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 :الممخص
استيدفت الدراسة مساىمة النساء في الكقؼ عمى المساجد كالجكامع عبر 
العصكر التاريخية، أليمانيف بأثره الديني كالعممي كالتعميمي كالخيرم ، كلـ 

تارة تشارؾ في بناء مسجد يقتصر اثر المرأة في بناء المساجد انما نجدىا 
كتارة تعميرة كنجدىا ايضان تكقؼ ارضيا لبناء مسجد عميو لذا تنكعت 

 اسيامات المرأة الكاقفة في ىذا الجانب .
بتأدية  لكي  تستمر  ةماليالرد امك اىـ ال مف يعد الكقؼ عمى المساجدك 

ـ دكر تحفيظ القراف الكريـ، ك دعالكاجبات كالمياـ التي تقـك بيا ،مثؿ 
الكعاظ كالخطباء في ممارسة أدكارىـ في تنمية معاني الخير كالحؽ، 
كالحث عمى الجياد في سبيؿ اهلل ، كمعالجة قضايا الناس كمشاكميـ في 
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Abstract: 

The study targeted the contribution of women to the 

endowment of mosques and mosques throughout the 

historical ages, because of their belief in its religious, 

scientific, educational and charitable impact. the side  .  

The endowment for mosques is one of the most 

important financial resources in order to continue to 

perform the duties and tasks that it performs, such as the 

role of memorizing the Holy Qur’an, supporting 

preachers and preachers in practicing their roles in 

developing the meanings of goodness and truth, urging 

jihad for the sake of God, and addressing people’s issues 

and problems in life 
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 المقدمة
 .(1)مف سجد سجكدان أم خضع، فيك كؿ مكضع يتعبد فيو المسجد لغًة:

فيعني المكاف المخصص لمعبادة عند المسمميف، كمدلكلو الديني ىك  أما اصطالحًا:
 .(2)كطيكران": "جعمت لي االرض مسجدان صؿ اهلل عميو كسمـكؿ مكضع يتعبد بو لقكؿ الرسكؿ 

، أتى مدلكلو االصطالحي مف اجتماع (3)اما بالنسبة لمجامع فيك نعت لممسجد
، فيك مجمع الممة االسالمية لمنقاش في كؿ ما يتعمؽ بأمكرىا لذلؾ (4)المصميف فيو لمصالة

 سمي بالجامع الذم يتميز عف المسجد بأنو تقاـ فيو الصمكات الجامعة.
مف اإلسالـ يفردكف كممة الجامع، ككانكا تارة  كاف المسممكف في الصدر األكؿ

يقتصركف عمى كممة المسجد، كتارة يصفكنيا فيقكلكف المسجد الجامع، كتارة اخرل يضيفكنيا 
إلى الصفة فيقكلكف مسجد الجامع، ثـ بعد ذلؾ اطمقكا تسمية الجامع حتى عمى المسجد 

 .(5)كـالصغير الذم تصمى فيو الجمعة؛ ألنو يجمع الناس لكقت معم
كلقد حظي المسجد الذم تقاـ فيو صالة الجمعة بأىمية خاصة؛ إذ تدؿ عمى مكانتو 
بالنسبة لبقية المساجد، لذا نجد حرص النساء الكاقفات لممساجد عمى أف تقاـ صمكات الجمعة 
فيو السيما نساء األسر الحاكمة ، كىذا ما كجدناه عند بعض المؤرخيف عند ذكر تاريخ مسجد 

 .(6)يشير إلى إقامة صالة الجمعة؛ فيو ليشير الى أىمية ىذا المسجدمعيف فيك 
المسمميف عمى  كلقد كردت في القرآف الكريـ آيات عدة تشير الى المساجد كتحث

 .(7)تشييدىا كأعمارىا
كما أكدت السنة النبكية الشريفة األجر كالفضؿ الكبيريف لمف يبني بيتان مف بيكت اهلل، 

قطاة، أك  (8): )مف بنى هلل مسجدان كلك كمفحص(صؿ اهلل عميو كسمـ)مف ذلؾ قكؿ الرسكؿ 
 .(9)أحفر بنى اهلل لو بيتان في الجنة(

أحاديث كثيرة في المساجد  صؿ اهلل عميو كسمـكركل أىؿ األثر عف رسكؿ اهلل 
 كفضميا 

قاؿ: )ال تقكـ الساعة حتى  صؿ اهلل عميو كسمـكأحكاميا، كنذكر منيا عف أنس أف النبي 
 .(10)يتباىى الناس في المساجد( 

كنستشؼ مما تقدـ مدل مكانة المساجد كأىميتيا في حياة المسمميف عمكمان، كذلؾ 
أنيا في طميعة المباني اإلسالمية التي تقاـ فييا العبادات، كمف أبرز المؤسسات التعميمية التي 
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كمجالس الشكرل، لذا أصبحت المساجد، ذات رسالة دينية، تنعقد فييا جمسات العمـ كالتذكير، 
كتعميمية في آف كاحد، كلذلؾ كانت المساجد كالجكامع مكضع اىتماـ بعض النساء الالتي 

 أكقفف عمييا أكقافا لبنائيا كعمارتيا كاإلنفاؽ عمييا ، كمف تمؾ المساجد كالجكامع نذكر:
 العراق: أوقاف النساء عمى المساجد والجوامع في -اوال
 مساجد  السيدة زبيدة بنت جعفر في بغداد: -1

زبيدة بنت  السيدة ف اشتيرت كما اشتيرتأسالمي إللـ يسبؽ المرأة في التاريخ ا
 الرشيد الحكايات كحكيت حكليا األساطير. الخميفة جعفر حتى ألفت حكليا كحكؿ زكجيا

كقفتيا السيدة زبيدة عمى البيت الحراـ كحجاجو أكقاؼ الكثيرة التي ألففضال عف ا
 ؛كقافا عدة في بالد المسمميف السيما بناء المساجدأكالمسجد النبكم الشريؼ ، فقد كانت ليا 

 ،نيا قد عكفت عمى بناء المساجد في بغداد كفي المشرؽ،  فضالن عف تعمير المساجدأذ نجد إ
لى إدة عمى المساجد في بغداد التي تنسب كقاؼ السيدة زبيألف ىنالؾ الكثير مف اإلذلؾ ف

لى بناء المساجد في حاضرة الخالفة بغداد، فبنت مسجدان إنيا اتجيت أكمف ذلؾ ،السيدة زبيدة 
مباركان عمى ضفة دجمة بمقربة مف دكر الخالفة فسمي بمسجد زبيدة، فبمغت النفقة في بناء 

 .(11)لؼ دينارألؼ أىذا المسجد ما يزيد عمى ثالثيف 
، فسمي بمسجد (12)ككذلؾ بنت مسجدان في قطيعتيا المعركفة بقطيعة اـ جعفر   

ىػ/ 379) ، كبعد مركر السنيف تمت عمارتو عمى يد أبي احمد المكسكم في سنة(13)القطيعة
ف يجعمو مسجدان حتى يصمي الناس فيو في أياـ أـ(، كاستأذف الخميفة الطائع هلل في 989

 .(14)فيو الجمعات ىجامعان يصمالجمع، فأذف لو في ذلؾ كصار 
لى زبيدة مسجد في بغداد كاف قريبان مف مسجد الشيخ معركؼ إكايضان ينسب     

ـ( ككاف ىذا المسجد كاسعان رصيف البنياف، قكم 1781ىػ/ 1195الكرخي، كقد اندثر سنة )
ضو في كلما بنى سميماف باشا الكبير كالي بغداد سكر الجانب الغربي استعممت انقا ،األركاف

بناء السكر كلـ يبَؽ مف المسجد سكل قبر زبيدة، كعميو قبة مخركطية الشكؿ مف نكادر الفف 
 .(15)المعمارم
 
 (16)مسجد النبي يونس ) عميه السالم( -2
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،  (17) يقع ىذا المسجد في المكصؿ، ككاف ىذا المسجد في األصؿ يسمى)تؿ تكبة(
سالـ عندما حرركا ىذه الديار، ككاف يأكم الييا العباد كالزىاد، إلكؿ اأبناه المسممكف في 

 .(18)ىؿ المكصؿ لمصالة كالتبرؾأكيقصده 
كاخر القرف الرابع لميجرة صار يعرؼ بمسجد )يكنس(، اذ اعادت بناءه جميمة أكفي 

كقفت أ، كانشأت بجانبو دكرا لممجاكريف، ك  ـ(981ىػ/ 371بنت ناصر الدكلة الحمداني سنة )
صبح مكانا يقصده المسممكف مف أىؿ المكصؿ ليالي الجمع لمصالة أكقافا جميمة ، ك أعميو 

كلـ يبَؽ المسجد عمى ما بنتو جميمة بنت ناصر الدكلة الحمداني، اذ تـ تكسعتو  كالمبيت بو.
كائؿ القرف أكائؿ القرف السادس اليجرم كصار رباطان كبيران ، كصار بو محؿ يزار، كفي أفي 
 (20)0(19)سابع لميجرة صار يعرؼ بمشيد يكنس، يقصده الناس ليالي الجمع لمزيارة كالتبرؾال

 مسجد الترنجان : -3
ىػ/ 452)تاف ـ انكشرك أ زكجة طغرلبؾ السمجكقي ،(22)خاتكف(21)لى الترجافإينسب 

 .(23)سيدة جميمة اتصفت بالعقؿ كالرجاحة كالتدبير المحكـ كالديف، ـ(1060
غمب المصادر التاريخية عف ذكر مآثر ىذه المرأة الفاضمة لكف اكتفت أكلقد غفمت 

 (.24نحاء مممكتيا")أبالقكؿ "تركت مآثر غراء كبناء مساجد كمدارس كمستشفيات في جميع 
 : مسجد القهرمانة -4

 -1031ىػ/ 467 – 422الخميفة القائـ ) (26)"قيرمانة" (25)لى صمؼإينسب 
كالمتتبع لسيرة  سـ مسجد القيرمانة.أـ( كيقع ىذا المسجد قريب مف دار الخالفة، يحمؿ 1075

، كنتيجة لذلؾ فقد اتخذت (27)ثر في شؤكف الخالفة كالسياسةأف ليا أصمؼ في تمؾ المدة يجد 
عف دار الخالفة  لسياسية بعيدان مف ىذا المسجد مجمعان لمقادة كاألمراء لمتدخؿ في شؤكف ا

 .(28)ستكزار شخص اجتمعكا في مسجد صمؼ القيرمانةأذا ارادكا إنيـ أحتى يذكر  .كالخميفة
 :في مكة والمدينة عمى المساجد والجوامع وقاف النساءأثانيا: 

 : مسجد الميالد-1
ذ كاف ىذا المسجد في ؛ إيعد مسجد الميالد كاحدا مف أعماؿ الكقؼ لمسيدة الخيزراف

كأيضان لمخيزراف مسجد آخر  .صؿ اهلل عميو كسمـاألصؿ البيت الذم كاف قد كلد فيو الرسكؿ 
التي عرفت فيما  ،يقاؿ لو المختبئ، لكنيا لـ تشرع في بنائو أنما اشترتو مع الدكر في الصفا

 .(29)كردنا ذكره سابقان أبعد بدار الخيزراف، ك 
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 : بن عبد المطمب ةمسجد حمز -2
بف عبد المطمب ا ةُبني ىذا المسجد في المائة الثانية لميجرة في مكضع مقتؿ حمز لقد  

ـ الخميفة الناصر لديف اهلل) زمرد خاتكف( كذلؾ سنة أعادت بناءه أ، ثـ رضي اهلل عنو
، كيقع المسجد قبمي جبؿ أحد جكفي المدينة كىك عمى مقدار ثالثة (30)ـ( 1194ىػ/ 590)

ف تاريخ البناء مكجكد اليكـ بالكتابة أـ( 1505ىػ/ 911)ت  (32)، كذكر السميكدم(31)امياؿ
الككفية نقش في جدار المسجد بالجص، كلقد زيد في ىذا المسجد زيادة بينة كذلؾ سنة ) 

) رضي اهلل عنو( ، فقد  ةكؿ مف بنت مشيد حمز أكما كتعد زمرد خاتكف  .ـ( 1487ىػ/893
ا مف ساج كحكلة حصباء ، كباب المشيد مف حديد يفتح كؿ يكـ بنت عمى القبر ممبن

 0(33)خميس
 في بالد الشام عمى المساجد والجوامع  وقاف النساءأ-لثاً ثا

 : جامع دمشق -1
ككاف ذا  (34)ـ(714 -705ىػ/ 96 -86كاف قد بناه الكليد بف عبد الممؾ بف مركاف )

 706ىػ/88ـ(، كقيؿ)  705ىػ/ 87ىمة في عمارة المسجد ككاف االبتداء بعمارتو في سنة )
ليو الحسابات بما أنفؽ عميو إف الكليد أنفؽ عمى عمارتو خراج سبع سنيف كحممت أـ(، كيقاؿ 

كقاؿ ىك شيء أخرجناه هلل فمـ  ،فأمر بأحراقيا كلـ ينظر فييا ،عمى ثمانية عشر بعير
"فمما فرغ أمر الكليد  (36)كلقد شاركت امرأة في بناء الجامع فقد ذكر ياقكت الحمكم .(35)نتبعو

ال عند إف يسقؼ بالرصاص فطمب مف كؿ البالد كبقيت قطعة منو لـ يكجد ليا.. رصاص أ
فمما قبضت ، فقاؿ اشتركه منيا كلك بكزنو مرتيف ففعمكا  ،بكزنو ذىبان  الا إف تبعو أامرأة كأبت 
نو هلل أفمما رأيت انصافو فأشيدكـ  ،صاحبكـ ظالـ في بنائو ىذا فا أني ظننت إ الثمف قالت

ف يكتب عمى صفائح المرأة هلل كلـ يدخؿ فيما ألى الكليد أمر إفمما بمغ ذلؾ ، كردت الثمف 
 كتب عميو اسمو".

 
 
 
 : مسجد الخاتونة البرانية -2



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)3460 ) 
 

، (37)ـ(1161ىػ/ 557يرجع بناء ىذا المسجد الى زمرد خاتكف ابنة جاكلي )ت 
ـ( 1131ىػ/ 526ذ جعمت المسجد كقفا سنة )إككانت امرأة محبة لمخير مكرمة ألىؿ العمـ، 

 . (39).(38) ـ(1153ىػ/ 548عمى الشيخ أبي الحسف عمي البمخي )ت 
كيقع عمى الشرؼ القبمي عند مكاف يسمى صنعاء الشاـ، المطؿ عمى كادم الثغراء، 

لى مدرسة إف تحكؿ ىذا المسجد أكما لبث  .(40)ىك فيو بتؿ الثعالب الذمكيعرؼ المكاف 
كتكلى التدريس فييا جمة  ،صبح مكانا لمدراسة كالتدريسأذ إ ؛ سمي بػ)مدرسة الخاتكنة البرانية(

 0(41) العمماء مف
 : مسجد زمرد خاتون-3
، كيقع بتؿ الثعالب، محاذم (42)زمرد خاتكف بنت أيكب ست الشاـ لىإينسب   

 .(45)كقافان أ، ككقفت عميو (44)، كرتب لو إمامان كمؤذنان (43)صنعاء لو منارة كقؼ فيو سقاية
 : مسجد الماردانية -4

خاتكف بنت الممؾ قطب الديف صاحب  (46()لى عزيزة الديف أخشا )أقجةإينسب 
 . (47)  ـ(1227ىػ/ 624مارديف كزكجة الممؾ المعظـ عيسى)ت 

ضمف مدارس الشافعة   (48)كتابو خطط الشاـة في نيكقد ذكر كرد عمي الماردا
ذ يقكؿ " الماردانية عمى ضفة نير ثكرة لصيؽ الجسر األبيض معركفة انشأتيا عزيزة إبدمشؽ 

ىػ/ 610الديف اخشا خاتكف بنت الممؾ قطب الديف صاحب مارديف زكجة الممؾ المعظـ سنة )
 0 فيو مدفف بني المؤيد"كىي جامع عامر بالصمكات ك  ،ـ(، درس بيا جمو مف الفقياء1214

لذلؾ عرفت باالسـ  ،كمدفف جامع كبير الحؽ بياة ف البناء ىك مدرسأكيفيـ مف ىذا النص 
لحاؽ مسجد تابع ليا، إلى إف بعض نساء العصر االيكبي يعمدف عند بناء مدرسة أذ .إنفسو 

مف أكقافيا  السيما في )العصر اليكبي(.كذكرك سماء بعض الكاقفات أعند ذكر لمسناه كىذا ما 
بستاف بجكار الجسر األبيض كبستاف آخر جكار المدة، كثالثة حكانيت بالجسر األبيض، 

 .(49)كاالحكار جكارىا ايضان 
 مسجد الفردوس :-5

ىػ/ 640ينسب بناء ىذا المسجد الى صفية )ضيفة( بنت الممؾ العادؿ )ت 
، كقامت  (51)العزيز، أميرة جميمة، ممكت مدينة حمب بعد كفاة ابنيا الممؾ (50)ـ(1242

 .(52)بمممكتيا احسف قياـ خالؿ حكميا
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ـ( ضمف مدرسة تسمى )مدرسة 1236ىػ/ 633يقع المسجد الذم تـ بناؤه سنة ) 
الفردكس(، كىي لـ تكف مدرسة فقط، إنما ىي أكؿ مجمع بني ليس في حمب فحسب بؿ في 

جامع كتربة كخانقاه العالـ االسالمي، فيي تضـ في أرجائيا أبنية متعددة لتككف مدرسة ك 
 .(53)كمكانان لتجمع الجيش 

أما جامعيا فيك كاسع األرجاء متقف البناء، يعد في مقدمة الدكر األثرية الضخمة 
بحمب؛ كذلؾ لضخامة أحجاره كاعمدتو كفف طرازه، أما صحنو فيبمغ ستيف ذراعان في مثميا 

ة، كفي شماليو ايكاف تقريبان، كفيو حكض كاسع جميؿ الصنعة عمى منكاؿ حكض السمطاني
كسركم، كعمى جانبيو قبكر جماعة ممف لـ تعرؼ تراجميـ، كفي جنكبي الصحف جية قبمية 

 .(54)كاسعة عمى طكؿ الصحف، كفي عرض ثالثيف ذراعان تقريبان 
 مسجد الحافظية : -6

ـ( ، عتيقة 1250ىػ/ 648)ت  (55)، بنتو أرغكاف الحافظيةيقع ىذا المسجد في دمشؽ
 .(56)رة عف مدرسة كمسجد مجاكر لممدرسة، التي ىي عبافي التربة الحافظية الممؾ العادؿ

كتقع التربة التي بني فييا المسجد قبمي جسر كحيؿ، كشمالي التربة القيمرية بدرب 
 .(57)الشبمية مف الصالحية، كلقد أكقفت عمى ىذه التربة أكقافان جيدة منيا بستاف بصار

 د كالجكامع في مصر :رابعان : أكقاؼ النساء عمى المساج
 : مسجد القرافة -1

ـ(، كىك 995ىػ/  385ـ العزيز باهلل )تأكيعد ىذا المسجد أحد منشآت السيدة تغريد 
لذلؾ ؛(58)قامو الفاطميكف في مصر بعد الجامع االزىر، كيقع في القرافة الكبرلأثاني جامع 

 ُسمي بيذا االسـ.
ككاف مكضعو قديمان يعرؼ بخطة  ككاف ىذا الجامع في األصؿ يسمى )مسجد القبة(

ذ كاف القراء يحضركف فيو، ثـ إبناُه عبد اهلل بف مانع بف مكرع عند تحرير مصر،  ،المغافر
ـ(، عمى يد 976ىػ/ 366بنى عميو المسجد الجامع الجديد، بنتو السيد المعزية في سنة )

ء الجامع الحسف بف عبد العزيز الفارس المحتسب، في شير رمضاف كىك عمى نحك بنا
 .(59)االزىر، ككاف ىذا الجامع مف محاسف البناء تقاـ فيو صمكات الجمعة

نو : "تقاـ فيو صالة الجمعة، ككاف أكصفا دقيقا لجامع فذكر  (60)كرد المقريزمأكلقد 
بيذا الجامع بستاف لصيؽ في غريبة كصيريج، كبابو الذم يدخؿ منو ذك المصاطب الكبيرة 
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الذم عميو مصفح بالحديد الى حضرة المحراب، كالمقصكرة مف  كسط تحت المنار العاليألا
بكاب، قداـ كؿ باب قنطرة قكس عمى ألربعة عشر بابان مربعة مطكية اأبكاب، كعدتيا أعدة 

صباغ كمنو مكاضع مدىكنة، كالسقكؼ مزكقة ألنكاع اأعمكدم رخامة ثالثة صفكؼ كىك 
كقة بأنكاع االصباغ مف صنعة البصرييف، ممكنة كميا، كالحنايا كالعقكد التي عمى العمد مز 

ككاف قبالة الباب السابع مف ىذه األبكاب منضدة قكس مزكقة في منحى حافتييا شاذكراف 
 مدرج بدرج كآالت سكد كبيض كحمر كخضر كزرؽ كصفر..".

يضان نجد أ، ك (61)ـ(1029ىػ/ 420كلقد جدد عمارتو الخميفة الحاكـ بأمر اهلل سنة )
ـ( 1122ىػ/ 516ر بسيط بمركر الزمف تحديدان في سنة )يذا الجامع تغينو قد طرأ عمى ىأ

، لكف التغير طرأ فقط عمى البستاف الممحؽ (62)بك عبد اهلل محمد بف فاتؾأعمى يد الكزير 
  .(63)بالجامع فقط، كظؿ الجامع عمى ما كاف عميو سابقان 

فذكر ـ(. 1169ىػ/ 564نو بمركر الزمف تعرض الجامع لمحرؽ سنة )أاال 
ف احترؽ في السنة التي احترؽ فييا ألى إ"كلـ يزؿ ىذا الجامع عمى عمارتو  (64)المقريزم

ربع كستيف كخمسمائة، عند نزكؿ ممؾ االفرنج عمى القاىرة..، أجامع عمرك بف العاص سنة 
ف ال يخطب فيو لبني العباس، كلـ يبَؽ مف ىذا الجامع بعد حريقو سكل ألكاف سبب ذلؾ 

 ضر".المحراب األخ
ف تعرض لإلىماؿ كالغمؽ فذكر أنو ما لبث أال إثـ جددت عمارتو بعد الحريؽ، 

دركتو لما كانت القرافة الكبرل عامرة لسكنى السكداف .. فمما كانت الحكادث أ: "ك (65)المقريزم
ياـ مغمكقان، ألكالمحف في سنة ست كثمانمائة، قؿ الساكنيف بالقرافة كصار ىذا الجامع طكاؿ ا

 يمت فيو الجمعة".قأكربما 
 مسجد الحجر : -2

بي الخارجي أ، المعركؼ بابف (66)لى مكالة عمي بف يحيى بف طاىرإينسب 
مكقع المسجد  (68)، كلقد ذكر المقريزم(67)ذ شرعت في بناءه سنة ثالثيف كاربعمائةإالمكصمي، 

مكلى  (69)كنفرد بذكر تفاصيؿ عنو بقكلو "ىذا المسجد كاف بحرم مسجد عمار بف يكنس
 المغافر، كشرقي قصر الزجاج مف القرافة الكبرل".

 :مسجد االندلس -3
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نو بني عند إفقيؿ  ؛يقع ىذا المسجد في مصر ، كقد أختمؼ اآلراء حكؿ تاريخ بناءه
، ثـ جددت عمارتو جية مكنكف (70)بي سفيافأتحرير مصر، كقيؿ بني في خالفة معاكية بف 

مر) ت ألـ ابنو اأك  ،(72)ـ( كىي زكجة اآلمر بأحكاـ اهلل1130ىػ/ 526سنة ) (71) عمـ اآلمرية
كصفان  (74)، كلقد أكرد المقريزم(73)ـ ( ، عمى يد الشيخ المعركؼ أبي تراب1140ىػ/ 535

دقيقان لمكقع المسجد فذكر: "ىذا المسجد في شرقي القرافة الصغرل بجانب مسجد الفتح في 
 كىك مصمى المغافر عمى الجنائز". ،بالبقعة المكضع الذم يعرؼ عند الزكار

ندلس ىذا رباط مف غربيو بنتو عمـ اآلمرية في السنة نفسيا أللى جانب مسجد اا  ك 
ربع كسبعيف كخمسمائة بنى أرامؿ، فمما كاف سنة ألالتي بنت المسجد كجعمتو برسـ العجائز كا

حكاضان كمقعدان، كجمع بيف مصمى أ. برحبة االندلس كالرباط بستانان ك (75)الحاجب لؤلؤ العادلي
االندلس كبيف الرباط بحائط بينيما، كعمؿ ذلؾ لحمكؿ العفيؼ حاتـ بف مسمـ المقدسي 

فقد يككف المسجد  ،كلـ تفصح المصادر عف السبب الذم دفعو لعمؿ ذلؾ( ، 77).(76)الشافعي بو
 قد خصص لنساء الرباط التابع لممسجد. 

 (78)بجهة الدار الجديدة مساجد الجهة االمرية المعروفة -4
 (79)مسجد الحجر ويعرف بمسجد النارنج-أ

مرية المعركفة بجية الدار الجديدة في سنة ألالجية الى إكينسب بناء ىذا المسجد 
لؼ دينار عمى يد االستاذيف افتخار الدكلة أثنى عشر أخرجت لو أـ(، حيث 1128ىػ/ 522)

كتكلى العمارة كاإلنفاؽ عميو الشريؼ ابك يمف، كمعز الدكلة الطكيؿ، المعركؼ بالكحش، 
 (81).(80)طالب مكسى
لى يكمنا إكصفان دقيقان لممسجد بقكلو: "ىذا المسجد عامر  (82)كرد لنا المقريزمأكلقد 

ىذا فيما بيف الرصد كالقرافة الكبرل بجانب سقاية ابف طكلكف المعركفة بعفصة الكبرل، 
 بركة الحبش شرقي الكتفي كقبمي القرافة".لى البحرم قميالن، كىك المطؿ عمى إغربييا 

 
 

 (83)مسجد السيدة رقية -ب
ـ( ، كيقع قرب ضريح 1132ىػ/ 527جية اآلمرية سنة ) كينسب بناؤه إلى السيدة

 .(84)لى السيدة نفيسة بالقرب مف جامع شجرة الدرإالسيدة رقية بجكار البكابة المكصمة 
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 : مسجد ست الغزال-6
ـ( ككانت 1141ىػ/ 536في سنة )،  (85) لدف ست الغزاؿتـ بناء ىذا المسجد مف 

.كلقد (87)ككاف برسـ خدمتيا األستاذ مأمكف الدكلة الطكيؿ ،الخميفة (86)غزاؿ ىذه صاحبة دكاة
لى مكقع المسجد بقكلو: "ىذا المسجد كاف في القرافة الكبرل بجكار تربة إ (88)اشار المقريزم

 النعماف".
 مسجد جهة بيان: -7

، عمى (89)لى الجية الحافظية المعركفة بجية بياف الحساميإكينسب بناء ىذا المسجد 
، كذلؾ في خالفة الحافظ لديف اهلل (90)يد أبي الفضؿ الصعيدم المعركؼ بابف المكفؽ

، كيقع ىذا المسجد في بطحاء مسجد (91)ـ(1141 – 1131ىػ/ 544 -526الفاطمي )
كقاؼ التي كقفتيا أللى طبيعة اإ. كلـ تشير المصادر (93)بجكار تربة المادرانييف (92)األقداـ

 0ك االمكاؿ التي صرفت عمى بناءهأعمى المسجد 
 في بالد المشرقعمى المساجد والجوامع وقاف النساء أ -خامسًا 

 وقاف السيدة زبيدة عمى المساجد  في المشرق )تبريز(: أ-1
لى المناطؽ إلى قياـ السيدة زبيدة بالزيارة إف المصادر األكلية لـ تشر أعمى الرغـ مف 

فضالن  نو كاف ليا اسيامات خيرية كقفية ميمة،أنيا ذكرت أ الا إ ،البعيدة ككاسط كبالد فارس
ك جسر أنيا كانت السبب في بناء جامع أعف انتساب اقطاعية الييا في منطقة الرم، كيرجح 

 .(94)ريزماكف كالمسجد الذم بني في تبألك شؽ قناة في تمؾ اأ
 مسجد سبز:-2

رض بستاف يعكد المرأة أببناء مسجد )سبز( ليـ في  (95)قاـ سكاف مدينة سبزكار
رضيا كقفان لبناء مسجد في أجعمت  أم أنيا ،(96)مسجدالعجكز، قدمت ليـ األرض لبناء 

. كقد تعرض ىذا المسجد لمخراب كسنة بناءه المدينة، كقد غفمت المصادر ذكر اسـ ىذه المرأة
عمار باقي في منارة أل، كمازاؿ ا(97)فقاـ بتعميره ابك الفضؿ الزيادم ،ـ(929ىػ/ 317)سنة 

ف ىذا المسجد ُبني قبؿ تاريخ تعميره أف نستنتج مف تاريخ تعمير المسجد أالمسجد، كيمكف 
كىنالؾ تعمير  الثالث اليجرم ،بمدة غير قميمة بحيث تعرض لمخراب قد يككف في بداية القرف 

لؼ أبمغ  الذم، (98)مف ماؿ الخكاجة اميرؾ نزالبادم ،ـ(1052ىػ/ 444زاؿ سنة )بعد زل ف  ثا
 .(99)بي حنيفةأماـ إلصحاب اأككاف كقفو عمى  ،ـ(1071ىػ/ 464درىـ في سنة )
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 : مسجد أصفهان-3
ضافت أكلقد  .(101)كيعد ىذا المسجد مف جيؿ المساجد األكلى ،(100)صفيافأيقع في 

ك مثمما ألى ىذا المسجد قبة البيك إـ( زكجة ممكشاه 1094ىػ/ 487)ت  (102)تركاف خاتكف
في سنة  (103)شيد ليا الكزير تاج الممؾإذ م كاكي بمعنى القبة االرضية(،أتسمى )ككبناد 

قيمت فكؽ القاعدة أُ كقبة البيك ىي تعمك منطقة انتقالية مثمنة  .(104)ـ(1088ىػ/ 481)
ك مسجد أبأنيا تعمك مساحة مخصصة لمصالة المربعة كبسبب مكضعيا ذكر المؤرخكف 

فالقبة صغيرة الحجـ ككضعت في المحكر الطكلي نفسو لقبة المحراب  ،ك حتى مكتبةألمنساء 
كتاؼ ضخمة مع كجكد أفي الجية الجنكبية الغربية، تستند ىذه القبة عمى قاعدة قائمة عمى 

 ،خرل مؤلفة مف ستة عشر عقدان أربع حنيات ركنية تعمكىا منطقة أمنطقة انتقالية مؤلفة مف 
كرقبة القبة تضـ شريطان كتابيان كنقكشان دينية. كىنالؾ عشرة أضمع مزدكجة تبرز مف رقبة القبة 

لى إكترتفع لتؤلؼ شكالن مضمعان مف الداخؿ ،ربما يمثؿ ىذا التشكيؿ المعمارم الذم ينسب 
الممؾ في الجية الجنكبية، كنجد تاج الممؾ محاكلة لمتفكؽ عمى القبة التي بناىا منافسو نظاـ 

 .(105)في الداخؿ القبة اشرطة مف اآليات القرآنية المحفكرة عمى اآلجر
ـ( تعرض المسجد لمحريؽ عمى مككناتو مما أفضى 1121ىػ/ 515كفي سنة )

التجديد كاالضافات  عدة مف عمميات كشيد فيما بعدلى إعادة بنائو الحقان. إبالنتيجة 
 .(106)الالحقة

 أكقاؼ النساء عمى المساجد كالجكامع في بالد المغرب كاالندلس -سادسان 
 فضل موالة ابي أيوب:-1

كقفت مصحؼ أخبارىا كال مف ترجمة مكالىا شيئا، أكىي جارية قيركانيو لـ نعمـ مف 
ـ( عمى مكتبة جامع عقبة بالقيركاف ، كالذم خطتو ببراعة كلقد احسنت  907ىػ/ 295سنة )

كىك الى االف مكجكد في مكتبة الجامع كلقد شاىده ، (107)و كتذىيبو في اتقاف رسمو كتزكيق
ف نص تكقيفة بخطيا كالمشاىد بالكرقة االخيرة منو كنصو " بسـ اهلل أكذكر  (108) عبد الكىاب

حمد بف محمد رحمة اهلل طمبا لثكاب أالرحمف الرحيـ . ىذا ما ح حبست فضؿ مكالة أبي أيكب 
اهلل كالدار االخيرة رحـ اهلل مف قرأ فييا )ام الختمة ( كدعا لصاحبتيا . ككتب فصؿ بخطيا 

ف امثاؿ ىذه الجارية المجيكلة عمى العيد أكال جـر  0في محـر سنة خمس كتسعيف كمائتيف"
 االغمبي كثيرات غير انو لـ تبمغ لنا اثارىف .
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 :  مسجد البهاء-2
ينسب إلى بياء بنت األمير عبد الرحمف بف الحكـ بف ىشاـ بف عبد الرحمف بف 

ـ( في 917ىػ/ 305معاكية، كانت مف خير النساء أىؿ الزىد كالعبادة كالتبتؿ، تكفيت سنة )
، كيقع ىذا المسجد في ربض (109)بداية إمارة الناصر لديف اهلل، فمـ يتخمؼ أحد عف جنازتيا 

 .(111)نتمكف مف الحصكؿ عمى معمكمات أكثر عف ىذا المسجد، كلـ (110)الرصافة
 : (112)مسجد متعة -3

-821ىػ/ 238 -206ينسب إلى متعة جارية االمير عبد الرحمف بف الحكـ )
، كلـ تحدد المصادر (114)إذ بنت عمى نفقتيا الخاصة مسجدا نسب إلييا( ، 113)ـ(،852

 0المكضع الذم بني فيو المسجد 
 : (115)مسجد شفاء -4

ينسب إلى شفاء جارية عبد الرحمف بف الحكـ، كانت مف أجمؿ النساء عقالن كدينان 
 .(116)كفضالن، كيقع المسجد كسط الربض الغربي مف قرطبة

 مسجد فخر : -5
 852-821ىػ/ 238 -206)  ينسب إلى فخر جارية األمير عبد الرحمف االكسط

 .(118)المساجد في قرطبة ، كيقع المسجد في قرطبة، كىك مسجد رفيع عمى أميات(117)ـ(
 (119)مسجد طروب -6

ينسب إلى طركب جارية األمير عبد الرحمف االكسط، كأـ ابنو عبد اهلل، كيقع بالربض 
 .(120)الغربي مف قرطبة 

 (121)مسجد عجب -7
ـ(، اذ  821-796ىػ/206-180ينسب إلى عجب جارية الخميفة الحكـ الربضي )

الدينية كالمساجد، اذ اقامت مسجدان ينسب ليا في كاف ليا دكر في انشاء بعض المؤسسات 
 .(122) غربي قرطبة عرؼ بمسجد عجب

 
 : (123)جامع القرويين -8
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 يعد جامع القركييف بفاس مف أعرؽ المساجد المغربية كأقدميا، كتكاد 
 تجمع الدراسات عمى أف ىذا المسجد بنتو أك اعادة بنائو فاطمة الفيرية

 .(125)ـ( في عصر إمارة االدارسة859ىػ/ 245سنة ) (124))أـ البنيف(
كجامع القركييف بفاس كغيره مف بيكت اهلل التي تمأل طباؽ األرض. يقدـ لنا صفحات 
مطكية مف التاريخ السياسي كاالجتماعي كالديني لمجماعات التي مرت عميو. كأكؿ مف بنى 

تخذ منيا عاصمة لو كمركزان ، عندما تحكؿ إلى فاس لي(126)جامع القركييف ىك أدريس الثاني
( ككاف مكقعو في عدكة القركييف، في مقابؿ جامع (127)ـ818ىػ/ 192لجماعتو، كذلؾ عاـ )

 .(129)، المكجكد في عدكة األندلسييف مف مدينة فاس(128)االشياخ
، فقد كاف يتألؼ مف (130)ككاف جامع القركييف في نشأتو األكلى صغيران بسيطان 

ككاف بيت الصالة يشتمؿ عمى أربع بالطات عرضية تمتد قسميف: بيت الصالة كالصحف، 
مف الشرؽ الى الغرب، تتكسطيا بالطة كسطى أكثر ارتفاعان مف البالطات العرضية االخرل ، 
ككاف طكؿ بيت الصالة مف الشرؽ إلى الغرب حكالي ثالثكف متران، إال أف ىذا التصميـ 

 .(131)كالعمراف تغير كثيران بعد التعديالت المتكالية
كأكؿ تكسعات الجامع جرت عمى يد امرأة ثرية مف أىؿ القيركاف أقامت في فاس، 

ىػ/ 245كىي فاطمة بنت محمد بف عبد اهلل الفيرم، فأعادت بناءه مما كرثتو مف أبييا عاـ )
ـ(، كضا كضاعفت حجمو بشراء الحقؿ المحيط بو مف رجؿ مف ىكارة، كضمت أرضو 859

 .(132)ان برغبة صادقة حتى اكتمؿ بناؤهالى المسجد، كبذلت ماالن جسيم
ففي أكؿ مف رمضاف مف السنة المذككرة شرعت فاطمة في حفر اساس المسجد 
ككانت الطريقة التي سمكتيا في بنائو أنيا التزمت بأف تأخذ التراب كغيره مف مادة البناء مف 

،كجعمت  البقعة نفسيا دكف غيرىا ،مما ىك خارج عف مساحتيا فحفرت في أعماقيا كيكفان 
تستخرج منيا التراب الجيد كالحجر الكمداف، كتبني بو كأنيطت بيا بئر يستقي منيا الماء لمبناء 
كالشراب كغير ذلؾ، ككاف ذلؾ كمو تحريان منيا أف ال تدخؿ في بناء المسجد شبية فعادت 
 بركة نيتيا ككرعيا عمى المسجد المذككر، حتى كاف منو ما ترل، كقالكا كلـ تزؿ فاطمة

 .(133)صائمة مف يكـ شرع في بنائو الى اف تـ، كصمت فيو كشكرت اهلل تعالى
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تضاعؼ حجـ الجامع، كزاد بيت الصالة عمقان بما أضيؼ اليو مف العقكد الجديدة 
)االساكيب( ككسع الصحف ايضان، كأعيد بناء المجنيات، كانشئ لمجامع محراب كمنبر 

 .(134)ىندسية جديداف، كبنيت المئذنة بارتفاع شامخ كخطكط 
كيبدك أف جامع القركييف قد خرج مف طرؽ الممؾ الخاص الى مجاؿ الكقؼ العاـ، 
كمما يؤيد ىذا ىك اف اغمب الحمامات كالفنادؽ خالؿ العصر االدريسي كانت كقفان عمى 
المساجد السيما جامع القركييف، كلـ تقتصر محبسات المساجد عمى العقارات فحسب بؿ 

 .(135)المساجد االساسية مف ثريات كمنابر كغيرىا شممت أدكات كتجييزات
كظؿ جامع القركييف بفاس عمى ما بنتو السيدة فاطمة الفيرية، ردحان مف الزمف إلى 
أف زالت إمارة االدارسة مف المغرب، كقامت دكلة بني زناتو، كتكطد حكميـ اذ اداركا السكر 

ي مسجدييما زيادة كثيرة كذلؾ صدر عمى العدكتيف معان القركييف كمسجد األندلس ، كزادكا ف
( ، كلقد أصبح جامع القركييف بمركر الكقت مركز إشعاع عممي 137(.)136المائة الرابعة)

رائد ، بعد أف كاف الغرض مف انشاءه إلقامة الصالة فيو، كىك إلى اليكـ قائـ كمحافظ عمى 
 المكانة نفسيا.

 جامع االندلسيين : -9
ـ الفيرية اخت فاطمة، التي حذت حذك اختيا، انشأ الجامع مف لدف السيدة مري

كانطمقت أعماؿ تشييد مسجد األندلسييف بعد مركر سنة مف تاريخ الشركع في أعماؿ بناء 
، فأنفقت السيدة مريـ الفيرم عمى بنائو جميع ماليا (138)ـ(859ىػ/ 245جامع القركييف سنة )

ىذا الجامع بيذا االسـ؛ ألنو المكركث حتى اتممتو كحبست عميو العديد مف الضياع، كسمي 
، أما تصميـ الجامع فيتصؼ المسجد بيت لمصالة أكثر (139)ُبني في )عدكة االندلسييف( 

عرضان مف العمؽ، كيتككف مف بالطات مكازية لجدار القبمة، كيتخذ الصحف شكؿ مربع 
منحرؼ، يتمكضع قبالة بيت الصالة كيتكسطو حكض لمكضكء، أما الصكمعة فتشبو الى حد 

 .(140)كبير صكمعة القركييف
كلقد اصبح ىذا الجامع مكانا مخصصا لمدراسة كالتدريس اذ درس بو جمو مف العمماء 

 ، كحظي ىذا الجامع كغيره مف الجكامع خالؿ حكـ االدارسة (141)كالفقياء
باالىتماـ، إذ كقفت اغمب الحمامات كالفنادؽ عمى المساجد مف حيث ادكات كتجييزات 
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مف ثريات كمنابر كغيرىا، مما يشير إلى أف الجامع خرج مف الممؾ  المساجد األساسية
 . (142)الخاص الى العاـ

كنالحظ أنو لـ يصبح مسجدان جامعان تقاـ فيو الخطبة إالا في أياـ أحمد بف أبي بكر 
 .(144)ـ( أم بعد مئة عاـ مف تأسيسو956ىػ/ 345، سنة )(143)الزناتي

صالحات كالتعمير كاإلضافات فيما بعد، كلقد طرأ عمى ىذا المسجد العديد مف اإل
 .(145)فتغير شكؿ البناء كمو كلـ يبؽ إال المنارة كالمحراب عمى ما كاف عميو سابقان 

كنالحظ أف جامع االندلسييف بمركر الكقت لـ تقؿ اىميتو. كاستمرت صالة الجمعة 
لدىما عبر . كيمكف أف نستشؼ مما سبؽ اف ىاتيف البنتيف قد خمدتا ذكرل كا(146)تقاـ فيو 

 التاريخ بيذا العمؿ الجميؿ كنفعيما في اآلخرة عمى ذلؾ اجران كثكابان.
 مسجد شعاع -10

 -862ىػ/ 340 -247ينسب إلى شعاع جارية قاسـ بف أصبغ البياتي )
. كىذا يدؿ عمى (148)، كانت مف صكالح النساء، كيقع بربض الرصافة مف قرطبة(147)ـ(952

 بأسيادىف.أف بعض الجكارم اتبعف كتأثرف 
 : (149)مسجد ام الحسن -11

ىػ/ 366)ت  (150)ينسب إلى أـ الحسف اخت القاضي منذر بف سعيد البمكطي
بقكلو "أـ الحسف ىذه اخت القاضي منذر بف سعيد  (151)ـ(، إذ كرد ذكرىا عند ابف ابار977

الكزني البمكطي لـ أقؼ عمى اسميا كانت مقيمة بفحص البمكط بمدىـ مف خيرات النساء 
فاضمة متعبدة في مسجد ليا لصؽ بيتيا يقصدىا عجائز ناحيتيا كصكالح نسائيـ لمذكر 

 بير".كالتفقو في الديف كدراسة سير العابديف فكاف ليا ببمدىا شأف ك
 : مسجد مرجان -12

- 912ىػ/ 355 – 300ينسب إلى مرجاف جارية الخميفة عبد الرحمف الناصر) 
، يقع في قرطبة كيعد مف أكسع المساجد (153)0(152) ـ( ، كأـ كلي عيده الحكـ المستنصر961
 0(154) فييا

أف مرجاف أك مرجانة ابتنت العديد مف المساجد ، غير أنو لـ  (155)كيذكر ابف حياف
يصؿ الينا ذكر ليذه المساجد غير المسجد المذككر، كلقد استكقفو ذلؾ المسجد الكبير الذم 
ابتنتو في قرطبة فيذكر:" ... كمف أشير اثارىا كاف المسجد الكبير المنسكب الى السيدة 
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م عفى الخراب اليكـ عميو ) أم في زمف ابف حياف بالربض الغربي )مف قرطبة بالطبع( الذ
كعصره( كقد كاف أكسع مساجد قرطبة بناء كأحسنيا عمارة يتكفؿ بمصالحو كأحكاضو كسدنتو 

فكرد عميو كقفيا الجميؿ الذم كقفتو عميو كعمى غيره مف مساجدىا مف حقكليا  (156)كغاشي
مر االنفاؽ عميو كعمى غيره مف كافي العظيمة القدر الكافية الغمة بطريؽ قرطبة الغربي ، مست

مصادر الكقكؼ التي أكقفت عمى اكقاؼ فيذكر "بأف  (157)كيذكر ابف حيافغمتيا مر السنيف". 
الخميفة عبد الرحمف الناصر كانت تحت تصرفو اراضي شاسعة خصبة، ييبيا كيقطعيا متى 

 شاسعة".ما اراد ألعياف دكلتو كافراد اسرتو، فقد كىب لزكجتو مرجاف اقطاعات 
 :(158) م(1023هـ/ 414ام مالل )ت-13

كاسميا السيدة ، بنت المنصكر بف يكسؼ الصنياجي ، األميرة الصنياجية كقفت كتبا 
قيمة عمى جامع القيركاف مف جممتيا مصحؼ شريؼ في نياية الجماؿ مف حيث تنسيؽ الخط 

انو عثر بمكتبة جامع عقبة عمى  (160). كلقد ذكر عبد الكىاب(159)، كتزكيؽ رفكفو البديعة
و :" حبست السيدة الجميمة اـ مالؿ كفقيا اهلل ىذا  كرقو بيا تحبيسيا ليذه الختمة المباركة كنصا
المصحؼ الجامع لكتاب اهلل العظيـ عمى جامع مدينة القيركاف افريقية لكجو اهلل الكريـ 

لرحمف بف محمد بف عبد اهلل كتعرضا لجزيؿ ثكابو. ككاف ىذا الحبس عمى يدم القاضي عبد ا
 .(162)". كىك قاضي المعز بف باديس(161)بف ىاشـ

 :   م(1039ه /  430ام العمو)كانت عمى قيد الحياة سنة -14
 (164)، يذكر عبد الكىاب(163)ىي أيضا أميرة صنياجية ، بنت باديس كاخت المعز 

أنو عثر بمكتبة جامع عقبة العتيقة بالقيركاف عمى كرؽ بخط القاضي عبد الرحمف بف محمد 
بف ىاشـ ، مكتكب بيا تكقيؼ ىذه األميرة لمصحؼ شريؼ عمى أحد مساجد القيركاف كنص 
ما بالكرقة :" مما أمرت  بتحبيسو السيدة أـ العمك حرصيا اهلل عمى مسجد أبي عبد المطمب 

ثكاب اهلل العظيـ ككفى باهلل شييدا .عمي بف أحمد الكراؽ لمحاضنة الجميمة  بباب سمـ ابتغاء
حفظيا هلل عمى يدم ) درة الكاتبة( سمميا اهلل  فرحـ اهلل مف قرأ فيو كدعا ليما بالرحمة 

 كالمغفرة كالنجاة مف عذاب النار . آميف رب العالميف " .
في صندكؽ مف الخشب الثميف كقد جعمت المحبسة رحميا اهلل المصحؼ المشار إليو 

مستطيؿ الشكؿ رسمت عميو ىذه العبارة :" حبس عمى جامع مدينة القيركاف مما أمرت بو 
،  (165)فاطمة حاضنة باديس في سنة عشرة كأربعمائة ابتغاء كجو اهلل الكريـ كطمب مرضاتو"
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ككر لحد أيضا بأفا ىذا الصندكؽ مكجكد ببيت صالة المسجد المذ (166)كلقد ذكر عبد الكىاب
  االف .

 مسجد حكمة: -15
؛ إذ  (167)كيقع داخؿ سكر مالقة ،كينسب إلى القاضي أبي محمد عبد اهلل بف عمر

ُدفف في المسجد نفسو ، كنجد أنو بعد مدة كسع ىذا المسجد في عيد أمير المسمميف عمي بف 
بناء عمى ، ككاف التكسيع عمى يػػػد امرأة تسمى الحرة ، إذ اضافت (168)يكسؼ بف تاشفيف

، فجعمتو كقفا (169)الجامع مف طيب ماليا ؛ ألف الجامع لـ يعد يستكعب عدد المصميف
 .(170)لممسمميف، كأصبح ىذا الجامع معممان أثريان مف معالـ التاريخ كالحضارة

 : مسجد ام عباس -16
، كأـ الكزير عباس (171)تـ بناؤه مف لدف بالكة المغربية زكجة العادؿ بف السالر

ـ( عمى يد المعركؼ بالشريؼ عز الدكلة الرضكم بف 1152ىػ / 547، سنة )(172)الصنياجي
القفاص، كيقع ىذا المسجد بجكار مصمى خكالف بالمقافر غربي المقابر، كقد دثر ىذا 

 .(173)المسجد
 :     النتائج

نستنتج مما سبؽ أف النساء عبر العصكر التاريخية اسيمف في بناء المساجد؛  
أليمانيف بأثره الديني كالعممي كالتعميمي كالخيرم، كلـ يقتصر أثر المرأة في بناء المساجد إنما 
نجدىا تارة تشارؾ في بناء مسجد، كتارة أخرل في تعميره، كنجدىا ايضان تكقؼ أرضيا لبناء 

ذا تنكعت اسيامات المرأة الكاقفة في ىذا الجانب. كنحف نعارض ما ذىب إليو مسجد عميو، ل
أحد الباحثيف في جامعة رابريف في بحثو عف اسياـ المرأة األيكبية في المجاؿ العمراني 
كتحديدان المساجد فذكر "لـ نمتمس ام اثر في المصادر االسالمية عف بناء المرأة لجامع أك 

ك قياميا بترميميا، كلكف النساء شاركف بفاعمية في بناء الخكانؽ مسجد أك ما شابو ذلؾ ا
 كالرياضات كالترب كالمدارس".

كانت بمثابة مسجد  ةكلمف يتتبع بناء المدارس السيما عند األيكبييف يجد أف المدرسة األثيكبي
تقاـ فيو الصالة ، لذلؾ فإف أغمب النساء األيكبيات كف يمحقف بالمدرسة مسجدا خاصا 

ماـ فيذا يدؿ عمى مدل التشابو بيف المسجد بي ا، لذا فقد كاف يعيف فييا مؤذف خاص كا 
كالمدرسة األيكبية، كيرجع ىذا التشابو إلى أف كؿ منيما كاف يقصد بإنشائيا التقرب إلى 
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ربو فاذا كاف انشاء المساجد يعد مف أجؿا األعماؿ التي يمكف أف يتقرب بيا المسمـ إلى 
يضان عدتا قال قالعان لمعقيدة كبيكتان لمديف؛ ألف االسالـ حث عمى العمـ ربو فإف المدارس أ

كالتعميـ، كماداـ اليدؼ متقاربان بيف المسجد كالمدرسة فإف الكظائؼ كالمياـ تشابيت إلى 
حد كبير يقترب مف التطابؽ بمعنى: اإف المسجد صار مكانان لمعبادة كالدرس في حيف 

  لعبادة.صارت المدرسة مكانان لمدرس كا
  االحاالت

 

                                                 

 ، )(، تاج العركس مف جكاىػر القامكسـ1791/ىػ1205ضى الحسيني، )تتمحمد مر  زبيدم، اؿ (1) 
 .174، ص 173، ص8جـ(،1966صادر، بيركت، 

ـ( ، الجامع الصحيح المختصر ، تح:  869ىػ/256البخارم ،محمد بف أسماعيؿ أبك عبد اهلل ، )ت  (2)
 .168، ص 1ج ـ( ،1987مصطفى ديب البغا ، ) دار ابف كثير ، اليمامة ، 

، 1ـ(، ج1946عبد الكىاب ، حسف ، تاريخ المساجد االثرية ،)مطبعة دار الكتب المصرية، القاىرة، (3)
 .11ص

 .د، )مطبعة بكالؽ، 1ط لساف العرب، (،ـ1311/ىػ711محمد بف ابي بكر المصرم، )ت:  ابف منظكر، (4)
 .53، ص8، ج ـ(،1884ـ، 

 .5، ص6ـ(، ج1928االلكسي، محمد شكرم، تاريخ مساجد بغداد كاثارىا، )مطبعة دار السالـ، بغداد،  (5)
ـ( ، المنتظـ في 1200ىػ/597ابف الجكزم ، جماؿ الديف ابك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد ، )ت  (6)

،  10؛ ج 43، ص  8، جـ (  1938تاريخ الممكؾ كاالمـ ، ) دائرة المعارؼ العثمانية ، حيدر اباد ، 
، المكاعظ كاالعتبار  ـ(1441ىػ/ 845تقي الديف ابك العباس احمد بف عمي،) ت؛ المقريزم ،  246ص

؛ السيكطي ، عبد  128، ص 4ـ،  ج1998، )دار الكتب العممية، بيركت، 1بذكر الخطط كاالثار، ط
تاريخ مصر كالقاىػرة ،  ـ ( ،حسف المحاضرة في1505ىػ/911الرحمف بف ابي بكر جالؿ الديف ،)ت 

 . 96، ص 2ـ( ،  ج1967تح : محمد أبك الفضؿ ابراىػيـ ، ) دار احياء الكتب العربية ، مصر ،
 .18سكرة التكبة، اآلية  (7)
يقاؿ فحصت القطاة فحصان مف باب نقع، أم حفرت في األرض مكضعان تبيض فيو كاسـ ذلؾ المكضع  (8)

يؿ فحصت عف الشيء، اذا استقصيت في البحث عنو كتفحصت )مفحص(، بفتح الميـ كالحاء، كمنو ق
ـ( ، مختار الصحاح، ) دار الرسالة 1268ىػ/ 666مثمو. الرازم، محمد بف ابي بكر عبد القادر ، ) ت

 .492ـ( ، ص1982، الككيت ، 
ار ىػ/  ـ( ، سنف ابف ماجو ، تح: محمد  فؤاد عبد الباقي ، ) د275ابف ماجة، محمد بف يزيد ، )ت (9)

 ؛ ابك يعمى، محمد بف الحسيف الفراء الحنبمي، 44، ص1الفكر ، بيركت ،د.ت(،ج
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، )مطبعة المصطفى،  1ـ(، االحكاـ السمطانية ، تصحيح: محمد حامد الفقي، ط1065ىػ/458)ت 
 .85، ص7( ، ج1938القاىرة، 

 .739، رقـ الحديث 244، ص  1ابف ماجو ، سنف ابف ماجو ،ج (10)
 .152ـ(، ص1905، )مطبعة مؤيد، مصر، 2المدكر، جميؿ نخمة، حضارة االسالـ في دار السالـ، ط (11)
 .152المدكر ، حضارة االسالـ ، ص (12)
ـ(، 1924ابف الجكزم، مناقب بغداد، تصحيح : محمد بيجة االثرم ،) مطبعة دار السالـ، بغداد،  (13)

 .21ص
ـ(، تاريخ بغداد اك مدينة السالـ، )دار 1070ىػ/463)ت  الخطيب البغدادم، ابك بكر محمد بف عمي، (14)

 21؛ ابف الجكزم، مناقب بغداد، ص110، ص1الكتاب العربي، بيركت، د.ت(، ج
؛ حمزة، عفت 28ـ( ، ص1984، )مؤسسة الرسالة، د. ـ، 5كحالة، عمرك رضا، معجـ النساء، ط (15)

، بيركت،   .28، صـ(1999كصاؿ، مكاقؼ نسائية رائدة، )دار ابف حـز
.الديكه جي، سعيد ، دكر العمـ في ()سمي بيذا االسـ ألنو بني في المكاف الذم دفف فيو النبي يكنس  (16)

.بينما يذكر ابف بطكطة بانو  63ـ( ، ص2011، )دار الكتب كالكثائؽ ، بغداد ،  1المكصؿ ، ط
ابك عبد اهلل (16) طكطة ،. ابف ب()المكاف الذم كقؼ عمية النبي يكنس كيقاؿ بانو كاف يتعبد عميو)

ـ ( ، تحفة النظار في غرائب االمصار كعجائب 1377ىػ/779محمد بف عبد اهلل بف محمد ، )ت 
 .  180، ص 1ـ( ، ج1968االسفار المعركفة برحمة ابف بطكطو ، ) دار التراث ، بيركت ، 

 0 63مـ ،صالديكه جي ، دكر الع0سمي بذلؾ الف بني عمى السفح الغربي مف تؿ التكبة  (17)
 .63الديكه جي ، دكر العمـ ، ص (18)

 .63الديكه جي، دكر العمـ ، ص(19) 
ـ( جدد جالؿ الديف ابراىيـ الختني عمارتو ، كاتخذه جامعان كبيران ، بو حضرة 1365ىػ/767كفي سنة )(20) 

كسمي مف ذلؾ الكقت جامع النبي يكنس . الديكه جي ، دكر العمـ ،  ()قبر النبي يكنس 
.كاستمر كجكد ىذا الجامع حتى كقت الحاضر ، كقد تـ ىدمو كتفجيره عمى يد العصابات 63ص

 . 2014االجراميو التي دخمت البالد عاـ 
اـ كلد كفييا ديف ىي زكجة السمطاف طغرلبؾ السمجكقي كأـ انكشركاف التي تزكجيا خكارـز شاه كانت  (21)

 .67، ص5، ابف تغرم بردم، ج204، ص9كافر كمعركؼ ظاىر. الصفدم، الكافي بالكفيات، ج
 . 193خاتكف كممة بمعنى النجمة، تطمؽ لممرأة الشريفة. الفيركزآبادم، القامكس المحيط، ص (22)
 .204، ص9الصفدم، الكافي بالكفيات، ج (23)
ـ( ، النجـك الزاىرة في 1469ىػ/874حسف يكسؼ االتابكي ، )ت ابف تغرم بردم، جماؿ الديف ابي ال (24)

؛ كحالة، معجـ  67، ص5ـ( ، ج1932، )مطبعة دار الكتب، القاىرة ،  1ممكؾ مصر كالقاىرة ، ط
 .171النساء، ص
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ىي ارمينية األصؿ اشتراىا الخميفة القائـ بمبمغ عشركف الؼ درىـ مف أحد تجار الرقيؽ في سكؽ بغداد،  (25)
بالذكاء كسرعة البدييية، فقد جعمت الخميفة القائـ يسرع بشرائيا، كيقاؿ ايضان انو خصص خادمان  عرفت

خاص بيا ىك مكفؽ الخادـ. السيكطي، المستظرؼ مف اخبار الجكارم، تح: صالح الديف المنجد،) 
 .26ـ (، ص1973مطبعة الحرية، بغداد، 

القيرمانة: ىي لكف مف الكاف الجكارم في المجتمع العباسي مع انيا ارفع منزلة كشأنان في شريحة  (26)
الجكارم، اذ استعممت لإلشارة الى الكظيفة التي تخص األمكر المالية مف الدخؿ كالخرج في البالط 

ي، تح: عبد ـ(، االغان966ىػ/356العباسي. االصفياني ، أبك الفرج عمي بف الحسيف بف محمد، )ت 
 .79، ص12ـ(، ج1955الستار احمد فراج، )دار الثقافة، بيركت، 

؛ ابف دحية، مجد الديف بف عمر بف حسف بف عمي، )ت 79، ص12االصفياني، االغاني، ج (27)
ـ(، النبراس في تاريخ خمفاء بني العباس، تح: عباس العزاكم، )مطبعة المعارؼ، بغداد 1235ىػ/633

 .150ـ(، ص1946
-749ق/656-132ف ، سكالؼ فيض اهلل ، دكر الجكارم كالقيرمانات في دار الخالفة العباسية )حس (28)

 .149،ص2004(، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية اآلداب ،جامعة بغداد ،1258
ـ( ،اعتبار الناسؾ في ذكر 1217ىػ/614ابك الحسف محمد بف احمد بف جبير الكناني ، )ت ابف جبير،(29) 

؛ 18الكريمة كالمناسؾ المسمى برحمة ابف جبير ، ) مكتبة اليالؿ ، بيركت ، د. ت(  ، صاالثار 
ـ( اعالـ العمماء 1605ـ / 1014القطبي، عبد الكريـ بف محيي الديف بف عالء الديف النيركاني، )ت 

 81ـ( ، ص1983االعالـ ببناء المسجد الحراـ، )دار الرفاعي لمنشر، الرياض، 
ـ( ، كفاء الكفاء بأخبار دار 1505ىػ/911عمي بف عبد اهلل بف احمد الشافعي ، )ت  السميكدم ،  (30)

 .104، ص3ـ( ، ج1998، ) دار الكتب العممية ، بيركت ،  1المصطفى ، ط
 .173ابف جبير ،  رحمة ابف جبير ، ص (31)
 .104، ص3كفاء الكفاء، ج (32)
 .104، ص 3السميكدم ، كفاء الكفاء ، ج (33)
ىك ابك العباس الكليد بف عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ األمكم الدمشقي، بكيع بعيد مف ابيو سنة  (34)

ـ(، كاف ذك ىمة في البناء، فأنشأ الجامع االمكم بدمشؽ،  كأبدع في بنائو كزخرفتو، كعمر 705ىػ/ 86)
ـ(، 714ىػ/ 96ة )المسجد االمكم بدمشؽ، كابدع في بنائو كزخرفتو، كعمر المسجد الفيكمي تكفي سن

كلو احدل كخمسكف سنة. الذىبي، شمس الديف ابك عبد اهلل محمد بف احمد بف عثماف ،)ت 
 0،)مؤسسة الرسالة، د 3ـ ( ، سير اعالـ النبالء ، تح : شعيب االرناؤكط ، ط1347ىػ/748

 .347، ص4ـ ( ، ج1985ـ،
ـ(، معجـ البمداف ، 1228ىػ/ 626 ، )ت ياقكت الحمكم، شيػاب الديف ابك عبد اهلل ياقكت يف عبد اهلل (35)

 .466، ص 2ـ ( ، ج1984)دار الصادر ، بيركت ، 
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 .466، ص 2معجـ البمداف، ص ،ج (36)
ىي زمرد خاتكف ابنة األمير جاكلي، كأخت دقاؽ ألمة، كانت حازمة، عالمة، مثقفة، تكفيت سنة  (37)

ـ( ، تاريخ مدينة 1175ىػ/571)ت  ـ(. ابف عساكر، ابك القاسـ عمي بف ىبة اهلل ،1162ىػ/ 557)
؛ الزركمي، 167، ص69ـ(  ، ج1995دمشؽ ، تح: عمرك بف غرامة ، ) دار الفكر ، بيركت ،

 .409، ص3االعالـ، ج
برىاف الديف ابي الحسف عمي البمخي الكاعظ ككاف يمقب ببرىاف الديف، اشتير بالزىد كاالعراض عف  (38)

ـ(. ابف العديـ، عمر بف احمد بف ىبة اهلل بف ابي 1154ىػ/ 548الدنيا، كىك رئيس الحنفية تكفي سنة )
ـ(، بغية الطمب في تاريخ حمب، تح: سييؿ زكار، )دار الفكر، 1261ىػ/660جدادة العقيمي، )ت 

؛ بدراف، عبد القادر بف احمد ، منادمة االطالؿ كمسامرة الخياؿ، تح: 3369، ص7بيركت، د.ت(، ج
 .156ـ(  ، ص1985سالمي ، بيركت ، زىير الشاكيش ، ) المكتب اال

؛ الصالبي ، عمي محمد، القائد المجاىد نكر الديف محمكد زنكي 156بدراف، منادمة االطالؿ، ص(39) 
 .158، ص1ـ(، ج2007، )مؤسسة اقرأ لمنشر، مصر، 1شخصيتو كعصره، ط

شقي، الدارس في تاريخ ؛ النعيمي، عبد القادر بف محمد الدم389، ص12ابف كثير، البداية كالنياية، ج (40)
ـ(، 1990، )دار الكتب العممية، د. ـ، 1ـ( ، تح: ابراىيـ شمس الديف، ط1520ىػ/927المدارس، )ت 

 .170ص
 .170النعيمي، الدارس، ص (41)
كىي زمرد خاتكف )ست الشاـ( ، بنت ايكب نجـ الديف ابي الشكر ايكب بف شادم بف مركاف ، اخت  (42)

ليا مف المحاـر خمسو كثالثكف ممكا ، اما اخكتيا كاما بنك اخكتيا ، فأما  الممكؾ عمة اكالدىـ ، ككاف
اخكتيا فيـ اربعة تكراف شاه بف أيكب كصالح الديف كالعادؿ كسيؼ االسالـ  تكفيت سنة ) 

 469، ص 13ـ(. الذىبي ، تاريخ االسالـ ، ج1219ىػ/616
 .275، ص2النعيمي، الدارس، ج (43)
 .111، ص110ابف الساعي، الجامع المختصر، ص (44)
ىػ/ 674؛ ابف الساعي، ابك طالب عمي بف نجيب ، )ت 319، ص2ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (45)

ـ( ، الجامع المختصر في عنكاف التكاريخ كعيكف السير ، اعتناء : مصطفى جكاد ، ) المطبعة 1275
 .110ـ( ، ص1934السريانية الكاثكليكية ، بغداد ، 

كردت التسمية لمكاقفة عند النعيمي كابف شداد كبدراف بػ)اخشا( كلكف في كتاب الكقؼ كردت بػ)أقجة(.  (46)
؛ ابف شداد، عز الديف ابي عبد اهلل محمد بف  عمي ، )ت 592، ص1النعيمي، الدارس، ج

المعيد ـ( ، االعالؽ الخطيرة بذكر امراء الشاـ كالجزيرة ، تح : سامي الدىاف ، ) 1285ىػ/684
 206؛ بدراف، منادمة االطالؿ،ص228، ص 227، ص2ـ( ، ج1956الفرنسي لمدراسات ، دمشؽ ، 

0 
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ىي عزيزة الديف اخشا خاتكف كزكجة الممؾ المعظـ عيسى، رجعت بعد كفاة زكجيا المعظـ عيسى سنة  (47)
كلـ يبَؽ  ـ( الى دار ابييا في مارديف، ثـ حجت كاستمرت مقيمة بمكة حتى افتقرت،1226ىػ/ 624)

معيا شيء مف الماؿ، كصارت تسقي الماء، فمر بيا مف كاف يعرفيا بدمشؽ كرآىا عمى ىذه الحالة، 
فمما رجع الى دمشؽ أخبر مف كاف متكاليان عمى أكقافيا كمصالحيا، فجمع ليا شيئان مف الماؿ ثـ ارسمو 

و هلل ألعكد فيو. كقالت: اعطكا الييا، فقالت: ام شيء ىذا فقالكا: ىذا مف كقفؾ، فقالت: الذم خرجت عن
ىػ 1153كؿ ذم حؽ حقو، كقد تكفيت في مكة كدفنت ىناؾ. ابف كناف، محمد بف عيسى، )ت 

ـ(، المركج السندسية الفسيحة في تمخيص تاريخ الصالحية، تح: محمد دىماف، )مديرية القديمة، 1740/
 .205؛، بدراف، منادمة االطالؿ، ص42ـ(، ص1927دمشؽ، 

؛ كينظر  94، ص6ـ(، ج1983، )مكتبة النكرم، دمشؽ، 3ـ(، ط1952ىػ/ 1372، )ت محمد  (48)
 .205بدراف، منادمة االطالؿ، ص

 .205ص بدراف، منادمة االطالؿ،(49) 
ترد مرة باسـ صفية كمرة باسـ ضيفة كىي بنت الممؾ العادؿ بف أبي بكر بف ايكب، صاحبة حمب،  (50)

سمطانة بالككالة بعد كفاة ابنيا الممؾ العزيز، كتكلى حفيدىا الناصر  طفؿ، كتصرفت تصرؼ السالطيف 
عالـ، ؛ الزركمي، اال190، ص16في الحكـ حيث دامت نحك ست سنيف. الصفدم، الكافي بالكفيات، ج

   0 216، ص3ج
ـ( مف ممكؾ 1236 -1214ىػ/ 634 – 611ىك العزيز بف محمد بف غازم بف يكسؼ بف ايكب ) (51)

الدكلة األيكبية كىك الممؾ العزيز ابف الممؾ الظاىر ابف السمطاف صالح الديف كاف صاحب حمب. 
 .361، ص4الصفدم، الكافي بالكفيات، ج

 .339؛ كحالة، معجـ النساء، ص95، ص13ابف كثير، البداية كالنياية، ج (52)
 .108، ص1ابف شداد، االعالؽ الخطيرة، ج (53)
 .339كحالة، معجـ النساء، ص (54)
أراغكف ) أرغكف( الحافظة عتيقة الممؾ العادؿ الكبير أبي بكر بف أيكب، سميت الحافظية لخدمتيا  (55)

عبر، كانت امرأة عاقمة مدبرة، عمرت دىران،  كلو أمكاؿ جزيمة عظيمة. كتربيتيا الحافظ صاحب قمعة ج
؛ العيني، ابك محمد محمكد بف احمد بف مكسى بف احمد، )ت 227، ص8الصفدم، الكافي بالكفيات، ج

 .9، ص1ـ(، ج1996ـ(، عقد الجماف في تاريخ اىؿ الزماف، )د. مط ، بيركت، 1451ىػ/855
 .227، ص8؛ الصفدم، الكافي بالكفيات، ج599، ص14جالذىبي، تاريخ االسالـ،  (56)
؛ بدراف، منادمة 227، ص8؛ الصفدم، الكافي بالكفيات، ج599، ص14الذىبي، تاريخ االسالـ، ج (57)

 .332االطالؿ، ص
القرافة اك األرافة كتسمى ايضان قرافة الفسطاط ىي مدافف اسالمية تاريخية في جنكب القاىرة، كسميت  (58)

بالقرافة نسبة الى قبيمة يمنية في المخافر اسميا بنك قرافة كالقرافة نكعاف قرافة صغرل  ىذه المنطقة
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كقرافة كبرل، كاالخيرة ىي التي بني عمييا جامع القرافة، كلـ تكف ىذه المنطقة مخصصة لدفف المكتى 
، 4كاالعتبار، ج فقط انما اصبت مكانا معدا لمتنزه ككاف فييا مساكف كاسكاؽ كغيرىا. المقريزم، المكاعظ

 .320ص
 .329، ص4المقريزم، المكاعظ كاالعتبار، ج (59)
 .329، ص4المكاعظ االعتبار ، ج (60)
 .379، ص2المقريزم، المكاعظ كاالعتبار، ج (61)
ىك المأمكف ابا عبد اهلل محمد بف مختار بف فاتؾ البطائحي، تكلى الكزارة في عيد الحاكـ بأمر اهلل،  (62)

ـ(، كصادره ثـ قتمو سنة 1126ىػ/ 519الى اف قبض عميو الحاكـ بأمر اهلل سنة )فظمـ كساءت سيرتو 
 .422، ص11ـ(. الذىبي، تاريخ االسالـ، ج1128ىػ/ 522)
 .129، ص4المقريزم، المكاعظ كاالعتبار، ج(63) 
 .129، ص4المكاعظ كاالعتبار، ج (64)
 .129، ص4المكاعظ كاالعتبار، ج (65)
 لـ أعثر عمى ترجمة ليا غير ما ذكر. (66)
 .339، ص4المقريزم، المكاعظ كاالعتبار،، ج (67)
 .339، ص4المكاعظ كاالعتبار،، ج (68)
ينسب ىذا المسجد الى عمار بف يكنس بف أبي سعيد، مكلى المغافر، مف أىؿ مصر، كلـ اجد لو  (69)

ق/ 470حاؽ بف العبادم، )ت ترجمة كاضحة غير ذلؾ. االصبياني، عبد الرحمف بف محمد بف اس
ـ( ، المستخرج مف كتاب الناس لتذكرة كالمستطرؽ مف احكاؿ الرجاؿ لممعرفة، تح: عمار حسف 1077

 .436، ص3صبرم التميمي، )كزارة العدؿ كالشؤكف االسالمية، البحريف، د. ت(، ج
 .333، ص4المقريزم، المكاعظ كاالعتبار، ج (70)
، مف ربات  كنكف الممقب بالقاضي لخدمتيا، كيقاؿ ليا ست القصكرعرفت بجية مكنكف الختصاص م (71)

، 4؛ الزركمي، االعالـ، ج327، ص4البر كاالحساف في مصر المقريزم، المكاعظ كاالعتبار، ج
 .248ص

ىك اآلمر بأحكاـ اهلل منصكر ابف احمد المستعمي باهلل ابف معد المستنصر ابك عمي العبيدم الفاطمي  (72)
ـ(، كبكيع بالخالفة سنة 1097ىػ/ 490لة الفاطمية بمصر، كلد في القاىرة سنة )مف خمفاء الدك 

ـ( كعمره خمس سنيف، فقاـ كزير ابيو األفضؿ بف بدر الجمالي بشؤكف الدكلة، كاستمر 1102ىػ/ 495)
، 11ـ( عمى يد الباطنية. الذىبي، سير اعالـ النبالء، ج1130ىػ/ 524سنة كقتؿ سنة ) 29في خالفة 

 .447ص
 .333، ص4المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار ، ج (73)
 .333، ص4المكاعظ كاالعتبار، ج (74)
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لؤلؤ العادلي الحاجب، مف ابطاؿ االسالـ، كىك كاف المندكب لحرب االفرنج الكرؾ الذيف ساركا ألخذ  (75)
 .166، ص15الذىبي، سير اعالـ النبالء، ج 0ـ(1202ىػ/ 598طيبة، تكفي بمصر في صفر سنة )

 لـ نعثر عمى ترجمة كاضحة غير ما ذكر اعاله. (76)
 .334، ص4المقريزم، المكاعظ كاالعتبار، ج (77)
 لـ نعثر عمى ترجمة ليا غير ما ذكر أعاله. (78)
 .333، ص4سمي بمسجد النارنج ألف نارنجو ال ينقطع ابدان. المقريزم، المكاعظ كاالعتبار، ج (79)
كىك ابك طالب مكسى بف عبد اهلل بف ىاشـ بف مشرؼ بف جعفر بف المسمـ بف عبيد اهلل بف جعفر بف  (80)

محمد بف ابراىيـ، اليماني، المعركؼ بابف اخي الطيب بف ابي طالب الكراؽ. المقريزم، المكاعظ 
 .333، ص4كاالعتبار، ج

 .333، ص4المقريزم، المكاعظ كاالعتبار، ج (81)
 .333، ص4عتبار، جالمكاعظ كاال (82)
ىي رقية ابنة امير المؤمنيف عمي بف ابي طالب )كـر اهلل كجيو(. ابف حياف، محمد بف حياف بف أحمد  (83)

ـ(، 1973، )دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد، 1ـ(، الثقات، ط965ىػ/ 354بف معاذ بف معيد، )ت 
 .311، ص2ج

 .446، ص4المقريزم، المكاعظ كاالعتبار، ج (84)
 لـ اجد ليا ترجمة غير ما ذكر اعاله. (85)
دكاة ام يكتب عف الخميفة كيتكلى أمرىا كما يمحؽ ذلؾ مف الميمات نحك تبميغ الرسائؿ عف السمطاف اك  (86)

 .311، ص14األمير كابالغ عامة االمكر. ابف كثير، البداية كالنياية، ج
 مأمكف الدكلة الطكيؿ: لـ نعثر لو عمى ترجمة. (87)
 .338، ص4كاعظ كاالعتبار، جالم (88)
، 4جية بياف ىي إحدل مغنيات الخميفة الفاطمي الحافظ لديف اهلل. المقريزم، المكاعظ كاالعتبار، ج (89)

 .336ص
 لـ نعثر عمى ترجمة لو. (90)
ىك الحافظ لديف اهلل ابك الميمكف عبد المجيد بف االمير ابي القاسـ محمد بف المستنصر باهلل ابي تميـ  (91)

ـ(، 1131 -526ىػ(، تكلى الخالفة سنة )468ىػ/ كقيؿ 467كلد بعسقالف في محـر سنة ) معد
المقريزم، اتعاض  0ـ(1149ىػ/ 544كاستمرت خالفتو ثمانية عشر سنة كاربعة اشير حيث تكفي سنة )

ي ، الحنفا بأخبار االئمة الفاطمييف الخمفاء ، تح: جماؿ الديف الشياؿ ، ) لجنة احياء التراث االسالم
 مصر ،

 .142، ص3د. ت (  ، ج 
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ىذا مسجد بالقرافة بخط المغافر، كيقاؿ انو سمي باألقداـ ألنو كاف يتداكلو العباد، ككانت حجارتو كذانا  (92)
 .334، ص4فأثر فييا مكضع اقداميـ، فسمي لذلؾ مسجد االقداـ. المقريزم، المكاعظ كاالعتبار، ج

 .336، ص4المقريزم، المكاعظ كاالعتبار، ج (93)
العزاكم، شيالء مأمكر حسف ، زبيدة أـ االميف، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية ابف رشد،  (94)

 .131ـ، ص2000جامعة بغداد سنة 
 .537، ص1سبزكار: كىي قصبة بييؽ. ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج (95)
ـ(، تاريخ البييقي ، ترجمة: يحيى خشاب 1077ىػ/470د بف حسيف ، )ت البييقي، ابك الفضؿ محم (96)

 .471، ص85كصادؽ نشأت ، ) دار الطباعة الحديثة ، مكتبة االنجمك المصرية ، د. ت( ، ص
ىك زياد بف عمي بف مكفؽ بف زياد اليركم الحنفي كاف خيران صالحان، فقييان فاضالن، تكلى القضاء في  (97)

 .305، ص37يخ االسالـ، جسرخس. الذىبي، تار 
 لـ اعثر عمى ترجمة لو. (98)
 .472، ص 471البييقي، تاريخ البييقي، ص (99)

كـ( جنكب 340أصفياف أك اصبياف: ىي إحدل مدف ايراف كمركز محافظة اصفياف تقع عمى بعد ) (100)
 االصبياني، ابك احمد بف عبد اهلل بف أحمد بف اسحاؽ بف مكسى ، 0طيراف عمى نير زابنده 

، 1ـ(، ج1989ـ(، تاريخ اصبياف، تح: كسركم حسف،) دار الكتب، بيركت، 1038ق/430)ت
 .76ص

ابراىيـ، سمكل، نظـ تخطيط المساجد السمجكقية كأثرىا في تخطيط مساجد العراؽ، رسالة ماجستير،  (101)
 .91ـ، ص2014غير منشكرة كمية اآلداب ، جامعة بغداد، سنو 

ممكشاة كالدة سمطاف محمكد، كىي بنت طراح كابكىا مف نسؿ افراسياب، تركاف خاتكف زكجة السمطاف  (102)
كاف ممؾ الفرس، كانت حازمة حافظة شيمة، كىي صاحبة اصبياف باشرت الحركب كدبرت الجيكش. 

 .84، ص9ابف الجكزم، المنتظـ، ج
كشاة في سنة تاج الممؾ: ابك الغنائـ المرزباف بف خسرك فيركز، اصبح كزيران لمسمطاف محمد بف مم (103)
ـ(، كىك الذم بنى تربة الشيخ ابي اسحاؽ  الشيرازم كالمدرسة التاجية في بغداد، قتؿ 1092ىػ/ 485)

ـ(، تاريخ دكلة آؿ سمجكؽ، 1201ىػ/ 598ـ(. االصفياني، عماد الديف، )ت 1093ىػ/ 486سنة )
 .222ـ(، ص2004)دار الكتب العممية، بيركت، 

 .92ابراىيـ، نظـ تخطيط المساجد، ص (104)
 .92ابراىيـ ، نظـ تخطيط المساجد، ص (105)
 .95، ص94ابراىيـ، نظـ تخطيط المساجد، ص (106)
 .30ـ( ، ص1353عبد الكىاب ، حسف حسني ، شييرات التكنسيات ،) المطبعة التكنسية ، تكنس ،  (107)
 .30شييرات التكنسيات ، ص (108)
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ـ ( ، التكممة لكتاب الصمة، تح: عبد 1259ىػ/658ابف االبار، محمد بف عبد اهلل بف ابي بكر، )ت  (109)
 .243، ص4ـ(، ج1995السالـ اليراس،)دار الفكر، لبناف، 

ربض الرصافة : يقاؿ الربض اساس المدينة كالبناء ، كالربض ما حكلو مف خارج ، كالرصافة يقصد  (110)
ينة انشأىا االمير عبد الرحمف بف معاكية بف ىشاـ ابف عبد الممؾ بف بيا رصافة قرطبة ، كىي مد

مركاف ، كىك اكؿ مف ممؾ االندلس مف االمكية بعد زكاؿ ممكيـ ، انشأىا كسماىا الرصافة تشبييا 
،  3ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج0برصافة الشاـ التي بناىا جده الخميفة ىشاـ بف عبد الممؾ 

 480، ص25ص
 .243، ص4ابف االبار، التكممة لكتاب الصمة، ج (111)

كانت جارية لزرياب، ادبيا كعمميا احسف اغانيو، حتى شبت، كتصرفت بيف يدم األمير عبد الرحمف (112) 
بف الحكـ تغني لو مرة كتسقيو اخرل، فأعجب بيا، فمما كشؼ لزرياب امرىا اىداىا اليو فحظيت عنده. 

 .242، ص4ابف االبار، التكممة، ج
عبد الرحمف بف الحكـ ابف الداخؿ، امير االندلس، ابك المطرؽ المركاني، بكيع سنة ست كمائتيف  (113)

الذىبي، سير   0ـ(852ىػ/ 238فامتدت ايامو، كاف حسف السيرة، ليف الجانب، قميؿ الغزك، تكفي سنة )
 .284، ص7اعالـ النبالء، ج

ـ في االندلس مف الفتح العربي حتى سقكط الخالفة سالـ، السيد عبد العزيز، تاريخ المسمميف كآثارى (114)
 .227ـ( ، ص1962بقرطبة، )دار المعارؼ، القاىرة، 

الشفاء ىي جارية االمير عبد الرحمف بف الحكـ اعتقيا كتزكجيا ككانت مف اجمؿ النساء عقالن كدينان  (115)
، 4ابف االبار، التكممة، ج كفضالن كنسبان، كفمت ابنو األمير محمد بف عبد الرحمف في صغر لكفاة امو.

 .241ص
 .240، ص4ابف االبار، التكممة، ج (116)
ىك عبد الرحمف بف الحكـ بف ىشاـ بف عبد الرحمف بف معاكية األمكم كاف عادالن في الرعية، جكادان،  (117)

يـ. فاضالن لو نظر في العمـك العقمية، كىك أكؿ مف ضرب الدراىـ باالندلس، ككاف محبان لمعمماء مقربان ل
 .84، ص8ـ(. الصفدم، الكافي بالكفيات، ج852ىػ/ 237)تكفي سنة 

 .242، ص4ابف االبار، التكممة، ج (118)
طركب جارية األمير عبد الرحمف االكسط، كاـ ابنو عبد اهلل حيث كلع االمير عبد الرحمف بف الحكيـ  (119)

كانت طركب ىي االخرل مف بالنساء فاستكثر مف الجكارم اال انو كاف اكثر كلعا بجاريتو طركب، ك 
الجكارم الجميالت مما جعميا تستأثر عمى قمب االمير. ابف حياف، حياف بف خمؼ بف حسيف القرطبي، 

ـ(، المقتبس مف انباء االندلس، تح: محمكد عمي مكي، )مجمس االعمى لمشؤكف 1076ىػ /469)ت 
 .149(، ص1971االسالمية، القاىرة، 

 .242ص ،4ابف االبار، التكممة، ج (120)
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السامرائي ،خميؿ ابراىيـ ، عبد الكاحد ذم النكف طو، ناطؽ صالح مطمكب، تاريخ العرب كحضارتيـ  (121)
 .443ـ( ، ص2000، )دار الكتاب الجديد ، بيركت ،  1في االندلس ، ط

 .227سالـ، تاريخ ، ص (122)
سمي ىذا المسجد بيذا االسـ ألنو بني في )عدكة القركييف( فحينما اختط ادريس الثاني مدينة فاس سنة  (123)
ـ(، جعميا قسميف يفصؿ بينيما نير سبك. كسمي القسـ االكؿ )عدكة القركييف( بنزكؿ 808ىػ/ 192)

الكافديف مف االندلس. العرب الكافديف مف القيركاف، كسمي القسـ الثاني بعدكة االندلسييف بنزكؿ العرب 
 .7سالـ، تاريخ المساجد، ص

ىي فاطمة بنت محمد بف عبد اهلل الفيرية القيركانية )أـ البنيف(، مف ربات البر كاالحساف ذات ديف  (124)
ـ(، االستقصا ألخبار 748ىػ /131كصالح. السالكم، شياب الديف ابك العباس أحمد بف خالد، )ت 

، 1لناصرم كمحمد الناصرم، )دار الكتاب، بيركت، د.ت( ، جدكؿ المغرب االقصى، تح: جعفر ا
 .132، ص5؛ الزركمي، االعالـ، ج231ص

ـ(، جني زىرة اآلس في بناء مدينة فاس،تح: عبد 1349ىػ /750الجزنائي، ابك الحسف عمي، )ت  (125)
 .46، ص 45ـ(،ص1991،)المطبعة الممكية، الرباط، 1الكىاب منصكر،ط

بف عبد اهلل بف الحسف المثنى، ابك القاسـ، ثاني امراء االدارسة في المغرب ىك إدريس بف ادريس  (126)
ىػ 4ـ(. الرازم، احمد بف سيؿ، )ت ؽ 828ىػ/ 213األقصى، كباني مدينة فاس، تكفي فييا سنة )

ـ(، اخبار فخ كخبر يحيى بف عبد اهلل كاخيو ادريس بف عبد اهلل )انتشار الحركة الزيدية في اليمف 625/
 .328ـ(، ص1995ب كالديمـ(، تح: ماىر جرار، )دار الغرب االسالمي، بيركت، كالمغر 

؛ القاضي، محمد، جامعة القركييف كدكرىا في حماية الثقافة 46، 45الجزنائي، جني زىرة اآلس، ص (127)
 .79ـ، ص1989، لسنة 8كالتراث االسالمي، مجمة منار االسالـ، العدد 

بمسجد االنكار، بناه االمير ادريس الثاني عند بنائو مدينة فاس سنة جامع االشياخ كالمعركؼ ايضان  (128)
 .30ـ(. ابف أبي زرع، االنيس المطرب، ص624ىػ/ 192)
 .46، ص 45الجزنائي، جني زىرة اآلس، ص (129)
 .79القاضي، جامعة القركييف، ص (130)
 .106سالـ، تاريخ المساجد الشييرة، ص (131)

 ؛ المكناسي ، احمد بف القاضي ،  46، ص45الجزنائي، جني زىرة اآلس ، ص(132) 
 مـ( ، جذكة االقتباس في ذكر مف حؿ مف االعالـ مدينة فاس ، 1616ىػ/  1025) ت

 .52ـ( ، ص1972) دار المنصكر لمطباعة ، الرباط ، 
 .46، ص45؛ الجزنائي، جني زىرة االس ، ص222، ص1السالكم، ج (133)
 .46ي، جني زىرة االس ، صالجزنائ (134)
 .46الجزنائي، جني زىرة االس ، ص (135)
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 .231، ص 230، ص1السالكم، االستقصا، ج (136)
كقد أصبح جامع القركييف بمركر الكقت مركز اشعاع عممي رائد ، بعد اف كاف الغرض مف انشاءه  (137)

 إلقامة الصالة فيو ، كىك الى اليـك قائـ كمحافظ عمى المكانة نفسيا.
 .46، ص 45الجزنائي، جني زىرة اآلس، ص (138)
 .219، ص2السالكم، االستقصا، ج (139)
التكفيؽ، أحمد، مساجد مغربية عبر التاريخ، )كزارة األكقاؼ كالشؤكف االجتماعية، الدار البيضاء،  (140)

 .69ـ(، ص2010
 .219، ص2السالكم، االستقصا، ج(141) 
 .46، صالجزنائي، جني زىرة اآلس في بناء مدينة فاس (142)
ىك محمد بف ابي بكر الزناتي، كاف عامالن عمى مدينة فاس، في اياـ عبد الرحمف الناصر صاحب  (143)

 .232، ص1االندلس. السالكم، االستقصا ، ج
 .34ابف أبي زرع، االنيس المطرب، ص (144)
 .219، ص2السالكم، االستقصا، ج (145)
بكفيات اعالـ القرف الثالث عشر كالرابع، تح: عبد القادر، عبد السالـ بف محمد ، إتحاؼ المطامع  (146)

 .35، ص2ـ(، ج1997، )دار الغرب، بيركت، 1محمد حجي، ط
قاسـ بف أصبغ بف محمد بف يكسؼ بف ناصح بف عطاء، إماـ مف أئمة الحديث، حافظ مكثر مصنؼ،  (147)

 .260، ص2الذىبي، العبر ، ج 0مف أىؿ قرطبة، كاف ىك كأبكه مف حممة العمـ 
 .248، ص4االبار، التكممة، ج ابف (148)
 لـ نقؼ عمى ترجمة ليا غير ما ذكره ابف االبار. (149)
ىك القاضي منذر بف سعيد البمكطي، أبك الحكـ، قاضي قضاة األندلس، ككاف امامان فقييان خطيبان  (150)

 .346، ص7ـ(. ابف االثير، الكامؿ في التاريخ، ج977ىػ/ 366شاعران، تكفي سنة )
 .245، ص4التكممة، ج (151)
امير المؤمنيف ابك المطرؼ عبد الرحمف الناصر لديف اهلل ، ثامف حكاـ الدكلة االمكية في االندلس التي  (152)

أسسيا عبد الرحمف الداخؿ في االندلس بعد سقكط الخالفة االمكية في دمشؽ كأكؿ خمفاء قرطبة بعد أف 
الث تميزا لو عف جديو عبد ـ( ، المعركؼ بعبد الرحمف الث 928ىػ/ 316أعمف الخالفة في قرطبة سنو ) 

الرحمف بف معاكية ) عبد الرحمف الداخؿ ( كعبد الرحمف بف الحكـ ) عبد الرحمف االكسط( . االزدم، 
ـ(، جذكة المقتبس في ذكر كالة 1095ىػ /488محمد بف فتكح بف عبد اهلل بف فتكح بف حميد، )ت 

 االندلس، 
 .13، ص1ـ(، ج1966)دار المصرية، القاىرة، 

 .246، ص4بف االبار، التكممة، جا (153)
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 .480ابف حياف، المقتبس، ص (154)
 ، كينظر ابف عذارم، ابك عبد اهلل محمد بف محمد 480المقتبس، ص (155)

،  3ـ(، البياف المغرب في اخبار االندلس كالمغرب، تح: ككالف ليفي بركفنساؿ، ط1295ىػ/695)ت 
 .173، ص2ـ(، ج1983)دار الثقافة، بيركت، 

شية في المغة : الغطاء . كلعؿ ابف حياف كنى ىنا بكممة )غاشي( عف أف نفقات المسجد يغطييا الغا (156)
ريع الكقؼ الذم أكقفتو السيدة مرجاف عمى المسجد مف االرض الزراعية التابعة ليا . مصطفى ، أبراىيـ 

 .   660، ص 2كأخركف، المعجـ الكسيط ، ) مطبعة المكتبة العممية ، طيراف ، د. ت(، ج
 .480المقتبس، ص (157)

ىي السيدة بنت المنصكر بف يكسؼ الصنياجي )اـ مالؿ( ، اميرة حازمة تكلت الممؾ بالكصاية ،ثـ  (158)
كانت في عكف أخييا نصير الدكلة )باديس( بعد كفاة أبييما كاشتركت معو في تدبير االمكر ،كلما مات 

كصية عميو  ـ( خمفو عمى االمارة ابنو المعز كىك صغير السف ، فأصبحت 1015ىػ/ 406باديس سنة )
كتكلت تدبير المممكة كحمدت سيرتيا ، كليس في تاريخ أفريقية امرأة مسممة حكمتيا غير اـ مالؿ 

؛ الزركمي ، االعالـ  2670، ص 1ابف عذارم ، البياف المغرب ، ج0كاستمرت الى ذلؾ الى اف تكفيت 
 . 148، ص 3،ج

 39ـ(  ، ص1353عبد الكىاب ، حسف حسني ، شييرات التكنسيات ،) المطبعة التكنسية ، تكنس ،   (159)
 .  40، ص

 . 40، 39شييرات التكنسيات ، ص (160)
 لـ نعثر عمى ترجمو لو.  (161)
ىك المعز بف باديس بف المنصكر بف بمكيف بف زيرم بف مناد الحميرم ، صاحب افريقية كما كاالىا مف  (162)

 1062ىػ/ 454لمغرب ، كاف ممكا جميال عالي اليمة ، محبا االىؿ العمـ كثير العطاء .تكفي سنة )بالد ا
ـ( . ابف خمكاف ، شمس الديف ابك العباس احمد بف محمد بف ابراىػيـ بف ابي بكر ، )ت 

ـ ( ، كفيات االعياف كانباء ابناء الزماف ، تح: احساف عباس ، ) دار صادر ، بيركت 1282ىػ/681
 .233، ص 5ـ(  ، ج1969،

ىي بنت نصير الدكلة باديس كاخت المعز ، تربت في قصكر صنياجة بيف المنصكرية كالميدية في  (163)
كفالة عمتيا السيدة اـ المالؿ المتقدمة ذكرىا ، كلما بمغت السابعة عشر كقد تكفيت اـ المالؿ ، زكجيا 

 1024ىػ/ 415احب المغرب االكسط سنة ) اخزىا ككلييا مف ابف عمو عبد اهلل بف حماد الصنياجي ص
 . 460عبد الكىاب ، شييرات التكنسيات ، ص0ـ( 

 . 49شييرات التكنسيات ،  ص (164)
 . 49عبد الكىاب ، شييرات التكنسيات ، ص(165)
 . 49شييرات التكنسيات ، ص (166)
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ابك محمد عبد اهلل بف عمر بف أحمد الكجدم، احد اعالـ زمانو جاللة كنباىة، كلي القضاء مرية سنة  (167)
ـ( فقاـ بأعبائو أجمؿ قياـ، كاستمرت كاليتو مدة نحك ثمانية عشر عامان ثـ انصرؼ الى 1137ىػ/ 531)

د بف الحسف ـ(. النباىي، ابك الحسف عمي بف عبد اهلل بف محم1148ىػ/ 542الزىد تكفي سنة )
،  5ـ(، تاريخ قضاة االندلس المعربة، تح: نخبة احياء التراث العربي، ط1389ىػ /792االندلس، )ت 

 .104ـ(، ص1983)دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، 
ـ(، 1107ىػ/ 500عمي بف يكسؼ بف تاشفيف امير المسمميف، صاحب المغرب، تكلى الحكـ سنة ) (168)

، 11ـ(. الذىبي، تاريخ االسالـ، ج1143ىػ/ 537، تكفي سنة )كاف حسف السيرة ، عادالن نزىان 
 .672ص

 .105النباىي، تاريخ قضاة االندلس، ص (169)
اليرفي ، سالمة محمد ، دكلة المرابطيف في عيد عمي بف يكسؼ بف تاشفيف، دراسة سياسية حضارية،  (170)

 .380، ص 379ـ(، ص1985)دار الندكة الجديدة، د. ـ، 
ف عمي بف السالر، المنعكت بالممؾ العادؿ سيؼ الديف كقيؿ انو ابك المنصكر عمي بف ىك ابك الحس (171)

ـ(، 1148ىػ/ 543اسحاؽ عرؼ بابف السالر، كزير الظافر العبيدم صاحب مصر تكلى الكزارة سنة )
 .416، ص3ـ(. ابف خمكاف، كفيات االعياف ، ج1153ىػ/ 548كاستمر العادؿ بيا الى اف قتؿ سنة )

باس بف أبي الفتكح بف الممؾ يحيى بف تميـ بف المعز بف باديس، قدـ مع أمو مف افريقيا ككاف ىك ع (172)
صبيان، فتزكج العادؿ بف سالر بأمو فأحبو كرباه، كلكف ما لبث عندما كبر اف قتؿ العادؿ بف سالر، 

 .450، ص11كتكلى الكزارة بعده. الذىبي، سير اعالـ النبالء، ج
 .335، ص4كاالعتبار، ج المقريزم، المكاعظ (173)

 المصادرقائمة 
 ،(، تاج العركس مف جكاىػر ـ1791/ىػ1205ضى الحسيني، )تتمحمد مر  الزبيدم

 ـ(1966صادر، بيركت،  ، )القامكس
  ـ( ، الجامع الصحيح  869ىػ/256البخارم ،محمد بف أسماعيؿ أبك عبد اهلل ، )ت

 ـ( 1987المختصر ، تح: مصطفى ديب البغا ، ) دار ابف كثير ، اليمامة ، 
  ،عبد الكىاب ، حسف ، تاريخ المساجد االثرية ،)مطبعة دار الكتب المصرية، القاىرة

 ـ(1946
 ،1ط لساف العرب، (،ـ1311/ىػ711، )ت: محمد بف ابي بكر المصرم ابف منظكر ،

 ـ(،1884ـ،  .د)مطبعة بكالؽ، 
  ،ـ(،1928االلكسي، محمد شكرم، تاريخ مساجد بغداد كاثارىا، )مطبعة دار السالـ، بغداد 
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  ـ( 1200ىػ/597ابف الجكزم ، جماؿ الديف ابك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد ، )ت
 ـ (1938، ) دائرة المعارؼ العثمانية ، حيدر اباد ، ، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاالمـ 

  ، المكاعظ كاالعتبار  ـ(1441ىػ/ 845تقي الديف ابك العباس احمد بف عمي،) تالمقريزم ،
 ـ،1998، )دار الكتب العممية، بيركت، 1بذكر الخطط كاالثار، ط

  لمحاضرة ـ ( ،حسف ا1505ىػ/911السيكطي ، عبد الرحمف بف ابي بكر جالؿ الديف ،)ت
في تاريخ مصر كالقاىػرة ، تح : محمد أبك الفضؿ ابراىػيـ ، ) دار احياء الكتب العربية ، 

 ـ(.1967مصر ،
 ـ( ، مختار الصحاح، ) دار 1268ىػ/ 666الرازم، محمد بف ابي بكر عبد القادر ، ) ت

 ـ( 1982الرسالة ، الككيت ، 
 ماجو ، تح: محمد  فؤاد عبد الباقي ىػ/  ـ( ، سنف ابف 275ابف ماجة، محمد بف يزيد ، )ت

 ، ) دار الفكر ، بيركت ،د.ت(
  ـ(، االحكاـ السمطانية ، 1065ىػ/458ابك يعمى، محمد بف الحسيف الفراء الحنبمي، )ت

 .85، ص7( ، ج1938، )مطبعة المصطفى، القاىرة،  1تصحيح: محمد حامد الفقي، ط
 مطبعة مؤيد، مصر، 2، طالمدكر، جميؿ نخمة، حضارة االسالـ في دار السالـ( ،

 ـ(، 1905
  ،ابف الجكزم، مناقب بغداد، تصحيح : محمد بيجة االثرم ،) مطبعة دار السالـ، بغداد

 ـ(، 1924
  ـ(، تاريخ بغداد اك مدينة 1070ىػ/463الخطيب البغدادم، ابك بكر محمد بف عمي، )ت

 السالـ، )دار الكتاب العربي، بيركت، د.ت(،
 ـ( ، 1984، )مؤسسة الرسالة، د. ـ، 5كحالة، عمرك رضا، معجـ النساء، ط 
  ،بيركت ،  ـ(،1999حمزة، عفت كصاؿ، مكاقؼ نسائية رائدة، )دار ابف حـز
  ـ( ، النجـك 1469ىػ/874ابف تغرم بردم، جماؿ الديف ابي الحسف يكسؼ االتابكي ، )ت

 ـ( 1932لكتب، القاىرة ، ، )مطبعة دار ا 1الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ، ط
  ،السيكطي، المستظرؼ مف اخبار الجكارم، تح: صالح الديف المنجد،) مطبعة الحرية

 ـ (، 1973بغداد، 
  ـ(، االغاني، تح: عبد 966ىػ/356االصفياني ، أبك الفرج عمي بف الحسيف بف محمد، )ت

 ـ(،1955الستار احمد فراج، )دار الثقافة، بيركت، 
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 ـ(، النبراس في تاريخ 1235ىػ/633ديف بف عمر بف حسف بف عمي، )ت ابف دحية، مجد ال
 ـ(، 1946خمفاء بني العباس، تح: عباس العزاكم، )مطبعة المعارؼ، بغداد 

 ( 132حسف ، سكالؼ فيض اهلل ، دكر الجكارم كالقيرمانات في دار الخالفة العباسية-
ب ،جامعة بغداد (، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية اآلدا1258-749ق/656

،2004، 
 ،ـ( ،اعتبار 1217ىػ/614ابك الحسف محمد بف احمد بف جبير الكناني ، )ت ابف جبير

الناسؾ في ذكر االثار الكريمة كالمناسؾ المسمى برحمة ابف جبير ، ) مكتبة اليالؿ ، 
 بيركت ، د. ت( 

  ـ( 1605/  ـ1014القطبي، عبد الكريـ بف محيي الديف بف عالء الديف النيركاني، )ت
 ـ( 1983اعالـ العمماء االعالـ ببناء المسجد الحراـ، )دار الرفاعي لمنشر، الرياض، 

 ، ـ( ، كفاء الكفاء 1505ىػ/911عمي بف عبد اهلل بف احمد الشافعي ، )ت  السميكدم
 ـ(1998، ) دار الكتب العممية ، بيركت ،  1بأخبار دار المصطفى ، ط

 ـ ( ، سير 1347ىػ/748 محمد بف احمد بف عثماف ،)ت الذىبي، شمس الديف ابك عبد اهلل
 ـ ( 1985ـ، 0،)مؤسسة الرسالة، د 3اعالـ النبالء ، تح : شعيب االرناؤكط ، ط

  ـ(، 1228ىػ/ 626ياقكت الحمكم، شيػاب الديف ابك عبد اهلل ياقكت يف عبد اهلل ، )ت
 ـ ( 1984معجـ البمداف ، )دار الصادر ، بيركت ، 

 ـ( ، تاريخ مدينة دمشؽ ، 1175ىػ/571ك القاسـ عمي بف ىبة اهلل ، )ت ابف عساكر، اب
 ـ( 1995تح: عمرك بف غرامة ، ) دار الفكر ، بيركت ،

  ـ(، بغية 1261ىػ/660ابف العديـ، عمر بف احمد بف ىبة اهلل بف ابي جدادة العقيمي، )ت
 الطمب في تاريخ حمب، تح: سييؿ زكار، )دار الفكر، بيركت، د.ت(

 ف، عبد القادر بف احمد ، منادمة االطالؿ كمسامرة الخياؿ، تح: زىير الشاكيش ، ) بدرا
 ـ(  1985المكتب االسالمي ، بيركت ، 

 1الصالبي ، عمي محمد، القائد المجاىد نكر الديف محمكد زنكي شخصيتو كعصره، ط ،
 ـ(، 2007)مؤسسة اقرأ لمنشر، مصر، 

 ـ( 1520ىػ/927لدارس في تاريخ المدارس، )ت النعيمي، عبد القادر بف محمد الدمشقي، ا
 ـ(،1990ار الكتب العممية، د. ـ، ، )د1، تح: ابراىيـ شمس الديف، ط
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