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سامى صالح عبداملالك

العالئى عىل َّد ْرب َ
اج امل ِ رْصى ىف َس ْينَاء
أبيار َ
احل ّ

دراسة تارخيية  -آثارية معامرية جديدة عىل ضوء احلفائر اآلثارية
يظل درب ا َ
اج امل ِ رْصى بصفة عامة وىف َس ْي َناء بصفة خاصة بتارخيه وآثاره حمل اهتاممى وشغفى العلمى ألنه ما زال
حل ّ
فيه اجلديد واملثري مصدري ًا وآثاري ًا ،1وها أنا أكتب بحث ًا جديد ًا عن َم َنزل و َمن ِهل من َم َنازله و َم ِ
ناهله اهلامة ىف َس ْي َناء وهى
أبيار العالئى «بئر أبو حممد» عىل درب ا َ
اج امل ِ رْصى ىف َس ْي َناء ،دراسة ىف التاريخ واآلثار عىل ضوء احلفائر اآلثارية غري
حل ّ
املسبوقة التى قمت هبا وبمساعدة بعض الزمالء ىف هذا املَن ِهل خالل ثالثة مواسم غري متصلة وغري متباعدة ،2وكانت
استكام ً
ال وتزامن ًا مع ما قمت به من حفائر آثارية علمية بقلعة ن َْخل التى تقع عىل الدرب نفسه.
وأبيار العالئى ،كمنهل رئيسى عىل درب ا َ
اج امل ِ رْصى ىف َس ْي َناء ،تقع عىل ُبعد  179كي ً
ال إىل الرشق من نفق الشهيد
حل ّ
ال إىل الغرب من مدينة وميناء نويبع ،وعىل مسافة  46كي ً
أمحد محدى الواقع شامل السويس ،وعىل ُبعد  156كي ً
ال إىل
لو ِ
ادى العقابة ،وشامل الطريق الدوىل النفق  -نويبع وطابا بمسافة  2كي ً
ال،
الرشق من ن َْخل عىل طرف الضفة الرشقية َ
وإىل الغرب من بئر وقرية التمد «ثمد ا َ
حل َصا» بمسافة  10كي ً
ال ،خارطة شكل (.)2 ،1

 .1سامى صالح عبداملالك ،درب ا َ
اج امل ِ رْصى مهزة وصل غرب
حل َّ
العامل اإلسالمى با َ
حل َرمني الرش َي ْف ِ
ني ،ص  ،424-1أشكال (،)24-1
لوحات ()60-1؛ قلعة ن َْخل ،ص  ،205-145أشكال (،)5-1
لوحات ()52-1؛ النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب ا َ
اج
حل ّ
امل ِ رْصى ،ص  ،138-91أشكال ( ،)4-1لوحات (.)9-1

ˁAbd al-Mālik, « Une inscription du sultan mamelouk
Kitbuġā », p. 51-58, ﬁg. 1-4.

 .2اكتشفت منطقة أبيار العالئى موضوع البحث التى مل تكن معروفة
لإلدارة العامة آلثار شامل سيناء حتى سنة  1993م ،ومل تكن ُمدرجة أو
ُمسجلة ضمن مناطق اآلثار التابعة هلا ،وذلك بعد التعرف عىل العديد
من املعلومات اجلغرافية والرحلية والتارخيية ،ثم قمت بإعداد ُمذكرة
علمية عن املنطقة ورفعها مساحي ًا باالشرتاك مع اإلدارة العامة للمساحة
واألمالك بقطاع اآلثار اإلسالمية باملجلس األعىل لآلثار ،وقمت بأول

بعثة آثارية للحفائر هبذه املنطقة بعد موافقة املجلس األعىل لآلثار إذ
تم العمل ىف املجموعة الشاملية حيث املسجد والقبة املدفن واملنطقة
املنخفضة املجاورة ،ثم قمت بالعمل ىف املوسم التاىل باملجموعة اجلنوبية
حيث الربكتني ،وذلك خالل ثالثة مواسم غري متتالية ،أوهلا أسبوع
واحد من شهر يونيه سنة  1998م ،وخالل شهور فرباير  -أبريل
من سنة  2000م ،وشهرى فرباير ومارس من سنة  2002م ،وأشكر
مجيع من ساهم معى من الزمالء ىف هذه احلفائر ،وأخص منهم السيدة
الفاضلة وداد إسامعيل حممد مدير عام املنطقة ،واملهندس حممد رشدى
والسادة مفتشو اآلثار نارص سامل وحممود سليم وحممد خليل ومالحظ
العمل مجعة العبد ،كام أشكر العامل الذين عملوا معى ىف احلفائر وحتملوا
مشقة الظروف اجلوية للعمل ىف هذه املنطقة ،وأخص منهم الفنى عيد
سامل مسلم.
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سامى صالح عبداملالك

أما عن األسباب التى حدت بى لكتابة هذا البحث بعد أثنني وثالثني سنة من تاريخ إفراد شمويل تامارى

اج ىف َس ْي َناء :القُ َّر ْيص» ،3ثم نرشه
« »Sh. Tamariأول بحث هلا ىف سنة  1973م ،وجعل له عنوان ًا« :مسار رحلة احل َُج ّ
مرة ثانية ىف سنة  1982م ضمن دراسته ا ُملجمعة عن درب ا َ
اج ىف َس ْي َناء «دراسة تارخيية  -آثارية» حتت عنوان خُمترص
حل ّ

هو« :القُ َّر ْيص» ،4باإلضافة لبعض الدراسات الوصفية أو تلك التى كانت ضمن دراسات عابرة أو عامة عن درب ا َ
اج
حل ْ
املِصى ،5فأول هذه األسباب قيامى بأول حفائر آثارية علمية منظمة ىف هذا املَن ِهل وغريه من َم ِ
ناهل عىل طول درب
ُ
رْ
ِ
ا َ
اج امل رْصى ىف َس ْي َناء أسفرت عن نتائج ُمبهرة ومثرية وجديدة َغيرّ ت ُمعظم ما ُكتب ونُرش عن هذا املَن ِهل من قبل.
حل ّ
وثانيها حدوث لبس عند كثري من املتقدمني وجل املتأخرين بني القُ َّر ْيص وأبيار العالئى وجعلهام َم َنزل و َمن ِهل واحد ىف
حني َأن َو ِ
ادى القُ َّر ْيص وأبيار العالئى كانتا منزلني خمتلفني املوضع ولكن متقاربني املوقع عىل درب ا َ
اج امل ِ رْصى ىف
حل ّ

َس ْي َناء .أما ثالثها اكتشاف ُمنشآت معامرية غري معروفة من قبل وإن كانت موجودة قبل قيامى باحلفائر مثل السد الذى
ىف َو ِ
ادى العقابة بالقرب من منطقة أبيار العالئى ،وعدة آبار باملنطقة فوهاهتا ظاهرة للعيان ،وأفران «جباسات» لحرق
الجيرُ ،
واملجسات االختبارية وتم تحديد مواضعها مثل بقايا القلعة
وأخرى تم كشفها عن طريق احلفائر اآلثارية
ّ
ومسجد السلطان َك ْتبغَ ا املنصورى ،والقبة املدفن ،وبِركة للمياه وقنوات ِ
وم ْصافىَ «أحواض ترسيب» الربكتني اللتني ىف
ُ
ْ
املنطقة ،وعدة آبار ،ونقش إنشائى نادر ُيؤرخ لعامرة مسجد وبئر ىف املنهل من عهد السلطان اململوكى العادل زين الدين
َك ْت ُبغَ ا املنصورى .أما رابع هذه األسباب وأخرها الوصول إىل نصوص تارخيية ورحلية ونقوش آثارية هامة ساعدت
وستساعد ىف التعرف عىل التطور احلضارى والعمرانى هلذا املَ َنزل واملَن ِهل بصفة خاصة و َم َنازل و َم ِ
ناهل درب ا َ
اج
حل ّ
امل ِ رْصى بصفة عامة.

أبيار العالئى موقع ًا وموضع ًا
نظر ًا ألن هناك لبس بني َو ِ
ادى القُ َّر ْيص وأبيار العالئى كمنزلني خمتلفني املوضع ومتقاربني املوقع عىل درب ا َ
اج
حل ّ
امل ِ رْصى ىف َس ْي َناء ،ففضلت التفصيل هلام موقع ًا وموضع ًا لتوضيح اللبس ،فبداي ًة ُيعتقد ًأن القُ َّر ْيص ُعرفت منذ فرتة مبكرة
الد ْرب ،فريجح بعض الباحثني 6أهنا ُ
الك ْرسى التى وردت عند اجلغرافيني األوائل ومن نقل عنهم ،فابن
من نشأة هذا َّ
خرداذبة (ت  272هـ  875/م) جعل الكرسى بني الذنبة واحلفر ،7كام َأن أى من املنازل مل يرد برتتيبه املألوف ىف كتاب

Tamari, The Itinerary of the Pilgrims in Sinai, .3
p. 793-816, ﬁg. 1-15, pl. I-IV.
Tamari, « Darb al-Hajj », p. 491-504, pl. X a-b, .4
XII a.

 .5توجد دراسات عديدة من هذه النوعية سواء باللغة العربية أو
باللغات األجنبية لعل أمهها :سيد عبداملجيد بكر ،املالمح اجلغرافية
ل��دروب احلجيج ،ص Jomier, Le Mahmal, .140-138

 .6عباس مصطفى عامر ،املدخل الرشقى مل ِ رْص ،ص .69

Tamari, The Itinerary of the Pilgrims in Sinai,
p. 793-797; « Darb al-Hajj », p. 492-493 ; Mouton,
ˁAbd al-Mālik, Jaubert, Piaton, « La route de Saladin »,
p. 47; Mouton, Le Sinaï, p. 156.

 .7ابن خرداذبة ،املسالك واملاملك ،ص .149

p. 186.
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العالئى عىل َّد ْرب ا َ
اج امل ِ رْصى ىف َس ْي َناء
أبيار َ
حل ّ



املناسك املنسوب للحربى (ت  285هـ  898/م) أو كتاب الطريق املنسوب للقاىض وكيع (ت  306هـ  918/م)
ُ
سى مما يىل القُ ْل ُزم وجعل ن َْخل قبل َأ ْي َله عىل طريق ِم رْص من ُ
الفسطاط إىل المْ َ ِد َينِة النبوية الرشيفة حيث
فكانت الك ْر ّ
ُ
سى ،ومنها إىل احلفر ،ومنها إىل ن َْخل ،ومنها إىل َأ ْي َلة» .8وربام كانت
قال« :من َع ْج ُرود إىل القُ ْل ُزم ،ومن القُ ْل ُزم إىل الك ْر ّ
من املراحل الست التى ذكرها اليعقوبى (ت  292هـ  895/م) ومل ُيرصح بأسامئها حيث قال« :ومن ا ْلقُ ْل ُزم ينزل
الناس ىف برية وصحراء ست مراحل إىل َأ ْي َله ،ويتزودون املاء هلذه الست مراحل» .9وجعلها ابن قدامه البغدادى
الر َب ْيبة واحلصن حيث قال« :فأما من ِم رْص إىل َم َكة فمنازهلا عىل التواىل عىل ما نصفه
(ت  318هـ  930/م) بني َّ
الفسطاط ا ُ
ُ
سى احلصن منزل َأ ْي َله» .10وجعل ٍ
كل من ابن رسته
جل ّب البويب بيدمه منزل ابن مرو َع ْج ُرود َّ
الر َب ْيبة الك ْر ّ
(ت  337هـ  948/م) واملقدسى (ت  380هـ  995/م) الكرسى بني املدينة واحلفر ،11ومها نقال عن ابن خرداذبة مع
حتريف اسم الذنبة إىل املدينة التى ُيعتقد أهنا قرية الرينة اآلن التى توجد بالقرب من بئر وبركة مبعوق .12كام َأن احلسن
بن أمحد املهلبى ،الذى قام ىف سنة  375هـ  985/م بتأليف كتاب خاص عن جغرافية ِم رْص للخليفة الفاطمى العزيز باهلل

( 386-365هـ  996-975/م) ُيسمى الكتاب العزيزى ،جعلها عىل مسافة مرحلة من ماء َث ْجر الذى بدوره يوجد عىل
ُبعد يومني من القُ ْل ُزم حيث قالُ :
يس :ماء معروف عىل مرحلة من َث ْجر وهو ماء عىل يومان من القُ ْل ُزم» .13ونقل
«الك ْر ِ

ُ
سى حيث قال« :من الفسطاط
عنه هذا الوصف ياقوت احلموى (ت  648هـ  1250/م) مع التفصيل ىف موقع الك ْر ّ
إىل جب عمرية ستة أميال ،ثم إىل منزل ُيقال له َع ْج ُرود وفيه بئر ملحة بعيدة الرشاء أربعون مي ً
ال ،ثم إىل مدينة القُ ْل ُزم
ُ
مخسة وثالثون مي ً
سى فيه بئر رواء مرحلة ،ثم إىل رأس َع َق َب ُة
ال ،ثم إىل ماء ُيعرف بث َْجر يومان ،ثم إىل ما ًء ُيعرف بالك ْر ّ
َأ ْي َله مرحلة» .14وجعلها أيض ًا اإلدريسى ( 560هـ  1165/م) املنزل السادس عىل الطريق من ِم رْص إىل مدينة يثرب
ىف املسافة بني الدوينة ىف الغرب واحلفر ومنزل َ
وأ ْي َله ىف الرشق .15وربام كانت القُ َّر ْيص معروفة خالل العرص األيوبى
ىف أيام صالح الدين ولكن باسم جراول ىف املسافة بني نابع املقرتح هلا منطقة توجد بالقرب من َث ْمد ا َ
حل َصا ىف الرشق
ون َْخل ىف الغرب عىل طريقه املعروف ىف املصادر التارخيية باسم طريق َص ْدر َ
وأ ْي َله «طريق صالح الدين األيوبى ىف
َس ْي َناء» ،16وقد وفقت ىف التعرف عىل قصيدة من نَظم عامد الدين الكاتب األصفهانى (ت  597هـ  1200/م) نظمها
وهو ىف طريقه من مدينة دمشق إىل القاهرة بمرافقة صالح الدين األيوبى ،ونقلها لنا أبو شامة (ت  665هـ  1266/م)

ووردت عدة أبيات منها ىف حوادث الثالث من شهر شعبان سنة  576هـ  23/ديسمرب  1180م حيث ذكر ذلك فقال:
«قال العامد :ووصلنا إىل القاهرة عىل طريق َأ ْي َلة ثالث شعبان ،واستقبلنا أهلها ولقينا األكابر واألعيان وامللك العادل
 .8احلربى ،املناسك وأماكن طرق احلج ،ص 649؛ وكيع ،كتاب
الطريق ،ص .399
 .9اليعقوبى ،البلدان ،ص .340
 .10البغدادى ،نبذ من كتاب اخلراج ،ص  ،190املنزلة اخلامسة من
كتاب اخلراج ،ص .300
 .11ابن رسته ،األعالق ،مج  ،7ص 183؛ املقدسى ،أحسن التقاسيم،
ص .249 ،215
 .12عن بئر وبركة مبعوق انظر :سامى صالح عبداملالك ،درب احلاج،
ص ،127-124لوحة (.)15 ،14

 .13املهلبى ،كتاب العزيزى «املسالك واملاملك» ،مج  ،3ص .783
 .14ياقوت احلموى ،معجم البلدان ،ج  ،1ص 348؛ عبدالعال
عبداملنعم الشامى ،مدن ِم رْص وقراها ،ص 61؛ درب احلاج ،ص 19؛
الطرق والمسالك ،ص .231-230
 .15اإلدريسى ،نزهة املشتاق ،مج  ،1ص .345
 .16األصفهانى ،خريدة القرص ،ج  ،1ص 7؛ أبو شامة ،الروضتني،
بريوت ،ج  ،1ص  ،266القاهرة ،ج  ،2ص .20
Mouton, ‘Abd al-Mālik, Jaubert, Piaton, « La route de
Saladin », p. 47.
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سامى صالح عبداملالك

أخو السلطان حينئذ هو نائبه وتلقينا موكبه ومواهبه ،وخدمته بقصيدة ذكرت فيها املَنازل واملَ ِ
ناهل من يوم الرحيل من
دمشق إىل الوصول بالقاهرة ،منها:

َوردن����ا م��ن ال��زي��ت��ون حسمى َ
وأ ْي�� َل��ة

إل���ى ق��ل��ت��ة ال���راع���ى إل���ى ن��ـ��اب��ع إل��ى

وج��زن��ا َع�� َق�� َا ْب��ا ك���ان مسـلكها وع���ر ًا

ج��راول فال َن ْخل ال��ذى لم ي��زل ق��ف��ر ًا».17

إذ ال يوجد مكان يتناسب مع هذه املنزل ىف املسافة بني نابع أو َث ْمد ا َ
حل َصا ون َْخل سوى القُ َّر ْيص ووادىه أو أبيار العالئى.
ُ
سى هل هى ن َْخل أم القُ َّر ْيص فأننى أرى غري ذلك حيث تعرضت هلذا األمر عند دراسة موقع وموضع
وبالنسبة للك ْر ّ
18
َ
ُ
سى ما ورد عند اجلزيرى أن القُ َّر ْيص مل تكن هبذا
ن َْخل وقلعتها ىف بحث سابق  ،ويؤكد نظرية أن القُ َّر ْيص مل تكن الك ْر ّ
املكان ،بل كانت ىف َو ِ
ادى ا ْل َف ْي َحاء .19مما يؤكد تغري مكاهنا أكثر من مرة ،ثم استدرك اجلزيرى موقع وموضع القُ َّر ْيص
السوجى ىف سنة  647هـ  1249/م موقع َو ِ
ادى القُ َّر ْيص
وجى ىف مناسكه ،فقد حدد لنا رُّ ُ
بام أورده أبو العباس رُّ ُ
الس ُّ
«و ِ
ادى القُ َّر ْيص :أرض متسعة وحىص كثري وقبله
بالضبط حيث جاء بعد ال َف ْي َحاء بالقرب من آبيار العالئى حيث قالَ :
السوجى إن َو ِ
ادى القُ َّر ْيص هو بعد الفيحاء بالقرب من أبيار العالئى ،...وسار إىل أن عدا
حدرة ،وقال أبو العباس رُّ ُ ُّ
حدرة َو ِ
ادى القُ َّر ْيص بالقرب من أبيار العالئى».20

كام كانت ا ْل َف ْي َحا ،عند ابن شاهني الظاهرى ،املنزل الذى يىل ن َْخل مبارش ًة ،21وعند النابلسى ىف رحلته ،القُ َّر ْيص
كانت املنزل السادس منذ اخلروج من بركة ا َ
اج ،وقبلها الفيحى منزل ال ماء فيه ،22وهى تىل ن َْخل مبارش ًة من الناحية
حل ّ
الرشقية ،والبد للوصول إىل هذا املنزل من قطع َو ِ
ادى الرواق ،ثم بعده ا ْل َف ْي َحاء.23
وو ِ
ادى القُ َّر ْيص ،عند ابن العطار ىف منازله ،منزل قائم بذاته عىل َّد ْرب ا َ
اج امل ِ رْصى ،وهو املنزل
كام كانت ا ْل َف ْي َحا َ
حل َّ

الد ْرب ،ويأتى ىف الرتتيب بني ن َْخل املنزل العارش ىف الغرب وآبيار العالئى املنزل الثانى عرش ىف الرشق،
احلادى عرش عىل َّ
واملسافة للوصول لكل منهام ثامنى ساعات ،فهى تتوسطهام حيث قال« :احلادية َعشرْ ا ْل َف ْي َحا َو ِ
ادى القُ َّر ْيص َح َصا متسعة
قبلها َحدرة َساعاهتا ثامنية».24

يس ،أنام التى كانت تُعرف ُ
ونخلص مما تقدم أن القُ َّر ْيص مل تكن هى ُ
بالك ْرسى هى ن َْخل احلالية وذلك بنا ًء عىل
الك ْر ِ

ما ورد عند النابلسى وڤالني من أن القُ َّر ْيص كانت تُعرف ب َن ْخل ،وملا ُبنيت القلعة ىف حمل ن َْخل احلالية حدث تبادل ىف

الد ْرب ،والثانية هى املنزلة التى
األسامء ،25كام أن القُ َّر ْيص ختتلف عن أبيار العالئى ،فاألوىل املنزلة احلادية عرش عىل َّ
 .17أبو شامة ،الروضتني ،ج  ،2ص  ،20-19ج  ،3ص 71-69؛
البندارى ،سنا الربق الشامى ،ص .183
 .18سامى صالح عبداملالك ،قلعة ن َْخل ،ص .205-145
 .19اجلزيرى ،الدرر الفرائد املنظمة ،ج  ،2ص 1331-1330؛ عىل
مبارك ،اخلطط التوفيقية ،ج  ،9ص .25
 .20اجلزيرى ،الدرر ،ص  ،502 ،491ج  ،2ص .1331
 .21غرس الدين خليل بن شاهني الظاهرى ،كشف املالك وبيان
ُ
الط ُرق واملسالك ،خمطوط الله ىل ،استانبول ،لوحات (.)117-116
 .22النابلسى ،احلقيقة واملجاز ،ص .304

 .23العياشى ،رحلة العياشى ،ص 196؛ رحلة العياشى ماء املوائد،
ج  ،1ص 167؛ مقتطفات من رحلة العياشى ماء املوائد ،ص 21؛
الدرعىُ ،ملخص رحلتى ابن عبدالسالم ،ص 62؛ اجلارس ،ىف رحاب
احلرمني ( ،)3ص .659-658
 .24ابن العطار ،منازل احلج ،لوحة ( ،)5ص  ،9-8كتاب منازل
احلج ،لوحة  ،3ص 4؛ اجلزيرى ،الدرر ،ج  ،2ص .1331 ،1330
 .25النابلسى ،احلقيقة واملجاز ،ص 304؛ جورج أوغست «عبد املوىل»
ڤالني ،صور من شامىل جزيرة العرب ،ص .16
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العالئى عىل َّد ْرب ا َ
اج امل ِ رْصى ىف َس ْي َناء
أبيار َ
حل ّ



تليها ىف الرتتيب أى الثانية عرش وتشتمل عىل عدة منشأت معامرية قديمة كالقلعة واآلبار واملسجد وسنأتى ذكرها فيام
بعد ،وأن القُ َّر ْيص كانت جمرد منزل لالسرتاحة والنزول فيه بعض الوقت ،فال توجد به أى ُمنشآت معامرية ما مل حتدث

اكتشافات آثارية تُغري من ذلك.

أما أبيار العالئى فقد ظهرت خالل النصف الثانى من القرن السابع اهلجري /الثالث عرش امليالدى كمنزل ومنهل
جديد ازدهر عىل حساب القُ ريص ،26وتُعترب أبيار العالئى منزل ومنهل من َم َنازل و َم ِ
ناهل الربع األول عىل َّد ْرب ا َ
اج
حل َّ
َّ ْ
امل ِ رْصى ىف املسافة بني بركة ا َ
والع َق َبة ،ويشتمل هذا الربع مخسة عرش منز ً
ال وساعاته مائة وإحدى وعرشون ساعة
اج َ
حل ّ
وذلك عند ابن العطار .27أما عند اجلزيرى الذى فصل هلذا الربع ىف درره فكانت ستة عرش منز ً
ال حيث قال« :من
صحراء القاهرة إىل َع َق َبة َأ ْي َله ،وهو قليل املاء والشجر ،مراحله ستة عرش ،ساعاته مائة واثنتا عرشة ساعة وثلث يكون
ذلك بحكم الدرج ألف وستامئة ومخس وثامنون درجة ،وهو ربع طويل قليل املاء والشجر ،ومسافته ثامنية أيام والتاسع
الع َق َبة» .28و ُيمكن اآلن تقسيم هذا الربع إىل ثالثة أقسام أو ثالثة أثالث ،الثلث األول يبدأ من بِ ْر َكة ا َ
اج
ىف مناخ َ
حل َّ
وينتهى ىف َع ْج ُرود ،والبد للوصول إليها من البرِ ْ َك ِة مسافة ثالثة أيام ،ويشتمل هذا الثلث عىل مرحلتني أو مخسة َم َنازل
والسادس َع ْج ُرود ،ومسافته  122كي ً
ال ،والثلث الثانى ويبدأ من َع ْج ُرود وينتهى عند ن َْخل ،ويشتمل عىل مخسة َم َنازل،
يتم اجتيازها ىف ثالثة أيام ،ومسافته  138كي ً
الع َق َبة ،ويشتمل
ال ،ثم يبدأ الثلث الثالث من قلعة ن َْخل وينتهى عند قلعة َ

الع َق َبة نفسها حيث ينتهى الربع األول ،أو مخسة مراحل يتم اجتيازها ىف ثالثة أيام حيث
عىل مخسة َم َنازل والسادس يكون َ
الع َق َبة ،واملسافة بينهام حواىل  117كي ً
ال ،ويالحظ أن أبيار العالئى تتوسط تقريب ًا هذا الثلث األخري،
يكون اليوم األخري ىف َ
وهى منهل مثل املَ ِ
ناهل الكربى حيث يشتمل عىل كل ا ُملنشآت التى فيها كاآلبار والربك والسدود وا َ
خلان أو البرُ ْ ج أو
املجسات االختبارية ،كام أن هذا الثلث من الربع األول مل يشهد تغريات
القلعة التى وردت ىف النصوص الرحلية وأكدهتا
ّ
جوهرية ىف مساراته و َم َنازله و َم ِ
ود َركات حراسته .واخلالصة َأن أبيار العالئى هى من
ناهله ،والتغريات كانت ىف عامرته َّ
ِ
الع َق َبة وذلك باستثناء بدايته وهنايته.
أهم َم َنازل و َمناهل الثلث الثالث الذى يبدأ من قلعة ن َْخل وينتهى عند قلعة َ
وحتدد موقع بئر بيدرا «أبيار العالئى» عند ال َق ْلقَشَ ْن ِدى بني جسد احلى ىف الغرب مما يىل ن َْخل مبارش ًة ومتد ا َ
حل َصا ىف
وع َق َب ُة َأ ْي َله ال إمجا ً
ال عند من سبقوه كاجلغرافيني األوائل
الرشق ،وال َق ْلقَشَ ْن ِدى أوائل من فصل ملَ َنازل َّ
الد ْرب بني ن َْخل َ
اج] من القاهرة إىل البرِ ْ َكة املعروفة ببرِ ْ كة ا َ
اج ،...ثم منها إىل ن َْخل وهبا ماء طيب ،ثم
حل ّ
حيث قال« :أول مسريهم [احل َُج ّ
منها إىل جسد احلي ،ثم منها إىل بئر بيدرا ،ثم منها إىل متد ا َ
الع َق َبة ،ثم منها إىل َس ْطحِ ا ْل َع َق َبة».29
حل ْص َا ،ثم منها إىل َظ ْهر َ
َ ِ
َ
آلئى عند ابن العطار ىف َم َنازله عىل درب ا َ
اج امل ِ رْصى والذى قسمه عىل طول
حل َّ
كام حتدد موقع وموضع أ ْب َيار ا ْل َع ْ
وو ِ
الدرب إىل َم َنازل ،ومقدار وقت السري إليها بالساعات بسري قافلة ا َ
ادى
اج ،فكانت املَ ْنزل الثانى عرش مما يىل الفيحا َ
حل َّ
حلاج ،وقبل َع ِ
راقيب ا ْل َبغْ ل
القُ َّر ْيص التى تسبقها من الناحية الغربية ،واملسافة بينهام تُقدر بثامنية ساعات بسري قافلة ا َ ّ
 .26املقريزى ،السلوك ،ج  ،3ق  ،1ص 285؛ ابن تغرى بردى،
النجوم ،ج  ،11ص 79؛ اجلزيرى ،الدرر ،ص 491 ،378؛ ج ،2
ص 1577 ،1331؛ الورثيالنى ،نزهة األنظار ،ص .549

Mouton, Le Sinaï, p. 156.

 .27ابن العطار ،منازل احلج ،لوحة ( ،)5ص 9-8؛ كتاب منازل
احلج ،لوحة ( ،)3ص 4؛ اجلزيرى ،الدرر ،ص .477
 .28اجلزيرى ،الدرر ،ص .479-478
 .29القلقشندى ،صبح األعشى ،ط املؤسسة امل ِ رْص ية ،ج ،14
ص  ،431ط تراثنا ،ج  ،14ص .385
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املَ ْنزل الثالث عرش من الناحية الرشقية ،واملسافة بينهام تُقدر بثامنية ساعات بسري قافلة ا َ
اج حيث قال« :احلادية عرش
حل ّ
الفيحا َو ِ
العالى قبيلها حدرة كبرية وعرة أخرها
ادى القُ َّر ْيص َح َصا متسعة قبلها حدرة ساعاهتا ثامنية ،الثانية عرش أبيار َ
شجر عندها حجارة هبا بري لبيدرا وبري للعالى داخل حوش بساقية بباب حجر وفسقيتان وقبتان ومسجد واملاء قليل
هبوط َومضيق يباتوا هبا وساعاهتا ثامنية».30
ُمر مالح َ
ساعاهتا ثامنية ،الثالثة عرش َع ْر ُقوب َ
البغْ لة َع َق َبة حمجر َصعود َو ُ
وو ِ
ادى القُ َّر ْيص ىف الغرب.31
وجعلها اجلزيرى بني املنيدرة ىف الرشق َ
اج مما يىل ن َْخل من الرشق َو ِ
واملسافة التى بني أبيار العالئى ون َْخل يقطع فيها َّد ْرب ا َ
ادى الرواق بعد  11كي ً
ال ،ثم
حل َّ
ادى الريد حيث يصل بعد ذلك إىل َو ِ
ادى العقابة ،ثم يقطع َو ِ
ادى الفيحى أحد أفرع َو ِ
الد ْرب حيث يقطع َو ِ
ادى
يستمر َّ

ادى العقابة أكرب أودية املنطقة ،وهو بدوره أحد أهم روافد َو ِ
القُ َّر ْيص الذى هو بدوره أحد روافد َو ِ
الع ِر ْيش أطول
ادى َ

وأكرب أودية َس ْي َناء عىل اإلطالق.

أما أبيار العالئى موضع ًا وجغرافي ًا فهى عبارة عن منطقة سهلية يبلغ ارتفاعها  542م عن سطح البحر ،وحيدها
ادى أم البارد يلية َو ِ
من الناحية الشاملية والشاملية الرشقية َو ِ
ادى املشيطى وجبل املشيطى الذى يبلغ ارتفاعه  676م عن

سطح البحر ،ومن الغرب َو ِ
ادى العقابة يليه الطريق الواصل بني الطريق الدوىل النفق  -نويبع وقرية بئر جريد ثم يليه

سلسلة جبال يبلغ ارتفاعها  680م عن سطح البحر ،ومن اجلنوب الطريق الدوىل النفق  -نويبع ،ومن الرشق سلسلة
جبال يبلغ ارتفاعها  676م عن سطح البحر ،ثم َو ِ
ادى وبئر الثمد ،32خارطة شكل (.)2 ،1

َد َرك حراسة أبيار العالئى
الع َم ِرى فيام يتعلق بدَ َرك حراسة أبيار العالئى نص ىف غاية األمهية ىف موسوعته الذى خص القبائل العربية
أورد لنا ُ
اج ومنها َّد ْر ُب ا َ
بمجلد منها ،حيث ورد فيه تقسيم َأ ْد َراك قبائل ُّطرق ا َ
الع َم ِرى
اج امل ِ رْصى ،وهذا نص ما ورد عند ُ
حل َّ
حل َّ
وتبعية منزل آبيار العالئى كانت فيه عىل قبيلة ا ْل َعايذ 33التى هى بطن من بطون القبيلة األكرب ُج َذام حيث قال« :فأما
34
العائذ
طريق الركب امل ِ رْصى :من القاهرة إىل َع َق َبة َأ ْي َله ْل َعايذ»  .وهو ما ورد عند ابن خلدون الذى قال« :أن أهل َ
رْىة ىف أول القرن السابع من اهلجرة ،وكان عليهم ضامن السابلة من ِم رْص
عرب يمنيون ،...وكان ورودهم الديار املِص
إىل َع َق َبة َأ ْي َله» .35وذلك ألن مضارب ديارهم ىف املسافة التى من صحراء بلبيس شامل رشق القاهرة إىل َع َق َبة َأ ْي َله.36

 .30ابن العطارَ ،م َنازل احلج ،لوحة  ،5ص  ،9-8كتاب منازل احلج،
لوحة  ،3ص .4
 .31اجلزيرى ،الدرر ،ص .618-616
 .32خريطة التمد ،مصلحة املساحة امل ِ رْصية؛ خريطة غرب التمد ،لوحة
رقم ) ،(NH 36, G 6 aرسمت من أصول مسح جوى ومن صورة
جوية سنة 1956م وأضيفت املعامل من صورة جوية سنة  1987م،
ور وجعت حقلي ًا حتى مايو  1988م ،إدارة املساحة العسكرية،
ُ
 1992م ،مقياس رسم .25.000 :1
 .33عن العائذ انظر :سامى صالح عبداملالك ،قبائل شبه جزيرة

َس ْي َناء ،ص 53-52؛ النقش املراسيمى لعامرة درب احلاج امل ِ رْصى،
ص  ،103-102حاشية (.)55
 .34العمرى ،مسالك األبصار ،ص 188-187؛ ابن خلدون ،العرب،
ج  ،6ص11؛ القلقشندى ،صبح األعشى ،ج  ،1ص  ،333ج ،4
ص 285-284؛ قالئد اجلامن ،ص 65-64؛ املقريزى ،البيان ،ص 72؛
سامى صالح عبداملالك ،قبائل شبه جزيرة َس ْي َناء ،ص .53
 .35ابن خلدون ،العرب ،ج  ،6ص 11؛ مبارك ،اخلطط ،ج ،14
ص .20
 .36املقريزى ،البيان واألعراب ،ص .22
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العالئى عىل َّد ْرب ا َ
اج امل ِ رْصى ىف َس ْي َناء
أبيار َ
حل ّ



الع َم ِرى وابن خلدون العديد من املؤرخني دون تبديل أو تغيري خاص ًة ال َق ْلقَشَ ْن ِدى واملقريزي ،أو جعلوه
وقد نقل عن ُ
أساس ًا لكتاباهتم كاجلزيرى مع إضافة ما حدث من تغيريات ىف أيامه ،فذكره ال َق ْلقَشَ ْن ِدى ىف قالئده نق ً
ال عن ابن خلدون
العائذ حيث قال« :قال ىف العرب :ومساكنهم فيام بني بلبيس إىل َع َق َبة َأ ْي َله إىل
والع َم ِرى ىف حديثه عن مساكن و َد َرك قبيلة َ
ُ
الع َق َبة عليهم» .37وهو
الكرك من ناحية فلسطني .قال ىف مسالك األبصار :و َد َرك هذه األماكن ىف احلجيج حتى تصل َ
ما ذكره السويدى (ت  1246هـ  1830/م) بعد ذلك ىف سبائكه .38كام قال ال َق ْلقَشَ ْن ِدى ىف موسوعته املوسومة بصبح

الع ْربان بالدرب امل ِ رْصى إىل َم ّكة ،فمن بِ ْركة احل َُّجاج إىل َع َق َب ُة َأ ْي َله للعائد من عرب الرشقية».39
األعشى ما نصه« :أما ُ
كام أن ال َق ْلقَشَ ْن ِدى ،عند حديثة عن قبيلة ُج َذام ىف القسم اخلاص بالعرب الباقية ،ذكر أن َد َرك املنطقة ىف عهده كان عىل
بطن العائد من بطون قبيلة ُج َذام حيث قال« :من ُج َذام بالرشقية العائد ،وهم بطن من ُج َذام عليهم َد َرك ا َ
اج إىل
حل ّ
الع َق َبة» .40وقال املقريزى ىف بيانه« :أما طريق مكة رشفها اهلل تعاىل فأهنا من القاهرة إىل َع َق َب ُة َأ ْي َله للعايذ».41
َ
َ
واستمر هذا التقسيم بقية العرص اململوكى وطوال العرص العثامنى مع بعض التغيري الطفيف ىف أ َد َراك احلراسة بني
القبائل ،أو تغيري حدود َ
األ َد َراك نفسها حتى توقف طريق البرَ  ،فنجد اجلزيرى يذكر ذلك حيث قال« :فليتنبه أمري
ا َ
الع َق َبة وليلة املويلح بالرجعة خصوص ًا وىف املواضع التى ليس فيها صاحب َد َرك
اج للحراسة ىف مثل اإلقامة بمناخ َ
حل ّ
أو الدَ َرك خُمتلف فيه كاختالف عربان العائد وبنى عطية ىف الدَ َرك من من ِزلة ن َْخل إىل سطح َع َق َبة َأ ْي َله» .42فكان الربع
األول وبالتاىل منزل ومنهل آبيار العالئى ومن بعده َع ِ
يب ا ْل َبغْ ل قبل االختالف عىل أمري ُع ْربان ا ْل َعايِد وعىل مجاعته
راق َ
تؤدى إليهم من ِق َبل السلطان أو من ينوب عنه ،وابتداؤه من
وهم من ُج َذام بالرشقية ،وذلك مقابل أقطاعات وعوائد َّ
وخان داود باشا واىل ِم رْص ( 956-945هـ  1549-1538/م) ببرِ ْ كة احل َُّجاج إىل احلامم بنهاية
أول صحراء القاهرة َ
الع َق َبة ،حمل زينة أمري ا َ
حد
اج بعد نزوله من َع َق َبة َأ ْي َله ،وإىل هنا ينتهى ُّ
َع َقبة َأ ْي َله ،وهو بجانب البحر املالح ُقبيل قلعة َ
حل َّ
الدرك األول ،وذلك ألن َد َرك َع َق َبة َأ ْي َلة نفسه يقع عىل عاتق ُعربان بنى َع ِط َّي َة ىف ذلك الوقت ،ثم ملا استوىل َبنو َع ِط َّي َة
َّ
الد َر ِك ،وغلبوا عليه ،وكثر فسادهم واشتهر عنادهم ،بعد أن كانوا عربان محل إِ ْم َرة ا َ
اج من القاهرة إىل َع َق َب ِة َأ ْي َله،
عىل َّ
حل َّ
الع َق َبة مقابل جباية تدفع هلم كل سنة ،ثم ا ّدعى أمري ا ْل َعايد
ومن هنا قرر معهم أمري ا ْلعايد محاية َّ
الد ْرب ىف منطقة َنق ُ
ْب َ
ِ
َ
الس ْطحِ
أن حمل َبنو َعط َّية من ن َْخل إىل احلامم عىل جانب البحر بنهاية َع َق َبة أ ْي َله ،ومن هنا أصبح هذا املحل من ن َْخل إىل َ
وبالتاىل أبيار العالئى دون خفارة وال صاحب َّد َرك ،وهو الوضع الذى كان ىف عهد اجلزيرى الذى كان مرافق ًا لقافلة
ا َ
اج لعدة سنوات متصلة ،43وذكر ذلك فقال« :أقول إن املتعارف اآلن عام توارثه اخللف عن السلف َأن للبرِ ْ َكة َد َركني،
حل ّ
فمربك ا َ
اج وحمل نزوهلم جرت العوائد أن َد َركه عىل متوىل احلرب السعيد املسمى ىف الدولة الرتكية بالصو باشا ،وهذا
حل ّ
الدَ َرك جزئى باعتبار مربك ا َ
الد َرك الكىل املشهور فهو عىل أمري عربان العائذ بالرشقية ومجاعته ،ومبدأ
اج فقط ،وأما ّ
حل ّ
الدَ َرك من أول صحراء القاهرة وانتهاؤه إىل احلامم بجانب البحر حمل زينة أمري ا َ
اج َبع َق َبة َأ ْي َله» .44وبعد ذلك تم تقسيم
حل ّ

.37
.38
.39
.40
.41

القلقشندى ،قالئد اجلامن ،ص .65
السويدى ،سبائك الذهب ،ص .203
القلقشندى ،صبح األعشى ،ج  ،1ص .333
القلقشندى ،صبح األعشى ،ج  ،1ص .333
املقريزى ،البيان واألعراب ،ص .69

 .42اجلزيرى ،الدرر ،ص .90
 .43اجلزيرى ،الدرر ،ج  ،2ص ،1330-1329 ،1314-1312
.1347-1339
 .44اجلزيرى ،الدرر ،ص .481
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ِ
طية ،وهم
َّد َرك ال َنقْب من السطح إىل جانب البحر امللح حيث منطقة احلامم عىل أربعة أقسام ألربع َبدَ نَات من بنى ع َّ
الوحيدات ،املساعيد ،الرتَيامت ،الترَ َابِينْ  ،وأكد اجلزيرى أن الربع األول كان عىل القبائل التالية حيث قالَ :
«أن الربع
ُّ ْ

األول وما بعده إىل مغارة شعيب واملحل املعروف بالبيدة بالد بنى عطية ...كاحلويطات والرتيامت والسواركة والرتابني
حل َصا والفيحاء َ ِ
والعامدين وغريهم» .45وجعل اجلزيرى الرتابني خيتصون بثمد ا َ
البغْ ل وأبيار العالئى ،وال
وعراقيب َ
حل َصا وال َفيِ َحاء َ ِ
مقرر هلم إال ربع معلوم النقب حيث قال« :الترَ َابِينْ بالتاء املثناة ،خيتصون بثمد ا َ
البغْ ل وأبيار
وعراقيب َ
العالئى نزو ً
ال وطرق ًا ،وليس هلم مقرر أصالة إال الربع من معلوم ال َنقْب ال غري» .46وبالتاىل يكون َد َرك حراسة أبيار
العالئى حتديد ًا وما قبلها وما بعدها من منازل عىل قبيلة الترَ َابِينْ أحدى قبائل َس ْي َناء اآلن ،وذلك مقابل ربع املقرر من

معلوم ال َنقْب.

عامئر أبيار العالئى
لو ِ
ادى العقابة يفصل بينهام مسافة تُقدر بحواىل
يوجد بآبيار العالئى جمموعتان من ا ُملنشآت املعامرية عىل الضفة الرشقية َ

 350م ،املجموعة الشاملية 47منها تشتمل عىل بقايا مسجد وقبة مدفن ومنطقة منخفضة جتاورمها وربام يتم العثور هبا
الدين َك ْت ُبغَ ا اإلنشائي .أما املجموعة اجلنوبية فتشتمل عىل عدة
عىل البئر التى ورد ذكرها ىف نقش السلطان العادل زَ ْين ّ

آبار وبركتني للمياه ،وتل يقع جنوب البئر ورشق الربكة الثانية اجلنوبية به بعض األساسات الظاهرة واألفران ،ويوجد

لسد أثرى قديم
هبذا التل بقايا القلعة وبئرها التى ُذكرت ىف بعض املصادر التارخيية والرحالتُ ،يضاف لذلك اكتشاىف ّ
ُأستخدم حلجز وتغيري مسار املياه َبو ِ
ادى القُ َّر ْيص والعقابة لتتجه ناحية البرِ َ ك ،وهو يقع بالناحية اجلنوبية الغربية من
اآلبار والبرِ َ ك.48
ً
أوال

املجموعة الشاملية

تشتمل عىل بقايا مسجد وقبة مدفن ،ومنطقة منخفضة جتاورمها ربام يتم العثور هبا عىل البئر التى ورد ذكرها ىف نقش

الدين َك ْت ُبغَ ا اإلنشائى.
السلطان العادل زَ ْين ّ

 .45اجل��زي��رى ،ال��درر ،ص  ،90ج  ،2ص ،1314-1312
.1347-1339 ،1330-1329
 .46اجلزيرى ،الدرر ،ص .499
 .47تناول تامارى هذه املجموعة بالدراسة ولكنه مل يقم بإجراء حفائر
وهو ما توفر ىل بعد موافقة املجلس األعىل لآلثار-قطاع اآلثار اإلسالمية
والقبطيةُ ،يضاف لذلك أنه مل يرش إىل وجود تل صغري به بقايا مبنى،
وهو املبنى الرشقى الذى كان آنذاك عبارة عن تل صغري ،كام أن مرسى
مل يرش هلذه املجموعة هنائي ًا ،انظر :مرسىَّ ،د ْرب احلج ،ص ،34-33
.140-138

Tamari, Al-Qurrais, p. 810-816; « Darb al-Hajj »,
p. 501-504.

 .48مل يكن هذا السد معروف ًا قبل ذلك ،وتم اكتشافه خالل قيامى
باملسح اآلثارى للمنطقة ىف خالل شهر مارس من سنة  2000م
وبمساعدة أهل املنطقة من قبيلة األحيوات املسعودية ،وأخص بالشكر
الشيخ عيد فراج القصري شيخ قبيلة األحيوات بالتمد  -مركز مدينة
ن َْخل ،واملواطن سالم اسليم محدان الذى يقطن بالقرب من املنطقة.

AnIsl 41 (2007), p. 1-44 Sāmī Ṣāliḥ ʿAbd Al-Mālik
ﺃﺑﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌَﻼﺋﻰ ﻋﻠﻰ ﺩَّﺭْﺏ ﺍﻟﺤَﺎﺝّ ﺍﻟﻤِﺼْﺮﻯ ﻓﻰ ﺳَﻴْﻨَﺎﺀ  :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ  -ﺁﺛﺎﺭﻳﺔ ﻣﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺤﻔﺎﺋﺮ ﺍﻵﺛﺎﺭﻳﺔ: ‘Sīnā fī miṣrī-al ḥāǧǧ-al darb ʿalā ī‘ʿAlā-al Abyār .
Dirāsa tārīḫiyya-aṯāriyya miʿmāriyya ǧadīda ʿalā ḍū’ al-ḥafā’ir al-aṯāriyya.
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مسجد َك ْت ُب َغا

مل يكن هذا املسجد معروف ًا ىل سواء ىف املصادر التارخيية أو عىل أرض الواقع قبل اكتشاف خمطوط َم َنازل احلج البن

الدين
العطار ،والقيام باحلفائر اآلثارية ىف هذا املنهل ،واكتشاف النقش التعمريى ملسجد السلطان اململوكى العادل زَ ْين ّ

َك ْت ُبغَ ا املنصورى.49

ويقع هذا املبنى ا ُملقرتح له مسجد َك ْت ُبغَ ا إىل الشامل من املجموعة املعامرية اجلنوبية بمسافة تُقدر بحواىل 360م ،وإىل

الرشق من القبة املدفن واملنطقة املنخفضة بمسافة 61م.50

واملسجد مستطيل التخطيط من اخلارج يمتد من الشامل إىل اجلنوب بطول  6.45م ،وعرضه  6م ،أى أن مساحته

 38.70م ،2أما من الداخل فمساحته شبه مربعة 4.55 × 4.80م ،أى أن مساحته من الداخل 21.84م ،2وله دخله

باجلدار اجلنوبى تربز عنه بمسافة  92سم ،وذلك عىل هيئة مستطيلة طوهلا  2م ،وهى دخلة حمراب املسجد ،وقد بقى من

جدران املسجد بعد الكشف عنها ارتفاع ثالثة مداميك من احلجر اجلريى بام يساوى  64سم ،ويربز األساس أسفلها
للخارج قلي ً
ال ،وترتاوح مقاسات مداميك احلجر اجلريى املستخدمة ىف البناء من  18 × 26سم إىل  21 × 43سم ،و ُيعتقد

أنه كان مغطى بقبة حسبام جاء ىف وصف الرحالة الذين مروا باملنطقة وذكروا قبتني ،شكل ( ،)3لوحات (.)9-1

كام تالحظ ىل أن هذا اجلزء املكتشف من املبنى ما هو إال قاعدة املبنى من الداخل ،وال توجد به تركيبه أو قرب مما

يؤكد أنه ليس قبة مدفن ،وكذلك وجود قاعدة دخلة املحراب التى تربز عن اجلدار اجلنويب ،كل هذه املعطيات تؤكد

الدين َك ْت ُبغَ ا الذى تم بناؤه حسب النقش اإلنشائى ىف شهر مجادى األوىل من سنة
أن هذا املبنى هو مسجد السلطان زَ ْين ّ
 694هـ /مارس  1294م ،وربام أعامل احلفائر ىف املنطقة تؤكّ د أو تغيرّ ذلك وقد كان اهلدف من هذه املساجد الصغرية
روب ا َ
اج حتديد اجتاه القبلة ىف الصحارى الشاسعة وتغيري اجتاه القبلة أكثر من مرة ما بني اجلنوب الرشقى
عىل ّد ْ
حل َّ
واجلنوب واجلنوب الغريب ،حيث نجد العديد من اإلشارات عند الرحالة تذكر بأن القافلة تنزل بمكان ما للتزود باملياه

واالسرتاحة والوضوء والصالة واملبيت ،عالوة عىل ذلك كان يوجد ميقاتى مهمته حتديد ميعاد الصالة واجتاه القبلة إن

الد َرك أو قوافل ال ُتجار التى متر باملنطقة هلذه املساجد طوال السنة.
مل يكن هناك مسجدُ ،يضاف لذلك استخدام قبائل َّ

ومسجد َك ْت ُبغَ ا يتبع طراز املساجد الغري تقليدية فال يشتمل عىل أروقة وال صحن أوسط ،أنام هو عبارة عن قاعة مفردة

كانت مغطاة بقبة ،فهو يتبع طراز املساجد ذات القبة ،وجوهر هذا الطراز يتكون من قاعة مستطيلة أو مربعة وأحيان ًا
ال يشرتط أن تكون منتظمة متام ًا ،وغري مقسمة إىل أروقة وال يشتمل عىل صحن أوسط ،ويتم تغطيته عن طريق سقف
مسطح حممولة كمراته اخلشبية عىل أكتاف ملتصقة باجلدران اجلانبية أو عن طريق أقبية برميلية أو متقاطعة أو قباب

خاصة عندما تكون املساحة مربعة أو شبه مربعة ،أو يكون كشف ساموى.
 .49كانت مساجد َس ْي َناء تارخيها وعامرهتا وطرزها وآثارها الباقية وال
تزال حمل اهتاممى منذ فرتة بعيدة فألقيت عنها العديد من املحارضات
ىف العديد من املؤمترات الدولية والندوات ،وكتبت عنها بعض البحوث
وألفت عنها كتاب ًا قائ ًام بذاته ،ورغم ذلك مل تكن لدى معرفة هبذا املسجد
حتى قيامى باحلفائر ومن ثم العثور عليه وعىل نقشه التعمريى ،ثم العثور
عىل خمطوط َم َنازل احلج البن العطار ورد فيه ذكر املسجد ،انظر :سامى
صالح عبداملالك ،مساجد َس ْي َناء عرب العصور «تارخيها وآثارها» «قيد

النرش»؛ مساجد َس ْي َناء اآلثارية «تارخي ًا وعامرةً»« ،قيد النرش».

ʿAbd al-Mālik, « Les mosquées », p. 171-176,
ﬁg. 130-140.

 .50تم اكتشافه خالل موسم حفائر شهر يونيه من سنة  1998م،
واستكمل العمل به خالل موسم حفائر شهور فرباير  -أبريل من سنة
 2000م.

AnIsl 41 (2007), p. 1-44 Sāmī Ṣāliḥ ʿAbd Al-Mālik
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سامى صالح عبداملالك

أما عن تأصيل هذا الطراز فنجده قد ظهر ىف عامرة املساجد ُ
موية املبكرة خاصة ا ُمللحقة بالقصور منها عىل سبيل
األ َّ
املثال ال احلرص مسجد َخان قرص احلري الغربى ا ُملشيد ىف شهر رجب من سنة  109هـ /نوفمرب  727م ،51ومسجد
حمََّ ام قرص الرصح «الرساح» 125-105( 52هـ  742-723/م) ،53ومسجد قرص القسطل ،54ومسجد خربة املفجر

( 126-106ه��ـ  743-724/م) ،55ومسجد قرص املش َّتى ،56ومها من أعامل اخلليفة هشام بن عبدامللك والوليد

الثاين .ونجد هذا الطراز أيض ًا بغرب العامل اإلسالمى خاصة ىف املغرب األقىص ،ففى َق ْلعة املوحدين 57بدشريا يوجد
مسجد يتبع هذا الطراز .58كام ُعرف هذا الطراز ىف َس ْي َناء نفسها ومن أمثلته ُمصلىَّ املغارة ومسجد جبل موسى بطور
59
ومصلىَّ ومسجد َق ْلعة َأ ْي َله «صالح الدين بجزيرة فرعون» عىل طريق
ومصلىَّ ومسجد َق ْلعة َص ْدر «اجلندى» ُ ،
َس ْي َناءُ ،
61
ِ
صالح الدين األيوبى بوسط َس ْي َناء ،60واملسجد القبة بالقباب عىل درب ا َ
الو َّرا ّدة
اج امل رْصى  ،ومسجد خان َ
حل ّ

 .51مسجد خان قرص احلري الغربى :ختطيطه عبارة عن مساحة مستطيلة
متتد من الرشق إىل الغرب يتوسطها حنية املحراب با جلُدار اجلنوبى ،وله
بابان باجلُدار الشامىل ،وسقفه كان فيام يبدو مسطح من اخلشب ،انظر:
فواز أمحد طوقان ،احلائر ،ص  ،442 ،154شكل (.)1

Schumerger, Les Fouilles de Qasr el-Heir el-Gharbi,
p. 212-213, ﬁgs. 6-8; Creswell et Allan, A Short Account
of Early Muslim Architecture, p. 136, ﬁg. 78.

 .52الرصحُ :دون اسم هذا البناء ُ
األموى ىف العرص احلديث عىل
صيغتني ،الغربية الرصخ بفتح الصاد والراء ،والرسمية األُ ْر ُدنّية الرساح،
ولو دققنا ىف صيغة الغربيني لرأينا أهنا أقرب نقال عن طريقة نطق البدو
الدارجة ،ذلك ألهنم حيركون احلرف الثانى الساكن ىف الكلامت الثالثية
البنية ،وبخاصة إذا كان من األحرف احللقية ،وبالنسبة للتسمية الغربية
قام املسترشقني بتدوين االسم بالشكل العربى خاصة حرف احلاء وحرف
الصاد ،ويعتقد فواز أمحد طوقان أن االسم هو :الرصح ،انظر :فواز أمحد
طوقان ،احلائر ،ص .428-425
 .53مسجد حمََّ ام الرصح :ختطيط هذا املسجد عبارة عن مساحة شبه
مربعة مساحتها  8.45 × 9م ،وكان يغطى هذه املساحة قبة نصف
كروية مشكلة من أمرين :إما تقاطع عقدين ،وإما قبة عىل اسطوانة،
ويتم الدخول هلذا املسجد من بابني أحدمها عىل يسار املحراب ،والثانى
حمورى عىل املحراب ،انظر :فواز أمحد طوقان ،احلائر ،ص ،436-435
شكل (.)11
 .54مسجد قرص القسطل :ختطيطه عبارة عن مساحة مستطيلة
مغلقة ومغطى بسقف ُمسطح ،انظر :رامى جورج خورى ،القصور
الصحراوية ،ص .8

Creswell et Allan, A Short Account of Early Muslim
Architecture, p. 174, 176, ﬁg. 99.

 .55مسجد قرص خربة املفجر :عبارة عن مسجد صغري أو ُمصىل
خاص ُملحق بالقرص ،ختطيطه عبارة عن مساحة مستطيلة متتد من
الشامل إىل اجلنوب تنتهى بدخلة املحراب ،وخارج سور القرص إىل
اخللف من املحراب توجد أساسات قاعدة مربعة ربام كانت قاعدة
مئذنة ،انظر :عفيف هبنسى ،القصور الشامية ،ص  ،37خمطط 26؛
جعفر احلسنى ،قصور األمويني ،ص  ،224ش 4؛ النكسرت هاردنج،
آثار األُ ْر ُدنّ  ،ص .228

Stern, « Notes sur l’ architecture des châteaux Omeyyades », p. 75, fig. 2.

 .56مسجد قرص املش َّتى :ختطيطه عبارة عن مساحة مستطيلة ،وكان
فيام يبدو مغطى بقبو ،انظر :فريد حممود شافعى ،العامرة العربية ىف
ص ،مج  ،1ص  ،613أش 405 ،404 ،173؛ رامي جورج خورى،
ِم رْ َ
القصور ،ص10؛ كامل الدين سامح ،العامرة ىف َص ْدر اإلسالم ،ص ،44
 ،47ش 26؛ القالع اإلسالمية ،ص .26-25

Stern, « Châteaux Omeyyades », p. 75, ﬁg. 7; Creswell
et Allan, A Short Account of Early Muslim Architecture,
p. 202, ﬁg. 117.

 .57املوحدين :هى ىف األصل حركة سياسية دينية قام هبا رجل من
قبيلة مصمودة الرببرية اسمه حممد بن تومرت نحو  524هـ  1130/م،
واختذ لقب املهدى ،انظر :فيليب حتى وآخ��رون ،تاريخ العرب،
ص 628؛ حممد حممد مرسى الكحالوى ،مساجد املغرب واألندلس،
ص .51-29
 .58دشريا :مدينة مغربية صغرية عىل ُبعد 17كي ً
ال إىل اجلنوب من
الرباط بالقرب من عني مياه اتنيج ىف سوق العرب ،انظر:

R. Thouvenot, Une forteresse Al-Mohade près de Rabat
Dchîra, p. 1.

 .59سامى صالح عبداملالك ،التحصينات ،ص  ،174-169شكل
 ،52 ،51 ،49لوحة .92 ،90 ،89 ،88

‘Abd al-Mālik, « Les mosquées », p. 173, 176, ﬁg. 130,
131, 134, 136.

 .60آثار َس ْي َناء جزيرة فرعون ،د .ص؛ عبداحلفيظ منصور دياب
وحممود ماهرَ ،ق ْلعة صالح الدين ،ص 9؛ سامي صالح عبداملالك،
التحصينات ،ص  ،323-321شكل ،109 ،99 ،86-85 ،81-78
لوحة .208 ،207 ،196-190 ،183-182 ،159 ،144

Mouton, ‘Abd al-Mālik, « La forteresse de l’île de
Graye », p. 78, ﬁg. 5; ʿAbd al-Mālik, « Les mosquées »,
p. 173, 176, ﬁg. 130, 135.

 .61سامى صالح عبداملالك ،درب احلاج ،ص  ،154-150شكل
 ،14 ،12لوحة .20 ،17
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«اخلُوينات» اململوكى عىل الدرب السلطانى الساحىل بشامل َس ْي َناء  ،62واستمر هذا الطراز ىف َس ْي َناء فنجده ىف مسجد
قلعة َّ
الطور.63
أما النقش اإلنشائى للمسجد فقد اكتشفته خالل أول موسم للحفائر اآلثارية التى مل يسبق أن ُأجريت هبا حفائر آثارية
علمية منظمة ،وكان موسم قصري مدته أحد عرش يوم ًا فقط ،وقد قمت بالعمل ىف الفرتة  16-6يونيه سنة  1998م،
الدين َك ْت ُبغَ ا املنصوري ،والنقش من حيث الشكل
والنقش املكتشف هو نقش إنشائى ملسجد وبئر بإسم السلطان زَ ْين ّ

نُفذ عىل لوح من احلجر اجلريى الصلب وبحالة جيدة ،وهو مستطيل يبلغ ارتفاعه  46سم ،وعرضه  32.5سم،
وسمكه  5سم ،ونقش عليه النص اإلنشائى بخط النسخ اململوكى ا ُملعجم والغائر ،ويشتمل عىل أحد عرش سطر ًا،
ويقرأ كاآلتى:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

بسم اهلل الرمحن الرحيم ﴿ إِنَّماَ
اجد اهللِ َمن َءا َم َن بِاهللِ َواليو ِم َ
عم ُر َم َس ِ
األ ِخ ِر َو َأ َق َام الصَّلاَ ة
َي ُ
َ
ال ا َ
ش إِ َّ
الز َكا َة َو َمل يخَ َ
هلل ﴾ 64أمر بإنشاء هذا املسجد املبارك
َو َءاتَى َّ
والبري املبارك املوال السيد األجل األعز املحرتم املجاهد
املرابط صاحب الصدقات واملعروف والرب

واإلحسان السلطان امللك العادل زَ ْين الدنيا

عز نرصه حرض عىل
والدين َك ْت ُبغَ ا امللكى
املنصورى ّ
ّ

العامرة املباركة العبد الفقري إىل اهلل تعاىل سنجر

امللكى العادىل املعروف باملعنى غفر اهلل ملن دعا له
بالرمحة وذلك ىف مستهل مجادى األول سنة

الب ْدوى العراقى.65
عمل حممد أربعة وتسعني وستامية َ
والنقش اإلنشائى من حيث املضمون يبدأ بالبسملة ثم جزء من اآلية ( )18من سورة التوبة التى حتث عىل

عامرة املساجد ،وهو ما نجده ىف النقوش اإلنشائية التى تُؤرخ دائ ًام لعامرة املساجد ،ثم يىل ذلك األمر الصادر

بالعامرة املمثلة ىف املسجد والبئر ،ثم يىل ذلك ألقاب واسم السلطان ونسبه والدعاء له وهو امللك العادل زَ ْين الدين
 .62سامى صالح عبداملالك ،طريق هروب العائلة املقدسة،
ص 62-61؛ تأريخ اآلثار اإلسالمية بشبه جزيرة َس ْي َناء ،ندوة َس ْي َناء
عرب العصور ،املجلس األعىل للثقافة ،القاهرة ،ىف الفرتة من 19-18
الو َّرا ّدة «اخلُوينات» بشامل سيناء «دراسة تارخيية
نوفمرب 2000م؛ َخان َ
 معامرية عىل ضوء احلفائر اآلثارية» «قيدا النرش».ʿAbd al-Mālik, « Les mosquées du Sinaï », p. 173, 176.

 .63سامى صالح عبداملالكَّ ،
الطور بشبه جزيرة َس ْي َناء :حصوهنا
وقالعها ىف العرص اإلسالمى «دراس��ة تارخيية  -وثائقية آثارية»
«قيد النرش».

 .64سورة التوبة ،جزء من اآلية ( ،)18نُقشت هذه اآلية عىل العديد
من نقوش رشق وغرب العامل اإلسالمى ،منها عىل سبيل املثال ال
احلرص نقوش عامرة املساجد البنغال بشبه القارة اهلندية ،انظر :حممد
يوسف صديق بخيت الرمحن ،النقوش الكتابية عىل العامئر اإلسالمية
ىف البنغال ،ص  ،385 ،384 ،373نقش رقم (.)3
ʿAbd al-Mālik, « Une inscription du sultan mam .65
melouk Kitbuġā », p. 51-60, ﬁg. 1-4.
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سامى صالح عبداملالك

املنصورى ،66ثم اسم األمري الذى حرض هذه العامرة ونسبته والدعاء له واسم الشهرة الذى ُيعرف به ،67ثم
َك ْت ُبغَ ا
ّ

تاريخ النقش ،ثم اسم النقاش الذى قام بعمل النقش وهو موزع عىل شطرين بينهام السنة من التاريخ ،شكل (،)4
لوحة (.)10

كام أن هذه العامرة التى متت بأبيار العالئى عىل َّد ْرب ا َ
اج امل ِ رْصى ىف َس ْي َناء تتناسب مع قيام امللك املجاهد سيف
حل َّ
الدين َأنص «أنس» بن السلطان العادل زَ ْين الدين َك ْت ُبغَ ا 68بالتوجه إىل مكة املكرمة ألداء احلج وزيارة املدينة املنورة
وبرفقته حريم السلطان ومجاعة من األمراء حسبام ورد عند املؤرخني املعارصين ،69كام أن السلطان العادل زَ ْين الدين

َك ْت ُبغَ ا ىف السنة نفسها أمر بعامرة املسجد النبوى الرشيف ،وذلك بزيادة ارتفاع الدرابزين الذى كان يحُ يط باحلجرة النبوية

ارى ،70وأرسله بصحبة ولده الذى حج عىل رأس ركب
الب ْندُ ْقدَ ّ
الرشيفة منذ عهد السلطان اململوكى الظاهر َب ْيبرَ ْ ْ
س ُ
قافلة املَ ْح ِم ِل امل ِ رْصى ىف هذه السنة.
و ُيعترب النقش َك ْت ُبغَ ا إضافة جديدة وهامة عىل َّد ْرب ا َ
اج امل ِ رْصى بصفة عامة وىف َس ْي َناء بصفة خاصة ،فهو من
حل َّ
الد ْرب معروف حتى اآلن ،ومن ناحية ثانية فهو قيمة تارخيية وحضارية ىف جمال
ناحية أقدم نقش إنشائى عىل هذا َّ
العامرة اإلسالمية ألنه ُيؤرخ لعامرة بئر ونحن نعلم ندرة النقوش اآلثارية التى تُؤرخ لعامرة اآلبار ىف احلضارة والعامرة
اإلسالمية ،فمن خالل النصوص التارخيية واآلثارية نجد َأن أقدم نقش ُيؤرخ لعامرة بئر ىف ِم رْص اإلسالمية كان ىف العرص
اإلخشيدي ،وهو نقش بئر الوطاويط املؤرخ ىف سنة  355هـ  966-965/م.71

 .66عن ترمجة السلطان العادل َك ْت ُبغَ ا انظر :املراغى ،حتقيق النرص،
ج  ،3ص 132؛ ابن حجر العسقالنى ،الدرر الكامنة ،ج  ،6ص 5؛
ابن الفرات ،تاريخ ابن الفرات ،ج  ،8ص 193؛ ابن دقامق ،اجلوهر
الثمني ،ص 322-319؛ الفاسى ،العقد الثمني ،ج  ،6ص 214؛
املقريزى ،السلوك ،ج  ،1ق  ،3ص 806؛ املواعظ واالعتبار ،ج ،2
ص 382 ،239؛ ابن تغرى بردى ،النجوم ،ط دار الكتب العلمية ،ج ،8
ص 165 ،164 ،69-47؛ الكتبى ،فوات الوفيات ،ج  ،3ص 218؛
السيوطى ،شد األثواب ،ص 256؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،1
ق  ،1ص 394-386؛ الطربى ،األرج املسكى ،ص .285

Tsugitaka, State and Rural Society in Medieval Islam:
Sultans, Muqta’s and Fallahun, p. 105-123.

 .67مل أستطع العثور عىل ترمجة هلذه الشخصية خالل تلك الفرتة
والبحث جارى للعثور له عىل ترمجة ،ويوجد أمري اسمه سنجر املعنى.
 .68توىف املجاهد أنص بن العادل زين الدين َك ْت ُبغَ ا ىف املحرم من سنة
723هـ /يناير  -فرباير  1323م ،انظر :ابن تغرى بردى ،النجوم،
ط دار الكتب العلمية ،ج  ،9ص .187
 .69ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج  ،13ص 340؛ الفاسى ،شفاء
الغرام ،ج  ،2ص 409؛ املقريزى ،املقفى الكبري ،ج ،2ص 301-300؛
العسقالنى ،الدرر الكامنة ،ج  ،1ص 417؛ العينى ،عقد اجلامن،
ج  ،3ص 282-281؛ ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،8ص ،58-57
ط دار الكتب العلمية ،ج  ،9ص 187؛ ابن فهد ،إحتاف الورى ،ج ،3
ص 127؛ اجلزيرى ،الدرر ،ص 675 ،288؛ ج  ،1ص 612-611؛
الصفا واالبتهاج ،ص 127؛ سليامن
ج  ،3ص 1698؛ الرشيدىُ ،حسن َ
عبدالغنى مالكى وسعد الدين أونال ،تاريخ احلج ،ص 22؛ آمنة حسني

حممد عىل جاللُ ،ط ُرق ومرافق احلج ،ص 18؛ عائشة بنت مانع عبيد
العبدىل ،إمارة احلج ،ص .134

ʿAbd al-Mālik, « Une inscription du sultan mamelouk
Kitbuġā », p. 51-60, ﬁg. 1-4.

 .70املطرى ،التعريف بام أنست اهلجرة ،ص 35؛ األسفرائينى ،زبدة
األعامل ،ص 188ظ؛ اخلوارزمى ،إثارة الرتغيب والتشويق إىل املساجد
الثالثة ،ص 335؛ السمهودى ،وفاء الوفا ،ج  ،2ص 612؛ حممد هزاع
الشهرى ،عامرة املسجد النبوى منذ إنشائه حتى هناية العرص اململوكى،
ص 256؛ عامرة املسجد النبوى ،ص 241؛ توسعة وعامرة املسجد
النبوى من العرص اململوكى إىل التوسعة السعودية ،ص .60
 .71بئر الوطاويط :أنشأ هذه البئر الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل
بن جعفر بن الفرات املعروف بابن خرتابه ،لينقل منها املاء إىل السبع
وعرف
سقايات التى أنشاها وحبسها جلميع املسلمني بخط احلمراءُ ،
فعرفت هبا ،و ُيعترب
ببئر الوطاويط نظر ًا لتوالد كثري من الوطاويط فيها ُ
نقشه أقدم نقش لوقفية سواء ىف املصادر التارخيية أو النقوش اآلثارية،
وتم العثور عىل جزء من هذا النقش ،وورد نصه عند املقريزى ىف خططه
حيث ُكتب عليه النص التايل« :بسم اهلل الرمحن الرحيم هلل األمر من قبل
ومن بعد وله الشكر وله احلمد ومنه املن عىل عبده جعفر بن الفضل
بن جعفر ابن الفرات وما فقه له من البناء هلذه البئر وجرياهنا إىل السبع
سقايات التى أنشاها وحبسها جلميع املسلمني وحبسه وسبله وقفا مؤبدا
ال حيل تغيريه وال العدول بشئ من مائه وال ينقل وال يبطل وال يساق
بدله بعد ما سمعه فإنام أثمه عىل
إال إىل حيث جمراه إىل السقايات فمن ّ
يبدلونه إن اهلل سميع عليم وذلك ىف سنة مخس ومخسني وثلثامئة
الذين ّ
وصىل اهلل عىل نبيه حممد وآله وسلم» ،انظر :املقريزى ،اخلطط ،ج ،2

AnIsl 41 (2007), p. 1-44 Sāmī Ṣāliḥ ʿAbd Al-Mālik
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أما عن عامرة اآلبار ىف العامرة اإلسالمية ىف بقية ُبلدان العامل اإلسالمى فنجد منها عىل سبيل املثال نقش إنشائى لعامرة

بئرين حفرمها أبو حممد سليامن بن مهران (ت  148هـ  765/م) بمنطقة نخلة الشامية «الرشائع» بمكة املكرمة ،و ُيؤرخ

بالنصف األول من القرن الثانى اهلجري /الثامن امليالدى.72

كام ُعثر مؤخر ًا عىل نقش إنشائى حلفر بئر وطيها باملكتبة املركزية جلامعة أم القرى بمكة املكرمة عند نقلها للمقر

اجلامعى اجلديد بالعابدية بالقرب من عرفات ،ومعروض اآلن باملكتبة التى أصبح اسمها مكتبة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

آل سعود ،وقد نُفذ النقش عىل بالطة مستطيلة من اجلرانيت الوردي ،ويشتمل النقش عىل ستة أسطر بخط الكوىف البارز
ال ،ويؤرخ بأواخر القرن الثالث اهلجري /العارش امليالدي ،وذلك أثناء فرتة حكم اخلليفة العباسى املكتفى باهلل73
قلي ً ُ
( 295-289هـ  908-902/م) ،وبالتاىل هو ثانى أقدم النقوش الغري مؤرخة ىف سنة بعينها ولكنها معروفة التاريخ
بنا ًء عىل الشخصيات التارخيية املعروفة التى وردت فيها ،ويتضمن أمر أم القاسم شجى موالة أمري املؤمنني املكتفى باهلل
بحفر بئر بمكة املكرمة وتسبيلها هلل تعاىل ،و ُيقرأ النقش عىل النحو اآلتى:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

بسم اهلل الرمحن الرحيم أمرت أم القاسم شجى أطال
اهلل بقاها موالت أمري املؤمنني املكتفى باهلل رضوان

اهلل عليه باحفار هذه البئر وأشياهنا وتسبياهلا طلب ًا لثواب اهلل و

رجا ما عنده والقربة إليه والزلفة فاعطاها

اهلل أطال اهلل بقاها أفضل مما أملت ورجت
بمنته وفضله.74

ومنها اآلبار التى عمرها اخلليفة العباسى املقتدى باهلل ووالدته سنة  302هـ  914/م وذلك بأسفل مكة املكرمة

مما يىل التنعيم ،فقد كان يوجد حجر إنشائى ُيؤرخ لعامرة بعضها ُكتب فيه« :أن املقتدر العباسى ووالدته أمر بعامرة هذه
السقاية ،واآلبار التى وراءها وتصدقا هبا ىف سنة اثنتني وثلثامئة» .75ومنها أيض ًا مخس عرشة بئر ًا بظاهر مكة املكرمة

ص 136-135؛ سيدة إسامعيل كاشفِ ،م رْص ىف عرص اإلخشيديني،
ص 293؛ حسن حممود وسيدة إسامعيل كاشفِ ،م رْص ىف عرص
الطولونيني واإلخشيديني239-238 ،؛ حممد حممد أمني ،األوقاف
واحلياة االجتامعية ،ص 38-37؛ ويعد الباحث بحثني تعرض لدراسة
هذا النقش فيهام ،ومها :نقوش عامرة اآلبار ىف احلضارة اإلسالمية؛ نقوش
ا ُملنشآت املائية ىف احلضارة اإلسالمية «اآلبار والسدود والربك واملقاييس
والصهاريج والقنوات» «قيدا النرش».

Cahen, Réﬂexions sur le Wakf Ancien, p. 40.

 .72النقش كان حمفوظ ىف متحف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية،
واآلن ىف وحدة املتاحف بجامعة أم القرى ،واطلعت عليه ودرسته عىل
الطبيعة وقمت بتصويره ،وهو ُمنفذ عىل لوح من اجلرانيت األسود
مستطيل الشكل مقاساته  47 × 110سم ،ويشتمل عىل أحد عرش
سطر ًا ،ونص ما يتعلق بالبئرين جاء« :حفر سليمن بن مهران هاتني
البئرين» ،انظر :حممد بن فهد عبداهلل الفعر ،تطور الكتابات والنقوش

ىف احلجاز ،ص  ،202-196لوحة ()29؛ دراسة وحتقيق ألقدم وثيقة
وقف خلدمات احلجاج واملعتمرين ،مج  ،5ص .57-56
 .73هو املكتفى باهلل أبو حممد عىل بن املعتضد وىل اخلالفة بعد أبيه ىف
ربيع األول سنة  289هـ /مارس  902م وتوىف ىف  13ذو القعدة سنة
 295هـ ،عن عمر احد وثالثني سنة وثالثة أشهر ،فحكم ست سنوات
وسبعة أشهر وأثنني وعرشين يوم ًا ،وتوىل بعده أبنه جعفر املقتدر باهلل وله
من العمر ثالثة عرش سنة ،انظر :الطربى ،تاريخ اخللفاء ،ص 378-376؛
العصامى ،سمط النجوم العواىل ،ج  ،3ص .352-350
 .74قرأ النقش كل من األستاذ الدكتور عدنان بن فايز احلارثى الرشيف
عميد عامدة شؤون املكتبات بجامعة أم القرى ،واألستاذ الدكتور نارص
بن عىل احلارثى أستاذ اآلثار والفنون اإلسالمية بقسم التاريخ واحلضارة
اإلسالمية باجلامعة نفسها.
 .75ابن الضياء ،تاريخ مكة ،ص .96

AnIsl 41 (2007), p. 1-44 Sāmī Ṣāliḥ ʿAbd Al-Mālik
ﺃﺑﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌَﻼﺋﻰ ﻋﻠﻰ ﺩَّﺭْﺏ ﺍﻟﺤَﺎﺝّ ﺍﻟﻤِﺼْﺮﻯ ﻓﻰ ﺳَﻴْﻨَﺎﺀ  :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ  -ﺁﺛﺎﺭﻳﺔ ﻣﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺤﻔﺎﺋﺮ ﺍﻵﺛﺎﺭﻳﺔ: ‘Sīnā fī miṣrī-al ḥāǧǧ-al darb ʿalā ī‘ʿAlā-al Abyār .
Dirāsa tārīḫiyya-aṯāriyya miʿmāriyya ǧadīda ʿalā ḍū’ al-ḥafā’ir al-aṯāriyya.
© IFAO 2023
AnIsl en ligne
https://www.ifao.egnet.net
)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

14

سامى صالح عبداملالك

بني بئر ميمون احلرضمى واألعالم التى هى حد احلرم ىف طريق َو ِ
ادى نخلة ،كان ىف طوى رأس بعضها ما يقتىض أن

اخلليفة العباسى املقتدر باهلل أمر بحفر بئرين منها« :أن املقتدر العباسى أمر بحفر بئرين منها» .وىف طوى بعضها ما
يقتىض «أن العجوز والدة املقتدر عمرهتا مع سقايات» .76وكذلك البئر التى ىف املسافة بني املعال ِ
وم َنى ،وهى بئر ميمون

بن احلرضمى ،وهى البئر التى كانت ىف سبيل الست عىل ما ذكره عبدالرمحن بن َح َرمى 77ىف َح َجر مكتوب بخطه ىف
هذا البئر يتضمنَ :
«أن املظفر صاحب أربل عمرها سنة أربع وستامئة» .78كام تم العثور عىل نقش إنشائى لبئر قديم ىف

عرفات باسم اخلليفة العباسى النارص لدين اهلل مؤرخ ىف سنة  607هـ  1210/م .79كام يوجد نقش إنشائى لبئر من
الو َّرا ّدة بمنهل ا ُمل َو ْي َلح وقلعتها عىل َّد ْرب ا َ
اج امل ِ رْصى ىف شامل غرب اجلزيرة العربية
العرص العثامنى ُيعرف باسم بئر َ
حل َّ
ومؤرخ بسنة  967هـ  1560/م.80
«اململكة العربية السعودية»ُ ،
املنطقة املنخفضة «بئر َك ْت ُب َغا»

تقع هذه املنطقة إىل الشامل من القبة املدفن مبارشة ،وربام توجد هبا البئر التى وردت بنقش السلطان َك ْت ُبغَ ا واملصادر

التارخيية والرحالت ،واملنطقة عبارة عن مساحة منخفضة حييط هبا الرديم من مجيع اجلهات بارتفاع ال يقل عن أربعة

أمتار ،واملساحة املنخفضة حواىل  16.00 × 18.00م ،وقد قمت بالعمل ىف هذا املكان عن طريق رفع طبقات من
الرديم خاصة الطبقة األوىل بسمك حواىل  10سم ،ولكن العمل توقف هذا املوسم ىف اخلامس عرش من شهر أبريل

سنة  2000م دون إثبات أو نفى وجود البئر ،لوحة (.)13 ،2 ،1

 .76ابن الضياء ،تاريخ مكة ،ص .99
 .77ابن َح َرمى :هو الكاتب والنقاش عبدالرمحن بن فتوح بن بنني
بن عبدالرمحن بن عبداجلبار بن حممد املكى ،أبو القاسم وأبو بكر وأبو
حممد ،املعروف بابن َح َرمى وهى كنية أبيه فتوح العطار ،وهو أيض ًا مسند
وموثقها ،كتب العديد من النقوش التى كانت مثبتة ىف عامئر مكة منها
نقش مسجد قرب املجزرة الكبرية مؤرخ ىف سنة  588هـ  1191/م،
ونقش تعمري بئر ميمون احلرضمى ىف سبيل الست بني مكة ِ
وم ْن َى
ومؤرخ بسنة  604هـ  1208-1207/م ،والعديد من النقوش التى
ُ
توجد ىف مكة وخارجها ،ووصلت نقوشه إىل ِم رْص ودهلك والرسين
وغريها ،للمزيد انظر :الفاسى ،العقد الثمني ،ج ،1ص  ،261ج ،5
ص  ،399-398حتقيق عطا ،ج  ،5ص 53-51؛ الزهور املقتطفة،
ص 159 ،118؛ ابن فهد ،الدر الكمني ،ج  ،1ص 146؛ ابن الضياء،
تاريخ مكة ،ص 98؛ حممد بن فهد عبداهلل الفعر ،تطور الكتابات،
ص ،326-323 ،317-316 ،314-313 ،311-310 ،83
330-329؛ عبدالرمحن الزهراين ،نقوش إسالمية شاهدية من
مكة املكرمة ،ص  ،157-156لوحة رقم  98أ-ب؛ أمحد بن عمر
الزيلعى ،اخلطاط املكى عبدالرمحن بن أبى َح َرمى ،ص ،277-241
أشكال ()15-1؛ سعد عبدالعزيز سعد الراشد وآخرون ،آثار منطقة
مكة املكرمة ،ص120-119؛ عالء الدين عبدالعال عبداحلميد،

شواهد القبور اإلسالمية ،ص  ،25-21أشكال ،41-29 ،10 ،9
لوحات 37-34 ،33 ،13؛ حسني عبدالعزيز حسني شافعى ،األربطة
ىف مكة املكرمة ،ص .56-49

Schneider, Stèles funéraires musulmanes des îles Dahlak,
p. 378-426.

 .78ابن الضياء ،تاريخ مكة ،ص .98
 .79صحيفة أم القرى ،س  ،4ع  ،154ص2؛ أم القرى ،س ،4
ع  ،155ص 2؛ صحيفة الفتح ،ص 14؛ حممد طاهر الكردى ،التاريخ
القويم ملكة ،مج  ،3ج  ،5ص .349
ال��و ِ
ادى إىل الرشق من
بطن
ىف
 .80هى إحدى ثالث آبار ُبنيت
َ
ُ
ِ
القلعة خالل العرص العثامنى عند بناء قلعة املويلح ىف عهد السلطان
سليامن القانونى ىف الفرتة بني سنة  967ه���ـ  1559/م وسنة
 968ه���ـ  1560/م ،وقد نُفذ النقش عىل لوح من الرخام مربع
الشكل مقاساته  85 × 85سم ،للمزيد انظر :اجلزيرى ،الدرر ،ج ،2
ص 1381-1379؛ عىل بن إبراهيم بن عىل حامد َغ َّبان ،نقش غري
منشور ببلدة ا ُملويلح ،ص 330-305؛ شامل غرب اململكة العربية
السعودية ،ص  ،136-101أشكال 9-6؛ حممد محزة إسامعيل احلداد،
العالقة بني التاريخ واآلثار ،ص  ،179-178شكل ()6؛ النقوش
اآلثارية مصدر ًا للتاريخ ص  ،151-149شكل (.)48
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القبة املدفن

توجد عىل مسافة  350م من البرِ ْ كة الشاملية التى باملجموعة املعامرية اجلنوبية ،وغرب مسجد َك ْت ُبغَ ا بمسافة  63م،

وجنوب املنطقة املنخفضة بمسافة  5م ،وكانت خمربة ىف بداية القرن املاىض عندما مر هبا شقري ىف العرشين من شهر أكتوبر

سنة  1906م ،81ولكن كانت أجزاء كبرية منها بحالة جيدة حتى سنة  1974م ،82لكنها هتدمت كلي ًا أثناء االحتالل
لس ْي َناء لقيام أهل املنطقة بإعادة استعامل أحجارها ،وعند قيامى بأعامل احلفائر اآلثارية ىف الفرتة  16-6شهر
اإلرسائيىل َ

يونيه سنة  1998م ،كانت عبارة عن تل صغري مساحته ال تزيد عن  7 × 7م ،يرتفع عن سطح األرض املجاورة له
بحواىل  2م ،ختطيطها عبارة عن مربع مقاساته من اخلارج  5.25 × 5.25م ،ومن الداخل  3.95 × 3.95م ،أى
َأن مساحتها  16م ،2وسمك جدراهنا  70سم ،كان هلا فتحة باب حمورية مع املحراب متهدمة اآلن ،يتوسط اجلدار
اجلنوبى دخلة املحراب اتساع مقدمتها  1.67م ،وعمقها  30سم ،أما دخلة املحراب نفسها فعمقها  1.04م ،واتساعها

 1.04م ،وتربز عن اجلدار اجلنوبى من اخلارج عىل هيئة نصف دائرة مقدار بروزها  1.15م ،وبقى من ارتفاع ُجدران
القبة بأقىص نقطة  1.85م خاصة اجلدار الرشقي ،ويالحظ وجود أساس بالضلع الرشقى يربز عن اجلدار بمقدار  5سم

وبارتفاع  75سم عليه طبقة من املالط األبيض ومداميكه خمتلفة عن اجلدار الذى يعلوه ،هذا باإلضافة لوجود أساس
جلدران القبة من الداخل باجلدار اجلنوبى والركن اجلنوبى الرشقى وذلك عىل ارتفاع  1.15م بالنسبة لألساس من
اخلارج ،وهذا يعطينا اعتقاد بأن القبة مقامة عىل مبنى قديم سابق عليها ىف اإلنشاء ،واجلدار اجلنوبى الغربى بحالة جيدة

بقى من ارتفاعه ثالثة مداميك بام يساوى  60سم ،واستخدم ىف البناء مداميك صغرية ترتاوح مقاساهتا بني :17 × 26
 25 × 40سم ،83شكل ( ،)3لوحات (.)13-9 ،2 ،1

الدين َك ْت ُبغَ ا الذى ُأعيد استخدامه لغرض خُمتلف
أما القبة من الداخل فقد تم العثور هبا عىل نقش السلطان زَ ْين ّ

وذلك لبناء حلد ألحد املتوفني ،بجوار الرتكيبة التى تتقدم دخلة املحراب مبارشة ،والرتكيبة مبنية بمداميك مستعرضة
من احلجر اجلريى أبعادها  122 × 140سم ،و ُيعتقد أنه بداخل هذه الرتكيبة أحد اثنني من املتوفني الذين ورد ذكرمها
عند الرحالة واملؤرخني ،فعند اجلزيرى ورد ذكر شخص ُيدعى صاحب احلجر توىف سنة  940هـ  1532/م فتم دفنه

باملنطقة ،84أو الشيخ حممد اجلوهرى الذى توىف ىف  12من شهر شوال سنة  990هـ  9/نوفمرب  1582م ،85وهى إحدى

العالى ...هبا ...قبتان ومسجد» .86وعند اجلزيرى حيث
القبتني اللتني ورد ذكرمها عند ابن العطار حيث قال« :أبيار َ
قال« :وهو حمل أفيح ...فيه ...قبتان» .87ومر باملنطقة بعد اجلزيرى بامئة وثامنى عرشة سنة الرحالة املغربى العياشى
(ت  1090هـ  1679/م) الذى حج ثالث مرات خالل سنوات  1073 ،1064 ،1059هـ  1663 ،1654 ،1649/م،

 .81نعوم بك شقري ،تاريخ سينا ،ص .69-68

Tamari, Al-Qurrais, p. 810, 812, 813, 814, pl. IV, .82
ﬁg. 11-15.

 .83أشكر املهندسة املعامرية كلودين بيتون من هيئة اآلثار واملبانى
التارخيية الفرنسية ،والدكتور املهندس رامز وديع من املعهد العلمى
الفرنسى لآلثار الرشقية بالقاهرة ملساعدتى ىف الرفع املعامرى هلذه القبة
وجل املساعدات .عن هذا التخطيط انظر :سامى صالح عبد املالك،
درب احلاج ،ص  ،259-257شكل (.)18

ˁAbd al-Mālik, « Une inscription du sultan mamelouk
Kitbuġā », p. 56-57, ﬁg. 2.

 .84اجلزيرى ،الدرر ،ص  ،378ج  ،2ص .838
 .85نعوم بك شقري ،تاريخ سينا ،ص .68-67
 .86ابن العطارَ ،م َنازل احلج ،لوحة  ،5ص  ،9-8كتاب منازل احلج،
لوحة  ،3ص .4
 .87اجلزيرى ،الدرر ،ص  ،491ج  ،2ص .1331
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للمنشآت التى
وبعده بعرشين سنة جاء الورثيالنى (ت  1194هـ  1780/م) حاج ًا سنة  1179هـ  1781/مَ ،
وعدَ َدا ُ
كانت ببئر الصعاليك ولكن مل يذكرا هذه القبة .88ومر هبا شقري ىف بداية القرن املاىض وقرأ بقايا نقش شاهدى من بني

األحجار املتهدمة ووصف القبة فقال« :مررت هبذا القرب ...فإذا هو ىف حال اخلراب ولكن آثاره تدل عىل فخامته .ورأيت
بني األنقاض حجر ًا طباشريي ًا من حجارة تلك اجلهة قد نُقش عليه اسم صاحب القرب وتاريخ وفاته ،ولكن األيام عبست
َوك ْل َعلىَ اهلل الحْ َ ى] ا ّل ِذى َ
﴿[وت َّ
وت﴾ 89قرب
ال َي ُم ُ
بالكتابة حتى مل يبق مقروء ًا منها ما يأتى« :بسم اهلل الرمحن الرحيم َ
املرحوم ...العينتبىل الشهري باجلوهرى ...ىف ثانى عرش شوال سنة تسعني وتسعامئة تغمده اهلل تعاىل برمحته واملسلمني
آمني» .90واألمل معقود ىف يو ٍم ما العثور عىل هذا النقش الذى كان موجود ًا باملنطقة ىف بداية القرن ا ُملنرصم ،وعىل أى حال

فإن العمل ىف هذه املنطقة قد ساعدنى ىف تكوين فكرة لتحقيق بعض املعلومات التارخيية ،فاإلشارة إىل دفن صاحب احلجر
بالقبة التى هناك تُعطينا فكرة عن وجود قبة ىف هذا املكان ُدفن فيها أو ً
ال صاحب احلجر وفيام يبدو أهنا كانت موجودة
قبل وفاتهُ ،يضاف لذلك ذكر قبتني عند اجلزيرى مما ينفى فكرة بناء قبة للشيخ حممد اجلوهرى ألن صاحب احلجر توىف
قبل اجلوهري ،ووصف اجلزيرى للقبتني كان قبل وفاة اجلوهرى ألن اجلزيرى توىف بعد سنة  976هـ  1568/م ،فيبدو
أن اجلوهرى دفن ىف القبة التى كانت موجودة من قبل وأن الثانية كانت مسجد َك ْت ُبغَ اُ ،يضاف لذلك أن النقش اخلاص
به يذكره عىل أنه «قرب» وليست قبة أو تربه هذا من ناحية ،ومن ناحية ثانيه فإن املبنى الثانى الرشقى ا ُملكتشف ُمقرتح

له أن يكون مسجد ،قد كان قبة من حيث التخطيط إال أنه مل يستخدم للدفن لعدم وجود قرب أو تركيبة فيه ،وأعتقد أن
مسجد َك ْت ُبغَ ا الذى تم العثور عىل نقشه التأسيسى هبذه القبة ينطبق عىل املبنى الرشقى أكثر من هذه القبة.

ثاني ًا

املجموعة اجلنوبية

تشتمل عىل عدة آبار وبركتني للمياه ،وتل يقع جنوب البئر ورشق الربكة األوىل اجلنوبية وبه بعض األساسات الظاهرة

لسد أثرى حتويىل
واألفران ،وتوجد هبذا التل بقايا القلعة التى ُذكرت ىف بعض املصادر التارخييةُ ،يضاف لذلك اكتشاىف ّ
ُأستخدم حلجز وتغيري مسار املياه َبو ِ
ادى القُ َّر ْيص لتتجه ناحية البرِ َ ك بد ً
ال من استمرارها ىف الوادى ،وهو يوجد بالناحية
اجلنوبية الغربية من املجموعة اجلنوبية ،شكل ( ،)9-6لوحات (.)38-13 ،11
اآلبار

وردت بعض اإلشارات عند اجلغرافيني واملؤرخني والرحالة تُشري إىل وجود ُمنشآت معامرية عىل طول الدرب لعل

أمهها وأوهلا ذكر ًا بال منازع خالل الفرتة املبكرة من نشأت الدرب اآلبار ،ومنها البئر التى ذكرها املهلبى حيث قال:
ُ
يس :ماء معروف عىل مرحلة من َث ْجر وهو ماء عىل يومان من القُ ْل ُزم» .91فإذا كانت القُ َّر ْيص تُعادل الكرسى
«الك ْر ِ
 .88العياشى ،ماء املوائد ،ج  ،1ص 166؛ مقتطفات ،ص 21؛
الورثيالنى ،الرحلة ،ص .337
 .89سورة الفرقان ،اآلية (.)58

 .90نعوم بك شقري ،تاريخ سينا ،ص 69-68؛ رفعت اجلوهرى،
وس ْي َناء ،ص .100
مشاهدات ىف الصحراء الرشقية َ
 .91املهلبى ،املسالك ،مج  ،3ص .783
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وبالقرب منها أبيار العالئى عىل الطريق القديم أو أن ن َْخل هى الكرسى الذى ُذكر ىف الفرتة من النصف الثانى من
القرن الثالث اهلجري/التاسع امليالدى حتى النصف الثانى من القرن السادس اهلجرى وأوائل السابع اهلجرى/الثانى

عرش -الثالث عرش امليالديني ،فال بد أهنا كانت تشتمل عىل بئر خاص ًة نحن نعلم أن مصدر املياه هو األساس ىف هذه
املَ َنازل أو املَ ِ
ناهل وأن ا ُملنشآت األخرى تنمو حوهلا حسب أولوية االحتياج بعد ذلك.
الدين َك ْت ُبغَ ا املؤرخ
أما أقدم املصادر اآلثارية التى ُذكر فيها وجود بئر حتى اآلن بأبيار العالئى فهو نقش السلطان زَ ْين ّ

ىف شهر مجادى األوىل سنة  694هـ /مارس  1294م ،ووردت العديد من اإلشارات عن هذه البئر ،أوهلا كانت عند
ال َق ْلقَشَ ْن ِدى وذلك ىف املسافة بني جسد احلى و َث ْمدُ احلصا .92ثم وردت عند ابن تغرى بردى إشارة عامة آلبار العالئى
93
العالى قبيلها حدرة كبرية وعرة
عىل أساس أهنا أكثر من بئر  .أما ابن العطار فذكرا بئران حيث قال« :الثانية عرش أبيار َ
أخرها شجر عندها حجارة هبا بري لبيدرا وبري للعالى داخل حوش بساقية بباب حجر ...واملاء قليل ُمر مالح» .94ومن
بعده اجلزيرى الذى أعتمد عىل ابن العطار ُفيشري إىل أهنام بئران أحدمها لبيدرا والثانى للعالئى .95والعياشى ذكر بئر واحدة

ال عامرة عليها حيث قال« :بئر كبرية طويلة مطوية بحجر وبناء متقن ىف أصل َواد» .96وابن نارص الدرعي ،والنابلسى

ُيشريا إىل وجود بئرين أحدمها مهدم وهو داخل قلعة ،وآثار بئر آخر عليه قبة صغرية وذلك بقوهلام« :قلعة قديمة البنيان،

ُمتهدمة األركان ،هبا بئر مهدوم ...وهناك آثار بري آخر عليه قبة صغرية» .97وبعد ذلك خالل النصف الثانى من القرن
الثانى عرش اهلجري/الثامن عرش امليالدى حتى العرص احلديث ،يذكر الرحالة واملؤرخون بئر واحدة فقط ،98ولكن

فالني يؤكد وجود ست آبار باملنطقة ،99فهو ربام يشري إىل وجودها باملنطقة كلها ال موضع نزول احلجاج .ويصف لنا

البئر احلالية العديد من الرحالة خاص ًة املغاربة منهم فالعياشى وابن نارص الدرعى والزبادى وابن عبدالسالم الدرعى
والورثيالنى قالوا« :بئر الصعاليك وتُسمى ببئر البارود وهى بئر كبرية طويلة مطوية بحجر وبناء متقن ىف أصل َو ِ
ادى
وبجانب البئر أثر بناء وبركتني إال أنه ال عامرة عليه وماؤها بارد إال أنه قبيح ال يكاد الشارب يسيغه».100

ومن هنا ُيمكن القول أن املنطقة بصفة عامة تشتمل عىل من ثالث إىل ست آبار ،وأن إحدى هذه اآلبار التزال باقية

واملجسات االختبارية
بحالة جيدة ،وأن هناك فوهات بئرين أو أكثر إىل الرشق من الربك تأكد ىل وجودها أثناء احلفائر
ّ

اآلثارية واملرور الدورى عىل املنطقة ،وربام يزيد عددها مع استكامل احلفائر ىف املنطقة ،كام أن القلعة كانت توجد هبا بئر

حسب النصوص التارخيية.

 .92القلقشندى ،صبح األعشى ،ج  ،14ص .431
 .93ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،11ص 79؛ اجلزيرى ،الدرر،
ص .491
 .94ابن العطار ،كتاب َم َنازل احلج ،لوحة  ،3ص  ،4منازل احلج،
لوحة  ،5ص .9-8
 .95اجلزيرى ،الدرر ،ص .491
 .96العياشى ،ماء املوائد ،ج  ،1ص 166؛ مقتطفات ،ص 21؛ محد
اجلارس ،ىف رحاب احلرمني ( ،)11ص 72؛ ىف رحاب احلرمني (،)15
ص .530
 .97ابن نارص ،الرحلة ،ص  107وجه؛ اجلارس ،ىف رحاب احلرمني
( )13الرحلة النارصية ،ص 429؛ النابلسى ،احلقيقة واملجاز،
ص .304

 .98الورثيالنى ،الرحلة ،ص 549 ،332 ،329؛ حممد صادق ،مشعل
املَ ْح ِمل ،ص 9؛ دليل احلج ،ص 10؛ الرحالت احلجازية ،ص ،79
268؛ عىل مبارك ،اخلطط ،ج  ،9ص 25؛ حممد لبيب البتنونى ،الرحلة
احلجازية ،ص 110؛ نعوم بك شقري ،تاريخ سينا ،ص .67
Jomier, Le Mahmal, p. 186.

 .99ج��ورج أوغست «عبدالوىل» فالني ،صور من شامىل جزيرة
العرب؛ ص .16
 .100العياشى ،ماء املوائد ،ج  ،1ص 166؛ مقتطفات ،ص 21؛
الورثيالنى ،الرحلة ،ص 329؛ ابن عبدالسالم الدرعى ،رحلتى،
ص 63-62؛ محد اجلارس ،ىف رحاب احلرمني ( ،)11ص 72؛ ىف رحاب
احلرمني ( ،)13ص 429؛ ىف رحاب احلرمني ( ،)15ص 530؛ راشد
بن محدان األحيوى ،مواضع سيناء ( ،)1ص .529
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سامى صالح عبداملالك

الو ِ
ادى
والبئر احلالية تقع ضمن املجموعة اجلنوبية التى تشتمل عىل ا ُملنشآت املائية والقلعة ،فهى إىل الرشق من َ
بمسافة  250م ،ومن البرِ ْ كة الثانية الشاملية بمسافة  27م ،دائرية التخطيط ُقطرها  3.85مُ ،طويت بمداميك من احلجر
اجلريى ُقطعت خصيص ًا لبناؤها وتكوين حميطها ،ويالحظ أن القسم العلوى منها بعمق حواىل  4م جمدد ىف فرتة الحقة

عىل عرص البناء األصىل الذى نجده بوضوح ىف القسم األسفل منها ،ويبلغ عمق البئر احلاىل  22م حتى مستوى املياه
التى يبلغ عمقها  5م ،ورقبة البئر جمددة ىف العرص احلديث ،وقد ُغطى البئر بغطاء من األسمنت احلديث ،والبئر عىل أية
حال بحالة جيدة نظر ًا الستخدام القبائل املقيمة باملنطقة هلا ،شكل ( ،)6لوحات (.)17 ،14 ،13

والبد أن آبار العالئى كانت مشمولة برعاية الدولة املركزية من أوقاف ومصاريف عىل عامرهتا واستخراج املياه

منها ،وذلك من خالل أموال ريع األوقاف واخلزينة اإلرسالية التى كان خُمصص قس ًام منها للرصف عىل عامرة درب
ا َ
اج امل ِ رْصى وقالعه .101وهو ما أكده صادق عند حديثه عن خراب وهجر البرِ ْ كة ،وأرجع السبب ىف ذلك« :النقطاع
حل ّ

مرتبها» .102وهو ما ينطبق عىل البئر التى ُيستخرج منها املاء مللئ البرِ ْ كة.
وقد ُعرفت املنطقة باسم البئر واآلبار التى ُحفرت ُ
وطويت فيها ،وورد ذكر هذه اآلبار التى ىف املنطقة ىف العديد من
وعرفت هبام املنطقة مها
املصادر التارخيية والرحالت بأكثر من اسم خالل الفرتات التارخيية املتعاقبة لعل أشهرها وأقدمها ُ

بئرى بيدرا والعالئى وشهرة الثانى طغت عىل األول كعلم عىل املنطقة خالل العرص اململوكى ،103وبيدرا والعالئى مها
من أمراء املامليك اللذين ربام اهتام بحفر وطوى بئرين هبذه املنطقة ،وهلذا نُسبت إليهم ،104فبيدرا هو األمري َب ْدر الدين
106
105
للو ِ
ادى الذى ُشيدت
بيدرا املنصورى أحد مماليك وأمراء املنصور قالوون  .كام ُسميت املنطقة ببئر القُ َّر ْيص نسبة َ
ص كثري الشوك ويقرص الرجلني من املشى عليه وكذلك يكثر وجود
ري ْ
فيه البئر وهو عبارة عن أرض يكثر هبا نبات القُ َّ
احلىص به .107وسميت ببئر الصعاليك ألن مائها قليل وبارد ومالح ،وال يطمع ىف مائها مع قبحه إال الصعاليك ولذلك

108
وسميت ببئر البارود 109ربام ألن بعض األعراب قد قاموا بتخريبه عن طريق وضع بارود فيه ،إذ ورد
نُسبت إليهم ُ .

 .101دار الوثائق القومية ،سجالت الديوان العاىل ،سجل ( ،)1مادة
( ،)156ص 267؛ حممد عىل فهيم بيومى ،وثائق احلرمني الرشيفني،
ص .149
 .102حممد صادق ،مشعل املَ ْح ِمل ،ص 9؛ دليل احلج ،ص 10؛
الرحالت ،ص .Jomier, Le Mahmal, p. 186 .268 ،79
 .103القلقشندى ،صبح األعشى ،ج  ،14ص 431؛ املقريزى،
السلوك ،ج  ،3ق  ،1ص 285؛ ابن العطار ،منازل احلج ،لوحة ،3
ص 4؛ ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج ،11ص 79؛ اجلزيرى ،الدرر،
ص  ،618-616 ،499 ،491 ،378ج  ،2ص ،1331 ،1296 ،838
1577 ،1332؛ اخليارى ،حتفة األدباء ،ج  ،3ص 183؛ عىل بن إبراهيم
عىل حامد َغ َّبان ،نقشان ،ص .83
 .104اجل��زي��رى ،ال��درر ،ص  ،491ج  ،2ص ،1331 ،842
.1332
 .105األمري بيدرا :أصبح نائب للسلطنة ىف عهد األرشف خليل بن
قالوون ،وقتل سنة  693هـ  1293/م ،وحل حمله العادل زَ ْين الدين
َك ْت ُبغَ ا كنائب للسلطنة ىف أيام النارص حممد بن قالوون ،انظر :ابن حبيب،
تذكرة النبيه ،ج  ،1ص 169؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،1ق ،1
ص .378 ،375-374 ،371

 .106ترد عند البعض بالضاض أو السني بد ً
ال من الصاد انظر:
النابلسى ،احلقيقة ،ص 304؛ ابن عبدالسالم ،رحلتى ،ص 62؛
جورج أوغست «عبد املوىل» ڤالني ،صور من شامىل جزيرة العرب،
ص 16؛ البتنونى ،الرحلة ،ص 110؛ عبده مبارش وتوفيق إسالم،
َس ْي َناء ،ص 144؛ سيد عبداملجيد بكر ،دروب احلجيج ،ص 112؛
هشام حممد عىل حسن ُعجيمى ،قالع األزنم والوجه وضبا ،الرسالة،
ص ،19الكتاب ،ص .20
 .107اجلزيرى ،الدرر ،ص  ،491ج  ،2ص .1331 ،842
 .108جاء اسم البئر عند بعض الرحالة بالزين «الزعالك» كاإلسحاقى،
انظر :الورثيالنى ،الرحلة ،ص 549 ،332؛ ابن عبدالسالم ،رحلتى،
ص 63؛ اإلسحاقى ،رحلة الوزير الرشقى اإلسحاقى املغربى،
ص 741؛ راشد بن محدان األحيوى ،مواضع سيناء ( ،)1ص .529
 .109اخليارى ،حتفة األدباء ،ج  ،3ص 183؛ العياشى ،ماء املوائد،
ج  ،1ص 166؛ مقتطفات ،ص 21؛ الورثيالنى ،الرحلة ،ص ،329
549 ،332؛ ابن عبدالسالم ،رحلتى ،ص 62؛ محد اجلارس ،ىف رحاب
احلرمني ( ،)11ص 72؛ ىف رحاب احلرمني ( ،)13ص 429؛ ىف رحاب
احلرمني ( ،)15ص 530؛ مجال حممود مرسىَّ ،د ْرب احلج ،ص .34
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عند اخليارى ما يؤكد ذلك حيث قال« :العاليا ،ويقال آبار العاليا ...،أخربنى بعض من له بالطريق خربة أن أعراب ًا تعدوا
110
فسمىت فيام يبدو منذ ذلك الوقت هبذا االسم.
عىل من بالقلعة من املعسكر ففتكوا هبم وأتلفوا ماء اآلبار بالبارود» ُ .

وسميت ببئر أبو حممد نسبة إىل الشيخ أبو حممد اجلوهرى املدفون هناك ،وهو أحد احل َُّجاج املغاربة توىف وهو ىف طريقه
ُ

إىل احلج خالل العرص العثامنى فدفن ىف املنطقة ،فأصبح اسمه عل ًام عىل بئرها .111وآخرها كان اسمها منذ النصف الثانى
من القرن الثالث عرش اهلجري/العرشين امليالدى بئر الست أم عباس نسبة إىل والدة واىل ِم رْص عباس حلمى األول
( 1270-1264هـ  1854-1848/م) التى قامت بأعامل ترميم وجتديد للبئر والبرِ ك .112وأن هذه األسامء املختلفة
وهى ملكان واحد ُيعطينا فكرة عن الفرتات الزمنية املتالحقة لالستفادة من مياه هذا املكان ،وكذلك إعامره خالل هذه
الفرتات فنسب إىل أكثر من اسم.

أما عن وسيلة استخراج املياه من هذه اآلبار وملئ هذه الربك الكبرية املساحة ،فكانت تتم بوسائل بدائية تقليدية أو
بوسائل متطورة آلية «السواقى» ،فالوسائل اآللية واألكثر تطور ًا هى املَ ْصانع التى ورد ذكرها عىل درب ا َ
اج امل ِ رْصى
حل ّ
عند العديد من اجلغرافيني والرحالة واملؤرخني ،113وكان أوهلا ما ورد عند املقدسى الذى قال« :واملَ َنازل بني ِم رْص وويلة
َ
«أ ْي َله» ُيسقى هلا بالسواقى».114
كام أشار ابن العطار إىل الس ِ
اقية رصاح ًة ىف وصفه آلبار العالئى ووسائل استخراج املاء منهام حيث قال« :الثانية عرش
َ
115
العالى ...هبا بري لبيدرا وبري للعالى داخل حوش بساقية بباب حجر ...واملاء قليل ُمر مالح» .
أبيار َ
بِ ْر ُك املياه

العالى ...هبا بري لبيدرا
ُذكرت بِ َركتان «فسقيتان» باملنطقة عند ابن العطار ىف منازله حيث قال« :الثانية عرش أبيار َ
وبري للعالى داخل حوش بساقية بباب حجر وفسقيتان .116»...كام كانت عند اجلزيرى بِركة واحدة حيث قال« :فسقية
وحوش ...وىف بعض األحيان يوجد بالفسقية ماء ُمتغري من بقايا األمطار ويطول مكثه وال ينتفع به» .117و ُيشري العياشى

 .110اخليارى ،حتفة األدباء ،ج  ،3ص .183
 .111نعوم بك شقري ،تاريخ سينا ،ص 68-67؛ سيد عبداملجيد بكر،
دروب احلجيج ،ص 112؛ رفعت اجلوهرى ،مشاهدات ىف الصحراء
وس ْي َناء ،ص 100؛ َس ْي َناء أرض القمر ،ص 88؛ عبده مبارش
الرشقية َ
وتوفيق إسالمَ ،س ْي َناء ،ص .144

Jomier, Le Mahmal, p. 186; Tamari, « Darb al-Hajj »,
p. 495-496.

 .112حممد صادق ،مشعل املَ ْح ِمل ،ص 10؛ دليل احلج ،ص 54 ،9؛
الرحالت ،ص 413 ،268 ،142 ،79؛ حممد لبيب البتنونى ،الرحلة،
ص 110؛ عىل باشا مبارك ،اخلطط ،ج  ،10ص 25؛ نعوم بك شقري،
تاريخ سينا ،ص 68-67؛ حممد رمزى ،القاموس اجلغراىف ،ق ،1
ص 95؛ سيد عبداملجيد بكر ،دروب احلجيج ،ص .114-112

;Jomier, Le Mahmal, p. 186; Tamari, Al-Qurrais, p. 797
« Darb al-Hajj », p. 494-496.

ص  ،449ج  ،2ص 1329؛ العياشى ،الرحلة ،ص 196؛ النابلسى،
احلقيقة ،ص 302؛ الورثيالنى ،الرحلة ،ص 327؛ حممد صادق،
مشعل املَ ْح ِمل ،ص 10؛ دليل احلج ،ص 9؛ الرحالت ،ص 267 ،78؛
حممد لبيب البتنونى ،الرحلة ،ص 110؛ نعوم بك شقري ،تاريخ سينا،
ص 156؛ سامى صالح عبداملالك ،درب ا َ
حلاج ،ص 210-204؛ قلعة
ن َْخل ،ص .157-155

Jomier, Le Mahmal, p. 184-185.

 .114املقدسى ،أحسن التقاسيم ،ص .253
 .115ابن العطارَ ،م َنازل احلج ،لوحة  ،5ص  ،9-8كتاب َم َنازل
احلج ،لوحة  ،3ص .4
 .116ابن العطارَ ،م َنازل احلج ،لوحة  ،5ص  ،9-8كتاب َم َنازل
احلج ،لوحة  ،3ص .4
 .117اجلزيرى ،الدرر ،ص  ،491ج  ،2ص .1331

الع َم ِرى ،مسالك اإلبصار ،السفر الثانى ،ص 332-331؛
ُ .113
السيوطىُ ،حسن املحارضة ،ج  ،2ص 185؛ اجلزيرى ،الدرر،
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سامى صالح عبداملالك

ومن نقل عنه من الرحالة املغاربة إىل البرِ َ كتني بقوهلم« :بجانب البئر أثر بناء وبركتني» .118كام ُيشري الورثيالنى إىل وجود
البرِ ْ َكتني بقوله« :بجانب البئر أثر بناء وبِ ْر َكتني» .وىف موضع آخر« :بجانبها  -أى البئر  -فسقيتان ليس هبام منفعة»،119
مما يدل عىل أهنام كانتا معطلتني منذ فرتة غري قريبة .ثم يأتى صادق بعد ذلك ويصف لنا خراب وهجر البرِ ْ كة ،ويرجع

السبب ىف ذلك« :إلنقطاع مرتبها» .120ونحن نعلم أن البرِ َ ك كان خمصص مللئها سواقى تُدار بثريان ،وخيصص هلا ُمرتبات
ِ
اب َبو ِ
ادى ا َ
قب ِ
اج فكانت تمُ أل عن طريق مياه السيول واألمطار،
حل َّ
وإقطاع كام رأينا ىف بِ َرك َع ْج ُرود ون َْخل ،أما بِ َرك ا ْل َ
وأشار الورثيالنى إىل أن البئر ال عامرة عليه وربام يقصد الوسيلة التى يتم ملء البرِ َ ك هبا .وبعد مرور ست وعرشين سنه

من وصف حممد صادق يمر باملنطقة شقري سنة 1906م ،121ويصف بركتني كأنه ُيشري إىل بنائهام عىل يد أم اخلديوى
عباس حلمى التى قامت بأعامل ترميم ونظافة للربك املوجودة من قبل ال أعامل بناء بركتني جديدتني ،وهذا وصف

معامرى للربكتني:

البرِ ْ ُ
كة األوىل اجلنوبية

تقع إىل اجلنوب من البرِ ْ كة الثانية الشاملية بمسافة  6.47م ،وتتقدم عنها إىل الرشق بمسافة  8.85م ،وكانت مردومة

متام ًا منذ فرتة بعيدة حتى شهر مارس من عام  2000م ،حيث قمت بالعمل ىف املنطقة ،واستطعت التعرف عىل ختطيطها

عن طريق احلفائر اآلثارية ،فقمت بالعمل من الداخل لتحديد مساحتها وإظهار السالمل واملصفاة نظر ًا لكرب مساحتها
وحتتاج لوقت طويل لالنتهاء من حفرها كلي ًا ،أما السبب ىف ردمها متام ًا ىف حني أن البرِ ْ ُ
كة الثانية الشاملية املجاورة
بحالة جيدة وغري مردومة ،ذلك ألهنا كانت تمُ أل عن طريق مياه السيول كام أهنا ُهجرت ُمنذ فرتة طويلة مما ساعد عىل
ردمها ،وهذا ما أشار إليه اجلزيرى حيث وصفها لنا فقال« :يوجد بالفسقية ماء ُمتغري من بقايا األمطار ويطول مكثه
وال ينتفع منه» .122وورد ذكرها كذلك عند النابلسى فقال« :بِ ْر ُ
كة كبرية جمراها مردوم» .123ثم يأتى وصفها مؤخر ًا عند

صادق الذى قال عنها بام نصه« :هى خربه ُمعطلة ماؤها مر جد ًا لعدم النزح» .124ووصفها أيوب صربى باشا فقال:
«تقع مرحلة أبيار عالتية ىف صحراء واسعة ،...وحوض يمأل بامء األمطار».125
ِ
قب ِ
اب التى ربام ترجع إىل عرص ٍ
كل
وكانت هذه البرِ َ ك ُيعتمد ىف ملئها عىل مياه السيول وهى وسيلة قديمة كام ىف بِ َرك ا ْل َ

السد باملنطقة يؤكد وسيلة االعتامد عىل
من السلطان املنصور قالوون أو النارص حسن بن حممدُ ،يضاف لذلك أن اكتشاف ّ
كة الشاملية وبِ َرك َّد ْرب ا َ
األمطار باإلضافة لآلبار ،ونالحظ اختالف ختطيطها عن البرِ ْ ُ
اج امل ِ رْصى األخرى التى ىف َس ْي َناء.
حل َّ
فهى مستطيلة التخطيط متتد من الرشق إىل الغرب طوهلا من الداخل  31.15م ،وعرضها  17.10م ،وعمقها  4م،

 .118العياشى ،ماء املوائد ،ج  ،1ص 166؛ مقتطفات ،ص 21؛
الورثيالنى ،الرحلة ،ص 329؛ ابن عبدالسالم الدرعى ،رحلتى،
ص 63-62؛ محد اجلارس ،ىف رحاب احلرمني ( ،)11ص 72؛ ىف رحاب
احلرمني ( ،)13ص .429
 .119الورثيالنى ،الرحلة ،ص .329 ،327
 .120حممد صادق ،مشعل املَ ْح ِمل ،ص 9؛ دليل احلج ،ص 10؛
الرحالت ،ص .Jomier, Le Mahmal, p. 186 .268 ،79
 .121نعوم بك شقري ،تاريخ سينا ،ص .67

 .122اجلزيرى ،الدرر ،ص  ،491ج  ،2ص .1331
 .123النابلسى ،احلقيقة ،ص .304
 .124صادق ،مشعل املَ ْح ِمل ،ص 9؛ دليل احلج ،ص 10؛ الرحالت،
ص .268 ،79
 .125أي��وب صربى باشا ،موسوعة م��رآة احلرمني الرشيفني،
ج  ،5ص 178-177؛ أوليا جلبى ،الرحلة احلجازية ،ص 167
حاشية (.)2
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وهى تتسع لكمية مياه مقدارها  2130م ،3وهى بذلك تُعترب أكرب بِ َرك َّد ْرب ا َ
اج امل ِ رْصى بالربع األول املعروفة حتى
حل َّ

اآلن ،ويتم النزول إليها من خالل درجات من السالمل بالركن اجلنوبى الرشقي ،وأخرى بالركن اجلنوبى الغريب ،فهام غري
ِ
قب ِ
اب ،والبرِ ْ كة الشاملية التى
متناظرين املوضع ،وهو توزيع غري مألوف بالنسبة لتخطيط البرِ َ ك مقارنة ببرِ َ ك ن َْخل ،وبِ َرك ا ْل َ
ىف املنطقة نفسها ،وقد تم تقوية الركن الشامىل الرشقي ،والركن الشامىل الغربى عن طريق شطف هذه الزوايا بدُ عامات

ساندة عرض كل منها من أعىل  95سم ،وقد ُبنيت هذه البرِ ْ كة بمداميك من احلجر اجلريى املقطوع يربط بينها مونة
من اجلري املحروق ورماد النار «إرسوميلُ ،قرصوميل» ،ويكسوها من الداخل طبقة من املالط «الصاروج أو اخلافقى»

الصلب املكون من اجلري املحروق واحلىص واحلمرة ليمنع ترسب املياه منها ،وقد تم الكشف أثناء احلفائر عن جدراهنا

من مجيع اجلهات بعمق يصل إىل  1.70م.

الو ِ
ادى املجاور للربك ،ويؤكد ذلك
كام كانت هذه الربكة قدي ًام تمُ أل عن طريق مياه األمطار والسيول وذلك من َ

ما قمت باكتشافه من خالل قيامى بأعامل أول بعثة حفائر خالل املوسم الثانى منها باملوقع حيث كانت الربكة مزودة
ِ
بم ْص َفاة «حوض ترسيب» مساحتها  4.04 × 4.83م ،وعمقها احلاىل  2.50م ،واألركان مشطوفة ويتم النزول إليها
من خالل درج من السالمل ،تُوصل إليها قناة مقبية ذات عقد نصف دائرى باجلدار اجلنوبى ارتفاعه  67سم ،يبلغ طول
هذه القناة  5.30م ،وعرضها  1.47م ،تقابلها فتحة املفيض باجلدار الشامىل إلدخال املياه إىل الربكة ،وهى معقودة
ومرتفعة عن أرضية احلوض اتساعها  95سم وترتفع عن أرضية املصفاة بمسافة  1.80م ،وذلك حتى يتم ترسيب
الو ِ
ادى هبا وتصفيه املياه ،ثم تنساب بعد تصفيتها داخل الربكة ،وتكون صاحلة للرشب ،وكذلك ضامن عدم ردم
غرين َ
الربكة ،كام تم اكتشاف حوض أو بركة صغرية تلتصق بالركن الشامىل الرشقى من هذه الربكة مل تنتهى أعامل احلفائر به،

شكل ( )7 ،6لوحات (.)26-15

البرِ ْ ُ
كة الثانية الشاملية

تقع هذه البرِ ْ كة إىل الغرب من البئر عىل مسافة  27م ،وشامل الربكة األوىل اجلنوبية بمسافة  6.47مُ ،بنيت بمداميك

وكسيت بطبقة من املالط سمكها يصل إىل  2سم ،والبرِ ْ ُ
من احلجر اجلريى املقطوعة جيد ًاُ ،126
كة مستطيلة التخطيط متتد
من الرشق إىل الغرب ،أبعادها من اخلارج  19.20 × 31.17م ،ومن الداخل  16.48 × 29م ،وعمقها  4.15م،
وهى بذلك تتسع لكمية من املياه مقدارها حواىل  1983م ،3يتم النزول إليها من خالل درجات من السالمل متناظرين

ودعمت ُجدراهنا من الداخل بجدران ساندة ارتفاعها
ىف املوضع حيث توجد بالركنني الشامىل الرشقى واجلنوبى الغربىُ ،

 70سم ،وعرضها باجلدارين الشامىل واجلنوبى  25سم وباجلدارين الرشقى والغربى  28سم ،ومقدار ارتدادها لداخل
الربكة  17سم ،و ُيدعم الركنني الشامىل الغربى واجلنوبى الرشقى ُدعامات مشطوفة يبلغ عرضها من  80إىل  220سم،
وهى تشبه ُدعامات بِ َرك َع ْج ُرود ون َْخل و َم ْبعوق ،ويالحظ أن اجلدار الشامىل للبرِ ْ َكة من أعىل عريض إذ يبلغ عرضه
 80سم ،وذلك ألنه يشتمل عىل ثالثة عرش حوض ًا لسقى دواب القافلة ترتاوح مساحتها بني  35 × 95و  40 × 277سم،

الرخام والصحيح ما
 .126أشار الراشد بأهنا ُبنيت بمداميك من حجر ُ
أثبته ،انظر :سعد بن عبدالعزيز سعد الراشد ،درب زُ َب ْيدَ ة ،ص .375
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وهى بذلك تشبه أحواض بِ ْركة ن َْخل اجلنوبية الكبرية ،ويالحظ أن أثار الرتميم والتجديد واضحة هبذه البرِ ْ ُ
كة ،بني املونه
األصلية القديمة واجلديدة التى هى محراء اللون بالنسبة للجديدة ىف األجزاء العلوية والسفلية منها ،وذلك بسبب تآكل

األجزاء العلوية والسفلية نتيجة تأثري املياه ،ويبدو أن أعامل الرتميم هذه كانت آخر أعامل ترميم متت بالربكة بأمر من
والدة واىل ِم رْص عباس حلمى األول بن حممد عىل باشا.127
وكانت هذه البرِ ْ ُ
كة تمُ لئ عن طريق وسيلتني ،إحدامها أقدم من الثانية ،الوسيلة األوىل وهى األقدم وكانت من مياه
بالو ِ
الو ِ
ادى وهو ما تم تأكيده من خالل
ادى املجاور للربك ووجود ّ
سد لتغيري مسار مياه السيول َ
األمطار وذلك من َ
أعامل احلفائر اآلثارية التى قمت هبا باملنطقة ،حيث كانت الربكة مزودة ِ
بم ْص َفاة بالركن اجلنوبى الرشقى من اخلارج
مساحتها  4.83 × 5.23م ،وأركانه مشطوفة ويتم النزول إليه من خالل درج من السالمل ،توصل إليه قناة مقبية ذات
عقد نصف دائرى طوهلا  5م ،وعرضها  1.45م ،تقابله فتحة املفيض إلدخال املياه للربكة ،وهى معقودة ومرتفعة عن
الو ِ
ادى هبا وتصفيه املياه ،ثم تنساب بعد تصفيتها داخل الربكة ،وتكون صاحلة
أرضية املصفاة حتى يتم ترسيب غرين َ

للرشب واالستعامل ،وكذلك لضامن عدم ردم الربكة من ناحية ثانية ،ويالحظ أن احلوض ُعدل ىف فرتة من الفرتات

سد فتحتى القناة املقبية
ليستخدم كبرِ ْ كة متأل عن طريق قناة حجرية صغرية مقطوعة ىف احلجر ومتصلة بالبئر ،حيث تم ّ
واملفيض ،وبالتاىل أصبحت بِ ْركة صغرية تتسع لكمية مقدارها حواىل  25.26م ،3وهو ما يؤكد أن االعتامد عىل مياه
األمطار كانت الوسيلة األوىل واألقدم مللئ هاتني الربكتني ،128شكىل ( )8 ،6لوحات (.)18-13

أما الوسيلة الثانية وهى البئر وذلك عن طريق قناة تصل بينها وبني البئر ،حيث توجد فتحة باجلدار الشامىل من البرِ ْ كة

اتساعها  20سم ،وارتفاعها  30سم ،وهى فتحة إدخال املياه للبرِ ْ َكة عن طريق قناة متصلة بالبئر ،ويتم استخراج املياه
وع ْج ُرود.129
من البئر عن طريق ساقية تُدار بالثريان أو اجلامل كام ىف ن َْخل َ
ويمنى هنا من دراسة بِ َرك أبيار العالئى حماولة تأصيل وحدة معامرية مهمة تُكتشف ألول مرة ىف بِ َرك َّد ْرب
هُ
ِ
ِ
ا َ
بس ْي َناء ،وهو عنرص امل ْص َفاة «حوض الرتسيب ،الرشخ عند البكرى» الذى جيب أن متر به املياه قبل
حل َّ
اج امل رْصى َ
دخوهلا الربكة لتصفيتها وتنقيتها من الشوائب والرتسيبات الغرينية الطينية ،فمن أمثلتها املبكرة عىل سبيل املثال ال
احلرص مصفاة بأحد بِ َرك قرص مشاش ببادية األردن ،130و َم َصاىف بِ َرك َّد ْرب زُ َب ْيدَ ة عىل َّد ْرب ا َ
اج العراقى من
حل َّ
الكوفة إىل مكة املكرمة الشهري بدرب زُ َب ْيدَ ة ،وهى تُؤرخ بالقرن الثانى اهلجرى/الثامن امليالدىِ ،131م ْص َفاة بِ ْركة
 .127صادق ،دليل احلج ،ص 10؛ البتنونى ،الرحلة ،ص 110؛
مبارك ،اخلطط ،ج  ،10ص 25؛ شقري ،تاريخ سينا ،ص 68-67؛
سيد عبداملجيد بكر ،دروب احلجيج ،ص .114-112

;Jomier, Le Mahmal, p. 186; Tamari, Al-Qurrais, p. 797
« Darb al-Hajj », p. 494-496.

 .128اكتشف هذا احلوض أثناء موسم حفائر مارس  -أبريل
 2002م.
 .129سامى صالح عبداملالك ،درب احلاج ،ص  ،92-90شكل (،)9
لوحة ()7-4؛ قلعة نخل ،ص  ،157-155لوحة (.)47
 .130قرص مشاش :يقع عىل مسافة  21كي ً
ال إىل الرشق من قرص املوقّر
وهو الذى يقع بدوره عىل مسافة  10كي ً
ال من قرص املش ّتى الشهري الذى

يقع إىل الشامل من مطار امللكة علياء الدوىل ،وعىل مسافة 19كي ً
ال إىل
الشامل الغربى من قرص احلرانة الذى يقع بدوره عىل مسافة  55كي ً
ال إىل
الرشق من عامن ،وهو واحد من ضمن جمموعة منشآت أموية تنترش عىل
مساحة  2كي ً
ال مربع ،انظر :رامى جورج خورى ،القصور ،ص .13
 .131بِ ْر ُك َّد ْرب ُزبيدة :منها عىل سبيل املثال ال احلرص بركة الظفريى،
وبركة الثليمة «اهليثم» ،وبركة الشيحيات ،وبركة العرائش اجلنوبية،
وبركة البدع «الثعلبية» ،وبركة املخروقة «توز» ،وبركة احلميمة الشاملية،
وبركة الربذة «أبى سليم» ،وبركة املسلح ،وبركة اخلرابة «بيسان» ،وبركة
العلوية « ُل َو َّية» ،وبركة أم الضمريان ،انظر :خالد الدايل وصالح احللوة،
َّد ْرب زبيدة ،ص  ،61-60لوحة 61؛ سعد بن عبدالعزيز سعد الراشد،
برك املياه القديمة ،ص  ،69-65لوحات 43-40؛ الربذة ،ص ،63
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األغالبة ( 296-184هـ  909-800/م) ىف القريوان سنة  248هـ 862/م ،132و َم َصاىف بعض البرِ َ ك عىل َّد ْرب
ا َ
اج الشامى.133
حل َّ
السدّ

يقع عىل ُبعد واحد كيلو مرت إىل اجلنوب الغربى من البئر وبرك املياه التى باملجموعة املعامرية اجلنوبية ،وذلك
داخل جمرى َو ِ
السد بشكل يتناسب مع اجتاه مياه السيول ،حيث وضع مائ ً
ال غري متعامد
ادى العقابة ،وقد ُصمم
ّ

مع اجتاه تدفق املياه حتى يساعد عىل اصطدام املياه به ،وتغيري مسارها ناحية الشامل الرشقى بد ً
ال من الشامل حيث
اب َبو ِ
اج عىل درب ا َ
ادى ا َ
سد ا ْل ِق َب ِ
اج امل ِ رْصى،134
توجد برك املياه ،ألن الغرض منه هنا ليس حجز املياه كام ىف ّ
حل َّ
حل ّ
وسدود قلعة َص ْدر عىل طريق َص ْدر َ
وأ ْي َله «طريق صالح الدين األيوبى» ،135بل اهلدف األساسى منه تغيري مسار

اجتاه املياه.

السد بمداميك من احلجر اجلريى املقطوع ،ويبلغ الباقى من طوله اآلن  15م ،وارتفاعه احلاىل  1.30م ،وله
و ُبنى ّ

أساس يربز عن جسم السدِّ بمقدار  20سم ،وعرض هذا األساس  110سم ،وعرض جسم السدِّ نفسه  90سم ،و ُيعترب
للمنشآت املائية عىل َّد ْرب ا َ
اج امل ِ رْصى ىف َس ْي َناء الختالف الغرض منه عن السدود األخرى املوجودة
نُموذج هام ونادر ُ
حل َّ

باملنطقة حيث استخدم ىف عملية حتويل مسار السيول بد ً
ال من حجزها ،شكل ( ،)9لوحات (.)36 ،35

وهذا النوع من السدود الذى يقوم بتحويل مسار اجتاه املياه نجده معروف ًا ىف العصور واحلضارات القديمة وىف العرص
اإلسالمى ،136ففى العرص اإلسالمى نجدها عىل َّد ْرب زُ َب ْيدَ ة بطريق ا َ
اج من الكوفة إىل مكة املكرمة ،ومنها عىل سبيل
حل ّ

لوحة ()71؛ َّد ْرب زبيدة ،ص ،165-161 ،150-149 ،143
،274-272 ،247-246 ،220-219 ،208 ،177 ،176-175
360 ،359 ،291 ،288-287 ،281-279؛ تونى ويلكنسون،
مصادر املياه عىل َّد ْرب زبيدة ،؛ صالح احللوة ونيل ماكنزى ،برنامج
«د ْرب زبيدة» ،ص ،42-41
توثيق معامل الطريق اإلسالمى الشهري َّ
لوحة 38؛ صالح احللوة وآخرون ،تقرير مبدئى عن املرحلة السادسة
لعملية توثيق معامل َّد ْرب زبيدة ،ص ،96-95 ،62-61 ،57-56
لوحات -62ب.79 ،

Al-Rashid, Darb Zubaydah, p. 104-105; « Ancient
Water Tanks on the Hajj Route », p. 55-58; Petersen,
« The Archaeology of the Syrian and Iraqi Hajj
Routes », p. 49-51.

 .132بِ ْر ُ
كة األغالبة :تُعرف بفسقية األغالبة ،تقع خارج أسوار
القريوان الشاملية عند باب تونس ،وهى جزء من مرشوع للرى قام به
أبى إبراهيم أمحد األغلبى سنة  248هـ  862/م ،والبرِ كة ِ
ومصفاهتا
ْ
مضلعتني التخطيط ،قطر البرِ ْ كة  120م ،وتتألف من  48ضلع ًا ،واملِصفاة
ُقطرها  37.5م ،وتتألف من  17ضلع ًا ،كام تم الكشف مؤخر ًا عن
بِ ْركة أصغر من السابقة مضلعة التخطيط يبلغ ُقطرها  73م ،ومصفاهتا
دائرية التخطيط ُقطرها  28.30م ،انظر :ابن عذارى املراكشى ،كتاب

بيان املغرب ،ج  ،1ص 113؛ عبدالقادر الرحياوى ،العامرة العربية،
ص  ،140-139شكل 96؛ سعد بن عبدالعزيز سعد الراشد ،برك
املياه ،ص 71؛ َّد ْرب زبيدة ،ص 384-381؛ حممد الباجى بن مامى،
ا ُملنشآت املائية ىف البالد التونسية ،ص 142-140 ،139؛ الربك املائية
ىف البالد التونسية ،ص .314-313 ،312

Creswell, Allan, Early Muslim Architecture, Vol. II,
p. 289 ; Al-Rashid, « Ancient Water Tanks », p. 60.

 .133بِ َر ُك َّد ْرب ا َ
اج الشامى :منها عىل سبيل املثال بِ ْركة قلعة
حل َّ
الضبعة من العرص العثامنى باململكة األردنية اهلاشمية ،وهى مزودة
بمصفاة ،انظر:

Petersen, « Early Ottoman Forts on the Darb al-Hajj »,
p. 114-115, ﬁg. 21, 22 ; «The Syrian and Iraqi Hajj
Routes », p. 51, ﬁg. 2 c.

 .134سامى صالح عبداملالك ،درب احلاج ،ص ،147-145
شكل ( ،)12لوحات (.)19 ،18 ،17
 .135سامى صالح عبداملالك ،التحصينات ،ص ،210-207
شكل ( ،)74-71 ،9لوحات (.)128 ،126
 .136حم��م��د عطية اهلل الشلامنى ،بعض ا ُملنشآت املائية،
ص .171-168
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املثال ال احلرص سدِّ الثليمة «اهليثم» ،137وسدِّ بركة الشيحيات «الشقوق» ،وسدِّ بِ ْركة أرينبة «العنابة» ،138وسدِّ بركة

اجلفالية «الفحيمة ،احلمة».139

التل األثرى

يقع التل األثرى إىل اجلنوب من البئر عىل مسافة  16م ،حيث توجد أطالل يظهر منها بقايا أساسات القلعة ،وفوهات

رقاب آبار للمياه ،وفرن دائرى مبنى من احلجر اجلريي ،وهو خاص بحرق اجلري الذى يستخدم ىف البناء ،كام توجد
أساسات أخرى ىف التل بحاجة ألعامل حفائر آثارية خاص ًة وأن هناك بعض اإلشارات عند املؤرخني والرحالة تشري إىل
وجود ٍ
مبان باملنطقة كاآلبار واحلوش والقلعة واملسجد والساقية ،لوحات (.)27 ،18 ،17 ،15
القلعة

كام أن القلعة هى املنشأة التى ورد ذكرها عند اخليارى حيث قال« :فوصلنا املنزل املقصود املسمى بـ :العاليا ،ويقال

آبار العاليا ،لوجود آبار هناك كان هبا ماء مورود وقلعة قبيل املحظ .أخربنى بعض من له بالطريق خربة أن أعراب ًا تعدوا

عىل من بالقلعة من املعسكر ففتكوا هبم وأتلفوا ماء اآلبار بالبارود».140

كام ُيشري العياشى إىل البرِ َ ك التى باملنطقة وبجوارها أثر بناء حيث قال« :بجانب البئر أثر بناء وبركتني» .141وإن

كان الورثيالنى ينفى وجود قلعة أو قرص حيث قال« :ليس هبا قرص ُمشيد» .142ولكنه ُيشري إىل وجود بقايا بناء قديم
باملنطقة التى فيها البئر حيث قال« :ىف أثاره بناء قديم» 143وهى القلعة التى سبق ذكرها ولكنها خربت عند مروره هبا
فأصبحت بناء غري واضح وقديم.

وورد ذكر القلعة وتأكد وجودها عند النابلسى حيث قال« :قلعة قديمة البنيان ،متهدمة األركان ،هبا بئر مهدوم.144»...

واملجسات االختبارية حيث التزال بقايا ابراجها وأسوارها تدل عليها،
وقد تأكدت من وجود القلعة خالل أعامل احلفائر
ّ

رود و ُب ْرج بئر السويس و ُب ْرج ن َْخل قبل الزيادة فيه إذ يتكون من مستطيل مزود بربجني
وأعتقد أن ختطيطها يشبه ُب ْرج َع ْج َ
متناظرين املوقع وتشتمل عىل ملحقات وغرف لإلقامة وبئر أو بئرين يستخرج منها املاء بساقية ،وربام تكون مربع مزود
بأربعة أبراج ىف األركان وهو االقرتاح الثانى لتخطيط قلعة أبيار العالئى بالقريص.

 .137صالح احللوة وآخرون ،تقرير مبدئى عن املرحلة السادسة
لعملية توثيق معامل َّد ْرب زبيدة ،ص 57-56؛ سعد بن عبدالعزيز سعد
الراشدَّ ،د ْرب زبيدة ،ص .150-149
 .138سعد بن عبدالعزيز سعد الراشدَّ ،د ْرب زبيدة ،ص ،162
.211 ،210
 .139سعد بن عبدالعزيز سعد الراشدَّ ،د ْرب زبيدة ،ص .212
 .140اخليارى ،حتفة األدباء ،ج  ،3ص .183

 .141العياشى ،ماء املوائد ،ج  ،1ص 166؛ مقتطفات ،ص 21؛ محد
اجلارس ،ىف رحاب احلرمني ( ،)11ص .72
 .142الورثيالنى ،الرحلة ،ص .337
 .143الورثيالنى ،الرحلة ،ص .332 ،329
 .144النابلسى ،احلقيقة واملجاز ،ص .304
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اخلامتة وأهم النتائج
كان هذا عرض ودراسة تارخيية  -آثارية ومعامرية ملنزل ومنهل أبيار العالئى عىل درب ا َ
اج امل ِ رْصى ىف وسط َس ْي َناء
حل ّ

توصلت فيها للعديد من النتائج لعل أبرزها:

 .1قيام الباحث بأول بعثة للحفائر اآلثارية العلمية ىف هذا املنهل عىل درب ا َ
اج امل ِ رْصى ىف َس ْي َناء غري املسبوقة
حل ّ
أدت إىل نتائج جديدةُ ،
وأنجز منها حتى كتابة هذا البحث ثالثة مواسم غري متصلة.

 .2تم حتديد موقع وموضع أبيار العالئى وعليه تم تصحيح اللبس احلادث عند كثري من املتقدمني وجل املتأخرين
بني القُ َّر ْيص وأبيار العالئى وجعلهام َم َنزل و َمن ِهل واحد ىف حني َأن َو ِ
ادى القُ َّر ْيص وأبيار العالئى كانتا منزلني خمتلفني
املوضع ولكن متقاربني املوقع عىل درب ا َ
اج امل ِ رْصى ىف َس ْي َناء.
حل ّ
 .3تم حتديد َد َرك حراسة الربع األول من درب ا َ
اج امل ِ رْصى ومن ضمنها أبيار العالئى حيث كانت عىل قبائل
حل ّ
العائذ عام ًة طوال العرص اململوكى وحتى هناية الدرب ىف العرص احلديث ،وكانت أبيار العالئى حتديد ًا عىل قبيلة الترَ َابِينْ
َ
العائذ.
أحدى قبائل َ

 .4تم العثور أثناء احلفائر اآلثارية التى قام هبا الباحث عىل نقش إنشائى لعامرة مسجد وبئر من عرص السلطان

اململوكى العادل زين الدين َك ْت ُبغَ ا املنصوري ،وهو قيمة حضارية ومعامرية و ُيعترب أقدم النقوش التأسيسية عىل درب
ا َ
اج امل ِ رْصى حتى اآلن ،وثانى نقوش عامرة اآلبار ىف ِم رْص اإلسالمية بعد بئر الوطاويط التى من العرص اإلخشيدي.
حل ّ
 .5ساعد هذا النقش الكتابى ىف التعرف عىل مسجد ىف َس ْي َناء مل يكن معروف ًا ىل سواء ىف نصوص املصادر

التارخيية أو عىل أرض الواقع قبل اكتشاىف ملخطوط َم َنازل احلج البن العطار والقيام باحلفائر اآلثارية ىف هذا املنهل
واكتشاف النقش التعمريى للمسجد ثم اكتشاف املسجد نفسه ،وبالتاىل تم حتقيق نص تارخيى وشاهد أثرى عىل

أرض الواقع ،من هنا ُيمكن تأكيد القول القائل إذا اتفق النص اخلربى مع الشاهد األثرى عىل أمر ما أصبحت
حقيقة ال لبس فيها.
 .6اكتشاف ُمنشآت معامرية غري معروفة من قبل وإن كانت موجودة حتى قبل قيامى باحلفائر اآلثارية ىف املنطقة
مثل السد الذى ىف الوادى ورقبات وفوهات بعض اآلبارُ ،
واملجسات
وأخرى تم كشفها عن طريق احلفائر اآلثارية
ّ
االختبارية مثل بقايا أبراج وأسوار القلعة ،ومسجد السلطان َك ْت ُبغَ ا املنصورى ،والقبة املدفن ،وبِ ْركة للمياه ،وبركة أو

حوض صغري ،وقنوات ومصاىف الربكتني اللتني ىف املنطقة.

 .7التعرف عىل نصوص تارخيية ورحلية ونقوش آثارية هامة ساعدت وستساعد ىف التعرف عىل التطور
احلضارى والعمرانى هلذا املَ َنزل واملَن ِهل بصفة خاصة و َم َنازل و َم ِ
ناهل الدرب بصفة عامة ،لعل أمهها ما ورد ىف

خمطوط منازل احلج البن العطار ،ونقش السلطان اململوكى َك ْت ُبغَ ا اإلنشائى النادر ،وهو ُيؤرخ لعامرة ُمنشآت جديدة
هبذا املنهل.

 .8اكتشاف وحدة معامرية هامة وهى املصفاة التى تُكتشف ألول مرة بربك درب ا َ
اج امل ِ رْصى ىف َس ْي َناء ،وتم
حل ّ

تأصيل هذه الوحدة املعامرية وبداية ظهورها ىف املنشآت املائية ىف العامرة اإلسالمية.
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سامى صالح عبداملالك

 .9تأكيد ماورد ىف النصوص التارخيية والرحلية بخصوص بعض املنشآت املعامرية عىل أرض الواقع كالقلعة

واملسجد واآلبار والربكة الثانية.

 .10إضافة قلعة « ُب ْرج» جديدة لسلسلة القالع املعروفة من قبل ىف َس ْي َناء سواء تلك التى توجد عىل درب ا َ
اج
حل ّ
امل ِ رْصى أو عىل ثغور َس ْي َناء الساحلية.

ثبت املصادر واملراجع
ً
أوال

املصادر

األدريسى (أبى عبداهلل حممد بن حممد بن عبداهلل بن إدريس

البندارى (الفتح بن عىل بن حممد املتوىف سنة  642هـ  1244/م)،

احلمودى احلُسنى املتوىف سنة  560هـ  1166/م) ،نزهة

سنا الربق الشامى من كتاب الربق الشامى للعامد الكاتب

اإلسحاقى (السيد الوزير حممد الرشقى حج  1143هـ  1730/م)،

ابن تغرى بردى( ،مجال الدين أبى املحاسن يوسف األتابكى
ت  874هـ  1470/م) ،النجوم الزاهرة ىف ملوك ِم رْص
والقاهرة ،حتقيق جلنة التأليف والرتمجة والنرش 16 ،ج،

املشتاق ىف اخرتاق اآلفاق ،القاهرة ،د .ت.

رحلة الوزير اإلسحاقي املغريب إىل احلج سنة  1143هـ،
خزانة القرويني باملغرب ،الرباط ،رقم .1258

األسفرائينى (حممد بن عمر بن حممد بن عىل ت ق  8هـ  14/م)،
زبدة األعامل وخالصة األفعال ىف تفاصيل أحوال َ
الك ْع َبة
املكرمة واملدينة املنورة ،خمطوط مكتبة احلرم املكى،

رقم  99تاريخ.

األصفهانى (أب��و عبداهلل حممد بن صفى الدين أبو الفرج

الكاتب العامد املتوىف سنة  597هـ  1200/م) ،خريدة
القرص وجريدة العرص ،قسم شعراء ِم رْص ،ج ،2-1
حتقيق أمحد أمني وشوقى ضيف وإحسان عباس،
القاهرة 1337 ،هـ  1951/م.

ابن إياس (أبو الربكات حممد بن أمحد املتوىف سنة  930هـ  1523/م)،
بدائع الزهور ىف وقائع الدهور ،ج  1ق  ،1حتقيق حممد

مصطفى ،ط  ،2القاهرة 1402 ،هـ  1982/م.

ال��ب��غ��دادى (أب���و ال��ف��رج ق��دام��ة ب��ن جعفر امل��ت��وىف سنة

 337هـ  948/م) ،نبذ من كتاب اخلراج وصنعة الكتابة،
ليدن 1306 ،هـ  1886/م.

— ،املنزلة اخلامسة من كتاب اخلراج وصنعة الكتابة ،حتقيق طالل

مجيل رفاعى ،ط  ،1مكة املكرمة 1407 ،هـ  1987/م.

األصفهانى ،حتقيق فتحية النرباوى ،القاهرة 1979 ،م.

القاهرة 1383 ،هـ  1963/م.

اجلزيرى (عبدالقادر بن حممد بن عبدالقادر بن إبراهيم املتوىف سنة

 976هـ  1569/م) ،الدرر الفرائد املنظمة ىف أخبار احلاج
وطريق مكة املعظمة ،حتقيق حمب الدين اخلطيب ،ط ،1

املطبعة السلفية ،القاهرة 1384 ،هـ  1964/م ،حتقيق محد

اجلارس ،دار الياممة ،الرياض 1403 ،هـ  1983/م.

جلبى (أوليا) ،الرحلة احلجازية ،ترمجة الصفصاىف أمحد املرسى،
القاهرة 1999 ،م.

ابن اجليعان (أبو البقاء أمحد بن حممد بن حييى بن شاكر بن عبدالغنى
املتوىف سنة  930هـ  1523/م) ،املجموع الظريف ىف
حجة املقام الرشيف امللك األرشف أبى النرص قايتباى،
خمطوط دار الكتب امل ِ رْصية ،رقم  845جغرافيا ،دراسة
وحتقيق سامى صالح عبداملالك ،قيد النرش.

ابن احلبيب (احلسن بن عمر املتوىف سنة  779هـ  1377/م)،

تذكرة النبيه ىف أيام املنصور وبنيه ،حتقيق حممد حممد أمني،
القاهرة 1395 ،هـ  1976/م.

احلربى (إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم املتوىف سنة  285هـ /
 898م) ،املناسك وأماكن طرق احلج ومعامل اجلزيرة،

حتقيق محد اجلارس ،الرياض 1389 ،هـ  1969/م.
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ابن خرداذبة (أبى القاسم عبيداهلل بن عبداهلل املتوىف سنة
 272ه��ـ  885/م) ،املسالك واملاملك ،مطبعة بريل،

ليدن 1306 ،هـ  1889/م.

— ،شد األثواب ىف سد األبواب ،حتقيق مصطفى عامر منال،

جملة مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة ،ع  ،7شوال

 -ذو احلجة  1424هـ /ديسمرب  -فرباير  2004م.

ابن خلدون (أبو زيد عبدالرمحن بن حممد بن حممد بن خلدون املتوىف

ابن شاهني الظاهرى (غرس الدين خليل املتوىف سنة  873هـ /
 1469م) ،كشف املالك وبيان ُ
الط ُرق واملسالك ،خمطوط

— ،مقدمة ابن خلدون ،إعتناء ودراسة أمحد الزغبى ،رشكة دار

أبو شامة (شهاب الدين عبدالرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم املتوىف

سنة  808هـ  1405/م) ،العرب وديوان املبتدأ واخلرب ىف أيام

العرب والعجم والرببر ،بريوت 1399 ،هـ  1979/م.
األرقم بن أبى األرقم ،بريوت ،د .ت.

اخلوارزمى (حممد بن إسحاق املتوىف سنة  813هـ  1410/م)،

الله ىل ،استانبول.

سنة  665هـ  1266/م) ،الروضتني ىف أخبار الدولتني،
دار اجليل ،بريوت ،د .ت.

إثارة الرتغيب والتشويق إىل املساجد الثالثة وإىل البيت

— ،الروضتني ىف أخبار الدولتني النورية والصالحية ،ج  ،2حتقيق

اخليارى (إبراهيم بن عبدالرمحن املتوىف سنة  1083هـ  1672/م)،

ابن الضياء (حممد بن حممد بن أمحد بن حممد املتوىف سنة  885هـ /

رجاء حممود السامرائي ،ج  ،3دار الرشيد للنرش،

الرشيفة والقرب الرشيف ،حتقيق عادل عبداحلميد العدوى،

العتيق ،خمطوط بمكتبة احلرم املكى ،رقم  4تاريخ.

حتفة األدباء وسلوة الغرباء «رحلة اخليارى» ،حتقيق

بغداد 1400 ،هـ  1980/م.

الدرعى (حممد بن عبدالسالم بن عبداهلل النارصى املتوىف سنة

 1239هـ  1823/م)ُ ،ملخص رحلتى ابن عبدالسالم
الدرعى ،عرض وتلخيص محد اجلارس ،دار الرفاعى،

الرياض 1403 ،هـ  1983/م.

ابن دقامق (إبراهيم بن أيدمر العالئى املتوىف سنة  809هـ  1406/م)،
اجلوهر الثمني ىف سري اخللفاء وامللوك والسالطني ،حتقيق
سعيد عبدالفتاح عاشور ،جامعة أم القرى ،د .ت.

حلمى حممد أمحد ،القاهرة 1962 ،م.

 1480م) ،تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة

موسوعة مكة واملدينة ( ،)4ط  ،1املكتبة التجارية ،مكة
املكرمة 1416 ،هـ  1996/م.

الطربى (عىل بن عبدالقادر املتوىف سنة  1070هـ  1659/م)،
األرج املسكى ىف التاريخ املكى وتراجم امللوك

واخل��ل��ف��اء ،حتقيق أرشف أمح��د اجل�م�ال ،ط ،1
مكة املكرمة 1416 ،هـ  1996/م.

العسقالنى (شهاب الدين بن حجر املتوىف سنة  852هـ /

 1449م) ،الدرر الكامنة ىف أعيان املائة الثامنة ،ج ،3

ابن رسته (أبو عىل أمحد بن عمر املتوىف سنة  337هـ  984/م)،

دار اجليل ،بريوت ،د .ت.

الرشيدي (أمحد بن عبدالرازق الرشيدى بن حممد بن أمحد املتوىف

 1689م) ،سمط النجوم العواىل ىف أنباء األوائل التواىل،

األعالق النفيسة ،ليدن 1891 ،م.

الصفا واالبتهاج
سنة  1096ه��ـ  1684/م)ُ ،حسن َ

بذكر من وىل إمارة احلاج ،حتقيق ليىل عبداللطيف أمحد،

القاهرة 1980 ،م.

السمهودى (نور الدين عىل بن أمحد املتوىف سنة  911هـ  1505/م)،
وفاء الوفا باخبار دار املصطفى ،حتقيق حممد حمى الدين
عبداحلميد ،ط  ،1بريوت 1374 ،هـ  1955/م.

السويدى (أبو الفوز حممد أمني بن عىل بن حممد البغدادى املتوىف

سنة  1246ه��ـ  1830/م) ،سبائك الذهب ىف معرفة
قبائل العرب ،ط  ،1بريوت 1986 ،م.

السيوطي (جالل الدين املتوىف سنة  911هـ  1505/م)ُ ،حسن
املحارضة ىف أخبار ِم رْص والقاهرةِ ،م رْص ،د .ت.
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العصامى (عبدامللك بن حسني بن عبدامللك املتوىف سنة  1101هـ /
املكتبة السلفية ،القاهرة 1380 ،هـ  1960/م.
ابن العطار (محُ ِ ُّب الدين حممد بن شمس الدين حممد بن أمحد البكرى
الوفائى املتوىف حواىل سنة 880هـ  1476/م) ،منازل احلج،
دار الكتب امل ِ رْصية ،القاهرة ،رقم  1008جغرافيا.
— ،كتاب منازل احلج الرشيف ،خمطوط مكتبة األمري سلامن بن
عبدالعزيز ،جامعة امللك سعود ،الرياض ،رقم ،5602

دراسة وحتقيق سامي صالح عبداملالك ،قيد النرش.

عىل مبارك (بن سليامن الروحى املتوىف سنة  1311هـ  1893/م)،
اخلطط التوفيقية اجلديدة مل ِ رْص والقاهرة ،ج  ،9اهليئة
املرصية العامة للكتاب ،القاهرة 1990 ،م.
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العمرى (شهاب الدين أبى العباس أمحد بن حييى املتوىف سنة

 5ج ،حتقيق فهيم حممد شلتوت ،مكة املكرمة،

 749هـ  1349/م) ،مسالك األبصار ىف مالك األبصار

 1410-1403هـ  1990-1983/م.

دورويتا كرافولسكي ،ط  ،1املركز اإلسالمى للبحوث،

الثمني ،حتقيق عبدامللك عبداهلل بن دهيش ،ط ،1

— ،مسالك اإلبصار ىف ممالك األم��ص��ار ،يصدره فؤاد

القلقشندى (شهاب الدين أبو العباس أمحد بن عىل بن أمحد الفزارى

«قبائل العرب ىف القرنني السابع والثامن اهلجريني» ،حتقيق
بريوت 1406 ،هـ  1985/م.

سزكني بالتعاون مع عالء الدين جوحوشا ،السفر
الثاين ،معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية،

فرانكفورت 1408 ،هـ  1988/م.

العياشى (عبداهلل بن حممد أبى سامل املتوىف سنة  1090هـ  1679/م)،
رحلة العياشى ،حتقيق ودراس��ة نجاح القابسى،
رسالة ماجستري ،كلية اآلداب ،جامعة عني شمس،

القاهرة 1971 ،م.

— ،ال��در الكمني بذيل العقد الثمني ىف ت��اري��خ البلد
بريوت 1412 ،هـ  2000/م.

املتوىف سنة  821هـ  1418/م) ،صبح األعشى ىف صناعة
اإلنشا ،القاهرة ،د .ت.

— ،قالئد اجلامن ىف التعريف بقبائل عرب الزمان ،حتقيق إبراهيم
األبيارى ،ط  ،2بريوت 1402 ،هـ  1982/م.

الكتبى (ابن شاكر) ،فوات الوفيات ،ج  ،3حتقيق إحسان عباس،
بريوت 1973 ،م.

ابن كثري (عامد الدين أبى الفداء إسامعيل بن عمر املتوىف سنة

— ،رحلة العياشى ماء املوائد2 ،ج ،وضع فهارسها حممد حجى،

 774هـ  1372/م) ،البداية والنهاية ،القاهرة ،د .ت.

— ،مقتطفات من رحلة العياشى م��اء امل��وائ��د ،تلخيص

الفخر) املتوىف سنة  816هـ  1414/م

الرباط 1379 ،هـ  1977/م.

وع���رض مح��د اجل����ارس ،ط  ،1دار ال��رف��اع��ي،
الرياض 1404 ،هـ  1984/م.

العينى (بدر الدين أبى حممد حممود بن موسى بن أحم املتوىف سنة
 855هـ  1451/م) ،عقد اجلامن ىف تاريخ أهل الزمان،

املراغي (أبى بكر بن احلسني بن عمر بن حممد بن يونس بن أبى
— ،حتقيق النرص بتخليص معامل دار اهلجرة ،حتقيق عبداهلل عبدالرحيم
عسالن ،ط  ،1الرياض 1422 ،هـ  2002/م.

املراكيش (ابن عذارى) ،كتاب بيان املغرب ،ليدن 1948 ،م.

املطرى (مجال الدين أبو عبداهلل حممد بن أمحد) ،التعريف بام أنست

ج  ،3حتقيق حممد حممد أمني ،اهليئة املرصية العامة للكتاب،

اهلجرة من معامل دار اهلجرة ،حتقيق عبداملحسن اخليال،

الفاسى (احلافظ حممد بن أمحد بن علىاملتوىف سنة  832هـ /

املقدسى (شمس الدين أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن أبى بكر

القاهرة 1988 ،م.

دمشق 1372 ،هـ.

 1428م) ،العقد الثمني ىف تاريخ البلد األمني ،حتقيق

البشارى املتوىف سنة  380هـ  990/م) ،أحسن التقاسيم

— ،شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام ،ج  ،2حتقيق أيمن فؤاد سيد

املقريزى (الدين أبى العباس أمحد بن عىل بن عبدالقادر بن حممد

فؤاد سيد ،القاهرة 1966 ،م.

ىف معرفة األقاليم ،ليدن 1877 ،م.

ومصطفى حممد الذهبى ،ط  ،2مكة املكرمة 1999 ،م.
— ،الزهور املقتطفة من تاريخ مكة ا ُملشرَ ِفة ،حتقيق أديب حممد

واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار 2 ،ج ،بريوت ،د .ت.

اب��ن الفرات (ن��ارص الدين حممد بن عبدالرحيم) املتوىف

حممد مصطفى زي��ادة وسعيد عبدالفتاح عاشور،

الغزاوي ،ط  ،1دار صادر ،بريوت 2000 ،م.

سنة  807هـ  1404/م.

— ،تاريخ اب��ن ال��ف��رات ،ج  ،8حتقيق قسطنطني رزق،
بريوت 1936 ،م.

ابن فهد (حممد بن حممد بن حممد بن حممد عمر املتوىف سنة
 885هـ  1480/م) ،إحتاف الورى بأخبار أم القرى،

بن إبراهيم املتوىف سنة  845ه��ـ  1441/م) ،املواعظ

— ،السلوك ملعرفة دول امل��ل��وك 12 ،ق 4-ج ،حتقيق
القاهرة 1973-1934 ،م.
ِ
— ،البيان واإلع���راب عام ب��أرض م�ْص�رْ َ من األع��راب،
اإلسكندرية 1961 ،م.

— ،املقفى ال��ك��ب�ير ،ج  ،2حتقيق حممد ال��ب��ع�لاوى،
بريوت 1991 ،م.
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العالئى عىل َّد ْرب ا َ
اج امل ِ رْصى ىف َس ْي َناء
أبيار َ
حل ّ

املهلبى (احلسن بن أمحد ألفه سنة  375ه��ـ  985/م) ،كتاب
العزيزى «املسالك واملاملك» ،املجموعة الكاملية ىف
جغرافية ِم رْص والقارة األفريقية ،إعداد يوسف أمحد
كامل ،مج  ،3القاهرة 1934 ،م.

النابلسى (الشيخ عبدالغنى بن إسامعيل املتوىف سنة  1143هـ /
 1731م) ،احلقيقة واملجاز ىف الرحلة إىل بالد الشام ِ
وم رْص
واحلجاز ،تقديم وإعداد أمحد عبداملجيد هريدى ،القاهرة،
 1986م.

الورثيالنى (احلسني بن حممد املتوىف سنة  1194هـ  1780/م)،
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وكيع (ال��ق��اىض حممد ب��ن خلف ب��ن حيان امل��ت��وىف سنة
 306هـ  918/م) ،كتاب الطريق ،حتقيق محد اجلارس،

الرياض 1420 ،هـ  2000/م.

ياقوت احلموى (شهاب الدين أبى عبداهلل بن عبداهلل الرومى البغدادى
املتوىف سنة  626هـ  1228/م) ،معجم البلدان ،حتقيق

فريد عبدالعزيز اجلندى ،بريوت 1410 ،هـ  1990/م.

اليعقوبى (أمحد بن أبى يعقوب بن واضح الكاتب املتوىف سنة
 292هـ  904/م) ،البلدان ،ليدن 1891 ،م.

نزهة األن��ظ��ار ىف فضل علم التاريخ واألخ��ب��ار،
بريوت 1394 ،هـ  1974/م.

ثاني ًا

املراجع

آثار َس ْي َناء جزيرة فرعونَ ،ق ْلعة صالح الدين ،هيئة اآلثار املرصية،
القاهرة 1986 ،م.

أمحد بن عمر الزيلعى ،اخلطاط املكى عبدالرمحن بن أبى َح َرمى...
هل كتب ىف دهلك أم دهلك ُكتبت ىف مكة ؟ ،ىف سلسلة
مداوالت اللقاء العلمى الثانى جلمعية التاريخ واآلثار

بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية عرب العصور،

دارة امللك عبدالعزيز ،الرياض ،حمرم  1421هـ /

إبريل  2000م.

آمنة حسني حممد عىل جاللُ ،ط ُرق ومرافق احلج ىف احلجاز
ىف العرص اململوكى ،رسالة دكتوراه ،كلية الرشيعة
وال��دراس��ات اإلسالمية ،جامعة أم القرى ،مكة

املكرمة 1407 ،هـ  1986/م.

أي��وب ص�برى ب��اش��ا ،موسوعة م��رآة احل��رم�ين الرشيفني
وج��زي��رة ال��ع��رب ،ترمجة حممد ح��رب وآخ��رون،
القاهرة 1424 ،هـ  2004/م.

مجال حممود مرسى ،درب احلج �ْص�رْامل ِ

ى ىف العرص العثامنى

« 1213-923هـ  1798-1517/م» دراسة تارخيية -
أثرية ،رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية،

 1410هـ  1990/م.

جورج أوغست «عبداملوىل» ڤالني ،صور من شامىل جزيرة العرب
ىف منتصف القرن التاسع عرش ،ترمجة سمري سليم شبىل،

بريوت 1971 ،م.

حسن حممود وسيدة إسامعيل كاشفِ ،م رْص ىف عرص الطولونيني
واإلخشيديني ،القاهرة 1960 ،م.

حسني عبدالعزيز حسني شافعى ،األربطة ىف مكة املكرمة منذ
البدايات حتى هناية العرص اململوكى «دراسة تارخيية

حضارية» ،جدة 1426 ،هـ  2005/م.

محد اجلارس ،ىف رحاب احلرمني من خالل كتب الرحالت إىل

احلج ( -3« )3مع ابن عبدالسالم الدرعى املغربى ىف

رحلتيه» ،جملة العرب ،س  ،9ع  ،10-9الرياض،

تونى ويلكنسون ،مصادر املياه عىل َّد ْرب زبيدة ،األطالل ،ع ،4

الربيعان  1395هـ /ابريل  -مايو  1975م.

جعفر احلسنى ،قصور األمويني ىف الديار الشامية ،جملة املجمع

قايتباي» ،جملة العرب ،س  ،10ج  ،9الرياض ،الربيعان

الرياض 1400 ،هـ  1980/م.

العلمى العريب ،مج  ،17ج  ،2-1دمشق ،املحرم  -صفر

 1361هـ /كانون الثانى وشباط  1942م.

— ،املجموع الظريف يف حجة املقام الرشيف «حج السلطان
 1396هـ /مارس  -إبريل  1976م.
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— ،ىف رحاب احلرمني من خالل ُكتب الرحالت إىل احلج (،)11
جملة العرب ،س  ،12ع  ،2-1الرياض ،رجب وشعبان

 1397هـ /يوليو  -أغسطس  1977م.

— ،ىف رحاب احلرمني من خالل كتب الرحالت ( )13الرحلة

النارصية ،جملة العرب ،س  ،12ع  ،6-5الرياض ،ذو

القعدة واحلجة  1397هـ /نوفمرب-ديسمرب  1977م.
— ،ىف رحاب احلرمني من خالل ُكتب الرحالت ( )15رحلة املناىل

اج امل ِ رْصى مهزة وصل غرب العامل اإلسالمى با َ
— ،درب ا َ
حل َرمني
حل َّ
الرش َي ْف ِ
ني «دراسة تارخيية  -آثارية» ،مج  ،9ج  ،3جامعة أم

القرى ،مكة املكرمة 1426 ،هـ  2005/م.
— ،قلعة ن َْخل عىل درب ا َ
اج امل ِ رْصى ىف َس ْي َناء «دراسة آثارية
حل َّ
معامرية جديدة ىف ضوء احلفائر اآلثارية» ،مشكاة املجلة
امل ِ رْصية لآلثار اإلسالمية ،مج  ،1املجلس األعىل لآلثار،
القاهرة 2006 ،م.

الزيادى ( ،)1جملة العرب ،س  ،12ع  ،8-7الرياض،

— ،قبائل شبه جزيرة َس ْي َناء «أنساهبا وديارها» ،جملة اهلالل،
ال��ع��ام  ،114القاهرة ،مج��ادى األوىل  1427ه��ـ /

مادة (.)156

— ،النقش املراسيمى التذكارى لعامرة درب ا َ
اج امل ِ رْصى واآلثار
حل ّ

حمرم وصفر  1398هـ /يناير  -فرباير  1978م.

دار الوثائق القومية بالقاهرة ،سجالت الديوان العاىل ،سجل (،)1

يونيه  2006م.

خالد الدايل وصالح احللوةَّ ،د ْرب زبيدة «التقرير املبدئى
عن املوسم الثانى الستكشاف طريق احلج القديم

الباقية بعراقيب البغل ىف َس ْي َناء «دراسة آثارية  -تأرخيية
جديدة» ،حوليات إسالمية ،مج ،40القاهرة2006 ،م.

 1397ه��ـ 1977/م» ،حولية أطالل ،ع  ،2الرياض،

— ،رحلة حج السلطان اململوكي قايتباي يف ضوء ما جاء برحلة

راشد بن محدان األحيوى ،مواضع سيناء ىف النصوص القديمة

املكرمة ،بحث ألقى باللقاء العلمي الثامن للجمعية

 1398هـ  1978/م.

وحتديدها ىف عرصنا ( ،)1جملة العرب ،س ،25

ج  ،8-7الرياض ،حمرم  -صفر  1411هـ /أغسطس

 -سبتمرب  1990م.

رامى جورج خورى ،القصور الصحراوية دليل موجز لآلثار،
ترمجة غ��ازى بيشه ،أدل��ة الكتبى األثرية ،الكتبى،

عامن 1988 ،م.

ابن اجليعان واملصادر املعارصة وأثرها عىل العمران بمكة
التارخيية السعودية بمكة املكرمة ،يف  11-9ربيع الثاين

 1426هـ  19-17/مايو  2005م ،قيد النرش.
— ،مدينة َّ
الطور بشبه جزيرة َس ْي َناء حصوهنا وقلعتها ىف العرص
اإلسالمى «دراسة تارخيية  -وثائقية آثارية» ،قيد النرش.

— ،مساجد َس ْي َناء عرب العصور «تارخيها وآثارها» ،قيد النرش.
— ،مساجد َس ْي َناء اآلثارية «تار ًخيا وعامرةً» ،قيد النرش.

وس ْي َناء ،القاهرة،
رفعت اجلوهرى ،مشاهدات ىف الصحراء الرشقية َ

الو َّرا ّدة «اخلُوينات» بشامل سيناء «دراسة تارخيية  -معامرية
—َ ،خان َ

—َ ،س ْي َناء أرض القمر ،الدار القومية للطباعة والنرش ،القاهرة،

سعد بن عبدالعزيز سعد الراشد ،برك املياه القديمة عىل طريق احلج

 1937م.

 1402هـ  1964/م.

سامى صالح عبداملالك ،طريق هروب العائلة املقدسة ،جملة أسبوع
القبطيات ،األسبوع السابع ،ع  ،7القاهرة 1997 ،م.

— ،تأريخ اآلثار اإلسالمية بشبه جزيرة َس ْي َناء ،ندوة َس ْي َناء عرب

العصور ،املجلس األعىل للثقافة ،القاهرة ،ىف الفرتة من
 19-18نوفمرب  2000م.

— ،التحصينات احلربية الباقية بشبه جزيرة سيناء من العرص
األيوبى «دراسة آثارية  -معامرية» ،رسالة ماجستري،

كلية اآلثار ،جامعة القاهرة 2002 ،م.

عىل ضوء احلفائر اآلثارية» ،قيد النرش.

من العراق إىل مكة ونظائرها ىف األقطار األخرى ،أطالل،

ع  ،3الرياض 1399 ،هـ  1979/م.

— ،الربذة ُص��ورة للحضارة العربية اإلسالمية املبكرة يف
اململكة العربية السعودية ،جامعة امللك سعود،
الرياض 1406 ،هـ  1986/م.

— ،درب زُ َب ْيدَ ة طريق احلج من الكوفة إىل مكة املكرمة

«دراس����ة ت��ارخي��ي��ة وح��ض��اري��ة أث���ري���ة» ،ط ،1

الرياض 1414 ،هـ  1993/م.

سعد عبدالعزيز سعد الراشد وآخرون ،آثار منطقة مكة املكرمة،
سلسلة آثار اململكة العربية السعودية ،الكتاب (،)2

الرياض 1423 ،هـ  2003/م.
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العالئى عىل َّد ْرب ا َ
اج امل ِ رْصى ىف َس ْي َناء
أبيار َ
حل ّ

سليامن عبدالعنى مالكى وسعد الدين أونال ،تاريخ احلج من خالل
احلجاج املعمرين (دراسة تارخيية  -ميدانية) ،مركز أبحاث
احلج ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،د .ت.

سيد عبداملجيد بكر ،املالمح اجلغرافية لدروب احلجيج ،ط ،1

عبدالعال عبداملنعم الشامى ،مدن ِم رْص وقراها عند ياقوت احلموى،

ط  ،1الكويت 1401 ،هـ  1981/م.
— ،درب ا َ
اج امل ِ رْصى ،القاهرة 1998 ،م.
حل ّ
الطرق واملسالك الرشقية �ْص�رْمل ِ
ىف العرص الوسيط،
—ُ ُ ،
الكويت 1999 ،م.

جدة 1401 ،هـ  1981/م.
سيدة إسامعيل ك��اش��فِ ،م�ْص�رْ ىف ع�صر اإلخشيديني،
القاهرة 1950 ،م.

مركز النرش العلمى ،جامعة امللك عبدالعزيز،

اجلمعة  8 ،1مجادى اآلخرة  1346ه��ـ  25/فرباير،

عبده مبارش وإسالم توفيقَ ،س ْي َناء «املوقع والتاريخ» ،دار املعارف،

صحيفة أم القرى ،س  ،4ع  ،155-154مكة املكرمة،
 1ديسمرب  1927م.

ص��ح��ي��ف��ة ال���ف���ت���ح ،س  ،2ع  ،75ال���ق���اه���رة،
 21مجادى اآلخرة  1346هـ.

صالح احللوة ونيل ماكنزى ،برنامج توثيق معامل الطريق اإلسالمى
«د ْرب زبيدة» التقرير املبدئى عن املرحلة الرابعة
الشهري َّ

من مسح زبيدة  1399هـ  1379/م ،األطالل ،ع ،4
الرياض 1400 ،هـ  1980/م.

عبدالقادر الرحياوى ،العامرة العربية ىف احلضارة اإلسالمية،
جدة 1410 ،هـ  1990/م.

القاهرة 1978 ،م.

عفيف هبنسى ،القصور الشامية وزخارفها ىف عهد األمويني،
احلوليات األث��ري��ة السورية ،م��ج  ،25ج ،2-1
دمشق 1975 ،م.

عالء الدين عبدالعال عبداحلميد ،شواهد القبور اإلسالمية
(-567
ىف العرصين األيوبى واململوكى ىف ِ�ْص�رْم

 923ه��ـ  1517-1171/م) دراسة أثرية فنية ،كلية

صالح احللوة وعبد العزيزآل الشيخ ومراد عبد اجلواد ،تقرير

اآلداب بسوهاج ،جامعة جنوب الوادى 1424 ،هـ /

زبيدة  1401هـ  1981/م ،األطالل ،ع  ،6الرياض،

عىل بن إبراهيم بن عىل حامد َغ َّبان ،نقش غري منشور ببلدة ا ُملويلح

عائشة مانع عبيد العبدىل ،إمارة احلج ىف عرص الدولة اململوكية

الكتاب األول ،إرشاف عبدالرمحن الطيب األنصارى

مبدئى عن املرحلة السادسة لعملية توثيق معامل َّد ْرب
 1402هـ  1982/م.

 2003م.

مؤرخ بسنة  967هـ  1560/م ،ىف دراسات ىف اآلثار،

وأثرها عىل األوضاع الداخلية بمكة املكرمة (-648

وآخرون ،قسم اآلثار واملتاحف ،كلية اآلداب ،جامعة

رسالة ماجستري ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية،

— ،شامل غرب اململكة العربية السعودية  -بحوث ىف التاريخ

 923هـ  1517-1258/م) «دراسة تارخيية حتليلية»،

امللك سعود ،الرياض 1413 ،هـ  1992/م.

جامعة أم القرى ،مكة املكرمة 1419 ،هـ  1999/م.
عباس مصطفى عامر ،املدخل الرشقى مل ِ رْص أو «أمهية شبه جزيرة
َس ْي َناء كطريق للمواصالت ومعرب للهجرات البرشية»،
جملة اجلمعية امللكية اجلغرافية امل ِ رْصية ،مج ،21
القاهرة 1943 ،م.
عبداحلفيظ منصور دياب وحممود ماهرَ ،ق ْلعة صالح الدين ،جملة

فيليب حتى وآخرون ،تاريخ العرب ،ط  ،9بريوت 1994 ،م.

عبدالرمحن الزهرانى ،نقوش إسالمية شاهدية من مكة املكرمة

— ،القالع اإلسالمية ،جملة املتحف العربى ،س  ،2ع  ،3الكويت،

عامل اآلثار ،ع  ،28القاهرة ،يونيه  1986م.

(ق  7-1ه�����ـ  13-8/م) دراس��ة حتليلية مقارنة،
رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب ،جامعة امللك سعود،

الرياض 1418 ،هـ  1998/م.

31

واآلثار ،ك ( ،)1ط  ،1الرياض 1414 ،هـ  1993/م.
ص اإلسالمية  -عرص
فريد حممود شافعى ،العامرة العربية ىف ِم رْ َ
الوالة ،القاهرة 1390 ،هـ  1970/م.

فواز أمحد طوقان ،احلائر «بحث ىف القصور األموية ىف البادية»،
َعماَّ ن 1979 ،م.

كامل الدين سامح ،العامرة ىف َص ْدر اإلسالم ،القاهرة 1987 ،م.

رجب  1407هـ /مارس  1987م.
النكسرت هاردنج ،آثار ُ
األ ْر ُدنُّ  ،تعريب سليامن موسى ،ط ،3
َعماَّ ن 1982 ،م.
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سامى صالح عبداملالك

حممد الباجى بن مامى ،ا ُملنشآت املائية ىف البالد التونسية خالل الفرتة
اإلسالمية ،ىف كتاب النقائش والرسوم الصخرية ىف الوطن

العربى ،املؤمتر الثالث عرش لآلثار ،تونس 1997 ،م.

— ،الربك املائية ىف البالد التونسية خالل الفرتة اإلسالمية ،جملة التاريخ
العربى ،ع  ،32الرباط ،خريف  1425هـ  2004/م.

حممد عىل فهيم بيومى ،وثائق احلرمني الرشيفني ىف ِم رْص ىف القرن

 12هـ  18/م من واقع سجالت الديوان العاىل ( ،)2جملة
الدارة ،س  ،28ع  ،4الرياض 1423 ،هـ  2003/م.

حممد بن فهد عبداهلل الفعر ،تطور الكتابات والنقوش ىف احلجاز
منذ فجر اإلسالم حتى منتصف القرن السابع اهلجرى،

حممد محزة إسامعيل احلداد ،بحوث ودراسات يف العامرة اإلسالمية،

ط  ،1جدة 1405 ،هـ  1984/م.

— ،العالقة بني التاريخ واآلثار «دراسة حول تكامل املنهج العلمى

منقوشة من القرن الثالث اهلجرى بمكة املكرمة ،مج ،5

الدرعية ،س  ،2ع  ،8الرياض ،شوال  1420هـ /

حممد لبيب البتنونى ،الرحلة احلجازية لوىل النعم عباس حلمى باشا
الثانى خديو ِم رْص ،القاهرة 1415 ،هـ  1995/م.
حممد حممد أمني ،األوقاف واحلياة االجتامعية ىف ِم رْص -648

الكتاب األول ،دار هنضة الرشق ،القاهرة 1996 ،م.

وأمهيته ىف حتقيق األحداث التارخيية اإلسالمية» ،جملة

فرباير  2000م.

— ،النقوش اآلثارية مصدر ًا للتاريخ اإلسالمى واحلضارة
اإلسالمية ،مج  ،1القاهرة 2002 ،م.

— ،دراسة وحتقيق ألقدم وثيقة وقف خلدمات احلجاج واملعتمرين
جامعة أم القرى ،مكة املكرمة 1426 ،هـ  2005/م.

 923ه��ـ  1517-1250/م «دراسة وثائقية» ،ط ،2

— ،العامرة اإلسالمية يف أوربا العثامنية ،مج  ،1جملس النرش

القاهرة 1950 ،م.

— ،املجمل يف اآلثار واحلضارة اإلسالمية ،ط ،1مكتبة زهراء

املوحدين ،د .ن ،القاهرة ،د .ت.

العلمي ،جامعة الكويت 1423 ،هـ  2002/م.

الرشق ،القاهرة 2006 ،م.
ِ
حممد رمزى ،القاموس اجلغرايف للبالد امل رْصية من عهد قدماء
امل ِ رْصيني إىل سنة  1945م 2 ،ق ،دار الكتب امل ِ رْصية،
 1954-1953م ،اهليئة امل ِ رْصية العامة للكتاب،
القاهرة 1994 ،م.
حممد صادق ،مشعل املَ ْح ِمل ،القاهرة 1298 ،هـ  1880/م.

حممد حممد مرسى الكحالوى ،مساجد املغرب واألندلس ىف عرص
حممد يوسف صديق بخيت الرمحن ،النقوش الكتابية عىل العامئر
اإلسالمية ىف البنغال قبل العرص املغوىل ،رسالة ماجستري،

كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرى،
مكة املكرمة 1404 ،هـ  1988/م.

حممد هزاع الشهرى ،عامرة املسجد النبوى منذ إنشائه حتى هناية

العرص اململوكى ( 923-648هـ) ،رسالة ماجستري ،كلية

— ،دليل احلج للوارد إىل مكة واملدينة من كل فج ،ط  ،1بوالق،

الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرى ،مكة

— ،الرحالت احلجازية ،إع��داد حممد مهام فكرى ،ط ،1

— ،عامرة املسجد النبوى منذ إنشائه حتى هناية العرص اململوكى،

حممد طاهر الكردى ،التاريخ القويم ملكة وبيت اهلل الكريم ،مكة

— ،توسعة وعامرة املسجد النبوى من العرص اململوكى إىل

 1313هـ  1896/م.

بريوت 1419 ،هـ  1999/م.

املكرمة 1402 ،هـ  1982/م.

ط  ،1القاهرة 2001 ،م.

املكرمة 1420 ،هـ  2000/م.
حممد عطية اهلل الشلامنى ،بعض ا ُملنشآت املائية القديمة ىف اجلامهريية،

رؤية حضارية ( ،)2إرشاف حامد عباس ،جدة ،رجب

املؤمتر الثالث عرش لآلثار ،اجلامهريية العظمى :طرابلس

نعوم بك شقري ،تاريخ سينا القديم واحلديث وجغرافيتها،

ىف كتاب النقائش والرسوم الصخرية ىف الوطن العربى،

 7-1أكتوبر  1995م ،املنظمة العربية للرتبية والعلوم
والثقافة ،تونس 1997 ،م.

التوسعة السعودية ،ىف توسعة وعامرة احلرمني الرشيفني
 1413هـ /يناير  1993م.
أثينا 1986 ،م.
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َ العالئى عىل َّد ْرب ا
اج امل ِ رْصى ىف َس ْي َناء
َ أبيار
ّ حل

 قالع األزنم والوجه وضبا باملنطقة الشاملية الغربية من اململكة،—

 قالع األزنم والوجه وضبا باملنطقة،هشام حممد عىل عجيمى

 جامعة أم،البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي

 كلية الرشيعة، قسم احلضارة والنظم اإلسالمية،دكتوراه

 معهد،»العربية السعودية «دراسة معامرية حضارية

. م2001/  هـ1421 ، مكة املكرمة،القرى

 رسالة،الشاملية الغربية من اململكة العربية السعودية

، مكة املكرمة، جامعة أم القرى،والدراسات اإلسالمية

. م1986-1985/  هـ1406-1405
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شكل  .1درب ا َ
والعق ََب ُة موقع عليها املنازل واملناهل ومنها أبيار العالئى موضوع البحث.
اج املرصي يف سيناء بني َع ْج ُرود َ
حل ّ

شكل  .2خارطة موقع عليها أبيار العالئى «بئر أبو حممد».

AnIsl 41 (2007), p. 1-44 Sāmī Ṣāliḥ ʿAbd Al-Mālik
ﺃﺑﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌَﻼﺋﻰ ﻋﻠﻰ ﺩَّﺭْﺏ ﺍﻟﺤَﺎﺝّ ﺍﻟﻤِﺼْﺮﻯ ﻓﻰ ﺳَﻴْﻨَﺎﺀ  :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ  -ﺁﺛﺎﺭﻳﺔ ﻣﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺤﻔﺎﺋﺮ ﺍﻵﺛﺎﺭﻳﺔ: ‘Sīnā fī miṣrī-al ḥāǧǧ-al darb ʿalā ī‘ʿAlā-al Abyār .
Dirāsa tārīḫiyya-aṯāriyya miʿmāriyya ǧadīda ʿalā ḍū’ al-ḥafā’ir al-aṯāriyya.
© IFAO 2023
AnIsl en ligne
https://www.ifao.egnet.net
)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

العالئى عىل َّد ْرب ا َ
اج امل ِ رْصى ىف َس ْي َناء
أبيار َ
حل ّ

35

شكل  .3املجموعة املعامرية الشاملية بأبيار العالئى حيث بقايا املسجد والقبة املدفن ومنطقة منخفضة ربام تشتمل عىل بئر.

شكل  .4رسم وتفريغ لكتابات نقش عامرة املسجد والبئر بأبيار العالئى
�
من عهد السلطان كتبغا املنصورى.

شكل  .5ختطيط مسجد السلطان كنتبغا املنصورى من املجموعة الشاملية بأبيار العالئى بعد اكتشافه.
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شكل  .6املجموعة اجلنوبية بأبيار العالئى حيث البئر والربكتني والتل األثرى قبل أعامل احلفائر اآلثارية.

شكل  .7ختطيط الربكة األوىل اجلنوبية ومصفاهتا بأبيار العالئى بعد اكتشافها.
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شكل  .8ختطيط الربكة الثانية الشاملية ومصفاهتا بأبيار العالئى بعد اكتشافها.

شكل  .9ختطيط السد التحويىل بوادى العقابة.
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لوحة  .1املجموعة الشاملية من أبيار العالئى حيث بقايا مسجد السلطان َك ْت ُبغَ ا
قبيل احلفائر واملنطقة املنخفضة التى ربام يوجد هبا بئر َك ْت ُبغَ ا وجنوهبا القبة املدفن

لوحة  .2املجموعة الشاملية بأبيار العالئى حيث بقايا مسجد السلطان َك ْت ُبغَ ا
أثناء احلفائر واملنطقة املنخفضة التى ربام يوجد هبا بئر َك ْت ُبغَ ا وجنوهبا القبة املدفن.

لوحة  .3بقايا مسجد السلطان َك ْت ُبغَ ا بأبيار العالئى من الناحية اجلنوبية

لوحة  .4بقايا مسجد السلطان َك ْت ُبغَ ا بأبيار العالئى من الناحية اجلنوبية

أثناء احلفائر اآلثارية.

قُبيل قيامى باحلفائر به.

لوحة  .5مسجد السلطان َك ْت ُبغَ ا بأبيار العالئى من الناحية الشاملية قُبيل احلفائر.

بعد حفائر املوسم األول حيث يالحظ بروز دخلة املحراب للخارج

عىل هيئة مستطيل.

لوحة  .6بقايا مسجد السلطان َك ْت ُبغَ ا بأبيار العالئى من الناحية الشاملية
أثناء حفائر املوسم األول.
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لوحة  .7مسجد السلطان َك ْت ُبغَ ا بأبيار العالئى من الناحية الشاملية الرشقية أثناء

لوحة  .8بقايا مسجد السلطان َك ْت ُبغَ ا بأبيار العالئى من الناحية الشاملية

حفائر املوسم األول حيث ال تزال بقايا الرديم من الناحية اجلنوبية داخل املسجد.

بعد انتهاء احلفائر به.

لوحة  .9بقايا مسجد السلطان َك ْت ُبغَ ا بأبيار العالئى بعد انتهاء احلفائر به

لوحة  .10النقش اإلنشائى ملسجد وبئر السلطان َك ْت ُبغَ ا بأبيار العالئى.

من الناحية الغربية.
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لوحة  .11صورة نادرة للقبة املدفن باملجموعة الشاملية بأبيار العالئى

لوحة  .12القبة املدفن بأبيار العالئى بعد احلفائر اآلثارية.

لوحة  .13املنطقة املنخفضة التي ُيعتقد أهنا تشتمل عىل بئر َك ْت ُبغَ ا وقمت

لوحة  .14البئر الوحيدة الباقية من املجموعة اجلنوبية بمنطقة أبيار العالئى

لوحة  .15صورة عامة للمجموعة اجلنوبية من أبيار العالئى من الناحية

لوحة  .16صورة عامة للربكتني من املجموعة اجلنوبية بأبيار العالئى

قبل احلفائر اآلثارية.

بعمل جمس ومل يكتمل العمل هبا.

الغربية حيث تظهر الربكتان والبئر والتل األثرى الذى توجد به بقايا القلعة

واآلبار ،تصوير املهندس املعامرى جابى توما.

يظهر اجلزء األثرى ىف األسفل ويعلوه جزء مرمم ،فهل هو بئر بيدرا أم بئر العالئى؟

من الناحية اجلنوبية الرشقية.
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العالئى عىل َّد ْرب ا َ
اج امل ِ رْصى ىف َس ْي َناء
أبيار َ
حل ّ

لوحة  .17البئر والربكة الثانية اجلنوبية والتل األثري من املجموعة اجلنوبية

لوحة  .18الربكة األوىل اجلنوبية من املجموعة اجلنوبية بأبيار العالئى

لوحة  .19الربكة األوىل اجلنوبية من املجموعة اجلنوبية بأبيار العالئى

لوحة  .20القناة املقبية املؤدية ملصفاة الربكة األوىل اجلنوبية بأبيار العالئى

لوحة  .21القناة املقبية من داخل مصفاة الربكة األوىل اجلنوبية بأبيار العالئى

لوحة  .22القناة املقبية املؤدية ملصفاة الربكة األوىل اجلنوبية بأبيار العالئى

بأبيار العالئى قبل احلفائر من الناحية الغربية.

بعد احلفائر من الناحية الشاملية الرشقية.

بعد اكتشافها.

41

بعد احلفائر من الناحية الغربية.

أثناء اكتشافها.

بعد اكتشافها.
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لوحة  .23مصفاة الربكة األوىل اجلنوبية بأبيار العالئى بعد انتهاء احلفائر هبا.

لوحة  .24فتحة املفيض بمصفاة الربكة األوىل اجلنوبية بأبيار العالئى

لوحة  .25حوض أو بركة صغرية تلتصق بالركن الشامىل الرشقى من الربكة

لوحة  .26الربكة الثانية الشاملية من أبيار العالئى من الناحية اجلنوبية الرشقية.

لوحة  .27الربكة الثانية الشاملية من أبيار العالئى من الناحية الغربية.

َاج بالربكة الثانية الشاملية
لوحة  .28أحواض سقى دواب قافلة احل َّ

األوىل اجلنوبية بأبيار العالئى بعد احلفائر هبا.

أثناء احلفائر هبا.

من أبيار العالئى.
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أبيار َ
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لوحة  .29مصفاة الربكة الثانية الشاملية وبقايا القناة احلجرية بأبيار العالئى

لوحة  .30القناة املقبية ومصفاة الربكة الثانية الشاملية بأبيار العالئى

لوحة  .31مصفاة الربكة الثانية الشاملية وفتحة املفيض بعد إغالقها

لوحة  .32مصفاة الربكة الثانية الشاملية وفتحة املفيض املعقودة بعد إغالقها

لوحة  .33فتحة املفيض املعقودة من داخل مصفاة الربكة الثانية الشاملية

لوحة  .34فتحة القناة املقبية من داخل مصفاة الربكة الثانية الشاملية،

بعد اكتشافامها.

من الناحية اجلنوبية.

بعد سدها ىف عرص تاىل لتستخدم كربكة صغرية للمياه.
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بعد اكتشافامها.

من الناحية اجلنوبية الرشقية.

وقد تم سدها ىف عرص تاىل لتستخدم كربكة صغرية للمياه.
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لوحة  .35القناة املقبية املؤدية ملصفاة الربكة الثانية الشاملية من الناحية اجلنوبية.

لوحة  .36فتحة القناة املقبية املؤدية ملصفاة الربكة الثانية الشاملية من الناحية

لوحة  .37بقايا سد وادى العقابة من الناحية اجلنوبية الغربية وتظهر إىل

لوحة  .38بقايا واجهة سد وادى العقابة من الناحية اجلنوبية.

الشامل الرشقى بخلفية الصورة منطقة أبيار العالئى.

اجلنوبية بعد سدها ىف عرص تاىل.
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