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 املستخلص

, وقد امتدت تمك الشام عمى سكان البالد المفتوحة أثرت عمميات الفتح اإلسالمي لبالد
, وقد ارتأيت ية عمى الجوانب الدينية والمغوية, وبصورة أساسكافة جوانب الحياة إلى تالمؤثرا

تقسيم ىذا البحث إلى محورين األول وقد خصص لدراسة الجانب الديني متمثاًل بانتشار 
 .ي عصر الخالفة الراشدة واألمويينمي وفاإلسالم بين سكان بالد الشام ابان الفتح اإلسال

أما المحور الثاني فقد خصص لدراسة الجانب المغوي متمثاًل بانتشار المغة العربية 
  .والعوامل التي ساعدت عمى التعريب المغوي لسكان بالد الشام

The Islamic conquest’s impact on religion and language realm in 
Shaam 

Dr. Kareem Ujail Hussen Al Jabai Osama Mohammed Abdulqadir 
Al- Anbar University - College of Arts  

Abstract 

The Islamic conquests to Shaam impacted on the open country population, 
and this expanded to all life aspects, mostly on religion and language, this 
research is divided into two parts; the first is specified to studies about religion 
representing the spread of Islam in Shaam during the Islamic conquest in the era 
of Rashdeen and Amaween Caliphate. 

Second part is specified to language studies representing the spread of 
Arabic language and the factors that facilitated the process of Arabization to the 
population of Shaam. 

 :املقذهة
, ومع انطالق م األول ىو إيصاليا لشعوب العالمن حممة رسالة سماوية ىدفيالمسممو 

عمميات الفتح اإلسالمي لبالد الشام بدأت تظير أولى المؤثرات الحضارية في مختمف 
 الجوانب والسيما الديني والمغوي, وقد ارتأيت دراسة تمك المؤثرات.
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المؤثرات الدينية المتمثمة بانتشار وتقسيم ىذا البحث إلى محورين, األول وتناولت فيو 
اإلسالم في بالد الشام إبان الفتح اإلسالمي وعصري الخالفة الراشدة واألموية من خالل 

 توضيح كيفية دخول سكان المدن والقبائل العربية التي تقطن في بالد الشام.
ت أما المحور الثاني فقد خصص لممؤثرات عمى الجانب المغوي والعوامل التي ساعد

 عمى انتشار المغة العربية بصورة تدريجية وصوال الى تعريب بالد الشام.
  :انتشار اإلسالم -1

إن ىدف الفتح اإلسالمي, ىو نشر اإلسالم, فقادة المسممين ووالتيم والجنود 
المجاىدين في سبيل اهلل كان مقصدىم أن يعم اإلسالم بين الناس, وأن يتفضل اهلل )سبحانو 

 .(7)لشام باليداية, فالمسممون كانوا دعاة إلى اهلل )عز وجل(وتعالى( عمى أىل ا
, منذ الوىمة (2)م قد أثر في أىل البالد المفتوحةومما الشك فيو أن سموكيم القوي
, ذكر الطبري أن م بذلك أعداؤىم الروم البيزنطييناألولى لدخوليم ارض الشام وقد شيد لي

إلى الروم  المسممين فأقام فييم يومًا وليمة ثم رجعالروم قد بعثوا احد جواسيسيم إلى معسكر 
 .(3)(واصفًا المسممين بقولو: )بالميل رىبان وبالنيار فرسان

وفي رواية ابن عساكر أن ىرقل سأل احد قادة الروم عن أسباب اليزائم العسكرية 
أعداد المتكررة التي منيت بيا جيوش الروم عمى أيدي جيوش المسممين بعد أن أوضح لو أن 

: )من أجل أنيم يقومون الميل ويصومون ف عدد المسممين فأجابو قائاًل لوالروم كانت ضع
النيار ويوفون بالعيد ويأمرون بالمعروف وينيون عن المنكر ويتناصحون بينيم ومن اجل إنا 
نشرب الخمر ... ونركب الحرام وننقض العيد ونغصب ونظمم ونأمر بما يسخــط اهلل وننيى 

, ولقد تمتع المسممون (4), فقال لو ىرقل: أنت صدقتني(رضي اهلل ونفسد في األرضيعن ما 
ا إلى سموك يومي بينيم بخمق رفيع وزىد صادق, وتضافروا عمى قيم ومبادئ عميا ترجموى

 .(5)ومع غيرىم
ودخل إلى  فعندما قدم الخميفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( إلى بالد الشام,

فقال  ,لم يجد فيو سوى سيفو وترسو ورحمومر بن الجراح )رضي اهلل عنو( منزل أبي عبيدة عا
 .(6): يا أمير المؤمنين إن ىذا سيبمغنا المقيلمتاعًا, فقال لو عمر )رضي اهلل عنو(: لو اتخذت

, وىذا خير مثال عمى ورع (7)عمما أن أبو عبيدة )رضي اهلل عنو( كان والي الشام
وزىد اإلنسان المسمم الذي ىمو الدار اآلخرة, فمنزلُو بسيط جدًا خالي من إي متاع, عمما انو 
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كان والي الشام ومسؤول عن ىذا اإلقميم المترامي األطراف, فمم تكن تعني ليم المناصب 
 اهلل. حتى األموال التي تعطى ليم كانوا ينفقونيا في سبيل واألموال إي شيء,

فروي أن الخميفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( أرسل مبمغًا من المال قدرُه 
أربعمائة دينار مع غالم إلى أبي عبيدة )رضي اهلل عنو(, وقال لو اذىب بيا إلى أبي عبيدة 
بن الجراح ثم تمو ساعة في البيت تنظر ما يصنع, فذىب الغالم إليو فقال لو: يقول لك أمير 

ذ بأبي المؤمنين  اجعل ىذه في بعض حوائجك فقال أبو عبيدة: وصمو اهلل ورحمو, وبعد ذلك وا 
, فرجع ى المسممين حتى لم يبقى شيء منياعبيدة )رضي اهلل عنو( ينفق األموال كميا عم

الغالم إلى الخميفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( وأخبره ما شاىد, ثم أرسل المبمغ ذاتو 
ي اهلل عنو( مع الغالم وقال لو: اذىب بيا إلى معاذ بن جبل ثم تمو إلى معاذ بن جبل )رض

في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع, فذىب الغالم وقال لمعاذ )رضي اهلل عنو(: يقول لك 
أمير المؤمنين اجعل ىذا في حاجتك, فقال لو: وصمو اهلل ورحمو, ثم اخذ معاذ )رضي اهلل 

منيا سوى دينارين, فقالت لو زوجتو نحن واهلل مساكين عنو( ينفق األموال, حتى لم يبقى 
 (فأعطاىا الدينارين فرجع الغالم إلى الخميفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو فأعطنا,

, ىذا نموذج واضح لمفاتحين (8)أخوة بعضيم من بعض إنيم فاخبره, فسر بيذا الصنيع وقال:
عصرًا جديدًا في ظل حكم المسممين  الذين بسواعدىم وتضحيات رجاليم حررت الشام لتعيش

الذين ارسوا أسس العدالة والسالم في بقاع األرض, ولقد تعامل المسممون مع سكان البالد, 
 المفتوحة معاممة طيبة وحسنة.

فكانوا يوفون بالعيد فقد روى البالذري أن معاوية بن أبي سفيان )رضي اهلل عنيم( قد 
بقاء رىائن من عقد صمحًا مع الروم, ونصت بنوده عم ى أداء مبمغ من المال لممسممين, وا 

وم خرقوا الصمح الروم لدى المسممين في مدينة بعمبك لضمان تنفيذ بنود االتفاق, إال إن الر 
, غير أن المسممين كان ليم موقف رائع إذ إن المسممين ومعاوية )رضي وغدروا بالمسممين

, وقد خمد اإلمام األوزاعي وغيره من العمماء (9)ميمالميم عنيم(, لم يقتموا الرىناء, بل اخموا سبي
, إن ىذا الحادث يدلل عمى (71)ىذا الموقف بقوليم: )وفاء بغدر خيٌر من غدٍر بغدر(

أخالقيات المسممين التي بيرت أىل البالد المفتوحة ألنيم لم يعرفوا مثميم من غاٍز وفاتح قبل 
لجيوش الفاتحين قادة وجنودًا, فقبل المعركة كان  المسممين لقد مثل نشر اإلسالم ىدفًا أساسياً 
؛ لذلك أقبل الناس عمى اعتناق اإلسالم بعد (77)المسممين يدعون أعدائيم إلى دخول اإلسالم
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, ومن أمثمة ذلك ما ييم بالظمم والقير والعدوانأن تحرروا من القوى التي كانت متسمطة عم
ن إلى اإلسالم وصالَح الكثير منيم عمى رواه البالذري عن دخول بعض سكان مدينة قنسري

الجزية بعد دخول أبي عبيدة عامر بن الجراح )رضي اهلل عنو( إلى المدينة, ثم دخمت اعدادًا 
كبيرة منيم في الدين اإلسالمي بعد ذلك بيسير, ولم تبَق سوى جماعة قميمة عمى دينيا قد 

 .(72)العربية شذت عن الجماعة, عمما أن قنسرين كانت تقطنيا قبيمة طيء
وفي رواية أخرى أن أبا عبيدة )رضي اهلل عنو( عندما دخل مدينة حاضر حمب, 

 .(73)صالح القبائل العربية التي كانت تسكنيا عمى الجزية, ثم أنيم اعتنقوا اإلسالم بعد ذلك
كما ذكر ابن عساكر أن اسود بن مغراء بن شراحيل شيد اليرموك نصرانيًا ثم اسمم 

 .(74)معو من قومولك بمن بعد ذ
ىذه أمثمة حية عمى إقبال السكان عمى الدخول في اإلسالم, لقد تمتع المسممون 
بأخالقيم السامية الرفيعة وبزىدىم وتواضعيم فرغم ما في ىذه البالد من كنوز من ذىب 

فيم  وفضة وقصور وحدائق ومدن عريقة إال أن ىذه الماديات صغرت في أعين المسممين,
محل إعجاب سكان البالد  كانت فسيم عقيدة إسالمية قوية وقيم ومبادئ عميا,يحممون في أن

 .المفتوحة
, وفي نفس مع الناسوتوضح األمثمة التي ذكرناىا وغيرىا مدى تسامح المسممين 

 عن الوقت تكشف عن الصفات السيئة من غدر وخيانة والتي طبعت سموك الروم, فضالً 
ذل الصحابة )رضي اهلل عنيم( جيودَا دعوية كبيرة, والسيما لقد ب ,االستيانة بأرواح مواطنييم

 .(75)أن أعدادًا كبيرة منيم قد دخمت الشام واستقرت في مدنو دمشق وحمص وبيت المقدس
لقد قام المسممون ببناء مسجد جامع في كل مدينة فتحوىا, لتأدية الفروض الدينية من 

وجل, فالمسجد كان يمثل رمزًا  م وذكر اهلل عزإقامة الصموات الخمس فيو, وقراءة القرآن الكري
, ووسيمة من وسائل الدعوة اإلسالمية, وكذلك عامل ميم في بناء (76)لسيادة اإلسالم في البالد

 .(77)المجتمع اإلسالمي
ومن المساجد التي أقاميا المسممون, مسجد دمشق الجامع, وقد ذكر ابن كثير ان 

وبعد فتح مدينة  .(78)واتخذوا من جانبيا الشرقي مسجدا المسممين اقتسموا نصف كنيسة يوحنا
 .(79)حمب اختط المسممون فييا المسجد المعروف بالغضائري
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أن الخميفة  , وقد ذكر ابن زنجويو(27), والالذقية(21)كذلك اختطت المساجد في طبرية
عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( عندما قدم إلى بيت المقدس وافتتحيا صمحًا, بنى فييا 
مسجدًا, كما كان لمخالفة الراشدة جيودًا دعوية؛ لتعميم الناس أمور دينيم, فالخميفة عمر 

 )رضي اهلل عنو(.
ضاًل عن ذلك فقد , ف(23), إلى بالد الشام لتفقيو أىميا(22)قد أرسل عبد الرحمن بن غنم

وقع عمى عاتق أمراء األمصار تعميم الناس الدين اإلسالمي وتبميغ سنة النبي محمد )صمى 
قامة العدل بين السكان  .(24)اهلل عميو وسمم( وا 

وىكذا تمكن المسممون من حمل ىذه الرسالة السماوية الخاتمة وتبميغيا ألىل بالد 
بعد إن تم القضاء عمى المية, وعم نور اإلسالم ديارىا الشام كافة الذيــن استجابوا لمدعوة اإلس

 .(25)سمطة الروم
كما شيد عصر األمويين إقبال النصارى عمى الدخول في اإلسالم إذ كان لمخميفة 
عمر بن عبد العزيز جيودًا دعوية حيث انو شجع غير المسممين عمى الدخول إلى الدين 

, كما (26)اإلسالمي ومن ذلك انو أعطى لبطريقًا من النصارى ألف دينار يستألفو عمى اإلسالم
نوس بن اصطفانون أبو الزبير مولى مروان بن الحكم والذي كان ذكر ابن عساكر أن أصطفا

 .(27)مسؤواًل عمى خزائــــــن الخاصة لمخميفة ىشام بن عبد الممك قد اسمم عمى يد الخميفة ىشام
 :اللغة العربية -2

تغيرًا جديدًا عمى المغة كما امتدت تأثيرات الفتح اإلسالمي إلى الجانب المغوي, إذ طرأ 
فأصبحت المغة الرئيسية لسكان البالد المفتوحة, وقد تضافرت عوامل عديدة عمى , العربية
امة , أدى بالسكان إلى اإلقبال عمى تعمميا, لكي يتمكنوا من إق, فانتشار اإلسالم(28)انتشارىا

, (31), كان لو أثره, كما أن استقرار القبائل العربية في البالد(29)الصالة وقراءة القران الكريم
سممون قسموا بالد الشام إلى خمس أجناد توزعت بموجبيا القبائل العربية اإلسالمية عمى فالم

 .(37)شق واألردن وفمسطين وحمص وقنسرينالمدن الرئيسية دم
السواحل استيطان لمقبائل كما شيدت المناطق الغربية لبالد الشام والمتمثمة بمدن 

أولت عناية كبيرة بحماية المناطق الحدودية  , إذ يشير البالذري أن الدولة اإلسالميةالعربية
من ىجمات الروم إذ أن الخميفة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان )رضي اهلل عنيم( قد 

رضي اهلل عنو( والتي شممت ترميم . )وجيا تعميماتيم إلى والي الشام معاوية بن أبي سفيان
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ذ المواقيد في الميل وبناء الحصون وشحنيا بالمقاتمين وأقام الحرس عمى المناظر واتخا
قطاع األراضي لمناس بغية بنائياالمساجد و  , وىذا بالتأكيد قد أدى إلى تثبيت الوجود (32)ا 

العربي اإلسالمي, وشيد فترة العصر األموي عمميات مماثمة الستيطان القبائل العربية في 
  .مناطق الثغور شمال بالد الشام

عبد اهلل  , بعد ترميمو عمى يد(33)لمصيصةان ثالثمائة جندي في حصن امنيا إسك
 .(35)ىــ 84اء مسجد لممسممين فيو سنة , مع بن(34)بن عبد الممك بن مروان

, في (36)كما قام الخميفة ىشام بن عبد الممك بوضع قوة عسكرية قواميا خمسين رجالً 
, ومن الطبيعي أن يكون لتمك الجيود الحثيثة أثرىا في تعريب مناطق شمال (37)حصن بغراس

بالد الشام وغربييا وتكوين نواة لممدينة اإلسالمية كما أن تعريب الدواوين في عيد الخميفة عبد 
إلى , إذ أدت دودًا كبيرًا عمى الميدان المغوي, كان ليا مر (38)ىــ 86 – 65الممك بن مروان 

ليونانية في كافة مؤسسات , والى أن تحل بدل المغة ا(39)ي عمى تعممياإقبال الموال
, وساىمت (47)اًل عن كونيا لغة الدين والسياسة, فأصبحت لغة الثقافة واإلدارة فض(41)الخالفة

 .(42)ارىا وسموىا عمى الثقافات األخرىىذه العممية في نشر الثقافة اإلسالمية وازدى
الفاتحون إزاء السكان حبب لغتيم إلى أىل البالد المفتوحة إن التسامح الذي تعامل بو 

ىميتيا في بناء المجتمع , ألالة بيذه المغة والحث عمى تعمميامع عناية الخمفاء والو 
, وىكذا استخدمت المغة العربية في كتابة المؤلفات العممية المختمفة, فيي لغة (43)اإلسالمي

عن المعاني وثراء جم في األلفاظ,  يقة في التعبيرتتمتع بالوضوح والبيان وذات دالالت دق
قوي قد ربط شعوب األمة , والحضارة اإلسالمية وضمت عامل صمة فيي لغة القران الكريم

, فمن الطبيعي أن تسود لغة الفاتحين أرجاء الديار اإلسالمية المترامية (44)اإلسالمية
 األطراف.
 اخلامتة 

دخول جيوش  في الدين اإلسالمي وذلك مع إقبال سكان بالد الشام عمى الدخول -7
, وفتح المدن الشامية كما ىو الحال في دخول أىل قنسرين المسممين ليذه البالد

  .وحمب وأميات المدن في الدين اإلسالمي
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سارت بموازاة استقرار المسممين وانتشار اإلسالم في بالد الشام قيام الدولة العربية  -2
رسال الفقياء والعمماءاإلسالمية ببناء المساجد الجا لتعميم الناس وتفقيييم في  معة وا 

 .الدين
شار المغة العربية في بالد تضافرت العوامل الدينية واالجتماعية والفكرية عمى انت -3

, الن المسمم سوف يؤدي م بين السكان أدى بيم إلى تعمميا, فانتشار اإلسالالشام
, أما العوامل االجتماعية لمغة العربيةالكريم وىذا كمو با الصالة الخمسة ويقرأ القرآن

 .مفتوحة ساعد كذلك اكتسابيم المغةفيو احتكاك المسممين بسكان البالد ال
أما العوامل الفكرية فقد تمثل بتعريب الدواوين في بالد الشام عمى يد الخميفة عبد  -4

ى , االمر الذي حتم عموبة بالمغة العربيةالممك بن مروان إذ أصبحت الدواوين مكت
الموالي تعمميا من اجل الحصول عمى الوظائف والعمل في دواوين ومؤسسات الدولة 

 .العربية اإلسالمية
 
 
 
 

 اهلواهش
, القيسي, أيمن عبد محمد غريب, المظاىر الحضارية التي رافقت حركة الفتح في المغرب واألندلس -7

 .65 , صم 2172, كمية اآلداب, جامعة االنبار, رسالة ماجستير
, مجمة الجامعة دس نموذج لمدعوة بالعمل والقدوة"الفتح العمري لمق"محمود, شفيق جاسر احمد,  -2

 .788 , صىـ7414 ,67 , عاإلسالمية, المدينة المنورة
, الكتب العممية, دار 7 , طىـ, تأريخ األمم والمموك 371, ت ابو جعفر محمد بن جريرالطبري, أ -3

 .478-477 , ص3 , جىـ7417, بيروت
 , عمرو بن غرامة, تح, تأريخ دمشقىــ 577بن الحسن بن ىبة اهلل, ت أبن عساكر, عمي  -4

 .971 , ص2 م, ج 7995العموري, دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, 
 .788 محمود, الفتح العمري لمقدس, ص -5
أألعظمي, دار , الزىد, تح, حبيب الرحمن ىـ787, ت ابن المبارك, عبد اهلل بن واضح المرزوي -6

؛ الذىبي, شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن احمد بن 218 ت, ص الكتب العممية, بيروت, د.
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قين بإشراف الشيخ شعيب , مجموعة محق, تح, سير أعالم النبالءىـ748, ت عثمان بن قايماز
 . 77-76 , ص7 ج م, 7985, مؤسسة الرسالة, بيروت, 3 , طاألرناؤوط

ىـ, الطبقات الكبرى, تح, 231ع الياشمي بالوالء البصري البغدادي, ت , محمد بن منين سعداب -7
 .369 , ص7 م, ج 7991 , دار الكتب العممية, بيروت,7 عبدالقادر عطا, ط

, دراسة نقدية في المرويات , عبدالسالم بن محسن, آل عيسى778 , ص7 ابن المبارك, الزىد, ج -8
نو( وسياستو اإلدارية, رسالة ماجستير, الجامعة الواردة في شخصية عمر بن الخطاب )رضي اهلل ع

 .632 -637 م, ص 2112, , المدينة المنورةاإلسالمية
عبداهلل انيس الطباع وعمر  تح, ىـ, فتوح البمدان,279 ت ابو العباس احمد بن يحيى بن جابر, -9

 .759 م, ص 7987, يروتانيس الطباع, مؤسسة المعارف لمطباعة والنشر, ب
 .759 م. ن, ص -71
, ىـ(, األموال, تح257 ابن زنجويو, أبو احمد حميد بن مخمد بن قتيبة بن عبداهلل الخرساني, )ت -77

 , ج7986, مركز الممك فيصل لمبحوث والدراسات اإلسالمية, السعودية, 7 , طشاكر ذيب فياض
 .479 , ص7

 .747-746 فتوح البمدان, ص -72
 .747-746 م. ن, ص -73
 .72 , ص9 تاريخ دمشق, ج -74
, أبو عمر خميفة بن خياط الميثي ابن خياط؛ 297-296 , ص7 ج ابن سعد, الطبقات الكبرى, -75

 , ص7982 ,, الرياض, دار طيبة2 , ط, أكرم ضياء العمريىـ, الطبقات, تح 241العصفري, ت 
297 - 317. 

 م ص 7995 القاىرة, ,مكتبة الخانجي الخربوطمي, عمي حسني, الحضارة العربية اإلسالمية, -76
295 . 

المصري, جميل عبداهلل محمد, انتشار اإلسالم الفتوحات اإلسالمية زمن الراشدين, مجمة الجامعة  -77
 .712, ص ىـ7419, 82- 87 اإلسالمية, المدينة المنورة, ع

 ,م 7986, دار الفكر, دمشقالبداية والنياية,  ىــ, 774عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي, ت  -78
؛ الكربولي, عبد محمد إبراىيم, الجامع األموي في دمشق وأثره في الحياة السياسية 27 , ص7 ج

 2177 ىـ, رسالة ماجستير, كمية اآلداب جامعة االنبار, 569واإلدارية والفكرية منذ التأسيس حتى 
 .79-78 م, ص

ىـ, بغية الطمب في تاريخ حمب, تح,  661, كمال الدين عمر بن احمد بن محمد, ت ابن العديم -79
 .461 , ص7 , بيروت, د. ت, ج, دار الفكرسييل زكار

 .735 م. ن, ص -21
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 .389 , ص7 األموال, ج -27
عبدالرحمن بن غنم األشعري نزيل فمسطين مختمف في صحبتو, يعده يحيى بن بكير والميث بن  -22

ذكره البغوي وأبو مسير في كبار التابعين, سعد وابن لييعة من الصحابة )رضي اهلل عنيم(, بينما 
 748ىـ؛ الذىبي, شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز, ت  87توفي سنة 

-283 , ص5 , جت تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم, المكتبة التوفيقية, القاىرة, د.ىـ, 
, , تحىـ, تقريب التيذيب 852 ت د بن احمد,احمد بن عمي بن محم ؛ ابن حجر العسقالني,284

 . 348 م, ص 7986, دار الرشيد, سوريا, 7 محمد عوامة, ط
؛ الفسوي, يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي, ت 317 , ص7ابن سعد, الطبقات الكبرى, ج  -23

 , ص2 م, ج 7987 , أكرم ضياء العمري, مؤسسة الرسالة, بيروت,, تحىـ, المعرفة والتاريخ 277
 .283 , ص5 ؛ الذىبي, تاريخ اإلسالم, ج319

, تح, محمد بن طاىر 371 صحيح تاريخ الطبري, ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري, ت -24
, دار ابن كثير, 7 البرزنجي, إشراف, محمد صبحي حسن حالق, الشيخ يحيى إبراىيم اليحيى, ط

 .298-297 , ص3 م, مج 7988دمشق, بيروت, 
, ص ىـ 7474 , مكتبة العبيكان, المدينة المنورة,, عصر الخالفة الراشدةأكرم ضياءالعمري,  -25

331. 
؛ الصالبي, عمي محمد, الدولة األموية عوامل 271 , ص5 , الطبقات الكبرى, جابن سعد -26

 .317 , ص2 م, مج 2115, دار المعرفة, بيروت 7 االزدىار وتداعيات االنييار, ط
 .775ص , 9 تاريخ دمشق, ج -27
الراوي, ثابت إسماعيل, تاريخ الدولة العربية, خالفة الراشدين واألمويين, مطبعة اإلرشاد بغداد,  -28

  . 68 م, ص 7976
 , صالفقي, عصام الدين عبدالرؤوف, معالم التأريخ اإلسالمي, دار الفكر العربي, القاىرة, د. ت -29

716 . 
 .716 ألفقي, معالم التأريخ اإلسالمي, ص؛ 68 الراوي, تأريخ الدولة العربية, ص -31
 .  68 ؛ الراوي, تأريخ الدولة العربية, ص775 البالذري, فتوح البمدان, ص -37
تأريخ مدينة صيدا في العصر اإلسالمي, مؤسسة  ؛ سالم,775 البالذري, فتوح البمدان, ص -32

 ,البارودي , نيال خميل,ألشرابي؛ 58 – 57 , صم 7986الجامعة لمطباعة والنشر, اإلسكندرية, 
 . 98 – 97, ص م 2171 عمان, دار الفكر. ,7 ط , تأريخ الخالفة األموية,ىديل يوسف

: ثغور من ثغور الشام ويقسم إلى مدينتين المصيصة وكفربيا ويصب فييا نير جيجان. المصيصة -33
, صورة األرض, ىـ 367, ت بعد سنة الموصميأبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي  ابن حوقل,

؛ البكري, أبو عبيد اهلل بن عبد العزيز بن 783 , ص7 , جم 7938ليدن دار صادر, بيروت 
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, عالم الكتاب, 3 ىــ, معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع, ط 487محمد األندلسي, ت 
 .  7235 , ص4 ىـ, ج 7413بيروت, 

, نشا بدمشق, وقد عيد إليو ىــ 61في حدود سنة  , ولدعبد اهلل بن عبد الممك بن مروان بن الحكم -34
ىــ, ثم عين  84والدة قيادة عدة غزوات إلى بالد الروم, تمكن في أحداىا في فتح المصيصة سنة 

ىــ. الذىبي, تأريخ  711ىــ, توفي سنة  91ىــ واستمر بمنصبو حتى سنة  85واليًا عمى مصر سنة 
يوسف بن عبد اهلل الظاىري الحنفي أبو المحاسن ؛ ابن تغري بردي, 424 , ص6 اإلسالم, ج

متأليف ىـ, النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة, المؤسسة المصرية ل 874جمال الدين, ت 
 . 277 – 271 , ص7 ىــ, ج 7383, القاىرة, والترجمة والطباعة والنشر

 .226 – 225 البالذري, فتوح البمدان, ص -35
 .228 – 227 البمدان, صالبالذري, فتوح  -36
, ويطل عمى ينو وبين إنطاكية اثنا عشر ميالً في لحف جبل المكام ب حصن بغراس: ىو حصن يقع -37

ىــ, المسالك والممالك )الكتاب  381, ت , الحسن بن احمد ألعزيزيمدينة طرطوس, الميمبي
؛ ابن عبدالحق البغدادي, عبدالمؤمن 89 م, ص 2115, دمشق, , تح, تيسير محمد خمفألعزيزي(

 7 ىـ(, مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع, ط 793 بن عبدالحق بن شمائل القطيعي, )ت
    .219 , ص7 , جىـ 7472 ,, بيروتدار الجيل

ىـ, تاريخ خميفة بن  241ابن خياط, أبو عمرو خميفة بن خياط الشيباني البصري, ت  ابن خياط, -38
 , صىـ 7379, , بيروت, دار القمم, دمشق, مؤسسة الرسالة2 , تح, أكرم ضياء العمري, ططخيا

 ؛ ألفقي, معالم التأريخ اإلسالمي, ص327- 321 , ص22 ؛ ابن عساكر, تأريخ دمشق, ج299
716. 

 . 748 م, ص 7988الدوري, عبد العزيز, النظم اإلسالمية, بيت الحكمة, بغداد,  -39
 . 748 معالم التأريخ اإلسالمي, ص ألفقي -41
 . 748 الدوري, النظم اإلسالمية, ص -47
, دار المعرفة, 7 الصالبي, عمي محمد, الدولة األموية عوامل االزدىار وتداعيات االنييار, ط -42

 . 665 – 664 , ص7 م, مج 2115بيروت, 
 .69 القيسي, المظاىر الحضارية, ص -43
لمحات من تأريخ الحضارة العربية اإلسالمية, دار الجيل لمطباعة, مصر,  الدفاع, عمي عبد اهلل, -44

 . 716 – 715 م, ص 7987
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 قائوة املصادر واملراجع
 : املصادراواًل

 ىــ. 487, ت اهلل بن عبدالعزيز محمد األندلسيالبكري, عبد
 م. 2113, عالم الكتاب, بيروت, 3 معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع, ط .7

 ىـ. 279البالذري, أبو العباس احمد بن يحيى بن جابر, ت 
, عبداهلل بن أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع, مؤسسة المعارف لمطباعة والنشر , تحفتوح البمدان .2

 م. 7987والتوزيع, بيروت, 
 .ىــ 874, ت ابن تغري بردي, يوسف بن عبداهلل الظاىري الحنفي ابو المحاسن جمال الدين االتابكي

النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة, المؤسسة المصرية لمتأليف والترجمة والطباعة والنشر,  .3
 ىــ. 7383القاىرة, 

 ىــ.  852ابن حجر العسقالني, احمد بن عمي بن محمد بن احمد, ت 
 م. 7986, دار الرشيد, سوريا, 7 , محمد عوامة, ط, تحتقريب التيذيب .4

 ىــ. 367, ت بعد سنة حمد بن حوقل البغدادي الموصميم مابن حوقل, أبو القاس
 م. 7938, ليدن, دار صادر, بيروت, صورة األرض .5

 .ىــ 241, ت مر خميفة بن خياط الميثي العصفريابن خياط, أبو ع
, دار القمم, دمشق مؤسسة الرسالة, بيروت, 2 , تح, اكرم ضياء العمري, طتأريخ خميفة بن خياط .6

 ىــ. 7379
 م. 7982, , الرياض, دار طيبة2 تح, أكرم ضياء العمري, طالطبقات,  .7

 ىــ. 748الذىبي, محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز, ت 
 ت تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم, المكتبة التوفيقية, القاىرة, د. .8
مؤسسة , 3 سير أعالم النبالء, تح, مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب االرناوؤط, ط .9

 م. 7985الرسالة, بيروت, 
 ىــ. 257ابن زنجويو, أبو احمد حميد بن مخمد بن قتيبو بن عبداهلل الخراساني, ت 

, مركز الممك فيصل لمبحوث والدراسات اإلسالمية, الرياض, 7 األموال, تح, شاكر ذياب فياض, ط .71
 م. 7986

 ىــ. 231 , تالياشمي بالوالء البصري البغداديابن سعد, محمد بن منيع 
 م. 7991, دار الكتب العممية, بيروت, 7 , ط, تح, عبدالقادر عطاالطبقات الكبرى .77

 ىــ. 371الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير, ت 
 ىــ.  7417, دار الكتب العممية, بيروت, 7 تأريخ األمم والمموك, ط .72

 .ىــ 793, ت ابن عبدالحق البغدادي, عبد المؤمن بن عبدالحق بن شمائل القطيعي
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 ىــ.  7472, دار الجيل, بيروت, 7 مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع, ط .73
 ىــ. 661, ت كمال الدين عمر بن احمد بن محمد ,ابن العديم

 ت. بغية الطمب في تأريخ حمب, تح, سييل زكار, دار الفكر, بيروت, د. .74
 ىــ. 577ابن عساكر, عمي بن الحسن بن ىبة اهلل, ت 

 .7995تأريخ دمشق, تح, عمرو بن عزامة العموري, دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع, بيروت,   .75
 .ىــ 277, ت , يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسيالفسوي 

 .م 7987 المعرفة والتأريخ, تح, أكرم ضياء العمري, مؤسسة الرسالة, بيروت, .76
 ىــ . 774ابن كثير, عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي, ت 

 م. 7986, دمشق, , دار الفكرالبداية والنياية .77
 .ىــ 787, ت ابن المبارك, عبداهلل بن واضح المروزي

 ت. , د., بيروتالزىد, تح, حبيب الرحمن االعظمي, دار الكتب العممية .78
 ىــ.  381الميمبي, الحسن بن احمد ألعزيزي, ت 

  .م 2115 دمشق, حمد خمف,المسالك والممالك )الكتاب العزيزي(, تح, تيسير م .79
 ثانيًا: املراجع احلديثة

 , عمي حسني.الخربوطمي
 م. 7995, , مكتبة الخانجي2 الحضارة العربية اإلسالمية, ط .7
 , عمي عبداهلل.الدفاع
 م. 7987, مصر, تأريخ الحضارة العربية اإلسالمية, دار الجيل لمطباعةلمحات من  .2

 الدوري, عبدالعزيز.
 م. 7988, بغداد, ةبيت الحكم, النظم اإلسالمية .3
 ., ثابت إسماعيلالراوي
 .م 7976تأريخ الدولة اإلسالمية, خالفة الراشدين واألمويين, مطبعة اإلرشاد, بغداد,  .4

 .سالم, عبدالعزيز
 .م 7986, اإلسكندرية, الجامعة لمطباعة والنشريخ مدينة صيدا في العصر اإلسالمي, مؤسسة تأر  .5
 .رودي, ىديل يوسفنيال خميل, البا, ألشرابي
 .م 2171, , عمان, دار الفكر7 تأريخ الخالفة األموية, ط .6
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