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 ياقوت احلموي و موارده من كتب السرية والفتوح والتأريخ العام    

 يف كتاب معجم البلدان  

 كامران عبدالرزاق حممود  .دم.

24/1/2018 تأريخ القبول:   9/1/2018 تأريخ التقديم:  
 :المبحث األول : السيرة االجتماعية والعلمية لياقوت الحموي 

اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي الرومي البغدادي أديب  شهاب الدين أبو عبدالشيخ        
غوي، ولد في مدينة حماة وهو رحالة جغرافي وأديب وشاعر وخطاط ول  ، ومؤلف موسوعات

إنجاز مشروعه الكبير لتأليف معجم جغرافي  ياقوت الحموي بدأ ، م1178هـ/574عام 
ها ذاكرًا لموقعها الدقيق مراعيًا يدون به أسماء البلدان ومما سمعه ورآه عنها محققًا أسماء

الدقة والتحقيق ذاكرًا خطوط الطول والعرض وموضحًا لتاريخها وحكاياتها وأخبارها، وهو 
)معجم البلدان(، وقضى ياقوت الحموي  في حلب خمس سنوات أنهى فيها الكتابة األولى 

ية االسالمية التي ، ويعد كتاب ) معجم البلدان ( من أهم المعاجم الجغرافلمعجم البلدان 
 ال يمكن للعلماء واالدباء والدارسين االستغناء عنه اذا أرادوا معرفة البلدان .

 أواًل : إسمه ونسبه :
 (1) هو ياقوت الحموي بن عبداهلل الرومي الحموي البغدادي يكنى بأبي عبداهلل        

مع ذلك التوجد . وقد عرف بنحو عام باسم ياقوت الحموي  ، و (2)ويلقب بشهاب الدين
لدينا أدلة قاطعة على ان ياقوت الحموي  هو إسمه الحقيقي ، وقد كان من عادة العرب 

                                                 

 قسم التاريخ/ جامعة دهوك . 
ابن المستوفي ، شرف الدين أبو البركات مبارك بن أحمد اللخمي: نباهة البلد الخامل بمن ورده من   (1)

قوت الحموي ، شهاب الدين أبو عبداهلل: معجم البلدان ؛ يا 1/319األماثل ، المعروف بـ)تاريخ إربل( ، 
؛ الذهبي، شمس الدين بن  1/10،، ) بيروت، دار إحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي:دت( ،

 .312/ 22م( ، 2007أحمد بن عثمان : سير أعالم النبالء ، )بيروت، المكتبة العصرية:
إبن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر :  1/319المصدرنفسه ،   :ابن المستوفي (2)

 . 127وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حققه : إحسان عباس ،)بيروت، دار صادر: دت (، /



 م.د. كامران عبدالرزاق حممود        يف كتاب معجم البلدان  ياقوت احلموي و موارده من كتب السرية والفتوح والتأريخ العام

 524 

يسمون الرقيق إذا لم يعرفوا له إسمًا بأسماء األحجار الكريمة )كياقوت الحموي  أو كافور 
 .(1) أو زبرجد أو فيروز (

 : ثانيًا: والدته

 575م( وفي رواية اخرى كانت في سنة )1178هـ/574ولد ياقوت الحموي )          
، وكان عمره  (3). حيث أ سر صغيرًا ومن ثم حمل الى بغداد  (2)م( ببالد الروم 1179هـ/

النخاسة ببغداد إذ إشتراه عسكر بن . ثم بيع في أحد أسواق (4)آنذاك خمس أو ست سنوات
أ ميا اليعرف شيئًا إبراهيم بن أبي نصر الحموي الذي كان تاجرًا على سعة من العيش ، 

، فعلّم ياقوت الحموي القراءة والكتابة ، واعتمد عليه في تجارته  (5)غير مهنة التجارة 
، ثم اتخذه عسكر كاتبًا يساعده في حساباته ومعامالته وضبط أعماله  (6)وأعماله ووثق به

وشؤون  بعد أن تعلم فنون(8). ومالبث أن صار مساعدًا لمواله في تجارته  (7)التجارية
م( جرت بين 1194هـ/589، وفي سنة )(9)التجارة وأتقنها وهو ابن خمس عشرة سنة 

(10)ياقوت الحموي  وسيده جفوة وغضبت عليه مواله انتهت بعتق ياقوت الحموي 
. 

                                                 

 8/ 1م( ،  1988ياقوت الحموي : الخزل و الدال ، محمد أديب جمران  ، ) دمشق :  (1)
، 3/249م(، 1968ي: التكملة لوفيات النقلة ، )بغداد: المنذري  ،زكي الدين عبدالعظيم عبدالقو  (2)
3/249. 
؛ المنذري، زكي الدين عبدالعظيم عبدالقوي: التكملة  1/319،  السابقابن المستوفي : المصدر  (3)

 6/127؛ إبن خلكان : وفيات األعيان ،3/249لوفيات النقلة ، 
 . 1/319المصدر نفسه ،   :ابن المستوفي (4)
 .1/319تاريخ إربل،  :توفي ابن المس (5)
  4/80 ،( م2004إنباه الرواة على أنباه النحاة  ،) بيروت :، القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي  (6)

 .340-339/ 9، ابن شعار: قالئدالجمان ، 
 .4/80، المصدر نفسه القفطي :  (7)
نقله إلى العربية ، صالح الدين اغناطيوس يوليا ، تاريخ األدب الجغرافي العربي ، كراتشكوفسكي:  (8)

 . 1/388،م( 1957عثمان هاشم ،)القاهرة :
تحقيق :احسان عباس،)بيروت، دار الكتب العلمية :  ؛مقدمة معجم األدباء ياقوت الحموي : (9)

 .1/11م(1993
 .4/80، المصدر السابق القفطي :  (10)
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  : ثالثًا: رحلته في طلب العلم

طلب ياقوت الحموي للعلم يظهر من النصوص التي تناولت حياته حيث كان قد تلقى     
وأما  (1)تعليمه منذ صغره عندما كان عند مواله عسكر الحموي وكان عمره بضع سنين

بصدد العلوم التي تلقاها ال يعرف أي علوم درسها بالتحديد، حيث قرأ شيئا من النحو 
وأخذ علم الفقه والحديث واألدب على أيدي فقهاء ومحدثين وأدباء وعلماء  (2) واللغة

وعلى الرغم من انشغال ياقوت الحموي  ،  (3) والمعارفبارعين وضالعين في العلوم 
سنة  فيف بالتجارة إال ان ذلك لم يمنعه من مقابلة العلماء واألدباء واالستفادة مما لديهم ،

سنة   (5)، فها هو في رحلته الى مدينة آمد (4)م( قام برحلة الى بلجان1192هـ/588)
 (6)ن الحسين المعروف بشميم الحلي باألديب علي ب  ءم( سارع لاللتقا1196هـ/593)

 . (7)وجالسه ليناقشه في األدب  ويسأله عن بعض مؤلفاته األدبية
م( قداطلع على 1219-1217هـ/616-614سنة )(8)وكان خالل فترة إقامته بمدينة مرو 

 .(9)خزائنا لكتب فيها واستفاد منها
                                                 

 . 1/388،المرجع السابق كراتشكوفسكي:  (1)
تحقيق :احسان عباس،)بيروت، دار الكتب العلمية : ؛مقدمة معجم األدباء : ياقوت الحموي (2)

 .1/11م(1993
، خانجي ، محمد أمين : منجم العمران في المستدرك على معجم  4/81، المصدر السابق : القفطي (3)

 .1/5م( ، 1907البلدان ، ) مصر،مطبعة السعادة: 
 .1/377ينظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان ،  ، بلجان : قرية كبيرة بين البصرة وعبادان (4)
آمد )ديار بكر حاليًا( : مدينة كوردية وهي من كبريات مدن الجزيرة و أجلها قدرًا و أشهرها ذكرًا   (5)

 .2/330، ياقوت الحموي : معجم البلدان ،  وتعد قاعدتها   ، إذ تقع على الجانب الغربي من نهر دجلة
ي بن الحسين بن عنتر بن ثابت المعروف بشميم الحلي ، اللغوي ، شيم الحلي :هو عل (6)

-2/343، المصدر السابق ؛  القفطي :  4/1689ينظر : ياقوت الحموي : معجم األدباء ،النحوي،
346. 

  . 4/81، المصدر نفسه؛  القفطي : 4/1286ياقوت الحموي : معجم األدباء   (7)
( 420) ما يعادل فرسخًا أي  ينعن نيسابور مسافة سبع خراسان وتبعدمرو : مدينة من مدن   (8)

 .3/225معجم البلدان ،ياقوت الحموي :  كيلومترا

 .3/255، المصدر نفسه( 9)
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: " قد قائالً اليها ثماني مرات  ، وذكر إنه تردد (1)الى )جزيرة كيش(  هرحالت ىأولفكانت   
 .(2)شاهدته في ثمان سفرات لي "

في للتجارة وهو في عنفوان شبابه  م(1196هـ/593آمد سنة )غادرها صوب ثم       
واصل عمله  حيثعاد الى مدينة بغداد الطويلة الشاقة  وبعد هذه الرحلة  ،(3)ذلك الوقت 

 ،  ثم توجه(4) وبين مجالسة العلماء واألدباءفي الجمع بين التجارة ونسخ الكتب وبيعها ، 
مدينة م( قصد 1211هـ/ 609م( للتجارة ، وفي سنة )1209هـ/607بالد الشام )نحو 

الكتب وقراءتها  القتناءالذي كان مشهورًا بحبه  (5)قفطي الحلب والتقى بالوزير جمال الدين 
وفي سنة ،(7)ن قفطي كتابينمنه جمال الديما أن وقع نظره على هذه الكتب فاشترى و (  6)
رحل الى م( 1213هـ/611وفي سنة )، (8) انتقل الى مدينة تبريزم( 1212هـ/610)

زار ، و (9)مصر وزار بعض مدنها وقراها والتقى ببعض من أدباءها وباعهم كتبًا 
وشاهد منارتها التي تعتبر  اإلسكندريةثم زار مدينة (  10)األهرامات ووصفها وصفًا دقيقا 

 .(11)عجائب الدنيا ودون ماقيل من أخبارها في معجمه إحدى

                                                 

 .108، 4،  4/166، المصدر نفسهكيش : يقال لها قيس أيضا جزيرة في وسط بحر عمان، ،  (1)
 .1/437،   المصدر نفسه (2)
 .5/2205اء ياقوت الحموي : معجم األدب (3)
لحميدي : يوسف بن عبدالعزيز بن محمد ، ياقوت الحموي مؤرخًا من خالل كتاب معجم البلدان ،) ا (4)

  .58( ،1998الرياض :
الشيباني القفطي ،استوزره  دوهو جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم بن عبدا لواح (5)

تاب انباه الرواة على أنباه النحاة ينظر: ابن م(  صاحب ك1235هـ/623العزيز صاحب حلب  سنة ) 
 3/268خلكان، وفيات األعيان، 

 .5/2035ياقوت الحموي : معجم األدباء ، (6)
 . 4/81، المصدر السابق القفطي :  (7)
تبريز: أو توريز أشهر مدن أذربيجان وهي مدينة عامرة . ينظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان   (8)
1/431. 
 .1/431، صدر نفسهالم  (9)
 .4/474المصدر نفسه،   (10)
 .2/572ياقوت الحموي : معجم األدباء،   (11)
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، ثم (1)م( رحل ياقوت الحموي  الى دمشق ومنها الى بغداد 1214هـ/612وفي سنة)  
متوجهًا الى خراسان لتبدأ رحلته الطويلة في المشرق االسالمي، ليدخل اقليم  تركها

ومنها (2)مدينة نيسابور ليقضي في مدينة تبريز ومنها توجه نحو خراسان ليدخل آذربيجان
وقد  (4)م( حيث استقر بها ثالث سنوات1217هـ/ 614ثم الى مرو سنة ) (3)الى جنوجرد

استفاد ياقوت الحموي  أثناء وجوده في مرو من الخزائن الكتب التي كانت موجودة ، التي 
 معجم البلدان ومؤلفاته االخرى .اعتمد عليها  بشكل كبير في تأليف كتابه 

وليهرب منها عند سماعه قدوم مرو توجه ياقوت الحموي  الى مدينة خوارزم ،  ومن    
، ثم فارق بالد خراسان قبل استيالء المغول عليها سنة (5)المغول فالذ بالفرار

وأضطر (  7)ثم انتقل ياقوت الحموي  الى مدينة تبريز في آذربيجان( 6)م( 1219هـ/617)
 . (8))بحيرة أرمينية وبعدها وصل مدينة أرمية تارة أخرى الى ركوب السفينة الجتياز

 (10)ثم انتقل الى مدينة الموصل  (9)وفي سنة نفسها  توجه ياقوت الحموي الى مدينة إربل
استمر ياقوت الحموي  في سيرها حيث انتقل من الموصل الى بالد الشام هاربًا من 

                                                 

 1/153ياقوت الحموي : معجم البلدان   (1)
نيسابور :وهي مدينة عظيمة ذات فضائل  وتعد نيسابور أعظم مدينة في الربع األول من أرباع  (2)

 .3/111المصدر نفسه ،  خراسان   ،
 .2/83(  كيلومتر المصدر نفسه ،30ن قرى مرو على خمسة فراسخ حوالي)جنوجرد : م (3)
 4/254المصدر نفسه ،(4)
 .3/166المصدر نفسه ، (5)
 1/392المصدر نفسه ، (6)
 .1/430المصدر نفسه ،  (7)
مدينة عظيمة قديمة بأذربيجان بينها وبين البحيرة المسماة باسمها  نحو ثالثة أميال ، أي :  أرمية (8)

 1/132( كيلومتر، ، المصدر نفسه ،6لي )حوا
إربل : قلعة حصينة ومدينة كبيرة في فضاء من األرض واسع بسيط ولقلعتها خندق عميق وهي في  (9)

 .1/116طرف من المدينة )مدينة أربيل حاليًا(.  ياقوت الحموي : معجم البلدان ،
. إبن خلكان : وفيات 1/319خ إربل ،.إبن المستوفي: تاري1/116ياقوت الحموي : معجم البلدان ، (10)

 .128/ 6األعيان،



 م.د. كامران عبدالرزاق حممود        يف كتاب معجم البلدان  ياقوت احلموي و موارده من كتب السرية والفتوح والتأريخ العام

 528 

م( 1226هـ/624ة )المغول ،ثم سافر الى مدينة حلب وبعدها  الى  بالد مصر في سن
 . (3)، ثم عاد الى فلسطين (2)حيث زار األهرامات ووصفها وصفها دقيقًا (1)
أن يكمل  تمكن منمرة اخرى الى حلب وأقام بها و  ياقوت الحموي  عادثم عاد          

دان الى جمال لأهدى نسخة من كتابه معجم البفكتابيه )معجم البلدان ومعجم األدباء( 
 حلب فمرضمدينة في ظاهر  (5)وأقام بالخان ،(4)م(1227هـ/625)سنةالدين القفطي 
رحمه  م(1228هـ/626)فيه في العشرين من شهر رمضان سنةومات مرضًا شديدًا 

 .(6)اهلل
 رابعَا: مؤلفاته :

لقد صنف ياقوت الحموي كتبَا في مجاالت عديدة، وكل كتاب منها يعتبر موسوعة        
، فالقارئ والمتأمل في مؤلفاته يجد له (7)منها أهل العلم والمعرفة  علمية ومنهال عذبًا ينهل

، ومن مؤلفاته في اللغة) (8)قدرة عظيمة وفائقة في النثر والنظم وجمع المعلومات وسردها 
و)مجموع  (9)أوزان االسماع ( و )األفعال الحاصرة لكالم العرب( لم يذكره سوى القفطي

       ، (10)ياقوت الحموي وقد تم ذكره عند عدد من المؤرخينكالم أبي علي النحوي( أحد كتب 

                                                 

 .5/2548ياقوت الحموي : معجم األدباء،  (1)
 .475 -4/473ياقوت الحموي : معجم البلدان ، (2)
 .1/226المصدر نفسه ،  (3)
 .1/22المصدر نفسه ، (4)
 .1/46دباء ، الخان : محل نزول المسافرين مع خيلهم ومطاياهم ، ياقوت الحموي : معجم األ (5)
 . 80/ 4،  المصدر السابق، القفطي :  1/46ياقوت الحموي : معجم األدباء ،   (6)
 .1/26ياقوت الحموي : الخزل و الدال ،   (7)
الترجيلي : كامران عبدالرزاق محمود، المعطيات األقتصادية والثقافية في بالد الجزيرة في كتاب   (8)

 (2010جامعة الموصل ، كلية اآلداب ،)،  (غير مننشورة)ة ماجستير ياقوت الحموي معجم البلدان، رسال
 ،11 
 4/81، المصدر السابق القفطي :   (9)
 6/127إبن خلكان : وفيات األعيان ،  (10)
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، ومن أشهر كتبه في الشعر  (1)أما مؤلفاته في األدب و)التراجم معجم األدباء(        
 .(4)، و)كتاب ضرورة الشعر( (3)و)أخبار المتنبي( (2)و)أخبار الشعراء(

و كتاب )أخبار أهل الملل وقصص  (5)أما مؤلفاته في التاريخ  كتاب )المبدأ والمآل(      
، أما أشهر (7)و )كتاب مختصر تاريخ بغداد( (6)أهل النحل في مقاالت أهل االسالم( 

 . (8)كتبه في الجغرافية كتاب ) معجم البلدان(
من أشهر كتب ياقوت الحموي  ، ويشير الى  معجم البلدانحيث يعتبر كتاب        

الكتاب حيث قال : " فهذا كتاب فيه أسماء محتويات هذا الكتاب في مقدمة هذا 
البلدان، والجبال واألودية والقيعان، والقرى والمحال واألوطان ، والبحار واألنهار 

 . (9) والغدران ، واألصنام واالبداد واألوثان"
 المبحث الثاني : موارد كتاب) معجم البلدان(

 أواًل : موارد بشكل عام :
قدمة كتابه الى المصادر التي أفاد منها في معجمه ومن أشار ياقوت الحموي في م    

القرآن الكريم مثل توضيح سيما أهم مصادره التي أعتمدعليها هي الكتب السماوية وال
، ثم التوراة التي اعتمدعليها في (10)أسماءالبلدان التي ترجم لها ياقوت الحموي  في كتابه

ر في مقدمة كتابه كذلك إلى ثالث . وأشا(11)ذكر أسماء بعض المواضع كما وردت فيها
 فئات أفاد منها في معجمه.

                                                 

 .4/154،  3/388، 261، 246/ 1ياقوت الحموي : معجم البلدان ، (1)
 .1/319، 2/422، 2/64، المصدر نفسه   (2)
 .3/249كملة لوفيات النقلة ، المنذري :الت  (3)
 .4/154،  3/388، 261، 246/ 1ياقوت الحموي : معجم البلدان ،  (4)
 .6/399، حاجي خليفة : كشف الظنون ، 6/128إبن خلكان : وفيات األعيان ،  (5)
 .1/293ياقوت الحموي : معجم البلدان ،   (6)
 .341/ 9قالئدالجمان ،  ابن الشعار:  (7)
  .1/17معجم البلدان ، حموي :ياقوت ال  (8)
 .1/17، المصدر نفسه   (9)
 .1/338،  المرجع السابق كراتشكوفسكي :   (10)
 4/465،  4/415،  2/79، 2/42،  2/17،  1/226ياقوت الحموي : معجم البلدان ،   (11)
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: وهم القدماء من الفالسفة والحكماء أمثال أفالطون و فيثاغورس وبطليموس الفئة األولى
 وغيرهم.

: فهم اإلسالميون الذين ذكروا معلومات قيمة عن تلك البالد  الفئة الثانيةأما     
لمسالك وهم : ابن خرداذبة و أحمد بن واضح والممالك و عينوا مسافات الطرق و ا

والجيهاني وابن الفقيه وأبو زيد البلخي وأبو إسحاق األصطخري وابن حوقل وأبو عبداهلل 
 البشاري وابن أبي عون البغدادي وأبو عبيد البكري ".

: فهم طبقة أهل األدب الذين ذكروا بدقة األماكن العربية والمنازل الفئة الثالثة أما    
لبدوية وهم : األصمعي والسكوني والكندي و السيرافي والكالبي والزمخشري و الحازمي ا

بن عمراألصفهاني تعددت المصادر التي إستقى منهاياقوت الحموي  مادة كتابه ،  (1)وا 
حيث جمع مادة جغرافية ضخمة تراكمت على مر ستة قرون سبقته،   ))معجم البلدان

 ، وأهم هذه المصادر : (2)دقة في كتابه عن األقاليم السبعة األمر الذي بينه بالكثير من ال
 ماحصل عليه من المشاهدة والمالحظة. -1

كان ياقوت الحموي  كثيرًا ما ينتقي مادته لعلمية من تجاربه  الشخصية ومشاهداته قبل   
تدوينها، فكان يصف الموضع بدقة ومامر به من أحداث ، فقد سجل ياقوت الحموي  في 

لرحالت مشاهداته في األماكن التي مّر بها ، فكتب عن واقعها الجغرافي من حيث هذه ا
الزراعة والصناعة والعمران والمجتمع ، فأشار الى آثارها وعجائبها ، وذكرعلماءها 

اعتمد  (3)وأدباءها وفضالئها ، حتى إنه وصف بدقة الغزو المغولي على البالداإلسالمية
قصي الميداني بعد الفحص والتمحيص مما ال تقل أهميته على مشاهداته البصرية و الت

 .(4)مما يجمعه في الكتب تثب  تيعن المادة النظرية ، فعن طريق المشاهدة 

فنجد في المعجم مقارنات أجراها  ياقوت الحموي  بين معلوماته التي حصل عليها من  
اته الشخصية حول ، فمثال قارن معلوم  مشاهداته الشخصية بمعلومات المصادر األخرى

                                                 

 .4/145،  3/407،  3/9، 2/157،  2/88،  1/410 المصدر نفسه ،  (1)
 1/338،  مرجع السابقال كراتشكوفسكي :  (2)
 .2/318،   2/284،  2/251،  2/83،  1/471، ياقوت الحموي : معجم البلدان   (3)
 .21،  المرجع السابقالسعدي :   (4)
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بمعلومات البلداني األصطخري ثم ذكر التغييرات التي حصلت بعد ذلك (1)مدينة )برذعة( 
. ومن هذه الطريقة إستطاع ياقوت الحموي  قياس أطوال المسافات بين المدن والمناطق 

م( حدد المسافة 1220هـ/617خصوصًا المناطق التي مّر عليها فعندما زار أرمينيه سنة )
 .(2)تبريز و مدينة إربلبين 
 .الروايات الشفوية  -2

اعتمد ياقوت الحموي  في معجمه على الروايات الشفهية ، عن طريق سكان المدن       
كثيرة في ثنايا   أو عن طريق أصحاب النفوذ في السلطة وأهل العلم حيث نجد إشارات

ي...، قال لي..." أو معجمه في هذا المجال من كلمات وعبارات مثل " حدثني...، ذكر ل
 أهل من جماعة حدثني، أو (4)أهل الشام، أو حدثني  (3)يقول : "حدثني أهل نجران "

 أهل وقال، أو يقول : " (7)أو حدثني بعض النصارى ،(6)، أو حدثني بعض التجار(5)العلم
، أو قال: " حدثني من  (10)أو قال المنجمون ،  (9)، أو حدثني بعض الفقهاء (8)"السير

. وبعد أن أخذ وجمع المعلومات حاول إبداء آرائه (12)، أو حدثني غير واحد(11)ثق به" أ
التي   ثم يقارن مع المصادر األخرى (13)يقول : " أظنه" ثفيها بعد الفحص والتدقيق  حي

                                                 

، ياقوت الحموي : في إقليم الران )آران( وهي آخر حدود أذربيجان جورجيا حالياً  برذعة :هي مدينة  (1)
  .1/221، معجم البلدان

 . 1/301،  1/117نفسه ،  المصدر  (2)
 .4/373،  المصدر نفسه  (3)
 .2/90،  1/92، المصدر نفسه  (4)
 .1/208،  المصدر نفسه (5)
 . 1/169، المصدر نفسه  (6)
 .1/158، المصدر نفسه  (7)
 .3/270، ، 3/11،   2/307، المصدر نفسه (8)
 .4/256، المصدر نفسه (9)
 .2/52،  المصدر نفسه  (10)
 .1/261،  251/ 1،  201/ 1،  در نفسهالمص  (11)
 .1/293،   1/273،  المصدر نفسه (12)
 .2/308،  المصدر نفسه (13)



 م.د. كامران عبدالرزاق حممود        يف كتاب معجم البلدان  ياقوت احلموي و موارده من كتب السرية والفتوح والتأريخ العام

 532 

 كذب فهو هذا غير يحكى وكلما وضبطته شاهدته الذي فهذاكانت بحوزته حيث يقول: " 
 .(2)"  أرتضيه ال قول وهنا" : يشتبه في بعض الروايات فيقولأو يشكك و  (1)" له الأصل

 ثانيًا : موارده من كتب السيرة والفتوح والتاريخ العام .

اتسم كتاب معجم البلدان بكثرة الموارد التي رجع اليها والى تنوعها فموارد ياقوت   
ردًا وسوف نرتب الحموي في كتب السيرة والفتوح والتاريخ كثيرة ما يزيد على ثالثين مو 
 ذكر مصادره على حسب الترتيب التاريخي لسني وفاة الرواة والمؤلفين .

 :  (3) م(743هـ/124االمام محمد بن مسلم الزهري )ت:  -1

منه كلها عن غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم،   أخذ ياقوت الحموي  ثالثة نصوص 
، والثالث عن  (5)عن غزوة العشيرة،  والثاني (4)و أولهما عن ارسال مبعوث الى بني سليم

 ،  ولم يصرح ياقوت الحموي  باسم الكتاب الذى نقل منه . (6)تاريخ وقعة بني النظير

 :(7) (752ه/141موسى بن عقبة)ت  -2

وثانيهما عن تحالف (8)اقتبس منه ياقوت الحموي  نصين أولهما عن تاريخ غزوة خيبر  
 . (9)قبيلة فزازة مع يهود خيبر 

 

                                                 

 .1/154،  المصدر نفسه  (1)
 .4/352،  المصدر نفسه  (2)
هو محمد بن مسلم بن عبيداهلل بن شهاب الزهري ، محدث حافظ فقيه مؤرخ ، من أهل المدينة ونزل   (3)

المصدر السابق ، من اولئك الذين ألفوا في المغازي والسير ، ينظر ترجمته : الذهبي : بالشام واستقر بها 
، 5 /326- 350. 
 1/72،ياقوت الحموي : معجم البلدان    (4)
  2/212،المصدر نفسه (5)
 . 4/391 ،المصدر نفسه  (6)
قه االمام مالك  موسى بن عقبة بن أبي عياش االسدي ، أول  من صنف في المغازى النبوية وث  (7)

.ينظر : الذهبي  الهجريين  علماء في القرنين السابع والثامنالوكانت مغازى موسى بن عقبة متداولة  بين 
 .116 -6/114 : المصدر السابق ،

 )شاش(. 3/349ياقوت الحموي : معجم البلدان  ،   (8)
 )جنفاء( .2/200،  المصدر نفسه  (9)
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 :(1) م (758هـ/147ن الحكم الكلبي)ت:عوانة ب -3

 (2)أخذ منه ياقوت الحموي  ثالثة نصوص االول والثانى عن فتح مدينة الفرات          
والثالث قدوم االحنف بن قيس الى الخليفة عمربن خطاب رضي اهلل عنه بشان حال 

 (3)البصرة 
 

 :  (4) م(762هـ/151محمد بن اسحاق المطلبي )ت:  -4

حمد بن اسحق المطلبي من اهم الموارد التي أخذ منها ياقوت الحموي  يعد م       
أخباره عن السيرة النبوية وقد بلغت نصوص التى اقتبسها اثنان وخمسون نصًا كلها بلفظ 

 . (5)قال ابن اسحق ، وقد صرح ياقوت الحموي  أنه ينقل من كتاب ابن اسحق مباشرة 

لي ستة نصوص عن اصنام مكة و وبناء وقد أخذ ياقوت الحموي  عن العصر الجاه 
يعمر بن شداد االسكندرية وتهديد ابرهة الحبشي بهدم الكعبة ، وحفر عبدالمطلب بئر 

.واقتبس في السيرة (6)زمزم ، ودخول أهل نجران النصرانية ، وقصة صنم رئام باليمن  
، وستة  (7)تسعة وثالثين نصًا وهي : نص واحد عن هجرة عمر بن خطاب الى المدينة 

                                                 

كلبي ، من أهل الكوفة راوية ألخبار ، عالم بالشعر والنسب ، لة كتاب هو عوانة بن الحكم عياض ال  (1)
  7/201المصدر السابق ،  : التاريخ، وسيرة معاوية وبني امية .ينظر : الذهبي

 )فرات( . 342 -1/340 ،معجم البلدان  ياقوت الحموي :   (2)
 )اإلجانة (.5/365المصدر نفسه :    (3)
المطلبي ، كان اماما في المغازي وايام العرب و أخبارهم وأنسابهم ، من محمد بن اسحق يسار  وه  (4)

 ، ه ،  ينظر : الذهبي151مصنفاته كتاب الخلفاء وكتاب السيرة  والمبتدا والمغازي ، وكان وفاته ببغداد سنة 
 .55-7/33 المصدر السابق ،

 ) رانوناء(. 22 -3/21ياقوت الحموي : معجم البلدان  ،   (5)
) زمزم( 5/308)القليس( ،4/449) االسكندرية( ، 1/219)اساف (، 1/202 ،لمصدر نفسه ا  (6)
 ) نجران(5/308،
 )التناضب ( . 2/55،  المصدر نفسه   (7)
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، واربعة وعشرون نصًا (1)نصوص عن السرايا التي ارسلها الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
 .(2)عن غزوات الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( 

واقتبس ياقوت الحموي  خمسة نصوص في موضوعات متفرقة من السيرة النبوية ،  
الى تبوك ، ونص  نصان عن مساجد التي بناها الرسول صلى اهلل عليه وسلم في طريقه

عن معجزته ، ونص عن قدوم وفد فروة بن عمر الجذامي صاحب بالد معان ، ونص 
 . (3)عن كس طفيل بن عمرو صنم ذوالكفين

 : (4) م(767هـ/157أبو مخنف )ت:  -5

أخذ ياقوت الحموي  من أبي مخنف أربعة نصوص منهاعزل عمر بن الخطاب        
، وأول راية  (6) ، وفتح عثمان بن ابي عاص توج  (5) العالء بن الحضرمي عن البحرين 

  نزلت حمص وهو ميسرة بن مسرور العبسي وأول مولود في الحمص هو أدهم بن محرز 

 .(8) ، وفح عروة بن زيد الخيل لمدينة الري  (7)

                                                 

) األوالج( ، 1/335)االحياء( ، 1/144) بحران( ،  1/406)الخرار( ، 401-2/400 ،المصدر نفسه   (1)
 )السالسل( .3/263)خشين( ، 2/428
) الخبار( ، 2/382) شعبة( ، 3/394)الحالئق( ،2/324)البطحاء( ، 1/529 ،المصدر نفسه   (2)
)  3/449)شنوكة( ، 3/419)سير(،  3/336)الدبة( ، 2/499)الحنان( ، 2/356)سفوان( ، 3/254

)نقمي( 5/347)زغابة( ، 3/159) أعوص(، 1/246)تيت( ، 76-2/75)نقب (، 5/344ضخيرات (، 
)أذاخير( ، 1/155) المريسيع( ، 5/139)الصورين (،3/493) بئر أنا(،1/355)بئر أبا(،1/79،
 )اوان( .1/327) دحنا( ، 1/327)بحرة( ،1/411
) ذو 4/536) عفري( ،4/148) المشقق( ،5/158)حوصاء( ،2/367)البتراء( ، 398/،المصدر نفسه   (3)

 الكفين( .
عالم بالسير واالخبار ، أخباري ضعيف اليوثق به  لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف األزدي ، راويةهو   (4)

 . 7/301  ، المصدر السابق،، له مؤلفات  كثيرة منها : فتوح العراق ، وفتوح الشام ، ينظر ترجمته : الذهبي 
 ) بحرين ( .1/414ياقوت الحموي : معجم البلدان  ،   (5)
 )توج ( . 2/66المصدر نفسه ،   (6)
 ) حمص( . 3/348 ،المصدر نفسه  (7)
: وهي مدينة مشهورة من أمهات البالد وأعالم المدن كثيرة الفواكه والخيرات وهي )المحمدية(الري   (8)

 3/133 .458 – 2/457،  ،المصدر نفسه محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بالد الجبال ، 
 )الري (
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 :(1)م( 832هـ/180سيف بن عمر )ت: -6

شرة نصًا : نص نقل ياقوت الحموي  من كتاب الفتوح والردة لسيف بن عمر ثمانية ع
، وثمانية نصوص عن  (3) ، ونص آخر عن فتح بلدة دارين   (2) واحد عن حروب الردة 

 ، وخمسة نصوص عن فتح فارس وخراسان  (5) ، ونص عن فتح الشام  (4) فتح العراق  

 . (7) ، ونصان عن فتح الجزيرة الفراتية  (6)
 .(8)م( 846هـ/194يحيى  بن سعيد األموي )ت: -7

اقوت الحموي  نصًا واحدا عن زيارة الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( لسعد بن اقتبس ي
 .(9) عبادة  في مرضه 

 :(10)م( 857هـ/204هشام بن محمد الكلبي )ت:   -8

 نقل ياقوت الحموي  من ابن الكلبي أربعة عشر نصًا بعضها من كتاب االشتقاق البلدان   

تاب من مصادره ، وهذه النصوص هي وقد نص في مقدمة معجم البلدان أن هذا الك (11)

                                                 

اون الرشيد ، من مؤلفاته كتاب الفتوح بصرة وتوفي ببغداد  في خالفة هالسيف بن عمر التميمي،  سكن   (1)
نديم ، محمد بن اسحاق الفهرست ،  ضبطه وشرحه الاابن  :و الردة ، وكتاب مسير عائشة وعلي . ينظر

 .186(. 2002كتب العلمية  ، )بيروت : ال يوسف علي طويل ، دار
 )الحوأب ( . 360، /2ياقوت الحموي : معجم البلدان   (2)
 )دارين( .2/492 ،المصدر نفسه   (3)
،) فراض( ، 4/277،) جلوالء ، حلوان( ،334، 2/181)  الجعرانه( ،2/166المصدر نفسه ،   (4)
 ) الوركاء( 5/429) نعمان( ،5/339) تسبير( ،5/330)قديس( ،4/356
 )الحمقان( . 2/350 ،المصدر نفسه   (5)
)دلوث( ، 2/524)جند يسابور( ، 2/198) ثنية الركاب (، 2/99)أصبهان( ، 1/247  ،المصدر نفسه   (6)
 )عقبة(4/151
 ) نصيبين (5/334)جزيرة آقور( ، 2/157 ،المصدر نفسه   (7)
هويحيى بن سعيد االموي ، أبو ايوب ، محدث مؤرخ ، ثقة ، رحل الى بغداد واستقر بها حتى وفاته سنة   (8)

 .9/139المصدر السابق ، ه . من مؤلفاته المغازي . ينظر . الذهبي :  194
 ) بحير آباذ(1/416ياقوت الحموي : معجم البلدان ،  (9)
هشام بن محمد السائب الكلبي ، نسابه واخباري ، له مصنفات كثيرة : جمهرة االنساب ، واالصنام   (10)

 6/2779معجم االدباء ، : ، ياقوت  192نديم : معجم البلدان  ، الوغيرها . ابن 
 . 1/26ان ، ياقوت الحموي : معجم البلد  (11)
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، وسبعة نصوص عن تاريخ العرب في  (1) : نصان عن هود و يونس عليهما السالم 
،  (4)  ونصان عن فتح آذربيجان (3) ، ونص عن تاريخ الفرس  (2) العصر الجاهلي 

 .(7)  ونص عن بناء حديثة الموصل (6) ونص عن بناء دور البصرة  (5) وحمص 

 :(8)م( 859هـ/206ر البخاري )ت:اسحاق بن بش -9

استفاد منه ياقوت الحموي  سبعة نصوص عن الفتوح االسالمية  وهي خمسة نصوص 
، ولم يصرح ياقوت الحموي باسم الكتاب  (10) ، ونصان عن فتح العراق(9) عن فتح الشام 
 الذي نقل منه.

 : (11) (860ه/ 207الهيثم بن عدي  ) ت  -10

ستة نصوص ثالثة منها عن بناء بعض المدن و البلدات  اقتبس ياقوت الحموي  منه من 
، ونص عن مكاتب   (13) ، وبلدة شمخة باليمن  (12) منها : انطاكية ،  قصر الخورنق 

                                                 

 ) بلط( .1/574) ارم ذات العماد( ، 1/187 ، المصدر نفسه (1)
) باروق( ، 1/380)األحص( ،1/139)آجا( ، 1/121)الجحفة( ، 2/129 ، المصدر نفسه  (2)
 )األقيصر( .1/282) إساف( ، 1/202)خزاز( ،2/417
 )الخورنق( . 2/460، المصدر نفسه  (3)
 ربيجان(.)آذ 1/157 ، المصدر نفسه  (4)
 )حمص( . 2/347 ، المصدر نفسه  (5)
 ) البصرة ( .1/513،  المصدر نفسه  (6)
وهي مدينة قديمة األسس والمنشأ ، وكانت على دجلة بالجانب الشرقي من الزاب األعلى بينها وبين   (7)

المصدر لموصل.، ولتميزها عن حديثة الفرات تسمى أيضًا حديثة ا كيلو مترا ( 54الموصل تسعة فراسخ أي ) 
 )حديثة الموصل ( . 266 /2 ،نفسه 

ومن  استوطن بخارى فنسب اليها ، بن محمد البخاري ، ولد ببلخ و رهو ابو حذيفة ، اسحق بن بش  (8)
 . 186الفهرست  ، ،  الجمل ، ينظر : ابن نديم  الردة ، و الفتوح ، و كتاب المبتدأ ، و: مؤلفاته 

) 5/408) سروح (،3/245)الجنينة( ،2/201)اجنادين( ،  1/129: دان ياقوت الحموي :معجم البل  (9)
 ) حوارين( .2/362الواقوصة( ،

 )نقيرة (.4/348) باتقيا( ، 1/394)الجرعة( ،2/149، المصدر نفسه  (10)
 أبو عبدالرحمن هيثم بن عدي الكوفي ، االخباري ، المؤرخ ، علم بالشعر واألخبارله مؤلفات كثيرة منها ) (11)
 . 197- 196ابن النديم ، الفهرست ،لتاريخ على السنين (، وكتاب ) امراء خراسان واليمن ( .ا
 )الخورنق( .2/459)انطاكية( ،  1/316ياقوت الحموي : معجم البلدان :   (12)
 ) الشمخ( .3/410 ، المصدر نفسه  (13)
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ونصان عن خراج  (1) الرسول  )صلى اهلل عليه وسلم( المنذر بن صاوي صاحب الهجر
، اذ أخذ  (3) ر ، ونص ونص عن خروج عروة بن عيسى الى الخيب (2))اصبهان وكسكر 

 ذلك ياقوت الحموي  من كتاب التاريخ على السنين .

 .  (4) م(860هـ/207الواقدي )ت: -11

المادة التاريخية التي أخذها ياقوت الحموي  منه في السيرة والردة والفتوح االسالمية ثمانية 
 عشر نصًا وذلك من كتابيه المغازي ، والردة والدار .

، وخمسة نصوص عن سرايا وغزوات  (5)عن االسراء  وهي على النحو التالي : نص
، ونص عن قدوم خالد (7)، ونص عن ردة أهل عمان  (6))الرسول صلى اهلل عليه وسلم( 

، ونص عن (9). وستة نصوص عن فتح العراق والشام وآذربيجان (8)بن الوليد من اليمامة 
 .(10)إقطاع عثمان بن عفان طلحة بن عبيداهلل بالعراق

 
 
 

                                                 

 )أسبذ(.1/204، المصدر نفسه  (1)
 ) كسكر( .4/523)أصبهان( ،1/246، المصدر نفسه  (2)
 . جداد()روض األ3/96 ، المصدر نفسه  (3)
شام العمر بن واقد السهمي الواقدي ،محدث، الحافظ ، المؤرخ ، ولد في المدينة ، ورحل الى بغداد و   (4)

مأمون ،له مؤلفات في المغازي  والسير والطبقات ، منها:كتاب المغازي ، كتاب ال، تولى القضاء في عهد 
 .195،   المصدر السابقلنديم : الردة ، ابن ا

 )ضجنان( . 3/515:  ياقوت الحموي :معجم البلدان   (5)
)غزوة 2/640)مرحب النضير( ، 5/120) بئر معونة( ، 1/359)أمر( ،1/299 ، المصدر نفسه (6)

 ) النضير(5/335خيبر(،
 )دبا (.2/496 ، المصدر نفسه  (7)
 )البصرة ( . 1/511 ، المصدر نفسه  (8)
 )حمص ( 2/348 ، المصدر نفسه  (9)
 )نشاستج( .  5/330، المصدر نفسه  (10)
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 :(1)م( 871هـ/218الملك بن هشام )ت:عبد  -12

اقتبس منه ياقوت الحموي  خمسة نصوص من كتابيه السيرة النبوية والتيجان وهي 
، ونص عن حروب الفجار بين قريش (2)كالتالي : نص عن حكاية تسمية جبل أبو قبيس 

، ونص عن تحكيم النبي )صلى اهلل عليه وسلم( لجرم في ماء  (3)وقيس بن عيالن  
 . (5)، والنص االخير عن اسالم  عباس بن مرداس وكسره صنم الضمار (4)قيقالع

 : (6) م(878هـ/224أبو حسن علي بن محمد المدائني )ت:  -13

أخذ ياقوت الحموي منه أثنا عشر نصًا عن الفتوحات االسالمية في المشرق) فارس  
 توحها .، وذلك من كتاب فتوح خراسان و كتاب خبر البصرة وف (7)وآذربيجان ( 

 :(8)م( 881ه/226ابن عفير ) ت  -14

، (9)نقل ياقوت الحموي  من ابن عفير نصين عن تاريخ مدينة االسكندرية وبناء االهرام  
 إذ أخذ المادة التاريخية من كتابه تاريخ فتح دمشق 

 
 

                                                 

هو عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري ، مؤرخ وعالم باألنساب واللغة ، وأخبار العرب   (1)
 3/177،    المصدر السابقهذب سيرة ابن اسحق ، ينظر : ابن خلكان : 

 )ابو قبيس( .1/103:  معجم البلدان  ياقوت الحموي :  (2)
 ) ظالل(.4/69 / المصدر نفسه  (3)
 )األقيصر(1/283 ، المصدر نفسه  (4)
 )ضمار( . 3/525 ، المصدر نفسه  (5)
علي بن محمد عبداهلل المدائني ، كان عالمًا بالسير واألخبار و المغازي واألنساب ، من مؤلفات   (6)

، كتاب المغازي ، كتاب أخبار الخلفاء ، وكتاب الخوارج  (صلى اهلل عليه وسلم)كتاب عهود النبي محمد 
 .10/400،   المصدر السابق .الذهبي :

)جوازجانان 2/211) آذربيجان( ،  1/157)طبسان( ،4/22:  معجم البلدان  ياقوت الحموي :  (7)
( ) نهر االجانة5/366) الشرية( ،3/337) قيس ( ، 4/479)الحارث ( ،  2/237) زالق (، 2/237(،
 ) الطائف( . 4/12) تدمر(  ، 2/21)الصرة( ،1/151، 
هو سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم المصري كان عالمًا باألنساب واألخبار، وأيام العرب ومآثرها   (8)

 . 3/ 29و وقائعها ، ابن حجر : تهذيب التهذيب ،
 . )هرمان (5/461ا)سكندرية(  ،1/219:  معجم البلدان  ياقوت الحموي :  (9)
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 : (1) م(884هـ/230محمد بن سعد )ت:  -15

طاعون عمواس سنة)  نقل ياقوت الحموي عنه نصًا واحدًا عن وفاة أبوعبيدة في 
 .  (2)م(641ه/18

 : (3) م(889هـ/267ابن قتيبة )ت: -16

اقتبس ياقوت الحموي  منه نصًا واحدًاعن حكاية قتل أهل خراسان فيروز بن       
، ولم يصرح ياقوت الحموي  باسم كتاب ابن قتيبة ، ويمكن أن  (4)يزدجرد ملك فارس

 يكون ذلك من كتابه عيون األخبار .
 
 

 : (5)م( 901هـ/279ي )ت:البالذر  -17

نال كتاب الفتوح للبالذري عناية كبيرة من ياقوت الحموي  إعتمد  عليه في أكثر         
الفتوحات االسالمية ، وقد نقل عن كتاب الفتوح خمسًا وسبعين مرة مصرحًا باسمه وهي : 

ع ، وأرب(7) ، وثالثة نصوص عن أخبار الردة(6)خمسة النصوص عن السيرة النبوية 

                                                 

هو بن سعد بن منبع البغدادي ، وثقه علماء الحديث ، من اشهر مؤلفاته الطبقات الكبرى ، ينظر   (1)
 .666 -10/664،   المصدر السابقالذهبي : 

 )جزيرة آقور( .2/158ياقوت الحموي : معجم البلدان  ،   (2)
لسان ، واالخبار الفي علم عالما  هو عبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، تولى قضاء دينور ، وكان  (3)

و أيام الناس  ، من اشهر مؤلفاته : كتاب المعارف ،  وكتاب عيون األخبار .و كتاب طبقات الشعراء،  
 .171 – 10/170ينظر : الخطيب  : تاريخ بغداد ، 

 ) خراسان( .2/402ياقوت الحموي : معجم البلدان  ،  (4)
ذري ،مؤرخ ، جغرافي ، شاعر ، أديب ، نسابة ، له من المؤلفات هو احمد بن يحيى بن جابر البال  (5)

 .233: فتوح البلدان ، انساب األشراف ،. ينظر : ان النديم : الفهرست ، 
)خيبر( 2/468) سوق الحكمة( ، 3/322)قباء( ،4/342: ياقوت الحموي : المصدرالسابق   (6)
 ) فدك(.4/271) تبوك( ،2/17،
 )أسبذ( .1/204) أبرق الربذة( ، 1/89)خدان( ،2/392 ،المصدر نفسه   (7)
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، ونص عن فتح  (2)، وأربع عشرة نصًا عن فتوح الشام  (1)وعشرين نصًا عن فتح العراق 
، وستة عشر نصًا عن فتوح  (4)، واثنا عشر نصًا عن فتوح فارس وخراسان (3)أفريقية 

 .(5)الجزيرة الفراتية 
 :(6)( 901ه/ 279أحمد بن خيثمة )ت :  -18

عن بناء الرسول صلى اهلل عليه وسلم نقل ياقوت الحموي عنه نصين فقط ،األول     
، والثاني عن إدعاء الحارث الكذاب النبوة أيام عبدالملك بن مروان  (7)مسجد قباء

 ، وقد أخذ النصين من كتابه التاريخ .(8)بالشام
 :(9) أبن األزرق ) ت: قرن الثالث الهجري / التاسع الميالدي( -19

                                                 

،)االقلية ، اليس ، بهر سير ، بانقيا ، البصرة  128، 596،  512، 394، 601،  294، 1/383  (1)
)دير 2/585) فراض(، 4/276)تكريت ، حديثة فرات( ، 266،  246بواريج األنبار ،  أجمة برس (، /

 المراة()نهر 5/373)المذار(  ، 5/104سمالو( ، 
) 2/122) ثنية العقاب ( ، 2/99) بيت ماما( ، 1/619) بالس( ، 1/390)انطرسوس( ،1/320  (2)

سورية ،  3/318) دائن( ،2/476) حوارين( ، 2/262)حماة( ، 45 2/3)حلب( ، 2/328جبلة ( ، 
 )ماب (. 5/37)قنسرين (  3/457) فامية) ، 4/264)شيزر( ،3/334
 ) أفريقية(.  1/27المصدر نفسه ،   (3)
)  1/421) األهواز ( ،  1/339) اصبهان ( ،  1/249) أاثول( ،  1/117المصدر نفسه ،  (4)

)  1/605) توج ( ، 2/66)جور ( ،  2/210) جند يسابور ( ،  199/ 2)بنة( ،  1/594بخارى ( ،
 )نشوى(. 5/331) فيفان ( ،  4/480)قم ( ،  4/451بوقان ( ، 

) بدليس( 1/427) بدليس( ،1/427)بحيرة( ، 1/417)اردشاط ( ،  1/176 ،المصدر نفسه    (5)
 2/238) الثغر( ، 2/93)الثرثور (،  2/89) بيلقان ( ،  1/633) بلنجر( ،  1/581) بلدة(،  1/572،

) منبج (   5/239) اللجم ، 4/15) زوزان(، 3/177)رهوة( ، 3/122) الحدث(،  2/263) الحاضر( ، 
 ) رعبان (.3/59ر( ،) جزيرة آقو 2/157، 
احمد بن زهير بن شداد ، مؤرخ من حفاظ الحديث له كتاب التاريخ الكبير ، ينظر: ابن النديم :   (6)

 . 483،   المصدر السابق
 ) التقوى( .5/145ياقوت الحموي : معجم البلدان  ،   (7)
 ) الشام ( .370/ 2المصدر نفسه ،  (8)
 د له ترجمة عمر بن ازرق الكرماني ، لم اج  (9)
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بيت نوبهار عندما فتحها عبداهلل بن  اقتبس ياقوت الحموي  منه نصًا واحدًا عن هدم 
 . إذ أخذ المادة التاريخية من كتابه أخبار البرامكة .(1)عامر 

 :(2)م( 929ه / 307زكريا الساجي ) ت : -20

نقل ياقوت الحموي  من كتاب تاريخ البصرة ألبي يحيى الساجي خمسة نصوص ، نص  
بي موسى األشعري تستر ، ونص عن فتح أ(3)عن فتح عتبة بن غزوان االبلة بالعراق 

،  ونص عن  (5)، ونص عن استئذان حفر نهر االبلة (4)وحفر نهر األساوررة بالبصرة 
 .(7)، ونص عن اتصال نهر أزي بنهر اإلجانة بالبصرة  (6) تسمية نهر اإلجانة بالبصرة

 :(8)م( 942هـ/331الجهشياري )ت: -21

الكتاب ، نص عن دخول بلدة أخذ ياقوت الحموي  منه ثالثة نصوص من كتاب الوزراء و 
، ونص آخر (9)م808-786هـ/ 193-170أبروقا أيام الخليفة العباسي هارون الرشيد )

والثالث عن نفقة مدينة الجعفرية  (10)عن حفر قناة لبدة جالب بالجزيرة أيام هارون الرشيد 
( م897/هـ 284ايام الخليفة العباسي المتوكل )ت

(11). 

                                                 

 ) نوبهار( 355/ 5ياقوت الحموي : معجم البلدان ،   (1)
زكريا بن يحيى بن عبدالرحمن البصري المعروف بالساجي ، ولد ببصرة ، مؤرخ وفقيه ومحدث ،   (2)

من مصنفاته كتاب االختالف في الفقه ، وكتاب علل الحديث ، واصول الفقه وتاريخ البصرة ،ينظر : ابن 
 . 449،   مصدر السابقالالنديم : 

 ) أبزقباذ(. 1/94ياقوت الحموي : معجم البلدان  ،   (3)
 ) األساورة ( . 5/366المصدر نفسه ،   (4)  
 ) نيراب ( .2/76المصدر نفسه ،   (5)
 ) اإلجانة( . 5/366المصدر نفسه ،   (6)
 ) اإلجانة( . 5/366المصدر نفسه ،   (7)
، أحد كتاب األخبارين له كتاب ميزان الشعر و كتاب الوزراء والكتاب هو محمد عبدوس الجهشياري   (8)

 . 249،   المصدر السابق، ينظر : ابن النديم : 
 ) أبروق( . 1/92المصدر نفسه ،   (9)
 )جالب (. 2/173المصدر نفسه ،   (10)
 . ) الجعفرية ( 2/166المصدر نفسه ،   (11)
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 :(1)م( 957ه/ 346دي( ) ت علي بن الحسين ) المسعو  -22

أخذ ياقوت الحموي  منه ثالثة نصوص من كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر ، األول 
 م(931ه/ 310، والثاني عن إسالم ملك البرغر سنة )(2) عن بناء سد المأرب في اليمن

 320، والثالث عن ردة اهل الالن باعتناقهم النصرانية ثم رجوعهم الى الجاهلية سنة )(3)
 .(4)م( 942ه / 

 :(5)م( 963ه /  350محمد الكندي )ت  -23

أخذ ياقوت الحموي  منه ثالثة نصوص متعلقة بأحداث مصر، األول عن حفر خليج 
، والثاني عن معركة بساق بن قيس (6)ه( 23أمير المؤمنين عمر بن خطاب سنة )

 .(8)، والثالث عن قتل مروان بن محمد(7) البلوي وعبدالعزيز بن مروان 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ذرية عبداهلل بن مسعود ، مؤرخ ، جغرافي ، رحالة ،  هو علي بن حسين بن علي المسعودي من  (1)
هب ومعادن الجوهر ، والتنبيه واالشراف ، كتاب أخبار الزمان ، ينظر ذبغدادي ، من مؤلفته مروج ال

 . 15/569،   المصدر السابقذهبي : لا
 ) مأرب( .5/41ياقوت الحموي : معجم البلدان  ،   (2)
 ( .) برغر 1/458المصدر نفسه ،   (3)
 ) الالن( .  1/291المصدر نفسه ،   (4)
هو محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي، مؤرخ ، نسابة ، مؤرخ ، له مؤلفات في تاريخ مصر   (5)

كتاب تاريخ والة مصر ،  و ، وأحوالها منها كتاب الموالي ، وكتاب أجناد العربية ، سيرة مروان بن جعد 
 . 7/148،   المصدر السابقالزركلي : 

 ) الخليج ( . 2/441ياقوت الحموي : معجم البلدان  ،   (6)
 ) بساق( . 1/491المصدر نفسه ،   (7)
 ) بوصير ( . 1/604المصدر نفسه ،   (8)
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 :  (1) م(1063ه/ 454القضاعي ) ت  -24

نقل ياقوت الحموي  من كتاب خطط مصر للقضاعي أربعة نصوص ، األول عن حائط 
، والثالث عن حفر خليج من النيل  (3)، والثاني عن قصة بناء الهرمان (2) العجوز بمصر
 .(5)، والرابع عن بناء مسجد االندلس والرباط بمصر (4) الى بحر القلزم

 :(6) م(1063ه /  454همام بن مهذب المعري ) ت  -25

اقتبس ياقوت الحموي  منه خمسة نصوص من كتابه التاريخ وهي على النحو التالي      
، والثاني عن فتح (7) م(846ه/ 224: األول عن قدوم  الخليفة العباسي المتوكل سنة )

، والرابع   ت ليملك الشام، والثالث عن سيف الدولة الفرا(8)الدمستق ملطية وهدم سورها 
 . (10)، والخامس عن بناء المسلمين حصن المرقب(9) عن خراب حصن أسفونا بحلب

 :(11) م(1072ه/ 463الخطيب البغدادي )  -26

اقتبس ياقوت الحموي  منه نصين األول عن انفاق الخليفة العباسي منصور على        
 .(13)ذي يدور ليأتيه بخروج الخوارج ، والثاني عن خرافة أخبار الصنم ال (12)مدينة بغداد

                                                 

هو محمد بن سالمة بن جعفر، قاضي مصر ، من مصنفاته كتاب الشهاب ، ومناقب االمام الشافعي،   (1)
 .4/212،   السابقالمصدر  وتاريخ القضاعي، ينظر:ابن خلكان: 

 ) حائط العجوز ( . 2/242ياقوت الحموي : معجم البلدان  ،   (2)
 ) الهرمان ( . 5/459المصدر نفسه ،  (3)
 ) الخليج (. 2/214المصدر نفسه ، (4)
 ) األندلس ( . 1/313المصدر نفسه ،   (5)
 سنوات ، ينظر حاجي خليفة : هو همام بن فضل بن جعفر، المؤرخ ، له كتاب التاريخ المرتب على ال  (6)

 ) تل منس ( . 2/52ياقوت الحموي : معجم البلدان  ،  .1/281،  المصدر السابق
 ) تل منس ( . 2/52ياقوت الحموي : معجم البلدان  ،   (7)
 )ملطية ( .5/223المصدر نفسه ،   (8)
 .(. ) ايرم( )اسفونا1/213، 1/91المصدر نفسه ،  (9)
 ) المرقب( 5/127المصدر نفسه ،  (10)
هو احمد بن ثابت  بن أحمد بن مهدي ، أحد مشاهير الحفاظ وصاحب كتاب تاريخ بغداد ، ينظر :   (11)

 . 270/ 18،   المصدر السابقالذهبي : 
 . ) بغداد ( 1/5/545ياقوت الحموي : معجم البلدان  ،  (12)
 ) بغداد (  1/5/545المصدر نفسه ،  (13)
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 :(1) م(1184/ 581عبدالرحمن بن عبداهلل السهيلي ) ت : -27

اقتبس ياقوت الحموي  من عبدالرحمن بن عبداهلل السهيلي من كتابه شرح السيرة النبوية 
،  و نص عن عبادة أهل (2) ثالثة نصوص ، نص عن تخريب بختنصر عن بالد العرب

الثالث عن إمارة آل زياد بن عبداهلل الحارثي على مكة أيام السفاح ، و (3)اليمن صنم رئام 
(4). 

وهناك مجموعة أخرى اقتبس ياقوت الحموي  منهم نصًاواحدا فقط  -28
 نكتفي بذكر أسماءهم وهم : 

م(، الزبير 853ه/ 240م( ، خليفة بن خياط )852ه/ 230محمد بن سعيد ) ت        
ه/ 276م( ، ابن قتيبة )ت 885ه/272ت : (  ، الفاكهي)م869ه/256بن بكار)ت 

(  ،الحاكم م 970ه/360(  ، حمزة األصفهاني)م943ه/330م( ، ابن الجراح )891
م( ، و  1059ه/ 588م( ، ومحمد بن اسعد الجواني )ت 1015ه/405النيسابورى)ت 

م( ، و يحيى بن مهدي بن كالل ) 1204ه/600وابو محمد بن قاسم بن العساكر )ت 
 م( .1204ه/600ت 
 
 
 
 

                                                 

داهلل بن احمد ، لغوي ،أديب ، مفسر ، مؤرخ ، نسابة ،من مؤلفاته شرح السيرة هو عبدالرحمن بن عب  (1)
 .2/162،   المصدر السابق،كتاب التصريف واالعالم،ينظر:القفطي : 

 . )حضور( 2/314ياقوت الحموي : معجم البلدان ،   (2)
 ) رئام ( . 3/124المصدر نفسه ،   (3)
 )الحجون (. 2/260المصدر نفسه ،  (4)
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 الخاتمة
 وخرجت هذه الدراسة بالنتائج االتية:

د من أهم ع  م ( 1228 ه /626)ت :ان كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي -1
 (السابع الهجري /الثاني عشر الميالدي)الموسوعات العلمية التي أ ّلفت في القرن 

الجغرافية ، إذ ان هذه الموسوعة ضمت بين جنباتها ألوانًا مختلفة من الفنون 
 واالدارية والعمرانية . واألدبية والتاريخية واالقتصادية واالجتماعية

ياقوت الحموي في معجمه البلداني جهدًا كبيرا استطاع من خالله أن ينال قدم  -2
مما جعله مرجعًا لكثير من الباحثين في التراث  شهرة واسعة في اآلفاق كافة 

 اإلسالمي .
ترتيب الهجائي واصفًا لكل ما استطاع ال جم البلدانياقوت الحموي كتابه مع اتبع -3

جمعه من أسماء المدن والمواضع المختلفة كما أنه بحث في أصل الموضع 
 الجغرافي ونشأته.

معلومات عن طريق أسفاره ومشاهداته العن هذه  الحموي حصل ياقوت -4
الشخصية وكان شاهد عيان على كثير من أحداث المنطقة ، وترك لنا ياقوت 

 عشرات الكتب . توة كبيرة من المؤلفات بلغثر 
 كما ان ياقوت الحموي استعان بمصادر كثيرة و متنوعة في كتابه معجم البلدان. -5
طرقًا متعددة عند نقله من الموارد منها  اإلسناد الى المورد  الحموي سلك ياقوت -6

ًا بعنوان الكتاب دون ذكر إسم مؤلفه ومنها االسناد الى المورد مصرحًا ، مصرح
واتسم  ،اسم المؤلف دون عنوان الكتاب ، ومنها االسناد الى جماعة دون تحديد

كتاب معجم البلدان بكثرة الموارد التي رجع اليها والى تنوعها فموارد ياقوت 
 الحموي في كتب السيرة والفتوح والتاريخ كثيرة .

 
 
 
 
 



 م.د. كامران عبدالرزاق حممود        يف كتاب معجم البلدان  ياقوت احلموي و موارده من كتب السرية والفتوح والتأريخ العام

 546 

Yaqut Al-Hamwi and his resources of books biplography and 

general history In the book Muajam Al-Buldan 
 

D.r.  Kamaran A- Mahmoud 

Abstract 

     The book Muajam Al-Buldan of  Yaqut Al-Hawi (D: 626 AH / 

1228 AD ) is one of the most important scientific encyclopedias that 

draw in the seventh century AH / thirteenth century , as this 

encyclopedia included shores different colors of geographic 

information , literary and historical , making it a reference for many 

researchers in the Islamic tradition , where arranged Sapphire book 

Lexicon countries on the letters of the alphabet careful arrangement 

coordinator . 

 

      Vcildath multi accommodate many of the economic and social 

studies because of the crowd amount of information dealt with , 

where he received the sapphire on this information through his 

travels and his observations personal and was an eyewitness to 

many of the events of the region, including the Mongol invasion , 

and leave us Sapphire great wealth of literature amounted to dozens 

of books . 

 

     Department research into two sections and a conclusion , taking 

the first research the life of Ruby and his time and his travels and 

writings , and taking the second part, Sapphire Yaqut Al-Hamwi 

and his resources of biplography books and general history In, 

and the finale was a presentation of the most important findings of 

the research 

 
 


