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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
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  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



 4

   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
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وأضاف البالذري إليها  ، فقد ذكر ابن سعد حبري وبيت عينون،ر العربية المناطق األربع مجتمعهلم تذكر المصاد 3
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