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ملّخص: 

الهجري/  ال�ساد�ص  القرن  يف  فل�سطني  اإىل  االأوروبية  الرحالت  لكتب  درا�سة  البحث 
الثاين ع�رش امليالدي، تعنى بدرا�سة اأو�ساع مدينة بيت املقد�ص يف ظل ال�سيطرة ال�سليبية 
اأولئك الرحالة من معلومات �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية وعمرانية  يف �سوء ما دَونه 

تتعلق باملدينة املقد�سة. 
وقد �سعيت من خالل درا�سة هذه امل�سادر، وحتليل ما ورد فيها من معلومات اإىل ر�سد 
التغريات التي حلقت باملدينة يف ظل ال�سيطرة ال�سليبية، وتناولت تلك االإجراءات التي قاموا 

بها لتغيري معامل املدينة املقد�سة وطم�ص هويتها االإ�سالمية. 
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Abstract: 
This research is a study to the European travels to Palestine in the sixth 

century, H – the twelve BC 

It studies the situations in Jerusalem under the Crusaders control 
in accordance with the political, economical, social and construction 
information that the travelers wrote about the holy city. 

And I tried through studying and analyzing the information in these 
books to show the changes that happened to the city under the Crusaders’ 
control. And I handled the different procedures that they did to change the 
sights of the city and its Islamic identity. 
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املقدمة: 
اأن ا�ستولت جيو�ص احلملة ال�سليبية االأوىل على فل�سطني، وب�سطت �سيطرتها على  ما 
القد�ص عام 492هـ/ 1099م حتى اأتت اأعداد كبرية من االأوروبيني كحجاج لبيت املقد�ص، 
فقد اأ�سبحوا يفدون اإىل بالد يحكمها قوم منهم. واأولت مملكة بيت املقد�ص ال�سليبية احلجاج 
اأهمية كبرية للظهور مبظهر املدافع عن املقد�سات امل�سيحية اأمام العامل امل�سيحي يف اأنحاء 
العامل كافة. وعملت على تي�سري اإقامتهم وحمايتهم ورعاية �سوؤونهم، فتزايدت اأعداد هوؤالء 
الكيان  على  االأوروبي  واملعنوي  املادي  الدعم  وتدفق   ،  )1( ال�سليبي  الع�رش  يف  احلجاج 

ال�سليبي باعتباره القائم على حماية املقد�سات امل�سيحية يف مواجهة االأعداء )2( . 
لقد و�سلنا كثري عن رحالة القرن ال�ساد�ص الهجري/ الثاين ع�رش امليالدي. اإذ يزيد عدد 
التي حفظتها  العديدة واملذكرات  الر�سائل  الثالثني ف�ساًل عن  اأيدينا على  التي بني  الكتب 
تناولتها  التي  الدرا�سات  من  لكثري  مو�سوعًا  الرحالت  تلك  وكانت   .  )3( التاريخ  كتب  لنا 
بالبحث والتحليل، فظهرت مقالة عن رحلة االأب دانيال الرو�سي يف جملة امل�رشق )1926( 
كتابه  يف  الرحالت  تلك  من  عددا  زيادة  نقوال  تناول  كذلك  يوغوليوبن�سكي،  للم�ست�رشق 
»رواد ال�رشق العربي يف الع�سور الو�سطى« )1943( وتعد درا�سة د. حممد موؤن�ص »الرحالت 
تناولت  التي  الدرا�سات  اأهم  من   )1992( ال�سليبية«  املقد�ص  بيت  مملكة  يف  االأوروبية 

الرحالت االأوروبية، اإال اأن هذه الدرا�سات مل تعط املو�سوع حقه من البحث. 
التي حلقت باملدينة يف  التغريات  الدرا�سة ر�سد  الباحث من خالل هذه  لذا يحاول 
لتغيري  القد�ص  على  �سيطرتهم  فرتة  خالل  ال�سليبيون  �سعى  فقد  ال�سليبية،  ال�سيطرة  ظل 
ميادين  كل  اأجروها  التي  التغريات  و�سملت  فرجنية،  مدينة  وجعلها  االإ�سالمية،  هويتها 
فرجنية  مدينة  واأ�سبحت  االإ�سالمية  هويتها  فقدت  املدينة  اأن  لدرجة  تقريبًا  احلياة 

املالمح والعمران اإىل حد ما. 

بيت املقدس يف كتب الرحالت األوروبية: 
ياأتي يف مقدمة الرحالت االأوروبية اإىل بيت املقد�ص رحلة الرحالة االأوروبي �سايولف 
ومنها  1102م  496هـ/  »اأكتوبر«  اأول  ت�رشين  يف  يافا  ميناء  اإىل  و�سل  الذي   Seawulf
انتقل اإىل بيت املقد�ص، وتكت�سب رحلته اأهميتها لكونها جاءت يف بداية اال�ستقرار ال�سليبي 
يف فل�سطني واال�ستيالء على بيت املقد�ص، فقد م�سى على ا�ستقرارهم يف فل�سطني نحو ثالث 

�سنوات وثمانية اأ�سهر. 
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امل�سيحية،  واالأديرة  والكنائ�ص  باملزارات  والعناية  ال�رشعة،  الرحلة  ويغلب على هذه 
اإغفال كبري  التي زارها يف بيت املقد�ص. مع  االأماكن  باأ�سماء  لذلك ال تعدو كونها جدواًل 
ة التي  للظروف املعا�رشة والتطورات التي �سهدتها املدينة. ومع ذلك ال نعدم اجلوانب املهمَّ
تناولها الرحالة يف رحلته، ومنها ا�ستعال حركة املقاومة االإ�سالمية يف فل�سطني �سد الغزاة 
ويت�سح ذلك من اأو�سافة لوعورة الطريق وخطورتها من يافا اإىل القد�ص اإذ قطعه خالل رحلة 
امتدت يومني، اأما الوعورة فلكونها جبلية، واأما خطورتها فتاأتي من مرابطة امل�سلمني يف 
اأنه �ساهد كثرياً من اجلثث ممزقة وغري مدفونة  الطريق ون�سب الكمائن للم�سيحيني حتى 
وملقاة على جانب الطريق بفعل عمليات املقاومة �سد الغزاة )4( وت�سري هذه املالحظة اإىل 

عجز ال�سليبيني عن �سبط اأمور البالد حتى يف االأماكن القريبة من بيت املقد�ص. 
اأو�سافه يف غاية االأهمية،  وفيما يتعلق بالكنائ�ص واالأديرة التي زارها، فقد جاءت 
اأول  باأن كتابته  اأهميته  )5( وتكمن  املقد�ص  بيت  القيامة يف  لكني�سة  اإذ قدم و�سفًا دقيقًا 
كتابة اأوروبية عن الكني�سة، قبل اأن مي�سها ال�سليبيون باأية اإ�سافات، ورغم اأهمية اأو�ساف 
�سايولف لهذه الكني�سة فاإنها دون الو�سف الذي تركه لنا الرحالة امل�سلم نا�رش خ�رشو الذي 
االإ�سالمية  الكتابات  اأواخر  من  كتاباته  وكانت  1047م،  438هـ/  �سنة  املقد�ص  بيت  زار 
عن القد�ص قبل الغزو ال�سليبي لها: “فاأ�سار اإىل تعظيم الن�سارى لها غاية التعظيم، واإنها 
بناء بالغ ال�سعة والكرب حتى اأن ثمانية اآالف �سخ�ص ي�ستطيعون اأداء ال�سالة فيها يف وقت 
واحد، واإنها اآية يف الروعة املعمارية تزينها االأ�ساطني املرمرية العمالقة. . . وقد فر�ست من 
الداخل بالب�سط الرومية احلريرية، واحت�سدت ب�سور القدي�سني والقدي�سات، وتقيم فيها اأعداد 
هائلة من الق�ساو�سة والرهبان ب�سفة دائمة )6( ومثل هذه االأو�ساف الناب�سة باحليوية ال 

جندها لدى الرحالة �سايولف. 
اإىل  فاأ�سار  كنائ�ص،  اإىل  حتويلها  بعد  االإ�سالمية  للمقد�سات  �سايولف  تناول  وجاء 
التي  االإجراءات  عن  املبكرة  الرواية  هذه  وتك�سف   )7( الرب  معبد  باأنه  االأق�سى  امل�سجد 
قامت بها اململكة ال�سليبية لطم�ص هوية املدينة وحماولة كثلكتها من خالل الق�ساء على 
لل�رشيح  ال�رشقي  اجلانب  يف  باأنه  امل�سجد  موقع  وحدد  كنائ�ص.  اإىل  وحتويلها  م�ساجدها 
املقد�ص وتت�سم م�ساحته بطولها العظيم وات�ساعها الرحب، وله بوابات كثرية )لعله يق�سد 
منطقة احلرم ال�رشيف باأ�رشها( )8( لكن البوابة الرئي�سة تواجه املعبد، وت�سمى اجلميلة ب�سبب 
نًا بالزخارف ب�سكل جميل،  مميزات �سناعتها وتعدد االألوان فيها )9( وي�سيف باأنه كان مزيَّ
ويبدو من ارتفاعه اأنه ي�ستوي مع جميع التالل حوله، وكان يفوق جميع املباين من حيث 
االأ�سفل  من  وجموفة  مرتفعة  كبرية  �سخرة  املعبد  هذا  و�سط  يرى  وكان  والربيق،  ال�سهرة 
وعليها كانت قد�ص االأقدا�ص )10( ، ويف اجلزء ال�رشقي من املعبد توجد بوابة املدينة التي 
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تدعى البوابة الذهبية )11( وقيمة هذه الرواية اأنها اأول و�سف للم�سجد االأق�سى من جانب 
رحالة اأوروبي زار بيت املقد�ص بعد خ�سوعها لل�سيطرة ال�سليبية. 

وذلك  االإ�سبتارية  فر�سان  لهيئة  املبكرة  البدايات  رحلته  يف  �سايولف  تناول  كذلك 
اإىل  اأ�سار  مرمي  لكني�سة  تناوله  فبعد  املعمدان،  ليوحنا  املخ�س�ص  امل�ست�سفى  بو�سفه 
م�ست�سفى يوحنا املعمدان )12( واإ�سارته هي االأوىل من نوعها يف كتب الرحالت االأوروبية 
التي تناولت خالل تلك املرحلة املبكرة امل�ست�سفى الذي اأ�س�سه التجار االأمالفيون، واأ�سبح 

نواة االإ�سبتارية. 
اأما اإذا بحثنا عن اجلوانب االقت�سادية واالجتماعية يف رحلة �سايولف، فال جند فيها 
�سيئًا نظراً الهتماماته باملزارات الدينية وعدم اإعطائه اأي قدر من االأهمية للجوانب االأخرى. 
الرحالة  املقد�ص  بيت  اإىل  ح�رش  �سايولف  مغادرة  على  �سنوات  اأربع  م�سى  وبعد 
�سابقه بق�ساء فرتة  دانيال عن  Russian Abbot Daniel وامتاز  الراهب  دانيال  الرو�سي 
اأطول من تلك التي ق�ساها �سايولف يف بيت املقد�ص، فقد مكث دانيال مدة �ستة ع�رش �سهراً 
يف حمل اإقامة احلجيج يف دير القدي�ص �سابا )13( ، ومن ثم فقد راأى وعاين وتفح�ص اأكرث 
مما راأى �سايولف، كذلك فاإن ما مييز رحلة دانيال تعر�سه بالو�سف ملختلف جوانب احلياة 

ة:  االقت�سادية واالجتماعية يف بيت املقد�ص. وقد حوت رحلته العديد من اجلوانب املهمَّ
فعند تناوله بيت املقد�ص حتدث عن طبوغرافيتها بقوله: مدينة وا�سعة حتميها اأربعة 
اأ�سوار قوية، مبنية على هيئة مربع حيث اإن جهاتها االأربع لها الطول نف�سه )14( ، ويحيط 
باملدينة كثري من االأودية القاحلة واجلبال ال�سخرية ويقرر اأن املدينة واقعة و�سط جبال 
الو�سع املائي يف بيت املقد�ص ويقرر  اأو�سافه باحلديث عن  )15( ويتابع دانيال  �سخرية 
اأو ينابيع قرب  اأو اأباراً  بان املنطقة خالية من املاء ب�سكل مطلق، حيث ال يجد املرء نهراً 
�سيء  من  واملا�سية  املدينة  �سكان  اأمام  لي�ص  لذلك  �سليمان،  بركة  با�ستثناء  املقد�ص  بيت 
ي�ستخدمونه �سوى ماء املطر )16( ويعد دانيال اأول رحالة اأوروبي اأوىل م�سادر املياه جل 

عنايته باعتبارها ت�سكل اأ�سا�ص احلياة وع�سب الن�ساط االقت�سادي للمملكة. 
ة عن الن�ساط االقت�سادي  ومتتاز رحلة دانيال عن �سابقتها بتقدميها مادة علمية مهمَّ
لبيت املقد�ص. فهو يتناول االأو�ساع الزراعية للمدينة بقوله: »واحلنطة تزدهر ب�سكل جيد 
الريفية  التي ينق�سها املاء، ويف معر�ص حديثه عن املناطق  ال�سخرية  االأرا�سي  يف تلك 
املجاورة ملدينة بيت املقد�ص يذكر باأنه تكرث فيها اأ�سجار الكرمة والفاكهة والتني والزيتون 
ياأِت  ، وهذه اجلوانب مل   )17( والنباتات  االأ�سجار  له من خمتلف  واخلروب، وعدد ال نهاية 

�سايولف يف رحلته على االإ�سارة اإليها«. 



301

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون - ج )1( - حزيران 

كذلك امتدت اهتمامات دانيال اإىل اجلبال املحيطة بالقد�ص فتناول جبل �سهيون، )18( 
وذكر باأنه جبل كبري مرتفع يقع مواجهًا اجلنوب ويت�سم باالنحدار اخلفيف من جهة بيت 
اأ�سا�سات مدينة بيت املقد�ص القدمية، التي دمرها نبوخذ ن�رش، )19(  املقد�ص، وبنيت عليه 
اأ�سوار املدينة جنوب  ويقع جبل �سهيون يف الوقت احلا�رش )ع�رش تدوين الرحلة( خارج 
اأُقيمت كني�سة كبرية ب�سقف خ�سبي تقع على م�سافة مرمى  بيت املقد�ص، وعلى هذا اجلبل 
حجر من كني�سة �سهيون. )20( وهذه الكني�سة مل ترد عند �سايولف الذي اأ�سار فقط اإىل كني�سة 
ال�سليبي يف  الن�ساط املعماري  اإىل بدء  )21( مما ي�سري  الطاهرة على جبل �سهيون.  الروح 
املدينة، وذلك يف اإطار �سيا�ستهم الرامية اإىل طبع املدينة بالطابع امل�سيحي، كما اأ�سار اإىل 

ب�ستان الفخاري الذي يقع اأ�سفل جبل �سهيون وهو ما مل ي�رش له �سايولف. 
اأما فيما يتعلق بالكنائ�ص واالأديرة فقد زار كني�سة القيامة وو�سفها باأنها ذات �سكل 
دائري وحتتوي على اأثني ع�رش عموداً على �سكل م�سالت و�ستة اأعمدة اأخرى مغطاة بالرخام 
اأن  كما  القيامة.  كني�سة  عند حديثه عن  �سايولف  يذكرها  االأو�ساف مل  وهذه   )22( اجلميل 
دانيال جاء على و�سف ال�رشيح املقد�ص )23( واأو�ساف هذا ال�رشيح مل ترد عند �سايولف. 
من  للم�سيح  متثااًل  قمتها  على  حتمل  التي  بالف�سة  املموهة  القبة  اإىل  باالإ�سارة  وانفرد 
يف  الفرجن  اأحدثها  اإ�سافة  اأول  دانيال  �سجل  وهنا   )24( الفرجن  اأقامها  القبة  وهذه  الف�سة، 
كني�سة القيامة وهي من التغيريات واالإ�سافات التي مل تكن قد اأقيمت عند زيارة �سايولف 

لبيت املقد�ص. 
كبرية  كني�سة  فيه  اأقيمت  باأنه  ذكر  ال�سليب  فيه  وجد  الذي  للمو�سع  تناوله  وعند 
التي  الكني�سة  وهذه   )26( �سغرية  كني�سة  اإال  االآن  يوجد  ال  ولكن   )25( خ�سبي  �سقف  ذات 
اأعاد الفرجن بناءها مل يرد لها ذكر يف رحلة �سايولف مما ي�سري اإىل اإنها مل تكن قد بنيت 

للمدينة.  زيارته  اأثناء 
واأو�ساف دانيال لقبة ال�سخرة )التي ي�سميها كني�سة اأقد�ص املقد�سات( )27( وامل�سجد 
االأق�سى )ي�سميه منزل �سليمان( )28( مف�سلة واأكرث دقة مما جاء عند �سايولف، )29( كذلك 
األقت رحلة دانيال  فاإن اأو�سافه لربج داود ال جتد ما مياثلها يف رحلة �سايولف )30( كما 

مزيدا من االأ�سواء على حركة املقاومة ال�سعبية يف فل�سطني �سد الغزاة الفرجن. )31( 
من  نفيد  فاإننا  االأوروبية  الرحالت  كتب  يف  املقد�ص  بيت  درا�سة  ب�سدد  دمنا  وما 
املالحظات وامل�ساهدات القيمة التي دونها فو�سيه ال�سارتري يف كتابه »تاريخ احلملة اإىل 
القد�ص« )32( ، فقد اأم�سى فو�سيه فرتة زمنية طويلة يف بيت املقد�ص وكتب انطباعاته عما 
�ساهده خالل فرتة زمنية طويلة. وبالتايل فان كتاباته تكت�سب اأهمية خا�سة. ويف معر�ص 
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تناوله لطبوغرافية بيت املقد�ص اأكد فو�سيه على وقوع املدينة يف منطقة جبلية خالية من 
االأ�سجار والينابيع واجلداول، ويتابع اأو�سافه بقوله: »واملدينة منب�سطة انب�ساطًا متنا�سبًا؛ 
اأربع رميات �سهم، ويف  ال�سور  اإىل  ال�سور  )33( عر�سها من  فال هي �سغرية وال هي كبرية، 
غربها يقع برج داود يحف به ال�سور على اجلانبني، ويف جنوبها يقع جبل �سهيون، ويف 
�رشقها يقع جبل الزيتون على بعد اآلف خطوة خارج املدينة« )34( ويف حديثه عن �سوارع 
املدينة واأزقتها يقرر باأنها �سيقة )35( وهذه االأو�ساف تكاد تت�سابه مع ما اأورده دانيال. 
اأو�سافه للمدينة، وذلك باحلديث عن الو�سع املائي فيها، فاملدينة خالية  ويتابع فو�سيه 
من الينابيع با�ستثناء عني �سلوان، التي قد يتوافر فيها املاء يف بع�ص االأحيان اأو يقل ب�سبب 
قلة املجاري، وهذه العني تفي�ص يف ف�سل ال�ستاء، وحتتوي االأحوا�ص وال�سهاريج املتعددة 
املياه)36( كما  ال�ستاء على كمية كافية من  االأمطار يف  والتي متتلئ مبياه  املدينة  داخل 
النا�ص واحليوانات، ولفت نظر فو�سيه وجود  اأخرى الإنعا�ص  اأحوا�ص  يوجد خارج املدينة 
�سبكة لت�رشيف مياه االأمطار داخل املدينة بقوله: »هناك جمار يف �سوارع املدينة يغ�سل 
فيها ماء املطر كل االأو�ساخ )37( وهذه االأو�ساف ال جند لها مثياًل يف رحلة دانيال فهي 
مبنية على امل�ساهدة واملعاينة واالختبار ال�سخ�سي الأو�ساع املدينة وهو ما مييزه يف هذا 

املجال«. 
كذلك امتاز فو�سيه مبا اأورده من معلومات عن املقد�سات االإ�سالمية اإذ يذكر باأنه يف 
ال�سكل، والبناء احلايل منظره فائق  املدينة يقع هيكل الرب )قبة ال�سخرة( وهو م�ستدير 
البنيان يدعى  اآخر، فخم ورائع  الروعة يدل على مقدرة مذهلة يف املعمار. وهناك معبد 
دانيال  مع  يتفق  هذا  يف  وهو  �سليمان-  بناه  الذي  الهيكل  لي�ص  ولكنه  �سليمان،  هيكل 
والذي يذكر انه من بناء القائد العربي امل�سلم عمر. )38( اإال اأنه يف و�سفه للم�سجد االأق�سى 
ينفرد باحلديث عن جانب مهم جداً مل ي�سبقه اإليه احد من الرحالة الذين زاروا القد�ص، فقد 
ذكر بان هذا الهيكل قد تلف، ومل ن�ستطع ب�سبب �سيق ذات اليد، اأن نحافظ عليه يف ذات 
)39( وهي رواية على جانب كبري  التي وجدناه فيها، ولذا فقد تلف جزء كبري منه  احللة 
واملقد�سات  عامة،  املقد�ص  بيت  مبدينة  حلق  الذي  التخريب  تتناول  لكونها  االأهمية  من 
االإ�سالمية خا�سة جراء ال�سيطرة ال�سليبية عليها. بحيث عجزت اإمكانات اململكة املادية 

عن اإعادته اإىل �سابق عهده. )40( 
على اأية حال فاإن نظرة عامة على اأو�ساع املدينة قبل ال�سيطرة ال�سليبية ترينا مقدار 
اإىل تراجع عام يف  اأدى  ال�سيطرة، وهو ما  ما حلق باملدينة من تخريب ودمار جراء هذه 
اأو�ساع املدينة يف بداية الع�رش ال�سليبي، ففي معر�ص حديثه عن بيت املقد�ص قبل ال�سيطرة 
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ال�سليبية يذكر نا�رش خ�رشو باأن مدينة بيت املقد�ص وقراها كلها جبلية؛ واأهلها يبا�رشون 
الزراعة بكل اأنواعها، . . . وهي مدينة ذات نعم وافره ورخي�سة، . . . والقد�ص مدينة عظيمة 
حني زرتها، يقوم على حرا�ستها ع�رشون األف رجل، واأ�سواق املدينة عظيمة، وامل�ساكن عالية 
اأو تاًل  النا�ص جباًل  االأر�ص، وكلما وجد  اأر�ص املدينة �سفائح حجرية فر�ست بها  وتغطي 
هدموه حتى ي�ستطيعوا البناء عليه )41( ومثل هذا االزدهار واحليوية افتقدته املدينة جراء 
اأن املوؤرخ وليم ال�سوري  ال�سيطرة ال�سليبية، فقد تراجعت من الناحية الدميوغرافية حتى 
الب�رشي يف املدينة يف بداية اال�ستقرار ال�سليبي )42(  يتحدث باإ�سهاب عن نق�ص العن�رش 
اأما من الناحية االقت�سادية فانه وبرغم تناول دانيال لالأو�ساع الزراعية يف املدينة، اإال 
اأنه مل ياأت على ذكر اأو�ساعها التجارية، والتي تراجعت تراجعًا ملحوظًا قيا�سًا مبا اأورده 
نا�رش خ�رشو، فلم تعد ذات اأ�سواق عظيمة، يت�سح هذا من خالل عدم تعر�ص اأي من الرحالة 
ال�سابقني للن�ساط التجاري يف املدينة ولعل هذا الرتاجع يف الن�ساط التجاري للمدينة كان 
وراء قيام امللك بلدوين الثاين باإ�سدار مر�سوم ملكي عام 1120/ 514هـ، يق�سى باإلغاء 
جميع ال�رشائب املفرو�سة على احلبوب امل�ستوردة اإىل اململكة بهدف تن�سيط التجارة. )43( 
1130م/  عام  نحو  املقد�ص  بيت  مدينة   Fetelus فيتلو�ص  االأوروبي  الرحالة  وزار 
525هـ، ويف هذه الرحلة نوه الرحالة باأو�ساع املدينة يف ع�رش احلروب ال�سليبية، فتحدث 
عن امل�ست�سفى املوجود يف املدينة بقوله: خارج كني�سة ال�رشيح املقد�ص باجتاه اجلنوب 
يوجد امل�ست�سفى الذي بني للعناية باالأ�سخا�ص الفقراء غري القادرين )44( وهذا امل�ست�سفى 
اإليه دانيال يف رحلته واإمنا ذكره �سايولف. كما انفرد باالإ�سارة اإىل هيئة فر�سان  مل ي�رش 
 )45( الذين يحر�سون بيت املقد�ص  اإقامة اجلنود اجلدد  الداوية بقوله: »وحتت املعبد مكان 

وهذه اأول اإ�سارة ترد عن هذه الهيئة يف كتب الرحالت االأوروبية«. 
كما انفرد باالإ�سارة اإىل بيت املجذومني خارج اأ�سوار بيت املقد�ص وحدد موقعه باأنه 

بني برج تانكرد وبوابة القدي�ص �ستيفن. )46( 
ويف الفرتة ما بني 1160- 1170م و�سل اإىل بيت املقد�ص الرحالة االأملاين يوحنا 
بتحديد  الرحالة  من  �سابقيه  عن  فورزبورغ  وامتاز   ،John of Wurzburg فورزبورغ 

امل�سافات التي تف�سل بيت املقد�ص عن بقية املدن الفل�سطينية املحيطة بها. )47( 
كما اأتى على و�سف قبة ال�سخرة )التي يدعوها معبد ال�سيد( و�سفًا تف�سيليًا دقيقًا، 
يف  ويتجهون  املكان  هذا  يف  ال�سالة  لتاأدية  ياأتون  امل�سلمني  اأن  اإىل  باالإ�سارة  وانفرد 
�سالتهم �سوب القبلة، واأ�سار اإىل وجود بو�سلة يف هذا املكان ت�سري اإىل اجلنوب، اأي االجتاه 

الذي يولون وجوههم اإليه يف ال�سالة. )48( 
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اأديرة  اإىل  القبة )املعبد( يوجد باب يوؤدي  ال�سمايل من  اأنه يف اجلانب  اإىل  اأ�سار  كما 
الكهنة، وفوق عتبة الباب العديد من الر�سائل )النقو�ص( االإ�سالمية، وبجانب هذا الباب موقع 
للمياه العذبة، وعند مدخل املعبد باجتاه الغرب متثال لل�سيد امل�سيح )49( ويف هذه الرواية 
يعر�ص فورزبورغ ملا اأحدثه الالتني من تغيريات يف معامل املدينة املقد�سة لت�سبح ذات 
طابع وهوية كاثوليكية، كذلك انفرد باحلديث عن وجود �سبكة اأنابيب ر�سا�سية مثبتة فوق 
قبة ال�سخرة لت�رشيف مياه االأمطار )50( كما انفرد فورزبورغ باإلقاء ال�سوء على جانب من 
الرحالت  اإليه  ال�سليبية وهو ما مل ت�رش  ال�سيطرة  اأو�ساع امل�سلمني يف بيت املقد�ص حتت 
ال�سابقة، فاأ�سار اإىل قيام الفرجن بتثبيت �سليبهم املقد�ص فوق قبة ال�سخرة، والذي يعتربه 

امل�سلمون عمال مزعجًا جداً، والعديد منهم م�ستعد لدفع الذهب كثري من اأجل اإبعاده. )51( 
اإىل  منه  جزء  حتويل  اإىل  واأ�سار  االأق�سى  امل�سجد  و�سف  على  رحلته  يف  جاء  كما 
اإ�سطبالت خليول الفرجنة، وعندما تنزل ال�سارع الرئي�ص توجد بوابة �سخمة حيث نتعرف 
بوا�سطتها على �ساحة املعبد الوا�سعة. ويقع الق�رش على اليد اليمنى باجتاه اجلنوب- حيث 
اأو خم�سمائة جمل.  األفي ح�سان  اأكرث من  ي�ستمل على  اأن  رائع ميكن  اإ�سطبل بحجم  يوجد 
ومتتلك الداوية العديد من املباين املت�سلة الواقعة بالقرب من هذا الق�رش، وانفرد فورزبورغ 
االآن، والتي عمل  التي مل يكتمل بناوؤها  ال�سخمة اجلديدة  الكني�سة  اأ�سا�سات  اإىل  باالإ�سارة 

الداوية على ت�سييدها. )52( 
الرحالة  فان  يوحنا،  القدي�ص  م�ست�سفى  اإىل  اأ�سار  قد  فيتلو�ص  الرحالة  كان  واإذا 
اإح�ساءات تقديريه عن قدراته اال�ستيعابية، وهو ما مل جنده عند  فورزبورغ انفرد بتقدمي 
غريه من الرحالة )53( كذلك انفرد باحلديث عن البنية ال�سكانية غري املتجان�سة ملدينة بيت 
املقد�ص واجلديد يف تناوله ما �ساد بني الفرجنة اأنف�سهم من تنافر وتباغ�ص وحتا�سد فيذكر 
بان الذين ا�ستولوا على بيت املقد�ص ال يتقبلون غودفري البويوين لكونه اأملانيا، وين�سبون 

املعاناة يف احلملة اإىل الفرن�سيني فقط. )54( 
واأ�سبحت  التي تطورت فيما بعد  الهيئة  االأملاين وهو  البيت  انفرد باحلديث عن  كما 
ال�سارع يوجد  “يف هذا  التيوتون، فقد جاء يف رحلته ما ن�سه:  تعرف با�سم هيئة فر�سان 
النزل والكني�سة التي بنيت حديثًا على �رشف القدي�سة مرمي وتدعى با�سم البيت االأملاين )55( 
كذلك انفرد يوحنا فورزبورغ باالإ�سارة اإىل اأحد اأ�سواق مدينة بيت املقد�ص بقوله: يذهب 
�ستيفن،  القدي�ص  بوابة  اإىل  املوؤدي  ال�سارع  اإىل   )56( يهو�سافاط  بوابة  من  با�ستقامة  املرء 
حيث يتجه �سمااًل �سوب ال�سوارع املتعددة )ال�سوارع الثالثية( ، حيث ال�سوق امل�ستمل على 

جميع االأ�سياء املعدة للبيع مقابل كني�سة القرب املقد�ص. )57( 
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 Benjamin )58( ونحو عام 1168م/ 564هـ زار الرحالة اليهودي بنيامني التطيلي
ًا جلوانب متعددة فمن الناحية الطبوغرافية  of Tudlea مدينة بيت املقد�ص وقدم عر�سًا مهمَّ
اأ�سار اإىل اأن القد�ص بلدة �سغرية عظيمة التح�سني حتيط بها ثالثة اأ�سوار )59( كما احتوت 
والعقائدية  املذهبية  واخلريطة  ال�سكانية  بالبنية  يت�سل  فيما  ة  مهمَّ جوانب  على  رحلته 
للمدينة يف ع�رش احلروب ال�سليبية اإذ يذكر باأنه يقيم فيها عدد كبري من اليعاقبة وال�رشيان 
مهمًا  �رشحًا  قدم  كما   )60( ول�سان.  اأمة  كل  من  خليط  واالإفرجن  والكرج  واليونان  واالأرمن 
املقد�ص على نحو ال جند  االقت�سادي يف بيت  واأعداده ون�ساطه  اليهودي  العن�رش  لتوزيع 
له نظرياً لدى الرحالة امل�سيحيني الذين زاروا املدينة، وبالقد�ص معمل لل�سباغة ي�ستاأجره 
اليهود من ملك القد�ص �سنويًا. فتنح�رش بهم هذه املهنة دون غريهم، ويبلغ عددهم يف هذه 
املدينة نحو املائتني؛ يقيمون يف حي جماور لربج داود. )61( وقيمة هذه الرواية تتمثل يف 

اأن اليهود ندر االهتمام بهم من جانب الرحالة امل�سيحيني يف ذلك الع�رش. 
م�ست�سفيني  بالقد�ص  اأن  فذكر  وحربي  طبي  طابع  ذات  اإ�سارتني  بنيامني  قدم  كذلك 
يت�سعان الإيواء اأربعمائة من فر�سان االإ�سبتارية عدا املر�سى الذين يجهزون بكل ما يلزمهم 
يف احلياة وبعد املمات، وفيها اأي�سًا البناية امل�سماة معبد �سليمان، ويقيم يف هذه البناية 

نحو الثالثمائة من فر�سان املعبد. )62( 
ويف الفرتة ما بني 1161- 1164م/ 557- 559هـ زار الرحالة االأملاين ثيودريك 
Theoderich مدينة بيت املقد�ص، وامتاز هذا الرحالة عن �سابقيه باأنه كان دقيق املالحظة 
�سديد العناية بتق�سي االأخبار وروايتها فجاءت رحلته غنية بال�سور مليئة باملعلومات عن 
االجتماعية  اجلوانب  من  كثري  على  االأ�سواء  من  مزيداً  رحلته  واألقت  املقد�ص،  بيت  مدينة 
تناولها يف رحلته  التي  ال�سليبية. ومن اجلوانب  للمدينة يف ع�رش احلروب  واالقت�سادية 
انفراده بذكر حدود منطقة بيت املقد�ص، اإذ يحدها من الغرب البحر العظيم )البحر املتو�سط( 
، ومن اجلنوب تنف�سل عن جبال العربية وم�رش بو�ساطة ال�سحراء، ومن ال�رشق فهي حمددة 
على  اجلبلية  الطبيعة  وتغلب   )63( وادوميا  ال�سامرة  حافة  عند  ال�سمال  ومن  االأردن،  بنهر 
اأية بقعة  منطقة القد�ص مبعظم اأجزائها، واأ�سار اإىل الن�ساط الزراعي للمنطقة بقوله: “ويف 
اإننا �ساهدنا  الفواكه، حيث  اأنواع  االأر�ص مالئمة الإنتاج جميع  ال�سخرية تبدو  الكتل  بني 
الوديان  ويف  والتني  الزيتون  باأ�سجار  واملزروعة  العنب  بكروم  مغطاة  والتالل  اجلبال 

املحيطة بالقمح ومنتوجات احلدائق )64( وهذا اجلانب �سبق للرحالة دانيال اأن تناوله. 
كما جاء ثيودريك يف رحلته على و�سف االأودية املحيطة ببيت املقد�ص مثل وادي 
قدرون ووادي يهو�سافاط اللذين يقعان بني جبل موريا )65( وجبل الزيتون، يقابلهما واٍد 
اجلديدة بني  االأحوا�ص  املدينة متجاوزاً  لزاوية  اليمنى  اليد  ناحية  يت�سل جمراه من  اآخر 

جبل الزيتون وحقل الدم، مطوقًا املدينة من جانبني بوهدة عميقة. )66( 
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كما تناول طبوغرافية املدينة بقوله: »ميتد اجلزء االأطول للمدينة االآن – ع�رش تدوين 
الرحلة- من ال�سمال اإىل اجلنوب، وميتد عر�سه من الغرب اإىل ال�رشق، وهي �سديدة التح�سني 
باأ�سوار ومعاقل على قمة اجلبل، فوق الوديان �سالفة الذكر. ويوجد اأي�سًا قلعة ح�سينة وهي 
مزودة باأ�سوار ذات فتحات �سغرية وفتحات للرماية يطلقون عليها ا�سم احل�سن االأمامي 
للدفاع عن املدينة، وللمدينة �سبع بوابات تغلق باإحكام عند ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء وحتى 

�رشوق ال�سم�ص، وتغلق ال�سابعة بجدار، وتفتح يوم اأحد ال�سعف«. )67( 
واملدينة االآن ذات �سكل م�ستطيل )68( ويف �سوء هذه الرواية ميكن القول اإن الرحالة 
ثيودريك كان �ساهداً على مدى ات�ساع مدينة بيت املقد�ص وزيادة عمرانها يف ذلك الع�رش 
اإىل مدينة م�ستطيلة ح�سبما يقرر  ليتغري �سكلها من مدينة مربعة ح�سبما �ساهدها دانيال 
ثيودريك. الذي يتابع اأو�سافه لطبوغرافية املدينة فيذكر باأن �سوارع املدينة كلها تقريبًا 
مر�سوفة بحجارة كبرية، وغطي فوق العديد منها بحجارة مقنطرة ومثقوبة بنوافذ عديدة 
لتمرير ال�سوء، اأما املنازل فهي مدعمة باأعمال حجرية ذات �سكل رائع، و�سقوف منب�سطة)69( 
ومثل هذه االأو�ساف ال جندها لدى الرحالة ال�سابقني. ويف معر�سه تناوله لربج داود يقرر 

باأنه يقع قرب البوابة الغربية، وبالقرب من هذه البوابة يقع الق�رش امللكي. )70( 
ة فيما يت�سل باخلريطة املذهبية، فداخل كني�سة  كما ا�ستملت رحلته على جوانب مهمَّ
طائفة  وكل  والنوبيون،  واليعاقبة،  واالأرمن،  وال�رشيان،  الالتني،  فرق:  املقد�ص  ال�رشيح 

تختلف عن االأخرى �سواء باللغة اأو اأ�سلوب تاأدية ال�سعائر الدينية. )71( 
ة، ويف هذا املجال قدم لنا  كذلك احتوت رحلة ثيودريك على جوانب اقت�سادية مهمَّ
و�سفًا ل�سوق املدينة، يوجد �سارع مقنطر مليء بالب�سائع املعدة للبيع على ناحية الي�سار، 

ومقابل كني�سة القيامة �ساحة ال�سوق. )72( 
كذلك قدم و�سفًا مهمًا مل�ست�سفى القدي�ص يوحنا، وقدر عدد االأ�رشة فيه باأنه يفوق االألف 
�رشير )73( كما قدم ثيودريك عر�سَا مهمًا للعمائر التي ا�ستحدثها الداوية يف منطقة احلرم 
ال�رشيف، ففي ال�ساحة اخلارجية لقبة ال�سخرة �سيد الداوية بيوتًا وغر�سوا لهم احلدائق)74( 
كما تناول الكتابات التي قام الفرجنة بكتابتها على جدران قبة ال�سخرة. )75( بعد ذلك جاء 
�سكل م�ستطيل،  ذو  باأنه  �سليمان« ويقرر  ي�سميه »ق�رش  الذي  االأق�سى  امل�سجد  على و�سف 
العديد من  الذين �سكنوا فيه، ولديهم فيه  وقد و�سع بجميع مالحقه باأيدي فر�سان املعبد 
امل�ستودعات لالأ�سلحة والثياب والطعام. وقد اأقام الفر�سان مبنى جديداً يف اجلانب االآخر 
للق�رش، كذلك بنوا م�سلى جديداً اإ�سافة للم�سلى القدمي الذي لديهم، وعالوة على ذلك فاإنهم 
نواة  عن  حتدث  كذلك   )76( الكبرية  ال�ساحة  من  بالقرب  �سخمة  لكني�سة  اأ�سا�سات  ي�سعون 
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املذكور  بالقدي�ص  اخلا�سة  املرب�سني  نزل  اإىل  واأ�سار   st. lazarus لعازر  القدي�ص  تنظيم 
بقوله: »من يقوم بجولة حول اأ�سوار املدينة، يبداأ رحلته من عند برج داود، �سوف يجد عند 

احلافة الغربية للمدينة الكني�سة وبع�ص امل�سابني مبر�ص اجلذام«. )77( 
اأي من  لدى  االهتمام  من  قدر  باأي  كاملدار�ص مل حتظ  التعليمية  العمائر  كانت  واإذا 
الرحالة ال�سابقني، لذلك مل ي�رش اأي منهم اإىل هذا النوع من العمائر، فاإن الرحالة ثيودريك 
ال�سليبي  الع�رش  املقد�ص يف  بيت  مدر�سة يف  اإىل وجود  باالإ�سارة  الرحالة  انفرد من بني 
فوق  �سغريان  منزالن  »يوجد  بقوله:  موقعها  وحدد  مرمي«  القدي�سة  »مدر�سة  با�سم  عرفت 
زاويتي ال�ساحة الداخلية )لقبة ال�سخرة( حيث يقال اإن املنزل االأول الذي يقع باجتاه الغرب 
كان مدر�سة للعذراء املبجلة«. )78( وهي يف حدود ما اأعلم اأول اإ�سارة ترد يف كتب الرحالت 

االأوروبية عن وجود مدر�سة يف بيت املقد�ص يف الع�رش ال�سليبي. 
وختامًا فاإننا نفيد وبال �سك من املالحظات واملعلومات التي دونها وليم ال�سوري 
هذه  وترينا  البحار«)79(  وراء  فيما  املنجزة  »االأعمال  كتابه  يف  ال�سليبية  اململكة  موؤرخ 
كتاباته  وامتازت  �ساماًل،  فهمًا  البالد  ما ح�سل يف  فهم  نحو  ايجابيًا  اجتاهًا  املعلومات 
عن �سابقيه اأنه- واإدراكًا منه الأهمية بيت املقد�ص- جنده يورد نبذة موجزة عن تاريخها 

تدعيمًا الأهميتها ولدورها، ولذلك فهو ميزج بني الروؤية التاريخية والروؤية اجلغرافية. 
وقد تناول يف كتاباته موقع املدينة وطبوغرافيتها فذكر اأن مدينة بيت املقد�ص تقع 
يف بقعة عدمية املياه والينابيع والغابات واملراعي )80( وهي اأ�سغر من املدن الكربى، واإن 
اأكرث ميال  اأي مدينة عادية، وهي ذات �سكل رباعي بع�ص ال�سيء واإن كان  اأكرب من  كانت 
اإىل اال�ستطالة اإذ اإن اأحد اأ�سالعها اأطول من بقية اأ�سالعها االأخرى. وحتدها من جوانبها 
الثالثة وديان عميقة ويقع �رشقيها وادي يهو�سافاط، كما ي�سق هذا الوادي جدول قدرون 

الذي يفي�ص �ستاًء مبياه االأمطار املنهمرة. )81( 
اأخر ا�سمه »هانوم« )82( . ويحد بيت  ويت�سل بهذا الوادي من الناحية اجلنوبية رافد 
املقد�ص من الغرب الوادي نف�سه الذي كانت فيه بركة قدمية. . . وميتد الوادي من هنا اإىل 
البحرية العليا امل�سماة عادة بحرية البطرك )83( املجاورة للمقربة العتيقة يف جب االأ�سد.)84( 
تقع بيت املقد�ص على جبلني؛ وتقع قمتا هذين اجلبلني داخل نطاق االأ�سوار ويف�سلهما 
بجبل  الغرب  اإىل  الواقع  اجلبل  وي�سمى  ق�سمني،  اإىل  املدينة  يق�سم  �سغرٌي  واٍد  بع�ص  عن 

�سهيون، اأما اجلبل االآخر الواقع اإىل ال�رشق فيعرف بجبل موريا. )85( 
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ويطل هيكل ال�سيد على املنحدرات ال�رشقية والغربية جلبل موريا، اأما �سفة البناء فهو 
كاالآتي: توجد �ساحة مربعة مت�ساوية االأ�سالع، يحوطها �سور متو�سط االرتفاع، وتقع هذه 
الناحية  ولها من  �سهم،  رمية  يقدر كل من طولها وعر�سها مب�ساحة  ال�ساحة على ه�سبة 
الغربية بابان يوؤديان اإىل داخلها، ويعرف اأحدهما بالباب اجلميل )86( اأما الباب االآخر فقد 

ن�سينا ا�سمه. كما يوجد باب واحد يف ال�سور ال�سمايل، واآخر يف الناحية ال�رشقية. 
اأما الق�رش امللكي املعروف االآن با�سم هيكل �سليمان فيقوم يف الناحية اجلنوبية، كما 
توجد ماآذن �ساهقة االرتفاع ي�سعد اإليها موؤذنو االإ�سالم يف �ساعات حمددة لدعوة النا�ص 
اإىل ال�سالة، وهذه املاآذن تعلو كل باب من االأبواب املوؤدية اإىل املدينة، وكانت تقوم يف كل 
ركن من اأركان ال�ساحة املربعة، وهذه املاآذن ال يزال بع�سها قائما حتى اليوم، اأما غريها 
فقد زال ب�سبب �ستى امل�سائب التي نزلت بها. ومل يكن م�سموحًا الأحد من النا�ص اأن يعي�ص 
يف داخل هذه املوا�سع بل مل يكن اأحد ما بقادر على الدخول هناك اإال وهو حايف القدمني 
قد غ�سلهما قبل قليل، ويقف على كل باب حار�ص مهمته مراعاة هذا االأمر مراعاة دقيقة. 
وكان يف و�سط تلك البقعة املجاورة �ساحة اأخرى ترتفع عن هذه بع�ص ال�سيء، و�سورتها 
اقرب ما تكون اإىل املربع املت�ساوي االأ�سالع، ويوجد اإىل الغرب واجلنوب �سلمان مدرجان 

ي�سعدان اإىل ال�ساحة. )87( 
اأما من الناحية ال�رشقية فثمة مدخل واحد فقط، ويوجد يف كل ركن من هذه ال�ساحة 
م�سجد �سغري وال يزال بع�ص هذه امل�ساجد قائمًا حتى اليوم اأما ما �سواها فقد هدمت لتف�سح 
املجال الأبنية م�ستحدثة حلت حملها، )88( ويف هذه الرواية ما ي�سري اإىل ما قام به هوؤالء من 

اأعمال لتغيري هوية املدينة. 
االأ�سالع،  مت�ساوي  ال�سكل  مثمن  وهو  امل�سجد  يقوم  العليا  ال�ساحة  هذه  و�سط  ويف 
اأما  ال�سواء مرخمة وحمالة بالف�سيف�ساء،  الداخلية واخلارجية على  اأن جدران امل�سجد  كما 
وال�سفلى  العليا  ال�ساحتان  وقد ر�سفت  ال�سنعة،  الدقيق  بالر�سا�ص  مك�سو  فدائري  ال�سقف 
وما  ال�ستاء  يف  بغزارة  ت�سقط  التي  االأمطار  فان  ثم  ومن  االأبي�ص،  بالرخام  ومدرجاتهما 
فاإنها  �سافية  نقية  اأخرى  جهات  من  تتدفق  التي  املياه  وكذلك  ذاته  امل�سجد  من  ينحدر 
تن�ساب كلها اإىل ال�سهاريج الكبرية الواقعة داخل هذه الناحية. )89( ويوجد يف و�سط امل�سجد 
االرتفاع  �ساهقة  لي�ست  – �سخرة  االأعمدة  من  الداخلي  ال�سف  نطاق  ويف  ال�سخرة(  )قبة 
ولكنها تعلو كهفًا. . . واحلق اأن هذا املكان ظل خم�سة ع�رش عامًا قبل جميء الالتني وبعدهم 
بني  ا�ستولوا عليه كما  االأبي�ص من  بالرخام  اأخرياً  يغطيه، حتى رخمه  ما  من كل  جمرداً 

اأعاله مذبح وهيكل جلوقة املرتلني، وعني ق�سي�ص الأداء اخلدمات الدينية. )90( 
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وبح�سب  القد�ص،  الن�سارى يف  على و�سف حارة  كتابه  ال�سوري يف  وليم  وقد جاء 
قوله، فاإن تاأ�سي�ص هذه احلارة كان يف �سنة 1063م/ 455هـ يف زمن اخلليفة الفاطمي 
على  الن�سارى  ح�سل  حيث   )91( 447هـ(   –  427 1084م/   –  1035( باهلل  امل�ستن�رش 
مر�سوم ممهور باإم�ساء اخلليفة وخامته لبناء احلارة. وجاء يف اأو�سافه لهذه احلارة باأن 
حدها اخلارجي كان يتاألف من ال�سور الذي ميتد من الباب الغربي – اأو باب داود – ماراً 
امل�سمى  ال�سمايل  الباب  اإىل  ي�سل  حتى  تانكرد  بربج  وامل�سمى  الزاوية  يف  الكائن  بالربج 
بباب ا�سطفان، اأما حدها الداخلي فهو ال�سارع العام الذي ميتد من باب اأ�سطفان حتى ي�سل 
الباب  اإىل  ثانية  الوراء  اإىل  يرتد  ثم  موائدهم  اإىل  ال�سيارفة  فيه  يجل�ص  الذي  املو�سع  اإىل 
الغربي، ويقع داخل هذين احلدين طريق االآالم، وكني�سة القيامة، والبيمار�ستان، كما يوجد 
اأي�سًا ديران احدهما للرهبان وثانيهما للن�سوة الطاهرات، ويعرفان بديري الالتني. كما يقع 

�سكن البطرك )92( ودير حماة القرب املقد�ص وملحقاته داخل هذه النواحي. )93( 
البويوين ملك  القد�ص يف عهد غودفري  اأ�سوار  كما جاء يف كتابه على و�سف حالة 
املدينة  يف  مو�سع  كل  جعل  هدم،  من  االأ�سوار  عليه  كانت  ما  اأن  فذكر  املقد�ص،  بيت 

مك�سوفًا اأمام العدو. )94( 
 )95( الفرائني.  ال�سارع امل�سمى ب�سارع  القد�ص منها  كما جاء على ذكر بع�ص �سوارع 
ع�رش  الثاين  الهجري/  ال�ساد�ص  القرن  يف  االأوروبية  الرحالت  كتب  �سجلته  ما  بع�ص  هذا 
امليالدي عن اأو�ساع مدينة بيت املقد�ص على امل�ستويات الدينية واالجتماعية والعمرانية 

واالقت�سادية يف ع�رش احلروب ال�سليبية. 

اخلامتة: 
خل�ست الدرا�سة اإىل عدد من النتائج املهمة نوجزها على النحو االآتي: 

ال�ساد�ص . 1 القرن  يف  جماالتها  وتو�سعت  املقد�ص  بيت  اإىل  الرحلة  ن�سطت  بداية 
الرحالة  فاأتت جمموعة كبرية من  له مثيل،  ي�سبق  ب�سكل مل  الثاين ع�رش ميالدي  هجري/ 
ن هوؤالء مالحظات يف غاية االأهمية عن اأو�ساع مدينة بيت  الغربيني خالل هذه الفرتة ودوَّ

املقد�ص يف النواحي ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية والعمرانية. 
قدمت كتب الرحالت االأوروبية يف القرن ال�ساد�ص الهجري/ الثاين ع�رش امليالدي . 2

تفا�سيل دقيقة جداً عن االأماكن امل�سيحية املقد�سة يف فل�سطني، ويالحظ اأن هناك تركيزاً 
خا�سًا على و�سف االأماكن امل�سيحية املقد�سة يف بيت املقد�ص وما يجاورها. 
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قدمت كتب الرحالت االأوروبية معلومات يف غاية االأهمية عن م�سادر املياه يف . 3
بيت املقد�ص، فقد اأدرك ال�سليبيون منذ وطاأت اأقدامهم فل�سطني اأهمية عن�رش املياه لكونه 
اأ�سا�ص احلياة وع�سب الن�ساط االقت�سادي، وجند كتابات هوؤالء متثل روؤيتهم مل�سادر املياه 

على نحو يعك�ص اإدراكهم لدورها احليوي، وبالتايل �رشورة ال�سيطرة عليها. 
بيت . 4 يف  ال�سليبية  املوؤ�س�سات  من  العديد  ظهور  االأوروبية  الرحالت  كتب  ر�سدت 

فر�سان  هيئة  بعد  فيما  لي�سبح  تطور  الذي  يوحنا  القدي�ص  م�ست�سفى  يف  ممثلة  املقد�ص 
االإ�سبتارية، وهيئة الفر�سان الداوية، وبيت املجذومني، والبيت االأملــاين الذي اأ�سبح فيما 
بعد هيئة فر�سان التيوتون، وهي اأول اإ�سارة ترد عنها يف كتب الرحالت االأوروبية من القرن 

الثاين ع�رش. 
قدمت كتب الرحالت االأوروبية �سورة وا�سحة عن اجلانب العمراين للمدينة املقد�سة . 5

يف الع�رش ال�سليبي، وكان االأملاين ثيودريك �ساهدا على التو�سع العمراين للمدينة لت�سبح 
ذات �سكل م�ستطيل، وقدم لنا و�سفًا للعمائر التي اأحدثها الداوية يف احلرم القد�سي ال�رشيف 
االإدري�سي  امل�سلم  الرحالة  رواية  احلدائق، وجاءت  وغر�سوا  والكنائ�ص  البيوت  �سيدوا  حيث 

)560 هـ/ 1164م( موؤكدة على ما اأحدثه هوؤالء من عمائر يف احلرم القد�سي ال�رشيف. 
بالتح�سينات . 6 ال�سليبية  اململكة  عناية  عن  االأوروبية  الرحالت  كتب  ك�سفت 

الع�سكرية، فقد حتولت مدينة بيت املقد�ص اإىل مدينة �سديدة التح�سني، فحني زارها الرحالة 
دانيال الراهب وجدها مدينة وا�سعة حتميها اأربعة اأ�سوار قوية بعد اأن كانت مهدمة يف عهد 
وحني  ال�سوري،  وليم  اململكة  موؤرخ  ذلك  قرر  كما  ال�سليبية  ال�سيطرة  بداية  يف  غودفري 
التح�سني، ويف تركيزهم على  الرحالة بنيامني والرحالة ثيودريك كانت يف غاية  زارها 

هذا اجلانب ما ي�سري اإىل فقدانهم ال�سعور باالأمن والطماأنينة. 
تناولت كتب الرحالت االأوروبية البنية ال�سكانية غري املتجان�سة يف بيت املقد�ص . 7

و�سور الرحالة فورزبورغ ما �ساد بني الفرجنة من تنافر وتباغ�ص وح�سد وانفرد بت�سوير 
جانب من اأو�ساع امل�سلمني حتت ال�سيطرة ال�سليبية، و اظهر معاناتهم النف�سية حني حتدث 

عن ال�سليب املثبت فوق ال�سخرة واأن العديد منهم م�ستعد لدفع الذهب الأزالته عن مكانه. 
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اهلوامش: 
من . 1 �سخمة  قافلة  �ساهد  عكا  ميناء  ملغادرة  جبري  ابن  امل�سلم  الرحالة  ا�ستعداد  اإثناء 

حجاج الفرجن تهم بركوب ال�سفينة ملغادرة امليناء وذكر باأنه: “�سعده )اأي املركب( من 
الن�سارى املعروفني بالبلغريني، وهم حجاج بيت املقد�ص، عامل ال يح�سى ينتهي اإىل 
اأزيد من األفي اإن�سان” وجاء يف مقدمة د. حممد م�سطفى زيادة على الرحلة. اأن لفظة 
البلغريني، تعريب حريف للكلمة الالتينية )Peregrini( مبعنى حجاج. انظر ابن جبري: 
الرحلة، �ص15.  اللبناين، بريوت، �ص216 وانظر مقدمة  الكتاب  دار  ابن جبري،  رحلة 

ويف هذا ما ي�سري اإىل ت�سخم اأعداد احلجاج اإىل فل�سطني يف هذه احلقبة. 
مدبويل، . 2 مكتبة  ال�سليبية،  املقد�ص  بيت  مملكة  يف  االأوربيون  الرحالة  موؤن�ص:  حممد 

القاهرة، 1992م، �ص27. 
�ص81 . 3 1943م،  القد�ص،  الو�سطى،  الع�سور  يف  العربي  ال�رشق  رواد  زيادة:  نقوال 

وملزيد من التفا�سيل عن كتب الرحالت اإىل فل�سطني يف هذا الع�رش انظر حممد موؤن�ص: 
االإن�سانية  والبحوث  للدرا�سات  ال�سليبية، عني  احلروب  تاريخ  ببليوغرافية يف  ف�سول 
م�سادر  كاهن:  كلود  �سوفاجيه،  جان   .45 �ص41-   ،1996 القاهرة،  واالجتماعية، 
درا�سة التاريخ االإ�سالمي، ت عبد ال�ستار حلوجي، عبد الوهاب علوب، املجل�ص االأعلى 

للثقافة، القاهرة، 1998، �ص265- 266. 
4 . Seawulf, The Pilgrimage of Seawulf to Jerusalem and the Holy Land, in

P. P. T- S. ,vol IV, London 1896 p. 8. للمزيد من التفا�سيل عن حركة املقاومة 
ال�سعبية �سد الوجود ال�سليبي يف مملكة بيت املقد�ص ال�سليبية. انظر فوؤاد عبد الرحيم 
للن�رش  حمادة  موؤ�س�سة  ال�سليبية،  احلروب  ع�رش  يف  االأردن  �رشق  اأقطاعية  الدويكات: 
املقاومة  البي�ساوي:  �سعيد  اأي�سا  وانظر   .160 �ص154-   ،2009 اربد،  والتوزيع، 

ال�سعبية الفل�سطينية �سد الفرجنة، جملة جامعة النجاح لالأبحاث، م15، نابل�ص، 200
5 .Seawulf, op. cit. , pp 9- 14

نا�رش خ�رشو: �سفرنامة، ت احمد خالد، الريا�ص، 1982م، �ص80 وانظر اأو�سافها اأي�سا . 6
لدى الرحالة امل�سلم االإدري�سي الذي زار بيت املقد�ص اأثناء خ�سوعها لل�سيطرة ال�سليبية. 

نزهة امل�ستاق يف اخرتاق االآفاق، عامل الكتب، بريوت، 1/ 358- 359. 
7 . .Seawulf, op. cit. , p. 15

Seawulf, op. cit. , p. 15. وتبلغ م�ساحة احلرم القد�سي ال�رشيف )141( دومنًا، ويقع . 8
امل�سجد االأق�سى املبارك �رشقي مدينة القد�ص، يف اجلهة اجلنوبية من �ساحة احلرم وهو 
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من العمائر االأموية يف املدينة. انظر. حممد �سالمة النحال: فل�سطني ار�ص وتاريخ، دار 
اجلليل للن�رش، عمان، 1984، �ص200، حممد احمد اليعقوب: ناحية القد�ص ال�رشيف يف 
القرن العا�رش الهجري/ ال�ساد�ص ع�رش امليالدي، من�سورات البنك االأهلي االأردين، عمان، 

 .440 /2 ،1999
ال�رشيف . 9 القد�سي  احلرم  بوابات  من  اجلميلة  والبوابة   .Seawulf, op. cit. , p. 15

اأطلق  وتقع يف احلائط ال�رشقي من احلرم حتت م�ستوى �سطح ال�سخرة امل�رشفة، وقد 
انظر.  البوابة.  بنيت هذه  التحديد متى  يعرف على وجه  وال  اال�سم  هذا  اليونان  عليه 
عمان،  �سومان،  احلميد  عبد  موؤ�س�سة  من�سورات  القد�ص،  بوابات  غو�سه:  ها�سم  حممد 

1992، �ص129. 
�ساحة . 10 ال�سخرة يف  االأقدا�ص قبة  الرحالة بقد�ص  Seawulf, op. cit. , p. 16 ويق�سد 

احلرم القد�سي ال�رشيف. 
اإحدى بوابات . 11 الذهبية هي  البوابة  اأن  الن�ص  ويفهم من   .Seawulf, op. cit. , p. 17

احلائط  يف  يقع  الذي  الذهبي”  “الباب  به  املق�سود  ولعل  ال�رشيف،  القد�سي  احلرم 
جنوب  مرت   200 بعد  وعلى  امل�رشفة  ال�سخرة  م�ستوى  عن  وينخف�ص  للحرم  ال�رشقي 
باب االأ�سباط، ويرد و�سف هذه البوابة بالتف�سيل لدى الرحالة امل�سلم نا�رش خ�رشو، 
االأق�سى  للم�سجد  ففي معر�ص و�سفه  االإدري�سي  الرحالة  اأما  �سفرنامة، �ص58.  انظر. 
يذكر ما ن�سه “وتخرج من هذا امل�سجد اأي�سا م�رشقًا فت�سل اإىل باب الرحمة املغلوق، 
وبالقرب من هذا الباب باب اآخر مفتوح يعرف بباب االأ�سباط عليه الدخول واخلروج. 

نزهة امل�ستاق، 1/ 361. 
Seawulf, op. cit. , p. 14. يرد ذكر اأقدم م�ست�سفى يف بيت املقد�ص يف رحلة نا�رش . 12

خ�رشو الذي زار القد�ص ف�ساهد على حافة وادي جهنم بيمار�ستانًا عظيمًا عليه اأوقاف 
طائلة ويوفر ملر�ساه العالج. انظر نا�رش خ�رشو: �سفرنامة، �ص56 اأما م�ست�سفى القدي�ص 
اتفقوا مع  الذين  االإيطالية  اأمالفي  اإىل جتار مدينة  القد�ص  تاأ�سي�سه يف  يوحنا فريجع 
ال�سلطات الفاطمية على تاأ�سي�سه عام 462هـ/ 1070م، وقبل ال�سيطرة ال�سليبية على 
املدينة كان يدار من قبل االأديرة البندكتية وبعد ال�سيطرة عليها ا�ستقل عنها و�سكل نواة 
هيئة الفر�سان االإ�سبتارية، وتناول �سايولف لهذا امل�ست�سفى يف هذه احلقبة املبكرة على 
ال�سليبي يف بيت  الكيان  الذي نه�ص به يف خدمة  الدور  اإىل توا�سع  ت�سري  النحو  هذا 
املقد�ص. عنه انظر. وليم ال�سوري: احلروب ال�سليبية، ت ح�سن حب�سي الهيئة امل�رشية 
احلكم  حتت  القد�ص  جا�رش:  �سفيق   ،392  -390  /3  ،1994 القاهرة،  للكتاب  العامة 
ال�سليبي، القاهرة، 1989، �ص103. حممد موؤن�ص: احلروب ال�سليبية درا�سات تاريخية 

نقدية، دار ال�رشوق، عمان، 1999، �ص124- 125. 



313

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون - ج )1( - حزيران 

13 . Daniel, Pilgrimage of the Russian Abbot Daniel in the Holy land, in P. P. T.
 .S vol IV, London 1895, P. 3

Daniel, op. cit. , p. 25. بنيت بيت املقد�ص على ه�سبة مرتفعة من االأر�ص، وحتوطها . 14
اأربعة جبال هي  املدينة من  الذي بنيت عليه  اجلبال من كل جانب، ويتاألف املرتفع 
بطبوغرافية  ميزها  اجلبال  هذه  على  املدينة  ووقوع  و�سهيون.  واأكرا  وبزيتا  موريا 
وعرة، واثر على التنظيم الداخلي للمدينة. انظر حممد اليعقوب: ناحية القد�ص ال�رشيف، 

 .431 /2
15 . .Daniel, op. cit. , p. 10

Daniel, op. cit. , p. 25. قارن ما اأورده الرحالة الرو�سي دانيال عن الو�سع املائي . 16
للمدينة مبا اأورده الرحالة امل�سلم نا�رش خ�رشو والذي تعد روايته من اأوفى ما كتب 
عن الو�سع املائي يف بيت املقد�ص اإذ يذكر باأنه ال م�سدر للماء يف املدينة �سوى ما 
للمظلة  املوازية  اجلهة  ويف  املقد�ص  بيت  حتت  وتوجد  االأمطار،  هطول  بعد  يختزن 
باالآبار،  اأ�سبه  الت�رشب وهي  االأمطار ومتنعها من  مياه  االأر�ص مت�سك  اأحوا�ص حتت 
االأنفاق  اإليها  ت  �ُسقًّ وقد  املياه،  وم�سائد  االأحوا�ص  من  كبري  عدد  امل�سجد  وحتت 
وهذا  االأمطار،  مياه  ت�رشب  متنع  اأن  امل�سائد  هذه  من  والغر�ص  ال�سخر،  �سميم  يف 
املخزون املائي كثرياً ما يفي�ص عن حاجة بيت املقد�ص وي�ستفيد منه النا�ص لل�سقيا، 
اأحوا�ص  املدينة  بيوت  ويف  فريداً،  تنظيمًا  امل�سائد  تلك  من  املاء  اإ�سالة  نظمت  فقد 
واإذا هطلت  ال�سنة،  النا�ص طوال  ثم تخزن وهي ذخرية  االأمطار  مهمتها جتميع مياه 
قطرة  تذهب  ال  ولكن  اأيام،  عدة  املزاريب  ت�سيل من  املياه  ظلت  واحداً  يومًا  االأمطار 
ماء واحدة هباء. انظر. �سفرنامة، �ص55، 63- 64. وانظر اأي�سا ما اأورده القزويني 
البالد  اآثار  حممود:  بن  حممد  بن  زكريا  القزويني،  املدينة.  يف  املائي  الو�سع  عن 

واأخبار العباد، دار �سادر، بريوت، �ص160- �ص161. 
Daniel, op. cit. , p. 26. قارن ذلك مبا ورد عند نا�رش خ�رشو. فيذكر بان غالبية . 17

زراعاتهم  واأ�سهر  اأنواعها،  بكل  الزراعة  يبا�رشون  واأهلها  املقد�ص وقراها جبلية؛  بيت 
القزويني  اأما  �ص53  �سفرنامة،  انظر  الزراعات.  اأنواع  كل  وجود  مع  والتني،  الزيتون 
ن انطباعاته عن املدينة اأثناء خ�سوعها لل�سيطرة ال�سليبية فقد ذكر بان الذي  الذي دوَّ
عليه املدينة و�سياعها جبال �ساهقة ولي�ص بقربها اأر�سة وطاأة، وزرعوها على اأطراف 
اجلبال بالفوؤو�ص الن الدواب ال عمل لها هناك. انظر اآثار البالد واأخبار العباد، �ص160. 

جبل �سهيون: يقع جنوب �رشق بيت املقد�ص انظر ياقوت احلموي: معجم البلدان، 3/ 436. 18
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نبوخذ ن�رش: اأحد ملوك بابل والذي حكم نحو ثالث واأربعني �سنة )604- 562ق0 م( . 19
تاريخ  معامل  املحا�سن ع�سفور:  اأبو  انظر  �سنة586ق0م  القد�ص  بال�سبي وخرب  وقام 

ال�رشق االأدنى القدمي، دار النه�سة العربية، بريوت، 1984، 229
20 . .Daniel, op. cit. , p. 36

21 . .Seawulf, op. cit. , p. 19

22 . .Daniel, op. cit. , p. 11

23 . .Ibid, op. cit. , p. 12

24 ., .Ibid, op. cit. , loc. Cit

25 . .Ibid, op. cit. , p. 18

26 ., .Ibid, op. cit. , loc. Cit

Daniel, op. cit. , pp 19- 20 �سبق للرحالة �سايولف اأن اأطلق عليها هذه الت�سمية، اأما . 27
لها مف�سلة غاية  واأو�سافه  اأقد�ص املقد�سات،  اأطلق عليها كني�سة  دانيال فقد  الرحالة 
التف�سيل، ومبقارنة ما اأورده دانيال مع ما اأورده �سايولف يت�سح بان هذه االأو�ساف 
للقبة جاءت قبل اأن يتم تغيري معاملها العمرانية من قبل الالتني وما اأحدثوه فيها من 
اإ�سافات اأو تغيريات. وحني زار الرحالة امل�سلم االإدري�سي بيت املقد�ص اأثناء خ�سوعها 
لل�سيطرة ال�سليبية اأ�سار اإليها بقوله: وبالقرب من الباب ال�رشقي من اأبواب هذه القبة 
)ال�سخرة( الكني�سة امل�سماة بقد�ص االقدا�ص وهي لطيفة القدر. انظر. نزهة امل�ستاق، 1/ 

 .360
Daniel, op. cit. , pp 21- 22 وامتاز دانيال عن الرحالة �سايولف اأثناء و�سفه امل�سجد . 28

االأق�سى مبا اأورده من و�سف للبوابة اجلميلة فقد ذكر بان هذه البوابة مك�سوة بالق�سدير 
ب�سكل فني رائع ومزخرفة بالف�سيف�ساء والنحا�ص املموه. وهو ما مل ي�سري اإليه �سايولف 

يف معر�ص و�سفة لهذه البوابة. 
29 . .Seawulf, op. cit. , pp. 15- 16

Daniel, op. cit. , p. 17. وبرج داود اأحد اأبراج املراقبة يف قلعة بيت املقد�ص، ويعد من . 30
اأكربها ويقع يف اجلهة الغربية من بيت املقد�ص، وحتديدا داخل ال�سور الغربي للمدينة 

قرب باب اخلليل انظر وليم ال�سوري: احلروب ال�سليبية، ج2، �ص197 
31 . .Ibid, op. cit. , p. 9

فو�سيه ال�سارتري Fulcher of chartes ولد مبدينة �سارتر الفرن�سية نحو عام 1058- . 32
وعندما  االأول.  لبلدوين  مرافقًا  وكان  االأوىل،  ال�سليبية  احلملة  يف  ا�سرتك  1059م، 
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اإىل بيت املقد�ص وبقي مالزمًا  االأول ملكًا على بيت املقد�ص ح�رش معه  عني بلدوين 
له حتى وفاته �سنة 1118م، ثم مكث فو�سيه ال�سارتري يف بيت املقد�ص حتى وفاته 
اإىل بيت املقد�ص”  الفرجنة احلاجني  اأعمال  “كتاب  الذي و�سعه هو  1127م. وكتابه 
Gesta Francorum Iherusalem Pere Grinantium ويعد �سجاًل لتاريخ االإمارات 
ال�سليبية يف ال�رشق منذ خروج ال�سليبيني من بالدهم 490هـ/ 1096م وحتى عام 
فو�سيه  معه  انتقل  املقد�ص  بيت  على  ملكًا  بلدوين  اأ�سبح  وعندما  1127م.  521هـ/ 
واأ�سبح امل�سدر الرئي�سي عن هذه الفرتة حتى وفاته. انظر فوؤاد عبد الرحيم الدويكات: 

اأقطاعية �رشق االأردن، �ص13- 14. 
فو�سيه ال�سارتري: تاريخ احلملة اإىل بيت املقد�ص، ت زياد الع�سلي، دار ال�رشوق، عمان، . 33

1990، �ص71 وال يتفق ما ورد يف امل�سادر االإ�سالمية مع ما اأورده فو�سيه ال�سارتري 
يف  وتنحدر  مكان  يف  ترتفع  م�ستوية  غري  املدينة  ار�ص  بان  خ�رشو  نا�رش  يذكر  اإذ 
االأر�ص  ي�ساير طبيعة  امل�سجد  اال�ستواء، وجدار  غاية  فهي يف  امل�سجد  ار�ص  اأما  اأخر، 
املتغرية. فاإذا ما وجد بالقرب من امل�سجد منحدر فان جدار امل�سجد يتطاول، واإذا ما 
كان مرتفعًا فان جدار امل�سجد يتطامن. انظر. �سفرنامة، �ص64. وهذا ما جعل املدينة 

ذات طبوغرافية وعرة. 
يف . 34 الزيتون  جبل  ويرد  �ص71.  املقد�ص،  بيت  اإىل  احلملة  تاريخ  ال�سارتري:  فو�سيه 

م�سادرنا االإ�سالمية با�سم “طور زيتا”ويقع بالقرب من بيت املقد�ص واإىل ال�رشق منها 
ويف�سله عن املدينة وادي قدرون0اأنظر ل�سرتاجن: فل�سطني يف العهد االإ�سالمي، �ص86- 

87
امل�سدر نف�سه، �ص74. كما ت�سري امل�سادر االإ�سالمية اإىل اإنها وعرة امل�سالك. انظر. ابن . 35

ف�سل اهلل العمري: م�سالك االأب�سار يف ممالك االأم�سار، حت دوروتيا كرفول�سكي، املركز 
االإ�سالمي للبحوث، بريوت، 1986، �ص209. 

فو�سيه ال�سارتري: تاريخ احلملة اإىل بيت املقد�ص، �ص71 وهو يتفق يف هذا مع ما ذكره . 36
الرحالة امل�سلم نا�رش خ�رشو. انظر �سفرنامة، �ص63. 

امل�سدر نف�سه، �ص73. . 37
امل�سدر نف�سه، �ص73. وقع كل من دانيال الراهب وفو�سيه ال�سارتري يف اللب�ص اإذ اأن . 38

قبة ال�سخرة وامل�سجد االأق�سى من االأبنية االأموية يف القد�ص وتعود اإىل عهد اخلليفة 
االأموي عبد امللك بن مروان الذي بداأ باإن�ساء قبة ال�سخرة �سنة 69هـ/ 688م واكتمل 
بناوؤها �سنة 72هـ/ 691م، اأما امل�سجد االأق�سى فقد �رشع باإعادة بناءه عبد امللك بن 
الوليد بن عبد امللك، وكان  فاأكملها  البناء ال�ستكمال بع�ص عنا�رشه  مروان واحتاج 
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امل�سجد االأق�سى قبل اإعادة بناءه قد بني يف عهد عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه، وكان 
قدمه  اخلطاب  بن  عمر  �سيده  الذي  للبناء  و�سف  واأقدم  واللنب.  باخل�سب  بني  ب�سيطًا 
الرحالة اركولف الذي زار املدينة عام 50هـ/ 670م وذكر بان امل�سجد بناء مربع من 
اآالف  اأقيم يف منطقة خربة، وانه يت�سع لثالثة  اخل�سب مقام على دعائم خ�سبية، وانه 
 Arculf, The Travels of Bishop Arculf in the Holy land, in .يف وقت واحد” انظر
Early Travels in Palestine, New York 1969, pp 1- 2 وانظر اأي�سا حممد عي�سى 
�ساحليه: القد�ص يف �سدر االإ�سالم 16- 132هـ/ 637- 750م، �سمن كتاب القد�ص 

عرب الع�سور، جامعة الريموك، اربد، 2001، �ص86، 92- 93. 
يرجع ذلك اإىل عملية تدمري املدينة ونهبها بعد ال�سيطرة عليها من القوات ال�سليبية، . 39

فقتل هوؤالء معظم �سكان املدينة كما قاموا بعمليات نهب لكنوز املدينة خا�سة تلك 
التي كانت يف االأماكن املقد�سة. 

ف�سلت امل�سادر االإ�سالمية ما اأ�ساب مدينة بيت املقد�ص من دمار وتخريب على اأيدي . 40
. واخذوا تنوراً من ف�سة   . األفا.  القوات ال�سليبية، فقد قتل هوؤالء ما يزيد على �سبعني 
وزنه اأربعون رطاًل بال�سامي واخذوا من القناديل ال�سغار مائة وخم�سني قندياًل نقرة 
ومن الذهب نيفًا وع�رشين قندياًل وغنموا ما ال يقع عليه االإح�ساء. انظر ابن القالن�سي، 
اأبي يعلى حمزة: ذيل تاريخ دم�سق، حت امدروز، اأعادت طبعه مكتبة املتنبي، القاهرة، 
�ص137. ابن االأثري، اأبي احل�سن علي بن عبد الواحد ال�سيباين: الكامل يف التاريخ، دار 

الفكر، بريوت، 1978، 8/ 189. 
نا�رش خ�رشو: �سفرنامة، �ص53- 54. . 41
القاهرة، . 42 للكتاب،  امل�رشية  الهيئة  ال�سليبية، ت ح�سن حب�سي،  ل�سوري: احلروب  وليم 

 .319 -317 ،181 -180 /2 ،1992
فو�سيه ال�سارتري: تاريخ احلملة اإىل القد�ص، �ص189 وانظر اأي�سا ن�ص املر�سوم امللكي . 43

 .Assises die Jerusalem, vol11, Doc No6. p485 يف
44 . Vol V London 1896, PP. 2- 3. Fetellus, Jerusalem and the Holy places, in

P. P. T. S وجاء يف هوام�ص الرتجمة االإجنليزية على هذا اخلرب بان امل�ست�سفى امل�سار 
اإليه قد مت بناءه من قبل �سارملان، كما ذكر ذلك الرحالة برنارد احلكيم، ومن املحتمل 
الفاطمي  اخلليفة  قبل  من  املقد�ص  القرب  كني�سة  مع  دمر  قد  امل�ست�سفى  هذا  يكون  اأن 
واإ�سارة  امل�ست�سفى  هذا  اإىل  رحلته  يف  �سايولف  واأ�سار  1010م  عام  اهلل  باأمر  احلاكم 

فيتلو�ص لهذا امل�ست�سفى تك�سف عن توا�سع الدور الذي اأنيط به. 
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Fetellus, op. cit. , p39 وكانت فرقة الداوية قد تاأ�س�ست عام 1118م/ 512هـ على . 45
يد هيو دي باينز من �سمبانيا، وحتولت اإىل هيئة ع�سكرية يف العام نف�سه، وقبل اأن يطلق 
عليهم ا�سم الهيكليني Templars كانوا يعرفون با�سم الفر�سان الفقراء للمدينة املقد�سة. 

انظر. وليم ال�سوري: احلروب ال�سليبية، 2/ 345- 347. 
Fetellus, op. cit. , p39 بيت املجذوبني، والذي اأ�سبح فيما بعد م�ست�سفى امل�سابني . 46

القدي�ص  لتنظيم  االأوىل  النواة  البيت  هذا  وكان  لعازر،  القدي�ص  لهيئة  التابع  اجلذام 
انه متخ�س�ص يف عالج مر�ص جلدي حمدد، وقد  اأهمية هذا امل�ست�سفى  لعازر وتكمن 
العديد  القيام مبهامه ولدينا  االأوقاف كثرية لتمكينه من  ر�سدت على هذا امل�ست�سفى 
من الوقفيات على هذا امل�ست�سفي. انظر. حممد موؤن�ص: احلروب ال�سليبية، �ص127، ومن 
اأكتوبر عام 1169م مبوجبها  الوقفية على هذا امل�ست�سفى وقفية موؤرخه يف  الوثائق 
 Les Archives de انظر  اجلذام.  ملر�ص  �سنويًا  بيزنط   20 على  امل�ست�سفي  يح�سل 
�ستيفن  القدي�ص  ببوابة  ويراد   .L’Orient Latin, Paris, 1881, Doc NO 17 P,136
باب العمود وهو يف اجلهة ال�سمالية من االأ�سوار مبيل قليل نحو الغرب. حممد يعقوب: 
ناحية القد�ص ال�رشيف، 2/ 430اأما برج تانكرد فيقع يف الزاوية اجلنوبية الغربية من 

اأ�سوار املدينة
47 . John of Wurzburg, Description of the Holy land, in P. P. T. S. vol V London

1896, P. 9

48 .Ibid, op. cit. , p15

Ibid, op. cit. , p16 وجاء يف هوام�ص الرتجمة االإجنليزية اأن هذا الباب هو باب اجلنة . 49
“The Bab el – Jenneh واأديرة الكهنة حتتل اجلزء ال�سمايل من احلرم. ويراد بباب 
اجلنة باب االأ�سباط ويقع يف اجلهة ال�سمالية ال�رشقية من احلرم ال�رشيف وقد جاء على 
و�سفه الرحالة امل�سلم نا�رش خ�رشو كما اأ�سار اإىل هذه القباب التي ي�سميها اأديرة الكهنة 

وذكر منها قبة يعقوب عليه ال�سالم انظر �سفرنامة، �ص57- 58. 
50 .Wurzburg, op. cit. , p. 18

Ibid, op. Cit,. loc. Cit. , واأ�سارت امل�سادر االإ�سالمية اإىل هذا ال�سليب الذي كان على . 51
راأ�ص قبة ال�سخرة، وكان �سكاًل عظيمًا، واإذا كان فورزبورغ قد �سور املعاناة وال�سيق 
التي عليها امل�سلمون من وجود هذا ال�سليب فوق قبة ال�سخرة فان ابن وا�سل �سجل ما 
اأ�سبح عليه هوؤالء بعد حترير القد�ص واإزالته عن القبة بقوله. فلما قلعوه و�سقط �ساح 
النا�ص كلهم �سوتًا واحداً. . . اأما امل�سلمون فكربوا فرحًا، واأما الفرجن ف�ساحوا توجعًا 
اأخبار بني  الكروب يف  الدين حممد بن �سامل: مفرج  ابن وا�سل، جمال  انظر.  وتفجعًا. 
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اأيوب، حت جمال الدين ال�سيال، القاهرة 1980، 2/ 217، ابن �سداد: النوادر ال�سلطانية 
واملحا�سن اليو�سفيه، حت احمد اأيب�ص، دار االأوائل، دم�سق، 2003، �ص162. 

Wurzburg, op. cit,. p21 ويف �سوء هذه الرواية فان الرحالة ي�سري ملا اأحدثه هوؤالء . 52
من تغيري معامل املدينة ولعله يريد بالبوابة ال�سخمة التي يعرب منها اإىل �ساحة امل�سجد 
احل�سان  باب  بالقرب من  ويقع  اجلنوبية  املداخل  احد  املفرد” وهو  “الباب  االأق�سى 
والذي �سمي بذلك الأنه يوؤدي اإىل اإ�سطبالت �سليمان، وقد بني هذا الباب زمن عبد امللك 
زيارة  اأثناء  رمم  قد  الباب  هذا  وكان  ال�سليبية،  الفرتة  يف  ترميمه  واأعيد  مروان  بن 
لهذه  الهروي  واأ�سار   137  ،124 �ص  القد�ص،  بوابات  غو�سه:  حممد  انظر  فورزبورغ. 
االإ�سطبالت بقوله: »وحتت االأق�سى اإ�سطبل كان لدواب �سليمان« انظر الهروي: االإ�سارات 
اإىل معرفة الزيارات، حت علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة، 2002، �ص33 اأما 
االإدري�سي فقد اأ�سار اأثناء زيارته ملدينة بيت املقد�ص اإىل ما ا�ستحدثه الداوية من اأبنية 
ب�ستان ح�سن  ال�سمايل  الباب  ويقابل  الداوية  ب�سكنها  بيوتًا  منها  االأق�سى  امل�سجد  يف 
مغرو�ص باأنواع االأ�سجار ودائر هذا الب�ستان اأعمدة م�سفورة باأبدع ما يكون من ال�سنعة 
ويف اآخر الب�ستان جمل�ص بر�سم الغذاء للق�سي�سني. االإدري�سي: نزهة امل�ستاق، 1/ 360. 
�سالح  حرر  حني  دمرت  فقد  اأ�سا�ساتها،  و�سع  اإىل  فورزبورغ  اأ�سار  التي  الكني�سة  اأما 
الفتح  الق�سي يف  الفتح  االأ�سفهاين:  العماد  انظر  القد�ص 583هـ/ 1187م.  بيت  الدين 

القد�سي، حت حممود �سبح، القاهرة، 2003، �ص137. 
اأهمية الدور الذي نه�ص به . 53 Wurzburg, op. cit,. p44 وهذه االإ�سارة ت�سي اإىل تزايداً 

امل�ست�سفى يف خدمة الكيان ال�سليبي وتنامي دورة يف جمتمع بيت املقد�ص. 
Ibid, op. cit. , p40. اأما غودفري البويوين، فقد ولد �سنة1058م، وكان اأحد اأبرز زعماء . 54

البي�ساوي:  �سعيد  لها0انظر  حاكما  اأ�سبح  القد�ص  على  ال�سيطرة  وبعد  االأوىل،  احلملة 
املمتلكات الكن�سية، �ص61

55 .Ibid, op. cit. , p46

بوابة يهو�سافاط: يراد بها بوابة ال�ساهرة، وعرفت يف الع�رش ال�سليبي بهذا اال�سم انظر . 56
حممد غو�سه: بوابات القد�ص، �ص15

57 .Wurzburg, op. cit. , p48

بنيامني التطيلي: من وجهاء اليهود يف ق�ستالة، قام برحلته اإىل امل�رشق االإ�سالمي يف . 58
حدود 1165- 1173م انظر مقدمة رحلة بنيامني، �ص22- 23

بنيامني بن يونة التطيلي: رحلة بنيامني، ت عزرا حداد، املطبعة ال�رشقية، بغداد، 1945، . 59
�ص98 وقد اعتمد عزرا حداد يف ترجمته لرحلة بنيامني على ن�سخة بغداد املنقولة عن 
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االآ�سوري  العربي املعروف باخلط  �سنة 1556، واملكتوبة باخلط  القدمية  طبعة فرارة 
املربع وهي ن�سخة نادرة، وقد طبعت على حجر ببغداد 1865 انظر مقدمة الرحلة بقلم 
الرتجمة على  اعتمدت يف  وان كنت  اإنني  واأ�سار عزرا يف مقدمته  عزرا حداد �ص39، 
ن�سخة بغداد اإال اإنني مل اتاخر عن ذكر ما يخالف ن�سها يف الن�سخ االأخرى مثل ن�سخة 
ا�رش وادلر، ومبقارنة ن�سخة ا�رش وادلر بن�سخة بغداد التي اعتمدها عزرا حداد تبني اأن 
رحلة بنيامني التطيلي يف بالد ال�سام وتنقله يف مدنها ونواحيها ومن ثم حجه اإىل بيت 
 Jewish Traveler )ed( Adler, London, 1930, .املقد�ص مل يرد يف ن�سخة ادلر انظر
pp 38 – 63. بينما وردت اأو�ساف بنيامني لبالد ال�سام وحجه اإىل بيت املقد�ص يف 
ن�سخة Asher اآ�رش التي ظهرت يف لندن 1840 ونقلها عنه توما�ص رايت يف جمموعته 

املطبوعة يف لندن 1848. 
 The Travels of Rabbi Benjamin of Tudela, in Early Travels in Palestine,
new York 1969, pp 63- 126. وقد فات عزرا حداد التنويه اإىل عدم احتواء الن�سخة التي 
ترجمها ادلر على االأو�ساف التي قدمها بنيامني لبالد ال�سام وكذلك اأخبار حجه اإىل بيت 

املقد�ص. 
60 .Benjamin of Tudela )ed( Wright, p. 83 ،99بنيامني التطيلي: رحلة بنيامني، �ص
61 .Benjamin of Tudela )ed( Wright, p. 83 ،99بنيامني التطيلي: رحلة بنيامني، �ص
62 . Benjamin of Tudela )ed( Wright, p. �ص99،  بنيامني،  رحلة  التطيلي:  بنيامني 

83، ورواية بنيامني تك�سف عن تنامي الدور الذي نه�ست به امل�ست�سفيات ال�سليبية يف 
خدمة هذا الكيان. 

63 . Theoderich’s Description of the Holy Places, in P. P. T. S vol V, London
القرن  من  ثيودريك  االأوروبي  الرحالة  اأوردها  التي  احلدود  هذه  قارن   1896, P. 3
ال�ساد�ص الهجري/ الثاين ع�رش امليالدي بحدود نيابة بيت املقد�ص والتي تبلورت ب�سكل 
وا�سح اأواخر العهد اململوكي وجاء على ذكرها بالتف�سيل العمري “ والقد�ص ال�رشيف 
م�ستملة على مدينة القد�ص وما حوله اإىل نهر االأردن. . . اإىل فل�سطني امل�سماة بالرملة 
طواًل ومن البحر ال�سامي اإىل مدائن لوط عر�سًا اإىل ما هو يف جنباتها” العمري: م�سالك 

االأب�سار، �ص208- 209. 
64 .Theoderich’s, op. cit. , p. 3

جبل موريا: وهو اجلبل الذي اأقيم عليه احلرم القد�سي ال�رشيف، ويرتفع ويرتفع )740( . 65
مرتا عن �سطح البحر انظر حممد اليعقوب: ناحية القد�ص ال�رشيف، 2/ 431
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Ibid, op. cit. , pp 4- 5، وفيما يتعلق باالأودية الواقعة حول مدينة القد�ص، فتتكون من . 66
واديني هما: وادي جهنم ويعرف اأي�سا بوادي النار، ووادي قدرون، ووادي �ستنا مرمي 
ووادي يهو�سافاط، والذي يبداأ من الزاوية اجلنوبية ال�رشقية ملنطقة احلرم، وي�سب يف 
البحر امليت، فا�ساًل مدينة القد�ص عن جبل الطور، ويبلغ طوله )26( كم، وادي اجلوز 
الذي ميتد من الزاوية ال�سمالية ال�رشقية للمدينة ويتجه جنوبًا لي�سب يف البحر امليت 
بعد اأن يلتقي بوادي جهنم، وهو يف�سل جبل امل�سارف عن املدينة. انظر. حممد اليعقوب: 

ناحية القد�ص ال�رشيف، 1/ 6. 
Theoderich’s, op. cit. , p. 5 يراد بهذه البوابة “باب الرحمة” الذي يقع يف احلائط . 67

االإدري�سي  و�سفه  املغلقة.  البوابات  اأ�سهر  وهو  ال�رشيف،  القد�سي  احلرم  من  ال�رشقي 
اإال من عيد  يفتح  الرحمة وهو مغلق ال  باب  ي�سمي  باب  ال�رشقي  “ويف طرفها  بقوله: 
ي�سبق  الذي  االأحد  يوم  وهو   ،358  /1 امل�ستاق  نزهة  االإدري�سي:  انظر  ملثله.  الزيتون 
الف�سح، ويحتفل فيه بدخول امل�سيح اإىل بيت املقد�ص حيث نرث على طريقه �سعف النخل. 

68 .Theoderich’s, op. cit. , p. 5

69 . , .Ibid, op. cit. , loc. Cit

Ibid, op. cit. , p. 6، ظل ملوك الالتني يقيمون يف امل�سجد االأق�سى ويتخذونه مقراً . 70
ر�سميًا لهم قبل بناء الق�رش امللكي، وهذه اأول اإ�سارة يف كتب الرحالت االأوروبية ت�سري 
اإىل هذا الق�رش كبناء م�ستقل ومنف�سل عن امل�سجد االأق�سى. وقد حدد ثيودريك مو�سعه 

باأنه قرب البوابة الغربية. 
Theoderich’s, op. cit. , p14 ومل تكن هذه البنية متما�سكة واإمنا تنازعتها عوامل . 71

الفرقة وال�سعف. 
Ibid, op. cit. , p22 وهو ال�سوق الذي جاء على و�سفه يوحنا فورزبورغ. . 72

Ibid, op. cit. , loc. Cit. ، والرحالة �ساهد على تعاظم الدور الذي نه�ص به امل�ست�سفى . 73
يف خدمة الكيان ال�سليبي. 

Ibid, op. cit. , p24 اأحدث الالتني تغيريات مهمة يف عمران مدينة بيت املقد�ص يف . 74
فرتة االحتالل ال�سليبي للمدينة، ويف هذه الرحلة ي�ستعر�ص الرحالة االأوروبي ثيودريك 
البيوت  بناء  يف  ذلك  ومتثل  االأق�سى  امل�سجد  يف  تغيريات  من  الالتني  اأحدثه  ما  ابرز 
ب�ستان  ال�سمايل  الباب  “ويقابل  بقوله:  االإدري�سي  اأ�سار  التغيريات  واىل هذه  واحلدائق 

ح�سن مغرو�ص باأنواع االأ�سجار. . . ” االإدري�سي: نزهة امل�ستاق، 1/ 360. 
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Theoderich’s, op, cit. , pp 26- 27 واأثناء زيارة الهروي لبيت املقد�ص لفت نظره . 75
العديد من النقو�ص والكتابات االإ�سالمية على جدران امل�سجد االأق�سى وقبة ال�سخرة مما 
مل يغريه الالتني فقد جاء يف رحلته ما ن�سه: “الباب ال�رشقي اإىل جانب قبة ال�سل�سلة 
تغريه  كذلك مل  االأبواب  �سائر  وعلى   .  . اهلل.  باأمر  القائم  ا�سم  عليه  مكتوب  عقد  وعليه 
الفرجن. . . امل�سجد االأق�سى به حمراب عمر بن اخلطاب مل تغريه الفرجن، . . . وجميع ما 
على االأبواب من اآيات القران العزيز واأ�سامي اخللفاء مل تغريه الفرجن. الهروي: االإ�سارات 

اإىل معرفة الزيارات، �ص31- 32. 
Theoderich’s, op, cit. , p31 وقد اأمر ال�سلطان �سالح الدين حني فتح املدينة بتدمري . 76

هذه الكني�سة انظر العماد االأ�سفهاين: الفتح الق�سي، �ص137. 
Theoderich’s, op, cit. , p 43 اأما القدي�ص لعازر فهو من قرية بيت عنيا، وبعد وفاته . 77

اأحياه امل�سيح بقدرة اهلل انظر يوحنا11: 1- 16، 43- 44
78 . .Theoderich’s, op, cit. , p 24

وليم ال�سوري: William of Tyre ولد يف مدينة بيت املقد�ص حوايل 1130م/ 524هـ، . 79
واأم�سى فرتة �سبابه يف فل�سطني، وقد �سافر اإىل اأوروبا قبل عام 1163م ملتابعة درا�ساته 
هناك. وحني عاد اإىل اململكة ا�سغل وظيفة امل�ست�سار امللكي يف عهد امللك عموري. كما 
اأ�سبح رئي�سًا الأ�ساقفة �سور من عام 1175- 1184، وكان يطمع بالو�سول اإىل من�سب 
 Historia Rerum in بطريرك بيت املقد�ص، اإال اأن طموحاته مل تتحقق، وقد األف كتابه
Partibus Transmarinis Gestarum وقد ترجم اإىل االإجنليزية على يد بابكوك وكراي 
 A History of Deeds Done Beyond the Sea, New York, 1943 وكرامي عام

1943. انظر. فوؤاد عبد الرحيم الدويكات: اإقطاعية �رشق االأردن، �ص18. 

وليم ال�سوري: احلروب ال�سليبية، 2/ . 80
�سياق حديثه عن . 81 اإليه بور�سارد ي  فاأ�سار  اأما جدول قدرون  ال�سابق، 2/ 84  امل�سدر 

الكني�سة رطبة الأن وادي قدرون يجري من حتتها  العذراء املبجلة بقوله: هذه  كني�سة 
انظر بور�سارد: و�سف االأر�ص املقد�سة، �ص135

وادي هانوم: الت�سمية التي اأطلقها اليهود على وادي قدرون انظر ل�سرتاجن: فل�سطني يف . 82
العهد االإ�سالمي، �ص190- 192

بحرية البطرك: ويراد بها بركة حزقيا الواقعة بني �سويقة علون وحارة الن�سارى، على . 83
بعد )200( مرت من القلعة اإىل ال�سمال ال�رشقي انظر عارف العارف: تاريخ القد�ص، دار 

املعارف، القاهرة، �ص177
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امل�سدر ال�سابق، 2/ 85وجب االأ�سد مل نتمكن من حتديد موقعها. 84
وليم ال�سوري: احلروب ال�سليبية، 2/ 86. 85
امل�سدر ال�سابق، 2/ 87- 88. . 86
امل�سدر ال�سابق، 2/ 89. . 87
وليم ال�سوري: احلروب ال�سليبية، 2/ 89. . 88
امل�سدر ال�سابق، 2/ 90. . 89
امل�سدر ال�سابق، 2/ 90 واأ�سارت امل�سادر االإ�سالمية اإىل هذه التغيريات التي اأحدثها . 90

الالتني يف قبة ال�سخرة بالقول: “وكان الفرجن قد بنو على ال�سخرة املقد�سة كني�سة، 
اأ�سباه  ترخيمها  يف  وندبوا  بال�سور،  وملئوها  اأو�ساعها،  وغريوا  باالأبنية  و�سرتوها 
اخلنازير، ون�سبوا عليها مذبحًا وعينوا بها موا�سع للرهبان، وحمط االإجنيل، وافردوا 
فيها ملو�سع القدم قبة �سغرية مذهبة باأعمدة الرخام فاأمر ال�سلطان مبحو تلك االآثار 
ب�سرت  ملوكها  بع�ص  وتقدم   .  . للعيون.  فاأبرزها  االأبنية،  تلك  ال�سخرة  واأزال عن  كلها 
ال�سخرة اإ�سفاقا عليها من القطع. انظر. العماد االأ�سفهاين: الفتح الق�سي، �ص141، ابن 

وا�سل: مفرج الكروب، 2/ 229. 
يتجاوز . 91 مل  طفل  وهو  اخلالفة  توىل  اهلل،  دين  الإعزاز  الظاهر  ابن  هو  باهلل:  امل�ستن�رش 

ال�سبع �سنوات وامتد حكمه �ستني عاما )427- 487 هـ/ 1036 – 1094 م( اأمين فوؤاد 
ال�سيد: الدولة الفاطمية يف م�رش، الدار امل�رشية اللبنانية، القاهرة، 1992م، �ص125. 

وليم ال�سوري: احلروب ال�سليبية، 2/ 179 حددت امل�سادر االأوروبية موقع هذه الدار . 92
بيت  غزاة  الفرجنة  تاريخ  اأجيل:  رميوند  انظر  املقد�ص.  القرب  كني�سة  من  بالقرب  باأنه 
املقد�ص، ت ح�سني عطية دار املعرفة اجلامعية، االإ�سكندرية، 1989، �ص258 اأما جمري 
الدين احلنبلي فقد حدد موقعها باأنها قرب كني�سة قمامة وبع�سها– راكب على ظهر 
قمامة، وبعد فتح �سالح الدين للمدينة جعلت هذه الدار رباطًا للفقراء انظر. جمري الدين 
 /1  ،1973 عمان،  املحت�سب،  مكتبة  واخلليل،  القد�ص  بتاريخ  اجلليل  االأن�ص  احلنبلي: 
341 وانظر كذلك. العماد االأ�سفهاين: الفتح الق�سي، �ص145. ابن وا�سل: مفرج الكروب، 

 .230 /2
وليم ال�سوري: احلروب ال�سليبية، 2/ 179. 93
امل�سدر ال�سابق، 2/ 180. 94
امل�سدر ال�سابق، 3/ 122وقد جاء وليم على ذكره من غري اأن يحدد موقعه. 95
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املصادر واملراجع: 

املصادر األوروبية: 

أوال- اجملموعات الوثائقية: 
1 .Les Archives de L’Orient Latin, 2 vols, Paris 1881 – 1884
2 .Les Assises de Jérusalem, 2 vols, Paris 1841 – 1843

ثانياً- املصادر التارخيية واجلغرافية:
1 . Arculf, The Travels of Bishop Arculf in the Holy land, in Early Travels in

 ,Palestine, New York 1969
2 .,Benjamin of Tudela

The Travels of Rabbi Benjamin of Tudela, in Early Travels in Palestine, New 
York 1969. 

3 .,Daniel Russian Abbot
Pilgrimage of the Russian Abbot Daniel in the Holy land, in P. P. T. S. , vol IV, 
London 1895. 

4 . ,Fetellus
Jerusalem and the Holy Places, in P. P. T. S. , vol V, London 1896. 

5 .,John of Wurzburg’s
Description of the Holy land, in P. P. T. S. , vol V, London 1896. 

6 .Seawulf’s
The Pilgrimage of Seawulf’s to Jerusalem and the Holy land in P. P. T. S. , vol 
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7 .,Theoderich’s
Description of the Holy Places, in P. P. T. S. , vol V, London 1896. 

بنيامني بن يونة التطيلي: . 8
رحلة بنيامني، ت عزرا حداد، املطبعة ال�رشقية، بغداد، 1945. 

رميوند اأجيل: . 9
اجلامعية  املعرفة  دار  عطية،  ح�سني  ت:  املقد�ص،  بيت  غزاة  الفرجنة  تاريخ 

االإ�سكندرية، 1989. 
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فو�سيه ال�سارتري: . 10
تاريخ احلملة اإىل بيت املقد�ص، ت: زياد الع�سلي، دار ال�رشوق، عمان، 1990. 

للكتاب . 11 العامة  امل�رشية  الهيئة  حب�سي،  ح�سن  ت  ال�سليبية،  احلروب  ال�سوري:  وليم 
القاهرة، ج 1- 4، 1991 – 1995 

املصادر العربية: 
ابن االأثري، اأبو احل�سن علي بن اأبي الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد . 1

ال�سيباين
الكامل يف التاريخ، دار الفكر، بريوت، 1978 )12 جزء( . 

االإدري�سي، اأبي عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن اإدري�ص احلمودي احل�سني: . 2
نزهة امل�ستاق يف اخرتاق االآفاق، عامل الكتب، بريوت، 1989 )2 جزء( . 

االأ�سفهاين، العماد الكاتب اأبو عبد اهلل حممد بن �سفى الدين: . 3
الفتح الق�سي يف الفتح القد�سي، حت حممد حممود �سبح، د. ن. د. م. د. ت. 

ابن جبري، اأبي احل�سني حممد بن احمد الكناين االأندل�سي: . 4
تذكرة االأخبار يف اتفاقات االأ�سفار »املعروف برحلة ابن جبري« دار الكتاب اللبناين، 

بريوت، د. ت. 
احلنبلي، جمري الدين العليمي عبد الرحمن بن حممد: . 5

االأن�ص اجلليل بتاريخ القد�ص واخلليل، دار املحت�سب، عمان، 1973. 
ابن �سداد، بهاء الدين اأبو املحا�سن يو�سف بن رافع. . 6

حت  االأيوبي،  الدين  �سالح  ب�سرية  »املعروف  اليو�سفيه:  واملحا�سن  ال�سلطانية  النوادر 
احمد اأيب�ص، دار االأوائل، دم�سق، 2003. 

العمري، ابن ف�سل اهلل، احمد بن يحي: . 7
م�سالك االأب�سار يف ممالك االأم�سار »دولة املماليك االأوىل« حت دوروتيا كرفول�سكي، 

املركز االإ�سالمي للبحوث، بريوت، 1986
القزويني، زكريا بن حممد بن حممود: . 8

اأثار البالد واأخبار العباد، دار �سادر، بريوت، د. ت. 
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ابن القالن�سي، اأبو يعلي حمزة بن اأ�سد بن علي بن حممد: . 9
امدروز،  حت  دم�سق«،  تاريخ  بذيل  »املعروف  القالن�سي  ابن  حمزة  يعلي  اأبي  تاريخ 

مكتبة املتنبي، القاهرة. 
نا�رش خ�رشو، اأبو معني الدين القبادياين املروزي: . 10

�سعود،  امللك  احمد خالد، جامعة  با�سم رحلة نا�رش خ�رشو« ت  »املعروف  �سفرنامة 
الريا�ص، 1983. 

الهروي، اأبي احل�سن علي بن اأبي بكر. 11
االإ�سارات اإىل معرفة الزيارات، حت على عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2002. 

ابن وا�سل، جمال الدين حممد بن �سامل: . 12
مفرج الكروب يف اأخبار بني اأيوب، حت جمال الدين ال�سيال. )ج2( القاهرة، 1957. . 13

املراجع األوروبية املعربة: 

جان �سوفاجيه، كلود كاهن: . 1
م�سادر درا�سة التاريخ االإ�سالمي، ت عبد ال�ستار حلوجي عبد الوهاب كلوب، املجل�ص 

االأعلى للثقافة، القاهرة، 1998. 

املراجع العربية: 

�سفيق جا�رش: . 1
القد�ص حتت احلكم ال�سليبي، القاهرة، 1989. 

فوؤاد عبد الرحيم الدويكات: . 2
للدرا�سات  حمادة  موؤ�س�سة  ال�سليبية،  احلروب  ع�رش  يف  االأردن  �رشق  اإقطاعية 

اجلامعية، اربد، 2009. 
حممد احمد يعقوب: . 3

ناحية القد�ص ال�رشيف يف القرن العا�رش الهجري/ ال�ساد�ص ع�رش امليالدي، من�سورات 
البنك االأهلي االأردين، عمان، 1990. 
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حممد �سالمة النحال: . 4
فل�سطني ار�ص وتاريخ، دار اجلليل للن�رش، عمان، 1984. 

حممد عي�سى �ساحليه: . 5
عرب  القد�ص  كتاب  �سمن  750م   -637 132هـ/   -16 االإ�سالم  �سدر  يف  القد�ص 

الع�سور، جامعة الريموك، اربد، 2001. 
حممد غو�سه: . 6

بوابات القد�ص، من�سورات موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان، عمان، 1992. 
حممد موؤن�ص عو�ص: . 7

القاهرة،  - مدبويل،  مكتبة  ال�سليبية،  القد�ص  بيت  مملكة  يف  االأوربيون  الرحالة 
 .1992

احلروب ال�سليبية: التنظيمات الدينية احلربية يف مملكة بيت املقد�ص الالتينية، دار  -
ال�رشوق، رام اهلل، 2004. 

والبحوث  - للدرا�سات  عني  ال�سليبية،  احلروب  تاريخ  يف  ببليوغرافية  ف�سول 
االإن�سانية، القاهرة، 1996. 

احلروب ال�سليبية: درا�سات تاريخية نقدية، دار ال�رشوق، عمان، 1999.  -
نقوال زيادة: . 8

رواد ال�رشق العربي يف الع�سور الو�سطي، املقتطف، 1943. 


