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 األثز السياسي والفكزي لنساء البيج األيىبي يف بالد الشام وهصز
 هظهز عبذ علي جاسن اجلغيفي. د.م.أ

 كليت الرتبيت للعلىم اإلنسانيت  –جاهعت األنبار 
 املسخخلص

لنساء البيت األيوبي في بالد الشاـ ومصر، إذ  تناوؿ البحث األثر السياسي والفكري
، لما لعبتو تمؾ يخ اإلسالمي مف الموضوعات الميمةتعد دراسة الشخصيات في التار 

، السيما نساء لفكرية لمدولة العربية اإلسالميةالشخصيات مف دور ميـ في الحياة السياسية وا
، فقد كاف لمنساء دورًا ختمؼ أقاليمياد اإلسالمية وفي مالسالطيف واألمراء الذيف حكموا البال

سيامًا رائدًا في مجريات الحياة مف خالؿ مشار  ، إذ كاتيف في مختمؼ مناحي تمؾ الحياةبارزًا وا 
، ونظرًا لما لتمؾ االنجازات واألعماؿ مف ات كبيرة وأعماؿ جميمة يفتخر بياكاف ليف انجاز 
رًا لما شكمتو أدوار تمؾ النساء مف أىمية ؛ نظيارنا لدراسة نساء البيت األيوبيأىمية جاء اخت

ف لـ ينصؼ التاريخ انجازاتيف إال بذكر إشارات لبعضيف سواء بالنسبة لحياتيف الشخصي ة وا 
، ت بذكر أدوار نساء البيت األيوبي، كما لـ توجد دراسة انفردأو في أثرىف السياسي أو الفكري

( لبيت األيوبي في بالد الشاـ ومصرا األثر السياسي والفكري لنساءفجاء بحثنا الموسوـ )
ليبيف األدوار التي لعبتيا نساء البيت األيوبي سواء كانت مف ىي أيوبية النسب أو مف ىي 

 زوجة أحد السالطيف أو األمراء األيوبييف.
اعيًا التتابع التاريخي اعتمد الباحث المنيج التاريخي العممي في معالجة الموضوع مر 

، متوخيًا الدقة في لروايات التاريخيةاألسموب العممي في التعامؿ مع ا، ومنتيجًا في البحث
، محاواًل األخذ مف الروايات صحت عف أدوار نساء البيت األيوبيتدويف الروايات التي أف

 .ف تأثير عمى صدؽ الرواية مف عدمواألقرب إلى الحدث التاريخي زمانًا ومكانًا لما لو م
اجيت الباحث مشكمة قمة المعمومات التي تكممت أما عمى صعيد الصعوبات فقد و 

عنيا المصادر، إذ لـ تعف تمؾ المصادر ولـ توؿ األىمية الكبيرة لإلنجازات الميمة التي 
قدمتيا تمؾ النساء الجميالت والتي كاف ليف الدور الكبير في تمشية أمور الحكـ ولعبت أدوارًا 

كة العممية في دورىف في  تنشيط الحر  ، فضاًل عفاسية ميمة وفي حقبة تاريخية حرجةسي
، إال أنو عمى قمتيا تدلؿ عف أىميتيا وتجعمنا نكبر تمؾ زمانيف، فجاءت المعمومات قميمة جداً 

 . ونقؼ أماميا وقفة احتراـ وافتخاراالنجازات 
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، تناولت في المبحث األوؿ السيرة الذاتية لنساء اء البحث مقسمًا عمى ثالثة مباحثج
، إذ تمت اإلشارة إلى سيرة تمؾ أثر البعض منيف السياسي في الحكـي وجانبًا مف البيت األيوب

اطيف السياسي والفكري في النساء وحياتيف الشخصية مما لو تأثير كبير انعكس عمى نش
، أما المبحث الثاني فقد تـ التطرؽ فيو إلى أثر تمؾ النساء الفكري مف خالؿ إنشاء المجتمع

تي درَّس فييا مف خيرة عمماء العالـ اإلسالمي والتي أسيمت في رفد المدارس التعميمية ال
، في حيف عالجت في المبحث الثالث أثر نساء البيت لمجتمع اإلسالمي بنتاج عممي واسعا

، التي كاف ليا أثر بط والترب كجزء مف نشاطيف الفكرياأليوبي في إنشاء الخانقاىات والر 
، وختـ الخدمات لممجتمع اإلسالمي آنذاؾ والعبادة وتقديـ كبير إلى جانب المدارس في التعميـ

صادر األولية ذات ، وثبت بالمـ النتائج التي توصؿ إلييا البحثالبحث بخاتمة تضمنت أى
، آمؿ أف أكوف قد وفقت في إبراز جانب ميـ مف جوانب األمة اإلسالمية الصمة بالموضوع

رث ا  .األيوبيلعصر وانجازاتيا الحضارية في البحث في تراث وا 
The Political and Intellectual Impact of the women of the Ayoubi 

House in the Levant and Egypt 
Asst. Prof. Dr. Mudhir Abd Ali Aljughaifi 

Al- Anbar University - College of Education For Humanity Sciences  

Abstract 

The research tackles the political and intellectual impact of  the women of 
the Ayoubi Home  in the Levant and Egypt. The study of the characters in the 
Islamic history is considered of important issues, for the important role these 
characters played in the political and intellectual life of Arab Islamic state, 
especially women of sultans and princes who ruled the Islamic countries in 
various territories. The women had a prominent role and contribution in the course 
of Life through their participations in various aspects of that life. They had great 
achievements which could be proud of. The importance of these achievements 
and business was the reason behind the selection for this study of the women of 
the Ayoubi House. This is because of the important roles the women played, 
although history did not do justice to their achievements but only mentioned few 
signals for some of these achievements, both in the women's personal lives or in 
their political or intellectual impact. In addition, there were no study specialized in 
mentioning the roles of the women of the Ayoubi House, thus, our research is 
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marked The Political and Intellectual impact of the women of the Ayoubi House in 
the Levant and Egypt to show the roles played by the women of the Ayoubi 
House, whether from the Ayoubian descent, or is wives of one of the Ayoubian 
sultans or princes.   

The research adopted the scholar historical approach in the treatment of 
the subject taking into account the historical sequence in the search, and pursuing 
the scientific method of dealing with historical narrations. It envisaged the 
accuracy in identifying the narrations that expressed the roles of the women of the 
Ayoubi House, trying to take the closest narrations to the historical event in time 
and place because this has an important impact on the sincerity of the narration.  

As for the difficulties, the researcher has faced the problem of lack of 
information presented in the references. These references did not mean and did 
not pay great importance to the achievements made by those honorable women 
who had a big role in running the governmental affairs and who played important 
political roles in a critical historical era, as well as they had a role in the 
energizing the scientific movement in their days. The information was too limited, 
despite of its littleness,  the information demonstrates their importance and makes 
us respect those achievements and be proud of them.  

The study is divided into three sections, in the first section, I tackled the 
biography of the women  of the Ayoubi house and also discussed a part of the 
political impact of  many of these women in the governance. I presented some 
reference to the biography and personal lives of these women, and this has a 
significant impact reflected on the political and intellectual activities in the 
community. The second section dealt with the intellectual impact of these women 
through creating the educational schools where the finest scholars of the Islamic 
world had taught. These schools had contributed in raising the Muslim community 
with scientific and wide results of knowledge. I treated in the third section the 
impact of  the women of the Ayoubi House in establishing Khanqahat, Al-Robet 
and AL-Torab (places and institutions for education and worship) as part of their 
intellectual activities. These institutions with other schools had a significant impact 
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in education and worship and also in presenting services for the Islamic 
community at that time. The research is ended with a conclusion included the 
most important findings of the research, presenting the primary references 
relevant. I hope I have been able to highlight an important aspect of the Islamic 
nation and its civilizational achievements in the research of the heritage and 
legacy of the Ayoubian period.  

 :دقذهتامل
 الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف سيدنا محمد

( وعمى آؿ بيتو الطيبيف الطاىريف وصحابتو الغر المياميف ومف سار عمى نيجيـ واقتفى )
 ، أما بعد: إلى يـو الديف أثرىـ

لما لعبتو تمؾ تعد دراسة الشخصيات في التاريخ اإلسالمي مف الموضوعات الميمة، 
الشخصيات مف دور ميـ في الحياة السياسية والفكرية لمدولة العربية اإلسالمية، السيما نساء 

الذيف حكموا البالد اإلسالمية وفي مختمؼ أقاليميا، فقد كاف لمنساء دورًا  واألمراء السالطيف
سيامًا رائدًا في مجريات الحياة مف خالؿ مشاركاتيف في مختمؼ م ناحي تمؾ الحياة، إذ بارزًا وا 

كبيرة وأعماؿ جميمة يفتخر بيا، ونظرًا لما شكمتو تمؾ االنجازات واألعماؿ  تانجازاكاف ليف 
مف أىمية لممسمميف استرعت انتباه الدارسيف وفي مختمؼ الحقب اإلسالمية، وعمى الرغـ مف 

 تبايف ذلؾ الدور وتمؾ االنجازات مف عصر آلخر. 
ء البيت األيوبي؛ نظرًا لما شكمتو أدوار تمؾ النساء مف أىمية جاء اختيارنا لدراسة نسا

ف لـ إال بذكر إشارات لبعضيف سواء بالنسبة لحياتيف الشخصية  تيفينصؼ التاريخ انجازا وا 
أو في أثرىف السياسي أو الفكري، كما لـ توجد دراسة انفردت بذكر أدوار نساء البيت األيوبي، 

سياسي والفكري لنساء البيت األيوبي في بالد الشاـ ومصر( فجاء بحثنا الموسوـ )األثر ال
األدوار التي لعبتيا نساء البيت األيوبي سواء كانت مف ىي أيوبية النسب أو مف ىي  ليبيف

 .زوجة أحد السالطيف أو األمراء األيوبييف
اعتمد الباحث المنيج التاريخي العممي في معالجة الموضوع مراعيًا التتابع التاريخي 
في البحث، ومنتيجًا األسموب العممي في التعامؿ مع الروايات التاريخية، متوخيًا الدقة في 

دوار نساء البيت األيوبي، محاواًل األخذ مف الروايات أتدويف الروايات التي أفصحت عف 
 األقرب إلى الحدث التاريخي زمانًا ومكانًا لما لو مف تأثير عمى صدؽ الرواية مف عدمو.
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صعيد الصعوبات فقد واجيت الباحث مشكمة قمة المعمومات التي تكممت أما عمى 
عنيا المصادر، إذ لـ تعف تمؾ المصادر ولـ توؿ األىمية الكبيرة لإلنجازات الميمة التي 
قدمتيا تمؾ النساء الجميالت والتي كاف ليف الدور الكبير في تمشية أمور الحكـ ولعبت أدوارًا 

تنشيط الحركة العممية في  ورىف في، فضاًل عف ديخية حرجةاسية ميمة وفي حقبة تار سي
زمانيف، فجاءت المعمومات قميمة جدًا، إال أنو عمى قمتيا تدلؿ عف أىميتيا وتجعمنا نكبر تمؾ 

 االنجازات ونقؼ أماميا وقفة احتراـ وافتخار. 
لنساء جاء البحث مقسمًا عمى ثالثة مباحث، تناوؿ المبحث األوؿ السيرة الذاتية 

البيت األيوبي وجانبًا مف أثر البعض منيف السياسي في الحكـ، إذ تمت اإلشارة إلى سيرة تمؾ 
النساء وحياتيف الشخصية مما لو تأثير كبير انعكس عمى نشاطيف السياسي والفكري في 
المجتمع، أما المبحث الثاني فقد تـ التطرؽ فيو إلى أثر تمؾ النساء الفكري مف خالؿ إنشاء 

مدارس التعميمية التي درَّس فييا مف خيرة عمماء العالـ اإلسالمي والتي أسيمت في رفد ال
، في حيف عالج المبحث الثالث أثر نساء البيت األيوبي بنتاج عممي واسع المجتمع اإلسالمي

في إنشاء الخانقاىات والربط والترب كجزء مف نشاطيف الفكري، التي كاف ليا أثر كبير إلى 
وختـ البحث ، الخدمات لممجتمع اإلسالمي آنذاؾارس في التعميـ والعبادة وتقديـ جانب المد

بخاتمة تضمنت أىـ النتائج التي توصؿ إلييا البحث، وثبت بالمصادر األولية ذات الصمة 
بالموضوع، آمؿ أف أكوف قد وفقت في إبراز جانب ميـ مف جوانب األمة اإلسالمية وانجازاتيا 

رث العصر األيوبي.الحضارية في البحث   في تراث وا 
 املبحث األول: السرية الذاحيت لنساء البيج األيىبي وأثزهن السياسي

تشكؿ دراسة الحياة الشخصية لمشخصيات اإلسالمية جانبًا ميمًا في التعرؼ عمى 
مف خالليا يمكف معرفة أف ، إذ ا تمؾ الشخصيات في الحياة العامةاألدوار التي لعبتي
الت وصفات والتوجو الذي اتصفت ف كؿ شخصية وما امتازت بو مف مؤىمعمومات ميمة ع

 ، وما أسيمت بو بعض الشخصيات في الجانب السياسي ومعينًا ثرًا في معرفة األثر الفكريبو
 :ز الشخصيات موضوع البحث والدراسة، وفيما يأتي أبر لتمؾ الشخصيات

 عصؿة الدون خاتون : -1

، زوجة السمطاف صالح الديف تزوجيا (1)أنرعصمة الديف خاتوف بنت معيف الديف 
وكانت مقيمة بالقمعة،  ،(3)وكانت قبمو زوجة نور الديف محمود (6)ـ 1176 ىػ/ 576سنة 
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العقد  (5)، وحضر القاضي ابف عصروف(4)وولي تزويجيا منو أخوىا األمير سعد الديف بف أنر
، ثـ سافر إلى مصر بعد بعدىاوالتي ومف معو مف العدوؿ، وبات الناصر عندىا تمؾ الميمة 

، متمسكة مف الديف العروة الوثقى وليا أمر (7)مف أعؼ النساء وأكرميف وأحزميف ،(6)يوميف
دارات ، تعرؼ (9)، وليا صدقات كثيرة وبر عظيـ(8)نافذ ومعروؼ وصدقات ورواتب لمفقراء وا 

ودفنت بتربتيا ، (11)ـ 1185 ىػ/ 581 في شير رجب سنة توفيت، (12)بالخاتوف الِعصميَّة
، أصبحت فيما بعد (14)، ومنارتيا كميا حجرتجاه قبة جركس، (13)عمى نير بردى (16)بقاسيوف

 ،فتزايد مرضو (16)، بمغ السمطاف وفاتيا وىو مريض بحراف(15)داخؿ الجامع الجديد بالصالحية
 . (17)وحزف عمييا وتأسؼ

إال شذرات تاريخية تؤكد أما فيما يخص أثرىا السياسي فمـ تسعفنا المصادر التاريخية 
أف ليا كممة نافذة ومشاركة سياسية، إذ ذكر النعيمي أف صالح الديف األيوبي في مدة حكمو 

 . (18)()كاف يصدر عف رأييا
 دت الشام:  -2

، أخت السمطاف صالح بف شادي ست الشاـ خاتوف بنت األمير نجـ الديف أيوب
، تزوجيا ابف عميا األمير ناصر الديف محمد بف (62)، سيدة الممكات في عصرىا(19)الديف

، وكانت قد (66)، وىي أـ حساـ الديف محمد بف عمر بف الجيفصاحب حمص (61)شيركوه
، كانت عاقمة كثيرة المعروؼ والبر (63)تزوجتو بعد أبي ابنيا حساـ الديف عمر بف الجيف

حسانًا إلى الفقراء والمح(64)والصدقات تاجيف، تعمؿ في كؿ سنة ، ومف أكثر النساء صدقة وا 
في دارىا بألوؼ مف الذىب أشربة وأدوية وعقاقير وما يحتاج إليو مف ذلؾ وتفرقو عمى 

، وكانت امرأة عظيمة القدر مف ممجأ كؿ قاصد في حاجة إلى الدولة، كاف بابيا (65)الناس
عظيمة وصدقات جسيمة وصالت  بيت الماؿ والرياسة التامة والسيادة العامة مع ديانة

، وليا مف أوقافًا كثيرة عامرة ، وقفت عمى المدرستيف التي أنشأتيا(66)، وصموات متقبمةمتصمة
، وسائر مموؾ بني أيوب إما إخوتيا أو بنو ة مموؾ، وىي شقيقة المعظـ توراف شاهالمحاـر عد

، وكاف ليا نيؼ وثالثوف محرمًا مف اخادمي (68)، وكاف كافور الحسامي(67)إخوتيا وأوالدىـ
 . (32)، اتيميا الممؾ المعظـ أف عندىا مف الجواىر ما ال يحصى قيمتو(69)ؾ سوى أوالدىـالممو 

 (36)جاء وكيميا ابف الشيرجي (31)ولما مرضت في دارىا التي جعمتيا بعدىا مدرسة
معو أربعيف عداًل مف  ، فأخذ، وطمبو إلييا بدارىاالديف بف الزكي يإلى قاضي القضاة زك
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، أنيا أوقفت أمالكيا عمى مدرستيا، ووجوه البر وأنواع القربات عمييا، فشيدوا أعياف دمشؽ
، وأسندت وصيتيا وأبرأت جوارييا وخدميا ووكالءىا ،دارىا مدرسة ووقفت عمييا وقوفاً  وجعمت

، في دارىا (34)ـ 1619ىػ/ 616، توفيت في سادس عشر ذي القعدة مف سنة (33)إلى القاضي
، وكانت يا إلى تربتيا بالشامية البرانية، ونقمت منالجوانية التي جعمتيا مدرسة، وىي الشامية

، ومدفوف عندىا شقيقيا المعظـ توراف شاه صاحب اليمف، في القبر القبمي (35)جنازتيا حافمة
، بف أسد الديف شيركوهمف الثالثة، وفي األوسط منيا زوجيا وابف عميا ناصر الديف محمد 

، ويقاؿ لمتربة الثالث، وىو الذي يمي مكاف الدرس حساـ الديف عمر في القبر وىي وابنيا
، وكاف ابف الشيرجي، يمي ديواف الخاتوف ست الشاـ وفوضت إليو أمر (36)والمدرسة الحسامية

 .(37)أوقافيا
 ضقػة خاتون: -3

، مولدىا سنة (38)ضيفة خاتوف، ابنة الممؾ العادؿ سيؼ الديف أبى بكر ابف أيوب
، (42)ولما ولدت كاف عند أبييا ضيؼ فسماىا أبوىا ضيفة، (39)ـ بقمعة حمب 1185 ىػ/ 581

 ، عندما أرسؿ الممؾ الظاىر(41)ـ 1616 ىػ/ 629تزوجيا الممؾ الظاىر صاحب حمب سنة 
، القاضي بياء الديف بف شداد إلى الممؾ العادؿ، فاستعطؼ خاطره ـ 1611 ىػ/ 628سنة 

ما كاف بينيما مف الخالؼ وخطب ابنتو ضيفة خاتوف، فزوجيا مف الممؾ الظاىر، وزاؿ 
 ، وكاف العقد بدمشؽ بوكيميف عمى خمسيف ألؼ دينار، وبعثت إلى حمب، واحتفؿ(46)وتصافيا
مع شمس الديف بف إلى حمب  خرجت مف مصرإذ ، (43)الظاىر لممتقاىا بالنفائس الممؾ

بعد ذلؾ التنبي، والتقاىا الممؾ الظاىر بالقاضي بياء الديف مف دمشؽ، ثـ بالعساكر الحمبية 
واحتفؿ في المقاء، وبالغ في العطاء، ووصمت إلى حمب في النصؼ مف  (44)بتؿ السمطاف

، وخمسيف بغاًل، ، وكاف جيازىا عمى ثالثمائة جمؿ(45)ـ 1616 ىػ/ 629المحـر مف سنة 
، وقدـ ليا خمس عقود الظاىر مشى ليا خطوات الممؾ ، فمما ُأدخمت عمىومعيا مائتا جارية

 .(46)، وكاف عرسًا مشيوداً ثالثمائة ألؼ وخمسوف ألؼ درىـ، وأشياء نفيسةيا جوىر، قيمت
 ، مف ابنة عمو الخاتوف ضيفة خاتوف سنة(47)مممؾ الظاىر ولده الممؾ العزيزوولد ل

، وبقيت (49)، فضربت البشائر، وزينت مدينة حمب، وعقدت القباب(48)ـ 1613 ىػ/ 612
يبؽ صنؼ مف أصناؼ الناس إال فاض  حمب شيريف مزينة، والناس في أكؿ وشرب، ولـ

، وسير إلى المدارس والخوانؽ الغنـ والذىب، وأمرىـ عمييـ السمطاف النعـ، ووصميـ باإلحساف
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فممؾ حمب ابنيا ، ـ 1616 ىػ/ 613مات عنيا الممؾ الظاىر سنة ، (52)أف يعمموا الوالئـ
، إذ ة خاتوف سياسياً ضيف ، وىنا يبرز أثر(51)، وكاف عمره ثالث سنيفالممؾ العزيز محمد

 1636 ىػ/ 634، وعندما توفي العزيز محمد سنة (56)دبرت ابنيا إلى أف كبر وطالت أيامو
، ممكت حمب ضيفة خاتوف حمب إلى أف كبر الممؾ الناصر يوسؼ ابف العزيز (53)ـ

وليذا سكت الممؾ ، (55)إلى أف بمغ عمر ابف ابنيا ، ودبرت الممؾ أحسف تدبير(54)محمد
 .(56)ىذا اإلجراء؛ ألف ضيفة خاتوف أختو الكامؿ عمى

كانت ضيفة خاتوف ممكة جميمة عاقمة، تصرفت في الممؾ تصرؼ السالطيف، وقامت 
، (57)، وحذلقة، وعقؿة، وبذؿ، وصدقة، وشفقأتـ نيوض بعدؿ بو أحسف قياـ، ونيضت بو

، كاف عمر الممؾ (59)، مدة ممكيا نحو ست سنيف(58)وكانت مف أصحاب الرأي والكماؿ
الناصر لما أفضى إليو الممؾ بعد وفاة والده نحو سبع سنيف، وقاـ بتدبير مممكتو مع جدتو 

 (61)واألمير عز الديف عمر بف مجمي (62)ضيفة خاتوف األمير شمس الديف لؤلؤ األميني
في  (63)ويحضر معيـ جماؿ الدولة إقباؿ الخاتوني (66)ووزير الدولة جماؿ الديف القفطي

توف وعرفيا ما أييـ عمى شيء دخؿ جماؿ الدولة إلى الصاحبة ضيفة خاالمشورة فإذا اتفؽ ر 
 .     (64)، فكانت األمور منوطة بيا والمرجع إلييااتفؽ الجماعة عميو

ولما تقررت ىذه القواعد توجو القاضي زيف الديف ابف األستاذ وبدر الديف بدر بف أبي 
  (66)الممؾ العزيز وزرديتو (65)غندالييجاء رسوليف إلى الممؾ الكامؿ واستصحبا معيما كزا

 .   (67)وخوذتو ومركوبو
فمما وصال إلى الديار المصرية واجتمعا بالممؾ الكامؿ وأديا الرسالة وأحضرا ما 
معيما أظير األلـ والحزف وقصر في إكراميما وعطائيما وحمؼ لمممؾ الناصر عمى الوجو 

مة الممؾ الصالح أحمد بف الممؾ الذي اقترح عميو وخاطب الرسوليف بما يشير بو مف تقد
  .(68)الظاىر عمى العسكر وأف يقوـ بتربية ابف أخيو الممؾ الناصر

، ذلؾ لـ تره صواباً  فمما رجع الرسوالف إلى حمب وأنييا إلى الصاحبة ضيفة خاتوف
، ثـ بعد مدة يسيرة سير الممؾ الكامؿ خمعة لمممؾ الجماعة القائموف بترتيب الدولة وكذلؾ

بغير مركوب وسير عدة خمع ألمراء الدولة وسير مع رسوؿ آخر خمعة لمممؾ الصالح الناصر 
رت الصاحبة وأرباب الدولة عمى أف يمضي بالخمعة إليو فاستشع (69)أحمد صاحب عيف تاب

، فاتفؽ رأي مف أخييا الممؾ الكامؿ بسبب ذلؾ ، وحصؿ عند الصاحبة وحشةمف ذلؾ
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حد مف األمراء معة الممؾ الكامؿ ولـ يخمع عمى أالجماعة عمى أف يمبس الممؾ الناصر خ
، ورد الرسوؿ الوارد إلى الممؾ الصالح بخمعتو ولـ يمكنوه مف الوصوؿ شيء مما سير إلييـ

، وكاف عالء الديف عمي بف أبي (72)إليو واستحكمت الوحشة في قموبيـ مف الممؾ الكامؿ
قباؿ بف عبد اهلل الحبشي (71)الئيةالرجاء عمى ديواف الممكة ضيفة خاتوف منشأ المدرسة الع ، وا 

 .(76)خادميا
 ىػ/ 636أبرز جيودىا أثناء مدة حكميا أنو في سنة  مما ىو جدير بالذكر أفو 
، وكاف قد طالت مدة ـ رحؿ عسكر حمب المحاصر لحماة بعد مولد الممؾ األفضؿ 1638

عنيا، فرحموا، ، وضجروا فتقدمت إلييـ ضيفة خاتوف صاحبة حمب بالرحيؿ ياحصارىـ ل
وضاؽ األمر عمى الممؾ المظفر في ىذا الحصار، وأنفؽ فيو أموااًل كثيرة، واستمرت المعرة 

 .(73)في يد الحمبييف
ابف الممؾ العادؿ  (74)نزؿ الممؾ الحافظ أرسالف شاه ـ 1642 ىػ/ 638وفي سنة 

سمـ ، وسمميما إلى أختو ضيفة خاتوف صاحبة حمب، وت(76)، وبالس(75)جعبر تيعف قمع
وبالدًا معيا تساوي ما نزؿ عنو، وكاف سبب ذلؾ أف الممؾ الحافظ  (77)عوض ذلؾ عزاز

أصابو فالج، وخشي مف أوالده، وتغمبيـ عميو ففعؿ ذلؾ؛ ألنو كاف ببالد قريبة إلى حمب ال 
  .(78)وطمب القرب مف حمب ليأمنيـيمكنيـ التعرض إليو 

ـ توفيت  1646 ىػ/ 642مف جمادى األولى سنة  في الحادي عشروفي ليمة الجمعة 
فاستقؿ ابف ابنيا الممؾ الناصر بالسمطنة وأشيد عمى نفسو بالبموغ  (79)الصاحبة ضيفة خاتوف

ولو نحو ثالث عشرة سنة وأمر ونيى وقطع ووصؿ وجمس في دار العدؿ واإلشارة لألمير 
قاضي األكـر جماؿ الديف شمس الديف لؤلؤ ولجماؿ الدولة إقباؿ الخاتوني والوزير ال

، وكاف مرضيا قرحة في مراؽ البطف، وحمى، ودفنت بقمعة حمب، فاتفؽ مولدىا (82)القفطي
 . (81)ووفاتيا بقمعة حمب، فكانت مدة عمرىا نحو تسع وخمسيف سنة

لمظالـ والمكوس في جميع بالد حمب، : )أزالت اا الذىبي وصفًا دقيقًا بقولووقد وصفي
قصدىا أحد إال رجع بخير  ، وماوالعمماء، وتحمؿ إلييـ الصدقات الكثيرة وكانت تؤثر الفقراء

 .(86)(اب حمب ثالثة أياـ، ولما توفيت غمقت أبو محبوراً 
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 ربقعة خاتون: -4

، تزوجت أواًل (83)، أخت الناصر والعادؿاتوف بنت نجـ الديف أيوب بف شاديربيعة خ
صاحب  (84)مات تزوجت بالممؾ مظفر الديفباألمير مسعود بف األمير معيف الديف أنر، فمما 

، ولربيعة خاتوف عدة (85)، فمما مات قدمت إلى دمشؽفبقيت بإربؿ أكثر مف أربعيف سنة إربؿ
في شير  (87)، عمرت إلى أف توفيت بدمشؽ بدار أبييا وىي دار العقيقي(86)محاـر سالطيف
كر ابف خمكاف ذ، و (89)، وكانت قد جاوزت ثمانيف سنة(88)ـ 1645 ىػ/ 643رمضاف سنة 

، ودفنت في مدرستيا الموقوفة عمى وغالب ظني أنيا جاوزت ثمانيف سنة: )عف وفاتيا قولو
، وكاف يحترميا المموؾ مف أوالد وىي آخر أوالد أيوب لصمبو موتاً  ،(92)الحنابمة بسفح قاسيوف(

 .(91)أخوتيا وأوالدىـ ويزورونيا في دارىا
ومما تجدر اإلشارة إليو أنو كاف لربيعة خاتوف موقؼ مف الركب العراقي يعبر عف 

ـ كانت فتنة  1611 ىػ/ 628، ففي سنة بالد الشاـمدى ما كاف ليا مف أثر سياسي في 
، وكاف ج العراقيوف ونيبوا نيبًا ذريعًا، إذ جاء الركب العراقي، قتؿ فييا الحجاعظيمة بمكة

ـ ، وحج مف الشايثقفو ويدبره (93)ومعو ابف أبي فراس (96)مد بف ياقوتأميرىـ عالء الديف مح
بمنى عمى  (94)، وفييـ ربيعة خاتوف، فوثبت اإلسماعيميةالصمصاـ إسماعيؿ النجمي بالناس

، وكاف يشبو قتادة ، فظنوه إياه فقتموه عند الجمرة، وثار عبيد مكة (95)ابف عـ قتادة أمير مكة
منى، وكبروا، ورموا الناس بالمقاليع والنشاب، ونيبوا الناس، وأوباشيا، وصعدوا عمى جبؿ 

وذلؾ يـو العيد وثانيو، وقتموا جماعة، فقاؿ ابف أبي فراس البف ياقوت: أرحؿ بنا إلى الزاىر 
 . (96)منزلة الشامييف

فمما حممت األثقاؿ عمى الجماؿ حمؿ قتادة وعبيده فأخذوا الركب، وقاؿ قتادة: ما كاف 
أنا، واهلل ال أبقيت مف حج العراؽ أحدًا، وىرب ابف ياقوت إلى ركب الشامييف، المقصود إال 

واستجار بربيعة خاتوف، وكانت ربيعة خاتوف بالزاىر ومعيا ابف السالر وأخو شاروخ أمير 
، بيا حاج الشاـ، فجاء محمد بف ياقوت أمير الحج العراقي، فدخؿ خيمة ربيعة خاتوف مستجيراً 

، فأرسمت ربيعة خاتوف إلى قتادة رسالة مع (97)ومعو خاتوف أـ جالؿ الديف صاحب األلموت
ابف السالر تقوؿ لو: )ما ذنب الناس، قد قتمت القاتؿ، وجعمت ذلؾ سببًا إلى نيب المسمميف، 
، وقد عرفت مف نحف، واهلل لئف لـ تنتو ألفعمف  واستحممت دماءىـ في الشير الحراـ والحـر

 . (98)وأفعمف(
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وىذا بطبيعة الحاؿ يؤكد الموقؼ القوي ألىؿ الشاـ والذي مثمتو ربيعة خاتوف فأرادت 
: فجاء إليو ابف السالر وخوفو وقاؿأف ترد أمير مكة عف فعمو، وذلؾ بتوسطيا بيف الطرفيف، 

ال قصدؾ الخميفة مف العراؽ ونحف مف الشاـ، فكؼ عنيـ وطمب مائة ألؼ  ارجع عف ىذا وا 
، ومف خاتوف أـ جالؿ الديف، وأقاـ الناس ثوف ألفًا مف أمير الركب العراقيع ثالدينار، فجم

، فأجارت (99)بيف قتيؿ وجريح، ومسموب وجائع وعرياف خاتوف ثالثة أياـ حوؿ مخيـ ربيعة
، وذلؾ بعد أف نيب مف الحاج العراقي إجارتيا ليـ الستؤصموا عف آخرىـ ولوال الحاج العراقي

، فما زالت ربيعة لما أرادوا دخوؿ مكة منعوا منيا ، ثـؿ ماال يمكف وصفواألحماؿ والجما مف
ويقاؿ إنو أخذ مف النيب  ،(122)، فدخموا وقضوا حجيـ وعادوااتوف بأمير مكة حتى أذف ليـخ

 .(121)ودخموا بغداد عمى غاية مف الفقر واليواف ما قيمتو ألفا ألؼ دينار،
 غازوة خاتون -5

الكامؿ محمد بف الممؾ العادؿ سيؼ الديف أبى بكر محمد غازية خاتوف بنت الممؾ 
، تزوجيا الممؾ المظفر (124)صاحب حماة (123)والدة الممؾ المنصور، (126)بف أيوب بف شادي

وذلؾ عندما سافر مف حماة ولحؽ بالممؾ الكامؿ وىو بالشرؽ، وعقد لو الممؾ الكامؿ العقد 
حماة وقد قضيت أمانيو بممؾ حماة، ووصمتو  ىناؾ عمى ابنتو غازية خاتوف، ثـ عاد إلى

 . (125)، وكاف يتمنى ذلؾ لما كاف بالديار المصريةبخالو الممؾ الكامؿ
ـ، وولد ليا مف الممؾ  1631 ىػ/ 669وصمت غازية خاتوف إلى حماة في سنة 

المظفر ثالثة بنيف مات أحدىـ صغيرًا وكاف اسمو عمر، وبقي الممؾ المنصور ومولده سنة 
ـ، وولد ليا منو ثالث  1637 ىػ/ 635ـ والممؾ األفضؿ عمي ومولده سنة  1634 ػ/ى 636

بنات أيضًا، توفيت الكبرى منيف وكاف اسميا ممكة خاتوف، قبؿ وفاة والدتيا بقميؿ فدفنتيا 
 . (126)بقمعة حماة وتوفيت الصغرى، وىي دنيا خاتوف، بعد وفاة أخييا الممؾ المنصور

ـ، ممؾ بعده ولده الممؾ  1644 ىػ/ 646صاحب حماة سنة ولما مات الممؾ المظفر 
، والقائـ بتدبير (127)المنصور، وعمره حينئذ عشر سنيف وشير واحد وثالثة عشر يوماً 

، يخ شرؼ الديف عبد العزيز بف محمد، ومشاركة الش(128)المممكة، سيؼ الديف طغريؿ
، والجميع يف بف التاجوالوزير بياء الد (112)، والطواشي مرشد(129)المعروؼ بشيخ الشيوخ

، وكانت صالحة دينة (116)ومشاورتيا في األمور (111)يرجعوف إلى ما تأمر بو غازية خاتوف
، مف أحسف النساء سيرة، وزىدًا وعبادة، (113)تحب الخير وأىمو أقامت منار العدؿ بحماة
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، وأصبحت ىي (114)حفظت الممؾ لولدىا الممؾ المنصور حتى كبر، وسممتو إليو قبؿ وفاتيا
، وىذا يدلؿ لنا عمى الدور (116)والمرجع إلى ما ترسـ بو في كؿ شيء (115)المدبرة لألمور

السياسي الكبير الذي لعبتو غازية خاتوف في إدارة دفة الحكـ ولسنوات طويمة حتى كبر ابنيا 
الممؾ المنصور وسممتو الحكـ، كانت وفاتيا بقمعة حماة ليمة األحد تاسع عشر ذي القعدة سنة 

 .(117)ـ 1658 ىػ/ 656
 ػاطؿة خاتون:  -6

مؾ ، تزوجيا الم(118)الصاحبة فاطمة خاتوف بنت الممؾ الكامؿ بف الممؾ العادؿ
كامؿ ـ إلى الممؾ ال 1668 ىػ/ 666، وذلؾ عندما وصؿ في جمادى األولى مف سنة العزيز

، الممؾ الكامؿ ابنتو فاطمة خاتوف ، فزوجورسوؿ الممؾ العزيز صاحب حمب، وخطب ابنتو
، إذ سار القاضي (119)ىي مف الست السوداء أـ ولده أبي بكر العادؿ ابف الممؾ الكامؿ التي

بيف الممؾ العزيز  ، لعقد المصاىرةحبتو أكابر حمب وعدوليا إلى دمشؽ، وفي صبياء الديف
، وخرج الممؾ الكامؿ مف (162)، ووصؿ إلى ظاىر دمشؽ مف ناحية ضميروالممؾ الكامؿ

في المخيـ، وأحضره إلى خيمتو، وقدـ ما وصؿ عمى يده لمممؾ الكامؿ، المخيـ، والتقاه، وأنزلو 
، وكاف يتردد إليو الممؾ الكامؿ، في (166)الممؾ العزيز بالمزة (161)ثـ نقمو بعد ذلؾ إلى جوسؽ

بعض األوقات، إلى أف اتفؽ األمر، عمى أف حمؿ الذىب الواصؿ، لتقدمة المير، والجواري، 
وعقد العقد بحضور الممؾ األشرؼ، في مسجد خاتوف، وتولى عقد والخدـ، والدراىـ، والمتاع، 

عف الممؾ الكامؿ، البنتو فاطمة خاتوف عمى صداؽ  (163)النكاح عماد الديف ابف شيخ الشيوخ
مبمغو خمسوف ألؼ دينار، وقبؿ القاضي بياء الديف العقد عف الممؾ العزيز، وذلؾ يوـ األحد 

ـ ولد  1669 ىػ/ 667، وفي سنة (164)ـ 1668 ىػ/ 666سنة  سادس عشر مف شير رجب
 . (166)ـ 1658 ىػ/ 656، توفيت سنة (165)لمممؾ العزيز ابنًا أسماه الناصر

 مؤنسة خاتون: -7
الخاتوف الكبيرة المعمرة والجميمة السمطانية المحدثة المسندة عصمت الديف مؤنسة 

وبدار إقباؿ، وىي أخت  (168)، كانت تعرؼ بالدار القطبية(167)خاتوف بنت الممؾ العادؿ
، كانت ذات عقؿ وأدب (132)ـ 1626 ىػ/ 623، ولدت سنة (169)األمير قطب الديف

، وقافًا كثيرة عمى أىميا وقرابتيا، وعمى الفقراء والمساكيف، أوقفت قبؿ وفاتيا أ(131)وفطنة
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وخمفت بالقصر آثارًا حسنة مف الزجاج وغيرىا مما فيو نفع بنقوش وطمسمات وآيات مف 
 .     (136)، ليا أدب وصدقات كثيرةكانت عاقمة دينة فصيحةب العزيز، مف األشياء النافعة، الكتا

كانت ال تتوانى عف عمؿ الخير وخدمة ومما تجدر اإلشارة إليو أف مؤنسة خاتوف 
الصالح العاـ، إذ كانت دارىا المارستاف المنصوري، اشتروىا منيا عمى كره وأخربوىا، 

بحاليا، واتفؽ ليا مع السمطاف الممؾ المنصور، لما سير  وعمروىا، وتركوا القاعة
إلييا ليشتري الدار المذكورة، ألجؿ عمؿ المارستاف والتربة، ونزؿ الشجاعي فمـ  (133)الشجاعي

فيا أف وعرّ  (134)، ثـ سير السمطاف الطواشي حساـ الديفتفت إلى نزولو وردتو ردًا جميالً تم
لنا فيو  مارستانًا ويقؼ عميو أوقافًا، فقالت: )شيء يكوفالسمطاف يقصد أف يعمر ىذه الدار 

 . (135)(السكف فنحف أحؽ بالسكنى مف غيرنا، وأما ألجؿ أجر ففيو السمع والطاعة
 ىػ/ 693، في ربيع اآلخر سنة (136)توفيت بمصر بالقاىرة ودفنت بالقرافة الصغرى

 .(138)موتاً ، وكانت آخر أوالد أبييا (137)ـ وليا نحو مف تسعيف سنة 1693
 زهرة خاتون: -8

، ولـ (139)الخاتوف عصمة الديف زىرة ابنة الممؾ العادؿ أبي بكر محمد بف أيوب
، إال أنيا عنيا سوى النزر القميؿ عف اسميا تسعفنا المصادر التاريخية بمعمومات ميمة

 .(142)أفصحت عف أثرىا الفكري في تأسيس المدرسة والرباط
 نسب خاتون:  -9

الجميمة الكبرى نسب خاتوف بنت الممؾ الجواد مظفر الديف يونس بف شمس  الخاتوف
، ولي أبوىا سمطنة ، شيخة مسنة جميمة(141)الديف ممدود ابف السمطاف الممؾ العادؿ

 697، ماتت بدمشؽ في شير ربيع األوؿ سنة (143)ثت، وكانت صالحة خيرة، حدّ (146)دمشؽ
  .(144)ـ، ودفنت عند والدىا بقاسيوف 1697 ىػ/

 مؤنسة خاتون: -10

مؤنسة خاتوف، بنت الممؾ المظفر محمود ابف الممؾ المنصور محمد ابف الممؾ 
، وأميا غازية خاتوف، كاف مولدىا في سنة (145)المظفر تقي الديف عمر بف شاىنشاه بف أيوب

 ىػ/ 723، توفيت سنة (147)، وكانت كثيرة الصدقات والمعروؼ(146)ـ 1635 ىػ/ 633
 .(148)قد بقي مف أوالد الممؾ المظفر صاحب حماةـ، وىي آخر مف كاف  1323
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 : املذارس الخعليويتاملبحث الثاني
لعبت نساء البيت األيوبي دورًا كبيرًا في بالد الشاـ ومصر في الحياة الفكرية لممجتمع 

العمرانية في تنشيط الجانب الفكري، فتركت تمؾ النساء أثرًا  إسياماتيفاإلسالمي مف خالؿ 
فكريًا واضحًا استمر لعقود كثيرة، إذ دأبت تمؾ النساء عمى تأسيس العديد مف المدارس 

، وفي مختمؼ العموـ الشرعية، مماء العالـ اإلسالميالتعميمية التي درَّس فييا مف عظماء ع
لمشافعية ومنا ما كاف لمحنفية ومنيا ما جمع بيف وقد تنوعت ىذه المدارس منيا ما كاف 

 االثنيف الشافعية والحنفية ومنيا ما كاف لمحنابمة، وفيما يأتي أبرز تمؾ المدارس:
 املدردة اخلاتونقة اجلوانقة: -1

، قرب الحماـ محمة البيمارستاف النوري (149)داخؿ دمشؽ بمحمة حجر الذىب
وقفيا أخوىا سعد ، عيف الديف أنر تنسب إليياف بنت م، أنشأتيا عصمة الديف خاتو الشركسي

، أوقفتيا لمحنفية ألصحاب (152)الديف عميو ثـ مف بعدىا عمى عقبيا ونسميا وماتت ولـ تعقب
 .(156)، وممف درَّس بيا ابف شداد وابف أبي جرادة(151)() أبي حنيفة النعماف

 املدردة الشامقة الربانقة: -2

، وىي مف أكبر ، أنشأتيا ست الشاـمف مدارس الشافعية بدمشؽ بمحمة العقيبة
أصبحت بعد ذلؾ مدرسة ابتدائية لأليتاـ ، (153)المدارس وأعظميا وأكثرىا فقياء وأكثرىا أوقافاً 

تقوـ بيا جمعية اإلسعاؼ الخيري، درَّس بيا مف المشاىير ابف الصالح وابف أبي عصروف 
 .(154)وابف الوكيؿ وابف قاضي شيبة وغيرىـ وابف الزكي والفارقي والشريشي

 املدردة الشامقة اجلوانقة: -3

مارستاف النوري، إنشاء ست الشاـ، وكانت ىذه المدرسة دارًا لست الشاـ بيمقابؿ ال
برانية ويقاؿ ليا الحسامية جعمتيا بعدىا مدرسة، وفييا توفيت ونقمت إلى تربتيا بالشامية ال

، فالدار مدرسة عمى الفقياء والمتفقية الشفعوية المشتغميف بيا عمى المدرس بيا الشافعي أيضاً 
، وأوقفت (155)قاضي القضاة زكي الديف أبي العباس الطاىر أحمد بف محمد بف عمي القرشي

، ولـ يبؽ مف رسميا سوى بابيا وبأعاله بالطة كبيرة نقش فييا حفرًا بعد (156)عمييا أوقافًا كثيرة
مة )ىذه مدرسة الخاتوف الكبيرة األجمة عصمة الديف ست الشاـ أـ حساـ الديف بنت البسم

أيوب بف شادي رحميا اهلل أبدتيا وقفًا عمى الفقياء والمتفقييف مف أصحاب اإلماـ الشافعي 
رضي اهلل عنو والموقوؼ عمييا وعمييـ وعمى أتباع ذلؾ جميع القرية المعروفة بمرينة وجميع 
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عشر سيمًا ونصؼ مف أربعة وعشريف سيمًا مف جميع المزرعة المعروفة  الحصة وىي أحد
يمًا مف القرية وجميع الحصة وىي أربعة وعشر سيمًا وسبع مف أربعة وعشريف س (157)بجرمانا

 . (158)(المعروفة بالثنية
درَّس بيا مف عظماء الشافعية ابف الصالح، وذكر ابف خمكاف في ترجمتو البف 

ممؾ األشرؼ بف الممؾ العادؿ بف أيوب لما بنى دار الحديث بدمشؽ الصالح قولو: )إف ال
فوض تدريسيا إليو، ثـ تولى تدريس مدرسة ست الشاـ زمرد خاتوف بنت أيوب وىي شقيقة 

وىي التي شمس الدولة توراف شاه بف أيوب التي ىي داخؿ البمد قبمي البيمارستاف النوري، 
صر الديف بف ىا وقبر أخييا المذكور وزوجيا ناالمدرسة األخرى ظاىر دمشؽ وبيا قبر بنت 

، وكثير مف ىؤالء الفقياء والمحدثيف كانوا يدرسوف في (159)(أسد شيركوه صاحب حمص
المدرستيف والثالث وربما أكثر، ومف مدرسييا سالـ بف أبي الدر أميف الديف، وزيف الديف 

يبؽ فييا سوى بابيا وواجيتيا  الفارقي شيخ دار الحديث األشرفية، وقد خربت ىذه المدرسة ولـ
 .(162)، ومف أوقافيا قرية جرمانا، واتخذت داراً الحجرية

 مدردة الػردوس: -4

مف أشير المدارس التي انشأت في العصر األيوبي، أنشأتيا الصاحبة ضيفة خاتوف 
، (161)تربة ومدرسة ورباطًا في الوقت نفسو، ورتبت فييا خمقًا مف القراء والفقياء والصوفية

 ىػ/ 673، ولـ يزؿ إلى سنة س الديف أحمد بف الزبير الخابوريمف درَّس فييا شموأوؿ 
، اـ، ووقفت عمييا أوقافًا عظيمة جميعيا أراض مف جممتيا كفر زيتا وثمثي طاحوني 1674

 . (166)وثمثيا اآلخر عمى البمدقية
لمساكف، وىذه المدرسة بناؤىا عظيـ مرتفع بالحجارة اليرقمية، وىي كثيرة األماكف مف ا

، وفي جانب اؤىا مف بستانيا مف دوالب خارجياوبيا أماكف لمموتى، وبركة ماء كاف يأتي م
، وجامعيا حافؿ عظيـ متقف البناء واسع (163)ىذا البستاف إيواف عظيـ بالحجارة العظيمة

األرجاء معدود في حمب مف اآلثار القديمة العظيمة يقصده السواح لما اشتمؿ عميو مف عظمة 
، مغ ستيف ذراعًا في مثميا تقريباً ء وضخامة الحجارة واألعمدة وبداعة الطراز صحنو يبالبنا

، وفي شماليو إيواف كسروي الصنعة عمى شاكمة حوض السمطانية وفيو حوض واسع جميؿ
وعمى جانبيو المدرسة والمطبخ وفي شرقي الصحف وغربيو الرباط والتربة كالىما ممموءاف مف 
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، جدد الجامع بعد واقفتو ومف أجمؿ ما فيو المحراب فإنو عديـ تراجميـقبور جماعة ال تعرؼ 
 .(164)النظير لما اشتمؿ عميو مف حسف الصنعة والنقوش واإلتقاف واإلحكاـ

ى وفي داخؿ ىذه المدرسة عواميد مف الرخاـ األصفر، ومحرابيا مف أعاجيب الدنيا ير 
وجدد في ىذه المدرسة بعد واقفتيا، وأقيمت فيو الجمعة، ، الناظر وجيو فيو مف صفاء معدنو

، مرخمة مف الرخاـ األبيض واألسود، وبيا قاعة عظيمة لمدرسيا ، وىذه المدرسةوخطب بيا
ارتيا أعمى مما ىي ، وكانت عمألربع مناظر وشبابيؾ إلى بستانياوليذه المدرسة مف جياتيا ا

مييـ : )هلل در أقواـ إذا جف عو في طرازه وطرازىاظيـ مكتوب عمي، وبيا إيواف ععميو فيما بعد
ذا أصبحوا رأيت عمييـ تغير ألواف(الميؿ سمعت ليـ أنيف وألحاف ، وداخؿ اإليواف مف (165)، وا 

 :رؼ األيمف مكتوبالط
 إذا ما الميؿ أقبؿ كابػػػػػػػػدوه
 أطار الشوؽ نوميـ فقاموا

 

 ويسفر عنيـ وىـ ركػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع 
 (166)األمف في الدنيا خشوعوأىؿ 

 

 وفي صدره:
 يا رجاؿ الميؿ جدوا
 ما يقػػػػػػػػػػػػوـ الميؿ إال

 

 رب صوت ال يرد 
 (167)مف لو حـز وجد

 

: )أمر بإنشائو ضيفة خاتوف في أياـ مى الباب سطر وىو غاية في الجودةومكتوب ع
السمطاف الممؾ الناصر صالح الديف يوسؼ بف الممؾ العزيز محمد بف السمطاف الظاىر 

، وقد مدح (168)غازي بتولي عبد المحسف العزيزي الناصري في سنة ثالث وثالثيف وستمائة(
 :ا قالوا فيو، وممىذا السطر الشعراء

 في باب فردوس حمب
 فيو صحاؼ مف ذىب

 

 سطر مف الدر عجب 
 (169)ىف صحاؼ مف ذىب

 

، لكنيا جعمت مدفنًا لمفالحيف النازليف في جوارىا اؿ أسوارىا باقية وجامعيا عامراً وال تز 
، وقد أشاد بيذه المدرسة (172)وتحتاج إلى ترميـ، وىي مثاؿ جميؿ مف أمثمة اليندسة العربية

ونضارتيا أحد المؤرخيف بقولو: )ليس لممدرسة الحديثة التي ننشئيا اليوـ تمؾ النضارة، وال 
تتجمى فييا معاني الحسف واإلحساف التي نشعر بيا ونكاد نممسيا في المعاىد القديمة مثؿ 

اريخ ىذه األمة مدرسة ضيفة خاتوف رحميا اهلل فإنؾ إذا رأيتيا تمثمت أمامؾ صفحة مف ت
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، تمثمت بيت بني أيوب وأفضاليـ عمى ربوع الشاـ، وكفى بيـ وبصالح الديف حسنة المجيد
 .(171)عقـ الدىر أف يمد مثميا(

 املدردة الصاحبقة:  -5

العالمة  خاتوف مف مدارس الحنابمة الميمة التي انشأت في دمشؽ، إذ خدمت ربيعة
، ا وحصؿ ليا مف جيتيا أمواؿ عظيمةفأحبتي، (176)أمة المطيؼ بنت الناصح ابف الحنبمي

، وىي صاحبة (173)، فبنتيا ووقفتيا عمى الحنابمةعمييا ببناء المدرسة بسفح قاسيوفوأشارت 
أطمؽ عمييا اسـ المدرسة  (175)، فكانت مدرسة الحنابمة بجبؿ الصالحية(174)األوقاؼ

 (177)فييا الناصح ابف الحنبمي درَّسـ  1632 ىػ/ 668، وفي سنة (176)الصاحبية
ار ، وأش(179)بيا وكاف يومًا مشيودًا وحضرت الواقفة مف وراء الستر فدرَّس، (178)بالصالحية

: )وفي زماننا وسعت تربتيا وصارت جامعًا وأقيمت فيو الجمعة النعيمي في زمانو إلييا بقولو
 .(182)وغيرىا(

 املدردة الؼطبقة: -6

برحبة كوكاي، عرفت بالست الجميمة الكبرى  (181)ىذه المدرسة في أوؿ حارة زويمة
عصمة الديف مؤنسة خاتوف، المعروفة بدار إقباؿ العالئي، ابنة الممؾ العادؿ أبي بكر بف 

ليو نسبت ، وأوصت ببناء مدرسة يجعؿ فييا فقياء وقراء، ويشترى ، تركت مااًل جزيالً أيوب، وا 
وتصدير افعية ودرس لمحنفية، وقّراء، ، وجعؿ فييا درس لمش، فبنيت ىذه المدرسةليا وقؼ يغؿ

، وقد بقيت تعرؼ (183)ـ 1628 ىػ/ 625، وكاف وقفيا في سنة (186)قراءات وفقياء يقرءوف
 .(184)بالمدرسة القطبية

ممحوظًا في رواية الحديث  ومف الجدير بالذكر أنو كاف لمؤنسة خاتوف نشاطاً 
، إذ روت () إجازة بحديث النبي، كجزء مف نشاطيا وأثرىا الفكري، أي أنو كتب ليا الشريؼ

، سمع (186)، وعيف الشمس بنت أحمد بف أبي الفرج الثقفية(185)باإلجازة عف عفيفة الفارقانية
ثت بالمعجـ الصغير ، حدّ (187)، وابف جندب، وأوالد ابف الظاىري، والطََّمبةمنيا: ابف سيد الناس

بف محمد بف أبي نصر وأـ لمطبراني عف أبي الفخر أسعد بف سعيد بف روح وأبي سعد أحمد 
ج ليا الحافظ ، خرّ (188)عفيفة بنت أحمد الفارقانية وأـ حبيبة عائشة بنت معمر بف الفاخر ىانئ

ثت بيا أبو العباس أحمد بف محمد بف الظاىري سبعيات وثمانيات عف شيوخيا باإلجازة وحدّ 
ـ في شير رمضاف بالقاىرة بمنزليا بقصر الزمرد، ورواىا عنيا  1696 ىػ/ 696في سنة 
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، وآخر مف سمع عمييا أبو صر أبو عبد اهلل الفارقي وغيرىماالفتح أبو الحـر القالنسي والنا
، ذكرت أسانيدىا في كتاب )إرشاد (189)الحـر القالنسي سمع عمييا المعجـ الصغير لمطبراني

 .(192)(مستفيد إلى بياف وتحرير األسانيدال
 املدردة العادلقة الصغرى:  -7

، داخؿ باب الفرج شرقي باب القمعة (191)أنشأتيا زىرة خاتوف بنت الممؾ العادؿ
، والعادلية أصبحت فيما بعد في سوؽ العصرونية في (196)الشرقي مقابؿ الدماغية والعمادية

يواناف اتخذ جانبو الشمالي ولـ يبؽ بيا إال حجرتاف في مدخميا وبركة ماء في ساحتيا  وا 
 .(193)أحدىما لمصالة والثاني إلقراء الصغار القرآف

اشترت دارًا وحمامًا  قد كانت (194)وأصؿ إنشائيا أف بابا خاتوف بنت أسد الديف شيركوه
، ثـ وقفت (195)وقرية كامد وحصة مف قرية برقوـ مف أعماؿ حمب وحصة مف قرية بيت الدار

بعدىا عمى ابنة عميا زىرة خاتوف بنت الممؾ ذلؾ جميعو عمى نفسيا أياـ حياتيا ثـ مف 
العادؿ، مشترطة عمييا أف تكوف الدار مدرسة ومدفنًا ومواضع لمسكنى، وأف يكوف لممدرسة 

مامًا ومؤذنًا وبوابًا وقيمًا وعشروف فقيياً  (197)ومعيداً  (196)مدرساً  ي كتاب ، ثـ تصرفت ف(198)وا 
منيا ما ، و فيامصالح المدرسة ومصار ، فجعمت منيا ما ىو عمى وقفيا في الجيات المذكورة
 . (199)ـ 1657 ىػ/ 655، وذلؾ في أوائؿ شير رمضاف سنة ىو عمى أقاربيا ومعتقييا

، ثـ نابيا الزماف فؽ شروط الواقفة فانتظمت أحوالياثـ إف زىرة أنشأت المدرسة عمى و 
، (621)ا قائمة، وقد حرقت مؤخرًا وبقيت جدراني(622)وأصابيا مف جور جارتيا القمعة ما أصابيا

، ثـ بمف بعده تقي (626)وأوؿ مف ذكر بيا الدرس شرؼ الديف أحمد بف أحمد بف نعمة المقدسي
، وفي آخر شعباف (623)، ثـ عاد إلى شرؼ الديف المقدسي وىو مستمر بياتقي الديف بف حياة

نعمة أحمد بف  ـ باشر نيابة الحكـ عف ابف الزكي شرؼ الديف أحمد بف 1683 ىػ/ 686سنة 
لي مكانو تدريس الشامية البرانية، وأخذت منو ، ولما توفي أخوه شمس الديف محمد و المقدسي

في ذي القعدة منيا وأخذت  (624)، فدرَّس بيا القاضي نجـ الديف بف صصريالعادلية الصغرى
؛ ألف (627)نائب الحكـ (626)فدرَّس بيا نجـ الديف البياني (625)مف شرؼ الديف أيضًا الرواحية

ـ درَّس  1691 ىػ/ 692، وفي سنة (628)ة أف ال يجمع بينيا وبيف غيرىاشرط المدرس بالشامي
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وأخذت منو العادلية  (612)القاضي نجـ الديف بف صصري بعد ابف الزممكاني (629)باألمينية
 .(611)الصغرى لكماؿ الديف الزممكاني

 : املدردة اخلاتونقة -8

، فسميت ليياأسستيا مؤنسة خاتوف بنت الممؾ المظفر صاحب حماة أنشأتيا ونسبت إ
أصبحت فيما بعد بستاف في مبدأ  ،(616)وكتباً ، بمدينة حماة، ووقفت عمييا وقفًا جمياًل الخاتونية

 .(613)طريؽ محمة الجراجمة عمى يسار المنحدر إلى باب النير
مما تقدـ يتبيف لنا الثروة الكبيرة التي تركتيا نساء البيت األيوبي مف خالؿ تأسيس 

ر مف كبار عمماء العالـ س وفي مختمؼ المذاىب واحتضاف العدد الكبيأنواع مختمفة مف المدار 
، مما أسيـ في تعزيز الحركة الفكرية في المدف التي تأسست فييا تمؾ المدارس اإلسالمي

اـ ونساء البيت وتركت أثرًا فكريًا واضحًا وعالمة مضيئة في تاريخ العصر األيوبي بنحو ع
 .األيوبي بنحو خاص

 املبحث الثالث: اخلاندقاهاث والزبط والرتب
مف نشاطات وأثر نساء البيت األيوبي الفكري انشائيف لمخانقاىات والربط والترب التي 

مف العباد والزىاد وخاصة الصوفية، وإليواء الفقراء كاف ليا دورًا ميمًا كأماكف لمعبادة لمكثير 
 :يما يأتي أبرز ىذه األماكفوف، ب المدارسوأماكف لمتعميـ إلى جان، والمساكيف

 :اخلانؼاه اخلاتونقة -1

أوؿ ، النصر المعروؼ بباب دار السعادة ، ظاىر باب(615)بظاىر دمشؽ (614)الخانقاه
ومالصقة لو، وبابيا يفتح إلى القبمة،  (616)، شرقي جامع تنكزالشرؼ القبمي عمى نير بانياس

خاتوف بنت معيف الديف  وىي التي يقاؿ ليا المطفية، وبناؤىا ينسب إلى عصمة الديف
 .(619)، أصبحت فيما بعد عمائر وبنايات(618)، وىو خانقاه لمصوفية(617)أنر

 الرتبة اخلاتونقة: -2

، وىي تربة عصمة الديف يارسكيةعمى نير يزيد بصالحية دمشؽ مقابؿ المدرسة الج
توب عمى ، كما ىو مكـ 1181 ىػ/ 577خاتوف بنت األمير معيف الديف أنر، أنشأتيا سنة 

، امعًا عرؼ فيما بعد بجامع الجديد، وقد وسع ىذه التربة وعمميا جالشباؾ المطؿ عمى الطريؽ
، وذلؾ ة سميماف بف حسيف العقيري التاجر، وذلؾ بتولي عمي بف التدمريوأقيمت فيو الجمع

 .  (662)ـ 1329 ىػ/ 729في سنة 
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 خانؼاه ضقػة خاتون: -3

، مكتوب عمى بابيا بنيت سنة (661)أنشأتيا الممكة ضيفة خاتوف داخؿ باب األربعيف
ـ، واتجاه ىذه الخانقاه خانقاه القوامية، ويظف أنو نسبة لمف سكف بيا ال  1637 ىػ/ 635

، وىذه الخانقاه تقع بمحمة الفرافرة أماـ جامع الزينبية (666)لبانييا، وىي وقؼ عمى البسطامية
زمف الناصر يوسؼ بف ا أنشئت ؛ ألف عمى بابيا أنية الياشمية، تسمى الناصريةومدرس

، وىي مائمة إلى اإلندثار يسكنيا بعض الفقراء مف أيوب، فييا إيواف عظيـ ومحراب بديع
 .(663)العبيد المعتقيف

ومما تجدر اإلشارة إليو أف مما أحدثتو ضيفة خاتوف النوبة التي تضرب عند ثمث 
وما كاف أحد يستطيع  إنيا كانت تقوـ ذلؾ الوقت لمصالة،، فميؿ األخير؛ ألجؿ قياـ الميؿال

، ودؽ الطبؿ مرة بعد اء فمإلعالـ بانقضاء صالة العشاء، وأما التي تضرب بعد العشإيقاظيا
أصؿ ذلؾ أنو كاف بالقمعة جرس كالتنور ، و ثـ ثالثةؾ إلى ثمث الميؿ ثـ يضرب مرتيف ذل

راس تحركو ثالث دفعات في العظيـ معمؽ عمى برج مف أبراجيا التي مف غربييا كانت الح
، وأخرى في آخره في أولو النقطاع الرجؿ عف السعي، وأخرى في وسطو لمبديؿ دفعةالميؿ 

 .(664)لإلعالـ بالفجر
 خانؼاه ػاطؿة خاتون:  -4

، وىذه الخانقاه (665)أنشأتيا الصاحبة فاطمة خاتوف بنت الممؾ الكامؿ بالقطيعة
)وقفت ىذه الخانكاه فاطمة بنت الكامؿ محمد  :البيمارستاف النوري مكتوب عمييا بالقرب مف

ظيار الصموات الخمس بيا، بف العادؿ أبي بكر ب ف أيوب عمى الفقراء المقيمات بيا، وا 
 .(667)، ووقفت عمييا كفر تعاؿ مف جبؿ سمعاف(666)(والمبيت بيا

 رباط زهرة: -5

بجوار  ، بالقرب مف حماـ جاروخمة الديف زىرة ابنة الممؾ العادؿأنشأتو الخاتوف عص
، ثـ صارت ىذه الدار لألمير جماؿ الديف عود ابف الست عذرا صاحبة المدرسةدار األمير مس

، ومف أبرز مف أقاـ في (669)، وىو مقابؿ الفرف المعروؼ بفرف خميفة(668)موسى بف يغمور
كانت مقيمة برباط زىرة خاتوف ، ذكر بأنيا (632)ىذا الرباط عابدة بنت الشيخة الصالحة

 .(631)بدمشؽ
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 رباط بؾدق:  -6

، ولـ تزؿ شيخة ىذا الرباط إلى حيف (636)كتبت نسب خاتوف مشيخة رباط بمدؽ
، (634)، وكانت كثيرة اإلقامة عند الحنابمة تحبيـ وتؤثرىـ، وعندىـ سمعت الحديث(633)وفاتيا

، (635)، قرأ عمييا عمـ الديف نسخة أبي مسير، وخطيب مردافسمعت مف إبراىيـ بف خميؿ
ابنة ، وكانت شيخة الرباط كذلؾ الرباطات الميمة في دمشؽرباط مف وكاف ىذا ال

 .(637)، وناظر الرباط الحسيف بف رزؽ اهلل(636)الناصح
ومف الجدير بالذكر أف تمؾ الخانقاىات والربط والترب التي أنشأتيا نساء البيت 

لتالي األيوبي قد لعبت دورًا ميمًا في تعزيز وتنمية الحركة الفكرية في بالد الشاـ ومصر، وبا
أصبحت مصدر اشعاع فكري لممجتمع في ذلؾ الوقت، وأضحت مركز استقطاب جذبت 

العمماء الناس إلييا وبمختمؼ شرائحيـ السيما إذا ما عممنا أف تمؾ األماكف ارتادىا مف كبار 
، وبقيت تمؾ األماكف لعصور طويمة شاخصة لمعياف تحكي وباختصاصات عممية متنوعة

خدمات وفي مقدمتيا ، ورافدًا ثّرًا لساكنييا آنذاؾ بمختمؼ الوتاريخيا المجيدقصة سبب انشائيا 
 .الرافد الفكري

 اخلامتت
في  األثر السياسي والفكري لنساء البيت األيوبيبعد االنتياء مف البحث الموسوـ )

 يمكف إيجاز أبرزىا باآلتي:  ومتنوعة( تـ التوصؿ إلى نتائج كثيرة بالد الشاـ ومصر
 مف ،مف السيرة الصالحة والحسنة البحث ما امتازت بو نساء البيت األيوبيأوضح  -1

واإلحساف إلى الفقراء التمسؾ بالديف وكثرة المعروؼ والبر والصدقات  خالؿ
قامة الرواتب لمفقراءوالمحتاجيف  ممجأ كؿ قاصد في حاجة ، حتى أف أبوابيف كانت وا 
 .إلى الدولة

، إذ كاف ليف األيوبيات أثر سياسي بارز وميـء أثبت البحث أنو كاف لبعض النسا -6
زوجة السمطاف صالح  خاتوف الديف أمر نافذ يصدر السالطيف عف رأييف كعصمة

ولعبت دورًا كبيرًا في ، ومنيف مف دبرت الممؾ لسنوات طويمة أحسف تدبير الديف
قعة تمشية األمور السياسية عمى أحسف حاؿ وقامت بالممؾ أحسف قياـ في الممالؾ الوا

زوجة الممؾ  كضيفة خاتوفتحت حكميا إلى أف كبر أبنائيف وتسميـ الحكـ ليـ 
 .الظاىر وغازية خاتوف زوجة الممؾ المظفر
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أبرز البحث األثر الفكري الكبير الذي لعبتو نساء البيت األيوبي مف خالؿ تأسيس  -3
فييا  رَّس، ودىب الحنفي أو الشافعي أو الحنبميالمدارس التعميمية منيا ما كاف لممذ

، وأصبحت تمؾ المدارس مف عظماء العمماء المسمميف، وجعؿ فييا القراء والفقياء
 .ر لسنوات طويمةمركزًا وصرحًا عمميًا شامخًا استم

في تأسيس الكثير مف الخانقاىات والربط  نساء البيت األيوبيأظير البحث جيود  -4
ذ كانت الخانقاىات والربط ، إبدورىا في تنشيط الحركة الفكرية والتي أسيمت ،والترب
، وأصبحت الترب مدفنًا لمنساء األيوبيات وكثير لمصوفية لمعبادة ومأوى لمفقراء مكاناً 

، ف دورىا الرئيس في الجانب الفكري، فضاًل عالعمماءعدد مف مف مموؾ بني أيوب و 
تحصيؿ العديد مف العمـو  فقد احتضنت الكثير مف رواد تمؾ األماكف مف أجؿ

 .الشرعية
 في العصر األيوبي كشؼ البحث ما امتازت بو المدارس والخانقاىات التي انشأت -5

بنية وصفحة مشرقة في تاريخ مت فف العمارة التي شيدت فيو تمؾ األبعظمة البناء مثّ 
خاتوف  ؿ ذلؾ الفف مدرسة الفردوس التي أنشأتيا ضيفة، ولعؿ أبرز مف مثّ األمة

 .ومدحيا الكثير مف الشعراء
ر في رواية الحديث النبوي مف دو في البيت األيوبي ما لبعض النساء  بيف البحث -6

( ) ، إذ أف منيف مف كانت محدثة مسندة روت باإلجازة بحديث النبيالشريؼ
اتوف التي كتبت كمؤنسة خاتوف التي حدثت بالمعجـ الصغير لمطبراني ونسب خ

وعنايتيف  () النبي، فقد نالت تمؾ النساء شرؼ الرواية بحديث مشيخة رباط بمدؽ
ـ ، ونيؿ اإلجازة بالرواية وأخذ العمـ عف خيرة عمماء وعالمات العالبيذا العمـ الشريؼ
 .اإلسالمي آنذاؾ
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 ثبت املصادر

                                                 

 .  16/389؛ ابف كثير ، البداية والنياية ،  41/162( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  1
 .  16/363، ابف كثير ، البداية والنياية ،  3/83( الذىبي ، العبر في خبر مف غبر ،  6
 .   6/99؛ ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة ،  13/198( ابف كثير ، البداية والنياية ،  3
سعد الديف ولد األمير مقدـ الجيوش معيف الديف أنر، اسمو مسعود ، كاف مف أكابر  :( سعد الديف بف أنر 4

األمراء النورية والصالحية ، زوج ربيعة خاتوف أخت السمطاف صالح الديف ، توفي بعد أختو بيسير بدمشؽ 
ـ ، مف جرح أصابو وىو في حصار ميافارقيف . الذىبي ، تاريخ 1185ىػ/581في جمادى اآلخرة سنة 

 . 16/388؛ ابف كثير، البداية والنياية ،  41/125اإلسالـ ، 
( ابف عصروف : عبد اهلل بف محمد بف ىبة اهلل بف المطير بف عمي بف أبي عصروف ، قاضي القضاة  5

ـ ، قرأ 1298ىػ/496شرؼ الديف أبو سعد التميمي ، الحديثي ، ثـ الموصمي ، أحد األعالـ ، ولد سنة 
شر، درس في بغداد وواسط مختمؼ العمـو ، رجع إلى الموصؿ ، فدرَّس بيا ثـ وصؿ إلى القراءات السبع والع

حمب ودرَّس بيا ، وأقبؿ عميو صاحبيا السمطاف نور الديف ، ودرَّس بعدة مدارس ، تولى قضاء عدة مدف ، 
بي ، ـ . الذى1189ىػ/585صنؼ التصانيؼ ، وانتفع بو خمؽ ، انتيت إليو رئاسة المذىب ، توفي سنة 

 . 329/ 17؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ،  619 – 41/617تاريخ اإلسالـ ، 
 .  16/363( ابف كثير ، البداية والنياية ،  6
 .  6/99( ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة ،  7
  .  1/392( النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ،  8
 .  6/99( ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة ،  9

 .  41/162( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  12
 .  6/99؛ ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة ،  16/389( ابف كثير ، البداية والنياية ،  11
( قاسيوف : ىو الجبؿ المشرؼ عمى مدينة دمشؽ وفيو عدة مغاور، وفييا آثار األنبياء وكيوؼ ، وفي  16

س يروى فيو آثار، ولمصالحيف فيو أخبار . ياقوت الحموي ، سفحو مقبرة أىؿ الصالح ، وىو جبؿ معظـ مقد
 . 4/695معجـ البمداف ، 

 .  6/99؛ ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة ،  3/83( الذىبي ، العبر في خبر مف غبر ،  13
 .   6/447؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  41/162( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  14
الصالحية  . 675؛ ابف بدراف ، منادمة األطالؿ ، ص 6/447د الحنبمي ، شذرات الذىب ، ( ابف العما 15

 . 3/389 ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ،: قرية قرب الرقة . 
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( حراف : مدينة عظيمة مشيورة مف جزيرة أقور، وىي قصبة ديار مضر، بينيا وبيف الرىا يـو وبيف الرقة  16
؛ الحميري ،  6/635وصؿ والشاـ والرـو . ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ، يوماف ، وىي عمى طريؽ الم

 . 191الروض المعطار ، ص
 .  6/99( ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة ،  17
 . 1/389( الدارس في تاريخ المدارس ،  18
؛ ابف العماد الحنبمي ،  796ابف كثير، طبقات الشافعييف ، ص ؛ 44/692( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  19

 .   128؛ ابف بدراف ، منادمة األطالؿ ، ص 3/17؛ ابف الغزي ، ديواف اإلسالـ ،  7/162شذرات الذىب ، 
 .  15/75الصفدي ، الوافي بالوفيات ،  ؛ 44/692( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  62
: محمد ابف الممؾ المنصور أسد الديف شيركوه بف شادي األمير يركوهير ناصر الديف محمد بف شاألم ( 61

، كاف السمطاف صالح الديف يخافو ؛ ألنو يدعي أنو أحؽ بالممؾ ديف، ابف عـ السمطاف صالح الديفناصر ال
، فنقمتو ست الشاـ إلى  ـ1185ىػ/581سنةمنو ، وكاف السمطاف صالح الديف يبمغو عنو ىذا ، مات بحمص 

 . 122 - 6/99ي ، النجـو الزاىرة ، ، ودفنتو عند أخييا الممؾ المعظـ توراف شاه . ابف تغري بردتربتيا 
: ابف أخت  حساـ الديف محمد بف عمر بف الجيف . 6/646ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة ، (  66

ـ ، وحزف السمطاف عميو ودفف حساـ 1191ىػ/587السمطاف صالح الديف األمير حساـ الديف ، توفي سنة 
الديف في التربة الحسامية المنسوبة إليو مف بناء والدتو ست الشاـ ، وىي في الشامية الكبرى بظاىر دمشؽ . 

  . 4/175الصفدي ، الوافي بالوفيات ، 
 .  1/629؛ النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ،  13/122اية والنياية ، ابف كثير ، البد ( 63
 .   7/162؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  3/644أبو شامة ، عيوف الروضتيف ، (  64
؛ ابف بدراف ، منادمة  13/122ابف كثير ، البداية والنياية ،  ؛ 44/692( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  65

 .  128، ص األطالؿ
 .  796ابف كثير ، طبقات الشافعييف ، ص(  66
  . 44/691( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  67
كافور الحسامي : كافور بف عبد اهلل شبؿ الدولة الحسامي ، خادـ ست الشاـ بنت أيوب ، كاف عاقاًل  ( 68

والخانقاه إلى جانب مدرستو  ()دينًا صالحًا مييبًا ، بنى مدرستو عمى نير ثورا بدمشؽ ألصحاب أبي حنيفة
، أديبًا فاضاًل ، لو حرمة وافرة في الدولة ، ومنزلة عالية عند المموؾ ، كانت وفاتو بدمشؽ سنة 

؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ،  69/137ـ . النويري ، نياية األرب في فنوف األدب ، 1666ىػ/663
  . 6/664؛ ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة ،  64/634
؛ ابف بدراف ،  3/17؛ ابف الغزي ، ديواف اإلسالـ ،  7/161ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  ( 69

 .  128منادمة األطالؿ ، ص
 .  69/97النويري ، نياية األرب في فنوف األدب ،  ( 32
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بقات ؛ السبكي ، ط 16/634الصفدي ، الوافي بالوفيات ،  ؛  44/36( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  31
 .  122 – 13/99؛ ابف كثير ، البداية والنياية ،  8/154الشافعية الكبرى ، 

ابف الشيرجي : أبو بكر محمد بف عبد الوىاب بف عبد اهلل األنصاري ، فخر الديف الشيرجي الدمشقي ،  ( 36
، مف ذوي الثروة والوجاىة والرياسة  ـ ، مف أعياف الدمشقييف ، وأكابرىـ ، وعدوليـ1154ىػ/549ولد سنة 

فييـ ، كاف يمي ديواف الخاتوف ست الشاـ وفوضت إليو أمر أوقافيا بدمشؽ المدرستيف والخانقاه ، كاف ثقة 
؛ ابف كثير ،  4/636ـ . اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ، 1631ىػ/669أمينًا  كيسًا متواضعًا ، توفي سنة 

النعيمي ، ؛  8/446الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة ، ابف قطموبغا ، ؛  13/152البداية والنياية ، 
 . 1/666الدارس في تاريخ المدارس ، 

 . 69/97النويري ، نياية األرب في فنوف األدب ، (  33
؛ ابف كثير ، البداية  44/691الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، ؛  1/327ابف خمكاف ، وفيات األعياف ، (  34

 .   6/646؛ ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة ،  13/122والنياية ، 
 .  121 - 13/122ابف كثير ، البداية والنياية ، (  35
. الحسامية : نسبة إلى ابف ضيفة خاتوف حساـ الديف عمر بف  13/122ابف كثير ، البداية والنياية ،  ( 36

 .  1/629الدارس في تاريخ المدارس، ، ي؛ النعيم 69/96في فنوف األدب، الجيف . النويري ، نياية األرب 
 .  13/152ابف كثير ، البداية والنياية ،  ( 37

، كنوز الذىب سبط ابف العجمي  ؛ 1/415؛ المقريزي ، السموؾ ،  69/321النويري ، نياية األرب ، 38 ) 
 ،1/128  . 

 . 81؛ الخطيب ، الروضة الفيحاء في أعالـ النساء ، ص 43/38الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  39 )
 . 67/366؛ ابف فضؿ اهلل العمري ، مسالؾ األبصار ،  6/168ابف الوردي ، تاريخ ،  42 )
 . 452ابف العديـ ، زبدة الحمب في تاريخ حمب ، ص 41 )

؛ ابف فضؿ اهلل  6/168؛ ابف الوردي ، تاريخ ،  3/114أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر، 46 ) 
 .   1/367، كنوز الذىب في تاريخ حمب ، سبط ابف العجمي  ؛ 67/666العمري ، مسالؾ األبصار ، 

، كنوز الذىب سبط ابف العجمي  ؛ 43/38؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  6/169ابف الوردي ، تاريخ ، 43) 
 ،1/367   . 

 .6/46موضع بينو وبيف حمب مرحمة نحو دمشؽ . ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ، تؿ السمطاف : 44 ) 
 . 451ابف العديـ ، زبدة الحمب في تاريخ حمب ، ص45 ) 
 .  1/662؛ النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ،  43/38الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  46 )
اف صالح الديف يوسؼ بف أيوب ، حسف السيرة الممؾ العزيز: محمد بف الممؾ الظاىر غازي بف السمط 47 )

في رعيتو ، ذىب إلى حاـر لمصيد ورمى البندؽ ، واغتسؿ بماء بارد ، فأصيب بالحمى ، ودخؿ إلى حمب ، 
ـ ، وكاف عمره ثالثًا وعشريف سنة وشيورًا 1636ىػ/634وقد قويت بو الحمى واشتد مرضو ، توفي في سنة 



 أ.م.د. مظفر عبد عؾي جادم اجلغقػي

 

األثر السقادي والػؽري لـساء البقت األووبي 

 يف بالد الشام ومصر

 

) 661 ) 
 

                                                                                                                                        

؛ ابف كثير، البداية  6/162؛ ابف الوردي ، تاريخ ،  3/158ر البشر ، . أبو الفداء ، المختصر في أخبا
 .  13/172والنياية ، 

سبط ابف ؛  67/663ابف فضؿ اهلل العمري ، مسالؾ األبصار ،  ؛ 6/169ابف الوردي ، تاريخ ، 48 ) 
 .    1/86؛ النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ،  1/367، كنوز الذىب في تاريخ حمب ، العجمي 

؛ أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،  456ابف العديـ ، زبدة الحمب في تاريخ حمب ، ص49) 
 .  1/658؛ النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ،  3/115

 .  1/368، كنوز الذىب في تاريخ حمب ، سبط ابف العجمي  ؛ 159/ 44الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، 52 ) 
 . 69/75األرب ،  النويري ، نياية51) 
 .  81؛ الخطيب ، الروضة الفيحاء في أعالـ النساء ، ص 69/75النويري ، نياية األرب ، 56 ) 
؛ ابف دقماؽ ، نزىة األناـ ،  13/172؛ ابف كثير ، البداية والنياية ،  6/162ابف الوردي ، تاريخ ، 53 ) 

 .  85ص
ـ بحمب ، تولى مممكة حمب بعد 1669ىػ/667نة الممؾ الناصر يوسؼ بف العزيز محمد : مولده في س54 ) 

موت أبيو الممؾ العزيز وعمره سبع سنيف ، قامت جدتو ضيفة خاتوف بتدبير مممكتو ، واستقؿ بالممؾ بعد 
؛ النعيمي ، الدارس  76ـ . العيني ، عقد الجماف في تاريخ أىؿ الزماف ، ص1646ىػ/642وفاتيا في سنة 

 .   1/86في تاريخ المدارس ، 
؛ ابف كثير،  6/168؛ ابف الوردي ، تاريخ ،  3/158أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،  55 )

 . 148؛ ابف دقماؽ ، نزىة األناـ في تاريخ اإلسالـ ، ص 13/172البداية والنياية ، 
 .  1/86النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ،  56 )
لقة : التصرؼ بالظرؼ . والمتحذلؽ : المتكيس ، وقيؿ : الحذ . 43/38الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  57 )

 .  12/41. ابف منظور ، لساف العرب ،  المتحذلؽ ىو المتكيس الذي يريد أف يزداد عمى قدره
 . 86الخطيب ، الروضة الفيحاء في أعالـ النساء ، ص58 ) 
 .   1/368وز الذىب ، ، كنسبط ابف العجمي  ؛ 3/171أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،  59 )
 .1/57األمير شمس الديف لؤلؤ األميني : مدبر الدولة وأتابؾ العساكر. اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ، 62 ) 
عز الديف عمر بف مجمي : مف كبار األمراء بحمب ، قاـ بتدبير الدولة مع ضيفة خاتوف . ابف الوردي 61) 

 . 6/162، تاريخ ، 
: عمي بف يوسؼ بف إبراىيـ بف عبد الواحد بف موسى ، وزير حمب ، القاضي جماؿ الديف القفطي 66) 

األكـر الوزير جماؿ الديف أبو الحسف ابف القفطي ، أحد الكّتاب المشيوريف ، ولد بقفط مف الصعيد األعمى 
وعمـو  ـ وأقاـ بحمب ، وكاف يقـو بعمـو مف المغة والنحو والفقو والحديث1164ىػ/562بالديار المصرية سنة 

ـ . الصفدي 1648ىػ/646القرآف واألصوؿ والمنطؽ والنجوـ واليندسة والتاريخ والجرح والتعديؿ ، توفي سنة 
 . 3/117؛ الكتبي ، فوات الوفيات ،  66/612، الوافي بالوفيات ، 
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، كاف  جماؿ الدولة إقباؿ الخاتوني : إقباؿ بف عبد اهلل الحبشي الممقب جماؿ الدولة عتيؽ ضيفة خاتوف63) 
أحد خدميا المختصيف بيا بقمعة حمب ، ولما مات ولدىا الممؾ العزيز وصار تدبير مممكة ولده الممؾ الناصر 
إلى جدتو ضيفة خاتوف ، قدمت إقباؿ ، وتمكف في الدولة ، وحكـ عمى األمراء والرعية ، وتولى أمور المممكة 

يت موالتو ، فازداد تمكنو واستقؿ بالتصرؼ في ، وحكـ في حمب حكـ المموؾ ، فداـ أمره كذلؾ إلى أف توف
ـ ، 1643ىػ/641الممؾ ، وأىاف أكابر األمراء ، وانقادوا لو إلى أف قدـ التتار إلى ظاىر حمب في سنة 

فمرض لشدة خوفو ، فتوفي في السنة نفسيا ، ودفف في التربة التي أنشأىا لنفسو ظاىر مدينة حمب ، ووقفيا 
، وىي المدرسة الجمالية . ابف العديـ ، بغية الطمب في تاريخ  ()أبي حنيفة مدرسة عمى أصحاب اإلماـ

 .  1/366، كنوز الذىب في تاريخ حمب ، سبط ابف العجمي ؛  1953 - 4/1956حمب ، 
؛ ابف  3/158؛ أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،  6/136اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ، 64) 

 .   1/127، كنوز الذىب في تاريخ حمب ، سبط ابف العجمي  ؛ 6/162الوردي ، تاريخ ، 
كزاغند: سترة مضربة محشوة متخذة مف القطف أو الحرير تستخدـ عوضًا مف الدرع . دوزي ، تكممة 65) 

 . 9/77المعاجـ العربية ، 
 . 135. الرازي ، مختار الصحاح ، ص يمبس وقاية مف السالحزرديتو : الزردية درع مف الحديد 66) 
 .  6/136اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ، 67) 
 .  137 -6/136اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ، 68) 
عيف تاب : قمعة حصينة ورستاؽ بيف حمب وأنطاكية ، كانت تعرؼ بدلوؾ ودلوؾ رستاقيا ، وىي مف 69) 

 . 4/176أعماؿ حمب . ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ، 
 .  137 -6/136، ذيؿ مرآة الزماف ،  اليونيني72) 
، كنوز الذىب  ؛ سبط ابف العجمي 43ابف شداد ، األعالؽ الخطيرة في ذكر أمراء الشاـ والجزيرة ، ص71) 

 . 6/629؛ الغزي ، نير الذىب في تاريخ حمب ،  1/367في تاريخ حمب ، 
 .  4/1956ابف العديـ ، بغية الطمب في تاريخ حمب ، 76) 
؛ ابف فضؿ اهلل  6/163؛ ابف الوردي ، تاريخ ،  3/163اء ، المختصر في أخبار البشر ، أبو الفد 73)

 .    67/329العمري ، مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار ، 
أرسالف شاه ابف أبي بكر بف أيوب ، السمطاف الممؾ الحافظ نور الديف الممؾ الحافظ أرسالف شاه : 74 ) 

ؾ قمعة جعبر دىرًا طوياًل وكاف بيا خزانة عظيمة لوالده ، فمما توفي أبوه ابف العادؿ ، صاحب جعبر ، تمم
أخذىا ىو ، فمما كاف في أواخر أمره وخاؼ مف الخوارزمية أرسؿ إلى أخيو صاحب حمب ليسمـ إليو قمعة 
جعبر وبالس ويعوضو بمدينة عزاز ، فتـ ذلؾ وتسمـ الحمبيوف قمعة جعبر وقدـ الحافظ إلى حمب واجتمع 

خيو وتسمـ نوابو بمد عزاز وقمعتيا ، فطمع الخوارزمية وأغاروا عمى جعبر وبالس ، ثـ إنو سكف عزاز وتوفي بأ
؛  8/666ـ ، وحمؿ تابوتو إلى حمب ودفف بالفردوس . الصفدي ، الوافي بالوفيات ، 1641ىػ/639بيا سنة 

 . 1/114، كنوز الذىب في تاريخ حمب ، سبط ابف العجمي 
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عمى الفرات بيف بالس والرقة ، قرب صفيف ، كانت قديمًا تسمى دوسر، فممكيا رجؿ مف  قمعة جعبر:75 ) 
 . 1/335بني قشير أعمى يقاؿ لو جعبر، فنسبت إليو . ابف عبد الحؽ ، مراصد االطالع ، 

بينيا وبيف شاطئ الفرات  بالس : بمدة بالشاـ بيف حمب والرقة ، وكانت عمى ضفة الفرات الغربية ،76 ) 
 . 156يسير، وىي تحت صفيف . القزويني ، آثار البالد وأخبار العباد ، ص

  .4/118ت الحموي ، معجـ البمداف ، عزاز : بميدة فييا قمعة وليا رستاؽ شمالي حمب بينيما يـو . ياقو 77) 
زىة ؛ ابف دقماؽ ، ن 6/165؛ ابف الوردي ، تاريخ ،  3/167أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ، 78) 

 . 131األناـ في تاريخ اإلسالـ ، ص
؛ النويري ، نياية األرب في فنوف األدب ،  3/171أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،  79 )
؛  148، نزىة األناـ في تاريخ اإلسالـ ، ص ؛ ابف دقماؽ 6/168؛ ابف الوردي ، تاريخ ،  69/321

، كنوز الذىب في تاريخ حمب ، سبط ابف العجمي  ؛  1/415المقريزي ، السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ ، 
1/367   . 

 .  3/171؛ أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،  137 -6/136اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  82 )
 .  6/168؛ ابف الوردي ، تاريخ ،  3/171أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ، 81 ) 
 .  43/38الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  86 )
؛ الصفدي ،  47/166؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  3/161أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ، (  83

 .  14/67الوافي بالوفيات ، 
مظفر الديف صاحب إربؿ ، أبو سعيد كوكبوري بف أبي الحسف عمي بف بكتكيف  الممؾ مظفر الديف :(  84

بف محمد ، الممقب الممؾ المعظـ مظفر الديف ، يقاؿ إنو جاوز مائة سنة وعمي في آخر عمره ، انقطع بإربؿ 
 .  114 - 4/113ـ . ابف خمكاف ، وفيات األعياف ، 1167ىػ/563إلى أف توفي بيا سنة 

ابف دقماؽ ، نزىة ؛  13/199؛ ابف كثير ، البداية والنياية ،  47/166اريخ اإلسالـ ، الذىبي ، ت(  85
 .   6/353ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة ، ؛  166األناـ في تاريخ اإلسالـ ، ص

 .  14/67؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ،  47/163الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، (  86
الدار تجاه المدرسة العادلية بناىا أحمد بف الحسيف بف أحمد بف عمي بف  دار العقيقي : كانت ىذه ( 87

 . 52/336محمد العقيقي ، وكاف مف وجوه أشراؼ دمشؽ . ابف عساكر ، تاريخ دمشؽ ، 
ابف  ؛ 69/317؛ النويري ، نياية األرب في فنوف األدب ،  3/646أبو شامة ، عيوف الروضتيف ، (  88

؛ ابف  1/391؛ النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ،  166، نزىة األناـ في تاريخ اإلسالـ ، ص دقماؽ
 .  7/379العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ، 

؛ ابف الوردي  69/317؛ النويري ، نياية األرب ،  3/174أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ، (  89
 .    4/84؛ اليافعي ، مرآة الجناف ،  47/166اإلسالـ ، ؛ الذىبي ، تاريخ  6/171، تاريخ ، 

 . 4/162وفيات األعياف ، (  92
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 .  16/388؛ ابف كثير ، البداية والنياية ،  3/646أبو شامة ، عيوف الروضتيف ، (  91
عالء الديف محمد بف ياقوت : حج بالناس مف العراؽ وىو صبي ، نيابة عف أبيو ، الحنفي ، إفادة (  96
 .  3/112اـ ، األن
 . 3/131ابف أبي فراس : ىو حساـ الديف أبو فراس بف جعفر بف أبي فراس . الحنفي ، إفادة األناـ ، (  93
اإلسماعيمية : إحدى فرؽ الشيعة ، وىـ الذيف أثبتوا اإلمامة إلسماعيؿ بف جعفر الصادؽ ، وليـ ألقاب (  94

ة وعف االثني عشرية بإثبات اإلمامة إلسماعيؿ بف جعفر كثيرة عرفوا بيا ، وامتازت اإلسماعيمية عف الموسوي
؛ الشيرستاني ، الممؿ  46وىو ابنو األكبر المنصوص عميو في بدء األمر. البغدادي ، الفرؽ بيف الفرؽ ، ص

 . 1/192والنحؿ ، 
رجؿ شريؼ مف بني عـ قتادة يسمى ىاروف ، وكنيتو أبو عزيز، وىو يشبو قتادة صاحب مكة . (  95

 .  3/112، إفادة األناـ بذكر أخبار بمد اهلل الحراـ ،  الحنفي
 .  6/682؛ الفاسي ، شفاء الغراـ بأخبار البمد الحراـ ،  12/686ابف األثير ، الكامؿ في التاريخ ، (  96
( األلموت : أحد حصوف اإلسماعيمية بالقرب مف مدينة قزويف ، تغمبوا عميو بعد موت السمطاف  97

 . 657عندما قويت شوكتيـ . ابف العبري ، تاريخ مختصر الدوؿ ، ص السمجوقي ممكشاه
 .  6/682؛ الفاسي ، شفاء الغراـ بأخبار البمد الحراـ ،  43/35( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  98
 .   4/666العصامي ، سمط النجـو العوالي في أنباء األوائؿ والتوالي ، (  99

  . 12/686، ابف األثير ، الكامؿ في التاريخ (  122
-6/682الفاسي ، شفاء الغراـ بأخبار البمد الحراـ ،  ؛ 36 – 43/35( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  121
 .   4/666؛ العصامي ، سمط النجـو العوالي في أنباء األوائؿ والتوالي ،  681
 . 49، ص؛ العيني ، عقد الجماف في تاريخ أىؿ الزماف  1/75( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  126
( الممؾ المنصور : محمد بف محمود بف محمد بف عمر بف شاىنشاه بف أيوب بف شادي ، أبو المعالي  123

الممؾ المنصور ناصر الديف ابف الممؾ المظفر تقي الديف ابف الممؾ المنصور صاحب حماة والمعرة ، تممؾ 
غازية خاتوف ، ولد سنة ـ ، ووالدتو الصاحبة 1644ىػ/646حماة وما معيا عند وفاة والده سنة 

ـ بقمعة حماة ، وعممت عقيقة عظيمة بقمعة حماة في اليـو السابع مف مولده ، وتقمد الممؾ بعد 1634ىػ/636
؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات  4/636ـ . اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ، 1684ىػ/683وفاة والده ، توفي سنة 

 ،5/9 . 
 .  1/75، ( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف  124
 . 3/145( أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،  125
؛ ابف  3/196؛ أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،  1/75، ذيؿ مرآة الزماف ،  ( اليونيني 126

؛ العيني ، عقد الجماف في  1/366؛ المقريزي ، السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ ،  6/193الوردي ، تاريخ ، 
 . 49تاريخ أىؿ الزماف ، ص



 أ.م.د. مظفر عبد عؾي جادم اجلغقػي

 

األثر السقادي والػؽري لـساء البقت األووبي 

 يف بالد الشام ومصر

 

) 665 ) 
 

                                                                                                                                        

 .  3/173صر في أخبار البشر ، ؛ أبو الفداء ، المخت 4/636( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  127
( سيؼ الديف طغريؿ : األمير سيؼ الديف طغريؿ بف عبد اهلل ، أستاذ دار الممؾ المظفر تقي الديف  128

صاحب حماة ، كاف مف أعياف األمراء شجاعًا حسف التدبير والسياسة لألمور ، ولما توفي الممؾ المظفر قاـ 
اصر الديف محمد بمراجعة والدتو غازية خاتوف وأخذ رأي الصاحب طغريؿ بتدبير أمور ولده الممؾ المنصور ن

ـ ،  . الصفدي ، الوافي 1656ىػ/654شرؼ الديف شيخ الشيوخ ، ولـ يزؿ عمى ذلؾ إلى أف توفي سنة 
 . 6/416؛ ابف تغري بردي ، المنيؿ الصافي ،  16/666بالوفيات ، 

سف األنصاري المعروؼ بشيخ الشيوخ : ولد ( الشيخ شرؼ الديف عبد العزيز بف محمد بف عبد المح 129
ـ ، كاف دينًا فاضاًل متقدمًا عند المموؾ ، ولو النثر البديع والنظـ الفائؽ ، غزير العقؿ ، 1192ىػ/586سنة 

عارفًا بتدبير المممكة ، فمف حسف تدبيره أنو قرب وجيات النظر بيف الممؾ األفضؿ عمي وأخيو الممؾ 
ـ . أبو الفداء ، المختصر في أخبار 1663ىػ/666غازية خاتوف ، توفي سنة المنصور بعد وفاة والدتو 

 .  3/619البشر ، 
 الطواشي مرشد : الكبير شجاع الديف الحبشي ، المظفري ، الحموي ، عتيؽ المظفر صاحب حماة(  112

 انتو وشجاعتوويعتمد عميو ؛ ألم ، كاف أحد األبطاؿ الشجعاف ، وكاف الممؾ الظاىر يحبو لذلؾ ومقدـ جيشيا
، لو ىيبة وحرمة ، توفي تصرؼ مموكيا لموثوؽ بو ، لو مواقؼ مشيورة ، كاف يتصرؼ في مممكة حماة 

 . 49/697؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  32/183ـ . النويري ، نياية األرب ، 1672ىػ/669بحماة سنة 
؛ الذىبي  3/173في أخبار البشر ، ؛  أبو الفداء ، المختصر  4/636( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  111

 .  6/416؛ ابف تغري بردي ، المنيؿ الصافي ،  51/169، تاريخ اإلسالـ ، 
 . 1/75( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  116
 . 1/75( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  113
؛ العيني ، عقد  6/193؛ ابف الوردي ، تاريخ ،  3/196( أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،  114

 . 7/57ىرة في مموؾ مصر والقاىرة ، ؛ ابف تغري بردي ، النجـو الزا 49الجماف في تاريخ أىؿ الزماف ، ص
 . 1/75( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  115
 . 1/75( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  116
؛ ابف  3/196أخبار البشر ، ؛ أبو الفداء ، المختصر في  1/75( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  117

؛ ابف تغري بردي ،  49؛ العيني ، عقد الجماف في تاريخ أىؿ الزماف ، ص 6/193الوردي ، تاريخ ، 
 .   7/57النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة ، 

 .  1/431؛ المقريزي ، السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ ،  6/173ابف الوردي ، تاريخ ، (  118
 .  3/99؛ الغزي ، نير الذىب في تاريخ حمب ،  3/146، المختصر في أخبار البشر ،  أبو الفداء(  119

 . 3/886ضمير : موضع عمى خمسة عشر مياًل مف دمشؽ . البكري ، معجـ ما استعجـ ، (  5
 . 12/35: قصر . ابف منظور ، لساف العرب ،  جوسؽ (161 
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بينيا وبيف دمشؽ نصؼ فرسخ . ياقوت الحموي ، المزة : قرية كبيرة غناء وسط بساتيف دمشؽ ،  (166 
  . 5/166معجـ البمداف ، 

عماد الديف ابف شيخ الشيوخ : الصاحب الرئيس أبو الفتح ، عمر ابف شيخ الشيوخ صدر الديف محمد  (163 
بف عمر، ولي تدريس الشافعي ، ومشيد الحسيف ، ومشيخة الشيوخ بالديار المصرية ، قتمو اإلسماعيمية سنة 

 .  7/316ـ . ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ، 1638ىػ/636
 . 476ابف العديـ ، زبدة الحمب في تاريخ حمب ، ص ( 164

 .  3/99الغزي ، نير الذىب في تاريخ حمب ،  (165 
 . 1/426يخ حمب ، ؛ سبط ابف العجمي ، كنوز الذىب في تار  31ابف شداد ، األعالؽ الخطيرة ، ص( 166
العيني ، عقد الجماف ،  ؛ 6/394؛ الفاسي ، ذيؿ التقييد ،  56/626الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، (  167
  .  6/566؛ المقري ، نفح الطيب ،  76ابف فيد ، لحظ األلحاظ ، ص ؛ 682ص

لسكف الممؾ األفضؿ قطب الديف األفضؿ سميت القطبية ، واألفضؿ مف بني أيوب واستمرت ذريتو (  168
ـ الممؾ المنصور قالووف منيا ، وبناىا بيمارستانو . ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة ، بيا حتى أخرجي

4/47  . 
 .  682( العيني ، عقد الجماف ، ص 169
 . 682؛ العيني ، عقد الجماف ، ص 56/626الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، (  132
 . 56/626الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، (  131
 . 682؛ العيني ، عقد الجماف ، ص 4/628واالعتبار ، ( المقريزي ، المواعظ  136
األمير عمـ الديف سنجر الشجاعي ، وىو أوؿ مف ولي الوزارة مف األمراء ، وأوؿ وزير  الشجاعي :(  133

 .  6/666ضربت عمى بابو الطمبخاناه عمى قاعدة وزراء الخالفة بالعراؽ . السيوطي ، حسف المحاضرة ، 
بالؿ الطواشي األمير حساـ الديف المغيثي ، أبو المناقب الحبشي الجمدار  : الطواشي حساـ الديف(  134

الصالحي ، كاف ضخمًا مييبًا حالؾ السواد ، جعمو العادؿ يتحدث في أمر السمطاف الممؾ الناصر محمد وىو 
افي ـ . الصفدي ، الو 1699ىػ/699كبير الخداـ المقيميف بالحـر النبوي ، حدث بمصر ودمشؽ ، توفي سنة 

 . 6/333؛ المقريزي ، السموؾ ،  12/176بالوفيات ، 
 . 682( العيني ، عقد الجماف ، ص 135
القرافة الصغرى : احدى مقابر مصر في القاىرة ، تقع في سفح .  682( العيني ، عقد الجماف ، ص 136

 . 4/367المقريزي ، المواعظ واالعتبار،  الجبؿ .
المقريزي ، المواعظ ؛  6/395؛ الفاسي ، ذيؿ التقييد ،  16/166الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، (  137

 . 45الطيطاوي ، التنبيو واإليقاظ لما في ذيوؿ تذكرة الحفاظ ، ص ؛ 4/628واالعتبار، 
 .  56/626الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، (  138
 .  13/353ابف كثير ، البداية والنياية ، (  139
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 مف ىذا البحث . 63،  19نظر : صي(  142
الصفدي ، أعياف العصر وأعواف النصر ،  ؛ 31/352نياية األرب في فنوف األدب ، ( النويري ،  141

تبصير المنتبو ، ؛ ابف حجر العسقالني ،  9/76ابف ناصر الديف الدمشقي ، توضيح المشتبو ،  ؛ 5/521
 . 316العيني ، عقد الجماف ، ص؛  4/1414

 .   56/341ي ، تاريخ اإلسالـ ، ( الذىب 146
 . 316( العيني ، عقد الجماف ، ص 143
؛ الصفدي ، أعياف العصر وأعواف النصر ،  31/352( النويري ، نياية األرب في فنوف األدب ،  144

5/521 . 
 . 4/51( أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،  145
 . 4/51( أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،  146
 . 4/51( أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،  147
 . 6/645؛ ابف الوردي ، تاريخ ،  4/51( أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،  148
 . 664/ 6( محمة حجر الذىب : محمة بدمشؽ . ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ،  149
؛ النعيمي ، الدارس  16/389ة والنياية ، ؛ ابف كثير ، البداي 41/162( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  152

؛ محمد كرد عمي ، خطط الشاـ ،  169؛ ابف بدراف ، منادمة األطالؿ ، ص 1/388في تاريخ المدارس ، 
6/92  . 

؛ النعيمي ، الدارس في تاريخ  6/99، في مموؾ مصر والقاىرة ( ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة  151
 .  6/447الحنبمي ، شذرات الذىب ،  ؛ ابف العماد 1/388المدارس ، 

 .  6/92( محمد كرد عمي ، خطط الشاـ ،  156
 .  1/628النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ،  ( 153
 . 6/79محمد كرد عمي ، خطط الشاـ ،  ( 154
 .  1/667النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ،  ( 155
 . 7/162ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  ( 156
 . 6/169جرمانا : مف نواحي غوطة دمشؽ . ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ،  ( 157
  . 126ابف بدراف ، منادمة األطالؿ ، ص ( 158
  .  4/85؛ اليافعي ، مرآة الجناف ،  6/171؛ ابف الوردي ، تاريخ ،  3/644وفيات األعياف ،  ( 159
 . 6/82محمد كرد عمي ، خطط الشاـ ،  ( 162

 .  6/126؛ محمد كرد عمي ، خطط الشاـ ،  1/366، كنوز الذىب ، مي سبط ابف العج161) 
، كنوز سبط ابف العجمي ؛  37ابف شداد ، األعالؽ الخطيرة في ذكر أمراء الشاـ والجزيرة ، ص 166)

 .  6/618؛ الغزي ، نير الذىب في تاريخ حمب ،  1/363الذىب في تاريخ حمب ، 
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 . 6/619الغزي ، نير الذىب في تاريخ حمب ،  163)
 . 6/618الغزي ، نير الذىب في تاريخ حمب ، 164) 
 .  1/363، كنوز الذىب في تاريخ حمب ، سبط ابف العجمي  165)
 . 1/364، كنوز الذىب في تاريخ حمب ، سبط ابف العجمي  166)

 . 1/364لذىب ، ، كنوز اسبط ابف العجمي ؛  31ابف شداد ، األعالؽ الخطيرة ، ص167) 
 .  6/662؛ الغزي ، نير الذىب ،  1/365سبط ابف العجمي ، كنوز الذىب ، 168) 
 .  1/365سبط ابف العجمي ، كنوز الذىب في تاريخ حمب ، 169) 
 .  6/126محمد كرد عمي ، خطط الشاـ ، 172) 
 .  6/166محمد كرد عمي ، خطط الشاـ ، 171) 
لحنبمي : العالمة ، خدمت ربيعة خاتوف مدة وأحبتيا ، وحصؿ أمة المطيؼ بنت الناصح عبد الرحمف ا(  176

ليا مف جيتيا أمواؿ عظيمة ، والقت بعدىا شدائد وحبسًا ومصادرة ، وحبست بقمعة دمشؽ نحو ثالث سنيف ، 
ثـ أطمقت وتزوجت األشرؼ ابف صاحب حمص ، وسافر بيا إلى الرحبة وتؿ باشر، توفيت سنة 

مف األمواؿ والذخائر واليواقيت ما يساوي ستمائة ألؼ درىـ غير األوقاؼ  ـ ، ظير ليا بدمشؽ1655ىػ/653
واألمالؾ ، كانت فاضمة صالحة عفيفة ، ليا تصانيؼ ومجموعات ، ترجميا ابف الجوزي . النويري ، نياية 

 . 48/145؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  69/318األرب في فنوف األدب ، 
؛ ابف كثير ، البداية  14/67؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ،  47/166الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، (  173

 .  166ابف دقماؽ ، نزىة األناـ في تاريخ اإلسالـ ، ص؛  13/199والنياية ، 
 .   6/353ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة ، (  174
 . 6/171ابف الوردي ، تاريخ ، ؛  3/174أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ، (  175
 . 6/66النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ، (  176
الناصح بعدة مدارس ، ثـ بنت لو الصاحبة ربيعة خاتوف مدرسة بالجبؿ  درَّسناصح الديف الحنبمي : (  177

ى بغداد وأصبياف بيا ، كاف فقييًا واعظًا شرع في االشتغاؿ بالعمـ ورحؿ إل درَّسوىي المعروفة بالصاحبية ، ف
والموصؿ وبالد كثيرة ألخذ العمـ ، وحضر فتح بيت المقدس مع السمطاف صالح الديف ، وانتيت إليو رئاسة 

ـ . ابف 1636ىػ/634المذىب ، وكاف لو مصنفات ، وىو مف بيت الحديث ، توفي بدمشؽ في محـر سنة 
؛ ابف  6/697بردي ، النجـو الزاىرة ، ؛ ابف تغري  469 – 3/468رجب الحنبمي ، ذيؿ طبقات الحنابمة ، 

 . 638 – 637؛ ابف بدراف ، منادمة األطالؿ ، ص 115 -6/114مفمح ، المقصد األرشد ، 
 .  13/152ابف كثير ، البداية والنياية ، (  178
؛ ابف العماد  6/55النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ، ؛  45/45( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  179

 .  7/689، شذرات الذىب ،  الحنبمي
 .  6/392الدارس في تاريخ المدارس ، (  182
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حارة زويمة : محمة كبيرة بالقاىرة ، بينيا وبيف باب زويمة عدة محاؿ ، سميت بذلؾ ؛ ألف جوىرًا  ( 181
واالعتبار غالـ المعز لما اختط محمة بالقاىرة أنزؿ أىؿ زويمة بيذا المكاف فتسمى بيـ . المقريزي ، المواعظ 

 . 3/8بذكر الخطط واآلثار، 
 . 682؛ العيني ، عقد الجماف ، ص 4/645( المقريزي ، المواعظ واالعتبار،  186
 . 4/645( المقريزي ، المواعظ واالعتبار ،  183
 . 682؛ العيني ، عقد الجماف ، ص 4/628( المقريزي ، المواعظ واالعتبار،  184
أـ ىانئ عفيفة بنت أبي بكر أحمد بف عبد اهلل بف محمد الفارقاني األصبيانية ، :  عفيفة الفارقانية ( 185

ـ ، وكانت آخر مف حّدث بالسماع عف 1116ىػ/512الشيخة الجميمة المعمرة ، مسندة أصبياف ، ولدت سنة 
بغية  ـ . ابف العديـ ،1629ىػ/626عبد الواحد بف محمد وآخريف ، انتيى إلييا عمو اإلسناد ، توفيت سنة 

 .  16/46الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  ؛ 1/489الطمب في تاريخ حمب ، 
عيف الشمس بنت أحمد بف أبي الفرج الثقفية : أـ النور الثقفية ، األصبيانية ، كانت شيخة صالحة  ( 186

الذىبي ، تاريخ  ـ .1613ىػ/612 مف سنة عفيفة ، مف بيت رواية وحديث ، توفيت في نصؼ ربيع اآلخر
 . 43/381اإلسالـ ، 

 . 56/626الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، (  187
: الشيخة المعمرة المسندة أـ حبيبة عائشة بنت الحافظ معمر بف الفاخر ، القرشية عائشة بنت معمر ( 188

، األصبيانية ، سمعت حضورًا مف فاطمة الجوزدانية ، وسماعًا مف زاىر بف طاىر، وسعيد بف أبي الرجاء ، 
: ابف نقطة ، والضياء وآخروف ، وكاف سماعيا صحيحًا بإفادة أبييا ، توفيت في ربيع اآلخر سنة روى عنيا 

 .  16/51ـ . الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، 1612ىػ/627
 .  4/628؛ المقريزي ، المواعظ واالعتبار،  6/395( الفاسي ، ذيؿ التقييد في رواة السنف واألسانيد ،  189
؛  76؛ ابف فيد ، لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ ، ص 4/628واعظ واالعتبار، ( المقريزي ، الم 192

 . 45الطيطاوي ، التنبيو واإليقاظ لما في ذيوؿ تذكرة الحفاظ ، ص
 .  1/678( النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ،  191
 .  1/678( النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ،  196
 . 167األطالؿ ، ص( ابف بدراف ، منادمة  193
أسد الديف شيركوه : أبو الحارث شيركوه بف شادي بف مرواف الممقب الممؾ المنصور أسد الديف ، عـ (  194

ـ ، وأقاـ بيا شيريف وخمسة أياـ ، ثـ 1168ىػ/564السمطاف صالح الديف ، تولى أسد الديف الوزارة في سنة 
بعد مدة بوصية منو ،  ()ثـ نقؿ إلى مدينة الرسوؿـ بالقاىرة ، ودفف بيا ، 1168ىػ/564توفي فجأة سنة 

 . 482 – 6/479وتولى مكانو صالح الديف . ابف خمكاف ، وفيات األعياف ، 
 . 167( ابف بدراف ، منادمة األطالؿ ، ص 195
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وىو الذي يتصدى لتدريس العمـو الشرعية مف التفسير، والحديث ، والفقو ، والنحو، ( مدرسًا :  196
. القمقشندي ، صبح األعشى  ذلؾ ، وىو مأخوذ مف درست الكتاب دراسة إذا كررتو لمحفظ والتصريؼ ونحو

 ،5/436 . 
وىو ثاني رتبة المدرس ، وأصؿ موضوعو أنو إذا ألقى المدرس الدرس وانصرؼ أعاد لمطمبة ( معيدًا :  197

 . 5/436. القمقشندي ، صبح األعشى ،  ما ألقاه المدرس إلييـ ليفيموه ويحسنوه
 .  1/679( النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ،  198
 .  1/679( النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ،  199
 . 167( ابف بدراف ، منادمة األطالؿ ، ص 622
 .  6/83( محمد كرد عمي ، خطط الشاـ ،  621
( شرؼ الديف أحمد بف أحمد بف نعمة المقدسي : اإلماـ العالمة أقضى القضاة ، خطيب الشاـ ، أبو  626

العباس ، المقدسي ، الشافعي ، إمامًا ، فقييًا ، محققًا ، متقنًا لممذىب واألصوؿ والعربية والنظر، حاد الدىف 
تواضعًا ، حسف األخالؽ ، لطيؼ الشمائؿ ، سريع الفيـ ، بديع الكتابة ، إمامًا في تحرير الخط المنسوب ، م

ـ ، ولي درس دار الحديث النورية والشامية البرانية 1665ىػ/666، طويؿ الروح عمى التعميـ ، ولد سنة 
؛ الصفدي ، الوافي  626 – 56/625ـ . الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، 1694ىػ/694والغزالية ، توفي سنة 

 .   1/83س في تاريخ المدارس ، ؛ النعيمي ، الدار  6/145بالوفيات ، 
 .  1/679؛ النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ،   13/353( ابف كثير ، البداية والنياية ،  623
ـ ، وسمع 1657ىػ/655( نجـ الديف بف صصري : أبو العباس ، قاضي القضاة بالشاـ ، ولد سنة  624

درَّس في عدة مدارس ، تولى عدة مناصب دنيوية ، الحديث واشتغؿ ، كاف لو يد في اإلنشاء وحسف العبارة ، 
 . 14/166ـ ، وكانت جنازتو حافمة . ابف كثير ، البداية والنياية ، 1363ىػ/763توفي سنة 

مدرسة بدمشؽ ، بناىا زكي الديف أبي القاسـ التاجر المعروؼ بابف رواحة سنة  : الرواحية ( 625
 . 1/199مدارس ، ـ . النعيمي ، الدارس في تاريخ ال1666ىػ/663
: القاضي نجـ الديف عمر بف نصر بف منصور البياني الشافعي ، توفي سنة نجـ الديف البياني (  626
 ـ ، كاف فاضاًل ولي قضاء زرع ثـ ولي قضاء حمب ثـ ناب في دمشؽ ، درَّس بالرواحية1684ىػ/683

؛ النعيمي ،  13/357وباشرىا بعد شمس الديف عبد الرحمف بف نوح المقدسي . ابف كثير، البداية والنياية ، 
 . 1/621الدارس في تاريخ المدارس ، 

 .  13/353( ابف كثير ، البداية والنياية ،  627
 .  1/679( النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ،  628
( األمينية : أوؿ مدرسة لمشافعية بدمشؽ ، أنشأىا أتابؾ العساكر بدمشؽ ابف الدولة كمشتكيف بف عبد  629

 . 133 -1/136النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ، ـ . 1146ىػ/541اهلل الطغتكيني المتوفى سنة 
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: محمد بف عمي بف عبد الواحد الشيخ اإلماـ العالمة المفتي قاضي القضاة ، ذو  ( ابف الزممكاني 612
الفنوف جماؿ اإلسالـ كماؿ الديف أبو المعالي ابف الزممكاني ، كبير الشافعية في عصره ، ولد سنة 

ىب ـ ، طمب الحديث في وقت وقرأه ، كاف فصيحًا متسرعًا ، لو خبرة بالمتوف ، بصيرًا بالمذ1668ىػ/667
فتاًء ومناظرة ، ساد أقرانو  وأصولو ، قوي العربية ، يضرب بذكائو المثؿ ، انتيت إليو رئاسة المذىب تدريسًا وا 
مف أىؿ مذىبو وحاز قصب السبؽ عمييـ بذىنو الوقاد في تحصيؿ العمـ ، درَّس بعدة مدارس بدمشؽ ، توفي 

 – 14/151ف كثير ، البداية والنياية ، ؛ اب 4/151ـ . الصفدي ، الوافي بالوفيات ، 1366ىػ/767سنة 
156  . 
  . 13/386( ابف كثير ، البداية والنياية ،  611
 . 6/148؛ ابف الوردي ، تاريخ ،  4/51( أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،  616
 .  6/164( محمد كرد عمي ، خطط الشاـ ،  613

بيت ، وقيؿ أصميا خونكاه وجمعيا خوانؾ ، أي  الخانقاه : جمعيا الخوانؽ وىي كممة فارسية معناىا614) 
ـ ، وجعمت لتخمي 1229ىػ/422الموضع الذي يأكؿ فيو الممؾ ، والخوانؽ حدثت في اإلسالـ في حدود سنة 

الصوفية فييا لعبادة اهلل تعالى ، وأوؿ مف بناىا مف المموؾ بمصر السمطاف صالح الديف األيوبي ورتب 
؛ ابف بدراف ، منادمة األطالؿ ،  4/682مومة . المقريزي ، المواعظ واالعتبار، لمفقراء الوارديف أرزاقًا مع

 .  6/132؛ محمد كرد عمي ، خطط الشاـ ،  676ص
 . 1/388؛ النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ،  3/83( الذىبي ، العبر في خبر مف غبر ،  615
ظاىر باب النصر تجاه حكر  ، بناه بدمشؽ ( جامع تنكز : أنشأه األمير تنكز أو دنكز نائب الشاـ 616

السماؽ عمى ظير بانياس ، وتردد القضاة العمماء في تحرير قبمتو ، فاستقر الحاؿ في أمرىا ، وشرع في 
بنائو بأمر مف السمطاف ومساعدتو لنائبو ، وىو جامع بديع اليندسة واإلتقاف في أوؿ الشرؼ القبمي ، أصبح 

 . 369،  68د العسكري . ابف بدراف ، منادمة األطالؿ ، صفيما بعد مدرسة لتالمذة الجن
؛ ابف بدراف ، منادمة األطالؿ ،  6/113؛ النعيمي ، الدارس ،  41/162( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  617
 . 674ص

؛ النعيمي ، الدارس في تاريخ  6/99( ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة ،  618
 .  6/447؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  1/392المدارس ، 

 .  6/131( محمد كرد عمي ، خطط الشاـ ،  619
 . 333؛ ابف بدراف ، منادمة األطالؿ ، ص 6/192( النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ،  662

جنود فمـ يعودوا باب األربعيف : أحد أبواب حمب ، وسمي بذلؾ ؛ ألنو خرج منو مرة أربعوف ألفًا مف ال661) 
 .  6/11، وقيؿ عاد منيـ واحد ، وقيؿ خرج منو أربعوف محدثًا أو شريفًا . الغزي ، نير الذىب ، 

؛ محمد كرد عمي ،  6/11؛ الغزي ، نير الذىب ،  1/421، كنوز الذىب ،  سبط ابف العجمي666) 
 .  6/143خطط الشاـ ، 
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 .  6/143محمد كرد عمي ، خطط الشاـ ، 663) 
 .  1/541، كنوز الذىب في تاريخ حمب ، سبط ابف العجمي 664) 
في الشاـ ، بينيا : لقطيعة ا.  31ابف شداد ، األعالؽ الخطيرة في ذكر أمراء الشاـ والجزيرة ، ص( 665

 . 466وبيف دمشؽ أربعة وعشروف مياًل ، الحميري ، الروض المعطار ، ص
 .  6/54، نير الذىب ، ؛ الغزي  1/426سبط ابف العجمي ، كنوز الذىب ، ( 666
 .  6/54؛ الغزي ، نير الذىب ،  1/426سبط ابف العجمي ، كنوز الذىب ، ( 667
. األمير جماؿ الديف موسى بف يغمور: استعمؿ  6/151النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ، (  668

 .   6/366، في مموؾ مصر والقاىرة عمى نيابة دمشؽ . ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة 
 .  6/135محمد كرد عمي ، خطط الشاـ ،  ؛ 696( ابف بدراف ، منادمة األطالؿ ، ص 669
( عابدة بنت الشيخة الصالحة : كانت مقيمة برباط زىرة خاتوف بدمشؽ ، وىي شيخة كانت امرأة كبيرة  632

ـ . 1663ىػ/666، عذراء مقعدة عمياء ، مشيورة بالخير والصالح والعبادة ، توفيت بدمشؽ في سنة 
 .  6/639اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ، 

 .  6/639( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  631
 .   56/341( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  636
 .  5/521( الصفدي ، أعياف العصر وأعواف النصر ،  633
 .  5/521( الصفدي ، أعياف العصر وأعواف النصر ،  634
؛ ابف  9/76؛ ابف ناصر الديف الدمشقي ، توضيح المشتبو ،  56/341الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، (  635

 . 316العيني ، عقد الجماف ، ص؛  4/1414، تبصير المنتبو ، حجر العسقالني 
( ابنة الناصح : أمة الكريـ ابنة الناصح عبد الرحمف بف نجـ الحنبمي ، امرأة جميمة كاتبة فاضمة ،  636

صحيح البخاري ، توفيت  شيخة رباط بمدؽ ، سمعت مف أبييا كتب عنيا ابف الخباز والبرزالي، سمعت بإربؿ
 .  9/661ـ . الصفدي ، الوافي بالوفيات ، 1682ىػ/679سنة 
( الحسيف بف رزؽ اهلل : الحنبمي ، الصالحي ، الحجازي ، حّدث عف الناصح ابف الحنبمي ، كاف ناظر  637

 .  52/661ـ . الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، 1677ىػ/676رباط بمدؽ ، توفي سنة 
 
 

 املصادر:

 .  ـ(1633ىػ/632لكـر محمد بف محمد)تاألثير، أبو الحسف عمي بف أبي اابف  -
ر الكتاب العربي ، بيروت ، لبناف، ، دا 1الكامؿ في التاريخ ، تحقيؽ : عمر عبد السالـ تدمري ، ط -1

 . ـ1997ىػ/1417
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 .  ـ(1967ىػ/1346ابف بدراف ، عبد القادر)ت -
 . ـ1985المكتب اإلسالمي ، بيروت ، منادمة األطالؿ ومسامرة الخياؿ ، تحقيؽ : زىير الشاويش ،  -6
 .   ـ(1237ىػ/469محمد بف عبد اهلل )تالبغدادي ، أبو منصور عبد القاىر بف طاىر بف  -
 .ـ1977اآلفاؽ الجديدة ، بيروت ،  ، دار 6الفرؽ بيف الفرؽ ، ط -3
 ـ( . 1294ىػ/487بد اهلل بف عبد العزيز بف محمد األندلسي)تالبكري ، أبو عبيد ع -
 ـ.1986ىػ/1423، عالـ الكتب ، بيروت ،  3معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد والمواضع ، ط -4
 .    ـ(1472ىػ/874ف جماؿ الديف يوسؼ)تابف تغري بردي ، أبو المحاس -
 .القومي ، دار الكتب ، مصر، بال تقافة واإلرشاد النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة ، وزارة الث -5
 .  ـ(1448ىػ/856مد بف عمي بف محمد)تابف حجر العسقالني ، أبو الفضؿ أح -
إنباء الغمر بأبناء العمر ، تحقيؽ : د. حسف حبشي ، المجمس األعمى لمشؤوف اإلسالمية ، لجنة إحياء  -6

 . ـ1969ػ/ى1389التراث اإلسالمي ، مصر، 
ير المنتبو بتحرير المشتبو ، تحقيؽ : محمد عمي النجار ، مراجعة : عمي محمد البجاوي ، المكتبة تبص -7

 العممية ، بيروت ، لبناف ، بال ت .
 ـ( . 1495ىػ/922الحميري ، أبو عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عبد المنعـ)ت -
مطابع دار السراج ، مؤسسة ناصر ،  6الروض المعطار في خبر األقطار، تحقيؽ : إحساف عباس ، ط -8

 ـ .1982لمثقافة ، بيروت ، 
 ـ( . 1945ىػ/1365الحنفي ، عبد اهلل بف محمد الغازي المكي)ت -
إفادة األناـ بذكر أخبار بمد اهلل الحراـ مع تعميقو المسمى : بإتماـ الكالـ ، دراسة وتحقيؽ : عبد الممؾ بف  -9

 عبد اهلل بف دىيش ، بال ت .
 ـ( .   1817ىػ/1636الخطيب ، ياسيف بف خير اهلل بف محمود بف موسى)ت بعد  -

 الروضة الفيحاء في أعالـ النساء ، بال ت . -12
 ـ( .  1686ىػ/681ابف خمكاف ، أبو العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ)ت -

 ر صادر، بيروت ، بال ت . وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف ، تحقيؽ : إحساف عباس ، دا -11
 ـ( . 1428ىػ/829ابف دقماؽ ، صاـر الديف إبراىيـ بف محمد بف أيدمر العالئي)ت -

، المكتبة العصرية ، صيدا  1نزىة األناـ في تاريخ اإلسالـ ، دراسة وتحقيؽ : الدكتور سمير طباره ، ط -16
 ـ .1999ىػ/1462، بيروت ، 

 ـ( . 1883ىػ/1322بيتر آف )ت دوزي ، رينيارت -
، وزارة الثقافة واإلعالـ ،  1تكممة المعاجـ العربية ، نقمو إلى العربية وعمؽ عميو : جماؿ الخياط ، ط -13

 ـ .6222 - 1979الجميورية العراقية ، 
 ـ( .  1347ىػ/748الذىبي ، شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف)ت -



                                         جمؾة جامعة األنبار لؾعؾوم اإلنسانقة

 

 ( 1اجملؾد )( 2العدد )

 2015( كانون األول)

 

  (674 (  
 

                                                                                                                                        

، دار الكتاب  6ووفيات المشاىير واألعالـ ، تحقيؽ : عمر عبد السالـ التدمري ، ط تاريخ اإلسالـ -14
 ـ . 1993ىػ/1413العربي ، بيروت ، 

 ـ .6226ىػ/1467سير أعالـ النبالء ، دار الحديث ، القاىرة ،  -15
عممية ، العبر في خبر مف غبر، تحقيؽ : أبو ىاجر محمد السعيد بف بسيوني زغموؿ ، دار الكتب ال -16

 بيروت ، بال ت .
 ـ( . 1668ىػ/666الرازي ، زيف الديف أبو عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر)ت -

، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبناف ،  5مختار الصحاح ، تحقيؽ : يوسؼ الشيخ محمد ، ط -17
 ـ . 1999ىػ/1462

 ـ( .  1393ىػ/795رجب)ت ابف رجب الحنبمي ، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف -
، مكتبة العبيكاف ، الرياض  1ذيؿ طبقات الحنابمة ، تحقيؽ : د. عبد الرحمف بف سميماف العثيميف ، ط -18
 ـ .6225ىػ/1465، 
 ـ( .  1482ىػ/884سبط ابف العجمي ، أبو ذر أحمد بف إبراىيـ بف محمد بف خميؿ)ت -
 ـ .1996ىػ/1417مـ ، حمب ، ، دار الق 1كنوز الذىب في تاريخ حمب ، ط -19 
 ـ( .  1372ىػ/771السبكي ، تاج الديف عبد الوىاب بف تقي الديف)ت -

، ىجر  6طبقات الشافعية الكبرى ، تحقيؽ : د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحمو ، ط -62
 ـ .1996ىػ/1413لمطباعة والنشر والتوزيع ، 

 ـ( .  1525ىػ/911ف بف أبي بكر)تالسيوطي ، جالؿ الديف عبد الرحم -
، دار إحياء  1حسف المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة ، تحقيؽ : محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ، ط -61

 ـ . 1967ىػ/1387الكتب العربية ، عيسى البابي الحمبي وشركاه ، مصر، 
 .  ـ( 1667ىػ/665أبو شامة ، شياب الديف عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف إبراىيـ)ت -

، مؤسسة  1عيوف الروضتيف في أخبار الدولتيف النورية والصالحية ، تحقيؽ: إبراىيـ الزيبؽ ، ط -66
 ـ . 1997ىػ/1418الرسالة ، بيروت ، 

 ـ( . 1153ىػ/548الشيرستاني ، محمد بف عبد الكريـ بف أبي بكر أحمد)ت -
 ـ .1983ىػ/1424بيروت ، الممؿ والنحؿ ، تحقيؽ : محمد سيد كيالني ، دار المعرفة ،  -63
 ـ( .  1363ىػ/764الصفدي ، صالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل)ت -

أعياف العصر وأعواف النصر، تحقيؽ : د. عمي أبو زيد ، د. نبيؿ أبو عشمة ، د. محمد موعد ، د.  -64
بيروت ، لبناف ،  ، دار الفكر المعاصر، 1محمود سالـ محمد ، قدـ لو : مازف عبد القادر المبارؾ ، ط

 ـ .1998ىػ/1418
الوافي بالوفيات ، تحقيؽ : أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحياء التراث ، بيروت ،  -65

 ـ . 6222ىػ/1462
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 ـ( . 1936ىػ/1355الطيطاوي ، أحمد رافع بف محمد الحسيني القاسمي الحنفي)ت -
ي بنشره : القدسي ، مطبعة الترقي ، دمشؽ ، التنبيو واإليقاظ لما في ذيوؿ تذكرة الحفاظ ، عن -66

 ـ .1969ىػ/1348
 ـ( . 1338ىػ/739ابف عبد الحؽ ، صفي الديف عبد المؤمف البغدادي )ت -

 ـ .1991ىػ/1416، دار الجيؿ ، بيروت ، 1مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع ، ط -67
 ـ( .   1686ىػ/685ابف العبري ، أبو الفرج غريغوريوس الممطي)ت -

 ـ .1996، تحقيؽ : أنطوف صالحاني اليسوعي ، دار الشرؽ ، بيروت ،  3تاريخ مختصر الدوؿ ، ط -68
 ـ( .  1666ىػ/662ابف العديـ ، عمر بف أحمد بف ىبة اهلل بف أبي جرادة العقيمي)ت -

 بغية الطمب في تاريخ حمب ، تحقيؽ : د. سييؿ زكار، دار الفكر، بال ت . -69
، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبناف 1ة الحمب في تاريخ حمب ، وضع حواشيو: خميؿ المنصور، طزبد -32
 ـ . 1996ىػ/1417، 
 ـ( .  1176ىػ/571ابف عساكر ، أبو القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل)ت -

، تاريخ دمشؽ ، تحقيؽ : عمرو بف غرامة العمروي ، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع  -31
 ـ .1995ىػ/1415

 ـ( .   1699ىػ/1111العصامي ، عبد الممؾ بف حسيف بف عبد الممؾ)ت -
سمط النجـو العوالي في أنباء األوائؿ والتوالي ، تحقيؽ : عادؿ أحمد عبد الموجود ، عمي محمد  -36

 ـ . 1998ىػ/1419، دار الكتب العممية ، بيروت ،  1معوض ، ط
 ـ( .  1679ىػ/1289ابف العماد الحنبمي ، أبو الفالح عبد الحي بف أحمد بف محمد)ت -

شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ، حققو : محمود األرناؤوط ، خرج أحاديثو : عبد القادر األرناؤوط  -33
 ـ . 1986ىػ/1426، دار ابف كثير، دمشؽ ،  1، ط
 ـ( .  1451ىػ/855ى بف أحمد الحنفي)تالعيني ، أبو محمد محمود بف أحمد بف موس -
 عقد الجماف في تاريخ أىؿ الزماف ، بال ت . -34 
 ـ( .  1933ىػ/1351الغزي ، كامؿ بف حسيف بف محمد بف مصطفى الحمبي)ت -

 ـ .1998ىػ/1419، دار القمـ ، حمب ،  6نير الذىب في تاريخ حمب ، ط -35
 ـ( .   1754ىػ/1167ف عبد الرحمف)تابف الغزي ، شمس الديف أبو المعالي محمد ب -

، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبناف ،  1ديواف اإلسالـ ، تحقيؽ : سيد كسروي حسف ، ط -36
 ـ . 1992ىػ/1411

 ـ( . 1469ىػ/836الفاسي ، محمد بف أحمد بف عمي تقي الديف ، أبو الطيب المكي)ت -
، دار الكتب العممية ، 1تحقيؽ : كماؿ يوسؼ الحوت ، طذيؿ التقييد في رواة السنف واألسانيد ،  -37

 ـ .1992ىػ/1412بيروت ، لبناف ، 
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 ـ .6222ىػ/1461، دار الكتب العممية ،  1شفاء الغراـ بأخبار البمد الحراـ ، ط -38
 ـ( . 1331ىػ/736أبو الفداء ، عماد الديف إسماعيؿ بف عمي بف محمود األيوبي)ت -

 ، المطبعة الحسينية المصرية ، بال ت . 1لبشر، طالمختصر في أخبار ا -39
 ـ( . 1349ىػ/749ابف فضؿ اهلل العمري ، شياب الديف أحمد بف يحيى)ت -

 ـ .6226ىػ/1463، المجمع الثقافي ، أبو ظبي ،  1مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار، ط -42
 ـ( .  786ىػ/172الفراىيدي ، أبو عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرو بف تميـ)ت -

 كتاب العيف ، تحقيؽ : د. ميدي المخزومي ، د. إبراىيـ السامرائي ، دار ومكتبة اليالؿ ، بال ت . -41
 ـ( .   1466ىػ/871ابف فيد ، أبو الفضؿ تقي الديف محمد بف محمد بف محمد)ت -

 . ـ 1998ىػ/1419، دار الكتب العممية ،  1لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ ، ط -46
الدر الكميف بذيؿ العقد الثميف في تاريخ البمد األميف ، دراسة وتحقيؽ : أ. د. عبد الممؾ بف عبد اهلل بف  -43

 دىيش ، بال ت .
 ـ( .  1683ىػ/686القزويني ، زكريا بف محمد بف محمود)ت -

 آثار البالد وأخبار العباد ، دار صادر ، بيروت ، بال ت . -44
 ـ( . 1474ىػ/879لفداء زيف الديف قاسـ)تابف قطموبغا ، أبو ا -

،  1الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة ، دراسة وتحقيؽ : شادي بف محمد بف سالـ آؿ نعماف ، ط -45
 ـ . 6211ىػ/1436مركز النعماف لمبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيؽ التراث والترجمة ، صنعاء ، اليمف ، 

 ـ ( . 1363ىػ/764د بف عبد الرحمف بف شاكر)تالكتبي ، محمد بف شاكر بف أحم -
 ـ .1974، تحقيؽ : إحساف عباس ، دار صادر ، بيروت ،  1فوات الوفيات ، ط -46
 ـ( . 1376ىػ/774ابف كثير، عماد الديف أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر)ت -

 ـ . 1988ىػ/1428، دار إحياء التراث العربي ،  1البداية والنياية ، تحقيؽ : عمي شيري ، ط -47
طبقات الشافعييف ، تحقيؽ : د. أحمد عمر ىاشـ ، د. محمد زينيـ محمد عزب ، مكتبة الثقافة الدينية  -48
 ـ .  1993ىػ/1413، 
 ـ( . 1953ىػ/1376محمد كرد عمي ، محمد بف عبد الرزاؽ)ت -

 ـ .1983ىػ/1423، مكتبة النوري ، دمشؽ ،  3خطط الشاـ ، ط -49
 ـ( . 1479ىػ/884اف الديف أبو إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل)تابف مفمح ، برى -

،  1المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد ، تحقيؽ : د. عبد الرحمف بف سميماف العثيميف ، ط -52
 ـ . 1992ىػ/1412مكتبة الرشد ، الرياض ، السعودية ، 

 ـ( .  1631ىػ/1241المقري ، شياب الديف أحمد بف محمد التممساني)ت -
نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب وذكر وزيرىا لساف الديف بف الخطيب ، تحقيؽ : إحساف عباس  -51

 ، دار صادر ، بيروت ، لبناف ، بال ت .
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 ـ( .  1441ىػ/845المقريزي ، أبو العباس تقي الديف أحمد بف عمي بف عبد القادر)ت -
، دار الكتب العممية ، بيروت ،  1السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ ، تحقيؽ : محمد عبد القادر عطا ، ط -56

 ـ . 1997ىػ/1418لبناف ، 
 ـ .1997ىػ/1418، دار الكتب العممية ، بيروت ،  1المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، ط -53
 ـ( .  1311ىػ/711ابف منظور، أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف عمي)ت -

 ـ .1993ىػ/1414، دار صادر ، بيروت ، لبناف ،  3لساف العرب ، ط -54
 ـ( . 1438ىػ/846ابف ناصر الديف الدمشقي ، محمد بف عبد اهلل بف محمد)ت -

ابيـ وكناىـ ، تحقيؽ : محمد نعيـ العرقسوسي ، توضيح المشتبو في ضبط أسماء الرواة وأنسابيـ وألق -55
 ـ .1993، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1ط
 ـ( .  1561ىػ/967النعيمي ، عبد القادر بف محمد الدمشقي)ت -
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