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ِ انس ِِاللِ ِى ِس ِتِ  ىٍ ِد ِانس ٍِِِ ح   

ِ

 



 

 أ
 

 

 اإلْداء

ِإىلِيٍِكاٌِخريِعٌِٕيلِيفِزدهرًِْرِ،ِإىلِانكرفِٔانسُدِاندائى،ِإىلِيٍِغسضِترزجِدةِانعهىِٔاملعسفحِفٍُا،ِ

ِإىلِٔانديِانغايل

ِإىلِانرًِالِذُطفئِألجهُا،ِإىلِيٍِحتازبِانكٌِٕيفِسثٍهُا،ِإىلِانرًِالِذُساًَِتدعائٓاِدائًاِإىلِانرًِالٌُِقطعِدثًِهلا

ِانغانٍحِإىلِمشعحِانثٍدِِٔاندذً

انعصٌصٌٌٍِِصٌِٔإتساٍْى ِإىلِِطدٌقًِانطفٕنحِٔانشثاب،ِإىلِاخٕيِ 

ِإىلِيٍِْىِقطعحِيٍِانقهة،ِأخٕاذًِأيأًَِأمساءِٔدميحِ

،ِٔساَدًَ،ِإىلِإىلِئٍِجدخِاحلٍاجِيعّ،ِإىلِيٍِأيسكِتٍدئِزافقًُِيفِزدهرًِْرِ،ِإىلِيٍِشجعًُ،ِٔدعًًُ
ِيسٌى"انسائعِشٔجًِ"أتِٕ

ِ،ِإىلِقطعحِانسكسِِاتُرًِيسٌىاِ انقهةِتٕجٕدْا،ِإىلِيٍِجعهرًُِأيِإىلِِيٍِاكرًم

ِإىلِعائهرًِانثاٍَحِانرًِاخرتذٓاِتُفسًِفكاَدِيٍِأمجمِْداٌاِانقدزِ

ِِإىلِانٕطٍِانريِِالِميمِيٍِادرٕائُاِإىلِفهسطنيِانعصٌصج ِٔأخريا  ِٔأٔال 

ِخهٕدِاملالحِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِ



 

ب  
 

 

ِانشكسِٔانرقدٌس

إشسافِّعهىِْرِِانسسانح،ِفئًَُِأعرتفِتفضهِّعهىِندكرٕزِشٕكدِزيضاٌِدجّحِأقدزِٔأشكسِاِِ
ٔجٕٓدِِٔأقدزِانثقحِٔاملساَدجِانرًِقديٓاِيلِأثُاءِكراترًِانسسانح،ِفقدِكاٌٌِشجعًُِٔحيفصًَِعهىِانرقدوِ

ِزغىِكمِانظسٔفِانرًِيسزخِتٓاِأثُاءِكراترًِهلرِِانسسانح.

ِأقدزِٔأشكسِِجلُحِاملُاقشحِنركسيٓاِملُاقشحِْرِِانسسانح.ِكًاِ

كًأِأشكسِشيالءِاندزاسحِعهىِياِقديِِٕيٍَِظخِٔيساعدج،ِٔشكسِخاصِنهظدٌقحِانٕفٍحِانغانٍحِآالءِ
ِيُاطسجِنٕقٕفٓاِيعًِيفِأشدِانظسٔفِطعٕتح.

ِِ ِيٍ ِكال  ِٔأخضِتانركس ِانسسانح ِٔذُسٍقِْرِ ِذدقٍق ِيف ِساْى ِيٍ ِكم ِٔأشكس ِاألسراذِكًا عًً
ِأجصلِانشكسِٔعظٍىِ ِأتِٕالٔي،ِٔاألسراذِشاديِجٕاتسج.ِفهٓؤالءِمجٍعا  اندكرٕزٌِاسسِاملاّلح،ِِٔاألسراذِحمًد

ِانرقدٌسِٔااليرُاٌِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِانثادثحِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِخهٕدِاملاّلحِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 

ِ



 

ت  
 

 

 قائسة االخترارات

 

 تاريخ الػفاة ت
 دكف تاريخ نذخ د.ت
 دكف دار نذخ د.د
 دكف مكاف نذخ د.ـ
 دفاتخ تحخيخ لػاء القجس دفتخ

 سجالت محاكع القجس الذخعية سجل
 ٕٗ/ٔ-قيخاط  ط
 قدع ؽ
 كيمػ غخاـ كغع
 كيمػ متخ كع
 ميالدؼ ـ
 ىجخؼ  ق
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 َمْدَخد )فيخس( السحتػيات

 الرفحة العشػان
 أ  اإلىجاء 

 ب الذكخ كالتقجيخ
 ت قائسة االخترارات
 ث َمْدَخد )فيخس( السحتػيات
 خ ممخز الخسالة بالمغة العخبية

 ذ السقجمة
 الفرل األول

 جغخافية بيت لحع
 ٕ السعشى المغػؼ كالتدسية 
 ٗ نذأة السجيشة 
 ٛ طاىخ الجغخافيةسأىع ال
 ٔٔ السياه

 ٖٔ السدمسيغ كالغخبييغك مجيشة بيت لحع في كتب الجغخافييغ كالخحالة العخب 
 

 الثاني الفرل
 بيت لحع في العيج األيػبي

 ٖٓ تسيػػػػػػػػػػػػػػػيج
 ٖ٘ لبيت لحع  التبعية الدياسية واإلدارية

 ٖٚ الحياة االجتساعية
 ٖٚ الدكاف                                                    



 

ج  
 

 

 ٔٗ الدكاج 
 ٘ٗ في العيج األيػبي األحػال االقترادية في بيت لحع

 ٘ٗ  كالثخكة الحيػانيةالدراعة 
 ٘ٗ  الدراعة -
 ٕ٘ الثخكة الحيػانية -
 ٖ٘ الرشاعة 
 ٙ٘ التجارة 

 ٜ٘ بيت لحع في فتخة حكع الدمصان صّلح الجيغ األيػبي
 ٜ٘ بيت لحع بيغ االحتالؿ الفخنجي )الرميبي( كالفتح األيػبي

 ٗٙ السعاىجات التي تصخقت لبيت لحع في عيج الدمصاف صالح الجيغ األيػبي
 ٚٙ األيػبي مع الفخنجة كالسديحييغ التدامح

 ٓٚ بيت لحع في عيج السمظ الكامل األيػبي 
 ٓٚ ـ(ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙصمح يافا )

 ٔٚ نقر السمظ الكامل عمى باب كشيدة السيج
 ٖٚ بيت لحع في عيج الرالح نجع الجيغ أيػب

 الفرل الثالث
 بيت لحع في العيج السسمػكي

 تسيػػػػػػػػػػػػػػػيج
 

ٚٚ 
 ٔٛ التبعية الدياسية واإلدارية

 ٚٛ الحياة االجتساعية
 ٚٛ الدكان                                                    -

 ٚٛ السدمسػف 
 ٛٛ السديحيػف 



 

ح  
 

 

 ٜٔ الييػد
 ٜٗ العادات االجتساعية- 

 ٜٗ السعتقجات كالعادات
 ٜٛ السالبذ
 ٜٜ مالبذ الخجاؿ -
 ٓٓٔ مالبذ الشداء -

 ٔٓٔ السطاىخ العسخانية
 ٙٓٔ األعياد كاالحتفاالت
 ٜٓٔ كالدمصة السسمػكية في بيت لحع العالقة بيغ السديحييغ

 ٚٔٔ في العيج السسمػكي األحػال االقترادية في بيت لحع
 ٚٔٔ كالثخكة الحيػانية اإلنتاج الدراعي 

 ٚٔٔ اإلنتاج الدراعي -
 ٖٕٔ الثخكة الحيػانية -
 ٕٗٔ الرشاعة 

 ٕٚٔ التجارة
 ٖٗٔ أكقاؼ بيت لحع في الفتخة السسمػكية 

 ٓٗٔ مػاقف الدّلشيغ السساليظ تجاه كشيدة السيج
 ٘ٗٔ الخاتسة

 ٚٗٔ قائسة السرادر كالسخاجع
 ٗٛٔ ممخز بالمغة اإلنجميدية
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 السمخز

تشاكلت  ىحه الجراسة بيت لحع في العيجيغ األيػبي كالسسمػكي، كىجفت إلى بياف أكضاعيا السختمفة  

، لحلظ لع تكغ االختالفات تاف متتاليتافإسالمي افاأليػبية كالسسمػكية، كىسا فتختالدياسية كالحزارية بالفتختيغ 

 ة فرػؿ:كبيخة إال أنيا كججت في بعس الشػاحي، كقج جاءت الجراسة في ثالث

، تيانذأ ت، كذكخ اىا المغػؼ أسباب تدسيتيا، كمعشك  بيت لحع، جغخافية عغ الفرل األكؿ تحجثت في 

كمرادر السياه، باإلضافة إلى بيت لحع في كتب الجغخافييغ  ،كالسشاخ ،اىخ الجغخافية فيياطسلم تُ تصخقك 

 .األجانبالسدمسيغ ك  كالخحالة

تعخضُت  الفرل بتسييج تبيت لحع في العيج األيػبي، كابتجأ كالحؼ كاف بعشػافثع جاء الفرل الثاني  

كاإلدارية لفمدصيغ بذكل  عغ التبعية الدياسية تفية سيصختيع عمى الحكع، ثع تحجثككي ،األيػبييغتعخيف ل فيو

ع بحثت الحياة االجتساعية التي كانت سائجة في تمظ ، كمغ ثعاـ كبيت لحع بذكل خاص في الفتخة األيػبية

اعة كصشاعة كتجارة، كأخيخًا ، كبعجىا بّيشا األحػاؿ االقترادية مغ زر الدكاج كالدكاف كتحجيجًا مػضػعي الفتخة

مغ الدمصاف صالح الجيغ األيػبي، كالدمصاف الكامل  حػاؿ بيت لحع ضسغ فتخات حكع كلٍ أل اً عخض تقجم

 األيػبي، كالدمصاف نجع الجيغ أيػب.

عغ السساليظ كاستيالئيع عمى الحكع في ت فيو شسل عمى تسييج تحجثكاألخيخ، فقج أما الفرل الثالث   

 ت بعجىا ية لبيت لحع في تمظ الفتخة، كعخجلتبعية اإلدارية كالدياسا بحثت مػضػع بالد الذاـ كمرخ، كمغ ثع

الدكاف كالعادات االجتساعية كذلظ ضسغ مبحث الحياة االجتساعية، ككاف ال بج مغ كعمى مػضػعات 



 

 د
 

 

كشيدة السيج  إلىتعخضت ة، كأخيخًا ية، كتجار يحػاؿ االقترادية مغ مشتجات زراعية، كصشاعالتصخؽ لأل

 تجاىيا.ػاقف الدالشيغ السساليظ كم
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ِحيعِ  ْحسِغ الخَّ  ِبْدِع هللِا الخَّ

 السقجمة

كالرالة كالدالـ عمى أشخؼ الخمق كالسخسميغ، سيجنا دمحم) ملسو هيلع هللا ىلص( كعمى آلو  ،بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 كمغ تبعيع بإحداف إلى يػـ الجيغ، كبعج، ،كصحبو

تشاكؿ ىحه الجراسة بيت لحع في العيجيغ األيػبي كالسسمػكي، تمظ البؤرة  الرغيخة في مداحتيا فقج 

كالدياحية؛  ،كالجيشية ،، فيي مجيشة تتخبع في أركانيا السعالع األثخيةالتاريخيةالجغخافية،  الػاسعة في مداحتيا 

عالسيغ السديحي كاإلسالمي عمى حج سػاء، فسآذف جػامعيا تشادؼ أجخاس كشائديا ما جعميا محط أنطار ال

 ـ كالسحبةالـ( ليحسل رسالة الداللتعّمع العالع معشى التآخي كاالنتساء، فعمى أرضيا كلج عيدى )عميو الد

لحا  ػرةكاالقترادية كالتي ما زالت مغس ،كيحفل تاريخيا بالكثيخ مغ القزايا الدياسية، كاالجتساعية، كالتاريخية

 فإنيا ما تداؿ بحاجة لسغ يشقب عشيا، كيدمط الزػء أكثخ عمى جػانبيا الخفية.

في فتخات زمشية مختمفة، عمى دراسات تػثق أحػاليا بذكل عاـ ك  -في غالبيا–حطيت السجف الفمدصيشية 

كلع يدمط الزػء عمييا مغ قبل الباحثيغ كتحجيجًا  ،كلعل مجيشة بيت لحع مغ السجف التي لع تمَق ىحا االىتساـ

غ ألسمط الزػء تتاليتيتيا في فتختيغ إسالميتيغ مفي الفتخات اإلسالمية، فكاف ىحا سببًا كافيًا دفعشي لجراس

ه السجيشة السقجسة، كأنيا مجيشة شأنيا شأف باقي السجف الفمدصيشية ليا تاريخ أكثخ عمى اسسيا، كألبيغ أىسية ىح

عاصخ فتخات زمشية مختمفة، كنبعت أىسية الجراسة في معخفة السديج مغ جػانب الحكسيغ األيػبي  ،حافل

خكج كالسسمػكي لبيت لحع كالبحث في اإلرث السعمػماتي حػؿ الجػانب الستشػعة التي كانت سائجة فييا لمخ
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بشتائج تميق بيحه الجراسة ككمي أمل أف يتشاكؿ مػضػعي ىحا السديج مغ الباحثيغ كالقارئيغ كإثخائو بأكبخ قجر 

 .ػمات كالتفاصيلمسكغ مغ السعم

 " جغخافية بيت لحع"،كقج جعمت ىحه الجراسة في ثالثة فرػؿ كخاتسة، كجاء الفرل األكؿ بعشػاف  

الجغخافية، كألىع مرادر السياه فييا، كأخيخًا  مطاىخىاكفيو عخض لتدسيتيا كمعشاىا المغػؼ، كنذأتيا، كألىع 

 .ألجانبالسدمسيغ كاالعخب ك كيف كانت بيت لحع في عيػف الخحالة 

 الدياسية تبعيتياعغ  كفيو تحجثشا " بيت لحع في العيج األيػبي"،ككاف الفرل الثاني بعشػاف   

صخقشا لألحػاؿ في تمظ الفتخة، كمغ ثع لمحياة االجتساعية التي كانت سائجة فييا، كبعجىا تية كاإلدار 

كضحشا كيف كانت بيت لحع في فتخة حكع الدمصاف صالح الجيغ األيػبي، كتال ذلظ  فتخة  ثعاالقترادية، 

 ػب ليا.لبيت لحع، كأخيخًا فتخة حكع الدمصاف نجع الجيغ أي بغ العادؿ صاف الكاملحكع الدم

كاإلدارية  " التبعية الدياسيةبيت لحع في العيج السسمػكيكبيغ الفرل الثالث كالحؼ كاف بعشػاف "

في تمظ الفتخة، كتصخقشا لمحياة االجتساعية مغ سكاف، كمالبذ، كعسخاف، ككيفية االحتفاؿ باألعياد  لبيت لحع

دية كالتي شسمت الدراعة، كالرشاعة، كالتجارة، كالسشاسبات كمخاسع الدكاج، كبعجىا تحجثشا عغ األحػاؿ االقترا

كمغ ثع أكضحشا  عالقة الشرارػ السديحييغ بالدمصات السسمػكية في بيت لحع، كعخجشا بعجىا عمى مػضػع 

 أكقاؼ بيت لحع في تمظ الفتخة، كأخيخًا كضحشا مػاقف الدالشيغ السساليظ تجاه كشيدة السيج.

 و الجراسة، كقائسة شسمت السرادر كالسخاجع.يلإما تػصمت انتيت الجراسة بخاتسة تزسشت خالصة  
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 مشيجية البحث:  

الػصفي التحميمي، لمحرػؿ عمى  كقج اعتسجت في ىحه الجراسة عمى مشيج البحث التاريخي

السعمػمات مغ مرادرىا الستشػعة، كمغ ثع تسحيز كنقج ليحه السعمػمات كدراستيا بذكل عمسي لمػصػؿ إلى 

 نتائج ججيجة تثخؼ التاريخ؛ كذلظ مغ أجل معخفة أكضاع بيت لحع في الفتخة األيػبية كالسسمػكية.

 الجراسات الدابقة:

مغ الجراسات الدابقة التي كاف ليا دكر في إثخاء الخسالة كإغشائيا  اعتسجت ىحه الجراسة عمى عجد

لػليج مرصفى، كتحجث عغ تاريخ بيت لحع قجيسًا كحجيثًا، كتحجث  "قرة مجيشة بيت لحع" كأىسيا: كتاب

كقج تصخؽ لتاريخ بيت لحع " تاريخ بيت لحع بيت جاال بيت ساحػر" عشيا بذكل عاـ، ككتاب تػما بشػرة 

" بيت لحع بيت جاال بيت ساحػر الشرارى في العيػد السختمفة سػاء القجيسة أك اإلسالمية، كأخيخًا كتاب 

لتاريخيا في مختمف العرػر مع التخكيد عمى الفتخة  -أيزاً -لسحسج البخيت، كفيو تصخؽ وجػارىا" 

كلت ىحه الجراسات تاريخ بيت لحع بذكل مخترخ لتي ىي باألصل خارج نصاؽ دراستشا، كتشاالعثسانية ا

 دكف التخكيد عمى العيجيغ األيػبي كالسسمػكي.

 ألىع مرادر ومخاجع الجراسة: تحميل

قامت ىحه الجراسة عمى العجيج مغ السرادر األساسية التاريخية كالجغخافية، كقج جاءت غالبيتيا 

بعخض  قسشاس التي قامت عميو الجراسة، ك ت األسامعاصخة لفتخة الجراسة، أك قخيبة العيج مشيا، حيث شكم

 بعس السرادر األساسية كالسخاجع التي اعتسجنا عمييا في البحث:



 

س  
 

 

ـ( كىػ مغ أىع السؤرخيغ الحيغ عاصخكا الفتخة األيػبية، ٕٙٙٔىػ/٘ٙٙأبػ شامة السقجسي )ت  كتاب

أكضاع بيت  إلى استصعشا أف نتعخؼ الخوضتيغ في أخبار الجولتيغ الشػرية والرّلحية"كمغ خالؿ كتابو "

البغ الشػادر الدمصانية والسحاسغ اليػسفية" "  لحع الدياسية  في الفتخة األيػبية، كاعتسجنا كحلظ عمى كتاب

كأفادنا ىحا الكتاب بسعمػمات كحقائق  -أيزاً –ـ( كىػ كتاب معاصخ لمفتخة األيػبية ٕٕٗٔىػ/ٕٖٙشجاد )ت 

ـ( ٔ٘ٗٔىػ/٘٘ٛالعيشي )ت الجيغ بجرة لبيت لحع، ككحلظ أفادنا كتاب تراديتترل باألكضاع الدياسية كاالق

 ، في بعس األحجاث التي تخز بيت لحع بالفتخة األيػبية .عقج الجسان في تاريخ أىل الدمان""

، " البغ شاىيغ زبجة كذف السسالظ وبيان الصخق والسدالظأما بالشدبة لمفتخة السسمػكية فخجعشا لكتاب " 

 كالحؼ تصخؽ ألحجاث سياسية كاقترادية خاصة ببيت لحع.  ـ(ٛٙٗٔىػ/ٖٚٛ)تالطاىخؼ 

زراعة كصشاعة  ككججنا بعس السعمػمات عغ بيت لحع بالشدبة لمتبعية اإلدارية كالحياة االقترادية مغ

ـ(،  كالثاني: ٛٔٗٔق/ٕٔٛ)ت لمقمقذشجؼ" صبح األعذى في صشاعة اإلنذاءغ  األكؿ: "كتجارة في الكتابي

األنذ الجميل بتاريخ  ، كسا كأفادنا كتاب  "ـ(ٓٗٗٔىػ/٘ٗٛلمسقخيدؼ )ت الدمػك لسعخفة دول السمػك" "

ـ( بالعجيج مغ الشػاحي الدياسية كاالقترادية ٕٔ٘ٔىػ/ٕٜٛلسجيخ الجيغ العميسي )ت القجس والخميل" 

 كاالجتساعية لبيت لحع.

لػائل اعبيج حيث حفل كتابو فاشسي واأليػبي" القجس في العرخيغ الأما أىع كتب السخاجع فكاف كتاب " 

كتصخؽ لسا حػليا مغ مشاشق مثل بيت لحع، كقج كججنا مغ السعمػمات  ،بجػانب الحياة السختمفة لمقجس

" فمدصيغ ما بيغ العيجيغ  كاالقترادية ما أفادنا، ككحلظ مغ السخاجع السيسة كتاب ،كالدياسية ،التاريخية

حيث تصخؽ بذكل مػسع في األمػر اإلدارية كاالقترادية، أما كتاب  ،رصفى" لذاكخ مالفاشسي واأليػبي

فقج أفادني كثيخًا في الفتختيغ األيػبية كالسسمػكية في فمدصيغ في العيجيغ األيػبي والسسمػكي"  خميل عثامشة "



 

ش  
 

 

أحػاليا فقج تصخؽ لبيت لحع ك القجس في العرخ السسمػكي"  "كل السجاالت، كأخيخًا كتاب عمي الديج عمي 

 كػنيا مغ قخػ القجس السجاكرة.   

 

 الباحثة                                                                                             

 خمػد السالح                                                                                          
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لوالفرل األ   

ت لحعــــــة بيــــغخافيـــــج   
 
 
 

 السعشى المغػؼ كالتدسية -

 نذأة السجيشة -

 طاىخ الجغخافيةسأىع ال -

 السياه -

 جانبالسدمسيغ كاألك الخحالة العخب مجيشة بيت لحع في كتب الجغخافييغ ك  -
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 السعشى المغػي والتدسية:

 أؼ "بيت لحع" ك"بيت لخع" ػجييغبالكقيل: بالخاء السعجسة، كقيل  ،كسكػف الحاءبالفتح   َبْيَت َلْحع
 Bit lluمجيشة جشػب القجس تدسى بيت إيمػ الىاما )  (ٖ)في خخبة قسخاف (ٕ)تل العسارنة كثائق كتحكخ ،(ٔ)

Lahama)،  كالسخجح أف اسع ، (ٗ)، كىػ إلو القػت كالصعاـ عشج الكشعانييغ"الخاما"أك  "الحاما"أؼ بيت اإللو

كربسا الدبب ، (٘)كأصبحت بيت لحع فيسا بعج "الحاما"حيث كانت تدسى  ،بيت لحع اشتق مغ اسع ىحا اإللو

أنيا كانت تقع بسشصقة خربة تخعى فييا األغشاـ، كالسػاشي، كتشتذخ  ؛الحؼ جعل السجيشة بيتًا لإللو الحاما

                                                             
؛  القدكيشي، ٕٔ٘/ٔ،معجع البمجان؛  الحسػؼ، ياقػت، ٜٕٛ/ٔ،معجع ما استعجع مغ أسساء البّلد والسػاضعالبكخؼ،   ( ٔ)

الخوض السعصار ؛ الحسيخؼ، ٖٕٛ/ٔ، مخاصج االشّلع عمى أسساء األمكشة والبقاع؛ البغجادؼ، صفي الجيغ، ٜ٘ٔ، آثار البّلد
 .ٖٕٔ،  في خبخ األقصار

ـ( في مػقع تل العسارنة بسرخ كبالتحجيج بأسيػط، كىي مجسػعة ٚٛٛٔىػ/ ٖٗٓٔكذف عشيا سشة ) ألػاح تل العسارنة: ( ٕ)
مغ أىع مرادر كتابة تاريخ بالد الذاـ كالعالقة التي كانت بيا  عمى ألػاح مغ شيغ، كالتي تعج مغ الػثائق الكتابية السدسارية
يشطخ: البعمبكي، مشيخ،  .الفخاعشة كأمخاء آسيا ( رسالة تست بيغٖٓ٘، كىي عبارة عغ ) ـذخ ؽ.مع مرخ في القخف الخابع ع

عخوبة القجس ودعاوي عامخ، دمحم،  .؛ٖ، السدجج األقرى والييكل الثالث.؛ شعيب، مشى، ٚ٘، رد العخبيةػ مػسػعة الس
 .ٗٗ، الرييػنية

ـ( مغ قبل ٜٚٗٔعاـ ) فييا ألػاحلبحخ السيت، كقل كججت تخ عغ امع عمى بعج كيمػمتخيغ كنرف الكيمػ خخبة قسخاف: تق ( ٖ)
 يئاً مم اً ككجج كيف ،كاف يخعى قصيعًا مغ السعد في تمظ السشصقة ،شاب اسسو دمحم ذيب مغ عذيخة التعامخة التابعة لبيت لحع

مغمف  ياكبعز ،ؽ اآلخخ يحتػؼ عمى دركج )كىػ قخشاس شػيل يكتب فيو كيمف( مغ الخ  بعزيابالجخار، بعزيا فارغ ك 
 ؛بقساش مغ الكتاف القجيع، كقج صعج الذاب بيحه الجركج إلى بيت لحع كعخضيا عمى أحج شيػخيا، إال أنيا لع تكغ بالعخبية

كيبجك أنيا كانت  -الدخياف–لقجس كعخضيا عمى أحج أفخاد ممتو كأبقاىا معو حتى أخحىا إلى ا تجارالفعخضاىا عمى أحج 
كتعػد ىحه  ،ليحا استقخت في الجامعة العبخية ؛ف عخب التعامخة قج باعػا ىحه الجركج لتاجخ ييػدؼإ :ؿبالعبخية، كىشاؾ رأؼ يقػ 

 .ٗ-ٕ، مخصػشات البحخ السيت وجساعة قسخانرستع، أسج،  يشطخ: الجركج إلى حػالي بجء التاريخ السديحي.
الكشعانيػف: ىع شعب يشتسػف إلى ججىع عسميق الحؼ ندؿ قخب مكة كندح بعس ندمو إلى جشػب فمدصيغ حيث بيت لحع  ( ٗ)

تاريخ ابغ ؛ ابغ خمجكف، عبجالخحسغ، ٕٙٓ/ٔ تاريخ الخسل والسمػك،الصبخؼ، دمحم بغ جخيخ،  يشطخ: كغيخىا مغ مجف الجشػب.
 .ٓٔ/ٕ، خمجون 
 .ٔٔ، لحعقرة مجيشة بيت مرصفى، كليج،  ( ٘)
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تكػف لأىاًل  ،كسيػليا ،كقج كانت بيت لحع بخرػبة أراضييا، (ٔ)كالديتػف  ،كالكخكـ كالذعيخ، فييا حقػؿ القسح

  .(ٕ) إللو الخرب اً مدكش

ف سبب تدسيتيا بيحا االسع ، كيقاؿ إِ بسعشى فتات الخبد،  (ٖ)""أفخاَتة"أفخات" ك   كمغ أسساء بيت لحع

 شة باسسياالسجيىػ أف غالب بغ حرخكف لسا ماتت امخأتو تدكج امخأة أرممة اسسيا أفخاتة، كلحبو ليا دعا 

لحع كآمػف، كلكثخة حبو البشو لحع بشى مجيشة كأضافيا إلى أفخاتة كسساىا "بيت لحع  كرزؽ مشيا بابشيغ ىسا:

 (ٙ).عمى خرػبة أرض السجيشة -أيزاً –كىحا يجؿ  (٘)الحسػ" فأشمق عمييا "المغة اآلرامية أما ب (ٗ). أفخاتة

 يانو كلج في، حيث يقاؿ إ)عميو الدالـ( كدسمظ داالكد ندبة إلى مجيشة دا -أيزاً –كمغ أسسائيا 

كسا كرد في العيج  كد تيسشًا بو، سسيت بآبار الشبي دا ك ،تقع في الذساؿ مغ بيت لحع كشخب مغ مياه آبار

 (ٚ)القجيع. 

 

 

                                                             
 .ٔٔ، قرة مجيشة بيت لحعمرصفى، كليج،  ( ٔ)
 .ٕ٘، أسساء ومدسيات فمدصيشية وعخبية وأجشبيةأبػ عمع، عبج هللا،  ( ٕ)
 .ٜٙ الجر الفخيج في تفديخ العيج الججيج، .؛ الدخياني، ماديػنيديػس،ٕٓٗ/ ٛ، بّلدنا فمدصيغالجباغ، مرصفى،  ( ٖ)
 ٕٓٗ، ٕج  فمدصيغ،بّلدنا الجباغ، مرصفى،  ( ٗ)
 ٕٓٗ، ٕ، ج بّلدنا فمدصيغتعشي بالمغة اآلرامية " لخع" أك "لحع" كمعشاىا الخبد. الجباغ، مرصفى،  ( ٘)
 ٓٔ، تاريخ بيت لحع بيت جاال بيت ساحػربشػرة، تػما،  ( ٙ)
 .ٚ/ٕٗ، يػحشا ٕ/ٗ؛ كفي العيج الججيج لػقا ٕٓ/ٕٛ، ٕٓ/ٙصسػئيل  ( ٚ)
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 جاءت تعبيخًا عغ خرػبة األرض "لحع"ك ، (ٔ)مكاف الدكغ كالسبيت ىػ "البيت" فػ أما بالمغة العخبية

 كبحلظ تمتقي أسساء مجيشة بيت لحع بكل المغات عشج معشى الخرب.، (ٕ)كماشيتيا ،مخاعيياككثخة 

 نذأة السجيشة: 

 حيػاناتالبقايا سكشت القبائل الكشعانية بيت لحع حػالي عاـ ألفيغ قبل السيالد، كيذيخ إلى ذلظ 

، كقج أقيع في مكاف التي عثخ عمييا شخقي كشيدة السيج الفخاراتك  ،السدتخجمة حجخيةالدكات األك  ،السكتذفة

كتصػر السعبج  ،ل االسع نفدوكشيدة السيج معبج تقجـ فيو القخابيغ، كأقاـ الكشعانيػف معبجًا آخخ في الجميل يحس

  .(ٗ)أخخػ  (ٖ)كأصبح مجيشة بيت لحع

 (٘) (Saulشاؤكؿ)مى السمظ الييػدؼ تغمب الفمدصيشيػف ع (ؽ.ـ)كفي أكاخخ القخف الحادؼ عذخ 

 (ٙ)كد كالحؼ كلج فييا كسا ذكخنا. ة إلى أف تغمب عمييع السمظ داأقامػا في بيت لحع فتخ كقتمػه، ك 

 

                                                             
 .(يتب)، مادة العخبلدان ابغ مشطػر،  ( ٔ)
.؛ ٕ٘، أسساء ومدسيات فمدصيشية وعخبية وأجشبية.؛ أبػ عمع، عبج هللا، ٔٔ، قرة مجيشة بيت لحعمرصفى، كليج،  ( ٕ)

 .ٙٔٗ، الجغخافية في فمدصيغالسػاقع عخاؼ، شكخؼ، 

(
3  ًا ليا عغ بيت لحع كسسيت كحلظ تسييد  ،تججر اإلشارة اف ىشاؾ بيت لحع أخخػ في فمدصيغ كىي بيت لحع الجميمية(

ٚٔٗ،  الجغخافية في فمدصيغالسػاقع عخاؼ، شكخؼ،  يشطخ:تقع إلى الذساؿ الذخقي مغ شبعػف كحيفا.  األصمية، ك

 .ٔٔ، قرة مجيشة بيت لحعمرصفى كليج،  ( ٗ)
يغ فأندلػا بو ىديسة يقاتل الفمدصيشؽ.ـ(،  ٓٓٓٔ-ٕٔٓٔ)ككانت فتخة حكسو تستج ما بيغ  ،شاؤكؿ: أكؿ ممػؾ بشي إسخائيل ( ٘)

؛ .ٕٚ٘، مػسػعة السػرد العخبيةمشكخة، فانتحخ بعج أف قتل أكالده في السعخكة، خمفو السمظ داككد.  يشطخ: البعمبكي، مشيخ، 
 .ٜٖ٘، السعاصخة السدخح والقزاياالبيذاكؼ، يحيى، 

 ٜٛٔ ، السػسػعة التاريخية الجغخافية الخػنج، سعػد، ( ٙ)
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  (ٕ)كبشى في شخقيا قمعة يمجأ إلييا زمغ الحخب.  ،(ٔ) ( Herod)كماني ىيخكدكسثع سكشيا السمظ الخ 

الديج  إال أف مػلج ،كجيانة رسسية السديحية ة بالجيانةقبل اعتخاؼ االمبخاشػرية الخكماني ىحا حاليا كافك 

، أىسية خاصةبيت لحع ب أمج  ؛ بالجيانة السديحية كاعتخاؼ االمبخاشػرية الخكمانية  ،عيدى )عميو الدالـ(

 .كأكدبيا شيخة كاسعة

 بشػػػػػػػػػػػػى السمػػػػػػػػػػػػظ قدػػػػػػػػػػػػصشصيغ  ،يحيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعػػػػػػػػػػػػج اعتػػػػػػػػػػػػخاؼ االمبخاشػريػػػػػػػػػػػػة الخكمانيػػػػػػػػػػػػة بالجيانػػػػػػػػػػػػة السد

السرػػػػػػػػػادر  ادتػػػػػػػػػػػػػػػػػ، كقػػػػػػػػػج أش(ٖ)ة السيػػػػػػػػػج فػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػت لحػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػـ( كشيدٕٖ٘ىيالنػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػاـ )كأمػػػػػػػػػو السمكػػػػػػػػػة 

 (٘)عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلعذػػػػػػػػػػػػػػائخ لخ (ٗ)ب األندػػػػػػػػػػػػػػاب إلػػػػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػػػػتيصاف مبكػػػػػػػػػػػػػػخ قبػػػػػػػػػػػػػػل اإلسػػػػػػػػػػػػػػالـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككت ،غخافيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػالج

                                                             

 مجبخاً  ،نذيصاً  ،ؽ.ـ(، كاف ىساماً  ٗ-ٖٚحكع فمدصيغ ثالثًا كثالثيغ سشة ) ىػ ممظ الييػدية في ضل الخكماف،  :ىيخكدس ( ٔ)
حاكؿ أف يكدب كد الييػد فأعاد بشاء الييكل في بيت  كازدىخ ممكو فمقب "بالكبيخ"، ،كاتدع سمصانو ،فعطع أمخه ،مجاىشاً   ،ً مشطسا

 بيت لحع؛ محاكاًل بحلظ قتل الصفل عيدى )عميو الدالـ( أشفاؿجسيع  أمخ بحبح  السقجس، كبشى مجيشة قيرخية، كقبيل كفاتو 
 . ؛ٛٛٗ، معجع أعّلم السػرد. يشطخ: البعمبكي، مشيخ، عيجه كلج الديج السديح )عميو الدالـ( كلكغ في

.ٗٔ-ٖٔ، قرة مجيشة بيت لحعمرصفى كليج،  .؛ٕٙ، القجس في العيػن ثيػدكرؼ، إبخاىيع،  ( ٕ)
 .ٜٜٔ، السػسػعة التاريخية الجغخافيةالخػنج، مدعػد،  ( ٖ)
كتذيخ الخكايات أف اإلسالـ عشجما أكشظ عمى االنترار، كإنجاز لحطة التحػؿ الكبخػ في حياة العخب، شمب زعيع قبمي ( 4)

 -كسمع( أف ييبو قخيتو القجيسة )بيت لحع أسفاره كىػ تسيع الجارؼ المخسي مغ قبيمة لخع مغ الشبي )صمى هللا عميو عخؼ بكثخة
فيب لي قخيتي مغ  : " إف هللا مطيخؾ عمى األرض كميا بيت لخع(، كأف تعػد لو ممكيتيا التي ضاعت مشو، فقاؿ لمشبي )ملسو هيلع هللا ىلص(

: ىي لظ ككتب لو بيا ". كلسا استخمف عسخ بغ الخصاب )رضي هللا عشو( كضيخ ببالد الذاـ، ()بيت لخع(، فقاؿ الشبي)ملسو هيلع هللا ىلص
كىحا يجؿ عمى أف ممكية بيت لحع كانت تعػد  ؾ، فأعصاه إياىا".جاءه تسيع الجارؼ بكتاب الشبي )ملسو هيلع هللا ىلص(، فقاؿ لو عسخ: أنا شاىج

 ف تسيع الجارؼ مغ ىحه القبيمة، كىػ ما أكجتو السرادر العخبية القجيسة.كحتى بعج ضيػر اإلسالـ، حيث إ لقبيمة لخع اليسشية
سيخ الحىبي، .؛  ٜٕٛ/ٔ،معجع البمجانالحسػؼ، ياقػت،  .؛ٜٕٛ/ٔ، مغ األسساء والسػاقع معجع ما استعجعالبكخؼ،  :يشطخ

 .ٖٗٗ/ٕ أعّلم الشبّلء،

بغ الحارث، مغ قحصاف، ىاجخ بشػه مغ اليسغ في القخف الثالث لمسيالد، استقخ بعزيع في  ،لخع: كاسسو مالظ بغ عجؼ ( ٘)
كندلػا بالسكاف الحؼ كلج بو عيدى )عميو الدالـ( أؼ في بيت  الحيخة كأنذأكا دكلة السشاذرة، كاستقخ القدع اآلخخ في بيت السقجس

،  يشطخ: لحع.  =البيان واإلعخاب.؛السقخيدؼ،  ٕٙ٘/ٕ، تاريخ ابغ خمجون .؛ ابغ خمجكف، ٜٖٙ، العخب أندابجسيخة ابغ حـد
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حيػػػػػػػػػػػث تػاجػػػػػػػػػػػجت فػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػساؿ مشػػػػػػػػػػػح مصمػػػػػػػػػػػع القػػػػػػػػػػػخف الخابػػػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػػػيالدؼ فػػػػػػػػػػػي فمدػػػػػػػػػػػصيغ، ،  (ٔ)كجػػػػػػػػػػػحاـ

، كسػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػكشػا بيػػػػػػػػػت لحػػػػػػػػػع (ٕ)كغػػػػػػػػػدة  ،كبيػػػػػػػػػت لحػػػػػػػػػع ،كشبخيػػػػػػػػػة ،فػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػجف الخممػػػػػػػػػةفمدػػػػػػػػػصيغ كجشػبيػػػػػػػػػا، 

، ككػػػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػػػحا (ٗ)كالجػػػػػػػػػػػػالف ،كنػػػػػػػػػػابمذ ،، كفػػػػػػػػػػي مشصقػػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػخ السيػػػػػػػػػػػت(ٖ)كبيػػػػػػػػػػػت السقػػػػػػػػػػػجس ،كالخميػػػػػػػػػػل

بيػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي  معتػػػػػػػػػػػخؼنػػػػػػػػػػػة صيػػػػػػػػػػػة الجيانػػػػػػػػػػػة السدػػػػػػػػػػػيحية ديااالسػػػػػػػػػػػتقخار متدامشػػػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػػػع إعػػػػػػػػػػػالف الجكلػػػػػػػػػػػة البيدن

قدػػػػػػػػػػػػصشصيغ ككالجتػػػػػػػػػػػػو إلمبخاشػريػػػػػػػػػػػػة، كمػػػػػػػػػػػػغ ىشػػػػػػػػػػػػا نالحػػػػػػػػػػػػع ىػػػػػػػػػػػػحا االىتسػػػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػػػحؼ أكاله اإلمبخاشػػػػػػػػػػػػػر ا

 (٘)باألماكغ السديحية السقجسة في فمدصيغ كتحجيجًا بيت لحع. ىيالنة

كأحجثػا فييا دمارًا كبيخًا، إال  ،ـ(ٗٔٙثع ما لبثت أف  تعخضت بيت لحع لغدك مغ قبل الفخس عاـ )

أف كشيدة السيج سمست مغ ذلظ؛ بفعل رسع فديفدائي عمى كاجية الكشيدة، كالحؼ يسثل سجػد السجػس 

                                                                                                                                                                                                    

.؛ الدػيجؼ، دمحم،  ٜ٘/ٗ، في ممػك مرخ والقاىخة الشجػم الداىخة.؛ ابغ تغخؼ بخدؼ،  ٔٙ، عسا بأرض مرخ مغ األعخاب=
 . ٖٛ/ٔ، قبل اإلسّلم تاريخ العخب.؛عمي، جػاد،  ٓٗ، سبائظ الحىب في معخفة قبائل العخب

حـ أحجىسا إصبع صاحبو، كلصسو جكأنيسا كانا أخػيغ فاقتتال، ف ،تع اإلجساع عمى أف لخع كجحاـ في قحصاف لخع كجحاـ: ( ٔ)
باه نّ اإل اآلخخ، فدسي "جحامًا" ألف إصبعو جحمت، كسسي اآلخخ لخسا، ألف أخاه لصسو، كالمخسة ىي المصسة. ابغ عبج البخ، 

 ٜٜ-ٜٛ، عمى قبائل الخواة
.؛ ابغ ٕٖٓ/ٕ، معجع البمجان.؛ الحسػؼ، ٕ٘ٗ-ٖٕٗ، جديخة العخب صفة .؛ اليسحاني،ٚٓٗ/ٕ ،اليعقػبي تاريخاليعقػبي،  ( ٕ)

 .ٚٓٔ، األبرار في مسالظ األمرار مدالظ.؛ العسخؼ، ٚٓٗ/ٕ، األعيان وأنباء أبشاء الدمان وفياتابغ خمكاف، 
.؛ ٗ٘/ٚ، في تاريخ السمػك واألمع سشتطعالالجػزؼ،  .؛ٕٔٗ،  معجع ما استعجع مغ أسساء البّلد والسػاضع البكخؼ، ( ٖ)

دمحم، .؛ دسػقي، ٖٖ٘/ٔ، اإلنذا صبح األعذى في صشاعة.؛ القمقذشجؼ، ٚٓٔ، األبرار في مسالظ األمرار مدالظالعسخؼ، 
 .ٕٔٔ، العخبية في بّلد الذام القبائل
فمدصيغ في عثامشة، خميل، ؛ .ٓٛٔ/ ٚ، مجيشة دمذق تاريخ .؛ ابغ عداكخ،ٕ٘ٗ-ٕٗٗ، جديخة العخب  صفةاليسحاني،  ( ٗ)

 .ٚٗٓٙٗ، خسدة قخون مغ الفتح اإلسّلمي حتى الغدو الفخنجي
 .ٖٕٔ، بيت لحع وبيت جاال وبيت ساحػر الشرارى وجػارىاالبخيت، دمحم،  ( ٘)
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ممباس للمديج السديح )عميو الدالـ(، ككاف مغ بيغ ىؤالء السجػس رجل يمبذ لباس أججاد الفخس؛ فاحتخامًا 

 (ٔ)تخكػا الكشيدة دكف أف يسدػىا بأؼ ضخر. 

عشجما جاء عسخ بغ الخصاب )رضي هللا  ،ـ(ٖٚٙىػ/ٚٔ)لمحكع اإلسالمي عاـ  بيت لحع خزعت

غ ليك ك :"كالحؼ كرد فيو  ،ميثاؽ األماف (ophroniusS) كأعصى بصخيخؾ القجس صفخكنيػس ،عشو( القجس

كبيت لحع مػلج سيجنا عيدى )عميو  القيامة(،( كىي القسامة كأديختيع ، كديانتيع،كعمى كشائديع عمييع، األماف

الحكع كداـ  ،ـ(ٜٜٓٔىػ/ٕٜٗعاـ ) يا ما لبثت أف خزعت لمحكع الفخنجيلكش .(ٕ)" الدالـ( الكشيدة الكبخػ 

عشجما انترخ صالح الجيغ األيػبي عمى الفخنجة، فعادت بيت ـ( ٚٛٔٔ ىػ/ٖٛ٘) عاـ حتى األكؿ لمفخنجة

عشج تػلي السمظ  ـ(ٜٕٕٔىػ/ٕٙٙ)عاـ  )الرميبي( الفخنجيلحع ألصحابيا، ثع عادت مخة أخخػ لمحكع 

عمى يج الدمصاف نجع الجيغ  ـ(ٕٗٗٔىػ/ٔٗٙكعادت بعجىا لمحكع اإلسالمي عاـ ) ،الكامل بغ العادؿ الحكع

حدب االتفاقيات التي كانت تتع بيغ  غ(ي)الرميبي السدمسيغ كالفخنجةسيادتيا تتأرجح ما بيغ  تككان  ،أيػب

كأصبحت تحت الديادة السسمػكية عاـ  ،الحكع ت سيادتيا مع اعتالء السساليظنتقمالصخفيغ، ثع ا

  (ٖ) .ـ(ٖٕٙٔىػ/ٔٙٙ)

 

                                                             
 .ٜٜٔ، السػسػعة التاريخية الجغخافيةالخػنج، مدعػد، .؛ ٜٗ، تاريخ العخب السصػل، كآخخكف  حتي، فيميب ( ٔ)
التاريخ السجسػع عمى التحقيق ؛ ابغ بصخيق، ٜٓٙ/ٖ، ل والسمػكــــتاريخ الخس، ؛ الصبخؼ ٙٗ/ٕ، ، تاريخ اليعقػبياليعقػبي ( ٕ)

؛ ابغ كثيخ، ٕٗٔ-ٖٕٔ، فزائل القجس؛ ابغ الجػزؼ، ٜٚٔ/ٔ، قـــــــدمذمجيشة تاريخ  ابغ عداكخ، ؛ٚٗٔ/ٕ، والترجيق
حرات ــــــش؛ الحشبمي، ٖٕ٘/ ٔ، األنذ الجميل في تاريخ القجس والخميلالعميسي، مجيخ الجيغ،  ؛ٙ٘/ٚ البجاية والشياية،

 ٙ-٘، صيغ مغ العيجة العسخية إلى وعج بمفػرـــــوثائق فمد؛ نرار، فتحي، ٕٛ/ٔ، بـــب في أخبار مغ ذىــــالحى
.ٛٔ-ٚٔ قرة مجيشة بيت لحع،مرصفى، كليج،  ( ٖ)
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 اىخ الجغخافية:طسأىع ال

 ،(ٔ)مدػػػػػػػػمة جبػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػجسفػػػػػػػػي الجػػػػػػػػدء الجشػػػػػػػػػبي مػػػػػػػػغ س ،كسػػػػػػػػط فمدػػػػػػػػصيغفػػػػػػػػي  تقػػػػػػػػع بيػػػػػػػػت لحػػػػػػػػع

مػقعيػػػػػػػػػػػػػا بالشدػػػػػػػػػػػػػػبة لػػػػػػػػػػػػػػجكائخ العػػػػػػػػػػػػػػخض أمػػػػػػػػػػػػػػا  ،(ٕ) ـ( ٓٛٚعػػػػػػػػػػػػػػغ سػػػػػػػػػػػػػػصح البحػػػػػػػػػػػػػخ حػػػػػػػػػػػػػػػالي ) كتختفػػػػػػػػػػػػػع

 (ْ ٕٔ.ٖ٘كخػػػػػػػػػػط شػػػػػػػػػػػػؿ )، شػػػػػػػػػػسااًل  (ْ ٕٗ.ٖٔ) عشػػػػػػػػػػج التقػػػػػػػػػػػاء دائػػػػػػػػػػخة عػػػػػػػػػػخضكخصػػػػػػػػػػػط الصػػػػػػػػػػػؿ، فتقػػػػػػػػػػع 

، كمػػػػػػػػػػغ الغػػػػػػػػػػخب (ٗ)فسػػػػػػػػػػغ الذػػػػػػػػػػخؽ تحػػػػػػػػػػجىا مجيشػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػاحػر أمػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػجكد بيػػػػػػػػػػت لحػػػػػػػػػػع، (ٖ)شػػػػػػػػػػخقاً 

، كمػػػػػػػػػػػػغ الجشػػػػػػػػػػػػػب قخيػػػػػػػػػػػػة (ٙ)، كمػػػػػػػػػػػػغ الذػػػػػػػػػػػػساؿ أراضػػػػػػػػػػػػي قخيػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػاىخ(٘)مجيشػػػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػػػت جػػػػػػػػػػػػاال

                                                             
(1 )

خخيجة ؛ ابغ الػردؼ، ٖٖٕ، أوضح السدالظ إلى معخفة البمجان والسسالظالدباىي، ابغ ؛ ٖٕٙ، تقػيع البمجانأبػ الفجاء، 
.ٕٓٓ،  معجع بمجان فمدصيغ، شخاب، دمحم، بّلدنا فمدصيغ؛ الجباغ، مرصفى، ٔٗ-ٓٗ العجائب وفخيجة الغخائب،

 ٚٔٗ، في فمدصيغ السػاقع الجغخافية؛ عخاؼ، شكخؼ، .ٜٛٔ، السػسػعة التاريخية الجغخافيةالخػنج، مدعػد،  ( ٕ)
 .ٕٓ، قرة مجيشة بيت لحعمرصفى، كليج،  ( ٖ)
أصل تدسيتيا كشعاني، كمعشاىا السكاف الحارس ، مسا يعكذ أىسية السشصقة لمخعاة،  كىي مغ قخػ ناحية  بيت ساحػر: ( ٗ)

فيي مغ  الشرارػ كتتبعيا مدرعة ديخ يديج، أما حالياً القجس، كمغ السخجح أنيا تقع إلى جشػبيا بالقخب مغ بيت ساحػر 
.؛ ٖٗٔ/ٕ، األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميل ، مجيخ الجيغ،عميسيال يشطخ: ضػاحي بيت لحع كتقع إلى الذخؽ مشيا.

؛ الدعج، جػدت، ٘، دليل مجيشة بيت ساحػرالقجس،  -.؛ معيج األبحاث التصبيقيةٓٚٗ/ ٛ، بّلدنا فمدصيغالجباغ، مرصفى، 
 .ٖ٘ مخترخ بمجان أرض كشعان،

ف تدسيتيا تخجع إلى جاال إ -أيزاً –مجيشة عخبية تخجع تدسيتيا إلى جبل جيمػه )كجيمػه معشاىا الفخح(، كيقاؿ بيت جاال:  ( ٘)
كع، كتحيط بيحه ٕكىي كمسة سخيانية تعشي كػمة الحجارة، تقع إلى الذساؿ الغخبي مغ مجيشة بيت لحع كتبعج عشيا حػالي 

.؛ أبػ ٛ٘ٗ/ٛ بّلدنا فمدصيغ،السجيشة غابة مغ أشجار الديتػف، كأغمب سكانيا مغ السديحييغ. يشطخ: الجباغ، مرصفى، 
 .ٜٕ، مخترخ بمجان أرض كشعان؛ الدعج، جػدت، ٗ٘ٔ/ٔ السجن والقخى الفمدصيشية،مػسػعة حجخ، آمشة، 

.؛ الدعج، ٜٙٔ/ٛ، بّلدنا فمدصيغصػر باىخ: قخية فمدصيشة عخبية جشػب شخؽ القجس. يشطخ: الجباغ، مرصفى،  ( ٙ)
 .ٓ٘ٔ، مخترخ البمجان في أرض كشعانجػدت، 
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ابعػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػاحػر، كعػػػػػػػػػػػجة قػػػػػػػػػػػخػ تزػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػجيشتي بيػػػػػػػػػػػت جػػػػػػػػػػػاال كبت حافطػػػػػػػػػػػةكىػػػػػػػػػػػي م، (ٔ)إرشػػػػػػػػػػػاس

 (ٕ)ليا.

مػازية لغػر األردف التي تشتذخ  ،مغ سمدمة الجباؿ الفمدصيشية الجشػبية اً بيت لحع كىزابيا جدء تعج

ذات  فيي كالتي تقع بيت لحع جدءًا مشيا، ، أما البشية التزاريدية لجباؿ جشػب فمدصيغكالبحخ السيت

كيكػف انحجار ىحا التحجب إلى الغخب  ،التػاءات خفيفة، تذكل تحجبًا بديصًا يستج مغ الذساؿ إلى الجشػب

 يكػف  األغػار، فاالنحجار جية ، أما مغ الذخؽ كعمى (ٖ) بحيث يترل باليزاب كالداحل بمصف، خفيفاً 

  (ٗ) مقصعة بػدياف كخػانق عسيقة ججًا. ،كمتجرجًا بفعل صجكع متتالية ،شجيجاً 

، أخحت فييا  ،تزاريذ بيت لحع ىي تزاريذ بمغت مخحمة الشزجك  كتخصتيا أحيانًا إلى اليـخ

 (٘) ، كتالليا مجكرة .( باإلنجميديةU) الػدياف شكل حخؼ

 تتبع لمسشصقة السشاخية الجبمية عفإف بيت لح ،عمى السشاخ بصبيعة الحاؿ كتبعًا لمتزاريذ كالتي تؤثخ

بحيث ترل الحخارة إلى ما فػؽ  ،، الجاؼ كالحار صيفاً (ٙ)كالتي يدػد فييا مشاخ البحخ األبيس الستػسط

                                                             
كىي قخية صغيخة تبعج ميميغ جشػب بيت لحع، تكثخ فييا اليشابيع التي تمتقي ىي كمسة التيشية بسعشى البدتاف، إرشاس:  ( ٔ)

بسياه بخؾ سميساف كتديل معيا في قشاة كاحجة إلى أف ترل بيت لحع فالقجس، كىحه اليشابيع  جعمت مشيا جشة خزخاء تكثخ فييا

؛ الدعج، ؛ ٔٛٗ-ٓٛٗ/ٛ، بّلدنا فمدصيغ ،رشاس مػقع أثخؼ. يشطخ: الجباغ، مرصفىإاتيغ كاألشجار السثسخة، كسا تعج البد
.ٕٕ، مخترخ بمجان أرض كشعانجػدت، 

 .٘ٛ/ٔ،  السػسػعة الفمدصيشة ( ٕ)
 .ٗٙ-ٖٙ، جغخافية فمدصيغالحخكب، صقخ،  ( ٖ)
.02،قصة مدٌنة بٌت لحممصطفى،ولٌد،( 4)

(
.02،نفسه( 5
 .ٖٔ، جغخافية األردنصالح الجيغ، بحيخؼ،  ( ٙ)
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، أما في الذتاء فيكػف الجػ باردًا كرشبًا، كيشخفس (ٔ)ْ( مئػية في الشيار، كفي الميل يكػف الجػ معتجالً ٖٓ)

 قسعنًا في تداقط الثمػج عمى مسا يداعج أحيا ،كتقل الحخارة الجنيا عغ الرفخْ( مئػية، ٚمعجؿ الحخارة إلى)

كبالتالي قامت السجف الكبخػ  ؛كىحا السشاخ جعل مشيا مخكدًا لمتجسعات الدكانية ، (ٕ)العالية  كالسختفعة الجباؿ

حع، كالخميل بيت لك القجس، ك راـ هللا، ك عمى سالسل جباؿ فمدصيغ الػسصى كالجشػبية مغ مثل: نابمذ، 

 (ٖ) كغيخىا.

فإذا  مثميا مثل باقي فمدصيغ ،ةمتحبحبفإنيا سعجالت سقػط األمصار في مشصقة بيت لحع ل أما بالشدبة

ممع( في الدشة كسؤشخ عمى ضعف مػسع سقػط األمصار، كمقياس ما بيغ  ٓٓٗأخحنا مقياس أقل مغ )

بحلظ تتداكػ مشصقة بيت لحع ممع( كسػسع أمصار جيج، ٓ٘٘فػؽ ) ممع( كسػسع متػسط، كما ٓ٘٘-ٓ٘ٗ)

 (ٗ)كنابمذ.  ،كجباؿ القجس ،كالديػؿ الجاخمية ،بسعجؿ أمصارىا العاـ مع مشاشق الداحل الفمدصيشي

 

 

 

 

 
                                                             

.ٖٙ، جغخافية فمدصيغ كامل، الذامي، ( ٔ)
 .ٕٖ٘/ ٕ،  السػسػعة الفمدصيشية ( ٕ)
 .ٖٜ،جغخافية فمدصيغالحخكب، صقخ،  ( ٖ)
 .ٜٗ-ٖٜ/ٕ، السػسػعة الفمدصيشية ( ٗ)
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 السياه:

لخئيذ لمدكاف سرجر امياه األمصار، كىي ال أساسييغ لمسياه، األكؿ: عمى مرجريغ تعتسج بيت لحع

فمدصيغ حيث ذكخت أف: "  ،، كسا أشارت لحلظ عجة مرادرعامةبكفي  فمدصيغ  ،خاصةلحع بفي بيت 

 (ٔ) ماؤىا مغ األمصار كالديػؿ"

الحؼ يستج مغ جشيغ ،  السياه الجػفية، حيث يقدع خط تقديع السياه الػىسي أما السرجر الثاني:

باتجاه البحخ  مياىو الجدء الفمدصيشي الغخبيغحؼ جشػبًا، إلى حػضيغ رئيديغ: غخبي ي (ٕ) إلى الدسػعشساالً 

ألنيا تقع  لمتقديع نفدوأما مشصقة بيت لحع فتخزع  ، كشخقي باتجاه نيخ األردف كالبحخ السيت، الستػسط 

 (ٖ) .ضسغ السشصقة السحكػرة

 ٓٙلتخ/ ثانية مسا يعادؿ  ٜ,ٔ) إلى الحؼ يقجر معجؿ ترخيفو ،(ٗ)ففي الحػض الغخبي لجيشا نبع بتيخ

لتخ/ ثانية أؼ ما ٚ) إلى التي يرل معجؿ ترخيفيا ،في الدشة(، كفي الحػض الذخقي يشابيع إرشاس ٕألف ـ

                                                             
.ٕٙ٘/ٕ، في اختخاق اآلفاق ندىة السذتاق؛ اإلدريدي، . ٗٚ، سفخ نامة خدخك، ناصخ، ( ٔ)
 .ٖٛٔ، أرض كشعان البمجان في مخترخ، الدعج، جػدتكع( جشػب الخميل.  ٕٕالدسػع: قخية عخبية كبيخة تبعج )(  ٕ)
 .ٛ-ٙ، السقػمات الدياحية في محافطة بيت لحععػدة، أيسغ،  ( ٖ)
(4 )

قصع كفرل، أما بتيخ:  قخية  تقع إلى الذساؿ الغخبي مغ بيت لحع، ،كيعػد أصل تدسيتيا إلى الفيشيقية مغ بتخ بسعشى 
مخترخ الدعج، جػدت،  يشطخ: إلى العخاؽ كاليسغ. يعػد تاريخيا فيعػد إلى العيجيغ الكشعاني كالخكماني، كأصل سكاف القخية

.٘، دليل قخية بتيخالقجس،  –؛  معيج األبحاث التصبيقية ٖٙ،البمجان في أرض كشعان
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عمى  ؛األعمى (ٔ)يشػمانيافدالتي تعػد إلى ال ، كقج ساعج تخكيب الرخػر الكمدية(في الدشة ٕـٕٕٔيعادؿ 

 (ٕ) تخديغ السياه فييا.

 الفخكجة، كعيغ صالح، كعيغ البخؾ عيػف: عيغ عصاؼ، كعيغ أربع ، فييإرشاس فياليشابيع أما 

أما  (ٖ) كتديل معيا في قشاة كاحجة إلى أف ترل بيت لحع فالقجس. ،كىحه العيػف تمتقي بسياه بخؾ سميساف

 كيػجج (ٗ)يغ جامع، عيغ البديغ، عيغ عسجاف. كىي: عيغ البمج، ع ،أربعة يشابيع -أيزاً – قخية بتيخ ففييا

كخخبة  ،كعيغ فاغػر ،كرأس العج ،رجع الدبيط :ىي ،كيشابيع ىحا الػادؼ خسدة ،كادؼ البيار (٘)بقخية الخزخ

كعيغ العرافيخ، ككحلظ يػجج عيغ الخزخ إلى الذخؽ مغ القخية، كتججر اإلشارة إلى أف يشابيع كادؼ  ،القط

 (ٙ)ف. كمياه عيغ الخزخ تشتيي كميا في بخؾ سميسا ،البيار الخسدة

 

 

                                                             
حرمت عمى تغحية كافية بسقجكر ىحه الرخػر أف تكػف شبقات مشتجة، الديشػمانياف: كىي الصبقات الحاممة لمسياه، كإذا  ( 1)

كتتسيد ىحه الرخػر بشفاذيتيا الجيجة كالسؤىمة لتذكيل قشػات جػفية كمدامات كثيفة، حيث تدتصيع كبكل سيػلة أف تمقف السياه 
.ٔٔ، دراسة جيػلػجية وىيجروجيػلػجيةقدما، ماريػ،  يشطخ:. الجػفية كتخدنيا

(0 )
.ٖٖٔ-ٕٖٔ، جغخافية فمدصيغ؛ الحخكب، صقخ، .ٛ-ٙ، السقػمات الدياحية في محافطة بيت لحععػدة، أيسغ، 
 .ٓٛٗ/ ٛ، بّلدنا فمدصيغالجباغ، مرصفى،  ( ٖ)
 ٕٔ، ، دليل مجيشة بيت لحعمؤسدة أريج ( ٗ)
الخميل، كسسيت بحلظ ندبة إلى ديخ أقيع فييا تخميجًا  –قخية صغيخة تقع في بيت لحع عمى شخيق القجس   قخية الخزخ: ( ٘)

معجع  الحسػؼ، ياقػت، لمقجيذ )مار جخجذ "الخزخ"(، أراضييا خربة كتكثخ فييا كخـك العشب كأشجار الديتػف. يشطخ:
 الفمدصيشية،مػسػعة السجن والقخى .؛ أبػ حجخ، آمشة، ٖٛٗ-ٕٛٗ/ٛ، بّلدنا فمدصيغ؛ الجباغ، مرصفى، .ٖٚٚ/ٕ، البمجان
ٔٛ٘. 
.ٖٛٗ/ ٛ، بّلدنا فمدصيغالجباغ، مرصفى،  ( ٙ)
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 :جانبالسدمسيغ واألو العخب  مجيشة بيت لحع في كتب الجغخافييغ والخحالة

لسا فييا مغ   ؛السديحييغك  ،كالجغخافييغ السدمسيغ ،بأىسية كبيخة مغ قبل الخحالة حطيت فمدصيغ   

السشذآت العسخانية التي  ؛ لػجػدفخفع ذلظ مغ مكانتيا الجيشية الجيانات الدساكية الثالث، أماكغ مقجسة تخز 

جعميا محط أنطار ىؤالء الخحالة كالجغخافييغ ،  ى السػقع الجغخافي السسيد الحؼتجحب األنطار، باإلضافة إل

 (ٔ). يع السباشخةفقجمػا شيادات حية مغ خالؿ رؤيت

ركىا زا كشسمت ىحه الذيادات التي ركاىا الخحالة معطع السجف الفمدصيشية بسا فييا بيت لحع، حيث  

مجيشة صغيخة تذبو القخية، كلعل ما جعل الخحالة  عجىاكقميل مشيع مغ  ،قخية عجىاككصفػىا، كأغمبيع 

 تيا الجيشية.ييتسػف ببيت لحع ىػ مكان

نيا بمجة بيا مػلج عيدى )عميو إ" : كقاؿ بيت لحع ـ( ٕٗٔٔىػ/ٔٔٙ)تفقج ذكخ الخحالة اليخكؼ   

آثار كعسارة  )كشيدة السيج( ، كبيحه الكشيدة(ٕ) ميساف )عمييسا الدالـ(داكد كس فييا قبخؼ  الدالـ( كيقاؿ: إف

، كبو عمى ألف كمائتي سػػػػػػشة، ........ كالعسج، كتأريخ عسارتيا يديجعجيبة مغ الخخاـ كالفز السحىب 

الش ْخَمِة ُتَداِقْط َعَمْيِظ ُرَشًبا َجِشيًّا :" َكُىدِّؼ ِإَلْيِظ ِبِجْحِع السحكػرة في القخآف العديد في قػلو تعالى (ٖ)مػضع الشخمة

 (ٕ) ، كبو محخاب عسخ بغ الخصاب )رضي هللا عشو( لع تغيخه الفخنج إلى اآلف". (ٔ)"

                                                             
 .ٕٓٛ/ ٕ، الفمدصيشية السيػدة الدسات العخبية لمسػاقععبج الفتاح، كساؿ،   (ٔ)
ف سميساف )عميو إبحيخة شبخية، كالرحيح حدب قػلو  كذكخ في مػضع آخخ أف قبخ سميساف كداكد )عمييسا الدالـ( شخقي ( ٕ)

اإلشارات  .لتي بيا مػلج عيدى )عميو الدالـ(كىسا في السغارة ا ،إلى جانب أبيو داكد )عميو الدالـ(  في بيت لحع الدالـ(  دفغ
 .ٕٙ، إلى معخفة الديارات

 كخـ( رأيت في متعبج الخىباف غارًا عميو جحع يابذ ، كيحٕٜٓٔىػ/٘ٛٗنو عشجما دخل بيت لحع سشة )إكيقػؿ ابغ العخبي  ( ٖ)
ـ( دخمت بيت لحع قبل استيالء الخـك عميو لدتة ٜٛٓٔىػ/ ٕٜٗىؤالء الخىباف أنو جحع مخيع )عمييا الدالـ(، فمسا كانت سشة )
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فٌل، فيو ابميج قخب البيت السقجس عامخ ح:"  أف بيت لحع ـ(ٜٕٕٔىػ/ٕٙٙ كقاؿ ياقػت الحسػؼ )ت  

 (ٗ) .")عميو الدالـ(عيدى بغ مخيع ، كمكاف ميج (ٖ)سػؽ كبازارات

ـ( فيبجك أنو قج اىتع بػصف كشيدة السيج أكثخ مغ ذكخ السجيشة ٜٜٚىػ/ٖٚٛ )ت سقجسيلأما ا  

بيا كلج عيدى بغ مخيع )عميو  (ٙ)مغ جية بيت جبخيغ (٘)نيا قخية عمى نحػ فخسخإ كأحيائيا، حيث قاؿ :"

كبيا كشيدة ليذ في الكػرة مثميا، كلسا كرد عسخ بغ الخصاب )رضي هللا  الشخمة .......الدالـ(، كثع كانت 

عشو( إلى بيت السقجس أتاه راىب مغ بيت لحع فقاؿ لو: معي مشظ أماف عمى بيت لحع، فقاؿ لو عسخ: ما 

، فقاؿ لو: األماف صحيح كلكغ ال بج في كل مػضع )رضي هللا عشو( أعمع ذلظ، فأضيخه كعخفو عسخ

                                                                                                                                                                                                    

 األحكاملمسديج يشطخ: الساكردؼ،  نو نخخ كسقط.إفقالػا  ،أشيخ فخأيت الغار في الستعبج خاليًا مغ الجحع فدألت الخىباف عشو
 . ٓٗ/ٔ، القبذ في شخح مػشأ مالظ بغ أنذالسعافخؼ، .؛ ٖٕ٘-ٕٕ٘، الدمصانية

 .(ٕ٘) ،مخيع  ( ٔ)
 . ٖٗ اإلشارات إلى معخفة الديارات،، اليخكؼ  ( ٕ)
  .ٖ٘، معجع مرصمحات التاريخ والحزارة اإلسّلميةزناتي، أنػر،  يشطخ: البازار: كمسة فارسية بسعشى الدػؽ. ( ٖ)
.1/501معجم البلدان،( 4)
عذخ ألف ذراع، كالفخسخ كمسة فارسية  يأك اثش ،الفخسخ: كىػ مقياس قجيع مغ مقاييذ الصػؿ يقجر بثالثة أمياؿ ىاشسية ( ٘)

؛ ابغ مشطػر، ٖٙ/ٔ، معجع البمجان؛  الحسػؼ، ياقػت، ٕٙٔ/ٕ، ومعادن الجػىخ مخوج الحىبالسدعػدؼ،  يشطخ: معخبة.
.(فخسخ)ة اد، ملدان العخب

(6 )
كع( بيغ غدة كالخميل، كليا أىسية كبيخة مشح القجـ، حيث بشى فييا ٕٙفي شساؿ غخب الخميل، عمى بعج )بيت جبخيغ: تقع 

الكشعانيػف مجيشة مغ أقجـ مجف فمدصيغ، كصارت في العيج الخكماني قاعجة أكبخ مقاشعة في فمدصيغ، كقج ىجمت كأعيج بشاؤىا 
أحدغ التقاسيع في معخفة السقجسي،  يشطخ: في جشػب فمدصيغ.أكثخ مغ مخة، كحرشيا السدمسػف بعج فتحيا، كضمت قاعجة 

تذخيف األيام والعرػر في سيخة ؛ ابغ عبج الطاىخ، محيي الجيغ، ٜٔ٘/ٕ، معجع البمجان؛ الحسػؼ، ياقػت، ٗٚٔ، األقاليع
؛ ٖٚٔ، في فمدصيغ واألردن اآلثار اإلسّلمية محسػد، ؛ العابجؼ،ٜٖٗ/ٕ، الخحمة العياشية؛ العياشي، ٖٙٓ، السشرػر السمظ

تاريخ ؛ رنديساف، ٜٕٛ-ٕٛٛ/ ٕ/ ؽٗ، مجالعسارة والدخخفة في فمدصيغ مشح الفتح العخبي اإلسّلميالبيشدي، عفيف، 
 .ٜٖٙ/ٕ، الحخوب الرميبية
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مبشية عمى قبمتكع فاجعميا مدججًا  (ٔ)جعل فيو مدججًا، فقاؿ الخاىب: إف ببيت لحع حشيةلمشرارػ أف ن

كجعل عمى  ،ً كاتخحىا مدججا ،ة كصمى إلى تمظ الحشية،لمسدمسيغ كال تيجـ الكشيدة؛ فعفا لو عغ الكشيذ

 . (ٕ)" يسا الدالـ(كيقاؿ إف فييا قبخ داكد كسميساف )عمي ...........كتشطيفيا ،كعسارتيا ،الشرارػ إسخاجيا

أما بيت لحع، ىػ السػضع ذكخ بيت لحع قائاًل :"  فقجـ( ٘ٙٔٔىػ/ ٓٙ٘دريدي ) تبالشدبة لإل أما  

الحؼ كلج فيو الديج السديح، بيشو كبيغ بيت السقجس ستة أمياؿ. كببيت لحع ىشاؾ كشيدة حدشة البشاء، متقشة 

كإذا خخجت  .......أبرخ في جسيع الكشائذ مثميا بشاءالػضع، فديحة، مديشة إلى أبعج غاية، حتى أنو ما 

 .(ٖ)مغ بيت لحع نطخت في السذخؽ مشو كشيدة السالئكة الحؼ بذخكا الخعاة بسػلج الديج السديح"

ىي قخية عمى فخسخيغ مغ بيت السقجس، كاف بيا ـ( بقػلو :" ٖٕٛٔ/ ىػٕٛٙت)  كذكخىا القدكيشي

)عمييا  فييا قصعة مغ الشخل، زعسػا أنيا الشخمة التي أكمت مشيا مخيعمػلج عيدى )عميو الدالـ(، كبيا كشيدة 

 (ٗ). كبيا الساء الحؼ يقاؿ لو السعبػدّية، كىػ ماء يشبجؼ مغ حجخ، كإّنو عطيع القجر عشج الشرارػ. الدالـ(

ـ( فقج أكرد الحجيث السخكؼ عغ أبي ىخيخة في مخكر الشبي ٕ٘ٛٔىػ/ ٗٛٙ )ت أما ابغ شجاد الحمبي

عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو، قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(، لسا أسخؼ بي إلى بيت :" دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص( ببيت لحع كنرو

لدالـ(، كقاؿ: اندؿ فرل ىاىشا قبخ أبيظ إلى قبخ أبيظ إبخاىيع )عميو ا (عميو الدالـ)السقجس مخ بي جبخيل 

                                                             
يشطخ: البشاء.  -أيزاً –مغ حشايا كحشي جسع حشية، كالحشية ىي القػس أك ما كاف مشحشيًا كالقػس، كالحشية تعشي  :حشية ( ٔ)

 .(حشا)، مادة الػسيط السعجعمرصفى، إبخاىيع كآخخكف، 
 .ٚٗ أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع، ( ٕ)
، الجباغ، مرصفى، ٜٕ-ٕٛ، ، بمجانية فمدصيغ العخبيةالجكميشيكي، جػرجي؛ .ٕٖٙ، ندىة السذتاق في اختخاق اآلفاق  ( ٖ)

 .ٓٔٗ/ ٕ، بّلدنا فمدصيغ
 .ٜ٘ٔآثار البّلد وأخبار العباد،  ( ٗ)
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إبخاىيع. ثع مخ بي ببيت لحع، فقاؿ: اندؿ فرل ىاىشا كلج أخػؾ عيدى )عميو الدالـ(. ثع أتى بي إلى 

كجل أف قمت: نحغ بسػضع عخج مشو  الرخخة فقاؿ: مغ ىاىشا عخج أمخ ربظ إلى الدساء، فأليسشي هللا عد

 (ٔ) ".إلى الدساءأمخ ربي فرميت بالشبييغ، ثع عخج بي 

بيت لحع بمجة بيا مػلج عيدى )عميو الدالـ(، كيقاؿ إف قبخؼ داكد كسميساف كفي مػضع آخخ قاؿ ابغ شجاد:" 

 (ٕ)". )عمييسا الدالـ( بيا

إنيا قخية تبعج  ستة أمياؿ عغ القجس كبيا ـ( بيت لحع قائاًل :" ٖٖٔٔىػ/ٕٖٚ كذكخ أبػ الفجاء )ت  

 (ٖ)".عميو( ، كالشرارػ يعطسػف كشيدة بيت لحع السحكػرةمػلج عيدى )صمػات هللا 

 إلى القجس، كلع يتدغ   وـ( بالقخب مغ بيت لحع في شخيقٖٓٗٔىػ/ ٔٗٚ )ت كمخ الخحالة العبجرؼ 

 (ٗ)تيا. ر لو زيا

كأما بيت لحع فيي كشيدة حدشة البشاء متقشة ـ( فقاؿ :" ٜٖٗٔىػ/ٜٗٚ )ت كذكخىا ابغ الػردؼ

كىػ السػضع الحؼ كلج فيو عيدى )عميو الدالـ( كبيشو كبيغ بيت السقجس ستة أمياؿ، كفي كسط  الرشعة

 (٘). الصخيق قبخ راحيل أـ يػسف )عميو الدالـ("

                                                             
.ٜٓٔ، في ذكخ أمخاء الذام والجديخة األعّلق الخصيخة ( ٔ)
 .ٕٛٛ،  نفدو ( ٕ)
 .ٖٕٙ، تقػيع البمجان ( ٖ)
.ٕٕٛ، الخحمة العبجرية ( ٗ)
.ٔٗ-ٓٗ خخيجة العجائب وفخيجة الغخائب،(  ٘)
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في باب فزل مػاضع مغ الذاـ   ـ(ٖٖٙٔىػ/ ٘ٙٚ ابغ تسيع السقجسي )تشياب الجيغ كذكخىا 

عغ يديج بغ أبي مالظ عغ أنذ، قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(:" كذلظ ضسغ حجيث عغ رسػؿ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(، فقاؿ:" 

، يعشي جبخيل، فشدلت فرميت، فقاؿ: أتجرؼ أيغ صميت؟  أتيت ليمة أسخؼ بي بجابة إلى أف قاؿ: اندؿ، فرّلِ

 (ٔ)". ع، حيث كلج عيدى )عميو الدالـ(ببيت لح

بيت لحع مػضع ميالد عيدى  " : فييا ـ(  فقاؿٖٚٚٔىػ/ٜٚٚلخحالة الذييخ ابغ بصػشة )تأما ا   

)عميو الدالـ(، كبو أثخ جحع الشخمة، كعميو عسارة كثيخة، كالشرارػ يعطسػنو أشج التعطيع، كيزيفػف مغ ندؿ 

 (ٕ)بو". 

بعج أف استعفى مغ نيابة غدة كسأؿ اإلقامة بالقجس رتب لو الشرف   (ٖ)إف األميخ )شيخ(كقيل :"    

 (ٗ)".يختفق بيسا مغ قخيتي بيت لحع كبيت جاال

 

                                                             
 .ٛٔٔ، مثيخ الغخام إلى زيارة القجس والذام ( ٔ)
.٘٘، ابغ بصػشةرحمة  ( ٕ)
الرفػؼ الخاصكي، أميخ مجمذ الطاىخ بخقػؽ، كمغ أعياف أمخائو، ثع تغيخ عميو  ،األميخ شيخ: ىػ شيخ بغ عبج هللا ( ٖ)

 ىػ/ٔٓٛبالسخقب حتى مات سشة )بخقػؽ فخسع لو بشيابة غدة فاستعفى كتػجو إلى القجس بصااًل، ثع قبس عميو كحبذ 
ذيل الجرر  ابغ حجخ العدقالني، .؛ٖٖٗ/ٔ، العقػد الفخيجة في تخاجع األعيان السفيجة درر يشطخ: السقخيدؼ،ـ(. ٜٖٛٔ
 ،عمى السشيل الرافي الجليل الذافي؛ ٖٔ/ ٗٔ، الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخةابغ تغخؼ بخدؼ،  ؛.ٕٓ، الكامشة
 .ٖٜٗ/ ٔ، في وقائع الجىػر بجائع الدىػر ابغ إياس، ؛ٖٚٗ/ٔ
 .ٜٛٛ/ٖ، الدمػك لسعخفة دول السمػكالسقخيدؼ،  ( ٗ)
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بيت لحع بمجة بيا كشيدة ـ(  بقػلو:" ٚٙٗٔىػ/ ٕٚٛ ابغ شاىيغ  الطاىخؼ )ت كذكخىا غخس الجيغ

كبيخة ججًا، بيا مػلج عيدى )عميو الدالـ(، كبيا أشياء عجيبة يصػؿ شخحيا، كبيا جحع الشخمة السحكػرة في 

 ٔ()عطيع......"القخآف 

مسا  (ٕ)كعمى بعج فخسخ مغ كشيدة يقاؿ ليا الجدسانيةـ( فييا :" ٜٗٗٔىػ/ ٜٓٓكقاؿ الحسيخؼ )ت

ض، كبيا كلج السديح )عميو الدالـ(، كبو الشخمة التي تداقصت عمى مخيع رشبًا يمي قبمتيا في مدتٍػ مغ األر 

حيغ  )عميو الدالـ( جشيًا، كالدخؼ الحؼ جعل هللا تحتيا فذخبت مشو كتصيخت، كالسيج الحؼ جعمت فيو السديح

 (ٖ)". كلجتو، كىػ حػض أبيس غدمتو فيو، كىػ قخيب مغ العيغ

إنيا قخية عمى بيت لحع قائاًل :"  ـ( في حجيثو عغٜٛ٘ٔػ/ىٜٜٚ الدباىي )تالخحالة ابغ  كتعخض

فخسخيغ مغ بيت السقجس كاف بيا مػلج عيدى )عميو الدالـ(، كبيا كشيدة فييا قصعة مغ الشخل زعسػا أنيا 

 (ٗ). مخيع )عمييا الدالـ("الشخمة التي أكمت مشيا 

 

                                                             
 .ٕٗ، زبجة كذف السسالظ وبيان الصخق والسدالظ ( ٔ)
كشيدة الجدسانية: كىي كشيدة في جبل شػر زيتا بخارج باب األسباط، كىي مغ بشاء ىيالنة كالجة قدصشصيغ، كىي مكاف  ( ٕ)

مييا الدالـ( بيا، كبالقخب مغ قبخ مخيع )عمييا ف قبخ مخيع )عإكالسديحيػف عمى حج سػاء، كيقاؿ  مذيػر يدكره السدمسػف 
اؿ ليا كػفية زكجة قبة أخخػ يق -أيزاً –الدالـ( قبة مغ بشاء الخـك يدسييا الشاس شخشػر فخعػف كيخجسػنيا بالحجارة، كىشاؾ 

الخأؼ في مػضع ف القبة األكلى ىي قبخ زكخيا كالثانية قبخ يحيى )عمييسا الدالـ(، عمى الخغع مغ اختالؼ إفخعػف، كيقاؿ 
 يشطخ: كالبعس بجامع دمذق وهللا أعمع. ،قبػر كل مغ يحيى كزكخيا )عمييسا الدالـ( فالبعس يقػؿ في سبدصية بشابمذ

 .ٗٛ بمجانية فمدصيغ العخبية، مخمخجي، الجكميشيكي،؛ .ٔٙ/ٕ، األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميل، مجيخ الجيغ، العميسي
 .ٚ٘٘، األقصارالخوض السعصار في خبخ  ( ٖ)
 .ٖٖٕ، أوضح السدالظ إلى معخفة البمجان والسسالظ ( ٗ)
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 ىي قخية قخيبة مغ القجس:"  قائالً  ، فػصفياـ(ٕٔ٘ٔىػ/ ٕٜٚ)ت  كقج ذكخىا مجيخ الجيغ العميسي

، كبيا كلج سيجنا عيدى )عميو الدالـ(، كقج كرد في حجيث السعخاج الذخيف أف جبخيل )عميو الدالـ( ......

ى، قاؿ: أتجرؼ أيغ صميت؟ صميت ببيت لحع، حيث فشدؿ فرمّ  ( حيغ أسخؼ بو: اندؿ فرلِّ قاؿ لمشبي )ملسو هيلع هللا ىلص

ككاف عبج هللا بغ عسخك بغ العاص ". كفي مػضع آخخ مغ الكتاب كرد التالي :" ـ(كلج عيدى )عميو الدال

دة محكسة كىحه القخية في عرخنا غالب سكانيا نرارػ، كبيا كشي ......يبعث بديت يدخج في بيت لحع

.... لجة قدصشصيغ..كىحه الكشيدة مغ بشاء السمكة ىيالنة كا ......كأرضيا مفخكشة بالخخاـ البشاء........

كلمشرارػ بيا اعتقاد، كيخد إلييا مغ بالد اإلفخنج كغيخىا ، األمػاؿ لمخىباف السقيسيغ بالجيخ السجاكر 

 (ٔ)".لمكشيدة

كبيغ بيت السقجس كبيت لحع قبخ راحيل كالجة سيجنا :"  قائالً  (ٕ)قبخ راحيل -أيزاً -العميسي  كذكخ

بيت لحع كبيت جاال في قبة مػجية لجية  يػسف الرجيق )عميو الدالـ(، كىػ إلى جانب الصخيق بيغ

ف تدسية بيت لحع ككحلظ بقية القخػ مسا حػؿ بيت السقجس كبيت لرخخة، كىػ مذيػر يدار، كقج قيل: إا

جاال، ككل مكاف أكلو بيت، إنسا سسي بحلظ ندبة لشبي مغ أنبياء بشي إسخائيل، فيقاؿ بيت فالف ندبة لداكشو 

 (ٖ)". وهللا أعمع

                                                             
 .ٖٕٔ-ٕٕٔ/ ٕ، األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميلالعميسي، مجيخ الجيغ،  ( ٔ)
كيشدب إلى  ،كيعػد البشاء الحالي إلى القخف الثامغ عذخ  ،مقاـ إسالمي عمى الصخيق إلى بيت لحع ػقبخ راحيل:  كى ( ٕ)

. ؛ الجباغ، مرصفى، ٕٖٙ، ندىة السذتاق في اختخاق اآلفاقاإلدريدي،  يشطخ:  راحيل كالجة سيجنا يػسف )عميو الدالـ(.
 .ٙٗٗ/ٕ بّلدنا فمدصيغ،

.ٕٗٔ/ ٕ،األنذ الجميل في تاريخ القجس والخميل ( ٖ)
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 أكردكا  مذاىجاتيع ، كقج يةأىسيتيا الجيشلقجسيتيا ك  مخحالة األجانب فقج زاركا بيت لحعل بالشدبة أما    

 :كجاءت كسا يمي

: " حجيثو عغ بيت لحع قائاًل ـ( ٕٚٔٔىػ/ٗٔٙ) ( عاـArculfusاألسقف األلساني أركمفػس )فأكرد 

أف جباة الزخائب عمى باب الكشيدة إف سكاف بيت لحع كميع مديحيػف كمححكر عمى السدمسيغ سكشاىا، إال 

 (ٔ)". كانػا عخباً مدمسيغ، ككانت الكشيدة بجساليا كعطستيا كالقخية سالسة غيخ مأذية

ـ( كصفًا لبيت لحع ٖٖ٘ٔىػ/ٖٙٚ)عاـ (Giacomo Vernese) جياكػمػ الفيخكني كقجـ الكاىغ

الديتػف كالتيغ كالكخمة، ىشاؾ قخية بيت بجانب كشيدة بيت لحع التي فػؽ جبل جسيل تحيصو أشجار قائاًل: " 

لحع الكبيخة التي تبعج ستة أمياؿ عغ أكرشميع كفييا الكثيخ مغ السديحييغ، مكاف جسيل انتقاه السديح )عميو 

 ".الدالـ( ليػلج فيو

إف بيت حيث قاؿ: "  الفيخكني ليعصي كصفًا مذابيا لسا ذكخه  (Guglielo) كبعج عاـ زارىا جػجميمػ

لحع بمجة صغيخة الحجع ال يتشاسب كالدخ العطيع الحؼ حجث فييا، كىي مدتصيمة ضيقة العخض، ليا حساية 

شبيعية مغ الػدياف العسيقة السحيصة بيا، معطع سكانيا مديحيػف أرثػذكذ، كبعسميع لألرض التمحسية 

 (ٕ). السحيصة بيا تعصي الػافخ مغ الشبيح الجيج"

                                                             
 .ٔٓٓ٘/ٛ،  دائخة السعارف االسّلمية ( ٔ)

 .ٜٗ، بيت لحع بيت جاال بيت ساحػرتاريخ بشػرة، تػما،  ( ٕ)
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( عاـ Isaac Ben Joseph Ben Cheloبغ تذيمػ )الة  الييػدؼ اسحق الخح -أيزاً – ذكخىاك 

كىي فقاؿ فييسا :"  كتقػع، (ٔ)ـ( كصف فييا قخػ تابعة لبيت لحع كىي عيصغٖٖٗٔ-ٖٖٖٔىػ/ ٖٗٚ-ٖٖٚ)

، كسسيت الحقًا عيغ أتاـ )نبع أتاـ( (ٖ)بتحريشيا لمػقػؼ في كجو السمظ يخبعاـ  (ٕ)بمجة أمخ السمظ رحبعاـ

يتع تجسيع مياىيا، كتدحب إلى مجيشة القجس عبخ قشػات صمبة، كىي اليػـ أشالؿ، سكانيا مغ الييػد كالتي 

 (٘) ".(ٗ)الفقخاء يحخسػف كشيدًا قجيسًا، كىػ كشذ قجيسة ما تداؿ قائسة كتشدب إلى شسعػف بغ يػشع

كعيصغ، كفي ىحه السجيشة ىي مجيشة قجيسة كقج تع تحريشيا  فقاؿ عشيا :" -الػاقعة ضسغ بيت لحع- أما تقػع

يػجج كيف قيل إنو ضخيح أحج األنبياء الدبعة السجفػنة رفاتيع الصاىخة في ىحه األرض السقجسة، كبشاء عمى 

 (ٚ) ، كذكخ آخخكف أف فييا قبخ عديا".(ٙ)ركاية البعس يػجج فييا ضخيح الشبي عامػس

                                                             
مػقع أثخؼ كفييا عيغ عصغ  عيصغ: كيصمق عمييا اليـػ خخبة الخػخ، كتقع شخقي بخؾ سميساف في  بيت لحع، كىي ( ٔ)

 ٓ٘ٙقامػس الكتاب السقجس، صايغ، عيصع، يشطخ:  ( أك عيغ أيػب. )عيصاـ
 كلتيغ ىسا ييػدا كعاصستيا القجسبغ داكد، كفي عيجه انقدست دكلة بشي إسخائيل إلى د ،رحبعاـ: ىػ رحبعاـ بغ سميساف (ٕ)

 .ٕٖ-ٔ:ٕٔ األول سفخ السمػك يشطخ: كدكلة إسخائيل كعاصستيا )الدامخة( سبدصية.
بالفخعػف يخبعاـ: أكؿ ممظ لسسمكة الدامخة التي انذقت عغ ييػدا بعج كفاة سيجنا سميساف )عميو الدالـ(، كقج استعاف  ( ٖ)

يشطخ: السرخؼ شذشق في حخبو ضج رحبعاـ، حيث قجـ الفخعػف السرخؼ كحاصخ القجس كاستػلى عمى كثيخ مغ كشػزىا. 
 .ٕٖ-ٕٔ:ٔ، سفخ السمػك األول

 شسعػف بغ يػشع: عالع تػراتي عاش في القخف الثاني السيالدؼ، مؤلف كتاب الحكسة.  ( ٗ)
 . ٗ٘ٔ، (إلى فمدصيغ )الصخق مغ القجس رحمة ابغ تذيمػبغ تذيمػ، إسحاؽ، ا  ( ٘)
سفخ نبػءة عامػس: ىػ نبي مغ بشي إسخائيل كقج عاش في تقػع، كلو سفخ في العيج القجيع عخؼ باسع نبػءة عامػس.   (ٙ )

 .ٜ-ٔ:ٔ عامػس
قامػس  عيصع، ؽ.ـ . صايغ،ٖٗٚعديا: عديا بغ أمريا أحج ممػؾ دكلة ييػدا، عاصخ الشبي عامػس، كتػفي حػالي  ( ٚ)

 .ٕٙٙ-ٕ٘ٙ، الكتاب السقجس
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كأشار إلى أنو يػجج في الصخيق الػاقع بيغ بيت لحع  ،كسا تعخض لمسدارات الجيشية في بيت لحع

يعقػب )عميو الدالـ(، ككصف القبخ بأف عميو قبة معقػدة  كىي أـ يػسف كبشياميغ كلجؼ ،راحيل كالقجس قبخ

 .(ٔ)بالرخخ

ركايتو عغ األرض السقجسة عاـ  ، االسع (*)األجانب كىػ مجيػؿأكرد أحج الخحالة ك   

ع، كبيت لح ،كأريحا ،كشبخية ،كالخميل ،ـ(، كقج ذكخ السشاشق السقجسة في فمدصيغ كالقجسٖٓ٘ٔىػ/ٓ٘ٚ)

ثع إنظ تأتي إلى مجيشة بيت لحع، التي معشى اسسيا )بيت الخبد( ، التي كلج فييا الخبد :" بقػلو ىاذكخ ك 

ه السجيشة السقجسة كالسبجمة، كشيدة فائقة الجساؿ، بشيت عمى الحقيقي الحؼ ندؿ مغ الدساء، كيػجج في ىح

 (ٕ)". ........شخؼ مخيع العحراء السباركة، كفييا بيعة، كلج فييا يدػع السديح

ثع إنظ تأتي إلى قبخ راحيل، زكجة يعقػب، التي ماتت بعج كالدتيا قبخ راحيل :"  -أيزاً –كذكخ   

كخه البئخ الحؼ كضع إخػاف يػسف ؿ عغ بيت لحع"،  إضافة إلى ذية أميانالبشياميغ، كىػ يبعج حػالي ثس

 (ٖ)."ىع يػسف فيو كأنو في الصخيق إلى بيت لحعأخا

كقجـ  ،ـ(ٖٓ٘ٔىػ/ٓ٘ٚفي عاـ ) -أيزاً –بخحمة  ( Woodolf Sukhumiكقاـ لػدكلف الدػخػمي )  

كبيت لحع ككانت بيت لحع ضسغ ىحا الػصف ، كقاؿ فييا :"  ،مغ خالليا كصفًا عامًا لألرض السقجسة

غ فقط جسيمة ججًا، كىي قخية مستعة، كىي ليدت شػيمة، قائسة فػؽ شعب جبمي، كمدكػنة مغ قبل السديحيي

                                                             
 ٓٔ، في اختخاق اآلفاق ندىة السذتاقاإلدريدي،  ( ٔ)
 في فتخة زمشية الحقة.لكغ سأتصخؽ الحقًا لعجد مغ الخحالة األجانب السجيػليغ  (*)
 .ٖٖ-ٕٖ/  ٖٚ،السػسػعة الذامية في تاريخ الحخوب الرميبيةزكار، سييل،  ( ٕ)
.ٖٖ-ٕٖ/  ٖٚ،نفدو ( ٖ)
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كىشاؾ اعتاد ممػؾ القجس كالرميبيػف عمى حذج  ..........، كمدركعات كأعذابتقخيبًا، كىي مديجة: بسخاعٍ 

ي بيت لحع ا، كلجػ سكانيا كسيات كافخة مغ الخسخة كاألشياء األخخػ الجيجة، كيقػـ فجيػشيع مع بعزي

كالخخاـ، كالحىب، ككسا أعتقج ىي ، كمديشة بأعساؿ الفديفداء، كأحجار ..........كشيدة عطيسة كجسيمة ججاً 

 (ٔ)".ػدة تحت الذسذ.........متفػقة بديشتيا عمى كل كشيدة مػج

في كصفو لألرض السقجسة عاـ  ،(John Poloner) كذكخت بيت لحع عمى لداف جػف بػلػنيخ  

 .........فايق مغ القجس إلى بيت لحع ىػ فخسخكشػؿ الصخ ـ(، كجاء كصفو كسا يأتي:" ٕٔٗٔىػ/ٕٗٛ)

صخيق كعمى شػؿ ىحا الصخيق حجثت أحجاث إعجازية كثيخة مغ ذلظ: أف إبخاىيع كزكجتو عبخا معا ىحا ال

 الجباؿ، كمذى لػط كزكجتو عمى ىحا الصخيق عشجما قجما مغ بمجاف ما كراء (ٕ)عشجما قجما مغ بمجاف الكمجاف

كغالبًا ما عبخ عميو البصخيخؾ يعقػب كزكجتو راحيل، كذىبت مخيع العحراء السباركة عشجما كانت حاماًل، إلى 

كفي رحمة مخيع السباركة إلى  ...........ىشاؾ، كعادت عبخ ىحا الصخيق، كعميو استخاحت عشجما كانت متعبة

 (ٖ)مرخ كعػدتيا مشيا سارت ىحا الصخيق مع يػسف".

                                                             
السػسػعة الذامية في تاريخ زكار، سييل،  .؛ ٖٚٗ، وصف األرض السقجسة لمخحالة وودولف الدػخػميلػدكلف،  (ٔ)

 .ٖٚٗ/ٖٚ، الحخوب الرميبية
العخاؽ، كىي مغ أخرب بقاع األرض، ىاجخت ليا شعػب مغ دجمة كالفخات في  جاف: ىي البالد التي يجتازىا نيخابالد الكم ( ٕ)

تاريخ سشيػبػس، شارؿ، يشطخ: مختمف األجشاس ، كالشػرانييغ، كالكػشييغ، كالدامييغ، فتآلف الذعب الكمجاني مغ ىحا السديج. 
 .ٕٕ-ٕٔ حزارات العالع،

)3 ( The library of the Palestine Pilgrims' Text Society,6/61-62. AMS press 1971 .  

.  ٕٚ/ٖٚ،السػسػعة الذامية في تاريخ الحخوب الرميبيةزكار، سييل، 
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كالتي تست بيغ  ،( في رحالتو إلى األرض السقجسةFélix Fabriكذكخ الخاىب فيمكذ فابخؼ )  

 فيىي مجيشة قجيسة، كاف ليا كصفًا عامًا لسجيشة بيت لحع قاؿ فييا: "  ،ـ(ٖٛٗٔ-ٓٛٗٔىػ/ ٚٛٛ-ٗٛٛ)

كقعت مجاعة كتمت تمظ السجاعة .......... لكغ قبل أف تعخؼ باسع إفخاتاالعرػر الخالية اسع ما....... 

الحؼ  االسع  فإ شى ىحا االسع )بيت الخبد(، كيقاؿمػاسع خيخ كخرب لحلظ أشمق عمييا اسع بيت لحع، كمع

جميمة، كلع تكغ قط مجيشة  أؼ )بيت الشبالء( لحلظ فيي مجيشة Bethtonforon) سبق ىحيغ االسسيغ ىػ )

ككاف ىشا فيسا مزى خشادؽ، أسػار، أبخاج، ذلظ أف ىحا مغ السسكغ رؤيتو بػضػح حتى في  كبيخة........

 (ٔ)".ىحه األياـ

ع القخية ىحه األياـ مكتطة بالدكاف، كال ييتيقػؿ :"  ،لحاؿ السجيشة مغ خالؿ جػالتوكفي كصفو     

سكانيا باألسػار أك بالخشادؽ، كالقدع األكبخ مغ سكانيا مغ السديحييغ الذخقييغ، الستحالفيغ مع السدمسيغ ال 

بل حتى مع البجاة، كىع يعتسجكف في معيذتيع عمى السشصقة مغ حػليع، ألف التخبة مغ حػؿ بيت لحع خربة 

 (ٕ)".ججًا، مميئة بالقسح، كالكخكـ، كالديتػف، كالسخاعي

بيا كلج السديح، كبيا كشيدة مقجسة، كشعب مؤمغ، كمجيشة آىمة بالدكاف، لكغ :"  -أيزاً –كقاؿ   

بعس  .......شسػحة... كتػجج بيا حياة ريفية مزسػنة، كىشا ىجكء، إال غشاء السداميخ أيشسا تػجيت بػجيظ

 (ٖ)".كد، فيحه ىي أناشيج ىحه السشصقةأغاني دا

                                                             
 .ٓٔٚ-ٜٓٚ/ ٖٛ،السػسػعة الذامية في تاريخ الحخوب الرميبية زكار، سييل، ( ٔ)
.ٖٔٚ/ ٖٛ، .ٖٖ-ٕٖ/  ٖٚ،نفدو  ( ٕ)
 .ٖٔٚ/ ٖٛ ، نفدو ( ٖ)
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 يجخؼ/الالثامغ  القخف )الحيغ زاركا األماكغ السقجسة في فمدصيغ في أما بالشدبة لمخحالة السجيػليغ 

 فشحكخ ما جاء عمى ألدشتيع باخترار.  (،الثاني عذخ السيالدؼ

كذكخا بيت لحع كقبخ  ،(القخف الثاني عذخ السيالدؼالقخف الثامغ اليجخؼ/)يغ السجيػليغ في رحمة الحاجّ  أواًل:

السؤدؼ إلى بيت لحع، كأف بيت لحع كلج فييا الديج السديح،  كدفغ نو يقع بالصخيق : إحيث قاال ،راحيل

 (ٕ)فييا، كأف بيا مجسػعة مغ آثار الصاىخيغ السقجسة. -أيزاً – (ٔ)القجيذ جيخكـ

كقاؿ في بيت لحع ما  (،القخف الثاني عذخ )القخف الثامغ اليجخؼ/ رحمة الحاج السجيػؿ الثالث في ثانيًا:

كلج الديج السديح في ضػاحييا، كتبعج عغ القجس مديخة يػـ كاحج أك أربعة أمياؿ، كشيجت كشيدة في  يأتي:"

مكاف كالدة السديح ُخررت لمقجيدة العحراء، كقج أصبحت الكشيدة داخل السجيشة، كفييا حرل أف شفي 

ػميًا ، كتطيخ فييا يكثيخ مغ الشاس الحيغ تديصخ عمييع الذياشيغ، أك يعانػف مغ أمخاض الغثياف كغيخىا

كفي الداعة التي  ،كفي مشترف الميل ،في كل عاـ -حدب ما قالو ىحا الخحاؿ-العجيج مغ السعجدات، كأنو 

كلج فييا الديج السديح، كل األشجار السغخكسة حػؿ مجيشة بيت لحع تشحشي أغرانيا نحػ األرض كتجاه 

 (ٖ). "مػضع كالدتو، كشخكؽ الذسذ تخنيسة تعيج األشجار إلى كضعيا

                                                             
: كلج سشة ) ( ٔ) ـ( مغ أبػيغ عمى السحىب الكاثػليكي، كتمقى تعميسو في ركما، درس اآلداب الالتيشية ٖٓٗالقجيذ جيخـك

كاليػنانية كتجرب عمى شؤكف القزاء كالفمدفة، اعتشق الجيانة السديحية عشجما بمغ العذخيغ مغ عسخه، تعمع العبخية كاليػنانية بعج 
لذاـ، قاـ بتخجسة الكتاب السقجس إلى الالتيشية حيث أصبحت الشدخة السعتسجة في الكشيدة في إقامتو مع الخىباف كالشداؾ في ا

كأقاـ في بيت لحع مغ أجل التعبج، كقج تعخض  لمذاـ لمسخة الثانية عاد لمذاـفتخة العرػر الػسصى كالعرخ الحجيث، عاد 
بػرشارد،  يشطخ: مغ كل سشة. ؿالثالثيغ مغ أيمػ ـ، كيتع االحتفاؿ بعيج القجيذ جيخـك في ٕٓٗلسخض خصيخ، كتػفي سشة 

 . ٕٛٔ-ٕٚٔ، مبخاشػرية الخومانية مغ الشذأة إلى االنيياراإل.؛ حافع، أحسج، ٕٕ، وصف األرض السقجسة
.  ٕٖ-ٖٔوصف األرض السقجسة،  مجسػعة مغ الخحالة السجيػليغ،   (ٕ)

 .ٜٖ/ ٖٚالسػسػعة الذامية في تاريخ الحخوب الرميبية، زكار، سييل،  ( ٖ)
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كذكخ بيت لحع  (،القخف الثاني عذخ السيالدؼ )القخف الثامغ اليجخؼ/رحمة الحاج السجيػؿ الدادس في ثالثًا:

اسع أفخات بسعشى ) الشداع  ربعة أمياؿ، كذكخ أنو أشمق عميياعمى مدافة أ ،عمى أنيا تقع جشػب مجيشة القجس

أك مذاجخة(، كأف بيت لحع تعشي )بيت الخبد(، كأف بيا مػلج الديج السديح، كأف في بيت لحع كجػارىا كاف 

 (ٔ)لجدء األعطع مشيع جشػبي بيت لحع أؼ في تقػع. الحيغ دفغ ا ،قج أمخ بقتل األبخياء (Herod)ىيخكدس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .ٛٓٔ-ٚٓٔ وصف األرض السقجسة،مجسػعة مغ الخحالة السجيػليغ،  ( ٔ)
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 كمغ خالؿ دراستشا لمخحالة ندتشتج ما يمي :

ذكخ أنيا مجيشة  دكف استثشاء فجسيعيع ،كثيخًا في كصف بيت لحع لع يختمف الخحالة السدمسػف  -

مػلج كرغع أف  كبيخة، يةكذلظ الحؼ أكدبيا أىس، دى )عميو الدالـ( ففييا مػلج سيجنا عي ،مقجسة

 إال أف مغ ذكخ ذلظ ال يتعَج اليخكؼ، كابغ شجاد.، -زاً أي–كد )عميو الدالـ( فييا سيجنا دا

شخح  الة استصخد فيكػنيا أىع معمع ديشي مديحي، كبعس الخح ؛احتمت كشيدة السيج اىتساـ الخحالة -

كمجيخ الجيغ  ،كاإلدريدي جسل كشيدة عمى كجو األرض كالسقجسي،أ عجكىامعالع الكشيدة، بل ك 

ظ لع ، ككحلالحؼ ركد عمى األسػاؽ كالبازاراتياقػت الحسػؼ العميسي، كبعزيع غفل عغ ذكخىا ك

 كالحسيخؼ لحكخ الكشيدة. ، كابغ الطاىخؼ،ابغ تسيع السقجسيشياب الجيغ ك  يتصخؽ كل مغ ابغ شجاد،

ابغ ك  ،كابغ بصػشة ،عشج كل مغ اليخكؼ  ،تع ذكخ الشخمة التي أكمت مشيا الديجة مخيع )عمييا الدالـ( -

لػركد ذكخىا في  القخآف الكخيع في  ؛كابغ الدباىي، كربسا ركدكا عمييا ،كالحسيخؼ  ،الطاىخؼ شاىيغ 

 .(ٔ):" َكُىدِّؼ ِإَلْيِظ ِبِجْحِع الش ْخَمِة ُتَداِقْط َعَمْيِظ ُرَشًبا َجِشيًّا "قػلو تعالى 

خ الجيغ العميسي، أما كمجي ،ابغ الػردؼ الجيشي سػال فمع يحكخ ىحا السدار أما بالشدبة لقبخ راحي -

 بغ الخصاب )رضي هللا عشو( فاقترخ عمى ذكخه الخحالة اليخكؼ.محخاب عسخ 

 غييت لحع، عمى خالؼ الخحالة السدمسفي كصف ب عغ بعس اختمف الخحالة األجانب بعزيع -

 .ء عمى نحٌػ متذابوٌ لبيت لحع ككصفيع ليا جاالحيغ أتت مذاىجاتيع 

                                                             
 .(ٕ٘) ،مخيع ( ٔ)
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كلػدكلف  ،(Guglielo)  كجػجميمػ  ،(Vernese) كالفيخكني  ،(Arculfus) ذكخ كل مغ أركمفػس -

ػ ما لع يحكخ عشج كى ،السديحيػف فقط أف بيت لحع سكشيا ،(Woodolf Sukhumi) الدػخػمي

 .باستثشاء مجيخ الجيغ العميسي الحؼ ذكخ أف غالب سكانيا نرارػ  ،غيالخحالة السدمس

 Félix) فابخؼ فيمكذ يا بالخغع مغ ذلظ مكتطة بالدكاف،  أما كلكش ؛الخحالة األجانب قخية عّجىا -

Fabri) ، ع ، كلكتارة أخخػ يصمق عمييا مجيشة ،فقج احتار بأمخ بيت لحع فتارة يصمق عمييا قخية

 مجيشة. كأيػضح األسباب التي اىتجػ إلييا في اعتبارىا قخية 

فييا، إال  تصخؽ الخحالة لقجسية السكاف، كأىسيتو الجيشية، كتحجثػا كحلظ عغ السدارات الجيشية السػجػدة -

 أىسية الحجث الحؼ حرل بياأنيا ال تتشاسب مع بيت لحع ب تحجث عغ (Guglielo)  أف جػجميمػ

كيبجك أنو أراد انتقاد عجـ االىتساـ ببيت لحع كغيخىا  ،مػلج الشبي عيدى )عميو الدالـ( في إشارة إلى

 .مغ السجف التي اكتدبت شيخة ديشية كبيت السقجس كغيخىا
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 الفرل الثاني

 بيت لحع في العيج األيػبي
 يجػػػػػػػػػػػػػػػتسي

 لبيت لحع التبعية الدياسية واإلدارية
 الحياة االجتساعية

 الدكاف                                                    -
 دكاجال -

 
 في العيج األيػبي األحػال االقترادية في بيت لحع

 كالثخكة الحيػانية ةالدراع 
 الدراعة -
 الثخكة الحيػانية -
 الرشاعة 
 التجارة 

 بيت لحع في فتخة حكع الدمصان صّلح الجيغ األيػبي
 االحتالؿ الفخنجي )الرميبي( كالفتح األيػبيبيت لحع بيغ  -
 السعاىجات التي تصخقت لبيت لحع في عيج الدمصاف صالح الجيغ األيػبي -
 التدامح اإلسالمي األيػبي مع الفخنجة كالسديحييغ -

 
 بيت لحع في عيج السمظ الكامل األيػبي 

 ـ(ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙصمح يافا ) -
 السمظ الكامل عمى باب كشيدة السيجنقر  -

 
 بيت لحع في عيج الرالح نجع الجيغ أيػب
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 :سييجت

، كيخجع أصل ىؤالء ـ(ٕٓ٘ٔ-ٔٚٔٔىػ/ ٛٗٙ-ٚٙ٘)  في الفتخة ما بيغيػبية امتج تاريخ الجكلة األ

الدادس )في بجاية القخف  (ٕ)مغ األكخاد، ثع انتقمػا إلى تكخيت ،(ٔ)إلى أيػب بغ شادؼ مغ بمجة دكيغاأليػبييغ 

حيث  ؛كميسة في التاريخ اإلسالمي ،كقج شكمت دكلتيع  مخحمة  كبيخة  (ٖ). (السيالدؼاليجخؼ/ الثاني عذخ 

الحؼ كاف يدعى بكل شاقاتو  لمتػسع كالديصخة  ،لعبت دكرًا كبيخًا  في مػاجية الخصخ الفخنجي )الرميبي(

  (ٗ)عمى السذخؽ.

 

 

                                                             
دكيغ: بمجة مغ نػاحي أراف في أخخ حجكد أذربيجاف بالقخب مغ تفميذ في أرميشية، مشيا ممػؾ الذاـ بشػ أيػب. يشطخ: ابغ  ( ٔ)

مخاصج ؛ البغجادؼ، ٜٖٛ، تقػيع البمجان؛ أبػ الفجاء، ٜٔٗ/ٕ،معجع البمجان؛ الحسػؼ، ياقػت، ٖٖٚ، األرضصػرة حػقل، 
 .ٗٗ٘/ٕ، االشّلع عمى أسساء األمكشة والبقاع

السدالظ ، ، ابغ خخداذبة: بمجة مذيػرة بيغ بغجاد كالسػصل كىي إلى بغجاد أقخب، فييا قمعة حريشة . لمسديج يشطخ: تكخيت ( ٕ)
، ندىة السذتاق في اختخاق اآلفاق؛ اإلدريدي، ٖٚٔ/ٔ، معجع ما استعجع مغ أسساء البّلد والسػاضع؛ البكخؼ، ٜٗ، سسالظوال
عمى أسساء  مخاصج االشّلع؛ البغجادؼ، ٕٛٛ، تقػيع البمجان؛ أبػ الفجاء، ٖٛ/ٕ،معجع البمجان؛ الحسػؼ، ياقػت، ٜ٘ٙ/ٕ

 .ٖٖٔسعصار في خبخ األقصار، الخوض ال؛ الحسيخؼ، ٕٛٙ/ٔ، األمكشة والبقاع
 .ٓٗٔ-ٜٖٔ/ٔ،  وفيات األعيان وأنباء أبشاء الدمانابغ خمكاف،  ( ٖ)
السجسل في تاريخ مرخ الشطع الدياسية ؛ األنرارؼ، ناصخ، ٕٛٔ، صّلح الجيغ األيػبيالرالبي، عمي،  ( ٗ)

 . ٕٗٔواإلدارية،
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في مرخ عاـ  (ٔ)الفاشسيةحيث أسقط الجكلة  ،مؤسذ ىحه الجكلة الشاصخ صالح الجيغ األيػبي

صالح الجيغ األيػبي بعج كفاة نػر الجيغ  عسل، كقج (ٕ)كأعاد الخصبة لمخالفة العباسية ،ـ(ٔٚٔٔىػ/ٚٙ٘)

آسيا كأجداء مغ  ،كأعالي العخاؽ ،سغكالي ،كالحجاز ،كالذاـ ،حيج مرخـ( عمى تػ ٖٚٔٔىػ/ٜٙ٘سشة ) (ٖ)زنكي

لسػاجية اإلمارات كالسعاقل الفخنجية  ،لتكػيغ جبية إسالميةكذلظ  ؛(ٗ)كالشػبة ،كأجداء مغ ليبيا ،الرغخػ 

 . (٘))الرميبية( في بالد الذاـ، كاالستسخار في جيػد نػر الجيغ زنكي في تػحيج الجبية اإلسالمية 

                                                             
الخالفة الفاشسية: ىي ساللة تجعي أف ندبيا يترل بعمي بغ أبي شالب )رضي هللا عشو( كزكجتو فاشسة الدىخاء ) رضي  ( ٔ)

ـ( قامت أكؿ أمخىا في تػنذ ثع أخزعت الذساؿ اإلفخيقي كمو ثع ٜٜٓىػ/ٜٕٚهللا عشيا ( ابشة الشبي )ملسو هيلع هللا ىلص(، أنذأكا دكلة سشة )
ـ( ٜٜٙىػ/ٖٛ٘شػاشئ األشمدي، كأرسل قائجه جػىخ فاحتل مرخ =) إلىهللا الحؼ مج حجكد الجكلة  جيغمرخ في عيج السعد ل

تاريخ ـ(. يشطخ: الديػشي، ٔٚٔٔ-ٜٜٓىػ/ ٚٙ٘/ٜٕٚكأنذأ باسسو مجيشة القاىخة كبدط نفػذه عمى سػريا كفمدصيغ كلبشاف )
 .ٛٙ-ٙٙ، الخمفاء

أنقاض الجكلة األمػية بعج معخكة "الداب"، استسخ حكسيا خسدة قخكف، كتػالى  الخالفة العباسية: قامت الجكلة العباسية عمى ( ٕ)
عمى حكسيا سبعة كثالثػف خميفة بجءًا مغ أبي العباس الدفاح كانتياًء بالسدتعرع باهلل، كقدست الجكلة العباسية إلى عرخيغ: 

-ٕٖٕكالعرخ العباسي الثاني) ـ(، كىػ عرخ القػة كاالزدىار ، ٚٗٛ-٘٘ٚىػ/ ٕٖٕ -ٕٖٔالعرخ العباسي األكؿ )
ىػ/ ٙ٘ٙـ(،  كىػ عرخ التجىػر كاالنحالؿ كالحؼ انتيى بدقػط الجكلة العباسية عمى أيجؼ التتار )ٜٙٗ-ٚٗٛىػ/ٖٖٗ
، كانتذخت األسػاؽ، كُحرشت الثغػر، ٕٛ٘ٔ ـ(. بالشدبة لمجكلة العباسية فقج حققت العجيج مغ اإلنجازات، كازدىخت العمـػ

 .ٛٔٗ-ٚٔٗتاريخ الخمفاء، .؛ الديػشي، ٕٔٗ/ٚ، تاريخ الخسل والسمػكغ. يشطخ: الصبخؼ، كتعدزت شعائخ الجي
ـ( كىػ ثاني أكالد عساد الجيغ زنكي، ٛٔٔٔىػ/ٔٔ٘نػر الجيغ زنكي:  ىػ نػر الجيغ محسػد زنكي كلج بسجيشة حمب عاـ ) ( ٖ)

، البجاية والشيايةـ(. لمسديج يشطخ:  ابغ كثيخ، ٗٚٔٔىػ/ ٜٙ٘ -ٔٗ٘يشدب إلى الدالجقة األتخاؾ، كامتجت فتخة حكسو مغ )
 .٘ٔ، في الديخة الشػريةالكػاكب الجرية .؛ ابغ قاضي شيبة، ٜٕٚ/ٕٔ
، معجع البمجانمرخ، كىع نرارػ، كأىل شجة في العير. الحسػؼ، ياقػت، بالد كاسعة عخيزة في جشػبي  الشػبة: ( ٗ)
، صػرة األرض؛ ابغ حػقل، ٖٖ٘، البمجان؛ اليعقػبي، ٔٛ، السدالظ والسسالظ، ، ابغ خخداذبة؛ لمسديج يشطخ: ابغ ٜٖٓ/٘
مخاصج االشّلع عمى أسساء ؛ البغجادؼ، ٖ٘ٔ،تقػيع البمجان؛ أبػ الفجاء،  ٕٗ د وأخبار العباد،آثار البّل؛ القدكيشي، ٙ٘

  .ٛ٘،خخيجة العجائب وفخيجة الغخائب؛ ابغ الػردؼ، ٜٖٗٔ/ٖ، األمكشة والبقاع
 ٕٙ/ٙ، الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة؛ ابغ تغخؼ بخدؼ، ٘ٛ/ٔ الدمػك لسعخفة دول السمػك،السقخيدؼ، (  ٘)
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، غ(ي)الرميبي ةانترارات عجيجة عمى الفخنج حكسوح الجيغ األيػبي  في فتخة كبالفعل فقج حقق صال

  كىي: شبخية ،شامية أخخػ  اً كحخر مجن ،ـ(ٚٛٔٔىػ/ ٖٛ٘بعج كقعة حصيغ عاـ )كاستعاد بيت السقجس 

غدة ك  ،(ٗ)الجاركـك الخممة، ك ، (ٖ)عدقالفك بيخكت، ك صيجا، ك يافا، ك ، (ٕ)صفػريةك  ،(ٔ)قيداريةك  ،الشاصخةك  ،عكاك 

كانقدست إلى أف انتيت عاـ   ،كتفككت دكلتو التي أسديا ،كفاتو تغيخ كل شيء كعشج ،(٘)ك بيت لحع

 (ٙ)ـ(. ٕٓ٘ٔىػ/ٛٗٙ)

                                                             
،  ابغ خخداذبةقيدارية: مجيشة فمدصيشية تقع عمى ساحل البحخ األبيس الستػسط، كىي مجيشة تاريخية جميمة. يشطخ:  ( ٔ)

معجع ما ؛ البكخؼ، ٗٚٔ،أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع ؛ البذارؼ، ٜٕٖالبمجان،  ؛  اليعقػبي،ٜٚ، السدالظ والسسالظ
عمى  مخاصج االشّلع؛ البغجادؼ، ٕٔٗ/ٗ،معجع البمجان؛  الحسػؼ، ياقػت، ٙٓٔٔ/ٕ، عاستعجع مغ أسساء البّلد والسػاض

 .ٜٖٔٔ/ٖ، أسساء األمكشة والبقاع
، معجع البمجانكع(. يشطخ: الحسػؼ، ياقػت، ٚصفػرية: مجيشة فمدصيشية  مغ أكبخ مجف الجميل، تبعج عغ الشاصخة ) ( ٕ)
 .ٕٓٔ/ٚ، بّلدنا فمدصيغ .؛ الجباغ، مرصفى،ٗٔٗ/ٖ
مغ الثغػر الذامية.  اً عدقالف: بمجة تقع في الجدء الجشػبي مغ فمدصيغ، عمى ساحل البحخ، ككانت في الفتخة اإلسالمية ثغخ  ( ٖ)
ندىة السذتاق في اختخاق ؛ اإلدريدي، ٗٚٔ،أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع؛ السقجسي، ٜٕٖالبمجان،  اليعقػبي، :يشطخ

؛ ٜٓٗ/ٕ، عمى أسساء األمكشة والبقاع مخاصج االشّلع؛ البغجادؼ، ٕٕٔ/ٗ،معجع البمجان؛ الحسػؼ، ياقػت، ٖٙ٘/ٔ، اآلفاق
 .ٕٓٗالخوض السعصار في خبخ األقصار،؛ الحسيخؼ، ٜٖ خخيجة العجائب وفخيجة الغخائب،ابغ الػردؼ، 

: كىي قمعة بعج غدة لمقاصج إلى مرخ بيشيا كبيغ البحخ مقجار فخسخ، ىي التدسية القجيسة لجيخ البمح ، كالجاركـ  الجارـك ( ٗ)
كمسة سامية بسعشى الجشػب، ككانت تصمق في كقت ما عمى الديل الداحمي الػاقع جشػب المج، كفي العيج السديحي شسل االسع 

ىػ/ ٜٛ٘لػقت بخسػرىا كقمعتيا، لع يعج أحج يدسع بالجارـك في كتب التاريخ بعج)ىحا البمج حتى البحخ السيت، كاشتيخت بحلظ ا
؛ ٚٗٔ، أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليعـ(، كأصبح االسع الستعارؼ عميو ديخ البمح لكثخة بمحيا. يشطخ: السقجسي، ٖٜٔٔ

نيابة ؛ عصا هللا، محسػد، ٕٔٔ، لعخبيةبمجانية فمدصيغ ا.؛ الجكميشيكي، مخمخجي، ٕٗ٘/ٕ، معجع البمجانالحسػؼ، ياقػت، 
 .ٔٚ، غدة في العيج السسمػكي

 .ٜٔ، ياقػت الحسػي مؤرخا: مغ خّلل كتابو معجع البمجانالحسيجؼ، يػسف،  ( ٘)
 .ٖٓٗ/ٙ، الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة؛ ابغ تغخؼ بخدؼ، ٚ/ٖٔ، البجاية والشيايةابغ كثيخ،  ( ٙ)
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فكانػػػػػػت تتبػػػػػػع لخالفتػػػػػػيغ:  ،أمػػػػػػا بالشدػػػػػػبة لمدػػػػػػيصخة الدياسػػػػػػية عمػػػػػػى فمدػػػػػػصيغ قبػػػػػػل قػػػػػػجكـ األيػػػػػػػبييغ

 (ٔ) )البػػػػػػييييغ( كلػػػػػع يبػػػػػق مشيػػػػػا سػػػػػػػ االسػػػػػع ،كالتػػػػػي ضػػػػػعفت،  إحػػػػػجاىسا بػػػػػالعخاؽ كىػػػػػي الخالفػػػػػة العباسػػػػػية

كقػػػػػػج اسػػػػػػتعخت  ،كالذػػػػػػاـفكانػػػػػػت فػػػػػػي مرػػػػػػخ  ،فاشسيػػػػػػةأمػػػػػػا الخالفػػػػػػة ال التػػػػػػخؾ عمييػػػػػػا، (ٕ)الدػػػػػػالجقة بدػػػػػػيصخة

فػػػػػانتدع الدػػػػػالجقة العجيػػػػػج مػػػػػغ مػػػػػجف بػػػػػالد الذػػػػػاـ، كبعػػػػػس  ،بػػػػػيغ ىػػػػػاتيغ الخالفتػػػػػيغ (ٖ)الخالفػػػػػات كالحػػػػػخكب 

ـ(، ثػػػػػػػع مػػػػػػػا لبثػػػػػػػت الجكلػػػػػػػة الفاشسيػػػػػػػة أف أكقعػػػػػػػت ٓٚٓٔ/ىػػػػػػػػٖٙٗأجػػػػػػػداء فمدػػػػػػػصيغ مػػػػػػػغ الفػػػػػػػاشسييغ عػػػػػػػاـ )

كفػػػػػػػػػي خزػػػػػػػػػع ىػػػػػػػػػحه  ،( ٗ)ـ(ٜٙٓٔىػػػػػػػػػػ/ ٜٛٗعػػػػػػػػػاـ ) خالليػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػجسبالدػػػػػػػػػالجقة ىديسػػػػػػػػػة انتدعػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػغ 

ىػػػػػي القػػػػػػة الفخنجيػػػػػة )الرػػػػػميبية(، حيػػػػػث أسدػػػػػت ضيػػػػػخت قػػػػػػة ججيػػػػػجة عمػػػػػى الدػػػػػاحة  ،الخالفػػػػػات الستشازعػػػػػة

 (ٙ)ـ(، كإمػػػػارة أنصاكيػػػػػةٜٛٓٔىػػػػػػ/ٜٔٗ) (٘): أمػػػػػارة الُخىػػػػاىػػػػي ،ىػػػػحه القػػػػػػة أربػػػػع إمػػػػػارات ليػػػػا فػػػػػي بػػػػالد الذػػػػػاـ

                                                             
  ٖ٘، عداكخ ودوره في الجياد ضج الرميبييغابغ حمػاني، أحسج،  (ٔ)
الدالجقة: كيصمق مرصمح الدالجقة عمى مؤسدي الجكلة الدمجػقية، كضيخت في العرخ العباسي الثاني، ك يشحجركف مغ  ( ٕ)

ػؽ لقبًا قبيمة قشق الغدية، كيشتسػف إلى جج ىػ سمجػؽ بغ دقاؽ )ككرد في تاريخ ابغ األثيخ "تقاؽ"( كقج اتخحت القبيمة مغ سمج
ليا، استػششػا كاستقخكا في مشصقة ما كراء الشيخ) تخكدتاف حاليًا( في أكاخخ القخف الخابع كأكائل القخف الخامذ اليجخييغ بعج أف 
أسمست كحدغ إسالميا، ثع انتقمت بعج سشػات قميمة إلى خخاساف ككػنت جيذًا قػيًا كأعمغ زعيسيا شغخؿ بظ قياـ دكلة الدالجقة 

؛ حدشيغ، عبج  ٘/ٛ، الكامل في التاريخـ(. يشطخ: ابغ األثيخ، ٕٛ٘ٔىػ/ٙ٘ٙـ( كاستسخت حتى عاـ )٘٘ٓٔىػ/ٚٗٗعاـ )
نابمذ: األوضاع الدياسية واالجتساعية والثقافية واالقترادية ؛ البيذاكؼ، سعيج، ٚٔ-ٙٔ، سّلجقة إيخان والعخاقالشعيع، 

-ٙٚ، تاريخ الدّلجقة في بّلد الذام؛ شقػش، سييل، ٜٔ، ةدولة الدّلجق؛ الرالبي، عمي، ٕٙ، الحخوب الرميببية خّلل
 .ٕٚ٘، أشمذ تاريخ الجولة العباسية ؛ السغمػث، سامي،ٚٚ
 ٕٖ، اإلعّلم والتبييغمجيػؿ،  (ٖ)
دراسات في تاريخ األردن .؛ غػانسة، يػسف، ٗٔ/ٔ، بّلدنا فمدصيغ؛ الجباغ، مرصفى، ٗ/ٕ، دول اإلسّلمالحىبي،  (ٗ)

 ٙٔٔ اإلسّلمي، وفمدصيغ في العرخ
استصاع الرميبيػف احتالليا في الحسمة الرميبية األكلى، بل ىي أكؿ إمارة ك  ما بيغ الشيخيغ، ىي مغ مجف :إمارة الُخىا ( ٘)

ـ(. لمسديج يشطخ: ٕٗٗٔىػ/ ٕٗٙأسديا الرميبيػف في الذخؽ اإلسالمي، كعيغ بمجكيغ األكؿ أكؿ أميخ ليا كتع تحخيخىا عاـ )
.؛ ٚ-ٙ السدمسػن والغدو الرميبي في العرػر الػسصى،،  العريسي، إيساف، ٖٗ/ٜ الكامل في التاريخ،ابغ األثيخ، 
 .ٓ٘ٔ-ٛٗٔ/ٔ، الحخكة الرميبيةعاشػر، سعيج، 



 

34 
 

 

 الالتيشيػػػػػػػة بيػػػػػػػت السقػػػػػػػجس مسمكػػػػػػػة، ـ(ٜٓٔٔىػػػػػػػػ/ٖٓ٘) (ٕ)كإمػػػػػػػارة شػػػػػػػخابمذ ـ(،ٜٛٓٔىػػػػػػػػ/ٜٔٗ) (ٔ)أنصاكيػػػػػػػة

 ،(ٗ) فييػػػػػػػػا ارتكبػػػػػػػػػا محبحػػػػػػػػة كحذػػػػػػػػيةك  فػػػػػػػػجخمػه، ي تػػػػػػػػع احتالليػػػػػػػػا بعػػػػػػػػج حرػػػػػػػػارىاالتػػػػػػػػ( ٖ)ـ(ٜٜٓٔىػػػػػػػػػ/ٖٜٗ)

كجػػػػػخػ الػػػػػػجـ فػػػػػػي الذػػػػػػػارع، كىكػػػػػػحا سػػػػػػقصت القػػػػػػجس  ،كالقتػػػػػػل عػػػػػػجة أيػػػػػػاـ ،كأبيحػػػػػت السجيشػػػػػػة لمدػػػػػػمب كالشيػػػػػػب

الخصػػػػػػاب  عسػػػػػػخ بػػػػػػغي يػػػػػػج السدػػػػػػمسيغ مشػػػػػػح فتحيػػػػػػا الخميفػػػػػػة بعج أف ضمػػػػػػت فػػػػػػ،بأيػػػػػػجؼ الفخنجػػػػػػة )الرػػػػػػميبييغ(

 (٘).)رضي هللا عشو(

مدتغميغ حالة الزعف التي كاف يعاني  ؛بيت السقجس مسمكة الفخنجة )الرميبيػف( أركاف ػ كقج قػّ  

كتشافديع عمى الدمصة، فكاف ال بج مغ أف يتػلى أحٌج ما ميسة الترجؼ لمفخنجة  ،ف ػ مشيا السدمس

                                                             
ـ(، كىي مغ أىع ٖٚٙىػ/ٙٔإمارة أنصاكية: تقع عمى نيخ العاصي في لػاء اإلسكشجركف التخكي، فتحيا السدمسػف عاـ ) ( ٔ)

ألنيا تقع عشج ممتقى الصخؽ السستجة مغ الفخات إلى البحخ الستػسط، كمغ البقاع إلى آسيا الرغخػ، استػلى  السخاكد التجارية
، تع تحخيخىا عمى يج  (Tancred)أميخًا ليا ثع تانكخد  (Buhmandـ( كأصبح بػىيسشج )ٜٜٓٔىػ/ ٕٜٗالرميبيػف عمييا عاـ )

.؛ ابغ األثيخ، ٜٕٙ-ٕٚٙ/ ٔ، معجع البمجانـ( . لمسديج يشطخ: الحسػؼ، ياقػت، ٕٚٙٔق/ٙٙٙالدمصاف الطاىخ بيبخس عاـ )
.؛ عاشػر، سعيج، ٛ-ٚ ،السدمسػن والغدو الرميبي في العرػر الػسصىالعريسي، إيساف، .؛ ٘ٔ-ٖٔ، الكامل في التاريخ=

 .ٛٙٔ-٘ٙٔ/ٔ، الحخكة الرميبية
Runciman, A History of The Crusades,213. 

إمارة شخابمذ: شخابمذ قجيسًا عبارة عغ ميشاء عمى البحخ األبيس الستػسط، تقع شسالي لبشاف، فتحيا السدمسػف سشة  ( ٕ)
ـ( كبقيت في أيجييع حػالي مائة كثسانيغ ٜٓٔٔىػ/ٖٓ٘ـ( كبقيت ميشاء مدمسًا حتى اغتربيا الرميبيػف سشة )ٖٛٙىػ/ٚٔ)

السدمسػن والغدو الرميبي في العرػر العريسي، إيساف، يشطخ: ـ(. ٜٕٛٔىػ/ٛٛٙعامًا، استعادىا السدمسػف عاـ )
 .ٓٔ،الػسصى

 .ٕٓٔ-ٜٔٔ أعسال الفخنجة وحجاج بيت السقجس،؛ مجيػؿ، ٙٚٗ-٘ٚٗ/ٓٔ الكامل في التاريخ،ابغ األثيخ،  (ٖ)
بغ تغخؼ بخدؼ، ؛  إٚٔ/ٕ، مفخج الكخوب في أخبار بشي أيػب؛ ابغ كاصل، ٖٕٛ/ٓٔ، الكامل في التاريخابغ األثيخ،   (ٗ)

إلى دمذق بعج الغدو الفخنجي  الّلجئػن السقادسة؛  السشجج، صالح الجيغ، ٕ٘ٔ/٘، الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة
 .ٕٚٗ، أعسال الفخنجة وحجاج بيت السقجس؛ مؤلف مجيػؿ، ٓٔٚ ،ونتائج ىجخاتيع

 .ٕٛٔ-ٕٚٔ/ٕ الحخوب الرميبية،.؛ الرػرؼ، كليع، ٜٔ الفتح القدي في الفتح القجسي،األصفياني، عساد الجيغ،  ( ٘)
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كالترجؼ لمخصخ  ،غ ىع مغ تػلػا ميسة الجفاع عغ البالد اإلسالميةيكاأليػبي ،غيكلعل الدنكي)الرميبييغ(، 

 (ٔ)الفخنجي )الرميبي(. 

 :لبيت لحع أواًل: التبعية اإلدارية والدياسية

كىػػػػػػػػػػي:  ،قدػػػػػػػػػست بػػػػػػػػػالد الذػػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػي العرػػػػػػػػػػخ األيػػػػػػػػػػبي  إلػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػت كحػػػػػػػػػجات إداريػػػػػػػػػػة رئيدػػػػػػػػػية

 حسػػػػػػػػػػػػاة كأعساليػػػػػػػػػػػػا، كحسػػػػػػػػػػػػز كأعساليػػػػػػػػػػػػاكأعساليػػػػػػػػػػػػا، ك حمػػػػػػػػػػػػب كأعساليػػػػػػػػػػػػا، كبعمبػػػػػػػػػػػػظ ك دمذػػػػػػػػػػػػق كأعساليػػػػػػػػػػػػا، 

كعػػػػػػػػػػيغ  ،كسبدػػػػػػػػػػصية ،كالمػػػػػػػػػػج ،كالخممػػػػػػػػػػة ،بيػػػػػػػػػػت السقػػػػػػػػػػجس :كمػػػػػػػػػػغ أعسػػػػػػػػػػاؿ دمذػػػػػػػػػػق ،(ٕ)كالكػػػػػػػػػػخؾ كأعساليػػػػػػػػػػا 

كبيػػػػػػػػػػػػػػت جػػػػػػػػػػػػػػاال  ،كبيػػػػػػػػػػػػػػت لحػػػػػػػػػػػػػػع ،كيافػػػػػػػػػػػػػػا ،كقيدػػػػػػػػػػػػػػارية ،كصػػػػػػػػػػػػػػيجا، كعدػػػػػػػػػػػػػػقالف ،بيػػػػػػػػػػػػػػخكتك   (ٖ)جػػػػػػػػػػػػػػالػت

 (ٙ). (٘)كالدػيجاء ،(ٗ)كحبخاص

 

 

                                                             
.؛ أبػ دمعة، أميغ، ٓٔٚ،  إلى دمذق بعج الغدو الفخنجي ونتائج ىجخاتيع الّلجئػن السقادسةالسشجج، صالح الجيغ،  (ٔ)

 .ٗٔ، الحياة االقترادية في بّلد الذام في العرخ األيػبي
، زبجة ؛ ابغ شاىيغ، غخس الجيغ الطاىخؼ ٕٜٔ، الجىخ في عجائب البخ والبحخنخبة شيخ الخبػة، شسذ الجيغ األنرارؼ،  ( ٕ)

 . ٖٗ، كذف السسالظ وبيان الصخق والسدالظ
عيغ جالػت: ىي بميجة لصيفة بيغ بيداف كنابمذ مغ أعساؿ فمدصيغ، كاف الخـك قج استػلػا عمييا مجة ثع استشقحىا مشيع  ( ٖ)

 .ٚٚٔ/ ٗ، معجع البمجانـ(. يشطخ: الحسػؼ، ياقػت، ٗٛٔٔىػ/ٜٚ٘عاـ )  صالح الجيغ السمظ الشاصخ يػسف بغ أيػب
حبخاص حبخاص: تقع ىحه القخية في مشصقة الكفارات مغ لػاء بشي كشانة أحج ألػية محافطة إربج. يشطخ: حتاممة، دمحم،  ( ٗ)

   ٔ، جخيجة الخأؼ ،زيتػنيا السبارك يحسي مدججىا األمػي 
ندىة السذتاق في ؛ اإلدريدي، ٙٚ، السدالظ والسسالظ،  ابغ خخداذبةمغ نػاحي دمذق. يشطخ:  الدػيجاء: قخية بحػراف ( ٘)

الخوض ؛ الحسيخؼ، ٖٖٕ،تقػيع البمجان؛ أبػ الفجاء، ٕٙٛ/ٖ، معجع البمجان؛ الحسػؼ، ياقػت، ٘ٗٙ/ٕ اختخاق اآلفاق،
 .ٖٖٓالسعصار في خبخ األقصار،

 .ٕٕٓ-ٕٓٓ،  بة الجىخ في عجائب البخ والبحخنخشيخ الخبػة، شسذ الجيغ األنرارؼ ،  ( ٙ)
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حيػػػػػػػػػث ذكػػػػػػػػػخت بعػػػػػػػػػس  ،كتتبػػػػػػػػػع لغػػػػػػػػػدة ،كانػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػغ ضػػػػػػػػػػاحي القػػػػػػػػػجس  كيبػػػػػػػػػجك أف بيػػػػػػػػػت لحػػػػػػػػػع 

 اريةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقيد ،كيافػػػػػػػػػػػػػػػػا ،أف مػػػػػػػػػػػػػػػػغ أعسػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ غػػػػػػػػػػػػػػػػدة: عدػػػػػػػػػػػػػػػػقالف إلػػػػػػػػػػػػػػػػى أشػػػػػػػػػػػػػػػػارتف ،السرػػػػػػػػػػػػػػػػادر ذلػػػػػػػػػػػػػػػػظ

 (ٖ)كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػت السقػػػػػػػػػػػػػػػػػجس  ،كالخميػػػػػػػػػػػػػػػػػل ،كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػت جبػػػػػػػػػػػػػػػػػخيغ ،(ٕ)رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالعخي ،ـكالػػػػػػػػػػػػػػػػػجارك  ،(ٔ)ػؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأرس

 (٘). (ٗ)لسجيشة حبخكف إضافة  ؛كالتي كانت بيت لحع مغ ضسشيا ،كضػاحييا

الػاقع بيغ صػر  ،ف مغ اإلقميع الداحميأما التقديع اإلدارؼ لفمدصيغ بذكل عاـ بالفتخة األيػبية، فتكػّ 

ككاف يخزع لمحكع الفخنجي )الرميبي(، أما األقاليع التابعة لمحكع األيػبي فيي: اإلقميع الػاقع في  ،كيافا

ت تبع ساؿ القجس حتى شبخيا كالجميل، كباقي أجداء فمدصيغالجشػب الفمدصيشي، كاإلقميع الحؼ يستج مغ ش

  (ٙ). ألميخ الكخؾ

 

                                                             
 .ٔ٘ٔ/ٔ، معجع البمجانأرسػؼ:  مجيشة عمى الداحل الفمدصيشي بيغ قيدارية كيافا. يشطخ: الحسػؼ، ياقػت،  ( ٔ)
؛ ٓٛ، السدالظ والسسالظ،  ابغ خخداذبةالعخير: ىي مجيشة مرخية، تقع عمى ساحل بحخ الخـك )البحخ الستػسط(. يشطخ:  ( ٕ)

، معجع البمجان؛ الحسػؼ، ياقػت، ٖٜٛ/ٕ، معجع ما استعجع مغ أسساء البّلد والسػاضع؛ البكخؼ، ٖٖٓ، البمجاناليعقػبي، 
الخوض ؛ الحسيخؼ، ٖٜ٘/ٕ، مخاصج االشّلع عمى أسساء األمكشة والبقاع؛ البغجادؼ، ٜٓٔ،تقػيع البمجان؛ أبػ الفجاء، ٕٔٔ/ٗ

 .ٓٔٗ، السعصار في خبخ األقصار
.؛ ابغ شاىيغ، غخس الجيغ الطاىخؼ، ٖٕٔ،  ، نخبة الجىخ في عجائب البخ والبحخشسذ الجيغ األنرارؼ  شيخ الخبػة، ( ٖ)

 .ٕٗ-ٖٕ، وبيان الصخق والسدالظ زبجة كذف السسالظ
بخاىيع فييا قبخ إ كيقاؿ ليا حبخّؼ، إال أف االسع الحؼ غمب عمييا ىػ الخميل، كتقع في الجشػب مغ فمدصيغ،حبخكف:  ( ٗ)
معجع ما استعجع مغ أسساء  ؛ البكخؼ،ٕٚٔ، أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع. يشطخ: السقجسي، خميل )عميو الدالـ(ال

 .ٕٗٛ/ٔ، تقػيع البمجان؛ أبػ الفجاء، ٕٕٔ/ٕ، معجع البمجان؛ الحسػؼ، ياقػت، ٕٙٙ/ٔ البّلد والسػاضع،
.؛ ابغ شاىيغ، غخس الجيغ ٕٕٔ-ٕٓٔ في عجائب البخ والبحخ،،نخبة الجىخ  شيخ الخبػة، شسذ الجيغ األنرارؼ  ( ٘)

 .ٗٗ زبجة كذف السسالظ وبيان الصخق والسدالظ،الطاىخؼ، 
 .ٖٚٗ-ٖ٘ٗ، فمدصيغ ما بيغ العيجيغ الفاشسي واأليػبيمرصفى، شاكخ، ،  ( ٙ)
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 :ثانيًا: الحياة االجتساعية

 :أ( الدكان

كرجاؿ الجيغ الخكـ  ،ف ػ الفخنجة )الرميبييغ( لسجيشة القجس، ُأجبخ الشرارػ السحميقبل احتالؿ 

خاصة كأف نرارػ بيت  ،ةخػفًا مغ تعاكنيع مع الفخنج ؛ف فييا عمى مغادرة البالد إلى األرياؼ القخيبةػ السقيس

،  إال أف الفخنجة (ٔ)جةشمبػا مغ الفخنج اإلسخاع في تدمع البم ،لحع كانػا قج أرسمػا كفجًا مشيع إلى الخممة

كاإلجحاؼ  ،كنرارػ السشاشق الفمدصيشية األخخػ أصشافًا مغ الطمع ،يغ( أذاقػا نرارػ بيت لحعي)الرميب

 ،السحمييغ كالشرارػ  ،حل سكاف ججد مغ الالتيغفقج كالتي كانت عمى عكذ تػقعاتيع.  ،كاغتراب الحقػؽ 

كبيت لحع التي كانت  ،كغيخ أكلئظ مغ األقميات الشرخانية الذخقية محل الشرارػ السحمييغ في مجيشة القجس

كالييػد الحيغ لع يعج ليع مكاف في السجيشة  ،)الرميبيػف( كحلظ محل السدمسيغ ة، كحل الفخنججدءًا مشيا

لسا يقارب  عميو ستسخ الحاؿ عمى ما ىػأك الحخؽ، كقج ا ،أك الصخد ،حيث تخمرػا مشيع إما بالقتل ،السقجسة

 (ٖ). مغ الدػػػػػكاف األصمييغالقجس  تفخغأ، كبالتالي فقج (ٕ)الثسانيغ عامًا 

الصائفة األكلى ىع  (ٗ)كاليعاقبة ،اليػناف األكرثػذكذك  : الكاثػليظ، في بيت لحع إلى انقدع السديحيػف 

جدء مغ التيار الكشدي الخسسي الحؼ تتخأسو الكشيدة البيدنصية الخسسية بدعامة بصخيخؾ القدصشصيشية، كبالتالي 

                                                             
مفخج الكخوب في .؛ ابغ كاصل ٖٔٔ/ٕ، الخوضتيغ في أخبار الجولتيغ الشػرية والرّلحية كتاب أبػ شامة، السقجسي، ( ٔ)

 .ٜٕٕ/ٕ،أخبار بشي أيػب
 .ٕٚٔ/ٕ،  ، مفخج الكخوب في أخبار بشي أيػبابغ كاصل ( ٕ)
 . ٛٚٔ -ٚٚٔ، القجس في التاريخالعدمي، كامل،  ( ٖ)
 بصخؾ اإلسكشجرية، كىػ الثامغ مغ بصاركتيا كسسي أىل محىبو يعقػبية؛ ألف اسسو كاف يعقػب اليعاقبة: كىع أتباع ديدقخس ( ٗ)

ى ذلظ :"إف لديجنا يدػع ،  كيقػؿ أصحاب ىحا السحىب بالصبيعة الػاحجة لعيدى )عميو الدالـ( كمسا يجؿ عمالبخاذعي يعقػب
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مثل كشيدة السيج في بيت لحع،  ،ممكية الكشائذ كاألديخة الكبيخة كالسيسة في فمدصيغ بذكل عاـ تعػد ليا

 جّ ، ككاف االمبخاشػر البيدنصي يع(ٔ)في الشاصخة عمى جبل شابػر ككشيدة القيامة في القجس، ككشيدة البذارة

 (ٕ)نفدو حامي حسى ىحه الصائفة في فتخة الحكع اإلسالمي. 

 (ٖ)كُيػػػػػػػػػػػحكخ أف القدػػػػػػػػػػػع األكبػػػػػػػػػػػخ مػػػػػػػػػػػغ سػػػػػػػػػػػكاف بيػػػػػػػػػػػت لحػػػػػػػػػػػع كػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػغ السدػػػػػػػػػػػيحييغ الذػػػػػػػػػػػخقييغ

جار ػػػػػػػػػػػػػػػيع اىتسػػػػػػػػػػاميع بدراعػػػػػػػػػػة أشمػػػػػػػػػػػغ الشرػػػػػػػػػػارػ، كُعػػػػػػػػػػخؼ عػػػػػػػػػػش (ٗ)اف  كػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػكاف قخيػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػدؾككػػػػػػػػػػ

                                                                                                                                                                                                    

بال اختالط، كال امتداج كال استحالة، فالعحراء كالحالة ىحه بحق  أقشػمًا كاحجًا إلييًا اتحج بالصبيعة اإلندانية اتحادًا تامًا، السديح
 كالجة اإللو، فسخيع لع تمج إندانًا عاديًا بل ابغ هللا الستجدج لحلظ ىي حقًا أـ هللا" كىحا السحىب ىػ الحؼ سسي فيسا بعج باليعاقبة

يبجك مغ أبخز الجعاة إليو، كانتذخ ىحا السحىب في ندبة إلى يعقػب البخادعي كليذ ىػ مؤسدو، كال أكؿ مغ قاؿ بو، لكشو فيسا 
اعتقادات فخق .؛ أبػ عبج هللا، دمحم، ٕٔٛ/ٖٔ، صبح األعذى في معخفة االنذامرخ كالشػبة كالحبذة. يشطخ:  القمقذشجؼ، 

 انيةمحاضخات في الشرخ .؛ أبػ زىخة، دمحم، ٔٙٔ-ٓٙٔ، مػسػعة تاريخ األقباط.؛ ششػدة، زكي، ٖٔ،السدمسيغ والسذخكيغ
ٔٗٙ. 
جبل شابػر: كيعخؼ بجبل الصػر، أك تابػر )شابػر(، كىي لفطة يػنانية تعشي السكاف السختفع، كىػ جبل عاٍؿ، كاسع مغ  ( ٔ)

األسفل، مدتجيخ الخأس، يقع بيغ شبخيا كالمجػف،  كفيو عيغ تشبع بساء غديخ، كيصمق عميو السديحيػف اسع "جبل التجمي" حيث 
معجع و الدالـ( تجمى فيو لتالميحه بعج أف ُرفع حتى أراىع نفدو كعخفػه. يشطخ: الحسػؼ، ياقػت، يدعسػف أف السديح )عمي

، بمجانية فمدصيغ العخبية؛ الجكميشيكي، مخمخجي، ٖٖٚ، مدالظ األبرار في مسالظ األمرار؛ العسخؼ، ٕٔ٘/ٕ، البمجان
ٕٕٕ. 
 .ٕٕٓ-ٜٕٔ، فمدصيغ في العيجيغ األيػبي والسسمػكيعثامشة، خميل ، ( ٕ)
 .ٕٔٚ/ٕ، جػالت الخاىب فيمكذ فابخي وورحّلتوفابخؼ، فيمكذ،  ( ٖ)
بيدؾ: بالخجػع إلى السرادر الجغخافية السختمفة لع نجج قخية في حجكد بيت لحع تحسل اسع قخية بيدؾ، كمغ السخجح أف  ( ٗ)

ي العيج الخكماني، كبعجىا عخفت بعجة تكػف ىي قخية "بيت بيداف" الػاقعة جشػب شخؽ بيت لحع، كقج اشتيخت بيحا االسع ف
أسساء مشيا: "خخبة برة"، ك"خخبة بيت برة "، ك"بيخ بيثا"، ك"بيت بازار" يحج ىحه القخية مغ الغخب إرشاس، كمغ الذساؿ 

ذاكؼ، سعيج، ي؛  البٖ٘ٗ/ٕ، بّلدنا فمدصيغالغخبي مجيشة بيت لحع، كمغ الجشػب الذخقي قخية بيت تعسخ. الجباغ، مرصفى، 
 . ٘ٚٔ، سستمكات الكشدية في مسمكة بيت السقجس الرميبيةلا
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أف بيػػػػػػػػػػػػػػػػػت لحػػػػػػػػػػػػػػػػػع مدػػػػػػػػػػػػػػػػػكػنة فقػػػػػػػػػػػػػػػػػط مػػػػػػػػػػػػػػػػػغ قبػػػػػػػػػػػػػػػػػل  (Woodolf) ( خ كدكلػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذك ،(ٔ) لعشػػػػػػػػػػػػػػػػػبا

 (ٕ)يحييغ. ػػػػػػػػػػػالسد

ُكجج  السديحي تؤكج أف العشرخ  ،الفتخة القخيبة ججًا مغ الفتخة األيػبيةفي كججت العجيج مغ الػثائق ك 

كانت   ،(ٖ)كمزسػنيا أف الصائفة الدخيانية ،ـ(ٔٙٔٔىػ/ ٙ٘٘كمغ ىحه الػثائق كثيقة عاـ ) ،فمدصيغفي 

حيث يسثل الدخياف نرف  ،(٘)قخية بيت الكخمةك  ،(ٗ)كأىسيا قخية بيت جاال ،تقصغ بعجة مجف كقخػ فمدصيشية

 .(ٙ) سكانيا

بعج أف  ،سسح لمشرارػ الذخقييغ باإلقامة في القجس ،كبعج أف حخر صالح الجيغ بيت السقجس

مجيشة في كأقاـ "  :ـ(ٕٙٙٔىػ/٘ٙٙ) ت ، كقاؿ في ذلظ أبػ شامة السقجسي  (ٚ)التدمػا بأف يؤدكا الجدية

في  ،كبالتالي ضل السديحيػف الذخقيػف يقصشػف جشبًا إلى جشب مع السدمسيغ (ٛ)" القجس، كأعساليا مشيع ألػؼ

                                                             
 .ٜٚٛ/ ٖ،  جػالت الخاىب فيمكذ فابخي وورحّلتو ؛ فابخؼ، فيمكذ،ٙ٘ٔ، وصف األرض السقجسةبػرشارد،  ( ٔ)
 ٖٚٗ، وصف األرض السقجسة لمخحالة وودولف الدػخػميلػدكلف،  ( ٕ)
الصائفة الدخيانية:  شائفة مديحية تشتذخ في شساؿ كل مغ العخاؽ، كسػريا، كتخكيا، كإيخاف، كتػجج أعجاد قميمة مشيع في  ( ٖ)

دكؿ أخخػ، كال يتبعػف محاىب الالتيغ أك األرثػذكذ، كيتبعػف لذعػب أخخػ، يذبيػف األرثػذكذ في جسيع أمػرىع الجيشية 
باس، يعسمػف عادة بالدراعة، كال يتقشػف القتاؿ باستثشاء مجسػعة مشيع مسغ يدتعسمػف كالجنيػية، بل كيذبيػف السدمسيغ بالم
؛ البيذاكؼ، ٔٔٔ-ٛٓٔ، تاريخ بيت السقجس يعقػب،، .؛ الفيتخؼ ٓ٘ٔ، التشبيو واإلشخافاألقػاس كالدياـ. يشطخ: السدعػدؼ، 

 .ٜٖٙ-ٖٛٙ الكشدية في مسمكة بيت السقجس، لسستمكاتاسعيج، 
)4( Regesta. R, Annales de Terre Sainte, Vol. 1, 253 

كىي تقع عمى جبل الفخيجيذ الحؼ يبعج تقخيبًا أربعة أمياؿ إلى الجشػب الذخقي مغ بيت لحع، كعخؼ  :قخية بيت الكخمة ( ٘)
 .ٛٗٗ/ٛ، بّلدنا فمدصيغ؛ الجباغ، مرصفى، ٛ٘ٔ،  وصف األرض السقجسةجبل الفخيجس بجبل الفخنج. يشطخ: بػرشارد، 

 .ٕٛ، ، وصف األراضي السقجسة في فمدصيغالخاىب، دانياؿ، (  ٙ)
 .ٛ٘ٔ/ٔ، الكامل في التاريخ؛ ابغ األثيخ، ٜٛ، الفتح القدي في الفتح القجسياألصفياني، أبػ الفتح،  ( ٚ)
 .ٜٕ٘/ٖ،  الخوضتيغ في أخبار الجولتيغ الشػرية والرّلحية كتاب ( ٛ)
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، ثع (ٔ)ككاف مػقفيع حياديًا تجاه الرخاع اإلسالمي الفخنجي )الرميبي( ،في معطع أرجاء األراضي السقجسة

 (ٕ).كافة تدمع السديحيػف الذخقيػف رئاسة الكشائذ في السجف السحخرة

كبحلظ فإف الخخيصة الدكانية لع تتغيخ كثيخًا في فمدصيغ بعج استعادتيا مغ أيجؼ الفخنجة  

 (ٖ). )الرميبي( إال فيسا يخز العشرخ الفخنجي ،يغ(ي)الرميب

فمدصيغ مشح بجاية العرخ األيػبي األكخاد، كذلظ بعج أف لبػا نجاء الجياد الحؼ دعا في كقج استقخ 

كالجيار السقجسة، كقج أسكغ صالح الجيغ األيػبي الجشػد األكخاد  ،و صالح الجيغ األيػبي لتحخيخ فمدصيغيلإ

في السجف التي  كقاـ بإعصائيع إقصاعات خاصة بيع. كمع مخكر الػقت شكل األكخاد ،في السجف الفمدصيشية

كغدة، أما بيت لحع فقج كاف  ،كنابمذ ،كعكا  ،كالخميل ،يا أحياء خاصة بيع في كل مغ القجسفياستقخكا 

 (ٗ)التػشغ الكخدؼ فييا أقل مغ غيخىا حيث كججت فييا عائمة الكخدؼ. 

 

 

 

                                                             
 .ٖٕٓ/ٖ ، في أخبار الجولتيغ الشػرية والرّلحيةالخوضتيغ كتاب  أبػ شامة السقجسي، ( ٔ)
، ورود التاريخ.؛ كيشجكفخ، ركجخ،  ٜٔٔ/ٗ،  الخوضتيغ في أخبار الجولتيغ الشػرية والرّلحيةكتاب  أبػ شامة السقجسي،(  ٕ)

 .ٖٖٓ، التاريخ
Bordonove (G), les croisades et le Royaume de Jerusalem, 236 

 .ٖٕٓ/ٖ،  الخوضتيغ في أخبار الجولتيغ الشػرية والرّلحية كتاب أبػ شامة السقجسي، ( ٖ)
(

.ٕٔ/ٔخصط الذام، ؛ كخد، عمي، ٚٚ/ٕ، األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميلالعميسي، مجيخ الجيغ،  ( 4
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 ب( الدواج:

كسكاف بيت لحع خاصة،  ،غ عامةيتدتحق االىتساـ عشج السديحي مغ السطاىخ االجتساعية التي

كمخاسع الفخح التي تتع فيو، كلع تختمف  مطاىخ الدكاج  في السجتسعات اإلسالمية في العرػر  ،الدكاج تقاليج

كما  ،غ(ييع كاف بفعل الفخنجة )الرميبالػسصى كثيخًا عغ بعزيا البعس، كلعل الذيء الجخيل في ىحه السخاس

كتحجيجًا في السشاشق التي  ،كنثخكىا في البالد اإلسالمية ،جاستحزخكه مغ بالد الغخب مغ عادات كتقالي

 (ٔ)كالحيغ كانػا أكثخ عخضة ليحا التأثخ.  ،تقصشيا الصػائف السديحية

قج حفت  ،تزع عمى رأسيا  عرابة مغ ذىب العخكسكانت ، كمغ السطاىخ السديحية في الدكاج 

ابغ الخحالة  ،  كيحكخ(ٕ)ا لجييع مغ مالبذبذبكة محىبة مشدػجة، كيسذي رجاؿ شائفتيا أماميا بأفخخ م

كال يشكخكف  ،أف السدمسيغ كمختمف الشرارػ كانػا يذاىجكف حفالت الدكاج ،ـ(ٕٚٔٔىػ/ ٗٔٙ)ت جبيخ

عسمية  جبيخابغ الخحالة  استشكخ كقج لسذاركات بالسخاسع،ذلظ، بل كعمى العكذ كانػا يشطخكف إلى الشداء ا

 (ٖ)كاستعاذ مغ ذلظ.  ،اختالط الشداء بالخجاؿ

مػضػع االختالط بيغ الخجاؿ  ـ(، ٛٛٔٔىػ/ٗٛ٘) ت  أسامة بغ مشقح القائج كالسؤرخ كقج ذكخ

إف كاف سائخًا مع زكجتو في  بأف الخجل :، كذكخ مثااًل عمى ذلظبعجيسي الشخػة كالغيخةكالشداء كقج كصفيع 

                                                             
 .ٔٛٔ، القجس في العرخيغ الفاشسي واأليػبياعبيج، كائل، (   ٔ)
 .ٔٛٔ، نفدو ( ٕ)
 ٕٕٙ، رحمة ابغ جبيخ ( ٖ)
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سسح لو بحلظ دكف أف يبجؼ أؼ اعتخاض بل كيشتطخىسا  ،كلقيو رجل آخخ يخيج التحجث مع زكجتو ،الذارع

 (ٔ) حتى يشييا حجيثيسا!

 نو أل ؛االختالط في ذلظ العرخ جمب انتباىيع ،غ كالخحالةيالسؤرخ خأف أكث يطيخ لشا مغ خالؿ ذلظك   

مغ العادات كالتقاليج التي يختز بيا الشرارػ، كقج كانت سائجة  وأنك شارغ عمى الثقافة اإلسالمية، أمخ 

أنو يتشافى مع بكالشاصخة، حيث كصفػا ذلظ الشػع مغ االختالط  ،كبيت لحع ،في القجس  جج السديحيػف أيشسا كُ 

ما تشز عكذ  ،يعكبشات ،يشع عغ عجـ غيخة الخجاؿ عمى زكجاتيعك   ،ما عخفو اإلسالـ مغ عادات كتقاليج

 (ٕ). تعاليع اإلسالـ عميو 

معارفيع مغ البمجات األخخػ لالحتفاؿ بسخاسع الدكاج، كيرصفػف ككاف يتجسع أىل البمجة الشرارػ ك  

بآالٍت كانت متػافخة في ذلظ  تعدؼفخقة مػسيقية  تتقجميع ،كميع عمى شخفي مشدؿ العخكس في ذلظ اليػـ

كتتيادػ بيغ رجميغ مغ أقاربيا عغ يسيشيا  ،كأبيتيا ،الػقت، ثع تخخج العخكس مغ بيت كالجىا بكامل زيشتيا

كقريخة حتى ترل ىي كالسػكب الحؼ يديخ  ،كتسذي العخكس بخصػات بصيئة ،حراعييابكشساليا مسدكا 

 (ٖ)ؿ اليػـ. ػاكىشاؾ تقاـ الػالئع ش ،معيا إلى دار الدكج

                                                             
 .ٖ٘ٔ، االعتبار ( ٔ)
 ٕٛٔ، القجس في العيجيغ الفاشسي واأليػبياعبيج، كائل،  ( ٕ)
 .ٕٛٚ، رحمة ابغ جبيخابغ جبيخ، (  ٖ)
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كيبجك أف  ،لمفخحمكاف مخرز  يتع فيفقج كاف  ،أما بالشدبة لالحتفاؿ بسخاسع الدكاج لجػ السدمسيغ  

إدارتيا تابعة لكغ  ،ممكًا لألفخاد (الجكراألماكغ )كانت ىحه  حيث، (ٔ)الفاشسييغ عغىحه العادة قج كرثػىا 

 (ٕ)فييا االلتداـ بحخمة أصحاب الحفل.  ىلمجكلة، ككاف يخاع

كتزع  ،كقجمييا ،عمى يجييا ،الحشاء ليا (ٖ)شةاكانت العخكس السدمسة تدتعج لفخحيا فتشقر الشق  

 عمى رأسياالكحل، أما ثػب زفافيا فكاف مغ األقسذة الفاخخة نػعًا ما، ككانت تزع تاجًا مخصعًا بالجػاىخ 

 (ٗ) مى.ككل ىحا يتع عمى يج السج

دكة مختفعة ليخاىا الحزػر، كيمتف حػليا أفخاد عائمتيا  تجمذ العخكس عمى ،كفي يػـ العخس 

ىشاؾ مكاف مخرز  -أيزاً –كتججر اإلشارة إلى أف ىحا الحفل كاف قاصخًا عمى الشداء، ككاف  ،كالسجعػات

 كىػ عكذ ما ذكخناه عغ أعخاس الشرارػ كالحؼ كاف مختمصًا. (٘)غ مغ الخجاؿ. يلمدكج كالسجعػ 

بإقامة الػالئع  ،أك الشرارػ  ،كأخيخًا كليذ آخخًا فقج اجتسعت جسيع مخاسع الدكاج سػاء لمسدمسيغ 

 الحفل. في شعاـ جسيع مغ يذاركيع إك  ،الكبيخة

                                                             
 .ٔٓٔ-ٓٓٔ/ٖ، اتعاظ الحشفا بأخبار األئسة الفاشسييغ الخمفاالسقخيدؼ،  ( ٔ)
 .ٔٓٙ، الػالة وكتاب القزاة ، كتابالكشجؼ ( ٕ)
الشقاشة: حخفة مغ حخؼ الشداء كىي التي تشقر عمى أيجؼ كأرجل الشداء ، كيتع الشقر مغ خالؿ إذابة كسية مغ الذسع  ( ٖ)

العدمي عمى الشار مع المباف األسػد، كيخسع زخارؼ كعخكقًا عمى اليج بػاسصة قذة تػضع بيحا السديج، كعشجما يجسج ىحا 
الحشاء، كتمف األيجؼ كاألرجل بمفائف مغ األقسذة، ثع يداؿ الذسع كالمباف السديج عمى اليج تػضع في تمظ العخكض معجػف 

 لفمفل كالبيار لخبع ساعة ثع تغدلكالحشاء فتطيخ العخكؽ بمػف أحسخ ثع يجىشػنيا بسدحػؽ مغ الدرنيخ كالحشاء البيزاء كا
 .ٛٛٗ-ٚٛٗ، قامػس الرشاعات الذامية فيربح المػف أسػد قاتع. يشطخ: 

 .ٔٓٔ/ ٖ،، اتعاظ الحشفا بأخبار األئسة الفاشسييغ الخمفا، السقخيدؼ (  ٗ)
 .ٔٓٔ/ ٖ،  نفدو ( ٘)
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كمغ خالؿ السرادر التاريخية السعخكفة، لع ندتصع الحرػؿ عمى معمػمات إضافية قيسة حػؿ 

 في الفتخة األيػبية. األخخػ  العادات االجتساعية
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 :في العيج األيػبي ثالثًأ: األحػال االقترادية في بيت لحع

 :( الدراعة والثخوة الحيػانيةٔ

 الدراعة: -

حيشًا، كالتخخيب  فتخة االحتالؿ الفخنجي )الرميبي( لمشيب ضت األراضي الدراعية في فمدصيغتعخ 

 بحلظ ك  ،عخضة لحلظ كالخممة ،كعكا ،كحيفا ،كما حػليا كبيت لحع ككانت أراضي بيت السقجس حيشًا آخخ،

 سببكلعل ت الرميبية عمى بالد الذاـ، أصبحت محاصيل األراضي الدراعية السدمػبة تسػف كتدكد الحسال

كلع يتػاَف  ،(ٔ) زعف حكاميال ، باإلضافةؼ كصمت إليو البالد اإلسالميةحكالزعف ال ،األكضاع الديئة ذلظ

ؾ حيث تخ  ،مسا أثخ سمبًا عمى الحياة الدراعية ،عغ تشفيح ىجسات متكخرة عمى األرياؼ الفمدصيشية ةالفخنج

طخكؼ الدياسية كالعدكخية الديئة التي جمبيا اإلفخنج بقجكميع إلى لمنتيجة  ؛أصحاب األراضي أراضييع

بعس السشاشق الذامية التي لاستخجاعيع ك  ،(ٖ)آؿ زنكيا ىءإال أف حخب االستخداد التي حسل لػا (ٕ) الذاـ.

                                                             
، السػسػعة الذاممة في تاريخ الحخوب الرميبية؛ زكار، سييل، ٔٛٔ تاريخ الفخنجة غداة بيت السقجس،، ايل، ريسػنجج ( ٔ)
ٖ/ٕ٘ٚ-ٕٜ٘. 

 
؛ زكار، ٕٛٗ، تاريخ الفخنجة غداة بيت السقجس، اريسػنجيل، ؛ جٛ٘-ٖ٘، تاريخ الحسمة إلى القجسالذارتخؼ، فػشيو،  ( ٕ)

 .ٕٔٙ-ٕٓٙ/ٖ،  السػسػعة الذاممة في تاريخ الحخوب الرميبيةسييل، 
سديا  ـ( مؤ ٖٖٕٔ-ٕٚٔٔىػ/ٖٓٙ-ٕٔ٘آؿ زنكي:  ساللة تخكية في شساؿ سػريا كالعخاؽ حكست بالفتخة ما بيغ )  ( ٖ)

ـ( اإلمارة عمى العخاؽ، ٙٗٔٔ-ٕٚٔٔىػ/ٔٗ٘-ٕٓ٘لدالجقة، كتػلى مغ بعجه عساد الجيغ زنكي)اآقدشقخ أحج جشػد السساليظ 
كاستصاع بحسالتو الشاجحة ضج اإلمارات الرميبية أف يحكع سيصختو عمى كامل العخاؽ كأجداء مغ الذاـ، كخمفو  ابشو نػر الجيغ 

ستػلى عمى دمذق كضسيا لمعخاؽ، لكغ ابشو السمظ ـ(  كىػ الحؼ قاد الجكلة ألكجيا، كاٗٚٔٔ-ٙٗٔٔىػ/ٜٙ٘ -ٔٗ٘زنكي )
ـ( لع يكغ عمى مدتػػ األحجاث فبػفاتو انتيت الجكلة الدنكية ليحسل لػاء ٔٛٔٔ-ٗٚٔٔىػ/ٚٚ٘-ٜٙ٘الرالح إسساعيل )

، امتاريخ الدنكييغ في السػصل وبّلد الذػش، سييل، قشػبي معمشًا ضيػر نجع األيػبييغ. القيادة الدمصاف  صالح الجيغ األي
ٜ-ٔٔ. 
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  يعإلى األىالي مغ الفالحيغ، كفخض إحدانيعك  ،األراضي كإصالحيع، )الرميبييغ( ةكانت في يج الفخنج

، بل (ية )الرميبيةغارات الفخنجكل ىحا لع يسشع مغ تكخر ال ،(ٔ)الحساية مغ اعتجاءات األجشاد عمى أراضييع

حتى قياـ الجكلة  ،يشعسػف بخيخاتيا ،بأيجييع ة األراضي الدراعيةكضمت غالبي كغجت ىحه الغارات متكخرة،

  (ٕ)كمجيء صالح الجيغ األيػبي.  ،األيػبية

، كعسل الخدانات ،بشاء الدجكد :ككسعيا مغ خالؿ ،استرمح صالح الجيغ األيػبي األراضي الدراعية 

 فغجت، يغالفالحيغ كالسدارعسػاصمة الشذاط الدراعي، كقاـ بإلغاء الزخائب السفخكضة عمى ل ؛كشق القشػات

كالسعيذي لدكاف بالد الذاـ خالؿ الفتخة األيػبية، كال سيسا ما قامت بو الدمصات  يالدراعة العسل الخئيد

كالعسل عمى استرالحيا مقابل  ،يع أراضي زراعيةيشكذلظ بتزس ؛األيػبية مغ تذجيع الفالح عمى الدراعة

ذات ندبة  استسخار كجػد شبقة ريفية  ؛في دفع الدراعة كتقجميا كازدىارىا -أيزاً –، كساعج  (ٖ)مبمغ محجكد 

كبيت لحع ، كىػ ما كاف عميو الحاؿ في الفتخة  ،كالشاصخة ،حػؿ القجس غيكبيخة مغ السدمسيغ كالسديحي

 (ٗ).الفخنجية )الرميبية(

كىحا إف دؿ عمى شيء فإنو يجؿ عمى االىتساـ الكبيخ الحؼ أكاله األيػبيػف لمدراعة، حيث اىتسػا 

مغ  كاا بكثيخ مغ سكاف فمدصيغ أف يعػدجكتحديغ كسائميا، مسا ح ،كعسمػا عمى تقجـ الدراعة بحساية السدارع،

لدراعة خالؿ فتخة الحكع األيػبي، ككاف أغمب سكاف القخػ يعسمػف في فالحة األرض ، ككاف ى الإججيج 

                                                             
 .ٕٛٚ-ٕٚٚ/ٖ،  السػسػعة الذاممة في تاريخ الحخوب الرميبيةزكار، سييل،  ( ٔ)
 .ٕٜٕ-ٜٕٛ/ٖ، نفدو ( ٕ)
، دمذق في العرخ األيػبي.؛ األكتاني، أحسج، ٖٖٕ/ٕ السػاعع واالعتبار بحكخ الخصط واآلثار،السقخيدؼ، تقي الجيغ،  ( ٖ)
ٖٗٓ. 
 .ٓٛٗ-ٜٚٗ، العيجيغ الفاشسي واأليػبيفمدصيغ ما بيغ شاكخ، مرصفى، (  ٗ)
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كلقج تجدج اىتساـ الفالح  (ٔ)بل كالتاجخ الجؤكب. ،كالرانع الساىخ ،العامل الفمدصيشي مثااًل لمسدارع الشذيط

باإلضافة الشخيل، كالبختقاؿ، أشجار  مثل: ،مغ خالؿ زراعة األشجارالدراعة في الفمدصيشي في تمظ الفتخة  

ـ، حتى ُضخب السثل بجػدة ، كقج بحلػا أقرى جيػدىع لتددىخ الدراعة كتتقج(ٕ)الحرة، كالحشصة، كالقصغإلى 

 (ٖ)أراضييا. ، كخرػبة السشتجات الدراعية الفمدصيشية

كالتخبة  ،كشبيعة التزاريذ ،عػامل شبيعية كالسشاخبعجة  -إيجابًا أك سمباً -يتأثخ اإلنتاج الدراعي 

كتتفاكت الحخارة  (٘)،  أؼ متػسط الحخارة كالبخكدة (ٗ)كيعج مشاخ بيت لحع متػسصيًا معتجالً  صار كغيخىا،كاألم

   (ٙ)رشب شتاء.فييا خالؿ الدشة، فسشاخيا حار جاؼ صيفًا، بارد 

أما بالشدبة لسرادر السياه في بيت لحع، فإنيا كانت تذكل تحجيًا كبيخًا لمدكاف، كاالستقخار بيا، كتعج 

كقج ذكخ ابغ حػقل عغ قمة السياه  ،(ٛ)الججاكؿ كاألنيار حيث خمت مغ ،(ٚ)مياه األمصار السػرد األساسي ليا

كليذ بفمدصيغ بمجة فييا ماء جار سػاىا )كقرج السياه الجارية كاعتساد سكاف فمدصيغ عمى األمصار فقاؿ: " 

                                                             
 .ٜٗ، العّلقات االجتساعية والثقافية واالقترادية بيغ العخب والفخنج خّلل الحخوب الرميبيةزكي،  الشقاش،(  ٔ)
 .ٕٖ٘/ٗ، خصط الذامكخد، عمي، (  ٕ)
 .ٖٗٙ، اإلسّلمية تاريخ الذعػب؛ بخككمساف، كارؿ،  ٖٛٔ/ٗ، خصط الذامكخد، عمي،  (  ٖ)
حقيقة .؛ محاسشة، دمحم، ٕٛ، مجيشة القجس في العيج األيػبي .؛ خميل، مقبػلة،ٕ٘، كشػز القجس نجع، رائف كآخخكف، ( ٗ)

 .ٕٕ، القجس
 .ٔٙٔ،  آثار البّلد وأخبار العباد.؛ القدكيشي، ٜ٘ٔ، أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليعالسقجسي،  ( ٘)
حقيقة .؛ محاسشة، دمحم، ٕٛ،  مجيشة القجس في العيج األيػبي ، مقبػلة،.؛ خميلٕ٘، كشػز القجس نجع، رائف كآخخكف، ( ٙ)

 .ٕٕ، القجس
.؛ ٓٙٔ، آثار البّلد وأخبار العباد.؛ القدكيشي، ٛٙٔ/٘، معجع البمجان.؛ الحسػؼ، ياقػت، ٙ٘، سفخ نامةخدخك، ناصخ،  ( ٚ)
 .؛ ستخانج ، لي،ٜٙ، والخحّلت عشج العخب  الجغخافية. لمسديج يشطخ: زيادة، نقػال، ٕٙٙ، السعصار الخوض.؛ الحسيخؼ، ٓٙٔ

 .ٜٜ، فمدصيغ في العيج اإلسّلمي
)8  (Ibid. 25-26. 
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الخحالة الخكسي دانياؿ  -أيزاً -، كذكخ ذلظ  (ٔ)"بحلظ يافا(، كباقي ذلظ شخب أىمو مغ السصخ كزرعيع عميو

 ث ال يجج السخء نيخًا، أك آباراً قة خالية مغ الساء بذكل مصمق، حي:" كالسشصبقػلو (Abbot Daniel ) الخاىب

   (ٕ)" ما حػليا، كلحلظ ليذ أماـ سكاف السجيشة شيء يدتخجمػنو سػػ ماء السصخ أك يشابيع بالقجس أك

كانت مغ  بيج أف بيت لحع. (ٖ) كبالتالي كانػا يعتسجكف عمى مياه األمصار في رؼ السحاصيل الدراعية

السشاشق األقل حطًا في مشدػب مياه األمصار؛ نطخًا لصبيعتيا الجغخافية التي جعمت مشيا مخكدًا لػسط 

مشح الُحقب القجيسة مقارنة بغيخىا مغ مجف فمدصيغ  كالحؼ لع يذتيخ بسشدػب أمصار عاؿٍ  ،الجشػب الفمدصيشي

  (ٗ) خخػ.، لحا كانت مػاسع الدراعة فييا متحبحبة بيغ سشة كأالجبمية

  بذكل عاـ لع يؤثخا عمى خرػبة أراضي فمدصيغ ،كاالعتساد عمى مياه األمصار ،قمة اليشابيع رغع

كأغشى  ،كأخرب ،فإف أغمب أراضييا مغ أفزل  ،بل عمى العكذ مغ ذلظ ،(٘)كبيت لحع بذكل خاص

 (ٛ)كالسحرػالت الدراعية.  ،كالصبية ،بل كتجػد أراضييا باألعذاب العصخية ،(ٚ)كأكثخىا زرعًا  ،(ٙ)األراضي

                                                             
صبح األعذى في ؛ القمقذشجؼ، ٖٗٙ/ٔ،  ندىة السذتاق في اختخاق اآلفاق؛ اإلدريدي ، ٜٙٔ، ، صػرة األرضابغ حػقل ( ٔ)

 .ٚٓٔ-ٙٓٔ/ٗ، صشاعة اإلنذا
 .ٙ٘، وصف األراضي السقجسة في فمدصيغ  ( ٕ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٗ، خصط الذام؛ كخد، عمي، ٖٙ٘/ٔ، ندىة السذتاق في اختخاق اآلفاقاإلدريدي،  ( ٖ)
 .ٕٜ-ٜٓ/ ٕ، السػسػعة الفمدصيشية(  ٗ)
؛ ٕٓٓ،  نخبة الجىخ في عجائب البخ والبحخ؛ شيخ الخبػة، ٖٖٙ/ٔ،  في اختخاق اآلفاق ندىة السذتاقاإلدريدي،  ( ٘)

 .ٚٙٔ، السقجسةوصف األراضي بػرشارد، 
 .ٚٙٔ، وصف األراضي السقجسةبػرشارد، (  ٙ)
صبح األعذى في ؛ القمقذشجؼ، ٖٗٙ/ٔ في اختخاق اآلفاق، ، ندىة السذتاق؛ اإلدريدي ٜٙٔ، صػرة األرضابغ حػقل،  ( ٚ)

 .ٚٓٔ-ٙٓٔ/ٗ، كتابة اإلنذا
 .ٚٙٔ، وصف األراضي السقجسةبػرشارد، (  ٛ)
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عج األراضي الدراعية عغ مرادر السياه، بل أكجج أساليب معيشة لمتعامل لع يعق الفالح الفمدصيشي بُ ك 

 كيتع إراحة القدع اآلخخ ض،، حيث يدرع بسػجبو قدع مغ األر أسمػب نطاـ الحقميغ كمثاؿ عمى ذلظ:، معيا

 .(ٕ)كتحديغ اإلنتاج ،عمى جػدة التخبة سحافطةلم؛(ٔ)ثع يجخؼ التبجيل بيغ القدسيغ في العاـ التالي

، إلى جانب (ٖ)كالجسيد ،كالتيغ ،بأشجار الديتػف  ، فتسثمتحعبيت لب السدركعة شجارأىع األ  أما

فتكثخ في السشاشق الغخبية  أشجار العشب، أما (ٗ)جباؿ بيت لحع التي تغصي  األشجار المػزيات كغيخىا مغ

بحكع أف أغمبية سػػػػػكانيا مغ  ،كذلظ ألنيع يرشعػف مشو الشبيح ؛لبيت لحع، حيث يػلػف العشب أىسية خاصة

 ٘))نبيحىع السستاز. ف الشرارػ، ككانػا يعجك 

  ،فمع تختمف عغ غيخىا مغ مشاشق فمدصيغ ،راعية التي كانت تدرع في بيت لحعت الد حاصالأما ال

كبيت خاصة كأنو مغ السعخكؼ أف القسح الحؼ كاف يدرع جشػب فمدصيغ في القجس،  حيث زرع فييا القسح،

 ؛صيشي عمى تخديشو مغ مػسع إلى آخخأجػد أنػاع القسح، كلكثختو عسل الفالح الفمدمغ  لحع، كالخميل يعجّ 

، (ٚ)كالعجس كالفػؿ كالدسدع ،لحع بالحرة، ككحلظ زرعت أراضي بيت (ٙ)كليقجمػه عمفًا لحيػاناتيع ،عميو اليقتاتػ 

كالخميل  ،لقجسبا، كلعل الذعيخ في مقجمة ىحه السحاصيل التي كانت تدرع في السشاشق السحيصة (ٚ)كالدسدع

                                                             
 .ٕٙ٘/ٛ، فشػن األدبنياية اإلرب في الشػيخؼ،  ( ٔ)
 .ٓٙٔ، نيابة شخابمذ في العيج السسمػكيخخابذة، سميساف،  ( ٕ)
الجسيد: ىػ نػع مغ األشجار، مدتجيع الخزخة، متشاسق الذكل، كتعصي ىحه الذجخة ثسارًا تذبو ثسار التيغ ، إال أف أكراقيا (  ٖ)

، ة السدتجيسة الخزخة زراعتيا ورعايتيا وإنتاجياالفاكي أكراقيا تذبو أكراؽ شجخة التػت. يشطخ: إبخاىيع، عاشف ودمحم حجاج،
ٜٜٔٙ  ،ٔ-ٕ 
 .ٓٚ الخوض السعصار في خبخ األقصار،الحسيخؼ، (  ٗ)
 ٓٚ، نفدو ( ٘)
 .ٜ٘-ٛ٘/٘ بّلدنا فمدصيغ،، الجباغ، مرصفى، ٕٓٚ، قػانيغ الجواويغابغ مساتي، (  ٙ)
 .ٛٓٔ، وصف األراضي السقجسة في فمدصيغدانياؿ،   الخاىب،(  ٚ)
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كجػد الكثيخ مغ الحقػؿ الخربة  ؛، كيخجع الدبب في انتذار زراعة ىحه السحاصيل(ٔ)بيت لحعك  ،كتقػع

السقاـ األكؿ بتذجيع زراعة ىحه األصشاؼ حيث في لكشيدة كاألكدية في بيت لحع ، باإلضافة إلى اىتساـ ا

 (ٕ)السحاصيل.  مغتتقاضى العذخ 

، ككانت تدرع في الديػؿ حػؿ صيفي ما ىػ كمشيا، شتػؼ ما ىػ  لمخزخكات فسشيا  أما بالشدبة

 (ٗ)كالكخنب كغيخىا.  ،كالخذ ،كالفجل ،كالمفت ،كالبرل ،الثػـ عَ رِ دُ ف، (ٖ)الستيالؾ الدكاف اليػمي بيت لحع

كقج كججت ىحه  ،لعجة قػانيغ  ،السشاشق السختمفةفي كغيخه مغ الفالحيغ  ،الفالح الفمدصيشيخزع 

  لع يكغ مالكًا لألرض باألصل العيج السسمػكي، فالفالح حتىكاستسخت  ،نيغ مشح العيج األمػؼ القػا

 كالسالؾ ،كاألكقاؼ ،فقج كانػا يجيخكنيا لحداب رجاؿ اإلقصاع ،كحلظ لع يكػنػا مالكًا لألرض كالسقصعػف 

أك السدابعة  ،أك السدادسة ،أك السخامدة ،السخابعة أك ،أك السثالثة ،عمى أساس السقاسسة فقامت ىحه القػانيغ

تسجت اعتسجت السقاسسة في األراضي السخكية، أما السخابعة فدادت في األراضي البعمية، كاعك  ، (٘)أك السثامشة

ككانت عخضة  ،في األراضي الػاقعة عمى األشخاؼ  ،تسجت قاعجة السخامدة كالسدادسة إلى السثامشةكاع

 (ٙ)ألخصار العجك. 

                                                             
)1( Theodeich, Description of the Holycond ,24. 

 .ٓٚٔ، ، العّلقات االجتساعية والثقافية واالقترادية بيغ العخب والفخنج خّلل الحخوب الرميبيةالشقاش، زكي(  ٕ)
 .ٕٔ،  الخوض السعصار في خبخ األقصارالحسيخؼ،  ( ٖ)
 .ٕٛ٘، قػانيغ الجواويغابغ مساتي، (  ٗ)
ف السقاسسة تقـػ عمى أف يأخح الفالح نرف اإلنتاج كالسقصع الشرف اآلخخ، أما السثالثة فيأخح أتججر اإلشارة إلى  ( ٘)

اإلقصاعي الثمث، كالسخابعة الخبع، كالسخامدة الُخسذ، كالسدادسة الدجس، كالسدابعة الدبع، كالسثامشة الثسغ. يشطخ: زعخكر، 
 .ٖٖٕ، الذام في العرخيغ األيػبي والسسمػكيالحياة االجتساعية في بّلد إبخاىيع، 

 .ٕٚٔ معيج الشعع ومبيج الشقع،؛ الدبكي، ٕٓٙ-ٕٚ٘/ ٛ،  نياية اإلرب في فشػن األدب الشػيخؼ، ( ٙ)
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كاستسخ حتى  )الرميبي(، مشح الحكع الفخنجي "،باألراضي السزسشة"قانػف يعخؼ  -أيزاً –ككجج 

 (ٔ)مشيع عشج إدراؾ السحرػؿ. اؿ يؤخح، كعمى أرباب تمظ األراضي دفع شيء معمػـ مغ السمػكيعرخ السسال

التصبيق في أف كضع الفالح كاف جيجًا، إال أف السذكمة تكسغ بتػحي كلعل ىحه القػاعج كاألنطسة 

كعميو بل كأحيانًا ال يحرل عمى شيء، ، العذخة بالسائة ندبة الفالح ال يتجاكزفكاف مجسل ما يحرل عميو 

كالمجػء ، كالفخار مغ القخية ،لميخبكاف الفالح أحيانًا يزصخ بل ك   (ٕ)يقع عمى الفالح نػع مغ الطمع.  فكاف

 احتباس األمصار، كتجىػر السػاسع عشج ؛ككانت تدداد فتخات الشدكح ،أك إلى أؼ مشصقة أخخػ  ،لسجيشةاى لإ

ا بالدمصات عمى إرغاـ الشازحيغ إلى جكىػ ما ح، (ٖ) كاجتياحات الجيػش الغازية لمبالد  ،اضصخاب األمغك 

 .(ٗ)إلى قخاىع العػدة

 

 

 

 

 

                                                             
 . ٚٗٙ-ٙٗٙ/ٔ، جغخافية سػريا اإلقميسيةعبج الدالـ، عادؿ،  ( ٔ)
 .ٕٚٔ،  يج الشعع ومبيج الشقعمع؛ الدبكي، ٕٓٙ-ٕٚ٘/ٛ،  نياية اإلرب في فشػن األدبالشػيخؼ،   ( ٕ)
 .ٖٕٗ، الحياة االجتساعية في بّلد الذام في العرخيغ األيػبي والسسمػكيزعخكر، إبخاىيع،  ( ٖ)
 .ٖٗ،  ، معيج الشعع ومبيج الشقعالدبكي ( ٗ)
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 الثخوة الحيػانية: -

كالتي تقع بيت لحع ضسشيا، حيث ىشاؾ  ،بخاصة في جشػبياك  ة،عامبتكثخ السخاعي في فمدصيغ  

باإلبل  الفمدصيشي ،  كقج اىتع الفالح(ٔ)مداحات شاسعة مغ األراضي الغشية باألعذاب الرالحة لمخعي

حيث كانت تذكل  ،(ٕ)كالحساـ  ،كزكاإل ،كالججاج ،الصيػر إلىإضافة كالغشع،  ،كالحسيخ ،كالبغاؿ ،كالبقخ

حيث لع يكغ يخكبيا  ؛لجػ الفالح أف اقتشاء الخيػؿ كاف قميالً  كذكخت بعس السرادر ،ليع ئياً غحا اً مرجر 

الرتفاع  ؛عمى اقتشاء الخيػؿ اكعجـ قجرتي ،كربسا دؿ ذلظ عمى فقخ الصبقة العاممة ،(ٖ)كالفخساف ،سػػ األمخاء

 لعمػ مختبتيع. ؛كالفخساف ،ىا كاف حكخًا عمى األمخاءءأك ربسا دؿ عمى أف اقتشا أسعارىا،

 غحؼأؼ يحق لكل راع أف ي ،مذاعًا لمخعياف عّجت ،كتججر اإلشارة إلى أف األراضي غيخ السدركعة 

تدكيج الدكاف  في كبالتالي أسيست ،التابعة لمقخػ كأراض لمسخاعي (٘)، كاستغمت الِخخب(ٗ)اماشيتو فيي

 (ٙ)كزيادة الثخكة الحيػانية.  ،بالمحػـ

 

 

 

                                                             
 ٙٔٗ/ٕ،  معجع البمجانالحسػؼ، ياقػت،  ( ٔ)
 ٛٛ/ٗ، صبح األعذا في صشاعة اإلنذاالقمقذشجؼ،  ( ٕ)
 ٛٚٗ، فمدصيغ ما بيغ العيجيغ الفاشسي واأليػبيشاكخ، مرصفى،  ( ٖ)
 ٔٙ، االقصاعية في مرخ وسػريا وفمدصيغ ولبشانبػلياؾ، أ.ف،  ( ٗ)
 ، مادة )َخَخَب(.لدان العخبالِخخب: مفخدىا َخخبة، كىػ مكاف ال ُعسخاف فيو ، غيخ عامخ، خاٍؿ كخاِك. ابغ مشطػر،  ( ٘)
 ٘ٔٔ،  ومشتجاتيا في الخميل في العرخ الفخنجى الدراعية اضىاألر البيذاكؼ، سعيج،  (ٙ )
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 ( الرشاعة:ٕ

عجة صشاعات كحخؼ يجكية في الفتخة  ،كأىالي بيت لحع بذكل خاص ،مارس أىل فمدصيغ بذكل عاـ

كالخميل، كارتبصت الرشاعة بالدراعة  ،كنابمذ ،كانتذخت الرشاعات في أغمب السجف الكبخػ كالقجس ،األيػبية

الرشاعات عمى السحاصيل الدراعية، كارتبصت كحلظ بالتجارة كشخقيا مغ حيث تػافخىا أك  سالعتساد بع

 عجمو.

رشاعة ، ككالسجف الفمدصيشية ،ب القخػ أغمفي كقج اشتيخت الرشاعات السختبصة بذجخة الديتػف 

التي شيجتيا تمظ الفتخة، ككانت ىحه الرشاعة  االقترادية، كىي مغ أىع األنذصة استخخاج زيت الديتػف 

انتذخت صشاعة استخخاج الديت في معطع القخػ التي تكثخ فييا بيل الغدك الفخنجي )الرميبي(، ك متصػرة ق

نيا تذتيخ بدراعة أشجار الديتػف. ألالرشاعة في بيت لحع؛  كبالتالي فقج كججت ىحه، (ٔ)أشجار الديتػف 

كذلظ بزخب األشجار بالعري، ثع يخسل   ،الرشاعة عمى قصف ثسار الديتػف مغ قبل الفالحيغكتعتسج ىحه 

، (ٕ)كيذخؼ عمى عسمية العرخ السعرخاني ،، كالحجخشة الحيػافاالتي تجار بػس ،السحرػؿ إلى السعاصخ

ببيعو  لسعرخةايقػـ صاحب ف ه،ر ك بحتكػف  كتكمفة عرخه ،ثع يأتي الفالحػف كيدتمسػف الديت خالراً 

كلقج كاف لػفخة أشجار ، (ٖ)"فتبالجِ "ليػقجكا بو، كيرفى ىحا البحر بعج اليخس كيدسى   ؛ألصحاب السخابد

كسا  .أثخ كبيخ في تصػر ىحه الرشاعة ،ككثخة السعاصخ التي كانت قائسة في القخػ  ،الديتػف في فمدصيغ
                                                             

 .ٜٕٓ، القجس في العيجيغ الفاشسي واأليػبياعبيج، كائل، (  ٔ)
: كىػ مغ يستمظ السعرخة التي يعرخ بيا الديتػف كيذخؼ عمى عسميا، كمعاصخ الديتػف ىحه كاف يخجع السعرخاني (  ٕ)

مغ بيع بحكر الديتػف السيخكس  -أيزاً –استعساليا إلى عرػر سابقة عمى العرػر الػسصى، ككاف يدتفيج صاحب السعرخة 
 .ٕٓٔ، في العيجيغ الفاشسي واأليػبيالقجس ألصحاب السخابد ليػقجكنو في مخابدىع. يشطخ: اعبيج، كائل، 

كبقايا المب كقذخة  ،حيث تتكػف مغ بحكر الديتػف السصحػنة ،الجفت: عبارة عغ السخمفات الستبقية بعج عرخ ثسار الديتػف  ( ٖ)
 .ٖ،  جفت الديتػن الثسار كاأللياؼ. يشطخ:  شجيفات، صالح، كآخخكف، 
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 ذات الصابع الجيشي، كالتي كانت ُترشع ذغػالتالس صشاعةكارتبصت بأشجار الديتػف صشاعة أخخػ أال كىي 

 ةكالفز ،الحىب، ك (ٔ)الرجؼ، كالذسع، كالخدؼ مغ   -أيزاً –كىشاؾ مذغػالت صشعت  مغ خذب الديتػف،

  السشاشق القخيبة مغ األماكغ السقجسةكبيعت ىحه السذغػالت في ، ككميا كانت تحسل الصابع الجيشي

 .(ٕ)التي ىي باألصل مقرج الحجاج ك  ،كاألديخة ،كالكشائذ

باإلضافة؛ إلى أف غالبية سكانيا  أشجار العشب فييا،لكثخة  ؛صشاعة الشبيحكسا كارتبصت ببيت لحع 

 (ٖ) عشبعمى أراض مميئة بأشجار ال ،األديخةبعس ك  ككشيدة السيج، كقج حرمت الكشائذمغ الشرارػ، 

حيث  ،كالحؼ تفخدت بو عغ أؼ مكاف آخخ ،برشاعة الشبيح السستاز بيت لحع كاشتيخت السشاشق الغخبية مغ

بأف فييا  (Burchard) أشار إلييا الخحالة بػرشارد التي  ،ؾقخية بيد  كمثاؿ عمى ذلظ: امتاز بجػدتو العالية، 

إلى  ؛باإلضافة، الشبيح السستاز ةعارشب كاشتيخكاجسيعيع مديحيػف شخقيػف،  ياسكانكأف  ،  أجػد أنػاع العشب

كاشتيخت ىحه الرشاعة بالفتخة الفخنجية  .(ٗ)السدركعة في القخػ السجاركة ألراضييع عشبتزسشيع ألشجار ال

العشب لجػ أىالي بيت لحع أىسية كعشاية خاصة  شجاراستسخت في الفتخة األيػبية، فكاف أل -أيزاً –لكشيا 

                                                             
 .ٖٕٔ-ٕٕٔ،  واأليػبيالقجس في العيجيغ الفاشسي اعبيج، كائل،  (  ٔ)
 .ٖٕٔ-ٕٕٔ، نفدو (  ٕ)
 ٘ٙٔ التخاث الذعبي الفمدصيشي في محافطة بيت لحع، (  ٖ)
 .٘ٙٔ، وصف األراضي السقجسةبػرشارد، (  ٗ)

Richard. J, le Royoume latin de Jerusalem,52. 
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 الدكاف ستيالؾذعائخ الجيشية، باإلضافة الامة الكذلظ إلق ؛قج اىتع بيحه الرشاعة السؤسدات الكشديةف ،(ٔ)

 (ٖ).(ٕ)صالح الجيغ األيػبي قج أبصل في عيجه ضساف الخسخ كالقياف اف السمظ العادؿ أخإاليػمي، كيقاؿ 

 اؿ بشيػػػػػػػػػاميغ التصيمػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػكسػػػػػػػػػا ق ،خىا الييػػػػػػػػػػدػػػػػػػػػػػػػػػػج احتكػػػػػػػػػػػػػػقػػبة لحخفػػػػػػػػػة الرػػػػػػػػػباغة فػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالشدػػػػػػػػػػػػػػأم 

(Benjamin of Tudela) ، ف، كيقػػػاؿػ عذػػػخ ييػديػػػًا جسػػيعيع صػػػباغ احيػػث ُكجػػػج فػػػي بيػػت لحػػػع اثشػػ :

   (ٗ)."فإنو يذتغل في ىحه الرشعة ،ف  الييػدؼ كلػ كاف كحيجًا في بمجإ "

تػافج  حيث زادت مغ ؛في إحالؿ الفائجة الدياحية لبيت لحع لعبت دكرًا ميساً كل ىحه الرشاعات 

 كلػجػد األماكغ السقجسة لمسديحييغ. ،سكانتيا الجيشيةكذلظ ل ؛مغ شتى بقاع األرض إليياالحجاج 

 

 

 

 

 

                                                             
 .ٙ٘ٔ ، وصف األراضي السقجسةبػرشارد، (   ٔ)

Ostrogorsky G. The Byzantine state, 347. 
 ، )مادة َقيغ(.لدان العخبالقياف: كالَقْيُغ ىػ العبج كجسعيا ِقياف. ابغ مشطػر،  ( ٕ)
الخوض السعصار في خبخ ؛ الحسيخؼ، ٗٛٔ/ٔ، الدمػك لسعخفة دول السمػك؛ السقخيدؼ، ٗٚ، العتبارابغ مشقح، أسامة، ا(  ٖ)

 .ٕٓٔ، األقصار
 ٗٓٔ-ٜٜ ،رحمة بشياميغ التصيميالتصيمي، بشياميغ، (  ٗ)



 

56 
 

 

 

 :( التجارةٖ

 سا حػليا مغ قخػ ل الخئيذ سخكدال يانأل ؛كثيقًا بالقجس ارتبصت التجارة في بيت لحع ارتباشاً   

كانت القجس كالحاجيات الزخكرية التي ال غشى عشيا، ك  ،كمػاد البشاء ،عمى السػاد الغحائية التجارة اقترختك 

كتججر اإلشارة  ،(ٔ) كبيت لحع مغ الخارج كترجرىا لسا حػليا مغ السجف كالقخػ التابعة ليا تدتػرد ىحه السػاد

 (ٕ) مددىخة كليا سػؽ كبازار.  ـ(ٕٕ٘ٔىػ/ٕٕٙ)إلى أف بيت لحع رغع ارتباشيا بالقجس كانت في عاـ 

تذكل شخقًا رئيدية  ؛ كػنيا ذات أىسية كانت ىشاؾ شخؽ ف فمدصيغ، في  أما بالشدبة لمصخؽ التجارية

يسكغ  ،شخؽ استثشائيةكاف ىشاؾ  نيا شخؽ فخعية، كأخيخًا أل ؛دائسة ال غشى عشيا، كأخخػ أقل أىسية

  (ٖ)استخجاميا في أحػاؿ نادرة كفق ما تقتزيو السرمحة. 

الصخيق  ،الصخؽ ، كمغ ىحه بيغ السجفالجاخمية التي تخبط  ككانت بيت لحع مغ الصخؽ الخئيدية 

  (٘)الخميل.، ك بيت لحع، ك القجسك  ،(ٗ)سشجلك  ،نابمذ يسخ ىحا الصخيق بكٍل مغ:ك  ،السػصل بيغ نابمذ كالخميل

 

                                                             
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ،  القجس في العيجيغ الفاشسي واأليػبياعبيج، كائل،  (  ٔ)
 .ٛٗ، تاريخ بيت لحع بيت جاال بيت ساحػربشػرة، تػما،  ( ٕ)
 .ٗ٘،فتح صّلح الجيغ األيػبي لبيت السقجس بيغ الدياسة والحخبالعشاتي، جاسخ،  ( ٖ)
؛ ٕٗ، اإلشارات إلى معخفة الدياراتـ هللا. يشطخ: اليخكؼ، أبػ بكخ، سشجل: بمجة عشج جب يػسف كىي اآلف بيغ نابمذ كرا ( ٗ)

 .ٕٗٙ/ٖ، معجع البمجانالحسػؼ، ياقػت، 
 .ٜٕ-ٕٗ، اإلشارات إلى معخفة الدياراتاليخكؼ، أبػ بكخ،  ( ٘)

Prawer.The Last Kingdom,362. 
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ثغخ  -غبيت جبخي -بالداحل فكاف يستج مغ عدقالف كبيت لحع شخيق آخخ يخبط مجيشة القجس كىشاؾ 

 .(ٖ)القجس  -(ٕ)عسػاس -مجيشة الخممة -(ٔ)يبشا -ةمجيشة قيداري -غدة -عدقالف

 كالحبػب ،بالبزائع ككانت ىحه األسػاؽ غشية ،كقج كججت في مجيشة القجس كقخاىا عجة أسػاؽ

ال تخمػ مغ سمع معيشة جمبت كاستػردت مغ الذخؽ  كسا أنياكالفػاكو السجمػبة مغ مختمف السشاشق الذامية، 

 .(ٗ)األقرى 

كربسا  كالقخػ السجاكرة ،حيث يأتييا مغ السدارع ،يكفيياا لجييا مأما بالشدبة لمفػاكو كالخزخاكات فكاف 

ذلظ يشصبق عمى بيت لحع عمى اعتبار أنيا تتبع إقميع بيت السقجس أكاًل، كتذتيخ بعجد مغ الدراعات كاف 

 .-كسا ذكخنا سابقاً  –كالسحاصيل، ثانيًا 

سالبذ السصخزة إلى كال ،كالرمباف السرشػعة مغ الخذب ،السدابح افككانت بيت لحع كالقجس ترجر  

، حيث السخازف ياتجارة بفشذصت الذات مكانة ديشية كبيخة،  كػنيا أف القجس إلى ، كتججر اإلشارة(٘)الخارج

كبعس  ،ككساليات ،كجسيع ما يمـد مغ حاجيات ،كمػاد البشاء ،كالسػاد الغحائية ،كاأللبدة ،تبيع األقسذة

                                                             
ُيبَشا: بميج قخب الخممة  فييا قبخ صحابي بعزيع يقػؿ ىػ قبخ أبي ىخيخة، كبعزيع يقػؿ قبخ عبج هللا بغ أبي سخح. يشطخ:  ( ٔ)

 .ٕٛٗ/٘،معجع البمجانالحسػؼ، ياقػت، 
 .ٗ٘ٔ/ٗ، معجع البمجانعسػاس:  قخية عخبية تقع جشػب شخؽ الخممة. يشطخ: الحسػؼ، ياقػت،  ( ٕ)
 .ٖٗ-ٕٖ،  اإلشارات إلى معخفة الدياراتاليخكؼ، أبػ بكخ،  ( ٖ)
 .ٛٗٔ، مجيشة القجس في العرخ الػسيطاإلماـ، رشاد،  ( ٗ)
 .ٕ٘ٔ القجس في العيجيغ الفاشسي واأليػبي ،اعبيج، كائل،  ( ٘)
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كالخميل، لحا فإف معطع  ،كراـ هللا ،كأريحا ،اآلالت، كتذتخؼ مغ القجس كل األقزية السحيصة بيا كبيت لحع

 (ٔ)تجارة لػاء القجس ُيّذغل قدسًا كبيخًا مغ سكانيا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .ٛ، تاريخ مجيشة القجسياغي، إسساعيل،  ( ٔ)
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 :صّلح الجيغ األيػبيالدمصان بيت لحع في فتخة حكع  

 :والفتح األيػبي (الرميبي) الفخنجي بيت لحع بيغ االحتّلل -

 ٗٔ) استصاع الرميبيػف الديصخة عمى سػاحل بالد الذاـ، كاتجيػا نحػ الخممة، كمشيا إلى القجس في

 س السديحييغ الػافجيغ مغ بيت لحع، كفي شخيقيع نحػىا التقػا ببع(ٔ)ـ( ٜٜٓٔحديخاف  ٙىػ/ٕٜٗرجب 

السقجس؛ لخػفيع مغ الفاشسييغ الحيغ كانػا غ( عمى اإلسخاع إلى بيت يالحيغ استحثػا الفخنجة )الرميبي

لبيت   )ٖ((Tancred)فأرسمت فخقة مغ الفخساف بقيادة تانكخد  ،)ٕ(يتػعجكف السديحييغ، كيتأىبػف لمثأر مشيع

لحع، فاستقبميع السديحيػف عمى اختالؼ محاىبيع استقبااًل حافاًل، ضانيغ أف ساعة الخالص قج حمت، كػنيع 

  (ٗ) الجيانة.يتذاركػف بشفذ 

بقية الجير الفخنجي )الرميبي( الحؼ كصل إلى أسػار  مغ بيت لحع لسالقاة  (Tancred) نكخداانصمق ت

، حيث (ٙ)استسخ حرارىع ليا نيفًا كأربعيغ يػماً  ،(٘)ـ( ٜٜٓٔحديخاف ٚٔىػ/ ٕٜٗرجب  ٘ٔالقجس في )

                                                             
 .ٜٓ،  أعسال الفخنجة وحجاج بيت السقجسؤلف مجيػؿ، .؛ مٖٕٛ/ ٓٔ، الكامل في التاريخابغ األثيخ،  ( ٔ)

(2) Ibid, 292 
: ىػ أحج األمخاء الشػرماف القادميغ مغ إيصاليا، يشتسي لعائمة عخيقة،  ككاف جشجيًا عمى درجة كبيخة  (Tancred)تانكخد  ( ٖ)

األوضاع الدياسية واالجتساعية والثقافية واالقترادية في عرخ  نابمذ مغ الكفاءة كالذجاعة. لمسديج يشطخ: البيذاكؼ، سعيج،
.؛ نعيخات، ٕٔ، في شسال فمدصيغ في فتخة الرخاع الفخنجي اإلسّلمي القّلع.؛ الرػافي، شالب، ٙٙ، الحخوب الرميبية

 .ٕٚ، بيدان ودورىا في الرخاع اإلسّلمي الفخنجي اقصاعيةأسامة، 
ٜٚٙ/ٕ، الرميبيةالحخكة عاشور،سعٌد،( 4)

 .ٖٛٔ/ٔ، الحخوب الرميبيةالرػرؼ، كليع، ( ٘)
 .ٗٔٔ،  أعسال الفخنجة وحجاج بيت السقجس، مجيػؿ،  ( ٙ)

Fucher of Chartres, A History, 119. 



 

60 
 

 

 اأحجث الفخنجة )الرميبيػف( بجاخميكقج  (ٔ)ـ(ٜٜٓٔتسػز  ٘ٔىػ/ ٕٜٗشعباف  ٖٕاستصاعػا اقتحاميا في )

، أما كليع  (ٕ) "حتى أف جشػدنا كانػا يخػضػف حتى سيقانيع في دماء السدمسيغمحبحة كحذية رىيبة " 

 لسدجج كحجىا عذخة آالؼ، باإلضافة قتل في داخل ساحة افحكخ أنو " William of Tyre)) الرػرؼ 

بعج ىحه ك . (ٖ)" كالصخقات لع يكػنػا أقل عجدًا مسغ ذكخناىع ،إلى أف القتمى الحيغ تشاثخت جثثيع في األزقة

 شيغ الرميبيغ لالستقخار، كالتسمظأماـ السدتػش في السجيشة السقجسة السحبحة تع فتح الباب عمى مرخاعيو

 (ٗ). كبدط سيصختيع عمييا

 فمدصيغ مغ بحخىا إلى نيخىا كقج أدػ االستيالء الفخنجي)الرميبي( عمى بيت السقجس؛ إلى تجدئة  

كتػج ، (٘) كالتي جعمت القجس عاصسة ليا، قجس الالتيشيةسال بيت قصاعات مديحية متفخقة خاضعة لسسمكةل

في كشيدة  كتع ذلظ )ٚ( ممكًا عمى ىحه السسمكةـ( ٓٓٔٔىػ/ ٖٜٗعاـ )  )ٙ((Baldwin Iاألكؿ) بػلجكيغ

التاج عمى  (ٛ)(Daimbert of Pisaالبيدؼ )  دايسبختفي مجيشة بيت لحع، حيث كضع البصخيخؾ  العحراء

                                                             
 .ٜٔ، الفتح القدي في الفتح القجسياألصفياني، عساد الجيغ،   ( ٔ)
 .ٜٚٔ، تاريخ مخترخ الجولابغ العبخؼ، (  ٕ)
 .ٕٚٔ/ٕ الحخوب الرميبية، ( ٖ)
 .ٜٕ،  االستيصان الفخنجي في بيت السقجس والسشاشق السحيصةبيذاكؼ، سعيج،  ( ٗ)
 .ٕ٘ٚ/ٕ، ، مفخج الكخوب في أخبار بشي أيػب؛ ابغ كاصلٖٚٙ/ ٕ، الخوضتيغ في أخبار الجولتيغأبػ شامة السقجسي،  ( ٘)

Shaefer, Karl, Jerusalem in the Ayyubid and Mumluk Eras, 122-127. 
حكع  -أيزاً –( : كاف رجاًل عسالقًا باستخجاـ الدالح، ككاف حاكسًا ناجحًا إلمارة الخىا، كتػلى Baldwin Iاألكؿ ) بمجكيغ ( ٙ)

 .Fulcher of Chartres, A History, 136-137ـ(. ٛٔٔٔمسمكة بيت السقجس، تػفي في الثاني مغ نيداف )
 .ٔٛ، البخيصاني بفمدصيغ والقجساليػس حامج، مػسى،  ( ٚ)
ىػ/ ٕٜٗعمى بيت السقجس عاـ ) : كاف رئيذ أساقفة بيدا، ثع اختيخ بصخيخكاً Daimbert of Pisa )دايسبخت البيدؼ )  ( ٛ)

ـ( كقج كاف يدعى ليحا السشرب مغ أجل جسع الساؿ أكثخ مغ اىتسامو بذؤكف الكشيدة. لمسديج يشطخ، البيذاكؼ، سعيج، ٜٜٓٔ
 .ٓٔٔ،  في مسمكة بيت السقجس الرميبية السستمكات الكشدية

Albert d’Aix, , Historia Hierosolymitana, 511-512 
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 أما بالشدبة لبيت،)ٔ(أكؿ ممػؾ مسمكة بيت السقجس الرميبية بحلظ ليكػف   (Baldwin Iاألكؿ) رأس بمجكيغ

عاـ  بيت السقجسالػاقعة ضسغ مسمكة  مغ اإلقصاعات الكشدية  ،فقج غجت مقاشعة ديشية لحع

كرفعت كشيدة السيج إلى مشدلة كاتجرائية   (،غيالرميبي) الفخنجة تعسيخىا مغ قبل أعيجك  ،(ٕ)ـ(ٓٔٔٔىػ/ٗٓ٘)

ثع تقمب  .(٘)،(ٗ)ديخًا عمى الصخاز القػشيا ليا كأضافػ  ،(ٖ)بعج أف كانت حتى ذلظ الػقت مجخد ديخ صغيخ 

صالح الجيغ الدمصاف إلى أف ضيخ  (الرميبيةالفخنجية ) ممػؾ عمى عخش مسمكة بيت السقجس تقمب عجة

    (ٙ)األيػبي كحخرىا مغ أيجييع. 

، (ٚ)في عيج عساد الجيغ زنكي  (يغيالرميب) الفخنجة لمسدمسيغ لسحاربة ىكلاألسحاكالت البجأت كقج  

كقج شكمت  ،بيت السقجسلتحخيخ  ومحاكالت زنكي عمى نيجو، فبجأ ابشو نػر الجيغ محسػدكسار مغ بعجه 

 (ٛ). قبل أف يحخرىا ـ(ٙٗٔٔىػ/ٔٗ٘عاـ ) األجل كافاهإال أف  غ(،ي)الرميبية تو خصخًا عمى الفخنجاغار 

                                                             
)1  ( Setton , A History Of The Crusades , 1/382. 

 .ٖٚ٘/ٔ، الحخوب الرميبية الرػرؼ، كليع،  ( ٕ)
 .ٖٙ٘/ٔ، نفدو ( ٖ)
الصخاز القػشي: ىػ شخاز ضيخ في فتخة العرػر الػسصى في أكركبا الغخبية، انبثق مغ الصخاز الخكماني الحؼ ىػ كليج  ( ٗ)

الصخاز الالتيشي كالصخاز البيدنصي، تسيد ىحا الصخاز باالرتفاع كالزػء، المحيغ أمكغ التػصل إلييسا مغ خالؿ خميط مغ 
الشػافح، كلع تعج الججراف ضخكرية لجعع الدقف حيث أمكغ استبجاليا بالشػافح الزخسة  اإلنذاءات الييكمية كالديادة السدتسخة في

 .ٖٜ٘، حزارة العخبذات الدجاح السمػف، ككثخ ىحا الصخاز بالكتجرائيات. يشطخ: لػبػف، غػستاؼ، 
 .ٜٚٙ/٘، السيدخةالسػسػعة العخبية .؛ مجسػعة مغ العمساء كالباحثيغ، ٖٕٕ، ذيل تاريخ دمذق ابغ القالندي، ( ٘)

Conder .C, The Latin kingdom of Jerusalem 1099- 1291, 253. 
 .ٜٓ-ٜٛ/ٕ، ، الخوضتيغ في أخبار الجولتيغأبػ شامة السقجسي ( ٙ)
الكػاكب ؛ ابغ قاضي شيبة، بجر الجيغ، ٕٙٓ، تاريخ مخترخ الجول؛ ابغ العبخؼ، ٜٛ/ٔٔ، الكامل في التاريخابغ األثيخ،  ( ٚ)

 .ٜٚ، ي الديخة الشػريةالكػاكب الجرية ف
 .ٖٖٔ/ ٛ، الكامل في التاريخابغ األثيخ، (  ٛ)
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، الحؼ كاف يخػ أف مغ كاجبو إعادة بشاء الػحجة صالح الجيغ األيػبي الدمصاف  ىلإفانتقمت السيسة  

تاركًا مرخ بيج أخيو  ،نتيجة لتفككيا بعج كفاة نػر الجيغ زنكي، فتػجو إلى بالد الذاـ لتػحيجىا ؛اإلسالمية

كالجديخة الفخاتية، كسعى بعجىا لزخب السعاقل  ،كبالد الذاـ ،بيغ مرخ كتسكغ مغ إقامة الػحجة  ،(ٔ)العادؿ

يغ(، فكاف لدامًا عميو أف يبيشو كبيغ الفخنجة )الرميب (ٕ)الرميبية، إال أنو لع يخد أف يشتيظ اليجنة السعقػدة

ريشالج ط كيعخؼ حيث قاـ أميخ الكخؾ أرنا ،السشاسبة، لكشو لع يشتطخ شػيالً يبقى مشتطخًا لحيغ تييئة الطخكؼ 

 ،ـ( بشقس اليجنة السبخمة بيغ الصخفيغٚٛٔٔىػ/ٖٛ٘عاـ  ) )ٖ((onRenaud de Châti ػف)شاتيدؼ 

 . (ٗ)كسمب أمػاليا، كأسخ رجاؿ  ،كأغار عمى قافمة تجارية قادمة مغ مرخ

                                                             
.؛ سبط ابغ الجػزؼ، ٓ٘، الشػادر الدمصانية والسحاسغ اليػسفية.؛ ابغ شجاد، ٙٔٗ/ٔٔ، الكامل في التاريخابغ األثيخ،  ( ٔ)

، البجاية والشياية، ابغ كثيخ، ٕٔ-ٓٔ/ٖ، زبجة الحمب في تاريخ حمب.؛ ابغ العجيع، ٕٖٗ/ٛ، مخآة الدمان في تاريخ األعيان
 .ٔٙ/ٔ، الدمػك لسعخفة دول السمػك.؛ السقخيدؼ، ٖٛٓ/ٕٔ

Michoud. J, Histoire des croisades, 2/ 80. 
ـ( كمغ شخكشيا ٓٛٔٔىػ/٘ٚ٘مشح ) (IV Baldwinكانت اليجنة معقػدة بيغ صالح الجيغ األيػبي كالسمظ بمجكيغ الخابع ) (ٕ )

، الكامل في التاريخحخية التجارة لمسدمسيغ كالسديحييغ كحخية اجتياز أؼ مغ الصخفيغ بالد الصخؼ اآلخخ. ابغ األثيخ، 
 .٘ٚ/ٕ، الخوضتيغ في أخبار الجولتيغ.؛ أبػ شامة السقجسي، ٖٛٗ/ٔٔ
التي كاف ليا دكر بارز في الحسالت الرميبية، كىػ صاحب الكخؾ،  ريشالج شاتمػف )أرناؤط(: يشتسي لعائمة شاتػف الفخندية  ( ٖ)

الكخؾ، اشتيخ بغجره كخيانتو، كقاـ بغدك األماكغ السقجسة في الحجاز، غيخ أف حسمتو باءت بالفذل كتع القزاء عمى قػاتو 
 .ٛٓٚ-ٙٓٚ/ٕبية، ، تاريخ الحخوب الرمي.؛ رنديسافٚٛ/ٔالدمػك لسعخفة دول السمػك، بأكسميا. لمسديج يشطخ: السقخيدؼ، 

 .؛ ابغ العجيع،٘ٚ-ٗٚ، الشػادر الدمصانية والسحاسغ اليػسفية.؛ ابغ شجاد، ٖٛٗ/ٔٔ، الكامل في التاريخابغ األثيخ،  ( ٗ)
السخترخ في .؛ أبػ الفجاء، ٜٖٗ/ٛ، مخآة الدمان في تاريخ األعيان.؛ سبط ابغ الجػزؼ، ٜٙ/ٖ،  زبجة الحمب في تاريخ حمب

.؛ العميسي، مجيخ ٖ٘ٓ/٘، تاريخ ابغ خمجون .؛ ابغ خمجكف، ٖٖٚ/ٕٔ، البجاية والشياية.؛ ابغ كثيخ، ٔٚ/ٖ، أخبار البذخ
 .ٖٖٔ/ٔ، الجميل بتاريخ القجس والخميل األنذالجيغ، 
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لمقياـ بعسل عدكخؼ، كأعمغ الجياد، كأكسل استعجاداتو كخخج مغ بجأ صالح الجيغ األيػبي يدتعج 

، كشبخيا، ثع سار بقػاتو (ٔ)ـ(، فياجع الكخؾ، كالذػبظ، كصفػريةٚٛٔٔىػ/ آذار ٖٛ٘دمذق في )محـخ 

ربيع الثاني  ٕ٘بتاريخ ) ،بيغ السدمسيغ كالقػات الفخنجية )الرميبية( "معخكة حصيغ، كىشا حجثت "(ٕ)لحصيغ

 (ٖ)ف( شخ ىديسة. ػ كُىـد الفخنجة )الرميبي ،ـ(ٚٛٔٔسػز ت ٗىػ/ ٖٛ٘

 ٘ٔ)في  حتى كصل ،ميل كبيت لحع إلى القجسمغ الخ األيػبي بجيذو صالح الجيغ تحخؾ

القجس دكف أف يسديا بدػء أك أذػ، كاختار  األيػبي أف يتدمع أراد  صالح الجيغ، كلقج أيمػؿ( ٕٓ/رجب

إلى خػفو مغ أف ييجـ أبشيتيا مغ قػة جيذو، إال  ؛باإلضافة ،حتى ال يشتيظ حخمة مقجساتيا ؛ً دخػليا صمحا

 اً حرار  أقاـ عميياف ،(ٗ)شخؽ السقاكمة كالحخبى لإفسا كاف مشو إال أف لجأ  ،رفزػا يغ(ية )الرميبأف الفخنج

كعقج  ،استدمست القجسحتى سبػع كاحج ألع يسِس ك ، ـ(ٚٛٔٔىػ/ ٖٛ٘في العذخيغ مغ نفذ الذيخ سشة )

كأف يجفع كل مغ بالسجيشة مغ الخجاؿ عذخة  ،أف تدمع مجيشة القجس إلى الدمصاف ، كاتفق عمى(٘)الرمح

. مغ دفعيا خخج مغ (ٙ)، كعمى كل شفل مغ الجشديغ ديشاريغكل امخأة فييا خسدة دنانيخ كعمى  ،دنانيخ

                                                             
.؛ العميسي، مجيخ الجيغ، ٖ٘ٓ/٘، تاريخ ابغ خمجون .؛ ابغ خمجكف، ٕٜ/ٖ،  زبجة الحمب في تاريخ حمبابغ العجيع،  ( ٔ)

 .ٜٖٔ/ٔ، القجس والخميل ذ الجميل بتاريخاألن
 .ٖٕٚ/ ٕ معجع البمجان،حصيغ: قخية بيغ أرسػؼ كقيدارية. يشطخ: الحسػؼ، ياقػت،  ( ٕ)
.؛ ابغ شجاد، ٖٖ٘/ٔٔ، الكامل في التاريخ.؛ ابغ األثيخ، ٓٛ، الفتح القدي بالفتح القجسياألصفياني، عساد الجيغ،  ( ٖ)

 .ٜٚ-ٛٚ، اليػسفيةالشػادر الدمصانية والسحاسغ 
Ostrogorsky, A History of the Crusades 361; Stevenson. W, the crusaders in the East,264. 

 .٘ٚ،  صّلح الجيغ األيػبي القائج ؛ أبػ الحجاج، يػسف،ٔ٘-ٓ٘، صّلح الجيغ األيػبيعمػاف، عبج هللا،  ( ٗ)
القائج ؛ أبػ الحجاج، يػسف، ٔ٘-ٓ٘، صّلح الجيغ األيػبيعمػاف، عبج هللا، ؛ ٖٗٗ/ٕٔ، البجاية والشيايةابغ كثيخ،  ( ٘)

 .٘ٚ صّلح الجيغ األيػبي
؛ ابغ ٜٖٚ/ٛ، مخآة الدمان في تاريخ األعيان؛ ابغ الجػزؼ، ٕٛ، اليػسفية الشػادر الدمصانية والسحاسغابغ شجاد،  ( ٙ)

 .ٖٛٓ، سياسة صّلح الجيغنػرؼ، ؛ دريج ٚٛٔ/ٕ، وفيات األعيان وأنباء أبشاء الدمان خمكاف، 
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الذخط أف يخخجػا بجسيع  ككاف ،(ٔ)ًا صار رقيقاً كمغ لع يجفع في غزػف أربعيغ يػم ،السجيشة إلى حيث يخيج

بخفقة حخس  غ(ي)الرميبي ةالفخنج األيػبي خ صالح الجيغسيّ كقج  .(ٕ) ئذمستمكاتيع، فأخحكا معيع كشػز الكشا

رجب سشة  ٕٚالجسعة ) ، ككاف دخػؿ الدمصاف لمقجس في يػـ(ٖ)مجيشة صػر إلى إسالمي حتى أكصميع

 .(ٗ)ـ(ٚٛٔٔكؿ األتذخيغ  ٕىػ/ ٖٛ٘

 بيت لحع في معاىجة صمح الخممة:

 األسجتست معاىجة صمح الخممة بيغ كل مغ الدمصاف صالح الجيغ األيػبي كالسمظ ريتذارد قمب   

(Richard the Lionheart) كثالثة  ،مجتيا ثالث سشػاتكبمغت ، ، ككانت بيت لحع جدءًا مغ ىحه السعاىجة

كفق  سعاىجة. كقج ُعقجت ىحه ال(٘)ـ( ٕٜٔٔأيمػؿ ٖىػ/ ٛٛ٘شعباف ٕٕاعتبارًا مغ ) ،كثالثة أياـ ،أشيخ

عانى صالح الجيغ األيػبي مغ أزمات داخمية، باإلضافة؛ إلى أف  الحسمة ، حيث (ٙ)أسباب كضخكؼ معيشة

                                                             
الكامل في ؛ ابغ األثيخ، ٖٔٔ، سشا البخق الذامي؛  البشجارؼ، ٕٚٔ، الفتح القدي في الفتح القجسياألصفياني، (  ٔ)

الخوضتيغ في أخبار ؛ أبػ شامة السقجسي، ٚٙ-ٙٙ، الشػادر الدمصانية والسحاسغ اليػسفية؛ ابغ شجاد، ٜٜٗ/ٔٔ، التاريخ
تتسة السخترخ في أخبار ؛ ابغ الػردؼ، ٕٗٔ/ ٕ، مفخج الكخوب في أخبار بشي أيػب؛ ابغ كاصل، ٜ٘-ٕٜ/ ٕ، الجولتيغ

 .ٚٗٔ/ٕ، البذخ
مفخج الكخوب في أخبار ؛ ابغ كاصل، ٕٜ/ٕ، الشػرية والرّلحية الخوضتيغ في أخبار الجولتيغكتاب أبػ شامة السقجسي،  ( ٕ)

 .ٕٕٙ، بشي أيػب
Michoud. J, Histoire des croisades, 80. 

 . ٜٖٓ، سياسة صّلح الجيغ؛ دريج نػرؼ، ٕٙٔ/ٕ، مفخج الكخوب في أخبار بشي أيػبابغ كاصل،  ( ٖ)
 .ٙٙ، الشػادر الدمصانية والسحاسغ اليػسفية؛ ابغ شجاد، ٕٛٔ، الفتح القدي في الفتح القجسياألصفياني،  ( ٗ)
اقصاعية حيفا ودورىا في الرخاع .؛ أبػ عػف، عبج الخحسغ، ٖٓٗ/ٕ، بشي أيػبمفخج الكخوب في أخبار ابغ كاصل، (  ٘)

 .ٕٚٔ، اإلسّلمي الفخنجي
رفس صالح الجيغ األيػبي عقج ىجنة مع الفخنجة )الرميبييغ( إال أف مدتذاركه أجسعػا عمى ضخكرة القبػؿ بيحه اليجنة،   ( ٙ)

بحجة خخاب البالد، كتعب األجشاد كالخعية، كقمة األقػات، كألف الفخنجة )الرميبييغ( إذا لع تحجث ىجنة أصخكا عمى البقاء 
 =سكانيا كعسارىا، كتدتخيح األجشاد زتقػػ كتدتعج لمحخب، ككاف رأييع أف الفخنجة ال يفػف  كالقتاؿ، أما إف حجثت فديعػد لمبالد
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 . كبحلظ (ٔ)الرميبية الثالثة كانت عمى األبػاب، أما الجير الفخنجي )الرميبي( فكانت خالفاتو كبيخة كمعقجة

 ضخكؼ كال الصخفيغ بقبػؿ ىحه السعاىجة.حتست 

 ي:أتنرت ىحه السعاىجة عمى ما يكقج 

، أكليا (ٕ)كثالثة أسابيع ،كثالثة أشيخ ،عامة في البخ كالبحخ، كمجتيا ثالث سشػات سعاىجةتكػف ال أواًل:

 (ٖ)ـ(. ٕٜٔٔأيمػؿ  ٕٕىػ / ٛٛ٘شعباف  ٕٔبتاريخ )

يبقى الداحل ليع مغ صػر إلى كالجاركـ )ديخ البمح(، بالسقابل  ،كغدة ،أف يتخمى الفخنجة عغ عدقالف ثانيًا:

 (ٗ)كأرسػؼ.  ،كحيفا ،بسا فييا قيدارية، يافا

دكف أف  ،كبيت لحع ،الشاصخةك  ،إعصاء الشرارػ الحخية التامة في زيارة األماكغ السقجسة في القجس ثالثًا:

ف الخالؼ لع يكغ حػؿ أأؼ  ،ليع ذلظ ػف أف السدمسيغ باألصل يكفم لتشبيوككجب ادكا ضخائب لمسدمسيغ، يؤ 

                                                                                                                                                                                                    

الفتح القدي حتى يتفخؽ الفخنج كيشحمػا. يشطخ: األصفياني، عساد الجيغ، بعيػدىع، كلحلظ نرحػا صالح الجيغ بقبػؿ اليجنة =
 .٘ٓٙ-ٗٓٙ في الفتح القجسي،

 .ٜٓٔ، األيػبي صّلح الجيغأبػ الحجاج، يػسف،  ( ٔ)
لسجة ثالث سشػات  أف الدمصاف صالح الجيغ األيػبي كريتذارد قمب األسج اتفقا عمى أف تكػف اليجنة األصفيانيذكخ   ( ٕ)

 .ٛٓٙ-٘ٓٙ، الفتح القدي في الفتح القجسيشطخ: يكثسانية أشيخ. 
Stevenson, The Crusades in the East, 286. 

 .ٖٓٗ/ٕ، مفخح الكخوب في أخبار بشي أيػب؛ ابغ كاصل، ٛٓٙ-٘ٓٙ، الفتح القجسيالفتح القدي في األصفياني،  ( ٖ)
Setton .K.M, A history of the crusades ,2/108. 

، ؛ أبػ شامة السقجسيٖٕٓ، الشػادر الدمصانية والسحاسغ اليػسفية؛ ابغ شجاد، ٕٛٔ/ٓٔ، الكامل في التاريخابغ األثيخ،  ( ٗ)
عقج ؛  العيشي، ٖٖٚ/ٕٔ، البجاية والشياية؛ ابغ كثيخ، ٖٕٓ/ ٕ، الشػرية والرّلحية الجولتيغالخوضتيغ في أخبار كتاب 

معاىجات ؛ غػانسة، يػسف، ٖٕ٘؛ٚٚٔ، شفاء القمػب في مشاقب بشي أيػب؛ الحشبمي، ٕ٘ٗ/ٕ، الجسان في تاريخ أىل الدمان
 .ٕ٘ٙ/ٕ، الرميبية ، الحخوب؛ مجيػؿٔٗ، الرمح والدّلم بيغ السدمسيغ والفخنج 
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إنسا الخالؼ حػؿ الديادة عمى ىحه األماكغ كالتي كانت  ،لمشرارػ بالػصػؿ إلى األماكغ السقجسةالدساح 

 (ٔ)مغ صالحية السدمسيغ. 

 (ٕ). (الرميبييغالفخنجة ) كالخممة مشاصفة بيغ السدمسيغ ك ،تكػف المج رابعًا:

 (ٗ)الرمح مغ الجانب اإلسالمي، كأنصاكية كشخابمذ مغ الجانب الفخنجي. في  (ٖ): يجخل اإلسساعيميةخامداً 

مع بقاء كشيدة  ،بديارتيا ةكالشاصخة بأيجؼ السدمسيغ، كيدسح لحجاج الفخنج ،كبيت لحع ،تبقى القجس سادسًا:

المج ك ثع الخممة  ،آمغ لمحجاج السديحييغ مغ أرسػؼ إلى يافا مسخٌ  ىشاؾ القيامة في حػزة السدمسيغ، كيكػف 

 بفمدصيغ السقيسيغ )الرميبييغ( كشبقًا ليحه االتفاقية فقج ُسسح لمفخنجة ،كبالتالي .بيت السقجس إلى كمشيا

 (٘)كبيت لحع بأماف كدكف تعخض ليع.  ،كبيت السقجس ،حخية التشقل إلى الشاصخةب

                                                             
 الجولتيغ الخوضتيغ في أخبار كتاب؛ أبػ شامة السقجسي، ٛٓٙ-٘ٓٙ، الفتح القدي في الفتح القجسياألصفياني،   ( ٔ)

، الدمػك لسعخفة دول .؛  السقخيدؼ ٖٓٗ/ٕ، مفخج الكخوب في أخبار بشي أيػب؛ ابغ كاصل، ٖٕٓ/ ٕ، الشػرية والرّلحية
 .ٚٚٔ، مشاقب بشي أيػب شفاء القمػب في.؛ الحشبمي، ٓٔٔ/ٔ، السمػك

Ernnoul, Le Chronique d’Ernoul et de Bernard Le Tresirier ,292 ; Stevenson, The Crusades 
in the East, 286 ; Mayer, The Crusades, 146. 

 .ٗٓٗ-ٕٓٗ/ٕ،  مفخج الكخوب في أخبار بشي أيػبابغ كاصل،   ( ٕ)
، حيث تقػؿ اإلسساعيمية بإمامة ة إثخ خالؼ حػؿ اإلماـيباششية، انفرمت عغ الذيعة اإلماماإلسساعيمية: ىي شائفة  ( ٖ)

 .ٓٚٔ/ٔ، السسل والشحل.؛ الذيخستاني، ٖٙ-ٕٙ، الفخق بيغ الفخق . يشطخ: البغجادؼ، إسساعيل ابغ جعفخ
الشػادر ؛ ابغ شجاد، ٕٛٔ/ٓٔ، التاريخالكامل في ؛ ابغ األثيخ، ٛٓٙ-٘ٓٙ، الفتح القدي في الفتح القجسياألصفياني،  ( ٗ)

الشػرية  كتاب الخوضتيغ في أخبار الجولتيغ؛ أبػ شامة السقجسي، ٖٕ٘-ٖٕٓ، الدمصانية في السحاسغ اليػسفية
، البجاية والشياية؛ ابغ كثيخ، ٗٓٗ-ٕٓٗ/ٕ، مفخج الكخوب في أخبار بشي أيػب.؛ ابغ كاصل، ٖٕٓ/ٕ،والرّلحية
ٕٔ/ٖٖٚ. 
 .ٖٕ٘-ٖٕٓشػادر الدمصانية والسحاسغ اليػسفية، الابغ شجاد،  ( ٘)
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، كقج أمخ صالح الجيغ األيػبي أف يحاع (ٔ)تتع ىحه االتفاقية بعج مػافقة كل مغ ممػؾ كأمخاء الصخفيغ  سابعًا:

ف( في البالد بحخية ػ ف كالفخنجة )الرميبيػ ليتشقل السدمس ؛كفي األسػاؽ ،خبخ اليجنة في معدكخات الجشػد

 (ٕ)كسالـ.

ي الفتخة األيػبية، حيث قمرت ىحه حجكد الدياسية لفمدصيغ فالأعصت اتفاقية الخممة كىكحا فقج 

كاقترخت عمى  ،إلى حج كبيخ )الرميبيػف( ةاالتفاقية حجكد مسمكة القجس الالتيشية التي يديصخ عمييا الفخنج

 ،شبخياك   ،شق الجميلامش ا، أما فمدصيغ األيػبية فذسمتالذخيط الداحمي السستج مغ مخفأ صػر إلى مجيشة ياف

كالخميل، ىحا إضافة إلى السشاشق الداحمية السستجة مغ  ، كبيت لحعكجباؿ القجس ،نابمذك  ،ابغ عامخكمخج 

  .كصحخاء الشقب ،كبيت جبخيغ ،كالمج ،كالجاركـ )ديخ البمح( كالخممة ، كغدة ،ى العخير، كتذسل عدقالفإليافا 

 التدامح األيػبي مع الفخنجة والسديحييغ: -

كحخر بيت السقجس مغ  ـ(،ٚٛٔٔىػ/ ٖٛ٘) حصيغمعخكة في عشجما انترخ صالح الجيغ األيػبي 

 خالصيعالرعجاء ل تشفذ مديحيػىاك  ضسغ السشاشق السحخرة،  بيت لحع كانت قبزة الفخنجة )الرميبييغ(،

 كحافع باعتبارىا مكانًا مقجسًا، صالح الجيغ األيػبي كشيدة السيج؛ احتـخ(، كسا الرميبييغ) الفخنجة مغ ضمع

 ،بعػدة الحكع اإلسالمي إلى األرض السقجسةبالتخحيب  الكشيدة األرثػذكدية اليػنانية  أجبخت كبحلظ ،(ٖ)عمييا

إسحق أنجميػس  االمبخاشػر البيدنصي كاحتخاـ لألدياف األخخػ، كقج قاـ ،ُعخؼ عشيع مغ تدامح كذلظ لسا

                                                             
 الجولتيغ الخوضتيغ في أخبار كتاب؛ أبػ شامة السقجسي، ٖٔ-ٖٛٚ،  الشػادر الدمصانية والسحاسغ اليػسفيةابغ شجاد، (  ٔ)

 .ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٕ، رانديسان، تاريخ الحخوب الرميبية؛ ٜٚ-٘ٚ/ٕ، الشػرية والرّلحية
Conder .C,The Latin kingdom of Jerusalem 1099- 1291, 253 

 .ٕٕٚ/ٕ،  الشػرية والرّلحية الجولتيغ الخوضتيغ في أخبار كتابأبػ شامة السقجسي،  ( ٕ)
 .ٖٗٔ-ٖٖٔ، الشػادر الدمصانية والسحاسغ اليػسفية ، ابغ شجاد ( ٖ)
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(Issac Angelus) باستيالئو  األيػبي صالح الجيغلمدمصاف حيث بعث تيشئة  ،بإقامة تحالف مع السدمسيغ

، كعػدة رجاؿ الجيغ األرثػذكذ السبعجيغ إلى )الرميبييغ( ةكشمب تججيج التحالف ضج الفخنج ،عمى القجس

 (ٔ)األماكغ السقجسة. 

حقػقًا في كشيدة القيامة بالقجس، كمكانًا لمرالة في  ،كاألحباش ،صالح الجيغ األقباط سسحكسا   

 (ٕ). الذسالي، كأنذأ ليع غخفًا في الكشيدةكشيدة السيالد في بيت لحع قخب باب السغارة 

كاف التدامح اإلسالمي األيػبي مع الفخنجة كالسديحييغ سسة مغ سسات ىحه الفتخة مغ التاريخ    

السيج في القيامة في القجس، ك  شيدتيشرارػ بديارة كتع الدساح لم اإلسالمي، كمغ أشكاؿ ىحا التدامح أنو

أف يكػف  ،-سابقاً  كسا ذكخنا- ،يافيـ(، كمسا جاء ٕٜٔٔىػ/ٛٛ٘بيت لحع، كذلظ بعج عقج صمح الخممة )

كالحجاج الشرارػ حخية الحج إلى بيت السقجس دكف دفع أؼ ضخيبة، كقج أعمغ صالح الجيغ  ،ةلمفخنج

فسغ شاء مغ بالدىع أف يجخل في بالدنا فميفعل، كمغ شاء مغ بالدنا أف يجخل  ،الرمح قج تعأف "" األيػبي 

أف الحجاج  ـ(ٕٙٙٔىػ/٘ٙٙ) ت السقجسي  . كفي ىحا السجاؿ فقج ذكخ أبػ شامة(ٖ)"فميفعل ىعفي بالد

التجارة  بذكل كالخميل، فشذصت ،كما حػليا مغ مشاشق مقجسة كبيت لحع  ،الشرارػ أقبمػا عمى بيت السقجس

 حفطػنيع حتىي بل كأرسل معيع الخفخاء ،الباب كاسعًا لمحجاج األيػبي كاسع، كفتح الدمصاف صالح الجيغ

بيت السيج ب ككشيدة ،بتعييغ اثشيغ مغ رجاؿ الجيغ الكاثػليظ في كل مغ : كشيدة القيامة -أيزاً –يافا، كسسح 

                                                             
مفخج ؛ ابغ كاصل، ٜٛ/ ٕ، أخبار الجولتيغ، الخوضتيغ في ؛ أبػ شامة السقجسيٖٖٓ، سشا البخق الذاميالبشجارؼ،  ( ٔ)

، تاريخ بيت لحع بيت جاال بيت ساحػر؛ تػما، بشػرة، ٕٔٛ-ٕٓٛ، اضسحّلل؛ بمجكيغ، ٖٕٓ/ٕ، الكخوب في أخبار بشي أيػب
 .ٙ٘/ٕ،الحخوب الرميبية تاريخساف، ي، رندٛٗ
 .ٛٗ،  تاريخ بيت لحع بيت جاال بيت ساحػرتػما، بشػرة،  ( ٕ)
 .ٓٔٔ الدمػك لسعخفة دول السمػك، السقخيدؼ، ( ٖ)
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كالدخياف  (ٔ)تمظ الكشائذ مغ رجاؿ الجيغ األرثػذكذ إلى جانب ما كاف في ،الشاصخةب البذارة ككشيدة ،لحع

 (ٕ)كاليعاقبة. 

بعج أف انترخ نرخه الحاسع عمى  كذلظ ،أضيخ صالح الجيغ األيػبي أخالؽ اإلسالـ كتدامحو 

 ،كأمػاؿ الكشائذ ،، حيث أكـخ رجاؿ الجيغ السديحي، كأعصى بصخيخؾ القجس كل أمػالو(يغيالرميبالفخنجة )

 (ٖ)بالبقاء ضسغ رعايا الجكلة.  ،كالسشاشق السجاكرة ليا ،بل كسسح لمشرارػ بالقجس كذخائخىا

ف جسيع السؤسدات السديحية إضمسًا مػرس عمى السديحييغ، حيث  إال أف بعس السخاجع تخػ أف

 صالح الجيغ األيػبي لمقجس، فسشعت الجاليات الالتيشية الدمصاف أصبحت ممكًا لمجكلة بعج دخػؿ ،كالكشائذ

خخػ أالكاثػليكية، ككحلظ اليػنانية البيدنصية مغ أداء السخاسع الجيشية، بيشسا سسح لجاليات مديحية شخقية 

كيبجك أف سياسة التدامح  (ٗ)ديحية. سكذلظ حدب ما كرد في السخاجع ال ،بعج دفع جدية كبيخة ،القياـ بحلظ

قج  األيػبي تشفي كبذكل قاشع أف صالح الجيغعج تحخيخه لبيت السقجس لتي قاـ بيا صالح الجيغ األيػبي با

 قاـ بأؼ عسل يشافي تعاليع الذخيعة اإلسالمية التي تحتـخ الجيانات الدساكية.

 

                                                             
السحىب األرثػذكدي: ىػ أحج السحاىب الخئيدية الثالثة في الشرخانية، كقج انفرل ىحا السحىب عغ الكشيدة الكاثػليكية  ( ٔ)

. عغ الكاثػليظ في بعس األمػر السقجسة -أيزاً –ـ(، كال يعتخؼ أتباع ىحا السحىب  ببابا ركما، كيختمفػف ٗ٘ٓٔىػ/٘ٗٗسشة )
 .ٖٛ٘/ٕ السػسػعة السيدخة،الجيشي، مانع، 

معاىجات الرمح .؛ غػانسة، يػسف، ٖٜٕ،  الشػرية والرّلحية الجولتيغ الخوضتيغ في أخبار كتابأبػ شامة السقجسي،   ( ٕ)
 .ٖٗ، والدّلم بيغ السدمسيغ والفخنج 

Ostrongrsky. K , A History of the Crusades, 360. 
 .ٔ٘، تاريخ مرخ اإلسّلمية، العرخان األيػبي والسسمػكيالذياؿ، جساؿ الجيغ،  ( ٖ)
 .٘ٗ-ٗٗ، بيت لحع ( ٗ)
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 بيت لحع في عيج السمظ الكامل األيػبي:

 :م(ٜٕٕٔىـ/ٕٙٙ)يافا  صمح -

القجس الذخيف إلى آؿ أمخىع ىحا إلى تدميع كفخقًا، ك  ،اركا أحداباً اختمف ممػؾ بشي أيػب كتفخقػا، فر

   (ٕ)(Friedrich II von Staufen)فخيجريظ الثانيبيغ السمظ الكامل ك  الرمح ، فػقع(ٔ)غ(ي)الرميبي ةالفخنج

 ي:أتتقخر فيو ما ي (ٗ)،  كمجتو عذخ سشػات(ٖ)ـ( ٜٕٕٔشباط  ٛٔىػ/ ٕٙٙربيع األكؿ  ٕٕ)  بتاريخ

كىي  ،ةكالقخػ السستجة عمى شػؿ الصخيق بيغ القجس كعكا بيج الفخنج ،كالمج ،كبيت لحع ،تكػف الشاصخة أواًل:

دجج دمسيغ مغ بيت السقجس مشصقة السكيطل لمس ،لفخنجةى الإأما السشاشق اإلسالمية فتعػد ، (٘)عذخ ضياع

 (ٙ)كالسدجج األقرى.  ،ػؼ قبة الرخخةأؼ التي تح األقرى

بقى بيت يكبالتالي حخية العبادة، عمى أف  ،كالسدجج األقرى ،لقجساى لإلمسدمسيغ حخية الحىاب  ثانيًا:

يكػف الحـخ الذخيف )بسا يحػؼ مغ السدجج ، ك كال يججد سػػػػرىا ،عميو مغ خخاب ػالسقجس عمى ما ى

                                                             
 .ٖٖٔ/ٖٔ البجاية والشياية،.؛ ابغ كثيخ، ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٜٕ، نياية األرب في فشػن األدبالشػيخؼ،  ( ٔ)
ـ(. ٕٓ٘ٔ-ٕٕٓٔىػ/ ٖٙٙ-ٙٔٙ(: امبخاشػر الخكمانية السقجسة خالؿ )Friedrich II von Staufen)فخيجرؾ الثاني  ( ٕ)

 .ٜٛٔ/ٖ، تاريخ الحخوب الرميبية،  رنديسافيشطخ: 
 .ٖٔٔ/ٕ جػلة في تاريخ األرض السقجسة مغ أقجم العرػر حتى اليػم،جقساف، حشا، (   ٖ)
 ٕٗٓ/ٗ  عقج الجسان،العيشي، (   ٗ)
 .ٕٓٔ،في العرخ اإلسّلميالعّلقات الخارجية القاسسي، خالج،  ( ٘)
؛ أبػ الفجاء، ٖٛٚ/ٜ، ،الكامل في التاريخ.؛ ابغ األثيخ، ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٗ، مفخج الكخوب في أخبار بشي أيػبابغ كاصل، (   ٙ)

الدمػك لسعخفة دول ؛ السقخيدؼ، ٕٔٗ/ٖ، صبح األعذى في صشاعة اإلنذا؛ القمقذشجؼ، ٓٗ/ٙ، السخترخ في أخبار البذخ
 .ٖٔٔ،شفاء القمػب في مشاقب بشي أيػب بمي، . الحشٖٕٓ/ٔ، السمػك
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  إال لمديارة فقط ةكال يجخميا الفخنج ،كشعارىع يكػف كاضحًا فييا ،كقبة الرخخة( بأيجؼ السدمسيغ ،األقرى

 (ٔ) .عمييا ةال حكع لمفخنج مسيغ،ػػػػػػػائخ قخػ القجس لمسدػػػػكػف ستكأف 

أف يكػف أجل السعاىجة عذخ سشػات بالتقػيع السيالدؼ، أؼ عذخ سشػات كخسدة أشيخ بالتاريخ  ثالثًا:

 ٕ))اليجخؼ. 

 ، ثعـ(ٖٕٚٔىػ/ٖ٘ٙ) كتقخرت اليجنة كاستسخت األكضاع الدمسية قائسة حتى بعج كفاة السمظ الكامل

 (ٖ).مغ بعجه ـ(ٖٕٚٔىػ/ٖ٘ٙعاـ) كلجه السمظ العادؿتػلى 

 نقر السمظ الكامل عمى باب كشيدة السيج : -

تزصخ لالنحشاء لمجخػؿ مغ  كىػ باب صغيخ -باب كشيدة السيج  ىتخؾ السمظ الكامل أثخًا لو عم 

كيجؿ ىحا الشقر عمى مجػ التدامح الجيشي الحؼ تحمى بو السمظ  (ٗ).  -كقج أشمق عيو باب التػاضع ،خاللو

عمى  (الرميبييغ) الفخنجة في الػقت الحؼ كاف السمظ الكامل يػاجو جيػشالكامل، حيث أنجد ىحا الشقر 

حاكر  القجيذ فخنديذ  . كمغ مطاىخ التدامح األخخػ التي أضيخىا السمظ الكامل عشجما(٘) أرض مرخ

                                                             
؛ العميسي، ٔٗٔ/ٖ، السخترخ في أخبار البذخ؛ أبػ الفجاء، ٕٔٗ/ٗ، مفخج الكخوب في أخبار بشي أيػبابغ كاصل،  ( ٔ)

، األخبار الدشية في الحخوب الرميبية؛ الحخيخؼ، عمي سيج، ٙٓٗ/ٔ، األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميلمجيخ الجيغ، 
 .ٔٔٔ، تاريخ األزمشة؛ الجكييي، اسصفاف، ٕٖٖ
؛ عاشػر، ٜٓٔ-ٛٛٔ، عقج الجسان في تاريخ أىل الدمانالعيشي،  ؛ٖٕٓ/ٔ، الدمػك لسعخفة دول السمػكالسقخيدؼ، (  ٕ)

 .ٖٖٔ/ٖ، تاريخ الحخوب الرميبية،  رنديساف؛ ٜٚٙ/ٕ، الحخكة الرميبيةسعيج، 
 .ٜٚٙ/٘، السػسػعة العخبية السيدخةمجسػعة مغ العمساء كالباحثيغ ،  ( ٖ)
 .ٕٔ،نقر إسّلمي عمى باب كشيدة السيجالعيدة، أسامة،  ( ٗ)
 ٘ٗ،  كشيدة السيج والسعتقجات الذعبية والجيشية الستعمقة بياالذػممي، قدصشجؼ،  ( ٘)
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 السدافة بيغ معدكخ الجير ىحا القجيذ حيث قصع ؛كفق ضخؼ صعب  (ٔ)(Francis of Assisi) سيدؼ األ

كحرل بسػجبو عمى فخماف مغ الدمصاف  ،(ٖ)إلى معدكخ السمظ الكامل (ٕ)في دمياط (الرميبي) الفخنجي

ذلظ  ىكبالتالي زيارة األماكغ السقجسة بحخية، كبشاء عم ،التجػؿ في فمدصيغبالكامل يخػلو كرفاقو الخىباف 

 سيدؼ الكامل كاأل كل مغ السمظ عصى)حخاسة األراضي السقجسة(، كقج أ (ٗ)كججت الخىبانية الفخنددكانية 

(Assisi) كدعػات الكخاىية كالحخب، كيفخخ الخىباف  ،كسط صميل الديػؼ ،كاالتفاؽ ،مثااًل عمى الحػار

 (٘). (Assisi) سيدؼ األبجيخىع السحاذؼ لكشيدة السيج بأنيع يعسمػف بتمظ الخكح التي بثيا فييع  الفخنددكاف

 

 

                                                             
، تشدب لو شائفة الخىباف : راىب إيصالي يعجه الشرارػ مغ أكبخ قجيدييع(Francis of Assisi) سيدؼ فخنديذ األ ( ٔ)

ىػ/ ٙٔٙالفخنددكاف، كقج كانت ميستو التبذيخ لمجيانة السديحية، حيث رافق الحسمة الرميبية الدادسة الستجية لسرخ عاـ )
؛ القاضي، ٜٛ-ٚٛ، اإلسّلم والسديحيةـ(، كالتقى السمظ الكامل األيػبي كدعاه العتشاؽ الشرخانية. بكخؼ، حدغ، ٜٕٔٔ
 .ٖٓٚ، خيب بيغ األدياندعػة لمتقأحسج، 
دمياط: مجيشة مغ سػاحل ديار مرخ، ككانت مجيشة مدػرة عمى البحخ عشج مرب الشيل الذخقي، ثع خخبت كبشي بالقخب  ( ٕ)

، صػرة األرض؛ ابغ حػقل، ٖٖٛ، البمجان؛ اليعقػبي، ٕٛ، السدالظ والسسالظ، ابغ خخداذبة مشيا بميجة تدسى السشية. يشطخ : 
تقػيع ؛ أبػ الفجاء، ٘ٚٗ-ٕٚٗ/ٕ، معجع البمجان؛ الحسػؼ، ياقػت، ٕٔٓ، أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع؛ السقجسي، ٕ٘ٔ

، الخوض السعصار في خبخ األقصار؛ الحسيخؼ، ٖٙ٘/ٕ، مخاصج االشّلع عمى أسساء األمكشة والبقاع؛ البغجادؼ، ٙٔٔ،البمجان
 .ٕٖٖ، سالظأوضح السدالظ إلى معخفة البمجان والس؛ البخكسػؼ، ٕٚ٘
ـ(، كيقاؿ إف فخنديذ عخض السديحية ٜٕٔٔىػ/ٙٔٙسيدؼ عاـ )األيػبي كفخنديذ األ تع ىحا المقاء بيغ السمظ الكامل ( ٖ)

 . ٘ٗ، تخاث بيت لحععميو لكشو لع يدتصع أف يقشع الدمصاف الكامل بالسديحية فرخفو دكف أف يؤذيو. الذػممي، قدصشجؼ، 
ديخة في معطع بالد الذاـ، سيدؼ لمقجس بجاية كجػد الفخنددكاف في األراضي السقجسة، كأسدػا أكقج كاف قجـك فخنديذ األ ( ٗ)

بعث اإلرساليات التشريخية إلى شتى أنحاء السعسػرة مشح تأسيديا في مصمع القخف الثالث عذخ السيالدؼ حتى يػمشا ىحا كقامػا ب
 .ٖٓٚ، دعػة لمتقخيب بيغ األديان.القاضي، أحسج، 

 ٘ٗ،  كشيدة السيج والسعتقجات الذعبية والجيشية الستعمقة بياالذػممي، قدصشجؼ،  ( ٘)
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 الرالح نجع الجيغ أيػب: السمظ بيت لحع في عيج

كربسا تأثخت بيت لحع في الحسمة  ،العجيج مغ الحسالت الرميبية لقج تخمل عيج ىحا الدمصاف

 .دكف غيخىا الرميبية اإلنجميدية

يخعى  ،أك ممظ ،ـ( في بالد الذاـ بال حاكعٕٕٛٔىػ/ ٕٙٙيافا ) صمحكاف الرميبيػف بعج انتياء 

عشيا  صج أؼ عجكافليذ ليا مغ كسائل الجفاع ما يكفل  ،شؤكنيع، أما بيت السقجس فقج ضمت مجيشة مفتػحة

الحقًا الذخكط  (الرميبيػف ) الفخنجة كقج نقس (ٔ)مشيا.  (الرميبييغالفخنجة ) ضج أؼ محاكلة تدتيجؼ شخد 

)صاحب الكخؾ  كدفاستغل بحلظ الدمصاف الشاصخ دا كتحريشو، بعجـ تعسيخ  بيت السقجس ،الستفق عمييا

 ،(ٖ)كدكت حرػنيا بالسشجشيقات  ،، كتع ذلظ حيث ىػجست القجس(ٕ)الفخصة ليحخر بيت السقجس  كاألردف(

 (ٗ)غ يػمًا. يكعذخ  اً بعج حرار داـ كاحج ـ(ٜٖٕٔىػ/ٖٚٙتع تحخيخ بيت السقجس عمى يجه سشة )كسا 

كا ضخكرة استخجاع كأقخ  ،فاجتسع زعساؤىع ،أثخ عمى الرميبييغ ،لقجسا ، أؼ فتحكاف ليحا الفتح

 تشحر بتفكظ آخخـ( كانت ٖٕٛٔىػ/ٖٙٙالكامل ) انقداـ البيت األيػبي، حيث إف كفاة السمظ مدتغميغ ؛القجس

اف السمظ العادؿ الثاني كقف االنذقاؽ بيغ أبشاء البيت األيػبي، ككمجكلة األيػبية، حيث لع يدتصع ابشو ل

ـ( فػقع صخاع بيشو كبيغ ٜٖٕٔىػ/ٖٚٙبغ الكامل قج استػلى عمى دمذق سشة )الرالح نجع الجيغ أيػب 

                                                             
 .ٛٙ، معاىجات الرمح والدّلم بيغ السدمسيغ والفخنجغػانسة، يػسف،  ( ٔ)
.؛ صالح، محدغ، ٜٔٔ-ٛٔٔ، األيػبيػن والسساليظ.؛ عاشػر، سعيج، ٜٜٖ/ٔ، الدمػك لسعخفة دول السمػكالسقخيدؼ،  ( ٕ)

 .ٛٔٔ، إلى القجسالصخيق 
، الدمػك لسعخفة دول السمػك ؛ السقخيدؼ،ٕ٘٘/ٖ، األعّلق الخصيخة في ذكخ أمخاء الذام والجديخةابغ شجاد الحمبي،  ( ٖ)
ٔ/ٖٜٜ. 
 .ٖٖٓ/ٙ، الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة؛ ابغ تغخؼ بخدؼ، ٜٗٔ/ٜٕ،  في فشػن األدباألرب نياية الشػيخؼ،  ( ٗ)
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في سساعيل عع العادؿ الثاني كالرالح نجع الجيغ إمسا زاد مغ حجتو نجاح الرالح ك  ،أخيو العادؿ الثاني

ف كالكخؾ القبس عمى الرالح أيػب دكألقى الشاصخ داككد صاحب األر  ،كشخد الرالح مشيا ،مذقاستخداد د

النتداع مرخ مغ العادؿ الثاني كنجح  ؛كتع االتفاؽ فيسا بيشيع عمى القياـ بحسمة عمى مرخ ،ثع أشمق سخاحو

 سساعيل.إرالح الثأر مغ عسو الفي ـ(، كغجا يفكخ ٕٓٗٔىػ/ٕٛٙكأصبح سمصانًا عمى مرخ عاـ ) ،فييا
(ٔ) 

كابغ أخيو الرالح نجع الجيغ  ،سساعيل في دمذقإالخالؼ بيغ الرالح  (الرميبيػف ) الفخنجة استغل

لرالح نجع الجيغ أيػب كالشاصخ لسداعجتو عمى ا (الرميبييغالفخنجة )سساعيل بإأيػب، فاستعاف الرالح 

كنيخ السػجب  ،كقمعة الذقيف ،كعدقالف ،مقابل مداعجتيع لو ببيت السقجس (ف ػ الرميبي) الفخنجة كد، ككعجدا

 ةلفخنجى الإكىكحا عادت بيت السقجس  ،سخط السدمسيغ عميوى لإكأعساليا، كقمعة صفج كبالدىا، مسا أدػ 

 (ٕ) مخة أخخػ.

لسػاجية الرالح نجع الجيغ  ؛جيػشيع عشج غدة (يغيالرميبالفخنجة )سساعيل ك إحذج كل مغ الرالح 

ى لإفاندحبػا  ،سساعيلإكالرالح  (الرميبييغ) الفخنجة أيػب في مرخ، إال أف الطخكؼ لع تكغ لرالح

ـ(، كاعتخؼ الرالح نجع الجيغ أيػب ٕٓٗٔىػ/ٖٛٙعدقالف كعقجكا صمحًا مع الرالح نجع الجيغ أيػب عاـ )

                                                             
 .ٔ٘ٔ أخبار األيػبييغ،ابغ العسيج،  ( ٔ)
 .ٖٙٓ/ٙ، الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة؛ ابغ تغخؼ بخدؼ، ٕٚٔ/ٜٕ،  نياية اإلرب في فشػن األدبالشػيخؼ،  ( ٕ)
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 (ٔ)تبشيغكإقميع الجميل بسا فيو  ،كنيخ السػجب أرنػف  ،في ممكية الذقيف ةبسػجب الرمح بحق الفخنج

 (٘). كعدقالف ،(ٗ)يابا كمججؿ ،كبيت لحع ،إلى بيت السقجس ؛باإلضافة ،(ٖ)كالصػر ،كشبخية ،(ٕ)كىػنيغ

 (ٙ)ـ( استعاد الرالح بيت السقجس كما حػليا مغ مشاشق كمشيا بيت لحع. ٕٗٗٔىػ/ ٕٗٙكفي عاـ )

 عادت بيت لحع لمحكع اإلسالمي مخة أخخػ بعج أف كانت في مج كجدر بيغ الفخنجة كالسدمسيغ. كبحلظ

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
معجع تبشيغ: بمج في جباؿ بشي عامخ، كىي حاليًا إحجػ القخػ المبشانية التابعة لقزاء بشت جبيل. يشطخ: الحسػؼ، ياقػت،  ( ٔ)

 .ٗٔ/ٕ البمجان،
.ٜٕٕ/ٙبّلدنا فمدصيغ، الجباغ، مرصفى، : كع( شساؿ مجيشة صفج. يشطخٕٛىػنيغ: قخية فمدصيشية تقع عمى بعج ) ( ٕ)
 .ٕٚٔ/ٛ، بّلدنا فمدصيغالصػر: قخية تقع شخقي القجس، كاسسيا مذتق مغ اسع جبل تقـػ عميو. يشطخ: الجباغ، مرصفى،  ( ٖ)
 بّلدنا .؛ الجباغ، مرصفى، ٚ٘/٘، معجع البمجان: قخية فمدصيشية كانت تتبع لمخممة. يشطخ: الحسػؼ، ياقػت، مججؿ يابا ( ٗ)

 .ٕ٘٘/ٕ، فمدصيغ
 .ٗٗ/٘ تاريخ ابغ خمجون،؛ ابغ خمجكف، ٖٙ/ٓٔ، الػافي بالػفياتالكتبي،  ( ٘)
 .ٜٗ/ٕ، تاريخ مرخ اإلسّلميةالذياؿ، جساؿ،  ( ٙ)
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 ثالفرل الثال

 بيت لحع في العيج السسمػكي

 يجػػػػػػػػػػػػػػػتسي
 التبعية الدياسية واإلدارية

 الحياة االجتساعية
 الدكان

 السدمسػف  -
 السديحيػف  -
 الييػد -

 العادات االجتساعية
 السعتقجات كالعادات -
 السالبذ -
 السطاىخ العسخانية -
 األعياد كاالحتفاالت -
 العالقة بيغ السديحييغ الشرارػ كالدمصة السسمػكية في بيت لحع -

 األحػال االقترادية في بيت لحع
 اإلنتاج الدراعي   -
 الثخكة الحيػانية -
 الرشاعة  -
 التجارة  -
 أكقاؼ بيت لحع في الفتخة السسمػكية  -

 
 مػاقف الدّلشيغ السساليظ تجاه كشيدة السيج
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 تسييج:

السساليظ لغة: كمسة مسمػؾ في أصميا المغػؼ مدتخخجة مغ الفعل َمَمَظ كتعشي الخقيق، الحؼ ُيذتخػ؛ 

، كىي عمى عكذ لفطة العبيج، (ٕ) ، كالسسمػؾ ىػ كل ما تعمق بو السمظ مغ حيػاف أك غيخه(ٔ)بقرج تخبيتو 

كمفخدىا عبج، كمؤنثيا جارية، التي استعسمت في العرخ اإلسالمي األكؿ؛ كذلظ ألف اإلسالـ بسيػلو 

اإلندانية كاف يخفع شأف الخقيق، إذ لفطة العبيج تعشي العبػدية، كالعبج يػلج مغ الّخقيق، بيشسا السسمػؾ يػلج مغ 

  (ٖ)أبيس البذخة.  أسػد المػف، بيشسا السسمػؾقج يعشي إندانًا أبػيغ حخيغ كيباع، كسا أّف العبج 

، بسعشى أنو الَخقيْق الحؼ ُيباُع كُيذتخػ، أك ىػ َمْغ ُسِبَي كلع ُيْسَمْظ لعخب الَسْسُمػؾ ىػ العبجفي لداف ا 

  (ٗ)أبػاه، كىي اسع مفعػؿ مغ الفعل َمَمَظ، كاسع الفاعل مالظ، كالسسُمػؾ ىػ عبج مالكو.

كفػػػػػي الغالػػػػػب البػػػػػيس  -كأمػػػػػا السساليػػػػػظ اصػػػػػصالحًا : فيػػػػػع أكلئػػػػػظ الػػػػػحيغ كػػػػػاف يصمػػػػػق عمػػػػػييع رقيقػػػػػًا 

البيزػػػػػػػاء؛ كذلػػػػػػػظ لتكػػػػػػػػيغ الفػػػػػػػخؽ  (٘)ككػػػػػػػانػا ُيذػػػػػػػتخكف مػػػػػػػغ قبػػػػػػػل الحكػػػػػػػاـ مػػػػػػػغ أسػػػػػػػػاؽ الشخاسػػػػػػػة  -مػػػػػػػشيع

العدػػػػكخية فػػػػي أيػػػػاـ الدػػػػمع كمػػػػغ ثػػػػع إضػػػػافتيع إلػػػػى الجػػػػير فػػػػي أيػػػػاـ الحػػػػخب كاسػػػػتصاع ىػػػػؤالء السساليػػػػظ حكػػػػع 

                                                             
 . ٕٖٛ، مرصمحات التاريخ والحزارة اإلسّلمية معجعزناتي، أنػر، ، مادة )َمَمَظ(.؛ العخبلدان ابغ مشطػر،  ( ٔ)
 .ٕٕٔ، شفاء الغميل فيسا في كّلم العخب مغ الجخيلالخفاجي، شياب الجيغ،  ( ٕ)
 . ٕ، السقامات في العرخيغ السسمػكي والعثسانيأبػ عصيػؼ، سحخ،  ( ٖ)
؛ عاشػر، سعيج، .ٔٛٔ/ٚ، ، تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس؛ الدبيجؼ، الػاسصي(.َمَمظَ )، مادة لدان العخبابغ مشطػر،  ( (ٗ

، العّلقات بيغ دولة السساليظ األولى ودولة إيمخانية فارس؛ حجة، شػكت، .ٔ، العرخ السساليكي في مرخ والذامسعيج، 
ٖٖ. 
ابغ مشطػر،  يشطخ: كيدسى بائع الخقيق نخاسًا. ء،ىي أسػاؽ كججت قجيسًا يباع فييا الجػارؼ كالعبيج كاإلماأسػاؽ الشخاسة:  ( ٘)

 .(َذ خَ نَ )مادة  لدان العخب،مشطػر، 
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ككػػػػػانػا خميصػػػػػًا  (ٔ)ـ( ٚٔ٘ٔ-ٕٓ٘ٔىػػػػػػ/ ٜٕٜ-ٛٗٙخ كالذػػػػػاـ مػػػػػا يقػػػػػارب ثالثػػػػػة قػػػػػخكف بػػػػػيغ عػػػػػامي )مرػػػػػ

 ( ٗ)األتخاؾ. (ٖ)كالذخاكدة (ٕ)مغ كالخكـ

-ٖٔٛىػ/ٕٛٔ -ٜٛٔكأكؿ مغ استخجـ السساليظ الخميفة العباسي السأمػف في أثشاء فتخة حكسو  )  

السحخريغ مغ العبػدية، إال أف استخجاميع ألكؿ مخة  في ـ( ، إذ احتػػ بالشو السمكي بعس السساليظ  ٖٖٛ

، حيث كاف يقتشي (٘)ـ( ٔٗٛ- ٖٖٛىػ/ٕٕٚ-ٕٛٔفخٍؽ عدكخية كاف عمى يج الخميفة العباسي السعترع  )

كغيخىا مغ  (ٗ)كالذاش (ٖ)كأشخكسشة(ٕ) كالدشج(ٔ) كفخغانة (ٙ)أبشاء ىحا الجشذ كىع صغار، كيجمبيع مغ سسخقشج
                                                             

، الفزل السأثػر مغ سيخة الدمصان السشرػر.؛ العدقالني، شافع، ٕ٘، التحفة السسمػكية في الجولة التخكيةالسشرػرؼ،  ( ٔ)
ٕٙ-ٕ٘. 
ألنيع سكشػا بأبخاج كانػا يدكشػف في قمعة الجيل، كتدسيتيع بالبخجية تعػد  ( :السساليظ البخجية)دكلة السساليظ الثانية الخـك  ( ٕ)

ـ ( كىي الجكلة الثانية مغ دكلتي ٚٔ٘ٔ-ٕٖٛٔىػ/ٖٕٜ-ٗٛٚكأكؿ ممػكيا الدمصاف بخقػؽ كاستسخ نفػذىا مغ ) ىحه القمعة ،
لتي السساليظ اختالؼ إال أف الجكلة السساليظ، كربسا تختمف عغ األكلى فقط في الجشذ فيع مغ الجشذ الجخكدي، كليذ بيغ دك 

البخجية نذصت فييا الثػرات كالفتغ كالسؤامخات، امتج نفػذىا في بالد الذاـ كالحجاز، كأحيانًا امتج نفػذىا لمسغخب كالدػداف كما 
ولة العّلقات بيغ دحجة، شػكت، ؛ .ٖٚحياة السمظ الطاىخ بيبخس، كراء بالد الذاـ نحػ الذخؽ. يشطخ: شمبي، محسػد، 

 .ٓٗ، السساليظ األولى ودولة إيمخانية فارس
 )الذخاكدة(، دكلة السساليظ األكلى التخكيةكقج أسدػا  أشمقت عمى شائفة مغ السساليظ قبل تأسيذ دكلتيع، :ذخاكدةال ( ٖ)
كقيل الرالح نجع الجيغ  ـ( كمؤسديا شجخ الجرٕٖٛٔ-ٕٓ٘ٔىػ/ٗٛٚ-ٛٗٙحكست نحػ مائة كثالثيغ سشة في الفتخة بيغ )ك 
عخفػا بالبحخية كبقي ىحا ف ؛ فكاف ندبة إلى إقامتيع في بحخ الشيل بسرخ في جديخة الخكضة، ، أما سبب تدسيتيا بالبحخيةأيػب

كصل إلى بالد السغخب. ، بل ك كراء االسع مالزمًا ليع بعج تأسيذ الجكلة، كقج كصل نفػذىع إلى شػاشئ الفخات كالجديخة كما
؛ حجة، شػكت، ٕٛ-ٕٚ، حياة السمظ الطاىخ بيبخس؛ شمبي، محسػد، ٜ٘ٗ/ٔ الدمػك لسعخفة دول السمػك،السقخيدؼ، يشطخ: 

 .ٓٗ، العّلقات بيغ دولة السساليظ األولى ودولة إيمخانية فارس
 .ٕٔ-ٔٔ،  قيام دولة السساليظ األولىالعبادؼ، أحسج، (  ٗ) 
 .ٖٖٕ/ٕ، الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة؛ ابغ تغخؼ بخدؼ، ٜٕٚ/ٓٔ، البجاية والشيايةابغ كثيخ،  ( ٘)
كىػ بمج معخكؼ مذيػر، يقع عمى نحػ مئة كخسديغ مياًل مغ شخؽ بخارػ كتقـػ عمى  سسخقشج: يقاؿ ليا بالعخبية ُسسخاف، ( ٙ)

غج الجشػبية ؛ ابغ ٖٜٕ البمجان، . يشطخ: اليعقػبي،، تقع حاليًا ضسغ حجكد دكلة أكزبكدتافمدافة قريخة مغ ضفة نيخ الرُّ
معجع ما استعجع مغ أسساء ؛ البكخؼ، ٕٛٚ،أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع ، سقجسي؛ الٕٜٗ، صػرة األرضحػقل، 

 ٕٚٗ،معجع البمجان؛ الحسػؼ، ياقػت، ٜٚٗ/ٔ، ندىة السذتاق في اختخاق اآلفاق؛ اإلدريدي، ٗ٘ٚ/ٕ، البّلد والسػاضع
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، كلعل الدبب في ذلظ أنو ضاؽ (ٙ)كبمغت عجة مساليكو بزعة عذخ ألفًا  (٘)الشيخكغيخىا مغ أقاليع ما كراء 

، كمغ ثع بجأ (ٚ)مغ نفػذ الفخس كأراد أف يقزي عمييع كعمى نفػذىع عغ شخيق ىؤالء األتخاؾ السساليظ 

                                                                                                                                                                                                    

قادة الفتح اإلسّلمي في بّلد ما وراء ؛ خصاب، محسػد، ٖٙٚ/ٕ، عمى أسساء األمكشة والبقاع ج االشّلعمخاصالبغجادؼ، 
 . ٖٖ-ٕٖ،الشيخ
البمجان،  . يشطخ: اليعقػبي،، كىي مجيشة أكزبكيةفخغانة: مجيشة ككػرة كاسعة بسا كراء الشيخ )جيحػف( متاخسة لبالد تخكدتاف ( ٔ)
؛ الحسػؼ، ٙٓٚ/ٕ، ندىة السذتاق في اختخاق اآلفاق؛ اإلدريدي، ٕٖٙ،ي معخفة األقاليع أحدغ التقاسيع ف، سقجسي؛ الٜٕٗ
خخيجة ؛ ابغ الػردؼ، ٜٕٓٔ/ٖ، عمى أسساء األمكشة والبقاع مخاصج االشّلع؛ البغجادؼ، ٖٕ٘/ٗ،معجع البمجانياقػت، 

 .ٓٗٗالخوض السعصار في خبخ األقصار،سيخؼ، ح؛ الٔ٘ العجائب وفخيجة الغخائب،
أحدغ التقاسيع في ، سقجسيال: . يشطخ، كىي ضسغ حجكد دكلة باكدتاف اليـػاليشج ككخماف كسجدتاف بيغتقع بالد  :الدشج ( ٕ)

، ٕٚٙ/ٖ،معجع البمجان؛ الحسػؼ، ياقػت، ٚٙٔ/ٔ، ندىة السذتاق في اختخاق اآلفاق؛ اإلدريدي، ٗٚٗ،معخفة األقاليع
 .ٙٚ خخيجة العجائب وفخيجة الغخائب،؛ ابغ الػردؼ، ٙٗٚ/ٕ، البقاععمى أسساء األمكشة و  مخاصج االشّلعالبغجادؼ، 

. يشطخ: ، أما اليـػ فيي مجيشة آراتبة الػاقعة ضسغ حجكد تخكدتاف الخكسيةببالد ما كراء الشيخ شخؽ سسخقشجتقع  أشخكسشة:  ( ٖ)
أحدغ التقاسيع ، سقجسي؛ الٖٓ٘، األرض صػرة؛ ابغ حػقل، ٖٜٕ، البمجان؛ اليعقػبي، ٜٕ، السدالظ والسسالظة، ب  ذادَ خ ابغ خِ 

تقػيع ؛ أبػ الفجاء، ٗ٘/ٔ الكامل في التاريخ،؛ ابغ األثيخ، ٜٚٔ، معجع البمجان؛ الحسػؼ، ياقػت، ٕ٘ٙ، في معخفة األقاليع
خخيجة العجائب وفخيجة ؛ ابغ الػردؼ، ٕٚ/ٔ، مخاصج االشّلع عمى أسساء األمكشة والبقاع؛ البغجادؼ، ٜٙٗ،البمجان

، أوضح السدالظ إلى معخفة البمجان والسسالظ؛ البخكسػؼ، ٓٙ، الخوض السعصار في خبخ األقصارسيخؼ، ح؛ الٓ٘،ائبالغخ 
 .ٖٛ-ٖٚ، قادة الفتح اإلسّلمي في بّلد ما وراء الشيخ؛ خصاب، محسػد، ٜٗٔ
ما كراء الشيخ ثع ما كراء نيخ سيحػف متاخسة لبالد التخؾ، أىميا شافعيي السحىب، كىي أرض  كىي قخية تقع في :الذاش ( ٗ)

 اليعقػبي،. يشطخ: ، كتعخؼ بالػقت الحالي بصذقشج كىي عاصسة دكلة أكزبكدتاف سيمة ليذ بيا جبل كال أرض مختفعة
، معجع ما استعجع مغ أسساء البّلد والسػاضع؛ البكخؼ، ٕٗٙ،أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع  سقجسي،؛ الٜٕٗ البمجان،
مغ  اتفق لفطو وافتخق مدساه أو مااألماكغ ؛ الحازمي، ٕٓٚ/ٕ، ندىة السذتاق في اختخاق اآلفاق؛ اإلدريدي، ٘ٚٚ/ٕ

 .ٗٚٚ/ٕ، قاععمى أسساء األمكشة والب مخاصج االشّلع، ؛ البغجادؼٖٛٓ/ٖ،معجع البمجان؛ الحسػؼ، ياقػت، ٕٚ٘/ٔ، األمكشة
كػف الشيخ )أؼ نيخ جيحػف( يعج الفاصل بيغ األقػاـ الشاشقة  ؛سى العخب ىحا اإلقميع بيحا االسعميع ما كراء الشيخ: سإق ( ٘)

قادة خصاب، محسػد، ، كيقدع إلى خسدة أقاليع . يشطخ: كيعخؼ اليـػ بآسيا الػسصىبالفارسية كالتخكية، أؼ إيخاف كتػراف، 
 .ٜٕ،بّلد ما وراء الشيخ الفتح اإلسّلمي في

الشجػم الداىخة في ممػك مرخ ؛ ابغ تغخؼ بخدؼ، .ٖ، تذخيف األيام والعرػر في سيخة السمظ السشرػرمحيي الجيغ،  ( ٙ)
، أخبار الجول وآثار األول في التاريخ؛ القخماني، أحسج، .ٕٕٕ، تاريخ الخمفاء ،؛ الديػشي، جالؿ الجيغ.ٖٖٕ/ ٕ،والقاىخة
ٔ٘ٚ. 
 .٘٘ٔ دراسات في تاريخ األيػبييغ والسساليظ، حديغ، حسجؼ،(  ٚ)
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غ استخجاـ السساليظ في الجير مغ قبل كالة مرخ مغ الصػلػنييغ، كاإلخذيجييغ، كالفاشسييغ  كمغ ثع م

  (ٕ)ـ( ٕٓ٘ٔىػ/ٛٗٙفي عاـ ) تػراف شاه الدمصاف الرالح نجع الجيغ أيػب (ٔ)األيػبييغ حيث أف مقتل ابغ

ىػ بسثابة انتياء عرخ الجكلة األيػبية في مرخ كالذاـ كابتجاء عرخ  (ٖ)كتػلي شجخ الّجر الدمصشة

ىػ/ ٜٕٜالدالشيغ السساليظ  حيث عخفت دكلتيع باسع الجكلة السسمػكية كاستسخت في الحكع حتى عاـ )

 (ٗ)ـ( .ٚٔ٘ٔ

ضج األخصار التي  لجكؿ اإلسالميةقيا الجفاع عغ اعمى عاترأت أنو يقع ضيخت الجكلة السسمػكية ك ثع 

فخنجة )صميبييغ(، كلحلظ فقج رسسػا خصصيع الدياسية كاإلدارية بسا يتساشى مع المغ مغػؿ ك  اكانت تحيط بي

 (٘)ذلظ.

 

 

 

                                                             
ابغ الدمصاف الرالح نجع الجيغ أيػب ىػ تػراف شاه، كقج خذي مغ السساليظ بعج أف حققػا انترارات عمى الفخنجة  ( ٔ)

اإلشارة إلى اف أغمب  ، كتججرقتمػهإال أف السساليظ تكالبػا عميو ك  )الرميبييغ( مغ أف يداحسػه عمى الحكع فأضسخ ليع أمخًا،
، كبحلظ انتيت الجكلة األيػبية، كتججر اإلشارة أف تػراف شاه لع يكغ السرادر قج أشارت إلى تػرط شجخ الجر زكجة أبيو بسقتمو
؛ ابغ تغخؼ .ٜٖ٘/ ٔ الدمػك لسعخفة دول السمػك،: السقخيدؼ، رجل سياسة، بل كاف فيو شير كخفة كنكخاف لمجسيل. يشطخ

 .ٜ، العرخ السساليكي في مرخ والذام؛ عاشػر، سعيج، .ٖٔٚ/ٙ، الداىخة في ممػك مرخ والقاىخةالشجػم بخدؼ، 
 .ٕٗٗ/ٔ، السػاعع واالعتبار بحكخ الخصط واآلثار؛ السقخيدؼ، .ٖٗٚ/ٚ،كشد الجرر وجامع الغخرالجكادارؼ، ابغ أيبظ، (  ٕ)
، تاريخ ابغ خمجون ؛ ابغ خمجكف، .ٕٕٔ/ٖٔ، والشيايةالبجاية ؛ ابغ كثيخ، .ٕٓٔ/ٙٔ، الػافي بالػفياتالرفجؼ،  ( ٖ)
 .ٖٖٚ/ٙ، الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة؛ ابغ تغخؼ بخدؼ، .ٖٓٗ/٘
 .٘٘ٔ دراسات في تاريخ األيػبييغ والسساليظ ، حديغ، حسجؼ، ( ٗ)
.ٓٔ القجس في العرخ السسمػكي،عمي، عمي الديج،  ( ٘)
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 لبيت لحع: اإلدارية أواًل: التبعية الدياسية و

تسكشػػػػػػػػػػػػت دكلػػػػػػػػػػػػة السساليػػػػػػػػػػػػظ فػػػػػػػػػػػػي مرػػػػػػػػػػػػخ مػػػػػػػػػػػػغ بدػػػػػػػػػػػػط سػػػػػػػػػػػػيصختيا عمػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػالد الذػػػػػػػػػػػػاـ بعػػػػػػػػػػػػج    

ـ(، كتذػػػػػػػػػػكمت بشػػػػػػػػػػاًء عمػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػظ ٕٓٙٔىػػػػػػػػػػػ/ ٛ٘ٙسػػػػػػػػػػشة ) (ٔ)جػػػػػػػػػػالػتانترػػػػػػػػػػارىع فػػػػػػػػػػي معخكػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػيغ 

سػػػػػػػػػػػػت نيابػػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػالد الذػػػػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػػػػى أنقػػػػػػػػػػػػاض  السسالػػػػػػػػػػػػظ، كاإلمػػػػػػػػػػػػارات األيػبيػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػي كانػػػػػػػػػػػػت 

، كقػػػػػػػػػػج نذػػػػػػػػػػأت ىػػػػػػػػػػحه الشيابػػػػػػػػػػات تػػػػػػػػػػجريجيًا كلػػػػػػػػػػيذ بقػػػػػػػػػػخار كاحػػػػػػػػػػج أك فػػػػػػػػػػي كقػػػػػػػػػػت كاحػػػػػػػػػػج، كىػػػػػػػػػػي (ٕ)قائسػػػػػػػػػػة

 حسػػػػػػػػػػػاة،  كنيابػػػػػػػػػػػة الكػػػػػػػػػػػخؾحمػػػػػػػػػػػب، كنيابػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى حدػػػػػػػػػػػب تختيػػػػػػػػػػػب ضيػرىػػػػػػػػػػػا: نيابػػػػػػػػػػػة دمذػػػػػػػػػػػق، كنيابػػػػػػػػػػػة 

كنيابػػػػػػػػة صػػػػػػػػػفج، كنيابػػػػػػػػػة شػػػػػػػػخابمذ، كعمػػػػػػػػػى رأس كػػػػػػػػػل نيابػػػػػػػػة أميػػػػػػػػػخ كبيػػػػػػػػػخ مػػػػػػػػغ أمػػػػػػػػػخاء السساليػػػػػػػػػظ، كلقبػػػػػػػػػو 

الشيابػػػػػػػػػػػات  جػػػػػػػػػػػلّ نائػػػػػػػػػػػب دمذػػػػػػػػػػػق الػػػػػػػػػػػحؼ كانػػػػػػػػػػػت نيابتػػػػػػػػػػػو أَ  ، ككػػػػػػػػػػػاف أكبػػػػػػػػػػػخىع مقامػػػػػػػػػػػاً (ٖ)نائػػػػػػػػػػػب الدػػػػػػػػػػػمصاف

شمػػػػػػػػػق ، ككانػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػّل نيابػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػجكرىا تقدػػػػػػػػػع إلػػػػػػػػػى أقدػػػػػػػػػاـ إداريػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػغيخة أ(ٗ)الذػػػػػػػػػامية كأرفعيػػػػػػػػػا رتبػػػػػػػػػة 

                                                             
 .ٚٚٔ/ٗ، معجع البمجانعيغ جالػت: تقع في فمدصيغ في الذساؿ الغخبي مغ بيداف .يشطخ: الحسػؼ، ياقػت، (  ٔ)
 .ٜٔ/ٗ، صبح األعذى في صشاعة اإلنذاالقمقذشجؼ،  (ٕ) 
بالشائب الكافل، كيكػف الشائب عادة  -أيزاً –نائب الدمصاف:  مغ أعمى الػضائف العدكخية في الجكلة السسمػكية، كيدسى (  (ٖ

الجكاكيغ كالػضائف  كاسعة، كتختبط بيحه الػضيفة أميخًا بختبة عالية مثل مقجـ ألف، كىػ الدمصاف الثاني في الجكلة كصالحياتو
 مدالظ، لو إدارة خاصة بو كخاتع خاص بشيابتو، كيقيع في قرخ خاص سسي بجار الشيابة. يشطخ: العسخؼ، كافة  األخخػ 

صبح األعذى ؛  القمقذشجؼ، .ٕٚ، ، معيج الشعع ومبيج الشقع؛ الدبكي، تاج الجيغ.٘ٔٔ-ٗٔٔ، األبرار في مسالظ األمرار
؛ البقمي، دمحم قشجيل، .ٗٗ، زبجة كذف السسالظ وبيان الصخق والسدالظ؛ الطاىخؼ، ابغ شاىيغ، ٜٛٔ./ٗ، اإلنذا صشاعةفي 

 ٕٗٛ، التعخيف بسرصمحات صبح األعذى
 .ٖٖ، القجس في العرخ السسمػكيعمي، الديج عمي،  ( ٗ)
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لػػػػػػػػػػػػيذ بػػػػػػػػػػػػاألمخ السدػػػػػػػػػػػػتحجث إذ  يبػػػػػػػػػػػػجك أف ىػػػػػػػػػػػػحا. ك (ٔ)عمييػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػع " كاليػػػػػػػػػػػػات"، أك "نيابػػػػػػػػػػػػات صػػػػػػػػػػػػغار"

 (ٕ) ف السساليظ اتبعػا الشطاـ األيػبي نفدو الحؼ كاف قائسًا في بالد الذاـ.أ

غع مغ أّف صفج ، كعمى الخ (ٖ)كاف نريبيا نيابتيغ ىسا: نيابة صفج، كنيابة غدةفأما بالشدبة لفمدصيغ   

. كاستسخ الحاؿ (ٗ)مجيشتيغ صغيختيغ إال أف أىسيتيسا االستخاتيجية جعمت مشيسا نيابتيغ كبيختيغ ّجافتعكغدة 

ـ( ٖ٘ٚٔىػ/ ٚٚٚكحلظ حتى ضيخت نيابة القجس حيث كانت كالية صغيخة إلى أف استحجثت كشيابة سشة )

، (ٙ)الخميل )عميو الدالـ(، كقج جخت العادة أف يزاؼ إلييا نطخ القجس كمقاـ (٘)كإمارتيا إمخة شبمخاناة

كاستقمت كأصبح ىشاؾ ثالث نيابات: نيابة صفج في الّذساؿ، كنيابة غدة في الجشػب كالغخب، كنيابة بيت 

  (ٚ)السقجس في الػسط.

                                                             
.ٙ/ ٕٔ، صبح األعذى في صشاعة اإلنذاالقمقذشجؼ،  ( ٔ)
 .ٖٓٛ مرخ في العرػر الػسصى،.؛ حدغ، إبخاىيع، ٕٚٔ/ٚ،  صبح األعذى في صشاعة اإلنذاالقمقذشجؼ،  ( ٕ)
 .ٓٔٔ/ٔ، الخصط واآلثارالسػاعع واالعتبار بحكخ السقخيدؼ،  تقي الجيغ أحسج بغ عمي،  ( ٖ)
 .ٕ٘ٔ، القجس في التاريخالعدمي، كامل،  ( ٗ)
(5 )

ككثيخ مغ األمخاء ليع ىحه السيدة كلحلظ يصمق عمى كل كاحج مشيع لقب  مختبة حخبية مغ مخاتب أرباب الديػؼ، شبمخاناة: 
أبػاب الدالشيغ كأبػاب أصحاب  عمى مع أبػاؽ كآالت مػسيقية أخخػ  ؿصبػ ال ، سسي بحلظ؛ ألحقيتو في دؽأميخ شبمخاناة

السشاصب العالية، ، كتحت إمخة كل مشيع أربعػف أك ثسانػف فارسًا، كأصبحت الكمسة تجؿ عمى رتبة أميخ األربعيغ. يشطخ: 
.؛ ٗٓٔ معجع األلفاظ التاريخية في العرخ السسمػكي،؛ دىساف، دمحم، .٘ٔ/ٗ، اإلنذا صشاعةصبح األعذى في القمقذشجؼ، 
.ٗٔٗ، العرخ السساليكي في مرخ الذامج، عاشػر، سعي

 .ٜٜٔ/ٗ، اإلنذا صشاعةصبح األعذى في القمقذشجؼ،  ( ٙ)
 .ٕٔ، السجيشة الفمدصيشية في عيج السساليظبكيخ، مخكاف،  ( ٚ)
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أف يجعل مغ القجس نيابة مدتقمة أنو في بادغ  (ٔ)الشاصخ قالككف  بالدمصاف كلعّل األمخ الحؼ ححا

مع أنو في ،  (ٕ)كأصبح نائب غدة ىػ نائب القجس كناضخ الحخميغ الذخيفيغ األمخ ربط  القجس بشيابة غدة

، حيث كانت القاعجة الخئيدة في تعييغ الشػاب كالػالة  (ٖ) البجاية ربط جسيع نيابات الذاـ بشيابة دمذق

دمذق كال كانػا مختبصيغ بشائب فصجكر السخاسيع الخاصة مغ الدمصاف، أما بالشدبة لمشػاب كالػالة األدنى ك 

عمى سبيل السثاؿ: أف ف يترمػف بالّدمصشة إال عغ شخيقو كبػساشتو، كقج رفس بعس األمخاء ىحه االجخاءات

،  كاف معتجًا بشفدو كمكانتو، ككاف نائب دمذق في ذلظ الػقت (ٗ)نائب غدة كىػ )سشجخ بغ عبج هللا الجاكلي(

                                                             
ـ(، عدؿ نفدو عغ الدمصشة ٜٕٛٔىػ/ ٜٛٙالدمصاف الشاصخ قالككف: ىػ الشاصخ بغ دمحم بغ قالككف، تػلى الحكع سشة ) ( ٔ)

البجاية  ابغ كثيخ، ـ(. يشطخ:ٜٖٓٔىػ/ٜٓٚـ( ، كتػفي سشة )ٜٖٓٔىػ/ٜٓٚ) بعج عاـ أؼـ( كعاد ليا ٖٛٓٔىػ/ٛٓٚعاـ )
الشجػم الداىخة في ممػك .؛ ابغ تغخؼ بخدؼ، ٚٔٗ/ٖ، السػاعع واالعتبار بحكخ الخصط واآلثار.؛  السقخيدؼ، ٜٓٔ/ٗٔ، والشياية

  ٖ٘/ٛ مرخ والقاىخة،
ناضخ الحخميغ الذخيفيغ: كىي مغ أقجـ الػضائف في بيت السقجس، إذ كانت مػجػدة مشح العرخ األيػبي، ككاف يتػالىا  ( ٕ)

 -أيزاً –أميخ كبيخ بختبة شبمخانة، كفي بعس األحياف يتػالىا عالع جميل بختبة قاضي القزاة، كيدسى متػلي ىحه الػضيفة 
 =كتخميع فزالً ل ما يحتاج إليو الحـخ الذخيف بالقجس كحـخ الخميل مغ إصالح ناضخ القجس كالخميل، كمغ ميامو الشطخ في ك

ركاتب القائسيغ بالعسل فييسا، كاإلشخاؼ كالترخؼ في األمػاؿ السخررة لألكقاؼ بيحيغ الحخميغ، كاإلشخاؼ عمى  عغ=
كحلظ االحتفاظ بأمػاؿ األكقاؼ  عسميات البشاء كالتخميع كشخاء الديت مغ أجل إضاءتيسا كتثسيخ األكقاؼ لرالح الحخميغ،

 ، لسعخفة دول السمػكالدمػك ؛ السقخيدؼ، ٙٗٔ، التعخيف بالسرصمح الذخيفالدائجة في صشجكؽ الرخخة. يشطخ: العسخؼ، 
 تاريخ نيابة بيت السقجس يػسف، ؛ غػانسة،ٕٕٚ/ٕ، األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميل؛ العميسي، مجيخ الجيغ،  ٔٛ/ٗ

 .ٖٙ، في العرخ السسمػكي
قجس في العرخ سال بيت تاريخ نيابة.؛ غػانسة، يػسف، ٖٛ/ ٜ، الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخةابغ تغخؼ بخدؼ،  ( ٖ)

.ٗٔ، العرخ السسمػكي
ـ(. ٖٗٗٔىػ/٘ٗٚ: تػلى نيابة غدة، ككاف أكؿ نائب بيا، ككاف محبًا لمعمع كالعمساء، تػفي عاـ )سشجخ بغ عبج هللا الجاكلي ( ٗ)
الجرر الكامشة في أعيان السائة ؛ ابغ حجخ العدقالني، ٖٛٗ/٘ٔ، الػافي بالػفياتـ(. يشطخ: الرفجؼ، ٖٗٗٔىػ/٘ٗٚ)

األنذ الجميل مجيخ الجيغ،  ؛ العميسي،ٜٖ٘/ٔ، حدغ السحاضخة في تاريخ مرخ والقاىخة؛ الديػشي، ٕٛٙ-ٕٚٙ/ٕ، الثامشة
 .ٕٕٚ-ٕٔٚ/ٕ بتاريخ القجس والخميل،
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، كرفس نائب غدة  مخاسمة الدمصاف عغ شخيق نائب دمذق،  فكانت (ٔ)الػقت األميخ سيف الجيغ تشكد

الفخار إلى اليسغ إال أنو اعتقل كسجغ في  االسكشجرية حتى سشة  كحاكؿالشتيجة أف انتدعت مشو نيابة القجس، 

 (ٕ)ـ(.ٕٖٛٔىػ/ ٕٛٚ)

كمع استسخار خخكج نػاب دمذق عمى الدمصشة، ارتأت القاىخة إضعاؼ نائب الذاـ كذلظ بتجخيجه مغ 

، فازداد االىتساـ بكلٍّ مغ غدة كالقجس، كىشاؾ خالؼ عمى استقالؿ القجس،  فسشيع مغ يخػ مدؤكلياتوبعس 

كىشاؾ  (ٖ)ـ ( ٜٖٓٔىػ/ ٜٓٚأف القجس قج  تحػلت إلى كالية مدتقمة في عيج الشاصخ دمحم بغ قالككف عاـ )

نيابة القجس شجؼ حيث قاؿ:" ػػػػػػػػـ( كذلظ حدب ما أكرده  القمقذٖ٘ٚٔىػ/ ٚٚٚمغ يخػ أنيا استقمت في عاـ )

غيخة، كأف الشيابة استحجثت فييا في سشة سبع كسبعيغ ػػج تقجـ أنيا كانت في الدمغ الستقجـ كالية صػكق

أف نيابة القجس أصبحت شبمخاناة في سشة  فأكرد، أما ابغ تغخؼ بخدؼ (ٗ) "ةكسبعسائة، كنيابتيا إمخة شبمخانا

                                                             
( سشة اتدست ٕٛكاستسخت نيابتو ) ـ(،ٖٖٔٔىػ/ٕٔٚسيف الجيغ تشكد: نائب الدمصشة بالذاـ حيث تػلى الدمصشة عاـ ) ( ٔ)

.؛ ٖٕٙ-ٕٕٙ/ٔ، فػات الػفياتـ( عغ عسخ الدتيغ. يشطخ: الكتبي، ٖٔٗٔىػ/ٔٗٚباالستقخار كاألماف، تػفي سشة )
 .؛ ابغ تغخؼ بخدؼ،ٕ/ٕ، لسعخفة دول السمػك الدمػك السقخيدؼ، .؛٘٘/ٕ، في أعيان السائة الثامشة الكامشة الجررالعدقالني، 

.؛ العميسي، مجيخ ٙ٘ٔ/ٗ، والسدتػفي بعج الػافي السشيل الرافي.؛   .؛٘ٗٔ/ٜ، الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة
 .ٖ٘/ٕ، ريخ القجس والخميلاألنذ الجميل بتاالجيغ، 

إعّلم الػرى بسغ ولي نائبًا ؛ ابغ شػلػف، ٕٕٚ-ٕٔٚ/ٕ، األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميلالعميسي، مجيخ الجيغ،  ( ٕ)
 .ٔٗ-ٖٛ، مغ األتخاك بجمذق الذام الكبخى 

 .ٕٛ٘/ ٛ، الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة ( ٖ)
 .ٜٜٔ/ٗ االنذا، صشاعةصبح األعذى في  ( ٗ)
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ـ( حيغ جعل ٖٜٖٔىػ/ٜٙٚنيابة القجس استقمت سشة ) إف :، كىشاؾ رأؼ آخخ يقػؿ(ٔ)ـ( ٖ٘ٙٔىػ/ ٚٙٚ)

 (ٖ)مغ بيت السقجس نيابة مدتقمة.  (ٕ)الدمصاف الطاىخ بخقػؽ 

، كذلػػػػػػػػػػظ (ٗ)أربػػػػػػػػػػاب الدػػػػػػػػػػيػؼككػػػػػػػػػػاف حكػػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػػػحه الشيابػػػػػػػػػػات  مػػػػػػػػػػغ السساليػػػػػػػػػػظ، يختػػػػػػػػػػاركف مػػػػػػػػػػغ 

، كىػػػػػػػػػػحه الشيابػػػػػػػػػات كانػػػػػػػػػػت مدػػػػػػػػػػتقمة كتتبػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػي حكسيػػػػػػػػػػا لمدػػػػػػػػػػمصاف (٘)تسييػػػػػػػػػدًا ليػػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػػغ أربػػػػػػػػػاب القمػػػػػػػػػػع

ككػػػػػػػػػػػػحلظ كانػػػػػػػػػػػػػت الشيابػػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػػي اإلدارة السسمػكيػػػػػػػػػػػػػة  متفاكتػػػػػػػػػػػػة، أؼ أف الشيابػػػػػػػػػػػػات األدنػػػػػػػػػػػػػى ( ٙ)مباشػػػػػػػػػػػػخة.

                                                             
 .ٖٜٔ/ٜ، الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخةابغ تغخؼ بخدؼ،  ( ٔ)
الطاىخ بخقػؽ: ىػ الدمصاف السمظ الطاىخ أبػ سعيج بخقػؽ ابغ أنز الجخكدي العثساني، تػلى الدمصشة بسرخ عاـ  ( ٕ)
، السػاعع واالعتباردؼ، السقخي ـ(. يشطخ:ٜٖٛٔىػ/ ٔٓٛـ(، ككاف أعطع ممػؾ الذخاكدة، تػفي سشة )ٕٖٛٔىػ/ ٗٛٚ)
الزػء الّلمع ألىل القخن .؛ الدخاكؼ، ٔٛٔ/ٔٔ، الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة.؛ ابغ تغخؼ بخدؼ، ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٖ

 .ٕٗٗ/ٖ،التاسع
 .ٜٔ، تاريخ نيابة بيت السقجس في العرخ السسمػكيغػانسة، يػسف،  ( ٖ)
يغ كأمخاء شبمخاناة تفي سمصشة السساليظ، ، سػاء أمخاء مئ ػف كالقادة العدكخياء كرجاؿ الجير ىع األمخ أرباب الديػؼ:  ( ٗ)

تقجـ ليع مقابل  ، ككانت الجكلةو فيع يذكمػف أىل الجكلةكأمخاء عذخات كخسدات، ككانػا يشفحكف أكامخ الدمصاف كيشرخكن
ساؿ مشاصبيع ىحه. يشطخ: مرصفى، نيمة، أك بجالت مالية في صػرة مختبات، كلكشيع أحيانًا أساؤكا  استع ،خجماتيع إقصاعات

 . ٜ٘،أوالد الشاس في الحياة الدياسية واإلدارية 
كفي  -أؼ السػضفيغ اإلدارييغ- كالخصباء ،كالسجرسيغ ،كالسفتيغ ،كالعمساء ،أرباب القمع: يذسل ىحا السرصمح القزاة ( ٘)

كالتي تسيدىع بسالبديع عغ أك  أىل العسامة، ألف العسامة كانت الدسة البارزة  مرادر أخخػ يصمق عمييع مرصمح الستعسسيغ
خاصة األمخاء كاألجشاد، كىع عشرخ متسيد مغ الذعب، يفقو بأمػر الجيغ كيمع بأحكامو، كنالػا حطًا كافخًا مغ الثقافة غيخىع 

أف فئة مغ ىؤالء كليت الػضائف العامة التابعة  إلى كالعمع، كبحلظ كدبت حب كاحتخاـ الصبقة الحاكسة ليا، كتججر اإلشارة
 يشطخ: كالخصابة. ،كالقزاء ،ككليت كضائف التجريذ ،لمحكاـ )كأمانة الدخ كديػاف اإلنذاء(، كالفئة األخخػ عكفت عمى العبادة

األوسط التاريخ االقترادي واالجتساعي لمذخق .؛ أشتػر، آ، ٜٕ٘-ٕ٘٘/ٜ، اإلنذا صشاعةفي ى صبح األعذالقمقذشجؼ، 
السجتسع .؛ عاشػر، سعيج،  ٕٛٔ، مجن إسّلمية في عيج السساليظ إيخا، ؛ البجكس، ٗٔٔ-ٖٔٗ، في العرػر الػسصى

 .ٚٙ أدب العرػر الستتابعة، ،أبػ زيج، سامي.؛ ٕٛ، في عرخ الدّلشيغ السساليظ السرخي 
 .ٜٖٗ القخون الػسصى،الرخاع اإلسّلمي الفخنجي عمى فمدصيغ في الججاني، ىادية كآخخكف،  ( ٙ)
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أميػػػػػػػػخ السائػػػػػػػػة تمحػػػػػػػػق بشيابػػػػػػػػات أعمػػػػػػػػى ككػػػػػػػػاف يمػػػػػػػػي ىػػػػػػػػحه األدنػػػػػػػػى أمػػػػػػػػخاء مػػػػػػػػغ مخاتػػػػػػػػب أدنػػػػػػػػى مػػػػػػػػغ مختبػػػػػػػػة 

 (ٕ).(ٔ)مقجـ األلف

عمي الديج عمي  كفق ما يخاه  -عمى األرجح – أما بالشدبة لسشصقة بيت لحع فقج ارتبصت بشيابة القجس

 إف أغمبية سكاف القخػ السحيصة بالقجس مثل؛ بيت لحع، كبيت جاال، كغيخىا تابعة لسجيشة بيت السقجسبقػلو:" 

كالخميل  ،كالمُّج ،، كضست نيابة القجس إضافة لحلظ مجنًا كبخػ كىي الخممة (ٖ)"في ذلظ العرخ إدارياً 

 كبحلظ فإف أؼ  تغييخ إدارؼ كاف يصخأ عمى القجس ىػ إجخاء إدارؼ يصبق عمى بيت لحع. (٘)كنابمذ. (ٗ)كقاقػف 

 لحع.

 

 

 

                                                             
أميخ السائة مقجـ األلف: كىػ أعمى كأسسى السخاتب العدكخية في الجير السسمػكي، كتقتخف عادة بمقب مقجـ ألف فيقاؿ"  ( ٔ)

أميخ مئة مقجـ ألف"، كالسقرػد بتمظ التدسية السخكبة كضيفة كاحجة، كىي أف يكػف في حػزة ىحا األميخ مئة مسمػؾ، كىػ في 
صبح القمقذشجؼ،  يشطخ: مقجـ في الحخب عمى ألف جشجؼ مغ أبشاء الحمقة ، كىحه السختبة خاصة بأرباب الديػؼ.الػقت نفدو 
زبجة كذف السسالظ ، ابغ شاىيغ، ٔ؛ ٜٖٕ/ٔ، الدمػك لسعخفة دول السمػك؛ السقخيدؼ، ٗٛٔ/ٗ، اإلنذا صشاعةاألعذى في 

 .ٗٗ، وبيان الصخق والسدالظ
 ٕٛ٘،  عرخ السساليظفمدصيغ في  زّكار، سييل، ( ٕ)
 .ٔٛ، القجس في العرخ السسمػكي (ٖ)
معجع الحسػؼ، ياقػت،  قاقػف: ىي حرغ بفمدصيغ قخب الخممة، كقيل ىي مغ عسل قيدارية مغ ساحل الذاـ. يشطخ: ( ٗ)

، فمدصيغ العخبية بمجانية؛ الجكميشيكي، مخمخجي، ٓٓٔ/ٗ، اإلنذا صشاعةصبح األعذى في ؛ القمقذشجؼ، ٜٜٕ/ ٗ، البمجان
 ٖٖ٘/ ٖ،بّلدنا فمدصيغ؛ الجباغ، مرصفى، ٚٚٔ، مخترخ البمجان في أرض كشعان؛ الدعج، جػدت، ٖٙٔ
فمدصيغ في العيجيغ األيػبي .؛ عثامشة، خميل، ٕٕٛ/ٕ، األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميلالعميسي، مجيخ الجيغ،  ( ٘)

.ٖٖٔ، والسسمػكي
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 ثانيًا: الحياة االجتساعية:

 :الدكان -

 ( السدمسػن:ٔ

تبػػػػيغ لشػػػػػا أف أغمبيػػػػا لػػػػػع يتعػػػػخض إلػػػػػى ذكػػػػخ أعػػػػػجاد  التاريخيػػػػػةع عمػػػػػى السرػػػػادر مػػػػغ خػػػػػالؿ االشػػػػال

كيبػػػػجك أف الّخحالػػػػػة األجانػػػػب أشػػػػاركا إلػػػػى أف بيػػػػػت  .الفتػػػػخة السسمػكيػػػػة الدػػػػكاف السدػػػػمسيغ فػػػػي بيػػػػت لحػػػػػع فػػػػي

لحػػػػػع فػػػػػي أغمبيػػػػػا مجيشػػػػػة مدػػػػػيحية مػػػػػع قميػػػػػل مػػػػػغ السدػػػػػمسيغ العػػػػػخب فييػػػػػا، فيقػػػػػػؿ الدػػػػػائح نقػػػػػػال دؼ بػػػػػػجي 

معطػػػػع سػػػػكاف ـ( :" ٖٚٗٔىػػػػػ/ٚٗٚ( الػػػػحؼ مػػػػخ ببيػػػػت لحػػػػع عػػػػاـ )Nicolas Bogi Bonsiبػندػػػػي )

، كيرػػػػػشع فييػػػػػا الشبيػػػػػح بػػػػػإذف مػػػػػغ الدػػػػػمصاف، كالبمػػػػػجة مػػػػػجمّخة سدػػػػػسيغبيػػػػػت لحػػػػػع مدػػػػػيحيػف مػػػػػع قميػػػػػل مػػػػػغ ال

 (ٔ)".تقخيبًا، كأما البيػت التي يدكشيا السديحيػف فقج أعادكا بشاءىا

أما اآلف كبعج أف خدخىا  :"ةَكخ أف بيت لحع كانت مجيشة كبيخ ـ( ذُ ٜٖ٘ٔىػ/ٜٚٚكفي عاـ )

. (ٕ)"السديحيػف فقج دمخت كفييا ربسا ثالثػف بيتًا حقيخًا، يدكشيا السدمسػف، كالسديحيػف مغ السشاشق السجاكرة

كبشاء عمى ذلظ فإّف السدمسيغ عمى ما يبجك سكشػا بيت لحع لكّغ الدجالت كالسرادر التاريخية لع تعصشا 

 صػرة كاضحة لحلظ .

                                                             
 .ٔ٘، لحع بيت جاال بيت ساحػر تاريخ بيتبشػرة، تػما،  ( ٔ)
 .ٕ٘ ،نفدو  (ٕ)
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في بجاية الجكلة العثسانية بعج سقػط  ـ( ٕ٘٘ٔىػ/ٖٜٔ) إحراء سكاني في بيت لحع عاـكقج أجخػ 

( عمى الشحػ ٕٚٗ، كجاء تػزيع الدكاف عمى السشاشق ضسغ دفتخ تحخيخ )بفتخة قريخة جكلة السسمػكيةال

 :التالي

إرشاس عجد خاناتيا ، (ٕ)( خانة ٛٔالػادؼ فيػجج بيا ) رأما بيت ساحػ  ،في بيت لحع (ٔ)( خانة ٜٖكجػد )  

كىحا يعشي أف ندبة مدمسة ال بأس بيا كاف تدكغ بيت لحع كقخاىا لػجػد مدجج  ،( كفييا إماـ مدججٜٖ)

 (ٖ)( خانات،  كيبجك مغ اسسيا أنو كاف يدكشيا الشرارػ، كفاغػرٚكإماـ، أما بيت ساحػر الشرارػ فييا )

  (ٚ)(. ٕ) (ٙ)السجخد( ك ٕ٘عجد خاناتيا ) (٘)، أما تقػع(ٗ)(ٓٔعجد خاناتيا )

 

 
                                                             

نيابة غدة في العرخ عصا هللا، محسػد، يشطخ: أفخاد.  ٚ-٘الخانة ىي مرصمح عثساني يصمق عمى األسخة التي تتألف مغ  ( ٔ)
 . ٔٛ، السسمػكي

.ٖٖ ،ٕٚٗلػاء القجس مغ دفتخ مفرل لػاء صفج وغدة والقجس الذخيف مغ دفتخ تحخيخ البخيت، عجناف،  ( ٕ)
ناحية ، ، دمحم.؛ اليعقػبٖٜٗ/ٛ، بّلدنا فمدصيغالجباغ، مرصفى، يشطخ: . س كالخميلجفاغػر: تقع عمى الصخيق بيغ الق ( ٖ)

 .ٜٕ/ٔ، الذخيف القجس
 .ٖٗ،ٕٚٗلػاء القجس مغ دفتخ مفرل لػاء صفج وغدة والقجس الذخيف مغ دفتخ تحخيخ البخيت، عجناف،  ( ٗ)
بعج ستة أمياؿ جشػب شخؽ بيت لحع، كتقػع القجيسة معشاىا نرب الخياـ، كذكخت في معجع البمجاف بأنيا قخية عمى تقػع:  ( ٘)

مغ قخػ بيت السقجس كيزخب السثل بجػدة عدميا، كيشدب إلى تقػع عامػس الحؼ عاش في القخف الثامغ قبل السيالد، حيث 
كترخفاتيع، كتقػع تحتػؼ عمى أبشية متيجمة، بقايا   ،التيعكتجىػر معام ،كاف يؤنب قػمو الييػد لسا رآه مغ فداد أخالقيع

الحسػؼ،  يشطخ: تابعة لبيت لحع حاليًا. ، كىيكشيدة، كزكايا كأعسجة كقػاعج األعسجة، كُمُغخ كمجافغ ، أؼ أنيا مشصقة أثخية
، مجانية فمدصيغ العخبيةب؛ الجكميشيكي، مخمخجي،  ٜٚٗ/ٛ.بّلدنا فمدصيغ.؛ الجباغ، مرصفى، ٖٚ/ٕ، معجع البمجانياقػت، 
 .ٚ٘، مخترخ بمجان أرض كشعان؛ الدعج، جػدت، ٛٚ
 .ٔٛ، نيابة غدة في العرخ السسمػكيعصا هللا، محسػد، يشطخ: السجخد كىػ مرصمح عثساني يعشي األعدب.  ( ٙ)
 ٖٚ،ٕٚٗلػاء القجس مغ دفتخ مفرل لػاء صفج وغدة والقجس الذخيف مغ دفتخ تحخيخ  البخيت، عجناف، ( ٚ)
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     ( السديحيػن:ٕ

سكشػا في  ،السسمػكيةاأليػبية ك كاف السديحيػف مغ ضسغ عشاصخ السجتسع الفمدصيشي في الفتخة  

–كالشاصخة كنججىع  ،كالخميل ،كبيت لحع ،معطع السجف الفمدصيشية، كلعل أىع السجف التي سكشػىا القجس

غدة،  كشبخية، كالبيخة، كالّمج، كالخممة، كبيت جبخيغ، كغيخىا، كتخكدت  :مثل في السجف الخئيدة  -أيزاً 

ئػنيع ، كقج مشحيع السساليظ الحق في تػلييع ش(ٔ)أديختيع، ككشائديع في القجس، كبيت لحع، كالشاصخة 

  (ٕ).عمى كشائديع كشئػنيع الجيشية حقيع في الديصخة ككحلظ 

مدصيغ مغ العخب السحمييغ أؼ مغ نرارػ بالد الذاـ الذخقييغ كقج كاف السديحيػف الحيغ سكشػا ف

 كيعاقبة. (ٗ)كأغمبيع أقباط (ٖ)كىع مغ الفئة السمكانية

غ  فقج يغ، كالالتيشيي، كاإلغخيقي(ٖ)غيي، كالجػرج(ٕ)، كاألرمغ(ٔ)أما الفئات السديحية األخخػ كاألحباش 

 ، بل كقج قجمػا خجمات لمسدمسيغ(ٗ)الالحقة في الفتخات  كصقمية ،بانياػػػػػػػػػػػكإس ،كإيصاليا ،اػػػػػػػػػػػػػفقج قجمػا مغ فخند

                                                             
 .ٖٔ، فخنجيكان فمدصيغ عذية االحتّلل اإلالخارشة الجيشية لديػسف، محدغ،  ( ٔ)
 ٔٛ، القجس في العرخ السسمػكيعمي، عمي الديج،  ( ٕ)
ميو ، كمعطع الخـك ممكانية، كيقـػ السحىب السمكاني عمى أف اتحاد هللا تعالى بعيدى )عنرارػ مرخ كسػرية السمكانية: ىع ( ٖ)
بتقخيخ أف لمسديح )عميو  ، كانتيى(ـٔ٘ٗ) ، كنذأ ىحا السحىب بعج عقج مجسع خمقجكنية عاـوباقيًا حالة صمبميو الدالـ( كاف )ع
شبيعتيغ ال شبيعة كاحجة كأف الالىػت شبيعة كحجىا، كالشاسػت شبيعة كحجىا التقتا في السديح )عميو الدالـ(، ( الدالـ

الذيخستاني، أبػ الفتح،  يشطخ: .غخـك البيدنصي الحؼ ناصخ فكخة الصبيعتيكيدسػف بالسمكانية ندبة إلى السمظ، كىػ إمبخاشػر ال
الفخق والسحاىب رستع، سعج،  ؛.ٖٔ ،السدمسيغ والسذخكيغ اعتقادات فخق أبػ عبج هللا دمحم،  الخازؼ، .؛ٕٚ/ ٕ، السمل والشحل

 .ٜٕ، السديحية
أقباط: كالقبط ىع جيل مغ أىل مرخ األكليغ، كاألقباط  تعشي أىل مرخ مدمسيغ كانػا أـ مديحييغ حتى القخف الثالث  ( ٗ)

اليجخؼ / التاسع السيالدؼ أؼ لع تكغ تعشي محىبًا ديشيًا إال بعج ىحا القخف الثالث اليجخؼ/ التاسع السيالدؼ حيث أصبحت 
 . ٘ٔ، (القػل اإلبخيدي لمعّلمة السقخيدي )تاريخ األقباط  دؼ، تقي الجيغ،السقخي يشطخ: تعشي السرخييغ السديحييغ.



 

90 
 

 

كأكقف الدالشيغ السساليظ األكقاؼ عمييع؛ كذلظ لجعسيع  كمدانجتيع لمدمصاف الشاصخ بغ قالككف،  لمسدمسيغ

 Fulcher)، كقاؿ فييع السؤرخ الفخنجي فػشيو الذارتخػ (٘)الطاىخ بخقػؽ الدمصاف الشاصخ أحسج، ك الدمصاف ك 

of Chartres)  ":مغ كاف ركميًا أك إفخنجياً فقج تحػؿ في ىحه البالد إلى جميمي أك فمدصيشي ."(ٙ) 

عمى  يا السرادرأما بالشدبة لبيت لحع فقج شكل السديحيػف فييا األغمبية  مغ الدكاف، كقج  ذكخت 

قخية تابعة لمقجس في تمظ الفتخة ، ككردت في  عّجىا بعزياكمجيشة في مػاضع أخخػ، ك  ،أنيا قخية في مػاضع

في سشة  (ٚ)ـ( كالدمصاف خذقجـٚٗٗٔىػ/ٔ٘ٛكثائق مسمػكية في عيج الدمصاف جقسق سشة )

ليع حاكػرة  -أيزاً -كأف  ليع فييا ديخًا، ك ،ـ( إشارة إلى الػجػد الشرخاني في قخية بيت لحع٘ٙٗٔىػ/٘ٚٛ)

  (Félix Fabri)، أما فيميكذ فابخؼ (ٛ)ع كاف متجنيًا أؼ كانػا فقخاءشخقّي الجيخ، كأف  السدتػػ السعيذي لي

                                                                                                                                                                                                    
كأكج العميسي كجػدىع في مجيشة القجس، كذكخ أف الجكلة السسمػكية اعتشت بيع أكثخ مغ  ،األحباش: كىع نرارػ الحبذة (ٔ)

 .ٕ٘ٙ/ٕ، القجس الخميلاألنذ الجميل بتاريخ العميسي، مجيخ الجيغ،   يشطخ: الصػائف الشرخانية األخخػ.
كيشدبػف إلى  ،مغ اليعاقبة ػف كأرجير، كىع نرارػ قخيب ،كمجيشة فارس ،األرمغ: كىع أىل أرميشيا الحيغ بقاياىع ببالد سيذ ( ٕ)

 .ٛٗٔ/٘ تاريخ ابغ خمجون،ابغ خمجكف،  يشطخ: سيجنا إبخاىيع )عميو الدالـ(.
 يشطخ: ككانت ليع كشيدة في بيت السقجس تدسى السرمبية. ،ككانت تعخؼ ببالد الكخج ،الجػرجيػف: ىع نرارػ جػرجيا ( ٖ)

 ٔ٘/ٕ األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميل،العميسي، مجيخ الجيغ، 
 عمى فمدصيغ في القخون الػسصى الرخاع اإلسّلمي الفخنجي.؛ الججاني، ىادية كآخخكف، ٓٚ سفخ نامة،خدخك، ناصخ،  ( ٗ)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ، في العرخ السسمػكي تاريخ نيابة القجس.؛ غػانسة، يػسف، ٜٕٗ، 
 .ٕٕٓ/ٗٔ البجاية والشياية،ابغ كثيخ،  ( ٘)
 . ٕٛٔ، تاريخ الحسمة إلى القجسالذارتخػ، فػشيو،  ( ٙ)
، ركمي الجشدية، لقب بالسمظ الطاىخ، اشتخاه السؤيج شيخ، الدمصاف خذقجـ: السمظ الدمصاف سيف الجيغ أبػ سعيج خذقجـ ( ٚ)

أعتقو كتقمب في الجكلة إلى أف جعمو األشخؼ إيشاؿ أتابكًا لػلجه، فخمعو كتدمصغ مكانو ككانت مجة حكسو مستجة في ىحه الفتخة 
، ؛ الدخاكؼ ٕٚٚ/ٙٔ، الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخةابغ تغخؼ بخدؼ،  يشطخ: ـ( .ٚٙٗٔ-ٔٙٗٔىػ/ ٕٚٛ-٘ٙٛ)

؛ ابغ إياس، ٖٓٔ/ٛ، شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب؛ الحشبمي، ابغ العساد، ٚ٘ٔ/ٖ، الزػء الّلمع ألىل القخن التاسع
 .ٜٔٔ، مػسػعة التاريخ اإلسّلمي: العرخ السسمػكيالديجؼ، مفيج،  ٙ٘ٗ/ٕ، بجائع الدىػر في وقائع الجىػر

 .ٗٙ-ٖٙ/ ٕ وثائق مقجسية،العدمي، كامل،  ( ٛ)
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إنيا مجيشة آىمة بالدكاف، كجمب السديحيػف مغ كل ـ(  :" ٖٛٗٔىػ/ٛٛٛفقج قاؿ عشجما زار بيت لحع عاـ )

  (ٔ) ".بمج في األرض اليجايا إلى ىشاؾ، كعاش التجار األثخياء ججاً فييا

أف بعس سكاف  تبيغ ـ (ٖٜٖٔىػ/ٜٙٚيخجع تاريخيا إلى عاـ ) ػكية أخخػ مسم كمغ خالؿ كثيقة  

. كلعمشا لع ندتصع أف نجج (ٕ)كاألشخاص الحيغ ذكخكا في السحزخ أغمبيع نرارػ  ،قخية تقػع مغ الشرارػ 

لعجد الشرارػ في فمدصيغ إال أف الدجالت العثسانية في مشترف القخف الدادس عذخ قج  مسمػكياً  إحراءً 

يتزح أف  اساعجتشا؛ كذلظ ألنيا تتحجث عغ السػضػع بعج انتياء الحكع السسمػكي بفتخة قميمة، كمغ خاللي

 أنيع كانػا عجد الشرارػ كاف أكبخ مغ عجد الييػد، كقج كجج الشرارػ في غالبية مجف فمدصيغ كقخاىا، إال

في  -أيزاً –أقمية ما عجا في بيت لحع كبيت جاال حيث كججكا في ىحه السشاشق بكثخة، كسكغ السديحيػف 

 (ٖ)لكغ لع تكغ ندبتيع إلى مجسػع الدكاف كبيخة. ،الخيف الفمدصيشي

 ( الييػد:ٖ

كمشيع  ،مغ ُأسخ فسشيعغ( ليع، يلمييػد بعج اضصياد الفخنجة )الرميبي كانت الفتخة السسمػكية متشفداً 

، أما في الفتخة السسمػكية (ٗ)، لحلظ يقاؿ إف فمدصيغ كادت تخمػ تسامًا مغ الييػد في تمظ الفتخة مغ ىاجخ

  (٘)كذلظ بجافع ديشي كاقترادؼ، قجكـ الييػد ليا سػاء مغ دكؿ أكركبية كتحجيجًا مغ إسبانيا؛فذيجت فمدصيغ 

                                                             
 ٕٕٚ-ٕٔٚ/ ٖٛ، السػسػعة الذاممة في الحخوب الرميبيةزّكار، سييل،  ( ٔ)
 .ٕٕ٘-ٕٕٗ/ ٕ وثائق مقجسية،العدمي، كامل ،  ( ٕ)
  .ٕ٘، سكان فمدصيغ واألردن وجشػب سػريا في أواخخ القخن الدادس عذخعبج الفتاح، كساؿ كآخخكف،  ( ٖ) 
.ٕٔٚ/ٔ الرميبية، خوبحالذخق األوسط والالعخيشي، الباز،  (ٗ) 
 ٖٜ٘/ ٕجػ، ٕؽ، السػسػعة الفمدصيشية ( ٘) 
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كذكخ السعاصخكف لتمظ الفتخة كجػد سبعة بيػت ييػدية متفخقة بصػؿ السدافة بيغ القجس كبيت لحع 

 (ٔ)كالخميل.

، اكيغ الجكلةفقج مشعػا مغ العسل بجك  بالفتخة السسمػكية أما بالشدبة ألكضاع الييػد في فمدصيغ

، (ٖ)تكػف أكثخ مغ عذخة أذرع اّل ،  كأ(ٕ)س أؼ تسييد لػف عسائسيعاكفخضت عمييع قػانيغ خاصة في المب

كربسا الدبب في ذلظ ىػ فدادىع كابتدازىع لمسدمسيغ، كأشباعيع التي تسيل إلى العشرخية، لكغ مع ذلظ فقج 

، كلع يشجمج الييػد في السجتسع بل مالػا إلى العدلة (ٗ)عاش الييػد آمشيغ كيشعسػف بتدامح اإلسالـ السعخكؼ

 (٘). ا فقج كانت مغمقةأحياؤىع التي سكشػىاالجتساعية عمى عاداتيع، أما 

أما أعجادىع فيحكخ أف  نابمذ ُكجج فييا نحػ السائة، كبيت السقجس مائتاف، أما بيت لحع فقج ُكجج بيا 

اثشا عذخ ييػديًا، كقج خمت الخميل مغ الييػد، أما بيت جبخيل كالخممة  فقج كاف في كل مشيسا ثالثة فقط مغ 

 (ٙ)فقج خمت مغ الػجػد الييػدؼ. السجف الفمدصيشية األخخػ ك ييػدؼ كاحج،  الييػد، ككاف في يافا

                                                             
 .ٚٔٔ، القجس في العرخ السسمػكيعمي، عمي الديج،  ( ٔ) 
 مغغصاء لمخأس يمبدو العمساء ككحلظ عامة الشاس عمى اختالؼ شبقاتيع، كترشع عادة مغ القصغ. صالحية،  العسامة: ( ٕ)

 .٘ٚ، السّلبذ في العرخيغ القبصي واإلسّلمي.؛ بالؿ، ثشاء، ٜٛ، السسمػكيةالسّلبذ .؛ مايخ، ٜٕ،وثائق الحخم
أذرع: ىي كحجة الصػؿ األساسية التي كانت تدتعسل في البالد اإلسالمية كالعخبية، أف أجداء ىحه الػحجة األساسية ىي:  ( ٖ)

كالسخحمة، كما زالت تدتخجـ في  ،كالبخيج ،كالفخسخ ،القبزة، اإلصبع، الذعيخة، كالذعخة، كأف مغ مزاعفات ىحه الػحجة السيل
إال أنيا فقجت مكانتيا كػحجة شػؿ أساسية بعج أف عع الشطاـ الستخؼ معطع البالد.  ،بعس الجكؿ العخبية كاإلسالمية حتى اآلف

؛ حالكؼ، محسػد،  ٜ، مػسػعة وحجات القياس العخبية واإلسّلمية وما يعادليا بالسقاديخ الحجيثةفاخػرؼ، دمحم، كآخخكف، 
 .ٕٕٗ، الشطع اإلسّلمية في عرخ صجر اإلسّلم

األنذ الجميل بتاريخ القجس .؛ العميسي، مجيخ الجيغ، ٕٙٛ، أخبار الجول وآثار األول في التاريخ القخماني، أحسج،  ( ٗ) 
 .ٖٛ، السكاييل واألوزان والسقاييذ؛ ىشتذ، فالتخ، .ٖ٘-ٕ٘/ٕ، والخميل

 .ٚٔٔ، القجس في العرخ السسمػكيعمي، عمي الديج،  ( ٘) 
 .ٓٓٔ ،،القجس في العرخ السسمػكيعمي، عمي الديج،   (ٙ)
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  كغيخىا مغ األعساؿ الحخفية ،كأعساؿ الرخافة ،كالرباغة ،في صشاعة السشدػجات عسل الييػد 

 (ٔ)باإلضافة إلى عسميع بػصفيع متخجسيغ، كمخشجيغ لمحّجاج الّشرارػ في أثشاء زيارتيع لألماكغ السقجسة. 

أف الييػد قج عسمػا ببيت لحع في تمظ األعساؿ، خاصة أنيا مجيشة مقجسة لمشرارػ، كمحط  كيبجك

 .زياراتيع في أعيادىع السعخكفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
الحياة االجتساعية في بّلد الذام في عرخ السساليظ .؛ الصخاكنة، مبارؾ، ٘ٗٔ، التاريخ الحزاري غػانسة، يػسف،  ( ٔ)

.ٓ٘الجخاكدة، 
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 :العادات االجتساعية -

ال بّج أف يكػف لكل مجتسع عادات كتقاليج تحكسو كتدخؼ في زمغ معيغ، كقج تكػف قج انتقمت مغ 

الحجيث عغ الفتخة السسمػكية كما احتػتو مغ عادات كتقاليج، ككيف أّنيا سخت جيل إلى آخخ، كألنشا برجد 

عمى مختمف الصػائف مغ مدمسيغ كمديحييغ كييػد، سشعصي في ىحا الفرل صػرة كاضحة عغ أىع 

 العادات كالتقاليج التي كججت في مجيشة بيت لحع في الفتخة السسمػكية.

 عادات والتقاليج:(  الٔ

الدكاج مغ ضسغ األفخاح كاالحتفاالت التي اترفت بيا الحياة االجتساعية في ذلظ العرخ، كىشا  جُّ عيُ 

بيغ مخاسع الدكاج لجػ السدمسيغ كمخاسع الدكاج لجػ السديحييغ، كلع يكغ ىشاؾ اختالفات  نجج اختالفاً 

أغمبية سكاف بيت لحع  كاضحة في مخاسع الدكاج داخل الصػائف السديحية السختمفة كالتي سشخكد عمييا؛ ألف

 كانػا مغ السديحييغ.

 كيتع  ذلظ بعج اختيار العخكس ،بالخصػبة سػاء عشج السديحييغ أك السدمسيغ تبجأ أكلى خصػات الدكاج       

، كمغ ثع تبجأ (ٔ)أك أحج األقارب، أك بعس الػسصاء، كأحيانًا عغ شخيق الخاشبة  مغ قبل كالجّؼ العخيذ

إلى بيت العخكس كيتأكج مغ درجة القخابة بيشيع  (ٕ)كعشج االتفاؽ ُيخسل القديذ كسيغالعخ االتراالت بيغ أىل 

كيدأليا عغ رأييا فإف أجابت باإليجاب  -ألف لكل شائفة درجات لمقخابة يسشع الدكاج بيغ أفخادىا -إف كججت 

                                                             
 .ٕٚٔ، في دمذق الفيحاءالخوضة الغشاء القداشمي، نعساف،   (ٔ)
القديذ: جسعيا َقداكسٌة، قداِقَدٌة، ِقّديدػَف، كالَقّذ خادـ ديغ السديحييغ كإماميع في أمػر عبادتيع، كلو الرالحية في  ( ٕ)

 .(َقّذ )مادة  لدان العخب،إقامة السشاسظ. ابغ مشطػر، 
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كيمبذ السخصػباف الخػاتع الحىبية دلياًل عمى أف الخصػبة تست، ثع يجفع العخيذ نرف السيخ  (ٔ)تتع الخصػبة

، كلشقل كاف ىشاؾ -بكخ أـ ثّيب – أك كمو، كذكخ أف السيخ يختمف تبعًا لجساؿ العخكس، كعسخىا، كمكانتيا

ما كانت فتخة الخصبة ، كعادة نفديا الصبقة كالسكانة أف يتع التداكج بيغ األسخ مغ نػع مغ الحخص عمى

 (ٕ)شػيمة ليتع التعارؼ بذكل جيج بيغ العخكسيغ.

كفي يػـ الدبت قبل حفل مخاسع اإلكميل تقػـ نداء أىل العخيذ بحسل ثياب العخكس بالسذاعل    

 لى الحساـ كيقسغ بغدميا كتدييشيا، كمغ ثع يحىبغ بيا إبحشائياكيقسغ  ،كيحىبغ إلى بيتيا ،كتخافقيع األغاني

يػضع عمى العخكس  -كعادة ما يكػف األحج-، كفي يػـ العخس (ٖ)ليمة األحج تحبح الحبائح كتعج الػالئع كفي 

خسارىا كإزارىا كيكػناف بالمػف األبيس، ثع يشتقل السػكب إلى الكشيدة؛ إلتساـ مخاسع التكميل عمى يج 

السخاسع الرمػات كالتخاتيل كاألناشيج يخافق ك كقج يتع ذلظ في بيت أىل العخكس، أك أىل العخيذ،  ،القداكسة

كتشاكؿ  ،كشخب ،، ثع تبجأ مخاسع االحتفاؿ مغ رقز(ٗ)انتياء بتتػيج القديذ لمعخكسيغ كيبارؾ زكاجيع

األشعسة كتدتسخ إلى مشترف الميل، كيحكخ أّف الخجاؿ لع يدسح ليع الخقز مع الشداء، كىكحا يشتيي 

 (٘)االحتفاؿ بسخاسع الدفاؼ. 

بجاية تختار العخكس مغ قبل ال ، ففيمعميا ال تختمف كثيخاً دبة لعادات السدمسيغ كاحتفاالتيع فأما بالش  

الخاشبة حيث تختار العخكس حدب شمب أىل العخيذ، كعادة ال يكػف ليا رأؼ في السػافقة عميو بل رأييا 

                                                             
 .ٜٕٙ، السسمػكي القجس في العرخ، عمي الديج، عمي .؛ٜٜٕ/ٙ، خصط الذامكخد، عمي،  ( ٔ)
 .ٕٕٚ تاريخ الشاصخة مغ أقجم أزمانيا إلى أيامشا الحاضخة،أسعج، مشرػر،  ( ٕ)
 .ٕٛٚ نفدو، ( ٖ)
 .ٕٓٚ، القجس في العرخ السسمػكي، عمي الديج، عمي  ( ٗ)
 .ٕٓٚ، القجس في العرخ السسمػكي، عمي الديج، عمي .؛ٜٕٗ/ ٙ، خصط الذامكخد، عمي،  ( ٘)



 

96 
 

 

صػبة ، ثع مة األكلى كىي الخ،  كتدسى ىحه السخح(ٔ)مػصػؿ بسػافقة كالجىا كأحيانًا قج تذاركو أميا في الخأؼ 

، كبعجىا تأتي السخحمة الثالثة كىي إعجاد الذػار )جياز العخكس( كنقمو إلى مشدؿ تأتي مخحمة عقج القخاف

كمغ عػائجىع في تمظ البالد أف البشت العخيذ، كجخت العادة أف يجيد العخكس كالجىا كسا قاؿ ابغ بصػشة:" 

تقاـ ؼ ف. أما عغ ليمة الدفا(ٕ)"كيكػف معطع الجياز أكاني الشحاس، كبو يتفاخخكف كبو يتباىػف  ،يجيدىا أبػىا

ع كبعجىا يتػجو العخيذ إلى مشدؿ العخكس في مػكب مغ األىل كاألصجقاء، ث ،كليسة كبيخة لألىل كاألصجقاء

  (ٖ)كزغاريج الشداء.  ،كالجفػؼ ،ُو األغانيِحفكتُ  ،يػف العخسُيح  

، كقج السعخكفة بالشدبة الحتفاالت الييػد فمع تخد عغ ماىيتيا أؼ إشارة في السرادر كالسخاجعأما 

  (ٗ)يكػف الدبب لقمة أعجادىع، أك لعجـ اختالؼ مخاسسيا عغ غيخىع.

  بيت لحعمجيشة العادات التي انتذخت في كل أرجاء فمدصيغ في تمظ الفتخة بسا فييا  ككاف مغ

الصػائف مغ السدمسيغ، كالسديحييغ، كالييػد، كقج اعتقجكا أنيا سبب في السخض  آمشت بيا كلالحدج، كقج 

 فكتقتل الحيػا ،كتػقف الحخث ،أنيا تيجـ البيػت -أيزاً –كالحدف بل إنيا سبب لمسػت، كفي اعتقادىع 

كلقج ، كفي ىحا دليل عمى أنيع كانػا يعدكف أحيانًا سػء السحرػؿ كمػت حيػاناتيع إلى الحدج، (٘)كالدرع

ترػر عخبي قجيع مغ الجاىمية  كىػ –ىع األكثخ حدجًا مغ غيخىع تخسخت فكخة أف أصحاب العيػف الدرقاء 

                                                             
 .ٜٖٔ،  التبخ السدبػك في ذيل الدمػكالدخاكؼ، دمحم،   (ٔ)
 .ٖٙ، رحمة ابغ بصػشة ( ٕ)
التبخ السدبػك في ذيل ؛ الدخاكؼ، دمحم، ٚٙ/ ٔ ، حػادث الجىػر في مجى األيام والذيػرابغ تغخؼ بخدؼ،  ( ٖ)

 .ٜٕٙ-ٕٛٙ القجس في العرخ السسمػكي،؛ عمي، عمي الديج، ٕٖٓ،الدمػك
 .ٜٕٙ، القجس في العرخ السسمػكيعمي، عمي الديج،  ( ٗ)
القجس في عمي، عمي الديج، ؛ ٜٗ-ٛٗ/ٚ، الػافي بالػفيات؛ الرفجؼ، ٙٛ/ٔ، فػات الػفيات والحيل عميياالكتبي،   ( ٘)

 .ٕٔٙ، العرخ السسمػكي
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كإلبصاؿ مفعػؿ الحدج كانػا يأخحكف قصعة مغ مالبذ الذخز    -بقي ىحا االعتقاد سائجًا حتى يػمشا ىحاك 

 -أيزاً  –أصيب بالحدج، ككانػا  الحاسج أك الحؼ يعتقج أنو يحدج اآلخخيغ، كيحخقػنيا تحت الذخز الحؼ

يخددكف بعس التعاكيح لفظِّ الحدج كتصييخ السحدػد مشو، أك كانػا يكتفػف بػضع خخزة زرقاء لمػقاية مغ 

 (ٔ)الحدج.

حيغ سػاء لجػ السدمسيغ أك السديحييغ ىي الشحر  ف كمغ العادات التي قج تكػف كججت في بيت لحع  

كاألديخة زيتًا كشسػعًا  ،كالسعابج ،لمكشائذ كبالشدبة لمسديحي فكاف يشحر، كانػا يشحركف  السخضبيع يعرف 

كبخػرًا، كأحيانا يقػمػف بشقل الشباتات السػجػدة في ججراف الكشائذ إلعصائيا لمسخيس، أك يشقمػف بعس 

 (ٖ)إلى غخفتو.  (ٕ)األيقػنات

كىشاؾ عادات اختز بيا السديحيػف عمى كجو التحجيج كىي الحىاب إلى بخكة ماء يقاؿ ليا بخكة  

، يحىب إلييا السخضى يشتطخكف السياه إلى أف تتحخؾ، كيقاؿ إف  أكؿ شخز يشدؿ إلى الساء عشج (ٗ)سميساف

                                                             
 .ٕٔٙ،  القجس في العرخ السسمػكيعمي، عمي الديج،   ( ٔ)
رة تبخز صػ  ،األيقػنات: ىي فغ الىػتي ذك شابع ركحي يعكذ حقيقة اليية، كىي تعبيخ ترػيخؼ عغ مػضػعات ديشية ( ٕ)

السيالد كالقيامة، أك مثل أيقػنة التجبيخ الخالصي تحكخنا بأحجاث أك  ،أك بعس القجيديغ ،اإللو ةالسديح )عميو الدالـ( أك كالج
 .ٕٙ، األيقػنة والكتاب السقجسالقادؼ، عبج هللا،  أك مغ الكتاب السقجس كأيقػنة رفع الرميب. ،تطيخ حجثًا مغ حياة الكشيدة

 .ٖٕٙ، القجس في العرخ السسمػكي .؛ عمي، الديج عمي،ٜ٘ٔ، لبشان مباحث عسمية واجتساعيةلجشة مغ األدباء،  (ٖ)
كىي ثالثة بخؾ تقع  ،بخؾ سميساف: تقع في كاٍد ضيق إلى الجشػب الغخبي مغ بيت لحع، عمى بعج أربعة كيمػمتخات عشيا ( ٗ)

"بخؾ البخاؽ" ك"بخؾ  -أيزاً –عمى خط كاحج، كبشيت لجسع السياه فييا كمغ ثع إرساليا في قشاة إلى القجس، كيصمق عمييا 
عمييا بخؾ سميساف ندبة إلى الشبي سميساف، كىشاؾ مغ يخجع أصل  ف ، كيصمقػ الحؼ بشيت فيو غيخ معخكؼالسخجيع"، كالدمغ 

ىحه  تػزعك بشائيا إلى عيج الخكماف كىخكدكس، كمغ السحتسل أف تكػف فكخة بيالشذ البشصي ) كىػ حاكع فمدصيشي ركماني(، 
 .ٔ٘ٗ-ٜٗٗ/ ٛ بّلدنا فمدصيغ،الجباغ، مرصفى،  يشطخ: السياه عمى كًل مغ بيت لحع كالقجس. البخؾ
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ألكلياء كالرالحيغ كأّف ليع ، أما بالّشدبة لمسدمسيغ فقج انتذخت عادة االعتقاد با(ٔ)حخكتيا يذفى مغ مخضو 

  (ٕ) كخامات كثيخة.

عادة إخفاء بعس كمغ العادات الجساعية التي اشتيخت بيا بيت لحع إلى جانب السجف األخخػ  

القصع الشقجية بأكاٍف فخارية  تحت األرض خذية سصػ المرػص عمييا، كلعل القخػ السحيصة ببيت السقجس 

 لقخػ كتعبيع في تحريل ىحه الشقػدبيت لحع؛ كذلظ بدبب فقخ أىل ا ىي األكثخ تأثخًا بيحه العادة كمشيا

. كلعل كثيخًا مغ الحفخيات كذفت عغ كجػد ىحه (ٖ)فكانت الشتيجة أنيع يعتدكف بيا كيتفششػف في إخفائيا 

العسالت الشقجية كبكسيات كبيخة، فكثيخًا ما تػارد إلى أسساع الشاس عغ أنو كذف عغ عجد مغ الفخارات التي 

 تحتػؼ عمى العسالت الشقجية في أراضي بيت لحع كما حػليا مغ قخػ.

 ( السّلبذٕ

 كيبجك أف ىشاؾ اختالؼ بيغ مالبذتشػعت السالبذ كتصػرت باستسخار فال شيء يبقى عمى حالو، 

مغ العشرخية  كليذ نػعاً  شائفةتقاليج كل ك عادات اختالؼ  كدؿ ذلظ عمىغ كالييػد، يكالسديحي ،السدمسيغ

 كاالضصياد.

 

 

                                                             
 .ٖٕٙ القجس في العرخ السسمػكي،عمي، عمي الديج،  ( ٔ)
.ٖٔ٘/ ٕ، األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميل، مجيخ الجيغ، العميسي ( ٕ)
 .ٕٔٙ-ٕٓٙ، القجس في العرخ السسمػكيعمي، عمي الديج،  ( ٖ)
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 :مّلبذ الخجال -

بذ الّخجاؿ؛  فقج كانػا  يختجكف العسائع كىي مغ ألبدة الخأس التي يمبديا  العامة مغ بالشدبة لسال  

 ًا عمييع أف يختجكىا زرقاء المػف ، كبالشدبة لمسديحييغ فكاف لدام(ٔ)الشاس كالعمساء، كىي مرشػعة مغ القصغ 

أما الييػد فقج لبدػا العسائع الرفخاء، كبالشدبة لمسدمسيغ فقج كانت عسائسيع بيزاء الّمػف، كيختجؼ السديحيػف 

ككانت ىحه األحدمة تسيدىع عغ غيخىع، ككاف ، (ٖ)أك الدناد (ٕ)حدامًا يذج حػؿ الػسط، كيصمق عميو اسع الدنار

تفريل السالبذ كحياكتيا فقج كانت كاحجة كلع تتسيد الدنار ىػ الجدء الخئيذ في الدؼ السديحي، أما شخيقة 

 (ٗ)بيا شائفة عغ أخخػ.

كيصمق عمييع اسع "مكارؼ"،  (٘)ذكؼ الدنار يعسمػف في فمدصيغ كسكارييغ الساركنييغ السديحييغ أما  

 ،كبيت لحع ،كيقػدكنيع لديارة األماكغ السقجسة في القجس ،ككانػا ىؤالء يرصحبػف الحجاج السديحييغ

 (ٙ)كمباس لمخأس مغ غيخ مشجيل يمف حػليا. كف الصػاقي الدػداءكالشاصخة، ككاف ىؤالء يختج

 

                                                             
 . ٘ٚ، السّلبذ في العرخيغ القبصي واإلسّلميبالؿ، ثشاء عبج الخحسغ،   (ٔ)
 .ٖٙ، مجيشة الخميل في العرخ السسمػكيصافي، سعيج، .؛ ٙٔٔ-٘ٔٔ، السّلبذ السسمػكيةؿ.ـ. مايخ،  ( ٕ)
الدنار: فالدنار كالدنارة ما عمى كسط السجػسي كالشرخاني ، أؼ ما يمبدػه كيذجه عمى كسصو، حيث يخبط الشرخاني عمى  ( ٖ)

 .(زنخ) مادة لدان العخب،ابغ مشطػر،  يشطخ:  كسصو الدنار ليعمق عميو الرميب كغيخه مغ شعاراتيع .
 ٙٔٔ. السّلبذ السسمػكية،ؿ.ـ. ميخ،  ( ٗ)
ُمَكاِرؼ: كارؼ يكارؼ كخاء كمكاراة، كمكارؼ ىػ الحؼ يدتأجخ لشقل الستاع كنحػه عمى الجكاب أك غيخىا مغ كسائل الشقل، (  ٘)

معجع .؛ (ػ خَ كَ )، مادة السعجع الػسيط إبخاىيع كآخخكف،مرصفى،  كفي مخجع آخخ مغ عشجه دكاب يؤجخىا لمخكػب كالحسل.
 .ٖٙ، السيغ القجيسة والحجيثة حتى أبػاب القخن الحادي والعذخيغ

.ٕٔٔ-ٕٓٔ، السّلبذ السسمػكيةؿ.ـ، مايخ،   (ٙ)
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 :مّلبذ الشداء -

 كالقسيز لو فتحة عشق دائخية ،القسراف، ككانت تخػ مغ تحت السالبذ الخارجية الشداء تارتج   

 أكسامو ما بيغ ضيقة ككاسعةككانت كبجكف فتحة أمامية، كقج اختمفت األشػاؿ بشاًء عمى رغبة الشداء، 

كىػ نػع مغ  (ٔ)كصشعت ىحه القسراف مغ القصغ، أك الكتاف، أك الحخيخ اإلسكشجراني، كيمبدغ معو السئدر

الدخاكيل ترل إلى الخكبتيغ، أما بالشدبة  لإلزار فيػ أشػؿ مغ السئدر كتمفو السخأة حػؿ جدجىا، كىػ عبارة 

 دبة لمشداء السديحيات أزرؽ المػف خز، كيكػف لػنو بالشعغ مالءة متدعة فزفاضة مغ قساش غيخ مص

، ككاف لداما (ٕ)كالسدمسات أبيس المػف، كالييػديات كاف أصفخ، كفػؽ اإلزار ُيذج حداـ عخؼ باسع الدنار

درقاء ، كقج  شبق عمييغ  ما شبق عمى الخجاؿ مغ أف يختجيغ األقسذة الاً بصبيعة الحاؿ أف يكػف لػنو أزرق

عمى السديحيات أف  كسا كاف مفخكضاً  ،، ليتسيدف عغ الّشداء السدمساتأك فػؽ صجكرىغَ  عمى رؤكسيغ،

  (ٖ).اماتأثشاء كجػدىغ  بالحسّ  عغ غيخىغ  عالمة مسيدة يختجيغَ 

 ف كانت الشداء السديحيات يختجيغَ أما بالشدبة ألغصية الخأس فمع نجج في السخاجع ما يػضح إ 

شع عادة مغ يصمق عمييا اسع الخف، كتر . أما بالشدبة أللبدة القجـ فكافالشقابالسشاديل، أك العرابات، أك 

 ، كفي السشازؿ يختجيغَ (ٔ) ، كىػ مغ األححية العالية السختفعة الكعب، كىشاؾ الشعل كالسذاية(ٗ) الجمج السمػف 

 ٕ()كالدرابيل كىي نػع مغ الخفاؼ. ،القباقيب الخذبية السدخخفة

                                                             
، عبج الغشي،  يشطخ: كىػ ثػب يحيط بالقدع األسفل مغ البجف، اإلزار. ،السئدر: كجسعيا مآزر ( ٔ) ،  السعجع الغشيأبػ العـد
 (أزر)مادة 
 .ٕ٘ٔ السّلبذ السسمػكية ،ـ، مايخ،  ؿ. ( ٕ)
 .ٜٔٔ ، نفدو ( ٖ)
 .ٜٕٔ نفدو، ( ٗ)
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تيسل السخأة في ذلظ العرخ نفديا بل اعتشت بجدجىا كبإضيار محاسشو، كتشػعت  كبالشدبة لمديشة فمع  

كربسا ىحه الطاىخة  ،بو أجداء مختمفة مغ أجداميغ غ شالء األضافخ، كالػشع الحؼ زيغَ أدكات الديشة م

عقج اقترخت عمى السخأة السديحية، كالتي كانت تخخج إلى الكشيدة في أبيى زيشتيا، مسا دفع رجاؿ الجيغ ل

 كلبدغَ  ،-أيزاً –أيجييغ كأرجميغ بالحشاء  ، ككغ  يخزبغَ (ٖ)السجامع الجيشية إلثارة ىحه السذكمة كحميا 

 كىحا يػضح اىتساـ السخأة . (ٗ)، باإلضافة إلى استخجاميغ  مػاد الصيب كالعشبخع، كالخػاتكالحمػؽ ، القالئج

 .كسا في غيخه مغ العرػر كأف أدكات الديشة كججت في العرخ السسمػكي ،بشفديا

 :( السطاىخ العسخانيةٖ

يبجك كاضحًا أف السساليظ لع ييتسػا ببيت لحع مغ ناحية العسخاف كالبشاء كباقي السجف الفمدصيشية التي   

كثخت فييا الجػامع ،كالدكايا، كالخػانق، كالسجارس، كالحسامات، كغيخىا،  كفيسا يأتي سشدتعخض أىع السشذآت 

 العرخ السسمػكي. العسخانية في

لقج سار السساليظ عمى نيج كاحج في بشاء السداكغ، كلكغ الفػارؽ الصبقية أثخت عمى نػعية السػاد   

مبة، أك الصيغ، كبعزيا كاف يتكػف  السدتخجمة كحجع البشاء، حيث بشيت  بعس السداكغ مغ الحجارة الرُّ

دصح، كقخيبة مغ بعزيا البعس، كلع يكغ ليا مغ شابق كاحج أك شابقيغ، ككانت قميمة االرتفاع مدتػية ال

أبػاب كبيخة تصل عمى الذارع الخئيذ، بل كانت األبػاب مشخفزة، كالسجخل كاف مطمسًا كعسيقًا ليشتيي إلى 

                                                                                                                                                                                                    
اية ىػ ضخب مغ الشعاؿ الخفيفة ترشع مغ السخسل أك الجمج أما السذّ  ،الشعل يذبو الرشجؿ العادؼ كيديغ كجيو بالحخيخ ( ٔ)

 .ٕ٘مغ وثائق الحخم القجسي الذخيف السسمػكية،  صالحية، دمحم عيدى، يشطخ: األسػد.
.ٖ٘ٚ وثائق الحخم القجسي الذخيف،عمي، عمي الديج،   ( ٕ)
 .ٖٔ٘ ، نفدو ( ٖ)
.ٕٖ-ٖٓ مغ وثائق الحخم القجسي الذخيف السسمػكية، صالحية، دمحم عيدى، ( ٗ)
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قاعة فديحة تفزي إلى باقي أجداء البيت، ككحلظ كانت تصل عمى الحجائق كالتي تدرع بسا ّلح كشاب مغ 

لػجػد غخؼ لدكغ أىل البيت، كغخفة كبيخة تخرز الستقباؿ  -تأكيجبال -الفػاكو، ىحا باإلضافة 

 (ٔ)الزيػؼ.

كال بّج أف نالحع أّف مشازؿ الفالحيغ تختمف عغ مشازؿ السجيشة مغ حيث الحجع كالخاحة، فسشازؿ   

السجف أكثخ راحة كأكبخ حجسًا، أما بالشدبة لسشازؿ القخػ فكانت تحتػؼ عمى شابق سفمي  لتخبية الجكاجغ 

تبمط السشازؿ لتػفخ البخكدة ، كلع (ٕ)كالحيػانات، أما الصابق السختفع عغ سصح األرض فكاف مخررا لمعائمة 

في الريف، ككحلظ التقاء الحخارة في الريف، ككاف الّشاس يقيسػف العخائر فػؽ أسصح البيػت ليشامػا 

 ( ٖ)فييا.

كمجيشة في فمدصيغ غخفة مخررة لمّزيافة، بل يكػف فخخًا لمدكاف إذا قيل أكسا يػجج في كل قخية 

، كمغ مدايا ىحه الغخفة أنيا تػفخ السبيت كالحساية كالصعاـ لو إّف كّل بيت بالقخية ىػ بيت ضيافة لمدكار

 (ٗ)كلجابتو. 

كالبيػت  ،كالسداكغ ،كإذا ما تجػلت في بيت لحع كحاراتيا ستجج بال شظ مثل ىحه اآلثار السعسارية  

 .قي السجف الفمدصيشيةكالتي لع تختمف بصابعيا عغ با

 

                                                             
 .ٕ٘ٚ، القجس في العرخ السسمػكيعمي، عمي الديج،  ( ٔ)
 .ٜٖٗ-ٖٜٖ/ ٔ، تاريخ الحخوب الرميبية، ستيفغ، رنديساف ( ٕ)
 .ٗٚ، مجيشة الخميل في العرخ السسمػكيصافي، سعيج،   (ٖ)
 . ٕٔٔ، العخب في بيت الذعخ والبمجة معفػرد، ر،  ( ٗ)
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التي اىتع بيا السساليظ في بيت لحع كىي بخؾ سميساف أك بخؾ  (ٔ)أما بالشدبة لمسذاريع السائية  

أؼ - ثاني مغ القخف األكؿ قبل السيالدكالثانية إلى الشرف العجدىا ثالث بخؾ يعػد بشاء األكلى ، ك (ٕ)السخجيع

أما البخكة الّدفمية كىي البخكة الثالثة  فيخجع بشاؤىا إلى الفتخة الػاقعة بيغ العاميغ  -إلى  العيج الخكماني

ـ(  كقاـ ببشائيا الدمصاف الطاىخ خذقجـ كىػ أبػ سعيج خذقجـ السؤيج ٚٙٗٔ-ٔٙٗٔىػ/ ٕٚٛ-٘ٙٛ)

 (ٖ)ـ( كقاـ بتخميع الّشطاـ السائي فييا بذكل شامل.ٚٙٗٔ-ٔٙٗٔىػ/ ٕٚٛ-٘ٙٛ)

 

 

 

                                                             
ـ( ،  ٙٛ  -ٜ٘ـ( كعخضيا )ٚٚٔكال بج أف نذيخ إلى أف البخكة الثالثة كانت مغ أكبخ البخؾ كأكثخىا سعة، فصػليا )(  ٔ)

ـ( ، ٕٚ -ٓٚـ(، كعخضيا )ٙٔٔـ مكعب( ، أما البخكة األكلى فصػليا ) ٓٓٓ,ٖٔٔـ (، كسعتيا حػالي )٘ٔكعسقيا حػالي )
كعسقيا  ـ(، ٙٚ-ٓٚـ(، كعخضيا )ٜٕٔيبمغ شػؿ البخكة الػسصى )ـ مكعب(، ك  ٓٓٓ,٘ٛـ(، كسعتيا حػالي )ٕٔ-ٙكعسقيا )
الحج، العمع، والرػفية: الفغ اإلسّلمي في  يشطخ: مجسػعة باحثيغ،ـ مكعب( .  ٓٓٓ,ٜٓـ(، كسعتيا تقخيبًا )ٕٔحػالي )

 .ٜٚٔ-ٜٙٔ، مشصقة الزفة الغخبية وغدة
تعػد إلى أف سيجنا يػسف )عميو الدالـ( لسا أخحه إخػتو كألقػه في الجب مخكا بو  ف سبب تدسيتيا ببخؾ السخجيعإيقاؿ  ( ٕ)

عمى قبخ أمو، كىػ بالقخب مغ السخجيع، فمسا رأػ قبخىا ألقى نفدو عغ الشاقة كقاؿ: أماه، ارفعي رأسظ كانطخؼ ما حل بػلجؾ 
 ه كألقػه في الجب، كسا ىػ مذيػر في القرة.كحسمػ  ،مغ البالء، كفقجكه كرجعػا فدسي السخجيع، كلسا رجعػا لصسػا كجيو

 .ٓ٘ٗ/ ٛ، بّلدنا فمدصيغ الجباغ، مرصفى، يشطخ:
 .ٜٜ، األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميل، مجيخ الجيغ، عميسيال ( ٖ)
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 ، كتست معايشة(ٕ)انقصع الساء عغ القجس كالػاصل إلييا مغ قشاة الدبيل (ٔ)األميخ بخدبظكفي عيج 

 (٘)في القجس  (ٗ)بجػار التخبة الجالقية (ٖ)، كنقذت رخامة باألمخ كألرقت بحائط درج العيغالخمل كإصالحو

ـ( بػساشة األميخ ٖٛٗٔىػ/ٛٛٛ)بخؾ سميساف( في عاـ ) ككحلظ عسخت قشاة الدبيل كسا عسخت بخؾ السخجيع

كبمغت الكمفة حػالي خسدة آالؼ ديشار، كقاـ مائتا عامل في عسارتيا لسجة خسدة أشيخ  (ٙ)قانرػه اليحياكؼ 

 ـ( ٜٙٗٔ-ٛٙٗٔىػ/ٜٔٓ-ٕٚٛ) (ٚ)خؼ قايتباؼػػػػػػػػػػػػػػػػػمصاف السسمػكي األشػػػػػػػػػػػػػػػكخسدة عذخ يػما، كسا قاـ الد

                                                             
رجال الخالجؼ، أحسج، يشطخ: ـ(. ٚٙٗٔىػ/ٕٚٛضخ الحخميغ سشة )ااألميخ بخدبظ: كىػ بخدبظ التاجي، استقخ في كضيفة ن ( ٔ)

 .ٕٙالحكع واإلدارة في فمدصيغ، 
ثع تجخؼ ىحه السياه  ،قشاة الدبيل:  ىي تجسع مياه اليشابيع القادمة مغ العخكب كتحجيجًا مغ بخكة الذط كمياه عيػف إرشاس (ٕ)

ميساف جسيعيا في قشاة كاحجة ترل بيت لحع أكاًل، كمشيا إلى القجس، كيصمق عمى الجدء األكؿ مشيا أؼ بيغ العخكب كبخؾ س
  ع في آبار كأسبمة في ساحة األقرىبقشاة العخكب، كما تبقى فيصمق عميو قشاة الدبيل، ككانت السياه التي ترل القجس تجس

فمدصيغ في العيجيغ عثامشة، خميل، يشطخ: نيا كانت تدكد بخكة الطاىخ بيبخس بالساء. إكيقاؿ  ،في األحياء السجاكرة -أيزاً -ك
 .ٖٛٗ-ٖٚٗ، السفرل في تاريخ القجس.؛  العارؼ، عارؼ، ٕ٘ٗ-ٖٕٗ، األيػبي والسسمػكي

ي، عميسال يشطخ: درج العيغ: كىػ أحج الفخكع السستجة لخط كادؼ الصػاحيغ كالستجية إلى باب العسػد أحج أبػاب السجيشة. ( ٖ)
 .ٗٓٗ/ٕ ،األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميلمجيخ الجيغ، 

العجسي السعخكؼ بالجالق، كىػ مغ أمخاء الذاـ في عيج دكلة السمظ  ،الرالحي ،خكغ الجيغ بيبخسل تشدبالتخبة الجالقية:  ( ٗ)
كتشدب إليو التخبة الجالقية الػاقعة في رأس درج العيغ، بصخيق باب الدمدمة عشج ممتقى ىحه الصخيق بصخيق السشرػر قالككف، 

، مجيخ عميسيال يشطخ: ـ( كدفغ في تخبتو ىحه كىي اآلف ممظ آؿ الخالجؼ.ٖٚٓٔىػ/ٚٓٚفي القجس، تػفي سشة ) ؼ الػاد
 .ٔٔ٘السفرل في تاريخ القجس، .؛ العارؼ، عارؼ، ٜٖ٘ /ٕ ،األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميلالجيغ، 

 .ٚٛ/ ٕ األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميل،العميسي، مجيخ الجيغ،  ( ٘)
ـ( حيث ٔٓ٘ٔىػ/ٜٙٓتػلى نيابة صفج بعج يمباف األنيالي، كاستسخ في نيابة صفج حتى عاـ ) األميخ قانرػه اليحياكؼ: ( ٙ)

 .ٖٕٕ/ٔ، في حػادث الدمان مفاكية الخّلنثع تػلى نيابة حساة. ابغ شػلػف،  ،نقل إلى حجػبية دمذق
ىػ/ ٜٖٛـ(، قجـ بو تاجخ إلى مرخ عاـ )ٜ٘ٗٔ-ٚٙٗٔىػ/ ٜٔٓ-ٕٚٛ: حكع بيغ األعػاـ )الدمصاف األشخؼ قايتباؼ ( ٚ)

ـ(، كاشتخاه األشخؼ بخسباؼ، ثع ممكو الطاىخ جقسق، ثع ما لبث أف تخقى بالخجمة حتى صار أميخ عذخة، ثع أميخ ٖ٘ٗٔ
 ،كنطخ الحخميغ الذخيفيغ ،لذخيفـ( كأضيف إليو القجس إٛٗٔىػ/ٚٛٛتػلى نيابة غدة عاـ ) خانة، ثع صار أتابكًا،شبم

 ـ(.ٜ٘ٗٔىػ/ٜٔٓكعذخيغ يػمًا حتى كفاتو عاـ ) ،كأربعة أشيخ ،ككذف الخممة، كقج أقاـ في الدمصشة تدعًا كعذخيغ سشة
األنذ الجميل بتاريخ القجس = =الجيغ، خ؛ العميسي، مجئٕٖ/ٕ، الزػء الّلمع ألىل القخن التاسعالدخاكؼ،  يشطخ:
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  ( ٔ)بتخميع البخؾ كقشاة الدبيل كتججيجىا. 

( مغ كثائق ٖٔٔكحلظ أكقف األمخاء عمى القشاة، أؼ قشاة الدبيل، األكقاؼ، كتذيخ الػثيقة رقع )

أكقف  (ٕ)ـ( إلى أّف األميخ سيف الجيغ بكتسخ الجػكشجارٖٗٗٔىػ/٘ٗٚالحـخ القجسي الذخيف السؤرخة عاـ )

 (ٖ)أكقافًا عمى قشاة الدبيل. 

كلعل اىتساـ السساليظ بإيراؿ السياه مغ ىحه القشػات إلى القجس يعػد إلى كجػد السدجج األقرى   

السبارؾ؛ كذلظ لتذجيع الشاس عمى البقاء فيو بعج ما حل بو مغ أزمات أثشاء الحخكب الرميبية كبعجىا، كالتي 

كبالتالي حخكة عمسية كعسخانية في  ،كإلى زيادة سكانو ،كاف ليا األثخ الفّعاؿ في استقصاب سكاف ججد

 (ٗ)األقرى كما حػلو.

اسسيا العيغ ككانت السياه قجيسًا ترل إلييا قادمة مغ بخؾ  سكسا يػجج عيغ في مشصقة إرشا

 (٘)سميساف، كالعيغ ىي خداف ماء رئيذ كيحػؼ عمى غخفتيغ كيعػد تاريخيا إلى العرخ السسمػكي.

                                                                                                                                                                                                    

البجر الصالع بسحاسغ مغ بعج ؛ الذػكاني، ٗٔ-ٕٔ/ٓٔ، شحرات الحىب في أخبار مغ ذىببغ العساد، ؛ إٖٛ/ٕ، والخميل
 .ٓٔٙ-ٜٓٙ/ٕ، القخن الدابع

 .ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٕ ،، األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميلمجيخ الجيغالعميسي،  ( ٔ)
: ككاف أحج األمخاء الحيغ يذار إلييع أياـ سالر كالجاششكيخ، كشغل نائب الدمصاف األميخ سيف الجيغ بكتسخ الجػكشجار ( ٕ)

الجرر الكامشة ؛ ابغ حجخ العدقالني، ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٔ، الػافي بالػفياتـ(. يشطخ: الرفجؼ، ٖٔٔٔىػ/ٔٔٚبسرخ، قتل سشة )
 .ٖٓٓ-ٜٖٛ/ٖ، الػافي السشيل الرافي والسدتػفي بعج؛ ابغ تغخؼ بخدؼ، ٜٔ-ٛٔ/ٕ، في أعيان السائة الثامشة

 ٓ٘ٔ مغ آثارنا في ثخى القجسالعدمي، كامل،  ( ٖ)
 .ٙٔٔ وقف قشاة الدبيل في القجس مغ خّلل الػثائق العثسانية،أبػ رميذ، إبخاىيع، إبخاىيع ربايعة،  ( ٗ)
.ٔٛٗ/ٛ، بّلدنا فمدصيغالجباغ، مرصفى، ( ٘)
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ػتيا في عيج الدالشيغ السساليظ، كغجت مخكدًا تجاريًا بمغت قسة ق كنذيخ إلى أف قخية إرشاس

-كقزائيًا مسيدًا، ككججت شػاحيغ الغالؿ التي تعسل بقػة مياه إرشاس، كيػجج بقايا لقاعة محكسة كسجغ 

يعػد إلى ىحه الفتخة، كيقاؿ إف أصحاب األرض التي يقع فييا ىحا الدجغ أغمقػه  -يعخؼ حاليًا باسع الحبذ

 (ٔ)يثة بجانبو، كيسخ فػقو شارع القخية الخئيذ. كبشػا بيػتا حج

تذيخ إلى أف فالحي القخية اعتادكا عمى حساية القشػات  كالتقاليج التي كانت متبعة في إرشاس

كمرادر السياه التي كانت تزخ إلى القجس، كذلظ مقابل إعفائيع مغ دفع الزخائب، كامتيازات أخخػ مشيا 

جباية الزخائب مغ القخػ كالسشاشق السجاكرة، كفي فتخة السساليظ لع يتغيخ الػضع، فكاف زعساء إرشاس 

في القخية كما حػليا ، كال أحج يعمع متى يسكغ اختبار عجليع، حيث تعخضت القخية يتػلػف دكر العجؿ 

تخميسًا كبشاًء لمقشػات السائية كسا  -أيزاً –لسحبحة مغ قبل أىالي القخػ األخخػ بيحه الفتخة.  كشيجت الفتخة 

 (ٕ)ذكخنا سابقًا. 

 :( األعياد واالحتفاالتٗ

يظ نيج ف بأعيادىع بحخية تامة، حيث نيج السسالاستسخ الشرارػ في عرخ السساليظ يحتفمػ 

لمتعبيخ عغ احتخاـ الجيانات  ؛ببعس األعياد أحياناً  الشرارػ  السدمسػف  كشارؾ ،األيػبييغ في ىحا السجاؿ

 كالتدامح الجيشي الحؼ كجج في ذلظ العرخ. كقج تعجدت األعياد السديحية كتشػعت كىي كاآلتي:

                                                             
 .ٔ الجشة السقفمة،العيدة، أسامة،  ( ٔ)
ٔ نفدو ، ( ٕ)
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( عيج البذارة: كالسقرػد بو بذارة جبخيل )عميو الدالـ( لمديجة مخيع )عمييا الدالـ( بسيالد عيدى )عميو ٔ

 (ٔ)الدالـ(، كيأتي في الخامذ كالعذخيغ مغ آذار. 

:  كيقرج بيحا العيج التدبيح ألنو اليػـ الحؼ  دخل فيو الديج عيدى )عميو الدالـ( (ٕ)( عيج الذعانيغٕ

أك  ،بعيج الديتػف  -أيزاً –الشاس كىع يدبحػف بيغ يجيو، كيحسمػف أكراؽ الديتػف، لحلظ يدسى  القجس فاستقبمو

. أما مطاىخ االحتفاؿ بيحا العيج فمع تختمف (ٖ)أك أحج الدعف، كىػ يدبق عيج الفرح السجيج  ،أحج الذعانيغ

أك بيت لحع، حيث تديغ  ،أك القجس ،في سائخ السجف الفمدصيشية التي تزع الجاليات السديحية في الشاصخة

 (ٗ)الكشائذ  بأغراف الديتػف كقمػب الشخيل، كيػزع مشيا عمى الشاس عمى سبيل التبخؾ. 

 يع الحؼ يدتسخ عادة أربعيغ يػماً ( عيج الفرح: كىػ العيج الكبيخ عشجىع، حيث يفصخكف مغ صػمٖ

ثة أياـ، كأقاـ أربعيغ يػمًا في األرض، ثع بثال (٘)كيدعسػف أف الديج عيدى )عميو الدالـ( قاـ مغ الرمبػت

. أما مطاىخ االحتفاؿ بو فكانت مسيدة حيث (ٙ)صعج إلى الدساء، كيأتي في الخابع عذخ مغ شيخ نيداف 

الشاس فيسا بيشيع بالكعظ كالبيس، كسا كانت تقاـ  يرشعػف الكعظ بالحميب، كيدمق البيس كيمػف، كيتعايج

                                                             
 .٘ٙ، لبشان مباحث عسمية واجتساعية؛ لجشة مغ األدباء، ٓٛ/ٔ، تاريخ ابغ الػردي، ابغ الػردؼ ( ٔ)
لبشان مباحث عسمية لجشة مغ األدباء، يشطخ: الذعانيغ كمسة مأخػذة مغ الدخيانية )سعانيغ( كيقرج بيا سعف الشخيل.  ( ٕ)

 .٘ٙ، واجتساعية
 .ٕٛٓ/ ٕ، الحزارة اإلسّلمية.؛  ميتد، آدـ،  ٓٛ/ٔ، تاريخ ابغ الػردي، ابغ الػردؼ ( ٖ)
 .ٕٚٙ القجس في العرخ السسمػكي،عمي، عمي الديج،  ( ٗ)
استمبو صالح الجيغ األيػبي مغ  ، كقجيدعع الشرارػ أف عيدى )عميو الدالـ( ُصمب عميو الرميب الحؼ الرمبػت: كىػ ( ٘)
، مادة لدان العخب. ابغ مشطػر، رشاًل مخصعًا بالجػاىخ الشفيدةغ حصيغ، كفيو مغ الحىب ما يشيف عمى عذخيج يـػ الفخن
 .ٕٖٔ/ٕٔ، البجاية والشياية؛ ابغ كثيخ، (بمَ َص )
الجامع السفرل في تاريخ السػارنة .؛ الجبذ، يػسف،  ٙٔٗ-٘ٔٗ/ ٕ نذا،اإل  صشاعة صبح األعذى فيالقمقذشجؼ،   (ٙ)

 .ٙٓٗ السؤصل،
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أجسل الثياب، ككحلظ الحاؿ  الشداء السديحيات يتديَغ كيمبدغَ ،  ككانت (ٔ)األلعاب السدمية احتفااًل بيحا العيج 

بالشدبة لمخجاؿ حيث يمبدػف السالبذ الفاخخة، ككاف السدمسػف يذاركػف السديحييغ بيحا العيج كيحتفمػف 

 (ٕ)بو.

عيج السيالد: كىػ االحتفاؿ بيػـ ميالد سيجنا عيدى )عميو الدالـ(، كيأتي في الخامذ كالعذخيغ مغ  (ٗ

 ،كيعجكف أصشافًا مغ الصعاـ كالذخاب ،كتطيخ األفخاح ،كتديغ الكشائذ ،كانػف األكؿ، كفيو تػقج السرابيح

د الشيخاف كاف يتع احتحاء بيػسف ، كلعل إيقا(ٖ)كسا يقاـ قجاس احتفااًل بيحا العيج في كل كشائذ فمدصيغ 

الشجار عشجما أشعل الشيخاف لمديجة مخيع )عمييا الدالـ(، ككانت بيت لحع في عيج السيالد تددحع كتددىخ ألنيا 

عمى  – السكاف الحؼ يحج إليو السديحيػف مغ مختمف األقصار في العالع،  ك بيا كشيدة السيج التي كلج فييا

( Jacopo da Verona، كذكخ الخاىب اإليصالي يعقػب دؼ فيخكنا )(ٗ)الدالـ(الديج عيدى )عميو  -األرجح

Verona يتقاشخ السديحيػف ككصفيا قائاًل:"  ـ( ٖٖ٘ٔىػ/ ٖٙٚبيت لحع عاـ )( احتفاالت عيج السيالد في

حيث يقجسػف اليػـ الحؼ  ،كفمدصيغ ،كمرخ ،مغ كل نػاحي األرض السقجسة كاألقاليع األخخػ مغ سػريا

حزخت حقا ، ثع يخدؼ قائاًل :" (٘)"جاءت فيو العحراء مخيع ليمة ميالدىا إلى بيت لحع، كيأتػف بأعجاد كبيخة

مداء ذلظ الدبت حيث تجسيخ أكثخ مغ خسدة آالؼ ندسة مغ مختمف الجشديات لتختل التدابيح السدائية 

العيج استمست كل جساعة مائجة صالة عيشت ليا، أما كل بمغتو، كفي قدع خاص مغ الكشيدة، كفي صباح 

                                                             
 .ٙٙٔ، عسمية واجتساعيةلبشان مباحث لجشة مغ األدباء،  ( ٔ)
 .ٕٓٛ، نخبة الجىخ في عجائب البخ والبحخالجمذقي،  ( ٕ)
 .ٕٚٙ، القجس في العرخ السسمػكي.؛  عمي، عمي الديج، ٖٔ٘/ ٔ، مخوج الحىب ومعادن الجػىخالسدعػدؼ،  ( ٖ)
 .ٙ٘ الخبيعية،شقػس احتفاالت السػاسع واألعياد .؛ الرػفي، مرصفى،  ٗ، أورشميع الججيجةأنصػف، فخح،  ( ٗ)
.ٔ٘، تاريخ بيت لحع بيت جاال بيت ساحػربشػرة، تػما،  ( ٘)
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السائجة الكبخػ كالعميا  فممخكـ األرثػذكذ كالتي في األسفل إلى جانب السحكد فممسديحييغ الفخنج حيث احتفمت 

 ،كناسكػف صغيخكف  ،، ككشا أكثخ مغ مئة  إفخنجي مديحي، مشيع ناسكػف كاعطػف -أيزاً  -معيع بالعيج

كالحجاج أقسشا احتفااًل لسجج هللا، ككانت في الجانب األيدخ مغ الكشيدة  ،كالعمسانييغ ،كعجد مغ رجاؿ الجيغ

كعذخيغ  عةليسيغ مائجة كاحجة، حيث قبػر أرب، كإلى ا(ٔ)كالشداشخةف ثالث مػائج حيث يحتفل اليشػد كالشػبيػ 

 (ٕ)".كالسػارنة فعمى مػائج خارج الكشيدة شفاًل بخيئًا، لميعاقبة حيث يحتفل الدخياف، أما الجػرجيػف 

أما بالشدبة لألقمية السدمسة في بيت لحع فكانت تسارس االحتفاؿ باألعياد كالسػاسع كسا في سائخ  

 .الفصخ، عجا عغ السػاسع كالسػالجالسجف، كأىع األعياد لجػ السدمسيغ؛ عيج األضحى السبارؾ، كعيج 

 :السسمػكية في بيت لحع( العّلقة بيغ السديحييغ والدمصة ٘

لع تكغ العالقة بيغ الدمصة السسمػكية كالسديحييغ الشرارػ تديخ عمى كتيخة كاحجة، ككانت قابمة    

ل حدب الزخكرة، كعمى الخغع مغ أف العالقة كانت مبشية عمى العجالة كالسداكاة في مجسميا ييخ كالتبجيلمتغ

، أؼ أف العالقة كانت متقمبة، السديحييغ إذا بخرت الطخكؼ ذلظإال أف السساليظ لع يتخددكا في العسل ضج 

   في ىحا الجدء مغ الجراسة. ػ ما سشػضحوكى

                                                             
الحؼ كاف بصخيكًا عمى  الشداشخة: نذأ السحىب الشدصػرؼ في ضل االختالؼ حػؿ شبيعة السديح )عميو الدالـ(، ك ندصػر ( ٔ)

ـ(، ككاف يخػ أف مخيع )عمييا الدالـ( ليدت كالجة اإللو الحقيقية، إنسا كالجة اإلنداف، كأف السديح )عميو ٖٔٗالقدصشصيشية عاـ )
الدالـ( ىػ إنداف مػلػد مغ مخيع)عمييا الدالـ(، كبالتالي فشدصػر ىػ الحؼ كضع أساس القػؿ بالصبيعتيغ لمسديح )عميو 

ـ( كبالتالي فسخيع ليدت كالجة اإللو إنسا ىي أـ السديح اإلنداف البذخؼ. ُنفي ندصخ عمى إثخىا إلى مرخ إلى أف درست الدال
كالفخات.  ،كالسػصل ،كالعخاؽ ،مقاالتو مججدًا عمى يج بخصػما مصخاف نريبيغ، فانتذخ السحىب مغ ججيج في كل مغ السذخؽ 

 .ٔٙٔ-ٓٙٔ/ ٔ، مػسػعة تاريخ األقباط، ششػدة، زكي، ٛ٘ٔ، يخ السجسػع التار يشطخ: ابغ بصخيق، 
ٔ٘، تاريخ بيت لحع بيت جاال بيت ساحػربشػرة، تػما،  ( ٕ)
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غ يكمسػػػػا يػػػػجؿ عمػػػػى ذلػػػػظ أنػػػػو كػػػػاف لمسدػػػػيحي ،لقػػػػج بشيػػػػت عالقػػػػة إيجابيػػػػة بػػػػيغ السساليػػػػظ كالسدػػػػيحييغ  

لمحجػػػػػػػاج السدػػػػػػػيحييغ حخيػػػػػػػة مسارسػػػػػػػة شػػػػػػػعائخىع الجيشيػػػػػػػة فػػػػػػػي أمػػػػػػػاكشيع السقجسػػػػػػػة، ككػػػػػػػحلظ الحػػػػػػػاؿ بالشدػػػػػػػبة 

كاألدالء؛ إلرشػػػػػػػػػادىع كحسػػػػػػػػػايتيع  ستخجسيغسػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػث زّكدىػػػػػػػػػع السساليػػػػػػػػػظ بػػػػػػػػػالالػافػػػػػػػػػجيغ إلػػػػػػػػػى األرض السقج

. كإف كػػػػػػػػػاف بعػػػػػػػػػس السدػػػػػػػػػيحييغ (ٔ)مقابػػػػػػػػػل رسػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػجفعػنيا لقػػػػػػػػػاء الدػػػػػػػػػفخ السػػػػػػػػػأمػف، كضػػػػػػػػػخائب أخػػػػػػػػػخػ 

بالحجػػػػػاج   -أيزػػػػػاً –يعتخضػػػػػػف عمػػػػػى الخسػػػػػػـ التػػػػػي كانػػػػػت تجبػػػػػى مػػػػػغ الحجػػػػػاج السدػػػػػيحييغ، لكشيػػػػػا ندلػػػػػت 

، فكػػػػػاف السػػػػػاؿ قترػػػػػاديةككػػػػػاف الػػػػػجافع إلػػػػػى ذلػػػػػظ الحاجػػػػػة السمحػػػػػة إلػػػػػى السػػػػػاؿ، كسػػػػػػء الحالػػػػػة اال ،سدػػػػػمسيغال

ُيصمػػػػػب كُيجبػػػػػى بذػػػػػتى الػسػػػػػائل كاألسػػػػػاليب، كلػػػػػيذ لػػػػػحلظ عالقػػػػػة بالتعرػػػػػب الػػػػػجيشي، أك االضػػػػػصياد الػػػػػجيشي 

سسمػكيػػػػػػػة عمػػػػػػػى ال.كيػػػػػػػحكخ أف تحفطػػػػػػػات كانػػػػػػػت تسػػػػػػػارس مػػػػػػػغ قبػػػػػػػل الدػػػػػػػػػػمصات (ٕ)كسػػػػػػػا ضػػػػػػػغ السدػػػػػػػيحيػف 

لتحرػػػػػيشات العدػػػػػكخية، لػصػػػػػفيع االحجػػػػػاج الػافػػػػػجيغ؛ كذلػػػػػظ تخػفػػػػػًا مػػػػػغ انجسػػػػػاس الجػاسػػػػػيذ بيػػػػػشيع، كذلػػػػػظ 

 .   (ٖ) لجػ السدمسيغ بعج عػدتيع لجيارىع ات القتاليةت االقترادية كاإلمكانكالصاقا كالصخقات

التي بشيت بيغ الدمصات السسمػكية كالسديحييغ ىي الدساح ليع  -أيزاً –كمغ العالقات اإليجابية   

بتخميع  كشائديع كتعسيخىا، ككاف ذلظ نابعًا مغ أف حخمة ىحه األماكغ السديحية، كقجاستيا كانت فػؽ كل 

اعتبار، ككانت سياسة السساليظ إزاء تخميع الكشائذ نابعة مغ الذخع اإلسالمي كفقًا لذخكط  العيجة العسخية 

                                                             
 .ٕٕٕ، القجس في التاريخ العدمي، كامل، (ٔ)
 .ٛ، وثائق ديخ صييػن دراج، أحسج،  ( ٕ)
 .ٖٗٔ/ ٗ، الدمػك لسعخفة دول السمػكالسقخيدؼ،   (ٖ)
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تي أقخىا عسخ بغ الخصاب )رضي هللا عشو(، كالتي تشز أف ال يحجثػا كشيدة في مجيشة، كال فيسا حػليا مغ ال

 (ٖ)راىب، كأف يججدكا ما خخب مغ كشائديع إال ما كاف في خصط السدمسيغ.  (ٕ)، أك صػمعة(ٔ)ديخ أك قالية 

كمثاٌؿ عمى  ،جـ السداعجة ليعكتق ،لحلظ أصجر الدالشيغ السساليظ مخاسيع تخعى مرالح السديحييغ   

عسارة ما تيجـ كالحؼ يقزي ب ـ(ٜٖٗٔىػ/ ٜٚٚمصاف بخقػؽ في )الدالسخسػـ الخاص الحؼ أصجره  ذلظ: 

، كمشع مغ يتعخض إلييع بغيخ سبب، يج عيدى )عميو الدالـ( ببيت لحعكُبِمَي مغ األخذاب كالخصاص بس

، ىحا باإلضافة إلى السخاسيع التي تدسح ليع (ٗ)ككف أسباب األذػ كالزخر عشيع كالػصية بيع كرعايتيع 

ـ( يدسح لمخىباف بإصالح ما تيجـ ٜٖٚٔىػ/ٓٓٛبعسارة كشائديع كما تيجـ مشيا، حيث صجر مخسػـ عاـ )

ظ مخسػـ بعج اثشي عذخ عامًا يقزي بعسارة كشيدة السيج في بيت مغ مداكشيع داخل كشيدػػة القيامة، كتال ذل

ـ( ٔٔٗٔ-ٜٜٖٔىػ/ ٘ٔٛ -ٔٓٛ، حيث استغل بصخيخؾ القجس زيارة الدمصاف فخج بغ بخقػؽ )(٘)لحع 

ـ( فتقجـ لو بصمب يدتأذنو في الدساح بإعادة تعسيخ كشيدة السيج في بيت ٓٔٗٔىػ/ ٗٔٛلسجيشة القجس عاـ )

كبالفعل استجاب الدمصاف لحلظ كأعصاه اإلذف بالبجء بعسميات  ،تيا إلى ما كانت عميولحع كتخميسيا إلعاد

  (ٙ)التخميع. 

                                                             
، أحكام أىل الحمة، الجػزيةيشطخ:  ابغ قيع قالية: كىي مكاف مخرز لخاىب كاحج يبشي كسشارة مختفعًا داخل السجف.   (ٔ)
ٕٔ-ٖٔ. 
  .ٖٔ، أحكام أىل الحمةالجػزية، ابغ قيع،  يشطخ: الرػمعة: تذبو القالية كلكشيا تبشى خارج السجف. ( ٕ)
الحياة االجتساعية في بّلد الذام في عرخ السساليظ .؛ الصخاكنة، مبارؾ، ٛٙ-ٚٙ، وثائق ديخ صييػن دراج، أحسج،  ( ٖ)

.ٓٛ، الجخاكدة
 .ٓ٘-ٜٗ، وثائق ديخ صييػن دراج، أحسج،  ؛.ٕٖٚ/٘، الدمػك لسعخفة دول السمػكالسقخيدؼ، (  ٗ)
 .ٕٕٕ/ٙ، أنباء العسخ بأبشاء العسخالعدقالني، ابغ حجخ،  ( ٘)
 .ٕٕٗ، فمدصيغ في العيجيغ األيػبي والسسمػكيعثامشة، خميل،  ( ٙ)
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إلى يافا مخكب فيو فخنج معيع أخذاب كَعَجل  -أيزاً  -كفيو قجـكيقػؿ السقخيدؼ في ىحا  الذأف: "   

كصشاع بخسع عسارة بيت لحع، بالقجس، حيث مػلج عيدى )عميو الدالـ(، كبيجىع مخسػـ الدمصاف بتسكيشيع 

فأتاىع عجة مغ الَقمَعة كالرشّاع كشخعػا في إزاحة ما بصخيقيع مغ  ،مغ العسل، فجعػا الشاس لمعسل باألجخة

أف مػسى صبي بصخيخؾ الشرارػ السمكانية، سأؿ الدمصاف لسّا قجـ إلى القجس  األكعار، ككاف سبب ىحا 

سشة اثشتي عذخة كثساف مئة، أف يسكغ الشرارػ مغ إعادة عسارة مػلج عيدى )عميو الدالـ( في بيت لحع 

حجج مؤرخة في سشة  -أيزاً –كىحا السخسػـ ممحق بو  (ٕ)، (ٔ)" عمى ما كانت عميو، فكتب لو مخسػمًا بحلظ

( حجج صادرة عغ قزاة القجس تجيد عسارة كشيدة بيت لحع عمى غخار ما ٘ـ( كعجدىا )ٕٔ٘ٔىػ/ٜٛٔ)

 (ٖ)ـ( في عيج الدمصاف بخقػؽ. ٔٔٗٔىػ/ٗٔٛحجث في سشة )

ـ( يدسح فيو لخئيذ ديخ بيت لحع تخميع ما ٙٗٗٔىػ/ ٓ٘ٛكأصجر الدمصاف جقسق مخسػمًا عاـ )  

إلى  خاصاً  ـ( أصجر الدمصاف قايتباؼ مخسػماً ٓٛٗٔىػ/٘ٛٛ، كفي عاـ )(ٗ)خ بيت لحع انيجـ مغ حػائط دي

نائب القجس الذخيف أف يتقجـ بتسكيغ الخىباف مغ عسارة سقف كشيدة السيج في بيت لحع عمى الػجو الذخشي 

 (٘)عساًل بالفتاكؼ الذخعية بيجىع.

                                                             
 .ٖٗٔ/ٗ، الدمػك لسعخفة دول السمػك ( ٔ)
؛ ٖ٘ٗ/ٕ، األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميل؛ العميسي، مجيخ الجيغ، ٕٕٕ/ٙ، إنباء الغسخ بأبشاء العسخالعدقالني،  ( ٕ)

.ٖٖٛ/ٚ، شحرات مغ ذىب في أخبار مغ ذىبالحشبمي، ابغ العساد، 
 . ٖ٘-ٕ٘، وثائق ديخ صييػن دراج، أحسج،   (ٖ)
 . ٙ٘،  نفدو ( ٗ)
 . ٜ٘، نفدو ( ٘)
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خسػـ يقزي بتعػيس السديحييغ عسا ـ( إلى إصجار م٘ٙٗٔىػ/ ٜٙٛكعسج الدمصاف خذقجـ عاـ )   

مستمكاتيع، كأرزاقيع، كعجـ معارضتيع في أشغاليع لتعجيات السدمسيغ عمييع، كتخخيب ك أفدج مغ مشافعيع، 

 (ٔ)مستمكاتيع. 

غ عبخ الصخؽ التي يكسا أكجت الدمصات السسمػكية عمى حخية الحخكة لمحجاج كالدكار السديحي  

 (ٕ). كبيت لحع بأماف ،كبيت السقجس ،تػصميع إلى السقجسات في الشاصخة

كبحلظ  ،كبحلظ نخػ أف الدالشيغ السساليظ كانػا قج التدمػا بسبجأ التدامح الجيشي قجكة باإلسالـ   

 أصجركا السخاسيع التي تسشع التعجيات عمى مستمكات السديحييغ بذكل فخدؼ أك جساعي.

ـ( مخسػمًا خاصًا ٚٓ٘ٔىػ/ ٜٗٔأصجر عاـ ) (ٖ)أضف إلى كل ذلظ أف الدمصاف قانرػه الغػرؼ   

ـ( ٖٔ٘ٔىػ/ ٜٜٔ، ككحلظ أصجر عاـ )(ٔ)بعسارة سقف كشيدة بيت لحع(ٗ)يقزي بالدساح لمخىباف الفخنددكاف

                                                             
 .٘ٛ، تاريخ نيابة بيت السقجس.؛ غػانسة، يػسف، ٙٔٔ، القجس دراسات في تاريخ السجيشةكػىيغ، أمشػف،  ( ٔ)
؛ ٜٜٓ-ٜ٘ٛ/ ٔ ، السمػكلسعخفة دول  ، الدمػك؛ السقخيدؼ ٖٚ-ٙ٘/ٗٔ، اإلنذا صشاعةصبح األعذى في القمقذشجؼ،  ( ٕ)

-ٖٗ، في سيخة السمظ السشرػر تذخيف األيام والعرػر؛ ابغ عبج الطاىخ، ٕٓٚ-ٕٕٙ/ٚ، ابغ الفخات تاريخابغ الفخات، 
ٕٗ. 
قانرػه الغػرؼ: ىػ قانرػه بغ عبج هللا الذخكدي السعخكؼ بالغػرؼ، كغػرؼ ندبة إلى شبقة الغػر، كىػ مغ مساليظ  ( ٖ)

كجسع  ،كاألراضي الدراعية ،قايتباؼ، حيث اعتقو ككاله عجدَا مغ األعساؿ مغ مثل مػضف لسخاقبة األشيافالدمصاف األشخؼ 
 االضصخاب أجسع القػاد عمى تػليتوكعشجما زاد  ،ـ(ٔٓ٘ٔىػ/ ٜٙٓالزخائب، كضل يتػلى السشاصب حتى كصل الػزراة سشة )

، ابغ حشبميال يشطخ: كخسدة كعذخيغ يػمًا. ،كتدعة أشيخ ،ةككانت أياـ حكسو مدتقخة كعامخة، كلبث سمصانًا خسذ عذخة سش
 . ٖٔٔ/ٛ، شحرات الحىب في أخبار مغ ذىبالعساد، 

في كشيدة سيجة السالئكة بسجيشة أسيدؼ في إيصاليا سشة ألف كمئتيغ  تأسدت الخىبانية الفخنديديةالخىباف الفخنددكاف:  ( ٗ)
كتدع، انتذخت كامتجت كتفخعت مشيا عجة فخكع، كأخحكا يشتذخكف في أنحاء العالع يبذخكف باإلنجيل، كفزاًل عغ انتذارىع في 

الجسعية األنصػنية الخيخية شائذ. كالك ،كالسعابج ،كشيجكا األديخة ،أكركبا فقج انتذخكا في فمدصيغ بعج ارتحاؿ الرميبييغ
 .ٖٛ-ٖٚ، بيت لحع، البيتمحسية
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ـ( مخسػمًا  يقزي بسعاممة السديحييغ اليعاقبة، كالسمكانية، كاألقباط معاممة حدشة كالئقة، كأسقط عشيع ٖٔ٘ٔ

كىػ ليذ باألمخ الججيج حيث أصجر الدمصاف جقسق عاـ  بالحج، يجبى مغ رسػـ عشج قياميعما كاف 

ـ( مخسػـ حساية لمصائفة األرمشية يزسغ فيو مستمكاتيع كعجـ التعخض ليع مغ قبل حكاـ ٜٗٗٔىػ/ٗ٘ٛ)

 (ٕ)السجيشة. 

كقج  ع يجه عمى قصعة أرض مالصقة لمجيخأف شخرًا مغ بيت لحع قج استػلى ككض -أيزاً –كيحكخ   

يشتفعػف بيا في زراعة ما يمدميع مغ الخزخاكات، فذكا الخىباف ذلظ إلى الدمصاف جقسق فأصجر كاف الخىباف 

ـ( بعج أف تحخػ ما جاء في ىحه الحادثة كتزسغ السخسػـ اإلقخار بتدميع قصعة ٚٗٗٔىػ/ٓ٘ٛمخسػمًا عاـ )

 (ٖ).األرض لخئيذ الخىباف بعج أف ثبت أنيا مغ حقػقيع، كتزسغ كحلظ كف أسباب الزخر عشيع

ـ( مخسػمًا إلى الفالحيغ بقخية بيت ٙٙٗٔىػ/ٓٚٛكأصجر األميخ أحسج  بغ عبج الخحيع العيشي في )   

 (ٗ)لحع، كقج كانت بيت لحع جارية في إقصاعو، كأمخ بكف أسباب األذػ كالزخر عشيع كالػصية التامة بيع.

ألديخة كقج صجرت  ألغمب كقج أصجر السساليظ مثل ىحه السخاسيع التي تقزي بإعسار الكشائذ كا   

بيت لحع كسا ذكخنا آنفًا، كىحا يعشي أف ك  ،(٘)كالخممة ،كالشاصخة ،كشائذ فمدصيغ بسا فييا كشائذ القجس

                                                                                                                                                                                                    
 .ٗٙ وثائق ديخ صييػن،دراج، أحسج،  ( ٔ)
 .ٚٔٔ-ٙٔٔ، القجس دراسات في تاريخ السجيشةكػىيغ، أمشػف،  ( ٕ)
 .ٖٙ-ٕٙ، السساليظ والفخنجحسج، أدراج،  ( ٖ)
 .ٖٜ،  نفدو ( ٗ)
في شساؿ الخممة: إحجػ السجف العطيسة التي أحجثت في اإلسالـ عمى يج سميساف بغ عبج السمظ الخميفة األمػؼ، كتقع (  ٘)

؛ الجباغ، ٜٕٔ، مخترخ البمجان في أرض كشعان؛ الدعج، جػدت، ٚٔٛ/ٕ معجع البمجان،الحسػؼ، ياقػت،  يشطخ: .فمدصيغ
 .ٕٖٚ/ٕ، بّلدنا فمدصيغمرصفى، 
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السساليظ كانػا ميتسيغ بأمخ السعابج السديحية مخاعيغ بحلظ تعاليع اإلسالـ، كلكغ لع تكغ ىحه العالقة تديخ 

 عمى  السشػاؿ نفدو بل ُبشيت عالقة سمبية كمتػتخة نػعًا ما كسشػرد األمثمة عمى ذلظ في األسصخ القادمة. 

لدمبية التي نذأت بيغ الدمصات السسمػكية كالسديحييغ كانت في أغمبيا مع الخىباف لعل العالقات ا    

ع يتػانػا في الفخنددكاف، كذلظ ألف الفخنددكاف الحيغ سكشػا فمدصيغ في تمظ الفتخة كانػا مغ الفخنج، لحلظ ل

كىي ديشية بحتة،  األىجاؼ الرميبية، أؼ لع يدتصيعػا أف يفرمػا بيغ ميستيع األصمية؛ الدعي لتحقيق بعس

 (ٔ)إلى تحقيقيا في األراضي السديحية.  ةكبيغ األىجاؼ الدياسية التي سعى الفخنج

تدايج الشذاط الدياسي لمخىباف الفخنددكاف، فغمبت الرفة الدياسية ألىجافيع عمى الرفة الجيشية، مسا   

، كمثاٌؿ عمى ذلظ _كىػ ليذ السثاؿ الػحيج_ إصجار نحػ سيءدمصات السسمػكية أف تعامميع عمى حجا بال

ـ( أمخًا بالقبس عمى الخىباف الفخنددكاف السقيسيغ بجيخ بيت لحع ٔٗٗٔىػ/ ٗٗٛالدمصاف جقسق عاـ )

أخبار االستعجادات الحخبية لحسمة  ( ٕ)اريةتبسكذلظ ألنيع نقمػا إلى فخساف اإلكصييػف كزجيع في الدجغ، 

 (ٗ). (ٖ)االستيالء عمى ركدس

                                                             
 .ٙ، وثائق ديخ صييػن دراج، أحسج،  ( ٔ)
ية، غالبيتيع مغ التجار ـ( تابعة لمكشيدة الكاثػليكٖٓٔٔىػ/ ٕٗ٘كىع فخقة عدكخية تأسدت عاـ ) ارية:بتسفخساف اإل(   ٕ)

كعمييا صميب أبيس، كقج أنذأكا ليع في الجيار السقجسة مؤسدات لتخعى السديحييغ الػافجيغ مغ  ،غ، رايتيع حسخاءياإليصالي
 .ٚٔ-ٙٔ، فخقة الخىبان الفخسان في بّلد الذاممقامي، نبيمة، يشطخ: أكركبا إلى القجس لمحج كشمب السغفخة . 

جديخة ركدس ىي  ٕٔجدر الجكيكانيد، كعجدىا  ركدس:  كىي جديخة ببالد الخـك قجيسًا، أما اليـػ فيي تشتسي لسجسػعة ( ٖ)
كفييا خمق مغ الخـك مخاكبيع تقارب بالد االسكشجرية  ،كبيا تبشى السخاكب البحخية ،أكبخىا، ككانت قجيسًا دار صشاعة الخـك

كغابات  ،تجخؼ فييا السياه ،كتأخح، شبيعة ىحه الجدية صخخية كتحػؼ أكدية خربة ،كتدبي ،فتغيخ ،كغيخىا مغ بالد مرخ
كعيػف عحبة، كعاصستيا تحسل نفذ التدسية، كامتازت ركدس بسػقعيا الستسيد االستخاتيجي إذ تقع بالقخب مغ الداحل الجشػبي 

 . ٜ، جديخة رودس )جغخافيتيا وتاريخيا وآثارىا(غدالة بظ، حبيب،  ؛.ٛٚ/ٖ، معجع البمجانالحسػؼ، ياقػت، يشطخ: لتخكيا. 
 .ٙ٘ والفخنج، السساليظدراج، أحسج،  ( ٗ)
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غارة عمى ميشاء االسكشجرية كأسخكا كبار تجارىا  (ٔ)ف ػ ينداكفي حادثة أخخػ شغ فييا القخاصشة البخكف  

خ كبار تجار الفخنج السدمسيغ، كتػجيػا بيع إلى بالد الفخنج، فسا كاف مغ الدمصات السسمػكية إال أف تأس

سكشجرية كترادر أمػاليع كمتاجخىع، بل كتمدميع بسكاتبة ممػؾ الفخنج لمزغط عمييع باإلفخاج السقيسيغ باإل

عغ التجار السدمسيغ، كلسا لع يكغ ليحه االجخاءات السسمػكية أؼ اعتبار عشج الفخنج، فسا كاف مغ الدمصاف 

نددكاف السقيسيغ في ديخ ـ(  بالقبس عمى جسيع الخىباف الفخ ٙٚٗٔىػ/ٓٛٛقايتباؼ إال أف أصجر أمخًا عاـ )

كفي كشيدة القيامة، كمغ ثع إرساليع إلى القاىخة، ككانت ىحه الػسيمة األنجع  ،صييػف، كفي بيت لحع

، كالججيخ بالحكخ أف التعخض لمخىباف لع يكغ سخاح التجار السدمسيغ ػاشمقكأ ةنجكاألسخع إذ استجاب الفخ 

إلرجاع  ؛إف ىحا اإلجخاء اضصخت إليو الدمصات السسمػكيةبجافع الكخاىية  أك الخغبة في التشكيل بيع، بل 

إجبارىع عمى كقف مثل ىحه الغارات التي كانت تدتيجؼ السػانىء كالدػاحل اإلسالمية، ك  التجار السدمسيغ،

 (ٕ)كبعج انتياء ىحه األزمة عاد الخىباف إلى أديختيع في ضل التدامح الحؼ كانػا يعاممػف بو .

العالقات الستحبحبة بيغ السدمسيغ كالسديحييغ إال أنشا نخػ أف اليجكء كاإلخاء كبيغ ىحا كذاؾ مغ   

ـ( صالة استدقاء مذتخكة بيغ ٕٕٖٔىػ/ٕٕٚكالسحبة سادت بيشيع  كلفتخات شػيمة، فقج نطست في عاـ )

خمػف إلى يجرجااًل كنداًء  كانػا كالييػد؛ النحباس األمصار، ككحلظ يحكخ أف السدمسيغ ،كالسديحييغ ،السدمسيغ

   (ٖ)الكشائذ كاألماكغ السديحية السقجسة دكف أؼ اعتخاض مغ قبل الشرارػ.

                                                             
البخكفانديػف: كىع قخاصشة يعػدكف باألصل لسشصقة بخكفشذ تقع في جشػب شخؽ فخندا كتصل عمى البحخ األبيس  ( ٔ)

تاريخ التجارة في الذخق األدنى في العرػر ىايج، ؼ،  يشطخ:الستػسط تجاكر إيصاليا، تذتيخ بسػاقعيا التاريخية كالدياحية. 
.ٖٓ٘، الػسصى

 .ٚٓٔ-ٙٓٔ، السساليظ والفخنجدراج، أحسج،  ( ٕ)
 .ٙٙٗ-ٖٙٗ، في العرػر الػسصى الرخاع اإلسّلمي  الفخنجيالججاني، ىادية كآخخكف،   ( ٖ)
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 :في العيج السسمػكي ثالثًا: األحػال االقترادية في بيت لحع

 الحيػانية :الثخوة الدراعي و  نتاج( اإل ٔ

 اإلنتاج الدراعي: -

سػقع الجغخافي، كشبيعة األرض، كنػع ممالعػامل الصبيعية دكرًا ميسًا في اإلنتاج الدراعي، ف لعبت

فقج لعب مػقع بيت  -ككسا ذكخنا سابقاً -التخبة كمجػ خرػبتيا دكر في تحجيج حجع كنػع اإلنتاج الدراعي، 

، أـ كاف  -كسا كرد في الفرل الدابق-لحع كشبيعتيا دكرًا في الدراعة، سػاء أكاف ىحا في العيج األيػبي، 

 رجد دراستو حاليًا.في العيج السسمػكي الحؼ نحغ ب

ازدىخت الدراعة بذكل كاضح في العيج السسمػكي، كقج أكلى الدالشيغ اىتسامًا كبيخًا بالدراعة؛ ألنيا   

 اف يعتاش عميو أىالي فمدصيغ عامةتذكل الحخفة األكلى لغالبية الدكاف، كسا أنيا السػرد األكؿ الحؼ ك

عمى -اعة في فمدصيغ؛ كأمثمة ذلظ كثيخة، نحكخ مشيا كبحلظ كاف ال بج مغ فخض نطع إقصاعية لتشطيع الدر 

ـ( كزع اإلقصاعات ٕٗٙٔىػ/ ٖٙٙ: أف الدمصاف الطاىخ بيبخس عشجما فتح قيدارية عاـ ) -سبيل الحرخ

عشجما رحل الدمصاف   أنو -أيزاً -مغ ذلظ، ك (ٔ)عمى األمخاء كالسجاىجيغ، ككتب مكتػبًا جامعًا بالتسميظ 

كنادػ بالقجس أال يشدؿ أحج في كقاؼ فييا "ـ( أمخ بتعسيخ األٕٕٙٔىػ/ ٔٙٙاـ )عالطاىخ بيبخس إلى القجس 

                                                             
 .ٖٕٛ، العرخ السساليكي في مرخ والذام.؛ عاشػر، سعيج، ٕٗ-ٕٔ/ٕ،  الدمػك لسعخفة دول السمػكالسقخيدؼ،   (ٔ)
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، كحلظ  ُبِشَي في عيج الدمصاف الشاصخ دمحم بغ قالككف الكثيخ مغ الجدػر في السشاشق الداحمية (ٔ)"زرع

 (ٕ)كاألغػار، كأكقف عمييا األكقاؼ. 

 حجيثًا مصػاًل عغ -الحيغ زاركا فمدصيغ في العيج السسمػكي -العجيج مغ الخحالة  كصف كقج   

خرػبة أرض فمدصيغ كذلظ لسا فييا مغ تشػع في األقاليع، باإلضافة إلى مػارد مائية كيشابيع، كشبيعة 

 (ٖ)تزاريدية متشػعة. 

كبالشدبة لبيت لحع فقج ذكخت عمى أنيا مغ أخرب األراضي ألنيا تقع بيغ الجباؿ، كبيا أشجار   

، كيحكخ أنيا كانت مكتطة بالدكاف الحيغ (ٗ)متشػعة ما بيغ الديتػف، كالتيغ، كالجسيد، كأنػاع الفػاكو كافة 

كالديتػف، كسا أنو يػجج بيا  ،ـكالكخك  ،بالقسحككانت أراضييا تدرع يعتسجكف عمى الدراعة لكدب لقسة عيذيع، 

، كقج ذكخ فيمكذ فابخؼ الحياة الخيفية التي تترف باليجكء و غمبت عميياالسخاعي، كمغ ىشا ندتشتج أن

(Félix Fabri) ( حيث قاؿ: " ٖٛٗٔىػ/ٖٛٛـ( ك)ٓٛٗٔىػ/ٓٛٛذلظ حيشسا زار فمدصيغ في عامي )ـ

 كخمة،ء ... كالفالحػف يعسمػف في المزسػنة باليجك تػجج في قخية الّخب كيقرج بيت لحع، حياة ريفية 

  (٘)". كيشة السثمسةكيقمسػف األشجار بالدّ 

                                                             
 .ٙ٘٘/ ٔ،  السمػكالدمػك لسعخفة دول السقخيدؼ،  ( ٔ)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ ٓٔ الػافي بالػفيات،الرفجؼ،  ( ٕ)
؛ أبػ الفجاء، ٖٙ٘/ ٔ،  ندىة السذتاق في اختخاق اآلفاق؛  اإلدريدي، ٗ٘/ ٔ ، سفخ نامة،لمسديج يشطخ: خدخك، ناصخ ( ٖ)

 .٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ ٗ،اإلنذا صشاعةصبح األعذى في ؛ القمقذشجؼ، ٜٖٖ، تقػيع البمجان
 .ٕٜ/ٗ، اإلنذا صشاعةصبح األعذى في .؛ القمقذشجؼ، ٛ٘ٔ، صػرة األرضابغ حػقل،  (ٗ)
.ٖٗٚ/ٖٛالسػسػعة الذامية في تاريخ الحخوب الرميبية،  زّكار، سييل، ( ٘)
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 قجس  كانت تمبي حاجتيا مغ الغحاءكقج َذكخ لشا الخحالة ناصخ خدخك أف القخػ السجاكرة لبيت الس  

كالخميل، كأضاؼ أف بيحه  ،كبيت لحع ،كذلظ لػجػد األكدية كخاصة في السشصقة السستجة ما بيغ بيت السقجس

كالدساؽ  ،كالديتػف  ،كالتيغ ،بخية ال تحرى مغ العشب كأشجاراً  ،كحجائق ،كزركعاً  ،السشاشق السستجة قخػ كثيخة
كقج يدكشيا السديحيػف ) عامخةالخميل، كما تخمميا مغ قخػ ىحه السشصقة السستجة بيغ بيت السقجس ك  جّ . كتع(ٔ)

يدرعيا سكانيا بالشباتات، ككحلظ  ،ىي بيت لحع(، ذات أراٍض خربةف إحجػ ىحه القخػ السقرػدة ػ تك

  (ٕ)تسيدت بػفخة مػارد السياه فييا ككثختيا. 

كيسكغ حرخ اإلنتاج الدراعي في بيت لحع ما بيغ أشجاٍر مثسخة، كزراعات تغميا األرض، أما   

، كأشجار الكخكـ ثانيًا؛ كقج اىتع بالشدبة لألشجار فذجخ الديتػف ىػ األكؿ عمى رأس قائسة األشجار السثسخة

التيغ  لكشو لع يكغ  -أيزاً –بدراعتيا السديحيػف؛  كذلظ لالستفادة مشيا في صشاعة الشبيح، كمغ األشجار 

 (ٖ)بػفخة أشجار الديتػف كالكخكـ ككثختيا. 

أمػػػػػػػػػػػا السحاصػػػػػػػػػػػيل األخػػػػػػػػػػػخػ كػػػػػػػػػػػالقسح الػػػػػػػػػػػحؼ كػػػػػػػػػػػاف ُيػػػػػػػػػػػدرع فػػػػػػػػػػػي السشػػػػػػػػػػػاشق الدػػػػػػػػػػػيمية كالػديػػػػػػػػػػػاف    

مػػػػػػػػػػغ مشصقػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػخقي األردف التػػػػػػػػػػي كلتمبيػػػػػػػػػػة حاجػػػػػػػػػػات الدػػػػػػػػػػكاف كػػػػػػػػػػاف القسػػػػػػػػػػح يدػػػػػػػػػػتػرد فكانػػػػػػػػػػت قميمػػػػػػػػػػة، 

، (٘)حػػػػػػػػػػػؿ الكخمػػػػػػػػػػل ة الذػػػػػػػػػػعيخكػػػػػػػػػػدت زراعػػػػػػػػػػتخ ك  ،(ٗ)كانػػػػػػػػػػت تذػػػػػػػػػػتيخ بدراعتػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي العرػػػػػػػػػػخ السسمػػػػػػػػػػػكي

                                                             
 .ٕٖ،سفخ نامة ( ٔ)
 .ٖٜٔ، القجس في العرخ السسمػكيعمي، عمي الديج ،  ( ٕ)
 .ٓٔٗ-ٜٓٗ/ ٕ، والخميلاألنذ الجميل بتاريخ القجس ، مجيخ الجيغ، عميسيال ( ٖ)

)4( Lewis, Chhen, Population and Revenue in the towns of Palestine in the Sixteenth 
Century,  p487 . 

معجع الكخمل: في الجشػب الذخقي مغ يصا في آخخ حجكد الخميل، تعشي السثسخ أك السذجخ. يشطخ: الحسػؼ، ياقػت،  ( ٘)
 .ٜٗٔ، مخترخ البمجان في أرض كشعان؛ الدعج، جػدت، ٕٕٚ/٘ بّلدنا فمدصيغ،؛ الجباغ، مرصفى، ٘ٙٗ/ٗ، البمجان
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، كعشػػػػػػػػػج حافػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػحخاء الشقػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػي الجشػػػػػػػػػػب، كفػػػػػػػػػي الذػػػػػػػػػساؿ حػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػخػ  بيػػػػػػػػػت أمػػػػػػػػػخ، (ٔ)كالدػػػػػػػػػسػع

 (ٕ)كسعيخ إلى امتجاد بيت لحع .

: مشيا في العرخ السسمػكي، في السجف الفمدصيشية لألدكات الدراعية التي استخجمتكبالشدبة    

السحخاث الخذبي، كىػ محخاث بديط لو سكة ذات رأس مجبب مغ الخذب كأحيانًا مغ الحجيج، كبدبب خفة 

، كُتجخ ىحه اآللة عغ شخيق السػاشي كالبغاؿ (ٖ)كزف ىحا السحخاث فإنو ال يشغخس عسيقًا في األرض

 (ٗ)األبقار.ك 

كصشعت خريرًا  ،ذات رأس حاد مجيشة القجس كما حػليا الفؤكس، إذ كانت كاستخجـ فالحػ  

كزرعيا عمى الجباؿ لألراضي الػعخة، كقج ذكخ ذلظ ياقػت الحسػؼ عشجما تحجث عغ مجيشة القجس قائاًل :" 

، كقج استخجـ الفالح الفؤكس ألنو ال يدتصيع أف يحخث (٘)" ألف الجكاب ال صشع ليا ىشاؾ ،كأشخافيا بالفؤكس

                                                             
كدكرا  ،آخخ معالع السشصقة الجبمية الفمدصيشية، كتحيط بيا أراضي يصا جّ كع جشػب الخميل، كتع ٗٔتقع عمى  بعج الدسػع:  ( ٔ)

كالعشب، كتعشى كثيخًا بتخبية الساشية، كبعس  ،كالديتػف  ،كقزاء بئخ الدبع، قخية تيتع بالدراعة كخاصة زراعة التيغ ،كالطاىخية
مخترخ البمجان ، الدعج، جػدت، ٖٕٓ/٘، بّلدنا فمدصيغالجباغ، مرصفى،  يشطخ: سكانيا يرشعػف بيػت الذعخ )البدط(.

 .ٖٙٔ، في أرض كشعان
)2( Theoderich, Guide to the Holy Land, p53. 

التاريخ االقترادي واالجتساعي لمذخق األوسط في العرػر .؛ اشتػر، أ،  ٕٕ،الفّلحة اليػنانيةقدصػس، الخكمي،   (ٖ)
 .ٖٙ،الػسصى

 .ٖٛ-ٕٛ/ ٗ، الدمػك لسعخفة دول السمػكالسقخيدؼ،  ( ٗ)
 .ٛٙٔ/ ٘، معجع البمجان ( ٘)
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أرضو بػساشة السحخاث في األراضي الجبمية الػعخة، ككحلظ استخجميا لمشكر حػؿ الشباتات السدركعة 

 (ٔ)كاألشجار السثسخة، كقج تكػف استخجمت لحفخ اآلبار.

يؤكج  ذلظ كثيقة مسمػكية  مساك  ،أغمبيع مغ الفالحيغ كاف الججيخ بالحكخ أف أىالي بيت لحعمغ ك      

قخية بيت لحع ـ( حيث كرد فييا أف سػػػكاف ٚٗٗٔىػ/ ٓ٘ٛعاـ ) (ٕ)صجرت في عيج الدػػػمصاف جقسق

، كيبجك أف أكضاع الفالحيغ لع تكغ جيجة في الفتخة (ٖ)-كىػ حاؿ معطع سكاف فمدصيغ-ف معطسيػػػع فالحػ 

جخاءاتيع التعدفية، كمشيا زيادة فخض إ، كقج أدت (ٗ) كالحياة القاسية ،كالطمع ،ػا لمجػرالسسمػكية حيث تعخض

، أك أف يقػـ (٘)الزخائب، إلى فخار الفالح مغ قخيتو كالدكغ في السجف، كبالتالي تخؾ األرض مغ غيخ زراعة 

 (ٙ)يقػـ بػقف أرضو عمى األماكغ السقجسة في القجس، فاألرض السػقػفة تكػف معفاة مغ دفع الزخائب.

                                                             
 .ٓٗ-ٜٖ، عشج العخب عمع الخيافةصالحية، دمحم عيدى ،  ( ٔ)
ـ( جمبو إلى مرخ ٖ٘ٗٔ-ٖٛٗٔىػ/ ٚ٘ٛ-ٕٗٛالدمصاف جقسق: ىػ الطاىخ سيف الجيغ جقسق حكع بيغ األعػاـ ) ( ٕ)

ثع أرسمو إلى الحجاز كأعتقو، أخحه مغ  ،ويتألتابظ إيشاؿ اليػسفي، فتػلى تخباشتخاه  كىػ صغيخ العالء عمي بغ ا ،الخػاجا كدلظ
بعج ذلظ الطاىخ بخقػؽ ألخيو كأنعع عميو، كتخفع بعجىا في السخاتب فأصبح ساقيًا، ثع أميخ عذخة، ثع أميخ شبمخانو، ثع 
ل خازنجار، ثع استقخ في الحجػبية الكبخػ في عيج الدمصاف األشخؼ بخسباؼ، ثع نقل إلى مشرب األخػرية الكبخػ، كبعجىا نق

 ـ( كأعمغ نفدو سمصاناً ٖٛٗٔىػ/ٕٗٛإلى إمخة الدالح، فاألتابكية، فػصيًا عمى العديد بغ األشخؼ بخسباؼ إلى أف خمعو سشة )
الحشبمي، ابغ يشطخ: ـ(. ٖ٘ٗٔىػ/ٚ٘ٛكاستسخ بالحكع إلى أف عيج بالدمصشة لػلجه السشرػر أبي الدعادات عثساف عاـ )

، الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة.؛ ابغ تغخؼ بخدؼ، ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٜ، شحرات  الحىب في أخبار مغ ذىبالعساد، 
ٔ٘/ٖٕ-ٖ٘. 
 . ٖٙ، وثائق مقجسية تاريخية العدمي، كامل،  ( ٖ)
 .ٜٙٔ، القجس في العرخ السسمػكي.؛ عمي، عمي الديج، ٖٗ معيج الشعع ومبيج الشقع،الدبكي،  ( ٗ)
 .ٙٗٔ، السسمػكيمجن الذام في العرخ البجكس، ايخا،  ( ٘)
الدراعة في بّلد الذام في العرخ .؛  مكاحمة، نيى، ٖٚٙ-ٖٙٙ/ ٔ، بجائع الدىػر في وقائع الجىػرابغ إياس،  ( ٙ)

 .ٕٕٗ، السسمػكي
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ًا في لػقت فإف ىحه االجخاءات أثخت سمبفي االقتراد في ذلظ ا ميساً  أف اإلنتاج الدراعي شكل مػرداً كرغع 

 الحياة االقترادية كاالجتساعية.

الثمػج في  ـ( كاف لتخاكعٖٜٗٔىػ/ٚٚٛاىخ الصبيعية أثخ سمبي عمى الدراعة،  ففي عاـ )ػ طككاف لم

ىػ/ ٖٗٚ، كفي عاـ )(ٕ)أثخ في خخاب السدركعات كغالئيا (ٔ)العذخيغ يػمًا  مىبيت لحع  لسجة تديج ع

. (ٖ)كلع تبِق مشيا شيئًا حتى خذبيا  ،التي أكمت األشجارست فمدصيغ مػجة كبيخة مغ الجخاد ـ( ىاجٕٖٗٔ

 فقج ألحق الجخاد  دمارًا كاسعًا شسل؛ الدراعة، كالذجخ في السشاشق التي أصابيا الجخاد. بحلظك 

ـ( لعجـ سقػط األمصار في أكانيا، حيث قمت ٕٕٗٔىػ/ٕ٘ٛحػليا في عاـ )كقج أججبت القجس كما 

كسا حرل  ،كبالتالي تخاجع اإلنتاج الدراعي، كأحيانًا أخخػ كاف لغدارة األمصار أثخ سمبي  عمى الدرع ،السياه

كأفدجت السدركعات  ،كدمخت الدجكد ،فأحجثت سيػالً  ،ـ( حيث سقصت أمصار غديخةٖٖٗٔىػ/ٖٚٛفي عاـ )

. كل ىحه الطخكؼ الصبيعية كانت تؤثخ عمى اإلنتاج (ٗ)غدة   فيكما حػليا، ككحلظ الحاؿ كاف ي القجس ف

السدركعات، كىاجخ الدكاف مغ  الدراعي مغ جية كعمى الدكاف مغ جية أخخػ، فارتفعت األسعار، كقمّت 

 السشاشق السشكػبة إلى مشاشق أخخػ مسا أدػ إلى بعس التغيخات الجيسػغخافية ككحلظ االقترادية.

 

 
                                                             

 .ٗ٘، بيت لحع بيت جاال بيت ساحػر تاريخبشػرة، تػما،  ( ٔ)
 .ٖٖٓ/ٙ،  العبخ في خبخ مغ غبخالحىبي، شسذ الجيغ،  ( ٕ)
 ٜٖٚ/.ٗ، الدمػك لسعخفة دول السمػكالسقخيدؼ،  ( ٖ)
األوضاع االجتساعية في فمدصيغ في العيج .؛ أبػ شمػؼ، نديع، ٕٔٙ/ٚ، الدمػك لسعخفة دول السمػكالسقخيدؼ،  ( ٗ)

  .ٜٜ، السسمػكي



 

123 
 

 

 :الثخوة الحيػانية  -

كالحسيخ  ،استخجـ الفالحػف اآلالت الدراعية البجائية التي تحتاج إلى الجكاب لتجخىا، فػججت الثيخاف 

فإنيا تدتخجـ لمغخض  إف تػافخت األبقار كالجػاميذ لجخ اآلالت الدراعية، كأحياناً كالبغاؿ التي استخجمت 

أغمى ما مغ الحسيخ كانت  لعلف لحػميا ، ك كيأكمػ  ،كنادرًا ما كانػا يحبحػنيا ،. إال أنيا كانت قميمة(ٔ) نفدو

حقمو، أضف إلى أنيا ككحلظ في حخاثة  ،يسمظ الفالح في تمظ الفتخة، فكانت كسيمتو في حسل أثقالو عمييا

كسيمة تشقل لألماكغ البعيجة، حيث كاف أىالي بيت لحع كالقجس يعتسجكف عمييا في تشقالتيع الجاخمية ككحلظ 

تشقالتيع داخل األراضي  كانػا يقػمػف بتأجيخىا لمدياح كالحجاج السديحييغ الغخبييغ ليدتخجمػىا في

 ٕ()السقجسة.

 -أيزاً –كاألغشاـ، كالخيل، كالجساؿ، التي كانت تدتخجـ كتػفخت كحلظ بعس الحيػانات الخعػية؛ 

كال تحتاج إلى عشاية كبيخة، ككاف يقزي الفالح أكقاتًا مستعة  ،لمتشقل، ككانت  تتغحػ عمى الشباتات الذػكية

 (ٖ)في رعاية السػاشي كخاصة في فرل الخبيع. 

 

 

 

                                                             
 .٘٘، التاريخ الحزاري .؛ غػانسة، يػسف، ٜٚٔ، القجس في العرخ السسمػكيعمي الديج، عمي،  (ٔ)

(2) Smith, George Adam . Jerusalem, the topography, economic and history from the 
earliest time to A.D . Vol 1. P 308-309. 

 .ٔٚٔ-ٓٚٔ، وصف األرض السقجسةبػرشارد،  (ٖ)
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 ( الرشاعة:ٕ

سكاف بيت لحع ىي الرشاعة، كعمى الخغع مغ صغخ مغ األنذصة االقترادية األخخػ التي تستع بيا 

قامت  فقج عمى الخغع مغ ذلظ ػعًا ما ، إال أنياحجع ىحه الرشاعات كقمتيا؛ لصبيعة السشصقة الجبمية كالفقيخة ن

 فييا بعس الرشاعات الخفيفة.

 لديتاعة عرخ الديتػف كاستخخاج  امغ أىع الرشاعات التي تػافخت في ىحه البقعة الجغخافية  صشك 

كالخميل؛ كذلظ لتػافخ  أشجار  ،كقج اشتيخت كحلظ السشاشق السجاكرة لبيت لحع بيحه الرشاعة كالقجس

 (ٕ)ف بيت لحع كبيت ساحػر غشية ججًا بأشجار الديتػف أ: الة األكركبييغكقج ذكخ عجد مغ الخح ،(ٔ)الديتػف 

 -أيزاً –فػججت معاصخ الديتػف في معطع القخػ الذامية، كربسا الدبب الخئيذ لالشتغاؿ بيحه الرشاعة ىي 

ج عغ ىحه الرشاعة صشاعات أخخػ كنت (ٖ)الصمب السحمي الستدايج عمى زيت الديتػف كغحاء رئيذ لمدكاف.

شتيار بيت لحع بيحه صشاعة الرابػف في كل مغ القجس كالخميل، كلكغ لع يخد في أؼ مرجر  ا مثل:

 الرشاعة. 

صشاعة الحفخ عمى خذب الديتػف، كىي   -أيزاً –كمغ الرشاعات التي اشتيخت بيا بيت لحع        

صشاعة قجيسة تعػد لمفتخة البيدنصية كاستسخت حتى الفتخة السسمػكية، لكشيا تصػرت لدببيغ رئيديغ: التذجيع 

الحؼ لقيتو ىحه الرشاعة مغ قبل الدالشيغ السساليظ، كاعتسادىا عمى األخذاب السحمية ، أما الدبب الثاني 

                                                             
 .ٗٛ، معيج الشعع ومبيج الشقعالدبكي، (  ٔ)
 .ٓ٘ٔ، فمدصيغ في عيػن الخحالة األوروبييغ الجشجؼ، إبخاىيع،  (ٕ)
.ٗٛ التاريخ الحزاري،غػانسة، يػسف،  ( ٖ)
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سديحييغ كالدكار مغ الغخب األكركبي دكف أؼ  مزايقات مغ قبل سمصات الجكلة، فيػ زيادة تجفق الحجاج ال

 (ٔ)حيث تػافخت كسائل األمغ في السجف السقجسة التي يقرجىا ىؤالء الحجاج كالدكار في فمدصيغ. 

الحيغ أقامػا في بيت لحع كالقجس في تمظ الفتخة دكر في ازدىار صشاعة  ككاف لمخىباف الفخنديدكاف

كاألشكاؿ ذات السعشى الجيشي  كالتحف التحكارية، كالتساثيل الخذبية  ،مى الخذب كتذكيل األدكاتالحفخ ع

لألماكغ السقجسة السخصعة أحيانًا بالرجؼ، كالتي كانت بصبيعة الحاؿ تجحب نطخ الحجاج كالدكار كبالتالي 

 (ٕ).تمقى ركاجًا في الذخاء

كقج كاف الذسع السقجسة كمقرج الحجاج، كاشتيخت بيت لحع برشاعة الذسع كػنيا مغ السجف 

مخغػبًا لجػ األجانب كالحجاج السديحييغ حيث يػقجكنو داخل الكشائذ شػاؿ األعياد كاالحتفاالت الجيشية 

الخاصة بيع، كمشيع مغ كاف يأخح ىحه الذسػع  معو إلى الخارج كيذعمػنو في كشائديع في الغخب األكركبي 

راضي السقجسة. كحلظ كججت في ىحه األراضي السقجسة صشاعات خفيفة تبخكًا بيا ألنيا ُصشعت في األ

 (ٖ)كالسذغػالت الفزية كالحىبية كالتي يقبل عمييا حجاج كل مغ بيت السقجس ك بيت لحع. 

 

   

 

                                                             
 .ٜٗٔ، تاريخ بيت لحع بيت جاال بيت ساحػرتػما، بشػرة،   ( ٔ)
 .ٓ٘ٔ، فمدصيغ في عيػن الخحالة األوروبييغالجشجؼ، إبخاىيع،  ( ٕ)
 .ٕٙٔ، العرخ السسمػكيتاريخ بيت السقجس في .؛ الشقخ، دمحم، ٜٜٔ، القجس في العرخ السسمػكيعمي، عمي الديج ،  ( ٖ)
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العائالت الشرخانية عمى نفديا في صشاعة  ىحا كقج اشتيخت بيت لحع بدراعة الكخمة حيث اعتسجت 

الشبيح، ككانت ىحه الرشاعة تمقى ركاجًا بيغ الشرارػ، ككانػا أحيانًا يبيعػف الخسخ كالشبيح لمفداؽ مغ 

 (ٔ)السدمسيغ. 

في صشاعة الحرخ الدامانية كالتي تعتسج باألساس عمى نبات  (ٕ)كقج ساعجت بيت لحع مجيشة بيداف  

، ككاف دكر بيت لحع في ىحه الرشاعة ىػ صباغة الحرخ باأللػاف السختمفة، كمغ الػاضح أف (ٖ)الداماف

 Benjamin of) الخحالة الييػدؼ بشياميغ التصيمي، كىػ ما تصخؽ لو (ٗ)مغ كاف يقػـ بيحه العسمية ىع الييػد 

Tudela)  كىحا يجؿ عمى تػافخ (٘)" ف بيا أحج عذخ ييػديًا يحتخفػف الرباغةإ" :عشجما زار بيت لحع فقاؿ  .

احتخؼ ىحه الرشعة شػائف كربسا  ؛ىحه الرشعة في بيت لحع كاشتغاؿ الييػد الحيغ يدكشػف بيت لحع بيا

 .معخكؼ يخد ذكخ ذلظ في أؼ مرجر أخخػ، إال أنو لع

 
                                                             

(1 )
تاريخ .؛ الشقخ، دمحم، ٕٓٓ-ٜٜٔ، القجس في العرخ السسمػكيعمي، عمي الديج، ؛ .٘٘/ ٔ، ، سفخ نامةخدخك، ناصخ

.ٕٚٔ، بيت السقجس في العرخ السسمػكي
بيداف: بمجة مغ أقجـ بمجاف فمدصيغ كتقع في شساليا، يعػد تاريخيا إلى ما قبل العرػر التاريخية، أؼ إلى أكثخ مغ  ( ٕ)

كأخح الييػد ىحه التدسية عشيع، كليا أىسية تجارية كعدكخية لػقػعيا عمى  ،سشة، كدعيت بيت شاف في العيج الكشعاني ٓٓٓٙ
فسرخ مغ جية أخخػ، باإلضافة إلى  ،كدمذق مغ جية، كمجف فمدصيغ الداحمية ،كحػراف ،الصخيق الحؼ يرميا بذخؽ األردف
نيا مغ الجشة، كىي عيغ فييا ممػحة يديخة، كتػصف إػر خرب، ك بيا عيغ الفمػس كيقاؿ أىسيتيا الدراعية لػقػعيا في غ

 ٕٙٗ/ ٙ،  صيغبّلدنا فمد.؛ الجباغ، مرصفى، ٕٚ٘/ٔ، ، معجع البمجانالحسػؼ، ياقػتيشطخ: بكثخة الشخل. 
نبات الداماف: كيعتقج البعس أف نبات الداماف ىػ نفدو نبات الحمفا الحؼ يشسػ في مجف الغػر بذكل كبيخ، كىػ نبات  ( ٖ)

يتجاكز ارتفاعو الحراع، ساقو كزىخه أبيس، كيشبت ىحا الشبات في بيداف كال يػجج إال بيا كليذ في سائخ الذاـ شيء مشو. 
.؛ غػانسة، ٜٔٔ، ، الخوض السعصار في خبخ األقصار.؛الحسيخؼ ٖٙ٘/ٔ، السذتاق في اختخاق اآلفاقندىة اإلدريدي، يشطخ: 
 .ٗٚٔ، مسمكة صفج في عيج السساليظ.؛ الصخاكنة، شو ثمجي، ٕٔٔ، تاريخ نيابة القجس في العرخ السسمػكييػسف، 

 .ٗٚٔ، صفج في عيج السساليظمسمكة .؛ الصخكانة ، شو ثمجي، ٕٔٔ التاريخ الحزاري،غػانسة، يػسف،  ( ٗ)
.ٕٙ٘، رحمة بشياميغ التصيميالتصيمي،  بشياميغ،  ( ٘)
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 ( التجارة:ٖ

فإذا   -كالرشاعةأؼ الدراعة  -مغ الصبيعي أف يختبط الشذاط التجارؼ باألنذصة االقترادية األخخػ 

كيددىخ، كبالشدبة لمتجارة  ،كيشسػ ،ما كانت ىحه األنذصة مشتعذة كمتػافخة فإف الشذاط التجارؼ يتأثخ إيجاباً 

السساليظ األكلى  دكلة خاصة في عرخ ،في فمدصيغ في العرخ السسمػكي فقج شيجت نسػًا كازدىاراً 

، فاالستقخار األمشي كقػة (ٔ)أك الجخاكدة( انية )البخجية)البحخية( ، كتعخضت لشكدات في فتخة دكلة السساليظ الث

كمغ بعجه الدمصاف  (ٖ)ف كالدمصاف قالكك  (ٕ)الدالشيغ الحيغ حكسػا في الفتخة األكلى كالدمصاف الطاىخ بيبخس

كاألنذصة األخخػ،  ،كازدىار التجارة ،كاف لو األثخ األكبخ في استقخار األكضاع ف الشاصخ دمحم بغ قالكك 

كانت عميو األكضاع في الفتخة الثانية حيث كثخت االضصخابات كالثػرات مسا ألحق تخاجعًا في عكذ ما 

 (ٗ)األنذصة االقترادية بعامة.

                                                             
 ٕٚٔ، تاريخ بيت السقجس في العرخ السسمػكيالشقخ، دمحم،  ( ٔ)
الشجسي  ،الرالحي ،البشجقجارؼ  ،بيبخس بغ عبج هللا ،أبػ الفتػح ،ىػ الدمصاف السمظ الطاىخ ركغ الجيغ  الطاىخ بيبخس: ( ٕ)

ـ( بعج أف قتل قصد،  كأصبح  ٕٓٙٔىػ/ٛ٘ٙكىي قبيمة تخكية كبيخة، تػلى الدمصة سشة ) ،األيػبي، كلج في صحخاء القيجاؽ
كيعج كحلظ السؤسذ الحقيقي لجكلة السساليظ البحخية، تػفي سشة  ،كاألقصار الحجازية ،كالبالد الذامية ،سمصاف الجيار السرخية

؛ ابغ ٕٛٓ-ٕٚٓ/ٓٔ، الػافي بالػفيات؛ الرفجؼ، ٖٛٓ/٘، مغ غبخ خبخالعبخ في حىبي، ـ(. يشطخ: الٕٛٚٔىػ/ ٙٚٙ)
 .ٜ٘-ٜٗ/ٚ، الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة الشجػم؛ ابغ تغخؼ بخدؼ، ٖٕٙ/ٚ، البجاية والشيايةكثيخ، 
مسالظ األتخاؾ البحخية، كقج حج أ ،الرالحي ،العالئي ،األلفي ،السشرػر قالككف: ىػ الدمصاف السشرػر سيف الجيغ قالككف  ( ٖ)

ـ( عيغ ممكًا عمى مرخ كلقب ٜٕٚٔىػ/ ٛٚٙتخقى في الػضائف بعج أف تسمكو السمظ الرالح نجع الجيغ، كفي سشة )
وفيات األعيان وأنباء أبشاء : ابغ خمكاف، ـ(. يشطخٜٕٓٔىػ/ ٜٛٙبالسشرػر فكاف عرخه عرخ رخاء كرفاىية، تػفي سشة )

تاريخ اإلسّلم ؛  الحىبي، ٛٙ-ٚٙ، تذخيف األيام والعرػر في سيخة السمظ السشرػرلطاىخ، ؛ ابغ عبج اٛ٘ٔ/ٗ، الدمان
العسارة عبج الػىاب، حدغ، ؛ ؛ ٜٕٛ-ٕٛٛ/ٖٔ البجاية والشياية،؛ابغ كثيخ، ٕٜٕ-ٜٕٛ/ٚ، ووفيات السذاىيخ واألعّلم

 .ٜٖٕ، تاريخ الػشغ العخبي والغدو الرميبي؛ السعاضيجؼ، ٘ٛ اإلسّلمية،
 ٙٛٙ/ ٔ،  األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميلالعميسي، مجيخ الجيغ،  ( ٗ)
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التي تزخب فمدصيغ أثخ في نقز السػاد الغحائية  ،كالسجاعات ،كاألمخاض ،كحلظ كاف لألكبئة   

أخخػ مسا أثخ عمى التجارة  سمعٍ السػاد الغحائية، باإلضافة إلى  حرل ارتفاع كتزخع في أسعار ؛كبالتالي

، حيث تعخضت بالد الذاـ في عرخ دكلة (ٔ)أؼ الجخاكدة دكلة السساليظ الثانية كخاصة في فتخة حكع

 (ٕ)كسعة انتذاره ،لذجة فتكو ؛ـ( لصاعػف أشمق عميو اسع "الفشاء الكبيخ"ٖٚٗٔىػ/ٛٗٚالسساليظ األكلى عاـ )

 (ٖ)لعجيج مغ سكاف مجف دمذق، كحمب، كصفج، كالقجس، كالكخؾ، كعجمػف، كنابمذ، كجشيغ، كالخممةكأفشى ا

ُظ بالدكاف، كتسيدت عغ فتخة دكلة السساليظ تاستسخ ضيػر األمخاض التي تف السساليظ الثانية دكلة أما في فتخة

ـ( تفذت األمخاض ٕٜٖٔىػ/ٜٓٚ)، ففي عاـ األكلى؛ أنيا كانت تختفي ثع تعػد مججدًا أشج فتكًا كقتالً 

في عاـ  -أيزاً -كاألكبئة الكثيخة في غدة، كالقجس، كحمب، كحرجت الكثيخ مغ أركاح الدكاف، ك

ـ( ضخب دمذق كباء كانتقل إلى كل مغ القجس، كصفج، كشخابمذ، كحرج يػميًا حػالي ٙٔٗٔىػ/ٜٔٛ)

 ىي الد كما تعخضت لو البالد تعخضت. كبحلظ فإف مجيشة بيت لحع كانت جدءًا مغ ىحه الب(ٗ)مائتي شخز

 .لو

كأىع اآلثار الستختبة عمى ىحه األكبئة أف الغالء الذجيج قج عع ، كارتفعت األسعار كخرػصًا السػاد 

كالحخؼ  ،كمدتمدمات التكفيغ مغ القساش كنحػه؛ كذلظ الزدياد الػفيات، كاغتشى أرباب الرشائع ،الغحائية

                                                             
 ٕٕٓ-ٕٔٓ، القجس في العرخ السسمػكيعمي، عمي الديج ،  ( ٔ)
؛ ابغ ٕٛ/ٗ،الدمػك  لسعخفة دول السمػك؛ السقخيدؼ، ٖٚٛ-ٖٗٛ،ٕٔٛ/ٚ، العبخ وديػان السبتجأ والخبخ ابغ خمجكف، (  ٕ)

الشجػم الداىخة في ممػك مرخ ؛ ابغ تغخؼ بخدؼ، ٖٗ-ٖٖ/ٗ، في أعيان السائة الثامشةالجرر الكامشة حجخ العدقالني، 
 .ٜٚٔ/ٓٔ، والقاىخة

.ٗٔٔ، تحفة الشطار في غخائب األمرار وعجائب األسفارابغ بصػشة، (  ٖ)
بار مغ شحرات الحىب في أخ، الحشبمي، ابغ العساد، ٚٛ/ ٖ إنباء الغسخ بأنباء العسخ،ابغ حجخ، العدقالني ، ( ٗ)

 ٖٗٔ/ٖ،ذىب
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لكثخة الػفيات، كأدػ   ؛أعجاد الفالحيغ كقج قمت، ىحا (ٔ)كالباعة كأصبحػا بسكانة مخمػقة في السجتسع بغشاىع 

إضافة إلى مشع الفالحيغ مغ مغادرة أراضييع إال بعج ثالث سشػات مغ العسل ذلظ إلى خخاب القخػ كتجميخىا، 

 .ه القػانيغيخىا مغ مجف فمدصيغ كقخاىا جدءًا مغ ىحكقج كانت بيت لحع كغ( ٕ).بيا حدب السخاسيع الرادرة

أما   ،أثخت كبذكل ممحػظ بالطخكؼ الصبيعية، كبأحػاؿ البالد الدياسيةندتشتج أف التجارة ت ىشاكمغ 

القجس حيث مجيشة عمى األكبئة التي ضخبت فمدصيغ كباألخز  قج تع التخكيدف كبئة كاألمخاض، بالشدبة لأل

 تؤثخ عمييا كعمى ما حػليا مغ السشاشق كمشيا بيت لحع.كانت ىحه األكبئة 

أما بالشدبة لألسػاؽ التي خجمت الشذاط التجارؼ  فقج كانت السجف الفمدصيشية  الكبخػ تمبي حاجات 

 سمع كمػاد غحائية القخػ كالسشاشق السجاكرة ليا، أؼ أنيا كانت السخكد الحؼ تتػفخ فيو حاجات الدكاف مغ

 كانت السجف الكبخػ تعتسج عمى القخػ السجاكرة في تمبية كسج حاجاتيا، أؼ أف العالقة كأحيانًا كانت ىحه

. كمغ ىشا نجج (ٖ)تكاممية، كقج كاف لكل سمعة سػؽ خاصة بيا كىػ ما اشتيخت بو األسػاؽ في ذلظ الحيغ 

كمحرػالت  فكانت أحيانًا تدج حاجات أسػاؽ القجس مغ سمع ،أف بيت لحع تعج مغ القخػ السجاكرة لمقجس

 زراعية، كأحيانًا أخخػ يذتخؼ سكاف بيت لحع حاجياتيع  مغ أسػاؽ القجس.

 

                                                             
 ٜٖٕٔ/ٖ، وجيد الكّلم في الحيل عمى دول االسّلمالدخاكؼ،  ( ٔ)
 .ٖٗ، معيج الشعع ومبيج الشقعالدبكي، عبج الػىاب،  ( ٕ)
 ٓ٘/ ٕ،األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميل العميسي، مجيخ الجيغ، ( ٖ)



 

130 
 

 

كذكخ أف القجس اشتيخت بكثخة أسػاقيا كتشػعيا؛  لػفخة السحاصيل الدراعية، كازدىار الرشاعة فييا   

، ك كانت القخػ كالسشاشق (ٔ)باإلضافة إلى مػقعيا الستػسط بيغ الشيابات الثالث  -كسا ذكخنا سابقاً  -

 كسيات ػ بيت لحعفالححيث جمب ، يامرجرًا  آخخ إلنعاش الحياة التجارية بمثاًل كبيت لحع ليا السجاكرة 

 اجخكف بالديتػف، كالكخكـ، كالقسحيتأخحكا ، ك (ٕ)البقػليات إلى القجس مختمفة مغ اً كأنػاعخة مغ الحبػب، يكف

أىالي يا كبخاص ب كمسا ال شظ فيو أف بيت لحع اشتسمت عمى سػؽ . (ٖ) أراضييع كالذعيخ الحؼ يدرعػنو في

، باستثشاء ما ذكخه الحسػؼ أنيا تذسل "سػؽ إال أنشا لع نجج في السرادر أك السخاجع ما يؤكج ذلظ ،القخية

 .(ٗ)كبازارات" 

القادمػف  حيث كاف الحجاج الغخبيػف ، في فتخة السػاسع كاألعياد تشتعر ككانت التجارة في فمدصيغ 

يذتخكف الدمع الذخقية مغ ىحه السشاشق كيحسمػنيا معيع إلى الخارج، كمغ  إلى السجف السقجسة في فمدصيغ

كاألقخاط التي ترشع  ،ىحه الدمع السدابح السرشػعة مغ أخذاب الديتػف، أك العاج، كالحمى الرغيخة كالخػاتع

األسػاؽ  -أيزاً –كىحا بال شظ قج أكجج  ،(٘) خػ األخ محميًا كتباع في القجس كبيت لحع كاألماكغ السقجسة

السػسسية التي تفتح أبػابيا مع بجاية ىحه السػاسع، كمغ ىحه األسػاؽ "سػؽ الدعف" كالحؼ يباع بو سعف 

                                                             
 ٕٕ زبجة كذف السسالظ وبيان الصخق والسدالظ، ابغ شاىيغ، ( ٔ)

)2(  Frances R. Ryan, and H.S. Fink, Fulcher of Chartres, A History of the Expedition to 
Jerusalem, p232 

 .ٕٚٔ، تاريخ بيت السقجس في العرخ السسمػكيالشقخ، حافع،  ( ٖ)
.1/501،معجم البلدان( 4)
.ٜٙ، شخق التجارة الجوليةزكي، نعيع،  ( ٘)
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 عقج كل أسبػع ألىل الخيف، كالبجككىشاؾ األسػاؽ الجكرية التي تالشخيل السيسة في فتخة الحج السديحي، 

 (ٔ)كالقخػ السجاكرة حيث يبيعػف محرػالتيع كيذتخكف مدتمدماتيع. 

يغ، كإنسا شسمت الصائفة يكتججر اإلشارة إال أف  الدياحة الجيشية لع تقترخ عمى السدمسيغ كالسديح

 يافا، كالخممةفي  الخاصة بيع يعحيث كانػا يأتػف لالحتفاؿ بسػاسسيع الجيشية ، ككاف ليع أسػاقالييػدية؛ 

  (ٕ)جس، كبيت لحع، مسا يعػد بالشفع عمى تجار تمظ السجف كالسشاشق السجاكرة.كالق

كغدة  ،كالخميل ،كنابمذ ،أما بالشدبة لمتجارة الجاخمية فكانت مقترخة عمى السجف الكبخػ كالقجس 

بل كانت جدءًا مغ الصخيق التي تسخ بيا قػافل كلع يكغ كسا يبجك لبيت لحع أؼ نذاط فييا،   ،كصفج كغيخىا

كبيت  ،كالخميل ،غدةكل مغ ب تسخعبخ صحخاء سيشاء التجارة، كيخبط ىحا الصخيق بيغ مرخ كبيت السقجس 

كيسكغ  تسخ بيا قػافل التجارة السحسمة بالبزائع كالدمع شخيقاً  كانت أف بيت لحع لشبيغ. كبيحا يسكغ أف (ٖ)لحع

  .مغ التجارة الخارجية نػعاً  ا لمخارجكنقمي لبيت لحع كشخائيع الدمع الذخقية رة الحجاجاعتبار زيا -أيزاً -

كاف الدػؽ يذتق اسسو مغ نػعية ، ك كحػت أصشافًا مختمفة مغ البزائع ازدىخت األسػاؽ كتشػعت،   

جسيع أصشاؼ األشعسة، كسػؽ  حيث تباع بوكدػؽ القصانيغ، كسػؽ الصباخيغ الدمع التي تباع بو 

حيث كاف أبشاء القجس يجمبػنو بكسيات كفيخة مغ يافا كيبيعػنو في  (ٗ)العصاريغ، كسػؽ الديت، كسػؽ الدسظ

، كسػؽ القساش كغيخىا مغ ىحا الدػؽ، كسػؽ التػابل حيث يدتػردكنيا كيبيعػنيا في سػقيا السخرز اىح

                                                             
 .ٕٕٓ ، السسمػكي العرخ في القجسعمي، عمي الديج،  ( ٔ)
 .ٜٖ/ٔ، مفاكية الخّلن في حػادث الدمانابغ شػلػف،  ( ٕ)
 .ٖٕٓ، السسمػكي العرخ في القجسعمي، عمي الديج،  ( ٖ)
 .ٜٕٔ، تاريخ بيت السقجس في العرخ السسمػكيالشقخ، دمحم،  ( ٗ)
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تخة كانت قخية صغيخة فخبسا حػت عمى عجد مغ األسػاؽ الرغيخة كنطخًا ألف بيت لحع في تمظ الف( ٔ)األسػاؽ.

 التي تخجـ أىالي القخية.

 ؛يبجك أف سكاف القخػ كالسشاشق السجاكرة كانػا يأتػف ليحه األسػاؽ كػنيا تتػافخ في مخكد نيابتيعك 

مغ أسػاؽ أؼ أف األسػاؽ اقترخت عمى السجف الكبخػ في ذلظ الحيغ، لحلظ كاف سكاف بيت لحع يتدكدكف 

 (ٕ)القجس، أك الخميل بسا يحتاجػف إليو مغ بزائع ليدت متػافخة لجييع.

مجف في أغمب  ةمتذابي ت، فقج كانـ في الفتخة السسمػكيةالعا ياىيكملتشطيع األسػاؽ ك أما بالشدبة 

حيغ قاؿ  عميسيأسػاؽ بيت السقجس األكثخ تختيبًا كسا ذكخ ذلظ مجيخ الجيغ ال ُعجت، كلخبسا فمدصيغ كغيخىا

كقج ذكخ السدافخكف أنيع لع يخكا مثل ىحه األسػاؽ في التختيب كالبشاء في بمجة مغ البمجاف، كأف ذلظ مغ :" 

 ، ككانت تقفل سدقػفةكال ،ستػازيةكال ،صػيمةال ياذػارعب كتتذابو ىحه األسػاؽ ،(ٖ)" السحاسغ التي لبيت السقجس

أسقف مغ القساش يسكغ ك عمى جانبي الدػؽ،  لعخض البزائع مشخفزة افصيحىشالظ بأبػاب في مجاخميا، ك 

كىػ ما نالحطو في تشطيع أغمب األسػاؽ القجيسة التي كانت مشتذخة في السجف ( ٗ)تحخيكيا تبعًا لفرػؿ الدشة.

 الفمدصيشية كمشيا بيت لحع.

                                                             
ٕٕٓ، تاريخ القجس في العرخ السسمػكيعمي، عمي الديج،  ( ٔ)

 .ٖٕٓ ،نفدو ( ٕ)
 .ٖٚٙ/ ٔ، األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميل ( ٖ)
 .ٖٕٓ، تاريخ القجس في العرخ السسمػكيعمي، عمي الديج،  (ٗ)
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كىي  -لدشا برجد التػسع في مجاليا-ككججت مؤسدات أخخػ تجارية عخفت في القجس  

، كتججر اإلشارة إلى أف األسػاؽ كانت تخزع لمخقابة مغ قبل (ٖ)، كالػكاالت(ٕ)، كالخانات(ٔ)ارياتالقيد

 (ٗ)الدمصة السسمػكية، كيقػـ بحفع الدػؽ، كمشع االحتياؿ، كجسع الزخائب التي تفخض عمى أىل الدػؽ.

 

 

 

 

 

 

                                                             
 مبخاشػر، كىي سػؽ مدقػفةنذأت مغ القيرخ أك اإل كيبجك أنيا كمسة التيشية األصل ألنيا ،: جسعيا قياسخالقيدارية ( ٔ)

عمى الخاف أك الػكالة، أك البشاء الحؼ يحتػؼ عمى غخؼ كمخازف لمتجار، كيعمػه شباؽ لمدكشى بارتفاع دكريغ  -أيزاً –كأشمقت 
، دراسات في الشطع العخبية اليػزبكي، تػفيقيشطخ: أؼ أنيا  مشذأة تجارية لمتجار ليبيعػا بيا بزاعتيع كأمتعتيع .  ،أك ثالثة

 .ٕٖ٘، ت التاريخ والحزارة، معجع مرصمحا؛ زناتي، أنػرٗٙ، اإلسّلمية
الخاف: جسعيا خانات، باألصل ىي كمسة فارسية تعػد لفتخة العرػر الػسصى، كىي الػكاالت أك الفشادؽ السعجة الستقباؿ  ( ٕ)

التجار كبزائعيع كدكابيع، كغيخىع مغ السدافخيغ كالحجاج، كبيا اصصبل لمجكاب، أما في األعمى فيػجج شباؽ كمداكغ لمشازليغ 
كميزأة كمدجج صغيخ. إبخاىيع، عبج المصيف، دراسات،  ،صل عمى حػش أك ساحة تتػسط الخاف، باإلضافة إلى بئخ مياهبو ت
 .ٖٙٔ، ، معجع مرصمحات التاريخ والحزارةزناتي، أنػر.؛ ٛٚ/ٔ
، التاريخ والحزارة، معجع مرصمحات كىي فشادؽ لشدكؿ التجار كبزائعيع كدكابيع لمبيع كالذخاء. زناتي، أنػر :الػكاالت( ٖ)
ٕٗٔ. 
 .ٕٖٔ، تاريخ بيت السقجس في العرخ السسمػكيالشقخ، دمحم،  ( ٗ)
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 ( أوقاف بيت لحع في الفتخة السسمػكيةٗ

كمغ  لمقجس اً بيت لحع  في الفتخة السسمػكية مغ القخػ التابعة لمقجس، كبالتالي فأراضييا كانت كقف جّ تع 

ر، كذكخت كأكقاؼ ليا: بيت جاال، كتقػع، كبيت لحع، كبيت ساحػ  ،القخػ التمحسية التي تتبع مجيشة القجس

 (ٖ). (ٕ)كفاغػر، كبتيخ، كالػلجة (ٔ)كبيت تعسخ،

في القجس، كمغ ذلظ  التاريخية تبيغ لشا أف مديحيي بيت لحع كاف ليع أكقاؼادر كمغ خالؿ السر

 ، ككاف(ٗ)ة بالقخب مغ ديخ مار إلياسػػػػػػػزراعي اضٍ مقبخة في بيت لحع، كأر أف الخكـ الكاثػليػػػػػػظ كاف ليع 

اإلفخنجي  كقف مشرػر :األقباط مثل كآخخ لمسديحييغكقف لمسديحييغ األرثػذكذ،  -أيزاً -ىشػػػػػػػاؾ 

 (٘)كحاكػرة في بيت لحع.

                                                             
بيت تعسخ: ىي إحجػ قخػ بيت لحع تقع إلى الجشػب الذخقي مشيا، سسيت كحلظ ندبة إلى الخميفة عسخ بغ الخصاب  ( ٔ)

)رضي هللا عشو(، حيث مخ بيحه السشصقة كصمى بيا عشجما خخج لفتح القجس، كبشي بيا مدجج سسي باسع مدجج عسخ بغ 
دليل قخية القجس،  –الجديخة العخبية. معيج األبحاث التصبيقية الخصاب )رضي هللا عشو(، كأصل سكاف ىحه القخية يعػد لذبو 

 .٘-ٗ، بيت تعسخ
الػلجة: ىي إحجػ قخػ محافطة بيت لحع تقع إلى الغخب مشيا، سسيت بيحا االسع ندبة إلى الفتحة الصبيعية التي تمجيا  ( ٕ)

قخية كتع تيجيخ أىميا إلى األراضي السقامة ـ( احتمت القػات اإلسخائيمية معطع أراضي الٜٛٗٔشخؽ السػاصالت ،كفي نكبة )
ـ(. الجباغ، ٜٛٗٔعمييا القخية حاليًا، كيعػد أصل سكاف قخية الػلجة الحالية إلى أىل الػلجة الحيغ ىاجخكا مغ أرضيع عاـ )

ل دلي؛ عبيج، يػسف، ٘-ٗ، دليل قخية الػلجةالقجس،  –معيج األبحاث التصبيقية ٜٚٔ-ٛٚٔ/ٛ، بّلدنا فمدصيغمرصفى، 
 .ٕٓٔ/ٔ، معجع ما استعجعالبكخؼ،  ؛ كيشطخ: .ٚٗ، مػاقع السجن والقخى والقبائل البجوية في فمدصيغ

 ٕٕٗ-ٖٕٕدراسات في التخاث الثقافي لسجيشة القجس،  ( ٖ)
الحؼ تػلى البصخيخكية بيغ  ديخ مار إلياس: يقع في مشترف الصخيق بيغ القجس كبيت لحع، أسدو البصخيخؾ أندصانيػس ( ٗ)

ـ( عمى إثخ زلداؿ دمخه، كتقػؿ األسصػرة أف الشبي إلياس كىػ في شخيقو إلى ٓٙٔٔـ( ثع أعيج بشاؤه عاـ )ٛٚٗ-ٛ٘ٗعامي )
 ٛٗٗ-ٚٗٗ/ ٛ،بّلدنا فمدصيغبئخ الدبع مّخ بيحا السػقع كاستخاح بو، كتخميجًا لحكخاه شيج ىحا الجيخ. الجباغ، مرصفى، 

 .ٖٔ-ٖٓ األوقاف عمى القجس،شي، مرصفى، عبج الغ ( ٘)
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شصقة    مغ سكاف الس (ٔ)يغ كثسانيغ كستسائة، استخخجت الجػاليتكذكخ السقخيدؼ أنو في سشة اثش 

 (ٕ)الحمة بالقجس كبمج الخميل كبيت لحع كبيت جاال مخصجة لعسارة بخكة في بمج الخميل. يعمى أف تكػف جػال

 ،(ٖ)ما يختز بالسجارس كالسؤسدات الجيشية مثل: السجرسة السدىخية -أيزاً –كمغ أكقاؼ بيت لحع  

التي أكقف ، (ٗ)احػر الػادؼ كىي مغ أعساؿ القجس، كحلظ السجرسة الجػىخيةػػػػػػقخية بيت س  التي أكقف عمييا

  (ٚ) .قخية بتيخ (ٙ)السجرسة السعطسية كأكقف عمى، (٘)قخية تقػع  عمييا

 

 

                                                             
ألفاظ الحزارة عشج أبي حيان سساعيل، حدغ، إالجدية السزخكبة عمى أىل الحمة. الجػالي أك ماؿ الجػالي: كىػ  ( ٔ)

 ٘ٔ، التػحيجي
 ٘ٙٔ/ٕ، الدمػك لسعخفة دول السمػك ( ٕ)
 ،أبػ بكخ دمحم بغ دمحم ،قع بباب الحجيج، ككاقفيا زيغ الجيغـ(، كتٓٛٗٔىػ/٘ٛٛالسجرسة السدىخية: تع الفخاغ مغ بشائيا عاـ ) ( ٖ)

السفرل في تاريخ .؛ العارؼ، عارؼ، ٜٗٔ، في بيت السقجس معاىج العمعاألنرارؼ. العدمي، كامل،  ،بغ مدىخ ،بغ أحسج
 .ٕٗ٘، القجس
، كىي باألصل مجرسة تزع  ( ٗ) خانقاه لمرػفية،  -أيزاً –السجرسة الجػىخية: تقع بباب الحجيج عمى يدار الجاخل إلى الحـخ

في بيت  معاىج العمع؛  العدمي، كامل، ٕٖٛ/ٔ، ، الجارس في تاريخ السجارسكيجرس فييا القخآف كالفقو كالحجيث. الشعيسي
 .ٜٜٔ-ٜٙٔ، السقجس

 ٛٗقاف اإلسّلمية في فمدصيغ في العرخ السسمػكي، األو الخصيب، دمحم،  ( ٘)
كتقع إلى الذساؿ مغ شخيق السجاىجيغ عشج باب السدجج األقرى، ككانت مغ  ،السجرسة السعطسية: كىي السجرسة الحشفية ( ٙ)

الجارس في ، ؛ الشعيسيٖٓٗ/ٔ، األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميلكبخيات السجارس في القجس. العميسي، مجيخ الجيغ، 
 .ٕٓٗ، القجس السفرل بتاريخ؛ العارؼ، عارؼ، ٘ٗٗ/ٔ، تاريخ السجارس

ٙ٘األوقاف اإلسّلمية في فمدصيغ في العرخ السسمػكي، الخصيب، دمحم،  ( ٚ)
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سسػه باسع  الجدء الذسالي مغ بيت لحع مدجج في فقج أقيع الجيشيةالسؤسدات ما يخز أما  

، كىػ عبارة عغ كقف يزاؼ إلى أكقاؼ السدمسيغ، كأكقفت ما )رضي هللا عشو( الرحابي بالؿ بغ رباح

  (ٖ)،(ٕ)مغ أرض بمجتي بيت لحع كبيت جاال مغ قبل  الدمصاف قايتباؼ لعسػـ السدمسيغ (ٔ)قخاريط ةمداحتو ست

  (ٖ)،(ٕ)السدمسيغ

مقاـ  ، كأكقف عمى(٘)قخية كادؼ فػكيغ كالحؼ أكقف عميو، (ٗ)مدجج الشبي لػط )عميو الدالـ( باإلضافة لحلظ 

 كانت تتبعف (ٓٔ)ما قخية إرشاسأ(ٜ) . (ٛ)غخبًا إلى زعتخة (ٚ)، ديخ الديق(ٙ)مػسى )عميو الدالـ( مقاـ الشبي

 (ٔ)لػقف السدجج اإلبخاىيسي.

                                                             
(1 ) الٌوم وهو مصري، ممٌاسمساحة 1/04لرارٌط: أو 135,235فدان، فالتر، هنتس، المكاٌٌل واألوزان مترمربع.

.89،والمقاٌٌس
وبٌتجاالأي( 0) تبمىمنأرضبٌتلحم ولفما خاصكًسلطانسنة19وتم السٌدة علىٌد منمساحتهما لٌراطاً
،الصالحات،سامً،األولافاإلسالمٌة306م(وذلنلصالحتكٌةخاصكًسلطانبالمدس.المهتدي،عبلة،1551هـ/858)

.94فًفلسطٌنودورهافًمواجهةاالحتاللاإلسرائٌلً،
األوقاف اإلسالمٌة فً فلسطٌن ودورها فً مواجهة ؛الصالحات،سامً،306،القدس تارٌخ وحضارةالمهتدي،عبلة،( 3)

 .94،االحتالل اإلسرائٌلً
كم(عنها،وهوممصود6مسجدالنبًلوط:ٌمعفًلرٌةكفربرٌن)بنًنعٌمحالٌاً(،تمعشرقالخلٌلوتبعدحوالً)( 4)

 الهروي، ٌنظر: الزمن. لدٌم منذ اإلشارات فً معرفة الزٌاراتبالزٌارة ،08 ٌالوت، الحموي، معجم البلدان؛ ؛0/082،
 خصا بفضائل المسجد األقصىإتحاف األالسٌوطً، مجٌرالدٌن،0/102، العلٌمً، ،األنس الجلٌل بتارٌخ القدي والخلٌل؛

المرمان1/30ً ، أخبار الدول وآثار األول؛ ،3/451 اللمٌمً، وآخرون93،موانح األنس؛ حسن ، المادر عبد ، أسماء ؛
.19،المواقع الجغرافٌة فً األردن وفلسطٌن

(5 ) الدباغ،مصطفى، بٌتلحم. تمعإلىالغربمنمدٌنة لرٌةصغٌرة فوكٌن: بالدنا فلسطٌنلرٌةواد .؛9/493-498،
.049،مختصر بلدان أرض كنعان؛السعد،جودت،300،معجم بلدان فلسطٌنشراب،

عنمدٌنةالمدس،وٌمعالممامكم(32كم(عنمدٌنةأرٌحا،وحوالً)3ممامالنبًموسى:ٌمعفًبرٌةالمدسعلىبعد)( 6)

م(.ٌنظر:العسلً،كامل،1068هـ/669علىتلةترابٌة،عمرهالسلطانالظاهربٌبرسوبنىمسجداًولبةعلىالممامسنة)
.05،والمقامموسم النبً موسى فً فلسطٌن: تارٌخ الموسم

(3 ) األرثوذكس، الروم أدٌرة من المدٌسمارسابا، دٌر السٌك: وفًالجنوبالشرلًمنبٌت،ٌمعشرلًبٌتلحمدٌر
.100،مختصر بلدان أرض كنعان؛؛السعد،جودت،9/511،بالدنا فلسطٌنكم.الدباغ،مصطفى،15الممدسعلىبعد

حلحول.السعد،جودت،–زعترة:مركزٌسكنهأفرادلبٌلةالتعامرةعلىحدودصحراءٌهوذابجانبطرٌكبٌتساحور( 9)
.134كنعان،بلدان أرض مختصر

.149األوقاف اإلسالمٌة فً فلسطٌن فً العصر المملوكً، الخطٌب،دمحم،( 8)
إرطاس:هًكلمةالتٌنٌةبمعنىالبستان،وهًلرٌةصغٌرةتبعدمٌلٌنجنوببٌتلحم،تكثرفٌهاالٌنابٌعالتًتلتمً( 12)

وتسٌلمعهافًلناةواحدةإلىأنتصلبٌتلحمفالمدس،وهذهالٌنابٌعجعلتمنهاجنةخضراءتكثر،بمٌاهبرنسلٌمان
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القخػ السػقػفة في بيت لحع عمى العجيج مغ الجيات في مجيشة القجس كجػد العجيج مغ  كيػضح الججكؿ اآلتي

لمذيخ بخىاف الجيغ السقجسي يػرد في شخكشو الرخؼ عمى العجيج مغ  كقف تابع -أيزاً –حكخ كالخميل، كيُ 

، ككسا يػرد بعس مغ أكقف تمظ القخػ حيث تعػد في تاريخيا  (ٕ)الجيات في الحـخ الشبػؼ الذخيف كمكة

أليػبي كالسسمػكي، حيث تفاكتت حرز الػقف مغ قخية إلى أخخػ، باإلضافة إلى ذلظ، فقج كانت لمعيجيغ ا

  (ٖ).جدية نرارػ بيت جاال كقفًا لرالح حـخ الخميل

                                                                                                                                                                                                    

البسا إرفٌها تعد كما ًأثرٌاًطاسمولعتٌنواألشجارالمثمرة، الدباغ،مصطفى،ا بالدنا فلسطٌن . السعد،؛9/492-491، ؛
.00،مختصر بلدان أرض كنعانجودت،

092األوقاف اإلسالمٌة فً فلسطٌن فً العصر المملوكً، الخطٌب،دمحم،( 1)
أشار الػاقف لمعجيج مغ الذخكط في كقفيتو، حيث شخط أف يرخؼ مغ ماؿ الػقف عمى كجػه متعجدة كمشيا : يرخؼ عمى  (ٕ)

عمى  ف، كيرخؼا، شعباف، رمزاف( في كل سشة ديشار رجل يقخأ كتاب الذفا في الحجيث بالحـخ الذخيف الشبػؼ في ) رجب
ف كتاب هللا في كل ليمة جدأيغ كامميغ أاف،  كيرخؼ عمى رجميغ يقخ ااألشيخ ديشار  حيح البخارؼ في نفذ الحـخ كنفذقارغ ص

ف، ككسا يرخؼ لقارغ صحيح انيغ بالحـخ نفدو في كل سشة ديشار دنانيخ ، كيرخؼ لخئيذ السؤذ ٘في الحـخ ذاتو في كل سشة 
ديشار، كعمى رجميغ يقخأف كتاب هللا بالحـخ السكي بيغ السغخب  ٖمزاف( في كل سشة البخارؼ في مكة في ) رجب، شعباف، ر 

في القجس الذخيف في كل سشة دنانيخ، كيرخؼ لألرامل كالسشقصعيغ بالخباط  ٘كالعذا في كل ليمة جدأيغ كامميغ في كل سشة 
غ ماء يػضع في كل سشة ثس -أيزاً –لو،  كيرخؼ الفاتحة لمػاقف كيجعػا  ءكاالسؤذنيغ عمى أف يقخ  ف، كنفذ السبمغ عمىاديشار 

مغ كتاب هللا  عمى ضخيح السخحـػ في كل يـػ بعج صالة الفجخ ما تيدخ مغ  أافف، كيرخؼ لخجميغ يقخ افي سبيل لمػاقف ديشار 
 . ٕٚ، ٕٕ٘دفتخ دنانيخ، يرخؼ ثسغ ريحاف كجخيج يػضع في كل يـػ جسعة عمى ضخيح الػاقف .  ٗكتاب هللا 

. ٚٙ، أوقاف ناحية الخميل في القخن العاشخ اليجخي ؛ الحػش، حسدة، ٜ٘ٔ، ٜٕٛتحخيخ  دفتخ  (ٖ)
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بمصروالشامأبوالمعالًسٌفالدٌن،أولملونالدولةالمالوونٌة،النجمً،الصالحً،الناصردمحمبنلالوون:العالئً( 1)

/639وتولىالسلطنةعام) ؛الزركلً،خٌرالدٌن،3/315شذرات الذهب،م(.الدمشمً،ابنالعماد،1092_1038هـ
.5/123،ألعالم ا

(ط:وتعنًهنالٌراط. 0)
340دفتر( 3) دفتر111، 1215؛ ،68 دفتر  516؛ ،155 حمزة، الحوش، العاشر أوقاف ناحٌة الخلٌل فً القرن ؛

.65،الهجري
أوقاف ناحٌة الخلٌل فً القرن ؛الحوش،حمزة،098،168دفتر؛1215،32دفتر؛131،143دفتر تحرٌر( (4

.65،العاشر الهجري
والحجاز،كانت،والشام،اي:لمببالملناألشرفوهوسابععشرسالطٌندولةالممالٌنالجراكسةبمصرالسلطانلاٌتب(5)

ترةحكمهحافلةبالعظائموالحروب،لهاشتغالبالعلم،كثٌرالمطالعة،شجاع،لهنزعةصوفٌة،مهٌباً،عالالً،حكٌماً،لهكثٌرف
( عام توفًبالماهرة موٌر،1486هـ/821منالمآثرالعمرانٌة، ٌنظر: تارٌخ دولة الممالٌكم(. لٌزب153، استانلًول؛ ،،

.1/164،معجم األنسابامبارو،؛ز90،اإلسالم سالطٌنطبقات 
وردتبؤنهامولوفةعلىالحرمٌنالشرٌفٌن)حرمالمدس،حرمالخلٌل(،وكماتوردإحدىالولفٌاتأنالسلطانلاتٌباي (6)

.255،02 تحرٌر دفترأولفهاعلىالجشٌشة)إحدىالطرقالصوفٌة(.

.255،03 تحرٌر دفتر(3)   
.131،131دفتر تحرٌر( 9)

 الجية السػقػؼ عمييا ندبة الػقف الػاقف ةالقخي

 (ٖ)مقاـ سيجنا مػسى كيػنذ كلػط تساماً  (ٕ)ط ٕٗ  (ٔ)الشاصخ دمحم بغ قالككف  كاد فػكيغ
ط تساماً  ٕٗ الشاصخ دمحم بغ قالككف  فاغػر/فاعػر  
ط تساماً  ٕٗ - ارشاس  (ٗ)الخباط كالبيسارستاف كالداقية في مجيشة الخميل 
ط ٙ (٘)باؼتيالدمصاف قا بيت جاال   

ط ٙ بيت لحع (ٙ)الحخميغ الذخيفيغ   
ط ٕٔ تقػع  
الذيخ بخىاف الجيغ ابخاىيع  بيت تعسخ

 بغ شخيف السقجسي
ط ٕٔ   

 
  (ٚ)عمى نفدو كمغ ثع عمى كجػه متعجدة.

 
بخاىيع إالذيخ بخىاف الجيغ  نجع

 بغ شخيف السقجسي
ط ٕٔ  

ط ٜ  تقػع  (ٛ)كقف السجرسة الجػىخية في القجس 
ط تساماً  ٕٗالسمظ السطفخ عيدى بغ  بتيخ   
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  يبيغ الججكؿ الدابق أكقاؼ بيت لحع في العيج السسمػكي 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، كعالر القجس، كعالر بيت لحع، كأقصعيا (  ٖ) عالر: يػجج في فمدصيغ عجة أماكغ في فمدصيغ بيحا االسع، عالر شػلكـخ

، كفي شخقيا مقاـ الذيخ دمحم الشػباني، كيعػد أصل أىميا إلى قبيمة )عشدة( الطاىخ بيبخس إلى األميخ سيف الجيغ قذتسخ
 .ٖٕٔ، أسساء ومدسيات فمدصيشية وعخبية وأجشبيةالشججية، كسسيت بيحا االسع مغ أياـ الخكماف. أبػ عمع، عبج هللا، 

.500،48دفتر تحرٌر( 1)
.131،130،133دفتر تحرٌر( 0)
 . ٖٗٔ، ٖٔٔ دفتخ تحخيخ  (ٗ)

ىػ/     ٙٓٙأيػب في تاريخ)  الفػقا(ٖ)رعال
 (ٔ) ـ(ٜٕٓٔ

ط تساماً  ٕٗ  (ٕ)كقف السجرسة السعطسية الحشفية في القجس 
ط تساماً  ٕٗ عالر الدفمى  
ط ٕٔ  بيت ساحػر  (ٗ)كقف السجرسة السدىخية في القجس 
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 :مػاقف الدّلشيغ السساليظ تجاه كشيدة السيج -

يا كلج سيجنا عيدى )عميو الدالـ(، كإف يففكشيدة السيج مغ األماكغ السقجسة لجػ السديحييغ  جّ تع   

في أغمب السرادر السديحية  أرجح الخكايات، لكغ (ٔ)كاف ىشاؾ اتجاه يقػؿ: إف مػلجه كاف في مجيشة الشاصخة

ؼ  حجا باإلمبخاشػر كاإلسالمية ىػ أف مػلج سيجنا عيدى )عميو الدالـ( كاف في بيت لحع، األمخ الح

بعج ثالثة قخكف مغ مػلج سيجنا عيدى )عميو الدالـ( كالحؼ شكل الشػاة  (ٖ)أف يذيج الييكل (ٕ)قدصشصيغ

كالجة قدصشصيغ  ، أما بشاء الكشيدة  فكاف عمى يج السمكة ىيالنة(ٗ)األكلى لكشيدة السيج كما ىي عميو اليػـ 

                                                             
الشاصخة: ذكخىا صاحب كتاب معجع ما استعجع باسع )نرػرية( كىي قخية بالذاـ كإلييا تشدب الشرخانية، أما صاحب  ( ٔ)

معجع البمجاف فحكخىا باسع الشاصخة: فاعمة مغ الشرخ، كمشيا اشتق اسع الشرارػ، أما صاحب كتاب بالدنا فمدصيغ فأكرد أف 
( كنذأ سيجنا )عمييا الدالـمػلج سيجتشا مخيع  متخ عغ سصح البحخ، بيا (ٓٓٗ)مػقعيا في قمب الجميل األدنى عمى جبل يعمػ 

؛ ٜٚ/ٔ، البمجانعيدى )عميو الدالـ( بيا لحلظ فيي مقجسة لجػ السديحييغ كغالية عمى السدمسيغ. يشطخ: اليعقػبي، 
معجع ما استعجع البكخؼ،   ؛ٖٓ، اإلشارات في معخفة الديارات؛ اليخكؼ، ٖٕٔ/ٔ، مخوج الحىب ومعادن الجػىخالسدعػدؼ، 

؛ ٗٛٔ، آثار البّلد وأخبار العباد؛ القدكيشي، ٕٔ٘/٘، معجع البمجان؛ الحسػؼ، ياقػت، ٖٓٔٔ/ٗ، مغ أسساء البّلد والسػاضع
 .ٖ٘-ٖٗ/ٚ، بّلدنا فمدصيغ؛ الجباغ، مرصفى، ٕٕٔ، نخبة الجىخ في عجائب البخ والبحخالجمذقي، 

ـ، كلقج كاف لو أىسية ٖٕٖـ، ككحج أشخاؼ االمبخاشػرية في عاـ ٖٙٓاالمبخاشػر قدصشصيغ: تػلى قدصشصيغ الحكع في  ( ٕ)
كبيخة في تاريخ اإلمبخاشػرية الخكمانية كحقق ليا االنتقاؿ مغ العالع القجيع إلى عالع العرػر الػسصى، حيث اعتخؼ بالسديحية 

جة التي شيجىا عمى ضفاؼ البدفػر في الذخؽ كالتي سسيت باسسو حيث عخفت كنقل العاصسة مغ ركما إلى ركما الججي
ـ(، كىػ ابغ غيخ شخعي لقدصشصيػس  مغ محطيتو غيخ الذخعية ىيالنة خادمة ٖٚٚ-ٕٓٛبالقدصشصيشية عاش مغ عاـ )

ي حخكب مرخ كفارس، إحجػ الحانات في بيثيشيا، كلع يمق إال قميال مغ العمع، دخل الجشجية في عسخ مبكخ، كأضيخ بدالة ف
ـ( كاف قج أكصى أف يخمفو ابشو في السمظ، كححا ححك كالجه في معاممة الشرارػ معاممة حدشة، كفي ٖٙٓكلسا تػفي كالجه عاـ )

.؛ ممخ، ٖٖٛ-ٕٖٛ، قرة الحزارةديػرانت، كؿ،  يشطخ: ـ أصبح قدصشصيغ اإلمبخاشػر األكحج لمجكلة الخكمانية.ٖٕٖعاـ 
 .ٖٗٔ، لكشيدةمخترخ تاريخ اأنجرك، 

 .(َكلَ ىَ )، مادة لدان العخبالييكل كىػ مػضع في صجر الكشيدة يقخب فيو القخباف. ابغ مشطػر،  ( ٖ)
 .ٔ٘ٔ-ٜٗٔ مبخاشػرية اإلسّلمية واألماكغ السقجسة،اإلىيكل، دمحم حدشيغ،  ( ٗ)
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كذلظ بعج أف اعتخؼ رسػػػػسيًا بالجيانة السديحية لإلمبخاشػرية الخكمانية عاـ  (ٔ)ـ( فػؽ مغارة السيالدٖٖ٘عاـ )

كقج مخ عمى كشيدة السيج العجيج مغ العرػر تعخضت حيشًا لالزدىار كحيشًا لسحاكالت اإلضخار  (ٕ)ـ( .ٖٕٖ)

 فتخةكانت بيغ  -أيزاً ك -ليا،  سيسةليجـ بدبب السكانة الجيشية البيا لكشيا الػحيجة التي نجت مغ محاكالت ا

 إصالحات كتخميسات في حاالت الخخاب، كاليجـ، بفعل عػامل الصبيعة.جخؼ عمييا يخػ أخك 

في رحمتو التي زار بيا فمدصيغ أف السدمسيغ حاكلػا  (Félix Fabri)فابخؼ ذكخ الخحالة فيميكذ   

أنقحكىا بإعصاء الدمصاف السسمػكي مبمغًا كبيخًا مغ الساؿ  -السديحييغ الدػرييغ -ىجـ الكشيدة، لكغ الدخياف 

مقابل صػنيا مغ اليجـ، لكغ كمع ىحا قجـ الدمصاف إلى بيت لحع كخخؽ دفاعاتيا، كىجـ سػر السجيشة 

الجيخ السالصق لكشيدة السيج، كاستعج لسياجسة الكشيدػػػػة ليجميا كخخقيا، كلسا دخمػا الكشيدػػػة كأبخاجيا، ككحلظ 

 ف األعسجة كاأللػاح الثسيشة ججاً نو عشجما شاىج الدمصاكإىجمػا السحابح كالتساثيل السشحػتة فييا، كيقػؿ :" 

فيمكذ  كسا يجعي –كىشا كقعت السعجدة "، أعصى األكامخ بػجػب خمعيع جسيعًا ليأخحىع إلى حيث رغب

فعشجما جاء العساؿ كمعيع أدكاتيع كلسدػا الججار كذلظ عمى مخأػ الدمصاف خخج  - (Félix Fabri)فابخؼ 

مشو ثعباف بحجع مجىر، كعّس أكؿ لػح فسدقو بمدانو الشارؼ، كزحف إلى المػح الثاني فالثالث كالخابع حتى 

اف كالعاممػف معو ذلظ عجلػا عغ مقاصجىع في التخخيب كالتجميخ، كما تداؿ حصع كل األلػاح، كلسا رأػ الدمص

                                                             
السمكة ىيالنة كالجة  شيجت(عاـ، ك ٕٓٓٓحػالي )الـ( قبل مغارة السيالد: ىي السغارة التي كلج فييا الديج عيدى )عميو الد ( ٔ)

االمبخاشػر قدصشصيغ كشيدة السيج فػؽ ىحه السغارة حيث اختارتيا لتكػف األساس لمكشيدة الزخسة كتع استكساؿ بشائيا عاـ 
مصمية  عشج السغارة نجسة فزيةاآلف ـ(، كترل إلى ىحه السغارة مغ داخل الكشيدة بػاسصة  درج يؤدؼ إلييا ، كيػجج ٜٖٖ)

الدياحة الفمدصيشية كزارة الدياحة، يشطخ: بخخاـ أبيس، كعمييا نقر التيشي يقػؿ:" ىشا كلج الديج السديح مغ الديجة العحراء". 
 .ٖ٘-ٖٗ، السقػمات الدياحية في محافطة بيت لحع.؛ عػدة، أيسغ، ٔٚ، في اإلشار اإلقميسي

.ٙٚ، قرة مجيشة بيت لحع.؛ مرصفى، كليج، ٙ٘، بمجانية فمدصيغ العخبيةالجكميشيكي، مخمخجي،   (ٕ)
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 حامية كضغط بيا بذجة عمى األحجارآثار الثعباف عمى األلػاح حتى اليػـ ككأف  إندانًا كضع أداة حجيجية 

ـِ عيشي كبجىذة كسخكر عطيع" :  (Félix Fabri)فابخؼ كيقػؿ فيمكذ   .(ٔ)"لقج رأيت ىحه اآلثار بأ

ـ(، حيُث ٕٚٚٔ -ٕٓٙٔىػ/ ٙٚٙ-ٛ٘ٙكفي ركاية أخخػ أف ىحا الدمصاف ىػ الطاىخ بيبخس )  

أُعجب بفخامة أعسجة الكشيدة كألػاحيا الخخامية فأمخ بشقميا إلى بالده، كيقاؿ إف أفعى ضخسة بخزت مغ 

كبجأت تعس ىحه األعسجة كاأللػاح، فسا كاف مغ الطاىخ بيبخس إال ، ججار  ال يػجج بو ثقب يتدع لخأس إبخة

، كىشالظ ركاية أخخػ تعػد لفتخة ىحا الدمصاف كالتي تتحجث عغ (ٕ)أف يمغي ىحه السحاكلة بدمب األعسجة 

خخكج أعجاد كبيخة مغ الجبابيخ مغ ثقػب بعس األعسجة لسياجسة جشػده الحيغ حاكلػا سمب نفائذ الكشيدة 

كقج لحقتيع ىحه الجبابيخ كىاجستيع بصخيقة شخسة كأمعشت في لدعيع، كعمى الخغع مغ ىخكبيع  كىجميا،

، كقج مات كثيخ مغ (ٖ)كصمػا مشصقة اسسيا رأس فصيذ كخخكجيع مغ الكشيدة؛ إال أف الجبابيخ لحقتيع حتى

الدمصاف بسا حل  بجشػده ، كلسا سسع (ٗ)، كدفغ أىل السشصقة الجشػد في مػقع اسسو الكخكفة ة لحلظالجشػد نتيج

أصجر أكامخه بالتػقف عغ قتل السديحييغ، كاضصيادىع، كعجـ التعخض لكشائديع، كأصجر أكامخه لمػالة 

العػدة إليو، كقج عاد في عػدة إلييا، كإلى أؼ بمج يخغبػف بالدساح لمسديحييغ الحيغ ىخبػا مغ بيت لحع بال

                                                             
 .ٕٛٚ-ٕٚٚ/ ٖٛ السػسػعة الذامية في تاريخ الحخوب الرميبية،ّزكار، سييل،  ( ٔ)
 . ٘ٔ، كشيدة السيج في بيت لحعالسرػ، عيدى،  ( ٕ)
إليي لمتغمب عمى جير ق بتجخل راس فصيذ: شارع متعجد التدسيات فيصمق عميو )راس فصيذ( ندبة ألسصػرة محمية، تتعم(  ٖ)
 جانبا بالحجاج كالدياح األ)شارع التخاجسة( كسسي بحلظ ألف قاششيو عسمػا كستخجسيغ، كاىتسػ  -أيزاً –، كيصمق عميو غازٍ 

كيعتقج أف أصػليع فخندية، كإيصالية، كقج قجمػا في الفتخة الفخنجية )الرميبية(، ككحلظ يصمق عميو )شارع البصاركة( ألنو الصخيق 
جؼ لسخكر مػاكب البصاركة الالتيغ مغ القجس لالحتفاؿ بأعياد السيالد، شػلو كيمػ متخ كاحج كقخيب مغ كشيدة السيج. التقمي
 .ٖ، أحياء البمجة القجيسة في مجيشة بيت لحعبمجية بيت لحع، يشطخ: 

السيج والسعتقجات الذعبية كشيدة شػممي، قدصشجؼ،  يشطخ: الكخكفة كتعشي بالمغة اآلرامية مقبخة الجثث أك الجساجع. ( ٗ)
 .ٖٙ، والجيشية الستعمقة بيا
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ستقخكا مغ ججيج في بيت لحع حيث نعست باالستقخار في كادؼ مػسى كا (ٔ)أىالي بيت لحع مغ الذػبظ

  (ٕ)كاألمغ. 

كنيب  ،كأيقػناتيا ،كمحابحيا ،أف أحج مساليظ مرخ أمخ بتخخيب كشيدة السيج تحكخأخخػ  كركاية   

السجػىخات التي كانت مػجػدة بجاخل الكشيدة، كعشجما كاف عساؿ ىحا السسمػكي يقػمػف بأعساؿ التخخيب 

ف حصع ما أمغ الججار لو لداف مغ نار، كبعج كندع البالط كسمب السجػىخات، خخج عمييع ثعباف ضخع 

كقفػا فيو، كمغ ثع اختفى بيغ  (ٖ)انتدعو العساؿ مغ بالط انحشى إلى السكاف الحؼ يقاؿ أف السجػس الثالثة

  (ٗ)البالط.

كيحكخ أف بعس القبائل حاكلت تخخيب كشيدة السيج كتجميخىا، كنيب مجػىخاتيا التي كانت مصسعا    

كجػاىخ ثسيشة، كأنيع أثشاء عسمية  نيبيع كتخخيبيع خخج عمييع  ،كالفزة ،لمجسيع، حيث احتػت عمى الحىب

                                                             
معجع الذػبظ: بمجة صغيخة مغ الثالث مغ الذخاة، في شسالي العقبة ، غالب سكانيا مغ الشرارػ. يشطخ: الحسػؼ، ياقػت،  ( ٔ)

مخاصج البغجادؼ،  ؛ٕٗٔ، مدالظ األبرار في مسالظ األمرار؛ العسخؼ، ٕٙٗ،تقػيع البمجان؛ أبػ الفجاء، ٖٓٚ/ٖ، البمجان
 .ٖٗ،زبجة كذف السسالظ وبيان الصخق والسدالظ؛ الطاىخؼ، ٛٔٛ/ٕ، االشّلع عمى أسساء األمكشة والبقاع

.ٖٙ، كشيدة السيج والسعتقجات الذعبية والجيشية الستعمقة بياشػممي، قدصشجؼ،  ( ٕ)
ككانػا يتخقبػف قجـك الديج السديح )عميو الدالـ(، كىع مغ  ،السجػس الثالثة: السجػس بذكل عاـ ىع حكساء مغ بالد فارس ( ٖ)

فئة الستعمسيغ كاألغشياء الحيغ يخكا أف ال قيسة لسا يسمكػنو أك يعمسػنو إف لع يقجىع إلى السديح، كما إف أُعمغ الخبخ عغ قجكـ 
خًا، كقجمػا لمدجػد لمديج  السديح )عميو كم ،كلباناً  ،الديج السديح )عميو الدالـ(، حتى جاء السجػس مغ السذخؽ بيجاياىع ذىباً 

مغ قارات العالع القجيع  عمى أنيع -أيزاً – ف د نػح )ساـ، حاـ، يافث(، كيتفقػ الكل عمى أنيع مغ ندل أكال الدالـ(،  كيتفقُ 
الزخ، كالرالح أما السجػس فيع عبجة الشار، القائمػف أف لمعالع أصميغ اثشيغ مجبخيغ، يقتدساف الخيخ كالذخ، كالشفع ك  ،الثالث
معجع مرصمحات التاريخ والحزارة ؛ زناتي، أنػر، ٘ٔ-ٗٔ، سخ السجػس الثّلثةعبج السديح، حداـ، يشطخ: كالفداد. 
 .ٖٙ٘، اإلسّلمية

.ٗٙ، كشيدة السيج والسعتقجات الذعبية والجيشية الستعمقة بياشػممي، قدصشجؼ،  ( ٗ)
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.كفي  (ٔ)، كقتميع، كىكحا سمست الكشيدة كسا كل مخة مغ التخخيب كالشيبفجأة نػر شجيج المسعاف كالراعقة

ركاية شبيية بيا أف بعس السدمسيغ ساد لجييع اعتقاد أنو يػجج تحت حجخة ميالد السديح كشػز ال يسكغ 

أف كل  تقجيخىا، مجفػنة ىشاؾ، فتدممػا إلى الكشيدة لياًل كاقتمعػا األلػاح عشج مػضع ميالد السديح، كالسفاجأة

ما اقتمعػه كاف يتفتت بأيجييع، فتسمكيع الخعب الذجيج كأخحكا يختجفػف كتخكػا أدكاتيع كفخكا ىاربيغ،  كفي ىحا 

الرجد ىشاؾ مغ يقػؿ إف السدمسيغ ميسا حاكلػا أف يدمبػا أؼ شيء مغ الكشيدة لع يفمحػا في ذلظ، فكانػا 

  (ٕ) لسرقػلة كمغ ثع يبيعػنيا ليع.يدتأجخكف مديحييغ ليدخقػا مغ الكشيدة بعس األلػاح ا

  ربسػػػػػػا ُذكػػػػػػخت فػػػػػػي السرػػػػػػادر السدػػػػػػيحية كمػػػػػػغ خػػػػػػالؿ مػػػػػػا سػػػػػػبق  نػػػػػػخػ أف الخكايػػػػػػات التػػػػػػي ُذكػػػػػػخت  

كلكششػػػػػا لػػػػػع نجػػػػػج ليػػػػػا ذكػػػػػخًا فػػػػػي السرػػػػػادر اإلسػػػػػالمية، كىػػػػػي تػضػػػػػح الصسػػػػػع فػػػػػي مقتشيػػػػػات الكشيدػػػػػة الثسيشػػػػػة 

لػػػػػػػع يرػػػػػػػادفشا فػػػػػػػي الكتػػػػػػػب التاريخيػػػػػػػة  -أيزػػػػػػػا–مػػػػػػػغ ذىػػػػػػػب، كفزػػػػػػػة، كرخػػػػػػػاـ مػػػػػػػغ قبػػػػػػػل السساليػػػػػػػظ، لكػػػػػػػغ 

اإلسػػػػػػالمية مػػػػػػا يبػػػػػػيغ ذلػػػػػػظ ، كنالحػػػػػػع أف فػػػػػػي ىػػػػػػحه الخكايػػػػػػات نػعػػػػػػا مػػػػػػغ الدػػػػػػخد الخيػػػػػػالي كال تخمػػػػػػػ مػػػػػػغ 

ؼ، كيبػػػػػػجك مػػػػػػغ خػػػػػػالؿ سػػػػػخد مثػػػػػػل ىػػػػػػحه الخكايػػػػػػات أف السدػػػػػػيحييغ األسػػػػػاشيخ كقػػػػػػج ال يرػػػػػػجقيا العقػػػػػػل البذػػػػػخ 

 ي.يات ألنيا جدء مغ مػركثيع الثقافايرجقػف كيعتسجكف ىحه الخك 

 

 

 

                                                             
 .٘ٙ-ٗٙ،  الذعبية والجيشية الستعمقة بياكشيدة السيج والسعتقجات شػممي، قدصشجؼ،  ( ٔ)
 .ٜٕٚ-ٕٛٚ/ ٖٛ السػسػعة الذامية في تاريخ الحخوب الرميبية،زّكار، سييل،  ( ٕ)



 

145 
 

 

 الخاتسة

 :اآلتية بعج ىحه الجراسة لبيت لحع في الفتختيغ األيػبية كالسسمػكية يسكغ أف ندجل أىع الشتائج 

قخية صغيخة  كالبعس  حع مجيشة أك قخية، فبعزيع رآىا اختمف الجغخافيػف حػؿ ما إذا كانت  بيت ل  -

 مجيشة. اآلخخ عجىا

 -أيزاً –كانت بيت لحع بالفتخة األيػبية تتبع لعسل غدة كػنيا كانت مغ ضػاحي القجس التي تبعت  -

لعسل غدة،  أما بالفتخة السسمػكية فقج تبعت بيت لحع لشيابة القجس، كأؼ شيء كاف يصخأ عمى القجس 

اف يتسحػر حػؿ كاف يذسل بيت لحع سػاء بالفتخة األيػبية أك بالفتخة السسمػكية، أؼ أف ارتباشيا ك

 القجس.

شكل الدكاف السديحيػف الغالبية العطسى لبيت لحع مع كجػد ندبة قميمة مغ السدمسيغ سكشتيا  -

 بالفتختيغ األيػبية كالسسمػكية.

ف مغ يجؼ الفخنجة ر؛ فحيشًا يدتخدىا السدمسػ كانت بيت لحع في الفتخة األيػبية بيغ مج كجد  -

الفخنجة )الرميبييغ( ضسغ معاىجات صمح تست بيشيع كبيغ )الرميبييغ(، كحيشًا تقع تحت يجؼ 

عمى الخغع  ،السدمسيغ، لكشيا عاشت صشػفًا مغ الطمع كالعدف في ضل الحكع الفخنجي )الرميبي(

إال أف ذلظ لع يسشع الفخنجة )الرميبييغ(  ،مغ أف سكاف بيت لحع كانػا في غالبيع مغ السديحييغ

شت بيت لحع بدالـ في كشف العجالة اإلسالمية التي ُعخفت عمى إمعاف الطمع بيع، بالسقابل عا

عشيا، كقج أضيخ اإلسالـ مػاقف تدامح عجيجة مع سكاف بيت لحع كتحجيجًا في فتخة حكع الدمصاف 

كالسداكاة رافق سالشيغ الفتخة السسمػكية الحيغ لع  ،كالعجؿ ،صالح الجيغ األيػبي، كسا أف ىحا التدامح

 كإخاء. ،كتدامح ،عجؿيتػانػا في معاممتيع ب
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 ادية السختمفة الدراعة، كالرشاعةمارست بيت لحع في الفتختيغ األيػبية كالسسمػكية األنذصة االقتر -

كالتجارة، كنطخًا لكػنيا صغيخة الحجع كاألىسية في ذلظ الػقت فمع تكغ تدج حاجاتيا مغ الدمع 

 سجاكرة ليا كالقجس كالخميل.ال السجف الكبخػ  ألسػاؽتمفة؛ مسا يزصخ سكانيا لالنتقاؿ السخ

إال  كذلظ لصسعيع بسقتشياتيا الثسيشة كثخت الخكايات  حػؿ محاكلة سالشيغ السساليظ ىجـ كشيدة السيج -

ى أف محتػػ الخكايات يشع عغ أف السرادر اإلسالمية لع تحكخ مثل ىحه الخكايات، باإلضافة إل

 سصػرية ال تترل بالحقيقة كالسشصق برمة.قرز أ

 

 هللا تع بحسج
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 قائسة السرادر والسخاجع

 العخبية السرادر: أوالً 

 القخآف الكخيع (ٔ

 الكتب السقجسة العيج القجيع. (ٕ

بيخكت،  )د.د( الكامل في التاريخ،ـ(، ٕٖٕٔىػ/ٖٓٙ)ت عمي بغ أبي الكـخ ابغ األثيخ، أبػ الحدغ (ٖ

 ـ.ٜٙٙٔ

، تحقيق: دمحم الفتح القجسيالفتح القدي في ـ(، ٕٔٓٔ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،  

، تحقيق: دمحم بجائع الدىػر في وقائع الجىػرـ(، ٖٕ٘ٔىػ/ٖٜٓابغ إياس، دمحم بغ أحسج ) ت  (ٙ

 ـ.ٜٗٛٔمرصفى، الييئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة، 

، أوضح السدالظ إلى معخفة البمجان والسسالظـ( ، ٜٛ٘ٔىػ/ٜٜٚالبخكسػؼ، دمحم بغ عمي )ت  (ٚ

 ـ.ٕٙٓٓ، بيخكت، ٔتحقيق: السيجؼ الخكاضية، دار الغخب اإلسالمي، ط.

، مصبعة اآلباء لسجسػع البغ بصخيقالتاريخ ا ـ(،ٜٓٗىػ/ٕٖٛأفتيذيػس )ت ، ابغ بصخيق (ٛ

 ـ.ٜ٘ٓٔاليدػعييغ، بيخكت، 
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تحفة الشطار في : رحمة ابغ بصػشة السدساةـ(، ٖٚٚٔىػ/ٜٚٚابغ بصػشة، دمحم بغ عبج هللا )ت  (ٜ

 ـ.ٜٚٛٔ، دار الكتب العمسية، بيخكت ، غخائب األمرار وعجائب األسفار

عمى أسساء األمكشة  مخاصج االشّلعـ(، ٕٖٛٔىػ/ٜٖٚالبغجادؼ، صفي الجيغ بغ عبج السؤمغ )ت  (ٓٔ

 ـ.ٜ٘٘ٔ،  بيخكت، تحقيق: عمي البجاكؼ ، دار السعخفة،  والبقاع

معجع ما استعجع مغ أسساء البّلد ـ(، ٜٗٓٔىػ/ٚٛٗالبكخؼ، أبػ عبج هللا بغ عبج العديد )ت  (ٔٔ

 ، )د.ت(.بيخكت ، تحقيق: مرصفى الدقا، عالع الكتب،والسػاضع

، تحقيق: فتحية الشبخاكؼ، سشا البخق الذاميـ(، ٕ٘ٗٔىػ/ ٖٗٙالبشجارؼ، الفتح بغ عمي )ت  (ٕٔ

 ـ.ٜٜٚٔمكتبة الخانجي، مرخ، 

حػادث الجىػر في مجى األيام والذيػر،   ـ(، ٜٙٗٔىػ/ٗٚٛابغ تغخؼ بخدؼ، أبػ السحاسغ )ت  (ٖٔ

 ـ.ٜٜٓٔ )د.ـ(، ،ٔتحقيق: دمحم عد الجيغ، عالع الكتب، ط.

 القاىخة،  تحقيق: دمحم أميغ، مصبعة  دار الكتب،، السشيل الرافي والسدتػفي بعج الػافي -

 ـ.ٜٗٛٔ

، السؤسدة السرخية العامة لمتأليف كالتخجسة كالشذخ، الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة -

 ، )د.ت(.القاىخة

 ـ.ٜٗٙٔ، دار صادر، بيخكت ،  ، رحمة ابغ جبيخـ(ٕٚٔٔىػ/ ٗٔٙابغ جبيخ، دمحم بغ أحسج )ت  (ٗٔ

تحقيق:  السشتطع في تاريخ األمع والسمػك،ـ(، ٕٓٓٔىػ/ٜٚ٘الجػزؼ، جساؿ الجيغ أبػ الفخج )ت  (٘ٔ

 ـ.ٕٜٜٔ، بيخكت، ٔدمحم عصا كآخخكف، دار الكتب العمسية، ط.
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، مصبعة مجمذ مخآة الدمان في تاريخ األعيانـ(، ٕٙ٘ٔىػ/ٗ٘ٙابغ الجػزؼ، أبػ السطفخ )ت  (ٙٔ

 ـ.ٕٜ٘ٔ، ، اليشجٔدائخة السعارؼ العثسانية، ط.

، تحقيق: يػسف أبػ بخاء كآخخكف، رمادؼ أحكام أىل الحمةـ(، ٖٓ٘ٔىػ/ٔ٘ٚالجػزية، ابغ قيع ) (ٚٔ

 ـ.ٜٜٚٔ، الجماـ، ٔلمشذخ، ط.

األماكغ أو ما اتفق لفطو وافتخق مدساه مغ ـ(، ٛٛٔٔىػ/ٗٛ٘الحازمي، زيغ الجيغ أبػ بكخ)ت  (ٛٔ

 ـ.ٜٜٗٔة كالشذخ، : حسج الجاسخ، دار اليسامة لمبحث كالتخجس، تحقيقاألمكشة

اإلعّلم والتبييغ في خخوج الفخنجة  ـ(،ٜٔ٘ٔىػ/ ٕٜٙابغ الحخيخؼ، أحسج بغ عمي )ت بعج (ٜٔ

 ـ.ٜٗٛٔ، تحقيق: ميجؼ أحسج، دار الجعػة،  اإلسكشجرية، السّلعيغ عمى بّلد السدمسيغ

، أبػ دمحم عمي ) ت (ٕٓ العمسية، ، دار الكتب جسيخة أنداب العخب البغ حدمـ(، ٖٙٓٔىػ/ٙ٘ٗابغ حـد

 ـ.ٖٜٛٔ، بيخكت، ٔط.

 ـ.ٜٜٚٔ، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، معجع البمجانـ(، ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙالحسػؼ، ياقػت )ت  (ٕٔ

تحقيق: الخوض السعصار في خبخ األقصار، ـ(، ٜٗٗٔىػ/ٜٓٓالحسيخؼ، دمحم بغ عبج السشعع )ت  (ٕٕ

 ـ.ٜٗٛٔ، بيخكت ، ٕإحداف عباس،  مكتبة لبشاف، ط.

، تخجسة شفاء القمػب في مشاقب بشي أيػبـ(، ٔٚٗٔىػ/ ٙٚٛإبخاىيع )ت  الحشبمي، أحسج بغ (ٖٕ

 ـ.ٜٜٙٔ، بػرسعيج، ٔكتحقيق: مجيحة الذخقاكؼ، مكتبة الثقافة الجيشية، ط.

، تحقيق: لجشة شحرات الحىب في أخبار مغ ذىبـ(، ٛٚٙٔىػ/ ٜٛٓٔالحشبمي، ابغ العساد، ) ت  (ٕٗ

 ، )د.ت(.بيخكت دار اآلفاؽ الججيجة، إحياء التخاث العخبي في دار اآلفاؽ الججيجة،
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، )د.ـ(، دار مكتبة الحياة ،صػرة األرضـ(، ٜٚٚىػ/ ٖٚٙابغ حػقل، أبػ القاسع الشريبي ) ت  (ٕ٘

 )د.ت(.

 ـ.ٜٚٙٔبخيل،  )د.د(، ،السدالظ والسسالظـ(، ٖٜٛىػ/ٕٓٛبة، عبيج هللا بغ عبج هللا ) تدابغ خخذا (ٕٙ

تخجسة كتقجيع: أحسج سفخ نامة: رحمة ناصخ خدخو، ـ(، ٛٛٓٔىػ/ ٔٛٗخدخك، ناصخ ) ت  (ٕٚ

 ـ.ٖٜٛٔالبجلي، جامعة السمظ سعػد، الخياض ، 

، شفاء الغميل فيسا في كّلم العخب مغ الجخيلـ( ، ٛ٘ٙٔىػ/ ٜٙٓٔالخفاجي، شياب الجيغ )ت (ٕٛ

 ـ.ٜٜٛٔتقجيع: دمحم كذاش، دار الكتب العمسية، بيخكت، 

العبخ وديػان السبتجأ والخبخ في أيام العخب ـ(، ٘ٓٗٔىػ/ٛٓٛابغ خمجكف، عبج الخحسغ ) ت  (ٜٕ

دار الكتب والعجع والبخبخ ومغ عاصخىع مغ ذوي الدمصان األكبخ السدسى: تاريخ ابغ خمجون، 

 ـ.ٕٜٜٔالعمسية، بيخكت، 

، تحقيق: الدمانوفيات األعيان وأنباء أبشاء ـ(، ٕٕٛٔىػ/ ٔٛٙابغ خمكاف، أبػ العباس )ت  (ٖٓ

 ـ.ٜٜٗٔ، بيخكت، ٔإحداف عباس، دار صادر، ط.

، تحقيق: بيخنج راتو كشد الجرر وجامع الغخرـ(، ٕٖٗٔىػ/ ٖٙٚالجكادارؼ، ابغ أيبظ ) ت بعج  (ٖٔ

 ـ.ٕٜٛٔ، ، )د.ـ(كآخخكف، عيدى البابي الحمبي

، سيخ تاريخ اإلسّلم ووفيات السذاىيخ واألعّلمـ(، ٖٚٗٔىػ/ٛٗٚالحىبي، شسذ الجيغ ) ت  (ٕٖ

 ـ.ٜ٘ٛٔ )د.ـ(، ،ٖتحقيق: شعيب أرناؤكط كآخخكف، دار الخسالة لمشذخ، ط.أعّلم الشبّلء، 

 ـ.ٜ٘ٛٔ، تحقيق: دمحم زغمػؿ ، دار الكتب العمسية، بيخكت،  العبخ في خبخ مغ غبخ ذيػل -
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تحقيق: اعتقادات فخق السدمسيغ والسذخكيغ، ـ(،  ٜٕٓٔىػ/ٙٓٙالخازؼ، أبػ عبج هللا دمحم ) ت  (ٖٖ

 )د.ت(.، الشذار، دار الكتب العمسية، بيخكتعمي 

، ٕط. ،، دار اليجاية، تاج العخوس مغ جػاىخ القامػسـ(ٜٓٚٔىػ/ ٕ٘ٓٔالدبيجؼ، مختزى )ت  (ٖٗ

 ، )د.ت(.الكػيت

 ،أوضح السدالظ إلى معخفة البمجان والسسالظ ،ـ(ٜٛ٘ٔىػ/ٜٜٚ)ت دمحم بغ عمي  ابغ الدباىي، (ٖ٘

 ـ.ٕٙٓٓ، بيخكت، ٔالعخب اإلسالمي، ط.تحقيق:  السيجؼ عيج الخكاضية، دار 

، مؤسدة الكتب الثقافية، بيخكت، ، معيج الشعع ومبيج الشقعـ(ٜٖٙٔىػ/ٔٚٚالدبكي، تاج الجيغ ) ت  (ٖٙ

 ـ.ٜٙٛٔ

مكتبة الكميات ،  التبخ السدبػك في ذيل الدمػك ـ(،ٜٙٗٔىػ/ ٕٜٓالدخاكؼ، شسذ الجيغ ) ت  (ٖٚ

 ، )د.ت(.األزىخية، القاىخة

 ، )د.ت(.، مكتبة الحياة، بيخكتألىل القخن التاسعالزػء الّلمع   -

، تحقيق: حسجؼ الجمخداش، مكتبة تاريخ الخمفاءـ(، ٘ٓ٘ٔىػ/ٜٔٔالديػشي، جالؿ الجيغ ) ت  (ٖٛ

 ـ.ٕٗٓٓ، ، )د.ـ(ٔندار مرصفى الباز، ط.

، تحقيق: دمحم  إبخاىيع، دار إحياء الكتب العخبية، حدغ السحاضخة في تاريخ مرخ والقاىخة -

 ـ.ٜٚٙٔ د.ـ(،) ،ٔط.

  ، تحقيق: اتحاف األخرا بفزائل السدجج األقرىـ(، ٘ٚٗٔىػ/ٓٛٛالديػشي، شسذ الجيغ ) ت  (ٜٖ

 ـ.ٜٗٛٔلسرخية العامة لمكتاب، القاىخة، أحسج رمزاف أحسج، الييئة ا
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الخوضتيغ في أخبار الجولتيغ  كتاب ـ(،ٕٙٙٔىػ/٘ٙٙ، شياب الجيغ ) ت السقجسي أبػ شامة (ٓٗ

 ، )د.ت(.دار الجيل، بيخكت، الشػرية والرّلحية

، دار السشار، الشػادر الدمصانية والسحاسغ اليػسفيةـ(، ٕٕٗٔىػ/ٕٖٙابغ شجاد، بياء الجيغ ) ت  (ٔٗ

 ـ.ٕٓٓٓ، القاىخة، ٔط.

ألعّلق الخصيخة في ذكخ أمخاء الذام ـ(، إ٘ٛٔىػ/ٗٛٙابغ شجاد الحمبي، عد الجيغ ) ت  (ٕٗ

 ـ.ٖٜٙٔتحقيق: سامي الجىاف، السصبعة الكاثػليكية، بيخكت،   والجديخة،

ي دمحم، دار الكتب ، تحقيق: أحسج فيسالسمل والشحلـ(، ٖ٘ٔٔىػ/ ٛٗ٘الذيخستاني، أبػ الفتح )ت (ٖٗ

 ـ.ٕٜٜٔ)د.ـ(، ،ٕالعمسية، ط.

،  البجر الصالع بسحاسغ مغ بعج القخن الدابع(، ٖٗٛٔىػ/ ٕٓ٘ٔالذػكاني، دمحم بغ عمي )ت  (ٗٗ

 ، )د.ت(.السعخفة، بيخكتدار 

، نخبة الجىخ في عجائب البخ والبحخـ(، ٕٖٙٔىػ/ٕٚٚشيخ الخبػة، شسذ الجيغ األنرارؼ ) ت  (٘ٗ

 ـ.٘ٙٛٔبصخبػرغ ، ، مصبعة األكاديسية االمبخاشػرية

،  تحقيق: ىمسػت ريتخ كآخخكف، الػافي بالػفياتـ(، ٕٖٙٔىػ/ ٗٙٚالرفجؼ، صالح الجيغ ) ت  (ٙٗ

 ـ.ٜٔٙٔفخاندشتايشخ، )د.د(، 

، تحقيق: دمحم أبػ الفزل إبخاىيع، تاريخ الخسل والسمػكـ(، ٕٕٜىػ/ٖٓٔالصبخؼ، دمحم بغ جخيخ ) ت  (ٚٗ

 ـ.ٜٚٙٔدار السعارؼ، القاىخة، 

إعّلم الػرى بسغ ولي نائبًا مغ األتخاك بجمذق الذام ـ(، ٙٗ٘ٔىػ/ٖٜ٘ابغ شػلػف، دمحم ) ت  (ٛٗ

 ـ.ٜٗٙٔالتخاث القجيع، دمذق، ، ، تحقيق: دمحم أحسج دىساف، مجيخية إحياء الكبخى 
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زبجة كذف السسالظ وبيان الصخق  ـ(ٛٙٗٔىػ/ٖٚٛالطاىخؼ، غخس الجيغ ابغ شاىيغ )ت (ٜٗ

 ـ.ٖٜٛٔترحيح:  بػلذ راكيذ، السصبعة الجسيػرية، باريذ،  والسدالظ،

، دار الكتاب األنباه عمى قبائل الخواةـ(، ٔٚٓٔىػ/ٖٙٗابغ عبج البخ، يػسف بغ عبج هللا )ت  (ٓ٘

 ـ.ٜ٘ٛٔ، بيخكت، ٔي، ط.العخب

تذخيف األيام والعرػر في سيخة السمظ ـ(، ٕٜٕٔىػ/ٕٜٙابغ عبج الطاىخ، محي الجيغ ) ت  (ٔ٘

 ـ.ٜٔٙٔ، تحقيق: مخاد كامل، الذخكة العامة لمصباعة كالشذخ، القاىخة، السشرػر

تحقيق: دمحم  رحمة العبجري السدساة: الخحمة السغخبية، ـ(،ٜٕٗٔىػ/ٜٗٙالعبجرؼ، دمحم ) ت  (ٕ٘

 ـ.ٜٛٙٔالفاسي، جامعة دمحم الخامذ، الخباط، 

: سييل زكار، دار ، تحقيقتاريخ مخترخ الجولـ(، ٕٙ٘ٔىػ/ٜ٘ٛابغ العبخؼ، غخيغػريػس ) ت  (ٖ٘

 ـ.ٜٜ٘ٔ، دمذق، ٔالفكخ ، ط.

تحقيق: سييل ، في تاريخ حمب زبجة الحمب، ـ(ٕٕٙٔىػ/ٓٙٙ، كساؿ الجيغ عسخ )تابغ العجيع (ٗ٘

 ـ.ٜٜٚٔالقاىخة،  )د.د(، زكار،

ساف، ، تحقيق: دمحم أحسج دىدمذق مجيشةتاريخ  ،ـ( ٘ٚٔٔىػ/ٔٚ٘ابغ عداكخ، أبػ قاسع ) ت  (٘٘

 ، )د.ت(.السجسع العمسي العخبي، دمذق

، تحقيق: حدغ حبذي، لجشة إنباء الغسخ بأبشاء العسخـ( ٛٗٗٔىػ/ ٕ٘ٛالعدقالني، ابغ حجخ )ت  (ٙ٘

 ـ.ٜٜٙٔإحياء التخاث اإلسالمي، مرخ، 

، تحقيق: دمحم سيج جاد الحق، دار الكتب الحجيثة، الجرر الكامشة في أعيان السائة الثامشة -

 ـ.ٜٙٙٔالقاىخة،  
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، الفزل السأثػر مغ سيخة الدمصان السشرػرـ(، ٜٕٖٔىػ/ٖٓٚالعدقالني، شافع بغ عمي )ت  (ٚ٘

 ـ.ٜٜٛٔ، بيخكت، ٔتحقيق: عسخ تجمخؼ، السكتبة العرخية، ط.

بيخكت، دار األنذ الجميل بتاريخ القجس والخميل، ـ(، ٕٔ٘ٔىػ/ٕٜٛت العميسي، مجيخ الجيغ )  (ٛ٘

 ـ.ٖٜٚٔالجيل، 

، تحقيق: دمحم شسذ التعخيف بالسرصمح الذخيفـ(، ٖٛٗٔىػ/ٜٗٚالعسخؼ، شياب الجيغ ) ت  (ٜ٘

 ـ.ٜٛٛٔالجيغ، دار الكتب العمسية، بيخكت، 

 .ـٕٜٗٔ، تب، القاىخة تحقيق: أحسج زكي، مصبعة دار الك مدالظ األبرار في مسالظ األمرار، -

، تحقيق: سعيج الفاضمي كآخخكف، دار الخحمة العياشيةـ(، ٜٚٙٔىػ/ٜٓٓٔالعياشي، أبػ سالع )ت (ٓٙ

 ـ.ٕٙٓٓ، أبػ ضبي، ٔالدػيجؼ لمشذخ كالتػزيع، ط.

، تحقيق: دمحم عقج الجسان في تاريخ أىل الدمانـ(، ٔ٘ٗٔىػ/٘٘ٛالعيشي، محسػد بجر الجيغ ) ت  (ٔٙ

 ـ.ٜٚٛٔأميغ، الييئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة، ،  دمحم

، صححو: ماؾ ديدالف، دار الصباعة تقػيع البمجانـ(، ٖٖٔٔىػ/ٕٖٚأبػ الفجاء، عساد الجيغ ) ت  (ٕٙ

 ـ.ٓٗٛٔالدمصانية، باريذ ، 

 ىػ.ٕٖ٘ٔ، السصبعة الحديشية، مرخ ،  السخترخ في أخبار البذخ -

 تاريخ الجول والسمػك السدسى: تاريخ ابغ الفخات،ـ(، ٗٓٗٔ/ىػٚٓٛابغ الفخات، ناصخ الجيغ ) ت  (ٖٙ

 ـ.ٕٜٗٔتحقيق: قدصشصيغ زريق، جامعة بيخكت األمخيكية، بيخكت، ، 

، تحقيق: الكػاكب الجرية في الديخة الشػريةـ(، ٛٗٗٔىػ/ ٔ٘ٛابغ قاضي ، شيبة تقي الجيغ )ت  (ٗٙ

 ـ.ٜٔٚٔ، بيخكت، ٔمحسػد زايج، دار الكتاب الججيج، ط.



 

155 
 

 

تحقيق: أحسج حصيط، عالع أخبار الجول وآثار األول، ـ(، ٓٔٙٔىػ/ٜٔٓٔالقخماني، أحسج ) ت  (٘ٙ

 ـ.ٕٜٜٔالكتب، بيخكت، ، 

 ـ.ٜٜٙٔ، دار صادر، بيخكت، آثار البّلد وأخبار العبادـ(، ٖٕٛٔىػ/ٕٛٙالقدكيشي، زكخيا ) ت  (ٙٙ

دار الخائج العخبي، ، الخوضة الغشاء في دمذق الفيحاءـ(، ٕٜٓٔىػ /ٖٖٛٔالقداشمي، نعساف )ت (ٚٙ

 ـ.ٕٜٛٔ، بيخكت، ٕط.

، مصبعة اآلباء اليدػعييغذيل تاريخ دمذق،  ـ(،ٓٙٔٔىػ/٘٘٘ابغ القالندي، أبػ يعمي حسدة ) ت  (ٛٙ

 ـ.ٜٛٓٔ، بيخكت، ٔط.

، تحقيق: دمحم صبح األعذى في صشاعة اإلنذاـ(، ٛٔٗٔق/ٕٔٛالقمقذشجؼ، أحسج بغ عمي ) ت  (ٜٙ

 ـ.ٜٚٛٔشسذ الجيغ ، دار الفكخ، بيخكت ، 

، تحقيق: إبخاىيع األبيارؼ، الذخكة العخبية لمصباعة كالشذخ، رب في معخفة أنداب العخبنياية األ  -

 ـ.ٜٜ٘ٔالقاىخة، 

ق: إحداف عباس، ، تحقيفػات الػفيات والحيل عميياـ(، ٕٖٙٔىػ/ ٗٙٚالكتبي، دمحم شاكخ ) ت  (ٓٚ

 ، )د.ت(.دار صادر ، بيخكت

، تحقيق: أحسج أبػ ممحع البجاية والشياية في التاريخـ(، ٕٖٚٔىػ/ٗٚٚابغ كثيخ، عساد الجيغ ) ت  (ٔٚ

 ـ. ٜٚٛٔ، بيخكت، ٖكآخخكف، دار الكتب العمسية، ط.

،  تحقيق: دمحم الػالة وكتاب القزاةـ(، كتاب ٜٙٙىػ/ بعج ٖ٘٘الكشجؼ، أبػ عسخ دمحم )ت بعج  (ٕٚ

 ـ.ٖٕٓٓ، بيخكت، ٔإسساعيل كآخخكف، دار الكتب العمسية، ط.
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، تحقيق: مػانح األنذ بخحمتي لػادي القجسـ(، ٘ٙٚٔىػ/ٛٚٔٔ،  مرصفى أسعج )ت المقيسي (ٖٚ

 ـ.ٕٗٓٓعبج هللا أميغ ، دار الخسالة لمشذخ، القاىخة، 

، تحقيق: أحسج البغجادؼ،  مكتبة األحكام الدمصانيةـ(، ٛ٘ٓٔىػ/ٓ٘ٗالساكردؼ، أبػ الحدغ )ت  (ٗٚ

 ـ.ٜٜٛٔ، الكػيت، ٔدار ابغ قتيبة، ط.

، مصبعة بخيل، ليجف، التشبيو واإلشخافـ(، ٜٙ٘ىػ/ٖ٘ٗبغ الحديغ ) ت السدعػدؼ، عمي  (٘ٚ

 ـ.ٖٜٛٔ

، بيخكت، ٘ي الجيغ عبج الحسيج، دار الفكخ، ط.ي، تحقيق: دمحم محمخوج الحىب ومعادن الجػىخ -

 ـ.ٖٜٚٔ

 ، )د.ت(.السكتبة العمسية، شيخاف ، السعجع الػسيط،مرصفى، إبخاىيع كآخخكف  (ٙٚ

، تحقيق: دمحم كلج القبذ في شخح مػشأ مدالظ بغ أنذـ(  ٛٗٔٔىػ/ٖٗ٘، أبػ بكخ) ت السعافخؼ  (ٚٚ

 ـ.ٕٜٜٔ، بيخكت، ٔكخيع، دار الغخب اإلسالمي، ط.

، ، مثيخ الغخام إلى زيارة القجس والذامـ(ٖٖٙٔىػ/٘ٙٚالسقجسي، شياب الجيغ ابغ تسيع )ت  (ٛٚ

 ـ.ٜٜٗٔ، بيخكت، ٔتحقيق: أحسج الخصيسي، دار الجيل، ط.

مكتبة خياط،  أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع،ـ(، ٜٜٜىػ/ٜٖٓالسقجسي، دمحم أحسج ) ت بعج  (ٜٚ

 ، )د.ت(.بيخكت

، اتعاظ الحشفا بأخبار األئسة الفاشسييغ الخمفا ـ(،ٓٗٗٔىػ/٘ٗٛالسقخيدؼ، أحسج بغ عمي ) ت  (ٓٛ

 ـ.ٜٔٙٔعالع الكتب،  القاىخة،
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، ج السجيج دياب، دار الفزيمةتحقيق: عب دي،تاريخ األقباط بالقػل اإلبخيدي لمعّلمة السقخي -

 )د.ـ(، )د.ت(.

تحقيق: دمحم زيادة، كسعيج عاشػر، مصبعة لجشة التأليف كالتخجسة الدمػك لسعخفة دول السمػك،  -

 ـ.ٜٔٗٔ  كالشذخ، القاىخة،

، مكتبة السثشى ،بغجادالسػاعع واالعتبار بحكخ الخصط واآلثار السعخوف بالخصط السقخيدية،  -

 )د.ت(.

، تحقيق: سسط الشجػم العػالي في أنباء األوائل والتػاليـ (، ٜٜٙٔىػ/ٔٔٔٔالسكي، عبج هللا ) ت  (ٔٛ

 ـ.ٜٜٛٔ، بيخكت، ٔعادؿ السػجػد كآخخكف، دار الكتب العمسية، ط.

، تحقيق: عديد عصية، مكتبة مجبػلي، قػانيغ الجواويغـ(، ٜٕٓٔىػ/ ٙٓٙابغ مساتي، أسعج )ت  (ٕٛ

 ـ.ٜٜٔٔ)د.ـ(، 

، الجار السرخية التحفة السسمػكية في الجولة التخكيةـ(،ٕٖٗٔىػ/ٕ٘ٚركغ الجيغ ) ت السشرػرؼ،  (ٖٛ

 ـ.ٜٚٛٔ، القاىخة، ٔالمبشانية،  ط.

 ، )د.ت(.، دار صادر، بيخكتلدان العخبـ(، ٖٔٔٔىػ/ٔٔٚابغ مشطػر، أبػ الفزل ) ت  (ٗٛ

، دمذق، ٔالفكخ،  ط.، تحقيق: سييل زكار، دار العتبارـ(، اٛٛٔٔىػ/ٗٛ٘ابغ مشقح، أسامة ) ت  (٘ٛ

 ـ.ٜٜ٘ٔ

، دار الكتب ، الجارس في تاريخ السجارسـ(ٓٚ٘ٔىػ/ٜٛٚالشعيسي، عبج القادر بغ دمحم ) ت  (ٙٛ

 ىػ.ٓٔٗٔ، بيخكت، ٔالعمسية ، ط.
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، تحقيق: سعيج عاشػر رب في فشػن األدبنياية األ ـ(، ٕٖٖٔىػ/ٖٖٚالشػيخؼ، شياب الجيغ ) ت  (ٚٛ

 ـ.ٜ٘ٛٔ، القاىخة، كآخخكف، الييئة السرخية العامة لمكتاب

تحقيق: جانيغ سػرديل، اإلشارات في معخفة الديارات، ـ(، ٕٗٔٔىػ/ٔٔٙاليخكؼ، أبػ الحدغ ) ت  (ٛٛ

 ـ.ٖٜ٘ٔالسصبعة الكاثػليكية،  بيخكت، 

 ـ.ٗٛٛٔ، مصبعة بخيل، ليجف، صفة جديخة العخب ـ(،ٜ٘ٗىػ/ٖٖٗاليسحاني، أبػ دمحم الحدغ )ت  (ٜٛ

تحقيق: مفخج الكخوب في أخبار بشي أيػب، ـ(، ٜٕٔٔػ/ىٜٔٙابغ كاصل، جساؿ الجيغ دمحم ) ت  (ٜٓ

 ـ.ٜٚ٘ٔجساؿ الجيغ الذياؿ كآخخكف، دار الكتب كالػثائق القػمية، القاىخة، 

تتسة السخترخ في أخبار البذخ السدسى: تاريخ ـ(، ٖٛٗٔىػ/ٜٗٚابغ الػردؼ، زيغ الجيغ ) ت  (ٜٔ

 ـ.ٜٓٚٔبيخكت، تحقيق: أحسج رفعت البجراكؼ، دار السعخفة،  ابغ الػردي، 

 ، )د.ت(.مرخ، ٕط.مصبعة البابي الحمبي كأكالده،  خخيجة العجائب وفخيجة الغخائب، -

دار الكتب العمسية، بيخكت،  كتاب البمجان،ـ(، ٜٚٛىػ/ٕٗٛاليعقػبي، أحسج بغ أبي يعقػب ) ت  (ٕٜ

 ـ. ٕٕٓٓ

 ، )د.ت(.، دار صادر، بيخكتتاريخ اليعقػبي -

 راضي والسحاكع الذخعية اتخ األ سجّلت ودفثانيًا : 

حدب  ،وعجمػن  ،ونابمذ ،وصفج ،والقجس ،ػية غدةأوقاف وأمّلك السدمسيغ في فمدصيغ في أل (ٔ

حاث لمتاريخ كالفشػف بي، ودمحم داككد التسيسي، مخكد األبذخلقيق: دمحم أدراسة كتح ،(ٕٕ٘دفتخ )

 ـ. ٕٜٛٔسالمية باستشبػؿ، كالثقافة اإل
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 ٖٜٛ-م ٕٙ٘ٔ_ٕ٘٘ٔه/ٕٖٜ، تاريخو ).T.D)ٖٔٔلػاء القجس مغ دفتخ مفرل ) (ٕ

دراسة كتحقيق: دمحم عجناف البخيت، كنػفاف رجا الدػاريو، مؤسدة الفخقاف م(،  ٕٖ٘ٔ_ٖٔ٘ٔه/

 ـ. ٕٚٓٓ،  لشجف، ٔط.سالمي، خاث اإللمت

دراسة كتحقيق: م(، ٜٖ٘ٔ_ٖٛ٘ٔه/ٜ٘ٗ(، تاريخو ).T.D٘ٔٓٔلػاء القجس مغ دفتخ مفرل ) (ٖ

 ـ.ٕٛٓٓ،  لشجف، ٔط.سالمي، دػاريو، مؤسدة الفخقاف لمتخاث اإلدمحم عجناف البخيت، كنػفاف رجا ال

دراسة كتحقيق:  ،(مٗ٘٘ٔ_ٖ٘٘ٔه/ٜٔٙتاريخو ) .T.D )ٜٕٛلػاء القجس مغ دفتخ مفرل ) (ٗ

 ـ.ٕٓٔٓدمحم عجناف البخيت، كنػفاف رجا الدػاريو، الصبعة الػششية، عساف، 

دراسة كتحقيق: دمحم عجناف   ،م(ٕٙ٘ٔه/ٜٓٚ(، تاريخو).T.Dٙٔ٘جس مغ دفتخ مفرل )لػاء الق (٘

 ـ.ٕٔٔٓالبخيت، كنػفاف رجا الدػاريو، الصبعة الػششية، عساف، 

( تاريخو ٕٖٔسجل اراضي الػية صفج، نابمذ، غدة، وقزاء الخممة حدب دفتخ ) (ٙ

  .ٜٜٜٔ، ٔط. ردف، عيدى صالحية، األدمحم :دراسة كتحقيق  (،مٙ٘٘ٔه/ٜٗٙ)

 : السخاجع األجشبية الستخجسةثالثاً 

اجعة: مرصفى الحيارؼ، دار ، تخجسة: سعيج البيذاكؼ، مخ وصف األرض السقجسةبػرشارد،  (ٔ

 ـ.ٜٜ٘ٔ، عساف، الذخكؽ 

تخجسة: عبج الخحسغ (، غ تذيمػ إلى فمدصيغ )الصخق مغ القجسبرحمة بغ تذيمػ، إسحاؽ،  (ٕ

 .، )د.ت(نابمذالسغخبي، جامعة القجس السفتػحة، 

تخجسة كتحقيق: حديغ عصية، دار السعخفة تاريخ الفخنجة غداة بيت السقجس، ، اجيل، ريسػنج (ٖ

 ـ.ٕٕٓٓ، اإلسكشجرية ، ٔالجامعية، ط.
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دار الجيل لمصبع كالشذخ  ، تخجسة: زكي محسػد كآخخكف،قرة الحزارةديػرانت، كؿ كايخؿ،  (ٗ

 ـ.ٜٛٛٔكالتػزيع، بيخكت، 

، م( ٚٓٔٔ-ٙٓٔٔوصف األراضي السقجسة في فمدصيغ لمحاج دانيال الخاىب )الخاىب، دانياؿ،  (٘

 ـ.ٖٕٓٓ، عساف، ٔتخجسة: سعيج البيذاكؼ كداكد أبػ ىجبة، دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع، ط.

، تخجسة: الديج الباز العخيشي ، دار الثقافة، بيخكت، تاريخ الحخوب الرميبيةرنديساف، ستيفغ،  (ٙ

 ـ.ٜٛٙٔ

، تخجسة كتحقيق: زياد العدمي، دار الذخكؽ لمشذخ تاريخ الحسمة إلى القجسو، الذارتخػ، فػشي (ٚ

 ـ.ٜٜٓٔ، القاىخة،  ٔكالتػزيع، ط.

ضسغ السػسػعة في تاريخ  فيمكذ فابخي وورحّلتو الجوميشيكي جػالت الخاىبفابخؼ، فيمكذ،  (ٛ

  ـ.ٜٜ٘ٔدمذق،  )د.د(، تخجسة: سييل زكار، ،الحخوب الذامية في تاريخ الحخوب الرميبية

، تخجسة كتحقيق: سعيج عبج هللا، دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع، ، تاريخ بيت السقجسيعقػب، الفيتخؼ  (ٜ

 ـ.ٜٜٛٔ، عساف، ٔط.

، ، )د.ـ(، تخجسة: سخجذ ابغ ىمبا الخكمي، مصبعة القاىخةالفّلحة اليػنانيةقدصػس، الخكمي،  (ٓٔ

 ـ.ٙٚٛٔ

، تخجسة: عمي ماضي، األىمية لمشذخ كالتػزيع، مجن إسّلمية في عيج السساليظالبجكس، إيخا،  (ٔٔ

 ـ.ٜٚٛٔبيخكت، 

تخجسة: عثساف الخصيب، دار ، وصف األرض السقجسة لمخحالة وودولف الدػخػميلػدكلف،  (ٕٔ

 ـ.ٕٙٔٓ، ، )د.ـ(الذيساء لمصباعة كالشذخ
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تخجسة: حدغ حبذي، دار الفكخ العخبي، القاىخة،  أعسال الفخنجة وحجاج بيت السقجس، مجيػؿ،  (ٖٔ

 ـ.ٜٛ٘ٔ

، تحقيق كتقجيع: سييل في خخوج الفخنج السّلعيغ عمى ديار السدمسيغ اإلعّلم والتبييغمجيػؿ،  (ٗٔ

 ـ.ٜٔٛٔزكار، مكتبة دار السالح، 

، ٔط. )د.د( ، تخجسة: حدغ حبذي،الرميبية الثالثة صّلح الجيغ وريتذارد ، الحخوبمجيػؿ (٘ٔ

 ـ. ٕٓٓٓالقاىخة، 

  السخاجع: اً رابع

، مشذأة الفاكية السدتجيسة الخزخة زراعتيا ورعايتيا وإنتاجيا ودمحم حجاج،إبخاىيع، عاشف  (ٔ

 ـ.ٜٜٛٔ، اإلسكشجرية، ٔالسعارؼ، ط.

 ، )د.ت(.، القاىخةٔ، دار الذعب،  ط.دراسات في الكتب والسكتبات اإلسّلميةإبخاىيع، عبج المصيف،  (ٕ

، ٔمؤسدة دار اليالؿ، ط.تاريخ الشاصخة مغ أقجم أزمانيا إلى أيامشا الحاضخة، أسعج، مشرػر،  (ٖ

 ـ.ٕٜٗٔ)د.ـ(، 

 ـ.ٕٓٔٓ )د.ـ(، ،ٔ، دار الفارابي، ط.ألفاظ الحزارة عشج أبي حيان التػحيجيسساعيل، حدغ، إ (ٗ

تخجسة: عبج التاريخ االقترادي واالجتساعي لمذخق األوسط في العرػر الػسصى، أشتػر، آ،  (٘

 ـ.ٜ٘ٛٔاليادؼ عبمة، دار قتيبة، دمذق، 

، عساف، ٔدار مججالكؼ لمشذخ كالتػزيع، ط.، القجس في العرخيغ الفاشسي واأليػبياعبيج، كائل،  (ٙ

 ـ.ٕ٘ٓٓ

 ق.ٜٔٗٔ، حمب، ٕ، دار القمع، ط.نيخ الحىب في تاريخ حمبألغدؼ، كامل،  (ٚ
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ر التػندية لمشذخ، تػنذ، ، الجام(ٙٔ٘ٔ-ٖٕ٘ٔمجيشة القجس في العرخ الػسيط )اإلماـ، رشاد،  (ٛ

 ـ. ٜٙٚٔ

، ٔدار الذخكؽ، ط. السجسل في تاريخ مرخ الشطع الدياسية واإلدارية،األنرارؼ، ناصخ،  (ٜ

 ـ.ٖٜٜٔالقاىخة،

 ، )د.ت(.، القاىخةٔلمتعميع كالثقافة، ط. ، مؤسدة ىشجاكؼ أورشميع الججيجةأنصػف، فخح،  (ٓٔ

، تقجيع: سييل زكار، التكػيغ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع،  دمذق في العرخ األيػبياألكتاني، أحسج،  (ٔٔ

 ـ.ٕٚٓٓ، دمذق، ٔط.

 .، )د.ت(عساف )د.د(، ،جغخافية األردنبحيخؼ، صالح الجيغ،  (ٕٔ

،  مؤسدة الفخقاف لمتخاث بيت لحع وبيت جاال وبيت ساحػر الشرارى وجػارىاالبخيت، دمحم،  (ٖٔ

 ـ.ٕٕٓٓاإلسالمي، لشجف، 

 ق.ٜٗٛٔ، بيخكت، ٔ، دار اآلفاؽ الججيجة، ط.الرميبية في السذخق الحخوب بخجاكؼ، سعيج،  (ٗٔ

، تخجسة: نبيو أميغ كمشيخ البعمبكي، دار العمع اإلسّلمية تاريخ الذعػببخككمساف، كارؿ،   (٘ٔ

 ـ.ٜٛٙٔ،  بيخكت، ٘لمسالييغ، ط.

 ـ.ٜٜٓٔ، بيخكت، ٔدار العمع لمسالييغ، ط.مػسػعة السػرد العخبية، البعمبكي، مشيخ،  (ٙٔ

)د.ـ(، ، الييئة السرخية العامة لمكتاب، التعخيف بسرصمحات صبح األعذىي، دمحم قشجيل، البقم (ٚٔ

 ـ.ٖٜٛٔ

 ـ.ٜٙٙٔ )د.ـ(، ، مكتبة دار نذخ الثقافة،اإلسّلم والسديحية بكخؼ، حدغ، (ٛٔ
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، دار الشيزة العخبية، القاىخة ، السّلبذ في العرخيغ القبصي واإلسّلميبالؿ، ثشاء عبج الخحسغ،  (ٜٔ

 ـ.ٕٜٛٔ

 ـ.ٕٗٔٓ )د.د(، )د.ـ(، ،أحياء البمجة القجيسة في مجيشة بيت لحعبمجية بيت لحع،  (ٕٓ

 ـ.ٕٜٛٔ، مصبعة السعارؼ، القجس، تاريخ بيت لحع بيت جاال بيت ساحػربشػرة، تػما،  (ٕٔ

السػسػعة الفمدصيشية،  ،العسارة والدخخفة في فمدصيغ مشح الفتح العخبي اإلسّلميالبيشدي، عفيف،  (ٕٕ

 ـ.ٜٜٓٔالقدع الثاني، بيخكت، 

، مشذػرات دار االقصاعية في مرخ وسػريا وفمدصيغ ولبشانبػلياؾ، أ.ف،  (ٖٕ ، تخجسة: عاشف كـخ

 ـ.ٜٛٗٔ، بيخكت، ٕالكذػؼ، ط.

-ٜٜٓٔاالستيصان الفخنجي في بيت السقجس والسشاشق السحيصة بيا )البيذاكؼ، سعيج،  (ٕٗ

 ـ.ٕٗٓٓالعرػر الػسصى، دار السعخفة الجامعية، اإلسكشجرية، ، بحػث في تاريخ م(ٚٛٔٔ

-ٜٜٓٔىـ/ ٖٛ٘-ٕٜٗومشتجاتيا في الخميل في العرخ الفخنجى ) الدراعية األراضى -

، ضسغ كتاب دراسات في تاريخ العّلقات بيغ الذخق والغخب في العرػر الػسصى م(:ٚٛٔٔ

 ـ. ٖٕٓٓ، القاىخة، ٔتحخيخ: دمحم عػض، ط.

، دار السعخفة الجامعية، اإلسكشجرية ، الكشدية في مسمكة بيت السقجس الرميبية لسستمكاتا -

 ـ.ٜٜٛٔ

 )د.د(، ،الحخوب الرميببية نابمذ: األوضاع الدياسية واالجتساعية والثقافية واالقترادية خّلل -

 ـ.ٜٜٓٔعساف، ، ٔط.

 ـ.ٕٔٔٓ، )د.ـ(، ، األكاديسيػف لمشذخ كالتػزيعالسعاصخة السدخح والقزاياالبيذاكؼ، يحيى،  (ٕ٘
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 ـ.ٕٕٓٓ، أبػ ضبي، ٔ،  السجسع الثقافي ، ط.رحمة بشياميغ التصيميالتصيمي،  بشياميغ،  (ٕٙ

 ـ.ٕٔٔٓ)د.ـ(، ،ٔ، دار يافا العمسية لمشذخ كالتػزيع، ط.القجس في العيػن ثيػدكرؼ، إبخاىيع،  (ٕٚ

لمخجمات  مخكد اليبة جػلة في تاريخ األرض السقجسة مغ أقجم العرػر حتى اليػم،جقساف، حشا،  (ٕٛ

 ـ.ٕٓٓٓ، بيت لحع، ٔاليشجسية، ط.

، دار الشجكة العالسية السػسػعة السيدخة في األديان والسحاىب واألحداب السعاصخةالجيشي، مانع،  (ٜٕ

 ق.ٕٓٗٔ )د.ـ(، ،ٗلمصباعة كالشذخ كالتػزيع، ط.

إلسكشجرية، ، دار السعخفة الجامعية، ااالمبخاشػرية الخومانية مغ الشذأة إلى االنييارحافع، أحسج،  (ٖٓ

 ـ.ٕٚٓٓ

 ـ.ٕٚٔٓ، ، )د.ـ(الجامعة األردنية، حبخاص زيتػنيا السبارك يحسي مدججىا األمػي حتاممة، دمحم،  (ٖٔ

 )د.ـ(، ،ٕٔ، دار الكذاؼ لمشذخ كالصباعة، ط.تاريخ العخب السصػلحتي، فيميب كآخخكف،  (ٕٖ

 ـ.ٕٚٓٓ

القاىخة،   ٔلمشذخ كالتػزيع، ط.، ، الجار الحىبية صّلح الجيغ األيػبي القائج أبػ الحجاج، يػسف، (ٖٖ

 ـ.ٕٛٔٓ

ىػ(، مؤسدة ٖٔٚ-ٛٗٙ) العّلقات بيغ دولة السساليظ األولى ودولة إيمخانية فارسحجة، شػكت،  (ٖٗ

 ، )د.ت(.لجامعية كالشذخ كالتػزيع، األردفحسادة لمجراسات ا

 د.ـ(،) ،ٔدار أسامة لمشذخ كالتػزيع، ط.مػسػعة السجن والقخى الفمدصيشية، أبػ حجخ، آمشة،  (ٖ٘

 ـ. ٖٕٓٓ

 .ـٕٗٔٓ، فمدصيغ، ٔ، كزارة الثقافة الفمدصيشية، ط.جغخافية فمدصيغالحخكب، صقخ،  (ٖٙ
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، ٖالدىخاء لإلعالـ العخبي، ط.األخبار الدشية في الحخوب الرميبية،  الحخيخؼ، عمي سيج،  (ٖٚ

 ـ.ٜ٘ٛٔالقاىخة، 

مكتبة الشيزة  ي،مرخ في العرػر الػسصى مغ الفتح العخبي إلى الفتح العثسانحدغ، إبخاىيع،  (ٖٛ

 ـ.ٜٗٙٔ، القاىخة،  ٘السرخية،  ط.

 ـ.ٜٓٚٔ، القاىخة،  ٕ، دار السعارؼ، ط.سّلجقة إيخان والعخاقحدشيغ، عبج الشعيع،  (ٜٖ

 ـ.ٕٓٓٓ، ، )د.ـ(دار السعخفة الجامعية دراسات في تاريخ األيػبييغ والسساليظ، حديغ، حسجؼ، (ٓٗ

، ٔ، دار البذائخ لمصباعة كالشذخ، ط.يبييغابغ عداكخ ودوره في الجياد ضج الرمحمػاني، أحسج،  (ٔٗ

 ـ.ٕٓٓٓ)د.ـ(، 

 ـ.ٕٓٔٓ )د.ـ(، ،ٔ، دار األرقع،  ط.الشطع اإلسّلمية في عرخ صجر اإلسّلمحالكؼ، محسػد،  (ٕٗ

رجال الحكع واإلدارة في فمدصيغ مغ عيج الخمفاء الخاشجيغ إلى القخن الخابع الخالجؼ، أحسج،  (ٖٗ

 ، )د.ت(.، القاىخة كالثقافةمؤسدة ىشجاكؼ لمتعميع عذخ اليجخي، 

،  ط.قادة الفتح اإلسّلمي في بّلد ما وراء الشيخخصاب، محسػد،  (ٗٗ ، بيخكت، ٔ، دار ابغ حـد

 ـ.ٜٜٛٔ

 ـ.ٕ٘ٓٓ، دمذق، ٔدار الفكخ، ط. ،بقيادة صّلح الجيغ األيػبي حصيغأبػ خميل، شػقي،  (٘ٗ

 ، )د.ت(.جػنيو، دار ركاد الشيزة،  السػسػعة التاريخية الجغخافيةالخػنج، سعػد،  (ٙٗ

 ـ.ٖٖٜٔشيخاف،  )د.د(، ، تخجسة: أحسج الذشتشاكؼ كآخخكف،دائخة السعارف االسّلمية (ٚٗ

 ـ.ٕٜٚٔ، دار الصميعة، بيخكت،بّلدنا فمدصيغالجباغ، مرصفى،  (ٛٗ
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السصبعة العسػمية الكاثػليكية،  الجامع السفرل في تاريخ السػارنة السؤصل،الجبذ، يػسف،  (ٜٗ

 ـ.ٜ٘ٓٔبيخكت،  

مؤسدة الرخاع اإلسّلمي الفخنجي عمى فمدصيغ في القخون الػسصى، الججاني، ىادية كآخخكف،  (ٓ٘

 ـ.ٜٜٗٔ، بيخكت، ٔالجراسات الفمدصيشية، ط.

دار الفكخ السساليظ والفخنج في القخن التاسع اليجخي/ الخامذ عذخ السيّلدي، دراج، أحسج،  (ٔ٘

 ـ.ٜٔٙٔالعخبي، القاىخة، 

 ـ.ٜٛٙٔنجمػ السرخية، القاىخة، ، مكتبة اإلوثائق ديخ صييػن  -

 ، )د.ـ(، )د.ت(.مكتبة اإلسكشجريةتاريخ وآثار الشػبة، دركير، مياب،  (ٕ٘

، الييئة القبائل العخبية في بّلد الذام مشح ضيػر اإلسّلم إلى نياية العرخ األمػي دسػقي، دمحم،  (ٖ٘

 ـ.ٜٜٛٔ )د.ـ(، السرخية العامة لمكتاب،

 ـ.ٜٜٓٔ ،دمذق، ٔ، ط. دار الفكخ ية في العرخ السسمػكي،معجع األلفاظ التاريخدىساف، دمحم،  (ٗ٘

 ـ.ٜٜٚٔ، مشذػرات السجسع الثقافي، أبػ ضبي،بمجانية فمدصيغ العخبيةالجكميشيكي، مخمخجي،  (٘٘

 )د.ـ(، ،ٖ، تخجسة كتحقيق: بصخس فيج، دار لحج خاشخ، ط.تاريخ األزمشةالجكييي، اسصفاف،  (ٙ٘

 ـ.ٜٓٓٔ

، السخكد الػششي لمبحث كاإلرشاد الجليل الفشي النتاج محرػل العشبالحنيبات، ماججة، كآخخكف،   (ٚ٘

 ـ.ٕٚٓٓالدراعي، عساف، 

 ـ.ٜٜٓٔ، بيخكت، ٕ، السكتبة البػلدية، ط.مخصػشات البحخ السيت وجساعة قسخانرستع، أسج،  (ٛ٘
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، األكائل لمشذخ كالتػزيع، الفخق والسحاىب السديحية مشح ضيػر اإلسّلم حتى اليػمرستع، سعج،  (ٜ٘

 ـ.ٕ٘ٓٓ، دمذق، ٕط.

، تخجسة: زكي دمحم حدغ بظ معجع األنداب واألسخات الحاكسة في التاريخ اإلسّلميزامبارك،  (ٓٙ

 ـ.ٜٓٛٔدار الخائج العخبي، بيخكت، كآخخكف،

ألعّلم: قامػس تخاجع ألشيخ الخجال والشداء مغ العخب والسدتعخبيغ الدركمي ، خيخ الجيغ ، ا (ٔٙ

 ـ.  ٜٜٚٔ،  بيخكت، ٗدار العمع لمسالييغ، ط. والسدتذخقيغ،

فمدصيغ في عيج السساليظ مغ أواسط القخن الدابع اليجخي/ الثالث عذخ السيّلدي  زّكار، سييل، (ٕٙ

السػسػعة الفمدصيشة، القدع الثاني، إلى أواسط القخن العاشخ اليجخي/ الدادس عذخ السيّلدي، 

 ـ.ٜٜٓٔبيخكت، 

 ـ.ٕٓٓٓ، دمذق،  ٔ، دار الفكخ، ط.الرميبية السػسػعة الذاممة في الحخوب  -

،  السكتبة السرخية، مرخ، شخق التجارة الجولية ومحصاتيا بيغ الذخق والغخبزكي، نعيع،  (ٖٙ

 ـ.ٖٜٚٔ

،  ٔ،  دار زىخاف لمشذخ كالتػزيع، ط.مرصمحات التاريخ والحزارة اإلسّلمية معجعزناتي، أنػر،  (ٗٙ

 ـ.ٕٔٔٓعساف، 

، الخئاسة العامة إلدارات البحػث العمسية كاإلفتاء كالجعػة الشرخانيةمحاضخات في أبػ زىخة، دمحم،  (٘ٙ

 ىػ.ٗٓٗٔ، الخياض، ٗكاإلرشاد، ط.

 ـ.ٕٜٙٔاألىمية لمشذخ كالتػزيع، بيخكت،  ،والخحّلت عشج العخب الجغخافيةزيادة، نقػال،  (ٙٙ
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السديخة لمصباعة كالشذخ دار أدب العرػر الستتابعة )الدنكية واأليػبية والسساليظ(،  أبػ زيج، سامي، (ٚٙ

 ـ.ٕٕٔٓ )د.ـ(، ،ٔط.

 ـ.ٜٕٓٓ، عساف،  ٔ، دار أسامة، ط.مػسػعة التاريخ اإلسّلمي: العرخ السسمػكيالديجؼ، مفيج،  (ٛٙ

محسػد عسايخة، جسعية عساؿ السصابع  :تخجسة، في العيج اإلسّلمي فمدصيغ ستخانج ، لي، (ٜٙ

 ـ.ٜٓٚٔ، عساف، ٔالتعاكنية، ط.

،  ٜٖ، مؤسدة إقخأ لمشذخ كالتػزيع، ط.اإلسّلمي السػسػعة السيدخة في التاريخالدخجاني، راغب،  (ٓٚ

 ـ.ٕٗٔٓالقاىخة، 

تخجسة: عبج السديح األرثػذكدي، الجر الفخيج في تفديخ العيج الججيج،  الدخياني، ماديػنيديػس، (ٔٚ

 ـ.ٜٗٔٔمرخ، 

، عساف، ٔلمشذخ كالتػزيع ، ط. ، مكتبة بخىػمةمخترخ البمجان في أرض كشعانالدعج، جػدت،  (ٕٚ

 ـ.ٜٜ٘ٔ

 ،ٔجار العالسية لمكتب كالشذخ، ط.تخجسة: دمحم عمي، ال  تاريخ حزارات العالع،سشيػبػس، شارؿ،  (ٖٚ

 ـ.ٕٕٔٓ)د.ـ(، 

مخكد غشيع لمترسيع كالصباعة، عساف،   جغخافية فمدصيغ: دراسة األقاليع الصبيعية، الذامي، كامل،  (ٗٚ

 ـ.ٜٜٔٔ

، السخكد الػششي لمبحث كاإلرشاد الدراعي، عساف، جفت الديتػن شجيفات، صالح، كآخخكف،  (٘ٚ

 ـ.ٜٕٓٓ

 ـ.ٜٚٛٔ، دار السأمػف لمتخاث،  دمذق،معجع بمجان فمدصيغشخاب، دمحم   (ٙٚ
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 ـ.ٕٕٔٓ )د.د(، )د.ـ(، ،السدجج األقرى والييكل الثالثشعيب، مشى،  (ٚٚ

 ، )د.ت(.الجبل، بيخكتدار حياة السمظ الطاىخ بيبخس، شمبي، محسػد،   (ٛٚ

، ، )د.ـ(، دار فيمػباتخكف لمتخجسة كالشذخمػسػعة تاريخ األقباط والسديحيةششػدة، زكي،   (ٜٚ

  ـ.ٕٔٓٓ

 ـ. ٕٚٓٓ، ، )د.ـ(مؤسدة السعارؼ لمصباعة كالشذختاريخ مرخ اإلسّلمية، الذياؿ، جساؿ الجيغ،  (ٓٛ

الديتػنة لمجراسات كاالستذارات، ، مخكد ، دراسات في التخاث الثقافي لسجيشة القجسصالح، محدغ  (ٔٛ

 ـ.ٕٓٔٓ، بيخكت، ٔط.

الصخيق إلى القجس)دراسة تاريخية في رصيج التجخبة اإلسّلمية عمى أرض فمدصيغ مشح عرػر  -

، ٘، مخكد الديتػنة لمجراسات كاالستذارات، ط.األنبياء وحتى أواخخ القخن العذخيغ(

 ـ.ٕٕٔٓبيخكت،

 ـ.ٕٜٛٔ، جامعة الكػيت، الكػيت، العخب عمع الخيافة عشج صالحية، دمحم عيدى،  (ٕٛ

، حػليات كمية اآلداب، جامعة الكػيت، الحػلية مغ وثائق الحخم القجسي الذخيف السسمػكية -

 ـ.ٜ٘ٛٔالدادسة، 

 ـ.ٜٔٛٔبيخكت،  ،ٙط.مكتبة السذعل، قامػس الكتاب السقجس، صايغ، عيصع،   (ٖٛ

الجولة الفاشسية وتحخيخ بيت صّلح الجيغ األيػبي وجيػده في القزاء عمى الرالبي، عمي،  (ٗٛ

 ـ.ٕٛٔٓ، بيخكت، ٔ، دار السعخفة، ط.السقجس

 ، مخكد الدالـ،دولة الدّلجقة وبخوز مذخوع إسّلمي لسقاومة التغمغل الباششي والغدو الرميبي -

 ـ.ٕٙٓٓ، القاىخة ، ٔط.
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، األوقاف اإلسّلمية في فمدصيغ ودورىا في مػاجية االحتّلل اإلسخائيميالرالحات، سامي،   (٘ٛ

 ـ.ٕٔٔٓ، بيخكت، ٔمخكد الديتػنة لمجراسات كاالستذارات، ط.

 ـ.ٕ٘ٔٓ )د.د(، )د.ـ(، شقػس احتفاالت السػاسع واألعياد الخبيعية،الرػفي، مرصفى،  (ٙٛ

 ـ.ٕٜٛٔ، دار اآلفاؽ الججيجة، بيخكت،مسمكة صفج في عيج السساليظالصخاكنة، شو ثمجي،   (ٚٛ

السشيل، الحياة االجتساعية في بّلد الذام في عرخ السساليظ الجخاكدة، الصخاكنة، مبارؾ،   (ٛٛ

 ـ.ٕٓٔٓ)د.ـ(،

 ، )د.ـ(، )د.ت(.ٔ، دار الشفائذ، ط.تاريخ الدّلجقة في بّلد الذامسييل، دمحم  شقػش،   (ٜٛ

دار الشفائذ،  ،م(ٖٖٕٔ-ٕٚٔٔىـ/ ٖٓٙ-ٕٔ٘) تاريخ الدنكييغ في السػصل وبّلد الذام -

 ـ.ٕٓٔٓ، بيخكت، ٕط.

، ، )د.ـ(،  جسعية عساؿ السصابع التعاكنيةاآلثار اإلسّلمية في فمدصيغ واألردنالعابجؼ،   (ٜٓ

 ـ.ٖٜٚٔ

 ـ.ٜٔٙٔ، مكتبة األنجلذ، القجس، السفرل في تاريخ القجسالعارؼ، عارؼ،   (ٜٔ

 ـ.ٜٜٙٔ، دار الشيزة العخبية، القاىخة، في مرخ والذام األيػبيػن والسساليظعاشػر، سعيج،  (ٕٜ

، مكتبة األنجمػ صفحة مذخقة في تاريخ الجياد اإلسّلمي في العرػر الػسصى الحخكة الرميبية -

 ـ.ٕٓٔٓمرخية، القاىخة، 

 ـ.ٜٙٚٔ، القاىخة، ٕ، دار االتحاد الشيزة العخبية، ط.العرخ السساليكي في مرخ والذام -

 ـ.ٕٜٜٔ، دار الشيزة العخبية، القاىخة، في عرخ سّلشيغ السساليظ السجتسع السرخي  -
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، جياد السدمسيغ في الحخوب الرميبية: العرخ الفاشسي والدمجػقي والدنكي ايج،عاشػر، ف  (ٖٜ

 ـ.ٜٛٛٔ، بيخكت، ٗمؤسدة الخسالة، ط.

، القاىخة، ٕ، السكتبة األكاديسية، ط.عخوبة القجس ودعاوي الرييػنية الباشمةعامخ، دمحم،   (ٜٗ

 ـ.ٕٗٓٓ

 ـ.ٜٙٛٔبية، بيخكت، ، دار الشيزة العخ قيام دولة السساليظ األولىالعبادؼ، أحسج،   (ٜ٘

 ـ.ٜٜٙٔ، دمذق، ٔ، جامعة دمذق، ط.جغخافية سػريا اإلقميسيةعبج الدالـ، عادؿ،   (ٜٙ

 ، )د.ت(.،  كشيدة مارجخجذ، السعادؼالفخق العقيجية بيغ السحاىب السديحية عبج الديج، إبخاىيع، (ٜٚ

 ـ.ٕٚٓٓالييئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة،  األوقاف عمى القجس،عبج الغشي، مرصفى،  (ٜٛ

، كتاب مؤتسخ بالد الذاـ، دار الفمدصيشية السيػدة الدسات العخبية لمسػاقععبج الفتاح، كساؿ،  (ٜٜ

 ـ.ٕٜٛٔالخشاد لمشذخ، دمذق، 

سكان فمدصيغ واألردن وجشػب سػريا في أواخخ القخن الدادس عبج الفتاح، كساؿ كآخخكف،  (ٓٓٔ

 ـ. ٜٚٚٔ ـ(،)د.د(، )د.، عذخ

، المجشة األردنية ، أسساء السػاقع الجغخافية في األردن وفمدصيغعبج القادر، حدغ كآخخكف  (ٔٓٔ

 ـ.ٖٜٚٔلمتعخيب كالتخجسة كالشذخ، عساف، 

 ـ.ٕٛٔٓ، )د.د(، )د.ـ( ،سخ السجػس الثّلثةعبج السديح، حداـ،  (ٕٓٔ

 ـ.ٜ٘ٙٔالييئة السرخية العامة لمتأليف كالشذخ، القاىخة،  العسارة اإلسّلمية،عبج الػىاب، حدغ،  (ٖٓٔ

 ـ.ٕ٘ٓٓعساف، )د.د(، ، دليل مػاقع السجن والقخى والقبائل البجوية في فمدصيغعبيج، يػسف،  (ٗٓٔ
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، ٔ، مؤسدة الجراسات الفمدصيشية، ط.فمدصيغ في العيجيغ األيػبي والسسمػكيعثامشة، خميل،  (٘ٓٔ

 ـ.ٕٙٓٓبيخكت، 

، مؤسدة الجغخافية في فمدصيغ: األسساء العخبية والسدسيات العبخيةالسػاقع عخاؼ، شكخؼ،  (ٙٓٔ

 ـ.ٕ٘ٓٓالجراسات الفمدصيشية، بيخكت، 

 ـ.ٖٜٙٔدار الشيزة العخبية، القاىخة،  الذخق األوسط والحخوب الرميبية،العخيشي، الباز،  (ٚٓٔ

، عبج الغشي،  (ٛٓٔ  مؤسدة الغشى لمشذخ، )د.ـ(، )د.ت(. ،السعجع الغشيأبػ العـد

 ـ.ٕٜٜٔ، الجامعة األردنية، عساف، القجس في التاريخكامل،  العدمي، (ٜٓٔ

 ـ.ٜٔٛٔ، جسعية عساؿ السصابع التعاكنية، عساف، معاىج العمع في بيت السقجس -

 ـ.ٕٜٛٔ، جسعية عساؿ السصابع التعاكنية، عساف، مغ آثارنا في ثخى القجس -

 ـ.ٜٜٓٔنية، عساف، ، الجامعة األردوالسقام مػسع الشبي مػسى في فمدصيغ: تاريخ السػسع  -

 ـ.ٜٜٛٔ، ، )د.ـ(السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخوثائق مقجسية تاريخية،  -

، ، )د.ـ(، جامعة أـ القخػ السدمسػن والغدو الرميبي في العرػر الػسصىالعريسي، إيساف،  (ٓٔٔ

 ـ. ٕٚٔٓ

 ـ.ٜٙٛٔ،  بيخكت، ٔ، دار اآلفاؽ الججيجة، ط.نيابة غدة في العرخ السسمػكيعصا هللا، محسػد،  (ٔٔٔ

ار الفالح لمشذخ كالتػزيع، ، دأسساء ومدسيات فمدصيشية وعخبية وأجشبيةأبػ عمع، عبج هللا،  (ٕٔٔ

 ، )د.ت(.عساف.

دار الدالـ، يغ، يصّلح الجيغ األيػبي بصل حصيغ ومحخر القجس مغ الرميبعمػاف، عبج هللا،  (ٖٔٔ

 ، )د.ت(.، القاىخةٖط.
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 ـ.ٕٔٓٓ )د.ـ(، ،ٗ، ط.، دار الداقيتاريخ العخب قبل اإلسّلمعمي، جػاد،  (ٗٔٔ

، ٔدار الفكخ لمجراسات كالشذخ كالتػزيع، ط. القجس في العرخ السسمػكي،عمي، عمي الديج،  (٘ٔٔ

 ـ.ٜٙٛٔالقاىخة، 

)مرجر لجراسة بعس جػانب التاريخ االجتساعي لمقجس في  وثائق الحخم القجسي الذخيف -

 ـ.ٜٜٜٔ )د.ـ(، مجمة الجرعية، ،العيجيغ األيػبي والسسمػكي(

 ـ.ٜٜٛٔ، القاىخة، ٔ، مكتبة الثقافة الجيشية، ط.أخبار األيػبييغابغ العسيج، السكيغ،  (ٙٔٔ

، أمػاج لمشذخ فتح صّلح الجيغ األيػبي لبيت السقجس بيغ الدياسة والحخبالعشاتي، جاسخ،  (ٚٔٔ

 ـ.ٕٕٔٓ، عساف، ٔكالتػزيع، ط.

االعتساد، القاىخة، ،  مصبعة جديخة رودس )جغخافيتيا وتاريخيا وآثارىا(غدالة بظ، حبيب،  (ٛٔٔ

 ـ.ٜٕٜٔ

، دار الفكخ لمشذخ كالتػزيع، التاريخ الحزاري لذخقي األردن في العرخ السسمػكي غػانسة، يػسف، (ٜٔٔ

 ـ.ٕٜٛٔ، عساف، ٕط.

 ـ.ٕٜٛٔ، دار الحياة لمشذخ كالتػزيع، عساف، تاريخ نيابة بيت السقجس في العرخ السسمػكي -

دار الفكخ لمشذخ كالتػزيع، عساف، سّلمي، دراسات في تاريخ األردن وفمدصيغ في العرخ اإل -

 ـ.ٖٜٜٔ

معاىجات الرمح والدّلم بيغ السدمسيغ والفخنج )خصاب ججيج في العجد اإلسّلمي والعخبي  -

 ـ.ٜٜ٘ٔ، عساف، ٔ، دار الفكخ كالشذخ كالتػزيع، ط.والسذخوع الشيزػي العخبي الػحجوي(
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واإلسّلمية وما يعادليا بالسقاديخ مػسػعة وحجات القياس العخبية فاخػرؼ، دمحم، كآخخكف،  (ٕٓٔ

 ـ.ٕٕٓٓ،  بيخكت، ٔ، مكتبة لبشاف ناشخكف،  ط.الحجيثة

مػسى، دار ابغ رشج، عساف،  ، تخجسة: سميسافالعخب في بيت الذعخ والبمجة معفػرد، ر،  (ٕٔٔ

 ـٜٗٛٔ

، القاىخة، ٔ، الجار الثقافية لمشذخ، ط.العّلقات الخارجية في العرخ اإلسّلميالقاسسي، خالج،  (ٕٕٔ

  ـ.ٖٕٔٓ

، تحقيق: ضافخ القاسسي كآخخكف، دار شالس قامػس الرشاعات الذامية القاسسي، دمحم كآخخكف، (ٖٕٔ

 ـ.ٜٛٛٔ،  دمذق،  ٔلمجراسات كالتخجسة كالشذخ، ط.

، دار ابغ ، دعػة لمتقخيب بيغ األديان )دراسة نقجية في ضػء العقيجة اإلسّلمية(القاضي، أحسج (ٕٗٔ

 ق.ٕٔٗٔ )د.ـ(، الجػزؼ،

 ـ.ٕٗٓٓ )د.د(، )د.ـ(، ،دراسة جيػلػجية وىيجروجيػلػجيةػ، قدما، ماري (ٕ٘ٔ

 ـ.ٖٜٛٔ، دمذق، ٖ، مكتبة الشػرؼ، ط.خصط الذامكخد، عمي،  (ٕٙٔ

 ـ.ٜٜٓٔ)د.د(، )د.ـ(،، القجس دراسات في تاريخ السجيشةكػىيغ، أمشػف،  (ٕٚٔ

، تحقيق: أنصػف فيقانػ، دار لحج خاشخ، لبشان مباحث عسمية واجتساعيةلجشة مغ األدباء،  (ٕٛٔ

 ـ.ٜٛٔٔبيخكت،  

، تخجسة: صالح الذيتي، الييئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة، السّلبذ السسمػكيةؿ.ـ. مايخ،  (ٜٕٔ

 ـ.ٕٜٚٔ
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 )د.ـ(،، تخجسة: عادؿ زعيتخ،  مؤسدة ىشجاكؼ لمتعميع كالثقافة،حزارة العخبلػبػف، غػستاؼ،  (ٖٓٔ

 ـ.ٕٕٔٓ

مكي شاىخ الكعبي، دار مشذػرات  ، تخجسة كتحقيق:شبقات سّلشيغ اإلسّلمليد يػؿ، استانمي،  (ٖٔٔ

 ـ.ٜٛٙٔ )د.ـ(، ،ٔالبرخؼ، ط.

 ـ.ٕٓٔٓ ، القجس،، معيج األبحاث التصبيقيةدليل قخية بتيخمؤسدة أريج ،  (ٕٖٔ

 ـ.ٕٓٔٓ، القجس ،معيج األبحاث التصبيقية  ، دليل قخية بيت تعسخ -

 ـ.ٕٓٔٓ، القجس، ، معيج األبحاث التصبيقيةدليل قخية الػلجة -

 ـ.ٕٓٔٓ، القجس ،معيج األبحاث التصبيقية ،ساحػردليل مجيشة بيت  -

)د.د(، ، معجع السيغ القجيسة والحجيثة حتى أبػاب القخن الحادي والعذخيغ مؤلف مجيػؿ، (ٖٖٔ

 )د.ـ(، )د.ت(.

، الحج، العمع، والرػفية: الفغ اإلسّلمي في مشصقة الزفة الغخبية وغدةباحثيغ،  مجسػعة (ٖٗٔ

 ـ.ٕٚٓٓ د.ـ(،) السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ،

 ـ.ٜٜٛٔ-ٜٜٚٔ، ، )د.ـ(الجسعية األنصػنية الخيخية البيتمحسيةبيت لحع،  مجسػعة مغ الباحثيغ، (ٖ٘ٔ

تخجسة: جالؿ سالمة، تقجيع: سعيج  وصف األرض السقجسة،مجسػعة مغ الخحالة السجيػليغ،  (ٖٙٔ

 ـ.ٖٕٔٓ، راـ هللا، ٔالبيذاكؼ، دار الذيساء لمشذخ كالتػزيع، ط.

،  بيخكت، ٔ، السكتبة العرخية، ط.السػسػعة العخبية السيدخةمجسػعة مغ العمساء كالباحثيغ،  (ٖٚٔ

 ـ.ٕٓٔٓ

 ـ.ٕٗٓٓأمانة عساف الكبخػ، عساف،  مشذػرات ،القجس حقيقةمحاسشة، دمحم،  (ٖٛٔ
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، باحث لمجراسات بيت العشكبػت: الكيان الرييػني بيغ ييػدية الجولة وانييارىاالسخيشي، نجػ،  (ٜٖٔ

 ـ.ٕٔٔٓ، بيخكت،  ٔكاالستخاتيجية، ط. الفمدصيشية

، السشطسة العخبية لمتخبية كالثقافة كالعمػـ دائخة الثقافة قرة مجيشة بيت لحعمرصفى، كليج،  (ٓٗٔ

 .، )د.ـ(، )د.ت(بسشطسة التحخيخ الفمدصيشية

 ـ.ٖٜٛٔ، ، )د.ـ(مجمة جامعة بيت لحع،  كشيدة السيج في بيت لحعالسرػ، عيدى،  (ٔٗٔ

، )د.ـ(، ٔ، جامعة السػصل، ط.ريخ الػشغ العخبي والغدو الرميبيتاالسعاضيجؼ، خاشع،   (ٕٗٔ

 )د.ت(.

 ـ.ٕٕٔٓ، الخياض، ٔ،  مكتبة العبيكاف، ط.أشمذ تاريخ الجولة العباسية السغمػث، سامي، (ٖٗٔ

، دار فخقة الخىبان الفخسان في بّلد الذام في القخنيغ الثاني عذخ والثالث عذخمقامي، نبيمة،  (ٗٗٔ

 ـ.ٜٜٗٔالشيزة، القاىخة، 

 ـ.ٖٕٓٓ )د.ـ(، ،ٗط. شخكة الصباعة السرخية، ،مخترخ تاريخ الكشيدةممخ، أنجرك،  (٘ٗٔ

 ،إلى دمذق بعج الغدو الفخنجي ونتائج ىجخاتيع الّلجئػن السقادسةالسشجج، صالح الجيغ،  (ٙٗٔ

 ـ.ٖٜٛٔ، فمدصيغ، ٔالسؤتسخ الجكلي الثالث لتاريخ بالد الذاـ، ط.

 ـ.ٕٓٓٓ )د.ـ(، ،ٔ، دار مججالكؼ لمشذخ كالتػزيع، ط.القجس تاريخ وحزارةالسيتجؼ، عبمة،  (ٚٗٔ

 ـ.ٜٗٛٔ، القدع العاـ، ىيئة السػسػعة الفمدصيشية، دمذق، السػسػعة الفمدصيشية (ٛٗٔ

تخجسة: كيخيػكيخيػ  ،مغ تأريخ األرض السقجسة السجعػة حخب الرميب ،مكديسػسمػنخكنج،  (ٜٗٔ

 ـ. ٔٗٛٔمكديسػس مطمػـ، شبع الخىباف الفخنديدكاف، القجس، 

 ـ.ٕٜٗٔمرخ،  ،ٔط. ، مصبعة السعارؼ،تاريخ دولة السساليظمػيخ، كليع،  (ٓ٘ٔ
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،  تخجسة: الحزارة اإلسّلمية في القخن الخابع اليجخي أو عرخ الشيزة في اإلسّلمميتد، آدـ،  (ٔ٘ٔ

 ، )د.ت(.، بيخكت٘، دار الكتاب العخبي، ط.دمحم أبػ ريجه

 ـ.ٖٜٛٔ، عساف، ٔط. )د.د(، ،القجس كشػز نجع، رائف كآخخكف، (ٕ٘ٔ

، ٔ، الجار الثقافية لمشذخ، ط.وثائق فمدـــــصيغ مغ العيجة العسخية إلى وعج بمفػرنرار، فتحي،  (ٖ٘ٔ

 ـ.ٖٕٔٓ)د.ـ(، 

-ٕٜٗ) بيدان ودورىا في الرخاع اإلسّلمي الفخنجي قصاعيةإنعيخات، أسامة،  (ٗ٘ٔ

 ـ.ٕٕٓٓ، عكا، ٔمؤسدة األسػار، ط.م(، ٜٕٔٔ-ٜٜٓٔىـ/ٜٓٙ

االجتساعية والثقافية واالقترادية بيغ العخب والفخنج خّلل الحخوب العّلقات زكي،  الشقاش، (٘٘ٔ

  ـ. ٜٚ٘ٔ، بيخكت، ٔ، دار الكتاب المبشاني لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، ط.الرميبية

 ـ.ٕٙٓٓ، عساف، ٔ، دار البجاية، ط.تاريخ بيت السقجس في العرخ السسمػكيالشقخ، دمحم،  (ٙ٘ٔ

، تخجسة: عد الجيغ فػده، الييئة األدنى في العرػر الػسصىتاريخ التجارة في الذخق ىايج، ؼ،  (ٚ٘ٔ

 ـ.ٜ٘ٛٔ، ، )د.ـ(السرخية العامة لمكتاب

، تخجسة: كامل العدمي، مشذػرات الجامعة األردنية، السكاييل واألوزان والسقاييذىشتذ، فالتخ،  (ٛ٘ٔ

 ـ.ٜٓٚٔعساف،  

ة ىشجاكؼ لمتعميع كالثقافة، مؤسداالمبخاشػرية اإلسّلمية واألماكغ السقجسة، ىيكل، دمحم حدشيغ،  (ٜ٘ٔ

 ـ.ٕٗٔٓ، القاىخة، ٔط.

السخكد الفمدصيشي لمجراسات اإلقميسية، ، الدياحة الفمدصيشية في اإلشار اإلقميسيكزارة الدياحة،  (ٓٙٔ

 ـ.ٜٜٚٔالبيخة، 
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 تاريخ ضسغ السػسػعة الذامية في تاريخ الحخوب الذامية في: ورود التاريخكيشجكفخ، ركجخ،   (ٔٙٔ

 ـ. ٜٜ٘ٔ، دمذق، ٔ، تخجسة: سييل زكار، ط.(ٗٗالحخوب الرميبية الجدء )

 ـ.ٜٗٛٔدار الكخمل ، عساف، تاريخ مجيشة القجس، ياغي، إسساعيل،  (ٕٙٔ

، ناحية القجس الذخيف: في القخن العاشخ اليجخي/ الدادس عذخ السيّلدياليعقػب، دمحم،   (ٖٙٔ

 ـ.ٜٜٜٔ، ، )د.ـ(البشظ األىمي األردني

 ـ.ٜٛٛٔ )د.ـ(، ،ٖط. )د.د(، ،، دراسات في الشطع العخبية اإلسّلميةيقاليػزبكي، تػف (ٗٙٔ

 )د.د(، )د.ـ(، ،الخارشة الجيشية لدكان فمدصيغ عذية االحتّلل الفخنجييػسف، محدغ،  (٘ٙٔ

 ـ.ٖٜٜٔ

 

 خامدًا: الخسائل العمسية

فمدصيغ، ، رسالة ماجدتيخ، جامعة بيخزيت، السجيشة الفمدصيشية في عيج السساليظبكيخ، مخكاف،  (ٔ

 ـ.ٕ٘ٓٓ

،  رسالة ماجدتيخ ، جامعة ياقػت الحسػي مؤرخا: مغ خّلل كتابو معجع البمجانالحسيجؼ، يػسف،  (ٕ

 ـ.ٜٜٛٔ، ٔأـ القخػ، الدعػدية، ط.

، رسالة ماجدتيخ، جامعة الخميل، أوقاف ناحية الخميل في القخن العاشخ اليجخي الحػش ، حسدة،  (ٖ

 ـ.ٕٛٔٓالخميل، 

، رسالة ماجدتيخ، جامعة اليخمػؾ، اليخمػؾ، شخابمذ في العيج السسمػكينيابة خخابذة، سميساف،  (ٗ

 ـ.ٖٜٜٔ
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رسالة دكتػراة، جامعة األوقاف اإلسّلمية في فمدصيغ في العرخ السسمػكي، الخصيب، دمحم،  (٘

 ـ.ٕٚٓٓاليخمػؾ، األردف، 

م(، ٕٕٓٔ-ٚٛٔٔىـ/ٓ٘ٙ -ٖٛ٘مغ سشة ) القجس في العيج األيػبي مجيشة خميل، مقبػلة، (ٙ

 ـ.ٜٜٔٔلة ماجدتيخ، الجامعة األردنية، عساف، رسا

، رسالة ماجدتيخ، جامعة سياسة صّلح الجيغ:  في بّلد مرخ والذام والجديخةدريج نػرؼ،  (ٚ

 ـ.ٜٙٚٔالسػصل، بغجاد، 

، رسالة ماجدتيخ، جامعة الحياة االقترادية في بّلد الذام في العرخ األيػبيأبػ دمعة، أميغ،  (ٛ

 ـ.ٜٛٛٔدمذق، سػريا، 

، رسالة دكتػراة، الحياة االجتساعية في بّلد الذام في العرخيغ األيػبي والسسمػكيزعخكر، إبخاىيع،  (ٜ

 ـ.ٜٜٓٔجامعة دمذق، دمذق، 

، رسالة ماجدتيخ، األوضاع االجتساعية في فمدصيغ في العيج السسمػكيأبػ شمػؼ، نديع،  (ٓٔ

 ـ.ٜٕٓٓالجامعة اإلسالمية، غدة، 

، رسالة ماجدتيخ، جامعة اليخمػؾ، األردف، العرخ السسمػكيمجيشة الخميل في صافي، سعيج،  (ٔٔ

 ـ.ٜٜٙٔ

ىـ/ ٜٔٙ-ٕٜٗفي شسال فمدصيغ في فتخة الرخاع الفخنجي اإلسّلمي ) القّلعالرػافي، شالب،  (ٕٔ

 ـ.ٜٜٚٔرسالة ماجدتيخ، جامعة اليخمػؾ، األردف، م( دراسة تاريخية استخاتيجية، ٜٕٔٔ-ٜٜٓٔ

، رسالة ماجدتيخ، الجامعة العرخيغ السسمػكي والعثسانيالسقامات في أبػ عصيػؼ، سحخ،  (ٖٔ

 ـ.ٕٗٔٓاإلسالمية، غدة، 
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، رسالة ماجدتيخ، جامعة الشجاح، نابمذ، السقػمات الدياحية في محافطة بيت لحععػدة، أيسغ،  (ٗٔ

 ـ.ٕٔٔٓ

، رسالة ماجدتيخ، اقصاعية حيفا ودورىا في الرخاع اإلسّلمي الفخنجيأبػ عػف، عبج الخحسغ،  (٘ٔ

 ـ. ٕٗٓٓالشجاح، نابمذ، جامعة 

، رسالة ماجدتيخ، جامعة اليخمػؾ،  الدراعة في بّلد الذام في العرخ السسمػكيمكاحمة، نيى،  (ٙٔ

 ـ.ٕٜٜٔاألردف، 

 

 سادسًا: الجوريات

 ـ.ٕ٘ٔٓ/ ٛ/ٓٔالحياة الججيجة،  ، شارع واحج بأسساء متعجدة (ٔ

الفمدصيشية لمجراسات التاريخية، ، السجمة فمدصيغ في عيػن الخحالة األوروبييغ الجشجؼ، إبخاىيع، (ٕ
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Abstract 

This study examined the history of Bethlehem in the Ayyubid and Mamluk 

eras. It aimed at examining the political and cultural circumstances in these two 

close Islamic eras. Therefore, the differences between the two eras were not big 

except in some respects. The study was structured as it follows: 

Chapter One: represented the city of Bethlehem whence its geography, name 

and its semantic connotations and the beginnings of this religious and holy city. 

Also, it was very important Bethlehem's introduce the geographical features, 

climate, water resources and how the city was described according to geographers, 

Islamic and western travellers. 

Chapter Two: introduced Bethlehem City in the Ayyobid era. The first 

section of this chapter represented a preamble in which the study identified the 

Ayyobides and how they controlled and ruled the city. Then, the study shed light 

on the phenomenon of the political subordination which were existent in that era in 

Palestine, in general, and in Bethlehem, in particular. It then discussed several 

forms of social life in that era such as marriage and residents. After that, the study 

discussed the economic situations of the city such as farming, industry and trade. 

Finally, the chapter moved on to present the general situations of the city during 

the period of Sultan Saladin, Sultan al-Kamel Ayyobide and Sultan Najm al-Din 

Ayyoub. 

  Chapter Three included an introduction in which the study talked about the 

Mamluks and how they took control over al-Sham and Egypt. Then, the chapter 

discussed the administrative and political subordination for Bethlehem in that era. 

The study then touched on the population and their traditions and customs. It was 
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very important also to discuss the economic situations, agricultural products and 

industry. Finally, the chapter talked about the Church of Nativity and the stances of 

the Mamluk Sultans towards the city.  
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