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 ممخص

  ددددددلق بان اقددددددمذن هل ددددددل ناددددددممنكبيددددددنن ددددددين انحلاددددددهن اغددددددنبييي،ناددددددمي ا نننننننننن
اددددم ن،ناددددين قددددم لللن اددددمي ا ن اميييددددهن الدددديناب ددددننايلددددلنليا دددد ن انحلاددددهناددددينلددددينن

ال ددددد يلان الددددينل فقيهددددلنافددددددن اقددددمذ،ني ايلدددديجن الدددددين ل ددددمم ،ناددددين قددددم لللن 
الاودددددان كليللدددددلن اميييدددددهنايدددددمن ايلددددديمني ا  ددددديحييي،نيكليدددددانماددددديرمني ودددددحلمنافددددددن

اددددددددنوليدددددددبن ادددددددمي  ا ن اميييددددددده،نله يدددددددهن ادددددددمي ا ن اميييدددددددهنكحدددددددلا نا يدددددددلن ن اقدددددددمذ.ني ل
،نادددددلاب خن نلحدددددين اددددددن اقدددددمذنامن  دددددهنحلودددددلان الدددددنعنيف دددددذنمي اددددد ن  للدددددلميه

 ينيبيددددهن ددددينولدددده،نيالددددن ان ددددف ن الددددنعنيبي لددددلنب ددددمن ا دددديم ،نل ددددرمن ددددين ا ددددف ن 
اددددينلحقيددددعن اددددنبحن ا ددددلم ن ددددينولددددهنلجددددنى.نيهيددددل نمي ادددد ناف يددددهنلددددو انافدددددن
ينكليدددددانيعيقدددددهن الدددددفهنبلادددددمي ا ن اميييددددده،نيل عفدددددانادددددين ابحدددددان  يدددددلن ن اقدددددمذ،نني ل
اددددددين ال دددددد يلان اددددددي نم ناددددددين اكلددددددلبن ا قددددددمذ،نلين ددددددلني  ددددددنفنبوغن ايددددددهن  نخن

ا قم دددددده.نيل ددددددينن   ددددددننامن  ددددددهن الددددددنعنلحددددددانبددددددلبن ت للددددددن ع.ني ددددددمنيف ددددددذن 
ين اللدددددددقانبلادددددددمي ا ن اميييدددددددهني ت للدددددددلميهن لحيليدددددددلمنمي اددددددد ن ددددددديلحيهنلنايليددددددده،ني ل

ني ا ف يه.
اقددددددمن جلف ددددددانلددددددين ن اقددددددمذناددددددينكللبددددددلان انحلاددددددهن،ن ددددددلنبدددددديين الددددددين ننننننننننن

ي  دددددين الدددددين جدددددلجن اح ييددددده،ني الدددددين ن ا لدددددن ه،ني اددددد نب  دددددين و يادددددهن دددددين ا 
بلددددلنكدددديننحلاددددهنايحددددما،ني الددددين ددددله اناددددينبفددددين ن الددددين ن ايلل يددددهنافقددددمذناميددددم.ن
الددددددلن نكددددددلينافي  دددددد ن ا يل دددددديني تول ددددددلايني ت للددددددلم ني اعقددددددلايني   يددددددينمينان
اددددددينبفددددددين نلددددددين ن اقددددددمذ،نيلددددددلن نلجددددددنىن،نكددددددلينافلددددددين ن   دددددد ينيهن ا لبفددددددين ن

لددددددين ن اقدددددمذناددددددينل هددددددليننبلددددديعيننيلدددددديجن اكلدددددلبن ا قددددددمذنمينهدددددلناددددددينن ددددد 
ن انحلاه.
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Abstract 

Jerusalem got the attention of a large number of Western 

travelers for several motives. Religious motivations were in the 

front، and were expressed in several images ،such as the names 

which the travelers gave to Jerusalem، and the texts which showed  

its religious significance among Jews and Christians. In addition to 

religious motives، We saw economic motives. many travelers went  

to Jerusalem to study it's needs from  European goods ،and to buy 

Eastern goods، in order to achieve material gains. There  was also 

scientific motives، but  they were closely connected to religious 

motives، which appeared in the form of researches in the 

designations contained in the Bible، or what is known as the 

geography of the Holy Land . In many cases we saw also 

recreational motives .The images of Jerusalem were varied in the 

writings of the western travelers between the gloomy picture and 

bright images of the impact of a range of factors singled out by 

each traveler alone. and it contributed to the development of the 

final image of Jerusalem. Sometimes  there  was a role for the 

political، social، economical، and cultural conditions in shaping the 

image of Jerusalem .  In other times، it was the image of the 

legendary amorphous impact of the role of biblical texts to draw a 

picture of Jerusalem in the minds of travelers.                                                                         
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 المقدمة:
ي  ددددددمنلمبن اددددددنحران ددددددين ا فددددددي ن ا  ددددددلام نامن  ددددددهن الددددددلني ني اوغن ايددددددهن        

ي ت للددددددلمنيكعيددددددنن ددددددين ا فددددددي ن  جددددددنى،ني ادددددد نا ددددددلني فىقيددددددمن ددددددينلوددددددي انافدددددددن
ا جلفدددددددددددفنن احيدددددددددددل ن تول لايدددددددددددهني ت للدددددددددددلميهني ا يل ددددددددددديهني اميييدددددددددددهني اعقلايددددددددددده

ن.(1) ا يل عن الينيقي ن انحلاهنب يلنللل
يوددددلاانهدددد ان امن  ددددهنالبحدددداناددددينمي ادددد ننحددددران انحلاددددهن اغددددنبييين ادددددنننننننن

يهددددددددينمن  ددددددددهن لي ودددددددد ه،نتنلغ ددددددددينن اقددددددددمذنيلددددددددين ن اقددددددددمذناددددددددينكللبددددددددللل .
 انحلاددددددهن ادددددد يين  ني ن مييددددددهن اقددددددمذنكلادددددده،نبددددددينلنك دددددد نافدددددددناددددددممن حددددددميمن  ددددددين

ن ا  لم ن ين اقنين اعليينالنن ادن اقنين ا لنيي.  نيهلنجرين ا لن ن
لك ددددددددينله يددددددددهن امن  ددددددددهناددددددددين  لكلددددددددلاللنافددددددددمي ا ن احقيقيددددددددهنين ان يددددددددلن نننننننن

 انحلاددددددددهن اغددددددددنبييينا مييددددددددهن اقددددددددمذ،نيلينللل) لددددددددلمهل(ناددددددددينكللبددددددددللل نبلدددددددديعينن
ن البلن اناما،ناين قم لللن تالبلن ان اميييه.ن

ادددددين و يادددددهن دددددين ال دددددلتتا،ن يلدددددل:ن دددددلننهدددددماان امن  دددددهن اددددددن اولبدددددهنننننن
هدددددينيودددددمانمي اددددد ننهدددددينمي اددددد نن نلحدددددلين انحلادددددهن اغدددددنبييين اددددددن مييدددددهن اقدددددمذم

ميييددددددهني  ددددددانين ان يددددددلن نن انحلاددددددهن اغددددددنبييينا مييددددددهن اقددددددمذمنهددددددينكددددددلينهيلادددددد ن
ددددددجن انحلاددددددهن ا  دددددديحييينايحددددددمه م ددددددجننمي ادددددد نلج  هددددددينكددددددلينهيلادددددد نمي ادددددد نلج 

نن انحلاددددددهن ا  دددددديحيييني ايلدددددديمناددددددينهدددددد انكيددددددفناب ددددددن انحلاددددددهن ايلدددددديمنايحددددددمه م
ددددد يلان اقدددددمذن ادددددي نم نادددددينكللبدددددلان انحلادددددهن تلدددددن منافددددددنن ادددددمي ا م هدددددينكليدددددانل ى

هددددددددينيوددددددددمانمي ادددددددد ن  للددددددددلميهنين ان يددددددددلن ن انحلاددددددددهنن اددددددددمي ا ن اميييددددددددهنافنحفددددددددهم
 اغددددنبييينا مييددددهن اقددددمذمنهددددينيوددددمانمي ادددد ناف يددددهنين ان يددددلن ن انحلاددددهن اغددددنبييين

ينيودددددددمانمي اددددددد ن ددددددديلحيه)نلنييحيددددددده(نين ان يدددددددلن ن انحلادددددددهنا مييدددددددهن اقدددددددمذمنهددددددد

                                                 

نم يم.)ن(1) نهمبم، نلبي ن  يم، ن2003 ابيللي ، كصؼ األرض المقدسة في فمسطيف لمحاج دانياؿ (
نا لي،1(. ـ1107-ـ1106الراىب) ني الي ي ، نافيلن ن النيع نم ن نيلبين21جنن، ن ابيللي ، ن ايم، ني يللن ،

 همبه،نيلفن  ن وين ا قم ه
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هدددددينن اغدددددنبييينا مييدددددهن اقدددددمذمنكيدددددفن دددددم  ن انحلادددددهنلدددددين ن اقدددددمذنادددددينكللبدددددللل م
هدددددينكليدددددانلدددددين ن اقدددددمذناددددديننكليدددددانلدددددين ن اقدددددمذنادددددميل ني   يدددددهنل نجيلايدددددهم

كللبدددددللل نح ييدددددهنل ن لدددددن همنهدددددين نلب دددددانلدددددين ن اقدددددمذن اح ييدددددهنادددددينكللبدددددلان
 ا مييددددهناددددينليددددم ن ا  ددددف يي،نيلادددديينيودددد ن اغددددنبنايلددددل،نل نليلددددلنن انحلاددددهنبي ددددي 

يلدددددلجن اي  ددددد ن اددددد  نكليدددددانل يلدددددمن ا مييدددددهنافددددددن الددددد يمن ا يل ددددديني تول دددددلاين
ددددن هنايددددمنب ددددخن انحلاددددهمن ي ت للددددلم ني اعقددددلايمنا ددددل  نكليددددانلددددين ن اقددددمذن لى
 ددددلنل  ددددينن ادددد منهدددديني ددددل ي ن ددددينجددددرين الددددين ن الددددين ددددم للن انحلاددددهنا مييددددهن

اقدددددمذنليني دددددمىن ن دددددي  ل ن دددددين ا دددددر ني ا  دددددف يي،نيالددددد ن بي دددددهن ا ر دددددهنبددددديين 
ن اغنبني النعمن

دددددددددجن ا بحدددددددددان  يينالحفيدددددددددينننننن  وددددددددد ان امن  دددددددددهنعرعدددددددددهن بلحدددددددددا،نج ل 
يلدددددد نايددددددمن ال ددددددنعن ادددددددن اددددددمي ا ننمي ادددددد ن نلحددددددلين انحلاددددددهن اغددددددنبييين ادددددددن اقددددددمذ،

ا بحددددددددان اعددددددددليينافدددددددددن اميييدددددددده،ني ت للددددددددلميه،ني ا ف يدددددددده،ني ا دددددددديلحيه.نينكدددددددد ن 
يلددددد ن  دددددل ن خنن  دددددل ن خنلدددددين ن اقدددددمذن اقلل دددددهنادددددينكللبدددددلانب دددددخن انحلاددددده،

 بددددددددنن انلقددددددددمي نهدددددددد ان الددددددددين .ني  ددددددددل نخن ا بحددددددددان اعلاددددددددانلددددددددين ن اقددددددددمذن
 ا لددددن هناددددينكللبددددلاناددددممن ددددين انحلادددده،نيلدددد ن ال ددددنعن ادددددن بددددنن انلقددددمي نهددددد ان

ن الين .
حدددددددددهن دددددددددينيلددددددددد يه،ن  دددددددددلجم ان امن  دددددددددهنو يددددددددد ن يدددددددددلهين ابحدددددددددان ا للننننننن

نيلحفيفيه،ني قلنيهناين بيينلحقيعنلهم الل.ننننن
 نأكالن: دكافد ارتحاؿ الرحالة الغربييف إلى القدس.

  ددددددددلق بان اقددددددددمذن هل ددددددددل ناددددددددممنكبيددددددددنن ددددددددين انحلاددددددددهن اغددددددددنبييين دددددددديننن
وي دددددديلاني دددددد  هبن جلف دددددده،نيايددددددم لنيقدددددديين ددددددينوي دددددديلا،نيحددددددم مهلناددددددينهدددددد ان

تيوفي يدددددددددددده،ني ت دددددددددددكلفيميهن،ي تينايميدددددددددددده،ن امن  دددددددددددهنبلت ددددددددددددبلييه،ني ا ني ددددددددددديه،ني 
ي   نيكيدددددددده،ني ا يي ددددددددنيه.ني  لددددددددمنبلا دددددددد  هبن ا جلف دددددددده،ن ا  دددددددديحيهنب دددددددد  هبللن
يان لددددددددلن ا جلف ددددددددده،ن ددددددددينكلعيايددددددددد ،نيلنعددددددددي كذ،نيبنيل دددددددددلليانبلددددددددكينن ددددددددديذ،ن
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ك دددددددددلنن.(2) ودددددددددلاهن اددددددددددننحلادددددددددهن  ددددددددديحييين دددددددددينو لادددددددددلان يلدددددددددقهنلينعليييددددددددده
ن ينبفم ينام .ن(3)يليم  لق بان هل ل ناممن ين انحلاهن ا

يكليدددددانناقدددددمنل دددددممانمي اددددد ن يدددددلن ن انحلادددددهن اغدددددنبييين اددددددن مييدددددهن اقدددددمذ.ننننننن
) ادددددددمي ا ن اميييددددددده(نادددددددين قدددددددم لللن،نيل عفدددددددانبلان بدددددددهنبدددددددلاحي،ني يدددددددلن ن   دددددددلكين

يللبدددد نن،(5)افيددددمن ا ددددر ن(4)ي ا ي  دددد ن اميييددددهن الددددين نلب ددددانب ددددين نن ا دددديمن ا  دددديح
ددددد ني اي ددددديفنافددددددنلينن،(6)ج دددددلا ودددددل ن ا  ددددديحيييني ايلددددديمنب دددددمنلينجوددددد ي ناحكى

                                                 
2 - Thomas، Margaret.(1899). Two Years in Palestine  & Syria          John  C . Nimmo. 

London.pp.56-58                    

ن Thomas، Two Years in Palestine& Syriaي يللنن ايمن:ن
ناف  يمن يسن:

Bovet ، Eugène Victor Félix. ( 1882) .Egypt، Palestine، and Phoenicia: 

 A Visit to Sacred Lands. Translated by W. H. Lyttelton ،M.A ، Hodder & Stoughton،  

pp.147-148    

                    Bovet، Eygpt،Palestine،and  Phoenicia  ي يللنن ايمنننننننننن:
Robinson، Edward & Smith، Eli. (1841). Biblical researches in Palestine، Mount Sinai 

and Arabia Petraea: A journal of travels in the year 1838، Published by Crocker & 

Brewster، Boston،vol.1،pp.424-425 

Robinson & Smith، Biblical researches in Palestine :نن  ي يللنن ايمنننننننننن 
ن ا نبيه.ن1. نصارل القدس) دراسة في ضكء الكثائؽ العثمانية((.2007لح م.)ن اقول ، ،ن نك نمن  لان ايحم 
ن،ني يللنن ايم:ن اقول ن،نيللنى17جننبينيا،

نبلا  يدنن ايليم:ن(3) نان لم نيلكفيي نت ني ايليم ني ايليميه، نيليم  ن اد ني به ن ا بن يييي، نافد ن ال  يه نه ا ل فع
نهينن نابيم ، نيللنيجيه./ نعقلايه نبني ب  نبييلل ناي ل نلنلب  نو لاه نه  نبي نافكف ه، ن1991 .) اي ليي معجـ (.

ن،ني يللنن ايم،نابيم ،ن  و 923،نونيذنبنذ،ن ن بفذ،نج2. الحضارات السامية
نل نن(4) ن ا   ير ني  يلهل ن ليحي ن ا نيلييه ن آلن  يه نياي ن لليلر، ن ا بنيه نافكف ه نلنو ه ن اف سه نه ا  ا  يح:

ف ني  حلينبلا يان ا قمذ،نايكن لين اي لين ا كنذنبلا  حنبلا يا.ناينكللبن ا لمن اقمي نكلينن يذن اكليهني ا 
ب ا نافنبنيلحينافيل لننيحم،ي منل فعنكللبن ا لمن اوميمناقبن ا  يحنافدني ي ن ايللن ،نب  يدنليمن  يحن

ن794،نجنمعجـن انبن ا  نليبين  يبيلانب وي مناجرجن ا لا /نابيم ،
ن تيذ)نايخ،ن(5) ن1992 ح م -1099مقدس الصميبية)الرحالة األكركبيكف في مممكة بيت ال (.

ن،ني يللنن ايم،نايخ،ن انحلاهن  ينيبييي.ن17-16،ن كلبهن مبياي، اقلهن .ج1. ـ(1187
5 -  Thomson، William M. (1880)  The Land and the Book; or، Biblical illustrations 

drawn from the manners and customs، the scenes and scenery، of the Holy land . 

Bible Publisher، New York،p.382 

   Thomson، The Land and the Book ي يللنن ايمنننن:
6- Ibid                
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يَلحددددديُّينيلليدددددهن ا  دددددلينادددددين اقدددددمذ،نيلحقيدددددعن لددددديننمييدددددينيودددددن نن،(7) ا  دددددف يي
يادددددينهددددد  ن ا ودددددليني للدددددلمنب دددددلنن.(8)ال دددددمنبيلددددد منابدددددين مني  لن بدددددلمنادددددين ا دددددلا 

ن(9)(MargaretنThomas كنلدددددددددددمن انحلادددددددددددهن تيوفي يدددددددددددهن لنونيدددددددددددانعي دددددددددددلذن)
افيلل)ل نيكددددلين ا ددددين(،نحيدددداني ددددكيييناددددينبيدددديانناددددينيودددديمنو لادددده،نل فقددددا
يهددددد ن للدددددلبليي،نيي لقدددددميينلينهللان ددددديحل نلدددددنفنن نل  دددددهنلافددددددنل دددددي نن اقدددددمذ،

   ددددبقيهنانتيددددهن ا  دددديحنايددددمن وي ددددم.ني كددددنانلين ددددينبدددديينهددددتتانليل ددددلمن عق دددديين
اكدددديل ني لقددددنيين ادددددن الددددي  ين ا قفددددي.ني دددديل ن  ددددنل نل نيددددمنلينلكدددديينليين دددديني قددددم  ن

 ددددين الددددل ناف دددديمن ا  دددديحنايددددمنسلددددينا،ني دددديل ننودددديني ددددي نهيددددلناي ددددلامننكي ددددلمن
اددددينبيددددلان ا  بددددمن اوميددددم)ن اليكددددي(،نيآجددددننبقدددديني لددددينلنبدددد ن دددديي انيهددددينيح ددددين

فبنافيم ن.(10)لفيبلمنبحو ن الفيبن ا  نيقلين ين ا  يحن منل 
ولوددددلم(ني وبددددلمن)ننحفددددهن ادددددن اقددددمذناددددينيسددددنن اكعيددددنيييكليددددان انننننن لاددددهنيح  نح 
لم،نيوددددد ام ن دددددين ن م ن ادددددنب،ني دددددينلدددددييلل،نياقدددددلمنا دددددلن كدددددنان انحلادددددهن ا ني دددددينميييددددد

                                                 

رحمة نيككس " كازانتزاكي" (.ن2011/ن يسن:ناي د،نابمن اجلاع.)17-16،نجنالرحالة األكركبيكفايخ،نن(7)
ن   هننبغإلى بيت المقدس) دراسة في المضمكف( نول  ه ن. وفه ن اي لييه، ا وفم ن ا في  ن13  ، ف فه ،ن1، ا مم

ن،ني يللنن ايم،ناي د،ننحفهنييكيذ.138ج
كسائؿ الدعاية الصميبية) صكرة المسمميف في أدب الرحالت األكركبية كالركسية (.2011ابمن انحي ،نن  م.)ن(8)

ن ا وفمن وفهنول  هن   هننبغ  ، ف فنإلى األماكف المقدسة في العصكر الكسطى أنمكذجا(. ن اي لييه، ن ا في  ه
ن،ني يللنن ايم:نابمن انحي ،ي ل ين اماليهن الفيبيه/ن يسن:162،نج1،ن ا مم13

Parsons ،Levi.(1830). Memoir of Rev Levi Parsons .Companied by Rev Danial .& 

Morton .A.m، Published  by Cooke  Co& Hartford ،pp.29-37                                        

 نننننParsons ، Memoir:ني يللنن ايمنن
ن احقيقين لنونيانكي ،ننMargaretنThomas 1929-1842(ن(9) نيايليمنبني لييهن،   لل ن:كللبمنيللانا )

 ن ادن1867بناقهني اميللن ادن  لن ايل،نع ن يلقفاناين ا ل نن1852اكيللن  لبمالمنب لنونيانلي لذ. هباناين ا ل ن
ت لك لينمن  للل،نحيانمن اناينني لني ينع ناين  كلمي يهن ا فكيهن ابني لييه،نللنكانايننحرانام ،ننلينيبل

ن          Margaret Thomas ./ليسن:1908 يللننحفهنايننبي ن النعن  ي  ناين ا ل ن
http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thomas 

(10 -  Thomas، Two Years in Palestine& Syria،p.60                                                         

http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thomas
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،ن لينَل ددددديحن اغ دددددن ين اكل دددددين(11)(نConstantin Volney)نن  ددددد ي ييناددددديايي
اددددين ا لودددديني ا  ددددلقبي،نيلك  ددددنناددددين دددد لرن اقنبددددد،ني افددددي  ،نيايلددددلنا دددديناددددين

ن.(12) ه لين اليل ،ني ينهلن ين ا ن  خن اميييه 
لاددددددددهننلدددددددد ان اماليددددددددهنمينناددددددددينمادددددددد نلاددددددددي جن ددددددددين ا  دددددددديحييييكددددددددلينانننننن )ننح 

وددددددلج(نا يددددددلن ن   ددددددلكين ا قم ددددددهنادددددديناف دددددد يينال دددددده،ني اقددددددمذنجللدددددده يح 
ن.(13)

الحددددددمعي نايلددددددلنن،(14)يَحددددددنجنهددددددتتان انحلاددددددهنافدددددددن بددددددن  ن كليددددددهن اقددددددمذن اميييدددددده
ب  ددددددددد يلانلحى دددددددددينمتتانميييددددددددده)ن  ددددددددديحيهنينيليميددددددددده(،نيلودددددددددلهفي ن ادددددددددمتتان

ياللدددددددددد هنن،(15)الددددددددددين مييددددددددددهن ا  ودددددددددد  انف مييددددددددددهن تن ددددددددددلنيددددددددددمن، ا ددددددددددر يهنا
ايددددددمن انحلاددددددهن   نيكددددددينللددددددلنا نن(17)ي مييددددددهن ا  دددددديحن،ي مييددددددهنم يمن،(16)يلدددددديم 

                                                 

 تنخنيايف يفني  للنعناني ي،نيامنن(Constantin François comte de Volney(1757 1820)ن(11)
لنبلال1820 نيلياينال ن1757ال ن نلني ني افغلا.ن  نن لنني ينيل.ن/ يسن:نننن .نلسلنن هل ل م

Constantin-François Chassebœuf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Constantin-Fran%C3%A7ois_Chasseb%C5%93uf 

(12) Volney، Constantin François.(1788).Travels through Syria and Egypt، in the 

years  1783، 1784، and 1785: Containing the Present Natural and Political state of  

those Countries، their Productions، Arts، manufactures، and Commerce، with 

Observations on the Manners، Customs، and Government of the Turks and Arabs. 

Translated from the French in two volumes، G.G.J، and J.Robinson London،vol. 2، 

P.311 

نVolney، Travels through Syria and Egypt ي يللنن ايمننننن:ننن
(13) Parsons ، Memoir، pp.29-37 

  Thomas، Two Years in Syria &Palestine،p.60   

   Volney، Travels through Syria and Egypt vol. 2،pp.308-311  

(ن ين الفهنبيين ا  ف ييني اقمذ،ني لي ن...نل لن ا  ف يينال نيم ايينلفلل نFilex Bovet فين انحلاهن)ن(14)
نبللننالفلل نبإبن هي ،ناكيل ني ي ن   للن الينييلميللنبللن انولي،نيح سي ناق ن ا قم ه ./نليسن:

Bovet، Eygpt،Palestine،and  Phoenicia ،p.126 

(15) Volney، Travels through Syria and Egypt، vol. 2،pp.303-305                                 

يليم ) قل  ه(:ل لجم نكف هنيليم ناالللن ن ادن لنيفي:نلنخنيليم :نيهين للن ن ادنيليبن بيفهنيليم ن ينن(16)
ن  نخ،ني الينل لمن ين ابحنن ا لي  ن ادن ا يا،نيكلينحمهلن ال لاينيلنننيبيينوييبينيلال.نيل لجم نليولمن
نيم ين ادن نيلكعننلنخنبييل يين ادن ال لين الن ي، نلنخنيليم ، نيلو  نيليم (، ن اوييبيه) ن ادن ا  فكه االللن 
ن اني لييهنافدن ا قل  هن نع نييميل ن ا لن يه، ن نيليم    ال لين اغنبي،نيل  يين ادن اوييب.ني منل فقان اكف للي 

ن ن ايهلب.) نابم نبلاقمذ./ ا  ين ، الييكد كالييكدية كالصييكنية) نمكذج تفسيرم نمكسكعة(.ن1999 ا حي ه
 ،ني يللنن ايم:ن ا  ين ،ن ي ياهن ايليم.116،نجن4،نم نن النيع،ن اقلهن ،نج1. جديد(
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ايددددددددمن انحلاددددددددهن ا ني ددددددددين(20)يلددددددددلييين،(18()19)(Charles Warnerي نيددددددددنن)
،نيهددددددين ا مييددددددهن ا قم ددددددهنايددددددمن انحلاددددددهن(21()22)(FelixننBovetافدددددديكذنبياددددددان)

،ني مييدددددددددهن(23()24)(Andrew Thompson)نينعي ب ددددددددديي ت ددددددددكلفيم نليدددددددددمنن
ياللددددد هن اوددددديذن ايلددددديم ،نياللددددد هن ا  ددددديحن ا جف دددددجنايدددددمنن ا فددددد ن ا سدددددي ،

                                                                                                                        

ينلحمن ا ركييناينبياناح .نا يناينبر ن ا ف نللتينبل لمن ل ذنن(17) م يم:نعليين في ن ا بن يييي.ن بيني  
نبملا نكييمنللننللتينني ي يقين.لحن ن يلللن انا كنيه نللتي.ي و ننم يمنن   ناعلنان ين  بقلينوفيلا،

يلميعن بيم)نيييلعلي(ن ادن ا ن نن ين اقلن.نياينلاقلبن يانللتين،نيلبلمن بيفهنيليم ن فكلمنافيلل.نيب من ا ن
 395،نجـمعجب ب هنلاي  نييلفن ا ل ،ن ل قان اقبل ين ايليميهنافدنل يييمن فكلمنافدنيليم ني ل ن  يي/.نابيم ،ن

:نكللبنل نيكين يني ي ايمن ل لللي لذن،نمنذن احقيعنCharles Dudley Warner (1900-1829)ن(18)
لناف  لمن اي ييناف يييني آلم ب./ليسن:  اينول  هنبي ف لييلن،يا ين حننم ناحمىن الحفنين ي م

Charles Dudley Warner 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Dudley_Warner                                             

(19 -  Warner، Charles Dudley.(  2002   ) In the Levant، Travels in Palestine، Lebanon 

and Syria. Gorgias Press LLC.U.S.A، P.36 

 Warner، In the Levant ي يللنن ايم:ننن

نافنبنن(20) نني ي  نهلل يي  نوبينللييينوييبين نبن اقمذ،نييحين ايمن ايليم ني يينلحميم م للييي:ن   ناف 
يي ن.ياكينكف هنللييينلل   ناين  يلهلنين  هلنالليننايذناق ن ادن مييهن اقمذن،بينهينليولمن ا لكيناينللي

ل ن  ن  يين الين ييامن ال بن ايليم ن يننح لل.نيهك  نيومن اكف هنللينن ادن ال بني  نخن  لمنالل يناف  يين
فى ن ايليمناين ا يم ن ادنلنخن ا  ي لم،ني ينهيلنولان للقلعنكف هنللييييه/نكفلل،نايلكين ن احييي ن ادنللييينح 

ن ايهلب.) نابم ن1983 اكيلاي، نج1. مكسكعة السياسة(. نبينيا، ني ايلن، نافمن  لا ن ا نبيه ،ن4، ا ت  ه
 ،ي يللنن ايم،ن اكيلاي،نن ي ياه659ج
:ناني ينمنذن آلم بني اقلييي،ني ينع نلحيين ادناف ن ارهيا،ن)نFelixننBovetن1903-1824)ننننن(21)
ن ينل لل  منا مبن ا ني ينيل لل  مننافغهن ا بنيه./نن يسن:ا

Bovet Felix 

http://bpun.unine.ch/page.asp?sous_menu1=manuscrits&sous_menu2=bovet                  

22 -  Bovet، Eygpt،Palestine،and  Phoenicia،pp.95-96                                                        

:ن  كلفيم ،ن ينال فهن  يحيهن فل  ه،نمنذناينول  هنور كي،نAndrew Thompson(1814-1901)ن(23)
نن:يمجين ف ن ا  ين اكي يناينكيي هنلميبن ن،نيلغينام ن يللبنكي يه،ن يللن يلبن ذ./ليس

Andrew Thomson 
http://www.newble.co.uk/Thomsonbr/obituary.html                

،ن228،ا لي،ن يلين انم نن بيننلم.نج1.ن رحالت في األردف كفمسطيف(.ن1987 ا ي دن،ن في لين.)ن24))
 حرا. ا ي دن،نننني يللنن ايم،

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Dudley_Warner
http://bpun.unine.ch/page.asp?sous_menu1=manuscrits&sous_menu2=bovet
http://www.newble.co.uk/Thomsonbr/obituary.html
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يهددددددددينن.Marry Rogers))(25()26) انحلاددددددددهن تيوفي يددددددددهن ددددددددلن ننيوددددددددن ن
اللددددد هن اميليدددددهن ا  ددددديحيه،نيلنخن ايويدددددي،ني ا مييدددددهن ا  لدددددي هنايدددددمن انحلاددددددهن

،نيهددددددددين(27()28)(Emerson Andrews)   نيكددددددددين  ين دددددددديينليمن دددددددديين
ياللدددد هنن،Maude Holbach(29)) مييددددهن اددددنبنايددددمن انحلاددددهن تيوفيدددد  )نن

 اوي دددددددديين ايلدددددددديم ني ا  دددددددديحينايدددددددددمن انحددددددددلاليين   ددددددددنيكييين مي نمننيبي ددددددددديينن
،نيهدددين(31()30)(ن(Edward Robinson & Eli Smithي يفدددين ددد يانن

                                                 

ن اكعينن ين ا بمايي،نيار للللنMary Eliza Rogers (1828-1910) ن(25) نايلل نليل ين  ن  ن يوفي يه. :
 لل بهنيي   هناين ا ول  ن ابني ليي،ن نلحفاناينن ا لب هني ا لنيين ادناف  يينبناقهنلجيللن)لي (ن ا  نكلين

ن نيليقفاناي ن، ن ابني لييناينحييم ن امبفي ل ي ن ا ف  ناي ن ابفم،ني  ي نيحلينان للي  ناف  يي،  جلففن يل ع
ني  لفكا،نك لنيل ا،نحك هن الييخ./ن يسن:نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

Mary Eliza Rogers 

http://woodcarverschildren.weebly.com/mary-eliza-rogers1.html                                              

26 -  Rogers، Mary Eliza.( 1865 ).Domestic life in Palestine. Published by Poe& 

Hitchcock، Cincinnati،pp.37-38 

 Rogers، Domestic life in Palestineي يللنن ايمنننننننننن:ننننننننننننننننننننن
ن ل للي لذ:نل نيكي،نيامناين حمىن ا قل  لان اللب هنايتيهن)Emerson Andrews 1884-1806)ن(27)

   نيكيه،ن بييين ينلليين يوفي يه،نانفنايللن ال   ل لن الميمنبلاميين ا  يحي.نيا نيكين  ين ييناينلبلبمن
نينن لمييلم، ن اميي، نبللولا نلحيي ن ين  فكهناكيمن نالين ل نو ام نليم ني القم ن ا  يحني ا  يحيه، ناجم ه  جننحيللم

ن ا  لانلين  فكهن ا  يح.ني ي ننه  ن ال يننافيمن يفهنحيللم/نليسن:
:Autobiography of Emerson Andrews   

 http://www.revival-library.org/catalogues/1830ff/andrewse.html                              

28 -  Andrews ، Emerson.(1872 ) . Travels in Bible lands : Italy، Egypt، Greece، Asia 

Minor، Syria، and Palestine. Published by James H. Earle. Boston. pp.97-102.pp.112-

113                                                                                           

Andrews، Travels in Bible lands                  :         وسيشارإليه 

(29)  Holbach، Maude M.(1912). Bible Ways in Bible Lands; an                     

Impression of  Palestine.  Kegan Paul، Trench، Trübner، london،pp19-20 

ن   Holbach. Bible ways in Bible lands ي يللنن ايمنن:
(30) (   1794 - 1863   )    Edward Robinson ل نيكين،الا نبلاكللبن ا قمذن.ا نفنبيبن اوغن ايلن

Edward Robinson الين ليه/ليسن:

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Robinson_%28scholar%29                                             
ل نيكين،الا نبلاكللبن ا قمذن.ا نفنبيبن اوغن ايلن Edward Robinson    (   1863 - 1794   ) ن31))

ن الين ليه/ليسن:
Edward Robinson 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Robinson_%28scholar%29                                            

http://woodcarverschildren.weebly.com/mary-eliza-rogers1.html
http://www.revival-library.org/catalogues/1830ff/andrewse.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Robinson_%28scholar%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Robinson_%28scholar%29
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لي دددددددددلذنودددددددددياي ينايدددددددددمن انحلادددددددددهن تيوفيددددددددد  نن(32) ا مييدددددددددهن ا  ددددددددديحيه،ني دددددددددلا 
(Thomas Joliffe)(33) ايددددددددمن انحلاددددددددهن تيوفيدددددددد  نهيددددددددن ن(34)،نيلينلددددددددفي

،ني  نخن ا ياددددددددديم نايدددددددددمن انحلادددددددددهن(35)(Henry Tristramلني دددددددددلن  ن)
،ن،يلنخن(36()37)(WilliamThomson   نيكدددددددددددددددددددددددددددينيايدددددددددددددددددددددددددددل نعي ب ددددددددددددددددددددددددددديي)

                                                 

نافدن(32) ن فكلم نللمع ن فكي نيكلي ن ا بن يييي، ن ويا ن بي ن اقمذ نافد نل فع ن    نيي  ننن لا : ) ين لا (.
نيي ي ييذ)ن- ابنيا ينن ينميين ليذنلين نل ل ن لا . ن اام ن مييه نافدنليلل ن   للن100-37 لا  نايقيينلي ) 

ن ين ن   م ن لج  نافل ذ ن ل يلم ن اللم نكلي ن لا  نلي ن اب خ نيينى ن لا (. نيايذ ن ياي ل) نهي    م 
،نم نن اعقلاهن2. في أقاليـ المغة كاألسطكرة جكلة(.1999(ن تتههن ايويه./ن الي ،نافي.)Salmone لا ييم)

نجن ن، نم لع ن53ي ايلن، ن ا  ين ، ن يسن: ن افغه/ نل لاي  ناي نوياه ن الي ، ن ايم، ني يللن مكسكعة الييكد ،
 .123،ج5،جكالييكدية

33 -  Joliffe، Thomas.(Editor).(1819).Letters From Palestine. (Letters  From Palestine، 

Descriptive of a Tour Through Galilee and Judea; With Some Account of the Dead 

Sea، and of the Present State of Jerusalem). Presented for James Black، 

London،pp.53-54 ،p58                                               

ن Joliffe، Letters From Palestine ي يللنن ايمنننن:
لينلفي ،نلينينيلري ،نينمانه ان اليغهناين ا لمن اقمي نلكعنن ين ل ل هنيع لييين ن .نيهينكف هن للقهنن(34)

) ي ن اقنين الل  نالنن بين ا يرم(ن ين اكف هن اكي لييهن ايبي ه نينيللاي  ن ين ق  ن يلن  نب  يدن نيت ذ نلين ن
ن ل نلي نليا ليي  ن  ني ق   ن  مييه ، ن  يو  لي نب  يد ن ا  ين ،نلين  ناف ر ./ ن ا ل ي ن اام نيهي ن لف   لا  لي

/ن154،نجمعجـ./ن يسن:نابيم ،ن129،نجن3،نجمكسكعة / اكيلاي،ن123،ج5،جمكسكعة الييكد كالييكدية
نح م.) ن2010يي ف، ن الن اني ابحيانن2. مف آثارنا العربية كاإلسالمية في بيت المقدس(. ن حيلا ن ت  ه ،

  يللنن ايم:نيي ف،ن ينآعلنيلن.،ين57،ج49 ا ر يهن،ن اقمذ،نج
نوينميين،يبلحاناين اكللبن ا قمذ،نينحلاهن يوفي  .نيامنTristram، Henry Baker: ((196-1822ن(35)

ن ./ن يسنن:ننن1906 ،نيلياينال ن1822ال 
Henry Baker Tristram 

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Baker_Tristram                                                                   
(36) (1806-1894):William McClure Thomson نل نيكي نميي ناينوي ن ارهيليه  .منذناين ا من ه

 /نليسن:ول  هنبنيي ليي.نل ن ين بلنم ن ادن ينيهنياف  يين.
William McClure Thomson                                                                           

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=William+McClu

re+Thomson                                                                            

Thomson،  The Land and the Book     ، p.375  

(37) Ibid                                                                                                                               

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Baker_Tristram
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=William+McClure+Thomson
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=William+McClure+Thomson
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نايدددددددددمن اقيلددددددددديني انحلادددددددددهن ابني دددددددددليينادددددددددين اقدددددددددمذنودددددددددي ذنادددددددددين،(38)بييدددددددددل يي
(James Finnياللدددددددد هن اودددددددديذن ايلدددددددديم نايددددددددمن انحلاددددددددهنن،(40()39))ن

ن(41)(نH.W.Dunning   نيكينهن.ينمييي)ن
يل ددددددلبانكللبدددددددلان انحلادددددددهن اغدددددددنبيييناددددددين بدددددددن  ناودددددددين اقدددددددمذني كليللدددددددلننننننن

 اميييددددددددهنايددددددددمن ايلدددددددديمني ا  دددددددديحييي،ناددددددددلايليمن ا لددددددددللييناددددددددينللددددددددقل ن  نخن
لددددييناقدددديال ني فدددديبل ،نايددددينيلددددلن،نيحددددين اقددددمذ،نيهدددد نيح ن يدددديينانتيددددهن نعلدددد نييو 

يهدددددددددي،نبيسدددددددددنن انحلادددددددددهن  ا للددددددددد هن احقيقيدددددددددهنن،(42)يقددددددددد نادددددددددين بودددددددددهن اغنبدددددددددلا
نياودددددددين ايلددددددديمنافيلدددددددلنكبيدددددددن،ناقدددددددمنلددددددديمن دددددددفي لين ابيددددددديا،ن،(43)اال دددددددن  يفييي 

                                                 

بييل يي:ن   نابن ن  يلان ن بينيم ن اي يد .نيهين   ن بيناي قيبن ينن حيي.ني منل فعنه  ن ت  نافدنن(38)
 حمىن اقبل ين ا بن ييهن الين  لقناناينوييبناف  يي،نيكلينلان مهلن للينيينبلم نبي ل ني ي نبييلل ،نكلين يل ن

يهن اقمذنيبيان يينم جينحميمه .ني منولاناين  نن اقول نلين اقبل ينلحلا انليين في ن ا بن يييي.نيكليان مي
ن اقبل ينم جين نحيين ي  ن لحلم نبييل يين ادنيليم  ن يو ان بيفه ني م نيكلمانل ييل ناينآجنه ، نومه    ان ن 

ن241،نجـمعج/ن يسن:نابيم ،ن143،نجن4،جمكسكعة الييكد كالييكدية ا  فكهن ا بن ييهن ا لحم ./ ا  ين ،ن
ن James Finn--ن39 ن نبيي) ن ل ن ابني لييناين اقمذناين ا لن  ن اقيلي ناين ا ل ن1846-1863:  (.يلفلل

 نبناقهن يولمن اي  بيانآيناي.نكليناين  يحيلمنن فل  لمنبجم هنميليلم،نيكليناوي مناين او  يهن تيوفي يهن1845
نايلنن ا  يحيهنبيين ايليم/نليسن:

James Finn                                                                                                       

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Finn                                                                                                

40 -ن  Finn ، James،( 1867). Byeways in Palestine. James  &CO                    
London.pp.200-201                                                                                            

 نننFinn، Byeways in Palestineي يللنن ايمن:نننن
41 -ن  H.W.Dunning.(1907). To-day in Palestine .James .Pott &Company. New 
York.p19 

  Dunning. To-day in Palestine    ي يللنن ايم:
42 -  Ibid                                                                            

نا ي ن43)) نلبيلا ن ا ن  يفييي ن ي نيقيايي نيويمنبلحعيي ن ا ي ناينكي لينيام  ن ي نل كيل  نبمايي ن اكي ليييي، ه
يآجنيينيقيايينن ولوهنب بلم نآالهنكي ليني الحمانبفغلل .نييقيينآجنيين يل ن لنييين،نيلين ي دن لن .

 يل نوييمن لنييينولاي نا ن نن   يني اقولانافدن ا لل ني ا ل نميينافدن ا نايي،نيه انلنوحنيسنيهنحلدن
،ني يللنن47،ن  هفيهناف بلاهني ايلن،نا لي،نجن1. أكىاـ التاريخ الييكدم(.ن1998ا  م،نويما.)ن آلي./ 

 .78،جنمعجـ ايم،ن ا  م،نليهل /ن يسن:نابيم ،ن

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Finn
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يار ددددددددهن ايلدددددددديمن)بلاقددددددددمذ(نتنن،(44)يليوددددددددمن احددددددددم  ع،ني اب ددددددددلليي،نيل ددددددددل ن ابددددددددن 
قدددددددميينبب ددددددددانلقللدددددددننافدددددددددن ا لودددددددين،بددددددددينل لدددددددمن ادددددددددن ا  دددددددلقبي،نحيدددددددداني ل

، ل ددددددددلن ادددددددد يينمايددددددددي ناددددددددين(46()45)   ددددددددي ا)نيددددددددي ن اقيل دددددددده(نادددددددديني م نيليلدددددددد ل 
 يدددددددل عنب يدددددددم ن،نا دددددددلكييننحفدددددددلل نلدددددددل ه،ني دددددددي ح يينلحدددددددان  نخ،نك  دددددددن ين

فم،نايننحفهنلل هنحلدنيلفي ن ادنه  ن اي م ن ا قمذ  ن.(47) اج 
نينكدددددد ن انحلاددددددهنافدددددددن كليددددددهن اقددددددمذنايددددددمن ا  دددددديحييي.نيلكددددددمنه.نينميددددددييننننن

(H.W.Dunningنيهيددددددددددددن ن يددددددددددددمنين،) (Maundrell  Henry)(48ني ددددددددددددديم ن)
(ننFilexننBovet(،نيافدددددددددديكذنبياددددددددددان)Maude Holbachهيابددددددددددلخ)ن

(،نيوددددددددددددددديمني ن،(Emerson Andrewsي ي ن ددددددددددددددديين يدددددددددددددددمنيذن
(نافدددددن م دددديهن ا مييددددهني تنلبددددل ن ا وددددي ن ايعيددددعننGoodrich Freerانيددددن)

 ن ا  دددددديحنيا  بللددددددم.نيافدددددددنالددددددين كددددددليناددددددينبييلددددددل،نيبدددددديين ا  دددددديحنيميليلددددددم.
ايلدددددددلنللودددددددمنلا دددددددم ن ا  ددددددديحييي. دددددددين ا ددددددديمن ا  ددددددديحن،ني ل يهددددددديننوبلالدددددددلني دددددددفنن  

اي ددددددددانكبددددددددل ين ا ددددددددمين،نيتنلل ددددددددليىن دددددددد ن ينهددددددددلن ددددددددين ا ددددددددميناددددددددين ا كليددددددددهن

                                                 
44 -  The Religious Tract Society(Great Britain).(1863)، Pictorial journey through the 

Holy Land، or، Scenes in Palestine، London، p.41،p.56 p.71                                                              

 The Religious Tract Society ،Pictorial journeyي يللنن ايمنن:ن
ن اي  دنن(45) نيجرين ا لين نيوبينللييين نبلم، نلنعن اقمذنبيينوبين ا يليينلن لم، نيق  ي م نيليل ل :

ن ن ا تنجيي نايخ،نل فعنافيم ني م ن في ي./ نلي ن ايلن ني م  نلي ني م ن ني ، نلي ني م نولي  ن عي ن ل مم  ل  لا
ن بينل ل،ن لللننبلقي ا،نيلالمنابلم ن65،نجنالرحالة األكركبيكف /نييليل ل ناين  لي،نهينن ب ن في نيلي  

لين  ن ف ن  ن  يين،نيليا،نيليمن ا ميمن ين احليي،نيليلين  ليمالانافق ح،ني يللننافدن ا ت بييينب  لام ني
ن928،نجمعجـ يلمنهوي لمن ل نبمن ا  ينييينيحف ل ل ن آلم ييي/ن يسن،نابيم ،ن

46 - Goodrich-Freer، A.( 1913). Things seen in  Palestine. Seely  serves &Co 

.Limited،pp.37-39                                                                                                                          

 نGoodrich ،Things  seen in   Palestineي يللنن ايمنن:ن
                                            The Religious Tract Society، Pictorial journey،P.66 ن47

 .نلكلمي ين يوفي  ن ينجف يهن1701ينال ن نيليا1665:يامنال ن Maundrell Henry (1701–1665)(ن48)
ن:ننن   يسن./ ميييه.نلَيق ينبيينحفبني اقمذنييلفن   لكين اي نم ناين اكللبن ا قمذ

Henry Maundrell                              

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Maundre                                                                 

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Maundre
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 ين ادددددنبنهدددددين اددددد  ن جلدددددلنن كدددددلين اقدددددمذ،نيجلدددددللنب ودددددمن لدددددياع،نني اقم ددددديه،
َ ددددبنبددددمن ابلددددنن،ادددديني دددد ين ددددلم نيلجر ددددينينيحددددي.نيهددددين ا كددددلين ادددد  ن ي حل

ن.(49) آلجن ،نبحوينن ا  يح
للددددددددفنمي ادددددددد نننننننن ادددددددددنوليددددددددبن اددددددددمي ا ن اميييددددددددهنافنحفددددددددهن ادددددددددن اقددددددددمذ،ني ى ي ل

يلسلدددددننهددددد ان ادددددمي ا نايدددددمن انحلادددددهن ايلددددديمنلكعدددددنن دددددين يدددددنه ،ناقدددددمنن  للدددددلميه.
ددددددددد ن   دددددددددي عن الولنيددددددددده،ني دددددددددمن ان ا ي قدددددددددهن ن اقدددددددددلل نن بدددددددددهن ييدددددددددهنا  نادددددددددهنحوى

ياددددينهدددد  نن.(50)حنل ددددي عنوميددددم نينللمهددددلن الوددددلنن ايلدددديم ت ددددللركيهن ددددينلودددديناددددل
دددجنبلاددد كنن انحلاددده  Benjamin of ت دددبليينبييدددل يين ا في فدددي)  ا ودددلينيج 

Tudelaينن(51)(ن  اددددد  ننكددددد نكعيدددددن منافددددددن ا دددددف نيادددددين قدددددم لللنلودددددلن ن اوفددددديم،ني ل
ن.(52)كلين من مادنلينهمامن ين انحفهن ال نُّفنافدنليول ن ايليم

لينكعيدددددن من  دددددين هبدددددي ن اددددددن اقدددددمذن دددددين انحلادددددهن ا  ددددديحييينكدددددليي نيي ددددد ىكننننننننن
لوددددلن منياددددلمي ني  لدددد ن ا ميددددمن ددددين ا قلييددددلاني ا ددددف ن الولنيددددهن،بلددددمفنبي لددددلناددددين
برمهددددد نيلحقيدددددعن ادددددنبح،ن عدددددي)ن الدددددلبيين،ي ا  دددددلبحن،ي الدددددفبلينيي دددددل جن اقبدددددنن

جلددددددبنن ا قددددددم ذن اجلددددددبيه،ني احوددددددلن ن اكني دددددده،ني ا فددددددبن اجلددددددبيهن ا لددددددي  هن ددددددي

                                                 
49 -  Bovet، Eygpt،Palestine،and  Phoenicia ،p.111،pp.136-139                                    

 Dunning. To-Day in Palestine،p.19 

Maundrell، Henry. (1823).  A Journey from Aleppo to Jerusalem، at      Easter، A.D. 

1697، Printed for c. &J. Rivington، London، p. 83 p.91            

 Maundrell، A Journey from Aleppo to Jerusalem       Holbach. Bible ways :وسيشارإليه

in Bible lands. pp.19-20                                                               

Andrews، Travels in Bible lands ، p. 97،pp.112-113                                            

Freer. Things seen in  Palestine ، P.37-39                      

ن159،نجالرحالة األكركبيكفليسننبل  ن اليي،نايخ،نن(50)
:ننpronounced [binjamin mitudela] ، מִּּטּוֶדָלה בְִּנָימִּין :Benjamin of Tudela Hebrew--ن51))

ن ./ليسن:1165م ن ين اقنيين اي  د.ن  ننلينيبلنيل يلنيلانيقيل،نيبملننحفلمن ين  بلييلنال ننحلاهنيلين
Benjamin of Tudela 

http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_of_Tudela                                                             

52 -  Benjamin of Tudela.(1840). The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela،. 

Translated and edited by A. Asher .A Asher Company & co. London،vol.1، pp.68-72 

نننBenjamin of Tudela، The Itinerary of Rabbi Benjaminي يللنن ايم:نن

http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_Hebrew
http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_of_Tudela


 جملة التارخيية الفلسطينيةــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

172 

 ا يلددددددددديي،نيلا دددددددددلين اجيل ددددددددده،ني ال نيددددددددد ،ني ا لدددددددددييالان ا وددددددددديهني ايحل ددددددددديه،ن
ن.(53)ي لنين ان ا يبن،ني ان ي لا،ني ينهل(

يع دددددهنم اددددد ناف دددددينيف  دددددمنايدددددمنب دددددخن انحلاددددده،نييل ع دددددينبلتهل دددددل نبمن  دددددهنننننن
ي ال ددددددددنفناددددددددين ددددددددنبنافدددددددددن ا ددددددددلا ن ا ددددددددر ينن،(54)وغن ايددددددددهن  نخن ا قم دددددددده

دددددددددنفنبلت للدددددددددن عن(55)يل لكيدددددددددمن ا قم ددددددددده .ي دددددددددمنيكددددددددديين ادددددددددم ا ن(57()56)لين دددددددددلني ى
نن الدددددنع،ني لدددددلهم ن  لا دددددمن افنحفدددددهنلنييحيدددددلم)ن ددددديلحيلم(،نييل ع دددددينبل دددددلوران دددددحى

بيل منالا لمن نيبلمناينلاي ين  ينيبييي
ن.(58)

                                                 
53 -  Robinson & Smith، Biblical researches in Palestine،vol.1 P. 428  

     229-228،صرحالتالموسى،

Volney، Travels through Syria and Egypt،pp.305-307  

Thomas، Two Years in Palestine& Syria.pp.70-71  

نننن17-16،جالرحالة األكركبيكفايخ،ن
54 -  Irby  ، Charles.& Mangles، James،(1868). Travels in Egypt and Nubia، Syria and 

the Holly Land   ،  a Journey round the dead sea، and through the country east of 

Jordan. London ،John Murray ، Albemarle Street،p.100 

نIrby  & Mangles، Travels:ننني يللنن ايم
Thomas، Two Years in Palestine& Syria.pp.80-81 

Freer، Things  seen in   Palestine،P.30                                                 

Andrews، Travels in Bible lands،P.98 

Holbach. Bible ways in Bible lands ،pp.19-20 

Dunning، To-day in Palestine،p.43                                                                                    
ن163-162،نجنكسائؿ الدعاية الصميبية ابمن انحي ،ن55))
ن ا نو ني  من56))
ن الي  ن ت ل  لن ن اغنبيناين النعن ادنمن  هنن57)) ن ا نبيهني ا ر ،ي يللدنب م ن افغه ن ت للن عنبمن  ه بمل

ينكليان ا يليهنبلا ر ني آلم بن ا نبيهني احولن ن ا ر يهن النعنيحولن لمنيوغن ايلمنيلقلايمانيلللنناغلل م،ني ل
االستشراؽ كالمستشرقكف) ماليـ كما (.ن1420هينله نن لني يينبمن ا  للن يي./ننليسن:ن ا بلاي،ن ل  د)ن

 ،ني يللنن ايم:ن ا بلاي،ن ت للن ع.20-19،م نن اين عنافيلنني الي ي ،نبينيان،ج1. عمييـ(
58 - Robinson & Smith، Biblical Researches.vol.1.p428 

Parsons، Memoir،pp.29-37 

Adolphus، John.(1821 ).Voyages and travels of  her Majesty، Caroline: Queen of 

Great Britain: including Visits to various parts of Germany، France، Italy، Greece، 
Palestine. &et c .and compromising the latest Description of those interesting 

countries، printed & published by Jones & co، London. P.635 

 Adolphus، Voyages and travels of  her Majesty Carolineي يللنن ايمن:ن



 جملة التارخيية الفلسطينيةــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

173 

ي ل دددددلنكليدددددانمي اددددد ن انحفدددددهن اددددددن اقددددددمذ،نادددددلينو يددددد نهددددد ان ادددددنحران ددددددمنننننن
ي ال دددددماننادددددينا فيدددددهن الدددددنيييني اللددددديين، لجددددد انيلودددددلمنيكدددددلمنيكددددديين للدددددلبللمن

يوددددددنبانافدددددددن ادددددديلنيين اددددددميييني ا ددددددل  ي،ناكليدددددداننل ددددددفيبن ا يددددددل ني الدددددديعين،
بحدددددعنلو ددددديم منافدددددياين او  دددددين ا  ددددديحين اغنبدددددي،نيافلدددددين ن اي  يدددددهن ا غني دددددهن

يادددددددين ا  دددددددف يين ا غللدددددددبيينالدددددددلن ددددددديننادددددددينل هدددددددليل نادددددددين   دددددددلكين ا قم ددددددده،
ن.(59)يولهنيسنه 
 لقدس الحزينة في كتابات رحالة غربييف. ثانيان: صكرة ا

 فبدددددددانلدددددددين ن اقدددددددمذن اح ييدددددددهنادددددددينكللبدددددددلان انحلادددددددهنافددددددددن ينهدددددددلن دددددددينن     
 الددددين.ني ددددمنيكدددديينادددد ا نل ددددبلبناددددم ن،ن يلددددلنلينهددددتتان انحلاددددهن ددددمن ددددبعنالدددد ن
ين ددددد ي نلدددددين ن علايدددددهناف مييدددددهنبلالبلنهدددددلن مييدددددهنهللا،ني فَدددددبنافددددددنهددددد ان الدددددين ن

ا ددددددلب ن   دددددد ين .نيع ددددددهن ددددددببنعددددددلينيددددددلفججناددددددينلين ا ددددددلب ن اني لي ددددددينلين 
هدددددتتان انحلادددددهنهددددد نيلدددددلجن ول ددددد ن نبددددديني مييدددددهن نبيدددددهن غدددددلين نكفيدددددلمنا دددددلنهدددددين
 يوددددديمنادددددين الدددددنع،نياددددد ني دددددل  نهدددددتتان  دددددلي لبن ا دددددنيعن احودددددلنيهني ا مييدددددهن
بدددددديين الددددددنعني اغددددددنب،نيبدددددديين ا  ددددددلن ن اغنبيددددددهن ا  دددددديحيهنبل قيددددددم لللني جناللددددددل،ن

منادددددين الددددددنعن ددددددينلددددددغنن احوددددد ،ني فددددددهن ا جنادددددده.ناقي ددددددهنيبددددديين ددددددلنهددددددين يوددددددين
دددددددينادددددددين م ددددددديلللنيمتتللدددددددلن انيحيدددددددهنلكعدددددددنن دددددددينحو لدددددددلن  ا  دددددددلن ن الدددددددن يهنلك  

ني جناللل،نيه  ن لنا نيل ل من انحلاه.
يع دددددهن دددددببنعلاعدددددلم،نيك دددددينادددددينكدددددنان انحلادددددهناي  ددددد ن اقدددددمذنلحدددددان احكددددد نننننننن

   ددددد ينيهن ا  دددددليم ن اددددددنن ا دددددر ي،ني البدددددلنه ن اددددد ن  ل دددددلمنبلجلددددديهن اقدددددمذ
 ا لددددددمن اقددددددمي ني ا لددددددمن اوميددددددم(ن)ن نانيلدددددديم ني  دددددديحينن دددددد من اكلددددددلبن ا قددددددمذ

نبف  لانل  ينيهنجيلايهنتنلفلقين  ن اي   .
اددددد ا نيودددددمنهدددددتتان انحلادددددهن،ادددددين  س لددددد ،نلدددددين ن اقدددددمذنتنلي دددددو ن ددددد نننننننن

ناس ددددددهنيهيبددددددهن الددددددين ن الددددددينن دددددد يهلناف مييددددددهناددددددينودددددديان ددددددلن ددددددنتياني دددددد  يا
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ايلددددل.نيكليددددانلددددينلللنل ددددينبكعيددددنن  ددددلنلي  دددديا.نييسددددني ن ادددددن ا مييددددهنب يلن للددددلن
 ا دددددر يهنافددددددنليلدددددلنللدددددييللمناقم دددددل ن الدددددينيلددددد يهلنلدددددلن نبييلدددددلن مييدددددهنم ييم،ن

ن.(60)يللن نلجنىنبييللن مييهن ا  يح
يادددددددينوددددددديان دددددددلن دددددددبع،نيودددددددمن انحلادددددددهن ت دددددددبليينبييدددددددل يين ا في فدددددددينننننن
(Benjamin of Tudelaنن)ا مييددددهن،لددددغين ،نيل لقددددنن ادددددن ا س ددددهن الددددينن 

ننننVolneyيادددددددددد نيلددددددددددم عن انحلاددددددددددهن ا ني ددددددددددين  دددددددددد ي يينادددددددددديايين)ن.(61)لي  لددددددددددل
Constantinننلينهدددددددددددد ان ا مييددددددددددددهننبي ددددددددددددي نهلن ا للن دددددددددددده،ني بلييلددددددددددددلن آليفددددددددددددهن)

اف ددددددقي ن، ليددددددمنل ددددددل ن مييددددددهن لي ددددددانللددددددمن اقدددددديىن ا لا يددددددهن،نيادددددديان ن  نني ددددددلن
 .ي دددددددلي: نا ددددددديان احدددددددسنب دددددددمن دددددددلنحدددددددينبلاقدددددددمذن دددددددين اوبدددددددلن نب س للدددددددلنا لدددددددن ن ل

دددددنعنبلاحبدددددل ،ن  لدددددل ب،نللدددددبحيلنتنيلدددددم عنلينهددددد انهدددددين اقدددددمذ،نالا مييدددددهنلغى
يلن وددددديللن لحفدددددهنييادددددن ن،ني ددددديياللنولاددددده،ني نل  لللدددددلنحدددددلم ،نيهدددددينب يدددددم نادددددين

لي هن نعنن ي ه،نيتني يسنن ايللنك نك نلولن نيتن نك ن  للركي
ن.(62)

 Felix)نايدددددددمن انحلادددددددهن ا ني دددددددينافددددددديكذنبيادددددددايلدددددددين ن اقدددددددمذنننننننن
Bovet)(63)يددددددنن لددددددن هن،الددددددينلددددددغين ن، يج ودددددده،نيتنلي ددددددو ن دددددد نلددددددينلللنن 

ددددددددددب نكيددددددددددفني دددددددددديحنهللانللددددددددددغننيليودددددددددد ن اددددددددددبرمن  دددددددددديىن اددددددددددين جيفلددددددددددم.نيل و 
ي دددددلي: نيددددد نفن انحلادددددهنادددددين ا دددددلم ن ادددددم ي نايدددددمننتيدددددلل نافقدددددمذ،نن.(64) الددددد يب 

ينليويددددددمن افددددددي نلين تيلقددددددلمن ادددددددنليا دددددد نيلبددددددملن فدددددديبل نبلاج قددددددلي،ناكددددددينتنييبغدددددد
 ادددددد يينبقددددددي نتنحددددددن  نالدددددد نايددددددمن لددددددلهمللل،ناقددددددمنللددددددلبليينحلاددددددهن ددددددين احدددددد ين
ي اكابدددددهناددددد نل دددددننبلدددددلن يفدددددهنحيدددددللينايدددددمن لدددددلهملينالدددددلناف دددددن ن  يادددددد.نا لدددددلمن

                                                 
60 -  Bovet، Eygpt،Palestine،and  Phoenicia،pp.95-96                                                       

61 -  Benjamin of Tudela. The Itinerary of Rabbi Benjamin ، vol.1.P72 

62 -  Volney، Travels through Syria and Egypt، vol. 2،pp.303-305 
63 -  Bovet، Eygpt،Palestine،and  Phoenicia.pp.95-96                                                         

64-Bovet، Eygpt،Palestine،and  Phoenicia.PP.113-114 
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  نخن ا ياددددديم ،ني الددددديناي دددددان ييدددددين دددددي نانافددددددن لدددددلان ،نيكليدددددانوددددد ام ن
ن.(65)هن اكابهن الينمجفانبلل  ين جيفلي،نا نل يىق يين ينييب

ي  م مانكابلدددددمنايدددددمن  لن بدددددمن دددددينل دددددي نهلني بلبلدددددل،نحيدددددان دددددلي ن لدددددلان ننننننن
ه  ددددددانل بددددددي،ني ددددددي ننافددددددين ي بددددددل ناددددددلعنكددددددين ددددددلنللددددددينلم.ايييين  ددددددل ان
بلاددددددم ي ،نيلددددددد ين نم ددددددمأن فبدددددددي،نيهددددددينلددددددد يننتنييلددددددف،نالدددددددين دددددد يين دددددددين

ددددليحدن ددددين ا لددددلمن ادددد  نيحددددب،ن اي ددددل ينبفددددمنلددددغينناقيددددنن ا  دددديرني الدددد قه،ن   ى
كيدددددددانلالقدددددددمنليلدددددددلنلكبدددددددننيلاسددددددد ن دددددددينكدددددددين ا ي  ددددددد ن الدددددددينليودددددددمنافددددددددن ددددددد حن

ن.(66)  نخ 
(ن ددددينل ددددي نهلن ا لللاكددددهنFelix Bovetيايددددم لن  لددددنبنافدددديكذنبياددددا)ننننننن

 الددددددينل لدددددد نبلددددددلن اعقدددددديب،نبكلهددددددل،نيبكدددددددنحقدددددديين اكن ددددددهن الددددددينلويبلددددددلنيحددددددي ن
بدددددددننجدددددددن بن احقددددددديين تلدددددددن منافددددددددني الن ابدددددددن ن ،نيلقددددددد فنبقل ين للدددددددلني ددددددد لل .

جددددددن بن اقددددددمذني ا ا ددددددين الددددددين ددددددلفحعنبلددددددلنياقددددددلمنايبدددددديا ن  يبيددددددلا.ني ددددددلي: نيددددددلن
ليدددداننليددددان ادددد  نوفبددددان اكن ددددهن ددددين لددددن.ن(67) الددددي،نيقدددديينلددددلحبن ا    يددددن

 ادددد  نلاقدددددن اكن ددددهن ددددين ا دددد لانييودددد للناددددين  نخ.نليددددان ادددد  نليلددددين اح ددددنن
ان  نخ،ني   ددددددان اددددددلرينالددددددلناددددددين  نخ،نيايددددددم لنن ددددددجانودددددد ينهل،ني دددددد 

يللددددددددبحانل لددددددددليللنكيلددددددددولنن  ن ن ا هبيدددددددده،ن ددددددددمانانيالددددددددلنب يددددددددم مننبسفلددددددددل،
ددددد حنافو يددددد ننيحدددددين ابحدددددن، يل لدددددليللنيحدددددين ايلدددددن.نا دددددل  ن  يني ددددد  ن ددددديلولل،ني  

يَيدددددددد  ن اجي يددددددددنن ابددددددددن نودددددددد ينهلن،ي الل للددددددددلنيحددددددددي ن احقدددددددديي،ننبيلددددددددبنايبلددددددددل،
ن.ن(68)النلمانابلذن اكابه 

                                                 
65 -  Ibid،.PP.95-96                                                                                                              

66Ibid.p.111                                                                                                                        
حنليللنكلبانن ا    ين:ناممهلنع لييهنالن ،ن(67) يهين ين ايليجن  بيكني يهن ينن ا  لنفنبللنن  يلم.نيينو 

هينلنو هن  نيقيه،نيلنو هن نيلييهن يجي  نناين ايجن ا نيقي.نل يمننللرمنبلافغهن ا بنيه،ن تنلين لنيلفيلن يلل
ن488جنن،معجـكللبهنه ان ا    ينن ادن اقنين  يينع. /نابيم ،ن

68 -  Bovet، Eygpt،Palestine،and  Phoenicia.PP.114-116 
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ي دددلي:ن  ييدددينللوددددمنن(نافددددننكبليدددم.Felix Bovetيادددا)ننينكددد نافددديكذنبننننن
 ايدددددد ن ددددددن نلجددددددنىنيددددددلن اددددددمن اويدددددديم،نليسددددددنن اييددددددلن ددددددين ا دددددد لا،ني دددددد نب يددددددلن نهدددددد ان

ن.(69) اكن ه 
(ننلين اقددددمذن ددددمنلغي ددددنانكعيددددن مناددددينFelix Bovet)نينلىنافدددديكذنبيادددداننننننن

.ن اقدددددنين اعدددددل ينالدددددن،نيليدددددمن دددددين ا دددددجفن ال كيدددددننبلكللدددددلفنلدددددي ناللن اقمي ددددده
ي دددددلين: ايددددددم لننيما لدددددمنلددددددينلللن اك يبدددددهن ادددددددنلددددد ك ننل للدددددديين  ليدددددل ن ا  دددددديح.

ي دددد  ن اي حددددمنبدددد كنن  دددد ني ددددي نني ا كددددلين ادددد  نلددددياينايددددم،ناددددلين اي حددددمنيلدددد نن
بحقيقددددهن ادددد ،نيايددددم لنليوددددمنايددددييين ادددددن نيددددعن آلت ن اك يبدددده،ن اقدددد ن ،ن اودددديقهن

يىقدددد ني   اددددين انن ك ددددلمنلحدددداننليللددددم. ا  مح دددده،ناددددإييينللجي ددددينكددددين ددددلناددددمنار ددددهنبلا  
ي دددددي نعقدددددينلدددددفيبم،ني ددددد نكدددددين سدددددلهنن ت من اني اهليددددده،ن حل دددددلمنبكدددددينهدددددتتان
 ابن بددددددن ن .ي ددددددلي:ن ادددددد نلكددددددين لجيددددددينهدددددد  ن ا يسددددددن،ناكييددددددينلجيفلددددددمنكييددددددمنحلددددددين

ي ا يلدددددددددميينن،(71)يلددددددددد ك نان ادددددددددم ي ن الدددددددددين نَالدددددددددلنافيلدددددددددلنلن يدددددددددلن.(70)بدددددددددل  ذ
و ي ددددلمناف ددددي نب ددددلن دددديحينبلا مييددددهن دددديننيكددددييل ن اددددمييييي،ني  يبيددددلا،ني ا جف ددددج،

ن.(72)كي نا 

                                                 
69 -  Ibid 

70 -  Ibid.pp.116-117                                                      

نبييل يي)ن(71) نليبيلان  ن  يين  نب هن اكبلن،نييل بن ادن بيفه ع.(.ن ل نن580-ع، ن650لن يل:نلينون يل:ن حم
نيالي ن ا ي ن ن نآجننل  لنن ي دن اج  ه(، ن تللن  ) نلعييه نسلينن  ن نيللم ن ا ف نييليل، نحك  نليل  بليبت لم

ن ن ابلبفيهنتحقلم. ن ا ف نيي كي ،ني ا ي ن  نليل  ن الحلافن  ن لن،نيا نيي  ناينيلحن ا لنيه نا بمل كلين  لنولم
نل ببان ناقم نلعبلان  حم ان ارحقهنلحهننتيلا، نيل ببن ا ناين و للما.ي م نبلاجوي نا في نبلبي،  ي  ييم

،نمعجـ   لم  نبلبينب قي نلينلفي نبييميل ن نليي،ني بين ال بن ايليم ن ا  نل ليمن ادن   نن نليي/نابيم ،ن
ن ل يذن اكللبن ا قمذ/نلنرنكف هنلن يلن ايبينلينلن يلن ايبين ابلكي/ن:/ناف  يمنليسن،ن70-69ج

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-  

Dictionary/01_A/A_212.html 

72 -  Bovet، Eygpt،Palestine،and  Phoenicia.PP.113-114                                                  

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-%20%20Dictionary/01_A/A_212.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-%20%20Dictionary/01_A/A_212.html
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 Felix)نيبددديحين دددينهددد ان اسدددنيف،نيهددد  ن ا لدددلمنيَسددد نافددديكذنبيادددانننننن
Bovetلدددديم ننعدددددنايلددددلن ا مييددددهنبحدددد ينا ددددلنآاددددان ايددددمنل ينهددددلنياي يالددددلناددددينن)ن 

ن.(73)ليمن يننليم نللحلبللن احقيقييي
نننننJoliffeينلىن انحلادددددددددددددددددددددددددددهن تيوفيددددددددددددددددددددددددددد  نلي دددددددددددددددددددددددددددلذنودددددددددددددددددددددددددددياي ين)نننننننن

Thomasب ددددددددم لنلددددددددلهمن ا مييددددددددهن،نلينلددددددددينلللنتنلي ددددددددو ن دددددددد نل دددددددد يلللنن(،ن
ددددنن ايددددلسنن ايلددددل،نافددددينن،(74))ب ددددلا (،الينادددد نل  ددددمنن دددد  مناف ددددر   يلددددينلللناددددينل ُّ

ي لددددددلهمنافدددددددنلرالددددددلن   ددددددلينلنادددددددن،يتن لبددددددلانلك ددددددينهدددددد ان اق دددددد ،نيتن يددددددلان
ي دددددلنيدددددنىن يسدددددن من دددددين اكابدددددهن ي اوددددديل ...نيايدددددم لنلدددددمجينللدددددماعنادددددين ايميدددددلي،ني ل

 ابفددددددددم ن،ناددددددددلين ددددددددحنن ادددددددد كنيلان اقمي دددددددده،نيلحدددددددديين ادددددددددن لددددددددلمن ددددددددين اق ددددددددلي ن
دددددمن دددددبن نل  دددددهنلو   ي احبدددددل ،نادددددرنلدددددي ن نافقلدددددين،نيتن  دددددن اناف لدددددي،نيتني ل 
 تيللدددددددلن ا،نيتنيدددددددلاين ان دددددددلانالبنيدددددددمن الدددددددي ا،نيتن سدددددددرانلقدددددددين دددددددينللددددددد هن

  للددددددلم .ني ددددددنالين ددددددلنيوددددددمنن الدددددد ذ،نيتنلعددددددننتيللددددددلن انا ددددددكنيهنلينعددددددن ا
 ا   ددددنني  ددددمن حل ددددلمنبي ددددي نن فيسددددهن ي ددددن ،ن يددددنن ليل ددددقه،ن  فدددده،نبلايدددده،نل ددددين

ن.(75) يللن ايليا،ني ايي ا ،ني مننحفان يللنلينن او لينو ي لل 
ننJoliffeيلفددددددددددددددد ن ا مييددددددددددددددده)نل ن اقدددددددددددددددمذ(ن،بدددددددددددددددنل ،نلي دددددددددددددددلذنودددددددددددددددياي ي)ننننن

Thomasي ددددددددددلن يفيددددددددددلنكلب ن. ايعييددددددددددهن(76)يليفييددددددددددل(ناي ددددددددددانلينلددددددددددفي ن ا قم دددددددددده،ني ل
 النكدددددينلبدددددمين يدددددنن اقدددددمذن الدددددينكليدددددان  لدددددم نن(77)ي لددددلمهلنلحدددددانحكددددد ن ابللدددددل

                                                 
73 -  Joliffe، Letters From Palestine.pp.52-53                                                                      

74 -  Ibid.p.58                                                                              

75 -  Ibid،p.102                                                                          

 728،نجمعجـ،ن يفيلنكلبيليفييل:ن   نل فقمن اني لينافدنيبيذ/نابيم ن(76)
 ابللل:ينماناين للقلعنه  ن افقبنام نل ي ي.ن  يينلينللفللن)بل نللا(ن ا لن يهني  يلان)ن م ن ا ف (.ني منن(77)

ني يين ينللفللن اكف هن النكيهنبيينه  ن اليييينافدنل لذنلين ا لن يهن اقمي هنكلينايللنايييني  ييناييين ا ف .
 اي نلين ل منلين ابم يه.ني من يين ينه  ن انل نجل و،ني ينبلللن لنهين تننبل (،ني  يلاننلذ،ن  هن،ن نفنلي)

ن يسن: نا كن (./ نحلك  ني  يلهل) نبللكلي ناكف ه ن ج  ه ن ل  د.)نليغه ن2000بنكلان، األلقاب كالكظائؼ (.
ن ا لحن ا ع ليينا لننحلدن اغلان اجراهن ا ع ليين.العثمانية -1514)نهمن  هناينل ينن  اقلبني ايسل فن ي 
ني ايلن، اقلهن ،ج1924 ناف بلاه ن نيب ن(.م ن ن  نم. ني ايسل فن8-9 (.) ن  اقلب ن، نبنكلا ن ايم، ني يللن ،
  ا ع لييه
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اددددددينسددددددينحكدددددد ن ددددددفي لي،نيتنللددددددبمنلعييددددددلناددددددين  ددددددهن  مهلنهددددددل.ني ددددددلي: ن يناددددددمييلن
 عبللددددددددلاناددددددددينودددددددديان ددددددددوران ا حددددددددلك ،نلينهدددددددد ان ابفددددددددم،نكليددددددددان بددددددددين حددددددددفن

اكدددددين ا لدددددلمن احدددددلاي،ن اويدددددي ن ايلدددددل،نللدددددبمنحدددددم  عن يدددددمي،نجفىدددددفنبني دددددهن ق دددددن .ن
دددددمنلحددددد ين ان  يبيدددددلانبحقيقللدددددلن ا نابددددده  ايلددددديم ني و ى
حلددددددنللدددددبحانب يدددددم نن،(78)

يلغيدددددنانكعيدددددن منافددددددنليدددددم ن ابلبييددددده،نيليدددددم نن،لددددد هن مييدددددهن ا فددددد ن ا سدددددي  ادددددين
ي ددددددلي: ناقددددددمنن ا  ددددددف يي .نييلددددددفن ددددددكليللنبددددددلاج ييني اقدددددد  ن ،ني ا قددددددنن ا ددددددم  .

ابددددددلملينافددددددنبنادددددديح سن ا مييددددددهننل وبددددددانيلي فددددددا،نيلددددددفيا،نيبكيددددددا،نيوددددددم ما
يي  يمنل ولمهلن ا لبقه
ن.(79)

يلددددددين نن اقددددددمذن ايعييددددددهن  للددددددلنيفى  ددددددللنايددددددمن انحلاددددددهن تيوفيدددددد  ناددددددينيذنننننن
،نيهدددددددينلدددددددين ن ي  دددددددن ن،ن يلدددددددتهلن(80)(نLaurence Oliphant)نلياي ليدددددددا

حيددددددددان ددددددددلي: ن ييددددددددينكيددددددددان ودددددددد ن مننهن قددددددددلان ددددددددكليللنني قي ددددددددل ن اميييدددددددده،
ل دددددلتانا  لن دددددلانيعييدددددهنل دددددلحي نافددددددن هل دددددل ل ،ني اددددد نا لدددددلهم ن يدددددلسنني ح

 دددددددلنكدددددددليني ودددددددحلمنادددددددين ا ن حدددددددين ا جلف دددددددهن دددددددين اجن ادددددددلاني اجددددددد ابران الدددددددين
ل دددددلغنبنكيدددددفنيقبفلدددددلناقدددددين اي دددددلي.ني ل  ن دددددلن  يدددددلنبمن  دددددهن اددددد ن دددددين ايلحيدددددهن
 اي  دددددددددديه،ناليددددددددددمني كددددددددددين اقدددددددددديين ين ا  لن ددددددددددلان الدددددددددديننليللددددددددددلنلي بددددددددددعنافدددددددددددن

ننكدددددلين تا دددددلمن اددددددن احدددددمن اددددد  نتنلقبفدددددمنا دددددن ن اي دددددلين ايلدددددن ييه،نياكدددددين   ددددد
ن.(81)اين ي ايهنين به 

                                                 
78 -  Joliffe، Letters From Palestine،p.102                                                                           

79 -  Andrews، Travels in Bible lands،pp.153-154                                            

 غل نني يل ين  ل  لن نبني ليي،نيلننكللبيينايناف  يين: Laurence Oliphant(1829-1888) :-ن(80)
ن ن ا  ي ) نابم نايخ، نيحي ل./ نلنخنوف لم ن1983ه ل .ن(1914-1831مقدمة في تاريخ فمسطيف الحديث)(.

ن،ني يللنن ايم:نايخ، قم هن70افمن  لاني ايلن،نبينيا،ننجن،ن ا ت  هن ا نبيهن1 
،ن1.ن 1. (1880أرض جمعاد)رحالت في لبناف كسكرية كاألردف كفمسطيف (.ن2004لياي ليا،ناينيذ.)ن(81)

ن،ني يللنن ايم:نلياي ليا،312لنو هنيل نيب:نلح مناييم ن ا بلم )نم نن ومتي نافيلنني الي ي ،نا لي،،ج
 لنخنوف لم
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 Jamesيلدددددين ن اقدددددمذنايدددددمن انحلادددددهن تيوفيددددد  نودددددي ذنبلكيغلدددددل ن)ننننن
Buckingham)(82)ل ددددينهيبددددهنياس دددددهن  ددددلنلي دددد ، نالدددددينل ددددينو ددددلتمنينياددددده،نن

ممنياس ددددده،نيهدددددينبفدددددم ن  دددددي ن ن،تنلحلدددددي نافددددددنلبدددددن جنلين بدددددلبنلين دددددا ينبلا ددددد
 اكدددددددلاين اددددددد  نيلدددددددن ن ي بلادددددددلمنادددددددمىن ايدددددددلسننب س للدددددددل.نييسلدددددددنن يلدددددددلنل ددددددد حن
بيليددددلان يب دددد هن ددددين ايددددي ن يددددنن ا دددد يي،ني   ددددهنبدددديينلددددرينياددددن ن،يل لقددددنن ادددددن

ن.(83)ل ن  ف ن  ي  
(نMaudeنHolbach انحلاددددددهن تيوفيدددددد  ن دددددديم نهيابددددددلخ)نن ي اقددددددمذنايددددددمننننن

الددددددين  ددددددلليانلا ددددددم ن لددددددمننافودددددديعني احبددددددل ،ن يهدددددديناي ددددددان مييددددددهن اددددددنبن 
 ا  دددددديحيييناددددددين ا ددددددلا ننلو دددددد  .ني لي: اقددددددمنبكلهددددددلن ا  دددددديح،نييبددددددمينليددددددمنكددددددلين
ي بىلدددددنن دددددلن ددددديحينبلا مييدددددهن دددددين لليدددددهن احلدددددلنني اقددددد  ن ن،ني يللدددددلنن ا ل ددددديايين
اددددددينل  للددددددل،نيل لكيلددددددلن ا قم ددددددهن الددددددينيحن ددددددللن ا  ددددددف يينيليددددددميل نافدددددددن ا يددددددلمن

.ينلىن(85()84)يييدددددددلينادددددددين ا مييددددددده ا دددددددخن ا لدددددددلون انبددددددديين دددددددل  لين ارلدددددددييني ا
هيابددددددددددلخنلين اقددددددددددمذنافيددددددددددلسنن ايلددددددددددل،نتنلدددددددددد كنان تنب  ليددددددددددل ن ا دددددددددديمن ا  دددددددددديحن

ن.(86)يلوحيللم

                                                 

: تافنينحلاهن يوفي  .نل في من حميم.نل ودنلبلبمن James Silk Buckingham(1786-1855) -ن(82)
بلابحن،ني يللدنبمن   نن ادن ت لقن نناين اليمنحيانل ذن وفهنكلاكيلل.ن  نمن ين اليمناكين ا نا ني ي من ين

  ك لين للني من الح يه.  ننلينيبلنيل نيكلني النع./نليسن:
James Silk Buckingham                                                                              

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Silk_Buckingham                                                                     

83 - Buckingham، James Silk. (1822). Travels in Palestine Through the Countries of 

Bashan and Gilead، East of the River Jordan: Including a Visit to the Cities of 

Geraza and Gamala in the Decapolis. printed by Longman، London، vol.1،p.271                                                                      

 Buckingham ،Travels in Palestine ي يللنن ايم:ن
نابن الن  نبيين ا ي  فن ا جلف هناين اقمذ/نن84)) ن اقيل ه، نيافدن  ججنكيي ه ن ا   ن اناين اقمذ، كليان

، 1في القدس خالؿ القرنيف التاسد عشر كالعشريف.طالكجكد المسيحي (.ن2004اف  يمن يسن:ن بينولبن،ننتيف.)
 ،ني يللنن ايم،نلبينولبن،ن ايويمن ا  يحي.14،نجمركز دراسات الكحدة العربية، بيركت

85 -  Holbach. Bible ways in Bible lands  ،pp.19-20                                                                                                                                                       

86 -  The Religious Tract Society ،Pictorial journey through the Holy  Land،P41                                                                                                      

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Silk_Buckingham
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نينبددددددددددددد ن انحلالدددددددددددددلين   نيكيلدددددددددددددلين مي نمننيبي ددددددددددددديينني يفدددددددددددددين ددددددددددددد يانننننن
(Edward Robinson & Eli Smithنبددديينلدددين ن اقدددمذن اح ييدددهننن)

ايلدددددل،نالددددد ان ا مييددددده،نبنليل دددددل،ن ي الددددديني ا ي دددددن ن،نيبددددديينلاددددديينحكددددد ن ا  ددددديحييين
يلاددددددددداننياللدددددددددلني كليللدددددددددلناكييلدددددددددلناللددددددددد هنافلددددددددد بيين ايلددددددددديم ني ا  ددددددددديحي،ن
للدددددبحانادددددينسدددددين احكددددد ن النكدددددين مييدددددهن ل فدددددهنيحللدددددمنادددددينلدددددي ناللنبوددددد هن
  ددددددلانلينبودددددد هنلادددددديفن ددددددين ا ددددددكلي،نيليددددددلعنيينم جددددددينل ددددددي نهل،ني ددددددمنلددددددبن

فدددددذنح ييدددددهنادددددين اسدددددر نحيدددددانلون ادددددن بن ودددددبمني دددددج منافيلدددددلنحلددددددن اع لاددددده،
.نيبنليل دددددددلن،لينهددددددد ان الدددددددين ن ابل  دددددددهنافقدددددددمذنيا ي   لدددددددلن ا قم دددددددهن(87)ي اغبدددددددلن 

ييليلددددددد ل ،ي   ن ادددددددلرين اقمي دددددددهن الدددددددينن(88) دددددددينوبدددددددينلدددددددلييي،نيليميدددددددهنهيدددددددي 
تنلفلقدددددددين دددددددد ن،  دددددددكيلللنآالدددددددهن اقددددددددم لا،ني دددددددكيللني ددددددددلانايلدددددددلن يىقددددددد ن ابلددددددددنيه

ي ليل لينلللن ا قم هن ا ح ين ناين فيبنياقيين ا ن.(89)  يحيييني ل
ي الدددددددددددين ن ابل  دددددددددددهنافقدددددددددددمذ،نيف  دددددددددددللنادددددددددددينكللبدددددددددددلانلحدددددددددددمن انحلادددددددددددهن         

 Three weeks in ا ولددددديايي،نيلدددددلحبن انحفدددددهن الدددددينب يدددددي ين)
Palestine and Lebanonنالا مييدددددددهنبل  دددددددهن،ح ييددددددده،ن جيبدددددددهن ،)

 Richard)ننيللدددلنمن دددلمي  انحلادددهن   نيكدددي ييف  دددللنليودددلمنايدددمن،(90)اآل دددلي
Maddenناددددددلاح يني ددددددي ننافيلددددددل،ني ا ددددددياني ددددددكينلددددددي نالل،ني اجدددددديفن(91)(ن،

                                                 
87 -  Robinson & Smith، Biblical researches in Palestine،vol.1، pp. 418-420                      

ن اي م ن احمنن88)) نلي ي ن نخنكي لي،نلكينه   نليني م نولي ،ني م نيحي نبلاقمذن اقمي ه،نيايم ي م نهيي 
ن  يع نكلين اكي لييييني ا بن يييين ينابم  ن نبل   ليناينه  ن ا للينبيين ب ينبييل يينييليم . لي،نيوحيين

 322،نجمعجـ اي م نلقنبلمناالام)ن ياي (./نابيم ن،ن
89- Robinson & Smith، Biblical researches in Palestine،vol.1 p.221                               

90 -  Parker، John ،w &Strand ،west،(1836 ). Three weeks in Palestine and Lebanon.

Published under the direction of the committee of general Literature and Education، 

appointed by the society for promoting Christian knowledge،London،p.24 

Parker، &Strand، Three weeks in Palestine ي يللنن ايمنن:نننننننن                                                            
ن ينايم ،  Richard Robert Madden (1798-1886) :ن(91) نينحلاه نيكللب ن ناينن بيب نيلياي يام

نRichard Robert Madden مبفي) ينايم (/نننن يسننننننن:
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Robert_Madden 
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يحدددددي نبلدددددل،نياددددديذن  لكيلدددددلن ا قم دددددهنل نلددددديعينني ددددد  كننافددددددن انحلادددددهن،يكدددددين دددددلن
.نيبنليددددددمنلينحدددددد ين(92)اددددددين   ددددددننليلدددددد نح فددددددي ن  لدددددد نلددددددينن ا كددددددليني انهبددددددلي 

 اقدددددددمذنيددددددددلب ن ددددددددين ددددددددي ن ن ا  ددددددددف يين ا غددددددددنينيينافيلددددددددلنيافدددددددددناددددددددن نم ييمن
ن.(93)يل م.نيل لاين ليين ايليممنيليينلبيلان ايليم ميلب

يلسلدددددددددنن الدددددددددين ن ابل  دددددددددهنافقدددددددددمذنايدددددددددمن انحلادددددددددهن تيوفي يدددددددددهن لنونيدددددددددانننننن
(.نالا مييدددددددهن،بنليلدددددددل،نادددددددينحلادددددددهن دددددددي هن،نMargaret Thomasلي دددددددلذ)

اددددددهن،نيلودددددديبن ادددددد  لبني اع لاددددددبني اكددددددربن  لب لددددددلنبددددددن ،نل حددددددي نبلددددددي ناللن ا   ى
(نHenry Tristram اقدددددمذنايدددددمن انحلاددددهن تيوفيددددد  ن)ي لدددددلمنن.(94)لددددي نالل

ن.(95)يعينن احبل ،نييما ن ا نانافبكلانافيلل
 François) يهدددددددينبيسدددددددنن انحلادددددددهن ا ني دددددددينان ي دددددددينايكدددددددي لينننننننن

Vicomte)(96)نتنل دددددددلحعنبددددددد ين اولدددددددمنال حلدددددددلل،نالدددددددينلللن  ياددددددددنلاقملدددددددمن،
و لمن دددددد ننيحددددددمنلعيددددددلان ادددددد  كن ،نيادددددد نيددددددل كين ددددددينا ف ددددددهنلاكددددددلنا،نيادددددد نيكددددددين ي دددددد

ليميلدددددددمنادددددددب خن ا قددددددديذ،نيلددددددد ننب دددددددمهلنبلال دددددددبنبدددددددمين ح ل دددددددمنبدددددددلاقي ن الدددددددين
لحددددددمانايلددددددلن اددددددب خن)اددددددين لددددددلن ن ادددددددن يددددددلبن الدددددديعينن انيحدددددديناف مييددددددهنافدددددددن
لدددددبنادددددين    نيلل(.يبنليدددددم نادددددينيودددددمن  ينيبيددددديينادددددينكعيدددددنن دددددين ا ددددد ينن الدددددينل كى

ن.(97) ايلل  ا مييهنياينل لكيللن ا ق   ن اقبيحهن لنيلم ه ن
                                                 

92 - Madden، Richard.(1830). Travels in Turkey، Egypt، Nubia، and           Palestine، 
in 1824، 1825، 1826، and 1827. Carey & Lea،philadilphia.vol.2،pp.194-197                                                                  

ن     Madden، Travels  ي يللنن ايمن:
93 -  Madden، Travels.vol.2،pp.194-197                                                                                                        

94 -  Margaret، Two Years in Palestine& Syria،pp.16-20                                                   

95 -  Tristram، The land of Israel ، pp.171-172 

ن احنكهن :François Vicomte ن((1848-1768ن(96) ن ت ذ ني  ىلبن ناني ي. نيني  ي نيمبفي ل ي كللب
ن  نن يل عنام ./نليسن:ن. اني لي يهناين  مبن ا ني ي

François-René de Chateaubriand: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Constantin-Fran%C3%A7ois_Chasseb%C5%93uf                

97 -   Vicomte، François-René Chateaubriand(1835  ). Travels to Jerusalem and the 

Holy Land: through Egypt and the Holy Land. Translated from the French by Frederic 

Shoberl. H. Colburn، London، vol.2. P.19،   

ننن :    François-René Travels to Jerusalemي يللنن ايم

http://en.wikipedia.org/wiki/Constantin-Fran%C3%A7ois_Chasseb%C5%93uf


 جملة التارخيية الفلسطينيةــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

182 

 صكرة القدس المشرقة في كتابات رحالة غربييف. :ثالثا
يف ددددددذن قلبددددددين الددددددين ن اح ييددددددهنافقددددددمذ،ن الددددددينلبن هددددددلن انحلاددددددهن ا ددددددلبقيي،ننننننن

لحيليددددلمنلددددين من لددددن هنالددددلناددددينكللبددددلاناددددممن حددددميمن ددددين انحلادددده،ني ادددد ييننك دددد ي ن
جدددددن ب،نافددددددن م ددددديهن ا مييدددددهنبغدددددخن ايسدددددننا دددددلنآادددددان ايدددددمن   ددددديننايلدددددلن دددددين

يبغددددددخن ايسددددددنناددددددينهن قددددددلان ددددددكليلل،ننننالاقددددددمذنبيسددددددنن انحلاددددددهن ابني لييددددددهن
(،نهددددددين مييددددددهن ا فدددددد ن ا سددددددي ،نيهددددددين مييددددددهنMaryنRogers ددددددلن ننيوددددددن )نن

ددددددَ  ن الدددددد ذنافيلددددددل،نيل ودددددديانل ددددددي نهلن ابيوددددددلاني ا يلددددددحهنبددددددياي ين و  بدددددده،نل ى
 يدددددلن.ي دددددمنماددددد ن يسدددددنن ا مييدددددهن اوددددد  ب)ننيودددددن (نافلدددددن خن(98) ا يلددددديين  جودددددن

ن.(99)لينلفي  
(ن،نMaryنRogersاكدددددددددددين اقدددددددددددمذن الدددددددددددينلدددددددددددلهملللن دددددددددددلن ننيودددددددددددن )ننننننن

اي ددددددانلفدددددد ن الددددددينكليددددددانليددددددل ن ا  دددددديح.ناقددددددمنلغي ددددددنا،نيلغي ددددددنانآعلنهددددددل،ني حلددددددين
 احدددددن ني ددددد ن ا مييددددده،نيهيدددددل ن  دددددومنا دددددن،ني  دددددومن بدددددهن الدددددجن ن اددددد  نيفقددددددن

من ا  دددديحييينلبودددديرمن ددددين ا  ددددف يينلو  دددديي،نيهدددديناددددينحقيقددددهن   ددددنن قددددم ذنايدددد
ن.(100)ي ايليمنبلالبلنان  بمن في لي 

ي الدددددددين ن ا لدددددددن هنافقدددددددمذنيف  دددددددللنايدددددددمن انحلادددددددهن ت دددددددكلفيم نليدددددددمنينننننننن
(نحيددددان ددددلي: نيافدددددنحدددديين ددددن نلددددلهميلنAndrew Thompsonعي ب دددديين)

ليتم،نعدددد ننلييددددلن   ددددي ننن(101) اقددددمذنليب دددد نل ددددل نلبلددددلنيل،نبددددم نايددددلنوبددددين ا يلدددديي
                                                 

98 -  Rogers، Domestic life in Palestine.pp.37-38                                                                 

99 -  Ibid،p.43                                                                     

100 -  Ibid،pp.40-41                                                                

وبين ا يليي:نيق نلنعن مييهنبيان ا قمذ،ني منماينبل  ن ت  نب ببنكعن نللولنن ا يليين ا يللن ناينن(101)
 ا  ني نفنب م نل  لا.ني منل فعننكينبق هن يم،نيي عينه  ن اوبينحم مناللرنبيينبيان ا قمذنيي م نيليل ل 

 الفيبييينافدنوبين ا يليين   نوبين  يي ن،نك لنانفنليولمنبل  نوبين الري،نيوبين ال يم،نيوبين  يبيلا،ن
نيللهيي،ن ن  يم، ن ابيللي ، ن يسن: ن ين يلل / ن  نوبي نبل   ن ا نب ن ا تنجيي ني كنا ن ا ين، يوبي

 –طيف لمرحالة األلماني ثيكدريش) القرف الثاني عشر الميالدم كصؼ األماكف المقدسة في فمس(.2003نيلخ.)
ن ابيللي نينيلخنللهيي. السادس اليجرم( ،نم نن النيعنافيلنني الي ي ،نن  ن1.نلنو هنيلحقيعنيمن  هن  يم

ن448،نمعجـ،ني يللنن ايم:ن ابيللي نيللهيي،نيلفن   لكين ا قم هن/ناف  يمن يسن:نابيم ،ن58هللا،نج
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لنهددددددين بددددددهن  ددددددومن الددددددجن نلنل دددددد نادددددديعن ددددددي هلن ددددددينلبييددددددهن اقمي دددددده،نليسددددددن،نهدددددد
 ا مييدددده،نيددددلناددددمن ددددين يسددددنن ويددددمنن  دددد ،ن يسددددنن ا مييددددهن ا كن ددددهني الدددد ذنل فقددددين
افيلددددلنللدددد لللن ا ددددل  هن ددددينولددددهن اغددددنب،نهددددلن ددددمنلحقددددعنايددددلنحفدددد ن ا  ددددننكفددددم،ن

لي  يلنجييايلنيلج يلني  ى ين ايسننجلل يينكيينافدننتي يلن ا ين 
ن.(102)

ننان الدددددددين ن ا لدددددددن هنافقدددددددمذنايدددددددمن انحلادددددددهن   نيكدددددددين  ين ددددددديينيلكدددددددننننننن
(نحيدددددانن دددددلي: نادددددينهددددد ان ابق دددددهنيقلبدددددينEmerson Andrewsليدددددمنيذن)نن

 اي دددددليننبدددددم،)نافددددددنوبدددددينلدددددلييي(نيادددددين مييدددددهن اقدددددمذ،نيايدددددم لنليسدددددنن اددددددن
 ا مييددددهن ا قم ددددهنللجي ددددينلييدددديناددددينحفدددد ،نالددددينو يفدددده،نيلب ددددان   دددديناددددين ا ددددلا ن

 نل ويدددددمن اددددددنب،نييدددددل ن  لحوددددددلنن  حدددددم ان الدددددديني  دددددان بددددددينلو ددددد .نيهيدددددلنيددددددل
دددددكىنن ادددددنبنيلددددديا دددددبنهيدددددلنل  افددددددنن(103)آتفن ا دددددييي،نيل ددددديخنهيدددددلن ادددددنير.نيليو 

 اجدددددرجن  بدددددم نافبلدددددنيه.ني اقدددددمذنيق دددددهن نك يددددده،نيهدددددين ي ددددد ن ن  بدددددهنييق دددددهن
 لدددد ل ،ن ين كنيدددددلان دددددلهنآتفن ددددديهن لعفدددددهنل ددددل ي،نيل كدددددذني  دددددللنافددددددن دددددنآ ن

يدددددددلن الددددددي،ن يدددددددمن الددددددفيبن اددددددم  ين نادددددددي ،ني ن ددددددي نييلددددددد نن لدددددد ه)ن ليهودددددده(.
 ل ددددده.ن دددددينهيدددددلنيددددديلينكحودددددلج،ناف لدددددلهم ني اقدددددن ا ،نيايلددددد ن،نيايودددددممن ا لددددددم،ن
يا يددددددلم ن ل ليددددددل،نيايي دددددديني  ليددددددل،نيالددددددي يينيلي يددددددهن ان دددددديايهن االيدددددده،نيال ويددددددمن

يقددددددل ن  ني ر ي ددددددلي: نيددددددلنلجددددددينمايددددددلنايددددددم لنيقددددددفنايددددددمنوددددددنيحنن(104) اددددددنب،ني ل

                                                 

ن228،جرحالت د،ن ا ينن(102)
يليا:ن امن ا بن يييي،نيقيينكللبن ا لمن اقمي ن ين   منلي ينافدن ي دن  نكلينينادن ي نح يهن اكلهينن(103)

يعنيي.نيولاناينل نن اجنيج/ن الحلرن اعلاا،نلين ر ن انبنسلننا ي دنبفليبنيلنن يني  ناف يقم،ناكليان
يينه ان اسلهن ناين نب،ناجل بمن انبني فبن يمن جن جن ال بنه انللي منبلايلننميينلينلحلنع،يلقم ن ي دنايلب

 ا بن يين ين لن.نيا لن يين ي دن انبناين   منلولبم  هيمن ا  نلهيم. نل نلكيين ا  نلكيي.نيلاف منليمنيليان
ن ن بن هي ني  حعنيي قيب./ابيم ، ناف  يمنحيينللين اكف ه/ليسن:ن الي ،ن929،نجمعجـ ام جكلة في أقاليـ /

 23-22،جغةالم
104 -  Andrews، Travels in Bible lands.pp.99-100                                                                                                                           
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يايدددددددم لني لكلدددددددفنن،،(106)يايدددددددم لنييسدددددددنن اددددددددنوبدددددددين اوفوفدددددددهن،(105) ا جفدددددددج
وبددددددين ا يلدددددديينلينيكددددددن ذنلي  ددددددديلن ددددددينلوددددددين ا  ددددددديحني ودددددديلم.نماييددددددلنيلدددددددكنن
 ادددددددددددددنب،نيليني لحودددددددددددددننلدددددددددددددولاليلنادددددددددددددينلب لدددددددددددددهنكل فدددددددددددددهنت دددددددددددددل ر نهددددددددددددد ان

.ايدددددددمهلنل لدددددددبحن  لاددددددد ن ا دددددددلا نلو ددددددد ن  فكدددددددهناف  ددددددديح،نييدددددددنىن(108()107)  نخ
انيلقدددديمن ا ددددلا نبي ددددنا،نيايددددمهلنلسلددددنن اقددددمذنللددددب ن ددددينايددددمن اددددنبني ددددين ا دددد ل
ن.(109)لنخنوميم ني  لانوميم ،ني كيل لن ابلن 

يكليددددددددددانلددددددددددين ن اقددددددددددمذن او فيددددددددددهنحددددددددددلا  منافنحلاددددددددددهن تي ددددددددددلاينويياددددددددددليينننننن
ت دددددل لم ن اددددد كنيلانكلادددددهن الدددددين نلب دددددانن(110)(نGiovanni Mariti دددددلنيلي)

لددددلن ن ادددددن احددددنيبنبلددددل،نيلدددد كُّنن اددددم لان الددددين ددددم  للن  ينبيدددديين ددددينلوفلددددلناددددين 
 الددددددددفيبيه.ي لي: ناقددددددددمنيسددددددددنانايددددددددييينبحددددددددنجنيبل وددددددددبن ادددددددددنهدددددددد ان ا مييددددددددهن

                                                 

 نن ينهيريم،نونيحن ا جفجنيونيحن ا يمن ا  يح،ن قل ناي منكيي هن اونيحن ا قمذن الينليمانبين(105)
كصؼ األماكف ي منل ي ن ينهلن اجلنوينحيين حي نم  ن ،ني منو ين ا ن اكيي هن  لللنم  نيه./ن ابيللي نيللهيي،ن

ن61،نجنالمقدسة
 اوفوفه)ن اوفوعه(:ننا سن ينللينلن  ينل فعنافدنهوبهنجلنجنل ي نن اقمذ،نكليانل ل  يناينلي ي نن(106)

ن الوبه نه ا ني  يا ن اام  ، ن ا بن  ينننلحكل  نايلل ن ا  يح.ل ل  ني ي  نايلل نلفب ن الفبيا، نبوبي ن نع   ي
همنيلييذناين ا ي  ن ا  كينن  بم مناالام)نويبيلين/ن ا للن (،ن تنلين ا بن  ينن   ي يييذن  يينل  ينو ي ن

 يم:ننليسن:ن/.ناف ن320-319/نجمعجـ سلهنن ا بلم ان ايعييهن ين اوفوفه،نيليمنايللنكيي هن اقيل ه/نابيم ،ن
،ني يللنن43،ج4،نم لع،ن اق  نن ا ل ،ن 1.ن المكسكعة الفمسطينية(.نن1984هي هن ا ي ياهنن ا ف  يييه.)
  ايم،ن ا ي ياهن ا ف  يييه

107 -  Andrews، Travels in Bible lands، pp. 100-106                                                           

هن اميييهنافقمذنايمن ا  يحييي،ن هل ن ايللنىنبلن ان ا قلن ان ا كييهني الولنيهني اليلايهناينيسن منا ه ين(108)
ن ا ن اه،ن نكحلن  نالل ن ايللنىني احلن ان اللب ه ناين حفه ن الل  نالن ن اقني نبم يه ن ي  نالل  اقمذني اقنىن اللب ه

بل ن وين ا حي هنبلاقمذ،نيبجللهن اولهنني احم ميين حين كين ايللنى.نل لن ا قلن ان ا ن ايهناليحلننل فبلل
 39،نجننصارل القدس اغنبيهن يلل/نليسن:ن اقول ،ن

نن(109) ن ن  ين يينليمنيذ) نيق هننEmerson Andrews القم نل م نيا  نلن و ، (لينمينن اقمذن احولن ن م
نيلا /نليسن: ل ل نافبلنيه،نالين مييهن ويقهن سف هن  ن ن،نيبيين كليللناممنكبينن ين ا ل فييني   ب

Andrews، Travels in Bible lands، pp.126-128                                 

نوينميينينحلاهن ي لاي.ن  نن بنجني ينيلنياف  يي،نييلننيللجننحرلمنال ننGiovanni Mariti) :)-ن(110)
    Giovanni Mariti  ن./ن يسننننننننننننننننننن:نننننننننننننننننننننننننننننننن1769

www.cyprusexplorer.globalfolio.net/eng/bibliography/.../Mariti/index.php                   

http://www.cyprusexplorer.globalfolio.net/eng/bibliography/.../Mariti/index.php
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 اقمي دددده،ن الددددينلدددددلمان ا  ودددد  ا،نيافددددددنلنوددددللن ددددم  ن  ينبيددددديينلي  ددددل ن نبليدددددلمن
ن.ن(111)الل 

ي الدددددين ن ا لدددددن هنا مييددددددهن اقدددددمذنيف  دددددللنليوددددددلمنايدددددمن انحلادددددهن   نيكدددددديننننننن
اقددددمنن ك ددددنان لددددلمن اقددددمذن اودددد   بن،ن(،ننCharles Warnerللددددلنا ني نيددددنن)

حيددددددددددددددان اقبددددددددددددددلبني ابيليددددددددددددددلان ا نل  ددددددددددددددهنيل دددددددددددددد حن ا يددددددددددددددل ي،نب مييددددددددددددددهنم ييمن
ييف  ددددددددللن،ليوددددددددلم،نايددددددددمن انحلاددددددددهن   نيكددددددددينوددددددددينجننيبي دددددددديينن،(112) ا قم دددددددده

Robinson)ننGeorge)(113()114)ني انحلادددددددددددددهني اقيلددددددددددددددين ابني دددددددددددددليين ا ددددددددددددددل ن،
ذن دددددينافددددددنوبدددددين(، نا يسدددددنن اقدددددمJamesننFinnاددددديناف ددددد يينودددددي ذنادددددين)

يح ددددد ن ا دددددنمنالددددد كُّنن اقلدددددجن الين ليدددددهن ا ل فقدددددهنبلا مييدددددهني الدددددينن،(115) دددددكيبذ
ن(116)حلاسانافدنلينلللنك لنولااناين الين   

لادددددده،نيوددددددمنانيددددددعنعلاددددددان ددددددينننننن ادددددددنوليددددددبن ا نيددددددعن  ييني اعددددددليين ددددددين انح  ي ل
ن انحلاددددددده،ناددددددد ني ك دددددددي نلددددددد ينه ن دددددددي انلكدددددددلين دددددددفبيلمنل ن يولبيدددددددلمنافددددددددن ا مييددددددده،

                                                 
111 -  Mariti، Giovanni. (1792).Travels through Cyprus، Syria، and Palestine with a 

General History of the Levant. Translated from the Italian .vol، 1. Printed for P. Byrne. 

Dublin. P.440 

Mariti، Travels through Cyprus، Syria، and Palestine ي يللنن ايمنننن:ن  
112 -  Warner، Charles Dudley. In the Levant، Travels in Palestine، Lebanon and 

Syria. Gorgias Press LLC.U.S.A، 2002.P.36 

ن  Warner، In the Levant ي يللنن ايمننن:
: تافنيالا نبلاكللبن ا قمذن، لانن ادنلينيبلن  George Livingston Robinson(1863-1958) ن(113)

ه،يلغينيسل فنام ن يللنيسي هنحلينافدنلللم ن امكلين ان ينول  هنبناييناين يوي ن افغلان اقمي ني النع.
ناينكفيهنبينيا./نليسن:

Georg Livingston Robinson                                                                           

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Livingston_Robinson                                                          

114 - Robinson، George.(   1837) .Travels in Palestine and Syria، Henry Colburn 

publishers، London، vol .2،p.6  

نRobinson، Travels in Palestineي يللنن ايمنننن:نن
 لينبيان ا قمذنبليحن فن فيين ادن النع،نيافدنب من يين يلل،نياينلن منلق ن نيهنوبين كيبذ:ننيق نلن(115)

 ا ي ييه،نيي نفنه  ن اوبينب م نل  لان يلل نوبين ا للنف،نيوبين الي يهنيوبين ا للم،نيكف هن كيبذنيييلييهن
ن34،جفي فمسطيفكصؼ األماكف المقدسة   لينب  يدن رحسنلين للهم/ن ابيللي نيلبينهمبه)ن لنو لي(،ن

116 -  Finn، Byeways in Palestine ، pp.200-201 

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Livingston_Robinson
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ييلدددد يهلنبل للدددديفللن احقيقيددددهنك دددددلنهددددي،نيادددد ني ك دددددي نحلاددددهن احبددددل ني انهدددددلعن
 الددددديناللددددديهلنجدددددرين ددددد نه ن اددددددن اقدددددمذنافددددددنلدددددين ن ا مييددددده.ني دددددين   عفدددددهن

ن(117()118)(John Burckhardt)نافددددديل ن انحلادددددهن ا يي دددددن نوددددديينبينكلدددددلنما
ن(119)(ننMaundrell Henryي انحلاددددددددددددددددددددددهن تيوفيدددددددددددددددددددددد  نهيددددددددددددددددددددددن ن يددددددددددددددددددددددمنين)

ن.(120)يآجنيي

                                                 

نحلاهني  للنعن يي ن نيامن Johann Ludwig  (John Lewis، Jean Louis: ((1784-1817ن-ن117))
   ./ن يسن:1817 نيلياينال ن1784ال ن

   Johann Ludwig Burckhardt 

http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Ludwig_Burckhardt 

118 -  Burckhardt، John Lewis. (1823). Travels in Syria and the Holy Land. Published 

by the association for promoting the discovery of the interior، Plain Label Books 

.London، pp.331-333                                                          

 Burckhardt ،Travels in Syria and the Holy Land ي يللنن ايمن:ن
119 -  Maundrell، A Journey from Aleppo to Jerusalem ، pp.80-84                                   

120 -  Van Egmont، J Aegidius & Hayman، John.( 1759  ). Travels through Part of 

Europe، Asia Minor، the Islands of the Archipelago، Syria، Palestine، Egypt، Mount 

Sinai، etc. Vol. 2، printed for L.    Davis and C. Reymers، London.  pp. 9-10  

ن،Van Egmont، & HaymanننTravelsنننن :ي يللنن ايم
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 االستنتاجات:
لددددديانانمي اددددد نادددددم نتنلحدددددلين انحلادددددهن اغدددددنبييين اددددددن اقدددددمذ،نيادددددين قدددددم لللنن(1)

 ادددددمي ا ن اميييددددده،ني دددددينعددددد نلفيلدددددلنادددددين  ه يدددددهن ادددددمي ا ن الولنيددددده،نيكدددددين دددددلنلبقددددددن
 دددددينمي اددددد ن)اف يدددددهني  للدددددن  يهني ددددديلحيه(ن دددددلنهدددددين تنمي اددددد ن نلب دددددهنبلادددددمي ا ن

لادددددهن اددددد يين  ني ن اقدددددمذنادددددين  س لددددد ننودددددلين  لدددددفيهن) اميييدددددهني الولنيددددده(.نالانح
ميدددددددددين نلب ددددددددديينب ت  دددددددددلانكي ددددددددديهنلينول  دددددددددلاني ن كددددددددد نالدددددددددمنيذن افغدددددددددلان
 ا دددددددل يه،ني اكلدددددددلبن ا قدددددددمذ)ن ا لدددددددمن اقدددددددمي ني ا لدددددددمن اوميدددددددم(،نيكدددددددليناوغن ايدددددددهن
  نخن ا قم ددددددهن البددددددلن انكبددددددنىناددددددمىنهددددددتتان انحلادددددده.نييف ددددددذنايددددددمن انحلاددددددهن

ين يدددددنه .ني دددددمنيكددددديين ا دددددببنلينهدددددتتانادددددين ايلددددديمن هل ل دددددلانلولنيدددددهنلكعدددددنن ددددد
ينكددددددليي ننوددددددلينميددددددينليننوددددددلينافدددددد ن،نهدددددد نلوددددددلننللددددددرم،نييل لدددددد ن   س لدددددد ن،ي ل
  لكلدددددلفن   دددددي عن الولنيدددددهنادددددين اقدددددمذناللدددددينه نلين ا مييدددددهن نكددددد نلودددددلن ،ن
يلين ددددف للن اميييددددهن ددددمنلكدددديين لددددمن منافك ددددبن ا ددددلم .نياددددينكعيددددنن ددددين  حيددددلي،ن

قيقيددددهنلين انحفددددهن ادددددن اقددددمذن ييفددددهنيلددددل هنيبحلوددددهنييلددددين اددددم ا ن الوددددلن ن ددددينح
 ادددددددن لددددددلنيفنكعيددددددن نتنَيقىددددددمننب ددددددخن انحلاددددددهنافدددددددنلح  فلددددددل،ن  ددددددلنيودددددد نه ن
افبيدددددد ني الددددددن انالغ يددددددهنلكلاي لددددددل.نيلددددددييل ناددددددين ادددددد نلدددددديين يددددددنه ن ددددددين انحلاددددددهن

 ي احولج.ننننن
(ن فبدددددددانلدددددددين ن اقدددددددمذن اح ييدددددددهنادددددددينكللبدددددددلان انحلادددددددهنافددددددددن ينهدددددددلن دددددددين2)

منيكدددددييناددددد ا نل دددددبلبنادددددم ،نادددددين قدددددم للل،نلينهدددددتتان انحلادددددهن دددددمن الدددددين.ني ددددد
 ددددبعنالدددد نين دددد ي نلددددين ن علايددددهناف مييددددهنبلالبلنهددددلن مييددددهنهللا،ني فددددبنافدددددنهدددد ان
 الددددددين ن ا ددددددلب ن اني لي ددددددينلين ا ددددددلب ن   دددددد ين .نيع ددددددهن ددددددببنعددددددلينيل عددددددين
بيدددددهن غدددددلين نكفيدددددلمنادددددين بددددديينهدددددتتان انحلادددددهنهددددد نيلدددددلجن ول ددددد ن نبددددديني ميي دددددهن نى
جلل لددددددللنا ددددددلنهددددددين يودددددديمناددددددين الددددددنع.نيادددددد نيددددددل كينهددددددتتان ددددددين  ددددددلي لبن
 ا ددددددددنيعن احوددددددددلنيهني ا مييددددددددهنبدددددددديين الددددددددنعني اغددددددددنب،نيبدددددددديين ا  ددددددددلن ن اغنبيددددددددهن
 ا  ددددديحيهنبل قيدددددم لللني جناللدددددل،نيبددددديين دددددلنهدددددين يوددددديمنادددددين الدددددنعني ميدددددمن دددددين
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ب دددددل هني فدددددهن جناددددده،نيلدددددغننحوددددد ن ا دددددميني بلييلدددددلن، قلنيدددددهنب دددددلنهدددددين يوددددديمن
ياوددددد نهدددددتتان انحلادددددهنادددددين من  نلين ي دددددهن ا  دددددلن ن الدددددن يهنن انحلاددددده.نادددددين دددددمي

لك دددددديناددددددين م ددددددديلللنيمتتللددددددلن انيحيدددددددهنلكعددددددنن ددددددينحو لدددددددلني جناللددددددل.نيع دددددددهن
 ددددددببنعلادددددداني ددددددفنين ان الددددددين ن ا ددددددفبيهناف مييددددددهن ا قم دددددده،نييك دددددديناددددددينكدددددددنان

دددد ن ا ددددر ي،نيكددددنهل نا لددددلهم ن  ددددلا ن ا مي كى يددددهن انحلاددددهناي  دددد ن اقددددمذنلحددددان اح 
 اميييدددددددهن ا دددددددر يه.ني البدددددددني نهددددددد ان ا دددددددي ن نيلفددددددد ن ا  دددددددلا ن  ل دددددددلمنبلجلددددددديهن
ددددددددمهلن اكلددددددددلبن ا قددددددددمذ)ن  ا مييددددددددهن   دددددددد ينيه)ن ايليميددددددددهني ا  دددددددديحيه(ن الددددددددينو  

ن ا لمن اقمي ني ا لمن اوميم(نبف  لانل  ينيهنجيلايهنتنلفلقين  ن اي   .
اددددهنلددددين ننيحيدددددهن(ن قلبددددين الددددين ن اح ييددددهنافقددددمذ،نيف دددددذنايددددمنب ددددخن انحل3)

 لددددن هنالددددلن،ني ددددمننكدددد نهددددتتانافدددددن م دددديهن ا مييددددهني لب لددددلن انيحددددينلكعددددنن ددددين
لنكيددددد ه نافددددددنجن بلدددددل،نيهن قدددددلان دددددكليلل.نيبقيدددددانلدددددين ن اقدددددمذن ادددددي نم نادددددين
 اكلددددددلبن ا قددددددمذنهدددددديني  ددددددللنميينلحنيددددددف.ني  لحوددددددننهددددددتتان انحلاددددددهن مييددددددهن

مذ.نينب دددددددلنكددددددددلين ادددددددنب،ني مييدددددددهنم يم،ني مييددددددددهن ا  ددددددديح،نلعيددددددددلانيلددددددد ل نافقدددددددد
هددددتتان انحلاددددهنحولوددددلمنلكعددددنن دددديل نلوددددلن م،ننيادددد نيكددددينا لددددلعن انحفددددهن ادددددن اقددددمذن
ل نلدددديعينني دددد ىكننافدددددنكللبدددددللل .نيكددددليي نلكعددددنني   يددددهن دددددينكددددييل نجيددددلاييي،نياددددد ن

نين  ي نلين ن علايهنالل.ن
(نبغدددددخن ايسدددددننادددددينمي اددددد ن انحفدددددهن اددددددن اقدددددمذ،نادددددلينو يددددد نهددددد ان ادددددنحران4)

نيكددددددددلمنيكدددددددديين للددددددددلبللمناددددددددينا فيددددددددهن الددددددددنيييني اللدددددددديين،ن ددددددددمن لجدددددددد انيلوددددددددلمن
يودددددنبانافددددددن اددددديلنيين ادددددميييني ا دددددل  ي،نني ال دددددمانل دددددفيبن ا يدددددل ني الددددديعين،

اكليددددددانبحددددددعنلو دددددديم منافددددددياين او  ددددددين ا  دددددديحين اغنبددددددي،نيافلددددددين ن اي  يددددددهن
 ا غني ددددددهناددددددينل هددددددليل ناددددددين   ددددددلكين ا قم دددددده،نياددددددين ا  ددددددف يين ا غللددددددبيين

نه .اللن ينيولهنيسنن
(نبغددددخن ايسددددنناددددينمي ادددد ن انحفددددهن ادددددن اقددددمذ،نيبغددددخن ايسددددنناددددين الددددين ن5)

 الددددددددين ددددددددم للن انحلادددددددده،نلبقدددددددددنمن  ددددددددهنكلددددددددبن اددددددددنحران  انال ددددددددم نكبددددددددنىناددددددددين
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 ال دددددددددنفنافددددددددددن يدددددددددلحين احيدددددددددل ن ا جلف دددددددددهنادددددددددين اقدددددددددمذ)ن يل ددددددددديلمني  للدددددددددلميلمن
لدددددديهني ول لايددددددلمنيميييددددددل نيا ن ييددددددلمنيمي ي ن ايددددددلم(.نك ددددددلنل ددددددلاميلناددددددينالدددددد ن الج

  اغنبيهناينحييمني ي  للن ين النعنيحولنلم.
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 قائمة المصادر كالمراجد

 أكالن: المصادر كالمراجد العربية:
ن)1) ناينيذ نلياي ليا، أرض جمعاد)رحالت في لبناف كسكرية كاألردف كفمسطيف (.2004(

ن 1. (1880 ن ا بلم 1. ناييم  نلح م نيل نيب: نلنو ه ني الي ي ،نن، نافيلن ن ومتي  )م ن
نلي.ا 
ن ل  د.)2) ن، نبنكلا ن2000( ن  اقلبناأللقاب كالكظائؼ العثمانية(. نل ين ناي .من  ه

ن (.)نم.ن ن(.1924-1514ي ايسل فن ي ن ا لحن ا ع ليينا لننحلدن اغلان اجراهن ا ع لييه)
نم نن نيبناف بلاهني ايلن، اقلهن .

في فمسطيف لمحاج  كصؼ األرض المقدسة(.ن2003(ن ابيللي ن،ن  يم،نلبينهمبم،نم يم.)3)
ن،نم نن النيعنافيلنني الي ي ،نا لي.1(. ـ1107-ـ1106دانياؿ الراىب)

كصؼ األماكف المقدسة في فمسطيف لمرحالة (.ن2003(ن ابيللي ،ن  يم،نيللهيي،ننيلخ.)4)
.نلنو هنيلحقيعنيمن  هنالسادس اليجرم( –األلماني ثيكدريش) القرف الثاني عشر الميالدم 

ن،نم نن النيعنافيلنني الي ي ،نن  نهللا.1ينيلخنللهيي.   يمن ابيللي ن
ننتيف.)5) نولبن، نلبي ن2004( الكجكد المسيحي في القدس خالؿ القرنيف التاسد عشر (.

ن، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت.1كالعشريف.ط
ن،ن  هفيهناف بلاهني ايلن،نا لي.1. أكىاـ التاريخ الييكدم(.ن1998(ن ا  م،نويما.)ن6)
ن7)ن ن ح يم.) ن اليلع، ن2005( -ى  1293العالقات بيف العرب كالييكد في فمسطيف )(.

ن،  ب هنبلبين ا ييه،نحفحيي،ناف  يي،ن اكللبن  يي.1. ـ(1914-1876ى / 1333
 ،نم نن اعقلاهني ايلن،نم لع2. جكلة في أقاليـ المغة كاألسطكرة(.1999(ن الي ،نافي.)8)
ن،نونيذنبنذ،ن ن بفذ.2. الحضارات السامية معجـ(.ن1991(نابيم ،نهين .)9)
،ن1 ن.(1914-1831مقدمة في تاريخ فمسطيف الحديث)(.ن1983(نايخ،ابمن ا  ي )10)

ن ا ت  هن ا نبيهنافمن  لاني ايلن،نبينيا.
ن تيذ)11) ن ح م نايخ، ن1992( الرحالة األكركبيكف في مممكة بيت المقدس  (.

ن. اقلهن .،ن كلبهن مبياي1. ـ(1187-1099الصميبية)
ن اقول ،لح م.)12) ن نك ن1. نصارل القدس) دراسة في ضكء الكثائؽ العثمانية((.2007( ،

نمن  لان ايحم ن ا نبيه.نبينيا.
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ن ايهلب.)13) نابم ن اكيلاي، ن1983( نافمن  لان1. مكسكعة السياسة(. ن ا نبيه ، ا ت  ه
ني ايلن،نبينيا.

ن14) ن) ن يلم ن ا ميي، ق / 1245-1215الؿ الفترة)مدينة القدس كجكارىا خ(.1996(
ن،ن يلين انبي ن  ا لي،نا لي،ن  نمي.1.ن ـ( 1800-1830

ن ن15) ن ايهلب.) نابم ن ا  ين ، الييكد كالييكدية كالصييكنية) نمكذج نمكسكعة(.ن1999(
ن،نم نن النيع،ن اقلهن .1. تفسيرم جديد(

نم لع،ن اق  نن ا ل .،ن1.ن المكسكعة الفمسطينية(.نن1984(نهي هن ا ي ياهن ا ف  يييه.)16)
نيي ف،نح م.)17) ،ن ت  هنن2. مف آثارنا العربية كاإلسالمية في بيت المقدس(.ن2010(

ن حيلان الن اني ابحيان ا ر يهن،ن اقمذ.
              بحكث في دكريات عربية ثانيان:

نن  م.)1) ن انحي ، نابم الت كسائؿ الدعاية الصميبية) صكرة المسمميف في أدب الرح(.2011(
 وفهنول  هن   هننناألكركبية كالركسية إلى األماكف المقدسة في العصكر الكسطى أنمكذجنا(.

 1،ن ا مم13 ف فهن ا في ن اي لييه،ن ا وفمننبغ  ،
ن اجلاع.)2) نابم ن2011(ناي د، رحمة نيككس " كازانتزاكي" إلى بيت المقدس) دراسة في (.

 .1، ا ممن13 ا وفمننا في ن اي لييه، ف فهن ن. وفهنول  هن   هننبغ  ،المضمكف(
 ثالثان: المصادر كالمراجد األجنبية:

(1) Adolphus، John.(1821 ).Voyages and travels of  her Majesty، Caroline: 
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London. 
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(12) Irby  ، Charles.& Mangles، James،(1868). Travels in Egypt and Nubia، 

Syria and the Holly Land   ،  a Journey round the dead sea، and through the 

country east of Jordan. London ،John Murray ، Albemarle Street. 

(13) Madden، Richard.(1830). Travels in Turkey، Egypt، Nubia، and           

Palestine، in 1824، 1825، 1826، and 1827. Carey & Lea، philadilphia. 

(14) Maundrell، Henry.( 1823  ).  A Journey from Aleppo to Jerusalem، at      

Easter، A.D. 1697، Printed for c. &J. Rivington، London. 

(15) Mariti، Giovanni. (1792).Travels through Cyprus، Syria، and Palestine 

with a General History of the Levant. Translated from the Italian .vol. 1. 

Printed for P. Byrne. Dublin 

(16) Parsons ،Levi.(1830). Memoir of Rev Levi Parsons .Companied by Rev 

Danial .& Morton .A.m، Published  by Cooke  Co& Hartford. 

(17) Robinson، Edward & Smith، Eli، (1841). Biblical researches in Palestine، 

Mount Sinai and Arabia Petraea: A journal of travels in the year 1838،  . 

Published by Crocker & Brewster، Boston. 

(18) Robinson، George.( 1837) .Travels in Palestine and Syria، Henry Colburn 

publishers، London. 

(19) Rogers، Mary Eliza.( 1865 ). Domestic life in Palestine. Published by 

Poe& Hitchcock، Cincinnati، 

(20) The Religious Tract Society(Great Britain).(1863)، Pictorial journey 

through the Holy Land، or، Scenes in Palestine، London. 

(21) The society for promoting Christian knowledge، London.(1836) Three 

weeks in Palestine and Lebanon. Published under the direction of the 

committee of general Literature and education، appointed by the society for 

promoting Christian knowledge، London. 
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(25) Van Egmont، J Aegidius ، Heyman، John.( 1759). Travels through Part of 
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(27) Volney، Constantin François.(1788).Travels through Syria and Egypt، in 

the years      1783، 1784، and 1785: Containing the Present Natural and 
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