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 اإلْداء

 
إىل يٍ كاٌ خري عٌٕ يل يف زدهرً ْرِ، إىل انكرف ٔانسُد اندائى، إىل يٍ غسض ترزج دة انعهى 

 ٔاملعسفح فٍُا، إىل ٔاندي انغايل

 زٔدٓا يعً تكم خطٕج يف دٍاذً دإىل يٍ كاَ

 انطاْسج " آيُح" ٔاندذًإىل زٔح 

 انرً  حتازب انكٌٕ يف سثٍهُا، إىل انرً ال ذُساًَ تدعائٓا إىل

 انغانٍح " سٓى" أيًإىل 

 إىل  يٍ ْى قطعح يٍ انقهة، أخٕاًَ ٔأخٕاذً

 إىل انظدٌقح انظدٔقح فك اهلل اسسْا "إسساء اليف" ٔمجٍع طدٌقاذً انغانٍاخ

 ٔأٔاًل ٔأخريًا  إىل انٕطٍ انري  ال ميم يٍ ادرٕائُا

 انعصٌصجإىل فهسطني 

 

 آالء يُاطسج                                                                                                



 ب
 

 انشكس ٔانرقدٌس
أقدز ٔأشكس اندكرٕز شٕكد زيضاٌ دجّح عهى إشسافّ عهى ْرِ انسسانح، فئًَُ أعرتف تفضهّ   

يل أثُاء كراترً انسسانح، فقد كاٌ ٌشجعًُ ٔحيفصًَ عهى انرقدو زغى ٔجٕٓدِ ٔأقدز انثقح ٔاملساَدج انرً قديٓا 
 كم انظسٔف انرً يسزخ تٓا أثُاء كراترً هلرِ انسسانح.

اندكرٕز حمًد انعاليً يُاقشًا داخهًٍا، ٔاندكرٕز حمًد اخلطٍة يُاقشًا خازجٍا كًا أقدز ٔأشكس  جلُح املُاقشح    
 كرنك تانشكس اجلصٌم ألساذرذً األجالء يف قسى انرازٌخ يف جايعح اخلهٍم ٔأذٕجّ، نركسيٓا ملُاقشح ْرِ انسسانح

كًا ٔأشكس شيالء اندزاسح عهى يا قديِٕ يٍ َظخ ٔيساعدج، ٔشكس خاص نهظدٌقح انٕفٍح انغانٍح خهٕد   
 املالح  نٕقٕفٓا يعً يف أشد انظسٔف طعٕتح.

تانركس األسراذج آالء عاتد، . فهٓؤالء مجٍعًا  كًا ٔأشكس كم يٍ ساْى يف ذدقٍق ٔذُسٍق ْرِ انسسانح ٔأخض  
 أجصل انشكس ٔعظٍى انرقدٌس ٔااليرُاٌ

 

 انثادثح                                                                                                      

 آالء يُاطسج                                                                                                     
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 قائسة االخترارات

 

 تاريخ الػفاة ت

 دكف تاريخ نذخ ت.د

 دكف دار نذخ ف.د

 دكف مكاف نذخ ـ.د

 دفتخ تحخيخ لػاء القجس دفتخ

 سجل محاكع القجس الذخعية سجل

 قدع ؽ

 جدء ج

 كيمػ غخاـ كغع

 كيمػ متخ كع

 كيمػ متخ مخبع ٕكع

 متخ مخبع ٕـ

 ميالدي ـ

 ىجخي  ىػ
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 َمْدَخد )فيخس( السحتػيات

 الرفحة العشػان
 أ  اإلىجاء 

 ب الذكخ كالتقجيخ
 ج قائسة االخترارات

 د السحتػيات( فيخس)َمْدَخد 
 ي ممخز الخسالة بالمغة العخبية

 ؿ السقجمة
 الفرل األول

 وخرائريا في فمدصيغ دوافع عسارة السساليظ

 ٕ دوافع العسارة السسمػكية أواًل:  
 ٗ الجافع الجيشي -
 ٛ الجافع الدياسي -
 ٜ الجافع االجتساعي -
 ٘ٔ الجافع االقترادي -

 ٙٔ الجافع الثقافي -

 ٕٓ .ئز العسارة السسمػكية في فمدصيغخراثانيًا:  
  



 ه
 

 الفرل الثاني     
العسارة في فمدصيغ في عيج الدمصان الطاىخ بيبخس                                                       

 (مٕٚٚٔ-ٕٓٙٔ/ ىـ ٙٚٙ-ٛ٘ٙ)
 

 ٕٖ (مٕٚٚٔ-ٕٓٙٔ/ ىـٙٚٙ -ٛ٘ٙ) عسارة الطاىخ بيبخس: أوالً 
 ٖٖ السداجج -
 ٖٗ السدجج األقرى -ٔ
 ٖ٘ تججيج قبة الدمدمة كزخخفتيا -ٕ
 ٖ٘ السدجج اإلبخاىيسي -ٖ
 ٖٚ الجػامع في صفج -ٗ
 ٜٖ تججيج بشاء الجامع األبيس -٘
 ٓٗ عسارة الجامع الكبيخ في المج -ٙ

 ٔٗ الخانات -
 ٖٗ خاف الطاىخ في القجس -ٔ

 ٙٗ الدوايا -
 ٚٗ زاكية الذيخ خزخ في الخميل -ٔ
 ٚٗ زاكية الذيخ خزخ في القجس -ٕ

 ٛٗ السكتبات -
 ٜٗ القالع -
 ٕ٘ الحرػن  عسارة -
 ٗ٘ السقامات والسذاىج  -
 ٘٘ "عميو الدالـ"مقاـ الشبي مػسى  -ٔ
 ٜ٘ "عيغ جالػت"عسارة مذيج الشرخ  -ٕ

 ٓٙ :بشاء الجدػر والسسخات  -
 ٔٙ جدخ الجامية -ٔ



 و
 

 ٕٙ جدخ جشجاس -ٕ
 ٗٙ :عسارة األمخاء: ثانياً 
 ٗٙ رباط البريخ -أ
 ٘ٙ ساف الفارسيمدجج كمدار سم -ب

 ٙٙ (:الرػفييغ)عسارة رجال الجيغ : ثالثاً 
 ٙٙ مدجج الداكية األحسجية -أ
 ٚٙ مدجج كضخيح الياس بغ خزخ -ب
 ٚٙ مدار الذيخ عجميغ -ج

 الفرل الثالث                                   

 -ٜٕٚٔ/ ىـ ٖٜٙ -ٚٛٙ) خميل قالوون وابشو األشخف العسارة في فتخة سمصشة سيف الجيغ 

 (مٖٜٕٔ

-ٜٕٚٔ/ ىـٜٛٙ-ٛٚٙ) عسارة سيف الجيغ قالوون : أوالً 
ٕٜٔٓ.) 

ٚٔ 

 ٕٚ السداجج (ٔ
 ٕٚ (القمشجري السشرػري )السدجج  -
 ٖٚ تججيج السدجج اإلبخاىيسي -
 ٗٚ مدجج الخزخا -
 ٙٚ السدجج السعمق -
 ٚٚ الخبط (ٕ
 ٚٚ رباط السشرػري  -
  ٜٚ الدوايا (ٖ
 ٜٚ ءبكاالزاكية كمدجج عمي  -
 ٔٛ الداكية الكبكية -
 ٕٛ البخك السائية (ٗ
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 ٕٛ بخكة الدمصاف -
 ٖٛ الحسامات والبيسارستان (٘
 ٖٛ حساـ الخميل -
 ٖٛ بيسارستاف السشرػري في الخميل -
-ٜٕٓٔىػ/ ٖٜٙ-ٜٛٙ)عسارة األشخؼ خميل بغ قالككف ثانيًا: 
 ـ(ٖٜٕٔ

ٛ٘ 

 ٙٛ الخبط -
 ٙٛ رباط كخد -

 الفرل الخابع
 (مٖٔٗٔ -ٖٜٕٔ/ ىـ ٔٗٚ -ٖٜٙ)العسارة في الفتخة 

 ٜٗ (مٜٕٛٔ-ٜٕٗٔ/ ىـ ٜٛٙ-ٜٗٙ)  الفتخةالعسارة في أواًل: 

/ ىـٜٛٙ-ٜٗٙ) الدمصان السمظ العادل كتبغا السشرػري  عسارة
 (مٜٕٛٔ -ٜٕٗٔ

ٜٗ 

 ٜ٘ السجرسة الجكادارية
-ٜٕٙٔ/ ىـٜٛٙ-ٜٙٙ) عسار الدمصان حدام الجيغ الجيغ

 (مٜٕٛٔ
ٜٙ 

 ٜٙ تججيج محخاب داكد -
 ٜٚ مئحنة باب الغػانسة -

-ٕ٘ٛٔىػ/ ٔٗٚ-ٛٗٙ) عسارة الشاصخ دمحم بغ قالوون ثانيًا: 
 ـ(ٖٔٗٔ

ٜٛ 

 ٜٛ السداججأواًل: 
 ٜٛ ى كتعسيخهتججيج السدجج األقر -
 ٓٓٔ البػائظ -
 ٔٓٔ إعسار األركقة -
 ٖٓٔ أبػاب السدجج األقرى -



 ح
 

 ٘ٓٔ مدجج القمعة -
 ٙٓٔ السدجج اإلبخاىيسي تعسيخ -
 ٛٓٔ تججيج الجامع األبيس -

 ٜٓٔ الحساماتثانيًا: 
 ٜٓٔ حساـ الجرج -

 ٓٔٔ في عيج الشاصخ دمحم بغ قالوون  عسارةثالثًا: ال
 ٓٔٔ السداججأواًل:  

 ٓٔٔ ى كتججيجىاإعسار مآذف السدجج األقر
 ٔٔٔ مدجج الجاكلي في الخميل
 ٗٔٔ مدجج الجاكلي في غدة

 ٘ٔٔ السدجج العسخي في غدة تػسيع
 ٘ٔٔ السجارسثانيًا:  

 ٘ٔٔ السجرسة التشكدية
 ٛٔٔ السجرسة الػجييية
 ٜٔٔ السجرسة الدالمية
 ٕٓٔ السجرسة الجالقية
 ٕٓٔ السجرسة الجاكلية
 ٕٔٔ السجرسة الكخيسية
 ٕٕٔ السجرسة األميشية
 ٖٕٔ السجرسة السمكية

 ٕ٘ٔ الخػانقثالثًا:  
 ٕ٘ٔ الجكادارية الخانقاه

 ٕٙٔ الخانقاه الفخخية
 ٕٚٔ الدوايارابعًا:  

 ٕٚٔ زاكية السغاربة
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 ٕٛٔ زاكية األحسجية
 ٜٕٔ زاكية أبي مجيغ الغػث

 ٜٕٔ الخباطخامدًا:  
 ٜٕٔ رباط كخد
 ٖٓٔ رباط الشدائي

 ٖٔٔ البيسارستانسادسًا:  
 ٖٔٔ الشاصخي في غدة بيسارستاف

 ٕٖٔ بيسارستاف نابمذ
 ٕٖٔ األسػاقسابعًا:  

 ٕٖٔ سػؽ القصانيغ
 ٖٖٔ الحساماتثامشًا:  

 ٖٖٔ حساـ الخميل
 ٖٗٔ حساـ الذفا
 ٖ٘ٔ حساـ العيغ

 ٖ٘ٔ قشػات السياه والقشاشختاسعًا:  
 ٖ٘ٔ قشاة الدبيل /قشػات السياه في الخميل 

 ٖٚٔ بخكة القدازيغ
 ٖٛٔ قشاشخ أرسػؼ

 ٖٛٔ الخاناتعاشخًا:  
 ٖٛٔ تشكدخاف  

 ٓٗٔ الخاتسة
 ٕٗٔ السالحق

 ٓٙٔ قائسة السرادر كالسخاجع
 ٖٛٔ ممخز بالمغة اإلنجميدية

 



 ي
 

 السمخز                                        

- ٛ٘ٙ)العسارة السسمػكية في فمدصيغ تكسغ أىسية ىحه الجراسة، كالتي جاءت بعشػاف   

سسمػكي في فمدصيغ الحي في تدميصيا الزػء عمى الشذاط العسخاني ال ـ (ٖٓٗٔ- ٕٓٙٔ/ ىػٔٗٚ

أرض  عمىخ العسخاني الحي تخكو السساليظ األثلسعخفة كػنيا أداة  كاف ييجؼ خجمة أىميا كزكارىا،

عسارة السجف الفمدصيشية . تبخىغ عمى اىتساـ السساليظ في  فمدصيغ في جسيع نػاحي الحياة، كالتي

بشاء السؤسدات كاألماكغ الجيشية، كمارسػا نذاشًا اقتراديًا كتجاريًا جيجًا، فازدىخت فاىتع السساليظ ب

التجارة داخل السجف الفمدصيشية، كمع األقصار السجاكرة ليا، كقج ساىست البشية التحتية التي أسديا 

صخقات لالسساليظ في ىحا االزدىار مثل بشاء الجدػر، كرصف الصخؽ، كبشاء الخانات عمى الجركب كا

 ، لخجمة القػافل التجارية لمسدافخيغ.داخل السجف كخارجيا

اتدست السجف الفمدصيشية في العرخ السسمػكي بدسات السجف العخبية اإلسالمية السجاكرة مغ   

ليسيدىا  مع االحتفاظ بخرػصيتياحيث استخجاـ نفذ عشاصخ البشاء كالتكػيشات السعسارية، مع بقاء 

 .يال عغ باقي الجكؿ السجاكرة

ما تداؿ  السجف الفمدصيشية كزخارؼ فيتخؾ السساليظ في فمدصيغ إرثًا حزاريًا كأبشية، كنقػشًا   

التتار شاىجة عمى كجػدىع ليػمشا الحاضخ، مسا يجؿ ذلظ عمى عطسة ىحه الجكلة التي كقفت في كجو 

 .غ كاستأصمت شأنيعيكالرميبي

أىع دكافع  الفرل األكؿ تشاكؿ ،فرػؿ أربعةكلتحقق الجراسة أىجافيا البحثية؛ تع تقديسيا   

لجراسة عسارة فمدصيغ في الفرل الثاني ُخِرز  ،كخرائريا في فمدصيغ العسارة لمسساليظ البحخية

ت السعسارية التي آاكؿ أىع السشذـ(، فتشٕٚٚٔ-ٕٓٙٔىػ/ٙٚٙ-ٛ٘ٙعيج الدمصاف الطاىخ بيبخس )

كرجاؿ ديغ في عيج ىحا  أمخاءقبل تي بشيت مغ بشاىا الدمصاف ضاىخ بيبخس، كمغ ثع تصخقت لتمظ ال



 ك
 

 -ٜٕٚٔىػ / ٖٜٙ -ٚٛٙعغ العسارة السسمػكية في فمدصيغ )  الفرل الثالث تحجث، ك الدمصاف

شخؼ خميل، كعخضشا في ىحا ـ( كىي الفتخة التي حكع فييا سيف الجيغ قالككف كابشو األٖٜٕٔ

 الفرلعخض ، ك ألمخاء خالؿ فتخة حكسيعمغ قبل اىع العسارة التي بشػىا أك تع بشائيا أل الفرل

ـ(، ىي الفتخة التي حكع ٖٓٗٔ-ٖٜٕٔىػ/ ٔٗٚ-ٖٜٙتخة ما بيغ ) العسارة في فمدصيغ في الف الخابع

 فييا الدمصاف الشاصخ دمحم بغ قالككف كأكضحشا فيو العسارة التي بشيت في ىحه الفتخة.
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 السقجمة

 أىسية البحث ومشيج الجراسة:  (ٔ

صمى هللا  -بسم ميحرلا نمحرلا هللا كالرالة كالدالـ عمى أشخؼ الخمق كالسخسميغ، سيجنا دمحم  

 كعمى آلو كصحبو كمغ تبعيع بإحداف إلى يـػ الجيغ. -عميو كسمع

تتستع فمدصيغ بسكانة رفيعة عشج السدمسيغ ، كذلظ لسكانتيا الجيشية، كالحزارية، كالتاريخية؛   

مجيشة القجس خاصة اىتساـ السدمسيغ مشح أف ُفِتحت في عيج الخميفة عسخ فقج احتمت فمدصيغ عامة ك 

ـ(، ككاف ىحا االىتساـ مغ قبل الدالشيغ السساليظ خالؿ حكسيع ٖٙٙىػ/ ٘ٔبغ الخصاب )

لفمدصيغ؛ فشذصت الحياة بسختمف مشاحييا، كازدىخت حزارتيا، حتى أصبحت رمدًا يعبخ عغ األمة 

 اإلسالمية كحزارتيا.

، ـ (ٖٓٗٔ- ٕٓٙٔىػ / ٔٗٚ- ٛ٘ٙالعسارة السسمػكية في فمدصيغ )تتشاكؿ ىػحه الجراسػة   

حكع فييا عجد مغ الدالشيغ ىحه الفتخة مغ أزىى الفتخات التاريخية، إذ تعاقب عمى ال جحيث تع

، كالطاىخ بيبخس، كالسشرػر سيف الجيغ قالككف كذريتو مغ بعجه، كقج شيجت فمدصيغ في العطاـ

يع الكثيخ مغ االزدىار العسخاني كالثقافي، كقامػا ببشاء عسارة متشػعة كانت تيجؼ إلى تػفيخ فتخة حكس

 .ه العسارة شاىًجا عمى تمظ الفتخةمتصمبات الحياة اليػمية كتحديغ أكضاعيع كمعيذتيع. كما تداؿ ىح

انربت جيػد الدالشيغ السساليظ األكائل عمى قزايا تحخيخ فمدصيغ مغ قبزة الغدكيغ   

بقزايا العسخاف، فاىتع كل مغ  كاالىتساـالسغػلي كالرميبي، كتخسيخ اليػية العخبية اإلسالمية فييا، 

خ شجخة الجر كعد الجيغ ايبظ عمى قزايا ذات صمة بتخسيخ الجكلة كتثبيت حجكدىا كحسايتيا، كانتر

. ككاف الدمصاف ـ(ٕٓٙٔىػ/ ٛ٘ٙة عيغ جالػت عاـ ) الدمصاف السطفخ قصد عمى السغػؿ في معخك



 م
 

الطاىخ ببيخس ىػ أكؿ مغ اىتع بالعسارة لتثبيت دعائع الجكلة السسمػكية بعج أف قامت، فأكثخ مغ 

مػكية في ، كحخص عمى تخسيخ العسارة السسة، كالسشذآت التعميسية اإلسالميةإنذاء السؤسدات الثقافي

 السشاشق التي تحت سيصختو كمشيا فمدصيغ.

ككاف لمدمصاف سيف الجيغ قالككف كابشو الدمصاف الشاصخ دمحم بغ قالككف االىتساـ األكبخ   

،  كبحلظ بعج كفاة الدمصاف دمحم تػقف نذاط الحخكة العسخانية في ذريتو مدصيغفي البشاء كالعسارة في ف

لو مغ أعساؿ عسخانية لع يكػف كلى، ككل ما قامػا بو في فمدصيغ حتى نياية الجكلة السسمػكية األ

يحه لنياية  ـ( ٖٓٗٔىػ/ ٔٗٚبغ قالككف سشة ) كبالتالي اعتسجت تاريخ كفاة الشاصخ دمحم  آثخ،

 الجراسة.

التي بحثت في ىحا السػضػع، فقج جاءت مكسمة لجراسات الدابقة،  كتأتي ىحه الجراسة  

تغصي تاريخ العسارة في لمعمػمات ىحه الجراسة متشاثخة في بعس الجراسات العامة، كبحلظ جاءت 

 فمدصيغ فتخة الجراسة.

بػصفيا الجراسة األكاديسية األكلى الستخررة في البحث عغ  الجراسةكمغ ىشا تأتي    

ـ (، كتعج ىحه الجراسة ٖٓٗٔ-ـٕٓٙٔىػ / ٔٗٚ-ىػ ٛ٘ٙالعسارة في فمدصيغ في عيج السساليظ )

حمقة البحث كالسعخفة ليحا  كسلتل تالسساليظ في فمدصيغ، كجاء تشاكلتلخسائل عمسية  كساالً ستا

 .لتحميميالجراسة عمى السشيج التاريخ االتدمدل التاريخي كالعسخاني. كقج اعتسجت 

" ُسسّي ، كالثالثشػاَف الفرل " الثانيكعُ .فرػؿ كخاتسة ةكقج جاءت ىحه الجراسة في أربع  

لتعاقب ثالث  ؛الخابع" عشػانو بالفتخة التاريخية الفتخة، بشسا الفرل " كع في ىحهالحي حَ  الدمصافباسع 

"دكافع عسارة السساليظ البحخية كخرائريا  الفرل األولتشاكؿ سالشيغ في الحكع خالؿ ىحه الفتخة، ف

في فمدصيغ "، كفيو عخض ألىع الجكافع التي أدت لالتداع العسخاني السسمػكي في فمدصيغ كالجكافع 



 ن
 

الثقافية، كالجيشية، كالدياسية، كاالجتساعية، كسا كعخض ىحا الفرل الخرائز التي تسيدت بيا 

 العسارة السسمػكية في فمدصيغ.

-ٛ٘ٙالعسارة في فمدصيغ في عيج الدمصاف الطاىخ بيبخس)" الثانيالفرل أما   

 الطاىخ بيبخس. بشيت في عيجعغ أىع السعالع السعسارية التي  يتحجثـ("، ٕٓٙٔ-ٕٚٚٔىػ/ٙٚٙ

ـ(" ٖٜٕٔ -ٜٕٚٔىػ / ٖٜٙ -ٚٛٙالعسارة السسمػكية في فمدصيغ ) " الفرل الثالثكبيغ   

 خميل.سيف الجيغ قالككف كابشو األشخؼ مصشة الدمصاف أىع السعالع السعسارية التي بشيت خالؿ س

-ٖٜٕٔىػ/ ٔٗٚ-ٖٜٙالعسارة في فمدصيغ في الفتخة ما بيغ ) " الفرل الخابعكمغ خالؿ   

ـ(" ، استعخضشا العسارة التي بشاىا الدمصاف الشاصخ دمحم بغ قالككف، كأىع العسائخ التي بشيت ٖٔٗٔ

 القجس خاصة. كخالؿ فتخة حكسو، حيث عخفت ىحه الفتخة بكثخة العسارة في فمدصيغ عامة، 

أىع تػصمت لو الجراسة، كممحق يتزسغ  خالصة ماكانتيت الجراسة بخاتسة تزسشت    

 الرػر كالشقػش لبعس السعالع العسخانية، كقائسة شسمت السرادر كالسخاجع.

 :تحميل ألىع مرادر الجراسةوعخض ( ٕ 

-ٕٚٚٔىػ/ ٔٗٚ -ٛ٘ٙقجمت ىحه الجراسة: العسارة في فمدصيغ في العيج السسمػكي )   

سية التاريخية، كقج جاءت غالبيتيا معاصخة لفتخة الجراسة، ـ(، عمى العجيج مغ السرادر األسأٖٗٔ

أك قخيبة العيج مشيا، حيث شكمت األساس التي قامت عميو. حيث تع االعتساد عمى عجد مغ الػثائق 

في مجيشة القجس  التي ذكخ فييا عغ العسارة الدابقة لحكسيعة العثسانية كدجالت السحكسة الذخعي

 لبعس السرادر األساسية كالسخاجع التي اعتسجنا عمييا في البحث:كفيسا يمي عخض . كالخميل



 س
 

ـ( كىػ مغ أىع السؤرخيغ الحيغ عاصخكا ٕٜٕٔىػ/ٕٜٙمؤلفات محيي الجيغ بغ عبج الطاىخ )ت -

الجدء األكبخ مغ الجراسة، فكاف كاتبًا  لإلنذاء في عيج الدمصاف األشخؼ خميل، كتػفي في عيجه، 

الدمصاف الطاىخ بيبخس،  الحي تحجث فيو عغ حياة خة السمظ الطاىخ"في سي " الخوض الداىخفكتابو 

ىحا الكتاب عمى أىع أعساؿ الدمصاف الطاىخ في بالد الذاـ كمرخ، حيث ركد عمى  كاعسالو كركد

 عسارتو في فمدصيغ بذكل كبيخ.

كىي سيخة كتبيا السؤرخ  " تذخيف األيام والعرػر في سيخة السمظ السشرػر"ككتابو اآلخخ ىػ 

لمدمصاف سيف الجيغ قالككف، كمغ خالؿ ىحا الكتاب تػصمشا لحقائق عسخانية تترل باألشخؼ خميل 

 ألنو كاف معاصخ لمدمصاف خالؿ حكسو.

ـ(، كمؤلفاتو ىي: ٕٖٗٔىػ/ ٕ٘ٚ)ت  شرػري األميخ ركغ الجيغ الجكادارمؤلفات السؤرخ بيبخس الس -

السؤرخ أنو كاف  ، كتكسغ أىسية ىحا" مختار األخبار"ككتاب  التخكية" " التحفة السمػكية في الجولة

شخؼ خميل، كاشتخؾ السساليظ البحخية، فكاف نائبًا عمى الكخؾ في عيج الدمصاف األ لدالشيغمعاصخًا 

ضج الفخنج كالسغػؿ، كاستصاع أف يرف لشا أىع األحجاث كاألعساؿ التي قامػا بيا  الحخكبمعو في 

 ىحه الفتخة. في فمدصيغ في

" السخترخ في ـ( في كتابو ٖٖٔٔىػ/ ٕٖٚبػ الفجاء عساد الجيغ إسساعيل )ت أكذكخ السؤرخ  -

يسيد ىحا الكتاب أف السؤرخ  كمابشيت في الفتخة السسمػكية أىع السعمػمات العسخانية التي  أخبار البذخ"

 كاف معاصخًا لألحجاث.

" نياية اإلرب في ـ( في مؤلفو ٜٖٔٔىػ/ ٖٖٚ أما شياب الجيغ أحسج بغ عبج الػىاب الشػيخي )ت -

سالشيغ ذكخ كثيخ مغ التفاصيل حػؿ حياة ، فقج عاصخ فتخة الجراسة في دمذق، ك فشػن األدب"

، كالشاصخ دمحم بغ قالككف، كسا نجازاتيع في بالد الذاـ كالدمصاف األشخؼ خميلإالسساليظ البحخية ك 
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اريخية التفريمية التي تخز عسارة ىؤالء الدالشيغ في كثيخ مغ السعمػمات التالكتاب بإيخاد انفخد 

 فمدصيغ التي تع االستفادة مشيا في فرػؿ الجراسة.

، كقج جاء فيو " البجاية والشياية"ـ( ٕٖٚٔىػ/ ٗٚٚكتاب عساد الجيغ اسساعيل ابغ كثيخ )ت  -

 أخبار دقيقة مػثقة عغ أعساؿ الدالشيغ في فمدصيغ، ككاف قخيبًا مغ األحجاث.

ىسيا أ ـ(، ٛٔٗٔىػ/ ٕٔٛمي القمقذشجي )ت حسج بغ عأبي العباس أت السؤرخ شياب الجيغ مؤلفا -

كتكسغ أىسيتو؛ بذسػؿ مادتو كدقتيا ، كقج استفجنا مغ  نذا"" صبح األعذى في صشاعة اإل كتاب 

السسمػكي، إضافة إلى دراسة ىحا الكتاب في معطع فرػؿ الجراسة ، كتعخيف لسرصمحات العرخ 

في العرخ السسمػكي الستعمقة في السداجج عامة،  كاشكاليا الػضائف اإلدارية كالجيشية أصشاؼ

 " مآثخ اإلنافة في معالع الخالفة"كالسدجج األقرى خاصة، إضافة إلى كتب القمقذشجي األخخى: 

، " قالئج الجسان في التعخيف بقبائل عخب الدمان"ك " نياية اإلرب في معخفة أنداب العخب"كتاب ك 

 ث أف كتب القمقذشجي غصت جسيع فرػؿ الجراسة.حي

كىػ  " الدمػك في معخفة دول السمػك"ىسيا أ  ـ( ككافٓٗٗٔىػ/٘ٗٛمؤلفات السؤرخ السقخيدي )ت  -

مرجر أرخ فيو السؤلف لتاريخ الجكلة اإلسالمية بإيجاز، حتى انتيى إلى الجكلة السسمػكية، إذ أرخ ليا 

 سالشيغ السساليظ مغ نػاح أعساؿحا الكتاب بحكخ أىع بذكل شامل مغ عسارة كأحجاث. فانفخد ى

سالشيغ السساليظ في العشاية بالسدجج األقرى، مسية، كعسخانية، فقج تعخض لجكر إدارية، كع

 كاعتشائيع بذؤكف الحخميغ الذخيفيغ في القجس كالخميل.

كالحي يعج مغ أىع الكتب التي تع الخجػع إلييا في  " السػاعع واالعتبار بحكخ الخصط واآلثار"ككتابو 

يا بالكثيخ استفجنا مش التي ،كيةكاآلثار السسمػ  ئخىع العساألالسؤرخ ذكخ جسيع فرػؿ الجراسة؛ بدبب 

 بتاريخ البشاء كالشقػش التي تع نقذيا عمى ىحه السعالع. ئخكخاصة في تػثيق العساالسعمػمات  مغ 
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ـ( مغ أبخزىا كتاب ٓٚٗٔىػ/ ٗٚٛحاسغ يػسف ابغ تغخي بخدي )ت بي السأمؤلفات جساؿ الجيغ  -

ككاف  بعج الػافي" ىالرافي والسدتػف" السشيل ككتاب  " الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة"،

األخيخ مختز في تخاجع األعالـ، كذكخ في كتبو عغ سالشيغ السساليظ في مرخ كأعساليع 

ا يسيد مؤلفات السؤرخ ابغ تغخي بخدي أنو نقل األحجاث كاألحجاث التاريخية لكل سمصاف، كمس

 بسػضػعية دكف التأثخ بالسرادر التي نقل عشيا.

الكامشة في  " الجررـ( ٜٗٗٔىػ/ ٖ٘ٛحسج بغ عمي بغ حجخ العدقالني )ت أكتاب شياب الجيغ  -

تخاجسو في كىػ مغ أىع كتب التخاجع في العرخ السسمػكي، فقج حجد السؤلف ة"، امشأعيان السائة الث

، كقج استفجت مغ ىحا الكتاب في تخاجع أىل ىحا القخف لمذخريات التي كردت اليجخي  القخف الثامغ

 في الجراسة.

الحي يعج مغ أىع كتب " الزػء الالمع ألىل القخن التاسع" ـ( ٜٙٗٔىػ/ ٕٜٓكتاب الدخاكي )ت -

و ضسغ الػضائف الجيشية، التخاجع في )القخف التاسع ىجخي/ الخامذ عذخ ميالدي(، كقج استعشت ب

 كالحياة العمسية، كالثقافية، كالسجارس في بيت السقجس.

الحي  " عقج الجسان في أخبار أىل الدمان"،ـ( ٔ٘ٗٔىػ/ ٘٘ٛكتاب بجر الجيغ دمحم العيشي )ت  -

نجازات إيشي في سخد األحجاث التاريخية، ك استفجنا مشو في أغمب فرػؿ الجراسة، فقج أسيب الع

 فادت الجراسة.أي الدالشيغ الت

" األنذ الجميل في ـ( في كتابو ٕٕ٘ٔىػ/ ٕٜٛمؤرخ بيت السقجس مجيخ الجيغ العميسي )ت  -

، الحي يعج األكثخ شسػاًل كتفرياًل عغ مجيشة القجس كالخميل في العيج تاريخ القجس والخميل"

كالخميل، كعشايتيع السسمػكي، إذ بيغ العميسي دكر الدالشيغ كاألمخاء السساليظ تجاه مجيشتي القجس 

بيسا، مغ خالؿ تقجيع اليبات، كالبشاء العسخاني ، كانفخد كتاب األنذ الجميل بتػثيق بعس العسارة مغ 

 خالؿ ذكخ نقػشيا كتاريخ بشائيا.
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كسا كتع االستعانة في ىحه الجراسة ببعس السخاجع التي تحتػي عمى معمػمات تاريخية يرعب  -

الػصػؿ إلى مرادرىا، كخاصة مؤلفات كدراسات السؤرخ السعاصخ كامل العدمي الحي اعتسج في 

"معاىج كتابتيا عمى كثائق تاريخية، كسجالت األراضي السحفػضة في األرشيف العثساني ككتاب 

التي أغشت  "وثائق مقجسية تاريخية"، ك"أججادنا في ثخى بيت السقجس"ك العمع في بيت السقجس"

كثيخ مغ السعمػمات التي تخز  السجارس كالسعالع العسخانية التي كججت في العرخ الجراسة في 

العيجيغ " فمدصيغ في السسمػكي في فمدصيغ عامة كالقجس خاصة، ككحلظ تع االستفادة مغ كتاب 

لسؤلفو عثساف مرصفى الصباع  " اتحاف األعدة في تاريخ غدة"لخميل عثامشة، ك األيػبي والسسمػكي"

الحي عخفشا بتاريخ مجيشة غدة كالقخى السجاكرة ليا كأىع السعالع العسخانية فييا. كأخيخًا كتاب عمي الديج 

 كية في مجيشة القجس.فقج تصخؽ ألىع العسارة السسمػ  " القجس في العرخ السسمػكي"عمي 

 

 

 



0 
 

 

 

 الفرل األول

 ا في فمدصيغيدوافع عسارة السساليظ البحخية وخرائر

 دوافع العسارة السسمػكيةأواًل: 

 الجافع الجيشي. -

 الجافع الدياسي. -

 الجافع االجتساعي. -

 الجافع االقترادي. -

 الجافع الثقافي. -

 السسمػكية في فمدصيغ.خرائز العسارة ثانيًا: 
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 أواًل: دوافع العسارة السسمػكية

الحيغ أحزخىع بعس  بيسلا ا االسع عمى الخقيقبعج األيػبييغ، كيصمق ىح( ٔ)حكع السساليظ  

كىع خميط تخبية خاصة تجعل مشيع محاربيغ أشجاء، ل خزعػىعأمختمفة، ك  حكاـ السدمسيغ مغ أقصار

، كاألكركبييغ، كالذخاكدة، ليدتعيغ كل حاكع بيع، كيتخحىع قػة تدانجه، كتجعع  مغ األتخاؾ كالخـك

استصاعػا فيسا بعج أف يديصخكا عمى الحكع في مرخ، ( ٕ)األمغ كاالستقخار في إمارتو أك مسمكتو.

 ( ٖ)ـ (.ٚٔ٘ٔ-ٕٓ٘ٔىػ / ٖٕٜ-ٛٗٙكالذاـ، كالحجاز قخابة ثالثة قخكف بيغ )

 : انقدست دكلة السساليظ إلى دكلتيغ

 (٘)(.ٕٖٛٔ-ٕٓ٘ٔىػ /ٖٛٚ-ٛٗٙ) (ٗ))البحخية( ىاألكلدكلة السساليظ  -ٔ

 

 

 

 

                                                           
جسع لسمػؾ، كىػ الخقيق الحي يباع كيذتخى، كىػ اسع مفعػؿ مغ الفعل ممظ، كاسع الفاعل مالظ،  السساليظ: (ٔ)

 . ٖٖٛ/ٕٔ، لدان العخببغ مشطػر، اكالسسمػؾ ىػ عبج مالكو، 
 .ٜٕٓ/ٗ، القدع األكؿ، السػسػعة الفمدصيشية (ٕ)
؛ ٜٓ، السفرل في تاريخ القجسعارؼ، لا.؛  ٓٙ/ٔ، األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٖ) 

 .ٕٗٓ/ٗ، القدع األكؿ، السػسػعة الفمدصيشيةىيئة السػسػعة الفمدصيشية، 
ىع الحيغ اسكشيع السمظ الرالح األيػبي قمعة في جديخة الخكضة، كندبػا إلى بحخ الشيل أك ما  السساليظ البحخية : (ٗ)

كتػلػا الحكع بعجىا، كامتازكا بالذجاعة. السقخيدي،  ةكلة األيػبيء فيسا بعج عمى الجكاف يدسى البحخ، حيث قزى ىؤال
 .ٖٗٛ/ٖ، السػاعع واالعتبار بحكخ الخصط واآلثار

، الزػء الالمع ألىل القخن التاسع.؛ الدخاكي،  ٖٗٛ/ٖ، السػاعع واالعتبار بحكخ الخصط واآلثارالسقخيدي،  (٘)
ٔٓ/ٕٜٔ. 
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 (ٕ)ـ( .ٚٔ٘ٔ-ٕٖٛٔىػ/ٖٕٜ-ٗٛٚ) (ٔ)الثانية )البخجية( دكلة السساليظ -ٕ

فاألجداء الذخقية مقدػمة لثالث نيابات إدارية،  األكلى كانت فمدصيغ في فتخة السساليظ  

كالثاني دخمت في نيابة دمذق كبيت السقجس،  كالػسصى مشيا كبيداف، كنابمذ، كالقجس، كالخميل،

 (ٖ)تبع نيابة صفج، كثالث يتبع نيابة غدة.ي

 مغ سشع الفخنجةل، فمدصيغ رة لسشاشق حكسيع، كخاصة فييأتي اىتساـ السساليظ في العساك   

الجيشية، كاألماكغ فاىتع السساليظ ببشاء السؤسدات  ، كلتثبيت حكسيع كلكثخة انجازاتيع .العػدة إلييا

حزاري في فمدصيغ، كتسثل ىحا التشػع في إقامة السجارس، كالجػامع، التشػع تدايج الساعجت في  التي

، كجمب الساء كحفخ األنفاؽ كاألقشية ،(٘)، كبشاء القشاشخ(ٗ)كالسدتذفيات، كتع التػسع في إقامة الدبل

                                                           
جيا( كىي البالد الػاقعة ر ىع مساليظ اشتخاىع السشرػر قالككف الحيغ يشتسػف إلى بالد الكخج)جػ  : البخجيةالسساليظ ( ٔ)

ال يختمصػا بغيخىع مغ =بيغ بحخ قدكيغ كالبحخ األسػد، كفخض عمييع السشرػر قالككف أف يسكثػا بأبخاج القمعة حتى 
.؛ ٕٛ٘-ٕٚ٘/ٕ، تحقيق دمحم مرصفى، ىػربجائع الدىػر في وقائع الجشػائف السساليظ كباألىالي . ابغ إياس، 

 .ٛ٘ٗ/ٗ، صبح األعذىالقمقذشجي، 
 .ٖ٘ٛ/ٖ، السػاعع واالعتبار بحكخ الخصط واآلثارالسقخيدي، ( ٕ)
 .ٜٔ،تاريخ نيابة بيت السقجس في العرخ السسمػكي.؛ غػانسة،  ٜ/ٛ، الشجػم الداىخةابغ تغخي بخدي،  ( ٖ)
اء صغيخ كاف يخرز في األماكغ العامة كأركاف األبشية الجيشية كالسجنية كىػ عيغ مغ الساء فيػ بش ل :يالدب (ٗ)

معجع مرصمحات لتدبيل الساء ألىل الحي كالستخدديغ عميو مغ أصحاب السرالح فيو كعابخي الدبيل ، رزؽ، 
 .ٖٛٔ، العسارة والفشػن اإلسالمية

البشياف عمى شكل عقج كجدخ مقػس يبشى فػؽ مفخد قشصخ بكدخ القاؼ كسكػف الشػف، ما ارتفع مغ القشاشخ:  (٘)
معجع مرصمحات العسارة والفشػن الشيخ لمعبػر عميو، كالقشصخة السائية، قشاة لشقل السياه فػؽ عقػد ضخسة. رزؽ،

 .ٕٗٗ اإلسالمية،
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التجارة في داخل السجف الفمدصيشية كمارسػا نذاشًا اقتراديًا، كتجاريًا، فازدىخت  مغ مػاقع بعيجة، 

 ( ٔ)كخارجيا.

تعمياًل لكثخة العسائخ كالػقف في العرخ  ـ( ٙٓٗٔىػ/ ٛٓٛ)ت جكف ػػػػػابغ خم كسا كيخى   
مغ ذريتيع ، لسا لو عمييع مغ   " إف أمخاء التخؾ في دكلتيع يخذػف عادية سمصانيع عمى مغ يتخمفػنو:ػػػػمػكي السس

الخؽ أك الػالء ، كلسا يخذى مغ معاشب السمظ كنكباتو ، فاستكثخكا مغ بشاء السجارس ، كالدكايا ، كالخبط  كأكقفػا 
عمييا األكقاؼ السغمة ، يجعمػف فييا شخكًا لػلجىع يشطخ عمييا أك يريب مشيا ، مع ما فييع غالبًا مغ الجشػح إلى 

اس األجػر في السقاصج ، كاألفعاؿ ، فكثخت األكقاؼ لحلظ ، كعطست الغالت كالفػائج ، ككثخ شمب الخيخ ، كالتس
بيا أسػاؽ العمع ، كمعمسو بكثخة جخايتيع مشيا ، كارتحل إلييا الشاس في شمب العمع مغ العخاؽ ، ك السغخب ، كنفقت 

 (ٕ)."العمـػ ، كزخخت بحارىا

 :دولة السساليظ  العسارة في عرختداع ال الجوافع التي أدت أىع  

 الجافع الجيشي:  -

، فقج شيج عرخ دكر في ازدىار العسارة كانتذارىا في العرخ السسمػكي جافع الجيشيمكاف ل  

مشح سشة  ،القاىخةفي العباسية أحياء الخالفة بعج  سالشيغ السساليظ نذاشًا ديشيًا،

انة مخمػقة في مسا جعل لمدمصشة السسمػكية مك ،(ٖ)الطاىخ بيبخسالدمصاف عمى يج ـ(ٕٔٙٔىػ/ٜ٘ٙ)

 (ٔ).العالع اإلسالمي

                                                           
تاريخ .؛ غػانسة، يػسف دركير، ٖٖٕ/ٕ، الشجػم الداىخة.؛ ابغ تغخي بخدي، ٖٕابػ الفجاء، السساليظ البحخية،  (ٔ)

 .ٕٔٓ، فمدصيغ في العيجيغ األيػبي والسسمػكي.؛ عثامشة، ٜٔ،نيابة بيت السقجس في العرخ السسمػكي
 . ٜٗ٘، مقجمة ابغ خمجون ( ٕ)
بيع في دمذق، تقجـ  ـ( في بالد القبجاؽٖٕٕٔىػ/ٖٓٙمؤسذ دكلة السساليظ البحخية  كلج سشة ) الطاىخ بيبخس: (ٖ)

. ـ( ٕٚٚٔ-ٜٕ٘ٔىػ/ٙٚٙ-٘ٛٙفي السخاتب العدكخية، كاستمع حكع الجكلة السسمػكية تػلى الحكع بيغ عامي )
الشدىة  .؛ ابغ شػلػف الرالحي، ٖٖ-ٕٕ، مػرد المصافة.؛ ابغ تغخي بخدي، ٕٔٗ-ٖٕ٘/ٔ، فػات الػفياتالكتبي، 

بالسكتبة الػششية باريذ، كيػجج ندخة مرػرة في مخكد الػثائق  ، مخصػشةالدشية في ذكخ الخمفاء والسمػك السرخية
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إضافة إلى نجاح السساليظ في صج السغػؿ، كاالنترار عمييع في معخكة عيغ جالػت    

خ معاقميع فييا سشة ـ(، كإنياء االحتالؿ الفخنجي لمذاـ بفتح عكا آخٕٓٙٔىػ/ٛ٘ٙ)

 (ٕ)(.ـٜٕٔٔىػ/ٜٓٙ)

أف يكػف حامي مغ مسيدات الحاكع السدمع فقج بدط السساليظ نفػذىع عمى فمدصيغ، ككاف    

مغ كجػد السدجج  الجيشية تأتي أىسية فمدصيغف .لمحخميغ الذخيفيغ، كالجفاع عغ أرض الحجاز

، لجعع از كبيت السقجسجدكلتيع بذؤكف الحىتع السساليظ مشح قياـ ا ى في أكشافيا، لحلظ ػػػػاألقر

 ( ٖ).في العالع اإلسالميحكسيع 

كيداعجىع في التقخب كمغ السعخكؼ أف السساليظ األكائل صبغػا حكسيع بربغة شخعية،   

مغ إنذاء السؤسدات الجيشية برفة عامة، كالسداجج السساليظ  أكثَخ سالشيغف .إلى أفخاد السجتسع

كتعسيق  (٘)اإلسالـ، كإلحياء شعائخبالسجتسع، خباط الجيشي اللتقػية ( ٗ) برفة خاصة، كبشاء الدكايا

خاصة أف ىحه ة الدمصانية الخسسية، لحي يذكل محػرًا مغ محاكر الدياساالتػجو اإلسالمي 

 (ٙ)صبح مشػشا بيا دكر تعميسي كتثقيفي يخادؼ دكر السجارس.أالسؤسدات الجيشية كالسداجج 

                                                                                                                                                                             

شحرات الحىب في أخبار مغ .؛ ابغ العساد الحشبمي، ٚ٘، كرقة ٖٔٗكالسخصػشات بالجامعة االردنية، تحت رقع،=
 .ٜٔٚ/ٚ، ذىب
 .ٕٗٔ،قجسسالبيت في  معاىج العمعالعدمي،  (ٔ)
 .ٗٛٔ، والسساليظمرخ والذام في عرخ األيػبييغ عاشػر، (ٕ)
 .ٖٙ٘،مرخ والذام في عرخ األيػبييغ والسساليظ.؛ عاشػر، خميل،  ٘ٗٗ/ٔ، الدمػكالسقخيدي،  (ٖ)
 . ٜٕٛ/ٕ، السػاعع واالعتبار بحكخ الخصط واآلثار.؛ السقخيدي، ٖٕ/ٖٓ،نياية األرب في فشػن األدبالشػيخي،  (ٗ)
-ٕٗٗ،األوقاف والحياة اإلجتساعية.؛ أميغ، ٕ٘، يجهالدمصان دمحم بغ قالوون ونطام الػقف في عالحجي،  (٘)
ٕٗ٘ . 
، فشػن األدبنياية األرب في .؛ الشػيخي، شياب الجيغ، ٕٔٔ/ٕ، السخترخ في أخبار البذخابػ الفجا، ( ٙ)
 .ٔٔٗ-ٜٓٗ، فمدصيغ في العيجيغ األيػبي والسسمػكي.؛ عثامشة، خميل، ٕٛ٘/ٕٛ
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كتشطيع شؤكف الجكلة  في تعميع الشاس ديشيع،ًا دكر قج لعبت فسداجج في فمدصيغ ال أما  

، كالسدجج في القجس كقبة الرخخةكجػد السدجج األقرى السبارؾ،  كمسا ميدىا( ٔ)كسياستيا العامة،

 ( ٕ).يتيا كمكانتيا في نفػس السدمسيغاإلبخاىيسي في الخميل، إذ أف ىحه السداجج ليا قجس

العرخ مشح مصمع  كسا كنذط التيار الرػفي في فمدصيغ، بعج أف باتت ثقافة الترػؼ سسة  

، مسا دفع الكثيخ مغ الدىاد كالسترػفة إلى (الخامذ اليجخي/ الحادي عذخ السيالدي ) القخف 

الحخكة الرػفية  فانتذخت (ٖ)االنقصاع لمعبادة عمى األرض التي باركيا هللا حػؿ السدجج األقرى،

، كلسا تع تحخيخ بيت السقجس مغ الفخنجة جعل (ٙ)، كالخبط(٘)، كالدكايا(ٗ)في فمدصيغ فأسدت الخػانق

                                                           
، دراسات في تاريخ الحزارة اإلسالمية العخبية.؛ عاشػر، كآخخكف، ٕٖٖ/ٕ، الكامل في التاريخابغ األثيخ،  (ٔ)
ٕٜٜ. 
، لسعخفة دول السمػك الدمػك.؛ السقخيدي، ٖٕ/ٖٓ، فشػن األدبنياية األرب في الشػيخي، شياب الجيغ،  (ٕ)
ٔ/ٗٗ٘. 
 .ٕٓٔ، بعس أضػاء ججيجةعاشػر، سعيج عبج الفتاح،  (ٖ)
سي يصمق عمى السباني التي تقاـ إليػاء الرػفية الحيغ يحمػف فييا لمعبادة كسسيت في "الخانقاة" لفع فار الخػانق:( ٗ)

"تكايا"، كىي أكبخ األماكغ التي يتجسع فييا الرػفيػف، كغالبًا ما كاف ليا مقاـ رسسي في الجكلة التي  العيج العثساني
 .ٔٓٔ، معجع مرصمحات العسارة والفشػن اإلسالميةتشفق عمييا. رزؽ، 

التالميح كىي صغيخة  "السخيجيغ" ىي مقخ شخري لذيخ صػفي أك بيتو، يجسع فييا حػلو مجسػعة مغالدوايا:  (٘)
قياسًا بالخانقاة كالخبط.، ىػ ناحية في السدجج يجمذ عشجىا أحج الذيػخ عشج القاء درس عمى شمبتو كمخيجيو، كثع 

مغ يالـز الحزػر لمجرس فييا باسع الداكى أك الدكاكى، اشمق االسع عمى األبشية التعميسية، كسا اصصمحػا عمى تدسية 
 .ٕٕٛ معجع مرصمحات العسارة والفشػن اإلسالمية،رزؽ، 
/ القغ الثاني لميجخة )مذتقة مغ الخباط، أي بيت السجاىجيغ كقج أسدت في سػرية كفمدصيغ في القخف  الخبط: (ٙ)

يا الدىاد كالستعبجكف، كفي العرخ السسمػكي جعمػىا ، ككانت أيزًا مغ األماكغ التي يعتكف فيالثامغ السيالدي(
جسيعًا بيػتا لمرػفية، لمجاللة عمى السمجأ السخرز لمفقخاء ك العتقاء كالجشج البصاليغ مغ الخجاؿ، ككاف أىل الخباط 
يسارسػف نذاشيع الجيشي الحي يختمف عغ الشذاط الرػفي ، كبسخكر الدمغ صارت كضيفتي الخباط كالخانقاة غيخ 

 .ٚٔٔ معجع مرصمحات العسارة والفشػن اإلسالمية، رزؽ، ختمفتيغ تسامًا.م
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كاستسخ السساليظ  (ٔ)جعل صالح الجيغ األيػبي مغ تمظ السؤسدات مخكدًا إلعادة اليػية اإلسالمية،

خيخ السجف الفمدصيشية مغ بعج تح البحخية كالدمصاف الطاىخ بيبخس كالدمصاف سيف الجيغ قالككف 

قامػا ك  لظ زادكا مغ إنذاء مثل ىحه السؤسدات الجيشية،اإلسالمية، لحباليػية  أيزابخبصيا  ؛الفخنجة

فزعف الجكر الجيشي في الجكلة، يبخز معارضيغ ضج  (ٕ)جمج التعميع الرػفي بالتعميع العاـ .ب

ايزًا لديادة نسػ الرػفية  ديؤ مغ كتجىػر األكضاع في البالد؛ كيألخاب اصديج مغ اضالسساليظ، كي

 (ٖ)كالسؤسدات الجيشية في فمدصيغ بيحا العرخ.

يؤدي إلى بخكز  ،كضعف الجكر الجيشي غ تجىػر األكضاع في البالدككاف خػؼ السساليظ م  

لحلظ زاد نسػ الرػفية كالسؤسدات  ؛خاب األمغ، كاستبجاد الحكعصمعارضو ضجىع، مسا يديج مغ اض

 (ٗ)عرخ السسمػكي.الجيشية في فمدصيغ بال

كسا كاىتع سالشيغ السساليظ، كاألمخاء، كرجاؿ الجيغ، كالتجار، بإقامة السشذآت العمسية   

كالجيشية، كالخيخية في فمدصيغ، لتػفيخ متصمبات الحياة الكخيسة لدكانيا، فأقامػا عذخات األبشية 

                                                           
فشػن األدب، نياية األرب في .؛ الشػيخي، شياب الجيغ، ٕٔٔ/ٕ، السخترخ في تاريخ البذخابػ الفجا، اسساعيل،  (ٔ)

، السسمػكيفمدصيغ في العيجيغ األيػبي و .؛ عثامشة، ٖٛٓ/ٔ، األنذ الجميل.؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٕٛ٘/ٕٛ
ٜٗٓ-ٗٔٔ. 
 .ٜٙٗ،ٕ، ؽالسػسػعة الفمدصيشية.؛ ٕٖٓ، معاىج العمعالعدمي، كامل، ( ٕ)
.؛ ٖٔٗ-ٔٔٗ،فمدصيغ في العيجيغ األيػبي والسسمػكي.؛ عثامشة، ٗٔٔ، معاىج العمع في بيت السقجسالعدمي،  (ٖ)

 .ٜٙٗ، القدع الثاني، الجراسات الخاصة، السػسػعة الفمدصيشية
 .ٖٔٗ-ٔٔٗ، فمدصيغ في العيجيغ األيػبي والسسمػكي.؛ عثامشة، ٗٔٔ، معاىج العمع في بيت السقجسالعدمي، ( ٗ)
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لمعمساء كاألدباء، كشالب كقفػا عمييا األكقاؼ، لحلظ أصبحت فمدصيغ في العرخ السسمػكي قبمة أك 

 (ٔ)العمع مغ كل بقاع العالع.

 الجافع الدياسي:  -

يتسثل الجافع الدياسي في عالقة الحاكع بالسحكػميغ، كفي العالقات الجاخمية بيغ أفخاد الجكلة   

عغ البالد  كانػا أغخاباً صخيقة شخعية؛ كإنسا بنفديا، كألف سالشيغ السساليظ لع يرمػا لحكع البالد 

 (ٕ).كأىميا، فانعكذ ذلظ عمى كثيخ مغ الشطع في الجكلة، كمشيا نطاـ الػقف كالعسارة

جمج أفخاد الجكلة في ىػية عسخانية مسمػكية مػحجة، لبدط سيصخة نفػذ باىتع الدالشيغ  اكس  

ػة الشطاـ مغ خالؿ ما تبػح بو القرػر السسمػكية كاألبشية العسخانية العامة مغ قالحكع عمى الذعب 

لتجعيع حكسيع، كسا ساعج االستقخار الػسائل  اأبخزك كاف التػسع العسخاني أحج لحلظ ( ٖ)الحاكع،

الدياسي الحي حققػه في دكلتيع عمى االىتساـ في تصػيخ العسارة، كبشاء السشذآت الستشػعة لتػفيخ 

 (ٗ).احتياجات الدكاف كحسايتيع

                                                           
السجارس ومعاىج العمع .؛ العدمي، ٜٚ/ٚ الشجػم الداىخة،.؛ ابغ تغخي بخدي، ٕٕٔ/ٖ البجاية والشياية،ابغ كثيخ، ( ٔ)

 . ٖٙٔ، ذاماألولى في مرخ والالسساليظ قيام دولة .؛ العبادي، ٕٔ٘، في فمدصيغ
.؛ ٖ٘٘، مرخ والذام في عرخ االيػبييغ والسساليظ.؛ عاشػر، ٕٕٛ/ٕ،األنذ الجميليسي، ممجيخ الجيغ الع( ٕ)

 .ٕٔ/ٕٓ تاريخ نيابة بيت السقجس،.؛غػانسة، ٕٙٗ األوقاف والحياة االجتساعية،اميغ، 
، صبح األعذى.؛ القمقذشجي، ٖٕٔ-ٕٓٔ، نخبة الجىخ في عجائب البخ والبحخالجمذقي، ابػ عبج هللا دمحم،  (ٖ)
.؛ غػانسة، الػضيفة ٗٗ-ٙٗزبجة كذف السسالظ وبيان الصخق والسدالظ، ؛ الطاىخي، خميل بغ شاىيغ، ٔ٘ٔ/ٗ

.؛ ٖبحث غيخ مشذػر بالجامعة االردنية،  ،لمػقف في بالد الذام في العرخيغ االيػبي والسسمػكياالجتساعية 
 .ٕٔٗ، يغ األيػبي والسسمػكيفمدصيغ في العيجعثامشة، خميل؛ 

بحث غيخ مشذػر  ،الػضيفة االجتساعية لمػقف في بالد الذام في العرخييغ االيػبي والسسمػكيغػانسة، يػسف، (ٗ)
.؛ أميغ، ٖ٘٘، مرخ والذام في العرخيغ األيػبي والسسمػكي.؛ عاشػر، سعج عبج الفتاح، ٖ بالجامعة االردنية،

 .ٕٙٗ، األوقاف والحياة االجتساعية
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 الجوافع االجتساعية : -

كتع تصبيق دفع  في السجتسع اإلسالمي،  اية االجتساعيةفي الخع اً كبيخ  اً دكر اليظ سكاف لمس   

 (ٔ)الدكاة عمى القادريغ كالحث عمى الرجقات.

بشاء السشذآت كالسؤسدات االجتساعية الخيخية في جسيع السجف، لخعاية الدكاف كتأميغ تع ك    

ا دكر الخانات في السجف الفمدصيشية إنذاء فقج لعب متصمباتيع السعيذية، كتقجيع الخجمات لدكار السجف، 

بشى  كسا .القجسفي  (ٕ)كخاف الدبيلفي تػفيخ الخجمات لعابخي الدبيل، كالدكار، كالتجار،  ميسا 

ساء لمشاس ع اليتقجلالسػارد الخئيدية لمساء كاألسبمة، كاألبار، كالعيػف، كالبخؾ، كاألقشية، السساليظ 

عسميا دكف تػقف بعج ك  ،ىحه السؤسدات في استسخاية  كقف األكقاؼكساعج (ٖ).كالحيػانات دكف مقابل

 (ٗ)ابيا.حصأكفاة 

 لسػاششيغ كالدكار،لتقجيع الخعاية الرحية لكل مغ ا  (٘)بشاء البيسارستانات أيزا تع  

فكاف الصاعػف مغ  ، إلى بشائيا كانتذارىا انتذار األكبئة كالجفاؼكقج ساىع ، لياكتخريز كقف 

                                                           
الػضيفة االجتساعية لمػقف في بالد الذام في العرخيغ .؛ غػانسة، ٘ٗ/ٕ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٔ)

 .ٕبحث غيخ مشذػر بالجامعة االردنية،  ،بيغ األيػبي والسسمػكي
ـ(، ٖٕٙٔىػ/ٕٙٙأنذأه الطاىخ بيبخس خارج أسػار مجيشة القجس في الجية الذسالية الغخبية سشة ) خان سبيل : (ٕ)

.؛ ٖٕٗ/ٔ، فػات الػفياتكىػ الخاف الحي اشتيخ باسسو كبشى فيو مدججًا كشاحػف كفخنًا، انطخ السديج: الكتبي، 
 .ٜٗٔ/ٚ، الشجػم الداىخة.؛ ابغ تغخي بخدي، ٕٕ٘/ٔ الدمػك،السقخيدي، 

 .ٕٔٗ،فمدصيغ في العيجيغ األيػبي والسسمػكي.؛ عثامشة، ٛ٘ٔ/ٜ، الشجػم الداىخةابغ تغخي بخدي،  (ٖ)
 ػقف في بالد الذام في العرخيغ الػضيفة االجتساعية لم.؛ غػانسة، ٘ٗ/ٕ، األنذ الجميل مجيخ الجيغ العميسي،  (ٗ)

 .ٗبحث غيخ مشذػر، ، األيػبي والسسمػكي
يسارستاف، محل معج إلقامة السخضى كيصمق عمى السدتذفى، كىي في األصل كمسة : جسع بلبيسارستانات ا (٘)

الكمسة بيت السخضى أك دار فارسية ذات مقصعيغ أكليسا بيسار يعشي بيت أك دار أك محل، كبحلظ يكػف السعشى ليحه 
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كاف ، ك شباءاأللعرخ السسمػكي، كعجد عغ عالجو في افمدصيغ أىع األمخاض التي انتذخت في 

ىػ شاعػف عاـ  خاصة السجف الفمدصيشيةعامة، ك  كثخ الصػاعيغ انتذارُا في الجكلة السسمػكيةأ

امتألت ساحل عكا، كصفج، كالقجس، كنابمذ، ككثخ السػت ك ـ(، الحي انتذخ في ٖٛٗٔىػ/ٚٗٚ)

 (ٔ)، كالدعاؿ.ض الججري، كالحسيامخ أ تانتذخ  كإلى جانب ذلظلجثث، الخانات با

عمى الشاحية الرحية لمدكاف، سػاء كانت الغدكات  كحلظ كاف لكثخة الحخكب كالسعارؾ أثخ  

السغػلية أك الفخنجية، أك نتيجة لطيػر الفتغ الجاخمية، لحلظ زاد االىتساـ بالسخضى، كالجخحى، 

 (ٕ)كالعجدة، كحتى الغخباء، كتختب عمى ذلظ زيادة في عجد البيسارستانات .

بغ زنكي  ػدمغ قبل نػر الجيغ محس بيسارستاف ففي مجيشة نابمذ غخب الجامع الكبيخ تع بشاء  

تع بشاء بيسارستاف في كفييا ( ٖ)ـ(.ٚ٘٘ٔىػ/ٜٗٙـ(، كبقي قائسًا حتى عاـ )ٗٚٔٔىػ/ٜٙ٘قبل سشة )

                                                                                                                                                                             

بجكف باء كياء قبميا.  قيل لو في كثائق العرخ السسمػكي أيزًا بيسختاف بجكف ألف بعج السيع، كمارستافك  السخض،=
 .ٔٗ، معجع مرصمحات العسارة والفشػن اإلسالميةرزؽ، 
.؛ ابغ تغخي بخدي، ٕٜٖ/ٗ،الدمػك في معخفة دول السمػك.؛ السقخيدي، ٚٔٗ، مقجمة ابغ خمجون ابغ خمجكف،  (ٔ)

 .ٖٛٔ، الصب واألشباء في فمدصيغمقالة .؛ صالحية، ٜٓٔ/٘، الشجػم الداىخة
 .ٕٕٗ، االسالمي في بالد الذام في عرخ الحخوب الرميبيةالسجتسع عاشػر، ( ٕ)
 .ٖٚٔ، مقجمة في تاريخ الصب.؛ العدمي، ٛ٘ٔ/ٜ، الشجػم الداىخةابغ تغخي بخدي،  (ٖ)
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كفي مجيشة الخميل قاـ  ( ٕ)فزل هللا القبصي قبل دمحم بغمغ ( ٔ)عرخ الدمصاف دمحم بغ قالككف 

 ( ٖ)بيسارستاف كأكقف عميو أكقافًا متعجدة.ـ( ببشاء ٕٔٛٔىػ/ٓٛٙالدمصاف السشرػر قالككف في سشة )

كسا كشيجت مجيشة صفج في العرخ السسمػكي نيزة شبية نذصة، إذ أقاـ نائب الذاـ سيف   

كاستمع زماـ  (٘)ـ( بيا بيسارستانُا في عيج الشاصخ دمحم بغ قالككف .ٖٓٗٔىػ/ٔٗٚ)ت (ٗ)الجيغ تشكد

، كأحسج بغ ( ٙ)ـ( ٜٕٙٔىػ/ٜٙٙ)يػسف بغ ىالؿ الرفجي :شباء مشيعىحا البيسارستاف عجد مغ األ

 (ٚ)ـ(، كغيخىع. ٖٖٙٔىػ/ٖٚٚيػسف بغ ىالؿ )ت 

 قبل الحكع السسمػكي عخؼ السدمسيغإذ  (ٛ)بإنذاء الحسامات بحخيةليظ الكسا كاىتع السسا   

الحسامات مشح القخف اليجخي األكؿ/ الدابع ميالدي، ككاف أقجـ حساـ بشي في اإلسالـ حساـ عياض 

كارتبط كجػد الحسامات في الجكلة اإلسالمية مغ ناحية شخعية ( ٔ)في مجيشة القجس،  (ٜ)بغ غشع 

                                                           
ـ ( مغ كبار سالشيغ الجكلة السسمػكية ، تػفي ٖٔٗٔ-ٕ٘ٛٔىػ /  ٔٗٙ-ٗٛٙ: ) الشاصخ دمحم بغ قالوون (ٔ)

 . ٖ٘/ٗ، فػات الػفيات بالقاىخة كدفغ بالسشرػرية، الكتبي ،
ـ ( تػلى ناضخ الجير زمغ الدمصاف الشاصخ دمحم بغ قالككف، ٖٖٔٔىػ / ٕٖٚ: )ت  دمحم بغ فزل القبصي (ٕ)

 . ٙٛ/ٗ، الجرر الكامشةكعخؼ بحب البشاء كالعسخاف، ابغ حجخ العدقالني، 
.؛ الدعيج، ٖٙٔ، السقجس تاريخ نيابة بيت.؛ غػانسة، ٜٛ-ٜٚ/ٕ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،   (ٖ)

 .ٜٕٚ، السدتذفيات اإلسالمية في العرخ الشبػي إلى العرخ العثساني
 -ىػٖٚٚعاـ )دمذق  تػلى نيابةىػ األميخ سيف الجيغ تشكد بغ عبج هللا السالكي الشاصخي  سيف الجيغ تشكد : (ٗ)

 .ٖٖٕ/ٔفػات الػفيات،ـ(. الكتبي،  ٖٖٙٔ
 .ٖٛٔ، مقجمة في تاريخ الصب؛ العدمي،  ٛ٘ٔ/ٜ، ةالشجػم الداىخ ابغ تغخي بخدي،  (٘)
 .ٖٚٔ،مقجمة في تاريخ الصب؛ العدمي،  ٜٖٚ/ٜ، األعالمالدركمي،  (ٙ)
 .ٖٕٗ، معجع الشابييغ في جشػب بالد الذام وفمدصيغ واألردنالعسج،   (ٚ)
: مغ حسى أي سخغ، كمعشاه الحخفي السدخغ، كىػ حساـ البخار الداخغ، كيصمق عميو بالفارسية الحسام ( ٛ)

 .ٖٙٔ، مغ آثارنا في بيت السقجسجاميكاف، العدمي،  
ـ ( أسمع قبل صمح الحجيبية، تػلى إمخة الذاـ في عيج ٓٗٙىػ / ٕٓ)ت عياض بغ غشع بغ زىيخ القخشي : (ٜ)

 . ٕٖٚ/ٗ، أسج الغابةفييا، ابغ األثيخ، الخميفة عسخ بغ الخصاب، كتػفي 
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لتكمفة لزخكرة الشطافة كالتصيخ كخاصة أف الدكاف لع يدتصيعػا بشاء حسامات في مشازليع بدبب ا

العالية، باإلضافة إلى أف عسمية تػزيع كإيراؿ السياه إلى البيػت لع تكغ سيمة كميدخة، كبحلظ فإف 

 (ٕ).كغيخىعات العامة الحسامات في السجيشة اإلسالمية تمبي احتياج

كعشج بشاء الحسامات يجب االىتساـ بعجة اعتبارات مشيا التجسع الدكاني، كالقخب مغ   

كالخانات، كالسجارس،  ،بالقالعأيزًا ارتبصت الحسامات ك  (ٖ).الحساـ بالصيارة الرتباط السداجج، كذلظ

كمع تصػر الحياة االجتساعية أصبح يشطخ إلى الحساـ عمى أنو كسيمة مغ كسائل ( ٗ)كالبيسارستشات،

مطاىخ غ التشعع،  كىػ ما دفع ابغ خمجكف ألف يعج انتذار الحسامات في السجف اإلسالمية مطيخًا م

 (٘).التخؼ كالخغبة في التشعع

ب يشابيع السياه السعجنية ، فتع بشاء حسامات بجانكاىتست الحسامات بالجانب الرحيكسا   

" :وػسجيشة شبخية قػلػػػثشاء زيارتو ل، فيػرد ابغ بصػشة أي كانت كسيمة مغ كسائل االستذفاء، كالتالحارة

 (ٙ)".لمشداء، كماؤىا شجيج الحخارة ...جيبة ، بيا بيتاف: أحجىسا لمخجاؿ، كالثاني كبيا الحسامات الع

لخجمة  عمى الصخؽ التجارية  ؿ في فمدصيغاألك  انتذخ بشاء الخانات في العرخ السسمػكي  

الخانات  ىحهك  .، كأصبحت أىسية السجف التجارية تقاس بعجد الخانات فيياالقػافل التجارية كالحجاج

عمى شكل قالع ذات أبخاج لحساية  ؛ كالحي كانت تبشى فيو الخاناتخارج السجفاألكؿ الشػع نػعاف: 

                                                                                                                                                                             
 . ٖٚٔ، مقجمة في تاريخ الصب.؛العدمي، ٕٔٙ/ٔ، االنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٔ)
لتاريخ االقترادي واالجتساعي لمعالع العخبي .؛ الديػد، دمحم، إٙٗ السجيشة اإلسالمية،عثساف، دمحم عبج الدتار،  (ٕ)

 .ٙٗٗ، واإلسالمي
 .٘ٙٔ، مغ آثارنا في بيت السقجس.؛ العدمي،  ٜٓٔ/ٓٔ، البجاية والشياية، ابغ كثيخ (ٖ)
 .ٚ٘ٔ/ٕ، الشجػم الداىخة.؛ ابغ تغخي بخدي، ٖٗ٘، تاريخ السمظ الطاىخابغ شجيج، ( ٗ)
 .ٖٚٚ، مقجمة ابغ خمجون .؛  ابغ خمجكف، ٖ٘٘، تاريخ السمظ الطاىخابغ شجيج،  (٘)
 .ٛ٘، رحمة ابغ بصػشة (ٙ)



02 
 

يجكر حػؿ صحغ مكذػؼ ، ككاف البشاء الصخؽ  صاع، مغ قرالسدافخيغ كمخازف البزائع كالتجا

بغ بيغ القجس ، كخاف المغ: الصابق األكؿ لمخجمات، كالصابق الثاني لمدكغ، كخاف شبخيةيكحػلو شابق

 (ٔ).كنابمذ، كخاف يػنذ جشػب غدة

البشاية كانت ، أبخاجيحتػي عمى فمع يكغ  ،داخل السجفالحي كاف في يػ فالثاني أما الشػع    

األرضي فيو مخازف كحػاصل  الصابق .غ شابق ككانت تجكر حػؿ صحغ مكذػؼمؤلفة مغ أكثخ م

، ك رككانت ىحه الخانات مدكدة باآلبا ،ابق العمػي مكػف مغ غخؼ أك مداكغ، كالصمعقػدة

لعبت ىحه الخانات دكرًا اجتساعيًا ميسًا،  (ٕ)، كاإلسصبالت .لسخازف لمبزاعة، كاالسداجج، كالسرميات

بيبخس خاف الطاىخ  الدمصاف ، فقج بشى، كغيخىعرالفقخاء كالسدافخيغ مغ حجاج كتجاإذ اعتشت ب

 (ٖ).بيت السقجس مغ الفقخاءيأتي ل، ككاف يخجـ كل مغ الدبيل في مجيشة القجس

، كجسػع الشاس  ج بيا تػفيخ ماء الذخب لمسدافخيغ، كعابخي الدبيلكتػفخت األسبمة التي قر   

إشعاـ السدكيغ ، كمغ السعخكؼ أف تػفيخ مياه الذخب ال يقل أجخًا عغ ك خارجياأاء داخل السجيشة سػ 

دة مغ تػفيخ الدبيل كقج جخت العاالبحخية في تػفيخىا، كازدىارىا،  كقج ساىع السساليظ (ٗ)،كإيػاء اليتيع

                                                           
االسالم في حزارتو ونطسو االدارية والدياسية واالدبية ؛ الخفاعي،  ٗٗ/ٕ،األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٔ)

 .ٖ٘ٔ، والعمسية واالجتساعية واالقترادية والفشية
 .ٖٕٔ، الحياة االجتساعية في السجيشة اإلسالمية؛ عاشػر، ٓٗ-ٜٖ، مغ آثارنا في فمدصيغالعدمي،  (ٕ)
تاريخ السمظ ؛ ابغ عبج الطاىخ، ٙٛ، حدغ السشاقب الدخية السشتدعة مغ الديخة الطاىخية، شافع بغ عمي (ٖ)

 .ٖٕٗ-ٛٗٔ،الحياة االجتساعية في السجيشة اإلسالمية؛ عاشػر، ٖٔ٘،الطاىخ
تاريخ السمظ ؛ ابغ عبج الطاىخ، ٙٛ، حدغ السشاقب الدخية السشتدعة مغ الديخة الطاىخيةشافع بغ عمي،  (ٗ)

 .ٖٔ٘، الطاىخ
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، ككاف في العرخ السسمػكي و في الغالب مكتب لتعميع األيتاـ، كأف يكػف فػقالدبيل بجانب السدجج

 (ٔ).السياه العحبة مغ السيسات الذاقةتػفيخ 

 فيػ، ككسيمتيا ياةالحاء مرجر الس و، ليذ فقط ألناءاـ السساليظ أيزًا لتػفيخ الساىتسكيعػد   

الطاىخ بيبخس قمعة صفج، كأسكغ الدمصاف ح أف رمع ، فسشتبط بالعقيجة كإقامة شعائخ الجيغمخفق مخ 

تباع امغ بعجه عمى ، ثع درج الدالشيغ عمى تػفيخ السياه الالزمة ألىميا، حخص السدمسيغ فييا

الرجد بدبب مكانتيا الجيشية،  ىحا ، ككانت مجيشة القجس محػر اىتساـ الدالشيغ فيالدياسة نفديا

ليذسل باقي ، كلع يقترخ اىتساـ الدالشيغ عمى مجيشة القجس كحجىا بل امتج كقمة السػارد السائية فييا

 (ٕ).السجف الفمدصيشية

في ىحا الرجد عغ حادثة قصع السياه في بيت السقجس  ـ(ٔٗٗٔىػ/ ٘ٗٛ) كيحجثشا السقخيدي   

إنو حجث في ذي الحجة أف ندحت بئخ الدقاية التي بالقجس حتى اشتج  ":ـ ( حيث يقػؿٕ٘ٛٔىػ /٘ٙٙسشة ) 

، فإذا القشاة مدجكدة فأعمع األميخ عالء الحاج الخكشي نائب القجس  خيا ، فشدؿ شخز إلى البئعصر الشاس ب

ففتحػه، فخخج كا بابًا مقشصخًا قج سج، ، فػججفأفزى بيا في القشاة تحت الرخخة ،فأحزخ األميخ بشائيغ ككذف البشاء

قب فيو ،نالدقاية دخل الرشاع فػججكا سجاً  ، فكتب بحلظ إلى الدمصاف :" كأنو لسا نقز ماءمشو ماء كاد يغخقيع

فخخج الساء كنقل لمقشاة ، و قجر مائة كعذخيغ ذراعًا بالعسل، ككجج سقف مقمفط فشقب فيالحجاركف قجر عذخيغ يػماً 

...."(ٖ) 

                                                           
تاريخ نيابة .؛ غػانسة، ٜٛٗ/ٕ، الدمػك لسعخفة دول السمػك.؛ السقخيدي، ٕٓٓ/ٗ صبح األعذى،القمقذشجي،  (ٔ)

 .ٙٛ، بيت السقجس في العرخ السسمػكي
-ٛٗٔ،الحياة االجتساعية في السجيشة اإلسالمية.؛ عاشػر،  ٗٗ، جة كذف السسالظبز ابغ شاىيغ الطاىخي،  (ٕ)
ٕٖٗ. 
فمدصيغ في العيجيغ األيػبي .؛ كلمسديج يشطخ: عثامشة، ٓٙ٘/ٔ، دمػك لسعخفة دولة السمػكالالسقخيدي،  (ٖ)

 .ٖٕٗ-ٕٔٗ، والسسمػكي
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 الجوافع االقترادية : -

يظ البحخية في عرخ السساليظ بعامة كالسسال تعاش الحياة االقترادية كتشػعيانالكاف   

العسارة في السجف الفمدصيشية كخاصة السجف التجارية، فالصخؽ التجارية  خاصة، أف أّدى إلى ازدىار

بعج اضسحالؿ الصخؽ األخخى  زادت بكثخة  بيغ الذخؽ كالغخب عبخ البحخ األحسخ، كمػانئ السساليظ

، كبعج استيالء السغػؿ عمى بغجاد ؛ بعج الفتح السسمػكي لمسشاشق الداحميةارة بيغ الذخؽ كالغخبلمتج

متشػع الرشاعي في السجف الفمدصيشية كالرابػف، ك زيت لـ (، إضافة ٕٛ٘ٔىػ / ٙ٘ٙسشة )

شجعت الدالشيغ  أنياالديتػف، كالقصغ، كالدجاج ككثيخ مغ السشتػجات التي اشتيخت بيا فمدصيغ 

، كتديل التشقل ألمخاء كعامة الشاس عمى بشاء السؤسدات، كالخجمات التي تداعج كتخجـ حياتيعكا

 (ٔ)كبشاء الخانات، كالجدػر، كالسرابغ، كغيخىا  .

ػكي انتذار األسػاؽ كمسا يجؿ عمى نذاط الحخكة التجارية في فمدصيغ في العرخ السسم  

حصة بالقجس، كسػؽ السدمخ بغدة، كسػؽ  س، كسػؽ بابسػؽ العصاريغ في القج :الستخررة مثل

اليشػد بغدة، كسػؽ الغدؿ كالكتاف بغده، كسػؽ الذجاعية بغده، كسػؽ الغشع، كسػؽ المحاميغ بشابمذ، 

االت في ػػػاكيغ كالػكػػػػػد الجكسا كثخ كجػػ، ككالدػؽ الذخقي في نابمذ، كسػؽ القدازيغ في الخميل

، كتػزعت  في السجف خانات، كاالسػاؽ، بأعجاد كبيخةالجكاكيغ، كالذ تػاججت إ (ٕ). فمدصيغ

 (ٖ)كمددىخة . الحياة االقترادية كانت نذصة، كىحا يػضح أف مدصيشية في العرخ السسمػكي األكؿالف

                                                           
.؛ ٜٖ٘، مرخ والذام في العرخ االيػبييغ والسساليظ.؛ عاشػر،  ٓٙٔ/ٕ، الشجػم الداىخةابغ تغخي بخدي، ( ٔ)

 .ٓٗ، آثارنا في بيت السقجسالعدمي، 
 .ٜٗ، آثارنا في بيت السقجس.؛ العدمي،  ٖٓٓ، السمظ الطاىختاريخ د، شّجاابغ  (ٕ)
 .ٔٙٔ/ٕ، الشجػم الداىخة.؛ ابغ تغخي بخدي، ٕٖٓ، تاريخ السمظ الطاىخد، اابغ شجّ  (ٖ)



05 
 

لأليجي  حاجةزادت مغ الاقترادية كاجتساعية ميسو إذ  مجاالت السشذأتىحه كقج خجمت   

كالسشذآت السسمػكية باألعساؿ السختمفة في السؤسدات،  العاممة، فداد الصمب عمى العساؿ لمشيػض

خاص العامميغ ، كتبيغ أسساء األشالعثسانية تعجد أكقاؼ القجسمي كثيقة بالمغة أكرد العد الستشػعة،

، كأسساء الػضائف ت، كاألسبمةرس، كالدكايا، كالبيسارستانا، كالسجافي كل كقف كالسشذآت: كالسداجج

 (ٔ)ـ الحي يتقاضاه كل كاحج مشيع .أك السعمػ  ،التي يذغمػنيا، كاألجخ

تشػعت السشتجات الدراعية في فمدصيغ كمجنيا، بدبب كفخة السياه، كالصبيعة الجغخافية، كسا ك   

 ( ٕ)شػعة مغ السحاصيل الدراعية كالرابػف مغ زيت الديتػف، كمشتجات العشب.تكتع إنتاج مشتجات م

 الجافع الثقافي : -

فأكثخكا مغ بشاء ، العيج السسمػكي بذكل كبيخفي ازدىخت الحياة الثقافية في فمدصيغ   

خرػصًا في عيج  (ٖ)السجارس حتى كصل عجدىا ما يقارب خسديغ مجرسة في القجس كحجىا،

السساليظ البحخية، كتحجيجًا في عرخ الشاصخ دمحم بغ قالككف  كأكالده ، كقج كصمت القجس إلى أكج 

ىحا  مغ أىع أسباب ستقخار الجكلة الدياسي كاستتباب األمغ كزيادة الثخاءاككاف  ( ٗ)ازدىارىا العمسي،

 (٘).االزدىار الثقافي

السساليظ البحخية في فمدصيغ عامة كالقجس خاصة في عرخ ككثختيا يخجع تشػع السجارس   

إلى عجة عػامل، مغ بيشيا حخص الدالشيغ كاألمخاء عمى الطيػر بسطيخ السشترخيغ السذجعيغ 

                                                           
 . ٕٔٔ، األوقاف والحياة األقترادية.؛ لمسديج يشطخ: عفيفي، دمحم، ٕٕٓ/ٖ وثائق مقجسية تاريخية،العدمي،   (ٔ)
 .ٕٓٔ-ٜٔٔ، األوقاف والحياة األقترادية في العرخ العثسانيعفيفي، دمحم،  (ٕ)
 .ٔٔ٘، في بيت السقجس  معاىج العمع  .؛ العدمي،ٖٖ/ٕ،االنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٖ)
 .ٕٔ٘،بيت السقجس معاىج العمع في .؛ العدمي، ٜٛ، أضػاء ججيجة عمى مجيشة القجسعاشػر، ( ٗ)
 .ٔٔ٘،بيت السقجسالعمع في  معاىج.؛ العدمي، ٘ٔ،القجسالحياة العمسية في شياب، ( ٘)
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 خاصة بعج انتياء األخصار الخارجية الكبخى التي تسثمت فيقافة اإلسالمية كالمغة العخبية، لمث

، كالتي أتاحت الفخصة لدالشيغ السساليظ األكائل، باالعتخاؼ بأنيع حساة يكالسغػل يالفخنج يغالغدك 

سجارس بكثخة، كالتقخب ، كإنذاء الئختذيج العسالىحه األخصار أعصاىع األماف اإلسالـ، كعشجما خفت 

 (ٔ).مغ العمساء

 :كي في أنحاء فمدصيغ السختمفة مثلكسا انتذخت السجارس، كمعاىج العمع في العرخ السسمػ   

يزًا في بشاء السكتبات في أكاىتع السساليظ البحخية  (ٕ)غدة، كنابمذ، كالخميل، كالخممة، كصفج .

عمى نذخ العمع كالفكخ، كلع تقترخ السكتبات  فمدصيغ، ألنيا تسثل صخكحًا فكخية كحزارية، كتذجع

، ككاف آالؼ الكتب، بل كانت مخاكد عمسية تعقج فييا السجالذ كالشجكات،  كالجركس عمى حفع

 (ٖ)مذارؽ البالد كمغاربيا  لألخح مغ عمسائيا ما يحتاجػنو .شالب العمع يدكركىا مغ 

الزدىار الثقافي كأشيخ في ىحا السقاـ إلى أف السكتبات السسمػكية في فمدصيغ كانت نتاج ا   

فمعبت السكاتب في ىحا العرخ دكرًا ميسًا في الحياة العمسية كالثقافية في إرساء  (ٗ)،في ىحا العرخ

ادة خجمات مكتبية مستازة مسا ساعج عمى زي حيث قّجمتالكبخى كازدىارىا،  قػاعج الشيزة الثقافية

ء، مؤسدات يشفق عمييا الدالشيغ، كاألمخاء كاألثخيابسثابة السجارس لمتعميع ك  ككانت( ٘).فخص التعمع

، ككاف يعتسج صابع في ىحا العرخ لع تكغ مػجػدةخاصة أف الس، كالعمساء، لشذخ العمع بيغ الشاس

، فيرعب يًا مغ قبل مختريغ في ىحا السجاؿ، مسا جعل ثسغ الكتاب مختفعاً ب يجك عمى ندخ الكت

                                                           
 .ٖٕٙ-ٖٕ٘، األوقاف والحياة االجتساعية.؛ أميغ ، ٜٜ، أضػاء ججيجة عمى مجيشة القجسعاشػر، ( ٔ)
 .ٕٔ٘،بيت السقجسالعمع في  معاىجالعدمي، ( ٕ)
.؛ العدمي، ٖٕٙ-ٖٕ٘، االجتساعيةاألوقاف والحياة .؛ أميغ ، ٜٜ، أضػاء ججيجة عمى مجيشة القجسعاشػر،  (ٖ)

 .ٕٔ٘ ،بيت السقجسمعاىج العمع في 
 .ٖٙٔ ،مكتبات بيت السقجس.؛ الديج، ٖٔ،الػقف وبشية السكتبة العخبيةتي، االداع (ٗ)
 .ٕٓٙ،الحخكة الفكخية عبج السيجي، ( ٘)
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لسداعجة  اإلسالمية بذكل عاـ ُيَذّكل خه، لحلظ كاف قياـ السكتباتعمى شالب العمع كالفقخاء تػفي

 (ٔ)ة لتػفيخ العمع كاالىتساـ بو .، كمغ ندعة عمسيالفقخاء لتػفيخ ما يمدميع مغ كتبالصالب ك 

 :يسكغ ترشيف خدانات الكتب التي ضيخت في العرخ السسمػكي إلى صشفيغ عمى الشحػ االتي  

ككانت تعيخ مة : كىي الكتب السمحقة بالسجارس، كالسداجج،  كالخبط، كالبيسارستانات، خدانات عا -ٔ

 ، كاالستشداخ .الكتب، كليا نطاـ تديخ عمييا اإلدارة، كاإلعارة

، كاألدباء لذخرية التي كانت في بيػت الػالة، كالعمساء: كىي الخدانات اخدانات خاصة -ٖ

 (ٕ). كاألثخياء مغ الشاس

ىي مكتبة السدجج األقرى، حيث كانت مخكدًا التي كانت بيحا الشسط  كمغ أىع السكاتب   

، ككانت كثيخة الكتب كالرحف كالسخصػشات كقج حػت ( ٖ)،لمحياة الفكخية كمجرسة لتجريذ العمـػ

 (ٗ)ػط نرفيا مراحف كربعات نفيدة .كألف مخص كثخ مغ عذخة آالؼ كتاب،أخدائشيا 

مكتبة  ـ (ٜٕٛٔ-ٜٕٙٔىػ /ٜٛٙ-ٜٙٙ)  (ٔ)الدمصاف السسمػكي حداـ الجيغ الجيغ أقاـ  

في الفرل الحي سشتشاكلو بذيء مغ التفريل – ة غدةفي مجيش عامة بجانب السدجج الحي بشاه

                                                           
نطام .؛ الشباىيغ،  ٕٔ٘، بيت السقجسرس ومعاىج العمع في السجا.؛ العدمي، ٖٙٔ، مكتبات بيت السقجس الديج، (ٔ)

 .ٕٙٚ، التخبية اإلسالمية في عرخ دولة السساليظ
، بيت السقجسالسجارس ومعاىج العمع في .؛ العدمي، ٖٚ، أنػاع السكتبات في العالسيغ العخبي واإلسالميحدغ،  (ٕ)
٘ٔ٘. 
مدصيشية مشح الفتح العخبي السكتبات الف.؛ العدمي، ٖٚ، أنػاع السكتبات في العالسيغ العخبي واإلسالميحدغ،  (ٖ)

 .ٗٙٔ،مكتبات بيت السقجس، .؛ الديجٕٙٛ بحث في السػسػعة الفمدصيشية، ،مٜ٘ٛٔاإلسالمي حتى عام 
 ، بحث في السػسػعة الفمدصيشية،مٜ٘ٛٔالسكتبات الفمدصيشية مشح الفتح العخبي اإلسالمي حتى عام العدمي،  (ٗ)
 .ٕٙٛ/ٖالثاني،، القدع السػسػعة الفمدصيشية.؛ ٘ٙٔ
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ية مكتبة في كل مجرسة كزاك فػججت ، كحلظ اشتيخت السكتبات في السجارس كالدكايا  (ٕ).الثالث

مجارس كزكايا ، كقمياًل ما تع في عرخ السساليظ بشاء ، باعتبار السكاتب حافدًا مغ حػافد العمععمسية

قج ، ك كالعمـػ األخخى  يةفة بالعمـػ الجيشال يكػف في ترسيسيا السعساري خدانة تدكد بالكتب السختم

لحلظ ، زيادة العمع كازدىاره في الجكلة فيء السساليظ أىسية دكر السكتبات أدرؾ الدالشيغ كأمخا

ي بشاء مكتبة ضخسة شخؽ الطاىخ بيبخس فالدمصاف قاـ  كفي ذلظ( ٖ)خررػا مكانًا في مجارسيع .

 (ٗ)سدجج العسخي الكبيخ في مجيشة غدة .ال

مكتبة مجرسة )الخانقاه ( الفخخية  لكبيخة في ساحات السدجج األقرىكمغ مكتبات السجارس ا  

السكتبة  ، ككاف في ىحهـ (ٖٖٔٔىػ / ٕٖٚبغ فزل هللا " )تكقفيا القاضي " فخخ الجيغ دمحم أالتي 

 (٘)مخصػشات ديشية كفمكية .

 دكراً  عبتفم( ٙ)،الذخيف القخآف كالحجيثعمػـ في بشاء دكر لتعميع  أيزا اىتع السساليظ البحخية  

، كسسيت ىحه الجكر بسجارس الدشة، كتع بشاء قبة خاصة لتجريذ القخاءات ُا في تصػيخ ىحه العمػـكبيخ 

                                                                                                                                                                             
(. حادي عذخ ٜٜٕٔيشايخ  ٙٔالسمظ السشرػر حداـ الجيغ الجيغ بغ عبج هللا السشرػري، )تػفى بالقاىخة في  (ٔ)

.؛ ٜٕٚ/ٔ، بجائع الدىػر في وقائع الجىػرسالشيغ الجكلة السسمػكية، لقب بػالجيغ الرغيخ كأبػ الفتػح، ابغ إياس،  
 .ٖٗ/ٗ، السخترخ في أخبار البذخأبػ الفجا، 

 .ٗٙٔ،مكتبات بيت السقجس .؛ الديج، ٕ٘ٙ، الحخكة الفكخيةعبج السيجي،  (ٕ)
السكتبات الفمدصيشية مشح الفتح العخبي اإلسالمي حتى عام .؛ العدمي، ٔ٘ٗ، السفرل في تاريخ القجسالعارؼ،  (ٖ)

 .ٖٙٔ، مكتبات بيت السقجس.؛الديج، ٕٙٛ، بحث في السػسػعة الفمدصيشية، مٜ٘ٛٔ
 .ٖٕٔ، غدة وقصاعيابيس، سميع، الس (ٗ)
السكتبات الفمدصيشية مشح الفتح العخبي اإلسالمي .؛ العدمي، ٔ٘ٗ-ٕ٘ٗ، السفرل في تاريخ القجسالعارؼ،   (٘)

 .ٕٙٛ ،بحث في السػسػعة الفمدصيشية ،مٜ٘ٛٔحتى عام 
 .ٗٔٔ/ٔ، مقجسية تاريخيةوثائق .؛ العدمي ، ٖ٘ٚ/ٕ، السػاعع واالعتبار بحكخ الخصط واآلثارالسقخيدي، ( ٙ)
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قامػا بػقف أكقاؼ خاصة بػاجبيا؛ ىحه السشذآت حتى تدتسخ  ( ٔ)،الدبع في الحـخ القجسي الذخيف

 (ٕ)بيحه السشذآت لديادة اإليخادات التي تسػليا.

عرخ أف الحخكة العمسية كالثقافية الػاسعة التي شيجتيا فمدصيغ في  ندتشتج مسا سبق ك          

في الحخكة العسخانية في كافة السجاالت مغ مجارس كمداجج كزكايا كمكتبات  ساىستالسساليظ، 

 .كغيخىا

 في فمدصيغ : خرائز العسارة السسمػكيةثانيًا: 

صبح أـ(، ٕٓٙٔىػ/ٛ٘ٙبعج انترار السساليظ عمى السغػؿ في معخكة عيغ جالػت عاـ )   

ليع قبػؿ في السجتسع اإلسالمي، كبحلظ انتذخ االستقخار، فاىتسػا بإقامة السشذآت العسخانية، 

كالعمسية، كالخيخية، كاالجتساعية في فمدصيغ حدب أىسيتيا كمػقعيا، فأبجعػا كتفششػا في البشاء 

كة العسخانية في الحخ  فازدىخت (ٖ)ذلظ كثخة الحجارة الرمبة، كالخخاـ الجيج، كاألخذاب. فيكساعجىع 

 (ٗ). زخخفيةمعسارية ك عشاصخ تسيدت العسائخ السسمػكية بىحا العيج، ك 

السباني حطشا أف السشذآت كانت عمى نػعيغ: فسغ ناحية اليشجسة كالترسيع السعساري ال  

: كىي األكثخ كسقاـ الشبي مػسى في أريحا كبعس الخانات، كالسباني صغيخة الحجع : الزخسة 

                                                           
معاىج العمع .؛ العدمي،  ٖٕٚ/ٕ، األنذ الجميل.؛  مجيخ الجيغ العميسي، ٕٔٔ/ٗ، مفخج الكخوبابغ كاصل،  (ٔ)

 .٘ٓٔ، في فمدصيغ
 .ٗٔٔ/ٔ، وثائق مقجسية تاريخيةالعدمي،  (ٕ)
 .ٕٜٖ/ٖ، الفشػن اإلسالميةديسانج،  (ٖ)
 .ٖٓٗ، غ األيػبي والسسمػكيفمدصيغ في العيجي.؛ عثامشة،  ٕ٘ٚ، القجس في العرخ السسمػكيالديج، عمي،  (ٗ)
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سختفعة عغ مدتػى الذارع الالسداجج، كالسجارس، كالتخب، كتع إنذاء بعس السباني  :مثلانتذارًا 

 (ٔ)عخفت بالسعمقة، كذلظ مغ أجل فتح دكاكيغ تحتيا.يرعج إلييا بجرج، 

السباني حيث  مجخلكمغ العشاصخ التي أدخمت عمى العسارة السسمػكية، الحطشا تصػرًا في   

كغجت الػاجيات أكثخ انفتاحًا عمى  ،أحيانًا مدتػى كاجية البشاء تتجاكز، االرتفاع كثيخةغجت أبػابيا 

الخارج، حيث زكدت بذبابيظ كاسعة في األسفل، كشاقات متشػعة الذكل في األعمى، كتشػع شكل 

، كبيشيا القػَس الثالثيَّ ىػ الدائج(ٖ)السعسارية، كأصبح السجبب السخسػسأي األقػاس  (ٕ)العقػد

الػسائجي، ألف فرػصو تذبو الػسائج، أك مجمجات الكتب  سسي اًل مبتكخاً خح شكالحي ات (ٗ)الفرػص

 (٘)ضيخ في مباني القاىخة العطيسة. "عقج" السخصػصة إلى بعزيا كىػ مقتبذ مغ 

                                                           
، تخجسة عمي مجن إسالمية في عيج السساليظ.؛ اليبجكس، إيخا، ٕٙٚ، القجس في العرخ السسمػكيالديج،  (ٔ)

 .٘ٗٔ-ٗٗٔماضي، 
ىػ عشرخ ىيكمي عمى شكل مشحشي يخكد عادة عمى دعامتيغ. كيتكػف مغ قصع مغ الحجارة أك الصػب العقػد : (ٕ)

معجع مرصمحات التي يتع تختيب مفاصميا بذكل شعاعي، كىػ أحج انػاع األقػاس في اآلثار اإلسالمية، رزؽ، 
 .ٜٓٔ، العسارة والفشػن اإلسالمية

. رزق، معجع السجببة، كيخسع مغ مخكد العقج كيحتل ُخسذ القصخ ىػ نػع مغ أنػاع العقػد السجبب السخسػس : (ٖ)
 .ٜٚٔ مرصمحات العسارة والفشػن اإلسالمية،

معجع مرصمحات  : استعسل خرػصًا في بالد السغخب كيتألف مغ سمدمة أقػاس صغيخة متقاربو. رزؽ،لفرػصا (ٗ)
 .ٕٚٔ العسارة والفشػن اإلسالمية،

مجن إسالمية في عيج .؛ البيجكس، ٙٙٗ، فشػن اإلسالم.؛ حدغ، ٓٛ/ٕ، الجميلاألنذ مجيخ الجيغ العميسي،  (٘)
 .ٛٗٔ-ٙٗٔ، السساليظ
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التي ضيخت في العيج األيػبّي، كاستخجميا  (ٔ)كشاع استخجاـ تيجاف األعسجة السقخنرة  

ك السجارس . كبجأت تطيخ الدقػؼ أماكغ العسخانية في السداجج األالسساليظ البحخية في بعس 

، كُتبّصغ بالخذب السجىػف، ككثخ بشاء السآذف، فذسمت السجارَس أيزًا، القبابالسدتػية إلى جانب 

كتصػر شكميا مغ السخبع التقميجي إلى السزمع كاألسصػاني، كأحيانًا تحػي السئحنة مديجًا مغ ىحه 

 (ٕ)األشكاؿ.

كاستخجـ السساليظ األكائل عشاصخ زخخفية كثيخة، حيث نجج السبشى الػاحج استخجـ فيو أكثخ   

كنجج التمػيغ ، (ٖ)" األبمق " مغ عشرخ لمدخخفة، كخاصة في الػاجيات، كاستخجاـ عشرخ التمػيغ 

، خخاـػعة مغ ال، أك باستخجاـ الفديفداء السرشيزًا في تخصيع المػحات الججارية بالخخاـ أك الخدؼأ

، كىشاؾ عشرخ ني التي تطيخ في كدػة الججرافمع، أك باستخجاـ ألػاح القاشاكعخكؽ الرجؼ الال

 (ٗ)كالزفائخ. اتية،، كالشبى الحجخ لتكػيغ الدخارؼ اليشجسيةالشقر عم

                                                           
جسع مقخنز، ىػ عشرخ إنذائي كزخخفي يعسل عادة مغ أحجار تشحت كتجسع في أشكاؿ ذات  السقخنرات: (ٔ)

بارزة تتكػف مغ صػاعج كىػابط  تتجلى في شبقات مرفػفة بعزيا فػؽ بعس في أماكغ مختمفة . رزؽ،   نتػاءات
 .ٖٜٕ، معجع مرصمحات العسارة والفشػن اإلسالمية

السػسػعة .؛ ٛٗٔ، مجن إسالمية في عيج السساليظ .؛ البيجكس،ٕٚٚ، القجس في العرخ السسمػكي الديج، (ٕ)
 .ٚٛٚ/ٗ، الفمدصيشية

تبادؿ مجاميظ البشاء سػاء بالحجخ أك بالصػب بيغ لػنيغ ىسا االبيس كاالسػد كاحيانا تبادؿ صشجات  بمق:اال( ٖ)
 . ٓٔ، معجع مرصمحات العسارة والفشػن اإلسالميةالعقػد بيغ نفذ المػنيغ ، رزؽ، 

لسػسػعة ا.؛ٛٗٔ، مجن إسالمية في عيج السساليظ.؛ البيجكس، ٕٚٚ،القجس في العرخ السسمػكيالديج،  (ٗ)
 .ٚٛٚ/ٗ الفمدصيشية،
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، كما حػليا مغ أبشية قجيسة أصبحت في عيج السخكد األساسي لمسجيشةككاف السدجج   

جف كتع تذكيل الحارات بجاخل الس، كأسػاؽ(، مجارس، كحسامات) (ٔ)السساليظ ليا كضائف ججيجة

، التي ضست الكثيخ مغ الذػارع الثانػية التي تشتيي الفمدصيشية بذبكة مغ الذػارع، كاألزقة، كاألحياء

يت مغمق كمغ البيت السسمػكي في فمدصيغ ذك جساؿ عسخاني مسيد، فكاف بشاء البك  .إلى شخؽ مغمقة

ككانت الغخؼ تفتح عمى الرحغ  ، كيتكػف مغ شابقيغ في أغمب العسائخى صحغالجاخل يفتح عم

ي السشذآت مغ التأثيخات الخارجية، كتحقيق الخاحة، مسا يحس، خ مغ انفتاحيا عمى خارج البشاءأكث

الفمدصيشية يتع حسايتيا السجف ت ىحه السشازؿ في كان .حساية لداكشييا كخاصة الشداءالكالتكيف، ك 

ككانت السشازؿ متجاكرة لبعزيا البعس كدػر يحسي السجيشة ، ػاب كسجيشة القجسبأذك ببشاء سػر 

، كقامػا بعسل فتحات صغيخة ىي الشػافح التي تدسح بجخػؿ ميلمجيشة الخكسا كاف في مغ الجاخل 

 (ٕ)ػر في ججراف السشذآت الدسيكة .الش

ل البشاء باستخجاـ األمغ استعسىحا كلتحقيق  ؛تقاـ عمى مبجأ األمغ كالجساؿ ككانت العسارة  

، حيث دب ىحه السعالع جساالتكتالترسيع ل، كاستعسل الفغ التذكيمي كالدخخفي في الحجار الرمبة

سمػنة التي صشعت بفرػص استخجمت ىحه الدخارؼ لتديغ العسارة الفمدصيشية كبيػتيا بالخسػـ ال

الفغ العسخاني في عمى  اشاىجالتي كانت ، كبيػت األغشياء الخميلالسداجج في مجيشة ك ،الفديفداء

                                                           
تكػيغ السجيشة العخبية" الحػليات ؛ بيشدي،عفيف، ٕٓٗ،فمدصيغ في العيجيغ األيػبي والسسمػكيعثامشة، ( ٔ)

 .ٕٜٖ/ٖ، تخجسة أحسج عيدى، الفشػن اإلسالمية.؛ ديسانج، ـ.س، ٕٙ/ٚ األثخية"،
 بيشدي، ؛ٛٚ، قجسيةالحزخة األندية في الخحمة ال؛ الشابمدي، ٛٚ-ٚٚ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٕ)

 .ٜٗ، السجيشة الفمدصيشية في عيج السساليظ؛ بكيخ، ٕٚٓ/ٔ تكػيغ السجيشة العخبية" الحػليات األثخية"،عفيف، 
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،الحي يعػد تاريخ (ٔ)شذق " القائع في حارة باب الشاضخ، كجار الدت " سخايا الدت شالعيج السسمػكي

 غخؼ التي تصل عمى صحغالداحة السكذػفة لم كاستخجاـ ،(ٕ)ـ(ٕٜٖٔىػ/ٜٗٚإلى سشة ) وتأسيد

 (ٖ)الحجخية لتغصية الدقػؼ العسخانية .، أك العقػد الجار، كاستخجـ بشاء القباب، كالدقػؼ

تقديسيا إلى حارات كأحياء ) خصط ( كفي ب، يع الصػبػغخافي لمسجف الفمدصيشيةتسيد التقد  

، كبقيت بيشيسا عالقة التػاصل غيخة استقمت عغ األسػاؽ الخئيديةىحه األحياء أسػاؽ محمية ص

ي بيئتيا االجتساعية كالجيشية كتفرل ىحه يزَا تزع مجسػعة سكانية متجاندة فأككانت ىحه األحياء 

 (ٗ)، كحارة القدازيغيقة مغصاة بعقػد حجخية أك مفتػحةالحارات عغ بعزيا شخؽ كشػارع متعخجة ض

القادميغ مغ شخؽ األردف السدحييغ  (ٙ)، كحارة الشرارى القخيبة مغ الحـخ (٘)، كحارة الييػدفي الخميل

                                                           
باب الشاضخ أك باب السجمذ أك باب الحبذ أك باب ميخائيل؛ أحج أبػاب السدجج األقرى داخل  باب الشاضخ :( ٔ)

جة القجيسة لسجيشة القجس، يقع في الحي اإلسالمي في الخكاؽ الغخبي لمسدجج األقرى. تع تذييجه في العرخ أسػار البم
 .ٖٓ/ٕ، األنذ الجميلاألمػي. مجيخ الجيغ العميسي، 

؛ العارؼ، ٜٜٖ األيػبي والسسمػكي، يجيغفمدصيغ بالع؛ عثامشة، ٕ٘ٚ، القجس في العرخ السسمػكيسيج، ( ٕ)
 ؛ٕٚٓ/ٔ، القجسالسفرل في تاريخ 

أضػاء .؛عاشػر، ٕٛٔ-ٕٚٔ، تاريخ نيابة بيت السقجس.؛ غػانسة، ٕٛٚ القجس في العرخ السسمػكي،سيج، ( ٖ)
 .ٚ/ٕٛ، تكػيغ السجيشة العخبية" الحػليات األثخية.؛ بيشدي، عفيف، ٘ٓٔ، ججيجة عمى مجيشة القجس

سسيا مغ صشاعة الدجاج كىي الحارة الػحيجة التي اكتدبت أىي حارة مغ حارات مجيشة الخميل،  حارة القدازيغ : (ٗ)
سسيت باسع الرشعة التي تخكدت فييا.  يحجىا مغ الذساؿ ساحة عيغ عدكخ؛ كمغ الجشػب حارة بشي دار؛ كمغ 

كمغ الذخؽ حارة الدػاكشة.  كمغ أحػاشيا: حػش دنجيذ، كحػش الذعخاكي. مجيخ الجيغ العميسي،   الغخب تل الخميجة؛
 .ٕ٘ٗ/ٕ، بتاريخ القجس والخميل األنذ الجميل

ىجـ  حة، كتع إلحاقيا بحارة القدازيغ.تقع إلى الجشػب مغ حارة القدازيغ.  كىي صغيخة السدا حارة الييػد: (٘)
 .ٕٛٗ/ٕ األنذ الجميل، السدتػششػف أبشيتيا القجيسة، كأقامػا مباني كبيخة مكانيا. مجيخ الجيغ العميسي،

ججيج في الذساؿ عمى شػؿ المغ باب  تستجتقع في الخكغ الذسالي الغخبي مغ البمجة القجيسة، ك  حارة الشرارى:( ٙ)
 .ٖٕٛ السفرل في تاريخ القجس،الججار الغخبي مغ السجيشة القجيسة كصػال إلى باب الخميل. العارؼ، 
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أي أف  (ٖ)، كحارة السغاربة .في القجس ( ٕ)، كحارة بشي مخةفي نابمذ ( ٔ)ة، كحارة الياسسيشفي القجس

أك قبائل عخبية أخخى ، دب األدياف أك القػميات مغ الكخد، أك التخؾكانت مقدسة ح ىحه الحارات

فذ الحارات ، أك حدب السيشة التي كانت تذتخؾ بيا بعس العائالت فتعير بشفمدصيغ استقخت

، كىحا يغ، كالجباغيغ، كالقصانيغالرباغك  ،ص بيع كالشجاريغ، كالحجاديغكتقـػ بعسل سػؽ مدتقل خا

، غ مغ السجيشة كتقػـ بعسل سػؽ لياكل شائفة لقصاع معي كد الجغخافي لمسيغ أدى إلى امتالؾالتسخ 

ني مع بعزيع البعس، لتحقيق األمغ، ككانت صفة ىحه األحياء انيا تديج مغ التزامغ الدكا

مغ جسيع الشػاحي االقترادية، كاالجتساعية،  ياالجكلة كالتقجيع ب فيسا بيشيع كتخسيخفاع، كالتعاكف كالج

كالجيشية، فكانت الحارات متفاكتة البشاء مغ مجيشة ألخخى حتى تشاسب مكانة أبشاء السجيشة مغ حيث 

 ( ٗ)كضعيع االجتساعي كحالتيع االقترادية ، ككفخة مػاد البشاء في كل مجيشة .

يخ بالحكخ أف السساليظ اىتسػا بػضع برسات خاصة في فغ العسارة لمحارات كمسا ىػ جج   

التي تداعج كتخجـ أىل البيت كتحسييع كتذعخىع باألماف، فكانت الشػافح السصمة عمى الذارع في 

السشازؿ يتع بشاؤىا عمى شكل شخفات بارزة عمى دعائع مرشػعة مغ الخذب بصخيقة ىشجسية جسيمة 

                                                           
نابمذ مع الخزخاء، عخفات، نريخ، تقع في الداكية الجشػبية الغخبية مغ السجيشة القجيسة كفييا جا :ةحارة الياسسيش( ٔ)

 .ٛ٘ مجيشة الحزارات،
السفرل في تاريخ تقع في الجية الغخبية الذسالية مغ سػؽ الخاف) سػؽ الديت( ، العارؼ،  حارة بشي مخة: (ٕ)

 .ٕ٘ٛ القجس،
ربة ندبو ندبة تقع في جشػب شخؽ البمجة القجيسة لسجيشة القجس، بجػار حائط البخاؽ، سسيت بالسغا حارة السغاربة:( ٖ)

 .ٖٕٛ، السفرل في تاريخ القجس العارؼ،، إلى سكاف بالد السغخب العخبي الحيغ سكشػا الحارة
نابمذ ونػاحييا في القخن الدادس عذخ عمى .؛ البخيت، ٕٕٔ-ٖٕٓ القجس في العرخ السسمػكي،الديج،  (ٗ)

مجن إسالمية في عيج البيجكس،  .؛ٜٓ/ٔ ،ضػء الػقفيات التي تحتفع بيا سجالت الجولة العثسانية، مجمة السشارة
 .ٛٗٔ-ٙٗٔ، السساليظ
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شالؿ عمى الخارج، كأيزًا كانت تحجب أشعة كاإلفيي حمت مذكالت التيػية  (ٔ)تدسى " مذخبات "

الذسذ ككانت الدتار الحي يدسح لمحخيع بسخاقبة أحجاث الصخيق دكف رصج مغ الغخباء كمشيا ُتدتخؽ 

 (ٕ).ع أباريق مغ الفخار لتبخيج الساءالشطخات، كغالبًا ما كانت تدكد ىحه الذخفات بحشيات خارجة لػض

بعزيا البعس ك قميمة  ا ككانت الحارات متخاصة البشاء، حيث كانت السشازؿ بجػاركس   

، كامتجادىا السشازؿ ل مغ سصح إلى آخخ عمى شػؿالدصح، ككاف يديل التشق مدتػيةاالرتفاع، 

ككانت ىحه السشازؿ تبشى مغ الحجارة الرمبة، أك الصيغ حدب السػاد الستػفخة  كتكػف شابقًا أك 

، كيكػف السجخل مطمسًا  ة مشخفزة  تصل عمى الذارع الخئيذت مشازؿ ىحه األبػاب صغيخ اثشيغ، ككان

كعسيقًا، كمدقػفًا، كىحا السجخل يشتيي بقاعة فديحة حيث يػجج صيخيج  لمسياه، كقاعات تصل عمى 

فة حجيقة مميئة باألشجار الفاكية مثل العشب كالتفاح كالتيغ كالبختقاؿ، ككجػد غخؼ ألىل البيت، كغخ 

 (ٖ)الستقباؿ الزيػؼ .

 

 

                                                           
عبارة عغ حجاب خذبي يػضع أماـ نػافح البيػت ك القرػر تكػف مغ قصع بأشكاؿ ىشجسية بجيعة ك  السذخبية : (ٔ)

السجف تعّج السذخبيات مغ الطػاىخ السعسارية التي امتازت بيا دكر، ك قرػر، ك بيػت السساليظ في كل مغ القاىخة ، ك 
السرخية ، كبالد الذاـ بسا فييا فمدصيغ ،ك لمسذخبية عجة أسساء أخخى مشيا "الخكشغ" ك"السذخفية" ك"الذشاشيل" . 

 .ٖٕٔ، تخجسة أحسج عيدى ،  الفشػن اإلسالميةكليا عجة اشكاؿ كألػاف ؛ ديسانج ، 
 . ٖٕٔ،  الفشػن اإلسالمية؛ ديسانج، ٜٕٔ، تاريخ نيابة بيت السقجسغػانسة ،( ٕ)
 . ٛٚ، قجسيةخة اإلندية في الخحمة الالحز؛ الشابمدي،  ٓٙٔ،  آثار البالد وأخبار العبادالقدكيشي، ( ٖ)



17 
 

بخكدتيا حتى  محجخاتلكبشي الحائط سسيظ ليحفع الجؼء في الذتاء ككاف في الريف يحفع   

يث كانت تتجسع فيو مياه أك أكثخ مغ السياه ح (ٕ)، ككاف لكل مشدؿ صيخيج(ٔ)أثشاء كقت الخساسيغ

" إف ما : كسا ذكخىا العارؼ ، ة بػسائل الرخؼ الرحي أك السجاري مدكد جفككانت الس  (ٖ)األمصار،

أنذأه الخكماف قجيسًا مغ نطاـ لمسجاري ما زاؿ يديخ عمى أحدغ كجو حتى القخف العذخيغ  مسا ساعج عمى حفع 

 (ٗ)سجيشة مغ كثيخ مغ األمخاض ..."ال

، كيتع التشقل بيا زقة في السجيشة كانت ضيقة متعخجةفالذػارع التي تفرل الحارات كاأل  

كىحا الصابع نذاىجه في  (٘)،بدبب شبػغخافية األرض الجبمية، كيتع تبميصيا بالحجارةرج بػاسصة د

، ككاف ليحه الجركب كالحارات حخاس خاصػف كل مغ مجيشة القجس كمجيشة الخميلالبمجة القجيسة في 

 (ٙ)يو الدكاف لياًل إذا شب حخيق .يقػمػف بحساية ىحه الحارات كتشب

اقة ، إذ ضيخ التشػع كاألنالعسارة السسمػكية في فمدصيغ أنػاع تىشبخز التشػع العسخاني في ك   

امات العامة، كاألسبمة، كالسقامات، كالسدارات  ، كالحسسشارات في القبابالاجيات ك في استخجاـ الػ 

األبمق بالمػنيغ األبيس كالػردي، أك  ، كخاصة الحجختخجاـ الحجار الخخامية في البشاءاسك  ،كالخػانق

                                                           
رياح الخساسيغ ىي رياح جشػبية شخقية فرمية جافة كحارة تأتي مغ الرحخاء الكبخى محسمة بآالؼ  الخساسيغ: (ٔ)

لجديخة العخبي، سسيت ىحه الخياح بالخساسيغ ألنيا االششاف مغ الخماؿ ترل إلى مرخ كبالد الذاـ كمشصقة شبو ا
أساسيات وفديػلػجيا تشذط في فتخة خسديغ يـػ مغ فرل الخبيع خاصة في شيخ أبخيل. حدغ، أحسج عبج السشعع، 

 .ٕٕٙ، الخزخ
عبارة عغ حجخة صغيخة محفػرة في باشغ األرض، كليا فتحة صغيخة مغ أعمى، كمبصشة الججراف  الرياريج: (ٕ)

،  بالدنا فمدصيغ.؛ الجباغ ، ٕٔٓ، السفرل في تاريخ القجسباألحجار، كمدكدة بحبل، كدلػ لدحب، العارؼ، 
ٜ/ٖٜٓ . 
 . ٜٜٖ، األيػبي والسسمػكي جيغيفمدصيغ بالع.؛ عثامشة ، ٕ٘ٚ،  القجس في العرخ السسمػكيسيج ، عمي ،  (ٖ)
 . ٜٖٓ/ٜ، بالدنا فمدصيغ.؛ لمسديج أنطخ: الجباغ، ٕٔٓ، السفرل في تاريخ القجس (ٗ)
 .ٛٚ-ٚٚ األنذ الجميل،.؛ مجيخ الجيغ العميسي،  ٔٙٔ، آثار البالد وأخبار العبادالقدكيشي، ( ٘)
 . ٛٚ، قجسيةالحزخة اإلندية في الخحمة الالشابمدي، ( ٙ)
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، مفتػحة بقػس ثالثي مديشة في عسارة األبػاب،  فكانت عالية، مختفعة ، كتفششػاكاألسػداألبيس 

باكيغ ، أما الذبابيظ فكانت شباكيغ بقػسيغ أك شالقصانيغ في مجيشة القجس بالسقخنرات كباب

تاف فػقيسا فتحة ثالثة ، أك ثالثة شبابيظ متجاكرة فػقيا فتحتاف دائخ بقػسيغ فػقيسا فتحة دائخية

ككاف السساليظ يحخصػف عمى إبخاز الػاجية األمامية كما فييا مغ تجاكيف كحشايا عسػدية  (ٔ)،ائخيةد

الدخارؼ السعسارية مغ السقخنرات، كتتػج الػاجية  ، كتشتيي بأعالىاػيمة، تفتح فييا نػافحش

 سجخل الػاجية بل في ركغ، كحخصػا أف ال يكػف البالدخارؼ، كالكتابات، كفي شخفات مدششة

 (ٕ).يامش

، عسائخ في فمدصيغشاء  القبة في الطاىخ في بالعشرخ الجائخي، السساليظ استخجـ كسا ك   

عمى  كىحا يجؿ؛ السسمػكية فغ العسارة  الى األيػبيةمغ فغ العسارة  ار االنتقاؿستسخ كالقبة تسثل اتداف كا

، فعشرخ الجائخة استخجـ السعساري كالدماف مغ خالؿ التخاث ، كاالنداف، االتراؿ السدتسخ بيغ السكاف

، إال أف السساليظ قامػا بتصػيخه مغ السجف في فتخات حكع سابقة كاأليػبييغ  هارات كثيخ في عس

كىحا ضيخ في تخاثيًا يتسيد بالجساؿ كاألصالة، كتصػيعو بسا يالئع السكاف كالدماف حتى أصبح عشرخًا 

، إال أنيا تتحػؿ بالتجريج صعػدًا إلى لسآذف مخبعةمػكي إذ كانت قاعجة ابشاء السآذف في العرخ السس

 (ٖ)( تشتيي بالسقصع الجائخي . مثسشةمزمعة ) 

                                                           
مجن .؛ البجكس، ٘ٚٗ، فشػن اإلسالم.؛ حدغ، زكي ، ٜٜٖ، األيػبي والسسمػكي يجيغفمدصيغ بالععثامشة،  ( ٔ)

 .ٚٗٔ، إسالمية في عيج السساليظ
 .ٓٚٗ، فشػن اإلسالم.؛ حدغ، ٚٗٔ، مجن إسالمية في عيج السساليظاليجكس، ( ٕ)
السجيشة .؛ بكيخ، مخكاف، ٗ٘ٔ، السساليظمجن إسالمية في عيج .؛ البجكس، ٛٚٗ، فشػن اإلسالمحدغ، زكي ، ( ٖ)

 .ٖ٘، الفمدصيشية في عيج السساليظ
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، بل ساىع فييا عمى الدالشيغ فحدب مقترخ يكغلع  العسارة السسمػكية في فمدصيغبشاء ك   

ة كنائب غد ، ( ٔ)كشائب الذاـ األميخ تشكد الحدامي، الدالشيغ في فمدصيغ كبالد الذاـ أيزًا نػاب

نية في فمدصيغ ما أنجده ، فقج فاؽ ما أنجداه في السذاريع العسخا(ٕ)األميخ عمع الجيغ سشجخ الجاكلي

انذاء  مغ، كحلظ دكر األمخاء السساليظ كبعس األعياف مغ كبار السحدشيغ كالتجار الدالشيغ

يخىا مغ السخافق التي ، كغدات كالسذاريع الخيخية في فمدصيغ، كالسجارس، كالدكايا، كاألسبمةالسؤس

 (ٖ)د بالشفع عمى جسيػر السػاششيغ.تعػ 

 

 

 

 

 

                                                           
ىػ األميخ سيف الجيغ الحدامي، الشاصخي حاكع دمذق، كنائب سمصاف السساليظ األتخاؾ األميخ تشكد الحدامي :  (ٔ)

إعالم الػرى بسغ ولي نائبًا مغ األتخاك ـ(، الرالحي، ٖٓٗٔ/ٜٖٖٔ -ٕٖٔٔىػ/ ٓٗٚ -ٕٔٚفي مرخ كالذاـ )
 .ٙ، نيابة دمذق في عيج األميخ تشكد الحدامي الشاصخي ة، سم.؛ الع ٕٙ٘،الكبخى الذام بجمذق 

عبج هللا الجػالي الذافعي ، تػلى نيابة الذػبظ ، ككلي كضيفة ناضخ الحخميغ الذخيفيغ،  األميخ سشجخ الجػالي:( ٕ)
؛. السقخيدي، ٖٜٕ/٘ٔ، لػافي بالػفياتـ(. ابغ أيبظ الرفجي، اٖ٘ٗٔىػ/٘ٗٚكتػلي نيابة غدة ، تػفي سشة )

، و العسخانية في فمدصيغتجدامشاألميخ سشجخ و .؛ الصل، عثساف، ٕٚ٘/ٖ واالعتبار بحكخ الخصط واآلثار، السػاعع
 .ٜٕ٘/ٖٕمجمة الجامعة اإلسالمية لمبحػث اإلندانية ، 

؛ ٘ٓٗ، فمدصيغ في العيجيغ األيػبي والسسمػكي.؛ عثامشة، ٘ٛ، قجسيةال الحزخة اإلندية في الخحمةالشابمدي، ( ٖ)
 .ٓ٘، فشػن اإلسالمحدغ، زكي، 
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 الفرل الثاني                               

                              العسارة في فمدصيغ في عيج الدمصان الطاىخ بيبخس                         

 م(ٕٓٙٔ-ٕٚٚٔىـ / ٙٚٙ-ٛ٘ٙ)

 بيبخس.عسارة الطاىخ : أوالً 

 السداجج -

 السدجج األقرى-ٔ

 تججيج قبة الدمدمة كزخخفتيا -ٕ

 السدجج اإلبخاىيسي -ٖ

 الجػامع في صفج -ٗ

 تججيج بشاء الجامع األبيس -٘

 عسارة الجامع الكبيخ في المج -ٙ

 لخانات -

 خاف الطاىخ في القجس -ٔ

 الدوايا  -

 زاكية الذيخ خزخ في الخميل -ٔ

 زاكية الذيخ خزخ في القجس -ٕ

 السكتبات  -
 القالع  -
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 عسارة الحرػن   -
 السقامات والسذاىج  -

 مقاـ الشبي مػسى "عميو الدالـ" -ٔ

 عسارة مذيج الشرخ " عيغ جالػت" -ٕ

 بشاء الجدػر والسسخات:  -

 جدخ الجامية -ٔ

 جدخ جشجاس -ٕ

 عسارة األمخاء:ثانيًا: 

 رباط البريخ-أ

 مدجج كمدار سميساف الفارسي -ب

 الجيغ )الرػفييغ(:: عسارة رجال ثالثاً 

 مدجج الداكية األحسجية -أ

 مدجج كضخيح الياس بغ خزخ -ب

 مدار الذيخ عجميغ -ج
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 :م(ٕٓٙٔ-ٕٚٚٔىـ / ٙٚٙ-ٛ٘ٙعسارة فمدصيغ في عيج الدمصان الطاىخ بيبخس )

في الفتخة التي أعقبت استيالء الطاىخ بيبخس عمى الدمصشة بعج معخكة عيغ جالػت عاـ   

(، أْكلى فمدصيغ اىتساًما خاًصا كال سيسا أنيا تحتزغ بيت السقجس، كتخزع في ـ ٕٓٙٔىػ/ ٛ٘ٙ)

 ( ٔ)غالبيا خاصة السشصقة الداحمية لالحتالؿ الفخنجي.

أكلى الدمصاف بيبخس اىتساما كبيخا لمقزاء عمى أكبخ خصخيغ تعخضت ليسا البالد اإلسالمية   

، كقج عسج إلى اتخاذ عجة (ٕ)ك السغػليفي العرخ السسمػكي: الغدك الفخنجي )الرميبي( كالغد 

خمية التي تيجؼ إلى  إجخاءات تيجؼ إلى حساية البالد كتحفع أمشيا، فقاـ ببعس اإلصالحات الجا

ككاف مغ أىع ىحه اإلصالحات تحريغ األشخاؼ كالثغػر، كتجبيخ . إرساء أكضاع الدمصشة الجاخمية

تشطيع عسل البخيج كالسشاكر، لسعخفة تحخكات ك  كقائي مغ مفاجآت كخصخ األعجاء، كمخاقبة تحخكاتيع،

األعجاء كرسائميع، كتأميغ الديصخة عمى السجف كالقالع بيغ مرخ كالذاـ، لحساية الجكلة كما حػليا. 

لحسايتيا كتأميشيا،  ىاكسا اىتع بأمخ الجياد في سبيل هللا، كعقج السحالفات مع الجكؿ السحيصة كغيخ 

ـ( لتثبيت أقجاـ السساليظ في الحكع مغ ٕٛٚٔىػ/ ٜ٘ٙسية عاـ ) كحخص عمى إحياء الخالفة العبا

 (ٖ)ناحية شخعية .

 

 

                                                           
 .ٖٓٗ/ٖ الدمػك لسعخفة دول السمػك،السقخيدي،  ٔ))
تاريخ  يعقػب، ؛ الفيتخي،ٗٓٗ/ٖ، لدمػك لسعخفة دول السمػك؛ السقخيدي، اٚٚ، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  ((ٕ

 .ٖٛ، بيت السقجس
 .ٓٗٔ-ٕٙٔ، ة فارسيودولة ايمخان ىالعالقات بيغ دولة السساليظ األولحجة، شػكت،  ٖ))
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كمغ ىشا جاء اىتساـ الطاىخ بيبخس بإصالحاتو العسخانية كالتشسػية فبشى السعالع الجيشية    

مثل: صفج، كالخممة،  مييا، كمغ ذلظ أعاد بشاء مجفكالعمسية كرمع بعزيا كتابع اإلشخاؼ ع

، كالجػامع، كالخػانق، كالدكايا، كمؤسدات الجكلة، كقاؿ فيو (ٕ)كبشى الكثيخ مغ السداجج، (ٔ)كقاقػف 

ـ(: "بشى في أيامو بالجيار السرخية ما لع ُيبَغ في أياـ الخمفاء ٓٚٗٔىػ/ٗٚٛابغ تغخي بخدي )ت 

ج، ، كالخانات، كالجكر، كالسداج(ٖ)السرخييغ الفاشسييغ كالسمػؾ بشي أيػب مغ األبشية، كالخباع

 .    (ٗ)كالحسامات"

  أواًل: عسارة الطاىخ بيبخس:

 السداجج:  -

ـ( بديادة األنذصة ٕٕٙٔىػ/ٔٙٙقاـ الطاىخ بيبخس بعج زيارتو لمقجس الذخيف عاـ )  

الخخاـ السمػف، بتديشيا بفتسيدت السداجج السسمػكية  (٘)الحياتية، كاالجتساعية، كالثقافية، كاالقترادية،

 مغ أىع أعسالو العسخانية:ك .  (ٚ)ثع قاـ بديادة األنذصة الجيشية،، (ٙ)كالسآذف السخبعة

 

                                                           
، كىي مػقع تاريخي ميع. صفي الجيغ، ابغ عبج ٚتقع عمى بعج  قاقػن : (ٔ) كع إلى الذساؿ الغخبي مغ شػلكـخ

 .ٜٔ٘-ٜٓ٘، بمجان فمدصيغمعجع  شخاب، .؛ٜ٘ٓٔ/  ٖ، مخاصج االشالع عمى أسساء االمكشة والبقاعالسؤمغ، 
 .ٕ٘/ٖ ىا الرالحػن،ؤ مداجج مرخ وأوليا.؛ دمحم، سعاد، ٓٙ/ٙ، األعالمي، مالدرك (ٕ)
 .ٖٚ،الػكاالت والبيػت اإلسالميةدمحم، رفعت،  .ي فيو العجيج مغ السداكغبشاء سكش الخباع : (ٖ)
 .ٙٓٔ/ٚ،الشجػم الداىخةابغ تغخي بخدي،  (ٗ)
 .ٕ٘/ٖ، ىا الرالحػن ؤ مداجج مرخ وأوليا.؛ دمحم، سعاد ماىخ، ٓٙ/ٙ، األعالمي، مالدرك (٘)
 .ٕٙٛ، الخوض الداىخ.؛ ابغ عبج الطاىخ، ٖٓٓ، تاريخ السمظ الطاىخابغ شجاد،  (ٙ)
البجاية .؛ ابغ كثيخ، ٖٕٗ/ٔ، ، فػات الػفيات.؛ ابغ شاكخ الكتبيٜٕٙ، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٚ)

 .٘ٗٗ/ٔ، سعخفة دول السمػكلالدمػك .؛ السقخيدي، ٖٕٖ/ٖٔ، والشياية
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 السدجج األقرى وقبة الرخخة: -ٔ

عاـ الديارة األولى زار الطاىخ بيبخس القجس أربع مخات، كاىتع بالسدجج األقرى السبارؾ.    

كنطع ـ(؛ فكاف أكؿ مغ زار السجيشة مغ سالشيغ السساليظ، فاشمع عمى أحػاليا، ٕٕٙٔىػ / ٔٙٙ)

 (ٔ)، كخرز لو في كل سشة خسدة آالؼ درىع.ا، ثع أمخ بتخميع السدجج األقرىأكقافي

الحي سشتعخض - (ٕ)ـ(: أمخ خالليا بإنذاء خاف الدبيلٖٕٙٔىػ / ٕٙٙعاـ ) الديارة الثانية  

كنقل إليو باب قرخ مغ قرػر الفاشسييغ في القاىخة، كبشى في الخاف مدجًجا،  -إليو الحًقا

كشاحػًنا، كفخًنا، كأكقف عميو أكقاًفا عجة عمى أف يرخؼ ريع ىحه األكقاؼ عمى مغ يخد ىحا الخاف 

  .(ٖ)مغ السدافخيغ السذاة لإلنفاؽ عمييا في خبدىع كإصالح نعاليع كغيخ ذلظ

ـ(: عسج الدمصاف الطاىخ إلى تفقج األعساؿ التي أمخ ٕ٘ٙٔ/  ىػٗٙٙ)الديارة الثالثة عام   

كاألخيخة لمقجس، ججد  :م(ٜٕٙٔىـ/ ٛٙٙعام ) زيارتو الخابعةبتعسيخىا في الديارات الدابقة. كفي 

                                                           
وثائق مقجسية مي،  .؛ العدٜٗٔ/ٚ، الشجػم الداىخة.؛ ابغ تغخي بخدي، ٚٔٗ، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٔ)

 .ٚٔٔ/ٖ، تاريخية
ـ(، ٖٕٙٔىػ/ٕٙٙة )أنذأه الطاىخ بيبخس خارج أسػار مجيشة القجس في الجية الذسالية الغخبية سش خان سبيل : (ٕ)

، فػات الػفياتكىػ الخاف الحي اشتيخ باسسو كبشى فيو مدججًا كشاحػف كفخنًا، انطخ السديج: ابغ شاكخ الكتبي، 
 .ٜٗٔ/ٚ، الشجػم الداىخة.؛ ابغ تغخي بخدي، ٕٕ٘/ٔ، لسعخفة دول السمػك لدمػك.؛ السقخيدي، اٖٕٗ/ٔ
تاريخ السمظ .؛ ابغ شجاد، ٕٗٗ/ٔ، فػات الػفيات.؛ ابغ شاكخ الكتبي، ٛٔٗ، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٖ)

 . ٕٜٕ، الطاىخ
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ـ( ٕٓٚٔىػ / ٛٙٙخالليا الشقػش التي عمى الخخاـ في مدجج الرخخة السذخفة كسا كأمخ في سشة )

  (ٕ)حػؿ الرخخة السذخفة، كعسل فييا مشبًخا كسقفو بالحىب. (ٔ)بػضع الجرابديغ

 وزخخفتيا: (ٖ)تججيج قبة الدمدمة -ٕ

كتع ذلظ في  كاعادة بشائيا قاـ بتججيج قبة الدمدمة السػجػدة داخل الحـخ السقجسي الذخيف  

إشاراف؛ الخارجي مكػف مغ ، كىي عبارة عغ بشاء حجخي مزمع يحتػي (ٗ)ـ(ٕٓٙٔىػ / ٜ٘ٙسشة )

)أحج عذخ ضمعا( أما الجاخمي فيػ عبارة عغ شكل سجاسي كالسبشى مفتػح مغ كل الجػانب كيقـػ 

 (٘)عمى سبع عذخ عسػدا مغ الخخاـ، كتعمػه قبة رصاصية مغ الخارج.

 السدجج اإلبخاىيسي: -ٖ

قاـ الدمصاف الطاىخ بيبخس ببعس التعجيالت كاإلضافات في السدجج اإلبخاىيسي. ففي سشة   

، كأرسل -عميو الدالـ-ـ( أصجر الطاىخ بيبخس مخسػًما بعسارة مدجج الخميل ٕٚٙٔىػ / ٙٙٙ)

                                                           
ّمع ليحسي  الجرابديغ: (ٔ) قػائع متتابعة مغ حجخ أك حجيج أك خذب يعمػىا امتجاٌد شػليٌّ ُيػضع عمى جانبّي الدُّ

خفة . رزؽ،  معجع مرصمحات العسارة والفشػن الراعَج كالشازَؿ مغ الدقػط ، كُيػضع أيًزا عمى جػانب الذُّ
 .ٗٓٔاإلسالمية، 

األنذ .؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٜٔٗ، الخوض الداىخ .؛ ابغ عبج الطاىخ، ٖ٘ٓ، تاريخ السمظ الطاىخابغ شجاد،  (ٕ)
 .٘ٛ قجسية،الحزخة اإلندية في الخحمة ال.؛ الشابمدي، ٜٓ/ٕ، الجميل
ييا بيغ باب الذخقي  كدرج البخاؽ  قعغ قبة الرخخة كىي شخ  شبواـ كىي ىي قبة عمى عسج مغ رخ قبة الدمدمة : (ٖ)

، االنذ الجميلكعجة ما فييا مغ العسج الخخاـ سبعة عذخ عسػدا غيخ عسػدي السحخاب. مجيخ الجيغ العميسي، 
ٕ/ٔٛ. 
 .ٛٔٗ، الخوض الداىخ ابغ عبج الطاىخ، (ٗ)
دليل أول القبمتيغ وثاني السدججيغ وثالث ج ، .؛ خميفة، أحسٖٕٚ/ٔ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (٘)

 .ٛٔٔ، الحخميغ الذخيفيغ
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 ، ككاف ميشجًسا بارًعا إلنجاز مذخكع تججيج(ٕ)مغ القاىخة  إلى الخميل (ٔ)األميخ جساؿ الجيغ بغ نيار

مغ أجداء السدجج، كإصالح أبػاب السدجج، كدىاف الججراف كالدقف، كتججيج  تيّجـالقبة، كتخميع ما 

األخذاب كالسقاصيخ؛ باإلضافة إلى تججيج األضخحة، كزاد في نفقات السدجج، ك ركاتب قػامو 

. كسا (ٗ)اىيسيكتع كقف قخية إذنا لمسدجج اإلبخ  ،(ٖ)كمؤذنيو، كرتب مااًل يشفق عمى السقيسيغ كالدائخيغ

، (ٙ)السسمػكي البشاء (٘)كأجخى إصالحات عمى مآذف السدجج التي تذسل األجداء العمػية مغ الحيخ

الييكل كعشج مقارنة بشاء السآذف السسمػكية بيسا نجج تذابًيا في مشيج البشاء كالصخاز، عمى خصة 

اف فييا فػؽ البجف، كفػؽ ذلظ السخبع، كىيئة البخج التي قمسا ترل إلى ارتفاعات عالية، كشخفة اآلذ

، كىػ ما يشصبق عمى مئحنتي السدجج حتى (ٚ)تختفع ضمة خذبية لتحسي السؤذف كتدسى الجػسق

                                                           
األميخ جساؿ الجيغ الرالحي مرخي الجار كاألصل، كاف مغ أجػد الشاس كأحدشيع شبًعا،  جسال الجيغ بغ نيار:( ٔ)

ـ(، ٕٙٚٔىػ/٘ٚٙمغ امخاء بالد الذاـ في عيج الطاىخ بيبخس ) اً ككاف ابغ قاضي دار ناضخ البيػت، ككاف اميخ 
.؛ ابغ شاكخ الكتيبي، ٙ٘ٔ، تاريخ السمظ الطاىخاستقبل الدمصاف الطاىخ عشجما تػجو إلى زيارة الذاـ، ابغ شجاد، 

 ..٘ٙٗ، البجاية والشياية.؛ ابغ كثيخ، ٓٓٔ/ٙ، الػافي بالػفيات
 .ٖٙ٘/ٔ، الدمػك  لسعخفة دول السمػك.؛ السقخيدي، ٕٖٓ، تاريخ السمظ الطاىخد، اشجابغ  (ٕ)
البجاية  .؛ ابغ كثيخ، ٖٕٗ/ٔ فػات الػفيات،.؛ ابغ شاكخ الكتبي، ٕٚٛابغ عبج الطاىخ، الخكض الداىخ،  (ٖ)

.؛ ٛٛ/ٕ، األنذ الجميل.؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٜٗٔ/ٚ، الشجػم الداىخة.؛ ابغ تغخي بخدي، ٖٚٓ/ٖٔ والشياية،
 .٘ٓٚ، رقػم السدجج اإلبخاىيسيعسخك، يػنذ، 

 .ٙٓٚ، رقػم السدجج اإلبخاىيسي.؛ عسخك، يػنذ، ٘ٗٗ/ٔ، لسعخفة دول السمػك الدمػكالسقخيدي،  (ٗ)
.؛ مجيخ الجيغ ٚٗٗ/ٔ،الدمػك لسعخفة دول السمػكىػ الدػر الحي يحيط بالسدجج اإلبخاىيسي. السقخيدي،  الحيخ: (٘)

 .ٕٗٚ/ٔ، األنذ الجميلالعميسي، 
مجيشة .؛ صافي، ٘ٓٗ، فمدصيغ في العيجيغ األيػبي والسسمػكي.؛ عثامشة،  ٕٗ، سفخنامة، ناصخخدخك،  (ٙ)

 .ٕٓٔ، الخميل في العرخ السسمػكي
 .ٚٔٔ، السداجج، حديغمؤنذ،  (ٚ)
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. كأقيست السئحنتاف عمى الخكشيغ الذسالي كالغخبي كالخكغ (ٔ)الجكرة األكلى ذات القاعجة السخبعة

  .(ٕ)الجشػبي الذخقي لمسدجج

 الجػامع في صفج:  -ٗ

  الجامع األحسخ - أ

قاـ الطاىخ بيبخس ببشاء جامع في قمعة صفج، يقع في أعمى حارة الػشا في الجشػب الغخبي،   

ـ( يتػسط السجيشة. ذكخه ابغ شاكخ الكتبي ٕٗٚٔىػ/ ٗٚٙكىػ أقجـ مداجج صفج، ُبِشي عاـ )

، كيعج تحفة معسارية حاضخة، (ٖ)ـ(، حيغ قاؿ : "كبشى بػسصيا جامًعا حدًشا"ٖٖٙٔىػ/ٗٙٚ)ت

ليـػ باسع الجامع األحسخ/ جامع الطاىخي، كيدسى بيحا االسع ندبة إلى بشائو بالحجخ ُيعخؼ ا

"إنو مػشغ اإلنابة، كمحل اإلجابة كمشيل األكشار، كقيل فيو:  (٘)كقج كاف ىحا الجامع دارًا لمعمع، (ٗ)األحسخ،

 .( ٚ)ككاف لو شيػخو الحيغ يقػمػف بإلقاء الجركس لمصمبة السقيسيغ كالػافجيغ (ٙ)"األكشار، كمعجف األخبار

). 

تحيط بو أسػار  خسة،أما كصف الجامع مغ ناحية معسارية، فقج بشي عمى شكل قمعة ض  

ـ(، كتقع بػابتو ٘.ٕٛـ( كعخضو )٘.ٓٗيبمغ ارتفاعيا سبعة أمتار،  كىػ عمى شكل مدتصيل شػلو )
                                                           

 .ٜٛٔ، تقخيخ عغ إصالح وإعسار الحخم اإلبخاىيسي الذخيفالسكتب العساري اليشجسي، لجشة إعسار الخميل،  (ٔ)
 .ٕٗزبجة كذف السسالظ، .؛ غخس الجيغ الطاىخي، ٓٙ/ٔ،  األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٕ)
 .ٕٗٗ/ٔ، فػات الػفيات (ٖ)
الدمػك، .؛ السقخيدي، ٕٚٛ-ٕٓٛ، الخوض الداىخ.؛ ابغ عبج الطاىخ، ٕٗٗ/ٔ فػات الػفيات،ابغ شاكخ الكتبي،  (ٗ)

 .ٜ٘ٔ/ ٚ الشجػم الداىخة،.؛ ابغ تغخي بخدي، ٖٙ٘/ٔالدمػك، 
 .ٓٙ/ٔ، األنذ الجميل.؛ مجيخ الجيغ العميسي،  ٕٗ، ظزبجة كذف السسالابغ شاىيغ الطاىخي،  (٘)
  .ٕ٘، زبجة كذف السسالظابغ شاىيغ الطاىخي،  (ٙ)
ىػ ٖٕٚكاف مغ بيغ الحيغ درسػا في الجامع األحسخ في صفج: الذيخ نجع الجيغ الحدغ بغ دمحم الرفجي ) ت  (ٚ)
 .ٔٗ/ٔ، السشيل الرافيـ (، ابغ تغخي بخدي، ٖ٘ٗٔىػ / ٙٗٚالخساـ الرفجي ) ت  ـ (، كالذيخ عمي بغٖٕٖٔ/
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(، كفي كسط الرحغ تػجج البئخ، ٕٓ.ٚ( أمتار كشػليا )ٖضيا نحػ )كسط الدػر الذسالي، عخ 

 . (ٕ)قائع لميػـ مشو ، كبقي جدء(ٔ)كبخكة الصيارة، كخمفيا مجخل السدجج مكػف مغ بابيغ

أُثبت تاريخ بشاء ىحا الجامع عمى نقر تسثل لػح الشز التحكاري فػؽ بػابة السجخل، كتحت    

 لشدخ ىحا نريا: نقذت أربعة سصػر بخط ا السقخنرات

 أمخ بإنذاء ىحا الجامع السبارؾ مػالنا الدمصاف السمظ الطاىخ."

 الديج األجل، الكبيخ، العالع، العادؿ، السجاىج، السخابط، السؤيج، السطفخ، السشرػر ركغ.

 ػ [ ط ] إف اإلسالـ كالسدمع [ يغ قاتل الكفخة كالسذخكيغ، قاىخ الخػارج.مالجنيا كالججيغ ]سػػ

/  ھٗٚٙكالستسخديغ بيبخس الرا ] لحي قديع أميخ السؤمشيغ كذ [ لظ في سشة أربع كسبعيغ كستساية )سشة 
 (ٖ)ـ(."ٕ٘ٚٔ

بشى الطاىخ جامًعا آخخ في صفج لعمو جامع القمعة، فقج ذكخ محي الجيغ بغ عبج الطاىخ أف    -ب

جساعة مغ أىالي دمذق ، كبعج االنتياء مغ عسارتيا استجعى (ٗ)الطاىخ بشى في صفج جامعيغ

"كىكحا فإف ، فأصبحت عامخة بالدكاف مذحػنة بالخجاؿ، يقػؿ مرصفى مخاد الجباغ: (٘)لإلقامة فييا

                                                           
تاريخ .؛ ابغ شجاد، ٕٚٛ -ٕٓٛالخوض الداىخ،.؛ ابغ عبج الطاىخ، ٕٗٗ/ٔ، فػات الػفياتابغ شاكخ الكتبي، ( ٔ)

 .ٛٙ-ٚٙ، الطاىخ بيبخس؛ عاشػر، ٜ٘ٔ/ ٚ،الشجػم الداىخة.؛ ابغ تغخي بخدي، ٖٙٔ، السمظ الطاىخ
، ككانت عائمة آؿ القاضي كبرػرة  (ٕ) ككاف السدجج في العيج العثساني كالبخيصاني مجرسة لتجريذ شتى أنػاع العمـػ

ـ الحاج لصفي سميع أحسج، أزاؿ ٜٛٗٔتقميجية تػلت اإلمامة كالخصابة فيو، ككاف مؤذف الجامع لسجة عذخ سشػات قبل 
 .٘ٗ/ٕ، القدع الثاني،السػسػعة الفمدصيشيةيمي. الريايشة جدءًا كبيخًا مغ معالسو كحػلػه لشاٍد ل

 .ٜٕ٘، عيج السساليظمسمكة صفج في . الصخاكنة، ٕٛٛ-ٕٙٛ، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٖ)
 .ٛٙ-ٚٙ، الطاىخ بيبخس. عاشػر، ٖٕٙ،  الخوض الداىخةابغ عبج الطاىخ، ( ٗ)
 .ٛٙ، بيبخسالطاىخ ؛ عاشػر، ٕٖٓ، تاريخ السمظ الطاىخابغ شجاد،  (٘)
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صفج يعػد فزل تججيج بشائيا كعسخانيا كتػسعيا، كتحريشيا إلى الدمصاف الطاىخ بيبخس، مسا يرح أف تشدب إليو 

 . (ٔ)"كتدسى بو الطاىخية

  األبيس:تججيج بشاء الجامع  -٘

( ـٚٔٚ – ٘ٔٚىػ/ ٜٛ-ٜ٘عبج السمظ ) ُبشي الجامع األبيس في عرخ الخميفة سميساف بغ  

أحج مخاكد الجير  (ٕ) أحج خمفاء الجكلة األمػية، بعج فتح فمدصيغ كبالد الذاـ، ككانت الخممة

 ـ( بتججيج بشاء الجامع األبيس/ٕٚٙٔ-ىػٙٙٙاإلسالمي. ثع قاـ الدمصاف الطاىخ بيبخس عاـ )

 (ٖ)السدجج الكبيخ.

يخ قبة الجامع كججد عسارة الباب الحي يقابل السحخاب، كججد مشارة الجامع فأعاد تعس  

ـ ( كصف ىحه السجيشة كجامعيا حيث ٕٕ٘ٔىػ/ ٕٜٛكلعل مجيخ الجيغ العميسي )ت  (ٗ)القجيسة،

 .(٘)""إنيا مغ عجائب الجنيا في الييئة كالعمػقاؿ: 

 

                                                           
 . ٗٛ/ٜ، بالدنا فمدصيغ (ٔ)
سجف ال، قخيبة مغ البحخ األبيس الستػسط، كىي مغ أكبخ  غخب مجيشة القجس كىي مجيشة تقع في شساؿ الخممة: (ٕ)

فمدصيغ، تأسدت عمى يج الخميفة األمػي سميساف بغ عبج السمظ، كسسيت ندبة إلى الخماؿ التي كانت تحيصيا. 
 . ٖٙ٘/ ٕ، السذتاق في اختخاق األفاقندىة اإلدريدي، 

 .ٕٖٓ، تاريخ السمظ الطاىخابغ شجاد،  (ٖ)
 .ٜ٘ٔ/ ٚ، الشجػم الداىخة. ابغ تغخي بخدي، ٕٗٗ/ ٔ، فػات الػفيات ابغ شاكخ الكتبي،( ٗ)
ة تاريخ نياب.؛ غػانسة، ٜٙٔ/ٚ، الشجػم الداىخة.؛ لمسديج يشطخ: ابغ تغخي بخدي، ٜٙ -ٛٙ/ ٕ، األنذ الجميل (٘)

 .ٕٔٓ، فمدصيغ في العيجيغ األيػبي والسسمػكي.؛ عثامشة، خميل، ٜٔ، بيت السقجس في العرخ السسمػكي
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كعذخيغ قشصخة، عمى الجانبيغ في كل جانب ثالث عذخة قشصخة، ُبشي السدجج عمى ست   

كقج بشيت السئحنة عمى أنقاض السشارة التي بشاىا  (ٔ) مبشية بالحجخ، مكاف محخابو الكبيخ الزخع.

 (ٕ)ـ(.ٖٛٔٔىػ / ٛٔٚالطاىخ بيبخس في عيج الدمصاف الشاصخ دمحم بغ قالككف عاـ )

 عسارة الجامع الكبيخ بالمج:  -ٙ

ـ( عمى جدء مغ ٕٚٙٔىػ /ٙٙٙسشة ) (ٖ)الدمصاف الطاىخ بيبخس جامًعا في مجيشة المجبشى   

أرض كشيدة "ساف جػرج" الفخنجية )الرميبية( ، كاستخجـ في البشاء حجارة كبعس األعسجة الخخامية 

مغ أنقاض الكشيدة، حيث أف العسػد الثالث مغ الجية اليدخى لمجامع ىػ أحج أعسجة  الكشيدة 

ىػ/ ٕٜٙخ ابغ عبج الطاىخ)ت كيحك .(ٗ)ة األكلى، كُنقذت عميو كتابة بالمغة اليػنانيةالبيدنصي

ضيار ال ج السشصقة الداحمية،أمخ ببشاء الجػامع كالسداجج بيحه البالد يقر(  أف السمظ الطاىخ بيبخس "ـٕٜٕٔ

 .(٘)شعائخ اإلسالـ، كإزالة السشكخات مشيا"

                                                           
تاريخ نيابة بيت السقجس .؛ غػانسة، ٖٕ، تقػيع البمجان.؛ ابػ الفجاء، ٖٕٙ،  الخوض الداىخةابغ عبج الطاىخ،  (ٔ)

الطاىخ .؛ عاشػر، ٕٔٓ، األيػبي والسسمػكيفمدصيغ في العيجيغ .؛ عثامشة، خميل، ٜٔ، في العرخ السسمػكي
 .ٔٚ-ٓٚ، بيبخس
لع يبق اليـػ مغ السدجج سػى السئحنة الكبيخة، لحا تصمق عميو الدمصات اإلسخائيمية اسع "البخج األبيس" بجؿ  (ٕ)

كانػا "السدجج األبيس". تججر اإلشارة إلى أف السدمسيغ كانت ليع مشاسبة ديشية مشح مئات الدشيغ في ىحا السدجج 
السػسػعة يصمقػف عمييا "مػسع الشبي صالح"، كالحيغ يعتقجكف بػجػد مقامو في الجدء الذسالي مغ السدجج. 

 .ٓٙ/ٕ، القدع الثانيالفمدصيشية
كع إلى الذساؿ الغخبي مغ مجيشة القجس، كالتي يعػد تأسيديا إلى األلف الخامذ قبل ٖٛتبعج ما يقارب  المج:  (ٖ)

 .ٕٕٓٔ/ ٖ، مخاصج االشالعانييغ. البغجادي، السيالد عمى يج الكشع
البجاية .؛ ابغ كثيخ، ٕٗٗ/ ٔ،  فػات الػفيات.؛ ابغ شاكخ الكتبي، ٖٜٕ، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٗ)

 . ٖٚٓ/ ٖٔ، والشياية
 . ٖٜٕ الخوض الداىخ،ابغ عبج الطاىخ،   (٘)
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ة تذيخ الكتابة عمييا أف الدمصاف الطاىخ ىػ مغ أمخ جج رقيع فػؽ بػابة الجامع الخئيدكيػ   

"بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، أمخ ببشاء ىحا السدجج الدمصاف السمظ الطاىخ بيبخس، ركغ الجنيا : ببشائو، كنريا ما يمي

 .(ٔ)ي شيخ رمزاف السعطع سشة ست كستيغ ستسائة"... فكالجيغ،  أبػ الفتح بيبخس الرالح 

لجامع مع شخاز السداجج الجامعة في صجر اإلسالـ، فػحجتو السعسارية كيتفق شخاز ىحا ا  

تتكػف مغ مجخل كبيخ، يفزي إلى ساحة سساكية مكذػفة مدتصيمة الذكل، يحجىا مغ الغخب 

كالذخؽ ركاقاف جانبياف، كيذكل بيت الرالة، الػاقع في الجية الجشػبية أكبخ كحجات الجامع، كىػ 

تقػـ عمى أعسجة ليا تيجاف يبجك مغ  ،( ٕ)أقبية متقاشعة إلىدتشج عبارة عغ بالشات متقاشعة، ت

 (ٖ)زخارفيا كشخازىا الفشي أنو قج أعيج استخجاميا في فتخة تعسيخ الجامع.

 الخانات :  -

شي "الفشجؽ" في داخل الخاف كمسة فارسية معشاىا األصمي "مخدف البزائع"، ثع أصبحت تع  

يكػف الخاف خارج السجف عمى خصػط السحصات القجيسة، كسػاء كاف خارج السجف  غالبًا ماالسجيشة، ك 

 .(ٗ)أـ داخميا فيػ السكاف الحي يشدؿ فيو السدافخكف لمخاحة أك لقزاء األعساؿ

                                                           
 .ٜ٘ٔ/ ٚ، الشجػم الداىخة.؛ ابغ تغخي بخدي،  ٜٕٗ، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٔ)
البجاية .؛ ابغ كثيخ، ٖ٘ٔ، تاريخ السمظ الطاىخ.؛ ابغ شجاد، ٕٗٗ/ ٔ، فػات الػفياتابغ شاكخ الكتبي،  (ٕ)

 .ٖٚٓ/ ٖٔ، والشياية
عجة مخات في كرغع أف الجامع قج تّست العشاية بو بريانتو كتخميسو اكثخ مغ مخة خاصة في العيج العثساني، ك  (ٖ)

الفتخة الحجيثة، إال أنو كاف بحاجة ماسة لتخميسات جحرية، فمحلظ قامت مؤسدة األقرى بتخميسو كاماًل، مغ ساحات 
خارجية كبشاية داخمية، كمخافق جانبية، كفخش سجاد داخمي، كما زالت تحافع عميو كعمى معالسو، كصيانتو الجائسة 

، القدع السػسػعة الفمدصيشيةالرعبة، كلتقاـ بو الرمػات الخسذ يػمًيا؛  السدتسخة ليبقى صامًجا أماـ ىحه الطخكؼ
 .٘ٚ/ٕالثاني 
.؛ زكار، ٖٕ٘-ٕ٘ٓ، الحزخة األندية في الخحمة القجسية.؛ الشابمدي، ٜٕ٘، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٗ)

 .ٜٛ٘، فمدصيغ في عيج السساليظسييل، 
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عجيج مغ األمخاء ل استثساًرا جيًجا، كلحلظ أنذأ كانت الخانات في العرخ السسمػكي تسث  

كالججيخ بالحكخ أف الخانات كانت تزع ككاالت تجارية لمتجار  (ٔ)كرجاؿ األعساؿ الخانات.

 . (ٕ)األكركبييغ، ككاف ىؤالء التجار يشدلػف فييا، بل إف بعس القشرميات األكركبية أنذئت في داخميا

ىحا ككاف عجد الخانات في السجيشة يجؿ عمى مكانتيا االقترادية كأىسيتيا الدياحية، فقج تبيغ   

حجىا كجج بيا أكثخ مغ عذخيغ خاًنا، مشيا: الفحع، السرخؼ، بشي سعج، الطاىخ، أف مجيشة القجس ك 

الغادرية، الديت، الخاصكية، الجبالي، األقباط، تشكد، العشاية، الدمصاف، القصانيغ، الذعارة، 

كبسا أف الخانات كانت تقاـ في السشاشق التجارية عادة فإنو تبيغ لشا مغ الخانات  (ٖ)الجاكلي،

كانا أكثخ السشاشق أىسية مغ ناحية تجارية، فقج صقة باب القصانيغ كباب الدمدمة، أف مش كمػاقعيا

 (ٗ)كاف في كل مشيسا ثالثة خانات عمى األقل.

عمى ىيئة قالع ذات أبخاج، لحساية السدافخيغ كالتجار  أما خارج السجف فكانت الخانات تبشى  

حتػي عمى غخؼ السدافخيغ تب ضخسة، ا مخبعة الذكل ذات أبػامغ قصاع الصخؽ، كىي غالبً 

، كسا كاف فييا حسامات، كمرميات. كاف البشاء (٘)بزائع، كدكاكيغ، كاسصبالت لمحيػاناتالكمخازف 

عادة يجكر حػؿ صحغ مكذػؼ كحػلو الصابق األكؿ لمخجمات كالصابق الثاني لمدكغ،  كمغ أمثمة 

                                                           
، البجاية والشياية.؛ ابغ كثيخ، ٜٕٙ، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  .؛ ٕٖٓ، تاريخ السمظ الطاىخابغ شجاد،  (ٔ)
 .ٕٓٔ، عيجيغ األيػبي والسسمػكيفي الفمدصيغ .؛  عثامشة، خميل، ٖٚٓ/ٖٔ
 ر،؛ زكاٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ، مػسػعة العسارة اإلسالمية؛ غالب، ٜٔٗ/ٔ ،لسعخفة دول السمػك الدمػكالسقخيدي،  (ٕ)

 .ٜٜ٘، فمدصيغ في عيج السساليظ
، مكانة القجس؛ العدمي، ٕ٘/ٕ، األنذ الجميل؛ مجيخ الجيغ  العميسي، ٖٗ٘، تاريخ السمظ الطاىخ ابغ شجاد، (ٖ)
 . ٜٜ٘، فمدصيغ في عيج السساليظ ؛ زكار،ٛٛتاريخ نيابة بيت السقجس، ؛ الغػانسة، ٛٔٛ-ٚٔٛ
 .٘ٔ، خانات فمدصيغ.؛ عخاؼ، شكخي، ٛٔٛ، مكانة القجسالعدمي،  (ٗ)
ككاف جدء مغ الخاف يدتخجـ اصصبل لمجكاب فرارت في سػريا كفمدصيغ تعشي مع الدمغ السكاف الحي يقيع فيو  (٘)

 .ٓٗ، خانات فمدصيغ، عخاؼ، شكخي  الحيػانات )إسصبل(،
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 ٜٙ – ٙٛشبخية بشي في الفتخة األمػية ) الخانات خارج السجف في فمدصيغ "خاف السشية" عشج بحيخة

 ٜٛٚـ(، كالخاف األحسخ بيغ القجس كأريحا، كخاف يػنذ جشػبي غدة بشي عاـ ) ٗٔٚ – ٘ٓٚ/  ىػػ

 (ٔ). ـ ( ٖٚٛٔىػ /

أبخاج، كلكغ البشاية كانت مؤلفة مغ أكثخ مغ شابق، ككانت  مغالخانات داخل السجف  خمت  

أيزا تجكر حػؿ صحغ مكذػؼ، كيػجج فخؽ بيغ دار الػكالة كالخاف، فالخاف كمسة شاممة تدتعسل 

كسخادؼ لمفشجؽ كاالستخاحة، ككحلظ لمسؤسدة التي كانت تقاـ إليػاء التجار خاصة مع بزائعيع، 

ة، أما دار الػكالة مقرػرة عمى التجار أساًسا، مغ مقيسيغ كتديل قياميع بسعامالتيع التجاري

 (ٕ)كمدافخيغ، كمكاًنا لتعاشي األعساؿ التجارية بسا في ذلظ خدف البزائع كبيعيا.

 القجس :في خان الطاىخ  -ٔ

ـ(، كأمخ ببشاء خاف الدبيل في ضاىخ ٕٗٙٔىػ/ٕٙٙزار الطاىخ بيبخس مجيشة القجس عاـ)   

الجية الذسالية الغخبية مغ السجيشة  في، نياراألميخ جساؿ الجيغ دمحم بغ السجيشة كفػض بشائو إلى 

ىػ/ ٕٜٙابغ عبج الطاىخ )ت يقػؿ  عمى بعج كيمػمتخيغ أك ثالثة مغ خارج سػر القجس الحالي.

"إف الخاف كاف بطاىخ القجس الذخيف مغ مجيخ الجيغ فيقػؿ: ك  ،(ٖ)""أف الخاف كاف بطاىخ القجس ـ(ٕٜٕٔ

بالشدبة لمقجس، كيخى عمي سعيج  (ٔ). كىحه ىي الجية التي تقع فييا قخية لفتا(ٗ)إلى الذساؿ"جية الغخب 

 .(ٖ) "أي خارج أسػارىا "أف مػقع الخاف كاف عشج مجخل قخية لفتا،:  (ٕ)خمف  في كتابو شيء مغ تاريخشا 

                                                           
 .ٙٔ، خانات فمدصيغ؛ عخاؼ،  ٜٖ، آثارنا في بيت السقجس؛ العدمي، ٖٗ٘، تاريخ السمظ الطاىخابغ شجاد، ( ٔ)
.العدمي، ٕٓٔ، العيجيغ األيػبي والسسمػكيفي فمدصيغ ؛ عثامشة، خميل، ٜٕٙ، الخوض الداىخالطاىخ، ابغ عبج  (ٕ)

 .ٓٗ، آثارنا في بيت السقجس
 .ٜٔٗ/ٔ، الدمػك. لمسديج يشطخ: السقخيدي، ٜٕٛ الخوض الداىخ،  (ٖ)
 .ٚٛ/ٕ، األنذ الجميل (ٗ)
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، كقج فقجت أجداء مغ الشقر بدبب تحصع الخخاـ إلى (ٗ)ـ(ٖٕٙٔىػ /ٕٙٙكانتيت عسمية البشاء عاـ ) 

 ، أما الشقر الباقي فيػ:(٘) جدئيغ

 " بسم ميحرلا نمحرلا هللا ... كصمى هللا عمى سيجنا دمحم كآلو 

 مسا أمخ بإنذاء ىحا الخاف السبارؾ ... كأيو الجديع 

 مػالنا الدمصاف األعطع .. مالظ رقاب األمع ممظ .

 ... السمظ الطاىخ.  العخب كالعجع كالتخؾ

 ركغ الجنيا كالجيغ أبي الفتح بيبخس الرالحي ... قديع أميخ السؤمشيغ. 

 ضاعف هللا اقتجاره .. كأعد نرخه. 

 ككتب في آخخ ... سشة اثشتيغ كستيغ كستسائة.

 .(ٙ)كالحسج هلل كحج .. كالو كسمع" 

                                                                                                                                                                             
تجاكر مجيشة القجس، كال تبعج عشيا سػى مدافة قميمة ، باتجاه الذساؿ الغخبي، كتترل أراضي لفتا مع لفتا :  (ٔ)

كي ال اإلسخائيمية، الخالجي، كليج،   Eggedأراضي القجس، حيث تقـػ اآلف السحصة السخكدية لباصات شخكة إيجج 
 .ٜٖٙ، معجع بمجان فمدصيغ، شخاب، دمحم، ٔ٘ٙ نشدى،
 .ٛٔ،  تاريخشاشيء مغ  (ٕ)
بيشسا قاؿ عارؼ العارؼ: إّف خاف الطاىخ قج يكػف البشاء الحي ما يداؿ قائسًا حتى اآلف بباب العسػد مغ الجاخل،  (ٖ)

ـ مغ بعثة أثخية فخندية "بعج أف قامت بالحفخيات في الذساؿ الغخبي مغ ٖٜٔٔكالخأي نفدو  نذخ في تقخيخ عاـ 
" إنيا كذفت آثارا معسارية رجحت أف تكػف مغ بقايا خاف الطاىخ.، ٕٜٔٔالقجس القجيسة أي داخل الدػر، سشة 

 .ٜٜٔ/ٜٛٔ، السفرل
الشجػم .؛ ابغ تغخي بخدي، ٕٔ٘-ٜٔٗ/ٔ، الدمػك.؛ السقخيدي، ٖٕٗ/ٔابغ شاكخ الكتبي، فػات الػفيات، (ٗ)

 .ٚٛ/ٕ، األنذ الجميل.؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٕٔٔ/ٚ،الداىخ
ـ( عمى حجخ رخامي أثبت عميو تاريخ إنذاء الخاف كتاريخ البشاء، أثشاء تخميع مدجج قبة ٜٓٙٔعثخ في عاـ ) (٘)

، .؛ زكار، سييلٚٛ، تاريخ نيابة بيت السقجسالرخخة، كىي ضسغ محفػضات الستحف اإلسالمي، غػانسة، يػسف، 
 .ٜٜ٘، فمدصيغ في عيج السساليظ

 .ٚٛ، تاريخ نيابة بيت السقجس.؛ غػانسة، يػسف،  ٜٛ/ ٕ، جميلاألنذ المجيخ الجيغ العميسي،   (ٙ)
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العيج( كىػ أحج األبػاب التدعة لمقرخ كبعج بشاء الخاف أمخ الدمصاف بشقل الباب السعخكؼ بػ )باب 

 .(ٕ)في القاىخة إلى الخاف فعسل باًبا لو (ٔ)الفاشسي الكبيخ

أكقف الطاىخ عمى الخاف أكقاًفا كثيخة لزساف استسخار تخميسو كالسحافطة عميو، فقج كاف في   

ابو الخاف مدجٌج لو إماـ خاص بو، ككاف فيو بدتاف كفخف كشاحػف، ككاف الخبد يفخؽ عمى ب

 (ٖ)لمعابخيغ كأبشاء الدبيل.

حػض ماء كيحيط بيا مخافق الخجمات  كاشتسل خاف الطاىخ عمى صحغ مكذػؼ يتػسصو  

كاإلسصبالت في الصابق األكؿ، كغخؼ الشػـ كاالستخاحة في الصابق الثاني، ككاف الخاف يذسل عجًدا 

كبيًخا مغ الغخؼ السعجة لمشػـ كالخاحة الستيعاب األعجاد الكبيخة مغ الدائخيغ لمسجيشة السقجسية، لكػنو 

سامات كمرادر لمسياه كاألحػاض، كيحتػي أيزًا عمى ح (ٗ)محصة ميسة عمى شخيق السػاصالت.

آبار، كيحتسل أنو قج زكد بدػر خارجي يحيط بو كببػابة ضخسة مرفحة محكسة ك صياريج ك 

 .(٘)اإلغالؽ لياًل، كسا كتع  بشاء أبخاج لمجفاع كالسخاقبة

 

                                                           
: ىػ القرخ الكبيخ الذخقي كىػ قرخ الخميفة معد الجيغ الفاشسي ، يحتػي القرخ عمى القرخ الفاشسي الكبيخ (ٔ)

رل اثشي عذخ جشاًحا كعذخة أبػاب ضاىخة، ككاف يحيط بالقرخ سػر مختفع بحيث ال يطيخ مبانيو مغ الخارج كال يت
 .٘ٔٔ، الجولة الفاشسية في مرخبو بشياف آخخ. سيج، أيسغ، 

السػاعع سسي ىحا الباب بباب العيج ألف الخميفة كاف يخخج مشو في يػمي العيج ألداء صالة العيج، السقخيدي،  (ٕ)
 .ٖٓ٘/ ٖ، صبح االعذى، القمقذشجي، ٖ٘ٗ/ٔ، واالعتبار

 .ٜٜٕ ،الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٖ)
.؛ ابغ تغخي بخدي، ٕٔ٘/ٔ سعخفة دول السمػك،لالدمػك .؛ السقخيدي، ٖٕٗ/ٔ، فػات الػفياتي، بابغ شاكخ الكت (ٗ)

 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗ، فمدصيغ في العيجيغ األيػبي والسسمػكي.؛ عثامشة، خميل، ٜٗٔ-ٕٔٔ/ٚ، الشجػم الداىخة
؛ ٚٛ/ٕ، األنذ الجميلميسي، ؛ مجيخ الجيغ العٙٚ/ٕ حدغ السحاضخة في تاريخ مرخ والقاىخة،الديػشي،  (٘)

 .ٕ٘، خانات فمدصيغعارؼ، شكخي،  
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 الدوايا:  -

كالفقياء، كالسحجثيغ مغ اىتع السدمسػف بالتعميع كعسمػا عمى إنذاء الدكايا لجحب العمساء   

في فمدصيغ عمى أيجي األيػبييغ، تعديًدا كالدكايا ، حيث بجأت ضاىخة بشاء السجارس (ٔ)السدمسيغ

الستشياض حخكة الجياد ضج اإلفخنجة، حيث شيجت مشاشق بالد الذاـ عامة كفمدصيغ خاصة  قياـ 

كذلظ لمقياـ بجكرىا العمسي، كاستسخ ىحا الشذاط حتى مجيء الجكلة  كالدكايا ثػرة في بشاء السجارس

األيػبييغ كلع يقع السػجػدة سابًقا مغ حكع  دكايا، كاعتسج الطاىخ بيبخس عمى ال(ٕ)السسمػكية

 .(ٗ)، كاىتع بإنذاء الدكايا في السجف الفمدصيشية(ٖ)ىابتججيج

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٜٖٓ/ ٗ، كبخى شبقات الذافعية ال؛ الدبكي،  ٖٔٔ-ٕٛٔ/ ٕ، وفيات األعيانابغ خمكاف،  (ٔ)
.؛  ٖٕٗ/ٔ، فػات الػفياتبي، .؛ ابغ شاكخ الكتٕٙٗ، في سيخة السمظ الطاىخ الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٕ)

 .ٕٛ-ٚٙ/ٙ، خصط الذام.؛ كخد، عمي، ٜٗٔ/ٚ، الشجػم الداىخابغ تغخي بخدي، 
.؛ كخد، ٕٚٗ في سيخة السمظ الطاىخ، الخوض الداىخ؛ ابغ عبج الطاىخ، ٖ٘ٗ، تاريخ السمظ الطاىخابغ شجاد،  (ٖ)

 .ٕٛ-ٚٙ/ٙ، خصط الذام عمي،
 .ٖٙٔ-ٕٙٔ، التاريخ الحزاري غػانسة،  (ٗ)
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 زاوية الذيخ خزخ في الخميل  -ٔ

بالخميل، تشدب لمذيخ "أبػ العباس خزخ بغ أبي بكخ بغ مػسى  (ٔ)قيصػف تقع في حارة   

 (ٖ)ـ( .ٕٚٙٔق/ٙٙٙ، بشاىا الدمصاف الطاىخ بيبخس لمذيخ خزخ سشة )(ٕ)الكخدي العجكي"

  زاوية الذيخ خزخ في القجس -ٕ

تقع الداكية في غخبي القجس، بشاىا الطاىخ بيبخس لمذيخ خزخ العجكي في عاـ   

اعتقج بعس الباحثيغ أف ىحه الداكية تع بشاؤىا فػؽ أنقاض كشيدة ـ(، ك ٕٔٙٔىػ/ٓٙٙ)

كلكغ ىحه الكشيدة  (٘)ـ(،ٕٖٓالتي أنذئت في عيج اإلمبخاشػر قدصشصيغ حػالي سشة )(ٗ)السرمبية

انجثخت معالسيا كلع يكغ ليا أي بقايا أك أثخ، ككاف مكانيا ميجػًرا مشح زمغ قبل الفتح اإلسالمي 

ـ(، كالحقيقة التاريخية كاألثخية تثبت أف ىحه الداكية لع يتع بشاؤىا فػؽ ٖٙٙىػ/٘ٔلسجيشة القجس سشة )

                                                           
ػف"؛ كفييا زاكية يصسع ندبة ألحج األكلياء كيجعى "قتقع جشػب غخب البمجة القجيسة، سسيت بيحا اال ػن :يصحارة ق (ٔ)

تحسل اسسو، كىي داخل مغارة.  سكشتيا عائالت: القيدي، كالكخكي، كأبػ سشيشة.  كتعخؼ بػ"حارة أبػ سشيشة" أك "آؿ 
 .ٗ٘ٔ/ٖ، بالدنا فمدصيغ؛ الجباغ، ٜ٘/ٕ، الجميل األنذالذػبكي" "الخفاعي". لمسديج يشطخ:  مجيخ الجيغ العميسي، 

في الذيخ خزخ بغ أبي بكخ بغ مػسى الِسيخاني العجكي، فبشى لو عجًدا مغ الدكايا،  لدمصاف الطاىخ بيبخسكاف ا (ٕ)
كاحجة في القجس ندبت إلى الذيخ خزخ، كثانية في دمذق، كثالثة في القاىخة، كرابعة في بعمبظ، كخامدة في حساة، 

دسة في حسز  كسابعة في الخميل. ككقف الدمصاف الطاىخ بيبخس أكقاًفا عمى زاكية الذيخ خزخ في القجس، كسا
كعمى الدكايا األخخى السذار إلييا ككاف ريعيا يرخؼ عمى الفقخاء، كىحا الذيخ كاف قج أخبخ الدمصاف الطاىخ 

عو عمى غػامس أسخاره". كقيل إف الذيخ خزخ بدمصشتو  قبل كقػعيا، كليحا "كاف يعطسو، كيشدؿ إلى زيارتو، كيصم
قجـ إلى مجيشة القجس في عيج الدمصاف بيبخس، فيجـ كشيدة السرمبة كاتخح بعزيا زاكية لو. تػفي الذيخ خزخ في 

 .ٓٙ، صكشػز القجسـ (. لمسديج يشطخ: يػسف نجع كآخخكف، ٕٚٚٔىػ/ٙٚٙسشة )
 .ٕٖٛ، آثارنا في بيت السقجس مغ؛ كامل، ٖٓ٘، تاريخ السمظ الطاىخابغ شجاد،  (ٖ)
ديخ أك كشيدة السرمبية. مخترة بصائفة الكخج، كىي بطاىخ القجس، مغ جية الغخب. لمسديج يشطخ: مجيخ الجيغ  (ٗ)

 .ٕٓٗ/ٔ، األنذ الجميلالعميسي، 
 . ٕٛٚ/ٖٔ، البجاية والشياية.؛ ابغ كثيخ،  ٕٓٔ، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (٘)
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ىحه الكشيدة، كالجليل عمى ذلظ أف السدمسيغ عشج الفتح احتخمػا مقجسات اآلخخيغ كشسمػىا بعشايتيع، 

كأف الحفخيات الحجيثة األجشبية في ذات السكاف لع تدتصع الػصػؿ ألي دليل أثخي يجؿ عمى أف 

 . (ٔ)ل السػقع كاف كشيدة قبل الفتح اإلسالميأص

 السكتبات:  -

أما بالشدبة لمسكتبات في عرخ السساليظ فقج اىتع الطاىخ بيبخس بػجػدىا، فمع تخُل مجرسة   

أك زاكية مغ خدانة لمكتب باعتبارىا أحج حػافد العمع، كقّل أف تؤسذ مجرسة في العرخ السسمػكي 

، فقج قاـ الطاىخ بيبخس (ٕ)السعساري عمى خدانة لمكتب السختمفة بذكل عاـ دكف أف يحتػي ترسيسيا

بسجيشة غدة  في زقاؽ سػؽ يدسى )القيدخية( أك  (ٖ)ببشاء مكتبة ضخسة شخؽ السدجج العسخي الكبيخ

 سػؽ الحىب، عمى يسيغ الباب الغخبي لمسدجج العسخي الكبيخ.

                                                           
لداكية تحت الحكع الرييػني حالًيا قامػا بإزالة ىحه الداكية كأنقاضيا كميا عشج احتاللو لمجدء بدبب كجػد ىحه ا (ٔ)

.؛ يػسف، ٜٕٚ/ٖٔ، البجاية والشيايةـ(.لمسديج يشطخ: ابغ كثيخ، ٜٛٗٔىػ/ٖٚٙٔ)الغخبي لسجيشة القجس بعج عاـ
 . ٖٖٛ، مغ آثارنا في بيت السقجسحسج، 
 .ٕٛٛ، السكتبات الفمدصيشية؛ العدمي، ٖٖ٘-ٖٖٗ،تاريخ غدةالعارؼ،  (ٕ)
يقع في مجيشة غدة القجيسة، كقج ُأشمق عميو ىحا جج األكبخ كاألقجـ في قصاع غدة، السد الجامع العسخي الكبيخ : (ٖ)

لو البيدنصيػف إ لى االسع تكخيًسا لمخميفة عسخ بغ الخصاب صاحب الفتػحات، كبالكبيخ ألنو أكبخ جامع في غدة، ثع حػَّ
لو السدمسػف إلى مدجج، كقج كصفو الخحالة كالجغخافي الفتح اإلسالمي  كشيدة في القخف الخامذ ميالدي، كبعج حػَّ

ـ ضخب زلداؿ السشصقة فأدى إلى ٖٖٓٔالسدمع ابغ بصػشة بػ"السدجج الجسيل" في القخف العاشخ السيالدي. كفي عاـ 
ظ بشاء السدجج في كقت مبكخ مغ القخف الثالث عذخ السيالدي. سقػط مئحنة الجامع العسخي الكبيخ، ثع أعاد السسالي

 .ٕٗٗ/ٔ، بالدنا فمدصيغالجباغ، ، 
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ككانت السكتبة تحتػي عمى نيف كعذخيغ ألف كتاب في مختمف العمػـ كالفشػف، ككانت    

 .(ٕ)فديحيغ (ٔ)تدسى في الدابق )مكتبة الطاىخ بيبخس(، ككانت تتكػف مغ أربع غخؼ كإيػانيغ

 القالع: -

كاف السمظ الطاىخ بيبخس يحكع الديصخة عمى كل القالع التي في حجكد الدمصشة السسمػكية،   

ضافة إلى ذلظ أمخ بتججيج كبشاء تمظ القالع التي تيجمت بدبب الحخكب كالغارات مغ قبل باإل

 الفخنجة كالسغػؿ.

كقج عسل بشفدو بحسل األحجار كاألخذاب في عسارتيا؛ لخفع السعشػيات عشج األمخاء    

كالعداكخ، كحثيع عمى العسل في كحجة كتكاتف مغ أجل صّج ىجسات الفخنجة كالسغػؿ كدرء 

 . (ٖ)خصار عغ بالد السدمسيغاأل

بعج أف تع فتح السجيشة، إذ كاف قج تع ىجميا  (ٗ)قيداريةكمغ القالع التي قاـ بتعسيخىا قمعة   

ـ(، فأمخ ٕ٘ٙٔىػ/ٖٙٙبفعل الغدكات الفخنجية كالسغػؿ إضافة إلى الدالزؿ الحي أصاب البالد سشة )

                                                           
مفخد إيػاف، جسع آكنة، كاإلكاف أك اإليػاف ىػ الرفة العطيسة السختفعة عغ مدتػى أرض البيت تحيط  إيػانيغ : (ٔ)

ى ىيئة قاعة مقبية بقبػة ذات مقجمة بيا ثالثة ججراف، كىػ أيزا مرصمح عسخاني لمجاللة عمى مجمذ كبيخ عم
معجع مفتػحة عمى بيػ أك فشاء بػاسصة عقج، كلو سقف محسػؿ مغ األماـ عمى عقج يجمذ فيو كبار القـػ . رزؽ، 

حجة وقف .؛ شػكت حجة كعثساف الصل، ٖٚ معجع األلفاظ،.؛ دىساف، ٕٔ، مرصمحات العسارة والفشػن اإلسالمية
 .ٜٖٔٔ، األميخ سيف الجيغ تشكد

 .ٖٙٔ، مكتبات بيت السقجس في عرخ سالشيغ السساليظالديج،  (ٕ)
الشجػم .؛ ابغ تغخي بخدي، ٕٚٚ/ٖٔ، البجاية والشياية.؛ ابغ كثيخ، ٖٖٕ، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٖ)

 .ٕٗٔ/ٚ، الداىخة
جشػب مغ مجيشة حيفا، ، تقع كىي مغ مجف فمدصيغ االبيس الستػسط مجيشة في الذاـ عمى ساحل البحخ قيدارية: (ٗ)

/ ٔ، الخوض السعصار في خبخ األقصار، الحسيخي، دكنسا  ٖٙٛٚٔكع، بمغت مداحة اراضييا  ٖٚكتبعج عشيا حػالي 
ٗٛٙ. 
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، كأخحىا بالديف (ٕ)قمعة أرسػف، كفتح (ٔ)جوبحفخ خشادقيا، كتخميع السجيشة  مغ الجاخل عمى أكسل ك 

ـ(، كقاـ بعسارتيا كزكدىا بالسخافق التي تخجـ السجتسع، فأتقغ عسارتيا كأحدغ ٕ٘ٙٔىػ/ٖٙٙسشة )

 .(ٖ)تختيبيا

في الحخكب  عانت كقمعتيا إذ كمغ القالع التي اىتع الطاىخ بيبخس بعسارتيا، مجيشة قاقػف   

ـ( ٕٚٙٔىػ / ٘ٙٙبشاؤىا في عيج السساليظ عمى يج الطاىخ بيبخس عاـ )، كقج أعيج فجّمختالرميبية 

دمذق. فبعج ىجـ قيدارية كأرسػؼ، كاف بحاجة إلى  –، كأصبحت مخكًدا لمبخيج عمى شخيق غدة 

حرغ عدكخي في ىحه السشصقة، ألنو خذي مغ عػدة الفخنجة، ككاف مػقعيا مشاسب بيغ الداحل 

تحخكات الفخنجة، كلتكػف مدتػدًعا لمحخيخة كالسؤف، كمأكى لمعداكخ كالجاخل، حتى يسكشو مغ مخاقبة 

فدكدىا بالسخافق كالسشذآت الالزمة، كبشى فييا حػض ماء لمدبيل،  ؛(ٗ)كالشاس، ك محصة لمبخيج أيزاً 

ـ(، كالتجأ الشاس إلييا ٕٚٙٔىػ/٘ٙٙكصارت قمعة حريشة، كبشى فييا مدجًجا بسكاف الكشيدة عاـ )

 .(٘)مغ كل مكاف

                                                           
العبخ في خبخ مغ .؛ الحىبي، ٕٙٙ/ ٖ، نياية األرب.؛ الشػيخي، ٖٕٔ-ٖٕٓ، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٔ)

 ٕٕٔ/ٔ،ػافي بالػفياتال.؛ ابغ ايبظ  الرفجي، ٖٚٓ/ٖ، غبخ
 .ٔ٘ٔ/ٔ معجع البمجانمجيشة عمى ساحل بحخ الذاـ بيغ قيدارية كيافا، ياقػت الحسػي،  ارسػف : (ٕ)
لسعخفة دكؿ  الدمػك.؛السقخيدي، ٖٚٓ/ٖ، نياية األرب.؛  الشػيخي، ٕ٘ٗ-ٖٕ٘، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٖ)

 . ٖٗ٘/ٔ، السمػؾ
 الدمػك.؛ السقخيدي، ٕٕٗ/ٔ فػات الػفيات،.؛ ابغ شاكخ الكتبي، ٕ٘ٚ، صالداىخالخوض ابغ عبج الطاىخ،  (ٗ)

 . ٜ٘ٔ/ٚ، الشجػم الداىخة.؛ ابغ تغخي بخدي، ٚ٘٘/ ٔ، لسعخفة دول السمػك
 .ٕ٘ٚ، الخوض الداىخ، ابغ عبج الطاىخ، ٖٕٗ/ٔ، فػات الػفياتابغ شاكخ الكتبي،  (٘)
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ىػ / ٗٙٙاىتع الدمصاف الطاىخ بيبخس بعسارة قمعة صفج أيزًا، فعشجما حخرت صفج سشة )  

في الدشة الثانية  (ٔ)ـ(، استجعى الطاىخ الخجاؿ مغ دمذق لإلقامة فييا، كأمخ بعسارة قمعتيإٙٙٔ

ارة، كاتخح لشفدو نريًبا كافًخا مغ ىحه العس. –ـ( ٕٚٙٔ/  ھ٘ٙٙأي في سشة ) –مغ ىحا الفتح العطيع

( قُػدست عسارتيا عمى ھٙٙٙفتبعو األمخاء كالشاس في العسل كنقل الحجارة كرمي التخاب، كفي سشة )

"كلقج كتبشا في الدبػر األمخاء، كُعسل لمقمعة أبػاب سخية إلى الخشجؽ، فمسا اكتسمت كتب عمى أسػارىا: 

حدب هللا ىع السفمحػف. أمخ بتججيج ىحه  مغ بعج الحكخ أف األرض يخثيا عبادي الرالحػف، أكلئظ حدب هللا أال إف

القمعة كتحريشيا كتكسيل عسارتيا كتحديشيا بعجما خمػّريا مغ أسخ الفخنج السالعيغ كردىا إلى السدمسيغ، كنقميا مغ 

 حػزة الّجيػيّة إلى حػزة السؤمشيغ كأعادىا إلى اإليساف كسا بجأىا أكؿ مخة، كجعميا لمكفار خدارة كحدخة، كاجتيج كجاىج

حتى بّجؿ الكفخ باإليساف، كالشاقػس باألذاف، كاإلنجيل بالقخآف، ككقف بشفدو حتى حسل تخاب خشادقيا كحجارتيا مشو 

بشفدو كبخػاصو عمى الخؤكس الدمصاف السمظ الطاىخ أبػ الفتح بيبخس. فسغ صارت إليو ىحه القمعة مغ ممػؾ 

ع في سخه كجيخه، فقج صار يقاؿ اإلسالـ، كمغ سكشيا مغ السجاىجيغ، فميجعل لو نريبًا مغ  أجخه، كال يُخِمِو مغ التخحُّ

 (ٕ)عّسخ هللا صخحيا بعجما كاف يقاؿ عّجل هللا فتحيا، كالعاقبة لمستقيغ إلى يـػ الجيغ". 

القمعة كإضافة أبخاج ليا، باإلضافة إلى بشاء دعائع مرفحة حػؿ  (ٖ)تع تججيج باشػرةك   
الباشػرة، كأنذأ بالقمعة صيخيًجا كبيًخا مجرًجا مغ جياتو األربعة، كيذسل عمى بخج مختفع، ككاف ىحا 
الريخيج عسيق ججًا بحيث جخى استخجاـ تقشية ميكانيكية مبتكخة لخفع الساء مغ البئخ، أثارت انتباه 

الجمذقي، فقاـ بػصف العسمية بذكل دقيق، معبًخا عغ إعجابو بيا، كختع كصفو بأنيا مغ  شيخ الخبػة
                                                           

ـ ( فػؽ سصح البحخ، كتحيط  ٓٗٛك  ٜٓٚمجيشة فمدصيشية، تقـػ فػؽ رقعة جبمية يتخاكح ارتفاعيا بيغ ) صفج: (ٔ)
ـ(، كسا يستج في شساؿ السجيشة كشساليا ٕٓٛك ٓٓٙبيا مغ الذساؿ الغخبي مشصقة جبل صفج التي يتخاكح بيغ) 

حريغ كخشجؽ عخيس لحسايتيا مغ  ـ(،كقج شيج حػؿ صفج سػرٜٓ٘الذخقي جبل كشعاف، الحي يديج ارتفاعو عمى) 
أخصار السعتجيغ. غيخ أف السجيشة امتجت بعسخانيا خارج الدػر نتيجة زيادة عجد سكانيا كتػسعيا، حتى إف السباني 

 .ٕٔٗ/ ٖ، معجع البمجانشغمت األكدية، مثمسا شغمت التالؿ كالسشحجرات. ياقػت الحسػي، 
 .ٛٙ، الطاىخ بيبخسشػر، ؛ عاٜٕٚ، ص الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٕ)
تاريخ السمظ سج تخابي يسشع كصػؿ الخيالة أك غيخىع إلى مػاضع السحاربيغ. لمسديج انطخ: ابغ شجاد،  الباشػرة : (ٖ)

 .ٖٖ٘، الطاىخ
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: "بعج أف فتح الطاىخ بيبخس قمعة صفج بشى في كسصيا بخًجا مجكرًا... ارتفاعو في الدساء مائة عجائب الجنيا فقاؿ
مسذى حمدكني، كيذتسل عمى  كعذخكف ذراعًا، كقصخه سبعػف ذراعًا، يرعج إلى أعاله خسدة أفخاس صًفا... في

قاعات كمخازف، كتحت ىحا كمو بئخ ماء مغ الذتاء يكفي ألىل الحرغ مغ الحػؿ إلى الحػؿ... كفي الحرغ بئخ 
 .(ٔ)عسقو مائة كعذخة أذرع في ستة أذرع يدحب مشيا الساء بػاسصة البغاؿ"

أما كشيدة القمعة فقج حػليا إلى جامع، اشتسمت القمعة في العيج السسمػكي عمى سجغ يػدع    

فيو كبار السعارضيغ أك مغ صجرت بحقيع أحكاـ الدجغ مغ األمخاء ككاف الدمصاف يّعيغ نائب 

، (ٕ)القمعة مباشخة نطًخا ألىسيتيا، ككانت كضيفتو حفع القمعة، كصيانتيا، كحفع الحخيخة الحخبية فييا

 (ٖ)كأصبحت صفج عاصسة في عيجه، دعيت باسع مسمكة صفج.

 الحرػن : ةعسار   -

حخصت الجكلة السسمػكية عمى استخجاع الحرػف مغ يج السغػؿ، كأمخ الدمصاف الطاىخ   

لتكػف حرًشا بػجو الغارات التي يقػـ بيا  (ٗ)بيبخس  بإعسارىا، كتدكيجىا بالسؤف، كالدالح، كاألجشاد،

 .(٘)أعجاء اإلسالـ

 

                                                           
 -ٕٓٔ/ ٔ، القدع األكؿ السػسػعة الفمدصيشية مجسػعة مغ الباحثيغ، .؛ٛٙ-ٚٙ، الطاىخ بيبخسعاشػر،  (ٔ)
 .ٛٛٔ-٘ٛٔ، بمجانية فمدصيغ العخبيخمخجي، .؛ الجكميشكي ، مٕٔٔ
 .ٖٙ٘/ٔ، الدمػك.؛ السقخيدي، ٕٚٛ، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،   (ٕ)
 .ٜٕ٘، مسمكة صفج في عيج السساليظالصخاكنة، شو ثمجي،  (ٖ)
الػفي .؛ ابغ أيبظ الرفجي، ٕٖٗ/ ٖٓ، نياية األرب.؛ الشػيخي، ٖ٘ٚ- ٖٗٚ، الخوض الداىخابغ الطاىخ،  (ٗ)

 .  ٜٓ٘/ ٔ، لسعخفة دول السمػك  لدمػك، السقخيدي، إٕٔ/ ٓٔ، بالػفيات
 .ٜٕٛ/ٖٓ، نياية االرب.؛ الشػيخي، ٖٜٕ، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (٘)
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 (ٔ)ـ( اتجو بيبخس إلى فتح حرغ يافإ٘ٙٔىػ /ٖٙٙبعج فتح قمعة أرسػؼ كقيدارية عاـ )  

بعج أف حاصخه، كقاـ بيجـ الحرغ كأخح الحجارة السشقػشة كاألخذاب إلى القاىخة، كأمخ ببشائو مغ 

 .(ٕ)ججيج

 (ٖ)ـ( سػػػػػػػػػػػػار بيبػػػػػػػػػػػػخس فػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػتح حرػػػػػػػػػػػػشي السمػحػػػػػػػػػػػػةٕ٘ٙٔػ / ىػػػػػػػػػػػػٖٙٙ) كفػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػشة  

ىػػػػػػػػػػ كمػػػػػػػػػغ معػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػغ األمػػػػػػػػػخاء كالعدػػػػػػػػػاكخ كدخميػػػػػػػػػا محػػػػػػػػػخًرا كأمػػػػػػػػػخ بعسارتيػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػج  (ٗ)كحيفػػػػػػػػػا

كىػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػغ ( ٙ)ـ( فػػػػػػػػػتح حرػػػػػػػػػغ القػػػػػػػػػخيغٕٔٚٔ/ػىػػػػػػػػػٜٙٙ، كفػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػشة )(٘)ذلػػػػػػػػػظ كرتػػػػػػػػػب قمعتيػػػػػػػػػا

 (ٚ)مغ الحرػف السشيعة كقاـ بإعسار أسػار الحرغ.

 

 

 

                                                           
حرغ في مجيشة يافا عمى الداحل الداـ مغ أعساؿ فمدصيغ بيغ قيدارية كعكا. لمسديج انطخ: ياقػت  حرغ يافا : (ٔ)

 .ٓٙ٘/ ٚ، جان، معجع البمالحسػي 
.؛ ابغ أيبظ ٖٗٔ/ٖ العبخ،.؛ الحىبي، ٜٕٛ/ٖٓ، نياية االرب.؛ الشػيخي، ٖٜٕ، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٕ)

 . ٕٕٔ/ ٓٔ، الػافي بالػفياتالرفجي، 
، معجع البمجانحرغ بالقخب مغ مجيشة حمب في سػريا. لمسديج انطخ: ياقػت الحسػي،  حرغ السمػحة : (ٖ)
 .ٕٚ٘/ٔ، الدمػك لسعخفة دول السمػك.؛ السقخيدي، ٗ٘ٔ/ٛ
كىػ حرغ ركماني حػلة مجيشة حيفا ، كحيفا ىي "جت حفخ" الػاردة في التػراة: مػقعيا عمى  حرغ حيفا : (ٗ)

 .ٕٓٗ/ ٔ، رحمة بشياميغ التصيمي شاشئ البحخ كبطيخىا جبل الكخمل،. لمسديج انطخ: بشياميغ التصيمي،
 .ٖٓٔ/ ٔ،عقج الجسان.؛ العيشي، ٕٛٙ/ ٖ، نياية األرب.؛ الشػيخي، ٖٕٗ، الخوض الداىخ، ابغ الطاىخ (٘)
 .ٖٜ٘/ٔ، الدمػكىػ حرغ مشيع في جباؿ لبشاف قخب صفج. لمسديج انطخ: السقخيدي،   حرغ القخيغ : ( ٙ)
، الػافي بالػفيات، ؛ ابغ أيبظ الرفجيٕٖٖ/ٖٓ، نياية األرب؛ الشػيخي، ٖ٘ٛ، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٚ)
، الشجػم الداىخة.؛ ابغ تغخي بخدي، ٜٕٔ/  ٔ، عقج الجسان.؛ العيشي، ٖٜ٘/ ٔ، الدمػك، السقخيدي،  ٕٕٔ/ ٔ
ٚ/ٖٔ٘ . 
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 : والسدارات السقامات والسذاىج  -

كسا جاء ( ٔ)الحي أقيع فيو أك مػضع القجميغالسقاـ في المغة اسع لسػضع القياـ أك السػضع   

يعشي مػضع قجميو في الرخخة التي كاف يقـػ عمييا لبشاء  (ٕ)في اآلية: "فيو آيات بيشات مقاـ إبخاىيع"

البيت، ثع تػسع السعشى فرار مػضع القياـ مغ مَحمة الخجل أك مجيشتو، قاؿ الدمخذخي في قػلو 

إنو استعسل في معشى العسػـ يعشي أنو يدتعسل في مػضع  (ٖ)""إف الستقيغ في مقاـ أميغتعالى: 

 .(ٗ)اإلقامة

 كبحلظ فإف السقاـ ىػ مػضع القياـ أك مػضع اإلقامة لمذخز أك األشخاص.  

: فيػ السكاف الحي يزع قبخ أحج األنبياء أك الرحابة أك األكلياء، يقرجه الشاس لمديارة، السدارأما 

 .(٘)بأف صالتيع في ىحا السكاف أكثخ قبػاًل كأجدؿ ثػاًباكالبخكة، كالرالة، حيث يعتقجكف 

كرغع إشالؽ اسع السقاـ عمى مقاـ الشبي مػسى فإف البعس يصمق عميو اسع السدار "لكػنو   

 (ٙ)مكاًنا مقرػًدا لمديارة" .

 

                                                           
 .ٜٛٗ/ٕٔ، لدان العخبابغ مشطػر،  (ٔ)
 .ٜٙ، سػرة آؿ عسخاف، قخآن كخيع ( ٕ)
 .ٔ٘ سػرة الجخان،نفدو ،  (ٖ)
صبح األعذى في .؛ القمقذشجي، ٜٕٛ/ٖٓ، نياية االرب.؛ الشػيخي، ٖٜٕ، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٗ)

 . ٖ٘ٔ/ ٚ، الشجػم الداىخة؛ ابغ تغخي بخدي، ٖٜٗ/٘،اإلنذاء صشاعة
 .ٕٔ٘/ٕ، لدان العخبابغ مشطػر،  ( ٘)

)6(  Quaretly of the Department Antiquities of Palestine 11 (1933)، p.27 . .L.A 
Mayer، Two Inscriptions Of Baybars 
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: فيػ في المغة مجسع الشاس أك محزخىع، كشاىج كمذيػد: الجسعة كعخفات لمسذيجبالشدبة    

ج السجفشي )أي ػ. أما السذيج اصصالًحا فيصمق عمى السدج(ٔ)س يجتسعػف فييا كيحزخكنيساألف الشا

الحي بشي في األساس ليكػف مجفًشا لذخز يتستع بسكانة ديشية كركحية خاصة لجى السدمسيغ( كىحا 

   .(ٕ)السجفغ مخرز لمستػفيغ مغ آؿ البيت الشبػي الصاىخ ذكػًرا، كإناًثا، كأحياًنا يجفغ غيخىع

 مقام الشبي مػسى )عميو الدالم( -ٔ

أنذأ الدمصاف الطاىخ بيبخس مقاـ الشبي مػسى، الحي يقع إلى الجشػب مغ أريحا عمى بعج   

كع( باتجاه الذخؽ، كبشي السقاـ في مشصقة مشعدلة قميمة األشجار ٕٛكع(، كيبعج عغ القجس )ٛ)

اف لسػقع ىحا السقاـ أىسية تاريخية؛ كسا كيختفع فػؽ تالؿ صخخية كبخيتية كرسػبية، كك (ٖ)كاألعذاب،

فيػ مأكى لمشداؾ كالستعبجيغ مشح الفتخة البيدنصية، كسا كيعدز مػقعو إمكانية اليجػـ كالجفاع عسا 

خب يمييا، كيتحكع بذبكة الصخؽ كالجركب التي تعبخ إلى الجشػب مغ فمدصيغ، إلى جشػب األردف كغ

 (ٗ)بجرب الحاج. ؼشبو الجديخة العخبية، لحلظ عخ 

يعج مقاـ الشبي مػسى مغ أىع السقامات في فمدصيغ بدبب ضخامة بشائو كشيختو الػاسعة، ك   

فقج ُبشّي السقاـ في الرحخاء )السستجة  . صحخاء القجساالىتساـ في كاف مغ أىع أسباب بشائو ىػ ك 

                                                           
 .ٕٔٗ/ٖ، لدان العخبابغ مشطػر،  (ٔ)
..؛ دمحم، ٖٕٕ، رسالة اعتبار الشاسظ في ذكخ اآلثار الكخيسة والسشاسظ ، السعخوفة بخحمة ابغ جبيخابغ جبيخ،  (ٕ)

 . ٗٗ/ٔ، مداجج مرخ وأوليائيا الرالحػن سعيج ، 
، دائخة األبشية األثخية في القجس اإلسالمية، الحديشي، إسحاؽ،  ٚٛ/ٕ، األنذ الجميل مجيخ الجيغ العميسي،  (ٖ)

 .ٕٓ-ٙٔاألكقاؼ اإلسالمية، 
 .ٓٔ،مقام ومػسع الشبي مػسى؛ أشقخ، ٓ٘ٔ،احدغ التقاسيع في معخفة األقاليعالبذاري، السقجسي،  (ٗ)
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لمشرارى، فعشج زيارة الطاىخ بيبخس ىحه  (ٔ)مغ البحخ السيت(  التي اشتيخت بػجػد أديخة كقاللي

 –عميو الدالـ –السشصقة أمخ بيجـ ىحه القاللي، كأمخ بإنذاء ىحا السقاـ، ليخمج ذكخى الشبي مػسى 

عمى قبخ مػسى عميو  -عميو الرالة كالدالـ-كلمتحكيخ بخحمة اإلسخاء كالسعخاج كمخكر سيجنا دمحم 

"عميو بشاء،  كداخمو مدجج،  ـ( السقاـ كيقػؿ:ٕٕ٘ٔىػ/ ٕٜٛ.يرف مجيخ الجيغ العميسي)ت (ٕ)الدالـ

كعغ يسيشو قبو، معقػًدا بالحجارة كفييا ضخيحو، كالحي بشى القبة السحكػرة السمظ الطاىخ بيبخس )رحسو هللا( كعشج 

غخفة الزخيح  كقاـ ببشاء يذسل .(ٖ)ـ( "ٜٕٙٔىػ/ٛٙٙعػدتو مغ الحج، كزيارتو بيت السقجس سشة )

 (ٗ)كالسدجج.

فالسقاـ يستج عمى مداحة تقارب خسدة دكنسات، كيذسل ثالثة شػابق، كالتدػية األرضّية،   

كيتػسط السقاـ مدجج ضخع مكػف مغ خسذ بالشات، كغخفة ضخيح كاسعة تحػي القبخ كتتػسط 

 -غخفة الزخيح-بشاء السقاـ، كيحػي السقاـ مائة غخفة ما بيغ مفتػحة كمغمقة، كتجكر حػؿ السدجج 

 .(٘)كدية تتدع ألعجاد كبيخة مغ الشاسساحات مخ 

تختفع في السقاـ مئحنة متػسصة االرتفاع، كبإمكاف الراعج إلييا مخاقبة السشصقة السحيصة   

 .(ٙ)بيا؛ حيث يخى أريحا كالبحخ السيت كصحخاء كاسعة مستجة كجباؿ شخؽ األردف

                                                           
األنذ  . لمسديج انطخ: مجيخ الجيغ العميسي، أس الجبل كتصمق عمى شبو الرػمعةجسع قمو، كىي أعمى ر  قاللي: (ٔ)

 . ٛٛ/ٕ، الجميل
 .ٕٓٔ/ٔ صحيح مدمعحجيث شخيف "مخرت عمى مػسى ليمة أُسخَي بي عشج الكثب األحسخ ... ". ( ٕ)
 .ٛٛ/ٕ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،   (ٖ)
 . ٕٓٔ/ٔ، نفدو (ٗ)
، تاريخ نيابة بيت السقجس في العرخ السسمػكي.؛ غػانسة، ٔٔ، مقام ومػسع الشبي مػسىأشقخ، محسػد،  (٘)
 .ٗٓٔ، بعس أضػاء ججيجة.؛ عاشػر، ٕٓٔ
 .ٕٔٚ، تخاث فمدصيغ في كتابات عبج هللا مخمز.؛ العدمي،  ٕٓٔ/ٔ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٙ)
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ألجداء مغ أبشية السقاـ   كقج تبّيغ مغ خالؿ الشرػص التاريخية كبشاء عمى السذاىجات الحدية  

-ٛٗٙفتع تأسيدو في الفتخة السسمػكية األكلى ) (ٔ)أنو بشي عمى مخاحل في فتخات إسالمية مختمفة.

ـ( ، إذ يتبيغ مغ الشرػص التاريخية أف الطاىخ بيبخس بعج قيامو بالحج ٕٖٛٔ-ٕٓ٘ٔىػ/ ٗٛٚ

كحمب، ثع زار مشصقة القجس ـ( عاد بصخيق الكخؾ إلى دمذق ٕٛٙٔىػ /ٚٙٙإلى مكة السكخمة سشة )

مػسى يقاؿ انو قبخ كالتقى الخىباف ىشاؾ، ثع زار قبخ  (ٕ)كما حػليا، كزار ديخ الديق )ديخ مار سابا(

.كمغ (ٖ))عميو الدالـ(، كأصجر أكامخه بإنذاء القبة كالسدجج عمى القبخ فتع ذلظ في الدشة نفديا

 (ٗ)ـ(.ٜٕٙٔىػ /ٛٙٙ) تأسيذ السقاـ سشة نقر يػضح تاريخ ذكخه كجػدالججيخ 

سع( ٕٜ× سع ٓٓٔعمى شكل محخاب أبعاده ) مغ الخخاـ غ لػحعكنقر التأسيذ ىػ عبارة   

مكتػب بخط ندخ جسيل بخزت عميو  (٘) ح مغ الخارج،لحائط الذخقي لغخفة الزخيعمى امػجػد 

األحخؼ، كزيشت الكتابة بأكراؽ نباتية، كاحتػى الشقر عمى خسدة عذخ سصًخا، الدصخ األخيخ أقل 

 كىحا ما نرت عميو األسصخ: (ٙ)جػدة في الخط مغ األسصخ الدابقة.

                                                           
 .ٔٔ، مقام ومػسع الشبي مػسى أشقخ، محسػد، (ٔ)
ع عغ مخكد ي القجركف التي تبعج نحػ عذخيغ ك(: يقع ديخ مار سابا في صحخاء كادساباديخ الديق )ديخ مار  (ٕ)

عاـ بيج الخاىب سابا كمعو مجسػعة مغ الخىباف.  ٓٓ٘ٔمجيشة بيت لحع، ُبشي ديخ مار سابا بصخيقة ىشجسية فخيجة قبل 
 .ٙٗٗ/ٛ، بالدنا فمدصيغلمسديج انطخ:  الجباغ، 

.؛ ابغ تغخي ٕٛ٘/ٕ-ٔ،لسعخفة دول السمػك الدمػك.؛ السقخيدي، ٖٕٗ/ٔ،فياتفػات الػ ابغ شاكخ الكتبي،  (ٖ)
 .ٕٓٔ/ٔ، األنذ الجميل ،.؛  مجيخ الجيغ العميسيٜٗٔ/ٚ،الشجػم الداىخةبخدي، 

 (.ٙ.؛ انطخ ممحق رقع )ٖٓٔ/ٔ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،   (ٗ)
مقام  خ،.؛ أشقٔ٘ٔ، احدغ التقاسيع في معخفة األقاليع.؛ السقجسي، ٖٚ٘، تاريخ السمظ الطاىخد، جاابغ ش (٘)

 .ٕٔومػسع الشبي مػسى،
.؛ مجيخ الجيغ ٕٛ٘/ٔ، سعخفة دول السمػكلالدمػك .؛ السقخيدي، ٜٗٔ/ٚ، الشجػم الداىخةابغ تغخي بخدي،  (ٙ)

 .ٕٓٔ/ٔ، األنذ الجميلالعميسي، 
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إنذاء ىحا السقاـ  الكخيع عمى ضخيح " بسم ميحرلا نمحرلا هللا إنسا يعسخ مداجج هللا مغ آمغ باهلل كاليـػ اآلخخ . أمخ ب
  مػسى الكميع عميو الرالة كالدالـ مػالنا الدمصاف السمظ الطاىخ الديج األ.

 جل العالع العادؿ السؤيج السطفخ السشرػر ركغ الجنيا كالجيغ الدمصاف. 
مغ أيجي الكفار كارث السمظ  اإلسالـ كالسدمسيغ سيج السمظ كالدالشيغ فاتح اإلمرار مبيج الفخنج كالتتار مقتمع القالع

 سمصاف العخب.
 كالعجع كالتخؾ. 

 اسكشجر الدماف صاحب القخآف مدتخ.
 د ضػاؿ اإلسالـ مغ أيجي الصغياف ممظ.

 البحخيغ مالظ القبمتيغ خادـ الحخميغ الذخيفيغ.
 اآلمخ ببيعة الخميفيغ أبػ الفتح بيبخس.
 قديع أميخ السؤمشيغ خمج هللا سمصانو كذلظ.

 بعج عػدة ركابو العديد مغ الحج السبخكر كتػجيو. 
 لديارة القجس الذخيف تقبل هللا مشو في نيابة.
 عبجه ككليو األميخ الكبيخ السثاغخ جساؿ الجيغ.

 كافل  السساليظ الذامية أعده هللا .(ٔ)أقػش الشجيي
 في شيػر ثساف كستيغ كستسائة لميجخة الشبػية عمى صاحبيا أفزل الرالة.

 (ٖ)عفا هللا عشو ". (ٕ)بػالية العبج الفقيخ الى هللا تعالى دمحم بغ رحاؿ 

أشارت السرادر التاريخية إلى اإلضافات كالديادات التي تست عمى بشاء السدجج  بعج الطاىخ        

بيبخس، فقج تع بشاء غخفة أخخى لمسدجج الذخقي، كغخؼ لمدكغ كالخجمات مغ إسصبالت كمخافق 

                                                           
ىػ أحج السساليظ الرالحية آؿ أمخه إلى بيبخس فرار استجارًا ثع جعمو نائبًا لجمذق  جسال الجيغ آقػش الشجيي: (ٔ)

، كمكانتو عالية. كاف كثيخ الرجقاتاًل سبع سشيغ ثع مات كحخمتو في الجكلة قائسة اتدع سشيغ ثع عدلو ثع صار بص
السشيل .؛ ابغ تغخي بخدي، ٖٓ٘/ٔ،ذيل مخآة الدمانكحب الرحابة متحاماًل عمى الذيعة. لمسديج انطخ: اليػنيشي، 

 ، ٕٙ-ٕٗ/ٚ، الرافي
ىػ مغ أعياف األمخاء الحيغ أشخؼ عمى بشاء مقاـ الشبي مػسى ككاف مذخفًا عمى أعساؿ ىشجسية  دمحم بغ رحال: (ٕ)

 . ٔٗٔ/ٚ، الشجػم الداىخةمثل بشاء جدخ دامية عمى نيخ األردف في عيج الطاىخ بيبخس، ابغ تغخي بخدي، 
مقام  .؛ أشقخ،ٔ٘ٔ، احدغ التقاسيع في معخفة األقاليع.؛ السقجسي، ٖٚ٘، تاريخ السمظ الطاىخابغ شجاد،  (ٖ)

 .ٕٔومػسع الشبي مػسى،
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ضخكرية النتفاع الدكار بيا عشج السكػث لدبعة أياـ، كعغ ىحه الديادات يقػؿ مجيخ الجيغ العميسي: 

 (ٔ)ثع بشى بعج ) أي بعج عيج بيبخس( أىل الخيخ كزادكا زيادات في السدجج كحػلو فحرل الشفع بحلظ لمدائخ ..." "...

بعج عيج الطاىخ بيبخس كقبل إف تاريخ ىحه الديادات كحجسيا كماىيتيا غيخ كاضحة، كلكشيا   

ـ( كىي الدشة التي بجأت فييا عسميات التخميع كإعسار شاممة لمسقاـ، أما ماىية ٓٚٗٔىػ/ ٘ٚٛسشة)

 (ٕ)الديادات فيي مسا يشتفع بو كالسصابخ، كاآلبار، كغخؼ الدكغ، كاإلسصبالت، كالفخف.

كلع يذخ لبشاء مدجج  ـ(  أنو تع بشاء قبة فقط في السقاـ،٘ٓ٘ٔىػ/ ٜٔٔكذكخ الديػشي )  

كعمى ىحا القبخ الذخيف قبة مبشية بشاىا السمظ الطاىخ بيبخس رحسو  في عيج الطاىخ بيبخس فيقػؿ: "

عسمية تػسيع مدجج الشبي مػسى كإنذاء السئحنة  يػشيالد عاصخ ، كقج(ٖ)هللا بعج ستيغ كستسائة"

س كأف عسمية تػسيعو ىي أنو لع يكغ لمسدجج أسافقاؿ ـ(  ٓٛٗٔىػ/٘ٛٛ-ـ ٓٚٗٔىػ/٘ٚٛسشة )

 (ٗ) تأسيدو.

 عسارة مذيج الشرخ )عيغ جالػت(: -ٕ

ُعّسخ مذيج الشرخ في عيغ جالػت تخميًجا النترار السطفخ قصد في معخكتو الفاصمة مع   
"لسا حخى ما يّدخه هللا مغ الشرخ ـ( السذيج بقػلو: ٕٜٕٔىػ/ ٕٜٙفيرف ابغ عبج الطاىخ) (٘)السغػؿ،

عمى التتار بعيغ جالػت، كاف ذلظ السػضع شخيًفا، ... كرأى الدمصاف شخؼ ىحه البقعة، كأف هللا اّدخخ ىحا الفتح 

                                                           
 .  ٕٔٓ/ٔ، األنذ الجميل ( ٔ)
تخاث .؛ العدمي، كساؿ، ٕٕٓ/ٔ األنذ الجميل،.؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٔٗٔ/ٚ الشجػم الداىخة،ابغ تغخي بخدي،  (ٕ)

 .ٕٔٚ، في كتابات عبج هللا مخمزفمدصيغ 
 .ٕٚٚ،أتحاف األخرا بفزائل السدجج األقرى (ٖ)
تخاث ، .؛ العدميٕٓٔ/ٔ، األنذ الجميل.؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٖٗٔ/ٚ الشجػم الداىخة،ابغ تغخي بخدي،  (ٗ)

 .ٕٔٚ، فمدصيغ في كتابات عبج هللا مخمز
 .ٕٔٚ، تخاث فمدصيغ في كتابات عبج هللا مخمز ؛ العدمي، ٛٛ/ٕ، فشػن اإلسالمصالح، زكي دمحم،  (٘)
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العديد ليا رغب في ابتشاء مذيج ىشاؾ، يعمع بو قجر مشحة هللا، كما سفظ بحلظ السكاف مغ دماء األعجاء ككتب بحلظ 
 .(ٔ)"إلى نػاب بالذاـ

"إف السدمسيغ لع ييتسػا بتذييج نرب تحكارية لتخميج ذكخى انتراراتيع كيقػؿ أيًزا زكي دمحم صالح:   

، (ٕ)الحخبية  كسا فعل الخكماف كغيخىع، فمع يخمفػا أي عسائخ مغ ىحا الصخاز مغ سعة فتػحاتيع، كعطسة انتراراتيع"
شرب التحكارية في اإلسالـ كذلظ ىػ البشاء السدسى مذيج "إنشا ال نعخؼ إال مراًل كاحًجا لمثع يدتجرؾ كيقػؿ: 

الشرخ، كقج شيجه الدمصاف السسمػكي الطاىخ بيبخس في الداحة التي انترخ فييا السساليظ عمى السغػؿ في عيغ 
، كلكغ السساليظ اىتسػا بتػثيق كل العسارات التي تع بشاؤىا بشقر يؤرخ تاريخ البشاء كمتى تع (ٖ)جالػت"
تبقى شاىجة عمى عطسة العسائخ االسالمية في البالد االسالمية كخاصة فمدصيغ، كسا يحكخ بشاؤىا ل
سعيج عبج الفتاح عاشػر أف صالح الجيغ أقاـ مذيًجا مساثاًل في حصيغ عخؼ باسع قبة الجكتػر 
 .(ٗ)الشرخ

 بشاء الجدػر والسسخات:  -

الداحمية كفي مشصقة اىتع الطاىخ بيبخس بإنذاء جدػر كمسخات عجيجة في السشاشق   

) ثيخػػاألغػار، لتدييل حخكة السخكر لمشاس كالعداكخ، كالتػاصل بيغ الػاليات في دكلتو، كيقػؿ ابغ ك

ـ( ببشاء عجة جدػر في ٕٕٚٔىػ / ٔٚٙ"فالطاىخ قج أصجر تعميساتو في سشة )في ذلظ:  ـ(ٕٖٚٔىػ/ٗٚٚت 

ىحه الصخؽ كالسسخات عمى الشاس الكثيخ في تشقميع ، سيمت (٘)السشصقة الداحمية، كرصج ليا األمػاؿ الػفيخة"

 كارتحاليع، كخففت عشيع مغ مذقة الدفخ، ككفخت ليع األمغ كمتصمباتو.

                                                           
 . ٙٗٗ/ٔ،سعخفة دول السمػكلالدمػك ؛ السقخيدي، ٜٔ، ، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ (ٔ)
 .ٗٗ، فشػن اإلسالم( ٕ)
 .٘ٗ -ٗٗ،  نفدو (ٖ)
 .ٖٖ، الطاىخ بيبخس؛ عاشػر، ٖٓ٘، تاريخ السمظ الطاىخايغ شجاد،  (ٗ)
. ابغ تغخي بخدي، ٖٕٗ-ٕٓٗ/ٔ، فػات الػفيات.؛ لمسديج يشطخ: ابغ شاكخ الكتبي، ٜٕ٘/ٖٔ، البجاية والشياية (٘)

 .ٜٗٔ/ٚ، الشجػم الداىخة
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 (ٔ)جاميةالجدخ  -ٔ

السػقع الحي يتػسط ـ(، عمى نيخ األردف، في ٕ٘ٙٔىػ /ٗٙٙبشاه الطاىخ بيبخس سشة )   

كدامية ، كأكقف عميو كقًفا مغ أجل الرخؼ عمى صيانتو كتخميسو، كقج أككمت ميسة ( ٕ)ي قخيتي قخاك 

اإلشخاؼ عمى ىحا السذخكع الحيػي كإنجازه إلى األميخ جساؿ الجيغ دمحم بغ نيار كبجر الجيغ دمحم بغ 

جساؿ كالي نابمذ، كيحكخ ابغ عبج الطاىخ: "أف الطاىخ بيبخس أصجر مخسػًما في جسادى األكلى، 

ـ(  ببشاء جدخ عمى نيخ الذخيعة )األردف(، يتألف مغ خسذ قشاشخ، كجخى ٕ٘ٙٔىػ/ٗٙٙ) سشة

تجييد ما يحتاجو البشاء مغ مػاد كأدكات مغ دمذق، كأف ميسة البشاء أككمت إلى األميخ جساؿ الجيغ 

 ، كعشجما تست عسمية البشاء تخمخل بعس أركانو مسا أقمق الدمصاف(ٖ)بغ نيار الرالحي السيسشجار"

بيبخس، فأمخ بتجارؾ األمخ كإصالحو، لكغ بدبب قػة جخياف الساء حيشيا لع يدتصيعػا القياـ بحلظ 

.  (ٗ)كانتطخكا حتى انخفزت السياه كتع إصالح الالـز

                                                           
تقع قخية دامية عمى الزفة الذخقية لشيخ األردف في الغػر إلى الجشػب مغ نيخ الدرقاء،  الجامية: جدخ دامية: (ٔ)

،  معجع البمجانداريًا لػاء ديخ عال في األردف ،الحسػي  ياقػت ، كذكخىا ياقػت أنيا مغ ديار قزاعة ، كتتبع دامية إ
:  يدسى جدخ دامية.؛ إما ٕٖٗ، الجشػبيةمعجع أسساء السجن والقخى في بالد الذام .؛ الحنيب، مشيخ،  ٕ٘ٔ/ٔ

زالت اآلف جدخ األميخ دمحم ، يرل بالد نابمذ ببالد الدمط ، أك أنو يرل أرض غػر الفارعة بذخؽ األردف، كما 
. شخاب،   .ٕٙٚ-ٕٛ٘، معجع بمجان فمدصيغأنقاض الجدخ الحي بشاه الطاىخ بيبخس مػجػدة لميـػ

قاؿ عشيا ياقػت الحسػي: " قخية بالغػر مغ أرض األردف يدرع بيا الدكخ الجيج، رأيتيا غيخ مخة ". كتقع  :ي قخاو  (ٕ)
معجع ؛ شخاب،  ٕٖٙ/ ٗ، معجع البمجان، الحسػي  ياقػت ة الغخب، في غػر الفارعة، قخيبًا مغ نيخ األردف، لجي

 .ٓٙ، بمجان فمدصيغ
.؛ ابغ تغخي بخدي، ٖٙٓ-ٕٚٚ/ٖٔ، البجاية والشياية.؛ ابغ كثيخ، ٕٙٗ، الخوض الداىخ ابغ عبج الطاىخ، (ٖ)

 .ٜٗٔ/ٚ، الشجػم الداىخة
 .ٖٚٓ-ٖٙٓ/ ٖٔ،  البجاية والشيايةابغ كثيخ،  (ٗ)
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  :(ٔ)جدخ جشجاس -ٕ

ـ( ببشػػػػػػػػػػػػاء جدػػػػػػػػػػػػخيغ ٖٕٚٔىػػػػػػػػػػػػػ / ٔٚٙأمػػػػػػػػػػػػخ السمػػػػػػػػػػػػظ الطػػػػػػػػػػػػاىخ بيبػػػػػػػػػػػػخس فػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػشة )  

لعبػػػػػػػػػػر العدػػػػػػػػػاكخ، كأحزػػػػػػػػػخت السػػػػػػػػػػاد الالزمػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي السشصقػػػػػػػػػة الدػػػػػػػػػاحمية قخيًبػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػغ الخممػػػػػػػػػة، 

كسػػػػػػػػػسي  (ٕ)ليػػػػػػػػػحا السذػػػػػػػػػخكع مػػػػػػػػػغ مشػػػػػػػػػاشق مختمفػػػػػػػػػة حتػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػع إنجػػػػػػػػػار ىػػػػػػػػػحا السذػػػػػػػػػخكع السيػػػػػػػػػع،

فػػػػػػػػػػؽ مجػػػػػػػػػخى  (ٖ)ىػػػػػػػػػحا الجدػػػػػػػػػخ جدػػػػػػػػػخ جشػػػػػػػػػجاس الػاقػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػى أراضػػػػػػػػػي جشػػػػػػػػػجاس شػػػػػػػػػسالي المػػػػػػػػػج

الػػػػػػػػػحي يعػػػػػػػػػخؼ اليػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػادي أيمػػػػػػػػػػف، لتسػػػػػػػػػخ عميػػػػػػػػػو الصخيػػػػػػػػػق الخئيدػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػغ  (ٗ)الػػػػػػػػػػادي الكبيػػػػػػػػػخ

د إلػػػػػػػػػى جشػبيػػػػػػػػػا، ككانػػػػػػػػػت تدػػػػػػػػػسى شخيػػػػػػػػػق البخيػػػػػػػػػج الدػػػػػػػػػمصاني كقػػػػػػػػػج نقػػػػػػػػػر عميػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػساؿ الػػػػػػػػػبال

 ، ككتب: الفيجتاريخ البشاء، كشعار الدمصاف 

" بسم ميحرلا نمحرلا هللا، كصمػاتو عمى سيجنا دمحم، كصحبو أجسعيغ، أمخ بعسارة ىحا الجدخ السبارؾ مػالنا     
هللا في أياـ كلجه مػالنا الدمصاف السمظ الدعيج ناصخ الجيغ الدمصاف األعطع السمظ الطاىخ ركغ الجيغ بيبخس بغ عبج 

البخكو خاف أعد هللا أنرارىسا كغفخ ليسا كذلظ بػالية العبج الفقيخ إلى رحسة هللا عالء الجيغ عمي الدػاؽ غفخ هللا لو 
كيػجج عمى القشصخة الػسصى نقذاف يؤرخاف البشاء  (٘)”كلػالجيو في شيخ رمزاف سشة إحجى كسبعيغ كستسائة.

                                                           
بالدنا مغ المج كالخممة، ككاف ثمثيا تابع ألكقاؼ سيجنا الخميل عميو الدالـ. الجباغ،  قخية تقع إلى الذساؿ جشجاس: (ٔ)

 .ٙٛٗ/ٕالقدع الثاني،  فمدصيغ،
 . ٖٕٗ، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٕ)
متخًا عغ سصح البحخ، تقع  ٓ٘تقـػ فػؽ رقعة مشبدصة مغ أرض الديل الداحمي الفمدصيشي ، كتختفع نحػ  المج: (ٖ)

معجع كع شساؿ شخؽ الخممة، تتسيد بسػقع جغخافي ميع. شخاب، ٘كع جشػب شخؽ يافا، كأقل مغ ٙٔعمى مدافة 
 . ٖٚٙ، بمجان فمدصيغ

يفيس بالسياه عقب ىصػؿ األمصار في الذتاء، يبجأ مغ شساؿ مغ أىع األكدية في مشصقة المج،  الػادي الكبيخ: (ٗ)
معجع المصخكف في جباؿ القجس، ثع يتجو إلى الذساؿ الغخبي مارًا بذساؿ المج، ليمتقي بشيخ العػجا )اليخكػف(، شخاب،  

 . ٖٛٙ، بمجان فمدصيغ
 . ٖٕٗ، لخوض الداىخابغ عبج الطاىخ، ا (٘)
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كيبخزاف اسع الطاىخ كشعاره األسج الستحفد، كيعج ىحا الجدخ الحي يبعج عغ المج نحػ ميميغ، مغ 
 (ٔ)أجسل الجدػر في فمدصيغ.

ككاف يعتبخ ىحا الجدخ شخيقًا ميسًا لسخكر عداكخ الدمصشة السسمػكية، إلى جانب تشقل   

غ عميو، كىحا اذا أخحنا بعيغ االعتبار أف المج كانت تعتبخ مغ القػاعج الداحمية الشاس كالسدافخي

 (ٕ)لمسساليظ.

كتعػد أسباب اىتساـ الطاىخ بيبخس بالجدخ إلى حخصو عمى تػفيخ كسائل الخاحة كاألماف لتمبية 

كة مغ الصخؽ حاجة الجكلة نطاًما كمػاششيغ، كحتى يخسخ سياستو في اإلدارة كالحكع؛ فاىتع بإنذاء شب

 (ٖ)كالسػاصالت.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ٕٗٗ، ، الخوض الداىخ ابغ عبج الطاىخ (ٔ)
.؛ ابغ تغخي بخدي، ٖٙٓ-ٕٚٚ/ٖٔ، البجاية والشياية.؛ ابغ كثيخ،  ٕٙٗ، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٕ)

 (ٚ.؛ انطخ لسمحق رقع )ٜٛٓ، المج والخممة  تػأمان لفمدصيغ خالجان.؛ شخاب، ٜٗٔ/ٚ، الشجػم الداىخة
 .ٕٚٚ/ٖٔ، الشيايةالبجاية و .؛ ابغ كثيخ،  ٕٕٗ، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٖ)
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 عسارة األمخاء:ثانيًا: 

  رباط البريخ:- أ

كىػ مغ العسائخ ذات الربغة الجيشية السيسة التي أقيست في عيج الدمصاف الطاىخ بيبخس   

الحي  (ٔ)في مجيشة القجس في باب الشاضخ، كيشدب ىحا الخباط إلى كاقفو األميخ عالء الجيغ آيجغيجي

 (ٕ)ـ( ، كيتزح ذلظ مغ خالؿ ما كتب في الخقيع الحي يعمػ مجخمو.ٕٛٙٔىػ/ ٙٙٙأنذأه في سشة )

كشساؿ رباط  (ٖ)يقع بالقخب مغ باب الشاضخ )السجمذ(، كتحجيًجا غخب السجرسة الحدشية  

، يتألف مغ ساحة -بالقخب مغ باب الشاضخ عبيجالسكاف السعخكؼ حالًيا بحبذ ال أي في -(ٗ)الكخد

مكذػفة يحيط بيا عجد مغ الغخؼ كالخالكي كمدجج، كيتػصل إليو عبخ مجخل معقػد، يؤدي ىحا 

السجخل إلى دركاه مدقػفة  بصخيقة القبػ الستقاشع. كتؤدي الجركاه أك السػزع إلى ساحة مكذػفة، 

الحي يقػـ في الجية الجشػبية الغخبية مغ كمجسػعة الغخؼ كالخالكي حػليا، إضافة إلى السدجج 

                                                           
ـ، كاف ناضخ الحخميغ أياـ ٖٜٕٔىػ/ٖٜٙ: بغ عبج هللا الرالحي الشجسي الستػفي سشة  عالء الجيغ آيجغيجي (ٔ)

الطاىخ بيبخس إلى أياـ السشرػر قالككف، كسا أنذأ في بيت السقجس آثاًرا حدشة إضافة ليحا الخباط .مجيخ الجيغ 
 . ٕٓٚ/ٕ، األنذ الجميلالعميسي، 

يخ مغ السرادر تقػؿ إف األميخ آيجغجي مجفػف في تخبة خاصة بسقبخة مامال في بيت السقجس تجعى الكبكية. كث (ٕ)
 .ٕٓٚ-ٖٗ/ٕ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي، 

ـ(  ٖٖٗٔىػ/ ٖٛٛ: مجرسة تاريخية تقع داخل أسػار البمجة القجيسة لسجيشة القجس؛ ُانذئت سشة)السجرسة الحدشية (ٖ)
في عيج الدمصاف السسمػكي األشخؼ سيف الجيغ بخسباي، كعمى يج األميخ حداـ الجيغ الحدغ بغ دمحم بغ عبج هللا 

لمسديج يشطخ: مجيخ الجيغ العميسي،  الذييخ بالكذكيمي، نائب القجس كناضخ الحخميغ الذخيفيغ في القجس كالخميل.
 ،ٕٛٓ في تاريخ القجس، السفرل.؛ العارؼ،  ٕٗ/ ٔ، األنذ الجميل

يقع في باب الحجيج مالصقًا لدػر الحـخ الغخبي، عمى يسيغ الخارج مغ الحـخ مغ ىحا الباب، أسفل  رباط كخد: (ٗ)
.، يشدب إلى مشذئو ككاقفة األميخ السقخ الديفي كخد، صاحب الجيار السجرسة الجػىخية، كمقابل السجرسة األرغػنية

ـ(. ٜٖٓٔ-ٖٓٗٔىػ/ ٜٓٚ-ٔٗٚـ( الحي كاف مغ مساليظ الدمصاف قالككف )ٜٕٗٔىػ/ ٖٜٙالسرخية، في سشة )
 .ٕٛ/ ٔ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي، 
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كخرز ىحا الخباط إلقامة السترػفيغ كالفقخاء  (ٔ)الداحة السكذػفة، كالسدقػؼ بأقبية متقاشعة.

 (ٕ)كالقادميغ  إلى بيت السقجس كتدكيجىع بالصعاـ.

 سان الفارسيممدجج ومدار س  - ب

كأقيع  (٘)بجرج كعميو قبة عطيسة، ، يشدؿ إليو(ٗ)يقع في عدقالف (ٖ)ساف الفارسيكىػ مدار لدم  

ـ( كعمى ٕٚٚٔ-ٜٕ٘ٔىػ / ٙٚٙ-ٛ٘ٙعمى ىحا السدار مدجج أياـ الدمصاف السمظ الطاىخ بيبخس )

 باب تمظ السغارة ، يػجج نقر يتألف مغ تدعة أسصخ: 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا.. إنسا يعسخ مداجج هللا..."

 ، أمخ بعسارة ىحا (ٙ)هللا مغ آمغ باهلل كاليـػ االخخ 

 السدجج السبارؾ عمى ىحا السذيج السبارؾ   

 السعخكؼ بدمساف الفارسي العبج الفقيخ إلى ربو 

 عتيق األميخ الكبيخ   الخاجي عفػ بمداف بغ عبج هللا

 في أياـ مػالنا الدمصاف  (ٚ)عمع الجيغ سشجخ التخكدتاني 

                                                           
، نجع، رائف.؛ ٜٜٔ، تاريخ القجس السفرل في.؛ العارؼ، ٕٓٚ/ٕ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٔ)

 .ٗٗٔ-ٖٗٔ، كشػز القجسكآخخكف، 
 . ٕٓٓ، السفرل في تاريخ القجسالعارؼ،  (ٕ)
االستيعاب في ـ ( ، ابغ عبج البخ، ٙ٘ٙىػ /ٖٙىػ سمساف أبػ عبج هللا الفارسي، تػفي عاـ ) سمسان الفارسي: (ٖ)

 . ٖٛٙ-ٖٗٙ/ٕ، معخفة األصحاب
) أسجكد( قخية عخبية تقع إلى الذساؿ الذخقي لغدة عمى الصخيق الخئيدة لمديل الداحمي كتختبط بالقجس  عدقالن: (ٗ)

 .٘ٗٔ/ٔ بالدنا فمدصيغ،بصخيق معبجة. الجباغ، 
 .ٖٖٗٔ، صٖ، جالحقيقة والسجازالشابمدي،  (٘)
 .ٛٔ، سػرة التػبة، القخان الكخيع (ٙ)
أعياف  األميخ سشجخ بغ عبج هللا األميخ عمع الجيغ التخكدتاني، كاف مغ: ىػ االميخ عمع الجيغ سشجخ التخكداني (ٚ)

يـػ الثالثاء الثامغ مغ جسادي  مذقإقجاـ كتجسل في أمخيتو، تػفي بجلو حخمة كافخة كعشجه شجاعة ك  األمخاء بالذاـ،



55 
 

  رالحي)أ( ألجل السمظ الطاىخ ركغ الجنيا كالجيغ بيبخس ال

 خمج هللا ممكو كمغ ذلظ أنذأ البيخ كاألرض كقفا لو 

 "( ٔ) )؟ نف( عو هللا كممعػف مغ يغيخه أك يبجلو بتاريخ رجب سشة سبع كستيغ كستسئة.

 عسارة رجال الجيغ )الرػفية( ثالثًا: 

  مدجج الداوية األحسجية:- أ

أحج  (ٕ)كُتشدب إلى الذيخ )أحسج البجكي( تقع الداكية في حي الجرج بالبمجة القجيسة في غدة،  

تتكػف الداكية مغ قدسيغ رئيدييغ: أشيخ عمساء الرػفية الحيغ عاشػا في غدة، في الفتخة السسمػكية. 

قاعة الرالة كجشاح اإلقامة، كيذكل قدع الرالة الجدء الجشػبي لمبشاء، كىي قاعة مغصاة بقبة 

بذابيبظ لمتيػية، أما جشاح اإلقامة فيػ يتكػف مغ صحغ حجخية تدتشج عمى رقبة مزمعة مدكدة 

داخمي كبيخ مخبع التخصيط يغصيو قبػ متقاشع يتػسصو نافػرة مثسشة كانت تأتييا السياه مغ الداقية 

في الجية اليسشى تػجج غخفة  ليا مجخل، كفػؽ باب الغخفة تػجج بالشة مغ (ٖ)القخيبة مغ الداكية.

 صخيغ كسا يمي:رخاـ عمييا نقر يتألف مغ س

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا تبارؾ الحي إف شاء جعل لظ خيخًا مغ ذلظ جشات تجخي مغ تحتيا االنيار."

                                                                                                                                                                             

/  ٖ،مخآة الدمان ذيلـ ، دفغ بدفح قاسيػف، عغ عسخ الخسديغ. اليػنيشي، ٕٛٚٔىػ/تذخيغ األكؿ ٚٚٙاألكلى عاـ =
 .ٖٚٗ/ ٘ٔ، الػافي بالػفيات، ابغ أيبظ الرفجي، ٖٖٓ
 . ٛٚٔ، قيام دولة السساليظ األولى في مرخ والذامالعبادي،   (ٔ)
ىػ الذيخ  أحسج بغ عمي بغ ابخاىيع بغ دمحم بغ أبي بكخ ، السعخكؼ بأبي المثاميغ  الذيخ أحسج البجوي: (ٕ)

، كلج الذيخ البجكي كعاش في مجيشة ششصا بسرخ حتى بمغ الحادية كاألربعيغ مغ عسخه، ثع انتقل إلى غدة الدصػحي
ـ(، كُسسي بالبجكي ألنو كاف يغصي رأسو ككجيو دائسًا، كقج شكل أتباعو ٕٙٚٔ-ىػٗٚٙحيث تػفي كدفغ فييا سشة )

 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٚ، الشجػم الداىخةي، في مرخ كخارجيا شائفة صػفية ُتعخؼ بػ )األحسجية( . ابغ تغخي بخد
كشػز  رائف، نجع، .؛ٜٜٔ، السفرل في تاريخ القجس.؛ العارؼ، ٕٓٚ/ٕ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٖ)

 .ٗٗٔ-ٖٗٔ، القجس
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 "(ٔ)كيجعل لظ قرػرًا، أنذأ ىحا السكاف السبارؾ العبج الفقيخ إلى هللا )تعالى( شخنصاي الجػكشجاري.

 

 مدجج و ضخيح "إلياس بغ خزخ" - ب

ـ(، كعشجما تػفي دفغ ٕٕٚٔ/ىػٚٔٙإلياس بغ خزخ عاـ )قبل الذيخ بشي السدجج مغ   

 بجاخمو.

السدجج عمى قػاعج لقبة أثخية، كضخيح لمذيخ الياس بغ خزخ، كلع يبَق مغ السعمع  حتػي ي  
ما يجلشا عمى عسارة البشاء، سػى بالشة رخامية مشقػش عمييا بخط الشدخ أربعة سصػر كرمد 

 كالديع، كتقخأ ىحه الدصػر كالتالي:

" بسم ميحرلا نمحرلا هللا "إنسا يعسخ مداجج هللا مغ آمغ باهلل كاليـػ األخخ كأقاـ الرالة كآتى الدكاة كلع يخر إال هللا  
أمخ بإنذاء ىحا السدجج السبارؾ هلل كفى شاعة هللا كابتغاء مخضاتو كرغبة مغ مغفختو كثػابو، العبج الفقيخ إلى هللا  (ٕ)

غ خزخ غفخ هللا لو كأثابو في شيخ سفخ سشة إحجى كسبعيغ كستسائة رحع هللا مغ تعالى الذيخ إلياس ابغ سابق ب
 (ٖ)دعا لو كجسيع السدمسيغ".

  :(ٗ)مدار الذيخ عجميغ -ج

يقع في مجيشة غدة، كيشدب إلى الذيخ عجميغ بغ أبي عخقػب إبخاىيع بغ عمي بغ عميل،   

 كفػؽ باب السدار يػجج نقر يتألف مغ أربعة أسصخ:

                                                           
الشجػم .؛ ابغ تغخي بخدي، ٕٖٗ/ٖٔ، البجاية والشياية.؛ ابغ كثيخ، ٕٕ٘، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٔ)

 . ٖٛٗ، ، تاريخ غدة.؛ العارؼ، عارؼٜٗٔ/ٚ الداىخة،
 .ٛٔالتػبة،  القخآن الكخيع، (ٕ)
 .ٜ٘-ٜٗ/ٕ، السػسػعة الفمدصيشيةمجسػعة باحثيغ، .؛ ٛٛ/ٙ، بالدنا فمدصيغالجباغ،  (ٖ)
كىػ مغ أبشاء الذيخ أبػ عخقػب زيغ قخية حسادة ابغ الذيخ عمي بغ عميع السجفػف في "أرسػؼ"  الذيخ عجميغ: (ٗ)

الحقيقة والسجاز بالقخب مغ يافا كالحي يعػد بشدبو الى أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو. الشابمدي، 
 .ٕ٘ٔ/ٔ، الجميلاألنذ .؛  مجيخ الجيغ العميسي، ٖٖٔ، في رحمة بالد الذام ومرخ والحجاز
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 كاليـػ األخخ، كأقاـ سا يعسخ مداجج هللا مغ آمغ باهلل إن –ميحرلا نمحرلا هللا"بسم  
 أمخ بإنذاء ىحا السدجج السبارؾ هلل كفي شاعة هللا  (ٔ)الرالة كآتى الدكػة، كلع يخر إال هللا 

غفخ هللا لو كأثابو في  كابتغا مخضاتو كرغبتو في مغفختو كثػابو العبج إلى هللا تعالى الذيخ إلياس  بغ سابق بغ خزخ
 "(ٖ)رحع هللا مغ دعا لو كجسيع السدمسيغ. ( ٕ)شيخ صفج سشة إحجى كسبعيغ كستسية 

 (ٗ) ونخمز مسا سبق إلى ما يمي:

، بعج استخداد السجف كتججيجىاتخكدت العسارة في زمغ الطاىخ بيبخس عمى تحريغ القالع  -

 يغ.يالفمدصيشية مغ أيجي الرميب

لتثبيت شخعية  ة، صحي ك ةتعميسي كثيخًا، كتع بشاء مؤسدات كالعسارة في الجانب الجيشيلبشاء تخكد ا -

 الجكلة السسمػكية في فمدصيغ.

 اىتع الطاىخ بيبخس بالعمساء كالعمع، لكشو اعتسج عمى السجارس الدابقة لعيجه، كقاـ ببشاء الدكايا.  -

جير كالشاس، لتدييل التػاصل بيغ بشى الطاىخ بيبخس الجدػر كالسسخات لتداعج في تشقل ال -

كاليات دكلتو، كالستقباؿ الدكار كالتجار ك تمبية احتياجاتيع كتأميغ مكاف لخاحتيع قاـ ببشاء الخانات 

 في فمدصيغ.

أدى ىجـ السعالع السسمػكية كعجـ تخميع أكثخىا؛ إلى ضعف الػصػؿ إلى معمػمات كاضحة دقيقة  -

 ة عسخانية  .عغ ىحه السعالع التاريخية مغ ناحي

                                                           
 ٛٔ، سػرة التػبة، القخان الكخيع (ٔ)
 ـ .ٕٕٚٔأيمػؿ،  (ٕ)
الشجػم .؛ ابغ تغخي بخدي، ٖٙٙ/ ٖٔ، البجاية والشياية.؛ ابغ كثيخ، ٕ٘٘، الخوض الداىخابغ عبج الطاىخ،  (ٖ)

 . ٖ٘٘، تاريخ القجس.؛ العارؼ، ٜٗٔ/ٚ، الداىخة
 :  إذ يحتػي عمى ججكؿ لمعسارة في فمدصيغ في عيج الدمصاف الطاىخ بيبخس. (ٔيشطخ لسمحق رقع )( ٗ)
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 الفرل الثالث

العسارة السسمػكية في فمدصيغ في فتخة سمصشة سيف الجيغ قالوون وابشو 
 م(ٖٜٕٔ -ٜٕٚٔىـ / ٖٜٙ -ٚٛٙاألشخف الخميل ) 

 (.ٜٕٓٔ-ٜٕٚٔىـ/ ٜٛٙ-ٛٚٙعسارة سيف الجيغ قالوون )  أواًل:

 عسارة سيف الجيغ قالوون. -

 السداجج (ٔ

 السدجج القمشجري  -

 السدجج اإلبخاىيسيتججيج  -

 مدجج الخزخا -

 السدجج السعمق -

 الخبط (ٕ

 رباط السشرػري  -

 الدوايا (ٖ

 زاكية كمدجج عمي بكا -

 الداكية الكبكية -

 البخك السائية (ٗ

 بخكة الدمصاف -

 الحسامات والبيسارستان (٘
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 حساـ الخميل -

 بيسارستاف السشرػري في الخميل -

 م(ٖٜٕٔ-ٜٕٓٔىـ/ ٖٜٙ-ٜٛٙاألشخف خميل بغ قالوون ) عسارة ثانيًا: 

 عسارة األشخف بغ قالوون  -

 الخبط (ٔ

 رباط كخد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 م ( ٜٕٓٔ -ٜٕٚٔىـ / ٜٛٙ-ٛٚٙأواًل: عسارة سيف الجيغ قالوون ) 

فمع تختمف سياستو  (ٕ)في قتاؿ السغػؿ كالفخنجة، ميتع (ٔ)كاف السشرػر سيف الجيغ قالككف   

 أسدياكضع ليا تثبيت أركاف الجكلة السسمػكية، ك  الخارجية عغ سياسة الدمصاف الطاىخ بيبخس في

ما داـ  ،ف الخصخ مدتسختبيغ لو أف (ٖ).كفخض قػة دكلتو عمى أعجائيا كأمغ حجكدىا يا،كنطام

بيغ خرػمو، كحاربيع  حجاث الفتغفكانت خصتو ىػ إ (ٗ)كالسغػؿ يحتمػف أجداء مغ دكلتو، ةالفخنج

يخ مغ اإلجخاءات، كمشيا بقػة في جسيع معاقميع، كاستصاع تحخيخ الكثيخ مغ السجف كالقخى، كقاـ بكث

القجس مسجف التي ليا مكانة ديشية كككاف ل (٘)عسار كالتخميع، كإقامة السجارس كالسداجج،إعادة اإل

 (ٙ)في الخميل. اً بيسارستاننذأ رباشًا ك فقج أ، كالخميل نريب مغ ىحا الشذاط العسخاني

 

 

                                                           
ادة السساليظ قخكي الرالحي ألشجسي، أحج أبخز أبػ السعالي كأبػ الفتح قالككف بغ عبج هللا األلفي الت سيف الجيغ (ٔ)

ثشاف مغ أكالده؛ بخكة خاف، ـ( خمفو عمى الحكع إٛٚٔىػ/ ٜٙٙالبحخية بعج بيبخس، فبعج كفاة الطاىخ بيبخس سشة ) 
كبجر الجيغ سالمر؛ لكشيسا لع يدتسخا شػياًل في الحكع؛ لرغخ سشيسا كعجـ أىميتيسا لسسارسة أعباء الحكع؛ فقاـ 
األميخ قالككف بالػصاية عمى الدمصاف الرغيخ كإدارة أمػر الجكلة نيابة عشو، حتى أمدظ زماـ األمػر بيجه كصار 

؛ الشجػم الداىخة.؛ ابغ تغخي بخدي، ٜٕٗ/ٔ الدمػك،دو سمصانًا عمى البالد. السقخيدي، الُحكع بيغ يجيو كأعمغ نف
 الزػء الالمع ألىل القخن التاسع،.؛ الدخاكي، ٖٛٗ/ٔ، بجائع الدىػر في وقائع الجىػر.؛ ابغ إياس، ٙ-ٜ/ٛ
 .ٗٚ/٘ بالدنا فمدصيغ،.؛ الجباغ، ٜٕٔ/ٓٔ
الزػء الالمع ألىل .؛ الدخاكي، ٓٔ-ٜ/ٛ، الشجػم الداىخة.؛ ابغ تغخي بخدي، ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٔ، الدمػكالسقخيدي،  (ٕ)

 .ٕٔٔ/ٓٔ القخن التاسع،
 .ٖٕٔ/ٚ تاريخ ابغ فخات،ابغ الفخات،  (ٖ)
 .ٕٗ/ٕ، األنذ الجميل.؛ مجيخ الجيغ العميسي،  ٕٜٕ/ٔ،الدمػك السقخيدي،  (ٗ)
 .ٙٓٗ/ٕ، واآلثارالسػاعع واالعتبار بحكخ الخصط السقخيدي،  (٘)
.؛ عسخ، ٛ٘ٗ/ٗ، صبح األعذى.؛ القمقذشجي، ٕٛ٘-ٕٚ٘/ٕ، بجائع الدىػر في وقائع الجىػرابغ إياس،  (ٙ)

 .ٕٕٕ/ٜٕٔ، فمدصيغ في العرخ اإلسالمي الػسيط ،فاركؽ 
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 السداجج:( ٔ

 ري( :السدجج السشرػري )القمشج -

ري كالسعػػػػػػػػػػػػخكؼ أيزػػػػػػػػػػػػا أنذػػػػػػػػػػػػأ الدػػػػػػػػػػػػمصاف سػػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػػجيغ قػػػػػػػػػػػػالككف السدػػػػػػػػػػػػجج السشرػػػػػػػػػػػػػ   

ـ(، كسػػػػػػػػػا ٕٚٛٔىػػػػػػػػػػ/ٙٛٙكقػػػػػػػػػج تػػػػػػػػػع كقفػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػشة ) (ٔ)ري فػػػػػػػػػي مجيشػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػجس،بالسدػػػػػػػػػجج القمشػػػػػػػػػج

السػػػػػػػػػػؤدي إليػػػػػػػػػػو، كيقػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػػائط السصػػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػػى الصخيػػػػػػػػػػق العػػػػػػػػػػاـ السثبػػػػػػػػػػت  الػػػػػػػػػػشقر يفيػػػػػػػػػػج

بػػػػػػػػػػػػالقخب مػػػػػػػػػػػػغ البػػػػػػػػػػػػاب ( ٕ)مقابػػػػػػػػػػػػل ديػػػػػػػػػػػػخ الالتػػػػػػػػػػػػيغ الكبيػػػػػػػػػػػػخ السدػػػػػػػػػػػػجج فػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػارة الشرػػػػػػػػػػػػارى 

 (ٗ). (ٖ)الججيج

 

 

                                                           
 .ٕٖٖ/ٔ، السػاعع واالعتبار بحكخ الخصط واألثارالسقخيدي،  (ٔ)
ـ، داخل أسػار البمجة القجيسة لسجيشة القجس، في أقرى ٖٙٛٔىي كشيدة كاثػليكية، أنذئت عاـ  كشيدة الالتيغ: (ٕ)

 .ٜٓ كشػز القجس، ،رى شساؿ قمعة القجس. نجع، رائفغخب حارة الشرا
 ٙٛٛٔفي القجس اكتدب اسسو ألنو ججيج ندبيا كيعخؼ أيزا بباب عبج الحسيج، حيث أنذئ عاـ  الباب الججيج: (ٖ)

إلندية الحزخة ا. الشابمدي، دمصاف عبج الحسيج الثاني، تقع البػابة في الشاحية الذسالية الغخبية مغ الدػرفي زمغ ال
 .٘ٛٙ، السفرل في تاريخ القجس.؛ العارؼ، ٜٚ، قجسيةفي الخحمة ال

السفرل في تاريخ .؛ العارؼ، ٛٙٔ تذخيف األيام والعرػر في سيخة السمظ السشرػر،ابغ عبج الطاىخ،  (ٗ)
 .ٕٕٙ/ٔ،  بالدنا فمدصيغ.؛ الجباغ، ٜ٘، كشػز القجس، .؛ نجع، رائفٕٓٓ، القجس
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كتتكػػػػػػػػػف عسػػػػػػػػارة السدػػػػػػػػجج مػػػػػػػػغ بػػػػػػػػاب يقػػػػػػػػع فػػػػػػػػي الجػػػػػػػػجار الذػػػػػػػػسالي مشػػػػػػػػو، يػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػى   

، (ٔ)بػػػػػػػػػػ بخميمػػػػػػػػػيبيػػػػػػػػػت الرػػػػػػػػػالة مباشػػػػػػػػػخة، كيتخػػػػػػػػػح السدػػػػػػػػػجج شػػػػػػػػػكل مدػػػػػػػػػتصيل، كىػػػػػػػػػػ مغصػػػػػػػػػى بق

 (ٕ)الجشػبية محخاب حجخي يتكػف مغ قػس متػجو بقبة.كفي مشترف كاجيتو 

 تججيج السدجج اإلبخاىيسي : -

مػر التي اىتع بيا السمظ السشرػر سيف الجيغ قالككف قيامو بتججيج السدجج األكمغ   

ـ(، ككجج ٕٚٛٔىػ /ٙٛٙاإلبخاىيسي، فقج أمخ بتغصية أجداء كاسعة مغ السدجج بالخخاـ في سشة ) 

مشيا رقيع تخخيع حجخة ضخيح  (ٖ)تثبت ما قاـ بو الدمصاف السشرػر قالككف بتعسيخه،في السدجج رقـػ 

 الخميل عميو الدالـ : 

" أمخ بتخخيع ىحه القبة الذخيفة، مػالنا الدمصاف أبػ السعالي، سيج الجنيا كالجيغ، قالكف الرالحي، أعد هللا نرخه، 

 .(ٗ)كضاعف أجخه، سشة ست كثسانيغ كستساية"

 

 

                                                           
القبػ )أك العقج القشصخي( ىػ ىيكل تدقيفي معساري مكػر مغ الجاخل، مغ الشاحية اإلنذائية يعسل  :قبػ بخميمي (ٔ)

يدتشج إلييا. القبػ ىػ مغ  القبػ كػحجة كاحجة تشقل األحساؿ مغ ىيكل الدقف إلى الججراف أك األعسجة الجدػر التي
معجع السرصمحات العسارة رزؽ، .أقجـ كسائل التدقيف كلو كفاءة كمقاكمة عالية لحا تغصى بو السداحات الػاسعة

 .ٗٔٔاالسالمية،
 .ٕٕٙ/ٔ،  بالدنا فمدصيغ.؛ الجباغ، ٜ٘، كشػز القجس، .؛ نجع، رائفٕٓٓ، السفرل في تاريخ القجسالعارؼ، ( (ٕ
.؛ ابغ ٖٖٗ/ٔ، الدمػك.؛ السقخيدي، ٓٙٔ تذخيف األيام والعرػر في سيخة السمظ السشرػر،ابغ عبج الطاىخ،  (ٖ)

 .ٗٔ/ٛ، الشجػم الداىخةتغخي بخدي، 
 .ٖٚٛ، رقػم السدجج اإلبخاىيسي، عسخك، يػنذ (ٗ)
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عسارة باب ضخيح إبخاىيع الخميل، ككثق ذلظ ضسغ تخقيع مكتػب عمى مجخمو مكتػب كتع   

 عميو:

سارة ىحه الباب عمى ضخيح أبيشا إبخاىيع الخميل عميو أفزل الرالة كالدالـ، مػالنا الدمصاف، السمظ ػػ" أمخ بع
تساية، ػػػة خسذ كثسانيغ كسالسشرػر قالككف الرالحي، قدع أميخ السؤمشيغ، في غدة شيخ رجب الفخد، مغ شيػر سش

 . (ٔ)عد نرخه" 

 

 مدجج الخزخا:  -

بالقخب مغ عيغ  (ٕ)حي الياسسيشة مغيقع مدجج الخزخا في الداكية الجشػبية الغخبية   

عػد أصػلو إلى كىحا السػقع ت (ٗ)الجشػبية لمبمجة القجيسة في مجيشة نابمذ، في الجية الغخبية (ٖ)العدل

صال خيت في السػقع، أنو كاف أجكتذيخ الحفخيات األثخية الستقصعة التي أ  ،الحجخي الحجيثخ العر

ؿ الحقبة الفخنجية ، كخالاً جامع مكاف الكشيذ في عيج الخميفة السعترع العباسي كبشيكشيدا سامخيا، 

لجيغ االيػبي عاد مدججا مخة أخخى، كلكغ البشاء صبح كشيدة، كفي زمغ صالح ا)الرميبية(، أ

لى عيج السساليظ كسا تذيخ لػحة تأسيدية عمى الباب الذسالي لمجامع، كيتسيد أنو بشي الحالي يعػد إ

                                                           
ػليات دائخة األثار نقػش مغ نابمذ والخميل، ح؛ العدمي، ٗٓٚ-ٔٓٚ رقػم السدجج اإلبخاىيسي،عسخك، يػنذ،  (ٔ)

 .ٖٙٙ/ٖٙ، العامة
أحياء مجيشة نابمذ القجيسة. تحتل الداكية الجشػبية الغخبية مغ السجيشة القجيسة كفييا جامع  ىأحج حارة الياسسيشة: (ٕ)

 .ٕٛٛ/٘معجع البمجان،ياقػت الحسػي،  .الخزخا ك جامع الداشػف 
نابمذ عيغ ماء في البمجة القجيسة في مجيشة نابمذ تقع ىحه العيغ في حارة الياسسيشة. عدة، رئيدة،  عيغ العدل : (ٖ)

 .٘ٗٔ، في العرخ السسمػكي
 .ٜ٘ٔ نابمذ في العرخ السسمػكي،.؛ عدة، ٖٛٗ/ٔ الدمػك،السقخيدي، ( ٗ)
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بشو يػسف، كسسيت " خمػة السحدكف"، سيجنا يعقػب "عميو الدالـ" عمى ا عمى السغارة التي حدف فييا

 (ٔ)ـ(.ٜٕٓٔ-ٜٕٚٔىػ/ٜٛٙ-ٛٚٙكقج عسخه الدمصاف قالككف الرالحي ) 

 أعمى قػس مجخل بابو:ككثق ذلظ عمى حجخ مثبت في   

 عسخ ىحا السدجج في أياـ الدمصاف السمظ.

 مشرػر سيف الجيغ قالككف الرالح أعده هللا.

 (ٕ).ما كلجه الدمصاف السمظ الرالح عالء الجيغ عد نرخه

" تػجيشا إلى جية مدجج :جامع الخزخا يقػلو( ٖ)ـ(ٖٔٚٔىػ/ ٖٗٔٔالشابمدي ) ت  يرفك   
الشزخا، ككانت الشدسات عصخة اليبػب، كاألزاىيخ متشػعة الزخكب، إلى جامع قجيع الخزخاء، كىاتيظ الخكضة 

البشياف، متيجـ الجػانب كاألركاف، فيو بخكة ماء كبيخة، ذات الصػؿ كالعخض مخبعة الجػانب، كاألركاف مداكية 
خياحيغ، كقبل البخكة مدجج لألرض، كالساء يجخي فييا مغ أفػاه سػاقييا، كحػليا األشجار كالبداتيغ، كاألزىار، كال

لمرمػات، فيو محخاب، كسقفو معقػد مغ األحجار، كفي الجاخل مغارة، يقاؿ إف يعقػب عميو الدالـ كاف مقيسًا فييا، 
 .ف ذلظ السدجج كمو كاف بيتاً لو "كإ

كسا كيػجج  (ٗ)(، ٕسع ٚٛكعسارة السدجج عبارة عغ بشاء مخبع شػؿ ضمعو مغ كل جانب )  

(، كلو محخاب  ٕـ ٖٓٓفي صحغ الجامع بخكة ماء، كتبمغ مداحة القدع السعج لمرالة فيو نحػ) 

                                                           
، كفي بجاية الفتح اإلسالمي لسجيشة نابمذ كاف في عيج الخكماف تع بشاء كشيدة ركمانية عمى الصخاز البازيمكي (ٔ)

السكاف ميجمًا كتع تذييج مدجج في ىحا السػقع، كأنذئ ىحا الجامع في عيج الخميفة السعترع. كبشي في مشصقة جسيمة 
تكثخ فييا األشجار كالدىػر كالخزخة فاستحق ىحا االسع )جامع الخزخاء(، إال أف الرميبييغ اتخحكه كشيدة ليع أثشاء 
احتالليع لبالد الذاـ، كبعج تحخيخ صالح الجيغ األيػبي قاـ بإزالة معالع الكشيدة الرميبية كإعادتو كسدجج، أعيج بشاء 

-ٜٕٚٔىػ السػافق  ٜٛٙ-ٛٚٙىحا الجامع الحالي في عيج الدمصاف سيف الجيغ قالككف الرالحي ما بيغ سشة 
الزػء الالمع ألىل .؛  الدخاكي، ٘ٔ/ٛ، م الداىخةالشجػ .؛ابغ تغخي بخدي، ٖٖٗ/ٔ الدمػك،ـ، السقخيدي، ٜٕٓٔ

 .ٚٚ/ٙبالدنا فمدصيغ، .؛ الجباغ، ٜٕٔ/ٓٔ، القخن التاسع
 (.ٛ.؛ انطخ لسمحق رقع )ٖٓٚ/ٖٙ، نقػش مغ نابمذ والخميل، حػلية دائخة االثار العامةالعدمي،  (ٕ)
 .ٚ٘ٔ، الحقيقة والسجاز في الخحمة إلى بالد الذام ومرخ والحجاز  (ٖ)
(ٗ) EvliyaTshelebis: Travel in Palestine P.139.                                                     
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اف الحي حدف فيو الشبي يعقػب بغ جسيل، كفي ركشو الجشػبي الغخبي مكاف مشفرل يقاؿ أنو السك

 (ٔ)سحاؽ عمى كلجه يػسف، كيعخؼ الجامع لحلظ باسع "جامع حدف يعقػب".إ

مدجج الخزخا محخابو السشقػش بشقػش عخبية، كآية الكخسي السكتػبة حػؿ بو  كما يتسيد  

كلقبة السحخاب مغ الجاخل نقػش ذات شابع أنجلدي. كسا أف ىشاؾ  حافة السحخاب مغ الجاخل،

زخارؼ عخبية عمى بػابة جامع الخزخاء الخذبي، كمئحنة الجامع مخبعة الذكل ذات قبة خزخاء 

مى الصخاز األمػي، كفي كسط صحغ الجامع الدساكي، بخكة الػضػء تجخي عمى نسط مئحنة الخممة ع

 (ٕ)مياىيا مغ عيغ العدل القخيبة مشو.

 السدجج السعمق: -

يقع السدجج في مجيشة غدة، ككاف جامعًا حدشًا يقيع بو العمساء كالقزاة، كيشدؿ فيو   

ج مغ ماؿ الػقف سشة) كأنذأ السدج، (ٖ)السدافخكف، أنذأه األميخ سيف الجيغ بمباف

، يػجج نقر عمى بابو لكغ تع نقمو مع بالط السدجج بعج ىجمو إلى غخؼ اإليػانات (ٗ)(ـٕٛٛٔىػ/ٛٙ

 (٘)الغخبية بالجامع الكبيخ في غدة.

 

                                                           
نقػش مغ نابمذ والخميل، حػلية دائخة .؛  العدمي، ٖٖٕ/ ٔ صبح االعذى في صشاعة االنذاء،القمقذشجي،  (ٔ)

 .ٖٔٚ األثار العامة،
 .ٜ٘ٔ، نابمذ في العرخ السسمػكي .؛ عدة،ٛٚٔ، مٜٛٔٔ –ق.م ٕٓٓ٘مجيشة نابمذ تاريخ كمبػنة،  (ٕ)
لدمػك في معخفة دول اأْلَِميخ سيف الّجيغ بمباف الخَِّشيِجّي كالي مرخ في عيج الدمصاف قالككف، السقخيدي، ا (ٖ)

 .ٜٓ٘/ٔ، السمػك
لكامل فمع يبقى مشو سػى الباب الحي تع كلع تحكخ السرادر أي تفاصيل عغ عسارة ىحا السدجج، بدبب تيجمو با (ٗ)

 .ٖٕٔ إتحاف األعدة في تاريخ غدة،نقمو إلى الجامع الكبيخ. الصباع، 
 .ٕٖٕ، إتحاف األعدة في تاريخ غدةالصباع،  (٘)
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 الخبط : ( ٕ

 الخباط السشرػري: -

، يقع عمى (ٔ)يقع ىحا الخباط في جشػب الصخيق السػصػلة لمسدجج األقرى مغ باب الشاضخ  

ى بانيو الدمصاف السشرػر قالككف ، كسسي بيحا االسع ندبة إل(ٕ)أمتار مغ رباط البريخ بعج

اف شخؼ عمى بشائو عالء الجيغ ايجغجي؛ كسبب بشائو ككقج أ(ٖ)ـ(.ٕٕٛٔىػ/ٔٛٙلرالحي في سشة )ا

شًا، كقج اعتبخ بعس السؤرخيغ ىحا السعمع مجرسة كليذ ربا يا.يعػد إليػاء حجاج القجس كفقخائ

 (ٗ).كالخباط السشرػري بشى خارج أسػار الحـخ القجسي الذخيف

غخؼ كالخالكي، كقج ألحق كتتكػف عسارة ىحا الخباط مغ ساحة مكذػفة يحيط بيا عجد مغ ال  

، كىي ذات سقف قبػ متقاشع، (٘)لى دركاهلػصػؿ إليو عبخ مجخل معقػد يؤدي إيتع ابو مدجج 

 (ٔ)ػفة كالغخؼ كالخالكي كالسدجج.تؤدي الجركاه بجكرىا إلى الداحة السكذ

                                                           
باب الشاضخ أك باب السجمذ أك باب الحبذ أك باب ميخائيل أحج أبػاب السدجج األقرى داخل  باب الشاضخ: (ٔ)

القجيسة لسجيشة القجس. يقع في الحي اإلسالمي في الخكاؽ الغخبي لمسدجج األقرى. تع تذييجه في العرخ أسػار البمجة 
إتحاف الديػشي،  .ٖٕٓٔاألمػي، إال أّف السرادر التاريخية لع تحكخ كصف الباب إال في العرخ األيػبي سشة 

 .ٖٓ/ٕألنذ الجميل، .؛ مجيخ الجيغ العميسي، إٗٓ، األخرا بفزائل السدجج األقرى
يقع بالقخب مغ باب الشاضخ )السجمذ(؛ كتحجيجًا غخب السجرسة الحدشية كشساؿ رباط الكخد؛ أي في  رباط البريخ: (ٕ)

كىػ أقجـ ربط القجس يشدب إلى األميخ عالء الجيغ  .السكاف السعخكؼ حاليًا بػ"حبذ الجـ"، بالقخب مغ باب الشاضخ
ـ( حدب ما يجؿ عميو نقر التأسيذ الحي يعمػ ٕٛٙٔىػ/ ٙٙٙالحي أنذأه في سشة )أيجغجي، السعخكؼ بػ"البريخ"، 

 .ٜٛٔ السفرل في تاريخ القجس،.؛  العارؼ، ٖٕٗ إتحاف األخرا بفزائل السدجج األقرى،الديػشي، .مجخمو
 .ٕٕٗ-ٕٔٗ، السفرل في تاريخ القجسالعارؼ،  (ٖ)
، مؤسدة إحياء التخاث كالبحػث تقاريخ قدع اآلثار اإلسالمية؛ ٖٙ/ٕ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي، ( ٗ)

 .٘٘/ٖٙٔاإلسالمية في بيت السقجس، سجل 
لفع فارسي معخب يتكػف مغ مقصعيغ أحجىسا " در" بسعشى باب كاألخخ " كاة" بسعشى محل، كبحلظ تكػف  الجركاه: (٘)

باب السحل، كيقرج بيا الداحة الرغيخة التي تمى السجخل كتؤدي إلى الجىميد أك السسخ السشكدخ  تكػف الجركاة
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 كسا كيثبت تاريخ البشاء كالتأسيذ كجػد نقر عمى بالشة مثبتة فػؽ بابو كنرو:

" بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل عع بفزمو كل شيء، كصمى هللا عمى سيجنا دمحم كآلو، أمخ بعسارة ىحا الخباط 
دمصاف السمظ السشرػر أبػ السمظ سيف الجيغ قالككف الرالحي، ككقفو عمى الفقخاء كزكار القجس الذخيف مػالنا ال
 (ٕ)أداـ هللا أيامو كتقبل مشو، سشة إحجى كثسانيغ كستسائة".

في الحخكة الفكخية في بيت السقجس، فقج أسيع إسيامًا جيجا في الحياة  ككاف لمخباط دكر  

 (ٖ)حتى نياية العرخ السسمػكي. الفكخية كاالجتساعية كبقية األربصة، كضل ىحا الخباط يؤدي ميامو

خخ بشفذ االسع في مجيشة ـ (  رباط إٓٓٛٔىػ /ٜٚٙككف سشة )بشى السمظ السشرػر قالكسا   

لمسدجج اإلبخاىيسي مغ جية الغخب،  ط كاف مالصقاً ، كىحا الخبالدكشى الدكار، كالفقخاء(ٗ)الخميل،

 (٘)كيتألف بشاؤه مغ عذخات الغخؼ التي تحيط بداحة مكذػفة.

 

                                                                                                                                                                             

ىػ حجد ما يجخى داخل البشاء عغ   -كشطاـ معساري إسالمي –إلى داخل السبشى، ككاف الغخض مشيا =السفزى 
الحخبية، كقج استخجمت بكثخة في  السياجسيغ في العسارة اعاقةفي العسارتيغ الجيشية كالسجنية، أنطار مغ يخارجو 

العسارة السسمػكية، ككانت مشصقة مخبعة أك مدتصيمة ذات أرضية رخامية ممػنة، تترجرىا مرصبة مفخكشة. رزؽ،  
 .ٛٓٔ، معجع السرصمحات العسارة اإلسالمية

لػقت الحالي ىػ في أضيف حجيثًا ليحا السبشى عجد مغ الغخؼ داخل الداحة السكذػفة، كالػضع العسخاني لو في ا (ٔ)
تقاريخ قدع األثار  .؛ٖٚ/ٕ، األنذ الجميلحالة غيخ مخضية كبحاجة إلى تخميع كصيانة. مجيخ الجيغ العميسي، 

 .٘٘/ٖٙٔ، مؤسدة إحياء التخاث كالبحػث االسالمية في بيت السقجس، سجل اإلسالمية
 .ٕٔٗ، السفرل في تاريخ القجسالعارؼ، ( ٕ)
حبذ اني اتخح ىحا الخباط سجشا لمسػقفيغ الحيغ يشتطخكف السحاكسة، كليحا سسي باسع " في بجاية العيج العثس (ٖ)

 األنذ الجميل،عجة عائالت مغ التكارنة الدػدانييغ الفقخاء. مجيخ الجيغ العميسي، الخباط" كيدكغ ىحا الخباط 
 .ٙ٘/ٖٙٔبيت السقجس، سجل  مؤسدة إحياء التخاث كالبحػث االسالمية في تقاريخ قدع األثار اإلسالمية،.؛ٕٔٗ/ٕ
 .ٗٙٔ، مجيشة الخميل في العرخ السسمػكي.؛ ابػ صافي، ٜٚ/ٕ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي، ( ٗ)
 .ٕٗٛ العسارة والدخخفة،.؛ عفيف البيشدي، ٜٛ-ٜٚ/ٕ األنذ الجميل،مجيخ الجيغ العميسي،  (٘)
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كيػجج في متحف بمجية الخميل لػحة رخامية، كانت مثبتة في مجخل الخباط السشرػري   
" بسم ميحرلا نمحرلا هللا الحسج هلل الحي عع فزمو كصمى هللا عمى دمحم كآلو، أمخ بعسارة ىحا الخباط مشقػش عمييا: 

سمظ السشرػر، أك السعالي سيف الجنيا السبارؾ، ككقفو عمى الفقخاء كزكار الخميل عميو الدالـ، مػالنا الدمصاف ال
يجنا دمحم ػػػساية، كصمى هللا عمى سػػػبعيغ كستػػػػػدع كسػػػػػػالحي، أداـ هللا أيامو، كتقبل مشو، سشة تػػكالجيغ، قالككف الر

 (ٔ)مو" .ػكآ

 الدوايا:( ٖ

 (ٕ):ءبكاالومدجج عمي  اويةز  -

بالبمػػػػػػػػػجة القجيسػػػػػػػػػة، تبعػػػػػػػػػج عػػػػػػػػػغ الحػػػػػػػػػـخ اإلبخاىيسػػػػػػػػػي  (ٖ)بشيػػػػػػػػػت الداكيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػارة الذػػػػػػػػػيخ  

كتشدػػػػػػػػػػب الداكيػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػى الذػػػػػػػػػػيخ  ،جيػػػػػػػػػػة الذػػػػػػػػػػساؿ الغخبػػػػػػػػػػيحػػػػػػػػػػػالي كيمػػػػػػػػػػػ متػػػػػػػػػػخ كنرػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػغ 

كعشػػػػػػػػج كفاتػػػػػػػػو تػػػػػػػػع  الػػػػػػػػحي قػػػػػػػػجـ مػػػػػػػػغ بػػػػػػػػالد الذػػػػػػػػخؽ كاسػػػػػػػػتقخ فػػػػػػػػي مجيشػػػػػػػػة الخميػػػػػػػػل، (ٗ)عمػػػػػػػػي بكػػػػػػػػاء

                                                           
 .ٖٔٙ نابمذ والخميل،نقػش مغ .؛ العدمي، ٔ٘٘-ٓ٘٘، رقػم السدجج اإلبخاىيسي (ٔ)
: يقع السدجج أك الداكية في مجيشة الخميل في فمدصيغ، كسسي بيحا االسع ندبًة لمذيخ عمي مدجج عمي البكاء (ٕ)

البكاء، كىػ أحج الذيػخ الرػفييغ الحيغ كفجكا مغ الذخؽ لسجاكرة جج األنبياء إبخاىيع الخميل عميو الدالـ، كاستقخ في 
ـ (. كقج تع إنذاء الداكية عمى ثالث مخاحل. تمتيا حالة اإلعسار األخيخة في ٕٔٚٔىػ / ٓٚٙالسجيشة حتى كفاتو سشة )

الثسانيشات مغ ىحا القخف حيث أصبح البشاء حجيثًا كأنذئ مدجج حجيث كأحيصت بو غخؼ تحػي دارًا لمقخآف كأخخى 
.؛ أبػ سارة، ٛٚ/ٕ، القجس والخميل األنذ الجميل بتاريخلمفقو كمكاتب لمجشة زكاة الخميل. مجيخ الجيغ العميسي، 

 .ٜٛ-ٛٛ، قزاء الخميل.؛ أبػ بكخ، ٕٚ، الدوايا والسقامات
ىحه الحارة تقع خارج بشياف البمجة القجيسة، كىي إلى الّذساؿ مغ البمجة القجيسة، كسسيت ندبة إلى  حارة الذيخ:( ٖ)

. كالحارة مبشّية عمى سفحّي جبمّي: "بيمػف"، "كخّمة )الذيخ عمي البكاء( السجفػف في الّداكية السعخكفة لجى أىل الخميل
قذقمة". كىحا الحّي جسع بيغ السشازؿ القجيسة كالحجيثة، كالتي بشيت بصخيقة عذػائّية. كيػجج في السكاف مجسػعة مغ 

األنذ سي، أشجار الّديتػف القجيسة كالتي تجّلل عمى كجػد حخكة عسخانّية في ىحا السكاف مشح القجـ. مجيخ الجيغ العمي
 .ٓٗ، قزاء الخميل.؛ ابػ بكخ، ٕٓٚ/ ٕالجميل، 

كاف مذيػرا بالرالح كالعبادة كاإلشعاـ لسغ اجتاز بو مغ السارة كالدكار، ككاف السمظ السشرػر  عمي البكاء : (ٗ)
أنو  قالككف يثشي عميو كيحكخ أنو اجتسع بو كىػ أميخ، كأنو كاشفو في أشياء كقعت جسيعيا، أف سبب بكائو الكثيخ

صحب رجال كانت لو أحػاؿ ككخامات، كأنو خخج معو مغ بغجاد، فانتيػا في ساعة كاحجة إلى بمجة بيشيا كبيغ بغجاد 
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كقػػػػػػػػػج بشيػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػى ثػػػػػػػػػالث مخاحػػػػػػػػػل بفتػػػػػػػػػخات مختمفػػػػػػػػػة، كقػػػػػػػػػج بشػػػػػػػػػى االميػػػػػػػػػخ  دفشػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي الداكيػػػػػػػػػة،

) القبػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي عيػػػػػػػػػػػػػج الدػػػػػػػػػػػػػمصاف قػػػػػػػػػػػػػالككف عػػػػػػػػػػػػػاـ (ٔ)االسفيدػػػػػػػػػػػػػالر حدػػػػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػػػػجيغ شخنصػػػػػػػػػػػػػاي

 .(ٕ)ـ(ٕٕٛٔىػ / ٔٛٙ

كلمداكية مدجج لو أركقة كقباب كمئحنة مسيدة ال يديج شػليا عمى خسدة عذخ متخا، كحفخ   

، ككجج لػحة مغ الخخاـ مثبتة بدػر الكخيع كأدعية عمى قاعجة السئحنةفي الخخاـ آيات مغ القخآف 

لداكية تعػد لمعرخ السسمػكي، دكنت عمييا معمػمات إنذاء السئحنة، مغ أمخ بإنذائيا مع أكصاؼ ا

 السسمػكي الحي بشاىا: دمصافالتبجيل كالتعطيع لم

"بسم ميحرلا نمحرلا هللا، أمخ بإنذاء ىحا الحـخ السبارؾ األميخ األجل الكبيخ االسفيدالر السجاىج السخابط الغازي 
اي السمكي السشرػري أداـ هللا أيامو عمى ضخيح الذيخ الرالحي عمي البكا رحسو هللا عميو بالخميل حداـ الجيغ شخنص

 (ٖ)عميو الدالـ بػالية الفقيخ إلى هللا عمي بغ محسػد في شيخ محـخ سشة إحجى كثسانيغ كستساية"

                                                                                                                                                                             

سشة، كأف ذلظ الخجل قاؿ لو: إني سأمػت في الػقت الفالني، فاشيجني في ذلظ الػقت. قاؿ: فمسا كاف ذلظ  =مديخ
جية الذخؽ، فحػلتو إلى القبمة، فاستجار إلى الذخؽ فحػلتو الػقت حزْخت عشجه كىػ في الدياؽ، كقج استجار إلى 

 أيزا، ففتح عيشيو كقاؿ: ال تتعب فإني ال أمػت إال عمى ىحه الجية. كجعل يتكمع بكالـ الخىباف حتى مات، فحسمشاه 
فجئشا بو إلى ديخ ىشاؾ فػججناىع في حدف عطيع، فقمشا ليع: ما شأنكع؟ فقالػا: كاف عشجنا شيخ كبيخ ابغ مائة سشة، 
فمسا كاف اليـػ مات عمى اإلسالـ. فقمشا ليع: خحكا ىحا بجلو كسمسػا إليشا صاحبشا. قاؿ: فػليشاه فغدمشاه ككفشاه كصميشا 

.؛ ٕٔٚ/ٖٔ البجاية والشياية،الخجل، فجفشػه في مقبخة الشرارى، ابغ الكثيخ،  عميو كدفشاه مع السدمسيغ، ككلػا ىع ذلظ
 .ٕ٘ٗ/ٕ، األنذ الجميل مجيخ الجيغ العميسي،

ـ(، الخميل، ٜٕٙٔىػ/ ٔٛٙاألميخ سفيدالر حداـ الجيغ الصخيصاي: نائب القجس في عيج الدمصاف قالككف ) (ٔ)
؛ مجيخ الجيغ ٜٔ، صمٓٚٛٔىـ/ ٕٚٛٔ، ٕٙ-ٖ، ح ٗسجل ؛ ٖٛ، صمٜٙٛٔىـ/ٕٙٛٔ، ٛٔ-ٔ، حٕسجل 
 .ٓ٘ٔ/ٕ، األنذ الجميلالعميسي، 

 .ٖٚ، بالدنا فمدصيغ، الجباغ؛ ٜٛ، قزاء الخميل؛ أبػ بكخ، ٔ٘ٔ/ٕ،األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٕ)
 .؛ انطخٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ، تاريخ الخميل في العرخ السسمػكي؛ أبػ صافي، ٖٔٙ نقػس مغ نابمذ والخميل،العدمي،  (ٖ)

 (.ٜممحق رقع )
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مددكجة االستخجاـ، فيي مغ ناحية مشارة لخفع األذاف كمغ ناحية أخخى  (ٔ) ككانت السئحنة  

 يل مغ الغداة مغ الجية الذسالية.مشرة لمخماة لحساية مجيشة الخم

 :زاوية الكبكية -

كقج دفغ فييا، كتقع ىحه الداكية في مقبخة  سسيت بيحا االسع ندبة لألميخ عالء الجيغ الكبكي،  

 ليا دكر كبيخ في الحياة الفكخية.، ككاف في بيت السقجس مامال

كلمداكية قاعجة مكعبة عمييا قبة تدتشج إلى رقبة مدتجيخة، كالبشاء كمو مغ الحجخ السرقػؿ،   

كفي الحائط الذسالي بػابة بجاخميا باب فػقو عتبة تؤدي إلى غخفة الزخيح، كىشاؾ عمى جانبي فتحة 

ب قػس يعمػه قػس كبيخ، كتتكػف مغ غخفة البػابة مرصبتاف عمى ارتفاع مجماؾ كاحج، فػؽ البا

كلمغخفة أربع نػافح عمييا قزباف حجيجية، كفػؽ كل  (ٕ)مخبعة الذكل كمشيا تؤدي إلى غخفة الزخيح،

مشيا عتبة يعمػىا قػس، فعشجما نجخل مغ الباب إلى غخفة الزخيح نخى فييا نافحة في الججار الغخبي 

ار الجشػبي، كبيغ الشافحتيغ محخاب، كفي كسط الغخفة كأخخى في الججار الذخقي كاثشتيغ في الجج

ضخيح حجخي كبيخ عميو أقػاس، كلمداكية مجخل جسيل الذكل، يعمػه عقج ثالثي الفتحات، كفػقو عقج 

 (ٖ)آخخ زخخفي مجبب الذكل كيشتيي كل مشيا باتجاه عسػد.

 

 

                                                           
 (.ٓٔانطخ ممحق رقع ) (ٔ)
 .ٖٓٔ مغ آثارنا العخبية واإلسالمية في بيت السقجس،.؛ يػسف، ٗٙ/ٕ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٕ)
 .ٔ٘ٔ، كشػز القجستقاريخ قدع اآلثار في مؤسدة إحياء التخاث كالبحػث اإلسالمية في بيت السقجس،   (ٖ)
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سدة أسصخ مغ سع(، نقر يتألف مغ خ ٗٗ× ٗٙكىشاؾ لػحة رخامية فػؽ الباب قياسيا )   

 :ي السسمػكي، بحخكؼ صغيخة ىحا نروالخط الشدخ

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا كصمػاتو عمى نبيو دمحم كآلو -" 

 ىحه تخبة العبج الفقيخ إلى هللا تعالى األميخ عالء -
 الجيغ ايجغجي بغ عبج هللا السعخكؼ بالكبكي تػفي -
 في يـػ الخسيذ الخامذ مغ شيخ رمزاف السعطع سشة -
 " (ٔ)ثسانية كثسانيغ كستساية تغسجه هللا بخحستو كاسكشو جشتو.  -
 
 البخك السائية:( ٖ

 :بخكة الدمصان -

؛ لتكػف مخدنًا مائيًا، كمغ ذلظ ما قاـ بو الدمصاف سيف السساليظ بإنذاء البخؾ كتخميسيا اىتع  

كتقع البخكة إلى ـ(، ٖٕٛٔىػ/ ٕٛٙالجيغ قالككف مغ عسارة بخكة الدمصاف بسجيشة الخميل في سشة )

الجشػب الغخبي مغ السدجج اإلبخاىيسي، كسسيت ببخكة الدمصاف ندبة إلى الدمصاف سيف الجيغ 

بمغ أبعاد ىحه البخكة كت ،كتع بشاؤىا بحجارة مرقػلة، كأما عسارتيا فاتخحت شكاًل مخبعاً (ٕ)قالككف.

مغ الذاـ كشساؿ  بشائيا سقاية الحجيج القادميغىجؼ  مغ ككاف (ٖ)قجـ(، ٕٔ×  ٖٖٔ× ٖٖٔ)

 (ٗ)فمدصيغ إلى الجيار الحجازية.

                                                           
 .ٕٚٔ، مغ آثارنا في بيت السقجس.؛ العدمي، ٘ٙ/ٕ األنذ الجميل،مجيخ الجيغ العميسي،   (ٔ)
، األنذ الجميل.؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٔٛٔ-ٓٛٔ/ٕ الجرر الكامشة،.؛ ابغ حجخ، ٚٚ/ٔ الدمػك،السقخيدي،  (ٕ)
ٕ/ٔ٘٘. 
 .ٔٚ/ٖ/ٔ الدمػك،السقخيدي،  (ٖ)
مجيشة  ؛ بمجية الخميل،ٗٙٔ، العاشخ اليجخي الدادس عذخ ميالديناحية خميل الخحسغ في القخن إحذير،  (ٗ)

 .ٜٔ، ٕٛٓٓ، الحزارات الخخيصة الدياحية لسجيشة الخميل الخحسغ
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 الحسامات والبيسارستان:( ٗ

 حسام الخميل:  -

الدمصاف سيف الجيغ قالككف، كقاـ ببشائو األميخ عالء الجيغ  مغ الخميل بأمخ حساـبشي   

 ( ٔ)، كزكد الحساـ بالسياه مغ عيغ بالقخب مشو لترب فيو.، حيث رسع أساسو بيجهأيجغجي

؛ ففي السجخل غخفة خاصة لخمع الثياب فييا تتكػف مغ عجة أقداـ الخميل حساـعسارة ك   

، أما ية، كمشصقة السغصذ مكدػة بالخخاـستائخ، كمغ ثع غخفة االستحساـ، كحػائط الحساـ الجاخم

السغصذ فيػ مخبع الذكل معقػد، كىشاؾ حجخة دافئة تمي السغصذ، كأسفل مشيا مدتػقج الحساـ حيث 

الحي كاف يػقج فيجفئ الخخاـ، كسا أف الساء السغمي يجخي في قشاة تجعل السكاف دافئًا، كمغ الفحع 

مكاف آخخ يجخل الساء البارد، كحلظ تشػعت حجخات الحساـ كتجرجت درجة الحخارة فييا؛ حتى ال 

 (ٕ)يسخض الدائخ.

 بيسارستان السشرػري في الخميل: -

صاف سيف الجيغ قالككف، كيعػد السشرػري في مجيشة الخميل في عيج الدم بشى البيسارستاف  

، كعخؼ باسع البيسارستاف السشرػري، كيقع عمى مدافة قخيبة ( ٖ)ـ(ٕٔٛٔىػ/ ٓٛٙه إلى سشة ) ؤ بشا

أربعة أقداـ كبيخة: قدع  مغ السدجج اإلبخاىيسي، ككاف البيسارستاف في العرخ السسمػكي يشقدع إلى

 (ٗ)الخمج، كقدع لمحسيات، كقدع الشداء. ، كقدعالجخاحة

                                                           
 .ٕ: حٕٗٓ/ ٛسجل ؛ ٖٚٔ تاريخ نيابة بيت السقجس في العرخ السسمػكي،غػانسة،  (ٔ)
 .ٗٚ-ٖٚ، التيديخ في أحكام التدعيخأبػ العباس،  (ٕ)
 .ٔ: حٕٛٔ/ ٙسجل ؛ ٔٚٔ، مجيشة الخميل في العرخ السسمػكيأبػ صافي،  (ٖ)
 .ٕٕٔ تاريخ نيابة بيت السقجس في العرخ السسمػكي،غػانسة،  (ٗ)
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كيػجج في البيسارستاف سجالت يجكف فييا أسساء السخضى، كالشفقات التي يحتاجػف إلييا مغ   

أدكية، كأغحية، ككاف األشباء يبكخكف إلى البيسارستاف كيتفقجكف السخضى، كتدجل معمػمات عشيع في 

باع في البيسارستاف لجسيع شػائف الشاس، لػح خاص يثبت عمى سخيخ كل مخيس، ككاف العالج ي

 (ٔ)غشييع كفقيخىع.

ككاف البيسارستاف يؤدي إلى جانب عالج السخضى رسالة عمسية تسثمت في كػنو مخكدًا لتعميع   

 (ٕ)الصب كتجريدو.

قبة لمحكخ كالرالة كقخاءة كاف فيو جدء تتكػف مغ ككانت عسارتو تتكػف مغ مارستانًا ك   

صمبة، كعشج االنتياء مغ العسارة أكقف السمظ الشاصخ مغ أمالؾ مرخ كغيخىا ما القخآف، كمجرسة لم

كرتب مراريف السارستات كالقبة كالسجرسة كمكتب األيتاـ،  (ٖ)يقارب ألف ألف درىع في كل سشة،

كرتب فيو العقاقيخ كالعالجات كاألشباء كالخجـ مغ الخجاؿ كالشداء كنرب األسخة لمسخضى كفخشيا، 

 (ٗ)ـ(.ٕٙٛٔىػ/ ٘ٛٙشائفة مغ السخضى مػضعًا، ككاف ذلظ سشة)  كأفخد لكل

" كقف السمظ السشرػر قالككف األلفي الرالحي في ـ( فيو :ٕٕ٘ٔىػ/ٕٜٛيقػؿ مجيخ الجيغ العميسي )ت 

خيخات كثيخة بسرخ كالذاـ ككقف ال، كىػ صاحب الفتػحات بدػاحل البحخ األبيس، ك  (ىػٔٛٙىػ ك سشة ٓٛٙ ) سشة

 (٘)كضياعا" فييا أكقافا

 

                                                           
 .ٖٜ/ٖلخصط، .؛ السقخيدي، إٚٔ تذخيف األيام والعرػر،ابغ عبج الطاىخ، ( ٔ)
 .ٜٕٕ، تذخيف األيام والعرػرابغ عبج الطاىخ،  (ٕ)
 .ٖٕٓ، إتحاف األعدة في تاريخ غدة.؛ الصباع، ٜٚ/ٕ األنذ الجميل،مجيخ الجيغ العميسي،  (ٖ)
 الشجػم الداىخة،.؛ ابغ تغخي بخدي، ٖٜ/ٖ الخصط،.؛ السقخيدي، ٖٗ، تذخيف األيام والعرػرابغ عبج الطاىخ،  (ٗ)
ٚ/ٜٗ. 
 ٜٚ/ٕ، االنذ الجميل  (٘)
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 م(:ٖٜٕٔ-ٜٕٓٔىـ/ٖٜٙ-ٜٛٙ)(ٔ)ثانيًا: العسارة في عيج األشخف خميل بغ قالوون 

، فعسل عمى ضبط أمػر دكلتو (ٕ)ـ(ٜٕٓٔىػ / ٜٛٙاستمع األشخؼ خميل الحكع في عاـ )   

كاستعاد السساليظ عكا بتاريخ ربيع األكؿ/ آذار ( ٖ)،حتى يسكشو ذلظ مغ الديخ نحػ عكا في الجاخل،

 (ٗ)ـ(.ٜٕٔٔىػ/ٜٓٙعاـ )مغ 

 ىجمت( ٘)ربعيغ يػمًا،خنجو بعج حرار كقتاؿ داـ أربعة كأكعشجما تع تحخيخ السجيشة شخد الف   

ككاف سبب اليجـ ىػ خػؼ الدمصاف مغ عػدة الفخنج  (ٙ)السجيشة بأمخ مغ الدمصاف األشخؼ خميل،

: " كىي اآلف خخاب ما استخجعيا ـ( ٖٖٔٔىػ/ ٕٖٚبػ الفجاء )ت قاؿ السؤرخ أكفي ىجميا ( ٚ)إلييا.

 (ٛ)ىػ كحزخت فتػحيا". ٜٓٙالسدمسػف مغ أيجي الفخنج سشة 

 

                                                           
االبغ الثاني لمدمصاف سيف الجيغ مشرػر بغ قالككف كلقب باألشخؼ في حياة أبيو،  األشخف خميل بغ قالوون: (ٔ)

كىػ تخكي األصل، مغ مػاليج قبيمة بخج أغمي ) أغمػ( ببالد القبجاؽ، في جشػب ركسيا الحالية، اشتخاه الدمصاف 
خًا ثع جيء بو إلى ـ(، مغ عالء الجيغ آقدشقخ ، ككاف صغيٜٕٗٔ-ٕٓٗٔىػ/ ٚٗٙ-ٖٛٙالرالح نجع الجيغ أيػب ) 

، الخصط.؛ السقخيدي، ٕ٘، الفزل السأثػرمرخ، فتقمبت بو األحػاؿ حتى أصبح تابعًا لمطاىخ بيبخس. العدقالني، 
 .ٖٚٗ/ٔ، بجائع الدىػر.؛ ابغ إياس، ٖٜ/ٖ
عقج ؛ العيشي، ٘ٓٔ؛ ٔ، الجػىخ الثسيغ؛ ابغ دقساؽ، ٜٔ مختار األخبار،؛ ٕٕٚ، زبجة الفكخةبيبخس السشرػري،  (ٕ)

 .ٜٗٗ/ٔ، صجق األخبار؛ ابغ سياط، ٕٕٗ/ٖ، الجسان
 (ٖ)     .Abu Mustafa Ayman, the trad Roads in Palestine During the Mumlukpeiode, 29                                                                                                                                       
السختار مغ تاريخ ابغ .؛ الحىبي، ٕٕ٘/ٔ، السقتفي.؛البخزالي، ٖٗ/ٔ تاريخ حػادث الدمان،ابغ الجدري،  (ٗ)

 .ٜ٘ٚ/ٖالسقفى الكبيخ، .؛ السقخيدي، ٖٖٛ، الجدري 
 . ٜ٘/ ٛالشجػم الداىخة ، .؛ ابغ تغخي بخدي، ٜٓٔ/ٕ، دول اإلسالمالحىبي،  (٘)
 .٘ٙٚ/ٔ،  الدمػكالسقخيدي،  (ٙ)
 .ٜٗ٘/ٕ، مخاصج االشالعالبغجادي،  (ٚ)
 .ٖٕٗ، تقػيع البمجان (ٛ)
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بعج أف قاـ الدمصاف بيجـ السجيشة كتخخيبيا، أخحت السجيشة تعيج نذاشيا كبذكل تجريجي،   

كقج ،  (الثامغ اليجخي/ الخابع عذخ السيالدي)حيث تع تعسيخىا ابتجاًء مغ الشرف الثاني مغ القخف 

 اقترخ ىحا الشذاط عمى الرعيج العسخاني كالتجاري فقط، أما عمى الرعيج الدياسي فإف السجيشة لع

 (ٔ)ة الالحقة.لفتخ أي دكر سياسي يحكخ خالؿ ا يتؤد

 :م(ٕٜٕٔ-ٜٕٓٔىـ/ ٜٖٙ-ٜٛٙ)  عسارة األشخف خميل بغ قالوون ثانيًا: 

 الخبط :( ٔ

 رباط الكخد:

مالصقًا لدػر الحـخ الغخبي بالقجس، كيشدب ىحا الخباط يقع رباط الكخد في باب الحجيج   

ـ(، كتحجيجًا عمى يسيغ الخارج مغ الحـخ مغ ىحا ٖٜٕٔىػ/ ٖٜٙعاـ ) (ٕ)لسؤسدو السقخ الديفي

 ( ٔ).(ٗ)كمقابل السجرسة األرغػنية ،(ٖ)الباب، أسفل السجرسة الجػىخية

                                                           
.؛ ابغ ٙ/ٖ، عقج الجسان.؛ العيشي، ٜ٘/ٖ، لخصط.؛ السقخيدي، ا٘ٗ، تذخيف األيام والعرػرابغ عبج الطاىخ،  (ٔ)

 .ٜٛ/ٚ، الشجػم الداىخةتغخي بخدي، 
 .ٕٔٗالسفرل في تاريخ القجس، صاف قالككف، العارؼ، السقخ الديفي كخد صاحب الجيار السرخية في عيج الدم( ٕ)
ٕٗٔ. 
: تقع السجرسة الجػىخية عمى يدار الجاخل إلى السدجج األقرى مغ باب الحجيج. أمخ بإنذائيا السجرسة الجػىخية (ٖ)

ىػ/كانػف األكؿ ٗٗٛ، مذخؼ الحخيع الدمصاني، كفخغ مغ بشائيا في مصمع )رجب صفي الجيغ جػىخ القشقبائي
 .ٓٓٔ قجسية،الحزخة اإلندية في الخحمة الـ(. الشابمدي، ٓٗٗٔ
تقع في باب الحجيج عمى يسيغ الجاخل إلى ساحة الحـخ بيغ السجرستيغ الخاتػنية مغ جية  السجرسة األرغػنية: (ٗ)

غ جية الغخب. كتشدب إلى األميخ أرغػف الكاممي الحي أمخ بإنذائيا ككقفيا في سشة الجشػب كالسجرسة السدىخية م
ـ(، حيث تػفي كدفغ فييا كأكسل عسارتيا األميخ ركغ الجيغ بيبخس في شيخ ربيع اآلخخ سشة ٖٚ٘ٔىػ/ٛ٘ٚ)
ندية في الخحمة الحزخة اإل  ـ(، كسا يفيج الشقر السثبت عمى ججارىا الجشػبي.عبج الغشي الشابمدي، ٖٛ٘ٔىػ/ٜ٘ٚ)
 .٘ٛٙ، السفرل في تاريخ القجس.؛ العارؼ، ٜٚ قجسية،ال
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الصابق الثاني فكاف لمسجرسة كانت عسارة الخباط مؤلفو في األصل مغ شابق كاحج، كأما   

كيؤدي إلى  ،تقػـ عمى جانبيو عسػداف كيسكغ الجخػؿ إلى ىحا األثخ عبخ مجخل صغيخ (ٕ)الجػىخية.

إلى ساحة  غزيسجخل، ثع يتدع السسخ قمياًل ليمسخ ضيق، غصي جدء مشو كىػ الجدء القخيب مغ ال

 (ٖ)مكذػفة تػصل إلى مجسػعة الخالكي أك الغخؼ حػليا.

انيجـ بعس عقج اإليػاف  (الحادي عذخ اليجخي/الدابع عذخ ميالدي)كفي أكاسط القخف   

الدفمي ككحلظ الحائط الذخقي، كحلظ تعخض سصحو لمخخاب كأجداء مغ نفذ مبشى الخباط مسا جعل 

 (ٗ)القاضي الذخعي يأمخ بإجخاء تخميسات لو.

ب شخكط الػاقف عجة قخكف، حتى كاستسخ ىحا الخباط يؤدي كضيفتو االجتساعية كالثقافية حد  

كتذيخ بعس الحجج الذخعية ككثائق مؤسدة إحياء التخاث (٘)عج مجرسة مغ مجارس بيت السقجس.

يػاء الفقخاء كالحجاج إكتخريز ريع أكقافو في القجس إلى  كالبحػث اإلسالمية إلى رعايتو كتعسيخه،

 (ٙ)كالػافجيغ إلى السجيشة السباركة.

                                                                                                                                                                             
 .ٕٕٗالسفرل في تاريخ القجس،العارؼ، ( ٔ)
 .ٖٚ/ٕ األنذ الجميل،مجيخ الجيغ العميسي، ( ٕ)
، سجل تقخيخ قدع اآلثار اإلسالمية السػثقة في مؤسدة إحياء التخاث والبحػث اإلسالمية في بيت السقجس (ٖ)
ٖٔٙ/٘ٙ. 
 .ٙ٘/ٖٙٔ، القجس، رقع سجل الذخعي (ٗ)
 .ٙ/ٖ، عقج الجسان.؛ العيشي، ٜ٘/ٖ الخصط،.؛ السقخيدي، ٘ٗ تذخيف األيام والعرػر،ابغ عبج الطاىخ،  (٘)
كيعػد إلى عائمة ابغ الجكيظ عمى كضائفو، قبل أف يتحػؿ إلى دار سكغ يقصشيا جساعة مغ آؿ الذيابي. كلكغ  (ٙ)

ىحا السعمع التاريخي، أعساؿ الحفخ التي قامت بيا سمصات االحتالؿ اإلسخائيمي خمف سػر الحـخ  أخصخ ما يػاجيو
مغ آثارنا العخبية الذخيف الغخبي التي أدت إلى خمل في أساساتو كسقػط أجداء مشو كترجع ججرانو. يػسف، حسج، 

 .ٖٚ٘، واإلسالمية في بيت السقجس
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أف الدمصانيغ سيف الجيغ قالككف كابشو األشخؼ خميل اىتسػا بتػسيع كججنا  (ٔ)كمسا سبق  

مستمكاتيع كزيادة عسميات البشاء كالعسارة، لكغ بذكل أقل مغ فتخة الدمصاف الطاىخ بيبخس؛ كذلظ 

انذغمػا بعسمية فتح السجف مغ األعجاء،  يعػد لقمة الفتخة التي استسخ بيا حكسيع، كخاصة أنيع

 ركاف دكلتيع.السغػؿ في فمدصيغ، لتثبيت أحكع  نياءكالتخكيد عمى إ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ججكؿ لمعسارة في فمدصيغ في عيج سمصشة سيف الجيغ قالككف كابشو  إذ يحتػي عمى (ٕيشطخ لسمحق رقع )  (ٔ)

 األشخؼ الخميل.
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 الفرل الخابع

 م(ٖٔٗٔ -ٖٜٕٔىـ / ٔٗٚ -ٖٜٙالعسارة في فمدصيغ في الفتخة )

 م(ٜٜٕٔ-ٜٕٗٔىـ / ٜٜٙ-ٜٗٙالعسارة في عيج الدالشيغ ) أواًل: 

 إعسار الدمصان السمظ العادل كتبغا السشرػري  -ٔ
 السجرسة الجكادارية -

 إعسار الدمصان حدام الجيغ الجيغ -ٕ
 تججيج محخاب داكد -
 مئحنة باب الغػانسة -

 ثانيًا: عسارة الشاصخ دمحم بغ قالوون 

 السداجج -ٔ
 تججيج كتعسيخ السدجج األقرى -

 البػائظ -
 إعسار األركقة -

 أبػاب السدجج األقرى -
 مدجج القمعة -

 تعسيخات السدجج اإلبخاىيسي -
 تججيج الجامع األبيس -

 الحسامات -ٕ
 الجرجحساـ  -

 : اإلعسار في عيج الشاصخ دمحم بغ قالوون ثالثاً 
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 السداجج -
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 :العسارة في فمدصيغ في عيج الشاصخ دمحم بغ قالوون 

السشرػر سيف الجيغ قالككف الرالحي، ُىػ الدمصاف السمظ الشاصخ دمحم ابغ الدمصاف السمظ   

ـ(، كىػ عاشخ سالشيغ الجكلة ٖٔٗٔىػ/ ٔٗٚـ(، كتػفي سشة )ٕ٘ٛٔىػ/ ٗٛٙكلج في القاىخة سشة )

تػلى الدمصشة بعج مقتل أخيو األشخؼ في ضل ( ٔ)السسمػكية البحخية، ككاف مغ أعطع ممػؾ األتخاؾ.

صغيخ الدغ، فػاجيتو كثيخ مغ الرعاب في الفداد كالسؤامخات في فتخة حكسو، ككاف الشاصخ دمحم 

ُيعَدؿ أك َيعِدؿ نفدو، بدبب مزايقات كتحكع األمخاء  (ٕ)بجاية حكسو، كتػلى الحكع ثالث مخات 

، (ٗ)فاستمع الحكع خالؿ فتخة حكع الشاصخ دمحم بغ قالككف سالشيغ آخخيغ مشيع العادؿ كتبغا (ٖ)فيو،

. لكغ جل العسارة كانت في عيج الشاصخ دمحم، كضعفت (ٙ)،كبيبخس الجاششكيخ(٘)كحداـ الجيغ الجيغ

                                                           
 .ٖٚ/٘، أعيان العرخ وأعػان الشرخابغ أيبظ الرفجي،  (ٔ)
ىػ/ ٜٛٙـ(، كمغ سشة) ٜٕٗٔىػ/ ٜٗٙـ( إلى سشة )ٖٜٕٔىػ / ٖٜٙتػلى الحكع ثالث مخات، مغ سشة )  (ٕ)

( ، خاض ٖٗٔٔىػ/ ٔٗٚـ( حتى كفاتو سشة ) ٜٖٓٔىػ/ ٜٓٚ)  ـ(، كمغ سشةٜٖٓٔىػ/ ٛٓٚـ( إلى سشة )ٜٜٕٔ
ندىة الشاضخ في سيخة حخكبًا ضج الرميبييغ كالسغػؿ، كحخكبًا إصالحية في داخل دكلتو، لمسديج يشطخ: اليػسفي، 

 تاريخ السمظ الشاصخ دمحم بغ قالوون .؛ الذجاعي، ٖٓ، السخترخ في أخبار البذخ.؛ أبػ الفجاء، ٕٕ، السمظ الشاصخ
الجػىخ الثسيغ في .؛ ابغ دقساؽ، ٕٕٓ/ٖ، عقج الُجسان في تاريخ أىل الدمان.؛ العيشي، ٙ-ٗ، الرالحي وأوالده

.؛ ابغ تغخي بخدي، ٕ/ٗ، الػافي بالػفيات.؛ ابغ أيبظ الرفجي، ٜٕٖ-ٕٖٚ، سيخة الخمفاء والسمػك والدالشيغ
 .ٗ٘-ٕ٘/ٛ، الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة

 .ٖٚٛ-ٖٙٛ/ ٔ، بجائع الدىػرابغ إياس،  (ٖ)
سمصاف الجيار السرخية استػلى عمى ىػ الدمصان السمظ العادل زيغ الجيغ كتبغا بغ عبج هللا السشرػري التخكي:  (ٗ)

 الدمػك لسعخفة دول السمػك،ـ(، السقخيدي، ٜٕٗٔىػ/ ٜٗٙالحكع بعج خمع السمظ الشاصخ دمحم بغ قالككف في سشة )
ٕ /ٕ٘٘. 
: بغ عبج هللا السشرػري سمصاف الجيار السرخية بعج خمع العادؿ ػ الدمصان السمظ السشرػر حدام الجيغ الجيغى (٘)

ـ( كأصمو مغ مساليظ الدمصاف السشرػر ٜٜٕٔ -ٜٕٚٔىػ / ٜٜٙ - ٜٚٙكتبغا السشرػري، تػلى الحكع مغ سشة ) 
 .ٕٛٚ/ ٕ، لسعخفة دول السمػكالدمػك  .؛  السقخيدي،ٔ٘/ٕ، رد المصافةػ مقالككف. ابغ تغخي بخدي، 

: أصمو مغ مساليظ السمظ السشرػر قالككف الدمصان السطفخ ركغ الجيغ بيبخس البخجي السشرػري الجاششكيخ (ٙ)
كعتقائو، كتشقل مغ الخجـ حتى صار مغ جسمة األمخاء بالجيار السرخية، كتػلى االستادارية لمدمصاف الشاصخ دمحم، 
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أعساؿ الدالشيغ العسخانية في ىحه الفتخة؛ بدبب قرخ فتخة الحكع كالسؤامخات كاألكضاع الجاخمية كسا 

في عيج الدمصاف حداـ الجيغ الجيغ، كالصاعػف في عيج الدمصاف العادؿ كتبغا، كالسؤامخات أيزًا 

 (ٔ)في عيج الجاششكيخ.

، ككاف ليحا (ٕ)ف السمظ الشاصخ دمحم بقػتو كانتراراتو القػية ضج السغػؿ في مخج راىطاتر  

االنترار قيسة كبيخة عشج السدمسيغ؛ إذ رفع مغ ىيبتيع بيغ الجكؿ السجاكرة، كأضعف شػكة 

ىػ/ ٜٓٛكبعج ىحه السعخكة عع الدالـ في الجكلة السسمػكية كسا كصفيا ابغ دقساؽ )ت(ٖ)السغػؿ،

 (ٗ): " كَعجـ حخكة العجك في البَخ كالبحخ، مغ نػبة شقحب إلى أف مات."قاؿـ( فٙٓٗٔ

ـ(، كضع دعائع القػة ٜٖٓٔىػ/ ٜٓٚكعشجما استمع الدمصاف الشاصخ فتخة حكسو الثالثة )   

لجكلتو كثبت ُحكسو، كعسل جاىجًا لمحفاظ عمى سمصتو، كيعػد ذلظ إلى الرخاعات التي مخت عميو 

 (٘)ت أثخًا كبيخ في نفدو، فاتدست سياستو بالحـد كالقػة.خالؿ حكسو كالتي تخك

 

                                                                                                                                                                             

رد ػ م.؛ ٛٙٗ/ٖ السشيل الرافي،ـ(. ابغ تغخي بخدي، ٜٖٓٔىػ/ مارس ٛٓٚككانت سمصتو في شػاؿ سشة )=
 .ٜ٘/ٕ، المصافة

 .ٖٛٗ/ ٖ البجاية والشياية،ابغ كثيخ،  (ٔ)
ـ(، بيغ السغػؿ كالسساليظ، ٖٖٓٓٔىػ/ ٕٓٚ: كتعخؼ بػقعة مخج الرفخ، كقعت عاـ )مخج راىط أو وقعة شقحب (ٕ)

/ ٘ أعيان العرخ وأعػان الشرخ،.؛ ابغ أيبظ الرفجي، ٖٙٚ-ٖ٘ٚ زبجة الفكخ،بخس السشرػري، لمسديج أنطخ: بي
 ىالعالقات بيغ دولة السساليظ األولشػكت،  .؛ حجة،ٓٚٔ-ٖٙٔ/ٛ الشجػم الداىخة،.؛ ابغ تغخي بخدي، ٛٛ-٘ٛ

 .ٓٗٔ-ٕٙٔ، فارس ايمخانيةودولة 
 .ٙ-ٚ،  تاريخ السمظ الشاصخ دمحم بغ قالوون ، .؛ الذجاعئٔٗ-ٖٓٗ/ ٔ، بجائع الدىػرابغ إياس،  (ٖ)
 .ٖٙٙ/ ٖ الجػىخ الثسيغ، (ٗ)
 .ٓٙٗ/ ٔ، بجائع الدىػرابغ إياس،  (٘)
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كقج اىتع الدمصاف الشاصخ باإلعسار كالبشاء عمى كافة األصعجة، فبشى القرػر كالقالع   

( ٔ)كالجدػر، كالبيسارستانات كالسداجج، حتى إنو كاف ييجـ ما يخاه غيخ مشاسب كيقػـ بالبشاء مكانو،

كقج كصفو السؤرخ  (ٕ)أجل إتساـ اإلعسار كيحتفل بعج إكساؿ عسمية البشاء.كيجسع األمػاؿ كالعساؿ مغ 

ـ( بأنو كاف محبًا لمعسارة عاماًل بجيج باذاًل األمػاؿ الكثيخة في ٖٖٙٔىػ/ ٗٙٚابغ أيبظ الرفجي )ت 

كسا كشيجت فمدصيغ عمى كجو (ٖ)البشاء كالتعسيخ، حتى بمغت الشفقات في العسارة كل يػـ ألفي درىع، 

 (ٗ)رػص في فتخة حكسو الثالثة نيزة حزارية كعسخانية كبيخة كمتشػعة.الخ

 م( ٜٕٛٔ -ٜٕٗٔىـ / ٜٛٙ -ٜٗٙأواًل: العسارة في الفتخة ) 

 م( ٜٕٛٔ -ٜٕٗٔىـ/ ٜٛٙ -ٜٗٙإعسار الدمصان السمظ العادل كتبغا السشرػري )  -7

إال أنو في ، قريخة فمع يشجد الكثيخ مغ العسارة في فمدصيغ كانت فتخة حكع الدمصاف كتبغا  

ـ( قاـ بأعساؿ تخميع في مدجج الرخخة السذخفة، حيث أمخ بتججيج الفديفداء ٜٕ٘ٔىػ/ ٜ٘ٙسشة ) 

 .كفي عيجه بشيت مجارس في القجس مشيا  (٘)كتججيج الجدء الذخقي السصل عمى مقبخة باب الخحسة،

 

 

 
                                                           

 .ٔٓٗ/ٔ، بجائع الدىػرابغ إياس، (ٔ)
 .ٕٙٓ/ ٕ تحكخة الشبيو،ابغ حبيب،  (ٕ)
 ٜٛ/ ٘ أعيان العرخ وأعػان الشرخ،ابغ أيبظ الرفجي،  (ٖ)
 .ٕٛٔ-ٕٙٔ/ ٕ، دول السمػك الدمػك لسعخفةالسقخيدي،  (ٗ)
 األنذ الجميل،.؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٜٚٛ/ ٔ، الدمػك.؛ السقخيدي، ٜٕٙ/ ٚ، تاريخ ابغ الفخاتابغ الفخات،  (٘)
ٕ /ٜٓ. 
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 السجرسة الجوادارية : -

شساؿ السدجج األقرى إلى الذخؽ مغ الصخيق السؤدية  (ٔ) تقع ىحه السجرسة عشج باب العتع  

ة ) ػػػػػفي سش (ٖ)جكدارػجخ الػل األميخ عمع الجيغ سشػػػػػػػػاء ىحه السجرسة مغ قبػػكتع بش (ٕ)اب العتع.ػإلى ب

، مغ (ٗ)ـ (  بجار الرالحيغ ٕٕ٘ٔىػ/ ٕٜٛـ(، ذكخىا مجيخ الجيغ العميسي )ت ٜٕ٘ٔىػ /ٜ٘ٙ

خالؿ نز كقفية مشقػش عمى بابيا تبيغ اسع مؤسديا ككاقفيا، كأنيا تحتػي عمى مجارس كخانقاه 

 تجرس السحىب الذافعي ، كسساع الحجيث كقخاءة القخآف، كمغ ىحا الشز : 

 ، أمخ بانذاء ىحه الخانقاه السباركة السدساة بجار الرالحيغ العبج الفقيخ الى هللا تعالى ، عبج " بسم ميحرلا نمحرلا هللا
هللا بغ عبج ربو بغ عبج الباري سشجخ الجكداري الرالحي كأكقفيا ابتغاء كجو هللا ... كأكقف عمييا قخى مغ القجس 

جرس السحىب الذافعي كعمى شيخ يدسع الحجيث الذخيف كأريحا ، كفخف ، كشاحػنة ، كست حػانيت ... ككانت ت
  (٘)الشبػي ...  "

يمحع الجارس ليحه السجرسة أنيا تتسيد بأصالة ترسيسيا كركعة فشيا السعساري، فسجخميا   

الػحيج الحي فتح في الػاجية الغخبية  تحفة معسارية مسمػكية مسيدة، كقج بشي فييا مجاميظ حسخاء 

ة، رمادية المػف )األبمق(، كيعمػ فتحة السجخل درجة حجخية يمييا مباشخة عقج مؤلف مغ صشج  معذق

ثع ُيذاىج ثالث صفػؼ مغ السقخنرات الحجخية، كيتقجـ صفػؼ السقخنرات شاقية السجخل باتجاه 

الذارع، كعقجاف ثالثياف فتحاتيع مجببة يتقجميسا عقج مجبب معذق باأللػاف. يؤدي السجخل مباشخة 
                                                           

في عيج السمظ السعطع شخؼ بشي  باب حصة ، جانبالسجخل الذسالي لمسدجج األقرى، يقع ب في يقع باب العتع: (ٔ)
 .ٛٙٔ أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع،(. السقجسي،  ـ ٖٕٔٔىػ/   ٓٔٙالجيغ عيدى سشة )

 .ٗ٘ٔ/ ٔ مدالظ األبرار،ابغ فزل هللا العسخي،  (ٕ)
: بغ عبج هللا بغ عبج ربو بغ عبج الباري الجكادار الرالحي الشجسي، كمعشى الجكدكدار األميخ عمع الجيغ سشجخ: (ٖ)

ىػ تبميغ الخسائل عغ الدمصاف كإبالغ عامة األمػر كالسذاكرة عمى مغ يحزخ إلى باب الذخيف كتقجيع البخيج مغ 
 .ٜٖ/ٕ، مجيخ الجيغ العميسي العميسي، .؛ٜٔ/ٗ، صبح األعذىيقـػ الجكادار. القمقذشجي، 

 .ٓٗ-ٜٖ/ ٕ األنذ الجميل، (ٗ)
 .ٔٗ/ٕ األنذ الجميل،.؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٘٘ٔ/ٔ مدالظ األبرار،ابغ فزل هللا العسخي،  (٘)
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مغ إلى ساحة مكذػفة مدتصيمة الذكل، مبمصة بالبالط الحجخي الكبيخ الحجع، كالداحة محاشة 

الذساؿ كالجشػب بغخؼ صغيخة الحجع كانت مكاف سكغ السترػفة، في حيغ إف الجية الجشػبية 

محاشة بقاعة كبيخة مدتصيمة التخصيط مكػنة مغ ثالثة أقداـ، استخجمت لتجريذ الحجيث كالقخآف 

 (ٔ)ككاف بيا خانقاه كىي مكاف الجتساع الرػفية الحيغ كانػا مقيسيغ في ىحه الخانقاة.

" كبحجّي ـ( عسارة ىحه السجرسة فيقػؿ : ٜٖٗٔىػ/ ٜٗٚابغ فزل هللا العسخي )ت  كيرف  
ىحا الباب مرصبتاف لصيفتاف عخض كل مشيسا ذراعاف ، الذخقية مشيا لريقة بالسجرسة الكخيسية كيتمػ الغخبية ركاؽ 

الجكداري كبأكلو مغ الذخؽ شػلو اثشاف كسبعػف ذراعا في العخض السحكػر ، كفي سػره ثالث شبابيظ لمخباط العمسي 
 (ٕ) بالقخب شباؾ لمتخبة األكحجية مغ بشي أيػب ".

 :م(ٜٕٛٔ -ٜٕٙٔىـ/ ٜٛٙ -ٜٙٙإعسار الدمصان حدام الجيغ الجيغ ) -6

 قاـ الدمصاف حداـ الجيغ الجيغ في أعساؿ تخميع كإعسار في بيت السقجس، كىي:  

 تججيج محخاب داود:  -

يقع السحخاب في الدػر الجشػبي لمسدجج األقرى شخؽ الجامع القبمي، ججد في سشة   

كلو ـ(،في عيج الدمصاف حداـ الجيغ الجيغ، كيػصف السحخاب بالُكبخ كاالرتفاع، ٜٕٛٔىػ /ٜٛٙ)

 (ٖ)، كيختفع البشاء إلى مسخ الدػر العمػي لمسدجج. قبة حجخية داخل بشاء مدتصيل الذكل

 

 

                                                           
 .ٕ٘ٔ/ٕ، األنذ الجميل.؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٛ٘ٔ/ٔ، مدالظ األبرارايغ فزل هللا العسخي،  (ٔ)
 .ٛ٘ٔ/ٔ، مدالظ األبرار (ٕ)
 .ٖٓٗ/ ٕ، ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي  (ٖ)
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 مئحنة باب الغػانسة :  -

تقع عمى الخكاؽ الذسالي لمسدجج األقرى السبارؾ في أقرى الغخب، قخب باب الغػانسة   

ـ(، ثع عسخَّ بشاءىا ٜٕٚٔىػ/ ٜٚٙفي سشة ) ، تع بشاؤىا مغ قبل السمظ حداـ الجيغ الجيغالسجعػة بو

فكاف مخصصيا  (ٕ)ـ(.ٜٕٖٔىػ/ ٖٓٚالشاصخي نائب الذاـ سشة )  (ٔ)األميخ سيف الجيغ تشكد

الييكمي السعساري يتكػف مغ بشاء مخبع الذكل يقػـ عمى قاعجة حجخية عالية تشتيي بسجسػعة 

مقخنرات كيقػـ فػقيا الصابق األكؿ، كتػجج في ىحا الصابق فتحة مخبعة الذكل في كل كاجية مغ 

 (ٖ)كاجياتو األربع.

كأمامو عسػد صغيخ مغ الخخاـ ، كبسدتػى الصابق األكؿ بشي الصابق الثاني بجكف فتحة،   

كيشتيي ىحا الصابق مغ األعمى بسجسػعة مغ السقخنرات إلقامة شخفة حجخية مثسشة الذكل تشتيي 

 (٘(.)ٗ)بصاقة السئحنة 

 

 

                                                           
حاكع دمذق، كنائب سمصاف السساليظ الشاصخ دمحم بغ قالككف، أصمو  :الشاصخي  تشكداألميخ سيف الجيغ الحدامي  (ٔ)

مغ مساليظ، اصبح حارس الشاصخ ثع ارتقى كاصبح أميخ كىػ مغ أكبخ الذخريات السسمػكية، كتشكد تعشي اسع " 
 .ٖٖ٘، مدالظ األبرارـ(. ابغ فزل هللا العسخي، ٖٓٗٔىػ/ٔٗٚبحخ" بمغة أتخاؾ كسط آسيا، تػفي سشة )

 .ٙٔٔ/ ٖ الدمػك،قخيدي، الس (ٕ)
 .ٕٚ -ٕٙ/ ٕ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٖ)
سجل  تقاريخ قدع اآلثار اإلسالمية السػثقة في مؤسدة إحياء التخاث والبحػث اإلسالمية في بيت السقجس. (ٗ)
ٖٔٙ /٘ٚ. 
كخاصة مقخنراتيا، ألف الكثيخ  اما الػضع العسخاني الحالي لمسئحنة فيي بحالة متػسصة كتحتاج إلى تخميع مكثف (٘)

ة كتخميع كتكحيل. انطخ لسمحق مشيا مفقػد، كحلظ درج السئحنة فبعزو مكدػر كمتآكل كىػ بحاجة إلى صيان
 (.ٔٔ)رقع
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 م(ٖٔٗٔ-ٕ٘ٛٔىـ/ ٔٗٚ -ٛٗٙ) عسارة الدمصان الشاصخ دمحم بغ قالوون ثانيًا : 

الكثيخة كالسآثخ الحزارية السختمفة فذيجت  اشتيخ عيج الدمصاف الشاصخ دمحم بإنذاء األبشية   

حخكًة عسخانية ال مثيل ليا في فتخة الدمصشة  السجيشة السقجسة عمى يجه كيج نائبو في الذاـ األميخ تشكد

 السسمػكية، كيسكششا استعخاض السشذآت العسخانية في عيجه فيسا يخز مػضػع الجراسة:

 أواًل: السداجج 

 ى :تججيج وتعسيخ السدجج األقر -

ـ( بيجؼ ٖٚٔٔىػ / ٚٔٚـ(ك) ٖٓٔٔىػ/ ٓٔٚزار الدمصاف الشاصخ مجيشة القجس سشػات )   

كتع تحجيج ىحه (ٔ)عسار أك تخميع في األماكغ الجيشية، إ عمى ما تحتاجو السجيشة مغ أعساؿ االشالع 

االحتياجات التي انحرخت في األركقة كالسآذف كأعساؿ إنذائية كتخميسية، فتخكدت أعساؿ التخميع في 

السدجج األقرى كقبة الرخخة عمى الجػانب كالشػاحي الفشية كالتدييشات الدخخفية؛ بيجؼ تحقيق كحجة 

 ( ٕ)أنػاع الدخارؼ كالفديفداء.جسالية، إضافة إلى كضائفيا اإلنذائية مسثمة في تغصية الججراف ب

ككانت معطع أعساؿ التغصية في الججاريات كالدقػؼ يتع زخخفتيا بأشكاؿ ىشجسية، كاستخجاـ   

ىحا إلى جانب الدخخفة عغ شخيق ( ٖ)الخخاـ كالفديفداء كالرجؼ كالدخارؼ ليزيف جسااًل لمَسعمع؛ 

                                                           
 .ٜٔ/ ٕ، ألنذ الجميل.؛ العميسي، اٖٛٗ/ٖ، البجاية والشيايةابغ كثيخ،  (ٔ)
 .ٗٗ بيت السقجس في عيج الساليظ،حسػدة،  (ٕ)
العسارة اإلسالمية في الحخم القجسي الذخيف مشح العرخ السسمػكي حتى األعسار الياشسي الخباعي،  (ٖ)

 .ٖ٘،السعاصخ
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أف ىحا األسمػب يديج في جساؿ البشاء مغ  كيبجك( ٔ)كتابة اآليات القخآنية بذكل جسيل كممفت لمشطخ،

 ناحية القيسة الفشية كالسدتػى التقشي.

كقاـ السمظ الشاصخ بتججيج كتحىيب قبة الرخخة الذخيفة مغ الجاخل، إضافة إلى تغصيتيا   

" أمخ كىشاؾ نز مكتػب يػثق أعساؿ اإلعسار كالتججيج: (  ٕ)ككدػتيا مغ الخارج بألػاح الخصاص

ب ىحه القبة الفػقانية ) الخارج( بخصاصيا مػالنا ضل هللا أرضو القائع بدششو كفخضو الدمصاف دمحم ابغ بتججيج كتحىي

 (ٖ)ـ(".ٖٛٔٔ -ىػٛٔٚعبج السمظ السشرػر سشة) 

كفي عيجه تع تججيج قبة السدجج األقرى باستعساؿ التحىيب كالخصاص، كاستبجؿ الخذب   

ة ػػػػػػأجػد الخامات كأفزل األدكات كأحدغ السػاد،  كفي سشالتالف بخذب ججيج، كاستخجـ في التخميع 

ـ( قاـ الدمصاف الشاصخ دمحم بكدػة كل مغ كاجيات صجري السدجج األقرى كقبة ٕٖٛٔىػ/ ٜٕٚ)

كتججيج الذبابيظ التي بالججار القبمي بسدجج قبة الرخخة كتدييشيا بالحرى ( ٗ)الرخخة بأنػاع الخخاـ؛

ـ( بفتح الذباكيغ المحيغ يقعاف عمى ٖٖٓٔىػ/ ٖٔٚكسا كقاـ في سشة )السسدكج بالدجاج السمػف. 

جيتي اليسيغ كالذساؿ مغ السحخاب في مدجج قبة الرخخة، كقاـ بعسل تجاكيف أك حشايا عسػدية قج 

تفتح فييا نػافح؛ كيشتيي في أعالىا زخارؼ معسارية مغ السقخنرات كاستخجاـ أسمػب تتابع الصبقات، 

                                                           
 .ٕٜ/ ٕ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٔ)
 .ٕٜ/ ٕ نفدو، (ٕ)
 .ٖٔٔ/ ٜ الشجػم الداىخة،ابغ تغخي بخدي،  (ٖ)
 .ٖٔٔ/ ٜ، الشجػم الداىخةي بخدي، .؛ ابغ تغخ ٕٖٔ/ ٗٔ البجاية والشياية،ابغ كثيخ،  (ٗ)
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كسا كقاـ بػضع البالط الخخامي في  (ٔ)أحجار صفخاء المػف كأخخى حسخاء داكشة. كمجاميظ أفقية مغ

 (ٕ)أرضيات صحغ مدجج الرخخة السذخفة.

 : (ٖ)البػائظ -

تع إنذاء البػائظ  حػؿ صحغ الرخخة السذخفة مغ جياتيا األربع؛ كفي فتخة الجراسة تع بشاء   

ع ػصمق عمييا اس، كىي التي ي(ٗ)عخيس بائكتيغ؛ يرعج مغ خالليا إلى صحغ الرخخة بػاسصة درج

 )السػازيغ( كىي :

 البائكة الذسالية: -ٔ

تقع في مشترف الحج الذسالي لرحغ الرخخة السذخفة، أنذأىا الدمصاف الشاصخ دمحم بغ   

ـ(، كمسا يثبت ىحا السعمع ىػ الخقيع التاريخي السشقػش عمى لػحة ٕٖٔٔىػ/ ٕٔٚقالككف في سشة )

كعسارة البائكة تتكػف مغ دعامتيغ مغ (٘)كاجيتيا الجشػبية فػؽ العسػد األكسط.رخامية مثبتو عمى 

                                                           
العسارة .؛ سامح، ٕٔٚ/ ٕ، األنذ الجميل.؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٖٖٔ/ ٗٔ، ، البجاية والشيايةابغ كثيخ (ٔ)

 .ٜٚ فشػن اإلسالم،.؛ حدغ، ٛٚ اإلسالمية في مرخ،
 .ٕٓٚ/ ٕ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،   (ٕ)
 في كالسػصػلة مدتقيع، خط عمى الستتابعة األعسجة مجسػعة ىي كالبائكةجسع بائكة،  البػائظ: (ٖ)

 عسارة في التحجيج كجو كعمى الجيشية العسارة في أساسي بذكل يدتعسل المفع كىحا الدقف، تحسل بأقػاس أعالىا
كىي تجؿ عمى صفػؼ القشاشخ التي تقع األركقة بيشيسا كتحاط عادة برحغ مكذػؼ، كتختكد عمى أعسجة  .السداجج
سصػانية أك دعامات مخبعة أك مدتصيمة السقصع، كتؤلف عادة مع سػر السدجج ركاقًا كاحجًا. كقج لجأ السعساريػف إلى أ

معجع مرصمحات رزؽ،  حسل الدقف عمييا ليتدشى ليع رفعو إلى أعمى مدتػى مسكغ كاستقباؿ أكبخ قجر مغ الشػر.
 .ٕٖ، العسارة والفشػن اإلسالمية

 .ٕٔ/ٕ الشجػم الداىخة،.؛ ابغ تغخي بخدي، ٗٔٔ/ٖ الجرر الكامشة،ابغ حجخ العدقالني،  (ٗ)
 .ٛٛ كشػز القجس،نجع، رائف،  (٘)
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ـ(، كسمسيا الحجخي يقـػ ٘,ٚالحجخ كبيشيسا عسػديغ تعمػىسا عقػد حجخية مجببة يبمغ ارتفاعيا )

 (ٔ)عمى مخحمة كاحجة كدرجاتو تدعة.

 البائكة الذسالية الذخقية:  -ٕ

ىػ/ ٕٙٚفي جيتو الذخقية، كتع بشاؤىا سشة ) تقع في الصخؼ الذسالي لرحغ الرخخة   

في الػسط، يبمػػغ ارتػػفاع األعسػػجة  ـ(، كتتكػف مغ عسػديغ مغ األشخاؼ، كعسػديغ أسصػانييغٕٖٙٔ

تتسيد عسارة ىحه القشاشخ ( ٕ)متخ( كسمسيا الحجخي يتكػف مغ مخحمتيغ كيزع إحجى عذخة درجة .ٚ)

لفتحات حادة مغ أعمى كىي أربعة أقػاس كمديشة بأسمػب معساري مسمػكي حيث تأتي أقػاس ا

  (ٖ)بالدخارؼ كالسقخنرات. 

 (ٗ)إعسار األروقة -

ـ( بإعسار بعس األركقة في السدجج ٖٚٓٔىػ/ٚٓٚأمخ الدمصاف السمظ الشاصخ في سشة )  

، كبشاء الخكاؽ السستج مغ باب (ٙ)إلى باب الشاضخ (٘)األقرى، كبشاء الخكاؽ السستج مغ باب الغػانسة

                                                           
 .ٜٙ -ٛٙ سفخ نامة،، ، ناصخخدخك (ٔ)
 (.ٕٔ.؛ انطخ لسمحق رقع )ٕٗٓ-ٖٕٓ، السفرل في تاريخ القجسالعارؼ،  (ٕ)
عقج الجسان في تاريخ .؛ العيشي، ٚٛ/ ٜ، في سيخة السمظ الشاصخ كشد الجرر وجامع الغخرابغ أيبظ الجكاداري،  (ٖ)

 .ٗٚٔ -ٓٙٔ/ٔ، بجائع الدىػر.؛ ابغ إياس، ٜٓٓٔ/ ٕٕ، أىل الدمان
جسع ركاؽ، ىي ساحة محرػرة بيغ صفيغ مغ األعسجة، أك بيغ صف أعسجة كججار بذخط أف تكػف  األروقة: (ٗ)

 .ٕ٘ٔ معجع ومرصمحات العسارة والفشػن اإلسالمية،مػازية لججار القبمة أك مستجة مغ الذساؿ إلى الجشػب، رزؽ، 
أحدغ ، السقجسي، ة الذساؿأكؿ أبػاب الدػر الغخبي لمسدجج األقرى السبارؾ مغ جيىػ   باب الغػانسة: (٘)

 .ٚٙٔ/ ٔ، التقاسيع في معخفة األقاليع
ثاني أبػاب الدػر الغخبي لمسدجج األقرى السبارؾ مغ جية الذساؿ بعج باب الغػانسة. كىػ باب  باب الشاضخ: (ٙ)

ـ، ٖٕٓٔ-ىػٓٓٙـ، كججد في عيج السمظ السعطع عيدى عاـ ٘.ٗضخع محكع البشاء. مجخمو مدتصيل، ارتفاعو 
سسو السذيػر حاليا ندبة لشاضخ الحخميغ الذخيفيغ ػ كىي كضيفة كانت في زمغ السساليظ تعصى لسغ يتػّلى اإلشخاؼ كا
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 . (ٖ)،فتع إعادة إعسار ىحه األركقة(ٕ)، كمغ باب القصانيغ إلى باب السغاربة(ٔ)الشاضخ إلى باب القصانيغ

 ةػػػشػػاؤه سػػع بشػت( ٗ)اب الدمدمةػػػػػخكاؽ السستج مغ باب السغاربة إلى بػػػػفال ع بشاء األركقة الغخبية،تك 

 -ىػٖٚٚالسستج مغ مشارة باب الدمدمة إلى قخب باب الشاضخ بشي  سشة )ـ(، كالخكاؽ ٖٖٔٔ-ىػٖٔٚ)

أما السخصط العسخاني ليحه األركقة فيتكػف مغ دعامات حجخية ضخسة تعمػىا سقػؼ مغ  ـ(.ٖٖٚٔ

كتع بشاء  (٘)العقػد كاألقبية الستقاشعة، كأرضيتو تختفع قمياًل عغ ساحة الحـخ كىي مبمصة بالحجخ،

                                                                                                                                                                             

عمى السدجج األقرى السبارؾ في القجس كالسدجج اإلبخاىيسي في الخميل ػ كبع أف ىحا الشاضخ كاف يقيع في السباني =
/ ٔاحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع،السجاكرة ليحا الباب في الفتخة السسمػكّية، فقج سسي بيحا االسع. السقجسي، 

 .ٕٗ، كشػز القجسنجع، رائف،  .؛ٖٓ/ٕ األنذ الجميل،.؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٛٙٔ
مغ أضخع أبػاب السدجج األقرى السبارؾ، يقع في مشترف سػره الغخبي تقخيبًا، بيغ بابي الحجيج  باب القصانيغ: (ٔ)

شساال كالسصيخة جشػبا، كيفزي إلى سػؽ القصانيغ السحاذي لو، كالحي يعج كاحجًا مغ أقجـ أسػاؽ القجس الباقية عمى 
 .ٖٔ/ٕ، األنذ الجميلالعميسي،  حاليا، مجيخ الجيغ

أحج أىع أبػاب  السدجج األقرى ، يقع عشج الداكية الجشػبية الغخبية لمسدجج األقرى السبارؾ بجػار  باب السغاربة: (ٕ)
احدغ السدجج األقرى، السقجسي،  -عميو الرالة كالدالـ–مرمى كحائط البخاؽ، مغ ىحا الباب دخل نبيشا دمحم 

 .ٖٙ/ٔ ،ةقجسيمة الالسختار في الحزخة األندية في الخح.؛ الشابمدي، ٖٙٔ/ٔ األقاليع،التقاسيع في معخفة 
 .ٕٕ-ٕٔ/ٔ، األنذ الجميل.؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٖٓٛ/ٕ، تتسة السخترخ في تاريخ البذخابغ الػردي، ( ٖ)
أحج أبػب السدجج األقرى ، يقع داخل أسػار البمجة القجيسة لسجيشة القجس، في الخكاؽ الغخبي  باب الدمدمة: (ٗ)

لمسدجج في الحي اإلسالمي، بيغ السجرسة األشخفية شسااًل ك السجرسة التشكدية جشػبًا، كسا كيذخؼ عمى شارع يزع 
 .ٕٗ/ٕ، الجميلاألنذ العجيج مغ السجارسة اإلسالمية في القجس . مجيخ الجيغ العميسي، 

 األنذ الجميل،.؛ مجيخ الجيغ العميسي،  ٗ٘ٔ/ٔ، مدالظ األبرار في مسالظ األنرارابغ فزل هللا العسخي،  (٘)
ٕ/ٔ٘. 
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السحيصة بالرخخة السذخفة خالؿ حكع الدمصاف الشاصخ، كىحه األركقة تستاز بجساليا  (ٔ)السراشب

 (ٕ)كقػة كضيفتيا كىي مبشية بذكل متقغ كمحكع.

 أبػاب السدجج األقرى -

 تججيج بشاء باب الغػانسة: -ٔ

أكؿ أبػاب الدػر الغخبي لمسدجج األقرى مغ جية الذساؿ، كىػ باب صغيخ ندبيا، مجخمو    

مدتصيل، كيدسى أيزا باب درج الغػانسة، كباب بشي غانع. كىحه األسساء ندبة إلى حارة الغػانسة 

 الػاصل إلييا، كالغػانسة عائمة يعتقج أنيا كصمت القجس مع صالح الجيغ األيػبي. ذكخ ابغ فزل هللا

أما شػلو فأربعة (ٖ)"ُيرعج إليو مغ الحـخ الذخيف بعذخ درج".ـ( أنو كاف: ٜٖٗٔىػ/ ٜٗٚالعسخي )ت

أذرع، كعخضو ثالثة أذرع، كقج قاـ بتججيجه كإصالحو كتخميسو الدمصاف الشاصخ دمحم، في أثشاء بشائو 

 (ٗ)ـ(.ٖٛٓٔ -ٖٚٓٔىػ/ٚٓٚالخكاؽ الغخبي لمحـخ الذخيف. كيخجح أف تججيجه كاف سشة )

يتكػف ىحا الباب مغ مجخل بديط التكػيغ متػسط الحجع قميل العخض، بالسقارنة مع بعس   

 أبػاب الحـخ الذخيف الكبيخة الحجع كالعخض، كيقػـ خارج الباب قبػ باب الغػانسة. 

                                                           
كجػانبو مشحجرة نحػ الخارج، كيتع  تصيل الذكل ذك سصح مدتػٍ دىػ بشاء مختفع عغ سصح األرض م السراشب: (ٔ)
 .ٗٚ، السرصمحات السعسارية دمحم، أميغ، السراشب مغ الصػب أك الحجخ. جيتذي
 ،السسمػكيخ ــاريخ نيابة بيت السقجس في العرـت.؛ غػانسة، ٕٕ-ٕٔ/ٔ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٕ)
ٙٚ-ٚٓ. 
 .ٓٙٔ/ٔ، رارممدالظ األبرار في مسالظ األ (ٖ)
 .ٖ٘، كشػز القجسرائف، نجع،  (ٗ)
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تذيخ بعس السرادر إلى أف ىحه السشصقة كانت تحػي مجسػعة مغ القبػر كلكشيا غيخ   

سخ القبػ إلى مجخل باب الغػانسة الحي يغصي فتحتو باب خذبي، كيؤدي مػجػدة اآلف. كيؤدي م

 (ٔ)السجخل إلى رحبة مدتصيمة الذكل، مغ الغخب إلى الذخؽ.

 تججيج بشاء باب القصانيغ: -ٕ

في مشترف سػره الغخبي، بيغ بابي  ،لغخبية مغ السدجج األقرى السبارؾيقع في الجية ا  

يجعى بيحا االسع  الحجيج شساال كالسصيخة جشػبا، كيعج ىحا الباب مغ  أضخع أبػاب السدجج األقرى،

كالحي يعج كاحجًا مغ أقجـ أسػاؽ القجس الباقية ،ندبة إلى سػؽ القصانيغ الحي يقع خارجو مباشخة

 -ىػ ٖٚٚ بغ قالككف ككاف ذلظ في سشة ). يعػد تججيجه إلى الدمصاف الشاصخ دمحمعمى حاليا

ـ( بإشخاؼ األميخ تشكد الشاصخي، كإف كاف بشاؤه أقجـ مغ ذلظ، كباب القصانيغ مغ أجسل ٖٖٙٔ

 (ٕ)أبػاب السدجج األقرى السبارؾ قاشبة، كىػ آية في اإلتقاف كالجساؿ كبياء العسارة .

محتفطة بديشتيا التي تسيدىا الكثيخ مغ كعسارة الباب عبارة عغ بػابة تعمػىا قبة ال تداؿ   

الػحجات الدخخفية السثمثة التي تدسى )السقخنرات(، كسا يتسيد بحجارتو السمػنة بثالثة ألػاف مختمفة 

 (ٖ)ـ(.ٗىي األحسخ كاألبيس كاألسػد، مجخمو مدتصيل بارتفاع )

 

 

                                                           
.؛ الجباغ، ٖٓ/ٕ األنذ الجميل،.؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٛٙٔ/ٔ، األقاليعأحدغ التقاسيع في معخفة السقجسي،  (ٔ)

 .ٕٗٙ/ٔ بالدنا فمدصيغ،
، نجع.؛ ٕٖ/ٕ، األنذ الجميل.؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٓٚٔ/ٔ أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع،السقجسي،  (ٕ)
 .ٙ٘، كشػز القجس، رائف
 .ٕٓٚ/ٔ، بالدنا فمدصيغ.؛ الجباغ، ٓٗ، السفرل في تاريخ القجسالعارؼ،   (ٖ)
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 تججيج بشاء باب السغاربة: -ٖ

في سػره الغخبي أقخب إلى جية الجشػب، يتكػف أحج أىع كأقجـ أبػاب السدجج األقرى، يقع   

مغ مجخل مقػس كعقج حجخي مجبب، كىػ مجخل صغيخ بالسقارنة مع أبػاب الحـخ األخخى. يغصي 

مغ الخذب القػيع، كيعخؼ أيزا بباب البخاؽ كباب الشبي؛ إذ يعتقج أف  (ٔ)فتحة السجخل مرخاعاف

لى السدجج األقرى ليمة اإلسخاء كالسعخاج، كسا يعتقج بعس الخسػؿ دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص( دخل مغ جيتو إ

السؤرخيغ أف الخميفة عسخ بغ الخصاب )رضي هللا عشو( دخل مغ ناحيتو إلى األقرى أيزا بعج 

 (ٕ)الفتح. كىحا الباب ىػ أقخب األبػاب السفتػحة إلى الجامع الِقْبمي.

ـ(، كدعي بيحا ٖٖٔٔىػ/ٖٔٚسشة )  أعيج بشاء باب السغاربة في عيج الدمصاف الشاصخ دمحم   

االسع ندبة إلى جامع السغاربة السجاكر لو كالػاقع داخل السدجج األقرى، ككحلظ إلى حارة السغاربة 

الػاقعة خارجو، كىي الحارة التي جاكر بيا السجاىجكف السغاربة الحيغ قجمػا لمفتح الرالحي، كأكقفيا 

 (ٖ)عمييع السمظ األفزل بغ صالح الجيغ.

 جج القمعة مد -

يقع مدجج القمعة في الداكية الجشػبية الغخبية مغ قمعة القجس التاريخية السذيػرة، كقج أنذأه   
ـ(، كسا كرد في الشقر السثبت عمى بابو كالسكتػب ٖٓٔٔىػ/ٓٔٚالدمصاف الشاصخ دمحم في سشة )

الجامع السبارؾ مػالنا الدمصاف بسم ميحرلا نمحرلا هللا. أنذاء ىحا ” بالخط الشدخي السسمػكي الجسيل، كنرو:

                                                           
يمف عميو  فإي أف لمباب ردفتيغ تفتحاف كتغمقاف بػاسصة بكخة، كالبكخة: إشار مغ الخذب أك معج عان:امرخ  (ٔ)

 .ٜ٘، معجع مرصمحات الفغ اإلسالميالخيط أك الدمظ، لمسديج يشطخ: أحسج عيدى، 
 .٘ٙ كشػز القجس، رائف،نجع،  .؛ٖٙٔ/ٔ،األمرار مدالظ األبرار في مسالظابغ فزل هللا العسخي،  (ٕ)
 .ٖٔ/ٕ األنذ الجميل،مجيخ الجيغ العميسي،  (ٖ)
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الشاصخ ناصخ الجنيا كالجيغ دمحم بغ الدمصاف السمظ السشرػر سيف الجنيا قالككف أعد هللا نرخه في تاريخ سشة 
 (ٔ)“.ـ. حدبشا هللا كنعع الػكيل ٖٓٔٔىػ/ٓٔٚ

خرز السدجج لعداكخ القمعة، إذ كانػا يرمػف فيو كيعيشػف اإلماـ كالسؤذف كيتػلػف   

متخًا مخبعًا  ٗٗٔ). بمغت مداحتو تقخيبًا شؤكنو، كتسيدت عسارة ىحا السدجج باإلتقاف كالفخامة

ـ(، كيتكػف مغ بيت لمرالة يػصل إلية عبخ مجخل شخقي ٙكارتفاعو مغ الجاخل ) (،²(ـٛٔ×ٛ)

صغيخ الحجع ندبيًا كمدقػؼ مقػس، كفيو محخاب مدخخؼ يتكػف مغ حشية حجخية متػجة بصاقية 

 (ٕ)ا عقج تختكد أرجمو عمى عسػديغ قائسيغ عمى جانبي السحخاب.يتقجمي

 السدجج اإلبخاىيسي: تعسيخات -

كاف مغ أىع اإلصالحات التي قاـ بيا الدمصاف الشاصخ دمحم في السدجج اإلبخاىيسي، أنو ججد   

التي عمى الخخاـ عمى قبخي إسحاؽ كزكجتو، كبشى دكة السؤذنيغ السقابمة لسشبخ السدجج كأقاـ القبة 

، كىي كالتالي:  (ٖ)باب الغار.  كقج تبيغ لشا ذلظ مغ خالؿ الخقـػ التي كججت في الحـخ

 

 

 
                                                           

ألنذ .؛ مجيخ الجيغ العميسي، اٚٛ/ٜ كشد الجرر وجامع الغخر في سيخة السمظ الشاصخ،ابغ أيبظ الجكاداري،  (ٔ)
 .ٗ٘/ٕ، الجميل
الدمصاف العثساني دمحم الخابع في سشة ـ(كججدت في زمغ ٖٔ٘ٔىػ/ٖٜٛكلمسدجج مئحنة بشيت سشة ) (ٕ)
ـ(.كىي تتكػف مغ ثالث شبقات حجخية ؛أكليا عبارة عغ قاعجة مخبعة الذكل، كثانييا كثالثيا ٗ٘ٙٔىػ/٘ٙٓٔ)

، كشػز القجسرائف،  نجع، .؛ٗٚٔ/ٔ، مدالظ األبرار في مسالظ األمرار. ابغ فزل هللا العسخي، أسصػانيا الذكل
ٛٙ. 
 .ٔٚ-ٔٙ/ٔ األنذ الجميل،مجيخ الجيغ العميسي،  (ٖ)
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 نقر مذيج قبخ إسحاق عميو الدالم:" 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 كبذخنا بإسحاؽ

 نبياً مغ الرالحيغ

 ىحا ضخيح نبي هللا،

 إسحق ابغ سيجنا الخميل،

 عميو الرالة كالدالـ،

 ُججد في أياـ مػالنا الدمصاف السمظ الشاصخ، باإلشارة 

 ، كافل السسالظ الذخيفة،(ٔ)العالية الديفية

 (ٕ)بالذاـ السحخكسة".

 :ونقر عمى مذيج ليقة زوجة إسحاق

 " بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 إنسا يخيج هللا ليحىب عشكع

 الخجذ أىل البيت

 كيصيخكع تصييخا . ىحا الزخيح

 ربقة زكجة إسحق ابغ الخميل، صمػات هللا عمييسا، ُجّجد 

 (ٖ)في أياـ مػالنا الدمصاف السمظ الشاصخ، أعده هللا كأنراره".

                                                           
ـ(، كالديفية جاءت مغ الديف، كىي صيغة ٜٖٖٔىػ/ ٓٗٚ: إشارة إلى سيف الجيغ تشكد نائب الذاـ )ت الديفية (ٔ)

لمتعطيع أك السبالغة في مكانة اصحاب ىحا المقب بيغ كبار االمخاء السساليظ، لمسديج يشطخ: ابغ فزل هللا العسخي، 
 .ٕٓٔ، ف بالسرصمح الذخيفالتعخي
 .ٕٖ٘-ٖٔٗ، رقػم السدجج اإلبخاىيسي، عسخك، يػنذ (ٕ)
 .ٖٗٙ-ٖٚ٘،  رقػم السدجج اإلبخاىيسي عسخك، يػنذ، (ٖ)
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 ونقر عمى رخام السدجج :

" أمخ بإنذاء ىحا الخخاـ السبارؾ، في أياـ مػالنا الدمصاف السمظ الشاصخ، ناصخ الجنيا كالجيغ، دمحم بغ قالككف، 
باإلشارة العالية ألميخنا الديفية، تشكد الشاصخي، كافل السسالظ الذخيفة الذامية، أثابو هللا الجشة، في شيػر سشة اثشيغ 

 (ٔ)كثالثيغ كسبعساية". 

 الغار الذخيف: و نقر عمى قبة

" الميع يا عالع بسا يكػف، أيج بشرخؾ مػالنا الدمصاف دمحم بغ قالككف. أمخ بإنذاء ىحه القبة السباركة في أياـ مػالنا 
 (ٕ)الدمصاف السمظ الشاصخ، ناصخ الجنيا كالجيغ، دمحم بغ قالككف الرالحي، عد نرخه".

 و نقر عمى حجخة مذيج قبخ يعقػب عميو الدالم:

" ججد ىحا الصخاز في أياـ مػالنا الدمصاف السمظ الشاصخ ، ناصخ الجنيا كالجيغ، دمحم ابغ الدمصاف الذييج السمظ 
 (ٖ)السشرػر، سيف الجنيا كالجيغ، عد نرخه، في سشة سبع كسبعساية".

 ونقر عمى باب مذيج يػسف )عميو الدالم( :

 يػسف، ملسو هيلع هللا ىلص، بعجما ُسّج كىُجخ، أياـ رعاية كمشحة السقخ الكخيع " بسم ميحرلا نمحرلا هللا، أمخ بفتح باب سيجي نبي هللا
العالي الدامي، محل الحـد نائب الدمصشة السعطسة، كناضخ الحخميغ الذخيفيغ عد نرخه، في تاريخ عاشخ مغ ربيع 

 (ٗ)اآلخخ، سشة اثشيغ كسبعساية".

 تججيج الجامع األبيس -

تع بشاؤه عمى يج سميساف بغ عبج السمظ، عشجما كاف كاليًا عمى الخممة؛ ثع أتسو أثشاء خالفتو.    

ككصفو عجد مغ السؤرخيغ بأنو كاف يقع كسط الخممة، كأنو كاف مغ عجائب الجنيا في الييئة كالعمػ.  

كالباب التابعيغ  ججده صالح الجيغ عشجما استخد الخممة، كعشجما افتتح الطاىخ بيبخس يافا عسخ القبة

                                                           
 .ٖٗٙ نقػش مغ نابمذ والخميل،.؛ العدمي، ٖٚٙ، قػم السدجج اإلبخاىيسييػنذ، رعسخك،  (ٔ)
 .ٖٗٙ، نقػش مغ نابمذ والخميلمي، دالع (ٕ)
 .ٜٖٗ رقػم السدجج اإلبخاىيسي، يػنذ، عسخك،  (ٖ)
 .ٙٚٗ رقػم السدجج اإلبخاىيسي،يػنذ، عسخك، .؛ ٕٔٚ/ٕ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٗ)
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لمسحخاب، كعسخ السشارة القجيسة التي ُأزيمت؛ كبشى مكانيا الدمصاف الشاصخ دمحم مشارة عطيسة سشة 

 (ٔ)ـ(.ٖٛٔٔىػ/ ٛٔٚ)

( قشصخة؛ كفي الػسط ٖٔ(  قشصخة مغ الجانبيغ؛ في كل جانب )ٕٙكاف الجامع مبشيًا عمى )  

ؤلف القشصخة الدابعة في كسط السدجج، كلو ( أسصػانة مبشية بالحجخ، كمكاف محخابو الزخع ئٖ)

، كالسأذنة (ٕ)مئحنة بشاىا الدمصاف الشاصخ دمحم عمى أنقاض مئحنة بيبخس؛ كىي مبشية بالحجخ الشحيت

 ٕ٘ٔـ(؛ كيرعج إلييا بدمع مغ )ٙ,ٕ٘مخبعة الذكل ذات خسدة شػابق؛ شػليا مغ قاعجتيا )

 (ٖ)الشبي صالح )عميو الدالـ( كعميو قبة.درجة(، كيقع في الجانب الذسالي مغ الرحغ مقاـ 

 الحسامات -ٕ

 حسام الجرج -

يقع حساـ الجرج في مجيشة نابمذ، خمف السدجج الكبيخ مغ جية الجشػب، كيػصل إليو   

بػاسصة زقاؽ شػيمة، كىػ حساـ كبيخ الحجع. كيبجك إف الحساـ قج أقيع عمى أنقاض بشاء قجيع لعمو 

اإلسالمية، كعسارة الحساـ ذات شخاز مسمػكي، حيث يػجج فيو قبػ كاف يعػد إلى ما قبل الفتخة 

متقاشع يغصي غخفة االستقباؿ الكبيخة الحجع، كسا يػجج فيو بعس السجاخل الرغيخة السعقػدة في 

 (ٗ)قدع االستحساـ.

                                                           
 .ٖٛ، زبجة كذف السسالظ وبيان الصخق والسدالظابغ شاىيغ الطاىخي،  (ٔ)
: ىػ نػع مغ الحجخ الجيخي السيحب، استعسل في بشاء معطع العسائخ السسمػكية ذات الذأف، كىػ الحجخ الشحيت (ٕ)

 معجع مرصمحات العسارة والفشػن اإلسالمية،عمى ىيئة مجاميظ بيزاء كحسخاء؛ أك بيزاء كصفخاء بالتبادؿ. رزؽ، 
ٖٛ. 
 .ٓٗ زبجة كذف السسالظ وبيان الصخق والسدالظ،ابغ شاىيغ الطاىخي،  (ٖ)
 .ٗٙٔ، نابمذ في العرخ السسمػكي.؛العدة، رئيدة، ٜٛ الحسامات العامة في مجيشة نابمذ،ابػ صالح،  (ٗ)
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كيػجج عمى جانبي الدقاؽ السؤدي إلى الحساـ نقذاف حجخياف كبيخاف، أمكغ قخاءة بعس   

" الجنيا كالجيغ ... ذلظ ألف الكتابة السػجػدة عمييسا أصابيا التمف. أما الكتابة فيي:  األسصخ فييسا،

فالشقذاف يعػداف إلى الدمصاف دمحم بغ قالككف كأف تاريخ البشاء كاف سشة  كالدمصاف دمحم ... سشة سبعسائة".

 (ٔ)ـ(.ٖٓٓٔىػ/ ٓٓٚ)

 العسارة في عيج الشاصخ دمحم بغ قالوون::  ثالثاً 

 السداجج أواًل:

 وتججيجىامآذن السدجج األقرى إعسار  -ٔ

 مئحنة باب الدمدمة -

تقع ىحه السئحنة غخبي الحـخ عمى بعج بزعة أمتار مغ باب الدمدمة، أنذأىا األميخ سيف   

كأشمق عمييا " مشارة ( ٕ)ـ( في عيج الشاصخ دمحم بغ قالككف،ٜٕٖٔىػ/ ٖٓٚالجيغ تشكد سشة )

 (ٖ).الذخعيةالسحكسة" كاكتدبت ىحا االسع ألنيا قخيبة مغ السحكسة 

مى قاعجة كبشيت السئحنة مخبعة مغ الحجخ عمى غخار معطع السآذف السسمػكية، حيث تقػـ ع  

فػقيا الصابق األكؿ مخبعًا فيو أربع فتحات إلدخاؿ الزػء كاليػاء، كجاء  يمخبعة مختفعة قميال، بش

                                                           
 .ٜٔ نابمذ ونػاحييا،.؛ البخيت، ٜٓ، الحسامات العامة في مجيشة نابمذابػ صالح،  (ٔ)
 .ٕٚ/ ٕ األنذ الجميل،مجيخ الجيغ العميسي،  (ٕ)
 .ٜٕٚ/ ٔواإلسالمية في بيت السقجس،  مغ أثارنا العخبيةيػسف، حسج أحسج،  (ٖ)
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تعمػه مقخنرات، كفػقو شخفة حجخية مخبعة الذكل كتختكد عمى  -أيزًا  -الصابق الثاني مخبعًا 

 (ٔ)كػابل حجخية، كفي كسصيا شاقة السئحنة. 

 كسا كدؿ نقر حجخي مثبت عمى السئحنة جاء فيو :  

 ( ٕ)كسبعسائة". " أمخ بعسارة ىحه السشارة السباركة في أياـ مػالنا الدمصاف السمظ الشاصخ في سشة ثالثيغ

 مدجج الجاولي الخميل: -6

يقع مدجج الجاكلي بالقخب مغ الحائط الذسالي الذخقي لمسدجج اإلبخاىيسي، كقاـ ببشاء ىحا   
ـ(، ٕٖٓٔىػ/ٕٓٚـ(، كتع االنتياء مغ عسارتو سشة ) ٖٛٔٔىػ/ٚٔٚسشة ) (ٖ)السدجج األميخ سشجخ

:" كقج كجج نقر عمى أحج ججراف السدجج يجؿ عمى أف سشجخ قاـ ببشاء السدجج مغ مالو الخاص 
أنذئ في أياـ الدمصاف السمظ الشاصخ، ناصخ الجنيا كالجيغ... سشجخ بغ عبج هللا الشاصخي، مغ مالو رحسو هللا لع يشفق 

، كتب بتاريخ ريع اآلخخ، سشة عذخيغ كسبعساية لميجخة".ع  (ٗ)ميو شيء مغ الحـخ

:" ... عمى الشبي يا أييا الحيغ آمشػ صمػا عميو كسمسػا تدميسا، أنذأ ىحا السدجج... جاء فيو  كنقر آخخ  
غة في سمخ اآلخخ الذييج السمظ السشرػر، سيف الجنيا كالجيغ ... في ربيع اآلخخ، سشة ثساني عذخ كسبعساية، فخا 
 (٘)سشة عذخيغ كسبعساية، كالجسيع قصع في جبل مغ عشج الذبابيظ، إلى آخخه، كنبار سقفو".

                                                           
سجل ، والبحػث اإلسالمية في بيت السقجستقاريخ قدع اآلثار اإلسالمية السػثقة في مؤسدة إحياء التخاث  (ٔ)
ٖٔٙ ،٘ٙ. 
 .ٙٔٔ/ٕ، لدمػكالسقخيدي، ا (ٕ)
ـ( ٕ٘٘ٔىػ/ٖ٘ٙنائب غدة في عرخ الدمصاف دمحم بغ قالككف، كلج سشة ) ىػ االميخ ابػ سعيج سشجخ الجاولي : (ٖ)

الجرر .؛ ابغ حجخ العدقالني، ٕٜٕ/٘ٔ الػافي بالػفيات،ـ( . ابغ أيبظ الرفجي، ٖٗٗٔىػ/ ٘ٗٚكتػفي سشة )
 .ٗٚ/ٙ السشيل الرافي،.؛ ابغ تغخي بخدي، ٖٚٔ/ ٕ الكامشة،

.؛ العدمي، ٖ٘ٗ-ٚٗٗ، رقػم السدجج اإلبخاىيسيعسخك، يػنذ،  .؛ٕٙ/ٔ األنذ الجميل،مجيخ الجيغ العميسي،  (ٗ)
 .ٖ٘ٙ نقػش مغ نابمذ والخميل،

.؛ الصل، عثساف، ٕٙٗ رقػم السدجج اإلبخاىيسي، يػنذ، عسخك،.؛ٕٙ/ٔ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (٘)
 .ٜٕٛاألميخ سشجخ بغ عبج هللا الجاولي ومشجداتو العسخانية في فمدصيغ، 
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:" ُعسمت األبػاب كالذبابيظ ، في أياـ مػالنا الدمصاف كثبت نقر آخخ عمى شبابيظ ىحا السدجج ذكخ فيو
 (ٔ)الشاصخي."السمظ الشاصخ... السمظ السشرػر قالككف ... سشجخ بغ عبج هللا 

رض عمى إـ( أف بشاء ىحا السدجج تع في قصعة ٜٗٗٔىػ/ ٘ٗٛكذكخ السقخيدي ) ت   
" كبطاىخ الدػر ـ( مدجج الجاكلي بقػلو: ٕٕ٘ٔىػ/ ٕٜٛككصف مجيخ الجيغ العميسي )ت ( ٕ)جبل،

في الجبل، كبشى الدقف  الدمساني مغ جية الذخؽ مدجج في غاية الحدغ...، كىػ مغ العجائب، قصعة الجاكلي
عميو، كالقبة، ىػ مختفع عمى اثشتي عذخ سارية نائسة في كسصو، كفخش أرض السدجج، كحيصانو، كسػاريو بالخخاـ، 
كعسل شبابيظ ججيج عمى آخخه مغ جية الغخب، كىحا السدجج شػلو مغ القبمة بذاـ ثالثة كأربعػف ذراعاً، كعخضو 

  (ٖ) شخقاً بغخب خسدة كعذخكف ذراعاً".

يتألف السدجج مغ مجخل رئيذ عبارة عغ سمع حجخي مغ الجية الذسالية الغخبية، شػؿ ىحا   

درجة كىػ مالصق لبشاء  ٖٓ(متخًا، كعجد درجاتو حػالي ٘ٚ.ٕالدمع حػالي عذخيغ متخًا، كعخضو )

كعمى جػانبو حجارة ممػنة باألبيس كاألحسخ، أما الباب الخئيدي فيعمػه قػس مغ الحجارة   (ٗ).السدجج

 (٘)( كسادة.ٖٔعمى شكل كسائج حجخية عجدىا )

كبعج اجتياز السجخل ىشاؾ قاعجة مخبعة تقخيبًا ما بيغ السجخل كالسدجج تبمغ مداحتيا   

سع(، ربسا ٓٗة مغمقة بعسق حػالي )كيطيخ في سقف ىحه القاعة الرغيخة فتحة مخبع (ٙ)(،ٕـٓ٘)

كيذتخؾ الجاكلي مع السدجج اإلبخاىيسي بسسخ مدقػؼ  (ٚ)استخجمت لمتيػية أك أنيا مغمقة أصاًل، 

                                                           
 .ٕٚٗ، رقػم السدجج اإلبخاىيسي يػنذ، ،عسخك(ٔ)
 .ٕٕٓ، معاىج العمع.؛ العدمي، ٕٔٔ/ٙ، خصط الذام.؛ كخد عمي، ٕٗ/ٕ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،   (ٕ)
 .ٕٙ/ٔ األنذ الجميل، (ٖ)
رقػم السدجج اإلبخاىيسي، ، ، يػنذ.؛ عسخك٘ٓٙ الحزخة األندية في الخحمة القجسية،عبج الغشي الشابمدي،  (ٗ)
ٗ٘ٗ. 
 .ٖٙٗ، رقػم السدجج اإلبخاىيسي يػنذ، عسخك،(٘)
تقخيخ عغ مداحات السرميات والسقامات في الحخم  السكتب السعساري اليشجسي، لجشة إعسار الخميل، (ٙ)

 .ٔ،اإلبخاىيسي
 . ٘ٙٗ، رقػم السدجج اإلبخاىيسي عسخك، يػنذ، (ٚ)
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كيبمغ شػؿ ( ٔ)يقػد إلى كال البشاءيغ، كال يسكغ تسيد ججرانو حيث يذتخؾ كالىسا بالججار الذخقي،

 (ٕ)ـ(.٘ٚ,ٗـ( كعخضو )ٖٓالسسخ )

كفخشت أرض السدجج كحيصانو كسػاريو بالخخاـ التي ( ٖ)(،ٕـٙٚٗالسرمى )تبمغ مداحة   

كلمسدجج محخاب جسيل نحت  (ٗ)(،ٕـٕ٘,ٕامتازت بألػانيا البيزاء كالدػداء كالحسخاء بارتفاع )

كيختكد السحخاب عمى عسػديغ مسمػكيغ كشاقية السحخاب  (٘)بالرخخ، ككدي تجػيفو بالخخاـ السمػف،

فة السيسية حيث أحخؼ السيع الستجاخمة مع بعزيا البعس بألػاف مختمفة السحخاب قػس يتخمميا الدخخ 

 (ٙ)كالسعخكفة في البشاء السسمػكي.

كزاد األميخ سشجخ عمى السدجج بشاء ركاؽ بجانبو مغ مالو الخاص،  خرز ىحا الخكاؽ   
لخكاؽ سشة ) لتػزيع الصعاـ عمى الفقخاء كالسجاكريغ كالدكار، ابتغاء مخضاة هللا تعالى، بشي ىحا ا

:" بسم ميحرلا نمحرلا هللا، أنذأ ىحا الخكاؽ ـ(، كسا جاء في نقر عمى ججار ىحا الخكاؽٕٖٓٔىػ/ٕٓٚ
السبارؾ بخسع تفخقة الصعاـ فيو، الفقيخ إلى هللا تعالى سشجخ بغ عبج هللا الشاصخي مغ مالو الخاص لع يكغ صخؼ 

                                                           
 .ٖٚ، القجيسةالخميل مجسػعة باحثيغ،  (ٔ)
، ، تقخيخ عغ مداحات السرميات والسقامات في الحخم اإلبخاىيسيالسكتب السعساري اليشجسي، لجشة إعسار الخميل (ٕ)
 .ٓٚٗ، رقػم السدجج اإلبخاىيسيعسخك، يػنذ، .؛ ٔ
تقخيخ عغ مداحات السرميات والسقامات في الحخم السكتب السعساري اليشجسي، لجشة إعسار الخميل،  (ٖ)

 .ٔبخاىيسي،اإل
 .ٕٙ/ٔ األنذ الجميل،مجيخ الجيغ العميسي،  (ٗ)
 .ٖٗ تقخيخ عغ إصالح وإعسار الحخم اإلبخاىيسي،السكتب السعساري اليشجسي، لجشة إعسار الخميل،  (٘)
 .ٕٚٗ، رقػم السدجج اإلبخاىيسي يػنذ، عسخك،  (ٙ)
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، ابتغاء مخضاة هللا تعالى كتب بتا كىحا الخكاؽ تع (ٔ)ريخ جسادي األكؿ سشة عذخيغ كسبعساية".عميو مغ ماؿ الحـخ
 (ٕ)بشائو إلكخاـ الزيػؼ كالدائخيغ لمسدجج اإلبخاىيسي.

 مدجج الجاولي في غدة: -4

زادت صالحياتو لتزع مشاشق القجس كبمج الخميل أف تػلى سشجخ الجاكلي نيابة غدة بعج   
كفي ذلظ قاؿ ابغ  (ٖ) لالىتساـ بالعسائخ كالبشاء.كنابمذ كقاقػف كالمج كالخممة إلى سمصتو؛ مسا دفعو 

" كىػ الحي مجف غدة كمرخىا كبشى بيا البيسارستاف، ككقف عميو عغ :ـ( ٜٖٗٔىػ/ ٗٙٚ الرفجي)تأيبظ 
السمظ الشاصخ أكقافًا جميمة ... كعسخ بغدة السيجاف كالقرخ، كبشى الخاف بقخية الكتيبة، كبشى القشاشخ بغابة أرسػؼ، 

:" فعسخ بيا قرخا  ـ(ٛٗٗٔىػ/ ٕ٘ٛ حجخ العدقالني)ت. كقاؿ ابغ (ٗ)ضخيفة متقشة محكسة" ككل عسائخه

. (٘) لمشيابة كىػ أكؿ مغ مجنيا لبشائو بيا القرخ كالجامع كالحساـ كالسجرسة لمذافعية كخاف الدبيل كالسخستاف كالسيجاف"
" ـ( عغ مجيشة غدة في فتخة حكع الدمصاف الشاصخ كيقػؿ: ٔٗٗٔىػ/ ٘ٗٛ. كيحكخ السقخيدي )ت (٘)

حتى أف مجيشة غدى ىػ الحي مرخىا كجعميا عمى ىحه الييئة، ككانت قبل كآحاد قخى البالد الذامية، كجعل بيا 
فكثيخ مغ قخى الذاـ كحمب كالداحل نائباً، كسسي بسمظ األمخاء، كلع تكغ قبل ذلظ إال ضيعة مغ ضياع الخممة كمثميا 

 (ٙ) يصػؿ الذخح في ذكخ ذلظ".

" ثع سخنا حتى كصمشا مجيشة ـ( مدجج الجاكلي بقػلو: ٖٚٚٔىػ/ ٜٚٚككصف ابغ بصػشة )   
، كىػ أنيق غدة...  ككاف بيا مدجج جامع حدغ، كالسدجج الحي تقاـ اآلف بو الجسعة فييا بشاه األميخ السعطع الجاكلي

 (ٚ)البشاء، محكع الرشعة، كمشبخه مغ الخخاـ األبيس".

                                                           
األميخ سشجخ بغ عبج هللا الجاولي ومشجداتو .، الصل، عثساف ، ٕٛٗ، رقػم السدجج اإلبخاىيسي يػنذ، عسخك،( ٔ)

 .ٕٓٔ، العسخانية في فمدصيغ
األميخ .؛ الصل، عثساف، ٖٔ-ٖٓ نياية األرب في فشػن األدب،.؛ الشػيخي، ٙٛ سفخ نامة، ناصخ، ،خدخك (ٕ)

 .ٖٚٓسشجخ بغ عبج هللا الجاولي ومشجداتو العسخانية في فمدصيغ، 
 .٘ٚ/ٙ، السشيل الرافيابغ تغخي بخدي،  (ٖ)
 .ٕٚ٘/ٖ الخصط،.؛ لمسديج يشطخ: السقخيدي، ٖٜٕ/٘ٔ، الػافي بالػفيات (ٗ)
 .ٕٚ٘/ٖ، الخصط.؛ لمسديج يشطخ: السقخيدي، ٔٚٔ-ٓٚٔ/ٕ، الجرر الكامشة (٘)
 .ٖٚٔ-ٖٙٔ/ٖ، الدمػك  (ٙ)
 .ٗ٘، رحمة ابغ بصػشة  (ٚ)
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 تػسيعات السدجج العسخي في غدة:  -4

بتػسيع السدجج العسخي الكبيخ في مجيشة غدة، بإضافة مشارة لو، كقاـ  قاـ سشجخ الجاكلي  
بإصالحات كبيخة كتػسعة في فشائو، شسمت صيخيج كبيخ لجسع مياه الذتاء لمذخب كالػضػء، كبشى 
صيخيجا آخخا لجسع الساء عشج امتالء الريخيج األكؿ، كميزأة عشج باب البيت الذخقي مترمة 

جر اإليػانات الذخقية، ككجج نقر بإحجى أسصػانات السدجج في الجية بالسارستاف، كمحخاب في ص
" عسخ ىحه األفشا كالسشارة بالجامع السعسػر، بغدة في أياـ مػالنا الدمصاف ابغ الدمصاف الذسالية مكتػب عميو: 

سشجخ الجاكلي، نائب السمظ العادؿ ابغ السمظ السشرػر قالككف، خمج هللا سمصانو بإدارة العبج الفقيخ إلى هللا تعالى 
ـ(، بشى برحشو صيخيج كبيخ لجسع ماء الذتاء لمذخب ٕٖٓٔىػ/ٕٓٚالدمصشة بسجيشة غدة كتع في شيخ شعباف سشة )

كالػضػء عشج الحاجة، كصيخيج آخخ بسجخاة يسخ الساء فييا إليو عشج امتالء األكؿ، كميزأة عشج باب البيت الذخقي 
جر اإليػانات ػػػػػػداقية السقابمة لو مغ الجية القبمي، كبشى محخاب في صمترمة بالسارستاف ، كماؤىا مغ بئخ ال

 (ٔ)ذخقية، ...".ػػػال

 السجارس  ثانيًا:

 السجرسة التشكدية: -7

تقع السجرسة التشكدية جشػبي شخيق باب الدمدمة في الجية الغخبية مغ السدجج األقرى   

الستػفي سشة )  الجيغ تشكد بغ عبج هللا الشاصخي كندبت السجرسة إلى مشذئيا األميخ سيف (ٕ)السبارؾ،

كحساميغ بالقجس،  ـ (، كقاـ بتعسيخ رباشإٖٛٔىػ/ٜٕٚـ (، ككاف قج أنذأىا سشة )ٖٓٗٔىػ/ٔٗٚ

                                                           
 .ٜٓٔ/ٕ إتحاف األعدة،الصباع، (ٔ)
ك شػكت،  حجة،.؛ ٔٔٙ/ٕالقدع العاـ،  السػسػعة الفمدصيشية،.؛ ٖ٘/ٕ الجميل،األنذ مجيخ الجيغ العميسي،  (ٕ)

 .ٖٛٔٔ حجة وقف األميخ سيف الجيغ تشكد، عثساف، الصل،
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، كججد الكثيخ مغ الدكايا كالخبط في القجس، كقج تسيد (ٔ)كساؽ الساء إلى السدجج مغ عيغ العخكب

 (ٕ)خية كالعسخانية؛ ألنو كاف ميتع بالعمع كيعطع أىل العمع.عيج تشكد بأنو عيج الشيزة العمسية كالفك

كاف لمسجرسة باباف، أحجىسا يصل عمى ساحة السدجج األقرى، كالثاني شسالي خارج   
كلمسجرسة مجسع مترل باألركقة (ٖ)السدجج، كالجية الغخبية لمسجرسة تصل عمى السباني السجاكرة إلييا.

" بسم ميحرلا نمحرلا هللا، أنذأ ككتب في نقر عمى كاجية الباب الذسالي لمسجرسة :  (ٗ)الغخبية بالسدجج
ىحا السكاف السبارؾ، راجيا ثػاب هللا كعفػه السقخ الكخيع تشكد السمكي الشاصخي، عفا هللا عشو كأثابو، كذلظ في شيػر 

 (٘)سشة تدع كعذخكف كسبعسائو".

"...  البيت كنقر عمى حائط بابيا :  (ٙ)صًا بياكسا كأنذأ تشكد داخل السجرسة مدججًا خا  
الحخاـ أكؿ مدجج كضع عمى كجو األرض... كأجخى لبانية جديل الثشاء كالثػاب الػافخ، لقػلو تعالى: إنسا يعسخ 

 (ٚ)مداجج هللا مغ آمغ باهلل كاليـػ اآلخخ، اختار لعسارة بيػتو مغ رضي فعمو كقػلو، كأشاؿ بالدعج كالبحؿ ...".

أكقافًا كثيخة لتغصي كتدج حاجات السجرسة، كنفقاتيا  أكقف تشكد عمى ىحه السجرسة كسا  
" كتسيدت ىحه السجرسة بصخازىا السعساري، فممسجرسة باب بسرخاعيغ صشع ( ٛ).اإلدارية كاألكاديسية كالسعسارية 

كاألصفخ، كنقر فيو  األبيس كاألسػد مغ خذب الجػز، كفيو صفائح نحاس أصفخ، كعُقجت بػابتو بالحجخ الشحيت

                                                           
كتعخؼ بقشاة الدبيل، كقج بشيت مغ خالؿ الجباؿ كالرخػر، لتجمب مياه ىحه العيغ إلى مجيشة  قشاة العخوب: (ٔ)

إلى الذساؿ الذخقي مغ قخية بيت أمخ في الخميل. مجيخ الجيغ العميسي،  (، كالعخكب تقعٕٖٚٔىػ/ٕٛٚالقجس سشة )
 .ٕٜ/ٕ األنذ الجميل،

 .ٙ٘/ٕ، الجرر الكامشة.؛  ابغ حجخ العدقالني، ٕٙٔ/ٔ، مدالظ األبرارابغ فزل هللا العسخي،  (ٕ)
 .ٖ٘/ٕ األنذ الجميل،مجيخ الجيغ العميسي،   (ٖ)
 عثساف، كالصل، ، شػكت،.؛ حجةٕٔٚ/ٜ، بالدنا فمدصيغ.؛ الجباغ، ٖ٘/ٕ الجميل،األنذ مجيخ الجيغ العميسي،  (ٗ)

 .ٜٖٔٔ حجة وقف األميخ سيف الجيغ تشكد،
 .ٕٔٚ/ٜ بالدنا فمدصيغ،.؛ الجباغ، ٔٔٙ/ٕ، القدع الثاني، السػسػعة الفمدصيشية مجسػعة باحثيغ، (٘)
 .ٖٙ/ٕ األنذ الجميل،يغ العميسي، .؛ مجيخ الجٕٙ-٘٘/ٕ، الجرر الكامشةابغ حجخ العدقالني،  (ٙ)
 .ٛٙ، معاىج العمع في بيت السقجسمي، العد (ٚ)
 .ٖٕ/ٕٕ٘، القجس، سجل شخعي (ٛ)
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 (ٔ)اسع الػاقف. كلمسجرسة أربعة أكاكيغ معقػدة بالكمذ كالحجخ، في كل إيػاف  شباؾ حجيج مصل عمى حارة السغاربة،
 (ٕ)كلإليػاف الذخقي لمسجرسة شباكاف حجيج مصالف عمى السدجج األقرى، كلكل شباؾ أيزًا باب مخصع بالعاج

متخا( ، أي  ٕ٘متخا(، كمغ الذخؽ إلى الغخب ) ٕٛالذساؿ إلى الجشػب )، يبمغ شػؿ السجرسة مغ ( ٖ)كاألبشػس
 (ٗ)."  (ٕـٓٓٚمداحتو الكمية )

بشيت السجرسة التشكدية مغ شابقيغ، كزيشت ججرانيا بالخخاـ السمػف، كرصفت أرضيا  بالخخاـ   

، كيتع الػصػؿ إلييا عبخ مجخل جسيل الذكل، كتقػـ أعسجة حجخية (٘)، كليا عخاقية-أيزاً  –السمػف 

عمى كل جانب مغ جانبيو، كتعمػ فتحة السجخل مجسػعة مغ األقػاس الحجخية كفػقيا رقيع تاريخي 

مشقػش عميو يبيغ اسع الباني كسشة البشاء، كتػجج فػقو مجسػعة حجخية معذقة بالسقخنرات الجسيمة 

 (ٙ)محارة حجخية تسثل أشعة الذسذ مشح شخكقيا. التكػيغ، كتختكد فػقيا 

                                                           
حجة وقف األميخ سيف  عثساف، كالصل، ، شػكت،.؛ حجةٕ٘-٘ٗ/ٕ األنذ الجميل،مجيخ الجيغ العميسي،  (ٔ)

 .ٜٖٔٔ الجيغ تشكد،
أنياب الفيل، ككانت مرخ تدتػرد العاج مغ اليشج كالدػداف، ككاف يدتخجـ برفة خاصة في تصعيع  العاج: (ٕ)

داجج كالسجارس كاألضخحة في األبػاب ككرؽ الشػافح سالخذب، ككانت التحف الخذبية السصعسة بالعاج تتسثل في ال
حجة وقف األميخ  عثساف، ك الصل، ت،، شػك.؛ حجةٜٚ السرصمحات السعسارية،كالكخاسي، لمسديج أنطخ: دمحم أميغ، 

 .ٓٗٔٔ سيف الجيغ تشكد،
كىػ نػع مغ أنػاع الخذب السدتػر مغ اليشج، كاستخجـ في العسارة السسمػكية في التصعيع، كبخاصة في  األبشػس: (ٖ)

 .ٔٗ، السرصمحات السعساريةمشابخ السداجج كاألبػاب ككرؽ الذبابيظ، لمسديج أنطخ، دمحم أميغ، 
 حجة، .؛ٕٕٔ-ٕٔٔ معاىج العمع في بيت السقجس،مي، .؛ العدٛٚٔ/ٕ األنذ الجميل،الجيغ العميسي، مجيخ  (ٗ)

 .ٓٙٔٔ، حجة وقف األميخ سيف الجيغ تشكد عثساف، الصل، ك ،شػكت
ىي عخكؽ مغ الخذب تخكب عمى أعمى كسط الجكر، قاعة عمى شكل مثسغ يدقف عمييا، مع جعل  العخاقية: (٘)

كسط السثسغ مختفع عغ باقي جػانب الدقف، كذلظ بػاسصة شقق كبيا فتحات لمزػء كالتيػية، دمحم أميغ، 
 .ٔٛ-ٓٛ السرصمحات السعسارية،

 .ٚٔٔ/ٙ، صط الذامخ، عمي .؛ كخدٚ٘/ٕ الجرر الكامشة،العدقالني،  ابغ حجخ  (ٙ)
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كمجخل السجرسة يؤدي إلى مسخ يػصل مشو إلى الصابق األكؿ، يػجج فيو صحغ مكذػؼ   

كشيارة تذتسل عمى خسدة بيػت مبشية بالحجارة (ٔ)كبخكة مثسشة يػضع فييا ماء، كلمسجرسة مصبخ ،

لمسجرسة، كأما الصابق الثاني فيتع الػصػؿ الشحيت كالكمذ، كفي السجرسة قاعة كانت تدتعسل مكتبة 

 (ٕ)اليو عبخ سمع حجخي شخقي يزع عجدًا مغ الغخؼ لدكشى السجرسيغ كشالبي العمع.

 السجرسة الػجييية : -6

كقج كصفيا بعس السؤرخيغ  (ٖ)تقع ىحه السجرسة عشج باب الغػانسة غخبي السدجج األقرى،  

"، بػ" الخباط (٘)ـ (ٛٗٗٔىػ/ ٕ٘ٛ)حجخ العدقالني،كابغ (ٗ)ـ(ٖٖٙٔىػ/ ٗٙٚ)مثل ابغ أيبظ الرفجي

" بالسجرسة ".كلكشيع  (ٙ)ـ(ٕٕ٘ٔىػ/ ٕٜٛ)ت "، كذكخىا بعزيع مثل مجيخ الجيغ العميسيالخباط

كسسيت بالػجييية ندبة (ٚ)أجسعػا بأنيا لعبت دكرا فعاال في تشذيط الحخكة الفكخية في بيت السقجس.

.كيبجك لشا أنيا كانت مجرسة كليدت رباشا (ٛ)بغ السشجالسشذئيا ككآقفيا الذيخ اإلماـ كجيو الجيغ دمحم 

 كذلظ بدبب إجساعيع عمى دكرىا في تشذيط الحخكة الفكخية.

 

                                                           
 .ٖٗ/ٕ، السجارس في بيت السقجس، عبج الجميل ،عبج السيجي(ٔ)
 .ٚ٘/ٖٙٔ، مؤسدة إحياء التخاث كالبحػث اإلسالمية في بيت السقجس، سجل تقاريخ قدع اآلثار اإلسالمية (ٕ)
 .ٜٔ-ٛٔ/ٔ الجارس في تاريخ السجارس،الشعيسي،  (ٖ)
 .ٜٔ/ٗ الػافي بالػفيات، (ٗ)
 .ٚ٘ٔ/ٗ الكامشة،الجرر  (٘)
 .ٕٗ/ٕ، األنذ الجميل (ٙ)
 .ٕٕٓ، معاىج العمع في بيت السقجسمي، دالع (ٚ)
الجمذقي، ككاف شيخ في دمذق، كأنذأ دار لمقخآف في  : التشػخيوجيو الجيغ دمحم بغ عثسان بغ أسعج بغ السشجا (ٛ)

ـ(. مجيخ الجيغ ٖٔٓٔىػ/ٔٓٚدمذق، قجـ إلى القجس مع صالح الجيغ االيػبي في فتح بيت السقجس تػفي سشة )
 .ٕٗ/ٕ، األنذ الجميلالعميسي، 
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 السجرسة الّدالّمية : -4

تقع ىحه السجرسة شسالي السجرسة الجكادارية، ككاجيتيا الذسالية عمى شخيق يؤدي إلى باب   

إلى بانييا الخػاجا مجج الجيغ أبي الفجاء سػر السجيشة عشج باب األسباط، تشدب ىحه السجرسة 

)ت الحي كاف لو مكانة كبيخة في عيج السمظ الشاصخ. كقج ذكخ مجيخ الجيغ العميسي(ٔ)الدالمي

 .(ٕ) ـ (ٖٔٓٔىػ/  ٓٓٚأف السجرسة بشيت بعج عاـ )  ـ(ٕٕ٘ٔىػ/ٕٜٛ

ليدت نفديا دار القخآف الدالمية، فمكل مشيسا  (ٖ)كمغ الججيخ بالحكخ أف السجرسة الدالمية  

مػقع جغخافي مختمف، كلمسجرسة الدالمية كقف مختمف عغ كقف دار القخآف الدالمية، فتع كقف 

تػلى (ٗ)ـ(.ٜٖ٘ٔىػ/ٔٙٚسشة )ا ـ(، أما دار القخآف فكاف كقفئٜٖٖىػ/ ٓٗٚالسجرسة في سشة )

كالذيػخ مغ بيت السقجس، حيث استسخت  مذيخة ىحه السجرسة عجد كبيخ مغ العمساء كالفقياء

 (٘)السجرسة بجكرىا الفكخي في بيت السقجس حتى نياية العرخ السسمػكي.

أما بالشدبة لعسارة السجرسة فتتكػف مغ شابقيغ مغ البشاء كصحغ مكذػؼ، كيحيط بالرحغ   

شخيق العتع،  عجد مغ الخالكي، كفي غخفتو إيػاف كبيخ، ككاجيتو الخئيدية عمى الجانب الذخقي مغ

                                                           
غ مككاف لو مشرب  كاف تاجخًا كبيخًا، كرجاًل عطيسًا ، الخػاجا مجج الجيغ أبي الفجاء اسساعيل الدالمي:( ٔ)

ـ (، كلفع خػاجا فارسي معشاه: الذيخ أك كاتب. الرفجي، ٕٖٗٔىػ/ٖٗٚالدمصاف السمظ الشاصخ، الستػفي سشة ) 
 .ٕٓٙ/ٕ األنذ الجميل،.؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٖٔٔ/ٜ الػافي بالػفيات،

 .٘ٗ/ٕ، األنذ الجميل (ٕ)
بحت السجرسة الدالمية تعخؼ بالسػصمية بعجما أكقف كفي القخف التاسع  اليجخي/ الخامذ عذخ ميالدي، أص (ٖ)

األنذ .؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٖٔ/ٕ الجارس في تاريخ السجارس،عمييا السػصميػف األكقاؼ الكثيخة. الشعيسي، 
 .ٕٗ/ٕ الجميل،

 .ٕٓٔ/ٙ خصط الذام،.؛ كخد عمي، ٔٔ/ٕ السجارس في تاريخ السجارس،الشعيسي،  (ٗ)
كذكخت الدجالت الذخعية السقجسية أف السجرسة عخفت مشح بجاية القخف العاشخ اليجخي بالدالمية، كفيسا بعج  (٘)

 . ٕٖٔ؛ القجس، ٕٕ٘سجل شخعي عخفت باسع " السػصمية"، فالسدسيغ قج أشمقا عمى نفذ السبشى . 
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كسا كيزع الصابق الثاني عجدًا مغ الغخؼ التي " ال الو اال هللا دمحم رسػؿ هللا"، كفيو بػابة نقر بجانبيا : 

يتع الػصػؿ إلييا مغ الرحغ السكذػؼ، ككانت تدتعسل كدكغ لمسجرسيغ كشالب العمع، كلمسجرسة 

بجيعية، كتصل كاجيتيا الخئيدية عمى باب العتع  مجخل جسيل التكػيغ محمى بالدخارؼ كمقخنرات

 (ٔ)كىي كاجية جسيمة كفخسة.

 السجرسة الجالقية: -4

تقع ىحه السجرسة عشج ممتقى شخيق باب الدمدمة بصخيق الػاد، كيتبيغ مغ نز مشقػش في   
ا أف ىحا السكاف أسذ كتخبة خاصة إال إنيا حػلت إلى مجرسة فيس(ٕ)الججار الجشػبي بالخط الشدخي،

" بسم ميحرلا نمحرلا هللا، ىحه  تخبة األميخ األجل الكبيخ الغازي... ركغ الجيغ بيبخس الجالقي بعج كجاء فيو : 
 (ٖ)الرالحي تػفي إلى رحسة هللا تعالى عاشخ جسادي األكؿ سشة سبع كسبعسائة، غفخ هللا لو كلسغ دعا لو بالخحسة" .

البشاء يصالف عمى ساحة مكذػفة، كسا يصالف كعسارة ىحه السجرسة يتكػف مغ شابقيغ مغ   

عمى السدجج األقرى بػاجية جشػبية عالية االرتفاع، يتكػف الصابق األكؿ مغ مجسػعة غخؼ كإيػاف 

 (ٗ)جشػبي متػسط الحجع، كقج أضيف إلييا شابق بشاء ججيج بعج قخكف مغ الدماف مغ بشاء األصل.

 السجرسة الجاولية: -5

تقع في مجيشة القجس بالقخب مغ درج الغػانسة عشج زاكية السدجج األقرى الذسالية إلى جية   

ىػ/ ٘ٗٚالستػفي سشة )  الغخب، تشدب ىحه السجرسة إلى كاقفيا عمع الجيغ سشجخ بغ عبج هللا الجاكلي

 -ٕٔٚـ(، حيث تع إنذاؤىا في عيج الدمصاف الشاصخدمحم،  في الفتخة الػاقعة ما بيغ ) ٖٗٗٔ

                                                           
 .ٕٔٔ/ٙ، خصط الذام.؛  كخد عمي، ٘ٗ/ٕ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٔ)
 .ٚ٘/ٖٙٔ، مؤسدة إحياء التخاث كالبحػث اإلسالمية في بيت السقجس، سجل  تقاريخ قدع اآلثار اإلسالمية( ٕ)
 .ٗٗ/ٕ األنذ الجميل،العميسي،  (ٖ)
 .ٙٔٔ، معاىج العمع في بيت السقجسمي، .؛ العدٖٕٗ، السفرل في تاريخ القجسالعارؼ،  (ٗ)
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اعتسجت ىحه السجرسة في تجريديا عمى الفقو الذافعي كالحجيث ( ٔ)ـ(.ٕٖٓٔ - ٕٖٔٔىػ / ٕٓٚ

أكائل القخف التاسع اليجخي/ )الذخيف، كاستسخت في الشيػض بجكرىا في الحخكة الفكخية حتى 

 (ٕ). (الدادس عذخ ميالدي

عشج ساحة مكذػفة، كعمى الحـخ الذخيف تتألف السجرسة الجاكلية مغ شابقيغ يصالف عمى   

عالية االرتفاع، يتكػف الصابق األكؿ الحي يعتبخ أصل السجرسة مغ ، كالػاجية ػاجية جشػبية ال

مجسػعة غخؼ كإيػاف جشػبي متػسط الحجع، أما الصابق الثاني فيػ يحتػي عمى عجد مغ الغخؼ 

فيتع مغ شخيق السجاىجيغ، الحي  الستػسصة الحجع. أما الػصػؿ إلى السجرسة مغ جية الذساؿ

يفزي إلى دركاه أك مػزع إلى الرحغ السكذػؼ فاإليػاف الجشػبي، كسا ىي حاؿ أغمب السباني 

 (ٖ)السسمػكية.

 السجرسة الكخيسية : -6

تقع ىحه السجرسة في باب حصة شسالي السدجج األقرى كىي مالصقة لمباب مغ جية   

اذاة الباب بذكل مباشخ، كتشدب السجرسة الكخيسية الى الذخؽ عمى يسيغ الخارج مغ السدجج في مح

ـ(، لتقػـ ٖٛٔٔىػ/ٜٔٚ، كقج أكقفيا في أكاخخ سشة )  (ٗ)كاقفيا الراحب كخيع الجيغ ابغ مكانذ

                                                           
 .ٖٕٗ السفرل في تاريخ القجس،العارؼ،  (ٔ)
 .ٓٔ-ٛ/ٖ الزػء الالمع،الدخاكي، ( ٕ)
تدتعسل لمتجريذ، كقج أضيف إلييا شابق ثالث، يزع عجدًا مغ الغخؼ التي يخجع أغمبيا إلى  ال تداؿ السجرسة (ٖ)

 .ٕٕٔ/ٕ، السجارس في بيت السقجسعبج الجميل عبج السيجي، الفتخة العثسانية، 
الجكلة الشاصخية،  ّبخخ، أي أنو كاف ككيل الدمصاف كمجرىػ ناضخ الخػاص الذخيفة لمدمصانية الشاصخية في م (ٗ)

 .ٕٓٔ/ٙ، خصط الذامككاف نرخانيًا ثع أسمع في عيج الدمصاف الطاىخ بيبخس، كخد عمي، 



011 
 

بجكر فعاؿ في الحخكة الفكخية في بيت السقجس، كاستسخ التجريذ فييا حتى أكاخخ العرخ 

 (ٔ)السسمػكي.

نت تدتعسل فتتسثل بعجد مغ الغخؼ الستبايشة الحجع كالسداحة، كاأما عغ عسارة السجرسة؛   
ـ( ٜٖٗٔىػ/ ٜٗٚغ كشالبي العمع، كقج ذكخىا ابغ فزل هللا العسخي )ت لمتجريذ كسكشى لمسجرسي

ىحه األركقة مرصبة يرعج  ل أماـ" إف شػؿ السجرسة مغ الذخؽ الى الغخب خسدة كعذخكف ذراعا ، كجعكقاؿ : 

 (ٕ) بارزة في الحـخ ، شػليا مغ القبمة لمذساؿ ستة عذخ ذراعا ". إلييا بأربع درجات

 السجرسة األميشية : -1

تقع ىحه السجرسة عشج باب العتع بجػار السدجج األقرى مغ جية الذساؿ، كتشدب السجرسة   

ـ ( في عيج الدمصاف ٜٕٖٔىػ / ٖٓٚ، أكقفيا سشة ) (ٖ)األميشية إلى مشذئيا أميغ الجيغ عبجهللا 

 (ٗ)دمحم. الشاصخ

السجرسة يتكػف مغ شابقيغ، بشي جدء مغ الصابق العمػي فػؽ ركاؽ الحـخ كالجدء  مبشىك   

  (٘) اآلخخ فػؽ باب العتع، كاستخجمت غخفة الصابقيغ لمتجريذ كالدكغ.

يتع الػصػؿ لمغخؼ عبخ مجخل شخقي يقع إلى يسيشيا، كىػ مجخل بديط يحف بو عسػداف   

حجخياف كيؤدي إلى مسخ، يػصل ىحا السسخ إلى الجية الغخبية حيث قاعجة كبيخة مدتصيمة الذكل، 

                                                           
 .٘ٚ/ٜ الشجػم الداىخة،ابغ تغخي بخدي،   (ٔ)
 .٘ٚٔ/ٔ، مدالظ األبرار (ٕ)
ىػ الػزيخ أميغ الجيغ عبج هللا بغ غانع كاف أحج السدئػليغ في جير الشاصخ بغ قالككف ، كعخؼ بأميغ السمظ،  (ٖ)

 ٜٖ/ ٕ األنذ الجميل،مجيخ الجيغ العميسي، 
 .ٜٖ/ٕ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٗ)
 .ٕ٘ٙ، ٙ٘، رقع الدجل الذخعي السقجسي (٘)
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كيتقجـ ىحه القاعة غخفة شبو مخبعة تذبو (ٔ)كليا نافحة تصل عمى الخكاؽ الذسالي لمسدجج األقرى. 

ألضخحة التي كانت تشذأ في العرخ السسمػكي، ك يػجج في أعالىا بعس التكػيشات غخؼ ا

كفي الجية الغخبية مغ ىحه الغخفة، يػجج سمع حجخي (ٕ)السعسارية التي تجؿ عمى كجػد سابق لمقبة.

يمتف جية اليدار كيؤدي إلى الصابق الثاني مغ السجرسة، كذلظ بعج الػصػؿ إلى ساحة مكذػفة تعج 

 (ٗ)في البشاء. يغ، إذ أف كمتا السجرستيغ متجاخمتالسجاكرة لمسجرسة األميشية (ٖ)مسجرسة الفارسيةتابعة ل

 السجرسة السمكية )الجػكشجار( :  -6

مغ الذخؽ  تقع السجرسة في الخكاؽ الذسالي لمسدجج األقرى، بيغ السجرسة الفارسية  

السمكي  (ٙ)ـ( عمى يج ممظ الجػكشجارٖٓٗٔىػ/ ٔٗٚمغ الغخب، أنذئت سشة ) (٘)كالسجرسة األسعخدية

 السمكي الشاصخي،  خالؿ سمصشة السمظ الشاصخ . 

                                                           
 .ٖٕٚ السقجس،معاىج العمع في بيت مي، العد (ٔ)
، مؤسدة إحياء التخاث  تقاريخ قدع اآلثار اإلسالمية السػثقة.؛ ٕٙٙ، ٙ٘، رقع الدجل الذخعي السقجسي (ٕ)

 .ٛ٘/ٖٙٔكالبحػث اإلسالمية في بيت السقجس، سجل 
كليا سدجج األقرى، كتصل كاجيتيا الخئيدية عميو، لمتقع ىحه السجرسة فػؽ الخكاؽ الذسالي  السجرسة الفارسية : (ٖ)

مجخل في كاجيتيا الخئيدية، كيتع الػصػؿ إليو مغ داخل الحـخ بخسذ كثالثيغ درجة، ك تشدب السجرسة الفارسية إلى 
كاقفيا األميخ فارس البكي بغ األميخ قصمػ ممظ بغ عبج هللا، نائب الدمصشة باألعساؿ الداحمية كالجبمية، نائب غدة. 

.؛ العارؼ، ٜٔٔ/ٙ خصط الذام،لمسديج أنطخ: كخد عمي،   .أكقافاً ـ(، ككقف عمييا ٖٖ٘ٔىػ/٘٘ٚكقفيا في سشة) 
 .ٕٚٗ السفرل في تاريخ القجس،

الػضع العسخاني الحالي ليحه السجرسة فيػ بحاجة لريانة كتخميع، كبعس أراضيو بحاجة إلى صيانة، يػسف،  (ٗ)
 .ٛٗٔ، مغ آثارنا العخبية واإلسالمية في بيت السقجسحسج، 
ـ(، كاقفيا الخػاجا مجج الجيغ الغشي بغ سيف الجيغ أبي ٖٛ٘ٔ -ىػٓٙٚبشيت حػالي سشة )  األسعخدية :السجرسة  (٘)

 .ٕٛٗ، السفرل في تاريخ القجس(. لمسديج أنطخ: العارؼ، ـٖٛٙٔ -ىػ ٓٚٚأبي بكخ بغ يػسف األسعخدي، ) 
مسة الجػكشجارىي لقب يصمق عمى كك الحاج ممظ الجػكشجار أحج أمخاء دكلة الدمصاف الشاصخ دمحم بغ قالككف،ىػ  (ٙ)

حامل الجػكاف أثشاء لعب الدمصاف في الكخة، كىي لفع فارسي مؤلف مغ كمستيغ أكليسا ) جػكاف( كىػ السحجغ الحي 
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كتع التعخؼ عمى اسع السجرسة كمشذئيا مغ خالؿ الخُّقيع التاريخي السشقػش عمى الحائط   

، تقخب بعسارة ىحا " بسم ميحرلا نمحرلا هللاالقبمي السصل عمى ساحة الحـخ القجسي، كالشز السشقػش ىػ : 

السكاف السبارؾ العبج الفقيخ الى هللا تعالى، الحاج ممظ الجػكشجار السمكي الشاصخي غفخ هللا لو حياً كميتًا كلسغ دعا لو 

بالخحسة كالسغفخة، ككاف الفخاغ مشو في شيخ هللا السحـخ غخة عاـ كاحج كاربعيغ سبعسائة مغ اليجخة الشبػية، عمى 

 (ٔ)زل الرالة كالدالـ". صاحبيا اف

أشمق بعس السؤرخيغ عمييا اسع مجرسة الجػكشجار ندبة لسؤسديا، كذكخت باسع " مجرسة    

 .( ٕ)"" كقف السجرسة السمكية السعخكفة بالقبةالقبة" في الدجالت العثسانية، الحي جاء فيو : 

تتكػف السجرسة مغ شابقيغ يتع الػصػؿ إلييا عبخ مجخل جسيل الذكل، يتدع بدسات الفغ    

، ثع  داركاهالسعساري السسمػكي، كيتكػف البشاء مغ الحجارة الحسخاء كالبيزاء، كيؤدي السجخل إلى 

إلى مسخ ضيق ثع إلى الرحغ السخبع السكذػؼ، الحي يصل عمى غخؼ شابقي السجرسة كقاعجتيا 

 (ٖ)رحغ.عمى ال

في الصابق األكؿ تػجج أكبخ غخؼ  السجرسة، تقع جشػبي الرحغ كتصل عمى الحـخ   

الذخيف، مدقػفة بصخيقة القبػ السخكحي، تستج شػاًل مغ الذخؽ إلى الغخب كليا عجد مغ الشػافح 

، كيػجج ضخيح في الجية الجشػبية الغخبية مغ الرحغ، كيتكػف الصابق الثاني مغ  السصمة عمى الحـخ

عجد مغ الغخؼ الرغيخة كالكبيخة، يتع الػصػؿ إليو بػاسصة درج حجخي مقاـ في الجية الذخقية مغ 

                                                                                                                                                                             

تزخب بو الكخة كالحي يدسى اآلف بالرػلجاف، كالكمسة الثانية )دار( كمعشاه بالجػكاف. لمسديج يشطخ: القمقذشجي، =
 .ٖٔ، أججادنا في ثخى بيت السقجسالعدمي، .؛ ٛ٘ٗ/٘، صبح األعذى

 .ٖٛ/ٕ األنذ الجميل،مجيخ الجيغ العميسي،  (ٔ)
 .ٕٓٙاسصشبػؿ،  سجل األراضي، (ٕ)
 .ٜٔٔ/ٙ، خصط الذامكخد عمي،  (ٖ)
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الرحغ، ككانت الغخؼ كالقاعات في شابقي السجرسة تدتعسل لمتجريذ كالدكغ، كيعمػىا قبة 

 (ٔ)جسيمة.

 ثالثًا: الخػانق

 الخانقاه الجوادارية: -ٔ

الجكادارية، حيث تع كقفيا مغ قبل األميخ عمع الجيغ سشجخ تقع عشج باب العتع في السجرسة   
ـ(. تججر اإلشارة ىشا إلى ممسح ميع مغ مالمح العسارة السسمػكية؛ فقج كاف ٜٕ٘ٔ -ىػ ٜ٘ٙسشة )

السساليظ يخررػف جدء مغ السجارس كخانقاه أك زاكية أك رباط؛ كليحا تعج الخانقاه الجكادارية جدء 
قيع التاريخي السشقػش عمى لػحة حجخية مثبتو فػؽ بابيا، بأف خَ كقج ذكخ اللسجرسة الجكادارية.  مغ ا

" ابتغاء كجو عمع الجيغ سشجخ قج خرز جدءًا مغ كقفيتو عمى ىحه الخانقاه، كجاء في ىحا الشقر : 
سػف بيا هللا تعالى عمى ثالثيغ نفخًا مغ الصائفة الرػفية مغ العخب كالعجع، كمشيع عذخكف عدابا كعذخة مدكجػف مقي

ال يطعشػف عشيا صيفًا كال شتاء كال ربيعا كال خخيفا اال لحاجة، كعمى ضيافة مغ يخد الييا مغ الرػفية كالسترػفة 
 (ٕ)مجة عذخ اياـ..."

كليحه الخانقاه شابقيغ مغ البشاء، يذخفاف عمى ساحة مكذػفة فييا عجد مغ الغخؼ كمدجج، كيتع 

الػصػؿ إلييا عبخ مجخل جسيل مبشي حدب الصخاز السسمػكي، مديغ بسجسػعة مغ السقخنرات 

 (ٖ)الجسيمة الذكل كالتكػيغ مغ األعمى.

 

 

                                                           
 .ٕٙٗ، السفرل في تاريخ القجس، .؛ العارؼٕٗ-ٖٛ/ٕمجيخ الجيغ العميسي، األنذ الجميل،  (ٔ)
 .ٛ٘ٔ/ٔ، مدالظ اإلبرارابغ فزل هللا العسخي،  (ٕ)
كالبحػث اإلسالمية في إحياء التخاث  تقخيخ قدع األثار اإلسالمية،.؛ ٕٙٗ السفرل في تاريخ القجس،العارؼ، ( ٖ)

 .ٙ٘، ٖٙٔ، سجل بيت السقجس
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 الخانقاه الفخخية: -ٕ

الغخب في أقرى الداكية الجشػبية الغخبية لمسدجج تقع الخانقاه بجػار الدػر مغ جية   

األقرى قخب باب السغاربة كإلى الغخب مغ الستحف اإلسالمي، الحي يقع بجكره غخب جامع الشداء 

السالصق لمسدجج األقرى، كليا باب مغ داخل السدجج، كليا باب آخخ يخخج مشو إلى حارة 

 (ٔ)السغاربة، كىي مجاكرة لجامع السغاربة.

دب الخانقاه الفخخية إلى مشذئيا ككاقفيا القاضي فخخ الجيغ أبي عبج هللا دمحم بغ فزل كتش  

 (ٕ)ـ( ككاف لػاقفيا مكانة ميسة في عيج الدمصاف الشاصخ دمحم.ٖٖٔٔىػ/ ٕٖٚهللا الستػفي سشة ) 

اكية كذكخ مجيخ الجيغ العميسي أف الخانقاه تع استخجاميا كسجرسة ديشية، ثع  حػلت بعج ذلظ لتكػف ز 

 (ٖ)لمرػفية.

كتتكػف الخانقاه مغ مجسػعة مباني يبمغ عجدىا أربع عذخ مبشى، كتزع مدججًا لمرالة،   

ليع، كالسدجج مدتصيل يستج مغ الذساؿ إلى  اً كأماكغ إلقامو األذكار كالتيجج لمرػفييغ كمدكش

ب يتكػف مغ الجشػب، تقػـ في مشترفو ثالثة أعسجة تختكد عمييا مجسػعة مغ القباب، كلو محخا

 (ٗ)حشية حجخية مديشة باألحجار الحسخاء.

 

                                                           
 .ٛٗٔ/ٙ، خصط الذامكخد عمي،  (ٔ)
 .ٜٜٔ/ٕ السقجس،السجارس في بيت .؛ العدمي، ٛٗٔ/ٕ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٕ)
 .ٖٗ/ٕ األنذ الجميل،مجيخ الجيغ العميسي،  (ٖ)
مؤسدة إحياء التخاث كالبحػث  تقاريخ قدع اآلثار اإلسالمية ،.؛ ٕٙٗ، مدالظ األبرارابغ فزل هللا العسخي،  (ٗ)

 .ٜ٘/ٖٙٔاإلسالمية في بيت السقجس، سجل 
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كسا كيػجج في السدجج األقرى خػانق تابعة لمسجارس التي سسيت ندبة إلييا، مثل الخانقاة   

غ عبج الكخيع بغ السعمع ىبة الكخيسية: عشج باب حصة في القجس،  أكقفيا الراحب كخيع الجيغ ب

: تقع عشج باب الدمدمة في القجس، أنذأىا األميخ تشكد الشاصخي؛ ككانت كالخانقاة التشكدية (ٔ)،هللا

كالخانقاه األسعخدية: شسالي ركاؽ الحـخ الذسالي في  (ٕ)مجرسة كخانقاة كدار حجيث كمكتب أيتاـ،

كالخانقاه السشجكية: عشج باب الشاضخ بالقجس.   (ٖ)القجس.  كأقفيا الخػاجا مجج الجيغ األسعخدي،

 ( ٗ)يخ مشجظ نائب الذاـ .كأقفيا األم

 رابعًا: الدوايا

 زاوية السغاربة )السرسػدية( : -ٔ

تقع ىحه الداكية بأعمى حارة السغاربة، كعخفت باسع السرسػدية ندبو إلى بانييا ككاقفيا الذيخ   

بداكية السغاربة ندبة لمسغاربة الػافجيغ  -ايزاً –، كعخفت (٘)عسخ بغ عبج هللا السرسػدي السغخبي

لبيت السقجس، كتحكخ السرادر أف الذيخ السرسػدي أنذأ ىحه الداكية مغ مالو الخاص كأكقفيا عمى 

                                                           
 .ٜٖ/ٕ، األنذ الجميلغ العميسي، .؛ مجيخ الجيٚ٘ٔ/ٔ، مدالظ األبرارابغ فزل هللا العسخي،  (ٔ)
 .ٕٕٛ/  ٔ مدالظ األبرار،ابغ فزل هللا العسخي،  (ٕ)
.؛ العارؼ، ٖٛ/ٕ، األنذ الجميل.؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٘ٛٔ/ٔ، مدالظ األبرارابغ فزل هللا العسخي،  (ٖ)

 . ٕٛٗ، السفرل في تاريخ القجس
معاىج مي، .؛ العدٗ٘/ٕ، األنذ الجميل.؛ مجيخ الجيغ  العميسي، ٖٓٔ/٘، الجرر الكامشةابغ حجخ العدقالني،  (ٗ)

 .ٖٕٚ، العمع في بيت السقجس
ىػ الذيخ عسخ بغ عبج هللا بغ عبج هللا بغ عبج الشبي السغخبي السرسػدي السجخد، تػفي في بيت السقجس كدفغ  (٘)

 .ٙٗ-٘ٗ/ٕ األنذ الجميل،لعميسي، .؛ مجيخ الجيغ اٛٗٔ/ٕ الجارس في تاريخ السجارس،بسقبخة مامال. الشعيسي، 
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ـ(، تػلى مذيخة ىحه الداكية عجد مغ العمساء كالذيػخ ٖٖٓٔىػ/ ٖٓٚالفقخاء كالسداكيغ في سشة ) 

 (ٕ)في الحخكة الفكخية في بيت السقجس.ككاف ليا دكر (ٔ)السغاربة،

 الداوية األحسجية -ٕ

ندبة لمديج   -تقع في مجيشة غدة بالقخب مغ حي الجرج، أنذأىا السشتسػف إلى الصخيقة البجكية  

  (ٗ)ـ( .ٖٖ٘ٔىػ/ ٖٙٚعاـ )  -( ٖ)أحسج البجكي 

 الجدء الجشػبي  كيذكلكػف الداكية األحسجية مغ قدسيغ رئيدييغ قاعة الرالة كجشاح االقامة ، تت

، كىي قاعة مغصاة بقبة حجخية تدتشج عمى رقبة مزمعة مدكدة بذابيبظ لمتيػية، اما قاعة لرالة

جشاح االقامة فيػ يتكػف مغ صحغ داخمي كبيخ مخبع التخصيط يغصيو قبػ متقاشع يتػسصو نافػرة 

ء الذسالي مغ الداكية فيقع بو غخفة اما الجد ، ه مغ الداقية القخيبة مغ الداكيةمثسشة كانت تأتييا السيا

كانت تدتعسل كقاعة إللقاء السحاضخات كالقياـ بالذعائخ الرػفية كاالعتداؿ. كتتسيد الداكية بغخفتيا 

 (٘)السزمعة ذات ستة عقػد ُمجببة، كيػجج بيا محخاب ضخع.

 

                                                           
.؛  العميسي، ٛٚٔ/ ٕ، السجارس في تاريخ السجارس، شعيسي.؛ الٕٚٗ، مدالظ األبرارابغ فزل هللا العسخي،  (ٔ)

 .ٕٙ٘-ٖٕٗ/ٕ، األنذ الجميل
 .ٚٛٔ/ٖ، الزػء الالمعالدخاكي،   (ٕ)
ىػ شيخ السعتقج الرالح أبػ الفتياف احسج بغ عمي بغ ابخاىيع بغ دمحم بغ أبي بكخ السقجسي األصل البجكي  (ٖ)

ـ(، ابغ تغخي ٕٙٚٔىػ/٘ٚٙـ(، تػفي بصشصا عاـ )ٜٜٔٔىػ/ٜٙ٘السعخكؼ بابي المثاميغ الدصػحي، كلج عاـ )
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٚ الشجػم الداىخة،بخدي، 

 .ٕٗٗ-ٖٕٛ، نيابة غدةعصا هللا،  (ٗ)
.134نفسه،(4)
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 :(ٔ)زاوية أبي مجيغ الغػث -ٖ

الخالجية في عقبة أبي مجيغ، أنذئت في تقع في حي السغاربة، عمى بعج أمتار مغ السكتبة   

كتع بشاؤىا بعج كفاة أبي مجيغ، تكػنت عسارة ىحه الداكية مغ شابقيغ،  (ٕ)ـ(ٕٖٓٔىػ/ ٕٓٚسشة )

سكشية كفييا ساحة مكذػفة، كفي الداحة غخفة غخؼ يزع أكليسا غخؼ لمتجريذ، كيزع ثانييا 

غخبية فييا قبخ ألحج األكلياء الرالحيغ، كيػجج في مبشى الداكية مدجج يؤمو السرمػف، كأكقاؼ 

كقج ساىست ىحه الداكية في تصػيخ الحخكة (ٖ)مدجمة باسع الداكية كىي ضسغ كقفيات أبي مجيغ.

 (ٗ)الفكخية  ببيت السقجس.

 خامدًا: الخبط

 الكخد:رباط  -7

يقع في الجانب الذسالي مغ شخيق باب الحجيج تجاه السجرسة األرغػنية، مالصًقا لدػر   

في ( ٘) -مغ مساليظ الدمصاف سيف الجيغ قالككف  –السدجج األقرى، كقج أنذأه السقخ الديفي ُكخد 

 (ٔ)ـ( عشجما كاف ساقي لمدمصاف.ٜٕٗٔىػ/ ٖٜٙسشة )

                                                           
أبػ مجيغ شعيب بغ الحديغ األنجلدي، صػفي، زار مكة كالقجس بعج الفتح الرالحي لبيت السقجس سشة  (ٔ)
 .ٖٗٛ، بيت السقجس معاىج العمع فيـ(، العدمي، ٜٚٔٔىػ/ٜٗ٘ـ(، تػفي سشة )ٚٛٔٔىػ/ٖٛ٘)
 .ٕٚٙ/ٙ ،بالدنا فمدصيغ.؛ الجباغ، ٛٗ/ٕ األنذ الجميل،مجيخ الجيغ العميسي،  (ٕ)
 .ٕٓٙ، اسصشبػؿ، سجل األراضي.؛ ٖٛٗ، معاىج العمع في بيت السقجسمي، العد (ٖ)
، مؤسدة إحياء التخاث كالبحػث تقاريخ قدع األثار اإلسالمية.؛ ٖٕٙ، مدالظ األبرارابغ فزل هللا العسخي،  (ٗ)

 .ٛ٘/ٖٙٔاإلسالمية في بيت السقجس، سجل 
ىػ/ ٜٓٚ-ٔٗٚاألميخ السقخ الديفي كخد، صاحب الجيار السرخية، الحي كاف مغ مساليظ الدمصاف قالككف ) (٘)

ـ( كتقمب في عجة مشاصب ككضائف في الجكلة السسمػكية أبخزىا نيابة شخابمذ ،قبل أف يقتل في ٜٖٓٔ-ٖٓٗٔ
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كل جانب مغ جانبيو مقعج حجخي يعخؼ  يػصل إليو عبخ مجخل صغيخ، يقػـ عمى  

بالسكدمة، كيؤدي إلى مسخ ضيق، غصى جدئو القخيب مغ السجخل ،ثع يتدع السسخ قمياًل ليؤدي إلى 

 (ٕ)ساحة مكذػفة تػصل إلى مجسػعة الخالكي أك الغخؼ حػليا.

 الخباط الشدائي: -6

تشكد الشاصخي نائب الذاـ يعج ىحا الخباط مغ ممحقات السجرسة التشكدية، التي أكقفيا األميخ   

كأكقف الخباط عمى " اثشتي عذخة امخأة: مدمسات، ديشات، صالحات، ( ٖ)ـ(،ٜٕٖٔىػ/ ٜٕٚسشة ) 

 (ٗ)خاليات مغ األزكاج، فقيخات.

كل ما يتعمق بالخباط الشدائي، كذكخ أف شيخة  كقج كرد في حجة كقفية السجرسة التشكدية  

الخباط كضيفتيا إقامة الرمػات، ككضيفة البػابة فخش الخباط كتشطيفو، كيجب عمى السقيسات في 

درىع مغ  ٕٓالخباط اف يجتسعغ قبل صالة الربح مغ كل يـػ كيقخأف القخآف، كحجد شيخة الخباط ب

مشداء الشازالت في الخباط استزافة بعس الشداء الفزة شيخيًا، كنرف رشل خبخ يػميًا، كيحق ل

 (٘)القادمات إلييغ مجة عذة أياـ.

                                                                                                                                                                             

تاريخ .؛ الحىبي، ٕٔ٘/ٕٗ ات،الػافي بالػفيالرفجي،  :ـ(.يشطخ لمسديجٖٓٓٔىػ/ٜٜٙمعخكة مع السغػؿ سشة )=
 .ٛٗٔ/ٙ، خصط الذام؛  كخد عمي، .ٕٜٙ/٘ٔ اإلسالم،

 .ٖٚ/ٕ األنذ الجميل،. مجيخ الجيغ العميسي، ـ(ٓٓٛٔىػ/ ٕ٘ٔٔكضل ىحا البيسارستاف عامخ حتى عاـ )  (ٔ)
في تاريخ السفرل .؛ العارؼ، ٛٗٔ/ٙ ، خصط الذام،.؛ كخد عميٖٚ/ٕ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٕ)

 .ٕ٘ٙ/ٔ، بالدنا فمدصيغ.؛ الجباغ، ٕٔٗ، القجس
/ ٕ/عجد ٜٔ، مجمة الجامعة اإلسالمية، جحجة وقف األميخ سيف الجيغ تشكد، ت، كالصل، عثسافشػك حجة، ( ٖ)

ٕٔٔٙ. 
 .٘ٔٔ/ٔ وثائق مقجسية،العدمي،  (ٗ)
/ ٕ/عجد ٜٔالجامعة اإلسالمية، جمجمة حجة وقف األميخ سيف الجيغ تشكد، ، ، عثساف،الصلك  حجة، شػكت، (٘)

ٕٔٔٙ. 
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 سادسًا: البيسارستانات

 البيسارستان الشاصخي في غدة: -ٔ

يقع في السشصقة السقابمة لمجامع العسخي الكبيخ، مغ جية الذخؽ حتى شارع البػسصة، كمغ   

الذارع الزيق شسااًل حتى شارع عسخ السختار جشػبًا، بسداحة ثالث آالؼ متخ مخبع، قاـ ببشائو 

 (ٔ)األميخ سشجخ الجاكلي أثشاء نيابتو عمى غدة .

ف الشاصخ دمحم، الحي أكقف عميو أكقافًا كثيخة، كجعل تع بشاء البيسارستاف تشفيحًا لخغبة الدمصا  

الشطخ فيو لشػاب غدة، كأراد أف يكػف ىحا البيسارستاف مزاىيًا لبيسارستاف كالجه الدمصاف السشرػر 

.اشتسل البيسارستاف عمى عجة غخؼ لمسخضى، كجامع (ٕ) قالككف في القاىخة، فدسي بالسشرػري 

اط لمحكخ كتكية لمسدافخيغ كالفقخاء، ككاف فيو قدع خاص لمشداء كمجرسة لتعميع العمػـ الصبية، كرب

كقدع لمسرابيغ بالعاىات العقمية؛ األمخ الحي انعكذ عمى سعة عجد العامميغ فيو كالتي يدتجؿ 

 (ٖ)عمييا مغ األكقاؼ الكثيخة التي أكقفيا األميخ سشجخ الجاكلي عمى ىحا البيسارستاف.

شاصخي في غدة أف شاقع العامميغ فيو كاف يزع عجد مغ كتطيخ حجج كقف البيسارستاف ال  

األشباء السخترػف بعالج األمخاض الباششية، ككحالػف مخترػف في شب العيػف، كميحب 

لمسجانيغ، كشباخيغ مختريغ في شبخ الصعاـ كاألشخبو لمسخضى، كخسذ قخاء لمقخآف الكخيع. أما 

                                                           
 .ٖٗٔ/ٕ، األنذ الجميل.؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٜٕٕ/ٕ، إتحاف األعدةالصباع،  (ٔ)
 .٘-ٗ/ٔ، العسجة في الجخاحةابغ القف،  (ٕ)
 .ٗٔٔ تبة في شمب الحدبة،خ نياية ال.؛ ابغ بداـ، ٖٗ-ٕٗ السيحب في الكحل السجخب،ابغ الشفيذ،  (ٖ)
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ؼ لمسخضى كمدجج كمجرسة لتعميع العمـػ الصبية عسارة ىحا الرخح؛ فقج احتػى  البيسارستاف عمى غخ 

 (ٔ)كالتسخيزية.

 بيسارستان نابمذ : -ٕ

يقع غخبي الجامع الكبيخ بالبمجة القجيسة في مجيشة نابمذ، بشي في زمغ الدمصاف الشاصخ دمحم   

البيسارستاف كيتكػف (ٖ)الحي بشى بيسارستانا آخخ في مجيشة الخممة،(ٕ)عمى يج دمحم بغ فزل هللا القبصي

 (ٗ)مغ شابقيغ فييسا عجد مغ الغخؼ لمسخضى، كقدع لمسرابيغ باألمخاض العقمية.

 سابعًا: األسػاق

 سػق القصانيغ -ٔ

ـ( عمى يج األميخ سيف ٖٖٙٔىػ/ٖٚٚيقع سػؽ القصانيغ في مجيشة القجس، كبشي سشة )  

شخيق الػاد جية الغخب، الجيغ تشكد، يستج ىحا الدػؽ مغ الغخب إلى الذخؽ كلو مجخالف، األكؿ مغ 

 (٘)كالثاني يؤدي إلى الحـخ مغ جية الذخؽ.

يتكػف الدػؽ مغ عجة حػانيت متذابية البشاء كالحجع، تقع في صفيغ متقابميغ كبيشيسا   

شخيق، كيغصي ىحيغ الرفيغ قبػ نرف دائخي كمحسػؿ عمى عقػد مجببة، كتتخممو فتحات إلدخاؿ 

                                                           
 .ٗٚٗ/ٕ، كذف.؛ خميفة، ٜٚٗ أبجج العمػم،ػنجي، غال (ٔ)
ـ(، تػلى نطخ الجير زمغ الدمصاف دمحم بغ قالككف، كعخؼ بحب ٖٖٔٔىػ/ ٕٖٙدمحم بغ فزل هللا القبصي )ت  (ٕ)

 .ٙٛ/ ٖ الجرر الكامشة،البشاء كالعسخاف. لمسديج يشطخ: ابغ حجخ العدقالني، 
 .ٕٓٙ البيسارستانات،.؛ عيدى، ٜٕٙ/ٜ، الشجػم الداىخةابغ تغخي بخدي،  (ٖ)
، مقجمة في تاريخ الصب.؛ العدمي، ٕٚٗ سارستانات،يالب.؛ عيدى، ٜٙٗ/ٕ، أعيان العرخ ابغ أيبظ الرفجي، (ٗ)
ٔ٘ٓ. 
 .ٔٔٗ كشػز القجس، رائف،نجع،  (٘)
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الصق لمباب السؤدي الى الحـخ مباشخة، كىػ مدقػؼ بصخيقة الزػء كاليػاء باستثشاء الجدء الس

 (ٔ)األقبية الستقاشعة.

 ثامشًا: الحسامات

 حسام الخميل -ٔ

، كتسيد الحساـ (ٕ)يقع في البمجة القجيسة بسجيشة الخميل، أنذأه عالء الجيغ أيجغجي الخكشي  

ػف الحساـ مغ عجة غخؼ تكّ يكقاـ يتدكيجه بالسياه.  (ٖ)بعسارتو حيث رسع أساسو األميخ عالء نفدو،

مختبة مشيا غخفة لخمع الثياب، كغخؼ لالستحساـ، كفيو مغاشذ مخبعة الذكل معقػدة، أسفل مشيا 

مدتػقج الحساـ؛ حيث الفحع الحي كاف يػقج ليجفئ الخخاـ، كسا أف الساء السغمي يجخي في قشاة تجعل 

  (ٗ)السكاف كمو دافئا، كمغ مكاف آخخ يجخل الساء البارد.

كتع كضع نطاـ الستخجاـ الحسامات، كاىتسػا بشطافتيا، كأجبخ كل مغ بمغ الحمع ستخ عػرتو،   

 (٘)كقج سسح لمشداء بجخػؿ الحسامات عمى أف يكػف ليغ كقت خاص.

 

 

 

                                                           
 .ٕٔٗ، كشػز القجس.؛ رائف نجع، كآخخكف، ٕٖٔ/ٔ، الجرر الكامشةابغ حجخ العدقالني،  (ٔ)
ـ(. مجيخ ٖٜٕٔىػ/ٖٜٙاألميخ عالء الجيغ أيجغجي الخكشي الداىج ناضخ الحخميغ الذخيفيغ بالقجس كالخميل )ت  (ٕ)

 .ٚٗٔ، مقجمة في تاريخ الصبمي، .؛ العدٓٛ/ٕميسي، األنذ الجميل، الجيغ الع
 .ٖٕٔ، اليسيان ثنكابغ أيبظ الرفجي،  (ٖ)
 .ٓٛ/ٕ، األنذ الجميلمجيخ الجيغ العميسي،  (ٗ)
 .ٔٛ-ٓٛ/ٕ، األنذ الجميل.؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٗٚ-ٖٚ، التيديخ في أحكام التعديخالسجميجي،  (٘)
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  حسام الذفا -ٕ

يقع ىحا الحساـ داخل سػؽ القصانيغ مغ الجية الذخقية بالقجس الذخيف، أنذأه األميخ سيف   

يسكغ الػصػؿ ( ٔ)ـ(، في عيج الدمصاف الشاصخ دمحم بغ قالككف.ٖٖٙٔىػ/ ٖٚٚ) الجيغ تشكد سشة

لمحساـ بػاسصة مجخل خارجي يؤدي إلى غخفة " السذمح" كىي غخفة مخبعة الذكل، في سصحيا 

حػض رخامي مثسغ األضالع، كسا كفييا مداشب حجخية؛ بشيت لجمػس السدتحسيغ في جياتيا 

جشػبية. يغصي سقفيا قبػ مخكحي، كفي كسصو فتحة دائخية الذكل، الثالث: الذخقية كالغخبية كال

كيعبخ مشيا  إلى مسخ ضيق مغصى بقبة كفيو فتحات فخارية مغصاه بالدجاج يدسح بجخػؿ الشػر، 

كتسشع تدخيب الحخارة، يتع الػصػؿ إلى غخفة السذمح كالغخؼ األخخى الجافئة، كسا يػجج مراشب؛ 

مبشية عمى جػانب الغخفة؛ لكي تتكيف أجداميا مع الحخارة قبل ليجمذ عمييا السدتحسػف، كىي 

 (ٕ)الجخػؿ إلى بيت الحخارة.

الحساـ بيت الحخارة، يسكغ الػصػؿ إليو عبخ بقية السسخ الزيق السغصى،  كسا كيػجج في  

كفيو عجد مغ األحػاض؛ لتجسيع السياه الداخشة، كقج قدست السداحة الجشػبية مشو إلى ثالث غخؼ، 

ست عمييا قبتاف ليسا فتحات فخارية مغصاة بالدجاج، أما السداحة الغخبية مشيا ففييا مغصذ، أقي

كفػقو قبة كبيخة أما بيت الشار فيقع خمف بيت الحخارة في الجية الغخبية، كيعسل في ىحا الحساـ 

 (ٖ)صاحبو، كالسجلظ، كالسدؤكؿ عغ تدخيغ الساء، كالسكمف بجسع مػاد الحخيق كالتدخيغ.

 

                                                           
 .ٜٛٔ، كشػز القجسرائف، نجع،  (ٔ)
 .ٜٓ، تاريخ الحخم القجسيالعارؼ،  (ٕ)
 .ٜ٘/ٖٙٔ، مؤسدة إحياء التخاث كالبحػث اإلسالمية في بيت السقجس، سجل  تقاريخ قدع اآلثار اإلسالمية (ٖ)
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 حسام العيغ -ٖ

يقع ىحا الحساـ داخل سػؽ القصانيغ مغ الجية الغخبية، أنذأه األميخ سيف الجيغ تشكد   

 (ٔ)ـ(، في عيج الدمصاف الشاصخ دمحم. ٖٖٙٔىػ/ٖٚٚالشاصخي سشة ) 

يسكغ الػصػؿ إلى داخمو بػاسصة مجخل صغيخ يؤدي إلى عجد مغ الجرجات التي تشخفس   

عغ سصح األرض، كىي تؤدي إلى غخفة السذمح، كفييا مراشب لجمػس السدتحسيغ، كفي كسصو 

حػض ماء الحقت بو غخفة لراحب الحساـ، يػصل مشيا إلى مسخ سقفو لو قبة، كقج صسع بيحا 

 (ٕ)الحخارة قبل الجخػؿ إلى بيت الحخارة.  الذكل لكي يتكيف الجدع مع

كفي بيت الحخارة أحػاض رخامية؛ لتجسع الساء الحار الػاصل مغ الفخف، الحي يتع فيو   

التدخيغ، كفيو خمػات صغيخة، يغصي بيت الحخارة كغخؼ السذمح عجد مغ القباب ذات الفتحات 

 (ٖ)خخكج الحخارة.الفخارية الدجاجية ،كىي فتحات تدسح بإدخاؿ الزػء كتسشع 

 تاسعًا: قشػات السياه والقشاشخ

 قشاة الدبيل . /قشػات السياه في الخميل  -ٔ

اىػػػػػػػػػػػػػػػػتع السساليػػػػػػػػػػػػػػػػظ بإيرػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ السيػػػػػػػػػػػػػػػػاه لمسدػػػػػػػػػػػػػػػػجج اإلبخاىيسػػػػػػػػػػػػػػػػي كالسدػػػػػػػػػػػػػػػػجج األقرػػػػػػػػػػػػػػػػى   

كأجػػػػػػػػػداء السجيشػػػػػػػػػة السختمفػػػػػػػػػة؛ لتػػػػػػػػػػفيخ السيػػػػػػػػػاه إلػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػكاف الخميػػػػػػػػػل كالقػػػػػػػػػجس، فػػػػػػػػػاىتسػا بعسػػػػػػػػػارة 

                                                           
 .ٕٓٓ كشػز القجس،رائف، نجع،  (ٔ)
 .ٜٔ، تاريخ الحخم القجسيالعارؼ،  (ٕ)
 .ٜ٘/ٖٙٔمؤسدة إحياء التخاث كالبحػث اإلسالمية في بيت السقجس، سجل تقخيخ قدع اآلثار اإلسالمية، (ٖ)
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نائػػػػػػػػب  (ٔ)قشػػػػػػػػػات السيػػػػػػػػاه كتخميسيػػػػػػػػا بذػػػػػػػػكل مدػػػػػػػػتسخ، حيػػػػػػػػث قػػػػػػػػاـ األميػػػػػػػػخ سػػػػػػػػيف الػػػػػػػػجيغ سػػػػػػػػالر

الدػػػػػػػػػػػػػمصشة بالػػػػػػػػػػػػػجيار السرػػػػػػػػػػػػػخية كالذػػػػػػػػػػػػػامية ببشػػػػػػػػػػػػػاء قشػػػػػػػػػػػػػاة الدػػػػػػػػػػػػػبيل أك قشػػػػػػػػػػػػػاة العػػػػػػػػػػػػػخكب سػػػػػػػػػػػػػشة 

كتػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػق ىػػػػػػػػػحه القشػػػػػػػػػاة مػػػػػػػػػغ خػػػػػػػػػالؿ مجػػػػػػػػػخى الجبػػػػػػػػػاؿ شػػػػػػػػػساؿ الخميػػػػػػػػػل،  ـ(،ٕٖٚٔىػػػػػػػػػػ/ ٕٛٚ)

ميػػػػػػػػل مػػػػػػػػخكرًا فػػػػػػػػي بيػػػػػػػػت لحػػػػػػػػع كتػػػػػػػػع حفػػػػػػػػخ مسػػػػػػػػخات مائيػػػػػػػػة حجخيػػػػػػػػة مػػػػػػػػغ قشػػػػػػػػاة العػػػػػػػػخكب فػػػػػػػػي الخ

كصػػػػػػػػػػاًل لسجيشػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػجس، كسػػػػػػػػػا كتػػػػػػػػػع حفػػػػػػػػػخ مسػػػػػػػػػخ مػػػػػػػػػائي آخػػػػػػػػػخ مػػػػػػػػػغ القشػػػػػػػػػاة  سػػػػػػػػػحبت السيػػػػػػػػػاه 

 (ٖ).(ٕ)مشيا إلى عيغ قذقمة

ـ( خرز األميخ أبػ سعيج سشجخ الجاكلي قشاة لدحب السياه مغ عيغ ٖٖٔٔىػ/ٖٔٚكفي سشة )

دج الشقز الشاتج مغ قمة السياه؛ في السجخل الذسالي لمسدجج اإلبخاىيسي إلى داخمو ؛ ل (ٗ)الصػاشي

 (٘)ـ(.ٖٖٛٔىػ/٘ٛٚبدبب زيادة أعجاد زكار السدجج، كحرل إعسار ليا في سشة )

 

 

 
                                                           

التتخي السشرػري، كىػ مغ أمخاء الدمصاف الشاصخ دمحم،  ىػ االميخ سيف الجيغ سالر :األميخ سيف الجيغ سالر (ٔ)
أسخ في حخب بيغ الدمصاف بيبخس كالسغػؿ، اشتخاه السشرػر قالككف كتخقى في خجمتو حتى صار مغ أعياف 

الدمػك لسعخفة دول ـ(. السقخيدي، ٖٓٔٔىػ/ ٓٔٚالسساليظ، عيغ نائبا لمدمصشة في أياـ الشاصخ دمحم، تػفي سشة ) 
 .ٖٔٔ/ٕ، السمػك
: ىي احج العيػف السائية في مجيشة الخميل تقع في البمجة القجيسة بالقخب مغ حارة عمي بكاء. مجيخ عيغ قذقمة (ٕ)

 .٘ٛ/ ٕ، ألنذ الجميلالجيغ العميسي، ا
 .ٕٛ/ٕ، األنذ الجميل.؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٕٖٔ/ ٔ، الجرر الكامشةابغ حجخ العدقالني،   (ٖ)
حج العيػف السائية في مجيشة الخميل تقع في البمجة القجيسة بالقخب مغ السدجج األبخاىيسي. ىي ا عيغ الصػاشي: (ٗ)

 .ٛٚ/ٕ األنذ الجميل،مجيخ الجيغ العميسي، 
 .ٓٛ/ٕ األنذ الجميل،.؛ مجيخ الجيغ العميسي، ٖٔٔ/ٕ الدمػك،السقخيدي،  (٘)



027 
 

 بخكة القدازيغ: -ٕ

صغيخة الحجع، فأبعادىا بسجيشة الخميل، كالبخكة  (ٔ)تقع ىحه البخكة في حارة القدازيغ  

كسا كاستخجـ مائيا  في صشاعة (، ك سسيت بحلظ ندبة لػقػعيا في حارة القدازيغ، ٚ/ٕٛ/٘٘)

 (ٕ)الدجاج.

 

 :(ٖ)قشاشخ أرسػف -ٖ

نائب غدة، كبشيت لتديل التشقل  تقع القشاشخ في غابات أرسػؼ، قاـ ببشائيا سشجخ الجاكلي  

في السشاشق الداحمية، فاىتع الدالشيغ السساليظ ببشاء شبكة مػاصالت في بالدىع لتػفخ األمغ 

كتديل حخكة القػافل كتشقل السدافخيغ، كسا كتػفخ القشاشخ تدييالت لمسخافق السػجػدة عمى الصخؽ 

افة أشجارىا كصعػبة التشقل في بعس الخئيدية كالخانات، كعخفت مشاشق الداحل الفمدصيشي بكث

مشاشقيا، كسا ككانت السياه السشدابة مغ اليشابيع مع مياه الديػؿ التي ال تجج شخيقيا إلى البحخ، 

تذكل مدتشقعًا كاسعًا يغصي مداحة كبيخة مغ األراضي شسالي مجيشة يافا مسا يديج مغ صعػبة 

                                                           
لّدػاكشة. كحجكدىا: مشصقة عيغ العدكخ، كشارع تقع غخب السدجج اإلبخاىيسي، كىي جشػب حارة ا حارة القدازيغ: (ٔ)

الّذيجاء مع السقبخة الّذسالية، كمشصقة الكخاجات، كجدء مغ سػؽ الخزار السخكدّي السحاذي لحارة بشي دار، كتشتيي 
يغ حجكدىا أماـ قشصخة )الّدػؽ العتع( الّتابع )لحارة العّقابة( كسسيت بالقدازيغ ندبة لرشاعة الدجاج فييا. مجيخ الج

 .ٕٗٔ/ٕ، األنذ الجميلالعميسي، 
 .ٔٚ/ٖ، السػاعع واالعتبارالسقخيدي،  (ٕ)
تقع ارسػؼ عمى ساحل البحخ األبيس، عمى بعج سبعة كيمػمتخات مغ شساؿ يافا، كىي مجيشة كشعانية  أرسػف: (ٖ)

.؛ ابػ ٔ٘ٔ/ ٔ، معجع البمجاناألصل، ككانت مغ أىع السجف اإلسالمية في العرخ اإلسالمي. ياقػت الحسػي، 
 .ٜٖٕ تقػيع البمجان،الفجاء، 
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افخيغ الحي يخيجكف التػجو إلى مشاشق الداحل فكانت ىحه القشصخة تداعج الدكاف كالسد( ٔ)التشقل؛

الذسالية مغ العبػر، كتقرخ عمييع السدافات، فال يزصخكف إلى االلتفاؼ مغ حػؿ ىحا السدتشقع 

 (ٕ)الػاسع بعج أف كفخت ليع القشاشخ الدخعة ك حخية الػصػؿ.

 عاشخًا: الخانات

 خان تشكد في القجس: -ٔ

س الذخيف، تع بشاؤه عمى يج األميخ سيف الجيغ تشكد يقع ىحا الخاف في سػؽ القصانيغ بالقج  

معساري مسمػكي ضخع، تبمغ مداحتو   كاف بسثابة مجسع ـ(،ٖٖٙٔىػ/ ٖٚٚالشاصخي سشة ) 

كالحجخات لمسبيت   كسائل نقميع كتأميغ ما يمدميع مغ خجمات، (، كفخ لدائخيو²ـٕٖ×ٓٙ,ٕٕ)

 (ٖ)كاإلقامة، كحجخات لتخديغ البزاعة كالغمة، إضافة لتػفيخ اصصبالت خاصة لمجكاب.

يسكغ الػصػؿ لمخاف مغ باب يقع في الجية الذسالية، يؤدي لسسخ مدتصيل الذكل، كتقـػ   

ي في أحج جانبيو غخؼ ذات سقف دائخي، كالجانب اآلخخ اسصبل لمجكاب مدقػؼ بقبػ دائخي، كيؤد

السسخ السدتصيل إلى ساحة مكذػفة، كالجية الذخقية مغ الخاف فيو عجد مغ الغخؼ تدتعسل لعمف 

 (ٗ)الجكاب، أما الغخؼ السػجػدة في الصابق الثاني فكانت تدتعسل لمسبيت كاإلقامة.

                                                           
 .ٖٛٗ فمدصيغ في العيجيغ اإليػبي والسسمػكي،عثامشة،  (ٔ)
 .ٕٚ٘/ٖ، السػاعع واالعتبار بحكخ الخصط واآلثار.؛ السقخيدي، ٘ٚ/ٙ، السشيل الرافيابغ تغخي بخدي،  (ٕ)
مغ آثارنا العخبية واإلسالمية في بيت السقجس، ،حسج يػسف، .، ٕ٘ٙ، السفرل في تاريخ القجسالعارؼ،  (ٖ)
ٕٔٛ. 
ث كالبحػث اإلسالمية مؤسدة إحياء التخا تقاريخ قدع اآلثار اإلسالمية،.؛ ٜٚٔ-ٜٙٔ، كشػز القجسرائف، نجع،  (ٗ)

 .ٙ٘، ٖٙٔسجل س.جفي بيت السق
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 (ٔ) ونخمز مسا سبق إلى ما يمي:

ـ( عمى بيت ٖٗٔٔ -ٖٜٕٔىػ/ ٔٗٚ-ٖٜٙانرب االىتساـ في العسارة في ىحه الفتخة )  ) -ٔ

 ، كأنيا مجف كبيخة ذات كثافة سكانية.ل ثانيًا؛ كذلظ لسكانتيع الجيشيةالسقجس أكاًل ثع الخمي

 السدجج االقرى اىتساـ الدالشيغ السساليظ، فأنفقػا عمى إعساره كمتابعة شؤكنو كأكقافو. أخحَّ  -ٕ

الىتساـ األمخاء  مغ مسيدات ىحه الفتخة أف تع بشاء أكثخ مغ معمع في الدشة نفديا؛ كذلظ -ٖ

 كالدالشيغ باإلعسار في فمدصيغ .

تشػعت العسارة في فمدصيغ عامة كبيت السقجس خاصة، بيغ السشذآت الجيشية، كالعمسية،  -ٗ

 كاالجتساعية، كالخجمات الرحية.

شيجت القجس في تمظ الفتخة حخكة كاسعة لبشاء السجارس؛ مسا ساىع في جعل بيت السقجس مخكد  -٘

 مغ ركافج الحخكة العمسية في فمدصيغ خاصة كالعالع اإلسالمي عامة. إشعاع حزاري كرافج

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ـ(.ٖٔٗٔ-ٖٜٕٔىػ/ ٔٗٚ-ٖٜٙ( إذ يحتػي عمى ججكؿ يبيغ العسارة في فمدصيغ فتخة )ٖ) يشطخ لسمحق(  ٔ)
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                                                الخاتسة

 نخمز مغ ىحه الجراسة بأىع الشتائج التالية:

ـ(، ٖٔٗٔ-ٕٚٚٔىػ/ ٔٗٚ -ٛ٘ٙازدىخت الحخكة العسخانية في فمدصيغ في العيج السسمػكي )  -

ا تصػرت تصػرًا ممحػضًا، كتشػعت تشػعًا غشيًا في العشاصخ السعسارية كالدخخفة، حيث كتسيدت بأني

األبمق"، كاستخجاـ سارتيع؛ كاستخجاـ عشرخ التمػيغ "استخجـ السساليظ عشاصخ زخخفية كثيخة ميدت ع

 العشرخ الجائخي في بشاء القبة في عسارتيع.

: مقاـ الشبي مػسى، كإما مباٍف مباٍف ضخسة مثلشذآت العسخانية في فمدصيغ فكانت إما تشػعت الس -

 صغيخة الحجع مثل: الدكايا كاألربصة.

 تسيدت السجف الفمدصيشية في ىحه الفتخة أف حاراتيا تذكل شبكة مغ الذػارع، كاألزقة، كاألحياء. -

ء كانت العسارة السسمػكية تترف بالبشاء الجسيل كالستانة كالقػة، كلتحقيق ذلظ؛ استعسل في البشا -

 الحجارة الرمبة، كالدخارؼ. 

تحريغ القالع، كتخميسيا كالشاحية العدكخية  عمىزمغ الدمصاف الطاىخ بيبخس   تخكدت العسارة -

ييل التػاصل بيغ كاليات كتججيجىا، كبشاء الجدػر كالسسخات لتداعج في تشقل الجير كالشاس؛ لتد

كالرحية لتثبيت شخعية الجكلة مغ خالؿ تخكد في الجانب السجني عمى السشذآت التعميسية دكلتو، ك 

خاحتيع فقاـ ببشاء تقجيع الخجمات اإلندانية في السجتسع، كاستقباؿ الدكار كالتجار كتأميغ مكاف ل

 ف فمدصيغ.الخانات في مج

اىتع كل مغ الدمصانيغ سيف الجيغ قالككف كابشو األشخؼ خميل، بتػسيع مستمكاتيع كزيادة عسميات  -

لكغ بذكل أقل عغ فتخة الدمصاف الطاىخ بيبخس؛ كذلظ النذغاليع في القزاء عمى البشاء كالعسارة، ك 

 ـ(.ٜٕٔٔىػ/ ٜٓٙالخصخ الرميبي الحي كاف نيايتو عمى يج األشخؼ بغ قالككف عاـ ) 
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ـ( عمى مجيشتي بيت ٖٗٔٔ -ٖٜٕٔىػ/ ٔٗٚ-ٖٜٙبالعسارة في ىحه الفتخة  ) انرب االىتساـ -

، فأنفقػا الساؿ عمى إعسارىع ، ككثافتيا الدكانيةكذلظ لسكانتيع الجيشيةالسقجس أكاًل ثع الخميل ثانيًا؛ 

 كمتابعة شؤكنيع كأكقافيع.

سا شيجت القجس في فتخة حكع الدمصاف الشاصخ دمحم بغ قالككف حخكة كاسعة لبشاء السجارس؛ م -

 شعاع حزاري، كرافج مغ ركافج الحخكة العمسية في فمدصيغساىع في جعل بيت السقجس مخكد إ

 خاصة كالعالع اإلسالمي عامة.
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 الػػػسػػالحػػػػػػق
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 :قائسة السالحق

 .ججكؿ  لمعسارة في فمدصيغ في عيج الدمصاف الطاىخ بيبخس(: ٔ)ممحق رقع  -

ججكؿ لمعسارة في فمدصيغ في عيج سمصشة سيف الجيغ قالككف كابشو األشخؼ (: ٕ)ممحق رقع  -

 .الخميل

 ـ(.ٖٔٗٔ -ٖٜٕٔىػ / ٔٗٚ -ٖٜٙيبيغ العسارة في فمدصيغ في الفتخة ) ججكؿ(: ٖ)ممحق رقع  -

 .تقديسات اإلدارية لفمدصيغ في عرخ السساليظ البحخيةخارشة ال(: ٗ)ممحق رقع  -

 بػابة الجامع األحسخ في صفج. :(٘)ممحق رقع  -

 نقر مقاـ سيجنا مػسى )عميو الدالـ(.(: ٙ)ممحق رقع  -

 جدخ جشجاس في المج.(: ٚ)ممحق رقع -

 نقر السدجج الخزخا.(: ٛ)ممحق رقع  -

 .نقر مئحنة مدجج عمي بكاء(: ٜ)ممحق رقع  -

 مئحنة مدجج عمي بكاء.(: ٓٔ)ممحق رقع  -

 مئحنة باب الغػانسة.(: ٔٔ)ممحق رقع  -

 .البائكة الذسالية الذخقية(: ٕٔ)ممحق رقع  -
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كتخميسيا في عيج الطاىخ كيبيغ لشا الججكؿ التالي أىع العسائخ التي تع تأسيديا  (:ٔ)ممحق رقع 

 بيبخس

 مكاف العسارة تاريخ األعسار اسع السعمع

-ٕٔٙٔىػ / ٗٙٙ-ٙٙٙ) تعسيخات السدجج األقرى

 ـ(ٕ٘ٙٔ

 القجس

 الخميل ـ(ٕٚٙٔىػ /ٙٙٙ) تعسيخات السدجج اإلبخاىيسي

 صفج ـ(ٕ٘ٚٔىػ / ٗٚٙ) الجامع األحسخ

 الخممة ـ( ٕٚٙٔىػ /ٙٙٙ) تججيج بشاء الجامع األبيس

 المج ـ(ٕٚٙٔىػ / ٙٙٙ) الجامع الكبيخ

 القجس ـ(ٕٗٙٔىػ / ٕٙٙ) خاف الطاىخ

 الخميل ـ(ٕٚٙٔىػ /ٙٙٙ) زاكية الذيخ خزخ

 القجس ـ(ٕٔٙٔىػ/ٓٙٙ) زاكية الذيخ خزخ

 غدة لع ندتصع التعخؼ عمى سشة إعساره مكتبة الطاىخ

 شػلكـخ ـ(ٕٚٙٔىػ / ٘ٙٙ) قمعة كمدجج قاقػف 

 صفج ـ(ٕٙٙٔىػ / ٗٙٙ) قمعة صفج



034 
 

 أريحا ـ(ٕٙٙٔىػ / ٛٙٙ) مقاـ الشبي مػسى

 عيغ جالػت لع ندتصع التعخؼ عمى سشة إعساره عسارة مذيج الشرخ

 نيخ األردف ـ(ٕ٘ٙٔىػ /ٗٙٙ) جدخ دايسة

 الخممة ـ(ٖٕٚٔىػ / ٔٚٙ) جدخ جشجاس

 القجس ـ( ٕٛٙٔىػ / ٙٙٙ) رباط البريخ

 أسجكد ـ(ٜٕ٘ٔىػ /ٛ٘ٙ) ساف الفارسيمدجج كمدار سم

 غدة لع ندتصع التعخؼ عمى سشة إعساره مدجج الداكية األحسجية

 غدة ـ(ٖٕٚٔىػ /ٔٚٙ) مدار الذيخ عجميغ
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ججكؿ يبيغ العسارة في فمدصيغ في فتخة سمصشة سيف الجيغ قالككف كابشو األشخؼ  (:ٕ)ممحق رقع 

 (ـٖٜٕٔ-ٜٕٚٔ/ ىػٖٜٙ-ٚٛٙ)الخميل 

 األعسارمكاف  سشة األعسار اسع العسارة

 القجس (ـٕٚٛٔ/ ىػٙٛٙ) السدجج القمشجري 

 الخميل (ـٕٚٛٔ/ ىػٙٛٙ) تججيج السدجج اإلبخاىيسي

-ٜٕٚٔ/ىػٜٛٙ-ٛٚٙ) مدجج الخزخا

 (ـٜٕٓٔ

 نابمذ

 غدة (ـٕٛٛٔ/ ىػٚٛٙ) السدجج السعمق

 القجس (ـٕٕٛٔ/ ىػٔٛٙ) رباط السشرػري 

 الخميل (ـٕٕٛٔ/ ىػٔٛٙ) زاكية كمدجج عمي بكا

لع ندتصع التعخؼ عمى سشة  الداكية الكبكية

 إعساره

 القجس

 الخميل (ـٖٕٛٔ/ ىػٓٛٙ) بخكة الدمصاف

لع ندتصع التعخؼ عمى سشة  حساـ الخميل

 إعساره

 الخميل

 الخميل (ـٕٔٛٔ/ ىػٓٛٙ) بيسارستاف السشرػري 
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 القجس (ـٖٜٕٔ/ ىػٖٜٙ) رباط كخد

 

 ـ(ٖٔٗٔ -ٖٜٕٔىػ / ٔٗٚ -ٖٜٙ) ججكؿ يبيغ العسارة في فمدصيغ في الفتخة (:ٖممحق رقع )

 مكاف العسارة سشة اإلعسار اسع العسارة

 القجس (ـٜٕ٘ٔ/ ىػ ٜ٘ٙ) السجرسة الجكادارية

 القجس (ـٜٕٛٔ/ ٜٛٙ) تججيج محخاب داكد

 القجس (ـٜٕٚٔ/ىػ ٜٚٙ) مئحنة باب الغػانسة

 تججيج السدجج األقرى

 كتعسيخه

 القجس (ـٖٚٔٔ-ٖٓٔٔ/ىػٚٔٚ-ٓٔٚ)

 القجس (ـٕٖٔٔ/ ىػ ٕٔٚ) البائكة الذسالية

 القجس (ـٕٖٙٔ/ ىػ ٕٙٚ) البائكة الذسالية الذخقية

 القجس (ـٖٖٚٔ-ٖٚٓٔ/ىػٖٚٚ-ٚٓٚ) إعسار األركقة

 القجس (ـٖٚٓٔ/ ىػٚٓٚ) تججيج بشاء باب الغػانسة

 القجس (ـٖٖٙٔ/ ىػٖٚٚ) تججيج بشاء باب القصانيغ

 القجس (ـٖٖٔٔ/ ىػٖٔٚ) تججيج بشاء باب السغاربة
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 القجس (ـٖٓٔٔ/ ىػٓٔٚ) مدجج القمعة

 الخميل (ـٕٖٖٔ -ٖٚٓٔ/ىػٕٖٚ-ٚٓٚ) إعسار السدجج اإلبخاىيسي

 الخممة (ـٖٛٔٔ/ ىػٛٔٚ) تججيج الجامع األبيس

 نابمذ (ـٖٓٓٔ/ ىػٓٓٚ حساـ الجرج

 القجس (ـٜٕٖٔ/ ىػٖٓٚ) مئحنة باب الدمدمة

 الخميل (ـٖٛٔٔ/ ىػٚٔٚ) الجاكليمدجج 

 غدة (ـٖٛٓٔ/ ىػٛٓٚ) مدجج الجاكلي

 غدة (ـٕٖٓٔ/ ىػٕٓٚ) تػسيعات السدجج العسخي 

 القجس (ـٕٖٛٔ/ ىػٜٕٚ) السجرسة التشكدية

 القجس (ـٖٔٓٔ/ ىػٔٓٚ) السجرسة الػجييية

 القجس (ـٜٖٖٔ/ ىػٓٗٚ) السجرسة الدالمية

 القجس (ـٖٚٓٔ/ ىػٚٓٚ) السجرسة الجالقية

 القجس (ـٕٖٓٔ -ٕٖٔٔ/ىػٕٓٚ-ٕٔٚ) السجرسة الجاكلية

 القجس (ـٖٛٔٔ/ ىػٜٔٚ) السجرسة الكخيسية

 القجس (ـٜٕٖٔ/ ىػٖٓٚ) السجرسة األميشية
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 القجس (ـٖٓٗٔ/ ىػٔٗٚ) السجرسة السمكية

 القجس (ـٜٕ٘ٔ/ ىػٜ٘ٙ) السجرسة الجكادارية

 القجس إعسارهلع ندتصع التعخؼ عمى سشة  الخانقاه الفخخية

 القجس (ـٖٖٓٔ/ ىػٖٓٚ) زاكية السغاربة

 القجس (ـٖٖ٘ٔ/ ىػٖٙٚ) الداكية األحسجية

 القجس (ـٕٖٓٔ/ ىػٕٓٚ)  زاكية ابي مجيغ الغػث

 القجس (ـٜٕٗٔ/ ىػٖٜٙ) رباط الكخد

 القجس (ـٜٕٖٔ/ ىػٜٕٚ) ءرباط الشدا

 غدة لع ندتصع التعخؼ عمى سشة إعساره البيسارستاف الشاصخي 

 نابمذ لع ندتصع التعخؼ عمى سشة إعساره بيسارستاف نابمذ

 القجس (ـٖٖٙٔ/ ىػٖٚٚ) سػؽ القصانيغ

 الخميل لع ندتصع التعخؼ عمى سشة إعساره حساـ الخميل

 القجس (ـٖٖٙٔ/ ىػٖٚٚ) حساـ الذفا

 القجس (ـٖٖٙٔ/ ىػٖٚٚ) حساـ العيغ

 الخميل إعسارهلع ندتصع التعخؼ عمى سشة  قشػات السياه في الخميل
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 الخميل (ـٕٖٓٔ/ ىػٕٓٚ) قشاة الدبيل

 الخميل (ـٖٖٔٔ/ ىػٖٔٚ) عيغ الصػاشي

 الخميل لع ندتصع التعخؼ عمى سشة إعساره بخكة القدازيغ

 أرسػؼ لع ندتصع التعخؼ عمى سشة إعساره قشاشخ أرسػؼ

 القجس (ـٖٖٙٔ/ ىػٖٚٚ) خاف تشكد
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 (ٔ)تقديسات اإلدارية لفمدصيغ في عرخ السساليظ البحخية.(: خارشة الٗ) ممحق رقع

 

                                                           
 .ٕٔٔ، ٔ، ج.ٔ، ؽ.السػسػعة الفمدصيشية  -ٔ
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 (ٔ)(: بػابة الجامع األحسخ في صفج.٘صػرة رقع )

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تصويرالباحثة(0)
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 (ٔ)(: نقر مقاـ سيجنا مػسى )عميو الدالـ(.ٙممحق رقع )

 
                                                           

.00،مقام وموسم النبي موسىأشقر،محمود،0))
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 (ٔ)(: جدخ جشجاس في المج.ٚممحق رقع )

 

 

 

 
                                                           

جسرجنداساللد.ويكبيديا صور،إنترنت،(0)



044 
 

 

  (ٔ)الخزخا.  (: نقر السدججٛممحق رقع )

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .٘ٛٔ، نابمذ مجيشة الحزاراتخ، يعخفات، نر -ٔ



045 
 

 

 (ٔ)(: نقر مئحنة مدجج عمي بكاءٜرقع ) ممحق

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

((0
تصويرالباحثة.
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 (ٔ)(: مئحنة مدجج عمي بكاء.ٓٔممحق رقع )

 

                                                           
((0

تصويرالباحثة.
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 (ٔ)(: مئحنة باب الغػانسة.ٔٔممحق رقع )

 

                                                           
(0)

تصويرالباحثة.
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 (ٔ).(: البائكة الذسالية الذخقيةٕٔممحق رقع )

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تصويرالباحثة.(0)
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 قائسة السرادر والسخاجع

 أوال: الدجالت 

 .ٛ٘/ٙ٘/ٖٙٔالدجل الذخعي ، القجس،  (ٔ

 . ٕٖٔ/ٕٕ٘الذخعي، القجس، سجل  (ٕ

 .ٕٛ/ .ٕٓٙسجل األراضي، اسصشبػؿ،  (ٖ

 .ٓٚ-ٖٔ/ٚٔ/ نسخه ٕالدجل الذخعي، الخميل،  (ٗ

 .ٖٕ/ ٖٙٓ/ نسخه / ٗالدجل الذخعي، الخميل،  (٘

 .ٕٙٚ/ٕٕ/ نسخه / ٙالدجل الذخعي ، الخميل،  (ٙ

 .ٖ/ ٖٕ٘/ نسخه/ ٛالدجل الذخعي، الخميل،  (ٚ

مؤسدة إحياء التخاث والبحػث اإلسالمية في بيت تقخيخ قدع اآلثار اإلسالمية السػثقة في  (ٛ

 .ٖٔ، القجس، سجل السقجس

دراسة  م(،ٗ٘٘ٔ_ٖ٘٘ٔىـ/ٜٔٙ.( تاريخو )T.D ٜٕٛلػاء القجس مغ دفتخ مفرل ) (ٜ

 ـ.ٕٓٔٓكتحقيق: دمحم عجناف البخيت، كنػفاف رجا الدػاريو، الصبعة الػششية، عساف، 

، مؤسدة الفخقاف لمتخاث ٖٔٔخ لػاء القجس الذخيف مغ دفتخ تحخيالبخيت، دمحم،  (ٓٔ

 ـ.ٕٚٓٓاإلسالمي، عساف، 

( تاريخو ٕٖٔسجل اراضي الػية صفج، نابمذ، غدة، وقزاء الخممة حدب دفتخ ) (ٔٔ

 .ٜٜٜٔ، ٔدراسة كتحقيق: دمحم عيدى صالحية، االردف، ط.  م(،ٙ٘٘ٔىـ/ٜٗٙ)

 .تقخيخ عغ إصالح وإعسار الحخم اإلبخاىيسي الذخيفلجشة أعسار الخميل،  (ٕٔ
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 ثانيًا: السرادر العخبية

 القخآف الكخيع.  (ٔ

، أسج الغابة في معخفة الرحابةـ(، ٕٖٕٔىػ/ٖٓٙابغ األثيخ، أبػ الحدغ )ت (ٕ ، دار ابغ حـد

 ـ.ٕٕٔٓ)د.ـ(، 

 ـ.ٜٙٙٔ، )د.د( بيخكت، الكامل في التاريخ                    (ٖ

، تحقيق: دمحم القجسي الفتح القدي في الفتحـ(، ٕٔٓٔىػ/ٜٚ٘األصفياني، عساد الجيغ دمحم )ت  (ٗ

 ـ.ٜ٘ٙٔصبح، الجار القػمية لمصباعة كالشذخ، القاىخة، 

، عالع ندىة السذتاق في اختخاق اآلفاقـ(، ٗٙٔٔىػ/ٓٙ٘اإلدريدي، دمحم بغ دمحم بغ عبج هللا )ت  (٘

 ـ.ٜٜٛٔالكتب، بيخكت،  

يق: دمحم ، تحقبجائع الدىػر في وقائع الجىػرـ(، ٖٕ٘ٔىػ/ٖٜٓابغ إياس، دمحم بغ أحسج ) ت  (ٙ

 ـ.ٜٗٛٔمرصفى، الييئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة، 

، تحقيق: بيخنج راتو كشد الجرر وجامع الغخرـ(، ٕٖٗٔىػ/ ٖٙٚابغ أيبظ الجكاداري ) ت   (ٚ

 ـ.ٕٜٛٔكآخخكف، عيدى البابي الحمبي، )د.ـ(، 

أبػ ، تحقيق: عمي أعيان العرخ وأعػان الشرخـ(، ٕٖٙٔىػ/ ٗٙٚابغ إيبظ الرفجي ) ت  (ٛ

 .ٜٜٛٔ، بيخكت، ٔزيج كآخخيغ، دار الفكخ السعاصخ، ط.

، تحقيق: مرصفى عبج القادر عصا، دار نكث اليسيان في نكت العسيان                     (ٜ

 ، بيخكت، )د،ت(.ٔالكتب العمسية، ط.

دمحم بغ إبخاىيع بغ عبج الخحسغ، دار إحياء تحقيق:  ، ٔج بالػفيات،الػافي                    (ٓٔ

 ـ.ٕٓٓٓ بيخكت، ،التخاث العخبي 



051 
 

 ـ.ٕٓٓٓ، تحقيق: دمحم بغ عبج هللا، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، ٗج                 -

، تحقيق: دمحم بغ محسػد بغ عػف، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، ٘ج                -

 ـ.ٕٓٓٓ

 ـ.ٕٓٓٓ، تحقيق: أيجمخ ثابت، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، ٓٔج               -

 ـ.ٕٓٓٓ، تحقيق: زياد بغ األصفخ، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، ٘ٔج              -

، تحقيق: دمحم عقج الجسان في تاريخ أىل الدمانـ(، ٔ٘ٗٔىػ/٘٘ٛبجر الجيغ العيشي ) ت  (ٔٔ

 ـ.ٜٚٛٔمكتاب، القاىخة، ، دمحم أميغ، الييئة السرخية العامة ل

، في عمى كتاب الخوضتيغالسقتـ (، ٖٛٓٔىػ/ ٜٖٚالبخزالي، عمع الجيغ القاسع بغ دمحم )ت (ٕٔ

 ـ.ٕٙٓٓ، السكتبة العرخية، السحقق: عسخ عبج الدالـ تجمخي 

، تحقيق: حداـ الجيغ الدامخائي،  نياية الختبة في شمب الحدبةابغ بداـ، دمحم بغ أحسج،  (ٖٔ

 ـ.ٜٙٛٔمصبعة السعارؼ، بغجاد، 

رحمة ابغ بصػشة السدساة: تحفة الشطار في ـ(، ٖٚٚٔىػ/ٜٚٚابغ بصػشة، دمحم بغ عبج هللا )ت  (ٗٔ

 ـ.ٜٚٛٔ، دار الكتب العمسية، بيخكت ، غخائب األمرار وعجائب األسفار

مخاصج االشالع عمى أسساء ـ(، ٕٖٛٔىػ/ٜٖٚالبغجادي، صفي الجيغ بغ عبج السؤمغ )ت  (٘ٔ

 ـ.ٜ٘٘ٔ، تحقيق: عمي البجاكي ، دار السعخفة، بيخكت ، األمكشة والبقاع 

. تحقيق دكنالج .س زبجة الفكخ في تاريخ اليجخة،ـ(، ٕٖ٘ٔىػ/ ٕ٘ٚبيبخس السشرػري )ت  (ٙٔ

 .ـٜٜٛٔ ،بيخكت ،ريتذاردر

 ،الجار السرخية المبشانية، حسجافتحقيق : عبج الحسيج صالح ، مختار األخبار                    -

 ـ.ٖٜٜٔ، القاىخة
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مػرد المصافة في مغ ولي الدمصشة ـ(، ٜٙٗٔىػ/ٗٚٛابغ تغخي بخدي، أبػ السحاسغ )ت  (ٚٔ

 القاىخة، )د.ت(. -، تحقيق: نبيل دمحم عبج العديد أحسج، دار الكتب السرخية والخالفة

، تحقيق: دمحم أميغ، مصبعة  دار الكتب، السشيل الرافي والسدتػفي بعج الػافي                    (ٛٔ

 ـ.ٜٗٛٔالقاىخة،  

، السؤسدة السرخية العامة لمتأليف الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة                   (ٜٔ

 كالتخجسة كالشذخ، القاىخة، )د.ت(.

، دار صادر، بيخكت ،  (، رحمة ابغ جبيخـٕٚٔٔىػ/ ٗٔٙابغ جبيخ، دمحم بغ أحسج )ت  (ٕٓ

 ـ.ٜٗٙٔ

، مصبعة مجمذ مخآة الدمان في تاريخ األعيانـ(، ٕٙ٘ٔىػ/ٗ٘ٙابغ الجػزي، أبػ السطفخ )ت  (ٕٔ

 ـ.ٕٜ٘ٔ، اليشج، ٔدائخة السعارؼ العثسانية، ط.

، في أيام السشرػر وبشيو وتحكخة البشيـ(، ٖٛٚٔىػ/ ٜٚٚابغ حبيب، بجر الجيغ الحدغ) ت  (ٕٕ

 ـ.ٕٜٛٔ، ٔمخكد تحقيق التخاث، ط - تحقيق: دمحم دمحم أميغ، الييئة السرخية العامة لمكتاب

، الجرر الكامشة في أعيان السائة الثامشةـ( ٛٗٗٔىػ/ ٕ٘ٛابغ حجخ العدقالني، )ت  (ٖٕ

 ـ.ٜٙٙٔتحقيق: دمحم سيج جاد الحق، دار الكتب الحجيثة، القاىخة،  

السدشج ـ(، ٘ٚٛىػ/ٕٔٙأبػ الحدغ الشيدابػري، مدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخي)ت (ٕٗ

، دار إحياء التخاث السخترخ بشقل العجل عغ العجل إلى رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص )صحيح مدمع(الرحيح 

 العخبي، بيخكت، )د.ت(.

، تحقيق: الخوض السعصار في خبخ األقصارـ(، ٜٗٗٔىػ/ٜٓٓالحسيخي، دمحم بغ عبج السشعع )ت  (ٕ٘

 ـ.ٜٗٛٔ، بيخكت ، ٕإحداف عباس،  مكتبة لبشاف، ط.
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، تحقيق: شحرات الحىب في أخبار مغ ذىبـ(، ٛٚٙٔىػ/ ٜٛٓٔعساد، ) ت الحشبمي، ابغ ال (ٕٙ

 لجشة إحياء التخاث العخبي في دار اآلفاؽ الججيجة، دار اآلفاؽ الججيجة، بيخكت، )د.ت(.

، كذف الطشػن عغ أسامي الكتب والفشػن ـ(،  ٚ٘ٙٔىػ/ ٛٙٓٔخميفة، حاجي )ت  (ٕٚ

 ـ.ٕ٘ٓٓالعخبي، بيخكت، ، دار إحياء التخاث تحقيق: دمحم شخؼ الجيغ

، تخجسة كتقجيع: أحسج سفخ نامة: رحمة ناصخ خدخوـ(، ٛٛٓٔىػ/ ٔٛٗخدخك، ناصخ ) ت  (ٕٛ

 ـ.ٖٜٛٔالبجلي، جامعة السمظ سعػد، الخياض ، 

العبخ وديػان السبتجأ والخبخ في أيام العخب ـ(، ٘ٓٗٔىػ/ٛٓٛابغ خمجكف، عبج الخحسغ ) ت   (ٜٕ

، دار الكتب لدمصان األكبخ السدسى: تاريخ ابغ خمجون والعجع والبخبخ ومغ عاصخىع مغ ذوي ا

 ـ.ٕٜٜٔ،  بيخكت، ٔالعمسية، ط.

تحقيق:  وفيات األعيان وأنباء أبشاء الدمان،ـ(، ٕٕٛٔىػ/ ٔٛٙابغ خمكاف، أبػ العباس )ت  (ٖٓ

 ـ.ٜٜٗٔإحداف عباس،  دار صادر، بيخكت، 

، تحقيق: دمحم كساؿ الشيغالجػىخ الثسيغ في سيخ السمػك والدـ(، ٚٓٗٔىػ/ ٜٓٛابغ دقساؽ)ت  (ٖٔ

 ـ.ٕٜٛٔعالع الكتب لشذخ كالتػزيع، الجيغ، 

، الجار التحفة السمػكية في الجولة التخكيةـ(، ٕٖٗٔىػ/ ٕ٘ٚالجكاداري، بيبخس السشرػري ) ت  (ٕٖ

 ـ.ٜٚٛٔالسرخية المبشانية، القاىخة، 

البحخية حتى سشة مختار األخبار: تاريخ الجولة األيػبية و دولة السساليظ                   (ٖٖ

 ـ.ٖٜٜٔ، القاىخة، ٔ، تحقيق: عبج الحسيج صالح حسجاف، الجار السرخية المبشانية، ط. ىـٕٓٚ

، تحقيق: دمحم زغمػؿ ذيػل العبخ في خبخ مغ غبخـ(، ٖٚٗٔىػ/ٛٗٚالحىبي، شسذ الجيغ ) ت  (ٖٗ

 ـ.ٜ٘ٛٔ، دار الكتب العمسية، بيخكت، 

 ـ.ٜٜٔ، دار صادر، : حدغ إسساعيل مخكةتحقيق ، دول اإلسالم                       -
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، )د.ـ(، ، الػقف وبشية السكتبة العخبية استبصان لمسػروث الثقافيالداعاتي، يحيى محسػد  (ٖ٘

 ـ.ٜٜٛٔ، ٔط.

، تحقيق: محسػد دمحم شبقات الذافعية الكبخى ـ(، ٜٖٙٔىػ/ٔٚٚالدبكي، تاج الجيغ ) ت  (ٖٙ

 ىػ .ٖٔٗٔ، ٕشذخ كالتػزيع، ط.الصشاحي ك عبج الفتاح دمحم الحمػ، ىجخ لمصباعة كال

تحقيق: دمحم عمي الشجار كآخخكف، دار الكتاب  معيج الشعع ومبيج الشقع،                   (ٖٚ

 ـ.ٜٛٗٔالعخبي بسرخ، القاىخة، 

مكتبة الزػء الالمع ألىل القخن التاسع، ـ(، ٜٙٗٔىػ/ ٕٜٓالدخاكي، شسذ الجيغ ) ت  (ٖٛ

 الحياة، بيخكت، )د.ت(.

، جخكس بخس، اطتاريخ ابغ سب صجق األخبار، (ـٖٚٗٔىػ/ٔٗٛ)تأحسج حسدة بغاط، بابغ س (ٜٖ

 ـ. ٖٜٜٔليبيا، 

، حدغ السحاضخة في تاريخ مرخ والقاىخةـ( ٘ٓ٘ٔىػ/ٜٔٔالديػشي، جالؿ الجيغ ) ت  (ٓٗ

 ـ.ٜٚٙٔ، )د.ـ(، ٔتحقيق: دمحم  إبخاىيع، دار إحياء الكتب العخبية، ط.

، األخرا بفزائل السدجج األقرىاتحاف ـ(، ٘ٚٗٔىػ/ٓٛٛالديػشي، شسذ الجيغ ) ت  (ٔٗ

 ـ.ٜٗٛٔتحقيق:   أحسج رمزاف أحسج، الييئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة، 

، تحقيق: دمحم محسػد الفتح القدي في فتح القجسياألصفياني، عساد الجيغ دمحم احسج،  (ٕٗ

 ـ.ٜ٘ٙٔصبح، الجار القػمية لمصباعة كالشذخ، القاىخة، 

 زبجة كذف السسالظ وبيان الصخق والسدالظ،ـ(، ٛٙٗٔىػ/ٖٚٛابغ شاىيغ الطاىخي )ت (ٖٗ

 ـ.ٖٜٛٔتحقيق:  بػلذ راكيذ، السصبعة الجسيػرية، باريذ، 

، تحقيق: إحداف فػات الػفيات والحيل عميياـ(، ٕٖٙٔىػ/ ٗٙٚابغ شاكخ الكتبي ) ت  (ٗٗ

 عباس، دار صادر ، بيخكت، )د.ت(.
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اصخ دمحم بغ قالوون تاريخ السمظ الشـ(، ٖٗٗٔىػ/ ٘ٗٚالذجاعي، شسذ الجيغ)ت (٘ٗ

 ، )د.ت(.بخباره شيفخ :تحقيق، الرالحي وأوالده

، دار الشػادر الدمصانية والسحاسغ اليػسفيةـ(، ٕٕٗٔىػ/ٕٖٙابغ شجاد، بياء الجيغ ) ت  (ٙٗ

 ـ.ٕٓٓٓ، القاىخة، ٔالسشار، ط.

، ، تحقيق: أحسج حصيط تاريخ السمظ الطاىخـ (،  ٕ٘ٛٔىػ/  ٗٛٙابغ شجاد، عد الجيغ )ت (ٚٗ

 .ٖٜٜٔ، فيدبادف، ٔدار نذخ فخاند شتايشخ، ط.

ذيل لػاقح األنػار القجسية في شبقات  الذيخاني، أبػ السػاىب عبج الػىاب األنراري، (ٛٗ

 ـ.ٔٛٛٔ، دار الكتب السرخية، القاىخة، العمساء والرػفية

 ،نخبة الجىخ في عجائب البخ والبحخـ(، ٕٖٙٔىػ/ٕٚٚشيخ الخبػة، شسذ الجيغ األنراري ) ت  (ٜٗ

 ـ.٘ٙٛٔمصبعة األكاديسية االمبخاشػرية، بصخبػرغ ، 

، تحقيق: دمحم أبػ الفزل تاريخ الخسل والسمػكـ(، ٕٕٜىػ/ٖٓٔالصبخي، دمحم بغ جخيخ ) ت  (ٓ٘

 ـ.ٜٚٙٔإبخاىيع، دار السعارؼ، القاىخة، 

، تحقيق: دمحم مرصفى، مفاكية الخالن في حػادث الدمانابغ شػلػف، شسذ الجيغ،  (ٔ٘

 ـ.ٜٗٙٔلمصباعة كالشذخ، السؤسدة السرخية 

، االستيعاب في معخفة األصحابـ(، ٔٚٓٔىػ/ٖٙٗابغ عبج البخ، يػسف بغ عبج هللا )ت  (ٕ٘

 ـ.ٕٜٜٔ، ٔتحقيق: دمحم عمي البجاكي، دار الجيل، ط.

تذخيف األيام والعرػر في سيخة السمظ ـ(، ٕٜٕٔىػ/ٕٜٙابغ عبج الطاىخ، محي الجيغ ) ت  (ٖ٘

 ـ.ٜٔٙٔخكة العامة لمصباعة كالشذخ، القاىخة، ، تحقيق: مخاد كامل، الذالسشرػر

، تحقيق كنذخ: عبج العديد الخػيصخ، سيخة السمظ الطاىخ في الخوض الداىخ                    (ٗ٘

 ـ.ٜٙٚٔ، الخياض، ٔط.



057 
 

الفزل السأثػر مغ سيخة الدمصان ـ(، ٜٕٖٔىػ/ٖٓٚالعدقالني السرخي، شافع بغ عمي )ت  (٘٘

 ـ.ٜٜٛٔ،  بيخكت، ٔالسكتبة العرخية، ط.، تحقيق: عسخ تجمخي، السشرػر

، السصبعة الجسيػرية، باريذ، زبجة كذف السسالظ وبيان الصخق والسدالظغخس الجيغ الطاىخي،  (ٙ٘

 ـ.ٖٜٛٔ

تحقيق د. محسػد ، عقج الجسان في تاريخ أىل الدمانـ (، ٔ٘ٗٔىػ/ ٘٘ٛالعيشي، بجر الجيغ )ت (ٚ٘

 ـ.ٕٓٔٓ، القاىخةكتب كالػثائق القػمية، دار ال، ٕ، ط.رزؽ محسػد

، صححو: ماؾ ديدالف، دار تقػيع البمجانـ(، ٖٖٔٔىػ/ٕٖٚأبػ الفجاء، عساد الجيغ ) ت  (ٛ٘

 ـ.ٓٗٛٔالصباعة الدمصانية، باريذ ، 

 ىػ.ٕٖ٘ٔ، السصبعة الحديشية، مرخ ،  السخترخ في أخبار البذخ                 (ٜ٘

والسمػك السدسى: تاريخ ابغ تاريخ الجول ـ(، ٗٓٗٔىػ/ٚٓٛابغ الفخات، ناصخ الجيغ ) ت  (ٓٙ

 ـ.ٕٜٗٔ، تحقيق: قدصشصيغ زريق، جامعة بيخكت األمخيكية، بيخكت، ، الفخات

، تحقيق: مدالظ األبرار في مسالظ األمرارـ(، ٖٛٗٔىػ/ٜٗٚابغ فزل هللا العسخي ) ت  (ٔٙ

 ـ.ٕٜٗٔأحسج زكي، مصبعة دار الكتب، القاىخة ، 

  ،ٔ، ط.دمحم حديغ شسذ الجيغتحقيق: ، فالتعخيف بالسرصمح الذخي                    -

     ـ.ٜٛٛٔ، بيخكت، دار الكتب العمسية

 ـ.ٜٜٙٔ، دار صادر، بيخكت، آثار البالد وأخبار العبادـ(، ٖٕٛٔىػ/ٕٛٙالقدكيشي، زكخيا ) ت  (ٕٙ

مكتبة ، العسجة في صشاعة الجخاحة،  ـ(ٕٙٛٔىػ/ ٘ٛٙابغ القف، ابػ الفخج بغ يعقػب )ت  (ٖٙ

 .ٖٜٚٔالخياض،  ،السمظ فيج الػششية

، تحقيق: صبح األعذى في صشاعة اإلنذاـ(، ٛٔٗٔىػ/ٕٔٛالقمقذشجي، أحسج بغ عمي ) ت  (ٗٙ

 ـ.ٜٚٛٔدمحم شسذ الجيغ ، دار الفكخ، بيخكت ، 
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، تحقيق: إبخاىيع اإلبياري، قالئج الجسان في التعخيف بقبائل عخب الدمان                     (٘ٙ

 ـ.ٕٜٛٔالقاىخة،  ،ٕدار الكتاب السرخية المبشانية، ط.

تحقيق: عبج الدتار أحسج فخاج، مصبعة  مآثخ اإلنافة في معالع الخالفة،                     (ٙٙ

 ـ.ٜ٘ٛٔ، الكػيت، ٖحكػمة الكػيت، ط.

، تحقيق: إبخاىيع األبياري، الذخكة نياية اإلرب في معخفة أنداب العخب                     (ٚٙ

 ـ.ٜٜ٘ٔالعخبية لمصباعة كالشذخ، القاىخة، 

، تحقيق: أحسج أبػ البجاية والشياية في التاريخـ(، ٕٖٚٔىػ/ٗٚٚابغ كثيخ، عساد الجيغ ) ت  (ٛٙ

 ـ. ٜٚٛٔ، بيخكت، ٖممحع كآخخكف، دار الكتب العمسية، ط.

، تحقيق: مػانح األنذ بخحمتي لػادي القجسـ(، ٘ٙٚٔىػ/ٛٚٔٔالمقيسي،  مرصفى أسعج )ت  (ٜٙ

 ـ.ٕٗٓٓالقاىخة، عبج هللا أميغ ، دار الخسالة لمشذخ، 

، تحقيق: أحسج البغجادي،  مكتبة األحكام الدمصانيةـ(، ٛ٘ٓٔىػ/ٓ٘ٗالساكردي، أبػ الحدغ )ت  (ٓٚ

 ـ.ٜٜٛٔ، الكػيت، ٔدار ابغ قتيبة، ط.

، دار  األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميلـ(، ٕٔ٘ٔىػ/ٕٜٛمجيخ الجيغ العميسي) ت  (ٔٚ

 ـ.ٖٜٚٔالجيل، بيخكت، 

، تحقيق: دمحم مخوج الحىب ومعادن الجػىخـ(، ٜٙ٘ىػ/ٖ٘ٗ) ت  السدعػدي، عمي بغ الحديغ (ٕٚ

 ـ.ٖٜٚٔ، بيخكت، ٘محي الجيغ عبج الحسيج، دار الفكخ، ط.

مكتبة خياط،  أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع،ـ(، ٜٜٜىػ/ٜٖٓالسقجسي، دمحم أحسج ) ت بعج  (ٖٚ

 بيخكت، )د.ت(.

، تحقيق: دمحم زيادة، عخفة دول السمػك(، الدمػك لسـٓٗٗٔىػ/٘ٗٛالسقخيدي، أحسج بغ عمي ) ت  (ٗٚ

 ـ.ٜٔٗٔالقاىخة،  كسعيج عاشػر، مصبعة لجشة التأليف كالتخجسة كالشذخ،
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، )د.ـ(، ٔ، تحقيق: دمحم اليعالكي، دار الغخب اإلسالمي، ط.السقفى الكبيخ                  (٘ٚ

 ـ.ٜٜٔٔ

مكتبة  السػاعع واالعتبار بحكخ الخصط واآلثار السعخوف بالخصط السقخيدية،             (ٙٚ

 السثشى ،بغجاد، )د.ت(.

 ، دار صادر، بيخكت، )د.ت(.لدان العخبـ(، ٖٔٔٔىػ/ٔٔٚابغ مشطػر، أبػ الفزل ) ت  (ٚٚ

، تحقيق: الحزخة األندية في الخحمة القجسيةـ(، ٖٔٚٔىػ/ ٖٗٔٔالشابمدي، عبج الغشي )ت  (ٛٚ

 ـ.ٜٜٓٔبيخكت، أكـخ حدغ، 

الييئة ، الحقيقة والسجاز في الخحمة إلى بالد الذام ومرخ والحجاز                        -

 ـ. ٜٙٛٔ، القاىخة، السرخية العامة لمكتاب

، تحقيق: جبخائيل ، الكػاكب الدائخة بأعيان السئة العاشخةـ( ٔ٘ٙٔىػ/ ٜٗٛنجع الجيغ الغدي ) (ٜٚ

 ـ.ٜ٘ٗٔجبػر، نذخ دمحم أميغ، بيخكت، 

دار الكتب  الجارس في تاريخ السجارس،ـ(، ٓٚ٘ٔىػ/ٜٛٚالشعيسي، عبج القادر بغ دمحم ) ت  (ٓٛ

 ىػ.ٓٔٗٔ، بيخكت، ٔالعمسية ، ط.

د. دمحم ضافخ ، السيحب في الكحل السجخبـ (، ٖٕٔٔ/ قٚٛٙ ابغ الشفيذ، عمي بغ الحـد )ت (ٔٛ

 ـ.ٜٜٗٔ، الخباط، ٕ، ط.الػفائي ك د. دمحم ركاس قمعو جي

، تحقيق: مفخج الكخوب في أخبار بشي أيػبـ(، ٜٕٛٔىػ / ٜٚٙابغ كاصل، دمحم بغ سالع )ت  (ٕٛ

 ـ.ٜٚ٘ٔالقاىخة،  ،دار الكتب كالػثائق القػمية ، جساؿ الجيغ الذياؿ

تحقيق: سعيج  نياية اإلرب في فشػن األدب،ـ(، ٕٖٖٔىػ/ٖٖٚالشػيخي، شياب الجيغ ) ت  (ٖٛ

 ـ.ٜ٘ٛٔلمكتاب، القاىخة،  عاشػر كآخخكف، الييئة السرخية العامة
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تتسة السخترخ في أخبار البذخ السدسى: تاريخ ـ(، ٖٛٗٔىػ/ٜٗٚابغ الػردي، زيغ الجيغ ) ت  (ٗٛ

 ـ.ٜٓٚٔ، تحقيق: أحسج رفعت البجراكي، دار السعخفة،  بيخكت، ابغ الػردي

، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، معجع البمجانـ(، ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙياقػت الحسػي )ت  (٘ٛ

 ـ.ٜٜٚٔ

ار الكتب العمسية، بيخكت، ، دكتاب البمجانـ(، ٜٚٛىػ/ٕٗٛاليعقػبي، أحسج بغ أبي يعقػب ) ت  (ٙٛ

 ـ ٕٕٓٓ

، تحقيق: أحسج ندىة الشاضخ في سيخة السمظ الشاصخـ(، ٖٛ٘ٔىػ/ ٜ٘ٚاليػسفي، عساد الجيغ )ت  (ٚٛ

 ـ.ٜٙٛٔحيط، عالع الكتب، 

دار الكتاب ،  ٕ، ط.الدمانذيل مخآة ـ(، ٕٖٙٔق،/ ٕٙٚاليػنيشي، قصب الجيغ مػسى )ت  (ٛٛ

 ـ.ٕٜٜٔ، اإلسالمي، القاىخة

 ًا: السخاجع العخبيةثالث

 ، القاىخة، )د.ت(.ٔ، دار الذعب،  ط.دراسات في الكتب والسكتبات اإلسالمية إبخاىيع، عبج المصيف،  (ٔ

 ـ.ٜٚٙٔ، مكتبة الشيزة السرخية، القاىخة، تاريخ السساليظ البحخيةإبخاىيع، عمي الديج،   (ٕ

، ٔ، مؤسدة دار اليالؿ، ط، تاريخ الشاصخة مغ أقجم أزمشتيا إلى أيامشا الحاضخةمشرػر أسعج،  (ٖ

 ـ.ٕٜٗٔ)د.ـ(، 

، مؤسدة احياء التخاث كالبحػث االسالمية، القجس، مقام ومػسع الشبي مػسىأشقخ، محسػد سعيج،    (ٗ

 ـ.ٕٕٔٓ

ي لمتشسية )بكجار(، السجمذ االقترادي الفمدصيش السعالع األثخية في فمدصيغ،األشيب، رشجي،   (٘

 ـ.ٕٕٓٓالقجس، 
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 ـ.ٕٕٓٓكزارة األكقاؼ، الخياض، في عرخ سالشيغ والسساليظ،  األوقاف ازدىار أميغ، دمحم،   (ٙ

م(دراسة ٚٔ٘ٔ-ىـٕٓ٘ٔم/ ٖٕٜ-ىـٗٛٙالحياة االجتساعية في مرخ )و األوقاف               (ٜٛ

 ـ.ٜٓٛٔ، دار الشيزة العخبية، )د.ـ(، تاريخية وثائقية

 -ٕٓ٘ٔم/ ٖٕٜ-ٛٗٙالسرصمحات السعسارية في الػثائق السسمػكية )أميغ ، دمحم، كليمى إبخاىيع،   (ٚ

 .ٜٚٛٔ، دار نذخ الجخيدي، القاىخة، م(٘ٔٚٔ

 ـ.ٕٚٓٓ، الجامعة األردنية، عساف، ،  دراسات في تاريخ بالد الذام فمدصيغالبخيت، دمحم (ٛ

نابمذ و نػاحييا في القخن الدادس عذخ عمى ضػء الػقفيات التي تحتفع                -
 ـ.ٜٜٙٔ،  األردنية جامعة بيا سجالت الجولة العثسانية،

 

ىـ/ ٖٛ٘-ٕٜٗ) األراضى الدراعية ومشتجاتيا في الخميل في العرخ الفخنجىالبيذاكي، سعيج،  (ٜ

، م(: ضسغ كتاب دراسات في تاريخ العالقات بيغ الذخق والغخب في العرػر الػسصىٚٛٔٔ-ٜٜٓٔ

 ـ. ٖٕٓٓ، القاىخة، ٔتحخيخ: دمحم عػض، ط.

نابمذ: األوضاع الدياسية واالجتساعية والثقافية واالقترادية خالل الحخوب                   (ٜٓ

 ـ.ٜٜٓٔ، عساف، ٔ، )د.د(، ط.الرميببية

 ـ.ٕٕٓٓ، أبػ ضبي، ٔ،  السجسع الثقافي ، ط.، رحمة بشياميغ التصيميالتصيمي،  بشياميغ (ٓٔ

،)د.ـ(،  ٕٔ، دار الكذاؼ لمشذخ كالصباعة، ط.، تاريخ العخب السصػلحتي، فيميب كآخخكف  (ٔٔ

 ـ.ٕٚٓٓ

ىـ(، ٖٔٚ-ٛٗٙالعالقات بيغ دولة السساليظ األولى ودولة إيمخانية  فارس ) حجة، شػكت، (ٕٔ

 ة لمجراسات الجامعية كالشذخ كالتػزيع، األردف، )د.ت(.  مؤسدة حساد



071 
 

، )د.ـ(، ٔ، دار أسامة لمشذخ كالتػزيع، ط.مػسػعة السجن والقخى الفمدصيشيةأبػ حجخ، آمشة،  (ٖٔ

 ـ.ٖٕٓٓ

مكتبة الفالح ، الدمصان الشاصخ دمحم بغ قالوون ونطام الػقف في عيجهالحجي، حياة ناصخ،  (ٗٔ

 ـ.ٖٜٛٔ، لمشذخ كالتػزيع

، )د.ـ(، ٔ، السكتبة األكاديسية، ط. أساسيات وفديػلػجيا الحزخحدغ، أحسج عبج السشعع،  (٘ٔ

 ـ.ٕٓٓٓ

 .ٜٛٗٔ، دار الخائج العخبي، القاىخة، فشػن اإلسالمحدغ، زكي دمحم،  (ٙٔ

، دار الفخقاف لمشذخ أنػاع السكتبات في العالسيغ العخبي واإلسالميحدغ، سعيج احسج حدغ،  (ٚٔ

 ـ.ٜٗٛٔكالتػزيع، عساف، 

، مخكد األبحاث، مشطسة التحخيخ األبشية األثخية في القجس اإلسالميةالحديشي، إسحاؽ مػسى،  (ٛٔ

 .   ٜٚٚٔالفمدصيشية، بيخكت، 

 .ٜٜٙٔمخكد التخاث الذعبي الفمدصيشي، البيخة، العسارة الذعبية في فمدصيغ، حسجاف، عسخ،  (ٜٔ

 ـ.ٖٕٓٓفمدصيغ، ، ٖ، مؤسدة الجراسات الفمدصيشية، ط.كي ال نشدىالخالجي، كليج،  (ٕٓ

 ـ.ٜٓٚٔ، مكتبة ضحى، شيء مغ تاريخشاخمف، عمي سعيج،  (ٕٔ

، مؤسدة دليل أول القبمتيغ وثاني السدججيغ وثالث الحخميغ الذخيفيغخميفة، أحسج فيسي،  (ٕٕ

 ـ.ٕٔٓٓ،  فمدصيغ، ٔاألقرى إلعسار السقجسات االسالمية، ط.

مؤسدة  فمدصيغ في القخون الػسصى،الرخاع اإلسالمي الفخنجي عمى الججاني، ىادية كآخخكف،  (ٖٕ

 ـ.ٜٜٗٔ، بيخكت، ٔالجراسات الفمدصيشية، ط.

، أبػ ٔ، عالع الكتب لمصباعة كالشذخ، ط.بمجانية فمدصيغ العخبيةالجكميشيكي، مخمخجي،  (ٕٗ

 ـ.ٜٚٛٔضبي،
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لعسارة اإلسالمية في الحخم القجسي الذخيف مشح العرخ السسمػكي االخباعي، إحداف عخساف،  (ٕ٘

 .ٕٔٔٓاألكاديسيػف لمشذخ كالتػزيع، ، الياشسي السعاصخحتى اإلعسار 

اإلسالم في حزارتو ونطسو اإلدارية والدياسية واالدبية والعمسية واالجتساعية الخفاعي، أنػر،  (ٕٙ

 ـ.ٜٜٚٔ، دار الفكخ، دمذق، واالقترادية والفشية

والسدتعخبيغ  األعالم: قامػس تخاجع ألشيخ الخجال والشداء مغ العخبالدركمي ، خيخ الجيغ ،  (ٕٚ

 ـ.  ٜٜٚٔ،  بيخكت، ٗ، دار العمع لمسالييغ، ط.والسدتذخقيغ

، فمدصيغ في عيج السساليظ مغ أواسط القخن الدابع اليجخي/ الثالث عذخ زّكار، سييل (ٕٛ

، السػسػعة الفمدصيشة، القدع السيالدي إلى أواسط القخن العاشخ اليجخي/ الدادس عذخ السيالدي

 ـ.ٜٜٓٔالثاني، بيخكت، 

،  السكتبة السرخية، شخق التجارة الجولية ومحصاتيا بيغ الذخق والغخبي فيسي، نعيع، زك (ٜٕ

 ـ.ٖٜٚٔمرخ، 

، عساف،  ٔ، دار أسامة، ط.مػسػعة التاريخ اإلسالمي: العرخ السسمػكيالديجي، مفيج،  (ٖٓ

 ـ.ٜٕٓٓ

 ـ.ٜٜٗٔ ، )د.د(، دمذق،التاريخ االقترادي واالجتساعي لمعالع العخبي واإلسالميالديػد، دمحم،  (ٖٔ

 ـ.ٖٜٛٔ، الييئة السرخية العامة لمكتاب، العسارة اإلسالمية في مرخسامح، كساؿ الجيغ،  (ٕٖ

 ـ.ٕٓٓٓ، القاىخة، ٔ، دار السرخية المبشانية، ط.الجولة الفاشسية في مرخسيج، أيسغ فؤاد،  (ٖٖ

، ٔ، دار الفكخ لمجراسات كالشذخ كالتػزيع، ط.القجس في العرخ السسمػكيالديج، عمي،  (ٖٗ
 ـ. ٜٙٛٔالقاىخة، 

 ـ.ٕٙٓٓ، السكتبة األىمية، االردف، المج والخممة : تػأمان لفمدصيغ خالجانشخاب، دمحم،  (ٖ٘

 ، دار الجبل، بيخكت، )د.ت(.حياة السمظ الطاىخ بيبخسشمبي، محسػد،  (ٖٙ
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الثامغ اليجخي في ضػء كتاب الجرر الحياة العمسية في القجس في القخن شياب، عمي مشرػر،  (ٖٚ

 .ـٕٓٓٓ ،جمذ الشذخ العمسي جامعة الكػيت، الكامشة

، السكتب الفشي لبخنامج إعسار في مجيشة الحسامات العامة في مجيشة نابمذأبػ صالح، إيساف،  (ٖٛ

 ـ.ٕٔٔٓنابمذ مؤسدة التعاكف، 

، ٔدار البيارؽ، ط.، عرخ الجولتيغ األمػية والعباسية وضيػر فكخ الخػارجالرالبي، عمي،  (ٜٖ

 ـ.ٜٜٛٔ)د.ـ(، 

القالع والحرػن في شسال فمدصيغ في فتخة الرخاع الفخنج اإلسالمي الرػافي، شالب،  (ٓٗ

 ـ.ٕٓٓٓ، مؤسدة األسػار عكا، م(ٜٕٔٔ-ٜٜٓٔىـ/ ٜٔٙ-ٕٜٗ)

 ـ.ٜٜٜٔ، مكتبة اليازجي، غدة، إتحاف األعدة في تاريخ غدةالصباع، عثساف،  (ٔٗ

 .ٕٜٛٔدار األكقاؼ ، بيخكت،  فج في العيج السسمػكي،مسمكة صالصخاكنة، شو الثمجي،  (ٕٗ

 ـ.ٜٚٚٔ، جسعية السصابع التعاكنية، صفج في التاريخالعابجي ، دمحم،   (ٖٗ

،  جسعية عساؿ السصابع التعاكنية، اآلثار اإلسالمية في فمدصيغ واألردنالعابجي، محسػد،   (ٗٗ

 ـ.ٖٜٚٔ)د.ـ(، 

، دمذق،  افة الييئة العاّمة الدػرية لمكتاب، كزارة الثقتاريخ الحخم القجسيالعارؼ، عارؼ،  (٘ٗ

 ـٜٕٓٓ

 ، مصبعة العسخانية لالكفيدت، الجيدة، )د.ت(.تاريخ غدة               (ٙٗ

 ـ.ٜٔٙٔ، مكتبة األنجلذ، القجس، السفرل في تاريخ القجس               (ٚٗ

 ـ.ٜٗٙٔ، السكتبة الثقافية، مرخ، أضػاء ججيجة عمى الحخوب الرميبيةعاشػر، سعيج،  (ٛٗ

 ـ.ٜٜٙٔدار الشيزة العخبية، القاىخة،  األيػبيػن والسساليظ في مرخ والذام،                (ٜٗ

 ـ.ٜٓٛٔ، دار السشطػمة، )د.ـ(، الحياة االجتساعية في السجيشة االسالمية                (ٓ٘
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 ـ.ٕٔٓٓ، القاىخة، ٔالييئة السرخية العامة لمكتاب، ط.الطاىخ بيبخس،                 (ٔ٘

، دار الشيزة العخبية، القاىخة، ٕ، ط.العرخ السسمػكي في مرخ وبالد الذام                (ٕ٘

ٜٔٚٙ. 

، دار الشيزة العخبية، القاىخة، السجتسع السرخي في عرخ سالشيغ السساليظ                (ٖ٘

 ـ.ٕٜٜٔ

 ىخة، )د.ت(.، دار الشيزة العخبية، القامرخ والذام في عرخ األيػبي والسساليظ                (ٗ٘

، دار السعخفة ٔ، ط.، دراسات في تاريخ الحزارة اإلسالمية العخبيةعاشػر، سعيج كآخخكف  (٘٘

 ٕٙٓٓالجامعية، القاىخة،  

، دار الشيزة العخبية، قيام دولة السساليظ األولى في مرخ والذامالعبادي، أحسج مختار ،   (ٙ٘

 ـ.ٜٙٛٔالقاىخة، 

 ـ.ٖٕٓٓ، مؤسدة شباب الجامعة ، اإلسكشجرية، ػكيفي التاريخ األيػبي والسسم               (ٚ٘

، دار السدتذفيات االسالمية في العرخ الشبػي إلى العرخ العثسانيعبج الخزاؽ، الدعيج،  (ٛ٘

 ـ.ٜٚٛٔالبيزاء، 

 ـ.ٕٚٓٓ، الييئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة، األوقاف عمى القجسعبج الغشي، مرصفى،  (ٜ٘

،  مكتبة في العرخييغ االيػبي والسسمػكي السقجسالسجارس في بيت عبج السيجي، عبج الجميل ،  (ٓٙ

 ـ.ٜٔٛٔاألقرى لمشذخ كالتػزيع،

، )د.ـ(، ٔدار أزمشة لمشذخ كالتػزيع، ط.  الحخكة الفكخية في ضل السدجج األقرى،              (ٔٙ

 ـ.ٕٕٓٓ

 ـ.ٜ٘ٙٔ، القاىخة، ، الييئة السرخية العامة لمتأليف كالشذخالعسارة اإلسالميةعبج الػىاب، حدغ،  (ٕٙ
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، ٔمؤسدة الجراسات الفمدصيشية، ط. فمدصيغ في العيجيغ األيػبي والسسمػكي،عثامشة، خميل،  (ٖٙ

 ـ.ٕٙٓٓبيخكت، 

، السجمذ الػششى لمثقافة ك الفشػف ك االداب،)د.ـ(، السجيشة اإلسالميةعثساف، دمحم عبج الدتار،  (ٗٙ

ٜٔٛٛ. 

 ـ.ٖٕٔٓالسعسار الذعبي راـ هللا، ، مخكد ٔ، ركاؽ، ط.خانات فمدصيغعخاؼ، شكخي،  (٘ٙ

 ـ.ٖٕٔٓ، )د.د(، نابمذ، نابمذ مجيشة الحزاراتخ، عخفات، نر (ٙٙ

 ـ.ٜٜٜٔ، دار الفاركؽ لمثقافة كالشذخ، نابمذ في العرخ السسمػكيالعدة ، رئيدة،  (ٚٙ

 .ٜٙٛٔ،  عساف، ٔدار الكخمل،ط. ، تخاث فمدصيغ في كتابات عبج هللا مخمز،العدمي، كامل (ٛٙ

 ـ.ٕٜٜٔعساف،  القجس في التاريخ، الجامعة األردنية،                 (ٜٙ

 ـ.ٜٔٛٔ، جسعية عساؿ السصابع التعاكنية، عساف، معاىج العمع في بيت السقجس                 (ٓٚ

 ـ.ٕٜٛٔ، جسعية عساؿ السصابع التعاكنية، عساف، مغ آثارنا في ثخى القجس                    (ٔٚ

،  ٔ، دار اآلفاؽ الججيجة، ط.نيابة غدة في العرخ السسمػكيخميل،  عصا هللا، محسػد عمي (ٕٚ

 ـ.ٜٙٛٔبيخكت، 

 ـ.ٜٜٔٔ، )د.د(، )د.ـ(، األوقاف والحياة االقترادية في العرخ العثسانيعفيفي، دمحم،   (ٖٚ
 
، ٔط. رقػم السدجج اإلبخاىيسي الذخيف في خميل الخحسغ،عسخك، يػنذ كآخخكف،  (ٗٚ

 ـ.ٜٜٛٔمشذػرات مخكد البحث العمسي بجامعة الخميل، الخميل، 
 
 ـ.ٜٔٛٔ، ٔ، دار الخائج العخبي، ط.تاريخ البيسارستانات في اإلسالمعيدى، أحسج،  (٘ٚ

 
 ـ.ٜٛٛٔ، بيخكت،ٔ، جخكس بخس ناشخكف ،ط.مػسػعة العسارة اإلسالميةغالب، عبج الخحيع،  (ٙٚ
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، دار الفكخ لمشذخ األردن في العرخ السسمػكيالتاريخ الحزاري لذخقي غػانسة، يػسف،  (ٚٚ

 ـ.ٕٜٛٔ، عساف، ٕكالتػزيع، ط.

دار الحياة لمشذخ كالتػزيع، عساف،  تاريخ نيابة بيت السقجس في العرخ السسمػكي،               (ٛٚ

 ـ.ٕٜٛٔ

دار الفكخ لمشذخ  دراسات في تاريخ األردن وفمدصيغ في العرخ اإلسالمي،                (ٜٚ

 ـ.ٖٜٜٔعساف،  كالتػزيع،

 ـ.ٜٜٜٔ، دار الذخكؽ، عساف، فمدصيغ في العرخ اإلسالمي الػسيطفػزي، فاركؽ عسخ،  (ٓٛ
 .ٜٜٚٔ، دار الذخكؽ، تاريخ بيت السقجسالفيتخي، يعقػب،  (ٔٛ
 ـ.ٜٛٚٔتحقيق: عبج الجبار الدكار، دار الكتب العمسية، دمذق،  أبجج العمػم،ػنجي، صجيق، قال (ٕٛ

  ـ.ٖٜٛٔ، دمذق، ٖالشػري، ط.، مكتبة خصط الذامكخد، عمي،  (ٖٛ

 ـ.ٕٜٜٔ)د.د(، نابمذ، م(،ٜٛٔٔ -ق.مٕٓٓ٘تاريخ مجيشة نابمذ )كمبػنة، عبج هللا صالح،  (ٗٛ

، السجمذ األعمى لمذؤكف اإلسالمية، القاىخة، مداجج مرخ وأوليائيا الرالحػن ماىخ، سعاد،  (٘ٛ

 ـ.ٜٜٚٔ

 ـ.ٜٚٛٔ، )د.د(، القاىخة، غدة وقصاعياالسبيس، سميع عخفات،  (ٙٛ

، القاىخة، ٔ، الجار السرخية الميبشانية، ط.الػكاالت والبيػت اإلسالمية، رفعت مػسى، دمحم (ٚٛ

 ـ.ٖٜٜٔ

، الحج، العمع، والرػفية: الفغ اإلسالمي في مشصقة الزفة الغخبية وغدةمجسػعة باحثيغ،  (ٛٛ

 ـ.ٕٚٓٓالسؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ، )د.ـ(، 

دع العاـ، ىيئة السػسػعة الفمدصيشية، دمذق، ، الق، السػسػعة الفمدصيشيةمجسػعة باحثيغ  (ٜٛ

 ـ.ٜٗٛٔ
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 ـ.ٜٛٚٔ، عالع السعخفة، الكػيت، السداججمؤنذ، حديغ ،   (ٜٓ

،  تحقيق: نطام التخبية اإلسالمية في عرخ دولة السساليظ في مرخالشباىيغ، عمي سالع،   (ٜٔ

 ـ.ٜٚٛٔ، مرخ، ٔإبخاىيع عرست مصاكع، دار الفكخ العخبي، ط.

 ـ.ٖٜٛٔ، عساف، ٔ، )د.د(، ط.كشػز القجس، نجع، رائف كآخخكف   (ٕٜ

-ٕٜٗإقصاعية بيدان ودورىا في الرخاع اإلسالمي الفخنجي )نعيخات، أسامة،   (ٖٜ

 ـ.ٕٕٓٓ، عكا، ٔمؤسدة األسػار، ط. م(،ٜٕٔٔ-ٜٜٓٔىـ/ٜٓٙ

العالقات االجتساعية والثقافية واالقترادية بيغ العخب والفخنج خالل الحخوب الشقاش، زكي،   (ٜٗ

 ـ.  ٜٚ٘ٔ، بيخكت، ٔ، دار الكتاب المبشاني لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، ط.الرميبية

 ـ.ٕٙٓٓ، عساف، ٔ، دار البجاية، ط.تاريخ بيت السقجس في العرخ السسمػكيالشقخ، دمحم،   (ٜ٘

، جسعية عساؿ السصابع، مغ آثارنا العخبية واإلسالمية في بيت السقجسيػسف، حسج أحسج ،   (ٜٙ

 ـ.ٕٜٛٔعساف، 

 رابعًا: السخاجع األجشبية السعخبة: 

، تخجسة: أحسج الذشتشاكي كآخخكف، )د.د(، مقجمة دائخة السعارفة االسالميةخػرشيج، إبخاىيع زكي،   (ٔ

 ـ.ٖٖٜٔشيخاف، 

 ـ.ٜٛ٘ٔالقاىخة،  دار السعارؼ،  ،ٕتخجسة: أحسج عيدى، ط. الفشػن اإلسالمية،ديسانج، ـ.ي،   (ٕ

، تخجسة كتحقيق: سعيج عبج هللا، دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع، السقجس، تاريخ بيت الفيتخي، يعقػب  (ٖ

 ـ.ٜٜٛٔ، عساف، ٔط.

 ـ.ٜٜٓٔ، القجس،ٔ، ياد يتدحاؽ بغ تدفي، ط.القجس دراسات في تاريخ السجيشةكػىيغ، أمشػف،   (ٗ
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، تخجسة: عثساف الخصيب، دار الذيساء وصف األرض السقجسة لمخحالة وودولف الدػخػميلػدكلف،   (٘

 ـ.ٕٙٔٓعة كالشذخ، )د.ـ(، لمصبا

، تخجسة : عمي ماضي، االىمية لمشذخ كالتػزيع، مجن إسالمية في عيج السساليظالبيجكس، إيخا،   (ٙ

 ـ.ٜٚٛٔبيخكت، 

 ـ.ٕٜٗٔ، مرخ، ٔ، مصبعة السعارؼ، ط.تاريخ دولة السساليظمػيخ، كليع،   (ٚ

،  تخجسة: زة في اإلسالمالحزارة اإلسالمية في القخن الخابع اليجخي أو عرخ الشيميتد، آدـ،   (ٛ

 ، بيخكت، )د.ت(.٘دمحم أبػ ريجه، دار الكتاب العخبي، ط.

 خامدًا: السعاجع

 ـ.ٕٗٓٓ، )د.ـ(، ٗ، مجسع المغة العخبية، ط.السعجع الػسيطأنيذ، إبخاىيع كآخخكف،  (ٔ

 ـ.ٕٜٚٔدار الصميعة، بيخكت، ، بالدنا فمدصيغ،الجباغ، مرصفى (ٕ

 ـ.ٜٜٓٔ، دمذق، ٔ، دار الفكخ ، ط.التاريخية في العرخ السسمػكي، معجع األلفاظ دىساف، دمحم (ٖ

 .ٕٓٓٓ، مكتبة مجبػلي، القاىخة، معجع مرصمحات العسارة والفشػن اإلسالميةرزؽ، عاصع،  (ٗ

،  ٔ،  دار زىخاف لمشذخ كالتػزيع، ط.معجع مرصمحات التاريخ والحزارة اإلسالميةزناتي، أنػر،  (٘

 ـ.ٕٔٔٓعساف، 

 ـ.ٜٚٛٔ، دار السأمػف لمتخاث،  دمذق،بمجان فمدصيغمعجع شخاب، دمحم،  (ٙ

دار الكخمل، عساف،  معجع الشابييغ في جشػب بالد الذام وفمدصيغ واالردن،العسج، ىاني صبحي،  (ٚ

ٜٔٛ٘ 

مخكد أبحاث التاريخ اإلسالمي كالفغ كالثقافة ،  معجع مرصمحات الفغ األسالمي،عيدى، أحسج،  (ٛ

 ـ.ٜٜٗٔاسصشبػؿ، 
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 ، السكتبة العمسية، شيخاف، )د.ت(.السعجع الػسيطخخكف، مرصفى، إبخاىيع كآ (ٜ

 سادسًا: الخسائل العمسية

، رسالة ناحية خميل الخحسغ في القخن العاشخ اليجخي الدادس عذخ السيالدي إحذير، باسع دمحم، (ٔ

 ـ.ٕٓٓٓماجدتيخ، جامعة الشجاح، 

جامعة القجس السفتػحة، فمدصيغ،  م(،ٜٛٔٔ-ٛ٘ٛٔأوقاف الحخم اإلبخاىيسي )أبػ بكخ، اميغ،  (ٕ

 )د.ت(.

، رسالة ماجدتيخ، جامعة بيخزيت، فمدصيغ، السجيشة الفمدصيشية في عيج السساليظبكيخ، مخكاف،   (ٖ

 ـ.ٕ٘ٓٓ

زىخ، مرخ، ، رسالة ماجدتيخ، الجامعة االبيت السقجس في عيج السساليظحسػدة ، عبج الخحسغ،  (ٗ

 ـ.ٜٜٚٔ

، رسالة دكتػراة، جامعة اليخمػؾ، ي فمدصيغ في العرخ السسمػكي، األوقاف اإلسالمية فالخصيب، دمحم (٘
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Abstract 

  Palestine has enjoyed a prestigious standing for both Arab and 

Islamic nations, due to its' special religious, cultural and historical status. 

Palestine in general, and the city of Jerusalem in particular, has attracted 

attention since Caliph Omar Bin Al-Khattab conquered the city. This 

interest was obvious during the Mamluks Sultans' rule in Palestine, which 

eventually led to life flourishing in all of its' aspects, and culture prospering 

until it has become a symbol that expresses the civilization and originality 

of Islamic nation in general . 

  This study "Mamluks Archeticture in Palestine [658-741 AH/ 1260-

1340 AD]  " sheds the light on the Mamluk architectural activity in 

Palestine, which was intended to serve its people and visitors. The study 

importance is not limited to this; but it is also designed as a tool to identify 

the architectural remains left by Mamluks in the land of Palestine in all 

aspects of life. These all prove that Mamluks' interest in architecture was 

used as a tool to show power and establish authority in the areas they 

ruled; beside the fact, they wanted to prevent the return of Franks. The 

Mamluk took good care building institutions and religious sites, and they 

practiced good economic and commercial activity that made trade 
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flourishes within the Palestinian cities and with neighboring countries. The 

infrastructures established by Mamluks have contributed to this prosperity, 

such as building bridges, paving roads, building hostels on roads and 

rehabilitation of internal and external roads to serve commercial convoys 

and travelers . 

  The Palestinian cities in the Mamluk era were characterized as 

similar in characteristics as the neighboring Arab and Islamic cities; in 

terms of the use of the same building elements and architectural formation 

and maintaining its special characteristics to stand out from other 

neighboring countries . 

  The Mamluks left in Palestine a cultural legacy; buildings, engravings 

and decorations in the all the Palestinian cities, which are still 

demonstrations of their presence for this present day. All of this shows how 

great this era was which stood against Tatars and Crusaders and ended 

their legacy. 

  In order the study achieves the research objectives, it was divided 

into four chapters as follows: 

Chapter I dealt with the most important motives for Mamluks' marine 

architecture and its characteristics in Palestine. 
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Chapter II was dedicated to study the architecture of Palestine under the 

reign of Sultan al –Zahir Baybars; it examined the most important 

architectural buildings built by Sultan al-Zahir Babars, and others which 

were built by other Princes and men of religion in the reign of this Sultan. 

Chapter III talked about Mamluk architecture in Palestine the years [687-

693 AH /1279-1293 AD], the period which Sultan Saifuddin Qalawun and 

his son Ashraf Khalil ruled. In this chapter, we showed the most important 

architecture they built or their princes built under their reign . 

Chapter IV demonstrated the architecture in Palestine in the years between 

[693-741 AH/ 1293-1341 AD); the period in which Sultan Al-Naser 

Muhammad Ibn Qalawun ruled, explaining the architecture that was built 

during this period. 
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