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زمن اإلسالم في العصر  التي بنیت فيمن األمصار الشامیة تعد مدینة الرحبة 

العباسي وتقع على الجانب الغربي لنهر الفرات بناها األمیر العباسي مالك بن طوق ألتغلبي 

وقد اتخذها مركزًا إلمارته ونظرًا لوقوعها على طریق هام  )،ھ٢١٧( في خالفة المأمون سنة

متمثل بطریق مطرز الخالفة العباسیة بغداد بالد الشام والجزیرة الفراتیه والتزال أثارها أالن 

باقیة في سوریة في بلدة المیادین وقد أطلقها العرب هذه التسمیة على جنب البعیر وتعني 

واردها االقتصادیة وموقعها لفت اإلنتباه ونجد فیها عدة قبائل ونجد أن كثرة م األودیة الصغیرة،

وقد ذكرت  ،ر قدیمه بل مصرت في عصر اإلسالمولم یبنى على آثا منها قبیلة بني تغلب،

وقد أصبحت مركزا لتجمع  الرحبة في سیر الرحالة وقد وصفها أبن بطوطة بقلعة حلب،

لتعلم والثقافة حیث یمثل المسجد نواة المدینة السكان نظرا لموقعها وكثرت مساجدها ومدارسها ل

 ،دن المزدهرة علمیًا كدمشق وبغدادوقد انتمى إلیها العدید من الفقهاء والعلماء لقربها من الم

وقد مثل موقعها مسرحًا مهما للعدید من الحمالت العسكریة وكانت مطمعًا للعدید من الجیوش 

ب وحمص وتضمن البحث ثالثة مباحث فقد كانت تقتطع أو تضاف إلى مدن أخرى كحل

شمل المبحث األول على التسمیة والموقع والقرى  ومقدمة وخاتمة وقائمة مصادر ومراجع،

التابعة لها وسكانها ومساجدها وتضمن المبحث الثاني الحیاة اإلداریة والعلمیة في هذه المدینة 

ملت الفقهاء والعلماء إما الحیاة العلمیة فش ،والیة وقضاء وشرطة وحسبة ودواوینمن 

علیها من قبل  أما المبحث الثالث فتضمن المدة التي سیطر والمحدثین والشعراء األدباء،

                                     .العناصر األجنبیة من بویهیین وسالجقة وفاطمیین
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ABSTRACT 

Alruhba city is regarded one of the Shamiat towns which was constructed 

in the Islamic Era during the Abbasid Dynasty. It is located in the western bank of 

the Euphrates by prince Malik bin Tawq Eltaghlobi during Elmamon reign (217 H). 

He made it the center of his emirate due to its significant location on the road 

leading to the Abbasid capital city, Baghdad and connecting it with Syria and the 

Euphrates Island. Its reminiscences are still to be seen in Elmaiadin city, Syria. 

Arabs give this naming to mean camel’s side and it also denotes little valleys. 

The city was a focal one due to the abundance of natural resources and to its 

strategic location. Various tribes are to be found in there as Bain Taghlub. The 

city was not constructed on ancient remaining but it was found in the Islamic 

epoch. Alruhba is mentioned in many travelers’ biographies as it was described 

by Ibn Batota as being “the castle of Aleppo”. It became a resident center for its 

location, the great number of mosques and for the schools of learning and culture 

because mosques are considered the essence of a city. Many scientists and 

scholars lived in it because of its being close to the flourishing cities of that time 

like Baghdad and Damascus. It was the front in many battles and wars and the 

starting point of various armies for it was sometimes cut or added to other cities 

as Aleppo or Hams. 

The paper compromises three sections, an introduction, a conclusion and 

a bibliography. The first section sheds light on the city’s naming, location, 

adjacent villages, population and mosques. Section two concentrates upon 

administrative and scientific life in the city including ruling, jurisprudence, military 

and administrative sides, while the scientific life part deals with scholars, 

scientists, modernists, poets and writers. The last section focuses on the time 

period of its invasion by foreign forces as Boaiheen, Slajoqs, and Fatimeen. 
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ا:                                                                      

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین 

  ما بعد: ... وعلى كل من تبعه من التابعین

خالل المعلومات الواردة في هذا البحث والتي استندت فیه إلى  حاول الباحث من

أن مدینة الرحبة هي المدینة التي بناها األمیر العباسي مالك بن طوق  .ةمصادر ومراجع عد

وذلك عندما عین والیآ على الجزیرة الفراتیة فتأخذ  ).ھ٢۱۷(  ألتغلبي في خالفة المأمون سنة

ه وقد أقام فیها مدة طویلة وكثر سكانها في عهده بالنظر لحسن من مدینة الرحبة مركزًا إلمارت

العباسیة بغداد بالد الشام  الخالفةموقعها ووقوعها على طریق هام متمثل بطریق مركز 

رغم وجود  .للعیان في بلده المیادین السوریةتزال أثار قلعة الرحبة ظاهره  والجزیرة الفراتیه وال

على المعلومة ومنها توفر المصادر ووجود االنترنت إال أن  عدید من التسهیالت في العثور

أهم صعوبة واجهت الباحث هي وجود العدید من المدن ألتي تحمل اسم الرحبة فكان البد من 

وقد تم تقسیم البحث  (رحبة مالك بن طوق) معرفة المعلومة التي تخص موضوع البحث وهو

 القرى، الموقع، رحبة بشكل عام التسمیة،إلى ثالثة مباحث تضمن المبحث األول مدینه ال

 الوالیة، المبحث الثاني فقد تضمن الحیاة اإلداریة والعلمیة، المدارس اما المساجد، السكان،

أما المبحث الثالث فقد تضمن السیطرة العسكریة على  األطباء. العلماء، الفقهاء، القضاء،

  الرحبة من قبل البویهیین والسالجقة والفاطمیین.

   :: اولا

أما فیما  ،ترحیباً جاءت تسمیتها من الفعل رحب یرحب مصدرها  الرحبة مدینة شامیة،

 الرحبيلقب  إما. األرجینالنجائب  إلیهاالكلمة فقد وردت في معاجم اللغة نسبت  أصل یخص

وعند  .)١(یربعالعرب على جنب ال أطلقهامدینة الرحبة وهي تسمیة  إلىنسبه  عالذي یرج

العدید من اللغویین قد رجحوا أن  إنغویة والبحث في هذه اللفظة نجد لالمعاجم ال إلىالرجوع 

أو المواضع الواطئة فیتجمع بها الماء  وهي األودیة الصغیرة، الرحبة هي مفرد كلمة رحاب.

 وٕاذا كانت في األرض المستویة نزلها الناس. فإذا .إنباتاً األرض  أسرعوهي ًا وما حولها مشرف

في بطون أرض  وٕانماوان الرحبة ال تكون في الرمل  لم ینزلها الناس.المسایل كانت في بطن 

                                                            .)٢(الطین وظواهرها

  



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

 

 )١٦٤ ( 

 

:ءو   

وردت وقد  في شمال بالد الشام. )٣(تقع مدینة الرحبة على الجانب الغربي لنهر الفرات

أنما قدیمة ا لم تكن مدینة هیخیة منها روایة البالذري في كتابه فتوح البلدان أنر في روایات تا

في  إال) ولم یرد ذكرها ھ٢۱٨ في خالفة المأمون (ت *.ألتغلبيبناها األمیر مالك بن طوق 

) ٤(على الجزیرة الفراتیة اً أن األمیر مالك بن طوق قام ببنائها عندما عین والی إذ .هذا العهد

هذه المدینة  أطاللكان البد له من اختیار مكان له ولرجاله وقد لفتت  إذ. )٥()ھ٢١۷سنة (

ووقوعها على  .االقتصادیةنظره وأسترعى انتباهه حسن موقعها الجغرافي وكثرة مواردها 

ى بادیة الشام یمثل موقعها المشرف عل إذ الغربیة لنهر الفرات. الضفةالطریق الممتد على 

بني تغلب وهم قوم وتوجد فیها منازل عدة قبائل عربیة منها قبیلة  ملتقى الطرق البریة المهمة.

ومدینه الرحبة تقع في وسط الفرات في قسمه الشامي فوق تل مرتفع من  .)٦(قمالك بن طو 

یر مالك في عهد األم إالولم تذكر الرحبة في المصادر العربیة  محاذیة لنهر الفرات. هضبة

القلیل عن الرحبة في سیاق  الشيء إلى) وهذي المصادر لم تذكر ھ٢٦٠ بن طوق (ت

سوى طریق لبعض  افال نجده في العصور العباسیة وما تالها من العهود. اإلسالمیةاألحداث 

یقطعها السلطان لبعض  اً الجیوش أو ملجأ لبعض القواد واألمراء المغامرین أو اقطاع

عدة منها رحبة الشام ألنها كانت تمثل أخر دیار  ؤرخون تسمیاتٍ المُ  أطلقوقد  .)٧(الرجال

لوقوعها على الضفة  ،)٩(الرحبة الفراتیة أووكذلك رحبة الفرات  .)٨(ربیعة وأول دیار الشام

 أخرى تحمل اسم الرحبة في غیر جهات الفرات. أماكنولتمیزها عن  الغربیة لنهر الفرات.

نسبة إلى بانیها األمیر مالك ابن  ورحبة مالك بن طوق .)١٠(نعم أفرضهوكذلك الفرضة 

ق وتبعد مدینة الرحبة عن مدینة دمش .)١٢(أن موقعها یكون تحت مدینة قرقیسیا إذ .)١١(طوق

حوالي مائة  .أیاموعن مدینة بغداد عشرة  .أیاموعن مدینة حلب خمسة  .ثمانیة أیام

صرت موهي لم تبنى على أثار مدینة قدیمة بل بناها األمیر مالك بن طوق وقد  .*)١٣(فرسخ

الجنوب  إلىقلعتها ظاهرة للعیان على بعد بضعة كیلومترات  اثأر لوال تزا اإلسالم صرفي ع

أبن جاء ذكر الرحبة في سیر الرحالة فقد وصف  .)١٤(حالیاالسوریة  نالمیادیالغربي من مدینة 

شبهها بقلعة رحبة مالك بن طوق وذلك عندما زار و مشهورة قلعة حلب بطوطة في رحلته ال

 .)١٥(بة أكبر المدن الفراتیة في وقتهاأن مدینة الرح وأكد على لتهمدینة حلب في مسیر رح

بن طوق لهذا الموقع وذلك حینما خرج  كاختیار مالوذكر صاحب معجم البلدان أن سبب 
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فلما  .مالك بن طوق قالالفرات ندماء له وكان أحدهم ی إلى) ھ١٩٣( الخلیفة هارون الرشید

الشط  إلىیا أمیر المؤمنین لو خرجت  _قرب هارون الرشید من الدوالیب قال مالك ابن طوق:

فقال مالك  أحسبك تخاف هذه الدوالیب یا مالك._له : الخلیفةحتى تجوز هذه الدوالیب فقال 

ولكن أن رأى أمیر المؤمنین ذلك فاألمر یعود  محذور.یكفي أهللا أمیر المؤمنین كل  :ابن طوق

وقدم السفینة وصعد الشط فلما بلغت السفینة موضع  قد تطیرت بقولك._: له. فقال الخلیفة

وأمر  هللا. شاكراوسجد  ،فعجب الرشید من ذلك بكل من فیها،الدوالیب دارت دورة ثم انقلبت 

 ماوجبت لك علي حاجة فسل _ك ابن طوق :وقال لمال مال عظیم یفرق على الفقراء. بإخراج

أبنیها مدینة تنسب لي  أرضاوددت لو یقطعني أمیر المؤمنین في هذا الموضع  فقال: .شئت

 أتموبذلك  یعان في بنائها بالمال والرجال. ان وأمر فقال الخلیفة قد فعلت. وتحمل اسمي.

                                                          .)١٦(عاماً وولي علیها لمدة أربعین  همالك بن طوق بناء مدینت

  :قراها

 ،)١٧(إن لموقع الرحبة في سهل الفرات الذي جعل موقعها مهما وذات جذب سكاني

مما شجع على قیام قرى ومدن صغیرة على أطرافها وجعلها مركزًا تجاریًا مهمًا على ملتقى 

ومنها قریة دالیة*وقریة الروحاء**التي ولد فیها الشیخ أبو الفتح الرحبي***.                      .)١٨(طرقها

  سكانها:

أصبحت مدینة الرحبة مركزًا لتجمع العدید من القبائل العربیة التي سكنت منطقة 

ي بسبب موقع هذه المدینة المطل على نهر الفرات الذي یسق )١٩(الفرات والجزیرة الفراتیة

اذ تتكون بنو ربیعة من ثالثة بطون األولى آل  ومن هذه القبائل بنو ربیعة* مساحات واسعة.

 .)٢٠(فضل ومنازلهم تمتد من حمص إلى الرحبة التي تعتبر دیارهم القدیمة على سقیا الفرات

األول بكر بن وائل ومنازلهم في حمص والبعض منهم في  والثانیة بنو وائل ولها فرعان.

والثاني بنو تغلب ومن أمرائهم مالك بن طوق ألتغلبي والذي تنسب إلیه مدینة  .)٢١(الرحبة

  .)٢٢( الرحبة (رحبة مالك بن طوق)

  مساجدها:

كان للمسجد في األمصار اإلسالمیة مكانة مهمة في تحشید الجیوش ومركز للتعلم 

إذ  .العامرة بذكر اهللارحبة بمساجدها فزخرت ال والثقافة فضال عن دوره الرئیسي كمكان للعبادة.

وقد سعى المسلمین في جمیع العصور اإلسالمیة  .اكان یمثل نواة المدینة ومركزه جدالمسأن 
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إلى بناء المساجد في جمیع المدن اإلسالمیة إذ كان الخلفاء العباسیین معظمهم ینفقون امواآل 

) ھ ٢٩٥لمستكفي باهللا (تببناء المساجد والجوامع وقد بنو العدید من المساجد ومنهم الخلیفة ا

إذ إن من مآثر هذا الخلیفة أنه بنى المسجد الجامع في مدینة الرحبة وقد وصف هذا المسجد 

وهي  .العمرانیة التي كانت على جدرانه في الروایات التاریخیة بما إنماز به من الزخرفة

وقد سعى الخلفاء مأخوذة من التطور العمراني والحضاري الذي شهده العصر العباسي الثاني 

.                                           )٢٣(من بعده إلى بناء المساجد في هذه المدینة والمدن القریبة منها

  مدارسها:

لم تكن المدارس في الرحبة كما هي في دمشق وبقیة المدن الفراتیة الكبرى. إذ كانت 

حلقات تعلیم للصبیان. أال انه في العصر الدراسة في صورتها األولیة في المساجد عبارة عن 

العباسي وبعد أن لمع نجم مدینة الرحبة واتسعت أهمیة هذه المدینة التي تمثل اكبر مدن 

فقد بنى نور الدین محمود بن عماد الدین الزنكي عدد من  .الفرات للخلفاء والوالة العباسین

وكان للرحبة  لحكمه لبالد الشام. المدارس في بالد الشام بعد أن أتخذ من مدینة حلب مركزاً 

).                                                                                                        ٢٤(نصیب من هذه المدارس إذ بنى فیها مدرسة وقد حملت اسمه

ما ة : اادارا:  

  _الوالیة:١

بما أننا ندرس تاریخ الرحبة دراسًة من جمیع جوانبها فال بد لنا أن نذكر تولیة الوالة 

إذ أن أول واٍل على مدینة الرحبة هو مؤسسها األمیر  نشوئهاعلیها على مر المدد الزمنیة منذ 

مالك بن طوق الذي یعود إلیه الفضل في معرفتنا لهذه المدینة. إذ بنى مدینة الرحبة وولي 

وقد ذكره صاحب تاریخ دمشق مع بعض الروایات للمؤرخین على انه  ).ھ٢١٧( ا سنةعلیه

أحد األشراف والفرسان واألعیان. ُولي إمارة دمشق واألردن في خالفة الواثق باهللا ثم خالفة 

فأمره  .ثقوهي السنة نفسها التي مات فیها الخلیفة الوا )ھ٢٣٢المتوكل على اهللا في سنة (

 في منصبه مدة ثم عزله بسبب شغب قبیلة (بنو تغلب) في الجزیرة الفراتیة.المتوكل وأبقاه 

  وقال أبو جعفر محمد بن یزید في مالك بن طوق حینما ُعزل من منصبه: 

  دـــــــــــــلیهنك أن أصبحت مجتمع الحم

  وراعي المعالي والمحامي عن المجد  

  هــــــولیت  فیما  الــــــصنعت الم  وانك
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  دــــــــــــوادي والرشــــــــن الغـــبی ت ماـــوفرق                            

  وال یحسب األعداء عزلك مغنماً                             

  فان إلى اإلصدار عاقبة الورد                            

  السیف جرد في الوغى وما كنت اال                            

  )٢٥(فاحمد فیه ثم رد إلى الغمد                            

وتذكر الروایات انه عندما كان على إمرة دمشق وعند حلول شهر رمضان ینادي 

بعد صالة المغرب  (باب الخضراء) دار اإلمارة في ذلك الوقت. مالك بن طوق كل یوم على

فكل من شاء دخل بال أذن وافطر. وعندما  اإلفطار یرحمكم اهللا وأبواب الخضراء تكون مفتوحةً 

توفي ابنه وهو بدمشق دفنه في وطأة العرب. فلما رجع من المقابر أمر بنصب الموائد للناس 

هذا وقت مصیبة"" فقال مالك:_""المصیبة یجزع  فقیل له:_""أیها األمیر لیس هذا وقت أكل.

شد مالك بن طوق:_                                                     لها مال تقع. فإذا وقعت لم یكن لها أال الصبر"" لذلك أن

  لیس من الرزیة فقد مال

  وال شاه یموت وال بعیر                                  

  ولكن الرزیة فقد شخٍص 

   ) ٢٦(یموُت لموتِه ناٌس كثیر     

وقد أكدت الروایات التاریخیة أن مدة والیته على مدینة الرحبة قرابة أربعین سنة. لم 

یشتهر إسم أحد من والة مدن منطقة الفرات بمثل الشهرة التي ذاعت واستمرت حتى الیوم 

لمالك بن طوق. ولم تشتهر مدینه من مدن منطقه الفرات نظیر شهرة مدینة الرحبة التي بقیت 

وقد عاصر مالك عهود ثمانیة خلفاء من بني العباس من المأمون  بن طوق.تنسب إلى مالك 

) في شهر ربیع ھ٢٧٩_٢٥٦. وقد توفي في عهد خالفة المعتمد على اهللا ()٢٧(حتى المعتمد

وخلفه على حكم مدینة  )٢٩()ھ٢٦٠( وقیل وهو األصح سنة .)٢٨()ھ٢٥٩( األول من سنة

وفي زمن الملك المعز لدین اهللا تولى منصب  )٣٠()ھ٢٦۱( الرحبة ابنه أحمد وذلك في سنه

(أبیك). وهو من خواص المعز  والیة الرحبة األمیر عز الدین االسكندري ألصالحي الملقب

عن حیاته واكتفت بمدة تولیه منصب الوالیة في الرحبة  بشيء لدین اهللا  ولم تتحفنا المصادر

في الرحبة وهو ابن  )ھ٦٧٤ة (وتحدید سنة وفاته إذ توفي في رمضان سن ).ھ٦٦٢( سنة

وهو من دعاة عصره  ولي بعده على الرحبة المقدم موفق الدین الرحبي. .)٣١(الستین عاماً 
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وشجعانهم. إذ كان یعمل جّماسًا لدى أحد األغنیاء من أهل الرحبة فلما مات هذا الشخص 

األغنیاء في فتنقلت به األحوال حتى صار من  تزوج موفق الدین من زوجته وبعدها تركته.

فتمكن من إن یكون والیا على الرحبة بعد وفاة والیها أبیك االسكندري. وقد هوجمت  الرحبة.

(قلعة الرحبة) فرفض  الرحبة في عهده من قبل سنفر االشقر فطلب من موفق الدین تسلیم

ق االشقر إلى دمشق بعث إلیه األمیر موف وخادعه وراوغه وبعث إلیه األقامات ولما قدم سنقر

وعندما رأى التجار األقمشه التي بعثها  .وكان من بینها مجموعه من االقمشهالدین من الهدایا 

فشكوه إلى والي  االمیر موفق إلى سنقر األشقر فوجدوا أن هذه األقمشة هي ضمن بضاعتهم.

دمشق فأعتقل وعزل ومرض مرضا شدیدا أطاح به لحزنه بعد عزله عن منصبه فمات بدمشق 

وبعد مدة ولي األمیر سیف الدین الناصري والیة  .)٣٢(وقد قارب السبعین عاما )ھ٦٨٠( سنة

الرحبة بعد ما ولي نیابة دمشق ولم یذكر الكثیر عن حیاته فاكتفت المصادر بذكر تاریخ وفاته 

وفي شهر رمضان من سنه  .)٣٣()ھ٧٤٨( إذ توفي في دمشق في نهایة جمادي األولى سنه

                                                                      .)٣٤(خ علي والیة الرحبة ولم تذكر المصادر تاریخ وفاته) ولي األمیر الشی ھ٧٦٨(

  :القضاء– ٢

فقد كان الخلفاء هم  نظرًا ألهمیة هذا المنصب وخطورته في الدولة العربیة اإلسالمیه

القضاة في العهود األولى ولكن بعد تطور األمور وأصبحت لدى الخلیفة والوالة الكثیر من 

فقد تولي هذا المنصب في مدینة الرحبة  فعهدوا بهذا المنصب إلى الثقاة من الناس. األعمال.

                               العدید من األشخاص وكان منهم.                                         

 (ت القاضي أبي القاسم علي بن محمد بن احمد الرحبي*المعروف (بأبي ألسناني). -١

فكاتب الوزیر  ) ولد في مدینة الرحبة وقضى شطرا من عمره فیها ثم انتقل إلى بغداد،ھ ٤٩٣

 )٧٢٠( درهالسلجوقي نظام الملك فرحب به الوزیر في بغداد ونفق علیه وصرف له أجرآ ق

وبعد عودته إلى الرحبة ولي منصب القاضي  وجعله صاحب خبرة في بغداد. .دینار لكل سنة

العالم بحر العلماء  فیها وكان الوزیر نظام الملك یخاطبه بعدة ألقاب منها القاضي السدید،

                  .)٣٥(عین القضاء وهو صاحب كتاب االستظهار في التاریخ

) الفقیه الذي تولى ھ٥٣٠_ھ٤٤٦( الرزاق المعروف (أبو علي األبهري). الحسن بن عبد -٢

وقیل عنه  .اإلسالمیةالقضاء في مدینة الرحبة بعد إن كان قاضي في العدید من األمصار 
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كان صدوقا محمودا في عمله وقد وصف بأنه داهیة عصره وكان بعید النظر في المسائل 

  .                  )٣٦(القضائیة

) الحسن البطائحي لقاضي علي بن جابر بن زهیر بن علي المعروف (أبوا -٣

وقد ولي منصب القضاء فیها  وقد تفقه على المذهب الشافعي في الرحبة. )ھ٥٩٤_ھ٥٢٩(

  .   )٣٧(في شهر رمضان لمدة من الزمن. وكانت وفاته

قال فیه (أبو الحسن الشهر زوري)  القاضي علي بن قاسم بن المضفر بن علي المعروف -٤

. توفي في حلب في ثم قضاء الرحبة. ثم قضاء الموصل""أنه ولي قضاء واسط.  ابن عساكر:

.                                                             )٣٨(شهر رمضان وحمل تابوته إلى الرحبة ودفن فیها

ا   ة اا:                                             

  فقهائها: - ١

بسبب األهمیة التي كانت تتمتع بها بالد الشام في العصور اإلسالمیة كونها كانت 

وقربها من بغداد مركز الخالفه العباسیة لذلك فقد قصدها العدید من  مركز الخالفة األمویة.

إلى سكانها لتزویدهم بالعلوم الفقهیة ومنهم:                                                              الفقهاء باألضافه

) ھ٤٤٨_ھ٣٥٨محمد عبد الواحد بن محمد بن عمر المیمون المعروف (الّدرمي) (  -أ 

قصد مدینة الرحبة وكان موصوفا بالذكاء والفطنة یحسن الفقه والحساب ویتكلم في 

انتقل من بغداد إلى الرحبة وقد تفقه فیها العدید من  األمور وكان یقول الشعر.دقائق 

.                                             )٣٩(وقد دفن فیها العلوم الفقهیة ثم قصد في أواخر أیامه مدینة دمشق.

ة ) الذي كان مقیما في مدینة بغداد فقصد مدینھ٥٩٤ (ت أبا الحسن علي بن زهیر  -ب 

وقام بها مدة ثم عاد الى بغداد وهو زاخر  الرحبة فقرأ الفقه واألدب عند علمائها.

وتوفي بمدینة  بالعلوم الفقهیة حیث بدأ بتدریس طالب مدارس بغداد من هذه العلوم.

                                                                        .)٤٠(بغداد

د بن ذي حمایة الرحبي وهو الرحبي وهو من الفقهاء الذین نسبوا إبراهیم بن عبد الحمی  - ج 

إلى مدینة الرحبة یعد من فقهاء بالد الشام وصلحاهم. ولد في مدینة الرحبة وقد درس 

  .)٤١(الفقه فیها وعین قاضیا على حمص حتى وفاته فیها
  

                                                                                                



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

 

 )١٧٠ ( 

 

  علمائها: - ٢

انتمى الكثیر من العلماء إلى هذه المدینة وذلك لقربها من المدن المزدهرة علمیا وهي 

  : هؤالءمدن بالد الشام وأشهرها دمشق وفي العراق كالموصل وبغداد ومن 

مدینة ولد في  هـ).٥٢٥ (ت (أبو عبدا هللا الدباس الرحبي) الشیخ العالم حماد بن مسلم  -أ 

بالرغم من أنه كان أمیا أال  ونشأ في بغداد وكان من األولیاء أولي الكرامات. الرحبة.

ومن  أنهم كتبوا من كالمه نحو مئه جزء وكان ألهل بغداد اعتقادا عظیما بعلمه.

(أذا أحب اهللا عبدا أكثر همه فیما فرط، وٕاذا ابغض اهللا عبدا  كالمه النابع عن علمه

فإذا طلبته لغیر اهللا صار  (العلم محجة،وأیضا  عده به).قسمه له وو أكثر همه فیما 

حجة) وقیل عنه لما مرض أنه طلب ماء الورد لیستنشقه فلما حمل إلیه الماء ووضع 

صدق الشیخ حماد قد  فلما ردوه إلى صاحبه قال:_ بین یدیه قال:_ردوه أنه نجس.

عنه عند وفاته مات الشیخ ) ٤٢(لوقی وقع في طرفه نجاسة وتركته مده ألرقیه فنسیته.

.                                                )٤٣(العالم العارف الورع الناطق بالحكمة حماد بن مسلم حیث توفي ببغداد

الشیخ العالم أبو الفتح الرحبي ولد في قریة الروحاء وهي إحدى قرى مدینه الرحبة قدم   -ب 

ي حوائج لنور الدین محمود ن الرحبة لكي یقضإلى دمشق مرتین متوجها إلیها م

فكان نور الدین یثق به ویحسن به الظن حیث كان شیخا عالما متعبدا وكان  .الزنكي

وقیل عنه انه حسن ألقاء طیب الخلق یفشي  أذا قدم إلى دمشق نزل في مسجدها.

.                                                                  )٤٤(وكانت له زاویة حملت اسمه السالم.

وهو عالم ومؤلف للعدید من الكتب برز  )ھ٧٦٤ صالح الدین بن أبیك الصدفي (ت  - ج 

في القرن الثامن الهجري وكان لعلمه ونباهته سببا في تولیه منصب كتابة السر في 

  .)٤٥(حلب والرحبة

  الطب: - ٣

هو الحال في وقتنا الحاضر فقد كان الطبیب یعالج مرضاه  لم تكن مهنه الطب كما

ولكن بمرور الزمن وتطور الحال برزت أهمیة  بأدوات بسیطة وعالجات نباتیه یحظرها بنفسه.

(المستشفیات الصغیرة) والتي كانت تحمل  االمصار ببناء البیمارستان الطبیب حیث بدأ أمراء

نظرا ألهمیة مهنة الطب فقد برع العدید  خلیقة أو والي.اسم الذي كان یقوم ببنائها سواء كان 

  من األشخاص الذین نسبوا إلى مدینة الرحبة ومنهم:                            
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 ٦٣١ العالمة البارع أمام الطب رضا الدین بن یوسف بن حیدر بن حسن الرحبي (ت  -أ 

) ھ٥٥٥( لك في سنة) ولد في مدینه الرحبة ونشأ وتربى فیها ثم قدم إلى دمشق وذھ

فذاع صیته بین الناس وحسن  وقد درس الطب في دمشق فبرع في إتقان الدروس.

) ٣٠موقعه عند السلطان فعرض علیه العمل في البیمارستان وصرف له اجر قدره (

ممیزة  )٤٦(دینار في السنة وكان مبجال في الدولة فكان طبیبا عالي الهمة وله مكانة

وخّلف ابنین طیبین هما  ه في مهنة الطب حتى وفاته.وقد قضى عمر  لدى الناس.

                                                       .)٤٧(شرف الدین وجمال الدین

) ولد في مدینة دمشق تولى تدریس الطب في ھ٦٦٧_٥٨٣بي (حشرف الدین الر   -ب 

الكبیر بدمشق وكان بارعًا في الطب والتعلیم النظري وكانت له معرفة في  البیمارستان

).                                                                                   ٤٨(كثیر من األمراض وطرق عالجها وكانت وفاته في مدینة دمشق

دمشق وعمل في مجال الطب ألنوري ) ولد في مدینة ھ٦٥٨(ت  جمال الدین الرحبي  - ج 

حیث كان مقصدًا للعلماء وعني جمال  في أوج ازدهار الطب والمعالجة بدمشق.

الدین جل العنایة بلطبابة وله شهرته بین األطباء وله تجارب كثیرة في معالجة 

                                                                            ).                       ٤٩(األمراض. ذهب في أواخر أیامه إلى مصر وأقام فیها حتى وفاته

ا ا :ا   ة اا  

عدة مرات.  د من الحمالت العسكریة فقد احتلتكانت مدینة الرحبة مسرح للعدی

األشخاص وذلك بسبب موقعها المهم  بعض وغارت علیها العدید من الجیوش واقتطعت إلى

). عندما قاد سلیمان بن أبي ھ٢١٧وقد بدأت هده الهجمات سنة ( الذي اشرنا إلیه مسبقا.

. وقیل انه ملكها واستباحها. وكان اهر) جیشه وغار على مدینة الرحبةسعید الجنابي (أبو ط

اورة مما اضطرهم إلى للمذابح التي أحدثها فیها اثر عظیم في تخویف أهالي المناطق المج

الخلیفة  . أماالمتوكل في سامراء ) بویع الخلیفة المعتز بنھ٢٥١. وفي سنة ()٥٠(طلب األمان

. فلما فعملوا على استخالف المعتز باهللا. فكان في بغداد فلما استاء منه األتراك المستعین باهللا

طوق بقطع المیرة عن ، أمر والة األمصار ومنهم مالك بن المستعین وصل خبر البیعة إلى

. حیث كتب إلى األمیر مالك بن طوق (والي مدینة الرحبة) یأمره بالمسیر إلى سامراء أهل

بغداد مع أهل بیته وجنده فاحتجزت السفن القادمة من بالد الشام في بغداد ومنعت من إكمال 

حكم من بعده ال. وتولى )ھ٢٦٠. وبعد وفاة األمیر مالك بن طوق سنة ()٥١(طریقها إلى سامراء
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ابن أبي المساح ) من قبل ھ٢٦٩هوجمت الرحبة في شوال من سنة ( ،ابنه احمد بن مالك

)*. فدافع أهلها عنها  وقاتلوه قتال اإلبطال، إال أنهم لم یتمكنوا من التغلب المعروف (األفشین

والى الرحبة  .)٥٢(. مما اضطر احمد للهرب إلى الشامكثیرون علیه فغلبهم وقتل منهم أناساً 

التغلبي بعدما اقطعه إیاها ناصر الدولة الحسن بن عبد  بعد ذلك إلى حمدان بن ناصر الدولة

). وبعد أن ھ٣٢٠(ت  اهللا بن حمدان الذي كان والیًا على الموصل وذلك في خالفة المقتدر

هو في كثرت األخبار بمسیر القرامطة الى الشام كاتب الخلیفة المقتدر حمدان ناصر الدولة و 

بعد وفاة حمدان بن  .)٥٣(الرحبة بالتصدي للقرامطة فلم یستطیع فوقعت الرحبة بید القرامطة

. أصبحت الرحبة تتهاوى على أیدي أبنائه فتارة تكون ألبي تغلب )ھ٣٣١ناصر الدولة سنة (

وتارة أخرى بید أبي البركات في الوقت الذي كانت الرحبة تحت حكم أبي تغلب عبد اهللا بن 

ر الدولة بن حمدان كان أمر القرامطة قد شاع وكثرت غاراتهم على األمصار، فقد نزلوا ناص

على الكوفة. فكاتب أهل الكوفة الخلیفة في بغداد بعدما نفذت لدیهم خزانة السالح. فأرسل 

) ألف درهم مع السالح وكان جزء من هذا المال قد أخد من مال  ٤٠٠إلیهم المال وقدره (

ا سارت جماعة من أهل الكوفة إلى الرحبة. وكان على رأس هده الجماعة الرحبة.  بعد م

. وفي سنة )٥٤(الحسن بن احمد. فلما وصلوا إلى الرحبة حمل إلیه أبي تغلب المال المرسوم به

) سیطر أبي البركات على الرحبة واستناب علیها من یثق بهم. ووظف بها قادة ھ٣٥٦(

د حسن أحوالها وعمر سورها وبعد ذلك عاد إلى للجیش مع طائفة من صنوف الجیش. وق

من ید أبناء ناصر الدولة وانتقلت  خرجت الرحبة )ھ٣٦٨( وفي سنة .)٥٥()ھ٣٦٠( دمشق سنة

  إلى حوزة عضد الدولة البویهي.  

  :سیطرة البویهیون على الرحبة

 لم تتعرض الرحبة في بدایة عهد البویهیین إلى أي هجوم وذلك النشغال بني بویه في

. أرسل أهل الرحبة إلى األمیر بهاء الدولة )ھ٣٨١تدعیم سلطتهم في بغداد. ولكن في سنة (

البویهي یطلبون إلیه أن یرسل إلیهم من یتسلم أمر الرحبة فقرر إن یصبح والیًا على الرحبة 

. وقد كان في مدینة الرحبة رجل من أهلها یدعى ابن محكان )٥٦(نزوًال عند رغبة أهلها

إن یستقل بأمر الرحبة. فملك المدینة واحتاج إلى من یستعین به لیساعده في  استطاع من

حكمها ردا على من یطمع فیها فكاتب صالح بن مرداس ألكالبي* وقد كان في الحلة فقدم 

. انه جاء لمساعدته في حكم الرحبة إلیه وأقام عنده مدة وتزوج من ابنة ابن محكان. واظهر له



                   ر  ر.د  

  

 ر اا  ا  درا

ر  
  

) ١٧٣ ( 

 

كثر مقامه في تأثر بحكم الرحبة فأرسل إلیة من یقتله الن صالح كان أإال انه غدر به لكي یس

. فأرسل إلیه غیلة فقتله وسار صالح بعد ذلك إلى الرحبة فملكها واخذ أموال ابن محكان الحلة

                                                ).                                                   ٥٧(). وقد ملك عدة مدن منها حمص وبعلبكھ٤١٥ذلك في سنة (

  :سیطرة السالجقة على الرحبة

بینما كان نجم السالجقة یتألق اخذ نجم البویهیین في طریقه إلى الزوال وذلك عندما 

). اضطر القائد التركي البسا سیري إلى الهرب ھ٤٤٧دخل السلطان طغرلبك إلى بغداد سنة (

الفاطمي المستنصر باهللا من بغداد والتوجه إلى مدینة الرحبة وبدأ من هنالك بمكاتبة الخلیفة 

. یذكر له دخوله في طاعته وٕاخالصه في مواالته. وعزمه على أقامة الدعوة له صاحب مصر

مساعدته لیتمكن من دخول بغداد  في بغداد وانه قادر على ذلك وغیر عاجزا عنه ویطلب

وطرد السالجقة منها. فاستجاب الخلیفة الفاطمي لطلبه انتقاما لسقوط الدولة البویهیة فأرسل 

) قوس. وألوف من السیوف والرماح. وكتب ١٠٠٠٠فرس)، ( ٥٠٠) ألف دینار، (٥٠٠إلیه (

أسد الدولة أبو نوابه  ) سار األمیرھ٤٥١. وبعد مقتل البسا سیري سنة ()٥٨(له بوالیة الرحبة

وقد ضایق أهلها إلى أن  عطیة بن صالح إلى مدینة الرحبة فیمن جمعه وحشده من الجند.

لبیساسیري من سالح الذي لم ا ). فاخذ جمیع ما تركهھ٤٥٢سنة ( سلمت إلیه في شهر صفر

ثم ولي بعض من أصحابه وقد استولى على الرحبة من بعده  یرى مثله في جودته وكثرته،

بالرغم من أن ابن عمه قد أخرجه  ألمیر ثمال بن صالح الذي كان صاحب األمیر في حلب،ا

أال انه ظل صاحب الكلمة العلیا في الرحبة وكان یتبعها في  ).ھ٤٥٨( من أمرة حلب سنة

وقد علم  ،ز الدین مسعود البرسقي مدینة حلبولما ملك ع .)٥٩(ذاك الوقت من مدن أخرى

كتب إلى السلطان محمود في بغداد وطلب منه أن ینعم علیه  )،ھ٥٠٢( بمقتل أبیه في سنة

ولكن والیها امتنع  فأستجاب السلطان لطلبه فوصل إلى ظاهر الرحبة لكي یملكها، ببالد أبیه.

وظل بها  اضطر والیها إلى تسلیمها. امن تسلیمها فحاصرها عز الدین أیامًا وضایق أهلها مم

  .                                                                  )٦٠()ھ٥٢١( عز الدین حتى سنة

  سیطرة الفاطمیین على الرحبة:

لقد تحكم الفاطمیین في مدینة الرحبة لمدة من الزمن إذ أن موقعها كان یهم الفاطمیین 

للقضاء . وان الفاطمیین أرادوا الوصول إلى بغداد بغداد لتحكمها بطرق الفرات ألمؤدیه إلى

هم نحو . إذ تمثل الرحبة موضع انطالقهبهم الفاطمي في العراقعلى الدولة العباسیة ونشر مذ
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. حیث انتقل حكم الرحبة إلى ید الفاطمیین وصار یخطب لهم على المنابر وذلك في العراق

عهد الخلیفة الفاطمي (الحاكم بأمر اهللا) عندما أرسل إلى نائبه بدمشق لؤلؤ البشاري فسار 

.                                         )٦١(ؤلؤ إلى الرحبة فملكها وعاد إلى دمشق. وبذلك أصبحت الرحبة تحت سلطان الفاطمیینل

  :الخاتمة

إلى هنا بحمده تعالى وتوفیقه نصل إلى نهایة البحث الذي حاول فیه الباحث إلقاء 

یمكن  إلى بعض النتائج والتيلقد توصلت الضوء على أهم الجوانب في مدینة الرحبة و 

  تلخیصها بالنقاط التالیة:                        

كان الحكم فیها شبه وراثي وذلك عندما توفي  اإلسالمالرحبة مدینة شامیة مصرت في  -١

أول والي لها األمیر مالك بن طوق كان الحكم البنه أحمد من بعده.                                        

بالرغم من حداثة هذه المدینة إال أنها اشتهرت بشكل كبیر وذلك بسبب اهتمام الخلفاء  -٢

العباسیین بها بأعتبارها احدى مدن بالد الشام وأیضآ ألهمیتها الستراتیجیة والعسكریة وألنها 

                                                 مجال عشائر عربیة ذات حول وصول في بالد الشام.               

باعتبار مدینة الرحبة أحدى المدن اإلسالمیة التي بنیت في العصر العباسي فبرز أهتمام  -٣

وانتمى إلیها  الخلفاء العباسیین لتكون مركزًا دینیًا وعلمیًا لذلك بنیت فیها المساجد والمدارس.

بها من المدن المزدهرة علمیًا مثل دمشق وبغداد.                                  العدید من الفقهاء والعلماء لقر 

مثل موقع مدینة الرحبة المهم مسرحًا للعدید من الحمالت العسكریة إذ كان مطمعًا للعدید  -٤

من األقوام وقد سیطرت علیها العدید من الجیوش وكانت تقتطع لبعض األشخاص وأحیانًا 

  حلب.  كبیرٍة مثل حمص أو تضاف إلى مدنٍ 
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اا:  

                                  .٣٤٢، صالفراهیدي، كتاب العین – ١

                                                  .٥/١٦٦ابن منظور،  - ٢

  .٢٠٠٤ ، صاالمكنه والمیاه والجبال ونحوها ،الفتح االسكندري أبو - ٣

: امیرا جوادا وفصیحا وفارسا شجاعا وشاعرا محبا للشعر كلثوم) أبو( التغلبي العتابي(*) مالك بن طوق 

بنى مدینة  دوالفرسان في العصر العباسي وق األشراف. وهو احد جع الشعراء في الرحبة على كتابتهیرویه ویش

دمشق في خالفة  أمرة. وقد ولي عهده ا مدة طویله وكثر سكانها فيفیه وأقام ألمارتهالرحبة لتكون مركز 

الفراتیه. ابن عساكر،  الجزیرةمتوكل وقد عزله المتوكل بسبب شغب قبیلته بنو تغلب في الالواثق ثم خالفة 

                                            .١٢ /١٠، كلیل من أخبار الیمن وانساب حمیرهمذاني، اإل، ال٤٦١ /٥٦، تاریخ مدینة دمشق

  .٣٢٤ ، ص، تقویم البلدانأبو الفدا - ٤

شف الممالك ، زبدة ك، ابن شاهین٧٩٧ /٣، اء الشام والجزیرةذكر أمر ، االعالق الخطیرة في ابن شداد - ٥

  .٤٤ ، صوبیان الطرق والمسالك

  .١٤٠ البالذري، فتوح البلدان، ص - ٦

  .٢١٢لدینوري، األخبار الطوال، ص ا - ٧

  .٦١ ، صاألصفهاني، بالد العرب - ٨

  .٢٣٣ ، صابن خرداذبه، المسالك والممالك - ٩

  .١٣٨٠ /٣طالع على أسماء االمكنه والبقاع، ابن عبد الحق، مراصد اال -١٠

  .٣٣٦ /١الطبري، تاریخ الرسل والملوك،  -١١

  .٣٤٤ /٧، ابن عبد ربه، العقد الفرید -١٢

  . ٣٨/ ٣، معجم البلدان، الحموي -١٣

  . ٣٣٣/ ٥سخ: هو ثالثة أمیال أو ستة أمیال. ابن سیدة، المحكم والمحیط األعظم، ) الفر (*  

  .٣٣٠/ ١ألصفدي، تحفة ذوي األلباب،  -١٤

  . ٦٩في غرائب األمصار وعجائب األسفار، ص ، تحفة النظار ابن بطوطة -١٥

  . ٣٩/ ٣، معجم البلدان، الحموي -١٦

  . ١٥٧ ، صفة جزیرة العرب، صالهمذاني -١٧

  . ١٧٧/ ٢، ابن حوقل، صورة األرض -١٨

ل الرحبة على (*) دالیه: تعرف بدالیه مالك بن طوق تمیزًا لها عن غیرها من الدالیات وهي قریة كبیرة أسف

. وكان موقعها عند مصب ترعة نهر سعید (هو ابن الخلیفة عبد الملك بن مروان كان ضفة الفرات ألغربیه

یلقب بسعید الخیر حفر هذا النهر عندما ولي إمرة حلب فترة من الزمن) وهو احد األفرع الصغیرة لنهر الفرات 

ینمو فیها أنواع مكان الدالیة في الوقت الحاضر قریة شرق بلدة المیادین. وهي مدینه وفیرة الخیرات حیث 
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كثیرة من األشجار والفواكه التي تسقى من ترعة نهر سعید وجاءت شهرتها بسبب مرور الطریق التجاري من 

اسي وما تالها خاللها والذي كان من أهم أسباب نمو الرحبة وازدهارها وشهرتها المستفیضة في العصر العب

                        .٣٥٨ /٥ ،. ابن سیده، المحكم والمحیط األعظممن العصور والعهود

للبقعة روحاء أي طیبه ذات  . جاءت تسمیتها من الراحة وقیلوهي احدى قرى مدینة الرحبة (**) الروحاء:

. حیث بن سالمة الروحاني المقري الرحبيوینسب إلیها العدید من األشخاص ومنهم علي بن محمد  .رائحة

ه إلى مصر واستقر فیها حتى وفاته. الجیدة وقد رحل في أواخر أیامكان موصوفًا بجودة القراءة والمعرفة 

             .٨٧ /٣، الحموي، معجم البلدان

. فهو شیخ حسن الدین متعبد كان إذا قدم إلى دمشق أو بو الفتح الرحبي في قریة الروحاء(***) ولد الشیخ أ

كانت له زاویة ب الخلق، یفشي السالم و ، طیدى مدن بالد الشام نزل في المسجد. حیث كان حسن اللقاءاح

.                                                               ١٩٧ ، صشذرات من كتب مفقودة في التاریخ .حملت اسمه في دمشق

  .٣٦٨ لروض المعطار في خبر األقطار، صالحمیري، ا -١٩ 

بیعه وهم من كرام العرب وأهل لشامیة یقال لهم ال ر وهم قبیلة من طي، مساكنهم البالد ا (*) بنو ربیعه:

ربیعه في أیام اتابك الزنكي صاحب الشام ونبغ بین العرب وكان له أربعة أوالد هم  : نشاةباس. قال الحمداني

م صارت لمراد بن فضل ومراد نابت ودغفل حیث كانت الرئاسة على طي أیام الفاطمیین لبني الجراح. ث

 .                                                  ٢٤٣ ائك الذهب في معرفة قبائل العرب، صب، سربیعة. السویدي

   .٧٦ القلقشندي، قالئد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان، ص -٢٠

 .١٣١ ص قالئد الجمان، القلقشندي، -٢١

  .١٣٢ ص القلقشندي، قالئد الجمان، -٢٢

  .٣٦ /٣(العصر العباسي الثاني)، ي حسن، التاریخ اإلسالم -٢٣

 .٦٢ /٢، الء في تاریخ حلب الشهباءالطباخ، أعالم النب -٢٤

  .٤٦١ /٥٦اكر، تاریخ مدینة دمشق، ابن عس -٢٥

 .٤٦٢ /٥٦ابن عساكر، تاریخ مدینة دمشق،  -٢٦

  .٣٢٠ / ٦یر، الكامل في التاریخ، ابن األث -٢٧

  .٣٤/  ٢٥فدي، الوافي بالوفیات، ألص -٢٨

، ابن العماد ٢٦٦/ ١١، ابن كثیر، البدایة والنهایة، ٤٦٦/ ٥٦، ابن عساكر، تاریخ مدینة دمشق -٢٩

  .                                                               ٢٦٥/ ٣، شذرات الذهب بإخبار من ذهب، الحنبلي

  . ٣٢٠/ ٦یر، الكامل في التاریخ، ابن األث -٣٠

  .١٤٩/ ٥، ووفیات مشاهیر األعالمإلسالم الذهبي، تاریخ ا -٣١

  .٣٥١ – ٣٥٠/ ٥الذهبي، تاریخ اإلسالم ووفیات مشاهیر األعالم،  -٣٢

  .٥٣٧ ص، قاضي شهبه، تاریخ ابن قاضي شهبه -٣٣
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  . ٢٩٦ ، صبه، تاریخ ابن قاضي شهبهقاضي شه -٣٤

سور تراب ولها أسواق وعمارات (*) نسبه إلى رحبة مالك بن طوق، مدینه شرق الفرات حصینة عامرة علیها 

.                                                               ٢٦٨ ض المعطار في خبر األقطار، صوكثیر من التمر، بینها وبین الخابور مرحلتان. الحمیري، الرو 

  .٧٩ من كتب مفقودة في التاریخ، ص شذرات -٣٥

  .١٨٠/ ٣٦مشاهیر األعالم، ووفیات الذهبي، تاریخ اإلسالم  -٣٦

  . ١٦٣/ ٤٢لذهبي، تاریخ اإلسالم، ا -٣٧

  .٢٨٩/ ٣٦ذهبي، تاریخ اإلسالم، ال -٣٨

  .٦٢٨/ ٣تاریخ مدینة السالم، الخطیب البغدادي،  -٣٩

.                                                    ١٣ دس والسابع (ذیل الروضتین)، صأبو شامه الدمشقي، تراجم رجال القرنین السا -٤٠

  . ٢١٢ ي، مشاهیر علماء األمصار، صألبست -٤١

  .٢٢٣ /١٢ون التواریخ، . ألكتبي، عی١٣٠/ ٣٦الذهبي، تاریخ اإلسالم،  -٤٢

  .١٣١/ ٣٦، ، تاریخ اإلسالملذهبيا -٤٣

  .١٩٧ شذرات من كتب مفقوده، ص -٤٤

  .٦/ ١لباب، ألصفدي، تحفة ذوي األ -٤٥

  .١٣٢/ ٣بي، سیر إعالم النبالء، الذه -٤٦

  .٢٣٢/ ٣بي، سیر إعالم النبالء، الذه -٤٧

  . ٦٧٥/ ٣قات األطباء، ، عیون اإلنباء في طبابن أبي اصیبعه -٤٨

  .٦٨٢/ ٣ إلنباء في طبقات األطباء،، عیون اابن أبي اصیبعه-٤٩

  . ٦٢ ي حتى الفتح العثماني، صسالمشمیساني، مدینة سنجار من الفتح العربي اإل -٥٠

  .٢١٢/ ٦یر، الكامل في التاریخ، ابن األث -٥١

والدته غیر معروفه وهو احد القادة األتراك صاحب  (*) االفشین: هو محمد بن أبي الساج دیوداذ بن دوست

االنبار والرحبة والجزیرة أیام الموفق باهللا. ثم صاحب اذربیجان أیام المعتضد باهللا وقد خاض معارك كثیرة. 

وكان متقلبا في والءه فتارة یتفق مع احمد بن طولون وتارة ینقلب علیه ویدعو للخلیفة العباسي في بغداد توفي 

لراشدي حتى قتیبة الشهابي، معجم ألقاب أرباب السلطان في الدول االسالمیه من العصر ا هـ).٢٨٨سنة (

 .                                          ٢٠ ، صبدایات القرن العشرین

  . ٢٦٩/  ٦، الكامل في التاریخ، رابن األثی -٥٢

 .  ٧٢ /٤ مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي، -٥٣

  .١٣٧ من حج من الخلفاء والملوك، صلمقریزي، الذهب المسبوك في ذكر ا -٥٤

  .١١٤/ ٤وج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي، مر  -٥٥

  . ٧٤ ابن القالنسي، ذیل تاریخ دمشق، ص -٥٦
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(*) صالح بن مرداس الكالبي الملقب (أسد الدولة) وهو أول ملوك بني مرداس كان من عرب البادیة قصد  

هـ ورتب أمورها وكان ذا  ٤١٧ها الظاهر بن الحاكم فاستولى صالح على حلب وملكها سنة حلب وكان فی

دة أمیر الجیوش باس وعزیمة فلما استولى على حلب جهز إلیه الظاهرین الحاكم جیش كبیر كان بقیا

ة . وهو ذو معرفه بأسباب الحرب وذو قیادة جیدالذي كان بدمشق نائبا عن الظاهر ،انوشتكین الدزبري

هـ ٤١٩للجیوش فخرج انوشتكین متوجها نحو حلب وجرت بینها حرب انتهت بقتل أسد الدولة صالح سنة 

، صفدي، الوافي بالوفیات. أل)من طبریة ربوكانت الواقعة في االقحوانة (بلدة بالشام من أعمال فلسطین بالق

١٥٧ /١٦                                                           .    

  .١٢٣ /١الجندي، تاریخ معرة النعمان،  -٥٧

 ، صالعباسي السیاسي والحضاري. أیوب إبراهیم، التاریخ ١٠٧ ، صلقالنسي، ذیل تاریخ دمشقابن ا -٥٨

١٨٧.  

  .١٠٧ من كتب مفقودة في التاریخ، صشذرات  -٥٩

  .٤١٢ /١ء في تاریخ حلب الشهباء، الطباخ، إعالم النبال -٦٠

  . ٢١٨ االنباء في تاریخ الخلفاء، صابن العمراني،  -٦١

  

  

   :قائمة المصادر والمراجع

   .القرآن الكریم - ١

هـ)، الكامل في التاریخ، تح عمر ٦٣٠ي الحسن أبي عبد الواحد الشیباني، (ت ، عز الدین أبابن االثیر - ٢

                                         .)٢٠١٠ –، (بیروت ، دار الكتب العربي١ عبد السالم تدمري، ط

، عیون )ھ٦٦٨ ، (تس احمد بن قاسم بن خلیفة بن یونس، موفق الدین أبي العباابن أبي اصیبعة - ٣

   .)١٩٩٦ –، (بیروت ، منشورات دار الحیاة١ اإلنباء في طبقات األطباء، تح نزار رضا، ط

ر ، داتح حمد الجاسر وصالح احمد العلي ،العرب، بالد هـ)٣٥٠، (ت ، الحسن بن عبداهللاالصفهاني - ٤

  .)الت –، (الریاض الیمامه للبحث والترجمة والنشر

  ).١٩٨٩ –، ( بیروت ، دار الكتاب العالي١ لحضاري، ط، التاریخ العباسي السیاسي واراهیمایوب إب - ٥

تح مجدي بن علماء األمصار،  مشاهیر )،ه٣٥٤ ، (تد بن حبانألبستي، أبي حاتم محمد بن احم - ٦

 .                                                      )١٩٩٥ –(بیروت  منضور، دار الكتب العلمیة،

، تحفة النظار في غرائب األمصار هـ)٧٦٩عبداهللا محمد بن إبراهیم اللواتي، (ت ، أبو ابن بطوطة - ٧

) ١٩٩٢ –، (بیروت ر الكتب العلمیة، دا٣)، تح محمد علي بیضون، طعجائب األسفار (رحلة ابن بطوطةو 

، ، مكتبة المعارففتوح البلدان، تح عبداهللا أنیس، هـ) ٢٧٩، احمد بن یحیى بن جابر، (ت البالذريا - ٨

  .              )١٩٨٧ –(بیروت 
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) ١٧٩ ( 

 

 كرد علي، مكتبة الثقافه، تح محمد هـ)، سیرة احمد بن طولون٢٧٠، (ت د عبداهللا بن محمد، محمالبلوي - ٩

  .الت) –، (القاهرة الدینیة

، (دمشق ، منشورات وزارة الثقافة٢ ، تح عمر رضا كحالة، طن، تاریخ معرة النعماالجندي، محمد سلیم -١٠

– ١٩٩٤( .  

 –، (القاهرة ، مكتبة النهضة٤ سالمي (العصر العباسي الثاني)، ط، التاریخ اإلحسن ، إبراهیم حسن -١١

١٩٩٦( .  

، دار ٨)، معجم البلدان، ط هـ ٦٢٦ت الدین یاقوت بن عبداهللا البغدادي، ( شهاب ، أبو عبداهللالحموي -١٢

  . )٢٠١٠ –(بیروت  صادر،

 –، (بیروت ، دار صادر٢ هـ)، صورة األرض، ط ٣٦٧النصیبي، (ت احمد أبي قاسم  ابن حوقل، -١٣

١٩٢٨( .  

، األقطار، تح إحسان عباس، الروض المعطار في خبر هـ)٩٠٠، (ت ، محمد عبد المنعمالحمیري -١٤

  .)١٩٨٤ –، (بیروت ة لبنانمكتب

 –، (بغداد ، مكتبة المثنىهـ)، المسالك والممالك ٣٠٠(ت ، ، أبي القاسم عبداهللا بن عبداهللابن خرداذبه -١٥

  . )ال ت

، تح بشار عواد ینة السالمهـ)، تاریخ مد٤٦٣الخطیب البغدادي، أبي بكر احمد بن علي بن ثابت، (ت  -١٦

  . )٢٠٠١ –ال. مك ، (، دار الغرب اإلسالمي١، طمعروف

، دار أحیاء م عامر، تح عبد المنع)، األخبار الطوالهـ٢٨٢ت لدینوري، احمد بن داود بن حنیفة، (ا -١٧

  .ال. ت) –، (القاهرة التراث العربي

مشاهیر الم ووفیات )، تاریخ اإلسهـ ٧٤٨ت ، (شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان، الذهبي -١٨

  . )١٩٩٠ –، دار الكتب العربیة، (بیروت ٢ ، ط، تح عمر عبد السالم تدمرياألعالم

  . )١٩٩١ –، ( بیروت ، مؤسسة الرسالة١ لنبالء، تح شعیب االرناووط، طسیر أعالم ا -١٩

، تح كامل مصطفى رب، سبائك الذهب في معرفة قبائل العالسویدي، أبو الفواز محمد أمین البغدادي -٢٠

  .)٢٠٠٥ –، (بیروت ، دار الكتب العلمیة٢ هنداوي، طال

هـ)، المحكم والمحیط األعظم، تح عبد ٤٥٨، أبي الحسن علي بن إسماعیل المرسي، (ت ابن سیدة -٢١

  ).٢٠٠٠ –، دار الكتب العلمیة، (بیروت ١ المجید هنداوي، ط

الممالیك وبیان الطرق زبده كشف  )،ھ٨٩٣(ت  غرس الدین خلیل الظاهري المصري، ابن شاهین، -٢٢

    .)١٩٩٧-دار الكتب العلمیة، (المك ،١ ط والمسالك،

وزارة الثقافة  األعالق الخطیرة في ذكر أمراء الشام والجزیرة،، )ھ٦٣٠ (ت بهاء الدین، ابن شداد، -٢٣

   .)١٩٦٢ -(دمشق واألرشاد القومي،

)، تراجم رجال ھ٦٦٥ إسماعیل، (تشهاب الدین بن محمد عبد الرحمن بن  أبو شامة الدمشقي، -٢٤

  .)١٩٤٧ -(بیروت دار الجیل، تح محمد زاهد الكوثري، (ذیل عن الروضتین)، القرنین السادس والسابع



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

 

 )١٨٠ ( 

 

 -(بیروت ار الغرب اإلسالمي،د ،١ تح أحسان عباس، ط شذرات من كتب مفقودة في التاریخ، -٢٥

١٩٨٨(.  

منشورات  ،١ ط ،مدینة سنجار من الفتح العربي األسالمي حتى الفتح العثماني حسن كامل، شمیساني، -٢٦

   .)١٩٨٣ - (بیروت دار األفاق الجدید،

 تح إحسان بن سعید وزهیر أحمیدان، تحفة ذوي األلباب، ،)ھ٧٦٤(ت صالح الدین بن أبیك، ألصفدي، -٢٧

   .)١٩٩١ -مكتبة إحیاء التراث العربي، (بیروت

 -(بیروت دار إحیاء التراث العربي، ،١ ط تح احمد األرناؤوط وتركي مصطفى، ،اتالوافي بالوفی -٢٨

٢٠٠٠.(  

 ط تح محمد كمال، أعالم النبالء في تاریخ حلب الشهباء، محمد راغب بن محمود بن مسعود. ألطباخ، -٢٩

   .)١٩٨٨ -(دمشق دار القلم العربي، ،٢

 ،٢ ط تح أحسان سعید وزهیر أحمیدان، والملوك، تاریخ الرسل )،ھ٣١٠ (ت محمد بن جریر، الطبري، -٣٠

   .)١٩٩١ -(دمشق مكتبة إحیاء التراث العربي،

مراصد االطالع على  )،ھ٧٣٩ صفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي، (ت أبن عبد الحق، -٣١

   .)١٩٣٠ -(بیروت دار الجیل، ،١ ط تحقیق علي محمد البجاوي، أسماء األمكنة والبقاع،

 تح محمد عبد القادر شاهین، العقد الفرید، )،ھ٣٢٨ (ت احمد بن محمد األندلسي، ابن عبد ربة، -٣٢

   .)٢٠١١ -(بیروت المكتبة العصریة،

تح محب الدین أبي  تاریخ مدینة دمشق، )،ھ٥٧١ (ت علي بن الحسن بن عبد اهللا، أبن عساكر، -٣٣

   .)١٩٩٥ - (بیروت دار الفكر، سعید،

شذرات الذهب  )،ھ١٠٨٩ (ت شهاب الدین أبي الفالح عبد الحي بن محمد الحنبلي، ،أبن العماد -٣٤

   .)١٩٨٦-(دمشق دار ابن كثیر، ،١ ط تح محمد االرناؤوط، بأخبار من ذهب،

 ط مرائي،اتح قاسم الس األنباء في تاریخ الخلفاء، )،ھ٥٨٢ (ت محمد بن علي بن محمد، أبن العمراني، -٣٥

   .)١٩٩٩ -(القاهرة العربیة،دار األفاق  ،١

األمكنة والمیاه والجبال  )،ھ٥٦١ نصر بن عبد الرحمن بن اسماعیل، (ت أبو الفتح األسكندراني، -٣٦

   .)٢٠٠٥ -(بیروت دار الكتب العلمیة، ،١ ط تحقیق محمد النابوده، ونحوها،

   .)٢٠٠٧ -(القاهرة مكتبة الثقافة، ،١ ط تقویم البلدان، عماد الدین اسماعیل، أبو الفدا، -٣٧

 ءدار أحیا ،٢ ط العین، كتاب )،ھ٨٥١ (ت الفراهیدي، أبو عبد الرحمن خلیل بن أحمد الدمشقي، -٣٨

  .)٢٠٠٥ - (بیروت التراث العربي،

تح عدنان  )، تاریخ أبن قاضي شهبة،ھ ٨٥١ (ت تقي الدین أبي بكر بن احمد الدمشقي قاضي شهبه، -٣٩

   .)١٩٩٤ -(دمشق مكتبة الجابي، درویش،
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من العصر الراشدي حتى بدایات  اإلسالمیةمعجم ألقاب أرباب السلطان في الدول  قتیبة الشهابي، -٤٠

  ).١٩٩٥ -(دمشق منشورات وزارة الثقافة، القرن العشرین،

 قالئد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان، )،ھ ٨٢١ (ت أبي العباس أحمد بن علي، القلقشندى، -٤١

    .)١٩٨٢ -(القاهرة دار الكتب اإلسالمیة، ،٢ ط االباري،تح إبراهیم 

مكتبة  دمشق، .ذیل تاریخ )،ھ ٥٥٥ (ت حمزة بن أسد بن علي بن محمد أبو یعلى، ابن ألقالنسي، -٤٢

   .ت) ال. - (القاهرة المتنبي،

إبراهیم  السواس، .تح یاسین محمد البدایة والنهایة، )،ھ ٧٧٤ (ت أبي الفداء اسماعیل، أبن كثیر، -٤٣

          .)٢٠٠٧-دار أبن كثیر، (بیروت ،١ ط الزین،

تح فیصل السامر ونبیلة عبد المنعم، سلسلة  عیون التواریخ، )،ھ٧٦٤ (ت محمد بن شاكر، ألكتبي، -٤٤

   .)١٩٧٧ -(ال. مك كتب التراث،

 لجوهر،مروج الذهب ومعادن ا )،ھ ٣٤٦ (ت أبي الحسن بن علي بن الحسین بن علي، المسعودي، -٤٥

   .)٢٠٠٩ -(بیروت دار صادر، ،٣ ط تح عفیف حاطوم،

 الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك، )،ھ ٨٤٥( تقي الدین احمد بن علي، المقریزي، -٤٦

   .)٢٠٠٠ -(ال .مك مكتبة الثقافة الدینیة، ،١ ط تح جمال الدین الشیاك،

تح أمین محمد عبد  لسان العرب، )،ھ ٧١١ (ت محمد،أبو الفضل جمال الدین بن  ابن منظور، -٤٧

   .)١٩٩٩ -(بیروت دار احیاء التراث العربي، ،٣ ط الوهاب ومحمد صادق،

 من إخبار الیمن وانساب حمیر، ل) األكلیھ٣٥٠ (ت الهمداني، أبي محمد الحسن بن احمد بن یعقوب، -٤٨

    .)ھ١٣٦٨ -(القاهرة مطبعة المكتبة السلفیة، تحقیق محي الدین الخطیب،

  .)١٩٨٩ -دار الشؤون الثقافة (بغداد تح محمد بن علي االكوع، صفة جزیرة العرب، الهمذاني، -٤٩


