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 أحداث بلاد طرابلس الشام
 للدكتور عَدنان البخيت هـ0101هـ/ 0101
 م0111م/ 0111

ُبَعيَد نهاية القرن السادس عشـر اليـييدب بـدال السـ انة العييانيـة  عـان  يـن 
؛ حيــن يهــاهر هــعا الفــعال ايــرع  راــال الع ــيان (1)اســباا الفــعال حاان اــاا

،  يــــن اــــان يــــن ابر هــــا ال راــــة ال ـــ  ا ــــب ل   ــــالال يت  ــــال الحايــــال العييانيـــة
الجيلية ال   اا س ل بيد األنافحل، يس غ ًَّة اليهـالم ااج ياعيـة ال ـ  اانـل  ـد 

. حلم  ان هعه ال راة ِلَ ُيرَّ دحن ان   رك لها ايـرًا ع ـ  (2)يال   ك الهفبةل قل ِبرِ 
ــًة الي اعيــة لهــا ا  ــا حبــيد اــراب س الشــام ه يــن . حلع الــ(3)الينــااا الشــايية، تا ال

                                                 

  حل اسباا فعال الدحلة العييانية ف  احاتر القرن السادس عشر انهر:( 0(

Lewis, Bernard, The Emergence of Modern Turkey, 2nd edition, Oxford University 

Press, 1968, pp. 21- 39, Inalcik, Halil, The Ottoman Empire: The Classical Age 

1300- 1600, Weidenfeld and Nicolson, London, 1973, pp. 41- 52. 

  حل ال راة الجيلية انهر دراسة:( 2 (

Mustafa Akdag, Turk Halkinin Dirlik Ve Duzenlik Davgasi, Bilgi Yayiniari, 

Ankara, 1975. 

 حاعلك رسالة
Griswold, W.J., Political Unrest and Rebellion in Anatolia 1605- 1609 Ph. D. 

Thesis, University of California, Los Angeles, 1966. 

 البـحرين  (  حل هعا اليحفـح:: انهـر ي يـدًا يـن ال ت ـييل فـ  ال رجيـة ال ـ  احردهـا  سـن بـن ي يـد 3)
م(،  ــراجم األعيــان 0110/ ـهــ0101م( لعبــدال  يم اليــا ج  االبــاا  التــارج ا )ل 0111/ ـهــ0121)ل 

، 0111،   قيــا  ــيد الــدين الينجــد، يابحعــال يجيــب ال غــة العربيــة، ديشــا، 2يــن ابنــاز ال يــان، م 
م(، تي ــة 0111/ ـهــ0000ايــين )ل ، اــعلك انهــر: الي بــ ، ي يــد 211 -211، ص2، م 0113

 322ص     ،2ل، م م،   حير دار  ادر، بيـرحل، ا.  1األير ف  اعيان القرن ال ادب عشر، 
-321. 



 -- 

، لم ُ ْ ِغ (4)نة العييانية، انسجايًا يب سياس ها ال ق يديةاليتيد هنا ان ن عاالر ان الَسْ اَ 
ال عايــال الي  اليــة الي عاحنــة يعهــا فــ  بــيد الشــام بعــد َفــمال هــعه الــبيد  لــ  الدحلــة 

هــ/ 122رجـا  21العييانية ف  عهد الس اان س يم األحل، بعـد يعراـة يـرا دابـا )
بالـان ن يعهم هعه ال عايال  افهل ع   حجحدها ُيسـ اينًة  ِ (،  ع  م0101آا  21

 ـــحالع الدحلـــة فـــين اماـــار العييـــان .  ا انهـــا بـــدال    ـــرالك فـــ  الربـــب األتيـــر يـــن 
ــــب يــــن دااــــرع نتحعهــــا ع ــــ   ســــاا الســــ اة العييانيــــة  القــــرن الســــادس عشــــر، ِلُ َحسن

انيــة. حلقــد اســ تادل يــن الي ال يــة، حلاــْن لــيس بق ــد ااســ قيل عــن الســ انة العيي
انشـــغال الدحلـــة العييانيـــة فـــ   رحبهـــا الاحي ـــة اليســـ ديية ع ـــ  الجبه ـــين ال ـــتحية 
حالنيســاحية، بامفــافة  لــ  التســاار ال ــ   ابَّــدها العييــانيحن فــ   تفــا:  راــال 

ا ين ب دان س ان هم. ايا انه اان  د َ َر َّ  (5)ال يالرد حالع يان ف  اليين حف  ايرها
 Lepantoســــبانيا حالبند يــــة فــــ  يعراــــة ليبــــان ح  ــــار   ــــاُلال البابحيــــة حا  ع ــــ  ان 

ع الدحلـــــة العييانيـــــة م، ان  ـــــحَّ 0110ن  شـــــرين األحل ســـــنة الب ريــــة، فـــــ  الســـــابب يـــــ
الب رية، ين  ين الَعدد حالُعدالع حالنحعيـة حال الـة النتسـية،  ـد ا ـب ل دحن يسـ ح  

تا ـة الاايحليايـة ينهـا،  ـد عاحد هـا ن الدحل األحرحبيـة، ا، ح (6)األساايل األحرحبية
                                                 

 ( انهر يقالة:1)
Inaicik, h,. “Ottoman Methods of Conquest”, Studia Islamica, vol. II (1954), 

pp. 102- 29. 

 ( انظر:1)

Bakhit, M, A., The Ottoman Province of Damascus in the 16th Century. Ph. 

D. Thesis, SOAS, London, 1972, pp. 186- 221. 

 ل يعراة ليبان ح انهر: ح ( 1)

Creasy, Edward S., 

Hisory of the Ottoman Turks, Reprint, Khayats, Beirut, 1961, pp. 219-22. 

Inalick, H. The Ottoman Empire, pp. 41- 42. 

 اعلك انهر ال   يل العسارب لهعه اليعراة ين النا ية ال ربية ف  دراسة:
Gullmartin JR., John Francis, Gunpowder and Galleys; Changing Technolgy 

and Mediterranean Warfare at Sea in the Sixteenth Century, Cambridge 

University Press, 1974, pp. 221- 252. 
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ين جديد التارع ال  يبية اليسَ هِدَفة اس تيص ف ساين ين ايدب اليسـ يين، حلاـْن 
هعه اليرع ليس بإرسال  ييل ين احرحبا، بل بااع ياد ع   بعض القـح  الي  اليـة 

ــة ل نتيــع هــعا  ــة حاليعهبيال القــح   . حاــان يــن ابــر  هــعه(7)اليتاــايــن األ  يــال الِعْر يال
ــعل اســرع اليعنيــة الدر يــة، حاأُلســرع الجانبحاايــة الارديــة فــ  ا ــس حاعــ  األُ   . حلقــد َحسَّ

األســرع األتيــرع يــن دااــرع نتحعهــا، ب يــن ُانياــل حايــة   ــا فــ  يا ــب القــرن الســابب 
يام  لــ  ا، الــعب ن يجــًة ل  افاــه فــ  اانفــعشــر ب عييهــا، آنــعاك،  ســين باشــا جــانبي

ـــة الـــح ير ســـنا  - م0111هــــ/ 111ن باشـــا جغـــال  اده فـــد الشـــاه عبـــاس األحل ) ي 
فــــــــ  ب ــــــــده حان ال رايــــــــة ســــــــنة الــــــــح يُر اليــــــــعاحر بق  ــــــــه م( ايــــــــر 0121هـــــــــ/ 0131
 .(8)م0111هـ/0101

                                                 

  حل هعه التاة انهر:( 1)
Salibi, K. “The Sayfas and the Eyale of Tripoli” Arabica, Vol, xx, (1973), p. 33. 

، ابعـــاد القحييـــة ال بنانيـــة، ينشـــحرال انهـــر ايفـــًا لـــنتس الي لـــال، افتـــر الـــدين اليعنـــ  اليـــان  حالتاـــرع ال بنانيـــةا
. لي يــد يــن ال ت ــييل  ــحل هــعه التاــة انهــر ايفــًا يــا 000 -11، ص0110جايعــة الاســ يك، بيــرحل، 

 ل :انشره األا بحلس  ر 
 .0131،  ري ا 0120 -0111ليان  ايير  ساانياا افتر الدين اليان  حعي  ه بتردناند األحل ح  يا ا -0
  ري ـــا 0121 -0120حا ابـــه اليـــان  افتـــر الـــدين اليعنـــ  اييـــر لبنـــان حفردنانـــد اليـــان  اييـــر  ســـاانياا  -2

0131. 
 سين بن جانبيا، اردب األ ل؛ اان ف  اب داز ايره ين الاااتـة العسـارية اليعرحفـة باسـم الي تر ـة، يـم َت َـال  (1)

  اـ  فـ  يسـاندع الـح ير سـنان باشـا  لانـهارع ا س، ح دالرا فـ  الينا ـا  لـ  ان احا ـل  ليـه   ـا، ح حالده ف   ي
ن ال رايـة فـ  سـنة اف   ي  ه التاش ة ع   بيد فارس، حاان ين ن يجة علك ان سنان باشا اير بق  ه فـ  ب ـدع ح 

 .11 -11، 2 م  ، تي ة،ب. انهر الي 210، ص2 م م. البحرين ، الي در عا ه،0111هـ/ 0101
ايا سنان يحسال باشا اليعرحال باسم جغال  ادع، ف قد  رب  ف  الق ـر السـ اان ، ح ـحلال  عـدع ينا ـا، ينهـا 

هــ/ 0111م، ايا  حل  بعد علك بيد حان حارفـرحم حبغـداد. حفـ  سـنة 0113هـ/ 110حاية ديار بار ف  سنة 
ليــــه يهيـــة  يــــادع الجيــــح   م، احا ـــل 0111هـــــ/ 0101م  ـــحلال  بــــيد الشـــام لبفــــعة اشـــهر. فــــ  ســـنة 0111

العييانيــة فــد بــيد فــارس، حاانــل حفا ــه فــ  نتــس العــام فــ  ديــار باــر؛ انهــر  رجيــة  يا ــه فــ  ي يــد يريــا، 
بــن ا. اــعلك انهـر ي يـد 000، ص3 ، م0300سـانبحل سـنة اسـجل عييـان  يــاتحد  ـعارع يشـاهير عييانيــة، 

ــين اشــال حالقفــاع، نشــره  ــيد الــدين الينجــد يــب نَ م(، الب0113هـــ/ 0011جيعــة اليقــار ال نتــ  )ل د  َّ 
 .21م، ص0111آترين باسم احاع ديشا ف  العهد العييان ا، ديشا، 



 -- 

حليــا ح ــل تبــر يق  ــه  لــ    ــا يــار ابــن اتيــه ع ــ  جــانبيا، احرفــب ع ــم 
عنـده يـنهم يـا ي يـد الع يان، حَجَيَب الاااتـة الـعين يقـال لهـم السـابانية   ـ   ـار 

ا. فــــ  اينــــاز علــــك اانــــل  ــــحال الدحلــــة (9)ع ــــ  عشــــرع آاال، حينــــب يــــال الســــ انة
يبرااحريـة النيسـا، ايـا ان  ـحال الجيليـة  العييانية يشغحلة ف   را فرحس يب 

نافــحل؛ حاــان  ــد  اان اانــل   ــحل ح جــحل فــ  بــيد األالتارجــة عــن ااعــة الســ
عــادل تاسـرع يــن  ربهــا فــد الشــاه عبــاس. فــ  َسـَبا علــك ان القــحال العييانيــة  ــد 

ييــل   ــك الهــرحال عــرض الــ عيم ال رايــان  األ ــل الســنال  اليــعها يحســال باشــا 
تر بـيد ار، حالعب اان ُيَحلَّ  ين  ين آلم(  ا ا َعاَّ 0121هـ/ 0131سيتا )ل 

اــراب س، تديا ــه ع ــ  الســ اان، َعَ ــ  اان ياــحن اييــرًا ع ــ  عســاار بــيد الشــام، 
 احن جيعيال ه ب ياع، حي   م بإ الة ع   بك اليعاحر عن   اا. ف يا جازه ع   ان 

رســل يحســال باشــا  لــ  العســاار العييانيــة فــ  ديشــا حفــ  امعن الســ اان  بــعلك، اَ 
ــن ع ــ  بــك  ابــن ايرهــا يــن القــي: ليي ا ــه عنــد  يــاع. حعنــد ال قــاز الجــانبين َ َياَّ

ة بالعسـاار العييانيـة بقيـادع يحسـال   تـل النهـر يـن  ل ـاا اله ييـجـانبيا بسـهحلة 
ــه  لــ  اــراب س الشــام ليهــرا ينهــا ب يحالــه  لــ  ج يــرع  بــرس،  باشــا ســيتا، الــعب َ َحجَّ
حينهــا  لــ   يتــا، ي  جاــًا  لــ  األييــر ا يــد ال ــاري . حيــن هنــاك عــادع  لــ  ديشــا 

 ليهرا ينها  ل  اراب س، يقرال س ا ه.

                                                 

احالســابانية  يــال البــحرين  ل ســابانية  يــن يقــحل:ر ، ا ــه  ع210، ص2 ( البــحرين  الي ــدر عا ــه، م1)
هـره حيقـحد الا ـا فـ  سـاجحره، عبارع عن اااتة اان حفـعهم ان الحا ـد يـنهم ي يـل البند يـة ع ـ  ه

حييشـ  ايــام األييـر اح الابيــر  ـين يســير  لـ  ال ــيد. حهـح لتــه فارسـ  يــ تحع يـن ســك، ف يـا ســك 
؛ حاـانحا يشـاال حن 211، ص2 فهح الا ا ب غ هم، حايـا بـان فهـح بيعنـ  ال ـاي ، اب  ـاي  الا ـاا م

 ح دع بار ع ف  فر ة ااناشارية. انهر:
Huart, CL. “Segban” E. I. vol. IV, pp. 203- 4. 

Gibb and Bowen, Islamic Society and the West, Oxford University 

Press, Reprint, 1963, vol. I, part I, pp. 59- 61, p. 315. 
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ـــان لشـــاِهَدب عيـــان ل  ـــك األ ـــدان.  ـــا ا  حل ســـن ال ـــه ي ـــحافر لـــدينا َن ال
الــــنص األحل، حيعــــرال باســــم ي ــــات  بــــن جيــــال الــــدين ابــــن ارايــــة، يــــن اهــــال  
اراب س الشام، ا ا  ع يقة  حل يا ا اا يدين ه ن يجة ل راة ع   بن جانبيا؛ 

هــــ/ 0121)ل  يشـــق  الشـــيب  ســـن بـــن ي يـــد البـــحرين حالـــَنصال اليـــان  ل يـــ ر  الد
ك األ دان حيجريا ها ايا اان يراها ين ديشا. م( العب ي ال لنا د ااا   0101

ـــان يايـــين حَيْعُفـــدان بعفـــهيا الـــبعض، حيـــن ه نـــا جـــازل فـــرحرع نشـــرهيا حالَن ال
 نهيا يا  اا يتاحاين.يعًا،  ين  

نــا هنــا ان ال ع يقــة ال ــ  بــين ايــدينا ُ َ ــحنر لنــا يشــاعر ا ــد ابنـــاز  حالــعب ُيِهيال
األ  يــال امســييية حاليســي ية، ايــا انهــا اــراب س،  اعــدع الُســنَّة، فــين  اــار يــن 

نَّ َيـن ع ـاه ا ـد ااـا: حب يـن جانـا الرعيـة ل سـ اان،  يـن   بين يد  الحاز القـ
الشــياانا. حُ َ ــحنر لنــا اــعلك نهــرع اهــال  اــراب س ليحســال باشــا ســيتا؛ حهــ  نهــرع 

 األزمنا  كتاريخ ا  رام، ألنال يعهـم الي ـادر الي داَحلـة بـين ايـدينا حاليعرحفـة لـدينا، 
)ل  وتريخ  األمخي حخاري ححمار اهااير  م( 0111)ل  ل باريرك اساتان الدحيه 

م(، ح ـــد 0110، لَانالـــحس الشـــدياا )ل وحخ اااري األنخااارب  ااا    ااا  ه نااارب( 0131
هـــ/ 0131اع يــدل اليــ ر  الســنال ، الشــيب ا يــد بــن ي يــد التالــدب ال ــتدب )ل 

ن اليعنـ  الـدر ب الي عـاحن يـب م( العب اان يعبنرًا عن حجهة نهر فتـر الـدي0121
العنا ر اليسي ية، تا ة اليارحنية ينها؛ بينيا يحسال باشا سيتا، اان سناليًا يـنعم 
بيقة حدعم الدحلة العييانية لـه، ُرباليـا  لـ  درجـة ان السـاان اـانحا ينهـرحن  ليـه ع ـ  

ـــينن لنـــا ان  ســـيًا يـــن (10)انـــه رجـــل الدحلـــة ححاي هـــا اهـــال  . ايـــا ان هـــعه ال ع يقـــة  َُب
                                                 

 :(  حل ياانة اساتان الدحيه  حانحس الشدياا ف  يدرسة ال اريب ال بنان  اليارحن  انهر01)
Salibi, Kamal Maronite Historians of Medieval Lebanon, Beirut, 1959, Ibid., “The 

Ttraditional Historiography of the Maronites”, Historians of the Middle East, 

edited by Bernard Lewis and P. M. Holt, Oxford University Press, 1967, pp. 212- 

225. 

 انهر ف  نتس الا اا يقالة
A. H. Hournai, “Historians of Lebanon” pp. 226- 245. 

الي  اليــة األتــر  انهــر يقــال   الــدا حر    ــحل اهييــة دحر اســرع آل ســيتا فــ  ال ــاريب الي  ــ  حعــن عي ا هــا يــب الُقــحَ 
 ايال ال  يب :

Kamal S. Salibi, “Northern Lebanon Under the Dominance of Gazir”, Arabica, Vol. 

XIV, (1967), pp. 144- 166. 

“The Sayfas and the Eyalet of Tripoli 1579- 1640”, Arabica, Vol. XX, (1973), pp. 25- 52. 
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اراب س الشام اانحا  ـد َهَجـرحا يـدين هم حرابـحا الب ـر، لع يهـم ان القـح  اليهاجيـة هـ  
 ــح  عا ــية تارجــة ع ــ  ااعــة الســ اان، تا ــة حان  ســيًا ينهــا اــان در يــًا بقيــادع 

يا  اد فـ   راجـة يـح تهم، ان علـك جـاز فـ  الح ـل الـعب اانـل يفتر الدين اليعن . ح 
يان الجيليالة، حيش باة ف   را يب النيسا، بامفافة  لـ  فيه الدحلة يشغحلة ف  اج 

ه يية العييانيين ايام الشاه عباس األحل، حيا  رك علك ين تيبة حيرارع. ف م يعد لد  
 ُساالان اراب س ين  ي ة  ا الهرحا  ل  ا را الج ر.

 ُيَعـــــــرنال  ـــــــا ا هـــــــعه ال ع يقـــــــة نتســـــــه بإيجـــــــا  ابيـــــــر  يـــــــن ي ـــــــال نتســـــــه
ــــدين اليــــدعح بــــابن ارايــــةا. حعنــــد ... الع ا بقحلــــه: بــــد التقيــــر ي ــــات  بــــن جيــــال ال

هطااال اه ااامي وثطااال اهاماااي ماااب تااايا   اهط  ااا  األوهااا  ماااب العـــحدع  لـــ  يتاـــحا 
م( 0111هـــــــ/ 0110، لـــــنجم الــــــدين ي يـــــد الغــــــ ب )ل (11)اه ااااايب اهحاااااارر  ناااااااي
  ســــن بــــن ، ل(12)مااااب تاااايا   األنخاااارب مااااب ح ناااار  اهزمااااربحالقســــم ايــــر الينشــــحر 

وخالصااااا  األااااااي  ااااا  حنخااااارب اه ااااايب م(، 0101/ هــــــ0121ن ، )ل البـــــحريي يـــــد 
واااااا يا  م(، 0111هــــــ/ 0000ايـــــين الـــــدين الي بـــــ  )ل لي يـــــد ، اهحااااارر  نااااااي

ـــــن العاهااااا  أ  ااااا  حخ اااااري ماااااب   اااااأ ـــــدال   ب ـــــ  )ل ، لعب هــــــ/ 0111يـــــاد ال نب 
ـــــا ا نعيـــــر ع ـــــ  عاـــــر لهـــــعا الشـــــتص.  يـــــادع ع ـــــ  علـــــك فـــــإن تيـــــر م( فإ0111 نن

ـــــــ  حعيـــــــر  ـــــــدين ال را  ـــــــ  يعجييال ـــــــه ف ـــــــة رفـــــــا ا الـــــــة ا يعاران هـــــــا. حايـــــــا الر ال
        العايت  الديشــــــــــق  ال نتــــــــــ  بــــــــــن ا يــــــــــد اليعــــــــــرحال بــــــــــريفــــــــــان بــــــــــن يحســــــــــ  

ــــــعب  ار اــــــراب س الشــــــام ســــــنة م( 0111/ ـهــــــ0111)ل  م فإنــــــه 0131/ هـــــــ0113ال
ـــه فـــ   ا يـــعار اســـم هـــعا الشـــتص يـــن فـــين الع يـــاز الـــعين  ـــاب هم فـــ  اينـــاز   اي 

حالقاـــــــــــــا ال ـــــــــــــحف  عبـــــــــــــدالغن  الناب ســـــــــــــ  )ل  ن الشـــــــــــــيب.  ا ا(13)اـــــــــــــراب س
، اهتحفاااااا  اهنر ي اااااخ   اااااا  اهيحيااااا  اهطيا ي ااااااخ م( يـــــعار فـــــ  0130/ هــــــ0013

                                                 

 .201 -011، األحراا 10( يتاحا اليا بة الهاهرية ر م 00)
 .Cod. Arab. 1190 Mixt 345( اليا بة الحانية، فينالا 02)

 بها ناشر الر  ة( انهر نص الر  ة يب الدراسة ال   َ دَّم لها 03)
Stefan Wild “Al- Utaifis Journey to Lebanon in 1043/ 1634” 

 .222 -203، ص0111( سنة 23ة األب ان، بيرحل، يج د )يج ال 
هــ/ 0113لسحز ال ه عنـد  عـداد هـعه الدراسـة لـم ا ياـن يـن اااـي: ع ـ  نسـتة ر  ـة ي يـ  الي اسـن  )ل 

ـــــا ل الي اســـــنية فـــــ  الر  ـــــة 0113          ســـــانبحل   ـــــلاالاراب ســـــيةا، الي تحهـــــة فـــــ  يا بـــــة جايعـــــة م(، االين
 .1321ر م 
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 لــــــ  اــــــراب س، انال  م0111/ هـــــــ0002ن فيهــــــا اتبــــــار ر   ــــــه فــــــ  ســــــنة ال ــــــ  َدحَّ 
بـــن ارايــــةا،  ِيـــن بـــين يــــن لقيـــه ا... الشــــيب التافـــل حالبـــار: الاايــــل الشـــيب ع ــــ 

ـــ ال بـــن ارايـــة  ـــد  اره:تـــر ان حيـــعار فـــ  ياـــان آ ـــحم ايفـــًا  ع  ـــا فـــ  هـــعا الي اف ارن
عــــدالع  يــــن األفافــــل الياــــراليين حالع يــــاز اليدالرســــين، يــــنهم الشــــيب التافــــل  ــــاحب 
ــــــــد  اره يــــــــرع  ــــــــًا هــــــــعا   ــــــــن ارايــــــــةا. حيفــــــــيال ان ع يال ــــــــ  ب التفــــــــاال الشــــــــيب ع 

ــــة ــــاا (14)يالي ــــ  ا  ــــد العــــحدع  ل ــــه تاااايا   نيماااار  طاااايا ي  وحر ر ياااار. حعن ، لعبدال 
م(، ا نجـــــــد عاـــــــر الي ـــــــات  بـــــــن جيـــــــال الـــــــدين بـــــــن 0111)ل   بيـــــــا نحفـــــــل

/ ـهــــ0011ابــــ  ال اــــال )ل ارايــــة هــــعا، بــــل ألفــــراد آتــــرين اعيــــر بــــن ي ــــات  
عا يـــــــا رجعنـــــــا  (15)ارايـــــــةم( حي ـــــــات  بـــــــن عبدال ييـــــــد 0111 لـــــــ  ال ع يقـــــــة . حا 

نتســــــها فإننــــــا ن يــــــس، يــــــن يناياهــــــا حيــــــن لغ هــــــا، ان ي ــــــات  هــــــعا اــــــان ع ــــــ  
لـــــه حلـــــدًا اســـــيه عيـــــر،  ن  يـــــن َ َيافنـــــه يـــــن ال غـــــة العربيـــــة، حانيســـــ ح  جيالـــــد يـــــ

ــــَب يعــــه فــــ  األســــر؛ حيــــا عــــدا علــــك فــــإن اليع حيــــال ال ــــ  يحردهــــا عــــن نتســــه  َحَ 
  ااد  احن شبه يعدحية.

، LevinusWarner(16) تة فــــــــــين يجيحعــــــــــةنَّ  ن هــــــــــعه ال ع يقــــــــــة الي ــــــــــ
يا بــــــة  ســــــانبحل، يســــــجَّ ة فــــــ ام(،  ن ــــــل هحلنــــــدا فــــــ  0111  يــــــران  22)ل 

، حهــــ   قــــب فــــ  اربــــب Cod. Or. 944 (17) (0جايعــــة ليــــدن   ــــل ر ــــم )
                                                 

اال  تـــة الناب ســـية فـــ  الر  ـــة الاراب ســـيةا،  ققهـــا  م(،0130هــــ/ 0013انهـــر الناب ســـ ، الشـــيب عبـــدالغن  )ل  (01)
 .11، ص11، ص11م، ص0110ح دالم لها هربيرل بحسة، بيرحل، 

، 31م، ص0121ز اـــــراب س حادبااهـــــاا، يابعـــــة ال فـــــارع، اـــــراب س، نحفـــــل، عبدال ـــــه  بيـــــا، ا ـــــراجم ع يـــــا (01)
 .031 -031ص

سـانبحل ا لـ  ، يـن ا بـة جايعـة ليـدن، درس ال غـال الشـر ية فيهـا، حسـافر Levinus Wanerليتنـحس فـارنر  (01)
م ُعــينن  ن ــًي لهحلنــدا فــ  العا ــية العييانيــة، حبقــ  فــ  علــك الين ــا  لــ  0111م. حفــ  ســنة 0111ســنة 
ــــران ســــنة  22ن حفا ــــه فــــ   ــــي ــــن يــــن شــــراز عــــدد ابيــــر يــــن  م. حاينــــاز 0111  ي ــــك  ياَّ ــــة     اي ــــه الاحي 

اليتاحاال العربية حالتارسية حال رايـة حالعبريـة ال ـ  اح ـ  بهـا  بـل حفا ـه ليا بـة جايعـة ليـدن، ل اـحن بـعلك 
 سانبحل انهر يقالة ابالنحاع األحل  ليق نيال   ك اليا بة ين ال ران الشر  .  حل  يا ه حا  اي ه 

Drewes, G. W. J., “The Legatum Warnerianum of Leiden University Library” in 

Levinus Warner and His Legacy, E. J. Brill, Leiden, 1970, pp. 1-31. 

 .Voorheove, p   ( انهر فهرس يا بة جايعة ليدن01)

Handist of Arabic Manuscripts in the Library of the University of Leiden and 

Other Collections in the Netherlands, in Bibliotheca Universitatis, Lugduni 

Batavorum, Leiden, 1957, p. 361. 
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ـــــــــة ب ـــــــــة حاربعـــــــــة حســـــــــبعحن ســـــــــارًا يا حب ـــــــــال، حيجيـــــــــح: َاســـــــــُارها ياا تـــــــــا حر 
م، حع ــــــــ  األرجــــــــ  انهــــــــا النســــــــتة 0111/ ه0101اع يــــــــادب، حيدحنــــــــة ب ــــــــاريب 

ســـــــانبحل عـــــــن اينشـــــــحرع، حع ـــــــ  الغالـــــــا انهـــــــا ح ـــــــ ل فـــــــارنر باليتاحاـــــــال الاأُلمال،  يـــــــــن لـــــــــم َاعيُـــــــــر ع ـــــــــ  ايـــــــــة  شـــــــــارع اتـــــــــر  عنهـــــــــا فـــــــــ  بقيـــــــــة فهـــــــــارس 
/ ـهــــــــ0110د بــــــــن عيــــــــر العرفــــــــ  ال  بــــــــ  )ل اريــــــــا   ــــــــا، بحاســــــــاة ي يــــــــ

لــــــــه اليتاحاــــــــال  بحاــــــــان يشــــــــ ر    ــــــــل بتــــــــارنر،م(، الــــــــعب اــــــــان  ــــــــد ا0111
ده بهـــــابالعر  ـــــَ حن ـــــة حُي ـــــعب اـــــان  ـــــد (18)ي ـــــارنر، ال ـــــك اتـــــ  ف ـــــا فردري ، اح عـــــن اري

                                                 

لــ  ب يــدع العــرض فــ  بريــة الشــام يــن اعيــال   ــا،  م( نســبة 0111هـــ/ 0110ي يــد بــن عيــر العرفــ  )ل  (01)
الع م؛ حلــ  القفــاز ب  ــا، ح ـــحلال   ف ــاز ال نتيــة فيهــا ليــدع ســن ين يــم ســافر  لـــ  يــن اســرع   بيــة يعرحفــة بــ

سانبحل  ين لم يس يرئ ام اية هناك، حبعد عحد ه ين العا ية العييانيـة نجـده ي ـحل   ف ـاز الشـافعية بعـد ا
 ألهيي ها فإننا نحرد ن ها: ؛ حنهراً رحفاع اتيه. حنعير ع   رسالة ينه لتارن

عاــارد ححا ــد الترا ــد )ني ــه انــه ياــرر ييــل هــعين ال عبيــرين  يــن يــحرد لــه الي بــ  ن ــًا ا فــرع باــر    
ـــه ـــم حيـــان  التر ـــدا يـــعار في ...  ... ا فـــرع شـــيب امســـيم حدرع  ـــاا الي ـــك حفـــص الت ـــام باـــر عاـــارد الع 
 ــاا )اــعا تــاحض جنابــه ال ر ن، اي جــ  )الســتير( بيــك الياــرم ا  ال يــدع  الع ــم لــه يســ م، 13، ص1 تي ــة، م

م( ســ ة ا ــا، ن هــة التــاار 0111هـــ/ 0111لبــ  )ل چالــنص(. هــح ان الحا ــل  لــيام يــن ا ــا الير ــحم اا ــا 
حاليج ـد األحل يـن  ـعارع عربيـة حفارسـية، حيينـه اينـا عشـر ارحشـًا،  ل ااش ، حهح ا اا ج يل يش يل ع   اشـعار

( حيينـه اربعـة اـرح  حن ـال، بلـدين الغـ  حشـرد شـحاهد ال  تـيص )لبـدر اابن  يدحن حيينـه سـ ة عشـر ارحشـًا، 
  ر حشــرد يقايــال ال ريــرب، الي حســا ل شريشــ  حيينــه ي ييااــة عييــان ، حجــ ز يــن العقــد ابــن عبــد ربــه حيينــه اــ

ا   انـــه ارشـــان؛ فـــاليجيح: تيســـة حيييـــحن ارشـــًا حي ييااـــة عييـــان . حايـــا  ـــاريب البنـــيحا ـــد، حشـــرد العبدحنيـــة حي
م(  ا ا ا اا رحفة احل  األلباا ف  ال اريب، ح ـاريب ت ـاب، 0111هـ/ 110 )ي يد بن س ييان ااشعرب )ل

ح ــاريب تســرح ، حرســاال التــحار ي ، فحعــدنا الــدالحن بهيـــا. ياــحن يع حيــًا لاــم؛ حالت ــحن  ن شــاز ال ــه ن  ـــ ها 
يال الحعـد احا   اتـعحنا بـإت حالسيم. ين التقير ي يد العرفـ ا. حيفـيال فـ   اشـية ع ـ    ـك الرسـالة يـا ي ـ :

حا فــ  الــدار بيق فــ  بـبـاليج ز  لــيام يــحم األ ـد اليافــ ، فإنــه  ــار لنـا يــانب بــل يحانـب. ح ب ــغ شــح نا  لــ  الير 
 سيي ام نقحا حالسـيم. ح ـد اشـ رينا ن ـن ألنتسـنا   ليتـًا لجـدالنا ابـن ال نب ـ  )رفـ  الـدين( بيـاا   عييـان  ف تفـ حا 

ن شـاز ال ـه عــن  ريـا نـ ا ياما. يـن هـعا الـنص ن  ــه بحفـحد يـد  العي ـة ال يييـة ال ـ  اانــل بهـا لنـا حالسـيم حا 
م( ري انـة األلبالـا ح هـرع 0111هــ/ 0111 ربا ااينين. انهر التتاج ، شهاا الدين ا يد بـن ي يـد بـن عيـر )ل 

ــــدنيا،  ــــاع ال ــــاهرع، ســــنة  2ال ي ــــدالت اد ي يــــد ال  ــــح، الق . الي بــــ ، 211 -211، ص0 م، م0111م،   قيــــا عب
م(، هديــــة 0121هـــــ/ 0331، البغــــدادب،  ســــياعيل بــــن ي يــــد ايــــين البابــــان  )ل 013 -11ص، 1 م ،تي ــــة
؛ انهــر 201ص      ،0111، ينشــحارل يا بــة اليينــ ، بغــداد 2 اســياز اليــ لتين حآيــار الي ــنتين، م :العــارفين

 Levinus Warner                                ، الينشـحرع  ـحرع لهـا اي  ـا لا ـاا02ايفـًا: ال ح ـة ر ـم 

and His Legacy, 



 -- 

ـــــدا ـــــرع   ـــــيرع اقن ـــــل لهحلن ـــــا عيـــــل لت  ـــــ     ـــــارنر (19)ف ـــــ  ان ف ـــــدلال ع  ـــــا ي ، ييال
ـــــــ   ـــــــ  يســـــــ ح  النشـــــــاا ال جـــــــارب، حاـــــــعلك ع  ـــــــا، ع  ـــــــ  ا  ـــــــال ب   اـــــــان ع 

ار اليتاحاال ال   ُشِغال بشرااها.  يس ح  ُ جال
/  ااا0101كياماا  حااو  ححاارا   اان   ااب تعيخ اا  مصااطف   ااب  ماار  اهاارخب 

  .0111 / 0111   ا0101

ا الــداع  ل تــرار حيــا ا ــل ال ــه ســِرنا عنــد الاتالــار حالســب ع يقــة   فــين عاــر اَ 
بالبــاا  يــن الحيــل حالــديار، حال يــد ل ــه الي ــك القهــار حال ــيع حالســيم ع ــ  النبــ  

 ـيع  ي ـح النهـار اليت ار حع   آلـه ح ـ به السـادع األتيـار آنـاز ال يـل حااـراال 
 عن  اا ها األح ار.

 ـ به حسـ م ابسم ال ه الر ين الر يم ح    ال ه ع   سيدنا ي يـد حع ـ  آلـه ح 
لهيهـم ا. ال يد ل ه الـعب حعـد ال ـابرين اليرا ـا الع يـة ح (20)ح سب  ال ه احنعم الحايلا

الشـار فنــالحا بـه اعهــم ي يـة، حاشــهد ان ا  لـه  ا ال ــه ح ـده ا شــريك لـه شــهادع  ــدفب 
م َعنالا ُالَّ َبِ يَّة، ح حرينا سعادع ابدية سريدية، حاشهد ان سيدنا ي يد عبـده حرسـحله القـاا

ب عبــاز الرســالة حايــر الرعيــة،  ــ   ال ــه ع يــه حع ــ  آلــه ح ــ به الينعــح ين بياــارم 
األتيا حال ـتال البهيـة  ـيع داايـة ي حاليـة ي فـاعال يحابهـا اـل باـرع حعشـية. ايـا 
بعــد فيقــحل العبــد التقيــر ي ــات  بــن جيــال الــدين اليــدعح بــابن ارايــة اجــاره ال ــه يــن 

 ال لل حالنداية:

احاال شهر  تر سنة تيس عشـرع بعـد األلـال ح ـد   ـل ع ـ   ليا اان ب اريب
الديار الاراب سية يا هح لـيس بقابـل ل ح ـال، حرد ايـر يـن هـل ال ـه فـ  ارفـه القـاام 

                                                 
) 01)  Drewes, G. W. J., “The Legatum Warnerlanum”, in Levinus Warner and 

His Legacy, p.16.  
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بســنال ه حفرفــه اليــ  ين ع ــ   قالــه حاليــد اليبســحاة ع ــ  ت قــه، َيــن ا  بــاه ال ــه لحرايــة 
ا ليـن  ا بـه حيعـه حا ديـن  لة ا دنيـا الرسالة حجعل ااع ه فريقًا بين الهـد  حالفـي

ــة حراعيهــا حســايس الي الــة ح اييهــا، نهــام الجي ــة حجــيز الغيــة  حااه ح بعــه، اافــل اأُليال
ف  يحيه حاده  حرباا النعية، ين ع   الس اان فقد ااا: الشياان، ين شايعه  يد

ل ال ــه راـده حيـن نابــعه  ـار فـ  تسـران حعانقـه التـعان، جعـحرعـ  يـن العـي  فـ  ا
، حاسـ قر فـ  ياانــه (22)، ح ــحال  الي ـحان(21)، يـا  سـاب  القيـرانه الع يـا حآي ـه الابــراراي ـ

 جبل لبنان.
بــحاد  (23)لســدال ه، ا  الــل األيــام اــح:  راد ــه، انال ع ــ  بــن جــان بعــد ان انهــ 

بغــــ  حاســــ غن  فاغــــ  حراــــا افــــاليل الهــــح  حاباايــــل الينــــ  حا اديــــن النتــــحس 
                                                 

لعــرا، م(، لســان ا0300هــ/100( القيـران: الشــيس حالقيـر؛ انهــر جيــال الـدين ي يــد بــن ياـرم بــن ينهــحر )ل 20)
 .003، ص1 م، م0111م، بيرحل،  01

 .212 -211، ص01 ( الي حان، ال يل حالنهار، ح يل ارفا النهار، ابن ينهحر، لسان العرا، م22)
ع ــ  بــك ابــن األييــر ا يــد ابــن جــانبيا الاــردب، ابــن اتــ   ســين باشــا جــانبيا، انابــه عيــه فــ    ــا عنــد ( 23)

 ه نبـ    ـل عيـه بـ ير الـح ير اليـعاحر رفـب  ـال  ادع، حعنـديا ح غـشـا جسـنان با رترحجه ليي اع الح ير السـردا
ن يـن عنا ـر السـابان الهـاربين يـن التديـة العسـارية ي يـد ع ـ   راية الع يان ف    ـا، حاـان جيشـه الياـحال

ن ع     ـا يـن الـدتحل  ليهـا، حسـار يـن   ـا با جـاه الجنـحا  يـن عشرع آاال شتص. حَيَنب الحال  اليعيَّ 
م 0111هـــ/ 0101م(  ــرا  يــاع، ســنة 0121هـــ/ 0131اار العييانيــة بقيــادع يحســال باشــا سـيتا )ل هـ م العســ

حانم اشياز اييرع يـن يعسـار العسـاار الشـايية؛ حبعـد هـعا اان  ـار اسـ دع  فتـر الـدين الـعب اجـاا دعح ـه 
بـا بع بـك  ينااا يحسال باشـا سـيتا باسـ يناز   عـة اـر حانفم  ليه ف   راة الع يان، ف رسي حا  يال  اب س، حترَّ

ح حجها با جاه ديشا  ين ه يا عساارها ل يرع اليانية ف  نحا   العراد، حين هنـاك ا جهـل عسـاارهم ل هـاجم 
ديشا ين جهة الي ع، حبدا افراد السابانية حالـدرح  بنهـا األ يـاز التارجيـة ليدينـة ديشـا، حلـم يرفـب ال  ـار 

حعشــرين الــال اــر . حفــ  اريــا عحد ــه َيــرَّ ع ــ    ــن   ا بعــد ان دفعــل لــه اهــال  ديشــا يااــة حتيســة
سـال باشـا يح األاراد حجرل ا  اال له يـب يحسـال باشـا سـيتا، ادل  لـ  عقـد ي ـاهرع يـا بـين ابـن جـانبيا ح 

سيتا، حين هناك عاد  ل    ا ف رسل الس اان له الح ير الابير يراد باشا األنه )اب ع   بـك( اـان  ـد  ـارا 
حف  الق ال العب نشا  را يرع  نجا ع   بك جـانبيا براسـه  لـ  يدينـة   ـا  ، قيلاان يي ك البيد بااس

ه  احيـة ايشـحار لُيْق َـل فييـا بعـد اال سـانبحل  يـن عتـا عنـه السـ اان حح احينها  ل  يياية، حين هناك   د 
 بـــــ ، ي، ال210 -210، ص2 . انهــــر  رجي ــــه فـــــ  البــــحرين ، الي ــــدر عا ــــه، م0100هـــــ/ 0121 ــــحال  

 . 011 -031، ص3 لي در عا ه، ما
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ه حشقااه حسـتاهة عق ـه ح  الـة رايـه، جال ف   يه بن،احالاحاعا ححساحس اآليال التح 
حدتــل فــ  ه يــة اليع ــية حتــرا يــن نــحر الااعــة حراــا اليراــا الــعب ا بــد ان 
ي رجــل راابــه بــل ينتــعل فارســه، َيــدَّ يـــدًا   ــيرع لي نــاحل اايــة بعيــدع، افــ اله عيـــاه 

ا بــدر ح لالـل بــه  ـدياه، اي اــ  ههـر ااا ــرار حادا: دحاعـ  البــحار، اح ـد نــارًا ل  ـر 
الي نـة، ف يـا  قـررل ا حالـه لديـه، ا  (24)ينها بحادر الت نة حه رل ع   يده شقاشا

ــــــل اليي اــــــة  ــــــه، عــــــيالن ع يــــــه ســــــردارًا ااف ــــــين يدي ــــــل  يــــــاام الن ــــــر  رفــــــرال ب  ال
ــام يــن األايــار (25)الاراب ســية ي ييــة، اييــر األيــرا الاــرام ابيــر ، ا بر ــل يــدا األي

اسعته ال ه ف  ايحره  سـعافًا حادام ال ـه  ،(26)يتان سالابرا التتام:  فرع يحسال باشا ب
الرعيــــة  نــــام حهــــم آينــــحن  ايايــــه ال اهــــرع حاعــــي يقايــــه فــــ  الــــدنيا حاآلتــــرع. بحاي ــــه

                                                 

بــلا اح يــل هــح شــ ز االراــة يترجهــا شقاشــا: جيــب الشقشــقة حهــ  الهــاع البعيــرا حا  اــحن  ا ل عربــ  يــن ام( 21)
 .011، ص01 البعير ين فيه  عا هااا. ابن ينهحر، لسان العرا، م

 ــحل هــعه اليي اــة  .لعهــد اليي ــحا ( اليي اــة الاراب ســية: اانــل  شــال   ــد  ييالــك حنيابــال بــيد الشــام فــ  ا21)
م(، نتبـة الـدهر فـ  0321هــ/ 121انهر ابا عبدال ه بن ي يد اليعرحال بشيب الربحع الديشق  األن ـارب )ل 

؛ اـــــعلك ا يـــــد بـــــن ع ـــــ  211-211، ص0123ليـــــدن،  ، بريـــــل،عجااـــــا البـــــر حالب ـــــر،   قيـــــا ا. يهـــــران
،  ــحل 011 -012، ص1نشــا، القــاهرع، مم(،  ــب  األعشــ  فــ   ــناعة اا0101هـــ/120الق قشــندب، )ل 

م(، 0111هـــ/113هــعه اليي اــة فــ  احاتــر العهــد اليي اــة راجــب اــرس الــدين ت يــل بــن شــاهين الهــاهرب، )ل 
. ايـا فييـا ي ع ـا 033م، ص0111 بـدع اشـال الييالـك حبيـان الاـرا حاليشـالك، نشـره بـحلس راحيـس، بـاريس، 

 ، ف راجــب اليــادع اليجيحعــة عنــد عيــر عبدالســيم ال ــديرب، بال يــاع اليقافيــة فــ  اــراب س فــ  الع ــحر الحســا
، هــعا بجانــا اليــادع الي ــحافرع فــ  0112ال يــاع اليقافيــة فــ  اــراب س الشــام تــيل الع ــحر الحســا ، بيــرحل، 

م( الـــعب  ققـــه فـــ اد افـــرام البســـ ان ، 0111م لانـــحس الشـــدياا )ل 2ا ـــاا اتبـــار األعيـــان فـــ  جبـــل لبنـــان، 
 . اعلك انهر 00، ص0م، م0111بيرحل ، 

FR.Buhl, "Tarabulus" E.L. vol.iv, p. 660 
؛ ايا ي ا   ااافلا فهح يرادال 021-001، ص01ح رجية اليقالة نتسها ف  داارع اليعارال امسييية، م

 .113، ص1لي ا   اناااا حهح ين القاا ابار النحاا انااا ديشا، راجب الق قشندب، الي در عا ه، م
م(،  عـيم ُسـنال  يـن ا ـل  رايـان  اح اـردب، اانـل اسـر ه 0121هــ/ 0131سـيتا )ل ( يحسال باشـا 21 )

ين الُقَح  الي  الية البار ع ف  يناقة عاـار، حاحا ـل  ليـه حايـة اـراب س الشـام اايـر يـن يـرع؛ عـرال 
اد اليين  فد الجناد القيس  بقيادع فتر الدين اليعن ، ربا ه عي ـال الي ـاهرع نعنه  عاي ه ل ج

عنيــين حالجنبيايــين.  ــحل  يا ــه انهــر: البــحرين ،  ــراجم األعيــان يــن ابنــاز ال يــان، انهــر يــب الي
، الـدحيه ، الباريــرك 113، ص11 -11، ص1 الـنص الينشـحر ادنـاه. الي بـ ، تي ـة األيـر، م

ـــاد  ح ـــل اليســـحع ، اليابعـــة الاايحليايـــة، 0111اســـاتان )ل  م(،  ـــاريب األ ينـــة، نشـــرع األا فرين
 ، اعلك انهر يقالة321، ص0110

Salibi, K., “The Sayfas and the Eyalet of Tripli, 1579 - 1640”, Arabica, vol, XX 

(1973), pp. 25 - 52. 



 -- 

، حف  ريـاض رحن، نتحسهم ف  هيل الساحن حادعةا( بحجحده يسرح  0حي  حن )
ـــعه ال ـــه اي يـــاًا أليـــره الياـــا: الحاجـــا اا بـــا: نت  ـــه فـــ  ســـاار األيـــن را عـــة. فَ َحجَّ

ب العسـاار ح ـنال بالا ـا، هـد  األ اار حالبقـا: ليترجـه يـن ي رحسـة   ـا، حجيـ
: بـين َيغــر (27)ج جهـاد الـنتس فـ  الي ـال  حح تهــا ع ـ  سـبيل اليراشـد حالينـا لـ  ا
دال حعفد ُيَشدال حشـ ال ُيَجيـب حَتـْرا ُير َـب حعيـام ي اَّـد حعهـد ي يَّـد. ف يـا بـار  فـ  ُيسَ 

 يــاع اا ــا )ا( بــن جــان بــحاد لــبعض ايــراز العــرا )ع ــ  عاشــر شــهر ربيــب تــارا 
عــراا( ع ــ  يب ــغ ف رابــه هــحاه، هيهــال يــا افــلَّ ِفْعــَل علــك الشــق ال يــن الهــاي  اا

ـــَييَّن األيـــان  الااعبـــة حهـــن الهنـــحن التاابـــة؛ ف يـــا  ي ـــ  العســـاران  راب حاســـحاه، َ 
 ل األب ار بشعا: حالسهل حبر  (28)ح  ادم الجيشان حا االال التيل حاي أل الَ َ ن

الســيحال ح ــترل رســل ال  ــحال بــين ال ــتحال حدار اــ س اليــحل دها ــًا حعــاد لقــا 
حالسيال ادن  ل حريـد يـن  ب ـه، ين ِه نه  را ح ار التارس ا التريا بالتريا عنا ًا،

ــــه ح يالــــه  ــــه الشــــياان فع  ــــن ل ــــك الي ــــل فــــرَّ الشــــق  اليحعــــحد بــــاأليحال ح يَّ فتــــ  عل
حاآليــال، ف يــا شــاهد فــراره العســاار  ــار يــان  التاســدع لــه األبااســ عجال ح ــحَّر 

)ع( حاألعفــــاز ايــــر  راب اــــل ل ــــا به يغــــاير حعــــاد )ل( الســــحاعد ايــــر يســــاعد
ال ـــه ال ســن  ح يــادع، يابـــل  يــ ل  ـــا ا الدحلــة حالســعادع، ب نغــهيعافــد )ع(. حلــم 

ر الجنان ا  هحله )جازل يهحله(  ديال الترسان، ح ار ا يا َ ـرَّض يـن العسـا
، فعنـــد علـــك  اـــايرل يـــن  حلـــه العســـاار  ا ـــدين ج تــًي، ُيِههـــر فـــعتًا ح ج جـــيً 

 يـاع حلـم يياــن يعـه  ا الـعب ربــاه فـ   يـاه، فســار عنـد علـك  ــا ا الدحلـة ح ــد 
ادتــر ســعيه ليــحم ا ينتــب امنســان  حَّ ــه حا  حلــه حالســيا   ســد األرض بحايــه لهــا 

رَّل يــب ســـنابك تي ــه، حدتــل ي رحســـة فــ  ســيره حالنجــحم  َـــَحدال ألجــل اليــحاا لـــح تــ
ـــاس بقدح  ـــب األحل، حانَســـرال الن ـــه ع يـــه يـــاـــراب س فـــ  تـــايس عشـــر شـــهر ربي ه، ألنال

 اليعحَّل.
 ه ح لال يعــه  ــين اســ  لَّه ابــ   اال حايــا ابــن جــان بــحاد اــاح: شــياانه  ع افــ ال 

ن اي ــداد عنانــه فــ  اانقيــاد لشــياانه، حاســ نتاع  ــحاه فــ  ااس ســيم لهــحاه، فــدعا ابــ

                                                 

نج  الرجل،  ار عا نج  فهح ينج  ين  حم ينـاج  حينـاجي ا، لسـان ااح  ( اليناج  جاز ف  ال سان:21)
 .100، ص2 العرا، م

 .001، ص03 رض ف  ار تا:ا، لسان العرا، مايا ا ه ين األ :نالَ  َ  (21)



 -- 

ل لهـم الشـياا )ن(  سـحييً  (29)يعن حاسـ غحاهم  فاس جاا لدعااه حاسر: لندااـه، حسـحَّ
رًا ح ف ييً  هم حديهم حاره  ليهم الرشاد   ـ   ليهم العناد     شيا ب  ي حَ بالا َ َغرف

)ز(  رينـًا. حلـم حسـا ا( فغـادرهم رهينـًا ح ـارنهم  0حراز ههرهم ح ـاف  بيـنهم ) هلقح ا
)ز( حهم له يجيبحن     ح ـ حا هـاهر اـراب س حن لـحا  الش نا ي ل ي  م ف  استاد

، جع حا يغيرحن حينشرحن ين الت ن يا ينشرحن، ا عـن الـديا )ز( (30)ب رض الجحن
ـاا اَ  تالحا حا عـن الي ـارم َعتالـحا، يـا الـعاا بالقيـاس  لـيهم  ا يـن الفـال ين حا الَ جال

   سـراايل  عا  اب  ـه بهـم  ا يـن ف  العراا يعهم  ا احل العادلين حا فرعحن ف  بنـ
ـــحها حا عهبـــًا  ا عهبـــحا بـــه حا فـــيعة  ا  اليقـــربين، يـــا  راـــحا ل رعايـــا ففـــة  ا َففال

هــم؛ يف  ـ ل اـاايهم حاَ افـاعحها حا فرسـًا  ا اف رسـحه،  حالـل يهـاليهم حه يهـم حا ال 

                                                 

م(، در ب اليعها، اان  عيم الجناد القيس  ف  بيد الشـام؛ بنـ  جيشـًا 0131هـ/ 0113فتر الدين اليعن  )ل  (21)
ــا عــن اريــا  ــًا يــن العنا ــر الهاربــة يــن التديــة ال ــ  اانــل  عــرال بالســابانية، حاســ تاد يــن عي ا ــه ب حرحب  حي

، تا ـة  راعـة هيب احرحبا فا دهرل يحانئ لبنان، تا ة  يدا، نشال ال راعة ف  عهـد عار اليحارنة حشجب ال ج
م القفـــاز ع يـــه فـــ  عهـــد  ـــالقـــي: حشـــ نها بـــالجنحد؛   شـــجرع ال ـــحل ل ربيـــة دحدع القـــ ،  ـــارا بنـــ  ســـيتا، حبنـــ

/ ـهــــ0131يــــن اجــــل الي يــــد عــــن  يا ـــه انهــــر ا يــــد بــــن ي يــــد التالــــدب ال ــــتدب )ل  .الســـ اان يــــراد الرابــــب
؛ الي بــــ ، 0111م(،  ــــاريب األييــــر فتــــر الــــدين اليعنــــ ،   قيــــا اســــد رســــ م حفــــ اد البســــ ان ، بيــــرحل، 0121

ســاندر اليع ــحال،  ــاريب األييــر فتــر الــدين اليعنــ  اليــان ، اليابعــة  ؛ عيســ  210 -211، ص3 تي ــة، م
 -0111ر لبنـان:  دار ـه حسياسـ ه، ل ، فتر الدين اليعن  اليان  اييـا؛ األا بحلس  ر 0111الاايحلياية، بيرحل، 

؛ لـــنتس الي لـــال، لبنـــان حالدحلـــة العييانيـــة فـــ  عهـــد فتـــر الـــدين اليعنـــ  اليـــان ، يابعـــة 0131،  ري ـــا 0131
التاـرع ال بنانيـةا، ابعـاد ح افتـر الـدين اليعنـ  اليـان   ؛ انهر ايفًا ي افرع ايـال ال ـ يب :0112ي ر الجديدع، 

 .حلنتس الي لال، 000 - 11القحيية ال بنانية، ص

“Fakhr al- D ni ”  E. I.                  , vol. ii, pp. 749-51. 

م، ُنِهبــل الت نـــة 0111حيـــعار عــادع يفــافًا  لــ  عاــار، جـــحن عاــار، حفــ  ســنة ال احيــة الجــحن: يتيــد يعنــ   (31)
ا الدحلـة العييانيـة  لـ   جريـد  ي ـة ع ـ  سانبحل ف  علك اليح ب، ييا دعاالي رية ال   اانل ف  اريقها  ل  

  ــك اليناقــة اــان يــن ن ااجهــا فــرا ال عايــال فــ  جبــل لبنــان، تا ــة ال عايــة اليعنيــة.  ــحل هــعه ال اديــة 
نـان، بالشـدياا، انـحس، اتبـار األعيـان فـ  جبـل ل، 211 -211الـدحيه ، اسـاتان،  ـاريب األ ينـة، ص :انهر

جـــحن، انهـــر فري ـــة، انـــيس، اســـياز اليـــدن حالقـــر  ال بنانيـــة  ؛  ـــحل يعنـــ  ا يـــة231، 233، ص11، ص0 م
 .11، صم0111ح تسير يعانيها، جحنية، 



 -- 

 حاحبـــا  األي ـــار ريـــب شـــرعية هـــ  فـــرا  النـــا (31)َعيَّنـــحا درحيـــ  بـــن جـــان بـــحاد
ف  ابعـل  ليـه اــيا الغـارع الشـعحا )ز( ح عــاحل لديـه عاـاا الت نــة ال ـيالا )ز(. دتــل 
اـــراب س فـــ  احاتـــر شـــهر ربيـــب، فاألعيـــان يـــن اه هـــا دت ـــحا الســـتن حالـــبعض آح  

ت ه يـن الفيل لا الَّ َلتالي ه ح اف  ع  )جازل آحا(  ل    ن ينيب دت ها بين ل
ا العاحيـــة حالع ـــبة الفـــالة الباايـــة، ا اشـــيا: الغحايـــة حا بـــا: الغبـــاحع احلاـــك الاـــي

نيــا  ــار لهــم ُســ َّيًا ع ــ  األيــحال اليســ ه اة  عنــاً ه ح نــًا حا يي ي ــحن لــه ايقييــحن لــ حا 
حف   ـبي ة نهـار السـبل رابـب عشـر  ربيـب سـافر بعـض حاليحارد الُيْرِدَية اليه اة. 

 باـ  بـ ديب حالنـاس  (32)فبال لي ابهم األرض حالاحااا  ا دين الج يرعاليرااا 
ا يـــــرع. ف يـــــا اســـــتر نهـــــار األ ـــــد حاـــــان يـــــحم يشـــــيا فيـــــه لهحلـــــه الغـــــراا حالحلـــــد، 

، الن ــار  ع يهــا ا ب ــل، فــالعقحل اــارل حالــديح: فــارل حاأل ــحال  ــد (33)اييــين
، يــا لهــا يــن ي ــيبة ا يــداحب الااريــة ع ــل لهــعه النا لــة الهاا ــة حالتهيعــة حال اديــة

تــ  لي ــة ادراحنــا، حفــربحنا بالياا ــل الايالــارع ف، اسٍ ا آٍس، حا يســدال ي يهــا َ نــهــَاْ ي
                                                 

فــه البــحرين  بقحلــه: درحيــ  بيــك ابــن عــم ع ــ  بيــك ح  (30) نــه اتــع يدينــة اــراب س الشــام ا  درحيــ  بــن جــان بــحاد: ُيَعرال
ا، الــعب اــان يعــرال ايفــًا باســم لانــه لــم يــ يان يــن ا ــ يل الق عــة ال ــ     ــن فيهــا يي ــحك يحســال باشــا ســيت

 يحسال، انهر النص الينشحر ادناه.
اليق ـــحد بـــالج يرع هنـــا ج يـــرع  بــــرس؛ انهـــر نـــص البـــحرين  الينشـــحر ادنــــاه حاليي هـــال اليدحنـــة عنهـــا فــــ  ( 32)

 الهاي .
ة، اميااليــ galeoneامنج ي يــة ح  galleon, galionاييــين: جيــب ا يــة ا يــحن ال ــ  هــ    ريــال لا يــة ( 33)

ســبان فــ  ال جــارع تا ــة يــب يي  اــا هم فــ  العــالم الجديــد. اــان يســ تديها ام galleyحهــ  ســتينة اابــر يــن 
د راينـا ع ـ   افـة اليينـا : اح ـحالجدير بالعار ان الشيب عبدالغن  الناب س  ف  ر   ه  ل  اراب س يعار يا ي  

... فــاع م ان  الــدين الاراب ســ  اليــعاحر هم  ــديقنا ال ــاا نــحرزســيااانــحا: اليرااــا حالســتن، ح ــد عاــر لنــا 
سيا ها اييرع ب غـل عشـرين نحعـًا بعفـها يتـالال بعفـًا فـ  ال ـحرع حالهياـة حاسـيا ها ي عـددع اانحا: اليرااا ح 

اـل اسـم يا ـا ع ـ  يراــا يت ـحص ا ي ناحلـه اليراـا اآلتـر لانــه يا ـا ع ـ  الجييـب اليرابـة حالســتينةا. 
ـــة الاراب ســـية، صًا: ينهـــا الغ يـــعـــعـــدد عشـــرين نح يح  ـــة الناب ســـية فـــ  الر   ، اـــعلك 10 -11حن. انهـــر: ال  ت

Dozy, R., Supplement aux Dictionnaires Arabes, vol.ii, p. 226.                                 
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م يـا 0102هــ/ 101م( يس تدم هعا الي ـا   فيقـحل فـ  اتبـار سـنة 0123هـ/ 131ابن اياس، )ل حنجد ان 
ين )الجي ع( اليراـا الابيـر الغ يـحن الـعب عيـره حا ـرال ع يـه ن ـحًا  اايم ا فر الس اان  اي باب بالقر  ي  :

 ــحاريه القناديــل فــ  يــن عشــرين الــال دينــار ف رســحا بــه  بالــة اليقيــاس، ح ــنعحا لــه ييانيــة يراســ  حع قــحا فــ  
؛ انهـر 211م، ص0111،   قيـا ي يـد ي ـات ، القـاهرع 1 ..ا بدااب ال هحر فـ  ح ـااب الـدهحر، م األيشاا

، حالجـدير 311م(، ص0111) 13م اليرااـا حالسـتن فـ  امسـيما اليشـرا، يج ـد جـايع ،ايفا  بيـا ال يـال
لتــاه العاييــة فــ  ال هجــة ال بنانيــة، بيــرحل األيذذرهرف  ذذج ه، مذذم  ه، ذذ   بالــعار ان األســ اع انــيس فري ــة لــم

لبيـــر يا ـــا لـــم يـــعاره فـــ  يعجـــم التـــاه  رفـــة  ـــيد الســـيك فـــ  الســـا ل ال بنـــان ، ا، ايـــا ان الـــدا حر 0111
 .0113بيرحل، 



 -- 

اـان فـ  السـتينة يـن اليسـ يين  ر نـارهم الهبحنـا حا ـااحا بنـا ف تـعحنا.لحنا حِبَشـرَ اف ه
ياا ــا )جــازل يا ــا( نتــر حســبعة انتــار رجــال حنســاز حااتــال، عبيــد حا ــرار  ــارحا 

ــار بــين ي ق ــحل، نقــل ال ــه رح ــه بــ جيعهم فــ   بفــة ال ــربيين الُاتــار األشــقياز الُتجال
 لــ  دار الســيم، حاســير يحيــا بــين ايــدب الَاَتــرع ال اــام حجــري  َ َييَّــل لــه األجــل فقــال 

)ز(  لســان  الـــه هـــعا ا  ـــ  اليــرام؛ يـــا ال ي ـــة ح ـــد   ــل القفـــا )ز( حنـــ ل الـــبي
نــا  ليــه ا ل ــه حا  نــنــحن ا  ــحل حا  ــحالع  ا بال ــه ا م حن ــن بــه آييحُاِ ــا الرفــ  حال ســ 

ا( لقفاز ال ه حهـح ف ـل  2ار )ن، ا نستا لقدرع ال ه حهح عدل حا ن (34)حناراجع
حيــن عنــده التفــل، يــحل  حيب ــ  حيســ ا حيعاــ  لــه الت ــا حفع ــه ال ــا، ايــر ال ــه 
ســب انه ح عــال  ا يقابــل  ا بالرفــ  حال ــبر ع ــ  يــا  فــ  حايفــ ، ع يــًا بــ ن 

يـــن بــاان الي ـــ  ة  يت ــح   يحجبـــال ال ايــة ح ـــدبيره ايقــاديره ا  جـــر   ا ع ــ
 حهاهر النعية.

ينا بــعلك األســر ناابــد اليشــقال حالقهــر بق ــا ه ــح: حرح: يــرح: نباــ   ،اســ يرَّ
ع ــ  اياينـــا اليافــيال حن ســـد يــن  قـــدَّينا يــن األيـــحال. يــم ليـــا  ج َّــل عنـــا ايـــة 
التاحا حدارل لنا بشاير الرفا ين الي بحا حانشقالل س ابة ي ن ه ح ج الل ايرع 

ا عــــل نجــــحم  راد ــــه حها ــــل ســــ ابة ســــعاد ه حاعن ال ــــه ســــب انه ح عــــال  ارب ــــه ح 
بإتراجنا ين الفـيا  لـ  السـعة حيـن اان عـاا  لـ  الدعـة، القـ  )جـازل القـا( ال ـه 
سب انه ح عال  الرافة ف    ا علـك الع ـا الن ـران  فـ يرن  بـالترحا  لـ  ي رحسـة 

حعـن يييــة حعشــرين ر  شـهر ربيــب اليــان  حا ـا فــدح )عن ( شــ ـيدا فــ  يـاين ع
يــن األهــال : نســاز حااتــال اربعــة آاال حييانيااــة عهبــًا عــال،  نســية فــيي هم  لــ 

فعاهد ــه ع ــ  علــك حاســرعل بالــعهاا يــن ايــر  ااســل حا  هيــال يســ جيرًا برســحل 
ال ه     ال ه ع يه حسـ م حع ـ  آلـه حا ـ ابه تيـر  ـ ا حآل يس شـتعًا يسـ غييًا 

ل، فــ عاال ال ــه الابيــر الي عــال ع ــ  هــعا الفــعيال ي حســًي بــه فــ  الباــحر حاآل ــا
  حا سراع عب ايحال، اعاحنا   ـك )جـازل علـك( العشـرع بتيسـة عشـر  لـ  يفـ ال 
شــهرين، فقب ــل يــنهم ع ــ  عا ال اــم جييــب علــك الغــبن يــم  ــالحا ن ــن ســتينا بيالنــا 
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ع يــك فــي  ــدعنا ناالبــك، ن يــل با ابــك ع ــ  يــن ياا بــك؛ فشــارل فع هــم حيــد ل 
ا عايــة حهــ  عنــدب بين لــة الهديــة هــعه اليداينــة ا اعــدها  ا ا نهــ :م ح  ــلففــ ه

نـــ   بفـــل   ـــك عـــدع، يـــم  نشـــا )ز( ال ـــه  بـــل  يـــام اليـــدع نح ـــ ام جييـــب هـــعه الحا  
)جــازل علــك( النقــحد بال يــام حالايــال حا بفــ ها ل  ــربيين فــ ترجحا فــ  ال ــين جييــب 

بـه حبتفـ ه لـه ايـر  ه  ـل ينـ   العيال. ف يا شاهدُل الحلد األعـ ال عيـر لاـال ال ـه
حجحه األنس حاانل  بـل عابسـة حاحر ـل )جـازل حاحرا( ا ـحن يـن التـرا بعـد ان 

احل دت نا ي رحسـة بيـرحل ا ينـا برهـة يـن  ال شهر جيادباانل يابسة. يم ف  احا
ا(  لــ  األحاــان  2)ع( جانــا ) ال يــان. حفــ  ُاــرالع شــهر شــعبان يــن الســنة الي بــحر

ان شــر نـحره حاحيــض بــرا التـيد حليعــل  باشـيره فحجــدنا  ــا ا فـيد لنــا النجـاد ح 
)ز(  الدحلة حالسعادع  فرع يحسال باشا ب غه ال ه يـن تيـرب الـدنيا حاألتـر  يـا يشـا

دتل الديار الاراب سية ح ايها، حين ايدب التحارا حالبغاع  د انقعها، ح اب عـرحا 
، حاعقبـل اً دنَلل يـن اله يـة نـحر البغاع اهل العناد حاا ب فيها احااا السداد. فا نيا ُبـ

 ين يح ها نشحرًا.
حنرجب  ل  عار البا ن عن يدي ه الي عجل  لـ  انقاـا: يد ـه. بسـا يـده فـ  
اليهالم ي  قبها حالي ارم ير ابها حفرا ع   اهال    ا فرايا فربل األيحال 

 (35)البال ي يا حالبفااب بال ي يا.   ك البيد   هبل بجيرال ه يـه، ح نهالبـل ببـدر 
 ــد ياــحن ل بااــل  :)ز( يســتحاة حلســان ال ــال يقــحل اشــيه فالي ــارم يه حاــة حالــديا

دحلة حل تساد  حلة، يم ي    ين اان قام حاا ايم، يا يسقا الهام ع   األ ـدام، 
ايـــا ع ـــم ان الع ييـــة يـــن اييـــر اليـــ ينين  نـــ ل اييالـــه يـــيًي ح جع ـــه ألهـــل الشـــقاا 

ــه بجــعحع يــن نــاره عــاد حالنتــاا يــيًيا ايــا ع ــم انــه   عا ريــاه بشــعبة يــن افاــاره حيسَّ
ا ن ا ع يـه اً بل ارااا  دد ا حُاحِدَر اشياعه بدداً  ر ه نديًا ح ار حجحده عدياً 

يــراد ال ــدر األعهــم حالدســ حر اليعهــم نهــام العــالم يــدبر جيهــحر بنــ  آدم  اســردار 
                                                 

ال اح عشــرع لــارع: هــ  اج ــد الســت ة  عا فاــم حيقــال يــين بــدرالا حاســ تدم بيعنــ  اــيس فيــه دالبــ( 31)
 .11، ص1 آاال، لسان العرا، م
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يالــه، فســار  ليــه ب ســعد ادام ال ــه  جيلــه حَب َّغــه يــن تيــَرب الــدنيا حاألتــر  آ (36)باشــا
الاحالـــب حالتـــحا   حاييـــن الي ايـــد حالينـــاج  فتي ـــل لراحبـــه األرض يااجـــة حالب ـــار 

يــال الهتـــر  قــرا ع يـــه هااجــة حالينــاج   اـــرا بــين يديـــه حالييــاين  ســير  حاليـــه حآ
ين عااا اعييه حبنحده حعنايـة ال ـه ي ياـة ع ـ  يحاابـه حجنـحده.  حالن ر ي راز 
الســعحد  حاابــه حلاــااال )جــازل الاــايال( ال ــه   ــا به   ــ   ــرا حلــم يــ ل ســاارًا ح 

ين يدينة   ا، فترا ع   بن جان بحاد  ا دًا لـه بالا ـا ي فـره  لـ  ي ـرعه 
األااليــل حيعج ــه  لــ  ه اــه األباايــل،  ــد هم )ج( اســ عجال )جــازل ااســ عجال( 

لهم  تسـ  فـ  اآلجال، ح  حرل لهم الينايـا فـ  سـحر األيـان  حاآليـال، سـارحا حآجـا
ياــايعهم حينايــاهم   ــنال تاــاهم  لــ  ي ــارعهم. نق هــم ال ــه ب  ــدايهم  لــ  ي ــار: 

)ز(  ا( ف يا ال قحا حاـان علـك فـ  شـهر جيـاد  اآلتـرع دارل ع ـ  اعـدا 3 يايهم )
ال ه به الداارع ين شهحر سنة سل عشرع بعد األلال. حيا ا لال ال ه بهـم يـن اان قـام 

، حعرل ريـ  األدبـار (37)ري  ام بال ال ـ ا ال ـها يا شاال عن احا الح ال حع ل
 داد ي عهدحن باليناي  ال هر حاعدا )ز( ال ه بح ر اليعاندين ا اال ها  ا ع   اعدا 

حيبال يقام، ح دا ان قام، حاعدا )ز( ال ه انق بل س ا  ا ال ها شدع يراس ح حع ب 
ال الين ـحرع    ـال يحاابها ح فعفعل يراابها حانتتض بيار ها ليا شاهدحا الرايـ

 ، ايــر بــالنج ، حالابــحل  ناــا بــالت  حهــ   تتــا   تــًا، يــألل   ــحبهم رجتــاً  لــيهم 
                                                 

م، 0111 هــــــ/111يـــــراد باشـــــا ا ـــــا ا ال ـــــرحا يـــــب اليجـــــر حالعجـــــم حالجيليـــــةا ُعـــــينن  اايـــــًا ل ـــــيين ســـــنة  ( 31)
حاعاــــ  بعــــد علــــك  احيــــة  ريــــان، شــــارك فــــ  ال ــــرا فــــد بــــيد فــــارس، حلــــ  ديشــــا  يــــن شــــيد فيهــــا ســــنة 

م، يــــــب النيســــــا، ُعــــــينن بعــــــد 0111يــــــرحك ســــــنة  م ســــــح ًا عــــــرال باســــــيه، عقــــــد  ــــــ   ســــــ تا0113هـــــــ/ 0112
علــــك ســـــردارا ع ـــــ  الشــــرا متفـــــا: ال راـــــة الجيليــــة ح راـــــة ع ـــــ  بيــــك ابـــــن جـــــانبيا، اانــــل حفا ـــــه ســـــنة 

ـــــــــة،  م، انهـــــــــر الغـــــــــ ب، لاـــــــــال الســـــــــير ح اـــــــــال الييـــــــــر،0100/ ـهـــــــــ0121 ا. الي بـــــــــ ،  11 -ا  11حر 
 ، عبـــــــــدالقادر بــــــــــدران 23، صاليقـــــــــار، حاع ديشـــــــــا ةجيعـــــــــ، ابـــــــــن 311 -311، ص1تي ـــــــــة األيـــــــــر، م 

م(، يناديــــــــة األاــــــــيل حيســــــــايرع التيــــــــال، ينشــــــــحرال اليا ــــــــا امســــــــيي  ل اباعــــــــة 0121هـــــــــ/ 0311)ل 
ــــــــدين الينجــــــــد اتاــــــــا ديشــــــــاا يج ــــــــة 310 -311م، ص0111/ ـهــــــــ0311حالنشــــــــر، ديشــــــــا،  .  ــــــــيد ال

 .11 -12(، ص0111، )12م   الشرا،

   .(11حاعلك عارل ف  سحرع اليجادلة آية ر م ) (،11ا  ا ال ها ين سحرع الياادع آية ر م )( 31)



 -- 

ب ســحية ال ــتحال ال ــ  ا ف ــحل يع ريهــا حا رجــحال، حجعــل الجيــح  ييــاين يقاربهــا 
الــيين حالنجــاد، حيياســر ا  فــل اليســر حالتــيد، ح ــار هــح ح ــحداه   بــًا  البــًا ليــن 

جهـــه. ف ـــين  ـــرآ  الجيعـــان حاففـــ  األيـــر  لـــ   ـــرا العيـــان  اب ـــه حنااســـًا ليـــن حا
حب غـل  (38)حال هبل جيـرع الفـراا حالاعـان ال قـ  الجيـب بـالجيب ح ـر: النبـب بـالنبب

ال نـــاجر حشـــافهل الينـــا ر الينـــاتر فعنـــد علـــك  ـــي ل األلســـنة حَتَابـــل  اح  ـــالق
 تاد ب ــغســير الريــاد ح  ــاف ل بــيض ال ــ (39)الســيحال ع ــ  الينــابر حاســ يترل

عـــدا )ز( ا  ـــ  اليبـــالغ ححااـــحهم حاز القـــانب الـــدافب ا ـــ ا ال ـــها يـــن ا  نـــاص األ
ض يـــحاابهم ففـــاا بهـــم اليجـــال )ز( يـــن جـــحانبهم ح يانـــحا يـــن نقـــ عـــدا  يـــحا األ

)ز(   هـدر حاعفــا  نـدر حديــاً  يـل بهــم اآلجـال ف ــم  َـَر )جــازل  ـرا(  ا ر حســاً ح  اال 
ًا حاعنـًا حرشــقًا حجر ـًا ح ر ــًا؛ حااــحهم احســعهم فـربًا حشــقال  ،  اـاير حاجســايًا    ايـل

ــــيهم ســــحا )جــــازل  ــــحا ــــل ح راــــحهم اجتــــا )ز( الســــيل  ــــبحا ع  ( بســــنابك التي
ه برح ـه  لـ  دار ج ااــه  ـب ب ـار ح بـاا بـين   يـل عجـل الا)عـعاا( ف سـ يحهم لعـحد

حاد ناــص ع ــ  عقبــه ح ــد جــان بــ حاســير  ــد احيقــه يــا ار اــا يــن ســحز رايــه، حابــن
ـــة  ام  ت رســـه حب نيابهـــا  ناأليـــ اـــادل  ـــرحال هشـــه، حلـــم يـــنا  ا بشـــرعية اعل بعيال

اـار الرعـا   ـحبهم حسـان التـحال لـبهم، ترجـحا يـن ا حلن يتح حا يد الا ـا، االهر 
ال  حال ح د شافه هم، حلـم يـ ل دااـرًا فـ   (40)  ل ا  السيحال ح د شارف هم، حشبا

ه يســـاعد حا تـــل ا( لـــ 3الـــبيد ليجـــد يـــن يعينـــه ع ـــ  البغـــ  حالعنـــاد ف ـــم يجـــد )
يعافــد، ف  ــا عنــد علــك  ــرا اليــحل ليــا را  يــن فــيا العــي  حبعــد األحاــان 
ـــ راد )جـــازل فـــارد( بعفـــهم ان يحيقـــه  ـــ  بعـــض البغـــاع ف ح هـــر الجـــي ، حدتـــل ع 
حيجع ــه اســيرًا حبعفــهم هــاهره حاــان فــ  تي ــه ن ــيرًا. فــانه م ح  ــد ااع ــاا 

                                                 

، لسان العرا، م (31)  . 311 -311، ص1 النبب: ين اشجار الجبال   نب ينها القس ال

 .010 -011، ص1 ين يتر: اس يتر  ابل، لسان العرا، م( 31)

 .121، ص01 شبا: الشباع ارال السيال حَ دفه، حجيعها شبا، لسان العرا، م( 11)



 -- 

شــهر ريفــان ســنة ســل عشــرع بعــد   دالع العاليــة الســنيالة فــ  ســابب عشــر الع اليــة حالســ
ه ع ــ  َ َ ــال حشــتاه ه ع ــ  األلــال يــن هجــرع ســيد حلــد عــدنان ي ــ يس العتــح، َحَرَيُقــ

ر ألَ شرال، ف ُ   يل يا حا.ألَ َجل يفرحا حانس ز تن
ــــهمحايــــا ا ــــ ا ال ــــها عــــادحا ين ــــح  راد حا ِجــــ رين ي يــــدين يحفــــحرين لــــم َيَيسَّ

هم سيد، انيحا ايحالهم ال   لـم يـ دحا ي نهـا  قـًا يع حيـًا حلـم يغنـحا ينهـا سـااًي عفال
، حدتل ال در األعهم يدينة   ا حال يان فا ك ي هاهر البشر ين حا ي رحياً 

لسنُة الشار حف  ل له ابحاا البشر، حالييالك يأل  )جـازل االت   العب ناقل به 
ي ـــ ز(  هـــان  حبشـــارال حاألحليـــا شـــحر  بـــين افـــراد حيســـرال، حســـ يل   عـــة   ـــا 

عهــيم ســاح ه )جــازل لــه بيييــة ايــام يــن ايــر   ــار حا اه يــام لح تدبعــد  الشــهبا
الـعين  ح  االيل بهم األحجال، ا بـحا ، ين ة ين الابير الي عال، َعَر هم ه الع اح ه(

ع ــ  اســحا األ ــحال، هنــاه  لــحاف عاــاهم، فن  )جــازل الــعب( اــانحا فــ  الق عــة اايــان 
ه البشاار ال ييدع ف  سـتر ه ح ـد دانـل ال ه بالاحالب السعيدع عند نهف ه حدلل ع ي

ــه الاحااــال حآيــن بــه التــااال. اــان   حلــه بيراــ  اــرع الدييــة الحاتــا عــن الســنة  ل
ـــة ب أللــ  جبينـــه حدرل  الشــبها حالنــحر الين شـــر بعــد الهـــيم اليع اــر، ان ســرل الغيال
النعيـــة بـــ تيا ييينـــه ف  ـــب  العـــدل ييـــدحد الـــرحاا حالســـ اان ن ـــره ال ـــه ســـااب 

، ي رحســًا بعــين عنايــة الي ــك التــيا الحافــب  ديــه ع ــ  نا ــية الشــيس، امشــراا
الســــا ا بفــــيااه انــــحار البــــدر، الفــــارا برحا ــــه يــــن فــــحا الــــنجم، اليبســــحا بــــين 

يم لــه التــ   ييينــًا حيســارًا اليغــربين شــعاعه الييــدحد ع ــ  التــافقين شــراعه؛ فال ــه يــد
ــــد اعــــداه ع ــــدهر حيجعــــل اعــــداه   ــــااد ســــيحف حتســــاراً  االً حي ي ه حرهــــاان تاــــحا ال

 ح رحفه.
 
 
 



 -- 

 (41)تي م  خو ل  رار  خفر هياخ  ح ب  ب محمر اه ويخن 
ا( يسـيرنا  لـ   011األييـر ع ـ ،  ـد ا تـا ) األيير يحسـال بـن سـيتا حاتـحها

اـــراب س الشـــام فنهفـــل  ليهـــا يـــن ديشـــا فـــ  شـــحال ســـنة ييـــان حالـــال يـــن الهجـــرع 
فاج يعنـــا  (42) ـــ  يدينـــة عاـــارالنبحيـــة، ع ـــ  يهاجرهـــا الـــال الـــال   يـــة. حيررنـــا ع

باألييرين اليعاحرين حاان األيير ع   له  ع ا ب هداال اآلداا، ح حيا ين يعرف ه 
ب حيا األسـباا؛ حلعيـرب لقـد شـاهدل دحلـة سـيتية حشـهدل بسـعادع يحسـتية حعاينـل 
يجــدًا عاليــًا حجــحدًا حافيــًا يشــيل البعيــد حالقريــا. حاانــل بهيــا عاــار  ــافية، ححعــحد 

اليراد ليــن   ــدها حافيــة، فاشـــ هرل بعــد التيــحل حُ ِ ــَدل   ــ   ـــارل ال يــان بــ
ن الــدحل الســيتية اانــل حريتــة الهــيل باســية اليغــحر عــن  ي ــاال ال يــحل؛ حلعيــرب 

نشاز الدحلـة اليـعاحرع، األييـر يحسـال عح السـيرع د اا بال. ح د يد ُل  ا ا  عقح 
ة، حان ـرفُل يـن عاـار  لـ  اليشاحرع بق يدع يييية حيد ل اتاه ع يالـًا بـ تر  راايـ

يــل فــ  الاريــا بقايــا حارفــ  لبــرا ا بــال ها يــك الــديار  ــد شــام، حرااــراب س الشــام 

                                                 

م(، يـــ ر  يـــن ا ـــل ناب ســـ  عا ـــر 0101هــــ/ 0121 -م0111هــــ/ 113 ســـن بـــن ي يـــد البـــحرين  )( الشـــيب 10)
ي لتا ـــــه، انهــــر ال رجيـــــة الحافيـــــة ح م،  ـــــحل  يا ــــه حيقاف ـــــه حين ل ـــــه الع ييــــة 0111هـــــ/ 0101ا ــــدان ســـــنة 

ـد فـ   قدييـه ل يج ـد األحل يـن  ـراجم األعيـان يـن ابنـا ز ال يـان، حي ادرها ال   افردها له  يد الـدين الينجال
. الـنص الـعب ننشـره يـ تحع يـن يتاـحا  ـراجم األعيـان يـن ابنـاز ال يـان، نسـتة 21 -1م، ص0111ديشا 
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 حهعا النص يقب ف  تيس  ت ال حن ال ف  ال  ت ة  سعة حيييحن سارًا.
اار بـل  شـير  لـ    ـن عاـار. فيقـحل عيـاد الـدين ( الن حص الي حافرع بين ايدينا ا  شير  ل  يدينة  عرال بع12)

ايـا الق قشـندب  .احعاار   ن ف  الجبل اليـعاحر )جبـل عاـار(ا :م(،0330هـ/ 132 سياعيل ابح التداز )ل 
احه    عة ع   ير  ة ين اـراب س فـ  جهـة الشـرا بحسـا جبـل لبنـان فـ  حاد، حالجبـل ي ـيا  فيعار يا ي  :

ض لـيس بـالابيرا. حاانـل  شـال نيابـال بـليها ين عيل لبنان اليـعاحر حلهـا ر اه ها ين عين  جرب   رابها حش
 :يي اــة اــراب س الشــام فــ  العهــد اليي ــحا  حنياب هــا ايــرع عشــرع حناابهــا يتااــا االنااــا ب  ــن عاــارا انهــر

؛ 11م، ص0111 قــحيم الب ــدان،  قق ــه م. رينــحد حالبــارحن يــاك اــحاين دب ســين، اليابعــة الي ايــة، بــاريس، 
 م  ، 213، ص1 ، م011، ص1 ، م231، ص011، ص11، ص1 نشــا ، م ـب  األعشــ  فــ   ــناعة ام

 نص ا اا  ق يد أل د النحاا. نا، يحرد الي لال ه111 -111، ص02
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ح د عر ه الدهر الجاير بيدية جحره َعْر ا، حشاهدُل   ايل  (43)اِعْر له   ن يقال 
ال يــان ع ــ  نحا يــه ح شــ ي ه لجيــح: ســاانيه حاه يــه يــب انــه يــن ال  ــحن القدييــة 

حيه اــل دييــة يســ ديية. ف يــا دت ــُل اــراب س عجبــُل يــن ي اســنها ال ــ  ي ــل رســ
 ليهـا يسـا لي ـة األ ـد يـن احاسـا  بالقرا ين يساانها حدت ـلُ  حرايُل عجايا الب ر

عب القعدع الين هم ف  س ك شهحر سنة ييان بعد األلال ين هجرع تير األنام ع يـه 
حهـح    اليحسـت  السـيت ألييـر ع ـين ال ه ال يع حالسيم. حن لُل ف  ين ل حايل ا

اليسي  بع   بن اليقدم، حاان بين جياع ه هح اليشاحر اليقدم حاان الن حل عنده 
ححا ل  لينا  يايعه ال ي يحر، ف ارينا  ارايا بإشارع اس اعه اليعاحر بل ب يره العب

، ح فــــر  لينــــا ع يــــاز اــــراب س ســــعافاســــعادا حا ِ حَيــــنَّ ع ينــــا  ِ  انــــا الاافــــاح ب نعايــــاا
ن األييــر يحســال بــن ســيتا ان حلــدعح  الع ــم يــن جانبنــا يســ يين. ح ــد  ــدر يســ اليي

 اام يدينة اراب س  ـا ا هـعه ال رجيـة ارسـل فـ  احاسـا سـنة تيسـة عشـر بعـد 
األلال  ل  باا الس انة الع ية بقسـاناينية الي ييـة ي ا ـا  ايـًا سـ اانيًا ينشـحرًا 

يـــرا فـــ  ها يـــك الحايـــة الســـنية ، بـــ ن ياـــحن راس العســـاار الشـــاييَّة حاييـــر األتا انيــاً 
ــ قم يــن ع ــ  بيــك ابــن األييــر ا يــد بــن جــان بــيد التــارا ب  ــا الشــهبا الــعب  لين
 باعد عن الااعة حاب ؛ ف جيا ع   علك، حَهنَّ الس اان ايده ال ه  عال  انه  ـادر 
ع ــ  يــا هنالــك حارســل  ليــه ال اــم الياـــا: الحاجــا اا بــا: بــ ن ياــحن راســًا ع ـــ  

ـــحن يـــن  ـــدحد اـــ ع حالقـــدس حنـــاب س حال َّ اار حرايســـًا لجييـــب الجيـــاهر جييـــب العســـ جف
حعج حن حالارك  لـ   ـدحد اـراب س حجب ـة حاليع يـة ح يـص ح يـاع حيـا هنـاك يـن 
األاــراد حال ــرك حالعــرا، حان يســع  ع ــ    الــة  ايــه يــن   ــا حنحا يهــا حان يعيــد 

افيهـــا. ف يـــا جـــاز األيـــر يـــن  حاديهـــا  لـــ  تح ال اـــم الســـ اان  فـــ  الـــبيد اليـــعاحرع 

                                                 

... ب ـــدع فـــ  ه اعر ـــة باســـر احلــه حســـاحن يانيـــ م(، ِعْر َــة، بقحلـــه:0221هــــ/ 121( يعــرال يـــا حل ال يـــحب )ل 13)
تـر عيـل ديشـا حهـ  فـ  سـت  جبـل بينهيـا حبـين الب ـر ن ـح ييـل آفراسـب حهـ   شر   اراب س بينهيـا اربعـة

 اهـــ  ب ـــدع  ـــغيرع عال   عـــة  ـــغيرع حلهـــا بســـا ين حنهـــر  حيـــعارها ابـــح التـــداز بقحلـــه: ،حع ـــ  جب هـــا   عـــة لهـــاا
،  قــحيم 111 -113، ص3 ، م0111،   قيــا فردنانــد حســ نت د ليبــ ا، 1 ..ا انهــر يعجــم الب ــدان، م.  ــغير

 .211 -211دان، صالب 
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 اام الـبيد العبـاد حراسـل األيـرا فـ  حَ َقدَّر عنده ال ام الينشحر ارسل  ل  اليعاحر 
فـــاج يعحا فـــ   يـــاع حجع هـــا يحانـــه َحِ يـــاه، حعهـــا هـــح ايفـــًا  ليهـــا ســـاير الـــبيد 
لــــ  هنـــاك ح قـــابي ح قــــاحا د ه ع يهــــا. حنهـــض ع ـــ  بيــــك يـــن   ـــا  حن ـــا ســـرا

سيتا يب عساار  فرع س اان اليس يين،  سابانية البااين حابنُ ، عاك يب الح جاحا
ان، حترا سيال فقدَّر ال ه  عال  ان الاسيرع الابيرع ح عل ع   جانا عسار الس ا

 ــد  بــل  ــدم التــرحا  بــل جتــان حلانــه يــا عــاد  ليهــا بعــد التــرحا، ح ابــن ســيتا يــن األ
ا( يـن اسـرع يـا حجـدحا  011)ر  ل  الشام حيا عرجحا ع   التيام، فيالهـا الحلحا، فت

سـعادع سـيتا حرا  هنـاك  بعدها ن ره، ف يا دتل ع   بيك  ل  يتيم الشاييين حابـنِ 
لــ  ابــن يعــن ه حعــ ال يــب الغيــر اي  اجــه، ف رســل  ي اجــ حســي ًا حري ــًا حســيتًا، َ ــِحب

ناســار الشــاييين. ف  بــل  ليــه ححرد ع يــه حاــان ر الــدين يا بــه لل بــال  ليــه بعــد افتــ
ـــك رســـيًا اج يـــا: الاج يا ـــب العا ـــ ، حاـــان عل ـــد ينب ع ـــاع يـــن الـــدان  عهيـــا عن

ا( ي تـعها يـن يـد ابـن سـيتا ) عسـار يهيا ان يرسي  لـ  اـراب سحالقا  ، فا تا را
 باعــه؛ فعيَّنــا لــعلك درحيــ  بيــك ابــن عــم ع ــ  بيــك يــب جياعــة ل تريــا جــي  ابــن حا

التـحال حالرهـا  لـ  راـحا ل  الهرا ين شـدع  سيتا بعد اج ياعه، فبادر ابن سيتا 
بقـ    عـة اـراب س   ـينة بجيـح  فـ  فـينها االستينة بنتس لتـراا حانـه   ينـة ح 

ايينــــة حجعــــل راســــهم يي حاــــه يحســــال، حدعــــا لــــه بال يايــــة يــــن يحجبــــال ال  هفــــال 
حال  سفال، حا تع سبي ه ف  الب ر سربًا ح ف  الناس ين فرا ه ألحاانه عجبًا، حاتع 

 ا ي اسـن اي ع ـه الع يـ ع حسـار يعـه االـا اهـل اـراب س يعه ايحالـه الاييـرع ح ـ
ين الرجال حالنساز ف  يرااا ي عددع حستن ف  الب ر ي بـددع فـ  )يـا( سـتين ه ال ـ  

تـــل ع ـــ  بعـــض يـــداين د، ح حنحا يهـــا (44)لـــ   بـــرص ســـار فيهـــا فقـــد َجرَّ هـــا الـــري  
                                                 

(  حل  اريب ج يرع  برص ف  العهد العييان  انهر:11)  

Hill, Sir Geroge, A History of Cyprus, vol. iv, Cambridge University Press, 1952, 

pp. 1- 99. 

Dakkot, Besim, “kibris” I.A., vol. vi. pp. 672- 76.            حيقالة:                        
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ة ب جن ـــة الج يـــرع اليـــعاحرع حلـــم يجـــد يـــا رايـــه عنـــديا  ـــدم عبـــحره فاـــار فـــ  الســـتين
الشـرا: حا  ـب عـن علــك السـا ل بقـحادم القــي: حسـار  لـ  الجانــا القب ـ  ي ججـًا حلــم 

يـن  حابـب ال جـحن )جـازل  (45)ي ح ع   اراب س يعرجًا   ـ  تـرا يـن سـا ل  يتـا
ـــحن. حايـــا الســـتينة ال ـــ  فـــ  الجـــحن( حلـــم يســـيب ن ـــي ة  تحانـــه الـــعين  ن ـــ ه َيِ جال

يـًا حلقـ  اليانحنـة فإنهـا  ـارل ل ن ـار  ُانْ  ي ل اي ع ه الي حنة حا  ي ـل درره 
حاـاد )جـازل حاـان( يق ـل حاي هـا الـعب ا ايـه ع يهـا حجع ـه  بـعهابها تسـرانًا حاريـًا،

نـاهرًا ح افهـًا لـديها؛ حالــعاها ا يعـحد حالاحالـب ليسـل ي يتالفــة ل سـعحد. حايـا َيــن 
حا باأَلســر نهم َحَجــدســااها فــ   ـ بة األييــر ابــن ســيتا فــإسـار يــن رجــال اــراب س حن

َ ْيتــًا حليــ هم لــح  بعــحه   ــ  دت ــحا  يتــا، ف تــع هم الن ــار  ح ــارحا فــ   بفــ هم 
اسار ، فام ع ي ع  ارل ف  ايدهم علي ـة حيـن ي ـحنة ا ـب ل فـ   بفـ هم بعـد 

                                                 

(  ــحل الن ــحص الجغرافيــة ال ــ   ـــعار  يتــا انهــر يــا جيعــه األا يريرجـــ  الــدحينيا  فــ  ب دانيــة ف ســـاين، 11)
جيــــيعهم يــــن  ،م اــــان عــــدد ســــاان  يتــــا عشــــرين تانــــة0131هـــــ/ 111. فــــ  ســــنة 11، ص0111بيــــرحل، 

ينـاز( فيهـا ا جـة. ايـا يشـار  لـ  حجـحد اسـا ة )ي 1110اليس يين حربب  ا ـي ها اليـدفح: ل دحلـة اـان يسـاحب 
 جــة ســنحيًا؛ حالجــدير بالــعار ان الب ــار العييــان  ا  قافــ  الدحلــة رســحيًا عــن الســتن ال ــ   ــرده، يقــدارها الــال 

ا  لسـا ل ف سـاين  لـ  حجـحد   عـة يـديرع فـ   يتـا  هم( يشير ف  ح ت0111بيرب ي ي  الدين ريس )ل د 
 ،تانـة 32م، اـان عـدد سـاان  يتـا 0111هــ/ 0111ن يينازها اان ي    ل رسح، حبيحجا    ازال سنة ا

لـ  رسـحم  ام  ـاز ا يشـير  اجييعهم ين اليس يين حيجيح: يـا ي   ـل ينهـا عشـرع آاال ا جـة.  ا ان هـع
، اــابح 3ســانبحل(، صا) 012نــاز. انهــر اــابح دف ــرب ر ــم يا ة ييــا  ــد يــح   ب نهــا اانــل يعا ــة ايســاا

 .21 -01)انقرع(، ص 010دف رب ر م 
Hyed, U. “A Turkish Descripton of the Coast of Palestine in the Early Sixteen 

Century”, Isreal Exploration Journal, vol. vi, (1956), pp. 210- 211. 

 vol. iii. pp. 324 2“Hayfa”, E. I .- .26ا  انهر ايفًا:

 م.0122لحانية،  يتا راجب بامفافة  ل  يا عار اعيه جييل الب رب،  اريب  يتا، اليا بة ا

  :ين اجل يقارنة  يتا يب ال ين يافا حالنا رع ف  القرن السادس عشر انهر يقال َ 
Bernard Lweis: “Nazareth in the Sixtenth Century, According to the Ottoman 

Tapu Registers”. 

“Jaffa in the 16th Century, According to the Ottoman Tahrir Registers”, in Studies 

in Classical and ottoman Islam Variorum Reprint, London, 1977, pp. 416- 446. 
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؛ حيـن عهـيم  ـد اُ  ِقـر بعـد يـا َجـ ال  ة ع ي ة، حام ين ع ي  ف  ايديهم  د َعلَّ  لال
ن  ة حي ــيبة ا ــابل لعــدم  بــحل الن ــي ة. يــم نهــا اانــل لتفــي ة  بي ــحلعيــرب  

لآليـام،      بـرس ااسـباً االاااية العب اسر نساز اهـل اـراب س الشـام ياـن فـ  نـح 
حشــر: يبيــب النســا لرجالهــا، حينــادب لاــل فر ــة حعيالهــا، فب ــغ النــاس فــ  النســا يب غــًا 

 ر ل الق حا عهييًا حيينًا جسييًا لاْن يب التفي ة الااي ة حال سرع الشاي ة ال   ا
حَعهَّيــــل الاــــرحا، حاــــان الرجــــل ينهــــر  حج ــــه ي ســــحرع، حيــــر  جاري ــــه ينهــــحرع 

اــل نـادب، فيــنهم يـن يقــدر ع ـ  التاــاك حيـنهم يــن يسـق  يــن   حالينـادب ينــادب فـ
ح ــد فقــد نــحر  اشــراك، حيــنهم يــن َيُتــكال نتســه دحن اه ــه فيــعها عنهــشــراك فــ  األَ امِ 

 ب ل ف  يد اليشراين حه  ي سحرع، حام ين جيي ة ال حرع ا بِْكر  عق ه، فام ين 
اــيم يتــحا البــدر عنــد ال يــام، ح ــد نــاد ع يــه ابــحاه عنــد التــراا حعاا ينهيــا الجســم 

نـه تـرا حاشدال النحايا. حايـا ابـن سـيتا فإ بشديد اا  راا، حعلك ين اعهم الي ايا
يـر ع ـ  ابن الير حم األيير ارباب ابـن األي (46)ين الب ر فيتًا عند األيير ا يد

فقام  ليه يارنيًا حلن حله يعهنيًا حاههـر لـه  (47)لحاز ال جحن رال اري ، حهح اآلن ايي
اـارم، حابـر  لـه يـا يسـاحب الب ـار ال اتـرع حُايـرا األ يا ي يا ب يياله ين ااـارم اأُليـرا 

ين الياارم؛ حال ال ان ابن سيتا َاَ ب  ل  األيير اليعاحر حلـيس يعـه يـن جياع ـه 
ا  ا( ايـر ان يعـه يـن األيـحال يـا 011رجـال ع ـ  يـا هـح يشـهحر ) سح  سبعة

                                                 

م( اييـر لـحاز ال جـحن حدحر اسـر ه فـ   ـاريب 0111هــ/ 0111(  حل  ياع الشيب ا يد بن اربـاب ال ـاري ، )ل 11)
  ، 0 يـــــر، مي ـــــة األســـــنجا ال جـــــحن بشـــــيال  ف ســـــاين ينـــــع احاتـــــر العهـــــد اليي ـــــحا ، انهـــــر الي بـــــ ، ت

 . اعلك يقالة يحش  شارحن:222 -220ص
“The Political Role of the Bedouind in Palestine in the Sixteenth and Seventeenth 

Centuries”, in Studies on Palestine during the Ottoman Period , Edited by Moshe Maoz, 

Jerusalem, 1975, pp. 11- 30. 

م. اليقديـة لنـدحع  ـاريب 0111هـ/ 0111 -م0111هـ/ 111سرع ال اريية ف  يرا بن  عاير راَسِ  : األاعلك د
 ، )  ل الابب(.0111ايار  02 -1ع العرا ال دين، جايعة عين شيس، القاهر 

 . حلقـد اـان هـعا ال ـحاز يشـيل21، ص2(  حل لحاز ال جحن انهر دراس   اليشار  ليها سـابقًا تا ـة هـاي  ر ـم 11)
 النحا   ال الية: شتا، سا ل ع  يل، نا ية شعرا حنا ية جنين، لي يد ين ال تا يل انهر:

Wolf Dieter Hutteroth and Kamal Abdulfattah, Historical Geography of Palestine 

Transjordan and Southern Syria in the late 16th Century Erlangen, 1977, pp. 157- 161. 



 -- 

ــيد  لــ  يــدتل   ــل ام   ــا حا يشــي ه ااس ق ــا، حارســل ع ــ  بيــك ابــن جــان ُب
نك يا ايير ا يد اجَ ِهد فـ    ـل ا ارباب رسالة  ش يل ع   يا يعناه: األيير ا يد

س فبـادر ب سـره ح  ـ ف لنـا الـرا ابن سيتا حَجرند ف     ه ح  اله ري ًا حسيتًا حلـك اليـال
ن لـم  تعـل جح يـل ينـا بالع ـاا اح بغايـة ال ع يـر س، بعلك فـي  ـرا ع يـك حا بـ  حا 

حَيــن ح ــب فــ  ييــل هــعا فعير ــه ا  ُقــال،  ،حالعقــاا. ف جــاا بــ ن هــعه ا يــة ا  قــال
يــرا حا يــن شــ ن األعيــان حالابــرا؛ ايــال ياــحن فــيت  حينالــه عــل األلــيس علــك يــن ف

ـــم ري ـــ  حســـ ية يت ج ي ـــ   هـــداز التيـــحل اليســـحال ـــادر  ل ـــه ب ن
ـــديم الفـــيافال  (48) ح ق

دك التاير، لح اان لـ  يـال لَقدَّي ـه بجح  بك يا ايير حاهيً  اليعهالية ح ال له ير باً 
ليــك ححفــع ه بــين يــديك، حلاــن عنــدب تيــحل لــيس لهــا يييــل حا يشــابهها جــحاد حا  

، حهـح يـا عـي ههـره ا ـد بعـد ابـ  يـحد ابـ ال يـد جف  ال يييل، حفيها جحاد جيد  ـحب ا
 نـه لك ين  عاية رافية َيْرفيالة ليس فيها ينالة ع يك بل ه  نعية ينك  ليك؛ يـم 

نه ارسـل  لـ   ايايًا عديدع حَتَدَيه ِتْدَيًة سعيدع حاارم ييحاه حاجلال ييشاُه؛ يم افافه 
   ــهم ع عسار الشام يا بهم  ل  بيد ال جحن فسارحا  ليه ححردحا ع يه، فسار يع

                                                 

  ســـنة   از ع ـــ  يحافقـــة الســـ اال العييانيـــة ـــه انـــه عنـــد عـــحدع األييـــر فتـــر الـــدين اليعنـــ  يـــن  يااليـــا، بنـــ( يي11)
ايفـــًا ال ــــ   ليـــارســـل ا تـــداع ب قديـــة التا ييـــر ا يـــد ال ـــاري م،  لـــ   ـــيدا عبـــر عاـــا، ان األ0101هــــ/ 0121

فتـــر الـــدين اليعنـــ ،  ر فـــيها الغـــحاعا. راجـــب الشـــيب ا يـــد بـــن ي يـــد التالـــدب ال ـــتدب،  ـــاريب األييـــر 
 .11ص



 -- 

تحفـًا يـن األييـر  (51)حارض انعان (50)حلم يسر ع   ُجاال يحسال (49)اريا  حران
( ا  اا الفـرا حالاعـن، ف يـا دتـل  لـ  ەبن يعن فإنه َعُدحفه حعند )افتر الدين 

ارض الشــام حجــد اه هــا فــ  التيــام حهــم فــ  ان هــار العســاار القاديــة يــن األاــراال 
تيا اـابن حين يعه ين األ ا  ابن جان بيسعاد ينهم حامسعاال ع ل  حل امِ 
ابــن ال رفــح ، حاــلال يــن باانـه تــاين يغشــح ؛ فــإنهم ليــا اســرحا  (52)يعـن حيــحنس

                                                 

حشـيل   ( ف  احاتر القـرن السـادس عشـر اليـييدب اانـل  ـحران  شـال  فـاز يـن فـين سـنجا ديشـا الشـام،11(
هعا القفاز النـحا   ال اليـة: نا يـة الباي ـة، نا يـة الجـحان الغربـ ، نا يـة الجـحان الشـر  ، نا يـة الاتـارال، 

عسـر، نا يـة جيـدحر، نا يـة بنـ  اـيا، بن  عا اة، نا يـة بنـ  اانا ية بن  انانة، نا ية بن  جهية، نا ية 
شــراال، نا يــة البينيــة، نا يــة بنــ  عبدال ــه، نا يــة بنــ   ــريا، نا يــة بنــ  يالــك ال ــدير، نا يــة بنــ  يالــك اا

 انهر: Hutterothنا ية بن  يق د حنا ية بن  نشبة، حليسل نشية ايا جازل عند 
Bakhit, M. A. The Ottoman Province of Damascus in the 16th Century, Ph. D. 

Thesis, London, 1972, pp. 85- 93, (in the Press). 

حاليي ــه ان األســ اع هــح رحن يفــيال نا يــة اتــر  هــ  نا يــة بنــ  عايــة، انهــر هــح رحن، اليرجــب عا ــه، 
 .211 -211ص

جيعـه عنـه األا يريرجـ  الـدحينيا ، ب دانيـة ( جا يحسال بالقرا ين ناب س؛ فييا ي ع ا بهعا الياان انهر يـا 11)
 .11 -11ف ساين، ص

ـــا ع ـــ  بـــيد الســـا ل يـــم ا الســـب يـــدلحلها 10) ( ارض انعـــان )األرض الينتتفـــة اح الغـــحر(، اانـــل فـــ  البدايـــة ُ ْاَ 
جـ  ليشيل بيد سحرية الجنحبية الغربية ب اي ها.  ا ان يتهـحم الجغـرافيين اليسـ يين لهـعه الـبيد اـان ع ـ  األر 

يق  ر ع   الشيال الشر   لبيد ف ساين. يعار ابح التداز حاديًا ُيْعَرال بحادب انعـان فيـه فـيعة  عـرال باسـم 
حانهـا بـالقرا يـن بانيـاس. ايـا ان الشـيب  ـدر الـدين ابـا عبدال ـه  اترا  بعد عن جا يحسال اين  عشـر يـييً 

اايـا  ـتد نتســها  :م( يـعار  ـتد بقحلــه0311هـــ/ 111ي يـد بـن عبـدالر ين الديشــق  الشـافع  العييـان  )ل 
، ابـح التـداز،  قـحيم الب ـدان، 302 -300، ص1 ف  ن ينيب بقنة جبل انعانا راجب يا حل: يعجم الب ـدان، م

 .210 -211، ص211 -211ص
Bernard Lewis, “An Arabic Account of the Province of Safad” BSOAS. vol. xv, 

(1953), p. 479. 

 :ليتهحم ال حرا   لهعه البيد، انهرفييا ي ع ا با
Smith George Adam, The Historical Geography of the Holy Land, New York 

1907, pp. 4-5. 

 ( اليرفقة با اا:3اعلك التاراة ر م )
Yeivin, Sh., The Israelite Conquest of Canaan, Nederlands Historishch Archaelogisch 

Institute , Istanbul, 1971. 

( جازل ف  النص يحسال بن ال رفح ، حاأل  ال اان اسيه يحنس بـن  سـين بـن يحسـ  ال رفـح  الـعب ا ـب  12)
ل ل  ـ   يـا بـين  اايين بيد بع بكا بدل عيه األيير يحس  بن ع   ال رفح  العب اان عا ييحل سنالية، ح دتال

فشــل فــ  يهي ــه حهــرا يــب انــه  ،  ا ع ــ  بــن جــانبيا يــن جهــة حيــا بــين يحســال باشــا ســيتا يــن جهــة اتــر 
، الي بــ ، ا 011ا،  011، ايفــًا حر ــة 211، ص2 يحســال باشــا ســيتا؛ انهــر البــحرين ،  ــراجم األعيــان، م

 . 133 -132، ص1 تي ة، م



 -- 

جيح  ابن سيتا ع    ياه  رس الال ينهم بيل اليغرحر ح يـاه، ح  ـدحا اـراب س 
ن الشــام فه اــحا  رييهــا حلــم يبــا لهــا ا  ــرام، حا ــام بهــا درحيــ  ابــن  بيــا ابــن جــا

حيــا عتــا   لــ  ان ا ــب ل  اعــًا  ت ــتاً  األتــياع يتســد فيهــا حيــن يعــه بــيا يــد
عـن اه هــا، فيـا هــ  يـن ه يــه عتـا، ا ســياليا بيـحل  حابــب ابـن ســيتا فإنـه  ــد احريهــم 
 يتا، ال هم  ا   عة اراب س الي يية فإنها نجل ين  حادن الب يالة، حيا عاك  ا ان 

ــن ربعهــا حي حانهــا ح ياهــا، حاــان ي قــ  يــن يحســال يي ــحك ابــن ســيتا  ياهــا ح  َّ
باان الق عة اليعاحرع نيرانًا ي ر ـة يتـرا بهـا بيـحل ااـابر اـراب س، ا سـييا بيـحل 

لـ  اـراب س الشـام حاح ـل  لـ   ال ابعين ابن سيتا. حليا ح ل درحيـ  بـن  بيـا 
بيــك ابــن عيــه حابــن يعــن  لــ   عــدب حاآلام عهــا ع ــ ال  ناه هــا يــا  ــدر ع يــه يــ

حا ح  ر حا ربفــها حنهبــحا اليدينــة نــحا   بع بــك فــ  يــا  ــدرحا ع يــه يــن  راهــا، حاســ يرال
حا فــ  البقــا: حان لحهــا فــ  ال فــيض بعــد اليتــا:. حلنــعار فــ  ارا  ــين  لــ   ن اســ قرال

بن ال رفح  ايناز هعه ال ااية )ال  (  حجا ااية النااية، حه  ان األيير يحس  ا
هــح ف ــر ايــراز  ل  باا تــاا، بــياجــد الابــرا فتــر بنــ   رفــح اييــر األيــراز حدار األ

شــام ع ــ  اماــيا، اــرم ا يباريــه الغيــام حعهــد  ــادا العقــدع فــ  اايــة امبــرام ال
حشجاعة فا ل ع ـ  األسـحد حا ـالل ع ـ  اـل عب ا ـل يسـحد، نهـض يـن بع بـك 
حهـــح  اايهـــا  لـــ  نـــحا    يـــص يســـ قبًي ابـــن جـــان بـــيا حجيحشـــه، يـــداراًع عـــن 

ر ح جـــاحا، فقـــال ا فييـــا  ـــدر ح   اديـــا ح قـــاحا ح شـــاعـــن ارفـــه، ف ِعرفـــه حي ايـــاعً 
ع ـ  ال ـ   بـه جـرد التـراا يحسـ ، حانـا اعهـا   عاينـ  عهـداً  األيير يحس  هـيال 

عهــا ســـ ييًا حاــن يــا يحســـ  ا لــ  الشــام حآتــع لـــك العهــد الحييــا يـــن األنــامج فقــال 
غــيه ا ييــًا؛ ف فــر  لــ  الشــام حريــ  يــن عســارها بغايــة الِاــيم لشــدالع يــا احجعــحه ب

ا(  010ناحيـًا سـحا التيـر  لـيهم، ) جهياهم انه ع يهم، حيا اان  اال  الَايم هنالًا ين
ْد سـيال  :ف يا  فر  ل  ايير األيرا  ال لـه بيـا  ـد جياـل ع ـ   ـدر يـا يحسـ  فجـرن



 -- 

ع يــك َلع َّــه ُيــعِها البحســ . فقــال يــا اييــر األيــرا: ابــن جــان بــيا يا ــا ينــك ان 
دحب يـــــن العـــــرا اليتارجـــــة، حالبقـــــا: الع يـــــ ب ابـــــن البـــــ (53) عاـــــحا  ـــــحران لعيـــــرح

 ل  الشام ايا اـان، حاا بـحا عرفـًا  (55)ين حر بن بارب، حَادِت حا ايحان (54)التريب
ب ن ابن جـان بـيا لـم يـدتل  لـ  ارض الشـام، حان ابـن يعـن فتـر الـدين يـ دب يـا 

ديحانــًا لهـــعه  ع يــه يــن يــال الســ اان، حبــيده يح ـــحفة باأليــان؛ فَعقَــَد اييــر اأُلَيــرا
الياالـا، ال ــ  جـاز األييــر يحسـ  حهــح لهــا االـا، فــا تقحا ع ـ  ان  ــحران  عاــ  
لعيـــرح حلاـــْن فـــ  الســـنة القاب ـــة، حايـــا البقـــا: فـــإن  عاـــازه لين ـــحر اليـــعاحر ايـــر 
يعقحل، لاحنه عند الرعايـا ايـر يقبـحل، حايـا ايـحان فإنـه يرجـب  لـ  األحاـان حع يـه 

تــحان ح ــد انــل الييــين يــن جانبنــا ا يــة لجييــب اميــن األيــان، ح  يــا ع ــ  النــاس
ع يــن حايــل الســ اان، فقــال اييــر األيــرا حهــح الحايــل ( فــ  الــديحان بــدعح ا افــر )

ا ــا لنــا  ــحرع يا ــحا  لــ  ابــن جــان بــيا حاتبــره بيــا جــر  ع يــه ل تقيــر الع يــل: ا
                                                 

اـان رشـيد بـن سـيية بـن  ؛( عيرح البدحب هح عيرح بـن جبـر شـيب عشـيرع اليتارجـة،   يـال فتـر الـدين اليعنـ 13)
يين يـــن اليتارجـــة ينافســـه ع ـــ  اليشـــيتة فـــ   ـــحران، حاـــان رشـــيد يحفـــب عاـــال الدحلـــة نعـــيم شـــيب الســـرد

 - ـحل دحرهيـا فـ  يعراـة ال ـرا: القيسـ  .م، اليشـيتة ب ـحران0102هـ/ 0120العييانية،  ين اعا  سنة 
، انهــر اــعلك نــص البــحرين  233 -232، ص221 -221، ص2 اليينــ ، انهــر البــحرين ، الي ــدر عا ــه، م

، ا 1 حر ـة Cod. Or. 1515يا بـة ليـدن باسـم: اراسـ ان ُنِقَ  ـا يـن تـا  الشـيب  سـن البـحرين   اليحجـحد فـ 
ـد فـ  هـاي  ص  ين  يـن اليج ـد اليـان ،  221ن هعا النص ي تا يـب الـنص الـعب نشـره  ـيد الـدين الينجال

 .03، ص00، ص01، 1، 1راجب ايفًا الشيب ا يد التالدب ال تدب، الي در عا ه، ص
م( ُ  ِـل فــ  ديشـا بـ ير يــن 0111اـانحن اليـان   1هـــ/ 0112ربيـب اليـان   03ر ين ـحر بـن التــريب )ل ( األييـ11)

الس اان بناز ع   رابة حال  ديشا آنـعاك يـراد باشـا، حلقـد اـان اييـر البقـا: الع يـ ب بعـد القفـاز ع ـ  اسـرع 
 دحلــة ع ـ   ـتد، اـان يقـال فــد يـارع ال ـاا حال ـ م ايـحاًا لا  آل ال ـن  البدحيـة السـنية اعاـ   احيـة نــاب س ح 

الدرح  حاليعنيين تا ة:  رك عشرع احاد اابـرهم  ر يـاس الـعب ُ  ِـل ع ـ  يـد األييـر يحسـ  بـن ال رفـح  فـ  
بإيعا  ين فتر الدين اليعن  بعد ان رفض األيير يحسال باشا سـيتا  يـحازه. يـن هنـا نـر  ، م0111هـ/ 0113

ادن. حلربيـا اتـ  ا األيـر ع ـ  الناسـب فت ـا يـا بـين اسـم التـريب التـريب  ـد ُ  ِـل  بـل هـعه ال ـح ان ين حر بـن 
هــ/ 0120ايير ال اا العب  حلال   احية ناب س حعج حن حالاـرك سـنة حاسم األيير فرح  بن عبدال ه الجراس  

يــــارع ال ــــاا احلــــم يــــ ل فــــ  هــــعا الين ــــا  لــــ  ان يــــال بياــــة0102 اليشــــرفة فــــ  ســــنة يييــــين حالــــال  م، حا 
، 31، ص21، ص01، ص1، ص1، ص1يــــد التالــــدب ال ــــتدب، الي ــــدر عا ــــه، صم(ا انهـــر ا 0121)
 -121ص    ، 1 ، م210، ص3 ا، الي بـ ، الي ـدر عا ــه، م 203 -ا 202 ب، لاـال السـير، حر ــة غـال

132 . 
م(،  عــيم الجنــاد العســارب بديشــا الي عــاحن يــب فتــر الــدين اليعنــ ، 0123هـــ/ 0133( ايــحان بــن عبدال ــه )ل 11)

ين العســار فــ  ديشــا حاســ غيل بــ ــحل دحره فــ  يعراــة ال ــرا: يــا  .ه ع ــ  يــد فتــر الــدين نتســهاانــل نهاي ــ
ا، ا،  11 -ا 13اليينــ  فــ   ــراعهم عاك، انهــر الغــ ب، لاــال الســير، حر ــة  –العســار ل  ــرا: القيســ  
 .313 -211، ص3 الي ب ، الي در عا ه، م



 -- 

زل اعاـا )جـااا تاا ين  بحل دتـحل ايـحان حالعتـح عنـه حعـن عنحبـه، حِيـن حعـده ب
فـــ  الســـنة القاب ـــة، حيـــن ااع ـــعار يـــن عـــدم اعاـــا البقـــا:  بااعاـــا(  ـــحران، لعيـــرح

ب ن الي فر سي ل  ليه بيا ا ا فـ   قالـه  حَاتِبْرهلين حر بن التريب ابن بارب. 
حفــ   ــاال ابــن يعــن. ف يــا انتــض الــديحان ع ــ  علــك ح ــب اا تــاا ع ــ  ان ي فــرحا 

 سـن فـاج يب  (56)شاي  يقال له  رايـانف  اليحم اليان   ل  بيل رجل ين الجند ال
الجنــد ا فــه فــ  بيــل اليــعاحر يــا عــدا الحايــل األابــر عــن الســ اان ح افــ  القفــاع 
 فإنهيــا يــا  فــرا حا اس  فــرا. فح ــب اا تــاا ع ــ  ا ابــة يا ــحا يراــحا تاابــاً 

ديباجــة ي فــر بــ ن  ا بيــا ســبا يــن اا تــاا، حع ــ  ا ابــةلع ــ  بيــك ابــن جــانبي
اـــئ ارض الشـــام، حان ابـــن يعـــن يح ـــل يـــال الســـ اان فـــ  ي  ـــه، اليـــعاحر يـــا ح 

حبيده آينة الار ال. ف يا اليا ـحا فقـد َاَ ْب ُـه حَتَ َيـه اعيـان الجنـد، حايـا الي فـر 
فيـا  بـل يعنـاه حا رفـ  بت ـحاه،  (57)فإنه عرض ع   الشيب ي يد بـن سـعد الـدين

هـعا حا ار فـيه حا ا ب ـه  انـا انـا ا اا ـا :حابرا حارعد حيـا حعـد، بـل  حعـد ح) ـال(
ابـن  ـال حا ايفيه؛ فرجب األيير يحس   لـ  ابـن جـانبيا بغيـر اليـراد، فعنـد علـك 

ههــار الســيحال  جـان بــيا يــا يههــر يقــاي  عنــد جنـد الشــام  ا بإههــار البرهــان، حا 
البقــا:، ح تريــا  . ح ــام يــن يحيــه  ا ــدًا بــيد بع بــك حبــيد(58)البار ــة حالتر ــان

                                                 

يــين الابيــر اليعــرحال بشــحي ع  ســن يــن  ــدحر ديشــا (  رايــان  ســن اليق ــحد بــه  ســن باشــا ابــن عبدال ــه األ11)
ـيحاعيانها العب اان  ال حيعـحل ع يـه فـ  األيـحر، حاانـل  نـاا بـه ايـحر ديشـا عنـد ايـاا رجب  ليه فـ  اليهيال
 .م0111هــ/ 0110م. ا  ـلال ابنـه ي يـد دحرًا ييـايًي  لـ   ـين حفا ـه سـنة 0101هــ/  0121حا ها.  حف  سنة 
، 21 -21، ص2 ا، الي بـ ، الي ـدر عا ـه، م 31ا،  21 ب، لاـال السـير، حر ـة الغ : حل  يا هيا انهر

 .121 -121، ص3 م
اـاً م(، شيب الاريقة الجباحيـة بديشـا اـان 0100هـ/ 0121( الشيب ي يد بن سعد الدين الجباحب )ل 11( ابيـرًا،  ييال

ال تا ـيل  ـحل  يا ـه راجـب  عن الرعية تا ة عند  يـادع الفـرااا. لي يـد يـن ةحاان ي حسا لد  ال اام نياب
ا، الي بــ ، الي ــدر  1 -ا 1، الغــ ب، لاــال الســير، حر ــة 311 -311، ص0 البــحرين ، الي ــدر عا ــه، م

 .010 -011، ص1 عا ه، م

 .21 -20، ص1 ( تر ان: جازل تر ا ، ايا التر ان فه  الرياد، انهر لسان العرا، م11)



 -- 

؛ حايـــا األييـــر يحســـ  ابـــن ال رفـــح  فإنـــه اســـ ير هاربـــًا يـــن ابـــن قـــا:األيـــاان حالب
جــــانبيا  لــــ  ديشــــا فــــ تبرهم ب نــــه  ــــرك الجياعــــة   ــــدًا ل يــــحل ع ــــ  الااعــــة، 
حا  فــ   فــحره  لـــ  ديشــا  فــحر جنـــد ابــن جــانبيا ح شـــرال ابــن يعــن  لـــ  

ل  ين بق  ين النسا حالرجال فترَّ حها، حتيَّم ابن جـان بـيا حابـن  بع بك فنهبحها، حا 
يعن ف  البقا: الع ي ب، حان ا   ليهم يحنس بن ال رفح  حين يعه يـن احاد عيـه 

يـــر عح القـــدر التايـــر األييـــر يحســـ  ابـــن عـــم يـــحنس بيغافـــبًا ل فـــرع األييـــر الا
هنـــــاك،  االيــــعاحر، حتــــرا الجنــــد الشــــاي   لـــــ  الييــــدان األتفــــر بديشــــا حتياليــــح 

اــ ع حســنجا ال جــحن حســنجا  حاس  فــرحا ســنجا القــدس حســنجا نــاب س حســنجا
عج ــحن، حايــا  ــتد فإنهــا اانــل يــب فتــر الــدين بــن يعــن حهــح اــان يــب اليتــالتين 
التارجين. حلم   ل الجند    ايد ف  ديشا، حاـعلك عسـار التـحارا فإنـه ايفـًا اـان 
ي يد. ح رددل الرسل ف  ال    ين الجانبين فيا   ل ا تاا، حات  تل آراز الجند 

اان يييل  ل  ال    حينهم ين اان يييل  لـ  الق ـال،   ـ  ان الشاي  فينهم ين 
ا( يا بــحن ال ــ    010ابــن جــان بــيا ارســل يــن تحارجــه جياعــة  لــ  ديشــا )

ـــــابن  ـــــعلك راس جاحيشـــــة العســـــار الديشـــــق ، حهـــــح ي يـــــد الشـــــهير ب فيـــــا رفـــــ  ب
ياـــــان يســـــي  الشـــــاي  يـــــن الييـــــدان األتفـــــر  لـــــ   . حتـــــرا العســـــار(59)الـــــد دار
جان بيا حابن يعن حين يعهـم  لـ  يقاب ـة العسـار الشـاي .  ال ابن ح  ( 60)العراد

حيــب علــك ايفــًا فــإن ابــن جــان بــيا اــان ُيِههــر  رادع ال ــ  ، فيــا حافــا ع ــ  علــك 
ابــن الــد دار اليــعاحر حيــن  بعــه يــن الجنــد الشــاي ؛ حالقــدرع االبــة حيــد ال ــه االبــة. 

 ـال التريقـان، حف  احاسا جياد  اآلترع ين شهحر سنة تيـس عشـرع بعـد األلـال   
عا بالعسـار الشـاي   ـد  حح ب بينهيا الق ال، فيا فا ل ساعة اح  ريا ين ساع ين حا 

حبال ـه لقـد اتبرنـ  يـن را  التـريقين ان رها فهرا، يب ايرع عـدده ححفـحر عـدده. 
                                                 

 ع لدب.( لم اعير ع    رجية ف  الي ادر الي حافر 11 (
 ( العراد  قب  ل  الجنحا الغرب  ين ديشا.11)



 -- 

تيــل اهــل الشــام  ــ رل فاانــل  نــاه  اربعــين الــال فــرس، حاانــل عــددهم حآلــة 
الي انة، حلانَّ جنـد ال ـه االـا ح ـدره سـالا؛ )جازل الل(  ربهم ف  ااية القحع ح 
فـ  احاتـر  (61)فحا ـدع عهبـل  لـ  اعرعـال :حليا هرا اهل الشام انقسـيحا فـر  ين

ارض  ــحران هربــًا يــن ابــن جــان بــيا حابــن يعــن، حاتــر  رجعــل  لــ  الشــام. 
حالراجعــة  لــ  الشــام  ســيان: القســم األحل ســارحا ي تــر ين يشــ  ين، حالقســم اليــان  

فق ــدها  ؛فــ  ديشــا ي ا ــرين، حا قــل األبــحاا ح هيــ  يــن بهــا ل  ــراايايــحا 
  ا العدحال حنهبحا يا اان تارا السحر ين اليساجد حالتانال حاألسحاا حالـدحر، 

نبــنال التــحارا األشــقيا فــ  البيــحل الحا عــة تــارا ديشــا، حاتــعحا األســباا عــن اح 
األحاد ح  ـايحا ال ـريم يـن  آترها  ا   يًي َ َتبالحا   ل األرض، حَاسرحا اييرًا يـن

النسـا؛ حعهـا ابــن سـعد الـدين الشــيب ي يـد  لـ  ابــن جـان بـيا حهــح نـا ل ع ــ  
 اييـــــًا ي يـــــ  ي  ال ـــــه اليعرحفـــــة   اب ـــــه بـــــالع ع، حا ـــــا ينـــــه فيـــــا (62) ريـــــة الِيـــــ َّع

                                                 

م( 110هـــ/ 311( اعرعــال، اانــل فــ  العهــد التــااي  ايــا نقــل ابــح التــداز عــن  ســين بــن ا يــد اليه بــ  )ل 10)
الييالك اليعرحال بالع ي ب، ايدينـة اـحرع البينيـةا؛ حيـعار يـا حل انهـا اب ـد فـ  ااـراال ح  ا ا ا اا اليسالك 

ض الب قــاز حعيــان، ينســا  ليــه التيــرا. حفــ  القــرن الســادس عشــر اانــل  قــب فــ  نا يــة بنــ  الشــام يجــاحر ار 
يق د. ح عارها دفا ر الاـابح باسـم ا ريـة يدينـة اعرعـالا حانهـا اانـل تـاص ييرييـران. ب ـغ عـدد سـاانها  ـحال  

،  لـ  ييـان م0113هــ/ 111عـدد سـاانها  ـحال  سـنة  م ييان  عشرع تانة يسـ ية، لير تـب0123هـ/ 131 سنة
 -011ص  ، 0 حاربعين تانة يس ية حتيسة يجردين حتانة يسي ية حا دع، انهـر: يـا حل، يعجـم الب ـدان، م

، اـــابح دف ـــرب 111ســـانبحل(، صا) 131، اـــابح دف ـــرب 213 -212، ابـــح التـــداز،  قـــحيم الب ـــدان، ص011
 .111سانبحل(، صا) 110

انــاز فــ  حســا بســا ين ديشــا حيقــال لهــا يــ ع ا ــا. اــان عــدد  .. حهــ   ريــة ابيــرع ( اليــ ع بالاســر يــم ال شــديد12)
 ساانها ف  الن ال األحل ين القرن السادس عشر ع   الن ح ال ال :

 (110طر و ر تي  يث  )
 سانبحلام( 0113هـ/ 111)د 
 تانة يس ية (011)
 يجرد يس م    (31)
 تانة يسي ية       (0)

 (312طر و ر تي  يث  )
 سانبحلام( 0111هـ/  111)
 انة يس ية( ت212)
( ___________ ) 
 تانة يسي ية( 3)

يـا حل، يعجـم الب ـدان،  ،081 -083( ص312طار و ر تاي  يثا  ) 10 -11( ص110طر و ر تاي  يثا  )
 .122، ص1 م



 -- 

ــًا بي ــه  (63)بالقبيبــال ف عاــاه رجــًي يــن الســابانية يقــال لــه عقيــل فياــن عنــده  ايي
بي ًا ين القبيبال سح  بي ه، ع ـ  ان بي ـه  ـد اتـع ينـه تي ـه حبغالـه  ح ده، حلم َيْ مِ 

حدحابه حاالا ياله النقد، فاـان ال ـاي  ي يـ  لنتسـه. ايـا اهـل القبيبـال فقـد ُاـِدرحا 
يــن رفــب يــده ل ق ــال اــان يــن اليق ــحلين، فــ لقحا  :يــن شــيتهم اليــعاحر ألنــه  ــال لهــم

فيــا اــان  لقــاز الســيد  ا ســببًا لتــراا  ُيْرَ يــحن ب ــرك   ــالهم؛ســي هم حهنــحا انهــم 
الجبن حنهُا اليال حبعض األحاد، ح الديار حعدم  ياية العيار، فاج يب ع يهم العلال 

حال ه  عال  ين قم ين اهل الغرحر حالعناد؛ حاس يرال النها ف  الي يل التارجة عن 
يـن اهـل امسـيم،  سحر ديشا ييية ايام حلم يبقحا  اي ًا حا نااقًا حا حلدًا  ـغيراً 

ــة الشــااحر  ــاربحا التــحارا تــارا الســحر ح   ــحا فــإنهم  (64)حيــا نجــا ســح  اهــل ي  
                                                 

جـــايب ا( القبيبــال: ُيَعرنفهــا الشــيب ي يــد ا يـــد دهيــان ب نهــا اي  ــة يشــهحرع فـــ  الييــدان  ــرا الجــايب الارييــ  13)
ن ااير بيح ها عال  باا حا ي ال بعفها با يًا  ل  اآلنا. انهر القياـد الجحهريـة فـ  لك ألالداسااا، سييل بع

)الهـاي (.  001، ص0 ، م0111، 0111،   قيا الشيب دهيان، ديشـا 2  اريب ال ال ية ابن احلحن، م
 اان عدد ساان هعا ال   بيحجا دفا ر الاابح ع   الن ح ال ال :

 (110طر و ر تي ) 
  (0112 ا/ 511)ح  
 ( تانة يس ية213) 
 ( يجرد1) 
 11 -11ص 

 (312طر و ر تي  )
  (0118 ا/ 511)
 ( تانة يس ية.311)
 ( يجرد1)
 ( تانة يسي ية0)

 11 -12ص
 

 (111طر و ر تي  )
  (0115 ا/ 511)
 ( تانة يس ية311)
 ( يجرد02)
 ( تانة يسي ية0)

 11 -12ص

 
. حاـان  ينـة ديشـا،  ـعار دفـا ر الاـابح الشـغحر البرانـ  حالشـااحر الجـحان( الشااحر، ا ـد األ يـاز التارجيـة ليد11)

 عدد ساانها ايا ي  : 
 اهارغوي اه يان  -ح

 (110طر و ر تي  )
 ( تانة يس ية111)
 ( يجرد12)
 ( تانة يسي ية2)

 21 -21ص

 (312طر و ر تي  )
 ( تانة يس ية131)
( __________ ) 
( __________ ) 

 11 -12ص

 (111) طر و ر تي 
 ( تانة يس ية131)
 ( يجرد يس م01)
 ( تانة يسي ية1)

 001 -12ص
 اهارغوي اه وان  -أ

 (110طر و ر تي  )
 ( تانة يس ية321)
 ( يجرد31)
 ( تانة يسي ية1)
 ( شريال03)

 32 -21ص

 (312طر و ر تي  )
 ( تانة يس ية210)
 ( يجرد يس م01)
 ( تانة يسي ية1)

 12 -11ص

 (111طر و ر تي  )
 ( تانة يس ية221)
 ( يجرد يس م1)
 ( تانة يسي ية2)

 11 -11ص

 



 -- 

بالت حص. ح د   ل ين التحارا ف  األيام اليييـة ينهم يا ي يد ع   يييين رجًي 
ف  نحا   بسا ين ديشا حع   ابحابها حبين بيح ها يا يقرا ين الت  رجل، حاالا 

ديشا حا دايها. حايا ابن سيتا فإنه يا ترا يب الجند الشاي  اان ين شباا الق ل 
يب النسا ا الرجال  اعيـًا انـه يـريض؛ ف يـا  ل  الق ال، فاس يرال ي  جبًا ف  البيحل 

فـــح ن لقافـــ  ديشـــا حبعـــض  اعفـــاه اار جـــاال ب غ ـــه اســـر العســـار تـــاال حَعـــمَّ 
يص اليدينـة يـن اعيانها يا ي يد ع   يااـة الـال اـر ، حهـ  ال ـ  اانـل سـببًا لتـ

اعا  اليال اليعاحر حف  ل له ابحاا انه حعلك  ؛  ار ابن جان بيا حابن يعن
ديشا ليًي حنجا براس  يراه، حنجا حترا يـب البـا ب ع يـه سـحاد حسـار يعـه بعـض 

لــم ي الــحا ح الجنــد الشــاي ، حســار يعــه ايفــًا الير ــحم األييــر يحســ  ابــن ال رفــح ؛ 
حاس   ـن بـه ألنـه اـان ي تحهـًا يـب عيـه  (65)دن األاـرا يعه     ح ل  ل   

ا( الــعب اعاــاه ابــن  012األييـر ي يــحد ابــن ســيتا. ح ـبض ابــن جــان بــيا اليـال )
ا،  ــــســــيتا حر ــــل عــــن ديشــــا بعــــد األيــــام اليييــــة، حعهــــا ي حجهــــًا  لــــ  نــــحا    

حسيشرا ف  يج سه يا ج ا ح  ا. حل ق ة   ية يتيدع  ـعار  ن شـاز ال ـه  عـال  
  اا بالت حص ألنها يشرح ة ف  ف ل بها يت حص، حال ه اع م.ف  هعا الا

 
                                                 

   ين بع بــك ح يــص. حاــان بعــض بــيــعارها يــا حل فــ  عهــده بقحلــه ا  ــن األاــراد ع ــ  الجبــل اليقابــل، حهــح (  11)
فـ  يحفـعه برجــًا حجعـل فيـه  حيــًا يـن األاـراد ا يعــًة بينـه حبـين التــرنا، حاجـر  لهـم ار ا ــًا   ايـراز الشـام  ـد بنــ

ن  ـارل   عـة   ـينة ينعـل التـرنا ابرحها ب هاليهم يم تافحا ع ـ  انتسـهم فـ  اـارع فجع ـحا ي  ـنحنه  لـ  ف د
فـرنا حهـح فـ  ايـديهم ع ـ  هـعه عن ايير ين اارا هم؛ فنا لحه فباعه األاراد ينهم حرجعحا  ل  بيدهم. حي اه ام

هم. حيـعار ابـح التـداز انـه اـان يقـرال حايـة الغاية. حبينه حبـين  يـص يـحم حا يسـ ايب  ـا بها ان  اعهـا يـن ايـدي
الســ انة  بــل فــ   اــراب س. ايــا الق قشــندب فيــعار انــه   ــد  نيابــال يي اــة اــراب س الشــام حنياب ــه ايــرع عشــرع 

، ابـح التـداز، ا ـاا  قـحيم 211، ص2 ا ب  ـن األاـرادا. يـا حل، يعجـم الب ـدان، ماـم الياا بة ل نااا االناسحر 
. راجــب اليــادع ال ــ  احردهــا 011، ص1 ، م231، 11، ص1 شــندب،  ــب  األعشــ ، م، الق ق211الب ــدان، ص
عــيا التايــرع فــ  عاــر ايــراز م(. عــن   ــن األاــراد فــ  ا ابــه ااأل0211/ ـهــ111بــن شــداد )ل اعــ  الــدين 

، الجـــ ز الي ع ـــا ب بنـــان 0112الشـــام حالج يـــرعا،   قيـــا ســـاي  الـــدهان، ينشـــحرال اليعهـــد الترنســـ ، ديشـــا، 
 انظر هرلك: .021 -001دن حف ساين، صحاألر 
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