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صُ البَحث مُلَخَّ
يتحــدَّثُ هَــذا البَحــثُ عَــن مَدِينــةِ دارَيّــا فِــي ُغوطــةِ دِمَشــقَ )دارَيّــا دمَشــقَ(، ومَــن سَــَكنَها مِــنَ العَــرَِب قبــَل 
ــِح  ــوشَ الفت ــت جُيُ ــي رافَق ــة الَّ ــل العَرَِبيّ ــرَُز الَقبائِ ــا، وأب ــيِّ اإلســامِيِّ لَه ــِش العَرَِب ــِح اجَلي ــن فت اإلســاِم، وعَ
ــا  ــا دِمَشــقَ مُســتََقرًّا لَه ــن دارَيّ ــكَ مِ ــرَ َذلِ ــَذت إث َخ ــوالنَ(، واتَّ ــس وخَ ــهُ، وهــي )عَن ــا لَ ــيِّ اإلســاميِّ دَعمً العَرَِب
ــي كانَ  تِ ــة الَّ ــة الدّارانِيّ ــخصِيّاتِ اخَلوالنِيّ ــى ذِكــِر بَعــِض أبــرَِز الشَّ ــى، إضافــًة إلَ ــوِر اإلســاميّةِ األُولَ ــي العُصُ فِ
ــِر  ــاِبِع والعاشِ ــِع اهلِجــِريِّ /السّ ــنَ الَقــرِن األوَِّل والَقــرِن الرّاِب ــت فِيهــا بَ ــا دِمَشــقَ، وعاشَ ــي دارَيّ لَهــا مَكانَتهــا فِ

ــخصيّاتِ. ــذهِ الشَّ املِيــادِيِّ، والتَّرجَمــةُ لِبَعــِض هَ
- َتمِهيد:

ــجاِر  ــةِ، وأشَ ــِع العَذب ــةِ، واليَناِبي ــا ذاتِ األهنــاِر اجلاِريّ ــهِ، ِبُغوَطتِه ــي أرضِ ــَة اهلِل فِ ــُة دِمَشــقَ جَنّ ــدُّ مَدِين  تُعَ
الفاكِهــةِ، وثَوِبهــا األخَضــِر اجَلمِيــِل، وعِطــِر رَياحِينِهــا وعَِبــرِ أزهاِرهــا الفــوّاِح، ِبهــا تََغنَّــى الشُّــعَراءُ، وَقصَدَهــا 
ــِع ِبَطِبيعَتِهــا، َكمُعاِوية بِن أِبي سُــفيان، واملَأمُون العَبّاسِــيِّ.  مَتُّ نَعُّــِم ِبمَنَظِرهــا، والتَّ اخُللَفــاءُ وأصحــابُ الشَّــأِن، لِلتَّ

ــى عَدُّوهــا مِــن أمجَــِل مُــدِِن العالـَـِم.  وبَهــاءُ الُغوطــةِ وسِــحرُها أضفيــا عَلـَـى دِمَشــقَ جَمالَهــا وجَالَهــا حَتَّ
ــتِ  ــا كانَ ــوال دِمَشــقَ م ــِم، ولَ ــدُِن العالَ ــِل مُ ــن أمجَ ــت دِمَشــقُ مِ ــا كانَ ــوال الُغوطــةِ م ــوة: »لَ ــيخُ الرَّب ــوُل شَ يَُق
ــذي أضفــى  ــو الَّ الُغوطــُة إاّل صَحــراءَ خالِيــًة تَعِيــثُ البادِيــُة فِــي رُبُوعِهــا ».)2( أي أنَّ بَهــاءَ الُغوطــةِ وسِــحرَها هُ
ــذا  ــى الُغوطــةِ هَ ــى عَلَ ــم ِبالُغوطــةِ أضف ــّكاِم دِمَشــقَ وعِنايَتَِه ــامَ حُ ــا، وأنَّ اهتِم ــا وجَالَه ــى دِمَشــقَ جَمالَه عَلَ

ــحر.  السِّ
تِــي  وهَــذهِ الُغوطــُة جبَمالِهــا تنقسِــمُ إلَــى شَــرقيّةٍ وشــامَتُها )دُومــة(، وَغرِبيّــةٍ وعَرُوسُــها )دارَيّــا الُكــرَى( الَّ
كانـَـت قِبلــَة الَكثِــرِ مِــنَ الصَّحابــةِ والّتاِبعِــنَ ، والعُلَمــاءِ عَلـَـى اختِــافِ مَشــرَِبِهم ومَذاهِِبِهــم. فحَظِيَــت دارَيّــا 
إثــرَ َذلِــكَ ِبمَكانــةٍ عِلمِيّــةٍ ودِينِيّــةٍ مَرمُوقــةٍ لُِقــرُوٍن َطِويلــةٍ، وخَرَّجَــت مِــن مَدرَسَــتِها الَكثِــرَ مِــن الُقضــاةِ، وِرجــاِل 
ــنَ الصَّحابــةِ والّتاِبعــنَ واملُتَصَوِّفــةِ، أمثــاَل  ــدَدٍ مِ ــنَ عَ ــا ِبدَفــِن جَثامِ ــرِّفت تُربَتُه ــهِ، وشُ ــِويِّ ورُواتِ احَلدِيــثِ النَّبَ
ــدِّث عَبــد  ــد املُحَ ــيُّ، والزّاهِ ــيّ أِبــي مُســلٍِم اخَلوالنِ ــوِل اهلِل  ِبــال بــن رَبــاح احَلبشــيّ ، والّتاِبعِ ِن رَسُ ــؤَذِّ مُ

الرَّمَحــنِ بــن عَطِيّــة، أِبــي سُــلَيمان الدّارانِــيّ. 
ِويــِل، َكِزلــزاِل عــام 233هـــ/847م،  هَــذا إضافــةِ إلـَـى مــا شَــِهدَتهُ دارَيّــا مِــن أحــداثٍ مُِهمّــةٍ عَــرَ تاِرخِيهــا الطَّ
ــِع املِيــادِيِّ، وإحــراقِ  ــثِ اهلِجــِريِّ/ الّتاسِ ــرِن الّثالِ ــي الَق ــا عــام 290هـــ/903م، أي فِ ومُهاجَمــةِ الَقرامِطــةِ لَه

الصَّلِيِبيِّــنَ لَهــا عــام 553هـــ/1158م، أي فِــي الَقــرِن السّــادِِس اهلِجِريِّ/الّثانِــي عَشَــرَ املِيــادِيِّ. 
ــنَ الدِّراســاتِ  هــا مِ ــل حَظَّ ــم تَنَ ــن األمهيــة التارخييــة واحلضاريــة الكبــرة لداريــا فإهنــا لَ وعَلَــى الرَّغــِم مِ
ــيِّ واحَلضــاِريِّ )االجتماعــيّ،  ــن تاِرخِيهــا السِّياسِ ــفُ النِّقــابَ عَ ــارَ وتَكشِ ــضُ الُغب ــي تَنُف تِ ــةِ الَّ ــةِ املُِهمّ الّتارخييّ
ــهُ يَُكــونُ فاتِحــَة خَــرٍ إِلجنــاِز أحبــاثٍ  االقتِصــادِيّ، العِلمِــيّ(، هــذا مــا دَفعَنِــي ألِبــدَأ ِبهَــذا البَحــثِ املُتَواضِــِع لَعَلَّ
ــُقها  ــي أعشَ نِ ــهِ، وإنَّ ــدتُ وتَرَعرَعــتُ فِي ــذي وُلِ ــيَ املَــكان الَّ ــا هِ ــة، إضافــًة إىل أنَّ دارَيّ ــر أهَمِّيّ ــونُ أكثَ أخــرَى تَُك

ــهِ. َكعِشــِق الرَّضِيــِع لِحضــِن أُمِّ

د ُكْرد َعلي، ص26. )2( غوطة دمشق: محمَّ
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عريف )ِبدارَيّا دِمَشقَ(:)3(  أوَّاًل - التَّ
تِــي نَشَــأت ُقربَهــا منــُذ مَرحَلــةِ مــا َقبــَل   تُعــدُّ دارَيّــا )DARAYA( مِــنَ الُقــرَى الَكبــرةِ فِــي ُغوطــةِ دِمَشــقَ، الَّ
ــيَ: )دار  ــةِ بألفــاظٍ متعــدِّدة، أال وهِ ــنةِ العامّ اإلســاِم، وقــد ورَدَ ذِكرُهــا يف بُطــوِن الُكتــِب، وأحياًنــا علــى ألسِ
ــا(.)4( وامسُهــا مُشــتقٌّ مــن اللَّفــظِ  ــا، داران، داريّ ــا، دارا، داريــن، ديــر أيّ ــا، ديريّ ــة، دارايّ ــة، داريّ ــا، دار ريّ الرُّؤيّ
اآلرامــيِّ )DOROYO(، ومعناهــا: قرنــي، ودهــري، وهــي بصيغــةِ النِّســبة بالسِّــريّانيّة )DOROYE(، ِبمَعنَــى: 

دُور. ودارَيـّـا جَمــعٌ قديــمٌ لـــ )DORAYO( ،)DARO(، أي مَســاكن وبيــوت ودُوُر.)5( 
ــدُ املؤرِّخــنَ  ــو االســمُ واللَّفــُظ الصَّحيــحُ والدَّقيــقُ هلــذهِ املَدينــةِ، حيــثُ أورَدَ أحَ ــا( هُ ــِح )دارَيّ وعلــى األرجَ
ــوِص  ــي النُّصُ ــرًا فِ ــيّ دمشــق، جنــدُ هلــا ذِك ــرة غرب ــة كب ــا، وهــي ضاحي ــا مَشــهُورة بعنبه ــهِ: »داريّ ــي كِتاِب فِ
ــةِ ِباســِم  ــيحيّةِ اليُّونانيّ ــوِص املَسِ ــرًا يف النُّصُ ــدُ هلــا ذِك ــا نَِج ــام – َكم ــريّانيّةِ الَقدميــةِ باســِم – دارا الشّ السِّ

ــدَ املِيــادِ.)6(  ــةِ بَع ــةِ املَكتُوب ــوِص اليُّونانيّ ــرَ عَلَيهــا يف النُّصُ ــا«. وهــذه التَّســمِية قــد عُثِ داريّ
ــا،  ــا ورَدَ يف نقــٍش حَجَــريٍّ رُومانــيٍّ متَّ العُثــور عليــه يف أراضــي داريّ ــؤرٌِّخ آخــر أنَّ اســمَ داريّ بَينَمــا َذَكــرَ مُ
وهــو يعــودُ لعــاِم )293م( أي للقــرِن الّثالــثِ امليــاديِّ، وهــذا النَّقــشُ موجــودٌ حاليًّــا يف املتحــفِ الوطــيِّ 
ــدُ أنَّ لفــظ »داريّــا« كانَ هــو اللَّفــظ املُتــداول هلــذه املدينــةِ منــذ مرحلــةِ مــا قبــَل اإلســاِم. بدمشــقَ.)7( وهــذا يؤكِّ

ــرَدَى،)8( يُعــرَفُ بالنَّهــِر  ــِر بَ ــرُوِع نَه ــا فــرعٌ خــاصٌّ مــن ُف ــا كانَ لَه ــِخ إىل أنَّ داريّ ــبُ الّتاري وقــد أشــارَت ُكت
ــه االســم نفســه.  ــى اليــوم، ول ــا حتَّ ــي داريّ ــريِّ أراضِ ــا ل ــرَدَى مُخصَّصً ــذا الفــرعُ مــن بَ ــيِّ، ومــا زاَل هَ الدّاران
ــا  ــرٌ نظيــفٌ يَســقِي داريّ ــا؛ ويُعــرَفُ بالدّارانــيِّ.. فهــو نَه ــرُ دارَيّ ــا نَه ــدُ املُؤرِّخــنَ بقولــهِ: »وأمّ وقــد وصفــهُ أحَ

ــا واالهــا ».)9(  ــا وم وأراضِيه
ــام، مثــاُل ذلــكَ مــا قالَــهُ  ــِن الشّ هــا مــن مَحاسِ ــِل بَعــِض املُؤرِّخــنَ لِجَماهلــا بأنَّ ــا مِــن قِبَ وقــد وُصِفــت دارَيّ

ــا ».)10(  ــاِم َقريــُة داريّ ــِن الشّ ــدريُّ يف كتاِبــهِ: »ومــن مَحاسِ البَ
وكانَــت )دارَيّــا دمشــق( حتَظــى مبكانــةٍ مَرمُوقــةٍ مِــنَ احُلــّكاِم والعُلمــاءِ، وَغرِهــم مِــن َذِوي الشَّــأِن. وخَــرُ 
ــِم  ــدِ الرَّحِي ــِن عَب ــدِ ب ــِن مُحَمَّ ــهِ ب ــدِ اللَّ ــنُ عَب ــاِر ب ــدُ اجَلبّ ــي عَب ــا القاضِ ــنُ داريّ ــرَهُ اب ــكَ، مــا َذَك ــى َذلِ ــٍل عَلَ َدلي
ــٍر،  ــِن جاِب ــدَ ب ــنَ يَِزي ــدَ الرَّمَحــِن ب ــمِعتُ عَب ــِع اهلِجــريِّ )365هـــ/976م(، قــاَل: »سَ ــيُّ يف القــرِن الرّاِب اخَلوالنِ

ــا«.)11( ــوالنَ ِبداِريّ ــنَ عَنــٍس وخَ ــِزل بَ ــمَ فليَن ــن أرادَ العِل ــوُل: مَ يَُق
ــمَ للّظاهــر  ــا تَرجَ ــاتِ(، عندم ــواتُ الوفيّ ــهِ )ف ــيّ يف كتاِب ــيّ الدّاران ــن شــاكِر الُكت ــد ب ــؤرُِّخ حممَّ وأشــارَ املُ
ــا«.)12( ــا مــن داريّ ــابلة قريبً ــى أن يُدفــنَ علــى السّ ــا بقولــه: » وكانَ الّظاهــرُ قــد أوصَ ــةِ دارَيّ بيــرس، إىل أمهيّ

د عدنان البخيت، مج3ص65.  )3( وهناَك من أطلََق عليها داريَّة دمشق الّشام. انظر اآلثار الّشاميَّة: محمَّ

)4( اإلشارات إلى معرفة الزيارات: أبو الحسن الَهَروي، ص21. رحلة ابن جبير: ابن جبير، ص228. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص13.

ريانيَّة: سمير عبده، ص73.  ريانيَّة في أسماء المدن والقرى السورية وشرح معانيها: برصوم أيوب، ص171. السُّوريُّون والحضارة الّسِ )5( األصول الّسِ

)6( تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص13.

)7( تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص14.

)8( وهذه الفروع سبعة، )ثم يقسم النهر على سبعة أنهر: أربعة غربية: وهي نهر داريّا، ونهر المّزة، ونهر القنوات، ونهر باناس. واثنان شرقية، وهما نهر يزيد، 

ونهر ثورا؛ ونهر بردى ممتّد بينهما(. صبح األعشى في صناعة اإلنشاء: القلقشندي، ج4ص98-99. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص25.
)9( تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص25.

)10( نزهة األنام في محاسن الّشام: أبو التُّقى البدري، ص131. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص25.

بّار الخوالنّي، ص28. )11( تاريخ داريّا: عبد الجَّ

)12( فوات الوفيات: ابن شاكر الكتبي، ج1ص241. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص24.
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وقاَل السَّمعانيُّ: »ودارَيّا... كانَ مِنها جَماعٌة كثرةٌ من العُلَماءِ واملُحدِّثَن قدميًا وحَديًثا«.)13(
وقاَل كرد عَلي:« وفِي أكثَِر العُصُوِر كانَت دارَيّا حاضِرةَ العِلِم واألدَِب يف الُغوطةِ«.)14( 

ثانِيًا- لِماذا سُمِّيَت )دارَيّا دِمَشقُ( ِبدارَيّا الُكربَى: 
قاَل ابنُ عَبدِ احَلقِّ: »دارَيّا هِيَ َقريٌة َكبرةٌ مِن ُقرَى دِمَشقَ بالُغوطةِ«.)15(

وقاَل السَّمعانِيُّ: »هِيَ َقريٌة َكِبرةٌ حَسَنٌة مِن ُقرَى ُغوطةِ دِمشقَ«.)16(
ــرَفُ  ــةِ تُع ــةٍ كاملَدين ــن إىل قري ــتِ ِج ــن بي ــهِ:« مِ ــداِن( بقولِ ــمُ البُل ــهِ )تقوي ــداء يف كتاِب ــو الف ــد ذَكرَهــا أب وق
بداريّــا، مــن ُغوطــةِ دِمَشــقَ، مخســَة عشــرَ ميــاً، ومنهــا – أي داريّــا – إىل دِمَشــقَ ثاثــُة أميــاٍل ».)17( وقيــَل: 

أربعــُة أميــاٍل.)18( 
كــِر وغرهــم بشــكٍل عــام، ومــن َكاِم أبــي الفِــداء علــى وجــهِ  يُستشــفُّ مــن َكاِم العُلَمــاءِ ســالِفِي الذِّ
ــدُ ذلــكَ  ــِر ُقــرَى الُغوطــةِ يف عَصــِرهِ عِندَمــا قــاَل: »قريــٌة كاملَدينــةِ«، ويؤكِّ ــا كانَــت مِــن أكبَ اخُلصُــوِص، أنَّ داريّ
ــف املُحَــدِّثُ مشــس الدِّيــن  مــا أطلَقــهُ بعــضُ املؤرِّخــنَ يف ُكتِبهــم عَــن دارَيّــا باســِم )دارَيّــا الُكــرَى(،)19( كمــا ألَّ
مُحمَّــد بــن طولــون الدِّمشــقيُّ الصّاحلــيُّ كتابًــا مسّــاهُ »تَبلِيــُغ البُشــرَى بأحاديــثِ داريّــا الُكــرَى«، َضمَّــنَ 
الكتــابَ عشــرةَ أحاديــثٍ مسِعَهــا ابــن طولــون عنــدَ َضريــِح أبــي مُســلٍم اخَلوالنــيِّ، وأحَــدُ رُواةِ هــذهِ األحاديــثِ 

ــا.)20( ــهِ بداريّ ــِم ورُواتِ ــةِ العل مــن حَمَل
ــا  ــا الُكــرَى مِــن دِمشــقَ، عِندَمــا قــاَل: »وداريّ  هــذا باإلضافــةِ إلَــى أنَّ َكامَ أبــي الفِــداءِ يُشــرُ لُِقــرِب داريّ

تَلِــي دِمَشــقَ مــن جهــةِ الغــرِب«.)21( 
وال بــدَّ مــن لفــتِ انتِبــاهِ القــاِرئ أنَّ اســمَ )داريـّـا الُكــرَى( َقــد أُطلِــقَ عَلـَـى داريـّـا أيًضــا هبــدفِ التَّمييــِز بينهــا 
وبــنَ غرِهــا مــن الُقــرَى الشـّـاميّة الَّــي تَحمـِـُل االســمَ نفسَــهُ.)22(حيثُ َذَكــرَ أحــدُ املؤرِّخــنَ يف كتاِبــهِ: » داريّــا: 

اســمٌ ألربــِع ُقــرى لبنانيـّـة، واســمُ قريــةٍ علــى بــاِب دمشــقَ ».)23(
ثالًِثا- ما هِيَ النِّسبُة إَليها:

والنِّســبُة إىل داريّــا هــيَ )الدّارانــيّ(،)24( قــاَل املُحبِّــي: »والدّارانــيّ بفتــِح الــدّال املُهملــة ثــمَّ ألــف وراء، 
نســبًة إىل داريّــا بيــاءٍ مشــدَّدة، قريــٌة عظيمــٌة بدمشــقَ والنِّســبُة إليهــا دارانِــيّ«.)25( وقــاَل احلمــويُّ: »داريّــا... 

)13( األنساب: السَّمعانّي، ج5ص271.

د ُكْرد َعلي، ص134. )14( غوطة دمشق: محمَّ

)15( مراصد االطاع: ابن َعْبد اْلَحّق، ج2ص509. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص24.

)16( األنساب: السَّمعانّي، ج5ص271.

)17( تهذيــب األســماء واللغــات: النَّــووي، ج3ص108. تقويــم البلــدان: أبــو الفــداء، ص271. البلدانيـّـات: السَّــخاوي، ص170. تاريــخ داريـّـا الُكبــرى: الخطيــب 

الّدارانــي، ج1ص24. 
)18( رحلة ابن جبير: ابن جبير، ص228. رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة، ج1ص75.

)19( توضيــح المشــتبه: ابــن ناصــر الديــن الدمشــقي، ج4ص90. الــدارس فــي تاريــخ المــدارس: النعيمــي، ج2ص332. مفاكهــة الخــان فــي حــوادث الزمــان: 

يّــا: الِعمــادي، ص57-56. وضــة الرَّ مشــقّي، ص308، 388. الرَّ ابــن طولــون الّدِ
)20( تَْبِليُغ البُْشَرى بأحاديِث داريّا الُكْبَرى: ابن طولون الدمشقّي، ص6.

يّا: الِعمادي، ص65. وضة الرَّ )21( الرَّ

مشقي،  ين الّدِ )22( هناك داريّا الصُّغرى: تلي دمشق من جهة الشَّرق بالغوطة، وداريّا: قرية ثالثة من قرى البقاع من ساحل الّشام. توضيح المشتبه: ابن ناصر الّدِ

ج4ص90.
)23( اليمن هي األصل: فرج هللا صالح ديب، ص188.

)24( معجم البلدان: ياقوت الحموي، ج2ص431. توضيح المشتبه: ابن ناصر الدين الدمشقي، ج4ص90. تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، 

ج11ص341. لبُّ اللباب في تحرير األنساب: السُّيوطي، ص100.
)25( خاصة األثر: الُمحبِّي، ج1ص356.
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قريــٌة كبــرةٌ مَشــهُورةٌ مــن ُقــرى دِمَشــقَ بالُغوطــةِ، والنِّســبُة إليهــا دارانــيّ ».)26( وقــاَل السَّــمعانيُّ: » والدّارانــيُّ 
هــذه النِّســبُة إىل داريّــا،... والنِّســبُة إىل هــذهِ القريــةِ بإثبــاتِ النُّــوِن وإســقاطِها،... كالدّارانِــيُّ والدّارائِــيُّ 

ــيُّ ».)27( ــيُّ والصَّنعائِ والصَّنعان
راِبعًا- األقوامُ الَّيت سََكنَت )داريّا دِمَشقَ( َقبَل ُظهُوِر اإلسالِم: 

ــةِ القدميــةِ، القادِمــةِ مــن  ــا دِمشــقَ َقبــَل ُظهــوِر اإلســاِم بزمــٍن بعيــدٍ عــددٌ مــن األقــواِم العربيّ َقَطــنَ دارَيّ
ــكَ  ــون، وكذل ــرب اآلراميُّ ــمَّ الع ــن ث ــنَ، وم ــنَ والفينيقيِّ ــن والكنعانيِّ ــرب العمُّوريِّ ــرب، كالع ــرةِ الع ــبهِ جزي شِ
نُــوا مــن السَّــيطرةِ علــى بــادِ الشّــام واملمالــكِ اآلراميّــةِ فيهــا، ومــن ثــمَّ سَــَكنَها  اآلشــوريُّونَ الَّذيــن متكَّ
الكِلدانيُّــونَ الَّذيــن حاولــوا اســتعادة أجمــاد املمالــك اآلراميّــة يف بــادِ الشّــام، والقضــاء علــى اآلشــوريِّنَ 
فيهــا، أيّــامَ امللــك الكلدانــيِّ )نبــو باســر وخلفائــه(، وبذلــك خضعــت بــاد اآلراميِّــنَ لآلراميِّــنَ مــن جديــدٍ، 
لكــن بثوهبــم الكلدانــيّ، وبقيــت داريـّـا خاضعــًة حُلكــم الكلدانييّــن طيلــَة حُكمِهــم لبــاد الشـّـام، أي حــوايل )74 

ــك مــن عــام )612-538 ق.م(.)28( ــا(، وذل عامً
وبَعــدَ سُــقوطِ الدَّولــةِ الكِلدانيّــةِ ذات الصَّبغــة اآلراميّــة واهنيارهــا، ســقَط املشــرُق العربــيُّ يف أيــدي 
الُفــرس، وخضعـَـتِ البــادُ بأكملِهــا وألوَِّل مــرّةٍ لاحتــاِل األجنــيِّ الَّــذي جــاءَ بعــده احتــاٌل أجنــيٌّ آخــر هــو 
االحتــال اليونانــيّ، ومــن ثــمَّ الرُّومانــيّ فالبيزنطــيّ. وقــد دامَ اخلضــوعُ لاحتــال األجنــيِّ يف بــاد الشّــام 

ــةِ اإلســاميّةِ؛ أي مــا يُقــارب )1200عــام(.)29(  ــدءِ الُفتوحــاتِ العربيّ ــى ِب منــذ عــام )535 ق.م( حتَّ
خامِسًا- دارَيّا دِمَشقَ والنَّصرانِيّة:

ومــعَ هنايــةِ االحتــاِل الرُّومانــيِّ الوثــيِّ يف داريـّـا، دخلـَـتِ البلــدةُ مرحلــًة جديــدةً مــن تارخِيهــا منــُذ القــرِن 
الرّابــِع امليــاديِّ، والَّــذي أصبحـَـت فيــه داريـّـا مــن عواصــم النَّصرانيِّــةِ حــوَل دمشــقَ. »فلمـّـا أخــذتِ النَّصرانيّــُة 
ــا أســقفيّة تابعــًة مُطرانيّــة دمشــقَ،  حُريَّتهــا يف القــرِن الرّابــِع؛ صــارَ يف قطنــا كنائــس وأدِيــرة، وصــارت داريّ
وَقَطنــا مِــن جُملــةِ توابــِع أســقفيّةِ داريّــا«.)30( فعندمــا ضعفــت اإلمراطوريّــة الرَّومانيـّـة انشــَطرَت إىل قِســمَن: 
ــرقيّ وبقيــت عاصمتــه القســطنطينيّة، وأصبــحَ يُعــرَفُ هــذا  القســمُ الغربــيّ وعاصمتــه رُومــا، والقســم الشَّ
القســم – أي الشَّــرقيّ – باســم )اإلمراطوريّــة البيزنطيّــة(، وبذلــكَ انتهــى االحتــاُل الرُّومانــيُّ لبــادِ الشـّـام، 

وانتقلـَـت بــادُ الشـّـاِم لتخضــعَ لســيطرةِ االحتــاِل البيزنطــيِّ.)31( 
ــرِن  ــًة هلــم أواخــرَ الق ــوا دول ــَة، وأقامُ ــوا النَّصرانيّ ــنَ اعتنق ــنة،)32( الَّذي ــعَ الَغساسَ ــونَ مَ ــف البيزنطيُّ تَحال
اخلامــِس وأوائــَل القــرِن السّــادِس امليــاديّ، بلَغــت أوجَهــا يف القــرن السّــادس امليــاديّ، وكان أشــهر ملوكهــا 
ــذي شــارََك يف معركــةِ الرمــوكِ ضــدَّ املُســلمنَ.)33( وأصــُل  احلــارث بــن ِجِبلّــة، وآخرهــم جبلــة بــن األيهــم الَّ

ــة(.)34(  الغساســنة مــن بطــون أزدِ اليمــن )عــرِب اجلزيــرة العربيّ
)26( معجم البلدان: ياقوت الحموي، ج2ص431.

)27( األنساب: السَّمعانّي، ج5ص271.

)28( أســماء المــدن والقــرى اللبنانيــة وتفســير معانيهــا: أنيــس فريحــة، ص-33 ومــا بعدهــا. تاريــخ داريـّـا الُكبــرى: الخطيــب الّدارانــي، ج1ص169-195. آثــار 

الممالــك القديمــة فــي ســورية: علــي أبــو عســاف، ص509. 
)29( تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص196.

مشقيَّة: األب أيُّوب سميّا، عدد 9، ص 23. )30( تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص211. نقًا عن مجلَّة اإليمان الّدِ

)31( تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص212-211.

)32( تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص213-212.

)33( المحبر: ابن حبيب، ص372. التنبيه واإلشراف: المسعودي، ص158. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص213.

د ُكْرد َعلي، ج1ص22. معجم قبائل  )34( المختصر في أخبار البشر: أبو الفداء، ج1ص101. مسالك األبصار: القلقشندي، ج4ص254. خطط الشام: محمَّ
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أمّــا عــن صِلَتِهــم بداريّــا، فقــد ذَكــرَ املؤرِّخــون: »أنَّ داريّــا كانَــت فِــي األصــِل جممعًــا لِــدُوِر آِل جَفنــة 
الغسّــانيِّن ومَناِزلِهُــم، وآل َغسّــان هُــم مُلُــوك الشّــام«.)35( وقــد اختــاروا داريّــا لعقــدِ اجتماعــاتِ رُؤَســاءِ 

أديــاِر)36( العربيّــة يف جنــوِب ســوريّة.)37( 
وهكــذا أخَــَذت داريـّـا تَكبـُـرُ شــيًئا فشــيًئا لتُصِبــحَ أيّــامَ الَغساسـِـنةِ، يف القــرِن السّــادِس امليــاديِّ، عاصِمــَة 
ــفِ  ــِب، املُخالِ ــذا املَذهَ ــًة لِهَ ــاِم عامّ ــّكاِن الشّ ــيّ ســوريّة.)39( ونظــرًا العتِنــاقِ سُ املَذهــِب اليَعُقوبــيِّ)38( يف جَنوِب
ــا،  ــِل البيزنطيِّــن دِينيًّ ــنة لاضطِهــادِ مــن قِبَ ــاِم ومــن بَينِهــم الَغساسِ لِمَذهــِب البيزنطيِّــن، تَعــرَِّض أهــِل الشّ

ريــقَ للفتــِح العَربــيِّ اإلســاميِّ للشّــاِم وأعانَــت عَلَيــهِ.)40(  ــي مهَّــدتِ الطَّ ــِر العوامــل الَّ فــكانَ ذلــك مــن أكبَ
ــي  ــن أهالِ ــوم قِســمٌ مِ ــى اليَ ــل ال زاَل حَتَّ ــا، بَ ــا نِهائِيًّ ــن دارَيّ ــة انَقرََضــت مِ ــي أنَّ النَّصرانِيّ ــذا ال يَعنِ ــنَّ هَ لَكِ
ــيّ النَّصــارَى، أو حــارة النَّصــارَى،  ــهِ حَ ــقُ علي ــم، يُطلَ ــرَفُ ِبامسِِه ــيٌّ يُع ــم حَ ــَة، ولَهُ ــونَ النَّصرانِيّ ــا يَعتَنُِق دارَيّ
ولَهُــم إلـَـى اليَــوِم فِــي هَــذا احَلــيِّ َكنِيسَــتاِن يُــؤَدُّونَ فِيِهمــا ُطُقوسَــهُم وشَــعائِرَهُم الدِّينِيّــةِ ِبــُكلِّ حُرِّيــةٍ، ويَبنُــونَ 

ــا. ــي دارَيّ ــنَ أهالِ ــعَ املُســلِمَِن مِ عَاقــاتٍ َطيِّبــةٍ مَ
سادِسًا- فتحُ املُسلِمِنيَ )دارَيّا دِمَشقَ(:

ومَــعَ ُظهُــوِر اإلســاِم، َطــرََق العَــرَبُ املُســلِمُونَ أبــوابَ ِبــادِ الشّــاِم فِــي مَوجــةٍ سُــّكانيّةٍ جَديــدةٍ، تَرُفــدُ مــا 
ــي  ــن مَوجــاتٍ فِ ــبََقها مِ ــا سَ ــفُ عَمّ ــيَ ال تَختَلِ ــرَِب، وهِ ــرةِ العَ ــن جَزي ــت مِ ــّكانيّة َقدِمَ ــن مَوجــاتٍ سُ ــبَقها مِ سَ
ــُل مِســكَ اخلتــام، وبذلــكَ  هــا تَحمِ ــو أنَّ ــفُ عَنهــا بأمــٍر واحــدٍ فقــط؛ هُ ــي اللِّســاِن، وإنَّمــا تَختَل اجِلنــِس وال فِ
ــةِ إلَيهــا ِجيــاً بَعــدَ ِجيــٍل، ِبــدءًا بالعمُّوريِّــن-  ــِل العَربيّ ــاِم بتواُفــدِ الَقبائِ ــّكانيّة لبــادِ الشّ اكتملــت البُنيــة السُّ
ــا،)41( وبقــيَ  ــنةِ بداريّ ــت صِلــُة الَغساسِ ــرِب املُســلِمنَ. وبذلــكَ انتهَ ــلَفتِ اإلشــارة لذلــكَ - وهنايــًة بالعَ َكمــا سَ
ــذي اســتمرَّت بــهِ  أهلُهــا العــرب اآلراميُّــون النَّصــارَى اليَعاقِبــة فيهــا، لتَدخُــَل هَــذهِ البَلــدة عَهدَهــا اجَلديــد الَّ

ــوِم.  إلَــى اليَ
ــيِّ  ــِش العرب ــرايا اجلي ــربُ املســلمون دمشــقَ عــام 14هـــ/635م؛ توجَّهــت بعــضُ سَ ــرَ الع وعندمــا حاصَ
ــي مشلَهــا الفتــحُ، حيــثُ  ــا مــن ضِمــِن ُقــرَى الرِّيــف الدِّمشــقيِّ الَّ اإلســاميِّ لفتــِح ريــفِ دِمشــقَ، وكانــت داريّ
ــل السُّــلميّ، وقــد أشــارت  ليــل صفــوان بــن املُعَطَّ كانَ علــى رأِس السَّــِريّةِ الَّــي قامـَـت بفتــِح داريّــا الصَّحابــيّ اجلَّ
ــِل حَمَــَل بداريّــا علــى  كتــب الّتاريــخ يف طيّاهتــا لذلــك: » عــن عمــران بــن عبــد الرَّمحــن؛ أنَّ صَفــوانَ بــنَ املُعَطَّ
رجـُـٍل مــن الــرُّوم، عليــه حِليــُة األعاِجــِم، فَطعَنـَـهُ، فصَرَعـَـهُ، فصاحـَـت امرأتــه، وأقبلـَـت حنــوه، فقــاَل صَفــوانُ:

وَلَقد شَِهدتُ اخَليَل يَسَطعُ َنقعُها ... ما بَنيَ دارَيّا دِمَشقَ إَلى َنوى«.)42(
العرب: عمر كّحالة، ج3ص884.

)35( نســب معــد واليمــن الكبيــر: ابــن الســائب الكلبــي، ج1ص433-435. تهذيــب األســماء واللغــات: النَّــووي، ج3ص108. خزانــة األدب ولــبُّ لبــاب لســان 

يـّـا: الِعمــادي، ص95. تاريــخ داريـّـا الُكبــرى: الخطيــب الّدارانــي، ج1ص223-214.  وضــة الرَّ العــرب: عبــد القــادر البغــدادي، ج3ص330، ج4ص385. الرَّ
ُجِل إِذا رأَس أَصحابه: هو رأْس الدَّْيِر. لسان العرب: ابن منظور،  ْيِر.. يقاُل ِللرَّ : صاِحُب الدَّ )36( رؤساء أَْدياِر: َدْيُر النَّصاَرى: والجمُع أَْدياٌر. والدَّْيرانِيُّ

ج4ص301-300.
ــا الكبيــر. المنتظــم فــي تاريــخ الملــوك واألمــم: ابــن الجــوزي، ج17ص137. البدايــة  ــا، يُعــرُف بديــر داريّ )37( أشــارت ُكتــب التاريــخ لوجــود ديــر فــي داريّ

ــي، ج1ص221.  ــب الّداران ــرى: الخطي ــا الُكب ــخ داريّ ــر، ج12ص218. تاري ــن كثي ــة: اب والنهاي
)38( المذهب اليعقوبّي: هو المذهب القائل بالطبيعة اإللهيَّة الواحدة للمسيح. الّشام في صدر اإلسام: نجدة خماش، ص24.

)39( الّشام في صدر اإلسام: نجدة خماش، ص24. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص211.

)40( الّشام في صدر اإلسام: نجدة خماش، ص24-23.

)41( تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص227.

)42( تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج24ص161. سير أعام النباء: الذهبي، ج2ص547. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص15.
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وهــذا يعــي أنَّ هــذه التَّســمية – أي داريـّـا - ظلَّــت هــي التَّســمية املُتداولــة أيًضــا عَــرَ العُصــوِر اإلســاميّة 
ــى يومنــا هــذا.)43(  حتَّ

ــبُ الّتاريــِخ،)44(  ــهِ مَعــاِرَك تذُكرُهــا ُكتُ ــاِم، وخَوضِ ــدُِّم اجَليــِش العربــيِّ اإلســاميِّ لِفتــِح ِبــادِ الشّ ومــعَ تََق
ــا دمشــقَ عنــوةً، ذَكــرَ البــاذريّ يف كتاِبــهِ: »ملّــا فــرََغ املســلمون مــن قتــاِل مــنَ  ــن فتــِح دارَيّ ــنَ املُســلِمُونَ مِ متكَّ
ــر - أقامــوا مخــس عشــرة ليلــة، ثـُـمَّ رجعــوا إلـَـى مدينــة دمشــقَ ألربــع عشــرة  اجتمــع هلــم باملــرج – مــرج الصُّفَّ
ــنَة أربَــعَ عَشــرة، فأخَــُذوا الُغوطــَة وَكنائِسَــها عُنــوةً«. و)داريّــا دِمَشــق( هِــيَ إحــدَى  ليلــة بقيــت مــنَ احملــرَِّم سَ
ــنَ املُســلمونَ مــن فتحِهــا عنــوةً قبــَل فتحِِهــم ملدينــةِ  ُقــرى الُغوطــة، بَــل هِــيَ مَرَكــزُ الُغوطــةِ الغربيّــةِ، وقــد متكَّ

دمشــقَ.)45( 
ساِبعًا- ُقدُومُ اخَلوالنِيِّنيَ إَلى )دارَيّا دِمَشقَ(:

بعــدَ وفــاةِ الرَّســوِل الكريــم ، واســتام أبــي بكــر الصِّدِّيــق  ملنصــِب اخلافــة، وجناحــهِ يف القضــاءِ 
علــى املُرتدِّيــن، بــدأ بتوجيــهِ اجليــوِش العربيّــةِ اإلســامّيةِ لفتــِح بــادِ الشّــام وطــردِ الــرُّوِم البيزنطيِّــنَ منهــا 
ســنة 12هـــ/634م،)46( َكمــا ســلَفت اإلشــارة، وكتــبَ أبــو بكــر كتابـًـا إىل أهــِل اليمــن يســتمدُّهم لذلــكَ، فوافتــهُ 
جُموعهــم يف املدينــةِ بنســائِهم وأوالدِهــم، فــكانَ عَِظــمُ اجُليــوِش وجُلُّهــم أهــَل اليمــن. فمــن هنــاَك كثُــروا يف 
ــا يف القــرون  ــيَ عليــه تاريــخ داريّ ــذي بُنِ ــرُ األســاس الَّ ــّكاهنا وأهلهــا.)47( ولعــلَّ هــذا مــا يُفسِّ ــاِم وكانــوا سُ الشّ
هــا بلــدةٌ مينيّــة، بــل صــارَت عاصمــُة اليمــن حــوَل دمشــقَ.)48( اإلســاميّة فيمــا بعــد، حيــثُ عُِرفــت داريّــا بأنَّ

ومــع دخــوِل داريـّـا دمشــقَ حتــتَ رايــةِ احُلكــم العربــيِّ اإلســاميِّ، نزلـَـت فيهــا قبائــُل اليمــن الَّــي شــارَكت 
ــام، الســيَّما عَنــس وخَــوالن، ولعــلَّ خــوالن كانــت أكثــر عــددًا مــن غرهــا مــن القبائــِل  يف فتوحــاتِ بــادِ الشّ
مِــي األقاليــم آنــذاَك إىل إطــاقِ اســِم )إقليــم  اليمنيّــةِ الَّــي نزلـَـت داريـّـا دمشــقَ ومــا حييــُط هبــا؛ ممـّـا دَعــا مُنَظِّ

خَــوالن( علــى داريـّـا وتواِبعِهــا َكبــاس، الــي تُعــرَفُ اليــومَ حبُــوِش بــاس.)49( 
وهكــذا اســتقرَّ بَطــنٌ مــن عنــس، وبطــنٌ مــن خَــوالنَ، يف أرِض دارَيّــا القدميــةِ، مَــعَ أهــِل داريّا الُقدَمــاءِ، الَّذينَ 

دخلــوا مجيعهــم شــيًئا فشــيًئا يف اإلســاِم، ومَــعَ بَقايــا الَغساسِــنة الَّذينَ مل يلحقــوا بالبيزنطيِّن، وغرهم.
ــي تَعيــشُ اليــوِم علــى أرِض  ــةِ الَّ وإىل عنــس وخــوالن ترجــع كثــر مــن اجُلــذوِر األوىل للعائــاتِ الدّارانِيّ
ــة بــه، سُــمِّيت باســِم قبيلتــهِ، فأصبــحَ هنــاَك قريــٌة لعَنــٍس  ــا؛ حبيــثُ أنشــأ كلُّ بطــٍن قريــًة صغــرةً خاصّ داريّ
ــرقيِّ مــن منــازِل عَنــس؛ يف مكانِهــا املعــروف اليــوم بـــــحيِّ  ــماِل الشَّ ــوالنُ إىل الشَّ وقريــٌة خلــوالنَ. ونَزَلَــت خَ
اخَلوالنــيِّ، القائــم حــول مســجدِ خَــوالنَ، والَّــذي حيمــُل اليــومَ اســم جامــع أبــي مُســلٍِم اخَلوالنــيِّ. وقــد أشــارتِ 

بّار الخوالنّي، ص37-38. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص30-17. )43( تاريخ داريّا: عبد الجَّ

فَّر،...إلــخ(. انظــر فــي كتــاب فتــوح الّشــام لــأزدي. فتــوح البلــدان: البـَـاذري، ص111 ومــا بعدهــا.  )44( )كمعركــة اليرمــوك وأجناديــن ويــوم الفحــل ومــرج الصُّ

تاريــخ داريـّـا الُكبــرى: الخطيــب الّدارانــي، ج1ص228.
د ُكْرد َعلي، ص127. )45( فتوح البلدان: البَاذُري، ص123. الخراج وصناعة الكتابة: قدامة بن جعفر، ص291. غوطة دمشق: محمَّ

)46( قــال ابــن إســحاق: » كان فتــح اليمامــة واليمــن والبحريــن وبعــث الجنــود إلــى الّشــام ســنة اثنتــي عشــرة ». تاريــخ الرســل والملــوك: الطبــري، ج3ص313. 

يــن ابــن األثيــر، ج2ص225. الكامــل فــي التاريــخ: عــّز الّدِ
هــوا بجيوشــهم لتحريــر بــاد الّشــام وفتحهــا، فأّمــا  )47( حيــث قِدَمــْت ِحميـَـُر وطيـِّـئ واألزد وقيــس وبنــي كنانــة مــن اليمــن إلــى أبــي بكــر فــي المدينــة، ومنهــا توجَّ

ــه إلــى الّشــام. فتــوح الّشــام: محمــد بــن عبــد هللا األزدي، ص12-1. تميــم وربيعــة وأســد فإنَّهــم كانــوا فــي العــراق، ودارهــم عراقيَّــة، والقليــل منهــم توجَّ
)48( تهذيب ابن عساكر: بدران، ج7ص190. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص228.

ْفوانِيّةُ، قرية ميدعــا(. انظر تاريخ دمشــق: ابن عســاكر، ج6ص368، ج16ص86، ج21ص290،  )49( وكان إقليــم خــوالن يضــمُّ: )ديــر ســابر، قريــة ســام، الصَّ

ج38ص285، ج40ص29، ج67ص245. معجــم البلــدان: ياقــوت الحمــوي، ج2ص514، ج3ص173، 414، ج4ص91، ج5ص241. مراصــد االطــاع: 
ــد ُكــْرد َعلي، ص125. ــد ُكــْرد َعلــي ج6ص30. غوطــة دمشــق: محمَّ ابــن َعْبــد اْلَحــّق، ج2ص563، 845، ج3ص1343. خطــط الّشــام: محمَّ
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املَصــادرُ لذلــكَ: »ومشــايلّ داريّــا قــرُ أبــي مُســلٍم اخلوالنــيّ، وخــوالنُ قريــٌة هنــاَك باقيــٌة آثارهــا«.)50(
 إذن: فما هُو أصُل خَوالنَ داريّا، وما نَسَبُهُم؟

ثامِنًا- أصُل خَوالنَ )دارَيّا دِمَشقَ(، وَنسَبُهم:
ــةِ، وهــم:  ــا دِمشــقَ لَِخــوالنَ بــن عمــرو: بطــنٌ مــن َكهــان، مــن القحطانيّ يعــودُ نســبُ اخَلوالنيِّــنَ يف داريّ
بنــو خــوالن بــن عَمــرو بــن مالــك بــن احلــاِرث بــن مــرّة بــن أدد بــن يشــجب بــن عريــب بــن زيــد بــن كهــان بــن 
ســبأ،)51( وقيــَل فيهــم غــر ذلــك، حيــثُ قــال ابــن الَكلــيُّ يف كتابــه: »ومــن كانَ بالشّــاِم مــن خَــوالن بــن عَمــرُو 
» يَُقولـُـون » خَــوالنُ بــن عَمــرُو بــن احلــافِ بــن ُقضاعــَة ».)52( والنِّســبُة إليهــم: اخَلوالنِــيّ ِبفتــح اخلــاء املُعجَمــة 
وسُــُكون الــواو وبعدهــا الم ألــف وفِــي آخرهــا نــون.)53( بادهــم يف اليمــن، وقــد افرتقــوا يف الفتوحــاتِ العربيّــةِ 
ــام،)54( وذَكــرت بَعــضُ املَصــادِِر: »أنَّ اســمَ خــوالن أفــَكل، وقِيــَل: هــو فــكُل  اإلســاميّةِ، فنــزَل كثــرٌ منهــم الشّ
بــنُ عمــرو، وهِــيَ َقبيلــة نزلـَـتِ الشـّـام، يُنسَــبُ إلَيهــا مجاعــة مــن العلمــاءِ، مِنهُــم: أبُــو مُســلم عبــد اهلل بــن ثــوب 
ــي زمــن يَزيــدِ بــِن  اخَلوالنِــيّ، تاِبعِــيّ مــن عبــاد أهــل الشـّـام، رَوى عَــن الصَّحابــة، ورَوى عَنــهُ أهــُل الشـّـام، وتُوفِّ
مُعاِويــة. وأبُــو إدِريــس عائِــذ اهلل بــن عبــد اهلل اخَلوالنـِـيّ، وُلــد عــام حنــن، وهُــو مــن كبــار الّتاِبعــن، رَوى عَنــهُ 

ــي ســنة 80 هـــ/699م ».)55( الزُّهــِريُّ وَغــره، وتوفِّ
ــي ُذكِــرَت يف عــددٍ كبــرٍ مــن الكتابــاتِ العربيّــةِ اجلنوبيّــةِ، وهــي  وخَــوالن مــن القبائــِل الكبــرةِ القويّــةِ، الَّ
ــى اليــوم، علــى الرَّغــم مــن أنَّ هلــا تأرخًيــا قدميًــا قــد  هــا مــا تــزال معروفــة حتَّ مــن القبائــِل العربيّــةِ احليّــة؛ ألنَّ

يصــُل إىل األلــف األوَّل قبــل امليــاد.)56(
وقــد كان اخلوالنيُّــون عنــدَ ظهــوِر اإلســام يتعبَّــدون لصنــٍم هلــم امسُــهُ »عُــم أنــس«، أو »عُميانِــس«. ويف 
ــا الدُّخــول يف اإلســام.)57( وقــد  ــِم  مُعلنً ــوالن إىل الرَّســوِل الكري ــَل وفــدٌ مــن خَ ســنة 10هــــ/632م، وصَ
ــَة،)58(  ــنَ مُني ــى ب ــق  إليهــم يَعلَ ــو بكــر الصِّدِّي ــهَ أبُ ــدَّت باليمــن، فوجَّ ــوالن:« ارت أشــارَتِ املصــادرُ إىل أنَّ خَ

ــى اإلســام.)59( ــعَ القــومُ إلَ ــا، فرجَ ــبايا، وقيــل: مل يَلــقَ حَربً فَظفــرَ هبــم يَعلَــى، وأصــابَ منهــم غنيمــًة وسَ
ــهِ، اشــرتَكت مــعَ مــن اشــتَرََك مــن القبائــِل  ــكِها ِب ــوالنَ إىل اإلســاِم وثَباتِهــا عليــهِ، وتَمَسُّ ــودةِ خَ  وبعــدَ عَ
ــاِم، كمــا  ــي ُفتُوحــاتِ الشّ ــيَّما فِ ــا فيهــا، ال سِ ــَغلَت دَورًا مُِهمًّ ــةِ اإلســاميّة، وشَ ــةِ يف الفتوحــاتِ العربيّ العربيّ

ســلَفت اإلشــارة، ومِصــرَ.)60( 

)50( اإلشارات إلى معرفة الزيارات: أبو الحسن الَهَروي، ص21. معجم البلدان: ياقوت الحموي، ج2ص407.

ين ابن األثير، ج1ص472. نهاية األرب في معرفة أنساب العرب: القلقشندي، ص248. )51( اللباب في تهذيب األنساب: عّز الّدِ

يــن  )52( نســب معــد واليمــن الكبيــر: ابــن الســائب الكلبــي، ج1ص217. معجــم البلــدان: ياقــوت الحمــوي، ج2ص407. اللبــاب فــي تهذيــب األنســاب: عــّز الّدِ

ابــن األثيــر، ج1ص472.
)53( األنساب: السَّمعانّي، ج5ص234. اللباب في تهذيب األنساب: عّز الدين ابن األثير، ج1ص472.

)54( نهاية األرب في معرفة أنساب العرب: القلقشندي، ص248. معجم قبائل العرب: عمر كّحالة، ج5ص327.

ــر  ــي تحري ــاب ف ــبُّ اللب ــر، ج1ص472. ل ــن األثي ــن اب ي ــب األنســاب: عــّز الّدِ ــي تهذي ــاب ف ــن حــزم األندلســي، ص418. اللب )55( جمهــرة أنســاب العــرب: اب

ــيوطي، ص99. ــاب: السُّ األنس
)56( المفصَّل في تاريخ العرب قبل اإلسام: جواد علي، ج4ص52.

)57( فتوح البلدان: البَاذُري، ص105، 108.

ــه، وهــي مــن بنــي مــازن ْبــن َمْنُصــور. فتــوح البلــدان: البـَـاذُري، ص105، 108. تاريــخ الرســل والملــوك:  )58( ويُقــاُل: ابــن أميَّــة، فأميَّــة أبــوه، وُمْنيــة هــَي أمُّ

يــن ابــن األثيــر، ج2ص264.  الطبــرّي، ج3ص479. اإلنبــاه علــى قبائــل الــرواة: ابــن عبــد البــر، ص57. الكامــل فــي التاريــخ: عــّز الّدِ
)59( فتــوح البلــدان: البـَـاذُري، ص105، 108. تاريــخ الرســل والملــوك: الطبــرّي، ج3ص479. اإلنبــاه علــى قبائــل الــرواة: ابــن عبــد البــر، ص57. الكامــل 

يــن ابــن األثيــر، ج2ص264. فــي التاريــخ: عــّز الّدِ
)60( المفصَّل في تاريخ العرب قبل اإلسام: جواد علي، ج8ص51.
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 تاسِعًا- حَيُّ اخَلوالنيِّ )فِي دارَيّا دِمَشقَ(:
مــا زلــتُ أذُكــرُ هَــذا احَلــيِّ ببعــِض تفاصِيلِــهِ عِندَمــا ُكنــتُ طِفلــًة صَغِــرةً، فَقــد ُكنــتُ حِينَهــا أعشَــقُ 
ــي دَخَلــتُ مَــرّةً لِمَنــِزِل شَــخٍص كانَ يف عِــدادِ  الدُّخُــوَل ملنازلِــهِ وحاراتــه املَبنيّــة مــن اللَِّبــِن واخَلشَــِب، أذُكــرُ أنَّ
ــِع أبــي مُســلٍم  ــيّ، إمــامُ وخطيــبُ جامِ ــد بــن عبــدِ اهلــادي اخلوالنــيّ الدّارانِ ــيخ حممَّ ــنَ، يُقــاُل لــه: الشَّ املُتوفَّ
ــد بــن عبــد  ــن بــن حممَّ ــيخ مشــس الدِّي ــِع، الشَّ ــدُ اإلمــاِم واخَلطيــِب احلــايلّ للجامِ ــهِ، ووال ــيّ يف وقتِ اخَلوالن
اهلــادي اخلوالنــيّ الدّارانِــيّ. كانَ املنــزل واســعًا، يُضــمُّ عــددًا مــن الُغــرَفِ ويفصــُل بينهــا إيــوان، وللمنــزِل فنــاءٌ 
كبــرٌ، ويتوسَّــُط الفنــاءَ بئــرُ مــاءٍ وعليــه آلــة يدويّــة لسَــحِب املــاءِ مــن داخــِل الِبئــِر، لتأمــنِ حاجــةِ املنــزِل مــن 
امليــاه، كمــا كانَ هــذا املنــزل يُضــمُّ مــا يُطلِــقُ عليــهِ أهــل داريّــا حِينَهــا اســمَ )احلاصِــل(، أي بيــتِ املُونــة، وهــو 
ُغرفــةٍ َكبــرةٍ يَُخزِّنـُـونَ فيهــا مــا يَحتاجُونـَـه مــن مَؤُونــةٍ،)61( ومــن أنــواِع احُلبــوِب وال ســيَّما القمــح، وقــد دَفعَهـُـم 
لذلــكَ عَــدَمُ وُجُــودِ أفــراٍن آليّــةٍ يف ذلــكَ احلِــنِ َكأفــراِن اليَــوِم، تَُقــومُ بتَوزيــِع مــادّةِ اخُلبــِز عَلـَـى السُّــّكاِن، بَــل 
حِــنِ واخُلبــِز والبُرُغــل، وكانَ لِــُكلِّ  كانَ ُكّل منــزٍل هُــو املَســؤُوُل عَــن تَأمِــنِ حاجَتِــهِ طِيلــَة العــاِم مــن مــادّةِ الطَّ

ــدَِويٌّ خــاصٌّ ِبــهِ، أو تَنُّــور.   مَنــزٍل ُفــرنٌ يَ
ــه  وكانَ هَــذا املَنــِزُل مَهجُــورًا مــن قِبـَـِل أصحاِبــهِ، عَلـَـى الرَّغــِم مِــن أنَّ هَيَكلـَـهُ العــام كانَ يُوحِــي فِــي حِينِهــا أنَّ
مــا زاَل صاحًلــا للسَّــَكِن فِيــهِ، ِباإلضافــةِ لِمَنــاِزَل أُخــرَى كانَــت تُحيــُط هبــذا املَنــِزِل مِــن عِــدّةِ ِجهــاتٍ، وكانَــت 
هــذهِ املنــازل مَأهُولــًة مِــن قِبَــِل أصحاِبهــا، ومجيعهــم مــن عائلــةِ اخَلوالنــيِّ، وقــد دخلــتُ لِبَعــِض هــذهِ املَنــازل 
ــنِ  ــوِر والرَّياحِ ــواِع الزُّهُ ــن أن ــا مِ ــي فنائِه ــهِ فِ ــاءِ لِمــا تَحوي ــا، فــإذا هــيَ مــن داخِلِهــا كالرَّوضــةِ الَغنّ يف حِينِه
كاملَلِّيســةِ والبَيلَســاِن واجُلــوِريّ، إضافــًة لِبَعــِض أشَــجاِر الفاكِهــةِ، كالتِّــنِ والَكبّــادِ والنّاِرنــِج واللَّيمــوِن والعِنَــِب 

وأشَــجاِر النَّخِيــِل، فهَــذِهِ املَنــاِزل لـَـم تَُكــن تَقِــلُّ ِبجَمالِهــا عَــن بُيُــوتِ دِمَشــقَ الَقدِميــةِ. 
ــن، ومُظلِمــة تُشــبهُ السِّــردابَ، كانَ أهــُل   وكانَ لِهَــذا احَلــيِّ حــارةٌ ضيِّقــٌة جــدًّا ومَســُقوفة باخَلشــِب والطِّ
احَلــيِّ يُطلُِقــونَ عليهــا )خُشّــة(. وكنــتُ كطفلــةٍ صَغــرةٍ أخــافُ مــنَ املـُـرُوِر عَرهــا لِشِــدّةِ ضِيقِها وُظلمَتِهــا، وكانَ 
ــوى  ــرَ بالكامــل، ومل يَبــقَ سِ ــهِ وحاراتــه َقــد دُمِّ ــذا احلــيّ اآلنَ مبَناِزلِ ــذا حــاُل َغــري مــنَ األطفــاِل. لكــنَّ هَ هَ
 ،َاجلامـِـعُ ومَقبـَـرةُ خَــوالنَ، وبقــيَ جِبواِرهـِـم قــرُ أبــي مُســلٍِم اخَلوالنــيّ، وعــدد مــن ُقبــوِر الصَّحابــةِ والّتابعــن
ــا دِمَشــقَ. وسيُشــارُ إلَيهــا  ــي وَقعَــت يف دارَيّ هــا تَعرَّضــت ألِضــراٍر جَســيمةٍ نتيجــُة األحــداثِ األخــرةِ الَّ إاّل أنَّ

الحًِقــا. وهَــذا إضافــًة إلـَـى بَقــاءِ عَــدَدٍ مــنَ املَبانِــي ذاتِ الّطــراِز املِعمــاريِّ احَلديــثِ.
عاشِرًا- مَسِجدُ خَوالنَ، )جامِعُ( أِبي مُسلٍِم اخَلوالنيِّ اليَوم:

وبالنِّســبةِ لِمَســجدِ )جامِــِع( خَــوالن؛ فقــد تَوافــرَ لَــهُ مِــنَ األســباِب مــا حَفِــَظ مَكانَــهُ عَلـَـى وجــهِ اليَقِــنِ؛ 
ــذا احَلــيّ َقــد  ــا دِمَشــقَ حبــيِّ اخلوالنــيِّ اليــوم، وإن كانَ هَ ــي دارَيّ ــودِ فِ ــوالنَ ماثِلــًة للوجُ ــزاُل َقريــة خَ إذ مــا تَ
ــا  ــن بَينِه ــوريّةِ، ومِ ــرَى السُّ ــدُِن والُق ــمُ املُ ــِهدَهتا مُعَظ ــي شَ ــة الَّ ــرَ احَلــرِب الَكونِيّ ــرًا، إث ــرِ مُؤَخَّ ــرَّضَ للتَّدمِ تع
ــى اليَــوم.)62(  مَدينــة دارَيّــا دِمَشــقَ، ومــا يَــزاُل َقــرُ أبــي مُســلٍِم اخَلوالنــيِّ يتوسَّــُط هَــذا احَلــيّ مُنــُذ إقامَتِــهِ حَتَّ
كانَ هَــذا املَســِجدُ ِبمَثابــةِ مَدرَســةٍ لُطــاِّب احَلديــثِ النَّبــويِّ مِــنَ الدّارانيِّــنَ، وَغِرهِــم فِــي العُصُــوِر 

تاِء.  بيب، كانوا يُخبّؤونَها لفصِل الّشِ ّمان والتِّين والَجوز والزَّ يت والسَّمن واللُّحوم ... إلخ، إضافةً إلى الفواِكِه الُمجفَّفِة، كالرُّ يتون بأنواعه، والزَّ )61( كالزَّ

)62( كاَن ِلهــذا الجامــع فــي القــرن الّرابــع عشــر الهجــرّيِ فســحة خارجيَّــة يَْنفتِــُح منهــا بــاٌب علــى َحــَرِم الجامــعِ، والَّــذي كان بــَدْوِرِه ينفتِــُح علــى غرفــٍة واِســعٍَة 

ُمظلمــٍة فيهــا مقــام أبــي ُمســلٍم وبعــض القبــوِر إلــى جانبــِه، وَســْقفها قبَّــة َمْطِليَّــة باْلِكْلــِس، قائمــة فــوَق الَمقــاِم. 
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اإلســاميّةِ األُولـَـى.)63( وأمـّـا َقــرُ أِبــي مُســلٍِم فهُــو مُاصِــقٌ تَمامـًـا لِمَســِجدِ )جامـِـِع( خَــوالنَ، إن لـَـم يُكــن جــزءًا 
مِنــهُ. وَقــد تَعـَـرَّضَ جامـِـعُ أِبــي مُســلٍِم، والُقبُــورُ املَوجُــودة جِبــواِرهِ، نتيجــَة احَلــرِب األخــرةِ عَلـَـى سُــوريّة لِلَكثــرِ 
معــةِ  مِــنَ األضــراِر، وهــي اآلنَ َقيــدُ التَّرميــِم، وبَــدَأت تُقــامُ فيــهِ صــاةُ اجُلمعــةِ مُجــدَّدًا، ومــا زاَل خَطِيــبُ اجلُّ
ًنــا لِلجامــِع  فيــهِ الشَّــيخ مشــس الدِّيــن بــن الشَّــيخ حممَّــد بــن عبــد اهلــادِي اخَلوالنــيّ، بينَمــا عُيِّــنَ خادِمًــا ومُؤَذِّ
ــِع، َقبــَل أحــداثِ  نُ اجلامِ ــؤَذِّ ــرًا أمحــد بــن عبــدُه بــن أمحــد بــن عبــد اهلــادِي اخَلوالنــيّ، وكانَ خــادِمُ ومُ مُؤَخَّ
ــيَ قبــَل عَــودةِ األمــان لِدارَيّــا دِمَشــقَ، ودُفِــنَ  دارَيّــا دِمَشــقَ، الشَّــيخ مَحمُــود بــن إبراهيــم اخَلوالنــّي، لكنَّــهُ تُوفِّ

خاِرجَهــا فِــي مِنَطقــةِ َكفرسُوســة، ومَــعَ عَــودةِ األمــاِن لِدارَيّــا دِمَشــقَ تَــمَّ نَقــُل جُثمانِــهِ إلَــى مَقبَــرةِ خَــوالنَ.
ــِق  ــنَ الوثائِ ــدَد مِ ــِع عَ ــي اجلامِ ــا كانَ فِ ــهُ َقبــَل أحــداثِ دارَيّ ــوالنَ أنَّ ــِع خَ ــي إمــامُ وخَطِيــبُ جامِ وقــد رَوى لِ
واملَخُطوطــاتِ الَقدِميــةِ، َكمَخُطــوطِ الُقــرآِن الَكِريــِم ألِِبــي مُســلٍِم اخَلوالنــيِّ، وشــجرة لعائلــةِ خَــوالنَ ِبــدءًا بأبــي 
ــا دمشــقَ،  ــى ِبدايــةِ األحــداثِ يف داريّ ــةِ حَتَّ ــى العصــِر العُثمانــيِّ، وقــامَ بإكمالِهــا أحــد أبنــاءِ العائِل مســلم حتَّ
وخمطوطــة قدميــة باســِم )الرَّوضــة الرَّيّــا فيمَــن دُفِــن بداريّــا(، نُسِــَخت بَعــدَ وفــاةِ املُؤَلِّــفِ عبــد الرَّمحــن بــن 
مُحمَّــدٍ العِمــادِيّ ِبثَــاثِ سَــنَواتٍ، وقــد قــامَ ِبتَحقِيــِق هَــذِهِ املَخُطوطــةِ عَبــدُه عَلِــي الُكوشَــك الدّارانِــيّ رَحِمَــهُ 
اهلل، بَعــدَ أن حَصـَـَل عَلَيهــا مِــن اخَلطيــِب احلالِــيِّ لِلجامِــِع، وحَفــَظ لَنــا الُكوشـَـك ِبضــعَ صُــوٍر مِــن أوراقِ هِــذِهِ 
قــةِ،)64( هَــذا ِباإلضافــةِ إلـَـى وُجُــودِ وثائِــقَ ومَخُطوطــاتٍ أُخــرَى لـَـم يُسَــمِّها لِــي  املَخُطوطــةِ فِــي النُّســخةِ املُحَقَّ

خَطِيبُ اجلامِِع، واآلنَ جَميعُ هَذهِ الوثائِقَ واملَخُطوطاتِ هِيَ ِبحُكِم املَفُقودةِ.  

مِئذنُة اجلامِِع وُقبَّتاهُ قبَل أحداثِ دارَيّا دِمشقَ، وممّا كانَ يتَناَقلُهُ النّاس، وسَمِعتُهُ منهم، لكن لَم أرَهُ، أنَّه كانَ ِبداخل إحدَى الُقبَّتَن 
كر )النّوبة(، كانَت تَخرُجُ خَلف اجَلنائِِز، أمّا الُقبّة األخرَى فكانَ بداخِلِها أسُطوانة حَجَِريّة يُربَُط إلَيها مَن  أدواتٌ للحَضرةِ والذِّ

اعتَراهُ مَسٌّ منَ اجُلنُوِن، فيَعُودُ إلَى رُشدِهِ. واهلل أعلَم. وقد تعرََّضت ُكلٌّ مِنَ املِئَذنةِ والُقبَّتَنِ للتَّدمِر الكامِل، وُفقِدَ ما ِبداخِلِِهما.

يّا: الِعمادي، ص106. وضة الرَّ )63( البلدانيّات: السَّخاوي، ص170. الرَّ

يّا: الِعمادي، ص14-13. وضة الرَّ مة الُمحقِّق في كتاب: الرَّ )64( انظر: مقّدِ
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نُهُ قبَل أحداثِ دارَيّا دِمشقَ، الشَّيخ مَحمُود اخَلوالنيّ الدّارانيّ رَحِمَهُ اهلل خادِمُ اجلامِِع ومُؤَذِّ

أعمِدةٌ َقدميٌة بُنِيَ عَلَيها اجلامِعُ والُقبَّتاِن، وقد تعرََّضت للتَّدمرِ، وهُناَك بَقايا لِبَعِض هذهِ األعمِدة.

واِجهُة اجلامِِع وبابُهُ اخلاِرِجيِّ بَعدَ التَّرمِيم
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تَعَرَّضت املِقبَرةُ أيًضا لِلَكثِر مِنَ األضراِر، ال سِيَّما شَواهدُ الُقبُوِر.)65(

صُورةُ الصَّفحةِ ما َقبَل األخِرةِ لِمَخُطوطةِ )الرَّوضة الرَّيّا فِيمَن دُفِنَ ِبدارَيّا(، واملَخُطوطُة اآلنَ مَفُقودة.

يّا: الِعمادي، ص49. وضة الرَّ )65( انظر كتاب: الرَّ
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مِحرابُ اجلامِِع بَعدَ التَّرميِم، تَمَّ تَجدِيدُ رُخاِم املِحراب، وكانَ بَدِيًا عَن صُورةِ الَكعبةِ فِي أعلَى املِحراِب آيٌة ُقرآنيٌّة: )َفإَِذا َقَضيْتُمُ 
الصَّاَةَ َفاْذُكرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَُقعُودًا وَعَلَٰى جُنُوِبُكمْ ۚ َفإَِذا اْطمَْأنَنْتُمْ َفَأقِيمُوا الصَّاَةَ ۚ إِنَّ الصَّاَةَ َكانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنَِن كِتَابًا مَوُْقوًتا(   

]النساء:103[
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ــةِ اإلســالميّةِ  ــوالنَ إثــرَ الُفُتوحــاتِ العَربيّ ــن خَ ــا دِمَشــقَ( مِ ــن َنــزََل )دارَيّ ــرَ- مِمَّ  احلــادِي عَشَ
ــني: ــِر املِيالدِيَّ ــاِبِع والعاشِ ــِع اهلِجِريَّني/السّ ــنَي الَقرنــني األوَِّل والرّاِب ــاِم مــا بَ لِِبــالدِ الشّ

1- فِي الَقرِن األوَِّل اهلِجريِّ/السّاِبِع املِيالدِيِّ:
: ُّلِيُل أبُو راشِدٍ اخَلوالنِي - الصَّحاِبيُّ اجلَّ

امسُــهُ عبــد الرَّمحــن بــن عُبيــد، وقيــَل: ابــن عبــد، أبُــو راشِــدٍ اخَلوالنِــيّ، وقيــَل: ابــن أبــي عبــد اللَّــهِ األزدِيّ، 
أبــو راشِــدٍ. مَشــهُورٌ بكنيتــه. وهــو مِــن ولــدِ رحــب بــن خَــوالنَ، ولَيــسَ ِبدارَيّــا رحِبــيٌّ غــره وولــده، ومــن ولــده 
مجاعــة بداريّــا.)66( لــه صحبــة، وكانَ عامِــاً عَلـَـى جُنــدِ فِلَســطِنَ. َغيَّــرَ النَّــيُّ  امسَــه وكنيتَــه، كانَ امسُــهُ 

عبــد العـُـزَّى، وكنيتــه أبــو مُغِويّــة.
ــه قــال: » قدمــتُ علــى النَّــيِّ  يف مائــة رجُــٍل مــن قومــي، فلمـّـا دَنَونــا مــن النَّــيِّ  وقفــوا  ورُِويَ عنــه أنَّ
ــى نتقــدَّم إليــه، وإن مل تَــرَ مــا حتــبّ انصرفــتَ  وقالــوا يل: تقــدَّمْ إليــه، فــإن رأيــتَ مــا تُحــبُّ رجعــتَ إلينــا حتَّ
ــى ننصــِرف. فأتيــتُ النَّــيَّ ، فقلــتُ: أنعـِـم صباحـًـا يــا مُحمَّــد! فقــاَل: »ليــسَ هــذا ســامُ املُســلِمنَ  إلينــا حتَّ
ــا مــن املُســلِمَن قلــتَ:  ــلِّم؟ قــاَل: »إذا أتيــتَ قومً ــه أُسَ بعضهــم علــى بعــٍض«. فقلــتُ لــه: فكيــف يــا رســوَل اللَّ
ــه«،  ــه. فقــاَل: »وعليــكَ السَّــامُ ورمحــُة اللَّ ــه«. فقلــتُ: السَّــامُ عليُكــم ورمحــُة اللَّ السَّــامُ عليُكــم ورمحــُة اللَّ
ــيُّ : »بــل  ــكَ؟ قلــتُ: أنــا أبــو معاويــة عبــد الــاّت والعــزَّى، فقــاَل يل النَّ ــيَّ  قــال: مــا امسُ وقيــل: إنَّ النَّ
أنــتَ أبــو راشــد، عبــد الرّمحــن«، ثــمَّ أكرَمـَـي وأجلســي وَكســاني رداءَهُ، ودفــع إيلّ عصــاه، فأســلمتُ، فقــال لــه 
رجــٌل مــن جُلســائِه: يــا رســول اللَّــه، إّنــا نــراَك أكرمــتَ هــذا الرَّجُــل. فقــال: »إنَّ هــذا شــريفُ قــوٍم، وإذا أتاكــم 
شــريفُ قــوٍم فأكرمــوه«. وقــال: وكان معــي عبــدٌ يل يقــال لــه سَــرحان، فقــال النَّــيُّ : »مــن هــذا معــكَ يــا 
أبــا راشــد«؟ قلــت: عبــد يل. فقــال: »هــل لــك أن تعتقــه فيعتــق اللَّــه عنــك بــكل عضــٍو منــه عضــوًا مــن النّــار«؟ 
قــال: فأعتقتـُـهُ. فقلــت: هــو حــرٌّ لوجــهِ اللَّــه، وانصرفــتُ إىل أصحابــي، فانصــرف منهــم قــومٌ، وأدركــتُ منهــم 
ــا، فأتــوا النَّــيَّ  فأســلَمُوا. وقيــل: ومسّــى عبــده عبــد القيّــوم، وفيــه: »مــا امسُــه«؟ قــاَل: قيُّــوم، قــاَل:  قومً

»بَــل هُــو عبــدُ القيُّــوم«.)67(
  ــه ــى رســوِل اللَّ ــال: قدمــتُ عل ــه ، ق ــي راشــدٍ األزديِّ، صاحــب رســول اللَّ ــيُّ عــن أب وأخــرجَ العُقيل
ــو عُلكــَة، وقيــل: عاتكــة، وقيــل: أبــو عَلَكثــَة، وقيــل: أبــو عاصيــة، مــن ســرواتِ األزد، فأســلمنا  أنــا وأخــي أبُ
لــب.  ــاسُ بــنُ عبــدِ املُطَّ ــا)68( إىل جهــةِ األزد. وكتــبَ هــذا الكتــاب العبّ ــه  كتابً ــا، فكتــبَ يل رســوُل اللَّ جَميعً

وهــو حديــثٌ  ضعيــفٌ.)69(
رانــيُّ: » عــن أِبــي مُعاِويــَة بــِن عَبــدِ الــّاتِ، مِــن نَمـِـِر األزدِ، قــاَل: سَــمِعتُ رَسُــوَل اهلِل  يَُقــوُل:  وأخــرجَ الطَّ

)66( تاريــخ دمشــق: ابــن عســاكر، ج53ص141، ج66ص224. مختصــر تاريــخ دمشــق البــن عســاكر: ابــن منظــور، ج14ص-300 301. توضيــح المشــتبه: 

ابــن ناصــر الديــن الدمشــقي، ج4ص143، 161.
)67( اإلصابة في تمييز الصحابة: ابن َحَجر العَْسقاني، ج -277 279. كنز العمال في سنن األقوال واألفعال: الهندي، ج13ص320-319.

ــاةَ فلـَـهُ أَمــاُن  ، وأَقــاَم الصَّ ــًدا َرُســوُل للاَِّ ــٍد َرُســوِل للاَِّ إِلـَـى َمــْن يُْقــَرأُ َعلَْيــِه ِكتابِــي َهــذا، َمــْن َشــِهَد أَْن ال إِلـَـهَ إِاّل للاَُّ وأَنَّ ُمَحمَّ )68( نــصُّ الكتــاِب يقــول: » ِمــْن ُمَحمَّ

ِ وأَمــاُن َرُســوِلِه ». حديــث ضعيــف. انظــر الضعفــاء الكبيــر: العقيلــي، ج3ص201. للاَّ
)69( الضعفــاء الكبيــر: العقيلــي، ج3ص201. معرفــة الصحابــة: أبــو نعيــم األصبهانــي، ج5ص2980. تاريــخ دمشــق: ابــن عســاكر، ج35ص91. أســد الغابــة 

يــن بــن األثيــر، ج1ص620، ج6ص219. اإلصابــة فــي تمييــز الصحابــة: ابــن َحَجــر العَْســقاني، ج7ص237. كنــز العمــال:  فــي معرفــة الصحابــة: عــّز الّدِ
الهنــدي، ج13ص320.
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»األمانــُة فِــي األزدِ واحَليــاءُ فِــي ُقرَيــٍش«.)70( وهــو حديــثٌ  ضعيفٌ.)71(
ــًة فيهــا أنَّ مُعاويــة كانَ  ــرَ قصّ ــوا، فذَك ــهُ نِصــف مــا أصابُ ــمُ عُمّالَ ــر يُقاسِ وأخــرجَ ابــنُ عســاكر: »كانَ عُمَ
يُحاســبهم، فقــدِمَ عليــه أبــو راشــد األزديّ مــن فلســطَن فحاســبه بنفسِــهِ، فبََكــى أبــو راشــدٍ، فقــاَل لَــهُ 
مُعاويــُة: مــا يُبكيــكَ؟ فقــال: مــا مِــنَ املُحاســبةِ أبكــي، وإنَّمــا ذكــرتُ حِســابَ يَــوِم القِيامــةِ، فرتَكــهُ مُعاويــُة ولـَـم 

يُحاســبهُ«.)72(
لِيُل َقيسُ بنُ عَبايَة اخَلوالنِيُّ، أبو مُحَمَّدٍ البَدِريُّ:   - الصَّحاِبيُّ اجلَّ

قــاَل ابــنُ مهَنّــا الدّارانــيُّ: »هُــو َقيــسُ بــنُ عَبايــَة بــِن عُبَيــدِ بــِن احلــاِرثِ بــِن عُبَيــدٍ اخَلوالنِــيُّ، مِــن خَــوالنَ 
ــاِم  ــوحَ الشّ ــِهدَ ُفتُ ــنِّ، وشَ ــدَثُ السِّ ــو حَ ــدرًا وهُ ــِهدَ بَ ــنَ األوِس، شَ ــي حاِرثــَة بــِن احلــاِرثِ مِ ُقضاعــَة، حَلِيــفُ بَنِ
مـَـعَ أِبــي عُبَيــدةَ بــِن اجَلــرّاِح وهُــو َكهــٌل، يَستَشِــرُهُ أبُــو عُبَيــدةَ فِــي أُمُــوِرهِ. قــاَل عَبــدُ الرَّمَحــِن بــنُ إبراهِيــمَ: هُــو 
ــيَ فِــي إمــارةِ مُعاِويــَة بــِن أِبــي سُــفيانَ «،)73( حَليــفُ بَنِــي حارثــة  َقيــسُ بــنُ عَبايــَة أبُــو مُحَمَّــدٍ البَــدِريُّ، تُوُفِّ

بــن احلــارثِ مــنَ األوِس، سَــَكنَ داريّــا، جــاءَ ذِكــرُهُ فِــي حديــثٍ لِعُبــادة بــِن الصّامــتِ يف الوتــر.)74(
-  سيِّدُ الّتابعنيَ، وزاهدُ العَصِر، عبدُ اللَّهِ بنُ ُثوبَ، أِبو مُسلٍم اخَلوالنِيُّ:

امسُــهُ: عَبــدُ اللَّــهِ بــنُ ثـَـوٍب، وَقــد قِيــَل: عَبــدُ اللَّــهِ بــنُ ثـَـواِب بــِن عَبــدِ اللَّــهِ بــِن رُحــِب بــِن عَمــِرو بــِن خَــوالنَ، 
ــي خِافــةِ أبــي  ــرَهُ، فقــدِمَ املَدينــَة فِ ــم يَ ــيِّ  ولَ ــَة، وأســلَمَ قبــَل وفــاةِ النَّ ــهُ، أدرََك اجلاهِلِيّ ــهِ كنيتُ ــت عَلَي َغلَبَ
ــهِ  ــوِل اللَّ ــن أصحــاِب رَسُ ــن جَماعــةٍ مِ ــِل األخيــاِر، وثِقــة. رَوى عَ ــنَ األفاضِ ــاِم، وكانَ مِ ــرَ إلَــى الشّ بكــٍر، وهاجَ
، وكانَ فاضـِـاً دَيِّنـًـا وِرعـًـا،)75( تاِبعِيًّــا فقيهـًـا عابــدًا زاهــدًا، وكانَ يُقــاُل: أبــو مُســلٍِم َحكيــمُ هَــذهِ األُمـّـة، نَعَتـَـهُ 
ــي خِافــةِ يزيــدِ بــِن مُعاويــَة ســنة  ــت وفاتــه فِ ــا، وكانَ ــيَ بدِمَشــقَ، وَقــرهُ بدارَيّ ــاِم، تُوفِّ هــيُّ برَحيانــةِ الشّ الذَّ

62هــــ/682م.)76( 

َقرُ أِبي مُسلٍِم اخَلوالنِيُّ قبَل أحداثِ دارَيّا دِمَشقَ

)70( المعجم الكبير: أبو القاسم الطبراني، ج22ص394. انظر أيًضا معرفة الصحابة: أبو نعيم األصبهاني، ج6ص3034.

)71( ضعيف الجامع الصغير وزيادته: األلباني، ص338.

)72(  تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج35ص94.

بّار الخوالنّي، ص35. )73( تاريخ داريّا: عبد الجَّ

)74( تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج67ص174-180. مختصر تاريخ دمشق البن عساكر: ابن منظور، ج29ص136.

بـّـار الخوالنــّي، ص103. أســد الغابــة فــي معرفــة  )75( الطبقــات الكبــرى: محمــد بــن ســعد بــن منيــع المعــروف بابــن ســعد، ج7ص312. تاريــخ داريـّـا: عبــد الجَّ

الصحابــة: أبــو الحســن عــز الديــن بــن األثيــر، ج3ص192. 
)76( تذكرة الحفاظ: شمس الدين أبو عبد هللا الذهبي، ج1ص40-39.
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َقرُ أِبي مُسلٍِم اخَلوالنِيُّ بَعدَ أحداثِ دارَيّا دِمَشقَ، ومازاَل َقيد التَّرمِيم 

ُقبورُ الصَّحابةِ والّتابعن املَدُفونَِن ِبِجواِر أِبي مُسلٍِم اخَلوالنِيِّ، والقُر الَّذِي فِي املُنتَصَف هُو َقرُ سيِّدِنا بال بن حَمامة )اسمُ أِبيهِ 
ليِل  ن رَسُوِل اهلِل ، وهذه القبور ما زالَت أيًضا َقيد التَّرميم، والقراِن اآلخَران أحَدمها للصَّحاِبيِّ اجلَّ رَباح( احَلبشِيّ ، مُؤَذِّ

ناشِر بن جُرثُوم أبُو ثَعلَبَة اخُلشَنِيُّ، والَقرُ اآلخَرُ للّتاِبعيِّ ابن سَعدٍ املُحاربيِّ.

- املُحَدِّثُ: سُلَيمانَ بن داوُد اللَّخميُّ اخَلوالنِيُّ الدّارانِيُّ:
 وأخُــوهُ عُثمــانُ بــنُ داوُدَ، وهُــو يَُكنَّــى أبــا داوُدَ.)77( قــاَل فِيــهِ ابــنُ حِبّــانَ: »سـُـلَيمانُ بــنُ داوُدَ اخَلوالنِــيُّ مِــن 
ــا عِنــدَهُ،  ــرَ بــِن عَبــدِ العَِزيــِز، وكانَ مَُقدَّمً ــا لِعُمَ ــلَيمانُ بــنُ داوُدَ كانَ حاِجبً ــونٌ«،)78( وسُ أهــِل دِمَشــقَ ثِقــٌة مَأمُ
ــر  ــوِم. )79( ومل تذُك ــى اليَ ــا إلَ ــلَيمانَ ِبداِريّ ــدُ سُ ــرَ، وولَ ــةِ أصحــاِب عُمَ ــن أِجلّ ــنُ داوُدَ أيًضــا مِ ــوهُ عُثمــانُ ب وأخُ

ــهِ. املَصــادرُ تاريــخَ وفاتِ
- الّتابعيُّ، املُحدِّثُ، القاضِي، أبُو إدِريٍس اخَلوالنِيُّ الدّارانيُّ:

هــو عائِــُذ اهلل بــن عبــد اهلل بــن عمــرو، ويقــاُل: عبــدُ اهلل بــن إدريــس بــن عائــذ بــن عبــد اهلل بــن عتبــة بــن 
غيــان بــن مكــن، أبُــو إدِريــسَ اخَلوالنِــيُّ، وُلِــدَ عــامَ حُنَــٍن، وقيــَل: يــوم حُنَــن إذ هَــزَمَ اللَّــهُ هَــواِزن. يف حيــاةِ 
رســوِل اهلل ، يعــدُّ فِــي كبــاِر الّتابعــنَ، كانَ قاضيـًـا بدمشــقَ بعــد فضالــة بــن عبيــد ملُعاويــَة وابنــه إلـَـى أيـّـاِم 

عبــدِ املَلــكِ بــن مــروان. ومــاتَ بالشّــاِم سـَـنة80هـ/700م.)80( 
بّار الخوالنّي، ص80. )77( تاريخ داريّا: عبد الجَّ

)78( اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ابن ِحبّان، ج14ص515.

بّار الخوالنّي، ص87-86. )79( تاريخ داريّا: عبد الجَّ

بّار الخوالنّي، ص111. االستيعاب في معرفة األصحاب: ابن عبد البر، ج4، ص1594. تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج26ص137  )80( تاريخ داريّا: عبد الجَّ

وما بعدها.
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- املُحَدِّثُ: سَعِيدُ بنُ عِكِرمَة اخَلوالنِيُّ الدّارانِيُّ:
ــنُ  ــعِيدُ ب ــوِم، وكانَ سَ ــى اليَ ــا إلَ ــدُهُ ِبداِريّ ــِز، وولَ ــدِ العَِزي ــِن عَب ــرَ ب ــن أصحــاِب عُمَ ــَة مِ ــنُ عِكِرم ــعِيدُ ب وسَ

)81(. ــِز ــدِ العَِزي ــِن عَب ــرَ ب ــرَِس عُمَ ــى حَ ــَة عَلَ عِكِرم
- املُحَدِّثُ: عُثمانُ بنُ مُرّةَ اخَلوالنِيُّ الدّارانِيُّ:

ــكِ  ــامِيَِّن، وكانَ الولِيــدُ بــنُ عَبــدِ املَلِ ــنَ الشّ ــنَ مِ ــدادِ الّتاِبعِ ــي عِ ــرّةَ فِ ــا: »عُثمــانُ بــنُ مُ قــاَل عَنــهُ ابــن مهَنّ
واّلهُ عَلـَـى َغــزاةِ الصّائِفــةِ واملَقاسِــِم وَغــرِ َذلِــكَ. وولَــدُهُ ِبداِريّــا إلـَـى اليَــوِم، وهُــو مِــن ولَــدِ َغــرِس بــِن خَــوالنَ، 

ــيٌّ َغــرُُه وولَــدُهُ ».)82( ــا َغرسِ ولَيــسَ ِبداِريّ
- عُثمانُ بنُ داوُدَ اللَّخمِيُّ اخَلوالنِيُّ الدّارانِيُّ:

ــيُّ: »عُثمــانُ  كــِر. قــاَل عَنــهُ العَُقيلِ ــلَيمانَ بــن داوُد اللَّخمــيّ اخَلوالنــيّ الدّارانــيّ، ســالفِ الذِّ ــو سُ ــو أخُ وهُ
بــنُ داوُدَ مَجهُــوٌل ِبنَقــِل احَلدِيــثِ، ال يُتابـَـعُ عَلـَـى حَدِيثـِـهِ، وال يُعــرَفُ إاّل ِبــهِ«.)83( أي أنَّ عُثمــانَ لـَـم يَنـَـل اهتمــامَ 
ــى صــارَ ال يُعــرَفُ إاّل ِبــهِ.)84( أصحــاِب تَراِجــِم احَلديــثِ النَّبــويِّ إاّل مُلحًقــا بأخيــهِ سُــليمانَ بــن داوُد غالبـًـا، حتَّ

- الّتاِبعِيُّ؛ املُحَدِّثُ: بَكرُ بنُ ُزرعَة اخَلوالنِيُّ الدّارانِيُّ:
بَكــرُ بــنُ ُزرعــَة اخَلوالنِــيُّ مِــن أهــِل داِريـّـا)85( الشـّـامِيُّ، رَوى عَــن أِبــي عِنَبــَة اخَلوالنِــيِّ، ومُســلِِم بــِن عَبــدِ اهلِل 
األزدِيِّ، ورَوى عَنــهُ اجَلــرّاحُ بــنُ مَلِيــٍح البَهرانِــيُّ الصُّوفِــيُّ،)86( لـَـم يَذُكــر أحَــدٌ مِمَّــن تَرجـَـمَ لـَـهُ تاريــخَ ِوالدَتـِـهِ أو 

وفاتـِـهِ، وَذَكــرَ اخَلطِيــبُ: »قــد تَُكــونُ ِوالدَتـُـهُ يف العَقــدِ الرّاِبــِع مــنَ الَقــرِن األوَِّل اهلِجــِريِّ تَقِريبًــا«.)87( 
- املُحَدِّثُ: مُحَمَّدُ بنُ احَلجّاِج بِن أِبي َقتلَة اخَلوالنِيُّ الدّارانِيُّ:

ــدُ بــنُ  ــوِم.)88( وقِيــَل: مُحَمَّ ــى اليَ ــدُهُ ِبهــا إلَ ــا، وولَ ــن أهــِل داِريّ ــَة مِ ــي َقيل ــاِج بــِن أِب ــدُ بــنُ احَلجّ قِيــَل: مُحَمَّ
ــرَ بــِن عَبــدِ العَِزيــِز وعَبــدِ الرَّمَحــِن بــِن أِبــي هِــاٍل  ــن عُمَ ــيُّ، رَوى عَ ــيُّ الدّارانِ ــاِج بــِن أِبــي َقتلــَة اخَلوالنِ احَلجّ
والزُّهــِريِّ، ورَوى عَنــهُ سُــويدُ بــنُ عَبــدِ العَِزيــِز، وعَبــدُ الرَّمَحــِن بــنُ مَيسـَـرة، وعَبــدُ اهلِل بــنُ عَبــدِ الرَّمَحــِن بــِن 
بقــةِ اخلامِســةِ.)89( لـَـم تُشِــر املَصــادِرُ لِتاِريــِخ ِوالدَتِــهِ  يَزيــدِ بــِن جابــٍر، ويَِزيــدُ بــنُ يَحيَــى الصَّبـّـاِغ. وهُــو فِــي الطَّ
ــهُ عــاشَ فِــي  أو وفاتِــهِ، إاّل أنَّ ِروايَتـَـهُ عَــن عبــدِ اهلِل بــِن عُمـَـرَ، وعَــن عُمـَـرَ بــِن عَبــدِ العَزيــِز، والزُّهــِريِّ، تُفِيــدُ أنَّ

النِّصــفِ الّثانِــي مِــنَ الَقــرِن األوَِّل اهلِجــِريِّ، وفِــي النِّصــفِ األوَِّل مِــنَ الَقــرِن الّثانِــي اهلِجــِريِّ. واهلُل أعلـَـم.)90(
- املُحَدِّثُ: القاسِمُ بنُ هَزّانَ اخَلوالنِيُّ الدّارانِيُّ:

ــذِي بَنَــى املَســِجدَ لَِخــوالنَ، يَعنِــي ِبداِريّــا، ومــا أعلَمُــهُ أعَقــبَ  قــاَل ابــنُ مهَنّــا: »والقاسِــمُ بــنُ هَــزّانَ هُــو الَّ
ِبهــا عَقِبًــا. قــاَل أبُــو ُزرعــَة: والقاسِــمُ بــنُ هَــزّانَ مِــن أصحــاِب الزُّهــِريِّ، وعِــدادُهُ فِيِهــم ».)91( ولَــم تُشِــر 
ــهُ مِــن وفِيّــاتِ العَقــدِ السّــادِِس بَعــدَ املئــةِ اهلِجِريّــةِ األوىل. وال بُــدَّ  املَصــادِرُ لِتاِريــِخ ِوالدَتِــهِ أو وفاتِــهِ، سِــوى أنَّ

بّار الخوالنّي، ص45-44. )81( تاريخ داريّا: عبد الجَّ

بّار الخوالنّي، ص89. تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج40ص33. )82( تاريخ داريّا: عبد الجَّ

)83( الضعفاء الكبير: العقيلي، ج3ص201.

)84( تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص696.

بّار الخوالنّي، ص38. )85( تاريخ داريّا: عبد الجَّ

)86( الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم، ج2ص386. الثِّقات: ابن ِحبّان، ج4ص75.

ين الخطيب الّداراني، ج1ص715. د حسام الّدِ )87( تاريخ داريّا الُكبرى: محمَّ

بّار الخوالنّي، ص46-45. )88( تاريخ داريّا: عبد الجَّ

)89( تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج52ص256، ص258. مختصر تاريخ دمشق البن عساكر: ابن منظور، ج22ص82-81.

)90( تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص723-722.

بّار الخوالنّي، ص92. تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج49ص217. )91( تاريخ داريّا: عبد الجَّ
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مِــنَ اإلشــارةِ إلـَـى أنَّ ِبنــاءَ القاسـِـِم بــن هَــزّان لِمَســِجدِ خَــوالنَ َغــرُ مُقنـِـٍع، وَذلِــكَ لِمــا ورَدَ فِــي بُُطــوِن املَصــادِِر 
عَــن صـَـاةِ أِبــي مُســلٍِم اخَلوالنِــيِّ فِــي مَســِجدِ خَــوالنَ سِــتِّنَ سَــنةٍ. ولَكِــن عَلـَـى األرجـَـِح أنَّ القاسـِـمَ بــنَ هَــزّان 

ــهِ.)92( قــامَ ِبتَجدِيــدِ ِبنائِ
2- فِي الَقرِن الرّاِبع اهلِجِريِّ:

بّاِر اخَلوالنِيُّ؛ أبُو عَلِيّ صاحِبُ كِتاِب )تاِريِخ دارَيّا(: - قاضِي دارَيّا؛ املُحَدِّثُ: عَبدُ اجلَّ
بـّـاِر بــن عَبــدِ اهلِل بــِن مُحَمَّــدِ بــِن عَبــدِ الرَّحِيــِم، ويُقــاُل: عَبــدُ الرَّمَحــِن بــنُ داوُدَ، أبُــو  ومِــن دارَيـّـا عَبــد اجلَّ
عَلِــيٍّ اخَلوالنِــيُّ الدّارانِــيُّ، يُعــرَفُ ِبابــِن مهَنـّـا، لـَـهُ كِتــابُ )تاِريــِخ دارَيـّـا(، رَوى عَــِن احَلسَــِن بــِن حَبيــٍب، ومُحَمَّــدِ 
ــدِ بــِن  ــِن عَلِــيُّ بــنُ مُحمَّ ــو احَلسَ بــِن جَعفــرَ اخَلرائِطِــيِّ، وأمَحــدِ بــِن عُمَــرِ بــِن جَوصــا، وَغرِهِــم، رَوى عَنــهُ أبُ
ــيَ بَــنَ 365- 370هـــ/975 – 980م.)93(  رانــيُّ، ومّتــامُ بــنُ مُحمَّــدٍ، وأبُــو نَصــٍر املُبــارك وغرهــم، تُوُفِّ َطــوقٍ الطَّ

- قاضِي دارَيّا؛ املُحَدِّثُ: هِشامُ بنُ عَبدِ اهلِل بِن هِشاٍم اخَلوالنِيُّ؛ أبُو الوليدِ:
ــاِر  ــدِ اجَلبّ ــي عَب ــِري القاضِ ــن مُعاصِ ــو مِ ــكِ، وهُ ــدِ املَلِ ــِن عَب ــِب ب ــِن حَِبي ــِن ب ــيٍّ احَلسَ ــي عَلِ ــن أِب ــدَّثَ عَ حَ

ــِب الَقضــاءِ.)94( ــي مَنصِ ــزمَ بأســبَقِِهما فِ ــتَطِيعُ اجَل ــن ال نَس ــيِّ، لَكِ اخَلوالنِ
لـُـوا بَــنَ دارَيـّـا  هَــذا وتَُضــمُّ بُُطــونُ الُكتـُـِب وَطيّاتُهــا وبَــنَ أســُطِرها الَكثِــرَ مــن أمســاءِ اخَلوالنيّــن، مِمَّــن تَنَقَّ

دِمَشــقَ وعَــدَدٍ مِــن مُــدُِن الشـّـاِم ال سـِـيَّما حِمــصَ، لَكِــن ال مَجــاَل لِذِكِرهــا فِــي هَــذا البَحــثِ لَِكثرَتِهــا.

- اخلاتِمة:
دارَيّــا هِــيَ أكبَــرُ ُقــرَى الُغوطــةِ اجَلنُوِبيّــةِ، وثانِيــُة ُقــرَى الُغوطــةِ اليَــوم عَلـَـى اإلطــاقِ، وهِــيَ املَعقــُل األوَُّل 

لِليَمَنِيِّــنَ فِــي ُغوطــةِ دِمَشــقَ.
ــي  ــى فِ ــهِ، حَتَّ ــاز في ــم املُمت ــِم، وتفوُّقِِه ــنَ بالعِل ــا الدّارانِيِّ ــُة أهلِه ــةِ عِناي ــذِهِ املَدِين ــةِ هَ ــن أهَمِيّ ــا زادَ مِ ومِمّ
عُصُــوِر االحنِطــاطِ، إذ كانَ لَهُــم ِزيــادةُ فضــٍل عَلَــى َغِرهِــم، وخَــرُ دَلِيــٍل عَلَــى َذلِــكَ مــا أشــارَ إلَيــهِ أحَــدُ 
املُؤرِّخِــنَ حِــنَ مـَـرَّ ِبدارَيـّـا سَــنَة 1101هـــ/1690م، فقــاَل: »وحََضــرَ مِــن أهــِل القريــةِ جَماعــٌة يَحفُظــونَ الُقرآنَ 
العَظِيــمَ، وجَماعــٌة يُطالِعُــونَ فِــي تَفسِــرِهِ لِلجَالـَـنِ، فعَلِمنــا أنَّ هَــذا األمــرَ مِــن إنعــاِم اهلِل تَعالـَـى عَلَيِهــم، حَيــثُ 
جَعـَـَل فِيِهــم دُونَ َغِرهـِـم مِــن أهــِل الُقــرَى فِــي مِثــِل هَــذا الزَّمــاِن، وإاّل فلَعَمــِري َكــم خَــرَجَ مِــن َقريــةِ دارَيّــا مِــن 

ــٍل«.)95( ــٍم عامِ عالِ
ــِل، وربَّمــا أيًضــا  ــا العَلِي ــا، وهَوائِه ــنَ، لِجَمــاِل َطِبيعَتِه ــرُوُق لِلَكثِرِي ــا يَ ــي دارَيّ وكانَ العَيــشُ واالســتِقرارُ فِ
ــكَ  ــوُل َذلِ ــا، إذ يَُق ــي دارَيّ ــهُ العَيــشَ فِ ــرُوُق لَ ــيُّ يَ ــاعِرُ العبّاسِ ــِريُّ الشّ ــذا البُحتُ ــن مَدينــةِ دِمَشــقَ، فهَ لُِقرِبهــا مِ

صَراحــًة:
العَيشُ فِي َليِل دارَيّا إذا بَرَدُوا ... والرّاحُ َنمِزجُها ِباملاءِ مِن بَرَدَى)96(

وذاَق أبُو بَكٍر الصَّنَوبَريُّ َطعمَ العَيِش فِي دارَيّا، فوجده أحلَى مِنَ العَسَِل، وألَذَّ مِن الشَّهدِ، فقاَل:
بّار الخوالنّي، ص89. تاريخ داريّا الُكبرى:  )92( قاَل ابن مَهنّا: »َصلَّى بِنا أَبُو ُمْسِلٍم اْلَخْوالنِيُّ فِي َمْسِجِد َخْوالَن ِستِّيَن َسنَةً ». انظر: تاريخ داريّا: عبد الجَّ

الخطيب الّداراني، ج1ص730-729.
)93( تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج 34ص23-24. معجم البلدان: ياقوت الحموي، ج2ص432. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّدارانّي، ج2ص293.

)94( تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج74ص22. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّدارانّي، ج2ص302.

حلة القُدسيَّة لعبِد الغني النّابلسي.  بّار الخوالنّي، ص9. نقًا عن الّرِ )95( - تاريخ داريّا: عبد الجَّ

)96( تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج2ص396.
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ونِعمَ الدّارُ دارَيّا، ففِيها ... حَال)97( لِيَ العَيشُ حَّتى صارَ أريا)98(
تِــي  واليَــوم الدّاخِــُل إلَــى دارَيّــا دِمَشــقَ، مِمَّــن سَــَكنَ وعــاشَ فِيهــا أو زارَهــا َقبــَل األحــداثِ األخِــرةِ الَّ
تَعَرََّضــت لَهــا، أو َقــرَأ عَــن تاِرخِيهــا فِــي العَصــِر العَرَِبــيِّ اإلســامِيِّ، ال يَســتَطِيعُ إاّل أن يَشــعُرَ ِباحُلرقــةِ 
ــِر مَســاحاتٍ  ــي البُنيــاِن واألبنــاءِ واألخــاقِ، إضافــًة لِتَصَحُّ ــن دَمــاٍر فِ ــا مِ ــهِ حالُه ــت إلَي ــى مــا آلَ واحَلســرةِ إلَ
واسِــعةٍ مِــن أرضِهــا، وَذلِــكَ ُكلّــهُ نَتِيجــَة اضطِــراِر أهلِهــا لِلُخــرُوِج مِنهــا لِسَــنَواتٍ عِــدّةٍ لِلنَّجــاةِ ِبأرواحِِهــم 
ــا، وهــذا أدَّى  ــةِ أهــِل دارَيّ ــن ِبيئ ــرًا عَ ــفُ َكثِ ــاتٍ تَختَلِ ــي ِبيئ ــا فِ ــن أبنائِه ــدِ مِ ــِل اجَلدِي ــِرهِم، فنَشــأ اجِلي وأُسَ
اِلختِــافٍ َكِبــرٍ فِــي طِباعِهــم واهتِماماتِِهــم، فانصَرَُفــوا عَــن عُلـُـوِم الدِّيــِن مِــن ُقــرآٍن وتَفسِــرٍ وحَدِيــثٍ. لَِذلـِـكَ 
ــرُوِريِّ ِجــدًّا اســتِنهاضُ هِمـَـِم أهلِهــا، وشَــدُّ عَزائِمِِهــم لِلعـَـودةِ ِبدارَيـّـا دِمَشــقَ إىل سِــرَتِها األوُلَى،  أصبـَـحَ مِــنَ الضَّ

ــوريّة احَلِبيبــة.  ــاءِ سُ ــي إعــادةِ ِبن ــاً فِ ــَغَل دَورًا فاعِ لِتَش

مصادِرُ البَحثِ ومَراِجعُهُ
   - املَصادِر:

ــدَ،  ــن مَعب ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ــن أمحــد ب ــان ب ــن حب ــان: حممــد ب ــن حب ــح اب ــب صحي - اإلحســان يف تقري
التميمــي، أبــو حــامت، الدارمــي، البُســي )ت354هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: شــعيب 

بــروت، مؤسســة الرســالة، ط1، 1988م. األرنــؤوط، 
- اإلشــارات إىل معرفــة الزيــارات: علــي بــن أبــي بكــر بــن علــي اهلــروي، أبــو احلســن )ت611هــــ(، القاهــرة، 

مكتبــة الثقافــة الدينيــة، ط1، 1423هـــ.
- اإلصابــة يف متييــز الصحابــة: ابــن حَجـَـر أمحــد بــن علــي )ت852هــــ(، حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود 

وعلــي حممــد معــوض، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1415هـــ.
- اإلنبــاه علــى قبائــل الــرواة: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري 

القرطــي )ت463هــــ(، حتقيــق: إبراهيــم األبيــاري، بــروت، دار الكتــاب العربــي، ط1، 1985م.
- أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة: أبــو احلســن علــيّ بــن أبــي الكــرم، عــزّ الدِّيــن بــن األثــر )ت630هـــ(، 
ــة، ط1، 1994م. ــب العلمي ــروت، دار الكت ــد املوجــود، ب ــي حممــد معــوض، وعــادل أمحــد عب ــق: عل حتقي
- األنســاب: عبــد الكريــم بــن حممــد بــن منصــور التميمي الســمعاني املــروزي، أبو ســعد )ت562هــ(، حتقيق: 
عبــد الرمحــن بــن حييــى املعلمــي اليمانــي وغــره، حيــدر آبــاد، جملــس دائــرة املعــارف العثمانيــة، ط1، 

1962م.
- االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم 

ــي حممــد البجــاوي، بــروت، دار اجليــل، ط1، 1992م. ــق: عل النمــري القرطــي )ت463هــــ(، حتقي
- البدايــة والنهايــة: أبــو الفــداء إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــر القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي )ت774هــــ(، 

حتقيــق: علــي شــري، د.م، دار إحيــاء الــرتاث العربــي، ط1، 1988م.

)97( وردْت عند ابن عساكر )َصفا(.

)98( تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج2ص396.



العدد الثالث - متوز - 462022

- البلدانيـّـات: مشــس الديــن أبــو اخلــر حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد الســخاوي )ت902هــــ(، حتقيــق: 
حســام بــن حممَّــد القّطــان، السُّــعوديّة، دار العطــاء، ط1، 2001م.

- تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: حممّــد بــن حممّــد بــن عبــد الــرّزاق احلســيي، الزَّبيــدي )ت1205هــــ(، 
حتقيــق: جمموعــة مــن احملققــن، د.م، دار اهلدايــة، د.ت.

- تاريــخ دمشــق: أبــو القاســم علــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل، املعــروف بابــن عســاكر )ت571هــــ(، حتقيــق: 
عمــرو بــن غرامــة العمــروي، د.م، دار الفكــر، 1995م.

- تاريــخ الطــري = تاريــخ الرســل وامللــوك: حممــد بــن جريــر الطــري )ت310هــــ(، بــروت، دار الــرتاث، ط2، 
عــام 1387هـ. 

بّــار بــن عبــد اهلل بــن حممَّــد بــن عبــد الرَّحيــم بــن داود اخلوالنِــيُّ الدّارانــيُّ،  - تاريــخ داريّــا: أبــو علــيٍّ عبــد اجلَّ
املعــروف بابــن مهنـّـا )ت370هــــ(، بعناية: ســعيد األفغاني، دمشــق، مطبعــة التَّرقي، 1950م.

- تَبلِيــُغ البُشــرَى بأحاديــثِ داريّــا الُكــرَى: مشــس الدِّيــن، حممَّــد بــن علــيّ بــن طولــون الدِّمشــقيّ )ت953هــــ(، 
حتقيــق: حســن عبــد اللطيــف الطائــي، الكويــت، دار النــوادر، ط1، 2008م. 

هــيُّ )ت748هــــ(، بــروت، دار  - تذكــرة احُلّفــاظ: مشــسُ الدِّيــن حممَّــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قاميــاز الذَّ
الكتــب العلميـّـة، ط1، 1998م.

ــل  ــيِّ املســعوديّ )ت346هــــ(، تصحيــح: عبــد اهلل إمساعي ــن عل ــن احلســن ب ــيُّ ب ــه واإلشــراف: عل نبي - التَّ
الصّــاوي، القاهــرة، دار الصّــاوي، د.ت.

ــزِّيُّ )ت742هــــ(،  ــيُّ امل ــن يوســف، الكل ــد الرَّمحــن ب ــن عب ــال يف أمســاء الرِّجــال: يوســفُ ب ــب الكم - هتذي
حتقيــق: بشّــار عــوّاد معــروف، بــروت، مؤسَّســة الرِّســالة، ط1، 1980م، ج6ص18. 

- هتذيــب التَّهذيــب: ابــن حَجـَـر، أمحــد بــن علــيُّ )ت852هــــ(، اهلنــد، مطبعــة دائــرة املعــارف النِّظاميـّـة، ط1، 
1326هـ.

- توضيــح املشــتبه يف ضبــط أمســاء الــرُّواة وأنســاهبم وألقاهبــم وكناهــم: حممَّــد بــن عبــد اهلل مشــس الدِّيــن، 
الشَّــهر بابــن ناصــر الدِّيــن )ت842هــــ(، حتقيــق: حممَّــد نعيــم العرقسوســي، بروت، مؤسَّســة الرِّســالة، 

ط1، 1993م.
- تقويــم البلــدان: أبــو الفــداء عمــاد الدِّيــن إمساعيــل بــن علــيّ، املَلــكُ املُؤَيَّــد، )ت732هــــ(، بــروت، دار صــادر، 

د.ت.
- هتذيــب األمســاء واللُّغــات: حميــي الدِّيــن حييــى بــن شــرف النَّــووي )ت676هــــ(، بــروت، دار الكتــب العلميّة، 

د.ت.
- الثقــات: حممــد بــن حبــان، أبــو حــامت، البُســي )ت354هــــ(، طبــع بإعانــة: وزارة املعــارف للحكومــة العاليــة 
اهلنديــة، مراقبــة: حممــد عبــد املعيــد خــان مديــر دائــرة املعــارف العثمانيــة، الناشــر: دائــرة املعــارف 

العثمانيــة حبيــدر آبــاد الدكــن، ط1،1973م.
- اجلــرح والتَّعديــل: عبــد الرَّمحــن بــن حممَّــد الــرّازي بــن أبــي حــامت )ت327هــــ(، بــروت، دار إحيــاء الــرتاث 

العربــي، ط1، 1952م.
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- مجهــرة أنســاب العــرب: علــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلســي )ت456هـــ(، حتقيــق: جلنــة مــن 
ــة، ط1، 1983م. ــب العلمي ــروت، دار الكت العلمــاء، ب

- اخلــراج وصناعــة الكتابــة: قدامــة بــن جعفــر بــن قدامــة )ت337هــــ(، بغــداد، دار الرَّشــيد للنَّشــر، ط1، 
1981م.

ــق: عبــد  ــن عمــر البغــدادي )ت1093هــــ(، حتقي ــد القــادر ب ــاب لســان العــرب: عب ــبُّ لب ــة األدب ول - خزان
السَّــام هــارون، القاهــرة، مكتبــة اخلاجنــي، ط4، 1997م.

- خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عشــر: حممَّــد أمــن بــن فضــل اهلل بــن حمــبِّ الدِّيــن بــن حممَّــد 
املُحِبِّــي )ت1111هــــ(، بــروت، دار صــادر، د.ت.

- الــدّارس يف تاريــخ املــدارس: عبــد القــادر بــن حممَّــد النُّعَيمــي )ت927هــــ(، حتقيــق: إبراهيــم مشــس الدين، 
بــروت، دار الكتــب العلميـّـة، ط1، 1990م.

- رحلــة ابــن بطوطــة )حتفــة النظــار يف غرائــب األمصــار وعجائــب األســفار(: حممَّــد بــن عبــد اهلل اللَّواتــي 
نجــيّ )ت779هـــ(، د.م، دار الشــرق العربــي، د.ت. الطَّ

- رحلــة ابــن جبــر: ابــن جبــر، حممــد بــن أمحــد بــن جبــر الكنانــي األندلســي، أبــو احلســن )ت614هــــ(، 
ــة اهلــال، د.ت. ــروت، دار ومكتب ب

ــا: عبــد الرَّمحــن بــن علــي بــن عبــد الرَّمحــن بــن علــي أفنــدي العِمــادي  ــا فيمــن دُفــن بداريّ - الرَّوضــة الرَّيّ
)ت1223هــــ(، حتقيــق: عبــده علــي األشــعث، دمشــق، دار املأمــون للــرتاث، ط1، 1988م.

هــي )ت748هــــ(، حتقيــق:  - ســر أعــام النُّبــاء: مشــس الدِّيــن حممَّــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قاميــاز الذَّ
قــن، بإشــراف: شــعيب األرنــاؤوط، بــروت، مؤسســة الرســالة، ط3، 1985م. جمموعــةٍ مــن املُحقِّ

- صُبــح األعشــى يف صِناعــة اإلنشــاء: أمحــد بــن علــيّ بــن أمحــد القلقشــنديّ )ت821هــــ(، بــروت، دار الكتب 
العلمية، د.ت.

عفــاء الكبــر: حمَّمــد بــن عمــرو بــن موســى بــن مّحــاد العُقيلــيُّ )ت322هــــ(، حتقيــق: عبــد املعطــي أمــن  - الضُّ
قلعجــي، بــروت، دار الكتــب العلميـّـة، ط1، 1984م.

- ضعيــف اجلامــع الصَّغــر وزيادتــه: حممَّــد ناصــر الدِّيــن األلبانــيّ )ت1420هــــ(، أشــرف علــى طبعــه: زهــر 
الشـّـاويش، د.م، املكتــب اإلســاميّ، د.ت.

ــد عبــد  ــد بــن ســعد بــن مَنِيــع، املعــروف بابــن ســعد )ت230هــــ(، حتقيــق: حممَّ بقــات الكــرى: حممَّ - الطَّ
القــادر عطــا، بــروت، دار الكتــب العلميّــة، ط1، 1990م.

- فــوات الوفيـّـات: حممَّــد بــن شــاكِر الُكتـُـيُّ )ت764هـــ(، حتقيــق: إحســان عبــاس، بــروت، دار صــادر، ط1، 
.1973

ــيَ فِــي الرُّبــِع األخــرِ مِــنَ القــرِن الّثانــي اهلِجــريِّ(، تصحيــح:  - فتــوح الشّــام: مُحَمَّــدُ بــنُ عَبــدِ اللَّــهِ األزدِيُّ )تُوفِّ
وليـَـم ناســوليس اإليرلنــدي، كلكتة، بتســت مشــن، 1854م.

ــاُذري )ت279هــــ(، بــروت، دار ومكتبــة اهلــال،  - فتــوح البلــدان: أمحــد بــن حييــى بــن جابــر بــن داود البَ
1988م.
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- فتــح البــاب يف الكنــى واأللقــاب: حممــد بــن إســحاق بــن حممــد بــن حييــى بــن مَنــدَه )ت395هــــ(، حتقيــق: 
أبــو قتيبــة نظــر حممــد الفاريابــي، الريــاض، مكتبــة الكوثــر، ط1، 1996م.

- الكامــل يف الّتاريــخ: أبــو احلســن، علــيُّ بــن أبــي الكــرم، عــزّ الدِّيــن بــن األثــر )ت630هــــ(، حتقيــق: عمــر 
عبــد الســام التدمــري، بــروت، دار الكتــاب العربــي، ط1، 1997م.

ــهر باملتَّقــي اهلِنــديِّ  ــال يف ســنن األقــوال واألفعــال: عــاء الدَّيــن، علــيُّ بــن حســام الدِّيــن، الشَّ - كنــز العمّ
ــقا، بــروت، مؤسَّســة الرِّســالة، ط5، 1981م. )ت975هــــ(، حتقيــق: بكــري حيّانــي، وصفــوة السَّ

- لــبُّ اللُّبــاب يف حتريــر األنســاب: عبــد الرَّمحــن بــن أبــي بكــر، جَــال الدِّيــن السُّــيوطيّ )ت911هــــ(، بــروت، 
دار صــادر، د.ت.

- لسان العرب: حممَّد بن مكرم، مجال الدِّين ابن منظور )ت711هــ(، بروت، دار صادر، ط3، 1414هـ.
- اللُّبــاب يف هتذيــب األنســاب: أبــو احلســن، علــيُّ بــن أبــي الكــرم، عــزّ الدِّيــن بــن األثــر )ت630هـــ(، بــروت، 

دار صــادر، د.ت.
ــد بــن حبيــب، أبــو جعفــر البغــداديُّ )ت245هــــ(، حتقيــق: إيلــزة ليخــن شــتيرت، بــروت، دار  - احملــر: حممَّ

ــدة، د.ت. اآلفــاق اجلدي
ــد اجلــوزيّ  - املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم: مجــال الدِّيــن أبــو الفــرج، عبــد الرَّمحــن بــن علــيّ بــن حممَّ
ــروت، دار الكتــب  )ت597هــــ(، حتقيــق: حممَّــد عبــد القــادر عطــا، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ب

العلميــة، ط1، 1992م.
- املختصــر يف أخبــار البشــر: أبــو الفــداء، عمــاد الدِّيــن إمساعيــل بــن علــيّ، املَلــكُ املُؤَيَّــد )ت732هــــ(، مصــر، 

املطبعة احلســينية، ط1، د.ت.
ــو ظــي،  ــيّ بــن أمحــد القلقشــنديّ )ت821هــــ(، أب - مســالك األبصــار يف ممالــك األمصــار: أمحــد بــن عل

اجملمــع الثقــايف، ط1، 1423هـــ.
رانــيّ )ت360هــــ(، حتقيــق: محــدي بــن عبــد اجمليــد  - املعجــم الكبــر: ســليمان بــن أمحــد، أبــو القاســم الطَّ

السَّــلفي، القاهــرة، مكتبــة ابــن تيميــة، ط2، د.ت.
- معجم البلدان: ياقوت بن عبد اهلل احلمويُّ )ت626هـ(، بروت، دار صادر، ط2، 1995م.

ــن يوســف  ــيّ )ت430هــــ(، حتقيــق: عــادل ب ــن عبــد اهلل األصبهان ــم، أمحــد ب ــو نعي ــة: أب - معرفــة الصحاب
العــزازي، الريــاض، دار الوطــن، ط1، 1998م.

ــاع علــى أمســاء األمكنــة والبقــاع: عبــد املؤمــن بــن عبــد احَلــق، )ت739هـــ(، بــروت، دار  - مراصــد االطِّ
اجليــل، ط1، 1412هـــ.

- خمتصــر تاريــخ دمشــق البــن عســاكر: حممَّــد بــن مكــرم، مجــال الدِّيــن بــن منظــور )ت711هــــ(، حتقيــق: 
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ــد مطيــع، دمشــق، دار الفكــر، ط1، 1984م. ــاس، ريــاض عبــد احلميــد مــراد، حممَّ ــة النَّحّ روحيّ
- مفاكهــة اخلِــاّن يف حــوادث الزَّمــان: مشــس الدِّيــن، حممَّــد بــن علــيّ بــن طولــون الدِّمشــقيّ )ت953هــــ(، 

ــة، ط1، 1998م. بــروت، دار الكتــب العلميّ
- نســب معــد واليمــن الكبــر: هشــام بــن حممَّــد بــن السّــائب الكلــيّ )ت204هــــ(، حتقيــق: ناجــي حســن، د.م، 

عــامل الكتــب، ط1، 1988.
- هنايــة األرب يف معرفــة أنســاب العــرب: أمحــد بــن علــيّ بــن أمحــد القلقشــنديّ )ت821هــــ(، حتقيــق: 

إبراهيــم األبيــاري، بــروت، دار الكتــاب اللُّبنانــيّ، ط2، 1980م.
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