغث وجُىعث في ٖهغا

ً
حؿلِ الًىء ٖلى خضزا

املخخلفت  وزانت البلضان طاث اليكاٍ الىبحر مً الىاخُت الؿُاؾُت او الٗلمُت ، خُث ال جسلى مضًىت مً 

ـ ؤو الضعؽ ألؾباب مسخلفت  جىاحض مكاَحر الٗلماء والفلهاء مً ؤبىاء جلً اإلاضن ؤو الىافضًً اليها للخضَع

ٗض مضًىت الغملت الفلؿُُيُت مً جلً اإلاضن التي خُٓذ باَخمام 
ُ
بًٗها ؤعاصي والبٌٗ ألازغ كهغي ، لظا ح

اًت الىثحر مً الخلفاء والامغاء وزانت اًام الغؼو الهلُبي إلاىاَم بالص الكام خُث اجسظَا الفاَمُىن ومً  وٖع

 لىا للبدث ًٖ َظٍ بٗضَم الاًىبُىن كاٖضة ومغهؼ للمجاَ
ً
ضًً يض الاخخالٌ الهلُبي فيان َظا ألامغ صافٗا

ً ٖلى ما هخبه البلضاهُحن الٗغب ٖنها ، خُث اكخًذ الًغوعة جلؿُم الضعاؾت الى فلغاث  اإلاضًىت مغهٍؼ

مخٗضصة خؿب الدؿلؿل الؼمني للماصة الٗلمُت اإلاخىفغة في جلً الىخب مضاع الضعاؾت وزاجمت ، خُث جىاولذ 

اؾت الدؿمُت والخإؾِـ ، زم اإلاىك٘ واإلاىار ، زم اللغي واإلاىاَم الخابٗت لها ، زم اَم الىالة واللاصة الظًً الضع 

جىلىا اصاعة اإلاضًىت ، زم اَم الٗلماء والفلهاء والاصباء الظًً حٗىص انىلهم للمضًىت بما الخاجمت فلض جًمىذ 

ًىت وعحاٌ الٗلم اؾدىا ألَم الخفانُل الخانت بهظٍ اإلاضؤَم الىخاثج والخىنُاث التي جىنلىا اليها مً زالٌ صع 

 . واإلاٗغفت فيها 
      

ش الاؾخالم:   4/4/2022 جاٍع

ش الخٗضًل :   13/4/2022 جاٍع

ــــغ: ـــٌى اليــكــ   7/6/2022 كبــ

  19/7/2022 مخىفغ ٖلى الىذ:
   

  الكلماث املفتاحيت :

 هخب ،  ، مضًىت الغملت

 .البلضاهُحن الٗغب
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 فؿلُمان ازخُها 
ً
ؾلُمان بً ٖبض اإلالً ووان مىيٗها عملت

 ٖظبت
ً
ولم جىً  وناع مىي٘ بلض الغملت بٗض الهباغحن آباعا

الغملت كبل ؾلُمان بً ٖبض اإلالً ؤطن للىاؽ ؤن ًبىىا فبىىا 

 
ً
مضًىت الغملت واخخفغ لهم اللىاة التي جضعى بغصة واخخفغ ؤًًا

ت نالح بً ٖلي ألنها كبًذ م٘ 
َ
 ٖظبت وناعث بٗض طلً لَىَعز

ً
آباعا

ؤمىاٌ بني ؤمُت ووان بىى ؤمُت ًىفلىن ٖلى آباع الغملت وكىاتها 

 ووان ألامغ في جلً  فلما اؾخسلف
ً
بىى الٗباؽ ؤهفلىا ٖليها ؤًًا

الىفلت ًسغج في ول ؾىت مً زلُفت بٗض زلُفت فلما اؾخسلف 

 فاهلُ٘ الاؾدثماع وناعث الىفلت 
ً
اإلاٗخهم ؤسجل بظلً سجال

ًددؿب بها للٗماٌ ، وقغبهم مً آلاباع اإلالخت وألاغىُاء لهم بها 

ج م ج ملفلت وواهذ ؤهثر البالص نهاٍع ٘ هثرة الفىاهه نهاٍع

وصخت الهىاء و مغث الؿىىن خُث اخخلتها اللىاث الهلُبُت 

ا في ؾىت م مً 1187َـ/583لىً نالح الضًً ألاًىبي خغَع

 مً اؾدُالء ؤلافغهج ٖليها مغة ؤزغي في 
ً
ؤلافغهج ، زم زغبها زىفا

بما عواًت البالطعي فهي جسخلف ًٖ   ( ،6م )1191َـ/587ؾىت

ىلُض بً ٖبض اإلالً ؤزُه ؾلُمان بً ٖبض ولى الطلً خُث كاٌ : " 

ا  اإلالً حىض فلؿُحن ، فجٌز لض زم ؤخضر مضًىت الغملت ومهَغ

ووان ؤٌو ما بنى منها كهٍغ والضاع التي حٗغف بضاع الهباغحن 

جا مخىؾُا لها زم ازخِ للمسجض زُت  وحٗل في الضاع نهٍغ

زم وبىاٍ ، فىلى الخالفت كبل اؾدخمامه زم بنى فُه بٗض زالفخه 

ؼ وهلو مً الخُت ، وكاٌ : ؤَل الغملت  ؤجمه ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

ًىخفىن بهظا اإلالضاع الظي اكخهغث بهم ٖلُه ، وإلاا بنى ؾلُمان 

لىفؿه ؤطن للىاؽ في البىاء فبىىا واخخفغ ألَل الغملت كىاتهم التي 

 ، وولى الىفلت ٖلى بىائها بالغملت ومسجض 
ً
جضعى بغصة ، واخخفغ آباعا

م بً الىيا ، الجماٖت و   مً ؤَل لض ًلاٌ له البٍُغ
ً
اجبا له ههغاهُا

و ،  (7ولم جىً مضًىت الغملت كبل ؾلُمان ، ووان مىيٗها عملت ")

بمضًىت الغملت هٌؼ هبي هللا نالح )ٖلُه الؿالم( ومً آمً كُل 

مٗه بٗض ؤن ؤَلً هللا كىمه خحن ٖلغوا الىاكت ، وكُل إلاا عؤي ؤنها 

اعجدل َى ومً مٗه وؤَلىا بالدج ختى  صاع كض سخِ هللا ٖليها

م في غغبي الىٗبت  وعصوا مىت ، فلم ًؼالىا بها ختى ماجىا ، فلبىَع

وهظلً فلض هؼلها زىبان مىلى عؾٌى ( ، 8بحن صاع الىضوة والدجغ)

ى صخابي مكهىع ؤٖخله عؾٌى هللا   هللا ) نلى هللا ٖلُه وآله ( َو

الاهغم ) نلى هللا ٖلُه ) نلى هللا ٖلُه وآله ( ولؼم زضمت الىبي 

وآله ( ختى وفاجه ، فخدٌى زىبان بلى الغملت ، زم الى خمو ، 

 ( . 9م )673َـ/54وماث بها ؾىت 

م        ش ٍٖغ جبحن لىا مً ول ما جلضم ان َظٍ اإلاضًىت وان لها جاٍع

لىنها لم وكض ؾىىذ مىظ اًام هبي هللا نالح ) ٖلُه الؿالم ( 

اًت ختى مجيء ؾلُمان بً ٖبض اإلالً الظي  جدٓى باالَخمام والٖغ

ازخُها و بنى مسجضَا الجام٘ وحٗلها كهبت البالص الفلؿُُيُت 

ت فيها .   وؤخضي اَم اإلاغاهؼ الخًاٍع

 مىقع املذيىت ومىاخها ..

هي مضًىت ُٖٓمت بفلؿُحن وواهذ كهبتها زم زغبذ وواهذ       

 للمؿلمحن و 
ً
هي في ؤلاكلُم الثالث َىلها زمـ وزمؿىن عباَا

غيها ازيخان وزالزىن صعحت وزلثان ، وكُل : الغملت  صعحت وزلثان ٖو

  
ً
مً ؤلاكلُم الغاب٘ ، و بُنها وبحن البِذ اإلالضؽ زماهُت ٖكغ مُال

وواهذ صاع ملً الىبي صاوص و الىبي ؾلُمان و عخبٗم بً ؾلُمان 

هبحرة ، هثحرة الخحراث ،  ( ، و الغملت مضًىت10)ٖليهم الؿالم()

بهُت خؿىت البىاء ، حامٗت ألايضاص بحن ( ، 11) خؿىت ألاؾىاق

ت ومكاَض فايلت وكغي هفِؿت ،  عؾاجُم حلُلت ومضن ؾٍغ

وؤَٗمت هُٓفت ، ولِـ في ؤلاؾالم ؤبهى مً حامٗها ، وال ؤخؿً 

ها ، وال ؤبغن مً وىعتها ، وال ؤلظ مً فىاههها ،  وؤَُب مً قىاٖع

ت ب كض  حن عؾاجُم ػهُت ومضن مدُُت و عباَاث فايلت ،مىيٖى

زُذ في الؿهل وكغبذ مً الجبل والبدغ وحمٗذ الخحن والىسل 

( وخىث الخحراث والفًل ، غحر ؤنها 12واهبدذ الؼعٕو ٖلى البٗل)

غة مً الغمل ال ماء  غة مً الىخل وفي الهُف طٍع في الكخاء حٍؼ

البراغُث ، ٖمُلت  ًجغي وال زًغة وال َحن حُض وال زلج ، هثحرة

آلاباع اإلاالخت ، وماء اإلاُغ في حباب ملفلت ، فالفلحر ُٖكان 

ضوع في الضوالب زضام ،  ب خحران ، وفي الخمام صًىان ٍو والغٍغ

( ، ووي٘ َظٍ اإلاضًىت ٍْغف ، فهي 13عاجح في مُل)وهي مُل 
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ى الؿهل عماٌ مىٗلضة ممتزحت  بالهف ألاٌو ًلي بدغ الغوم َو

(14 . ) 

 .. املسافاثالحذود و 

ليل ميان خضوص إلاٗغفت هُاكه وؾلُاهه ، ومً َظٍ الاماهً          

اإلاضن فمً الغملت بلى مضًىت ًافا التي جل٘ ٖلى ؾاخل البدغ اإلاالح 

ههف ًىم ومنها بلى مضًىت هابلـ ًىم هبحر ومنها بلى مضًىت 

ت مغخلت هبحرة و م مً الغملت بلى مضًىت ًبنى ههف  كِؿاٍع الٍُغ

ت بلى الغملت زالزت ؤًام ومً الغملت بلى مغخلت  ومً مضًىت َبًر

 ( .15مضًىت عفذ زمـ وزالزىن مغخلت )

 سكان املذيىت .. 

ل اهاؽ هثحرون مً        سها الٍُى ؾىً َظٍ اإلاضًىت ٖبر جاٍع

كىمُاث وصًاهاث مسخلفت وكض اقاع الُٗلىبي لخلً الخلُلت 

ٗغب والعجم بلىله : " وؤَل اإلاضًىت ؤزالٍ مً الىاؽ مً ال

( ، وؿخيخج مً طلً امىع ٖضة منها : ان الغملت 16وطمتها ؾامغة " )

امغة ، و ان اعباب الؿلُت فيها  واهذ آهظان مضًىت هبحرة ٖو

اجهفىا بص ي مً الٗضالت واإلاؿاواة للخفاّ ٖلى َظٍ الترهُبت 

الاحخماُٖت اإلامحزة صون اإلاؿاؽ باإلاٗخلضاث والٗاصاث خُث 

ت بُٗضا ًٖ ازاعة  جماعؽ ول فئت َلىؾها وجلالُضَا بيل خٍغ

ىذ  الفتن والفىض ى ، ووان مً اقهغ اللباثل الٗغبُت التي اؾخَى

( خؿب كٌى الهمضاوي : " ... بما مؿاهً لخم 17الغملت كبُلت لخم)

ا بحن الغملت ومهغ ...) (  ، وهظلً كبُلت 18فهي مخفغكت وؤهثَر

 . (20( خُث اؾخلغث ما خٌى الغملت الى هابلـ )19هىاهت)

 املىاطق والقري التابعت للمذيىت .. 

عهؼث هخب البلضان ٖلى اَم اإلاىاَم واللغي الخابٗت إلاضًىت      

لت ، وزانت جلً اللغي والىىاحي طاث  سها الٍُى الغملت ٖبر جاٍع

ت  الازغ الىبحر مً الىاخُت الاكخهاصًت او الجغغافُت او الفىٍغ

 والتي منها :  

1)  
ُ
 ( 21)الغملت : بلض مً هىاحي فلؿُحن زم مً هىاحي  أطُرون

يؿب اليها ؤبى بىغ  ٖىض الغملت: مً كغي فلؿُحن  باُرور (2 ٍو

 (.23()22ؤخمض بً دمحم بً دمحم بً بىغ الباعوطي ألاػصي)

َران (3
ُ
 الخيز

ُ
 ( . 24) مىي٘ كغب الغملت:  بركت

: مً كغي فلؿُحن بٓاَغ الغملت . ومنها ؤبى اللاؾم  بِضيت (4

ف بً
َ
ل
َ
َبِت هللا بً كاؾم بً ؾماح البكُتي اإلايي ماث ؾىت  ز َِ

( ، وابىه ؤبى ٖلي الخؿً بً زلف عوي 25م بمىت)1070َـ/463

س ي هخب ٖىه 
َ
بل َٗ ًٖ ؤبُه زلف ًٖ ؤبي دمحم الخؿً بً ؤخمض ال

الؿلفي بمىت وؤبى بىغ دمحم بً مىهىع الؿمٗاوي ودمحم بً ؤبي 

  ( .26م)1104َـ/498بىغ الؿبخي في مدغم ؾىت 

 ماِمين (5
ُ
ت مً كغي الغملت بيت مَحر ِٖس ى  : كٍغ ُٖ ، ماث بها ؤبى 

لاٌ ابً دمحم بً ِٖس ى الغملي ٌٗغف بابً  بً دمحم بً بسخاق ٍو

ان ت وؤبى خاجم الغاٍػ وجلً الُبلت  الىداؽ عوي ٖىه ؤبى ُػٖع

ً ؾىت  كٍغ وعوي ٖىه ًديى بً مٗحن وماث ًديى كبله بثالر ٖو

وؾئل ٖىه ًديى فىزله ووان مً الهلخاء ألازُاع وعوي ٖىه 

م في بِذ مامحن وُخمل بلى الغملت 869َـ/256البساعي ، جىفي ؾىت 

 ( . 27فُضفً بها لثماهُت ؤًام مًذ مً املخغم )

ل الصاِفيت (6
َ
ً : خهً مً ؤٖماٌ فلؿُ ج حن كغب بِذ حبًر

 ( . 28مً هىاحي الغملت )

: مً كغي الغملت ًيؿب بليها ؤبى اللاؾم قُٗب بً دمحم  دبيل (7

لاٌ له ابً ؾىاع  ٘ بً ؾىان ٍو بً ؤخمض بً قُٗب بً بَؼ

غان عوي ًٖ  ُِ
َ
الٗبضي البراػ الضبُلي الفلُه اإلاٗغوف بابً ؤبي ك

غ بً اإلاغػبان اإلالغي خضر بضمكم ومهغ حر ؤَػ ََ  ( . 29) ؤبي ُػ

ىط  (8
ُ
يؿب بليها ٖبض هللا بً دْيُر البل ت مً ؤٖماٌ الغملت ٍو : كٍغ

ي اإلالغي  دمحم بً الفغج بً اللاؾم ؤبى الخؿً اللخمي الضًغ بلَى

ا ٖبض الغخُم بً  غ كضم صمكم وخضر بها ًٖ ؤبي ػهٍغ الًٍغ

ؤخمض بً ههغ البساعي ؾمٗه ببِذ اإلالضؽ ؾم٘ مىه ؤبى دمحم 

ٍى يُٗت مً  بً نابغ وطهغ ؤهه ؾإله
ُ
ًٖ مىلضٍ فلاٌ في صًغ بل

 ( . 30يُإ الغملت )

س (9
ُ
: وكُل : صًغ ًىوـ : َى بىاخُت الغملت ، فلض عوي  دير ُبْىل

الخلبي اهه هٌؼ م٘ الفًل بً بؾماُٖل بً نالح بً ٖلي بً ٖبض 

ى زاعج بلى حهت الغملت ، فغؤي فُه  هللا بً ٖباؽ، َظا الضًغ َو
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 للـ َىان
ً
ت خؿىت، بيخا ، فسضمخه زالزت ؤًام، وؾلخه حاٍع

، فلما ؤعاص الاههغاف ؤُٖاَا ٖكغة صهاهحر)
ً
 ٖخلُا

ً
 ( .   31قغابا

: وهي هفؿها عماصة الغملت ًيؿب بليها ٖبض   َرمادة فلسطين (10

اص بً َاعق  هللا بً ُعماخـ اللِس ي الغماصي عوي ًٖ ؤبي ٖمغو ٍػ

 ( . 32وعوي ٖىه ؤبى اللاؾم الُبراوي )

: مً كغي الغملت بفلؿُحن. ًيؿب بليها اللاؾم َبت  زيلىش (11

لىش ي عوي ًٖ  هللا بً وٗمت بً الخؿحن بً الؿغي الىىاوي الٍؼ

ش  دمحم بً ٖبض هللا بً الخؿً البهغي عوي ٖىه الؿلفي، وفي جاٍع

صمكم ببغاَُم بً دمحم بً ؤخمض ؤبى بسخاق اللِس ي اإلاٗلم 

ت مً كغي الغملت  لىف كٍغ  زم جغن الفلُه ؤنله مً ٍػ
ً
وان حىضًا

طلً وحٗلم اللغآن والفله وؾم٘ الخضًث ؤبي اإلاٗالي وؤبي َاَغ 

الِخىاجي وؤبي دمحم بً ألاهفاوي والفليهَحن ؤبي الخؿً ٖلي بً 

اَغ بً ؾهل  م بً خمؼة َو بض الىٍغ اإلاؿلم وههغ هللا بً دمحم ٖو

م مً اإلاكاًش وكغؤ اللغآن ٖلى ابً الىخص ي ؾم٘ مً  وغحَر

 جىفي اإلاؿلم اإلال
ً
اجه ووان زلت مؿخىعا غي وخضر ببٌٗ مؿمٖى

 ( . 33م بضمكم )1158َــ/553في الخاصي ٖكغ مً عحب ؾىت 

ت بلى حاهب الغملت جىفي بها َاوىءُ الساِفريت  (12 لثىم  : كٍغ
ُ
بً و

لاٌ : الىىاوي  ً بً يمًم الىىضي ٍو بً ٖبض هللَا بً قٍغ

ؼ ، وعوي ًٖ ٖمغ بً ؾال  الفلؿُُني في والًت ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

ت بً ؤبي ؾفُان )  بً ٖمغ  و مٗاٍو
ه

 ( . 34و ٖبض َّللا

13)  
ُ
: وإنها واخضة الؿبي ، مً كغي الغملت، ًيؿب بليها ؤبى سبَيت

ؼ الىاؾُي َالب الؿبيي الغملي عوي ًٖ  ؤخمض بً ٖبض الٍٗؼ

هً، وؤبى اللاؾم ٖبض الغخمً بً 
ُ
وسخت ًٖ ؤبي اللاؾم بً غ

دمحم بً الخؿحن اإلاهغي الؿبيي خضر باإلحاػة ًٖ ؤبي الفخذ دمحم 

 ( . 35بً ٖبض هللا بً الخؿً بً َلخت اإلاٗغوف بابً الىساؽ)

اِجيت (14
َ
ت بلغب ٖؿلالن وكُل: هي مً ؤٖماٌ الغملت  َسى :  كٍغ

ت ؤبي ِكغنافت )وهي ك ( ناخب عؾٌى هللا نلى هللا ٖلُه وآله 36ٍغ

ض الؿىاجي عوي ًٖ ؤبي كغنافت  و منها ؤَبَى ببغاَُم عوح بً ًٍؼ

خيى ٖىه خياًاث كاٌ ابً ؤبي خاجم : عوي ًٖ ؤبي قِبت 

م ، عوي ٖىه ؤبى 832َـ/217الىفِس ي ؾم٘ مىه بالغملت ؾىت 

ان اللاؾُي الؿىاجي ) ان َُب بً ٍػ  ( .37ٍػ

 ا (15
ُ
َىاحين

َ
: مىي٘ كغب الغملت مً ؤعى فلؿُحن بالكام  لط

ه بً َىلىن واإلاٗخًض  ماعٍو
ُ
واهذ ٖىضٍ الىكٗت اإلاكهىعة بحن ز

 الٗباس ي في ؾىت 
َ

م ، اههغف ول واخض منهما 884َـ/271باَلل

ه زم واهذ ٖلى اإلاٗخًض )  ٖلى زماعٍو
ً
 واهذ ؤوال

ً
 ( . 38مفلىال

ُر الرملت (16
َ
وهي بلضة طاث ٖمغان : مدلت بمضًىت الغملت،  عسك

(39 . ) 

ُر  (17
َ
: مً كغي الغملت في خؿبان الؿمٗاوي، ووؿب بليها  الَعق

ؤبى حٗفغ دمحم بً ؤخمض بً ببغاَُم الٗلغي الغملي ًغوي ًٖ 

ِٖس ى بً ًىوـ الفازىعي عوي ٖىه ؤبى بىغ اإلالغيُء ؾم٘ مىه 

 ( . 40م )922َـ/310بٗض ؾىت 

18)  
ُ
ْىن

ُ
اق

َ
: َى مً ٖمل  : خهً بفلؿُحن كغب الغملت وكُلق

ت مً ؾاخل الكام  ومىه ؤبى اللاؾم ٖبض الؿالم بً  كِؿاٍع

ت )  ( . 41ؤخمض بً ؤبي خغب اللاكىوي بمام مسجض الجام٘ بلِؿاٍع

ليُسَىة (19
َ
خل بها  ق

ُ
: َى خهً كغب الغملت مً ؤعى فلؿُحن ك

مغو بً ؤبي بىغ  ؼ بً مغوان، ٖو ٖانم بً ؤبي بىغ بً ٖبض الٍٗؼ

بض اإلالً، وؤبان ومؿل مغو بً ُؾهُل بً ٖبض ٖو مت بىى ٖانم، ٖو

ؼ، وألانبغ بىى  بض الٍٗؼ ض ومغوان وؤبان ٖو ٍؼ ؼ بً مغوان، ٍو الٍٗؼ

ؼ ُخملىا مً مهغ بلى َظا اإلاىي٘،  ٖمغو بً ؾهُل بً ٖبض الٍٗؼ

م مً بني امُت )  ( .42وكخلىا فُه م٘ غحَر

20)   
ُ
 ( . 43: خهً كغب الغملت مً ؤٖماٌ فلؿُحن ) قيُمىن

فر زوس (21
َ
ت  ك كغب الغملت لها طهغ في زبر اإلاخىبي م٘ ابً : كٍغ

 ( .44َغج )

22)  
ُ
َبت

َ
ت كغب الغملت فيها خهً مدىم ) َمجَذليا  ( . 45:  كٍغ

: مىي٘ كغب الغملت مً ؤعى فلؿُحن. كاٌ  نهر أبي فطرس (23

 مً الغملت في ؾمذ الكماٌ نهغ ؤبي 
ً
اإلاهلبي ٖلى ازني ٖكغ مُال

ىهب في  فُغؽ ومسغحه مً ؤٖحن في الجبل اإلاخهل بىابلـ ٍو

افا به واهذ وكٗت ٖبض هللا  البدغ اإلالح بحن ًضي مضًىتي ؤعؾىف ٍو

م في ؾىت بً ٖلي بً ٖبض هللا بً الٗباؽ م٘ بني ؤمُت فلخله
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لى نهغ ؤبي فُغؽ ؤوك٘ ؤخمض بً 749َـ/132 م ، وكاٌ اإلاهلبي ٖو

َىلىن باإلاٗخًض فهؼمه ، والصخُذ بهما واهذ الىكٗت بمىي٘ 

ه بً ؤخمض بً َىلىن  ًلاٌ له الُىاخحن بحن اإلاٗخًض وزماعٍو

ؼ َفخىحن التروي وفلذ ٖؿاهغ الكام ٖلُه  لُه ؤزظ الٍٗؼ كاٌ ٖو

فًل بً نالح بإبي حغلب خمضان وباللغب مىه ؤوك٘ اللاثض 

لاٌ بهه ما الخلى ٖلُه ٖؿىغان بال َؼم اإلاغغبي منهما  فلخله ٍو

وطهغ ؤبى هىاؽ في كهُضجه في الخهِب نهغ فُغؽ ولم ًًفه 

 ( 46بلى هىُت )

وُر  (24
ُ
: بلُضة بؿىاخل الغملت مً ؤٖماٌ فلؿُحن ، ًيؿب  َياز

حن اإلاللب بلاض ي اللًاة ؤبى دمحم  غ اإلاهٍغ الخؿً بً بليها وٍػ

، وؤخمض بً دمحم بً 
َ
ٖبض الغخمً الُاػوعي ووان طا َمت ممَضخا

بىغ الغملي ؤبى بىغ اللاض ي الُاػوعي الفلُه خضر ًٖ الخؿً 

بً ٖلي الُاػوعي خيى ٖىه ؤؾىص بً الخؿً البرطعي وؤبى اللاؾم 

اء الهللي الغملي وؤبى الخؿً ٖلي بً ؤخمض  ٖلي بً دمحم بً ػهٍغ

 ( . 47بً دمحم الخافٔ )

ى  (25
َ
: بلُض كغب الغملت فيها كبر صخابي بًٗهم ًلٌى َى ُيبن

غة وبًٗهم ًلٌى كبر ٖبض هللَا بً ؤبي ؾغح )  ( . 48كبر ؤبي ٍَغ

 الىالة والقادة .. 

لم حؿٗفىا هخب البلضان في طهغ اؾماء حمُ٘ الىالة واللاصة        

ممً جىلى ػمام الامغ في َظٍ اإلاضًىت ، خُث اكخهغ طهغ بًٗهم 

 ٍِ ٖلى الاؾم فلِ صون الخُغق الى الاخضار التي خهلذ في ٖهض

بل اهثر مً طلً فان الباخث لم ًجض في هخب البلضان ؾىي 

م خؿب   الترجِب الؼمني :  ؤؾماء اعبٗت والة فلِ َو

ى ماؾـ اإلاضًىت ، ؤبى الىالي سليمان بً عبذ امللك :  (1 َو

ؤًىب ؾلُمان بً ٖبض اإلالً بً مغوان بً الخىم، وؤمه جضعى 

٘ له بالخالفت ًىم الؿبذ الىهف مً حماصي آلازغة  )والصة( ، بَى

م ، وجىفي بظاث الجىب بضابم لٗكغ زلىن مً 714َـ/96ؾىت 

م ، وله زمـ وؤعبٗىن ؾىت ، ونلى ٖلُه 717َـ/99نفغ ؾىت 

ؼ، وواهذ زالفخه ؾيخحن وزماهُت ؤقهغ بال ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

ؿمىهه مفخاح الخحر ،  زمؿت ؤًام ووان الىاؽ ًخبروىن به َو

وطلً ألهه ؤطَب ٖنهم ُؾىت الدجاج وؤَلم ألاؾغي وؤزلى 

ؼ ،  السجىن وؤخؿً بلى الىاؽ واؾخسلف ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

 ( .49فيان ًلاٌ : فخذ بسحر وزخم بسحر )

م وٗثر له ٖلى جغحمت وافُت لىىه حؿلم ل : الىالي دمحم بً رافع  (2

والًت فلؿُحن وألاعصن هُابت ًٖ ؤماحىع  ، وبلُا في ًضٍ بلى ؤن 

 بالص 877َـ/264زغج ؤخمض بً َىلىن مً مهغ ٖام 
ً
م ، كانضا

 
ً
 مُُٗا

ً
ٍُ دمحم بً عاف٘ ؾامٗا الكام فىنل بلى " الغملت " فخللا

ٍ ٖلى والًخه ، ولم جٌؼ في ًضٍ بلى ؤن جى في ؤخمض بً َىلىن في فإكغه

ه فإْهغ دمحم 883َـ/270طي اللٗضة ؾىت  ماعٍو
ُ
ى ولضٍ ز

ّ
م ، وجىل

بً عاف٘ الخالف ٖلُه ، وصٖا للخلُفت اإلاٗخًض باهلل الٗباس ي ، 

 ألاٌؿغ، فلهضا 
ً
ه دمحم بً ؤخمض الىاؾُي وؾُٗضا فجهؼ زماعٍو

غصا ابً عاف٘ ٖنهما )  ( .50فلؿُحن وألاعصن َو

: لم وٗثر له ٖلى جغحمت وافُت  طغج الحسً بً عبذ هللا بً (3

 ٖلى الغملت ٖام 
ً
لىً ول ما ػوصجىا به اإلاهاصع اهه وان والُا

م ، واؾخمغ في مىهبه َظا باإليافت والًت صمكم 967َـ/357

 وعخل في قٗبان فاؾدىاب بها 968َـ/358ٖام 
ً
م ، فإكام قهغا

حن 51قمّىٌ اليافىعي ) ُّ في (، زم ؾاع بلى الغملت فالخلى الفاَم

 ، وخمل بلى اإلاغغب 
ً
طي الدّجت بالغملت، فانهؼم حِكه وؤزظ ؤؾحرا

 ( .52بلى الخلُفت اإلاّٗؼ باهلل )

لم وٗثر له ٖلى جغحمت وافُت لىً ول ما :  معار بً حيان (4

م ، هثر 970َـ/360ػوصجىا به اإلاهاصع اهه في قّىاٌ مً ؾىت 

ؿم ، امت الخؿً ألٖا  ؤلاعحاف بىنٌى اللغامُت بلى الكام بٖؼ

وفي هفـ الىكذ وعص الخبر بملخل حٗفغ بً فالح والي الفاَمُحن 

خل ملىذ اللغامُت صمكم 
ُ
كخله اللغامُت بضمكم ، وإلاا ك

 بها 
ً
وناعوا بلى الغملت ، فاهداػ مٗاط بً خُان بلى ًافا مخدهىا

(53. ) 

 اهم الاحذاث السياسيت والعسكريت ..

مً اَم الاخضار التي طهغتها هخب البلضان ًٖ َظٍ اإلاضًىت ان      

الخلُفت الٗباس ي َاعون الغقُض ٖحن الخؿً بً الخسخاح ٖلى 

الهالة والخغاج ، فاؾخسلف الٗالء بً ٖانم الخىلني ، وكضم 
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لثالر زلىن مً عبُ٘ ألاٌو زم ماث الغقُض ، واؾخسلف ابىه دمحم 

كٗذ فخىت ُٖٓمت كخل فيها الٗضًض ألامحن فثاع الجىض بمهغ، وو 

 ، مً الىاؽ وؾحر الخؿً ماٌ مهغ فىزب ؤَل الغملت وؤزظٍو

( ،بما اًام الضولت الُىلىهُت فلض زغج 54وبلغ الخؿً ٖؼله )

ؤخمض بً َىلىن في حُىقه لثمان بلحن مً قٗبان ؾىت 

م ، واؾخسلف ابىه الٗباؽ ويم بلُه ؤخمض بً دمحم 877َـ/264

 و 
ً
 ، فبلغ الغملت، وجللاٍ دمحم بً عاف٘ واليها، الىاؾُي مضبغا

ً
غا وٍػ

( ، بما اًام الضولت 55وؤكام له الضٖىة فإكٍغ ومض ى بلى صمكم )

ؤلازكُضًت  فلض وعص الخبر مً صمكم بإّن ؾُف الضولت ٖلّي بً 

خمضان ؤزظَا وؾاع بلى الغملت، فسغج وافىع بالٗؿاهغ ويغب 

، وؾاع فٓفغ وغىم  الُبٌى ، ٖلى باب مًغبه في وكذ ول نالة

زم كضم بلى مهغ وكض ٖٓم ؤمٍغ ، فلام بسالفت ؤوهىحىع، 

( ، وفي اًام الضولت الفاَمُت كضم 56فساَبه اللّىاص باألؾخاط )

غ الهللي بلى مهغ فؿحٍر بلى بالص الكام  حٗفغ بً فالح م٘ حَى

في الٗؿاهغ فإزظ الغملت، وغلب الخؿً بً ٖبض هللا بً َفج ، 

ت ( ، خُث ان حٗفغ بً فالح كخله 57وصمكم ) وؾاع فملً َبًر

اللغامُت بضمكم وبملخله ملىذ اللغامُت صمكم وناعوا بلى 

 بها )
ً
( ، زم ؾاع 58الغملت، فاهداػ مٗاط بً خُان بلى ًافا مخدهىا

ض  -غالم الخلُفت اإلاٗؼ لضًً هللا الفاَمي  –ؾٗاصة بً خُان  ًٍغ

ٗه بلى ًافا، الغملت ، فىحض اللغمُي كض كهضَا فاهداػ بمً م

م 971َـ/361وعح٘ بلى مهغ، زم زغج بلى الغملت، فملىها في ؾىت 

، فإكبل بلُه اللغمُي، ففغ مىه بلى اللاَغة، وبها ماث لخمـ 

غ الهللي 972َـ/362بلحن مً املخغم ؾىت  م ، وخًغ حَى

، ماث اإلاّٗؼ (59حىاػجه ونلى ٖلُه الكٍغف ؤبى حٗفغ مؿلم )

ؼ 975ٌ/365في عبُ٘ آلازغ ؾىت  م ، وكام مً بٗضٍ ابىه الٍٗؼ

 اللاثض في ٖؿىغ ُٖٓم بلى كخاٌ َفخىحن 
ً
غا باهلل، وؾّحر حَى

م ٖلى الغملت وونل الخبر  واللغامُت، فبلغ طلً اللغامُت َو

ا، فساف اللغامُت وفّغوا ٖنها، 
ّ
ى ٖلى ٖي بمؿحٍر بلى َفخىحن َو

غ الهللي ) ( ، ماث الخؿً بً ؤخمض اللغمُي 60فجزلها حَى

لت ، وكام مً بٗضٍ بإمغ اللغامُت ابً ّٖمه حٗفغ، ففؿض بالغم

ما بِىه وبحن َفخىحن، وعح٘ ًٖ الغملت بلى ألاخؿاء، وهانب 

غ خّتى انهؼم ٖىه وؾاع بلى  َفخىحن اللخاٌ، وؤلح فُه ٖلى حَى

 ًجلظ ًٖ الىنف 
ً
ٖؿلالن وكض غىم َفخىحن مّما وان مٗه قِئا

 لها وبلغ طلً
ً
ؼ، فاؾخّٗض للمؿحر  ، وهٌؼ ٖلى البلض مدانغا الٍٗؼ

بلى بالص الكام، فلما َاٌ ألامغ ٖلى حهىع عاؾل َفخىحن خّتى 

ًلّغع الهلح ٖلى ماٌ ًدمله بلُه وؤن ًسغج مً جدذ ؾُف 

غ ومً مٗه  َفخىحن، فٗلم ؾُفه ٖلى باب ٖؿلالن، وزغج حَى

ض اإلاؿحر،  ؼ كض بغػ ًٍغ مً جدخه وؾاعوا بلى اللاَغة، فىحض الٍٗؼ

غ ٖلى ْاَغ الغملت وفي فؿاع مٗه، وو  ان مّضة كخاٌ َفخىحن لجَى

ؼ باهلل خّتى هٌؼ الغملت،   وؾاع الٍٗؼ
ً
ٖؿلالن ؾبٗت ٖكغ قهغا

ؼ ومٗه ؤبى بسخاق  ووان َفخىحن بُبّرًت، فؿاع بلى للاء الٍٗؼ

ه وؤبى  وؤبى َاَغ ؤزى ٖؼ الضولت ابً بسخُاع بً ؤخمض بً هٍى

ه،  اللخاص مغػبان ٖؼ الضولت ابً بسخُاع بً ٖؼ الضولت ابً بٍى

ؼ ٖؿاهغ  ، فلم ًىً غحر ؾاٖت خّتى َؼمْذ ٖؿاهُغ الٍٗؼ فداعبٍى

َفخىحن ومليٍى في ًىم الخمِـ لؿب٘ بلحن مً املخّغم ؾىت 

خل 978َـ/368
ُ
م ، واؾخإمً ؤبى بسخاق ومغػبان بً بسخُاع وك

ؤبى َاَغ ؤزى ٖؼ الضولت ابً بسخُاع، وؤزظ ؤهثر ؤصخابه ؤؾغي، 

لب َفخىحن في
ُ
( ، ووافى الكام ٖؿىغ 61اللخلى فلم ًىحض ) َو

اللغامُت فهاعوا م٘ ؤفخىحن التروي وكىي بهم وؾاعوا بلى الغملت 

غ اللاثض بٗؿاهغ  ؼ حَى ؼ بُافا، فبٗث الٍٗؼ وكاجلىا ٖؿاهغ الٍٗؼ

هثحرة وملً الغملت وخانغ صمكم مضة، زم زلو مً جدذ 

ؼ فىافاٍ وكض بغػ مً الل اَغة، ؾُىف َفخىحن وؾاع بلى الٍٗؼ

ؼ بلى الغملت وؤؾغ َفخىحن في املخغم ؾىت  فؿاع مٗه وصزل الٍٗؼ

 )978َـ/368
ً
 ػاثضا

ً
اما اًام  ( ،62م ، فإخؿً بلُه وؤهغمه بهغاما

الخلُفت الفاَمي الخاهم بإمغ هللا فّغ ؤبى اللاؾم خؿحن بً ٖلّي 

بً اإلاغغبّي بلى خؿان بً مفّغج بً الجّغاح، فإحاٍع وكلض الخاهم 

، فدؿً له ًاعحخىحن  الكام، فسافه ابً حّغاح لىثرة ٖؿاهٍغ

ابً اإلاغغبّي مهاحمخه، فُغق ًاعحخىحن في مؿحٍر ٖلى غفلت 

وؤؾٍغ ٖاص بلى الغملت، فكً الغاعاث ٖلى عؾاجُلها، وزغج 

 واصث الٗغب ؤن 
ً
 قضًضا

ً
الٗؿىغ الظي بالغملت فلاجل الٗغب كخاال
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بةقهاع الىضاء بةباخت  جنهؼم لىال زّبتها ابً اإلاغغبّي ، وؤقاع ٖليهم

النهب والغىُمت، فثبخىا وهاصوا في الىاؽ فاحخم٘ لهم زلم هثحر، 

ا وبالغىا في النهب والهخً واللخل ،  وػخفىا بلى الغملت فمليَى

، وهخب بلى مفّغج بً حّغاح 
ً
 ُٖٓما

ً
احا فاهؼعج الخاهم لظلً اهٖؼ

لؼمه بةَالق ًاعحخىحن مً ًض خؿان ابى ه ًدظٍع ؾىء الٗاكبت ٍو

ضٍ ٖلى طلً بسمؿحن ؤلف صًىاع،  وإعؾاله بلى اللاَغة ، وٖو

ه بلخل  فباصع ابً اإلاغغبّي ، إلاا بلغه طلً بلى خؿان وماػاٌ ٌغٍغ

لم  ًاعحخىحن ختى ؤخًٍغ ويغب ٖىله ، فكم طلً ٖلى مفّغج ٖو

ؤهه فؿض ما بُنهم وبحن الخاهم فإزظ ابً اإلاغغبّي ًدؿً إلافّغج 

حٍر بلى ؤن اؾخجاب له فغاؾل ؤبا زل٘ َاٖت الخاهم والضٖاء لغ

الفخىح الخؿً بً حٗفغ الٗلىّي ؤمحر مىت ًضٍٖى بلى الخالفت 

(، وفي عواًت ازغي كُل : " زغج ًىجىجىحن مً صمكم وؾاع 63)

منها إلاضافٗت ؾلُمان بً حٗفغ بً فالح ، فبلغ الغملت واهًم بلُه 

هؼم ابً الجغاح الُاجي في هثحر مً الٗغب، وواك٘ ابً فالح فان

وفغ، زم ؤؾغ فدمل بلى اللاَغة وؤهغم، وازخلف ؤَل الضولت ٖلى 

( ، وفي 64ابً ٖماع، ووكٗذ خغوب آلذ بلى نغفه ًٖ الىؾاَت )

م ملً الفغهج الغملت وبِذ اإلالضؽ ، فسغج 1098َـ/492ؾىت 

ألافًل بالٗؿاهغ وؾاع بلى ٖؿلالن ، فؿاع بلُه الفغهج وكاجلىٍ 

 مً ؤصخابه و 
ً
 وخهغٍو ، ، وكخلىا هثحرا

ً
 هثحرا

ً
غىمىا مىه قِئا

 ( 65فىجا بىفؿه في البدغ وناع بلى اللاَغة )

 الاوضاع الاقتصاديت لسكان املذيىت ..

مضًىت الغملت فيها نهغ نغحر مىه قغب ؤَلها، ونهغ ؤبي فُغؽ      

منها ٖلى ازني ٖكغ مُال، وقغب ؤَل الغملت مً ماء آلاباع ومً 

ج ًجغي فيها ماء اإلاُغ، وؤَل اإلاضًىت ؤزالٍ مً الىاؽ مً  نهاٍع

الٗغب والعجم وطمتها ؾامغة ، وواهذ مضًىت ًافا وهي ٖلى ؾاخل 

ت واؾٗت 66الغملت ) البدغ بليها ًىفغ ؤَل ( ، زفُفت اإلااء مٍغ

(،وؤما اإلاياًُل 67والخجاعة بها مفُضة واإلاٗاٌل خؿىت ) الفىاهه ،

بت واإلايىن و الىُلجت ، فالىُلجت هدى  فألَل الغملت اللفحز و الٍى

بت ميىوان ، واللفحز  نإ وههف، واإلايىن زالر هُالج ، و الٍى

باث ) غ ٌٗلىب بً ًىؾف بً الىٍػ، ومً اقهغ الىهالء  (68ؤعب٘ ٍو

ـ ؤبى الفغج مً ؤَل بغضاص ، فسغج منها بلى بالص الكام وهٌؼ  ِ
ّ
ول

 للخّجاع )
ً
( ، فلؿُحن 69بمضًىت الغملت ، وؤكام بها فهاع فيها وهُال

ا كلُلت وصًاع  ا مً ألامُاع والؿٌُى وؤشجاَع بهىعة ٖامت ماَئ

 فلؿُحن خؿىت البلإ بل ؤػوى بالص الكام ومضًيخا الكام َما

الغملت زم بِذ اإلالضؽ ، فإما الغملت فهي مضًىت خؿىت ٖامغة وبها 

ؤؾىاق وججاعاث وصزل وزغج ، ولبني مالً بً خماع ماٌء ًلاٌ لها 

ْؿ٘، في هاخُت مً الغملت 
ه
ىمت، ولبني قمش ماء ًلاٌ له الك

ُ
ل
ْ
اإلآ

( ، ؤما اؾىاق مضًىت الغملت فمً باب ًافا ًضزل في ؾىق 70)

بمسجض حامٗها، وهي ؾىق خؿىت ًبإ اللماخحن ختى ًخهل 

خهل بباب اللضؽ ؾىق اللُاهحن بلى ؾىق  فيها ؤهىإ الؿل٘، ٍو

خهل ؾىق  ً بلى اإلاسجض الجام٘، ٍو اإلاكاَحن الىباع بلى الُٗاٍع

ً زم الؿلاثحن بلى  الخكابحن مً باب ًاػوع زم ؾىق الجؼاٍع

خهل ؾىق الخكابحن مً باب ًاػوع بأزغ مً  اإلاسجض الجام٘، ٍو

ؾىاكها : ؾىق ألاوافحن وؾىق الهُاكلت زم ؾىق الؿغاححن بلى ؤ

لاٌ بن الغملت ؤعبٗت آالف يُٗت، وبحن الغملت  اإلاسجض الجام٘، ٍو

اص )  في صخاع وَو
ً
( ، ومما ًضٌ ٖلى 71واًلُا زماهُت ٖكغ مُال

ؼي : " زاع  ا الاكخهاصي والؿُاس ي ما طهٍغ اإلالٍغ اؾخلغاَع

ضمىا م الخًغاء، ونهبىا  اإلاؿلمىن بمضًىت ٖؿلالن َو هىِؿت مٍغ

ا، ففّغ ؤؾلف ٖؿلالن بلى  ما فيها، وؤٖانهم اليهىص ختى ؤخغكَى

 ( .  72الغملت وؤكام بها ختى ماث )

 أصهر علماء املذيىت ..

وكض ؾىً الغملت حماٖت مً الٗلماء وألاثمت فيؿبىا بليها       

ب  ض بً ٖبض هللا بً َمَى ض بً زالض بً ًٍؼ منهم ؤبى زالض ًٍؼ

ل بً فًالت  ًّ الغملى الهمضاوى عوي ًٖ اللُث بً ؾٗض واإلاف

وعوي ٖىه ؤبى الٗباؽ دمحم بً الخؿً بً كخِبت الٗؿلالوي وؤبى 

ت الغاػي وماث ؾىت  م ، ومىس ى بً ؾهل بً كاصم 846َـ/232ػٖع

ْؿغة بً َنْفىان وؤبا  ٌُ ؤبى ٖمغان الغملي ؤزى ٖلي بً ؾهل ؾم٘ 

م مً َظٍ الُبلت عوي  الجماَغ آصم بً ؤبي بًاؽ وحماٖت غحَر

ٖىه ؤبى صاوص في ؾيىه وؤبى خاجم الغاػي وابىه ٖبض الغخمً وؤبى 

م ماث بالغملت في حماصي ألاولى ؾىت  َؼٍمت وغحَر
ُ
بىغ بً ز
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بض هللا بً دمحم بً ههغ ،  ؤبى الفًل البراػ 875َـ/262 م ، ٖو

كام بً   َو
ً
الغملي الخافٔ ؾم٘ بضمكم َكام بً ٖماع وُصخُما

وَىان وواعر بً الفًل الٗؿلالوي وهىح بً  زالض
َ
بً ؤخمض بً ط

م عوي ٖىه ؤبى ؤخمض بً ٖضي وؤبى ؾُٗض  خبِب اللىمس ي وغحَر

غابي وؤبى ٖمغو فًالت وؤبى بىغ ٖبض هللا بً زُثمت بً  بً ألٖا

ظٍ  م، َو ؾلُمان الُغابلس ي وؾلُمان بً ؤخمض الُبراوي وغحَر

 الغملت ؤعاص هثّحر بلىله :  

 جٌز ألامالن مً َمغج عاََِخَمىا م

ها )
ُ
 (73وعملت لض ؤن جباح ؾهىل

اللاض ي فسغ الضًً دمحم بً فًل هللا هاْغ الجِل : اإلاٗغوف  (1

 
ً
، زم ؤهٍغ ٖلى ؤلاؾالم فامخى٘  بالفسغ، وان في ههغاهِخه مخإلها

 زم ؤؾلم وخؿً بؾالمه، وؤبٗض 
ً
ّم بلخل هفؿه، وحغُب ؤًاما َو

زغ 
َ
 منهم، وحج غحر مّغة، وجهّضق في ا

ً
الىهاعي ولم ًلّغب ؤخضا

م ، وبنى ّٖضة مؿاحض  ٖمٍغ مّضة في ول قهغ بثالزت آالف صَع

 بضًاع مهغ، وؤوكاء ّٖضة ؤخىاى ماء للؿبُل في الُغكاث، وبنى

 بمضًىت الغملت )
ً
 ( 74ماعؾخاها

مجض الضًً الىابلس ي : لم وٗثر له ٖلى جغحمت ، خُث الفقيه  (2

اعجه إلاضًىت الغملت ) ت في عخلخه ٖىض ٍػ  ( .75طهٍغ ؤبً بَُى

لم :  ؤبى بىغ ؤخمض بً دمحم بً دمحم بً بىغ الباعوطي ألاػصي (3

وٗثر له ٖلى جغحمت ، خُث طهٍغ ًاكىث الخمىي ٖىض خضًثه ًٖ 

 . (76هاخُت باعوط )

َبِت هللا بً كاؾم بً ؾماح البكُتي (4 َِ ف بً 
َ
ل
َ
:  ؤبى اللاؾم ز

م بمىت ، وابىه ؤبى ٖلي الخؿً بً 1070َـ/463اإلايي ماث ؾىت 

زلف عوي ًٖ ؤبُه زلف ًٖ ؤبي دمحم الخؿً بً ؤخمض بً فغاؽ 

س ي وه
َ
بل َٗ خب ٖىه الؿلفي بمىت وؤبى بىغ دمحم بً مىهىع ال

م 1104َـ/498الؿمٗاوي ودمحم بً ؤبي بىغ الؿبخي في مدغم ؾىت 

(77. ) 

٘ بً  (5 ؤبى اللاؾم قُٗب بً دمحم بً ؤخمض بً قُٗب بً بَؼ

ؾىان : البزاػ الٗبضي اإلاٗغوف بابً ؤبي كُغان الضًبلي ، كضم 

، وان مً م 917َـ/305مهغ وخضر بها ، وكضم ؤنبهان ؾىت 

مجىصي اللغاء خضر ًٖ ببغاَُم بً ؤخمض بً مغوان الىاؾُي 

ما عوي ٖىه ؤبى بىغ دمحم بً  وؤخمض بً ٖلبت الىاؾُي وغحَر

ببغاَُم بً ٖلي بً اإلالغت ، ووان ًلٌى ؤها ؤبى ٖبض هللا الضبُلي 

 . (78)ملغت ؤَل الكام بالغملت 

خمي ٖبض هللا بً دمحم بً الفغج بً اللاؾم ؤبى الخؿً الل (6

ي غ ، كضم صمكم وخضر بها ًٖ ؤبي  الضًغ بلَى اإلالغت الًٍغ

ا ٖبض الغخُم بً اخمض بً ههغ البساعي وؾمٗه ببِذ  ػهٍغ

اإلالضؽ ؾم٘ مىه ؤبى دمحم بً نابغ وطهغ اهه ؾإله ًٖ مىلضٍ 

فلاٌ في صًغ بلٍى يُٗت مً ٖمل الغملت واؾخجاػ مىه له والبىه 

ؤن اؾمه في ؾماٖه حغاح م ، وطهغ 1105َـ/499ؤبي اإلاٗالي ؾىت 

 ( .79بً دمحم بً فغج )

لم وٗثر له ٖلى جغحمت :  ٖبض هللا بً ُعماخـ اللِس ي الغماصي (7

 (80،خُث طهٍغ ًاكىث الخمىي ٖىض خضًثه ًٖ هاخُت الغماصة )

ؤخمض بً دمحم بً ٖبض هللا اللاض ي ؤبى الخؿحن الىِؿابىعي  (8

جىفي في املخغم الخىفي : قُش الخىفُت في ػماهه ، ولي كًاء الغملت 

 ( . 81م )962َـ/351ؾىت 

ؤًىب بً نالح بً همغان : ؤبى ؾلُمان املخؼومي اإلاضوي ،  (9

 ( .82ؾىً الغملت )

ؤبى الخؿً ٖلي بً دمحم التهامي ؤكام بالغملت وناع  الضاعر  (10

 زُُبها وجؼوج بها وولض له ولض فماث بها فلاٌ ًغزُه :

لي ؤن اليىاهب ال  ؤبا الفًل َاٌ اللُل ؤم زاهني نبري ... فسُل

ؿغي 
َ
 ح

ؤعي الغملت البًُاَء بٗضن ؤْلمْذ ... فضَغَي لُل لِـ ًفض ي بلى 

 ( .83فجغ  )

ولض بالُمً، وكضم الكام والٗغاق والجبل، وامخضح ابً             

م ؤهه              ٖباص، وناع مٗتزلُا ، زم ولي زُابت الغملت، وٖػ

ٖلىي وطَب بلى مهغ بسبر لخؿان بً مفغج، فلخل ؾغا ؾىت 

 ( .84م )1019َـ/410

 الجىاهب العمراهيت ..
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الغملت طاث فىاصق عقُلت وخماماث ؤهُلت و ؤصاماث هثحرة        

 ومىاٌػ فؿُدت ومؿاحض خؿىت و قىإع واؾٗت وؤمىع حامٗت ،

ىب ، الظي ؤٖغف مً صعوبها  بيُانهم حجاعة مىدىجت خؿىت َو

صعب بئر الٗؿىغ صعب مسجض ٖىبت صعب بِذ اإلالضؽ صعب بُلٗت 

، صعب لض ، صعب ًافا ، صعب مهغ ، صعب صاحىن ، ًخهل بها 

مضًىت حؿمى صاحىن فيها حام٘، وحام٘ اللهبت في ألاؾىاق ؤبهى 

ؾالم ؤهبر مً وؤعقم مً حام٘ صمكم ٌؿمى ألابٌُ لِـ في ؤلا 

مدغابه وال بٗض مىبر بِذ اإلالضؽ ؤخؿً مً مىبٍر وله مىاعة بهُت 

بىاٍ َكام بً ٖبض اإلالً، و إلاا ؤعاص بىاءٍ كُل له ؤن للىهاعي 

ا لىىِؿت بالٗت فلاٌ  ؤٖمضة عزام مضفىهت جدذ الغمل ؤؾخٗضَو

ا وؤما ؤن نهضم هىِؿت لض  لهم َكام بً ٖبض اإلالً ؤما ؤن جٓهغَو

لت فىبني َظ ا وهي غلُٓت ٍَى ا الجام٘ ٖلى ؤٖمضتها، فإْهغَو

خؿىت وؤعى اإلاغُى مفغوقت بالغزام والصخً بالدجاعة 

اإلاالفت وؤبىاب اإلاغُى مً الكغبحن والخىىب مضازلت مدفىعة 

( 
ً
لاٌ: بن في بما حام٘ اإلاضًىت ( ، 85خؿىت حضا الجام٘ ألابٌُ ٍو

الىابلس ي  كبلخه مضفىن اخض هباع الفلهاء في ٖهٍغ مجض الضًً

 منها : باب اللضؽ، ، ( 86)
ً
والغملت مضًىت مؿىعة ولها ازىا ٖكغ بابا

وباب ٖؿلالن، وباب ًافا، وباب ًاػوع، وباب هابلـ، ولها ؤعبٗت 

 (87ؤؾىاق مخهلت مً َظٍ ألابىاب بلى وؾُها )

 :الخاجمت  

مً زالٌ صعاؾدىا جىنلىا لٗضة امىع منها : ان هخب البلضان       

ش مضًىت الغملت والغخالث ل م جلضم لىا مٗلىماث وافُت ًٖ جاٍع

ش الؿُاس ي او الاكخهاصي او الاحخماعي خُث  ؾىاء وان الخاٍع

وحضها الىثحر مً الفغاغاث والغىامٌ في َظٍ الجىاهب وزانت 

ٖىض الخضًث ًٖ اَم الىالة و اللاصة الظًً جىلىا ػمام الاصاعة 

ظلً ٖىض فيها خُث طهغث الىخب اعبٗت اؾماء فلِ ، وه

الخضًث ًٖ الخغهت الٗلمُت في اإلاضًىت لم ٌؿٗفىا اإلاهاصع 

باإلاٗلىماث ًٖ اإلاضاعؽ او خللاث الضعؽ او اإلاىخباث م٘ الٗلم 

ان الٗهغ الفاَمي والاًىبي اقتهغ بىثرة اإلاىخباث واإلاضاعؽ وصوع 

الٗلم ، اما الجىاهب الاًجابُت في اإلاىيٕى ان هخب البلضان 

الاؾىاق واؾمائها وهظلً اُٖخىا  كضمذ لىا مٗلىماث ًٖ

ا ٖبر الٗهىع  مٗلىماث ًٖ الجىاهب الٗمغاهُت وجُىَع

ضصَا والاؾىاق  الاؾالمُت فظهغث لىا اؾماء ابىاب اإلاضًىت ٖو

 اإلاخهلت بخلً الابىاب .

 :هىامط ومصادر البحث   

                                                           

 268الخمحري ، الغوى اإلاُٗاع ، م (1

ص ى في نىاٖت  2  .  4/103الاوكا ،( اللللكىضي ، نبذ ألٖا

ص ى في نىاٖت الاوكا ، 3  .  4/103( اللللكىضي ، نبذ ألٖا

ت كغب بِذ اإلالضؽ مً هىاحي فلؿُحن ببابها ًضعن  4 ض : وهي كٍغ
ُ
( مضًىت ل

م الضحاٌ فُلخله . ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ،       20/ 4ِٖس ى بً مٍغ

م َظا لم اٖثر ٖلى جغحمخه ، وىهه ًسخلف ٖما طهٍغ الظَبي ،  5 ( ابً بٍُغ

  53/  20ؾحر اٖالم الىبالء ، 

 . 38؛ ًىٓغ : الُٗلىبي ،   البلضان ، م  342- 2/341( معجم البلضان ، 6

 1/170( فخىح البلضان ،  7

 268( الخمحري ، الغوى اإلاُٗاع ، م 8

فت ، م( السخاوي ، الخدفت اللُُفت في  9 ش اإلاضًىت الكٍغ  153جاٍع

 342- 2/341( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 10

ت ، 11 ت ، عخلت ابً بَُى  1/25( ابً بَُى

 في الّؿىت . الفغاَُضي ،  12
ً
 مغة

ّ
هُُبها مٌُغ بال ًُ ُل : ؤعٌى مغجفٗت ال  ْٗ ( الَب

 1/116الٗحن ، 

 1/61( اإلالضس ي ، ؤخؿً الخلاؾُم في مٗغفت ألاكالُم ،  13

 1/69( اإلالضس ي ، ؤخؿً الخلاؾُم في مٗغفت ألاكالُم ، 14

ت اإلاكخاق في ازتراق آلافاق ، م 15 س ي ، هَؼ ؛  121،  116،  113( الاصَع

 25الخمحري ، الغوى اإلاُٗاع في زبر الاكُاع ، م

 . 39/  1( البلضان ،  16

ض بً ٌصجب  17 ى مالً بً ٖضي بً الخاعر بً مغة بً ؤصص بً ٍػ ( لخم :  َو

لت، وهماعة ، كُل: َى هماػة . ؤبً خؼم ،حمهغة اوؿاب  ، وله مً الىلض :  حٍؼ

 1/172الٗغب ، 

غة الٗغب ، م 18  . 243( نفت حٍؼ

( هىاهت : هىاهت بً ٖضي بً عبُٗت بً ٖبض الٗؼي بً ٖبض قمـ بً ٖبض  19

 136/  1مىاف . البالطعي ، اوؿاب الاقغاف ، 

غة الٗغب ، م 20  . 245( الهمضاوي ، نفت حٍؼ

 1/148( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ،  21
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 ( لم حؿٗفىا اإلاهاصع بالٗثىع ٖلى جغحمخه . 22

 1/223( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 23

 1/285( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 24

 ( لم حؿٗفىا اإلاهاصع بالٗثىع ٖلى جغحمخه . 25

 1/307( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 26

 1/380مىي ، معجم البلضان ،( ًاكىث الخ 27

 422/ 1( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 28

 . 2/21( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 29

 .263/ 2( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 30

؛ الخمحري ، الغوى  1/161( ؤبى ٖبُض البىغي ، معجم ما اؾخعجم ، 31

 251اإلاُٗاع ، م

 2/339( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 32

 2/413( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 33

 2/417( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 34

؛ ًىٓغ : ؤبى ٖبُض البىغي ،  2/429( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 35

 1/199معجم ما اؾخعجم ،

وص في ( ؤبى كغنافت : َى حىضعة بً زِكىت ، مكهىع بىىُت مٗض 36

الكامُحن له ؤخاصًث مسغحها ًٖ ؤَل الكام وكض كُل بن اؾم ؤبي كغنافت 

 . 82/  1كِـ وألاٌو ؤهثر ، ؤبً ٖبض البر ، الاؾدُٗاب في مٗغفت الاصخاب ، 

 2/483( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 37

 3/173( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 38

 3/228( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 39

 3/239( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 40

 3/359( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 41

 3/432( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 42

 3/457( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 43

 3/489( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 44

 4/50( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 45

 252-4/251؛  3/336عجم البلضان ، ( ًاكىث الخمىي ، م 46

؛ الخمحري ، الغوى اإلاُٗاع  4/333( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 47

 615، م

 4/336( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 48

ُان ،  49  . 2/420( ابً زليان ، وفُاث ألٖا

غة ، م 50 الق الخُحرة في طهغ ؤمغاء الكام و الجٍؼ  . 83( ابً قضاص ، ألٖا

                                                                                                  

مٌى بً ٖبض هللا ؤبى الخؿً اليافىعي مىلى وافغ ؤلازكضي ولي بمغة ( ق 51

َـ ، 358صمكم بٗض الخؿً بً ٖبُض هللا بً َغج بً حف في قٗبان ؾىت 

غ كاثض الهللي ألزظ  فإكام بها بلى ؤن بلغه جىحه حٗفغ بً فالح مً كبل حَى

َـ وجىحه 358صمكم واؾخسلف ٖلى صمكم غالمه بكباال وطلً في ؾىت 

له فلما هؿغ حٗفغ الخؿً بً ٖبُض هللا ناع قمٌى مً ؤصخاب للخا

ش مضًىت صمكم ،   23/205حٗفغ فىالٍ صمكم . ابً ٖؿاهغ ، جاٍع

ش الاؾالم ،  52  . 146 – 6/145( الظَبي ، جاٍع

خباع ،  53 ؼي ، اإلاىأٖ والٖا  . 2/306( اإلالٍغ

خباع، 54 ؼي ، اإلاىأٖ والٖا   1/389( اإلالٍغ

ؼي ، اإلاىا 55 خباع،( اإلالٍغ  1/402ٖٔ والٖا

خباع، 56 ؼي ، اإلاىأٖ والٖا  2/161( اإلالٍغ

خباع، 57 ؼي ، اإلاىأٖ والٖا  1/479( اإلالٍغ

خباع، 58 ؼي ، اإلاىأٖ والٖا  2/306( اإلالٍغ

خباع، 59 ؼي ، اإلاىأٖ والٖا  1/486( اإلالٍغ

خباع، 60 ؼي ، اإلاىأٖ والٖا  2/136( اإلالٍغ

خباع، 61 ؼي ، اإلاىأٖ والٖا  2/137( اإلالٍغ

خباع، 62 ؼي ، اإلاىأٖ والٖا  3/3( اإلالٍغ

خباع،  63 ؼي ، اإلاىأٖ والٖا  2/332( اإلالٍغ

خباع،  64 ؼي ، اإلاىأٖ والٖا  3/5( اإلالٍغ

خباع، 65 ؼي ، اإلاىأٖ والٖا  1/450( اإلالٍغ

 39( الُٗلىبي ، البلضان ، م 66

 . 68،  1/61( اإلالضس ي ، ؤخؿً الخلاؾُم في مٗغفت ألاكالُم ،  67

 1/67ؤخؿً الخلاؾُم في مٗغفت ألاكالُم ،( اإلالضس ي ،  68

خباع، 69 ؼي ، اإلاىأٖ والٖا  2/131( اإلالٍغ

 1/238( ؤبى ٖبُض البىغي ، معجم ما اؾخعجم ، 70

 268( الخمحري ، الغوى اإلاُٗاع ، م 71

خباع، 72  3/277( اإلاىأٖ والٖا

 342- 2/341( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 73

ؼي ، اإلاىأٖ والٖا 74  3/42خباع،( اإلالٍغ

ت ،  75  . 25/  1( عخلت ابً بَُى

 . 223/  1( معجم البلضان ،  76

 . 307/  1( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ،  77

 . 458 – 457/  2( الؿمٗاوي ، الاوؿاب ،  78

ش صمكم ،  79  . 363/  32( ابً ٖؿاهغ ، جاٍع
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 . 223/  1( معجم البلضان ،  80

فت ، م 81 ش اإلاضًىت الكٍغ  93( السخاوي ، الخدفت اللُُفت في جاٍع

فت ، م 82 ش اإلاضًىت الكٍغ  138( السخاوي ، الخدفت اللُُفت في جاٍع

 342- 2/341( ًاكىث الخمىي ، معجم البلضان ، 83

 382/  17( الظَبي ، ؾحر اٖالم الىبالء ،  84

 1/61( اإلالضس ي ، ؤخؿً الخلاؾُم في مٗغفت ألاكالُم ،  85

ت ، 86 ت ، عخلت ابً بَُى  1/25( ابً بَُى

 . 268( الخمحري ، الغوى اإلاُٗاع ، م 87

Abstract : 

     The Palestinian city of Ramleh is one of 

those cities that received the attention and care 

of many caliphs and princes, especially during 

the days of the Crusader invasion of the 

regions of the Levant, where the Fatimids and 

after them the Ayyubids took it as a base and 

center for the Mujahideen against the 

Crusader occupation. , where it was necessary 

to divide the study into multiple paragraphs 

according to the chronology of the scientific 

material available in those books throughout 

the study and a conclusion. The jurists and 

writers whose origins go back to the city. 

Either the conclusion included the most 

important results and recommendations that 

we reached through our study of the most 

important details of this city and the men of 

science and knowledge in it. 


