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  :إقرار

  
ثناء قر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة باست               أ

وان هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا ألي جامعـة                , ما تم اإلشارة له حيثما ورد     
  .أو معهد

  
  

  : ..................التوقيع
  
  )سى عمرو خليل عيأمل(
  

  م23/3/2009: التاريخ
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   العرفان  وشكرال   
  

 مستوفية لكافة متطلبات البحث، ومحققة      ادعوه أن تكون   أعانني على إنجاز هذه الدراسة و      الحمد هللا الذي  
الظـروف  وإخراجها إلى حيز الوجود، بالرغم من كـل المعوقـات   لألهداف التي دفعتني إلى دراستها و 

الل علـى الحـواجز   التي ال زال الجميع يعاني منها ويمر بها من حـصار، وقهـر وإذ      ة القاسية   المرير
اإلغالق الذي تمثل بجعل البلدة القديمة منطقـة عـسكرية        إقامة قسرية داخل البيوت و    و وحظر للتجوال، 

  . مغلقة يصعب الولوج إليها
  

 إلـى   نني أقدم شكري  غير مباشر، كما أ    المساعدة بشكل مباشر أو   العرفان لمن قدم لي     أقدم كل الشكر و   
 النتـشة، الـذي   اخص بالشكر الجزيل مشرفي الدكتور يوسف سعيد    أساتذتي لما بذلوه من جهد وعناية و      

؛ مما مكنني من إخراج     جهده الشيء الكثير  الرسالة من وقته و   أعطى لهذه   تعهدني بالرعاية واإلشراف، و   
 أعـضاء الهيئـة      إلى بشكري احترامي وتقديري، وأتقدم     فله جل  الذي جاءت عليه،      الدراسة بالشكل  هذه

 كما أتقـدم بـشكري   بمديره الدكتور صالح الهودلية، المعهد العالي لآلثار اإلسالمية ممثال  التدريسية في 
الزيـارة   المجال الهندسـي الخـاص بالحـارة و        تقديري إلى الدكتور غسان الدويك الذي ساعدني في       و

 مدير لجنـة اعمـار   يا إال أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتور خالد القواسمال يسعني أيضوالميدانية لها   
المحكمة الـشرعية   ، و دية الخليل  بل ملين في قسم الهندسة والمساحة في      العا البلدة القديمة في الخليل، والى    

ال ت و األوقاف اإلسالمية في الخليل، وحتما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع الـزميال             والى دائرة 
إلى كل الذين استقبلوني في حارة بني دار حيـث       الفاضلة عايدة الهندي و    اخص بالذكر مديرتي  أنسى أن   

  .تقديرياألثر في نفسي فلهم جميعا شكري وكان لتعاونهم أحسن 
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  الملخص
  

نـة   بني دار فـي مدي في األغلب من مجموعة من الحارات، ولحارةتكونت المدن التاريخية في فلسطين     
، مكانة هامة في تاريخ وتطور المدينة، ولـذا  القديمة مجاورة للحرم اإلبراهيمي الخليل، الواقعة في البلدة     

  .  تاريخية وأثرية ومعمارية خالل الفترة العثمانيةتيار الباحث عليها ليخصها بدراسةفقد وقع اخ
  

ربية من أي دراسة أكاديميـة جـادة       خلو المكتبية الع  : يادة هذا الموضوع عدة دوافع منها      لر والذي دفعنا 
تعالج أحوال وأوضاع هذه الحارة ونسيجها المعماري الهام، إضافة إلى ما تتعـرض لـه الحـارة مـن             

وهدفت هـذه الدراسـة إلـى       . ضغوط اجتماعية واقتصادية تفرضها عليها سلطات االحتالل اإلسرائيلية       
، من حيث خصائصه ومميزاته، وبيـان سـبل         توثيق الحالة الحالية للتراث المعماري في حارة بني دار        

  .توثيق مباني هذه الحارة هو في الواقع توثيق لمدينة الخليل التاريخية العريقةو. المحافظة عليه وصونه
  

خطوة أولـى بمراجعـة المعلومـات واألدبيـات         لقد اتبع هذا البحث منهج علمي وصفي، حيث شرع ك         
وذلك بالتردد علـى أمهـات المكتبـات         الخليل المعماري، خ وتراث مدينة    والدراسات التي اهتمت بتاري   

 الوثـائق المتـوفرة فـي       ثم مراجعة . ومراكز األبحاث ومقابلة المختصين والخبراء في هذا الموضوع       
.  مما تتوفر فيها من معلومات ذات العالقة مع موضـوع البحـث          سجالت محكمة الخليل الشرعية ونهل    

ذلك بالتقـاط  ة زيارات ميدانية لدراسة النسيج المعماري على الواقع ووكانت الخطوة الثانية هي القيام بعد  
 وبعـد  . خذ المالحظـات العلميـة  أوالقيام بإجراء المسوحات الهندسية المعمارية و  الصور الفوتوغرافية، 

ـ  مـع  صياغة الدراسة وتقـسيمها إلـى فـصول،       في   ير من المعطيات العلمية شرع     كم كب  توفر اق إرف
  .صور لوحداتها الخارجيةو وم توضيحية،مخططات هندسية ورس

مت فوق أسـس لمبـان       من المباني قد أقي    اعددأن  : عدة نتائج منها  وقد تبين من خالل الدراسة والبحث       
س به من الحجارة ذات      الواجهات على عدد ال بأ     سابقة، وفي احتواء نسيج    منذ عهود    أخرى كانت قائمة  

ولقد اتضح انعدام التنـسيق     . جارة في مصانعة تلك الح    نوعةلفة، إضافة إلى األساليب المت    الصفات المخت 
  .  الواجهات األمامية داخل الحارةالتخطيط في بناءو

ذلـك  و يم المباني األثرية بشكل دوري،    العمل على ترم  ضرورة   ؛ التي توصل إليها البحث    التوصياتمن  
القيـام بتـرميم األجـزاء       و سالمي،باالستعانة بذوي االختصاص حفاظا على هذه التركة من التراث اإل         

 والعمـل   ,اسب مع موقعها بدال من اإلهمـال      إعادة تأهيلها بما يتن   من المباني المرممة و   ) األقبية (السفلية
ة القديمـة أمـر   إن إعادة الحيـاة إلـى البلـد   .الحرف الشعبيةعلى استخدامها كمعامل لصناعة التحف و    

مـن خـالل إقامـة       الحارة بشكل خاص،  م و عا في المدينة بشكل     ضروري لوقف االستيطان العنصري   



 د 

ووضـع اللوحـات    زيـارات للطـالب،   أيام تنظيمإلى جانب   أو بريد، عامةمؤسسات عامة مثل مكتبة   
  .المارة بهوية المبنىتعريف الزائرين وعلى اإلرشادية لتساعد 
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Haret Bani Dar in Hebron city in the Ottoman period (Historical and 
architectural study)  

 
Mostly, the ancient cities in Palestine are composed of several quarters. Bani Dar quarter 

which is located in the old city of Hebron near Alharam Al-Ibrahimi Mosque, has an important 

role in the history and evaluation of the city; therefore, the researcher selected this quarter as 

an area of study as per the historical, archeological and architectural aspects in the Ottomon 

era. 

The simulations for exploration this subject are that there is no serious academic study in the 

Arabian libraries which discussed the quarters situations and its important architectural 

construction, moreover; the economical and oppression that is acted from the Israeli 

occupational forces upon these quarters. The aim of this study is to document the current 

architectural heritage in Bani Dar quarter concerning its characteristics and features, also 

demonstrating how to keep it. In fact, the quarter building documentary is also documentation 

of the ancient historical city of Hebron. 

According to the study method which is based on a scientific research.  The first step was 

reviewing the information, literature and studies that concern with the history and heritage of 

Hebron architecture. This happened by frequent visits to the principal libraries and research 

centers also by meeting specialists and experts in this topic. For more knowledge I searched for 

available related documentary archives in Hebron dispensatory court. The next step was the 

fied work to study the architectural construction by taking photographs and performing the 

architectural geometrical surveys, then taking scientific notes. After collecting sufficient 

scientific data I started writing the study and dividing it into the above chapters with the 

attached geometrical sketches, clarification drawings and pictures for its external unites. 

The study findings are: numbers of buildings where established on the underpinning of other 

buildings that were built centuries ago. The walls contain some few stones with different 

characteristics In addition, to the various techniques in manufacturing these stones. It is clear 

that there is no arrangement and planning in building the front walls inside the quarter. 

The recommendations of the research, it is important to repair the archeologist buildings 

regularly with the assistance of specialists to keep this Islamic heritage. Also to repair the low 

parts of these building (cellars) and rehabilitation according to its location, instead of 

disregard. Additional recommendation is to use the buildings as factories to make masterpiece 

and popular crafts. The restoration of the old city is a necessary issue to stop the racist 

colonization settlement in the city and particularly in the quarter.  



 و 

  المقدمة
  

 إقطاع   يعود لصاحب أقدم   فاسم الحارة   مدينة الخليل،  من أهم الحارات اإلسالمية في     بني دار    تعتبر حارة 
 تحتويـه مـن   إضافة إلى مـا  يف،ومجاورتها إلى المسجد اإلبراهيمي الشر خ اإلسالمي،ذري في التاري  

ومن الغريب أنه لـم   ، مقارنة بغيرها من الحارات األخرى الهيبة والشهرة ها  أكسب ،مبان إسالمية تاريخية  
 يتعلـق يذكر عرضا عندما     اسمهاوإنما كان    ؤرخين إلى الحديث عنها بشكل مفصل،     يتطرق أحد من الم   

 واقتصر األمـر علـى الـسماع         قلل من معرفة الناس بالحارة     وهذا بدوره  األمر بتحديد موقع أو بناء،    
إلى جانـب    ،يقطنون في حارات مجاورة لها    خصوصاً عند أولئك الذين يقيمون بالخليل أو ممن          باسمها،

  .لذا أصبح من الضروري دراستها  ،الحارةين على مباني اعتداءات المستوطن
  

المبـاني القائمـة فـي    ت هذه الدراسة مشتملة على معلومات تاريخية ووثائقية ومعمارية لبعض  لقد جاء 
غيـرات  وما أصاب الحارة ومبانيها من ت ، من تعديالت في الفترة العثمانيةوما طرأ عليها حارة بني دار،  

 بعدد مـن    عانةستقمت باال  هذه الدراسة،  ل واستكماال ،ونظراً لشح المصادر   ،أو إضافات في فترات الحقة    
 علـى  للوقـوف  من عربية وأجنبية وأخرى مترجمة، ،ثائقية والبحوث المعماريةوالو ،المراجع التاريخية 

إال أن الدراسـة فـي    ،االستشهاد بعبارة توثيقيةأو اعتماد تاريخ محدد أو   حقيقة أو تفسير ظاهرة معينة،    
  .ة وتوثيقها  في الحارعلى المسح الميداني لبعض المواقعمعظمها اعتمدت 

  
لفلكـي والجغرافـي لمدينـة     الموقـع ا التهميد تناول  فصول رئيسة،  ةأربعوتمهيد  تم تقسيم الدراسة إلى     

اثـر  و ة إلى مسميات المدينـة المختلفـة،      إضاف مدينة الخليل، ولمحة تاريخية ودينية عن مكانة       الخليل،
تطورهـا خـالل   و مدينـة الخليـل   وتاريخ نشوء الحارات في      التركيب االجتماعي على تخطيط المدينة    

  .الفترات اإلسالمية المتعاقبة خاصة الفترة العثمانية
 األهمية مـع التـسميات     الموقع والحدود و    من حيث   حارة بني دار   تناولي  فهو للفصل األول  أما بالنسبة   

  . ووصف الحارة بإيجاز وكيفية ورود ذلك في المصادر التاريخية،المتعددة
ووصف معماري دقيق لبعض المباني القائمة فـي حـارة          ل على دراسة تاريخية     ؛ يشتم الفصل الثاني و 

  .الصورترة العثمانية موثقة بالمخططات وبني دار في الف
 وما فيها من عناصـر مملوكيـة وعثمانيـة          ،فيةعلى وصف للعناصر الزخر   ؛  الفصل الثالث  ويحتوي  
ن التي يتركز فيها كل عنـصر زخرفـي       األماك العناصر، ثم التعريف باألجزاء و     مميزات هذه مشتركة و 

  . ي حارة بني دارفي المباني القائمة حاليا ف



 ز 

الخصائص المعمارية المشتركة بين    للصفات المميزة لحارة بني دار، و     على بيان   ؛  الفصل الرابع واشتمل  
ـ        التطرق إلى األسباب التي ساهمت في تميز الحارة ع          تم أبنيتها، ثم  ر ن غيرها، وختم الفصل ببيـان اث
 جاءت مشتملة علـى مجموعـة مـن    والخاتمة. القائمة في حارة بني داراإلغالق على األبنية  التهويد و 

  .التوصيات المتواضعة لالحتياجات الهائلة التي تحتاجها هذه الحارة الهامة 
 الخاصـة بالبلـدة   صعوبة اإلطالع على الوثائق ، واجهتني خالل إعداد هذه الدراسة    ومن المعوقات التي  

ف بها بطريقـة   والخوف من التصر  حساسية تلك الوثائق  عنها ل بسبب الحرص الشديد للمسئولين      ؛ديمةالق
االعتـداءات  و ،االحـتالل وكذلك اإلغالق المستمر للبلدة القديمة من قبل قـوات    غير شرعية وأخالقية،  

  .المتواصلة من قبل المستوطنين على سكان تلك المنطقة أو على من يزورها
وجود الخارجين عن القانون في بعـض    في عملية الدراسة الميدانية     صعوبات التي واجهتني     ومن أهم ال  
   . مما يشكل خطراً كبيراً علي كباحثةحيث تعتبر بعض هذه المباني أوكارا لتلك الفئات هذه المباني

ني بعض المبـا  بثائق الخاصة    من تزويدي بالو    بعض أهالي هذه المباني    امتناعمن صعاب   ومما واجهته   
لـدى  األحـواش    بـاني أو   فرن مطاوع، وكذلك عدم توفر مفاتيح لبعض هذه الم         ، مثل وثيقة  في الحارة 

إعطـاء هـذه    ذلك من قبل أصحاب هذه المباني حيث أنهم يرفـضون             نتيجة لحاسيتها  الجهات المسئولة 
مـن  تشكل خطـرا علـى      التي  غير مرممة و  ال وجود بعض المباني     إلى جانب . المفاتيح ألي جهة كانت   

  . أو االقتراب منها مثل قصر آل عمرو  إليهايحاول الدخول
ه البالد والعبـاد إنـه نعـم    ، وان ينفع بدير أن يتقبل هذا العمل المتواضع     وفي النهاية أدعو اهللا العلي الق     

ي رأيت أنه ال يكتـب      إنّ: " وليرحم اهللا العماد األصفهاني المعبر بصدق عن واقع الحال بقوله           المجيب،  
م هذا  دولو قُ ،  نسحتَسولو زيد كذا لكان ي     ،ر هذا لكان أحسن   ي لو غُ  : قال في غده    في يومه إالّ    كتاباً إنسان

وهو دليل على استيالء النقص على جملة        ،كان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر          ل
  ."البشر



 1

  
  التمهيد

  
  تاريخ مدينة الخليل ونشأة الحارات فيها

  
v لمحة عن جغرافية ومكانة مدينة الخليل  
 
v  لمحة عن تاريخ مدينة الخليل 
 
v نشوء الحارات واألحياء 

  
v وصف الحارة بإيجاز 
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  :التمهيد 
  

  نشأة الحارات فيها تاريخ مدينة الخليل و
   

  خليل لمحة عن جغرافية ومكانة مدينة ال 0،1
  

  الموقع
، ) ْ 31و َ 31(عند دائرة عـرض   1 )1.0( كم إلى الجنوب من القدس لوحة        36ى بعد    عل تقع مدينة الخليل  

، وقد وصفها بعض الرحالة بأنها تقع فـي         2م عن سطح البحر   880على ارتفاع   ) ْ    35و   َ 6(وخط طول 
  .3بطن واد بين الجبال الكثيفة األشجار

  
  
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  

                                            
                                 

  
     

    موقع مدينة الخليل1.1لوحة                                   
  

                                                
1 19.9.2008 ) http://www.hebronrc.org/images/hebron/map.jpg(  
  .21: 1982، أبو حموده، وآخرون 2
  .159 : 1928 ، ابن حوقل 3

http://www.hebronrc.org/images/hebron/map.jpg
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وتتكون المدينة من مجموعة من الجبال العالية المتقابلة أقدمها من حيث السكن جبل الرميدة في الجهـة                 
 حيـث شـكل     الجبال يمتد وادي الخليل من الغرب إلـى الـشرق،         الجنوبية وعند النهايات السفلى لتلك      

 .1، حيث تنتشر البيوت بمحاذاة هذا الوادي من جميع الجهاتالشريان الحيوي للمدينة

، ومن الشرق ما    ل من الشمال جبال بيت لحم والقدس، ومن الجنوب قضاء بئر السبع            الخلي ويحد محافظة 
، ومـن الغـرب    من جبال الخليل حتى البحر الميـت       الشرقيةيعرف باسم برية الخليل، وهي المرتفعات       

   . 2قضائي غزة وبئر السبع
  

تمتعت مدينة الخليل بأهمية استراتيجية جعلت من موقعها جزءاً هاماً من شبكة المواصالت الداخلية التي               
 منه طريق   ويتفرع ،ي يمتد بين العقبة والبتراء وغزة     تمر من فلسطين، ومن أقدمها الطريق الروماني الذ       

  التاريخيـة الالحقـة  فترات، واستمرت هذه األهمية خالل ال4"بيت جبرين "و3 الخليل القدس  آخر يتجه نحو  
 إلى الخليل ثم إلى صـحراء       من القدس ر  الذي يم جزءاً هاماً من الطريق البري       خاصة اإلسالمية فكانت  

   .5من ثم إلى دمشقالنقب، إضافة إلى الطريق الذي يربط بين مصر وغزة والخليل والكرك و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 Vincennt & Mackay , 1923 : 11  
   .42 : 1990، عواد 2
   .150 : 1996، شوفاني 3
وكان لها أهمية منذ القدم، حيث بنى فيها  ، كم بين الخليل وغزة26 تقع شمال غرب الخليل على بعد :ين بيت جبر 4

الكنعانيون مدينة من أقدم مدن فلسطين، وصارت في الفترة الرومانية قاعدة أكبر مقاطعة في فلسطين، وقد هدمت وأعيد 
؛ 174 :1906المقدسي ،.(نوب فلسطين وحصنها المسلمون بعد فتحها،وضلت قاعدة ج.بناؤها أكثر من مرة 

  ).519، 1ج : 1957الحموي،
    .180 : 1996 حجة، 5
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   التسمية
  
مدينـة  "، أو   "قريـة أربـع   " عدة تسميات عرفت بها منذ القدم؛ أولى هذه التسميات هـي             لمدينة الخليل و

، وقد اختلفت اآلراء في سبب التسمية، وقد اتجهت بعض هـذه اآلراء لنـسبتها إلـى األنبيـاء                   1"األربع
بينما اتجهت آراء أخرى إلـى      .الذين يعتقد أنهم مدفونون بالخليل    ،  2)آدم،إبراهيم،إسحاق،ويعقوب(األربعة

، حبرون، المرطوم، بيت عينـون  (ان التسمية مرتبطة بالقرى األربع التي تألفت منها مدينة الخليل وهي   
  .5العربي الكنعاني4"أربع"، وقد تكون التسمية نسبة إلى بانيها 3)بيت إبراهيم

  نوربلة األولى يظن السامع أنها غير عربية، تعود إلى اللغة العبرية، إال أنـه ال               ، وللوه 6ومن أسمائها ح
إذ أنه االسم الذي أطلقه عليها سكانها الكنعانيون أصـحاب  ) حبرون ( يوجد لليهود أية عالقة بهذا االسم      

يق الحمـيم  العبرية التي تعني الصد) حبير(المدينة، وقد استعمله اليهود فيما بعد على أنه مشتق من لفظة     
   .7ين األصل العربي الكنعاني للكلمةأو الخليل كصفة لسيدنا إبراهيم عليه السالم متجاهل

  
، ومشهد إبراهيم   8مي بأسماء منها حبرون وحبري ومسجد إبراهيم      عرفت مدينة الخليل بعد الفتح اإلسال     و

  قريـة    بأسماء أخـرى فـي بعـض المـصادر العربيـة منهـا            عرفت  و ،10وقرية إبراهيم  ،9نالرحم
ه السالم عنـد  وربما تعود هذه التسمية إلى ما جاء في القرآن الكريم في قصة سيدنا موسى علي     11الجبابرة

 وهذه صفة العناقيين    . وهابو من محاربتهم   12 "إن فيها قوماً جبارين   : " لوا له   فقادخول األرض المقدسة،    
  . 13التي كانت منازلهم على الجبال الممتدة بين الخليل والقدس

                                                
1 Meistermann , 1923 : 189 
2 Fabri , 1986 : 295 
وأضاف البالذري إليها  ، فقد ذكر ابن سعد حبري وبيت عينون،ر العربية المناطق األربع مجتمعهلم تذكر المصاد 3

؛ 135: 1991؛ البالذري ،267 1ج:1960ابن سعد، .(سرو قالية مرطونوأكمل ناصر خ مسجد إبراهيم ،
  ).1970:73خسرو،

4 Meistermann , 1923 : 295 
  .47 : 2 ، ق5 ، ج 1988،  الدباغا5
   .376 : 1 ، ج 1955، البغدادي 6
  23 : 1985، عمرو 7
   .135 : 1957،  البالذري 8
   .73 : 1983،  خسرو 9

   .124 : 1906،  المقدسي 10
   .33 : 1981،  ابن قتيبة 11
   .22، آية القرآن الكريم، سورة المائدة  12
   .48 : 2 ق، 5ج ،  1988،  الدباغ 13
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، وهذا االسم طرأ عليـه      ة المسلمين فهو بلد سيدنا الخليل     ما أكثر األسماء شيوعاً بين المؤرخين والرحال      أ
  .1بعض التغيير فحذفت منه لفظة التبجيل فيما بعد حتى أصبحت أخيراً الخليل

  
ون في المدينة    مدينة القديس إبراهيم نسبة إلى الكنيسة الالتينية التي بناها الصليبي          الفرنجة فقد أسموها  أما  
، لكن الكتابات العربيـة   تسميات كثيرة ومختلفةى المدينةوعليه فقد أطلق عل. 2 م/ 1167 هـ 564عام 

، أما المـصادر األجنبيـة كانـت    رتباطه بالتراث الديني اإلسالمي اإلسالمية كانت تستخدم اسم الخليل ال     
  . 3 جاء في التوراة، وذلك تأثراً بماحبرون سماء التالية كريات أربع،تستخدم األ

  
  أهمية المدينة 

  
، حيث تم الكشف    ييمكن اعتبار مدينة الخليل من المدن الفلسطينية القديمة على المستوى المحلي والعالم           

، إلى جانب أن الكنعانيين العرب سـكنوها قبـل خمـسة آالف    عن أثار تعود إلى العصور الحجرية   فيها  
عندما نزلها سيدنا   وزادت  وتعمقت أهمية المدينة    ل الرميدة   وا مساكنهم على سطح جب    وبن4وخمسمائة سنة 

  .ودفن هو وأبناؤه وزوجاتهم فيها ،في القرن التاسع عشر قبل الميالدإبراهيم عليه السالم 
  
  
  
  

                                                
   .524 : 2 ج، 1999،  الحنبلي 1
2  . Meistermann , 1923 : 191  
   .7  : 2002،  أبو صافي 3
   .17 : 1985،  عمرو 4
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  صورة جوية للبلدة القديمة في مدينة الخليل : .02لوحة 

  مظاهر تخطيطها
  

 يمثل المركـز الروحـي والثقـافي         ).2 0(لوحةيمي  والمالحظ على تخطيط المدينة أن المسجد اإلبراه      
عمرانـي  ن المدينة ونسيجها ال   ونقطة انطالق لتك  فقد اتخذ المسجد    . لمدينة والقدس للمدينة كما في مكة وا    

ة والمتفرعـة إلـى األزقـة الموصـلة      فانطلقت من حوله الشوارع الرئيس،الملتف حول المسجد الجامع  
  . المنتهية بوحدات سكنيةيطة بتلك التجمعات السكنية والممراتللوحدات السكنية والساحات المح

  
بشكل يتالءم  ، فقد نشأت     واالقتصادية وقد تأثرت نشأة المدينة وأحياؤها إلى حد كبير بالعوامل االجتماعية         

ذلـك  ، وقد انعكس  مع عاداتهم وتقاليدهمبحيث يلبي احتياجات السكان ويتوافق ، السائد آنذاك  ونمط الحياة 
امـة حيـث وجـدت    ، فإلى جانب المباني السكنية وجدت مباني الخدمات الع   االستخدام العام للمدينة   على

, ، والبرك،وقنـوات الميـاه    ، والزوايـا  ، والخانات، والحمامات، والمساجد   والتكايااألسواق، والمدارس،   
 الحـارة وكأنهـا   أدت إلى ظهور الحارات بحيث تبدو  التي   الخدمات الالزمة للمباني  اآلبار وغيرها من    و

ات الضيقة التي تفصل    كتلة واحدة تتخللها مجموعة من القناطر والساحات المكشوفة باإلضافة إلى الممر          
، وتعمـل  العمرانـي ، وتعمل هذه معا في الحارة على توفير الظروف البيئية المالئمة للنسيج  بين أجزائها 

  . على توفير الخصوصية والحماية للسكان 
  

 بشكل عشوائي على جانبي مجرى وادي الخليل، مكونة منطقة          نسيج العمراني الحارات  وتتوزع مناطق ال  
وسطية تتجمع فيها الخدمات المشتركة والفعاليات العامة وأهمها الفعاليات التجارية، والتي اعتمد عليهـا              
اقتصاد المنطقة بشكل أساسي؛ حيث تتركز األسواق والساحات المخصصة لعرض وبيع البـضائع فـي               
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والتي تم اسـتخدامها    ه المنطقة، وتعمل هذه المنطقة كمحور رئيسي يؤدي إلى بقية المناطق العمرانية             هذ
  .ألغراض سكنية

  
وتتخلل المدينة القديمة العديد من الساحات مثل ساحة باب الخان، والمناطق المفتوحـة مثـل حـاكورة                 

ق المباني، والتي تـستخدم كمتـنفس       الكيال، والتي تكونت بشكل طبيعي في الفراغات الواقعة بين مناط         
على امتداد منطقة   و ت الصغيرة بين البيوت والمساكن الساحات الداخلية      للسكان كما يالحظ وجود الساحا    

وباإلضافة إلى ذلك تحتوي المدينة على المناطق الخضراء المفتوحة والتـي اسـتخدم             . المحور الرئيس 
  . ت ضمن المناطق األثرية بعضها كمقابر مثل المقبرة السفلى والتي اعتبر

 ، حتى يتم إلقـاء الـضوء علـى   حاجة إلى دراسة تاريخية ومعماريةوكل جزء من هذه المدينة العريقة ب    
  .، لذلك وقع اختياري على حارة بني دار لتكون موضوعاً لبحث مستقل ومفصل حارة حارةاتهائيجز
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  النشأة حتى اآلن  لمحة عن تاريخ مدينة الخليل منذ  2.0 
  

ن أو، 1جرية القديمة والمتوسطة والحديثـة  الحفريات األثرية أن مدينة الخليل سكنت في العصور الح     دلت
وبعـض   ،3أربعوبنوا قرية    ،2 أولى الفترات التاريخية للمدينة    اوشكلون هم أول من سكن المدينة       الكنعانيي

ين فـي   م ويتفق ذلك مع وجـود الكنعـاني       .ق3500قبل عام    تاريخ الخليل قد يعود ل     أن ؤرخين يرجح الم
 الكنعانيـة ين  يسب إلى قبائـل العنـاق     وتن ،4 إليها بفترة طويلة   ن، وذلك قبل قدوم العبرانيي    فلسطين عموما 

، )بيـت مرسـم  (، وسـفر   أربـع  الخليل فهم اللذين بنوا كما أسلفنا قرية مجموعة من مدن وقرى منطقة    
ـ       ،5، وتل زكريا  )أمر بيت (ومعارة،  وعناب، وبيت عينون، ويطا    ارة لـم   ويبدو أن أعمال البنـاء والعم

  . 6نتقالية بين عصر وآخرالفترات االتتوقف في هذه المدينة 
 هاموند الباحث في جامعة آوتاوا      ومن األدلة األثرية األخرى التي وجدت في مدينة الخليل اكتشاف فيليب          

كذلك عثر على قطع من اآلجـر المـشوي         وألواح، وعظام حيوانات،     ، فخارية ، وأدوات وأواني،  وراس
، ومجموعة من األدوات الفخارية تعود إلى العصر البرونزي المتوسط          كتبت عليها باألكادية والمسمارية   

  .7عندما كانت المدينة كبيرة ومحصنة
فالباحـث  . وهناك آراء مختلفة تعرض إليها الباحثون واألثريون لمعرفة الموقع الدقيق للمدينـة القديمـة     

برت يشير بأن أنقاض مدينة الخليل األثرية تقع تحت بيوت البلدة القديمة اليـوم فـي منطقـة الحـرم                    أل
  .9، وهناك آخرون يشيرون بأن تل الرميدة كان موقع الخليل القديمة8اإلبراهيمي

  
  رسائل تل العمارنه التي كان يبعثها موظفـو      القرن الرابع عشر قبل الميالد في     في  ذكرت مدينة الخليل    و

ا في قائمـة أو مـسلة رمـسيس         وذكر هذا االسم أيض   ،  10رالفراعنة في فلسطين إلى رؤسائهم في مص      
  11.الثالث

                                                
   .353 : 2 ، ج1984الموسوعة الفلسطينية ،   1
   .91 : 1992 اهب،الر 2
 .353: 2 ، ج1984الموسوعة الفلسطينية ،  3
   .1007 : 6/12 ، سفر التكوين 12/13سفر التكوين  , 21/13، سفر العدد العهد القديم 4
   .201 , 51 , 48-47 : 2 ، ق 5 ،ج 1988، الدباغ 5
  .2 : 1966, هاموند 6
7 Stern ,1993 ,vol ,2 : 607 -608 . 
8 Albirght, 1949 : 332   
 353 : 2 ، ج1984الموسوعة الفلسطينية ،   9

   .4 : 1966, هاموند 10
، بلغ العرش في عهده قمة االزدهـار وبـدأت   أول فراعنة األسرة العشرين) م. ق1164 – 1195: (  رمسيس الثالث  11

ائـرة معـارف    د( ان معبده الجنائزي في مدينة هـابو      شعوب البحر غاراتها على مصر، سجلت هذه الحوادث على جدر         
    ) .3527 : 27ج، 1968الشعب ، 
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المدينة قاعـدة   أصبحت  ، و استمرت عمليات البناء في المدينة     )م. ق 600-1200(في العصر الحديدي    و
نة وظلوا فيهـا    م احتل األدوميون المدي   . ق 500 وفي عام    .1لمدة سبع سنوات ونصف     عليه السالم  لداود

  .2بعد تحطيم حصونهام . ق164عام  )يهودا المكابي (ن هركانوسحتى طردهم منها جو
  

  الخليل في الفترة الفارسية
  
ويظهر أن الخراب الـذي حـل        ودمروا بعض مبانيها وآثارها      ،م دخل الفرس المدينة   614في حوالي   و

  .3 في الفترة اإلسالمية المبكرةواضعاًية كان كبيرا حيث نجد ذكرها متبالخليل بسبب الغارة الفارس
  

  الفترة الرومانية والبيزنطية
  

 حيث شـيد فيهـا مجموعـة مـن          كانت المدينة مزدهرة في الفترة الرومانية وذات نشاط ومكانة رفيعة         
، وفـي   4 زاد االهتمام بمغارة المكفيال، مكان دفن سيدنا إبراهيم وزوجته وأوالده           ففي تلك الفترة   ،المباني
، طريقا إلـى المدينـة      5 األول من القرن الثاني بعد الميالد شق اإلمبراطور الروماني هادريان            النصف

، فقـد حـافظ علـى اآلثـار       6أما اإلمبراطور البيزنطي قسطنطين    ،وبنى فيها سوقا اكتسب شهرة كبيرة     
ى سلـسلة مـن   ، وفي نهاية الفترة البيزنطية تعرضت المدينة إل 7العمرانية التي كانت موجودة في السابق     

  .8الحروب والزالزل
  
  
  

                                                
   .353 : 2،ج 1984الموسوعة الفلسطينية ،  1
   .2 : 1966هاموند ،  2
   .345 : 1987شراب ،  3
4 Vincent , 1923 : 146 , 155  
ش ،  ، ولد في إسبانيا، تميز في قيادة الجيـو        ) م 138 – 117 (، حكم من  أحد أباطرة الرومان  )  م 138 – 76 ( هادريان 5

، أنشأ معبدا في    اء اإلمبراطورية باستثناء فلسطين   ، اتبع سياسة سلمية دفاعية في كل أنح       أنشأ العديد من المنشآت في المدن     
دائرة معـارف   ) ( م 135 -132(القدس وأطلق عليها اسم إيليا كابيتولينا، ثار عليه اليهود في عهده فأخضعهم بالقوة سنة               

   ).18782: ج1995؛غربال،  7483 – 7482 : 44 ج ، 196الشعب ، 
 م أصدر منشور ميالن الذي أقر فيـه        313الكبير ابن قطانس األول والقديسة هيالنة، في عام          هو قسطنطين األول، أو    6

دائـرة  ( قـسطنطينية،  ، وأسماها ال  روما إلى بيزنطة  ، نقل عاصمته من     يحية، أوجد فكرة المجامع الدينية    التسامح مع المس  
   ).5504 :35 ج ،1968، معارف الشعب

   .2 : 1966، هاموند 7
   .353 : 2ج ، 1984الموسوعة الفلسطينية ،  8
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  الخليل في الفترة اإلسالمية المبكرة 
  

إن األهمية الدينية التي اكتسبتها الخليل بسبب وجود األنبياء خاصة سيدنا ابراهيم عليه الـسالم عنـدما                 
، ت مغارة المكفيال مسجدا   انتشر اإلسالم خارج شبه الجزيرة العربية ظهرت هذه األهمية للمدينة وأصبح          

حيث اكتسب الموقع مكانة مرموقة لدى المسلمين وأصبحت من األماكن المقدسة بعد القدس بالنسبة لهـم            
 الرسول صـلى    ها وزادت األهمية لمدينة الخليل حيث منح      ،م635/ هـ  15 وذلك منذ عام     ،في فلسطين 

بعد ) م630/هـ9( في سنة     حبرون المرطوم  ،1 تميم بن اوس الداري    إلىاهللا عليه وسلم في كتاب خاص       
  .2 تبوكعودته عليه السالم من غزوة

م اهللا الرحمن الرحيم هذا ما      بس : " لدى القلقشندي هكذا   صلى اهللا عليه وسلم   وقد ورد نص كتاب الرسول      
 وبيت عينـون وبيـت   ، حبرون والمرطون   عليه وسلم لتميم الداري وإخوته     ، رسول اهللا صلى اهللا    3أنطى

،  لعنه اهللا  أذاهم، فمن   م وألعقابهم فمن أذاهم أذاه اهللا     ، وسلمت ذلك له   4تإبراهيم وما فيهن نطيه بت ونفذ     
ق بن أبي قحافه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وكتبه علي بن أبي طالـب                وأشهدت على ذلك عتي   

   .5"  أعلمهللاجد باهللا كهيئته ولعل هذا اصح ما قيل وانالمستوشهد من بعدهم، وقد نسخت من خط 
مية المختلفـة   لمصادر اإلسال قطاع في ذرية تميم إلى يومنا هذا وقد جاءت صورته في ا           وما زال هذا اإل   

  .ث سكنت ذرية تميم في هذه الحارةي ح،، ومن هنا جاءت شهرة حارة بني دار6منها
فـي حادثـة اإلسـراء      عليه الصالة والـسالم      عن رحلة الرسول     ذكر والذي زاد من مكانة المدينة ما     

أن  و ت المقدس إنما كانت لها محطات     لم تكن رحلته بخط متواصل من مكة إلى بي        المعراج أن الرسول    و
الرسول أمر بالنزول والصالة في بعض األماكن منها بيت إبراهيم وجبل سيناء وفي مهد السيد المـسيح                 

   .7في بيت لحم قبل أن يصل إلى القدس
  
  
  

                                                
 م ، وأقطعـه  \ 630 هــ  9هو تميم بن أوس الداري أبو رقية ، صحابي نسبته إلى الدار بن هاني بن نجم، أسلم سنة  1

قيل أنـه أول  . ن ، روى أحاديث كثيرة  النبي صلى اهللا عليه وسلم حبرون والمرطوم وبيت عينون وبيت إبراهيم وما فيه            
   ).14 : 2 ، ج1957 ، الحموي 87 :2 ج1980الزركلي ( من أسرج السراج في المساجد 

   .430 : 18دائرة المعارف اإلسالمية ، ج  2
ة أعطى بلغة أهل اليمن ، التحقيق أنها لغة سعد بن بكر وهذيل واألزد وقيس واألنصار يجعلون العين الـساكن                   : أنطى 3

   ).363 : 1987, شراب ( نونا إذا جاورت الطاء ، وقد قرئ بها ، إن أنطيناك الكوثر ، وقراءتها من الشواذ 
   .)110 : 1991شراب ، ( أي عطية نفذت ال رجوع فيها : بت  4
   .122-121 : 13 ، ج 1963القلقشندي ،  5
    .236 , 353 : 3 ، ج 1979ابن عساكر ،  6
   .72 , 62 , 9 : 1979الواسطي ،  7
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  الخليل في العهدين األموي والعباسي 
  

 الفتـرتين فيهـا، باسـتثناء     آثار  ، والدليل على ذلك قلة      ة القدس  في مدين   كبير كما  لم تحظ الخليل باهتمام   
 شيد األمويين    كما ،1التحسينات عليه في الفترة العباسية     إضافة إلى بعض     ، إلى مسجد  تحويل مقام إبراهيم  

ـ  169 -158العباسية قام الخليفة المهدي     وفي الفترة    ،2سقف الحرم  ب  م بفـتح بـا     785 – 774/  هـ
أما  ،3، كما بنى العباسيون المراقي الجميلة من ناحيتي الشمال والجنوب         السور الحالي من الجهة الشرقية    

  .4ي عهد الخليفة العباسي المقتدر بنيت ف فقد التي على ضريح سيدنا يوسف عليه السالمألقبة
  

  في الفترة الفاطميةالخليل 
  

صف الحرم وقبور األنبياء المتقابلة، حيـث  ها ومنوصف ناصر خسرو مدينة الخليل وصفا دقيقا وشامال        
 قدر عدد الزوار الذين يؤمون مدينة الخليل بخمسمائة زائر يوميـا          و .فرشت أرضية المكان بفرش ثمين    

  .5ة التي حرص المسلمون على زيارتهامما يدل على أهميتها الديني
  

  الخليل في الفترة الصليبية 
  

وفي هـذه الفتـرة     ،  6)م1099/هـ492(لهم مدن فلسطين سنة     خضعت الخليل لغزو الصليبين بعد احتال     
مركـز أبرشـيه   وأصـبحت المدينـة    . 7كانت مدينة الخليل تتبع إقطاعية ملك القدس الصليبي مباشـرة         

، وفـي   8ة عسكرية لجنودهم وديرا لرهبانهم    ثكنوحول القلعة إلى قصر لملكهم و      ،)م1168/هـ546(سنة
 لقـد تـأثرت العمـارة       .9تجديد أكفان األنبياء  هيم أمر ب   مغارة ابرا  عندما دخل  )بلدوين(عهد ملك الفرنجة  

    .10هر في الحرمابشكل عام في تلك الفترة بالعمارة الصليبية وهذا ظ
  
  

                                                
    .62 : 1979الواسطي ، 1
   .61 : 1ج ، 1999الحنبلي ،  2
 .257 : 1990موسوعة المدن الفلسطينية ،  3
  .54 : 2 ، ق  5، ج1988الدباغ ،  4
 .76 -74 : 1970خسرو ،  5
   .54 : 1945التميمي ،  6
7 Vincent , 1923 : 163 ,166.  
8 Vincent , 1923 : 163.  
   .31:  1973الهروي ،  9

10 Meinecke , 1992 : 71  
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  الخليل في الفترة األيوبية
  
 بعد أن استردها مـن      على صبغ مدينة الخليل بالصبغة اإلسالمية     ية عمل صالح الدين     في الفترة األيوب  و

، وأحضر عددا مـن األكـراد    ي الحرم وما حوله    العمرانية األيوبية ف   توبدأ في إضافة اللمسا    ،الصليبين
جد بعد أن حول إلى كنيـسة فـي الفتـرة     الحرم اإلبراهيمي إلى مس    وقام بإعادة  ،1لوأسكنهم مدينة الخلي  

زال قائمـا حتـى   إلى الحرم اإلبراهيمي وال ي) الذي يعود للفترة الفاطمية (عسقالن الصليبية، ونقل منبر   
  .2اليوم

خر للحرم كما    آ اً، أضاف رواق  صالح الدين األيوبي   يوفي عهد الملك المعظم عيسى بن الملك العادل أخ        
ـ 612(، ودورا عـام   )بني نعيم   ( لقرى مثل كفر إبريك     أوقف على الحرم مجموعة من ا       ،3)م1215/هـ

 وبموجبـه  ألمانيـا ع اتفاق مع إمبراطور قّوبعد الحملة الصليبية السادسة في عهد الملك الكامل األيوبي و       
  . 4 فتكونان تحت السيطرة اإلسالميةاتفقا على أن تبقى القدس تحت السيطرة الصليبية أما الخليل ونابلس

  
  الخليل في الفترة المملوكية

  
 ،االجتماعيـة و إنـشاء وتأسـيس المؤسـسات الدينيـة،       من  أما في الفترة المملوكية فقد أكثر المماليك        

ازدهرت الحياة العمرانية في مدينة الخليل في هذه الفترة لكـون الخليـل            ، و 5الصرف عليها عليمية، و والت
ودليل ذلك اهتمام معظم السالطين بهذه المدينة        ،س من حيث االزدحام المعماري فيها     ثاني مدينة بعد القد   

أي  6نهـا مدينـة ممدنـة     لفترة بأ حيث بنوا فيها المؤسسات الدينية والمدنية وقد وصف المؤرخون تلك ا          
، وتكونت المدينة من    7 واألخر حديث  ، قديم مهدم  : األول :مين وكانت تقسم إلى قس    .عامرة وآهلة بالسكان  

ـ  وحـارة ال   ، وحارة الحدابنـه   ،مجموعة من الحارات مثل حارة الدارية       وحـارة   ،)المـشارقة  (ةيرقشم
  .8وحارة الشيخ ،وحارة السواكنة ،كراد وحارة األ،الجبارنه

، ويـسمى   ر حرم القدس يشرف على حرم الخليل      م المماليك بمدينة الخليل اهتماما خاصا فقد كان ناظ        اهت
  .ناظر الحرمين الشريفين 

                                                
   .106 , 96 , 95 : 1جت ،.المقريزي ، د 1
   .69 : 1ج ، 1999الحنبلي ،  2
  .120 :1ج ، 1999 الحنبلي ،  3
   .96 , 95: 1جت، .المقريزي ، د 4
   .12 , 11 : 1992الحجي ،  5
   .363: 1ج ، 1989اإلدريسي ،  6
   .105 : 1945التطييلي ،  7
   . 142-141 : 2ج ، 1999الحنبلي ،  8
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أما من الناحية العمرانية فنجد تركيزا للمباني المملوكية في المدينة حيث ال تزال آثارهم باقية إلى يومنـا             
، وأصبحت مقامـات  يث زيد في بناء المسجد وملحقاته حويظهر األثر المملوكي واضحا في الحرم        .هذا  

وفي نهاية العصر المملوكي أصبح المسجد يحتل نصف مساحة الحـرم تقريبـا            . 1 مملوكية البناء  األنبياء
  .2مئذنتينوضم 

  
 عمره علم الدين سـنجر الجـاولي        ، الفترة المملوكية مسجد الجاولي    ومن المساجد األثرية التي تعود إلى     

يخ علي البكاء يقع    ومسجد الش  ،د ابن عثمان يقع قرب سوق الحصرية       ومسج ،د اإلبراهيمي بجانب المسج 
 اسـم ، وقد ذكره الحنبلـي تحـت   فة يقع إلى الشمال من سوق الخضار، ومسجد أبي عقا   في حارة الشيخ  

  . 4، مما يعني أنه تحول إلى جامع في فترة الحقة للعصر المملوكي الذي نشأ فيه3 عقافةأبيزاوية 
  
التي تعود إلى الفترة المملوكية، مشهد األربعين ويقع فـي          الباقية في الخليل    6 والمقامات ،5من المزارات و

، ومشهد الشيخ السقواتي ويقـع  7ناحية الجنوبية الغربيةأعلى جبل الرميدة المقابل للحرم اإلبراهيمي من ال  
 ، ومشهده عبارة عـن ضـريح      غربيةة ال بالقرب من قمة جبل الرميدة قبالة الحرم اإلبراهيمي من الناحي         

  .8قبر
  

، حيـث احتـوت    خاصة في القدس والخليـل     فقد انتشرت في مختلف أنحاء فلسطين        9أما بالنسبة للزوايا  
المدينتين على العديد من الزوايا التي كانت تخص شخصا من األتقيـاء أو األوليـاء الـصالحين الـذين          

وتقع بجـوار   ،زاوية المغاربة: مدينة الخليل المشهورةومن زوايا ،  نقطعون للعبادة في بيوت خاصة بهم     ي

                                                
  .43 : 1996 صافي ، 1

  . 149: 1996صافي ،2 
 .141 : 2، ج1999الحنبلي ،  3
  .83: 1994أبو بكر ،  4
  ) .367: 1988غالب ،(وهي مدفن رجل صالح ، يزار للتبرك واالستشفاء : المزارات  5
  إبراهيم الخليل ، مقام الخضر وغيرها ،مكان اإلقامة وتعني مدفن نبي  أو رجل صالح  وهناك مقام : المقامات   6
  ).397: 1988غالب ، ( 
 .143 : 2 ، ج1999الحنبلي ، 7
 .75 : 1987أبو سارة ،  8
 اللغـوي     في االصطالح فقد تـأثر     ، أما   جاءت بمعنى التنحية واالنطواء       كلمة مشقة من المادة  اللغوية زوى      : الزاوية 9

ناء وحدث ذلك  حين كان الشيخ أو المتعبد ينتحي بنفسه عن الناس فـي بنـاء       وأصبحت تعني االنطواء في أحد أركان الب      
وفـي الزاويـة تـتم العبـادة      .مختص يخلو فيه لنفسه منقطعا للعبادة وبالتالي فمعنى الزاوية هي الخلوة بعيداً عن الناس               

  )25، 1ج:1980ابن طولون،( ،لمين يشاركون تالميذهم تدارس العوتدارس العلم أيضا حيث يرتاد هذا المكان الشيوخ اللذ
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، وزاويـة الـشيخ عمـر    1عين الطواشة على باب الحرم اإلبراهيمي من الجهة الشمالية قرب بئر مـاء       
  .، والعديد من الزوايا األخرى 2في حارة األكراد بالشرق من الحرم، وتقع مجردال

ن حسن، وتقع إلى الغرب مـن الحـرم، والمدرسـة           ومن المدارس في الفترة المملوكية، مدرسة السلطا      
األربطة في الفتـرة    ومن األمثلة على     ،اآلن، وتقع بالقرب من حارة الشعابنة وهي غير موجودة          الفخرية

غربية من الحرم بالقرب مـن      الرباط المنصوري ويقع في الجهة الجنوبية ال       ،3المملوكية في مدينة الخليل   
من هذا القرن بحجة تنظـيم      ات  ي في عمليات الهدم في الستين     ني التي أزيلت  كان من بين المبا   وقد   ,القلعة
ورباط الجماعيلي  ،  ارة قيطون  في ح  مكي، ورباط   لذي يقع في حارة األكراد     ا والرباط الطواشي  ،4ةالمدين

  .ي أيامنا هذه، وجميعها ليست موجودة ف5في حارة النصارى
عهـد  ة فـي ال دينة صغيرة مقارنة بالمدن الرئيـس كونها مووجد في مدينة الخليل بيمارستان واحد نظراً ل     

حيـث قـام     ،ن لخدمة مرضى الخليل وزوار الحرم     ووجد هذا البيمارستا   ،دمشق المملوكي كالقاهرة، أو  
ويعرف باسم البيمارستان المنصوري وقـد      م  1281 / هـ   680وون بإنشائه سنة    السلطان المنصور قال  

ارستان ، ويقع هذا البيم   6 األطباء لخدمة سكان الخليل وزوار الحرم      أوقف عليه األوقاف العديدة ورتب له     
، 7، ويضم غرفاً عديدة ومطبخا ومخبزاً إلطعام المرضى والفقراء والحجـاج على مسافة قريبة من الحرم   

   .الخليلإلى جانب وجود األسبلة والقنوات المائية والحمامات مثل حمام إبراهيم 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .61:  م 1910 \هـ 1330 ، 22محكمة الخليل الشرعية ، سجل  1
 .176 -175: م 1870\هـ 1287، 4محكمة الخليل الشرعية ،سجل  2
وكانت األربطة منتشرة في صدر اإلسالم وخاصة شمالي . ه المجاهدونهو نوع من المباني العسكرية يأوي إلي: الرباط 3

وكان الرباط حصنا وبرجاً .وهي مباني ذات تخطيط مستطيل مزودة بأبراج لها نوافذ ، ويلحق به مسجد صغير .أفريقيا 
غالب ، (لقرنين الثاني والثالث الهجريين للمراقبة  وفي بعض األحيان  منارات ومحطات بريد يعود تاريخ إنشاءها إلى ا

1988 :195 - 196.(   
 .366 :2  ج،1984الموسوعة الفلسطينية ،  4
  .142 : 2 ، ج1999الحنبلي ،  5
 .65 : 1982؛ غوانمة ،142 : 2، ج1999الحنبلي،  6
7 Fabric, 1986:417  
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  ثمانية الخليل في الفترة الع
  
فـي  ، وأصـبحت الخليـل      م1517/ هـ923 على بالد الشام في      تبعت الخليل للعثمانيين منذ سيطرتهم    و
 وكـان علـى     ةالناحية اإلداري  وارتبطتا معا بوالية الشام من       ،من ضمن لواء القدس   رن الثامن عشر    الق

تيجة ضـعف الـسلطة     ، ون 1تعهدوا بحفظ األمن والهدوء وجباية الضرائب      رأس التقسيمات حكام وأمراء   
إلـى  ادتهم الذاتية    فرض سي  توحاول العديد من الباشاوا   ت العديد من العائالت اإلقطاعية      المركزية ظهر 

 وقـد   .جانب ذلك قامت بعض القبائل البدوية بفرض حمايتها على الطرق وجمع اإلتاوات مقابـل ذلـك               
لخليل من الصراعات المحلية بين      وقد عانت مدينة ا    ،2اتصفت الجبال الوسطى في فلسطين بهذه الظاهرة      

، وكانت المناطق الجبليـة أول سـاحة         قيس ويمن   عند سكان المنطقة باسم    العائالت القوية والتي عرفت   
 ،شر ميالدي بـين الداريـة واألكـراد   لتلك الصراعات التي بدأت في النصف الثاني من القرن السابع ع          

انب احد الفريقين ولـم تكـن هـذه         ي القرى إلى ج   األمر الذي أدى إلى زيادة عدد الضحايا ووقوف أهال        
، هـذه األحـداث أدت   3ناطق متعددة في فلسطين مقتصرة على مدينة الخليل وإنما ظهرت في م        األحداث

التـأثير علـى    إلى عدم االستقرار وسوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية مما أدى إلى إفقار المنطقة و            
  .جميع مجاالت الحياة فيها

  
لزعماء المحليون ضـد  فقد ثار ا) م1840-1831/هـ 1256-1247( سنة ترة الحكم المصريفأما في 

دور في الثورة   إبراهيم باشا التعسفية ضد السكان فكان لمنطقة الخليل         إلى سياسة   نظرا  ،  الحكم المصري 
األمر الذي نتج عنه وقوع مواجهات وعدم استقرار انتهت بـالثورة           حمل السالح ضد الحكم المصري      و

،  شـخص 600أكثر مـن  ، مقتل ى مدينة الخليلومن نتائج هذه الثورة عل ،4)م  1834/ هـ1250(عام 
بـراهيم  لنهب والتدمير بأيدي جنود إ    ، إلى جانب تعرضها ل    ات من أهل الخليل جبراً في الجيش      وجند المئ 
 ، األردن  رجالهم إلى الكرك فـي شـرق       حيث هربوا مع المئات من      أن زعماء الثورة لم ينج،     باشا حتى 
  .5إعدام عدد منهم وم مالحقتهتحيث تم

 عدم دفعه الـضرائب  بسبب؛ ي الخليل من قبل عبد الرحمن عمرو      ف م قامت حركة تمرد   1846وفي عام   
 حيث  ، والتجارة ،خاصة الصناعة  وب رابات أثرت على األوضاع االقتصادية    ط، وهذه االض  المستحقة عليه 

  .6امنه قصف المدينة بالمدفعية وتخريب أجزاء اضطرت اإلدارة العثمانية في النهاية إلى
  

                                                
   .242 : 1996شوفاني ،  1
    . 16 : 1999مناع ،  2
   .268 : 1999مناع ،  3
    .285 : 1993العارف  ،  4
   .153 : 1999مناع ،  5
6 Finn , 1878 : 260 
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فـتح قنـاة   لوذلك نتيجـة   باالستقرار؛ األمنيةاألوضاع في النصف الثاني من القرن الثامن عشر بدأت       و
 على الخليـل حيـث     منطقة حيث انعكست األوضاع ايجابياً    ال ب األوروبيين، واهتمام   م1869السويس عام   

مة في العقد السابع من القرن الثـامن عـشر المـيالدي إلـى      نس10000-8000زاد معدل السكان من   
    .1 نسمة14000

 أسـقف والترميم للحرم اإلبراهيمي، خاصة ترميم       ،ماني إيقاف أراٍض من أجل اإلعمار     وشهد العهد العث  
 من استنبول تتعلق بالحفاظ على      )الفرامانات( التي تعود إلى الفترة المملوكية إلى جانب وصول          المقامات

مقدسات وإدارتها في القدس والخليل، إلى جانب إرسال الفنيين المهرة من استنبول لعمـل الترميمـات                ال
رم اإلبراهيمي حفاظـاً    الالزمة في الحرم، ورتب العثمانيون حراساً وسدنة من العبيد على القبور في الح            

م والنقـوش واآليـات     وما زالت الرقـو   . 2وحرمة النساء المصليات وعدم االعتداء عليهن      ،على الهدوء 
القرآنية والخط العربي والقاشاني واألعمال الزجاجية والجلدية والبيارق والشعارات العثمانية ماثلة فـي             

بـالقرب مـن   ) الـداري (ومن المباني التي تعود إلى الفترة العثمانية حمام النعيم        .3الحرم حتى يومنا هذا   
 ووكالـة  ، وخـان شـاهين  ، وخان المحتسب،والسراياان الخليل، والكرنتينا،    بركة السلطان إلى جانب خ    

والمدرسـة   ،مقابل مسجد القـزازين الكبيـر     ) ديةالمدرسة الرشي  (ومكتب رشيدي  ،النتشة، ووكالة دويك  
ومـسجد األقطـاب إلـى       ،ب الزاوية وهناك العديد من الزوايا مثل زاوية آل السعيد في با         . اإلبراهيمية  

تدمير سـواء مـن     ة في المدينة خاصة وأن المدينة تعرضت إلى ال        جانب ترميم وإعمار المؤسسات العام    
ومع كل هذا    ،مباني ضخمة على غرار مدينة القدس     علماً بأن المدينة ال يوجد فيها        ،الحروب أو الزالزل  

أو أو المحلـي،     ،لوبها إلى النمط العثماني الشعبي    فإن المباني القائمة في حارة بني دار التي تعود في أس          
   . ط المملوكيإلى النم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .53 : 1987  ،وآخرونجبارة ، 1
  .52-51 : 1987جبارة ، وآخرون ،  2
 .187: 1987 ساره ، أبو 3
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  ستعمار البريطانيمدينة الخليل تحت اال
  

نتيجة للتقدم الذي أحرزته القوات البريطانية في جهة غزة أدرك الجيش العثماني خطورة الموقف فقاموا               
  .، وجعل الخليل مقرا لقيادته ب بقيادة فوزي باشابتعزيز قواتهم في اللواء بنقل الجيش المرابط في حل

، وكـان لقـوة     ية الجناح األيسر للجيش العثماني    الئعه األولى فتقدمت نحو بئر السبع من أجل حما        أما ط 
عسكرية بريطانية مؤلفة من سبعين جندياً القيام بمغامرة تهدف على قطع طريـق الخليـل بئـر الـسبع       

ـ       ظاهرية حيث استسلمت بعد محاصرتها    وصلت على أثرها إلى الشمال من ال       وات ، ولهذا لـم تجـرأ الق
، إال  جية التي تعزز دفاعات الجيش هناك     البريطانية على القيام بمغامرة أخرى في جبال الخليل اإلستراتي        

العثمانية إلى القدس للـدفاع     م انسحبت القوات    1917أنه في إطار تنظيم القوات العثمانية في تشرين عام          
 وبذلك وقعت الخليـل    عن طريق الخليل     ، مما أتاح للقوات البريطانية المهاجمة التقدم باتجاه القدس        عنها
   .1)م1917/هـ1336( في عام االستعمار البريطاني تحت

 وتهويـد   ،وقد ساهم سكان هذه المدينة بالعديد من الثورات في محاولة لوضع حد لالحتالل البريطـاني              
   م عام1948 قيام الكيان الصهيوني سنة ثروعلى أ ،م1948وبعد انسحاب بريطانيا سنة  ،فلسطين

والخليل جزء منها    ،بية إلى األردن   وضم ما تبقى من الضفة الغر      ،الحروب الصهيونية العربية   و ،)النكبة(
حيـث سـقطت المدينـة تحـت         ،)النكسة ( عام م1967إلى سنة    الخليل تحت السيطرة األردنية      وبقيت

  .االحتالل الصهيوني وما زالت ترزح تحت االحتالل إلى اليوم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
 .153، 148، 139، 137، 110، 105، 95 : 1965نديم ،  1
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  نشوء الحارات واألحياء 3.0 
  

ـ   ، وازدادت أهميته ومك   كان في مدينة الخليل   كان الحرم اإلبراهيمي منذ بنائه وإلى اليوم أهم م         د انتـه بع
عب على أي دارس أن يدرك أن الحرم اإلبراهيمي شـكل النـواة التـي            س من الص  ، ولي الفتح اإلسالمي 

مدينـة الخليـل قليلـة قبـل        معلومات عن تطور    إن ال  . القديمة بحاراتها المتالصقة   تجمعت حولها البلدة  
 سيكون من الفتح اإلسالمي للمدينة، رغـم أن       ، وعليه فإن نقطة االنطالق لدراسة تطور المدينة         اإلسالم

  . المعلومات الواردة عن مدينة الخليل في صدر اإلسالم وحتى نهاية عصر الفرنجة شحيحة ومكررة 
لمجير الـدين   ) األنس الجليل  بتاريخ القدس والخليل     (في كتاب   إن أقدم ذكر لوجود حارات الخليل، جاء        

حارة الشيخ علي البكاء التي تعتبـر مـن الحـارات اإلسـالمية             : هـ وهي   927الحنبلي المتوفى سنة    
 بزاوية الشيخ علي البكا الذي كان مشهورا بالصالح والعبادة،          تأسيسهاالمشهورة في الخليل والتي ارتبط      

حارة منفصلة عن مدينة    هـ، ودفن بزاويته المشهورة وهي في       770دى اآلخر سنة    والذي توفي في جما   
، )وتعرف قديماً بحارة الفـستقة    (حارة األكراد، شرقي الحرم، حارة الجبارية       و ،1الخليل من جهة الشمال   

وحـارة   ،حـارة النـصارى   : الحدابنة التي تـضم   وحارة  ، وحارة السواكنة،    )المشيرقة(رقيةوحارة المش 
ابنة، وحارة رأس قيطون، وهي منفصلة عن المدينة من جهة الغرب، وحارة الدارية الواقعة غـرب          الشع

القصاروة، وحارة اليهود وحارة الزجاجين، وتحيط هذه الحـارات بالمـسجد   : الحرم، وتضم هذه الحارة  
  .(2.0) شكل 2اإلبراهيمي من الجهات األربعة 

: والحـارات   ؛"حـارات "ينية والشامية مقسمه إلى مناطق تسمى إال أن مدينة الخليل كسائر المدن الفلسط     
جمع حارة، وهي وحدات سكنية متراصة تقع ضمن منطقة معينة تتجمع فيها مساكن قديمـة متالصـقة                 
ترتبط مبانيها بنسيج معماري متواصل يعكس هوية معمارية إسالمية شرقية لها خصوصية عند سـكان               

ة عن األخرى وفي كل منها أسواق محلية صغيرة وورشات، وبلـغ            وأهل هذه الحارة، وكل حارة منفصل     
 حيا، وكل حارة تحوي طائفة اجتماعية متميزة بانتمائها إلى          50 -10عدد األحياء في المدينة الواحدة بين     

جماعة حرفية أو دينية، أو إلى عشيرة، أو منطقة هاجرت منها إلى المدينـة، وتتـصف هـذه األحيـاء           
  . 3تحقيق األمن والتعاون االجتماعي واالقتصاديبالتضامن السكاني ل

مقسمة إلى ثالثة أقسام، سدت الحاجة عن بناء حائط للمدينة، وقـد            وفي القرن التاسع عشر كانت المدينة     
حققت نظام الحماية للمدينة عن طريق أن تكون المساكن في كل منطقة متصلة مع بعضها الـبعض دون        

قليلة فقط تبقى بعض األبواب حتـى تـسهل          أي جزء منفصل وبدون وجود أبواب مكشوفه، وفي أماكن        
  4.بق األول بعض الممرات التي كانت من تحت البناء في الطاعلى السكان الدخول من خالل

  
                                                

   .246 : 2ج ، 1999الحنبلي ،  1
   .142 : 2ج ، 1999الحنبلي ،  2
   .586 : 1990زكار ،   3
4 Karmon, 1975 : 75. 
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،  )3.1شـكل  (كما يبـين    حارة مصطلحللداللة على استعمل مصطلح محلة   فقد ،أما في الفترة العثمانية   
ويرمـز  ،  لسنة الناس في أوائل الخمسينات من القرن العشرين الميالدي        حيث غاب مصطلح المحلة عن أ     

صـل قـد     فـي األ   األنه. ل اجتماعي وحضاري يتأثر بالتراث الثقافي المتراكم      مصطلح المحلة إلى مدلو   
 والمنطقة لم تتغير ولكن ما تغير هـو تعاقـب           الم يتغيرو والسكان  ،  عثمانية مملوكية أو  تكون أيوبية أو  

 وتارة أخـرى حكمهـا      ،الفرنجةالحكومات التي حكمت في الفترات المتالحقة هذه المنطقة فتارة احتلها           
لح ط يطلق مص   الفترات والعثمانيين وهكذا، وكان في كل فترة من هذه        ، وتارة حكمها المماليك   ،وبييناألي
  : ومن هذه المحالت أو حارة أو محلة للداللة عليها وذلك حسب ما كان متعارفا عليه وقتهاحي
  
  
   محلة الشيخ  
  
ن العائالت التي سكنتها    ، وم 1لبكاءسبة إلى الشيخ علي ا    وقد سميت ن  ،  قع في الجهة الشمالية من المدينة     تو

وكـان   7، والقواسمي 6، الجوالني 5الهيمون ،4عابدين ،، أبو غربية  3)المغربي(، عائلة الزغير    2اليغموري
  .8لكل محلة من المحالت في المدينة مختاران ومجلس إختياريه

  
  ).4 0شكل  ( محلة باب الزاوية

  
لعقد السابع مـن القـرن    في ا من المحالت التي ظهرت     رب، وهي    الشيخ من ناحية الغ    حارةتقع بمحاذاة   
 وإلى حالة األمن واالستقرار التي شـهدتها المدينـة          ،9وذلك نتيجة للزيادة الطبيعية للسكان     ،التاسع عشر 

، 10 رى التي كانت تفرض هيمنتهـا عليهـا   م بعد ضعف العصبيات المحلية في الق    1860ابتداء من عام    

                                                
   .150 : 2 ج، 1999الحنبلي ،  1
   .109 – 108:  م 1908/  هـ 1326 ، ص ، 3 ، 20محكمة الخليل الشرعية ، سجل  2
   .307:  م 1874/  هـ 1291 ، ل  ، 1 ، 6محكمة الخليل الشرعية، سجل  3
   .28-27:   م 1879/  هـ 1296 ، ب ، 18 ، 10محكمة الخليل الشرعية، سجل  4
   .22:  م 1872/ ـ  ه1289 ، م ، 5 ، 6محكمة الخليل الشرعية ، سجل  5
   .92:  م 1896/  هـ 1314 ، ر ، 27 ، 17محكمة الخليل الشرعية ، سجل  6
   .205:  م 1912/  هـ 1331 ، ر ، 30 ،22محكمة الخليل الشرعية  ، سجل  7
   .26: م  1890 \  هـ 1327،  ذا ، 19،  ر  21محكمة الخليل الشرعية ، سجل   8
   .162:  م 1869/  هـ 1286 ، ن ، 16 ، 2محكمة الخليل الشرعية ، سجل  9

    .2:  م 1866/  هـ 1283 ، 1محكمة الخليل الشرعية ، سجل 10



 20

، ثم الهجرة الوافـدة     1مثل صناعة الدباغة والزجاج   ة االزدهار االقتصادي    نتيج ارتفاع مستوى المعيشة  و
  .3 القادري، وقد سميت بباب الزاوية نسبة إلى زاوية الشيخ محمد سعيد2من خارج القضاء

  
  نمحلة القزازي

  
وبنـي   ،يهود وجنوباً محلة ال ،4تقع في الجهة الشمالية الغربية من الحرم ويحدها شماالً محلة باب الزاوية           

. وتشرف على بركـة القـزازين  ، 7ومقبرة اليهود ومن الغرب جبل الرميدة  .6ومن الشرق السواكنة  5،دار
 جمجوم، قنيبي، العويـوي،     أبو شخيدم، ، الطباخي،   ، بدر الشرباتي :ومن العائالت التي كانت في المحلة       

  . 8الشلودي
  

  محلة اليهود
  

 وفي بعـض األحيـان   ايهود كانوا  االسم ألن سكانها ، وسميت بهذا9تقع إلى الجنوب من محلة القزازين   
  .10كانت تتبع محلة القزازين

  محلة السواكنة
  

بمحلـة  ( م عائلة النتشة مما يفـسر نعتهـا   ، وتض11تقع في مركز المدينة إلى الشرق من محلة القزازين     
  . 12)النتشة في بعض األحيان 

                                                
   .6:  م 1867/  هـ 1284 ، ن ، 6محكمة الخليل الشرعية، سجل  1
  .54:  م 1911/  هـ 1329 ، ش ، 25 ، 22، سجل محكمة الخليل الشرعية  2
ن خالل النقش المثبت على ضريحه أنه كان من أتباع الطريقة القادريـة ، حيـث           يبدو م  : الشيخ محمد السعيد القادري    3

 محمد -وقف السيد : " ، كما نقش على مدخل الزاوية عبارة        "هذا ضريح ولي اهللا الشيخ محمد السعيد القادري         :" جاء فيه   
أبـو سـارة ،     ( شر الميالدي   ، السابع ع  ن أعيان القرن الحادي عشر الهجري     وهذا يعني أنه م   "  هـ   1100 سنة   -اسعيد

1986 : 37.(   
   .164:  م 1899/  هـ 1317 ، ل ، 5 ، 18محكمة الخليل الشرعية، سجل  4
   .151 ؛ السجل نفسه صفحة 14:  م 1869/  هـ 1286 ، ر ، 13 ، 3محكمة الخليل الشرعية، سجل  5

  . 124:  م 1868/  هـ 1285 ، ش ، 15 ، 2محكمة الخليل الشرعية ، سجل 6 
    .98:  م 1910/  هـ 1328 ، ص ، 4 ، 21محكمة الخليل الشرعية، سجل 7
   .152:  م 1870/  هـ 1287 ، م ، 3 ، 3محكمة الخليل الشرعية ، سجل  8
   .14:  م 1869/  هـ 1286 ، ر ، 13 ، 3محكمة الخليل الشرعية ، سجل  9

   .118:  م 1898 /  هـ1316 ، ذ ، 27 ، 18محكمة الخليل الشرعية لخليل ، سجل  10
   .122:  م 1894/  هـ 1312 ، ل ، 16محكمة الخليل الشرعية ، سجل  11
    .19 ,  14 , 183:  م 1878/  هـ 1295 ، ش ، 14 ، 9 محكمة الخليل الشرعية، سجل 12
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 كان تطورهـا   ، فقد  وخير مثال محلة السواكنة    ،المحلة التوسع يفرض على   ي أحياناً    الموقع الجغراف  وكان
باتجـاه الـشرق   : الثانيو. 1د في الشمال تحت اسم محلة الزاهد      نحو قبة الزاه  : األولالعمراني باتجاهين   

 محلـة مـستقلة،   علماً بأن هاتين المحلتين لم تشكال. 2 رشيد تحت اسم محلة الشيخ رشيد      الشيخ نحو مقام 
  .نةمحلة السواكباسم وظلتا معاً 

  
  )الفستقة ( محلة العقابة 

  
، ومـن العـائالت     3 وتعرف أيضاً باسم محلة الدراويش     من المسجد اإلبراهيمي،  تقع إلى الشمال الغربي     

  . 4المغربي، أبو ميزر، الحرباوي، التي تسكنها مجاهد، الدويك
  

  )موضوع البحث (محلة بني دار
  

ا الصاحب، الحلواني، الخطيب، القاعود، مجاهـد،       ومن العائالت التي تسكنه   ،  5تقع إلى الغرب من الحرم    
  .6القصراوي، عمرو

  
  محلة الحوشية

  .8كاشور، ومن عائالتها سدر، زيتون، السيوري، الجبريني، أبو شمسية، 7تقع شرق محلة بني دار 
  
  

  محلة المحتسب
  

  .10لشريف من عائالتها أبو قويدر، قفيشة، المحتسب، ا،9تقع إلى الغرب من المسجد اإلبراهيمي 

                                                
   .157:  م 1886/  هـ 1304 ، ن ، 20 ، 12محكمة الخليل الشرعية ، سجل  1
   .107:  م 1869/  هـ 1286 ، غرة ل ، 3محكمة الخليل الشرعية، سجل  2
   .40 , 38:  م 1885/  هـ 1303 ، ر ا ، 27 ، 12محكمة الخليل الشرعية، سجل  3
   .147:  م 1914/  هـ 1333 ، ص ، 17 ، 23محكمة الخليل الشرعية، سجل  4
   . : 140 2ج ، 1999الحنبلي ،   5
   .33 , 2:  م 1871/  هـ 1288 ، غرة ج ، 5محكمة الخليل الشرعية، سجل  6
    .8:  م 1876/  هـ 1293 ، م ، 22 ، 9محكمة الخليل الشرعية، سجل 7
   .60:  م 1867/  هـ 1284 ، ن ، 27 ، 1محكمة الخليل الشرعية، سجل  8
   .29:  م 1871/  هـ 1288 ، جا ، 27 ، 5محكمة الخليل الشرعية، سجل  9

   .138:  م 1904/  هـ 1322  ، ص ،25 ، 19محكمة الخليل الشرعية، سجل  10
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  محلة القلعة

  
تقع بمحاذاة المسجد اإلبراهيمي، وتشرف بيوتها عليه من الجهة الغربية والجنوبية والشرقية، ولها أسماء              

مطـاوع،  ، الحموري، أبو الفيالت، إدريـس،       الزرو: أما عائالتها . 1أخرى محلة الحرم أو محلة الخدمة     
  .2 األشهب، سنقرط، القيمري، اإلمام األنصاري، طهبوب،البكري

  
  محلة المدارسة

  
 ،انة، سـلطان، شـاور، الـزرو      أبو رميلة، أبو رجـب، شـب      : ، ومن عائالتها  3تقع جنوب محلة القلعة     

  .4التميمي
  
  محلة المشارقة الفوقا 
  

 كانتوالت المدينة    مح )روزن( زار   1856، وفي عام    5تقع إلى الجنوب الشرقي من المسجد اإلبراهيمي      
وذلك نـسبة   ) الجعبري العليا (يان كان يطلق عليها محلة       وفي بعض األح   ،6رقة تعرف بالمشا  تلك المحلة 

  .8، الساليمة، دعنا، الهشلمون جابر:، ومن عائالتها7عائلة الجعبري التي كانت تسكنها إلى 
  
  

  محلة المشارقة التحتا
  

نـشأت   أنها   دتقويع ،2ببالقرب من المشارقة الفوقا من جهة الغر      ،  1المدارسةتقع إلى الجنوب من محلة      
، ومـن   3)وروزين( )تشيك(عليها المحلة الجديدة مثل      م حتى أن البعض أطلق       1856حديثاً أي بعد عام     

  .4الرجبي، غيث، جويحان: عائالتها

                                                
   .80 , 78 , 75:  م 1909/  هـ 1327 ، ذ ،   11 ،21محكمة الخليل الشرعية، سجل  1
   .31:  م 1866/  هـ 1283 ، ذ ، 8 ، 1محكمة الخليل الشرعية، سجل  2
   .24:  م 1871/  هـ 2288 ، ر ، 20 ، 5محكمة الخليل الشرعية، سجل  3
   .215:  م 1871/  هـ 1288 ، غرة م ، 5سجل محكمة الخليل الشرعية،  4
   .175:  م 1870/  هـ 1287 ، ل ، 12 ، 4محكمة الخليل الشرعية، سجل  5
    .221:  م  1874/  هـ 1291 ، ر ، 14 ، 6، سجل محكمة الخليل الشرعية 6
   .8:  م 1876/  هـ 1293 ، م ، 22 ، 9 ، سجل محكمة الخليل الشرعية  7
   .60:  م 1867/  هـ 1284 ، ن ، 27 ، 1 ، سجل  الشرعية محكمة الخليل 8
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  دامحلة األكر
  

 سبب تسميتها بهذا االسم يعـود        كان ربماو ،6جبل الرأس على  ،  5الشمال من المسجد اإلبراهيمي   تقع إلى   
، وذلـك ألهميـة الموقـع      7جيش األيـوبي  ذين كانوا من مقاتلة ال    ض العناصر الكردية ال    استقرار بع  إلى

  . خلفأبو: المدينة، ومن عائالتهاتيجي حيث يسهل الدفاع عن اإلسترا
  
  ) .04 (شكل  حلة قيطونم

، مـن  9ت المدينة األخرى من ناحية الغرب، وهي منفصلة عن محال    8تقع إلى الجنوب من بركة السلطان     
ويظهر من خالل دراسة المحالت أن هنـاك اختفـاء          .10يسي، الكركي، أبو سنينة، الشويكي    الق: هاعائالت

وأن أسـماء  . محالت مثل محلة النصارى والشعابنة وظهور محالت جديدة مثل محلة الزاوية والمحتسب    
وجـود   وبعـضها ل   ،هذه المحالت كان ينسب إلى العائالت التي سكنتها مثل الدارية والمحتسب واألكراد           

نسبة إلـى    ، و محلة باب الزاوية    ،)نسبة إلى الشيخ علي البكاء    ( مقامات مقدسة مثل محلة الشيخ       زوايا أو 
 مثل محلة القزازين التـي      ا وبعضها سمي نسبة إلى مهنة أو حرفة اشتهر أهلها به          ،الزاوية السعدية فيها  

  . مشهورين بصناعة وبيع الزجاجهلهاكان أ
يبـين  ) 6.0(الـشكل    و 1918عام  لخليل في بداية فترة االنتداب البريطاني       حارات ا (5.0) يبين الشكل و

  .م1946مدينة الخليل قبيل النكبة عام هيكلية 
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                     
   .141:  م 1904/  هـ 1322 ، ر ، 25 ، 19محكمة الخليل الشرعية، سجل  1
   .56:  م 1875/  هـ 1299 ، ذ ، 25 ، 8محكمة الخليل الشرعية  ، سجل  2
3 Rosen 1858 : 487-489 , Schick 1898 : 238.  
   .52:  م 1911/  هـ  1330 ، م ، 22جل محكمة الخليل الشرعية ، س 4
   .75:  م 1875/  هـ 1292 ، ل ، 22 ، 7محكمة الخليل الشرعية، سجل  5
   .6:  م 1908/  هـ 1326 ، ذا ، 22 ، 21محكمة الخليل الشرعية، سجل  6

هذا ما يعزز فكرة    ، و وا في مناطق أخرى مثل غزة ، وصفد       ، حيث استقر  رار األكراد على مدينة الخليل    لم ينحصر استق  7 
   ) .242 : 1،ج 1982أبو إياس ، ( الدفاع عن تلك المدن ضد االعتداءات الخارجية 

   .216:  م 1912/  هـ 1331 ، جا ، 9 ، 22محكمة الخليل الشرعية، سجل  8
   .142 : 2ج ، 1999الحنبلي ،  9

   .128 – 127:  م 1908/  هـ 1326 ، ر ، 6 ، 20محكمة الخليل الشرعية، سجل  10
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  :     الفصل األول
 

v حارة بني دار في الخليل 

   
  موقعها *     
  

  أهمية الموقع       * 
  

  حدودها           * 
 

  تهاطبوغرافي*     
 

  الحارةمسميات *          
 

  الحارة في المصادر التاريخية*          
  

v وصف الحارة بإيجاز  
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  :الفصل األول  
  

   حارة بني دار في الخليل
  

   ) 1.1شكل(   الموقع 1.1
  

، وتقع إلى الغرب من المسجد اإلبراهيمي الذي يبعد حوالي          ني دار قلب مدينة الخليل القديمة     تحتل حارة ب  
الجهة الشرقية وإن موقعها يكسبها أهمية لكونه يتوسط العديد من المواقع الهامة             م عن حدودها من      130
  .فيها 

 مـن الـساحة      هذه الحارة   وتتكون ،إلى الطريق المؤدي إلى المسجد شرقاً      ،وتمتد من خان الخليل شرقاً    
ات المطلة على    والبناي ، إلى المسجد اإلبراهيمي   الموصل)  السهلة( يسية المؤدية إلى الشارع الرئيس      الرئ

  . والمرافق األخرى،مع ملحقاتها الداخلية ،هذه الطريق
  

  الحدود 2.1
  
 األخرى إال انـه مـن خـالل      ؛ بسبب تداخل األبنية في الحارات     من الصعب تحديد الحارة بشكل دقيق     و

  .والوثائق التاريخية أمكن وضع تحديد تقريبي لهذه الحارة  ،السجالت
وكـذلك بوابـة     ،ليـل ، ومن الغرب خان الخ    دي إلى الحرم اإلبراهيمي   ريق المؤ ويحدها من الشرق الط   

، ومن الشمال   )1.1(ومن الجنوب شارع السهلة الذي يحده مباشرة بركة السلطان لوحة           ،  الحارة الرئيسة 
  .)2.1(حارة الحوشية ومنتزه الصداقة لوحة 

  
  المساحة  3.1

م فـي حـين أن عـرض    300غرب يقارب لإلى اشرق من التكاد تكون مستطيلة الشكل حيث أن طولها    
   .م 130جنوب يقارب ال  إلىشمالمن الالحارة 
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  منتزه الصداقة:  2.1بركة السلطان                                  لوحة 1. 1 :     لوحة 

  
  اضر أهمية الموقع في الماضي والح  4.1

  
وم من موقعها المتميز المتوسـط فـي البلـدة          استمدت هذه الحارة أهميتها في الماضي كما هو الحال الي         

ب، وتتوسط عدداً من حـارات      القديمة، فهي من ناحية تجاور المسجد اإلبراهيمي الشريف من جهة الغر          
، وبركـة   )المتحـف   ( مثل حمام إبراهيم الخليـل       ، واألهمية ،واألسواق، واألماكن ذات الشهرة    ،الخليل

  . السلطان، وخان الخليل
لخدمة أبناء المدينة مثـل   ؛المنشآت القائمة في حارة بني دار     العثمانية فقد استغلت المباني و    أما في الفترة    

 1310وذلك ما كما ورد في سجالت المحكمة الـشرعية سـنة   ،لمحكمة الشرعية في حوش آل الخطيب     ا
إلى جانب وجود قصر الشيخ عبـد الـرحمن          ،2لة بني دار  كما كانت دار اإلفتاء في مح      ،1م1892/هـ  

حيث أخذ يمارس مهامه، وجمع الضرائب من السكان         ،اكماً عليها في الفترة العثمانية    عمرو الذي كان ح   
وسـيطر عليهـا،    ،عاد مرة ثانيـة  م،1852وفي عام  ،  3م1846حتى حملة قرصلي باشا العسكرية عام       
كم في بيتـه  وكان يجلس للح ، بيته، ونصب نفسه حاكماً من جديد  حيث قام بعزل المتسلم الذي انزوى في      

  .ومازال هذا القصر قائماً في مدينة الخليل في هذه المحلة إلى اليوم، 4رالكائن في حارة بني دا

                                                
   .3:  م 1892/  هـ 1310 ، 15محكمة الخليل الشرعية ، سجل  1
2 Kean , 1893 : 81 - 82  
   .273 : 1988شولش ،  3
4 Ma'oz , 1968 : 120.  
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حتالل اإلسرائيلي علـى خـان   إال أن أوضاع الحارة في الوقت الحالي غاية في السوء بسبب استيالء اال           
نية بأمر من الرئيس الراحل ياسر      ، وحمام إبراهيم الخليل الذي أصبح متحفاً في عهد السلطة الوط          الخليل

  .عرفات 
  

   ) 2 1.شكل  (الطبوغرافية  5.1
 تنحدر جميعها في اتجـاه البركـة        ة تالل، ويبدو أن سفوحها     أربع  البلدة القديمة في مدينة الخليل بين      تقع
م 530ظم التالل المحيطة بها إلـى حـوالي       ، حيث يصل ارتفاع مع    ن هذه التالل ذات انحدارات شديدة     وأ
، أما المناطق المنخفضة كاألودية فتغطيها الترسبات الحديثة، التي تتكون مـن الفتـات               سطح البحر  عن

الصخري لصخر الجير الموجود في التالل المحيطة بالحارة، وكذلك بالكميات الكبيرة من الطـين التـي             
  .تجلبها السيول في فصل الشتاء 

م 500حيث يبلغ ارتفاع منسوب البركة حـوالي    ،  ع بركة السلطان في اخفض نقطة جنوب الحارة       إن موق 
: ، وتستعمل لتجميع المياه الجارية في فصل الشتاء، وتأتي المياه إلى البركـة باتجـاهين            عن سطح البحر  

عبر وادي ضيق وطويل، يمتد مـن الـشمال إلـى            ،تي فيه المياه الجارية من الشمال     وتأ: االتجاه األول 
شـكل  ( الغربي كما هو مبين في       ل الجارية من اتجاه الشما    ألمطارياه ا يأتي بم : الجنوب، واالتجاه الثاني    

3 .1.(   
. كـم 3حيث يبلغ طوله حـوالي   ، طويلذا ويمر من جنوب حارة بني دار من خالل بركة السلطان وادٍ   ه

 ببركة الـسلطان فـي وسـط        ماراً ، الشرق  نحو اًمتجه ،الوادي من شمال غرب مدينة الخليل     ويمتد هذا   
  .وينتهي بمنطقة الفحص جنوب مدينة الخليل ،م ينحرف نحو الجنوب ث،المدينة

عند نهايته في منطقة الفحص حوالي م و 530ن ارتفاع بداية الوادي في الطرف الغربي للخليل حواليوإ
تغطيـه  و ،م180 ويبلغ اتساع هذا الـوادي حـوالي         اً، الوادي يعتبر انحداره متوسط    ، لذا فإن هذا   م460

، وقـد  اإلضافة إلى الطين والحصى المحيطة بالوادي ب القادمة من تعرية صخور التالل يثةالترسبات الحد 
مطار فـي فـصل   التي حفرت لغرض تجميع مياه األ ،  حارة بني دار  في  بار  تم أخذ عينة لعمق بعض اآل     

م يقع إلى الشمال مـن  6 والثاني على عمق داخل قصر آل عمرو،م وهو في 4حدهما على عمق   الشتاء أ 
  . حيث كان يستخدم للمدبغة التي كانت تقع شمال حوش آل الخطيب الحارة

  .وهذه اآلبار محفورة في الترسبات الحديثة المكونة من صخور جيرية وحصى وتراب 
 ويبلغ ارتفاعهـا    اً،غربو اًومن الناحية الطبوغرافية فال يوجد انحدار في األرض بين طرفي الحارة شرق           

ولكنه معتدل بين شمال وجنوب الحارة حيـث إن          ،كن يوجد انحدار   ول ،م فوق سطح البحر    510حوالي  
م وان ارتفاع الجزء الجنوبي للحارة حيث تقع بركـة          515ارتفاع الحارة في الجزء الشمالي منها يقارب        

، أي إن فرق المنسوب بين شمال لحـارة وجنوبهـا يـساوي             بحرفوق سطح ال   م 500السلطان حوالي   
لذلك فان االنحدار يكون معتدال في حـارة بنـي          مترا  130والبالغ   ،لحارة، على امتداد عرض ا    تراًم15
  .دار
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  مسميات الحارة 6.1
  

) م  660ت حوالي ( بة إلى ورثة تميم الداري بن أوس أطلق على هذه الحارة اسم حارة الداريين نس
 ، فيه قبل إسالمه راهباً تميميقال الديري نسبة إلى الدير الذي كانن في تسميته بالداري فوهناك رأيا
  ثم غادرها بعد مقتل عثمان المنورة،دينةثم أسلم وسكن الم، ابي اتصل بالنبي بعد غزوة تبوكوهو صح

   .1بن عفان رضي اهللا عنه
بـد المـنعم القـصراوي      وهناك رأي أخر قاله الحاج ع      ،2 أحد أجداده   )الدار( إلى   نسبة    الداري  ويقال

  " . أي أقام بيتاً) داراً(بنى عبارة إلى  يعودأن سبب التسمية" ) لحمام ابراهيم الخلي( صاحب الحمام 
، ولعل الحنبلي أول من أطلق على هذه الحارة اسـم           3باسم حارة الدارية    وقد ذكرها مجير الدين الحنبلي      

 وكانت من جملتها كمـا      ،حارة الدارية باسمها الصريح حيث لم تتوفر أي معلومات عن أسماء سابقة لها            
، وفي الفترة العثمانيـة أطلـق علـى    4قزازيينر الدين حارة القصاروة، وحارة اليهود، وحارة ال      قال مجي 

 يطلـق   وأما اآلن . وسجالت األوقاف  ، وذلك من خالل سجالت المحكمة الشرعية      ،الحارة محلة بني دار   
  . اسم حارة بني دار أو الداريةعليها 

  
  الحارة في المصادر التاريخية 7.1

  

ذه الحارة أية معلومات تفصيلية، وما ورد كان مقتضباً حيث اهتم الرحالة والعديـد مـن                لم تتوفر عن ه   
 حيث قبور األنبياء وزوجاتهم باسـتثناء مـا أورده، مجيـر    ؛المؤرخين بالحديث عن المسجد اإلبراهيمي  

ة ولعـل أول ذكـر صـريح لحـار        ،هو تكرار لما ورد عنه      ،اب من بعده    الدين الحنبلي، وما تناقله الكتّ    
  .5الداريين ورد في كتاب الحنبلي عندما عدد الحارات

  

 عـن مقـابر     وفي حديثه  ،6تقع بين حارتي األكراد والدارية      التي  المزي إبراهيمزاوية الشيخ   وفي ذكر   
وهـي  ، ) 3.1لوحة ( لمسلمين المقبرة السفلى أموات ا ن  وبظاهر البلد من المقابر المعدة لدف     " قال  فالمدينة  

عـدد عيـون    ذكر  وعندما   .7" بالقرب من مشهد األربعين    البلد مما يلي حارة الدارية    قديمة وهي غربي    

                                                
   .548 : 1،ج 1995غربال ،  1
   .55 : 1991شراب ،  2
   .141 : 2ج ،1999الحنبلي ،  3
   .141 : 2،ج 1999الحنبلي ،  4
   .141:  2، ج 1999الحنبلي ،  5
   .142 : 2، ج 1999الحنبلي ،  6
   .144 : 2، ج 1999الحنبلي ،  7
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 التفاح ومائها يجمع مـع      يمن عين الحمام ومنبعها من واد      الماء في المدينة ذكرها بطريقة غير مباشرة      
   . )4.1شكل ( 1 )حمام إبراهيم الخليل( ماء عين السماقية لحاصل الحمام

  

  
  

  لخليل ،المقبرة السفلىمدينة ا3.1 : لوحة 
أنها تقع غرب المدينة مما يلـي       : " وذكرها السخاوي بشكل غير مباشر عندما حدد موقع المقبرة السفلية         

  .2"حارة الدارية 
لفترة العثمانيـة ولكـن     عندما زارا المنطقة وعمل كل واحد منهما مسحاً في ا         3وقد ذكرها تشيك وروزن   

ئق والحجج العقارية سواء في المحكمة الـشرعية أو األوقـاف        ورد ذكرها في الوثا   ، كما   بشكل مختصر 
  . اإلسالمية

نه لم تتوفر معلومات تفصيلية دقيقة عن هذه الحارة، وهذا يعني أن الدراسـة سـتكون               يتضح مما سبق أ   
 . والربط بين ما هو متوفر من معلومات مختصرة وعامة،ميدانية، تعتمد على المشاهدة والتحليل

                                                
   .143 : 2، ج 1999، الحنبلي 1
   .278 : 2  ج،ت .، دالسخاوي 2
3 Rosen 1858 : 488 , Schick 1898 : 238.  


