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Abstract  
 

Almighty Allah had blessed Palestine and made it the cradle of the 

three celestial religions, the cathode of inspiration and the travel of the 

holy prophet ( May Allah bless him and grant him peace). It was gifted 

by Allah due to its location as a place of culture and civilizations; it is a 

sight of researchers and greed invaders. In it, lies a lot of prophets and 

pious. 

In spite of the studies and the several surveys, investigation and 

inpection about its archaeology in history due to its variety and the direct 

effect on the people’s life. 

Due to the shortcoming of the resources and references about Salfit’s 

destructes archaeology, we depended on the field work directly in 

reseach, in inspection, and investigation. We visited caves, tombs and old 

destructed places in order to go on deep searching for truth, taking 

pictures, making interviews and comparing it with the existed resources 

and documents to clear the historical facts  to authenticate it. 

The study is divided into preview, four chapters and the conclusion, in 

addition to the resources and references list. The first chapter dealt with 

the history of the city of Salfit and its relations with the existed shrines in 

and around it, the location and strategical position. The second chapter 

dealt with the most important caves, tombs and shrines, in descriptive 

methods, to introduce its people and history. The third chapter discussed 

the study of the sites in analytical sceintefic method trying to extract 

important facts in the history of the Palestinian people. The fourth chapter 

dealt with the historical architectural analysis of Salfit’s district. This 

study is also followed by the conclusion containing the most important 

results. 

The work faced many obstacles and difficulties, especially the 

situation during the Intifada such as military barriers which sometimes 

delayed and prevented to reach the study location. But the enjoyment of 

the achievements and the aim of the work was a permanent motivation 

which charged the energy in a humble effort to serve the nation. It is only 

a little stone in the future  of the large building. I hope it reaches your 

admiration. 

 

May Allah Bless you 
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 الفصل األول
 

: مقدمة تاريخية حول محافظة سمفيت وعالقتيا بالمقامات 
 

:  والتسميةالموقع 
 كـ إلى الجنكب مف مدينة نابمس، كترتفع عف سطح 26تقع مدينة سمفيت عمى بعد 

 خطي  احداثيات، كبيف17000 – 16500 طكؿ احداثيات خطي كتقع بيف ،و520حكالي البحر 
المنطقة التي  مساحة ، كتقدر دكنمان 23117تبمغ مساحتيا الكمية . 167000  –164000عرض 

يحد مدينة سمفيت مف الشماؿ قريتا مرده ككفؿ حارس، . دكنـ 3919المدينة بحكالي  عمييا تمتد
 . كمف الجنكب قريتا فرخة كخربة قيس، كمف الشرؽ قرية اسكاكا، كمف الغرب قرية بركقيف

كىك الكعاء المنسكج مف القصب أك )األكؿ؛ سؿ : سمفيت اسـ كنعاني مككف مف مقطعيف
كالثاني فيت، كيعني بالكنعانية العنب، . ، كالذم تكضع فيو الفكاكو كما شابييا(الزيتكف" خرصاف"

. لكرمو فييااكعميو فمف المرجح أنيا سميت بيذا االسـ لكثرة أشجار 
 

 عدد السكان 
 

 نسمة، ككصؿ 2500بمغ عدد سكاف مدينة سمفيت خالؿ الحرب العالمية االكلى حكالي 
 ، نسمو1830لى إ 1945كارتفع عاـ .  نسمو901لى ما يقرب مف إ 1922عددىـ في عاـ 

كقد كانت آخر احصائية لتعداد السكاف . كجميعيـ مسممكف عدا عائمتيف كانتا تعتنقاف المسيحية
.  انثى3507ك  ذكر3596 نسمو، منيـ 7103، حيث بمغ و1997عاـ 

                                                 
( 2003 ارغٍف تهذٌح ضهفٍد ، ) 

( 4:1989 انفراظ) 

( 507:1988 انذتاؽ) 

(. 48: 2000انرًًًٍ ٔانكاذة  ) 

( 49: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 



نبذه تاريخيو عن مدينة سمفيت 
 

سيكنت سمفيت بادئ االمر خالؿ العصر البركنزم المبكر، كقد اطمؽ عمييا الكنعانيكف 
ىذا االسـ بسبب كثرة اشجار العنب فييا، كقد تعاقبت عمييا حضارات عدة، تركت آثاران ال تزاؿ 

كقد اىتـ بيا المؤرخكف كالرحالة كالجغرافيكف شأنيا شأف الكثير مف . بقاياىا قائمو حتى االف
كيكجد في سمفيت مف اآلثار ما يدؿ عمى عراقتيا كقدميا، . التجمعات السكانية الفمسطينية

كخاصة في الجزء الغربي الذم يعد أصؿ المدينة كمركز ثقميا العمراني كاالجتماعي المكغؿ في 
 . (Eliger  السخاكم، ك(  عمى تقديرات المؤرخيفالتاريخ، كذلؾ بناءن 

 .ألشجاراتنمك عمى جانبيو طريؽ ترابي يتـ الكصكؿ إليو بكاسطة تقع سمفيت عمى جبؿ 
، فخارية قطعو 119 التقاطكزمالؤه تـ  ( (Finkelsteinكمف خالؿ المسح األثرم الذم قاـ بو 

 قطع 4 قطع تعكد إلى الفترة الفارسية، ك6لى العصر الحديدم االكؿ كالثاني، كإ تعكد 75منيا 
 قطع إلى الفترة 6 إلى الفترة الصميبية، ك9 إلى الفترة الركمانية، ك3إلى الفترة اليمنستية، ك

.  قطعة إلى بدايات الفترة العثمانية16المممككية، ك
 اف Eliger كيرل ،لى القرف الخامس عشر الميالدمإكيذكر السخاكم اف المكقع يعكد 

كفي أكاخر فترة الحكـ العثماني، كانت الدكلة . سمفيت ىي نفسيا المكقع التكراتي المسمى تفكح
ضعيفة كمفككو، حيث فقدت سمطتيا الفعمية عمى االجزاء القريبة مثؿ بالد الشاـ، كخسرتيا كاممة 

عمى االجزاء البعيده، لذلؾ نشأت أسر كدكيالت إقطاعية، كأصبح كؿ اقطاعي حاكمان في 
منطقتو، ككاف لزعماء االقطاع المذككريف صمة بالدكلة كالكالة، كقد تمتعكا بالمسؤكلية النسبية عف 

. لى صراع داـو بينيـ عمى حكـ االلكيةإجباية الضرائب ما ادل 
 كقد حكـ آؿ قاسـ األحمد قضاء الجماعينيات، كالتي كاف مركزىا سمفيت، كقد ىذا

كقد تعرضت سمفيت لمنيب .  كما زاؿ فييا منزؿ مسمى باسميا،سكنت ىذه العائمة سمفيت
كمف .  كاألسر اإلقطاعية في منطقة نابمسفالحيفكالسمب بسبب الصراعات التي دارت بيف اؿ

كقد طردت عائمة القاسـ مف . ىذه األسر آؿ عبد اليادم، كآؿ جرار، كآؿ طكقاف، كآؿ النمر
العائمة اتفقكا عمى طرد  كالذيف مشايخ سمفيت،ك بمساعدة زعماء نابمس و1900سمفيت عاـ 

. مقابؿ ضماف ضريبة سمفيتالمذككرة 
 

                                                 
  (Finkelstine &Others 1997: 473 )

  (Finkelstine &Others 1997: 473 )

  (Finkelstine &Others 1997: 473 )

 (18: 1989انفراظ  ) 

 (288 : 1938انًُر ) 

( 19: 1989انفراظ  ) 



، حيث قاـ و1927، كاستمر العمؿ فييا حتى عاـ و1882تشكمت أكؿ بمدية في سمفيت عاـ 
اصبحت . البريطانيكف باستبداؿ ىذه البمدية بمجمس قركم تحت إدارة مختار القرية رشيد مرار

سمفيت تابعة لمتصرفية نابمس في اكاخر الفترة العثمانية كفيما بعد اصبحت مركزان لقضاء 
 الغي و1899 /ْـ1317كفي عاـ . جماعيف يدير شؤكنو قائمقاـ، كيتمقى اكامره مف متصرؼ نابمس

قضاء جماعيف كعادت سمفيت ناحية كما كانت سابقان كبقيت تحت االحتالؿ البريطاني حتى عاـ 
 زماـ السمطة الكطنية الفمسطينيةكعندما تسممت . ، كبعد الجالء اصبحت تابعة لالردفو1947

.  قرية24 أصبحت مدينة سمفيت محافظة تضـ و1996األمر في عاـ 
 

:  أصل السكان 
 

كانت فمسطيف كعمى مر العصكر جسران عبر عميو الفاتحكف كالغزاة كما درج عميو التجار 
كالمغامركف في تجكاليـ حكؿ العالـ القديـ، ىذا كاعتبرت فمسطيف نقطة الكصؿ بيف القارات 

كمراكز الحضارة القديمة في بالد الرافديف كمصر كاليكناف، ليذا كاف السكاف خميطان متمايزان اال ما 
مع دخكؿ االسالـ المنطقة استقرت عناصر عربية لقبائؿ  ك.(ريحاأ )كاف في المدف الدكؿ االكلى

. سامية ليا جذكرىا التاريخية في بيساف كجنيف كمردا كجماعيف كسمفيت
ىذا كقد حدثت خمخمو لمنسيج السكاني قبؿ الحركب الصميبية، اال اف المنطقة حافظت 

كانت ك .عمى طابعيا المحمي إذ قدمت عدة عشائر في فترة الدكلة االيكبية كاستقرت في فمسطيف
  مذحج بف مالؾ اخكتنتمي إلى  التي أكؿ عائمة قادمة مف شرؽ األردف إلى سمفيت ىي بني نمرة

في كاشترؾ ىذا البطف في الفتكحات .  كيتفرع مف بني مذحج افخاذ كثيره منيا سعد العشيره،طي
 فترةكفي اؿ. كنزلت بعض جماعاتو في فمسطيف.  كحارب عمي بف ابي طالب،حركب العراؽ

 كمف ىذه االحياء حمكلة  إلى بمدة سمفيت مف اعماؿ نابمسجح انضمت احياء مف مذةالمممككي
 كىي  نسمة،460 حكالي و1989 كقد بمغ تعداد أفرادىا عاـ .بني نمره مف فخذ سعد العشيره

 .آؿ العممة. 3آؿ حسف . 2آؿ ياسيف . 1:ىي عائالت،مككنة مف ثالث 
كىـ مف  . كبعد ذلؾ كفد إلى سمفيت حمكلة الحكاتره ذات األصكؿ العشائرية المختمفة

: ، كمنيـنسؿ العباس عـ النبي عميو الصالة كالسالـ

                                                 
 (2000ارغٍف تهذٌح ضهفٍد،  ( 

( 50: 2000انرًًًٍ ٔانكاذة ) 

( 43:1938انًُر ) 

( 102: 1988انذتاؽ  ) 

( 5 : 1989انفراظ  ) 

( 450:1987غراب ) 



 و1989 كقد بمغ عددىـ في عاـ لة قدمت إلى سمفيت بعد بني نمرة،حمككىـ أكؿ : آل يونس 
 :  نسمة، كمف عائالتيـ220حكالي 

  آؿ القحاح.  ىػآؿ العطارم.  دآؿ حسيف سالـ.  جػآؿ جحيشاف.  بآؿ عمقـ . أ

 .آؿ الناعكرة. ك

 340 حكالي و1989كبمغ عددىـ في عاـ   في مصر،كقد قدمكا مف مدينة بمبيس: آل البمبيسي 
. حمد أبك زاىرأ. المصرم  ب. أ:نسمة، كمف عائالتيـ 

 
 حكالي و1989، كبمغ تعدادىـ عاـ  مف قضاعة القحطانية كقد قدمكا مف الحجاز:آل اسميم 

 : نسمة، كمف عائالتيـ510
 .حماد . سالمو  د. عبد الجكاد  جػ. حرزاهلل  ب. أ 

 
 كبمغ عددىـ ، كنزلكا سمفيت، فرع مف الحكاترة الذيف نزحكا مف البمقاء في االردف :شتيوإآل 
 : نسمة، كمف عائالتيـ 590 حكالي و1989عاـ 

.  ناصيؼ دار البد.   جػ.حسف العمي دار أبك البصؿ.   ب.عثماف خميؿ. أ
كقد كاف الشيخ ابك عتاب مف ابرز رجاؿ ىذه العائمة، إذ عرؼ كرجؿ ديف مرمكؽ لو 

.  فقد بنى مسجدان ال يزاؿ يعرؼ بإسمو حتى االف،أفضاؿ
 

 كقد بمغ ،فخذ مف العدنانييف مف نسؿ عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب: آل اسماعيل
 :، كمف عائالتيـة نسـ90 حكالي 1989تعدادىـ عاـ 

 آؿ الكاكم. د. آؿ الطقطؽ. جػ.  آؿ رىدؿ. ب.  آؿ رباح. أ
 

 : ، كمف عائالتيـة نسـ340 حكالي 1989 كقد بمغ تعدادىـ عاـ :المرايطو آؿ 

 .دار الصرفندم. جػ.  دار عبد الحميـ. ب. دار احمد عكده.    أ
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( 9: 1989انفراظ  ) 



   كىـ ابناء زبيد بف مذحج بطف مف مذحج بف سعد العشيره بف كيالف مف القحطانية:آل الزبيدي
، كمف اشيرىـ عمر بف يكرب الزبيدم  الى فمسطيف مف اليمف كسكنكا منطقة نابمساىاجرك

قدمكا بادئ االمر الى غزه كرحؿ قسـ منيـ الى . الذم كاف مف صحابة الرسكؿ عميو السالـ
آؿ .  ب.آؿ معككسو. أ:عائالتيـكمف  نسمة، 410 حكالي و1989قد بمغ تعدادىـ عاـ كسمفيت، 
  .آؿ الفتاش. ػ ق.آؿ العرباسي. د. آؿ قكقر. جػ. الرماؿ

 

 كىـ مف ساللة . كالخميؿ، القدس، سمفيت، كسكنكا نابمسكقد قدمكا مف الحجاز :  آل عرام
 و1989قد بمغ تعدادىـ عاـ  ك.العباس بف حمزه بف حاـز بف عطاؼ بف خصيب الحكترم

  .آؿ زىد.   ب.آؿ الزير. أ:  نسمة، كمف عائالتيـ 455حكالي 
 

 : نسمة، كمف عائالتيـ105 حكالي و1989قد بمغ تعدادىـ عاـ  ك: آل الفتوني

  .آؿ زيداف.  ىػ.آؿ دردس.   د.قآؿ الشكف.  جػ.آؿ عمراف.  ب.آؿ عياش. أ
 

 : نسمة، كمف عائالتيـ245 حكالي و1989قد بمغ تعدادىـ عاـ  ك:آل ياسين

. آؿ فخر.  جػ.آؿ العريض.   ب.آؿ الحمبي. أ
 

 كبمغ تعدادىـ عاـ  مف بني كمب بف كبره، مف القحطانية في االردف كفمسطيف :آل ماضي
 : نسمة، كمف عائالتيـ335 حكالي و1989

سمـ كتزكج أصمو ييكدم، كقد  أكرزيف. آؿ رزيف. آؿ راضي  جػ. آؿ ماضي  ب. أ
 . صبح منيـأك تقريبان مف سمفيت قبؿ مائتي عاـ

 
 كبيت ، كالخميؿ، كراـ اهلل، كالطيبة، مجمكعة عشائر فمسطينية تقيـ في الناصرة: شاىينآل 
 :كمف عائالتيـ،  نسمة540 حكالي و1989كقد بمغ تعدادىـ عاـ .  كمنطقة نابمس، كغزه،جاال

.  آؿ منصكر . ىػ.آؿ معالي. د. غبارهأآؿ .  جػ.آؿ جزمو.  ب.آؿ شاىيف. أ
 

                                                 
( 412: 1962االَذنطً  )  

( 10-9 :1989انفراظ ) 

( 2003. ضُح 85يقاتهح يغ ػًٍذ آل ػراو انطٍذ حطٍ انسٌر،  ) 

( 10: 1989انفراظ ) 

(  11-10: 1989انفراظ) 

( 5:1989انفراظ ) 

( 1926: 2003انٕائهً  ) 

( 2003.  ضُح 80انطٍذ يحًذ اتٕ ياضً ػًٍذ ال ياضً فً ضهفٍد ، ) 

( 899: 2003انٕائهً  ) 

( 11:1989انفراظ ) 



ساس عشيرة الخمكس مف قرية أ ك،قرية حكارةالقاطنة في عشيرة الخمكس  مف كىـ: آل عزريل
 . نسمة60 حكالي و1989قد بمغ تعدادىـ عاـ ك. راـ اهللمخماس قضاء 

 

 حكالي و1989قد بمغ تعدادىـ عاـ  ك،كقد قدمكا مف قرية صفكرية قضاء الناصرة: آل دحدول
 : نسمة، كمف عائالتيـ510

تخرجا مف جامعة المذاف ف محمد كعبد الغني عفانة االشيخ منيـ كأشتير: آؿ عفانو .أ 
.  كذلؾ في أكخر العيد العثماني، ككاف ليما باع في العمـك كالمعارؼ.األزىر

. عكاد.ػج. اسميمو .ب 
 

 كبيت ، ىي مف العشائر التي ىاجرت مف الحجاز الى فمسطيف كسكنت في طكلكـر: آل عوده
 :  نسمة، كمف عائالتيـ 140 حكالي و1989كبمغ تعدادىـ عاـ .  كمنطقة نابمس،فجار

 .قمآؿ أبك عكده الس.  د.دآؿ الطر. حسف عكده  جػ. عيسى العكده  ب. أ
 مف القبائؿ التي ىاجرت مف الجزيرة العربية الى العراؽ ثـ ىاجرت الى فمسطيف : آل حسان
 حكالي و1989قد بمغ تعدادىـ في العاـ  ك، ثـ رحمت الى سمفيت غزه قضاء دستيإ ديركسكنت

  .حساف. جػ. آؿ إبراىيـ العكو. ب. آؿ البشر. أ : نسمة، كمف عائالتيـ235

رىـ أثناء احتالؿ اسرائيؿ لفمسطيف مىذا كقد لجأ عدد كبير مف الفمسطينيف إلى سمفيت بعد تيج
، حيث تـ إنشاء مخيـ ليـ في الجزء الشرقي مف المدينة، كالعائالت التي لجأت اليو و1948عاـ 
: -  ىي

 . كقد كفدكا مف العباسية،دار عبيد .أ 
 . كقد كفدكا مف العباسية،دار أبك زايد .ب 

 . كقد كفدكا مف العباسية،دار أبك الشعر .ج 

 . كقد كفدكا مف العباسية،ؽزدار أبك الخ .د 

 . كقد كفدكا مف العباسية،دار السيد .ق 

 .ة كقد كفدكا مف قكلي،دار أبك شمو .ك 

 .ة كقد كفدكا مف المزيرع،دار الرمحي .ز 

 .مؤنس مف الشيخ ، كقد كفدكادار محبكبو .ح 

. كقد كفدكا مف دير ياسيف،دار الدقيؽ .ط 
                                                 

( 11: 1989انفراظ ) 

( 2003،  ضُح89، يقاتهح غخصٍح يغ انطٍذ اضًاػٍم ػفاَح) 

( 1529: 2003انٕائهً  ) 

( 6-5: 1989انفراظ ) 

( 355: 2003انٕائهً  ) 

( 6 : 1989انفراظ  ) 

( 8: 1989انفراظ  ) 



: المواقع الطبيعية
 

I -  األودية
تعتبر األكدية أحد ابرز المعالـ الطبيعية، كىي تقسـ سمفيت كمحيطيا القريب إلى عدة مناطؽ 

 مما ادل الى تكفير جكو مالئـو لنمك أنكاع كثيرة ةىذا كتسيؿ مياىيا بغزار. مختمفو مف حيث الحجـ
 : - كيمكف تقسيـ ىذه األكدية إلى. مف األشجار الحرجية كالمثمرة

كىي األكدية التي تحيط بمدينة سمفيت، كتقع ضمف أراضييا، كعددىا : األودية الخارجية -1
: خمسة، كىي

يقع جنكب سمفيت، كيمتد مف قرية المبف حتى كادم المطكم بطكؿ يصؿ إلى : كدام الشاعر-  أ
 تقريبان، كتصب فيو عيف الشاعر، كعيف الكرشة، كعيف الخانؽ، كعيف العسؿ، ـ6400حكالي 

.  كالسماؽ عمى جانبيو،كتنمك أشجار الزيتكف. كعيف مكسى، باإلضافة إلى عيف عادم
 تقريبان، كيمتقي بكادم ـ5700يمتد مف قرية اسكاكا حتى المفرؽ بطكؿ : كادم عبد الرحمف- ب

كيقع بمحاذاة . الشاعر عند عيف المطكم، كتنمك عمى جانبيو أشجار التيف، كالعنب، كالزيتكف
 .أراضو سيمية تزرع فييا الحبكب في المكاسـ الشتكية

 تقريبان، كتصب فيو عيف ـ6700يقع ىذا الكادم غرب المدينة، كيمتد : كادم المطكم- ت
كتزرع في المنطقة . الشالؿ، كعيف عدس، كعيف العصافير، كعيف سكجو، كبير أبك ازطاـ

 .المحاذية لو أشجار مثمرة مف الحمضيات كالمكزيات، ككذلؾ الكثير مف أنكاع الخضراكات

 كيبمغ ،يقع في الجية الجنكبية الغربية مف سمفيت، كيصب في كادم المطكم: كادم الدلبي- ث
كتزرع األراضي . ، ثـ يمتقي مع كادم المطكم بالقرب مف عيف الشالؿو3600طكلو حكاؿ 

 . كاشجار السماؽ،المحاذية لو بالزيتكف

ـ، كيمتقي مع كادم 450يقع في الجية الغربية مف سمفيت، كيمتد حكالي :  كادم البير-ػج
كقد استغؿ المزارعكف األراضي المحاذية لو في زارعة الخضراكات بأنكاعيا لغرض . المطكم
. التجارة

، ةكىي األكدية التي تقع في حدكد مدينة سمفيت الداخمية، كعددىا ثالث: األودية الداخمية -2
 : كىي 

 يقع في الجية الشمالية مف سمفيت، كيمتد مف الشماؿ الشرقي الى الشماؿ الغربي :كادم سكو. أ
التي كانت قبؿ ثالثة عقكد تكفي حاجة سكاف سمفيت  (سكو )، كتسير بمحاذاتو عيفو500بطكؿ 

يعتبر ىذا الكادم مف االكدية المكسمية، حيث تتكفر المياه فيو بغزاره اثناء . مف مياه الشرب
. الشتاء، كيحيط بو نسيجه معمارمه متبايف مف حيث الكحدات السكنية بممكيات مختمفة



 يقع ىذا الكادم في الجية الجنكبية مف سمفيت، كيمتد مف عيف ابك قريط الى :كادم عيد. ب
، يطمؽ عمييا المزارعكف اسـ ة نبع40 تقريبان، كتصب فيو حكالي و700كادم السكة بطكؿ 

 كىما عيناف غزيرتاف ،كيكجد بمحاذاة ىذا الكادم عيف المغرفة، كعيف فريج. (عيكف)مٌصايات 
 .تنبعاف طيمة اياـ السنة

يقع في الجية الشمالية مف سمفيت، كيمتد باتجاه شرؽ غرب بطكؿ يتجاكز :  كادم البالعو. جػ
تصب فيو عيف المالحة، كيمتقي مع كادم سكو في منطقة الجيير، كيمتد نحك كادم . و600

 .المطكم

 

 II -الجبال  :
مدينة سمفيت، بعضيا مرتفع كبزاكية انحدار شديدة، كبعضيا منخفض، ب يحيط عدد مف الجباؿ 

كقد اىتـ . كتنمك عمييا األشجار البرية مثؿ البمكط، كالزعركر، كالبطـ. بقمـ منبسطة نسبيان 
كبسبب جكدة حجارة ىذه . الخ.....المزارعكف بغرس تمؾ المناطؽ بأشجار الزيتكف، كالرماف

كمف أشير . الجباؿ عمد سكاف سمفيت إلى استخداميا كمقالع لمحجارة، كقامكا بتشذيبيا كتسكيقيا
محمد عارؼ عفانو، كحسف : الحرفييف الذيف عممكا عمى قمع الحجارة كتشذيبيا في سمفيت

. الصرفندم، كالشيخ أحمد البطاينة، كحسف زىدم، كعبد الرحمف عارؼ عفانو، كغيرىـ
: كمف أىـ ىذه الجباؿ

يقع في الجية الجنكبية الشرقية مف سمفيت، كىك شديد اإلنحدار مف : جبؿ طاركجة . أ
الجيتيف الجنكبية كالشرقية، كيكجد عمى قمتو مقاـ الشيخ طاركجو الذم يشرؼ عمى 

. الشارع الرئيس الذم يربط مدينة نابمس مع مدينة راـ اهلل
يقع في الجية الشمالية الشرقية مف سمفيت، كيشرؼ عمى كادم عبد : جبؿ راس قره . ب

الرحمف، كتنمك في أرضو أشجار التيف، كالزيتكف، كالعنب، كيكجد عمى قمتو بقايا خربة 
 .راس قره

يقع إلى الغرب مف مدينة سمفيت، كىك شديد االنحدار مف الجية : جبؿ جالؿ الديف . خ
تقع عمى قمتو خربة كمقاـ جالؿ الديف، . الشمالية كالجنكبية، كيشرؼ عمى نبع المطكم

 .كتنمك بيف أنقاض ىذه الخربة كمحيطيا أشجار التيف، كالزيتكف، كالعنب

 حجارتو ذات ةكبسبب جكد. يقع إلى الغرب مف سمفيت، كتكثر فيو المحاجر: جبؿ الراس . ز
 ،المكف األحمر الغامؽ، كالزىرم الفاتح، يمجأ الناس إلى استخدامو في بناء البيكت

 .كاألسكار



 III -المغائر  :
 ،يكجد في األراضي التابعة لسكاف سمفيت، عدد كبير مف المغائر المتباينة في الشكؿ كالحجـ

طبيعي، نتيجة لعكامؿ الطي كالجرؼ، كصناعي قاـ االنساف بحفرىا في مراحؿ : كىي نكعاف
. الخ......مختمفة، كظركؼ حكمتيا حاجتو لمسكف كالحماية

 كأعيد استخداـ بعضيا االخر إليكاء الحيكانات، كخزف الحبكب، ،كقد أىمؿ بعضيا تمامان 
: كالقش، أك التبف، كمف أىـ ىذه المغائر

 

تقع المغارة في الجية الشمالية الغربية لمدينة سمفيت، كىي متكسطة : مغارة عيف فريج - أ
فرت في جدرانيا تجاكيؼ متباينة السعو، متقنة النحت، كيكجد في كسط  الحجـ، حي

كالمغارة . كقد كجد بداخميا بقايا عظاـ. أرضيتيا حفرة مربعة الشكؿ صغيرة الحجـ نسبيان 
يؤدم درج . ىاجكانبمنحكتة بأدكات حادة، إذ يمكف مشاىدة آثارىا عمى أجزاء مف سقفيا ك

 كىك مككف مف خمس درجات نحتت في الصخر الطبيعي، كيبمغ ،حجرم إلى الداخؿ
 كمدخؿ المغارة الرئيس يفتح إلى جية الشرؽ، (1 شكؿ رقـ ) .طكؿ كؿ منيا متريف

كيكجد عمى جانبييا مف الخارج تجكيفاف، كاحد مف جية الشماؿ، كاألخر مف جية 
 . الجنكب

 

تقع ىذه المغارة في الجية الشرقية لممدينة، كتكجد في كاجياتيا عدد مف : مغارة القط - ب
كقد أعيد استخداـ المغارة مف .  استخدمت مقبرهقدالتجاكيؼ المنحكتو المتباينة حجمان، ك

كمساحة . قبؿ البدك كالرعاة إليكاء أغناميـ، كدكابيـ أياـ الحر الشديد، كالبرد القارص
 (.2شكؿ رقـ )المغارة مف الداخؿ كبيرة كىي قادرة عمى استيعاب عدد كبير مف الدكاب 

 

كىي تتككف مف عشريف مغارة، كتقع في الجية الجنكبية لمدينة سمفيت : مغائر كادم عيد - ت
كبعضيا لو ، مداخميا تفتح إلى الجية الشمالية. في أسفؿ جبؿ يشرؼ عمى كادم عيد

كمعظـ كاجياتيا الداخمية تحتكم عمى تجاكيؼ مما . (3شكؿ رقـ  )مدخؿ شبو دائرم 
 كقد تراكمت عمى مداخميا االتربة مما جعميا تبدك قميمة ،يدؿ عمى انيا كانت مقبره

كيتميز مف بيف ىذه المغائر كاحده ليا مدخالف يفصؿ بينيما عمكد حجرم . االرتفاع
ـ، 3، كالمدخالف يؤدياف الى مغارة مستطيمة طكليا (4شكؿ رقـ  ) سـ 50بعرض 

كيكجد في جدرانيا تجاكيؼ صغيره عمييا اثار سناج، كقد كانت تستخدـ . ـ2كعرضيا 
كما يكجد في الكاجية الشمالية لممغاره المذككرة مدخالف منخفضاف . لكضع االسرجة

حيث يفصؿ المدخميف عمكد . ـ تقريبان 1×2يؤدياف الى مغارة اخرل داخمية مساحتيا 
 .صخرم اسطكاني الشكؿ



.  كحجميا كبير، كىي مف المغائر المشيكرة في المدينة، مدخميا كاسع: مغارة الكبارة - ث
كيقع في الجزء الجنكبي . كيتفرع منيا عدة تجاكيؼ كبيرة في الجيتيف الشمالية كالشرقية

يبدك أنو ، ـ تقريبان، كشكمو نصؼ دائرم1منيا نحت في الصخر يرتفع عف ارض المغارة 
 .ىذا كقد أعيد استخداـ المغارة كمخزف. كاف يستخدـ لتسجية الجثث استعدادان لدفنيا

 

تقع في الجية الشمالية لمدينة سمفيت، كىي عبارة عف تجكيؼ طبيعي :  مغارة الدعقة - ج
 . كارتفعت بحيث يصعب الدخكؿ الييا،في الصخر، تراكمت االتربة عمى ارضيتيا

 

تقع في الجية الغربية مف مدينة سمفيت عمى سطح تمو، مدخميا ضيؽ مع :  مغارة التؿ - ح
دىميز قصير منخفض يفضي الى قاعة كاسعة تحتكم عمى تككينات كمسية ذات اشكاؿ 
متعددة، تبرز مف السقؼ كتمتد حتى االرض مع حركة قطرات الماء، كتتشابو مف حيث 

. الشكؿ كالتككيف الكمسي مع مغارة في قراكة بني حساف



IV - الينابيع: 
.  التي تصب في برؾ مائية، يجؼ معظميا في فصؿ الصيؼ،تمتاز مدينة سمفيت بكثرة الينابيع

كتستخدـ أغمبية الينابيع في رم المزركعات، كتنمك عمى جكانبيا األشجار المثمرة كبعض 
: كمف أىـ الينابيع، الخضراكات

 كتقع جنكبي المدينة، كىي عبارة عف نبع يخرج مف أسفؿ :مغرفةالعيف القبمية أكعيف اؿ -ُ
 تقاطعة، أقكاس ـةربعأسقفو مككف مف كقد شيد عميو بناء يتألؼ مف ركاؽ  .صخرة كبيرة

نصؼ كمدخؿ البناء عبارة عف قكس  ،(5 شكؿ رقـ )كالجكانب مبنية مف الحجر الرممي
 الجية الشمالية الشرقية درج يستخدـ فيبجانبو ، كيقع  مف حجر مشذب مبنيدائرم

 كحفرت قناة ، تسكيتيا بالبالطتما األرضية فيي صخرية، كقد تـأ .السطح إلى لمصعكد
 حجرية" بسطو"يكجد داخؿ الركاؽ ك (.6ـ شكؿ رؽ) المياه صرؼفي كسطيا مف أجؿ 
 عمييا مكتكر لضخ المياه مف أجؿ قكـ كحاليان م. مؿء الجرار عندلجمكس النساء عمييا

ـ تقريبا تستخدـ 1.5 بعمؽأماـ العيف بركة مستطيمة الشكؿ كيكجد  .رم المزركعات
 بمياه لمدينة ؿلحارة الجنكبيةاكانت ىذه العيف في السابؽ تزكد كقد . لتجميع المياه

تحيط بالعيف أشجار الحمضيات، كالمكزيات بأنكاعيا، كأشجار التفاح، كالكرز، ك .الشرب
 .كالتيف، كالعنب، باإلضافة إلى الخضراكات

، كتصب في بركة جبؿ عيف عدسسفؿ أكىي عبارة عف قناة ماء تخرج مف : عيف عدس -ِ
كقد ذكر أحد . مقصكرة باإلسمنتكالقناة  .(7شكؿ رقـ)ـ تقريبا 1.5 بعمؽدائرية 

 . ككسيت كاجياتيا الداخمية باإلسمنت بنيت في الخمسينات، أف البركةالمزارعيف
 : كالخضراكات، كالزيتكف، تحيط بالبركة أشجار الميمكفك

 يستفيدك يخرج مف صخرة عند ممتقى جبميف، غزيركىي عبارة عف نبع : عيف الشاعر -ّ
 .سكاف العزبة الكاقعة بالقرب مف قرية الساكية مف مياىيا لسقاية حيكاناتيـ

 جبؿ عيف سفؿ صخرة كبيرة عند ممتقىأكىي عبارة عف قناة ماء تنبع مف : عيف الكرشة -ْ
كـ إلى الجنكب الشرقي مف المدينة،  4 كتبعد حكالي الكرشة، كجبؿ عيف الشاعر،

 .كتصب مياىيا عبر قناة تؤدم إلى بركة صغيرة

 . كتتجمع مياىيا في حكض صغير، الشاعرمكتقع في كاد: عيف الخانؽ -ٓ

كتتجمع  كـ إلى الشرؽ مف مدينة سمفيت، 3عمى بعد  الشاعرمكتقع في كاد: عيف العسؿ -ٔ
 . المكاشيلسقيمياىيا في بركة محفكرة في الصخر كتستخدـ 
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حيث تـ تجييز حكض صغير ، كىي عبارة عف نبع في أسفؿ الصخر: لدحنكسعيف ا -ٕ
 .ليا

لو في أسفؿ الصخر بركو  كتـ حفر ،كىك عبارة عف نبع في أسفؿ الصخر: ميٍكر الدبكر -ٖ
 .أيضا

كتصب مياىيا في كادم  ،كىي عبارة عف نبع حفر في أسفؿ الصخر:  عيف الحية -ٗ
 .الشاعر

، كتصب في كادم الشاعر  كتسيؿ عمى الصخر،سفؿ صخرةأتنبع مف : عيف إعمر -َُ
 .أيضان 

 . في التراب صغيرةكىك عبارة عف بركة: ميٍكر صالح -ُُ

 يتـ النزكؿ إلييا بكاسطة درج ،كىي عبارة عف بركة منحكتة في الصخر:  عيف الجناح -ُِ
 .منحكت في الصخر، كتنبع مف أسفؿ صخرة

كىي عبارة عف عدة ينابيع تصب في بركة، بنيت جدرانيا مف حجارة : عيكف بير المرج -ُّ
 .كعمكريو لسقي المكاشي، لييا الرعاة مف خربة قيسإ يرد ،مختمفة الحجـ

إلى بركة مربعة منحكتة  سفؿ صخرةأكىي عبارة عف نبع يخرج مف : عيف مكسى الفكقا -ُْ
 . تتسع ىذه البركة لنحك ألؼ لتر مف الماء،في الصخر

نابيب منيا إلى قرية خربة أ كقد تـ تمديد ،سفؿ صخرةأكىي عبارة عف نبع :  عيف عادم -ُٓ
 .قيس

 .منحكتة في الصخركىي عبارة عف نبع ماء يصب داخؿ بركة : عيف الباطف الفكقا -ُٔ

كىي عبارة عف بركة منحكتة في الصخر، تتدفؽ إلييا المياه مف : عيف الباطف التحتا -ُٕ
 .كيتـ النزكؿ إلييا بكاسطة درج نحت في الصخر الطبيعي، سمع في الصخر

 .كىي عبارة عف نبع شتكم يجؼ في فصؿ الصيؼ: عيف العرايس -ُٖ

 تخرج مف أسفؿ الصخر، كتصب في كادم قع قرب عيف الشاعر،ت: عيف الزلؼ -ُٗ
 .الشاعر

صب في بركة تكىي عبارة عف نبع ماء، يخرج مف أسفؿ الصخر ك: عيف أبك شجر -َِ
 .دائرية محفكرة في الصخر

 .عمى شكؿ نافكرة زيتكنة بجانبالشتاء فصؿ تخرج في :  أبك زطاـبير -ُِ

تنبع مف جبؿ يطمؽ عمية اسـ جبؿ العصافير، كتتجمع مياىيا في بركة :  كرككـبركة -ِِ
 .محفكرة

 مف جبؿ الظير، كتتجمع مياىيا في حكض منحكت في الصخر، تنبع: عيف الدلبو -ِّ
 .كتسيؿ بعد ذلؾ نحك كادم المطكم



 .نحك المطكممياىيا تنبع مف أرض الكادم كتسيؿ : عيف الشالؿ -ِْ

 .في الشتاء كتتجو نحك المطكم ةاسفؿ صخرتنبع مف : عيف الفكار -ِٓ

، كتتجمع مياىا كتصب في كادم كىي عبارة عف حفرة في األرض: عيف المأجكر -ِٔ
 .الشاعر

 .، كتتجمع مياىا كتصب في كادم الشاعر مغارة داخؿكتنبع مف: عيف ميٍكر الخطاب -ِٕ

 مياىيا خفيفة، ، عينان تقع كؿ كاحدة داخؿ مغارةيفكىي عبارة عف عشر: عيف المصاية -ِٖ
 .لذلؾ سميت بالمصاية

لمدينة سمفيت، كىي تختمؼ عف العيكف كتقع في الجية الجنكبية الغربية : عيف فريج -ِٗ
األخرل في صفاء مياىيا كنقائيا، كبركدتيا، فيي نبع في الصخر يسمى الدست، كيعكد 

كقد استغمت ىذه . السبب في بركدة مياه ىذا النبع الى عمؽ المجمع في باطف االرض
، كقد أدل ذلؾ إلى تغير (8شكؿ رقـ )العيف منذ القدـ في الرم، كأقيـ بجانبيا حديثا متنزه 

. جزء مف معالـ الصخكر االصمية، حيث أقيمت أماـ النبع بركة بعمؽ متريف لتجميع المياه
كقد أشيع اف مياه ىذا . (9شكؿ رقـ )ـ منيا بقايا معصرة عنب  5 ككذلؾ اكتشؼ عمى بعد

 .النبع قادرة عمى شفاء االمراض

جباؿ فرخة، كىي مف أقكل مصادر المياه في  كتنبع مف (10شكؿ رقـ ): عيف المطكم -َّ
لمدينة سمفيت، كقراىا، باإلضافة إلى ، المحافظة اذ تركم مساحات كاسعة مف المزركعات

 (.11شكؿ رقـ ). مياه لمشرباـ مياىيااستخد

 .كتقع غربي المطكم، كتركم مساحات كاسعة مف المزركعات: عيف الينبكع -ُّ

 . شماؿ المطكم التؿ قمة جبؿعمىيقع : نبع التؿ -ِّ

، كتسيؿ كىي عبارة عف نبع ماء داخؿ بركة يتـ النزكؿ إلييا بكاسطة درج: عيف سكجا -ّّ
 .مياىيا في كادم المطكم

لتزكيد  المصدر األساسي  قبؿ عشريف عامان  ككانت،تنبع مف جبؿ الكبارة: عيف سكر -ّْ
 عيف الطاحكنة، كذلؾ لكجكد طاحكنة لمحبكب  اسـكقد أطمؽ عمييا. بالمياهسكاف سمفيت 
ل المؤسسات األجنبية إحد قامت و1920 كفي عاـ . المذككره العيفمياهكانت تديرىا 

تـ حفر  كما . تسييالن عمى السكافلسحب المياهتركيب أنابيب ثـ  ،بتجميع مياىيا في برؾ
شكؿ رقـ  )  لضخ المياه إلى المدينةحرؾعمييا ـاقيـ  ك،عدد مف األبار في منطقتيا

12). 
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كىي نبع مكسمي يعتمد عمى مياه المطر، تتدفؽ شتاءن كتجؼ صيفان، كقد : عيف أبك قريط -ّٓ
أقيمت عمييا بناية سكنية، كمع ذلؾ فاف البناء ال يمنع تدفؽ المياه المتجمعة في الشتاء 

مف أسفميا، كقد اعتمد كثير مف المجاكريف ليذا النبع عمى مياىو في الماضي، 
 .كاستخدمكىا ألغراض الشرب، كرم المحاصيؿ الزراعية

كتتدفؽ مياه ىذه العيف في فصؿ الشتاء، كقد كانت أكثر استخدامان مف غيرىا : عيف القبة -ّٔ
كقد شحت مياىيا في الفترة األخيرة، . لمشرب، حيث بني عمييا درج ليسيؿ الكصكؿ إلييا

 .كمصدر نبعيا ىي خربة الكبارة، كىي قريبة مف عيف السكر، كربما تككف فرعان منيا

تعتمد عمى مياه المطر، كتقع في منطقة تسمى أرض البالعة، ألنيا : عيف المالحة -ّٕ
تختزف المياه التي تتجمع في فصؿ الشتاء، كتحبس المياه في طبقات األرض لتعكد مرة 
أخرل لتتدفؽ باتجاه الغرب، كتصب في كادم البالعة، باإلضافة إلى أنيا تسيؿ باتجاه 

كادم المطكم بتدفؽ شديد في فصؿ الشتاء، بينما يقؿ تدفقيا في فصؿ الصيؼ، مما يقمؿ 
 .االستفادة منيا

 .كىي نبع في أرض كادم المطكم: عيف زكرم -ّٖ

 حكض كبير لؿيخرج مف اسفؿ الصخر، كيسيؿ اكىي عبارة عف نبع : عيف مكر حكـ -ّٗ
 .يفيض الماء منو إلى الكادم

 .تنبع مف أسفؿ صخرة، كتتدفؽ نحك كادم الشاعر: عيف قنبيزه -َْ

 .(حٌكر) ذات صخكر رسكبية تياأرضيكىي عبارة عف بركة : عيف المحفرة -ُْ

تنبع مف جبؿ قريب مف قرية فرخة، كتصب في كادم المطكم، كمياىيا : عيف العصافير -ِْ
 كفيما يمي خارطة تظير التكزيع المكاني لعيكف .عذبة، كىي دائمة التدفؽ صيفان كشتاءن 

 (13شكؿ رقـ  ).المياه المكجكدة في مدينة سمفيت



V - الزراعة :
تعد الزراعة مكردان اقتصاديان ميمان في مدينة سمفيت، حيث تتكافر عكامؿ عديدة تشجع عمى تنمية 

كحسف االستفادة منيا، إذ يكجد مكارد مائية كثيرة، كالينابيع التي تكفر مياه ، كازدىارىا، الزراعة
الرم لممزركعات، إضافة إلى جكدة تربتيا كاعتداؿ مناخيا، الذم يؤىميا لتنكيع مزركعاتيا ككفرة 

. محاصيميا
  
:  كمنيا،  لقد اىتـ المزارعكف في مدينة سمفيت بزراعة األشجار المثمرة:األشجار. 1

كقد شكمت ىذه األشجار مكردا اقتصاديا ىاما في حياة . ، كالتيف، كالكرمةكالمكزيات، الزيتكف
. السكاف

 يعد الزيتكف مف أكثر األشجار التي اىتـ المزارع بيا في سمفيت كمنطقتيا، :أشجار الزيتون. أ
كمف أشير مناطؽ زراعة . حيث تكسكىا أشجار الزيتكف التي تكاد تغطي أرضيا بسيكليا كجباليا

الزيتكف منطقة كـر القصاب في كسط المدينة، كمنطقة الماصية شرقي المدينة، كأيضان في مكاقع 
. عدة جنكب كغرب المدينة
اتساع قطاع زراعة الزيتكف كأىميتو في الفترات السابقة كجكد كثيقة  كمما يشير إلى

كقد بمغ مقدار  (14المكحة رقـ  )ضي زيتكف الحد سكاف سمفيت في الفترة العثمانيةاامالؾ ار
( 200) 1597الضرائب التي كانت تفرض عمى الزيت في الفترة العثمانية في سمفيت عاـ 

كقد استخدمت في .  كاالكقجو ىي مف اقدـ العمالت العثمانية كتساكم نصؼ درىـاكقجو
في استخراج الزيكت مف الثمار بعد درسيا " البد"الماضي المعاصر البدائية، المعركفة باسـ 

بكاسطة حجريف دائرييف كبيريف، مثبتيف مع بعضيما، كيداراف بكاسطة حيكانات كبيرة مكصكلة بػ 
. (نير)

 73000كقد بمغت مساحة األرض المزركعة بأشجار الزيتكف في سمفيت كمنطقتيا حكالي 
.  طنان مف الزيت2850 حكالي 2000دكنمان، كبمغ إنتاجيا في عاـ 

كمكسـ الزيتكف مف المكاسـ الميمة في محافظة سمفيت، اذ يدر إنتاجو أرباحان كبيره، كيشكؿ 
إال أف أىالي المدينة كقراىا، ما زالكا يمجأكف إلى كسائؿ بدائية في . مكردان اقتصاديا لممزارعيف

كلكثرة أشجار الزيتكف المزركعة . عممية قطؼ الثمار، مثؿ الضرب بالعصي، أك القطؼ باأليدم
في المنطقة يتـ اإلستعانة بأىالي المناطؽ األخرل كمنطقة الخميؿ مثالن، كالتي ال يشكؿ الزيتكف 

 .محصكالن رئيسان فييا

                                                 
  (Hutteroth, W.D& Abdulfathah,K.1977: 132 )
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اشتيرت مدينة سمفيت بزراعة الكرمة منذ القدـ، كما زالت زراعتيا مستمرة حتى  :الكرمة. ب
 مساحة األراضي تقدرك. األبيض كاألسكد: كالعنب في مدينة سمفيت نكعاف. عصرنا ىذا

. الثمره كالمذاؽ الحمك بصغر اف، حيث يتميز النكع دكنمان 60المزركعة بأشجار العنب بحكالي 
 . دكنمان 200تبمغ مساحة األراضي المزركعة بأشجار التيف في مدينة سمفيت حكالي  :التين. ت

طازجان منتكج التيف كيتكافر في سمفيت أنكاع كثيرة مف التيف منو األسكد، كاألبيض، كالعجمكني ك
. (قطيف) كالفائض يجفؼ كيسمى ،يكفي حاجة السكاف

كتمؾ ، ان  دكنـ400 بمغت مساحة األراضي المزركعة بالمكز حكالي :والمشمش، الموز. ث
.  دكنـ تقريبان 200المزركعة بالمشمش 

سمفيتي يا " اشتيرت سمفيت منذ القدـ بزراعة التفاح، ككاف الباعة في المدف ينادكف :التفاح. ـج
 كتبمغ مساحة األراضي المزركعة بالتفاح في سمفيت حاليان حكالي ".ماؿ المطكم يا تفاح"، "تفاح
.  دكنمان 60
  
، كمف ىذه (زراعة بعمية)مطارأل عمى مياه ا معتمدةتزرع الحبكب في مدينة سمفيت :الحبوب. 2

 ، ككانت الحبكب في السابؽ تكفي حاجة السكاف.القمح، كالشعير، كالعدس، كالكرسنة: المحاصيؿ
قريبة كىي  كىناؾ مطاحف عدة لمقمح في مدينة سمفيت، . المجاكرةلمدفما اليـك فتستكرد مف اأ

. مف عيكف الماء، أىميا مطحنة عيف سكر
 
 بالقرب مف عيكف الماء، مثؿ ةصاتزرع الخضراكات بكثرة في مدينة سمفيت، كخ :الخضراوات. 3

 فيناؾ الكثير مف المشاريع الزراعية القريبة مف العيكف أك .منطقة المطكم، كالعيف القبمية
. اه التنقيطمكالتي تعتمد في رييا عمى ـ، المناطؽ السيمة، مثؿ الدفيئات أك البيكت البالستيكية
 ،الباميةك ،الزىرةك ، كالككسا، كالخيار،كمف أشير الخضراكات التي تزرع في المدينة البندكرة

.  كالبصؿ، كغيرىا،السبانخك ،الممكخيةك
 

VI - المواقع األثرية في مدينة سمفيت :
:  كأىميا،تشير المسكحات كالدراسات االثرية الى اف سمفيت تحكم العديد مف المكاقع االثرية
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  :(المطوي)خربة جالل الدين . 1

.   دكنمات3 حكالي :المساحة
 .عثماني مبكر :تاريخ االستيطان

 و455: االرتفاع عن سطح البحر
كالشرؽ، كمنحدر  تقع إلى الغرب مف مدينة سمفيت عمى قمة جبؿ متصؿ مف الغرب :الوصف

 سكر مبني مف حجارة كبيرةيحيط بالمكقع مف جميع الجيات  ك.الجيتيف الشمالية كالجنكبيةمف 
 سـ، 90-80كقد بني السكر بمداميؾ أفقية شبو منتظمة، كيتراكح عرضو بيف . كمتكسطة الحجـ
 مف ق يتخمؿ(.15شكؿ رقـ )ـ 2 الى ما تبقى مف جدرانو في الجية الجنكبية الشرقيةكيصؿ ارتفاع 

كيكجد . ـ1.5كمدخؿ آخر في الجية الشرقية عرضو تقريبان،  و1.5 قالجية الغربية مدخؿ عرض
 كيالحظ في الجزء .(16شكؿ رقـ )ـ تقريبان 4عند الزاكية الشمالية برج يبمغ ارتفاع بقايا كاجياتو 

 ، تبمغ أبعاده حكاليالحجـ كبيرة كمتكسطة بحجارة مبني األكسط مف الخربة بناء مستطيؿ الشكؿ
اما الكاجية الشرقية . سـ 50حكالي جدرانو عرض كقد شيد البناء مف الحجارة كيبمغ . و10×5

 كيكجد في كاجيتو الجنكبية ، متكسطة الحجـعميو قكس نصؼ دائرم مبني بحجارةفيي ركاؽ 
كيكجد في الجية الشمالية . تجكيؼ عمى شكؿ محراب، مما يدؿ عمى أف البناء كاف مسجدان 

ـ، كالى الجية الشرقية منو 1ـ، كعرضو حكالي 2حكالي مدخؿ عمى شكؿ قكس، يبمغ ارتفاعو 
(. 17شكؿ رقـ )ـ 1ـ، كعرضو 1.5يكجد مدخؿ آخر مستطيؿ الشكؿ، يبمغ ارتفاعو حكالي 

 يفصؿ ، كىي كحدات سكنيةيحتكم الجزء الغربي مف الخربة عمى بيكت منظمة التكزيع
ىذا . ـ3×4-ـ 3×3 حجارة متكسطة الحجـ، يتراكح اتساعيا بيفب كىي مشيدهأزقة ضيقة، بينيا 

 مف الداخؿ مقصكرة إلى أف البيكت كانت ،ضى50تشير بقايا الجدراف، كالتي يصؿ عرضيا إلى ك
كما يكجد في الجزء الشرقي لمخربة بناء مستطيؿ الشكؿ، تبمغ . كسر الفخارك، بطبقة مف الشيد
 5كعمى بعد . (18شكؿ رقـ )ـ تقريبان 2كيبمغ ارتفاع بقايا كاجياتو . و12×10مساحتو حكالي 

يمحؽ بو بئر ماء صخرم  (19شكؿ رقـ  )ـ 2.5امتار منو يكجد مبنى آخر ترتفع بقاياه الى 
. طمرتو االتربو

                                                 
( T.C -1211انًطح االثري انفهططًٍُ االٔل -  يػرٔع ادارج انًٕارد انثقافٍح– 1999تكذار ) 

 ( 100.000: 1، يقٍاش انرضى 1951دائرج انًطاحح انثرٌطاٍَح ) 



 
  :خربة الشجرة. 2

.   دكنمات10 حكالي :المساحة
. كثاني،  حديدم أكؿ:تاريخ االستيطان

.  تقريبان و570 :اإلرتفاع عن سطح البحر
 تقع الخربة إلى الجية الشمالية مف مدينة سمفيت عمى قمة جبؿ متصؿ مف الجيتيف :الوصف

: كتقسـ ىذه الخربة إلى قسميف. شديد االنحدار مف الجية الشمالية كالجنكبية، كالشرقية كالغربية
 مف كىك األكبر،  أما الجزء الغربي. تقريبان ـ2.5 شرقي كآخر غربي، كيفصؿ بينيما طريؽ بعرض

صؿ مك. ـ 2-1.5 محاط بسكر مبني مف الحجارة الكبيرة، يتراكح عرضو بيففيك مساحة، اؿ حيث
الجية  ثالثة مداخؿ أحدىا يقع في يتخمؿ السكر. ـ تقريبان 3ارتفاع بقايا كاجيتو الجنكبية إلى 

كيفصؿ .  تقريبا، كيقابمو مدخؿ في الجية الشمالية بنفس العرضـ1.5 عرضو، كيبمغ الجنكبية
 بمكط كبيره كقديمة، سميت الخربة باسميا، كقد ةجزئي الخربة طريؽ ترابي، في منتصفيا شجر

كجد بئر ماء محفكرة في م، كالى جانب ىذه الشجرة  عامان 50قطعت ىذه الشجرة قبؿ حكالي 
كيتخمؿ السكر مف الجية الغربية مدخؿ . الصخر، كمقصكر بالشيد المخمكط مع حصى الكادم

 نفسويالحظ في الجزء . ـ، كيقع إلى جكاره برج لو نكافذ تفتح عمى جية الغرب1.5أخر عرضو 
شكارع، كقد  أزقة كىا كيفصؿ بيفتكزيعيا غير منتظـ،إنشاءات معمارية متعددة الكظائؼ، كبيكت 

.  مف حجارة متكسطة الحجـ بمداميؾ أفقية منتظمة التي يتعذر معرفة تاريخ بنائيا البيكتشيدت
 كالتي يصؿ عرضيا الجدراف، كتشير بقايا بعض ىذه ،ـ3×3– ـ 2×3 بيف تيا ماتتراكح مساح

.  الصغيرمكحصى الكاد،  تقريبان، إلى أف البيكت كانت مقصكرة مف الداخؿ بالشيدضى50إلى 
 بسكر مشابو لمسكر في طأما الجزء الشرقي مف الخربة، كىك األصغر حجمان، فيك محا

ـ 4×3 بيف مساحتياكتتراكح  مف حيث السعة كالحجـ،تختمؼ فيو فيي أما األبنية . الجزء الغربي
كالبيكت مبنية مف الحجارة الكبيرة كالمشذبة ، مرصكفة بالحجارةازقة كطرؽ ـ، يفصؿ بينيا 4×5- 

الجزء استخدمتو طبقة ميسكرة كيحتمؿ أف ىذا ـ، 1 ىا الى يصؿ عرض بقايا،بمداميؾ أفقية
. الحاؿ

                                                 
( Finkelstine & Others 1997:475 ) 

( 20: 1989انفراظ )



 

  :خربة بيت الحبس. 3

 . دكنـ2 حكالي :المساحة
  .بيزنطي :تاريخ االستيطان

 ـ 487 :االرتفاع عن سطح البحر
كشديد ، ية كالشمالية كالغربيةجية الشرؽاؿ تقع الخربة عمى سفح جبؿ متصؿ مف :الوصف

 . الحجـ يحيط بالخربة سكر دفاعي مبني مف حجارة متكسطة.االنحدار مف الجية الجنكبية
عند منتصؼ كاجيتو الجنكبية مدخؿ بعرض كيتخممو  ،ـ1.5-1كيتراكح عرض ىذا السكر بيف 

 ،(20شكؿ رقـ ) ـ3رتفاع با مسقكؼ كمعقكد الجزء األكسط مف الخربة بناء يكجد في. ـ تقريبان 1.5
كقد   بحجارة متكسطة الحجـ، كاجيات البناء مف الداخؿشيدت. ـ3×4كتبمغ مساحتو حكالي 

. الفخار، كالحصى الصغيركسر  بطبقة مف الشيد المخمكط مع كسيت
ف، تبمغ مساحة رتايكجد في الكاجيات الداخمية لمبناء مف الجية الشمالية كالجنكبية مغا

ـ تقريبان، كسقفاىما منخفضاف، ال يمكف 3×2 ةـ تقريبان، كالمغاره الجنكبي3×4 ةالمغاره الشمالي
كيكجد بجانب مدخؿ المغاره الشمالي بالطة . ـ الترابياالدخكؿ إلييما إال زحفان، كذلؾ بسبب الرؾ

لغمؽ مدخؿ المغاره الذم كاف دائرية فييا عدة ثقكب غير متساكية االتساع، كانت تستعمؿ 
لو، طاقة بيضاكية الشكؿ في الجدار الغربي يكجد ك. يستخدـ كسجف الىالي خربة بيت الحبس

 ة بجانب ىذا البناء بئر ماء محفكركما تكجد.  كانت تستخدـ لكضع األسرجةعمييا آثار سناج إذ
مع خميط مف ، مف الشيدسميكو ، كمقصكر مف الداخؿ بطبقة (جاصةإ) في الصخر عمى شكؿ

 . حصى الكادم
ىا الكاجية مفظير تغرفة مطمكرة بالتراب  كيكجد في الجية الجنكبية الغربية مف الخربة

 خارج اؿ كالغرفة مبنية مف.الجائر بحثان عف اآلثار، كذلؾ بسبب الحفر ية فقطالشمالية الخارج
الكسط كاف في  حجر مثقكب ىاـ مف3كيكجد عمى بعد . مستطيمة بمداميؾ أفقيةك كبيرة بحجارة

ـ 1.5 حجر مستطيؿ الشكؿ بطكؿ ، ككذلؾ(21شكؿ رقـ ) يستعمؿ فيما يبدك لكضع مزالج الباب
. ، كاف يستعمؿ كغطاء ألحد القبكرضى50كبعرض 

 
 

                                                 
( T.C-1211 1999:  انًطح االثري انفهططًٍُ االٔل –يػرٔع ادارج انًٕارد انثقافٍح - تكذار ) 

( 100.000: 1 1951 دائرج انًطاحح انثرٌطاٍَح يقٍاش انرضى،  

( 20 : 1989انفراظ  ) 



  :خربة النجارة. 4

.  دكنـ3 حكالي :المساحة
. بيزنطي: تاريخ االستيطان

لى الجية الجنكبية الغربية مف مدينة سمفيت عمى قمة جبؿ متصؿ مف إ تقع الخربة :الوصف 
 الشمالية، كتشرؼ عمى نبع ماء يعرؼ ةالجيتيف الجنكبية كالغربية، كشديد االنحدار مف الجو

 كيتراكح عرض السكر . الحجـمتكسطةحجارة كبيرة، كبيحيط بالخربة سكر مبني . باسـ عيف فريج
 كيتخمؿ السكر .و1.5 الشرقية كالغربية حكاليفي الجيتيف  ق كيصؿ ارتفاع بقايااـ،– سـ  90بيف 

 كيكجد إلى جكار ىذا المدخؿ برج يصؿ .تقريبان  ـ1.5عند منتصؼ كاجيتو الغربية مدخؿ بعرض 
كيالحظ امامو الكثير مف الحجارة المتناثرة بشكؿ عشكائي، كانت قد  .ـ2.5ارتفاع بقاياه إلى 

التجمع السكاني كمف الممفت لمنظر في ىذه الخربة أف . سقطت بفعؿ عكامؿ بشرية كطبيعية
حجارة غير كالغرؼ مبنية مف ، كسط، حيث أف البيكت قريبة مف بعضيا البعضاؿ في يتمركز

 أما في األطراؼ فالبيكت ـ،3×2 - ـ3×3تيا بيف تتراكح مساحمنتظمة الشكؿ، كمتكسطة الحجـ، 
، ة قبران محفكران في الصخر كىي مكشكؼ24 في الخربة كيكجد. متباعدة قميالن كيفصؿ بينيا ممرات

 محفكر في Rock- sunkمع كجكد أخاديد كانثناءات لحمؿ الغطاء الصخرم، بعضيا يسمى 
. الصخر، كأحد ىذه القبكر لو حكاؼ

 
  :خربة الكبارة. 5

.  دكنـ10 حكالي :المساحة
  . تقريبان و510 :االرتفاع عن سطح البحر

. ، كاسالميحديدم أكؿ كثاني، كفارسي، كىمنستي: تاريخ االستيطان
  

كتشرؼ   الشماؿ مف مدينة سمفيت، كىي اآلف حي مف أحيائيا،إلىتقع ىذه الخربة : الوصف
 مف جية الشرؽ كالجنكب غير معالمو يحيط بالخربة سكر .عمى نبع ماء يسمى عيف سكر

نو يمكف تتبع إأما في الجية الشمالية كالغربية ؼ.  بسبب االمتداد العمراني عمى الخربةكاضحة
كمف المؤكد . ـ تقريبان 2ـ كعرضو 1.5امتداد السكر بشكؿ متقطع كالذم يصؿ ارتفاع بقاياه إلى 

اساسات سكر اقدـ، كىذه االساسات ذات حجارة كبيرة،  انقاض لى عتشييده قد تـ أف ىذا السكر 

                                                 
( T.C-1211 1999:  انًطح االثري انفهططًٍُ االٔل–يػرٔع ادارج انًٕارد انثقافٍح - تكذار )

 (Conder & Kitchener 1970: 354 )

Finkelstein & Others1997:478)   )

( 20: 1989انفراظ  ) 



 بتقنية مختمفة جديدكمتقنة التشذيب عمى شكؿ مداميؾ أفقية منتظمة، كمف فكقو بني السكر اؿ
كيالحظ اف بيكت الخربة متباعده عف بعضيا . كبحجارة أصغر كعمى شكؿ مداميؾ غير منتظمة

. البعض، كيفصؿ بينيا أزقة ضيقة، كأرضية احد ىذه البيكت مرصكفة بالفسيفساء االبيض
ف عكشؼ ؿ، أنو خالؿ حفر األساسات لبناء منزلو تـ ا يقكؿ أحد السكاف المحمييف

مككنة مف الشيد المخمكط مع حصى تسعة غرؼ مقصكرة بالشيد كالفخار المدقكؽ، كاألرضية 
كقد كانت الغرؼ متصمة مع بعضيا . ـ تقريبان 3×2 كقد بمغت مساحة كؿ غرفة .الكادم الصغير

.   كقد قاـ صاحب المنزؿ بردـ ىذه الغرؼالبعض بكاسطة مداخؿ ضيقة
، كىذا يعني زيادة في تتميز ىذه الخربة بكجكد العديد مف األبنية خارج السكر التحصيني

. كما كتتميز بكجكد مغارة تحتكم عمى رماؿ بيضاء، كانت تستخدـ لبناء البيكت .عدد السكاف
 

  :خربة مراد. 6

.  دكنـ2.5 حكالي :المساحة
  . تقريبان و570 :االرتفاع عن سطح البحر

  . كركماني، كبيزنطي، كعثمانيثاني،بركنزم متكسط، كحديدم : تاريخ االستيطان
 شكؿ)تقع الخربة عمى قمة جبؿ، يمتد شرؽ مدينة سمفيت مف الجية الشمالية الشرقية :الوصف 

.  النجارة كمف الجية الغربية خربة،خربة الشجرةيقابؿ الخربة مف الجية الشمالية . (22رقـ 
 ـ،1.5-1 بيف ق كيتراكح عرض،غير مشذبة مبني مف حجارة كبيرة كيحيط بالخربة سكر دفاعي

برج يبمغ ـ تقريبان، كيكجد إلى جكار المدخؿ 2كيتخممو عند منتصؼ كاجيتو الغربية بكابة بعرض 
 (.23 شكؿ رقـ )، ـ2ارتفاع بقاياه حكالي 

ـ في الجية الشرقية، كيقع بالقرب منو برج آخر 1.5خر لمسكر بعرض آكيكجد مدخؿ 
 اكيكجد خارج السكر مغاره محفكر في الصخر، تبمغ مساحتو. و3 – 1 يتراكح ارتفاع بقاياه بيف

ـ، 2 كعمؽ ، سـ50 كارتفاع ،ـ1 الداخمية عمى تجاكيؼ بعرض اـ تقريبان، تحتكم كاجياتو4×3
. ـ الترابياة مميئة بالرؾت منحكتة بشكؿ دقيؽ كمتقف، كأرضياكاجياتو

 كيفصؿ بينيا ،تتميز ىذه الخربة عف غيرىا بأف بيكتيا متباعدة عف بعضيا البعض 
بار محفكرة آ يكجد  الشماليةـ، كفي الجية3×3 حكالي ىذه الغرؼ دلإح تبمغ مساحة. كأزقوطرؽ 

 ىا كيكجد في الجية الغربية مف. كىي مقصكرة مف الداخؿ بالشيد،جاصةإفي الصخر عمى شكؿ 
مف الكاجيو الداخمية  تقريبا، كىذه المباني قريبة و10×5منيا ثالثة مبافو كبيرة تبمغ مساحة كؿ 

  مراكز اك مرافؽ حككمية يفصؿ بينيا طرؽ كأزقة ترابية مما يدؿ عمى أنيالمسكر التحصيني،
                                                 

)  (2003 ضُح،62، يقاتهح غخصٍح يغ انطٍذ ػثذ انؼسٌس اضهًٍّ 

(Finkelstein & Others 1997: 479)   



 كقد  ىذايكجد قناة ماء محفكرة في الصخر في الجية الشمالية لمخربة،كما  .ـ2يبمغ عرضيا 
 .طمست معظـ معالـ الخربة بسبب الزحؼ العمراني

 
  :خربة راس قره. 7

.  تقريبان  دكنـ5.5  حكالي:المساحة
  .ـ تقريبان  660 :االرتفاع عن سطح البحر

.  حديدم أكؿ كثاني، كفارسي، كركماني، كعثمانيتاريخ االستيطان
 

 تقع إلى الشماؿ مف المدينة عمى قمة تمو متصمة مف الجيتيف الشرقية، كالغربية، : الوصف
مف الجية الشمالية عمى كادم عبد تشرؼ  ك. كالجنكبية،شديدة االنحدار مف الجيتيف الشماليةك

 خربة تقابمياالجية الغربية مف  ك، كمف الجية الجنكبية عمى مدينة سمفيت كخربة مراد،الرحمف
، كيتعذر معرفة الفترة  أحيط الجزء الشمالي كالشرقي مف المكقع بسكر بني بحجارة مشذبة.الشجرة

بقايا كاجياتو الخارجية  ارتفاع ـ، كيصؿ1.5-1بيف ق يتراكح عرض. التي يعكد الييا بناء السكر
 يالحظ في الجزء .ـ تقريبان 1.5يتخمؿ السكر عند كاجيتو الشمالية مدخؿ بعرض . ـ3حكالي 

مشيدة ـ، كىي 3×3- و  2×3يتراكح اتساعيا بيف  ،الشرقي كجكد أبنية غير متباعدة عف بعضيا
 ة تصؿ الىمساحب مف حجارة كبيرة متقنة التشذيب ابنيت جدرانو.  مشذبة بمداميؾ أفقيةةبحجار

كلة مف القصارة المككنة مف الشيد المخمكط بقميؿ مف عـالـ  البناءكيمكف مالحظة أرضيةـ، 3×3
بسبب استغالؿ  كالجزء الجنكبي الغربي غير كاضح المعالـ، كذلؾ .حصى الكادم الصغير
 عميو العديد مف ت كقد أقيـ، كالمكقع األثرم مغركس بأشجار الزيتكف.أراضي الخربة لمزراعة

. ، كقد استخدـ ذلؾ مف حجارة الخربة نفسيا مف انجراؼ التربة كي تحدالجدراف االستنادية
 

                                                 
 ( Finkelstein & Others 1997: 480 )



 
 خربة الشالل . 8

.   دكنـ2  حكالي:المساحة
 .تعكد لمفترات الكالسيكية:  تاريخ االستيطان

 .و565: االرتفاع عن سطح البحر
، ؿلى الغرب مف مدينة سمفيت عمى قمة جبؿ يشرؼ عمى نبع الشالإ تقع ىذه الخربة :الوصف

يحيط بالخربة سكر مبني مف حجارة . جزء مف اراض ىذه الخربة تقع عمى اراضي قرية بركقيف
 باستثناء المنطقة الشمالية التي يبمغ ـ1.5-1غير مشذبة، يتراكح عرضو بيف كمتكسطة الحجـ، 

يقع عند منتصؼ كاجيتو الجنكبية، كيبمغ : مدخالف، األكؿيتخمؿ السكر . ـ تقريبان 3ارتفاعو فييا 
ـ، كيكجد إلى جكاره برج مبني مف حجارة متكسطة الحجـ، يبمغ ارتفاع بقايا 1.5عرضو حكالي 

كيبمغ عرضو في الجية الشرقية، أما المدخؿ الثاني، فيقع . (24شكؿ رقـ )ـ تقريبان 3كاجياتو 
ة الحجـ ط برج مراقبة مبني مف حجارة متكسكيكجد بجانبو مف الجية الجنكبية الشرقية. ـ2حكالي 

 .عمى شكؿ مداميؾ أفقية غير منتظمة كقد استخدمت الحجارة الصغيرة كالطيف في تثبيت كاجياتو
يتخمؿ السكر مف الجية الشمالية الكثير مف المغائر التي . تقريبان  ـ4يبمغ ارتفاع بقايا كاجياتو 

ـ تقريبا، كتتميز بعض ىذه المغائر بأبكابيا المنخفضة  50تبعد عف بعضيا البعض حكالي 
شكؿ رقـ ) السكر تدؿ عمييا فيبحيث يصعب االستدالؿ عمييا إال مف خالؿ تجاكيؼ مكجكدة 

سـ 5سـ بعمؽ 8 كعرضيا ضى12كىذه التجاكيؼ عبارة عف نحت في الصخر يبمغ ارتفاعيا . (25
. ـ تقريبان 1في كسط الحائط، كتبعد عف المغاره مسافة 
 حفرة دائرية بقطر اـ تقريبا، نحت في سقفو7×4تصؿ مساحة أحد ىذه المغائر الى 

 الشمالية لو عدة تياكيكجد في كاجو. ـ، كقد أغمقت الحقان بكاسطة حجر كبير1سـ كبعمؽ 80
 ااستخدمت مدافف لالطفاؿ كما اف لو سـ، 60 × 40 × 70تجاكيؼ منحكتة في الصخر بمساحة 

مخرج صغير يؤدم الى خارج السكر مف الجية الشمالية الغربية يمكف اغالقو بكاسطة حجر 
.  تمامان ا ككسر الفخار أرضيتو، كالحجارة،كبير مف الداخؿ، ىذا كتغطي االتربة

تشير بقايا البيكت في الخربة إلى أف األبنية السكنية كانت قريبة مف بعضيا البعض، 
حد ىذه االبنية شيد مباشرة عمى الصخر، كلو أككانت مبنية مف حجارة كبيرة كمتكسطة الحجـ، 

، كعمقو ضى90ـ، كعرضو 1.2يبمغ ارتفاع كاجية المدخؿ حكالي . مدخؿ في جداره الجنكبي
. ، كىك يمثؿ نمكذجان حيان لبقايا البيكت المذككرهسـ50

                                                 
( T.C-1211. 1999:  انًطح االثري انفهططًٍُ االٔل–يػرٔع ادارج انًٕارد انثقافٍح - تكذار )

( 100.000: 1 1951دائرج انًطاحح انثرٌطاٍَح، يقٍاش انرضى، ) 



كأبرز ىذه . ، كمنحكتة بشكؿ رأسي في الصخرقديمةيكجد في الخربة قبكر إسالمية كما 
× سـ95مكجو باتجاه شرؽ غرب، كتبمغ أبعاده ك ،د في الجية الجنكبية الشرقيةككج ذلؾ الـالقبكر

 (.26شكؿ رقـ  ) ضى50كيبمغ ارتفاعو مف الخارج  عمقان، ضى85×ـ 2
الخربة مزركعة حاليان بأشجار الزيتكف، كقد أعيد استخداـ كمية كبيرة مف حجارة أبنيتيا 

. في بناء الجدر المكجكدة في المكقع
 

مدينة سمفيت قد حظيت بنشاط بأف   يمكننا القكؿفانو الذم تناكلناه ؽبسابعد العرض اؿ
: سكاني مميز خالؿ العصكر التاريخية المختمفة، كيعزل ذلؾ الى عدة امكر اىميا

نتيجة لمكقع مدينة سمفيت الجغرافي، فقد تنازع عمييا العديد مف الشعكب : المكقع الجغرافي: اكال
فيي تشرؼ عمى السيؿ الساحمي الفمسطيني، كىي بمثابة . التي تكالت عمى الديار الفمسطينية

. حمقة كصؿ بيف الشماؿ كالجنكب، كالشرؽ كالغرب
، كالذم  سنكيايياؼ االمطار ىطكؿتميزت المدينة بمناخيا المعتدؿ، كبزيادة نسبة : المناخ: ثانيا

.  كبالتالي كثرة كتنكع خيراتيا كمحاصيميا الزراعية،كاف مف شأنو اف زادت خصكبة اراضييا
. كثرة الينابيع كعيكف الماء نتيجة تساقط االمطار عمييا بغزاره في فصؿ الشتاء:  ثالثاى 

كىذا ما سنتناكلو في الفصؿ . كنتيجةن لتكفر ىذه العكامؿ مجتمعةن فقد اتسعت المدينة عمرانيان 
.  الثالث مف ىذه الدراسو عند الحديث عف المقامات، كالمزارات
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 : التعريف بالمصطمحات
 

:  المقام
 أخذ مف قاـ يقـك كقد.  أك المكضع الذم تقيـ فيويف،ـد المقاـ في المغة اسـ مكضع الؽ

فيو آيات بينات مقاـ :"  كقد كرد في القرآف الكريـ بمعنى مكضع القياـ في قكلو تعالىمقامان،
  ."ابراىيـ

المكاف الذم فيو ضريح الحد االكلياء، مف كالمفيـك االصطالحي لممقاـ، يطمؽ عمى 
  .، حتى تبقى ذكرل صاحب المقاـ خالدة في كجداف الناساىؿ الصالح كالتقكل

.  كمعناىا بالعربية القبرMokamoصؿ يكناني، ىك أكالبعض يرد كممة مقاـ إلى 
 

: المشيد
 الف ، كشاىد كمشيكد ىما الجمعة كعرفات، كمحضرىـ،المجمع مف الناس:  المشيد في المغة

. اـالناس يجتمعكف فيو
ُى ىك أ كالمشيد .ىؿ البيتأعد لدفف الشيداء، أك أكىك كؿ بناء تذكارم :  المشيد اصطالحان  يضان

 كقد استعمؿ لفظ المشيد لمداللة .المزار الذم يستيدفو الناس لمزيارة، كتقديـ اليدايا كالقرابيف
في العراؽأعمى األضرحة العمكية، كالفاطمية المتعمقة بآؿ البيت، كىي   كمصر منيا ،كثر كجكدا ن

 ككذلؾ المشيد ، كيعتبر مشيد الحسيف بف عمي في مصر مف المشاىد المشيكرة.في فمسطيف
قد  ك في مصر، نفيسوة زينب، كمشيد السيدةالحسيني في كربالء، كحمب، كدمشؽ، كمشيد السيد

كمف األمثمة عمى المشاىد في .  كالزيارات ليذه المشاىد، كالمكاسـ،قاـ المسممكف األعيادأ
 ثـ  رأس الحسيف بف عمي دفف فيوبأف يعتقد  كاف حيث،م في عسقالفحسيففمسطيف، المشيد اؿ

 .تـ نقمو فيما بعد الى القاىرة

                                                 
( 498: اتٍ يُظٕر ) 

 (97اٌح ضٕرج آل ػًراٌ ) 

 (19: 1999ٔ حهٕ اب) 

 (108:1988ٔنً ) 

( 241 : اتٍ يُظٕر) 

 (111:1988 انٕنً ) 

 (2: 1996اتٕ أػًر  ) 

 (44:1973  يذ يح) 



: المزار
 ما يزار مف  كتعني اصطالحان . يزكر، كاسـ الفاعؿ زائرىي مصدر لمفعؿ زار:  المزار في المغة

  رجؿ صالح يزكره الناس لمتبرؾ فيونو المكاف الذم دففأ كاألصؿ في المزار .ماكف األكلياءأ
 .كثر قبكالن عند اهللأصالتيـ في ىذا المكاف   حيث يعتقدكف أف،كاالستشفاء
:  الضريح

رىحى القبر     . كالضريح ىك القبر،م حفرهأالضريح في المغة مف الفعؿ ضى
.  ضرائحقالشؽ كسط القبر، جمع- القبر-  المضركح: الضريح

 
 التوزيع المكاني لممقامات في محافظة سمفيت  

القرل، كالجباؿ، كاألكدية، المدف، ك أنحاء فمسطيف في معظـتنتشر المقامات في 
عامة كانت المقامات تبنى غالبان في األماكف العالية عمى رؤكس الجباؿ صكرة كب .كالسيكؿ

كمعظـ ىذه المقامات تقع  .كسفكحيا، كالقميؿ منيا في األماكف المنخفضة كاألكدية كالسيكؿ
 ، كالمقامات التي تقع خارج القرية تممكيا القرية. كالمدف بعيدان عف األماكف المأىكلة،خارج القرل

. كيكـر مف جانب سكانيا بشكؿ رئيس
كمنيا ما ، كالمقامات في محافظة سمفيت كثيرة، كمكزعو فمنيا ما يحتؿ مكقعان ميمان داخؿ القرل

كربما كاف لمكقعيا عمى قمـ الجباؿ اىمية كبيرة مف حيث ، يقع خارج القرل عمى قمـ الجباؿ
(. 27شكؿ رقـ  )االشراؼ عمى مكاقع كثيرة كمساحات كاسعو

كفيما يمي جدكؿ يكضح عدد المقامات في محافظة سمفيت، كتكزيعيا المكاني داخؿ كخارج 
 .التجمعات السكانية

                                                 
( 310: 1969انًُجذ فً انهغح   ) 

( 376: 1988ػثذ انرحٍى  ) 

( 449: 1986انًُجذ فً انهغح ٔاالػالو  ) 

( 539: يصطفى ٔآخرٌٔ، تذٌٔ ذارٌخ ) 

 (258:1984 ٔ آخرٌٔانًرػػهً ) 



 
 خارجيا   داخؿ حدكد القرية  عدد المكاقع المدينة / سـ القرية أ 

-  3 3سمفيت  
-  3 3كفؿ حارس  

 1 2 3بركقيف  
 1 2 3بديا 

-  4 4 الزاكية  
-  1 1رافات 

 1 1 2ياسكؼ 
 2 1 3مرده 

 1-  1قراكة بني حساف 
 1 3 4كفر الديؾ 

 1-  1سرطة 
 1 1 2قيره 
 2-  2فرخو 
 1 2 3ستيا  إدير

 1 1 2ديربمكط 
-  2 2حارس 

 13:المجمكع 26: المجمكع 39: المجمكع 
 

تقع بعض المقامات في محافظة سمفيت عمى قمـ الجباؿ العالية، شأنيا شأف غيرىا مف 
 حيث يقع ، إلى الشرؽ مف مدينة سمفيتيو فمقاـ طاركجو في قرية عمكر،المقامات في فمسطيف

 كيشرؼ عمى نقاط إستراتيجية مثؿ الطريؽ العاـ ،عمى أعمى قمة جبؿ في محافظة سمفيت
 كالساكية، كمدينة ،ككذلؾ عمى العديد مف القرل مثؿ المبف الشرقيةالكاصؿ بيف نابمس كراـ اهلل، 

 كعاركره في ، كالمزارع، ككذلؾ قرية خربة قيس، كجميع قرل بني زيد،سمفيت مف الجية الغربية
 ، مثؿ مقاـ المزار في جماعيف، في محافظة نابمسمكاقع اخرل كىك يشبو .محافظة راـ اهلل

 كمقاـ الشيخ ،ككذلؾ مقاـ أبي الزرد في قرية ياسكؼ الكاقع إلى الشرؽ مف محافظة سمفيت
ركرة، كالمزارع، ية عاحيث تشرؼ ىذه المقامات عمى قر ،حسيف، كالشيخ عابد في قرية فرخو

 في بمثابة نقاط مراقبةىذه المقامات قد كانت  ك.كبيت ريما، كدير السكداف، في محافظة راـ اهلل



 ، كذلؾ بيدؼ تأميف طرؽ المكاصالت،العثمانية خصكصان في الفترة ،الفترات اإلسالمية المختمفة
، ( 28شكؿ رقـ ) مثؿ مقاـ الشيخ حسيف في قرية فرخةف مختمؼ المناطؽبيكسرعة االتصاؿ 

كمقاـ الشيخ عابد، كمقاـ ابك الزرد في قرية ياسكؼ، كمقاـ ابك عبد اهلل في قرية سرطة، كمقاـ 
 كيقع الكثير مف ىذه .الشيخ احمد الطكيؿ في قرية رافات، كمقاـ الشيخ صبح في قرية بديا

. المقامات في مقابر عامة اك بالقرب منيا
دفف ؿ حيث يتسابؽ الناس ،ىالي القرل كالمدفأكىذه القبكر تحظى باحتراـ شديد مف قبؿ 

قرب مف المقاـ زادت أنو كمما دفف الشخص عمى مسافة أ اعتقادان منيـ ،مكتاىـ بالقرب منيا
 الناتجة عف االحتراـ (الكلي) أك لمحماية التي يمارسيا ،البركات التي يستقبميا مف العالـ اآلخر

صبح قبره االف أمثمة عمى ذلؾ الحاج إمبارؾ في مدينة سمفيت حيث ألكمف ا . تمتع بوالذم
 الذم يقع قبره ،ككذلؾ الشيخ تقي الديف، (29شكؿ رقـ )يقع كسط مقبرة كبيرة في شرؽ المدينة 

مقامات، مثؿ مقاـ الشيخ الدجاني اؿ كىناؾ مقابر تشكمت حكؿ .كسط المقبرة الغربية في المدينة
 ماكف لمدففأحيث تـ اتخاذ باحاتو المكشكفة كقاعاتو المفتكحة ، في بمدة بديا في محافظة سمفيت

مف مدينة  ككذلؾ مقاـ أبي عثماف في قرية حارس الكاقعة إلى الشماؿ الغربي (.30شكؿ رقـ )
 ،ما قبر الشيخ أبي عبد اهللأ ، يقع عمى تمو عالية بالقرب مف المقبرة الشرقية لمقرية، كالذمسمفيت

. فيك مكجكد في الجانب الغربي لمقبرة حارس القديمة التي تقع كسط القرية
 األشجار كالكيكؼ كينابيع  : مثؿعدة عناصر طبيعية، كصناعية،المقامات ب ارتبط كقد

 ،البمكط، ك كمف أنكاع األشجار البطـ، ميمان لمعظـ المزاراتان كتشكؿ األشجار عنصر. المياه
ية األشجار القريبة سكيعتقد كثير مف الناس بقد.  كالسرك، كالجميز، كالصنكبر،السدر، ككالخركب

 مثؿ شجرة السدر المكجكدة في  نفسو،المقاـمكانة  كليا ، كال يجرؤكف عمى قطعيا،مف المقامات
 اليدـ  حيث تعاني غرفة المقاـ مف خطر ،مقاـ يكشع في كفؿ حارس شماؿ غرب مدينة سمفيت

مقاـ بجانب يكجد في قرية مرده . (31الشكؿ رقـ  )نتيجة المتداد جذع شجرة السدر في جدارىا
 كفي كؿ مف قرل .ىالي القريةأ كىي تحظى بالتقديس مف جميع ، شجرة بمكط كبيرة(ثريا)النبي 

الخركب كالبمكط بعض االشجار مثؿ الزاكية، كبديا، ككفر الديؾ يكجد فكؽ مقامات ىذه القرل 
 مف خالؿ تعميؽ ، كيستدؿ عمى  ذلؾكىذه األشجار تحظى باحتراـ كتقديس األىالي. كالسريس

. (32شكؿ رقـ  )  كفاءن بنذكرىـىاغصافأالرايات البيضاء عمى 
مثؿ التكت، كالتي تككف مرتبطة بكلي مف أكلياء اهلل، ما األشجار المقدسة كالمثمرة أ

 يأكؿ منيا شرط أف نو يسمح لكؿ شخص أفأ، كيعني ذلؾ "سبيؿ " نيا تعتبر فأكالعنب، كالصبر 

                                                 
( 34:1998كُؼاٌ  )  

( 3، ؼ25 /21/ 3فً  دائرج االٔقاف ٔرقًّ  يهف: 1983كهثَّٕ  ) 



 كقد درج . سيعاقب بشدة مف قبؿ الكلي الذم يمتمؾ الشجرةإالال يحمؿ معو مف ثمارىا شيئان، ك
 كىـ ،كثرأ أك  كاحدةدكات الزراعية تحت األشجار المقدسة لميمةاألالحبكب كإيداع عمى الفالحكف 

. امتأكدكف مف حماية الكلي لو
 قامالـ مصدر  كقد يككف. المقامات بجانب عيكف الماء أك بالقرب منياكتقع الكثير مف

 كقد يككف الماء عمى شكؿ نبع مثؿ ،بئران تتجمع فيو مياه األمطار كما ىك الحاؿ في طاركجة
 ، كقد نجد ينابيع مياه تتصؿ بمزار أك كلي.جالؿ الديفمقاـ عيف المطكم التي يقع بالقرب منيا 

 قدرة عمى الشفاء مف األمراض مثؿ مغارة النطافة في قرية الزاكية غرب تذاك ة مقدسكتعتبر
كالتي  ،كذلؾ عيف فريج في سمفيتك ، لمعالجة حصر البكؿكالتي تستخدـ مياىيا ،مدينة سمفيت

يعكد مف غير   كيشترط فيمف يجمب المياه أف.تستخدـ مياىيا لمعالجة بعض األمراض النفسية
كاف يأخذ الماء مف داخؿ المغارة مف ، ف تككف الشمس قد غابتأ ك،سمكيا ذىابان الطريؽ التي 

. لمشفاءأصؿ النبع حتى يتماثؿ مف يشرب ماءىا 
 مثؿ جالؿ الديف الذم يقع غربي ،مف المقاـيشكؿ جزءان  فبعضيا مغائرما بالنسبة لؿأ

شكؿ رقـ  ) ذات سقؼ عاؿو  ك كيتألؼ المقاـ مف مغارة طبيعية تميؿ إلى االستطالة،مدينة سمفيت
في الجية الجنكبية مف القبر  كيقع .قؼ بطكؿ قامتو فيياف م بحيث يستطيع الزائر أ،(33

 البابإلى جكار ك .مسقكفة بعقد نصؼ برميمي ة أماـ مدخؿ المغارة غرفة صغيريكجد ك،المغارة
  كبناء غرفة أماـ مدخمياالمقامات،طريقة بناء  كمف الجدير بالذكر أف. شجرة بمكط كبيرةيكجد 

. مثؿ مقاـ النبي ييكدا في قرية طمكزهيتشابو مع مكاقع اخرل  في سمفيت
، ككذلؾ بعض القبكر المنحكنة في لخرب التي تقع بالقرب مف االمقاماتىناؾ عدد مف 

مثؿ خربة دار الضرب التي تقع في الجية الجنكبية الشرقية  كالتي تعكد لمفترة الركمانيةالصخر
 تزينيا الرئيسةجدرانيا كالصخر في مف بمدة قراكة بني حساف، كىي عبارة عف غرفة منحكتة 

 كتحتكم عمى عدد مف القبكر . كالزخارؼ النباتية كاليندسية،(34ـ شكؿ رؽ)األعمدة المتكجة 
 مقاـ عمىستيا، كالتي تحتكم إ ككذلؾ خربة الشيخ حسيف في دير.الصخرفي المقطكعة 
 مثؿ مقاـ ،كثر إلقامة الصالةأ إلييا غرفة أك تضيؼأىناؾ بعض المقامات التي ك. بمحراب

 إلى داخؿ غرفة قمحرابفتحة في  كالذم يمكف النظر مف خالؿ ،الشيخ ىالؿ في قرية الزاكية
(. 35شكؿ رقـ  )المصمى 

                                                 
( 58:1998كُؼاٌ  ) 

( T.C-1211. 1999  انًطح االثري انفهططًٍُ االٔل،–يػرٔع ادارج انًٕارد انثقافٍح - تكذار) 

( 3،ؼ25 /21/ 3يهف فً  دائرج االٔقاف، ٔرقًّ :1983كهثَّٕ  ) 

( 540: 1988انذتاؽ  ) 

( T.C-1211. 1999  انًطح االثري انفهططًٍُ االٔل،–يػرٔع ادارج انًٕارد انثقافٍح - تكذار) 



لمقامات باسمفيت وعالقتيا 
 

ىـ تقاطع طرؽ يربط بيف الشماؿ كالجنكب كبيف الغكر أتقع محافظة سمفيت عمى 
 ،ىابلى اىتماـ القادة إدل أ أستراتيجيةىمية أكسبيا أ، مما (36شكؿ رقـ  )الفمسطيني كالساحؿ 

 فقد حرص السمطاف صالح الديف األيكبي  .بداية الفترة األيكبيةلييا منذ إكتشجيع اليجرة 
 مثؿ مكسـ النبي عمى إقامة المكاسـ كاألعياد في كافة إرجاء فمسطيفكالظاىر بيبرس المممككي 

. مكسى الىؿ القدس، حيث يصادؼ ىذا المكسـ في شيرم اذار كنيساف مع عيد الفصح المجيد
كفي ىذا العيد تعج مدينة القدس باالالؼ مف الحجاج النصارل، كقد تـ اختيار ىذا االسبكع 
متزامنان مع عيد الفصح المجيد في الفترة المممككية كالعثمانية مقصكدان كي يككف المسمميف 

مكجكديف في المدينة المقدسة باعداد كبيره، كعمى حذر استعدادان لما يمكف اف يجرم في المدينة 
كينطبؽ ذلؾ عمى مكسـ النبي صالح  .اذا حاكؿ الحجاج احتالؿ مدينة القدس مرة اخرل
جؿ حشد عدد كبير مف المسمميف أ مف  كذلؾ،الىالي الرممة، كمكسـ الحسيف الىالي عسقالف

لى المنطقة فقاـ ببناء الجكامع، كاألربطة، إ التي يأتي فييا الحجاج المسيحيكف ةفي نفس الفتر
 نظران لمحالة السياسة الحرجة التي ،كلياء بشكؿ كبيراألضرحة الصحابة كأنشاء المقامات عمى إك

. سالميةإعطاء البالد صبغة إجؿ أ كمف ،بيا البالد بسبب الحركب الصميبية رتـكانت 
حيث اىتـ اىتمامان كبيران أيضا،  الفترة المممككيةاألسمكب الظاىر بيبرس في كقد نيج ىذا 

لى تمؾ المكاقع إصمح الطرؽ، كالخانات ليداية الناس أعاد بناءىا كترميميا، كما أبالمقامات ك
 ئياعادة بناإ مقامات محافظة سمفيت عمى  بعضجريت عمىألت الدراسات التي دكقد . بسيكلة

 ،مما يفسر مدل اىتماـ السالطيف بيا. كتجديدىا في فترات مختمفة خصكصان في الفترة العثمانية
 في  الكفؿم كقد تـ تجديد بناء النبي ذ. في كفؿ حارسم النكفذك  كفؿ،م مقاـ النبي ذ:مثؿ
"  في القرآف الكريـكا ذكرف كىك مف األنبياء الذم،ـ اباف الفترة العثمانية1818/ىػ 1234عاـ 

 كمف االنبياء ." كاذكر إسماعيؿ كاليسع كذا الكفؿ ككؿ مف األخيار،بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
ذ ذىب إالنكف ا  كذ،بسـ اهلل الرحمف الرحيـ" الذيف ذكر اسميـ ايضان في القرآف ذك النكف 

ني كنت مف إنت سبحانؾ أ في الظممات أف ال الو إال ل فناد،قدر عميوفان فظف أف لف مغاضب
  ."الظالميف

                                                 
( 53: 1996يرار  ) 

( 177-176: 1986انؼارف ) 

 .(308: 1988كُؼاٌ ) 

 (308:1998كُؼاٌ ) 

 (2، ؼ 21/25/ 3يهف فً دائرج االٔقاف، ٔرقًّ : 1983كهثَّٕ ) 

( 48ضٕرج ؼ األٌح ) 

(. 87ضٕرج  األَثٍاء األٌح )  



 باإلضافة إلى األىمية ،ىمية سياسية كعسكريةأالمقامات كاف ليا   أفكبذلؾ فانو يمكف القكؿ 
ت الفرصة لمتعارؼ أعط فالمكاسـ التي تقاـ في المقامات عبارة عف تجمعات .الدينية كاالجتماعية

كقد كانت تقاـ االحتفاالت، كتذبح الذبائح، كتقدـ األطعمة . بيف الناس في معظـ القرل كالمدف
لى ممارسة الطقكس الدينية مف إ باإلضافة ،سباب الترفيو عف النفس كلقاء األصدقاءأفكانت مف 

. قامة الصالة الجماعيةإزيارة الضريح، كقراءة الفاتحة، ك
ستخدمت إلرساؿ ا فقد ،ىمية عسكريةأ المرتفعةكاف لممقامات التي تقع عمى قمـ الجباؿ 
شارة مثالن مف مقاـ طاركجو إرسمت أ فمك .اإلشارات بيف الجنكد بالدخاف نياران كالمشاعؿ ليالن 

خرل مقابمة ليا أ عدة مقامات يمكف مشاىدتيا مف فإف ىذه اإلشارة ،الكاقع جنكب غرب سمفيت
ككذلؾ مقاـ الشيخ صبح في  كمقاـ الشيخ حسيف في فرخة، ، الزرد في ياسكؼأبي مقاـ :ؿمث

 المكاصالت، كسرعة ليذا فاف ىذه المقامات أخذت الطابع العسكرم كنقاط لتأميف طرؽ .بمدة بديا
 .االتصاؿ بيف مختمؼ المناطؽ في الفترات اإلسالمية كخصكصان في الفترة العثمانية

 

                                                 
 (5، ؼ 21/25/ 3يهف فً دائرج االٔقاف، ٔرقًّ :1983كهثَّٕ ) 



  تصنيف المقامات في محافظة سمفيت 
 

 تصنؼ مقامات محافظة سمفيت الى عدة انكاع كفؽ مكاف كجكدىا كالبناء المقاـ عمييا 
 مقامات في كيكؼ، كمقامات بضريح كعمييا قبة، كمقامات بدكف ضريح كعمييا قبو، :كالتالي

كاضرحو بدكف مقاـ، كحكيطو مف الحجارة، كمقامات ميدمو، كمقامات تحت شجره تحيط بيا 
. حكيطو، كمقامات بدكف قبة كبجانبيا ضريح

يكجد في محافظة سمفيت عدد كبير مف الكيكؼ منيا ما حفرتو الطبيعة كمنيا ما حفره 
االنساف كاتخذ بعض ىذه الكيكؼ كمقاـ لالكلياء 

:  مقامات في كيوف. 1
 :ضريحبكيف . أ

يقع مقاـ جالؿ .  ينطبؽ عمى مقاـ جالؿ الديف المكجكد غرب مدينة سمفيتالنكع كىذا 
الديف عمى سفح جبؿ مرتفع في منطقة تسمى المطكم، حيث يكجد نبع الماء الرئيس الذم يزكد 

 ىذا حفر ب العابثكفـ، كقد قاـ500أىالي سمفيت بالمياه، كتقدر المسافة بيف المقاـ كالنبع بحكالي 
. ، مما أدل إلى تدمير الضريح بحثان عف القطع االثرية كالذىبالمقاـ،

 كبناء ،كقد أىتـ السكاف في الفترة العثمانية بصيانة الكيؼ. كىذا الضريح مكجكد داخؿ كيؼ
كيكجد في كاجيات الكيؼ عدد مف التجاكيؼ صغيرة الحجـ نسبيان، كانت . ممحقة بوغرفة 

كتنمك شجرة خركب كبيرة أماـ .  كاألقمشة، كبعض النذكر مثؿ الزيكت،تستخدـ لكضع االسرجة
 . كيقـك سكاف مدينة سمفيت، كقرية بركقيف، كالمناطؽ المجاكرة بتقديس ىذا المقاـ.مدخؿ الكيؼ

ستيا اذ يتككف المقاـ مف غرفة . كمف االمثمة عمى ىذا النكع ايضا مقاـ الشيخ حسيف في قرية ديرا 
(. 37شكؿ رقـ )يعمك سطح الغرفة قبو نصؼ دائرية . كاحده بنيت جدرانيا مف الحجارة الصغيرة

 
 دون ضريحمن كيف  .ب

يكجد في محافظة سمفيت مجمكعو مف الكيكؼ بدكف اضرحة، منيا مقاـ الشيخ خرفاف، 
يكجد ك ، مطمكر حاليان بالتراب مف الداخؿكيؼ كيتألؼ مف ،الذم يقع كسط  قرية كفر الديؾ

يتقدـ الكيؼ . (38 رقـ شكؿ)منو  الشماليةجية  في اؿككمة مف الحجارة أماـ المدخؿ الذم يقع
ال يكجد ك .تستخدـ لمجمكس، كفي كسطيا شجرة زيتكف بسطات حجرية كانتساحة كعمى جكانبيا 

  .كيؼضريح داخؿ اؿ



:  مقامات بضريح وعمييا قبة. 2 
 مثؿ ىذه المقامات في العادة مرتبطة باسـ كتككف انتشاران،كثر أنكاع المقامات أكىي 
 ككمما ،ق الجزء الرئيس مفيقع في كيالحظ أف الضريح في ىذه المقامات .كرشوـكشيخ عابد ىاـ 

مقاـ النبي ذك :  كالمقامات التي تصنؼ مف ىذا النكع ىي.ىمية الكلي زاد تعقيد البناءأزادت 
الكفؿ، كمقاـ الشيخ خاطر، كمقاـ عمى الدجاني، كمقاـ ذك النكف، كمقاـ النبي إستيا، كمقاـ ابك 

. عطاؼ
عميو كثر أضيفت غرفة أك أ ثـ ، ايضان  الضريحمع كجكد حالو عمى فييا ىناؾ نماذج بقي المقاـ

كمقاـ الشيخ   في قرية كفؿ حارس، الكفؿممثاؿ ذلؾ مقاـ النبي ذك ،الصالة  إلقامةكذلؾ
. الدجاني في بمدة بديا

  
مقامات بدون ضريح وعمييا قبة  . 3

 كقد قاؿ عميو ،ان ف اتخاذ القبكر مساجدعكقد نيى الرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ 
ال فال أ ،نبيائيـ كصالحييـ مساجدأنو مف كاف قبمكـ كانكا يتخذكف قبكر أ:" السالـ الصالة ك

.  "نياكـ عف ذلؾأني إ ،تتخذكا القبكر مساجد
الميـ ال تجعؿ قبرم :" الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ قاؿ   كركل مالؾ في المكطأ أف

. "اشتد غضب اهلل عمى قـك اتخذكا قبكر أنبيائيـ مساجد. كثنان يعبد
الشيخ  : ىي كتـ نقؿ الضريح خارج المقاـ،كمف المقامات التي تـ تحكيميا إلى مساجد

 .ىالؿ في قرية الزاكية، كمقاـ الشيخ احمد الطكيؿ في قرية رافات
مقاـ الشيخ احمد الطكيؿ في قرية رافات، : اما المقامات التي بدكف اضرحة كعمييا قبة فيي

كمقاـ الشيخ ابراىيـ في قرية دير بمكط، كمقاـ يكشع في قرية كفؿ حارس، كمقاـ الشيخ ابك 
. عثماف في قرية حارس، كمقاـ ابك الزرد في قرية ياسكؼ، كمقاـ ابك عتاب في مدينة سمفيت

 

أضرحة بال مقام . 4
تنتشر مثؿ ىذه المقامات في معظـ القرل الفمسطينية، كتتألؼ مف قبر كاحد، كقد تتعداىا 

 مثؿ الشيخ مف الراجح أف القبكر المتجاكرة تككف ألفراد مف نفس العائمة ك.إلى عدة قبكر متجاكرة
اما . حمداف في بمدة بديا، كالشيخ رضكاف في قرية الزاكية، كالحاج إمبارؾ في مدينة سمفيت

مقاـ الشيخ نافكخ، كالشيخ دكاس في قرية كفر الديؾ، كالشيخ : االضرحة التي بدكف مقاـ فيي

                                                 
( 104:1975 غهرٕخ) 

( 259:1979إٌٔب ) 



الجمؿ في قرية الزاكية، كالشيخ ناصر في قرية قيره، كالشيخ ابك عبد اهلل في قرية حارس، كقبر 
. عمرك بف العاص في قراكة بني حساف

 

:  حويطة من الحجارة . 5
كتبنى ". يرة صاؿ" الميجة العامية في كبيرة الحجـ، كيطمؽ عمييا  ما صغيرة أكإكىي 

. غير مشذبة، كال يستخدـ في بنائيا الطيف ،صغيرة كمتكسطة الحجـالحكيطة مف حجارة 
يككف شكميا غير منتظـ، كتختمؼ فيما بينيا مف حيث االرتفاع، كتشترؾ بكجكد مدخؿ غير 

 كالذم ،مبارؾ في مدينة سمفيتإج االح: كمثاؿ عمى ذلؾ. منتظـ الشكؿ كمفتكح مف األعمى
 يقع كسط المقبرة الشرقية، كىك عبارة عف حكيطة مستطيمة الشكؿ، مبنية مف حجارة صغيرة

. (39شكؿ رقـ  ) كبأحجاـ مختمفة غير مشذبة
  

مقامات ميدمة . 6
غمبيا منتشرة أخمك مف ىذا النكع مف المقامات، كت ال تكاد قرية مف قرل محافظة سمفيت 

: عمى سفكح الجباؿ كالتالؿ كفي المقابر، كمف األمثمة عمى ذلؾ
 كيقع ىذا المقاـ في المقبرة الغربية كسط مدينة :الشيخ تقي الديف في مدينة سمفيت . أ

ثالث لييا بكاسطة إ كالمقاـ عبارة عف غرفة صغيرة مربعة الشكؿ، يتـ النزكؿ ،سمفيت
 .ـ1كترتفع بقايا الكاجيات عف سطح األرض حكالي . تدرجا

مسجد عمرم قديـ، كقد  بجانبو د حيث يكج، يقع المقاـ كسط قرية بركقيف:زعر الشيخ ـ . ب
 كبقيت قيد االستخداـ.  البريطاني لفمسطيفنتدابباف االإتـ تحكيؿ المسجد إلى مدرسة 

 الذم قاـ بيدـ المسجد ،ىالي القريةأ كقد تـ بيعو إلى أحد .كائؿ القرف العشريفأحتى 
 . كالمقاـ

 :  مقاـ الشيخ االحمديف في قرية بركقيف  . خ

 إال األجزاء   يقع المقاـ في مقبرة القرية، كىك عبارة عف غرفة ميدمة ال يظير مف الجدراف
ضفى عميو كجكد ىذا المقاـ في المقبرة أاف  . أما األرضية فيي مطمكرة بالتراب كالمدخؿ،السفمية
كضع ك مف الرىبة كاألىمية، فقد كاف الناس يتبرككف بزيارتو كالنساء يضئنو بإشعاؿ الشمع ىالة

 (40شكؿ رقـ  ). الحناء عمى بابو
 
 

                                                 
( 28/8/2002 ، ضُح66، يقاتهح غخصٍح يغ انطٍذ غفٍق يصطفى) 



 
 : مقام الشيخ صبح في بديا  .ث

يقع ىذا المقاـ عمى أطراؼ بمدة بديا مف الجية الجنكبية عمى قمة جبؿ يشرؼ عمى 
يقع . ـ3×3كيتألؼ المقاـ مف غرفة مربعة الشكؿ، بمساحة تصؿ . مجمكعة جباؿ مرتفعة

 حيث لـ يبؽ ،يبدك أف الغرفة ىدمت حديثان .  كيقابمو بقايا محراب،المدخؿ في الكاجية الشمالية
ذا المقاـ يشبو الكثير مف المقامات األخرل في ق ك. السفمية مف الجدرافجزاءإال بعض األ

 ، لتأميف طرؽ المكاصالت(مراكز حراسو )تستخدـ كنقاط مراقبة كنظارة كالتي كانت  ،فمسطيف
 مقاـ طاركجو في قرية عمكرية الكاقع إلى الشرؽ مف مثؿ .كسرعة االتصاؿ بيف مختمؼ المناطؽ

 .  كذلؾ مقاـ الشيخ حسيف، كالشيخ عابد في قرية فرخة القريبة مف مدينة سمفيت،مدينة سمفيت
 
 : عبد اهلل في قرية سرطة  ابو مقام الشيخ .ج

ية لقرية سرطو عمى تمو مرتفعة تشرؼ عمى قرل بيت شرؽ يقع في الجية الجنكبية اؿ
.   ككذلؾ قرية الزاكية مف الجية الشمالية الغربية،ريما، كدير غسانو التابعة لمحافظة راـ اهلل

فكؽ مغارة منحكتو في الصخر كىي مسدكدة بحجارة . قبره ميدـ منذ الحرب العالمية االكلى
 .، كما ال يكجد ام اثر يدؿ عمى كجكد ضريحضخمو
  

 :  الشيخة نفيسو في قرية قيره  .ح

كيتألؼ ىذا المقاـ مف غرفة مربعة . كسط كرـك الزيتكف في الجية الشرقية لقرية قيرهيقع 
  ،ميدـ السقؼ كاألجزاء العمكية مف جدرانو كالبناء .كفي جدارىا الجنكبي بقايا محراب. الشكؿ
تقع بكابة المقاـ،  مدبب، كفي الكاجية الشمالية  قكس حجرمىا عمينافذه في الجدار الغربيكيكجد 

شكؿ رقـ )زاؿ قيد االستخداـ م بئر ماء ما  المقاـ  كيكجد بالقرب مف.أرضيتو مغطاه بالركاـ
41 .)
 

 :  أبو الرايات في قرية دير بموط  .خ

اثناء أحد قادة صالح الديف األيكبي ىك " أبك الرايات" ف  أىالي القريةأ يقكؿ 
 . الراياتك ضريح أب يكجد في كسطيا،كيتألؼ المقاـ مف ساحة مكشكفة. الحركب الصميبية
ف نساء القرية، كمنذ القدـ كف ألأبي الرايات ب كقد سمي ، دائرية في الصخرحفرهكبجانب المقاـ 

.  يعقدف المناديؿ كالرايات البيضاء عمى األشجار المجاكرة ليذا المقاـ كفاءن لنذكرىف
  

                                                 
( 189: 1993ػراف ) 

( 2003 ضُح، 65يقاتهح غخصٍح يغ انػٍخ ػثذ انرجًٍ ػثذ انحًٍذ،  )  



 :  فرخةمقام الشيخ عابد في قرية .د

يتكسط المقاـ مقبرة القرية، كيقع عمى ىضبة تشرؼ عمى قرل المزارع، كعاركرة التابعتيف 
. ريةكلمحافظة راـ اهلل، ككذلؾ يشرؼ عمى مقاـ الشيخ عابد، كمقاـ طاركجو الكاقع في قرية عـ

لـ يبؽ ك الشكؿ، كقد اتت أعماؿ التخريب عمى سقفو كمعظـ جدرانو، ربعيتككف المقاـ مف بناء ـ
يكجد بالقرب مف . لوخلـ يالحظ كجكد ضريح بدا.  سـ50منو سكل اساساتو بارتفاع يصؿ إلى 

 . كبئر ماءقبقايا البناء شجرة بمكط كبير
 

 : ن في قرية فرخةيمقام الشيخ حس .ذ

 كيشرؼ ،، مف مقاـ الشيخ عابدو100يقع المقاـ عمى تمو عالية في قرية فرخة كعمى بعد 
 كالتي تقع مف الجية ،يضان عمى قرل عاركرة، كالمزارع التابعة لمحافظة راـ اهللأىذا المقاـ 

بي الزرد أ كمقاـ ، ككذلؾ يقابمو مف جية الشرؽ مقاـ طاركجو في عمكرية،الجنكبية لقرية فرخة
في قرية ياسكؼ، كمقاـ الشيخ العاركرم في قرية عاركرة، كمقاـ الشيخ حسيف في قرية دير 

. إستيا
 يمكف مشاىدة بقايا محراب في اذميدمة،  ، كىي الشكؿةربعـق مف غرفة ؤ يتألؼ بنا
. كجكد مدخمو في الكاجية الشرقيةؿ ىذا المقاـ عف الكثير مف المقامات يختمؼك. الكاجية الجنكبية

 

 :  مقام الشيخ بدر في قرية مرده  .ر

تيدـ ، كقد 3×3يقع كسط قرية مرده، كيتككف مف غرفة مربعة الشكؿ بمساحة تصؿ إلى
االجزاء السفمية مف الجدراف كبارتفاعات  كلـ يبؽ منو سكل المقاـ بسبب االمتداد العمراني إليو،

كيتشابو ىذا المقاـ مع مقاـ الشيخ . ، كلكف يمكف تتبع بقايا المحراب في الكاجية الجنكبيةمتباينة
.  بكجكد مدخمو في الجدار الشرقي، كفي عدـ احتكاء البناء عمى ضريح  في قرية فرخةفمحس

 
 : مقام الشيخ عمي في قرية ياسوف  .ز

 ) يقع المقاـ في الجية الشمالية مف قرية ياسكؼ، كيتألؼ مف غرفة مستطيمة الشكؿ
ـ عف مستكل األرضية المحيطة، كقد 1ىدـ البناء حتى ارتفاع .  كساحة مكشكفة( 42شكؿ رقـ 

كيتشابو ىذا المقاـ .  بوأعيد استخداـ حجارتو في بناء الجدراف االستنادية في الحقكؿ المحيطة
ة كعمى الكاجية الشمالية لو يكجد طاؽمع مقاـ الشيخ بدر بكجكد المدخؿ في الجدار الشرقي، 

 . إذ كانت تستخدـ لكضع النذكر كاالسرجةصغيرة، عمييا أثر السناج



:  مقامات تحت شجرة تحيط بيا حويطة. 7
 ألف الكثير مف المقامات كمنذ القدـ ذات ،تشكؿ األشجار عنصران ىامان لمعظـ المقامات

معظـ المزارات كالمقامات اإلسالمية مع بعض االستثناءات تتميز حيث أف  .عالقة باألشجار
 أك حتى بكجكد شجرة بعيدة ، الضريحبالقرب مف أك  عمى االقؿ أماـ المقاـ كاحدهبكجكد شجرة

 ىاعددان كبيران مف  أففيعكد إلىما بالنسبة لخمك بعض المزارات مف األشجار، أ. قبعض الشيء عف
 . اليـرأكقد قطع بسبب الحركب،

 أك ،الخركب أك ،البمكط شجرة ، كمف األشجار السائدة التي تكثر بجانب المقامات
 اما عف ،غمب أشجار المقامات ىي أشجار الخركبأك.  كغيرىا، أك رماف، كأحيانان تيف،زيتكفاؿ

قصة شجرة الخركب مع النبي سميماف فتتمخص في انو رأل نباتان لـ يكف معركفان لو مف قبؿ 
الخرب "، كعندما سأليا عف فائدتيا قالت الشجرة "خركب: "فسأؿ النبتة عف اسميا، فأجابتو

 كعندما نجد شجرة . لكي يبعد اذاىاكزرعيا في حديقتو، ليذا  قاـ النبي بقمع الشجرة، "اعمالؾ
 . ىمية مف الحكيطةأكحكيطة فإف الشجرة ىي األكثر 

 
 : مسبح في قرية كفر الديكإالشيخ  .أ 

المقاـ قريب مف جامع  ك.يقع عمى سفح جبؿ مرتفع مف الجية الغربية لقرية كفر الديؾ
 (.43شكؿ رقـ ) الكلي كاف يتعبد في ىذا المسجد ىؿ القرية أفأ يقكؿ ،عمرم قديـ

كليذا المقاـ مكقع استراتيجي حيث يشرؼ عمى قرل دير غسانو كبيت ريما التابعة لمحافظة راـ 
 لمدخؿ ا بقايا لـ يبؽ غيرك ،حجارىا متناثرةأ ،ةـيتألؼ البناء مف حكيطة حجرية غير منظ. اهلل

 المقاـ شجرة خركب كبيرة كشجرة بجانبك. (44 شكؿ رقـ ) الذم يفتح مف الجية الشمالية لممقاـ
مقاـ النبي ثريا في قرية مرده، يشبو  كىذا المقاـ . بالترابق مطمكرمغارة صغيرة بقاياكسريس، 

 .كمقاـ الشيخ حمداف في بمدة بديا
  
 :  النبي ثريا في قرية مرده .ب

يتألؼ المقاـ ك . يقع مقاـ النبي ثريا في الجية الشرقية مف قرية مرده بيف أشجار الزيتكف
كاف .  األربعة الجيات مفسـ 50مف حكيطة حجرية ميدمة ترتفع عف سطح األرض حكالي 

كلـ يبؽ ، اآلثار قامكا قبؿ عدة سنكات بنبش الضريح ب كلكف العابثيف،يكجد ضريح تحت الشجرة
  (.45 شكؿ رقـ )" تحت الشجرةةغير حفر

 

                                                 
( 60: 1998كُؼاٌ  ) 

( 2003،  ضُح85، يقاتهح غخصٍح يغ انطٍذ ْالل) 



 :  الشيخ جمعو في قرية مرده .ت

 .مف مدينة سمفيتكـ إلى الشماؿ 2يقع في الجية الجنكبية مف قرية مرده عمى بعد 
 كلـ ، كقد قامت قكات االحتالؿ بيدـ المقاـ.كالمقاـ يالصقو جامع صغير يسمى جامع البمكطو

 .يبؽ إال ريجـ مف الحجارة
 
: مقامات بدون قبو وبجانبيا ضريح- 8

 : ىذه المقامات نادرة في محافظة سمفيت حيث ال يكجد غير مقاـ كأحد ىك

: مقاـ ذم النكف
قرية كفؿ حارس، كيقع الضريح في الجية الشرقية مف الساحة   فييقع ىذا المقاـ

(. 46شكؿ رقـ ). المكشكفة
 

 



اتضح بأف الكثير منيا يقع عمى ، بعد االستعراض لممقامات كالمزارات في منطقة سمفيت
قمـ الجباؿ حتى تشرؼ عمى القرية، اك القرل المحيطو بيا ال سيما كاف تمؾ القرل لـ تكف في 

. الماضي البعيد مرتبطة بشبكة طرؽ كما ىي االف يسيؿ الكصكؿ الييا
ـ حيث اقامت اـ الخميفة العباسي 862/ىػ248كما اف تاريخ كجكد المقامات يعكد لمعاـ 

ثـ اقاـ السالجقة . اليكنانية االصؿ ضريحان البنيا في سامراء عرؼ بقبة الصميبية (المنتصر)
كفي الفترة الفاطمية، كااليكبية، . ـ اضرحة لدفف المكتى سميت بالقباب11/ىػ5االتراؾ في القرف 

ـ شيد الحكاـ المسممكف سمسمة مف 15/ىػ9ـ كحتى القرف 11/ىػ6كالمممككية الممتدة مف القرف 
المقامات كاالضرحة في العالـ االسالمي الذم حكمكه، كفي فمسطيف التي كانت جزءان مف البالد 

مشيد االماـ الحسيف في عسقالف، الذم بناه احد الخمفاء الفاطمييف، : الخاضعة ليـ نماذج، منيا
سياسية ، كىذا يثبت أف لممقامات كالمزارات اىمية كبيرة. كقبر يكنس عميو السالـ في حمحكؿ

كعسكرية في فترة الحركب الصميبية اضافة الى اىميتيا الدينية المتمثمة في جذبيا لمكثير مف 
.  الناس لمصالة اك التبرؾ

 كمف خالؿ الزيارات كالمشاىدات لممقامات كاالضرحة كالمزارات في منطقة البحث 
كمف الممفت . اتضح انيا تقسـ إلى مقامات بضريح بنيت عمييا قباب كمقامات مف دكف ضريح

لالنتباه اف معظـ ىذه االضرحة قد زرعت حكليا االشجار، كقد كاف لتمؾ المقامات، كما زاؿ 
 . قدسية كاضحة لدل الكثير مف الناس
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 الفصل الثالث

 
 مقامات االولياء المختارة في محافظة سمفيت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



يتناكؿ ىذا الفصؿ دراسة ككصؼ المقامات معماريا، حيث سيتـ التركيز عمى مجمكعو منيا، 
عمى المقامات سكاءن طرأ العديد مف العناصر المعمارية التي تكضح التطكر الذم  نظرا الحتكائيا

. مف الناحية الزخرفيةاك مف الناحية المعمارية 
: كفيما يمي قائمو باسماء ىذه المقامات كاماكف تكاجدىا

ستيا قرية -1  ديرا 
مقاـ الشيخ خاطر  - أ

  مقاـ الشيخ حسيف - ب

 مقاـ النبي إستيا - ت

قرية كفل حارس  -2
مقاـ يكشع بف نكف  - أ

 مقاـ ذك الكفؿ - ب

 مقاـ ذك النكف - ت

قرية الزاوية  -3
ضريح الشيخ قاسـ  - أ

 ضريح الشيخ رضكاف - ب

 ضريح الشيخ ىالؿ - ت

 (ضرار)ضريح الشيخ الجمؿ اك المشمح  - ث

قرية كفر الديك  -4
مقاـ ابك عطاؼ  - أ

 ضريح احمد النافكخ - ب

 ضريح الشيخ دكاس - ت

  الشيخ خرفافمقاـ - ث

قرية فرخو  -5
مقاـ الشيخ حسيف  - أ

 مقاـ الشيخ عابد - ب

قرية حارس   -6
ضريح ابك عبد اهلل – أ 
مقاـ ابك عثماف - ب

VII.قرية رافات  
 مقاـ الشيخ احمد الطكيؿ- أ



VIII .قرية ياسوف  
مقاـ ابك الزرد - أ
IX . قرية قيره

ضريح الشيخ ناصر - أ
مقاـ الشيخو نفيسو - ب

X . قرية قراوة بني حسان
ضريح عمرك بف العاص - أ
XI .قرية مرده 

مقاـ النبي ثريا - أ
XII . قرية بروقين
مقاـ جالؿ الديف - أ
XIII. بمدة بديا 
مقاـ عمي الدجاني - أ

مقاـ الشيخ حمداف - ب
 XIV . قرية ديربموط

مقاـ الشيخ ابراىيـ - أ
 XV . مدينة سمفيت

مقاـ ابك عتاب - أ
مقاـ الحاج إمبارؾ - ب
مقاـ تقي الديف - جػ
 
 
 
 
 
 



 
I -ستيا  مقامات قرية ديرا 

:  القريةنبذه تاريخية عف
ستيا   كترتفع حكاليمدينة سمفيت،مف الشماؿ الغربي كـ إلى 7 عمى بعد تقع قرية ديرا 

دكنما  610  منيا دكنما،34164  حكالي تبمغ مساحتيا الكمية. عف مستكل سطح البحرـ 440
ضي كفؿ حارس، كقراكة بني حساف، ككفر ثمث، كعزكف، اتحيط بيا أر. مستعمالن لمبناء

. ، ككفر القؼ، كاماتيفكجنصافكط، كزيتا جماعيف
 عاـ القريةبمغ عدد سكاف . ط السريانية، بمعنى الحائ"إستا"ىي تحريؼ لكممة : أصؿ التسمية

 ذكران ك 1394 نسمو، منيـ 2803ارتفع الى ـ 1997، كفي عاـ ق نسـ886حكالي ـ 1931
. 492، كعدد المباني 454  النككية القاطنة فييا حكاليكيبمغ عدد األسر.  أنثى1409

ستيا عمى زراعة أشجار الزيتكف بالدرجة األكلى، حيث تبمغ مساحة األراضي  تعتمد قرية ديرا 
 في الدرجة الثانية حيث تبمغ أشجار التيفكتأتي  . دكنما6969  حكاليالمزركعة بأشجار الزيتكف

حيث ، كقد اىتـ المزارعكف أيضا بالمكزيات . دكنما175 حكالي قالمساحة اإلجمالية المزركعة ب
ستيا برعاية . كنما د44تبمغ المساحة المزركعة بيذه األشجار حكالي  يعمؿ بعض أىالي ديرا 

، كغيره مف الجباؿ المحيطة بالقرية، باإلضافة إلى العمؿ االماشية في كادم قانة القريب منو
. في الكظائؼ الحككمية كاألعماؿ الحرة

ستيا عمى سماط الخميؿ ، ككتب الكقؼ عمى -عميو السالـ-أكقؼ السمطاف برقكؽ ديرا 
كنقش الكقؼ عمى عتبة باب الخميؿ، كىك الباب الشرقي خمؼ مقاـ السيدة سارة مف جية الشرؽ، 
بسـ اهلل الرحمف " لكحة رخامية بيضاء، بخط دقيؽ نافر متداخؿ، جاء في خمسة اسطر افقية 

ىذا ما كقفو كسبمو حسبة كرجاء لمثكاب، كابتغاء لما عند اهلل في المآب، يكـ يجزم اهلل . الرحيـ
المتصدقيف، كال يضيع اجر المحسنيف، مكالنا السمطاف المالؾ الممؾ، الظاىر، سيؼ الدنيا 
كالديف، سمطاف االسالـ كالمسمميف، محيي العدؿ في العالميف، صاحب سبؿ القبمتيف، خادـ 
الحرميف الشريفيف، مرد الممكؾ كالسالطيف، قسيـ أمير المؤمنيف، ابك سعيد برقكؽ بف السعيد 

الدنيا كالديف، ابك المعالي انس، خمد اهلل تعالى سمطانو، كنصر جيكشو كجنكده كاعكانو، كافاض 
خيره كبره كاحسانو، بنية صادقة صالحة، كطبكلو الى فعؿ الخير صائحة، كذلؾ جميع القرية 
المعركفة بديراصطيا مف عمؿ نابمس المعمكرة، عمى السماط المبارؾ، بالحـر الشريؼ، حـر 

                                                 
( 20: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 

( 915: 2003اتٕ حجر  ) 

( 527: 1988انذتاؽ ) 

( 20: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ ) 

( 383: 1987غراب ) 



سيدنا الخميؿ عميو الصالة كالسالـ، مختصان بما يحتاج اليو السماط المشار اليو، مف المؤف القمح 
 ".كالعدس كالزيت، عمى اف يصرؼ مف ريع الكقؼ

ستيا :  ومن أىم المواقع االثرية في قرية ديرا 
  كتحتكم عمى، اآلرامي بمعنى ضخـ ككبير"طفاش"، كىي مف القريةكتقع شماؿ شرؽ ": طفسو. أ

 ." في الصخر مياه محفكرةجامع ميدـ، كمعصرة نبيذ، كصياريجفييا  قرية، أنقاض
 :مقاـ الشيخ خاطر. 1

ستيا كاف رجال صالحان تقيان، كقد . اسمو خاطر أبك فارس، كينتمي إلى عائمة فارس مف قرية ديرا 
ثـ دفف فيو، كأصبح مقامان كمزاران  و1735-ْـ1148في عاـ  كعندما تكفي . أثناء حياتةنى مسجدان ب

 كقد أطمقت ،يقع المقاـ إلى الجنكب الشرقي مف القريةك. "رمسجد الشيخ خاط" تسمية اطمؽ عميو
. "عطااسـ  "P.E.Eعميو لجنة 

 

الوصف المعماري لممقام 
 كقد بنيت. (47شكؿ رقـ  ) قبة نصؼ دائرية تعمكىا كاحدهيتألؼ المقاـ مف غرفة 

بمداميؾ أفقية منتظمة استخدمت الحجارة الصغيره بحجارة متكسطة الحجـ مف الخارج كاجياتيا 
كتبمغ قياسات الكاجية الشمالية مف الداخؿ . كالطيف في تثبيتيا كالحفاظ عمى مستكاىا االفقي

ـ، كتتشابو  1.77ـ كارتفاعو  1.00ـ، كتحتكم عمى مدخؿ يبمغ عرضو  5.30 كمف الخارج  و3.70
يكجد في منتصؼ الكاجية الجنكبية محراب . قياساتيا مع الكاجية الجنكبية مف الداخؿ كالخارج

ـ كمف الخارج  3.30كيبمغ طكؿ كؿ مف الكاجيتيف الشرقية كالغربية مف الداخؿ . سـ70بعرض 
(. 48شكؿ رقـ )ـ  5.10

 . تقريباـ1  عف المصطبة، كارتفاعوو ش70ـ، كعرضو  2.10غ طكؿ الضريح ؿيب: وصف الضريح
. (49شكؿ رقـ  )  قماش خضراء المكفةكىك مقصكر بطبقة سميكة مف الشيد، كقد غطي بقطع

الضريح مف جية الغرب بالطو كتب عمييا أربعة اسطر بالمكف األسكد كبخط النسخ، كيكجد عمى 
 : كىي كالتالي

 
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  

ال الو إال اهلل محمد رسكؿ اهلل  
الفقير خاطر رحمو اهلل انتقؿ سنة ألؼ كميو كثمانية كأربعيف الميـ صمي عمى سيدنا محمد كعمى 

 .آلو كصحبو
                                                 

( 407: 1989ػًرٔ، ٔاتٕ ضارج  ) 

( 529: 1988انذتاؽ  ) 

( 186: 1993ػراف  ) 



 مقام الشيخ حسين. 2

:الوصفالمعماريللمقام  

 الجية الشمالية  مقبرة أبكحجمة فيفي يقعك البناء عبارة عف غرفة مستطيمة الشكؿ،
 كبيرة بحجارةكاجيات المقاـ مف الخارج  بنيت  بجانبو بمكطتافنمكتك، القريةالغربية مف 

 كيعمك سطحو مف الخارج قبة نصؼ .كالشيد لتثبيت مداميؾ البناء لتراباكقد استخدـ الحجـ، 
.   بالشيدصكرةأما كاجيات المقاـ مف الداخؿ فيي مؽ. دائرية

ـ،  4.10 كمف الخارج ،و 2.50كالجنكبية مف الداخؿ تبمغ قياسات الكاجية الشمالية 
يتكسط الكاجية . سـ 85ـ، كعرضو  1.70كتحتكم الكاجية الشمالية عمى مدخؿ يبمغ ارتفاعو 

اما الكاجيتيف الشرقية . سـ ارتفاعان  1.60ٔسـ عرضان  95الجنكبية مف الداخؿ محراب تبمغ قياساتو 
(.  50شكؿ رقـ  )ـ  4.10ـ، كمف الخارج  2.50كالغربية فيبمغ طكؿ كؿ منيما مف الداخؿ 

: ستياإمقام النبي - 3
ـ  440 مقامو بجانب مسجد القرية عمى ارتفاع كيقع. "اشعيا" أك "يشياإ"ستيا إ النبي يدعى

. شعياإ"سيا أك إ"ايضان كيدعى . عف سطح البحرتقريبان 
: الوصف المعماري لممقام 

 يتككف البناء مف غرفة مربعة الشكؿ، كانت تستخدـ سابقان غرفة صالة لمنساء، كىي في 
كيكجد بجانب غرفة الصالة مف جية . الكقت الحاضر مغمقة كتستخدـ لكضع تكابيت المكتى

كتبمغ قياسات  .ستياإالشماؿ الشرقي ركاؽ مفتكح عمى الجية الغربية حيث يكجد ضريح النبي 
ـ ارتفاعان، أما كاجية المقاـ مف  2.50ٔ، (51شكؿ رقـ  ) ـ طكالن  4.40الكاجية الشمالية حكالي 

تتشابو قياسات الكاجية الجنكبية مع الكاجية الشمالية، . جية الجنكب فيي ممتصقة بغرفة الصالة
. ـ 2.50 كارتفاعيا ،ـ 4.10اما الكاجية الشرقية فيبمغ طكليا . كية كعؿيةسفؿ: كيكجد فييا طاقتاف

 
 : الضريح

كىك . يقع الضريح، كالذم ىك أحد أىـ عناصر اإلنشاء المعمارم البارزة، كسط الركاؽ
.  سـ95 ـ، كارتفاعو 1.10 ـ، كعرضو 2.60مف االسمنت يبمغ طكلو بناء مستطيؿ الشكؿ مبني 

كفي الجية الغربية مف الضريح يكجد شاىد لكلبي منحكت، كقد اعيد استخداـ ىذا الشاىد مف 
 .احدل الخرب المجاكرة لمقرية

                                                 
(  186: 1993ػراف  ) 

( 186: 1993ػراف  ) 

( 528: 1988انذتاؽ  ) 



II -المقامات في كفل حارس 
: نبذه تاريخو عف قرية كفؿ حارس

كـ إلى الشماؿ الغربي مف مدينة سمفيت، كترتفع حكالي  5تقع قرية كفؿ حارس عمى بعد 
 دكنمان 800 منيا دكنمان،12000  حكالي تبمغ مساحتيا الكمية.ـ عف مستكل سطح البحر 600

ستيا، كسمفيت،ك .أقيمت عمييا بيكت سكنية  تحيط بيا أراضي زيتا جماعيف، كمرده، كديرا 
.  كقيره،كحارس

، بمعنى نصيب مف الشمس في المغة الكنعانية، كلفظ "تمنو حارس"أصؿ االسـ : أصؿ التسمية 
ما تحريفا لػً كفر أك تخفيفان السـ النبي ذك الكفؿ، كىك اكحؿ محمو كفؿ   الزمف،قد أىمؿ معتمنو 
. حاألرج

كتعكد األصكؿ العشائرية  نسمة، 373ـ حكالي1922بمغ عدد سكاف قرية كفؿ حارس عاـ 
  الكاقعة في محافظة راـ اهلل، كالى حكراف، كالى حنداسلبعض ىؤالء إلى عائالت في عيف سينيا

 منيـ  نسمة،2354  حكاليبمغ عدد سكانيا فقد ـ1997عاـ  أما في إحصاءات .بجكار المد
األراضي التابعة بممكيتيا لسكاف القرية عمى عدد مف  تحتكم .ل أنث1152 ذكران ك 1202

 أف ىذه مؤكدكمف اؿ. تعكد لمفترة الركمانيةاألماكف األثرية، أشيرىا خربة دير بجالة، كالتي 
ذبياف، مف بطف مف بنك بجالو كما يقكؿ الدباغ نقالن عف السكيدم، كبجالو الخربة أخذت اسميا 

.  العرب العدنانييف الذيف نزلكا ىذه الجياتف بطكفكذبياف بطف ـ

 

:مقاميوشعبهوون-1  

 يكشع بف نكف بف افرايـ بف يكسؼ بف يعقكب بف اسحؽ بف إبراىيـ الخميؿ عمييـ ىك
 عاش في القرف الثالث عشر قبؿ .عـ ىكد عميو السالـبف االسالـ، كأىؿ الكتاب يقكلكف أنو 

ككاف تمميذان كفيان لمكسى عميو السالـ، كصاحبو . الميالد، كامتد بو العمر إلى القرف الثاني عشر
التي كرد ذكرىا ك .في جميع رحالتو، بما في ذلؾ رحمتو التي التقى بيا الخضر عميو السالـ

ذ قاؿ مكسى لفتاه ال ":في القرآف الكريـ حيث قاؿ تعالى   أك يفبمغ مجمع البحرأبرح حتى أ كا 
قباأ . "مضي حي

                                                 
( 27: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 

( 530- 529: 1988انذتاؽ  ) 

( 632: 1987غراب  ) 

( 27: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ ) 

( T.C.1211. 1999: انًطح االثري انفهططًٍُ االٔل–يػرٔع ادارج انًٕارد انثقافٍح - تكذار ) 

( 534- 533: 1988انذتاؽ  ) 

( 326: 1997انذيػقً  ) 

( 298: 1990انثار  ) 

( 60ضٕرج انكٓف اٌح  ) 



كيقكؿ ،  مف سبط يكسؼكيقكؿ المسعكدم اف يكشع بف نكف كاف كاىنان بعد ىاركف
كاف مف معجزات . بعد مكت سيدنا مكسى كىاركف قاتؿ الجباريف في ارض كنعافالطبرم 

 رضي اهلل ة كعف أبي ىرير.يكشع عميو السالـ أف الشمس حبست لو في معركة في بيت المقدس
أف الشمس لـ تحبس لبشر إال ليكشع ليالي سار " عنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ انو قاؿ 

. "إلى بيت المقدس
 سنة، ثـ استخمؼ 28مات يكشع كلو مائة كعشركف سنة، ككاف قد حكـ بني إسرائيؿ 

 قيؿ أف ضريحان لنبي اهلل .كاف رجالن صالحان مف بني إسرائيؿالذم نا، كؼيكشع كالب بف يك
 كقيؿ انو دفف في كفرعمرتا .دفيكشع بف نكف فتى مكسى عميو السالـ في غكر األر

 في طريؽ القدس كيقكؿ عبد الغني النابمسي أف قبره مكجكد في مغارة في قرية عكرتا .(عكرتا)
. كقيؿ انو مدفكف في المعره. نابمس

 

:الوصفالمعماريللمقام  

.  يقع المقاـ كسط قرية كفؿ حارس، كيتألؼ مف ساحة غربية مكشكفة كمصمى صغير
، كيتـ سـ140سـ، كارتفاعو  85ـ كبيا محراب عرضو  4.20× ـ  5.30تبمغ أبعاد الساحة 

شكؿ ) الكصكؿ إلييا بكاسطة ممر مكشكؼ يؤدم الى مدخؿ يقع في الجية الشمالية مف الممر
سـ تقريبان،  75كيكجد عمى جانبي المدخؿ الشمالي عمكد رخامي قصير ارتفاعو . (52رقـ 

. كيالحظ انو أعيد استعمالو عمى ما يبدك مف احدل الخرب المجاكرة لمضريح
ة لمساحة المكشكفة مدخؿ صغير يتـ الكصكؿ منو إلى غرفة شرقي يكجد في الجية اؿ

 الغرفة مستطيمة الشكؿ تبمغ كىذه. سـ 160سـ عرضان، كارتفاعو  80، كتبمغ قياساتو الصالة
 داخؿ ىذه الغرفة ما يكجدكال . (53شكؿ رقـ  ) ـ، كيعمكىا قبة نصؼ دائرية 3.80× 3أبعادىا 

. يشير إلى كجكد ضريح

                                                 
( 50: 1964انًطؼٕدي  ) 

( 227 :، تذٌٔ ذارٌخانطثري ) 

( 331: 1997انذيػقً  ) 

( 71: 1999انقضاػً  ) 

( 302: 1990انثار  ) 

( 531: 1988انذتاؽ  ) 

( 255: 1994انُاتهطً  ) 

( 104: 1973انحُثهً  ) 



 

مقام ذو الكفل  - 2
 

دريس كذا إك" قرآف الكريـ حيث قاؿ تعالى ىك أحد األنبياء، كقد كرد ذكره في اؿ سماعيؿ كا 
كاذكر إسماعيؿ كاليسع كذا الكفؿ ككؿ مف : "  كقاؿ تعالى ،"الكفؿ كؿ مف الصابريف

. "األخيار
  الكفؿ، فقد ذكر القتيبي انو بعث إلى أحد ممكؾ بني إسرائيؿماختمؼ في سبب تسمية ذ

 كقيؿ .ؿ الكؼا، كانو دعاه إلى اإليماف مقابؿ أف يكفؿ لو الجنة فآمف فسمي ذ كنعافكيقاؿ لو
عث اهلل بعد ب  كيقكؿ الحنبمي.تكفؿ لميسع بامتو فكفى لو كلـ يكف نبيان ككاف رجالن صالحان 

  كقبره في قرية كفؿ حارس، كاف مقامو في الشاـ.نو بشر بف أيكب كسماه ذا الكفؿبسيدنا أيكب ا
 كيرل الييكد أف ىذا القبر يضـ رفاة كالب أحد الجكاسيس االثني . مف أعماؿ نابمسكالتي ىي

 كيسمي السامريف كالب باسـ كيمب بالعبرية، .عشر الذيف أرسميـ النبي مكسى إلى فمسطيف
سـ ذك الكفؿ بنى يفنى، كأما الييكد إطاتيـ التاريخية بككباسـ ذك الكفؿ بالعربية، كقد ذكرتو مخط

 كيقكؿ ابف كثير انو كاف رجالن صالحان، ككاف قد تكفؿ لبني .فيذكركنو باسـ كالب بف يفنو
كيركم الثعمبي اف احد . قكمو انو يكفييـ أمرىـ، كيقضي بينيـ بالعدؿ فسمي ذم الكفؿ

انا : االنبياء قاؿ لقكمو مف يكفؿ لي اف يقـك الميؿ كيصـك النيار، كال يغضب، فقاـ شاب كقاؿ
فقاؿ لو اجمس ثـ عاد ثانية كثالثة كبعدما تكفي النبي اصبح ىذا الشاب مكانو فسمي ذا 

. الكفؿ
 

:  الوصف المعماري لممقام
، الشرقية منيما ىي  منفصمتيفكيتألؼ المقاـ مف غرفتيف. يقع كسط قرية كفؿ حارس

  يعمك سطح كؿ منيما مف الخارج قبة نصؼ دائرية،.غرفة الصالة، كالغربية غرفة الضريح
(. 54شكؿ رقـ )2ـ 3كيتقدـ غرفة الصالة ساحة مكشكفة صغيرة بمساحة تبمغ 

                                                 
( 85ضٕرج االَثٍاء اٌح  ) 

( 48ضٕرج ؼ اٌح  ) 

( 86: 1999انقضاػً  ) 

( 73: 1973انحُثهً  ) 

( 530: 1988انذتاؽ  ) 

( 255: انقرغً، تذٌٔ ذارٌخ ) 

( 166: انٍُطاتٕري، تذٌٔ ذارٌخ)  



: (قياساتيا )غرفة الصالة - أ
× ـ طكالن  4.50تبمغ أبعاد الكاجية الشمالية حكالي : الكاجيات الخارجية لغرفة الصالة 

ـ  4يبمغ طكؿ الكاجية الغربية . سـ 90× ـ  1.70كيتخمميا مدخؿ تصؿ أبعاده إلى . ان عرضـ  3.5
 . ارتفاعان ـ 3.5ك طكالن ـ  4.50 قياسات الكاجية الجنكبية كتبمغ ـ، 3.5 كارتفاعيا
ـ، كاما الكاجية  2.17×ـ 2.9بمغ طكؿ الكاجية الشمالية لغرفة الصالة مف الداخؿ  

ـ، كارتفاعو 1الجنكبية فيي تتشابو مع الشمالية بنفس االبعاد، كيتكسطيا محراب مجكؼ عرضو 
 مرتفعة كتقع في الكاجية الغربية االكلى كيالحظ كجكد نافذتيف في الغرفة، .ـ70 ـ، كعمقو1.78

يرتفع أسفميا إذ كىي منخفضة ،  تقع في الكاجية الشرقية منيماكالثانية. سـ70× ـ1كتبمغ أبعادىا 
.  سـ55×ـ1سـ، كتبمغ أبعادىا 30عف مستكل األرضية حكالي

كبجانب غرفة الصالة مف جية الشماؿ يكجد ساحة مرتفعة يتـ الكصكؿ إلييا بكاسطة 
سـ، كىك مبني مف  80× ـ 1.5كعمى يسار ىذه الساحة مدخؿ تبمغ أبعاده . ثالث درجات حجرية

 . كيتـ الدخكؿ إلييا بكاسطة درجتيف حجريتيف. حجارة متكسطة الحجـ يعمكه قكس حجرم
 
 (قياساتيا )غرفة الضريح - ب

ـ  2.70×ـ طكالن 6 تبمغ قياسات الكاجية الشمالية، كالتي يكجد فييا المدخؿ حكالي
 ـ 5.10ـ كالكاجية الغربية تصؿ قياساتيا إلى  2.70× ـ  5.10كأبعاد الكاجية الشرقية . ارتفاعان 
×  سـ83× سـ 60كالكاجية الجنكبية يكجد فييا نافذة تصؿ أبعادىا . ـ ارتفاعان  2.70ٔطكالن 

 .(55شكؿ رقـ  )سـ  90سـ، كترتفع عف سطح األرض حكالي 54
ىك عبارة عف بناء ضخـ مستطيؿ الشكؿ، مبني مف حجارة متكسطة الحجـ، كقد ك: الضريح 

يتككف الضريح مف مستكييف، يبمغ أبعاد المستكل السفمي . استخدـ الشيد، كالتراب لتثبيت مداميكو
كتقكس بمغ ، و 3.8ـ عرضان، أما المستكل العمكم فيك نصؼ دائرم بطكؿ  2.8ك ،ـ طكالن  3.40

كال يكجد تاريخ لبناء ىذا المقاـ، بؿ يكجد لكحة حجرية مكتكب عمييا . (56شكؿ رقـ )سـ  40
. تاريخ تجديد كاعادة بناء المقاـ، كقد ذكر سابقا تاريخ التجديد



 
      عميو السالمذي النونمقام سيدنا - 3
 

 النكف مكسمي ذ ."اممتأيكناف بف "، كيقكؿ أىؿ الكتاب انو "يكنس بف متى"اسمو 
 في القرآف الذيف كرد ذكرىـ األنبياء أحدكىك .  الحكت الذم التقمو اسـأم صاحب النكف، كىك

إنا :" كقاؿ تعالى ."كاف يكنس لمف المرسميف: "  كقد قاؿ تعالىالقرآف الكريـ في أكثر مف سكرة
سحاؽ كيعقكب مالنبكأكحينا إليؾ كما أكحينا إلى نكح  سماعيؿ كا  ف مف بعده كأكحينا إلى إبراىيـ كا 

:" كقاؿ تعالى . "اتينا داككد زبكراءكاألسباط كعيسى كأيكب كيكنس كىاركف كسميماف ك
سماعيؿ كاليسع كيكنس كلكط  كالسكرة التي سميت باسمو ىي ." ككالن فضمنا عمى العالميفان كا 
منكا ءاال قـك يكنس لما إمنت فنفعيا إيمانيا ءافمكال كانت قرية " سكرة يكنس حيث قاؿ تعالى 

أما قصة يكنس عميو السالـ . "كشفنا عنيـ عذاب الخزم في الحياة الدنيا كمتعناىـ إلى حيف
ف الكريـ فيي أف اهلل سبحانو كتعالى أرسمو إلى أىؿ نينكل في العراؽ فدعاىـ آكما كردت في القر

إلى اهلل كعبادتو فصدكه كتمردكا عميو، فخرج مف عندىـ ككعدىـ بحمكؿ العذاب بيـ بعد ثالثة 
 كعندما تحققكا مف نزكؿ العذاب بيـ، قذؼ اهلل في قمكبيـ التكبة، كالندامة، ثـ تضرعكا إلى .أياـ

كسأؿ يكنس عف قكمو فقيؿ أنيـ لـ يعذبكا كلـ يعمـ ما . اهلل أف يغفر ليـ، فكشؼ عنيـ العذاب
 فركب . كذبت فيما كعدتنا مف العذابف أف يرجع إلييـ، فيقكلكأكجس خيفةكاف مف تكبتيـ ؼ

كقيؿ التقمو ضحى كلفظو عشية، كقيؿ ثالثة  البحر فالتقمو الحكت، فأقاـ في بطنو أربعيف يكمان،
نبت عميو شجرة مف يقطيف أي ثـ نجاه اهلل فنبذه الحكت بساحؿ نينكل، ك. أياـ كقيؿ سبعة أياـ

يستظؿ بيا لما كاف يعانيو مف فقد البصر كضعؼ الجسد، حتى عافاه اهلل كلحؽ بقكمو كأقاـ ليـ 
. عالشرائ

ف في كفؿ حارس م كيقكؿ السامريكف أف المدفكف،يقع المقاـ جنكب غربي قرية كفؿ حارس
كىناؾ مكقع أخر في حمحكؿ مف أعماؿ الخميؿ، يقاؿ . ىـ يكشع، كأبكه نكف، كزميمو ذك الكفؿ

 .شعلد يكاىك قبر نكف ك" ذا النكف"السامريكف بأف كيذكر .  يعرؼ بقبر يكنسان انو يحكم قبر
. كيقكؿ شراب اف قبر ذم النكف الذم يقع جنكب قرية كفؿ حارس ىك قبر يكنس عميو السالـ

                                                 
( 355: انُجار، تذٌٔ ذارٌخ ) 

( 80: 1999انقضاػً  ) 

( 139ضٕرج انصافاخ االٌح  ) 

( 163ضٕرج انُطاء االٌح  ) 

( 86ضٕرج االَؼاو االٌح  ) 

( 98ضٕرج ٌَٕص االٌح  ) 

( 265: انقرغً، تذٌٔ ذارٌخ  ) 

( 81: 1999انقضاػً  ) 

( 531: 1988انذتاؽ  ) 

( 531: 1988انذتاؽ  ) 

( 632: 1987غراب  ) 



 : الوصف المعماري لمقام ذي النون
القسـ االكؿ كىك عباره عف : ثالثة اقساـ  يؿ الشكؿ مقسـ الىطيتألؼ مف بناء مست

اما القسـ الثاني فيك عبارة عف غرفة . ـ 4.99× ـ  9.5 ابعادىا  تبمغساحو سماكية مكشكفة
كاما الشرقية فيبمغ ـ،  5كعرضيا  ،ـ 6بمغ طكؿ كاجيتيا الشمالية تلمصالة مستطيمة الشكؿ ايضا 

يقع المحراب في كسط الكاجية الجنكبية كىك مف النكع المجكؼ، كتبمغ مقاساتو . ـ 3.5طكليا 
يتـ الكصكؿ بيف الساحة كالغرفة مف خالؿ مدخؿ . سـ عمقان 60رضان، ك  ع90ـ ارتفاعان، ك  1.50
(. 57شكؿ رقـ  )سـ عرضان  90 ك،ـ ارتفاعان  1.50الكاجية الشمالية لمغرفة، كتبمغ ابعاده في يقع 

 كيتـ الكصكؿ  حيث يقع بجكار غرفة الصالة مف جية الشرؽ، كىك الضريح،أما القسـ الثالث
 كىك عبارة عف بناء ضخـ .اليو مف خالؿ الساحة المكشكفة التي تقع في الكاجية الشمالية لممقاـ

كالضريح مقصكر . ـ 4ـ، كعرضو إلى 1.5ـ، كارتفاعو إلى 5مستطيؿ الشكؿ، يصؿ طكلو إلى 
 . (58الشكؿ رقـ  ) بالتراب المخمكط مع الشيد

III - المقامات في قرية الزاوية
ـ  240كـ إلى الغرب مف مدينة سمفيت، كترتفع حكالي 18تقع قرية الزاكية عمى مسافة 

 دكنمان، كمساحة المنطقة المشيدة 16000تبمغ مساحتيا الكمية حكالي . عف مستكل سطح البحر
 . دكنمان 700 عمييا ابنية معمارية

 كم اليوأ مكاف ديني لمتعبد م في عمـ اليندسة، كالزاكيةزاكيةالزاكية تدؿ عمى لفظ : أصؿ التسمية
. ، لالنزكاء كاالبتعادف كالفقراءكلمتصكؼا

 720 حكالي و1945 نسمة، كفي عاـ 398  حكاليـ1922ية عاـ قربمغ عدد سكاف اؿ: عدد السكاف
عدد قد بمغ اؿ إلى أف و1997في عاـ  الذم اجرم حصائيقد أشارت نتائج المسح اال ك.نسمة

 كعدد المباني ،572  النككية فيياكبمغ عدد األسر.  أنثى1865ٔ ذكران 1830 منيـ ، نسمة3695
. 676، كعدد الكحدات السكنية 669

.  اهلل عنومىـ عمريكف مف قبيمة عمر بف الخطاب رض: أصؿ السكاف 
 :كيكجد في القرية العديد مف المكاقع األثرية، أىميا

كتقـك عمى بقايا . تقريبا إلى الغرب مف القريةكـ  3 خربة تقع عمى بعد  كىي:سيرسياخربة  .1
قرية صغيره تقع عمى تمو فييا بعض البيكت المبنية بالحجارة اك محفكرة بالصخر، كتحيط 

 .بيا االشجار مف كؿ الجيات، كبيا بعض بيكت مف العصكر البركنزية

                                                 
( 45: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 

( 427: 1987غراب  ) 

( 903: 2003اتٕ حجر )  

( 45: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 

( 427: 1987غراب ) 

  (Conder & Kitchener 1970: 355-356  )



 . اآلف حي مف أحياء القريةككـ، كه1عمى مسافة يقع غرب القرية : دير قسيس .2
يموخربة  .3 الجنكب الغربي مف القرية، كقد نسب إلييا أبك تقع في كىي تصغير رممة، : الريمى

القاسـ مكي بف عبد السالـ الرميمي الذم رحؿ إلى الشاـ، كالعراؽ، كالبصرة، ثـ عاد إلى 
كتحتكم عمى بقايا أبنية، كجدراف متيدمو، كمعصرة عنب، كآبار محفكرة في . فمسطيف

 .كتعكد ىذه الخربة إلى الفترات الكالسيكية. الصخر، كفسيفساء متناثرة، ككسر فخارية
كمف أىـ األضرحة المكجكدة في قرية الزاكية، ضريح الشيخ قاسـ، كضريح الشيخ رضكاف، 

. كضريح الشيخ ىالؿ، كضريح الشيخ الجمؿ
 

 سمضريح الشيخ قا. 1

:الوصفالمعماريللضريح  

حيط بو سكر حجرم ، كم(59شكؿ رقـ  ) يقع في كسط القرية تحت شجرة بمكط كبيرة
كالضريح مقصكر . مبني مف حجارة متكسطة الحجـ، كتكثر مف حكلة األعشاب كأككاـ الحجارة

× ان  ارتفاعضى50× ـ طكالن 2.20تبمغ أبعاد المستكل األكؿ حكالي . بالشيد، كيتككف مف مستكييف
كجزءه االعمى عمى  ارتفاعان، ضى 25×  سـ طكالن 84كتصؿ أبعاد المستكل الثاني .  عرضان 1.4
 38أما ارتفاع الشاىد الذم يقع عند نيايتو الغربية فيبمغ . ضى75ق تقكس نصؼ برميمي، يبمغ شكؿ

(. 60شكؿ رقـ ) ضى

                                                 
 (Conder & Kitchener 1970: 354 )

( 559: 1988انذتاؽ  ) 

( T.C.1211. 1999:انًطح االثري انفهططًٍُ االٔل- يػرٔع ادارج انًٕارد انثقافٍح- تكذار ) 

( T.C.1211. 1999:انًطح االثري انفهططًٍُ االٔل- يػرٔع ادارج انًٕارد انثقافٍح- تكذار) 



 

 ضريح الشيخ رضوان. 2

:الوصفالمعماريللضريح  

ـ إلى الجنكب مف ضريح الشيخ قاسـ، كتحيط بو 10يقع مقاـ الشيخ رضكاف عمى بعد 
ـ 1.90تبمغ أبعاده ككقد بني الضريح مف حجارة متكسطة الحجـ، . أككاـ مف حجارة مختمفة الحجـ

 ضى35  الىكتصؿ أبعاد الشاىد الشرقي. (61شكؿ رقـ )  ارتفاعان ضى32×  سـ عرضا87× طكالن 
 ارتفاعان، أما الشاىد الغربي فيك عبارة عف عمكد نقؿ مف إحدل الخرب القريبة مف ضى29× طكال 

حجارة متكسطة ب مبنية خمكهكالى الغرب منو يكجد . القرية، كأعيد استعمالو في بناء الضريح
كحسبما ركم . كقد تيدـ جزء مف سقفيا ككذلؾ الجزء االعمى مف الكاجية الشمالية. ككبيرة الحجـ

أف ىذه الغرفة كانت تستخدـ في السابؽ كخمكة لمشيخ قاسـ "،لنا مف قبؿ كبار السف في القرية
 .(62شكؿ رقـ  )ف رضكا

 
ضريح الشيخ ىالل . 3

: الوصف المعماري لممقام
 كيحيط بو جدار حجرم مربع ،يقع مقاـ الشيخ ىالؿ الى الشماؿ مف مسجد القرية

 سقفو ميدـك ، مبني بالحجارةك عرضان، كه ـ3ـ طكالن ك  3 قياسات ىذا الجدارتبمغ ك ،الشكؿ
ابعاده  كىك عبارة عف بناء مستطيؿ الشكؿ، كيتكسطو ضريح الشيخ ىالؿ. ؿ الطبيعةـفعؿ العكاب

 كخمفي  ضى،75 كلو شاىداف، امامي يبمغ ارتفاعو  ضى30 كارتفاعو .سـ 80 كعرضو ، طكالن و 2.40
كما استعمؿ الشيد كالتراب لتثبيت مداميكو .  في بنائو حجارة كبيرة الحجـت استخدـ، ضى60

 . (63شكؿ رقـ )الثالثو 
، ليا مدخؿ بسيط يقع منخفضوالى جانب ىذا المقاـ تقع غرفة صغيرة مربعة الشكؿ يغطييا قبو 

كيكجد في كاجيتيا الجنكبية محراب تـ فتحة ليككف بمثابة مدخؿ يكصؿ . في كاجيتيا الشمالية
.  كبيف غرفة الضريحبيف مسجد القرية 

                                                 
( 2003 ضُح، 75يقاتهح غخصٍح يغ انطٍذِ غفٍقّ ضؼٍذ،  ) 

( 6ؼ .3/21/25يهف دائرج االٔقاف االضاليٍح، رقًّ :1983كهثَّٕ  ) 



 (ضرار )ضريح الشيخ الجمل أو المشمح . 4
الوصف المعماري لممقام  

صغيرة اؿحجارة اؿ تكثر مف حكلو ليذا. يقع الضريح عمى تمو استخدمت كمقبرة لمقرية القديمة
خضع العماؿ ترميـ تضمنت ازالة الحجارة القديمة كاستبداليا متكسطة الحجـ، كالضريح اؿك

  (.64شكؿ رقـ  )بأخرل حديثو
" المشمح" رجح أف الشيخ الجمؿ ىك ضرار بف االزكر، كقد أطمؽ عميو كنية ـكمف اؿ

 بني ضريح الشيخ .اعتقادان مف السكاف بأنو كاف يخكض حركبو ببسالو دكف استخداـ درع كاؽو 
×  عرضان ـ1 ×  طكالن و2.25 أبعاد المنخفض منياالجمؿ مف حجارة متكسطة الحجـ بمستكييف، 

، كلو شاىداف (65شكؿ رقـ  )ضى20 × 60× ـ 1.75 فيبمغ  اك المرتفع أما العمكم. ارتفاعان ضى88
 .ضى10بارتفاع 

                                                 
(  7،ؼ3/21/25يهف دائرج االٔقاف االضاليٍح، ٔرقًّ : 1983كهثَّٕ ) 



 

IV - المقامات في قرية كفر الديك
:  نبذة تاريخو عن قرية كفر الديك

 إلى الغرب مف مدينة سمفيت، كترتفع عف مستكل كى14تقع قرية كفر الديؾ عمى بعد 
 تقريبان  دكنمان 600منيا  دكنمان، 20000  حكاليتبمغ مساحتيا الكمية. ـ 390سطح البحر حكالي 

.  كتحيط بيا أراضي بركقيف، كبني زيد، كبديا، كسرطو، كرافات، كديربمكط.لبناءفي امستغمة 
 ."كفير بني مينا" أك " الكفريف"ككانت تعرؼ باسـ 

 1365 حكالي و1961 كفي عاـ ، نسمة487  حكاليو1945بمغ عدد سكانيا عاـ 
 3747  إلى أف عدد سكانيا قد بمغو1997كقد أشارت نتائج اإلحصاءات في عاـ ، نسمة
. 575 كعدد المباني ،586كبمغ عدد األسر .  أنثى1832 ذكران ك 1915 منيـ ،نسمة

 كمف أىـ مزركعاتيا الزيتكف، . كاألشجارالحبكب كالخضارأصناؼ يزرع في كفر الديؾ 
.  دكنما بأشجار الفكاكو300 دكنما مزركعة بأشجار الزيتكف، كنحك 1653يكجد فييا حيث 

 سميت بيذا االسـ الف أحد مؤسسييا نزح مف منطقة عيف الديكؾ في أريحا: أصؿ التسمية 
.  كسميت القرية فيما بعد باسمو،كاستكطف في ىذه القرية

:  ومن أىم المناطق األثرية في القرية
تقع إلى الشماؿ مف القرية، كقد كانت قرية عامرة في العصكر الكسطى، :  سكسيوخربة .1

" كلعؿ سكسية، تحريؼ .  اليكـحتىكيذكر أنيا خربت مف عيد قريب، كما زالت أثارىا باقية 
 . اإلسالميةات كتعكد ىذه الخربة لمفتر"السرياني لمعنى أحصنة كخيؿ" سكسي

كتحتكم . بالقرب مف خربة سكسةك كتقع في الشماؿ الغربي مف كفر الديؾ،": قيسرايةخربة  .2
 ."عمى بقايا أبنية، كأساسات، كصياريج محفكرة في الصخر، كمعصرة زيت

 ."اإلشراؼ" كما زالت أثار جامعيا ظاىرة حتى اليكـ، كاسميا مأخكذ مف ": إشراؼخربة  .3

 عمى مسافة نصؼ ساعة عمى تمة، في الجية غرب كفر الديؾشماؿ تقع ":  ديرياخربة .4
 اقداـ، اما 8 الشمالية مف الخربة يكجد برج قديـ يقسـ الى قسميف، القسـ االكؿ مف البرج

 كاجيات ىذا البرج تقريبان ميدمو ، قدـ، بني البرج بحجارة كبيرة الحجـ13القسـ الثاني يبمغ 

                                                 
( 58: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 

( 621: 1987غراب  ) 

( 621: 1987غراب  ) 

( 58: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 

( 550: 1988انذتاؽ  ) 

( 912: 2003اتٕ حجر  ) 

( 552: 1988انذتاؽ  ) 

( T.C1211- 1999 انًطح االثري انفهططًٍُ االٔل – يػرٔع ادارج انًٕارد انثقافٍح –تكذار  ) 

( 552: 1988انذتاؽ  ) 

( 552: 1988انذتاؽ  ) 



كىي دائرية الشكؿ، يكجد عمى الباب الرئيسي بعض النقكش، كحجارة البرج مقطكعة مف 
 ."صخكر مجاكرة لمخربة

 قدمان، 135تقع شماؿ دير القمعة كفييا آثار بناء ضخـ طكلو حكالي : دير سمعافخربة  .5
 قدمان، كامتداده الى الداخؿ 14 قدمان، يتبعو ايكف في الجية الشرقية، يبمغ ارتفاعو 30كارتفاعو 

 . قدمان 2.9

 عف مستكل سطح و 409كفر الديؾ عمى قمة جبؿ يعمك حكالي تقع شرقي ": دير قمعوخربة  .6
كفي الشماؿ مف .  كمغر، كبرؾ،ميدـ كتحتكم الخربة عمى دير. البحر، كيشرؼ عمى السيؿ

 ."ىدمة كسمـ منقكر في الصخرت ـ ابنيةالخربة يكجد بقايا

، كبيكت ، كاساسات حجرية ميدموكتحتكم أنقاض الخربة عمى بقايا جدراف: قخربة عرار .7
كأصؿ التسمية . ، كقد بنيت الخربة مف الحجر البركاني، ككذلؾ شكاىد أثرية منقكلةميدمو

 بيار طيب الرائحة، كمف المتكقع أف الخربة سميت بيذا االسـ عراره يعكد الى العرار، كىك
 . ينمك فييا بكثرهألف نبات العرار

                                                 
 (Conder & Kitchener 1970: 331  ) 

  (Conder & Kitchener 1970: 320 )

( 553 :1988انذتاؽ  ) 

  (Conder & Kitchener 1970: 303 )

( 2003 ضُح، 89يقاتهح غخصٍح يغ انطٍذ ْالل طّ،  ) 



مقام أبو عّطاف 1-
كقد دفف في المقبرة القديمة . كاف أبك عٌطاؼ احد المجاىديف في عيد الدكلة األيكبية

 ككضع . مقاـ اعتاد السكاف عمى زيارتو عاـ200 قبؿ أيقيـ عمى قبره. الكاقعة في كسط القرية
شكؿ رقـ  )قطعة خضراء المكف عمى الضريح، كعصابو بيضاء حكؿ الشاىد الغربي تبركان كتيمنان 

. كربما يعكد الى الفترة العثمانية المتأخرة، كذلؾ تبعان لطبيعة طراز البناء. (66
 

الوصف المعماري لممقام 
 الشكؿ يعمك سطحيا مف الخارج قبو نصؼ دائرية، يتككف المقاـ مف غرفة مستطمية

كجدراف الغرفة مبنية مف حجارة عمى شكؿ مداميؾ افقية منتظمة، تبمغ ابعاد الكاجية الشمالية مف 
ـ،  2.18ـ، كارتفاعو 1تحتكم عمى مدخؿ يبمغ عرضو .  و5.40ـ، كمف الخارج  4.40الداخؿ 

كيتكسطيا محراب يبمغ . تتشابو قياسات ىذه الكاجية مع الكاجية الجنكبية مف الداخؿ كالخارج
 ـ، 7.65ـ، اما الكاجيتيف الشرقية كالغربية فيبمغ طكليما مف الداخؿ  1.10ـ، كعرضو  2ارتفاعو 

(. 67شكؿ رقـ )  ضى80 كارتفاعيا ضى،50ـ، كما كتحتكم عمى نافذة عرضيا  9.65كمف الخارج 
 سـ، 80ـ، كعرضو 1.9كيبمغ طكلو ، الزاكية الشمالية الشرقية لممقاـيقع في ضريح ؼاؿ اما
 . ضى20 حكالي ق سـ، كيرتفع شاىد50كارتفاعو 
 

 ضريح أحمد النافوخ- 2
الوصف المعماري لمضريح 

حيط تيقع الضريح في كسط القرية عمى قمة تمو مرتفعو بجكار مسجد القرية القديـ، ك
كالضريح مبني مف حجارة متكسطة الحجـ، كقد . بالضريح أككاـ مف الحجارة، كاألشجار المثمرة

 ضى70×  ارتفاعان ضى50×  طكالن و1.88كتبمغ أبعاده .  االسمنت لتثبيت مداميكو الثالثةاستخدـ
 (.68شكؿ رقـ )، أما الشاىد الشرقي فيك ميدـ ضى25االيايًكيبمغ أبعاد الشاىد . عرضان 

 

                                                 
( 257: 1993ػراف  ) 

( 2003 ضُح، 89يقاتهح غخصٍح يغ انطٍذ ْالل طّ  ) 



 
 ضريح الشيخ دواس- 3

الوصف المعماري لمضريح 
. يقع في الجية الجنكبية الغربية مف القرية في منطقة مكشكفة، كتحيط بو أككاـ الحجارة
كالضريح مشيد مف حجارة صغيرة كمتكسطة الحجـ، كقد استخدـ الشيد كالتراب لتثبيت مداميكو 

 ارتفاعان، ضى 70ٔ عرضان، و ش70ٔـ طكالن،  2.80 كتبمغ أبعاد الضريح. (69شكؿ رقـ  ) الثالثة
(. 70شكؿ رقـ  ) ضى 23 كبعرض ضى 20كيبمغ طكؿ كؿ مف الشاىديف 

 
 ضريح الشيخ خرفان  - 4

: الوصف المعماري لممقام
كسط قرية كفر الديؾ، كىك يتألؼ مف مغارة تتقدميا ساحة سماكية يقع المقاـ في 

يقع . ليا مدخؿ مغمؽ باككاـ مف الحجارة. ـ طكالن  4ـ عرضان، ك 4مكشكفة مربعة الشكؿ ابعادىا 
اماـ المغارة مف الجية الشمالية مدخؿ مكشكؼ دكف سقؼ، جدرانو منحكتو في الصخر، كيبمغ 

ـ، كيكجد عمى جانبي الساحة مف الجية الغربية كالشرقية بسطتاف تـ نحتيما في  2ارتفاعيا 
(. 71شكؿ رقـ ).  ضى60 كارتفاع بمغ  ضى77الصخر طكؿ كؿ منيا 

 
 V -المقامات في قرية فرخو 

: نبذه تاريخية عن قرية فرخو
 سمفيت، كترتفع عف مستكل الغربي لمدينةكب كـ إلى الجف4فرخة عمى بعد قرية تقع 
 العامرة باالبنية دكنمان، كمساحة المنطقة 5675  حكاليتبمغ مساحتيا. و 750حٕانًسطح البحر 

كتحيط بيا أراضي سمفيت، كبركقيف، كقراكة بني زيد، كمزارع .  تقريبان  دكنمان 200 حكالي
 بمغ و1961 كفي عاـ ، نسمو210 حكالي و1922عاـ  في بمغ عدد سكانياكقد . مالنكباف
.  نسمة1115ارتفع الى  و1997، كفي عاـ  نسمو564عددىـ 

فرخة انثى الفرخ، اك كلد الطائر الصغير، اك نصؿ الرمح، اك السناف : أصؿ التسمية 
 أنيا كانت مقامان كيذكر السكاف ،النبي شيتحـر يكجد في فرخو منطقة تعرؼ باسـ . العريض

. لشيت بف آدـ، كشيت اسـ سامي معناه معٌيف أك بديؿ
 

                                                 
( 56: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ ) 

( 583: 1987غراب  ) 

( 56: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 

( 947: 2003اتٕ حجر  ) 

( 537: 1988انذتاؽ  ) 



 مقام الشيخ حسين- 1

:الوصفالمعماريللضريح  

كيتألؼ المقاـ مف غرفة . يقع ىذا المقاـ عمى قمة جبؿ إلى الجنكب الشرقي لقرية فرخة
، ـ2.60كما تبقى مف جدرانو يرتفع  . بكاسطة درجتيف حجريتيفكيتـ الكصكؿ الييا. مربعة الشكؿ

ـ ارتفاعان يقابمو مف الجية الجنكبية بقايا 1 ×0.80يتكسط كاجيتو الشمالية مدخؿ تبمغ أبعاده 
( 72شكؿ رقـ  ).  بالشيد كالترابمكسية كأرضيتو ،محراب مجكؼ، كال يكجد ضريح داخؿ المقاـ

 
مقام الشيخ عابد - 2
: لممقامالمعماري وصف ال

يتشابو مقاـ ك يقع مقاـ الشيخ عابد عمى قمة تمو استخدمت كمقبرة لسكاف القرية القديمة، 
الشيخ عابد مف حيث الشكؿ مع مقاـ الشيخ حسيف، حيث يتألؼ البناء مف غرفة مربعة الشكؿ لـ 

، كال يكجد اثر لمحراب مغطاه بركاـ ترابي كصخرمأرضيتيا . يبؽ سكل أجزاء قميمة مف جدرانيا
ـ، أما مف الداخؿ فمـ يظير مف 3.80 كاجيات المقاـ الخارجية طكؿبمغ م. أك ضريح في البناء

شكؿ  ) سـ20 كارتفاعيا ال يتعدل ـ 3.2طكليا كاجيات المقاـ غير الكاجية الجنكبية حيث يبمغ 
(. 73رقـ 

 
VI -المقامات في قرية حارس 

 نبذه تاريخية عن قرية حارس
كـ إلى الشماؿ الغربي مف مدينة سمفيت، كترتفع 7 قرية صغيرة تقع عمى بعد ،حارس

يرتفع نسيجيا المعمارم عمى السفح الغربي لجبؿ يحمؿ .  عف مستكل سطح البحرو 480حكالي 
كتحيط .  دكنمان مستغمة لمبناء350منيا حكالي  دكنمان، 10000  حكاليتبمغ مساحتيا الكمية .اسميا

ستياحبيا أراضي قراكة بني حساف، كسمفيت، كبركقيف، كسرطو، ككفؿ  . ارس، كديرا 
، كفي عاـ  أنثى181ٔ ذكران 213 نسمة، منيـ 394حكالي  و1931بمغ عدد سكاف حارس عاـ 

 انثى، كبمغ عدد االسر حكالي 1128 ذكران، ك 1102 منيـ  َطًح،2230 كصؿ عددىـ الى 1997
 .313 اسره، كعدد المباني 321

 

                                                 
( 33: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 

( 535- 534: 1988انذتاؽ  ) 

( 33: 2000انجٓاز انًسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 



. األردففي ىـ مف منطقة السمط  : أصل السكان
الصخر، في اريج مياه منحكتة غارة، كصوـ:  األثرية منياماكفكفي حارس العديد مف اال

 كتحتكم ىذه الخربة عمى مدافف ، تقع في الجنكب الغربي مف القرية التيككذلؾ خربة البرؾ
.  كمعصرة خمر، كصياريج مياه،الصخرفي منحكتة 
 

 ضريح أبو عبد اهلل- 1

:الوصفالمعماريللضريح  

كقد بني مف التربة : يتككف ضريح أبك عبد اهلل، كالكاقع في مقبرة القرية مف مستكييف
 بشكؿ منتظـ، تبمغ منخفضالمخمكطة مع الشيد، كينحصر األعمى منيما عف حكاؼ المستكل اؿ

 ضى 20، كيكجد في كاجيتو الغربية ككة دائرية الشكؿ بقطر ـ 1.3 × ـ 2 منخفضأبعاد المستكل اؿ
لطقكس ااالسرجة، كالشمع أثناء نتيجة استخداـ ، كيظير عمييا بقايا سناج، (74شكؿ رقـ ) تقريبان 
، كيكجد في نيايتو ارتفاعان  ضى 88× ـ طكالن  1.40أما المستكل الثاني فتبمغ أبعاده حكالي . الدينية

(. 75شكؿ رقـ )ثار كتابة آالشرقية كالغربية شاىداف حجرياف ال تكجد عمييما 

                                                 
( 288: 1987غراب  ) 

 ( T.C1211- 1999 انًطح االثري انفهططًٍُ االٔل – يػرٔع ادارج انًٕارد انثقافٍح –تكذار  )) 



  مقام أبو عثمان- 2
.  بجانب المسجد القديـة مرتفعةيقع مقاـ الشيخ أبك عثماف كسط مقبرة القرية عمى تؿ

إلى اصؿ الشيخ يعكد كعمى بعد أمتار مف جية الشرؽ تكجد مقبرة القرية، كمف المحتمؿ أف 
. ػاياًا 70عائمة العثامنو، كىي مف العائالت التي غادرت القرية قبؿ 

:الوصفالمعماريللضريح  

 عمى شكؿ حجارة متكسطة الحجـمف  مبنية ،يتألؼ المقاـ مف غرفة مستطيمة الشكؿ
يبمغ ارتفاعيا عف  ، كالتييعمك سطحيا مف الخارج قبة جرسية الشكؿ، كمداميؾ أفقية منتظمة

.  ـ 5.90االرض 
ـ، تحتكم عمى باب 6ـ، كمف الخارج 4.20تبمغ قياسات الكاجية الشمالية مف الداخؿ 

شكؿ ) ـ 5ـ كمف الخارج  3.20اما الكاجية الجنكبية مف الداخؿ فيي . ـ 2ـ كارتفاعو 1عرضو 
، كالكاجية (77شكؿ رقـ  )ـ ارتفاعان 2× ـ عرضان 1يتكسطيا محراب تبمغ قياساتو . (76رقـ 

ـ، 3.20ـ، كالكاجية الغربية مف الداخؿ 5ـ، كمف الخارج 3.20الشرقية مف الداخؿ تبمغ قياساتيا 
. ـ5كمف الخارج

 
VII -المقامات في قرية رافات 

: نبذه تاريخية عن قرية رافات
 عف و300 إلى الغرب مف مدينة سمفيت، كترتفع حكالي كى 20تقع قرية رافات عمى بعد حكالي 

 دكنمان تقكـ 400منيا حكالي  دكنمان، 10000  حكالي تبمغ مساحتيا الكمية.مستكل سطح البحر
.  كتحيط بيا ارضي الزاكية، ككفر الديؾ، كديربمكطعمييا القرية بأبنيتيا،

 

يفيد الميف، كالتراضي، كالرفاه، كالشفاء، فبذلؾ  كالذم ىي رافات مف جذر رفا،: أصؿ التسمية
. يككف معناىا مكاف الراحة كاالستشفاء

 375 حكالي ب1967 عاـ قد قدر ك،نسمة 180 حٕانً 1945بمغ عدد سكاف رافات في عاـ 
 كبمغ عدد . أنثى704ٔ ذكران، 763 منيـ ، نسمة1467إلى  ارتفع و1997، كفي عاـ نسمة
. 231، كعدد المباني 214  النككية حكالياألسر

حكالي ، كفييا ، كتنمك فييا الكثير مف األشجاريزرع في أراضي رافات القمح، كالشعير، كالخضار
.  دكنمان مغركسة بأشجار الفكاكو200ٔ مغركسة بأشجار الزيتكف، دًَٔا 634

                                                 
( 2003 ضُح، 50يقاتهح غخصٍح غخصٍح يغ انطٍذ ػًر ضًارِ،  ) 

( 52: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 

( 405: 1987غراب  ) 

( 52: 2003اتٕ حجر  ) 

( 52: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 



، باالضافة الى مكقعيف آخريف مقاـ أحمد الطكيؿ، البمدة القديمة:  مف أىـ اآلثار المكجكدة فييا
: ىما

 ." لممياه ميدمو كأبراج لمحماـ، كصياريجفساسات، كجدراا"ل عؿ القرية كتحتكم: أـ البيٌريد .1
جدراف ميدمة، كبركة، كصياريج،  كتحتكم كسفا عمى كتقع شماؿ قرية رافات،": خربة كسفا .2

، كطريؽ ركماني، كما زالت اثار ىذه الخربة ظاىرة "كمعصرة، كمدافف منحكتة في الصخر
 .كتدؿ النقكش كالصمباف المنحكتة عمى باقايا الجدراف انيا كانت كنيسو. عمى االرض

 
مقام الشيخ أحمد الطويل - 1

 سكف ىذا المكاف المرتفع في قرية رافات، ، كقدكاف الشيخ أحمد الطكيؿ رجؿ ديف تقي
 و50 في مقبرة القرية القديمة عمى بعد ق كبعد مكتو تـ دفف، كاف يتعبد فيو،ن ا صغير مسجدان بنىك

 يؤدكف كا، كما زاؿكقد قاـ اىالي القرية بتكسعة المصمى كي يتسع ليـ عند الصالة .سجدمف الـ
. الصالة فيو

يقع ىذا المقاـ عمى تمو تشرؼ عمى الشارع القديـ الذم يربط بيف منطقة الغكر كالساحؿ 
، و1948يشرؼ مف جية الغرب عمى المناطؽ الفمسطينية المحتمة عاـ  ككبذلؾ فوالفمسطيني، 

كمف الجية الجنكبية عمى قرية ديربمكط، كمف الشماؿ عمى قرية الزاكية، كمف الشرؽ عمى قرية 
 .كفر الديؾ
 

:  الوصف المعماري لممقام 
يتككف المقاـ مف غرفة كاحدة مستطيمة الشكؿ مبنية مف حجارة كبيرة كمتكسطة الحجـ 

شكؿ رقـ )مكضكعة ضمف مداميؾ افقية منتظمة، كيعمك سطحيا مف الخارج قبة نصؼ دائرية 
كتبمغ  و، 7.60ـ كمف الخارج 5كتبمغ قياسات كؿ مف الكاجيتيف الشرقية كالغربية مف الداخؿ . (78

 )  و9.70ـ كمف الخارج  7.70( 79شكؿ رقـ )قياسات الكاجية الشمالية كالجنكبية مف الداخؿ 
ـ  2.40ـ عرضان، ك 1.60كتحتكم الكاجية الشمالية عمى مدخؿ تبمغ قياساتو . (80شكؿ رقـ 

ـ يعمكه  2ـ، كارتفاعو  1.80كيتكسط الكاجية الجنكبية مف الداخؿ محراب يبمغ عرضو . ارتفاعان 
أعكذ باهلل مف الشيطاف : "نقش كتابي بخط النسخ، كفيما يمي النص الذم يتضمو ىذا النقش

الرجيـ، بسـ اهلل الرحمف الرحيـ، انما يعمر مساجد اهلل مف آمف باهلل كاليـك اآلخر كأقاـ الصالة 

                                                                                                                                            
( 406: 1987غراب  ) 

( 561: 1988انذتاؽ  ) 

  (Conder & Kitchener 1970: 307 )

( 2000 ضُح، 55يقاتهح غخصٍح يغ انطٍذ احًذ ػثًاٌ غحادِ،  ) 



عٌمر ىذا المقاـ الشيخ محمد عبد الكاحد بإشراؼ ناظر الزيتكنة . كآتى الزكاة كلـ يخشى إال اهلل
  (.81شكؿ رقـ )ـ 1272/ىػ672سنة 

 
VIII- المقامات في قرية ياسوف 

:  نبذه تاريخية عن قرية ياسوف
حكالي  كـ إلى الشماؿ الشرقي مف مدينة سمفيت، كترتفع 7تقع ىذه القرية عمى بعد 

 دكنمان 400 دكنمان، منيا 8000حٕانًتبمغ مساحتيا اإلجمالية .  عف مستكل سطح البحرو650
 .مستعممو لمبناء، كيحيط بيا أراضي جماعيف، كبيتا، كاسكاكا، كالساكية، كقكزة

كالمقاـ مبني فكؽ بقعو القرية مقامة عمى أنقاض قرية ركمانية تعرؼ باسـ يشكب، 
 ايضا كيرجح كما ،فييا المخمفات االثريةتكثر ك مف الجية الجنكبية الغربية، مشرفة عمى القرية

، كقد تمت مصادرة بأنيا كانت جزءان مف قرية تفكح القديمة، كالتي تعني بالكنعانية التفاح
 . عمييا مستكطنة ارئيؿاراضي القرية كبنيت

 أنثى 614ٔ ذكران 668 نسمة، منيـ 1282 ،و1997في عاـ  ياسكؼ بمغ عدد سكاف قرية
. 274 كعدد الكحدات السكنية ،257، كما بمغ عدد المباني 241  النككيةكيبمغ عدد األسر

 دكنما مزركعة 490ٔ ، دكنما مغركسة بأشجار الزيتكف960زرع في ياسكؼ الحبكب، كفييا ت
.  كالعنب، التيفمف أىميا أشجارك ،بأشجار الفكاكو

الخمة كالبمدة القديمة، كجامع التكتو، كمقاـ الشيخ عمي، :  مف أىـ اآلثار المكجكدة فييا
. مقاـ أبك الزرد، كتؿ أبك الزردكالشامية، 

                                                 
( 35: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 

( 725: 1987غراب  ) 

( 35: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 

( 513: 1988انذتاؽ  ) 

( T.C1211- 1999 انًطح االثري انفهططًٍُ االٔل – يػرٔع ادارج انًٕارد انثقافٍح –تكذار  ) 



مقام أبو الزرد - 1
 

تعني حمقة المغفر كالدرع كالزرده حمقة  كالزرد ،صاحب المقاـ يدعى عمراف أبك الزرد
كال زاؿ أىالي ياسكؼ يزكركف المقاـ إلى كقتنا ىذا، .  قرية ياسكؼ نفسيامف كعمراف .الدرع

 . الدينية كالخاصة الذبائح في المناسبات فيوكيذبحكف
ياسيدم يا أبك الزرد أنا جيتؾ زايره 
 كؿ البنات اتجكزف  كأنا ظميت بايره

 
 مقام أبو الزرد 

:الوصفالمعماريللضريح  

 يتمتع المقاـ بمكقع استراتيجي، حيث يشرؼ عمى عدة مقامات أخرل، مثؿ مقاـ سمماف 
كمقاـ الشيخ حسيف، . الفارسي مف جية الشماؿ الشرقي، كمقاـ طاركجة في الجنكب الغربي

كالشيخ عابد في قرية فرخة، كيشرؼ عمى الطريؽ الرئيس الذم يربط بيف كؿ مف سمفيت، 
. كياسكؼ، كاسكاكا

تتقدـ . غرفة الصالة، كركاؽ مستطيؿ الشكؿ: يتألؼ المقاـ مف كتمتيف معمارتيف ىما
كتبمغ ابعاد ىذه . في كسطيا شجرة اجاص برية (82شكؿ رقـ )الغرفة ساحة سماكية مكشكفة 
كفي الجية الجنكبية ليذه الساحة . ـ عرضان  5.90ٔـ طكالن  11.10الساحة مف الشرؽ الى الغرب 

تكجد غرفة الصالة، كىي مستطيمة الشكؿ مبنية مف حجارة متكسطة الحجـ بمداميؾ افقية 
يتكسط كاجيتيا الشمالية . (83شكؿ رقـ  )منتظمة، كيعمك سطحيا مف الخارج قبة نصؼ دائرية 

 كمف الخارج  و3.15 كتبمغ قياسات كاجيتيا الشمالية كالجنكبية مف الداخؿ ضى،95مدخؿ بعرض 
ـ  1.73× ـ عرضان 1كيتكسط كاجيتيا الجنكبية محراب تبمغ ابعاده . (84شكؿ رقـ )ـ  5.95

، كفيما يتعمؽ بالكتمة المعمارية الثانية، فيي عبارة عف عقديف يرتكز كؿ (85شكؿ رقـ )ارتفاعان 
 كىما يقعاف في الجية  و،2.69ـ، كارتفاع  4.70منيما عمى دعامة حجرية عرض كؿ منيا 

(. 86شكؿ رقـ )الغربية لمساحة 

                                                 
( 194: اتٍ يُظٕر  ) 

( 2003 ضُح، 55يقاتهح غخصٍح يغ انطٍذج غٍٓرج يطؼٕد، ) 



 

IX - المقامات في قرية قيره
: نبذه تاريخية عن قرية قيره

 
كـ إلى الشماؿ الغربي مف مدينة سمفيت، كترتفع عف مستكل  6.5تقع قرية قيرة عمى بعد 

  دكنمان 300 منيا حكالي  دكنمان،6000  حكالي كتبمغ مساحتيا الكمية،و 690سطح البحر حكالي 
. تحيط بيا أراضي جماعيف، كزيتا جماعيف، ككفؿ حارس، كمردهك .مستغمة لمبناء
مَّر، أك مف أصؿ يكناني ككريا (القير) كممة سريانية بمعنى ،قيرا: أصؿ التسمية  بمعنى ،أكالخي

 أميرة قحطانية نزلت ىذه المنطقة كسميت ، كالتي كانتأك أف اسميا يعكد إلى قيره، السيدة
 . الزيتكف بأشجار دكنمان مغركسة500  حكاليزرع في قيره الحبكب كالخضار، كفييات .بأسميا

 753 ىـ بمغ عددو1997، كفي عاـ  نسمة87  حكاليو1922 بمغ عدد سكانيا في عاـ قدك
كما بمغ عدد المباني ،  أسرة115  النككية أنثى، كبمغ عدد األسر379ٔ ذكران، 374نسمة، منيـ 

103 .
 
 ضريح الشيخ ناصر- 1

الوصف المعماري لممقام 
 

يقع ىذا الضريح في الجية الغربية مف مقبرة القرية إلى جكار صخرة كبيرة الحجـ، كينمك 
، بجانبيا شجرة سريس، كيذكر عراؼ أف ىذه الشجرة قد نمت بالقرب منيا خمس شجرات بطـ

ف شجرة السريس احد أقطاب ثالكث يتككف مف الضريح، كالصخرة، إ. كلـ يبؽ منيا سكل جذكعيا
، كالتي رافكصخرة أخرل تقع في حك، كتتشابو ىذه الصخرة مع كؿ مف صخرة العاركرم. كالشجرة

. يستند عمييا أياـ إصابتو بالمرضتسمى بصخرة أيكب، كذلؾ ألف سيدنا أيكب كاف 
 ضى 90× ـ طكالن  2أما الضريح الذم يقع عمى بعد أمتار مف الصخرة فتبمغ قياساتو 

. الضريح مقصكر باالسمنتك . ارتفاعان ضى 10× عرضان 

                                                 
( 25: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 

( 927: 2003اتٕ حجر  ) 

( 927: 1987غراب  ) 

( 25: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 

( 197: 1993ػراف  ) 

( 92: 1998كُؼاٌ  ) 



 مقام الشيخة نفيسو - 2
الوصف المعماري لممقام 

. يقع المقاـ في الجية الشرقية مف قرية قيره، تحيط بو كرـك الزيتكف مف جميع الجيات
 كقد ،، مبنية مف حجارة كبيرة الحجـ ـ5×5  الشكؿربعةغرفة ـبقايا جدراف يتألؼ بناء المقاـ مف 

كيتكسط المدخؿ الكاجية الشمالية، كيبمغ ارتفاعو  . كالجزء االعمى مف كاجيات المقاـسقفياىدـ 
كيقابؿ المدخؿ في الكاجية الجنكبية قكسيف نصؼ دائرييف يرتكز كؿ . ـ1 ـ، كعرضو 1.20

(  87شكؿ رقـ  ) .غطاه بالركاـارضية المقاـ ـمنيما عمى عمكد حجرم، ك
 

X -المقامات في قرية قراوة بني حسان 
نبذة تاريخية عف قرية قراكة بني حساف 

 عف و 380 إلى الغرب مف مدينة سمفيت، كترتفع حكالي كى12 عمى بعدتقع ىذه القرية 
 دكنمان مستغمة 27 منيا حكالي  دكنمان،9685  حدكدمؼ كتبمغ مساحتيا الكمية. مستكل سطح البحر

ستيا، كبديا، كحارسفي البناء، .  كتحيط بيا أراضي ديرا 
 

قبيمة بني حساف التي نزلت ىذه المنطقة، عكد إلى م أف أصؿ ىذه التسمية يرجح:  أصؿ التسمية
 313حكالي  و1922بمغ عدد سكانيا في عاـ . كال يستبعد أف يككف البطف المعركؼ مف كنده

فقد أشارت إلى و 1997أما إحصاءات عاـ ، ق نسـ667 إلى حكالي و1961عاـ ارتفع نسمة، ك
  النككية أنثى، كبمغ عدد األسر1337ٔ ذكران 1366 منيـ ، نسمة2703 أف عدد سكانيا بمغ حكالي

. 524 كعدد الكحدات السكنية ،547 كعدد المباني ،474
 : مف اآلثار المكجكدة في القرية

 مف حجارة متكسطة الحجـ، كيصؿ عرض كىي مبنيةقع في كسط القرية، ت": البرجبناية .1
  مضافةو1944عاـ في  عمييا قيمتكقد أ.  كتعكد إلى الفترة الركمانية،ـ 3 إلى ابعض جدرانو

. "القرية
ألياـ عمر بف الخطاب رضي اهلل بناية الجامع  كينسب أىؿ قراكة بني حساف: بناية الجامع.2

 غير بعيد، كما زالت قبتو الشامخة كمحرابو زمفو  كقد كانكا يقيمكف فيو صمكاتيـ حتى عنو،

                                                 
( 23: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 

( 918: 2003تٕ حجر ا) 

( 1987:603غراب ) 

 .(23:2000 انجٓاز انًركسي نإلحصاء انفهططًٍُ) 

 (603: 1987غراب ) 



 تحتكم عمى اعمدة لحجارةمف اقع بالقرب منو بركة قديمة مبنية كت .لمعيافكأركقتو كأعمدتو ماثمة 
 .مربعة

 ظاىرة ىا، كما زالت بقايا األعمدة كاألبنية فيكـ3جنكبي القرية عمى بعد تقع : دار الضرب.3
  كانت تشغميا اضافة الى بعضيبدك أف مقبرة ضخمة تعكد لمعصر الركماني،كحتى أيامنا ىذه، 

 .خرصالكيكؼ المنحكتة في اؿ
 
  بن العاصوضريح عمر- 1

الوصفالمعماريلضريحعمروبهالعاص  

يقع الضريح في المنطقة الشمالية الشرقية لقرية قراكة بني حساف عمى جانب طريؽ 
كيقع الضريح خارج حدكد المنطقة . زراعي ضيؽ تحيط بو كرـك الزيتكف مف جميع الجيات

 الشيخ يكسؼ كىك ـقا عامان 20كاف عبارة عف ككمة مف الحجارة، كقبؿ عمكمان لمكقع كا .السكنية
. بناء الضريح، كذلؾ تكريمان لدـ القائد العربي المسمـ عمرك بف العاصاحد ابناء قرية مسحة ب

حيث يعتقد اىالي القرية كما جاكرىا مف القرل المحيطة اف القائد عمرك بف العاص قد ساؿ دمو 
. في ىذا المكاف بعد معركة مع الرـك اباف الفتكحات االسالمية االكلى

 كقد ،لضريح فيتككف مف بناء مستطيؿ الشكؿ مبني مف حجارة متكسطة الحجـاأما 
ـ طكالن  2.75كتبمغ أبعاد الضريح . (88شكؿ رقـ ) استخدـ الشيد كالتراب لتثبيت مداميكو الثالثة

، كغربي ضى17 كعرضو ضى15، كلو شاىداف شرقي ارتفاعو  ارتفاعان ضى 57× عرضان 1.33× 
(. 89 شكؿ رقـ )محطـ الى قطع صغيره

 
XI - المقامات في قرية مرده

نبذه تاريخية عن قرية مرده  
كـ إلى الشماؿ الشرقي لمدينة سمفيت، كترتفع عف مستكل 7تقع قرية مرده عمى مسافة 

 ككفؿ ، دكنمان، كتحيط بيا أراضي قيره9012  حكاليمساحتياتبمغ ك .و 440سطح البحر حكالي 
 منيـ ، نسمة1610حكالي  و1997بمغ عدد سكانيا عاـ  .حارس، كاسكاكا، كسمفيت، كجماعيف

.  أنثى788ٔ ا، ذكر822
، كتعني المكاف الحصيف، أك مف جذر مرد، "مريده"  كممو سريانية  ىيمرده: أصؿ التسمية

 كيجكز أف ،جكز أف يككف مفعاالن مف الرده كىك اليالؾم "كيقكؿ ياقكت. بمعنى التمرد كالعصياف

                                                 
 .(540: 1988دتاؽ ال) 

 .(540: 1988دتاؽ ال) 

 (29:2000 انجٓاز انًركسي نإلحصاء انفهططًٍُ) 



كجمعيا مرده يعني رماؿ منبطحة ال نبت - بالمد- ءاقاؿ األصمعي ارض مرد. "يككف فعالن 
. كقيؿ المريد المتمرد كالشرير كالمريد مرداء، ككذلؾ الشاب الذم بمغ العشريف ، فييا
 مقام النبي ثريا- 1

الوصف المعماري لممقام 
يقع المقاـ خارج حدكد المنطقة السكنية، كيمكف الكصكؿ إليو بكاسطة طريؽ زراعي، 

حجارة مف  مبنية  دائرية حجريةسمسمو أشجار الزيتكف مف جميع الجيات، كيتألؼ مف  بوتحيط
 إلى ضى 85تراكح ارتفاع الكاجيات بيف كم ، غير منتظمةضمف مداميؾصغيرة متكسطة الحجـ 

  .سندياف كبيرةبمكط، كاخرل يكجد شجرة ق كبجانب، ـ1
 بكجكد شجرة كبيرة بجانب كيتشابو ىذا المقاـ مع غيره مف مقامات محافظة سمفيت

كالشيخ  ، في قرية كفر الديؾإمسبحالشيخ حمداف في بمدة بديا، كمقاـ الشيخ مقاـ ، مثؿ المقاـ
(. 90شكؿ رقـ  )قاسـ، كرضكاف في قرية الزاكية 

 

XII- المقامات في قرية بروقين 

نبذة تاريخية عن قرية بروقين 
 إلى الغرب مف مدينة سمفيت، كترتفع عف مستكل كى13تقع قرية بركقيف عمى مسافة 

المعمكرة  دكنمان، كمساحة المنطقة 18000  حكالي تبمغ مساحتيا الكمية.و390سطح البحر حكالي 
 كتحيط بيا أراضي سمفيت، كحارس، كسرطو، ككفر الديؾ، كفرخو، . دكنمان 542 حكاليباالبنية 

 نسمة، كفي عاـ 367  حكاليو1922بمغ عدد سكاف بركقيف عاـ  . ككفر عيف،كقراكة بني زيد
بمغ .  األردف كمصرعشائرإلى ليـ ككيعكد ىؤالء السكاف بأص نسمة، 690  حكاليو1945

 أنثى، كبمغ عدد 1288ٔ ذكران، 1371 نسمة، منيـ 2659 حكالي و1997عدد سكاف بركقيف عاـ 
. 444 كعدد المباني ،419  النككيةاألسر

 دكنمان مغركسة 2974  حكاليزرع في أراضي بركقيف الحبكب كالخضراكات، كفييات
.  دكنما مغركسة بالتيف كغيره255 حكالي ك،بأشجار الزيتكف
 أك ،السامية بمعنى األناقة" برؾ"ىي تحريؼ لكممة "بركقيفا"يعتقد أف كممة : أصؿ التسمية 

. االستراحة

                                                 
( 491-490: 1988انذتاؽ  ) 

( 921-920: 2003اتٕ حجر  ) 

( 401-400اتٍ يُظٕر  ) 

( 54: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 

( 906: 2003اتٕ حجر  ) 

( 54: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 

( 91: 1987غراب  ) 

( 905: 2003اتٕ حجر  ) 



  : الموجودة فيياالمواقع االثرية من أىم 
كتعرؼ أيضا باسـ خربة حمد، تقع في شماؿ القرية، كتحتكم عمى بناء ": خربة الفخاخير .1

، كتحتكم كذلؾ عمى معصرة "مربع ذم أعمده كصياريج، كمقابر منحكتة في الصخر
 . عنب، كبرج، كبعض الكسر الفخارية، كفسيفساء تعكد لمفترة الركمانية

أك خربة كرككش، كتقع في الجية الجنكبية الشرقية مف بركقيف، كتحتكم عمى : خربة كركش .2
 . تعكد لمفترة الركمانيةأنقاض أبنية، كمدافف منحكتة في الصخر، كبركة، كمحاجر

 ."صخراؿمساكف منحكتة في كفييا  القرية، مشرؽ تقع": خربة السمكخ .3
 
  مقام جالل الدين- 1

 
كىك شقيؽ تقي الديف المكجكد مقامو في مدينة سمفيت، ككاف جالؿ الديف رجؿ ديف تقي 

 مف الجية الشمالية لممقاـ تكجد و 50كعمى بعد . باف الفترة العثمانيةإ مغارة  فيككرع، عاش
 . كاحترامان ليذا الشيخران خربة المطكم، كالتي أصبحت فيما بعد تدعى خربة جالؿ الديف تقدم

 
 : الوصف المعماري لممقام

 كتقع عمى سفح جبؿ يشرؼ ـ، 4×ـ 3باتساعيتككف المقاـ مف مغارة منحكتة في الصخر 
 نصؼ بعقدكقد أضيؼ إلى مدخميا مف جية الجنكب بناء حجرم معقكد . عمى منطقة المطكم

 65كيمكف النزكؿ إلييا مف الجية الشمالية بكاسطة مدخؿ تبمغ قياساتو  .و1 × 2بعاد ابرميمي ب
 ضى 60 عرضان، ك ضى80، قياساتو  الجية الشرقيةفي، كيكجد تجكيؼ ـ ارتفاعان 1.4  كان،سـ عرض

 استخدـ لحفظ المصاحؼ الشريفة، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمكاجية الشمالية اذ يكجد بيا ارذفاػاًا،
كاف يستخدـ لحفظ االغطية كما .  ضى50ـ، كعمقو  1.2ـ، كعرضو  2.2تجكيؼ كبير طكلو 

  .شابييا
 
 
 

XIII -  المقامات في بمدة بديا
                                                 

( 549-548: 1988انذتاؽ  ) 

( T.C.1211. 1999:انًطح االثري انفهططًٍُ االٔل- يػرٔع ادارج انًٕارد انثقافٍح- تكذار) 

( 549: 1988انذتاؽ  ) 

( T.C.1211. 1999:انًطح االثري انفهططًٍُ االٔل- يػرٔع ادارج انًٕارد انثقافٍح- تكذار) 

( 549: 1988انذتاؽ  ) 

( 2003 ضُح، 80يقاتهح غخصٍح يغ انطٍذ ػثذ انرؤٔف ػثذ انجثار زْذ، ) 



 كـ إلى الغرب مف مدينة سمفيت، كترتفع عف مستكل سطح13تقع بمدة بديا عمى بعد  
قاـ عمييا  دكنمان، كمساحة المنطقة الـ13466  حكالي كتبمغ مساحتيا الكمية،و330البحر حكالي 

 كتحيط بيا أراضي قراكة بني حساف، كالزاكية كرافات، كمسحة، . تقريبان  دكنمان 820 حكالي ابنية
. ككفر الديؾ، كسرطة، ككفر ثمث

، كىك الجذع "البد"، كمنو "معاصر الزيت" اآلرامية بمعنى "بىدَّه"ىي تحريؼ لكممة : أصؿ التسمية 
. "الثقيؿ الذم يستخدـ في عصر الزيت
 1360 بمغ و1945 نسمة، كفي عاـ 792حكالي  و1922بمغ عدد سكاف بمدة بديا عاـ 

كبمغ عدد .  أنثى2911ٔ ذكران، 3150 منيـ ، نسمة6061 رتفع الى او1997، كفي عاـ مونس
 .1162، كعدد الكحدات السكنية 1268، كما بمغ عدد المباني 1007  النككية فييا حكالياألسر

ستيا، كأما األكثرية فيقاؿ  أف يعكد بعض ىؤالء السكاف في أصميـ إلى دير طريؼ، كالغكر، كديرا 
. حجازيكفأجدادىـ 

 دكنمان مغركسة بأشجار 4100زرع في أراضي بديا الحبكب كالخضار، كفييا أكثر مف ت
.  دكنمان مغركسة بأشجار الفكاكو معظميا مف التيف900ٔ ،الزيتكف

 خربة كـر :كيكجد في البمدة العديد مف المكاقع االثرية، كاالبنية القديمة، مف اىميا
أحدىما : كفي القرية مسجداف .س، كخمة جراح، كقرنة عمي، كالصفحةامغارة جبؿ الرك ،عيسى

.  ىػ أضيؼ إليو ركاؽ كاسع1354 ىػ، كفي سنة 1341قديـ، كاألخر حديث بني عاـ 
 

مقام الشيخ عمي الدجاني - 1
 االىالي الشيخ عمي الدجاني مف رجاؿ القرف العاشر اليجرم، كبعد كفاتو أقاـيعتبر 

 كتعتبر . الشيخ احمد بأنو مف كبار الصكفيةابنوعيرؼ قد  ك. ضريحو مقامان أصبح مزاران عمى
 مف حيث عدد عائمة الدجاني مف أكثر العائالت الفمسطينية المشيكرة في مدينة القدس كضكاحييا

 الشيخ احمد شياب :كمف اىميـ ريكف كالقضاةدامنيـ الكثير مف العمماء كاإلكقد نبغ  ،افرادىا
 كمف اكابر االكلياء  اليجرممف اىؿ القرف العاشركىـ   كبدر الدجانيالديف بف عمي الدجاني

. كالعمماء

                                                 
( 31: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ ) 

( 145: 1987غراب  ) 

( 913: 2003اتٕ حجر  ) 

( 31: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 

( 145: 1987غراب  ) 

( 545- 544: 1988انذتاؽ  ) 

 (T.C.1211. 1999:انًطح االثري انفهططًٍُ االٔل- يػرٔع ادارج انًٕارد انثقافٍح- تكذار) 

( 546: 1988انذتاؽ  ) 

( 546: 1988انذتاؽ  ) 

( 123 : 1994ػاتذِ ٔاخرٌٔ  ) 



 
: الوصف المعماري لممقام

 يقع المقاـ في كسط بمدة بديا بالقرب مف مسجدىا القديـ، كىك عبارة عف كتمة معمارية 
يكجد في الجية الغربية لممقاـ مدخؿ يبمغ . (91شكؿ رقـ  )مككنة مف ثالث غرؼ متالصقة

كيكجد عمى جانبي ىذا المدخؿ نافذتاف متشابيتاف في الشكؿ . ـ1.12 كعرضو و،1.71ارتفاعو 
كيؤدم ىذا المدخؿ الى قاعة . (92شكؿ رقـ )ـ 1.12 ×1.2كالحجـ، كيبمغ ارتفاع كؿ منيما 

 ـ، يعمك سطحيا عقكد متقاطعة تؤدم بدكرىا الى 4.30× 8.45مستطيمة الشكؿ تبمغ ابعادىا 
مدخميف كبيريف معقكديف بعقكد نصؼ دائرية كمف خالليا يمكف الكصكؿ الى الساحة السماكية 

 كمساحة 2ـ 8.5تنتيي الساحة الى غرفتيف متالصقتيف، تبمغ مساحة الغرفة االكلى . المكشكفة
اما الغرفة االكلى فيي بناء معقكد بقبة نصؼ دائرية . 2ـ 8الغرفة الثانية كىي غرفة الضريح 

تقع في قمب قكس عمى . طميت بالمكف االخضر، يتـ الكلكج الييا عبر بكابة في كاجيتيا الغربية
تقابمو فتحة في اسفؿ الجدار . (93شكؿ رقـ  )جانبيو مكسمتاف حجريتاف استخدمتا لمجمكس

المكاجو، يتـ الزحؼ مف خالليا الى غرفة الضريح المالصقة كالتي تشترؾ مع الغرفة االكلى في 
يبمغ طكؿ كؿ مف . ىذا كيكجد في الجية الشمالية لمساحة غرفة صالة. الكاجية الكسطى

ربما يعكد ىذا . ـ مف الخارج 7.6ـ مف الداخؿ ك  5.6الكاجيتيف الشمالية كالجنكبية لغرفة الصالة 
. المقاـ الى الفترة العثمانية، كذلؾ تبعان لطبيعة طراز البناء
كيظير االىماؿ جميان إذ تنمك االعشاب . كما تكجد القبكر داخؿ كحكؿ المقاـ بشكؿ غير منتظـ
. في شقكؽ حجارتو رغـ إضافة اسمنتية حديثة نسبيان 

 



مقام الشيخ حمدان . 2

:الوصفالمعماريللضريح  

 ككاف يشتير ، في ىذا المكقعأقامكا الشيخ حمداف أحد األشخاص الذيف  قد يككف
نساء بعقد المناديؿ البيضاء عمى كقيرىـ، اذ تقـك اؿبالتقكل كالكرع، كناؿ احتراـ أىالي القرية كت

. القائمة بجكار ضريحو تبركان شجرة البمكط 
مسبح في قرية كفر إ خ ضريح الشيمع كيتشابو ىذا المقاـ مف حيث المكقع كاألشجار 

. الديؾ، كالنبي ثريا في قرية مرده، كالشيخ قاسـ في قرية الزاكية
ترتفع عف سطح االرض  (94شكؿ رقـ  ) تحت شجرة بمكط كبيره  ثالثة قبكر مفالمقاـيتألؼ  

اما القبريف الثاني، كالثالث فيبمغ . ، كىذه القبكر متشابية مف حيث البناء كالشكؿ ضى10حكالي 
، كالقبر االكؿ كالذم يعتقد انو قبر الشيخ حمداف  ضى40ـ، كعرضو  1.70طكؿ كؿ كاحد منيما 

 (.95شكؿ رقـ )  ضى40ـ، كعرضو  2.40فيبمغ طكلو 
 

XIV -المقامات في قرية ديربموط 
 نبذه تاريخية عن قرية ديربموط 

 
 كـ إلى الجنكب الغربي مف مدينة سمفيت، كترتفع 20ديربمكط قرية صغيرة تقع عمى بعد 

 دكنمان، كمساحة 40000  حكالي كتبمغ مساحتيا الكمية. عف مستكل سطح البحرو280حكالي 
، كتحيط بيا أراضي كفر الديؾ، كرافات، كالمبف  تقريبان  دكنمان 500  حكاليباالبنيةالمشيده المنطقة 
.  الغربية

الشؽ الثاني مف االسـ لفظ الشجرة المعركفة، كىي شجرة البمكط، كالتي تعد مف :  أصؿ التسمية
 يقكؿ أىالي القرية انو كاف يكجد دير في أحد جباؿ ىذه القرية، كأماـ .أىـ االشجار الحرجيو

 ،و1922بمغ عدد سكانيا عاـ ك .ىذا الدير يكجد شجرة بمكط، كلذلؾ أطمؽ عمييا اسـ ديربمكط
 نسمة 1087 بمغ و1961 نسمة، كفي عاـ 720 ارتفع الى، و1945 كفي عاـ ، نسمة384 حكالي
 1344 ذكران ك 1336، منيـ 2680عدد اؿ بمغ 1997كفي عاـ .  أنثى573 ذكران 514منيـ 
، كعدد الكحدات السكنية 457 كما بمغ عدد المباني ،67ا4  النككيةكبمغ عدد األسر. أنثى
504 .

                                                 
( 61: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 

( 386: 1987غراب  ) 

( 2003 ضُح، 65يقاتهح غخصٍح يغ انطٍذ ػثذ انغافر ػثذ انحًٍذ،  ) 

( 911: 2003اتٕ حجر  ) 

( 91: 2000انجٓاز انًركسي نالحصاء انفهططًٍُ  ) 



 دكنمان، تزرع فيو الحبكب كالخضار، 350 يقع شرؽ ديربمكط مرج سمي مرج ديربمكط، مساحتو 
 .كالزيتكف، كالفكاكو 

:  في القريةكمف أىـ المكاقع االثرية
 جدراف متيدمة، كصياريجبقايا حتكم عمى بناء معقكد، كمك قع شرقي القرية،كم": ديرالمير .1

 ."تعكد بتاريخيا الى الفترة الركمانية
، كصياريج منحكتة  ":خربة الدكير .2 كتقع في الجنكب الشرقي مف القرية، فييا أساسات مبافو

 ."في الصخر، كبرج، كعتبة باب عمييا صميب، كطريؽ قديمة تؤدم إلى خربة سريسيا

 
  مقام الشيخ إبراىيم- 1

ة عشائرمكالتي تعكد أصكليا اؿينتمي إلى عائمة أبك ضمرة، كيدعى إبراىيـ أبك ضمره، 
يؾ، كبركقيف، لدف في ديربمكط، كليـ أقارب في كفر اممجدؿ الصادؽ، كما زاؿ أحفاده مكجكدإلى 

.  عاـ200ية قبؿ إلى القركقد كفدكا 
كيذكر أىالي القرية أف مف . عرؼ ىذا الشيخ بتقكاه، ككرعو، ككاف لو كرامات عديده

. ف صدؼ كاقترب مف مكاف مركر ماشيتوإكراماتو أنو كاف يكقؼ القطار بإشارة مف يده 
 

: وصف المقام معمارياًا 
تحيط بو المباني . يقع كسط القرية، كيشرؼ عمى مساحات كاسعة مف أراضي ديربمكط

يبمغ . (96شكؿ رقـ  ) كيتككف المقاـ مف غرفة كاحدة مربعة الشكؿ. العمرانية مف جميع الجيات
كيكجد في الكاجية . ـ 5.40ـ، كمف الخارج  3.40طكؿ الكاجيتيف الشمالية كالجنكبية مف الداخؿ 

  ضى،70يتكسط الكاجية الجنكبية محراب بعرض . ـ 2 كارتفاع  ضى،95الشمالية مدخؿ بعرض 
ـ، كمف الخارج 3.40 كتبمغ قياسات الكاجيتيف الشرقية كالغربية مف الداخؿ . ضى192كارتفاع 

 .(97الشكؿ رقـ ) ـ5.40
 

                                                 
( 562: 1988انذتاؽ  ) 

( 563: 1988انذتاؽ  ) 

( T.C.1211. 1999:انًطح االثري انفهططًٍُ االٔل- يػرٔع ادارج انًٕارد انثقافٍح- تكذار) 

( 563: 1988انذتاؽ  ) 

( 2003 ضُح، 55يقاتهح غخصٍح يغ احًذ ػثًاٌ غحادِ،  ) 



 XV -مقامات مدينة سمفيت 
مقام أبو عتاب  - 1
 

أبك عتاب ىك رجؿ ديف تقي ككرع، كقد قدـ مع زكجتو قبؿ حكالي ثالثة قركف كنصؼ 
 كجاكر آؿ ناصيؼ مف عائمة اشتية، الذيف ،مف مكاف يدعى سمكخ في منطقة الخميؿ إلى سمفيت

 إلى أف  أبك عتاب ذرية، األمر الذم أدل لـ ينجب.ان قدمكا لو قطعة ارض أقاـ عمييا بناءن سكني
ىذا البناء ىي  كآخر مف سكف.  البناء بقطعة األرض المقاـ عمييا إلى أصحاب األرضيؤكؿ

 .ؿعامان، كمنذ ذلؾ التاريخ كالبناء ميـ30  حكالي دركيش ناصيؼ اشتيو، كقد غادرتو قبؿجٔانذ
كبعد كفاة أبك عتاب أصبح سكنو مزاران في األعياد كالمناسبات الدينية، حيث كانت النسكة يشعمف 

.  كيطبعف الحناء بأيدييف عمى باب المقاـ،الشمكع
 

: الوصف المعماري لممقام
ربط معيد عمى الطريؽ الرئيس القديـ الذم م عمى تمو تشرؼ عمى كاد يقع ىذا المقاـ

كتحيط بو األبنية السكنية مف جميع . المدف كالقرل الكاقعة شرؽ المدينة سمفيت بباقي مدينة
 6،50غرفة مستطيمة الشكؿ طكليا مف الشماؿ الى الجنكب يتككف مقاـ أبك عتاب مف . الجيات

بنيت كاجياتو مف . كيعمك سطحيا قبة منخفضة. ـ 5،90ـ، كعرضيا مف الشرؽ الى الغرب 
حجاره كمسية ذات احجاـ مختمفة، بمداميؾ افقية منتظمة، كما تـ استخداـ التربة كالشيد ممزكجان 

(. 98شكؿ رقـ  )مع حجارة صغيرة لتثبيت حجارة الكاجيات 
 4.10ـ كمف الشرؽ الى الغرب  4.70اما مف الداخؿ فتبمغ ابعاده مف الشماؿ الى الجنكب

  ضى40ـ، كعمقو  1.39، كارتفاعو  ضى68ـ، كيتكسط كاجيتو الجنكبية محراب مجكؼ يبمغ عرضو 
كما كيكجد بعض الفتحات في كاجيات المقاـ الداخمية كانت تستخدـ . (99شكؿ رقـ )تقريبان 

كما كيكجد مصطبة دائرية الشكؿ داخؿ المقاـ . لكضع االسرجو التي دلت عمييا آثار السناج
 تقريبان، كىي تقع في الزاكية الجنكبية الشرقية، ام عند تالقي الكاجيتيف 2ـ1مساحتيا الكمية تبمغ 

. المقاـ مقصكر بالشيد كالتراب، كاألرضية ممدكدة باالسمنتك. الجنكبية كالشرقية
 

                                                 
 .(18/7/2003،  ضُح70يقاتهح غخصٍح يغ انطٍذ يٕضى رٌة َاصٍف اغرٍح، ) 



ج إمبارك امقام الح- 2
 

اسمو محمد عبد الحميـ، كينتمي بأصكلو العشائرية إلى عائمة عبد الحميـ التي تعتبر أحد 
قدـ مع عائمتو قبؿ حكالي قرنيف مف قرية عاركره كسكف مدينة سمفيت إلى . أفخاذ حمكلة المرايطة

مبارؾ مف األتقياء الصالحيف الذيف ما زالت ذكراىـ إج اكيعتبر الح. جكار أخكالو مف عائمة عفانو
تأخذ حيزان في كجداف سكاف مدينة سمفيت كقراىا، كيركم كبار السف في المدينة العديد مف 

في أحد األياـ : " الخكارؽ التي ارتبطت كبشكؿ جمي مع شخصية الحاج إمبارؾ، كمف أىميا
كبينما كاف أحمد شقيؽ الحاج إمبارؾ في رحاب مكة المكرمة يؤدم فريضة الحج، كانت أمو 

تخبز أرغفة المخمر، كفي تمؾ األثناء خطر بباليا ابنيا أحمد كتمنت أف يأخذ ابنيا نصيبو مف 
سمعيا ابنيا الحاج إمبارؾ فطمب منيا أف تعطيو رغيفان لتحقؽ أمنيتيا، كذىب بو . الخبز الساخف

ناكلو ؼناح السرعة، كفي لمح البصر إلى جبؿ عرفات، حيث كجد أخاه ناسكان متعبدان، جعمى 
 كعندما عاد أحمد إلى سمفيت اخذ الناس بزيارتو لممباركة، ككاف يقكؿ ليـ بارككا .ساخنان  الرغيؼ

كمنذ ذلؾ الكقت سمي ". ألخي محمد الذم زارني عمى الجبؿ، كأطعمني الخبز المخمر الساخف
كعند كفاتو دفف في قبر كأيقيـ مف حكلو . بالحاج إمبارؾ كاخذ الناس يكنكف لو االحتراـ المميز

ان كقيرضريح تبالقرب مف اؿبناء مكشكؼ، اخذ الناس بزيارتو في األعياد كالمناسبات كقدمكا النذكر 
. كاحترامان 

 
:  وصف المقام معمارياًا 

 

× 2.24 تبمغ أبعاده ، سـ90بني الضريح مف حجارة متكسطة ككبيرة الحجـ بارتفاع 
رمـ بناء الضريح خالؿ . كيكجد عند طرفيو شاىداف حجرياف عمكدياف خالياف مف الكتابة. ـ1.20

 بمسافة منوخر إلى الغرب آكيقع ضريح ىذا . القرف العشريف، كتمت قصارتو بمادة االسمنت
 كيركم سكاف المدينة أف الضريح الثاني يعكد لزكجة الحاج .ـ تقريبان  1.5فاصمة تصؿ إلى 

 كيحيط بالقبريف سكر حجرم يبمغ ،ضى 90ـ كارتفاعو  1.20ـ كعرضو  3 كيبمغ طكلو .إمبارؾ
شيد . ـ 5.5 كطكؿ الكاجية الشرقية كالغربية مف الخارج ـ، 8.9 طكؿ الكاجية الشمالية كالجنكبية

مداميؾ أفقية غير منتظمة بارتفاع ب مف حجارة صغيرة متكسطة الحجـ الجدار المحيط بالضريح
 مف البناء مدخؿ بعرض جنكبي في الجدار اؿقع كم.ضى 80  إلىؿ، كبعرض يصضى 90يصؿ إلى 

كيالحظ كجكد طاقة غير نافذة في الكاجية الداخمية مف الجدار الغربي بأبعاد  ،سـ70ارتفاع كـ، 1
(. 100 شكؿ رقـ )استخدمت لكضع الشمكع كاالسرجة. و ش20× ضى20× ضى30

                                                 
(. 18/7/2003ضُح، 70يقاتهح غخصٍح يغ انطٍذ يٕضى رٌة َاصٍف اغرٍح،  ) 



 مقام تقي الدين  -3
 

تقي الديف كجالؿ الديف كبكراز الديف ىـ ثالثة إخكة عمماء متجكلكف قدمكا إلى محافظة 
ركقيف، كبكراز الديف في قرية ب أقاـ جالؿ الديف في قرية كقد. سمفيت قبؿ ثالثة قركف تقريبان 

 ككانكا رجاؿ ديف يعممكف الناس القرآف، كالشريعة .سرطو، كتقي الديف سكف مدينة سمفيت
  تقي الديف في مدينة سمفيت اشترل قطعو ارض تسمى البالليط، كذلؾةإقاـ كمع .اإلسالمية

.  لوان لكثرة أشجار البمكط المكجكد فييا، كأقاـ في ىذه األرض بناء سكني
 

: الوصف المعماري لممقام
ربعة الشكؿ جدرانيا كسقفيا ميدماف، كأرضيتيا يتككف بناء المقاـ مف غرفة صغيرة ـ

جنكب مسجد كتقع . ، كيتـ النزكؿ إلييا بكاسطة ثالث درجات حجريةعما حكليا منخفضة
 إلى بيتو، د في المسجد كيعك التالميذ حيث كاف الشيخ يدرس،سمفيت، كعمى مسافة قريبة منو

كنظران لحالة المقاـ المزرية فقد تعذر اخذ قياسات لو . قطعو إلى مقبرةاؿكبعد كفاتو حكلت 
. ـ، كىي نفس قياسات الكاجية الشمالية تقريبان 1.5باستثناء الكاجية الجنكبية القائمة، اذ بمغت 

( 101شكؿ رقـ  ). كالتي يقع فييا المدخؿ
 

، ككصفو كصفا  عف المقامات كالمزارات في سمفيت كمنطقتياتـ الحديث في ىذا الفصؿ
دكف باك مع ضريح سكاء ما كاف منيا ق،  مقاـ عمى حدمعماريا دقيقا، بحيث تـ تناكؿ كؿ

 كثير منيا كاف يقـك فيو بناء اك كقد اتضح مف خالؿ الدراسة الكصفية ليذه المقامات اف. ضريح
 ا دفعمـ،  البعض االخرصمكد فأدل الى تيدـ بعضيا كالى اكثر اثر فيو عامؿ الزمف كالطبيعة

شكؿ مكقعان ىا سيما كاف الكثير مفال.  في كثير مف االحياف الى اعادة ترميميا كبنائياالسكاف
 آثار كمخمفاتالف ىذه المقامات كما كصفت ىي ، لتبرؾ كاقامة الصالة ؿدينيان يزكره الناس 
كف تكمف المالحظ ايضان اف الكثير مف ىذه االبنية المقامة عمى االضرحة لـ . لرجاؿ ديف ميميف

 اك ا الناس عمى زراعة االشجار حكلوقاـ تياكألىمي.  المساحةقميمة م مساحات كاسعة بؿ قتذا
.  ابجانبو

كلـ يكف الترميـ قد اقتصر عمى المقامات كاالضرحة المبنية بؿ شمؿ ايضا المغر التي 
.   كالتي كانت شكاىد تاريخية تدؿ عمى اىمية ىذه المنطقة كمكانتيا التاريخية، االنسافعمرىا

 

                                                 
 .(2003، ضُح 80،  ػثذ انرؤٔف تٍ ػثذ انجثار زْذديقاتهح غخصٍح يغ انطً) 

 .(2003، ضُح 80،  ػثذ انرؤٔف تٍ ػثذ انجثار زْذديقاتهح غخصٍح يغ انطً) 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
  تحميل معماري لمقامات محافظة سمفيت



تحميل معماري لمقامات محافظة سمفيت 

سيكفر ىذا الفصؿ تحميالن عاما لمقامات مكضكع البحث بناءن عمى الدراسة الكصفية 
تميزت مقامات ىذه المحافظة بالبساطة في التخطيط، كفي تنفيذ أعماؿ . ألمقدمة أعاله

البناء، باالضافة الى بعدىا عف التعقيدات االنشائية، كالممسات الزخرفية، كذلؾ إنسجامان مع 
ركح اليدؼ مف تأسيسيا، كالمتمثؿ في تخميد ذكرل شيداء، كرجاؿ ديف مسمميف، ككذلؾ 

كعمى الرغـ مف ىذه . الستخداميا كنقاط عسكرية، باالضافة الى تعزيز إسالمية فمسطيف
البساطة اال أنيا تفرض كبشكؿ تمقائي جكان مف الرىبة، كالسكينة، كالخشكع إذا كلج المرء 

. المؤمف فييا، كتزداد إنفعاالتو العاطفية إذا كاف ذك حاجة

: تقع معظـ ىذه المقامات

 عمى قمـ ىضاب، أك جباؿ مشرفة عمى منطقة كاسعة بما فييا مف طرؽ، كتجمعات -1
مقاـ يكشع بف نكف، كمقاـ عمي الدجاني، كمقاـ ابك الزرد، كمقاـ الشيخ دٌكاس، : سكنية، مثؿ

عابد في قرية ، كمقاـ الشيخ ناصر، كمقاـ الشيخ  في قرية سرطةكمقاـ الشيخ أبك عبد اهلل
كقد تشابية ىذه المقامات . ، كمقاـ النبي ثرياحسيف، كمقاـ الشيخ (102شكؿ رقـ  )فرخة 

مقاـ النبي صالح، كمقاـ النبي : مف حيث المكقع مع الكثير منيا في محافظة راـ اهلل، مثؿ
عكر، كمقاـ النبي غيث، كمقاـ النبي عنبر، كمقاـ النبي سيرا، كمقاـ النبي شمايؿ، كمقاـ 

 . يكنس، كمقاـ النبي متى، كمقاـ سيدناالنبي جميؿ

 ) مقاـ الشيخ ابراىيـ:  شيدت بعض ىذه المقامات، كاالضرحة في مناطؽ سيمية مثؿ-2
 مف حيث تكقد تشابو. ، كضريح الشيخ حمداف، كضريح عمرك بف العاص(103شكؿ رقـ 

 . النبي ياسيف، كالنبي أيكب: المكقع مع نظائرىا في محافظة راـ اهلل، مثؿ

، (104شكؿ رقـ) مقاـ أبك الزرد:  بعض ىذه المقامات في مكاقع أثرية ميجكرة، مثؿتقع- 3
كالتي تتشابو مع نظائرىا في .  في قرية دير استياكمقاـ الشيخ حسيف، كمقاـ جالؿ الديف

، كفي مقاـ النبي صالح، كمقاـ النبي غيث، كمقاـ النبي عنبر: محافظة راـ اهلل، مثؿ
 .مقاـ القطركاني، كمقاـ أحمد الطيار، كمقاـ أبك لمكف: مقامات أخرل مثؿ
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 مثؿ مقاـ جالؿ الديف، كمقاـ الشيخ  أك ابار، تقع القميؿ منيا إلى جكار عيكف مياه دائمة-4
كيشابييا في محافظة راـ اهلل كؿ مف مقاـ ( 105شكؿ رقـ  ) كمقاـ الشيخ احمد الطكيؿ ،بدر

 . النبي أيكب، كمقاـ النبي ياسيف، كمقاـ النبي عنبر، كمقاـ النبي جميؿ

سكاف  قبؿ غالبية ىذه المقامات تتكسط مقابر أستخدمت أك ما زالت قيد االستعماؿ مف-5
، كمقاـ تقي ، كمقاـ ابك عطاؼ(106شكؿ رقـ  ) مقاـ الحاج إمبارؾ: التجمعات القريبة، مثؿ
 كمقاـ الشيخ االحمديف، كمقاـ النبي ذم الكفؿ، كمقاـ الشيخ ابك عبد اهلل،الديف، كمقاـ الشيخ 

مقاـ النبي صالح، كمقاـ :  في محافظة راـ اهلل، مثؿكالتي تتشابو مع نظائرىا. الخ...عابد 
 كعمى ضكء دراستو لممقامات في كقد ذكر كنعاف. أحمد الشمبي، كمقاـ حسيف سمحاف

. منيا مكجكدة ضمف مقابر% 63فمسطيف أف حكالي 

تتككف المقامات في الغالب مف غرفة كاحدة مربعة أك مستطيمة الشكؿ بمساحة داخمية ال - 6
كقد أضيؼ الى بعضيا الحقان غرفة كاحدة . و 4،5-3ـ، كبارتفاع يتراكح بيف  5,5×5تتجاكز 

كقد بنيت جدرىا، .  أك ساحة،(107شكؿ رقـ  ) مثاؿ عمى ذلؾ مقاـ احمد الطكيؿعمى االقؿ
ـ، بحجارة متكسطة، ككبيرة عمى شكؿ مداميؾ أفقية، 1،1كالتي تصؿ سماكتيا الى 

يتـ الدخكؿ الى معظـ المقامات بكاسطة مدخؿ . كباستخداـ الشيد كالتراب المجبكؿ مع المياه
منخفض نسبيان، يتقدمو مف الخارج درج حجرم منخفض، االمر الذم يفرض إنحناء قامة 

، كذلؾ تعبيران عف قدسية المكاف، (108شكؿ رقـ ) مثؿ مقاـ ابك عتاب الزائر عند الدخكؿ
: كقد صممت المداخؿ بمعظميا في الجدار الشمالي، مثؿ. كاحتراـ مف يستمقي في جكفو

مقاـ النبي ذك الكفؿ، كمقاـ أبك الزرد، كمقاـ الشيخ إبراىيـ، كمقاـ أحمد الطكيؿ، كمقاـ 
مقاـ : ، كالبعض منيا في الجدار الغربي، مثؿ(109شكؿ رقـ  )الخ ...الشيخ ابك عطاؼ

مقاـ : يكشع بف نكف، كمقاـ النبي إستيا، كمقاـ عمي الدجاني، أك في الجدار الشرقي، مثؿ
كيالحظ تكرار كجكد المدخؿ في الجدار . الحاج إمبارؾ، كمقاـ الشيخ عمي، كمقاـ الشيخ بدر

مقاـ النبي أيكب، كقاـ النبي عكر، : الشمالي في مقامات الكثير مف محافظات الكطف، مثؿ
تحتكم جدراف المقامات عمى . كمقاـ النبي غيث، كمقاـ النبي سيرا في محافظة راـ اهلل

كقد أستخدمت لمتيكية، . نافذة كاحدة عمى االقؿ، كقد صممت بارتفاعات، كباحجاـ متباينة
. ، كلتخزيف بعض أنكاع النذكر(110شكؿ رقـ  ) مثاؿ مقاـ الشيخ احمد الطكيؿ كلالضاءة

ككثرت في كاجياتيا الداخمية التجاكيؼ البسيطة بارتفاعات مختمفة مف دكف مراعاة لمتنسيؽ 
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كتككف في الغالب متسخة، كعمييا آثار السناج الستخداميا لكضع . في التكزيع المكاني
.  (111 شكؿ رقـ) مثؿ مقاـ النبي ذم الكفؿ القناديؿ، كالزيت، كعمب الكبريت، كغيرىا

مزار الشيخ بدر، كمقاـ : كتتشابو ىذه التجاكيؼ مع نظائرىا في الكثير مف المقامات، مثؿ
كالضفاء لمسات زخرفية بسيطة عمى الكاجيات الداخمية، كاالرضية، كالسقؼ لكؿ . العزيز

مقامات مكضكع البحث فقد تـ كسائيا بطبقة سميكة نسبيان مف القصارة المككنة مف التربة 
كقد أجريت تعديالت عمى ارضيات بعض المقامات، كذلؾ باضافة . المخمكطة مع الشيد

طبقة اسمنتية عمى االرضية االصمية، مثؿ مقاـ يكشع بف نكف، كمقاـ ذك الكفؿ، كمقاـ أبك 
كتتشابو ىذه . الزرد، كمقاـ الشيخ عمي الدجاني، كمقاـ أبك عثماف، كمقاـ أحمد الطكيؿ

مقاـ : التدخالت االنشائية عمى االرضيات معيا في بعض مقامات محافظة راـ اهلل، مثؿ
، كمقاـ النبي يكنس االنبي صالح، كمقاـ النبي عكر، كمقاـ النبي لقيا، كمقاـ النبي سير

. في محافظة الخميؿ

 مثؿ غرفة الصالة في مقاـ يتككف سقؼ المقامات في الغالب مف عقد نصؼ دائرم- 7
 ، كيستند عمى الجدراف، كعمى أربع ركب جانبية، أك حنايا ركنية(112شكؿ رقـ  )النبي استيا

كتبدأ الركب الجانبية مف االرضية، كتاخذ . مثؿ مقاـ النبي ذم الكفؿ كمقاـ ابك الزرد
بالميالف المتدرج، كالمتناسؽ، كتمتقي امتداداتيا في المنتصؼ لتشكؿ عقدان متقاطعان كما ىك 

، كمقاـ أحمد (113شكؿ رقـ ) الحاؿ في كؿ مف مقاـ الشيخ عمي الدجاني، كمقاـ ذك الكفؿ
كيتشابو تصميـ ىذه الركب في المقامات معيا في نظائرىا في . الطكيؿ، كمقاـ النبي إستيا

مقاـ النبي صالح، كمقاـ النبي أيكب، كمقاـ النبي عكر، كمقاـ النبي : محافظة راـ اهلل، مثؿ
 ) مسجد كمقاـ النبي لكط: ، كفي محافظة الخميؿ، مثؿالخ...غيث، كمقاـ النبي قدامة 

أما المقامات التي استندت قبتيا عمى حنايا . ، كمسجد كمقاـ النبي متى(114شكؿ رقـ 
مقاـ أبك الزرد، كمقاـ أبك عثماف، كمقاـ الشيخ : ركنية فقد تمثمت في ثالثة مقامات، كىي

، . كتشابية مع مقاـ النبي متى. حسيف كيكجد في منطقة الدراسة مقاـ كاحد بسقؼ مستكو
. ( 115شكؿ رقـ  )ذك النكف كىك 

يالحظ أف بعض المقامات تحتكم بداخميا عمى ضريح، كاخرل يكجد ضريح كاحد عمى - 8
كاىـ المقامات التي . ، كالغالبية منيا تخمك مف االضرحة مثؿ مقاـ ذك النكفاالقؿ بجكارىا
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مقاـ ذك الكفؿ، كمقاـ الشيخ خاطر، كمقاـ أبك عطاؼ، كمقاـ : يكجد بداخميا ضريح، ىي
كيتشابو معيا في محافظة راـ اهلل كؿ مف مقاـ النبي صالح، كمقاـ النبي . عمي الدجاني

، كفي محافظة الخميؿ كؿ مف مقاـ النبي عكر، كمقاـ النبي لقيا، كمقاـ النبي شمايؿ 
كتبنى االضرحة بحجارة مختمفة الحجـ بارتفاعات متباينة، . لكط، كمقاـ النبي يكنس

كقد كسي الكثير منيا بقطع القماش، . كباشكاؿ مختمفة، كتككف مكجية باتجاه شرؽ غرب
كتتشابو ظاىرة كساء االضرحة . مثؿ مقاـ ذك الكفؿ، كمقاـ الشيخ خاطر، كمقاـ أبك عطاؼ

مقاـ سميماف الفارسي، كمقاـ النبي عنبر، كمقاـ : بالقماش ىنا معيا في مقامات عدة، مثؿ
. الشيخ عبد السالـ، كمقاـ ستي الخضراء، كمقاـ النبي مكسى

يكجد في منتصؼ الجدار الجنكبي لكؿ المقامات المبنية محاريب مجكفة، كباحجاـ - 9
 كقد لكحظ كجكد (.116شكؿ رقـ ) مقاـ ابك عثماف، كمقاـ النبي يكنس في الخميؿ مختمفة

، كمقاـ (117شكؿ رقـ  )بركز لممحراب في الكاجية الخارجية في كؿ مف مقاـ الشيخ حسيف
كتتشابو المحاريب . ، كمقاـ أبك الزرد، في حيف أف بقية المحاريب غير بارزةاحمد الطكيؿ

 .البارزة معيا في مقاـ النبي قدامة

أرفؽ مع بعض غرؼ المقامات ساحة خارجية مكشكفة متباينة المساحة، كمختمفة - 10
الشكؿ، كاحيطت بجدراف حجرية مرتفعة نسبيان، كيكجد في أحد كاجياتيا المدخؿ الرئيس، 

أستخدمت ىذه الساحات الداء كظائؼ مختمفة . كالذم كاف يغمؽ بكاسطة باب خشبي
كتتشابو ىذه الساحات . الخ... كالصالة، كلتخزيف أباريؽ الكضكء، كلكضع أحذية المصميف 

مع نظائرىا في كؿ مف مقاـ النبي صالح، كمقاـ النبي أيكب، كمقاـ النبي ياسيف، 
. كغيرىا

ق الكثير مف الغمكض، كذلؾ فقد شابريخ المقامات في منطقة الدراسة اأما بخصكص ت- 11
، باالضافة الى  مثؿ مقاـ الشيخ احمد الطكيؿلندرة المقامات التي يكجد فييا نقكش تأسيسية

كاعتمادان عمى ثالثة نقكش، كجد االكؿ منيا في . قمة المصادر التي تعالج ىذا المكضكع
الكاضح باف فمف ، و1272/  ىػ672أعمى محراب الشيخ أحمد الطكيؿ، كالذم يحمؿ تاريخ 

كينص النقش الثاني، كالمكجكد عمى ضريح الشيخ . مممككيةالمقاـ قد أنشىء في الفترة اؿ
أما النقش الثالث، كالذم يكجد . و1735-ىػ1148خاطر، الى أف بناء الضريح يعكد الى سنة 

، االمر الذم يعني و1818-ْـ1234في مقاـ ذك الكفؿ، فيكضح أف المقاـ قد جدد في سنة 
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كاعتمادان عمى مقارنة تخطيط . أف بناءه قد يككف في الفترة العثمانية، أك في الفترات السابقة
بقية المقامات في منطقة الدراسة، كتقنية انشائيا مع المقامات المشابية في فمسطيف، فمف 

. ريخ إنشائيا يعكد الى الفترة االسالمية المتأخرةاف تأالراجح ب
 



خاتمة 
 

تقع سمفيت عمى الطريؽ الكاصؿ الى دمشؽ شماالن، كتغمؽ الطريؽ المتجية الى مصر جنكبان، 
كمدينة  (عكا )كلمسيطرة كسيكلة التحرؾ عمى دائرة نصؼ قطرىا يمتد الى ساحؿ البحر غربان 

كقد احتمت سمفيت . (اربد )القدس جنكبان، باالضافة الى مدف ذات اىمية في الجانب الشرقي 
:  مكانة ىامة مف حيث

 يعكد استخداـ المغر الى مرحمة مبكره مما يدؿ عمى اف المنطقة كانت مأىكلة قديمان  .ُ

انتقؿ سكاف الكيكؼ، كأقاـ غيرىـ خربان شكمت كحدات اقتصادية كاجتماعية، كسياسية قبؿ  .ِ
 .اف تعيد الحركة االجتماعية، دكرتيا في تكزيع جديد

دخؿ االسالـ المنطقة فتطبعت بو تدريجيان، كما أف اشرؼ القرف العاشر الميالدم عمى  .ّ
 .االنتياء حتى استقرت كمنطقة اسالمية

اختمفت التركيبة السكانية في القرف الحادم عشر كالثاني عشر الميالدم نتيجة الحركب  .ْ
الصميبية، كما اف تبددت احالـ الصميبيف حتى اخذت المنطقة طابعان جديدان في الفترة 

 .االيكبية كالمممككية كالعثمانية

أخذت المقامات الصفة الدينية بنقكشيا كأنماط بنائيا، ككتاباتيا مف بسممو كادعية كآيات  .ٓ
 .الخ...... قرآنية

 .عزز الناس المقامات كالذكا بيا ككسعكىا كرممكىا في محاكلة الستشعار االمف .ٔ

غرس الناس االشجار فييا كحكليا، كىك شكؿ عبادة قديـ حيث عبد الناس االشجار  .ٕ
كىذه الزراعة ىي آثار كذيكؿ تمؾ الحقبة كذلؾ تكريمان  (طكطـ )كالحيكانات كأشياء اخرل
 .لدكر الحامي كالمراقب

بنيت المقامات عمى رؤكس الجباؿ كفي االماكف العامة، كذلؾ لممراقبة خصكصان اف  .ٖ
 .ىاجس عكدة الصميبيف ظؿ في اذىاف السكاف النيـ كانكا قد خرجكا لمتك

المقامات في االصؿ اماكف كنقاط عسكرية امتزجت بالطابع الديني الصكفي الذم شكؿ  .ٗ
 .الفكر المقاـك كالمحرض لمحركب الصميبية

تكزعت المقامات عمى مساحة كاسعة في المنطقة ثـ اصبحت جزءان مف التركيب الفكرم  .َُ
 .كالتراثي لمفمسطينيف

لتستغؿ فيما بعد ألىداؼ ذاتية مف قبؿ  (العسكرم )فقدت المقامات دكرىا المركزم  .ُُ
المشعكذيف كأصحاب الطرؽ، اال انيا ظمت المالذ األخير لمبسطاء في حؿ مشكالتيـ 

 .كالتخفيؼ عنيـ



مف حيث الشكؿ كالبناء كاف لممقاـ انكاع مثؿ ضريح بقبة اك بدكنيا اك شجره مع بناء اك  .ُِ
 .بدكنو

البطؿ  )اك الشييد  (المبارؾ )احتؿ المقاـ الضريح اىمية بالغة، لكجكد رجؿ الديف  .ُّ
 .القادر عمى حؿ المشكالت كالحامي المحارب عند الحاجة كىك ما يريده الناس (االسطكرة

 
  اف الرتفاع المنطقة ككثرة مياىيا كخصكبة اراضييا أثر بالغ في اكتظاظيا السكاني عبر 

عمرك بف  )العصكر، كيعكس ىذا رؤية القادة المسمميف منذ البدايات كحتى الحركب الصميبية
. الىمية المنطقة كالدعكة الى السكف كاالستقرار فييا (العاص، صالح الديف االيكبي

. نأمؿ اف تمتد ىذه الرؤية الى ابنائنا اليـك كفي الغد حتى نستطيع طرد المستعمريف الجدد
 

 تـ بحمد اهلل
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.2003حمداف ابك سمره، . ـ: رسـ. الكاجية الجنكبية لممقاـ  

 



 
.2003تصكير الباحثة، . مقاـ يكشع بف نكف في قرية كفؿ حارس: 53شكؿ   

 

 
 

تصكير الباحثة، . كالى يسارة غرفة الصالةمقاـ النبي ذك الكفؿ في قرية كفؿ حارس، : 54شكؿ 
2003.  



 



مسقط . جػ. مسقط افقي . ب. الكاجية الشمالية. أ. مقاـ النبي ذك الكفؿ في قرية كفؿ حارس: 55شكؿ 
مقطع . د. افقي لغرفة المقاـ A-A .1987رسـ خميؿ ابك عرفة ، .   



 
 

تصكير الباحثة، . ضريح النبي ذم الكفؿ في قرية كفؿ حارس، كىك مغطى بقماش اخضر: 56شكؿ 
2003.  



 

 
 



. جػػ . الكاجية الشمالية. ب. مسطح المقاـ. أ. مقاـ النبي ذك النكف في قرية كفؿ حارس: 57شكؿ 
A-Aمقطع  .1987خميؿ ابك عرفة، . رسـ.   
 
 

 
 

تصكير الباحثة، .  كالى جانبو ابنية قديمة كحديثةضريح ذكالنكف في قرية كفؿ حارس: 58شكؿ 
2003.  



 
 

.2003تصكير الباحثة، . ضريح الشيخ قاسـ في قرية الزاكية: 59 شكؿ  



 
. جػ.مسقط افقي لمضريح. ب. جدار حجرم. أ.ضريح الشيخ قاسـ في قرية الزاكية: 60شكؿ 

.2003حمداف ابك سمره، . ـ: رسـ. الكاجية االمامية لمضريح  

 كاجية امامية لمضريح



 
 

. ب. جزء مف جدار حجرم حكؿ المقاـ. أ. ضريح الشيخ رضكاف في قرية الزاكية: 61شكؿ 
. ـ: رسـ. الكاجية االمامية لمضريح.  ىػ. الكاجية الخمفية لمضريح. جػ. مسقط افقي لمضريح

.2003مصطفى اشتية،  

 الكاجيةاالمامية لمضريح الكاجية الخمفية لمضريح



 
 

.2003تصكير الباحثة، .  الشيخ رضكاف في قرية الزاكيةخمكةضريح ك:  62شكؿ    



 
مسقط افقي . ب. جدار حجرم حكؿ الضريح. أ. ضريح الشيخ ىالؿ في قرية الزاكية: 63شكؿ 

مصطفى اشتية، . ـ: رسـ. الكاجية الخمفية لمضريح. د. الكاجية االمامية لمضريح. جػ. لمضريح
2003.  



 

 
.2003، ةتصكير الباحث. مقاـ الشيخ الجمؿ في قرية الزاكية: 64شكؿ   



 
 

 
 

 كاجية امامية لمضريح



كاجية . ب. مسقط افقي لمضريح. أ. في قرية الزاكية (ضرار)ضريح الشيخ الجمؿ : 65شكؿ 
.2003مصطفى اشتية، . ـ: رسـ. امامية لمضريح  



 
تصكير . ضريح الشيخ ابك عطاؼ في قرية كفر الديؾ، كىك مغطى بالقماش االخضر: 66شكؿ 

.2003الباحثة،   



 

 
 

الكاجية الشمالية . ب. مسقط افقي لممقاـ. أ. مقاـ ابك عطاؼ في قرية  كفر الديؾ: 67شكؿ 
مقطع . جػ. لممقاـ A-A .2003حمداف ابك سمره، . ـ: رسـ.   



 
جزء مف سمسمو حجرية حكؿ . أ. ضريح الشيح احمد النافكخ في قرية كفر الديؾ: 68شكؿ 

مصطفى اشتية، . ـ: رسـ. الكاجية االماميو لمضريح. جػ. مسقط افقي لمضريح. ب. الضريح
2003.  
 

 الكاجية االمامية لمضريح





 

 
.2003تصكير الباحثة، . ضريح الشيخ دكاس في قرية كفر الديؾ: 69شكؿ   



 

 
. جزء مف سمسمو حجرية حكؿ الضريح. أ. ضريح الشيخ دكاس في قرية كفر الديؾ: 70شكؿ 

.2003مصطفى اشتية، . ـ: رسـ. الكاجية االمامية لمضريح. جػ. مسقط افقي لمضريح. ب  

 الكاجية االمامية لمضريح

 

 



 
 

. جػ. مسقط افقي لممقاـ. ب. سمسمو حجرية. أ. مقاـ الشيخ خرفاف في قرية كفر الديؾ: 71شكؿ 
.2003مصطفى اشتية، . ـ: رسـ.  الكاجية الجنكبية لممقاـ  

 

 كاجيةخمفية لمضريح كاجية امامية  لمضريح



 
 

مقاـ الشيخ حسيف في قرية فرخة، مسقط افقي: 72شكؿ   
 

 
 

.مقاـ الشيخ عابد في قرية فرخة، مسقط افقي: 73شكؿ   

 



 
 

. ضريح ابك عبد اهلل في قرية حارس، كتظير الطاقة الدائرية في الجية الغربية لمضريح: 74شكؿ 
.2003تصكير الباحثة،   



 
 

الكاجية . ب. مسقط افقي لمضريح. أ. ضريح الشيخ ابك عبد اهلل في قرية حارس: 75شكؿ 
.2003مصطفى اشتية، . ـ: رسـ. االمامية لمضريح  

 الكاجية االمامية لمضريح



 
 

مقطع . ب. مسقط افقي لممقاـ. أ. مقاـ ابك عثماف في قرية حارس: 76شكؿ  A-A . جػ. 
.2003حمداف ابك سمره، . ـ: رسـ . الكاجية الشمالية لممقاـ  



 
تصكير الباحثة، . مف الداخؿالكاجية الجنكبية لمقاـ الشيخ ابك عثماف في قرية حارس، : 77شكؿ 

2003.  



 
 

تصكير الباحثة، . الكاجية الجنكبية مف الخارج لمقاـ الشيخ احمد الطكيؿ في قرية رافات:  78 شكؿ
2003.  



 
مقطع . ب. المسقط االفقي. أ. مقاـ الشيخ احمد الطكيؿ في قرية رافات:  79 شكؿ  A-A .

.2003حمداف ابك سمره، . ـ: رسـ  



 
 

 
الكاجية . ب. الكاجية الشمالية لممقاـ. أ. مقاـ الشيخ احمد الطكيؿ في قرية رافات: 80شكؿ 

.2003حمداف ابك سمره، . ـ: رسـ. الغربية لممقاـ  



 



 

 
 

تصكير الباحثة، . كالى االعمى منو يكجد نقش كتابيخ احمد الطكيؿ، مالمحراب في مقاـ الش: 81شكؿ 
2003.  



 
 

.2003تصكير الباحثة، . مقاـ ابك الزرد في قرية ياسكؼ: 82شكؿ   
 

 
 

.2003تصكير الباحثة، . مقاـ ابك الزرد في قرية ياسكؼ: 83شكؿ   



 
.2003حمداف ابك سمره، . ـ: رسـ . مخطط افقي لمقاـ ابك الزرد في قرية ياسكؼ: 84شكؿ   



 
تصكير . مقاـ ابك الزرد في قرية ياسكؼ، كتظير الحنايا الركنية باالضافة الى المحراب: 85شكؿ  

.2003الباحثة،   



 

 
مقطع . ب. الكاجية الشرقية لممقاـ. أ. مقاـ ابك الزرد في قرية ياسكؼ:  86 شكؿ  A-A رسـ . 

.2003حمداف ابك سمره، . ـ:   
 



 

 
 

الكاجية الشمالية . ب. مسقط افقي لممقاـ. أ.بقايا مقاـ الشيخو نفيسو في قرية قيره: 87شكؿ 
مقطع . جػ. لممقاـ A-A .2003حمداف ابك سمره، . ـ: رسـ.   



 
 



 



 
 

2003تصكير الباحثة، . ضريح عمرك بف العاص بالقرب مف قرية قراكة بني حساف:  88شكؿ    



 
مسقط افقي كالى جانبو . أ. ضريح عمرك بف العاص في قرية قراكة بني حساف:  89شكؿ 

.2003مصطفى اشتية، . ـ: رسـ . الكاجية االمامية. ب. سمسمو حجرية  

 الكاجية االمامية لمضريح



 
الكاجية الشمالية . ب. (حكيطو)مسقط افقي لممقاـ . أ. مقاـ النبي ثريا في قرية مرده:  90 شكؿ 

.2003حمداف ابك سمره، . ـ: رسـ. لممقاـ شجرة بمكط  



 
حمداف ابك سمره، . ـ: رسـ. مخطط افقي لمقاـ الشيخ عمي الدجاني في بمدة بديا:  91شكؿ 

2003.  



 
 

مقطع . ب. الكاجية الغربية لممقاـ. أ. مقاـ الشيخ عمي الدجاني في بمدة بديا: 92شكؿ  A-A  
مقطع . جػ. لممقاـ B-B .2003حمداف ابك سمره، . ـ: رسـ ..  لممقاـ  



 
 

.  بديا، كالتي يظير فييا مدخؿ المقاـ بمكسمتاف حجريتافبمدة الدجاني في عميالكاجية الغربية لمقاـ : 93شكؿ 
.2003تصكير الباحثة،   



 
 

.2003تصكير الباحثة، . ضريح الشيخ حمداف، كزكجتو، كابنو تحت شجرة بمكط في بمدة بديا: 94شكؿ   



 
مسقط افقي . ب. سمسمو حجرية. أ. مقاـ الشيخ حمداف كزكجتو كابنو في بمدة بديا: 95شكؿ 

مسقط . ىػ. مسقط افقي لضريح الثاني. د. مسقط امامي لمضريح االكؿ. جػ. لمضريح االكؿ
. الكاجية االمامية لمضريح الثالث. ز. مسقط افقي لمضريح الثالث. ك.امامي لمضريح الثاني

.2003مصطفى اشتية، . ـ: رسـ  

 الكاجية االمامية لمضريح



 
 

.2003تصكير الباحثة، . مقاـ الشيخ ابراىيـ في قرية دير بمكط، كتحيط بو المباني السكنية: 96شكؿ   



 
مقطع .  ب. مسقط افقي لممقاـ. أ. مقاـ الشيخ ابراىيـ في قرية دير بمكط: 97شكؿ  A-A 

حمداف ابك سمره، . ـ: رسـ. الكاجية الغربية لممقاـ. ىػ. الكاجية الشمالية لممقاـ. جػ. لممقاـ
2003.  



 
مقطع . ب. المسقط االفقي لممقاـ. أ. مقاـ ابك عتاب في مدينة سمفيت: 98 شكؿ  A-A .  لممقاـ

.2003حمداف ابك سمره، . ـ: رسـ . الكاجية الشمالية لممقاـ. جػ  



 
 

.2003تصكير الباحثة، . مف الداخؿ الكاجية الجنكبية لمقاـ ابك عتاب في مدينة سمفيت :99شكؿ   



 
مقطع . ب. مسقط افقي لممقاـ. أ. مقاـ الحاج إمبارؾ في مدينة سمفيت: 100شكؿ  A-A .  جػ

.2003حمداف ابك سمره، . ـ: رسـ:. الكاجية الجنكبية لممقاـ  حكيطة  



 
 

 

 

 

 

حمداف ابك سمره، . رسـ ـ. مسقط افقي لمقاـ الشيخ تقي الديف في مدينة سمفيت: 101شكؿ رقـ 
2003.  

 

 
 

.2003تصكير الباحثة ، . مقاـ الشيخ حسيف في قرية فرخة عمى تمو مرتفعو: 102شكؿ   
 



 
.2003تصكير الباحثة، . مقاـ الشيخ ابراىيـ في منطقة سيمية: 103شكؿ   

 
 

 
.2003تصكير الباحثة، . مقاـ ابك الزرد كيظير المقاـ في منطقة ميجكرة: 104شكؿ   

 



 
.2003تصكير الباحثة ، . مقاـ الشيخ احمد الطكيؿ كبجانبو بئر ماء: 105شكؿ   

 

 
تصكير الباحثة، . مقاـ الحاج إمبارؾ يتكسط مقبرة سمفيت التي ما زالت قيد االستخداـ: 106 شكؿ 

2003.  
 



 
.2003تصكير الباحثة، . مقاـ الشيخ احمد الطكيؿ كبجانبو غرفو مضافة لممقاـ: 107شكؿ   



 
.2003تصكير الباحثة، . مقاـ ابك عتاب في مدينة سمفيت كيظير فيو الباب المنخفض: 108شكؿ   

 



 
تصكير . كيظير الباب في الكاجية الشمالية. مقاقـ الشيخ ابك عطاؼ في كفر الديؾ : 109شكؿ 

.2003الباحثة،   



 
تصكير الباحثة، . مقاـ الشيخ احمد الطكيؿ في قرية رافات كيظير في جداره نكافذ لمتيكية: 110شكؿ 

2003.  
 



 
مقاـ الني ذك الكفؿ في قرية كفؿ حارس كتظير في الكاجية الجنكبية فتحة كعمييا اثار : 111 شكؿ 

.2003تصكير الباحثة، . السناج  
 

 
ستيا:  112شكؿ  تصكير . القبة النصؼ دائرية فكقو غرفة الصالة في مقاـ النبي استيا في قرية ديرا 

.2003الباحثة،   



 
. 2003تصكير الباحثة ، . مقاـ النبي ذك الكفؿ كتظير فيو الركب الجانبية: 113شكؿ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

.ابراىيـ ابك اعمر. د. مسجد النبي لكط في الخميؿ، مسقط افقي : 114شكؿ   
 
 
 



 
 

 
تصكير الباحثة، . مقاـ النبي ذك النكف في قرية كفؿ حارس كيظير عميو السطح المستك: 115شكؿ 

2003.  



 
 

 

 

 

 

.ابراىيـ ابك اعمر. د. محراب مجكؼ في مسجد النبي يكنس في الخميؿ : 116شكؿ   
 
 



 
. مقاـ الشيخ حسيف في قرية ديراستيا، كيظير بركز المحراب في الكاجية الجنكبية مف الخارج: 117شكؿ

.2003تصكير الباحثة،   
 

 

 


