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 مدينة القدس وما جاورها من املدن والقرى الفلسطينية 

 (م1679/ـه1090ت) من خالل رحلة أبي سامل العياشي

 

 البحث خصمل

الرحالة يف مجيع أحناء العامل حتديدا الرحالة قبل حظيت القدس باهتمام كبري من 
املغاربة يف القرنني السابع والثامن عشر امليالديني، ومل يكن هذا االهتمام دينيـا  ققـ ،   
ولكنه اتسع ليشمل اهتمامات أخرى حضارية وثقاقية واجتماعية وسياسـية وريريهـا،   

إال أن املدينة بقيت مسرحا  ألحداث عظيمة  ،اقع من زمن إىل آخرورريم اختالف الدو
مازالت موضع حبث وتقويم حتى اليـوم، ومازالـت مدينـة تنـبحل با,يـاي، مل ينقطـع       

 ماضيها عن حاضرها.

لذا يسعى هذا البحث إىل تسلي  الضوء على ا,ياي الثقاقية والفكرية وجوانب 
ا جاورهـا مـن القـرى الفلسـطينية يف الع ـر      من الناحية األمنية يف مدينة القدس ومـ 

إذ يربز دور املسجد األق ى كمركز ديين ، العثماني من خالل رحلة أبي سامل العياشي
 وعلمي يف إريناء ا,ياي الثقاقية والفكرية لدى اجملتمع املقدسي.
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Abstract: 

Jerusalem welcomed with great enthusiasm travelers from 

all over the world specifically Moroccans travelers in the 

seventeenth and eighteenth centuries, was not this interesting 

in regards of religion alone but was significant in a more 

cultural, social and political context, and despite the different 

motives from time to time, the city remained the scene of great 

events and those very events are still the subject of research 

and evaluation Jerusalem is still a vibrant city—A city that has 

not alienated her present from its past. So, This research seeks 

to shed light on the cultural and intellectual life and aspects in 

terms of security in the city of Jerusalem and the neighboring 

Palestinian villages in the Ottoman era through the journey of 

Abu Salem Ayashi, as it highlights the role of the Al Aqsa 

Mosque as a center of religious and scientific learning and thus 

a place that enriched the cultural and intellectual life amongst 

the community named as Maqdisi. " 
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يتتبع من خاللـه الرحالـة يف ,ظـات تنقلـه أمكنـة       تعترب الرحلة صنف تأليفي
ويف ، يرصد من خالهلـا ذكرياتـه أثنـاء التنقـل يف وصـفه للمسـالا واملمالـا       ، معينة

ومـا  ، ا,ديث عن الطرق واجملتمعات اليت يت ـل بهـا والظـروف اةيطـة أثنـاء ذلـا      
مع عـر  أنشـطته   ، تسجيلها والكتابة عنها يالحظه من وقائع وأحداث قد تدعو إىل

ويكون للرحالة عدي أهداف للقيام برحلتهم منها: التشوق ، املختلفة أثناء هذه الرحلة
واللقاء بهـم واالسـتفادي    الشيوخ والعلماء أو زياري، إىل ا,ج وزياري األماكن املقدسة

 أو جمرد الرحلة للزياري والتنزه واملغامري. ، منهم

ة العياشي من أهم رحالت القرن ا,ادي عشر اهلجري /السـابع  وت نف رحل
قتلونت بلـون  ، ل يارية رحلة واحدي أكثر من هدف واليت أجتمع قيها، عشر امليالدي

، إذ شغل بال الرحالة قيهـا شـوق إىل ا,ـج والزيـاري    ، خاص أكسبها خ وصية مميزي
املوسوعية الـيت انطلقـت   وهي من األعمال ، وتطلع إىل لقاء العلماء واالستفادي منهم

مـرورا بـأر  اازائـر    ، م جتاه م ر1661 /ـه1071 من سجلماسة يف املغرب عام
درس الرحالـة  ، ثم الوصول إىل مهوى األقئدي مكة املكرمـة واملدينـة املنـوري   ، وتونس

التقـى بهـا جلـة مـن العلمـاء      ، ملدي سبعة أشهر قنونا من العلـم وألوانـا مـن املعرقـة    
وأصبحت هـذه الرحلـة قيمـا بعـد مـوئال للعلمـاء       ، دينة املنوري وم رواملشايخ يف امل

  .اإلقراني يف كتابه "ال فوي" لالستزادي قيما يتعلق برتاجم العلماء واملشايخ منهم

قزار ريـزه والتقـى   ، األر  املقدسة قلم تكن مبنأى عن رحلة العياشي أما عن
املدينـة وبعـحل القـرى     ووصـف األحـوال األمنيـة الـيت آلـت إليهـا      ، ببعحل أعيانهـا 

آثـر زيـاري القـدس    ، والتقى بـبعحل املشـايخ يف الرملـة والليـل    ، الفلسطينة األخرى
باإلضـاقة  ، وسعى للتربك بقبـور أوليائهـا  ، الشريف لاللتقاء بعلمائها وبعحل متنفذيها
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إىل وقوقه على بعحل الكتـب واملعتقـدات لسـكانها آنـذاك. وقـدم وصـفا للمسـجد        
وستســهم هــذه الدراســة ، دارس املزدهــري يف تلــا الفــرتياألق ــى بعيــدا عــن املــ

باستعرا  املدن والقرى اليت زارهـا العياشـي وهـو يف قريقـة إىل القـدس ووصـفه       
 للمسجد األق ى.
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هو العالمة الفقيه والّرحالة األديب أبو سامل عبد اهلل بـن ممـد بـن أبـي بكـر      
، ويت ل نسبه باألدارسة األشـراف ، بيلة آل عياش الرببريةيرجع نسبه إىل ق، العياشي

 .1ويشتهر بكنيته، يلقب بعفيف الدين املالكي

يف بيت يعـرف  ، (م1628/هـ1037) ولد ليلة الميس أواخر شعبان من سنة
وصادقت والدته ونشأته بداية إشعاع الزاوية العياشـية  ، أهله بالعلم والديانة والعفاف

لنشـر العلـم وتربيـة    ، 2(م1657ــ /ـه1067) مد بن أبي بكر سنةاليت أسسها أبوه م
ولذلا صّدر قهرسته ، وعلى يديه أخذ املرتَجُم القرآن الكريم ومبادئ العلوم، الناس

أوهلم وأوالهم بالتقديم والدي أسكنه اهلل قسيح » ققال:، برتمجته« اقتفاء األثر»ا,اقلة 
وريـذَّاني بنفـائس علومـه قأحسـن     ، تربييترباني قأحسن ، وتغمدنا وإياه برمحته، جنته

3«قرأت عليه القرآن العظيم ريري ما مّري، تغذييت
 

قرريـب يف  ، مل يشف ريليل العياشي ما أخذه عن والده وشيوخ الزاوية من بلده
م( إىل الزاويـة الناصـرية مبنطقـة    1643هــ/ 1053) قرحل سنة، توسيع دائري معارقه

يف ، م(1674هــ/ 1085ت) صـر الـدرعي  وحضر جمالس الشيخ ممد بـن نا ، 4درعة
ثـم انتقـل إىل قـاس حاضـري العلـم      ، الفقه والتفسـري والنحـو وا,ـديث والت ـوف    

قأخذ عن أعالمها أمثال الشيخ العارف أبي ممد عبـد القـادر بـن    ، والعلماء يف وقته
وشيخ ااماعة الفقيه املدّرس أبي العباس أمحد ، 5م(1680هـ/1091ت) علي قاسي

ميـاري   والعالمـة أبـي عبـد اهلل ممـد بـن     ، 6م(1660هـ/1071ت) بَّاربن موسى األ
7(.م1661هـ/1072ت) الفاسي

  

إذ كانت الرحلة من التقاليـد املتبعـة عنـد علمـاء     ، وارحتل العياشي إىل املشرق
وااللتقاء بالعلمـاء واملشـايخ واإلقـالع علـى      من أجل اإلستزادي من العلم، اإلسالم
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ويتحدث العياشـي عـن دواقـع رحالتـه املشـرقية قـائال:"       ، فمزيد من العلوم واملعار
، قلم يشف ما لديهم مما أجد ريليال، باملغرب قليال أخذت عن األعالم الذين أدركتهم

واسـتغنوا عمـا ريـاب مبـا     ، وال أبرأ عليال؛ ألنهم اقت روا من الكتب على ما اشـتهر 
عـاىل بالرحلـة إىل الـبالد    دون املسلسـالت واألجـزاء ال ـغار...قلما َمـنَّ اهلل ت    ، ظهر

قفـي  ، 8ولعنان العزم حنـو الروايـة ثانيـا تتبعـت ذلـا يف مظانـه"      ، املشرقية أوال وثانيا
ا,جاز جاور عدي سنوات وأخذ العلم والت ـوف عـن مجاعـة مـنهم زيـن العابـدين       

وعبد العزيز الزمزمي وإبراهيم الكـردي  ، وعلي بن اامال، الطربي وعبد اهلل باقشري
، ومنهم عيسى الثعاليب أحد أعيـان اازائـريني املهـاجرين إىل مكـة    ، عجميوحسني ال

 .9ونال من هؤالء مجيعا  اإلجازات وكتب عن بعضهم األسانيد

ومن شيوخه املشـارقة أيضـا شـيخ املالكيـة مب ـر العالمـة أبـو ا,سـن علـي          
 والشـهاب أمحـد بـن ممـد الفّيـاجي أقنـدي      ، 10م(1655هـ/1066ت) األجهوري

 امل ـــري، م( والشـــيخ ممـــد بـــن عـــالء الـــدين البـــابلي1658هــــ/1069ت)
ومفيت املالكية مبكة تاج الدين بن أمحـد بـن إبـراهيم املكـي     ، م(1665هـ/1076ت)

 11وريريهم ممن ترجم هلم يف قهرستة.، م(1659هـ/1070ت) األن اري

من تفسري ، وقد مكنت هذه الرحالت أبا سامل من الغوص يف العلوم اإلسالمية
ملا تضمنته رقوقها ، ومجع مكتبة قل نظريها يف ع ره، وحديث ولغة وحنو وأدب وققه

وبـذلا أصـبح مـن أملـع علمـاء      ، يف خمتلف العلـوم نقليـةو وعقليـةو   ، من كنوز ونوادَر
وجلس للتدريس والتـأليف ورـرَّج علـى    ، ُتَشدُّ إليه املطايا من خمتلف اآلقاق، ع ره

وابن ، م(1717هـ/1130ت) نه محزي بن أبي ساملأوهلم اب، يديه زمري من علماء وقته
وأديب الع ر ممـد بـن   ، م(1679هـ/1090ت) أخته ممد بن عبد اابار العياشي

واةدث أمحد بـن ممـد بـن ناصـر     ، م(1708هـ/1120ت) قاسم بن زاكور الفاسي
 .12كما أجاز جمموعة من العلماء، م(1716هـ/1129ت) الدرعي
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ياشي بتقدير كبري من معاصريه أو ممن جاء بعده وحظيت شخ ية أبي سامل الع
صـفوي  »صاحب كتاب، قوصفه اإلقراني، وكريم األخالق، قَحلّيْوه بأحسن األوصاف

أنه"أحد من أحيا اهلل بهم قريق الرواية بعد أن كانت مشسها على أقراف ، «من انتشر
 .13وجدَّد من قنون األثر كل رسم ميل" ، النخيل

قرتك مجلة من ، لتدريس أكبَّ الشيخ العياشي على التأليفوجبانب االشتغال با
املؤلفات اليت أرينى بها املكتبة اإلسالمية قاقت األربعة والعشرين كتابا منها: منظومـة  

ا,كم بالعدل واإلن اف للخالف قيما وقع بني ققهاء سجلماسة ، يف البيوع وشرحها
وله كذلا قهرسة كربى ، «املوائدماء »والرحلة الكربى املوسومة بـ، 14من االختالف 

إحتاف األخـالء بأسـانيد   »وصغرى بعنوان، «اقتفاء األثر بعد ذهاب أهل األثر»مساها
معونـة املكتسـب وبغيـة التـاجر     »و، «هالة البدر يف نظم أمساء أهل بدر»و، «األجالء
إرشـاد املنتسـب   »وشرحها يف ، وهو رجز نظم قيه بيوع ابن مجاعة التونسي، «اةتسب

إىل ريـري ذلـا مـن املؤلفـات     ، وإجازات وق ائد يف املـد  ، «ىل قهم معونة املكتسبإ
15وريزاري علمه، ومسو منزلته، املنبئة عن علو كعبه

. 

، م1679/ـهـ 1090ذي القعدي من سنة 17تويف أبو سامل العياشي يوم اامعة 
 16بعدوى الطاعون الذي اجتا  بالد املغرب آنذاك.
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؛ م1073/1663 أبو سامل العياشي قلسطني بني صفر وربيع الثاني من سنةجال 
، ومل تكن يف نيته زياري قلسطني ويف ذلا يقـول " ويف الـذي يليـه نزلنـا العقبـة ظهـرا      

وبات الناس بها تلا الليلـة  ، ووجدنا أهل ريزي وأهل معان قدموا بعنب كثري وقاكهة
ة نيـ أن ويبـدو  ، 17ىل القـدس الشـريف "  وهناك جتددت لنـا نيـة السـفر إ   ، وأقاموا ريدا

ولــيس القدســية أو ، يف األريلــب زيــاري األمـاكن ا,جازيــة والكتابــة عنهـا   العياشـي 
قلـة األمـوال    أن السبب الذي منعه بداية من زياري مدينة القدس؛يظهر و، الفلسطينية

ولعـدم وجـود   ، األخطار اةيطة بها خ وصا علـى الطـرق  و، اليت تعينهم على السري
 .18عارف يدلونه على الطريقم

لكن وجود ا,اج أمحد العجيس الطرابلسي معهم يف الرَّْكب ووجود أهل ريـزي  
وكـانوا ثالثـة(   ) ققد اكرتى هلم، يف العقبة جعله يغري خطته ويعزم على زياري القدس

من عرب ، ا,اج أمحد الطرابلسي محلني وجلب هلم املاء من رجل امسه صبح الدباب
قتخفـف العياشـي   ، هلم ما حيتاجونه من نفقـة يف الطريـق إىل القـدس    ووقر، ا,كوك

وقارقوا الركب ، وصاحبه من األثقال وترك كتبه عند الركب املغاربي املتوجه إىل م ر
وكـانوا الثالثـة "مثـل    ، وقد شـعروا بوحشـة عظيمـة   ، مرم 29الذي رحل عنهم يوم 

 .األثايف ال رابع لنا إال عناية اهلل

اية رحلة العياشي الذي لفت انتباهه مـا رآه قيهـا مـن "البسـاتني     وكانت ريزي بد
قبقي قيها مخسة أيام كاملة قضاها يف التحدث إىل أهلها ، واألشجار واملنازل والق ور"

وأسعارا رخي ة" ودخل املسجد  19وأسواقا حاقلة، ومنظرا رائقا، قوجدها "بلدا قسيحا
ااولي الذي وصفه عبد الغين النابلسي يف ويبدو أنه جامع ا، 20الكبري ومل يذكر امسه

وكـان أهـل املدينـة     .21رحلته إىل القدس بأنه اكرب جوامع ريـزي وت ـلى قيـه اامعـة    
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يشكون من العربان املخالفني الذين يغريون على القرى اليت حـول املدينـة وينسـفون    
للخـروج  من النواحي ويتهيـأ   23وكان الباشا يف تلا األيام يضم البيارق، 22زروعها 

وبعد إقامة مخسة أيـام   .24لكنه مل يتمكن من القضاء عليهم لشجاعتهم وقوتهم، إليهم
. واكرتى هو وصاحباه 1074ارحتل العياشي عنها من الثاني عشر من صفر ، من ريزي

محارين إىل الرحلة. ورففوا من بعحل حوائجهم قرتكوها يف ريزي ,ني الرجوع. وقـد  
يوصي ، الغ ني رسائل إىل أعيان الرملة والليل والقدسكتب إليه الشيخ عبد القادر 

 .25ا به وبأصحابه خري

اجتـه مشـاال   ق، وبعد ريزي كانت قبلة الرحالة املغربي الرملة والقـدس والليـل  
وكان يريد زيارتها وزياري ما قيهـا  ، مرورا بعسقالن مستق يا أمور املساجد واملزارات

إىل أن خربهـا  ، الع ر األول من أمهات املـدن  قال عنها" وكانت يف، ومل يقدر له ذلا
خشـية اسـتيالء اإلقـرنج عليهـا     ، السلطان صال  الدين األيـوبي بعـد قـتح املقـدس    

وقـد عجـز املسـلمون عـن حفظهـا يف ذلـا       ، قيجعلوه ذريعة إىل التوصل اىل القدس
خيية وتؤكد امل ادر التار، 26ومل أر من ذكر أنها عمرت بعد ذلا عمرانا معتربا، الوقت

هـو عمليـة تـدمري    ، أذ كـان امل ـاب األكـرب الـذي أمل مبدينـة عسـقالن      ، حقيقة ذلا
املسلمني هلا وإحراقها على حنو متعمد على يـد صـال  الـدين يف التاسـع عشـر مـن       

والسبب الذي حدا ب ـال  الـدين   ، م1191/الثالث عشر من ايلول ـه587شعبان 
وقـد قضـى   ، يها باتت أمرا وشـيكا أن يفعل ذلا عندما عرف أن سيطري ال ليبني عل

سواء ا,يـاي االجتماعيـة   ، ال راع ال لييب اإلسالمي على معامل ا,ياي يف تلا املدينة
باإلضـاقة إىل ا,يـاي   ، إذ هجرها سكانها بعد أن أصبحت قاعدي إسالمية مـدمري  ؛قيها

وقـد   27العلمية الثقاقية اليت شهدت تراجعا واضحا بعد األحداث اليت ,قت باملدينـة 
وهو منزل معلوم تنزله القواقل اآلتيـة  ، زار العياشي يف قريقه إىل الرملة خان أسدود
قالت ، وهلم منازل معلومة ال يتعدونها، من م ر على الطريق السلطانية أو من الشام
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بل وإىل اسطنبول على ما خربنـي مـن مـارس    ، الرحلة أم ق رت من م ر إىل الشام
 .28تلا البالد

اليت وصفها بأنها "مدينة ، مرورا باللد، واصل العبور صوب القدس ومن الرملة
قسيحة مليحة جماوري ملدينة الرملة بينهما حنو من قرسخ من ناحية البحر وقيها أسواق 

الـذي   29وأورد العياشي ضياقة البلده لشخ ية مهمه وهو األريـا ، ومساجد ومزارات"
يف تلا الفرتي السلطان ممـد   ,اكموكان ا، تربى السلطان يف حجره ومل يورد من هو

وقد صادف دخولنا الرملـة نـزول أكـابر     ( ويتضح ذلا بقوله"1687-1648) الرابع
وزعمـوا أنـه   ، وقدم من اسطنبول يف أبهة عظيمة على ما حيكى، أريوات السلطان بها

وهـو املتـولي الـدار الـيت قيهـا حـرم السـلطان        ، هو الذي ربـى السـلطان يف حجـره   
، واستحيا السلطان أن يواجهه مبكـروه ، ح ل بينه وبني السلطان جفوي ثم، وجواريه

ثم أتبعه رسوال إىل م ر يـأمرهم  ، ومل يرزأه شيئا، قبعثه إىل م ر م حوبا جبميع ماله
وقـد  ، قلم يظهر له أثـر بعـد ذلـا   ، قأخذوا مجيع ماله وبعثوه إىل ال عيد، بقتله خفية

أن له مخسا وثالثني مفة يف كل من اآللـة   من ذلا، حكى لنا من أبهته أمور مستغربه
وزعموا أنه أكرتى من اسطنبول حنوا من مخسني سائسا ليلـه بأزيـد مـن    ، كلها جملله

أربعني قرسا لكل واحد سوى ما يتبع هذا من بسـ  وقـرش وأمـوال وذخـائر وأبـل      
 30حبيث يستغرب أن يكون مثل ذلا مللا من ملوك األر  "، وعبيد وإماء للخدمة

أن البالد كانت تعاني من شح املياه آنذاك ويظهـر ذلـا مـن خـالل مـا       بدووي
"مسعت وحنـن بالرملـة مـن يقـول إن أهـل البلـد قـد تضـرروا         :أورده العياشي بقوله

، قإن أمري البلد قد أمر جبمع كل سـقاء البلـد يسـتقون ل ريـا    ، بالعطش يف هذه األيام
د أحد من أين يستقي جرعة ماء من وقد أخربني أهل خان يونس أنه ملا نزل بهم مل جي

، 31وقد اشغلها كلها بسقي خيله وإبله وملء قربه ورواياه"، مجيع السواقي اليت يف البلد
ت رقات املتسلمون إضاقة إىل أن هذه الرواية تعكس ما عانته بعحل املدن والقرى من 
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كانوا أريرابـا  اادد الذين أرسلهم والي الشام يف الثلث األخري من القرن السابع عشر 
ملعرقة السكان  وعينوا لفرتي ق ريه وتعينهم هذا مل يعطهم الفرصة الكاقية، عن املنطقة
 .32قكان جّل إهتمامهم هو جباية أكرب قدر من الضرائب، وقضاياهم

وحتـدث عـن   ، وعندما وصل العياشي مدينة القدس وصف املسـجد األق ـى  
وزاويـة  ، ا حتدث عن قبة ال ـخري كم، ال سيما بعحل املتنفذين منهم، بعحل علماءها

صـلوا الع ـر بقبـة    ، وبعحل أبواب املدينة.وعند دخـوهلم القـدس الشـريف   ، املغاربة
ووضعوا حوائجهم يف زاوية املغاربة. وهناك التقى العياشـي بالشـيخ ممـد    ، ال خري

وكـان الـرواق يقـع حتـت صـحن ال ـخري       ، نقيب رواق الشيخ من ور، ال يداوي
ولـذلا  ، خ الغ ني قد كتب إىل الشيخ ال يداوي بشأن العياشيوكان الشي، املقدسة

، احتفى الشيخ ال يداوي بضيوقه وأعطاهم بيتا  إزاء الّرواق الذي كان داخل املسجد
 قاريتبطوا بذلا ألنهم سيتمكنون من االوس يف املسجد وال الي قيه متى شاؤوا.
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وتعترب زيارته والتـربك بـه   ، للمسجد األق ى مكانه عظيمه يف نفوس املسلمني
 الشـيخ العياشـي  حظـي  و، بالغة لدى املت وقة يف عهد الدولـة العثمانيـة   أهميةذات 

أقام بزوايـة املغاربـة وشـعر بالراحـة ألن      مدينة القدس؛ حيث وصلبعد أن ، بزيارته
جدا إىل حد إقراد زاويـة إىل املغـرب مـن القبـة عرقـت       عدد الزوار املغاربة كان كبريا

ووصف العياشي املسجد املقدس بكونه "آيـة مـن آيـات اهلل يف    ، زاوية املغاربة(") باسم
وقولـه  ، ...() قيه أشجار كثريي من التني والزيتون عظيمة، قخامة البناء وسعة املقدار

وعرضـه أربعمائـة ذراع   ، الكيذراعا بالذراع املـ  65من ااهة الشرقية ستمائة ذراع و
وأما األروقة اليت يف داخله والبيوت اليت يف خارجـه قشـيء    33وستون بالذراع املالكي

، هلا أربعة أبـواب دون القبـة  ، كثري". كما وصف قبة ال خري الواقعة يف وس  املسجد
رية وحيطان القبة وأرضها مزخرقة بأنواع الفسيفساء امل بو .كلها حنو من مخسمائة قدم

وأبوابهـا يف ريايـة   ، وهي يف رياية االرتفاع وإتقان البناء، بأصباغ خمتلفة ونقوش عجيبة
ويف داخـل  ، وداخل األبواب درابيز قيما بني األسـاقني علـى دور ال ـخري   ، العظمه

، األساقني ال خري املقدسة حيي  بها شباك من خشب دوره حنو مـن تسـعني خطـوه   
وشـكلها قيـه اسـتداري يغلـب عليـه      ، رياية ال البة وال خري لونها مييل إىل الزرقة يف

وعلـى ظهـر ال ـخري نـدوب ومربعـات صـغريي       ، وريلظها حنو من ذراعـني ، الطول
وأنهـم قطعوهـا وبنـوا منهـا الكنيسـة      ، منها جـدا  كأنها أماكن احجار قطعت، وكبريي

وعجائب هذه ال ـخري والسلسـلة الـيت كانـت عنـدها يف عهـد بـين        ، املسماي بقمامة
وأمـا يف   34ال ميسـكها اال اهلل  ، وهي واقفة يف اهلواء على مـا ذكـروا  ، ي مرتفعةاسرائ

ع رنا ققد بين بازائها ومن حتتها اىل أن صار ما حتتها شبه مغـاري علـى هيئـة مسـجد     
وهـو  ، ويدخل الناس إليه من حتت قرقها املسمى بلسـان ال ـخري  ، ي لي قيه الناس
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 .ريالب أوقات ال لوات وأصلي حتتها ما تيسر وكنت أدخل إليها يف، من ناحية القبلة
وبني الباب القبلي والغربي يف أحد األساقني حجر يقال إن قيـه بعـحل أثـر أعضـائه     

ومن وراء قبة ال خري قية لطيفـة ي ـلي   ، والناس يتربكون به، صلى اهلل عليه وسلم
ري بيـوت  وحيي  مبسجد ال ـخ ، ليلة املعراج، يقال منها عرج برسول اهلل، قيها الناس

وهو كلـه  ، ويف قبة ال خري من حتت ال حن بغلوي املسجد األق ى، ينزهلا املتعبدون
وقيه موضع زعموا أن قيه صلى ، وبناؤه من أرقع األبنية، وقيه ت لى اامعة، مسقف

ويف ركنه الشرقي موضـع يـزار قيـه حجـر     ، عمر رضي اهلل عنه ملا دخل بيت املقدس
 إىلاك قاقات واسعات يف جدار املسجد يشرف منها وهن، منحوت يقال له مهد عيسى

وهنـاك رأس  ، وورد يف بعحل اآلثار تسميته بذلا، الوادي الذي يقال له وادي جهنم
عمود من رخام خارج من جدار املسجد يقولون إنـه رأس ال ـراا املن ـوب علـى     

وينزل من ذلا الركن يف درج إىل مسجد آخر حتت املسـجد  ، وهو ال أصل له، جهنم
، هي من البناء السليماني منحوتةاألق ى واسع جدا مرقوع على أساقني من حجاري 

ومـا  ، وأن الذي قوقه إمنا بين بعد ذلـا ، وزعموا أن ذلا هو املسجد يف عهد سليمان
وأن أر  املسجد اآلن كلها ، وذكروا أنه ممتد كذلا إىل ال خري، ذكروه هو األقرب

 35.سطح ذلا املسجد وال يبعد ذلا

"وبااملـة  :بقبـة ال ـخري وأورد وصـفا هلـا بقولـه      اةيطةد وصف املزارات وق
وقد ألفت قيـه  ، قغرائب ال خري واملسجد األق ى وما حوهلا من املزارات شيء كثري

قمن ذلا حجر خارج بعحل أبواب املسجد الغربية مثقـوب هـو يف أصـل     ..التأليف
ويقولون أنه الذي ربـ  بـه    ،حائ  يزوره الناس ويدخلون قيه أيديهم ويتمسحون به

ومـن عجائـب صـفة هـذا     ، النيب دابة الرباق ليلة املعراج وخربه مـذكور يف ال ـحيح  
املسجد أن ناحية منه شرقية قد ريلب عليها العشب والكأل اليابس قال يقـدر أحـد أن   

وإمنا ميـر النـاس يف خـ     ، ميشي قيها بال نعل لكثري شوكها املنكسر بعضه على بعحل
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وذكروا أن ذلا اةل رمبا زرعوا قيه ا,بوب يف بعحل األحيان ، لا املشيحرقيق بني ذ
وقد ذكر بعضهم أن من خاصية هذا البلد ، ويستغلوها بالبعل الن البلد كثريي األمطار

وال بد أن يـرى  ، صيفا وال شتاء، السماء صاحية قيه يوما كامال الشريف أنه ما رئيت
ورد يف اآلثار أن األر  املقدسة هي أرقع مكان ققد ، وال يبعد ذلا، يف السماء رييم

وأنها أقرب إىل السماء من مجيع األر  بثمانية عشر ، يف يف األر  وأقربه إىل السماء
 36وبقدر ما ترتفع األر  تقل حرارتها وتكثر أمطارها، ميال

بينـه وبـني   ، ومن املزارات اليت زارها العياشي قـور زيتـا مـن شـرقي املسـجد     
وعلى ريالب ، ري املسمى بوادي جهنم وقور زيتا مشرف على القدس كلهالوادي الكب

قيها مكان يقال أن املسيح عليه السـالم رقـع   ، ويف أعاله مزاره، تلا البالد اليت حوله
وسعى الشيخ ممد العلمـي يف استخالصـه   ، وسيطر الن ارى عليه، من قوق حجره

، 37وبذلوا يف ذلا األموال، ديهممن أيديهم لكنهم رقضوا واستماتوا على بقائه يف أي
وقـد بنـى حتتـه    ، وهـو اآلن يف يـد أوالده  ، قأعانه اهلل عليهم حتى أخرجه من أيديهم

 .38مشهدا ورباقا قيه قربه اآلن

 ومل يفوت العياشي الفرصة لزياري املزارات الن رانية ال سّيما قرب مريم العذراء
. كما زار قـرب نـيب اهلل   39عليه السالمومولد نيب اهلل عيسى ، يف كنيسة يف أصل الوادي

 .40موسى عليه السالم ومزارات أخرى منها قرب رابعة العدوية على جبل الطور

، يف اسفل الوادي ومل ي لها 41ومن عيون املاء اليت وردها العياشي عني سلوان
زعم بعحل الفقراء أنه وقعت منـه  ، ولكنه شرب من ماءها وقد وردت آثار يف قضلها

 بئر زمزم مبكة قذهب إىل القـدس قوجـدها علـى بـاب اةـل الـذي قيـه عـني         آنية يف
ويذكرون ، قيقولون إن مادتها من زمزم، وزعموا أنهم استخرجوها من العني، سلوان

وليسـت  ، يف أثرا وهو بعيد من حيث العادي أقرب شيء بالنظر إىل أثر قدري اهلل تعاىل
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مثل حـو  ينـزل إليـه بـدرج علـى مـا        إمنا هي، عينا معينا ماؤها على وجه األر 
 .42أخربوا. قالوا: رمبا ارتفع ماؤه حتى جيري على وجه االر  يف سنني ال ب

بنتـه لـه   ، وهو من بناء سليمان عليه السالم، وقد وصف سور املسجد الشرقي
 .43وأثر ذلا ظاهر ليس يف قوي البشر تعاقي مثل ذلا، اان بتسخري اهلل هلم
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ال األمنية على الطرق يف بعحل القرى واملدن حوتظهر رحلة العياشي تردي األ
جرب علـى دقعهـا السـكان لضـمان     او يظهر ذلا من خالل الرسوم اليت ، الفلسطينية

ول العياشي إىل ريـزي أشـار إىل اإلتـاوي الـيت كـان يـدقعها       قعند وص، سالمة الوصول
ا,جاج للعربان املتواجدين على الطريق ومما ورد على لسانه" وتأخر رققتنا الشـاميون  

وارحتلـوا يف خفـاري أمـري    ، حتى ريابوا عن أعينهم يف شعاب العقبة أخـذوا باالرحتـال  
وكـان ورد العقبـة يف   ، وما واالها من عرب ريزي املسـمى الشـيخ بشـري    44الوحيدات

وهـو صـاحب درك الركـب امل ـري والشـامي يف تلـا       ، عشرين قارسا من أصحابه
وكانت بينه وبني كبري حجاج أهل ريزي يف تلـا السـنة ا,ـاج حسـن املغربـي      ، البالد
قخـاف ا,جـا    ، قتكلم معه على أن يذهب بهم بإتاوي إىل ريـزي يؤدونهـا لـه   ، معرقة

حبه ا,اج حسن املغربي بكل ما يقـع منـه مـن نقـ      قتكفل هلم صا، ريدري وعدوانه
وذهبوا به إىل أمري ا,اج امل ري حتى تّكفل هلـم بـذلا   ، وتوقى منه ب احبه، وريدر

وكتبوا عليه سجال على ما زعموا وسبب ذلا أن هـؤالء األعـراب نـاققوا    ، بني يديه
، ري ريـزي ونهبـوا عسـكر أمـ   ، ووقع بينهم وبينـه قتـال  ، على عسكر ريزي يف هذه السنة

قلذلا خاف منه ا,جاج الشـاميون... ومـع ذلـا ققـد ذهـب      ، وخرجوا عن قاعته
 .45أكثرهم إىل م ر ومل يأمنوا أن يذهبوا معه"

، جعل األعراب يعدون اإلبل ألخذ الغفر الذي شارقوهم عليه، ويف ريزي أيضا
 وعلى كل مجل مـن مجـال األقـوام   ، على كل مجل قرشنيمن العياشي ورقاقه قأخذوا 

ق ـرقهم اهلل  ، واألقوام عندهم هم الفالحون. وكنا توهمنا أنهم يأخـذون منـا  ، ثالثة
 .46عنا.. قلم يتعرضوا لنا بسوء"
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قـأراد أن يعـد   ، وح ر شيخ العرب الناس حتى عاود ,ساب اإلبل واألمجال
، ققال حسن املغربي شيخ القاقلة: هؤالء حجاج ققراء ال شيء معهـم قرتكهـا  ، اإلبل

قرجعـت اليـل إىل   ، بعد املغرب رأوا سوادا عقبهم اىل املاء قظنـوهم عـدوا  قلما كان 
قإذا هم قوم من العرب معهم أمحال للتجاري قـروا بهـا مـن    ، وبات الناس هناك، املاء

 .47قأتوا بها وريفروها"، الغفر

، وبعد قضاء أسبوع كامل يف القدس ريادر العياشـي املدينـة متجهـا إىل الليـل    
زياري قرب النيب موسى "وقد خشيت  لعياشياملؤدي إىل القدس أراد ا وعلى قريق أرحيا

أن أحرم زياري املكانني وحنن يف رياية القلـق ال ميكننـا تطويـل اإلقامـة خشـية قـوات       
قأشار علي املستشار بالوصول إىل قاضي البلـد والتعـرف لـه قإنـه قـد      ، الركب مب ر

لشيخ ممـد امليقـاتي التونسـي    وكان القاضي يف ذلا الوقت ا، يتمكن ذلا على يده
وكانـت لـه وجاهـه عنـد السـلطان      ، قدم من اسطنبول متقلدا لقضاء القدس، املغربي

، قرتقـى جبـاه أخيـه   ، والعسكر من لدن عهد أخيه الشيخ أبي ا,سن امليقاتي رمحه اهلل
وقدم يف هذه السنة إىل القدس وليست له قوي ا,اقظة ، واستوقن اسطنبول مدي أعوام

إال أنـه ينتمـي إىل ال ـال  بسـب     ، إمنا هو جمرد ترسم ووجاهة أكسبته ذلا، يةالعلم
واةـل  ، أسالقه.. وأكرمه ون حه بعدم زياري قرب موسى عليه السالم يف هـذه األيـام  

 .48ليس موثوقا أنه قرب الكليم عليه السالم" 

ي ويف قريقه إىل مدينة الليل أرسل معه قاضي القدس ممـد امليقـاتي التونسـ   
كما أرسل معـه رسـالة   ، لسيطري قطاع الطرق عليها، قوي ,مايته وإلي اله إىل املدينة

 .49قوصل العياشي املدينة بسالم وصلى يف ا,رم اإلبراهيمي، إىل نائبه يوصي به

حتى تـأتي قرقـة مـن الفرسـان     ، ومل يستطع الروج من املدينة يف وضح النهار
وقـد  ، وريالـب أهلـه متل  ـون   ، اةل خموفلتسري معهم ويظهر ذلا من قوله" ألن 



 هـ1437مجادى األوىل ( 66) العدد، جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية   348

أخربنا بعحل من ساقر معنا من أهل البلد أن مجاعة من متل  ي ذلا البلـد جـاؤوه   
قـإذا شـلحناهم أخـذنا حنـن األمتعـة      ، وقالوا له: واققنا علـى سـلب هـؤالء املغاربـة    

واملغاربـة يف أقطـار   ، وشلح يف لغتهم مبعنى سلب، وأخذت أنت ما معهم من الذهب
ولو أن صاحبنا الشيخ إبراهيم املرواني كان أكد كثريا ، شرق كلهم متهمون بالذهبامل

، على كل من ساقر معنا من أهل البلد وقال هلم: ال خيلـ  إلـيهم بسـوء إال عمكـم    
ولكن اهلل سلم،،، وبقي خوقهم من العربان حيث قال؛"وسـرنا  ، لباعونا وأكلوا امثاننا

م يغريون يف ذلا اةل ملـا وقـع بيـنهم وبـني باشـة      بقية يومنا خائفني من العرب النه
وعنـدما وصـلوا قريـة    ، عنـد خـروجهم مـن قريـة بيـت جـربين(      ) البلد كما قدمنا..

  .السواقري أضاقهم أهلها

ويظهر أّن األوضاع األمنّية والسياسّية يف بعحل مدن وقرى قلسطني بقيت على 
الـذين   رحالة عبد الغين العياشـي ققد أشار ال، هذه ا,ال يف أواخر القرن السابع عشر

ــام   ــدس ع ــنجق الق ــن   ، م1690زار س ــدء ا م ــين ب ــطراب األم ــى واالض إىل الفوض
؛ أما يف نواحي القدس الشمالية و ويف لواء نابلس قلم تكن أمـور الضـب    50الساحل

يف حـني  ، قالعائالت املسؤولة عن حراسة الطرق مل تقم بـدورها ، والرب  أقضل حاال
. وأما قريق التجـاري والزيـاري   51أكرب من ضريبة الغفر على الزوار أنها قرضت مبالغ

وعلـى رأسـهم   ، ققطاع الطرق، بني ياقا والقدس قلم تكن أحسن حاال يف تلا الفرتي
 .52مل يتوانوا حتى عن مهامجة سكان اللد والرملة، عربان املنطقة

الرحالـة إىل:  ورمبا تعود أسباب الفلتان األميّن على بعحل الطرق اليت مـّر بهـا   
مدودية إمكانات حكام السناجق القادمني من العاصمة يف اجملالني العسكري واملـالي  

واألزمـة االقت ـادّية الـيت كانـت بـّر بهـا       ، بسبب انشغال الدولة با,روب الارجّية
مّما أّدى إىل عجز حّكام السناجق عن إحكام سيطرتهم على األوضاع األمنّية ، 53البالد
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جق. ويشري بعحل مـا كتبـه الرحالـة إىل ا,الـة األمنّيـة يف العقـود الثالثـة        داخل السن
األخريي من القرن السابع عشر امليالدي وأّن إدارات سـنجق القـدس املتعاقبـة كانـت     

مـع أّن  ، تواجه صعوبات كبريي يف اةاقظة على أمن الطرق املؤّدية إىل مدينـة القـدس  
وقرب السـنجق مـن الطريـق    ، ومدينة الليل مواسم ا,ج والزياري إىل مدينة القدس

باإلضاقة ، السلطانّي الذي تسري عليه قاقلة ا,ج الشامي املّتجهة من دمشق إىل ا,جاز
إىل أهمّية الطريق التجارّي املاّر بفلسطني كانت حاقز ا قويًّـا للدولـة العثمانّيـة للعمـل     

ا يف أّنهـا عملـت منـذ    وال ميكـن التشـكي  ، على تكثيف النقـاا األمنّيـة يف السـنجق   
قدومها إىل املنطقة على بناء ا, ون والقالع وإقامة ا,اميات العسكرّية قيهـا لتـأمني   

م ذكـر أن  1670هــ/ 1080؛ قالياري الـذي زار السـنجق عـام    54سالمة املساقرين
مجاعته سارت برققة العساكر من مدينة الّرملة إىل مدينة القدس؛ كي يدقعوا عنهم شّر 

وراققت العساكر إوليا جليب ومجاعته عندما توّجهوا من مدينة القدس ، 55رققطاع الط
. وقال جليب: "إّن أرباب 56م؛ لتوقري ا,ماية هلم1672هـ/1082إىل مدينة الليل عام 

اإلقطاعات يراققون ا,جاج إىل الليل ومهـد املسـيح وإىل مقـام الـنيّب موسـى؛ ألّن      
. وعندما انطلقت قاقلة الزوار املسيحيني برققة 57رين"الطريق ريري آمنة من العربان الثائ

حتـّدث  ، م1697هــ/ 1108حاكم السنجق إىل نهر األردّن مبناسبة عيد الف ـح عـام   
، 58هنري مندريال عن خماقر العربان الذين كانوا يطلقون النار مطالبني برسـم املـرور  

تسـّلم قـرابلس   وانتظر عند عودته إىل مقر إقامته يف حلب حتـى خـرج يف صـحبته م   
وعّلل ذلـا بـأّن األنبـاء تـواترت مـن خمتلـف       ، الذي كان يف زياري إىل مدينة القدس

 .59ااهات عن عدم األمن يف الطرقات بسبب خالقات البدو وتعّدياتهم

لقد انعكس االنشغال الدولة يف البلقان وضعف أمور ا,كم يف قلسـطني بعـد   
علـى  (آل قـروخ ، آل قربـاي ، ل رضـوان آ) القضاء على دور عائالت األمراء الثالث

أحوال اإلداري واألمن. وتقـدمت عـائالت األعيـان والعلمـاء اةلـيني مللـىء الفـراغ        
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لكن هذه العـائالت مل تكـن مؤهلـة ملـلء الفـراغ العسـكري وإداري شـؤون        ، الناشئ
صراعات بشأن ، منذ أواخر القرن السابع عشر، ا,كم. ويف ظل هذه األوضاع نشبت

 60بتحزبات القيس واليمن.، قيما بعد، النفوذ بني العائالت القوية عرقتالسلطة و
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وليس لنا أن نسـتغرب  ، مل تكن الناحية العلمية رينية يف رحلة أبي سامل العياشي
مل إضاقة إىل أن املدي اليت قضاها يف قلسطني ، اذ مل تكن يف نيته زياري بيت املقدس؛ذلا

تكــن كاقيــة لزيــاري كاقــة املــدارس واملســاجد والزوايــا الــيت حتويهــا املــدن والقــرى 
ووصفه بأنه من ، وبات قيه، قفي ريزي زار مسجد الشيخ عبدالقادر الغ ني، الفلسطينة

" وهذا املسجد من أحسن املساجد رواء عالي البناء ويظهر ذلا بقوله ، أحسن املساجد
وقيه داليـة عنـب قـد    ، وش باملرمر وا,جاري املنحوتةقسيح املنظر له صحن رائق مفر

وقيه شجرتان كبريتان من الـزان بسـقتا يف السـماء    ، ريطت بأري انها الناعمة جهة منه
وعلى ميني قبلة ال حن مسـجد كـبري مرقـوع    ، بسوقا مفرقا كأنهما خنلتان سحوقتان

يا ريريبـة  وهو مف ول عن ال ـحن بشـباب  ، على سواري كبريي من ا,جاري املنحوته
.. وكان أصله كنيسة كغالب مسـاجد ذلـا   .ال نعة وال ي لون قيه إال يف أيام الشتاء

وقـد  ، إال أن املسلمني ملا ملكوا الـبالد مـن يـد اإلقـرنج صـريوها مسـاجد      ، الساحل
مسعت من بعحل أهل ريـزي أن مسـجدهم ذلـا كـان كنيسـة يف زمـن املسـيح عليـه         

لسـيئة مـن أهـل البلـد مـن عـدم إحرتامهـم        العادات ا وقد أشار إىل بعحل 61السالم"
، أبوابا بعضها إىل ناحيـة السـوق  ، وهو أعظم مساجدهم، قإن هلذا املسجد، للمساجد

قـال يكـون ألهـل الـدور مـرورا إىل السـوق إال يف وسـ         ، وبعضها إىل ناحية الدور
وقـد قـال   ، وميرون يف صحنه بنعاهلم ويستعملون قيه الدخان الذي يشـربونه ، املسجد

إن هؤالء ال يعدون املسجد إال ا, ـري بنفسـه    :حل املغاربة اجملاورين هناك مداعبابع
وما سوى املكان املفروش ال قـرق  ، قإنهم حيرتمونه ما دام مبسوقا وال يطئونه بنعاهلم

ويقـرؤون  ، وريلب جلوسه قيه ويـأوي إليـه أصـحابه قيـه    ، 62عندهم بينه وبني األزقة"
 وقيه خزانة كتب.، قبل قلوع الشمسمخسة أحزاب من القرآن كل يوم 
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ويبدو أن الناحية العلمية مل تكن مزدهري آنذاك قيورد العياشي بعحل اإلشارات 
إذ ورد على لسانه:" ققد ، تبني تردي الناحية الثقاقية يف بعحل املدن والقرى اليت زارها

 وقلما خيلو مسجد من الـذكر ورقـع ال ـوت   ، استبدلوا جمالس العلم مبجالس الذكر
اال أن متعـاقي ذلـا أميـون أربـاب     ، وااماعات واإلنشاد على هيئة مساع ال وقية

بقيـاس مـا مل أر منهـا    ، ققّل بذلا العلم يف هذه البالد والسواحل الشامية كلـها ، دنيا
وقـد مسعـت صـاحب الرتمجـة خيـتم      ، وبأخبار من رآها من الواردين، على ما رأيت

التوسل خبليل اهلل تعـاىل نظمهـا لـيس حـري     جمالس الذكر هو وأصحابه بق يدي قيها 
 .63بذلا

العياشي مدرسة عبد القادر الغ ني بأنها يف قبلة املسجد األعظم ليس  وي ف
ويورد أن أمري م ر هـو الـذي بنـى الربـاا باملسـجد      ، بينها وبني املسجد إال الطريق

مقدمات يف  بطلب من والد الشيخ عبدالقادر الغ ني " قلما دخلنا عليه قدم له الشيخ
ثم أثنى على الشيخ عبد القادر وقال له: إنـه مـن أهـل    ، قضل بناء املساجد واملدارس

العلم وليس ببلدكم مثله وأراد أن تأذنوا له يف بناء بيت يف املسجد يقرأ قيـه ويقـري.   
وهـو  ، ولكن هنا موضع حنبسـه عليـا  ، ققال الباشا: مثله ال يليق له البناء يف املسجد

 وكان يسكنه أقوام من أعوان الدولة. ققال له الشيخ املقري: مّلـا ، اآلن موضع املدرسة
قلم يرب  منه حتى دعا القاضـي وكتـب وشـهد     .هممت بهذا قأمضه اآلن وال تؤخر

وحبس على اةـل أوقاقـا يتح ـل منهـا حنـو      ، وأخرج ما كان يف ذلا اةل، الشهود
 .64ذكر والقراءي وهلل ا,مد"مخس قطع كل يوم. ومل يزل اةل بعد ذلا عامرا بال

ويف مدينة ريزي مزارات كثريي ومساجد قاضـلة يف أقـراف البلـد ققـد اسـتوىل      
قإن هذه املدينة كانت يف أول األمر من أمهات املدن يف اااهلية ، الراب على أكثرها

هـا  ومل يبق ب، وبلغ الوهن يف أقراقها النهاية، وقد أثر اهلدم قيها لوقتنا ريابة، واإلسالم
، أبهة كاملة يف ق ور األمراء واملساجد والرباقات واملشاهد إال رسوم ماثله تدل على
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ومعظم عمارتها اليوم إمنا هو قرب املسجد الكبري إىل دار اإلماري...ومعظم أجنتها يف 
زمننا هذا من جهتها البحرية مت لة إىل قريب عسقالن وهي على ساحل البحر بينهـا  

 .65وبني ريزي والبحر حنو من قرسخ، ة قراسخوبني ريزي حنو من ثالث

ويف صحنه مسجد حتت ، وهو مشهور عند ال وقية 66ااامع األبيحل يف الرملة
، األر  قيه مغاري زعموا قد زعموا أن بابها مسدود برصاص وأن قيها مجاعة األنبياء

قظ ويف شـرقه قـرب ا,ـا   ، ويف جانبه الغربي مسجد يقال أنه متعبد صاحل عليه السالم
، وهذا املسجد خارج البلد على حد العمران، أبي عبد الرمحن النسائي صاحب السنن

وهو خال يف أكثر األحيان مع سعته وبهائـه وانشـراحه ال يشـا ذو ذوق أنـه مـأوى      
 67ال ا,ني.

اللد( أن مسجدهم ) ويقول أيضا أنه من الغرائب اليت شاهدناها يف هذه املدينة
نسـمع  ، وصـار اليـوم ن ـفه مسـجد ون ـفه كنيسـة      ، ةاألعظم كان يف األصل كنيس

، وبعـحل مـن الناحيـة األخـرى عنـوي     ، أصوات كل من بعضـهم مـن ناحيـة صـلحا    
ق ار ن فها مسجد والن ف اآلخر كنيسـة واهلل أعلـم   ، قاجتمعوا يف وس  الكنيسة

 .68وأظن أن ذلا يف قتح الشام عند قتح دمشق "
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وال ، حاقظت الرحلة اليت كتبها املغاربة واملشارقة يف القـرون األربعـة األخـريي   
إذ ظـل هـاجس   ، على هذا الـ  يف عمومـه  ، سيما رحالتهم اىل بالد الشام وا,جاز

، والرويات حاضرا  بقوي األخذ العلمي ولقاء الشيوخ واستجالب الثقاقات واملؤلفات
جبانب الرريبة يف الزياري والشوق إىل املقدس واخرتاق املمالـا وا,واضـر والعمـران    

 والعبـدري ، 69خري ما ميثل ذلا على سبيل املثال القيمـي يف مـوانح األنـس    واألمم
ومزاج صاحبها مـع اعتبـار   ، وبالرريم من أن لكل رحلة خ وصية يف الزمان واملكان

ميثله هذا الراحل يف حت ـيل العلـم ومـدى تطلعاتـه إىل لقـاء الشـيوخ        املستوى الذي
وحت ـيل  ، قـإن هـاجس لقـاء الشـيوخ    ، وأصناقهم وأعدادهم وحدود استفادته منهم

يظل القاسـم املشـرتك بـني جـل ن ـوص      ، وا,ديث عنه بشكل من األشكال، العلم
 .الرحالت ا,جازية اليت عرقها هذا الرتاث األدبي يف املغرب

ققـد  ، ل أبو سامل العياشي على املشاركه يف ا,ياي الثقاقية والعلميـة لع ـره  عم
وتـرجم  ، مع معاصـريه  أجاز واستجار عدد من معاصريه كما عمل على تداول العلم

ومـن الشخ ـيات الـيت التقـى بهـا الشـيخ       ، لبعحل املشايخ واألعالم الـذين لقـيهم  
الـذي كـان حيمـل إليـه      70م(1676ه/1087ت) العياشي الشيخ عبد القادر الغ ني

وممـن لقيـه العياشـي أيضـا  بغـزي الشـيخ عمـر         كتابا من الشيخ إمساعيل النابلسـي. 
وهو صهر الشيخ الغ ني. وذكر أن سلف الشيخ الشرقّي ، قاضي ا,نفية، 71الشرقي

وأنهم ازدادوا وجاهـة مب ـاهرتهم آلل الغ ـني. وقـد أعطانـا      ، كانوا من أهل العلم
حـني قـال إن الشـيخ    ، ياي بعـحل العلمـاء وتعلقهـم باملناصـب    العياشي صوري عن ح
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حتول إىل مذهب أبي حنيفة حتى يتوىل ، الشرقي كان شاقيا . وعند وقاي القاضي ا,نفي
 .72الطة ويتقرب من أرباب السلطة. وقد انتقد العياشي هذا السلوك

شـعري  بضياقة الفقيه ال احل السيد ممد بـن أبـي الوقـاء األ    بالرملة وقد نزل
وهـذا السـيد   ، قأكرمنا رياية اإلكرام 73واليه كتب الشيخ عبد القادر الغ ني ، ا,سيين

 ومنزلـه بالرملـة  ، وقـد تـوىل قضـاء القـدس    ، من أمثل ققهاء الشاقعية يف تلا الـبالد 
قكان ميـتهن نفسـه يف ذلـا مـع مـن حضـر يف       ، وصادقنا وقت إجتناء القطن عندهم

ثـم  ، 74وجنا مدي إقامتنا إىل شراء شـيء مـن النفقـة   ومل حي، وال يأنف من ذلا، املنزل
واوائل كل ، ومسع منه ا,ديث املسلسل باألولية، 75التقى بالشيخ خري الدين الرملي

وعن الشيخ سامل وريريهما ممـن  ، الكتب الستة..واخذ منه إجازي عن شيخه اانبالقي
علم على العمـل  وكان له عقارات واسعة لكنه قضل اإلشتغال بال 76كان يف ع رهما

كلـها أقعمـت   ، واورد أنه ريرس يف الرملة ما يزيد عن مائة الـف شـجري  ، يف التجاري
يورد العياشي "أخربني ألنـه  ، وبنى يف الرمله ما يزيد على الف عتبه، وأكل من مثرها

قلمـا اشـتغل بـالغرس تابعـه النـاس      ، أدرك الرملة وليس بها من الفاكهـة إال القليـل  
وأخربني أنه ال يـدخر شـيئا إمنـا يـدخل     ، ر بالد السواحل قاكهةق ارت اآلن من أكث

واخربني الثقـة أن مدخولـه يف كـل    ، قما قضل عن حاجته أنفقه، بيده من املستغالت
وإليـه انتهـت الفتـوى بـبالد     ، وما ولي واليـة وال من ـب  ، يوم يزيد على مائة قرش

الشام قيجيب عنها بـال  جلست عنده عامة يومي والفتاوى ترد عليه من أقطار ، الشام
وله ملكة وقوي عارضه يف مـذهب أبـي حنيفـة.. وممـا أخربنـي أن عنـد علمـاء        ، أحر

، ا,نفية إذ مل يوجد حكم الفرع من وصا عليه عندهم ألن أصـول اإلمـامني متقاربـة   
وأخربني أيضا أن مما جرى به العمل يف مملكة بين عثمان كلها ويكتب يف عهد العمال 

وقـال إن  ، ى بعد مخسة عشر سنة إال يف وقف أو حق يتيم أو ريائـب أن ال تسمع دعو
قـال واليـة   ، ا,اكم إذا حكم بغري ذلا قسخ حكمه ألنه معزول يف ريري ما عهد إليـه 
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أخو عبد اهلل بـن عبـاس    ومن املزارات املشهوري يف الرملة قرب الفضل بن عباس 77له
 قرب السـيد ممـد األشـعري   و، 78م(639هـ/18ت، )صلى اهلل عليه وسلم، عّم النيب

 .79كان من أهل الري ومن أقاضل أهل النسبة إىل اهلل كتب له كتابا

وقد لقي العياشي جمموعه من العلماء واملشايخ يف مدينة الليل الراوية املسـن  
قسمعت عنه  قال عنه:" 80املسند يوسف القامسي اانيدي من ذرية أبي القاسم اانيد 

، والشيخ ابراهيم ابن شهاب الـدين املروانـي  ، زني بأسانيدهمن أول ال حيحني وأجا
ومشـاركة يف العلـوم   ، له ديانـة ومـروءي وأخـالق محيـدي    ، وهو من قضالء ذلا البلد

كتـب اليـه الشـيخ عبـدالقادر     ، وهو ممن صحب شيخنا القشاشي وانتفع به، الشرعية
اجـازي مشـتملة علـى    وكتبت لـه   وقد اجازني، ققام معنا أمت قيام، الغ يين بوصية بنا

 .81والذكر بعد ال الي"، وهو ممن يتوىل االمامة يف مسجد الليل، نظم ونثر

التقى بالفقيه عمر بن عبد القادر الغ يين بـالقرب مـن ربـاا الشـيخ      ويف ريزي
عبد القادر الغ يين قال عنه " ققيه البلد وابن ققائها وكـبري وابـن كربائهـا املشـارك يف     

. وذاكرته يف مسـائل كـبريي مـن    .تخلق بأخالق ذوي النهى وا,لمامل، قنون من العلم
وقد قرأت عليه ، وله يف البحث قوي إن اف وحسن حتل بالعلم وات اف، قنون العلم

واستنجزته وكتب لي خطه بذلا..ثم ذكر مشـاخيه واقلعـه   ، بعحل صحيح البخاري
ل نشأي اإلنسـان ومـا   ذكر قيه أو، على كتاب له امسه الدر والعقيان يف قبائع اإلنسان

ونقل ، يعر  له من األحوال وكيفية تنقالته يف سائر أقوار من قور النطفة قما بعده
قيه كثريا من أقوال ا,كماء واألقباء واألقباء ما يشاكل ذلا من اآليات واألحاديث 

وعمل على رميس ق يده االمام البوسريي وحول أكثر معانيها الغزلية  82وريري ذلا
ثم خرجوا مـن ريـزي خـائفني     د وعظية مع حسن التناسب واالرتباا الوايفإىل مقاص

ومعهم كتاب خمتوم من عبد الرمحن الغ ني اىل صاحب العريش األريا امحد يوصيهما 
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ثـم انتقـل منـه مودعـا إىل      83علينا ويؤكد عليهما يف شأننا وأقام خبان يونس ثالثة أيام
 .84ة العربم ر"وسرنا ليلنا أمجع وحنن خائفون من سالب

أقـام  ، ومن العلماء الـذين لقـيهم يف القـدس شـهاب الـدين ا,نفـي امل ـري       
بالغوا اهل بالثناء عليـه وذكـروا لـه مـال يف     ، ودرس ا,ديث، بالقدس حنو الشهرين

العلوم الشرعية... وكان نازال بالقرب من رواق الشيخ من ور قدخل الشيخ العياشي 
وكـان بعـحل ا,نفيـة    ، ي أنـه خـاوي التح ـيل   عليه وحتدث معه لكنه تـبني للعياشـ  

واختلف معه يف تفسري معنى يوم الرتوية ققـال الشـيخ:   ، يقرؤون عليه يف ققه ا,نفية
ألن االصـل يف معنـى يـوم    ، أنه مشتق من الرؤية. ققـال العياشـي أن هـذا ال ي ـح    

بهـا إذ ذاك  ألن عرقة مل يكـن  ، الرتوية من املاء ألنهم كانوا يرتوون قيه من املاء لعرقة
، وإما من الرؤية قبعيد من اصـطال  أهـل الت ـريف   ، على حسب ما ذكر ريري واحد

ذكر قسخ ا,ج  ... وناقشه يف مسألة أخرى85قأبى من قبول ذلا وأصر على ما عنده"
إىل العمري. قأنكر أن يكون ورد يف ا,ديث أصال ققلـت لـه:" مثلـا يف جاللـة قـدره      

، وهو يف ال حيحني تكرر جدا بأسـانيد خمتلفـة  ، هذا وريزاري علمه ال خيفى عليه مثل
قعلمت أنه ممن قبـع علـى قلبـه وتـبني لـي جهلـه       ، قأحل على إنكاره وأعرضت عنه

وأن ما انتشر له من ال يت إمنا هو بغلبة ااهل على أهل تلا الديار وقلـة  ، وريباوته
ويطرز جملسـه  ، قكان يدرس يف صحن ال خري بني العشاءين األربعني، اة لني قيها

وأعانه كون ذلـا الكتـاب كثـرت شـروحه واتسـعت نقـول       ، حبكايات ونقول ققهية
، قمن كانت له أدنى ممارسة بالفقه ال يعسـر تدريسـه  ، وريالب أحاديثه أحكام، أربابها

ومل أرد قضـيحته كمـا هـو شـأني يف     ، ومع ما عاينت من جهله وريباوته أعرضت عنه
مثل ذلا" ثم انتقل الشيخ العياشي إىل دار الشيخ  عدم الرريبة يف الفضول والدخول يف

وله مكانه يف قلـوب  ، أبو حف  عمر بن عبد ال مد بن الشيخ القطب ممد العلمي
واسـتند  ، الاصة والعامة.. ومت املناقشة يف داللة ا,ديث على قسخ ا,ـج إىل العمـري  
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ن يف ال وصية إىل إىل أن وجد جبواز العمري يف أشهر ا,ج مستندي إىل كتاب املواهب
إال أنـه ارأتـه   ، قلم يقم من ذلا اجمللس إال مـدحورا ، حديث رواه النسائي يف ذلا

املشهد إال يوما أو يومني وخرج راجعا اىل  أظهر عدم املباالي ومل يقم يف البلد بعد ذلا
، تفشي ااهل بـني العامـة ومقـدري بعـحل املـدعني العلـم       . تظهر هذه الرواية86م ر

، علوم القرآن وا,ديث:كما وتبني أن العلوم البارزي آنذاك هي، على عقوهلمالسيطري 
وهـو حفيـد الشـيخ    ، والتقى الشيخ العياشي مبدينة الليل الشيخ عمر العلمي والفقه

وجده أبي بكـر بـن   ، .87م1797هـ/1109تويف سنة ، وهو عامل وققيه، ممد العلمي
مـا   :وكان يثين عليه كثريا ويقـول ، ازهتلقى عنه الذكر وألبسه وأج، يوسف السكتاني

قأخـذت   ،رأيت أعبد منه مع علمه وورعه،ثم يقول قعزم علينا الشـيخ عمـر إىل داره  
ثم أقعدني قائال: اجلـس  ، ولقنين وشد املئزر يف وسطي وأقعدني وأقامين، عليه العهد

ووهـب لـي الفوقـة الـيت شـد بهـا       ، واجلس مربيـا هلـم  ، وقم خادما للفقراء، مريدا
وأجازني وكتب لي إجازي متضمنة لطوا مجاعـة مـن أصـحابه وأصـحاب     ، وسطي

 .(437-430) ن  االجازي) م1074وكانت يف اخر صف  جده يشهدون بذلا..

"وقد عقدت معهما أخوي ، ممود الساملي والشيخ قاسم إمام :والتقى بالشيخان
ووهب لـي الشـيخ   ، فةيف اهلل وتكفال لي بالدعاء مدي حياتهما يف تلا املقامات الشري

ووهب لي مجلة مـن  ، وقيه جيد الق ائد ال وقية، ممود الساملي ديوان ممد العلمي
وشيخنا عمر هو القائم مقام جده يف تربية املريدين وخليفته يف إقامة وظائف ، رسائله

وكتب العياشي رسالة عبد  88الدين وترتيب جمالس الذكر بني العشاءين بباب ال خري
العلمي يف مد  جده اإلمام ابـي عبـداهلل ممـد العلمـي ومساهـا معـامل        ال مد عمر

، ( وكان خروجه من القدس456-441ص) الت ديق ملعرقة دخول الفقري يف الطريق
إني وجدت رققة مأمونه وهي تيسـري لنا..قودعنـا    :وقال، لدعوي من القاضي النقاتي

كتب كتابـا اىل نائبـه يف الليـل    و، القاضي ودقع كراء الدواب اليت ركبناها اىل الليل
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وهـو جـوابي   ، يوصيه بنا..ومررنا بااوابي اليت يأتي منهـا املـاء إىل املسـجد األق ـى    
وهي ثالثة متوالية جيتمع قيهـا املـاء مـن عـني     ، عظيمة يف رياية السعة مل أر أوسع منها

ومل ، هناك حتى امتألت ذهب يف قنوات مكمات حتت األر  إىل أن يدخل املسـجد 
    .89قغارت العيون، جند قيها يف هذه السنة إال قليال من املاء لقلة األمطار
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، حظيت مزارات وأضرحة بعحل ال حابة وال ا,ني باهتمام الرحالة العياشي
اإلمـام   ومن املزارات اليت تربك بهـا يف مدينـة ريـزي قـرب     .إلريناء ااانب ال ويف لديه

لكـن النـووي ذكـر يف التهـذيب أّن الشـاقعي      ، الشاقعي يف جامع كبري حتـت األر  
، وهـو ابـن سـنتني   ، ثّم محل إىل مّكـة ، وقيل بعسقالن، رضي اهلل عنه كان مولده بغّزي

وزار العياشي قرب هاشم بن عبد  .90وتويف مب ر سنة أربع ومئتني وهو ابن أربع سنني
، ريزي هاشم :وإليه تنسب ريزي ن قيقال-اهلل عليه وسلمصلى -املطلب جد رسول اهلل

وقد ذكر أهـل السـري أنـه مـات      :وهو يدححل أن يكون هاشم دقن بهذا املكان بفوله
إال أنه يبعد تعيني قرب عربي مات يف زمن اااهلية بأر  ريربة يف أر  العجم ، بغزي

جوادا سـخيا عظيمـا   ، والشا أن هامشا رئيسا يف قومه، ويستمر تعيينه إىل زمننا هذا
قلـو كـان يف   ، والعرب كانت تعتين بتعظيم مقابر عظمائها، ال جتهل مكانته، يف قريش

ما بعد كل البعد أن يتعني يف اااهلية ثم يبقى كذلا يف اإلسالم ملكانتـه  ، بالد العرب
وإال قكم من قرب لعظيم من عظمـاء العـرب    -صلى اهلل عليه وسلم -من رسول اهلل
يف اااهلية ينحر عنده ويستجار به كما هـو مـذكور يف مـهثرهم قـد مـا      كان مشهورا 

ومكانتـه يف  ، ومن املزارات أيضا قرب اإلمـام األوزاعـي  91اإلسالم بنوره آثار ذلا كله
 .92وله مذهب متبع، وهو إمام أهل الشام يف زمانه، العلم وال ال  مشهوري

وإىل جانبه من ، 93م املتبولي وقد زار يف قريقه إىل الرملة مسجد قيه قرب إبراهي
ذكر النـووي   94جهة القبلة مسجد صغري حتته مغاري يقال إن قيها قرب سلمان الفارسي

يف تهذيب األمساء واللغات. "ونظموا اتفاق العلماء على أّن سلمان الفارسـي عـاش   
، م676هـ/36وتويف باملدائن سنة ، وقيل ثالث مئة ومخسني سنة، مائتني ومخسني سنة

 . وذكر اهلروي أّن قربه باملدائن95م"675هـ/35يل سنة وق
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ومشهد يقال إنه لعبد ، ومن مزارات مدينة الللد قرب يقال إنه للمقداد بن أسود
أشار إليه جمري الدين ا,نبلي وقال عنه: "وبظاهر ُلّد من جهة الشـرق   الرمحن بن عوف

، ال ـحابي رضـي اهلل عنـه    مشهد: يقال إّن به قرب أبي عبد اهلل عبد الّرمحن بن عوف
وال ـحيح أنـه   ، .96وإّنما تويف باملدينة وقرب يف البقيع"، م652هـ/32وكانت وقاته يف 

  .97مات باملدينة املشرقة "

بوصوله إىل قرب إبراهيم الليل وابنيه اسحق ، وبلغت الرحلة إىل الليل ذروتها
مغـاري   ويف وسطه، 98والقبور كلها يف مغاري حتت أر  املسجد، ويعقوب وزوجاتهم

ويف أرضه شبابيا على شـكل القبـور   ، مفتوحة علقت قيها م ابيح توقد ليال ونهارا
باستثناء قرب يوسف عليه السالم قإنه يف آخر املسجد يف ركنـه  ؛مغطاي بستور من ديباج

واقتحمنا دخول املسـجد  ، الغربي يف مل يغلق عليه وال يفتح إال يف أوقات خم وصة
من أئمتنا املالكية قد شـددوا   وان كثري، جوز ذلا من العلماء ورخ  قيهاقتداء مبن 

وال نعلـم  ، ال حيل دخوله ألن قبور األنبياء مقطوع بأنها هنـاك  :يف ذلا التكرب وقالوا
وال حيل االـوس واملـرور   ، قكل مل نطأ قيه ميكن أن يكون هو موضع القرب، أعيانها

، العمل منذ اقتتحت البالد على خالف ذلـا ولكن ، قكيف بقرب نيب، على قرب مسلم
والعلمـاء  ، ققد صار ذلا اةل مسجدا تقام قيه اامعة وااماعات على مر اإلع ار

وحكم املسـجد ال مينـع   ، األخيار يفدون عليه ويسمونه يف تهليفهم وأمسعتهم مسجدا
 .99وقد استدل اواز الدخول قيه ا,نبلي مؤرخ القدس" ، أحد من الدخول قيه

حرص العياشي أثناء رحلته إىل بيت املقـدس علـى زيـاري األضـرحة والتـربك      
وأورد كـثريا مـن أخبـار املت ـوقة     ، باملقامات والوقوف على بعحل الزوايا واملقامات

أكد على مكـانتهم الروحيـة واالجتماعيـة ولـيس ريريبـا عليـه ذلـا لكونـه         والزهاد 
 .مت وف وققيه
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، يف بعـحل األحيـان   قلسطني يف القرن السابع عشـر أظهرت رحلة العياشي إىل 
، وحالة العمران يف املدن والقـرى الـيت زارهـا   ، بعحل ااوانب السياسية واالجتماعية

وحالة األمن على الطـرق خ وص ـا وأّن بعـحل القـرى كانـت تعـاني وجـوَد قطـاع         
ي كما أعطى العياشي صـور ، الذين حالوا يف بعحل األحيان من وصوله إليهاو، الطرق

وقد ريلـب عليهـا   ، العلمية ملدن قلسطني وقراها عند زيارته لبعحل املساجد عن ا,ياي
ققد كان ناقدا يف بعـحل   جديديالطابع ال ويف؛ إذ مل يلفت اهتمامه علوما أو معارف 

 إزدهـار الت ـوف   ب إىلويرجـع السـب  ، ناكاألحيان للحالة اليت وصل إليها التعليم ه
، الفـرائحل ، التفسـري ، الفقـه ، الشرعية: علم ا,ـديث واستمرار تدريس العلوم  آنذاك

القراءات. والعلوم اللسانية: النحو وال رف واللغـة واألدب. يف املـدارس الشـاقعية    
إذ مل تكن املواد اليت تدرَّس يف دور التعليم بالقدس وقرى ، واملالكية وا,نفية وا,نبلية

 .قلسطني األخرى ررج عن هذه العلوم

ومل ، لعياشـي مل يكـن مهتمـا  بالناحيـة الثقاقيـة ملدينـة القـدس       وهكذا نرى أن ا
ي ف مدارسها رريم أن الرحالة املغاربة ريايتهم مـن االرحتـال االسـتزادي مـن العلـم      

لكـن إهتمـام العياشـي      ومسـاع الـدروس العلميـة   ، وااللتقاء بأكرب قدر من العلماء
، اجد والزوايــا والــرب كــان من ــّبا علــى ااوانــب الدينيــة كاملســ، األوىل بالدرجــة

، ال سـّيما النقشـبندية والرقاعيـة   ، وااوانب الروحية كاالنتمـاء إىل الطـرق ال ـوقية   
وزياري القبور واألضـرحة والتـربك   ، وا, ول من أصحابها على إجازات وشهادات

وقد نفهم أن . بها. وكان يقدم بني يدي شيوخه اادد بعحل األشعار للشكر والتقدير
أن يسجل يف رحلته عن القدس وريريهـا مـا كـان يشـغل بـال متعلمـي       العياشي أراد 
 .وهي شؤون الدين والت وف وأمساء املشتغلني بهما يف املشرق، املغرب عندئذ
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قلـم يـذكر تعـدادا    ، للمدينـة  ذا بال جتاه ااوانب االقت ادية العياشي ومل يكن
ما عانوه مـن ققـر   و هاأو كيف انعكست أوضاع الدولة العثمانية على سكان، لسكانها

 .وتردي يف أحواهلم االقت ادية
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أحد األقراد الذين ينتمون إىل هـذه  من الظلم الذي حّل يف ا,جاز يف ذلا الوقت، وكان سامل 

العشريي رحل عن وادي ال رار إىل قضاء ريزي، وأقام هناك. انظر: عارف العارف، بئـر السـبع   
، وسيشار إليـه قيمـا بعـد: عـارف     146-145م، ص1999وقبائلها، مكتبة مدبولي، القاهري، 

 العارف، بئر السبع

 404صالعياشي، الرحلة العياشية،  .45
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 406صامل در السابق،  .46

 407ص2جالعياشي، الرحلة العياشية،  .47

 426-425ص، 2امل در السابق، ج .48

 امل در السابق .49

 260-250الشام يف مؤلفات عبدالغين النابلسي، صللمزيد انظر: صفيه ممد السالمني، بالد  .50

 16عادل مناع، قلسطني، ص .51

 17-16عادل مناع، قلسطني، ص .52

 بـّر بهـا الدولـة العثمانّيـة يف التمهيـد      ذكرت الباحثة بعحل أسـباب األزمـة االقت ـادّية الـيت     .53
 ألوضاع الدولة العثمانّية: السياسّية واالقت ادّية.

قلسطني يف عهد العثمانيني من مطلـع القـرن العاشـر اهلجـري / السـادس      عبد الكريم راقق، " .54
املوسـوعة  عشر امليالدي، إىل مطلـع القـرن الثالـث عشـر اهلجـرّي/ التاسـع عشـر املـيالدي"،         

، وسيشار إليه يف ما بعـد:  700ص 2م، مج1990، 1، بريوت، ا)القسم الاص( ينيةالفلسط
 عبد الكريم راقق، قلسطني يف عهد العثمانّيني.

 .272، ص2إبراهيم بن عبد الّرمحن الياري، حتفة األدباء وسلوي الغرباء، ج .55

56. Evliya Tschelebi's, "Travels in Palestine", Quarterly of the Department of 

Antiquities in Palestine, Vol. VIII, 1938,pp. 145 

57.  Evliya Tschelebi's, Travels in Palestine, pp.146 

58. Henry Maundell, A Journey from Aleppo to Jerusalem 1967,on Early 

Palestine, Edited By Thomas Wright, AMS Press,New York,p 348  صـفية ،
256، ص السالمني، بالد الشام  

59. P349 Henry Maundell, A Journey from Aleppo to Jerusalem,    أشـار البكـري
ال ديقي إىل خطر قطاع الطرق وهو يف قريقه إىل القدس. ومّما ورد يف ذلا قوله: "قبينما حنـن  
نسري ضح ى يف تلا البقاع، وإذا مبردف ومعه آخر من القطـاع، قعـرف الركـب أّنهـم قليعـة،      
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عوا املكاحل البديعة، حتى مألوا تلا ال حراء من ضربهم وأعلموا الكـامنني  قاجتمعوا واقل
صــفية  ، ورقــة أ.8بشــدي بأســهم وحــربهم". انظــر: البكــري ال ــديقي، المــري ا,ســّية، ص

 259السالمني، بالد الشام يف مؤلفات عبد الغين النابلسي، ص

 16-15عادل مناع، قلسطني، ص .60

 408ص، 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .61

 409، ص2امل در السابق، ج .62

 459-458، ص 2امل در السابق، ج .63

 409، ص2العياشي، الرحلة العياشية، ج .64

 413، ص2امل در السابق، ج .65

م، ويف صـحنه مغـاري حتـت    714هـ/96بناه سليمان بن عبد امللا عندما ولي الالقة يف سنة  .66
امللا الظـاهر بيـربس ياقـا سـنة     األر  دقن قيها سيدنا صاحل النيب، عليه السالم، ثّم مّلا قتح 

م عمر القبة اليت على اةـراب والبـاب املقابـل هلـا. ومئذنتـه أنشـئت يف أيـام        1267هـ/666
السلطان ممد بن قالوون على أنقا  منـاري قدميـة بناهـا الظـاهر بيـربس. انظـر: املوسـوعة        

 449-447، ص2، ق4؛ الدباغ، معجم بالدنا قلسطني، ج476، ص2الفلسطينية، مج

 419، ص 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .67

 420-419، ص 2امل در السابق، ج .68

م(، موانح األنـس يف رحلـيت لـوادي القـدس،     1764هـ/1178اللقيمي، م طفى أسعد )ت .69
)حتقيق مروان القدومي، عمار توقيق بدوي، عبد الرمحن املغربي(، مركز الدراسات اإلسالمية 

 م.2004واملخطوقات، باقة الغربية، 

عبد القادر بن أمحد بن حييى بن ممد ابـن امساعيـل بـن شـعبان املعـروف بـابن الغ ـني         هو .70
الغزّي الشاقعي، العامل العامل والولي ال احل، تعّلم يف م ر واخذ الطريقة الرقاعّية عن ممد 

 437، ص2املقدسي. اةيب، خالصة االثر، ج
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الغزّي الشاقعي، العامل العامل والولي ال احل، تعّلم يف م ر واخذ الطريقة الرقاعّية عن ممد 

، 2، زاره اليـارّي املـدنّي يف رحلتـه إىل القـدس. اليـاري املـدني، حتفـة األدبـاء، ج        املقدسي
  437، ص2؛ اةيب، خالصة االثر، ج203ص

 415، ص 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .74
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 Haim Gerber, "Palestine and other Territorial Concepts in theوقتاويـه. انظـر:  

17th Century".Journal of Middle East studies, Vol 30.Nov 1998,pp. 563-

572 
 415، ص2العياشي، الرحلة العياشية، ج .76

 416، ص2امل در السابق، ج .77
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 419-418، ص2العياشي، الرحلة العياشية، ج .79

 .73عبد الغين النابلسّي، ا,ضري األنسّية، ص .80

 459-458، ص 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .81

 463-462، ص2امل در السابق، ج .82



 371        د. حنان ملكاوي         مدينة القدس وما جاورها من املدن والقرى الفلسطينية 

 466-465، ص2العياشي، الرحلة العياشية، ج .83
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 431ص، 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .88
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لسخاوي، الضوء الالمع ألهـل  وتسعني سنة. انظر ترمجته: مشس الدين ممد بن عبد الرمحن ا
، وسيشار إليه قيمـا  86-85، ص1القرن التاسع، منشورات دار مكتبة ا,ياي، بريوت، د.ت ج

 .424، ص2بعد: السخاوي، الضوء الالمع؛ النابلسّي، ا,قيقة واجملاز، ج

 414-415ص، 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .94

 .227، ص1النووي، تهذيب األمساء واللغات، ج .95

م، وقد نقل أنه تويف باملدينة. جمـري  652هـ/32ممد عبد الرمحن بن عوف ال حابي، تويف أبو  .96
 132، ص1الدين العليمي، األنس االيل، ج
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 420-419ص  .97

، قـال  123، ص1، العليمي، األنس االيل، ج260عبد الغين النابلسّي، ا,ضري األنسّية، ص .98
مدّوري خارج املدينة، وعلى ال ـخري قّبـة    عنها ابن الفقيه: "ومدينة اللجون قيها صخري عظيمة
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 154، ص4؛ القلقشندى، صبح األعشى، ج23انظر:، اهلروي، اإلشارات، ص

 458-457ص .99
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 ( صفوي من انتشر من أخبار صـلحاء القـرن   1740/ـه1153ت اإلقراني، عبداهلل بن ممد ،)م
 م.2004، 1الرتاث الثقايف، املغرب، ا ا,ادي عشر، حتقيق: عبد اجمليد خيالي، مركز

  م(، 1748هــ/ 1162م طفى بن كمال الدين بن علي بن كمال الـدين )ت ، ال ديقيالبكري
سـالمي يف إبريـديس، نسـخة م ـوري     الّرحلة القدسية، نسـخة دار الـرتاث اإل  المري ا,سّية يف 

 مركز الوثائق واملخطوقات، ااامعة األردنية، عمان. 

 ( تراجم اهل القـدس يف القـرن الثـاني عشـر     1811هـ/1226ا,سيين، حسن عبد اللطيف ،)م
 م.2010اهلجري، )حتقيق سالمة نعيمات(، منشورات ااامعه األردنية، عمان، 

  م1997ج(، دار الثقاقة، بريوت، 3ليبية )رنسمان، ستيفن، تاريخ ا,روب ال 
      السخاوي، مشس الدين ممد بن عبد الرمحن، الضوء الالمع ألهـل القـرن التاسـع، منشـورات

 دار مكتبة ا,ياي، بريوت، د.ت

 ( األنس االيل بتاريخ القـدس والليـل، ا  1520هـ/927العليمي، جمري الدين ا,نبلي ،)1م ،
 م1999ة، مكتبة دنديس، عمان، حتقيق ممود عودي الكعابن ج 2

  :الكتاني عبد ا,ي، قهرس الفهارس واإلثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، حتقيق
 م، 1982، 2احسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، ا

  م(، مـوانح األنـس يف رحلـيت لـوادي القـدس،      1764هــ/ 1178اللقيمي، م طفى أسـعد )ت
يق بدوي، عبد الرمحن املغربي(، مركز الدراسـات اإلسـالمية   )حتقيق مروان القدومي، عمار توق

 م.2004واملخطوقات، باقة الغربية، 

 :م( خالصة األثر يف أعيـان القـرن ا,ـادي    1699هـ/ 1111اةيب، ممد أمني بن قضل اهلل )ت
 ج، مكتبة خياا، بريوت، دون تاريخ.4عشر
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 3ج، ق3سلوك ملعرقة دول امللوك م(، ال1442هـ/845املقريزي، تقي الدين امحد بن علي )ت ،
 م.1970)حتقيق سعيد عبد الفتا  عاشور(، مطبعة دار الكتب، وزاري الثقاقة، القاهري، 

      :م(، ا,ضـري األنسـية يف الرحلـة    1730هــ /  1143النابلسي، عبـد الغـين بـن إمساعيـل )ت
 م.1990)دراسة وحتقيق: أكرم العليب(، دار امل ادر، بريوت،  1القدسية، ا

 ـــــ، ا,قيقة واجملاز؛ يف رحلة بالد الشام وم ر وا,جاز، حتقيق: ريا  عبد ا,ميد مراد، دار ـ
 املعرقة، دمشق، دون تاريخ.

  ،م( تهـذيب األمسـاء واللغـات، اداري    1277هـ/676أبو زكريا ميي الدين بن شرف )النووي
 . الطباعة املنريية، م ر، د.ت

  ،م(، اإلشارات إىل معرقة الزيارات، جـانني  1214هـ/611ا,سن علي بن أبي بكر )تاهلروي
 م.1953سورديل، دمشق، 

    م(، معجـم  1228/ـهـ 625ياقوت ا,موي، شهاب الدين أبي عبداهلل يـاقوت بـن عبـداهلل )ت
 .م1993مج، دار صادر، بريوت، 5البلدان، 
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o ارها"، حبـث منشـور   البخيت، ممد عدنان، " بيت ,م، وبيت جاال، وبيت ساحور الن ارى وجو
ضمن كتاب دراسات مهداي إىل صال  الدين املنجد، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمّي، لنـدن،  

م(، بالدنــا قلســطني 1989هـــ/1410، الــدباغ، م ــطفى مــراد )ت 258-231م، ص2002
   م.2002ج(، دار اهلدى، كفر قريع، 10)
o " قرن العاشر اهلجري / السـادس عشـر   قلسطني يف عهد العثمانيني من مطلع الراقق، عبدالكريم

املوسـوعة الفلسـطينية   امليالدي، إىل مطلع القرن الثالث عشر اهلجرّي/ التاسـع عشـر املـيالدي"،    
، وسيشار إليه يف ما بعد: عبـد الكـريم   700ص 2م، مج1990، 1)القسم الاص(، بريوت، ا

 راقق، قلسطني يف عهد العثمانّيني.
o    الشـام يف مؤلفـات ورحـالت الشـيخ عبـد الغـين بـن إمساعيـل         السالمني، صفية ممد، "بـالد

م(، رسالة ماجستري، بإشـراف، ممـد عـدنان البخيـت، ااامعـة      1730/ـه1143النابلسي )ت
 م2012األردنية، عمان، 

o سهيل، املعجم املوسوعي للم طلحات العثمانية التارخيية، مكتبة امللا قهـد، الريـا ،   ، صابان
2000 

o ـ.ه1317موس تركي، درت سعادت، اسطنبول، مشس الدين سامي، قا  

o     ،عادل مناع، تاريخ قلسطني يف أواخر العهد العثماني، مؤسسة الدراسـات الفلسـطينية، بـريوت
 م.1999

o  ،وسيشار 146-145م، ص1999عارف العارف، بئر السبع وقبائلها، مكتبة مدبولي، القاهري ،
 .إليه قيما بعد: عارف العارف، بئر السبع

o م1993ج، القاهري 2ري، قبقات األنبياء واألولياء ال ا,ني يف األر  املقدسة، عراف، شك. 

o ( حترير عبد اهلادي هاشم، دمشق، ا4املوسوعة الفلسطينية ،)م1984، 1مج. 
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