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 القدس الشريف
  الرحالة العرب واألجانة يف كتاتات

 عشر امليالدي يف القرن الثاني عشر اهلجري/ الثامن
                                                        د. أحمد حسين صبد الجبوري

 ن
                                                 / قسم التااري  التربيةكلية جامعة تكريت/ 

 ن

 
 واألج نػ  غيػر يسػير مػف الرة لػة ال ػر  عػدداً  الشػريؼ مدينة القدس استيوت
 وك نػػت واالقت ػػ دية الدينيػػة مك نتيػػ  بىميػػ  وذلػػؾ ل ػػدب بسػػ    الةػػدي  خػػ ؿ ال  ػػر

مػف  ومػنيـ، والم  ػو  والد موم سي والت جر والزائر الة ج فمنيـ مت  ينة الرة لة رغ  ت
 ك نػػت الرغ ػػة مػػف ومػػنيـ ورةيػػة األمػػ كف المقدسػػة تدف ػػو لزيػػ رب ال  طفػػة الدينيػػة ك نػػت
 وم ةظ تيـ ىوالء  تدويف مش ىداتيـ فق ـ ،وسةره الشرؽ غموض في استج ء تةدوه

 وقػػد تػػرؾ لنػػ  ىػػوالء الرة لػػة كمػػ  ىػػ ئ  مػػف مشػػ ىداتيـ ،عػػف  يػػت المقػػدس ومػػذكراتيـ
ي فػػ وت ت ػر ،مختمفػة ت ريخيػة  م موم تيػػ  ةق ػ  واسػتوفت عػف ىػذه المنطقػة وانط  عػ تيـ
 .مف الم  در في غيرى  ترد ال قد م موم ت ن درب الوقت نفسو

ذا م   غنيػة جػدا تسمسمي  الزمني خرجن   مة مة ةس  ىذه الرة ت تن ولن  وا 
 واالجتم عيػة واالقت ػ دية الت ريخيػة والسي سػية النػواةي تستوفي التي الةية   لم موم ت
فمػف  .ودونػوه شػيود عيػ ف لمػ  شػ ىدوه كػ نوا تف الرة لػة عممنػ  تذا م  والسيم  والسك نية

طػػواؿ فتػػػرات  الشػػريؼ لمدينػػة القػػػدس   لةيػػ ب  ػػػورب ن   ػػة تف نرسػػـ خ ليػػ  نسػػتطي 
 .الت ريخ المختمفة



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيدي
 عدد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 القدس الشريف
 في كتابات الرحالة العرب واألجانب

 
 

  د. أحمد حسين صبد الجبوري
 0202 ( حزيران3العدد )

  497 

 

 اليجري/ الثػ مف عشػر المػي دي الث ني عشر الشريؼ في القرف شيدت القدس
 .المختمفػػة م  لميػػ  فو ػػفوا ،لممدينػػة ةةيػػ لنػػ   ػػورب نقمػػوا ،ليػػ  الرة لػػة عػػدد مػػف زيػػ رب

 ،بسػػػػػػواقي  ،بزقتيػػػػػػ  ،شػػػػػوارعي  ،ة راتيػػػػػػ  ،ومدارسػػػػػػي  ومسػػػػػ جدى ، و وا  تيػػػػػػ ، بسػػػػػوارى ،
 التركي ة وتن وؿ    يـ ،وة مي تي  المةمية و ن ع تي  وطرز  ن ئي  ق عي  ،ةم م تي 

 ،ئفػػػةكػػػؿ ط  ذكػػػر    ػػػيـ عػػػددو  فػػػذكروا طوائػػػؼ السػػػك ف ينػػػةلسػػػك ف المد االجتم عيػػػة
 فػي األمػ كف فطػ فوا ،الفريػد طػراز الم مػ ر    يـ انت  ه وجم  ،يتقنوني  التي والةرؼ
 تلػػػػم رسػػػػـ    ػػػػيـ دعػػػػ  ممػػػػ  وجم ليػػػػ  دقتيػػػػ  ف يػػػػرتـ ، ن ئيػػػػ  ىندسػػػػة وتػػػػامموا المقدسػػػػة

 التػػػي المةميػػػة وال ن  ػػػر سػػػمكوى  التػػػي والمسػػػ لؾ وكػػػذلؾ و ػػػفوا الطػػػرؽ ،مخطط تيػػػ 
 .رى  ي  لمتغم  عمم مخ ط است  نوا

   لمت ػػػػة الغػػػ مر الػػػػديني الشػػػريؼ الشػػػ ور لمقػػػػدس المسػػػمـ عنػػػد الزائػػػػر ويمتػػػزج
 اإلشػػػك ؿ المختمفػػػة التشػػػكيمية  ػػػ لفنوف الزاخػػػرب الم م ريػػػة فػػػي ارثػػػ ر السػػػ ةرب الة ػػػرية

الة ػػ رات  فػػي مختمػػؼ ال شػػرية ال مػػ رب م جػػزب فػػي قمتيػػ  ت مػػ  والتػػي المتنوعػػة األلػػواف
مػف  عميػو  مػ  اشػتممت تفنف كؿ واةػد فػي ت ػداء تعج  ػوي التي ،الم ظمة (ق ة ال خرب)

مػػػف الدقػػػة  ميمػػػ   مغػػػت تف الت ػػػ  ير قولػػػو رة لػػػة بي ثػػػـ يخػػػتـ رائػػػ  فنػػػي وا  ػػػداع زخرفػػػة
 .في الواق  مف جم ؿ وا  داع التستطي  الت  ير عف ةقيقة م ىي عميو واإلتق ف

مػف تػ ريخ  ميمػ  جػزءاً  ودونػوه م ش ىده ىوالء الرة لػة تنن  ن ت ر خ  ة القوؿ
 والرسػوم ت الموةػ ت الم مومػ ت فػي قيمػة ومم  يزيػد تج ىمو تغف لو بو اليمكف المنطقة

ىػػػػذه  تلػػػػم تف تف نشػػػػير وعمينػػػػ  رة تيػػػػـ كتػػػػ   ػػػػمنوى  التػػػػي والمخططػػػػ ت والخػػػػرائط
 . قدر م ت ني التك مؿ في الم موم ت الت ني التكرار عمم كثرتي  الرة ت

 مػف م مومػػ ت   مػ يرد فػي الػرة ت  كػؿ يـتف نشػير تلػم عػدـ التسػم يجػ  عمينػ 
مػػف الم ػػ در  غيرىػػ  ومػػ  مػػ     ػػي  والمق رنػػة لمنقػػد والتمةػػيص  ػػؿ يجػػ  تخ ػػ عي 

المةػػ كـ  وسػػج ت ال ثم نيػػة ك لوثػػ ئؽ مكتو ػػة او وثػػ ئؽ ت ريخيػػة م ػػ در بك نػػت سػػواء
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وقػد دف ػت  مف من طؽ مختمفػة واف ىوالء الرة لة خ  ة مف الم  در وغيرى  الشرعية
 ويػػدينوف بي ػػ  ل مػػدانيـ لمقػػدـو تلػػم ىػػذه الػػ  د الكثيػػر مػػنيـ المتطرفػػة ل  طفػػة الدينيػػةا

 .وعرق ً    لوالء مذى  ً 
واألج ن  فػي التوافػد عمػم مدينػة القػدس الشػريؼ  ق ـ ال ديد مف الرة لة ال ر 

إلغػراض الدراسػة وزيػ رب الةػـر  الت ريخيػة والدينيػة م  لمي  وزي رب ـ21ىػ/ 21في القرف 
وإلغراض الةج   لنس ة لمن  رى ومف ىػوالء القػس  ،  لنس ة لممسمميف لقدسي الشريؼا

ىػػ 2221الػذي زار المدينػة فػي سػنة   (Ewan Lukyanoof)الروسي يػواف لوكيػ نوؼ
مػف مدينػة ي فػ  جػ ءت ع ػر  ق دمػة ك نػت ق فمػة الم المدينػة   ػة ة تذ دخؿ ،ـ2071/

الةػػػج وزيػػػ رب  غمػػػ يـ جػػػ ءوا ألداءا شػػػخص وخمسػػػم ئة و ػػػمت تلفػػػ  ،ال ةػػػر المتوسػػػط
مػػػػف  تمػػػػ  و ػػػػفو لمدينػػػػة القػػػػدس الشػػػػريؼ واألمػػػػ كف األخػػػػرى كنيسػػػػة ال ػػػػري  المقػػػػدس

واستمر في رةمتو  زي رب المػدف الفمسػطينية  ، روح الةجيج ال ىوتية فقد كت  ،فمسطيف
  ػػػػػد زي رتػػػػػػو لمدينػػػػػة القػػػػػػدس  تذ عػػػػػ د تلػػػػػػم روسػػػػػي  ،ـ 2071ىػػػػػػػ/ 2221ةتػػػػػم سػػػػػنة 

 .(2)الشريؼ
بكثػػػر مػػػف مػػػرب الرة لػػػة  وتػػػرددوا عمييػػػ  الرة لػػػة ال ػػػر  الػػػذيف زاروا القػػػدسمػػػف 

  وو   ،ولد في دمشؽ ودرس فيي  ،ال كري ال ديقي  ف كم ؿ الديف الش مي م طفم
تلػػم  رةػػ ت قػػ ـ  ػػث   ،كػػ ف رة لػػة اليسػػتقر لػػو قػػرار ،والرسػػ ئؿ مػػف المةلفػػ ت الكثيػػر

وقػػػد زار فييػػػ   ،(فػػػي الرةمػػػة القدسػػػية الخمػػػرب المةسػػػية)األولػػػم  ، الرةمػػػة(1)القػػػدس وىػػػي
ورةمتػػػو الث نيػػػػة  سػػػػنة (11ـ، وكػػػػ ف عمػػػره ) 2027ىػػػػ / 2211سػػػػنة  الشػػػريؼ القػػػدس

 وقػػ ئ  زي رتػػو فػػي ىػػذه الرةمػػة سػػجؿ (القدسػػية الخطػػرب الث نيػػة اإلنسػػية لمرو ػػة الدانيػػة)
 ةفك نػػت )الةمػػة الذى يػػ الث لثػػة ـ، تمػػ  رةمتػػو 2021/ ىػػػ2211الث نيػػة تلػػم القػػدس سػػنة 

 عػدب مػدف عر يػة ـ، والتي زار فيي 2021/ ىػ2211سنة  وت ريخي  (في الرةمة الةم ية

 بعػ د ال كػري ىػذه الرةمػة ، وفي(1)ـ2020/ىػ2212 الشريؼ سنة القدس  زي رب وختمي 
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 فػي القػػدس (خمػػوب ال ػوفية مكػ ف)التةت نيػة   ػػ لخموب مػ  يػدعم ال ػديقي تػرميـ وبعمػػ ر
 والتػػي ىػػي .(1)الخموتيػػة الطريقػػة مػػف تت ػػ ع كػػ ف بل ػػديقي تذ ،األذكػػ ر واألوراد إلق مػػة
 .(1)  لقدس الم روفة الطرؽ ال وفية تةدى

  ػد ىػذه المػرات  الشػريؼ عديدب تلم القػدس وزي رات  رة ت بل ديقي لقد ق ـ
 فييػػ  واسػػتقر وتػػزوج ىنػػ ؾ ،تلػػم القػػدس ذىػػ  ،ـ2022ىػػػ/ 2212سػػنة  ففػػي ،الث ثػػة
مػػػ   تلػػػم م ػػػر مػػػف القػػػدس سػػػ فر ،ـ 2012/ ىػػػػ 2211 وفػػػي سػػػنة ،مػػػف الػػػزمف لفتػػػرب
 ةتػم و قػي فييػ  ،ثػـ  ػرا  ةرا ثـ رج  تلم القدس ،بمير لواء القدس الشريؼ   ش  رج 

 تلػم القػدس ذىػ  ،ـ 2010/ ىػػ2212سنة  وفي بواخر ،ـ2011/ىػ2211 داية سنة 
 ثػػـ توجػػو تلػػم الةػػج وعػػ د تلػػم القػػدس ،ـ2011ىػػػ / 2211 دايػػة سػػنة  ةتػػم فييػػ  وقػػ ـ

ثػـ  ،فػي رم ػ ف دخػؿ القػدس ،ـ 2011ىػػ/  2211وفػي سػنة  ،( يوم 17و قي فيي  )
 2217سػنوات ةتػم سػنة  فييػ  ثمػ ني زار القدس و قي ،ـ 2012ىػ/  2211في سنة 

 .(1)ـ 2010/ ىػ
فػي  بشػير ورافقػو رةمتػو األولػم سػ  ة تثنػ ء فػي القػدس الشػريؼ ال ػديقي  قػم

 انػػو طمػػ  اإلذف مػػف المسػػةوليف فػػي المدينػػة يوي ػػيف ال كػػري ال ػػديق ،رةمتػػو ىػػذه خ لػػو
 ،(0)(())كم  ىػو المطمػو  مػف كػؿ داخػؿ وخػ رج ،عند     ال مود وك ف واقف  ،لدخولي 

 الةػػـر القدسػػي و ػػدب زيػػ رب ،خ لػػو م ػػ رؼ فػػي دار اةػػد ونػػزؿ دخميػػ  و  ػػد ة ػػولو عميػػو
 ،وخ رجي  ساألن ي ء واألولي ء في القد ف   عف مق م ت ،ومق م تو ومسجديو الشريؼ

 الذي يمثؿ اةتف ؿ ديني يقيمو المسػمموف (الن ي موسم ) وة ر ال ديقي موسـ
 اذ ت ػػػػيف ،، قػػػر  مدينػػػػة القػػػدس الشػػػريؼ(فػػػي مقػػػػ ـ الن ػػػي موسػػػم ) ،فػػػي القػػػدس

قيػػ ـ  الوثػػ ئؽ ال ثم نيػػة اف االؼ االشػػخ ص كػػ نوا ية ػػرونو ويشػػ ركوف فيػػو سػػنويً  مػػ 
 ويمكثوف م يـ ثم نيػة ،لزوار مف اجؿ ةم يتيـ اي  ً  مرافقة ا المةمية القوات ال سكرية

 والمػػدف وقػػد ت ػػدت شػػيرب موسػػـ الن ػػي موسػػم  ػػ د فمسػػطيف ،كػػؿ عػػ ـ فػػي المقػػ ـ ايػػ ـ
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، لػذ (1)ال  د ال ثم نيػة مف س ئر في موسمو المق ـ لزي رب يفدوف الزوار ف     المج ورب
 .الدينية زواره ألىميتو وةم ية  ت ميره  ت ال ثم نيةاىتمت السمط

الػم مقػ ـ الن ػي موسػم  خرج ال ديقي م  مجموعة مف عمم ء القدس الشػريؼ
()، ك مػػػؿ عػػػف ىػػػذا المقػػػ ـ تكػػػوف خ ليػػػ  لديػػػو انط ػػػ ع ،فق ػػػم ىنػػػ ؾ عػػػدب ايػػػ ـ 

فػي سػ ةة المقػ ـ  ئػر مػ ء م ػدب لجمػ  ميػ ه )اذ يقػوؿ ) ،الذي يق ـ فيو كؿ ع ـ والموسـ
 يةرؽ الط ػ ـ وينفػ  الجػر  والةكػة الف ال  روم ء تمؾ ا ،االمط ر يستقي مني  الزوار

اف كػػؿ  ،ويج ػػؿ منيػػ  تنػػورًا فيتػػ جج ويتوقػػد توقػػد و ػػذا اةج رىػػ  ،ار ػػو ك ريتيػػة االجػػراـ
ويقػ  ليػـ  ػذلؾ السػم ح  ،م  ح اليةاخذ  و بىؿ الموسـ م يق  في الموسـ مف دؽ ول  

تقمػػ  الخيػػ ـ وترمػػي  ف نيػػ  تثيػػر عج جػػة ،واالنجػػ د فػػي تمػػؾ االغػػوار ،اال اذا اوقػػ  فسػػ د
فتت  رخ  ،لم  تكرر ىذا االمر تينقوه ةتم  ةتم اف اىؿ الموسـ ،القدور وتريؽ الط  ـ

وجيػػب   لخيػػ ـ فػػي   ػػض السػػنيف  ،ويشػػفوف غػػيظيـ شػػتم  النػػ س   لػػدع ء عمػػم الف عػػؿ
 ،اريةػ  نةو س عتيف يقػ ؿ ليػ  عف المق ـ تق يةً  مف قرية   يدب عند ىذه الف مة المق ةة

كػذلؾ اخ رنػي   ػض التقػ ب االخيػ ر  ،ق  فػي السػنة التػي كنػ   ةمػد ال ت ػ لم فييػ ولـ ت
 تػػ تي طيػػور وال قػػ  الم  ركػػة النفيسػػة انػػو   ػػد م ػػي الػػزوار مػػف تمػػؾ السػػ ةة االنسػػية

ويرف ونيػ  مػف تمػؾ المةػ ؿ   يػ  القػ ذورات الػرخـ ياخػذوف يقػ ؿ ليػ   يض  من قير طػواؿ
، ثػػـ عػػ د الػػم (2)ؿ تمػػؾ االرض  ػػ لطوؿ وال ػػرض((غم مػػة ىط لػػة تغسػػ وي ق ػػو المة لػػة

ةتػػػم قػػػرر ال ػػػودب الػػػم دمشػػػؽ فػػػي شػػػير  ،القػػػدس واكمػػػؿ زي رتػػػو ودروسػػػو فػػػي المدينػػػة
 .(27)ـ2027ىػ / 2211سنة  ش   ف

( وىػػو قسػػيس zvar jiyerji)ـ قػػ ـ زفػػ ر جيرجػػ  2012ىػػػ/ 2211فػػي عػػ ـ 
قػ ـ  و ػؼ الكثيػر  ،شػيرتس ة ب وخ ؿ فترب مكوثو التي استغرقت  زي رب القدس ارمني

والةيػػ ب  التػػي ت يشػػي  المدينػػة الن ػػ رى والظػػروؼ المةميػػة ةيػػ ب الةجػػ ج مػػف تف  ػػيؿ
 .(22)في القدس االقت  دية
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واألقسػػ ـ  وكن ئسػػيـ وبديػػرتيـ فػػي و ػػؼ طوائػػؼ الن ػػ رى بسػػي  زفػػ ر كثيػػراً 
 مػػف الطوائػػؼ وغيرىػػ  واألرمػػف لمك ثوليػػؾ المخ  ػػة ل رثػػوذكس واألقسػػ ـ المخ  ػػة

ويشػػػير تلػػػم وجػػػود  ،زيػػػ رتيـ لمقػػػدس عنػػػد األج نػػػ    جميػػػ  الرة لػػػة وىػػػذا ةػػػ ؿ ،ألخػػػرىا
ال مػػػ ت  وتةويػػػؿ فػػػي القػػػدس لت ػػػديؿ ،ال ديػػػد مػػػف ال ػػػرافيف تمػػػ ـ  ػػػ   كنيسػػػة القي مػػػة

 خ  ػػة ،كثػػرب النشػػ ليف والم ػػوص بشػػ ر تلػػم كػػذلؾ ،بنواعيػػ   مختمػػؼ لمػػزوار األج نػػ 
))اةػػػذر مػػػف النشػػػ ليف فيػػػـ ىـ ب ذ يقػػػوؿ وبعيػػػ د فػػػي تجم ػػػ تيـ وسػػػط ازدةػػػ ـ الن ػػػ رى

 ،وفي ىػذا الكػ ـ ت ػدي عمػم اىػؿ القػدس. (21)(( ة ة عينؾ عف سرقة اليترددوف ةتم
 امػ  ىػذه الةشػود مػف الن ػ رى ،فيو يشػير الػم وجػود ال ػرافيف ممػ  ي ينػي وفػرب م ليػة

 ةا مػػف يسػػرقو ىػػـ ا نػػ ء جمدتػػو الػػذيف جػػ اذف .زوار جػػ ةا مػػف خػػ رج القػػدس لزي رتيػػ  فيػػـ
 .م و

كمػ  زار  ،القػدس في سور ي ف  وا فً   وا ة ،في القدس ج ؿ  ييوف زار زف ر
 ترافقػػػو وبريةػػػ  ،فييػػػ  الميػػػد وكنيسػػػة لةػػػـ  يػػػت وزار ومق رتيػػػ  (مػػػامف ال )مػػػ م   ركػػػة

 ىػػػ جموا ق فمتػػػو الػػػذيف والم ػػػوص الطػػػرؽ مػػػف قطػػػ ع وجم عتػػػو قػػػوب الةم يػػػة ال ثم نيػػػة
 عمػػػييـ تلقػػػ ء القػػػ ض تمكنػػػت مػػػف المةميػػػة وب ال ثم نيػػػةلكػػػف القػػػ ،عمييػػػ  النػػػ ر وبطمقػػػوا

و  ػػػد ىػػػذه الرةمػػػة الشػػػ قة خػػػ رج القػػػدس عػػػ د زفػػػ ر تلػػػم  ،وو ػػػ يـ فػػػي سػػػجف القم ػػػة
 مػػف ت ػػ  ، ليػػري  جسػػمو(21)فيػػو ، واسػػتةـ(21)وذىػػ  تلػػم ةمػػ ـ السػػيدب مػػريـ ،المدينػػة
  نيػػةممػػ  ي نػػي تػػوفير السػػمط ت ال ثم ،فػػي القػػدس   لن ػػ رى خػػ ص ةمػػ ـ وىػػو الرةمػػة

 .وتقديـ الخدم ت لراةتيـ في تنقميـ الةم ية ليـ وتوفير لك فة س ؿ الراةة لزوار القدس
 2211القػدس سػنة  مدينػة  زيػ رب (Barski)   رسػكي الروسػي الرة لػة كم  ق ـ

 تذ ،فػي الػ  د تف  ػيؿ الةيػ ب اليوميػة وك ف اىتم مو من ػ ً  عمػم م رفػة ـ،2011ىػ/ 
 خ  ػة ،ومػاكوالتيـ وم  سػيـ الشػريؼ القػدس بىػؿ اتعػ د عػف دقيقػة م ةظػ ت يقدـ

نم  ،القرى وفي المدف في الخ  ة من زليـ ليـ ليست)تذ يقوؿ ) ،ال دو منيـ ي يشوف  وا 
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 فيػي بل سػتيـ تمػ  ،الػرة ت فػي موسػـ فػي الخيػ ـ يةطػوف الرجػ ؿ والج  ؿ السيوؿ في
 ويةمػؿ ،رض ال خريةاأل وعورب مف لتةمييـ في برجميـ ال ن دؿ ويرتدوف   واةد رداء

الخ ػػػز وزيػػػت  فيػػػو ط ػػػ ميـ تمػػػ  ،زاىيػػػة ج  يػػػ  ويرتػػػدوف ،الك يػػػرب السػػػك كيف الرجػػػ ؿ
نمػػ  ب ػػداً  الخمػػر فػػ  يشػػر وني  تمػػ  ،الزيتػػوف  ال   رسػػكي ، تف(21)((المػػ ء فقػػط يشػػر وف وا 
 تةريمػػػ  قط يػػػً  لػػػذلؾ فيػػػـ ال شػػػر  الخمػػػر عمػػػم المسػػػمميف تف اإلسػػػ ـ قػػػد ةػػػـر ي مػػػـ

   لػػديف االسػػ مي وىػػذا يػػدؿ عمػػم جيػػؿ   رسػػكي ،ي ي ونػػو ي ػػن ونو وال يت  طونػػو وال
 .وت  ليمو

 ،الشػريؼ زاروا القػدس الػذيف المشػيوريف ال ػر  المت وفة وال مم ء مف الرة لة
اةمػػد  اسػػ د  ػػف م ػػطفم الم ػػري الرة لػػة طويمػػة لفتػػرات فييػػ  وسػػكنوا مػػف مػػرب بكثػػر

 مةلفػػ ت  ػػث   المقيمػػي واشػػتير ،(21)القػػدس يرجػػ   نسػػ و تلػػم الػػذي ،الػػدمي طي المقيمػػي
 وىػػػو ،(فػػػي تةػػػ ئؼ القػػػدس والخميػػػؿ انػػػس الجميػػػؿ لطػػػ ئؼ)الشػػػريؼ ىػػػي  عػػػف القػػػدس

   لرةمػػػة ال ييػػػة الم ممػػػة و)الةمػػػة ،(20)كتػػػ  ف ػػػ ئؿ  يػػػت المقػػػدس مػػػف ك يػػػر م ػػػنؼ
القدسػػػي  وةرميػػػ  القػػػدس فػػػي زيػػػ رب ال يجػػػة والسػػػرور عػػػف تتةػػػد  ،(المييجػػػة القدسػػػية
لوادي  في رةمتي موان  األنس)ػ  الم روفة القدس شيرب رةمتو تلم  ، وبكثرى(21)الشريؼ
 .سوؼ يتـ الةدي  عني  ، والتي(22)ـ 2017/ ىػ2211سنة  ق ـ  ي  والتي (القدس

 تلػػػم المدينػػػة فػػػي الػػػدخوؿ فاسػػػتاذف ،ال  ػػػر ق يػػػؿ المقيمػػػي تلػػػم القػػػدس و ػػػؿ
  ػدي  ،ال يػ ف مةكػـ سػور لممدينػة)) و وا  تي  ق ئ  عني   سور المدينة واعج  ،ك ل  دب
  دي ػػة فػػي الو ػػ  غري ػػة مني ػػة لػػو سػتة ب ػػوا  ،واالتقػػ ف وال نيػػ ف فػػي ال ػػن عة الشػكؿ
 ،المغ ر ة داود و    و    الخميؿ ال مود و    و    الس ىرب     األس  ط و    وىي
 و ػدب ،ال كػري ال ػديقي م ػطفم الشػيخ فػي دار ، فنػزؿ(17)((مف     الخميػؿ دخمن  ثـ

 مةمد  ف الشيخ المسجد األق م خطي  فدع ه ومزاراتو ومق م تو القدسي لمةـر زي رتو
، خػ رج المدينػة المق مػ ت ثـ توجو لزي رب ال  مر ال دي   يتو  ست ف تلم المقدسي جم عة



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيدي
 عدد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 القدس الشريف
 في كتابات الرحالة العرب واألجانب

 
 

  د. أحمد حسين صبد الجبوري
 0202 ( حزيران3العدد )

  533 

 

تلم  مفتي الش ف ية مةمد الخميمي الشيخ وع لمي  القدس شيخ دع ه عيف سمواف ثـ فزار
 الواق ػة والمزارات مدينة الخميؿ تلم زي رب ثـ توجو القدس خ رج الشيير في ق ره وليمة
 يف  في مق مو عمم الطريؽ () موسم كم  ة ر موسـ الن ي ،تليي  الطريؽ عمم

/ ىػػ2211شػير مةػـر مػف سػنة  و قي فيي  ةتم ني ية والخميؿ وع د الم القدس القدس
س   ػػػػد رةمػػػػة فغػػػػ در القػػػػد ،الػػػػم م ػػػػر فسػػػػ قو الةنػػػػيف الػػػػم الػػػػدي ر  ػػػػ ل ودب ،ـ2012

 .(12)استغرقت اكثر مف ستة اشير
الم ري الشػيير الشػيخ ع ػد الػرةمف  ممف ق د القدس الشريؼ اي   ال  مة

 واألخػػػذ ،ال كػػػري بل ػػػديقي وشػػػيخو لزيػػػ رب بسػػػت ذه ،ـ 2011ىػػػػ/ 2212الج رتػػػي سػػػنة 
 ،فػي  يتػو واستقر ال مود وىو     شيخو دخؿ منو مف ال    الذي المدينة فدخؿ ،عنو
 وال ػػػوـ فػػػي ال ػػػ ب المج ىػػػدب فػػػي اخػػػذ ثػػػـ وافػػػرد لػػػو مك نػػػ ً  والسػػػ ة   لرةػػػ  ق موف سػػػت

  ػذلؾ فنػ ؿ ،مػدب بر  ػة بشػير عمم ىذا الة ؿ عنػد شػيخو و قي ،وال زلة والخموب والذكر
 .(11)الكثير   لخير وع د تلم م ر والتة يؿ الق وؿ

 وىػػو راىػػ  (ELzar Horn)الزيػػ رىورف  قػػ ـ ،ـ 2017ىػػػ/ 2211 فػػي سػػنة
-2011ىػػػػػ/  2210-2210طػػػػواؿ الفتػػػػرب ) فػػػػي القػػػػدس عػػػػ ش ،فرنسيسػػػػك ني بلمػػػػ ني

 عنيػػ  فقػػ ؿ ، قم ػػة  يسػػ ف ةينػػذاؾ ت ػػرؼ ك نػػت ةيػػ   و ػػؼ قم ػػة القػػدس (ـ2011
 عمػػم بسػػ س تف  ن ئيػػ   يسػػ ف سػػـ ا ارتػػ ط والػػم يومنػػ  ىػػذا ةيػػ  قػػديـ ة ػػف لمقػػدس))

 عمػػػم جميػػػ   يػػػ  لقيػػػ ـا يمكػػػف واسػػػتةك م ت المدينػػػة لغػػػرض التة ػػػيف جػػػداً  قويػػػ ً  كػػػ ف
 يسػكف خػ ص ليػ  ةيػ  ق ئػد ويػتـ ت يػيف ،استخداـ المػداف  الة جة تلم  دوف ،الجوان 

الػدخوؿ  ال اةػد يمكنػو منػو ت ػري  الة وؿ عمم و دوف ،(11)م  قوات النكش رية فيي 
 وىػي ،مػف الجػدراف  ػ رزب المػداف  ال ديػد مػف وفييػ  ،مريةة وتةتوي عمم مس كف ،تليي 
 وقػوب القم ػة  ة ػ نة ىػورف ، لقد بعجػ (11)الخ لية مف الم ء((   لخن دؽ مة طة كذلؾ
 ػػد اإلخطػػ ر وىػػو  عػػف المدينػػة الػػدف ع تمكنيػػ  مػػف التػػي الدف عيػػة واسػػتةك م تي   ن ئيػػ 
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جػػزء مػػف االىتمػػ ـ ال ثمػػ ني   سػػتةك م ت المدينػػة ووسػػ ئؿ الػػدف ع عنيػػ   ػػد بي خطػػر 
 .يمكف اف ييددى 

لشػػريؼ اليػػ س غ ػػ  ف الةم ػػي مػػف وجيػػ ء ط ئفػػة كمػػ  قػػدـ الػػم مدينػػة القػػدس ا
 الروـ الك ثوليؾ في مدينة ةم  وك ف مػف الشخ ػي ت المرموقػة  ػيف اىػؿ عقيدتػو فييػ 

فػي الث لػ  عشػر  في رةمة لمةػج   ػة ة راى ػيف مػف ط ئفتػو ،ـ2011/ ىػ2211سنة 
اف بي  ،مف شير نيس ف واستمرت لغ ية الس    وال شريف مف شير اي ر مف ذلؾ ال ػ ـ

وي ػدو اف اق متػو فػي القػدس الشػريؼ لػـ تتجػ وز  ،رةمتو استغرقت ةوالي شػير ون ػؼ
رةمػػة )وعمػػم الػػرغـ مػػف ذلػػؾ فػػاف و ػػفو ليػػ  فػػي كتػػ   رةمتػػو  ،االسػػ وع او نةػػو ذلػػؾ
يةفظ مقدارًا مف الم مومػ ت القيمػة  ،(الم زي رب االم كف المقدسة الي س غ   ف الةم ي

ذ تنقسػػـ الرةمػة الػػم قسػػميف ي ػ لج االوؿ منيمػػ  الكػػ ـ ا ،فػي مجػػ لي التػ ريخ والجغرافيػػة
 .(11)عف الرةمة نفي   ينم  ي ؼ الث ني االم كف المقدسة

 ،ـ 2011/ ىػػ2222 سنة مدينة القدس (volney) زار الرة لة الفرنسي فولي
 بو كت ػػوا زاروا المدينػػة الػػذيف والمػػةرخيف الرة لػػة مػػ ذكره لجميػػ  ت ػػورًا مخ لفػػ ً  لنػػ  وقػػدـ
 التػوالي تػزداد عمػم ج ػ ؿ فػي وسػط جنو ػ ً  مف نػ  مس يوميف مسير   د)تذ يقوؿ ) عني 
 فػػاذا ،الةػػدث ف وغوائػػؿ الزمػػ ف لتقم ػػ ت ن طقػػ ً  شػػ ىداً  ت ػػد المػػرء تلػػم مدينػػة ي ػػؿ وعػػورب
 عمينػ      ،مةيطي   ي  المكتظ واألنق ض المردومة وخن دقي  الميدومة بسوارى  ربين 

فػػي  ق ومػػت التػػي تل ػػاس الشػػديدب ال   ػػمة تمػػؾ ،القػػدس ()بورشػػميـ ىػػي بنيػػ  تف ن ػػدؽ
 وت ػدؿ الةػواد  ت  قػ   مف ػوؿ بالف ذي وىػ ىي .جيوش بعظـ المم لػؾ الزم ف غ   ر

 الةػػظ مػػف ال جػػ  عمػػم يةمػػؿ وممػػ  ،واإلجػػ ؿ اإلكػػراـ  ػػرو   شػػتم تةػػ ط األةػػواؿ
 ،والكػػأ فييػػ  إل مػػ ء ق ةمػػة م لةػة وعػػرب  ق ػػة عمػػم ق ئمػػة كونيػ  تتمتػػ   ػػو الػػذي ال ظػيـ

 ،عػػػف الطريػػػؽ الك ػػػرى   ػػػدى  تلػػػم ونظػػػراً  ،والي ػػػ   والمنخف ػػػ ت األوديػػػة تةػػػيط  يػػػ 
 ال وائػػؽ عمػػم جميػػ  انت ػػرت ذات شػػاف غيػػر بنيػػ  مدينػػة ت ػػير لػػف بنيػػ  تمػػوح ك نػػت
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اوجاتػػػو فػػػػرص  تذا م سػػػيطر عميػػػو شػػػ عر مػػػ ىر م رىنػػػة عمػػػم م يسػػػتطي  الفكػػػر ف مػػػو
عػف   م  عمم ال ثم نييف ةتم خرج  يذا الت ػورمتة ، ي دوا تف فولني ك ف(11)((طي ة
ىذه المدينة التي ىػي مركػز جػذ  لجميػ   ،ش مخة ةتم يومن  ىذا التي بسوارى  القدس  
 ع شػت ع ػرى  الػذى ي والتػي مف مختمؼ األعراؽ واألدي ف وعمم مػر ال  ػور ال شر

 .في ال يد ال ثم ني
 ،العتنػػ قيـ االسػػ ـ الولػػمارتػػ ط تػػ ريخ المغ ر ػػة   لقػػدس الشػػريؼ منػػذ االيػػ ـ ا

اذ كػػ ف  ،والمدينػػة نفػس االوا ػػر التػػي شػدتيـ الػػم كػؿ مػػف مكػة وليػذا فقػػد شػدتيـ الييػػ 
مػف الةػج لين مػوا  رةيػة مسػرى الرسػوؿ  م ظـ ةج جيـ يمروف  فمسػطيف عنػد عػودتيـ

()، المكن سػي وفػد مةمػد  ػف عثمػ ف ،ويةققوا االجر في الرةمة الػم ث لػ  الةػرميف 
مةمػػد  ػػف  فػػي سػػف رب مػػف لػػدف سػػمط ف المغػػر  رسػػمية   ال ر ػػي فػػي ميمػػة تلػػم المشػػرؽ

وكػ ف ا ػف عثمػ ف  ،ـ 2011ىػػ/ 2177فػي سػنة  (ع دا ل ال موي )الممؾ مةمد الث ل 
 والةج ز في سف رب تلم است ن وؿ وجيو السمط ف المقر يف خ  تو لو ومف (ك ت ً  )وزيراً 

 دامػت رةمتػو ،والقػدس الشػريؼ رميف الشػريفيفتلم الة التي يرسمي  سنوي ً  اليداي  لتسميـ
وقػد دوف  ،ـ2011-2011ىػػ/ 2171-2177سنتيف وس  ة بشير لمفترب  تلم المشرؽ

القػػدس  وزيػػ رب والرقيػػ  فػػي ةػػج  يػػت ال الةػػراـ )بةػػراز الم مػػم فػػي كتػػ   ىػػذه رةمتػػو
 .(10)(والت رؾ  ق ر الة ي  والخميؿ الشريؼ

 الكمػػػػ ؿ غ يػػػػة فػػػػي   لةجػػػػ رب م نػػػػي الة ػػػػيف السػػػػور لمقػػػػدس)تذ يقػػػػوؿ فييػػػػ  )
     والث ني     ال مود دخمن  ومنو وىي ستة األوؿ الغمؽ الة ينة واأل وا  واالتق ف
 داود الن ػػػػي والخػػػػ مس  ػػػػ   ،المغ ر ػػػػة  ػػػػ   األسػػػػ  ط والرا ػػػػ   ػػػػ   والث لػػػػ  ،السػػػػ ىرب

 لغػػو ا مػػديف الشػػيخ ب ػي  يػت   يػػت يقػ ؿ لػػو ونزلنػػ  تليػو فػػدخمن  ،الخميػؿ والسػ دس  ػػ  
 .(11)((بوق ؼ ولو وكيؿ وعميو دفيف تممس ف



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيدي
 عدد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 القدس الشريف
 في كتابات الرحالة العرب واألجانب

 
 

  د. أحمد حسين صبد الجبوري
 0202 ( حزيران3العدد )

  536 

 

مسػػػجد ق ػػػة  الشػػػريؼ  مسػػػجديو القدسػػػي الةػػػـر مػػػف و ػػػؼ بكثػػػر ا ػػػف عثمػػػ ف
 المق مػػػ ت جميػػ  فػػػزار ،وب يرتػػػو عم رتػػو ،الم ػػ رؾ األق ػػػم والمسػػجد المشػػػرفة ال ػػخرب
 (عيسم ) ميد فزار ،وطريقة  ن ئي  وب وا  ومة ري  مف ق    فيو التي والمزارات

 واألوليػػ ء األن يػػ ء ومق مػػ ت (ن ػػي ال داود ) زار مقػػ ـ كمػػ  ،لمسػػجد األق ػػمفػػي ا
 .(12)تلم مدينة الخميؿ عمم الطريؽ المدينة سور خ رج

عرا ػػػو ()موسػػػم  الن ػػػي عػػػف مقػػػ ـ فػػػي م ػػػرض ةديثػػػو فػػػي  الرغ ػػػة عػػػف وا 
 تف ا ػػف وقػػد الةظنػػ  ،بمنػػة غيػػر تليػػو تف الطريػػؽ ال مػػد بىػػؿ مػػف مرافقػػوه اخ ػػره ،زي رتػػو
 وىػػو اال رةمتػػو ةػػوؿ القػػدس فػػي تلػػم بخػػرى مرةمػػة اليتةػػرؾ مػػف مػػف مػػرب بكثػػر عثمػػ ف

 لتييػػب المكػػ ف الجنػػود تسػػ قو ط ئػػ    ػػد تف كػػذلؾ ،والجنػػود وال  شػػ  م ػػةو   ػػ لوزير
 مػف ال ػدو القمػؽ ،لفتػً  لمنظػر وشػيء بخػر بكثػر ،والط ػ ـ وجود الم ء و م ف مف خي ـ
 تيػتـ الدولػة ال ثم نيػػة فكيػؼ ال ،(17)نػود ال ثمػ نييفلمج يتر  ػوف كػ نوا الػذيف المتمػرديف

وترافقػو قػػوب  فػػي زي رتػو لمقػدس الشػػريؼ الػوزير وية ػر م ػػو الييػ   سػفير دولػة المغػػر 
 .عسكرية ك يرب ةف ظً  عمم ةي تو مف قط ع الطرؽ

     المفيي  و  المغ ر ة تلم ة رب الشريؼ دخؿ القدس عندم  ا ف عثم ف بش ر
ف ػػ  عػػف  ،فػػي القػػدس ةػػ رتيـ فػػي لؾ لمج ورتػػو لجػػ م  المغ ر ػػة ػػذ وسػػمي المغ ر ػػة
 بوقفػت ودور و سػ تيف وزوايػ  في القدس مف بروقة المغ ر ة بوقفي  التي الكثيرب األوق ؼ
المغر ػػي  نسػػتغر  الةػػدي  عػػف الة ػػور ، مػػف ىنػػ  ال(12)فػػي القػػدس المغ ر ػػة لخدمػػة

  يت المقػدس الم م ييدد لمغ ر ةفمقد تن و ا ، كث فة في القدس الشريؼ منذ ت ريخ م كر
و يػػػذا نفسػػػر وجػػػود عػػػدد ك يػػػر مػػػف ال قػػػ رات فػػػي مدينػػػة القػػػدس وخ رجيػػػ   ،مػػػف غػػػزو

 .االولم ممكً  لممغ ر ة ا  ةت منذ ال  ور
تيمنػػػػ  فػػػػي ىػػػػذا  نقػػػػؼ عمػػػػم ةقيقػػػػة ت ريخيػػػػة ا ػػػػف عثمػػػػ ف مػػػػف خػػػػ ؿ افػػػػ دات

ت مؽ   لييود ن ةظ ففيم  ي ،تمؾ ىي خريطة الطوائؼ الدينية لسك ف القدس ،المو وع
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اف الرة لػػػػة المغر ػػػػي وسػػػػ ئر زم ئػػػػو مػػػػف الػػػػذيف سػػػػ قوه انمػػػػ  يتةػػػػدثوف عػػػػف الة ػػػػور 
وىكذا ف نو لـ يرد عند ا ف عثم ف ذكر  ،الة ور المسيةي ط    االس مي الم ج ن 

 .(11)لمييود في  يت المقدس اال مف خ ؿ ذكره لمق رتيـ
 يشػػير ا ػػف عثمػػ ف الػػم مػػدى اىتمػػ ـ الدولػػة ال ثم نيػػة  ػػ لةـر القدسػػي الشػػريؼ

ليػػػذه الدولػػة ال ثم نيػػة فػػػي ىػػذا الةػػػـر الشػػريؼ  ػػؿ وكػػػذا ةػػـر مكػػػة )) اذ يقػػوؿ وت ميػػره
 ،فميم  سقط شيب منو اال اع دوه وم  ت شم جددوه ،والمدينة اعتن ء عظيـ واثر جسيـ

وليػػـ ىنػػ  لػػؾ  ،الةميػػدب وارقػػ ىـ ي م ػػ رج المػػاثر ػػ نيـ ال ت ػػ لم وا قػػ ىـ واسػػم ىـ فػػ
 ال ػدقة الج ريػة عمػم مػف فػي  يػت القػدس ،في الةـر مف ال ن ء زي دب عمم ا  ح م 

تفػور، وانيتيػ   وعينوا ىن لػؾ زوايػة تظػؿ عمػم طػوؿ االنػ ء اعشػ رى  ،مف اال  ء واال ن ء
 ،ن ػػي  ةػػظ او مػػف ىػػذه ال ػػدقة ومػػف انجػػ ز لػػو ،فػػي ال شػػي وال كػػور ،تػػدور   لط ػػ ـ

فػػاف اراد  ي ػػو فػػي ةي تػػو فيػػو كػػ  ض  ، ػػ ر ممكػػً  لػػو يػػور  عنػػو  ػػ لفرض والت  ػػي 
ين   اثرى  منيـ   ل   ،وىذه الةسنة ج رية قد م ت عميي  مف الدىر اةق   ،شيئ تو

اداـ ال  ،ينقص  ؿ يزيد يةيد وال ال وكؿ مف بتم مف ممكوىـ عف ىذا النيج ،االعق  
 .(11)((وبع ميـ جيوشيـ ت  لم اي ميـ ون ر

قػػرى  مػػف اىػػ لي عػػف الم ػػ ع  التػػي كػػ ف ي يشػػي  ال ػػر  يتةػػد  ا ػػف عثمػػ ف
الذيف اكثروا مف فرض ال رائ  والرسـو  القدس فيذ كر انيـ لـ يكونوا ير وف  والتيـ

سػػالوه عػػف بنػواع ال ػػرائ  المفرو ػػة عميػػو فػػي  انيػػـ اثقمػػت كػػ ىميـ ةتػم عمػييـ والتػػي
اف الػوالب االتػراؾ عينػوا مػوظفيف ن ػ رى لجمػ  ىػذه ال ػرائ  مػف كم  اش ر الم ،  ده

 ف ػػ  عػػف شػػكواه مػػف سػػيطرب ،اىػػؿ القػػرى وىػػذا ي ت ػػر اى نػػة لممسػػمميف فػػي تمػػؾ القػػرى
 .(11)دخولي   س  يـ ليـ وعدـ تمكنو مف عمم مف تي  جمي  المق م ت ال  ئدب الن  رى

 يػت المقػدس  ألىػؿ) قولػو ) المقػدس عػف  يػت الطويؿ ةديثو ا ف عثم ف وختـ
 ،م ػػو والمة دثػػة ومسػػ مرتو الغريػػ  مةانسػػة تلػػم وميػػؿ ،ةسػػنة وبخػػ ؽ  ش شػػة وط قػػة
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وبداـ  و يػ ىـ  ػو كثيػر ةيػ ىـ ال فميػـ اعتنػ ء ،ىذا مف الجػنس ال ممػي ك ف تف والسيم 
 .(11)((وىياىـ يسرىـ وري ىـ والم مك ـر األخ ؽ سقي ىـ

 الػذي (Giovanni Maritiني مػ ريتي )يقوؿ الرة لة ال ةري االيطػ لي جيوفػ 
 ،بسوار القدس خ رج ارمنية عف تردي األو  ع ،ـ2022ىػ/  2171 سنة زار القدس

 ،تلػم نيػر األردف الن ػ رى الزوار  م  ة ة م  ةراسو ال ديديف   ش  القدس يقوـ   ف
 در غيػر قػ وانػو ،م ػ ة تيـ   سػتط عتو تلم ال ػدو و ػدوني  لػيس م لية لم  ل    د دف و

 قطػػ ع ، ممػػ  يشػػير تلػػم زيػػ دب نشػػ ط(11)المدينػػة تلػػم مػػ وراء بسػػوار عمػػم  سػػط سػػيطرتو
لػػػـ  تذ مػػػف ال ػػػ ؼ التػػػي  ػػػدت المةميػػػة ال ثم نيػػػة وتمػػػرد ال ػػػدو عمػػػم السػػػمط ت الطػػػرؽ

 عمػػػم ولتػػػ مف ألستر ػػػ ئيـ تػػػدف  األمػػػواؿ  ػػػدبت ةتػػػم عمػػػييـ تسػػػتط  فػػػرض سػػػيطرتي 
 .ت دي تيـ مف رع ي ى 

مدينػػة  ،ـ 2021/ ىػػػ2172فػػي سػػنة  (Mility) ميميتػػي الراىػػ  الروسػػي زار
  ػيف القوميػ ت فػي القػدس  و ػؼ ال  قػ ت اىػتـ وقػد ،ةػج الن ػ رى في موسـ القدس
 المػػػذاى  تلػػػم المنتميػػػة الدينيػػػة الشخ ػػػي ت  ػػػيف النػػػزاع وكػػػذلؾ ،ومتنوعػػػة كثيػػػرب وىػػػي

 مػف الةجػيجعػدد ك يػر  مػ  ميميتػي القػدس في مدينة ىن ؾ اذ ك ف ،المختمفة الن رانية
فػػػي  انت  ىػػػو لفػػػت الػػػذي الميػػػـ والشػػػيء ،شػػػخص خمسػػػة بالؼ عػػػددىـ  مػػػ  االرثػػػوذكس

 الشػت ء فػي بشػير تجمػ  الميػ ه)) عنيػ  فػي المدينػة، تذ قػ ؿ توزيػ  الميػ ه بس لي  القدس
 ،لم ػػيؼ األةجػػ ر كػػا ةتيػػ طي فػػي مجمػػ  تةػػت األرض  ػػيف مػػف اإلمطػػ ر فػي القػػدس

ويػتـ  ،الجريػ ف وىي سػري ة  غيرب سواقي تكوفعمم سط  األرض ف تم  مي ه اإلمط ر
لقػد كت ػت . (10)((او سػ قية ةػوؿ مدينػة القػدس بي نيػر واليوجػد ،جم  ىذه المي ه بي  ً 

 .ىذه الرةمة  روح الةجيج الن  رى
الػػػػذي عمػػػػؿ وزيػػػػرًا  الزيػػػػ ني ب ػػػػو الق سػػػػـ المغر ػػػػي والسػػػػفير قػػػػ ـ الرة لػػػػة كػػػػذلؾ

  زيػ رب سػمو  سػف رب الػم السػمط ف سػميـ الث لػ اذ بر  ،ع ػدال مةمػد  ػف لمسمط ف المغر ػي
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فتةػد  عػف  ،ودخميػ  مػف  ػ   ال مػود ،ـ2021/ ىػػ2172سػنة  الشػريؼ مدينة القدس
 وكػ ف ،القدسػي الشػريؼ وب وا ػو  اسػي   عػف الةػـر كمػ  تةػد  ،و وا  تي  سور المدينة
 وقػػػد بسػػػس خطػػػوات ثػػػ   سػػػ تو  ػػػو سػػػور يطػػػوؼ وب وا ػػػو خمسػػػوف    ػػػ ً )ممػػػ  ق لػػػو )

اثنػ  عشػر  مػف ب وا ػو بالف والمفتػوح ،الك  ر المنةوتة الي ئمة وبلواةي  ال ظيمة لةج رب  
مػف  ػ   األسػ  ط  ،التو ػة  ػ   الرةمػة و ػ   المنقش وفيي  لو الوجو    ً  كؿ     مني 

 مةػػرا  داود والمةػػؿ  ػػيف مسػػقؼ مكػػ ف ىػػو وسػػوؽ الم رفػػة ()داود  تلػػم مةػػرا 
 بوليمػ     ػ ً  اةػد عشػر مػف ب وا ػو والمفتػوح (م )مريـ وميد عيسػ الذي فيو مةرا 

 األسػ  ط والرا ػ   ػ   الرةمة والتو ة  والث ل  وىذاف ىم       الشرقي في السور متةداف
فػي جيػة الشػم ؿ  وىػو األن يػ ء     شػرؼ وىو تلم الشم ؿ والخ مس     ةطة يسمم

 الةديػػد والت سػػ   ػػ      ػػ والثػػ مف الغوانمػة  ػػ   والسػػ    اي ػً  والسػػ دس  ػػ   المغ ر ػػة
 .(11)((السكينة و        السمسمة وال  شر والة دي عشر القط نيف

ذكػػػر الزيػػػ ني اف ال ػػػخرب الشػػػريفة فػػػي مسػػػجد ق ػػػة ال ػػػخرب كػػػ ف يتفػػػت منيػػػ  
التػػرا  لطػػوؿ المػػدب فياخػػذه فيجم ػػو الموكمػػوف  يػػ  كػػؿ جم ػػة وي طػػوه لأعيػػ ف والػػزوار 

 .(12)ينشرونو عمييـ ليةمموه ت ركً   و ثـ
 الػػػػذي زار ( الرة لػػػػة االنكميػػػػزيBrowne7G7w ػػػػراوف ) .و ػػػػؼ ج وي  ػػػػر

 الكثيػػر مػػف فييػػ  شػػ ىد تذ ،و ػػ  المدينػػة تػػدىور عػػف ،ـ2020/ ىػػػ2121 القػػدس سػػنة
 ولمػػس ،التذك ريػػة األدوات تال  ػػن عة يػػر مػػف ال ػػن ع ت ولػػـ (المتسػػوليف) الشػػة ذيف

فػػػي  ال ػػػغيرب ال ثم نيػػػة ريةال سػػػك  ػػػ ؼ الة ميػػػة  سػػػ   فػػػي األمػػػف ك يػػػراً  خمػػػ ً  فييػػػ 
 م كػ ف الػذي (القػدس )ن ئػ  اميػر لػواء القػدس متسمـ ت رؼ تةت والمو وعة المدينة
القػػدس  تطػػراؼ تف جميػػ  كمػػ  ،ال ػػئيمة و يػػذه القػػوب ال ػػدو تمػػرد عمػػم السػػيطرب  امك نػػو

مػػػف  ال ػػػرائ   جمػػػ  فقػػػط المةميػػػة السػػػمط ت ال ثم نيػػػة وانشػػػغ ؿ ،تةػػػت سػػػيطرب ال ػػػدو
 .(17)ي دىـوا ط السك ف
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 القػرف في ني يػة ،الشريؼ مدينة القدس تليي  ىي الة لة التي بلت ي دو تف ىذه
 فػي   ػػض الجوانػػ  مػػ  م  لغػػة الرة لػة  ػػراوف ،المػي دي عشػػر اليجػري/ الثػػ مف الثػ ني
 جمػػػػ   وانشػػػغ لي ،   يػػػت المقػػػػدس غيػػػر ميتمػػػػة  انيػػػػ  الدولػػػػة ال ثم نيػػػة تظيػػػ ر مةػػػ والً 

 تةسػػيني  ومة ولػػة االقت ػػ دية بو ػػ عيـ ف النظػػر تلػػمدو  مػػف السػػك ف فقػػط ال ػػرائ 
ىمػػ ؿ .  ل ػػدب وال تػػ د وتة ػػيني   ػػدىـ المتكػػررب ال ػػدو مػػف ىجمػػ ت المدينػػة وةم يػػة  وا 
وتوةػػد  ،ومدارسػي  م  ىػدى  فػي يػػدور الػذي كػ ف والثقػ في ال ممػػي والنشػ ط الرقػي  ػراوف
ومواجيتػػػو  لفرنسػػػيا لمغػػػزو فػػػي الت ػػػدي  ػػػوره فػػػي بروع تمثػػػؿ والػػػذي وتكػػػ تفيـ بىميػػػ 
  . يت المقدس بو  ع تدىور عف مف و فو ىذا ةد    د سنة والذي
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 :اخلامتة
اختمفػػت اراء وانط  عػػ ت الرة لػػة الػػذيف زاروا القػػدس الشػػريؼ فػػي القػػرف الثػػ مف 

جػ ء  تذ ،ةسػ  رةى كػؿ واةػد مػنيـ في موا   عدب وت  ينت فػي اخػرى المي ديعشر 
دينػة القػدس الشػػريؼ وم  لميػ  المقدسػة  اسػػمو  لوكيػػ  نػوؼ لم و ػؼ الرة لػة الروسػي

 ،فقد ج ء  مف ق فمة لمةج ج الن  رى ف   عف كونو قسػ ً  ،ىوتيةال وروح الةجيج 
األم كف المقدسة الن رانية  .لذلؾ ج ء و فو مقت رًا عمم  

ي كػػس الػػنمط السػػ ئد فػػي ذلػػؾ الشػػ مي  بف بسػػمو  م ػػطفم ال كػػري ال ػػديقي
 ع ئػ وكثيػرًا م شػكؿ ذلػؾ  ،ألد ػياف مػف مسػتمزم ت الت  يػر ألف السج  فيو ك  ،ال  ر

 مػػػ  ذلػػػؾ فقػػػد بورد ال ػػػديقي م مومػػػ ت كثيػػػرب عػػػف نشػػػ ط تو فػػػي .ك يػػػرًا عمػػػم الم ػػػ ني
، ( موسػـ الن ػي موسػم )وة ػوره األةتفػ ؿ السػنوي  ،القدس وبق متػو وزواجػو فييػ 

 . يؿ مراسيـ األةتف ؿ  يذا الموسـوتقديمو م موم ت دقيقة عف تف 
 و ؼ الكثير مف تف  يؿ ةيػ ب الةجػ ج الن ػ رى والظػروؼ  االرمنيق ـ زف ر 

 ،المةميػػة التػػي ت يشػػي  المدينػػة، وتطرقػػو الػػم تقسػػيم ت الطوائػػؼ الن ػػرانية فػػي القػػدس
وقػػػد ت ػػػدى كثيػػػرا عمػػػم بىػػػ لي القػػػدس  اتيػػػ ميـ   لسػػػرقة والم و ػػػية، فيػػػـ بىػػػؿ الكػػػـر 

فقػػػد قػػػدـ  ،  الرة لػػػة الروسػػػي   رسػػػكيبمػػػ .والةميػػػة، وىػػػذه ال ػػػف ت التمػػػت ليػػػـ   ػػػمة
م مومػػ ت دقيقػػة عػػف عػػ دات بىػػؿ القػػدس الشػػريؼ وم  سػػيـ ومػػاكوالتيـ وخ  ػػة ال ػػدو 

 . تف  يؿ الةي ب اليومية في ال  د ك ف بىتم مو ك يراً  تذ ،منيـ
مػػف الةػػدي  عػػف التف  ػػيؿ ال مرانيػػة لممدينػػة المقدسػػة الم ػػري  قيمػػيمبكثػػر ال

 ،(ق ئػػػو   مم ئيػػػ  األعػػػ ـ وة ػػػوره لموسػػػـ الن ػػػي موسػػػم )ول و تف  ػػػيمي  الدقيقػػػة
لمقػػدس عمػػم المقػػ ء   مم ئيػػ  واألن ػػراؼ الػػم  الم ػػري وكػػذلؾ بقت ػػرت زيػػ رب الج رتػػي

فان ػػ  بىتم مػػو  االلمػ ني بمػػ  الزيػػ رىورف ،ال  ػ دب والػػذكر طيمػػة مػدب بق متػػو فػػي القػدس
 . تي القدس وبقس مي  وبرك ني  وبدارتي  وتة ين عمم و ؼ قم ة

مقدارًا مف الم موم ت القيمة عف القدس الشريؼ  قدـ لن  الي س غ   ف الةم ي
رغػـ ق ػر مػدب بق متػو فػي  مػ  و ػفو لأمػ كف المقدسػة ،في مج لي الت ريخ والجغرافيػة

وي ػػدوا بنػػو  ،فقػػد وقػػ  فػػي مغ لطػػ ت ت ريخيػػة ك يػػربالفرنسػػي ي نبمػػ  فػػول ،القػػدس الشػػريؼ
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الخػػ طب عػػف القػػدس الشػػريؼ  ةتػػم خػػرج  يػذا الت ػػور ،كػ ف متةػػ م  عمػػم ال ثمػػ نييف
اً  والمغ ير لجمي  م   .  ده الذيف ج ةا ق مو بو ذكره الرة لة سواء 

ي ت ر ب ف عثم ف المكن سي المغر ي مف الوجوه ال  رزب في الةيػ ب األد يػة وفػي 
 ،يػةمػ  األم راطوريػة ال ثم ن الت ريخ الد موم سي لممغر  وخ  ة فيم  يت ؿ   ل  قػ ت

بذ ت ت ػػر شخ ػػية المكن سػػي ف ػػً  مػػف الجسػػور الي مػػة التػػي ر طػػت المغػػر    لمشػػرؽ 
ورةمتػػو ىػػذه  ،م روفػ   تجر تػػو الةقيقيػػة والم ػداقية كػػ ف سػػفيراً  ،وخ  ػة   يػػت المقػدس

وىػػي ت ػػ دؼ ت ريخػػً   .قػػ ـ  يػػ  فػػي رع يػػة الدولػػة ال ثم نيػػة التػػي ك نػػت تةكػػـ المنطقػػة
مف تةوالت ستةدي الم شدب التن فس  يف الػدوؿ األور يػة  ك ف ينتظر المنطقة ى مً  لم 
نسػػ ة الوجػػود األسػػ مي والمسػػيةي والييػػودي  بي بنيػػ  ت طػػي فكػػرب عػػف ،منطقػػةعمػػم ال

 .في تمؾ ال ق ع
فػي   ت ميػر وتػرميـ المشػئات ال مرانيػة كذلؾ  يف مػدى بىتمػ ـ الدولػة ال ثم نيػة

دخولػػػو مدينػػػة القػػػدس الػػػم بوقػػػ ت وبشػػػ ر عنػػػد  ،التػػػي تقػػػدمي  القػػدس وتطػػػوير الخػػػدم ت
ومػدى  ،الػم الثقػؿ المغر ػي فػي القػدس الشػريؼ المغ ر ة   لقدس وةػددى  وعينيػ  مشػيراً 

ثـ نراه يتةد   ،بىتم ـ بىؿ المغر   ي  وترميـ منشاتي  ال مرانية وزي رتي  والسكف فيي 
بنيػ  بي تمػؾ والة لػة  ،يػدخمي  غيػرىـ عف مف تي  الم   د التي ك نػت توجػد  يػد بىميػ  ال

 .المت  دات توجد  مف برا ي المسمميف
تي عػػػف تػػػردي االو ػػػ ع األمنيػػػة خػػػ رج بسػػػوار يتةػػػد  الرة لػػػة االيطػػػ لي مػػػ ر 

دور بميػػر المػػواء وقواتػػو فػػي تػػوفير األمػػف ألىػػؿ المدينػػة وزوارىػػ   م ينػػ ً  ،القػػدس الشػػريؼ
قػػ ت  ػػيف  و ػػؼ ال  الروسػػي تػػي ي ينمػػ  بىػػتـ ميم ،ومة ر ػػة قطػػ ع الطػػرؽ والمتمػػرديف

 .مةكدًا عمم كيفية جم  وتوزي  المي ه في المدينة ،الطوائؼ والقومي ت في القدس
الػػػم  وسػػػفيرًا لمسػػػمط ف المغر ػػػي مةمػػد  ػػػف ع ػػػدال وزيػػراً  المغر ػػػي كػػ ف الزيػػػ ني
فػػاكثر مػػف  ،وخ ليػػ  زار القػػدس الشػػريؼ اسػػت ن وؿفػػي  سػػميـ الث لػػ  السػػمط ف ال ثمػػ ني

بم  الرة لػػة ،وعػػدد ب وا ػػو وبىػػـ المػػزارات فيػػو ،مسػػجديوو  و ػػؼ الةػػـر القدسػػي الشػػريؼ
بظيػ ر الدولػة  فقد  ػ ل  فػي بظيػ ر   ػض الجوانػ   شػكؿ سػيب مةػ والً  االنكميزي  راوف

 ينمػػػ  كػػػ ف النشػػػ ط ال مرانػػػي والثقػػػ في  . انيػػػ  غيػػػر ميتمػػػة   لقػػػدس الشػػػريؼ ال ثم نيػػػة
 .ي ديال ممي ق ئم  عمم قدـ وس ؽ فيي  في القرف الث مف عشر الم
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 :اهلوامش
                                                      

 . ـ. دانتسي ، الرة لة الروس فػي الشػرؽ األوسػط، ترجمػةر م ػروؼ خزنػة دار،  (2)
 .10-11(، ص2212، ) غداد، 1ط

، ) غػػػداد، 1مةمػػػد خميػػػؿ المػػػرادي، سػػػمؾ الػػػدرر فػػػي بعيػػػ ف القػػػرف الثػػػ ني عشػػػر،ج (1)
لج رتػػػػػي، عج ئػػػػػ  االثػػػػػ ر فػػػػػي التػػػػػراجـ ؛ ع ػػػػػد الػػػػػرةمف ا177-227ت(، ص .د

(، 2211، )القػػػ ىرب، 2، ج2واالخ ػػػ ر، تةقيػػػؽر ةسػػػف مةمػػػد جػػػوىر وبخػػػروف، ط
 ؛ يوسػػػؼ اليػػػ ف سػػػركيس، م جػػػـ المط وعػػػ ت ال ر يػػػة والم ر ػػػة،202-211ص 
 .111-111(، ص 2211، )الق ىرب، 2ط

 ؛ ك مػػؿ212(، ص2212، ) يػػروت، 1، ج1خيػػر الػػديف الػػزر كمػػي، اإلعػػ ـ، ط (1)
)عمػ ف،  جميؿ ال سػمي،  يػت المقػدس فػي كتػ  الػرة ت عنػد ال ػر  والمسػمميف،

 .211، ص2؛ الج رتي، الم در الس  ؽ، ج272(، ص2221

الطريقػػة الخموتيػػةر اشػػتقت التسػػمية مػػف الخمػػوب، وىػػي اةػػد فػػروع اال يريػػة الزيديػػة،  (1)
عمػػر  ومةسسػػي  الشػػيخ مةمػػد  ػػور ال يمسػػي، وقػػد انتشػػرت الطريقػػة عمػػم يػػد الشػػيخ

ـ( في  ػ د االن  ػوؿ ثػـ دخمػت م ػر و ػ د الشػ ـ 2120ىػ/ 177الخموتي )ت 
ـ(، ولػػػـ يكػػػف 21ىػػػػ/ 21ق ػػػؿ الفػػػت  ال ثمػػػ ني، واسػػػتمرت فػػػي القػػػدس الػػػم القػػػرف )

ألت  عيػػػػ  رايػػػػة بو زي يميػػػػزىـ سػػػػوى ل سػػػػيـ التػػػػ ج وقيػػػػ ميـ   قػػػػد ةمقػػػػ ت الػػػػذكر 
فػػ  الغنيمػػي التفتػػ زي، مػػدخؿ ينظػػرر ب ػػو الو  )الة ػػرب( وىػػي قػػوؿ )ال بلػػو اال ال(.

؛ بكمػػػػؿ الػػػػديف بةسػػػػ ف 127(، ص 2201)القػػػػ ىرب،  الػػػػم الت ػػػػوؼ األسػػػػ مي،
 ،2ط بوغمػػي وبخػػروف، الدولػػة ال ثم نيػػة تػػ ريخ وة ػػ رب، ترجمػػةر  ػػ ل  سػػ داوي،

 .211-211ص  (،2222)بست ن وؿ،  ،1ـ

 ؛ اةمػػد سػػ م  الخ لػػدي، رةػػ ت فػػي222، ص 1المػػرادي، الم ػػدر السػػ  ؽ، ج (1)
؛ ك مؿ جميؿ ال سمي، م  ىد ال مـ 01 - 12(، ص2211، )ي ف ،2دي رالش ـ، ط

 .111(، ص2212،)عم ف، 2في  يت المقدس، ط
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، 1؛ المػػػػرادي، الم ػػػػدر السػػػػػ  ؽ، ج202، ص2الج رتػػػػي، الم ػػػػدر السػػػػ  ؽ، ج (1)
 .122، 272؛ ال سمي،  يت المقدس...، ص177-222ص

ينظػػرر الخ لػػدي، الم ػػدر السػػ  ؽ،  سػػوؼ يقت ػػر ةػػديثن  عػػف ىػػذه الرةمػػة فقػػط. (0)
 .122؛ ال سمي، يت المقدس...، ص 11ص 

سػػج ت مةكمػػة القػػدس الشػػرعية المةفوظػػػة فػػي مكت ػػة الج م ػػة االردنيػػة، سػػػجؿ  (1)
. سنشػير ليػ  الةقػً  11ـ، ص 2071ىػػ/ 2221(،  تػ ريخ 2ةجة رقـ ) (،171)

دس والخميػػؿ،  ػػػ)س،ح(؛ شػػمس الػػديف مةمػػد  ػػف شػػرؼ الػػديف الخميمػػي، تػػ ريخ القػػ
مخطػػوط مةفػػوظ فػػي مكت ػػة مركػػز الوثػػ ئؽ والمخطوطػػ ت فػػي الج م ػػة االردنيػػة، 

 ;ب 10-ب  11(، ص 117رقـ ) شريط م يكروفيمـ،
James parkes, Apelican Original, whose Land ahistory of the 

peoples of Palestine ,(newyork ,1970),p.123 . 

، 2ل سػػمي، موسػػـ الن ػػي موسػػم فػػي فمسػػطيف، طلمتف  ػػيؿ ينظػػرر ك مػػؿ جميػػؿ ا (2)
ب؛ 10-ب 11؛ الخميمي، الم در الس  ؽ، ص 207 -211(، ص 2227)عم ف،

 .12 -11الخ لدي، الم در الس  ؽ، ص 
(10) SyLvia Auld and Ropbert Hillenbrand , Ottoman 

Jerusalem the Living City 1517 -1917, vol2, (London, 

2000), p.968; 
 .01-11ي، الم در الس  ؽ، ص الخ لد

(11) George Hintlian ," Mappin apilgrimage " 

 ةػػػ  فػػػي كتػػػ   مدينػػػة الةجػػػ ج واألعيػػػ ف والمة شػػػي، دراسػػػ ت فػػػي تػػػ ريخ مدينػػػة 
، )القػػدس، 2القػدس االجتمػػ عي والثقػػ في، تةريػرر سػػميـ تمػػ ري وع ػ ـ ن ػػ ر، ط

 .11(، ص 1771

(12) Hintlian , Op-Cit, pp. 29 -31. 
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ةمػػ ـ السػػيدب مػػريـر يسػػمم ةمػػ ـ االسػػ  ط، وىػػو يقػػ  فػػي ةػػ رب  ػػ   ةطػػة مػػف  (21)
ة رات القدس، في اوؿ طريؽ  رج المقمؽ الػذي يتجػو شػم ال  مةػ ذاب سػور المدينػة 
مف الداخؿ، ويستمد ىذا الةم ـ مي ىو مف ال ركة المسم ب  اسػمو، وي ػدوا بنػو كػ ف 

السػػمط ف  ػػ ح الػػديف االيػػو ي  مشػػتركً  لمرجػػ ؿ والنسػػ ء، وىػػذا الةمػػ ـ مػػف بوقػػ ؼ
، 1، ح11عمػػػم المدرسػػػة ال ػػػ ةية فػػػي القػػػدس الشريؼ.لمتف  ػػػيؿ. ينظػػػرر س 

؛ ك مػؿ 21ـ، ص 2111ىػػ/  220، 1، ح11؛ س 11ـ، ص 2107ىػ/  201
؛ 171- 172(، ص 2211جميؿ ال سمي، مف بث رن  في  يػت المقػدس، )عمػ ف،

، ت ريخػػو 111دفتر مةمػػد عيسػػم  ػػ لةية، سػػجؿ برا ػػي لػػواء القػػدس ةسػػ  الػػ
)عمػػ ف،  ـ، المةفػػوظ فػػي برشػػيؼ رئ سػػة الػػوزراء فػػي بسػػت ن وؿ، 2111ىػػػ/  207

 .11(، ص 1771

(14) Hintlian , Op-Cit, pp .32-36 . 

 .270- 271دانتسي ، الم در الس  ؽ، ص  (21)
مةمػػػد بمػػػيف  ػػػف ف ػػػؿ ال بلمة ػػػي، خ  ػػػة األثػػػر فػػػي بعيػػػ ف القػػػرف الةػػػ دي  (21)

، 2؛ الج رتي، الم در الس  ؽ، ج211( ص 2211روت، ، ) ي1، ج1عشر، ط
؛ تسم عيؿ   ش  ال غدادي، ىدية ال  رفيف. بسم ء المةلفيف واثػار 111، 112ص 

 .117(، ص 2210، )طيراف ، 1، ـ 1الم نفيف، ط
م ػػػػطفم اسػػػػ د المقيمػػػػي، لطػػػػ ئؼ بنػػػػس الجميػػػػؿ فػػػػي تةػػػػ ئؼ القػػػػدس والخميػػػػؿ،  (20)

؛ المػػػػرادي، 121-211(، ص 1772، ، )عكػػػػ 2تةقيػػػػؽر خ لػػػػد ع ػػػػد الكػػػػريـ، ط
 .217، ص 1؛الزر كمي، الم در الس  ؽ، ج211، ص 1الم در الس  ؽ، ج

، 2؛ الج رتي،الم ػػدر السػػ  ؽ، ج112، ص 1ال غػػدادي، الم ػػدر السػػ  ؽ، ـ  (21)
؛ بغنػػػػػػػػػ  طيػػػػػػػػػوس 217، ص 1؛ الػػػػػػػػػزر كمػػػػػػػػػي، الم ػػػػػػػػػدر السػػػػػػػػػ  ؽ، ج111ص 

ال ر ػي، ترجمػة ر ػ ح الػديف يولي نوفتش كراتشكوفسػكي، تػ ريخ االد  الجغرافػي 
 .011(، ص 2211، )الق ىرب، 1عثم ف ى شـ، ؽ
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م ػػػػطفم اسػػػػ د المقيمػػػػي، مػػػػوان  األنػػػػس فػػػػي رةمتػػػػي لػػػػوادي المقػػػػدس، تةقيػػػػؽر  (22)
؛ الخ لػػدي، 177 -11(، ص 1771، )المغػػر ، 2مروانػػي القػػدومي واخػػروف، ط

 ؛ المػػرادي،201-207؛ ال سػػمي، موسػػـ الن ػػي...، ص21الم ػػدر السػػ  ؽ، ص
 .011، 1؛ كراتشكوفسكي، الم در الس  ؽ، ؽ211، ص 1الم در الس  ؽ، ج

؛ مةمػػػد ى شػػػـ موسػػػم غوشػػػة،  وا ػػػ ت 11-11المقيمػػػي، مػػػوان  االنػػػس...، ص (17)
 -277؛ الخ لدي، الم در السػ  ؽ، ص21(، ص 2221، )عم ف، 2القدس، ط

272. 

 ؛ المقيمػػػػػػػي، مػػػػػػػػوان  األنػػػػػػػػس...،221-220ال سػػػػػػػمي،  يػػػػػػػػت المقػػػػػػػػدس...، ص (12)
؛ شػػػػػم وف لنػػػػػدم ف، 201-202؛ ال سػػػػػمي، موسػػػػػـ الن ػػػػػي...، ص221 -10ص

(، 2211تةي ء بعي ف القدس خ رج بسوار ى  في القرف الت س  عشر، )تؿ ب يػ ، 
 .011، 1؛ كراتشكوفسكي، الم در الس  ؽ، ؽ2ص 

 .111- 112، ص 2الج رتي، الم در الس  ؽ، ج (11)
وم ن ىػػػ  الجػػػيش الجديػػػد، اطمقػػػت  االنكشػػػ ريةر كممػػػة تركيػػػة ا ػػػمي  )ينػػػي جػػػري( (11)

عمم  فوب الجنود المش ب في الدولػة ال ثم نيػة، والتػي نظمػت كجػيش مةتػرؼ فػي 
القػػػػرف الرا ػػػػ  عشػػػػر المػػػػي دي، وكػػػػ نوا يختػػػػ روف مػػػػف الشػػػػ و  الخ  ػػػػ ة لمدولػػػػة 
ال ثم نية وخ و ً  مف ال  ئ ت الن رانية،اذ ك ف لي  نفوذ ك ير في الدولة، وقد 

يف السػػ    عشػػر والثػػ مف عشػػر وقتمػػوا اثنػػيف مػػف السػػ طيف. وفػػي تمػػردوا فػػي القػػرن
ـ ق ـ السمط ف مةمود الث ني  ت فيتيـ.ينظرر ك رؿ  روكمم ف، تػ ريخ 2111سنة 

، ) يػروت، 1، ج1الش و  االس مية، ترجمةر ن يو بميف ف رس ومنير   م كي، ط
 ; 27-1(، ص 2212

Stanford .J.Shaw , History of Ottoman Empiri and 

Modren Turky ,vol .1, (London , 1977) ,pp .133-114 . 
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لػػػـ نسػػػتط  الة ػػػوؿ عمػػػم م مومػػػ ت مف ػػػمة عػػػف ىػػػذه الرةمػػػة لقمػػػة الم مومػػػ ت  (11)
؛ 011، 1الػػواردب فػػي الم ػػ در عنيػػ .ينظرر كراتشكوفسػػكي، الم ػػدر السػػ  ؽ، ؽ

 .222ال سمي،  يت المقدس...، 
(25) Auld  and Hillinbrand,  Op-Cit, vol.1,p.499;  F.E.Petrs, 

JerusaLem HoLy City in the eyes of chroniclers , visitors, 
pilgrims and prophets from the days of Abraham to the 
beginning of modern times,(London, 1985) , pp. 481-482 

(26) M.C.F.VoLney ,Travels through Syria and Egypt in the 
Years 1783-1785,voL.2, (London, 1988), p.303; peters, 
Op.Cit p.548 ; 

ة ي  السيوفي، سوري  ول نػ ف وفمسػطيف فػي القػرف الثػ مف عشػر كمػ  و ػفي  اةػد 
؛ م ػػػطفم مػػػراد الػػػد  غ، 11-11(، ص2221) ػػػيدا  ،1ج مشػػػ ىير الغػػػر ييف،
 .11، ص1(، ؽ2201، ) يروت، 27،ج2  دن  فمسطيف، ط

وى   المكن سي، رةمة المكن سي تةراز الم مم والرقي  في ةج مةمد  ف ع د ال (10)
 يػػت ال الةػػراـ وزيػػ رب القػػدس الشػػريؼ والخميػػؿ والت ػػرؾ  ق ػػر الة يػػ ، تةقيػػؽر 

ع ػػػػػد اليػػػػػ دي  ؛121- 127(، ص 1771، ) يػػػػػروت، 2مةمػػػػػد  ػػػػػو ك ػػػػػوط، ط
التػػػػ زي، ت اىتمػػػػ ـ الممػػػػؾ مةمػػػػد الث لػػػػ    لقػػػػدس مػػػػف خػػػػ ؿ ع قػػػػ ت المغػػػػر  

ت،  ةػػػػػػػػ  غيػػػػػػػػر منشػػػػػػػػور،  2027- 2010ىػػػػػػػػػ /  2171-2202ييف  ل ثمػػػػػػػػ ن
 .217-222؛ ال سمي،  يت المقدس...، ص2(، ص1777)الر  ط، 

ع ػػد اليػػ دي التػػ زي، القػػدس والخميػػؿ فػػي الػػرة ت المغر يػػة، رةمػػة ا ػػف عثمػػ ف  (11)
؛ مةمػػد ت ػػراىيـ الكتػػ ني، ت القػػدس الشػػريؼ 12(، ص 2220نموذجػػً ، )الر ػػ ط، 

(، السػػػػنة 1الرةػػػػ ليف المغ ر ػػػػة ت، مجمػػػػة دعػػػػوب الةػػػػؽ، ع )وفمسػػػػطيف فػػػػي كتػػػػ  
 .11(، ص 2212(، )المغر ، 11)

؛ التػػػػ زي، القػػػػدس والخميػػػػؿ...، 121 -121ص  المكن سػػػػي، الم ػػػػدر السػػػػ  ؽ، (12)
 .11- 17ص

 .10؛ الكت ني، الم در الس  ؽ، ص21-21الت زي، اىتم ـ الممؾ...، ص  (17)
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 .11لت زي،القدس والخميؿ...، ص؛ ا11الكت ني، الم در الس  ؽ، ص  (12)
 .21؛ الت زي، بىتم ـ الممؾ...، ص 11الت زي، القدس والخميؿ...، ص  (11)
 .00؛ الت زي، القدس والخميؿ...، ص 121المكن سي، الم در الس  ؽ، ص (11)

-121؛ المكن سػػػػي، الم ػػػػدر السػػػػ  ؽ، ص21التػػػ زي، اىتمػػػػ ـ الممػػػػؾ...، ص  (11)
122. 

ف الجسور الي مة التي ر طػت المغػر    لمشػرؽ وخ  ػة ت ت ر ىذه الشخ ية م (11)
؛ 121ص ينظػػػػػرر المكن سػػػػػي، الم ػػػػػدر السػػػػػ  ؽ،   يػػػػػت المقػػػػػدس. لمتف  ػػػػػيؿ.

 .12ص ؛ الكت ني، الم در الس  ؽ،17الت زي، القدس والخميؿ...، ص
(36) S.D.Goiten,(AL-Kuds) in the EncycLopaedia OF 
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