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 ِإعَداد
 ُعَباَدة َجَمال َأُبو ُمحِسن

 ِإشَراف
 أ.د. َيحَيى َعبد الَرُؤوف َجبر

 ُمَلَخصال
َراَسُة  َتَقعُ  هِّ الدِّ لِّ  الَبابِّ  ، َباَبينِّ  فِّيَهذِّ مِّن  اشَتَرَك َوضعاً  َفاظِّ َماَجُم َألُمعَ  :َجاَء َتحَت ُعنَوان اأَلوَّ

َن اأَلَقالِّيمِّ َوافَترَ  ، َأسَماءِّ الُبلَدانِّ  سَماءِّ اشَتَرَك مِّن أَ  قَصى َما َواستَ َوفِّيهِّ َرَصَد الَباحِّثُ  ، َق َصقعًا مِّ
امِّ  عِّ فِّي الشَّ َذت ُصولَِّها الل  َبعًا ألُِّ تَ  ، اً َوَضمََّنَها فِّي ُمعَجمِّ األَلَفاظِّ َأبَتثِّيَّ  ، البَِّقاعِّ َوالَمَواضِّ يَّةِّ الت ِّي ُأخِّ َغوِّ

نَها َراَسةِّ فِّي َبابِّ َوَذلَِّك بَِّتج ، مِّ عِّ َقيدِّ الدِّ َوَهَذا  ، َهَكَذاوَ لِّ َفالثَّانِّي وَّ هِّ األَ َحرفِّ  رِّيدِّ اسمِّ الَصقعِّ أوِّ الَموضِّ
د ُن َأسَماُؤَها مِّن َلفٍظ َواحِّ عِّ الت ِّي َتَتَكوَّ   .فِّي الَمَواضِّ
ُن َأسَماُؤَها مِّن َلفَظينِّ  ُع الت ِّي َتَتَكوَّ  َأوِّ الَخرَِّبةِّ َفَقد َبيتِّ أوِّ التَّل ِّ َلفظِّ الًة بِّ َعادَ  َكالت ِّي َتبَدأُ  ، أم ا الَمَواضِّ

َنت   .؛ َتَبعًا لُِّجزئَِّها الثَّانِّي الَبابَ  ُضم ِّ
هِّ َعلَ  فِّي َهَذا الَبابِّ التَّوزِّيَع الُجغَرافِّيَّ الُمََلَحظَ  َكَذلِّكَ  َوَراَعى الَباحِّثُ  عِّ فِّي َأرَكانِّ لبَِّقاعِّ َوالَموَ اى َهذِّ اضِّ

امِّ األَ  يَن َوُلبالشَّ َذت َراتٍ  ُمخَتَص ى َشكلِّ َوَذلَِّك َعلَ  ، َنانرَبَعةِّ اأُلرُدن ِّ َوُسورِّيََّة َوفَِّلسطِّ َأَوائِّلِّ  مِّن ُأخِّ
يَّةِّ  نَها فِّي الَداَلَلةِّ اعُتمَِّدت  ، ُأُصولَِّها الل َغوِّ ُث َلَها الَبان  َرَمزَ اأُلردُ فَ  ، َعَلى ُكل ِّ َبَلٍد مِّ بَِّحرفِّ األََلفِّ  حِّ

ينِّ ) س (وَ  ، ()أ   .َوَهَكذا ، ُسورِّيَّة بَِّحرفِّ الس ِّ
يٌَّة فِّي اأَلسَماءِّ َوَفلَسَفتَِّها :الثَّانِّي َجاَء َتحَت ُعنوانوَ  َراَسٌة ُلَغوِّ ُث َما  َوفِّيهِّ  ، دِّ نَد  َوَردَتَناَوَل الَباحِّ عِّ

َي ِّ َدالَلٍة َوَرد ، َياُقوٍت فِّي كَِّتابِّهِّ ) الُمشَتَرك ( ُث َعَلى َياُقوٍت مِّم ا َلم َيرِّ اسَتدرَ ُثمَّ  ، َوألِّ د فِّي َك الَباحِّ
ي  ، َأسَماَء الُبلَدانِّ َبيَن اأَلَصاَلةِّ فِّي الل َغةِّ  َوفِّيهِّ َتَناَوَل َأيضاً   ، كَِّتابِّه َحيُث َبيََّن اأَلصَل الل َغوِّيَّ الذ ِّ

نُه االسُم َوَما َيُدل  َعَليهِّ مِّن َمَعانٍ  َذ مِّ يحِّ َكفَّ  ، ُأخِّ نهاَمَع َترجِّ َكَما َأَشاَر َأيضًا إلى  ، ةِّ اأَلقَربِّ مِّ
نَها ، الُمَحرَّفِّ فِّي َهذهِّ اأَلسَماءِّ  ُث إلى  ، َوَما ُعرََّب مِّ َد الَباحِّ يُثمَّ َعمِّ  َأسَبابِّ َهَذافِّي  الَتَقص ِّ

ل إلى َأسَباٍب ُلَغوِّ  :اختَِّلفَِّها َعَلى ، االشَتراكِّ  نَها َما َيُعوُد فِّي الُمقامِّ اأَلوَّ َومنَها َما َيُعوُد  ، يٍَّة َبحَتهَفمِّ



 ح

 

َسَباٍب ُأخَرى  ، إلى َتَشاُبُه الَموقِّعِّ الُجغَرافِّي ِّ  نها َما َيُعوُد ألِّ َكَأن َيُكوَن َبعُض النَّاسِّ ارَتَحُلوا مِّن  ، َومِّ
خَر ؛  مُ بِّاسمِّ  فَأسَموهُ َبَلٍد ِلِّ هِّ  لُمشَتَركِّ ( فِّي ) اَوَقد َنصَّ َعَلى َذلَِّك َياُقوت  ، اأَلصلِّي ِّ  َبَلدِّ
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َمةٌ    :ُمَقدِّ
 ، لشامَلد ابالباحث في هذه الدراسة المشترك من أسماء البلدان واألماكن الواقعة في منطقة  َتَناَولَ 

نها معلى ما هو قائم  ، لبنان ( ، فلسطين ، سوريا ، وهي في وقتنا الحاضر أربع دول: ) األردن
قديمها  البلدان تجريد أسماء األماكن والبلدان الشامية الوارد ذكرها في معاجمإلى  َوَتَوجََّهض ، اليوم

 وتفسير ومعجم أسماء القرى والمدن الفلسطينية ، وال سيما معجم البلدان لياقوت الحموي  ، وحديثها
ة من الباحث أسماء ومعلومات مستقا َضمَّنَ وليس هذا فحسب بل  ، معانيها لحسين لوباني وغيرهما

 .ومنشورات المراكز الجغرافية في هذه البلدان ، ئطخرا
يهدف من وراء هذه الدراسة الرصد والجمع أو تحويل الدراسة إلى دراسة  َلمعلى أن الباحث 
ن وافترق صقعا م ، على ما اشترك وضعا اقَتَصرَ بل إن الرصد والجمع نفسه  ، إحصائية رياضية

نوَ يحمل  ، ألفاظ أسماء األماكن والبلدان أسماء البلدان مرتبة َأبَتثِّيًَّا في معجم ي حمله الذ فُسهُ اُن نَ العِّ
 ؛الإوما اختار الباحث هذا العنوان  ، والمفترق صقعا ( ، ) المشترك وضعا :كتاب ياقوت الحموي 

َلةٌ ها نفسَ  الدراسةَ  ألنَّ   يه عل َركَ ااسَتدبل  ، لجهد الحموي في كتابه سالف الذكر ُمَكم ِّ
وذلك  ، إجراء دراسة لغوية جغرافية تقوم على بيان أبعاد العَلقة بين اللغة والجغرافيةالباحث ب َقامَ 

وهي كثيرة تلفت االنتباه وتستحق البحث  ، في ما يتعلق باألعَلم الجغرافية المشتركة في بَلد الشام
فترق ) المشترك وضعا والم :حيث تناول هذه الظاهرة قديما ياقوت الحموي في كتابه ، والدراسة
لكن دراسته في هذا المجال  ، وأشار إلى عدد ال بأس فيه من هذه األعَلم المشتركة ، صقعا (

وكذلك لم  ، بل ذكر جزءًا منها ، فهو لم يتقص كل األعَلم الجغرافية المشتركة ، َناقَِّصٌة َوَمجُزوَءةٌ 
 ، وزعها الجغرافييحاول في كتابه تعليل هذا االشتراك الغريب في هذه األعَلم على اختَلف ت

وما هذه الدراسة التي نحن بصددها إال استدراك على  ، وبالرغم من ذلك قام بجهد جليل يحمد عليه
ن كان ثمة فرق بين هذه الدراسة وسابقتها ، ما قام به الحموي من قبل فيتمثل في أن الباحث  ، وا 

فيحصر ما  ، بَلد واألقاليمدون أن يتطرق إلى غيرها من ال ، سيقتصر فيها على بَلد الشام فقط
" معجم ألفاظ أسماء األماكن والبلدان  :تحت عنوان :اشترك من أعَلمها, ووضعها في بابها األول

الباحث في ترتيب هذه األعَلم المشتركة أبتثيا على  َوَعمِّدَ والمفترق صقعا (  ، ) المشترك وضعا
 ، (وفلسطين )ف ،(  وسوريا ) س (أفيقول في األردن ) ، شكل مختصرات تبعا ألصولها اللغوية
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الباحث التوزيع الجغرافي المَلحظ ألسماء األماكن والمواضع والبلدان  َتَناَولَ وهكذا وفيه أيضًا 
حيث يَلحظ الباحث أن الت َِّلَل على اختَلف أسمائها تتركز في صحراء النقب جنوبي  ، المشتركة

فهي صحراء منبسطة شبه خالية من  ، ةوهذا يعود إلى طبيعة المنطق، فلسطين ووسط سوريا
 .. .وتل كذا، : تل كذافيقولون  ، الجبال العالية مما استدعى تسمية ما ربا وارتفع منها تَل

ذا دققنا النظر في طبيعة  ، ومن بلدتنا طوباس موضعان يقال لهما العقبة :وفي مثال آخر وا 
وعند البحث في المعجم  ، رتفع من األرضنجد أنهما على م ،المنطقة الجاثمة عليها هاتان العقبتان

 ، : " االرتفاع والعلو ونحوه والجمع عقبات، نجد أن من معانيهاعن األصل اللغوي ) عقب (
  1الطريق في الجبل "  :والعقبة ، الجبال المرتفعة أو العالية :بمعنى

مَن الن   اإِّيَّاهَ جاعَل ، اسة نفسهافيه الباحث الدر  َفَتَناَولَ  :أما الباب الثاني   -: تَِّيةِّ َقاطِّ اِلضِّ
أو األعَلم  ،االشتراك في أسماء األماكن والبلدان، ويعني بهذا االشتراك، "ظاهرة االشتراك اللفظي" 

" وهي في ، (لوصيدا ) –: صيدا ) ف ( كظاهرة االشتراك اللفظي في كل من: الجغرافية المشتركة
و االبن األكبر لكنعان حسب األنساب المذكورة وه ، األصل ) َصيُدون ( هكذا وردت في العبرية

: اسم إله وصيد، وأصلها اللغوي ) صيد ( ،وفي الفينيقية ) صيدون ( أيضا ،في سفر التكوين
ولعل ما سبق يوضح سبب تسميتهما بصيدا فكلتا المدينتين  2كنعاني قديم خاص بعملية الصيد "

ومما اشترك " جبعا ، ا جاءت التسمية بصيدامن هن، وترتبطان بعملية الصيد، تقعان على الساحل
ة في جبال القدس حول اسمها إلى )جبعات : قرية عربي،" جبع(وثَلث جبعات في )ف ،3"(في )ل
ية أخرى تقع على : قرية عربوجبع ،َوَلعلَُّه اسُم الُمسَتوَطَنةِّ  ،َوالت ِّي َما َزالَت بَِّهَذا االسمَ ، (يعاريم
وكلها مقامة  ،" الذي يفيد العلو واالرتفاعمن األصل اللغوي "َجبع هي مشتقةو  ،4"...الكرملساحل 

ويدرج محمد محمد حسن ، وغير ذلك مما اشترك في األسماء، على أكمة أو ربوة أو سهل مرتفع
: " أما أسماء األمكنة حيث يقول، "الوصف الجغرافين ما يطلق عليه "هذا النوع من األسماء ضم

                                                 
  444. ص: 1973. بيروت: دار الفكر. مختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر:  1
  104. ص: 1929. بيروت: مكتبة لبنان. 4. ط دن والقرى اللبنانية وتفسير معانيهامعجم أسماء المفريحه، أنيس:  2
  46المصدر نفسه. ص:  3
. رام هللا: منشورات وزارة اإلعَلم األعالم الجغرافية الفلسطينية بين الطمس والتحريفجبر، يحيى عبد الرؤوف:  4

  31. ص: 1996الفلسطينية. 
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أو على  ، ) جبع ( و) الرام ( :مثل ، يدل على علو ، ا جغرافياوالبقاع فأكثر ما تكون وصف
  1..  " .) الوادي ( :مثل ، أو على عمق ، ) الغور ( :مثل ، انخفاض

التي  ألسباب) تعليل هذه الظاهرة وتفسيرها ( واضعا في الحسبان جميع ا :الباحث َتَناَولَ وفيه أيضًا 
في  هذا الفصل عنوان " تعليل ظاهرة االشتراك اللفظيوبذلك يحمل  ، أدت إلى حدوث هذا التشابه
ن في ) والنزلة ( وهما بلدتا –) النزلة  :ُيعلل التشابه في كل من ، فمثَل ، أسماء األماكن والبلدان "

ن ف ( اشتركتا في األصل اللغوي " نزل " ؛ النخفاضهما الواضح للعيان عن بقية ما جاورهما م
 البلدان وهكذا 

) الجانب الصرف الصوتي في أسماء البلدان ( فبعض أسماء البلدان تولدت ثم  :َناَولَ َوفِّيهِّ تَ 
نظرًا لتطور اللهجات  ؛حدث فيها ، اً صوتي اً انحراف غيرها ألسباب ال تعدو َكوَنَهااشتركت مع 

وجد الباحث أن انحراف ، وكمثال على هذا االنحراف الصوتي ،وانتشار العامية وغيرها من األسباب
 ، ()عينون  :( بطوباس أدى بها لتصبحنون  عين النبي)عين نون( أو ) :سنة العامة في نطقأل

بالخليل  (بيت عينون لمة الجديدة مع قرية )فاالنحراف الصوتي سبب اشتراكا لفظيا تشابهت فيه الك
وكذلك  ،(حاصل هنا نتيجة االنحراف الصوتي فالتشابه) 2( "عنوت بيتوالمعروفة اليوم باسم )

( انحرفت صوتيا من جبريل إلى جبرين فأدى بها هذا االنحراف الصوتي إلى أن ت جبرين)بي
ال قائمة تحمل ما تز وبيت جبرين " ، (تحمل االسم نفسه وكَلهما في )ف تشترك لفظيا مع قرية
وذكرها الحموي في ، 3وهم على ذلك من نحو ألف عام "، ( بقلب االم نونااسمها )بيت جبرين

هي بلدة بقضاء  ، (( الذي انحرف إلى )إبروقيني اسم )برقةوكذلك ف، 4"جبرين " ببيت :معجمه
 :(بِّيدِّي  في األصل اللغوي )برق قال الزَ  ، -( ثَلث قرى تحمل االسم نفسه في )فوهناك  –نابلس 

 ، حاءت ببرق  :أي، وبرقت السماء، وبرق السحاب لمعانه في الغيم، " البرق واحد وجمعه بروق 

                                                 
. سماء المدن والقرى الفلسطينية وتفسير معانيها ومدلوالتها السياسية والحضاريةمعجم أشراب، محمد محمد حسن:  1

  29. ص: 2000عمان: األهلية. 
، عمان: دار اللوتس. معجم البلدان األردنية والفلسطينية حتى نهاية القرن الهجري السابعجبر، يحيى عبد الرؤوف:  2

  29. ص: 1988
  34المصدر نفسه. ص:  3
  514. ص: 1957بيروت: دار صادر.   3. ج معجم البلدانهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا: الحموي، ش 4
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( و قد تكون من األصل اللغوي )برك" أ :وقال الدباغ ، 1" ...تزينت وتحسنت :ة بمعنىوبرقت المرأ 
والياء والنون  ، هو: المبارك ، ويكون معناها تبعا لهذا األصل ، بمعنى الركوع واإلناخة والربض

 وهو جذر سامي ، برك("وهي محرفة َعن كلمة ) :ويتفق معه الل وَبانِّي  في هذا قائَل، 2"للجمع
الطريقة العربية فيكون معناها )أمكنة  والياء والنون عَلمة للجمع على ، االستراحة :مشترك معناه
  3"االستراحة(

 - :أهمية الموضوع
 ، "والمفترق صقعا(، المشترك وضعا" تكملة صنيع الحموي في ) :الموضوع محور البحث هو -أ

 ، كةلمشتر و أسماء األماكن والبلدان اوانطَلقا من ذلك فالباحث يتناول فيه األعَلم الجغرافية أ
َنتِّ ولذلك  ،م يرد في كتاب الحموي سالف الذكرمما ل ه ) بتكملة ما قام ب :الدراسة ُعنوِّ

ن كان له قدم السبق ، الحموي( فكتابه ل ب ، ألنه لم يشمل البلدان فحسب ، ليس ، مجزوء ، وا 
 عن تعليل هذه الظاهرة وبيان فضَل ، كظاهرة االشتراك اللفظي :لعدم تناوله ظواهر مهمة

عاجم مدعما إياه بما حوت بطون م ، وهذا ما يحاول الباحث تقديمه في هذه الدراسة ، أسبابها
  .و) لسان العرب ( وغيرهما ، وال سيما معجم ) تاج العروس من جواهر القاموس ( ، اللغة

  :اِلتَِّيةِّ عماد هذه الدراسة على الركائز أو النقاط  َقامَ بناء على ما سبق  -ب
 ام علىوال سيما في بَلد الش ، رصد ما اشترك من األعَلم الجغرافية وأسماء األماكن والبلدان 

)  :تحت عنوان ، وتضمينها في معجم ألفاظ أسماء األماكن والبلدان المشتركة ، اختَلف دولها
  .والمفترق صقعا ( ، المشترك وضعا

 ماكنراسة ظاهرة االشتراك اللفظي في األسماء واألُيَلحظ أن الدراسات السابقة لم تأت على د 
 .بينما تنفرد هذه الدراسة بتناول الظاهرة ، وتحليلها

 َدتُرصِّ  تنفرد هذه الدراسة بتناول ظاهرة االشتراك اللفظي في أسماء األماكن والبلدان التي تم 
ن مكتاج العروس ببعض المعاجم اللغوية المعينة على ذلك )  االستعانةِّ ب ، في الباب السابق

  .و ) لسان العرب ( البن منظور وغيرهما ، جواهر القاموس ( للزبيدي
                                                 

، أبو الفيض محمد بن مرتضى:  1   38بيروت: دار مكتبة الحياة. ص:  25. ج تاج العروس من جواهر القاموسالَزبِّيدِّي 
  305. ص: 1991هدى. . كفر قرع: دار ال1. ج بالدنا فلسطينالدباغ، مصطفى مراد:  2
 2004، بيروت: مركز باحث للدراسات. وتفسير معانيها معجم أسماء القرى والمدن الفلسطينيةلوباني، حسين:  8
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 ة هذه الدراسة الجانب الصوتي لبعض أسماء األماكن والبلدان التي تولدت نتيج َتَناَوَلت
  .االنحراف الصوتي

 وزع الت أو بمعنى آخر مناطق ، األطلس اللغوي لألسماء واألماكن المشتركة َكَما َتَناَوَلت
  .الجغرافي لها

ترتيب البلدان واألماكن المشتركة ترتيبا أبتثيا تبعا ألصولها  –سبحانه وتعالى  –بعون هللا  َتمَّ  -ت
لموضع قيد البحث حيث سيجرد الباحث اسم ا ، -سلف الباحث في المقدمة أكما  -اللغوية 

 .في باب حرفه األول فالثاني فالثالث وهكذا
 ، والخرب والعيون والمروج َوالت َِّللِّ كالبيوت  :التي تتكون أسماؤها من جزئينأما بالنسبة للبلدان 

فعلى سبيل المثال ترتيب التلول اِلتية  ، فسيراعي الباحث فيها الترتيب األبتثي تبعا لجزئها الثاني
تل  ، " تل عكبرا " ، " تل حران :كالتالي ، سماء األماكن والبلدان المشتركةفي باب معجم ألفاظ أ

وينسحب عين األمر على  ، وهكذا 2وتل عياضة " ، و " تل صافيه ، 1تل محرى... " ، ماسح
َربِّ البقية الباقية من    .البيوت والت َِّللِّ َوالخِّ

  - :مشكلة البحث وأهدافه
لة ما تكم)وهو  ، للمسألة التي سوف يقوم الباحث بتناولها قد يكون عنوان البحث موضحاً  -أ

وهذه المسألة لها تبعات  ، (والمفترق صقعا" ، المشترك وضعاابه "قام به الحموي في كت
التي تتناول  ، الغوص في معاجم بَلد الشام الجغرافية على اختَلف دولها :كثيرة منها

( ردنيوالمعجم األ) ، ( لياقوت الحموي ن والبلدان فيها )كمعجم البلدانمختلف أسماء األماك
المدن الفلسطينية وتفسير معجم أسماء القرى و و) ، يالصادر عن المركز الجغرافي األردن

 ، ( للعماد مصطفى طَلسو)المعجم الجغرافي السوري  ، ( لمحمد حسن شرابمعانيها
وذلك لجمع ما اشترك  ، ( ألنيس فريحةوالقرى اللبنانية وتفسير معانيهامعجم أسماء المدن و)

مرورا  ،شتراك اللفظي وتعليلهافضَل عن تناول ظاهرة اال ، من أسماء األماكن والبلدان

                                                 
. بيروت: عالم الكتب. 2. ط المشترك وضعا والمفترق صقعاالحموي، شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا:  1

  84. ص: 1986
. أبو ظبي: منشورات المجمع الثقافي. بلدانية فلسطين العربيةأغسطس بن يوسف بن شمعون: مرمرجي الدومسكي،  2

  81. ص: 1997
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 ، بحثا عن االنحرافات الصوتية التي أدت إلى حدوث هذا االشتراك ، بتناول الجانب الصوتي
  .وغيرها من مباحث الدراسة

  - :هي، ولعل أهم األهداف التي يسعى الباحث إلى الوصول إليها في هذه الدراسة -ب
والمفترق  ، المشترك وضعا) :الحموي يستدرك الباحث في هذه الدراسة على كتاب ياقوت  -1

 ، تضمينه في باب معجم األلفاظو  -مما لم يرد فيه  –( من أسماء األماكن والبلدان صقعا
ت على عكس الدراسة السابقة التي تناول ، على أن تكون الدراسة محصورة في بَلد الشام

  .العربي واإلسَلمي :أسماء وأماكن مختلفة في العالمين
هذا و  ، حث في هذه الدراسة ظاهرة االشتراك اللفظي بين هذه األسماء واألماكنيتناول البا -2

  .أو لم تتطرق له ، مما أهملته الدراسة السابقة
  .ويعلل الباحث فيها ظاهرة االشتراك اللفظي في هذه األعَلم المشتركة لغويا -3
اف ظاهرة االنحر والسيما ، مبينا أثره في االشتراك ،يستعرض الباحث فيها الجانب الصوتي -4

  .الصوتي التي أدت إلى توليد اشتراك من هذا النوع
اها في ما مضمنا إي ، ويستعرض الباحث فيها التوزع الجغرافي لهذه األسماء واألماكن -5

   .(يسمى )باألطلس اللغوي 
 يدة فيوأخيرًا يأمل الباحث من خَلل هذه الدراسة فتح المجال أمام مزيد من الدراسات الجد -6

  .نفسه المجال
بعض  لى مجموعة من اإلجابات التي توضحكما يحاول الباحث في هذه الدراسة الوصول إ -

لى يسعى الباحث في الفعل إ ، التساؤالت والفرضيات التي طرحتها بطبيعة الحال موضوع الدراسة
  :منها ، طرحها وتوضيحها محاوال في هذه الدراسة اإلجابة عنها

ويختلف عما  ، الدراسة بطرحه على بساط البحث وتوضيحه هذه َقاَمتما الجديد الذي  -1
 جاء في غيره من الدراسات السابقة ؟ 

 شتراككظاهرة اال :الباحث من خَللها بتناول مختلف الظواهر اللغوية َقامَ ما الطريقة التي  -2
 اللفظي وغيرها ؟ 

 لمشتركة ؟ الباحث ظاهرة االشتراك اللفظي بين هذه األعَلم الجغرافية ا َعلَّلَ كيف  -3
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حية االنتباه في أماكن توزع أو تواجد هذه األعَلم المشتركة من النا َلَفتَ ما أهم ما  -4
 اعتمادا على اللغة ؟  ، الجغرافية
  - :الدراسات السابقة

ا ول تبعفإنه يمكن الق ، نظرًا لكون الموضوع محط البحث يتناول قضية األعَلم الجغرافية المشتركة
دراسة إال أن الجديد في هذه ال ، سابقة تناولت الموضع أو طرحت جانبا منه لذلك إن هناك دراسات

 ، عافقد تناولت الدراسة السابقة ) المشترك وض ، هو محاولة إلقاء الضوء على جوانب جديدة فيه
 لسابقةاومع أن الدراسة  ، والمفترق صقعا ( جمع أسماء األماكن والبلدان الجغرافية المشتركة فقط

لمأخذ ابل  ، اعليه الَرئِّيَس إال أن هذا ليس المأخذ  ، ُكلََّها لكونها لم تشمل البلدان ، زوءةجاءت مج
 ، يلهاومحاولة تعل ، عدم تناول الدراسة السابقة لظاهرة االشتراك اللفظي في أسماء البلدان :هو

ي أطلس لغو  ثم صنع ، شتراكوالتطرق إلى الجانب الصوتي عبر االنحرافات التي أدت إلى هذا اال
  .َوا ِّن َلم َيرمِّ َياُقوٌت إَِّليهِّ  ، لها

 معجم ويذكر في هذا المقام رغبة األستاذ الدكتور يحيى جبر في أن يستدرك على دراسته السابقة )
لفترة بوضع ما جد عقب هذه ا ، البلدان األردنية والفلسطينية حتى نهاية القرن الهجري السابع (

  .من األسماء واألماكن والبلدان إلى يومنا الحاضر –ابع القرن الهجري الس –الزمنية 
  - :منهج البحث 

 والتي تمت بصلة مباشرة إلى ، نظرا لخصوصية الموضوع الذي يتناوله الباحث في هذه الدراسة
 فقد وقف الباحث أمام ، وأطالس اللغة وغيرها ، كظاهرة االشتراك اللفظي :ظواهر علم اللغة

جد فقد و  ، النتقاء األصلح والمناسب منها لموضوع الدراسة ، بحث المختلفةمجموعة من مناهج ال
 ، تهاحيثياعة الدراسة و الباحث أن المنهج االستقرائي التحليلي من أفضل المناهج التي تتناغم مع طبي

ها تضمينو الباحث بادئ ذي بدئ برصد أهم أسماء البلدان و األعَلم الجغرافية المشتركة  َحيُث َقامَ 
 :ثانيثم الشروع في الباب ال، والمفترق صقعا (، معجم األلفاظ ) المشترك وضعا :ي الباب األولف

دت في أفضَل عن تناول الجانب الصوتي وانحرافاته التي ، بدراسة ظاهرة االشتراك اللفظي وتعليلها
ا ضمن م وبيان أهم مناطق التوزع الجغرافي في هذه األعَلم، بعض منها إلى نشوء هذا االشتراك
  .يدعوه الباحث ) األطلس اللغوي (
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 األول البابُ 

 وافترق صقعا من األقاليم ، معجم ألفاظ ما اشترك وضعًا من أسماء البلدان
ثُ  ُل الَباحِّ ء أسما معجم ألفاظ ما اشترك وضعا من" :في هذا الباب الذ ِّي يقع تحت عنوان ُيَحاوِّ

المشتركة أبتثيا على شكل تيب هذه األعَلم تر  إلى ، "وافترق صقعا من األقاليم ، البلدان
وهكذا  ،(وفلسطين )ف ، (وسوريا )س( فيقول في األردن )أ ، ؛ تبعا ألصولها اللغويةمختصرات

يث سيجرد ح ،يةويقوم الباحث فيه بِّترتيب البلدان واألماكن المشتركة ترتيبا أبتثيا تبعا ألصولها اللغو 
 .حرفه األول فالثاني فالثالث وهكذاالباحث اسم الموضع قيد البحث في باب 

 ، والخرب والعيون والمروج َوالت َِّللِّ كالبيوت  :أما بالنسبة للبلدان التي تتكون أسماؤها من جزئين
فعلى سبيل المثال ترتيب التلول اِلتية في ، فسيراعي الباحث فيها الترتيب األبتثي تبعا لجزئها الثاني

 ، تل ماسح، "ُعكُبَراتل "، َحرَّان" تل  :كالتالي ،ركةبلدان المشتباب معجم ألفاظ أسماء األماكن وال
وينسحب عين األمر على البقية الباقية  ، وهكذا 2وتل عياضة "، " تل صافيه، و1.. ".َمحَرى تل 

َربِّ  والت َِّللِّ من البيوت    .وغيرها َوالخِّ
حيث   ،شتركةلمواضع والبلدان المالباحث التوزيع الجغرافي المَلحظ ألسماء األماكن وا َتَناَولَ وفيه 

 يَلحظ الباحث أن الت َِّلَل على اختَلف أسمائها تتركز في صحراء النقب جنوبي فلسطين ووسط
بهُ فهي صحراء منبسطة ، وهذا يعود إلى طبيعة المنطقة، سوريا ما مخالية من الجبال العالية  شِّ

 .. .وتل كذا ، تل كذا :فيقولون ، استدعى تسمية ما ربا وارتفع منها تَل
ذا دققنا النظر في طبيعة المنطقة ، ومن بلدتنا طوباس موضعان يقال لهما العقبة :وفي مثال آخر وا 

في المعجم عن وعند البحث  ، نجد أنهما على مرتفع من األرض ،الجاثمة عليها هاتان العقبتان
الجبال  :بمعنى ،َعَقَباتٍ جمع االرتفاع والعلو ونحوه وال" :َمَعانِّيهِّ نجد أن من ، (األصل اللغوي )عقب
   3" الطريق في الجبل :والعقبة ، المرتفعة أو العالية

                                                 
. بيروت: عالم الكتب. 2. ط المشترك وضعا والمفترق صقعاالحموي، شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا:  1

  84. ص: 1986
. أبو ظبي: منشورات المجمع الثقافي. لدانية فلسطين العربيةبمرمرجي الدومسكي، أغسطس بن يوسف بن شمعون:  2

  81. ص: 1997
  444. ص: 1973. بيروت: دار الفكر. مختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر:  3
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ثُ   ( الُمفَترُِّق َصقعاً وَ  ، ضعاً ُك وَ َعلى كَِّتابِّ َياُقوت الَحَموِّي ِّ ) الُمشَترَ  َيسَتدرِّكُ فِّي َهَذا الَبابِّ  والَباحِّ
عِّ َوالُبلَدانِّ  ينِّهِّ فِّي َبابِّ ُمعَجمِّ األَل –فِّيهِّ م ا َلم َيرِّد مِّ  –مِّن َأسَماءِّ الَمَواضِّ  ،  َهَذاَفاظِّ َواأَلسَماءِّ َوَتضمِّ

َراَسُة  ُث كَ  –َعَلى َأن َتُكوَن الدِّ َرةً  –َما َأسَلَف الَباحِّ امِّ  َقاصِّ َن َذلَِّك َعلَ وَ  ، َعَلى بَِّلدِّ الش  ى الَعكسِّ مِّ
ابَِّقةِّ  َراَسةِّ الس  َع ُمَتَفر ِّ الت ِّي َتَناَوَل فِّ و  –َراَسةِّ َياُقوت دِّ  –الدِّ الَعَربِّي ِّ  :َلَمينِّ َقًة َبيَن الَعايَها أَماكَِّن َوَمَواضِّ

سَلمِّي ِّ َعَلى َحدٍ  َسَواء   .َواإلِّ
 

 األلف
 ف / ل  /س  :آِبلُ  -

َقتَِّها ص تتبع مركز محافظةِّ حمَص قرية في سهولِّ حم :آبل ) س ( قرية في  :َوآبل ، 1"  َوَمنطِّ
َرة قرية :آبل القمح ، "حلب ، ينعفر  ، بلتتبع ناحية بل ، جبل الكرد يَني ة ُمَهج  قرب الحدود  فَِّلسطِّ

ي الَقرَيةِّ ُمسَتعَمَرُة ) ُيوَفال ( " ، اللبنانية أقصى الشمال الشرقي قي  آبِّل ، 2 ُأقِّيَمت َعَلى َأَراضِّ الس 
   3"  محافظة النبطية ، قرية لبنانية من قرى قضاء مرجعيون  :) ل (

 
 س  :ةعَ دَ أبو جَ  -

 ، "اإلمام ،"ناحية رسم الحرمل ،قرية في سهول حلب الوسطى :ا (يطَ صغيرة ) الكِّ  جدعة أبو
 ، ومنطقة منبج تتبع ناحية قرى مركز ،المرتفعة قرية في سهول حلب الشرقية :كبيرة أبو جدعةوَ 

 4"محافظة حلب
 
 س  :اايَ نَ أبو حَ  -

 :أبو حناياوَ  ،حماة ،طقة سلميةمن، تتبع ناحية بري الشرقي، قرية في سهول سلمية :أبو حنايا
  5"حلبمحافظة ، منبج، ةف  ناحية الخَ ، في سهول حلب الشرقية المرتفعة قرية

                                                 
 5.  ص: 1992.  دمشق: مركز الدراسات العسكرية. 2. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  1
  141. ص: ِبالُدَنا ِفَلسِطينُ َفى ُمَراد: الدباغ. ُمصطَ  2
  1.  ص: 1992. بيروت: مكتبة لبنان. 3. ط معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيهافريحة، أنيس:  3
  9 – 8. ص: 2. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  4
  16. ص: 2المصدر نفسه.  ج  5



10 

 

 س  :يالِ أبو دَ   -
قرية في سهول  :أبو داليوَ   ، إدلب ، منطقة معرة النعمان ، قرية تتبع سنجارَ  :أبو دالي
 1"  حمص الشرقية قرية في سهول :أبو داليوَ   ، حماة ، ناحية عقيرات ، سلمية

 
  :أبو ُسوَسةَ  -

منطقة تتبع ، صافةقرية في بادية الرَ  :أبو سوسة :وهما ،قريتان في سورية تحمَلن االسم نفسه
  2 تتبع ناحية ومنطقة مركز الرقة"، قرية في الجزيرة الُسفلى :أبو سوسةوَ ، محافظة الرقة ،المنصورة

 
 ف  :ةوشُ أبو شُ  -

يَن َتحمُِّل َهَذا االسمَ َمَواضِّ  َأرَبَعةُ ُهَناَك  أبو  ، قضاء حيفا قرية في :أبو شوشة :َوهِّيَ  ، َع فِّي فَِّلسطِّ
 7,5  على مسافة وهي ، أراضيها مستعمرة ) جيزر ( في قرية فلسطينية مدمرة أقيمت :ةوشَ شُ 

فلسطينية مدمرة في قضاء  قرية :أبو شوشةوَ  ، طرون كم جنوب شرق الرملة على طريق اللَ 
وقيل التي  ، صرة وطبريةتقع بين الن ا ، ) مشمار هعيمك ( اضيها مستعمرةيم في أر أق ، طبرية

ربة تقع في جبال الخليل  :أبو شوشةوَ  ، في حيفا    3 "خِّ
       

 ف  /س  :األبيض -
ناحية تتبع ، قرية في الجزيرة العليا :األبيض :وهي ،نفسهفي سورية ثَلثة مواضع تحمل االسم 

 :األبيضو ، محافظة حمصب ،منطقة تدمر ،في بادية الشام جبل :األبيضوَ  ،قرى مركز الحسكة
 . 4" إدلبب، منطقة جسر الشغور، قصيرنهر في هضبة ال

، الشمالي بواٍد يقع في النق :األبيُض  :وهي، االسم نفسه ثَلثة أماكن تحملأيضًا وفي فلسطين  -
  5"األوسط تل في الغور :األبيضوَ  ، واٍد في الغور الجنوبي :ألبيضاو 

                                                 
  21 -20. ص: 2ج المصدر نفسه.  1
 . 27. ص: 2ج  المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.طَلس، مصطفى:  2
ين:  3  .48أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في  فلسطين حتى العام َخم ار،ُقسَطنطِّ
  16. ص: 1980. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 2ط 

  50.  ص: 2. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس، مصطفى:  4
ين:  5  .48أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في  فلسطين حتى العام َخم ار ،ُقسَطنطِّ

  20ص: 
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 س  :َأَثِرّية -
قرية في  :أثريةو  ، حلبب  ، منطقة الباب ، ة الراعيناحي ، قرية في هضبة حلب الوسطى :أثرية

منطقة  ، بادية الشام موضع في :أثرية ، حماةبِّ ة ي  مِّ لَ منطقة سَ  ، نعَ ناحية السَ  ، افةِّ َص بادية الرَّ 
  1" حماةب ، سلمية

 
 ف  /س  :اأَلحَمِديَّة -

َع فِّي ُسورِّ  ، (سَبةِّ إلى َأحَمد )اسُم َعَلملفظ الن ِّ على  َرَبَعةِّ َمَواضِّ  :(س)حمدية األ :هِّيَ وَ  ، يَّةَ اسٌم ألِّ
 ية األحمدو  ، حلب ،منطقة الباب ، "اماإلمل "رمَ ناحية رسم الحَ  ، قرية في هضبة حلب الوسطى

ابية ، قرية في مرج غوطة دمشق :(ة )سديَّ يعِّ الجَ - أحمدية و  ، ريف دمشق ، وماد ، ناحية النشَّ
 ، مزرعة في الجزيرة العليا :(س)أحمدية و  ، القنيطرة ومحافظةُ  منطقة ، قرية في الجوالن :()س

  2 " الرقة ، , منطقة تل أبيض()الزرزوري تتبع قرية 
دٍ  مديةاألحو  ٍع َواحِّ   3 القدس " مدينةِّ  بالقرب منتقع  خربةٌ  :َوُهوَ  ، في فلسطين اسٌم لَِّموضِّ
 
 ف  /س  :أحمر -

عاً  أَحَد َعَشرَ ُهَناك  امِّ فِّي  َموضِّ ُل االسَم َنفَسُه بَِّلفظِّ اأَلحَمرِّ  بَِّلدِّ الش   أحمر: َففِّي ُسورِّيَّةَ  ، َتحمِّ
 ،ٍد في بادية تدمروا :()س أحمرو  ، حلببِّ  ،منطقة جرابلس ، الفرات يتل أثري في واد :()س
تل  :()ساألحمر و  ،4 " يف  دمشقتل أثري في مرج غوطة ر  :()سأحمر و ، محافظة حمصبِّ 

 ،ناحية القريا، تل بركاني :()ساألحمر و ، السويداءبِّ ، َمصادقرية ، بركاني في جبل العرب
 ، منطقة رأس العين ، واٍد في الجزيرة العليا :األحمرو , َأيضاً السويداء بِّ ، دلخَ ممنطقة َص 

، األمانوس) ة الغربية لكتلة جبالجبل يمتد شمالي غربي سوريا ويشكل النهاي :األحمرو  ،الحسكةبِّ 

                                                 
  52. ص: 2. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس ، مصطفى:  1
  56 – 55. ص: 2لَمصَدُر َنفُسُه. ج ا 2
ين:  3  .48أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في  فلسطين حتى العام َخم ار،ُقسَطنطِّ

  20ص: 
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، الشرقياألحمر )و ، الرقة، منطقة تل أبيض، لعلياواٍد في الجزيرة ا :األحمرو  ،(اإلسكندرونة
، يقومان إلى الجنوب والجنوب الشرقي من قرية النعيمية، تَلن بركانيان في الجوالن :(والغربي
  1"القنيطرة 

 2"" ُف بـــــــ " الرَأسِّ اأَلحَمرُتعرَ  ، َرٍة َتَقُع إلى الَشَمالِّ مِّن َصَفداسٌم لَِّقرَيٍة ُمَهج   ،وأحمر في فلسطين

 

 س  :آذار -
 ، الحسكة ،تتبع ناحية تل تمر ، قرية في الجزيرة العليا :آذار :َوُهَما، اسٌم لَِّقرَيَتينِّ فِّي ُسورِّيَّةَ 

  3 " إدلب ، منطقة جسر الشغور ، قرية في هضبة القصير :آذاروَ 
 
 ف  /س  :وَأرُزوَنةه رزَ أَ  -

أرزة وَ  ، الحسكة ، القامشلي منطقة ، حطانيةتتبع ناحية الق ، قرية في الجزيرة العليا :) س ( أرزة
تٌل أثري يدعى يطل عليها شرقًا  ، ى لنهر العاصيسرَ تقع على الضفة اليُ  قرية :) س ( الضيعة

   ، 4"طرطوس ،الصفصافة قرية ناحية، ارَ ك  قرية في سهل عَ  :( بالت اءِّ أرزونة )  ،" تل أرزة "
  5 "غزة  هلِّ تقع غربي جبال الخليل وسَ  ، تَللٍ خربة بين ِّ  :أرزة ) ف (وَ 

  6( كم شرقًا "  25على بعد )  ، قرية صغيرة من أعمال قصبة صور :وأرزونة ) ل (
 
 س / ف  :َأِريَحا -

 ، 7( كيلو مترا "  37ها مسافة ) تبعد عن ، " مدينة فلسطينية تقع إلى الشمال الشرقي من القدس
 مدينة سورية تقع إلى الشمال الغربي من محافظة إدلب  :َوَأريحا

                                                 
   58- 57. ص: المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس، مصطفى:  1
  211. ص: ينبالدنا فلسطالدباغ. مصطفى مراد:  2
  67. ص: 2. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس، مصطفى:  3
  71. ص: 2الَمصدر َنفسه. ج  4
أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في  خمار. قسطنطين: قسطنطين،خم ار:  5

  20ص:  .48فلسطين حتى العام 
  42.  ص: 2006. بيروت: داُر التعارف للمطبوعات. 1. ج: معجم قرى جبل عاِملُسَليَمان. ظاهر 6
  111. ص: معجم بلدان فلسطينشراب. محمد حسن:  7
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  ف / س /أ  :ُأَريِنَبة -
ُل هذا االسمَ  َع فِّي اأُلرُدن ِّ َتحمِّ ثلَِّها فِّي ُسورَِّيةَ  ، ُيذَكُر َأن  ثَلَثَة َمَواضِّ  :أرينبة ) أ ( :َوهِّيَ  ، َولِّمِّ

الكهف تعرف " بأرينبة ودير الكهف والتي في دير  ، والغربية ، ة الشرقيةفي الجيز  :ثَلثة مواضع
 ، منطقة دوما ، الضمير ناحية يسيةرَ سد قديم أقيم على وادي الدُ  :أرينبة ) س (وَ  ، 1 النعيمان "

 ، إدلب ، ناحية كفر نبل ، يرقِّ ن مزرعة في جبل الزاوية تتبع قرية :أرينبة ) س (و  ، دمشق ريف
  2 "أريحا إدلب  ، الزاوية تتبع ناحية إحسم قرية في جبل  :أرنبة ) س ( –أرينبة و 

ير ( أما التي في فلسطين " أرنبة "    3" وهي قرية تقع في جبال الجليل  :) دوَن َتصغِّ
 
 س /أ  :األزرق  -

 ، واٍد في جبال الَلذقية :واألزرق  ، واحتان تقعان في شرق األردن :األزرق الشمالي والجنوبي
  4 " الَلذقيةمحافظة  ، هنفَ لَ احية صِّ ن
 
 ف  /س  :اأَلَسد -

خربة  :األسد ) ف (و  ، حلب ، تتبع ناحية صرين ، العربقرية في هضبة عين  :) س ( األسد
 5 "في القدس 

 أما األول فاألسدية ،موضعان بسورية " أسدي " و" أسدية " و" األسدية "  أسد وفي النسبة إلى -
 ، مزرعة في الجزيرة العليا :(والثاني األسدية )المشيرفة، الرقة، ي الجزيرة السفلىقرية ف :()الدرعية

 6 " الحسكةمحافظة  ،ناحية قرى مركز ومنطقة رأس العين، تتبع قرية تل األمير

                                                 
  2. ص: أسماء األماكن العمرانية المكررة في المملكة األردنية الهاشميةعبيد. إبراهيم الجابر:  1
  82. ص: 2. ج ري المعجم الجغرافي للقطر العربي السو طَلس. مصطفى:  2
 .48أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في  فلسطين حتى العام قسطنطين،خم ار:  3

   22ص: 
  83. ص: المعجم الجغرافي للقطر.العربي السوري طَلس، مصطفى:  4
 .48لبشرية والجغرافية المعروفة في  فلسطين حتى العام أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية واخمار. قسطنطين:   5

  22ص: 
  84. ص: 2. جلمعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس، مصطفى: ا 6
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 ل  /ف  /س  :ةونَ رُ ندَ اإلسكَ  -
 ، نانفي لب وموضعين ، في سورية تحمل هذا االسمخمسة مواضع تجدر اإلشارة إلى أن هناك 

  - :وهي ، في فلسطين وواحداً 
  ومركز محافظة  ، مدينة تقع في القسم الجنوبي لخليج اإلسكندرونة :اإلسكندرونة ) س (

قرية في  :) س (اإلسكندرونة و  ، أو " لِّواُء اإلسَكندرونة " تعرف باسم " ُسنُجق اإلسكندرونة "
 ، ماٍء ناحية تل حميسنبع َأيضًا و  ، محافظة الحسكة ، قة القامشليمنط ، الجزيرة العليا

ناحية   ، األمينمزرعة في الجزيرة العليا تتبع قرية  :الدوغانية الصغيرة ) س ( -اسكندرونه و 
 1 "حماة  ، الرقة ، تل أبيض ، عين عيسى

َوفِّي ُلبَناَن  ، 2 "طولكرم  أو نبع ماء بالقرب من فنهر :في فلسطين " إسكندرونة " التيأما  -
سكندرونة ) ل (و  ، تتبع قضاء صور ، قرية لبنانية :ة ) ل (إسكندرون تتبع  ، قرية لبنانية :ا 

  3 "قضاء صيدا 
 
 ف  /س  :إسماعيل -

سماعيل ) ف (و  ، تل في الغور الشمالي :إسماعيل ) ف ( قرية  ، في جبال القدس وادٍ  :ا 
سماعيل ) ف (و  ، السنديان  4 " نبعة في جبال الكرمل :ا 

 يلِّي ُة اسمُ واإلسَماعِّ  ، و " إسماعيلية " للمؤنث ، " للمذكر إسماعيليلى إسماعيل " إوفي النسبة  -
  - :وهي ، مواضع في سورية ةبعر ألِّ 

 ، منطقة الرقة تتبع ناحية الكرامة ، قرية في وادي الفرات :) فاطسة عبد اإلسماعيل ( اإلسماعيلية
مزرعة في أسفل  الحسكة  ، منطقة المالكية ، قرية في الجزيرة العليا :اإلسماعيلية ) الجارودية (و 

                                                 
 . 99 – 97. ص: 2ج  المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.طَلس، مصطفى:    1
 .48شرية والجغرافية المعروفة في  فلسطين حتى العام أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبخمار، قسطنطين:  2

 . 23ص: 
 . 52 – 50. ص: 1ج  معجم قرى جبل عامل.ظاهر، سليمان:  3
 .48أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في  فلسطين حتى العام خمار. قسطنطين:  4

 . 23ص: 
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قرية من قرى  :اإلسماعيليةو  ، اإلسكندرونة ، احية الحربيانسفوح جبل ) سيلبيوس ( الغربية ن
  1 "محافظة حمص 

 
 ل  /ف  /س  /أ  :اأَلشَرِفيَّة -

َعينِّ فِّي اأُلرُدن ِّ  لتابعة لمحافظة ا الُكوَرةِّ ي لواء تقع ف َقرَيةٌ  :اأَلشَرفَِّيةُ  :ُهَما ، األشرفية اسٌم لَِّموضِّ
ُنيَّةِّ آخر في البادية  وموضعٌ  ، إربد    2 "الشمالية اأُلردِّ
عَ وفي سورية  - قرية تتبع  مزرعة قرب جبال حارم :األشرفية :وهي ، تحمل هذا االسم تِّسَعُة َمَواضِّ

، ة حمصمحافظ، منطقة حمص ، قرية في سهول حمص :األشرفيةو  ،ناحية سلقين إدلب ،التلول
 ،محافظة الَلذقية ،منطقة جبلة، لبرجانمزرعة في السهل الساحلي تتبع ناحية ا :األشرفيةو 
 األشرفية و  ،لواء اإلسكندرونه، يةقضاء الريحان ، مزرعة في وادي العاصي :األشرفيةو 
واٍد في  :يةاألشرفو  ،محافظة حماة ،منطقة مصياف ، عوجناحية ، قرية في جبل الحلو :خنازير –

قرية في غوطة دمشق الجنوبية الغربية تتبع ناحية  :صحناياأشرفية ، حمص ، ب الجراحج
قرية في سهول حمص الشرقية  :األشرفية الغربيةو ، محافظة ريف دمشق ،منطقة داريا ، اياحنَ صِّ 

تتبع ، ىقرية في وادي برد :أشرفية الواديو  ، محافظة حمص، منطقة المخرم ،راحناحية جب الج
   3 " ريف دمشق، اناحية قدسي

رية في الجنوب الغربي ق :ُرشدِّيأشرفية  َأو ، األشرفية :وهي ، مواضع فثَلثةأما في فلسطين  -
َر أهلها عام  :أشرفية عبد الهاديو  ، من بيسان تقع إلى الجنوب الغربي من  ، 48قرية عربية ُهج ِّ

  5 "ية تقع في قضاء بيسان قرية فلسطين :زماأشرفية كَ و  ، 4 "( كم منها  2بيسان على بعد ) 
َباَل َعم انَ  :َواأَلشَرفِّيَُّة َأيضاً   6َوَحيٌّ مِّن َأحَياءِّ َبيُروَت "  ، َجَبٌل مِّن جِّ

                                                 
  101  - 100.  ص: 2ج  غرافي للقطر العربي السوري.المعجم الجطَلس، مصطفى:  1
  3. ص: أسماء األماكن العمرانية المكررة في المملكة األردنية الهاشميةعبيد. إبراهيم الجابر:  2
  105،  ص: 2. جالمعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  3
 . 11. ص: ة بين الطمس والتحريفاألعالم الجغرافية الفلسطينيجبر، يحيى عبد الرؤوف:  4
 .48أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في  فلسطين حتى العام خمار. قسطنطين:  5

  23ص: 
  506. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  6



16 

 

 ف  / س :األعور -
ينَ وموضع واحد في  ، موضعان في سورية يحمَلن هذا االسم  :األعور ) س ( :وهي ، فَِّلسطِّ
 ، منطقة ومركز محافظة حمص ، القَري اية تتبع ناح ، قرية في سهول حمص الشرقية الجنوبية

واٍد في  :) ف (األعور و  ، الحسكة ، منطقة القامشلي ، اقرية في الجزيرة العلي :) س (األعور و 
  1" أريحا 

 
 ف  /س  :األقرع -

 :واألقرع ، تل يقع إلى الشرق من غزة :قرعاأل :وهي ، االسم هذا في فلسطين ثَلثة أماكن تحمل
َوَنُظن ُه  ، 2 " خربة بين تَلل غربي جبال الخليل وسهل غزة :األقرعو  ، لس واللدخربة بين ناب

جبل أملس جنوب فلسطين في طريق جبل  :" األقرع :الذ ِّي ُذكَر فِّي ) قاموس الكتاب المقدس (
 3واسمه في األصل جبل حَلق "  ، َوفي شمال شرقي عبرة ، سعير

 ، القامشليمنطقة  ،قرية في الجزيرة العليا :األقرع :هماوَ  ،َيحمَِّلنِّهِّ  أما في سورية فموضعان-
 4" وكسب، البهلوية :يقع بين ناحيتين هما ،جبل ساحلي في محافظة الَلذقية :األقرعو  ،الحسكة

 
  - :...+ أم -
بيل سعلى ها ونذكر من ، في بَلد الشام بَِّلفظِّ اأُلم ِّ ُمَضافاً كثيرة هي األماكن التي تبدأ بهذا  

  - :ال الحصرِّ  المثال
 
 
 

                                                 
 .48شرية والجغرافية المعروفة في  فلسطين حتى العام أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبخمار. قسطنطين:  1

  24ص: 
. 48أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في  فلسطين حتى العام خم ار، قسطنطين:  2

  25ص: 
  172(. ال، ت ص:  compubraill.بيروت: شكركة ) نخبة من األساتذة ذوي االختصاص والالهوتين: قاموس الكتاب المقدس 3
  122ص:  2ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.طَلس. مصطفى:  4
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 ف  :/ ُتوَتة التُّوتأم  -
َع تحمل  يَن ثَلثُة َمواضِّ قرية أم التوت الواقعةِّ إلى  :أم الت وت ،وهي ، هذا االسمَ  في فَِّلسطِّ
 ، 2 " جنوَب َحيَفا إلى الغربِّ من جبل الكرملِّ أخرى تقُع  قريةو  ، 1 " نوبِّ   الشرقي من جنينالج
  3" قع في بيساَن واٍد ي :أم توتة ) بالتاء (و 
 ، لكرامةإلى الَشرقِّ من بلدة ا ، لواٍد يقُع في الجزيرة الدنيا :أبي توتةـــــ ي ُسورَِّيَة مصدرًة بوردت ف -

  4 التابعة لمحافظة الرقة "
 
  س :رن أم جُ  -

ناحية ومنطقة ، قرية في الجزيرة العليا :أم جرن  :وهي ،وهو اسم لسبعة مواضع في سورية
 ، قرية في جبل األحص :أم جرن و  ،حلب ،قلقل ( منطقة منبجقرية أبو )  :جرن  أمو  ،الحسكة

قرية في  :أم جرن و ، ناحية حلب ،سهول حلب الشرقيةقرية في  :أم جرن و ، حلب، منطقة السفيرة
محافظة  ، أم جرن ) جبل ( في السلسلة التدمرية الجنوبيةو ، منطقة حماة ،سهول حماة الشرقية

 5 الحسكة " ، العين رأس ،قرية في الجزيرة العليا :المقرن  -أم الجرن و  ، حمص
أم و ، منطقة الحسكة، الجزيرة العلياقرية في  :أم جرنين :( كما فيوقد ورد االسم عينه )مثنىً  -

  6 "منطقة حمص، رقلسناحية الف ، قرية في سهول حمص الشرقية :جرنين
 
 س  :وشأم حُ  -

 ، ناحية مارع ،الغربية حلب قرية في سهول :أم ُحوش ،وهما ،االسمفي سورية قريتان تحمَلن هذا 
 .طرطوس ،منطقة صافيتا، ذقيةوقرية كذلك في المنطقة الجنوبية لجبال الَل، حلب، منطقة إعزاز

 

                                                 
  154. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  1
 . 124. ص: معجم بلدان فلسطينشراب، محمد حسن:  2
 .48رافية المعروفة في  فلسطين حتى العام أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغخم ار، قسطنطين:  3

 . 26ص: 
 . 132. ص: 2. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس، مصطفى:  4
  135  - 134. ص: 1. ج  المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  5
  136.  ص: 2ج  .المصدر نفسه 6
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 س  /أ  :الُرمَّاَنة/  أم الرمان -
 ، الكرك والثاني في ، األول في الجيزة : ( بالتاءسم أم رمانة ) في األردن أربعة أماكن تحمل ا

 1" في ارحاب  والرابع ، والثالث في بيرين
 ، منطقة صلخد ، اناحية القري   ، قرية في جنوب جبل العرب :األول :هما ، وفي سورية موضعان -

 ، منطقة المالكية ، ةناحية الجوادي ، قرية في الجزيرة العليا :أم الرمان :والثاني ، السويداء
  2 "الحسكة 

 
يش مُّ أُ  -  ف  /س : الرِّ

ي ةِّ ) باريشا  -أم الريش :هما ، في سورية موضعان يحمَلن هذا االسمَ  قرية في جبل  :( بالسريانِّ
قرية في سهول حمص  :أم الريش َأيضاً و  ، إدلِّب جسر الشغور, ، ناحية دركوش ، طانيالوس

   3" حمص  ، المخرم منطقة ، الجراحناحية جب  ، الشرقية
وتعرف  ، يتكون اسم القرية من أم + ريش :إمريش -أم ريش  :هوو  ,واحدوفي فلسطين موضع  -

 4"  بالخليل ، َوهي من القرى الصغيرة التابعة لــــ " ُدورا " ، أيضا " بخربة أم ريش
 
 ف  /س  :والّزيتُّوَنة/  أم الزيتون  -
 ، منطقة شهبا ، العرب قرية في شمال جبل :أم الزيتون ) س ( :هما ، في سورية موضعان 
 .لسويداءا
 ، منطقة معرة النعمان ،ناحية خان شيخون  ،مزرعة تتبع قرية كفر عنينأم زيتونة ) بالتاء ( وَ 
 6" واٍد يقع جنوبي جبال الخليل :(أم زيتونة )ف :وهو ،فموضع واحد أما في فلسطين ،5" إدلببِّ 
  

                                                 
  3ص:  عمرانية المكررة في المملكة األردنية الهاشمية.أسماء المراكز العبيد. إبراهيم الجابر:  1
 . 149. ص: 2. ج السوري  المعجم الجغرافي للقطر العربيطَلس، مصطفى:  2
  152 – 150. ص: 2المصدر نفسه. ج  3
  132. ص: معجم بلدان فلسطينشراب. محمد حسن:  4
  152 – 151: .  ص2. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس، مصطفى:  5
 . 28. ص: أسماء األماكن والمواقع والمعالم الجغرافيةخمار. قسطنطين:  6
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 الباءُ 
 

 ل  /ف  /س  :دارِ البَ  -
 1" محافظة حماة  ، المضيق في منطقة السقيلبية قرية سورية تتبع ناحية قلعة :( سالبارد ) 

نبع  :البارد ) ف (و   ، 2 " تقع غربي جنين ، ة (مي  اشِّ ة عرفت باسم ) الهَ قري :) ف (البارد و 
نهر  :البارد ) ل (و  ، 3 "طبرية  بحيرةإلى الشمال الغربي من  ، ماٍء يقع في الجليل األعلى

 ، َيَقُع فِّي ُمَحاَفَظة لبنان الَشَمالِّي   ، الفلسطينيينلَلجئين  مخيم :البارد ) ل (و  ، البارد في لبنان
  4عند مصب نهر البارد في البحر المتوسط "  ، إلى الشمال من مدينة طرابلس

  - :هاومن ، وفِّلسطينية لمجموعة من األماكن والبِّقاع في سور  " فاسمٌ بالتاء" أو الباردة،أما باردة -
 ، محافظة الحسكة، منطقة القامشلي، تتبع ناحية عامودة، ة الُعلياقرية في الجزير  :()س باردة
 ، محافظة الحسكة، منطقة القامشلي،تتبع ناحية تل َحميس، قرية في الجزيرة العليا :(الباردة )سو 
 ، مركز منطقة ومحافظة حمص، ريتينمزرعة في البادية السورية تتبع ناحية الق :(الباردة )سو 
 ، 5"محافظة حمص، ناحية مركز منطقة تدمر، في السلسة التدمرية الجنوبيةواٍد  :(الباردة )سو 
  6 "نبع ماٍء في صفد  :(الباردة )فو 

 ف  /س   :(  بالتاء)  ةدَ رَ بَ أو  ، ) بالقصر ( ىدَ رَ بَ  -
َبَرَدة و  ، في أصبع الجليلواٍد  :) ف ( بردىو   ، 7 " نهر دمشق األعظم بسورية :) س ( بردىو 

  8 "غربي بحيرة طبرية  ماءٍ  بعُ نَ  :) ف ( َبَرَدةو  ، تقع في القدسخربة  :) ف (
 
 

                                                 
  211.  ص: 2. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس، مصطفى:  1
  114. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  2
  53. ص: أسماء األماكن والمواقع والمعالم الجغرافيةخمار. قسطنطين:  3
 https://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة: قائمة بمخيمات الَلجئين الفلسطينيين. ) مخيم نهر البارد (. رابط:  4
 . 212 – 210. ص: 2. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس، مصطفى:  5
 .48جغرافية المعروفة في  فلسطين حتى العام أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والقسطنطين، خمار:  6

  35ص: 
 . 276ص:   2. جالمعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  7
 .48أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في  فلسطين حتى العام  خمار. قسطنطين:  8

  38ص: 
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 ل  /ف  /س  :رجالبُ  -
قرية من  :البرج"  :على الن حوِّ اِلتيوهي  ، تحمل االسم نفسه عدة قرى  عموم بَلد الشامِّ في 

محافظة  ، منطقة الباب ، عةفي سهول حلب الوسطى المرتفقرية  :البرجو   ، قرى ريف دمشق
  .إدلب ، منطقة معرة النعمان ، تتبع ناحية سنجار ، قرية في سهول إدلب :الُبرجو  ، حلب
منطقة رأس  ، يةتتبع ناحية الدرباس ، قرية في الجزيرة العليا :البرجو  ، محافظة الحسكة ، العين
   1 "محافظة طرطوس  ، تابعة لمنطقة بانياس ، قرية ساحلية :البرجو   ، الحسكة ، العين

قرية  :البرج "  :وهي ، االسمففيها ستة مواضع تحمل هذا  ، فلسطين علىب األمر كذلك وينسح-
وقد أقيم في  ، قرية قرب الكرمل :البرجو   ، قيم مكانها مستعمرة ) بورجتا (وقد أ ، قرب طولكرم

تقع  خربة :البرجو  ، قضاء الرملة ، قرية فلسطينية :البرجَو "  ، 2 " مكانها مستعمرة ) بنيامينا (
تقع إلى الجنوب الغربي من "  :البرجو  ، خربة تقع في قضاء طولكرم :البرجو   ، حيفا في قضاء

 3 قلعة الُبرج " وُتعرف باسم " بركة أبي طوق " أو " ، دورا " الخليل
محافظة جبل بِّ  ، طقة الشوفمن ، قرية لبنانية :) ل (البرج  " :وهي ، َأبَراجٍ وفي لبنان ثَلثة  -

  ،لف() باأل :برجا ) ل (و ، محافظة الجنوببِّ  ،منطقة عالية، قرية لبنانية :(لبرج )لاو ، لبنان
 محافظة الجنوب بِّ ، وفمنطقة الش  

 ، وفمنطقة الش  قرية لبنانية تقع في  :(البرجين ) ل  :بصيغة المثنى كما في اللَّفظُ  وقد ورد -
 ، منطقة بنت جبيل لبنانية تقع فيقرية  :قلوي ) ل (برج  :كما في ،ومضافاً  ،بل لبنانمحافظة ج

ال" ، 4 "محافظة الجنوب  ، وبرج َمن اع ،وبرج الملوك ، َوُبرج القِّبلِّي   ،َوُبرج الَشَمالِّي ، َوُبرج َرح 
َربِّ اأَلَثرِّيَّةِّ فِّي َجَبلِّ َعامل ، وبرج يالوش ،َوُبرج الهوى  َن الُقَرى َوالخِّ َباَرٌة َعن َمجُموَعٍة مِّ  ، َوهَِّي عِّ

 5" َواِلخُر َخرٌِّب َمهُجور ، ا َما َزال آهَِّلً َبعُضهَ 
 

                                                 
 . 270 – 269. ص: 2ج  الجغرافي للقطر العربي السوري.المعجم طَلس، مصطفى:  1
  16ص:  األعالم الجغرافية الفلسطينية بين الطمس والتحريف.جبر، يحيى عبد الرؤوف:  2
. 48أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في  فلسطين حتى العام قسطنطين، خمار:  3

  37ص: 
 . 17. ص: معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها، أنيس: فريحة 4
  94 – 88. ص: 1. ج معجم قرى جبل عاملظاهر. سليمان:  5
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مختلفة أماكن  ىعل داالً  ؛ صغراً هذا اللفظ مُ جاء وقد ، فهو " ُبَريج " ، "أما تصغير كلمة " برج -
 :الُبَريج ) س ("  :وهي ، أخذت سورية نصيب األسد منها ،في كل من سورية وفلسطين ولبنان
 ، منطقة الباب ، ادفناحية ت ، رية عين الحجشتتبع ق ،مزرعة في سهول حلب الوسطى

تقع على  ،منطقة جبل َسمعان ، مزرعة في سهول حلب الغربية :البريج ) س (و  ،محافظة حلب
 ،الشمالية موقع أثري في سهول إدلب :البريج ) س (و ، الجنوبي الوعر لجبل " ُبَريج "السفح 

 ، حمص ،ناحية حِّشسيَّا ، جنوبيةمص القرية في سهول ح :البريج ) س (و  ،إدلب ،منطقة حارم
قرية على  :(البريج ) سو ، حلب ، الباب منطقة ، قرية في سهول حلب الوسطى :البريج ) س (و 

مزرعة في  :البريج ) س (و  ،طرطوس ، تتبع ناحية السودا ،ةالسفوح الغربية الدنيا لجبال الَلذقي
مزرعتان في  :غربي الو  ، شرقيال  والُبَريَجانِّ  ، منطقة الحسكة، تتبع قرية السبعي، الجزيرة العليا
 1 " محافظة الحسكة ، تتبعان ناحية الشدادي ، الجزيرة السفلى

مخيم البريج في  :) ف (البريج "  :هي ، تحمل اسم " الُبَريج "  خمسة مواضع في فلسطينو  -
رية إلى الغرب من ق :ريجالبُ و  ، قرب بيت جمال :) ف (وبيارات البريج  أو يجالبر "و ، 2"غزة

واٍد  :البريجو  ، قرية تقع في قضاء الرملة :ريجالبُ "و ، 4"قرية ) زكريا ( قريبٌة منها" و ، 3" القدس
 5 " يقع في جبال القدس

 ، محافظة جنوب لبنان ، نطقة جبيلم قرية في :البريج ) ل ("  :هي، في لبنان ثَلثة مواضعوَ  -
 ، منطقة المتنقرية في  :البريج ) ل (و   ، محافظة البقاع  ،منطقة هرمل قرية في :البريج ) ل (و 

  6 "محافظة جنوب لبنان 
 
 

                                                 
 . 292 – 291. ص: 2ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.طَلس. مصطفى:  1
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  192. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  3
 . 156. ص: معجم بلدان فلسطينشراب، محمد حسن:  4
 .48أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في  فلسطين حتى العام خمار، قسطنطين:  5

 . 39ص: 
 . 19ص:  اللبنانية وتفسير معانيها. معجم أسماء المدن والقرى فريحة، أنيس:  6
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 ل  / ف :الَبصُّ  -
ونبع  ، نبع ماء في الجليل األدنى :) ف (الَبص   " :َوهِّيَ  ، اسٌم لثَلثة عيون ماٍء في فلسطين

 ، ونابلس ، األدنى نبع ماٍء في الجليل :البص ) ف (و  ، ونبع في النقب الشمالي ، نابلس في
  1 "والن قب الشمالي 

  2"  صورمنطقة  ، محافظة الجنوب في قرية تقع " :الُبص  ) ل (و 
 
ة -   س / ف / ل : الَبصَّ

ة ) س ("  :َوُهَما ، موضعان في سوريةف ، ( وَتاٍء في آخرِّها ، ) بفتح الباء وتشديد الصاد  :الَبصَّ
ة و  ، يها غنية بالمياه الجوفيةأراض ، قرية في سهل الَلذقية الساحلي : رسم ظاهر ) س ( –الَبصَّ

  3 "القنيطرة  ، منطقة " فِّيق " ، قرية في الُجوالنِّ 
ينَ  - َع فِّي فَِّلسطِّ ت ُة َمَواضِّ مدينة عكا على الحدود قرية تقع إلى الغرب من  :البََّصُة "  :َوهِّيَ  ، وسِّ

 ، نبع ماء في عكا :والبصة  ، ادي الجوزلة (تل في الغور األوسط ) أواسط و  :البصةو  ، اللبنانية
 ، الميت البحر –واٍد في جبال الخليل  :البصةو  ، في يافا شمال غربي قرية مِّسكة نبع :البصةو 
َضاَفةِّ )  الريح بصةو    4 "نبع في الشاطئ الغربي لنهر األردن  عند جسر دامية   :(  على اإلِّ

ٌد فِّي ُلبَنانَ  ٌع َواحِّ َي  ، َوَموضِّ اَوهِّ ةِّ الواقعة إلى الغرب من َعك  َحيُث َكاَنت  ، َعيُنَها َقرَيُة الَبصَّ
َلَة الل بَنانِّي ِّ "  ُجزءًا مِّن َتَجم عِّ ُقَرى َجَبلِّ َعامِّ

5 
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 ل  /ف  /س  :َبَصل / ُبصَليَّا -
َعينِّ فِّي ُسورِّيَّةَ  ، بَِّلفظِّ َنَباتِّ الَبَصلِّ الَمعُروفِّ  نبع ماء في  :( بصل ) س " :ُهَما ، اسٌم لَِّموضِّ

نبع  :بصل ، محافظة حمصب ، منطقة تلكلخ ، ناحية الناصرة ، قرية المشتاية ، وادي الشحمين
  1"  امحافظة درعب ، ماء في ناحية مزيرب

 بصلو  ، خربة في القدس :) ف ( بصل"  :هِّيَ  ، ثة مواضع تحمل هذا االسمَ وفي فلسطين ثَل -
  2" واٍد في طولكرم ) ف (  بصلو  ، خربة غربي جبال الخليل :) ف (

محافظة ب ، في قضاء صيدا قرية لبنانية تقع :) ل ( ُبصلي ا " :( بياٍء ومد ٍ )  في لبنان االسم وردو -
 3 " محافظة الجنوب ، قرية لبنانية تقع في قضاء جزين :) ل ( بصلياو  ، الجنوب

 
 ل  /ف  /س  :الِبيَرةُ  -

َع فِّي ُسورِّيَّ  اسم َرَبَعةِّ َمَواضِّ  ، فظة حلبقرية سورية تتبع إداريا لمحا :) س (البيرة "  :َوهِّيَ  ، ةَ ألِّ
 ، منطقة الباب ، قرية سورية تتبع إداريا لمحافظة حلب :) س (البيرة و  ، ناحية أبو كهف ، منبج
كانت  ، تركيا  حاليانة في محافظة ) أورفة ( جنوب شرق مدي :) س ( البيرةو   ، " تادف" ناحية 
  4" محافظة الرقة بسورية بِّ قرية  :البيرةو   ، مضى لوالية حلب العثمانيةفيما  تابعة

 البيرة و  ، مدينة بالقرب من رام هللا :البيرة"  :هي ، مواضع تحمل هذا االسمَ وفي فلسطين ثَلثة -
إلى  وهي تشرف على واٍد يقع ، فِّيَما َمَضى اء بيسانكانت تابعة لقض ، هجرةقرية فلسطينية م

إلى الغرب  ، تحت بيت الروش الفوقا جنوبي الخليل :البيرةو  ، ها ُيدَعى " وادي البيرة "ال منالشم
   5 من " بيت ُجول "
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ُل َهَذا االسمَ  في لبنانَ َكَذلَِّك و  - ُع َثَلَثة َتحمِّ  ، قرية لبنانية في منطقة عكار :ةيرِّ البِّ  :" َوهِّيَ  ، َمَواضِّ
منطقة  ، قرية من قرى لبنان :ةيرِّ البِّ و  ، كارقضاء ع ، الدريب تقع على سفح جبل في منطقة

  1 محافظة جبل لبنان "ب ، منطقة الشوف ، قرية لبنانية :البيرةو  ، محافظة البقاع ، اشيار 
 
 ل  /س  :ياضبَّ الَ  -

َع فِّي ُسورِّيَّةَ   ، مصياف ، قرية في هضبة حماة :البياض ) س ("  :هِّيَ  ، اسٌم لَِّثَلَثةِّ َمَواضِّ
منطقة  ، تتبع قرية الحريف ، مزرعة في جبال الَلذقية :البياض ) س (و  ، محافظة حماة

منطقة  ، تتبع ناحية الغزالنية ، قرية في مرج غوطة دمشق :البياض ) س (و   ، حماة ، مصياف
  2 "ريف دمشق  ، دوما

عَمالِّ َمرَكزِّ ُصور َعلى ُبعدِّ ) من أَ "  :اأُلوَلى ، بُِّلبَناَن َقرَيَتانِّ َتحمَِّلنِّ َهَذا االسمَ  َجَبلِّ َعامِّلَوفِّي  -
يَّةِّ َشَمااًل "  :َوالثَّانَِّيةُ  ، ( كم منها َشرقاً  15  3مِّن أَعَمالِّ الَنَبطِّ

        
 ف  :َبيضا -

عًا فِّي  ينَ اسٌم لَِّخمَسَة َعَشَر َموضِّ  ، تقع في برية " َتق وع " قضاء بيت لحم :بيضا " :َوهِّيَ  ، فَِّلسطِّ
( على  48قرية عربية في فلسطين المحتلة عام )  :وبيضا ، عترةإلى الشمال الغربي من زَ 

نبع في عكا على  :بيضاو  ، قال لها أيضًا " خربة البيضا "ويُ  ، الطريق بين العفولة والُخَضيرة
نبع في الن اصرة شمالي غربي قرية  :بيضاو  ، شرق قرية البصة الحدود اللبنانية الغربية شمال

ونبع  ، ع ماء في نابلسونب ، ونبع ماء غربي بحيرة طبرية ، في صفد نبع ماء :بيضاو  ، جباتا
ونبع في  ، ونبع في الخليل ، نبع وادي الَعَرَبة الشمالي :البيضاو  ، سان وجنين والقدسماء بي

عان ، ) ُمَعرفًة بأل (والبيضا ، شمال شرق " أم الزينات "جبال الكرمل   :البيضا :األول :موضِّ
  4 "خربة بين نابلس ورام هللا  :البيضا:لثانيوا ، خربة في حيفا

                                                 
 . 42. ص: معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيهافريحة، أنيس:  1
 . 392ص:  2. جالمعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  2
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يدِّ الي اءِّ  ) يَّاَضةب - رَِّها ( ، بَِّتشدِّ  ف  /س  َوتاٍء فِّي آخِّ
ربعة مواضع في سورية ، تتبع ناحية  جندريس، قرية في جبل حلب :(البياضة )س :هِّيَ ، اسٌم ألِّ

ناحية ، البادية قرية تقع في منخفض سهلي في :(البياضة )سو ، محافظة حلب، منطقة عفرين
منطقة ، رةاعين ماء في وادي النض :()س والبياضة، حمص، منطقة المخرم، ب الجراحج

 ، (تتبع قرية ) عين عرفتي، مزرعة في جنوب جبال الَلذقية :البياضةو  ،محافظة حمص، تلكلخ
     1 "محافظة طرطوس ، منطقة دريكيش

موقع بالقرب من  :بياضة ) ف ("  :وهي ، هذا االسم ثَلثة مواضع تحملَأيضًا في فلسطين وَ 
قرية في  :بياضة ) ف (و  ، خربة في جبال الكرمل :ة ) ف (بياضو   ، أو نابلسمدينة جنين 

  2 "واٍد غربي جبال الخليل  :بياضة ) ف (و  ، شمالي فلسطين المحتلة قرب المشيرفه ومصمص
 
 ف  :ةاقَ بَ  -
 باقة الحطبو  ،3" قرية من قرى نابلس :باقة :يوه، قرى تحمل هذا االسمَ  َأرَبعُ في فلسطين  

َضاَفةِّ   :باقه الغربيهو  ، طولكرمقرية من قرى  :باقه الشرقيهو  ،قرية من قرى قلقيلية :()على اإلِّ
مَن األ ، 4 " طولكرمقرية من قرى  َي اِلَن ضِّ ي الت ِّ احُتلَّت فِّي َحربِّ َعامِّ ) َوهِّ  م  .( 48َراضِّ

 
 ل  /ف  /س  :" ُبرَقة "/ َبرَقة -

ُل َهذا االسَم فِّي  ع الت ي َتحمِّ َي الُقَرى َوالَمَواضِّ َيدٌة هِّ امِّ بَِّلدِّ َعدِّ  :) ف ( َبرَقة ، َففِّي فلسطين ، الش 
رقِّي  مِّن َأسُدود "  48على مسافة ) قرية تقع  ( إلى الَشَمالِّ الش 

وبرقة  ، َوهَِّي اِلَن ُمَدم َرةٌ  ،5
 ، " موضع بين تيماء وجبلي طيئ :قال الصاغاني ، بين الحجاز والشام :برقة لفلف  ،ضاحك

                                                 
 . 392. ص: المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  1
حتى العام  أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في  فلسطين 48خمار. قسطنطين:  2

  45ص:  .48
أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في  فلسطين حتى العام  48خمار. قسطنطين:   3

  36ص:   .48
  351 – 384. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  4
  199الَمصَدُر َنفُسه. ص:  5
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" كأنها بين  :قال ياقوت :برقة هجينو  ، لفلف جبل بين تيماء وجبلي طيئ ""  :وقال ياقوت
  1"الحجاز والشام

 ، الَلذقية ، منطقة جبلة ، قرية تابعة لناحية القطيلبية :َبرَقة ) س ( موضع ُيعرُف بـــــ في ُسورِّيَّةَ  -
 2محافظة البقاع "  ، تقع في قضاء بعلبك ، قرية لبنانية :رَقا ) ل (وبرقة أو بَ 

 
 س / ف (  بِّالَضم ِّ )  ةقَ رّ بُ و  -

َعينِّ َيحمَِّلنِّ اسَم " ُبرَقة " ) بِّالَضم ِّ ( ب اُغ َأن  فِّي ُسورِّيََّة َموضِّ لُ  ، َذَكَر الد  َقرَيٌة مِّن أَعَماَل  :اأَلوَّ
قِّيَّةِّ " َقرَيٌة مِّ  :َوالثَّانِّي ، الرَّقَّةِّ  َتَقُع إلى قرية   :" ُبرَقة ) ف ( ، 3ن أَعَمالِّ َجَبَلة بُِّمَحاَفَظةِّ الَلذِّ

على بعد  ، قرية تقع إلى الجنوب الشرقي من رام هللا :) ف ( هرقَ بُ و  ، نابلس الَشَمالِّ الَغربِّي ِّ مِّن
  4 "شرقي البيرة  ستة أكيالٍ 

 
 ف  /س  :ى صرَ بُ  -

 ، وتقع إلى الشمال منها ، ن حوران تابعة إداريا لمحافظة درعاهي إحدى مد :()سبصرى الحرير
لى الجنوب الشرقي من دمشق وهي كذلك من مدن حوران التابعة  :()س بصرى الشامو  ، وا 

وضع دارت فيه م :()ف ُبصرى و  ، ( كم40ة )وتبعد عن مركز درعا مساف ، لمحافظة درعا
 5 " قريب من قيسارية على الساحل الفلسطيني يبدو أنه ، معركة كبيرة بين المسلمين والصليبين

 
 أ  :عةُ قَ البَ  -

في  :والثاني ، في منطقة البتراء :األول ، َبقعة "الفي األردن يحمَلن اسم "  هناك موضعان
ينِّي ِّيَن فِّي اأُلرُدن ِّ  ، 6" الشوبك  ئِّيَن الفَِّلسطِّ ف إلى َما َسبَق ُمَخيََّم الَبقَعةِّ لَِّلجِّ   .َأضِّ

                                                 
، عمان: دار اللوتس. بلدان األردنية والفلسطينية حتى نهاية القرن الهجري السابعمعجم الجبر. يحيى عبد الرؤوف:  1

  25. ص: 1988
 . 18. ص: معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيهافريحة، أنيس:  2
ب اُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  3   421. ص: بالُدَنا ِفَلسِطينُ الد 
  152 – 151. ص: معجم بلدان فلسطينشراب. محمد حسن:  4
 . 29. ص: معجم بلدان فلسطينشراب. محمد حسن:  5
  2. ص: أسماء المراكز العمرانية المكررة في المملكة األردنية الهاشمية عبيد. إبراهيم الجابر: 6
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 ف / ل  - :ةالُبَقيعَ  -
على  َوُهَو ُيطَلقُ  ، " بقِّيَعة " ) بَِّكسرِّ الَقافِّ ( :َوالَعام ُة َتُقولُ  ، " ُبقيَعة " هو تصغير هذا االسموَ  

يقع إلى الشرق من بلدة  سهل :) ف ( البقيعة " :هي ، فلسطين ولبنان من في كل عدة أماكن
هو غورة في صحراء القدس أو  ، تمتد مساحته إلى نهر األردنو  ، طوباس محافظة بِّ طمون 

قرية جبلية  :الُبقيَعة ) ف (و  ، د عليه اسم ) بقعات هوركانية (أطلق اليهو  ، الميتغرب البحر 
واٍد في جبال  :ُة ) ف (الُبَقيعَ و  ، 1 "( كم منها  29على بعد )  ، عكا إلى شمال شرق تقع 
َفًة  " بقعيم " أو الُبَقيَعُة ) ف (و   ، نابلس     2 "جبل بعكا  :() ُمَحرَّ

عَ  ، ورد ُمَصَغراً  َأيضاً  في لبنان - في سهل  :) ل ( الُبَقيَعةُ  " :هِّيَ  ، في الداللة على ثَلثة َمَواضِّ
 ، محافظة الشمال ، منطقة البترون في  :) ل ( والُبَقيَعةُ  ، وباس يدعى " سهل البقيعه "لقطر ا
 3 "بل لبنان محافظة جبِّ  ، في منطقة الشوف قرية :) ل (البقيعة و 
 
 ل  /ف  /س  :/ بالطة طالَ بَ  -

 ، ذقيةسبعة منها تقع في محافظة الَل ، بَلطة  أو ، في سورية تسع قرى تحمل اسم بَلط
قرية  نذكر منها ، والتاسعة في منطقة جبل سمعان في محافظة حلب ، والثامنة في السويداء

   4 رق من دمشَق العاصمة "( كم إلى الش 6على بعد )  ، في غوطة دمشق ) س ( بَلطة

َولَعلَُّه  ، واٍد في الغور الجنوبي :) ف ( بَلط :هما ، اسم بَلطسطين موضعان يحمَلن وفي فل -

نبع على الحدود اللبنانية  :) ف (بَلط و  ، َبيَن َناُبلَس َوَراَم ّللاَّ  :الَمعُروُف الَيوَم بَِّوادِّي َبَلطٍ 

  .5"ى جنوب شرق " َكفر ُبرعمالوسط
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َبيَن  :َوَوادِّي الَبَلط ،وهي اِلن جزء منها ، من أعمال نابلس قرية ومخيمف"  :(بالتاء) أم ا َبَلَطة -

 نبع :بَلطة ) ف (و  ،د المجاري العليا لجبال الكرملنبع عن :(بَلطة )فو ، 1 "َناُبلَس َوَراَم هللا

ل  2 " َيُصب  فِّي َنهرِّ الَزرقاءِّ بِّالَداخِّ

من أعمال  ، قرية لبنانية :) ل ( بَلط"  :هِّيَ  ، تحمل هذا االسَم َأيضاً وفي لبنان ثَلثة مواضع 

محافظة  ، جبيل ، من أعمال َكسَروان ، قرية لبنانية :) ل ( بَلطو  ، محافظة الجنوب ، عيون مرج 

  4 "محافظة جبل لبنانبعالية  موضع في منطقة :) ل ( بَلط و  ، 3 "جبل لبنان 

 

 ل  / ف أ / :/ بالعة / َبلَعة العَ بَ  -

 ، 5كان ينزلها بلعام بن باعورا المنسلخ "  ، من قرى البلقاء باألردن  :بالعة ) بالتاءِّ ( ) أ (

بلعا ) وَ   ، 6 "طولكرم  كيال إلى الشمال الشرقي من ( أ 9قرية تقع على مسافة )  :َبلَعا ) ف (و 

  7محافظة الشمال "  ، في منطقة عكارتقع  :" ل ( " مزرعة
 
 ف / ل  :َتاَبي -

ينَ  َع فِّي فَِّلسطِّ رَِّها ( ، َثَلَثُة َمَواضِّ ُل اسَم " َبيتا " ) مع َألٍِّف فِّي آخِّ قرية  :يتا الفوقابِّ  :َوهِّيَ  ، َتحمِّ
 ، قرية واحدة في األصلوهما  ,يتا التحتا َكَذلَِّك اأَلمربِّ و  ، نابلس الجنوب الشرقي منفي تقع 

 .8 " نابلسقرية في  :ف ( )  فر بيتاكَ و  ، متَلصقتانو  ، قرية واحدة
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   1" محافظة جبل لبنان  ، تقع في منطقة كسروانقرية  :ا ) ل (يتَ بَ  ، وفي لبنان موضع واحد
ُث ُمَرَتبًة َأبَتثِّي اً ُيورُِّدها اوَ  ، آَخر َلفظٍ إلى  ضافةً وتأتي كلمة " البيت " م - لذ ِّي اسب البلد ح ، لَباحِّ

  :َوَرَدت فِّيه
  
  اأُلرُدنّ  :أوالً  -

قرية  :بيت راس  ، محافظة إربد ، غرب إربد ، قرية تقع جنوب شرق دير أبو سعيد :بيت إدريس
محافظة  ، قرية تقع جنوب غرب إربد :وبيت يافا ، محافظة إربد ، تقع إلى الشمال من إربد

 .2"إربد
 
  وِريَّة سُ   :ثانياً  -

ناحية  ، تتبع قرية عقر زيتي ، يةمزرعة على السفوح الغربية لجبال الَلذق :بيت أبو خليل" 
تتبع قرية  ، مزرعة غي جنوب جبال الَلذقية :بيت أبو سَلمةو  ،محافظة طرطوس ،السودا
يَلَتا مزرعة غرب  :بيت أبلقو  ،فظة طرطوسمحا، منطقة دريكيش، ناحية دوير رسَلن ،حِّ

بيت و ، فظة الَلذقيةمنطقة ومحا ،بيعةناحية ر ، تتبع قرية كبير تحتاني ، منطقة الباير والبسيط
محافظة ، منطقة صافيتا ،تتبع ناحية السينية ، قرية في جنوب جبال الَلذقية :أحمد َون ُوس
بيت و ، مركز منطقة ومحافظة درعا ، شجرةتتبع ناحية ال، قرية في حوران :بيت َأرَّهو  ،طرطوس

 ، حية قسطل معافنا ، تتبع قرية الزيتونة ، مزرعة في جنوب البسيط :اسكندر أو بيت القصير
 ،مزرعة في السفوح الغربية من جبال الَلذقية :بيت األسمرو  ،مركز منطقة ومحافظة الَلذقية

قرية  :بيت إصَلنو  ،محافظة طرطوس ،نطقة الشيخ بدرناحية مركز وم ،تتبع قرية كفرية غربية
 :بيت بارودو ، محافظة طرطوس ،منطقة صافيتا ،تتبع ناحية البارقية ، جنوب جبال الَلذقيةفي 

قرية على السفوح الغربية الدنيا  :بيت َبدَعةو  ،تتبع ناحية البارقية ، قيةقرية في جنوب جبال الَلذ
ُورو ، محافظة طرطوس، ز ومنطقة دريكيشتتبع ناحية قرى مرك، لجبال الَلذقية مزرعة  :بيت َبد 

                                                 
  312. ص: بالنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  1
  23 – 20ص:  ين.أسماء المواقع الجغرافية في األردن وفلسطعبد القادر. حسن:  2



30 

 

بيت ، افظة الَلذقيةمنطقة ومح ، معافناحية قسطل ، تتبع قرية الصوانة ، في السهل الساحلي
قرية  :بيت َجاشو ، ريف دمشق، منطقة َقَطَنا ،تتبع ناحية سعسع ، قرية في حوض األعوج :تِّيَما

محافظة  ، منطقة بانياس ، تتبع ناحية العنازة ،على المرتفعات الوسطى لجبال الَلذقية
، ناحية المزيرعة تتبع ، قرية في السفوح الغربية الوسطى لجبال الَلذقية :بيت جبروو  ، طرطوس

ع تتب، ةقرية على السفوح الغربية لجبال الَلذقي :بيت الجبلو ، محافظة الَلذقية، منطقة الحفة
تتبع قرية  ، مزرعة في السهل الساحلي :بيت الجبلو  ،ناحية قرى مركز ومنطقة طرطوس

فوح مزرعة على الس :بيت جحىو ، منطقة ومحافظة الَلذقية ، معافناحية قسطل ال ،الصوانة
 ،1" ناحية قرى مركز ومنطقة طرطوس، تتبع قرية جديتي ،الدنيا الجنوبية الغربية لجبال الَلذقية

قرية  :جنبيت و  ،محافظة حمص، ى مركز ومنطقة حمصمزرعة تتبع ناحية قر  :بيت جعفرو 
بيت و  ،محافظة ريف دمشق ،منطقة قطنا ،تتبع ناحية مزرعة بيت جن، في سفوح جبل الشيخ

، منطقة بانياس، تتبع ناحية الروضة ، ية على السفوح الدنيا الغربية لجبال الَلذقيةقر  :َجَناد
حية نا ،تتبع قرية الحمرات ،مزرعة في شمال جبال الَلذقية :بيت جناوروو ، محافظة طرطوس

 تتبع ناحية ،قرية في السفوح الغربية الدنيا لجبال الَلذقية :بيت الَحارةو ، محافظة الَلذقية، َكنسب ا
يَرة ) ديرين (و ، حافظة طرطوسم، منطقة بانياس ،الروضة قرية على السفوح الدنيا  :بيت حجِّ

قرية  :الَحرِّفبيت و  ،محافظة الَلذقية ،ومنطقة جبلةتتبع ناحية قرة مركز ، الغربية لجبال الَلذقية
رية في ق :بيت حنون و ، منطقة طرطوس ،بع ناحية السوداتت ،على السفوح الغربية لجبال الَلذقية

قرية  :بيت الخطيبو ، محافظة الحسكة ، نطقة المالكيةتتبع ناحية قرى مركز وم ،الجزيرة العليا
محافظة ، منطقة الدريكيشتتبع ناحية قرى مركز و  ، على السفوح الغربية الوسطى لجبال الَلذقية

ة قرى مركز بع ناحيتت ،قرية في السفوح الدنيا الغربية لجبال الَلذقية :بيت الخطيبو  ،طرطوس
ة (و  ،ومنطقة طرطوس  تتبع ناحية قرى مركز ،قرية في جنوب جبال الَلذقية :بيت خَمي ِّس ) قَميدِّ
تتبع ناحية  ،قرية في جنوب جبال الَلذقية :وبيت الراهب ،محافظة طرطوس ،ومنطقة دريكيش

ناحية  تتبع، قرية في جبال الَلذقية :بيت رقطةو  ،محافظة طرطوس، ومنطقة دريكيش قرى مركز
 ، قرية في وادي العاصي األدنى :بيت زعيتريةو  ،محافظة حماة، منطقة مصياف، ن وادي العيو 
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قرية في جنوب جبال  :بيت َزيَنةو  ،لواء اإلسكندرونة ،اء أنطاكيةقض ،تتبع ناحية خضر بك
قرية في  :بيت سابرو  ،محافظة طرطوس، دريكيش منطقة، تتبع ناحية جنينة رسَلن ، الَلذقية
قرية في  :بيت َسحمو ، محافظة ريف دمشق ،منطقة قطنا، تتبع ناحية سعسع ، ح جبل الشيخسفو 

خيو  ،محافظة ريف دمشق، ناحية ببيَلتتبع  ،غوطة دمشق قرية على السفوح الغربية  :بيت السَّ
قرية  :بيت َسركِّيسو ، محافظة طرطوس ،ومنطقة بانياس تتبع ناحية قرى مركز، لجبال الَلذقية
بيت و  ، محافظة طرطوس، منطقة صافيتا ،تتبع ناحية َمشَتى الحلو ،بال الَلذقيةفي جنوب ج

محافظة ، منطقة صافيتا، تتبع ناحية رأس الَخُشوَفة، قرية في جنوب جبال الَلذقية :َسَلمة
مَّاقو ، طرطوس مركز ، داتتبع ناحية السو  ،قرية على السفوح الغربية لجبال الَلذقية :بيت سِّ

مركز  ، تتبع ناحية كفر بطنا، قرية في غوطة دمشق :بيت سواو ، طرطوسمنطقة ومحافظة 
محافظة ريف  ، منطقة دوما، نبع في ناحية َحَرسَتا :بيت سواو  ،منطقة ومحافظة ريف دمشق

قة منط، تتبع ناحية الفاخورة، قرية في السفوح الغربية الدنيا لجبال الَلذقية :بيت سوهِّينو ، دمشق
 ،قرية على السفوح الوسطى الجنوبية لجبال الَلذقية :بيت شباطو ، 1" ذقية محافظة الَل ،القرداحة

يو ، محافظة طرطوس، ومنطقة دريكيش تتبع ناحية قرى مركز كوحِّ قرية في شمال  :بيت الشَّ
قرية في  :بيت ُشوَفانو ، محافظة الَلذقية، قة الَحفَّةمنط، تتبع ناحية َكنَسب ا، غرب جبال الَلذقية

مزرعة على  :بيت ُشوفانو ، مركز منطقة طرطوس، ة الصفصافةتبع ناحيت، سهل طرطوس
محافظة ، ومنطقة بانياس ناحية قرى مركز ،تتبع قرية البيضة ، السفوح الغربية لجبال الَلذقية

، ناحية قرى مركز ومنطقة دريكيش تتبع ، قرية في جنوب جبال الَلذقية :بيت َشوَهرو  ،طرطوس
يَحانو  ز ومنطقة تتبع ناحية قرى مرك، لسفوح الغربية لجبال الَلذقيةقرية على ا :بيت شِّ

تتبع ناحية  ، قرية في جنوب جبال الَلذقية :بيت الشيخ يونسو  ،محافظة طرطوس ،طرطوس
، قرية في جنوب جبال الَلذقية :بيت َطي ون و ، محافظة طرطوس ،ومنطقة صافيتا قرى مركز

قرية على السفوح  :بيت عانا" و، 2"ة طرطوسمحافظ ، ومنطقة صافيتا تتبع ناحية قرى مركز
قرية  :بيت عتقو ، محافظة الَلذقية ،منطقة جبلة ،تتبع ناحية القطيلبية ، العليا لجبال الَلذقية
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، محافظة حماة ،منطقة مِّصَياف ،تتبع ناحية عين َحَلقِّيم ، في السفوح الشرقية لجبال الَلذقية
 ،منطقة بانياس، تتبع ناحية حمام واصل ،بال الَلذقيةقرية على السفوح الغربية لج :بيت عثمانو 

 ،منطقة عفرين، جوتتبع ناحية را ،قرية في هضبة حلب :بيت َعدينو  ،محافظة طرطوس
منطقة  ،تتبع ناحية مشتى الحلو، قرية في جنوب جبال الَلذقية :بيت َعرُكوشو  ،محافظة حلب

 ،لسفوح الوسطى الغربية لجبال الَلذقيةقرية في ا :بيت الَعل ونِّيو  ، محافظة طرطوس ،صافيتا
قرية على السفوح الغربية  :بيت عَليَّانو ، محافظة الَلذقية، منطقة جبلة ،تتبع ناحية القطيلبية

مران َزينةو  ،ماحية قرى مركز ومحافظة طرطوس تتبع ،لجبال الَلذقية قرية في جنوب  :بيت عِّ
قرية في  :بيت عوانو ، محافظة طرطوس، يتاكز زمنطقة صافتتبع ناحية قرى مر  ، جبال الَلذقية

قرية على  :بيت العودية ،الَلذقية ،ناحية قسطل المعاف تتبع ، جنوب غرب منطقة البسيط
، محافظة طرطوس، نطقة الشيخ بدرم ،تتبع ناحية القمصية ، السفوح الغربية لجبال الَلذقية

يَشة ) عائشة (و  ، محافظة طرطوس، ة صافيتامنطق ،قرية في جنوب جبال الَلذقية :بيت عِّ
، منطقة جبلة، تتبع ناحية عين الشرقية ،قرية في السفوح الغربية الدنيا لجبال الَلذقية :بيت الَفي  و 

بين جبال الَلذقية ولبنان  ، طرابلس –قرية في فتحة حمص  :بيت َقرينو  ، محافظة الَلذقية
 1" حافظة حمص م، ركز ومنطقة تلكلختتبع ناحية قرى م، الغربية

 ، نطقة الشيخ بدرتتبع ناحية قرى مركز وم ، قرية في السفوح الغربية لجبال الَلذقية :الَقلعبيت " و
تتبع ناحية  ،قرية على السفوح الغربية الدنيا لجبال الَلذقية :بيت الَقل يحو  ،محافظة طرطوس

وح الدنيا الغربية قرية في السف :ن وَطةبيت القَ و ، محافظة طرطوس ،منطقة الشيخ بدر ، القمصية
 2محافظة الَلذقية "  ، منطقة جبلة ، تتبع ناحية القطيلبية ، لجبال الَلذقية

  ، ع ناحية قرى مركز ومنطقة طرطوستتب ، قرية على السفوح الغربية لجبال الَلذقية :بيت َكم وَنة" و
 ، ين العربومنطقة عتتبع ناحية قرى مركز  ، قرية في هضبة عين العرب :لحم تحتانيبيت و 

تتبع ناحية  ، قرية في جنوب جبال الَلذقية :بيت المرجو  ، قانيبيت لحم فو و   ، محافظة حلب
 ، قرية على السفوح الغربية لجبال الَلذقية :بيت المرويةو  ،محافظة طرطوس، منطقة صافيتا، سبة
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رو  ،محافظة طرطوس ،منطقة بانياس ، احية حمام واصلتتبع ن سفوح الشمالية قرية في ال :بيت ناطِّ
ةو ، محافظة حماة، منطقة مصياف، متتبع ناحية عين حَلقي ، الغربية لجبل الحلو قرية  :بيت َناعسِّ

، محافظة طرطوس، ومنطقة صافيتا تتبع ناحية قرى مركز ،على السفوح الجنوبية لجبال الَلذقية
، محافظة ريف دمشق، ومنطقة دوماتتبع ناحية قرى مركز ، قرية في الغوطة الشرقية :بيت نايمو 

مركز منطقة ، تتبع ناحية خربة المِّعزة، السفوح الغربية لجبال الَلذقيةقرية على  :بيت نور الدين
 .1"ومحافظة طرطوس

 
  َلسِطينفِ  :ثالثا -
َن الُقدسِّ  :بيت إجزا"  َيٌة َو" بيت إكَسا: قر   2الُقَبيَبُة َأقَرُب َقرَيٍة َلَها "  ، قرية إلى الشمالِّ الَغربِّي ِّ مِّ

َن الُقدسِّ َأيضاً  يَنا "  ، تقع إلى الَشَمالِّ الَغربِّي ِّ مِّ  :"بيتلو" بيت إلو أو ، 3َأقَرُب َقرَيٍة َلَها َبيُت َحنِّ
قرية من قرى قضاء  :" رأومَّ " ر أو مَّ بيت أُ  ،نبع ماء في نابلس وهو إلى رام هللا أقربُ َقرَيٌة وَ 
 ، القدس من بالقربقرية  :بيت أم الميس ، نابقرية من قرى  :أو أمرينين بيت إمرِّ  ، الخليل

َي اِلَن َتتَبُع ُمَحاَفَظَة َقلقِّيلِّيَّة ، رية بالقرب من نابلسق :بيت أمين  ، قرية :و أولىبيت أوال أوَ  ، َوهِّ
تقع إلى الشمال الغربي بلدة   :بيت جبرين"  ، 4قرية إلى الغرب من َناُبلَس "  :بيت إيبا ، الخليل

ربة تقع في جبال الخليل :بيت جمال"و ، مخيم في القدس واسمُ  5"من الخليل شمالي قرية  ، خِّ
سنة  قرية من أعمال عكا تقع بين جبال ذكرها الرحالة ابن جبير في رحلته :بيت جن   ، زكريا
خربة  أيضافي طبرية "و ، 7"قرية في الجوالن تقع غربي سعسع :وبيت جن، 6"(578-581)

بلدة إلى  :بيت حانون  الرملة، إلى الجنوب من تقع قرية :جيزبيت ، تعرف بخربة بيت جن
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َن  :بيت حنينا ، الشمال الشرق من َغزَّةَ   ، 1"َها ُشعَفاطُ َأقَرُب َقرَيٍة لَ  ، القدسقرية تقع إلى الشمالِّ مِّ
على أراضيها مستعمرة " بيت أقيمت  ، اسم لموضعين األول قرب يازور بيافا :نجَ بيت دَ 
، من قرى شرقي نابلس الثاني" و ،2ة تقع إلى الجنوب الشرقي من يافا تحديدًا "وهي قري ،"داجان

وقال  ،خربة في جبال الكرمل :بيت رأس، 3تقع إلى الشمال الغربي من القدس "قرية  :بيت ُدقو
 ، ة باألردنورَ كُ  رأسوقيل بيت  ، .. إحداهما في البيت المقدس.اسم لقريتين رأس" بيت  :ياقوت

بيت "وَ ، 5في الخليل "ف ) الفوقا والتحتا وكلتاهما  :بيت الروش ،4"نواحي حلب  واألخرى من
 ، بين أريحا وعمانَ "  بيت الرام" " حدد المقدسي موضعها بعد أن ذكرها باسم  :الرام أو الرامة
 ، قرية بين عمان وأريحا :بيت راما، . ".البلقاء" قرية مشهورة بين غور األردن و  :وقال ياقوت

بيت   ، من منازل جذام حول حيفا :ت زامابي، أو " بني زيد " بيت ريما ، أقرب إلى عمانوهي 
  ، ..ولعلها ماما ، رةألن أهلها كانوا سام ؛نابلس قرية يعتقد أنها قريبة من :بيت ساما، ساحور

ليل قرية بالبيت المقدس قرب الخ :بيت صور، افابيت ص، بيت شنه ،بيت سوسن، بيت سوريك
قرية قرب الخليل ذكرها ياقوت باسم  :بيت عانون أو عينون أو عنوت، نب الطريقعلى جا
فابي، بيت عطاب، عينون   ، بيت عور ، بيت عوا ، بيت عنان  ، بيت عمره ، ت َعفا أو عِّ

بيت لحم ، بيت كاحل ،بيت قاد " ياقودا "، بيت فوريك أو " فوريق " ،ارج  بيت فَ  ، ()الفوقا والتحتا
س االسم من قرى حيفا وقرية تدعى بنف ، وب فلسطين ومركز محافظة بيت لحممدينة في جن)

لساحل قرب وخربة بيت ليد عل ا ،بلدة من بلدات طولكرم :بيت ليد، (, بيت لقياقرب الناصرة
كما ذكرها العماد ، بليدة من نواحي فلسطين :بينت نوبا، بيت مرسم، سهل الحوارث الكبرى 

بيت  ، بيت نتيف ، بيت نباالالهجري السادس.. في أواخر القرن األصفهاني في خراب عسقَلن 
   6" أو بيت األحزان ، يعقوب
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 لبنان  :رابعاً  -
  ، لقرى المدعو " ُجرد عكار "تقع في تجمع ا ، عكارقرية من قرى قضاء  :بيت أيوب"

ار تقع فيقرية لبنانية   :بيت َجعلوكو  ، محافظة الشمال بيت و  ، م المحافظة الش ، منطقة عك 
 :بيت حبيقو  ، محافظة الشمال ، منطقة طرابلس ، من قرى قضاء الضني ة قرية لبنانية :حاويك

 :بيت زوزو ، شمال لبنان ، زغرتاقرية في  :بيت ُحتمان ، محافظة جبل لبنان ، جبيلقرية في 
بيت  ، بعلبك ، "  البترون قرية في منطقة أو قضاء "  :بيت الستيتة، الشمال ، زغرتا قرية في 

قرية لبنانية  :بيت شباب ، بعلبك الهرمل محافظة ، قرية لبانية من قرى قضاء بعلبك :اماشَ 
بيت  ، الشمال ، البترون  :يت الشدياقب ، جبل لبنانمحافظة  ، المتنجبلية من قرى قضاء 

قرية تقع في  :بيت الطبيشة ، محافظة الشم ال، " الَبترون  قرية لبنانية من قرى قضاء " :الَ شَلَ 
محافظة بعلبك  ، الهرمل قرية لبنانية من قرى قضاء  :شميت الط  ب ، البقاع ، رملهِّ قضاء ال
قرية  :عيال بيت ، الشمالمحافظة  ، زغرتاقرية لبنانية من قرى قضاء   :بيت عوكر ، الهرمل

 ، تننطقة الممقرية أو موضع في  :بيت فريام ، , جبل لبنانأو موضع في قضاء " المتن "
 ، الضنية –تتبع قضاء " المنية  ، بلدة في شمال لبنان  :بيت الفقس ، محافظة جبل لبنان

" جبل لبنان  ، كسروان قرية أو موضع في  :بيت كريدي  ، الشمالحافظة م ، طرابلس منطقة
 :بيت الكوكو ، محافظة الشمال ، "  البترون  قرية لبنانية من قرى قضاء " :ابس  بيت كَ َو "  ، 1

 ، "راشيا قرية لبنانية من قرى قضاء "  :هيابيت لِّ  ، لبنان جبل ، المتنقرية أو موضع في 
  ، محافظة النبطية ، " بنت جبيلقرية لبنانية من قرى قضاء "  :يفبيت لِّ  ، البقاعمحافظة 
قرية   :كبيت مشيِّ  ، جبل لبنانمحافظة  ، " المتنقرية لبنانية من قرى قضاء "  :بيت مري 

قرية لبنانية من  :َلط (مَِّلت ) مِّ  بيت ، محافظة بعلبك الهرمل ، ء بعلبكية من قرى قضالبنان
بيت و  ، البقاع ، هرملال قرية أو موضع في :بيت هري  ، محافظة الشمال ، عكارقرى قضاء 

  2 " محافظة النبطية ، قرية لبنانية من قرى قضاء " بنت ُجَبيل " :ون ياحُ 
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  ل /ف  /س  /أ  :التِّاللُ  -
وهذه اللفظة من جذٍر ساٍم مشترك يفيد "  ، " تل " بلفظِّ  عدة تبدأ بَلد الشام أماكن د فييوج 

حيث   ،  1 و " الكومة من الرمل " و " الرابيُة المشرفُة " ، " و " االرتفاع " ةُ و " الَعَرمَ الجمع " 
 ؛ يسمى ) بَلد الشام (في المناطق أو البقاع المنخفضة والسهلية في عموم ما  الت َِّللتتركز 

َها ةيَلحظ تركزها في شمال سوري لذلكَ  ، ن التل مرتفع عما حوله من األرضأل طِّ ما وال سي   َوَوسِّ
   .بجنوب فلسطينوفي األغوار وصحراء النقب  ، في بادية تدمر ومنطقتي حمص وحماة

والثالثة  ، ف " بت ِّل "وتعر والثانية من قرى نابلس  ، األولى قرية من قرى دمشق :) مفردًة ( تل -
 ، شرقي قرية " أم الفرج " ، شمال شرق مدينة عكا ( كم 14كانت قرية فلسطينية تبعد مسافة ) 

ربة في أريحا  :والتَّلُ  ، نبع ماٍء في َصَفدَ  :والتَّلُ  ، وجنوبي قرية " الكابِّري "         2" خِّ
  :لباحث على النحو اِلتييورده ا حيث ، وأكثر ما يأتي التل مضافًا إلى لفظ أخر -
  :األردن -

َتاَنةتل و   ، محافظة معان ، قي من وادي موسىتل يقع إلى الجنوب الشر  :تل أبَرَعة تل  :أبو حِّ
وَبكيقع إلى الشمال الشرقي م تل يقع إلى الجنوب الشرقي  :تل ُأَرينَِّبةو ، محافظة معان، "ن "الش 

ة محافظ ، تل يقع إلى الشم ال الشرقي من الَعَقَبة :بتل األشهَ و ، محافظة إربِّد ،ن " الَمفَرق "م
يقع إلى  :تل ُأَفيهِّم الشماليو ، محافظة إربد ،"ب شرق " َجَرشيقع جنو  :تل األصَفرو ، معان

ي من " يقع إلى الجنوب الشرق :تل ُأَفيهِّم القبليو  ،محافظة إربد ،ي من " المفرق "الجنوب الشرق
يقع  :تل ُبرَماو  ، محافظة معان ،قبةيقع شمال شرق الع :مِّرأقيتل و  ،محافظة إربد، المفرق "

وَبك "وشمال شر  ، جنوب شرق " َبصيرا " يقع جنوب شرق  :تل ُبَريكو  ، محافظة معان، ق " الش 
و "  يقع جنوب شرق " بصيرا " :تل الَجحيَرةو  ، محافظة عمان ، ب محطة " ضبعة "قر  ، الجيزة

تل َحمَرا  ، محافظة معان ، "شرق " العقبة يقع شمال :الُجَليفتل و ، محافظة الكرك ،الطفيلة "
 ، جنوب غرب معان يقع :تل الَخَرَزة ،محافظة عم ان، "رق " الزرقاءقبر يقع جنوب ش :َحَمد

تل أثري يقع شمال غرب السلط عند دخول نهر الزرقاء منطقة  :تل َدير َعَل   ، محافظة مَعان
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 :تل رَِّماحو  ، تل يقع جنوب غرب معان :َبيقالر  تل و ، البلقاء محافظة ، السلط ، بيدةعأبو غور 
يَلت األميرو  ، محافظة إربد، رق " الَمفَرق "يقع جنوب ش وَبك "يقع شمال شرق  :تل َطوِّ  ، " الش 
رَبة أ :تل الُعَمي ري ةو ، محافظة َمَعان  ،1"محافظة َمَعان، "و َرجم يقع شمال شرق " وادي موسىخِّ

ونَ  :تل الُغُسولو  ب تل يقع جنو  :تل ُقَعيسو  ، محافظة البلقاء ، ة الجنوبية "تل يقع جنوب " الش 
، محافظة عم ان ، "رق "الزرقاءتل يقع جنوب ش :تل الُمَخيزِّن و  ،محافظة إربد، "شرق "المفرق 

ف الشرقيو  جنوب تل يقع  :الَميَسةتل و  ،محافظة عمان ،نوب شرق الزرقاءتل يقع ج :تل الَمَناسِّ
وَنة الجنوبية :تل نِّمرِّين ،محافظة الكرك ،لكركغرب ا محافظة ، السلط ،"تل يقع شرق "الش 
قرية  :تل َتحسينو  ،محافظة عم ان، " وادي السير "تل يقع جنوب غرب  :تل الهَِّللِّيو ، البلقاء

 ، "" وادي السيرقرية تقع شمال شرق  :تل الَعلِّيو  ،محافظة الكرك ،شرق " الطفيلة "تقع جنوب 
تَلل تقع شمال شرق  :تل الَبتراوي و  ،تَلل تقع جنوب غرب معان :تراتل البَ و ، فظة عم انمحا

تل رأس الن قب و ، محافظة معان، شرق " العقبة " تَلل تقع شمال :تل ُتَريبيسو  ،عمان، الزرقاء
تل و   ، جنوب شرق معان ن يقعانتَل :تل ُعم ير وعم ارو ، تَلل تقع جنوب غرب معان :بليةالق
  2 "محافظة معان ، أو رجم يقع جنوب شرق  وادي موسى خربة :رُعمَ 

 
  :سورية -

 بنائهال ُسمي ت بذلك  ،ومركز منطقة تتبع إداريًا لمحافظة ريف دمشق، مدينة في القلمون  :الت ل"
  .كم 14تقع إلى الشمال من مدينة دمشق وتبعد عنها  ،على تل

  .محافظة الَلذقية ،منطقة الحفة ،نسبَّاتتبع ناحية ك ، قرية في جبال الَلذقية :تَل  
  .الحسكة ،احية بئر الحلونتتبع  ،قرية في الجزيرة العليا :كرمسين –تل إبريق 

 حلب ، منطقة منبج ،ة المرتفعةالشرقي هول حلبي سفقرية  :الطي ارة –تل أبو َجَدععة 
 منطقة ،َحمِّيس تل ناحية ،يتتبع قرية حارسة الرد الشرق، مزرعة في الجزيرة العليا :تل أبو كهفة
  .محافظة الحسكة، القامشلي
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  .تتبع محافظة الر قة، مركز منطقةٍ ، مدينة في الجزيرة العليا :تل أبيض
   .حلب ،قريتان في هضبة عين العرب :يتل أبيض تحتاني وتل أبيض فوقان

، طقة تل أبيضتتبع ناحية قرى مركز ومن ،قرية في الجزيرة العليا :تل أبيض شرقي ) عثمان (
  .محافظة الر قة

  .الَحَسَكة ، منطقة القامشلي ، تتبع ناحية تل َحميس ، قرية في الجزيرة العليا :تل أحمد
محافظة ، منطقة القامشلي، تتبع ناحية تل َحميس ،قرية في الجزيرة العليا :تل أحمد حرب

     .الَحَسَكة
ُث ُكتَلًة َكبِّي - ُل اسمِّ أحَمرَرًة َوُهَنا َيرُصُد الَباحِّ  :يوه ، سَعةِّ مواضعتِّ َغت ُزَهاء َبلَ ، مِّن الت َِّلَل الت ِّي َتحمِّ

  .محافظة حلب ، منطقة الباب ، تتبع ناحية الراعي ، قرية في سهول حلب الغربية :تل أحمر
 حلب  ، منطقة الباب ، ناحية كويرس شرقي ، قرية في سهول حلب الوسطى :تل أحمر
محافظة ، منطقة جبل سمعان ،تتبع ناحية تل الضمان، لب الجنوبيةقرية في سهول ح :تل أحمر

  .حلب
 حلب  ، منطقة عين العرب ، تتبع ناحية شيوخ تحتاني ، قرية في وادي الفرات :تل أحمر
  .مركز منطقة الحسكة ، تتبع ناحية تل تمر ، قرية في الجزيرة العليا :تل أحمر
  .كةمحافظة الحس ، منطقة القامشلي ، ناحية عامودة تتبع ، قرية في الجزيرة العليا :تل أحمر
  1الحسكة "  ، تتبع ناحية المالكية ، قرية في الجزيرة العليا :تل األحمر

 محافظة ، نطقة جرابلسم ، تتبع ناحية الغندورة ، قرية في سهول حلب الشرقية :تل األحمر"
  .حلب

  .محافظة الرقة ، ة تل أبيضقرية في الجزيرة العليا تتبع منطق :تل أحمر فوقاني
 ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة منبج، قرية في سهول حلب الشرقية المرتفعة :تل األخضر
 2 "محافظة حلب 

  .ةمحافظة الرق ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة تل أبيض ، قرية في الجزيرة العليا :تل أخضر
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محافظة ، منطقة عين العرب، ري نتتبع ناحية صِّ ، : قرية في هضبة عين العربتل األخضر
  .حلب

  .كةمحافظة الحس ، منطقة القامشلي ، تتبع ناحية عامودة ، قرية في الجزيرة العليا :تل أسود
  .الحسكة ، تتبع منطقة المالكية ، قرية في الجزيرة العليا :تل أسود
  .محافظة حلب، منبج منطقة، تتبع ناحية الخفسة، قرية في سهول حلب الشرقية المرتفعة :تل أسود
  .محافظة حلب ، منطقة عفرين ، تتبع ناحية شر ان ، قرية في جبل سمعان :تل األسود

  .تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة الحسكة ، قرية في الجزيرة العليا :تل أسود تحتاني
  .تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة الحسكة ، قرية في الجزيرة العليا :تل أسود حسون 

  .تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة الحسكة ، قرية في الجزيرة العليا :فوقاني تل أسود
  .محافظة حلب ، تتبع منطقة السفيرة ، قرية في جبل األحص   :تل اصطبل
 .الحسكة ، تتبع ناحية المالكية ، : قرية في الجزيرة العلياتل أصفر
  .حماة ، فرى مصياقتتبع منطقة   ،مِّصياف –قرية في هضبة حماة  :تل أعفر
 تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة " جسر ، قرية في جنوب جبل الدويلة ) الوسطاني ( :تل أعور
  .محافظة إدلب ، الشغور "
  .الحسكة ، تتبع ناحية المالكية ، قرية في الجزيرة العليا :تل األعور
  .محافظة حلب ، سمنطقة جرابل ، تتبع ناحية الغندورة ، قرية في سهول حلب الشرقية :تل األغبر

  .محافظة إدلب ، بو الظهورتتبع ناحية أ ، قرية في سهول إدلب :األَغرتل 
  .حمص ، تتبع ناحية ومنطقة المخرم ، قرية في سهول حمص الشرقية :تل األَغر
 1 "محافظة الحسكة  ، تتبع قرى مركز ومنطقة المالكية ، قرية في الجزيرة العليا :تل األمراء

غير تل أمير صو  ، ينتتبع ناحية قرى منطقة رأس الع ، قرية في الجزيرة العليا :األميرتل "
تتبع  ،قرية في الجزيرة العليا :وتل أمية ، تتبع ناحية بئر الحلو ، قريتان في الجزيرة العليا :وكبير

، يةقرية في الجزيرة العليا تتبع ناحية الدرباس :يلون سابقا (أيلول ) تل عَ تل و ، ناحية المالكية
 ،ناحية قرى مركز ومنطقة الحسكة تتبع، قرية في الجزيرة العليا :تل أيوبو  ،ة رأس العينمنطق
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ع تتب، قرية في الجزيرة العليا :تل باطي ،ع ناحية تل تمرتتب، قرية في الجزيرة العليا :تل بازو 
تل و ، تل تمر بع ناحيةتت ، قرية في الجزيرة العليا :تل بالوعة ،ناحية قرى مركز ومنطقة الحسكة

تتبع ، قرية في الجزيرة العليا :وتل البرد، بئر الحلوتتبع ناحية  ،قرية في الجزيرة العليا :براك
 ،تتبع ناحية القحطانية ، قرية في الجزيرة العليا :تل برهموَ  ، نطقة القامشليم ، ناحية عامودة

قرية في  :تل بريجو ، ئر الحلوحية بتتبع نا ،قرية في الجزيرة العليا :تل بري و ، نطقة القامشليم
تتبع ناحية قرى مركز  ،قرية في الجزيرة العليا :تل بريشو ، ة تل تمرتتبع ناحي ،الجزيرة العليا

منطقة رأس ، يةتتبع ناحية الدرباس، جزيرة العلياقرية في ال :تل بِّس، سكةالح ،ومنطقة القامشلي
نطقة م، تتبع ناحية تل حميس، لياقريتان في الجزيرة الع :تل بِّس صغير / كبيرو  ، العين

هِّ النََّواحِّي تتبع محافظة الحسكة السورية "  ،القامشلي  1وُكل  َهذِّ
  .محافظة حلب، منطقة إعزاز ،تتبع ناحية أخترين ،قرية في سهول حلب الغربية :تل بطال شرقيَو"
 محافظة، لعينمنطقة رأس ا ،تتبع ناحية الدرباسية، قرية في الجزيرة العليا :بطل غربي تل

  .الحسكة
 محافظة الحسكة  ، طقة رأس العينمن ، تتبع ناحية الدرباسية ، قرية في الجزيرة العليا :تل بقر

منطقة  ،ناحية قلعة المضيق، تتبع ناحية قرية " الجيد " ، قرية في سهل الغاب :تل بكي ِّروَ 
 2 "محافظة حماة  ، الغاب
ري ن ، قرية في وادي الفرات :تل البناتَو"    .حلب، منطقة عين العرب ، تتبع ناحية صِّ

 لحسكة محافظة ا ، طقة رأس العينمن ، تتبع ناحية الدرباسية ، قرية في الجزيرة العليا :تل بوم
  .تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة الحسكة ، قرية في الجزيرة العليا :تل البيدر
  .ظة حمصمحاف، تتبع منطقة الرستن ،المروية شمال حمص ناحية في السهول ومركزبلدة  :تلبيسة

 :لتتناتل وَ  ، محافظة الحسكة ، ة قرى القامشليتتبع ناحي ، قرية في الجزيرة العليا :تل التبن
 حماة  ، منطقة الغاب ، سقيلبيةتتبع ناحية ال ، قرية في سهل الغاب
ار :(تل تِّرُمس )تل النون    .رطوسط ، محافظةافيتامنطقة ص، تتبع ناحية الَسيني ة ،قرية في سهل عك 
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  .تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة الحسكة ، بلدة في الجزيرة العليا :تل تمر
  .لحسكةمحافظة ا ، منطقة المالكية ، حية اليعربيةتتبع نا ، قرية في الجزيرة العليا :تل التمر

  .الحسكة ، تتبع ناحية قرى مركز تل تمر ، قرية في الجزيرة العليا :تل تمر شامية

  .لحسكةامحافظة ، منطقة القامشلي، تتبع ناحية تل حميس ،قرية في الجزيرة العليا :()التبغتل التنك 

  .محافظة حماة، منطقة سلمية، ري شرقيتتبع ناحية ب ،حماة –قرية في هضبة سلمية  :تل التوت

 حلب  ، منطقة منبج ، سكنةمتتبع ناحية   ،مسكنة –قرية في حوض خفسة  :تل توتون 
 .إدلب ، تتبع منطقة ناحية " معر تمصرين " ، قرية في سهول إدلب الشمالية :ل تونةت

  .محافظة إدلب ، منطقة حارم ، تتبع ناحية كفر تخاريم ، قرية في جبل األعلى :تل تيتا
  .حلب ، منطقة عفرين ، تتبع ناحية " شيخ الحديد " ، قرية في جبل حلب :تل الثعالب
  .الحسكة ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة القامشلي ، جزيرة العلياقرية في ال :تل الثوم

  .حمص ، منطقة الرستن ، تتبع ناحية تلبيسة ، قرية في وادي العاصي :تل جبورين
  .حلب ، منطقة إعزاز ، تتبع ناحية تل رفعت ، قرية في هضبة حلب :تل ُجب ين
  .الحسكة ومحافظة منطقة ، الحلوتتبع ناحية بئر  ، قرية في الجزيرة العليا :تل جحاش
 1 .الحسكة ، منطقة تل تمرتتبع ناحية قرى  ، ة العلياقرية في الجزير  :تل جدايا

 حماة ، منطقة سلمية ، بري شرقي تتبع ناحية ، قرية في هضبة سلمية حماة :تل جديد"
  .ظة الرقةمحاف ، تتبع ناحية تل أبيض ، قرية في الجزيرة العليا :تل الجديد ) تل فندر (

  .حلب ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة الباب ، قرية في هضبة حلب :ُجرجيتل 
د   .تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة الحسكة ، قرية في الجزبرة العليا :تل الَجَل 
  .الحسكة ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة المالكية ، قرية في الجزيرة العليا :تل جم ال

  .مركز منطقة الحسكة ، تتبع ناحية تل تمر ، جزيرة العلياقرية في ال :جمعةتل 
 .مركز منطقة الحسكة ، تتبع ناحية تل تمر ، قرية في الجزيرة العليا :تل الجميلية
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، القامشلي منطقة، تتبع ناحية القحطانية، قرية في الجزيرة العليا :(جهان سابقاً تل جهاد )
 1"محافظة الحسكة

محافظة ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة عين العرب، ض عين العربقرية في نهو  :باجِّ تل حَ "

  .حلب

لتل    .حلب ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة السفيرة ، صحَ قرية في جبل األَ  :حاصِّ

 .الحسكة ، منطقة القامشلي ، تتبع ناحية عامودة ، قرية في الجزيرة العليا :تل حبش

  .لحسكةمحافظة ا ، منطقة رأس العين ، احية الدرباسيةتتبع ن ، العليا الجزيرةقرية في  :تل حجر

  .الحسكة ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة المالكية ، قرية في الجزيرة العليا :تل حديد

  .بمحافظة حل، " منطقة جبل سمعانتتبع ناحية " الزربة، قرية في سهول حلب الجنوبية :َحدَيةتل 

  .حلب، بع ناحية قرى مركز ومنطقة رأس العينتت، قرية في الجزيرة العليا :حرملتل 

 حلب، منطقة منبج، لخفسةاتتبع ناحية   ،مسكنة –قرية في حوض خفسة  :حسانتل 

  الحسكة ، منطقة المالكية ، ناحية " اليعربية " تتبع ، قرية في الجزيرة العليا :تل حسن

  .افظة حماةمح ، منطقة سلمية ، قرية في سهول سلمية الجنوبية :تل حسن باشا

  .محافظة حلب، منطقة الباب، ) اإلمام (، ناحية رسم الحرمل، قرية في هضبة حلب :تل الحط ابات

، منطقة جبل سمعان، تتبع ناحية تل الضمان ،قرية في سهزل حلب الجنوبية :تل الحطابات

  .محافظة حلب
  .الحسكة، تتبع ناحية تل تمر ، قرية في الجزيرة العليا :تل َحفيان
 ، تتبع ناحية سنجار ، قرية في المرتفعات المائدية الواقعة شرق مدينة معرة النعمان :تل الحَلوة

  2" محافظة إدلب  ، منطقة معرة النعمان
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 لسطين ف :تل -
  1( كم منها "  14) نابلس على بعد  الجنوب الغربي من إلى  قرية تقع :ت ِّل"

 لك  وكذ باسمها يعرفوفيها تل  ، ة " أم الفرج "شرقي قري تقع ، في عكا قرية صغيرة  :التَّل
  2 .جنوبي غربي قرية " الكابري "

 3 نبع ماٍء يقع في قضاء صفد " :التَّل ، لقرب من أريحاخربة تقع با :الت ل
يقع بالقرب من "  :تل األدهموَ  ، د ُحر َِّف اسمها إلى ) هاعاي (وق ، قرية بجانب رام هللا :الت ل"
يث يقع التل المذكور في ح ، مستعمرة " كريات آتا " د أقيمت على أراضيهوق ، فر عطا "ك

وق "  :تل أبو الجمالو  ، يقع في الجليل األعلى :تل أبو بابينو  ، محيطها وُيعَرُف بتل " الس 
َل اسمه إلى " تل زان هامزراحي " ، يقع في الغور ، أيضاٌ  رقية  :وقد ُحوِّ  4"أي تل الزنبقة الش 

َل اسمه إلى ، ()مردومة اِلنَ يقع شمال غرب بحيرة الحولة  :برةتل أبو خنز "   .(ام هجفعات )وُحو 
  .ُحر َِّف اسمه إلى " تل ماحوز " ، يقع في السهل الساحلي األوسط :تل أبو سلطان
  .حول اسمه إلى تل " كفار كرنايم " :تل أبو فرج
 .ىى " تل هرور "حرف اسمه إل ، يقع في النقب الشمالي الغربي :تل أبو هريرة
ال" أو حول اسمه إلى "هارابيت، وهو مسمى باسم ولي مدفون فيه، يقع في الجوالن :تل أبو النداء

  .""أبيطال
 حول اسمه إلى " هار أدوم "  ، شرقي من الحولةويقع إلى الشمال ال :التل األخضر
  .يقع في شمال الجوالن :التل األحمر
قرية الحرم ) حرم سيدنا  متوسط إلى الشمال قليَل منبحر اليقع على شاطئ ال :تل أرسوف

  ." رشاف" تل أحرف اسمه إلى  ، (علي
  .حرف اسمه إلى " تل أجرا " ، يقع إلى الشرق من غزة :األقرعتل 

                                                 
  350. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  1
  228 – 227. ص: معجم بلدان فلسطينشراب، محمد حسن:  2
. 48ء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والجغرافية والبشرية المعروفة في فلسطين حتى العام أسماخمار، قسطنطين:  3

  54ص: 
  20. ص: األعالم الجغرافية الفلسطينية بين الطمس والتحريفجبر، عبد الرؤوف:  4



44 

 

  .ُحر َِّف اسمه إلى " تل كيلخ " :تل أم كلخة
  .(جفعات بزاك  )حرف اسمه إلى  ، في الجوالنيقع  :تل البارون 
  .(تل بيحا  )حرف اسمه إلى  ، جنوب شرق بيسان كم 6ويقع على مسافة  :تل الباشا
جنوب شرق شفا  كم 8يقع في الطرف الجنوبي الغربي من مرج البطوف على بعد  :تل البدوية

 ( تل حناتون  )حرف اسمه إلى  ، عمرو
  حرف اسمه إلى " تل هوجه "  ، كم شمال شرق بيسان 4ويقع على مسافة  :تل البرته

شمال الخط الحديدي قرب قرية دير  ، يقع على ضفة وادي الصرار الجنوبية :تل البوتاشي
 ( تل باتاش ) حرف اسمه إلى  ، افاتر 

  .جهة البروة ، تل بيرة :تل البير الغربي
تال بيت )حرف اسمه إلى ، كم جنوب غرب الخليل 20ويقع على مسافة  :تل بيت مرسم 

  .(مراش
لى الشمال الشرقي من مدينة غزة القسطينة" قع قريبا من تقرية  :سمُ ر تل الت    على  تأقيم ، " وا 

 1( " عروجوت  )أراضيه مستعمرة 
وقد ترجم اسمه  ، ( جسر الزرقاء )غرب قرية ويقع على مسافة كيلو متر واحد  :تل التماسيحَو" 
 2حرف اسمه إلى ) جفعات نابليون ( "  "  :" تل جريسة  ، (تال تنينم  )إلى 

  .(تل جوديد  )حرف اسمه إلى  ، " بيت جبرين "قرب تل  :تل الجديدة
وقال " حصن من أعمال  ، ذكرها ياقوت الحموي  ، يقع هذا التل في قضاء الرملة :تل الجزر
 3"   كان ينزله صَلح الدين في طريقه إلى القدس ، فلسطين

ميَل إلى الجنوب الغربي من "  18 على مسافة ، َتل ة تقع في الجنوب الشرقي من غزة :تل َجم ة"
 4 "ق.م (  1000 ) تقوم على أنقاض مدينة كنعانية قديمة ُدمَِّرت عام ، بيت جبرين "
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 ، " وقد أقيمت فيه مستعمرة " ريعيم ، ب الشمالي الغربي قرب قطاع غزةيقع في النق :تل جمعة"
حرف اسمه إلى "  ، رقاً يقع في الجليل األعلى ش :تل حصاصو  ، وغير اسمه إلى ) تل جما (

 1 "للتل  آخروهي تحريف القصاص وهو اسم  ، حيتساتس "
  .خربة تقع إلى الغرب من البحر الميت :تل الُحلو
 2" قرية عربية تقع بالقرب من بحيرة " الحولة " ) المردومةِّ حاليًا (  :تل َحي  

 3كم إلى الشمال الشرقي من غزة  26تل يبعد مسافة  :تل الحِّسي
  .(تل بيحا  )يقع إلى الشرق من بيسان, حول اسمه إلى  :لباشاالحمير أو تل اتل 

م ك(  15 )ويقع على مسافة ، (1966 ) سنة (لهب  )واٍد أقيم في أراضيه مستعمرة  :تل خويلفة
َل اسم الموقع إلى  ، بئر السبع ي منشرقالشمال ال إلى  ، ( تل حاليف )وُحو ِّ
أقيمت على  ، هر قرية " القبية " الجنوبي ) قضاء الخليل (مكان أثري في ظا :تل الدويرو 

 4أراضيها مستعمرة " الخيش " 
حرف اسمها إلى " تال  ، في الغور ، كم جنوب شرق مثلث سمخ 5تقع على مسافة  :تلة الدوير

" بيت جبرين " قرب القبية  يغربالجنوب إلى ال كم (  8 ) دوبير " وهنالك تل آخر على بعد
 5"خربة تقع بين حيفا وطولكرم  :تل الذ رورو   ، (تل لحيش  )وقد ُغي َِّر إلى  ، سم نفسهيحمل اال

 6 .يقع في أراضي قرية " ُرم انه " التابعة لجنين :تل الذهب"
اسم بتعرف اليوم   ، 1967كان فيها موقع للجيش األردني عام  ، قرب القدس :( الرادار) تلة "
  .(جفعات هارادار  )

  .حرف إلى " تل مفَلسيم " ، يقع في السهل الساحلي الجنوبي :أو الرسومتل الرسم 
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تل بيت حرف اسمه إلى"، غرب القدس كم 32على بعد  "عرطوف"يقع قرب قرية  :تل الرميلة

  ."شيمش

   .تعرف " بتل روش " ، خربة في الجليل األعلى :لرويسيتل ا
 حرف إلى ) تل مشاف ( ، من صفد يشرقالشمال إلى الكم  ( 7) يبعد مسافة  :تل الريح
  .أقيم في محيطه مستعمرة " حولون " ، من يافاجنوب إلى اليقع   :تل الريش
 ، وتحديدًا في جبال الخليل ، لحديدي الواصل بين اللد والقدسقع جنوب الخط اخربة ت :تل زكري ا

 1 .إلى " تل عازيقا " اوقد ُحر َِّف اسمه ، جنوبي قرية " زكريا "
َر أهلها تقع على مسافة  :سرورتل ال إلى  حرف اسمها ، " الخضيرة "شرق مدينة كم  4قرية ُهج ِّ

  ." تل زرور "
  .(يشوعا  )حول اسمه إلى تل  ، من تَلل النقب :عوةتل سَ 

  2( " تل شوقت  ) حرف إلى ، كم شمال شرق بئر السبع 12على مسافة يقع تل  :تل السقاتي
 3 "وهو موقعها القديم  ، كم شمال أريحا 2عد يقع على ب :تل الُسلطان" و 
ويسمى جانب  ، (تل شافط  )حول اسمه إلى  ، في غور األردن قرب بيسان :دينتل السمو" 

  .منه باسم " تل شوقيق "
 .غير اسمه إلى " تل شكمونا " ، ى شاطئ البحر المتوسط قرب حيفايقع عل :تل السمك

  .(جفعات يوسف  )حول اسمه إلى  ، يقع على شاطئ الجليل :لسومريةتل ا
 4( " جفعات هابورتسيم  )غير اسمه إلى  ، حي جنوب القدس :شاهين تلة
ود"  َرةِّ  :تل َشد  ومن الجدير بالذكر أن  قرية سورية تحمل االسم نفسه  ، خربة تقع في قضاء الن اصِّ

 5 "محافظة حلب  ، " شدود " الواقعة في منطقة الباب

                                                 
 . 23. ص: األعالم الجغرافية الفلسطينية بين الطمس والتحريف، عبد الرؤوف: جبر 1
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  .(تل شيرع ) غير اسمه إلى  ، نقب الشماليفي ال :تل الشريعة" 
وحول  ، " الفالوجة "جنوب شرق تقاطع طريق قرية كم (  10 ) على مسافةيقع  :تل الشقف

 1وهو تحريف لَلسم العربي "  ، قف "اسمه إلى " تل شي
وهي من قرى مرج  ، كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة َحيفا 23قرية كانت تبعد  :تل الشم ام" 
أقيمت على أراضي القرية مستعمرة " كفار  ، يمر نهر المقطع بجنوبها الغربي ، بن عامرا

 2يهوشوع " 
 3 .غير اسمه إلى " شاحاريت " ، يقع في غور األردن الشمالي :ةتل الشهير " 
وك"   4 .قرية من قرى قضاء بيسان :تل الش 
 . ( هار حرمونيت )حرف اسمه إلى  ، جبل في الجوالن :تل الشيخة" 

  .(تل عرطال  )حرف إلى  ، كم جنوب شرق بيسان 7يقع على مسافة  :تل الشيخ داود
ه غير اسم ، " السناخية "يقع على شاطئ البحر المتوسط إلى الغرب من بركة  :تل الشيخ زراق

  .(جادور  )إلى 
   .(تل تسميد  )حرف اسمه إلى  ، في غور بيسان :تل الشيخ صماد  

  .(تل عيراني  )حرف اسمه إلى  ، يقع في السهل األوسط :يلعريانتل الشيخ ا
  .(تل سهرون  )حول اسمه إلى  ، كم جنوب شرق بيسان 7يقع على مسافة   :ل الشيخ محمدت

 ، " " صوريفغرب ( كم  5) يقع بين الخليل والسهل الساحلي على مسافة  :تل الشيخ مذكور
   .(عدالم  )قد غير اسمه إلى و 

  5"()رحوفغير اسمه إلى ، " الغروانة "في بيسان إلى الجنوب الغربي من قرية  عقي :تل الصارم
افية – يافِّ تل الصَّ  د ُحر َِّف اسمها إلى وق ، الخليل من مدينة يغربالشمال ال تقع إلى قرية :الص 

 " وهناك تٌل آخُر ُيعَرُف باالسم نفسه وهي خربة تقع في الرملة ، (تل تسافِّت )

                                                 
  24. ص: األعالم الجغرافية الفلسطينية بين الطمس والتحريفجبر، عبد الرؤوف:  1
  231. ص: معجم بلدان فلسطينشراب، محمد حسن:  2
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 تل صورع "  حرف اسمه إلى " ، "  غربي جبال القدس صرعة" قرب قرية  :ةرعَ تل َص " 
  حول إلى " تل مارياشة "  ، " بيت جبرين " كم جنوب 2,5يقع على مسافة  :تل صندخة
   .حلى " بعل حتسور " ، شمال شرق رام هللا كم 10جبل على مسافة  :تل عاشور
 1 َوُهَو َأقَرُب إلى َراَم ّللاَّ " ، بلسيقع في سلسلة جنوبي جبال نا جبل :تل الع اُصور
بيت مت في محيطه مستعمرة "كفار نتان" ثم غير اسمها إلى "أقي ، في الغور :تل العبيدية

 2."زيرع
ف حر  ، شمال " العفولة " كم 5على مسافة  ، قرية عربية تقع في قضاء الن اصرة :العدستل " 

  .إلى " عدشيم " أو " عادا شيم "
د وق ، وهو مسمى باسم قبيلة عربية ، " الحولة "يقع في الجوالن مشرفا على  :زياتتل العزا

  .حرف اسمه إلى " جبعات عزاز "
"  ويسمى الىن هو وتل " الجريسة ، يقع إلى الشرق من عكا ، ويعرف بتل " الفخار " :تل عكا

  .باسم " جفعات نابليون "
 حرف اسمه إلى " بيت عيتر "  ، جبرين "يقع إلى الشمال الغربي من " بيت  :تل العنز

  .حرف اسمه إلى " هار نبتل " ، جبل بركاني في الجوالن :الغرامتل 
  .حول اسمه إلى " تل رعاال " ، يقع في مرج ابن عامر :تل غلطة
اسمه إلى " تل  رَ ي  غُ  ، كم منها 24على بعد  ، يقع جنوب شرق خان يونس :تل الفارعة
على  موقع آخر :وتل الفارعة ، ت تقوم عليه مدينة " شاروحين " الكنعانيةحيث كان ، شاروحين "

 وهو موقع قرية " ترصة " الكنعانية  ، كم شمال شرقي نابلس 7بعد 
  .حول اسمه  " تل سَلفيم " ، يقع في مرج ابن عامر :تل الفر  
فر الفر  " أقام وتعرف أيضا " بك ، قرية عربية تقع إلى الشمال الغربي من بيسان :تل الفر  

 3 .الصهاينة على أراضيها مستعمرة " تل يوسف "
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  .حرف اسمه إلى " تل بوران " ، شمال شرق عسقَلن كم 5يقع على  :تل الفراني
 1 .إلى الجنوب الشرقي من قرية " الكابِّري " ، خربة تقع في عكا :تل َفرَخة
  .س "حرف اسمه إلى " تل هار بير  ، جبل في الجوالن :سرَ تل الفَ 
  .(جبعات شبيرا  )حول اسمها إلى  ، من أحياء القدس :نسيةتل الفر 

  .(جفعات شاؤول  )حرف إلى  ، شمال القدسكم  4يقع على مسافة  :تل الفلول
في أقصى الطرف الشمالي الشرقي لفلسطين عند الحدود  ، يقع في الجليل األعلى :القاضيتل 

 2 " (دان  )على أراضيه مستعمرة  أقيمت (دان  )ومنه ينبع نهر  ، السورية
  .(تال شاروحين  )حول اسمه إلى  ، يقع في النقب الشمالي الغربي :القاعة تل" 

  .(تل قدش  )حرف اسمه  ، انية الفلسطينيةعل الحدود اللب :تل قدس
  .(تل مجاديم  )غير اسمه إلى  ، (عتليت  )كم شمال (  2)  على مسافة :تل قرعة

  .(تل كري وت  )حرف إلى  ، الجنوب الشرقي من قرية السموع قع إلىي :تل القريتين
  .(تل ياعف  )حرف اسمه إلى  ، جليل األعلىفي اليقع  :تل القصب
  .ُحر َِّف اسمه إلى " مل واح " ، غور األردن شمال الضفة الغربيةيقع في  :تل القطاف

  .1973طيف " سنة أقيمت على أراضيه مستعمرة " ق ، في قطاع غزة :القطيفةتل 
 ، جنوب غرب الناصرة كم 20يقع على السفوح الشرقية من جبل الكرمل على بعد  :تل قمون 

  .ُغي َِّر اسمه إلى " تل يقنعام "
َل اسمه إلى " تل ميخال " ، إلى الشمال من يافا على البحر يقع :تل القنطور   .ُحو ِّ
  .يشت "حرف اسمه إلى " تل ق ، قرب بئر السبع :طرةتل القني
وهي قلعة نهر  ، حول اسمها إلى " متساديركون " ، يقع على أنقاض قلعة إسَلمية :الكداديتل 

  3 "العوجا 
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وقد أقيم في أراضيه مستعمرة " طيرات  ، جنوب بيسان كم 3يقع على مسافة  :كفر قرنينتل 
  .1937تسفي " سنة 
  ." حرف اسمه إلى " تل كيسون  ، يقع جنوب شرق عكا :تل كيسان
 وهناك آخر باالسم نفسه يقع ، حول اسمه إلى " تل اشتوري " ، في غور بيسان :تل المالحة

  .غير اسمه إلى " تل ملحة " ، شرق " الكوفخة " من قطاع غزة
  .أقيمت بالقرب منه مستعمرة " حنانيا " ، في السهل الساحلي :تل مبروك
  .اسمه إلى " تل باروم " حرف ، يقع في الجليل األعلى الشرقي :تل المبروم

اض وفيه أنق ، على الممر المخترق لجبل الكرمليقع على طريق جنين حيفا مشرفا  :تل المتسلم"
  .اسمه إلى " تل مجدو " رَ ي ِّ غُ  ، مدينة " مجدو "
  .وقد حرف اسمه إلى " كفار روبين " :تل مسيل الغزال

  .برور " حرف اسمه إلى " تل ، في السهل الجنوبي :تل المشنقة
  .حرف اسمه إلى  " تل جبتورن " :تل المَلت
ل في النقب الشما تحديداً بئر السبع  أو مضرب لعشائر النقب العربية شرق قرية  :لحتل المِّ 
 إلى " تل ملحته "  ، الشرقي

  .حرف اسمه إلى " تل ملحاة " وقد ، قرب بئر السبع :تل المليحة
  .حرف اسمه إلى " تل نيشا " ، نبيسا كم جنوب شرق  2على مسافة  :تل المنشية
  .أي التل الصغير ، ويسمى اِلن تل كتان ، كم شمال شرق بيسان 12على بعد يقع  :تل موسى
  .حرف اسمه إلى " تل بيت هاعيمك " ، يقع في الجليل األعلى الغربي :تل ميماس
َل اسمه إلى " تل حنيئل " :تل الناشف   .ُحو ِّ
 1 .شمالي بحيرة " الحولة "خربة تقع  :تل الن اعمة
َل اسمه إلى " تل متسباه " :تل النصبة   .ُحو 
  .ُحرَِّف اسمه إلى " دوروت " :تل هوج
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   .وقد حول اسمه إلى " تل عيريت " ، ويقع في السهل الساحلي الجنوبي :تل وادي الزيت
   .ويعرف اليوم باسم " جفعات هامشوريان " ، يقع في الجليل الغربي :تل وقية

ويعرف أيضا باسم " خربة  ، شمال شرق بيسان كم 6موقع على مسافة  :تلول الشيخ صالح
  .وقد حول اسمه إلى " تل يسخار " ، زبعه "

  .حول اسمه إلى " تل هاري وسيفون " :تل يوسف
  1 " (تل يونا  )إلى  ُحر ِّفَ  ، فاى شاطئ البحر المتوسط جنوب يايقع عل :تل يونس

  - :نذكرها على النحو اِلتي ، من التَللوفي لبنان مجموعة  -
  .الجنوبمحافظة   ، " صوريقع في قضاء "  :زتل إرمِّ 

  .محافظة الشمال ، " عكارقرية لبنانية تقع في قضاء "  :أو بيبةتل بيبي 
  ." جبل لبنانيقع في محافظة "  :تتل بيِّ 
  .محافظة الشمال ، "عكار يقع في قضاء "   :ةيرِّ تل بِّ 
 ، والثاني يقع في عالية ، األول يقع في بعبدا ، وهما تَلن يحمَلن االسم نفسه :يتيتل تِّ 

  .وكَلهما في جبل لبنان
  .الشمال محافظة ، يقع في قضاء عكار  :ةادَ تل جَ 

  .محافظة الشمال ، يقع في قضاء عكار :تل حميرة
ار :تل الحيات   .محافظة الشم ال ، يقع في منطقة عك 
  .محافظة البقاع ، انية من قرى قضاء البقاع الغربيقرية لبن :تل ذنوب
  .محافظة البقاع ، قرية لبنانية من قرى قضاء البقاع الغربي :تل الزعزع

  .محافظة الشمال ، ارعك  يقع في منطقة  :لبعِّ تل سِّ 
ار :تل سبيل  2  .محافظة الشم ال ، يقع في منطقة عك 
ار :ي ر ِّ تل كِّ    .م المحافظة الش ، يقع في منطقة عك 
ار :نيتل لجيِّ   3 "محافظة الشم ال  ، يقع في منطقة عك 

                                                 
  29. ص: األعالم الجغرافية الفلسطينية بين الطمس والتحريف، يحيى عبد الرؤوف: جبر 1
 . 43ص:  معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها.فريحة، أنيس:  2
 . 44المصدر نفسه. ص:  3
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 س  /ف  :َتلِفيت -
 ، قرية تقع إلى الجنوب الشرقي من نابلس :تلفيت :وهي ، تحمل االسم نفسه ثالثة مواضعفي فلسطين 

قرية  :تلفيت  ، 1"  نابلس –نبع ماء في سلفيت  :َوتلفيت ، " أقيمت على ربوة من األرض
  2" كم (  12) وتبعد عن جنين  ، يرتقع إلى الشمال من بلدة صِّ  فلسطينية

ريف محافظة ، تبع ناحية ومنطقة الت لت ، قرية في القلمون  :ألف في آخرها ( تلفيتا ) معو 
  3 "دمشق

 
 ل  /ف   :َتمَرة -

ا :) ف ( َتمَرة " :اكن تحمل اسم " َتمَرة "في فلسطين أربعة أم قد ُحر َِّف و  ، َقرَيٌة بَِّقَضاءِّ َعك 
 شرقيال إلى الجنوب واٍد  :) ف (" تمرة " و, 4تقع جنوب قرية " كابول "  ، ا إلى " َتمَراة "اسمه
قرية من قرى مدينة  :تمرةو  ، بيسانَ نبع في  :) ف ( تمرة و" ، رية " تمرة " جنوب ق ,عكا من

َرةِّ  َوَقد ُحر َِّف  ، ى بعد تسعة أكيالعل ، إلى الشرق من النبطيةقرية  :في لبنان تمرةو  ، 5 "النَّاصِّ
  6اسُمَها إلى " َطمَرا " 

الشمال  الواقعة في :) أ (ُتَميَرة  " قرية َوَذلَِّك فِّي ، " التَُّميَرةبلفظ "  ووردت في األردن ُمَصغََّرةً 
  7بمحافظة إربد "  ، الشرقي من جرش
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 الجيم
  / ل  س :ةريّ ابِ الجَ  -

 - :حو اِلتيعلى الن ُيورُِّدَها الَباحِّثُ  ، وأكثرها في سورية  ، سمة تحمل هذا االهناك أماكن كثير 
محافظة  ، قة معرة النعمانمنط ، جارتتبع ناحية سن ، قرية في هضبة إدلب :) س ( الجابرية
منطقة  ، يرس شرقيتتبع ناحية كو  ، قرية في سهول حلب الوسطى :) س ( الجابريةو  ، إدلب
 والجابرية ، محافظة الحسكة ، قرية في الجزيرة العليا :) س (ية الجابر و  ، بحلمحافظة  ، الباب
 ، يقناحية قلعة المض ، تتبع قرية تل هواش ، أطراف مرتفعات طار العَلمزرعة في  :) س (

تتبع ناحية  ، ية: قرية في هضبة حمص الشرقية الشمال) س (الجابرية و  ، حماة ، منطقة الباب
منطقة  ، اتتبع ناحية عمود ، قرية في الجزيرة العليا :) س ( الجابريةو  ، حمص ، عين النسر
منطقة  ، ةتتبع ناحية الجوداي ، قرية في الجزيرة العليا :) س (والجابرية  ، الحسكة ، القامشلي
تتبع  ، قرية في الجزيرة العليا :) س ( وجابرية فوقاني ، الجابرية ) س (و  ، الحسكة ، المالكية

  1" الحسكة  ، القامشلي منطقة ، ناحية عمودا
 .2 " قرب قرية شيحين ، قرية لبنانية :الجابرية ) ل (و 
قرية تقع إلى الشمال الغربي من  :) أ ( جابروذلك في "  ، بُِّدونِّ نِّسَبةَوَقد َوَردت في اأُلرُدن ِّ  -

 3بمحافظة إربد "  ، المفرق 
 
 ل  /س  :ُجَباب -

 لفظمضافا إلى  االسم حيث ورد ، جمع " جب " ، اسَم " جباب "هناك أماكن كثيرة تحمل هذا 
  - :على النحو اِلتي الباحث ُيورُِّدَها ، في عموم بَلد الشام بكثرة وهي منتشرة ، آخر
  .القنيطرة ، تتبع قرية خان أرنبة ، قرية في الجوالن :)س ( جبا" 

 :) س ( جبابو   ،درعا ، منطقة إزرع ، ة الصنمينتتبع ناحي ، قرية في حوران :) س (جباب 
قرية في  :) س ( جبابو  ، محافظة درعا ، ي منطقة الصنمينمجموعة تَلل بركانية في أراض
                                                 

  604 – 597. ص: 2. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس، مصطفى:  1
  163. ص: 1. ج معجم قرى جبل عاملظاهر، سليمان:  2
  34ص:  فية في األردن وفلسطين.أسماء المواقع الجغراعبد القادر. حسن:  3
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قرية في  :) س (جبابو  ، طرطوس ، منطقة الدريكيش ، الجزء الجنوبي من جبال الَلذقية
قرية في الجبال  :) س (جباب حمد و  ، منطقة عين العرب محافظة إدلب ، الجزيرة العليا

 ، قرية في هضبة حمص :) س (جباب الزيت و  ، حمص ، ناحية الفرقلس ، لشماليةمرية االتد
   .حمص ، ناحية حسيا

  1"  ( كم شرق نهر بانياس 8قرية على بعد )  :( سجباب الزيت ) و 
هرمل جباب أو و  ، "محافظة الجنوب  ، يقع في منطقة النبطية :جب شبت ) ل ( ، َوفِّي ُلبنانَ  -

هي  :جباب العربو  .محافظة البقاع ، قرية لبنانية من قرى قضاء الهرمل :ل (جباب هرمل ) 
  2 "محافظة النبطية  ، إحدى بلدات قضاء بنت جبيل ، مزرعة تابعة لبلدة رميش

َقرَية أو  ، الخليل " –َوفي فلسطين َوجدنا على صفحة التواصل اإلجتماعي الخاصة ببلدة " دورا  -
  3ــ " جباب الَضبع " باألحرى خربة تعرف بــــ

 
 ل  /ف  /س  :جباتا -

 ،قرية في الجوالن :جباتا الخشب ) س ( :هما ، اثنتان من القرى تحمل هذا االسَم فِّي سورية
ناحية  ، قرية في الجوالن :جباتا الزيت ) س (و  ، منطقة محافظة القنيطرة ، أرنبهناحية خان 

يخِّ َحيُث َترَتفِّ  ، 4منطقة القنيطرة "  ، مسعدة رقِّي  لَِّجَبلِّ الش  فحِّ الش  تٍر َعَلى الس  ُع الَقرَيُة َألَف مِّ
 5( مِّ "  1531الَبالِّغِّ ارتَِّفاُعُه ) 

تقع جنوب غرب الناصرة  قرية عربية :(جباتا ) ف  :هما ، من فلسطين ولبنان فِّي ُكل ٍ وواحدة 
   7 " قرية من قرى جنوب لبنان :) ل (جباتا و  ، 6"  في مرج ابن عامر على تل

 
                                                 

  608 – 605. ص: 2. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس، مصطفى:  1
 . 46. ص: معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها. فريحة، أنيس: 2
 موقع التواصل اإلجتماعي ) فيس بوك (. جباب الضبع. رابط الموقع:  3
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  105. ص: والجغرافيين بلدانيات األردن في كتب الرحالةالخطيمي. أحمد:  7



55 

 

 ل  /ف  /س  :بّ الجُ  -
ُع َكثِّيَرٌة َأطَلَق َعَليها الَعَرُب َهَذا االسمَ  يمِّ فِّي القُ  كُرهُ ذِّ َحيُث َوَرَد  ، ُهَناَك َمَواضِّ ُهَو وَ  ، رآنِّ الَعظِّ

َلُم ( ُجب  ُيوُسَف ) َعَليهِّ    .الس 
عِّ الت ي َتحمُِّل َهَذا االسَم فِّي ُسورِّيََّة زُ  يُد الَمَواضِّ   :الجب :وهِّيَ  ، رين موضعاً وعش َهاَء ثَلثةَبَلَغ َعدِّ

 ( كم جنوب غرب 34عد ) ب تقع على ، دير الزور ، ة الميادينمنطق ، فيضة في بادية الشام
ور ، الميادين   بَِّديرِّ الز 

 ، لشرقيةاهضبة حلب  قرية في :جب أبيض"  :َكَما فِّي ، َوَقد َوَرَد " الُجب  " ُمَضافًا إلى َلفٍظ آخرَ  -
 حلب  ، طقة منبجمن
  .منطقة جبل سمعان ، ناحية تل الضمان ، قرية في هضبة حلب الجنوبية :جب أبيضو 
  .الرقة ، ناحية الجرنية ، مزرعة في الجزيرة السفلى :جب األبيضو 

  .حماة ، سلمية منطقة ، ناحية عقيرات ، قرية في هضبة سلمية الشرقية :وجب األبيض
 1" حلب ، منطقة منبج ، ناحية خفسة ، حوض الجبولقرية في  :أبيض ) شمالي ( جب

 2 "لب ح ، منطقة منبج ، مسكنة ، مزرعة في حوض خفسة :جب الحمام
  .مسكنة ناحية ، منطقة منبج ، بلدة سورية تتبع إداريا محافظة حلب :مامجب الح

  .حلب ، منطقة منبج ، قرية في هضبة حلب الشرقية :جب الحمام ) سلطان (
 .حلب ، ناحية خفسة ، مسكنة ، خفسةقرية في حوض  :) مسطاحة ( جب الحمام

منطقة  ، ويرس شرقيناحية ك ، تتبع قرية الحلبية ، مزرعة في هضبة حلب :جب الصفا 
 قرية :جب الصفاو  ، حماة ، ناحية الحمراء ، حماةقرية في هضبة  :جب الصفا ، حلب ، الباب

 فظة ريف دمشق محا ، ية الكسوةناح ، في وادي نهر األعرج
 ، منطقة منبج ، تتبع ناحية أبو قلقل ، قرية في هضبة حلب الشرقية :جب الطويل ) س (

 .محافظة حلب

                                                 
  608 – 606. ص: المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس، مصطفى:   1
  615 – 610المصدر نفسه. ص:  2
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محافظة  ، تتبع ناحية ومنطقة المخرم ، قرية في هضبة حمص الشرقية :جب عباس ) س (
  .حمص

 .حماة ، تتبع ناحية الحمراء ، قرية في هضبة حماة :جب العثمان ) س (
  .حلب ، منطقة منبج ، قرية في هضبة حلب :لعروس ) س (جب ا

 محافظة حلب  ، منطقة منبج ، قلقلتتبع ناحية أبو  ، قرية في هضبة حلب :جب العشرة ) س (
 محافظة حلب  ، منطقة السفيرة ، تتبع ناحية خناصر ، قرية في جبل شبيت :جب العلي ) س (

 ، منطقة جبل سمعان ، ناحية تل الضمان تتبع ، قرية في جبل األحص :جب غلِّيص ) س (
  .محافظة حلب

 ة محافظة حما ، منطقة الغاب ، طةتتبع ناحية شح ، قرية في جبال الَلذقية :جب الغار ) س (
 ، بحلب  ، منطقة جبل سمعان ، تتبع ناحية حريتان ، قرية في هضبة حلب :جب غبشة ) س (

 1 " الرقة ، تتبع ناحية المنصورة ، قرية في بادية الرصافة :جب الغولي ) س (و 
يَن ثَلثة مواضع - وم ، قرية من قرى رام هللا :() ف جب إبَلن " :هي ، َوفِّي فَِّلسطِّ  وجب الر 

أو " خان جب  ، ) ف ( جب يوسفو  ، 2 "خربة تقع شرقي قريتي يانوح والنبي صالح  :()ف
يقع  َوُهوَ " الذين استوطنوا هذه المنطقة نسبًة إلى قبيلة " السيَّاد  ؛يوسف " أو " عرب الَسيَّاد " 

 3 " في الجليل األعلى
عَ  - جب و  ، محافظة البقاع فيتقع جب جنين  :جب َجن ِّين ) ل ("  :َوهِّيَ  ، َوفِّي ُلبَناَن َثَلَثُة َمَواضِّ

يت " ) َمنُحوَتًة ( على َألُسنِّ العام ةِّ  يت أو " ُجبشِّ ي ة قريٌة َتَقعُ  ، شِّ محافظة ب ، في منطقة الَنَبطِّ
إلى الجنوب  ، خربة في الشعب قرب مجدل زون  :جب ُسَويد ) ل (و  ، 4 " اللبناني الجنوب

  5 "صور الشرقي من
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 ل  /ف   :عبَ جَ  -
 :) ف (جبع و  ، رية من قرى رام هللاق :جبع ) ف (و  ، 1 "قرية بالقرب من جنين  :) ف (جبع 

قرية  :) ف (جبع و  ، " جبعات يعاريم َل اسمها إلىُحو ِّ  ، قرية عربية تقع في جبال القدس
وقد  ، ( كم 18وتبعد عنها )  ، إلى الجنوب من مدينة حيفا على ساحل الكرمل فلسطينية تقع

      2 رميل "حول اسمها إلى " جبع ك
رِّها ( َكما فِّي - ع إلى الجنوب قرية فلسطينية تق :جبعة ) ف ( :َوَقد َوَردت مخُتوَمًة ) بِّالت اءِّ فِّي آخِّ

تََّة َعَشَر كِّيَلً  :َوَجبَعُة َأيضاً  ، ن مدينة بيت لحمم َن الَخلِّيلِّ َعلى ُبعدِّ سِّ  ، َقرَيٌة إلى الَشَمالِّ مِّ
يمِّ ( بَعُة ) بَِّكسرِّ الجِّ  3( م ببيسان "  1921مستعمرة يهودية تأسست عام )  :َوجِّ

 ، 4النبطية "   ،( كم من جزين 10قرية على بعد )  :ُجَبع ) ل ( :كما في ، مجموعةً  ووردت -
تحيط بها " آرامية النشأة "  سوريةقرية  :جبعدين ) س (وَ  ، 5أوَ ُجَباع كما أوَرَدها َأنيس فريحة 

تتبع  ، ( إلى الشمال الشرقي من مدينة دمشق 60وتبعد مسافة )  ، الجبال من كل صوب
ن ِّير "  وتتربع في أحضان جبل ، منطقة القلمون   6سِّ

رِّها ( ووردت كذلك منتهية ) - محافظة  ، تقع في منطقة البِّقاع :َجبَعا ) ل (كــــ "  ، بألٍف فِّي آخِّ
  7 "بعلبك 

 
 ف  :َجتّ  -

ينَ ال اثنتين منَجت  َلفٌظ ُيطَلُق َعَلى  إلى الشمال  ، قرب نزلة عيسى قرية :اأُلوَلى ، ُقًرى فِّي فَِّلسطِّ
ي العهد انية المذكورة فكرمل " الكنع –وهي تقوم على أنقاض بلدة " جت  ، طولكرم من

  8قرية صغيرة تقع في الشمال الشرقي من عكا "  :والثانية ، الروماني باسم ) َجت ا (
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قرية من قرى  :تحريف لكلمة " جت  " الكنعانية  "نعتقد أنَّ االسم  ( " بزيادة الت اء) جيت و 
   1 "تقع على السفوح الغربية لجبل النار  ، نابلس

 
 س  :ةبلَ جَ  -

مدينة ومركز   :جبلة :هي ، لفظ مؤنث الجبل اسم يطلق على ثَلثة مواضع في سورية على
ناحية  ، قرية في نهوض عين العرب :الجبلةو  ، ذقيةالَل ، منطقة على شاطئ البحر المتوسط

سورية تتبع إداريا لمحافظة رية ق :جبلة ) الحمرة (و  ، حلب  ، ين العربمنطقة ع ، صرين
 2ناحية عريمة "   ،منطقة الباب ، بحل
 
وَعة  -    س  :َجدُّ
 ، الحسكةبمحافظة  ، منطقة القامشليتتبع  ، قرية في الجزيرة العليا :) س ( ةخربة جدوع"
جدوعه  و  ، حماة ، منطقة سلمية ، ناحية صبورة ، قرية في هضبة سلمية :) س ( جدوعةو 

 ، مزرعة :( س)  قِّبلي جدوعةو  ، حماة ، ناحية الحمراء ، ةقرية في هضبة حما :شمالي ) س (
 .3ناحية الحمراء "  ، ة ) شمالي (تتبع قرية جدوع

 4" اسمًا لِّقرَيٍة تقع شمال شرق مدينة الكرك "  :) أ ( َجَدعةوفي األردن وردت بلفظ "   -
 ل  /ف  /س  /أ  :ةدَ يّ دَ الجُ  -

لمواضع ظ على كثير من اُيطَلُق هذا اللف ، خَلف القديمة ، بتصغير لفظِّ " الجديدة في العربية
  - :يوردها الباحث على النحو اِلتي ، والقرى في بَلد الشام

 5"طقة العريضمن في :والثانية ،في قصية الكرك :األولى ، في األردن قريتان تحمَلن هذا االسم -

                                                 
  72 – 65ص:  ير معانيها.معجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية وتفسلوباني. حسين:  1
  632 – 630. ص: 3. جالمعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  2
  653 – 650. ص: 2. ج 3ج  .المصدر نفسه 3
  53. ص: أسماء المواقع الجغرافية في األردن وفلسطينعبد القادر. حسن:  4
  3ص:  ة في المملكة األردنية الهاشمية.أسماء المراكز العمرانية المكرر عبيد. إبراهيم الجابر:  5
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 ، قرية في هضبة إدلب :) س ( الجديدة :وهي ، وفي سوري َة ثَلَث َعشَرَة قرية تحمل هذا االسمَ  -
 ، منطقة جسر الشغور ، قرية في هضبة القصير :) س (جديدة و  ، إدلب ، ناحية أبو الظهور

 ، منطقة رأس العين ، ناحية الدرباسية ، قرية في الجزيرة العليا :) س (جديدة و  ، 1 " إدلب
 ، حلب ، منطقة السفيرة ، لحاجبناحية ا ، قرية في جبل األحص :) س (جديدة و  ، 2 " الحسكة

منطقة  ، ناحية صرين ، تتبع قرية المعروفة ، مزرعة في نهوض عين العرب :) س (يدة جد
 ، ناحية السودا ، يةقرية عل السفوح الغربية لجبال الَلذق :) س (جديدة و  ، حلب ، عين العرب

لواء  ، تتبع مركز الريحانية ، مزرعة في سهل العمق :) س (جديدة و  ، منطقة طرطوس
منطقة القرداحة  ، ذقيةقرية على السفوح الغربية لجبال الَل :) س (جديدة و   ، ةاألسكندرون

قرية  :) س (جديدة و   ، الَلذقية ، منطقة الحفة ، قرية تتبع ماحية عين التينة :) س (جديدة و 
قرية على السفوح  :) س (جديدة و  ، حماة ، منطقة محردة ، العشارنة –في سهل طار العَل 
 ، طرطوس –قرية في منطقة بانياس  :) س (جديدة و  ، ناحية العنازة ، ذقيةالغربية لجبال الَل

  3 " حماة ، سلمية ، تتبع ناحية صبورة ، قرية في هضبة سلمية :) س (جديدة و 
وتبعد عنها  ، جنينتقع إلى الجنوب من قرية  :األولى  ، قريتان تحمَلن هذا االسمَ  وفي فلسطين -
 4 على بعد تسعة أكياٍل منها " ، ع إلى الشرق من عكاتق قرية :واألخرى  ، ( كم32)
 ، بمحافظة البقاع اللبنانية ، قرب مدينة بعلبكقرية بال :الجديدة :هما ، وفي لبنان موضعان كذلكَ  -
يَفة الَلبسِّ بينها وبين األولى ( جديدة مرجعيون و   :) على اإلضافة إلى المنطقة الواقعة فيها ؛ خِّ

  5 "( من النبطية  25 قرية كبيرة على بعد )
 
 ف  /س  /أ  :الجرباء -

 ، الجرباء الكبيرة"  :وهما ، اسم الجرباء مؤنث األجرب وسورية يحمَلن األردن كل منلموضعان 
 6الصغيرة في قصبة معان " الجرباء و 

                                                 
 . 640 – 620. ص: 4. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس، مصطفى:  1
 643. ص: 4المصدر نفسه. ج  2
   643 – 642. ص: 4المصدر نفسه. ج   3
  368، 133. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  4
  179  - 178. ص: معجم قرى جبل عاملظاهر، سليمان:  5
  3ص:  أسماء المراكز العمرانية المكررة في المملكة األردنية الهاشمية.عبيد. إبراهيم الجابر:  6
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      ريف دمشق ، منطقة دوما ، لنشابيةناحية ا ، قرية في مرج غوطة دمشق :) س (الجرباء 
  .الحسكة ، لقامشليمنطقة ا ، ناحية عمودا ، قرية في الجزيرة العليا :) س (ء الجرباو 
يَن َقرَيٌة ُأخرى تعرف بهذا االسم - وهي إلى الجنوب من  ، وهي " جربا " ) بالقصر ( ، َوفِّي فَِّلسطِّ

 1( كيًَل "  17وتبعد عنها )  ، جنين بانحراف نحو الغرب
 
 ف  /س   :رن الجُ  -

 :والجرن  ، محافظة الحسكة ،منطقة القامشلي ،ناحية عمودا ،في الجزيرة العلياقرية  :(الجرن )س
منطقة ، قرية في الجزيرة العليا :جرن أبيضو ، حمص، منطقة تلكلخ ،نبع ماء في ناحية الناصرة

 ،منطقة تل أبيض ،ناحية عين عيسى ،تل أثري في الجزيرة العليا :جرن أسودو  ،الحسكة محافظة
يَسىقرية بالجزيرة العليا :جرن أسود تحتانيو  ،محافظة الرقة  2" ، ناحية عين عِّ

 :(فن )الُجر و  ، تل في أريحا :(الُجرن )ف :وهي ، طين ثَلثة مواضع تحمل هذا االسموفي فلس -
واَر مدينة َغَزَة بِّ نبع يقع  :(الُجرن )فو  ، تل غربي البحر الميت  جِّ

يَغةِّ الَجمعِّ " ُجُررون " ؛ - فد فِّي َص  :لُ األوَّ  ، للداللة على نبعين من اماء في بَلدنا َوَقد َوَرد بِّصِّ
 في القدس  :والث انِّي ، إلى الشرق من قرية َبيت جن  

ن الخليلِّ وقريةِّ " نبع ماٍء بي :ُجرُن الُقف   :كما في ، إلى لفٍظ آحرَ  مضافاً  " الُجرن كما ورد "  -
  3 َترُقوميا "

 
 ف  /س  :جعارة /الجعار -

 ، ناحية الصدر ، تتبع قرية الحريجية ، مزرعة في وادي الخابور األدنى " :) س ( الجعار
 ، منطقة السفيرة ، ناحية بنان ، : قرية في جبل األحص) س (جعارة و  ، منطقة دير الزور

ين موضع ُيعَرُف باسم  ، 4 " محافظة درعا ، خربة في حوران :) س ( جعارةو  ، حلب َوفِّي فَِّلسطِّ

                                                 
  252. ص: معجم بلدان فلسطينشراب. محمد حسن:  1
 . 660 – 648. ص: المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس، مصطفى:   2
. 48مواضع والمعالم الجغرافية والطبيعية والبشرية المعروفة في فلسطين حتى العام خمار. قسطنطين: أسماء األماكن وال 3

  63ص: 
 . 676 – 674. ص: 2ج  المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.طَلس، مصطفى:  4
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عاَرة"  ، إلى الجنوب الشرقي من الر يحانية تقع ، مدمرة" وهي قرية  ، ( َجَعارمؤنث  ) كأنها "جِّ
 1 "بحيفا 

  
 ف  /س  :فتلكجِ  -

نما تعود بجذورها إلى التركية ، جفتلك ليست عربية وهذا  ، المزرعة :حيث تعني في لغتها ، وا 
السفوح الغربية لجبال قرية على  :( س) جفتلك  :وهي ، لى َأرَبعِّ قرى في سوري ةَ االسم أطلق ع

مزرعة غربي جبال  :حج محمد ) س ( -جفتلك الَلذقية  ، منطقة جبلة ، ناحية قرى  ، الَلذقية
مزرعة في شمال  :قطرون ) س ( –جفتلك  ، منطقة حارم ، ناحية سلقين ، قرية دلبيا ، حارم

  2 دلب "محافظة إ ، منطقة جسر الشغور ، تتبع قرية الشغور فوقاني ، جبال الَلذقية
الواقعة ضمن األراضي  3وهي قرية " الجفتلك "  ، وفي فلسطين قرية واحدة تحمل هذا االسم -

 وتعتبر طوباس وطمون من أقرب البلدات لها  ، الغورية المحاذية لنهر األردن
 
 ف  /س  :َجَلَمة -

ت ةُ  في فلسطين  ، قضاء غزةواحدة في  ، مواضع تحمل اسم " الجلمة " أو " خربة الجلمة " سِّ
الباقيات يقعن في الديار  والثَلث ، النحف " من أعمال عكا و " جلمة ، حيفا في والثانية
والثانية على نحو ميل من إلى الجنوب من  ، قرية الجلمة من أعمال جنين :وهن ، النابلسية

  4"  طولكرم ب ، إلى الشمال الغربي منها ، مزرعة من مزارع قرية َعت ِّيل والثالثة ، قرية الطيبة
ناحية  ، قرية في جبل سمعان :) س (جلمة  :وهما ، في سورية تحمَلنه من القرى  واثنتان -

قرية  :والجلمة ) س ( ، لقرب منها نبع ماٍء يعرف باسمهاوبا ، لبح ، منطقة عفرين ، حندرين
  5 حماة "  ، ناحية محردة ، في طار العَل

                                                 
  673. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  1
 . 681ص:   2ج  المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.طَلس، مصطفى:  2
  260. ص: معجم بلدان فلسطينشراب. محمد حسن:  3
  328. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  4
 . 688. ص: 2ج  المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.طَلس، مصطفى:  5
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 ف  :الجليل -
َع فِّ  ُل َهَذا االسمَ َأرَبَعُة َمَواضِّ يَن َتحمِّ  قريتان :جليل القبليةو  ، جليل الشماليه :َوهِّيَ  ، ي فَِّلسطِّ

مستعمرة أقامها الصهاينة على إلى  :َو " َجلِّيل َيام ، 1 " شمال فلسطين :خربة الجليلو  ، يافاب
  2الشمال الشرقي من مدينة يافا " 

 
 ف  /س  :اسةمَّ الجَ  -

قرية في سهل عكار  :) س ( الجماسة :َوهِّيَ  ، حمُل هذا االسمثَلٌث من القرى في ُسورِّي ة تَ 
قرية مزرعة بالقرب من  :) س (الجماسة و  ، منطقة طرطوس ، احية الحميديةن ، الساحلي
ناحية  ، ة في سهل الغابقري :) س (الجماسة و  ، الَلذقية ، ناحية عين البيضاء ، السرسكينة
ُل اسَم " َجمَّاَسة " ، 3" حماة  ، منطقة الغاب ، يققلعة المض دٌة فِّي فَِّلسطينِّ َتحمِّ  ، َوَقرَيٌة َواحِّ

َقةِّ َغزَّةَ  َي قرية تتبع إِّداري ًا لَِّمنطِّ نها ، َوهِّ رقِّ مِّ  4ُأقِّيَمت مستعمرة ) ُروَحاماة ( مكانها "  ، إلى الش 
كما  ، آخر لفظٍ إلى  أيضاً  مضافةً و  ، إلى الجاموس الحيوان المعروف جاءت على النسبةوقد  -

تتبع  ، وهي قرية تقع في السفوح الغربية لجبال الَلذقية :جم اسين قبلية ) س ( :هو الحاُل في
 5 " طرطوس  ، منطقة بانياس ، ناحية الَقَدُموَسة

ية التي كانت قرية " سميت باسم القبيلة الفلسطين :) ف (الجماسين  :وكذلَك في فلسطين- 
د جاءت التسميُة ؛ نظرًا وق ، ن إقامتهم " بالجم اسي ة "وأسموا مكا ، قريبًا من يافا تستوطن
  6"  وغربي ، شرقي :وهي تنقسم إداريا إلى قسمين ، تربية الجاموسب أهلهاالشتغال 

 
 
 

                                                 
 . 267. ص: معجم بلدان فلسطينشراب، محمد حسن:  1
  55ص  في األردن وفلسطين.أسماء المواقع الجغرافية عبد القادر. حسن:  2
  691 – 690.  ص: 2. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس، مصطفى:   3
  56ص:  أسماء المواقع الجغرافية في األردن وفلسطين.عبد القادر. حسن:  4
  692. ص: 3. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس، مصطفى:  5
  342  - 341. ص: دنا فلسطينبالالدباغ. مصطفى مراد:  6
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 ف :يشورِ جُ  -
قرية تقع إلى  :جوريشو  ، وربما وردت أيضا بصيغة الجمع " جواريش " ، الرملةب قرية :جوريش

قرية  :وتلفظ " إِّجرِّيشة ، َوجرِّيَشة ، 1" ( كم  27ا ) س وتبعد عنهالجنوب الشرقي من مدينة نابل
 2بيافا "  ، تقع على نهر العوجاء

 
 ف  /أ  :ةورَ الجُ   -

 َيَقَعانِّ حيث  :()أ بيةوالجورة الغر ، الجورة الشرقية :وهما، في األردن موضعان يحمَلن هذا االسم
 ،قرية إلى الغرب من المجدل :()ف رةالجو  :في فلسطينو  ،3 " محافظة إربد ،منطقة حورفي 

 :()ف –على اإلضافة  -وجورة ، 4"قرية أخرى تقع غرب القدس :()ف والجورة، بمنطقة غزة
ار الشرقي نسبة إلى "خربة  :()فوجورة َعمَرة ، بقضاء بيت لحم ،قرية تقع في ظاهر بيت َفج 

 ، "قرية بقضاء نابلسعلى خمس وعشرين وهو تجمع من القرى يشتمل  ،" في سهل بورينعمرة
 5"من خان يونس بانحراف نحو الجنوب وهي منطقة زراعية تقع إلى الشرق  :()ف وجورة الل وت

 
 الحاء

ارَّة / َوالَحاَرة -  ل  /ف  /س  :الحَّ
مزرعة في األطراف الشرقية  :ارة ) س (الحَّ  :وهي ، أربعة مواضع في سورية تحمل هذا االسمَ 

ارة و  ، محافظة حمص ، مركز ومنطقة تلكلخقرى  ناحية ، رية السميكِّةتتبع ق ، ارلسهل عكَّ  الحَّ
ارة ) س (و  ، درعا ، منطقة الصنمين ، ورانَ ): تل بركاني في هضبة حُ   ، قرية في ًحوران :الحَّ

ارة ) س (و  ، محافظة درعا ، ومنطقة الصنمين تتبع ناحية قرى مركز قرية في السفوح  :الحَّ
  6 "محافظة الَلذقية  ، منطقة الَحفة ، تتبع ناحية المزيرعة ، ذقيةالدنيا لجبال الَل

                                                 
  282. ص: معجم بلدان فلسطينشراب. محمد حسن:  1
  342. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  2
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يَن موضع واحد يحمل هذا االسم - ارة ):وهو، َوفِّي فَِّلسطِّ  1"نبُع ماٍء في َصَفدَ  :(فالحَّ
 :(ارة )لالحَ و  ،محافظة الجنوب ، في منطقة صيداتقع  :ة ) ل (ارَ الحَ  :هما، وفي لبنان موضعان -

 2" محافظة جبل لبنان، يةتقع في منطقة عال
 ، ال يأتي إال مضافًا إلى لفظ آخر ، بمعنى " حي " أو " ناحية " ، ) بالتخفيف ( ة "ارَ " الحَ  وأم ا -

ولكن نذكر هنا منها ما كان علمًا على موضع ما هنا وهناك  ، والحارات أكثر من أن تحصر
 :حارة حريك ) ل (و   ، بنانجبل ل ، الشوف :حارة جندل ) ل ( :كما في ، في بَلد الشام
  3 "جبل لبنان  ، المتن :شلهوب ) ل (حارة و  ، منطقة بعبدا

 
 س  /أ  :ةالحامديّ  -

والثاني: منطقة في  ، بوادي السير قرية :األول ، هناك موضعان في األردن يحمَلن هذا االسم
 4المزار الجنوبي " 

مزرعة في األطراف الشرقية لجبل  :لاألو  ، وموضعان  في سورية أيضًا يحمَلن هذا االسم -
 ، محافظة إدلب ، ناحية قرى مركز ومنطقة َمَعر ة الُنعمان ، تتبع قرية كفر ُروَمة ، الزاوية
 5 "  التابعة لمنطقة حمص  ، قرية في ناحية الَفَرقَلس :والثاني

 
  ف /س  :الَحَسَكة -

جزيرة ة ومركز محافظة المدين :الَحَسَكة ) س ( ، موضع واحد لكل من سورية وفلسطين
وهو نباٌت شوكي كان ينمو  :ُحسَجة " وجمعها " ُحَسج "" يعود سبب التسمية إلى "  ، السورية

 6بكثرٍة في موقع المدينة " 
 7 "جنوبي فلسطين  ، خربة تقع في محافظة الخليل :الحسكة ) ف (و 
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 ف  /س  /أ  :الَحمَّة -
يوردها  ، وثَلثة مواضع في بَلدنا ، ي سوريةوموضعين ف ، اسم لموضع واحد في األردن
 ، خربة تقع إلى الجنوب الغربي من وادي موسى :الحمَّة ) أ ( :الباحث على النحو اِلتي

  1 "محافظة معان 
مة  اليرموك في أقصى  تقع على الضفة اليمنى لنهر ، مزرعة في جنوب الُجوالن :) س (الحَّ

ناحية قرى مركز  ، قرية كفر حارب ، أثري في الًجوالنحمام  :س (الحمة ) و  ، جنوب الجوالن
َرة  ، ومنطقة فِّيق  2 "محافظة الُقنيطِّ

يقع ماء نبع  :الحمَّة ) ف (و  ، الشرقي من بحيرة طبريةقرية تقع إلى الجنوب  :الحمَّة ) ف (
 3 "تل وواٍد بين جبال نابلس ونهر األردن  :الحمَّة ) ف (و  ، الجنوب الشرقي من طبرية إلى

 
 ف أ /  :الحمراء -

-" الحمرا  :وهو ، ردناسم يطلق على موضع واحد في األ ، على لفظ الحمراء مؤنث األحمر
 َحدَ وألِّ  ، 4بمحافظة الكرك "  ، رجم يقع إلى الجنوب الشرقي من الطفيلة :) أ (  -بالقصر 

عًا فِّي  عين  :) ف ( مراءوالح ، قرية في نابلس :) ف ( الحمراء :وهي ، فلسطينَعَشَر َموضِّ
 ، يقع إلى الجنوب الغربي من البحر الميت منتجع :) ف ( الحمراء " عين أدمون "و  ، في بيسان
تل في  :) ف ( الحمراءو  ، نبع في عكا :) ف ( والحمراء ، نبع في نابلس :) ف ( والحمراء

 ، بيالجليل الغر خربة في  :) ف ( الحمراءو   ، واٍد في بيسان :) ف ( والحمراء ، الغور األدنى
أو " عرب  الحمراءو   ، بي مدينة صفد بانحراف نحو الشرق خربة تقع جنو  :) ف ( الحمراءو 

جبل جنوبي مدينة صفد  :) ف ( الحمراءو   ، 5 "خربة في وادي بيسان  :) ف ( الحمراء "
  6 " بانحراف نحو الشرق 
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 ف  /س  :حميدية -
 تتبع ، قرية في الجزيرة العليا :ميدية ) س (ح :هي ، اسم يطلق على تسعة مواضع في سورية

قرية في جبل  :حميدية ) س (و  ، محافظة الحسكة ، طقة رأس العينمن ، ناحية الدرباسية
قرية في  :الحميدية ) س (و  ، محافظة حلب ، تتبع ناحية خناصر, منطقة السفيرة ، شبيث

رية في ق :الحميدية ) س ( ظة الحسكة محاف ، نطقة المالكيةم ، ناحية الجوادية ، الجزيرة العليا
 محافظة الحسكة  ، ع قرية تل تمرتتب ، الجزيرة العليا

  .محافظة حلب ، منطقة إعزاز ، تتبع ناحية أخترين ، قرية في هضبة حلب :الحميدية ) س (و 
 ، ع ناحية عين النسرتتب ، قرية في هضبة حمص الشرقية :المهاجرون ) س ( –الحميدية و 

تتبع مركز ومنطقة محافظة  ، ومركز ناحية ، بلدة ساحلية :الحميدية ) س (و  ، مصمحافظة ح
محافظة  ، قة القنيطرةتتبع مركز ومنط ، قرية في الُجوالن :الحميدية ) س (و  ، طرطوس
 1 "محافظة الَلذقية  ، منطقة الخفسة ، قرية في هضبة البهلوية :الحميدية ) س (و  ، القنيطرة

 تقع إلى الشمال من قرية :الحميدية"  ::هما ، لسطين اسم يطلق على موضعينفي فالحميدية و  -
  2 "  قرية تقع في قضاء يافا :الحميدية ) ف (و  ، ضاء بيسانق
 
 ل  /ف  س / /: أ رانو حُ ُحور/  -

 ، 3الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة إربد "  :ُحور في األردن اسم يطلق على قرية " حور "
 ، من قرى جبل سمعان قرية :) س ( ُحور :هي ، ية االسم يطلق على ثَلث قرى وفي سور 
بلدة  :وكفر حور ، محافظة ريف دمشق ، قرية من قرى الَزَبَدانِّي تتبع ناحية َسرَغايا :َوَعيُن ُحور

زة ، 4"  سورية تتبع منطقة َقَطَنا, بمحافظة ريف دمشق  ، منطقة جبل سمعان ، تتبع ناحية دارة عِّ
برأس  َوقرَيٌة تقع في ظاهر قرية " حانوتا " ، نبع ماٍء في عكا :ُحور ) ف (و  ، حلبفظة محا

  5كان يطلق عليها اسم عين حور  "  ، كانت آهلة في العهد العثمانيق ، الناقورة
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 خربة " :هو ، فاسم يطلق على موضع واحد في األردن ، أم ا حوران ) بزيادة األلف والنون ( -
  1 "محافظة عمَّان ب ، تقع إلى الشمال الغربي من " ذيبان "ت ي ال ، حوران "

 ُحوران و  ، ي سوريةفمدينة ومركز محافظة سابقا  :ُحوران ) س ( :هما ، وفي سورية موضعان -
 ، جرف المسيترة ، تتبع ناحية ، قرية على السفوح الغربية من جبال الَلذقية :البودي ) س ( –

 2 " الَلذقية محافظة ، منطقة القرداحة
خربة تقع  :ان ) ف (ُحور و  ، ة تقع في تَلل غربي جبال القدسخرب :ُحوران ) ف ( وفي فلسطين -

إلى  ، قرية من أعمال قضاء جزين :) ل ( ) على النسبة إلى حوران ( حورانية ، في الخليل
  3 "الشمال الغربي منها 

 
  ل  /ف  /أ  :وَّاَرةح -

 ، وهي ، وواحد في لبنان فقط ، وأربعة في فلسطين ، ذا االسمه موضعان في األردن يحمَلن
 ، محافظة عم ان ، قي من " مادبا "قرية تقع إلى الجنوب الشر  :ارة ) أ (حو  :على النحو اِلتي

  4 "محافظة إربد  ، قرية تقع إلى الجنوب الشرقي من إربد :حو ارة ) أ (و 
 :رة ) ف (حواو  ، نبع ماء في صفد :ارة ) ف (حو و  ، ظة نابلستتبع محافقرية  :) ف (وارة حُ و 

  5 " من أعالي وادي القرن  ، تل قرب الحدود اللبنانية :حوارة ) ف (و  ، نبع في مدينة القدس
  6 "الشمال  حافظةم ، قرية لبنانية تقع في منطقة طرابلس :حوارة ) ل (و 
 
 أ  :َحوَفا -

تقع في المنطقة  :حوفا الوسطيةو  ، 7"  األردنبقرية تقع في لواء المزار الشمالي  :حوفا المزار
 8محافظة إربد "   ، قرية " الطيبة " الشمالية الغربية من
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 ل  /ف  /س  :ةولَ الحُ  -
حمص  محافظتي ولة أو سهل الحولة سهل زراعي خصب يقع بين منطقة الح :) س (الحولة 
 1 " ظة حمصمحاف ، ناحية تلدو ، " وهو سهل في حوض العاصي األوسط ، وحماة
 أقيم مكانها ) كيبوتس ( ) ُحوالتة (  ، بحيرة مردومة في شمال فلسطين :) ف (الحولة 

 .محافظة الجنوب ، قرية لبنانية من قرى قضاء مرجعيون  :الحولة ) ل (
 
 س  /أ  :انيّ حَ  - 

حيان و  ، ُمحافظة إربدبِّ  ، َتَقُع إلى الَجَنوبِّ الَغربِّي مِّن َبلَدةِّ الَمفَرق  قرية :) أ ( ضيبِّ وَ حيان الرُ 
  2" محافظة إربد ب ، المفرق  ي منغربالجنوب ال أيضًا إلى قرية تقع :الُمشرِّف ) أ (

 سورية تتبع إداريا محافظة حلب  َبلَدةٌ  :حي ان ) س (و 
 س  /أ  :ةيّ الدِ الخّ  -

 :()أة الخالدي ، ذيبان ، يزةالج :(الخالدية )أ :هيو  ،في األردنتحمل هذا االسم  ثَلثة اضعمو 
 3"لمحافظة المفرق شمال األردنبع التابلدة تابعة إلقليم بدو الشمال  :(أ)والخالدية ، مؤاب

محافظة  ، سورية تتبع ناحية مركز حماة قرية :) س (الخالدية  وهي: ، سورية ولمثلها في
لشمال قرية إلى ا :والخالدية ) س ( ، قرية تتبع إداريا محافظة حماة :والخالدية ) س ( ، حماة

َويَداءِّ    .من مدينة الس 
 
 ل  /ف  /س  /أ  :ةربَ الخِ  -

ر  البقاع واألماكن التي تبدأ أسماُؤها بلفظ " كثيرة هيفي فلسطين وعموم " بَلد الشام "   ، ةِّ "بَ الخِّ
َم وخَل من الن اسالموقع الخرب ا والتي تعني في العربية ضافة محيث ال تأتي إال  ، لذي تهدَّ

  - :الخرب اِلتية َرَصَد الَباحِّثُ ففي سوري َة  ، إلى لفٍظ آخر

                                                 
  175 – 174. ص: 3ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.طَلس. مصطفى:  1
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ربا  .تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة الُسويداء ، قرية في غربي جبل العرب :خِّ
ة تتبع ناحية قرى مركز ومنطق ، قرية في األطراف الجنوبية لجبال الَلذقية :خربة أبو حمدان

  .محافظة طرطوس ، صافيتا
محافظة  ، تتبع قرى مركز ومنطقة القرداحة ، سهل جبلةقرية في شمالي  :خربة أبو خِّسرف

  .القنيطرة
محافظة  ، منطقة القامشلي ، تتبع ناحية تل حميس ، قرية في الجزيرة العليا :خربة األحيمر

  .الحسكة
 كة محافظة الحس ، نطقة القامشليم ، تتبع ناحية تل حميس ، قرية بالجزيرة العليا :خربة أسعد
  .محافظة طرطوس ، تتبع ناحية الصفصافة ، رية في سهل عكار الساحليق :خربة األكراد
  .محافظة الحسكة ، ركز ومنطقة القامشليمتتبع ناحية  ، قرية بالجزيرة العليا :أورتي –خربة أور 

محافظة  ، منطقة منبج ، لَخفسةاتتبع ناحية   ،َمسَكنة –قرية في حوض َخفَسة  :خربة برغوت
  .حلب

 حسكة محافظة ال ، نطقة القامشليم ، تتبع ناحية عامودة ، قرية في الجزيرة الُعليا :خربة بستان
ار ظة محاف ، منطقة منبج ، تتبع ناحية " أبو ُقلقل " ، قرية في هضبة حلب الشرقية :خربة بشَّ

  .حلب
  .سكةحمحافظة ال ، منطقة القامشلي ، تتبع ناحية القحطانية ، قرية بالجزيرة العليا :البغلخربة 

  .سكةمحافظة الح ، منطقة المالكية ، تتبع ناحية اليعربية ، قرية بالجزيرة العليا :خربة البير
فظة محا ، تبع ناحية قرى ومركز منطقة القامشليت ، قرية في الجزيرة العليا :شرقية –خربة َتم و 
  .الحسكة

منطقة مركز  ، ورتتبع ناحية خربة تين ن ، قرية في هضبة وعر حمص :خربة تين محمود
  .محافظة حمص ، المحافظة

  .محافظة حمص ، وهي مركز النَّاحية ، بلدة في هضبة وعر حمص :خربة تين نور
ةحَ تتبع ناحية   ،حماة –قرية في هضبة مصياف  :الجامعخربة    .حماة ، ر بَنفسِّ

  .منطقة الحسكة ، قرية في الجزيرة العليا :خربة الجاموس
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محافظة  ، منطقة صافيتا ، تتبع ناحية السينية ، ي جنوب جبال الَلذقيةقرية ف :خربة الُجب
  .طرطوس

منطقة تتبع ناحية قرى مركز و  ، قرية في السفوح الجنوبية الشرقية لجبل " الحلو " :خربة الجباب
  .محافظة حمص ، تلكلخ

  .لحسكةة اظمحاف ، يمنطقة القامشل ، ة القحطانيةتتبع ناحي ، جزيرة العلياقرية في ال :خربة جحاش
  .لرََّقةِّ امحافظة  ، أبيضمنطقة تل  ، تتبع ناحية تل ُسلوك ، قرية في الجزيرة العليا :خربة الجريدي
  .تتبع مركز ومنطقة الحسكة ، قرية بالجزيرة العليا :خربة الجمل
ري ن ، زيرة الغربيةقرية في بادية الج :خربة الجمل افظة مح ، منطقة عين العرب ، تتبع ناحية صِّ

  .حلب
  .إدلبفظة محا ، منطقة جسر الشغور ، تتبع ناحية بداما ، قرية في هضبة القصير :خربة الجوز

  .سكةمحافظة الح ، منطقة القامشلي ، تتبع ناحية تل حميس ، قرية في الجزيرة العليا :بة حاتمخر 
حافظة م ، منطقة رأس العين ، تتبع ناحية الدرباسي ة ، قرية في الجزيرة العليا :خربة حاج إبراهيم

  .الحسكة
اَمة  مركز ومنطقة محافظة ، تتبع ناحية ُصوران ، قرية في حوض العاصي األوسط :خربة الحجَّ

  .حماة
ور   .ماةمحافظة ح ، منطقة مصياف ، تتبع ناحية عين حَلقيم ، خربة في جبال الَلذقية :خربة َحز 

محافظة  ، تتبع ناحية قرى ومركز منطقة منبج  ،قرية في هضبة حلب الشرقية :خربة الحصان
  .حلب

  .مركز ومحافظة حمص ، تتبع ناحية خربة تين نور ، قرية في وعر حمص :خربة الحمام
محافظة  ، منطقة منبج ، سكنةمتتبع ناحية   ،َمسَكَنة –قرية في حوض َخفَسة  :خربة الحمراء

  .حلب
 .سكةمحافظة الح ، ناحية قرى ومركز منطقة رأس العينتتبع  ، قرية بالجزيرة العليا :خربة حمي د
 .محافظة حلب ، تتبع ناحية قرى ومركز منطقة عفرين ، قرية في جبل سمعان :خربة الحياة
  .محافظة حلب
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  .محافظة الحسكة .ناحية القامشلي ، قرية بالجزيرة العليا :خربة الخزنة
  .محافظة الحسكة ، منطقة القامشلي ، نيةناحية القحطا ، قرية بالجزيرة العليا :خربة خليل

  .كةمحافظة الحس ، منطقة رأس العين ، ناحية الدرباسية ، قرية بالجزيرة العليا :الدبكةخربة 
  .كةمحافظة الحس ، منطقة القامشلي ، ناحية القحطانية ، قرية بالجزيرة العليا :خربة الذ يابة

افظة مح ، منطقة القامشلي ، ناحية القحطانية ، علياقرية بالجزيرة ال :خربة الذيب " الذيبية "
  .الحسكة

 سكة محافظة الح ، نطقة القامشليم ، تتبع ناحية تل حميس ، قرية بالجزيرة العليا :خربة الذيبة
  .محافظة الرقة ، تل أبيضتتبع ناحية  ، قرية بالجزيرة العليا :خربة الرز
 محافظة ، منطقة منبج ، تتبع ناحية " أبو قلقل " ، قرية في هضبة حلب الشرقية :الروسخربة 
  .حلب

 ، طوستتبع قرى مركز ومنطقة طر  ، قرية على السفوح الوسطى الغربية لجبال الَلذقية :خربة الريح
  .محافظة طرطوس

  .ةمركز ومنطقة محافظة الحسك ، تتبع ناحية بئر الحلو ، قرية في الجزير العليا :خربة الريس
منطقة  ، ية قرى مركز قرية تل تمرتتبع ناح ، قرية في الجزيرة العليا :خراب الزرع –خربة الزرع 

  .محافظة الحسكة ، مركز المحافظة
نطقة م ، تتبع ناحية أبو قلقل ، قرية في وادي الفرات المجاور لهضبة حلب الشرقية :خربة زم الة

  .محافظة حلب ، منبج
محافظة  ، منطقة منبج ، لخفسةاتتبع ناحية   ،مسكنة –قرية في حوض خفسة  :سَلمةخربة 
  .حلب
  .سكةمحافظة الح ، منطقة القامشلي ، تتيع ناحية القحطانية ، قرية بالجزيرة العليا :لسمخربة ا

منطقة تتبع ناحية قرى مركز و  ، قرية على السفوح الدنيا الغربية لجبال الَلذقية :خربة السنابل
ناحية  تتبع ، قرية على السفوح الغربية لجبال الَلذقية :لسنديانخربة ا  .محافظة طرطوس ، بانياس
  .محافظة الَلذقية ، منطقة القرداحة ، الفاخورة

 يف دمشق محافظة ر  ، منطقة قطنا ، قرية في حوض النهر األعوج :خربة الُسودا
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 ، ة منبج, منطقتتبع ناحية مسكنة ، شرقيةقرية في هضبة حلب ال :خربة السودا " خربة الخنازير
  .محافظة حلب
فظة محا ، منطقة منبج ، تتبع ناحية " أبو ُقلُقل " ، قرية في سهول حلب الشرقية :خربة السودة

  .حلب
  .سكةظة الحمحاف ، منطقة رأس العين .،تتبع ناحية الرباسيَّة ، قرية في الجزيرة العليا :خربة السودة
ودة   .حسكةمحافظة ال ، منطقة القامشلي ، احية عامودةننبع ن ، قرية بالجزيرة العليا :خربة الس 

  .محافظة الحسكة ، تتبع ناحية بئر الحلو ، قرية بالجزيرة العليا :خربة السويفات
 ، منطقة الدريكيش ، تتبع ناحية جنينة رسَلن ، قرية في جنوبي جبال الَلذقية :خربة شاتي

  .محافظة طرطوس
  .محافظة درعا ، تتبع ناحية مزيرب ، قرية في جنوبي ُحوران :خربة الشحم
 1"محافظة حلب  ، منطقة عفرين ، تتبع ناحية شرَّان ، قرية في جبل سمعان :شرَّانلي –خربة شرَّان 

 محافظةو مركز منطقة  ، تتبع ناحية بئر الحلو ، قرية بالجزيرة العليا :خربة شعبان ) تل َشعبان ("
  .الَحَسَكة

محافظة  ، منطقة مركز المحافظة ، تتبع ناحية تل تمر ، لعلياقرية بالجزيرة ا :خربة شعيب
  .الحسكة

  .ية قرى المركز الحسكةتتبع ناح ، قرية في الجزيرة العليا :خربة شعيب
 منطقة القامشلي  ، تتبع ناحية عامودة ، قرية في الجزيرة العليا :خربة شعيب
 محافظة حلب  ، منطقة منبج ، سةفتتبع ناحية خ ، قرية في هضبة حلب الشرقية :خربة شهاب
ة محافظ ، منطقة مركز المحافظة ، تتبع ناحية تل تمر ، قرية في الجزيرة العليا :خربة الشوك

  .الحسكة
ي اب   .محافظة حلب ، منطقة منبج ، قرية في هضبة حلب الشرقية :خربة الشِّ
 مركز منطقة ومحافظة  ،تتبع ناحية الكسوة ، قرية في جنوب حوض النهر األعوج :خربة الشياب
  .ريف دمشق
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 ، ةمنطقة مركز المحافظ ، تتبع ناحية بئر الحلو ، قرية في الجزيرة العليا :الشيخ أحمدخربة 
  .محافظة الحسكة
  .محافظة حلب ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة جرابلس ، قرية في وادي الفرات :خربة الصريصات

 محافظة حلب  ، منطقة منبج ، كنةتتبع ناحية مس ، قرية في هضبة حلب الشرقية :خربة صليب
  .حسكةمحافظة ال ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة القامشلي ، قرية في الجزيرة العليا :ظاهرخربة  
رَّين ، قرية في نهوض عين العرب :خربة الضبع  محافظة  ، منطقة عين العرب ، تتبع ناحية صِّ

 1حلب " 
  .محافظة الحسكة ، تتبع ناحية المالكية ، يرة العلياقرية في الجز  :خربة طويرش" 

   .لحسكةامحافظة  ، منطقة القامشلي ، تتبع ناحية القحطانية ، قرية في الجزيرة العليا :خربة الطير
مركز منطقة ومحافظة  ، تبع ناحية حربنفسةت ، حماة –قرية في هضبة حمص  :خربة عارف

  .حماة
منطقة  ، تتبع ناحية حمام واصل ، وح الغربية لجبال الَلذقيةقرية على السف :خربة عامودي 

  .محافظة طرطوس ، بانياس
حافظة م ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة المالكية ، قرية في الجزيرة العليا :خربة عباس ) شيرو (

  .الحسكة
  .لحسكةمحافظة ا ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة الحسكة ، قرية في الجزيرة العليا :خربة عبد هللا
 لحسكة امحافظة  ، نطقة المالكيةم ، تتبع ناحية اليعربية ، قرية في الجزيرة العليا :خربة العبيد

  .محافظة الحسكة ، تتبع ناحية المالكية ، قرية في الجزيرة العليا :خربة عبيد ) بازندان (
  .محافظة الحسكة ، الكيةتتبع ناحية الم ، قرية في الجزيرة العليا :خربة عدنان ) كريكرا (

  .كةمحافظة الحس ، منطقة القامشلي ، تتبع ناحية عامودة ، قرية في الجزيرة العليا :خربة َعزي 
ة محافظ ، منطقة منبج ، تتبع ناحية " أبو قلقل " ، قرية في هضبة حلب الشرقية :خربة العشرة

  .حلب
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محافظة  ، منطقة عين العرب ، شيوختتبع ناحية ال ، قرية في نهوض عين العرب :خربة ُعط و
  .حلب

 ، منطقة منبج ، تتبع ناحية مسكنة ، قرية في هضبة حلب الشرقية :خربة ُعكلة ) العليوي (
  .محافظة حلب

 ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة المالكية ، لعلياة في الجزيرة اقري :خربة عمر ) قرة خراب (
  .محافظة الحسكة

  .محافظة حلب ، تتبع ناحية مركز ومنطقة القامشلي ، لجزيرة العلياقرية في ا :خربة عم و
نِّز   .حسكةمحافظة ال ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة القامشلي ، قرية في الجزيرة العليا :خربة عِّ
تتبع  ، في الجزيرة العلياقرية  :خربة العيدو  ، ويداءمحافظة الس ، قرية في جبل العرب :خربة عواد

 1محافظة الحسكة "  ، لتمراحية تل ان
 ، بمحافظة حل ، ركز منطقة منبجتتبع ناحية قرى م ، قرية في هضبة حلب الشرقية :خربة َعيَّوش"
 ، منطقة مركز المحافظة ، تتبع ناحية خربة تين نور ، قرية في هضبة وعر حمص :خربة غازي و 

  .محافظة حمص
 كة محافظة الحس ، نطقة القامشليم ، عامودةتتبع ناحية  ، قرية في الجزيرة العليا :خربة غدير

 ، لحسكةمنطقة مركز ا ، تتبع ناحية بئر الحلو ، قرية في الجزيرة العليا :خربة غدير ) أم غدير (
  .محافظة الحسكة

 ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة القامشلي ، قرية في الجزيرة العليا :خربة غزال ) تل غزال (
  .محافظة الحسكة

 ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة الحسكة ، قرية في الجزيرة العليا :زال ) تل شرقي (خربة غ
  .محافظة الحسكة

  .محافظة درعا ، مركز ناحية تتبع منطقة درعا ، بلدة في حوران :خربة غزالة
 كة محافظة الحس ، ومنطقة الحسكة تتبع ناحية قرى مركز ، قرية في الجزيرة العليا :خربة الفرس
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طقة تتبع ناحية قرى مركز ومن ، قرية على السفوح الوسطى الغربية لجبال الَلذقية :ة الفرسخرب
  .محافظة طرطوس ، طرطوس
يم  .منطقة ومحافظة الحسكة ، تتبع ناحية تل تمر ، قرية في الجزيرة العليا :خربة فطِّ
  .كةمحافظة الحس  ،تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة الحسكة ، قرية في الجزيرة العليا :خربة قاضي
 ، نياسمنطقة با ، تتبع ناحية حمام واصل ، السفوح الغربية لجبال الَلذقية علىقرية  :خربة القبو

  .محافظة طرطوس
محافظة  ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة القامشلي ، قرية في الجزيرة العليا :القصيرخربة 
  .الحسكة

  .محافظة حماة ، نطقة ومركز حماةمتتبع ناحية   ،مصياف –قرية في هضبة حماة  :خربة القصر
ر ين ، قرية في نهوض عين العرب :خربة الكافر محافظة  ، منطقة عين العرب ، تتبع ناحية صِّ

  .حلب
يح   ،انياستتبع ناحية قرى مركز ومنطقة ب ، قرية على السفوح الغربية لجبال الَلذقية :خربة َكس ِّ

  .محافظة طرطوس
 1" حلب  ، منطقة الباب ، دفتتبع ناحية تا ، في هضبة حلب الشرقية قرية :خربة َكي ار

 ز ومنطقة الر قة تتبع ناحية قرى مرك ، قرية في الجزيرة الُسفلى :خربة اللحم"
محافظة  ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة منبج ، قرية في هضبة حلب الشرقية :خربة ماصي

  .حلب
ة بع منطقتت ، السفوح الدنيا الجنوبية الغربية لجبال الَلذقيةكز ناحية على ر بلدة وم :المعزةخربة 

  .طرطوسمحافظة  ، طرطوس
 سكة محافظة الح ، نطقة القامشليم ، تتبع ناحية عامودة ، قرية في الجزيرة العليا :خربة الملح

  .محافظة حمص ، منطقة تلكلخ ، تتبع ناحية حديدة ، قرية في هضبة وعر حمص :خربة المنقولة
فظة محا ، منطقة مركز المحافظة ، تتبع ناحية تل تمر ، قرية في الجزيرة العليا :ربة الن اقةخ

  .الحسكة
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  .محافظة حماة ، منطقة الغاب ، تتبع ناحية الزي ارة ، قرية في سهل الغاب :خربة الن اقوس
  .فظة حلبمحا ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة منبج ، قرية في هضبة حلب الشرقية :َنفخخربة 

  .سكةمحافظة الح ، منطقة القامشلي ، تتبع ناحية تل حميس ، قرية في الجزيرة العليا :خربة نورة
 .محافظة حماة ، تتبع ناحية مصياف ، قرية في جبال الَلذقية :خربة نيصاف
  1 " محافظة الر قة ، تتبع ناحية عين أبيض ، قرية في الجزيرة العليا :خربة َهدلة

 
  - :فهي على النحو اآلتي  ، فلسطين أما في  -

إلى  ةوالثاني ، في حيفا ىاألول ، هذا االسم تحمَلنِّ في فلسطين  قريتانهناك  :خربة اسم هللا" 
 :خربة أبو سمارة ، عكا ، تقع في منطقة عرب الشمالنة :خربة أـبو زينة"  ,2الغرب من القدس " 

و خربة أب ، 3"  فيها ُغي َِّر اسمها إلى ) َشمراياة ( ه المدفون ؛ نسبًة إلى الشيخ سمار  تقع في النقب
تقع في  :خربة األعمدة ، خربة األشقر ، 4قرية تقع إلى الشمال الشرقي من رام هللا "  :فَلح

يلخربة  ، خربة أم ُبرج ، الجليل السفلي وقد ُحرَِّف اسمها إلى " ُعوز يئيل " تقع على  :أم جِّ
ُحرَِّف اسمها  وقد ، تقع في جبل الكرمل :أم الُشَقف ، ور "( كم شمال جبل " طاب 13مسافة ) 

وقد ًحرَِّف اسمها إلى "  ، تقع في السهل الساحلي :خربة أم كشرم ، إلى خربة " شوقيف "
قرية تقع في  :خربة أم المِّيس ، 5 ع بالقرب من مدينة " كفر سابا "تق :خربة أم كلخة ، كيشور "

  6 " خربة البالوع ، قضاء القدس
والثانية في قضاء  ،ااألولى في قضاء حيف، ( قريتان تحمَلن االسم نفسهوفي )ف :خربة البرج

"والبويرة" اسم مشتق  :خربة البويره ،تقع في شمال فلسطين :خربة بريكة ،خربة برقين ،الخليل
وفي  :خربة بيت فار ،طعة األرض المتروكة بدون زراعه" وهي قمن لفظة "البور" أو "البورة
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خربة بيت ، ي قضاء نابلسقريتان تحمَلن االسم نفسه إحداهما في قضاء الرملة والثانية ف ()ف
تقع في النقب الشمالي  :خربة بيوض ،" التي نزلت أراضي هذه القريةنسبة إلى قبيلة "الم :الم

تقع على  :البير الغربيخربة تل  ، "وقد حرف اسمها إلى "تل بورجا :خربة تل البريج، الغربي
 :خربة تل زكريا، خربة تل الروبي، تقع في الجليل األعلى :ليلخربة الت ِّ ، ( شرق عكا10فة )مسا

خربة  ،نديخربة الجُ  ،خربة جدور، خربة الثواني، ورالتن   خربة، تقع بالقرب من بيت جبرين
" من عشيرة يتان يملكهما "سالم العزم النويراتوهما قر  :والخديوي  السبعةخربة جورة  ،الجوره

خربتا ، "، خربة الحارثية وتدعى أيضا "خربتا بني حارث تمييزًا لها عن" خربة المصباحنويراتال
خربة ، خربة الحرذان، "نطة أو القمحالحِّ " "وفي السريانية" حتَّي "تعني :خربة حتَّا، المصباح
م وتسمى أيضا "الدويمين" وهو اس :خربة الدامون ، تقع جنوب بحيرة طبرية :خربة حوشة، حورية

 :سمت سمتا :ولغةً  :خربة دير سامت، خربة الدير ،خربة دير رازح ،"تصغير كلمة "الدامون 
خربة  ،علي رأسخربة ، "خربة دير شبيب "شوفاف، فهو سامت ،ار على الطريق بالظنس

واالسم  :خربة زانوتا، (المكان المرتفع أو المنخفض )ضد "الرهوةو " :خربة الرهوة ،رصيصة
خربة ، خربة الزاويان، اإلطعام والتموين :وهو جذر سام مشترك بمعنى، ""زون "زانوتا" مشتق من 

خربة ، " وتقع في طولكرميضا باسم "غابة كفر زيبادوتعرف أ :خربة الزبابدة ،()بيسانالزاوية 
  1"(خربة زيتا الخراب )قرية، (خربة زلقة )طولكرم ،(الرملة)خربة زكريا  ،زخرين

 ،(خربة السركس )حيفا ،خربة سرسق ،خربة سرجونة ،خربة سالم ، خربة سارا، خربة سابية"
خربة ، خربة السَلم، خربة سعيدة، " الرومانيةتقوم على بقعة " كفار ساساي :خربة سعسع

أحجار كريمه  "و"السامور"لغًة األلماس :خربة السوامير، (خربة السمرا )طبرية، خربة سمرا ،سمح
رَبُة ُسوَسة، خربة سوبترا، صوبا"أو" :خربة سوبا، يفاوهي قرية بقضاء ح، ""وجمعه" سوامير  :خِّ

َن الَخلِّيلِّ  " السرياني يا "تحريف االسم" سوسي" سوس"لعل االسم :خربة سوسيهوَ ، إلى الَجُنوبِّ مِّ

                                                 
  169المصدر نفسه. ص:  1
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يَمة ، خربة سيرين ، خربة سيرا ، ومعناه " أحصنة أو خيل " العَلمة  :السيمة عربياً و  :خربة السِّ
  1 " خربة الشرقية ) الكرمل ( ، خربة الشركس ، خربة الشرف ، والهيئة

 :خربة الشونة ، خربة شمع ، خربة الشَللة ) الكرمل ( ، خربة شعرتا ، خربة شعب أبو خميس" و
 ، مكان تخزين الغَلل :كلمة قبطية معناها :شون  جمع" وكان اسمها األصلي " الشونه " والشونه 

خربة الشيخ  ، خربة الشيخ عبد هللا ، ربة الشيخ حسنخ ، خربة الشيخ إبراهيم ، وتقع في حيفا
  2 " خربة َصرَعة ، محمد
" أو  اواسطَ " خربة  ، مةراَّ خربة طُ  ، اقةخربة الطَّ  ، ةيَّ يرِّ هَ خربة الُض  ، برخربة صِّ  ، فاخربة الصَّ " 

خربة   ،..وله أذنان ، يكون من فخار ، وس " إناء يشبه الجرة" وفي المعجم " الط   :" ُطَواس "
ه " كانت تقوم " يظن أن بلدة " بتير " الكنعانية بمعنى " رفع :يرخربة ُعتَ  ، ةبدَ خربة عَ  ، ويلالطَّ 

 ، مورخربة العُ  ، قةَ لَ خربة العَ  ، ةبانيَّ قرَ خربة العَ  ، ةسلَ خربة عَ  ، ينربَّ خربة عِّ  ، "  في موضع القرية 
 ، ةازَ خربة كرَّ  ، يَلخربة قِّ  ، يسخربة قَ  ، ةازَ مبَ ربة قُ خ ، 3" ة ازَ زَ خربة قَ "  ، قانا خربة ، خربة غوينه

خربة  ، لجدَ خربة المَ  ، لوزخربة الُ  ،  أو " لِّد  الَعو ادين "د  بة لِّ خر  ,رسايِّ خربة الكَ  ، ةرمَ خربة كَ 
خربة  ، خربة المنصورة ، ةيَّ نشِّ خربة المَ  ، ارةخربة المن   ، ةَللحَ خربة المَ  ، خربة معين ، صباحالمِّ 
   4" ا مَّ خربة يَ  ، عرة السوداءخربة الوَ  ، رَّاوي خربة الهَ  ، خربة النبي إلياس ، ق ورَ خربة مُ  ، نطار مِّ ال
  - :وهي ، إلى كلمة أخرى  تحمل اسم الخربة مضافة عدة اقع وأماكنا مو وفي لبنان أيًض  -

قرية في  :خربة بري  ، يةمحافظة النبط ، قضاء مرجعيون  ، قرية لبنانية :مرجعيون  -الخربة 
 ، بنت جبيل قرية في :خربة سلم ، البقاع ، راشيا قرية في :خربة روحاو   ، جبل لبنان ، الشوف
رَبة َشاكِّر ، شمال لبنان ، عكارقرية في  :خربة شار ، الجنوب الُتفاح  إقليمتقع القرية في  :خِّ

 5"  بين قريتي َصرَبا َوَجَربايا ، اللبناني إلى الجنوب الغربي من قرية جباع

                                                 
/  417/  448. ص: اوأسماء شهدائه 1948كي ال ننسى قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة الخالدي، وليد:   1
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 ، بقاع ، جب جنينقرية في  :خربة قنافار ، شمال لبنان ، عكارقرية في  :خربة عين طيبو
رَبة َكَتايِّب ، الجنوب ، قرية َخرَِّبٌة تابِّعة لقضاء ُصور :نيون خربة فَ  تقع إلى الجنوب الغربي  :خِّ

خربة و  ، 1 "ضاءِّ َصيَدا والقريُة تابَِّعٌة لِّقَ  ، كم منها (  3من قرية " َرفِّي " اللبنانيةِّ على بعد ) 
  2 "الجنوب محافظة  ، بنت جبيلقرية تابعة ل :أو كساف يفرسِّ كَ 
 
 ف  /س  :يللِ الخَ  -

نبع ماٍء  :ُخلِّيل ) ف ( ، منطقة عفرين ، قرية سورية تتبع إداريا محافظة حلب :والخليل ) س (
واَر مدينةِّ َغَزةَ  وهي مدينة  ، ل ) عليه السَلم (مدينة إبراهيم الخلي :) ف (الخليل و   ، حلب ، جِّ

واٍد  :) ف ( والخليل ، بئر السبع –واٍد بين جبال الخليل  :) ف ( الخليلو  ، وسط جبال الخليل
 ، واٍد في حيفا :) ف ( والخليل ، رام هللا –واٍد في جبال نابلس  :الخليلو  ، في جبال الكرمل

جبل  :) ف ( خليل " الرحمن "و  ، الميتنبع ماٍء شمال غرب البحر  :) ف ( الخليل " الجديد "و 
  3" نبع ماٍء في الُقدسِّ  :) ف ( خليل " هللا "و   ، أو سلسة جبال في الخليل

 
 الدال

 
 س  /أ  :داِبق -

خربة تقع إلى  :َداُبق ) أ ( :وهما ، موضعان في كل من األردن وسورية يحمَلن اسم " دابق
  4 "بلقاء محافظة ال ، الجنوب الشرقي من مدينة السلط

 محافظة حلب  ، نطقة إعزازم ، قرية سورية تتبع ناحية " أخترين " :دابِّق ) س (و 
 

                                                 
  274. ص: 1. ج معجم قرى َجَبِل َعاِملظاهر، ُسَليماُن:  1
 . 63. ص: معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيهافريحة، أنيس:  2
. 1948قع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في فلسطين حتى العام خم ار، قسطنطين:  أسماء األماكن والموا 3

  88ص: 
  74ص:  أسماء المواقع الجغرافية في األردن وفلسطين.عبد القادر، حسن:  4



80 

 

 ف  /ل  /س  :ايَّ ارَ دَ  -
لبنان  في مواضعوخمسة  ، يحمل هذا االسم وفلسطين ، سورية :واحد في ُكٍل مِّن موضعهناك 
  - :كاِلتي يوردها الباحث ، وحدها

 :(لداريا )و  ، 1 "داريا ) ف ( " خربة في القدس و  ، دمشق بلدة من بلدات ريف :داريا ) س (

 ، جبل لبنان ، كسروان في منطقة قرية  :داريا ) ل (و  ، جبل لبنان ، الشوف في منطقة قرية
 في منطقة قرية :داريا ) ل (و  ، محافظة الشمال ، طرابلس بالقرب من قرية :داريا ) ل (و 

  2 "محافظة الشمال  ، زغرتا في منطقة قرية :داريا ) ل ( ، الجنوب ، جزين
 

 ل  /س  :َداِعل -
بلدة سورية تقع  :داعل ) س ( :وهما ، موضع واحد يحمل هذا االسم في كل من سورية ولبنان

قرية لبنانية تقع في قضاء  :داعل ) ل (و  ، محافظة درعا ، إلى الشمال من مدينة " درعا " 
  3 "شمال لبنان محافظة  ، البترون 

 
 ف  :ون امُ لدَّ ا -

تقع  قرية فلسطينية مهجرة :الدامون  :وهي ، تحمل هذا االسم مواضعثَلثة  يوجد في فلسطين
 4 " نبع ماء في عكا :الدامون و  ، خربة تقع في قضاء حيفا :دامون الو  ، جنوب شرق مدينة عكا

 
 ف  :ةيَ الدَ  -

الية :وهي ، تحمل االسم نفسه مواضع عدة  فلسطين في  :الدالية ، جبال الكرمل فيقرية  :الد 
    5 "واٍد في الغور الجنوبي  :الداليةو  ، نبع ماٍء في الخليل

                                                 
  91ص:    1948خمار., قسطنطين: أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية في فلسطين حتى العام  1
 . 67. ص: معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيهافريحة، أنيس:  2
 . 67المصدر نفسه. ص:  3
  92. ص: 1948خمار، قسطنطين: أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية في فلسطين حتى العام  4
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وح ) قصرًا ( الَروحا دالية :وقد وردت مضافًة كما في - قرية تقع شرق قرية "  :اء "أو " الر 
 2 "حيفا  ، قرية تقع في جبال الكرمل :دالية الكرملو  ،  1"  جنوب حيفا ، الطنطورة " 

 
 ف :اورَ دُ  -

 من يغربالجنوب ال إلى لدة تقعب :دورا :وهي ، ستة مواضع في فلسطين تحمل هذا االسم
من  أخرى  قرية :ودورا ، واٍد من جبال نابلس إلى نهر األردن " الُبَقيَعة " :دوراو  ، 3"  الخليل

 ، الخليل ى قرية من قر  :دورا  الغربية و  ، قرية من قرى الخليل :ورا العرجان دو  ، قرى الخليل
  4 "تقع إلى الشمال الشرقي منها  ، قرية من قرى رام هللا :دورا القرعو 
 
 ل  /ف  /س  :اومَ دُ  -

 - في لبنان وواحدٌ  ، فلسطينولمثلهما في  ، هذا االسمموضعان في سورية يطلق عليهما  
 دوما )و  ، من أهم مدن محافظة ريف دمشق :دوما ) س ( :وهي ، - جاءت على اإلضافة

 محافظة حماة ب ، منطقة مركز حماةقرية سورية تتبع ناحية الحمراء في  :(س
لى الجنوب الشرقي من نابلس "  ، قرية تقع جنوب مجدل بني فاضل :دوما ) ف ( دوما و   ، 5وا 
ة لبنانية من قرى بلد :دوما البترون ) ل (و  ، 6 "الخليل خربة في  :) ف ( "  الدير –أو " دوما 

  7 "محافظة الشمال  ، قضاء البترون 
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 الراء
  أ  :الَراِشِديَّة -

قصبة و  ، الجيزة :وهي موزعة في المناطق اِلتية ، أربعة مواضع في األردن تحمل هذا االسمَ 
 1 "مليح و  ، القويرةو  ، الكرك

 
 ف  :َراَفات –

 ، سلفيتالغرب من قرية تقع إلى  :افاتر  :وهي ،أربعة مواضع في بَلدنا تحمل هذا االسم
قرية  :رافاتو  ، محافظة الخليل ، دة " السم وع "قرية تقع إلى الغرب من بل :رافاتو ، بنابلس

قرية  :دير رافاتو   ، 2"  محافظة القدس ، من مدينة القدسفلسطينية تقع إلى الشمال الغربي 
 3( "  48) هجر أهلها عام  ، القدستقع إلى الغرب من  فلسطينية

 
 ف  /س  :ياعِ الرّ  -

ن مة قري :كفر الراعيو  ، حلب محافظة ، سورية تقع في منطقة " عفرين " قرية :) س ( الراعي
 قرية تقع في الجنوب الغربي من جنين  :) ف (  كفر راعيو  ، أعمال مدينة حماة السورية

 4 "جنوب فلسطين  ، ببئر السبعخربة  :) ف (خربة الراعي و 
 
  ل  /ف  :امالرَّ  -

تقع إلى قرية  :الرام ) ف ( :وهي ، جذر " رام " في عموم  بَلد الشام تكُثر األسماء المشتقة من
لى الجنوب ، 5"  الشمال من مدينة القدس قرية  :الرام ) ل ( ، الشرقي من مدينة رام هللا وا 
  .شمال لبنان محافظة ، البترون لبنانية من قرى قضاء 

                                                 
  3ص:  أسماء المراكز العمرانية المكررة في المملكة األردنية الهاشمية.براهيم الجابر: عبيد، إ 1
 . 118. ص: معجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية وتفسير معانيهالوباني، حسين:  2
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 1 "البقاع  حافظةم ، قرية لبنانية من قرى قضاء بعلبك الهرمل :الرام ) ل (و 
 ل  /ف  /س  /أ  :ةامَ الرّ  -

َدةِّ " الر امِّ " خربة أثريٌة  :لر اَمةا :وهي ، في األردن ُقًرى اسم يطلق على ثَلثة  ، والر اَمُة بِّلفظ َواحِّ
تقع األولى في منطقة  ، والر اَمُة َقرَيَتانِّ  ، 2 "عم ان  ، تقع إلى الجنوب الشرقي من " ذيبان "

ونة الجن َيُة في منطقة أم الرََّصاص "  ، وبيةالش   3والث انِّ
 4" الَلذقية  الَحف ةمنطقة  ، مزيرعةرية في ناحية الق :الحفة ) س ( أو"  رامة رامةالو 

  .شمالي مدينة عكا ، فلسطينية من قرى الجليل األعلى قرية :) ف ( الرامة
ة ن مدينمإلى الشمال الشرقي  ، " قرية فلسطينة تقع إلى الشمال من قرية " ُبرَقة :الرامة ) ف (

  .طولكرم
ى وعل ، جنين تقع في الجنوب الغربي من ، مساحتها ست دونمات ةقرية صغير  :) ف (ة امَ الرَّ 

 .( كم منها 27مسافة ) 
 5 الذكر "خربة تقع في الجهة الشرقية من القرية آنفة  :الرَّاَمة ) ف (و 

ار) ل (  .مالي لسلسة جبال لبنان الغربيةالش قرية تقع في نهاية السفح :رامة عك 
 
 ف  /س  :الرشيدية -

اسم يطلق على خمسة مواضع في سورية وموضعين  ، على لفظ النسبة إلى رشيد ) اسم علم (
تتبع قرية  ، مزرعة في هضبة حلب :الرشيدية ) س ( :هي ، وموضع واحد في لبنانفي بَلدنا 
 :()س حاج هارون  -الرشيدية و  ، حافظة حلبم ، منطقة منبج ، ناحية الخفسة ، قصر هدلة

 ، قرية في الجزيرة العليا :الرشيدية ) س (و  ، الحسكة ، منطقة المالكية ، لياقرية في الجزيرة الع
قرية في بادية  :الرشيدية " الشرقية " ) س (و الحسكة  ، منطقة القامشلي ، تتبع تل َحميس

                                                 
 . 78. ص: معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيهافريحة، أنيس:  1
 . 86ص:  أسماء المواقع الجغرافية في األردن وفلسطين.عبد القادر، حسن:  2
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 :الرشيدية  الغربية " ) س (و  ، محافظة الحسكة  ،لشداديتتبع ناحية الشدادة أو ا ، الجزيرة
  1" محافظة الحسكة  ، تتبع ناحية الشدادة ، تتبع قرية الَغَرب ، دية الجزيرةمزرعة في با

نبُع ماٍء في  :الرشيدية ) ف (و  ، مصب نهر األردن في البحر الميتتل  :الرشيدية ) ف (و 
يَّةُ  ، 2 "الخليل  يدِّ على بعد  ، تقع إلى الجنوب الشرقي من صور ، ة صغيرةقري :وفي لبنان الرَّشِّ

ئين الفلسطينيين "  ، ( كم منها 4)   3وهي اليوم مخيم كبير لَلجِّ
 
 ل  /ف  /يد: أ فِ رَ  -

 :()س رفيدو  ، 4" محافظة إربد  ، شمال غرب إربد ، قرية تقع شمال شرق " سمر " :(الر فيد )أ
قرية من  :(رفيد )فو  ، 5 "القنيطرة  ، الخشنية سابقاً  –ة تتبع ناحية الُقَصيب ، قرية في الُجوالن
 محافظة الجنوب  ، مزرعة تقع بالقرب من " ُصور" :()لرفيد و   ، 6 "قرى قضاء صفد 

  7 " محافظة البقاع ، تقع في راشيا :(رفيد )ل 
 
 ف  :رفيديا -

قريبة من  ، لحم جنوب بيت :) ف (  رفيديا :وهما ، يعرفان بهذا االسم فلسطينموضعان في 
 8 "تقع إلى الغرب منها  ، منطقة من مناطق نابلس :) ف (  رفيدياو  ، القدس

 
 
 

                                                 
  491. ص: 2. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  1
. ص: 48خمار. قسطنطين: معجم أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية في فلسطين حتى العام  2

107  
  336 – 335. ص: 1ج  قرى جبل عامل. معجمظاهر. سليمان:  3
  90. ص: أسماء المواقع الجغرافية في األردن وفلسطين عبد القادر، حسن: 4
  497. ص: 2ج  المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.طَلس. مصطفى:  5
  108. ص: 1948حتى العام خمار. قسطنطين: أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية في فلسطين  6
 . 79ص:  معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها.فريحة، أنيس:  7
 . 120ص:  معجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية وتفسير معانيها.لوباني، حسين:  8
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قَّة -  ف  /س  :الرَّ
قرية في هضبة وعر  :الرقة ) س (و   ، ة ومركز محافظة في وادي الفراتمدين :الرََّقة ) س (

قرية في وادي  :ةسمر  –ورقة  ، محافظة حمص ، تتبع ناحية خربة تين نور ، حمص البازلتية
 2 "نابلس تقع بالقرب من قرية  :الرقة ) ف (و  ، 1 " منطقة الرقة ، الفرات

 
  ف  /س  :ةانَ مّ رُ  -

 ، اسم يطلق على موضعين في سورية ، على لفظ الواحدة من " الر م ان " ) الشجر المعروف (
 ، طقة منبجمن ، مسكنة ، سةقرية في حوض خف :رمانة ) س ( :وهي ، وتسعة في فلسطين

 ، منطقة الميادين ، تتبع قرية الفاطسة ، مزرعة في وادي الفرات :رمانة ) س (و  ، حلب
  3 "محافظة دير الزور 

قرية من  :) ف ( رمانةو  ، إلى الشمال من مدينة الن اصرة قرية فلسطينية تقع :رمانة ) ف (و 
 :) ف (الرمانة و  ، تل في صفد :) ف (الرمانة و  4 "تقع إلى الشمال الغربي منها  ، قرى جنين
 :) ف (الرمانة و  ، واٍد غربي بحيرة طبرية :) ف (الرمانة و  ، تَلل غربي جبال الخليل خربة في

 ، خربة في القدس :) ف (الرمانة و  ، نبع ماء في نابلس :) ف ( الرمانةو  ، واٍد في جبال الُقدس
  5 "بالقرب من رمانه األولى بالناصرة  :) ف (رمانه فروش و 
 
 ف  /س  :َرمَلة -

محافظة ، منطقة السفيرة، تتبع ناحية خناصر، قرية في أطراف جبل األحص   :َرمَلة ) س ( 
  .حلب

                                                 
  500 – 499. ص: 2. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  1
  108. ص: 1948طين: أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية في فلسطين حتى العام خمار. قسطن 2
  510. ص: 2. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  3
  90ص:  أسماء المواقع الجغرافي في األردن وفلسطين.عبد القادر، حسن:  4
  109. ص: 1948األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية في فلسطين حتى العام خمار. قسطنطين: أسماء  5
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 منطقة ، ناحية سنجار ، تتبع قري ة داودية ، مزرعة في مرتفعات شرق المعرة :رملة ) س ( 
  .محافظة إدلب ، معرة النعمان

 ، ءتتبع قرية مجينبة العميا ، عة في الجزيرة الُسفلىمزر  :الرملة " خربة الجحشة " ) س ( 
  .منطقة الر قةِّ  ، ناحية الُجرنية
منطقة  ، ناحية قلعة المضيق ، تتبع قرية قبر فضة ، مزرعة في سهل الغاب :الرملة ) س (

  .محافظة حماة ، الغاب
 ، نطقة السفيرةم ، تتبع ناحية خناصر ، قرية في منطقة جبل األحص   :رملة " جديدة " ) س (

 1 "محافظة حلب 
  2مدينة تقع جنوب شرق يافا "  :مَلُة ) ف (الر  و 
 

ّيَحاِنيَّة -  ل  /ف  /س  :الرَّ
انية الريح :هي ، حيث يطلق على أربعة مواضع في سورية ، على لفظ النسبة إلى نبات الرَّي حان

 :( س) الريحانية و  ، تركياالمتنازع عليه بين سوريا و  ةى مدن لواء اإلسكندرونإحدهي  :) س (
رية بلدة سو  :) س ( لريحانيةاو  ، لمنطقة تلكلخ في محافظة حمص قرية في ناحية حديدة التابعة

ن قرى قرية سورية م :الريحانية ) س (و  ، سكةتتبع مركز ومنطقة المالكية التابعة لمحافظة الح
 لصفصافة التابعة لمحافظة طرطوس ناحية ا

  ، صفد ، شركسية في الجليل األعلىقرية  :لريحانية ) ف (ا :وهي ، مواضع خمسةوفي بَلدنا  - 
  ، قرية في حيفا :) ف (لريحانية او   ، بيسان ، ة " َنورس "نبع ماٍء شرق قري :) ف (ة الريحانيو 
شمالي "  ، خربة في جبال الكرمل :الريحانية ) ف (و   ، نبع ماٍء في صفد :) ف (الريحانية و 

 3 ا "دالية الروح
 

                                                 
  512 – 511. ص: 2ج  المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.طَلس. مصطفى:  1
  371. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  2
طبيعية والبشرية والجغرافية في فلسطين المعروفة حتى العام خمار. قسطنطين: أسماء األماكن والمواقع والمعالم ال 3

  111ص: 1948
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ووردت كذلك بلفظ  ، محافظة الشمال ، قرى قضاء عكارقرية لبنانية من  :الريحانية ) ل (و  -
ز ِّين :الر يحان ) دون نسبة ( ي ةِّ "  ، قرية لبنانية تتبع قضاء جِّ  1بمنطقة الن َبطِّ

 
 الزاي

 
  ف  :الزاوية  -

  ، صفد قرية في  :) ف ( يةأو الُزوَ الزاوية  :وهما ، ثَلث قرى في فلسطين تعرفان بهذا االسم
وتبعد عن جنين  ، ( كم منها 3صغيرة تقع شمالي صانور وعلى بعد )  قرية :) ف ( ةالزاويو 

  3" قرية من قرى قضاء نابلس  :) ف (الزاوية و  ، 2 "( كم  17نحو ) 
َضاَفةِّ  –وتأتي لفظة " الزاوية "  - قضاء بِّ  ، َيةوخربة الز اوِّ بنات الزاوية "  :كما في ، -على اإلِّ

  4 " بيسان
 قرية من قرى محافظة إدلب  :( س)  " الزاوية في سورية يعرف " بجبل جبلو  -
 
 ل  / ف /أ  :والّزعَترة/الزعتر -

في  قصبة  َواأُلخَرى  ، األولى تقع  في المزار الشمالي ، تحمَلن اسم الز عَتَرة قريتان في األردن
 5" عجلون 

تل  :الزعتر ) ف ( :وهي ، ف بـــــ " الزعتر " و " الزعترة "وفي فلسطين أربعة مواضع تعر 
بلدة  :الزعترة ) ف (و  ، 6 " خربة تقع في قضاء القدس  :الزعتر ) ف ( ، شمالي مدينة عكا

                                                 
  345. ص: 1. ج معجم قرى جبل عاملظاهر. سليمان:  1
 .93. ص: معجم أسماء المواقع الجغرافية في األردن وفلسطينعبد القادر، حسن:  2
  128. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  3
 . 127. ص: أسماء المدن والقرى الفلسطينية وتفسير معانيهامعجم لوباني، حسين:  4
  3ص:  أسماء المراكز العمرانية المكررة في المملكة األردنية الهاشمية.عبيد. إبراهيم الجابر:  5
. ص: 48خمار. قسطنطين: أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في فلسطين حتى العام  6

115  
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تقع جنوب شرق  :زعترة ) ف (و  ، التابعة لمحافظة بيت لحم ، مرةفلسطينية تتبع منطقة التعا
  1" على سفح جبل الفريديس ، القدس

َغرُا " كما فياللفظ وقد يأتي  -    2"لبنانمحافظة جبل ، تقع في منطقة كسروان :(زعيترة )ل :" ُمص 
 
 ف  :ةدَ ابِ زبَ ال -

 قرية تقع إلى الجنوب :الزبابده  ) ف ( :وهي ، موضعان يعرفان بهذا االسم في فلسطين
" نوبي مصب نهر ج ، خربة ساحلية :الزبابدة ) ف (و  ، محافظة جنين ، الشرقي من جنين

  3الفالق " 
 
 ف  /س  /أ  :الزرقاء -

 4" شمال شرق عمان  ، مدينة تقع في شمال وسط األردن :الزرقاء ) أ (
لقين ، قرية في جبال حارم :) س ( لزرقاء ا   .محافظة إدلب ، منطقة حارم ، تتبع ناحية سِّ

 ، نطقة جسر الشغورم ، وشناحية درك ، نبُع ماٍء في وادي العاصي األوسط :الزرقاء ) س (
  .محافظة حلب ، وبانيك –قرية في ُنُهوضِّ َعينِّ العرب  :) س ( والزرقاء ، محافظة إدلب
قية ، منطقة القِّرداحة ، عين ماٍء في وادي َبشَلما :س (الزرقاء )    .محافظة الَلذِّ

 5 "الحسكة  ، يمنطقة القامشل ، ناحية تل َحميس ، قرية في الجزيرة الُعليا :الزرقاء ) س (
  ، القدس –واٍد بين جبال نابلس  :الزرقاء ) ف (و  ، نهر جوار جنين إلى قيسارية :(الزرقاء ) ف  -

 6 "الخليل  ، نابلس ، نبع في جنين :الزرقاء ) ف (و  ، نبع ماٍء في صفد :زرقاء ) ف (الو 
 
 

                                                 
 . 58. ص: ألعالم الجغرافية الفلسطينية بين الطمس والتحريفجبر، يحيى عبد الرؤوف: ا 1
 . 83ص:  معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها.فريحة، أنيس:  2
  113. ص: 48فلسطين حتى العام خمَّار، قسطنطين: أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في  3
  93. ص: أسماء المواقع الجغرافية في األردن وفلسطينعبد القادر، حسن:  4
  550 – 549. ص: 2. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  5
  115. ص: 48ي فلسطين حتى العام خمار قسطنطين: أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة ف 6
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  ف /س  /أ  :الزهراء -
 ، العريض ، زي  ، بيرين :مناطق كل منفي   ،هذا االسمحمل االسم تأربعة أماكن في األردن 

 1" فقوع 
  .في محافظة حماة ، قرية سورية تتبع ناحية جب رملة في منطقة مصياف :( سالزهراء ) و 

قة قرية صغيرة في منط :) س (والزهراء  ، بلدة تتبع محافظة حلب في سوريا :) س (  الزهراء
  .ةالحسك ، تتبع منطقة المالكيةصغيرة أيضا  قرية :(والزهراء)س، بمحافظة إدلب ،جسر الشغور

ئَ  :) ف ( الزهراءوَ  انِّيٌّ ُأنشِّ  زحفها علىلِّ  فاً َوق ( ؛ نتساريم ) بالقرب من مستعمرة َتَجم ٌع ُسكَّ
  .أراضي قطاع غزة

 
 ف  /س  /أ  :ة/الزيتون  -

 لشوبك ة في اوالثالث  ،ي الجيزةوالثانية ف ، ثَلثة مواضع باألردن األولى في بلعما :الزيتونة ) أ (
 في محافظة حماة  ، قرية سورية تتبع ناحية وادي العيون في منطقة مصياف :(الزيتونة )س
نبع  :(الزيتون )فو  ، نبع ماٍء في صفد :(الزيتون )فو  ، جبل في مدينة الزيتون  :(الزيتون )ف
سهل ساحلي )  :(ون )فالزيتو  ، رام هللا –واٍد في جبال نابلس  :(الزيتون )فو  ، ماٍء في جنين

  2 " (الَمجَدل –أسدود 
 
 ل /ف  /س  :ايتَ زَ   -

بلدات من  :) ف (  زيتا  :وهي ، وواحد في لبنانتحمل االسم نفسه  في فلسطين أربعة مواضع
واٍد  :زيتا " حفرين "و  ، شرق قرية الفالوجه ، بالخليل :) ف (  زيتاو   ، قرب نزلة عيسىطولكرم 

  4" ورين شرق عراق ب ، قرب جماعين بنابلس :) ف (زيتا و  ، 3 "غربي جبال الُقدس 
  5" محافظة الجنوب  ، تقع في منطقة صيدا :زيتا ) ل (و  

                                                 
  3. ص: أسماء المراكز العمرانية المكررة في المملكة األردنية الهاشميةعبيد. إبراهيم الجابر:  1
  118. ص: 48خمار. قسطنطين: أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في فلسطين حتى العام  2
  118 – 117ص:  المصدر نفسه. 3
 . 130. ص: معجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية وتفسير معانيهالوباني، حسين:  4
 . 86. ص: معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيهافريحة، أنيس:  5
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 السين
 ف  /س  :ورساجُ  -

نهر بالجزيرة  :) س ( ساجور ، موضع واحد في كل من سورية وفلسطين يحمل هذا االسم
ورَِّية  1" شمال فلسطين المحتلة  ، الشاغور قرية تقع في منطقة :ساجور ) ف (و  ، الس 

 
 ف  :سالم -

قرية تقع إلى الجنوب  :سالم ) ف (  :وهي ، ثَلٌث من القرى في بَلدنا تحمل هذا االسم
شمال غرب  ، خربة تقع في منطقة المثلث الشمالي :وسالم ) ف (  ، الشرقي من نابلس

َلمين ) ف ( -وسالم  ، 2"جنين مالي " نبع ماٍء في النَّق :السَّ  3بِّ الش 
 ف   :َسّجور -

ور  قرية تقع بالقرب  :سجور ) ف (و  ، في الجليل األعلى ، اٍد في عكاو  :َشيُزور ) ف ( -َسج 
  4  " في الجليل األعلى ، من عكا

 
 ف  /س  :ععسَ سَ  -

خربة تقع  :سعسعو  ، 5"  في محافظة ريف دمشق ، حية قطنابلدة وناحية إدارية تتبع نا :سعسع
إلى الشمال  بلدة فلسطينية مدمرة تقع :" َساَسا " سعسعو   ، 6 "لجنوب الشرقي من حيفا إلى ا

  7 أقيم على أراضيها كيبوتس " ساسا "  ، صفد الغربي من
 ل  /س  :ةفيرَ السَ  -

                                                 
  397. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  1
 . 134المصدر نفسه.  ص:  2
  121المصدر نفسه. ص:  3
 . 130. ص: معجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية وتفسير معانيهالوباني، حسين:  4
  204. ص: المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  5
  575. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  6
. ص: 48فية المعروفة في فلسطين حتى العام خمار. قسطنطين: أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرا 7
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تقع في منطقة  :السفيرة ) ل ( ، وحدة إدارية تابعة لمحافظة حلبمدينة سورية و  :رة ) س (في ِّ الس  
  1 " افظة الشمالمح ، طرابلس

 
 ف :وافيرالسَّ  -

 :والغربي ، والشمالي ، الشرقيالسوافير  :وهي ، ى تقع كلها في قضاء غزةوهو اسم لثَلث قرً 
 2 "غزة  ، أسدود

 

 الشين
جرة -   ف  /أ  :الشَّ

قرية تقع إلى الشمال الشرقي  :الشجرة ) أ ( ::وهو ، موضع واحد في األردن يحمل هذا االسم
  3محافظة إربد "  ، من إربد

خربة في جبال نابلس  :(الشجرة )فو  ، قرية في طبرية :(ة )فالشجر  ، وهيوخمسة في فلسطين
 نبع :(الشجرة )فو  ، (المجدل –أسُدود خربة في السهل الساحلي ) :(الشجرة )فو  ، رام هللا –

 4"ب الغربي منهايقع إلى الجنو جبل في طبرية  :(الشجرة )فو  ، ماٍء يقع إلى الشمال من غزَّة
شرق قرية تقع  :شجرة أبو ُعَراَبة ) أ ( :كما في ، لفٍظٍ  أخروقد يأتي هذا االسم مضافًا إلى  -

 ، بئر السبع ، قع جنوب بئر السبعجبل ي :شجرة الَبَقاء ) أ (و  ، محافظة إربد ، مدينة المفرق 
  5 "ة الكرك محافظ ، موقع مرتفع جنوب شرق " بصيرا " :شجرة الطَّيَّار ) أ (و 
 
 
 

                                                 
 . 89. ص: معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيهافريحة، أنيس:  1
 . 140ص:  معجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية وتفسير معانيها.لوباني، حسين:  2
  104ص: . أسماء المواقع الجغرافية في األردن وفلسطينعبد القادر. حسن:  3
. ص: 48خمَّار. قسطنطين: أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في فلسطين حتى العام  4

134  
 104. ص: أسماء المواقع الجغرافية في األردن وفلسطينعبد القادر. حسن:  5
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 ف  :والشويكة / الّشوَكة -
دود الفلسطينية قرية في أقصى الشمال بالقرب من الح :الشوكه الفوقاو  ، رفحقرية ب :الشوكة
، ثَلثة مواضع ،تصغير الشوكة ( الشويكه )و ، قرية بصفد أيضاً  :لشوكه التحتااو ، صفد، اللبنانية
خربتان تقعان على  :والشويكة ،1"طولكرممن  لبلدة فلسطينية تقع إلى الشما :كهيَ وً الشُ  :هي

  2مسيرة عشرة أميال إلى الشمال الغربي من الخليل " 
 
 ف  /أ  :ةونالشُّ  -

الشونه الجنوبية و  ،محافظة إربد، ألغوار الشماليةقرية أردنية تقع في لواء ا :(الشونه الشمالية )أ
  3"، محافظة البلقاءقرية أردنية تقع في منطقة الغور :()أ

و   :(الشونة )فو  ، نوب من صفدإلى الج ، ( كم 6قرية فلسطينية تبعد مسافة )  :(نة )فالش 
نسبة للقرية اليهودية التي أنشئت  ؛لشونة اليهودية ( و)بنايمينا(وُعرِّفت ) با ، صغيرة بحيفا قرية

 :(ونة )فوالش ،خربة بين جبال نابلس ورام هللا :(، والشونة )فم(1919) إلى الجنوب منها عام
  4" واٍد غربي بحيرة طبرية 

 
 الصاد

 ل  /ف  /س  :الصالحية -
ثَلثة أماكن وهي  ، أو بلفظ الن ِّسَبةِّ إلى رُجٍل َصالح ، على لفظ النسبة إلى صالح ) اسم علم (

البادية الشمالية ) صالحية  :وهي ، مراكز عمرانية متفرقة في ، في األردن تحمل هذا االسم
  5" وفي القويرة  ، وفي الكرك  ، دالنعيم ( الرويش

قرية سورية تتبع ناحية  :) س (الصالحية  :وهي ، وفي سورية خمسة مواضع تحمل هذا االسم -
منطقة قديمة  :) س (الصالحية و  ، محافظة حماة ، في منطقة السقيلبية ، قلعة المضيق

منطقة  ، افظة حلبقرية سورية تتبع إداريا لمح :) س (الصالحية   ، ومشهورة في دمشق
                                                 

  106المصدر نفسه. ص:  1
  271. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  2
  106. ص: أسماء المواقع الجغرافية في األردن وفلسطينعبد القادر. حسن:  3
  615. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  4
  4ص:  أسماء المراكز العمرانية المكررة في المملكة األرردنية الهاشمية.عبيد. إبراهيم الجابر:  5
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قرية سورية تتبع ناحية الجوادية في منطقة المالكية  :) س ( والصالحية ، ناحية مارع ، إعزاز
بلدة تابعة لمنطقة دوما وناحية النشابية في ريف  :) س (والصالحية  التابعة لمحافظة الحسكة 

  دير الزور  :) س ( والصالحية ) دير الزور ( أو صالحية الفرات ، دمشق
في قضاء  ، قرية فلسطينية مدمرة :وهو ، الصالحية ) ف (وفي فلسطين موضع واحد يعرف ب

  1 "صفد 
 ، قرية لبنانية من قرى قضاء صيدا :الصالحية ) ل ( :وهو ، واحد موضعٌ وفي لبنان كذلك 
   2 "محافظة الجنوب 

 
 ل  / ف :ندفَ رَ َص   -

 6قرية في الكرمل على مسافة  :) ف (ند صرف :وهي ، فلسطيناسم يطلق على أربعة قرى في 
ر ج ِّ قرية أخرى هُ  :صرفند و ، في أراضيها مستعمرة ) صروفة ( أقيمت ، كم جنوب عتليت

قضاء  :) ف ( أو صرفند الصغرى  صرفند الخراب ، الرملة –تقع على طريق يافا  ، أهلها
قرية  :) ف ( ند الكبرى أو صرف العمارصرفند و  3 "وحرف اسمها إلى ) نس تسيونة (  ، الرمله

 4"  الرَّمَلةِّ قضاء بِّ 
 ، قرية لبنانية تتبع ناحية صيدا :صرفند ) ل (هي و  ، وفي لبنان قرية واحدة تعرف بهذا االسم -

   5" الجنوب 
 
 ل  /ف  /س  :ورُص   -

بلدة ومركز ناحية في بادية  :صور ) س ( :وهي ، يطلق هذا االسم على ثَلث قرى في سورية 
 ، قرية في حوران :صور ) س (و  ، محافظة دير الزور ، ز المحافظةتتبع منطقة مرك ، الجزيرة

                                                 
  158: . صبالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  1
  6. ص: 2. ج معجم قرى جبل عاملظاهر، سليمان:  2
 . 65. ص: األعالم الجغرافية الفلسطينية بين الطمس والتحريفجبر، يحيى عبد الرؤوف:  3
 151. ص: 2006. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. بلدانيات األردن في كتب الرحالة والجغرافيينالخطيمي، أحمد:  4
– 152  
  103ص:  معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها.ة، أنيس: فريح 5
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 ، قرية في الجزيرة العليا :الصور ) س (و  ، محافظة درعا ، ركز ومنطقة إزرعتتبع ناحية قرى م
قرية في  :َو " صور ) س ( ، 1 "محافظة الحسكة  ، منطقة رأس العين ، تتبع ناحية الدرباسية

   2للجاة ناحية ازرع " منطقة ا
لُ  ، موضعان ُيعَرفانِّ بهذا االسم فلسطينوفي  - واٍد في جبال  :والث انِّي ، في نابلس ماءٍ  نبع :األو 

    3 " الخليل 
 4بمحافظة الجنوب "  ، مدينة على الساحل اللبناني :وفي لبنان وصور ) ل ( -
كفر صور  ، 5 "ونبٍع ماء في القدس  قرية :ف ()  صور باهر :َكما فِّي ، ُصوُر ُمَضاَفةً  َوَتَأتِّي -

ورة ) بالتاء ( ، قرية غربي جبال الخليل :الصورة ، ) ف (: طولكرم      6"واٍد في جبال القدس :الص 
 
 ل  /ف  /س  :يداَص  -

بلدة تابعة لمحافظة درعا في  :صيدا ) س ( :وهما ، موضعان في سورية يعرفان بهذا االسم
تتبع ناحية  ، قرية في الجوالن :صيدا ) س (و  ، درعاى الشرق من مدينة جنوب ) س ( تقع إل

  7 "القنيطرة محافظة  ، منطقة فيق ، القصيبة
قرية من قرى محافظة طولكرم  :) ف (  صيدا :ولبنان ، وموضع واحد في كل من فلسطين -

دة محافظة الجنوب قاع ، ة صيدا اللبنانيةمدين :) ل (ا صيدو   ، 8 "منها  ( كم 20) على بعد 
 9 " اللبناني

 
 

                                                 
  157 – 156. ص: 4ج  المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.طَلس. مصطفى:  1
  82ص:  معجم أسماء المدن والقرى في بالد الشام الجنوبية.الذيب، منير:  2
 148. ص: 48الطبيعية والبشرية المعروفة في فلسطين حتى العام  خمار. قسطنطين: أسماء األماكن والمواقع والمعالم 3
  25. ص: 2. ج معجم قرى جبل عاملظاهر. سليمان:  4
 . 155. ص: معجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية وتفسير معانيهالوباني، حسين:  5
  26. ص: 1ج  معجم قرى جبل عامل.ظاهر، سليمان:  6
  165. ص: 4ج  افي للقطر العربي السوري.المعجم الجغر طَلس. مصطفى:  7
  346. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  8
  38. ص: 2. ج معجم قرى جبل عاملظاهر. سليمان:  9
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 ف  /س  :يرِص  -
 :صير الخرفان ) س ( :وهو ، موضع واحد في سورية ) جاء على اإلضافة ( يحمل هذا االسم

 القنيطرة  ، تتبع قرية جربا ، مزرعة في هضبة الجوالن
ر صيو  ، محافظة جنين ، رية من قرى جنينق :) ف ( صير :هي ، وفي فلسطين أربعة مواضع -

قرية من  :) ف ( صيرو  ، 1 "خربة أو قرية صغيرة تقع في الجنوب الغربي من نابلس  :) ف (
  2 "محافظة رام هللا  ، قرية من قرى رام هللا :) ف ( صيرو   ، حافظة قلقيليةم ، قرى جيوس

 
 

  الطاء 
 

 ف  /س  :الطبقة -
قرية تتبع ناحية مركز  :الطبقة ) س (و  ، ة من مدائن محافظة الرقةمدين :) س (الطبقة 
  .لمحافظة الحسكة التابعة ، في منطقة المالكية ، المالكية

 3 "محافظة الخليل  ، خرب تقع جنوب مدينة الخليل :) ف ( الطبقةو 
 
 ل  /ف  :طمرة -

قرية من قرى  :( ) فطمرة و  ، ية تقع في منطقة الجليل الغربيمدينة فلسطين :طمرة ) ف ( 
بنانية من قرى قرية ل :(  بألف ممدودةعة طمرة أو تمرا أو طمرا ) مزر و   ، محافظة نابلس
ي ةِّ في محافظة الجنوب  ىإل ، قضاء جزين  4" الشرق من الَنَبطِّ

 
 
 
 

                                                 
  384 – 383. ص: بالنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  1
  161. ص: 4. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  2
  208. ص: بالدنا فلسطينصطفى مراد: الدباغ، م 3
  53. ص: 2. ج معجم قرى جبل عاملظاهر، سليمان:  4
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 ل  /ف  /س  /أ  :ةيبَ الطّ  - 
المزار  قرية تقع في :طيبةو  ، بلدة الطيبة :وهي  ، تحمل هذا االسم ، ثَلثة مواضع في األردن

 1 " أم الجمال  بمنطقةطيبة المساعيد ب وتعرفالبتراء قرية ب :الطيبةو  ، الجنوبي
 ، قرية في هضبة القصير :طيبة ) س (ال :وهي ، وفي سورية تسعة مواضع تحمل هذا االسم -

  .محافظة إدلب ، منطقة جسر الشغور
  .محافظة حلب ، منطقة السفيرة ، تتبع ناحية الحاجب ، قرية في جبل األحص :الطيبة ) س (

 .محافظة الرقة ، منطقة تل أبيض ، تتبع ناحية سلوك ، قرية سورية :طيبة ) س (ال
ر ين ،قرية في الجزيرة العليا :الطيبة ) س (   .لبمحافظة ح ،منطقة عين العرب ،تتبع ناحية صِّ
 .محافظة حمص ، منطقة تدمر ، تتبع ناحية الُسخنة ، قرية في البادية :الطيبة ) س (
 ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة مركز المحافظة ، في هضبة ُحوران قرية :الطيبة ) س (
  .محافظة درعا
منطقة مركز ومحافظة ريف  ، تتبع ناحية الكسوة ، قرية في حوض األعوج :الطيبة ) س (

  .منطقة السويداء ، تتبع ناحية المشنف ، قرية في جبل العرب :الطيبة ) س (و  ، دمشق
محافظة دير  ، تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة الميادين ، دي الفراتواة في قري :الطيبة ) س (

    2زور " ال
شرقي من مدينة رام لشمال القرية تقع إلى ا :الطيبة ) ف ( :هي ، وفي فلسطين ثَلثة مواضع -

 .غرب جسر " المجامع " ، الشمال الغربي من بيسانقرية تقع إلى  :الطيبة ) ف (و  ، هللا
 3 "ية تقع إلى الجنوب من مدينة طولكرم قر  :الطيبة ) ف (

محافظة  ، رى قضاء بعلبكمن ق ، قرية لبنانية :الطيبة ) ل ( :هما ، وفي لبنان موضعان -
 4 "قرية لبنانية من أعمال صور إلى الجنوب الشرقي منها  :الطيبة ) ل (و  ، البقاع
 

                                                 
  3. ص: أسماء المراكز العمرانية المكررة في المملكة األردنية الهاشميةعبيد، إبراهيم الجابر:  1
  229 – 226. ص: 4. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  2
  114. ص: أسماء المواقع الجغرافي في األردن وفلسطين، حسن: عبد القادر 3
  58. ص: 2. ج معجم قرى جبل عاملظاهر، سليمان:  4
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ع تتب ، قرية في هضبة حلب :( طيبة االسم ) س :كما في إلى لفظ آخر وقد يأتي االسم مضافاً  -
 .محافظة حلب ، منطقة الباب ، ناحية كويرس شرقي

منطقة مركز  ، تتبع ناحية ُصوران ، قرية في حوض العاصي األوسط :طيبة اإلمام ) س (و 
  .ومحافظة حماة

 ، رى مركز ومنطقة سلميةقتتبع ناحية   ،سلمية –قرية في هضبة حماة  :طيبة التركي ) س (و 
  .حماة محافظة

منطقة  ، تتبع منطقة تلدو ، قرية في وعر حمص :يدي خالد ) س (طيبة س –الطيبة الغربية و 
  .محافظة حمص ، مركز المحافظة

منطقة مركز  ، ديةتتبع ناحية الحمي   ، قرية في السهل الساحلي :طيبة المهدي ) س (و 
  1 "محافظة طرطوس  ، المحافظة

 
 ف   /س  :الّطيَرة -

 ، بقرية سورية في جبل العر  :الطيرة ) س ( :وهو ، موضع واحد يحمل هذا االسم في سورية
 2 "السويداء  ، تتبع منطقة السويداء

يَرة )ف :وهي، مواضع تحمل االسم نفسهخمسة وفي فلسطين  قرية تقع إلى الجنوب من  :(الط ِّ
قرية  :(الطيرة )فو  ، الغربي من مدينة رام هللا الجنوبقرية تقع إلى  :(الطيرة )فو  ،مدينة حيفا

َرة، تقع شمال غرب بيسان  ، قرية تقع إلى الشمال من قلقيلية :(الطيرة )فو  ، جنوب شرق الن اصِّ
و"طيرة  ، وُتعَرف باسم " طيرة دندن " ، قرية تقع إلى الشمال من الر مَلة :(الطيرة )فو  ، طولكرم
      3" اللوز
 
 
 

                                                 
  229 – 226. ص: 4. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  1
  230. ص: 4المصدر نفسه. ج  2
 . 162. ص: فسير معانيهامعجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية وتلوباني، حسين:  3
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 الّظاء

  ف  /س  :الّظاِهِريَّةُ  -

 :يه ، السمُقًرى في ُسورِّيََّة تحمل هذا ا وهي أربعُ  ، لظ اهر ) اسم علم (لفظ النسبة إلى اعلى 

اهرية الظو  ، القنعبة "ب" وتعرف أيضا  ، ي محافظة القنيطرةسورية تقع ف قرية :الظاهرية ) س (

 :( س) الظاهرية و  ، محافظة الرقة ، منطقة الثورة ، قرية سورية تتبع ناحية الُجرنية :) س (

 ، قرية سورية :الظاهرية ) س (و  ، حلب ، منطقة إعزاز ، رانتتبع ناحية صو  ، قرية سورية

 محافظة حلب  ، ابلسمنطقة جر  ، تتبع ناحية غندورة

على طريق  ، مدينة بالقرب من الخليل: ) ف (الظاهرية  :هي ، وفي فلسطين ثَلثة مواضع -

قرية  :) ف ( الظاهرية التحتاو  ، صفد :) ف ( وقاالظاهرية الفو   ، 1"  بئر السبع –الخليل 

  2" صفد ( كم عن  3فلسطينية تبعد مسافة ) 

 
 العين

 ل  /س  /أ  :َعاِلَية  -

الشمالية ) البادية  :وهي متوزعة في مناطق ، مواضع تحمل هذا االسمستة  في األردن توجد

  3" ناعور و  ، بوالموج ، نذيباو  ، الَحساو  ، وبني عبيد ، عالية الشويعر (

 ، تتبع ناحية سلوك ، قرية سورية :عالية ) س ( :وهما ، ولكل من سورية ولبنان موضع واحد -

 محافظة جبل ، هو أحد أقضية لبنان الستة :عالية ) ل (و  ، محافظة الرقة ، منطقة تل أبيض

  .لبنان
 
 

                                                 
 . 70. ص: األعالم الجغرافية الفلسطينية بين الطمس والتحريفجبر، يحيى عبد الرؤوف:  1
 . 163ص:  الفلسطينية وتفسير معانيها. معجم أسماء المدن والقرى لوباني، حسين:  2
  4. ص: الهاشميةأسماء المراكز العمرانية المكررة في المملكة األردنية عبيد، إبراهيم الجابر:  3
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 ل  /ف  /س  /أ  :الَعاِمِريَّة -
عِّ ثَلثة  األردنيوجد في  ، أو ) َقبِّيَلة ( ، اسم علم ( َلفظِّ الن ِّسَبةِّ إلى عامر ) ىعل تحمل  مواضِّ

  1" كفرنجة وَ  ، ناعورو  ، الجيزة :في مناطقِّ  وهي ، هذا االسم
 قرية في جبال الَلذقية :العامرية ) س ( :وهي ، تحمل االسم نفسه مواضع سبعة وفي سورية

اريا قرية سورية تتبع إد :امرية ) س (العو  ، حماة ، منطقة مصياف ، دي العيون تتبع ناحية وا
ن قرية في الجوال :العامرية ) س (و  ، ناحية تل الضمان ، قة جبل سمعانمنط ، لمحافظة حلب
تبع ت ، قرية في الجوالن :العامرية ) س (و  ، منطقة ومحافظة القنيطرة ، شنيةتتبع ناحية الخ
 –" قرية في فتحة حمص :مرية ) س (العاو  ، محافظة القنيطرة ، منطقة فيق ، ناحية البطيحة

 ، ة العلياقرية في الجزير  :صافية ) س ( - عامرية ، محافظة حمص ، منطقة تلكلخ ، طرابلس
تتبع ناحية  ، قرية في هضبة حلب :() س  العامريةو  ، محافظة الحسكة ، نطقة القامشليم

 محافظة حلب  ، منطقة الباب ، يالراع
العامرية ) , و 2" نبع ماٍء في الخليل  :العامرية ) ف ( :هما ، احدوفي فلسطين ولبنان موضع و  -

 .محافظة الشمال ، منطقة عكار ، قرية من قرى وادي خالد :ل (
 
 ل  / ف /س  :ةاسيَ العبَّ  -

 :هما ، موضعان في سورية يحمَلن هذا االسم ، على لفظ الن سَبة إلى َعب اس ) اسم علم (
 ، نطقة المالكيةم ، تتبع ناحية الجوادية ، قرية في الجزيرة العليا :خربة ج هو ) س ( -العباسية 

 3 "حمص  ، قي من سهل الفرقلسقرية في الشمال الشر  :) س (العباسية و  ، محافظة الحسكة
أقيم في  ، يافا من شرق ال إلى تقعقرية  :) ف (العباسية  :هو ، واحد موضعوفي فلسطين  -

  4 "ومطار اللد  ، دا (أراضيها المحتلة مستعمرة ) يهو 

                                                 
  4المصدر نفسه. ص:  1
 .48أسماء األماكن والمواقع والمعالم البشرية والطبيعية والجغرافية المعروفة في فلسطين حتى العام خمار. قسطنطين:   2

  161ص: 
  257. ص: 4. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  3
 . 71. ص: جغرافية الفلسطينية بين الطمس والتحريفاألعالم الجبر، يحيى عبد الرؤوف:  4
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محافظة  ، قضاء صور ، يةقرية لبنان :العباسية ) ل ( :وهو ، موضع واحد أيضاً  وفي لبنان -
 1الجنوب " 

 
 ل  / ف :َعبَدة -

 ، قرية بين الخليل والظاهرية :) ف (عبده  :وهي ، تحمل هذا االسم فلسطينثَلثة مواضع في 
  3 تقع في الجليل األعلى  " :وخربة عبدة ، بئر السبع :) ف (عبده و  ، 2 "للغرب من دير رزاح 
 4 "محافظة الشمال  ، قرية تقع في منطقة عكار :العبدة ) ل ( :وهو ، وفي لبنان موضع واحد

 
 ف  :عبسان -

"  :وهما ، موضعان يحمَلن هذا االسم في بَلدنا ، على لفظ الن سَبة إلى عبس ) اسم قبيلة (
 5" جنوب شرق خان يونس  :الصغيرةعبسان و  ، الشرق من بني سهيَل تقع إلى :الكبيرةعبسان 

 
 ف  /س  :يلتَّ عَ  -

تتبع ناحية قرى  ، في جبل العرب سورية قرية " :) س ( األول ، اسم يطلق على موضعين
بلدة فلسطينية تقع في الجهة   :) ف ( والثاني ، 6" محافظة الُسَويداء  ، منطقة السويداء
  7 "( كم منها  12وعلى بعد )  ، ة من طولكرمالشمالية الشرقي

 
 
 

                                                 
  75. ص: 2. ج معجم قرى جبل عاملظاهر. سليمان:  1
 . 517. ص: معجم بلدان فلسطينشراب، محمد حس:  2
 . 168. ص: بلدانيات األردن في كتب الرحالة والجغرافيينالخطيمي، أحمد:  3
  112. ص: ة وتفسير معانيهامعجم أسماء المدن والقرى اللبنانيفريحة. أنيس:  4
 . 517ص:  معجم بلدان فلسطين.شراب، محمد حسن:  5
  265. ص: 4. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  6
  324. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  7
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 ف  :َعجُّور -
تنسب إلى " عرب العجاجرة " الذين  :عجور :وهما ، فلسطينعلى موضعين في  ُيطَلقُ اسم 

  1 " قرية تقع شمال الخليل :عجورو  ، قضاء نابلس التي تقع فياستقروا في موضع القرية 
 
 ف  :َعرَّاَبة -

في قضاء  :والثانية ، في قضاء جنين :تحمَلن هذا االسم, األولى هناك قريتان في فلسطين
يَّتَِّها َعر ابة جنين "  ، عكا  2وتسمى  بـــــ "عرابة الَبط وف " أو " بعرابة عكا " ؛ َتمييزًا لها َعنِّ َسمِّ

 
  ف  /أ  :ِعَراق  -

ٍد في األ ، على لفظ العراق ) البلد المعروف ( عراق  :وُهو ، ردن ِّ اسم ُيطَلُق على موضٍع واحِّ
 3 "وادي السير  جنوب غرب ، َعم انَ بلدة تقع ضمن حدود بلدية  :( على اإلضافةاألمير ) 

لغربي من قرية تقع إلى الجنوب ا :) ف ( عراق بورين :وهي ، فلسطينوثمانية مواضع في  -
ل شرقي جب :عراق الحمرة ) ف (و  ، جنين: ) ف ( عراق التايه و  ، محافظة نابلس ، نابلس
َكاَرى  ، 4 "نابلس  رقِّ مِّن َبيتِّ َمرَسم :وعراق الس  رَبٌة إلى الش  عراق و و  ، 5بمحافظة الخليل "  ، خِّ

  ، ستعمرة " سد يوآف " عل أراضيهاأقيمت م ، قرية تقع شرق مدينة المجدل :ان ) ف (يدَ وَ سُ 
َراق النَّمِّر ) ف (و و  6 " غزة :) ف ( بابعراق الشَّ و  ربة أثري :عِّ ة مهجورة تقع إلى الشمال من خِّ
رزِّيَم " َشرقِّيَّ َناُبلَس  ة " َكفرِّ َقلي َِّل " الواقَِّعةِّ قري  :(ة )فنشي  عراق المَ و ، 7 "إلى على َسفحِّ جبل " جِّ

  8 "قرية فلسطينية تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة 

                                                 
  269المصدر نفسه. ص:  1
  82و  71المصدر نفسه. ص:  2
 . 119ص:  ء المواقع الجغرافي في األردن وفلسطين.أسماعبد القادر، حسن:  33
 . 71ص:  األعالم الجغرافية الفلسطينية بين الطمس والتحريف.جبر، يحيى عبد الرؤوف:  4
  210. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  5
  171. ص: معجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية وتفسير معانيهالوباني، حسين:  6
  344. ص: ِبالُدَنا ِفَلسِطيناغ. ُمصطفى ُمَراد: الَدبَّ  7
  524. ص: معجم بلدان فلسطينشراب، محمد حسن:  8
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 ف  :هارَ طّ عَ  -
تقع  :الثانيةو  ، 1 "رام هللا لى الشمال من تقع إ :األولى ، قريتان تحمَلن هذا االسم فلسطينفي 
  2 "جنين وهي اِلن تتبع  ، شمال غرب مدينة نابلس ، رَقة "قرية " بُ  ي منغربالشمال إلى ال

 
 ف  /أ  :ةُ بَ قَ العَ  -

قرية أخرى بالقرب  :العقبة، طوباسب والعقبة منطقة سكنية ، 3" باألردن ومحافظة مدينة :العقبة
 طوباس  من

يقع إلى الجنوب الغربي من  ، الفلسطينينمخيم لَلجئيين  :عقبة جبرو  ، قفين :قبهخربة الع
قرية َخرَِّبة تقع إلى الشمال الغربي من  :وفي لبنان عقبة تعرق بـــ " عقبة َزل وم ،  4مدينة أريحا " 

  .إضافًة إلى َعَقَبةِّ َتفوح بالخليل ، 5بمحافظة الجنوب "  ، بلدة زِّفَتا
 
 ف  /س  :أو عقرباء اَعقَربَ  -

عقربا  :هي ، ألربعة مواضع في سورية وهو اسم ، العقرب ) الحيوان المعروف ( أنثى على لفظ
قرية في حوران  :وعقربا ) س ( ، بدرعا الَحار ةتقع إلى الشمال الغربي من قرية قرية  :) س ( 

 :وعقربا ، ى إدلبقر قرية من  :( س) وعقربا  ، منطقة الصنمينب ، شمال غرب محافظة درعا
 ، قرية تقع في ريف دمشق تفصل بين الغوطتين الشرقية والغربية على مطار دمشق الدولي 

   6"  وعقربا وعقربين ، وعقربا من قرى حلب بجبل سمعان ، وفي حلب عقارب
 7( كم منها " 18قرية تقع إلى الجنوب الشرقي من نابلس وعلى مسافة )  :" َعقَرباوفي فلسطين  -
 

                                                 
  305. ص: ِبالُدَنا ِفَلسِطينالَدبَّاغ. ُمصطفى ُمَراد:  1
 . 536المصدر نفسه. ص:  2
 https://ar.wikipedia.org/wiki/الموسوعة الحرة: العقبة ) محافظة (. رابط:  3
 https://ar.wikipedia.org/wikiر نفسه. مخيم عقبة جبر. رابط: المصد 4
  98 – 97. ص: 2. ج معجم قرى جبل عاملظاهر. سليمان:  5
  74ص:  معجم أسماء المدن والقرى في بالد الشام الجنوبية.الذيب، منير.  6
  303. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  7
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ر -  ف  :ِعالَّ
 ، طولكرم ، بيت لحم :وهي في محافظات " ، في فلسطين ثَلث قرى تحمل االسم نفسه 

 1"القدس
 

 ف  /أ  :ِعمَواس -
 3"ردنقرية من قرى األ :عمواسو ، 2"  شرق الرملةجنوب  ، تقع في منطقة اللطرون  قرية :عمواس

 
 ف  /س  :الُعوجا / الَعوَجاء -

 :العوجا :وهي ، اسم يطلق على أربعة مواضع في سورية ، وجعلى لفظ العوجاء مؤنث األع
ارة ( ، ظهرة في جبل الحلو  :والعوجا ، بحمص ، منطقة تلكلخ ، ناحية الناصرة ) وادي النض 

عن ، قرية في هضبة َسلمية الشرقية العوجا ) عوجة  و ، بحماة ، منطقة سلمية ، تتبع ناحية السَّ
قرية  :العوجا الغربيةو  ، تتبع ناحية قرى مركز ومحافظة حماة ، قرية في هضبة حماة :(القناة

 4 "محافظة إدلب  ، منطقة معرة النعمان ، تتبع ناحية سنجار ، في مرتفعات شرق معر ة النعمان
قرية تقع في الشمال الشرقي من  :العوجا :َوهي ، أربعة مواضع تحمل هذا االسم فلسطينوفي  -

قرية في الجنوب الغربي  :أو ُعوجا الَحفِّير ، َوالُعوجا ، العوجاء " بالقرب من عين ، مدينة أريحا
بعِّ تبعد ثَلثة أكيال عن الحدود المشتركة بين فلسطين ومصر نهر من  :والُعوجا ، من بئر الس 

َوالُعوجا أو  ، ويعرف كذلك بنهر يافا ؛ ألن ه َيُصب  في البحر شمالها تماماً  ، أنهار فلسطين
 5 " أحد األودية الَسيلِّيَّةِّ الت ي تصب في نهر األردن  :تاء (الُعوَجة ) بال

 
 

                                                 
 . 180ص:  دن في كتب الرحالة والجغرافيين.بلدانيات األر الخطيمي، أحمد:  1
  510المصدر نفسه. ص:  2
 . 546. ص: معجم بلدان فلسطينشراب، محمد حسن:  3
  346. ص: 4. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  4
  551 – 549. ص: معجم بلدان فلسطينشراب. محمد حسن:  5
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 ف  أ / :َعمُّوِريَّة -
قرية  :عموريةو  ، بئر السبع :خربة عمورية :هما ، يحمَلن هذا االسم فلسطينموضعان في 

 ، وموضع واحد في األردن ، 1 " صغيرة تقع على جبل " طاروجة " إلى الجنوب من نابلس
رَبُة وهو بمحافظة َعم ان "  ، الواقعة إلى الشمال الشرقي من ذيبان ، َعم ورِّيَّة: خِّ

2 
 

 ف  /س  :ُعنَّاب/  ِعنَّاب -
عناب  :وهو ، اسم يطلق على موضع واحد في سوري ةَ  ، ) الَشَجرِّ المعروف ( الُعنَّابِّ على َلفظِّ 

 عناب :وهما  ،وعلى موضعين في بَلدنا ، محافظة حماةب ، منطقة الغاب قرية في :( س) 
قرية تقع في  :) ف (عناب الصغيرة و  ، تقع إلى الجنوب من بلدة عنابة الصغيرة :) ف ( الكبيرة

  3" ظاهر الظاهرية الغربي 
َدةِّ الُعنَّابِّ ( " اسمًا لقرية فلسطينية تقع  ، وقد وردت مختومًة ) بالت اءِّ ( ُعنَّاَبة ) على َلفظِّ َواحِّ

  4"  الرملة إلى الشرق من مدينة
 الفاء

 ل  /ف  :ُفَريِديس -
ير الفِّرَدوسِّ   :) ف ( فريديس :وهِّيَ  ، فلسطينُقًرى في  أرَبعِّ اسم ُيطَلُق َعَلى  ، على لفظ َتصغِّ

ومنه "  ، 5 نابلس "ب :فريديسو  ، بالخليل :القدس, خربة فريديسب :خربة جبل الفريديس ، حيفاب
رِّها ( يسَيا ) مع ألٍف في آخِّ  6لى الجنوب الغربي من مدينة طولكرم " قرية تقع إ :َفردِّ

تجمع للقرى تقع في  ، في محافظة الشمال ، قرية لبنانية من قرى قضاء عكار :) ل ( وفريديس  -
يس ) بفتح  ، ) على صيغة الجمع ( ، وتعرف بفراديس أيضاً  ، "الدريب األوسط " يسمى  والَفردِّ

 7وب " الفاء ( قرية من قرى قضاءِّ حاصبيا, بمحافظة الجن

                                                 
  520. ص: لسطينبالدنا فالدباغ. مصطفى مراد:   1
  126. ص: أسماء المواقع الجغرافية في األردن وفلسطينعبد القادر حسن:  2
  239. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  3
  127. ص: أسماء المواقع الجغرافية في األردن وفلسطينعبد القادر حسن:  4
  196. ص: ير معانيهامعجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية وتفسُلوَبانِّي. حسين:  5
  584. ص: معجم بلدان فلسطينشراب. محمد حسن:  6
  131. معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيهافريحة. أنيس:  7
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 القاف
 ف أ /  :الُقبَية -

قرية إلى الشمال الشرقي من  :) أ ( " الُقبَية :وهو ، هذا االسم تحملفي األردن  ةواحد قرية
بمحافظة َعم ان "  ، ذيبان

رام  :تتبع مدنوهي  ، فلسطينتحمل هذا االسم في  ُقًرى  أربعو  ، 1
 ، قرية عربية في السهل الساحلي األوسط :) ف (  -بالكسر –َوقِّبَية  ، الخليل ، القدس ، هللا

   2"  الرملة إلى الجنوب من
 ف  :ُقدس / َوَقَدس -

 ، الحدود اللبنانية تل قرب :َوَقَدس ) بالفتح ( ، غنية عن التعريف  المدينة المقدسة :القدس
 ، م 48بعد حرب عام ( قيدش ) إلى تل  فَ ر ِّ وحُ  ، تحمل اسمهقرية  كانت تقوم على أراضيه

  3 "شمال غرب بحيرة الُحوَلة في الجليل األعلى  ، قضاء صفد تقع
يَّا ) كأن ُه  وفي سورية موضع - هِّ  ، الن ِّسَبةِّ إلى ُقدس (على يعرف بـــــ " ُقدسِّ يَّا َهذِّ " بلَدٌة في  :وُقدسِّ

 4تتبع منطقة ومركز محافظة ريف دمشق "  ، وادي بردى
 ف  :ِقزَاَزة -

 ، قرية تقع إلى الشمال الغربي من قرية زِّيَتا :قَِّزاَزة :هماوَ  ، االسم ن هذاتحمَل قريتان فلسطينفي 
  6"   الرملة من جنوبال إلىقرية تقع  :قزازة" و ، 5ولذلك تعرف أيضًا باسم " رمل َزيَتا " 

   
 ل  س / :َقنَطَرة -

ب في هضبة حلقرية  :) س (قنطرة  " :وهي ، في سورية تسعة مواضع تحمل هذا االسم
ي تتبع ناحية ، الغربية  وقنطرة ، تتبع ناحية عفرين ، قرية في جبل حلب :) س ( وقنطرة ، الر اعِّ
 :) س ( وقنطرة ، ، مزرعة في شرقي كتلة البسيط والباير تتبع قرية الخضراء بالَلذقية :) س (

                                                 
  148. ص: أسماء المواقع الجغرافية في األردن وفلسطينعبد القادر. حسن:  1
  202 – 196. ص: نية وتفسير معانيهامعجم أسماء المدن والقرى الفلسطي. ُلوَبانِّي. حسين: 2
  81. ص: األعالم الجغرافية الفلسطينية بين الطمس والتحريفجبر، يحيى عبد الرؤوف:  3
  523. ص: 4. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  4
  335 – 334. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  5
  605. ص: ان فلسطينمعجم بلدشراب. محمد حسن:  6
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ر ِّين رية في ق :س ()  –بأل  -والقنطرة  ، بحلب ، مزرعة في الجزيرة العليا تتبع ناحية صِّ
ر ِّي  بحلب  ، أطراف مرتفعات عين العرب قرية في  :س ()  –على اإلضافة  -وقنطرة بيت سِّ

مزرعة في وادي العاصي  :) س ( والقنطرة الشمالية ، بحلب أيضاً  ، نهوض عين العرب
 ، تتبع ناحية الغندورة ، ية: قرية في هضبة حلب الشرق) س (وقنطرة كبيرة  ، بحماة ، األوسط
  1بطرطوس "  ، تتبع قرية البيضة ، مزرعة على الساحل :رة أو القنطرة والبرجوالقنط

 ، قرية من أعمال قضاء مرجعيون  :) ل ( قنطرة " :هما ، ن في لبنان يعرفان بَِّهَذا االسمِّ موضعاو  -
منطقة  :) ل ( قنطرة أو بستان عين القنطرةو  ، وهي من قرية الجديدة إلى الغرب الجنوبي

 2 " منطقة صرفند اللبنانية بساتين تتبع
 
 ل  /ف  /س  :ةرَ يطِ نَ القُ  -

مدينة  :القنيطرة ) س ( "  :وهي ، في سوريةمواضع لخمسة اسم  ، على لفظ تصغير القنطرة
 ، بإدلب ، تتبع منطقة حارم ، قرية في سهل الروج :) س ( والقنيطرة ، 3جنوب دمشق " 

 :) س ( والقنيطرة ، بالحسكة ، تتبع ناحية الجوادية  ،قرية في الجزيرة العليا :) س ( والقنيطرة
  4بطرطوس "  ، تتبع ناحية الصفصافة ، قرية في سهل عكار الساحلي

جنوب الفالوجة بفلسطين قرية  :) ف ( القنيطرة :هما ، وفي فلسطين ولبنان موضع واحد -
واليوم  ، محافظة الجنوبب ، وهي منها إلى الشمال ، دسكرة من أعمال النبطية :القنيطرة ) ل (و 

 5 "  كِّيًَل إلى الجنوب الشرقي منها ( 14) من أعمال قضاء صيدا على مسافة تعد  
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 الالم
 ف أ /  :الُلبَّن -

ي ُيفِّيُد الَبَياض  "  :وهي ، فلسطينُقًرى في  أربعِّ  وهو اسم ُيطَلُق على ، من األصل " لبن " الذ ِّ
 إلى ، ( كم 22على مسافة )  قرية تقع :َبن الشرقي ) ف (ال لِّ و  ، يافاقرية تقع في قضاء  :لبن

رقِّي من أعمالِّ اللبن الغربي و  ، ، الجنوب من نابلس أو ُلبَُّن َرنتِّيس ؛ َتمييزًا َلها َعن الُلبَّن الش 
قرية من أعمال  :اللبنو  ، أيضًا من قرى نابلس قرية ، وهي اليوَم مِّن أعمالِّ راَم ّللاَّ  ، َناُبلَس 
َقرَيٌة مِّن أَعَمالِّ ُمَحاَفَظةِّ َعم اَن "  :) أ ( َوالُلبَّنُ  ، 1 " الرملة

2  
 
 الميم

 ل   /ف  /س أ /  :لجدَ المَ  -
ُل هذا االسمَ  توجد َع َتحمِّ " الَمجَدل ) ُمَعرَّفًا بِّأل ( قرية إلى  :َوهِّي ، فِّي اأُلرُدنَّ َأرَبَعُة َمَواضِّ

رَبٌة َتَقُع إلى الجنوب من  :والَمجَدُل َأيضاً  ، د "بمحافظة إرب ، الجنوب الغربي من بلدة َجَرش خِّ
وقد ورد االسم  ، قرية من أعمال لواء عجلون  :والمجدل أيضاً ، بمحافظة معان، وادي موسى

بمحافظة  ، قرية تقع إلى الشمال الشرقي من بلدة الطفيلة :" مجادل :كما في ، ()بصيغة الجمع
  3الكرك " 

عاً  َعَشرَ  ثَلثةَ في ُسورِّيََّة و   - قرية في أعالي القسم الجنوبي  :َمجَدل :َوهِّيَ  ،َهَذا االسمَ  يحمل َموضِّ
 ، محافظة طرطوس، يخ بدرمنطقة الش ،تتبع ناحية برمانة المشايخ، من جبال الَلذقية

 ، قرية في جبل العرب تتبع ناحية السجن :المجدلو ، 4"قرية تقع شمال غرب السويداء :ومجدل
تتبع ناحية مركز  ، قرية في الجزء الغربي من هضبة حماة :ومجدل ،داءالسوي مركز منطقة
منطقة ، تتبع ناحية مسعدة، قرية في الجوالن :(لى اإلضافةع) مجدل شمسو  ،ومنطقة َمحردة

 ، منطقة صلخد ،تتبع قرية عرمان ،مزرعة في جبل العرب :مجدل الشور ،بالقنيطرة
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 ، منطقة الحفة، تتبع ناحية صَلنَفة ، َلذقيةقرية في جبال ال :ومجدل صالح ،بالسويداء
مع يا )مجدلو  ،1"منطقة الَحفَّة، تتبع ناحية َكنَسبَّا ، قرية في شمال جبال الَلذقية :ومجدل كِّيخا

رَِّها تقعان  قريتنان :(بصيغة الجمعالمجدل والمجادل )، قرية من أعمال إدلب :(ياٍء وألٍف فِّي آخِّ
  2"تقعان في قضاء حوران :(بالتصغيردل )المجدل والمجيو ، اءمحافظة السويد، جبل الدروز في

إم ا إلى  وقد جاءت ُمَضاَفًة إلى َلفٍظ آخرَ  ، هذا االسمَ  يحمل موضعااثنا عشر  فلسطينفي و  -
 ، (أو )اسم علم، أو خربة إلى الجنوب من نابلسقرية  :فاضلمجدل بني  :كما في ، ()اسم َقبِّيَلةٍ 
رأس  من جنوبإلى الم ( ك 3ية فلسطينية مهجرة على مسافة ) قر  :مجدل صادق :كما في

قرية فلسطينية  :مجدل غزة :كما فِّي ، أو إلى المنطقة الت ِّي َتَقُع فِّيها ، العين على طريق اللد
  ، خربة تقع في قضاء حيفا :مجدل حيفاو  ، أقيمت على أراضيها مستعمرة ) مجدال أشكيلون (

قرية متواضعة من أعمال خربة أو  :مجدل طولكرمو   ، طبرية قرية من أعمال :مجدل طبريةو 
ة إلى الشمال الغربي قري :مجدل عسقَلنو   ، لشمال الغربي من بلدة " زيتا "ا إلىتقع  ، طولكرم

 ، خربة بقضاء الخليل :وخربة مجدل باع ، قرية من أعمال عكا :ومجد الكروم ، من عسقَلن
َرة :دلالمجي :يَكَما ف ، أو وردت ) ُمَصغََّرًة ( خربة بقضاء  :والمجيدلة ، قرية من أعمال الن اصِّ

 :ومجادل ، في قضاء بئر السبع تقعخربة  :المجيدالت :أو ) بصيغة الجمع ( كما في ، الخليل
  3 "خربة بقضاء الخليل 

مجدل  :كما في ، جاءت على اإلضاَفةِّ  ، وفي لبنان أحد عشر موضعا أيضا يحمل هذا االسم -
رية ق :) ل ( مجدل َبلهِّيصو  ، جبل لبنانب ، قرية لبنانية من قرى قضاء عالية :) ل ( اعنَ بَ 

ن قرى قرية لبنانية م :) ل ( يشرشِّ مجدل تَ و  ، محافظة البقاع ، من قرى قضاء راشيا ، لبنانية
 ، ء صورقرية لبنانية من قرى قضا :ون ) ل(مجدل زُ و  ، محافظة جنوب لبنان ، لمتنقضاء ا

لم ) ل (و  ، ة الجنوبفي محافظ تقع  :مجدل َعنَجر ) ل (و   ، تقع في قضاء جزين :مجدل سِّ
 ، قضاء الشوفقرى قرية لبنانية من  :المعوش ) ل (مجدل  ، مجدل مُعوشو  ، قضاء البقاع في

 محافظة جنوب لبنان 
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كما  ، ( والياء والنون  ، والواو والنون  ، كما جاءت المجدل في لبنان منتهية بزيادات ) األلف -
 ي تجمع للقرى يسمىتقع ف ، محافظة الشمال ، قرية من قرى قضاء عكار :مجدال ) ل ( :في

 :ليا ) ل (مجدو   ، محافظة البقاع ، رى قضاء بعلبكقرية من ق :مجدلون ) ل (و  ، الهضاب
قرية لبنانية من قرى قضاء  :مجدليون ) ل ( ، جنوب لبنان ، ن قرى قضاء عاليةقرية لبنانية م

   1 "في محافظة الجنوب  ، صيدا
 
 ل  /ف  /س  :احرَ مَ  -

ي ةِّ  اَبة َوالماشِّ  :وه ، موضع واحد في سوريةوهو اسم يطلق على  ، على لفظ المراح مسكن الد 
 محافظة ريف دمشق  ، مدينة الَنب كبلدة سورية تابعة لمنطقة  :الَمَراح ) س (

قرية عربية تقع  :) معرفة بأل ( مراحال :يه ، مواضع تحمل هذا االسم َخمَسةُ وفي فلسطين  -
قرية تقع إلى الشمال الشرقي  :ومراح َرَباح ، إلى الجنوب من مدينة حيفا ، ( كم 44على بعد ) 

ار َمَراح و  ، الخليلب :مراح البقرو  ، ومراح خربة البطم ، 2بقضاء بيت لحم "  ، من بلدة َبيت َفج 
 3" ينة بيت َلحم ية من قرى قضاء مدقرية فلسطين :َمعَل  

َمَراح َأُبو  :وهي ، جاءت على اإلضافة ، تحمل هذا االسم َأيضاً  خمسة مواضعوفي لبناَن  -
يد ز ِّين :ومراح الَحب اس ، ومراح الجاموس ، َشدِّ ومراح  ، ُقًرى صغيرة من أعمال قضاء جِّ

زَية بَِّقَضاءِّ ُصور "  :القاضي قرية  :مراح كِّيوانو  ، 4مزرعة إلى الجنوب الغربي من قرية العِّ
  5صغيرة أيضًا من أعمال قضاء َصيدا " 
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 ف  :ةسحَ مَ  -
يمِّ ( :األولى ، قريتان تحمَلن االسم نفسه فلسطينفي  قرية تقع إلى الشرق  :مِّسَحة ) بَِّكسرِّ المِّ

َرةِّ  َيةُ  ، من الن اصِّ تبع كانت ت ، قرية إلى الغرب من مدينة سلفيت :َمسَحة ) بَِّفتحِّ الَلم ( :والث انِّ
 1فيما مضى قضاء نابلس " 

 
 ل  /ف  /س  :ةلَ طِّ المُ  -

قرية سورية تتبع ناحية  :) س ( المطلة :وهي ، في سورية سبعة مواضع تحمل هذا االسم
قرية سورية تتبع ناحية ومنطقة  :) س ( المطلة ، محافظة الر قة ، منطقة الث ورةالمنصورة في 

تتبع ناحية  ، قرية في جنوبي كتلة الباير :) س ( والمطلة ، بمحافظة ريف دمشق ، الكِّسوِّة
 ، تتبع ناحية دركوس ، قرية في الجبل الوسطاني :) س (والمطلة  ، بمحافظة الَلذقية ، ربيعة

َية :) س ( والمطلة ، بمحافظة إدلب بمحافظة إدلب  ، تتبع ناحية محمبل ، قرية في جبل الز اوِّ
 والمطلة ، بريف دمشق ، تتبع ناحية الكسوة ، ألعوجقرية في حوض ا :) س ( والمطلة ، أيضاً 
 2بمحافظة َدرعا "  ، تتيع منطقة إزرع ، قرية في حوران :) س (

لَُّة  " :هما ، موضعان فلسطينوفي  - قرية من قرى قضاء صفد على الحدود  :) ف (الُمطِّ
لة ) ف (و  ، 3( م "  510ترتفع عن سطح البحر )  ، اللبنانية الجنوب  إلىتقع  :خربة المط ِّ

وفي الجهة الشرقية من قرية  ، ( كِّيًَل  24ها مسافة ) وتبعُد عن ، الشرقي من مركز مدينة جنين
 4" الُمَغي ِّر

وف"  :األول ، وموضعان في لبنان يعرفان بهذا االسم - بمحافظة جبل  ، قرية تقع في منطقة الش 
 5بمحافظة جبل لبنان أيضًا "   ،قريٌة أيضًا تقع في منطقة عالية :والث انِّي ، لبنان
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  س / ف :و معلوال معلول - 
الرومانية  أت في موضع قرية " مهلول "نشو  ، تقع إلى الغرب من مدينة الناصرة عربية قرية" 

 1 " في فلسطين 
 2يتبعان محافظة ريف دمشق "  ، قرية وجبل في منطقة القلمون  :معلوال" و -
 
 ف /س  /أ  :الُمَغيِّر  -

 أولمغير ا"  :وهما ، موضعان في األردن يحمَلن هذا االسم ، لفظ تصغير " المغار "على 
وسميت بذلك تميزا لها عن " مغير  ، محافظة إربد ، بلدة تقع في شمال األردن :مغير راحوب

  3ن " الواقعة في محافظة المفرق " السرحا
احية ية سورية تتبع منطقة ونقر  :المغير :وهي، وفي سورية ثَلثة مواضع تحمل االسم نفسه -

 ، منطقة صلخد، تتبع ناحية الغارية، قرية في جبل العرب :والمغير، محافظة القنيطرة، َمسَعدة
 4"بمحافظة حماة ، تتبع ناحية كفر زيتا ، قرية في مرتفعات طار العَل :والمغير

ة تقع على طريق طولكرم قري :) ف ( الُمَغي ِّر"  :وهي، تحمل هذا االسم ُقًرى ثَلث  فلسطينوفي  -
قرية  :(ف)المغير" و ،5" ( كم منها  22وعلى بعد )  ، إلى الغرب من مدينة طولكرم ، نتانيا

 6"  غير: قرية من قرى َقضاء ناُبلَس المو   ، من جنين الجنوب الشرقيتقع إلى 
 
 ل  /ف  /س  /أ  :الَمَناَرة -

قِّ  وهي في ، هذا االسم ردن تحملفي األ مواضعثَلثة   ، الجيزةو  ، بني كنانة"  :) أ ( مناطِّ
 7" البادية الشمالية و 

                                                 
  118. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  1
  314. ص: 5. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  2
  174. ص: جغرافية في األردن وفلسطينأسماء المواقع العبد القادر. حسن:  3
  325 – 324. ص: 4. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس. مصطفى:  4
  685. ص: معجم بلدان فلسطينشراب. محمد حسن:  5
  154 – 153. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  6
  4ص:  ة في المملكة األردنية الهاشمية.أسماء المراكز العمرانية المكرر عبيد. إبراهيم الجابر:  7



112 

 

َعانِّ أم ا فِّي ُسورِّيََّة  - منطقة تل  ، قرية سورية تتبع ناحية ُسلوك"  :) س ( المنارة:َهَما ، َفَموضِّ
يطِّ  :) س ( َوالَمن اَرةُ  ، محافظة الر قة ، أبيض بمحافظة  ، فَلةَتتبُع َقرَية الدَّ  ، َمزَرَعٌة في ُكتَلةِّ الَبسِّ

  1الَلذقية " 
جنوب  ، كم ( 5مدمرة  تبعد )  قرية فلسطينية"  :) ف ( :موضعانِّ َأيضاً المناره  فلسطينوفي  -

 2" على ضفاف بحيرة طبرية  :) ف (  خربة المناره الصغيرةو  ، مدينة طبرية
 ، مِّيس وهونين وعدس قرية لبنانية تقع بين قرى  :) ل ( المنارة"  :وهو ، وفي لبنان موضع واحد -

  3 "محافظة الجنوب  ، تتبع قضاء مرجعيون 
 
 أ / ف / س  :الَمنِشيَّة -

َعانِّ َيحمَِّلن هذا االسمَ  يَّةُ "  :َوُهَما ، في اأُلرُدن ِّ َموضِّ قرية تقع إلى الجنوب الغربي من  :الَمنشِّ
وَنة الشمالية يَّةُ  ، بمحافظة إربد ، بلدة الش   ، لى الجنوب الغربي من المزارخربة تقع إ :َوالَمنشِّ
  4بمحافظة الكرك " 

قرية تتربع  :" منشية أبو حمور :كما في ، قد جاءت المنشية على اإلضافة إلى لفظ آخر فيهاو   -
بلدة حديثة النشأة تقع إلى الشرق  :ومنشية السلطة ، على قمة جبل أبو حمور, بمحافظة الكرك

 ، قرية تتبع قضاء أم القطين في المفرق  :َلَقُنو أو الَقَناةومنشية ا ، بمحافظة إربد ، من المفرق 
ومنشية  ، بمحافظة مادبا ، قرية حديثة النشأة تتبع قرية ماعين :ومنشية ماعين ، بمحافظة إربد

قرية متوسطة الحجم تقع  :ومنشية هاشم ، حيثة النشأة كذلك ، قرية قريبة من بلدة المزار :المزار
 5 " في قضاء جرش

 ، (اً الخشنية سابقناحية القصيبة ) تتبع ، مزرعة في الجوالن"  :(المنشية )س"  :ي سوريَّةَ وف -
منطقة  ، َعَدةتتبع ناحية َمس ، : قرية في الجوالن(المنشية )سو  ، منطقة ومحافظة القنيطرة
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 يَُّة الَسبِّيلَمنشِّ  :كما فِّي ، وقد ورد اسم المنشي ةِّ فِّيها ُمضافًا إلى َلفٍظ آخر ، ومحافظة القنيطرة
َلة ، بدرعا ، منطقة الصنمين ، تتبع ناحية غباغب ، َقرَيٌة فِّي َحوَرانَ  :()س يَُّة َمَشاوِّ  :()س َوَمنشِّ

َجَرةِّ  ، َقرَيٌة فِّي َحَوَراَن َأيضاً    1بَِّدرعا "  ، تتبع ناحية الشَّ
عًا تحمل هذا االسم فلسطينفي و  - قرية تقع  :والثاني ، لبأصبع الجلي"  :األول ، أَحَد َعَشَر َموضِّ

ا الشمالي الشرقي  :والثالث ، بطولكرم ، في إلى الشمال الغربي من َعت ِّيل قرية تقع في ظاهر عك 
منشية  :والسابع  ، طبريةب  :السادسو  ،  " منشية سمخ :والخامس ، قضاء صفدب :والرابع ، 2" 
 ، " شمالي لسهل الُحولة قرية تقع في الطرف ال :منشية يافا :الثامنو  ، جنينب عطاري ال

 ، حيفاب :خربة المنشية :والعاشر  ، وهي قرية مدمرة في قضاء غزة :عراق المنشية :والتاسع
  3طولكرم "  ، منطقة دير الغصون  :خربة المنشية :والحادي عشر

 
  ل /ف  /س أ /  :ةورَ نُص المَ  -

 ، وما أكثرهم ، لمنصور (او رجل حاكم ) لقب با ، على لفظ النسبة إلى منصور ) اسم علم (
 ، قرية تقع في قضاء دير الكهف :المنصورة :هما ، في األردن موضعان يحمَلن هذا االسمَ 

قرية تقع إلى الشمال  :والمنصورة ، وضمن محيط لواء البادية الشمالية الشرقية ، وتتبع له
 4"  تتبع قضاء البادية الشمالية الغربية ، ( كم 10الغربي من المفرق بــ ) 

بليدة ومركز ناحية الشامية )  :المنصورة  :وهي ، وفي سورية تسعة مواضع تحمل هذا االسم -
تتبع ناحية قرى  ، قرية في الجزيرة العليا :المنصورةوو  ، الرقة منطقةتتبع  ، بادية الرصافة (

 ، ةقرية في مرج غوطة دمشق الشرقي :المنصورةو  ، محافظة الحسكة ، نطقة المالكيةمركز وم
 :المنصورةو  ، محافظة ريف دمشق ، منطقة دوما ، ناحية النشابية ، تتبع قرية دير سلمان
أو  :المنصورة ، محافظة حماة  ، منطقة الغاب ، تتبع قرية تل واسط ، مزرعة في سهل الغاب

رَبُة الَغَجر " منطقة جبل  ، تتبع ناحية تل الضمان ، قرية في هضبة حلب الجنوبية ، " خِّ
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ير " :المنصورةو  ، محافظة حلب ، سمعان َحاش " ، أو " َرسًم الَحمِّ رَبُة الجِّ قرية في  ، أو " خِّ
 ، أو " الًزوَنة " :المنصورةو  ، محافظة حلب ، منطقة الباب ، فتتبع ناحية تادِّ  ، هضبة حلب

يلبِّي ة " ، قرية في جبال الَلذقية  ، محافظة الَلذقية ، طقة َجَبَلةمن ، تتبع ناحية " القطِّ
قرية في  :المنصورة و ، مركز ومنطقة القنيطرة تتبع ناحية قرى  ، قرية في الجوالن :المنصورةو 

 1 "محافظة القنيطرة  ، تتبع منطقة فِّيق ، الجوالن
َيةُ  فلسطينوفي  -  ، عكا في قرية"  :) ف (المنصورة  :وهي ، مواضع تحمل هذا االسم ثمانِّ

 ، قرية عربية في السهل الداخلي :) ف (  المنصورةإليها ُيَضاُف  ، 2 " ) ف ( ومنصورة العقاب
قرية  :()ف المنصورةو " 3"حيفابِّ  :()ف خربة المنصورةو ، (أراضيها مستعمرة )كاديمه أقيم في

يأقام الصهاي ،قرب الحدود السورية ،في الجليل األعلى بصفد  ،(نة مكانها مستعمرة )كفار هناسِّ
والمنصورة  ،" أيضاً وتدعى بــــ "المغار ، ال الغربي من طبريةقرية تقع في الشم :()ف والمنصورة

على اإلضافةِّ إلى سهل الَخيطِّ الذ ِّي  -ومنصورة الَخيطِّ  ،قرية تقع إلى الجنوب من الرملة :()ف
 4قرية إلى الشرق من مدينة صفد "  :) ف ( -تقع فيه

قع بين هضاب الميذنة والجرمق قرية صغيرة تقع في قلب الوادي الوا :(المنصورة )ل، وفي لبنان -
  5 "وكفر تبنيت وقلعة الشقيف ومرجعيون الغربية 

 
 النون 

   ف :ةزلَ النَّ  -
ت ة مواضع  فلسطينفي و  ، على لفظ النزلة المر ة الواحدة من النزول  ، تحمل اسم " الن زَلة "سِّ

 6ة َغزَّة " قريٌة تقع إلى الشمال الشرقي من مدين :" النَّزَلُة ) معرفة بأل (:وهِّيَ 
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َضاَفةِّ  - قرية تقع في ظاهر باقة  :نزلة أبو نار"  :َكَما فِّي ، أم ا َبقِّيَُّة النَّزالت َفَجاَءت على اإلِّ
رقِّي ة الجنوبي تقع القرية في  :نزلة الشيخ زيدو  ، وعلى مسير نحو نصف كيلو متٍر منها ، الش 

يرةِّ )  الجهة الشمالية من بلدة " َيعَبد " تقع إلى الجنوب من قرية  :والنزلة الشرقية  ،( 3على َمسِّ
( كم من  22قرية تقع في ظاهر باقة الغربية الشمالي على بعد )  :ونزلة عيسى ، إفراسين
واألخيرة النزلة  ، تقع في ظاهر باقة الشرقية الجنوبي الشرقي :والنزلة الغربية ، طولكرم
  1ذلك سميت بالوسطى " ول ، قرية تتوسط النزلتين الشرقية والغربية :الوسطى

  
 الواو

  ف  :الَوَلَجة -
الجنوب  قرية فلسطينية تقع إلى :الَوَلَجة"  :هما ، موضعان في فلسطين يعرفان بهذا االسم

 2في نحو منتصف المسافة بين قريتي الُجوَرة وبِّت ِّير "  ، الغربي من مدينة القدس
 (5إلى الغرب منها بمسافة قدرها )تقع  ، هي إحدى قرى محافظة بيت لحم :الجديدة الولجة"  و
  3"كم
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 الباب الثاني

 "ظاهرة االشتراك اللفظي "

 عِريُف َظاِهَرِة االشِتَراِك الَلفِظيِّ تَ  –أواًل 
ي ِّ مِّن أََهم ِّ الظََّواهِّرِّ التي َتمَتاُز بَِّهـا ا َرُة االشتَِّراكِّ الَلفظِّ َل ُعَلمـاُء الُلَغـةِّ د اشـَتغَ َوَقـ ،َعَربِّيَّـةُ لُلَغـُة الُتَعد  َظاهِّ

َرةِّ  ــاهِّ هِّ الظَّ ــَداَمى فــي َهــذِّ َهــا ،الُق ــاخَتَلُفوا فــي ُوُجودِّ ا إلــى َفــرِّيقَ  ،َف هِّ ــدِّ ــٍد لِّ َفرِّ  :ينِّ َوَفوائِّ ــَدافٍِّع يــٍق ُمَؤي ِّ ــاهِّرةِّ ُم لظَّ
َحةِّ َمذهَ  ،َوَفرِّيٍق ُمنكِّرٍ  ،َعنَها َل ُكل  َفرِّيٍق بِّما َلديهِّ في إثَباتِّ صِّ  َرأيِّهِّ .  ابِّ بِّهِّ َوَصو واسَتدَّ

  -االشِتَراُك الَلفِظيُّ ) ُلَغًة (: 
ــرَكُة َســواءٌ  ــرَِّكُة والش ِّ ــرِّيَكينِّ  :" الشَّ ــالُ  ،ُمَخاَلَطــُة الشَّ ــى َتَشــاَركَنا :ُيَق ــَرُجََلنِّ  ،اشــَتَركَنا بَِّمعَن ــد اشــَتَرَك ال َوَق

ــرُت َشــرِّ  :َوَشــاَركُت ُفََلَنــاً  ،َوَتَشــاَرَكا َوَشــاَرَك َأَحــُدُهَما اِلَخــرَ  يثِّ ُمَعــاٍذ أنَّــُه ) َصــلَّى ّللاَُّ  ،يَكهُ صِّ َوفِّــي َحــدِّ
ــركَ  ــيَن أَهــلِّ الــَيَمنِّ الش ِّ َيســَتوِّي فِّيــهِّ  :َوَطرِّيــٌق ُمشــَتَركٌ  ،أي االشــتَِّراَك فِّــي األرضِّ  :َعَليــهِّ َوآلِّــهِّ ( َأَجــاَز َب

 1إنَُّه َيجَمُع َمَعانِّي َكثِّيرة " َتسَتوِّي فِّيهِّ َمَعاٍن َكثِّيَرٌة َكالَعينِّ َوَنحوَِّها فَ  :َواسٌم ُمشَتَرك ،النَّاُس 
ـــرِّيكِّ  :َوَقـــاَل األزَهـــرِّي   ـــرُك َيُكـــوُن بَِّمعَنـــى الشَّ ـــيبِّ  ،" والش ِّ ـــَن  ،َوَجمُعـــُه أشـــَراكٌ  ،َوبَِّمعَنـــى النَّصِّ ـــَرُك مِّ والشَّ

ُع َلَك فأنَت َتَراَهـا َورُ  ،َجَواُده :الَطرِّيقِّ  َي الُطُرُق التِّي ال َتخَفى َعَليَك وال َتسَتجمِّ ـا انَقَطَعـت َغيـَر أو هِّ َبمَّ
َدُتُه َشَرَكٌة "  ،أنََّها ال َتخَفى َعَليكَ    2َواحِّ

  -االشِتَراُك الَلفِظيُّ ) اصِطاَلَحًا (: 
نـــَد ابـــنِّ َفـــارِّس ( ـــًة لَِّمعَنَيـــينِّ أو َأكَثـــرَ  :َمعَنـــى االشـــتَِّراكِّ ) عِّ َل ، َكَقولِّـــهِّ ) َجـــلَّ " أن َتًكـــوَن اللفَظـــُة ُمحَتمِّ

ههاِحِل َيُِّْخههْذُه َعههُدو  لِّههي َوَعههُدو  لَّهه}َأِن  :(َثَنـاُؤه ُه اْقِذِفيههِه ِفههي التَّههاُبوِت َفاْقِذِفيههِه ِفههي اْلههَيمِّ َفْلُيْلِقههِه اْلههَيمُّ ِبالسَّ
ي َوِلُتْصَنَع َعَلى َعْيِني{ نِّ  ، األمـرِّ " َفلُيلقِّهِّ " ُمشـَتَرٌك َبـيَن الَخَبـرِّ َوَبـينَ  :َفَقوُلهُ  ،3 َوَأْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة مِّ

فِّيهِّ فِّي الَيم ِّ  :َكَأنَُّه َقالَ  َر بِّإلَقائِّهِّ "  ،ُيلقِّهِّ الَيم   ،َفاقذِّ   4َوُمحَتَمٌل َأن َيُكوَن الَيم  ُأمِّ
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يَبَويه ( َفَقد َتناَوَلُه فِّي َبابِّ ) الَلفظِّ لِّلَمَعانِّي ( " اعَلم أنَّ مِّن َكََلمِّهم اختَِّلَف الَلفَظـينِّ   :َقائَِّلً  ،أمَّا ) سِّ
َفـاختََِّلُف  ،َواتَِّفـاُق الَلفظَّـينِّ َواخـتََِّلُف الَمعَنَيـينِّ  ،واختَلف اللفظـين والمعنـى واحـد ،ختََِّلفِّ الَمعَنيينِّ ال

ختََِّلفِّ الَمعَنَيينِّ ُهوَ  ـدٌ  ،َجَلـَس َوَذَهـبَ  :َنحـوَ  ،الَلفظَّينِّ الِّ َذَهـَب  :َنحـو ،واخـتََِّلُف الَلفظَّـينِّ َوالَمعَنـى َواحِّ
ـــكَ  ،ُق اللفظـــينِّ َوالَمعَنـــى ُمخَتلِّـــفٌ واتَِّفـــا ،َوانَطَلـــقَ  ـــَدةِّ َوَوَجـــَدت إَِّذا َأَردَت وِّجـــَداَن  :َقوُل ـــَن المِّوجِّ َوَجـــدُت مِّ
الَّةِّ   1َوَأشَبُاُه َهَذا َكثِّيٌر "  ،الضَّ

َفـُه بَِّقولِّـهِّ  ُب ) االبتَِّهاجِّ ( َفَقد َعرَّ بكِّي  َصاحِّ ال  ُهـ :" الُمشـَتَركُ  :أمَّا َعلِّي  بُن َعبدِّ الكَّافِّي الس  َو الَلفـُظ الـدَّ
نَد أهلِّ تِّلَك الُلَغةِّ َسواًء َكاَنتِّ الَداَلَلَتانِّ ُمس واءِّ عِّ َتَفاَدَتينِّ َعَلى َمعَنَيينِّ ُمخَتلَِّفينِّ أو أكَثَر َداَلَلًة َعَلى السَّ

َن الَوضعِّ األول ِّ أو مِّن َكثَرةِّ االستِّعَمالِّ  ـَن الَوضـعِّ  ،مِّ األول ِّ أو مـن َكثـَرةِّ أو كاَنت إحَداُهَما ُمسـَتَفاَدًة مِّ
 2أو َكاَنت إحَداُهَما ُمسَتَفاَدًة مِّن الَوضعِّ َواأُلخَرى مِّن َكثَرةِّ االستِّعَمالِّ "  ،االستِّعَمالِّ 

وَكانِّي  ( ُه أَهُل اأُلُصولِّ َأمَثاُل ) اإلَمامِّ الش  " وال َيخَفاَك أنَّ الُمشَتَرَك َموُجوٌد فِّـي الُلَغـةِّ  :بَِّقولِّهِّ  ،َوَقد َحدَّ
ـن َغيـرِّ  ،َكـالَقرءِّ َفإنَّـُه ُمشـَتَرٌك َبـيَن الُطهـرِّ َوالَحـيضِّ  ،َربِّيَّةِّ ال ُينكِّـُر َذلِّـَك إال ُمَكـابِّرٌ العَ  ُيسـَتعَمُل فِّيهَِّمـا مِّ

يح ََلَف فِّيهِّ َبيَن أهلِّ الُلغةِّ "  ،َوُهَو َمعَنى االشتَِّراك ،َترجِّ  3َوَهذا ال خِّ
نـَد أهـلِّ تِّلـَك الُلَغـةِّ " اللفـُظ الـدال  علـى َمعَنَيـينِّ ُمختَ  :أو ُهوَ  َواخَتَلـَف  ،لَِّفـينِّ فـأكَثَر َداَلَلـًة علـى الَسـواءِّ عِّ

ــَعينِّ ) اثَنــين ( بِّــأن  ــن َواضِّ ــا مِّ ــُن الُوُقــوعِّ َعَلــى َجــوازِّ أن َيَقــَع إم  النَّــاُس فِّيهــا فــاألكَثُروَن َعلــى أنَّــُه ُممكِّ
ـن  ،َوُيشـَتَهُر أنَّ الُلَغـاتِّ َغيـُر َتوقِّيفِّي ـةٍ  ،ًنى آَخـرَيَضَع أَحُدُهَما َلفظًا لَِّمعًنى ُثمَّ َيَضُعُه اِلَخُر لَِّمع مـا مِّ وا 

ٍع لَِّحد ِّ لَِّغَرضِّ اإلبَهامِّ على الَسامِّعِّ َحيُث َيُكوُن الَتصرِّيُح َسَبَبًا لِّلَمفَسـَدةِّ  َكَمـا ُروَِّي َعـن أبِّـي َبكـٍر  ،َواضِّ
ــَي ّللاَُّ َعنــه ( َوَقــد َســَأَلُه َرُجــٌل َعــنِّ النَ  يقِّ ) َرضِّ ــدِّ بِّــي  ) َصــلَّى ّللاَُّ َعَليــهِّ َوآلِّــه ( َوقــَت َذَهابِّهَِّمــا إلــى الص ِّ

ينِّي الَسبِّيَل "  :َمن َهذا ؟ قالَ  :الَغارِّ   4َهَذا َرُجٌل َيهدِّ

                                                 
يَبَويه. َعمرو بُن ُعثَمان بن َقنَبر:  1 يل. ص: 1. ج ِسيبَويه ِكَتابُ سِّ   24. ت: َعبُد السَلم محمد َهاُرون. َبيُروت: َداُر الجِّ
. ت: جماعة من 1ج  منهاج الوصول إلى علم األصول .على  اإلبهاج ِفي َشرِح الِمنَهاجالُسبكِّي. َعلِّي  بُن َعبدِّ الك افِّي:  2

  248هـــ. ص:  1404العلماء. بيورت: دار الكتب العلمية. 
وَكانِّي. ُمَحَمُد بُن َعل ِّي:  3 . ت: محمد سعيد الَبدرِّي. َبيُروت: َداُر الفِّكر. 1ج  إرَشاُد الُفُحول إلى َتحِقيِق ِعلِم اأُلصول.الش 

  46. ص: 1992
يوطِّ  4 . ت: ُفَؤاد َعلِّي َمنُصور. بيروت: دار 1. ج واأَلَدب الُمزِهر في ُعلوم اللغةِ ي. َجَلُل الدين عبد الرحمن بن اَلكمال. الس 

  292.  ص: 1998الكتب العلميَّة. 
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َرةِّ  ــاهِّ ه الظَّ ــَداَمى لَِّهــذِّ ــَن َتعرِّيفــاتِّ الُق ــا َســَبق مِّ ــى ُكــل ِّ َم ي ،َوبِّنــاًء َعَل ــي   إِّنَّ الُمشــَترَ ُع الَقــولَ َنســَتطِّ َك الَلفظِّ
ال  َعَلـــى َمعَنَيـــينِّ ُمخَتلَِّفـــينِّ أو أكَثـــر :ُهـــوَ  ،فُهـــومٍ َكمَ  ـــُد الـــد  اللفَظـــُة ااأو  ،الَلفـــُظ الَواحِّ ـــَدُة الد  َلـــُة َعَلـــى لَواحِّ

 َمدُلوالٍت أو َمَعاٍن ُمخَتلَِّفة . 

  - :آِبل -َأاِبل 
ُل اسَم " َأابِّل " ) بِّفَ  ٍع َتحمِّ تحِّ الَهمـَزةِّ َوَتسـكِّينِّ األَلِّـف َوَكسـرِّ َذَكَر ياقوُت في ) الُمشَتَركِّ ( أرَبَعَة َمواضِّ

ـامِّ بـاأُلرُدن ،الَباء ( ـن َمَشـارِّفِّ الشَّ يـتِّ " مِّ ـن  :َوالث ـانِّي ،" أابِّل الزَّ ي َبانَيـاَس مِّ ـن َنـواحِّ " َأابِّـُل الَقمـحِّ " مِّ
َمشقَ  َمشقَ  :َوالث الِّثُ  ،أَعَمالِّ دِّ وقِّ " َقرَيٌة َمشُهوَرٌة مِّن ُقَرى دِّ " أابِّل " َقرَيٌة مِّن ُقَرى  :َرابِّعُ وال ،" َأابُِّل الس 

مَص َبيَنُهَما َنحُو َفرَسخ "  قِّبل ِّي ِّ حِّ
1  

ــلُ  ــُل الز   :ومنهــا ،وأكثــُر مــا تكــوُن ُمضــاَفةً  ،َعَلٌم لغيــرِّ موضــٍع فــي بــَلد الشــام:َوآبِّ فــي  ورد ،يــتِّ "" آبِّ
ةِّ الالحديث أنَّ رسوَل هللاِّ ) َصلَّى ّللاَُّ َعَليهِّ َوآلِّه ( َجهََّز جيشًا ب يهم وأم َر عل ،وفاته وقبل ،وداععَد َحجَّ

ئ خيلــه مــن " آبــل الزيــت " ،أســامة بــن زيــد ــوطِّ بلفــظ الزيــت مــن األدهــان بــاألردن مــن   ،وأمــره أن ُي
ن ولعلها المقصودة في قاموس الكتاب المقدس ) بآبل الُكُروم ( فليس في شـرق األرد ،مشارف الشام

  وقع يدعى ) آبَل ( غيرها .م -إربد  –
, وهـي 2قرية من قرى نواحي بانياس من أعمال دمشق بين دمشَق والسـاحل  :" آبل القمح " :والثانية

ورد فــي قــاموس  ،تقــع إلــى الشــمال الغربــي مــن بحيــرة الُحوَلــةِّ  ،اِلن قريــة صــغيرة مــن أعمــال فلســطين
َوا ِّنََّمـا ُهـَو  –ا زعمـو  –الكتاب المقدس أنها كانت ُتدعى قديما ) آبل بيت َمعَكة ( "  وهـو اسـم عبـري 

ـــانِّيٌّ  ـــاه ،َكنَع ـــوم هـــو  ،أو " مـــرج بيـــت شـــخص يـــدعى معكـــَة " ،" مـــرج بيـــت الظلـــم " :معن مكانهـــا الي
 –وهــي قريــة غــرب األردن علــى رابيــٍة ُتشــرِّف علــى الــوادي  ،المعــروف " بتــل الَقمــحِّ أو آبــل القمــح "

عـن تسـميتها بِّـــ ) آبـل مـائيم ( أمـا  ،( ميًَل شـمال غـرب بحيـرة الحولـة 12مسافة )  –وادي األردن  
ــَق  :أو " آبــل المــاء " فيضــف قــائَلً  ــذا فقــد ُأطلِّ " ويحــيط بهــا ســهٌل مياهــه وفيــرٌة وأرضــه خصــبٌة ؛ ولِّ

                                                 
. 2ط  الُمشَتِرك َوضَعًا والُمَتِرق َصقَعًا.الحموي , ياقوُت بُن َعبدِّ هللاِّ:  1   5 – 4. ص: 6198. بيروت: دار عالم الُكُتبِّ
  5المصدر نفسه. ص:  2



119 

 

لعَل تسميتها اليوَم ) بآبل القمح ( َتنسجم مـع مـا  ،1آبل المياهِّ    :عليها في القديم ) آبل مائيم ( أي
َراَعةِّ الَقمحِّ ؛ فسيمت بذلك ويؤيـد هـذا الطـرح ورد عن خصوبة تربتها ووفرة مياهها فأ كثَر أَهُلها من زِّ

ين ( في باب ) حرف األلف ("  2محمد حسن َشَراب في كِّتابِّه ) ُمعَجم ُبلَدان فَِّلسطِّ
وق  :والثالثة ينسب إليها أبو طـاهر الحسـين  ،قرية كبيرة في غوطة دمشق من ناحية الوادي :آبل الس 

 إمام جامع دمشق . 3اشة األنصاري الخزرجي اِلبِّليبن محمد المعروف بابن خر  
مَص من جهة القبلة :والرابعُة جاَءت ُمفَرَدًة  ) آبُِّل ( مـص نحـو بينهـا وبـين ح ،وهي قرية من قرى حِّ

 ميلين .
ــيَ  ،أمــا غيــر المــذكورة عنــَد َيــاُقوتٍ   ــَقي ( :َفهِّ ـــ ) آبــل الهــواءِّ ( أيضــًا ؛ لتســلط  :) فآبــل السَّ وتســمى بـــ

َهاتَِّها األرَبعِّ الهو  ( كم من " الجديدة " مركز قضاء  8َوَتَقُع هذه القرية على مسافة )  ،اءِّ عليها من جِّ
وهو اسم المنطقة اللبنانية التـي كانـت تابعـًة لهـا قبـل االحـتَلل الفرنسـي  ،مرج ُعيون"""مرجعيون" أو 

وقـــد دمرهـــا  ،( م 1920 الـــذي َضـــم ها إلـــى فلســـطيَن بموجـــب اتفـــاق بيـــنهم وبـــين البريطـــانيين عـــام )
ــال ( ،( م1948ام )االحــتَلل اإلســرائيلي عــ وهــي مبنيــة علــى  ،وأقــام علــى أراضــيها مغتصــبة ) ُيوَف

أكمــة مرتفعــة مــن األرض مفتوحــة علــى الجهــات األربــع ممــا يجعلهــا عرضــة للهــواء البــارد القــادم مــن 
َيت كمــا أسـلف ،مرتفعـات جبــل الشـيخ والســيما فـي فصــل الشـتاء  –نا ) بآبــل الهـواء ( أيضــًا ولــذلك ُسـمِّ

أي الراهــبِّ الناســكِّ  :فهــل لهــذا عَلقــة باألبيــل –يشــار إلــى أن أكثــر أهــل هــذه القــرى مــن النصــارى 
 . 4والسيما إذا عرفنا أن ) أنيس فريحة ( يؤيد هذا الطرح   ،البِّسِّ الُمسوحِّ 

ــورِّيَّةِّ تقــع ضــمن هــذا البــاب يــُث ورَدت فــي قــاموس الكتــاب ح ،ولعــل قريــة ) أب يلــة ( أو ) أبــي َل ( الس 
( مـــيًَل مــــن  20 – 18ذاكــــرًا أنهـــا تقـــع علــــى " نهـــر بـــردى " علــــى مســـافة )  ،المقـــدس بهـــذا اللفـــظ

َمشــَق  ،5دمشــق ولعلهــا هــي المعروفــة اليــوم ) ببــي َل ( ) َمــَع إبــدالِّ الهمــزة بــاًء ( الواقَِّعــةِّ فــي ُغوَطــةِّ دِّ
 الشرقيةِّ .  

                                                 
(  ال , ت.   compubraill. بيروت:َ شرَِّكة ) قاموس الكتاب المقدسنخبة من األساتذة ذوي االختصاص والَلهوتيين:   1

  3ص: 
  90 – 89. ص: 2000. عمان: األهلية للنشر والتوزيع. 2. ط معجم بلدان فلسطينشراب. محمد حسن.  2
.  ص: 1. ج معجم البلدانبُن َعبدِّ هللاِّ: الحموي , ياقوُت  3   50. بيروت: داُر الفِّكرِّ
  30 – 29.  ص: 2006. بيروت: داُر التعارف للمطبوعات. 1. ج: معجم قرى جبل عاِملُسَليَمان. ظاهر 4
  13. ص: قاموس الكتاب المقدس 5
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ــــال أنــــيس فريحــــة ــــذَر ) آبــــ :ق ــــد ،ل ( ســــامي مشــــترك" إنَّ َج  ،والمــــاءَ  ،واألبَّ  ،والُعشــــبَ  ،الَكــــأَل  :يفي

َحابَ  ـقي " . ،والمرج أو األرض ،َوالسَّ أو َقـد  ،1وقد فسر بهذا ) آبـل السـقي ( بـاألرض أو المـرج الَمسِّ

ــَقينِّ  ــن شِّ ــأَل أو الُعشــب :" اأَلب  " بَِّمعنــى :َيُكــوُن َلفــُظ " أبــيَل " ُمَكَوَنــًا مِّ ــق  الث ــ ،الَك انِّي " إِّيِّــل " و الشِّ

ــرَيانِّي :بَِّمعنــى بــرِّيٌّ أو سِّ ِّ ) ُســبَحاَنُه َوَتَعــاَلى ( عِّ ــن َأســَماءِّ ّللاَّ ــةِّ ُتســَتعَمُل " إيِّــل "  ،اســٌم مِّ وفِّــي العبرِّي 

دِّ الَحقِّيقِّي ِّ   الواحِّ
َلهِّ َها لِّلَداَلَلةِّ َعَلى اإلِّ ِّ َوَكثِّيَرًا َما ُيسَتعَمُل " إِّيِّل " َمَع َلَقٍب مِّن ألقَ  ،بُِّمفَردِّ ثل ،ابِّ ّللاَّ "  :مِّ

ــاد " ) ّللاَُّ َشــهَِّد ( ــاَن ( "  ،َألَع ــد أََع ــاَزر " ) ّللاَُّ َق و " َألِّيَع
ــأَلُ  :َوبِّهــذا َيكــون َمعنــى اســم " أبــيَل " ،2  " َك

 ِّ  أو ُعشبه .  ،"ّللاَّ

الكـأل آبُِّل " َفمن معانيه الواردة في ) معجـم مقـاييس اللغـة (  –أم ا في العربية فاألصل اللغوي " أبل 

  3أي إذا اجتزأت بالُرَطبِّ عن الماء "  :ولذلك يقال أَبلت اإلبل تأُبَل ،ُرَطَبًا كان أم يابساً 

بــل الرطــب ه فريحــة وهــذا يتفــق مــع مــا قالــ ،الُحزَمــُة مــن الَحَطــبِّ " :واإلبالــة ،وممــا وورد فيــه أن " اإلا

َي به ؛ لتَأُبلِّ واألبيل الحزين ) بالسريانية ( وقيل رئيس النصارى أو هو ا ،آنفاً  اء ه عن النسلراهب ُسمِّ

  - :قال َعد ِّي  بن زيد ،وتركه غشيانهم

 إنني وهللا فاقبل حلفتي         بأبيل كلما صلى جأر / الرََّمل

  :منشداً  ،كما قال ابن دريد ،أو هو ضارب الناقوس الذي يدعوهم للصَلة

 وما َصك  ناقوس الصَلة أبيُلَها 

  - :قال عمرو بن عبد الحق ،عيسى بن مريم ) عليه السَلم ( :ينويريدون بأبيلِّ األبيل

 وما سب ح الُرهبان في كل بيعة        أبيَل األبيليَن المسيَح بن مريما / الطويل

                                                 
  1.  ص: 1992. بيروت: مكتبة ُللبَناَن. 3. ط معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيهافريحة , أنيس:  1
َدسِ  2   101. ص: َقاُموُس الِكَتاِب الُمقَّ
يل. 2. ت: عبد السَلم هارون. ط 1. ج معجم مقاييس اللغةابن فارس. أحمد بن فارس:  3 . ص: 1999. بيروت: دار الجِّ
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ــُن القيــام  :وقــد قيــل " رجــل آبــل " ،حســن القيــام بالشــيء كالمــال ونحــوه :واإلبالــة ككتابــه إذا كــان ُيحسِّ
ــًة مــن الــواووا   ،1بتربيــة اإلبــل ورعيهــا   ــل ( جــاءت ُمبَدَل وأن أصــلها  ،ذا افترضــنا أن الهمــزَة فــي ) َأبِّ

 :هــو ،فالوبــل والوابــل فــي العربيــة ،( فــَل اخــتَلف فــي ذلــك مــع المعــاني الســابَِّقةِّ التــي أوردناهــاَوبــلٌ )
يُم الَقطرِّ  َمـت مـن كثـرة ،الَمَطُر الشديد الَعظِّ  لعلـه أخـذ هـذه الصـفة مـن وصـف العـرب لـألرض إذا َوخِّ

  ،ويسـمى حينهـا بالمـاء الوابـل أو الوبيـل أي الغلـيظ الشـديد ،الماء فلم يسـتمرئ أهلهـا الطعـام والشـراب
 . 2الممدوح بكرمه وسعة عطاياه .  :والوابُِّل من الرجال

ــاللفظ األول ) آبــل ( ــا هــو ب فــظ أمــا الل ،ولــذلك ذكرنــا أنــه ال يــأتي إال مضــافاً  ،والتشــابه الحاصــل هن
وقِّ والقمح َوَنحوَِّها .  الثاني على درجاتٍ   من االختَلف كحال الزيت والس 

َع التي َتبَدُأ أسَماُؤَها بَِّلفظِّ " األبِّ " َوما َينحُ ) ُهَنا َنذ - :اأَلبُ   ا ( و َنحَوهَ ُكُر الَمواضِّ
أو الجــد  ،الَســَلُف المباشــر لننســان أي والــده :يــأتي للداللــة علــى معــاٍن منهــا ،جــذر ســامي مشــترك

  - :شكٍل عام كقول الفرزدقواألسَلف ب

 / الطويل 3أولئك آبائي فجئني بمثلهم          إذا جمعتنا يا جرير المجامع 

ـيُر لألمـور ،وعلى المبتدع والخـالق فنـًا أو عمـًَل مـا وللمحتـرم المكـرم المقـدم بـين يـدي  ،والمرشـد الُمس ِّ
ن ِّ أو العمر " ،قومه وعلى المتقدمين في الس ِّ

4  

  - :َجَدَعة أبو
كرَِّهــا فـي ) المشـترك ( ولـم نجـد لهــا اسـمًا مشــابهًا  ،وال فــي ) معجـم الُبلــدان ( ،لـم يـأتِّ يــاقوٌت علـى ذِّ

وأبـو  ،أبـو جدعـة كبيـرة :وهمـا ،إال في سورية ففيها قريتان تحمَلن االسم نفسـه ،في فلسطيَن وغيرها
 5جدعة صغيرة . 

                                                 
  418 – 416الهداية.  ص: . دار 27ج  تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي , محمد بن مرتضى: 1
  720 – 719. بيروت: داُر صابر. ص: 11. ج لسان العربابن منظور , محمد بن مكرم:  2
  116. ص: 1998. بيروت: دار الكتب العلمية. 9. ج َخَزاَنُة اأَلَدِب البغدادي. عبد القادر بن عمر البغدادي:  3
  14. ص: قاموس الكتاب المقدس 4
  10. ص: لَّ انظِر الباَب األو 5
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نـف القطع البائن في األ :وقيل ،ى جدعاءالقطُع فهو أجدع واألنث :" الجدعُ  :قال صاحب ) اللسان (
فة واليد ونحوها   :قال أبو ذؤيب الُهَذلي يصف الكَلب والثور ،واألذن والش 

 ملفانصاًع من َحَذٍر َوَسدَّ ُفُروَجُه         َغبٌر َضَواٍر وافيانِّ َوَأجَدُع / الَكا

ـَع ُسـُدس أذنهـا أو المعـز  :والجدعـة والجـدعاء ،والَجَدَعُة ما بقي من الشـيء بعـد قطعـه والنـوق إذا ُقطِّ
فقــد يكــون اســم القريــة ســمي بــذلك لقيــام أهلهــا بتربيــة  ،1ربعهــا أو مــا زاد علــى ذلــك مــن النصــف " 

الريــف أو الســوادِّ وبطبيعــة الحــال يقومــون بمثــل هـــذه  المــاعز ونحوهــا مــن المواشــي فهــم مــن َســـَكَنة ِّ
ــداع ) بكســر الجــيم ( ومــن المعــاني الــواردة فــي معجــم مقــاييس اللغــة ،األعمــال الســنة المجدبــة  :" الجِّ
الضـار أو الـذي  :وذكر المجدوع من النبـات ،سميت بذلك ألنها تذهب بالمال كأنها جدعته ،الشديدة

 .  2يصيب آكله بالمرض والتخمة أو الذي ُأكل أعَله وترك أسفله ... " 
بــة أو قحـــط يــبس فيـــه الــزرع وجــف  الضـــرع فاســموا المكـــان فهــل مــرت بأهـــل ذلــك المكـــان ســنة ُمجدِّ

ــي َجــدعاَء " بطــن مــن بطــون العــرب "  :وقــد ورد فــي جمهــرة اللغــة ،باســمها ؟ فهــل اســموا  3" أن  " َبن ِّ
المكــان باســم قبيلــتهم األصــلية مــن بــاب الشــوق والحنــين كمــا فعــل العــرب فــي غيــر موضــٍع فــي بــَلدِّ 

 األندلس ونحوها ؟ 

  - :أبو َحَناَيا -
, قـــال صـــاحب 4مشـــترك  (, وال وجـــوَد لهـــا إال فـــي ســـورية فـــي موضـــعين لـــم يـــذكرها يـــاقوت فـــي ) ال

ـــو " ـــاييس فـــي األصـــل اللغـــوي " َحَن ـــت المـــرأة علـــى  ،" التعطـــف واالنعطـــاف والتعـــوج :المق ـــه حن  ومن
أي فـي ظهرهـا احديـداب  :وناقـة حنـواء ،أي لـم تتـزوج علـى أبـيهم بعـد وفاتـه ؛ تعطفـا علـيهم :أوالدها

ي ُة من الواديوَ  ،من انحنى الشيء ينحني ُؤ الَقيسِّ 5منعرجه "  :الَمحنِّ   :, قاَل امرِّ

يَن َوُخيَّبِّ  ر  ُجُيوٍش َغانِّمِّ اَل َنبُتَها          َمج   / الطويل 6بَِّمحنِّي ٍة َقد آَزَر الضَّ

                                                 
  41. ص: 8. ج لسان العربابن منظور , محمد بن مكرم:  1
  432. ص: 1ج  معجم مقاييس اللغة.ابن فارس. أحمد بن فارس:  2
  448. ت: رمزي منير بعلبكي. ص: 1. ج جمهرة اللغةابن دريد. محمد بن الحسن.  3
 10. ص: انظر الباَب األولَّ  4
  108. ص: 2. ج مقاييس اللغة معجمابن فارس , أحمد بن فارس:  5
6  :   12. ص: 1. ج ديوان امرئ القيسامرؤ القيس. امرؤ القيس بن ُحجر بن الحارث الكِّندِّي 
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ال :أي دُر الَبر ي   ،َساَوى َنبُتَها الض  َوالَ أراَد فآَزَرُه ّللاَُّ ) َجلَّ َوَعزَّ ( َفَساوَ  ،َوُهَو السِّ  ،ى الفَِّراَخ الط ِّ
يََّة الزرعِّ " الدالَلَة على " َمحنِّيَّةِّ الَوادِّي " ،1َفاسَتَوى ُطوُلَها   فُ  ،فأخذوا مِّن " َمحنِّ نَدَما َينَعطِّ  ،وذلَِّك عِّ

نهُ  ُفُه .  :" َمحاني الوادي " ،َومِّ  َمَعاطِّ
  :ف انحناء عظام ظهرهوسمي حجاب العين " حنو العين " النحنائه . قال هميان بن ُقَحاَفَة يص 

 3/  2َوَهاَمة َكَأنََّها َقد َنَتَفت           َوانَعاَجتِّ اأَلحَناُء َحتَّى احَلنَقَفت 

يــذكر طــَلس فــي الوصــفِّ الجغرافــي للقــريتين أنهمــا تقعــان فــي ســهل منحــدٍر يقطعــه أو يلتقــي فيــه 
َدًا  يًا واحِّ لعل ما أوردناه مـن المعـاني اللغويـة  ،4واديان ينعطفان على بعضهما ليشكَل في النهاية وادِّ

 مما يبين الباعث الحقيقي وراء َفلَسَفةِّ هذه التسمية .  ،الخاصة بهذا األصَل يتفق والوصف الجغرافي

  - :ُسوَسة أبو
تتبــع ناحيــة  ،قريــة فــي باديــة الرََّصــافةِّ  :أبــو سوســة :همــا ،فــي ســورية قريتــانِّ تحمــَلنِّ االســَم نفَســه 

َقــةِّ الرقــة ،قريــة فــي الجزيــرة الُســفَلى :والثانيــة ،لرقــةمحافظــة ا ،المنصــورة وكلتــا  ،تتبــع ناحيــة قــرى َمنطِّ
  5القريتين تقعانِّ على مرتفٍع من األرض غرب واديِّ الَفيضِّ الذي ينتهي في َنهرِّ الُفَراتِّ " 

ـــينِّ  ـــوسِّ " ) بَِّضـــم ِّ الس ِّ ـــيٍن ُأخـــَرى ( ُمـــذََّكرِّ َوُســـُكونِّ الـــ ،َذَكـــَر الَحَمـــوِّي  فِّـــي الُمشـــَتَركِّ بَِّلفـــظِّ " الس  وَّاوِّ َوسِّ
وَســـةِّ  ـــعَ  ،الس  ـــوُس  :َأرَبَعـــَة َمَواضِّ يٌم بُِّخوزِّســـَتانَ  :" الس   َقبـــُر الَنبِّـــي ِّ َدانَيـــالَ  ،َبَلـــٌد َقـــدِّ

ـــوُس  ،فِّيـــهِّ َبَلــــٌد  :َوالس 
يَّــة (  ،بِّإِّفرِّيقِّيَّــةَ  يَها ) َقم ونِّ وُم ُتَســم ِّ يَنــٌة كُ  –َوَكاَنــتِّ الــر  ــوُس َمدِّ يَّــة َوقِّيــَل الس  َوَأكَثــُر َمــا ُيَقــاُل  –وَرُتَهــا َقم ونِّ

هِّ ُسوَســة بِّالهـاءِّ  ـيَّةُ  ،لَِّهـذِّ وسِّ ــوُس اأَلقَصـى ،َوا َِّليَهــا ُتنَسـُب الث َِّيــاُب الس  ــَي فِّـي َأقَصــى بِّـَلدِّ الَبرَبــرِّ  :َوالس  َوهِّ
وُس َأيضًا َبَلٌد بَِّما َوَرا ،ُيَقاُل أنَُّه ًليَس َوَراَءَها َشيٌء ُيعَرف   6َء النَّهر " َوالس 

                                                 
. محمد بن أحمد:  1 .  2001. ت: محمد عوض مرعب. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 13. ج َتهِذيُب اللَُّغةِ األزَهر ِّي 

  169ص: 
يُء: 2 يَدَة. َأُبو الَحَسنِّ  " احَلنَقَف الشَّ َناءِّ " ابُنسِّ نُه َكاالنحِّ َظاَم الت ِّي مِّ ُر العِّ اعِّ َعلِّي  بُن  افرَط اعوَِّجاُجُه َعنِّ ُكراٍع , َوُهَنا َأَراَد الشَّ

يل:    44. ص: 4. ج المحكم والمحيط األعظمإِّسَماعِّ
  204. ص: 13. ج لسان العربابن منظور. محمد بن مكرم:  3
 . 16. ص: 2ج  لمعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.اطَلس , مصطفى:  4
 . 27. ص: 2المصدر نفسه . ج  5
6  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   259. ص: الُمشَتَرُك َوضعًا َوالُمفَتِرُق َصقعاً الَحَموِّي 
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وسِّ  وَسةِّ ُمَؤنَّثِّ الس  يَّة " ) بَِّلفظِّ الس  رَِّها َياُء الَنَسبِّ ( ،َواسَتدَرَك فِّي الُمعَجمِّ بــــــــــ " ُسوسِّ  :َقائَِّلً  ،َوفِّي آخِّ
يَّةَ   1ُكوَرٌة بِّاأُلرُدن ِّ "  :" َوُسوسِّ

يُن َأصَلنِّ  :َقاَل ابُن َفارِّسٍ  يُن َوالَواُو َوالس ِّ بِّلَّـٌة َوَخلِّيَقـٌة "  ،َفَسـاٌد فِّـي َشـيءٍ  :َحُدُهَماأَ  ،" الس ِّ  ،2َواِلَخـُر جِّ
زِّي   وُس  :َقاَل الُمَطرِّ ي   ،ُيَغم ى بِّـهِّ الُبُيـوتُ  ،َنَباٌت َمعُروفٌ  :" َوالس  َوُيجَعـُل َوَرُقـُه فِّـي النَّبِّيـذِّ َفَيشـَتد  َكالـَداذِّ

َواَيةِّ  ،-طعام فيه كثير من النشا  – ـوُس َأَرأَ  :َوَلفُظ الر ِّ َكَأنَّـُه  ،يَت الَخمَر ُيطَرُح فِّيَها َريَحاٌن ُيَقاُل َلُه الس 
ــا "  نَه ــيَس مِّ ينِّ َوَذاَك َل ــاحِّ ــَن الَرَي ــُه مِّ َنَّ ــونِّ ؛ ألِّ ــاَدةِّ الن  َي وَســنِّ بِّزِّ ي   ،3َتحرِّيــُف السَّ ــاَل الَزبِّيــدِّ ــوُس َق : " َوالس 

يَّ  :بِّالَضم ِّ () جِّ ٌس فِّي ُعُروقِّـهِّ َحـَلَوة ،ةُ الَطبِّيَعُة َواأَلصُل َوالُخُلٌق َوالسَّ ـهِّ َمـَراَرة ،َوَشَجٌر ُمَسوَّ  ،َوفِّـي ُفُروعِّ
يَفةَ  ،َوُهَو فِّي بَِّلدِّ الَعَربِّ َكثِّير ـوُس  :َوَقـاَل َغيـُرهُ  ،َقاَل َأُبو َحنِّ يَشـٌة ُتشـبُِّه الَقـتَّ  :الس   :َوفِّـي الُمحَكـمِّ  ،َحشِّ

وُس    4َشَجٌر ُينبُِّت َوَرقًا مِّن َغيرِّ َأفَنان "  :الس 
َيَة تعـوُد فيهمـا إلـى " نبـاتِّ الُسـوسِّ " الـذي ينمـو بكثـرٍة فـي أراضـي القـريتينِّ  لنــا  ممـا يبـين ،لعـلَّ الَتسـمِّ

َر وَراَء تسميتهما " أبو ُسوَسة " َشاَرُة إلى ُوُجودِّ َقرَيٍة ثَ  ،الس ِّ ـ " َأب " َبـَدل " َصَدَرٌة بِّــــالَِّثٍة مُ َكَما َتجُدُر اإلِّ
َيت بَِّذلَِّك لَِّذاتِّ  ،( َتَقُع فِّي ُسُهولِّ َحَلَب الَشرقَِّيةِّ ُأم " ) َأُبو ُسوَسة     الَسَببِّ . ُسم ِّ

  - :ُشوَشة أبو
قريـة تقـع  :األولـى ،وهـي ثـَلُث ُقـًرى فـي فلسـطيَن تحمـل االسـم نفسـه ،لم يذكرها ياقوت فـي المشـترك

عنهــا حــوالي  وتبعــد ،إلــى الجنــوب الشــرقي منهــا  ،ضــمن اإلطــار اإلداري لمدينــة حيفــا فــي فلســطين
وأقـــام الصــــهاينة بـــالقرب منهـــا مســـتوطنة ) مشـــمار هعيمــــك (    ،(48ُشـــرَِّد أهلهـــا عـــام )  ،( كـــم25)

حيــث تقــوُم علــى أنقــاضِّ  ،( كــم8)قريــة تقــع جنــوب شــرق مدينــةِّ الرملــة وتبعــد عنهــا مســافة  :والثانيــةُ 
 5 خربٌة تقع في قضاءِّ طبريَة . :والثالثةُ  ،بقعة بلدة ) جازر ( الكنعانيةِّ 

والشوشــاة صــفة للناقــة إذا كانــت  ،والخفيــف مــن النعــام ،الليــث :" الشــوش :قــال صــاحب ) اللســان (
َفـُة والوشوشـة ،فيقـال " امـرأة شوشـاة " ،والمرأة تعاب بـذلك إذا كانـت كثيـرة الكـَلم ،سريعة وخفيفة : الخِّ

 ،الُكــرَّاثِّ الشــامي" أبــو شوشــة اســم يطلــق علــى  :وورد فــي المعجــمِّ الوســيط ،6"  فــي الكــَلم ونحــوه .
                                                 

1  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   283. ص: 3. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
 119. ص: 3. ج معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس:  ابن فارس , 2
3  : زِّي    421. ص: 1. ج المغرب في ترتيب المعربالُمَطرِّ
. ُمَحمَُّد بُن ُمرَتَضى:  4   155. ص: 16. ج َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهِر الَقاُموسِ الَزبِّيدِّي 
  574 – 573. ص: 1991. كفر قرع: دار الهدى. بالدنا فلسطينالدباغ , مصطفى مراد:  5
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ــى ،ونورتهــا عنقوديــةٌ  ،عديمــُة اأُلَذينــاتِّ  ،وهــي شــجرة معمــرٌة أوراقهــا صــغيرة ــُت فــي  ،وزهرتهــا ُخنَث َتنُب
طِّ  قِّ المعتدلةِّ وحول البحرِّ المتوسِّ أو هو عشٌب معمر من الفصيلة الزنبقية ذو بصلة أرضية  ،المناطِّ

, 2وربمـا يكـون االسـم آراميـًا ومعنـاه ) الَشـمُس (   ،1ولـه رائحـة قويـة " .  ،تخرج منها أوراٌق مفلطحةٌ 
فـــًا عـــن كلمـــةِّ ) ُشوَشـــا ( الســـريانية التـــي تعنـــي  وذكـــَر لوبـــاني أن  اســـم القريـــة ُيحَتَمـــُل أن يكـــون ُمَحر 

  3( " )السائَِّبةَ 
حيـث ذكـر أنـه  ،وفي كتاب ) السلوك ( " أبو شوشـة " كـاَن قائِّـَدًا يعمـل تحـت إمـرة السـلطان الناصـر

ولعــل المقــام  ،4بطائفــٍة مــن رجالــه وَكــَبَس حــوَل بانيــاس ففــر مـن كــان فيهــا مــن أعــداء الســلطانِّ سـاَر 
فســميت القريــة ؛ تبعــًا لوجــوده فيهــا  ،الموجــود فــي القريــة والمعــروف بمقــام الشــيخ أبــي شوشــة مقامــه

َها َجـاَءت ؛ نِّسـَبًة إلـى ا ،باسمه ـامِّي الـذ ِّي ُيطلُِّقـوَن أم ا الُقرى اأُلخَرى َفقـَد َتُكـونِّ َفلَسـَفُة اسـمِّ لُكـرَّاثِّ الشَّ
 َعَليهِّ " َأبو ُشوَشة " . 

 - :األبيض
ــي َهــَذا االســمَ  ــي َتشــَترُِّك فِّ ــعِّ الت ِّ ــَن الَمَواضِّ ــًة مِّ ــي البــابِّ األََّولِّ ُجمَل ــُث فِّ األبــيض والبيــاض  ،َذَكــَر الَباحِّ

ـَع خارجهـا, بـل ذكـر ثَل ،لم يـأتِّ يـاقوٌت علـى ذكـر األبـيض فـي الشـام ،معروف في العربية ثـة مواضِّ
 ،5والثانِّي اسـُم لقصـرِّ كسـرى الواقـعِّ فـي مدينـة المـدائن بـالعراق   ،األول في مكة وهو اسم جبٍل فيها

وهـو نهـر فـي  :, وأربعـة فـي سـوريَة أشـهرها نهـر األبـيض6واألبيض اسم لثَلثة مواضع في فلسطين 
وهــو أحــد روافــد نهـــر  ،إدلـــبيتبــع منطقــة جســـر الشــغور التابعــة بــدورها لمحافظــة  ،هضــبة القصــير

وار ِّيـة البيضـاءِّ فـي فتـرة الـزودِّ  أو لِّحقيانـه  ،العاصي اليسرى ؛ سمي بذلك على الـراجح لمجروفاتـه الح 
  7الحوارية البيضاء التي تغذي به نهر العاصي كواحٍد من أهم ِّ روافدهِّ " 
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 - :أثرية
كرَِّها في ) الُمشَتَرك ( أو فـي  وذكرنـا فـي البـاب األول مـن  ،) ُمعَجـمِّ الُبلـَدان ( لم يأتِّ َياُقوٌت َعَلى ذِّ

ــٍع تحمــُل اســَم " أثريــة " ــيَ  ،ُكل َهــا فِّــي ُســور َِّيةَ  ،الدراســة ثَلثــَة مواضِّ َيــَة  ،قريــٌة فــي َهَضــَبةِّ َحَلــبَ  :َوهِّ َناحِّ
ي َيةِّ الرََّصاَفةِّ  ،منطقة الباب ،الرَّاعِّ امِّ  ،وقريٌة في بادِّ ية الشَّ ٌع في بادِّ يَّةمنطقة سَ  ،وَموضِّ  1َحَماة  ،َلمِّ

 ،وذكـر الشـيء ،تقـيم الشـيء :مـن معانيـه الـواردة فـي المقـاييس ،الهمزة والثاء والراء أصل في العربية
ههْن  :ومنــه قولــه تعــالى ،والجمــع أثــارات ،البقيــة مــن الشــيء :واألثــارة ،وَرســُم الشــيء البــاقي }َأْو َأَثههاَرة  مِّ

ورأيــت آثــار  ،وســقطت فيهــا ،ورة مــن اِلبــار التــي اختفــت قبلــكوالمــأث ،3/ 2ِعْلههم  ِإن ُكنههُتْم َصههاِدِقين{ 
 ،أي بعده متتبعًا إياه :خرجت في أثره :يقال ،فاألثر بقية الشيء والجمع آثار وُأوَثرُ  ،حبالها وأرشيتها

أي العظيمـــة األثــر فـــي  :واألثيــرة مـــن الــدواب ،األعــَلم :واِلثـــار ،مــا بقـــي مــن رســـم الشــيء :واأَلثَــرَ 
}َقاُلوْا  :قال تعـالى ،أي مقدم مكرم على غيره :ورجل أثير ،الخبر :واألثر ،و بحافرهااألرض بخفها أ

ن ُكنَّا َلَخاِطِئين{    5وللمرأة أثيره .   4َتاّلّلِ َلَقْد آَثَرَك ّللّاُ َعَلْيَنا َواِ 
ـعِّ الَثَلَثــ َرة االشــتِّراك اللفظـي ِّ فــي هــذه الَمواضِّ ـَب لِّظ ــاهِّ ا آثــاٍر أو ُوُجـودِّ َبَقاَيــلِّ  َيعــوُد ةِّ َلَعـلَّ الَتعلِّيــَل الُمَناسِّ

َيٍة ُمختلفةٍ  ،أعَلٍم أثري ٍة في ُبقَعتَِّها  ها . فلسفة اسم مِّن ُهَنا َجاَءت ،َتُعوُد إلى ُحُقٍب َزَمن ِّ

  - :َأحَمِديَّة
َبَعــة َوَذَكرَنــا فِّــي الَبــابِّ اأَلول ِّ أر  ،6ذكرهــا يــاقوٌت فــي ) المشــترك ( بَِّلفــظِّ " األحمــدي " خــارج الشــام   

يُم الَنشَأةِّ  يَّةِّ " َبعُضَها َقدِّ ُل اسَم " اأَلحَمدِّ َع فِّي ُسورِّيَة َوحَدَها َتحمِّ يُث الَعهـدِّ بَِّهـا َكــــــ  ،مواضِّ واِلَخُر َحـدِّ
مشــقَ  ــي َمــرجِّ ُغوَطــةِّ دِّ رِّيَن  ،" األحمديــة " القريــة الواقَِّعــةِّ فِّ ــن الُمَهــاجِّ ــدِّ َمجُموَعــٍة مِّ َســت علــى َي َفَقــد ُأسِّ

َيةِّ " التابَِّعُة لقرية الـزرزوري فـي تـل أبـيض ، فِّي الَقرنِّ الَثامِّن َعَشرَ الُتُركَمانِّ  َيُعـوُد  ،َوَمزَرَعُة " األحَمدِّ
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شـرِّين َن الَقـرنِّ العِّ ينَ  ،إعماُرَها إلى الَعقدِّ الَسادِّسِّ مِّ ـَدًة فِّـي فَِّلسـطِّ يَّـًة َواحِّ ـَن الَبيـتِّ  ،وأحَمدِّ َتَقـُع بِّـالُقربِّ مِّ
 .  1الُمَقدَّسِّ " 
مـودة غيـر إذا َكثُـرت خِّصـاله المح :أي ،يقال رجل َمحُمـوٌد َوُمَحم ـدٌ  ،( في العربية خَلف الذم )الحمد

  - :ومن ذلك قول األعشى يمدح النعمان بن المنذر ،المذمومة

يل 2إليك أبيت اللعن كان كَللها            إلى الماجد الفرع الجواد المحمد  / الطَّوِّ

فضـَُل علـى أن االسـم جـاء  ،؛ لوجـود تلكـم الخصـال المحمـودة فيـه ولذلك سمي نبينا ) ص ( محمداً 
كَثُر َوأَ  ،" أحمدية " :ويقال للمؤنث ،أحمدي :وفي النسبة إلى أحمد ،وحيا من هللا في بعض الروايات

عِّ .  هِّ النِّسَبُة الت ِّي َعلى الَتأنِّيثِّ ؛ لِّلَدالَلةِّ َعَلى الَمواضِّ  َما َتأتِّي َهذِّ
يَُّة من ا ـحٌ واألحَمدِّ َمـُد هـذا إن َلـم َيُكـن أح بِّـَدورِّهِّ وَ  ،لُبلَدانِّ الُمَضاَفةِّ إلى اسمِّ َعَلم " أحَمَد " َكَما ُهَو واضِّ

لَعَلـُم اَقـد َيـُدل  هـذا فَ  ،يَّةِّ ُمَضافًا إلى اسمِّ َعَلٍم أَخَر َكَمـا ُهـَو الَحـاُل فِّـي اسـمِّ َقرَيـةِّ " أحمـد َحـرب " الُسـورِّ 
هِّ ) َصلَّى ّللاَُّ عَ   َليهِّ َوآلِّهِّ ( . على َشخصِّ

َث التسمية لهذه المواضع المسماة باألحمدية النسبة إلى رسول هللا   ى ّللاَُّ َصلَّ  )ومن هنا نقول إن باعِّ
روفة بهذا وفةِّ المعلُمتصوقد تكون التسمية بــــ " أحمدي ة " نِّسَبًة إلى واحدٍة من فَِّرقِّ ا ،َعَليهِّ َوآلِّه (

ُب إليه ) َص  مى لى شخص يسإوبًة أو جاءت التسمية منس  ،لَّى ّللاَُّ َعَليهِّ َوآلِّهِّ (االسم التِّي َتنَتسِّ
َيَة اأُلو  ُح الَفَرضِّ     َلى .أحمد أقاَم أو ُدفَِّن فيها أو َنحوِّ َذلَِّك إال أن الباحث ُنَرجِّ

  - :أحمر
 ،3ث (  كــان ُيعــرف ) بعثليــ ،ذكــر يــاقوت فــي ) الُمشــَتَرك ( أنَّ األحَمــَر حِّصــٌن بســواحل بحــر الشــامِّ 

وهــي قريــة عربيــة مهجــرة تقــع إلــى الجنــوب مــن مدينــة  ،ولعلهــا التــي تعــرف اليــوم باســم ) َعتلِّيــَت (
َقـةِّ َوَمنـبِّج ،4حيفا عًا آَخَر َيَقـُع َبـيَن الرَّ َوَرَد فِّـي  ،ُيـدَعى " َحـامِّرًا " َعَلـى َنهـرِّ الُفـَراتِّ  ،َوَذَكَر َأيضًا َموضِّ

عرِّ األخَطلِّ الَتغلِّبِّي ِّ    - :شِّ
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ٍر            َيُشق  إَليَها َخوزَراَيا َوَغرقَ َومَ   الطويل دا /ا َمرَثٌد َيعُلو َجَزايَِّر َحامِّ

َواَيٍة ُأخَرى  :َبيَنما َذَكَر الَبيَت َنفَسُه فِّي ) ُمعَجمِّ الُبلَدانِّ ( ،1     - :بِّرِّ

يَد َحامٍِّر          َيُشق  إَِّليَها َخيُزَرانًا    2َوَغرَقدا َوَما َمزَبٌد َيعُلو َجَلمِّ

ي  فِّي ) َطَبَقاتِّ ُفُحولِّ الُشَعَراءِّ ( بِّرِّ  ٍم الُجَمحِّ   - :َثةٍ ٍة َثالِّ َوايَ َكما َأَتى َلُه ابُن َسَلَّ

 3َوَما َمفَعٌم َيعُلو َجَزائَِّر َحامٍر             َيُشق  إَليَها َخيُزَرانًا َوَغرَقَدا 

َقــةِّ َتــل ِّ أبــَيض ،" َواٍد فِّــي الَجزِّيــَرةِّ الُعلَيــاَوَلعلَّــُه الَمعــُروُف الَيــوَم بِّــــ " األحَمــرِّ  َقــةِّ  ،فِّــي َمنطِّ   ،بُِّمَحاَفَظــةِّ الرَّ
ـَرٍد وُمَعـرٍَّف  ـُل هـذا االسـَم َمـا َبـيَن ُمجَّ ـَعًا فِّـي ُسـورَِّيَة َتحمِّ َبيَنَما َذكرَنا فِّـي الَبـاب األول ِّ َأَحـَد َعَشـَر َموضِّ

يَن بَِّلفظِّ "  ،َوُمَضافٍ  دًا فِّي فَِّلسطِّ  4األحَمرِّ " وواحِّ
ويصـغر علـى  ،ومنـه الُحمـَرُة أي اللـون األحمـر المعـروف ،والـراء ،والمـيم ،الحـاء :األصل اللغوي هو

 ،واألحمــر وصــف يطلــق علــى العجــم خــَلف العــرب ،وهــو مــن األلــوان المتوســطة المعروفــة ،أحيمــر
 :والحمـار ،ةأي شـديد :وسنة حمراء ،وموت أحمر يوصف بالشدة ،يقال أتاني كل أسود منهم وأحمر

 ،الـذهب :واألحمر ،, واحمر الشيء احمرارًا إذا لزم لونه ولم يتغير5و ُحُمر  ،حمير :والجمع ،البعير
  - :قال األعشى ،واللحم ،الخمر :واألحمر

َرَة الثَلثة أهلكت        َمالِّي وكنت بها قديمًا ُموَلعًا   / الَكامِّل 6إن  اأَلَحامِّ

                                                 
1  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   119. ص: الُمشَتَرُك َوضعًا َوالُمفَتِرُق َصقعاً الَحَموِّي 
2  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   207. ص: 2. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
ٍم:  3 . ُمَحَمُد بُن َسَلَّ ي  . ص: 2. ج َراءِ َطَبَقاُت ُفُحوِل الُشعَ الُجَمحِّ ة: دار الَمَدنِّي    464. ت: محمود محمد شاكر. َجد 
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فــالعرب إذا أرادت أن تصــف امــرأة بالبيــاض  ،يــه عنــد العــرب األبــيضومــن معان ،الزعفــران :واألحمــر
فالبياض ال يطلق عنـدهم كمـا مـر عـن   ،أي يا بيضاء  :وتصغر على ُحميراء ،يا حمراء :قالت لها

  1ثعلب إال على النقي طاهر القلب " 
الخصـبة الناتجــة  الصـخور والتربـة الحمـراء لـون واألشـهُر فـي َسـَببِّ تسـميتها علـى األغَلـبِّ يعــوُد إلـى 

" َوُهـَو َمخـُروٌط  ،" األحمـر " تـلٌّ ُبرَكـانِّيٌّ فِّـي َجَبـلِّ الَعـَربِّ  :َفَمـثَلً  ،عن الَخَبـثِّ البركـاني المنتشـر فيهـا
ي ( الَرابِّــعِّ  ُيوُلــوجِّ ــَن الَخَبــثِّ الُبرَكــانِّي ِّ األحَمــرِّ  ،َوَلــُه ُفَوَهَتــانِّ  ،ُبرَكــانِّيٌّ َيُعــوُد إلــى الــَزَمنِّ ) الجِّ  ُصــُخوُرُه مِّ

 الل ِّيفِّ اإلسَمنتِّي ِّ " ،َواأَلسَودِّ الُمسَتعَملِّ ؛ لَِّفرشِّ الُطُرَقاتِّ 
َناَعةِّ َوَكـَذلَِّك " األحَمـر " التَّـل  الُبرَكـانِّي   ،َوصِّ

َبـاَرٌة َعـن َمخـُروٍط ُبرَكـانِّي ٍ   الُسـَويَداءِّ َفُهـَو بِّـَدورِّهِّ " عِّ
َقةِّ " َصلَخد " بُِّمَحاَفَظةِّ ـن ُيسـَتفَ  ،الَواقُِّع فِّي َمنطِّ اُد مِّ

ـــاءِّ  ـــي البَِّن ـــهِّ الَحمـــَراءِّ فِّ َجاَرتِّ ـــةِّ  ،حِّ َي َهـــاتِّ األبنِّ ـــزيين واجِّ ـــي َت نـــُه أحَجـــاُر  ،َحيـــُث ُتســـَتخَدُم فِّ َكَمـــا ُتصـــَنُع مِّ
َيَتُه مِّن َلونِّ ُصُخورِّه َوُترَبتِّهِّ الَحمَراءِّ  نِّ " ؛ َوبِّذلَِّك أخَذ َتسمِّ َكما َوُيعَرُف هـذا التَّـل  أيضـًا " بِّـــ "  ،الَمَطاحِّ

ــدٍ أحمــ تــٍر واحِّ رَبــةِّ " َدَفــن " التِّــي َتَقــُع فِّــي َجُنوبِّــهِّ علــى َمَســاَفةِّ كِّيلــو مِّ ومنــُه "  ،رِّ َدَفــن " ؛ نســَبًة إلــى خِّ
ي  :َو " األحَمُر الَغربِّي  " ،األحمُر الَشرقِّي  " َيانِّ فِّي الُجوالنِّ َيُعوَدانِّ إلى الَزَمنِّ ) الُجيوُلوجِّ نِّ ُبرَكانِّ َتَلَّ
يُط بِّها ُترَبٌة َحمَراءالَثالِّث ( َيَتَشكَ  َيٍة َبازِّلتِّيٍَّة ُتحِّ َيتَِّهما بِّــــــ " األحمـرِّ  ،َلنِّ مِّن ُصُخوٍر ُبرَكانِّ أمَّا َعن تسمِّ

ــــٍد بِّاتَِّجــــاهِّ الَشــــرقِّ  تــــٍر واحِّ ـــهَِّما كِّيُلــــو مِّ نَُّهَمــــا َيبُعــــَدانِّ َعــــن َبعضِّ الشـــرقي " َو " األحمــــر الغربــــي " ؛ َفألِّ
ـــاةِّ بُِّترَبـــٍة َجَبـــ :َو " األحَمـــُر " ،والَغـــربِّ  هِّ الُمَغطَّ ـــن ُســـُفوحِّ َيَتُه مِّ ٌل َيمَتـــُد َشـــَمالِّيَّ َغربِّـــي ُســـورِّيََّة أخـــذ  َتســـمِّ

يـان الُمَسـَمَيانِّ بـــــ " األحمـر "  ،َحمَراَء َخصَبةٍ  ـَرةِّ  أمـا عـن الوادِّ َحيُث ُتزَرُع فِّيـه ُمخَتَلـُف األشـَجاٍر الُمثمِّ
فقـد سـمي  ،لتـابعِّ لمنطقـةِّ رأس العـين فـي محافظـة الحسـكةوال سيما الوادي الواقـَع فـي الجزيـرة العليـا ا

ألنَّ مياهــه تتحــول إلــى اللــون األحمــرِّ أثنــاء حــدوثِّ الفيضــاناتِّ والَطمــي المنحــدرة مــن الــتَلل  ،بــذلك
  2والجبال ذات الصخور والتربة الحمراء   

  - :آذار
كرا   عين فِّي ) الُمشَتَركِّ ( ذِّ ُث لِّهذين الَموضِّ د الباحِّ يَثا الَنشـأةِّ  ،لم َيجِّ  ،َوُحـقَّ للحمـوِّي ِّ ذلِّـَك ؛ َفُهَمـا َحـدِّ

َيــةِّ تــل ِّ َتمــر بُِّمَحاَفَظــةِّ الَحَســَكةِّ  َيُعــوُد إعَماُرَهــا  إلــى ُمنَتَصــفِّ الَقــرنِّ  ،َفمــثًَل َقرَيــة " أذ ار " التابَِّعــُة لَِّناحِّ
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َيُة بَِّهَضَبةِّ القصير ،العِّشرِّين سر الُشُغور ،والثَّانِّ ـَي أقـَدُم فِّـي  ،ي محافظـة إدلِّـبالواقَِّعـة فـ ،منطقة جِّ َوهِّ
َن اأُلوَلى "    1الَنشأةِّ مِّ

ـــادِّسِّ مـــن الشـــهور الروميـــة المـــأُخوَذةِّ عـــن  :أمـــا عـــن أصـــله اللغـــوي فـــآذار ) بالمـــد ِّ ( اســـم الشـــهر الس 
يَّةِّ  "  ــرَيانِّ وقــد اســتعاَر  ،و " آذار مــن أصــٍل )أكــاد ِّي( ومعنــاه " مظلــم " أو " ملــيء بالُســُحبِّ " ،2الس 

بيال وهو يمتد من وقت ظهور الهَِّلل في شباط إلى ظهوره ثانيـًة  ،يهود االسم من البابليين أثناء السَّ
يرِّ  ،3فــي آذاَر .  ــي اأَلَســاطِّ ــن َجــذرِّ َهــَدَر َوَأَدرَ  ،َوآذاُر إِّلــُه النَّــارِّ فِّ ــابِّلِّيٌّ مِّ ــهِّ  ،َأصــُلُه َب ــي ُلَغتِّ ــي فِّ  :َوَيعنِّ
ــوتَ  ــرَيانِّي ِّ الَرابِّــعِّ قــد تكــوُن التســمية  ،َوالَصــَخبَ  ،الصَّ ــًة فيهمــا إلــى هــذا الشــهر السِّ َع ـــ " آذار " راجِّ  ،بِّـــ

َيةٌ  يحِّ يٌَّة َمسِّ ق أقليٌة ُسرَيانِّ  والرَأي  األََّوُل ُهَو اأَلرَجُح . ،َحيُث َتسُكَن هذه المناطِّ

  - :أرزة
ــم يــذكرها يــاقوُت فــي ) المشــترك (  ــًرى فــي ســورية ،ل ــن ،وهــي ثــَلُث ُق  ،فلســطين وواحــدة فــي ُكــلٍ  مِّ

 ،قريـة فـي وادي العاصـي :األولى،فهـي كـاِلتِّي ،أمـا التـي فـي سـورية  ، 4ولبنان تحمـل االسـم نفسـه 
َيـــةِّ  ،حمـــاة ـــَن النَّاحِّ ـــُل َعَليَهـــا مِّ ـــن َتـــل ِّ َأَثـــرِّيٍ  ُيـــدَعى " تـــلَّ أرزة " ُيط ِّ ـــالُقربِّ مِّ َهـــا بِّ ـــَذلَِّك ؛ لُوُقوعِّ َيت بِّ ُســـم ِّ

يَثــُة الَنشــَأةِّ َيُعــوُد إعماُرَهــا إلــى  ،العليــافــي الجزيــرة  :الَشــرقَِّيةِّ   والثانيــة ــَي َحدِّ تتبــع منطقــة القامشــلي وهِّ
 :والثالثـة ،َنعَتقُِّد أنَّها اكَتَسَبت اسمها من " أرزة " َحماة وال سيما أنَّها أقَدُم منهـا ،َمطَلعِّ الَقرنِّ العِّشرِّين

لـب فـي تـاريخ حلـب " إال أن  صـاحب " بغيـة الط ،قـرب قريـة الصفصـافة بطرطـوَس  ،في سهل عكار
وردت  ،ذكر أن لها موضعا رابعًا في وادي بطنان بالقرب من نهر الذهب بحلب باسم ) عين أرزة (

في شعرٍ  لحمداَن بن يوسف بن محمٍد البابي الضرير من قصـيدة لـه يصـف فيهـا وادي بطنـان ومـا 
  - :في مطلعهايقوُل  ،ويمدح فيها الَملَِّك الظاهر ،على نهر الذهب من القرى والجبالِّ 

 سل وميض البروق حمَل التحية           من محٍب أشواقه عذرية
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  :إلى أن يقولَ    

  1بأكناف عين أرزٍة لهوي          والمروج األنيقة الشربعية     

  - :َوَقولِّ َشبِّيٍب الُبَرَصاء 

 2ُهنَّ ُفُروُج الطويل / َلَها َربَِّذاٌت بِّالنَجاءِّ كَأنََّها           َدَعائُِّم أرٍز َبينَ     

    
,  ومـن معانيـة  فـي العربيـة التقـُبُض 3ومعنـاُه " َثابِّـٌت " أو " َقـوِّيٌّ "  ،و " أرز " جذٌر َسامِّيٌّ ُمشـَتَركٌ  

َبةِّ على األرضِّ ال َيقِّل َها َشيٌء َحت ى  :وفي الحديث ،والتجمع والثبوت " َوَمَثُل الكافِّرِّ َمَثُل األرزةِّ الُمجدِّ
ـَدًة " يكوَن  َعاُفَها مـرًة واحِّ أي ثابـت مجتمـٌع وهـذا يوافـق معنـاه فـي  :" رجـل أروز " :ولـذلك يقـال ،4انجِّ

وذكــر منــه األرز ســمي بــذلك ؛ لصــَلبة  -كمــا ذكــر أنــيس فريحــة  -العبريــة بمعنــى القــوي الشــديد 
يكـون المعنـى وعليـه ف ،أما في اِلرامية فيعني " األرض الجافـَة الصـلبة القاسـية ،عوده وشدة مقاومته

 .  5األرض الجافة أو اليابسَة " 
" أن  :وورد في األثر عن اإلَمامِّ َعليٍ  ) عليه السـَلم ( ،أي إذا ثبتت في مكانها :وأرزت الحية تأرز

ومـــن معانيـــه:  ،أثبتهـــا :أي ،6فيهـــا أوتـــادًا "  -بـــالتخفيف  –َوَأَرَز  ،هللا جعـــل الجبـــال لـــألرض عمـــاداً 
ــذلك ،بخيــل شــديد البخــل زَ  :يقــال ول ــاَم وتقــبض  :والكــريم اهتــز ،اللئــيم إذا ســئل المعــروف َأرِّ أي َتض 

أي  :والليلـــة اِلرزة ،ويقـــال للناقـــة إذا كانـــت قويـــة شـــديدة مجتمعـــة إلـــى بعضـــها " آرزة " ،لشـــدة بخلـــه
شـجر  :واأَلَرزُ  ،الصقيع أو الثلج يقع في األرض فيصيبها فيقبض أصابع اليـد :واألريز ،شديدة البرد

الملجأ  :ومن معانيه  ،وقيل األرز ذكر الصنوبر ال ثمر له وهو األصح ،م يقال لثمره الصنوبربالشا
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ُز إلـــى  :قـــال ) َصـــلَّى ّللاَُّ َعَليـــهِّ َوآلِّـــه  ( ، 1الـــذي يلجـــأ إليـــه اإلنســـان عنـــد الخطـــر " إن اإلســـَلم َلَيـــأرِّ
ُز الحية إلى جحرها ".  َي ّللاَُّ َعنُه ( َقالَ وعن َسعدِّ بنِّ أبِّي َوقَّاصٍ  ،2المدينة كما تأرِّ َسـمِّعُت  : ) َرضِّ

ِّ ) َصــل ى ّللا ُ َعَليــهِّ َوآلِّــه ( َيُقــولُ  َفُطــوَبى  ،َوَســَيُعوُد َغرِّيبــًا َكَمــا َبــَدأ ،" إنَّ اإليَمــاَن َبــَدَأ َغرِّيَبــاً  :َرُســوَل ّللا 
َزنَّ اإلي ،َيوَمئٍِّذ لِّلُغَرَباءِّ  ه َلَيأرِّ مِّ بَِّيدِّ ي َنفُس َأبِّي الق اسِّ ة والمدينةَماُن إلى َبينِّ َهَذينِّ َواَلذِّ َدينِّ ) َمك  (  الَمسجِّ

ُز الَحي ـُة إلـى ُجحرَِّهــا "  َحَمـَد بــنِّ َحنَبـلٍ  ،3َكَمـا تَـأرِّ َواَيـةِّ ) الُمسـَندِّ ( ألِّ يَمـاَن َبـَدَأ َغرِّيبــاً  :َوفِّـي رِّ  ،" إنَّ اإلِّ
َزنَّ الِّيَماُن َبيَن َهَذينِّ وَ  ،َوَسَيُعوُد َكَما َبَدَأ َفُطوَبى لِّلُغَرَباءِّ إَِّذا َفَسَد النَّاُس  هِّ َلَيأرِّ مِّ بَِّيدِّ ي َنفُس َأبِّي الَقاسِّ الذ ِّ
لى ُجحرَِّها "  ُز الَحيَُّة غِّ َدينِّ َكَما َتأرِّ  4الَمسجِّ

ُتصــَنُع منــه  ،واألرز كمــا تقــدم شــجر عظــيم صــلب مــن الفصــيلة الصــنوبرية دائــم الخضــرة يعلــو كثيــراً 
" وهـي  اأَلَرَزُة ) بفـتح ِّ  :قـال أبـو عبيـٍد وأبـو عمـروٍ  ،5ه أشهر أنواعه أرز لبنان وهو شعار لـ ،السفن

" إنمـا هـو األرَزُة ) بسـكون الـراءِّ (  :وخالفهما أبو سـعيٍد بقولـه ،الراءِّ ( من الشجر األرَزنِّ ) الثابتِّ (
وقــد رأيــُت هــذا الشــجر يســمى  ،يســمى عنــدنا الصــنوبر مــن أجــلِّ َثَمــرِّهِّ  ،وهــَو شــجر معــروف بالشــامِّ 

نمـا الصـنوبُر ثمـُر األرزِّ فسـمي الشـجُر صـنوَبرًا ألجلـهِّ " .  ،صـنوَبرَ بـالعراق ال وخـالفهم صــاحب  ،6وا 
ـــُل شـــيئاً  :اللســـان بقولـــه  ،ولكـــن يســـتخرُج مـــن أعجـــازه وعروقـــه الز ِّفـــتُ  ،" األرز ذكـــر الصـــنوبر ال يحمِّ

  7وليس من نباتِّ أرضِّ الَعَربِّ "  ،وُيسَتصَبُح بخشبه كما يستصبح بالشموع

  - :أريحا
ينَ  ـن ُسـورِّيََّة َوفَِّلسـطِّ ـَعينِّ فِّـي ُكـلٍ  مِّ بـل َذَكَرُهَمـا فـي  ،لـم َيـذُكرَهما يـاقوٌت فـي ) الُمشـَتَركِّ ( ،اسـٌم لَِّموضِّ

ي ــة ُمعَجـمِّ الُبلـَدان) برانِّ َك إِّذ إِّنَّ َأصـَل الَكلَِّمــةِّ َوَلــيَس اأَلمـُر َكـَذلِّ  ،َعَلـى َمـا تَـزُعُم َيُهـود –( " أريحـا ُلغـة عِّ
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ـَن )َيرِّيُحـو يَّـةِّ الَعَربِّيَّـةِّ ( مِّ يَنـُة الَجب ـارِّيَن فِّـي الَغــورِّ  -َأو َمَكــاَن الـَرَوائِّحِّ  ،الَقَمـرَ  :َوَتعنِّـي ،الَكنَعانِّ ـَي َمدِّ وهِّ
ـامِّ َوُهـَو  ،مِّن أرضِّ اأُلرُدن وَأرَيح ) بـالَفتحِّ ثُـمَّ الُسـُكونِّ َويـاٍء َمفُتوَحـٍة ( َعَلـى أفَعـل بِّـَوزنِّ َأفـيح َبَلـٌد بِّالشَّ

اُن الَمَحل ِّي ـوَن فِّـي كِّـَل الَبَلـَدينِّ بِّاسـمِّ " رِّيَحـا " 1رِّيَحا " ُلَغٌة فِّي أَ  كَّ يَها الس  وذلِّـَك َيُعـوُد إلـى  ،و َبيَنَما ُيَسمِّ
َن الَهمزِّ   َوَتعَمُد إلى َتسهيلِّهِّ .  ،َطبِّيعة العامة التي َتفِّر  مِّ

ـُل الَمعَنـى وَ  -َكَما َأسَلفَنا  –معناها مدينة القمر أو مكان الروائحِّ الُعطرية  َيةِّ َتحمِّ َي َأيضًا فِّي اِلَرامِّ هِّ
ــَدٌة فــي ســورية وهــي مدينــة أريحــا الواقعــة علــى الســفوح الشــمالية  ،وُهمــا مــدينتان ،َذاَتــُه " َيرِّيُحــو "  واحِّ

وعلـى  ،( أميـاٍل غربـي نهـرِّ األردنِّ  5واألخرى فـي فَِّلسـطين تقـع علـى مسـافة )  ،لجبل الزاوية بأدلب
ـيَلدِّ  ،وكلتاهما أثريتان ،من القدسِّ ( ميًَل  15مسافة )  َيُعوُد تارِّيُخ اأُلوَلى إلى األلفِّ الثَّالِّثِّ َقبـَل المِّ

ـيَلدِّ  ين أقـَدُم منهـا فِّـي الَنشـأةِّ َفهِّـَي َتُعـوُد إلـى َعَشـَرةِّ آالف َسـَنٍة َقبـَل المِّ  ،مما َيعنِّي أنَّ التـي فِّـي فَِّلسـطِّ
ُعَها   ،وَقـد أثَبتَـت َذلِّـك الُكشـوَفاُت األثريـة ،" َتل  الُسلَطان "حيُث ورَد ذكرها في ) العهد القديم ( فموضِّ
يَثة   يٍل مِّن أريَحا الَحدِّ ، ""أريحـا" بمعنـى "مدينـة القمـر قد َتُكـوُن تسـميتها بِّــ ،2الذي َيَقُع على َمساَفةِّ مِّ

يَنــــُة الــــَروائِّحِّ العِّ أو " ــــافِّعيَّ َأوِّ الَمعــــُروَف بِّــــابنِّ َعَســــ ،"طرِّي ــــةَمدِّ َب إال أن  الشَّ يَنــــةِّ اكِّر َصــــاحِّ )تــــاريخِّ َمدِّ
َمشقَ  امِّ بَِّأرِّيَحا نِّسـَبًة إَِّلـى َأرِّيَحـا بـنِّ َمالِّـٍك  :حيُث َيُقولُ  ،( ُيورُِّد َتعلِّيًَل آخردِّ َيت أرِّيَحا التِّي بِّالشَّ " َوُسم ِّ

ـا َسـبَق إلـى َأنَّ َأصـَل َكلَِّمـةِّ َأرِّيحـا َسـامِّ  ،3بنِّ أرَفَخشد بـنِّ َسـامِّ بـنِّ ُنـوح "  م  َوَهـَذا َمـا َقاَلـُه  ،يٌّ َنخُلـَص مِّ
د .   الُمَؤرِّخون الُقَدامى مِّن َأن  َجذَرها َواحِّ

 - :أرينبة
كرَِّهــا فِّــي ) الُمشــَتَركِّ (  ــع فــي  ،،َلــم يــأتِّ َيــاُقوٌت َعَلــى ذِّ وَقــد َحــدَدنا َلَهــا فِّ البــابِّ األول ِّ َثََلَثــَة َمواضِّ

ــي ُســورِّي ة ،األرُدن مثَلهــا فِّ نــا فِّ  ،وِّ ــَدًا فــي بَِّلدِّ ين . َوَواحِّ ــي الُمعَجــمِّ اللَّفــَظ َمجُموعــًا  ،4َلســطِّ َبيَنَمــا َذَكــَر فِّ
لِّي   :" َذاُت اأَلَرانِّبِّ  :َقالَ  ،َعَلى " َأَرانِّب " يٍ  بنِّ الر َِّقاعِّ الَعامِّ ٌع فِّي َقولِّ َعدِّ   - :َموضِّ

نا "  َلم ا َتَصع َد فِّي َذاتِّ اأَلَرانِّب ُموهِّ
5 

                                                 
1  :ِّ   165. ص: 1. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الحموي. ياقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ
  44. ص: قاموس الكتاب المقدس 2
. ت: عمر بن غرامة العمري. 1. ج تاريخ مدينة دمشقابن هبة هللا الدمشقي. أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا.  3

  21. ص: 1995بيروت: دار الفكر. 
 13. ص: انظر الباب األول 4
5  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   136. ص: 1. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
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يرِّ اأَلرَنَبــ َبــة ) بَِّلفــظِّ َتصــغِّ ــيَده ،ة (َوُأَرينِّ ــي  ) نبــات ( :َقــاَل ابــُن سِّ إال أن هــا َأَرق   ،" ُعشــَبٌة َشــبِّيَهٌة بِّالنَّصِّ
يَفة " ، َعن َأبِّي َحنِّ رِّ  .1َوَأضَعُف وأليُن، َولها إذا َجف ت َسًفى ُكلََّما ُحر َِّك َتَطاَيَر فارَتز  فِّي الُعُيونِّ َوالَمَناخِّ

َبُة ) مصغرٌة ( َبا ،وُأَرينِّ ذكر ) صاحب معجم ما استعجم ( أن ها مياُه لغني بن  ،تٍ وتجمع على ُأَرينِّ
  - :قال عنترةُ  ،2بظاهر جبلة وجبلة جبل ضخم "  ،أعصر بن سعد بن قيس وبالقرب منها األوديةُ 

َمامِّ  َباٍت           على أقتادِّ ُعوٍج َكالس ِّ وقفُت َوُصحَبتِّي بُأَرينِّ
 / الوافر 3

 ،ولعلهـا جمـع تصـغير األرنبـة واحـدة األرنـب حيـوان معـروف ،وهو موضٌع بالقرب من المدينـة َخـرِّب
َبة الن َعيَماتِّ  ٌع ُيعَرُف بـــ " ُأَرينِّ َيـةِّ  ،قرية بقضاءِّ َديرِّ الَكهفِّ  :َوفِّي اأُلرُدن ِّ َموضِّ ـيطِّ لِّـَواءِّ الَبادِّ ضمن ُمحِّ

رقِّيَّةِّ   4تِّ الت ي اسَتوَطَنت ُبقَعَتها " والن َعيَماتِّ ؛ نِّسَبًة إلى َقبِّيَلةِّ الن َعيَما ،الَشَمالِّيَّةِّ الشَّ

  - :أزرق 

ـــعينِّ فـــي األردن ،لــم يـــذكرها يـــاقوٌت فـــي ) المشــترك ( وهمـــا  ،وقـــد أوردنـــا لهـــا فــي البـــاب األول موضِّ

ـدا ،والجنوبي ،األزرق الشمالي ـعا َواحِّ ي   ،َوَقـد َكاَنـا فِّيَمـا َمَضـى َموضِّ َمـاٌء فِّـي  :" َواأَلزَرقُ  :َقـاَل الَزبِّيـدِّ

امِّ َطرِّيقِّ َحاج ِّ  قِّي ةِّ  ،5َوُدوَن َتيَماَء "  ، الشَّ بالِّ الَلذِّ دًا فِّي ُسورِّي ة وهو واٍد في جِّ َعًا َواحِّ  6وموضِّ

وهـو مـن األلـوان  ،أما عن معناها فهي في العربية مـن األصـل اللغـوي " َزُرَق "الـزاي والـراء والقـاف "

وللمـــرأة زرقـــاء ومنـــه " زرقـــاء  ،ق المعروفـــة يقـــال للرجـــل إذا أزرق إذا كانـــت عينـــاه زرقـــاَوينِّ مـــن الـــَزرَ 

اليمامــة " وهــي امــرأة جاهليــة مــن جــديس كانــت تبصــر مــن مســيرة ثَلثــة أيــام كمــا قيــل فــي أســاطير 

يَده ،7ويقال للماء أزرق إذا كان شديد الَصَفاءِّ  ،العرب  8الَبَياُض َحيُثَما َكاَن "  :" الُزرَقةُ  :َقاَل ابُن سِّ
                                                 

يَل:  1 يَده. َأُبو الَحَسنِّ َعل ِّي  بُن إِّسَماعِّ . َبيُروت: َداُر الُكُتبِّ 10. ج الُمحَكُم َوالُمِحيُط اأَلعَظمُ ابُن سِّ نَداوِّي  يدِّ هِّ . ت: َعبُد الَحمِّ
ي ةِّ. العِّ    263م. ص:  2000لمِّ

َقا. بيروت: عالم 1. ج معجم ما استعجم من أسماِء البالد والمواضعالبكري. عبد هللا بن عبد العزيز:  2 . ت: مصطفى السَّ
 . 167. ص: 1. ج معجم البلدان, و ياقوت:  145. ص: 1982الكتب. 

  182: . ص1. ج ديوان عنترة بن شدادعنترة. عنترُة بن شداد العبسي:  3
  381ص:  معجم أسماء المدن والقرى في بالد الشام الجنوبية.الذيب. منير:  4
  401. ص: 25ج  تاج العروس من جواهر القاموس.الزبيدي , محمد بن مرتضى:  5
 13. ص: انظر الباب األول 6
  114. ص: 1. ج مختار الصحاحالرازي. محمد بن أبي بكٍر:   7
يَده. َأُبو الَحسَ  8 يَل: ابُن سِّ   253. ص: 6. ج الُمحَكُم َوالُمِحيُط اأَلعَظمُ نِّ َعل ِّي  بُن إِّسَماعِّ
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ـر وراء تسـمية واَحتَـي األزرق بِّـــ " األردن " بهـذا اَوًهنا نأُخـُذ بِّهـذا المعنـى لنعلـ َسـَببِّ أي بِّ  ،السـمل الس 

َيةِّ .  ،ُزرَقةِّ الماءِّ فيهما وَصَفائِّه  مِّن ُهَنا َجاَءت َفلَسَفُة الَتسمِّ

وال َيخلـــو واٍد أو نهــــر مـــن جريــــان المــــاء فيـــه وبــــذلك ينســــحب التعليـــل نفســــه علــــى " وادي األزرق " 

كمـــا أنَّ " الَزرَقـــاَء " )  ،وعـــين الزرقـــاء بطرطـــوس ،قـــاء فـــي  األردن وفلســـطينونهـــري الزر  ،بالَلذقيـــةِّ 

ٍع في بَلد الشام منها " نهـرا الزرقـاء " سـاِّلَفي الـذ كرِّ   ،مَؤَنُث ( أزرق على وزنِّ َفعَلء اسُم لِّغيرِّ َموضِّ

يَنـــٌة أردنيـــة ومركـــز محافظـــة تقـــع شـــمال شـــرق العاصـــمة عمـــان :ومنهـــا َيت وقـــد  ،" الزرقـــاُء " َمدِّ ُســـم ِّ

يَنُة بِّهذا االسمِّ ؛ نِّسبًة إلى " َنهرِّ الَزرَقاء " ي   ،الَمدِّ رَقاءُ  :َوَعنِّ الَزبِّيدِّ َيـةِّ َمعـان :" الزَّ امِّ بَِّناحِّ  ،َعيٌن بِّالش 

رَقاءُ  يَنةِّ  :َوالزَّ رَقاءُ  ،َعيٌن بِّالَمدِّ قَهلِّيَّةِّ  :َوالزَّ  ،َوَيُكوُن َأسَجرَ  ،َرقَ " َوالَماُء َيُكوُن َأز  :َوَقالَ  ،َقرَيٌة بِّمِّصَر بِّالدَّ

  1َوَيُكوُن َأبَيَض "  ،َوَيُكوُن َأخَضرَ 

  - :َأَسد
لـم َيـذُكرُه يـاقوُت فــي  ،أو قـد يكـون اللفــظ علـى ) اسـم قبيلـة ( ،(علـى لفـظ األسـد )الحيـوان المعـروف 
َة وذكرنا له مواضع عدة في البـاب األول مـن الدراسـة فـي سـوري ،(، وال في )معجم البلدان(المشترك)

يَن "    2وفَِّلسطِّ
 :واستأسـد األسـد ،واألنثـى َأسـدة ،واحـده َأَسـد ،" األسـد مـن السـباع معـروفٌ  :قال صـاحب ) اللسـان (

ـــَد   ،أي صـــار كاألســـد فـــي الشـــجاعة والقـــوة والجـــرأة والغضـــب أيضـــا :واستأســـد الرجـــل ،إذا دعـــاه وَأسِّ
 3بمعنــى طــاَل وعظــم "  :د النبــتواستأســ ،إذا تحيــَر وأصــابه الخــوف والهلــع ؛ لرؤيتــه األســد :الرجــل

وقيل بل من مضر وهو أسد بن ُخَزيَمَة بن مدركة  ،وأسد قبيلة من ربيعة وهو أسد بن ربيعة بن نزار
فهـل هـاجرت إحـدى هـذه القبائـل أو  ،َوبنـو أسـد قبيلـة تسـكن مـن نـواحي العـراق ،بن إلياس بن مضر

 قبائلها تحنانًا وذكرًا ؟؟ بعض أبنائها و استقرت في تلكم البِّقاع فسمتها بأسماء 
اَم ُسورَِّيَة الَيوَم مِّن ) آلِّ األَسد ( َيت َتيَمنًا بِّهم ،وال َننَسى أن  ُحك   ،َفقد َتُكوُن هذه الُقَرى أو َبعُضَها ُسم ِّ

هم َئت فِّي َعهدِّ ها لِّبعضِّ خاصـتهم أو َذوِّي َقـراَبتِّهِّم ،َحيُث ُأنشِّ كمـا هـو الحـاُل  ،أو كأن َيُقوُموا بِّإقطاعِّ
                                                 

  400َو  396. ص: 25ج  تاج العروس من جواهر القاموس.الزبيدي , محمد بن مرتضى:  1
  14 – 13. ص: انظر الباب األول 2
  73. ص: 3. ج لسان العربابن منظور. محمد بن مكرم:  3
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َقـةِّ الُسـورَِّيةِّ م َيةِّ " الَتابَِّعةِّ لُِّمَحاَفَظـةِّ الرَّ رعِّ َيةِّ الدِّ ـيرَفة " المزرعـة التابَِّعـةِّ  ،ع َقرَيةِّ " اأَلَسدِّ َيةِّ " المشِّ واأَلَسـدِّ
يــر بُِّمَحاَفَظــةِّ الَحَســَكةِّ  ــل ِّ اأَلمِّ ــةِّ َت ــيسِّ اأُلوَلــى َيُعــوُد إعَماُرَهــا إلــى ،لَِّقرَي يثا الَنشــأةِّ َوالَتأسِّ ــا َحــدِّ الَعقــدِّ  َفُهَم

ــَن الَقــرنِّ الَحــالِّي ــوَرةِّ بــالقرب مــن الحــدود التركيــة  ،الثَّــامِّنِّ مِّ يثًا َبعــَد إنَجــازِّ َســد ِّ الَث ــَرت َحــدِّ ــُة ُعم ِّ َي والَثانِّ
ـــامِّ  ،الســورية وبــذلِّك َتُكــون هــذه القــرى مــن األســماء التــي ننســبها إلــى اســم علــم عائلــة " األســد " ُحكَّ
دي " التـــي منهـــا الـــدكتور ناصـــر الـــدين األســـد لعلهـــا َتعـــوُد فِّـــي َوفِّـــي فِّلســـطين عائلـــة " األســـ ،ُســـورية

رَبـَة " األسـد " التـي فِّـي الُقـدس قـد ُسـم ِّيت بِّـذلَِّك  ،جذورها إلى قبيلـة " أسـد " العربيـة المعروفـة ولعـلَّ خِّ
ينِّيٌّ  ،مِّن هـذا البـابِّ   إلـى َرُجـٍل ُيـدعى أسـد أو َقـد َتُكـون نِّسـَبةً  ،َهـَذا إَِّذا اعَتَبرَنـا أن  َأصـَل الَعائَِّلـةِّ فَِّلسـطِّ

ينية الواقَِّعـُة إلــى الشـمال الشـرقِّي مــن  يـر األســد " الفَِّلسـطِّ يار َكمــا ُهـَو الحـاُل فِّــي َقريـة " دِّ َنـزَل هـذه الـدِّ
ـٍد ُيَسـمَّى " َأَسـد " ارَتَحـَل  ـٍل َزاهِّ َيت بِّذلَِّك على َما َيُقوُل الَدبَّاُغ نِّسَبًة إلى َشيٍخ َفاضِّ مجد الكروم فقد ُسم ِّ

ــن دِّ  ــاُنونِّي ِّ الــذي نــزل َقريــة " ديــر الخضــر " وهــو االســم الــذي مِّ ــي َزَمــنِّ الُســلَطانِّ ُســَليَماَن الَق َمشــَق فِّ
 1كانت ُتعَرُف بِّهِّ الَقرَيُة َقبَل أن َينزَِّل هذا الَشيُخ بَِّها . 

ي فـفهـل كانـت األسـود تعـيش  ،وتسمى البقعة من األرض التي تتواجد فيها األسود وتكثـر " َمأَسـَدة "
 والسيما أنها كانت تعيش في بَلدنا قبل قرون خلت ؟ ؟  ،ذه األماكن فنسبت إليهاه

وسـمي بـداء  ،, وهو نوع من أنـواع الُجـذام2يخبرنا المعجم الوسيط أن هناك داًء يسمى " داء األسد " 
 فهل أصاب سكنة هذه األمكنة هذا الداء ؟؟  ،األسد ألن وجه من يصاب به يبدو كوجه األسد

 - :إسكندر
ـُل اسـَم " اإلسـَكنَدرِّيَّة َقـائًَِّل " ُكل َهـا َمنُسـوَبٌة إلـى  ـعًا َتحمِّ ـَتَة َعَشـَر َموضِّ َذَكر َياقوٌت فـي ) الُمشـَتَرك ( سِّ

ــي  األعجمــي ( " أنَّــُه َبَنــى فِّــي ُكــل ِّ ُقطــٍر َمديَنــًة  :َوَذَكــَر َيــاُقوٌت َأيضــاً  ،اإلســَكنَدر بــنِّ الَفيَلُقــوس ) الرومِّ
َبت إَليهِّ  يَها اأُلَولِّ ثُ  ،ُنسِّ َثت َلَها َأسَماٌء ُمَجَدَدةٌ  ،مَّ َأَتت َعَليَها األي اُم َفعاَدت إلى َأَسامِّ َمٍر َوَقـَع  ،أو ُأحدِّ ألِّ

امِّ " اإلسَكنَدري ُة " الَقرَيٌة التِّي َبيَن َحَماَة َوَحَلب  "   ،فِّيَها   3ومنها في بَلد الش 

                                                 
  394. ص: ِبالُدَنا ِفَلسطينُ ى ُمراد: الَدبَّاُغ. ُمصَطفَ  1
  17. ت: مجمع اللغة العربية. القاهرة: دار الدعوة. ال. ت. ص: 1. ج المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون:  2
3  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللا    34  - 33. ص: الُمشَتَرُك َوضعًا والُمفَتِرُق َصقعاً الَحَموي 
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ُث فِّي البابِّ األول ِّ أرَبَعَة  ُع تحمُل هذا االسَم فِّـي ُسـورَِّيَة َوحـَدَهاذضكضَر الَباحِّ أولهـا وأقـدمها  ،َمواضِّ
ـَي ُتركيـا نهـا َوأُعطِّ ـَع مِّ ثت  ،لواء إسـكندرونة السـوري الـذي اقُتطِّ َبـاَرٌة عـن ٌقـرى اسـُتحدِّ ـا الَبقيـُة َفهِّـَي عِّ أم 

ــي َيُعــوُد إعَماُرَهــا إلــ ـــ " إســكندرونة " الَقامِّشــلِّي التِّ ــي الَقــرنِّ الُمنَصــرِّم َكـــ شــرِّينفِّ  ،ى ُمنَتَصــفِّ الَقــرنِّ العِّ
يَّاتِّ  ــينِّ ــيس َيُعــوُد إعَماُرَهــا إلــى ُمنَتَصــفِّ الَخمسِّ َيــةِّ َتــل ِّ َحمِّ و قريــة "  ،وَقرَيــُة " إســكندرونة " التابِّعــة لناحِّ

يَسى َيةِّ َعينِّ عِّ شـرِّين ،إسكندرونة " التابَِّعُة لناحِّ َن الَقـرنِّ العِّ هِّ  ،َيُعوُد إعماُرها إلى الن ِّصفِّ الثَّانِّي مِّ َفهـذِّ
َيت بِّذ لَِّك ؛ َتَيُمَنًا بِّلِّواءِّ اإلسَكنَدُروَنةِّ الُمغتَ  يَثُة الَنشَأةِّ "  على َما َنعَتقُِّد ُسم ِّ   1َصبِّ " الُقَرى الثََّلثِّ " َحدِّ

سَكنَدُروَنة ) بِّالتَّاءِّ ( " بناء على هيئة  :تعني ،والَدسَكَرةُ  ،يطلق هذا االسم على دسكرتينِّ في لبنانَ  :وا 
وهنـا نرجـع تسـمية "  ،2أو الحِّصـُن "  ،الصـومعة :والدسـكرة ،فيه منازل وبيوت الَخَدمِّ والحشـمالقصر 

األولــى قريــة تقــع فــي  ،والســيما ) إســكندرونة لبنــاَن ( علــى مــا ســيأتي تفصــيله بعــد قليــلٍ  ،الحِّصــنِّ "
ي فـي الشـرق يجـر  ،( كـم عـنِّ الن ـاُقوَرةِّ شـماالً  8و )  ،( كـم منهـا جنوبـاً  12قضاء ُصور على بعـد ) 

أما اسـمها القـديم  ،اسمها الحالي سماه بها اليونانيون  ،منها النهر المنسوب إليها ) نهر إسكندرونَة (
 :( ومعنــاهُ  alexein" أنَّ اســمها ُمَرَكــٌب مــن لفظــين يونــانيين )  :قــال أنــيس فريحــة ،فكــان ) أوَســًا (

 . 3أي حامِّي الناس وحافُِّظُهم وحارُِّسهم "  ،الَرُجلُ  :( ومعناهُ  Androsو )  ،َحَمى َوَحفَِّظ وَحَرَس 
وذكرهــا ابــن شــداٍد فــي ) النــوادر الســلطانية ( أثنــاء حديثــه عــن القــَلع والحصــون الواقعــة بــين صــور 

 . 4وحصن إسكندرونَة بين صور وعكا "  ،وشقيف أرنوف ،وحصن يازور ،" قلعة صفد :قال ،وعكا
 ،والقــرى والبلــدات المفتوحــة فــي العهــد الصــَلحي وقــد وردت أيضــًا ضــمن قائمــٍة تحمــل أســماء المــدن

مشقي  ،معليـا ،الزيـب ،عكـا ،طبريـة :وهـي ،" وقد اشتمل الفتح على البَلد المعنيـة :قال أبو َشاَمة الدِّ

                                                 
  15: . صاانظر الباب األول 1
   286. ص: 4. ج لسان العربابن منظوٍر. محمد بن مكرم:  2
 . 4. ص: معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيهافريحة , أنيس:  3
ين الشيَّال. 1. ج النوادر السلطانيِة والَمحاِسُن الُيوُسِفّيةابن شداد , يوسف بن رافع بن تميم األسدي:  4 . ت: جمال الد ِّ

 . 248ص:  .1964
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( مـيًَل  12علـى بعـد )  ،فقرية تابعة لقضاء صيدا أو صـيداَء جنوبـاً  :أما الثانية ،1إسكندرونة ... " 
  2منها . 

 بر( ذكره ياقوٌت في ) المشترك ( فكلها منسوبٌة إلى اإلسكندر بن الفيقلوس ) األك ونعتقد فيها ما

  - :إسماعيل
بينمـــا ذكرنـــا فـــي البـــاب األول ثَلثـــة أمـــاكن فـــي  ،لـــم يـــذكر يـــاقوُت فـــي ) المشـــترك ( هـــذه المواضـــع

يل " ـن  ُثمَّ ذكرنا ،َوَنبعِّ ماءٍ  ،َوَوادٍ  ،ما َبيَن َتل ِّ  ،فلسطين تحمل اسم " إسَماعِّ ما ُينَسُب إلى هذا الَعَلـم مِّ
 3" إسماعيلي " و " إسماعيلي ة " في ُسورية مِّن قرى ونواٍح . 

َعَلى َما َجاَء فِّـي كِّتَـابِّ ) َقـاُموسِّ الكِّتَّـابِّ  –وهو اسم عبراني معناه ) َيسَمُع ّللا ُ (  ،اسُم َعَلٍم أعجمي
ـــدَّسِّ ( ـــ ،الُمَق ـــَث أنَّ االســـَم فِّ ـــادِّ الَباحِّ ـــَع اعتَِّق ـــلِّ بإِّســـَماَم لِّ الُمَتَمثِّ ـــٍل  ،ي ُجزَأيـــهِّ اأَلوَّ ـــل ِّ بِّإِّي َوالث ـــانِّي الُمَتَمثِّ
ييَن  ،َســامِّيٌّ  نــَد الَعــَربِّ الَكنَعــانِّ ــي تِّلــَك  ،-َفإِّيــل َأُبــو اِللَِّهــةِّ عِّ ــٍة َأَخــَذت فِّ يَّــَة َكُلَغ ــا أَن العبَرانِّ ُر َلَن ــاهِّ َوالظ 

نـَد  ،يم كالكنعانية واِلراميةالفَتَرةِّ تتَأَثُر بَِّما َجاَء فِّي لغات الشرق القد َلـهِّ إِّيـل َكاَنـت َشـائَِّعًة عِّ فعبـادة اإلِّ
يَمةِّ َكـاَن َلفـُظ إِّيـل ُيسـَتخَدُم فِّـي الدالَلـةِّ َعَلـى الـرَّبِّ  يَّةِّ الَقدِّ يمِّ, َففِّي الل َغةِّ الَيَمنِّ  :َفَمـَثَلً  ،ُشُعوبِّ الَعاَلمِّ الَقدِّ

ِّ الَعظِّ  :َتعنِّي ،إِّيل وثر َن ّللاَّ َدةِّ أشخاٍص أبرزهم إسماعيل بن إبراهيم .   ،يمِّ الُمَقرََّب مِّ وقد ورَد اسمًا لِّعِّ
ـُث فـي البـاب األول ثَلثـُة مواضـع  ،وفي النسبةِّ إليه إسماعيلي و إسماعيلية ،4 وهو كما َأسَلَف الَباحِّ

ي   ،5في فلسطين ما بين واٍد ووتل ونبع "  يُل ) بِّالَكسرِّ ( :َقاَل الَزبِّيدِّ  ،الَجَماَعـُة ُكل ُهـم أَهَمُلهُ  :" إِّسَماعِّ
َلُم ( يَم الَخلِّيلِّ ) َعَليهَِّما الس  يَّةِّ  ،َوُهَو ابُن إِّبَراهِّ رَيانِّ ن ى َمن َكاَن اسـُمُه  :َوَمعَناُه بِّالس  ِّ ؛ َولَِّذا ُيكَّ يُع ّللاَّ ُمطِّ

يــعٍ  ــَأبِّي ُمطِّ يَل بِّ يلُ  :َوُيَقــاُل فِّيــهِّ  ،إِّســَماعِّ ــالن ونِّ  ،إِّســَماعِّ ــكِّ  ،بِّ ــَن الــَلمِّ َوَزَعــَم ابــُن الس ِّ ــَدٌل مِّ ــُه َب  ،يَت َأن  ُنوَن
يلِّي ة سَماعِّ يَّةِّ  :َواإلِّ نِّ َن الَباطِّ َلُم ( "  ،فِّرَقٌة مِّ قِّ ) َعلِّيهِّ الس  ادِّ يَل بنِّ َجعَفٍر الصَّ َقاُلوا بِّإَِّماَمةِّ إِّسَماعِّ

6  
 

                                                 
. ت: إبراهيم الزيبق. 3ج الروضتين في أخبار الدولتيِن الّنورية والصالحية.أبو شامة الدمشقي. عبد الرحمن بن إسماعيل:  1

 . 318.  ص: 1997بيروت: مؤسسة الرسالة. 
   52 – 50. ص: 1. ج معجم قرى جبِل عاملظاهر , سليمان:  2
 14. ص: انظر الباب األول 3
 . 54. ص: اب المقدسقاموس الكت  4
  15 – 14. ص: انظر الباب األول 5
: ُمَحم ُد بُن ُمرَتَضى:  6   230  - 228. ص: 29ج  َتاَج الَعُروِس ِمن َجَواِهِر الَقاُموِس.الَزبِّيدِّي 
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سـماعيلية للمؤنـ   ،ثأما في سورية فقـد جـاَءت المواضـع األربعـُة منسـوبًة مـا بـين إسـماعيل للمـذكر وا 
 فمــثًَل قريــة اإلســماعيلية التــي ُتَعــد  واحــدًة مــن قــرى ريــف حمــَص الــذي يعــيش فــي بعــض قــراه طائفــة

 فلعلها سميت بذلك نِّسَبًة إلى الطائفة التي ينتمي إليها هؤالء .  ،اإلسماعيلين

  - :األشرفية
ُث في الباب األول مجموعـة  َبيَنَما َذَكرَ  ،وال في ) الُمعَجم ( ،َلم َيذُكرَها ياقوٌت في ) الُمشَتَرك ( الَباحِّ

 1من المواضع في عموم بَلد الشام تحمل هذا االسَم .  
يقـال رجـل  ،فالشـرف والمجـد ال يكونـان إال فـي ذلـك ،الحَسـُب باِلبـاء :قال صاحب اللسان " َشـُرَف "
ــــي الشــــرف :شــــريف والجمــــع " أشــــراف " ــــدمون ف ــــه آبــــاء متق ــــى ســــيدهم وشــــريف القــــوم ،أي ل : بمعن

 ،بمعنـى ارتفعتــا :وشـرفت األذن والمنكــب ،و " شـرف الرجــل بمعنـى عــَل فـي ديـن أو دنيــا 2"هموكـريم
ــه "  ،أي ارتفــع :وأشــَرَف لــك المكــاُن أو الشــيء والشــرف مــا أشــرف مــن  3ومنــه أشــرفته بمعنــى َعَلوُت

" مشــارِّف  :ولــذلك قــالوا ،ومشــارف األرض أعاليهــا ،المكــان تشــرف عليــه وتعلــوه :والُمشــرِّف ،األرض
ــام " التــي تنســب إليهــا الســيوف المشــرفية وتطلــق علــى كــل شــيء طــال ومنــه " الناقــة الشــرافية "  ،الش 

 ،أطـول جبـل فـي بـَلد العـرب :وأذن شـرفاء ومنـه شـريف ،والقصر المشـرف ،ضخمة األذنين جسيمة
ٌع في بَلد بني تميم فيه جبال مشرفة أي عالية ... "  :وقيل   4موضِّ

الرجـل  :فالشـريف ،هـذا األصـل اللغـوي تـدل علـى العلـو واالرتفـاع ونحـوهوعلى هذا فإن أكثـر معـاني 
ا مـن ومنهم أشـراف الحجـاز الـذين ُوكِّلـو  ،وجمعه أشراف ،العالي الذي يعلو قومه في المكانة والمنزلة

لــى األنــف ألنــه أع :والشــرف ،قبــل الدولــة العثمانيــة بحكــم مكــة والمدينــة وغيرهــا مــن الــديار الحجازيــة
مــا صــفٌة للمكــان المشــرف العــالي المرتفــع عمــا حولــه م ،كالَمرَقبــة :والُمشــرِّفُ  ،إلنســانأعضــاء جســم ا

 جاوره من البقاع . 

                                                 
  15. ص: انظر الباب األول 1
  169. ص: 9. ج لسان العربابن منظور. محمد بن مكرم:  2
   189.  ص: 1983. بيروت: عالم الكتب. 3. ج األفعالبن جعفٍر:  أبو القاسم السعدي. علي  3
 – 252. ت: مهدي المخزومي / إبراهيم السامرائي. دار الهَلل ص: 6. ج معجم العينالفراهيدي , الخليل بن أحمد:  4
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َها سـميت بـذلك إال لعلـٍو ظـاهر  وال أحسب هذه األماكن المسماة " باألشـرفية " علـى اخـتَلفِّ أصـَقاعِّ
 ،ت صــحة هــذا الطــرحولعــل البحــث والتقصــي فــي جغرافيتهــا وتضاريســها الطبيعيــة كفيــل بإثبــا ،فيهــا

لــو, وأشــَرفَِّيُة " َيُة َتَقــُع علــى الَســفحِّ الَشــَمالِّي ِّ لَِّجَبــلِّ الح   َقرَيــُة " األشــَرفَِّية " أو " أشــَرفَِّيُة خنــازِّير " الُســورِّ
َهاتِّهِّـا َيُة مِّن َبعـضِّ جِّ يُط بِّهِّا األودِّ مَص ُمَقاَمٌة على ُمرَتَفٌع مِّن األرضِّ ُتحِّ "  َوُقـلِّ األمـَر َنفَسـُه َعـن ،حِّ

َيةٍ  َيةِّ الَجُنوبَِّيةِّ َعلى تَِّلٍل ُبرَكانِّ َن النَّاحِّ ًَل َبيَن ُغوَطةِّ  ،أشَرفَِّية َصحَناَيا " َفهَِّي ُتشرُِّف مِّ ُتَشكُِّل َحدًا َفاصِّ
َمشَق َوُغوَطةِّ الكِّسـَوةِّ ومنطقـة حـوران البركانيـة ومـن أهمهـا جبـل الَمَشـارَِّفة َوتَـل  المِّصـَطَبةِّ  أمَّـا عـن  ،دِّ

َيتَِّها ــن َبلــَدةِّ َصــحَناَيا َتسـمِّ َهــا إلــى الَشــَمالِّ مِّ َكَمــا ُهــَو الَحــاُل أيَضــًا َمــَع "  ،بِّـــ " أشــَرفَِّيةِّ َصــحَناَيا " فلُِّوُقوعِّ
تــرا يــَدةِّ الــَوادِّي " التِّــي َتَقــُع َعلــى َمَســاَفةِّ َثَلَثــةِّ كِّيُلــو مِّ ــَي ُمرَتفَِّعــٌة َعــن َقرَيــةِّ " َجدِّ ٍت أشــَرفَِّيةِّ الــَوادِّي " َفهِّ

نَها  .1مِّ
يتفــق وصــفها الجغرافــي مــع معناهــا اللغــوي  2 -قريــة فلســطينية  –َرفَِّيُة أو أشــرفية عبــد الهــادي واألشــ

 ،فهي مقامة على مرتفع من األرضِّ مشـٍرٍف علـى األراضـي الغوريـة الممتـدة حولهـا ،الذي سقناه آنفاً 
ها ويمتلكون قدرًا أما اسمها اِلخر الذي جاَء مضافًا فنسبًة إلى عائلة عبد الهادي الذين كانوا يسكنون

  3كبيرًا من أراضيها . 
فهـَي االخـرى تتميـُز بموقعهـا  ،وينسحب األمر على األشرفيةِّ الواقعةِّ إلى الجنـوب الغربـي مـن بيسـانَ 
وتعــرف أيضــا باســم ) أشــرفية  ،المرتفــعِّ نســبيًا عــنِّ األراضــي الغوريــة الُممَتــَدةِّ حولهــا أو حواليهــا شــرقاً 

ويقــال  ،وكزمــت العــين دمعــت ،كزمتــه بأســناني أي كســرته ،نــي الكســرَ والكــزم فــي اللغــة يع ،كزمــا (
 ،4وناقـة كـزوم لـم يبـق فـي فمهـا سـن صـحيح  ،وكـزم الرجـل بخـل ،إذا كان قصيراً  :لألنف واليد كزما

وهي أداٌة كالفأس تسـتخدم للتقطيـع  ،أقول لعلها القزمة عندنا ثم أبدلت القاف كافًا لقربها من مخرجها
والسيما أن أهل تلكـم المنطقـة فَلحـون يسـتخدمون مثـل هـذه  ،بذلك من هذا الباب فسميت ،والتكسير

وقــد أقــيم علــى أراضــي هــذه القريــة المــدمرة كيبــوتس ) أشــرافيم ( أو ) رشــافيم (  ،األدوات ويحتاجونهــا
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ـُع الُمَسـمَّاُة بِّــــــــ " ا ،وهو اسُم محرف السم القرية األصلي هِّ الَمَواضِّ َهـةِّ َوَقد َتُكوُن َهـذِّ أَلشـَرفِّيَّة " َعَلـى جِّ
 لَِّم ال ؟ ؟  ،الن ِّسَبةِّ إَِّلى َرُجٍل َموُصوٍف بَِّها

  - :أعور
َوَقد َذَكرَنا فِّي الَبابِّ األول ِّ أنَّ " اأَلعَوَر " َقرَيٌة ُسـورِّيٌَّة فِّـي ُسـُهولِّ  ،َلم َيذُكُره َياُقوٌت في ) الُمشَتَرك ( 

ــرقِّي ة ــةِّ الش  مــَص الَجُنوبَِّي ــعُ  ،حِّ ــَة " الَرَقاَمــا " َتنَب َي ــٍة َخصــَبٍة َمكُشــوَفٍة  ،َناحِّ َي َراعِّ ــُع َوَســَط ُســُهوٍل زِّ و "  ،َتَق
َقــَة " الَقامِّشــلِّي " ،األعــَور " َقرَيــٌة فِّــي الَجزِّيــَرةِّ الُعلَيــا َقــٍة ُمنَخفَِّضــٍة نِّســبِّيًا  ،َتتَبــُع َمنطِّ َتَقــُع َكــَذلَِّك فِّــي َمنطِّ

يٌر ُيدَعى " نَها َتل  َصغِّ َهاب "   إلى الَشرقِّ مِّ ينَو " األعور " َواٍد  ،1تلَّ شِّ  .فِّي َأرِّيَحا مِّن أرضِّ فَِّلسطِّ
 أي :ومنـُه تعـاور القـوم فَلنـا واعتـوروه ضـربا ،من معاني هذا األصل اللغوي " عور " تـداول الشـيء
 تداولوا على ضربه فكلما كفَّ واحد ضرب اِلخر . 

 2وللمرأة عوراء  ،أعور :ال للرجليق ،فهو المرض يصيب إحدى العينين :أما المعنى اِلخر
هذا من الناحيـة  ،لمشابهتها صفة العور في اإلنسان ،صفة العور قد تطلق على هذا الصقع أو ذاك

وقــد تكــون هــذه األمكنــة ســميت بــذلك علــى النســبة نســبة إلــى رجــل أو قبيلــة عرفــت بهــذه  ،الجغرافيــة
 الصفة أقامت في بعض أنحائها . 

د عن هذه المَ  ـَيَة أنَّ " األعـور " َهَنـا َمـأُخو  ،عانِّي قلِّيَلً لَِّنبَتعِّ ـَن َولنَطَرحِّ َفَرضِّ  ،كُشـوَفةِّ الَعـوَرةِّ " المَ  "َذٌة مِّ
ــَو الُســُهوُل الزراعيــة الَمكُشــوَفُة ( َشــ ــي  ) َوُه ي َلنــا َموقُِّعُهمــا الُجغَرافِّ ــذَ  ،ايئًا مــن هــذأال ُيــوحِّ لَِّك َفَتُكــوُن بِّ

يَدَة ا َمعَ  ،أي َمكُشوَفةً  :أرضًا َعوراءَ  َها َليَستِّ الَوحِّ   َصَفت بَِّذلَِّك .لت ِّي اتَّ اعتَِّقادِّ الَباحِّثِّ َبَكونِّ
 

  :أقرع
 ،وذكـر الباحـث لهـا فـي البـاب األول ثَلثـة مواضـع فـي فلسـطين ،لم يذكرها يـاقوت فـي ) المشـترك (

  3وموضعين في سورية " 
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 :والمـرأة ،أقـرع :يقـال للرجـل ،القرع قـرع الـرأس وهـو أن يصـلع فـَل يبقـى علـى رأسـه شـيء مـن الشـعر
" والشـــجاع األقـــرع " الـــذي ورد فـــي الحـــديث حكايـــة عـــن الـــذين يكنـــزون الـــذهب والفضـــة وال  ،قرعـــاء

 مره . صفٌة للثعبان الذكر إذا امتعط شعر رأسه ؛ وذلك لشدة ُسم ِّهِّ وطول ع ،ينفقونها في سبيل هللا
ُف ُثعب     - :اناً قال ُذو الر َمةِّ غيَلُن بُن ُعقَبَة َيصِّ

مِّ  لٌّ فاتُِّك الل سعِّ  ،َقَرى الس  ه         َعنِّ الَعظمِّ صِّ  / الطويل    ارِّدُ مَ حتى انماَز َفرَوُةَ رأسِّ

والقريــع الفحــل ألنــه  ،ومنــه مقارعــة األبطــال ،الضــرب قرعتــه أي ضــربته بالعصــا :ومــن معــاني القــرع
 ،نهـا تقـرع النـاس أي تضـربهم بشـدتهاوالقارعة الشديدة من شدائد الدهر وسميت بـذلك أل ،يقرع الناقة

  1وقوارع القرآن اِليات التي إذا قرأتها لم يصبَك الفزع "  ،والقارعة القيامة
الفلسـطينية  خربـة األقـرع :وفي البحث عن الوصف الجغرافي على سبيل المثال ال الحصـر لكـل مـن

وهـو جبـل سـاحلي فـي  السوري واألقرعِّ  ،الواقعة على مرتفع بين تَلل غربي جبال الخليل وسهل غزةَ 
ــا حولــه ـــ " األقــرع "  ،الَلذقيــة يقــع بــين نــاحيتين همــا البهلوانيــة وَكَســب يبــز بوضــوٍح عم  َي بِّ وقِّيــل ُســم ِّ

وذلـك ممـا يخـالف  ،لِّتجرده مِّن األشـجار بسـبب تضاريسـه الصـعبة التـي تحـول دون زراعتهـا ُوُعوَرتُـهُ 
, نجـد أن  هـذين الموضـعين يبـرزانِّ بوضـوٍح عمـا 2  طبيعة الجبال حوله المكسوة باألشجار والغابـاتِّ 

 ،فابتفاق الوصف الجغرافي للموضعين مع ما أوردنا لهما من معاٍن معجمية ،حواليهما من األرضينَ 
نَسانِّ  ،يتضح لنا سر التسمية والباعث وراءها َفٌة فِّي اإلِّ َوَعَليهِّ َقد َتُكوُن َمنُسوَبًة إلـى َرُجـٍل  ،َفالَقَرُع صِّ

َها .   ،ُف بِّالَقَرعِّ َيتَّصِّ   َوَقد َتُكوُن فِّي َغيرِّهِّ مِّن ُهَنا َجاَءت َفلَسَفُة اسمِّ

 ) األصل اللغوي (  :أم
وقيـــل  ،وأصـــل األم أمهـــة ولـــذلك تجمـــع علـــى أمهـــات ،واألم الوالـــدة والجمـــع أمـــات ،أم الشـــيء أصـــله
الجلدة التـي  :وأم الدماغ ،المجرة :وأم النجوم ،أمهم :ورئيس القوم ،واألمات للبهائهم ،األمهات للناس

ولـم يطلـق هـذا اللفـظ فـي العهـد القـديم  ،3" هن أم الكتـاب "  :تجمع الدماغ وقيل أم الرأس قال تعالى

                                                 
  - 262. ص: 8. ج لسان العربابن منظور , محمد بن مكرم:  1
  16. ص: انظر الباَب األولَّ  2
  10, ص:  1. جمختار الصحاحالرازي. محمد بن أبي بكٍر:   3



143 

 

وعلـــى  ،وكـــذلك علـــى زوجـــة األب ،بـــل كـــان يطلـــق علـــى الَجـــَدةِّ أيَضـــاً  ،علـــى األم الحقيقيـــة فحســـب
أم  :أو ذات فــــنحن عنــــدما نقــــول مــــثَلً  ذو :وأم فــــي الســــريانية تعنـــي ،وأم البلــــدان والشــــعوب ،القائـــدة
َيةِّ " ُأم " بَِّمعَنى ،أي ذات التوت وهكذا :التوت ريانِّ   1" ُذو " أو " َذات "   :َوفِّي السِّ

 ف / س / ل  :الُتوِت /ة أم
َع تحمل االسَم َنفَسـه  يَن ثَلثُة َمواضِّ قريـة أم التـوت الواقعـةِّ إلـى الجنـوبِّ الشـرقي  :األولـى ،في فَِّلسطِّ

أم  :والثالثـةُ  ،2قريـة أم التـوتِّ الواقعـُة جنـوَب َحيَفـا إلـى الغـربِّ مـن جبـل الكرمـلِّ  :والثانيـة ،نمن جنـي
رَِّهـا  ،3وُهو واٍد يقع في بيساَن .  :توتة ) بالتَّاءِّ ( لـواٍد يقـُع  :وفي ُسورَِّيَة  ًأُبـو توتـة ) َمـَع تَـاٍء فِّـي آخِّ

وفـي ُلبَنـاَن قريـة أخــرى  ،4لتابعـة لمحافظـة الرقـة . ا ،إلـى الَشـرقِّ مـن بلـدة الكرامــة ،فـي الجزيـرة الـدنيا
وهـي اِلن تابعـٌة لقضـاءِّ  ،تعرف باالسم نفسه ) أم توتة ( كانت سابقا تابعة لمنطقـة الشـعب اللبنانيـة

يقــول أنــيس  ،5ُصــور إلــى الجنــوبِّ الشــرقي منهــا علــى بضــعة أميــال مــن قريتــي شــمع وَمجــَدل ُزون 
أي ذات التــوت أو المكــان الــذي فيــه  :يةِّ ُمَرَكــٌب مــن إم + توتــةإن  أصــل اســمها مــن الســريان :فريحــة
  6توٌت " 

ــَبت إليهــا ــَرٌة فِّــي هــذه الُقــرى َفُنسِّ َراَعــَة أشــجارِّ الت ــوتِّ ُمنَتشِّ  :َفأصــبحت ُتعــَرُف بِّ " ُأم ِّ الت ــوتِّ " ،َوَلَعــلَّ زِّ
ُل اسَم " ُأم تِّيَنة " َومِّن هذا البابِّ َثَلُث ُقًرى فِّي ُسورَِّيَة تَ  ،أي " َذاُت الت وتِّ " َحيُث َيُقـوُم ُسـَكاُن  7حمِّ

ـَرةِّ فِّيَهـا َراَعةِّ أشـَجارِّ الت ِّـينِّ الُمثمِّ كَثارِّ مِّن زِّ فأضـَحت ُتعـَرُف هـذه الُقـَرى بِّ " أم تِّينـة "  ،هذهِّ الُقَرى بِّاإلِّ
ُد الت ِّينِّ َوهكذا .   َواحِّ

                                                 
 . 85. ص: قاموس الكتاب المقدس 1
 . 124.  ص: 1996. عمان: األهلية للنشر والتوزيع. 2. ط فلسطين معجم بلدانشراب , محمد حسن:  2
. 48أسماء األماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في فلسطين حتى العام خم ار , قسطنطين:  3
  26.  ص: 1980. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 2ط 

 . 132. ص: 2ج  لجغرافي للقطر العربي السوري.المعجم اطَلس , مصطفى:  4
 . 55. ص: 1. ج معجم قرى جبل عاملظاهر , سليمان:  5
 . 5ص:  معجم أسماِء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها.فريحة , أنيس:  6
  16. ص: انُظِر الَباَب األَولَّ  7
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ــيَس أَ  ،" الت ــاُء َوالــَواُو َوالت ــاء :َقــاَل ابــُن َفــارِّسٍ  ي   ،1َوفِّيــهِّ الت ــوُت "  ،صــَلً َل " الت ــوُت بِّالَضــم ِّ  :َقــاَل الَزبِّيــدِّ
ـن َكـَلمِّ الَعـَربِّ اأَلصـلِّي   ،َصـرََّح ابـُن ُدَريـٍد َوَغيـُرُه بَِّأنَّـُه ُمَعـرَّبٌ  )  ،وَأن  اسـَمُه بِّالَعَربِّيَّـَة الفِّرَصــادَ  ،َلـيَس مِّ

ــَحاحِّ  :َوال َتُقــلِّ  ،بِّالَكسـرِّ ( ــن رَِّجــالِّهمِّ  :َقــاَل ابــُن ُدَريـٍد فِّــي ) االشــتَِّقاقِّ ( ،2" الت ــوَث َكَمــا فِّـي الص ِّ "  :َومِّ
ي ُيَسم ى الت وتَ  ،َوال أَعرُِّف لِّلت َويتِّ اشتَِّقاقاً  ،ُتَويُت بُن َحبِّيٍب " َوُهـَو الـذ ِّي  ،إِّال َأن َيُكوَن َهَذا الَثَمُر الذ ِّ

يهِّ الَعاَمُة الت وثَ  ـَي  ،إَِّذا اسـَتخَفى بِّثَـوٍب َتوتـاً  ،َتاَت الرَُّجلُ  : مِّن َقولِّهِّمَأو َيُكونَ  ،َوُهَو الفِّرَصادُ  ،ُتَسم ِّ َوهِّ
يٌّ  :َقاَل اأَلزَهرِّي   ،3َكلَِّمٌة ُمَماَتة "   4الت وُت بَِّتاَءينِّ "  :َوالَعَرُب َتُقولُ  ،" َوالت وُث َكَأنَُّه َفارِّسِّ

  - :أم ُجرن 
ــٍع فــي ُســورِّيََّة َبيَنَمــا َذَكــ ،لــم َيــذُكرَها يــاقوت فــي ) الُمشــَتَرك (  ــُث فــي البــابِّ األول ِّ تِّســَعُة َمواضِّ َر الَباحِّ

ُل هذا االسم ـهِّ الُمفـَردِّ  ،َوحَدَها َتحمِّ َوُمَصـَغرًا  ،َوُمَثًنـى َكمـا فِّـي " ُأمِّ ُجـرَنين " ،َمـا َبـيَن " ُأم ِّ ُجـرن " بَِّلفظِّ
  5َكَما فِّي " ُأمِّ ُجَرين "  

ــي ) الُمعَجــمِّ ( بِّ  ــاُقوٌت فِّ يرِّ َلفــظِّ "ِّ ُجــرن "َواســَتدَرَك َي ـــ " الَجــرِّينِّ " بَِّتصــغِّ ــالَ  ،ــــ يُر  ،" َوالَجــرِّينُ  :َق َتصــغِّ
ي ُيَجفَُّف فِّيهِّ الَتمُر  ،ُجرنٍ  ُع الذ ِّ ـٌع َبـيَن سـواج َوالنيـر  :-َوَقد َيُكوُن َغيُر الَتمرِّ  –َوالُجرُن الَموضِّ َموضِّ

 6بِّالَلعَباءِّ مِّن َأرضِّ َنجد " 
ي :َقاَل ابُن َفارسٍ  ل  َعَلـى الل ِّـينِّ َوالُسـُهوَلةِّ " " الجِّ ٌد َيـد  بمعنـى َمـُرَن  :وَجـُرنَ  ،7ُم َوالرَّاُء َوالن وُن َأصٌل َواحِّ

َقــاَل ابــُن  ،8وجمعــه ُجــُرن  ،المربــد وهــو الموضــع الــذي يوضــع فيــه الرطــب ويجمــُع ليجفــف :والجــرين
ثــُل الَمســَطحِّ لِّلَتمــرِّ  :ُدَريــدٍ  ــ ،" َوالَجــرِّيُن لِّلُبــر ِّ مِّ ــُع الَتمــرِّ َجرِّينــًا َأيضــًا َوُهــَو الَجوَخــانُ َوُرَبم  َي َموضِّ  ،ا ُســم ِّ

يَنةِّ المِّهَراَس  :َوالُجرنُ  ي ُيَسم ى فِّي الَمدِّ نه "  ،َوُهَو َحَجٌر َمنُقوٌر ُيَصب  فِّيهِّ الَماءُ  ،الذ ِّ ُا مِّ   9َوُيَتَوضَّ
                                                 

  357. ص: 1ج  .َمَقاِييس اللَُّغةِ ابُن َفارٍِّس. َأحَمُد بُن َفارِّس:  1
2  : . ُمَحمَُّد بُن ُمرَتَضى الُحَسينِّي    469. ص: 4. ج َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهِر الَقاُموسِ الَزبِّيدِّي 
3  :   95. ص: 1. ج االشِتَقاقُ ابُن ُدَريٍد. َأُبو َبكٍر ُمَحمَُّد بُن الَحَسنِّ
. َأُبو َمنُصوٍر ُمَحمَُّد بُن َأحَمَد:  4   220. ص: 14. ج يُب اللَُّغةِ َتهذِ اأَلزَهرِّي 
  17. ص: انظر الباب األول 5
6  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   132. ص: 2. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
  447. ص: 1. ج َمَقاييس اللَُّغةِ ابُن َفارٍِّس. َأحَمُد بُن َفارِّس:  7
. ت: محمود فاخوري / عبد 1. جغرب في ترتيب المعربالمالمطرزي: ناصر الدين بن عبد السيدين علي بن المطرز.  8

  141. ص: 1979الحميد مختار. حلب: مكتبة أسامة بن زيد. 
9  :   467. ص: 1. ج َجمَهَرُة اللَُّغةِ ابُن ُدَريٍد. أبو بكر ُمَحمَُّد بُن الَحَسنِّ
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ُع الذ ِّي ُيجَمُع فِّيهِّ الَتمُر إَِّذا ُصرِّمَ  :َوالَجرِّينُ  ندَ َوهُ  ،الَموضِّ  :الَجرِّينُ  :يثُ َوَقاَل اللَّ  ،َجرَ  أَهلِّ هَ َو الَفَداُء عِّ
ُع الَبيَدرِّ بُِّلَغةِّ أَهلِّ الَيَمنِّ  ـيمِّ ( :َقـالَ  ،َموضِّ ُتُهم ) بَِّكسـرِّ الجِّ  :بِّـالَفتحِّ ( َوالَجـرُن ) ،ُرنٌ ُجـ :مُعـهُ َوجَ  ،َوَعـام 

ُرُهم ،الطَّحُن بُِّلَغةِّ ُهَذيلٍ    - :َوَقاَل َشاعِّ

 1ٌل إَِّذا آَنسَتُه           َجرَّ الرََّحى بَِّجرِّينَِّها الَمطُحونِّ  الكامل / َولَِّصوتِّهِّ َزجَ 

فـــظِّ المـــاءِّ  ،وَجمُعـــُه َأجـــَرانٌ  ،" الُجـــرنُ  :وورد فـــي ) قـــاموس الكتـــاب المقـــدس (  ،وهـــي أواٍن َحَجٍريَّـــٌة لِّحِّ
يَن في األعراسِّ والوالئِّمِّ  نها ،َولَِّغسلِّ أرُجلِّ الَمدُعو ِّ ُد مِّ يَن رِّطـًَل  ،مِّطَرينِّ  َيَسُع الواحِّ ُل َثمـانِّ والمِّطُر ُيعادِّ

  2وُرَبَما كانت َموُضوَعًة أيَضًا لَِّغسلِّ اأَلَبارِّيقِّ واأَلوانِّي "  ،أو َخمسًة َوَثَلثِّيَن لِّتراً 
جاءت من الجرن وهو المـدق أو الوعـاء الحجـري  –أم جرن  –يبدو لنا من ُكل ِّ َما َسبق أنَّ الَتسمية 

 ،فغلب هذا االسـم ؛ لكثـرة اسـتخدامهم لـه ،دو يستخدم للجبوب في هذه المناطقالذي كان على ما يب
ــن أنَّ َقرَيـــَة " ُأم ُجــرن " التابِّعــة لمحافظـــة الحســكة الســـورية َيت بِّـــذلَِّك ً؛  ،َوَلــيَس أدلَّ علــى ذ لِّـــك مِّ ُســمِّ

يَمــٍة فِّيهــا ــبِّ بِّئــٍر َقدِّ ــيَكاَنــا ُيســَتخ ،لُِّوجــود ُجــرَنين حجــريين َكبِّيــَرينِّ بَِّجانِّ ــَقاَيةِّ الَمواشِّ وكــذلَِّك  ،َدَمانِّ ؛ لِّسِّ
َيــةِّ الَجُنوبَِّيــةِّ َيرَتــاُدُه الَبــدُو أحَيانــًا ؛ لَِّرعــيِّ أغَنــامِّهِّم ــي السلســلةِّ الَتدُمرِّ َحيــُث  ،َجَبــُل " ُأمِّ ُجــرن " الواقِّــعِّ فِّ

َوارِّ َهَذا البِّئرِّ ُجرٌن َحَجرِّيٌّ  هِّ َوبِّجِّ   3ُتوجُد بِّئُِّر ماٍء فِّي أخَفضِّ ُنَقاطِّ
َنـــا هـــذا َتســـَتخ وال ُمُه النَّـــَزاَل " الُجـــرُن " ُمســـَتعَمًَل وُمَتـــَداَواًل فِّـــي ُســـورَِّية َحتَّـــى َيومِّ لَمـــاء ااُس فِّـــي َجمـــعِّ دِّ

ــن َقريــة " أم ُجــرن " الَحَســَكةِّ  ،َوتخــزِّين الُحبــوُب وُمخَتَلــفِّ الثَِّمــارِّ  يَثتَ  م ُجــرن "َو " أُ  ،َفُكــلٌّ مِّ ا َحَمــاة َحــدِّ
َيُة  ،ُعوُد إعَماُرَها إلى ُمنَتَصفِّ الَقرنِّ العِّشرِّينَفاأُلوَلى يَ  ،الَنشأةِّ  نهُ  لى الُربعِّ إوالثَّانِّ   الثَّانِّي مِّ

  - :أم ُحوش
م وأورد الباحث فـي البـاب األول قـريتين فـي سـورية تحمـَلن االسـ ،لم يذكرها ياقوت في ) المشترك (

طقـة قريـة فـي المن :والثانيـة ،زمنطقـة إعـزا ،ناحية مـارع ،قرية في سهول حلب الغربية :األولى ،نفسه
 طرطوس .  ،منطقة صافيتا ،الجنوبية لجبال الَلذقية

                                                 
. َأُبو َمنُصوٍر ُمَحمَُّد بُن َأحَمَد:  1   27. ص: 11ج . َتهِذيُب اللَُّغةِ اأَلزَهرِّي 
  181. ص: قاموُس الِكَتاِب الُمَقَدسِ  2
  136 – 135. ص: 2ج  الُمعَجُم الُجغَراِفيُّ للُقطِر الَعَرِبيِّ الُسوِري.طَلس. ُمصَطَفى:  3
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فَلنـًا  واحتـوش القـوم ،إذا جمعتـه :أي ،يقال ُحشُت الصـيد وأحشـته ،أصل الكلمة من الجمع َوالَتَجم عِّ 

ـــُر بهـــا أحـــٌد مـــن الن ـــاسِّ  :والحـــوش ،جعلـــوه وســـطهم :وتحاوشـــوه ـــن ِّ ال َيم   ال :شـــيورجـــل حو  ،بـــَلد الجِّ
  - :قال أبو كبيٍر الُهَذلِّي  من قصيدٍة له يصف فيها تأبَط شراً  ،يخالُِّط الن اَس 

 لكاملفأتت به ُحوَش الُفَؤادِّ ٌمَبطَّنا           ُسُهَدًا إذا ما ناَم ليُل الَهوَجلِّ / ا

ــيٌّ  هِّ َســَنٌة ُمــوحِّش يابَِّســٌة .  ،ُمظلِّــٌم هائِّــُل الُظلَمــةِّ  :وليــٌل ُحوشِّ يــَرةِّ  :لَحــوُش وا ،1وَهــذِّ ــبُه الَحظِّ راقيــةٌ  ،شِّ  ،عِّ
ـــامِّ علـــى َفنـــاءِّ الـــَدارِّ  ينَ  ،ويطلقـــُه أهـــل مِّصـــَر َوالشَّ مُ  :والُحواَشـــةُ  ،َوُخُصوصـــًا فِّـــي فَِّلســـطِّ  ،الَقراَبـــُة والـــَرحِّ

ـــَن الن خـــلِّ  :والَحـــائُِّش  ـــُه َيُحـــوُش َبعُضـــُه َبعضـــًا  ،الجماعـــة مِّ ـــذلَِّك اللتفافـــه كأن  َي بِّ َيةِّ  ،2ُســـمِّ ـــي َتســـمِّ َوفِّ
َلفِّيَّــٌة َبــيَن أَهــلِّ الل َغــةِّ َمــا َبــينِّ َقــولِّهم " الَحــائَِّش "ا ــيٌَّة خِّ ــن النَّخــلِّ َقضِّ يــَرةِّ أوِّ الَجَماَعــةِّ مِّ َوَقــولِّهُِّم "  ،لَحظِّ

ن ِّي ،الَحوَش " َفةٌ  :" الَحائُِّش  :َقاَل ابُن جِّ َوُهـَو فِّـي  ،َوال ُهـَو َجـاٍر َعَلـى فِّعـٍل ؛ َفـَأَعل وا َعيَنـه ،اسٌم ال صِّ
َلـم َنـَرُهم َأجـُروُه  :قِّيـلَ  ،َفإِّن ُقلـَت َلَعلَّـُه َجـاٍر َعَلـى " َحـاَش " َجَرَيـاَن َقـائٍِّم َعَلـى َقـامَ  ،مِّن " الحوش " َواوٌ 
َفةً  يَقـةِّ  ،َوال أَعَمُلوُه َعَمَل الفِّعلِّ  ،صِّ ـورِّ َوبَِّمنزَِّلـةِّ الَحدِّ  َفـأِّن ُقلـَت َفـإنَّ  ،َوا ِّنََّما الَحـائُِّش الُبسـَتاُن بَِّمنزَِّلـةِّ الص 

َن النَّخلِّ َوَغيرِّهِّ  َنَُّه َيُحوُش َما فِّيهِّ مِّ َفةً  ،فِّيهِّ َمعَنى الفِّعلِّ ؛ ألِّ َوا ِّن َكاَن  ،َوَهَذا ُيَؤك ُِّد َكوَنُه فِّي اأَلصلِّ صِّ
ٍب َوَوالِّــد "  َل اســتِّعَماَل اأَلســَماءِّ َكَصــاحِّ يماً  ،3َقــدِّ اســُتعمِّ ــهِّ َقــدِّ َي بِّ ُب ) التَّــاجِّ ( ،َوَقــد ُســم ِّ "  :َنقــَل َصــاحِّ

يَسى " يرِّ عِّ ٌع بُِّبَحيَرةِّ مِّصَر "  :َحوُش اأَلمِّ  4َموضِّ

  - :أم الرمان
 ،وذكرنـا فـي البـاب األول أربعـة أمـاكن تحمـل هـذا االسـم فـي األردن ،لم يذكرها ياقوت في المشترك 

 5واثنين في سورية . 

                                                 
 . 261. ص: 3. ج الَعينِ الفراهيدي , الخليل بن أحمَد:  1
 . 164 – 163. ص: 17. ج ُموسِ تاُج الَعُروِس من َجواِهِر الَقاالزبيدي , محمد بن محمٍد:  2
ن ِّي:  3 ن ِّي. َأُبو الَفتحِّ ُعثَماُن بُن جِّ   199. ت: محمد علي النجار. بيروت: عالم الكتب. ال. ت. ص: 1. ج الَخَصاِئُص ابُن جِّ
. ُمَحمَُّد بُن ُمرَتَضى:  4   168. ص: 17. ج َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهِر الَقاُموسِ الَزبِّيدِّي 
  17. ص: ب األولانظر البا 5
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لقـرآن الَكـرِّيمِّ فـي وهـي مـن الفاكهـة المـذكورة فـي ا ،واحده " ُرمانـٌة " ،الرمان شجر معروفة من الفواكه
وكـل مـا ورد فـي " رمـان "  ،2}ِفيِهَمها َفاِكَههٌة َوَنْخهٌل َوُرمَّهان{ :َقـاَل َتَعـاَلى ،1صفة طعام أهـل الجنـة " 

يقصــدان بــذلك  ،فيحمَلنــه علــى األكثــر ،عــن الخليــل وســيبويه أنهمــا ال يــدريان مــن أي شــيء اشــتق
 زيادة األلف والنون فيه . 
لتسمية يعود على األرجح إلى شجر الرمان الذي ينمو أو تنتشر زراعته في نرى أن  السر وراء هذه ا

َيـةِّ بُِّمحاَفَظـةِّ الَحَسـَكةِّ َيُعـوُد إعَماُرَهـا  ،هذه المواضـع َيـةِّ الَجوادِّ َمـان " الُسـورَِّية الَتابَِّعـُة لَِّناحِّ َفَقَرَيـُة " ُأمِّ الر 
شـــرِّين َقـــ ،إلـــى أَوائِّـــلِّ الَقـــرنِّ العِّ َيـــةِّ َحيـــُث َتَقـــُع فِّـــي َمنطِّ َوُتـــزَرُع فِّـــي  ،ةِّ تِّـــَلٍل َصـــخرَِّيٍة َشـــَماَل َبلـــَدةِّ الَجوادِّ

يَها أشَجاُر الحور والر َمانِّ َوُمخَتَلُف الُخَضرِّ  َيت بِّـــ " ُأمِّ الر َمان " ،3أراضِّ  أي ذاُت الر َمانِّ .  :َفُسم ِّ

  - :أم الريش
ـــاقوت فـــي ) المشـــترك (  ـــذكرها ي ـــم ي ـــاب األول موضـــع ،ل ـــا فـــي الب وآخـــر فـــي  ،ين فـــي ســـوريةوذكرن

  4فلسطين . 
ان وما يكتسبه اإلنس ،" الراء والياء والشين أصل واحد يدل على ُحسنِّ الحال :قال صاحب المقاييس

  - :كقول جرير ،وذكر من معانيه الخير ،من أجٍر "

ن كانت زيارتكم لماما   / الوافر 5فريشي منكم وهواي َمعُكم            وا 

وذلــك فــي حــديث الراشــي والمرتشــي والــرائش الــذي يســعى بالمصــلحة  ،بالمصــلحة ومــن معانيــه القيــام
راش الطـائر أي أصـبح لـه  :نقـول ،والريش كما هو معـروف كَِّسـاُء الطيـرِّ علـى كافـة أنواعهـا ،بينهما
ـــَرش أو َرشـــاشِّ المـــاء والـــرش المطـــر القليـــل والجمـــع  ،ريـــٌش  قـــد تكـــوُن الكلمـــة " ريـــش " مشـــتقًة مـــن مِّ

 6َشتِّ السماُء أرشت أي جاءت بالرش والرِّشاشِّ . رَِّشاٌش من رَ 

                                                 
  186. ص: 13. ج لسان العربابن منظور. محمد بن مكرم:  1
  68: الرحمن 2
  149. ص: 2ج  المعجم الجغراِفي للُقطِر الَعَرِبيِّ الُسوِري.طَلس. ُمصَطَفى:  3
 18. ص: انظر الباب األول 4
   466. ص: 2ج  معجم مقاييس اللغة.ابن فارس , أحمد بن فارس:  5
  103. ص: 1. ج مختار الِصَحاحِ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر:  الرازي: 6
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  - :أم الزيتون 
بينمـــا ذكرنـــا فـــي البـــاب األول أم  ،وال فـــي ) معجـــم البلـــدان ( ،لـــم يـــذكرها يـــاقوت فـــي ) المشـــترك (  

 ،مزرعــة تتبــع قريــة كفــر عــين :و أم زيتونــة ) بالت ــاءِّ ( ،قريــة ســورية فــي شــمال جبــل العــرب :الزيتــون 
 1واٍد يقع جنوب جبال الخليل من أرض فلسطين .  :م زيتونةوأ ،محافظة إدلب

وهو من الشجر  ،واحده زيتونة ،الزيتون معروف نوع من الشجر الذي يستخلص من عصارته الزيت
ْيُتهههون{:المبـــارك الـــوارد ذكـــره فـــي القـــرآن فـــي قولـــه تعـــالى ـــًة  ،2 }َوالتِّهههيِن َوالزَّ وتشـــتهر بـــَلد الشـــام َعامَّ

ـــة بك ـــهِّ وفلســـطين َخاصَّ فـــَل غـــرو وال عجـــب أن يســـمى هـــذا الصـــقع المتنـــاثر هنـــا  ،ثـــرة زراعتـــه َوَجوَدتِّ
 وهناك ضمن َخرِّيَطة حدود بَلد الشام باسمه .

 - :بارد
بينمـا ذكرنـا فـي البـاب األول مجموعـًة مـن األمـاكن  ،لم يـذكر يـاقوت هـذا الموضـع فـي ) المشـترك (

 3والمواضع التي تحمل هذا االسم . 
يهِّ البرد ضد الحر  راب واالضـط ،والملبـوس ،السـكون والثبـوت :ومن معانيـه ،أو خَلفه وهو أحُد َمَعانِّ

 وزالت الحرارة  ،أي صار بارِّداُ  :برد الماء ُبرودا ،والبارد صفة الماء ،والحركة
  - :قال الشاعر

 وعطل قلوصي في الركاب فإنها          ستبرد أكبادًا وتبكي بواكيا  / الطويل

النــوم والمــوت قــال  :ومــن معانيــه ،ي ســكنت وثبتــت وكفــت عــن الــدمع الــذي تهريقــهأ :وبــردت عينــه
َوالَبــرِّد اللبــاس ومنــه   ،أي ذات بــرد :وســحابة َبــرِّد وَبــرِّدة ،4 }الَّ َيههُذوُقوَن ِفيَههها َبههْرًدا َواَل َشههَراًبا{:تعــالى

هِّ ( عنــدما خلــع عليــه الُبــردة وهــي قصــيدة كعــب بــن زهيــر فــي مــدح رســول هللا ) َصــل ى ّللا ُ َعليــه َوآلِّــ

                                                 
 18. ص: انظر الباب األول 1
  1: التين 2
 19. ص: انظر الباب األول 3
  24: النبِّ 4
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والبريد سـمي أيضـا بهـذا لـنفس  ،ما يشحذ به الحديد ؛ سمي بذلك الضطرابه وحركته :والمبرد ،بردته
  1المعنى الن فيه حركة وجيئة وذهابا " 

ية فـي هــذه األمـاكن والمواضـع التـي تسـمى " بــارد " أو " بـارده " ـرَّ التسـمِّ َيُعـود ؛ لِّـَوفَرةِّ المــاء  ،لعـل سِّ
والذي بدوره قد يكون نبعًا أو عين ماٍء كما هـو  ،ومياه باردة ،ماء بارد :صفاته البارد نقولالذي من 

فقــد ســميت بــذلك نظــرًا لعــين المــاءِّ  2الحــال بقريــة البــارد الفلســطينية ) تعــرف اليــوم باســم الهاشــمية ( 
 أو نهرًا كنهر البارد في لبنان .  ،القريبة منها

  - :َبَرَدى
نهــر دمشــق  :وهــي ،لمشــترك ( ثَلثــة مواضــع فــي بــَلد الشــام تحمــل هــذا االســمأورد يــاقوت فــي ) ا

نهـــر بثغـــرِّ طرســـوس أو  :والثالـــث ،مـــن قـــرى حلـــب مـــن ناحيـــة الهـــول وبهـــا عيـــون  :الثـــاني ،األعظـــم
ي   ،3" وُرَبما ُروَِّي ) بسكونِّ الـَراءِّ ( َبـرَدى "  :قال ،طرطوس (  " َوَبـَرَدى ) بِّـَثَلثِّ َفتَحـاتٍ  :َقـاَل الَزبِّيـدِّ

  - :َقاَل َجرِّيرٌ  –َيعنِّي َوزَن " َفعَلى "  –َوَبشَكى (  ،كـــ ) َجمَزى 

َدُف  َب َعن أَعَناقَِّها السَّ يط 4ال وِّرَد لِّلَقومِّ إِّن َلم َيعرُِّفوا َبَرَدى          إَِّذا َتَجوَّ  / الَبسِّ

َمشــَق اأَلعَظــمُ  فَطَويــه ،َوُهــَو َنهــُر دِّ ــن َقرَيــُمخ ،اءِّ (َتــُب ) بِّاليَّــُيك ،ُهــَو َبــَرَدى ُمَمــال :َقــاَل نِّ ٍة ُيَقــاُل َرُجــُه مِّ
َجازِّ  :َوَبَرَدى َأيضاً  ،مِّن ُكوَرةِّ الَزَبَدانِّي ِّ " ،" َقنَوا " :َلَها   - :شيرٍ لن عَمانِّ بنِّ بَ ي َقولِّ افِّ  ،َنهٌر بِّالحِّ

يطو َجَردَ َن أَ اَياَعمَر َلو ُكنُت َأرَقى الَهضَب مِّن َبَرَدى           َأوِّ الُعَل مِّن ُذَرا َنعمَ   ا / الَبسِّ

ُهولِّ  ،ُكوَرٌة بَِّحَلبِّ  :َوَبَرَدى َأيضاً  َيةِّ الس  َكَما ُعرَِّف َنهـٌر  ،َنهٌر بَِّطرُسوَس بِّالثَّغرِّ  :َوَبرَدى َأيضاً  ،مِّن َناحِّ
الِّ  ــــ " َبرَديَّـــا " ) بَِّفـــتحِّ الـــدَّ َمشـــَق بِّــــــ َدةٍ  ،َبـــَرَدى الـــذ ِّي بِّدِّ ـــي  ،5َوَألِّـــف (  ،َوَيـــاءِّ ُمَشـــدَّ ـــي َقـــولِّ الرَّاعِّ َوَذلِّـــَك فِّ

  - :الن َميرِّي  

                                                 
  243 – 241. ص: 1ج  معجم مقاييس اللغة.ابن فارس , أحمد بن فارس:  1
  116 – 115. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  2
 . 43 – 42. ص: المشترك وضعًا والُمفَتِرُق َصقَعاً الحموي , ياقوت  بن عبد هللا:  3
4  : يََّة الَخَطفِّي    279م. ص:  2005. ت: َحمُدو َطم اس. بيروت: دار المعرفة. 2. ط ديوان جريرجرير. جرير بن َعطِّ
. ُمَحمَُّد بُن ُمرَتَضى:  5   420  – 419  - 418. ص: 7. ج الَقاُموسِ  َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهرِ الَزبِّيدِّي 
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يط 1َوُزلَن َكالت ِّينِّ َواَرى الُقطُن َأسَفَلُه           َواعَتمَّ مِّن َبرَديَّا َبيَن َأفَلجِّ   / الَبسِّ

َمشقَ  ُف َنهَر دِّ ابَِّق َيصِّ َر الن َميرِّي  فِّي الَبيتِّ السَّ اعِّ ُف ُة ُمَحرَّ َوايَ ُكوُن الر ِّ َفَقد تَ  ،ال َأُظنَّ الشَّ َفًة, َوا ِّنََّما َيصِّ
يَدَة الَبردِّ َلبَِّس فِّيها ُبرَدينِّ َكاَنا َلهُ  َفُهـَو َيُقـوُل فِّـي  ،ةِّ َوالـَوزنِّ َفَقـةِّ الَقافَِّيـا ؛ لُِّمواَفَجَعَل ُبرَديهِّ ُبرَديَّـ ،َليَلًة َشدِّ

  - :َبيَتينِّ َقبَلهُ 

َنَها               اَداٍع َدَعا فِّي ُفُرو         َيا ُنعَمَها َليَلًة َحتَّى َتَخوَّ بحِّ َشح   جُ عِّ الص 

عَوَة اأُلوَلى َفَأسَمَعنِّي      َأَخذُت ُبرَديَّ َواسَتمَررُت َأد  يط ي / الَبسِّ َراجِّ َلم ا َدَعا الدَّ

  - :ُبرج
بلـد معـروف بشـدة البـرد  :" األول ،ذكر ياقوت في ) المشترك ( أربعة مواضـع تحمـل اسـم " البـرج " 

البـرج مـن قـرى َأصـَبَهاَن ؛  :الثاني ،دى قصبتي األنعار من أعمال الجبل ) ال أدري هو () وهي إح
قـال خليفـة بـن القاسـم ) لـم نجـد لـه ترجمـة ( موضـع بدمشـق  :والثالث ،ينسب إليه قوم من أهل العلم

 برج الرََّصاص قلعة وكـورة مـن نـواحي حلـب مـن العواصـم :والرابع ،ولعله اندرس ،وليس يعرف اِلن
  2في وجه الثغر " 

ثـــم يســـتدرك فـــي ) معجـــم البلـــدان ( علـــى البـــرج الثالـــث الـــذي قـــال فيـــه فـــي ) المشـــترك ( " موضـــع 
َمشـقِّي  " ،وليس يعرف اِلن ،بدمشق ـي  الدِّ  بُن َسَلَمة الُبرجِّ

ِّ " بـرج ابـن  ،َوُينَسُب إَِّليهِّ َأُبو ُمَحمٍَّد َعبُد ّللاَّ
وكان قد خرج  ،وكان واليًا على حمص ،هللا بن قرط الثماليقتل عنده عبد  ،ُقرط بين بانياس ومرقية

 3ولعله الذي ذكره خليفة بن القاسم "  ،يعس على شاطئ البحر فقتلته الروم فهذا الموضع يسمى به
يُم َأصَلن َأَحـُدُهَما :َقاَل ابُن َفارِّسٍ    ،4 َوالَملَجـأ " َواِلَخـُر الـوِّزرُ  ،الُبـُروُز َوالظ ُهـورُ  :" َوالَباُء َوالرَّاُء َوالجِّ

ــَع علــى  ،تباُعــُد مــا بــين الحــاجبين :والَبــَرج فــي األصــلِّ  وكــل ظــاهر مرتفــع عــاٍل يقــال لــه " ُبــرج " وُجمِّ
َماء َذاِت اْلُبهُروج{:قال تعـالى ،ُبروج ـَي  :الُبـُروجُ  :َقـاَل اأَلزَهـرِّي   ،6الظـاهرة المرتفعـة "  :أي ،5 }َوالسَّ هِّ

                                                 
. أبو جندل عبيد بن حصين:  1 ي الن َميرِّي    28 – 27. ص: 1. ج ِديَواُن الرَّاِعي النَُّميِري الرَّاعِّ
  42ص:  المشترك وضعًا والُمفَتِرُق َصقَعًا.الحموي , ياقوت  بن عبد هللا:  2
 374. ص: 1ج  معجم البلدانالحموي. ياقوت بن عبد هللا.   3
  238. ص: 1. ج َمَقاييس اللَُّغةِ ابن َفارِّس. َأحَمُد بُن َفارِّس:  4
  1: الُبُروج 5
  211. ص: 2. ج لسان العربابن منظور , محمد بن مكرم:  6
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ــُدَها ُبــرجٌ  ،الُحُصــونُ  :َوالُبــُروجُ  ،الُقُصــورُ  يَنــةِّ َوالحِّصــنِّ  :َوَقــاَل اللَّيــثُ  ،َواحِّ ُبُيــوٌت ُتبَنــى  :ُبــُروُج ُســورِّ الَمدِّ
ورِّ  ي َأرَكانِّ الَقصرِّ ُبُروجا "  ،َعَلى الس  َوَقد ُتَسم ى ُبُيوٌت ُتبَنى َعَلى َنَواحِّ

1 
قــــال  ،ويجمــــع علــــى بــــروج ،تصــــغيره " ُبــــَريج " ،الحصــــن والبيــــت يبنــــى علــــى ســــور المدينــــة :والبــــرج
, والبـــرج البنـــاء العـــالي الـــذاهب فـــي الســـماء ومنـــه " بـــرج 2 { }َوَلهههْو ُكنهههُتْم ِفهههي ُبهههُروج  مَُّشهههيََّدة  :تعـــالى
ي   ،3الحمــام" ــٍع َفَقــد َبــَرج :َقــاَل الَزبِّيــدِّ ٍر ُمرَتفِّ َهــا  :َوا ِّنََّمــا قِّيــَل لِّلُبــُروجِّ  ،" َوُكــل  َظــاهِّ ُبــُروٌج ؛ لُِّظُهورَِّهــا َوَبَيانِّ
َها أن  منطقة جبل عامل تزخر بعدة قرى ومواضـع  :ذكر الشيخ سليمان ظاهِّر في معجمه ،4"َوارتَِّفاعِّ

ـَي فـي فتـرة اإلقطـاعِّ  ،بعضها قديم يعود إلى أيام الفينيقيين ،تحمل اسم البرج مضافاً  منهـا  ،واِلخر ُبنِّ
 ميلينِّ منها. ) برج الميذنة (  أو المئذنة الموجود أسفل منطقة َسجد بوادي الُجرُمق على بعد ميٍل أو

 :و ) بــرج اليالوشــي ( أو ) يــالوَش ( ،علــى الهضــبةِّ الشــمالية فــي النبطيــةِّ  :) وبــرح عــين الحورانيــة (
 .  5في الشرق الجنوبي من قرية الزراريةِّ . 

ــال ( قريــة قائمــٌة علــى الَهَضــَبةِّ الجنوبيــةِّ مــن شــاطئ نهــر الليطــاني إلــى الشــرق مــن قريــة  :) بــرج َرحَّ
نَها 4د ) القاسمية على بع  ،واالسم كما هو ظاهر عربي من " َرَحـَل " بمعنـى انتقـل أو تـرك ،( كم مِّ

ــال ( فهــي صــيغة المبالغــة منــه قريــة مــن أعمــالِّ صــور  :بــرج الشــمالي ،أي كثيــر الَترحــالِّ  :أمــا ) َرحَّ
ـَي بهـذا االسـم ؛ تمييـزًا لـه عـن الُبـرجِّ اِلخـر القبلـي الـذي ي ،( منهـا َشـرَقاً  4على بعـد )  قـع ضـمن ُدعِّ

َها ( كـم  27وهو قريـة مـن قـرى صـور السـاحلية علـى بعـد )  :و" برج قلوية " ،المنطقة الجغرافيةِّ َنفسِّ
  6سميت بذلك ؛ نسبًة إلى قريةِّ ) قلوية ( المنسوبة إليها  ،منها

ـــة الراهـــب أو الناســـك ومقـــر  qalyata" أن هـــا مـــن )  :يـــرى فريحـــة ( وهـــي لفظـــٌة إغريقيـــٌة تعنـــي خلي
  7القَِّلََّيُة ( " المطران ) 

                                                 
. َأُبو َمنُصوٍر ُمَحمَُّد بُن َأحَمَد:  1   40. ص: 11. ج َتهِذيُب اللَُّغةِ اأَلزَهرِّي 
 .  78 النساء: 2
  47. ص:  1. ج المعجم الوسيطيم مصطفى وآخرون: إبراه 3
. ُمَحمَُّد بُن ُمرَتَضى:  4   416. ص: 5. ج َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهِر الَقاُموسِ الَزبِّيدِّي 
  89 – 88. ص: 1ج  معجم قرى جبل عامل.ظاهر , سليمان:  5
 . 92 – 90. ص: 1المصدر نفسه. ج  6
 . 17ص:  دن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها.معجم أسماِء المفريحة , أنيس:  7
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يــٌل فــي العربيــةِّ  ــن َوَقــد َجَمعنــا َمــا لَِّهــذَ  ،نََّمــا ُهـَو فِّيَهــاإ –ويـرى فريحــة أن  لفــَظ ) الُبــرجِّ ( َدخِّ ا اأَلصــلِّ مِّ
َنـــا الَعَربِّيَّـــةِّ  مِّ ـــا احَتَوَشـــتُه ُبُطـــونِّ َمَعاجِّ م   ،( purgosةِّ ) نانيـــوهـــو فـــي اليو  ،-َمَعـــاٍن وَدالالٍت َوَذلِّـــَك مِّ

نَطــَرٌة ( ، َعــاٍل ُمشــرٌِّف ؛ للُمراَقَبــةِّ بمعنــى مكــانٌ  لفعــل اشــتقُة مــن وهــي م ،وذكــر أنَّ مقابِّلــُه الســامي ) مِّ
 ومـا زال ،الحـارُِّس  :ومنـه النـاطور ،السرياني الكنعاني الفينيقي ) َنَطَر ( والـذي يعنـي بالعربيـة َحـَرَس 

ــــرِّ يَلحــــظ تــــداولها علــــى األلســــنة بــــين اللبنــــانين فــــي لهجــــتهم المحكيــــة إلــــى يوم إال أنهــــم  ،نــــا الحاضِّ
" ولــم يــذهب إلــى كونهــا عربيــة  ،وانطرتــه ( ،يســتخدمونها بمعنــى انتظرنــي أو اصــبر علــيَّ ) انطرنــي
لِّي ِّ    - :األصل سوى أبي حنيفة الذي استشهد بقول الَباهِّ

 اراأال يا جارتا بُِّأَباَض إنَّا            َوَجدَنا الر ِّيَح خيرًا منكِّ جَ              

رُِّكم ُغَبارًا ُتَغذ ِّ   / الوافر 1يَنا إذا َهب ت علينا               وتمأُل وجَه ناطِّ

ـَوادِّ  :َقاَل اللَّيثُ  ُر مِّن َكَلمِّ أَهلِّ السَّ رعَ  ،" النَّاطِّ َقـاَل  ،َليَسـت بَِّعَربِّيَّـٍة َمحَضـة ،َوُهـَو الـذ ِّي َيحَفـُظ َلُهـُم الـزَّ
رُ  :اأَلزَهرِّي   ي ِّيَن أو ُهَو َعَربِّـيٌّ ؟وَ  :ُقلتُ  ،الَحافِّظُ  :النَّاطِّ َوادِّ ُر مِّن َكَلمِّ السَّ اعِّ َوَرَأيـُت  ،ال َأدرِّي أَأَخَذُه الشَّ

يَمـةَ  ـن بِّـَلدِّ َبن ِّـي َجذِّ ـَرامِّ  ،بِّالَبيَضـاءِّ مِّ يـلِّ َوقـَت الص ِّ َيت لَِّمـن َيحَفـُظ َتمـَر النَّخِّ َفَسـَألُت َرُجـًَل  ،َعَرازِّيـَل ُسـو ِّ
يرِّ َمَظالَّ ال :َتعنِّي :َفَقالَ  ،َعنَها َوَرَوى أُبو الَعبَّاسِّ الُمَبر ِّد َعنِّ ابنِّ اأَلعَرابِّـي ِّ  ،َكَأنَُّه َجمُع النَّاُطورِّ  ،نََّواطِّ

فُظ بِّالَعيَنينِّ ) بِّالطَّاءِّ ( :النَّطَرةُ  :َأنَُّه َقالَ  َذ النَّاُطوُر "  ،الحِّ نُه ُأخِّ ي   ،2َومِّ َوفِّي اأَلَساسِّ َعنِّ  :َقاَل الَزبِّيدِّ
َن النََّظرِّ  ،بِّالظَّاءِّ  ُهوَ  ،ابنِّ ُدَريدٍ  بَط َيقلُِّبوَنها َطاًء "  ،مِّ  3َلكِّنَّ الن ِّ

ُث فِّي تصغير ) الُبرجِّ ( ُبريج وهو اسم يطلق علـى أمـاكَن مختلفـةِّ األصـقاعِّ فـي الشـام  ،َوَيعَتقُِّد الَباحِّ
ع ( مــع واالرتفــا ،قريــة ) الُبــريجِّ ( وال أحســبها ســميت بــذلك إال التفــاق أصــلها اللغــوي ) العلــو ،منهــا

تــرًا عــن َســطحِّ البحــرِّ  250وصــفها الجغرافــي ِّ فالقريــة ُمقاَمــٌة علــى َربــوٍة مــن األرضِّ ترتفــع قــدَر )  ( مِّ
  4قرب القدسِّ . 

                                                 
. ت: عبد القادر األرنؤوط / محمود 5. ج  َشَذَراُت الذهب في أخبار من ذهبالعكري الحنبلي: عبد الحي بن أحمد:  1

 . 262.  ص: 1986األرنؤوط. دمشق: دار ابن كثير. 
. َأُبو َمنُصوٍر ُمَحمَُّد بُن َأحَمَد:  2   217. ص: 13. ج ُب اللَُّغةِ َتهِذياأَلزَهرِّي 
  243. ص: 14. ج تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي. محمد بن مرتضى الحسيني:  3
   156. ص: معجم بلدان ِفَلسِطينَ شراب , محمد حسن:  4
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ومنهـا قريـة  ،وفي فلسطين ذكرنا في الباب األول مجموعة من القرى المسماة بالبرج مفردةً  وُمضافة
ــٍع أثــري  ــرجِّ فقــد أشــار لوبــاني إلــى وجــود َموقِّ ــذُكوَرُة علــى  الُب ــُة الَم ــرٌج للُمَراَقَبــةِّ ُأقِّيَمــتِّ الَقرَي قــديٍم فيــهِّ ُب

هِّ "   القرية ُسميت بهذا االسم ؛ لمكانِّ الُبرجِّ فِّيها .  ،1أنَقاضِّ
ي َأصــَفَهانَ  ــٌة " ُبــرج " بَِّنــَواحِّ ــا ُيســَتدَرُك َعلِّيــهِّ َقرَي م  ــمَعانِّي  فِّــي ) اأَلنَســابِّ ( ،َومِّ ــي الن ِّســَبةِّ  ،َعــنِّ السَّ  َوفِّ

ي  " :إَِّليَها ي   ،" ُبرجِّ نَها َأُبو الَفَرجِّ ُعثَماُن بُن َأحَمَد بِّن إِّسَحاَق بنِّ َبنَداَر الُبرجِّ يٌَّة ثَِّقة "  ،َومِّ نُه  ،2َراوِّ َومِّ
ـــَدانِّي ِّ  ـــًَل َعـــنِّ الَهَم ـــردِّ  :" ُبـــرجٌ  :َنق ـــَدةِّ الَب ـــٌد َمعـــُروٌف بِّش ِّ ـــٌع بَِّأصـــَفَهانَ  ،َبَل ـــرٌج َأيضـــاً  ،َوَموضِّ ـــٌع  :َوُب َموضِّ

َمشــقَ  ــا َكــاَن َوانــَدَرَس  ،َولــيَس ُيعــَرُف اِلنَ  ،بِّدِّ يَنــةِّ  :َوَبــَرج ) بَِّفتَحَتــينِّ ( ،َفُرَبم  ــن آَطــامِّ الَمدِّ َكــاَن لَِّبنــي  ،مِّ
يرِّ "    3الَنضِّ

ة ة/  َبصَّ   - :ُبصَّ
َدةً  ـا علـى الحـدود ا ،ذكرنا لها في الباب األول أماكن عِّ ـةِّ التابِّعـُة لِّقضـاءِّ َعك  للبنانيـة أبرزها قرية الب صًّ

 4َغرَبًا " 
ـاَة ( الكنعانيـةِّ  :يقول حسين لوباني , بينمـا 5وتعنـي ) الُمسـَتنَقَع ( "  ،" إنَّ اسَمها تحريٌف لكلمـةِّ ) بِّصًّ

ويـورد كـذلك احتمـاالٍت  ،ويعنـي المسـتنقع أيضـاُ  ،( bissaيرى فريحـة أن  أصـل اللفـظ فينيقـي مـن ) 
ًة لمعاني ) ُبصَّ ( دَّ ُح لِّلَباحِّثِّ أن  ،6مكان النسيج وغيرها  ،نسيج أبيض ،نسيج كتاني :منها ،عِّ َيتَّضِّ

 َوُقلِّ اأَلمَر َنفَسُه فِّي الَعَربِّيَّةِّ  ،ال َفارَِّق فِّي الَمعَنى َبيَن الل َغَتينِّ إِّذِّ اأَلصَلنِّ َيرَتبَِّطانِّ بِّالَماءِّ 
ــ ،َرَشــحَ  :بمعنــى ،" َبــصَّ المــاءُ  :َففِّــي الَعَربِّيَّــةِّ  نــُه " بِّئــُر الُبصَّ ــبَعةِّ  :ةِّ " ) بِّالَضــم ِّ (َومِّ إِّحــَدى اِلَبــارِّ السَّ

يَنــةِّ  ِّ ) َصــلَّى ّللاَُّ َعَليــهِّ َوآلِّــهِّ ( َرَأَســهُ  :ُيَقــالُ  ،بِّالَمدِّ َوُمَراَقــَة َشــعرِّهِّ  ،َوَصــبَّ ُغَســاَلَة َرَأســهِّ  ،َغَســَل َرُســوُل ّللاَّ
  7فِّيَها " 
ة  –وَسم اها  فهو يرى  ،ويوافِّقُه في ذلك حسن شراب ،( besethالرومان ) بيزيت ( )  -قرية الَبصَّ

ـــةِّ ( الكنعانيـــةِّ  وذكـــر أنهـــا كانـــت فـــي األصـــل قريـــة لبنانيـــة اقتطعهـــا  ،أن هـــا ُمَحَرَفـــٌة مـــن كلمـــةِّ ) الَبصَّ

                                                 
  32. ص: معجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية وتفسير معانيهالوباني. حسين:  1
. َأُبو سَ  2 مَعانِّي  : السَّ يمِّي ِّ يٍد َعبُد الَكرِّيمِّ بُن ُمَحمٍَّد بنِّ َمنُصوٍر الَتمِّ  311. ص: 1. ج اأَلنَسابُ عِّ
3  : . َأُبو َبكٍر ُمَحمَُّد بُن ُموَسى بنِّ ُعثَماَن الَحازِّمِّي    17. ص: 1. ج اأَلَماِكُن , َما اَتَفَق َلفُظُه َوافَتَرَق ُمَسمَّاهُ الَهَمَدانِّي 
  22.  ص: انظر الباب األول 4
 . 35ص:   معجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية وتفسير معانيها.لوباني , حسين:  5
 . 24. ص: معجم أسماِء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيهافريحة , أنيس:  6
7  : . ُمَحمَُّد بُن ُمرَتَضى الُحَسينِّي    493ص:  .17ج  َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهِر الَقاُموِس.الَزبِّيدِّي 
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وقد أشار إلى  ،1ولذلك تقع على الحدود المشتركة بين البلدين ،اإلنجليز من لبنان وألحقوها بفلسطينَ 
علـى مفـرق الطـرق إلـى  ،وذكـر أنهـا بـالقرب مـن ُصـور ،معجمـه (ذلك الشيخ سليمان الظـاهر فـي ) 

ــل ينــا هنــا البصــة  ،َصــيَدا وفلســطين وجبــلِّ عامِّ ــَة ) بَِّضــمِّ البــاءِّ ( والتــي َتعنِّ وكانــت ُتعــَرُف باســمِّ ُبص 
ي  فِّـــي َمعـــرِّضِّ  ،2( كـــم   23والتـــي تبعـــد عنهـــا مســـافة )  ،التابعـــة لقضـــاءِّ عكـــا َوَقـــد َذَكَرهـــا الَقلَقَشـــندِّ

ي فــَرنجِّ فــي كتابــهَحدِّ ــرِّ َواإلِّ ــلَطانِّ النَّاصِّ ــه َعــنِّ الُهدَنــةِّ َبــينِّ الس  " َوَكــَذلَِّك  :قــائَِّلً  ،) ُصــبحِّ اأَلعَشــى ( :ثِّ
لِّيَّةِّ  ـاحِّ َن البَِّلدِّ السَّ هِّ الُهدَنُة مِّ يُع بَِّلدِّ الفَِّرنجِّ الت ِّي اسَتَقرَّت َعَليَها َهذِّ ـا َومـا َيخـَتص   ،َجمِّ يَنـُة َعكَّ ـَي َمدِّ َوهِّ

ُة َوَمزَرَعُتَها "  ،بَِّها نها الَبصَّ  3َومِّ

  - :َبَصل
الَلةِّ على موضٍع واحد  وهي  :وهو " كفر بصل " ،ذكر َياُقوٌت " الَبَصَل " في ) الُمشَتَركِّ ( ؛ فِّي الد ِّ

ي الشـام تقــعُ 4قريـٌة بالشــام  ــن َنــَواحِّ َيـٍة مِّ نــوع مــن  ،والبصــل معـروف ،, ولــم يـذكر بالتحديــد فــي أي َناحِّ
 ،وهــو اســٌم لنبعــي مـــاٍء فــي ســورية يقعــان فــي منحــدٍر أشــبَه بـــالوادي ،واحــده " َبَصــلة " ،لأنــواع البقــ

محافظـة  ،منطقـة تلكلـخ ،ناحية الناصرة ،قرب قرية المشتاتة ،الموضع األول يقع في وادي الشحمين
أمـا عـن المعنـى ففـي  ،هـذا عـن الوصـف الجغرافـي ،يقع في ناحيـة مزيريـب بـدرعا :وثانيهما ،حمص
وهنـا إذا افترضـنا المعنـى  ،5المكـان المنحـدر المقعـر الـذي تجتمـع فيـه الميـاه  :يانية بصـل تعنـيالسر 

 في السريانية مع الوصف الجغرافي لكَل الموضعين يكون سبب التسمية واضحًا .  
دٌ  :َقاَل ابُن َفارِّس اُد َوالَلُم َأصٌل َواحِّ   - :َقائَِّلً  ،6الَبيَض "  َوبِّهِّ َشبََّه َلبِّيدٌ  ،َمعُروفٌ  ،" الَباُء َوالصَّ

يًَّا َوَتركًا َكالَبَصل   8/ الرََّمل  7َفخَمًة َذفَراَء ُترَتى بِّالُعَرى           ُقرُدَمانِّ

                                                 
 . 161 – 160.  ص: معجم بلدان فلسطينشراب , محمد حسن:  1
 . 109. ص: 1. ج معجم قرى جبل عاملظاهر , سليمان:  2
3  : . أحمد بن علي بن أحمد الَفَزارِّي    64. ص: 14. ج ُصبح األعشى في صناعة اإلنشاالَقلَقَشندِّي 
 . 58. ص: ق صقعاالمشترك وضعا والمفترالحموي , ياقوت بن عبد هللا:  4
 .25ص:  معجم أسماِء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها.فريحة , أنيس:  5
  253. ص: 1. ج َمَقاييس اللَُّغةِ ابُن َفارِّس. َأحَمُد بُن َفارِّس:  6
. َلبِّيُد بُن َربِّيَعَة:  7   84. ص: 1. ج ِديَواُن َلِبيد  بِن َرِبيَعةَ الَعامِّرِّي 
لبيد يصف فيه درعا أو كتيبة , وذلك في قوله: " ترتى بالعرى " , َأي: أنَّ الدروع الُقرُدَمانِّيَّة لها ُعًرى فِّي " هذا البيت ل 8

َها " ابن سَلم.    91. ص: 1. ج غريب الحديثَأوَساطِّ
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أحـدهما بـالقرب  ،أما في لبنان فموضعان يعرفان ) بُِّبصلِّي ا ( ) بضم الباءِّ ( مع ياٍء وَألٍِّف في آخرها
زيَن جن ،من صيدا جنوباً  وقـد أنكـَر ذلـك الشـيخ سـليمان ظـاهر فـي كتابـه )  ،وبًا أيضاوالثاني قرب جِّ

ــدٌ  ،" وهــو خطــأ :قــائَلً  ،معجــم قــرى جبــل عامــل ( ــابٌِّع  ،فــالمعروُف أنَّ ُبصــلِّي ا أو بِّصــَليََّة مكــاٌن واحِّ ت
ـزيَن "  لعـل السـبب فــي التسـمية يعـود إلـى اشــتغال  ،مكــان زارعـي البصـل :, وهـو باِلراميـة1لَِّقضـاءِّ جِّ
ي الَبَصلِّ .  :فيكون المعنى َتَبعًا لِّذلِّكَ  ،بزراعة البصلِّ  أهل المنطقةِّ   مكاُن زارِّعِّ

  - :البيرة
ــل َهــَذا االســمَ   ــَع َتحمِّ ُبَليــَدٌة علــى الُفــراتِّ ُقــرَب  :األولُ  ،ذكرهــا يــاقوٌت فــي ) المشــترك (  أربَعــةِّ َمواضِّ

َرٍة َوَلَها ُرسَتا ،ُسمَيَساط من ُثُغورِّ الُرومِّ  ي الُمَقـَدسِّ  :والثاني ،ٌق ) َقرَيٌة (َذاُت َقلَعٍة َعامِّ ُبَليـدٌة َبـيَن الـوادِّ
َف  ،قريٌة مـن ُقـَرى وادي ُبطَنـانَ  :والثالثُ  ،َوَناُبلَس ) وهي مدينة البيرة الحالية قرب رام هللا ( ُقـرَب تَـادِّ

  2من أعمال َحَلَب أيضًا "  ،قرية من قرى َكفر طابَ  :والرابِّعُ  ،من أعمالِّ َحَلبَ 
ـــيحِّ الُمشــَتَبه (َقــاَل َصـــاحِّ  ـــعَ  :ُب ) َتوضِّ لُ  ،" َوالبِّيـــَرُة َخمَســـُة َمَواضِّ  ،َوَقلَعـــٌة ُقـــرَب ُسمَيَســـاطَ  ،ُبَليــَدةٌ  :اأَلوَّ

ـن أَعَمـالِّ َحَلـبَ  ،َقرَيٌة َبيَن الُقدسِّ َوَنـاُبُلَس  :َوالبِّيَرةُ  :َقالَ  ،َعَلى الُفَراتِّ  :ُقلتُ  هِّ َقرَيـٌة  :ُقلـتُ  ،َوُأخـَرى مِّ َهـذِّ
ي َحَلـبَ مِّن ُقَرى َوا ـن َنـَواحِّ َف مِّ ـن ُقـَرى َكفـرِّ َطـابَ  :َقـالَ  ،دِّي بطَناَن ُقـرَب تَـادِّ َوَقرَيـٌة َكاَنـت  ،َوُأخـَرى مِّ

ي   :ُقلتُ  ،بَِّجزِّيَرةِّ ابنِّ ُعَمرَ  هِّ َلم َيذُكرَها َياُقوٌت َوَذَكَرَها الَفَرضِّ يَمًة بُِّقـربِّ َجزِّيـَرةِّ  :َفَقالَ  ،َهذِّ َقلَعٌة َكاَنت َقدِّ
َمشقَ  :البِّيَرُة َأيضاً وَ  ،ابنِّ ُعَمرَ  َمشَق َقرَيٌة  :َوالبِّيَرةُ  ،َقرَيٌة مِّن ُقَرى البَِّقاعِّ مِّن أَعَمالِّ دِّ مِّن ُقَرى ُغوَطةِّ دِّ

يَثةِّ  َقرَيٌة مِّن َمـرجِّ  :َوَأيضاً  ،َوَأيضًا َقرَيٌة بَِّناُبُلَس  ،َقرَيٌة مِّن َعَملِّ َبيتِّ الَمقدِّسِّ  :َوالبِّيَرُة َأيضاً  ،ُقرَب الَحدِّ
 3امِّر " ابنِّ عَ 

بمعنـى  :وقد بـأرُت بئـراً  ،وأبؤر " ،وبِّئار ،ويجمع على " آبار ،وهو مؤنث ،القليب :وفي العربية البئر
ـَر, والبـؤرة ،حفرتها الحفـرة التـي توقـد فيهـا الن ـار,  :والبؤرة والبئرة والبئيرة على وزن فعيلة ما ُخبِّـئ واُدخِّ

  4َتئِّر خيرًا " أي لم يقدم لنفسه خيرا خبأه له " أن  الرجل آتاه هللا مااًل فلم َيب :وفي الحديث
                                                 

 . 112. ص: 1. ج معجم قرى جبل عاملظاهر , سليمان:  1
 . 76. ص: ترق صقعاالمشترك وضعا والمفالحموي , ياقوت بن عبد هللا:  2
3  : ي  ٍد الَقيسِّ  بنِّ ُمَحمَّ

ِّ ينِّ ُمَحمَُّد بُن َعبدِّ ّللاَّ . َشمُس الد ِّ َمشقِّي  ينِّ الدِّ رِّ الد ِّ َواِة  َتوِضيُح الُمشَتَبهِ ابُن َناصِّ ِفي َضبِط َأسَماِء الرُّ
  680 – 679. ص: 1993لر َِّساَلة. . ت: محمد نعيم العرقسوسي. بيروت: مؤسسة ا1. ج َوَأنَساِبِهم وَألَقاِبِهم َوُكَناُهم

  37. ص: 4. جلسان العربابن منظور , محمد بن مكرم:  4
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  - :قال الُقطامي  

 / الوافر 1فإن لم َتَأَتبِّر َرَشدًا ُقَريٌش           فليَس لسائرِّ الن اس ائتباُر 

ـع َعَلـى َمـا َيبـدُ  ،َوبِّيـَرة َيـاَدةِّ التَّـاءِّ ( َجَعَلوهـا بُِّحكـمِّ الُمَؤنَّثَـةِّ ؛ لِّلَدالَلـةِّ َعلـى الَموضِّ ـن َقـولِّهمِّ بِّيــر, ) بِّزِّ و مِّ
ـــة ـــةِّ ُمَؤنََّث ـــي الَعَربِّيَّ ـــوَزة ( فِّ ـــالَتخفِّيفِّ ( َوبِّئـــر ) َمهُم ـــصِّ ( ،َمـــَع َأنَّ بِّيـــر ) بِّ ُب ) الُمَخصَّ ـــاَل َصـــاحِّ "  :َق

َلت فِّيَهـا الَيـا ،3َوِبْئهر  مَُّعطََّلهة  َوَقْصهر  مَِّشهيد{ }:َواحـَتجَّ بَِّقولِّـهِّ َتَعـاَلى ،2َوالبِّئُر: ُأنثَـى "   ،ُء َعـن َهمـَزةٍ ُأبـدِّ
ـَن الَهمـَزةِّ " ،َوَهَذا َكثِّيرًا َما َيحُدُث فِّي الَعَربِّيَّةِّ  اَل اليَّـاءِّ مِّ ن ِّي فِّي َبـابِّ " إِّبـدِّ  :َقاَل َأُبو الَفتحِّ ُعثَماُن بُن جِّ

ئـٍب  :َتُقوُل فِّـي ،لَِّصةً َقَلبَتَها َياًء َخا ،َوَأَردَت َتخفِّيَفَها ،َوانَكَسَر َما َقبَلَها ،" اعَلم َأنَّ ُكلَّ َهمَزٍة َسَكنت  –ذِّ
يـب ئــَرٍة  ،بِّيــر –َوفِّــي بِّئــٍر  ،ذِّ يــَرة –َوفِّــي مِّ َئــَر  :َتُقــوُل فِّــي ،َوَكـَذلَِّك إَِّذا انَفَتَحــت َوانَكَســَر َمــا قبلَهــا ،مِّ  –مِّ
ير َن الَعَربِّ  ،بَِّيار –بَِّئاٍر  :َوفِّي ،ُيقرِّيكَ  –ُيرِّيُد َأن ُيقرَِّأَك  :َوفِّي ،مِّ   - :َقاَلتِّ امَرأٌَة مِّ

نِّيَن َفَظلَنا َنكِّد  البَِّيارا   / الوافر 4َأَلم َتَرَنا َغبََّنا َماُؤَنا          سِّ

ـن )  ،( بمعنـى ) آبـاٌر ( وأُل الَتعرِّيـفِّ مـن العربيـةِّ  BIRE" )  :يقول أنيس فريحـة   (  BIRTAأو مِّ
ـَن  وهو َلفٌظ آَرامِّيٌّ كما َنصَّ محمد حسن شـراب ،5َقصٌر أو َقلَعٌة "  :بَِّمعَنى كـاَن ُيطَلـُق علـى َكثِّيـٍر مِّ

َيةِّ  وهـو اسـم  ،أو كنعاني  ) بِّئُروت (  بمعنى )آبار ( كما أسلفنا ،األماكِّنِّ التي كان ُيَتَكل ُم فيها باِلرامِّ
َيةِّ .   ،مدينة البيرة الحالية   6والتي ُيعَتَقُد أن ها ُمَقاَمٌة على أنَقاضِّ مدينةِّ ) بِّئُروَت ( الكنعانِّ

                                                 
  94. ص: 10ج تاج العروس من جواهر القاموس.الزبيدي , محمد بن مرتضى:  1
يَل:  2 . َأُبو الَحَسنِّ َعلِّي  بُن إِّسَماعِّ ي  ر إحياء التراث العربي. . ت: خليل إبراهيم جفال. بيروت: دا5. ج الُمَخّصصاألَنَدُلسِّ

 135م.  ص:  1996
  45: الَحجُّ  3
ن ِّي:  4 ن ِّي. َأُبو الَفتحِّ ُعثَماُن بُن جِّ َمشق: َداُر الَقَلمِّ. 2. ج ِسرُّ ِصَناَعِة اإِلعَراِب ابُن جِّ نَداوِّي. دِّ م. ص:  1985. ت: َحَسن هِّ

738  
 . 39. ص: انيهامعجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معأنيس , فريحة:  5
 . 215. ص: معجم ُبلداِن ِفَلسِطينَ شراب , محمد حسن:  6
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َيـةِّ وفي فلسطيَن ا ي التي كـاَن ُيـَتَكلم فيـه باللغـة اِلرامِّ َدٍة تقوُم عادًة في الن واحِّ ذلـك ألنَّ  ،سٌم ألماكَِّن عِّ
ـــيِّ " بِّيرَتـــا " َوَمعنـــاُه " الَقلعـــةُ  صـــُن "  ،َلفــَظ " البِّيـــَرةِّ " ُهـــَو َترَجَمـــٌة للفـــظِّ اِلرامِّ  –بيـــرة  :ومنهـــا ،1أو الحِّ

 2رام هللا .  –بيرة  ،مدينة " بيرا " الرومانيةالتي تقوم على أنقاض  :الخليل –بيرة  ،بيسانَ 

  - :باقة
ــَدٌة تحمــُل االســَم َنفَســهُ  ،لــم يــذكرها يــاقوت فــي ) المشــترك (   ،كباقــة الَحَطــب ،وفــي فلســطيَن ُقــًرى عِّ

" ذكرتهــا المصـادر اإلفرنجيــة باســم )  :والباقــة كمــا نـص  ُلوَبــانِّي ،3وباقــة الغربيـة ...  ،وباقـة الشــرقية
caseia  ) ِّريانية ـَن الفِّعـلِّ " قايسـاة  ،الُمحر فِّ عن كلمة " قايساية " السِّ ُعو الَحَطبِّ " مِّ ومعناها " قاطِّ

 4" ومعناه " الحطب والخشب " . 
ــَن " البــوق " ــي الَعَربِّيَّــةِّ مِّ ــد َيُكــوُن فِّ ــالَ  ،َوَق ــارٍِّس َق ــَواُو َوالَقــافُ  :َمــَع أنَّ ابــَن َف ــاُء َوال ــيَس بَِّأصــٍل  ،" البَّ َل

لٍ  يَحٌة "  ، َعلِّيهِّ ُمَعوَّ ي َكلَِّمٌة َصحِّ ندِّ َوالَبوُق  ،َكثَرُة الَمَطرِّ  :والَبوُق ) بِّالَفتحِّ ( َو ) الَضم ِّ ( ،،5َوال فِّيهِّ عِّ
هُ  ق ِّ الَشَجرِّ  :َوالُبوَقُة ) بِّالَضم ِّ ( ،مِّن ُكل ِّ َشيٍء َأَشد  يد االلتَِّواءِّ "  ،َشَجَرٌة مِّن دِّ  6َشدِّ

يكـون معنـى اسـم " باقـة الحطـب "  ،التـي سـقناها مـن بطـون المعـاجمبِّناًء على ما سبق من المعـاني 
 وينسحب التعليل في ذلك على الباقتين الشرقية والغربية .  ،مكاُن ُحزَمةِّ الَحَطبِّ 

  - :ُبرَقة/  َبرَقة
ـَعًا تحمـُل هـذا االسـَم فـي أن   يَن موضِّ َقـٍة ر ِّ حـاء ُمَتفَ لقد ذكر ياقوت في ) المشتركِّ ( ُزهـاَء أربعـٍة وتِّسـعِّ

َن الجزيرة العربية ؛ للداللة على األرض ذات الحجارة المختلفة األلوان تي أوردها ولعل األشعاَر ال ،مِّ
امِّ  ،عند كل اسم َتُدل  على صحة مذهبه في معناها ُبرَقُة  )أهمها وهي موضوع درسنا الواقعُة في الشَّ
َجازِّ وال    - : الَفَزارِّي ِّ نِّ ُعقَبةَ َوَرَدت في شعٍر لُِّحجٍر بِّ  ،شامِّ َلفَلٍف ( ) بضمِّ الباء ( َذَكَر أن ها بيَن الحِّ
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طَعامِّ    1َباَتت ُمَجلََّلًة بُِّبرَقَة َلفَلفِّ          َليَل الت َِّمامِّ َقلِّيَلَة اإلِّ

ُب العــينِّ    ويخالفــه فــي ذلــك ابــن فــارس فهــذا األخيــر  ،2البــرق فــي العربيــة دخيــٌل كمــا يقــول صــاحِّ
للمعـــان  :أحـــدها ،" البـــاء والـــراء والقـــاف أصـــل تتفـــرع الفـــروع منهـــا :يـــث يقـــولح ،يعتبـــره أصـــًَل فيهـــا

  3اجتماع السواد والبياض في الشيء "  :واِلخر ،الشيء
  - :قال الخليل ،وتسمى العين " برقاء " ؛ لسوادها وبياضها  

ٍر من َرأسِّ َبرَقاَء َحطَُّه          َمَخاَفَة َبيٍن من َحبِّيٍب ُمَزا  الطويل  /يِّلِّ َوُمنَحدِّ

واألبـرق مـن الجبـال مـا كـان منـه ُجـُدٌد بـيض وجـدد  ،واألبرق من الحبال ما ُأبرِّم بقوة سوداء وبيضـاء
َوالَبرَقـاُء مـن  ،4 َوِمهَن اْلِجَبهاِل ُجهَدٌد ِبهيٌض َوُحْمهٌر مُّْخَتِلهٌف َأْلَواُنَهها َوَغَراِبيهُب ُسهود{ }:قال تعالى ،ُسود

َيالَِّهـا برقـةطرائق أو آكاُم ُبقَعةٍ  :األرض  ، فيها حجارة سـود تخالطهـا رملـة بيضـاء وكـل قطعـة علـى حِّ
  5وأسافِّلها رمل يحل بها الناس .  ،أعاٍل فيها حجارة :وقيل األبرق من األرض

"  :َبرَقـٍة ( تحـدث عـن االسـم قـائَلً  ،بعد أن أورد لوباني عددًا من القرى الفلسطينية المسـماة ) بُِّبرَقـةٍ  
ـــيٌّ يعنـــياســـم ) برقـــَة ( لفـــ هـــي عربيـــٌة بمعنـــى األرض ذات  :وقـــال آخـــرونَ  ،الَبـــرَق َوالَلَمَعـــانَ  :ٌظ آرامِّ

أو هـي أرٌض ذات حجـارٍة وتـراب َيغُلـُب عليهـا البيـاُض وفيهـا حجـارٌة ُحمـٌر  ،الحجارة المختلفة األلوانِّ 
َها َعَلــى اأَلغَلــ ،6وُســوٌد  يــُر َيُمــد  َبَســَبٍب فِّــي َفلَســَفةِّ اســمِّ ــا قوُلــهُ  ،بِّ َوَهــَذا اأَلخِّ " وقــد تكــون تحريفــًا  :أم 

َهَذا مما ال يحتمل في هذا المقام ؛ َوَذلَِّك لَِّعَدمِّ اتفاق الوصف الجغرافي مع المعنى ،لكلمة ) برجا ( "
 اللغوي . 
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  :ُبصَرى 
ـَعينِّ   ـ ،َمشـقَ ُبَليـَدٌة بِّالَشـامِّ مـن أعمـالِّ دِّ  :األولُ  ،ذكر الحمـوي فـي المشـرك ) ُبصـَرى ( فـي َموضِّ َي وهِّ

  - :إي اها أراَد ابُن َميَّاَدَة في َقولهِّ  ،َقَصَبُة ُكوَرةِّ َحوَرانَ 

تراً  َها سِّ  طويل / ال إذا َهَبطت ُبصَرى َتَقط َع َوصُلَها         وأَغَلَق َبوَّاَبانِّ من ُدونِّ

ـن ُقـَرى َبغـَدادَ  :" ُبصـَرى " :أمـا الموضـع الثـاني " ُبصــَرى )  :الَبكـرِّي  َكَمـا َذَكَرَهـا  ،1ُقـرَب ُعكَبـَراء "  ،مِّ
لِّــهِّ  يــهِّ  ،بَِّضــم ِّ َأوَّ يَنــُة َحــوَراَن "  :َوَفــتحِّ الــرَّاءِّ الُمهَمَلــةِّ ( ،َوا ِّســَكانِّ َثانِّ َوفِّيَهــا  –" ُبصــَرى  :َوفِّــي الل َغــةِّ  ،2َمدِّ

ـَن الُبصـَرةِّ )  –َكَما َيبُدو َقصـٌر   :َوالنََّسـُب إَِّليَهـا ،ةُ " اأَلرُض الَحمـَراُء الطَّي َِّبـ :َو " الُبصـَرُة " ،بِّالَضـم ِّ ( مِّ
يَلً  :َقاَل ابُن ُدَريدٍ  ،ُبصرِّي    ،َو " الَبصـَرةُ  ،َوَقـد َتُكـوُن َمعُدوَلـًة َعـنِّ " الَبصـَرة " ) بِّـالَفتحِّ ( ،" َأحَسُبُه َدخِّ

َجـــاَرُة اأَلرضِّ الَغلِّيَظـــةِّ "  :َوالَبصـــُر " َجـــاَرٌة َرخـــَوٌة فِّيَهـــا َ :" والَبصـــَرةُ  :َقـــاَل الـــرَّازِّي   ،3حِّ َبَيـــاٌض ؛ َوبَِّهـــا  حِّ
َيتِّ الَبصَرةُ  موضـع بالشـام  :وكل ما لبس من السَلح بصائر, وُبصرى  ،الدرع والترس :والبصيرة ،ُسم ِّ

  - :قال الُحَصيُن بُن الُحَمامِّ الُمرِّي   ،4ُتنَسب إليه السيوف الُبصرِّيَُّة " 

 / الطويل  5ًا مِّن َنسجِّ َداُووَد ُأحكَِّما صفائُِّح ُبصرى أخَلصتَها ُقُيوُنَها           َوُمطَّرِّدَ            

أي  :فلعَل ُبصَرى سميت بذلك ؛ انطَلقا من هذا المعنى لعمل أهلهـا فـي صـناعة البصـير والبصـائر
وُد إلــى لكــن التعليــل الــذي نــراه َيُعــ ،الســَلح علــى اخــتَلف أنواعــه ســواٌء َأكــان درعــا َأم ترســًا أم ســيفاً 

أي أن هـــا ســـميت بصـــرى ؛ نظـــرًا لوجـــود حجـــارة  ،" وتضاريســـهاالوصـــف الجغرافـــي لطبيعـــة " بصـــرى 
لِّ ُبصَرى َأَرى أنَّ َعَمَل أَه ،كما سميت البصرة في العراق بالبصرة ،البص البيضاء الرخوة في بقعتها

ندِّي .  ُح عِّ َلحِّ ُهَو الَرأي  الرَّاجِّ َناَعةِّ السَّ  فِّي صِّ
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  - :الُبقَعة
نمـا أورد يـاقوت ) َبقَعـاَء ( و ) ُبَقـع ( ،لل فـظِّ لم ترد في ) المشترك ( على َهذَا ا  ـيسِّ  ،وا   :" َكَبقَعـاءِّ العِّ

يٌة أو ُكوَرٌة من أعمالِّ َمنبِّجَ  َيةِّ الُفَراتِّ إلى الساُجورِّ  ،وهي ناحِّ اَيَة من ناحِّ ُكـوَرٌة  :َوبقَعاُء َربِّيَعـةَ  ،بيَن َبدَّ
يَغةِّ الَجمعِّ وذكَر ) الُبَقَع ( ،وَمَزارِّعَ  بَِّمنبَِّج أيضًا من نهر ساجوَر إلى ناحية ِّ َحَلَب ذاُت ُقرىً  ( ، ) بِّصِّ

يارِّ َكلبِّ بنِّ وبَرَة "    1على أن ُه موضٌع بالشامِّ في دِّ
ــارِّس ــُروعٌ  :َقــاَل ابــُن َف ــُع إَِّليــهِّ ُف ــٌد َترجِّ ــاُف َوالَعــيُن َأصــٌل َواحِّ ــَوانِّ َبعُضــَها  ،" البَّــاُء َوالَق ــُة األَل َوُهــَو ُمَخاَلَف

ي  َوَقالَ  ،2َبعضًا "  َن اأَلرضِّ  : الَزبِّيدِّ ـَن اأَلرضِّ الت ِّـي َعلـى َغيـرِّ  ،الَخالِّيَّـةُ  :" َوالُبقَعُة مِّ ـَي القِّطَعـُة مِّ َوهِّ
بَِّها َجرِّ مِّن ُضُروٍب َشتَّى ؛  :َوالَبقِّيعُ  ،بَِّقاع :َوالَجمعُ  ،َهيَئةِّ القِّطَعةِّ الت ِّي إَِّلى َجانِّ ُع فِّيهِّ َأُروُم الشَّ الَموضِّ

َي َبقِّيعُ    3 الَغرَقدِّ " َوبِّهِّ ُسم ِّ
ُث في الباب األول ) الُبَقيَعَة ( "  قال  ،وقد يكون هذا االسم تصغيرًا لكلمة ) ُبقَعة ( ،4َوَأوَرَد الَباحِّ

ُب أو  :( ومعناه pqieeوقد يكون مِّن )  ،" قد يكون عربيًا تصغيَر " الُبقَعة " :أنيِّس فريحة َمصاطِّ
َدُة َكبِّيَرٌة ) مكان أثري يظهر فيه  ُق والَكهُف  :( ومعناه pqicutaأو من )  ،بقايا أعمدة (أعمِّ الش ِّ

وكعادة االحتَلل في كل القرى والمواقع التي  5والَمَغاَرُة من األصل" بَقَع " بمععنى َشقَّ وَصَدَع " 
  6حرف اسم قرية ) الُبَقيَعة ( الواقَِّعةِّ ُقرَب عكا إلى ) َبقعيم ( "  ،اغتصبها

  - :َباَلط
ـــ ـــُل االســـَم َنفَســـهُ َذَكرَنـــا فِّ ـــي َتحمِّ ـــَن اأَلَمـــاكِّنِّ الت ِّ لِّ َمجُموَعـــًة مِّ ـــي َقـــ ،ي الَبـــابِّ اأَلوَّ اَل َيـــاُقوٌت الَحَمـــوِّي  فِّ

ــعَ  :الُمشــَتَركِّ () ــتَُّة َمَواضِّ لِّــهِّ  ،" َبــاُب الــَبَلطِّ سِّ ــهِّ (  ،) ُيــرَوى بَِّكســرِّ َأوَّ لُ  ،-َوالَفــتُح َأوَلــى  –َوَفتحِّ  :اأَلوَّ
مَ  ـن أَعَمـالِّ  ،َبَلُط َعوَسـَجةَ  :َوالثَّانِّي ،" َبيُت الَبَلطِّ " :ُيَقاُل َلَها ،شقَ َقرَيٌة بُِّغوَطةِّ دِّ حِّصـٌن بِّاأَلنـَدُلسِّ مِّ
يَنـــةِّ  :َوالثَّالِّـــثُ  ،) َشــنَتريَّة ( ـــوقِّ  ،َمَحلَّــٌة بِّالَمدِّ دِّ َوالس  َجــاَرةِّ َبـــيَن الَمســجِّ ـــٌع ُمـــَبلٌَّط بِّالحِّ  :َوالرَّابِّـــعُ  ،َوُهــَو َموضِّ

                                                 
  63 – 62ص:  َوضَعًا والُمفَتِرُق َصقَعًا.الُمشَتَرُك الحموي , ياقوت:  1
  281. ص: 1. ج معجم مقاييس اللغةابن فارس , أحمد بن فارس:  2
. ُمَحمَُّد بُن ُمرَتَضى:  3   349و  346. ص: 25. ج َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهِر الَقاُموسِ الَزبِّيدِّي 
  27 – 26. انظر الباب األول 4
 . 30. ص: اِء الُمُدِن والقرى اللبناِنَيِة وتفسير معانيهامعجم أسمفريحة , أنيس:  5
ين:  6 . 48أسماُء األماِكِن والمواِقِع والَمَعاِلِم الَطبيِعيِة والَبَشِريِة والُجغَراِفَيِة الَمعُروَفِة في ِفَلسِطيَن حّتى الَعاِم َخمَّار , ُقسَطنطِّ

  42ص: 



161 

 

ــ َب ــٌة َخرِّ يَن ــن أَعَمــالِّ َحَلــبَ  ،تَمدِّ يَّةِّ  :الَخــامُِّس  ،َكاَنــت َقَصــَبَة ُكــوَرةِّ الُحــوَّارِّ مِّ ينِّ ــٌع بِّالُقســَطنطِّ ــاَن  ،َموضِّ َك
ُس  ،َمجلِّسًا ؛ لِّأُلَسَراءِّ َأي اَم َسيفِّ الَدوَلةِّ  ادِّ    1مِّن ُقَرى َحَلَب "  ،" َكفُر َبَلٍط " :السَّ
ـن " َبَلـَط "فِّي الل   ،والَبَلُط َعَلى َوزنِّ َفَعال َكَسَحاب َيُة أَلرُض الُمسـَتوِّ ا :قِّيـلَ وَ  ،األرض :َوالـَبَلطُ  ،َغـةِّ مِّ

  - :قال ُرؤَبةُ  ،نازلناهم باألرض المستوية :أي ،َباَلطَناُهم :ومنه يقال ،الَملَساءُ 

 زَلو َأحَلَبت َحَلئُِّب الًفسَطاطِّ            َعَليهِّ َألَقاُهنَّ بِّالَبَلطِّ / الرَّجَ 

ج :والَبَلط رُ  ،ارة الت ِّي ُتفَرُش في الدار وغيرهاالحِّ اعِّ   - :قال الشَّ

ي          رِّيَّا َوَتجَتازِّي َبَلَط                حِّ ألَبطَ اَهَذا َمَقامِّي َلكِّ َحت ى َتنَضحِّ

ــَي َبــَلط ،َوُكــل  َأرٍض ُفرَِّشــت بشــَها أو بِّــاِلُجر ِّ  ــَن اأَلرضِّ  ،َفهِّ أو  :يَفــةَ َقــاَل َأُبــو َحنِّ  ،َوجُهَهــا :والــَبَلُط مِّ
نَها لبِّ مِّ َها َوُمسَتَواَها "  :َبَلُط اأَلرضِّ  :َوفِّي اأَلَساسِّ  ،ُمنَتَهى الص    2َما َصُلَب مِّن َمتنِّ

َيـُة مـن  ،األولـى " قريـة مـن أعمـال ُجَبيـٍل بـــــ ) َكسـَرواَن ( :وفي لبنان قريتان ُتَسَميانِّ بِّهذا االسـمِّ  والثانِّ
يٌَّة مــن ) يــرى فريحــة أ ،3أعمــال ) مــرج عيــون ( "   :( بَِّمعَنــى bet blataن  كلمــة ) بــَلط ( ُســرَيانِّ

أو )  ،وقــد تكــون بــالط ) اســم فاعــل ( بمعنــى الهــارب ،أو المكــان ُيهــَرُب إليــهِّ أو ُيلَجــُأ إليــهِّ  ،المنجــى
palatium )، ) ( أما َبََلَطـة ) بالتـاء  ،4ُمَؤَنُث الَبعلِّ "  ،" َبعَلة :بمعنى ،وقد تكون الكلمة ) فينيقية

َبـة مـن قـرى الشـعبِّ  :فقد ذكرها سليمان ظاهر على أن هـا فيهـا آثـاٌر قديمـة  ،قـرب مـروحين ،" قريـة َخرِّ
ــيٍم "  لعــل وصــفه لطبيعــة البيــوت والمنــازل الصــخرية فــي القريــة آنفــة  ،5وبيــوٌت مَصــُقوَفًة بَصــخٍر َعظِّ

ــُث مــن معــاٍن فــي اللغــة لكلمــة "الــبَلط " ،الــذكر كالصــخر والحجــر ووجــه  ،يتفــق مــع مــا َســاَقُه الَباحِّ
لبِّ .   األرض الص 

"  :قـائَِّلً  ،أما قرية َبََلَطـة الفلسـطينية فقـد َذَكَرَهـا يـاقوت ) فـي معجـم البلـدان ( ) بالضـم ( ) ُبًَلَطـة (
يـزعم اليهـود أن نمـرود بـن كنعـان رمـى فيهـا إبـراهيَم  ،وهَي قريٌة مِّن أعمال َناُبلَس من أرضِّ فلسطين

                                                 
1  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   64 – 63. ص: الُمشَتَرُك َوضعًا َوالُمفَتِرُق َصقعاً الَحَموِّي 
. ُمَحمَُّد بُن ُمرَتَضى:  2   167  - 166. ص: 19. ج َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهِر الَقاُموسِ الَزبِّيدِّي 
 26ص:  انُظِر الَباَب اأَلَوَل. 3
 . 32ص: . معجم أسماِء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيهافريحة , أنيس:  4
 . 123. ص: 1. ج معجم قرى جبل عاملظاهر , سليمان:  5
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وبها ُدفَِّن ُيوُسُف الصديق ) عليه السَلم ( وقبره بهـا  ،وفيها عيًن الخِّضرِّ  ،لى الن ار)عليهِّ الَسَلُم ( إ
  1مشهوٌر عند الشجرةِّ ... " 

نمـا هــي َبََلَطـة " ) بفــتح البـاء ( ،" وهـذا َغَلــط مـن الحمــوي  :قـال الــدبَّاغُ  تقــع  ،وهــي قريـة صــغيرة  ،وا 
  2تل أثري ُيعَرُف باسمِّ ) َتل ِّ َبََلَطة ( "  يقع بالقرب منها  ،شرقي نابلس على مسافة ميٍل منها

إال أن  الـــدباغ يـــرى أنهـــا ســـميت بـــذلك ؛  ،يـــذكر ســـكان المنطقـــة عـــدة روايـــات لتســـميتها بهـــذا االســـم 
لوصـف وهنا َيرُجُح هذا الرأي بسبب اتفاق ا ،تشبيهًا لها بالبَلط ؛ الستواءِّ أرضها وصَلبة صخورها

ي الـَبَلطِّ المَ  ،ل َغةِّ فِّـي َهـَذا اأَلصـلِّ الجغرافي َمَع َما َجاَء فِّي ال  ،اَم ّللاَّ َن َنـاُبلَس َورَ عـُروٌف َبـيَوُهَنـاَك َوادِّ
يَح الُبعدِّ الَجغ َيةِّ ال َتخَتلُِّف َوَترجِّ نَطَقةِّ َحوَل الَتسمِّ انِّ المِّ َواَيُة ُسك  ي َذَهَب إِّلَ َرافِّي ِّ اَورِّ ُث . لذ ِّ  يهِّ الَباحِّ

  - :َبلَعة/  َبلَعا
ــن  :َواســَتدَرَك فِّــي ) الُمعَجــمِّ ( بـــــــــ " َبالِّعـة " ،يــاقوت فــي ) المشـترك ( لـم يــذكرها  ــن ُقــَرى الَبلَقــاءِّ مِّ " مِّ

َمشــَق "  قريــة  :األول ،َبيَنَمــا َرَصــدَنا فــي البــاب األول ثَلثــة مواضــع فــي عمــوم بــَلد الشــام ،3ُقــَرى دِّ
 :والثالـث ،ي شـمال عكـار اللبنانيـةمزرعـة تقـع فـ :والثاني ،فلسطينية إلى الشمال الشرقي من طولكرم

  4قرية أردنية من قرى البلقاء . 
يَرةِّ الَمعُروَفةِّ بــــــ " َبالَِّعة " َأيضـاً  ـاَن َجـ ،َوفِّي اأَلخِّ ـن َغس  ٌر مِّ لِّيٌّ َقـاَل َشـاعِّ ـُف َوقَعـ -اهِّ ومِّ ًة َبـَيصِّ يَن الـر 

اَن بَِّأرضِّ الَبلَقاءِّ  اُن إَِّلى ال ،َوَغس  َهت َغس  يَن َتَوجَّ امِّ حِّ   - :ش 

َم َبيُض النََّعامِّ           بَِّأرٍض ُيَقاُل َلَها َبالَِّعة / الم  تقاربَكَأنَّ الَجَماجِّ

ــةِّ   ــي الل َغ ــهُ  ،ازدراد الشــيء :وِّالَبلــُع فِّ ــيَء َبلعــًا َوابَتَلعُت ــهُ  :َبلِّعــُت ) بِّالَكســرِّ ( الشَّ والُبلعــة مــن  ،إذا َجَرعُت
بئـر تحفـر فـي وسـط الـدار مخرجهـا ضـيق  :والبالوعة والبلوعة ،َحىوالُبلَعُة ُثقُب الرَ  ،الُجرعة :الشراب

يقول محمد حسـن  ،5ظهر .  :وبلع الشيب في رأسه ،وسعد بلع من منازل القمر ،يجري فيها المطر

                                                 
 . 478. ص: 1. ج معجم البلدانالحموي , ياقوت  بن عبد هللا:  1
 . 275. ص: بالدنا فلسطينالدباغ , مصطفى مراد:  2
  329. ص: 1. ج معجم البلدانالحموي , ياقوت  بن عبد هللا:  3
   26. ص: انظر الباب األول 4
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رَيانِّيٌّ ( بَِّمعَنى الَبالَِّعُة أو الُمزَدرَِّدُة "  :شراب  وهنا ال اخـتَلف بمعناهـا هـذا ،1"  إن  أصل الَكلَِّمة ) سِّ
ــن )  :ويقــول أنــيس فريحــةِّ  ،فــي الســريانية عــن معناهــا فــي العربيــة (  BALATA" ... وقــد َتُكــوُن مِّ

يَقةُ  َوُة الَعمِّ ٍل ُمَؤن ٌث مِّن َبَلَع أي البالعـُة أو الُمـزَدرَِّدةُ  BALCAأو )  ،بَِّمعَنى اله  وقـد تكـون  ،( اسُم َفاعِّ
ـن َأصـٍل  ،جيـا ( القديمـةفـي ) الميثولو  2َمقلوبًة عـن ) َبعَلـة ( زوجـة تمـوزَ "  َنَّـُه مِّ َوَهـَذا ال َيسـَتقِّيُم ؛ ألِّ

 ُمخَتلٍِّف َعن " َبلع " .  
ُب ) اللَِّســـانِّ ( :َبيهههت ) ُلَغِويَّهههًا ( يبِّ  ،" الَبيـــت َمعـــُروفٌ  :َقـــاَل َصـــاحِّ  ،هُ َدارُ  :الرَُّجـــلِّ  َوَبيـــتُ  :َوفِّـــي الَتهـــذِّ

 ،َأبَياَواتٌ  :الَفرَّاءِّ  و َعل ِّيٍ  َعنِّ َحَكى َأبُ وَ  ،َوُبُيوَتاتٌ  ،َوُبُيوتٌ  ،بِّيتٌ َوَأَبا ،َأبَياتٌ  :َوَجمُع الَبيتِّ  ،َقصُرهُ  :َوَبيُتهُ 
ٌر  - يُرهُ  ،-َوَهَذا َنادِّ لِّهِّ (َوبِّيَ  ،ُبَيَيت :َوَتصغِّ ـن ُبُيوتَـاتِّ َوالَبيـ ،ُبَويـتٌ  :َوالَعامَُّة َتُقـولُ  ،َيت ) بَِّكسرِّ َأوَّ ُت مِّ

  - :ُر َعزَّةَ َقاَل ُكَثي ِّ  ،عٍ سُم َموضِّ ا :َوَبيت ،كــــــــ آلِّ حِّصن الَفَزارِّيينَ  ،يَلةِّ الذ ِّي َيُضم  َشَرَف الَقبِّ  :الَعَربِّ 

ي َأَسٍد َقُنونا              إلى َبي تٍ  َمادِّ   ،بَِّوجهِّ َبنِّي َأخِّ  /   الوافر 3إلى بِّركِّ الغِّ

يفٌ  يَوانِّ " َيَبةٍ  ،َوفِّي ُنسَخةِّ اللَِّسانِّ َتصحِّ هِّ َقرَيةٌ  ، " َبَداًل مِّن " َبيٍت "َحيُث َوَرَدت فِّي الد ِّ  ،َوَيَبٌة َهذِّ
َمادِّ  ةَ  :َوَبركِّ الغِّ ٌع َوَراَء َمكَّ ي بدال مِّن بوجه بني "  ،َموضِّ َوعَلى َهذا َفالَبي ُت ال ُيحَتج  بِّهِّ  ،4َوَمحلَّ َأخِّ

 . وقد تكون رواية أخرى للبيت فاحتج به ابن منظور من هذا الباب  ،َعلى البيت كونه مصحفاً 
دٍ  :َوالَبيتُ  َقٍف َواحِّ َنَُّه ُيَباُت فِّيهِّ ، ث َم  ،اسٌم لُِّمسَّ َي بِّهِّ ؛ ألِّ وفِّ ؛ ُسم ِّ عرِّ َأوِّ الص  َوَأصُلُه مِّن َبيتِّ الشَّ

هِّ  يَر لُِّفُرشِّ نَدُهم  ،اسُتعِّ َوَج امَرأًَة َعَلى َبيتٍ  :َيُقوُلونَ  ،-الَعَرب  –َوُهَو َمعُروٌف عِّ يُث  ،َتزَّ َومِّنُه َحدِّ
رَهَمًا "  :َشةَ َعائِّ  ت وَن دِّ ِّ ) َصلَّى ّللاَُّ َعَليهِّ َوآلِّهِّ ( َعَلى َبيٍت قِّيَمُتُه سِّ َوَجنِّي َرُسوُل ّللاَّ " َتزَّ

5 
ــعٍ  الَلــةِّ َعَلــى الَموضِّ ــا َيــُدل  َعَلــى أنَّ الَعــَرَب اســَتخَدمت " الَبيــَت " لِّلدِّ م  ــعرِّ ُكَثي ِّــرِّ َعــزََّة  ،َومِّ َمــا َوَرَد فِّــي شِّ

ك يَنَتينِّ بِّالَيَمنِّ  ،رِّ آنَِّف الذ ِّ " َأبَياَت ُحَسيٍن "  :ُتدَعى إِّحَداُهَما ،إَِّضاَفًة إلى َما َجاَء فِّي ) التَّاجِّ ( َعن َمدِّ

                                                 
 . 167. ص: معجم بلدان فلسطينشراب , محمد حسن:  1
 . 33. ص: معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيهافريحة , أنيس:  2
  17  - 14. ص: 2ج  ِلَساُن الَعَرِب.ابُن َمنُظوٍر. ُمَحمَُّد بُن َمكَرٍم:  3
  120. ص: 1994. بيروت: دار صادر. ديوان ُكَثيِِّر َعزَّةزَّة. َأُبو َصخٍر : ُكَثي ُِّر عَ  4
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؛ نِّسـَبًة إلـى الَفقِّيـهِّ َأحَمـدِّ بـنِّ ُموَسـى  1" َبيـُت الَفقِّيـهِّ َأحَمـدِّ بـنِّ ُموَسـى "  :َواأُلخَرى  ،-بَِّجمعِّ الَبيتِّ  –
َها سِّ الَمعُروفِّ بِّابنِّ ُعَجيٍل الَيَمنِّي ِّ "  ،ُبو الَعب اسِّ َأحَمُد بُن ُموَسى" أَ  :َوُهوَ  ،ُمَؤسِّ

2 
ـيَرةِّ َأو َمـا  ،" َبيُت أَهـلِّ الَبيـتِّ َأوِّ الَعائَِّلـةِّ  :بَِّمعَنى ،َوفِّي ) َقاُموسِّ الكَِّتابِّ الُمَقدَّسِّ ( َوَرد الَبيتُ  أوِّ الَعشِّ

نَساُن "  يهِّ اإلِّ   3َيقَتنِّ

  - :َبيَتا
م َيــرِّد لَ  نــَد الحمــوي فِّــي ) الُمشــَتَركِّ ( ُمفــَرداً ََ َوَذلِّــَك فِّــي َمعــرِّضِّ  ،َبــل َجــاَء ُمَضــافاً  ،فــُظ  " الَبي ــتِّ "  عِّ

ـَعينِّ ُيعَرَفـانِّ بــــــــ " َبيـتِّ راس "  يثِّهِّ َعن َموضِّ ـدٌ  :َقـاَل ابـُن َفـارِّسٍ  ،4َحدِّ  ،" البـاء واليـاء والتـاء أصـل واحِّ
َر) ُلوَبانِّي  ( تسمية قرية " َبيَتا مـن ُقـَرى َنـاُبلَس  ،5ملِّ " َوَمجَمُع الشَّ  ،والمآب ،َوُهَو: المأوى   ،وبهذا َفسَّ

َيت بَِّهـــذا ؛ ألن هـــا كاَنـــت َتَجُمَعـــًا لَِّمبِّيـــتِّ الُمَســـافِّريَن إلـــى نـــاَبلَس "  :قـــائَلً  ـــُة  ،6" ُســـمِّ   -عنـــدنا  –َوالَعام 
 َوالَفتُح َأوَلى .  ،" بِّيتا " ) بَِّكسرِّ الب اءِّ ( :َتُقولُ 
 َواأَلهــلِّ ) َلفــٌظ ُســرَيانِّيٌّ  ،َوالَعائَِّلــةِّ  ،الَبيــتِّ  :( تــأتي بَِّمعَنــى BAYTA" ) َبيتَــا ( )  :أنــيس فريحــة قــال
يمٌ   وبِّهذا فسَر مختلف أسماء القرى والبلدات اللبنانيةِّ التي تأتي البيتِّ ُمَضاَفًة إليها .  ،7( " َقدِّ
ارِّ  :الجـزء األول " الَبيـُت " بِّمعنـى ،َيَتكوُن اسُم الَقري ةِّ مِّن جزأينِّ   :ِإجزَا َبيتُ  ـا  ،َأوِّ الَمسـَكنِّ " ،" الـد  أم 

 :َوُهـَو بِّمعنـى ،الجزء الث انِّي " إجَزا " فقد يكون َتحرِّيفًا لِّــــ " اجزِّ " فِّعلِّ اأَلمرِّ فِّي الَعَربِّيَّةِّ مِّن " َجَزى "
ـيءِّ  ـيءِّ بالشـيء ،" الُمَكاَفَأةِّ َعَلى الشَّ ـنَ  ،َوُمقاَبَلـةِّ الش  زي ـة  " بَِّمعَنـى أو مِّ  ،" خـراُج األرضِّ  :َكلَِّمـةِّ " الج ِّ
مِّي َن الذ ِّ هِّـم "  ،وما ُيؤَخُذ مِّ َيت بِّـذلَِّك ؛ لَلجتِّـَزاءِّ بَِّهـا عـن َحقـنِّ َدمِّ َوَقـد ُسـم ِّ

وعلـى هـذا يكـون معنـى  ،8
زَيةِّ   :" َبي ُت الَجَزاءِّ " أي :اسمِّ الَقريَّةِّ    . المكان الذي ُتجَبى فيه أموال الَخَراجِّ أو الج ِّ

                                                 
. ُمَحمَُّد  1 . ال , ت.  ص: 4ج  َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهِر الَقاُموِس.بُن ُمرَتَضى: الَزبِّيدِّي    465. َبيُروت: َداُر الفِّكرِّ
ينِّ َأُبو الَعبَّاسِّ َأحَمُد بُن ُمَحمٍَّد:  2 َهاُب الد ِّ . شِّ . بيروت: دار الفكر. ال , ت. 4ج  الَفَتاَوى الِفقِهيَِّة الُكبَرى.ابُن َحَجٍر الَهيَثمِّي 
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ـَن االسـمِّ فِّــي " َبي ـتِّ إِّجـَزا " :ِإكَسها بيهت ـُث الُجـزََّء األوَل مِّ ـا الُجـزَء الث ــانِّي  ،َسـَبَق أنِّ اســَتعَرَض الباحِّ أمَّ
 ،مـن اكتسـى بـالثوب بمعنـى َلبَِّسـهُ  ،من اسـم القريـة " إكسـا " ؛ َفَلَعل ـُه تحريـٌف لَِّكلَِّمـة " كَِّسـاء " العربيـة

ـي ةِّ "  ،ُتَها والَتفَّ حتى كَأن َها َلبَِّستهُ َتمَّ َنَبا :واكَتَستِّ األرُض  ُد األكسِّ وعلـى هـذا  ،1والكِّساُء معُروٌف واحِّ
 يكون معنى اسمِّ القري ةِّ في العربي ة " بي ُت الكَِّساءِّ " . 

ين األي ـوبِّ  يٍن َوكِّسـاء لُِّجيـوشِّ َصـَلحِّ الـد ِّ يَمًا ُعرَِّفـت بُِّوُجـودِّ َبي ـتِّ َتمـوِّ وُيعَتَقــُد أن   ،ي  " ُيَقـاُل أن  الَقري ـَة َقـدِّ
ـن َبـَراثِّنِّ الصـلبين "  ين فـي حملتـهِّ لَِّتحرِّيـرِّ الُقـدسِّ مِّ َوُيـذَّكُِّرَنا اسـُم  ، 2ُسكان القريةِّ أتوا َمـَع َصـَلحِّ الـد ِّ

ــورِّيَّةِّ  ــَدةِّ " الكِّســَوةِّ " الس  ــةِّ بَِّبل ُب كِّتَــابِّ ) تــاريخ مدينــة دمشــق ( فِّــي  ،الَقرَي ي  َصــاحِّ ــافِّعِّ ــوُل الشَّ َحيــُث َيُق
َيتَِّها بِّالكِّسَوةِّ سَ  ـاَن  :ببِّ َتسمِّ َنَّ َغسَّ َيت بَِّذلَِّك ؛ ألِّ   -اسـُم الَقبِّيَلـةِّ الَعَربِّيَّـةِّ  –" َوَبَلَغنِّي أنَّ الُكسَوةِّ إنََّما ُسم ِّ

نُهم زَيةِّ مِّ َخذِّ الجِّ ومِّ إَِّليهِّم ؛ ألِّ   3"  َواقَتَسَمت كِّسَوَتُهم ،َقَتَلت بَِّها ُرُسَل َملِّكِّ الر 
باغ :ِبيتّلو/  وَبّيُت إلُّلُ  َبي ـُت التل ـةِّ الصـغيرة أو  :" َلعلَّ اسَمها َتحرِّيٌف لِّـــــ " َبي تِّ تِّل ون " بَِّمعَنـى :قاَل الد 

  4وهو ما نرجحه "  ،َوَقد َتُكوُن َتحريفًا لــــــِــّ " َبي تِّ إيُلو " بمعنى بيت هللا ،َمحل ة الَربَوةِّ 
ُث الَطرَح الثَّانِّي  ـيرِّهِّ ُيَؤي ُِّد الَباحِّ بَّاُغ فـي َمعـرِّضِّ َتفسِّ ـن " إيـل "  " فـإللو " ،رَيـةِّ  السـمِّ القَ الذي َتَناَوَلُه الدَّ مِّ

يَّـةِّ  ،اسم من أسماء هللا في العبرانية ي َأَخَذتُه الَيُهـوُد َعـنِّ الَكنَعانِّ ِللَِّهـةِّ أَلصـلِّ َكبِّيـُر اَو فِّـي اإِّذ ُهـ ،َوالذ ِّ
ي ِّينَ  نَد الَعَربِّ الَكنَعانِّ َياَنتِّهِّمَوُهَو َرب   ،عِّ   بيت هللا .  :قريةعنى اسم الوعليه يكون م ، اأَلرَبابِّ فِّي دِّ

َنَُّه مـن النَّحـتِّ الكِّت ـابِّ  ري كثيـرًا ي الـذي يجـوأما الطرح األول  بخصوص اسمها " بيتلو "  َفُمسَتبَعٌد ؛ ألِّ
يثَِّها .   َها َوَحدِّ يمِّ  على ألسنة العوام في لهجاتهم المحكي ةِّ َقدِّ

بر  :ُأوَمر/  رَبّيُت ُأمّ  ي ـةقد يكون اسُم الَقري ةِّ َتحرِّيفًا لَِّكلَِّمةِّ ) ُأوَمـار ( العِّ ـيحبِّمَ  ،انِّ أو الَبلِّيـغ  عَنـى " الَفصِّ
بيــت  أو قــد يكــون الَلفــُظ عربيــًا مــن " األمــر " فيكــون بــذلك معنــى اســم القريــة " بيــت األمــر " أو " ،"

 الطاعة " 
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  https://ar.wikipedia.org/wikiالَموُسوَعُة الُحرَُّة.) بيت إكسا (.  2
. علي بن الحسن بن هبة هللا 3 ي  افِّعِّ . ت: محب 1. ج وذكر فضلها وَتسِمَيُة َمن َحلََّها ِمَن اأَلَماِثل تاريخ مدينة دمشق: الشَّ

ين أبو سعيد عمر بن غرامة العمري. بيروت: دار الفكر.    22. ص: 1995الد ِّ
  312. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  4

https://ar.wikipedia.org/wiki


166 

 

باغُ  :أمِرين/  إمِرين َبّيتُ  يهِّ َوَكسرِّ َثالِّثِّه َوَياٍء َوُنوٍن ( َكلَِّمٌة "  :قال الد  إمرِّين ) بَِّكسرِّ َأولِّهِّ َوُسُكونِّ ث انِّ
يَّة بَِّمعَنـــى ـــُيوخ " أو " اأُلَمـــراء " :ُســـرَيانِّ ـــُيوخِّ " أو " َبي ـــُت  :وعليـــه فَمعَنـــى اســـمِّ القري ـــةِّ  ،" الش  " بي ـــُت الش 
 1اأُلَمَراءِّ " . 

ـــنِّ  ـــن ُجـــزَئينِّ أيضـــًا )قـــد َيُكـــوُن الُجـــزَء الث ـــانِّي مِّ ـــَدورِّهِّ ُمَؤَلفـــًا مِّ ( األميـــُر  نأميـــر + ي/  اســـمِّ الَقري ـــة بِّ
 ،َمـَراءِّ "ي ـتِّ األُ بَ "  :ومعنـاهُ  ،وبهذا يكون االسم ُمَرَكبـاً  ،والياُء والن وُن عَلمتا الجمع في اللغة ،معروفٌ 

 )سـمها ُمر كبـا مـن , فيكـون اوَتةِّ كَِّتابِّيَّـاً " ُأم  الر ِّيشِّ " الَمنحُ  :أم أن  َحاُلها في هذا َكحال " ُأمرِّيش " أي
 أم + رِّين ( ولكن ما هو " رين " ؟؟ 

بَّاغُ  :الَمهههيسِ  ُأمِّ َبّيهههتُ  يَّةِّ ؟ :قـــال الـــدَّ ـــرَيانِّ َوَعَلـــى َهـــَذا َيُكـــوُن  ،" أم " بمعنـــى " ذو " أو " ذات " فـــي الس 
َها لِّـهِّ و " الَمـيس " ) بَِّفـ ،" البيـت الـذي فيـه المـيس " :َمعَنى اسـمِّ َتلِّيَهـا  ،َوُسـُكونِّ الُمَثنَّـاةِّ الَتحتِّيَّـةِّ  ،تحِّ َأوَّ

ي ــةِّ  ــيٌن ُمهَمَلـــة ( مــن األشـــجارِّ الُحرجِّ ــغاٌر ُحلـــَوة ،سِّ  ،كــانوا يتخـــذون خشــبه للر َِّحـــال ،لـــه ثِّمــاٌر ُســـوٌد صِّ
َجــاَرة ــُدُه " َميَســة "  ،و " المــيس " أيضــًا َنــوٌع مــن الزبيــب ،يصــلح لمصــنوعات الن ِّ َأحَمــُد بــُن َقــاَل  ،2َواحِّ

ـيُن َكلَِّمـٌة تَـُدل  َعَلـى َمـَيَلنٍ  :َفارِّسٍ  ـيُم َوالَيـاُء َوالس ِّ نـهُ  ،" المِّ َوَلعـلَّ  ،َمـالَ  :بَِّمعَنـى ،3َمـاَس الُغصـًن "  :َومِّ
َي َميسًا ؛ لَِّتَماُيسِّ أَغَصانِّهِّ َوَتَماُيلَِّها .   َشَجَرُه ُسم ِّ

نُه الر َِّحالُ " الَميُس َشَجٌر ُتعَملُ  :َقاَل صاحُب ) اللَِّسانِّ ( مَّاخُ  ، مِّ   - :َقاَل الشَّ

 الرََّجز      4َوُشعَبَتا َميٍس َبَراَها إِّسَكاف           َيا ُربَّ َغاٍز َكارٍِّه لنِّيَجاف 

يَفـــةَ  ـــالَغرَ  :َقـــاَل َأُبـــو َحنِّ ـــهِّ َوَوَرَقـــهِّ بِّ ـــي َنَباتِّ َظـــاٌم َشـــبِّيٌه فِّ ـــيُس َشـــَجٌر عِّ َأبـــَيُض ُهـــَو فَ َكـــاَن َشـــابًَّا  َوا ِّذا ،بِّ المِّ
نـُه الَمَوا ،الَجوفِّ  ـَعةُ ئِّـُد الَواَفإَِّذا َتَقاَدَم اسَودَّ كاِلَبُنوسِّ َوَيغُلـُظ َحتَّـى ُتتََّخـُذ مِّ نـُه الر َِّحـالُ َوُتتََّخـ ،سِّ َقـاَل  ،َذ مِّ

ُف الَمَطاَيا اُج َيصِّ   - :الَعجَّ

َراحِّ َوا َن التََّزع لِّ               َوهِّزََّة المِّ  لتََّخي لِّ َينُتقَن بِّالَقومِّ مِّ

                                                 
  411المصدر نفسه. ص:  1
  137. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  2
  289. ص: 5ج  َمَقاِييس الُلَغِة.ابُن َفارِّس. َأُبو الُحَسينِّ َأحَمُد بُن َفارِّس بنِّ َزَكرِّيَّا:  3
ِّ بُن ُمسلٍِّم بنِّ ُقَتيَبَة:  4 . َأُبو ُمَحمٍَّد َعبُد ّللاَّ يَنَورِّي  َعَراُء.الد ِّ عُر َوالشُّ / الشماخ. الشماخ بن ضرار الذبياني  9. ص: 1ج  الشِّ
  125. ص: 1994غطفاني. ت: قدري مايو. بيروت: دار الكتاب العربي. ال
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لِّ                          سحِّ  الرََّجز             1َميَس ُعَماَن َورَِّحاَل اإلِّ

ـر ( َعـنِّ  ُب ) الُعَبـابِّ الزَّاخِّ ُن المِّيسِّ " َكَمـا َأخَبـَر َصـاحِّ َنََّها " َمعدِّ َوُهَنا َخصَّ َشَجَر المِّيسِّ بُِّعَماَن ؛ ألِّ
يَنَورِّي ِّ  ــد ِّ ــيَدة  - 2ال ــُه رآُه بِّالطَّــائِّفِّ  :َقــاَل ابــُن سِّ ــي أَعَرابِّــيٌّ أنَّ َوا َِّليــهِّ ُينَســُب الَزبِّيــُب الــذ ِّي  :َقــالَ  ،َوَأخَبَرنِّ
يَس  :ُيَسمَّى َلـم َيَتَفـرَّع ُكل ـُه "  ،ضرٌب مِّن الَكرمِّ َينَهُض َعَلـى َسـاٍق َبعـَض الُنُهـوضِّ  :َوالميس َأيضاً  ،المِّ

ُب ) الَعــينِّ ( ، 3 ــ :َقــاَل َصــاحِّ هِّ ؛ لَِّصــنَعةِّ الر َِّحــالِّ " الَمــيُس َشــَجٌر مِّ ــَجرِّ َوَأصــَلبِّهِّ َوَأصــَلحِّ  ،ن َأجــَودِّ الشَّ
نــُه ُتتََّخــُذ  ــامِّ،َومِّ ــا َكُثــَر َقاَلــتِّ الَعــَربُ  رَِّحــاُل الشَّ ُتــَذكُِّرَنا " َبي ــُت ُأمِّ الَمــيس "   ،4" الَمــيُس الرَّحــل " "  :َفلم 

ورِّيَّةِّ الت ِّي َتُقوُم وَ  َيت بَِّقرَيَة " ُجب ِّ الَميسِّ " الس  يدًا ؛ َوبِّـهِّ ُسـم ِّ نَديانِّ والَبُلوطِّ والَميس َتحدِّ َسَط أشَجارِّ السِّ
 بِّـــــــ " ُجب ِّ الَميسِّ " . 

َيت بِّهَذا االسمِّ إَِّضاَفًة إلى اسمِّ َعَلٍم ) َشخ  :َأِمين بّيتُ  ينـًا ( )ص ( ُيدَعى لَعلَّ الَقري َة ُسم ِّ ُقـَرى وال ،َأمِّ
 َكثِّيَرٌة فِّي بَِّلدِّ الَشامِّ ُعُموَمًا . الُمَضاَفُة إلى أسَماءِّ األعَلمِّ 

  - :ُأوَلى/  َبّيت ُأواَل 
ي ٌة بَِّمعَنى :َيُقوُل الَدب اغُ  ُم " وَ  :" َلَعلَّ " ُأوَلى " َأو " َأواَل " َكلَِّمٌة آَرامِّ رِّيُف " " الُمقدَّ   5." اأَلول  " َو " الشَّ

ـلِّ اللُ َبَعضِّ َمعَ  َمَع َما َجاَء فِّي الَعَربِّيَّةِّ مِّنال ُيَخالِّف هذا الَمعَنى الذ ي َطَرَحُه الَدبَّاُغ  َغـوِّي ِّ " اني األص 
َء َيــُؤوُل  ،َأَوَل " ــن " َأَوَل الَشــي  َوبِّــذلَِّك  ،َوَلَجــأَ  ،دَّ تَــَوار  ،َرَجــعَ  :" ؟ َأي َأواَل وَلكِّــن لِّــَم ال َتُكــوُن َمصــَدَرًا مِّ

 َبي ُت الَملَجأ " َيُكوُن َمعنى اسُم الَقري ةِّ " َبي ُت الَمآلِّ " َأو " 
ــن اســمِّ الَقريَّــةِّ َتحرِّيَفــًا لَِّكلَِّمــةِّ " إَِّبــا   :َبّيههُت ِإيَبهها يَّةِّ  eba –ُيحَتَمــُل َأن َيُكــوَن الُجــز ُء الثَّــانِّي مِّ ــرَيانِّ  ،" الس ِّ
  6اكَِّهًة َوَأبَّا "  " َوفَ  :قاَل َتَعالى ،الُعشب  ُرَطَبًا َأو َيابِّساً  :َو " اأَلب  " ،اأَلب  فِّي الَعَربِّيَّةِّ  :بَِّمعَنى

                                                 
ديوان العجاج. عبد هللا بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن ُكَتيف التميمي / رواية وشرح األصمعي عبد الملك بن قريب.  1

  200 – 199. ص: 1971. ت: عزة حسن. يسروت: دار الشرق. العجاج
ينِّ  2 ي  الد ِّ . َرضِّ : الَصَغانِّي    201. ص: 1ج  الُعَباُب الزَّاِخُر َوالُلَباُب الفاِخر. الَحَسُن بُن ُمَحمٍَّد بنِّ الَحَسنِّ
  225 – 224. ص: 6ج  ِلَساُن الَعَرِب.ابُن َمنُظوٍر. ُمَحمَُّد بُن َمكرٍم:  3
. الَخلِّيُل بُن َأحَمد:  4   323. ص: 7ج  الَعيُن.الَفَراهِّيدِّي 
  251ص:  الدنا فلسطين.بالدباغ. مصطفى مراد:  5
  340الَمصَدُر َنفُسُه. ص:  6



168 

 

َي فِّي هذا ورَِّيةِّ  :َكـــــــ ،َوهِّ ِّ "كَ َمعَنى " بِّ التِّي َفسرَناها َسابِّقًا  ،َبلَدةِّ " َأب ِّيَل " الس  يُكوُن بِّذلَِّك َمعَنى فَ  ،أَلُ ّللاَّ
   " .لَكألِّ ا" َبي ُت الُعشبِّ " أو " َبي ُت   :أي ،" َبي ُت األب ِّ " :اسمِّ َقريَّةِّ " َبي ت إِّيَبا "

ــيَّ اأَلصــل ِّ  :َيُقــوُل الَخالِّــد ِّي  :ِجبههِرين َبّيههتُ   ،1" َبي ــُت الَجبَّــارِّ "  :َوَمعنــاهُ  ،" ُرَبَمــا َيُكــوُن اســُم الَقريَّــةِّ آَرامِّ
برِّيـل ُبَليـٌد َبـيَن َبيـتِّ الَمقـد ِّسِّ َوَغـزَّة :َذَكَرَها َياقوٌت فِّي ) ُمعَجمِّ الُبلَدان ( برِّين ُلَغٌة فِّي جِّ َبيَنـُه  ،" َبيُت جِّ

ــن َذلِّــكَ  ــا  ،َوَبــيَن الُقــدسِّ َمرَحَلَتــانِّ َوَبــيَن َغــزََّة َأقــل  مِّ ينِّ َلمَّ َبَهــا َصــَلُح الــد ِّ ــيَنٌة َخرَّ َوَكاَنــت فِّيــهِّ َقلَعــٌة َحصِّ
فــَرنجِّ  ــَن اإلِّ ــ ،اســَتنَقَذ َبيــَت الَمقــدِّسِّ مِّ ي الَنمَل بــرِّيَن َوَعســَقَلَن َواٍد َيزُعُمــوَن أنَّــُه َوادِّ ــيَن َبيــتِّ جِّ ةِّ الت ِّــي َوَب

ــَلُم ( "  يَمــةٌ  :2َخاَطَبــت ُســَليَماَن بــنِّ َداُووَد ) َعَليــهِّ السَّ بــرِّيَن َقدِّ ــن ُجــذ امٍ  ،" ُكــوَرُة َبي ــت جِّ  ،َوأَهُلَهــا َقــوٌم مِّ
ـي الُموميَّـا "  ،َوبَِّها الُبَحيَرُة الَمي ِّتَـُة التِّـي ُتخـرُِّج الَحمـَرةَ  ـيَبانِّي  فِّـي ) الُلَبـاب فِّـي  ،3َوهِّ يبِّ وذكرهـا الشَّ َتهـذِّ

اب ( بَِّأنََّها نَد َبي تِّ الَمقدِّسِّ "  :اأَلنسَّ يَن عِّ   4" َقري ٌة كبيرٌة مِّن َأرضِّ فَِّلسطِّ
هـا إلـى َجَبـابَِّرةِّ الَعَمالَِّقـةِّ  يَمـةِّ التِّـي َتُعـوُد بَِّتارِّيخِّ ها الَدب اُغ مِّن الـبَِّلدِّ الَقدِّ ي ـةِّ الَعَربِّي ـةِّ  -َوعدَّ الَقبِّي َلـةِّ الَكنعانِّ

" َبي ُت َأو َمَحلَّـُة الرَِّجـالِّ  :" إنَّ َمعَنى االسمِّ  :ُثمَّ َيُقولُ  ،-ي فلسطين منذ فجر تاريخها التي استقرت ف
يَّاءِّ الَجَبابَِّرةِّ " يَّةٌ  ،اأَلقوِّ َدة "  :بَِّمعَنى ،َوَكلَِّمُة " ُجبَرا " آَرامِّ يََّة ُتَؤيُِّد  ،5" الق َوة أو الش ِّ واهِّد التَّارِّيخِّ َولعلَّ الشَّ

نِّين قـاَل َتعـالى نِّسَبَتها " إنَّ  :إلى " الجبابرة " أو " الجبَّارِّين " الذين سكنوا هذه المنطقة منذ آالف الس ِّ
نَهــا   "  ،فِّيهـا َقومـًا َجبَّــارِّين ن ـا َلـن نــدُخَلَها َحتَّـى َيخُرُجـوا مِّ وبهـذا يكـون معنــى اسـم القري ـة " َبي ــُت  ، 6وا 

ي ةِّ . َويبُدو أنَّ اسَمَها ه ذا  ،الَجبَّارِّين " لَِّها التَّارِّيخِّ  ُعرَِّفت بِّهِّ َعلى اختَِّلفِّ َمراحِّ

  - :َبّيُت َجمال
يَسٍة َيُعوُد َتارِّيُخها إلى الَقـ الِّيز ُِّين ( ُأقِّيَم َعلى أنَقاضِّ َكنِّ رنِّ َتحَتوِّي الَقري ُة على َديٍر التِّينيٍ  لآلباءِّ ) السَّ

ي ِّ .  الَخامِّسِّ المِّيَلدِّ
7 

                                                 
. َولِّيد:  1   149ص:  وأسماء شهدائها.1948َكي اَل َننَسى ُقَرى ِفَلسطيَن الِتي َدَمَرتَها إسَراِئيُل َسَنَة الَخالِّدِّي 
2  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللا    519. ص: 1. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموي 
  39. ص: 1. ج الُبلَدان. أحمد بن َأبِّي َيعُقوب بن جعفر بن بن وهب بن واضح الكاتب: الَيعُقوبِّي   3
يَبانِّي. َعل ِّي  بُن َأبِّي الَكَرم.  4 ابالشَّ يِب اأَلنسَّ   256. ص: 1. ج  اللباُب ِفي َتهذِّ
  298. ص: ِباَلُدَنا ِفَلسِطينُ الَدبَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  5
  22: الَماِئَدةِ  6
  109. ص: ِباَلُدَنا ِفَلسِطينُ الَدبَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  7
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ــَحةِّ َلعــلَّ ا أو ،َء ُمَضــافًا إلــى اســمِّ َعلــم " َجمــال " َفُعرَِّفــت الَقري ــُة بِّــهَلَعــلَّ اســَم القري ــةِّ َجــا  ألصــلَّ فِّــي صِّ
يم ( مال " ) بَِّكسرِّ الجِّ َها " َبي ُت جِّ َذا اعَتَمدَنا على َهَذا فَسَيُكوُن المَ  ،اسمِّ مال " جِّ رًا َتَمامًا " عَنى ُمغايِّ وا 

اَبُة الَمعُروفةُ  َمالِّ َوَرعيِّ اَتربَِّيةِّ َيُكوُن ذلك عائَِّدًا إلى اشتغالِّ أهلها بِّ  َفَقد ،واحدُه " َجمل " الدَّ أو َقد  ،َهالجِّ
يمًا .  َمال فِّي َترَحالَِّها َقدِّ  َتُكون َمحَطًة للَقوافِّل التي كانت تعتمُد على الجِّ

  - :َبّيُت ِجنّ 
 1َلتِّي ُعرَِّفت بِّهِّ أيَّاَم الُروَمانِّ " َلعلَّ اسَمَها َتخفِّيُف لِّــــــــ " َبي ت َداُجون " ا :َيُقوُل الَدبَّاغُ 

ــيم (  ،وال نــدري عــَلم اعتمــد فــي هــذا الطــرح ــنَّ " علــى لغــة ) كســر الجِّ فقــد تكــون َمنُســوَبًة إلــى " الجِّ
ـن ِّ والَعفارِّيـت " :َفَيُكوُن بِّذلَك معنى اسم القرية ،فيها أرى أنَّ "  ،ولكـنَّ هـذا الطـرح مسـتبعدٌ  ،" بيـت الجِّ

يم ( من األصل اللغوي " َجنَّ " مِّن " َجنَّ الليل " بِّمعنىَبي ت َجن " ) بفت َسـَتر َوَغطَّـى فيكـون  :حِّ الجِّ
يَّـةِّ " :بذلك معناها ترِّ " أو َبي ت الَتغطِّ َحيـُث َجـاَء فِّـي الوصـفِّ الُجغرافِّـي ِّ لهـا أنهـا تقـع فِّـي  ،" َبي ُت الس ِّ

بــــال الجليــــل وأن  ســــكانها مــــن ) الــــُدروز ( نزحــــوا مــــن منط ــــأعــــالي جِّ وف ( اللبنانيــــة أيــــاَم قــــة ) الشَّ
َفلعلهـم اسـتتروا فِّـي هـذه المنطقـة فكانـت  ،2؛ هربـًا مـن االضـطهادِّ الـديني فـي تلـك الفتـرة " العثمانيين

 لهم سترًا وغطاًء عن أعين من يترصدهم . 
ـَن الرَّمَلـةِّ  :َبّيُت ِجيهز ـرقِّي ِّ مِّ ي  أنَّ  ،َقري ـٌة َتَقـُع فِّـي الَجُنـوبِّ الشَّ القري ـة ُمَقاَمـٌة َعَلـى َمجُموَعـٍة  ذكـر الَخالِّـدِّ

يَّةِّ الُمَتَعر َِّجـــةِّ َعلـــى أطـــرافِّ وادِّي ) الَلطـــُرون (  ـــفحِّ ـــَن الـــت ََِّللِّ السَّ يـــَزُة "  فـــي  ،3مِّ يـــُز " َو " الجِّ َو " الجِّ
يــز " :الَعَربِّيَّــةِّ بَِّمعنــى َيــز " و " جِّ ــب " َوَجمُعَهــا " جِّ َيــُة " أو " الَجانِّ , 4" َعَبــَرُه  و " جــاز النهــر  ،" النَّاحِّ

يَزُة "  المدينة المشهورة في مصر  ُسم ِّيت لوقوعها على ضفاف نهر النيل .  ،ومنُه " الجِّ
يـز " ومـا أوردنـاه مـن معـاٍن  ،بِّناًء على الوصف الجغرافي لطبيعة المنطقة التي تجثم عليهـا " بيـت جِّ

وادي " أو " المكان الذي يقطع " ناحية الوادي " أو " جانب ال :يكون معنى اسم القرية ،لها في اللغة
 ،جانــب الــوادي ،وقــد ذكــر الــدب اغ مثــل هــذا فــي كتابــه " الجيــز ،ويجــاز مــن جوانــب الــوادي ونواحيــه "

                                                 
  435ص:  .الَمصدر نفسه 1
  https://ar.wikipedia.org/wikiفلسطين (. رابط:  –الموسوعة الحرة. ) بيت جن  2
. َولِّيد:  3   191. ص: 1948َلسطيَن الِتي َدَمَرتَها إسَراِئيُل َسَنَة َكي اَل َننَسى ُقَرى فِ الَخالِّدِّي 
  330. ص: 5. ج لسان العربابن منظور. محمد بن مكرم:  4

https://ar.wikipedia.org/wiki
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لتهم " و ذكر أن  " الجيزة مدينة بمصر ( كم عن درعا  25وقرية صغيرة على بعد )  ،محل القوم وحِّ
 2لجيزة " وفي األردن كذلك منطقة تعرف باسمِّ " ا ،1في حوران " 

رقِّي ِّ مِّن َغَزةَ  :َحاُنونَ  َبّيتُ  َمال الشَّ ـَفةِّ الُمَشـبََّهةِّ  ،َبلدة َتَقُع فِّي الشَّ ـراٌف َصـوتِّيٌّ للص ِّ َلعلَّ " َحـاُنون " انحِّ
ي ةِّ  ،" الَعُطوف " :بَِّمعَنى ،" َحُنون " في العربِّيَّةِّ  بَرانِّ م ،" َحُنون  :َمعناهُ  ،وفي العِّ  3 َوُمنَعٌم َعَليهِّ " ،ُمنعِّ

َبـــاَدةِّ األصـــَنامِّ  َمـــانِّ كانـــت َبيتـــًا لِّعِّ يَّـــةِّ أنَّ البلـــدة فيمـــا مضـــى مـــن الزَّ ـــواهِّد التَّارِّيخِّ ـــَللِّ الشَّ  ،ُيقـــاُل مـــن خِّ
َع له تِّمثاٌل فِّيها َع فِّي بيت أصنامِّهم ،وأسسها َملٌِّك َوَثنِّيٌّ ُيدَعى " َحاُنوُن " ُصنِّ َفُعرَِّفت القرية  ،ُثمَّ ُوضِّ

  4 من يومها بهذا االسم "
َعينِّ  :َحِنينا َبّيتُ  ـَن الُقـدسِّ  ،اسٌم لَِّموضِّ ـَمالِّ مِّ ذ َكـر الـَدبَّاُغ أنَّ الُجـزَء الثَّـانِّي  ،َقرَيٌة وواٍد  َيَقَعانِّ إلى الشَّ

يَّةِّ  ــــرَيانِّ يَنــــا " الس ِّ ــــن " َحان ِّ ــــاَن " :بَِّمعَنــــى ،َقــــد َيُكــــوُن مِّ ُق الَحَن ي َيســــَتحِّ ــــن " َحَنــــا " بَِّمعنــــى ،" الــــذ ِّ  :َأو مِّ
بَّاُغ .  :َفَيُكوُن الَمعَنى ،"َكرَ َعس" ُحُه الدَّ ين " وهو مما ُيَرجِّ  5" َبي َت الُمَعسكِّرِّيَن والُمَخي ِّمِّ

ولكنَّـُه ذكرهـا فـي ) معجـمِّ الُبلـدانِّ (  ،لـم َيـأتِّ يـاقوت علـى ذكرهـا فـي كتابـه ) الُمشـَتَرك ( :َدَجهن َبّيت
يمِّ  ُرُه ُنون ( ،باسم " َداُجون ) بِّالجِّ ام " َقَريَّ  :َوآخِّ   6ٌة مِّن ُقَرى الرَّمَلةِّ بِّالشَّ

ينَ  ــــي فَِّلســــطِّ ــــَي اســــٌم لِّموضــــعينِّ فِّ ُب  ،األول  ُقــــرَب " َيــــاُزور " بَِّياَفــــا ،وهِّ يَّــــةِّ َذَكَرَهــــا َصــــاحِّ َتــــابِّ ) َهدِّ كِّ
ــن َبلــَدةِّ َياَفــة "  :(الَعــارِّفِّين ــالُقربِّ مِّ ــٌة بِّ ــي َمعــرِّ  ،7" َبيــت َدَجــن َقرَي يثــهِّ َعــن َوَذَكَرَهــا الَســمَعانِّي  فِّ ضِّ َحدِّ

ـُد بـُن بـُن َأحَمـد بـنِّ ُعَمـَر بـنِّ أحمـد بـنِّ ُسـَليَماَن الرَّملِّـي  الـَداُجونِّي  الُمقـرِّئ  يخِّ َأبِّـي َبكـٍر ُمَحمَّ  الشَّ
 ،نِّسَبةِّ
الِّ  :َقالَ  يمِّ  ،" الَداُجونِّي ) بَِّفتحِّ الدَّ هِّ الن ِّسـَبُة إَلـ ،َوَضم ِّ الجِّ رَِّهـا الن ـوُن َبعـَد الـَواو ( َهـذِّ  ،ى َداُجـونَ َوفِّـي آخِّ

يَن "  ـن َأرضِّ فَِّلسـطِّ ـن ُقـَرى الرَّمَلـةِّ مِّ ـن ُقـَرى َشـرقِّي ِّ َنـاُبلَس  :َوالثَّـانِّي ،8َوَظن ِّي َأنََّهـا َقرَيـٌة مِّ ـا التِّـي  ،مِّ أمَّ
يَمــةِّ الَمــذُكوَرةِّ فــي الَعهــ يَّــة الَقدِّ يمِّ فــي ياَفــا َفُيعَتَقــُد أنَّهــا ُمَقاَمــٌة علــى ُبقَعــةِّ َبلــَدةِّ " َداُجــون " الكنعانِّ  ،دِّ الَقــدِّ
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نَطــه " ،" َداُجــون " اسـم َكنعــانِّيٌّ مـن " َداَجــان " :وممـا َوَرَد فِّيـهِّ  ــن "  ،ومعنـاُه " حِّ َوَيُظـن  َبعُضــُهم أنَّـُه مِّ
نَد الفلسطينيينَ  ،َداج " َوَمعناُه " َسَمكة "  ،1أو َما ُيعَرُف بِّـــــــــ " َهيَكلِّ اإللهِّ َداُجـون " ،َوُهَو اسُم َصَنٍم عِّ

سُم َسَمَكةٍ  ،ُسُه َرأُس إِّنَسانٍ َرأٍ  سُمُه جِّ ي ِّينَ  ،َوجِّ نَد الَكنَعانِّ َوبَِّهـَذا ُهَنـاَك َعَلَقـٌة َمـاَبيَن  ،َوُهَو إَِّلُه الَخصبِّ عِّ
نَطة ( َو ) َداج / إَِّلهِّ الَخصبِّ ( .   ) َداَجان / حِّ

َجُن " ير :َوفِّي الَعربِّي ة " الدَّ ل  الَغيمِّ فِّي اليومِّ الَمطِّ ي ،ُر الَكثِّيرُ والَمطَ  ،ظِّ الليـالِّي  :والُظلَمُة ومنُه الـَدَياجِّ
ُن  ،أَقاَم فِّيه َوألَِّفهُ  :َوَدَجَن فِّي الَمَكانِّ َيدَجُن ُدُجوناً  ،الُمظلَِّمةُ  َيت َدواجِّ نه ُسم ِّ  ،2"الَبي تِّ لُمَلَزَمتَِّها إيَّاهُ ومِّ

ي وجــٍه أو أخــر مــا جــاء فــي هــذه التســمية ؛ ألنهــا توافِّــُق فــ -كمــا أســلفنا  -وقــد أطلــق عليهــا العــرُب 
َنُتهَم فِّي هذا اللفظِّ .  ،َلغتهم يُغُه ألسِّ ير لِّما َتسَتسِّ  أو على َأَقل ِّ َتقدِّ

ــا " ــُة فــي العهــدِّ األُشــور ِّي باســمِّ " َبي ــت َدَجاَن ــا فــي العهــدِّ الرُ  ،َكمــا ُعرِّفــت القريَّ وَمــانِّي ِّ فباســمِّ " َكفــر أمَّ
 باســمِّها الَحــالِّي الــذي أطلقــُه عليهــا العــرُب الفــاتُِّحوَن مــع َبعــضِّ َوُعرَِّفــت فِّــي العهــدِّ اإلســَلمِّي ِّ  ،"َداُجــو

ير في اللفظِّ القديم  " َبي ـت َدَجـن "  ـَن الـبَلد  ،التحوِّ َحيـُث َذَكَرهـا شـهاب الـدين المقدسـي الدمشـقي " مِّ
ها تارًة بعُض الُكتب قديمها وحديثا تنسب ،3التي أمَر السلطاُن الَيَزُك بخرابها هي يازور وبيت دجن " 

 إلى الرملة وتارة أخرى إلى يافا وذلك يعود لوقوعها بين المنطقتين . 
َيَة واحـدٌة  –داُجـو  –داجـان  –" َداُجون  :لو َنظرنا إلى مراحل َتطَُّور اللفظِّ من ـُد أنَّ الَتسـم ِّ َدجـن " َنجِّ

َرافِّ على َمرَّ الـَزَمن َنَظـرًا الخـتَِّلفِّ ا ن اعَتَرى اللفَظ بعُض االنحِّ ـَنةِّ والألجنـاسِّ واأللَوا  َلَهَجـاتِّ التـي سِّ
نـا  ـرِّ تسـميتها بهـذا اال ،مرَّت على بَلدِّ سـمِّ " بيـت وبِّنـاًء علـى هـذه المراحـل وهـو الـرأي  الـراجح فـي س ِّ

 ى . ة فيما َمَض داجون " نِّسَبًة إلى اإللهِّ " داُجون " الذي كان له فيما ُيعَتَقُد َمعَبٌد فِّي هذه القري  
بَ  تَِّقـالِّ هـذه ت إَِّلـى اناَدةِّ هذا اإلله " داجون " بين الفلسطينيين في تلكم الفترة هي التي َأدَّ لعلَّ ُشيوَع عِّ

أو  ،هالتسمية من " دجن يافا " إلى " دجن نابلس " فأقيم فيها معبد أو هيكـل فيـه هـذا الصـنم أو اإللـ
دم ى وهي األقثانية باسم األوللعلَّ َبعضًا من سكانِّ " دجن يافا " انَتَقَل إلى " دجن نابلس " فاسموا ال

 في التسميةِّ . 
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ـَن  َأي َما :َتينِّ (ــ ) َضم  بِّ َلعلَّ اسَم الَقريَّةِّ ُمَحَرٌف َعن َكلَِّمةِّ " ُمَدق " أو " ُمُدقَّة "  :َبّيُت ُدقُّو ُق بِّـهِّ مِّ ُيدَّ
لعـل  ،ةِّ فِّـي الَعَربِّيَّـ  اِلَلـةِّ زانِّ اسمِّ اِلالتِّ َواأَلَدَواتِّ َعَلى َوزنِّ " ُمفَعل " أو " ُمفَعَلة " وُهما وزنانِّ مِّن أو 

سـمَّى " يُ القرية كانت مشهورة باستخدام مثل هذه األدوات التي كان ُيطَحن بِّها الُحبـوُب والقمـُح الـذي 
ـين " التـي كـا ،َدقِّيقا " هـا ن يعمـل أهلفسميت بَِّها ؛ الشتغال أهلهـا بهـذه المهـن كمـا فِّـي قريـة " الَجمَّاسِّ

 ورعيها . في تربية الجواميس 
وقـد  ،سـمهان فسمته باوقد َيُكوُن " ُدق و " أو " َدق و " اسٌم لِّشخٍص أو َعائِّلة أقاَمت في ُبقَعةِّ هذا المكا
ـن هِّجـرة بعـض العوائـل ين ( مِّ لـى المكـان إمـن سـورية  َيُكوُن َما أوردُه الَدبَّاُغ فِّي كِّتابِّه ) بَِّلُدَنا فَِّلسطِّ

ــلِّ ُســورِّية " كحمــدو " وجملــو " ف والســيما أنَّ لهــذا ،يــدلل علــى ذلــك لــم ال االســم مــا يشــابهُه مــن عوائِّ
ثالها  فهم يكثرون من األسماء على وزن " فعلو " .  ،تكون " دقوا " واحدة منها وعلى مِّ

نُهَما ُكُروٌم َكثِّيَرةٌ  :َقاَل َياقوتٌ  َ :َبّيت َرأس َدٍة مِّ إحـداُهَما  ،َخمـرُ ُينَسُب إليَها ال ،" اسٌم لَِّقرَيَتينِّ فِّي ُكل ِّ َواحِّ
ي َحَلــَب "  ،َبيــُت َراٍس ُكــوَرٌة بــاأُلرُدنِّ  :َوقِّيــلَ  ،فِّــي الَبي ــتِّ الُمَقــَدسِّ  ــن َنــواحِّ َويَبــُدو ُهَنــا أن   ،1واأُلخــَرى مِّ

نــَدَما َقــالَ  ــَي َثــَلُث ُقــَرى  ،" اســٌم لَِّقــرَيَتينِّ " :َياُقوتــًا َوَهــَم عِّ ُب ) ُبغَيــةِّ الَطَلــ ،َوا ِّنََّمــا هِّ بِّ فِّــي َذَكَرَهــا َصــاحِّ
ََحــَديهَِّما الَكفــرَ  :َتــارِّيخِّ َحَلــب ( ــبِّ َيحُمــوَل َقــرَيَتينِّ ُيَقــاُل ألِّ ــَن الَعَجــبِّ َأنَّ إَلــى َجانِّ َولِّأُلَخــَرى َبيــُت  ،" َومِّ

َقَداُر َشوطِّ َفَرس "  ،َرأسٍ  َن الَقرَيَتينِّ مِّ َدٍة مِّ َدارِّ ُكل ِّ َواحِّ َدارَِّها َوجِّ   2َوَبيَن جِّ
اُن بُن َثابِّتٍ    - :َقاَل َحسَّ

َزاَجَها َعَسٌل َوماُء   / الوافر 3كأنَّ َسبِّيًَّة مِّن َبي تِّ َرأٍس            َيُكوُن مِّ

وايتين منفصلتين" كأنَّ َخبِّيَئًة "   الُقَدامى اسمٌ لُشَعَراءُ ُه اوهو هنا كما َعَرفَ  ،و " كأنَّ ُسَلَفًة " ،َوفِّي رِّ
امِّ َمشُهوٌر بِّالَخمرِّ َلَطالَما  ٍع في الشَّ ُر الشَ ساُن ومنهم ح ،َتغنَّوا بِّهِّ فِّي أشعارِّهمَموضِّ حِّ َرُسولِّ يوَم َفتاعِّ

َة .   َمكَّ

                                                 
1  :ِّ . ياقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   520. ص: 1. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموي 
ي 2 ار. َبيُروت: َداُر الفِّكر. ص: 1ج  ُبغَيُة الَطَلب ِفي َتاِريِخ َحَلب.نِّ ُعَمُر بُن َأحَمد: ابن العديم. َكَماُل الد ِّ . ت: ُسَهيل َزكَّ

473  
/ حسان بن ثابت األنصاري: ديوان حسان بن ثابت. ت: سيد  49. ص: 1. ج كتاب سيبويةسيبوية. عمرو بن عثمان:  3

 وفي نسخة الديوان خبيئة بَل من سبيئة  71. ص: 1983. 2حنفي حسنين. القاهرة: دار المعارف.  ط 
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َي بِّذلَِّك ؛ ألنَُّه فِّي رأسِّ َجَبلٍ  ،" حِّصٌن بِّاألردنِّ  :َوَقاَل الَبكر ِّي     - :ُة الُذبَيانِّي ِّ لنَّابِّغَ اال قَ  ،ُسم ِّ

تَ كأنَّ ُمَشعَشعًا مِّن َخمرِّ ُبصَرى           َنمَ            امِّ تُه الُبخُت َمشُدوُد الخِّ

 / الوافر 1َحَملَن قَِّلَلُه مِّن َبي تِّ راٍس               إلى ُلقَماَن فِّي ُسوٍق ُمَقامِّ 

  2و" من بيت رأس " دون تسهيل الهمزة في رأس "  ،وفي نسخة الديوان "  نمين قَلله "
َي أشَهُر الثَلَثةِّ التي ذكرها حسان بن ثابت  ،اتِّ راٍس "ـــــــ " ذلمعروفـُة اليـوَم فـي األردنِّ بِّـولعلها ا ،َوهِّ

بِّــهِّ ؛ وَ  ،َلــى ُكـل ِّ َشــيءٍ أَع :أُس " الــرَّ  :َوفِّــي الُلَغـةِّ  ،لعلنـا نتفِّــُق مــع الَبكـرِّي ِّ فِّــي َتســميتها بِّــــــــ " َبي ــت راٍس "
َي َرأُس الَجَبلِّ  ُؤ الَقيس ،ُسم ِّ   - :َقاَل امرِّ

 الطويل  3مًا إَِّليُكُم               َوَيومًا َأُحط  الَخيَل مِّن ُرؤسِّ َأجَبالِّ َفَيوَمًا إَِّلى أَهلِّي َوَيو      

قِّ إِّربَِّد بِّاأُلرُدن  ، إِّذ َترَتفُِّع َعن َسطحِّ الَبحرِّ  َها َعَلى َهَضَبٍة ُمرَتفَِّعٍة ُتَعد  مِّن أَعَلى َمَناطِّ ( 650) لَِّتَرب عِّ
تــراً  ــى َســهلِّ ُحــوَرانَ  ،مِّ ــَن اأَلردنَوال ،ُتشــرُِّف َعَل َراَعــةِّ  ،َهَضــَبةِّ الَشــَمالِّيَّةِّ مِّ ــا َخصــَبًة َوَصــالَِّحٌة لِّلزِّ  ،ُترَبُتَه

َنبِّ َوالَزيُتونِّ بَِّكثَرة  ُر فِّيَها ُكُروُم العِّ   4َحيُث َتنَتشِّ

ينَ  :َبّيت الُروش ُفوَقا شِّ الَبي ت الُرو  "َو  ،ا "َتحتَ " َبي ُت الُروشِّ ال ،َقرَيتانِّ ُتعَرَفانِّ بهذا االسمِّ فِّي فَِّلسطِّ
 َتفرِّيقًا َبيَنُهَما .   ،" أو " الُعلَيا "
يَّةِّ  :َيُقوُل الَدبَّاغُ  ـرَيانِّ أو  ،الـَرأسِّ أو القِّمَّـةِّ  :بَِّمعَنـى ،" َلَعـلَّ َكلَمـَة " الـُروشِّ " َتحرِّيـٌف لَِّكلَمـةِّ " ُريَشـا " الس ِّ

برِّيَّة َعن َكلَمـةِّ " ُروش " ،5" الرأُس "  :َومعناَها  ،قد تكوُن َتحرِّيفًا َعن َكلَِّمةِّ " رِّيَسا " اِلَراميَّةِّ   ،أو العِّ
يفًا َعنَهـا ،وفي العربية ُرَبم ا َتُكوُن ُروش ُلَغًة فِّي ُروس ،6ومعناها أيضًا " رأس "  ـا َتُكـوُن َتصـحِّ  ،َوُرَبم 

                                                 
1  : ِّ بُن َعبدِّ الَعزِّيزِّ . َعبُد ّللاَّ   288. ص: 1. ج من أسماء البالد والمواضع ُمعَجُم َما اسُتعِجمالَبكرِّي 
ة: دار السَلم. . ت: محمد الطاهر بن عاشور. القاهر ديوان النابغة الذبيانيالنابغة الذبياني. زياد بن معاوية بن ضباب:   2

  237 – 236م. ص:  2009تونس: مؤسسة دار ُسحُنون للنشر والتوزيع. 
. ُمَحمَُّد بُن ُمرَتَضى:  3   101. ص: 16ج  َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهِر الَقاُموس.الَزبِّيدِّي 
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َهاَيةِّ جذٌر َسـامِّيٌّ  َرَفُة َعنها " َبي ت روش " فهَِّي فِّي الن ِّ الَلـةِّ َعَلـى وأيًَّا كانت الكلمُة الُمحَّ ُمشـَترٌك فِّـي الدِّ
َوَقـد َيـدَعُم َهـَذا االت َِّجـاَه فِّـي  ،َهـَذا إَِّذا افَتَرضـَنا أنَّ " ُروش " ُلَغـٌة فِّـي ُروس ،ُكل ِّ َما ُهَو َعـاٍل أو ُمرَتفِّـع

َها ُمرَتفَِّعًة َعن ُمسَتوى  َها َطبيَعُة اأَلرضِّ الت ِّي َتجُثُم َعَليَها, مِّن َحيُث َكونِّ  )َسطحِّ الَبحرِّ )  َفلَسَفةِّ اسمِّ
تراً  531 َها ،مِّ  أوِّ " َبيت الَمَكانِّ الُمرَتفِّع " .  ،" َبيَت الَمَكانِّ الَعالِّي :َوَعَلى َهَذا َيُكوُن َمعَنى اسمِّ

  .1"اءِّ يَن َغورِّ اأُلرُدنِّ والَبلقَ " َبي ُت َرامة َقري ٌة َمشُهوَرٌة بَ  :ذكرها ياقوٌت فِّي ) ُمعَجمِّ الُبلَدانِّ ( :َبّيُت الرَّاِم
يء :ومن معانيها ،وفي العربيَّةِّ األلُف فِّيَها ُمنَقلَِّبٌة َعن واٍو " روم " برِّيَّةِّ  ،َطَلَبُه " :" راَم الشَّ أمَّا فِّي العِّ

ــة " ـــ " َرَم ــى ،َفـــ ــُة الُفلــكِّ  :و " َرَمــت " بَِّمعَن يَم ــٌة َعظِّ ــي َيَســاكِّر ،ارتفــاع أو أَكَم ــٌة لَِّبنِّ ــَي "  ،وهــي مدين وهِّ
ينَ  ،و " َراُموث "َراُموت " أ َويظن  آَخُروَن أنََّها  ،َوَيُظن  الَبعُض أنََّها فِّي َموقِّعِّ " الرَّاَمةِّ " الحاليَّةِّ بِّفَِّلسطِّ

  2فِّي َموقِّعِّ " َكوَكبِّ الَهوا " ُقرَب َبيَساَن . 
ـَي  ،" الت ِّي َتَقُع َبـيَن َأرِّيَحـا َوعمَّـانَ َفهَِّي َقرَيُة " َبي تِّ َراَما  ،أم ا الت ِّي َذَكَرَها َياَقوٌت بِّاسمِّ " َبي ت َراَمة " َوهِّ

نَها إلى َأرِّيَحا "   3إلى عمَّاَن أقَرُب مِّ
يَّاتِّ ُذو داللـٍة علـ امِّ كِّـن َولَ  ، َوُعل ـوٍ ى ارتَِّفـاعٍ واألرجُح فِّي ُلَغةِّ " الَرامِّ " أن ها جذر سامي مشترك َبيَن السَّ

ُم الَعَربِّيَّـُة الت ِّـي اس رِّ الَمَعاجِّ ـن َهـذاَلم ُتشِّ امـة هـو أنَّ ر جـدناه عـن بـل كـل مـا و  ،تعَرضـَناَها إلـى َشـيٍء مِّ
  - :ومنه َقول ُزَهيٍر بنِّ َأبِّي سلمى ،الَعَرَب اسَتخَدمت الرامة للداللة على مواضع بعينها

يُم   الَوافِّر    4لَِّمن َطَلٌل بَِّراَمَة ال َيرِّيُم                 َعَفا َوَخَل َلُه َعهٌد َقدِّ

  - :َأبِّي َتمَّامٍ  َوَقولِّ 

يمِّ   الَوافِّر  5َأَراَمُة ُكنتِّ َمأَلَف ُكل ِّ رِّيمِّ               َلوِّ اسَتمَتعتِّ بِّاألُنسِّ الَقدِّ

نهـا  يَم الَخلِّيـل ) َعَليـهِّ  :َقاَل ابـُن الَعَربِّـي ِّ فِّـي َمعـرِّضِّ زَِّياَرتـهِّ لَِّقرَيـةِّ " جيـرون " الَقرِّيَبـةِّ مِّ بـَراهِّ " َكاَنـت إلِِّّ
َلُم  ـخَ السَّ ـتَُّة َفَراسِّ دِّ اأَلقَصى سِّ ي َكـاَن فِّيـهِّ َبيـُت َراَمـة ُمَتَعبَّـده  ،( َبيَنَها َوَبينِّ الَمسجِّ فِّـي َسـفحِّ الَجَبـلِّ الـذ ِّ
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ــَلُم ( "  ــوٍط ) َعَليــهِّ السَّ ــَدائِّنِّ ُل ـــ " الــرامِّ " ومــا  ،1الُمشــرُِّق َعَلــى َم وال أحســب هــذه األمــاكن المســماَة بِّــــ
يَف إلي  ها ؛ ُسم ِّيت بذلَك إال ؛ الرتفاٍع أو ُعلو ِّ ظاهر . اشتق منها أو ُأضِّ

بـرِّيٌّ  :َبّيت ِريَما  :معنـاه ،ذكرها ) َقاُموُس الكِّتَّـابِّ الُمَقـدَّسِّ ( باسـمِّ " َأُروَمـة " أو " ُروَمـة " َوُهـَو اسـٌم عِّ
ٌن لَِّجـد ِّ ) َيُهوَيـاقِّيم ( ،َأو َمَكاٌن ُمرَتفِّعٌ  ،ارتَِّفاعٌ  رَبـُة ُروَمـة " الت ِّـي َورُ  ،َعَلـى أنََّهـا َمـوطِّ ـَي " خِّ ـا َكاَنـت هِّ َبمَّ

َرةِّ "  تَّةِّ َأمَياٍل َشَماَل النَّاصِّ َوَلكِّنَّ الَمذُكوَرَة فِّي قاموس الكتاب المقدس باسم رومـة أو  ،2َتبُعُد َمَساَفَة سِّ
ــانَ   ،َة َشــَماالً أرومــة هــي بيــت ريمــا الحاليــة إلــى الشــمال الغربــي مــن رام هللا َأقــرُب َقرَيــٍة َلَهــا َديــُر َغسَّ

بَّاُغ على أنَّها بيت ريما المذكورة في العهد القـديم باسـم أرومـة ،َوَليَست " كفر رومة "  ،َحيُث َنصَّ الدَّ
َوقــد َيُكــوُن ُجزُؤَهــا الثَّــانِّي َتحرِّيفــًا لَِّكلَِّمــةِّ "  ،( أيــام الرومــان bet rimaوقــد عرفــت باســمها الحــالي ) 

يَّةِّ وُمفرَ  رَيانِّ يُم "  :ُدَها " رِّيمَتا " بَِّمعَنىرِّيَماتا " السَّ    3الَصخُر الَعظِّ
ُح اِلتِّي ُث بَِّدورِّهِّ ُيَرجِّ   - :والباحِّ

ـــًث " رِّيـــم ""  –َأوَّاًل  ـــةِّ ُمَؤنَّ ـــي الَعَربِّيَّ ـــيطِّ ( ،رِّيَمـــة " فِّ ـــاُموسِّ الُمحِّ ُب ) الَق ـــاَل َصـــاحِّ يمُ  :َق الَفضـــُل  :" الـــرَّ
بالُ وَ  ،َوالَعَلَوُة َبيَن الَفوَدينِّ  َغارُ ا الجِّ  4َوالتََّباُعُد "  ،لص ِّ

يًَّا  عِّ فِّي بَِّلدِّ الَعَربِّ وَ   -َثانِّ َن الَمَواضِّ َي اسٌم ُمشَتَرٌك لَِّعَدٍد مِّ ــ " رِّي َ ،هِّ َذَكـَر  ،يـم "رِّ ُمَؤنَّـث "  ،َمـة " بَِّلفظِّ
عِّ ( َم مِّن َأسَماءِّ البَِّلدِّ َوالَمَواضِّ ٌع َمذُكوٌر مَ  :ةرِّيمَ  " :الَبكرِّي  فِّي كَِّتابِّهِّ ) ُمعَجُم َما اسُتعجِّ ي َرسمِّ فِّ وضِّ

عرِّ ُزهيرٍ  ،" ُحُرض " كُرُه في شِّ   - :َوَرسُم ُحُرٍض أو " ذِّي ُحُرض " َكَما َوَرد ذِّ

 / الُمَتَقارِّب 5َأمِّن آل َليَلى َعَرفَت الط ُلوال      بِّذِّي ُحَرٍض َماثَِّلٍت ُمُثوال 

ـامِّ  يَنةِّ َوالشَّ ٌع بِّالَجزِّيَرةِّ َبيَن الَمدِّ ـانِّي ؛  ،اَنـت فِّيـهِّ الَوقَعـُة الَمشـُهوَرُة َبـيَن الَيُهـودِّ كَ  ،َموضِّ َوَأبِّـي ُجَبيَلـَة الَغسَّ
َلم ا اسَتنَصَرُه الَحيَّانِّ اأَلوُس َوالَخزَرُج َعَلى الَيُهودِّ " 

6  
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ومنهـا  ،" اسـُم جـبَلن هـو مـا فـرق بـين وادي رَِّمـع ووادي صـنعاء العـرب :َو" رِّيَمة " َكَما َذَكَر َياُقوتٌ 
ـَرابِّ الُحــرش ِّ الُجُلــود إلـى صــنعاَء َوَغيرَِّهــا " تجلـب " َوَريَمـة ) بَِّفــتحِّ الــرَّاءِّ ( " َريَمــُة  ،البقــر الجبَلنيــة العِّ

ــي َزبِّيــد "  ،اأَلَشــابِّطِّ " مِّخــَلٌف بِّــالَيَمنِّ َكبِّيــرٌ  ــن ُحُصــونِّ َصــنَعاء َلَبنِّ ُب )  ،1َوَريَمــة َأيضــًا مِّ َقــاَل َصــاحِّ
َبـالِّ َوَطوائِّـَف  ،مِّخَلٌف بِّـالَيَمنِّ  :َفتحِّ (" َوَريَمُة ) بِّال :التَّاجِّ ( ةِّ ُقـًرى َوَمَسـاكَِّن فِّـي الجِّ ـدَّ ٌل َعَلـى عِّ ُمشـَتمِّ
 2َوُأَمٍم " 

ــاعِّ  ــي االرتَِّف َقٍة فِّ ــاٍل َشــاهِّ َب ــَرٍة َوجِّ ــٍة َوعِّ ــُز بَِّطبِّيَع ــٍة َتَتَميَّ يَّ ــَذلَِّك  ،3َوريمــة اليــوم اســٌم لُِّمَحاَفَظــٍة َيَمنِّ َيت بِّ ُســم ِّ
 َنقًَل َعن َصاحِّبِّ الَقاُموسِّ .  ،َن الر ِّيمِّ الذ ِّي َعَرضَنا َلُه فِّي الُلَغةِّ اشتَِّقاقًا مِّ 
ــًا  ــيم "نَ  –َثالِّث ــَللِّ َمــا َســَبَق إلــى َأنَّ " الــرَّاَء َواليَّــاَء َوالمِّ ــن خِّ ُك فِّيــهِّ  َربِّيَّــةِّ َتشــَترِّ َأصــٌل فِّــي العَ  ،خُلــُص مِّ

يَّاتِّ  امِّ َن السَّ الَلةِّ عَ  ،َوَأَخَواُتَها مِّ  َو أنَّ " َبيـت ،…العظيمة  والصخرة ،والجبل ،والعلو ،االرتفاع :َلىلِّلدِّ
َها الَحالِّي َعَلى قِّمَّةِّ َجَبَلينِّ َلُتَؤيِّ د هذا االتجاَه فِّي َفلسَ   َها َفةِّ اسمِّ رِّيَما " بَِّموقِّعِّ

رقِّ مِّن َبي َت َلحم :َبّيُت َساُحور دٍ َوَتبُعُد َعنَها َمَساَفَة  ،َقريٌَّة َتَقُع إلى الشَّ تٍر َواحِّ أول  َمن ذكرهـا  ،كِّيلو مِّ
ينِّ الَحنَبل ِّي فِّي كَِّتابِّهِّ  يُر الد ِّ ) األُنُس الَجلِّيُل بَِّتارِّيخِّ الُقدسِّ َوالَخلِّيـل ( فـي  :بهذا االسم ُهَو الَعلِّيمِّي ُمجِّ

يثِّهِّ عن نِّسَبةِّ " شعبان بن سالم بن شعبان " البيت ساحوري المعمر أبو سالِّم إليَها    4 َمعرِّضِّ َحدِّ
ــيهم أتــاُهم  ُتعــَرُف هــذهِّ الَقريَّــُة أيضــًا باســمِّ " َبلــَدة الُرَعــاةِّ " نِّســَبًة إلــى الُرَعــاةِّ الــذين كــانوا َيحُرســوَن َمواشِّ

َلُم (  يحِّ ) َعليهِّ السَّ ُرُهم بوالدةِّ الَمسِّ   5َمَلٌك ُيَبشِّ
َن " الَسَحرِّ  حرِّ " بَِّمعَنـى ،" َيعتقد الباحث أنَّ اسم " ساحور " على َوزنِّ فاُعول ُمشت ٌق مِّ َن " السِّ  :ال مِّ

بحِّ  رِّ إلى ُطُلـوعِّ الَفجـرِّ "  :َوقِّيلَ  ،َوالَجمُع َأسَحارٌ  ،" آخر الَليلِّ ُقَبيَل الص  أو   6ُهَو مِّن ُثُلثِّ الَليلِّ اِلخِّ
ــحَ  ،" الَســَهرِّ " وكَِّلُهَمــا فــي الَمعنــى واحــدٌ  به إلــى َوقــتِّ السَّ ــي بَِّصــاحِّ  ،رِّ فالَســَهُر َعلــى الشــيء َقــد ُيفضِّ
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َها " بيــت ســاهور " أي " بيــت الســهرةِّ " ولعــل مــا أوردنــاُه ســابقًا مــن حادثــة  ،َوبِّــذلَِّك َيُكــوُن أصــل اســمِّ
َيةِّ بَِّسَبٍب .  ُروا بوالدة المسيح َيُمت  إلى الَتسم ِّ  سهر الرعاة الذين ُبش ِّ

َر " بِّمنطِّ  :َبّيُت َساَما ـَلَّ ـَمالِّ الَغربِّـي ِّ مـن " عِّ رَبٌة َتَقُع فِّي الشَّ َذَكَرَهـا َيـاُقوٌت بِّاسـمِّ " َبي ـتِّ  ،َقـةِّ ُطـولَكرمخِّ
يَن "  ـن  ،1َماَما " َقرَيٌة مِّن ُقَرى َناُبلَس بِّفَِّلسطِّ ُب ) ُفتُـوحِّ الُبلـَدانِّ ( َعلـى أنََّهـا مِّ رِّي  َصـاحِّ َوَذَكَرهـا الـَبَلذِّ

َرُة " الــذين َشــَكوا َعجــَزُهم َوَضــ ــامِّ ــاُبلَس التــي كــاَن َيســُكُنها " السَّ ــَورِّ َن ــيهم ُك عَفُهم َعــن َدفــعِّ َخــراجِّ أراضِّ
يَر إلى َثَل يُر بِّرد ِّ الَخَراجِّ فِّيها مِّن َخمَسةِّ َدَنانِّ ِّ " َفأمَر األخِّ ي ِّ " الُمَتَوكِّلِّ َعَلى ّللاَّ  العبَّاسِّ

  2َثة للَخلِّيَفةِّ
َرةِّ " الــذين َســَكنُ  ـامِّ َيت بِّــهِّ نِّســَبًة إلــى " السَّ  ،وَها فيمــا مضــى مــن الــزمنَوأنَّ اسـَمَها الَحــالِّي " َســاَما " ُســم ِّ

ــةِّ  يَّ بَّاُغ َجــذَر " َســاَما " إلــى اِلَرامِّ ــدَّ ــُرد  ال ــا َي ــهِّ َعــن َســاما الخربــة الواقعــة  ،َبيَنَم يثِّ ــي َمعــرِّضِّ َحدِّ ــَك فِّ َذلِّ و 
يَما " بَِّغزَّة بَّاغُ  ،بجوار قرية " بيت طِّ ـيَما " الَكلَِّمـةِّ اِلَرا :َيُقوُل الدَّ يَّـةِّ " َلعلَّ َساَما َتحرِّيـُف " سِّ  :بَِّمعَنـى ،مِّ

يقِّـي ٍ  ،الَكنزِّ الَمخُبوءِّ  يَما " اسُم َصَنٍم َأو إَِّلٍه فِّينِّ َشـاَرةِّ  ،َوَقد َتُكوُن َتحرِّيفًا لــــ " شِّ ُح َهـَذا الَتحرِّيـَف ؛ إلِّ ُنـرَّجِّ
انِّ لِّلَمَقامِّ الذ ِّي َدَعوُه بِّاسمِّ " النَّبِّي ِّ َساَما " "  كَّ الس 

3 

َن الُقدسِّ َقرَيٌة َتَقعُ  :َبّيُت ُسوِريك َمالِّ الَغربِّي ِّ مِّ بيلـة زول َجماعٍة مـن قذلك ؛ لنبِّ لعلها ُسم ِّيت  ، إَلى الشَّ
كاَشـَة راَقة بـن عُ " السوارقة " التي ُحر َِّفت فيما َبعُد لُِّتصـبَِّح " السـواركة " الـذين يعـودون بنسـبهم إلـى ُسـ

وبهـذا  ،فلسـطين ومصـرالـذين هـاجروا مـن نجـد والحجـاز وسـكنوا جنـوب  ،األسدي الصحابي الجليـل
 " َبي َت الَسوارَِّكةِّ " .  :َيُكوُن َمعَنى اسمِّ الَقريَّةِّ 

ـَن الَرمَلـةِّ  :َبّيُت ُسوِسين ـرقِّ  ،َقرَيـٌة َتَقـُع فِّـي الَجُنـوبِّ مِّ َراٍف َقلِّيـٍل إلـى الشَّ َقـد َيُكـوُن الُجـزُء الثَّـانِّي  ،بـانحِّ
يَّةِّ مِّنِّ اسمِّ الَقرَيةِّ َتحرِّيفًا لَِّكلَِّمةِّ " ُزوَزا " ال رَيانِّ رَهمِّ  :بَِّمعَنى ،س ِّ ينارِّ أو الدِّ يفًا لَِّكلَِّمةِّ " َساَسـا  ،الدِّ أو َتصحِّ

  4الُعت  واأَلَرَضُة  :بَِّمعَنى ،"

                                                 
. َياُقوُت بنُ  1 ِّ: الحموي    522. ص: 1. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ  َعبدِّ ّللاَّ
 1403.  ت: رضوان محمد رضوان. بيروت: دار الكتب العلمية. 1. ج ُفُتوُح الُبلَدانِ الَبَلذري. أحُمد بُن يحيى بن َجابِّر:  2
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ين " ُمحرَفًة عن " َزهرِّ الَسوَسن " الذي ينتشر في بَلدنا فلسطين  يكون بذلكف ،لماذا ال َتُكون " ُسوسِّ
 نسبة االسم في هذه القرية إليه ؟ 

ــَن الَرمَلــةِّ  :َشههنَّة َبّيههت ــرقِّي ِّ مِّ " َقــد َيُكــوُن الُجــزُء الثَّــانِّي الســمِّ  :َيُقــول الــَدبَّاغُ  ،َقرَيــٌة َتَقــُع إلــى الَجُنــوبِّ الشَّ
َيةِّ  رَيانِّ ن " الس ِّ ي  فِّي كِّتابِّـهِّ ) َكـي ال َننَسـى ( " َكاَنـتِّ  ،1" قَِّمة "  :بَِّمعَنى ،الَقرَيةِّ مِّن " شِّ َوَيُقول الَخالِّد ِّ

يَّـــًة علـــى ُذرَوةِّ َتـــلٍ  ُمرَتفِّـــعٍ الَقرَيـــ نَهـــا ،ُة َمبنِّ َطـــًة بِّـــتَِّلٍل أدَنـــى مِّ ـــَعٍة فِّـــي  ،ُمَحوَّ َق َشاسِّ َوُتشـــرُِّف َعَلـــى َمَنـــاطِّ
َماَل "   2االتَِّجاَهاتِّ َكاَفًة َما َخَل الشَّ

الِّ على "بِّناًء على أصل ِّ اللفظِّ الذي أورده الَدبَّاُغ " شِّ  رَيانِّي الدَّ لى َوع ،"االرتَِّفاعِّ و لو ِّ العُ و القمةِّ ن " الس ِّ
ي   و " أ ،"يُع " أو" الَعـالِّ الُمرَتفِّـ تُ َيُكـون َمعنـى اسـمِّ الَقرَيـةِّ " الَبي ـ ،الَوصفِّ الُجغرافِّي ِّ الذَّي َحددُه الَخالِّـد ِّ

نَّة  " . َبي ُت قِّمَّة " على َوزنِّ "شِّ

َن الَقد َقَرَيٌة َتَقُع إلى :َبّيُت َصَفاَفا " َلعـلَّ " َصـَفاَفا " َتحرِّيـٌف لَِّكلَِّمـةِّ  :َيُقوُل الَدبَّاغُ  ،سِّ الَجُنوبِّ الَغربِّي ِّ مِّ
يَّةِّ  رَيانِّ   3َوبِّذلَِّك َيُكوُن َمعَنى اسمِّ الَقرَيةِّ " َبي ُت الَعطَشانِّ "  ،الَعطَشان :بَِّمعَنى ،" َصفِّيَفا " الس 

َمالِّ الَغربِّي ِّ مِّن َبلَدةِّ " َحلحُ  :َبّيُت ُصور رَبٌة َتَقُع فِّي الشَّ أول  َمـن َذَكَرهـا بهـذا االسـمِّ  ،الَخلِّيـلِّ  –ول " خِّ
يثِّـهِّ  ـيُح الُمشـَتَبهِّ ( فِّـي َمعـرِّضِّ َحدِّ ِّ فِّـي كَِّتابِّـهِّ ) َتوضِّ ينِّ َمَحَمـُد بـُن َعبـد ّللاَّ َمشقِّي  َشـمُس الـد ِّ ي  الدِّ  الَقيس ِّ

ــي ِّ إلــى َعـن الُمَســن ِّدِّ أبِّـي َعبــدِّ هللاِّ بــن عبـد الُمــؤمِّنِّ بِّــنِّ َأبِّـي الَفــتحِّ بـنِّ َوثَّــابِّ  سِّ َمشـقِّي ِّ الَمقدِّ ــورِّي ِّ الدِّ  الص 
 :" َبيُت ُصـورٍ  :َكَما َذَكَرَها كَِّتاُب ) َقاُموسِّ الكتاب الُمَقدَّسِّ ( ،4َبي تِّ ُصورِّ الُقدسِّ ُقربِّ َبَلدِّ الَخلِّيلِّ " 

ــيٌّ  بَرانِّ ــاهُ  ،اســٌم عِّ ــخرِّ  :َمعَن َبــالِّ َيُهــ ،َبيــُت الصَّ ــي جِّ ــٍة َواقَِّعــٍة فِّ يَن َبَناَهــا َرحَبَعــاُم َوَســاَعَد  ،وَذاَوُهــَو اســُم َمدِّ
يمِّ ُأورَشــلِّيم ــي َتــرمِّ ــةِّ فِّ يَن هِّ الَمدِّ ــن حبــُرون  ،َحــاكَِّم َهــذِّ ــَمالِّ مِّ ــاٍل إَِّلــى الشَّ ــَي َعَلــى ُبعــدِّ َأرَبَعــةِّ َأمَي  :َأي ،َوهِّ

 5الَخلِّيل " 
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ـيٌّ " وبهـذا َيُكـوُن َمعَنـى  ،1خُر " " الَصـ :َوَمعنـاهُ  ،َو" ُصور " وهـو الجـزء الثَّـانِّي مـن اسـمِّ الَقريَّـةِّ " آرامِّ
بَّاُغ  ،َوَقــد َتكــون " صــور " ُمَحَرَفــًة َعــن َكلَِّمــةِّ " ُســور " ،" َبي ــُت الَصــخرِّ " :اسـمِّ الَقري ــةِّ  َحيــُث َذَكَرَهــا الــدَّ

ور " إلى الَشَمالِّ الَغربِّي  مِّن َبلَدةِّ َحلُحول بِّالَخلِّيـل :بِّاسمِّ  " َعـيَن بَِّجانِّـبِّ َعـيٍن تُـدَعى  ،" خربة برج الس 
تَرينِّ  ،الــُدوَرة " َوَعلــى الَتحقِّيــقِّ َعَلــى " خربــة  ،الَخلِّيــل –َعَلــى َطرِّيــقِّ الُقــدس  30 – 29َوَبــيَن الكِّيلــُومِّ

ــَمالِّي  الَغربِّــي   ــور " َعَلــى ،الطبيقــة " فِّــي َظاهِّرَِّهــا الشَّ َمــَدافن  ،َأنَقــاض ،ُبــرج :َوَتحَتــوِّي " خربــة بــرج الس 
خر هِّ إلى الَقرنِّ الثَّالِّثِّ َعَشَر لِّلمِّيَلد " َوُبرُجهَ  ،منقورة في الصَّ   2ا َهَذا َيُعوُد بَِّتارِّيخِّ

ــَن الَخلِّيــل :َبّيههُت َعههاُنون / ِعيُنههون  ــرقِّي ِّ مِّ ــَمالِّ الشَّ عَجــمِّ بِّاســمِّ اُقوُت فِّــي المُ َرَهــا َيــَذكَ  ،َقرَيــٌة َتَقــُع إلــى الشَّ
يَّـــ :َقـــالَ  ،َعيُنــون  بَرانِّ  فِّـــي َوال َيُجـــوزُ  ،ينِّ َلَمةِّ الَعــَجــاَءت بَِّلفـــظِّ َجمــعِّ َســـ ،ةٌ " َعيُنــون ) بِّـــالَفتحِّ ( َكلَِّمــٌة عِّ
يَنئٍِّذ يَ َفإنَّ  ،ةَ إال أن ُيرِّيَد بِّهِّ الَعيَن الَوبِّيئَ  ،َوُهَو بَِّوزنِّ َهيُنوَن َوَليُنونَ  ،الَعَربِّيَّةِّ  َوَلم َنسـَمعُه  ،ُجوُز قَِّياساً ُه حِّ
َي مِّن ُقَرى َبيتِّ الَمقدِّس  ،قِّيل ُح ُهَنا ُهَو الرَّاوَ  –هِّ  َوقِّيَل َقرَيٌة مِّن َوَراَء البثينـة مـن دون القلـزم فـي –جِّ

امِّ َذَكَرَها ُكَثي ِّرٌ    - :طرف الشَّ

 لكاملا    الِّ إِّذ ُهنَّ فِّي َغَلسِّ الظََّلمِّ َقَوارٌِّب              أعَداَد َعيٍن مِّن ُعُيونِّ َأثَ 

َيَة الُبَضيعِّ َجَوازِّعًا                  3أجَواَز َعيُنونا َفَنعَف َقَبالِّ            َيجَتزَن َأودِّ

ــَي َبــيَن الصــَل َوَمــدَينَ  :َســمِّعُت َمــن َيُقــولُ  :َقــاَل َيعُقــوبٌ  ــَي " َعــيُن َأنــا " َوهِّ ــَي َقرَيــٌة  :َقــاَل الَبكــرِّي   ،هِّ هِّ
سِّ  ،َيَطُؤَها َطرِّيُق المِّصرِّييَن َو " َأنا " َوادٍ  ي  " ُثمَّ َنَسَب إليَها الَعيُنونِّي  الَمقدِّ

4 
ــــي  ) َصــــلَّى ّللاَُّ َعَليــــهِّ َوآلِّــــهِّ (  َمشــــق ( أنَّ " َبي ــــَت َعيُنــــون " أقَطَعَهــــا الَنبِّ َوَرد فــــي ) ُمخَتَصــــرِّ َتــــارِّيخِّ دِّ

ــدِّ بــنِّ َســعٍد َقــالَ  ــَي ّللاَُّ َعنــُه ( " َوَعــن َراشِّ ارِّي ِّ ) َرضِّ ــيٍم الــدَّ ارِّي   :للصــحابِّي ِّ الَجلِّيــلِّ َتمِّ ــيٌم الــدَّ  – :َقــاَل َتمِّ
ــيُم بــُن َأوسَوُهــ ــن َلخــٍم  ،َو َتمِّ يَن َلُهــم َقرَيــٌة ُيَقــاُل  –َرُجــٌل مِّ ومِّ بِّفَِّلســطِّ ــَن الــر  يــَرًة مِّ ِّ إِّنَّ لِّــي جِّ َيــا َرُســوَل ّللاَّ
ــاَم َفَهبُهَمــا لِّــي ،" َبيــت َعيُنــوَن " :َوُأخــَرى ُيَقــاُل َلهضــا ،" َحبــَرى " :َلَهــا "  :َقــالَ  ،َفــإن َفــَتَح ّللاَُّ َعَليــَك الشَّ
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ي  ) بَِّفتحِّ الَعينِّ المهملة  ،1"َلك اُهمَ  سِّ َمد بن محمد الَعيُنونِّي  الَمقدِّ يثِّ عبد الصَّ َوا َِّليَها ُينَسُب َراوِّي الَحدِّ
األنسـاب ( ، هـذه النسـبة كمـا ذكـر صـاحب كتـاب )وسكون الياء آخـر الحـروف والـواو بـين النـونين (

َي َقرَيٌة فِّيَما َأُظن  مِّن ُقَرى  ،إلى َعيُنون  ُب الَزبِّيُب الَعيُنونِّي  َبيتِّ الَمقدسِّ إَليَها يَ " َوهِّ  2"نَتسِّ
 ،َقد َتُكوُن " َعينون " كلمًة منحوتًة مِّن " َعين + ُنون " َفيكون معنى اسم القريـة " بيـت عـين النـون "

ُحــُه  –وقــد َتكــون " عينــون " َمحرَفــًة َعــن " َعُنــوت " أو " َعنَّــاة "  لكنعانيــة اإللهــة ا -َوُهــَو ُهَنــا َمــا ُأَرجِّ
َحيُث َوَرَد فِّي ) َقاُموسِّ الكِّتَـابِّ الُمَقـَدسِّ ( أنَّ " َبي ـَت َعن ـوَت  ،القديمة التي كانت منتشرة في فلسطين

ـــُرون  ـــَن َحب ـــرقِّي ِّ مِّ ـــَمالِّ الشَّ ـــاٍل إلـــى الشَّ  أمَي
ـــةِّ ـــى ُبعـــدِّ َثَلَث ـــٌة عل يَن وأنَّ اســـَمَها َكنَعـــانِّي   ،الَخلِّيـــل –" َمدِّ

رَبـٍة َأَثَرَيـٍة ُيعـَرُف  ،3َبي ُت اإلَلَهةِّ َعنَّاة "  َوَمعَناُه " ،األصلِّ  َوفِّي َبَلدةِّ ُطوَباُس َجَبٌل َيحَتوِّي َعلـى َبَقايـا خِّ
يُنـــون " ـــل عِّ انِّ الَبـــَدةِّ بِّاســـمِّ " َجبِّ َيحَتـــوِّي َعَلـــى َقَنـــَواٍت َوَصـــهارِّيج لجمـــع المـــاء منحوتـــًة فـــي  ،َبـــيَن ُســـكَّ

 الصخر . 
ــٌة إلــى ال :َبّيههُت ِعَطههاب ــَن الُقــدسِّ َقرَي َطــاب بَِّكســرِّ  ،َجُنــوبِّ الَغربِّــي ِّ مِّ يَُّة أنَّ َبيــت عِّ ــُة الَشــَفوِّ َواَي َتــذُكُر الر ِّ

َطـاب َحَسـَب الُمـؤَّرِّخ ) يوســيبيوس (  ،الَعـينِّ ُهـَو االسـُم الَمـوُروُث َعـنِّ اِلَبـاءِّ َواأَلجـَدادِّ  َوُعرَِّفـت َبيـُت عِّ
ي  بِّاســمِّ اينــاداب  ــيَلدِّ ــي الَفتــَرةِّ الَصــلِّيبِّيَّةِّ ُعرَِّفــت بِّاســمِّ بيــت  ،( enadab) فِّــي الَقــرنِّ الرَّابِّــعِّ المِّ ــا فِّ َأمَّ

يَّةِّ َوَو ثَـائِّقِّ  ،( bet hahtabَهاَتاب )  يَّةِّ الُعثَمانِّ َلِّل الَوَثائِّقِّ الرسمِّ  الَعهدِّ الُعثَمانِّي  َومِّن خِّ
َوفِّي بَِّداَيةِّ

ــفَلى  َطــاب الس  يَّةِّ َكــاَن اســُمَها َبيــت عِّ ــرعِّ ــاالَمحَكَمــةِّ الشَّ ــانِّ  ،َوالُفوَق ــيََّن َأنَُّهَمــا َقرَيَت ــَللِّ الَبحــثِّ َتَب ــن خِّ َومِّ
َهـا َعـن  رتَِّفاعِّ َطـاب الُفوَقـا ؛ الِّ َيت َبيـت عِّ َطـاب الُفوَقـا ؛ َوُسـم ِّ ـفَلى َوَبيـت عِّ َرَتينِّ َبيـت عطـاب الس  ُمَتَجاوِّ

َطــاب الســفلى ــن بيــت عِّ ــُق َعَلــى َبيــت ،َســطحِّ الَبحــرِّ َأكَثــَر مِّ َطــاب ُثــمَّ َبــَدَأ ُيطَل َطــاب الُفوَقــا َبيــت عِّ  ،عِّ
َطاب الُسفَلى ُسفَلى   4َوَذلَِّك َمَع بَِّداَيةِّ الَقرنِّ الثَّامِّنِّ َعَشر "  ،َوَعَلى َبيت عِّ
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ربمــا مــرَّ بأهــل القريــة عطــب وهــَلك  ،ومنــُه العطــُب فــي الــزرعِّ ونحــوه ،الهــَلكُ  :والَعطــُب فــي العربيــة
يـــبِّ " فِّـــي الَكـــرمِّ َوَقـــد َيُكـــونُ  ،فســـميت القريـــة بِّـــَذلِّكَ  ،بـــزرعهم ـــَن " الَتعطِّ " ُظُهـــوُر  :َأي ،ُبـــُدو   : اســـُمَها مِّ
   1َزَمَعاتِّهِّ " 

طاب " اسم َرجٍل أو عشيرة نزل أو نزلت ُبقَعَة القرية فسميت تمينًا به أو بهم وهذا ما  ،وقد يكون " عِّ
طــاب " مــن األســماء المتداولــة التــي كانــت تتســمى بهــا العــر  ،نرجحــه ُب كعمــَر بــنِّ فقــد كــان اســم " عِّ

َطاٍب األزدي ائِّب "  ،عِّ طاُب بُن السَّ  وغيرهما .  2وراوي الحديث عِّ

ا َمالِّ الَغربِّي ِّ مِّن َغَزةَ  :َبّيُت َعفَّ ي  أبو القاسم علي بـن  ،َقريٌة إلى الشَّ افِّعِّ أول من ذكرها بهذا االسمِّ الشَّ
ــهِّ َعــن أبــي ،الحســن فــي كتابــه ) تــاريخ مدينــة دمشــق ( يثِّ ُعَبيــد َحــادِّبِّ بــن ُســليماَن بــن عبــد  أثنــاَء َحدِّ

 3الملكِّ بن أبي عمرو الُمَتَوفَّى والَمدُفونِّ فِّي َبي تِّ َعفَّا مِّن ُكورِّ َعسَقَلَن 
يَّةٌ  :"  َعفــا :َيُقــوُل الــَدبَّاغُ  ــي َكَمــ ،َوَفــحَّ " ،" أزَهــرَ  :بَِّمعَنــى ،َكلَِّمــٌة ُســرَيانِّ  ،" َقبــر " يضــًا " َدفــن " وَ أا َتعنِّ
 ،َوامََّحى ،َس َدرَ  :بَِّمعَنى ،رُ ا اأَلثَ " َعفَ  :َوفِّي الَعَربِّيَّةِّ  ،أو " َبي َت الَدفنِّ " ،" َبي ت الَزهر " :عَناَهاَفَيُكوُن مَ 

ـَن اأَلرضِّ الت ِّـي َلـم ُتوَطـأ ـك ِّيت ،َوَليَسـت بَِّهـا آثَـارٌ  ،َوالَعفـو مِّ ََحـٍد دِّ َمـا ال َأثَـرَ فـُو الـبَِّلعَ  :َقـاَل ابـُن السِّ  ألِّ
  - :َوَأنَشَد لِّأَلخَطلِّ  ،فِّيَها بُِّملك

َراكِّ النَّعلِّ َدارَِّجٌة              إِّن َيهبُِّطوا الَعفَو ال ُيوَجد يط  /م َأَثُر َلهُ  َقبِّيَلٌة َكشِّ  الَبسِّ

َن البَِّلدِّ  :" َقاَل اأَلزَهرِّي   ََحٍد فِّيهِّ  -َمقُصوٌر  -َوالَعَفا مِّ يثِّ  ،مثل العفو الذ ِّي ال ُملَك ألِّ ُه أنَّـ :َوفِّـي الَحـدِّ
يَنــةِّ َمــا َكــاَن َعَفــا ــن َأرضِّ الَمدِّ ََحــٍد فِّيــهِّ َأَثــٌر "  :َأي ،) َصــلَّى ّللاَُّ َعَليــهِّ َوآلِّــهِّ ( َأقَطــَع مِّ ُثــمَّ  ،4َمــا َلــيَس ألِّ

ــُح الَمعَنــى الثَّــانِّي :َيُقــولُ  ــةِّ  ،" ُأَرجِّ ــي الَقرَي ــامِّ الَموُجــودِّ فِّ ــي ِّ َصــ ،نِّســَبًة إلــى الَمَق ــاُل أنَّــُه للَنبِّ الٍِّح والــذَّي ُيَق
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َلُم ( "  بَّاَغ َساَق َهَذا الَتعلِّيلِّ بِّناًء َعلى أن  هذا المقـام َأثـُر بـارز فـي القريـة ،1)َعَليهِّ السَّ ال  ،لعلَّ الدَّ وا 
 َما الر ابُِّط َبيَنُهَما ؟!  ،َفما عَلقُة الَنبِّي ِّ َصالٍِّح بِّاسمِّ الَقرَيةِّ ؟ بَِّمعَنى

يَنـةِّ الَخلِّيـلِّ َتَقُع الَقرَيـُة إلـى  الجَ  :َبّيُت َعمَرة ـن َمدِّ " أو " َعمـَرا "   اسـَم " َعمـَرةَقـُد أنَّ ُيعتَ  ،ُنـوبِّ الَغربِّـي ِّ مِّ
ريان ِّيٌ  يَر " :َوَيعنِّي ،سِّ العتمـادِّ  نظـراً  ،بيـةوَقد يكون اسمها " عمرة " تحريفـًا لكلمـة " غمـر " العر  ،" الدَّ

 األمطار . أهلها فِّي زراعاتهم على غمر المياه من اِلبار الخاصة بجمع مياه 

َناُن " في الَعَربِّيَّةِّ  ،قرية إلى في الشمال الغربي من القدس :َبّيت ِعَنان " اللَِّجاَم " أو "  :َيعنِّي ،َو " العِّ
َنـاُن "  ،" َبي ت اللَِّجامِّ " أو " َبي ُت الَرَسـن " :وبِّذلَِّك َيُكوُن َمعَنى اسمِّ القرَيةِّ  ،الَرَسن " هـذا إذا َكاَنـت " عِّ

َوُهـَو " َعَنـاُن  ،أمَّا إَذا َكاَنت " َعَنانًا " ) بَِّفتحِّ الَعينِّ ( َفَلَهـا َمعًنـى آخـًر َتَمامـاً  ،رِّ الَعينِّ (أصًَل ) بَِّكس
ــَماءِّ " ــن ُغيــوٍم َوَســَحابٍ  :أي ،2َســَحاَبة "  :َأي ،َجمــُع " َعَناَنــة ،السَّ ــَماءِّ مِّ ــن السَّ وعلــى  ،َمــا َيبــُدو َلــَك مِّ

َحابِّ " .  :لَقريَّةِّ َضوءِّ هذا َيُكوُن َمعَنى اسمِّ ا  " َبيََّت السَّ

ــن ُدورا  :َبّيههُت َعههوَّا ئُب وابــُن آَوى  :َوفِّــي الَعَربِّيَّــةِّ  ،الَخلِّيــلِّ  –َقري ــٌة َتَقــُع فِّــي الَغــربِّ مِّ " َعــَوى الَكلــُب والــذِّ
ــَلبَ  ،َأي َصــاحَ  :َيعــوِّي ُعــواءً  ــا  ،3َكثِّيــرًا "  الَكلــُب َيعــوِّي  :والَعــوَّاءُ  ،َأي ُيَصــايُِّحَها :َوُهــَو ُيَعــاوِّي الكِّ ُرَبمَّ

َفت  ،َكاَنت الَقرَيُة ُتعَرُف فِّيَما َمضى بــــــ " بيت َعوَّاء " ) باأللف الممـدودة والهمـزة فـي آخرهـا ( ثُـمَّ ُحـذِّ
ـي بَِّمعَنـى الـذئب َعـوَّى ثـم   ،الهمَزة َوَبقَِّيت األَلف لــــــُتصبَِّح " َعوَّا " ـيَغةِّ الَماضِّ  َوَقد َتُكوُن َعـوَّا  علـى صِّ

َلعلَّ هذا الَمَكاَن َكانت الذئاُب َتغَشاُه َوَتعوِّي فِّـي   ،ُكتِّبت األلف اللينة المقصورة خطًأ لتصبح " عوَّا "
َيـذُكُر ) دليـل َأرِّيـج ( فِّـي ) َنبَذتِّـهِّ  ،أو المكـان الـذي فيـه عـواء ،َبيـت الُعـَواء :َجَنباتِّه ؛ لُِّيصبَِّح الَمعنى
يَّــةِّ ( َعــنِّ الَقرَيــةِّ  ــيُش فِّــي َمَقــابِّرِّ  :التَّارِّيخِّ َئابِّ الت ِّــي َكاَنــت َتعِّ َيتَِّها ؛ َيُعــوُد إلــى الــذِّ " أنَّ الَســَبَب فِّــي َتســمِّ

 4الَبلَدةِّ " 
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ـن راَم ّللاَّ  :الُفوَقا/  َبّيُت ُعور التحتا َذَكـَر  ،بَِّميَلـٍة َنحـَو الَجُنـوبِّ الَغربِّـيٍ   ،َقرَيَتانِّ َتَقَعـانِّ إَِّلـى الَغـربِّ مِّ
ي ِّيَن ُهُم الـذَّيَن َبَنوَهـاالَدبَّاُغ أنَّ العَ  " َبي ـت  :َوَعَرُفوَهـا باسـمِّ " َبي ـتِّ ُحـوُرون الُسـفَلى " بَِّمعَنـى ،َرَب الَكنَعانِّ

" الُجزُء الثَّانِّي " ُعور " َقد َيُكـوَن َتحرِّيـَف " ُعـوَرا  ،:والجزء الثاني من اسمها ُمَعرَّبٌ  ،الَمَغاَرةِّ الُسفَلى "
يَّةُ  ـــرَيانِّ ـــيم "  :اهُ َوَمعَنـــ ،" الس  ـــبُن " أوِّ " الَهشِّ َبيَنمـــا أوَرَد ) َقـــاُموسِّ الكِّتـــابِّ الُمَقـــدَّسِّ ( أنَّ الَملِّـــَك  ،1" الت ِّ

ـــا ـــاَم بِّبَِّنائَِّه ي َق ـــذ ِّ ـــَو ال ـــَلَم ( ُه ـــا السَّ َها ،ُســـَليَماَن بـــن َداوود ) َعَليهَِّم ـــينِّ ـــةٌ  ،َوَتحصِّ برِّيَّ ـــٌة عِّ  ،َوُحـــوُرون َكلَِّم
ـيًَل إلـى  ،الَقرَيَتانِّ َتَقَعانِّ علـى ُحـُدودِّ أفـَرايِّم َوبِّنَيـامِّينو   ،َبيت الَمَغاَرة :َمعَناَها وعلـى ُبعـدِّ اثَنـي َعَشـَر مِّ

َمالِّ مِّن الُقدسِّ  َيَتُهَما الَيـوَم بِّــــــ " َبي ـت ُعـور الَفوَقـا / َو " ... التَّحتَـا "  ،الشَّ َحيـُث  2وذلَِّك َما ُيَقابُِّل َتسـمِّ
َن األرضِّ ُيسَتنَتُج مِّن ذ لَِّك أنَّ اأُلولَ  يًَّة َعلى ُمرَتَفٍع مِّ نَها .  ،ى َكاَنت َمبنِّ  َواأُلخَرى َعلى ُمنَخَفٍض مِّ

يبِّ " يُب التَّحَتانِّي ،َذَكَر َياُقوُت الَقرَيَتينِّ باسمِّ  " الجِّ يُب الَفوَقانِّي  َبيَن  ،" حِّصَنانِّ ُيَقاُل َلُهَما الجِّ والجِّ
بَّاُغ َأنَُّه َوَهَم فِّيهَِّما .  ،3رَِّبان " َوُهَما ُمَتَقا ،َبيَّتِّ الَمقدِّسِّ َوَناُبلَس   َوَقد َزَعَم الدَّ

ههار ــن َبيـَت َلحــمٍ  :َبّيهت َفجَّ َيت بِّـذلَِّك ؛ نِّســَبًة إلـى " الَفَجــارِّ " ،َقريَّـٌة َتَقــُع إلـى الَجُنـوبِّ مِّ  ،َلعـلَّ الَقريَّـَة ُســم ِّ
ـــ ،وهـــو مصـــدر " َفـــاَجر " ـــي فِّـــي الَعَربِّيَّـــةِّ " الَطرِّيـــُق الَواسِّ ـــَحُة َبـــيَن َجَبَلـــينِّ "َوَيعنِّ َو " الَفجـــُر  ،َعُة الَواضِّ

ق   كرِّ  ،َأصُلُه الشَّ َذ َفجُر الس ِّ نُه ُأخِّ نفَِّجـارِّهِّ  ،َوُهَو َبتُقهُ  ،َومِّ َي الَفجُر َفجـرًا ؛ الِّ ـَداُع الظ لَمـةِّ  ،َوُسم ِّ َوُهـَو انصِّ
بحِّ "  َيغِّ  ،4َعن ُنورِّ الص  يَغٍة مِّن صِّ  ،الُمَباَلَغةِّ " َفعَّال " للدالَلة على التكثيـر َواسُم الَقرَيةِّ َجاَء َعَلى صِّ

َجاَرَة البِّناءِّ  بالِّها التِّي َتحَتوِّي حِّ " حيُث  ،والتِّي َيعَمُل فِّيها أكَثُر أهل الَقريَّةِّ  ،ُيذَكُر أنَّ الَقريََّة َمشُهوَرٌة بِّجِّ
َجاَرةِّ البِّناء ِّ حِّ نَشـاَر  182يهـا زهـاَء ) وتبلغ مناشر قص الحجـارة ف ،َيُقوُم اقتصاد القرية على َقص  ( مِّ

 5َحَجر " 
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ــن َنــاُبلَس  :َبّيههُت ُفوِريههك ــرقِّي ِّ مِّ " َكاَنــت َتُقــوُم َمَكاَنَهــا َقريَّــُة )  :َيُقــوُل الــَدبَّاغُ  ،َبلــَدٌة َتَقــُع فِّــي الَجُنــوبِّ الشَّ
PEREKH  ِّ َوَقد َيُكـوُن الُجـز ُء الثَّـانِّي َتحرِّيفـًا لَِّكلَِّمـةِّ  ،( فِّي الَعصرِّ الُروَمانِّي  (PEREH )، بَِّمعَنـى: 

  1َوَيُكوُن َمعَنى اسمِّ الَقريَّةِّ " َبي ُت الَزرعِّ "  ،الَزرع

نين :َبّيت َقاد رقِّ مِّن جِّ يَمـةِّ بِّــــــ " َبي ـت َعقـد  الر َعـاة  ،َقريٌَّة َتَقُع إلى الشَّ َكاَنت َمعُروَفًة فِّي الُعصـور الَقدِّ
َواَيــُة التَّارِّ  –"  هِّ الرَّ َها َهــَذا إن َصــحت َهــذِّ يَّــُة الســمِّ " أنََّهــا  :ورَد فِّــي ) َقــاُموسِّ الكَِّتــابِّ الُمَقــدس ( ،-يخِّ

َرة امِّ يل والسَّ يَن َنفسًا مِّن َعائَِّلةِّ أخزَِّيا َملِّكِّ َيُهوَذا "  ،َبلَدٌة َبيَن َيزَرعِّ   2َحيُث ذ َبَح " َياهو " اثَنَتينِّ َوأرَبعِّ
رَيانِّيَّةِّ  َوُيعَتَقُد َكَذلَِّك أنَّ الُجز َء الثَّانِّي مِّنِّ  َها " َقاد " َتحرِّيٌف لَِّكلَِّمةِّ " َياُقوَدا " الس ِّ بَِّمعَنى " الَحارِّق  ،اسمِّ

َي الَعَربِّيَّةِّ  مِّن اأَلصل َوَقدَ  ،3َفَيُكوُن بَِّذلَِّك َمعَناَها " َبي ُت الَفحمِّ "  ،" أو " َصانُِّع الَفحمِّ " " أوَقدُت  :َوهِّ
 لُتَها " َوأشعَ  ،َأضَرمُتَها :بَِّمعَنى ،النَّارَ 

َن الَخلِّيل :َبّيُت َكاِحل َمالِّ الَغربِّي ِّ مِّ َي فِّي الَعَربِّيَّةِّ مِّن " الُكحلِّ " وهو ما ُيوَضـُع  ،َقريٌَّة َتَقُع إلى الشَّ َوهِّ
َيت بَِّذلَِّك مِّن هذا البابِّ .  ،4فِّي الَعينِّ ُيشَتَفى بِّهِّ "   َفَلعلَّ الَقريََّة ُسم ِّ

هِّ َكاَنت َبيتًا لَِّمن ُيَداوِّي النَّاَس بِّالُكحلِّ "  ،ُكحلِّ َسامِّيٌّ ُمشَتَركٌ " َلفُظ ال :َيُقوُل الَدبَّاغُ   5َلَعلَّ َقرَيَتَنا َهذِّ

ــي ) الُمشــَتَرك ( :َبّيههت َلحههم ــاقوُت فِّ ــذُكرَها َي ــم َي ــُت َلحــم )  ،ل ــَدان ( " َبي  ــي ) ُمعَجــمِّ الُبل ــُه َذَكَرهــا فِّ َولكِّنَّ
  6 ( ُبَليَدٌة ُقرَب الَبي تِّ الُمَقدَّسِّ ... " بالَفتحِّ َوُسُكونِّ الَحاءِّ الُمهَمَلةِّ 

بَرانِّيٌّ  َيٌة َعلى َأَكَمةٍ  ،" َبي ُت الُخبزِّ " :َمعَناهُ  ،واسُمَها عِّ يَنٌة َمبنِّ َن  ،َمدِّ َتَة أمَياٍل إلى الَجُنوبِّ مِّ َتبُعُد سِّ
ُل االسَم َنفَسُه " َبي َت َلحم " ،الُقدسِّ  َي َعلى ُبعدِّ  ،َوَقريٌَّة تحمِّ َرةِّ َوهِّ َتةِّ أمَياٍل َغربِّيَّ النَّاصِّ َهَذا َما  ،7سِّ

 ،ُوَهنا ال َنُسوُق َذلَِّك َعَلى أن ها َمعُلوَماٌت ُمَسَلٌم بَِّها ،َزعَمتُه ُزمَرُة الُهوتِّيي ) قاموس الكتاب المقدس (
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يَنٌة َكنعانية ُبنَِّيت فِّي األَلفِّ ا ُح َكوَنها َمدِّ يثًا ُترجِّ َوَقد َورَد اسُمَها  ،لث انِّي ق . مفاِلَثاُر الُمكَتَشَفُة َحدِّ
 َكَذلَِّك فِّي َرَسائِّلِّ َتل ِّ الَعَمارَِّنةِّ . 

ـن راَم ّللاَّ  :َبّيُت ِلقَيا نَّ َبَيـت ُلقيـا اسـٌم ةِّ الُحـرَّةِّ ( ألَموُسـوعَ اَوَرَد فِّـي )  ،َقريَّـٌة َتَقـُع فِّـي الَجُنـوبِّ الَغربِّـي ِّ مِّ
يمٌ  َيت بَِّهــذا االســمِّ نِّســَبًة إلــى اَوُهَنــاَك اعتَِّقــاٌد بِّ  ،َكنَعــانِّيٌّ َقــدِّ قَيــا " الــذَّي َكــاَن نِّ لِّقَيــا " َأو "  لَنبِّــي ِّ "أنََّهــا ُســم ِّ

َقـد َحـرََّف الُروَمـاُن وَ  ،قِّيَّ الَبلـَدةِّ لَّـٍة َشـر َوَما َزاَل َمَقاُمُه َقائَِّمـًا علـى تَ  ،ُمقِّيمًا فِّي الَبلَدةِّ ُمنُذ َما َقبَل المِّيَلدِّ 
يـ )ُثمَّ َجاَء الفَِّرنَجـُة َوأطَلُقـوا َعَليَهـا اسـَم  ،ر لقَتاَيا (اسَمَها لُِّيصبَِّح ) كَفا ن َينُسـُب َوُهَنـاَك َمـ ،ق (بِّي ـت نِّ

َقـى َعـَدٍد يـُث َكاَنـت ُملتَ َقـاءِّ ( حَ اسَمَها إلى المَمالِّيكِّ األتـَراكِّ الـذَّيَن َكـاُنوا ُيطلُِّقـوَن َعلِّيَهـا اسـَم ) َبي ـت اللِّ 
َن اأُلَمَراءِّ واألشَرافِّ األ  –الَكنَعـانِّيين  –تَِّهـا األولـين إلـى ُبَنا َولكنَّ األقَرَب للواقِّـعِّ نِّسـَبُتَها ،تَراكِّ َسنَّويَّاً مِّ

يَن َسنة  .   َفَقد ُعرَِّفت بهذا االسم فِّي ُكُتبِّ التَّارِّيخِّ منُذ أكَثَر مِّن ألفِّينِّ َوَسبعِّ
ـن " ا ُهــَو " ُلقَيـا " ،ولكننـي أرى أنَّ األصـلَّ فِّـي َلفـظِّ اسـمها الَحـالِّي ــُح و  ،للقـاء ") بالَمـد ِّ (  مِّ لِّـذلك ُأَرجِّ

 فأسموها بِّ " بيت اللقاء " .  ،تسميتها الحالية إلى المماليك الذين كانوا يلتقون فيها

ـَلنِّ  :َبّيُت ِليهد يَن َيحمِّ ـَعينِّ فِّـي فَِّلسـطِّ َشـاَرُة إلـى أنَّ ُهَنـاَك َموضِّ َبي ـُت  :أال َوُهَمـا ،هُ السـَم َنفَسـاَتجـُدُر اإلِّ
رقِّ مِّن ُطـولَكرم ،َقريٌَّة َتَقُع إلى الَغربِّ مِّن َناُبلَس  :لِّيد رَبـُة بَ  ،و إلى الشَّ لِّ َتَقـُع علـى ا :يـديَّـتِّ لِّ َوخِّ ـاحِّ لسَّ

ينِّي ِّ ُقرَب َسهلِّ الَحوارِّثِّ الُكبَرى .   الفَِّلسطِّ
ــَدَباغُ  ــوُل ال ــن الٍم َمكُســوَرةٍ  :َيُق ــَأَلُف مِّ ــا الُجــُزُء الثَّــانِّي " لِّيــد " ) َيَت ــاٍء َوَدال (" أمَّ ــي الَعهــدِّ  ، َوَي ُعرَِّفــت فِّ

 1( .  lod –الُروَمانِّي ِّ بِّاسمِّ ) ُلود 
ــود  ــن ) ُل ــُد أنَّ اســَمَها َتَطــَوَر مِّ ــد  –َنعَتقِّ ــمَن هــذه  ،لِّيــد (  -ُل اللفــظ األوســط ) المتحــول تاريخيــًا ( ضِّ

ين َتَقُع فِّي الجَ  ،القائمة يَنٍة ُأخَرى فِّي فَِّلسطِّ ـن َياَفـاوهو " ُلد " اسُم َمدِّ ـرقِّي ِّ مِّ َفَهـل َلهـا َعَلَقـٌة  ،ُنـوبِّ الشَّ
" ُيـَذكُِّرنا اسـُم " اللـدِّ "  :َيُقـوُل الـَدبَّاغُ  ،َعَليَنا أن َنقِّـَف علـى معنـى َكلَِّمـةِّ " ُلـد " –بَِّما َنبَحُث َعنُه ؟ أواًل 

يَمــةِّ َتشــَغُل ُجــزءاً  ــن أســَيا الُوســَطىبِّ " الليــديين " أو " اللــوديين " أُمــٌة َكانــت فِّــي الُعُصــور الَقدِّ ُثــمَّ  ، مِّ
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ين :َيطَرُح الَتَساُؤَل اِلتِّي وَأَقاُموا  ،فهاجروا إلى بَلدنا ،هل كاَن َثمَّ َعَلَقة َبيَنهُم وَبين َمن َسَكُنوا فَِّلسطِّ
َيةِّ " اللدِّ " ؟؟  ،فِّيها ُثمَّ َخلَُّدوا اسمهم " الليديين " بَِّتسم ِّ

1  
ــن َبنِّـي َســامٍ َوَرَد فِّـي ) َقـاُموسِّ الكَِّتــابِّ الُمَقـ ن " َشـعٌب مِّ يم " أو " ُلوُديـو  َوُيعَتَقـُد أنَُّهــم  ،دَّسِّ ( أنَّ " اللــودِّ

اُن َغربِّي ِّ أسَيا الُوسَطى "  ُيون " ُسكَّ ُهُم " الليدِّ
2 

ُيؤَخَذ بِّلَِّسانِّ الَصـبِّي ِّ  أن :" الَلد   :َقاَل الفرَّاءُ  ،" الَدواُء " :َفُهوَ  ،وأمَّا " الَلد  " ) بَِّفتحِّ الَدالِّ (  فِّي الَعَربِّيَّةِّ 
َدفِّ  رِّ الَدواُء فِّي الصَّ قَّيهِّ َوُيوَجَر فِّي اِلخِّ دقِّ "  ،َفُيَمدَّ إلى َأَحدِّ شِّ  3َبيَن اللَِّسانِّ َوَبيَن الش ِّ

َمااًل َتَحي راً  :و " الَتَلُددُ  ينًا أو شِّ ي الُعُنقِّ  ،الَتَلُفُت َيمِّ يدِّ  4َوُهَما َصفَحَتاُه "  ،َمأُخوٌذ مِّن َلدِّ
ــا َمضــى ؟ ي ُأقِّيَمــت َعلِّيــهِّ الَقريَّــة فِّيَم ــا ،أم أنَّ لَلســمِّ َعَلَقــًة بِّالتَّــلِّ الــذ ِّ رَبــةُ  أمَّ ــهلِّ   الواقَِّعــُة فِّــيالخِّ السَّ
رَبــةِّ َبي ــتِّ لِّيــد " فالَســَبُب فِّــي هــذا ا لي ِّ والَمعُروَفــُة أيضــًا بِّــــــــــ " خِّ ــاحِّ ــل فِّــي اال لَتَشــاُبهِّ السَّ ســمِّ َبيَنَهــا الَحاصِّ

َقـــةِّ ُهـــَو قِّيـــاُم أهـــلِّ َقريَّـــةِّ " َبي ـــت لِّيـــد " بـــالُنُزولِّ إلـــ ،َن " َبي ـــت لِّيـــد " اأُلوَلـــىَوَبـــي ـــاحِّ  ى منطِّ لي ِّ الَســـهلِّ الس 
 واستِّغََللِّ أراضيِّهِّ ُثمَّ اإلَقاَمةِّ فِّيه فأسَموا الَمَكاَن الثَّانِّي باسمِّ األول ِّ . 

ــَن الَخلِّيـــلِّ  َقريَّـــٌة َتَقـــُع إلـــى الَجُنـــوبِّ الَغربِّـــي ِّ  :َبّيهههُت َمرَسهههم ي ونَ  :َقـــاَل الـــَدبَّاغُ  ،مِّ  ،" َبَناَهـــا الَعـــَرُب الَكنَعـــانِّ
بِّير " ـفر " أي ،ُمَقدَّس :بَِّمعَنى ،وأسَموَها " دَّ نـَدُهم بِّاسـمِّ " َقريَّـة سِّ يَنـُة الُكتُـبِّ  :َوُعرَِّفت أيضًا عِّ و "  ،َمدِّ

نَّة " يلِّ "  :بَِّمعَنى ،َقريَُّة سِّ يَنُة ُغصنِّ النَّخِّ   5" َمدِّ
َن التَّلِّ اأَلَثر ِّي ِّ الَموُجـودِّ بَِّجانِّـبِّ الَقريَّـةِّ الَمعـُروفِّ بِّــــــ " تَـل ِّ َبي ـتِّ   ، َمرَسـم "َلعلَّ اسَمَها الَحاليَّ ُمكَتَسٌب مِّ

َن " الَرسمِّ " "  : الَقريَّـةِّ وبَِّهـَذا َيُكـوُن َمعَنـى اسـمِّ  ،6أو َبق َِّيـُة اأَلثَـرِّ "  ،اأَلَثرُ  :َوُهوَ  :والَمرَسُم فِّي الَعَربِّيَّةِّ مِّ
 أو " َبي ُت التَّلِّ اأَلَثر ِّي ِّ " .  ،َبيَُّت اأَلَثرِّ "
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َن الرَّمَلةِّ  :َبّيُت ُنوَبا رقِّي ِّ مِّ َبيـَد َأنَّـُه َذَكَرَهـا  ،َلم َيذُكرَها الَحَموي  فِّـي ) الُمشـَتَرك ( ،َقريٌَّة إلى الَجُنوبِّ الشَّ
َها الَحــالِّي   ُبَليــَدٌة  :" َبي ـت ُنوبــا ) بَِّضـمِّ الن ـونِّ َوُسـُكونِّ الــواوِّ َوَبـاٍء ُمَوَحـَدٍة ( :َقـالَ  ،فِّـي ) الُمعَجـمِّ ( بِّاسـمِّ

يَن "  ي فَِّلسطِّ   1مِّن َنواحِّ
يَّةِّ  َها الَحالِّي ِّ فِّي الُعُصورِّ اإلسَلمِّ ي  فِّـي كَِّتابِّـهِّ ) ُحسـُن الُمَحاَضـَرةِّ  ،َكاَنت َمعُروَفًة باسمِّ ُيوطِّ َذَكَرها الس 

ُر َصـَلفِّي أخَبارِّ مِّصَر َوا لَطاُن النَّاصِّ مَن َقائَِّمةِّ البَِّلدِّ التِّي َقاَم الس  َرةِّ ( ضِّ َمـُه ّللاَُّ لَقاهِّ ينِّ ) َرحِّ ( ُح الـد ِّ
ها مِّن أيدِّي الفَِّرنجِّ "    2باستِّرَدادِّ

ــن " َنُبـــو " أو " َنَبـــا " َتَباَعـــَد  :عَنـــىبِّمَ  ،َو " َنَبـــا " فِّــي الَعَربِّيَّـــةِّ " َنَبـــا الَشــيء َعنـــهُ  ،َقــد َتُكـــوُن " ُنوَبـــا " مِّ
ــاَوةُ  ،3َوَتَجــاَفى "  ــَن األرضِّ َكــالنَّبَوةِّ والنَّبــي ِّ  :" والنََّب يثُ  ،َمــا ارَتَفــَع مِّ ــُأتَِّي بَِّثَلَثــةِّ قِّرَصــٍة  :َومنــُه الَحــدِّ " َف

َعت َعلى َنبَِّي "  َن اأَلرضِّ  ،4َفُوضِّ يٍث آَخرَ  ،َأي على شيٍء ُمرَتفٍِّع مِّ ي ِّ " ال ُتصل وا على النَّبِّ  :َوفِّي َحدِّ
 5أي على األرضِّ الُمرَتفَِّعةِّ الَمحُدوَبةِّ "  ،"

يم َبـالِّ " ُمـَؤاَب " َقـدِّ ـَلةِّ جِّ لسِّ بَِّشـرَق  ،اً ُيذ كُِّرَنا اسُم " َبي تِّ ُنوَبا " بِّــــــ " َجَبـلِّ َنب ـو " أو " َنُبـو " الَواقِّـعِّ فِّـي سِّ
ــَل " َأرِّيَحــا "  ــل ُســم ِّ  ،6اأُلرُدنِّ ُمَقابِّ ــَذا الَجَب ــا وال أحَســُب َه ــي األرضِّ عمَّ ــهِّ ُمرَتفِّعــًا فِّ ــذلَِّك إال ؛ لَِّكونِّ َي بِّ

وَدانِّ  ،َحوَلهُ  َبالِّ الن وَبةِّ فِّي الس  َقةِّ َجُنوبِّ ُكرُدفان ،َوَكذ لَِّك ُيذَّكُِّرَنا بِّجِّ َي ُمرَتَفعاٌت َتَقُع فِّي منطِّ َترَتفِّـُع  ،َوهِّ
تـــرًا  1500عــن مســتوى ســـطح البحــر حــوالي )  ـــَلةِّ وبَِّبلــَدةِّ " النََّبــ  ،( مِّ لسِّ ـــورِّيَّةِّ الَواقَِّعــةِّ فِّــي سِّ كِّ " الس 

رقِّيَّةِّ َوَجَبلِّ الَقَلُمون َحيُث َيبُلُغ ارتَِّفاُعَها )  َبالِّ ُلبناَن الشَّ تـرًا  1400جِّ نـَد َصـاحِّبِّ 7( مِّ , والت ِّـي َتعنِّـي عِّ
ـــانِّ ( ـــا َكانـــت حمـــراء :) اللَس ـــَرأسِّ ) َوُرَبَم ـــَدَدُة ال ـــٌة ُمَح ـــَن  ،" َأَكَم ـــو مِّ ـــاَرةِّ (وال َتخُل َج ـــا  ،الحِّ األرُض فِّيَه

ين أو رَِّمال ،ُصُعوٌد َوُهُبوطٌ  َغار ،َوَرواٍب مِّن طِّ  8... "  ،تَِّلٌل صِّ
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هِّ الَحاليَّ ُمَحرَّفًا َعن ي َكاَنـت الَقرَيـُة ُتعـَرُف   ،" َأُنوَبا " :َوَقد َجاَء اسَم " َبي ت ُنوَبا " بَِّلفظِّ َوُهَو االسـُم الـذ ِّ
يَّـةِّ  ،أو " ُنوبِّي " ،نِّي ِّ بِّهِّ فِّي الَعهدِّ الُروَما رِّ الفَِّرنجِّ أو " َنُبـو  1 ،َوُهَو االسُم الذ ِّي ُعرَِّفـت بِّـهِّ فِّـي الَمَصـادِّ

ــي َتُقــوُم َقريَّــُة " َبي ــُت ُنوَبــا " الَحالِّيَّــُة علــى ُبقَعتَِّهــا يَمــُة الت ِّ يَّــُة الَقدِّ ــي  ،" اســُم الَبلــَدُة الَكنَعانِّ َبيَنَمــا ُعرَِّفــت فِّ
َنا  ،-َكما ذكرنا سابِّقًا  - بِّــــــــ " َبي تِّ ُنوَبا " الَعهدِّ اإلسَلمِّي ِّ  َيُة ُمَتَداَوَلًة َحتَّى َيومِّ َحيُث َظلَّت هذه التسم ِّ

ــلِّ التَّــارِّيخِّ  ،هــذا يُر الــذ ِّي اعَتــرى االســم َعبــَر مختلــف َمَراحِّ إال أنَّ األصــَل  ،وَأيَّــًا َكــان الَتغيِّيــُر أو الَتحــوِّ
ــَداً  ــ ،َيبَقــى َواحِّ ي أنَّ َجــذَر " نبــا " أو " نبــو " َســامِّيٌّ ُمشــَتَرٌك الداللــة بــين العربيــة وأخواتهــا مــن ممــا َيعنِّ

يَّاتِّ اأُلخَرى  امِّ يَن .  ،السَّ  ومن هنا جاءت فلسفة اسمها ؛ الرتفاعها َوُنب وَِّها عمَّا َحوَلها مِّن َأرضِّ
َيٌة ُمَهَجَرةٌ  :َبّيُت َنَباال ين ِّ ـَن الرَّمَلـةِّ َتَقُع إلى الشَّ  ،َقريٌَّة فَِّلسطِّ ـرقِّي ِّ مِّ قـت فِّيمـا َبعـُد بـرام ّللاَّ  ،َمالِّ الشَّ  ،ثُـمَّ ألحِّ

ٌع آخُر يحمُل الُجزَء الثَّانِّي من اسمها نهـا ،وهـو " بِّئـُر َنبـاال " ،َوُهنَّاَك َموضِّ ُربمـا َيُكـوُن  ،وهـو قريـٌب مِّ
ـــن اســم القريــة َتحرِّيفـــًا لَِّكلَِّمــةِّ " َنَبالـــة " العربِّ  ــَن " الُنبـــلِّ "الُجــزُء الثَّــانِّي مِّ  ،والنََّجاَبـــةُ  ،الــذََّكاءُ  :أي ،يَّــةِّ مِّ

يَلُة "   " َبي َت الَفَضائِّلِّ " .  :َفَيُكوُن بَِّذلَِّك َمعَنى اسمِّ الَقريَّةِّ  2والَفضِّ

ـَن الَخلِّيـلِّ  :َبّيُت َنتِّيف ـَمالِّ الَغربِّـي ِّ مِّ "  أنََّهـا  :سِّ (َوَرَد فِّـي كِّتـابِّ ) الَقـاُموسِّ الُمَقـدَّ  ،َقريٌَّة َتَقـُع إلـى الشَّ
يَنًة فِّي األرضِّ الُسفَلى مِّن َيُهوَذا بـر ِّي ِّ " َتف ـوح " ،َكاَنت َمدِّ "  :َوَمعنـاهُ  ،َحيـُث كاَنـت َمعُروَفـًة بِّاسـمِّها العِّ

  3ُتفَّاَحة " . 
وَماُن َعَليَها )  والذ ِّي letepha beth )،4َذَكَر الَدبَّاُغ أنَّ اسَمَها الَحالِّيَّ َتحرِّيٌف لَلسمِّ الذ ِّي أطَلَقُه الر 

 ال َندِّري َمعناُه فِّي تِّلُكمِّ الل َغةِّ ؟ 
 ؟؟ خرمن شيٍء آ ر أو الكأل ونحوه أموال َندرِّي لماذا ُسم ِّيت القَريَُّة بِّهذا االسمِّ ؟؟ أهُو من نتف الشع
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 التِّاللُ 
ــَدٌة َتبــَدُأ أســَماُؤَها بَِّلفــظِّ " التَّــل ِّ  ــي بِّــَلدِّ الَشــام أمــاكُِّن عِّ ــن َجــذٍر اَوهــذا  ، " ُمَضــافاً ُيوَجــُد فِّ امِّي ِّ َســللفــُظ مِّ

 .. إلخ الُمشرَِّفةِّ " . ابِّيَّةِّ و " الرَّ  ،َو " الَعَرَمةِّ " ،َو " االرتَِّفاعِّ " ،" الَجمعِّ " :ُمشَتَرٍك ُيفِّيُد َمَعانِّي
َضـاَفةِّ  –ذكر ياقوٌت " التَـلَّ " فـي ) الُمشـَتَرك (   ،َبحـَرى  " تـل :منهـا ،فـي خمسـة مواضـع  -َعَلـى اإلِّ

وتـل  ،وتـل حـرَّان مـن قراهـا ،قريـٌة علـى نهـر الُبَلـيخِّ بـالقرب مـن الرَّقَّـةِّ  :" تـل َمحـَرى " :َوُيَقاُل َلُه َأيضاً 
  1وتل ماسح من نواحي حلب "  ،والتل موضع بالقرب من بلخ ،عكبرا

ـيطِّ ( :) ُلَغـًة ( التَّههلُّ  ُب الَبحــرِّ الُمحِّ ــَن  :َوالتَّــل   ،َأصــٌل فِّـي الَعَربِّيَّــةِّ " التَّــاُء َوالــَلُم  :َقــاَل ) َصــاحِّ الرَّابَِّيــُة مِّ
يـعُ  ،َوَثَلَثُة َأتُـل ٍ  ،َمكُبوٌس  ،الُتَرابِّ  ـَن التُـَرابِّ  :َوَقـاَل اللَّيـثُ   ،2َوالُتُلـول "  ،الـت َِّللُ  :َوالَجمِّ " التَّـل  الرَّابَِّيـُة مِّ

لَقةً  َوابِّـي الَمخُلوَقـةُ الـت ِّ  ،َهـَذا َغَلـطٌ  :َقاَل اأَلزَهرِّي   ،َمكُبوسًا َليَس خِّ نـَد الَعـَربِّ الرَّ َوَرَوى َشـمِّر َعـنِّ  ،َلُل عِّ
رِّ اِلَكـامِّ  :ابنِّ ُشَميٍل َأنَُّه َقالَ  ثـُل الَبيـتِّ َعـرُض َظهـرِّهِّ َنحـو  ،التَّل  مِّن َأَصـاغِّ ـَماءِّ مِّ َوالتَّـل  ُطوُلـُه فِّـي السَّ

ــَن اأَلَكَمــةِّ  ،َعَشــَرةِّ َأذُرعٍ  نَهــاَوَأَقــل  حِّ  ،َوُهــَو َأصــَغُر مِّ َجــاَرُة التَّــل ِّ َعــاضٌّ  ،َوال ُينبِّــت  التَّــل  َخيــراً  ،َجــاَرًة مِّ َوحِّ
َجاَرةِّ اأَلَكَمةِّ َسَواء "  ثُل حِّ  3َبعُضَها فِّي َبعٍض مِّ

ُر فِّي َتَضارِّيَس َسـهلِّيٍَّة أو ُمنَخفَِّضـةٍ  ـَن ا َز َعمَّـاحتَّـى َتبـرُ  ،والُمَلَحُظ فِّيها أنَّها َتنَتشِّ ـينَحوَلَهـا مِّ  ،ألرضِّ
يَّةِّ الرََّصاَفةِّ َوَتدُمرَ فَ  ُدَها فِّي ُسورِّيََّة فِّي َبادِّ يَن فِّي  ،َنجِّ   َقبِّ واألغوار .حراءِّ النَّ صَوفِّي فَِّلسطِّ

ـــل " َغيـــَر ُمَضـــافًا وال ُمَعـــرَّفٍ  ـــل " أو " تِّ ـــةِّ " َت نَهـــا ُمنَفـــرَِّدًا بَِّلفظِّ ـــي  ،َنبـــَدُأ بَِّمـــا َجـــاَء مِّ علـــى أنَّ الوجـــَه فِّ
َيتَِّها َمعـُروفٌ  نهـا ،َتسمِّ ـُث َعلـى َبعـضِّ الُمَضـافِّ مِّ ـُر الَباحِّ نَهـا ،َوبِّـذلَِّك َسَيقَتصِّ ـن َبلـَدتِّ  :تَـل :َومِّ َبلـَدٌة مِّ

َمشــَق الَشــَمالِّي ِّ  ــن َنــاُبلَس  :َوَتــل ،رِّيــفِّ دِّ َقريَّــٌة َتَقــُع فِّــي الَشــَمالِّ  :َوتــل ،َقريَّــٌة َتَقــُع فِّ الَجُنــوبِّ الَغربِّــي ِّ مِّ
ا  رَبٌة فِّي أرِّيَحا .  :َوَتل ،َنبُع َماٍء فِّي َصَفد :وَتل ،-ةِّ الَكابِّري ُقرَب َقريَّ  –الَشرقِّي ِّ مِّن َعكَّ   4خِّ
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َيَة بِّئر الُحلو ِّ  ،َقريٌَّة فِّي الَجزِّيَرةِّ الُعليَّا :َتلُّ أبِريق ـن " الَبـَرق " عَتقُِّد أنَّ " أنَ  ،َكةالَحسَ  ،تَتَبُع ناحِّ برِّيق " مِّ
جليـــه َنـــى الَبعيـــُر رِّ ثَ "  :َمعنـــىَقـــد َتُكـــوُن َتحرِّفـــًا لَِّكلَِّمـــةِّ " َبـــَرك " بِّ وَ  ،َوُهـــَو " الَضـــوُء والتأللـــُؤ والَلَمَعـــان "

 وألَصَق َصدَرُه َوَبطَنُه فِّي األرضِّ " . 

ـن اسـمها " أبـو َجَدحـة "  ،َقرية فِّي سـهول حلـب الشـرقية المرتفعـة :َتلُّ أبو َجَدَحة لعـل الجـزَء الثَّـانِّي مِّ
ـَويُق ُحـر َِّك َو ُخلِّـَط بَِّوَسـاَطةِّ آَلـٍة َكالَعَصـا  :َيعنِّـي ،َدُح فِّـي الَعَربِّيَّـةِّ والَجـ ،اسم َعَلٍم فِّي تِّلُكـمِّ المنطقـة الس 

ُه بِّالَمـاءِّ  :َوقِّيلَ  ،َوَنحَوُهَما َيلت ُه َلتَّا ،َلتَّ الُسَويَق َواأَلقِّطَ  :َو " َجَدَحهُ  ،ُتَسمَّى " مِّجَدح "  ،1َوَنحـوِّهِّ "  ،َبسَّ
َفُة َعَلمًا َعلى منطقتهم .  ،ُنوا َيكثُِّروَن مِّن َذلِّكَ َلعلَّ أهَل هذه الَقريَّةِّ َكا  َفَغَلبتِّ الص ِّ

ــيس ،َمزَرَعــٌة فِّــي الَجزِّيــَرةِّ الُعليَّــا :تههلُّ أبههُو َكهَفههة َيــة َتــل ِّ َحمِّ َكهــفِّ " أو اَفَة َلفــظِّ " العــلَّ إَضــل ،تَتَبــُع َناحِّ
َيتِّ  ـن اسـمِّ  ،هـاالَكهَفةِّ " إليها َجاَءت لُِّوُجودِّ َكهـٍف أو َمغـار فِّـي َناحِّ هَرُجـٍل يَ  أو َلعلَّـُه مِّ  ،الُكنَيـةِّ  َتَكنَّـى بَِّهـذِّ

نا للَفرضِّ األول ِّ .  يحِّ  َمع َترجِّ

َقـةِّ الُســورِّيَّةِّ  :تهلُّ أبههَيض ي َنهــَر ى َيَنـابِّيَع َكثِّ حتَـوِّي علــَوَجـدنا أنَّ الَبلــَدة تَ  ،َبلــَدٌة تَتَبـُع ُمحاَفَظــَة الرَّ يــَرٍة ُتَغـذ ِّ
ِّ ا ،الُبَليخِّ المار ِّ بَِّها ـص  نهـا َموقِّعـًا َمعُروفـًا بُِّصـُخورِّ الجِّ لُمقاَمـَة عـلَّ الَقريَّـة ال ،لَبيَضـاءوأنَّ إلى الَشـرقِّ مِّ

َيت بِّذلَِّك ؛ نِّسَبًة إلى الَموقِّع الَمذُكور .   على تل ِّ ُسم ِّ

ــا :تههلُّ أحَمههد ــي الَجزِّيــَرةِّ الُعليَّ ــٌة فِّ ــيس ،َقرَي ــل ِّ َحمِّ ــَة َت َي ــُع َناحِّ ــاســُم القَ  ،تتَب ــة َكَم ــح َجــاءَ رَي ــن ا ُهــو واضِّ  مِّ
 إَضاَفتَِّها إلى " أحَمد " َوُهَو اسُم َعَلٍم . 

ـُل هـذا االسـَم فِّـي ُسـورِّيََّة َوحـَدَها :تلُّ أحَمهر َيَتَها  2 ،َتجـُدُر اإلشـاَرُة إلـى ُوُجـودِّ تِّسـعِّ ُقـًرى َتحمِّ َلعـلَّ َتسـمِّ
ــيها ذات التُ  ـــ " األحَمــرِّ " َيُعــوُد إلــى َطبِّيَعــةِّ أراضِّ هِّ  ،رَبــةِّ الَغَضــارِّيَّةِّ الَمائَِّلــةِّ إلــى الُحمــَرةِّ بِّــــــــــ َأوِّ َتعُلــو َهــذِّ

 . ونِّ مِّن ُهَنا َجاءت فلسفة اسمهاإذن لَِّدالَلةِّ اللفظِّ ُهَنا َعَلَقٌة بِّالل ،الت َِّلل َأوِّ الُتُلوَل ُترَبٌة َحمَراُء الَلون 

                                                 
. ُمَحمَُّد بُن ُمرَتَضى:  1  73. ص: 5ج  َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهر الَقاُموس.الَزبِّيدِّي 
. ص:  2   34انُظرِّ الَباَب األولَّ
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ــي ُســورِّيَّةَ  :تههلَّ أخضههر ــان ُتعَرَفــانِّ بِّهــذا االســمِّ فِّ ــةِّ  :َداُهَماإحــ ،َقرَيَت َق ــي َمنطِّ َيــةُ  ،ضتــل ِّ أبــيَ  فِّ ــي  :والثَّانِّ فِّ
َيَة فِّيهمـا َجـاءت مـن ُخضـَرةِّ الُعشـبِّ أو الَكـأل فِّـلعـلَّ الَتسـ ،ُكوَبانِّي –َهَضَبةِّ َعينِّ الَعَربِّ  هِّمـا مِّ ي ُرُبوعِّ

يًا .   مما ُيضفِّي َعليهَِّما َجَمااًل َطبِّيعِّ

َشاَرُة إلى ُوُجودِّ سِّ  :تلُّ أسود يَلعـلَّ التَ  ، َوحـَدهات ِّ ُقًرى َتحمِّل هذا االسَم فِّـي ُسـورِّيَّةَ َتجُدُر اإلِّ َة فِّيهـا سـم ِّ
ــن ُســورِّيَّةَ  ق مِّ َجــاَرٍة َســوَداَء تنتشــر فِّــي هــذه الَمَنــاطِّ ــ ،َتُعــوُد إلــى ُصــُخوٍر َوحِّ  ُهــم ُيكثِّــرون فِّــيَيما أنَّ وال سِّ

 . َبعضِّ الُقرى مِّن استخدامها فِّي بَِّناء ُبُيوتِّهِّم َوَمَنازِّلِّهِّم 

ً َأَثرِّيَّـــًا عـــَلُه الَعفـــرُ  ،مِّصـــَياف –َقريَّـــٌة فِّـــي َهَضـــَبةِّ َحمــاَة  :تهههلُّ أعفهههر : َأي ،َلعـــلَّ فِّـــي َموقِّـــعِّ الَقرَيــةِّ َتـــَلَّ
َي الَتل  بَِّذلِّكَ  :الَغبَرُة فِّي ُحمَرٍة ؛ أو األعفر :َأوِّ الَعفَرةُ  ،؛ َفُسم ِّيَّ بِّهالُتَرابُ   لَِّعَلَقـةٍ  :الرَّمُل اأَلحمر, َفُسم ِّ
ةِّ " َعَفـَر " ،بِّاللونِّ  ُب ) اللَِّسـانِّ ( ،َوُهو َما ُيَوافُِّق َما َجاَءت بِّهِّ الَعَربِّيَُّة مِّن َمَعاٍن فِّي َمادَّ "  :َقـاَل َصـاحِّ
ُر الُتَرابِّ  :الَعفرُ  ـهُ َأو  ،َمرََّغـُه فِّيـهِّ  :َأي ،َوَعفََّرُه فِّي التُـَرابِّ ُيَعف ِّـُرُه َتعفِّيـرًا َوَعفـراً  ،َوالَجمُع أَعَفار ،َظاهِّ  ،َدسَّ
 :" َوتَـل  أَعَفـر :َقـالَ  ،َذَكـَرُه َيـاُقوٌت فِّـي الُمعَجـمِّ  ، 1الرَّمُل اأَلحَمُر "  :َواأَلعَفرُ  ،الَغبَرُة فِّي ُحمَرة :َوالَعفَرةُ 

ي الَجزِّيــَرةِّ  ،ُبَليــٌد ُقــرَب حِّصــنِّ َمســَلَمَة بــنِّ َعبــدِّ الَملِّــكِّ  ــن َنــَواحِّ َوَكــاَن فِّيَهــا  ،َبــيَن حِّصــنِّ َمســَلَمَة َوالرَّقَّــةِّ مِّ
ــل  أَعَفــر ،َبَســاتِّيٌن َوُكــُروم " ــُة النَّــاسِّ  :" َوَت ــَذا َتُقــوُل َعامَّ ــاءِّ ( َهَك ــا َخَواُصــُهم َفَيُقوُلــونَ  ،) بِّالفَّ ــل  َوَأمَّ : " َت

ـــةَ  :إنََّمـــا َأصـــُلهُ  :َوقِّيـــلَ  ،"َيعُفـــر فَّ ـــَر بَِّكثـــَرةِّ االســـتِّعَمالِّ َوَطَلـــَب الخِّ َوُهـــَو اســـُم َقلَعـــٍة  ،" التَّـــل  اأَلعَفـــر " َفُغي ِّ
ــل "  ــنَجاَر َوالَموصِّ ي  فِّــي ) ُصــبحِّ اأَلعَشــا ( ،2َوَربــٍض َبــيَن سِّ ــا َذَكَرَهــا الَقلَقَشــندِّ " َوأَعَفــر ) بَِّفــتحِّ  :َكَم

قلِّيمِّ ا َن اإلِّ َن الَجزِّيَرةِّ مِّ َي مِّ   3لرَّابِّعِّ " الَهمَزةِّ َوُسُكونِّ الَعينِّ الُمهَمَلةِّ َوَفتحِّ الفَّاءِّ َوَراٍء ُمهَمَلٍة ( َوهِّ

 ،إدلِّـبَ  رِّ بُِّمَحاَفَظـةِّ سـر الُشـُغو َقرَيٌة بِّرِّيفِّ جِّ  :األولى ،َقرَيَتانِّ فِّي ُسور َِّيَة َتحمَِّلنِّ هذا االسمَ  :تلُّ أعَور
َيةُ  َيَة الَمالِّكَِّيةِّ بُِّمحَ  ،َقرَيٌة فِّي الَجزِّيَرةِّ الُعلَيا :والثَّانِّ  َحَسَكة . اَفَظةِّ الَتتَبُع َناحِّ
َفًة َعَلم َما َكاَن ُيعَرُف إال بَِّهاُرَبَما َتكُ  َيُة فِّيِّ َهاَتينِّ الَقرَيَتينِّ بِّـــــــ " اأَلعَور " صِّ ـهَرُة  ،وُن الَتسمِّ َبَلَغتِّ الش 

ــَن " الَعـــَورِّ " فِّـــي َعـــينِّ  ،فِّيــهِّ َمـــا َبَلـــغَ  َيت بـــــ " أعـــَورا "  مِّ َحت ــى َأصـــَبحت القريـــة ال ُتعـــَرُف إال بِّــهِّ َفُســـم ِّ
                                                 

  583. ص: 4ج  ِلَساُن الَعَرب.ابُن َمنُظوٍر. ُمَحمَُّد بُن َمكرم:  1
2  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   39. ص: 2ج  الُبلَداِن.ُمعَجُم الَحَموِّي 
3  : : أحَمُد بُن َعل ِّيٍ  بنِّ َأحَمَد الَفَزارِّي  . ت: عبد القادر زكار. دمشق: وزارة 4ج  ُصبُح اأَلعَشا ِفي ِصَناَعِة اإِلنَشا.الَقلَقَشندِّي 
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ـــانِّ  نَس ـــينِّ  :يأَ  ،اإلِّ ـــاُب َبَصـــرِّ إِّحـــَدى الَعيَن نَســـانِّ  ،َذَه ـــرِّ اإلِّ ـــي َغي ـــَوُر فِّ ـــوُن الَع ـــد َيُك ـــيَبَويه " َوَق ـــاَل سِّ  ،َق
يرِّ  َما ال َيجرِّي َعَلى الفِّعلِّ أو مِّم ا  :وَقالَ  ،كاستِّعَمالِّ اأَلعَورِّ لِّلَبعِّ َوُكل  َذلَِّك ُهَو إَِّنمَّا ؛ لَِّيُصوَغ الفِّعَل مِّ

نَدُهم َمشـُؤومٌ وَ  ،َيقل  َجرُيُه َعَليهِّ  َنَّ اأَلعَوَر عِّ ال  :َوَفـَلٌة َعـوَراءُ  ،اأَلعَوُر الُغَراُب َكَذلَِّك َعلى الَتَشاُؤمِّ ؛ ألِّ
ـن َعـَورِّ َعـينِّ الرَّكِّيَّـةِّ  ،َماَء فِّيَها ـَذت مِّ نَهـا الَمـاءُ  :َأي ،ُأخِّ َهـا الت ِّـي َينُبـُع مِّ َمـت َوُسـدَّت أَعُينِّ نـهُ  ،ُطمطِّ  :َومِّ

ــ نَهــاالَعــَواُر لِّلبِّئــرِّ الت ِّ ــن ُكــل ِّ َشــيءٍ  :َواألعــَورُ  ،َشــيٌن َوُقــبحٌ  :َوالَعــَورُ  ،ي ال ُيســَتَقى مِّ يُء مِّ  :َوالَعــوَرةُ  ،الــرَّدِّ
َر َقوُلُه َتَعاَلى ،الَخَلُل فِّي الثَّغرِّ َوَغيرِّهِّ  أنَّ ُبُيوَتنـا َمكُشـوَفٌة  :أي ،1}َيُقوُلوَن ِإنَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرٌة{  :َوبِّهِّا ُفس ِّ

ــا َيلِّــي ا م  وَ مِّ ــَن الر َِّجــال "  ،لَعــد  ــَراقِّ ؛ لُِّخُلو َِّهــا مِّ ــٌة لِّلس  َوُممكَِّن
كرِّ  ،2 َفَتــي الــذ ِّ َوَعَلــى َهــَذا َتُكــوُن الَقرَيَتــانِّ آنِّ

م ا َيلِّيهِّا مِّن َأرٍض َأو َنحوِّ َذلِّ  هِّما َنحَو َثغَرٍة وغيرها، أو النكَِّشافِّهِّا مِّ َيَتا " أَعَورا " ؛ لَِّخَلٍل فِّي َأرضِّ  َك . ُسمِّ

َيـَة الَغنـُدوَرةِّ  ،َقرَيـٌة فِّـي ُسـُهولِّ َحَلـَب الَشـرقَِّيةِّ  : األغَبرتلُّ  َقـة َجـرابُلس ،َتتَبـُع َناحِّ َو " األغَبـُر " فِّـي  ،َمنطِّ
ــَن الُغَبــارِّ  :الَعَربَِّيــةِّ  ــيءُ  ،اأَلرض :َوالَغبــَراءُ  ،َلــوُن اأَلغَبــرِّ  :َوالُغبــَرةُ  ،َوالَغَبــَرةِّ  ،" مِّ  ،3َمَضــى "  :َوَغَبــَر الشَّ
قـة ؛ َمـا إَِّذن  هِّ َعَلَقـٌة بِّـاللَّونِّ ؛  َفَصـاَر َلوُنـُه كَلـونِّ التُـَرابِّ أو الُغَبـارِّ فِّـي َطبِّيَعـةِّ المنطِّ لَِّدالَلةِّ َلفظِّ اسمِّ

َيَة فِّي أذهانِّ َمن أطلقها َعَليه  َوا َِّذا َكاَنتِّ اأَلرُض َغبَراًء َفالتَّل  أَغبُر َكَذلَِّك .  ،أثار هذه الَتسمِّ

ــَلنِّ هــذا االســمَ َقرَيَتــ :تههلُّ األغههرِّ  َيــةُ  ،فِّــي ُســُهولِّ إدلِّــبَ  :اأُلوَلــى ،انِّ فِّــي ُســور َِّيَة َتحمِّ فِّــي ُســُهولِّ  :والثَّانِّ
مــَص الَشــرقَِّيةِّ  يتِّهَِّما بِّهــذا االســمِّ  ،حِّ ــا َعــنِّ الَســَببِّ فِّــي َتســمِّ ــا إلــى ُشــهَرةِّ الَقــرَيَتينِّ فِّــي مــن  ،أمَّ َفَيُعــوُد ُرَبم 

ــر ِّ الَمشــُهورِّ الَمعــُروفِّ  ــَن اأَلصــلِّ الُلَغــوِّي  وَ  ،اأَلغَّ ــَي مِّ َوالُغــرَُّة ) بِّالَضــم ِّ ( َبَيــاٌض فِّــي َجبَهــةِّ  ،" َغــَررَ  :هِّ
َوُفـَلٌن  ،َشـرِّيفٌ  :َأي ،َوَقوٌم ُغـرَّاٌن َوَرُجـٌل أََغـرٌّ َأيَضـاً  ،اأَلبَيُض  :َواأَلَغر  َأيَضاً  ،ُيَقاُل َفَرٌس أََغرٌّ  ،الَفَرسِّ 

ـــهِّ  ُلـــهُ  :رَُّة ُكـــل ِّ َشـــيءٍ َوُغـــ ،َســـي ُِّدُهم :َأي ،ُغـــرَُّة َقومِّ ةِّ الَحـــر ِّ فِّيهَِّمـــا مـــن " اليـــوم  4َوَأكَرُمـــُه "  ،َأوَّ ـــدَّ أو إلـــى شِّ
يدِّ الَحَراَرةِّ "  :أي ،األغر  .  5َشدِّ

                                                 
  13: اأَلحَزابُ  1
   617  - 612. ص: 4ج  الَعَرب. ِلَسانُ ابُن َمنُظوٍر. ُمَحمَُّد بُن َمكرم:  2
َحاحالرَّازِّي: محمد بن َأبِّي َبكر بن عبد القادر:  3   196. ص:  1. ج ُمخَتاُر الصِّ
  197. ص: 1المصدر نفسه. ج  4
  15. ص: 5. ج لسان العربابن منظور. محمد بن مكرم:  5
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َيَة الَمالِّكَِّيةِّ  ،قرَيٌة فِّي الَجزِّيَرةِّ الُعلَيا :تلُّ األُمَراء َيُة كالَتس ،َتتَبُع َناحِّ حٌ مِّ ية لى َتُعوُد ُرَبَما إ َما ُهَو َواضِّ َتَبعِّ

لكَِّيةِّ هذا التَّل ِّ إلى أميٍِّر أو َمجُموَعٍة مِّن اأُلَمراء فِّيما َمَضى، أو ُربما الجتِّمَ  هم فيهمِّ  ألمٍر َما.  اعِّ

َيـــَة الَمالِّكَِّيـــةِّ بُِّمَحا ،َقرَيـــٌة فِّـــي الَجزِّيـــَرةِّ الُعلَيـــا :تهههلُّ ُأَميهههة يَمـــُة للســـمِّ التَ  ،َســـَكةِّ َفَظـــةِّ الحَ َتتَبـــُع َناحِّ تَّـــل ِّ َيُة الَقدِّ
ــي ) علــونكي غــرام () ــن َوضــعِّ الن ِّ  ،بالكرديــة ( هِّ َيَتُه الَحالَِّيــَة إال مِّ ور ِّي الــذي َظــامِّ الُســوال أحَســُب َتســمِّ

يـُة فِّــ ق التــي َتسـُكُنَها األقليــُة الُكردِّ َياَسـَة الَتعرِّيــب ضـدَّ الَمَنــاطِّ ُب األمــ ،ي ُسـورِّيةكـان َينــَتهُِّج سِّ ر  وينَســحِّ
 ن فِّي َنفسِّ المنطقة والذي أضحى اسمه أيلول فيما بعد . َكذلَِّك على َتل ِّ َعيُلو 

يَ ُرَبَما َتُعـو  ،تتبُع ُمَحاَفَظَة الَحَسَكةِّ  ،قرَيٌة فِّي الَجزِّيَرةِّ الُعليا :تلُّ أيوب خٍص اسـمه ُة فِّيهـا إلـى َشـد الَتسـمِّ
َلُم ( .  ،أيوب ِّ َأي وَب ) َعَليهِّ السَّ  أو نِّسَبًة إلى َنبِّي ِّ ّللاَّ

  - :سِطينتالُل ِفلَ 

ـي التـي  :تلُّ أِبيب ين فِّي بِّداية القرن العشـرين علـى األراضِّ رون الَيهود إلى فَِّلسطِّ يَنٌة أقاَمها الُمهاجِّ َمدِّ
وقـد أطَلقـوا عليهـا هـذا االسـَم والـذي يعنـي الربيـع فِّـي اللغتـين  ،استحوذوا عليها بالقرب من مدينة يافـا

َقـــاَل ابـــُن َفـــارٍِّس فِّـــي َأصـــلِّهِّ  ، " أي " الكـــأل والُعشـــب "العربيـــة والعبريـــة فهـــو فِّـــي العربيـــة مـــن " األب ِّ 
 ،الَقصـُد َوالَتَهي ـؤُ  :َوالىَخـرُ  ،الَمرَعـى :َأَحـُدُهَما ،" اعَلم أنَّ للَهمَزةِّ َوالبَّـاءِّ فِّـي الُمَضـاَعفِّ َأصـَلينِّ  :الُلَغوِّي  

ِّ َعزَّ َوَجلَّ  كـرًا إال فِّـي الُقـرآنِّ  :َزيـٍد اأَلنَصـارِّي  َقاَل َأُبـو  ،1  }َوَفاِكَهًة َوَأبًّا{ :َفَقوُل ّللاَّ  ،َلـم َأسـَمع لِّـأَلب ِّ ذِّ
ــيرِّ َقولِّــهِّ َتَعــاَلى ،2بِّــَوزنِّ " َفعــل " "  ،الَمرَعــى :اأَلب   :َقــاَل الَخلِّيــُل َوَأُبــو َزيــدٍ   :َقــاَل ابــُن إِّســَحاَق فِّــي َتفسِّ

ـا َيأُكـ :َواأَلب   ،}َوَفاِكَهًة َوَأبًّها{ م  َواب  َواأَلنَعـامُ َمـا َأنَبتَـتِّ اأَلرُض مِّ َقـاَل ابـُن  ،3َوال َيَأُكُلـُه النَّـاُس "  ،ُل الـدَّ
" َفأم ا اأَلب  ) بِّالَتثقِّيلِّ ( َفالَمرَعى "  :ُدَريدٍ 

يب ( ،4 ُب ) الَتهذِّ َما َتأُكُل  :اأَلب   :" َقاَل الَفرَّاءُ  :َقاَل َصاحِّ
اجُ  ،األنَعامُ  يـُع الَكـأَلِّ  :اأَلب   :َوَقاَل الزَّجَّ ـَيةُ  َجمِّ ي َتعَتلُِّفـُه الَماشِّ ُكـل  َشـيٍء َينُبـُت َعَلـى  :َوَقـاَل َعَطـاء ،الـذ ِّ

                                                 
  31َعَبَس:  1
  6. ص: 1. ج َمَقاِييُس الُلَغةِ بنِّ َزَكرِّيَّا: ابُن َفارٍس. َأُبو الُحَسينِّ َأحَمُد بُن َفارٍِّس  2
. ت: محمد حميد هللا. معهد 2. ج ِسيَرُة ابِن إسحاق ) المبتدأ والمبعث والمغازي (ابُن إِّسَحاق. ُمَحمَُّد بُن إِّسَحاَق بنِّ َيَسار:  3

  111الدراسات واألبحاث. ص: 
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  128الخانجي. ال , ت.  ص: 
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ـــدٌ  ،َفُهــَو اأَلب   ،َوجــهِّ اأَلرضِّ  َوَأنَشـــَد  ،َمــا َأَكَلــتِّ اأَلنَعــامُ  :َواأَلب   ،الَفاكَِّهــُة َمــا َأَكَلــُه النَّـــاُس  :َوَقــاَل ُمَجاهِّ
  - :َبعُضُهم

ذمَنا َقيٌس َوَنجٌد َداُرَنا         الرمل  1َوَلَنا اأَلب  فِّيهِّ َوالَمكَرُع         جِّ

"  :َقــاَل َيــاُقوٌت فِّــي ) الُمعَجــمِّ ( ،" تــلَّ الَربِّيــع " :َأي ،" َتــل  اأَلب ِّ " :وبهــذا َيُكــون معنــى " َتــل ِّ َأبِّيــب " 
يدِّ ( ــالَفتحِّ َوالَتشــدِّ ــةِّ  :َأب  ) بِّ ــي اِلَي رُع فِّ ــالَيَمنِّ  ،الــزَّ ــَدٌة بِّ ــَي ُبَلي ِّ بــُن ُينَســ ،َوهِّ ــٍد َعبــُد ّللاَّ ــو ُمَحمَّ ــا َأُب ُب إَِّليَه

ـمِّي   ــلَفةَ  ،الَحَسـنِّ بـنِّ الَفيَّـاضِّ الَهاشِّ ـٍد َعبــَد  :َقـالَ  ،َوا ِّب  ) بَِّكسـرِّ الَهمـَزةِّ ( :َوَقـاَل ابـن سِّ َسـمِّعُت َأَبـا ُمَحمَّ
ي  َيُقولُ  ـن ُقـَرى  :َسمِّعُت ُعَمَر بنِّ َعبدِّ الَخالِّقِّ َيُقولُ  :الَعزِّيَز بَن ُموَسى الَقلعِّ إِّب ) َمكُسـوُر الَهمـَزةِّ ( مِّ

ي َجَبَلَة بِّالَيَمنِّ  َشـهٌر  :" َوَأبِّيـبٌ  :َوَقـاَل َيـاُقوت ،2َوال َيعرُِّفـوَن الَفـتَح "  ،َكَذا َيُقوُلُه أَهُل الـَيَمنِّ بِّالَكسـرِّ  ،ذِّ
يَّةِّ  ،مِّن ُشُهورِّ القِّبطِّ فِّي مِّصرَ  ومِّ " إَِّذا َدَخـَل َأبِّيـب  :ي وَن َيُقوُلونَ َوالمِّصرِّ  ،َوُهَو ُيوافُِّق ) ُيوَليه ( فِّي الر 
يط ،3َشَرَع الَماُء فِّي الَدبِّيبِّ "  يَّةِّ " :" َأبِّيب :َوفِّي الُمعَجمِّ الَوسِّ َنةِّ القِّبطِّ َن السَّ هُر الحادي َعَشر مِّ  4الشَّ

ــن َغــَزةَ  :تههلُّ التُّههرُمس ــٌة َتَقــُع إَِّلــى الشــمالِّ الَشــرقِّي ِّ مِّ ي   ،َقرَي َنــت َقائَِّمــًة علــى َتــل ِّ َقلِّيــلِّ " َكا :قــاَل الَخالــد ِّ
لي ِّ  َئت " تل  الت رُمسِّ " ُمنـُذ َمـا َيزِّيـُد علـى َقـرٍن  ،االرتَِّفاعِّ فِّي الَسهلِّ الَساحِّ َها َفَقد ُأنشِّ انِّ واستَِّنادًا إلى ُسكَّ

َن الزََّمنِّ  َقةِّ ال ،مِّ ل  َعَلى الَحَياةِّ الَنَباتِّيَّةِّ فِّي الَمنطِّ يَطةِّ بَِّها " َوَيبُدو أنَّ اسَمَها َيد   5ُمحِّ
يَثــٌة َقــد ال َيزِّيــُد ُعُمُرَهــا عــن َقــرنٍ  ،َكمــا َيــذُكُر أهُلَهــا ،" تــل  الت ــرُمسِّ  :َوَقــال الــَدبَّاغُ  نَّ الَســَبَب  ،َقرَيــٌة َحدِّ َوا 

يَها َيتِّها بِّهذا االسمِّ َيُعوُد إلى َكثَرٍة الت رُمسِّ الذ ِّي َكاَن َينُبُت فِّي أراضِّ ي َدَعا إلى َتسمِّ  6"  الذ ِّ
ــهِّ "  ،َشــَجَرٌة َلَهــا َحــبٌّ ُمَفلَطــحٌ  :َو" الت ــرُمُس  ُب ) اللَِّســانِّ ( ،7ُمــرٌّ ُيؤَكــُل َبعــَد َنقعِّ " الت ــرُمُس  :َقــاَل َصــاحِّ

َي الُجَمـاُن تَـرامِّس ٌز ؛ َوبِّـهِّ ُسـم ِّ إَِّذا َتَغيَّـَب َعـن َحـرٍب َأو  :َوتَـرَمَس الَرُجـلُ  ،َشَجَرٌة َلَهـا َحـبٌّ ُمَضـلٌَّع ُمَخـرَّ

                                                 
. َأُبو َمنُصوٍر ُمَحمَُّد بُن َأحَمد:  1   430 – 429. ص: 15. ج َتهِذيُب الُلَغةاأَلزَهرِّي 
2  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   64: . ص1. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
3 :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   336. ص: 5. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ . الَحَموِّي 
ر / ُمَحمَّد النََّجار:  4 َيات / َحامِّد َعبدِّ الَقادِّ . ت: َمجَمُع الل َغةِّ الَعَربِّيَّة. 1. ج الُمعَجُم الَوِسيطإِّبَراهِّيم ُمصَطَفى / َأحَمد الزَّ
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ــ ــَر ُفــَلٌن ُترُمَســُه َتحــَت اأَلرضِّ "  :َوَعــنِّ اللَّيــثِّ  ،َغبٍ َش ــيٌّ ُمَعــرَّبٌ  ،1َحَف ال َنحَســُبُه فِّــي  ،َوالت ــرُمُس ُرومِّ
ــن َتــرُمسِّ الــر ِّيُح اِلَثــارَ  ،الَعَربِّيَّــةِّ  ي ُهــَو فِّــي الَعَربِّيَّــةِّ " َتــرُمُس " مِّ نََّمــا الــذ ِّ  2َتــدفُِّنَها فِّــي الت ــَرابِّ "  :َأي ،َوا 
هِّ  َوُهوَ  ٍع َأَشاَر إَِّليهِّ الَحَموِّي  فِّي ُمعَجمِّ  ،مِّن َأرضِّ َنجدٍ  ،موضع قرَب القنان :" ترمس :َقالَ  ،اسٌم َموضِّ

زِّي    ،3َماٌء لَِّبنِّي َأَسٍد "  :الترمس :َوَقاَل َنصرٌ  ومِّي   :َقاَل الُمَطرِّ  ،الَباقِّلَّى :َيعنِّي ،" الت رُمُس الُجرُجُر الر 
َن الُقَطانِّي   يَنَورِّي   ،َوُهَو مِّ   4َوال َأحَسُبُه َعَربِّيَّا "  :َقاَل الدِّ

ـُر َلَنـا الَسـَببَ  ي ِّ ُيَفس ِّ ـَن الـَدبَّاغِّ والخالِّـد ِّ َيةِّ لِّ " تَـل ِّ وراء التَ  ال َشكَّ أنَّ َما أوَرَدُه ُكـلٌّ مِّ ـَي سـمِّ  التُـرُمس " َوهِّ
 َنَباُت الُترُمسِّ والذي يبدو أنَّ القرية تشتهر بزراعته . 

ـَن الرَّمَلـةِّ  :رتلُّ َجزَ   أكَياٍل إلى الَجُنـوبِّ الَشـرقِّي ِّ مِّ
َيةِّ َذَكـَرُه َيـاُقوٌت الَحَمـوي   ،َتلٌّ َأَثرِّيٌّ َيَقُع َعلى ُبعدِّ َثَمانِّ

ـــَزاي ِّ  يمِّ ال ـــدِّ ـــينِّ َوَتق ـــَزر ) بَِّفتَحَت ـــل  َج ـــَزر " ت ـــل ِّ َج ـــَدانِّ ( بِّاســـمِّ َت ـــمِّ الُبل ـــي ) ُمعَج ـــن أعَمـــالِّ  فِّ صـــٌن مِّ ( حِّ
ينَ    5" فَِّلسطِّ

يــَزر " ــةِّ " جِّ ــوُم علــى ُبقَع ــُه َيُق ــُد أنَّ ــي ،ُيعَتَق َيةِّ ( اِلتِّ ينِّ ــي ) الَموُســوَعةِّ الفَِّلســطِّ ــُر أنَّ  :َحيــُث َوَرَد فِّ " َيظَه
ــــةِّ  يَن يمِّ للَمدِّ ــــعِّ الَحــــالِّيَّ َعَلَقــــٌة بِّاالســــمِّ الَقــــدِّ إذ يــــرد اســــم الموقــــع فــــي المصــــادر األكاديــــة  ،الســــمِّ الَموقِّ

 Gazur وفـــي المصـــريةQdr 1220زمـــن الفرعـــون تحـــتمس الثالـــث وحتـــى مرنبتـــاح )حـــوالي  منـــذ 
 728 – 745فــي إحــدى حمــَلت تغــَلت فَلســر الثالــث ) Gu-az-raق.م.( ويــذكر اســم الموقــع 

ق.م.( التي وجدت موثقة في لوحة حجريـة فـي قصـر الملـك األشـوري فـي نمـرود, وتـذكر التـوراة هـذا 
ة مصــادر مكتوبــة، مــن بينهــا حجــر حــدود يــذكر الموقــع فــي أمكنــة مختلفــة. كمــا وجــد فــي الموقــع عــد

االســم القــديم قريبــًا مــن االســم الحــالي، ووجــدت أيضــًا رقــم طينيــة مــن فتــرة رســائل العمارنــة )حــوالي 
ق.م.(، وكـــذلك الكتابـــات المعروفـــة بتقـــويم تـــل الجـــزر مـــن العهـــد األشـــوري الحـــديث )القـــرن  1400

يَُّة اأَلصلِّ . َوهذا ُكل ُه َيُدل   ،6السابع قبل الميَلد( "    َعَلى أنَّها َكنعانِّ
                                                 

  32. ص: 6. ج ِلَساُن الَعَربابُن َمنُظوٍر. ُمَحمَُّد بُن َمكرم:  1
يل:  2 يَده. أبو الحسن علي بن إسَماعِّ . ت: عبد الحميد هنداوي. بيروت: دار الكتب 8. ج المحكم والمحيط اأَلعظمابن سِّ
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3  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   27. ص: 2. ج لُبلَدانِ ُمعَجُم االَحَموِّي 
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ــ ــذ ِّي أطَلَق ــو َجــَزر " ال ــَللِّ َمــا َســَبق أنَّ اســَمُه الَحــالِّيَّ " أُب ــن خِّ ــاتُِّحوَن فِّــُه َعَليــهِّ َفَيبــُدو للباحــث مِّ ي  الَف
ي َكــاَن ُيعــَرُف بِّــهِّ َقــ يــَزر " الــذ ِّ يم " جِّ َيةِّ َتحرِّيــٌف الســمهِّ الَقــدِّ يَماً الُعًصــورِّ اإلســَلمِّ ظِّ " إَضــاَفةِّ َلفــ عَ َمــ ،دِّ

 األبِّ " أيَضًا لَلسمِّ الَحالِّي ِّ . 

ـَطةٍ  :َجمَّى / َتلُّ َجمَّة ـن أرٍض ُمنَبسِّ ـا َحوَلـُه مِّ ـن َغـَزَة َيرَتفِّـُع َعمَّ والَجـم   ،َتل  َيَقُع إلى الَجُنوبِّ الَشـرقِّي ِّ مِّ
ـــن " َجَمـــَم " وَ  " الَجـــم  والَجَمـــمُ  ـــن ُكـــل ِّ  :فِّـــي الَعَربَِّيـــةِّ مِّ ـــي  ،َكثِّيـــرٌ  :أي ،َوَمـــاُل َجـــمٌّ  ، َشـــيءٍ الَكثِّيـــُر مِّ َوفِّ

هها{:الَتنزِّيــلِّ  ــعُ  :َو " الَجــم   ،1}َوُتِحبُّههوَن اْلَمههاَل ُحبًّهها َجمًّ ــةٌ  ،الَكثِّيــُر الُمجَتمِّ إَذا َكــاَن َكُثــَر  ،َوبِّئــٌر َجُمــوٌم َوَجمَّ
 2َماُؤَها واجَتَمع " 

هِّ الَحالِّي " َجمَّة " / " يَّـةِّ  َقد َيُكوُن هذا الَتل  بَِّلفظِّ  :الت ِّـي ُتفِّيـُد َمعَنـى ،َجمَّى " َتحرِّيفًا لِّ " َجم ـو " الَكنَعانِّ
َطةٍ  َما َيجَعُلُه ُملفِّتـًا للنََّظـرِّ  ،" الَكثَرةِّ " أو " الُعُلو ِّ " فالتَّل  ُمرَتفٌِّع قليًَل عمَّا َحوَله مِّن أرٍض ُمنَبسِّ َقـاَل  ،مِّ

ي   يَطـةِّ بَِّهـا " " َكاَنـت الَقرَيـُة َتَقـُع فِّـي ُبق :الَخالِّـدِّ وَيُقــوُل   ،3َعـٍة ُمرَتفَِّعــٍة ارتَِّفاعـًا َخفِّيفـًا َعـنِّ األرضِّ الُمحِّ
يَمــةِّ  :َشــَراب يَّــةِّ الَقدِّ يثــهِّ َبلــَدَة " َجمــُزو " الَكنعانِّ ــَعَها الَيــوَم ) أثنــاَء َحدِّ الواقَِّعــُة فِّــي َقَضــاءِّ  ،"  َوَلعــلَّ َموضِّ
َر َشراُب َمعناها بِّ " َكث ،الَرمَلةِّ    4َرةِّ َشَجرِّ الُجمَّيزِّ ( ُهَو الَتلَّ الَمعُروَف بَِّتل ِّ َجمَّى / َجمََّة "  حيُث َفسَّ

نينَ  :َتلُّ َكيَسان يَّةِّ  ،َتلٌّ َأَثرِّيٌّ بِّالُقربِّ مِّن جِّ برِّيَّةِّ " َأكَشـاف  ،َيُقوُم َعَلى ُبقَعةِّ " َأكَشاف " الَكنعانِّ َوفِّي العِّ
ـــحر :" بَِّمعَنـــى َراَفـــة ،سِّ ـــَي َبلـــدَ  ،َأو عِّ ـــير . َوهِّ ـــبطِّ َأشِّ ـــن َقرَيـــةِّ  :َوَعـــنِّ الـــَدبَّاغِّ  ،5ٌة فِّـــي سِّ " فِّـــي الَغـــربِّ مِّ
اُمونِّ  ــيَّةِّ " "  ،الــدَّ ــل ِّ " الَعَياضِّ ــوبِّ َت ــي َجُن ُب ) اللَِّســانِّ ( ،6َوفِّ ــاَل َصــاحِّ ــَذلَِّك  ،اســُم َرُجــلٍ  :الَكــي ُِّس  :َق َوَك
  -:َوَأنَشَد لَِّضمَرَة بنِّ َضمَرة بنِّ َجابِّرِّ بن َقَطن ،اسٌم لِّلَغدرِّ َعنِّ ابنِّ اأَلعَرابِّي ِّ  :َوَكيَساُن َأيَضاً  ،َكيَسان

 ُمردِّ / الطويلَبابِّهم الَكاَنت ُكُهوُلُهم                إلى الَغدرِّ َأسَعى مِّن شَ  ،إَِّذا َما َدَعوا َكيَسانَ   
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الَغـدُر ُيَكنَّـى  :َوَقـاَل ابـُن اأَلعَرابِّـي ِّ  ،هُ َوَذَكَر ابُن ُدَريٍد َأنَّ َهَذا لِّلَنمِّرِّ بنِّ َتوَلـٍب فِّـي َبنِّـي َسـعٍد َوُهـم َأخَواُلـ
َي َطائِّيَّةٌ  :َوَقاَل ُكَراعٌ  ،َأَبا َكيَسانَ  ـَن الَكـيسِّ "  :َقالَ  ،هِّ ُب َجمَهـَرةِّ اأَلمثَـالِّ  ،1َوُكـل  َهـَذا مِّ "  :َوَقـاَل َصـاحِّ
يَّةٌ  يمِّ يٍم َيدُعوَن الَغدَر َكيَسان "  ،َتمِّ يٌل َيُدل   :رِّسٍ َقال ابُن َفا ،2َكاَنت َبُنو َتمِّ " الكاف والياء والسين َأصِّ

ـيَء َوَيجَمُعـهُ  ،َعَلى َضمٍ  َوَجمع ـَلُف الَخـرِّقِّ ؛  :َوالَكـي ُِّس  ،مِّن َذلَِّك الكِّـيُس ؛ ُسـمِّيَّ لَِّمـا َأنَّـُه َيُضـم  الشَّ خِّ
ُع الرََّأيِّ َوالَعقلِّ  َنَُّه ُمجَتمِّ اَنت َبُنو َفهـٍم ُتَسـم ِّي الَغـدَر َكيَسـان َوكَ  ،مِّن َأكَيَس  ،َوَلعلَّ َكيَساَن " َفعَلن " ،ألِّ

ــلِّ ( ،3"  ــي ) الُمَفصَّ ــانِّ  :َوَعــَذَها الَزَمخَشــرِّي  فِّ ــانِّي َمجــَرى اأَلعَي ــا َجــَرت فِّيــهِّ الَمَع م  َفَســموا الَتســبِّيَح  ،مِّ
ــَة بَِّشــُعوٍب َوُأم ِّ َقشــَعم ،ُســبَحان يَّ ــدَر بَِّكيَســانِّ  ،َوالَمنِّ ــي فَ  ،َوالَغ ــي َبنِّ ــٌة فِّ ــَو ُلَغ ــَر َأيضــًا  ،4هــٍم " َوُه ــا َذَك َكَم

كرِّ لِّلَنمرِّ َأيضًا َيهُجو َبنِّي َسعٍد " َواَيةِّ الَبيتِّ  ،5اأَلصَبَهانِّي  أنَّ الَبيَت آنَِّف الذ ِّ يٍط فِّي رِّ َمَع اختَِّلٍف َبسِّ
 ُنسَخةِّ اللَِّسان َبَداًل مِّن " إلى الَغدرِّ َأسَعى " الت ِّي َوَردت فِّي  ،" إلى الَغدرِّ َأدَنى " :َوَذلَِّك فِّي َقولِّهِّ 

ـٌع فِّـي َمـرجِّ  :َوَيـاٌء َسـاكَِّنٌة ( ،" َتل  َكيَسان ) الَكاُف َمفُتوَحـةٌ  :َذَكَرُه الَحَموِّي  فِّي ) ُمعَجمِّ الُبلَدانِّ ( َموضِّ
لِّ الَشــامِّ .  ــن َســَواحِّ ــا مِّ ــنِّ الُيوُســفِّيَّةِّ ( ،6َعك  يَّةِّ َوالَمَحاسِّ ــلَطانِّ رِّ الس  ُب ) النَّــَوادِّ ــلَطاَن  :َذَكــَر َصــاحِّ َأنَّ الس 

ينِّ َنَزَلــُه َمــَع َعســَكرِّهِّ  ــَر َصــَلَح الــد ِّ ــن َشــهرِّ َربِّيــٍع  ،النَّاصِّ َوَضــَرَب َخيَمَتــُه فِّيــهِّ َوَذلِّــَك فِّــي الثَّــامِّنِّ َعَشــَر مِّ
يَن "  تٍ  َوَثَمانِّ لِّ َسَنَة سِّ  7اأَلوَّ

ــَن اأَلســَماءِّ الت ِّــي َكاَنــتِّ الَعــَرُب َتَتَســم ى بَِّهــا يثِّ َكرَ  ،َوَكيَســاُن مِّ َيــي الَحــدِّ , َو " 8" َوهــُب بــُن َكيَســان "  :اوِّ
ُب َموَلى َبنِّي َغَفار ،َصالُِّح بُن َكيَسان " يَنةِّ  ،" الُمَؤدِّ بًا لُِّعَمر بنِّ َعبدِّ الَعزِّيز ،مِّن أَهلِّ الَمدِّ  ،َوَكاَن ُمَؤدِّ

يثِّ "  يَن لِّلَحدِّ يَنةِّ َوالَجم اعِّ َكاَن مِّن ُفَقَهاءِّ الَمدِّ
9 

                                                 
  201. ص: 6. ج ِلَساُن الَعَربابُن َمنُظوٍر. ُمَحمَُّد بُن َمكَرم:  1
. َأُبو هَِّلٍل:  2   79م. ص:  1988. بيروت: دار الفكر. 1. ج َجمَهَرُة اأَلمَثالالَعسَكرِّي 
  150 - 149. ص: 5. ج َمَقاِييُس اللَُّغةِ ُن َفارٍِّس بنِّ َزَكرِّيَّا: ابُن َفارٍِّس. َأُبو الُحَسينِّ َأحَمُد ب 3
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 الِجيمُ 
 

  - :ةُ الَجاِبِريَّ 
ُل اسَم " الَجابِّرِّيَّةِّ " َدٌة فِّي ُلبَنانَ  ،ُهَناَك تِّسُع ُقًرى فِّي ُسورِّيََّة َوحَدَها َتحمِّ ُث  ،َوَقريٌَّة َواحِّ أوَرَدَها الَباحِّ

َراَسةِّ .  َن الدِّ   1فِّي الَبابِّ األَول ِّ مِّ
َيةِّ الَصرفَِّيةِّ اسٌم َمنُسوٌب على َوزنِّ  َن النَّاحِّ هِّ الُقَرى مِّ لِّيَّ  اسُم َهذِّ  أال َوُهَو مِّنِّ اسمِّ َعَلمٍ  ُمشَتقٌ  ،"ة " َفاعِّ

ل " مَِّن األصلِّ الُلَغوِّي ِّ "  ،" َجابٌِّر " عانِّي َوَقفَنا على مَ  َوَقد ،" َبرَ جَ والَجابُِّر فِّي الُلَغةِّ على وزنِّ " َفاعِّ
 هذا األصلِّ الُلَغوِّي ِّ فِّيَما َسَبَق . 

  - :ُجب  / ِجَبابٌ 
َكاَيـًة  ،َرٌة ُأطلِّـَق َعَليَهـا َهـَذا االسـمُ ُهَناَك أَماكُِّن َكثِّيـ كـُرُه فِّـي الَتنزِّيـلِّ الَعزِّيـزِّ فِّـي َقولِّـهِّ َتَعـاَلى حِّ َوَقـد َوَرَد ذِّ

ــَلُم ( ِّ ُيوُســَف ) َعَليــهِّ السَّ ههْنُهْم اَل َتْقُتُلههوْا ُيوُسههَف َوَأْلُقههوُه ِفههي َغَياَبههِة اْلُجههبِّ  :َعــن َنبِّــي ِّ ّللاَّ }َقههاَل َقِِئههٌل مَّ
يَّاَرِة ِإن ُكنُتْم َفاِعِلين{َيْلَتقِ  ـت ِّيَن  َوَقد ،2ْطُه َبْعُض السَّ َراَسـةِّ سِّ ـن هـذهِّ الدِّ ـُث فِّـي الَبـابِّ اأَلَول ِّ مِّ أورَد الَباحِّ

ــي ُســورِّيََّة َوحــَدَها ــُل هــذا االســَم فِّ ــعًا َتحمِّ ــَدةً  ،َموضِّ َضــاَفةِّ إال َواحِّ ــا َعلــى اإلِّ ــن  ،ُكل َه ــي ُكــلٍ  مِّ ــًة فِّ َوَثَلَث
يَن وَ    3ُلبَنان . فَِّلسطِّ

ــُل اســَم " ُجــبٍ  " ــَع َتحمِّ يدِّ  ،َذَكـَر َيــاُقوٌت فِّــي ) الُمشــَتَركِّ ( َسـبَعَة َمَواضِّ ــيمِّ َوَتشــدِّ بَِّلفـظِّ البِّئــرِّ ) بَِّضــم ِّ الجِّ
نها ،البَّاء ( سَكافِّ  ،" ُجبَّ الَكلبِّ " مِّن ُقَرى َحَلبَ  :َنذُكُر مِّ لٌك البنِّ اإلِّ ا َشـرَِّب َخبََّرنِّي َمالُِّكُه َإنَّـُه إِّذَ  ،مِّ

نـُه " الَمكُلـوُب "  َوا ِّن َأتَـى َعَليــهِّ َأرَبُعـوَن َيومـًا َقبـَل َأن َيشــَرَب  ،َقبـَل َأن َيـَأتِّيَّ َعَليــهِّ َأرَبُعـوَن َيومـًا َبـَرأَ  4مِّ
نَهـا ي ُألقِّــَي فِّيــهِّ  ،َلــم َينَتفِّــع بِّــهِّ َبــل َيُمـوُت لَِّوقتِّــهِّ  ،مِّ ـَلُم ( الــذ ِّ ــن فِّــي ا ،َوُجــب  ُيوُســَف ) َعَليــهِّ السَّ أُلرُدن ِّ مِّ

ــةَ  ،أَعَمــالِّ َطَبرِّيَّــةَ  ــن َطَبرِّيَّ ــيًَل مِّ ــَلُم ( َكاَنــت  ،َعَلــى اثَنــي َعَشــَر مِّ ــازَِّل َيعُقــوَب ) َعلِّيَّــهِّ السَّ َوقِّيــَل إِّنَّ َمَن

                                                 
  47ص:  انُظِر الَباَب األَولَّ. 1
  10.: ُيوُسف 2
  50 – 47: ص: انظر الباب األول 3
. ُمَحمَُّد بُن ُمرَتَضى:  4  " َوالَمكُلوُب: الذ ِّي َأَصاَبُه الَكلُب الَكلُِّب "  122. ص: 2. ج َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهِر الَقاُموسِ الَزبِّيدِّي 
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ينَ  ـــن َأرضِّ فَِّلســـطِّ ـــن ُقَراَهـــا ،بَِّنـــاُبُلَس مِّ ي ُألقِّـــَي فِّيـــهِّ ُيوُســـُف َبـــيَن َســـنَجل َقرَيـــٍة مِّ َوَبـــيَن  ،َوا ِّنَّ الُجـــبَّ الـــذ ِّ
  1"َناُبُلَس 

يــَدُة الَقعــرِّ  ،ُمــذََّكرٌ  ،البِّئــر :َمعَنــاهُ  ،الُجــب  فِّــي الَعَربِّيَّــةِّ ) بِّالَضــم ِّ (وَ  ــَي  ،َأو البِّئــُر الَكثِّيــَرُة الَمــاءِّ الَبعِّ أو هِّ
َن الَكأَل  عِّ مِّ ـدَ َأو ال َتُكـوُن ُجبَّـًا حتَّـى َتُكـونَ  ،أو هِّي الت ِّي َلم ُتطَو َبعـدُ  ،الَجيَِّدُة الَموضِّ َمـا ُوجِّ مَّـا  ، مِّ ال مِّ

َبـــاٌب ( بِّالَكســـرِّ  ،والَجمـــُع ) أجَبـــابٌ  ،َحَفـــَرُه النَّـــاُس  يـــَدةِّ  :الُجـــب   :َقـــاَل اللَّيـــثُ  ،َوجِّ َوَعـــنِّ  ،البِّئـــُر َغيـــُر الَبعِّ
نَهــا :بِّئــٌر ُمَجبََّبــُة الَجــوفِّ  :الَفــرَّاءِّ  َها أوَســُع شــيٍء مِّ  :الُجــب   :َلبِّيَّــةُ َوقاَلــتِّ الكِّ  ،ُمَقبََّبــةٌ  ،إذا َكــاَن فِّــي َوَســطِّ

حَوةِّ  َعُة الشَّ َفا :الُجب   :َوقاَل أُبو َحبِّيب ،الَقلِّيُب الَواسِّ الرَّكِّيَّـُة  :الُجـب   :َوَقاَل ُمَشي ِّعٌ  ،َركِّيٌَّة ُتَجاُب فِّي الصَّ
ُجـب  الَكلـبِّ "  " :َفُيَقـالُ  ،َوُتَضـاُف إلـى َلفـظِّ " الَكلـب " ،بَِّحَلبَ  :ُثمَّ َذَكَر " ُجبَّ كلب " ،َقبَل أن ُتطَوى 

 " ِّ نَها َبَرأ بإذنِّ ّللاَّ    2َحيُث أنَّ الَمكُلوَب إذا َشرَِّب مِّ
َحيـُث  ،َو ) الُمعَجـمِّ ( ،) الُمشـَتَرك ( :َو" ُجب  َكلب " الذ ِّي أَشاَر إليهِّ الُزَبيدِّي ذكَرُه َياُقوٌت فِّـي كَِّتاَبيـهِّ 

َذلَِّك " ُجبَّ ُيوُسَف " َوُهَو بـاأُلرُدن ِّ األكَبـرِّ َبـيَن َبانَيـاَس َوَذَكَر كَ  ،" " ُجب  َكلب " مِّن ُقَرى َحَلب " :َقالَ 
َمشقَ  َما َيلِّي دِّ ين َبيَنَها َوبينَ  ،َوَطَبرِّيََّة مِّ  3/4"َقريٍَّة مِّن ُقَراَها ُتدَعى "َسنَجل أو بَِّناُبلَس مِّن أرضِّ فَِّلسطِّ

يَّةِّ  ال َيخَتلُِّف َمعَنى الُجب ِّ فِّي الَعَربِّيَّة َعـن َمعَنـاُه فِّـي ـرَيانِّ يَّـةِّ أو الس ِّ بَران ِّ َمـا َيعنِّـي أنَّـُه َجـذٌر َسـامِّيٌّ  ،العِّ مِّ
يَقـــٌة ُتحَفـــُر فِّـــي األرضِّ لَِّجمـــعِّ  :" الُجـــب   ،َففِّـــي ) َقـــاُموسِّ الكَِّتـــابِّ الُمَقـــدَّسِّ ( ،ُمشـــَتَركٌ  ُحفـــَرٌة َكبِّيـــَرٌة َعمِّ
َياهِّ  ـينُ  ،ى أيضًا بِّئرًا َقد َيفُرُغ َماُؤهُ والُجب  ُيَسمَّ  ،َوَقد َتُكوُن َموُجوَدًة مِّن َقبلُ  ،المِّ يـُرُه  ،َوَيبَقى فِّيهِّ الط ِّ َوَنظِّ

ــَلُم ( ــا السَّ ِّ ) َعَليهَِّم ــا َنبِّيَّــا ّللاَّ َي رمِّ ــوا فِّيــهِّ ُيوُســَف وا  ي أنَزُل ــًا للَقبــرِّ والَمــوتِّ  ،الُجــبَّ الــذ ِّ َوُيســَتعَمُل َمَجاز ِّيَّ
َي ) ُجـبَّ ال ،َكُحفَرةٍ  ـَع الَمـوَتى ( "  ،َهـَلكِّ (َوفِّي التَّوَراةِّ " ُسم ِّ ـب "  ،5َو ) َموضِّ يَّة " َفج  ـرَيانِّ ـا فِّـي الس ِّ أمَّ
هرِّيج َماٍء "  ،بِّئر :َيعنِّي ،( gubأو )   6أو صِّ

                                                 
ِّ: الحَ  1 ِّ َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ . أبو َعبدِّ ّللاَّ . 2. ط الُمشَتَرُك َوضعًا َوالُمفَتِرُق َصقعاً َموِّي   93.  ص: 1986. َبيُروت: َعاَلُم الُكُتبِّ
– 94  
. ُمَحَمُد بُن ُمرَتَضى:  2   121 – 120. ص: 2. ج َتاُج الَعُروِس ِمن َجواِهِر الَقاُموسِ الُزَبيدِّي 
ِّ: الَحَمو  3 . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   101 – 100. ص: 2. ج ُمعَجُم الُبلَداني 
4  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   94 – 93. ص: الُمشَتَرُك َوضعًا والُمفَتِرُق َصقعاً الَحَمو ِّي 
 (  3: 1,  30: 28( / ) مِّز  2: 40, ) مِّز  170. ص: َقاُموُس الِكَتاِب الُمَقدَّسِ  5
  47. ص: معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها. أنيس: فريحة 6
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نـــَدَما َنُقـــوُل " ُجـــب  كـــَذا " أي َبـــابِّ َمـــا جـــاَء ُمفـــَردًا بَِّلفـــظِّ " الُجـــب ِّ "  ،بِّئـــُر َكـــَذا :َفـــَنحُن عِّ ـــن هـــذهِّ الجِّ ومِّ
ـورِّيَّةِّ َكَفيَضةِّ الُجب ِّ  ين " التَّابَِّعةِّ لُِّمَحاَفَظةِّ " َديرِّ الُزورِّ " الس  َقٍة ُيَقاُل َلَها " الَمَيادِّ امِّ بِّمنطِّ َيةِّ الشَّ  ،فِّي َبادِّ

َبـاب " الَقرَيـةِّ الواقَِّعـةِّ َجُنـوب  َن اإلَضاَفةِّ َكَما فِّي " جِّ َردًا مِّ َبابِّ " ُمجَّ ومنها ما جاء مجموعًا بَِّلفظِّ " الجِّ
ورَِّيةِّ بُِّحوراَن َقرَيةِّ " ُمو  يَن َمثًَل  ،1ثبِّين " الس  َبابِّ الزَّيتِّ " فِّي فَِّلسطِّ  َوُمَضافًا َكـــــــ " جِّ

نَها َما َجاَء ُمَضافًا إلى اسٍم آخرَ  َكمـا ُهـَو  ،أو َقبيلـة ( ،كَأن َيُكوَن ُمَضافًا إلـى اسـمِّ َعَلـٍم ) إنسـان ،َومِّ
ــن ــي ُكــلٍ  مِّ َوُجــب ِّ  ،َوُجــب ِّ َغبَشــةَ  ،َوُجــب ِّ غلِّــيص ،َوُجــب ِّ َعل ِّــي ٍ  ، ُعثَمــانَ َوُجــب ِّ  ،ُجــب ِّ َعبَّــاسٍ  :الَحــاُل فِّ

ـم ـرَّاح ،َجاسِّ ـَلل ،َوُجـب ِّ َحَسـن آَغـا ،َوُجـب ِّ الجَّ َبــاُب  ،َوُجـب ِّ َحمـَزة ،َوُجــب ِّ َحَمـد الشَّ ـيس  َو" جِّ َوُجـب ِّ َخمِّ
ــَلُم ( فِّـــي أو ُجــب ِّ ُيوُســـَف نِّســَبًة إلــى  ،َحَمــد " َعَلــى الَجمـــعِّ  فِّــي ُســـور ِّيَّةَ  ِّ ُيوُســَف ) َعَليـــهِّ السَّ َنبِّـــي ِّ ّللاَّ

ينَ  ــي ُلبنــانَ  ،فَِّلســطِّ ــَلُم (  فِّ ــيثِّ بــنِّ آَدَم ) َعَليهَِّمــا السَّ ــيث " نِّســَبًة شِّ ــيت " أو " شِّ ولــيس  ،َو " ُجــب ِّ شِّ
 :نيس فريحةحيُث َيُقوُل أ ،المقصود بِّــــــ " الج ب ِّ " هنا " البِّئر " بل " القبر " أو " مكان دفن الموتى "

ــيت " :أي ،( gub shit" إنَّ أصــل االســم مــن الســريانية )  اســم  :) أي ،ابــن آَدَم الثالــث ،" َقبــُر شِّ
التـين  ،كثـب ،قبـر :وفي اِلرامية القديمـة " شـيت " تعنـي ،َوَضَع ) َحطَّ ( :ولكن من فعل معناه ،علم

ـــيٍ  َكمـــ ،َوَغيرَِّهـــا  ،2المتــأخر ... "  ـــنٍس َجمعِّ ينَ  :ا فِّـــيأو إلـــى اســـمِّ جِّ ومِّ " فِّـــي فَِّلســـطِّ و "  ،" ُجـــب ِّ الـــر 
َباُب الَعَرب " فِّي ُلبناَن .   جِّ

، هُ َيـاُقوٌت َوَغيـرُ  مـا َذَكـرَ كَ " ُجب ِّ الَكلبِّ " َجاَءت ُمَضاَفًة إلى َلفظِّ الَكلبِّ  :كما فِّي ،أو َعَلٍم ) لَِّحَيوان (
هِّ اِلبَ َجاَءت ُمَضاَفًة إلى ُطُيورِّ الَحمَ  :" ُجب ِّ الَحَمامِّ "وَ  َو "  ،نهـامِّ قِّـيُم بِّـالُقربِّ َوتُ  ،ارَ امِّ الت ِّي َتغَشى َهذِّ

َضــاَفًة إلــى َجــاَءت مُ  "َو " ُجــب ِّ الُغــول " أو " الُغــولِّي  ،َجــاَءت ُمَضــاَفًة إلــى َلفــظِّ الثَّــورِّ  :ُجــب ِّ الَثــور "
نَد الَعَربِّ .   َلفظِّ " الُغولِّ " الَحَيوان اأُلسُطورِّي  عِّ

نَطةِّ " ،" َوُجب ِّ الثَّومِّ " ،" ُجب ِّ الت ِّيَنة " :َكَما فِّي ،(أو َعَلٍم ) لَِّنبات  َمـانَو " ُجب  الحِّ ، "،  َو " ُجب ِّ الر 
يَّـــٍة َغـــرَب تـــل ِّ األحَمـــرِّ  :" ُجـــب ِّ الَمـــيس "وَ  ـــي أرٍض ُبرَكانِّ يـــُر فِّ َوَســـَط أشـــَجارِّ الَبُلـــوط  ،َحيـــُث َيَقـــُع اأَلخِّ

ندَيان يرَِّها . , َو " ُجب  َشعِّ 3والَميسِّ  ،والسِّ  يٍر " َوغِّ
 

                                                 
يب. ُمنِّير:  1   70ص:  ُمعَجُم أسَماِء الُمُدِن َوالُقَرى ِفي ِبالِد الَشاِم الَجُنوِبيَِّة.الذ ِّ
  46. ص: معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها. فريحة. أنيس: 2
يب. ُمنِّير:  3   105ص:  َجُم أسَماِء الُمُدِن َوالُقَرى ِفي ِبالِد الَشاِم الَجُنوِبيَِّة.ُمعالذ ِّ
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َفَة َعَلٍم َعاقٍِّل َوَغيرِّ َعاقِّل َو  ،" " ُجـب ِّ األعَمـى وَ  ،يـلِّ "ُجب ِّ الَطوِّ  :َكَما ُهَو الَحاُل َمَع ُكلٍ  مِّن ،أو صِّ
َي بِّـذلِّك علـى َمـ ،" ُجب  َخفِّي  " ـهِّ َمقُطوعـاً ا َنـَرى لِّ َو " ُجـب  الَصـدِّي "  َو " ُجـب ِّ َصـَفا " الـذ ِّي ُسـم ِّ  َكونِّ

َباٍب فِّي ُسورِّيَّة .  ،الَصخرِّ  :َأي ،أو َمنُحوتًا فِّي " الَصَفا "  َوُهو َثَلَثُة جِّ
ــَوانِّ  ــَن األَل ــي :أو إلــى َلفــٍظ مِّ ــي  :َكمــا ُهــَو الَحــاُل فِّ ــوٌر فِّ ــُه مَحُف ــا ألنَّ ــذلَِّك ُرَبَم َي بِّ " ُجــب ِّ أبــيض "  ُســم ِّ
ِّ البيَضاءِّ  َجاَرةِّ الجِّص  َي  ،حِّ َقتِّهِّ ذاتِّ َو " ُجب ِّ األحَمر " ُسم ِّ " بِّاألحَمرِّ َنَظرًا إلى َطبِّيَعةِّ َتَضارِّيس َمنطِّ

ــَيةِّ  ــيَلُت َوالَيَنــابِّيعُ  ،الُصــُخورِّ الك ِّلسِّ َو " ُجــب ِّ األمَلــس " َحيــُث  ،والُترَبــةِّ الَحمــراءِّ الت ِّــي َتكُثــُر َحوَلَهــا الَمسِّ
َقُتُه على تل ِّ ُبرَكانِّيٍ  ذِّي ُصُخوٍر َبازِّلتِّيٍَّة َمل رَبٌة فِّي الَشعب  ،َوَغيرَِّها ،َساءَتجُثُم َمنطِّ َو " ُجب ِّ ُسَويد " خِّ

يُر أسود ،1ُقرَب َمجدل ُزون  ،اللبناني " البِّئـُر  :" الُجب  األسـود " أي :َفَيُكوُن َمعَناهُ  ،َوُسَويد ُهَنا َتصغِّ
 اأَلسَوُد " 

َقةِّ الت ِّي َيقَ  يَن "  " ُجب ِّ  :اُل فِّيُهَو الحَ  َكما ،ُع فِّيَهاأو َقد َيأتِّي َلفُظ " الُجب ِّ " ُمَضافًا إلى اسمِّ الَمنطِّ ن ِّ جِّ
يَن " مِّن ُقَرى البَِّقاعِّ الُلبَنانِّي ِّ . ن ِّ  " جِّ

 الَواقِّعِّ فِّي َقرَيةِّ

  - :جَباَتا
َعينِّ فِّي ُسورِّيََّة َيحمَِّلنِّ هذا االسَم ُمَضاَفينِّ إلـى َلفـظٍ  راَسةِّ َموضِّ ُث فِّي الَبابِّ اأَلَول ِّ مِّن الدِّ  أوَرَد الَباحِّ

يُن   ،َو " جَباَتا الزَّيتِّ " ،" جَباَتا الَخَشب " :أال َوُهَما ،آَخرَ  دًا فِّي فَِّلسطِّ عًا َواحِّ   2َوَموضِّ
نـــَد َيـــاُقوٍت فِّـــي ) الُمشـــَتَركِّ ( كـــرًا عِّ ـــعِّ الثَلثـــةِّ ذِّ ه الَمَواضِّ ـــد لِّهـــذِّ َبيـــَد َأنَّ  ،َوال فِّـــي ) الُمعَجـــمِّ ( ،َلـــم َنجِّ

ــي كِّتَ  ــَر فِّ يَّ َذَك ــَناَعةِّ اإلنَشــا (الَقلَقَشــند ِّ ــي صِّ ــهِّ ) ُصــبُح اأَلعَشــا فِّ ــَداتِّ  ،ابِّ ــَن الَبل ــَدٌة مِّ ــا " َواحِّ َباَت أنَّ " جِّ
ــامِّ  ل َبحــر الشَّ ــَرنجِّ ( علــى َســاحِّ ــي َبقَِّيــت بأيــدِّي ) الفِّ ــَرى الت ِّ ــةِّ التــي ُأبرَِّمــت َبــيَن  ،َوالُق ــَك َبعــَد الُهدَن َوذلِّ

ــ ينِّ أبِّ هِّ الُســلَطانِّ الَملِّــكِّ الُســلَطانِّ الَملِّــكِّ الَمنُصــورِّ َســيفِّ الــد ِّ ــدِّ ي َوَوَل ــي الَصــالِّحِّ ــتحِّ َقــَلوون الَملكِّ ي الَف
َهة ينِّ َعل ِّيٌّ مِّن جِّ الِّحِّ َعَلُء الد ِّ َهٍة ُأخَرى  ،الصَّ َها مِّن جِّ ثلِّيَث َوبَِّلدِّ ا َوَصيَدا َوعِّ ام َممَلَكةِّ َعكَّ  ،َوَبيَن ُحكَّ

يَن َوُسُتَماَئٍة ه    3" َوَذلَِّك َسَنَة اثَنَتينِّ َوَثَمانِّ

                                                 
 166. ص: 1. ج معجم قرى جبل عاملظاهر. سليمان:  1
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ــا " َليَســت َعَربِّيَّــةً  َباَت ــاًء (  ،َكلَِّمــُة " جِّ بَّاَثــا " ) َمــَع إبــَدالِّ التَّــاءِّ َث ــن " جِّ ــي  األصــلِّ مِّ ــَي َلفــٌظ آرامِّ  ،َبــل هِّ
ــاهُ  ــعٌ  :َوَمعَن ــلٌّ ُمرَتفِّ ــٌة " ،" َت ــو ســُتروتِّن ( ،أو َجبَه ــةِّ إلــى ) لِّيُث يَّ َمــت للُيوَنانِّ ــا ُترجِّ ــا ،َولمَّ "  :أصــَبَح َمعَناَه

ٌع ُمسَتٍو َمرُصوٌف بَِّبَلٍط ُيشبُِّه َمقَعَد الُقَضاةِّ َمو  يَّـةِّ  ،ضِّ بَّاثَـا "  ،هذا فِّي اِلرامِّ برِّيَّـةِّ َفَلفـُظ  " جِّ ـا فِّـي العِّ أمَّ
ـــى ـــُق َعَل ب ُِّثـــوَن " ُيطَل ـــي َدانَ  ،أو ارتَِّفـــاٍع " ،" َجَبـــلٍ  :أو " جِّ ـــل ِّ  ،َوُهـــَو اســـُم َبلـــَدٍة لَِّبنِّ ُتعـــَرُف الَيـــوَم بِّ " َت

ــَلطِّ  َملــةِّ ( ،1" المِّ َعــانِّي ) التَّابَِّعــُة لَِّقَضــاءِّ الرَّ ــن ميــٍل جنــوب قريــة الن ِّ  ،" َوُهــَو تــلٌّ َيَقــُع علــى ُبعــدِّ أقــل مِّ
بَُّثون " الكنعانية "   2َكاَنت َتُقوُم عليه بلدة " جِّ

يَّـةِّ  بَرانِّ يَّةِّ والعِّ ابَِّقُة فِّي الُلَغَتينِّ اِلَرامِّ ـن  والَوصـفَ  ،ال َتخَتلُِّف الَمَعانِّي السَّ ي َوَجـدَناُه لُِّكـٍل مِّ الُجغَرافِّـيَّ الـذ ِّ
َباَتــا الَخَشــبِّ " :َقرَيَتــي ــورَِّيَتينِّ  ،" جِّ يــتِّ " الس  َباَتــا الزَّ ــرقِّيَّةِّ  ،َو " جِّ َمــةِّ الُســُفوحِّ الشَّ نــَد ُمَقدِّ َفــاأُلوَلى َتُقــوُم عِّ

يَّــةٍ  ــيخِّ َفــوَق أرٍض ُبرَكانِّ ــ ،لَِّجَبــلِّ الشَّ ــَيٌة مِّ ــيُط بَِّهــا تِّــَلٌل كِّلس ِّ ــرقِّ والَغــربِّ ُتحِّ يَّــُة َتَقــُع  ،َن الَجُنــوبِّ والشَّ والثَّانِّ
ي َيبُلُغ ارتَِّفاُعُه فِّي َشَمالَِّها )  يخِّ الذ ِّ َهاَيةِّ الَجُنوبِّيَّةِّ لَِّجَبلِّ الشَّ رقِّي ِّ للن ِّ فحِّ الشَّ   3( م .  1531على السَّ

ــَرةِّ  ــا " الَواقَِّعــةِّ َجُنــوَب َغــربِّ النَّاصِّ ــُة  " َجباَت ــا َقرَي َحيــُث َقاَمــت  ،وُد َنشــَأُتَها إلــى الَعهــدِّ الُروَمــانِّي ِّ َتُعــ ،أمَّ
( م َعلى الَطَرفِّ الَشَمالِّي ِّ لِّسهلِّ َمرجِّ ابنِّ َعامٍِّر  150على َتلٍ  َيعُلو ) 

4 
بَّا بَّاَثا " أو " جِّ حًا َبيَن الَمعَنى الُلَغوي ِّ لِّ " جِّ ا ُيلقِّـي مِّمَ  ،يَوصفِّ الُجغَرافِّ وال ،َتا "َوبَِّهذا َنرى اتَِّفاقًا َواضِّ
الِّ علـــى العلـــو واالرتفـــاعِّ  ـــرِّ وراءِّ َفلَســـَفةِّ االســـمِّ الـــدَّ ـــَللِّ الس ِّ ـــ ،َلنـــا بِّظِّ ـــا الش ِّ ـــَن اســـمِّهِّمق  الثَّـــاأمَّ ا " نِّي مِّ

باتا  ،الَخَشُب " َو " الزَّيُت " الذ ِّي ُعرَِّفا بِّهِّ فِّيَما َبعدُ  يرُه أنَّ " جِّ يَّـلَخشب " مَ اَفَتفسِّ َقُة ُحرجِّ  ٌة َتكثُـُر فِّـينطِّ
مــا ــروِّ َوَغيرِّهِّ ــنديان َوالس ِّ يَّــُة كالس ِّ تَِّطــابِّ بعــٍض ن بقطــع واحوالتــي يقــوم الســكا ،َجَنَباتَِّهــا األشــجاُر الُحرجِّ

 ن المنتشرةوأما " جباتا الزَّيت " فلكثرة أشجار زيت الزيتو  ،منها واستهَلكها في استخداماتهم المختلفة
ـــــ " َجباَتــــا الزَّ حيــــُث َيســــَتخلِّص منــــه القرويــــوَن الزيــــت  ،فــــي أراضــــيها  ،يــــتِّ "فســــميت ؛ تبعــــًا لــــذلك بِّــــ

َنةِّ الَعوام  .لَتثقِّيللزَّيتِّ " بِّاَأو " َجبَّاَتا ا ،بِّالَتخفِّيفِّ َوُهَو َما َيدُرُج َعَلى َألسِّ
 
 

                                                 
ِس. 1   170ص:  َقاُموُس الِكَتاِب الُمَقدَّ
  572. ص: ِبالُدَنا ِفَلسِطينُ الَدبَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  2
  610. ص: 2. ج المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري طَلس , مصطفى:  3
  243. ص: ُمعَجُم ُبلَداِن ِفَلسِطينَشَراب. محمد َحَسن:  4
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  - :َجَبع
َدٌة ُأطلَِّق َعليَها َهَذا االسم ُل هذا االس ،ُهَناَك أَماكُِّن عِّ يَن َخمُس ُقًرى َتحمِّ َم بَِّلفظِّ " َجَبـع " ) َففِّي فَِّلسطِّ

يمِّ والَباءِّ َوُسُكونِّ الَعينِّ ( بَعة )  ،أوَ َقَضاءِّ الَخلِّيلِّ  ،" َجَبَعة " بَِّبيََّت َلحم :وفِّيهِّ ُلَغاٌت َكــــ ،َبفتحِّ الجِّ َو جِّ
يمِّ ( يت ،بَِّكسرِّ الجِّ بعِّ َمشـقَ  ،بَِّقَضاءِّ َناُبلَس  :َوجِّ ـورِّيَّةِّ بِّريـفِّ دِّ ين الس   ،ا ) بِّـألٍف َلي َِّنـٍة (َو " َجبَعـ ،َوَجبَعدِّ

يَغة الَجمعِّ ( فِّي ُلبَنانَ  واأَلَصح  فِّي ُلَغتَِّها " ُجَبُع " َهَكَذا َوَرَدت فِّي كَِّتابِّ ) َنفَحُة  ،َوُجَبع َوجَباع ) بِّصِّ
بي ِّ   ( للُمحِّ

َلءِّ الَحاَنةِّ يَحاَنةِّ َوَرشَحُة طِّ ينِّ بِّـن ،الرَّ يبِّ الد ِّ َكاَيًة َعن انتَِّسابِّ الَشيخِّ َنجِّ ُمَحَمـدِّ بـنِّ َمكـيٍ   حِّ
َلـَة "  ،إَليَهـا ـن َجَبـلِّ َعامِّ ـَدةٍ  ، 1" َوَكـاَن ُمقِّيمـًا َبَقرَيـةِّ ُجَبـَع مِّ َحيـُث أَشـاَر إلـى ذلــَك  ،َوَقـد َتُكـون َغيـَر َواحِّ

  2فرِّيحة 
مِّ الَعَربِّيَّـةِّ  ـَلِّلِّ اسـتعَراضِّ َمعـاجِّ ـن خِّ ـثِّ مِّ أنَّ  ،يَّةِّ ُصـورِّ اإلسـَلمِّ لعُ خَتَلـفِّ امُ َوُكتُـبِّ ُتَراثَِّهـا فِّـي  ،َبَدا َللَباحِّ

  - :يهَوفِّيَما َيلِّي ُنورُِّد أَهمَّ أقَوالِّهِّم فِّ  ،نَد أكَثرِّ ُعلماءِّ الُلَغةِّ ع -يس بَِّعَربِّيٍ  لَ  –َجذَر " َجَبع " ُمهَمٌل 
  - :قبِّلٍ  ابنِّ مُ يَثمِّ َقولَ أهَمَلُه الَليُث . َوأنَشَد أُبو الهَ  :َو" َجَبع ،ُمسَتعَمل :َجَبعٌ  :َقاَل اأَلزَهرِّي  

يطاُم / َوَطفَلٍة َغيرِّ ُجبَّاٍع َوال َنَصفِّ            مِّن َدل ِّ أمَثالَِّها َباٍد َوَمكُتو   لَبسِّ

يَرٍة .  :َوَقالَ   أَراَد َغيَر َقصِّ
بَيانُ  :الُجبَّاعُ  :َوَقاَل َغيُرهُ  يٌر َيرمِّي بِّهِّ الص ِّ يَرةٍ  ،َسهٌم َقصِّ شـبِّيهًا َلَهـا بِّالَسـهمِّ تَ  ،ُجبَّاعٌ  :َوُيَقاُل للَمرأَةِّ الَقصِّ
يرِّ .    3الَقصِّ

ي   ،أهَمَلـــُه الَخلِّيـــلُ  :" َجَبـــع والت ِّـــي َليَســـت  ،الَمـــرأَُة الَقبِّيَحـــُة المِّشـــَيةِّ َواللِّبَســـة :الُجبَّاَعـــةُ  :َوَحَكـــى الَخـــارَزنجِّ
يَرٍة َوال َكبِّيَرةٍ  يُر الَقبِّيحُ  :ُجبَّاُع أيضًا . والُجَباعُ  :َوُيَقالُ  ،بَِّصغِّ يمِّ (وَ  ،الَقصِّ  ،اأُلستُ  :الَجبَّاَعُة ) بَِّفتحِّ الجِّ

 4إَذا َتَغيََّر ُأسُتُه مِّن ُهَزاٍل "  :َوَقد َجَبعَ 

                                                 
1 . بِّي  :  الُمحِّ ينِّ ب ِّ الد ِّ ِّ بن ُمحِّ ين بن َفضلِّ ّللاَّ يَحاَنِة َوَرشَحُة ِطالِء الَحاَنِة.ُمَحَمُد بُن َأمِّ . ت: أحمد عناية. 2ج  َنفَحُة الرَّ

 177م. ص:  2005بيروت: دار الكتب العلمية. 
  46. ص: معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيهافريحة. أنيس:  2
3 .   248. ص: 1. ج َتهِذيُب الُلَغةِ ُمَحَمُد بُن أحَمَد:  األزَهرِّي 
4  : يُل بُن َعبَّاٍد بنِّ الَعبَّاسِّ   269. ص: 1. ج الُمِحيُط ِفي الُلَغةِ ابن عباد. إسَماعِّ
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َحاحِّ ( أهَمَل " َجَبع " َكَما  َب الصِّ َوى َقولِّهِّ أنَّ الَجوَهرِّيَّ ) َصاحِّ يٍد سِّ ي  بَِّشيٍء َجدِّ َوَلم َيأتِّ الُزَبيدِّ
َن الَليثِّ والَخلِّيلِّ مِّن   1َقبُل  أهَمَلها ُكلٌّ مِّ

لِّيَّـــةِّ  َوَرَد فِّــي كِّتـــابِّ )  ،َويبــُدو أنَّ الَعــَرَب َكانـــت َتَتَســمَّى بِّـــهِّ َوَتُضــيُفُه إلـــى أســَماءِّ َمعُبوَداتَِّهـــا فِّــي الَجاهِّ
ــعِّ الــَلتِّ َوســَعدِّ الــَلتِّ  ــيمِّ الــَلتِّ َوَجَب ــن " َت ــَذوِّي األحَســابِّ ( أنَّ ُكــًَل مِّ يــهِّ بِّ الَتعرِّيــفِّ باألنَســابِّ َوالَتنوِّ

ٍد ُيدَعى َقيَد بَن َكلبِّ بن َزيدِّ الَلتِّ " وأوسِّ ا  2لَلتِّ َوعمرو الَلت َوُسكرِّ الَلتِّ مِّن َوَلدِّ َرُجٍل َواحِّ
َوَيبـُدو أنَّ َلفـَظ َجَبـٍع  ،على َما أوردنا له من معاٍن فِّي ُلَغةِّ الَعـَربِّ  ،َسهمِّ الَلتِّ  :َوَلعلَُّه َوَرد ُهنا بَِّمعَنى

ـيَغةِّ َجمـعِّ ال نـَد الَعـَربِّ َلم َيرِّد إال بِّصِّ ُب كِّتَـابِّ ) تَـارِّيخ الـَيَمن ( ،قِّلَّـةِّ " ُفَعـل " عِّ  :حيـث ورد عنـد َصـاحِّ
ـٌظ َشـرِّيُف ثُـمَّ َمـا َلبِّـَث َبعـَد  ،اسُم َجَبٍل فِّي بَِّلدِّ َحفَّاش بِّالَيَمنِّ  :أن  " ُجَبع َعى أنَُّه َواعِّ َظَهَر فِّيهِّ َرُجٌل ادَّ

رِّ الَزمَ  ي  آخِّ  3انِّ " َذلَِّك َيزُعُم َأنَُّه َمهدِّ
بــع ،" َجَبـع :َمـا َيلِّـي ،َوَرَد فِّـي كِّتَـابِّ ) الَقـاُموسِّ الُمَقـدَّسِّ ( َعــن " َجَبـع " بـرِّيٌّ َمعَنــاهُ  :َجبـع ،جِّ  :اسـٌم عِّ

ينَ  ،َتلٌّ  بطِّ بِّنَيامِّ يبِّ سِّ يَنٌة فِّي َنصِّ يَنًة َتَقُع َعَلى الَطَرفِّ الَشَمالِّي ِّ لَِّمم ،َوُعي َِّنت للَكَهَنةِّ  ،َمدِّ َلَكةِّ َوَكاَنت َمدِّ
يمَ  ،َيُهوَذا ُل االسَم الَقدِّ ـَتةِّ أمَيـاٍل َشـرَق  ،َواقَِّعًة َعَلى قِّمَّـةِّ َهَضـَبةٍ  ،َوُتوَجُد اِلَن َقرَيٌة َتحمِّ َوَتبُعـُد َمَسـاَفَة سِّ
ينَ  ،الُقدسِّ  بَعُة بِّنَيامِّ َي َتل  الُفـولِّ الَحالِّيَّـةُ  :َوجِّ رقِّيَّ الَطرِّيـقِّ َعَلـى ُبعـدِّ أرَبَعـةِّ أمَيـاٍل َشـَماَل الُقـدسِّ َشـ ،َوهِّ

بَعةِّ َشـاُول " ،َبيَن الُقدسِّ َوَناُبلَس  ـَمَة َملِّـكِّ َشـاول ،َوُتعَرُف أيضًا بِّاسمِّ " جِّ بَعـةُ  ،َحيـُث َكاَنـت َعاصِّ  :َوجِّ
َي الَيوَم إحَدى ُقـَرى ُمَحاَفَظـةِّ بَ  َن الَخلِّيلِّ " َوهِّ َبالِّ َيُهوَذا َعَلى ُبعدِّ َعَشَرةِّ أمَياٍل إلى الَشَمالِّ مِّ يـت فِّي جِّ

نَهـا ،َلحم ـَن الَشـرقِّ ُمسـَتوَطَنُة ) َعتصـُيون ( ،( كـم 12َعَلـى ُبعـدِّ )  ،إلى الَجُنوبِّ الَغربِّي ِّ مِّ َها مِّ  ،َيُحـد 
ــالِّين ــَن الَشــَمالِّ َبلــَدُة َنحَّ ــَن الَغــربِّ الَخــط  األخَضــرُ  ،َومِّ ــَن الَجُنــوبِّ َبلــَدُة ُصــورِّيف فِّــي ُمَحاَفَظــةِّ  ،َومِّ َومِّ

بِّعُ  ،4الَخلِّيل "  ـن أهـلِّ َكنَعـانَ  :ون َوجِّ ييَن مِّ يَُّة للُحـو ِّ يَنُة الَرئِّيسِّ َوَتبُعـُد "  ،َوَينَتُمـوَن أيَضـًا لألُمـورِّيينَ  ،الَمدِّ
بُِّعــون " َعــنِّ القــدس َمَســاَفَة َخمَســةِّ أمَيــاٍل إلــى الَشــَمالِّ  ــا َموقُِّعَهــا الَحــالِّي  َفُيعــَرُف الَيــوَم بِّقرَيــةِّ "  ،جِّ أمَّ

                                                 
. ُمَحَمُد بُن ُمرَتَضى:  1   411. ص: 20. ج َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهِر الَقاُموسِ الُزَبيدِّي 
. أحَمُد بُن ُمَحَمد بن إبراهيم: الُقرُطبِّي  األ 2   17. ص: 1. ج التعريف باألنساب والتنويه بذوي األنسابشَعرِّي 
. عبد هللا بن علي بن محمد بن عبد اإلله:  3 السابع  –تاريخ الَيَمن ظالل القرن الحادي عشر الهجري ابُن الَوزِّيرِّ الَصنَعانِّي 

. ت: محمد عبد الرحيم حازم. بيروت: دار المسيرة. 1. ج والسلوى  عشر الميالدي / تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن
  195. ص: 1985

م. رابط الموقع:  2013القدس: َدلِّيلِّ أرِّيج ) َدلِّيُل َقرَيةِّ الجَبَعة (.   -َمعهد األَبحاث التطبيقية   4
http://vprofile.arij.org/  
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يــب " الَواقَِّعــُة َعَلــى  ــةِّ َهَضــَبٍة َشــَماَل َغــربِّ الُقــدسِّ " الجِّ ــَدانِّ ( "  ،1قِّمَّ ــي ) ُمعَجــمِّ الُبل ــاُقوٌت فِّ َذَكَرَهــا َي
َدٌة ( ُرُه َباٌء ُمَوحَّ يُب ) بِّالَكسرِّ َوآخِّ يُب الَتحتَـانِّي  َبـيَن َبيـتِّ  :الجِّ يُب الَفوَقانِّي  َوالجِّ حِّصَنانِّ ُيَقاُل َلُهَما الجِّ

ــاُبلَس  ــان " َوُهَمــا  ،الَمقــدِّسِّ َوَن َب ــنِّ الُيوُســفِّيَّةِّ ( ،2ُمَتَقارِّ يَّةِّ والَمَحاسِّ رِّ الُســلَطانِّ ــوادِّ ــي ) الَن اٍد فِّ "  :َوابــُن َشــدَّ
ــن َرَجــٍب َبَلــَغ الُســلَطاَن أنَّ اإلفــَرنَج َرَحُلــوا َطــالِّبِّيَن َبيــُروتَ  ــُر مِّ ــا َكــاَن الَعاشِّ ــَن الُقــدسِّ إلــى  ،َوَلمَّ َفَبــَرَز مِّ

يـــبُ  ـــا الجِّ ـــاُل َلَه ـــا الـــَدبَّاغُ  ،3 " َمنزِّلِّـــٍة ُيَق يـــبُ  :َوَذَكَرَه َمـــا :" الجِّ ـــا بُِّخُمورِّهِّ َيُتَه ـــَي َوَناحِّ َذَكَرَهـــا  ،اشـــُتهَِّرت هِّ
يَمــةِّ  " َوَقــد  :ثُــمَّ َقــالَ  ،( GABAONَواإلفــَرنُج فِّــي الُعُصــورِّ الُوســَطى بِّــــــ )  ،الُروَمـاُن فِّــي الُعُصــورِّ الَقدِّ

ـــاُقوٌت بَِّقولِّـــهِّ  ـــالُ  :َوَهـــَم َي صـــَنانِّ ُيَق ـــانِّي   :َلُهَمـــا " حِّ يـــُب الَتحَت ـــانِّي  والجِّ يـــُب الَفوَق ـــيَن َبيـــتِّ الَمقـــدِّسِّ  ،الجِّ َب
يَن َوُهَما ُمَتَقارَِّبان " ،َوَناُبلَس  و )َ َبيـُت ُعـور  ،) َبيـُت ُعـور الَفوَقـا ( :َوالَحقِّيَقـُة أنَُّهَمـا ،مِّن أعَمالِّ فَِّلسطِّ
يبِّ "  ،الَتحَتا (   4َوال َيبُعَدانِّ َكثِّيرًا َعنِّ الجِّ

ـــن )  يَّـــةِّ مِّ والَجـــذُر " َجَبـــع " َســـامِّيٌّ ُمشـــَتَرٌك  ،َوالَهَضـــَبةُ  ،َوالتَّلَّـــة ،الَجَبـــلُ  :َأي ،( gebaَوُهـــَو فِّـــي اِلَرامِّ
يَّةِّ مِّن )  ،الُعل َو واالرتِّفاعَ  :ُيفِّيدُ  رَيانِّ  5أو َأَكَمٌة .  ،الَسهَل الُمرَتفِّعَ  :َيعنِّي ،( gebaaَوفِّي الس 

نِّينَ  –َفَجَبُع  ـَي َترَتفِّـُع )  ،ُمشـرَِّفًة فِّـي الَشـَمالِّ علـى ٌقـَرى َصـاُنوَر َوَميَثُلـون  ،َتَقُع َعلـى َسـفحِّ َجَبـلٍ  :جِّ َوهِّ
يَّـــٌة علـــى الُمنَحـــَدَراتِّ الَغربِّيَّـــةِّ فِّـــي  :َحيَفـــا –َوَجَبـــُع  ،6( م َعـــن ُمســـَتَوى َســـطحِّ الَبحـــرِّ  500 " َقرَيـــٌة َمبنِّ

ـــل ـــيطِّ بَِّبلـــَدةِّ الَصـــَرَفند ،الُجـــزءِّ الَجُنـــوبِّي ِّ لَِّجَبـــلِّ الَكرمِّ لي ِّ الُمحِّ ـــاحِّ َوَقـــد َذَهـــَب  ،َوُتشـــرُِّف علـــى الَســـهلِّ السَّ
يَّةِّ "  gabataَبعُضُهم إلى أنََّها َتُقوُم َعَلى َموقِّعِّ َبلَدةِّ " َغبَّاَثا " أو )  "  :َوَقال الَدبَّاُغ َعنَها ،7( الُروَمانِّ

ـن َحيَفـافِّـي الجَ  ،أو الَتلَّـةِّ  ،الَجَبـلِّ  :بَِّمعَنى ،َجَبع ـن  gabataُعرَِّفـت أيَّـاَم الُروَمـانِّ بِّاسـمِّ )  ،ُنـوبِّ مِّ ( مِّ
 8( الَطنُطوَرة "  doraأعَمالِّ ُدوَرا ) 

                                                 
  172 – 171. ص: َقاُموُس الِكَتاِب الُمَقدَّسِ  1
ِّ: ال 2 . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   196. ص: 2. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ َحَموِّي 
ينِّ ُيوُسُف بُن َرافٍِّع:  3 اٍد. َبَهاُء الد ِّ َواِدُر الُسلَطاِنيٌَّة والَمَحاِسُن الُيوُسِفيَّةُ ابُن َشدَّ   222. ص: 1. ج النَّ
  79 – 78. ص: ِبالُدَنا ِفَلسِطينُ الَدبَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  4
  46. ص: ُمعَجُم أسَماِء الُمُدِن َوالُقَرى الُلبَناِنيَِّة َوَتفِسيِر َمَعاِنيَهافرِّيَحة. أنِّيس:  5
يَّة: َجَبع  6 نين. رابط الموقع:  –َموقِّع ُهوِّ   /http://www.howiyya.comجِّ
. َولِّيٌد:  7   80 – 70ص:  وأسماء شهدائها. 8194َكي ال َننَسى قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة الَخالِّدِّي 
  60. ص: ِبالُدَنا ِفَلسِطينُ الَدبَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  8
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( م عــن ُمســـَتَوى  664َترَتفِّـــُع )  ،( كـــم َشــَماَل َشـــرقِّ الُقــدسِّ  10َقَرَيــٌة علـــى ُبعــدِّ )  :الُقـــدسِّ  –َوَجَبــُع 
 ،تَـل :" َتُقـوُم َعَلـى " َجَبـع " بَِّمعَنـى :َقاَل الَدبَّاغُ  ،1َثةِّ آالفِّ َسَنة َوَيُعوُد َتارِّيُخَها إلى َثَل ،َسطحِّ الَبحرِّ 
يَّــةُ  َها الَحــالِّي ِّ )  ،الَكنَعانِّ يٍم فِّيــهِّ أَساَســاُت ُبــرٍج  ،( gabaaَوَذَكَرَهــا الفَِّرنَجــُة بِّاســمِّ َتحَتــوِّي َعَلــى َموقِّــٍع َقــدِّ

ــُع للُقــُرونِّ الُوســَطى "  رَِّهــا (الَخلِّيــ –َوَجبَعــة  ،2َيرجِّ ــيمِّ َوتــاٍء فِّ آخِّ  ،َقرَيــٌة َشــَماَل الَخلِّيــلِّ  :ل ) بَِّفــتحِّ الجِّ
بَعة  ،3( م  2227َترَتفُِّع )  رَِّهـا ( –َوجِّ ـيمِّ وتـاٍء فِّ آخِّ َتقـوُم علـى تـل ِّ ُيـدَعى الَيـوَم  :َناُبلَس ) بِّفـتحِّ الجِّ

يم وياٍء َوتاٍء ( ،بِّــــــ " تل ِّ الُفول يت ) بَِّكسرِّ الجِّ بعِّ ُتشـرُِّف َعَلـى  ،َشَماَل َشرقِّ َقرَيـةِّ " الُمَغي ِّـرِّ " َقرَيةٌ  :َوجِّ
 4( م  651َوترَتفُِّع )  ،الَغورِّ 

ورَِّيةِّ  يَن الس  َباُل مِّن ُكل ِّ َصوبٍ  :و َقرَيُةَ َجبَعدِّ يُط بَِّها الجِّ ـن ِّير " َشـَماَل  ،ُتحِّ َتَتَرَبُع فِّـي َأحَضـانِّ َجَبـلِّ " سِّ
ــ ــةِّ الَقَلُمــونِّ األوَس َق َمشــَق بِّمنطِّ ــةِّ ) ُلَغــةِّ  ،طِّ َشــرقِّ دِّ يَّ ــةِّ اِلَرامِّ ــى الَتَحــُدثِّ بِّالُلَغ ــا َعَل ــُز بُِّمَحاَفَظــةِّ أهلَِّه َتَتَميَّ

ــيحِّ ( ــيِّدِّ الَمسِّ ــَر  ،السَّ يَم َســَكَنَها َوَحَف ــُت أنَّ اإلنَســاَن الَقــدِّ ــي ُتثبِّ ــُر فِّيَهــا َبعــُض اِلَثــارِّ َوالُكُهــوفِّ الت ِّ َوَتنَتشِّ
َبالَِّها .   5َمَنازَِّلُه فِّي ُصُخورِّ جِّ

يَّةِّ  ـــرَيانِّ يَّـــةِّ والس   ،رتَِّفـــاعِّ "واال ،" الُعل ـــوِّ  ُل َعَلـــىَيـــدُ  ،إَذن َجـــذُر " َجَبـــع " َجـــذُر َســـامِّيٌّ ُمشـــَتَرُك َبـــيَن اِلَرامِّ
بـَوةِّ  ،والَجَبـلِّ  ،والتَـل ِّ  ،اأَلَكَمـةِّ  :َوُيطَلُق فِّي َهاَتينِّ الُلَغَتينِّ َعَلـى ى ارِّيُس الُقـرَ وَتَضـ ،لُمرَتفِّـعِّ الَسـهلِّ او  ،والرَّ

ـامِّ ال َتعـُدو  َلهـذا انِّي الَموُضـوَعةِّ هـذه الَمعـ والَبلَدات ُجغَرافِّيًَّا الت ِّي ُأطلَِّق َعليهـا هـذا االسـُم فِّـي بِّـَلدِّ الشَّ
 اللفظ .  

  - :َجتّ 
يَن َتحمَِّلنِّ اسَم " َجـت  "  ،َوَزيتَـا َبـيَن َباَقـة الَغربِّيَّـةِّ  ،َتَقـُع فِّـي َشـَمالِّ ُطـولَكرم :اأُلوَلـى ،َقرَيتانِّ فِّي فَِّلسطِّ

َيـــةُ  ـــا   :والثَّانِّ ـــن َعكَّ َتَقـــُع إلـــى الَشـــَمالِّ الَشـــرقِّي ِّ مِّ
يـــَرَة ) َمرَكـــُز الَمعُلوَمـــاتِّ الـــَوَطنِّي   ،6 َوَقـــد َصـــنََّف اأَلخِّ

يَن .  مَن َقائَِّمةِّ الَبلَداتِّ والُقَرى الُدرزِّيَّةِّ فِّي فَِّلسطِّ ينِّي  ( ضِّ  الفَِّلسطِّ
                                                 

م. رابط الموقع:  2013القدس. َموقُِّع  َدلِّيلِّ أرِّيج ) َدلِّيُل َقرَيةِّ الجَبَعة (.   -َمعهد األَبحاث التطبيقية   1
http://vprofile.arij.org  

  69. ص: ِبالُدَنا ِفَلسِطينُ . الَدبَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد: 2
  247. ص: ُمعَجُم ُبلَداِن ِفَلسِطينَ َشَراب. ُمَحَمد َحَسن:  3
  98. ص: يةومدلوالتها السياسية والحضار  َأسَماُء الُمُدِن َوالُقَرى الِفَلسِطيِنيَِّة َوَتفسيِر َمعاِنيَهاَشَراب. ُمَحَمد َحَسن:  4
  https://ar.wikipedia.orgسورية. رابط الموقع:  -الموسوعة الحرة: ) جبعدين (  5
  249. ص: ُمعَجُم ُبلَداِن ِفَلسِطينَ َشَراب. ُمَحَمد َحَسن:  6
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الجــس   :الجـت   :َقـالَ  :َوَرَوى َأُبـو الَعبَّـاسِّ َعـنِّ ابـنِّ اأَلعَرابِّـي   ،ُه اللَّيـثُ أَهَمَلـ :تـج ،" جـت :َقـاَل اأَلزَهـرِّي  
يٌن َأم ال ؟ يَّـةٌ  :" َجـت   :َيُقـوُل الـَدبَّاغُ  ،1َوَغَبَطـه "  ،َوَجَبَسـهُ  ،َجتَّـهُ  ،لِّلَكبشِّ ؛ لُِّينَظـَر َأَسـمِّ  :َوتعنِّـي ،َكنعانِّ

يَمــةِّ ُطــولَكر  –َوَتُقـوُم َقرَيــُة " َجـت   ،مِّعَصـَرة يَّـةِّ الَقدِّ ـل " الَبلــَدةِّ الكنَعانِّ  ،م " َعَلـى أنَقــاضِّ ُبقَعـةِّ " َجــت  َكرمِّ
  2( "  gittaالَمذُكوَرُة فِّي الَعهدِّ الَكنعانِّي ِّ بِّاسمِّ " َجتَّا " أو ) 

بَرانِّيٌّ  :" َجتَّ  :َوفِّي ) َقاُموسِّ الكَِّتابِّ الُمَقدَّسِّ ( يرَ َخذَ وا ِّنََّما ُهَو َكنعانِّي  أَ  –اسٌم عِّ ي ـُة تُـُه العِّ  :عَنـاهُ مَ  -انِّ
ييَن الَخمسِّ الُعظَمى ،مِّعَصَرةٌ  ينِّ َي إحَدى ُمُدنِّ الفَِّلسطِّ َها  ،َوهِّ َن السَكنًا لِّ مَ اشُتهَِّرت بَِّكونِّ َنـاقِّيينَ َبقَِّيٍة مِّ  ،عِّ

ــَواٌل الَقاَمــةِّ  ــاٌس طِّ ــي ُتُخــومِّ َدان ،َوُهــم ُأَن ــَي فِّ لَيــاُت الجَ  ،َوهِّ ــارُ َوُولِّــَد فِّيَهــا جِّ ــن رَِّجــوَ  ،بَّ الِّ الَحــربِّ َغيــُرُه مِّ
يينَ  ينِّ ـــن ُحُصـــونِّهِّم ،الَجَبـــابَِّرةِّ الفَِّلســـطِّ صـــَنًا مِّ ـــم ،َوَكاَنـــت حِّ ـــيش َوَكـــاَن اســـُم َملِّكِّهِّ قَِّعَهـــا ُيَظـــن  أنَّ َمو وَ  ،أخِّ

ــيَّةِّ " ــراقِّ الَمنشِّ ــل ِّ عِّ ـــ " َت ــوَم بِّـــ ــا ُيعــَرُف الَي ــ ،الَحــالِّيَّ َم ــَي علــى ُبعــدِّ سِّ ــَوهِّ َبيــتِّ  ٍف َغــربَ اٍل َونِّصــَتةِّ أمَي
برِّيَن "   جِّ

تَّايِّم" بَرانِّي  َمعناهُ  :جِّ ينَ  ،مِّعَصَرَتانِّ  :اسٌم عِّ ـن قَ ا البِّئير َهَرَب إَليهَ  ،َقرَيٌة لِّبِّنَيامِّ وَقـد  ،سـَوةِّ  َشـاولوتِّي وَن مِّ
يَنةِّ الَرمَلةِّ  ،ُذكَِّر اسُمَها فِّي " ألواحِّ تل ِّ الَعَمارَِّنةِّ "   .َوَموقُِّعَها ُقرَب َمدِّ

بَرانِّيٌّ  :تَّ َحافِّرَو جَ   ـَي َمدِّ  ،مِّعَصَرُة الُحفـَرةِّ أو البِّئـرِّ  :َمعناهُ  ،اسٌم عِّ ـنَوهِّ فِّـي أرضِّ  ُمـُدنِّ َزبُلـونَ  يَنـٌة مِّ
ـــافِّر ـــي ِّ ُيوَنـــان ،َح يرَ  ،َمســـَقُط َرأسِّ الَنبِّ ـــُروَن َقرَيـــًة َصـــغِّ ي ـــت فِّـــي َأيَّـــامِّ جِّ يَلـــينِّ َشـــًة َعَلـــى بُ َوَكاَن رقِّيَّ عـــدِّ مِّ

ــ ،َصــف ورِّيَّةَ  ــُعَها الَيــوَم َمزَرَعــُة َمشــَهد َعَلــى ُبعــدِّ َثَلَثــةِّ أمَيــاٍل َشــرقِّيَّ َموضِّ ــا الَمو  ،َرةِّ  النَّاصِّ قِّــُع األصــلِّي  أمَّ
رَبةِّ الَزرَّةِّ .   َفَكاَن َجُنوَب خِّ

ــون  ــيٌّ  :َوَجـت  رِّم  بَرانِّ َمــانِّ  :َمعَنــاهُ  ،اســٌم عِّ ــبطِّ َدان ،مِّعَصــَرُة الر  يَنــٍة لِّسِّ ن  أنََّهــا َتــل  َأُبــو َوُيَظــ ،َوُهــَو اســُم َمدِّ
  3َزيُتون َشرقِّيَّ َقرَيةِّ " ُجَريَشة " فِّي َسهلِّ َشاُرون بِّالُقربِّ مِّن َياَفا " 

  - :تمرة
َقرَيـٌة بِّالَيَماَمـةِّ  :واسـَتدَرَك فِّـي ) الُمعَجـمِّ ( بـــــ " َتَمـر ) بِّالت حرِّيـكِّ ( ،لم َيذُكرها ياقوٌت في ) المشـترك (

يٍ  الَتــيمِّ  ــَدةِّ الَتمــرِّ (َوتَ  ،لَِّعــدِّ ي الَيَماَمــةِّ َأيضــاً  :مــَرة ) بَِّلفــظِّ َواحِّ ــن َنــَواحِّ ــي َعقِّيــلٍ  ،مِّ َوَعقِّيــُق َتمــرَة َعــن  ،لَِّبنِّ
ينِّ الَفرط "    4َيمِّ

                                                 
. َأُبو َمنُصوٍر ُمَحمَُّد بُن َأحَمد:  1   252. ص: 10. ج ُلَغةِ َتهِذيُب الاأَلزَهرِّي 
 347. ص: ِبالُدَنا ِفَلسِطينُ الَدبَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  2
  173 – 172. ص: َقاُموُس الِكَتاِب الُمَقدَّسِ  3
4  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   46. ص: 2. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
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مل الَنخلِّ  :و " الَتمرُ  نس ،حِّ ُده َتمَرةٌ  ،اسم جِّ أتَمـَرت  :القـي ،َوُتُمورٍ  ،َوُتمَرانٍ  ،وُيجَمُع على َتَمراتٍ  ،واحِّ
ـــه التمـــرَ  :وأتمـــرُت فَلنـــاً  ،ذات تمـــرٍ  أي صـــارت :النخلـــة ـــبِّ  :وَأتَمـــَر الُرَطـــبُ  ،أي أطعمُت فهـــو  ،َس إذا َي

 وتجفيفه  ،تقطيعه إلى أجزاء صغيرة بحجم التمرِّ  :وتتمير اللحم ،اليابس من َثَمرِّ النخلِّ 
ر:    -قال األَُبيرُد بن الُمَعذ ِّ

نَدكم وَتَتَمَرا لعبد العصا ما كان أهًَل لذلكم                  تَقَقَدَد لَ   / الطويل 1حمِّي عِّ

ُث أن  هذا المواضع سميت بِّــــــــ " تمرة " ؛ نظـرًا النتشـار زراعـة شـجر  وعمـل  ،لنخيـل فيهـااَيعَتقُِّد الَباحِّ
ُل الت اَء َطاًء  فَتلفُِّظَها ) َطمرة ( بِّزِّياَدةِّ الت اءِّ بِّ  ،أهلها فيه ـن الت  َلفظِّ الو َوالَعام ة ُتبدِّ َدةِّ مِّ  أو َطمـرا ) مـرِّ احِّ
ــاألَلِّف ( ــاقِّ ا ،بِّ ــى األَلُســنِّ أن  ُحــُروَف اإلطَب ــي َقلــبِّ الت ــاءِّ طــاًء َعَل ــُة فِّ لَّ ــَوالعِّ نَه ــي مِّ ــلت ِّ ــاُء َمجُه وَرٌة ا الط 

 جِّ . ط اءِّ فِّي الَمخرَ  ُأخُت الَبل أن  الت اءَ  ،َولُِّقربِّ الَمخَرجِّ  ،ُمسَتعلَِّيٌة َبيَنما الت اُء َمهُموَسٌة ُمتَسفَِّلة

  - :ُجبّ 
ُكل ها خارج الشام إال " ُجب  الَكلبِّ " مـن قـرى  ،ذكر ياقوٌت الُجبَّ في َسبَعةِّ َمواضع في ) المشترك (

لٌك البن اإلسكافِّ  و" جب يوسف " الصديق ) عليه السَلم ( فـي األردن مـن أعمـال طبريـة  ،حلب مِّ
  2"  أو بين قرية سنجل ونابلس " 

مِّ ( , أو هي الجيدُة الموضعِّ من الَكأَل التي  :البِّئرُ  أو ،البِّئرُ  :والُجب  ) بالض  َكثِّيَرُة الماءِّ الَبعيدُة الَقعرِّ
َد ال مما َحَفَرُه الن اُس  ،لم ُتطوَ  َبَبـةٌ  ،وال تكوُن ُجب ًا حتى تكوَن مما ُوجِّ َبـاٍب وجِّ  ،وتجمُع على َأجَباٍب َوجِّ

إذا كـان وَسـُطَها أوسـَع شـيٍء  ،َبَبـُة الجـوفِّ بئـر ُمجَ  :وقـال الفـراء ،الُجُب البئر غير البعيدة :قال الليث
حَوةِّ  :والُجب   ،فيها ) ُمَقَبَبٌة ( َبـاُب عـن ابـن ُشـَميلٍ  ،القليب الواسع الش  َنـبُ  :والجِّ  ،ُتحَفـُر ُيغـرس فيهـا العِّ

يًَل من طبريَة وهي بلدة بالشـام أو هـي بـيَن  ،وُجب  ُيوُسَف المذكورِّ في القرآنِّ على بعدِّ اثني َعَشَر مِّ
َيت بذلَك ألنها ُتَجب   ،األرُض  :والَجُبوبُ  ،َسنَجل وناُبلَس  أي  :أو تجب من يدفن فيها ،أي ُتحَفرُ  :ُسمِّ

  3َجبَّاَنٌة "  :ومنه قيل للمقبرة التي يدفن فيها الموتى ،تقطعهُ 

                                                 
  64. ص: 1. ج ةِ َأساُس الَبالغَ الَزَمخَشرِّي  , محموُد بُن ُعَمَر:  1
  93. ص: المشترك وضعا والمفترق صقعاالحموي. ياقوت بن عبد هللا:  2
  124  - 117. ص: 2. ج تاُج الَعُروِس من جواِهِر القاُموسِ الزبيدي , محمد:  3
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  - :جبع
َبـاعُ  ـبياُن َيجَعلوَنـُه علـى َرأسِّ َتمـَرٍة لِّــَئَل ي :الجِّ َبــاٌع  ،عقـر عـن كِّـراعٍ َسـهٌم صـغيٌر َيلَعـُب بــه الصِّ وامـرأٌة جِّ
يرِّ .  :وجب اَعةٌ  قصيرٌة شبهوها بالسهمِّ الَقص ِّ

1 
اأَلَكَمـــُة و  ،بـــَوةُ والرَّ  ،والســـهل المرتفـــع ،والجبـــلُ  ،الَتـــل   :ومعناهـــا ،وَجبـــع / َجَبـــَع / ُجَبـــع ) فيهـــا ُلَغـــاٌت (

 ،َجبُعـون و  ،َبَعـةوجَ  ،وجبُعـو ،َجَبَعـا " َجبَعـا أو :وهكذا المعنـى علـى كـل مـا ُيشـَتق  منهـا مثـل ،الُمرَتفَِّعةُ 
ين " وغيرها .   وَجبَعدِّ

 ،والت َلـة ،الجبـل :أي ،( Gebaيعتقد فريحة أنَّ أصَل التسمية فيها مـأخوٌذ مـن مـن الجـذر اِلرامـي ) 
 :( يعنـي  gebaوفـي السـريانية )  ،العلـو واالرتفـاع :والَهَضَبة . فالجذر " َجَبَع " سامي مشترك يفيد

 2الُمرَتفَِّع . السهَل 
بلــدة واقعــة فــي محافظــة جنــين مقامــة علــى  :ففــي فلســطين " َجَبــع "  ،3وهــي اســم لمســمياٍت كثيــرة 

 ،وينسحب األمر علـى " جبـع القـدس " فهـي علـى جبالهـا ،مرتفع من األرض وكذلك التي في رام هللا
بـاُع الَحـ :األولى :وفي لبناَن كذلك قريتان تعرفان بنفس االسم َلوة " التابعـة لمنطقـة جـزين َجبع أو جِّ

" جبــع الشــوف " التابعــة  :وهــي ،وقــد ســميت بــالحَلوة تمييــزًا لهــا عــن األخــرى  ،مــن محافظــة النبطيــة
" فجبـع الشـوف " مـثًَل  ،وكـَل القـريتين تتمتعـان بموقعهمـا العـالي عـن سـطح البحـر ،لمحافظة بعلبـك

ترًا .  770)  ترتفع عن سطح البحر بما ال يقل عن ثَلثة آالف َقَدٍم  أي  ( مِّ
 ،لعل ما سقناه من وصف جغرافي لهذه البقاع المسماة " بجبع ومشتقاتها " من ارتفـاع وعلـو ظـاهر ٍ 

فاتفـاق  ،بين المعـاني اللغويـة المعروفـة لهـذا اللفـظو   -َل استثناء ب -ليدلل على اتفاق عجيب بينها 
َل ،المعنى والوصف معًا يوضح العَلقة بينهما  ٍل َعلى َفلَسفِّة االسمِّ فِّيهاَوُيلقِّي بِّظِّ

  - :َجَبَلة/  َجَبل
َباُل َكثِّيَرٌة ال َحصـَر َلَهـا فِّـي بـَلدِّ الَشـامِّ  نَهـا  ،الجِّ هِّ االقتَِّصـاَر َعَلـى َمـا َوَرد مِّ ـُث والَحاَلـُة َكهـذِّ وآثَـَر الَباحِّ

يغةِّ " َجَبَلة " ُمَؤَنثِّ الَجَبلِّ  َع فِّـي ُسـورِّيََّة وَ  ،بِّصِّ َي أرَبَعُة َمواضِّ كمـا ذكـر يـاقوٌت " الَجَبـَل "  4 ،حـَدَهاَوهِّ
وناحيـة  ،في ثمانية مواضع كلهـا خـارَج الشـام إال " الجبـل " ُكـوَرٌة بحمـَص معروفـة ،في ) المشترك (

                                                 
 . 40. ص: 8. ج لسان العرِب ابن منظوٍر , محمد بن مكرم:  1
  46. ص: انية وتفسير معانيهامعجم أسماء المدن والقرى اللبنفريحة , أنيس:  2
  51 – 50. ص:  انظر الباب األول 3
.طَلس. ُمصَطَفى:  4   632 – 630. ص: 2ج  الُمعَجُم الُجغَراِفيُّ للُقطِر الَعَرِبيِّ الُسوِريِّ
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ـعَ  ،كبيرٌة من نواحي حلب فيها قرى وحصون  "  :َوالثَّـانِّي ،بِّـَأرضِّ َنجـدٍ  :األَولُ  ،" َوَجَبلُة َخمَسُة َمَواضِّ
لِّ َبحرِّ الَشامِّ  :الِّثُ َوالثَ  ،بِّتَِّهاَمةَ  ي  الَحَسنِّي   ،َبلَدٌة فِّي َساحِّ " عَلى الَبحـرِّ  :أنََّها ،ذَكَر ابُن إدرِّيَس الحمودِّ

َرٌة َكثِّيـَرُة الَخيـرِّ  ،َمَساَفَة َعَشَرةِّ أمَياٍل َبيَنَها َوَبيَن بانياس يَرٌة َحَسَنٌة َعامِّ يَنٌة َصغِّ َي َمدِّ ـَي َعَلـى َواٍد  ،َوهِّ َوهِّ
ـمِّ ُسـَليَماُن َبـُن َعلِّـي ٍ  1َجاٍر "  نها أُبـو الَقاسِّ َجـازِّ  :َوقِّيـلَ  ،مِّ ـن َجَبَلـةِّ الحِّ ـُع الرَّابِّـعُ  َ ،َبـل ُهـَو مِّ  ،َوُهـَو الَموضِّ

َم ( ــي  فِّــي كَِّتابِّــهِّ ) ُمعَجــُم َمــا اســُتعجِّ ــن بِّــَلدِّ َغَطَفــانَ  :ذكــر الَبكــرِّي  األنَدُلسِّ  ،" أنََّهــا َتابَِّعــٌة لِّ " َذرَوة " مِّ
يَهـــا ُيَقـــاُل َلـــهُ " وَ  :َوَقـــالَ  َوَيزُعُمـــوَن أنَّ َجَبَلـــَة َأَول  َقرَيـــٍة  ،" َلقـــف " :فِّـــي َغربِّـــي ِّ َذرَوَة َقرَيـــُة " َجَبَلـــة " َوَوادِّ

ـــَذت بِّتَِّهاَمـــةَ  يَّـــٌة بِّالَصـــخرِّ ال َيُروُمَهـــا َأَحـــٌد "  ،ُاُتخِّ يَعـــُة َمبنِّ ـــن ُقـــَرى  :والَخـــامُِّس    2َوبَِّجَبَلـــَة ُحُصـــوٌن َمنِّ مِّ
نُهم "  الَبحَرينِّ  ٍر مِّ   3لَِّبنِّي َعبدِّ الَقيسِّ ُثمَّ لَِّبنِّي َعامِّ
نــهُ  يَنــٌة َمشــُهوَرٌة فِّــي الــَيَمنِّ  :َجَبَلــةُ  ،َومِّ يَنــةِّ " إِّب " ،َمدِّ ــن َمدِّ يَنــَة "  ،َتَقــُع إلــى الَجُنــوبِّ مِّ َكاَنــت ُتَســمَّى َمدِّ

َها َبيَن َنهَرينِّ َكبِّيَرينِّ  ي  أمَّا اسُمَها الَحا ،النَّهَرينِّ " لُِّوُقوعِّ  بُن َعلِّيٍ  الَصلَيحِّ
ِّ لِّي َفَقد أطَلَقُه َعَليَها َعبُد ّللاَّ

ي ابَتَناَها َسَنة )  َيـت  ،( ه 458الذ ِّ ي ُبنِّ ـاَر فِّـي الَموقِّـعِّ الـذ ِّ يٍ  َكـاَن َيبِّيـُع الَفخَّ َوَسمَّاَها َجَبَلَة بِّاسمِّ َيُهـودِّ
وهـو  ،َيت بهِّ نِّسَبًة إلى اسـم علـم ) شـخص (َفقد ُسم ِّ  ،إذن ال عَلقة السمِّها بِّموقِّعَها الجغرافِّي ،َعَليهِّ 

َكاَيـًة َعـن  ،هنا  " َجَبَلَة اليهودي " ي  فِّي كَِّتابِّهِّ ) الُسُلوُك فِّي َطَبَقاتِّ الُعَلَمـاءِّ َوالُمُلـوك ( حِّ َذَكَرَها الكِّندِّ
مَيـرِّي ِّ أصـلُ  ـانِّي ِّ الحِّ  َفقِّيٍه ُيدَعى ُعثَمـاَن بـَن ُمَحَمـٍد بِّـن َعلِّـيٍ  الَحسَّ

َوُيعـَرُف َبـيَن أهلَِّهـا  ، َبلـَدةِّ َجَبَلـةنِّسَبةِّ
  4بِّابنِّ َجَعاٍم " 

َراقِّيَّـةٌ  :َجَبَلـةُ  ،َومنـهُ  يَنـٌة عِّ َيـةِّ الَمشـُروعِّ  ،َمدِّ ـي َمشـُهوَرٌة وَ  ،َضـاُء ُكـوثِّيحالِّيـًا قَ وَ  ،َكاَنـت ُتَسـمَّى باسـمِّ َناحِّ هِّ
َن التَِّللِّ األَثرِّيَّ   ابِّلِّيَّةِّ . قَبةِّ البَ ةِّ الَعائَِّدةِّ إلى الحِّ بِّاسمِّ " َجَبَلة " لُِّوُجودِّ َمجُموَعٍة مِّ

 5فِّي جمهورية مصر العربية "  ،فِّي محافظة الفيوم ،َقرَية تابعة لمركز سنورس :جبلة ،ومنه
ــيطِّ ( ُب ) الُمحِّ ــن َأوتَــادِّ اأَلرضِّ  :" الَجَبــلُ  :َقــاَل َصــاحِّ بَلــُة الَجَبــلِّ  ،اســٌم َعــامٌّ لُِّكــل ِّ َوتَــٍد مِّ ـــيُس  :َوجِّ تَأسِّ

لقَ  ـَي َصـَلَبُتُه َأيضـًا "  ،تِّهِّ الت ِّـي ُجبِّـَل َعَليَهـاخِّ " َواشـتَِّقاُق َجَبَلـَة  :َقـاَل ابـُن ُدَريـٍد فِّـي ) االشـتَِّقاق ( ،6َوهِّ
                                                 

ِّ بن إدريس:  1 . ُمَحَمُد بُن َعبدِّ ّللاَّ   644. ص: 2ج  .ُنزَهُة الُمشَتاِق ِفي اخِتَراِق اآلَفاقِ ابن إدريس الحمودِّي 
2  : ِّ بُن َعبدِّ الَعزِّيزِّ . َعبُد ّللاَّ ي    612. ص: 2. ج من أسماء البالد والمواضع ُمعَجُم َما اسُتعِجمَ الَبكرِّي  األنَدُلسِّ
  96 -  95. ص: المشترك وضعا والمفترق صقعاالحموي. ياقوت بن عبد هللا:  3
ينِّ ُمَحمَ  4 . َبَهاُء الد ِّ . ت: محمد بن 2. ط 2ج  الُسُلوُك ِفي َطَبَقاِت الُعَلَماِء َوالُمُلوِك.ُد بُن ُيوُسَف بنِّ َيعُقوَب: الُجندِّي  الكِّندِّي 

  199. ص: 1995علي األكوع. صنعاء: مكتبة اإلرشاد. 
  https://ar.wikipedia.org/wikiمصر (. رابط الموقع:  -عراق , جبلة  –الموسوعة الحرة: جبلة ) توضيح: جبلة  5
6  : يُل بُن َعب اد بنِّ الَعب اسِّ مِّ إِّسَماعِّ   117. ص: 7. ج الُمِحيُط ِفي اللَُّغةِ ابُن عباد. َأُبو الَقاسِّ

https://ar.wikipedia.org/wiki
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َلظِّ  َن الغِّ ـا ُيَسـم ى َوُهـَو ُمشـَتقٌّ  ،1َوَجـَبًَل  "  ،َوُجَبيَلـةَ  ،َوَقد َسم تِّ الَعَرُب َجَبَلـةَ  ،مِّ م  ُه ابـُن ُدَريـٍد مِّ َوَقـد َعـدَّ
ينَ مِّ  َوُيجَمـُع  ،َوَجـاَوَز التَـلَّ ارتَِّفاعـاً  ،َما َعََل مِّن َسطحِّ األرضِّ َواسـَتَطالَ  :و" الَجَبلُ   ،ن َأسَماءِّ اأَلَرضِّ

َبـــالٍ  ،أجُبـــلٍ  :َعَلــى  :َوالَجَبَلـــةُ  ،َوَســـي ُِّد الَقـــومِّ َوالَعـــالِّمُ  ،ال َيَتَزحـــَزحُ  :َأي ،َجَبـــُل َثابِّــتٌ  :َوُيَقـــالُ  ،َوأجَبـــالٍ  ،َوجِّ
ُل " األرُض ا  2لُصلَبُة ال ُتَؤثُِّر فِّيَها الَمَعاوِّ

َيت بِّذلَِّك إال لَِّكونِّها ُمرَتفَِّعًة َكالَجَبلِّ  َوَقـد َتُكـون فِّـي  ،وال َنحَسُب هذهِّ األَماكَِّن الُمسمَّاَة بِّـــــــــ " َجَبلٍة " ُسم ِّ
ـانِّي  فِّـي جبلـة سـورية   َكأن َيُكوَن َجَبَلُة هذا ُهَو َجَبَلُة بنُ  ،النِّسَبةِّ إلى اسمِّ علم ) َشخص ( اأَليَهمِّ الَغسَّ

 أو جبلة اليهودي كما في جبلة اليمن .  ،3

وَعة  - :َجدُّ
قــال صـــاحُب 4ولقــد أوردنــا لــه فــي البـــاب األول مواضــع عــدة .  ،لــم يــذكره يــاقوٌت فــي ) المشـــترك (

ــداعُ  ،قطعــه :جــدع أنفــه ،وهــو جــنس مــن القطــع ،" الجــيم والــدال والعــين أصــل واحــد :المقــاييسِّ   :والجِّ
داع ،السنة الشديدة سميت بذلك ؛ ألنها تذهب بالمال كأنها جدعته الحيوان بلغ به السوء مبلغه  :والجِّ

  - :قال أوُس بُن َحَجرٍ  ،لقلة الطعام

ُرها         ُتصمُِّت بالماءِّ َتوَلَبًا َجَدَعًا   / الُمنَسرِّح 5َوَذاُت َهدٍم عاٍر نواشِّ

 6ما ُأكَِّل أعَله وبقي أسفله "  :المجدع من النباتو  ،خاصمه :وجادع فَلنا فَلنا
 وهو القطع البائن في األنف واألذن والشفة واليد ...  ) وقد قدمنا له في " أبو جدعة " ( . 

وجدوعـة ) بالتـاء ( مضـافًة  ،وردت علـى لفـظ " جـدوع " ،وهو اسم لمجموعة من األماكن فـي سـوريةَ 
ربٍة وقريةِّ  ،وغيَر ُمَضافة   7 وَمزَرعٍة . ما بين خِّ

                                                 
1  :   363. ص: 1. ج االشِتَقاقابُن ُدَريٍد. َأُبو َبكٍر ُمَحم ُد بُن الَحَسنِّ
  105. ص: 1. ج ُم الَوِسيطُ الُمعجَ إبراهيم مصطفى / وآخرون:  2
. أحَمُد بُن َيحَيى بن جابِّر:  3 رِّي    89. ص: 2. ج أنَساُب اأَلشَرافِ الَبَلذِّ
  52. ص: انظر الباب األول 4
  36. ص: 1. ج ِديواُن َأوِس بِن َحَجرَأوُس بُن َحَجٍر:  5
 . 433 – 432: 1. ج معجم مقاييس اللغةابن فارس: أحمد بن فارس:  6
  52. ص: ر الباب األولانظ 7
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يَّـةِّ الت ِّـي أوردناَهـا, ـن هـذه المعـاني الُلَغوِّ ُع الُمَسمَّاُة بِّـــــــ " َجُدوٍع " أو " َجُدوَعـة " مِّ  َقد َتُكوُن هذه الَمواضِّ
وَعــةِّ " ــي َلهَجتِّنــا الَمحكِّيَّــةِّ  :بَِّمعَنــى ،َوَقــد َتُكــوُن نِّســَبًة إلــى " الَجد  يَرُة فِّ ــد تَ  ،الَشــَجَرُة الَصــغِّ ُكــوُن َعَلــى َوَق
رَبـُة َجـُدوع " ،...  ،جـدع ،جـدوع :ُيـدَعى ،النِّسَبةِّ إلى اسـمِّ َعَلـٍم ) َشـخص ( َيت بِّـذلَِّك نِّسـَبًة  :" َفخِّ ُسـم ِّ
َها الَمشــُهورِّينَ  أحــد شــيوخ عشــيرة " الَحــرب " فِّــي  ،َوُهــَو: جــدوع عبــد الحــاج العــاكوب ،إلــى َأَحــدِّ ُشــُيوخِّ
هِّ األسَماءِّ َوَتا  ،الجزيرة الُسورُِّية " الحسكة " رِّ  :َكـــــــ :رِّيُخَنا َحافٌِّل بَِّهذِّ ُمَحَمَد بَن َجُدوٍع الَمشـُهورِّ بِّالَشـاعِّ

الَتغلِّبِّي ِّ " 
1  

َدةُ    - :الُجَديِّ
يـٍد " ،بِّهـَذ اللفـظِّ  ،لم يذكرها ياقوت فـي ) المشـترك (  يـد ،:َبـل بَِّلفـظِّ " َجدِّ ـعَ  :َقـالَ  ،َوَجدِّ  ،" َثَلثَـُة َمواضِّ

ـــٌل  :اأَلَولُ  ـــالِّ آَجـــاَجَب َب ـــن جِّ ـــارِّ اأَلزدِّ  ،مِّ َي ـــي دِّ ـــٌل فِّ يـــٌد أيضـــًا َجَب "  :َأي ،) َرَواُه َبعُضـــُهم بِّالَحـــاءِّ ( ،َوَجدِّ
يدٌ  يدُ  ،َحدِّ ُر بِّالَيَماَمةِّ "  :َوالَجدِّ   2َنهٌر أحَدَثُه َمرَواُن بُن َأبِّي َحفَصَة الَشاعِّ

ُث في الباب األول مواضـع كثيـرة تحمـل هـذا اال يرًا  3 ،سـمبينما َذَكَر الَباحِّ َقـد َتُكـوُن " الجَدي ِّـَدُة " َتصـغِّ
يَدة " في العربية ة في عموم بَلد الشام  ،الحديث خَلف القديم :ومعناه ،للفظ " َجدِّ د  وهو اسم لنواٍح عِّ

ـــاَل  ،َأو ُمَضـــافًا كمـــا فـــي " جديـــدةِّ مرجعيـــون " اللبنانيـــة ،بلفـــظ " الجديـــد " و " الجديـــدة " ) بالتـــاءِّ ( َق
يَثـــةُ  :بَِّمعَنـــى ،" االســـُم َعَربِّـــيٌّ  :هِّرُســـَليَماُن َظـــا ُعُيـــوٍن " ،الَحدِّ َقـــةِّ  ،ُمَضـــاَفًا إَِّليـــهِّ َلفـــُظ " َمرجِّ  ،اســـُم الَمنطِّ

عُيون "  يَدةِّ " اسُم " َمرجِّ  .  4َوُيطَلُق َعَلى " الَجدِّ
يرًا لَِّكلَِّمةِّ  ةِّ " :َوَقد َتُكوُن " ُجَديَدة " َتصغِّ ـأو  ،بِّ ألَ اَوالِّـَدُة اأُلم ِّ َأوِّ  :" الَجدَّ ةِّ مِّ ـدَّ ُئ النَّهـرِّ  :"َن " الجِّ  ،َشـاطِّ

رَقةُ  ةِّ " ،َوقَِّلَدٌة فِّي ُعُنقِّ الَكلبِّ  ،َوالخِّ َن " الُجدَّ ـيمِّ َذا َفاختَِّلُف لُ وهكَ  ،يقُ الَعَلَمُة أو الَطرِّ  :َأو مِّ غاتِّ الجِّ
اَلةِّ َعَلي   .َها فِّيها َما َبين َفتٍح َوكسٍر َوَضمٍ  ُيَؤدِّي إلى اختَِّلفِّ الَمَعانِّي الدَّ

َيةِّ هـذهِّ الَبلـَداتِّ َوالُقـَرى بَِّلفـظِّ " ُجَديـَدٍة " نـدِّي فِّـي َسـَببِّ َتسـمِّ يُر  :ُهـو ،َوَلكِّنَّ الَرأَي األرَجـَح عِّ أنََّهـا َتصـغِّ
يـــَدٍة " فِّـــي الَعَربِّيَّـــةِّ  يَمـــةِّ  :َأي ،َلفـــظِّ " َجدِّ ـــَلُف الَقدِّ يثـــٌة خِّ يَمـــ ،َحدِّ ـــَع َقدِّ ـــبِّ َمَواضِّ َثت بَِّجانِّ ٍة َوَلَعلََّهـــا اســـُتحدِّ

                                                 
1  : ي  ِّ الَشافِّعِّ . َعبُد الَملِّكِّ بن حسين بن عبد ّللاَّ مِّي  الَمكِّي  . ت: 4. ج َسمُط الُنُجوِم الَعَواِلي في أنباء األوائل والتواليالَعاصِّ

  539م. ص:  1998عادل أحمد عبد الموجود / علي محمد عوض. بيروت: دار الكتب العلمية. 
2 . ِّ:  الَحَموِّي    98. ص: الُمشَتَرُك َوضَعًا َوالُمفَتِرُق َصقعاً َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ
  53 – 52. ص: انُظِر الَباَب األَولَ  3
  181. ص: 1. ج ُمعَجُم ُقَرى َجَبِل َعاِملَظاهِّر. ُسَليَماُن:  4
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َيت بَِّذلَِّك ؛ َتمييَزًا َعنَها نيَن "  –" َفُجَديَدُة  ،َفُسم ِّ يَثُة الَنشَأةِّ  :جِّ َها إلى آلِّ َجرَّارٍ  ،َحدِّ انِّ  ،َتُعوُد ُأُصوُل ُسكَّ
ــ ،َوالَغــورِّ َوَغيرَِّهــا ،َومِّصــرَ  ،َوَقرَيــةِّ " َكفــرِّ ُقل ِّيــَل " يَمــٌة مِّ ــَن الَقرَيــةِّ آَثــاٌر َقدِّ ن َمــَدافَِّن َكَمــا ُيوَجــُد بِّــالُقربِّ مِّ

نِّين .  ،1َمنُقوَرٍة فِّي الَصخرِّ َوَصَهارِّيَج  َئاتِّ السِّ يسِّ الَقرَيةِّ بِّمِّ  َتُعوُد إلى َما َقبَل َتأسِّ
ــا " / أو " ُجَديــَدُة  –َو " ُجَديــَدُة  يَثــُة الَنشــَأةِّ  :الَمكــرِّ " –َعكَّ َيُتَها ،َحدِّ َيــدًة  ،َوُرَبَمــا َجــاَءت َتســمِّ َهــا َجدِّ لَِّكونِّ
ــابِّالنِّســَبةِّ  يَمــةِّ فِّيَه ــانِّي الَقدِّ ــا َعــاَم  ،للَمَب ــَرةِّ َحوَلَه ــَرى الُمَهجَّ ــَن الُق ــا مِّ يَن َنَزُحــوا إَِّليَه ــذ ِّ َها الُجــُددِّ ال انِّ َأو لُِّســكَّ
ــيَها َتابَِّعــًة إلــى َقرَيــةِّ " الَمكــر " ،الَنكَبــةِّ  ــت َأَراضِّ َرةِّ  ،َحيــُث َكانِّ ــَن الُقــَرى الُمَجــاوِّ َيت  ،َوَغيرَِّهــا مِّ َولِّــَذلَِّك ُســم ِّ

يَدة   2َمكٍر "  –أيضًا بِّـــــــــ " َجدِّ

  - :الَجرَباءُ 
يـُث " األجـَرب " ،" الَجرَباءٌ  :بينما َذَكَر فِّي ) الُمعَجمِّ ( ،لم يذكرها ياقوٌت في ) المشترك (   ،َكأنَّـُه َتأنِّ

ـاَن بِّالَبلَقـاءِّ  ٌع مِّن أَعَمـالِّ َعمَّ َبـالِّ الَسـَراةِّ  ،َموضِّ َجـ ،ُقـرَب جِّ َيـةِّ الحِّ ـن َناحِّ ـن " أذُرح " ،ازِّ مِّ ـَي َقرِّيَبـٌة مِّ  ،َوهِّ
ـــاُء أيضـــاً   ،" َجرَبـــى " بِّالَقصـــرِّ  :َوُروِّيَ  ـــيَن الَبصـــَرةِّ  :والَجرَب ـــيٍم َب ـــاَة بـــنِّ َتمِّ ـــي َســـعدِّ بـــنِّ َزيـــدِّ َمَن َمـــاٌء لَِّبنِّ

َم ( ،3َوالَيَماَمةِّ  "  كُرَهـا فِّـي  ،َقرَيـٌة بِّالَشـامِّ  :" الَجرَبـاءُ  :َوَذكـَر الَبكـرِّي  فِّـي ) ُمعَجـمِّ َمـا اسـُتعجِّ َقـد َتَقـَدَم ذِّ
ِّ ) َصـــلَّى ّللاَُّ َعَليـــهِّ َوآلِّـــهِّ ( ،َرســمِّ َأذُرح ـــزَيتِّهِّم إلـــى َرُســـولِّ ّللاَّ َوُهـــَو بَِّتُبـــوك  ،َوَأَتـــى أَهـــُل َجرَبـــاَء َوَأذُرَح بِّجِّ

نــَدُهم ،َفــَأعَطوُه إِّيَّاَهــا َم فِّــي َبــابِّ " َأذرُ  ،َوَكَتــَب َلُهــم كَِّتابــًا َفُهــَو عِّ يُث الَنبِّــي ِّ ) َصــلَّى ّللاَُّ َوَقــد َتَقــدَّ ح " َحــدِّ
ـــي َكَمــا َبــيَن َجرَبـــاَء َوَأذُرح  :َعَليــهِّ َوآلِّــهِّ ( َواَيــُة ُمَحَمــٍد بـــنِّ  ، 4" أِّنَّ َأَمــاَمُكم َحوضِّ نــَد الَبكـــرِّي ِّ رِّ هِّ عِّ َوهــذِّ

ِّ بنِّ ُعمرَ  ،الُمثن ى َواَيةِّ ُعَبيدِّ ّللاَّ نـَد ُمسـلٍِّم  ،َجرَبـاَء َوَأذُرح " َكَمـا َبـينَ  ،" إنَّ َأَمـاَمُكم َحوضـاً  :َوفِّي رِّ َزاَد عِّ
َواَيةِّ ابنِّ ُنَميٍر َوُمَحَمٍد بنِّ بِّشرٍ  ِّ  :فِّي رِّ يَرُة َثَلثِّ  ،َقرَيَتينِّ بِّالَشامِّ  :َفَقالَ  ،َفَسَألُتهُ  :َقاَل ُعَبيُد ّللاَّ َبيَنُهَما َمسِّ

يثِّ َأُيـوبٍ  ،َثَلَثُة َأيَّـامٍ  :َوَقاَل ابُن بِّشرٍ  ،َلَيالٍ  َيَتيـهِّ َكَمـا َبـيَن َجرَبـاَء َوَأذُرح " :َوفِّـي َحـدِّ َزاَد  ،" َمـا َبـيَن َناحِّ

                                                 
  134 – 133. ص: ِبالُدَنا ِفَلسِطينُ الَدبَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  1
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4  : ِّ بُن َعبدِّ الَعزِّيزِّ . َعبُد ّللاَّ   375 – 374. ص: 1. ج أسماء البالد والمواضع من ُمعَجُم َما اسُتعِجمَ الَبكرِّي 
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يثِّ ُعَمَر بنِّ ُمَحَمدٍ  نهُ  ،" فِّيهِّ َأَبارِّيٌق َكُنُجومِّ الَسَماءِّ  :فِّي َحدِّ   ،1"، َلم َيظَمأ َبعَدَها َأَبـداَمن َورَِّدُه َفَشرَِّب مِّ
 2ول . َوذكرنا مجموعة من المواضع التي تحمل هذا االسم في الباب األ

هِّ َعربـــيٌّ َصـــرف فهـــو أجـــرُب  ،وهـــو مـــن " الَجـــَربِّ "  َوَمـــن أصـــابه الَجـــَربُ  ،أصـــل الَكلَِّمـــةِّ الُمثنَّـــاةِّ َهـــذِّ
ـمى " حمـك الجـرب "  ،" وهو مرض جلديٌّ يسببه نـوع مـن الَحَمـك ،وَجرباٌء " للُمَؤَنثِّ  ،للُمَذَكرِّ   ، 3ُيسَّ
لــدِّ  :َوالَجــَربُ  ــٌط َغلِّــيٌظ َيحــُدُث َتحــَت الجِّ ل مِّ خِّ ــدَّ لــحِّ لل ــن ُمَخاَلَطــةِّ الــَبلَغمِّ المِّ ــورٌ  ،مِّ ــُه ُبُث َوُرَبَمــا  ،َيُكــوُن َمَع

ـــلِّ "  أو ُهـــوَ  ،َحَصـــَل َمَعـــُه ُهـــَزالٌ  بِّ ـــلِّ  :َيعُلـــو َأبـــَداَن النَّـــاسِّ َواإلِّ بِّ " الُبُثـــوُر التـــي تعلـــو أبـــداَن الن ـــاسِّ واإلِّ
ز َها ،َك أنََّها ال َتدَفأ ؛ لِّقِّلَّةِّ َشعرَِّهاَوذلِّ  ،" أصَرُد مِّن َعنٍز َجرَباٍء " :َوفِّي الَمَثلِّ  ،والَمعِّ لدِّ َفـالَبرُد  ،َورِّقَّةِّ جِّ

يٌد .  ،4َأَضر  َلَها "  يُبُه َبرٌد َشدِّ  وهذا الَمَثُل ُيضَرُب َكَما َفهِّمُت للذ ِّي ُيصِّ
السـماء  :والجربـاء ،وربمـا ُركِّـَب َبعُضـه ،والجرب كالصدأ مقصور يعلو باطن الجفن وربما ألبسـه كلـه

وأرض  ،سـميت بـذلك لموضـع الَمجـرة كأن هـا َجرَِّبـت بـالن ُجومِّ  :وقيـل ،م ِّيت بذلك لما فيها من كواكِّبَ سُ 
لـــٌة مقحوطـــٌة ال شـــيء فيهـــا، والجريـــب  أو  ،مقـــدار معلـــوم المســـاحة والـــذراع :مـــن األرضجربـــاُء ُممحِّ

نها   5. " هو المزرعة " إذا كان على وزن " مِّجَرَبٍة "  :وقيل ،مقدار ما ًزرَِّع مِّ
 وأرض جربـاء مقحوطـةٌ  ،الجرباء من السماء الناحيـة التـي ال يـدور فيهـا فلـك الشـمس والقمـر :" وقيل

  - :لُدَقيشِّ قال أبو ا ،فهي ريح الشمالِّ الَبارَدةُ  :أما " ُجَريَباء " ) تصغير َجرَباء ( ،ال شيَء فيها

  6إنما ُجَريباُؤها َبرُدها 

يَ  ر ِّ َتسمِّ و ابُتَها بِّقحٍط أُهو إص ،جَربِّ ُمؤَنثِّ األ ،َعَلى َوزنِّ َفعَلء ،تَِّها بِّالَجرَباءِّ َلعلَّ الَسَبَب فِّي سِّ
 َمحٍل أو َمَرٍض َأو َنحوِّ ذلَِّك . 
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َر ُكٌل مِّن نين ،َوَشَراب ،وُلوَبانِّي ،الَدبَّاغِّ  :َوَقد َفسَّ  :بَِّمعَنى ،اسَم َقرَيةِّ " َجرَبا " الَواقَِّعةِّ َجُنوبِّيَّ جِّ
َلةِّ    1 الَمقُحوَطةِّ األرضِّ الُممحِّ

  - :الُجرنُ 
ــَع َيــاُقوٌت فِّــي ) الُمشــَتَركِّ (  يُر  :َبيَنَمــا َذَكــَر فِّــي ُمعَجــمِّ الُبلــَدانِّ  ،َلـم َيــذُكر هــذهِّ الَمَواضِّ " ُجــَريٌن ) َتصــغِّ

ي ُيَجَفَف فِّيهِّ الَتمرُ  ،الُجرنِّ ( ُع الذ ِّ ٌع َبيَن سَواٍج َوالن ِّيرِّ  ،الَموضِّ   2ن َأرضِّ َنجٍد "بِّالَلعَباءِّ مِّ  ،َوُهو َموضِّ
نهُ  يَّةِّ  :َومِّ ـن َهـَذا الَمعَنـى ،" َفَل ُيسـَتبَعُد َأن َيُكـوَن اسـُم هـذه الَدسـَكَرةِّ  ،َقرَيُة " الُجَرينِّ " الُلبَنانِّ  ،َمـأُخوَذًا مِّ

َنبِّ "  عًا ؛ لَِّتجفِّيفِّ العِّ وقد قدمنا له فـي " أم ُجـرٍن " ومـا يشـتق منهـا فـي  3مِّن َحيُث إِّنََّها َكاَنت َموضِّ
حيــث ورد  ،وهنــا يــذكره الباحــث اســمًا لمجوعــة مــن األمــاكن فــي عمــوم بــَلد الشــام ،بدايــة هــذا البــاب
تابعــة  ،تقـع فـي منطقـة القامشـلي ،قريـة ســورية :كمـا هــو الحـاُل فـي الجـرن ) س ( ،مفـردًا معرفـًا بـأل
َيـ :َوُجـرن تـل أسـود ،َوُجـرن تـل ِّ َأبـَيض ،شمال شرق سورية ،لمحافظة الحسكة انِّ فِّـي الَجزِّيـَرةِّ تـَلن أَثرِّ

ــا ُجــُروٍن َصــخرِّيَّةٍ  ،الُســورِّيَّةِّ  ــا َعلــى َبَقاَي غربــي البحــر  ،تــل فــي أريحــا :و الجــرن ) ف ( ،َوُرَبَمــا احَتَوَي
ألنَّـُه ُمَقـاٌم فِّـي  ،وقـد ُسـم ِّي بِّالـد ِّبِّ  ،َوُجـرنِّ الـد ِّبِّ فِّـي ُلبَنـانَ  ،و جرن الق فِّ في فلسـطين ،الميتِّ وغيرها
يَنةِّ بَ  أو   ،الُنُزوَل أو الُسُقوَط  مِّن أعَلـى إلـى أسـَفل :َتعنِّي ،َفالد ِّب فِّي الَلهَجةِّ الَمحكِّيَّةِّ  ،يُروتَ رأسِّ َمدِّ

ن "  ،مجموعًا كما هو الحال في " ُجُرون " وهو نبع ماٍء في صفدَ    4شرقي قرية " بيت جِّ

  - :َجَعار
عَراَنـُة " ،لم يوردها ياقوٌت بهذا اللفظ رَّاَنـُة " علـى  ،فِّعَلَنـة :َعَلـى َوزنِّ  ،بل أوردها بلفظ " الجِّ عِّ َأو " الجِّ

َنــة َلَّ ــُع الَمعــُروُف بــيَن الطــائفِّ ومكــةَ  :األول ،وأراَد بهــا موضــعينِّ اثنــين ِّ  ،وزن فِّعِّ ي َقَســَم  ،الَموضِّ الــذ ِّ
هِّ مِّن ُحَنينٍ  عِّ   5موضع بالعراق "  :والثانِّي ،فِّيهِّ الَنبِّي  ) َصلَّى ّللاَُّ َعَليهِّ َوآلِّهِّ ( َغَنائَِّم َهَوازَِّن َبعَد َمرجِّ
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عـَران َعَلـى َوزنِّ فِّعـَلن :َوَذَكَر َياُقوٌت فِّي ) الُمعَجـمِّ ( ـَن " الَجَعـر" ،" جِّ َوُهـَو َنجـُو ُكـل ِّ َذاٍت مِّخَلـٍب  :مِّ
َباعٍ  َباتِّ َأو السِّ َن السِّ دهُ  :َوَجعَران ،مِّ ٌع َلم ُيَحدِّ عَراَنَة الت ِّي َذَكَرَها فِّي ) الُمشتَ  ،َموضِّ  1َركِّ ( " والجِّ

ا  َرُجـٍل آخـَر إذرفـه فـي يـدِّ وط ،حبل َيُشد  به الُمسَتقِّي َوَسَطُه إذا نزَل فـي البِّئـرِّ لِّـَئَل َيَقـَع فِّيَهـا :الجعارُ 
ه بِّه ُه الَساقِّي إلى َوَتٍد ثم يشده في َحقوِّهِّ وقد :َوقِّيلَ  ،سقط َمدَّ زُ  ،هَتجَعُر بِّ  ُهَو َحبٌل َيُشد    - :قال الر اجِّ

عَ  َن الَقَدرِّ           َوَلو َتَجعَّرُت بَِّمحُبوٍك ُمَمر /َليَس الجِّ  الرََّجز  اُر َمانِّعي مِّ

بعِّ  :َقاَل ابُن َبرِّي ٍ  َفةِّ الضَّ ِّ اأَلعَلم فِّي صِّ يَنَورِّي   ،2" الَبيُت َلَحبِّيبِّ بنِّ َعبدِّ ّللاَّ ـا  :َقاَل ابُن ُقَتيَبَة الد ِّ " وَأم 
بعِّ  َفةِّ الضَّ ُرَهـا َثَمـاٍن " :َقوُل الُهَذلِّي ِّ فِّي صِّ ـن ُعَلَمائَِّنـا فِّيـهِّ َقـواًل  ،" َعَشـنَزَرٌة َجَواعِّ َفـََل أَعـرُِّف َعـن َأَحـٍد مِّ

يه "   3َأرَتضِّ
َية َيُعـــوُد إلـــى َبعـــضِّ هـــذه الَمَعـــانِّي ـــَن  ،َلعـــلَّ الَســـَبَب فِّـــي الَتســـمِّ ـــَيَما " َصـــوُت ُكـــل ِّ َذاتِّ مِّخَلـــٍب مِّ َوال سِّ

َباعِّ  َباعِّ  ،الس ِّ نَّو  ،َوالض ِّ َيت بِّاسـمِّ َشـخصٍ  ،َأو َلعلَّ " َجَعار " َأو " َجَعاَرة " ،رِّ "َوالسِّ َكَمـا ُهـَو الَحـاُل  ،ُسم ِّ
ـيَم َغَنـائِّمِّ َهـَوازِّنَ   " الت ِّي َنَزَلها الَنبِّـي  ) َصـل ى ّللاَُّ َعَليـهِّ وآلِّـهِّ ( ُيرِّيـُد بِّهـا َتقسِّ

عَراَنةِّ َيت  ،فِّي " الجِّ َفَقـد ُسـم ِّ
يدِّ بنِّ بنِّ َزيدِّ بنِّ َعبـدِّ َمَنـافبَِّذلِّكِّ نِّسَبًة إلى أم ِّ َربطَ  عَراَنـةِّ " ،َة بنتِّ َسعِّ َي  ،َوَكاَنـت ُتَلقَّـُب بــــــ " الجِّ َفُسـم ِّ

ُع بَِّها "  يَن َتَتَسمَّى بِّهَذا االسمِّ . ،4الَموضِّ  َفُهَناَك َعَوائُِّل فِّي ُسورَِّيَة َوفَِّلسطِّ

  - :ِجفتِلك
 وتعنـي ،بـل اللفظـة تركيـة األصـل ،) المشـترك (ولذلك لم نجـدها فـي  ،لم تكن موجودًة أيام الحموي  

حــــين أو " بيــــوت الفَل ،أو " األرُض الَمزُروَعــــُة " ،أو " مزرعــــة الُســــلطان " ،فــــي لغتهــــا " المزرعــــة "
َلُة بَِّها " فـَل غـرَو  من الزمـان وال ننَس أن األتراك َمكثوا في بَلدنا ُزهاَء أربعةِّ ُقرونٍ  ،واألرُض الُمَتصِّ

 نطقة أو تلك بلغتهم . أن سموا هذا الم

                                                 
1  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   142. ص: 2. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
  140 – 139. ص: 4. ج لسان العربابن منظور. محمد بن مكرم:  2
ِّ بُن ُمسلِّم:  3 . َأُبو ُمَحمَّد َعبُد ّللاَّ يَنَورِّي  : محمد محي الدين عبد الحميد. مصر: . ت4. ط 1. ج َأَدُب الَكاِتِب ابُن ُقَتيَبَة الد ِّ

  29. ص: 1963مكتبة السعادة. 
. محمد بن مرتضى:  4   441. ص: 10ج  تاج العروس من جواهر القاموس.الَزبيدِّي 
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ال وفي فلسطين مكاٌن واحد أ ،وفي سورية ثَلثة أماكن معروفة بهذا االسم وهي ما بين قرية ومزرعة
فتلِّــك " ) بكســر الجــيم ( :وهــو محافظــة وهــي تابعــة اليــوم ل ،الواقعــة فــي األغــوارِّ الُوســَطى ،بلــدة " الجِّ
 . وبها سجن أثري قديم شيده العثمانيون األتراك  ،أريحا

  - :الَجَلَمةُ 
بينمـا أوردنـا فـي البـاب األول مواضـع عـدة  ،وال فِّـي ) الُمعَجـمِّ ( ،لم يوردها ياقوٌت في ) المشـترك ( 

ــَع فــي ســورية ،تحمــل هــذا االســم ــَي َثــَلُث َمواضِّ ــَي مــا بــيَن َبلــَدةٍ  ،ومثلهــا فــي فلســطينَ  ،َوهِّ  ،وَقرَيــةٍ  ،وهِّ
  1ونبعِّ ماءٍ 

َدةُ  نَها ،َمَعانٍ  واالسُم َعَربِّيٌّ َلُه عِّ لمان ،َقَطَعهُ  :"  َجَلَم الشيء َيجلُِّمُه َجلماً  :مِّ واحـده  ،المِّقراضـان :والجِّ
ــَلمً  ،" الَجلــُم " آَلـــٌة ُيَجـــز  بَِّهــا الصـــوف والشـــعر مــن الـــدواب " َوالَجلـــُم "  ،التيـــوس المحلوقـــة :ومنـــه الجِّ

َهــا مــَن ا :مصــدُر َجَلــَم الَجــُزوَر َجلمــاً  َظامِّ َوَجلَمــُة الَجــُزور )  ،القمــر :والجلــم ،للحــمِّ إذا أخــَذ مــا علــى عِّ
ـــَلمِّ ( ـــُكونِّ ال ـــه :َأي ،بُِّس ـــة ( " ،لحمهـــا ُكل  َك ـــُة ) ُمَحرَّ ـــاُة الَمســـُلوَخُة إذا ذهبـــت أكارُِّعهـــا   :َو" الَجَلَم الش 

   2وُفُضوُلَها ) بَل َحشٍو وال َقوائَِّم ( " 
ي ِّ  ةَِّ " َجَلَمُة " َعنِّ الُزَبيدِّ ـَن الَدقَهلَِّيـةِّ "  :ه " ) بِّالَضم ِّ (" ُجلَموَ  ،وفِّي َماد  نـُه َكـَذلَِّك  ،3" َقرَيٌة بِّمِّصـَر مِّ َومِّ

ي ُبـو زيـد " :" جلمة " ـيدِّ ـَيةِّ الَتابَِّعـةِّ لِّوِّالَيـةِّ " سِّ َيـةِّ الُتوُنسِّ ـعِّ  ،إحَدى ُمـُدنِّ الُجمُهورِّ هِّ الَمَواضِّ َلعـَل اسـَم َهـذِّ
َياهِّ َوالَمع  زِّ َوَغيرِّها مِّم ا ُيتََّخُذ مِّن ُلُحومِّها َوَأصَوافِّها . َجاءِّ مِّنِّ امتَِّهانِّ أهلَِّها َجلَم الش ِّ

  - :الَجِليل
ـــن كَِّتابِّـــهِّ ) الُمشـــَتَرك ( ،َقـــاَل َيـــاُقوٌت فِّـــي َبـــابِّ " الَجلِّيـــلِّ "  ـــَعانِّ  :مِّ َجَبـــُل الَجلِّيـــلِّ فِّـــي  :اأَلَولُ  ،" َموضِّ

مــَص  َيــةِّ حِّ ــن َناحِّ لِّ الَشــامِّ مِّ َيــُة َيحــبُِّس فِّــي مَ  ،َســاحِّ ــَز بَِّقتــلِّ َكــاَن ُمَعاوِّ َمــن ُنبِّ نــُه َمــن َظفِّــَر بِّــهِّ مِّ ــٍع مِّ وضِّ
ــَي ّللاَُّ َعنــُه ( ــيَن  ،َوُهَنــاَك ُقتِّــَل َعبــُد الــَرحَمنِّ بــُن ُعــَديٍس الَبَلــوِّي   ،ُعثَمــاَن ) َرضِّ َقَتَلــُه َبعــُض األعــَرابِّ حِّ

                                                 
  55 – 54. ص: انُظِر الَباَب األولَ  1
  103. ص: 12. ج لسان العربابن منظور. محمد بن مكرم:  2
. ُمَحَمُد بُن ُمر  3   369. ص: 36ج  َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهِر الَقاُموِس.َتَضى: الُزَبيدِّي 
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نَدُه بَِّقتـلِّ ُعثَمـانَ  ي َذَكـَرُه َيـاُقوتٌ  ،1َواٍد ُقـرَب َمَكـَة .  ،ُذو الَجلِّيـلِّ  :الثَـانِّي ،اعَتَرَف عِّ "   ،َوُذو الَجلِّيـلِّ الـذ ِّ
يٍم ُينبُِّت الَجلِّيلَ   2الُثمَّاُم "  :َوُهوَ  ،َواٍد لَِّبنِّي َتمِّ

 3وقرية  ،وخربة ،وهي مابين مقاطعةٍ  ) منطقة ( ،وهو اسم لمجموعٍة من البِّقاعِّ في فلسطين
ــهُ  :وُجــل  الشــيءِّ  ،مــن َجــلَّ الَشــيُء إَِّذا َعُظــمَ  :والَجلِّيــُل فــي الَعَربِّيَّــةِّ  ــفاتِّ  ،ُمعَظُم ــَفٌة مــن صِّ وهــي " صِّ

ــيمُ  ،-عــزَّ وَجــلَّ  –الَمــوَلى  يــرُ  ،وقــد ُيوَصــُف بِّــهِّ األمــُر الَعظِّ ــُن  :والَجلِّيــل ،والَرُجــُل ُذ الَقــدرِّ الَخطِّ الُمس ِّ
  4" جاَء إبلِّيُس في صورةِّ َرُجٍل َجلِّيٍل ... "  :وفي الحديثِّ  ،الُمحَتنِّكُ 

يمُ  :يرٍ " والَجلِّيُل َكَأمِّ  لَّةٌ  :وجمعهُ  ،الَعظِّ لَّةٌ  ،َأجِّ    - :قال الُحَطيَئةُ  ،َوجِّ

ي الَجزِّيَل َوَمن           َيحُبو الَجلِّيَل َوَما َأكَدى َوال َنكَدا  دِّ هللُا َمن ُيعطِّ يط 5ال ُيبعِّ  / الَبسِّ

ََلءٌ  يٌف ُيحَشى يِّهِّ َخَصاُص الُبيوتِّ  ،الُثمَّامُ  :والَجلِّيلٌ  ،وَأجِّ رقال ا ،وهو نبٌت َضعِّ اعِّ   - :لش 

ٌر َوَجلِّيلُ  عرِّي َهل َأبِّيَتنَّ َليَلًة           بَِّمَكًة َحولِّي إِّذخِّ  لطويل / اَأال َليَت شِّ

َن الَيَمنِّ  :وبنو الَجلِّيل نهم أبو ُمسلٌِّم  ،َقوٌم مِّ واٍد بها فيه  :لي الَجلِّيأو من ذِّ  ،لَجلِّيلي  الَتابِّعِّي  ا –مِّ
  - :وأنَشَد لِّلن ابَِّغة ،َو ُقرَب َمَكَة "" هُ  :قاَل َنصرٌ  ،الُثمَّامُ 

ي الَجلِّيلِّ َعلى ُمسَتأ     دِّ / اوَ نٍِّس كأنَّ َرحلِّي َوَقد َزاَل الن َهاُر بَِّنا            بِّذِّ  لبسيط حِّ

له :وجبل الجليل بِّلِّ  ،ُممتٌد إلى ُقربِّ مِّصرَ  ،بالشام في ساحِّ دَ  :والَجلِّيلُة مَِّن اإلِّ  ،اً التي َنَتَجت َبطنًا واحِّ
يَمُة الَكثِّيَرُة الَحملِّ "  :والَجلِّيَلة  6الن خَلُة الَعظِّ

برٌِّي َمعناه ) الـدائَِّرُة ( أو ) الُمَقاَطَعـُة ( :وورد في ) قاموسِّ الكَِّتابِّ الُمَقَدسِّ ( كانـت  ،" الَجلِّيُل اسٌم عِّ
ــالِّي ( ــل   ،فــي األصــلِّ فــي الُقطــرِّ الَجَبل ِّــيِّ لِّ ) َنفَت َها  َوكاَنــت ") قــادِّش ( " َت ــُا إحــَدى ُمــُدنِّ ــَدَس " حالِّي  َق

                                                 
  106ص:  المشترك وضعا والمفترق صقعا.الحموي. ياقوت بن عبد هللا:  1
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. محمد بن ُمرَتضى:  6   226 – 225. ص: 28. ج َتاُج الَعُروِس ِمن َجواِهِر الَقاُموسِ الُزَبيدِّي 



219 

 

ــمِّ  ــروَن  ،الَعواصِّ ـــ )  –َعليــه الَســَلُم  –الَموُهوبــة مــن ُســَليماَن  –َغيــر المهمــةِّ  –وكانــت الُمــُدُن العشِّ لِّـــــ
يـرام ( واقِّعــًة فـي أرضِّ الَجلِّيــلِّ  يينَ  ،حِّ وامتَـدَّ اســُم الَجلِّيــلِّ  ،وفــي هـذا القِّســمِّ كـان يقــيُم َكثِّيــٌر مـَن الَكنعــانِّ

يــَل ( قـةِّ ) َيزَرعِّ َل ُكــلَّ منطِّ كانــت الَجلِّيــُل فـي القِّســمِّ الَشــمالِّي ِّ مــن بـينِّ األقســامِّ الَثَلَثــةِّ التــي  ،حتـى َشــمِّ
يحِّ في العهدِّ الُرومانِّي مت إليها فلسطين َزَمَن الَمسِّ ( م كانـت  70وفي الحروب اليهوديـة عـام )  ،ُقس ِّ

ها مـن الشـمالِّ ُصـور : الُعلَيـاالَجلِّيـلُ  :ُهَمـا ،الجليل ُمَقَسمًة إلـى قِّسـَمينِّ  َرةُ  ،وَيُحـد   ،ومـن الَجنـوبِّ الَسـامِّ
تقُع جنوَب الُعلَيا وتمتُد من ُبَحيـرِّة َطَبرِّيَّـَة  :والَجلِّيُل الُسفَلى  ،ومن الشرق األردن ،ومن الغرب فينيقية

ــطِّ  لِّ الُمَتَوسِّ ــا ( علــى ســاحِّ وُل ُمَقاَطَعــةِّ الَجلِّيــلِّ ) ُطــ ،إلــى ُقــربِّ ) بطولِّيَمــاَس ( التــي اســمها اِلَن ) َعكَّ
َوَتكُثُر فِّيَها  ،وهي على العموم َجَبل َِّيٌة َخصَبٌة َتنُمو فِّيَها الُحُبوبُ  ،( مِّيَلً  25َوَعرُضها )  ،( مِّيَلً  19

َبالُ  ثل ،الجِّ َها إلى أربعةِّ آالفِّ َقَدٍم "  ،َوَتاُبور ،َوَجلُبوع ،الَكرمِّل :مِّ   1ويبلُغ ارتَِّفاُع َبعضِّ

   - :َسةُ الَجمَّا
ـذا اللفـظِّ اسـَمًا لَِّثَلثَـ ،ال وجود لهذا الموضع عند ياقوتٍ   ـعبينما َوَرَدت الَكلَِّمـُة بِّه   ،فـي ُسـورِّيَّةَ  ةِّ َمواضِّ

ينَ  ٍد في فَِّلسطِّ يـه ،وواحِّ مـاُء ومنـه ال ،َجُمـدَ  :وهي فـي العربيـة مـن األصـلِّ الُلَغـوي ِّ " َجَمـس " ومـن معانِّ
دُ  :الَجامُِّس    - :الر َمةِّ  قال ذو ،أي الَجامِّ

حمِّ َوالَماُء َجامُِّس  يَف الشَّ وُع َأبَدى َعَلى الُبَرى           َوَنقرِّي َسدِّ يل 2َنَغاُر إَِّذا َما الرَّ  / الط وِّ

َواَيةٍ  :َوُيرَوى  حمِّ " في َغيرِّ رِّ يف الشَّ  .  " بَِّعبِّيطِّ الَّلحمِّ " َبَداًل مِّن " َسدِّ
ــُه َفــولَّى َوَجَســامــا َذَهَبــت ُغُض  :والَجــامُِّس مــن الَنَبــاتِّ  ــيس ،وَضــُتُه َوُرُطوَبُت َســةٌ  ،وَدُم َجمِّ  :َوَصــخرٌة َجامِّ
ــَن الَبَقـرِّ  :" والَجــاُموُس  :... إلــى أن َيُقـولَ  ،يابَِّسـٌة الزِّمــٌة لَِّمكانِّهـا يٌس  ،َنـوٌع مِّ يــٌل ( وَجمُعـُه َجــوامِّ  ،) َدخِّ

يٍَّة ) َكَوامِّيش ( " .  ،فارِّسيٌّ ُمًعرَّبٌ    3وهو بالُعجمِّ
ـيطِّ وفي ال ـيَلةِّ الَبَقرِّيَّـةِّ ُمزَدَوَجـاتِّ اأَلَصـابِّعِّ الُمجتَـرَّةِّ ُيَرب ـى  :" الَجـاُموُس  :َوسِّ ـن ُرتَبـةِّ الَفصِّ َحَيـواٌن أهل ِّـيٌّ مِّ

 4لِّلَحرثِّ َوَدر ِّ الَلَبنِّ " 
                                                 

  186. ص: قاموس الِكَتاِب الُمَقَدسِ  1
َمةِ ة:  ذو الرمة. أبو الحارث غيَلن بن عقب 2   39.  ص: 1. ج ِديواُن ِذي الرُّ
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ــَع فــي ُســورَِّيةَ  َراَســةِّ ثَلثــَة َمواضِّ هِّ الدِّ ــُث فــي البــابِّ األول ِّ مــن َهــذِّ  –َجمَّاَســةِّ " ال " بَِّلفــظِّ وقــد أورَد الَباحِّ
ُب األمـــر  َكـــَذلَِّك علـــى فِّلســـطيَن إال أن َهـــا ه ،ا بـــيَن َقرَيـــٍة َوَمزَرَعـــةٍ مـــ  -علـــى النِّســـَبةِّ  نـــا وردت وَينَســـحِّ

يَّ  ينِّ ــيَن " َمنُســوبًة إلــى اســمِّ القبيَلــة العربيــة الفَِّلســطِّ ــيَغةِّ الَجمــعِّ " الَجمَّاسِّ ت تســتوطُن هــذه ة التــي كانــبِّصِّ
َن األرضِّ ضِّ  يَنةِّ " َياَفا "الُبقَعة مِّ َدارِّي ِّ لَِّمدِّ يُح في ،مَن الَقَضاءِّ اإلِّ ر ِّ َتسـ والَصحِّ يتها " بالَجمَّ سِّ ـيَن " مِّ اسِّ

ــيهم مــن األلبــانِّ وُمشــَتَقا ،اشــتِّغاُل أهــل القريــة فــي تربيــة الجــواميس ُره عل ــد ِّ كــانوا  التــي ،تِّهاَنَظــرًا لمــا ُت
 يبيعونها في أسواقِّ " يافا " .

باغُ  ـين " الجَ  :يقوُل الـدَّ ـبِّ َنهـرِّ الَعوَجـاءِّ  –قبيلـة  –مَّاسِّ ـي الواقَِّعـةِّ قبـَل َمصَّ بِّـأكَثَر  ،ُيقِّيمـوَن فـي األراضِّ
يَلـــينِّ  ـــن مِّ ـــَذلَِّك نِّســـَبُة إلـــى ،مِّ َهـــا  ،َورَِّعاَيتَِّهـــا ،اشـــتَِّغالِّهم بَِّتربَِّيـــةِّ الَجـــَوامِّيسِّ  :َوُدُعـــوا بِّ ـــن ألَبانِّ لَلســـتَِّفاَدةِّ مِّ
ين  ،َوُمسَتخَرَجاتِّهِّ  ويعـود سـكان هـاتِّينِّ القـريتين بُِّأصـولُِّهم  ،َوَغربـي ،َشـرقِّي :" إداريا قِّسـَمانو" الَجمَّاسِّ
ـرِّ الَقـرنِّ الثـامِّنِّ َعَشـَر "  ،إلى الَغـورِّ  َهـاتِّ فـي َأَواخِّ ُح أن ُهـم اسـتقروا فـي هـذه الجِّ وقـد ذكـر لنـا   1والـَراجِّ

فقـد َعـَزى  ،بهـذا االسـمطَلس في معجمه الجغرافي مثَل هذا في تسمية قرى " الَجمَّاَسةِّ " في سـورية 
  2االسم إلى اشتَِّغالِّ أهل هذه القرى بتربية الجواميس َوَرعيَِّها . 

  - :َجرش / ُجوِريش
" ُجــَرش " ) بَِّضـــم ِّ  :َلكِّنَّـــُه َذَكــَر فِّــي ) ُمعَجــمِّ الُبلــَدانِّ ( ،ال وجــود لهــا عنــد يــاقوٍت فِّــي ) الُمشــَتَركِّ ( 

يمِّ  ةَ مِّن َمَخالِّي :َوفتحِّ الَراءِّ ( ،الجِّ َهةِّ َمكَّ قلِّيمِّ اأَلَولِّ  ،فِّ الَيَمنِّ مِّن جِّ َي فِّي اإلِّ ت وَن  ،َوهِّ ُطوُلَها َخمٌس َوسِّ
يَمــٌة بِّــالَيَمنِّ  :َوقِّيــلَ  ،َوَعرُضــَها َســبَع َعشــَر َدَرَجــةً  ،َدَرَجـةً  يَنــٌة َعظِّ ــَعةٌ  ،إنَّ " ُجــَرش " َمدِّ َذَكــَر  ،َووِّالَيــٌة َواسِّ

َيتِّ  رَّ َتسـمِّ َيرِّ ) سِّ ـَن الـَيَمنِّ َغازِّيـًا حتَّـى إَذا  ،َها (َبعُض أَهلِّ السِّ َوُهـَو أنَّ ُتبَّعـًا َأسـَعَد بـَن َكلَيَكـرب َخـَرَج مِّ
َمــن َكــاَن َمَعــه ــٌة َفَحــاَل َحَواَليَهــا َفَخَلــَف بَِّهــا َجمعــًا مِّ رَب ــَي إِّذ َذاَك خِّ ــيهِّم َضــعفاً  ،َكــاَن بُِّجــَرٍش َوهِّ  ،َرَأى فِّ

ـــَذلِّكَ  ،االَبُثـــو  :َأي ،" اجُرُشـــوا َهُهَنـــا " :َوَقـــالَ  َيت ُجـــَرُش بِّ ـــالَ  ،َفُســـم ِّ ييَن َمـــن َق ـــي الُلَغـــوِّ ـــد فِّ " إِّنَّ  :َوَلـــم َأجِّ
ـــَرَش الُمَقـــاُم " ـــنَُّهم َقـــاُلوا ،الُج ـــَرَش الَصـــوتُ  :َوَلكِّ ـــهُ  ،" إِّنَّ الُج ن لـــُح الَجـــرِّيُش  :َومِّ َنَّـــُه ُحـــكَّ َبعُضـــُه  ،المِّ ألِّ

                                                 
َباُغ , ُمصًطًفى ُمَراد:  1   342 – 341. ص: ِباَلُدَنا ِفَلسِطينَ الدَّ
  56ص: . انظر الباب األول 2



221 

 

قَ  ،بَِّبعضٍ  َوَت َحتَّى ُسحِّ نَُّه اَل َيُكوُن  ،َفصَّ َماً ألِّ َشامٌ  ،َناعِّ رِّ هِّ " ُجَرُش َأرٌض َسَكَنَها َبُنو  :َوَقاَل َأُبو الُمنذِّ
  1َوُهَو ُجَرش "  ،َفَغَلَبت َعَلى اسمِّهِّم ،ُمَنب ٍِّه بن َأسَلم

ـــَوارِّ ( ـــارِّقِّ اأَلن ـــا َأيضـــًا الَيحُصـــبِّي  فِّـــي ) َمَش ـــ :َذَكَرَه ـــيمِّ َوَفـــتحِّ ال ـــينٌ " ُجـــَرش ) بَِّضـــم ِّ الجِّ ـــُرُه شِّ  َراءِّ َوآخِّ
ــٌع َمعــُروٌف بِّــالَيَمنِّ ُمعَجَمــةٌ  َيت بُِّجــَرشِّ بــنِّ َأســَلمَ  ،( َموضِّ َب  ،َقاَلــُه الَبكــرِّي  ،ُســمِّ ــي بِّــالَبكرِّي ِّ َصــاحِّ ) َيعنِّ

َيت بَِّغيرِّ َذلَِّك "  :َوقِّيلَ  ،( 2ُمعَجمِّ َما اسُتعَجم    3ُسمِّ
ــي الَشــامِّ " َفَجــَرش " ) بِّالَتحرِّيــكِّ ( ــي فِّ ــا الت ِّ يَمــٍة َكاَنــت :َأمَّ ــٍة َعظِّ يَن ــَي اِلَن َخــَرابٌ  ،" اســُم َمدِّ َوفِّــي  ،َوهِّ

َها َنهٌر َجارٍ  َدَة َرًحى َعامِّرة ،َوَسطِّ يُر عِّ ـن  ،ُيدِّ َي فِّي َشرقِّي ِّ َجَبلِّ الَسَوادِّ مِّن َأرضِّ الَبلَقـاءِّ َوَحـوَراَن مِّ َوهِّ
َمشقَ  ـَياٍع َوُقـًرى  ،َعَملِّ دِّ ُل َعَلـى ضِّ َي فِّـي َجَبـٍل َيشـَتمِّ يـعِّ َوهِّ  ،َعَلـى اسـُم َرُجـلٍ  ،َجَبـُل َجـَرشٍ  :ُيَقـاُل لِّلَجمِّ

ِّ بنِّ َعلِّيٍم "  :َوُهوَ   4َجَرش بنِّ َعبدِّ ّللاَّ
يَن " َفَجَرش " ) بَِّفتَحَتينِّ  يٍن ُمعَجَمٍة ( َقرَيٌة َتَقُع فِّي الَغربِّ مِّن َبيَت َلحٍم "  ،َأمَّا التِّي فِّي فَِّلسطِّ  5َوشِّ

ــيَغة  ،مــاكِّنِّ فــي فلســطين مــا بــين " ُجــورِّيش ", و " جــوريش " اســم لمجوعــٍة مــن األ و" َجــوارِّيش " بِّصِّ
َراَسةِّ .    6الَجمعِّ أوردها الباحث في الباب األول من هذه الدِّ

األول " جرش " مدينـة  :ذكرهما ياقوُت في ) معجمه ( ،وقد وردت بلفظ " َجَرش " ألكثر من موضعٍ 
مدينــة بـــالمغرب بــين فـــاس  :الموضــع الثـــانيو  ،عظيمــة وواليــٌة واســـعٌة قــرب نجـــران مــن أرض الـــيمن

وهـي فـي شـرقي  –فـي أيامـه كانـت خرابـًا  -اسـم مدينـة عظيمـٍة كانـت   :والموضع الثالـث ،وتلمسان
 7جبل السواد من أرض البلقاء وحوران من عمل دمشق " 

ٌي ُمشـــَتَركٌ  يَّةِّ )  ،َجـــذُر " َجـــَرش " َجـــذٌر َســـامِّ ـــرَيانِّ ي الَعَربِّيَّـــةِّ " َجـــَرَش " َوفِّـــ ،َجـــَرَش  :( grachَففِّـــي السِّ
ثِّلِّه :بَِّمعنى نِّ بِّمِّ َوَدلُكُه كما َتجرُِّش اأَلفَعى أنَياَبَها إَِّذا احَتَكت أطَواُؤَها فتسمُع لها  ،" َحك  الَشيءِّ الَخشِّ

 َدقِّيــٌق فيــه ًغلــظُ  :والَجــرِّيش ،هــو قِّشــُرُه َجَرَشــًه َيجُرُشــُه َفهــو َجــرِّيٌش َوَمجــُروٌش  :وقيــل ،صــوتًا وَجرَشــاً 

                                                 
1  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   126. ص: 2. ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
2  : ِّ بُن َعبدِّ الَعزِّيزِّ . َعبُد ّللاَّ   176. ص: 1. ج ُمعَجُم َما اسُتعَجم من أسماء البالد والمواضعالَبكرِّي 
َياُض بُن ُموَسى:  3 . عِّ   168.  المكتبة العتيقة ودار الت َراث. ص: 1. ج اِح اآلَثارَعَلى ِصحَ  َمَشاِرُق اأَلنَوارِ الَيحُصبِّي 
4  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   127. ص: 2. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
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  56. ص:  انظر الباب األول 6
  232. ص: 2. ج جم الُبلَدانمعالحموي: ياقوت بن عبد هللا:  7



222 

 

ـُه بالمشـط  :والجراشة ،َيصُلُح للَخبِّيصِّ الُمرَمل ُيَتَخُذ من ُلَبابِّ الَقمحِّ  الُمَشاَطُة من جـرش رأسـه إذا َحك 
" لـو رأيـَت الُوُعـوَل َتجـرُِّش َمـا  :رضـي هللا عنـه –وفي حـديث أبـي هريـرة  ،فيتساقط منه مثل الجريش
ن " صوت ينتج من أك :والجرش ،بيَن اَلَبَتي َها ما هِّجَتَها "  2/  1ل الشيءِّ الَخشِّ

ـــناً  و ) العـــدس  ،ومنـــه ) القمـــح المجـــروش ( ،فـــالمجروش مـــا احتـــكَّ ببعضـــه وال ســـيما إذا كـــان َخشِّ
ــٍة وهــي هنــا " الَجــاُروش "  علــى ،المجــروش ( ونحــو ذلــك  وال يكــون ذلــك " الجــرش " إال بــأداة أو آل

جريهـا مـا حمـن " الرََّحـى " التـي يسـقط مـن وهو وزٌن من أوزانِّ أسماءِّ اِللةِّ قريٌب  ،ورزنِّ ) َفاُعول (
 َتجرُِّشُه من قمٍح وغيره . 

س فلعل السر في تسمية هـذه القـرى بهـذا اللفـظ يعـود إلـى اشـتغال أهلهـا فـي " جـرشِّ " القمـح أو العـد
ُروَشـُة " أو غيرهما من الُحبوبِّ التي كانوا َيزرعونها في أراضيهم بما يسـمونه " الجـاروش " أو " الَجا

اءت غيرهـا   جـوَ  ،َو " ُجَريَشـة " ،و" ُجـورِّيش " ،ُيطَحـنُ  :أي ،ى " الرحى التي ُيجَرُش الَحب  بَِّهـابمعن
هِّ الُقَرى َعَربِّي   ،محرفًة عنها وبِّ َحـى َطحـنِّ الُحُبـرَ  :هِّيَ وَ  ،َوُهَو َمنُسوٌب إلى " الَجاُروَشةِّ " ،َفَأسَماُء َهذِّ

يَّةِّ  يَّةِّ . الَمعُروَفةِّ فِّي الُقَرى ا ،الَيَدوِّ ينِّ  لفَِّلسطِّ
عِّ  حنـه ط :بمعنـى ،"َفَقد جاءت من " َجرشِّ الَحب ِّ  ،من هنا تتضح لنا الَفلَسَفُة فِّي َأسَماء هذه الَمَواضِّ

َراَعةِّ الحبوب وجرشه ،َحت ى َتسَمَع َلُه َصوتا  ا . َفأهل هذه البقاع والقرى َيعَمُدوَن إلى زِّ

   - :الُجوَرة
أوردناَهـا  وهـي اسـم لمجموعـة مـن األمـاكن ،فِّـي ُمعَجـٍم َوال فِّـي الُمشـَتَركال  ،ال وجود لها عنـَد يـاقوتٍ 

 فِّي الباب األول من هذه الدراسة .
ـــا فـــي  ،" َمـــاَل أو انَحـــَرَف عــن الَطرِّيـــقِّ أو الَقصـــد " :فــي العربيـــة األصـــُل اُللَغـــو ِّي  " َجــاَر " بمعنـــى أمَّ

ــيَغةِّ الُمفــَردِّ  ،ان المــنَخفُِّض "لهجتنــا المحكيــة فيــأتي بمعنــى " الُحفــَرُة " أو " المكــ ويــأتي هــذا اللفــظ بِّصِّ
أو ُمَضـاَفًا كمـا ُهـَو  ،كما هو الحال في الجورة الواقعة في منطقة " حور " من محافظة إربـد األردنيـة

                                                 
  273. ص: 6. ج ِلَساُن الَعَرِب ابُن َمنُظوٍر. ًمحمَُّد بُن َمكَرٍم:  1
  431. ص: 17. ج جامع األحاديثالسيوطي. جَلل الدين عبد الرحمن.  2
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بعِّ  ـمَعة " الواقعـة  ،الحاُل في " ُجورة الَبصل " الواقعة في قضاء بئرِّ السَّ معِّ " أو " " الشَّ أو " جورة الشَّ
 1قضاء بيَت َلحٍم .  في

ماَة " بالُجوَرةِّ " و شـياح " وهـ" فجـورة ال ،سميت بذلك ؛ النخفاضها عما حولها ،ولعل هذه البقاع الم سَّ
َي بذلك ألنه ُمَقاٌم على منخفض على يسـارِّ المت ،حي كبير من أحياء حمص القديمة بسورية جـه ُسم ِّ

َنَشـــَأت فِّـــي  :َوُجـــوَرُة الُقـــدسِّ  ،هرضـــي هللا عنـــ – شـــمااًل مـــن بـــابِّ الُســـوقِّ إلـــى جـــامع خالـــد بـــن الوليـــد
َها الَسلبِّي َعمَّا  ،ُمنَخَفضٍ  َفاضِّ الَلةِّ َعَلى انخِّ َيُتَها للدِّ يُط بِّهَ يُ مِّن ُهَنا َجاَءت َتسمِّ بالِّ الحِّ  ُقدسِّ . ا مِّن جِّ

نَهـا ُمَضـافًا َكــــ ـا الـذ ِّي َوَرَد مِّ ـَن االثَنتَـينِّ َفتَـارًة ُتَسـم ى " ُجـوَرُة َعسـقَلَن " أو " ُجـوَرُة َغـزََّة  :أمَّ " َفلُِّقربَِّهـا مِّ
نهُ  ،َوَتاَرًة بِّـــــ " جورة غزة " ،بِّـــــــ " جورة عسقَلن " َيت بِّـَذلَِّك  :َومِّ " ُجوَرُة الَبصلِّ " بِّبِّئـرِّ الَسـبعِّ َلعلََّهـا ًسـمِّ

شـرِّيَن مَ  :نِّسَبًة إلى َنَباتِّ الَبَصلِّ الذ ِّي َكاَن ُيزَرُع فِّيها, َوُجوَرة ُعمَرة َن الُقَرى َتشَمُل َخمسًا َوعِّ جُموَعٌة مِّ
يَّةِّ  ،َقرَيةً  رَيانِّ   2َأو َديٌر "  ،َمسَكنٌ  :بَِّمعَنى ،" َفَلعلََّها َتحرِّيٌف لَِّكلَِّمةِّ " ُعمَرة " السِّ

  - :الَحاّرة / َوالَحاَرة
َدةِّ ( َذَكـَر َيـاُقوت فِّـي )  ،ب األولاسم لمجموعـة مـن األمـاكن ذكرناهـا فـي البـا ،الَحار ُة ) بِّالَحاءِّ الُمَشدَّ

عًا "  شرِّيَن َموضِّ   3الُمشَتَركِّ ( َعَلى َلفظِّ " الَحرَّةِّ " ال " الَحار ةِّ " تِّسَعٍة َوعِّ
ـن " حـرر"  ـُد الَبـردِّ  :وُهَوَ فِّي الل َغةِّ مِّ ـُر ضِّ ر علـى َغيـرِّ قَِّيـاسٍ  :والَجمـعُ  ،" الحَّ َوالَحـر  )  ،ُحـُروٌر وَأَحـارِّ

ي   ،َجمــُع الَحــرَّةِّ ( َلحِّ ــيٍ  ال َجمــٌع اصــطِّ ــنٍس َجمعِّ ــَرٍة  :َوالَحــرَّةُ  ،َوُهــَو اســُم جِّ َجــاَرٍة َنخِّ اســٌم أَلرٍض َذاتِّ حِّ
ينَ  ،كَأن َها ُأحرَِّقتِّ بِّالن ارِّ  ،ُسودٍ  َن اأَلرضِّ ـَرةٍ  :َوقِّيَل الَحر ُة مِّ لَبُة الَغلِّيَظُة الت ي َألَبسـَتَها َحـار َة ُسـوٍد َنخِّ  ،الص 

ـــَرت َتُكـــوُن الَحـــرَُّة  :َوَقـــاَل َأُبـــو َعمـــرو ،َهـــَي الت ِّـــي أَعَلَهـــا ُســـوٌد وَأســـَفُلَها بِّـــيض :يـــَل الَحـــرَّةُ َوقِّ  ،َكَأن َهـــا َنخِّ
يَرةً  عٍ  ،ُمسَتدِّ يًَل َليَس بَِّواسِّ نَها َشيٌء ُمسَتطِّ  4َفَذلَِّك الُكَراُع "  ،َفإَِّذا َكاَن مِّ

" فالَحـارَّة " فـي سـوريََّة  ،َحـر ِّ وُمشـَتَقاتِّهِّ والظاهر لنا من كل مـا سـبق أنَّ لفـَظ " الَحـارَّةِّ "  مـأخوٌذ مـن ال
َيت بــَذلك إال لمــا َتَقــدم مــن معــاني الحــرارة التــي ســقنها فالبلــدة كمــا ظهــر لنــا مــن وصــفها  َمــَثًَل مــا ُســم ِّ
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يَّــٍة ( يَّــةِّ  ،الجغرافــي ُمقامــة علــى ) ُفَوَهــٍة ُبرَكانِّ  :مثــل ،ويحــيط بهــا أيضــًا مجموعــة مــن الُفَوهــات الُبركانِّ
ـــيحِّ الُمشـــَتَبه ( َقـــالَ  ،وفوهـــة الُجـــَديَرة ،التـــل األحمـــر ُفوهـــة ُب كَِّتـــابِّ ) َتوضِّ "  :َوَقـــد َأَشـــاَر إَِّليَهـــا َصـــاحِّ
ــن ُقــَرى الَجيــُدورِّ  :الَحــار ةُ  ــن َعَمــلِّ َنــَوى  ،َقرَيــٌة مِّ َمشــقَ  ،مِّ دِّ ــن أَعَمــال ِّ ــن َشــَمالِّي   :َوَقــرُن الَحــار ةِّ  ،مِّ َجَبــٌل مِّ

َدةِّ ( "  ،َحــارِّي  ) بِّالَحــاءِّ الُمهَمَلــةِّ  :ُة إَِّليَهــاَوالنِّســبَ  ،الَقريــةِّ الَمــذُكوَرةِّ  و" الَحــارَُّة " أيضــًا    ،1َوالي ــاءِّ الُمَشــدَّ
بارُة  عن تل بركاني في هضبة حوران من أرض درعا ولهـذا نعتقـد أن  سـر التسـمية مـأخوٌذ مـن "  ،عِّ

" بالحارَّة " جـاءت مـن حـرارة المـاء أو لعل التسمية في بعض هذه البقاع المسماة  ،الَحر ِّ " أو الَحرَّة "
وســخونته كمــا هــو الحــال فــي " نبــعِّ الَحــارَّةِّ "  ذِّي الميــاه الســاخنة الواقــع فــي قضــاء صــفد مــن أرض 

أو من طبيعة حجارتها السوداء حيث تشتهر محافظتا درعـا والسـويداء السـورتين فيمـا نعلـم  ،فلسطين
 فيها . بهذا النوع من الحجارة المتناثرة على مد البصر

ــا الَحــاَرُة ) بِّالَحــاءِّ الُمهَمَلــةِّ  ــَراءِّ الُمَخَفَفــةِّ  ،أمَّ ــفِّ وال ــاءِّ ( ،َواألََل ــا فِّــي )  ،َوالَه كرَِّه ــم يــأتِّ َيــاُقوت َعلــى ذِّ َل
عٍ  :َواسَتدَرَك فِّي ) الُمعَجمِّ ( بــــــ " َحاَرة ،الُمشَتَركِّ ( زُِّلُهم ُكـل  َمَحلَّـٍة َدَنـت َمَنـا :َقاَل اأَلزَهرِّي   ،اسُم َموضِّ

ـن َأحَيـاءِّ  ،الَمَحلَّـةُ  :َتعنِّي فِّي لَِّسانِّ أهـلِّ الـبَِّلدِّ  ،َوالَحاَرةُ  ،2َفُهم أَهُل َحاَرة "  َوُتطَلـُق الَحـاَرُة َعَلـى َحـيٍ  مِّ
ــةِّ  ــةِّ "  ،الَقرَي ــي الَقرَي ــدِّ الَفخــمِّ فِّ ــاءِّ الَواحِّ ــُق َعَلــى البَِّن ــُة  ،3َوُتطَل يَّ ــَح فرِّيَحــة أنَّ الَلفَظــَة آَرامِّ يٌَّة ) َوَرجَّ ــرَيانِّ سِّ

heyarta )، ـَي "  ،4ُثمَّ َأطَلُقوَهـا َعَلـى الـَدير َوَمَقـامِّ الُرهَبـانِّ "  ،ُمَخيٌَّم لِّلُرَعاةِّ  ،َمَقاُم الُرَعاةِّ  :َوَمعَناَها َوهِّ
 أو مـدخل ضـيٌق لمجموعـةٍ  ،أو هـو َمَحلَّـٌة متصـلة المنـازِّلِّ  ،5ُكل  َمَحلٍَّة َدَنت َمنازُِّلُهم فهم أهُل َحاَرٍة " 

َيــة " :وتعرفــه العامــة بمعنــى ،منهــا إال  –علــى مــا نعلــم  –وال يــأتي هــذا اللفــظ  ،" الَحــي ِّ " أو " النَّاحِّ
وقـد أوردنـا بعضـًا  ،ُمَضاَفًا َداللًة على هذا الحي ِّ أو ذاك وما أكثرها فـي قرانـا وبلـداتنا ومـدننا الشـامية

  6منها في الباب األول من هذه الدراسة  
 

                                                 
1  :ِّ . ُمَحم ُد بُن َعبدِّ ّللاَّ َمشقِّي  ينِّ الدِّ رِّ الد ِّ َواِة َوَأنَساِبِهم َوَألَقاِبِهم َوُكَناُهم .َتو ابُن َناصِّ . 2ج  ِضيُح الُمشَتَبه ِفي ضبِط َأسَماِء الرُّ
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  - :الَحاِمِديَّة
ـد ) بِّالَحـاءِّ  ،ال وجود لها عند يـاقوت فِّـي ) الُمشـَتَركِّ ( َوَلكِّن ـُه اسـَتدَرَك فِّـي ) الُمعَجـمِّ ( بـــــــ  "َ تَـل  َحامِّ

ـَراء :َو " َحامِّد ،حِّصٌن مِّن ُثُغورِّ المصيصة :الُمهَمَلةِّ ( ٌع فِّـي َجَبـلِّ حِّ ـةَ  ،َموضِّ ـل ِّ َعَلـى َمك   ،1"  ،الُمطِّ
   - :َذلِّي  َقاَل َأُبو َصخٍر الهُ 

يَد َحامِّدِّ  ي ِّ َخالٍِّد           وال ُمزبٌِّد َيعُلو َجَلمِّ يدِّ  وافر/ ال بأغزَر من َفيضِّ اأَلسِّ

يَّــةِّ " دِّ , ول  فــي ااألَ  ،َبيَنَمــا أوردنــا فــي البــاب األول مــن هــذه الدراســة موضــعينِّ ُيعَرفــان " بالَحامِّ أُلرُدن ِّ
 في ُسورِّيََّة .   :َوالث انِّي

ــدٍ َوُهــَو فــي الع ــلِّ مــن أصــلِّ " حمــد " ،ربيــة اســمِّ َمنُســوٌب إلــى َحامِّ ــد َعَلــى َوزنِّ اســمِّ الَفاعِّ ومــن  ،َوحامِّ
ـــيُض الـــذَّمِّ  :معانيـــه الـــواردة فـــي غيـــرِّ معجـــم إذا وجدتـــه محمـــوَد  :َحَمدُتـــُه وأحَمدُتـــهُ  :ُيَقـــالُ  ،" الَحمـــُد َنقِّ

كثرُة َحمدِّ الَموَلى )  :والتحميد ،َمحَمَدةُ ال :ومنه ،وأثَنيُت َعَليهِّ  ،شكرته :أي ،وحمدته على ذلك ،الفَِّعالِّ 
  2َعزَّ َوَجلَّ ( " 

ذا فضـًَل هـ ،وهو من أسماء رسـول هللا ) صـلى هللا عليـه وآلِّـهِّ (  ،" الشاكر " الذي يحمد هللا :وَحامِّدٌ 
ــٌد " َعَلـــى َوزنِّ اســمِّ الَمفُعــولِّ  َيتِّهِّ بــــــــــ " ُمَحمَّ َصــالُ  الـــذي َكثُــَرت :بمعنــى ،عــن َتســمِّ لمحمــودُة حتـــى اه خِّ

  - :قال األعشى ،يعرفه النَّاُس بَِّها

وادِّ  دِّ الَقرمِّ الجَّ  لطويلاَحم دِّ / المُ  إَِّليَك َأَبيَت الََّلعَن َكاَن كََِّلُلَها          إلى الَماجِّ

 ا مَ وَغيرِّهِّ  وَأحَمدَ  ،وكثيرٌة هِّي َأسَماُؤُه ) صلى هللا عليه وآله ( الُمشَتق ة من " الحمد " كُحَميدٍ 
ـٍد "  يعـود إلـ  َيةِّ التي جاَءت على النِّسَبة إلى " َحامِّ َر وراَء هذه الَتسمِّ ـه َلَعلَّ الس ِّ صـلى هللا  )ى َشخِّصِّ

يََّما أنَّ َهذا االسم من أسمائِّه المعروَفةِّ   ،عليه وآلِّهِّ ( ن لم تكن كذلك فَل ،وال سِّ خرج هذه أرى أن  ت وا 
ن كـاَن حَ البقاع المنسوبة إلى حامٍد كـــــــ " ال يَّة "  من دائرة النِّسبةِّ حتى وا  دِّ ـٌد هـذا َحامِّ ـه غَ امِّ يـَر َشخصِّ
 الكريم ) صلى هللا عليه وآله (  

  - :الَحَسَكة
                                                 

1  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   207و  41. ص: 2. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
  189 – 188ص:  .3. ج العينالفراهيدي: الخليل بن أحمد:  2



226 

 

ير  ،ال وجود لها عند ياقوت في ) المشترك (  لكنه اسَتدَرَك فِّي ) الُمعَجـمِّ ( بــــــــ " الُحَسـيَكةِّ " ) َتصـغِّ
 ،َوَكـاَن ُبُحَسـيَكَة َيُهـود ،وذبـاب جبـل فـي طـرف المدينـة ،ُذَبـابٍ  موضع بالمدينة في طـرف :الَحَسكة (

ــازِّل ي   ،َوَلُهــم بَِّهــا َمَن ــدِّ ــُه الَواقِّ َقاَل
ســَكنَدرِّي   ،1 ــاَل اإلِّ ــي  :َوَق دِّ الَفــتحِّ فِّ ــيَن ُذَبــاٍب َوَمســجِّ ــةِّ َب يَن ــٌع بِّالَمدِّ َموضِّ

ــعرِّ َكعــبِّ بــنِّ َمالِّــك "  ــَي  :َأيــَن ُحَســيَكُة ؟ َفَقــالَ  ،الَعزِّيــزِّ بــَن ُعمــَرانَ  " َســَألُت َعبــدَ  :َقــاَل الن َميــرِّي   ،2شِّ هِّ
َيُة َأرضِّ ابنِّ َماقِّي َة إلى َقصرِّ ابنِّ َأبِّي ُعَمر رُ  ،َناحِّ اعِّ   - :َوفِّيَها َيُقوُل الش 

مَرا  يَّةِّ الس  َدينِّ فعِّ َيوَم ُحَسيَكٍة           صفائَِّع ُبصَرى َوالر  َصَبحَناُهُم بِّالس 
 / الوافر 3

 ،األول مدينـة ومركـز محافظـة الَحَسـَكة السـورية :ا أوردنا في الباب األول لهذا اللفظِّ موضعينبينم  
يَن .  :والموضُع الثَّانِّي رَبٌة تقع في قضاء الخليل جنوب فَلسطِّ    4خِّ

ــَدُة " الَحَســك " ــَنٌة َتعَلــُق بأصــوافِّ الَغــَنمِّ  :َوفــي العربيــة " الَحَســَكُة " َواحِّ وكــل  َثَمــَرٍة  ،نبــاٌت لــه ثمــرٌة َخشِّ
ــعَدانِّ َوالَهـَراسِّ ومــا أشـَبَههُ  يَفـة ،ُتشـبُِّهَها نحــو ثمـرة الُقطــبِّ َوالسَّ ــَي ُعشـَبٌة َتضــرُِّب إلــى  :قــاَل أبــو َحنِّ " هِّ

ي َعَليهِّ إَذا َيبَِّس دوَن ُخفٍ  أو َنعٍل"  ،الُصفَرةِّ ولها َشوٌك ُيسمى الَحَسكَ    5ال َيكاُد َأَحٌد َيمشِّ
أو كما تقول العام ة أهل  ،هذه التسمية إلى نبات " الُحسَكة " وجمعه " ُحُسك " إَِّذن يعود السبب وراء

وهـو علـى مـا  ،تلكم البَلد في لهجتها المحكية  " ُحسَجٌة " والَجمُع  " ُحُسٌج " ) مبدلًة الكاف جيمـًا (
ـَعين السـابقين َم نباٌت َشوكِّي كان على ما يبـدو ينمـو بكثـرة فـي موقـع الموضِّ د أيَّـد هـذا الطـرح وقـ ،َتَقدَّ

حــًا أن يكــون " نبــات الحســك " أو " الحســج " الباعــث الحقيقــي وراء َفلَســَفةِّ اســمِّ مدينــة "  طــَلس مرجِّ
  6الحسكة " 
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  - :الَحمَّة
ُل اسَم " الَحم ةِّ " فِّي َأنَحاء ُمَتفَ   عِّ الت ي َتحمِّ َن اأَلَماكِّنِّ َوالَمَواضِّ لِّ ُجمَلًة مِّ ر َِّقٍة مِّن َذَكرَنا فِّي الَبابِّ اأَلو 

امِّ  َبيَنَمـا َأوَرَد  ،1َحيُث َرَصدَنا غير موضٍع فِّي األردن وسـورية وفلسـطيَن َتَشـاَبَه االسـُم فِّيَهـا  ،بَِّلدِّ الش 
ـعاً  ـُة فِّـي َكـَلمِّ  :َقـالَ  ،َياُقوٌت فِّي َبابِّ " الَحم ةِّ " مِّن كَِّتابِّهِّ ) الُمشَتَركِّ ( ُزَهـاَء اثَنـي َعَشـَر َموضِّ " الَحم 

َوال َأدرِّي َأي  َذلِّـَك ُيرِّيـُدوُن  ،اأَلرُض الُمحَجـَرةُ  :َواِلَخـرُ  ،الَماُء الن ابُِّع َحـار اً  :َأَحُدُهَما ،َلَها َمعَنَيانِّ الَعَربِّ 
َيتِّهِّم ( هِّ الَحم اتِّ ) الت ِّي فِّي َبادِّ لُ  ،بَِّهذِّ ـُة جَ  ،َوَحم ُة الن َويَرةِّ  ،َوَحم ُة الُبرَقةِّ  ،َحم ُة َأكِّيَمةَ  :اأَلو  َبـل َبـيَن َوَحم 

يَراَء َعــن َيَســارِّ الَطرِّيــقِّ بِّــهِّ قَِّبــاٌب َوَنخــل ر ،َثــوٍر َوَســمِّ نــزِّ ــُة خِّ ــُة الُمنَتضــَبى ،َوَحم  ــُة الَهــوَدَرى  ،َوَحم   ،َوَحم 
ينَ    - :َذَكَرَها ُنَفيُع بُن َصف ارٍ  ،َوَحم ُة َماكِّسِّ

يَن إَِّذا الَتَقيَنا          َوَقد َطاَل التََّوع دُ  ئِّيرُ بُِّحم ةِّ َماكِّسِّ  وافر/ ال  َوالزَّ

ـن َأرضِّ الَجرِّيـدِّ  :َوالَحم ةُ  يَنَة مِّ ي ُقسـطِّ يَنٌة بِّإِّفرِّيقِّيََّة مِّن َنـَواحِّ َيـةِّ الَعـَلةِّ  ،َمدِّ ـن َأودِّ ـُة غيـر ُمَضـاٍف مِّ َوَحم 
يَنةِّ  يدِّ مِّن َأرضِّ مِّصر :َوالَحم ةُ  ،بِّالَمدِّ عِّ سـَعَرت َوَجزِّيـَرةِّ ابـنِّ َمنَبـُع َمـاٍء َحـارٍ  َبـيَن أَ  :َوالَحم ـةُ  ،َقرَيٌة بِّالصَّ

ــُدَها الن ــاُس ؛ لَِّلستِّشـَفاءِّ  يـَدةِّ  ،ُعَمـَر َيقصِّ ي الَبعِّ ــَن الن ــواحِّ ــم ،مِّ ـُة " الت ــي فِّــي الَبلقــاءِّ ،َوَلَهــا َموسِّ أم ا " الَحم 
ــن َأرضِّ اأُلرُدن ِّ  ــةِّ ( ،مِّ يُر الَحم  ــا بِّاســمِّ " الُحَميَمــة " )َتصــغِّ ــد َذَكَرَه ــالَ  ،َفَق ــُة ) بَِّضــ :َق م ِّ الَحــاءِّ " الُحَميَم

ــيٍم َوَهــاء ( ــيمِّ َوَيــاٍء َســاكَِّنٍة َومِّ ــةِّ  ،َوَفـتحِّ المِّ يُر الَحمَّ ــَراةِّ  ،كَأن هــا َتصــغِّ ــامِّ بِّالش  ــَي َقرَيــٌة بِّــَأطَرافِّ الش  ــن  ،َوهِّ مِّ
َمشَق بِّالَبلَقاءِّ    2َكاَن َمنزَِّل َبنِّي الَعب اسِّ بِّنِّ َعبدِّ الُمطَّلِّبِّ فِّي َأي امِّ َبنِّي ُأَميََّة "  ،َأرضِّ دِّ

ـَة  "  :َقـالَ  ،"َوَذَكَر ابُن َبط وَطَة فِّي رِّحَلتِّهِّ بَِّأرضِّ اأَلنَدُلسِّ َأنَُّه َمـر  بَِّقرَيـٍة َقبـَل َغرَناَطـَة ُيَقـاُل َلَهـا " الَحمَّ
يَرةٌ  ــَي َبلــَدٌة َصــغِّ ــةِّ َوهِّ يــُب البَِّنــاءِّ  ،ثُــم  َســاَفرَنا إلــى الَحم  يُع الَوضــعِّ َعجِّ ٌد َبــدِّ  الَحــار ُة َوبَِّهــا الَعــينُ  ،َلَهــا َمســجِّ

يَها ف ةِّ َوادِّ يٌل َأو َنُحُو َذلِّكَ  ،َعَلى ضِّ   3َوُهَنالَِّك َبيٌت ؛ لَلستِّحَمامِّ "  ،َوَبيَتَها َوَبيَن الَبَلدِّ مِّ
ـَفٌة لليــومِّ إذا اشـَتدَّ َحـر هُ  :وهـي فـي العربيــة مـن األصـل اللغــوي " َحَمـم " ومـن معانيــه ولليلــة  ،َحَمـت صِّ

ــٌة "  ــةُ  ،4َحمَت ــُع فيهــا مــاٌء ُســخٌن َحيــُث َكاَنــتَعــ :" والَحمَّ ــةُ  ،األســَودُ  :واألَحــم   ،يٌن َينُب  ،الَســوَداءُ  :والَحمَّ

                                                 
  58 – 57. ص: انظر الباب األول 1
2  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   146. ص: الُمشَتَرُك َوضعًا َوالُمفَتِرُق َصقعاً الَحَموِّي 
3  :ِّ ِّ ُمَحم ُد بُن َعبدِّ ّللاَّ . ت: علي 4. ط 2ج  ب األمصار وعجائب األسفار.تحفة النظار في غرائابُن َبط وَطَة. َأُبو َعبدِّ ّللاَّ

  768هــ. ص:  1405المنتصر الكتاني. بيروت: مؤسسة الرسالة. 
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ــةِّ  ــَن الَحمَّ ــى اشــتَِّقاُقَها مِّ ــاَل اأَلزَهــرِّي   ،1الَعــيُن الَحــارَُّة "  :والُحمَّ ــةُ  :َق ــَداَوى  :" الَحم  الَعــيُن الَحــار ُة الت ــي ُيَت
ـــة ،2بَِّهـــا" َجـــارٌة ســـوداء الزقـــ :" الَحمَّ ة بـــاألرضِّ تغـــور فـــي الليلـــة والليلتـــين والـــثَلث واألرض تحـــت حِّ

َجـــاَرةِّ تكـــون جلـــدا وســـهوله والحجـــارة تكـــون متدانيـــة ومتفرقـــة وتكـــون ملســـاَء مثـــل رؤوس الرجـــال  ،الحِّ
ــام ــة ،وحجارتهــا منقلعــة والزمــة فــي األرض تنبــت نبتــًا لــبَس بالقليــل وال الكثيــرِّ  ،والجمــع َحمَّ مــا  :والَحمَّ
ء والَمرَضى "  :والَحمَّة ،ةِّ بعد الذوبِّ يبقى في األليَ  َلَّ   3العيُن الَحارَُّة ُيسَتشَفى بَِّها اأَلعِّ

" الَحمَّـة " المعروفـة بحمـام "  :ووردت بلفظ " الَحمَّة " فـي ) مسـالكِّ األبَصـارِّ فـي ممالِّـكِّ األمَصـارِّ (
ــعَ  ،َطَبرِّيَّــَة " َيخــُرُج  ،ُتُه َنحــَو َعَشــَرةِّ أذُرٍع تقريبــاً وللن ــاسِّ فيهــا أكاذيــٌب وهــي صــورة تنــور الكِّلــسِّ تكــوُن سِّ

يُر َحَجَري َرحى نها ماٌء ُيدِّ َع فيه احَتَرَق لَِّفرطِّ َحَراَرتِّهِّ  ،مِّ قـد اسـُتخرَِّج منـه َجَبـٌل فـي ُعـرضِّ  ،مهما ُوضِّ
َراعٍ  ينِّ " وســـقوفهما مـــن ثـــمَّ يـــأتِّي بَِّبيَتـــينِّ َمســـُقوفَ  ،لُِّتق ِّـــَل بُِّبعـــدِّ الَمـــدى حرارتـــه ،الَجَبـــلِّ َيمَتـــد  َنحـــَو ألـــفِّ ذِّ

  4والَحمَُّة ماُؤَها َممُلوٌح ُمَكبَرت "  ،واِلَخُر الستحمام الن َِّساءِّ  ،الحجرِّ " أحدهما الستخدام الرَِّجالِّ 
َيت بذلك إال ؛ لوجودِّ ُعيونِّ ماٍء حارٍَّة فيها ُث هذه األماكَِّن ُسم ِّ  ،ا المرضـىيتداوى به وال َيحَسُب الَباحِّ

َها بِّأســباب الحــرارةوال يكــون ذلــك منهــا دون  ــنَكــــــ "  ،وجودهــا فــي منــاطَق ُبركانيَّــٍة َتُمــد  ي بــعِّ الَحمَّ ة " ذِّ
حتـوي إذ ي ،المياه الساخنة الحارة الواقع في طبرية على الحدود المشتركة بـين األردن وسـورية ولبنـان

 ،تشفاء بمائهلبًا لَلسلقَِّدم ؛ طَ وبه آثار تدل على أن  الناس كانت تنزله منذ ا ،على مياٍه كِّبرِّيتِّيٍَّة َحارَّةٍ 
 . وهذه التسمية ُتطَلُق على ُكل ِّ عين ماٍء حارٍَّة َتنُبُع من اأَلرضِّ ُيسَتشَفى بَِّمائَِّها

  - :الحمراء
موضـع علـى ثمانيـة  :" حمـراء األسـد :منهـا ،ذكر ياقوت لهذا اللفظ سبعة مواضع فـي ) المشـترك ( 

  5والباقى نواٍح وقرى في مصر "  ،أعمال بيت المقدس حصن من :والحمراء ،أمياٍل من المدينة
قـدمنا لهـا  ،قـدمنا لهـا فـي البـاب األول مـن هـذه الدراسـة ،اسم لمجموعة كبيرة مـن األمـاكن والمواضـع

علـى وزن "  ،والحمـراء اسـٌم َممـُدود ،من المعاني اللغوية ما يكفـي وزيـادة فـي حـديثنا عـن " األحمـر "

                                                 
1  : َلم ُمَحم د َهاُرون. الَقاهِّ 3. ط 1. ج االشتقاقابن دريد. َأُبو َبكٍر ُمَحم ُد بُن الَحَسنِّ   290َرة: ال , ت. ص: . ت: عبد الس 
. َأُبو َمنُصوٍر ُمَحم ُد بُن َأحَمَد:  2   256. ص: 7. ج َتهِذيُب اللَُّغةِ اأَلزَهرِّي 
  306. ص: 2. ج معجم البلدانالحموي. ياقوت بن عبد هللا:  3
ينِّ َأحَمُد بُن َيحَيى:  4 َهاُب الد ِّ . شِّ ِّ الُعَمرِّي    24. ص: 1. ج األمصارمسالك األبصار في ممالك ابُن َفضلِّ ّللا ِّ
  135. ص: المشترك وضعا والمفترق صقعاالحموي. ياقوت بن عبد هللا.:  5
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ـن َأصـلِّ " حمـر " ،َوالَهمـَزُة فِّيـهِّ َزائِّـَدة ،َفعَلء " مؤنث " األحمر " وهـو اسـًم   ،ُتصـَرُف َدالَلتُـه للـونِّ  ،مِّ
ربـٍة وقريـٍة وعـين مـاء  دة في بَلدنا ما بين تَـل ِّ وخِّ َي  ،1ُيطَلُق على أماكَن عِّ أغَلُبهـا َعَلـى َمـا َيبـُدو ُسـم ِّ

َها ُمَضاَفًة إلى اأَلسدِّ .  بَِّذلَِّك ؛ لَِّعَلَقٍة بِّاللَّونِّ كـــــ " َحمراء اأَلسدِّ " اأَلرَ   ضِّ الَمعُروَفُة بَِّلونِّ
لقضـاء افمثًَل قرية الحمراء الفلسطينية الواقعـة علـى السـفوح الـدنيا لمرتفعـات الجـوالن والواقعـة ضـمن 

نظـرا  ،ل تشتهر مبانيها بحجارتها البازلتية السـوداء أو الحمـراء القابلـة لَلشـتعا ،اإلداري لمدينة صفد
ـــــــ " لعــل هــذا يفســر لنــا الســر وراء تســمية هــذه القريــة بـــ ،النــوع مــن الحجــر فــي المنطقــةالنتشــار هــذا 
 الحمراء " . 

ُب على كل البقاعِّ الُمَسمَّاة " بالَحمَراءِّ " وُنَدلُِّل على ذلَك بقرية " الَحمـَراءِّ " أوِّ  ،إال أنَّ األمرَّ ال ينَسحِّ
ينَ " الَحمــَرا " ) بِّالَقصــر ( الواقَِّعــةِّ فــي َقَضــ َيت بــذلَِّك نِّســَبًة  ،اءِّ َبيَســاَن َجُنوَبــًا مــن أرضِّ فَِّلســطِّ فقــد ُســم ِّ

ـُقور الفلسـطينية التـي اسـتقرت فـي الجهـةِّ الجنوبيـة مـن َغـورِّ  إلى َعشيرةِّ الحمراءِّ أَحدِّ ُفـروعِّ َقبِّيَلـة الص 
راء حيـُث اسـتقرت وُتسمى القريـة أيضـًا " َعـَرب الَحمـراءِّ " نسـبًة إلـى ُسـكانها مـن عشـيرة الحمـ ،َبيسانَ 

ُيقــال أنَّ الســلطان ) قــَلوون ( نــزل قــريتهم هــذه وهــو فــي  ،هــذه العشــيرة فــي المنطقــةِّ منــذ َزَمــٍن قــديمٍ 
وشــجعهم علــى االســتقرار فــي المنطقــة التــي تتــوافر  ،( م 1289طريقــه مــن الشــام إلــى مِّصــَر عــام ) 
 2فيها المياه َعَلَوًة َعَلى ُخصوَبةِّ ُترَبتِّها 

ــابيٌع فــي ُكــل ِّ مــن والحمــراء عيــون  والحمــراء الواقعــة جنــوب غــرب  ،ونــاُبلَس  ،وعكــا ،بيســانَ  :مــاٍء وين
ـــ " عــين أدمــون "  ،البحــر الميــت َية فــي هــذه العيــون  ،3والتــي تعــرف أيضــًا بـــــــ ــَر وراَء الَتســمِّ َلَعــلَّ الس ِّ
يــاٍه كِّبرِّيتِّيَّــةٍ  ،الَِّيــةٍ إلــى مــا تتَمَيــُز بِّــه مياهــا مــن ُملوَحــٍة عَ  –علــى األرَجــحِّ  –والينــابيع َيعــوُد  أضــَفى  ،ومِّ

يَّةِّ .  لدِّ يٍَّة الَلزَِّمَة لَلستِّشفاء من مختلف األمراض الجِّ  عليها الَخصائَِّص العَِّلجِّ

  - :َحِميديَّة
يَّـةِّ " َكثِّيــرةٌ  يدِّ ـُث مـا تيســر َلـُه منهـا فــي البـاب األول مــن  ،البِّقـاُع التـي َتبــدأ بلفـظِّ " الَحمِّ وقـد َجَمــَع الباحِّ

ٌر في ُكلٍ  من سورية وفلسطين .  ،ةالدراس   4إال أنَّ أغلبها على ما وجد ُمنَحصِّ

                                                 
  58. ص: انظر الباب األول 1
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يثَِّنا عـن البَِّقـاعِّ ال ـَن " حمـد " فـي َمعـرِّضِّ َحـدِّ ـد " ُمسـمَّاة بوقد قدمنا ألصلَِّها اللغـوي الُمشـَتق ِّ مِّ ــــــ " حامِّ
يَّةِّ " جاَء َمنُسوبًا إلى َشخٍص  ،ضمن هذا الباب يدِّ  ،"لحميـدأو " عبـد ا اسمه " َحٍميـد "َلَعلَّ لفَظ " الَحمِّ

ه   أو جاء اشتقاقًا من " الَحمدِّ " نَفسِّ
َيت بــذلَِّك ؛  ،فمــثًَل قريــة " الحميديَّــة " الفلســطينية المهجــرة الواقعــة إلــى الشــمال مــن قضــاء بيســان ُســم ِّ

يدِّ الَثانِّي  أو َتَيُمنًا باسمه ال َننَسـى ُهنـا أنَّ فَِّلسـطيَن وغيرهـا و  ،نِّسَبًة إلى الُسلَطانِّ الُعثَمانِّي ِّ  َعبدِّ الَحمِّ
وقــد رَجــَح هــذه النســبَة  ،مــن بــَلد الشــام كانــت تقــُع تحــَت ُحكــمِّ العثمــانيين لفتــراٍت طويلــٍة مــن الــزمن

 1مصطفى مراد الدباغ في كتابه ) بَلدنا فلسطين ( 
يَّـــةِّ " فـــي كـــل مـــن ســـوري يدِّ ــــ " الَحمِّ ُح فـــي تســـمية هـــذه القـــرى والنـــواحي بــــــ علـــى  – ة وفلســـطينوالـــراجِّ

كمــا تشــير بــذلك المخطوطــات والمصــادر  ،لنســبة إلــى الســلطان ) عبــد الحميــد الثــاني (ا –األغلــب 
ولعلهــا علــى مــا يبــدو ونــرجح كانــت  ،-يــام حكمــه أ –وذلــك كــان فــي القــرن التاســع عشــر  ،العثمانيــة

َيتِّه فنسـبوها إليـه  يري ِّة " أقطعها السلطان العثماني لبعض َرعِّ ن بـاب رد أو سـموها باسـمه مـأراٍض " مِّ
 الجميل . 

ريـة " قوليَس أدلَّ على صحة َمذَهبِّ الَباحِّثِّ في هذا التعليل مـا ورد فـي المصـادر واألخبـار مـن أن  
 أقطعهـا السـلطان عبـد الحميـد لليونـان ،الحميدية " السـورية الواقعـة إلـى الجنـوب مـن مدينـة طرطـوس

؛ هربــًا مــن مــذابح طالــت ســكان الجزيــرة المســلمين بعــد المســلمين الــذين فــروا مــن جزيــرة " كرِّيــت " 
حيث أقطعهم هذه البقعة من األرض وبنوا عليها  ،( م 1897انسحاب العثمانين منها حوالي سنة ) 

 ونسبت البلدة إلية فسميت " بالحميدية " .  ،منازلهم

  - :َحورأو  ُحور
لِّ  ـن أرضِّ  ،تحمـل اسـَم " ُحـور "َقرَيـًة فـي ُسـورِّيََّة  ،َرَصدَنا فِّي الَبابِّ اأَلوَّ ـا مِّ َوَنبـَع مـاٍء فـي َقضـاءِّ َعكَّ

ينَ  ذكــر يــاقوُت فــي )  ،2مــاٌء لُِّقَضــاَعَة بالشــام "  :" وحــور :ولعلهــا التــي عناهــا الزبيــدي بقولــه ،َفَلســطِّ
 الُمشَتَرك ( ثَلثة مواضع تحمـل اسـم " َحـورة " اثنـان منهـا خـارج الشـام " ) بفـتحِّ الَحـاءِّ َوُسـكونِّ الـواوِّ 

                                                 
  507. ص: بالدنا فلسطينالدباغ. مصطفى مراد:  1
. محمد بن مرتضى:  2   115. ص: 11ج  تاج العروس من جواهر القاموس.الَزبِّيدِّي 
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َقـةِّ َوَبـالَِّس  يـة القِّبل َِّيـة  ،وراٍء ُمهَملٍة وهاء ( َحـوَرة َقرَيـٌة بـيَن الرَّ  ،-لـم يحـدد مكامـه  –وَحـورة واٍد مـن أودِّ
 1وحورى ) مع ألٍف في آخرها ( قريٌة من ُقَرى ُدَجيلِّ َبغَداَد " 

إذا َرَجـــَع   :اَر َيُحـــوُر َحـــَوَراً مصـــدر حـــ ،" الحـــور " :وفـــي العربيـــة األصـــل  الل َغـــوِّي  " َحـــَوَر " َيـــُدل  َعَلـــى
َها :والَحَورُ  ،والحور واحدتها َحوَراءٌ  أحـد الكواكـب الثَلثـة  :والحور ،َنَقاُء َبَياضِّ الَعينِّ َمَع َصَفاءِّ َسوادِّ

 2موضع بالشام "  :وحوران ،من بنات َنعشٍ 
ُب ) الَمَقاييسِّ ( والثالـث  ،واِلخـُر الُرُجـوع ،" الحاء والـواو والـراء ثَلثـة أصـوٍل أحـدها لـون  :قال صاحِّ

  3فأما األول فالحور شدة بياض العين مع شدة سوادها ... "  ،أن َيُدوَر الشيء َدوراً 
وبهذا نعلـل سـر التسـمية فـي هـذين  ،والذي يعنينا من هذه المعاني هو " الَحوُر " الدال  على البياض

قـــد ســـميت بـــذلك مـــن " العـــين ف الموضـــعين المســـمين " بحـــور " أمـــا " عـــين حـــور " التـــي بفلســـطين
حيـث ورد فـي  ،أو لعل التسمية جاءت من نبات أو شـجر " الَحـور " األبـيض ،" أي البيضاءالحوراء
وهو المعروف بــــــ " َشَجرِّ الُحـورِّ "  ،4وَلم َيحلِّه "  ،" َأنَّ الَحَور ) بَِّفتحِّ الواوِّ ( َنبٌت عن كِّراعٍ  :اللسان

وبهــذا يكــون هــذا الموضــع وغيــره ســمي  ،أنواعــه " الحــور األبــيض "وأشــهر  ،وهــو علــى أنــواع متعــددة
بـــالحور نظـــرًا  ؛ النتشـــار أشـــجار الحـــور فيـــه كمـــا هـــو الحـــال فـــي بلـــدة " حـــور " أو " عـــين حـــور " 
الســورية التــي تنتشــر فــي جناباتهــا أشــجار الحــور والحــور البلــدي الطويلــة والتــي بســببها أخــذت هــذه 

 التسمية . 
ــر  ت ،ور " األردنيــة الواقعــة إلــى الشــمال الغربــي مــن مدينــة إربــدإال أنَّ بلــدة " ُحــ ا ســميتها بهــذُيعــَزى سِّ

 وهنــا نــرى أن ،ويشــكلون غالبيــة ســكانها ،اللفــظ إلــى " عشــيرة الُحــوري " الــذين يقطنــون هــذه المنطقــة
 تعليل التسمية جاء على النسبة . 
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  - :َحوَران
وقـد أورد الباحـث عـددًا منهـا فـي البـاب  ،وران " فـي بـَلد الشـامعديدة هي األماكن المسـماة " بـــــــ " حـ

كــورة  :األول ،َوذكــر يــاقوت ثَلثــة مواضــع فــي ) المشــترك ( تحمــل هــذا االســم ،1األول مــن الدراســة 
منــزل مــن  :والثالــث ،مــاء بنجــد كأنــه بــين اليمامــة ومكــة :والثــاني ،معروفــة ،بدمشــق قصــبتها بصــرى 

  2ي العراق " منازل بادية السماوة مما يل
ـن  :قائَلً  ،وذكر التي في الشام في ) معجمه ( َمشـَق مِّ ـَعٌة مـن أعَمـالِّ دِّ " َحـوران ) بـالفتح ( ُكـوَرٌة واسِّ
َهــةِّ القِّبَلــةِّ ذاُت ُقــًرى كثيــرة ومــزارع "  م ( ،3جِّ  ،" َحــوَران ) بفــتح أولــه :ووردت فــي ) معجــم مــا اســُتعجِّ

سكان ثانيه ( على وزن فعَلن أرض بالشام "   4 وا 
ُؤ الَقيسِّ    - :َقاَل امرِّ

 / الطويل  5وَلمَّا َبَدت َحوراُن واِلُل ُدوَنَها          َنَظرَت َفَلم َتنُظر بَِّعينَِّك َمنَظرا 

  - :يقول فيه ،ووردت أيضًا في شعٍر لشبيب بن الُبَرصاء

ٌت َلُهنَّ َأجِّ   / الطويل 6يُج وأعَرَض من َحوراَن والقِّن  ُدوَنَها          تَِّلٌل َوَخَلَّ

ع ) المكان الـذي يـؤوب إليـه أو يرجـ :فيكون معناها ،لعلها سميت بذلك من " الحور " بمعنى الرجوع
وفــي العبريــة علــى صــحة مــا ورد فــي ) قــاموس  ،إليــه ( أي الملجــأ وبهــذا ســمتها العــرب " بحــوران "

  َملَجَأ " أو الَكهفَ الكتاب المقدس ( " حور " وهي الكلمة المشتقة منها " حوران " تعني " ال
" اسـم سـامي ربمـا كـان معنـاه ) أرض سـوداء ( " وقـد قـدمنا لهـذا مــن  :وممـا ورد فيـه عـن " حـوران "

" وهــي  :ثــم يتــابع قــائَل ،معانيــة فــي العربيــة أن " الحــور " فيهــا شــدة بيــاض العــين مــع شــدة ســوادها

                                                 
  59. ص: انظر الباب األول 1
2  :ِّ . ياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   137. ص: فَتِرق َصقَعاً الُمشَتَرك َوضَعًا والمُ الَحَموي 
  317. ص: 2. ج ِمعجم الُبلدانالحموي. ياقوت بن عبد هللا:  3
4   : ِّ بُن َعبدِّ الَعزِّيزِّ . َعبُد ّللاَّ   474. ص: 1ج  معجم ما استعجم  ِمن َأسَماِء البالد َوالَمَواِضع.الَبكرِّي 
رِّ بُن ُعَمَر:   5 . ت: محمد نبيل طريفي / إميل بديع يعقوب. 8. ج  ُلَباِب ِلَساِن الَعَربَوُلبُّ  خزانة األدبالَبغَدادِّي. َعبُد الَقادِّ
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وكانــت فــي  ،) جبــال عجلــون (ومتاخمــة لجلعــاد  ،منطقــة أحجــاٍر ُبركانيــة ســوداَء تقــع جنــوب دمشــق
يٍر وكانــت معروفــة حينئــذِّ باســم ) أورانيتــيس ( ...  العصــر الرومــاني اليونــاني ُتطلــُق علــى إقلــيٍم َصــغِّ

يَّــةٌ  وكانــت تربتهــا خصــبة إلــى درجــة أنَّ حــوران  ،وكــان ســطحها منبســطًا تتَخَلُلــه صــخوٌر وَرواٍب ُبرَكانِّ
َلٍل ... "    1أصبحت مخزَن غِّ

 ســـبق أن ) قـــاموس الكتـــاب المقـــدس ( يطـــرح فرضـــيتين فـــي تعليـــل تســـمية حـــوران بـــــــ " ُيســـَتنَتُج ممـــا
بلـد  )التعليل األول وهو أن تكون بمعنى الكهف أو المكـان الـذي ُيلَجـأ إليـه فيكـون معناهـا  ،حوران "

ية انوالثاني يعود بالتسمية إلى طبيعة المنطقة الجغرافية ذات الصخور البرك ،الكهوف أو المَلجئ (
ن " وهــو أ ،ونحـن نـرجح التعليـل الثـاني ،والتعليلـين لهمـا مـا يؤيـدهما مـن معــاٍن فـي العربيـة ،السـوداء

ا كـان حوران " سميت بذلك َتَبعًا لطبيعتهـا الجغرافيـة ذات الحجـارة أو الصـخور البركانيـة السـوداء ممـ
فيكــون معناهــا  ،ســوادلــه انعكــاُس واضــٌح علــى خصــوبة تربتهــا الحمــراء المائلــة لشــدة حمرتهــا إلــى ال

 األرض ذات الحجارة أو الصخور السوداء ( . )

  - :ُحوَّاَرة
ُل اسَم " ُحوَّاروة " َع َتحمِّ ت َة َمَواضِّ لُ  ،ذكر الباحث في الباب األول سِّ َع في  ،باألردن :اأَلو  وَأربع مواضِّ

د في ُلبناَن .  ،فلسطين   2َوَواحِّ
لم يوردها يـاقوٌت فـي  ،و " َحوراَن " ،ا كحال " َحوَر "وهي من األصل اللغوي " حور " حالها في هذ

" َحـَواره " ) بـالفتح وتخفيـف الـواو  :قـال ،لكنه ذكرها فـي ) المعجـم ( خـارج بـَلد الشـام ،) المشترك (
ي "  عرِّ الرَّاعِّ   - :َقالَ   3وراٍء وهاء ( أرٌض في شِّ

 َرقُ َفيط ن أيَن َينَتاُب الَخَيالَ َسما َلَك مِّن أسماَء َهمٌّ ُمَؤر ُِّق          َومِّ         

وأرُحُلَها بالَجو ِّ عنَد َحَواَرٍة              بحيُث ُيَلقِّي اِلبَِّداتِّ الَعَسلَُّق 
 / الطويل 4

                                                 
  226. ص: قاموس الكتاب المقدس 1
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ُح أن يكوَن اسم َبلـَدة " ُحـوَّاَرة " الواقعـة فـي جنـوب نـابلس اض فـي " أي البيـ ُمشـَتقًا مـن " الَحـور ،ُنَرج ِّ
يَّةِّ العربيةِّ وغيرها مـن ال ي الموجـود فـ وال أدلًّ علـى ذلـك مـن لـون التـراب المائـلِّ للبيـاض ،لغـاتِّ الَسـامِّ

َيت بِّـَذلَِّك إِّال ؛ لَِّبَيـاضِّ ُترَبتَِّهـا ،ُبقَعتِّها ر " أو " انـَدنا بــــــ " لَعام ـُة عِّ والـذي تسـمية ا ،َوال َأحَسُبَها ُسـم ِّ لُحـوَّ
يدِّ الواو ( ر " ) بَِّتشدِّ وَّ ح سـبب ألردنيـة ُنـاارة " الواقعة إلى الشرق من مدينة إربد أما قرية " ُحوَّ  ،الحِّ رجِّ

 "الذي يمتاز بتلكم الخصائص التـي أسـلفنا لهـا فـي  ،التسمية فيها إلى وقوعها في سهل حوران نفسه
أو لعـل القريـة نسـبت إليـه فسـميت باسـمه مـع إبـدال فـي بعـض   ،حوران " فجعلته يسـمى بهـذا االسـم

  حروفة فسميت " بحوارة " .

  - :ُحوَفا
" ُحوَفـا الَمـَزار " قريـٌة َتَقـُع فـي لِّـواء  :األول ،ذكر الباحث موضـعين يحمـَلن هـذا االسـَم فـي األردنِّ   

يَبــة "  :والثَّــانِّي ،الَمــَزارِّ الَشــمالي َقــة الَشــمالية الغربِّيَّــة مــن قريــة " الطِّ يَّة " تقــع فــي الَمنطِّ " ُحوَفــا الوســطِّ
ـَع خـارج  ،لـم يـذكرهما يـاقوٌت فـي ) المشـترك ( ،التابَِّعةِّ لُِّمَحاَفَظةِّ إربِّد بـل َذَكـَر فـي ) المعجـم ( َمَواضِّ

وف َرمســـيَس ( و ) حـــوف مصـــر مثـــل ) حـــ ،بـــَلد الشـــام فـــي حديثـــه عـــن أحـــوافِّ مِّصـــر ونواحيهـــا
أما المواضع التي تحمـل اسـم " حـوف " التـي ذكرهـا يـاقوٌت فـي ) المشـترك (   ،1( وغيرهما . الشرقي

  2م على أنَّها نواٍح في اليمن ومصَر وُعَماَن " فخارج بَلد الشا
َية أو الَجانِّبُ  :َقاَل ابُن َمنُظورٍ  اَفـةُ  ،َو " الُحوُف " في العربية مِّن " َحَوَف " بمعنى النَّاحِّ  ،"ومنه " الحَّ

الـذي فـي  الثـور :والحافـة ،َزاَره :وحاَفـهُ  ،جانبـاه :وحافتـا الـوادي ،كـاَن فـي َحاَفتِّـهِّ  :وحاف الشيَء َحَوفاً 
 ،الثوب :والحوف ،الهودج الذي تركبه النساء :والحوف ،وسط الكدس وهو أشقى العوامل من الدواب

ـبيان :والحوف القريـة فـي  :" الحـوف :... إلـى أن قـال ،جلد ُيَشَقق كهيئة اإلزار تلبسه الحائض والصِّ
ر إليها  –بعض اللغات    3م ُيحدد مكانه " ل –موضٌع  :والحوف ،وجمعه ) األحواف ( ،-ولم ُيشِّ

َيــ ةِّ و الجانــب " روى المســعودي فــي وقــد ورد لفــظ " َحــوف " فــي غيــر كتــاٍب َدااًل علــى معنــى " النَّاحِّ
ـيَّ مروجه) وحـوفِّ  ،" اصـطنع فـي عسـكره قومـًا مـن َحـوفِّ مِّصـرَ  :( أن  المعتصم باهلل الَخلِّيَفـَة الَعب اسِّ
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ي هذه البَلد وجنباتها التي استقدم منها  وما أراد بذلك من " 1َوَحوفِّ َقيٍس "  ،الَيَمنِّ  حوٍف " إال نواحِّ
 عسكره . 

 ،جزئين َرَكٌب منمُ نرى أنَّ االسَم فيهما  ،" ُحوَفا الَمَزار " و " ُحوفا الوسطية " :وبالعودةِّ إلى ُكلٍ  من
الَمـزار  "ني والجزء الثـا ،الجزء األول ) ُحوفا ( بمعنى " الناحية أو الجانب " في العربية :ففي األولى

فيكـون المعنـى الحاصـل  ،ن أرض األردن الواقعة فيه هـذه القريـةم –" نِّسَبًة إلى لواء أو إقليم المزار 
ا االســم مركــب مــن جــزئين " حوفــ :وفــي الثانيــة كــذلك األمــر ،الســم القريــة " ناحيــة أو جانــب المــزار "

لتـي األوسط "  ربما مـن المنطقـة ا و " الوسطية " فيكون المعنى " الناحية الوسطى أو الجانب ،..."
 وفي هذا التعليل الشتراكهما اللفظي اعتمدنا على الناحية اللغوية .  ،تقبع فيها هذه القرية

ي تقــوم وبــالعودة إلــى طبيعــة المنطقــة الجغرافيــة التــ ،ولكــن ...  باالبتعــاد قلــيًَل عــن الناحيــة اللغويــة
 ،هاتهـاحوفا الوسطية " تحفهـا األوديـة العميقـة مـن كـل جنجد أنَّ قرية "  ،على بقعتها هاتين القريتين

حوفـا  "وأمـا ُجزؤهـا الثـاني " الوسـطية " فتمييـزًا لهـا عـن أختهـا  ،ولهذا السبب سـميت القريـة " حوفـا "
ى دنا فيـه علـوهنا ال نرى اختَلفًا كبيرًا فـي التعليـل األول الـذي اعتمـ ،المزار " الواقعة في لواء المزار

هـا ُكـًَل من وكـأن   ،والتعليَل الثاني الذي قدمناه اعتمادا على طبيعة المنطقـة الجغرافيـة ،ويةالناحية اللغ
ةِّ .   يوافق اِلخر وَيدَعُمُه بالدليل والُحجَّ

  - :الُحوَلة
ــن ــَع فــي ُكــل ِّ مِّ ينَ  ،ُســورِّيَّةَ  :ذكــر الباحــث فــي البــاب األول َثَلَثــَة مواضِّ ــُل اســَم "  ،َوفَِّلســطِّ ــاَن َتحمِّ َوُلبَن

ـــا األول   ،لُحوَلـــة "ا ـــيٌّ َخصـــٌب َيَقـــُع بـــيَن  :أمَّ َراعِّ َقـــُة " الُحوَلـــة " أو " َســـهُل الُحوَلـــةِّ " وهـــَو ســـهٌل زِّ فمنطِّ
مــَص  ينَ  :والثَّــانِّي ،ُمَحــاَفَظَتي َحَمــاَة َوحِّ أقــاَم الُمحتُلــوَن علــى  ،ُبَحيــَرٌة َمرُدوَمــٌة َوَســهٌل فــي شــمَّالِّي ِّ فَِّلســطِّ

يٌَّة مِّن ُقَرى َقَضاءِّ " َمرَجُعيون " الواقِّع فـي ُمَحاَفَظـةِّ  :والثَّالِّثُ  ،اَلَتة (ُحو  –ُبقَعتِّها ) كِّيُبوتس  َقرَيٌة ُلبَنانِّ
ــهِّ ( حيــُث َيــذُكرُ  ،لــم يــذكرها يــاقوُت فــي الُمشــَتَركِّ  ،الَجُنــوبِّ الُلبَنــانِّي ِّ  " أنََّهــا  :ولكنَّــُه ذكرهــا فــي ) معَجمِّ

ولعلــه إنمــا أراد بــذلك ) قريــة " ُحوَلــة "  ،َمشــَق ذاُت ُقــًرى َكثِّيــرةٍ ُكــوَرٌة بــيَن َبانَيــاَس َوُصــور مــن أعمــالِّ دِّ 
أما البحيرة فقد ذكرها في ) معجمه ( باسٍم آخـَر وهـو "  ،اللبنانيَّةِّ الواقعة اليوم في قضاء مرجعيون (
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ـيًَل فـ مـص طولهـا اثنـا َعَشـَر مِّ ين ( " قرَب حِّ ي َعـرضِّ ُبَحيَرُة َقدس " ) بفتح القاف وا همال الدالِّ والسِّ
ثم يخرج منها فيصير نهرًا  ،وهي بين حمص وجبل لبنان تنصب إليها مياه تلك الجبال ،أربعةِّ أمَيالٍ 

ي " الذي عليه مدينة حماَة َوَشيَزر يمًا وهو " نهر العاصِّ  1ثم يصب في البحر قرب أنطاكِّيََّة "  ،َعظِّ
ـورِّيَّةِّ بُبَحيـَرةِّ " وَسـمتها الوثـائُق األثر  ،َعَرفها اليوناُن باسم " ُأواَلتَـا " يَّـُة الُمكَتَشـَفُة فـي " رأسِّ َشـمَرا " الس 

ـَماخ "  وهـو ُثقـُب اأُلٌذنِّ الـذي  :َسَمخ "  الذي يعني فـي العربيـة ـَماُخ ) بالَكسـرِّ ( ُلَغـٌة فـي " الص ِّ " الس ِّ
يــَدةً وقــد أطلـق عليهـا السـكان المحليـ ،2َطَلـَع أواًل "  :َوَسـَمَخ الـَزرعُ  ،َيـدُخُل فيـه الصـوتُ   ،ون أسـماَء َعدِّ

ــيط المشــهورة  ،" بحــر بانيــاس " نســبة إلــى نهــر بانيــاس :منهــا ــيط " نســبة إلــى منطقــة حِّ و " بحــُر حِّ
وســموها " الملحــة " و " المَلحــة " نســبًة إلــى الُقشــور  ،بزراعــة القمــح والواقعــة جنــوب غــرب البحيــرة
و " قـَدس "  ،لمـا فيهـا مـن أسـماٍك َكثِّيـرةٍ و " َسـمُكون "  ،الملحية في بعض الَسَبخاتِّ المجاورة للبحيرة

نها "   3نِّسَبًة إلى موقع َقَدَس القريبِّ مِّ
 :وَحــاَل َعَليــهِّ الَحــوُل َحــوالً  ،َوُحــؤولٌ  ،وُحــوولٌ  ،َأحــَوالٌ  :والَجمــعُ  ،وفــي الَعَربِّيَّــةِّ " الَحــوُل " الَســَنُة بَِّأســرَِّها

يــَل بَِّهــا ،أتــى َعليــهِّ  ُبــهُ  :وَحــوالِّي الشــيء ،أَتــى َعَليَهــا َأحــَوالٌ  :وحالــت الــداُر وأحوَلــت وأحالــت وحِّ  ،َجوانِّ
َتحـول مـن  :َوَحـاَل الَرُجـُل َيُحـولُ  ،ُكل  شيٍء َحاَل بيَن اثَنـينِّ  :والَحوالُ  ،احتوُشوا َحواَليهِّ  :واحَتَوَلُه الَقومُ 

ــٍع إلــى آخــرَ  لُتــَراُب ا :الحركــة وكــل شــيء انتقــل مــن مكانــه ... إلــى أن قــاَل " والَحــالُ  :والحــول ،َموضِّ
ي ُيَقاُل َلُه الَسهَلةُ  يُن اأَلسَوُد الذي ُيَقاُل َلُه " الَحَمَأُة " :والَحالُ  ،الَلي ُِّن الذِّ برِّيـَل  ،الطِّ يثِّ أنَّ جِّ وفي الَحـدِّ

ـن َحـالِّ آَمنُت أن ُه ال إَِّلَه إِّالَّ اَلذِّي آَمَنت بِّه َبُنو إسَرائِّيَل َأَخذَ  :لمَّا قاَل فِّرَعونُ  ،) َعليهِّ الَسَلُم ( قال  مِّ
ينِّه َفَضَرَب بَِّه َوجَه فِّرَعوَن أو ألَقَمُه َفاهُ  واألرُض الَحوالُء من الناقة  ،الرماد الحار :والحالُ  ،الَبحرِّ وطِّ

ـــَرُة "  ـــلُ  4الحـــوالء أي الخصـــبة الُمخضَّ يِّـــُر اللـــونِّ ومنـــه َرمـــاٌد َحائِّـــلٌ  :و " الَحائِّ  ،وَنبـــاٌت حائِّـــل ،الُمَتغ ِّ
ُل ماءِّ َنهٍر إلى َنهٍر آخر "  ،َك َغرِّيَمكَ إَحاَلتُ  :والَحَواَلةُ  َوَلعل  المعنى األخير فيما نحسب َيُمـد   ،5وَتَحو 

َلة  َيةِّ بِّصِّ  إلى الَتسمِّ
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 إذا اعتمدنا على الوصـف الجغرافـي نقـًَل عـن ) الموسـوعة الفلسـطينية ( لسـهل الحولـة بأنـه مسـتطيل
ــيُط بــه مــن الشــ ومــن الغــرب ســفوح  ،رق " هضــبة الجــوالن "مــن األرض محصــوٌر بــيَن ُمرتفعــاتِّ ُتحِّ

ُر التـي ُتعَتَبـ ،ومن الشمال نهايات جبـل الشـيخ والجبـل الغربـي ،نهايات " جبل عامل " وجنوبي لبنان
َمَة الَخصبَ  ،مصدر الخيرِّ والَخصبِّ لَِّسهله ياه الُسيو التي ت ،ةَ حيُث ُتَوفُِّر َلُه الماَء والُترَبَة النَّاعِّ لِّ قوم مِّ

َي بِّـ ،َنقلَِّها من َسطحِّ َهَضَبة الُجوالنِّ وترسيبها في المنطقةواألمطارِّ بِّ  تـوافرِّ هـذه َذلَِّك ؛ ليكون قـد ُسـم ِّ
للغوي الخصائصِّ فيه من تراب َلي ٍِّن وماٍء وافٍِّر وأرض خصبه وبهذا يوافق وصفه الجغرافي المعاني ا

ة حيـث لحولة الواقع فـي سـوريويمكن إسقاط هذا التعليل أيضًا على بلدة وسهل ا ،التي قدمنا لها آنفاً 
ومــا كــان لهــذه الخصــوبة أن تتــوافر فيهــا لــوال  ،تعتبــر المنطقــة مــن أخصــب ســهول ســورية الزراعيــة

 ،الترســـبات الطينيـــة التـــي يـــأتي بهـــا وادي أو حـــوض نهـــر العاصـــي الـــذي تقـــع المنطقـــة فـــي غربـــه
 ومرتفعات جبل " الحلو " في شرقه . 

أو  ،آخـر " والتي تعني في اللغةِّ تحول الماء وانتقالـه مـن مكـاٍن إلـىوقد تكون التسمية من " الَحواَلة 
ـَوُل أما المعنى األول فيدعمـه أنَّ ميـاَه األمطـار والسـيول كمـا أسـلفنا تَ  ،اختراق نهٍر لنهٍر آخر لـي إَتحَّ

"  لشيخالسهل والُبَحيرةِّ المسماة " بالحولة " من مرتفعات " هضبة الجوالن " و " جبل عامل " وجبل ا
 أما الثاني فيدعمه اختراق " نهر األردن " للحولة " وجريان مياهه فيها .  ،لتصب في حفرته

وقــد يكــون الســهل اكتســب اســمه لوقوعــه فــي القســم  ،وهــذا التعليــل تشــترك فيــه البحيــرة والســهل معــاً 
 ،َســَهاوال َغَضاَضــَة فــي اشــتراكهما فــي االســم فكــل منهمــا يحمــل الخصــائَص نف ،الجنــوبي مــن البحيــرة

والبعض كـــ ) حسن شراب ( ينسب البحيرة إلى " ُحول " األرامي وهو االبن الثاني ) ِلرام (  بمعنى 
" ســميت البحيــرة بهــذا االســم ؛ نســبًة إلــى " حــول " أو " شــول "  :حيــث يقــول ،1" الــدائرة أو الــدورة " 
ودعاهــا العــرب  ،الميــاه المرتفعــةوعرفهــا الكنعــانيون باســم " ميــاه ميــروم " بمعنــى  ،أحــد أبنــاء " آرام "

ويشــير إلــى أنَّ  ،وأخيــرًا باســم " بحيــرة الحولــة " ،باســم " بحيــرة َقــَدس " ) بالتحريــك والســين المهملــة (
و  ،ويـاقوٌت فـي ) المعجـم ( كمـا أسـلفنا ،( ه ذكرهـا باسـم " " َقـَدس " 830الَمقدِّسي المتوفى سنة ) 

 ،390 :ص ،1) بغيــة الطلــب فــي تــاريخ حلــب ( ج و  ،166 :ص ،10( ج الكامــل فــي التــاريخ)
" وبحيـرة " قـدس " أرض مسـتوية  :حيـث يقـول ،والقلقشندي في ) صبح األعشا في صناعة اإلنشـا (
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وطولهــا مــن الشــمال إلــى الجنــوب نحــو ثلــث  ،علــى بعــض يــوٍم منهــا ،عــن حمــص فــي جهــة الغــرب
ن بنــاء األوائــل ينســب بنــاؤه إلــى مــوفــي طرفهــا الشــمالي ســد ممتــٌد فــي طولهــا مبنــي بــالحجر  ،مرحلــة

  1( ... " اإلسكندر)
وكــان قــد حبســه  ،وفــي شــعر الشــيخ أمــين بــن محمــد الجنــدي الحمصــي  المولــود فــي مدينــة حمــص

م هــذه القصــيدة يمــدح بهــا الرســول الســلطان " محمــود خــان " بوشــايٍة مــن بعــض أعوانــه فاشــتغل بــنظ
ة " كان له ما أراد بعد دخول " سليم بن باكير الدنادشـ( يتوسل به في خَلصه فصلى هللا عليه وآله)

  - :حمص فحرره من محبسه يقول في مطلعها

 توسلُت بالُمختارِّ أرجو الوسائَل          نبيٌّ لِّمثلي خيُر كاٍف وكافل / الطويل

  - :إلى أن يقولَ    

ل  بمن َلزِّموا بر الشريعةِّ ما انَجَلى        لهم بحر َقدسِّ الذات من غير  / الطويل  2ساحِّ

ثــم  ،بينمــا ذكرهــا العينــي فــي ) عقــد الجمــان ( باســم " بحيــرة حمــص " ؛ لوقوعهــا فــي جهتهــا الغربيــة
  3استدرك باسمها السابق " بحيرة قدس " 

  - :َحيَّان
رقي َوُهَمــا " حيــان الــُرَويبِّض " وهــي قِّســَمانِّ شــ ،أورد الباحــث فــي البــاب األول موضــعين فــي األردن

و " حيـان المشـرف " الواقعـة إلـى الشـمال  ،ل بينهما شارع عـام يسـمى " شـارع العشـاق "وغربي يفص
فظـة يَّـًا لمحاوهـي بلـدٌة تابعـٌة إدرا ،وواحـدًا فـي ُسـورِّيََّة يحمـُل اسـم " َحيـان " ،الشرقي من " الرويبض "

 حلب . 

                                                 
. ت: عبد القادر زكار. دمشق: وزارة 4ج  ناعة اإلنشا.صبح األعشى في صالقلقشندي. َأحمد بن علي بن أحمد الفزاري:  1
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ن ة الواحــد مــَحــي " فــي العربيــ لعــل لفــظ " َحيَّــان " ) بحــاٍء مفتوحــٍة ويــاٍء ُمَشــَدَدٍة والم ونــون ( مثنــى "
َيَقـُع  :والَحـي   :قـال األزهـريٌّ  ،أحياءٌ  :والجمعُ  ،أي العرب ،و " الَحي  البطُن من ُبطونِّهم ،أحياء الَعَربِّ 

و بنِّ اأَلي   ،وعل َشعٍب يجَمُع الَقبائِّلَ  ،على بني أٍب َكُثروا أو َقُلوا   - :لِّبِّي ِّ َهمِّ الَتغومنه قوُل َعمرِّ

َجابِّ قاَتَل ّللاَُّ  يط 1 َقيَس عيَلَن َحيَّا           َما َلُهم دوَن َغدَرٍة من حِّ  / الَبسِّ

و  ،إذا اعتمد الباحث على الجانب اللغوي في تعليل ظاهرة االشتراك اللفظي بيَن " حيان الرويبض "
 حيـان مثنـى " َحـي  " فـي :ففـي األول ،" حيان المشرف " الموضـعان يتكـون االسـم فيهمـا مـن جـزئين

والجزء الثاني " الُرويبِّض " بمعنى " الرجل التافه الحقير ينطق في أمور  ،العربية واحد أحياء العرب
العامة كما مر في حديث رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( أنه ذكـر مـن أشـراط السـاعة أن تنطـق 

تافه الحقير ينطـُق فـي الرجل ال :يارسول هللا ؟ قالَ  ،" وما الرويبضة :قيل ،الرويبضة في أمر العامة
هــو  :وقيــلَ  ،" والرويبضــة تصــغير " رابضـة " وهــو الــذي يرعـى الغــنم :قــال أبـو منصــور ،أمـرِّ العامــة

ُز الذي ربض عن معـالي األمـورِّ وقعـد عـن طلبهـا وقيـل سـمي رويبضـًا ألنـه بـربض بـاألرض  ،العاجِّ
  2لقتله وحقارته ال يؤَبه له  

وبــذلك يكــون المعنــى  ،ألرض والربــوض فيهــا واالنخفــاضويخــذ الباحــث مــن هــذا كلــه االلتصــاق بــا
ـــاألرض ( ـــرويبض " ) الحـــي المـــنخفض ( أو ) الملتصـــق ب ـــان ال ـــاني  ،الحاصـــل " لحي والموضـــع الث

لمرتفع والجزء الثاني " ُمشرِّف " بمعنى ا ،يتكون من جزئين أيضًا الجزء األول " حي " وقد تقدم ذكره
ًا ولعلهــا ســميت بــذلك تمييــز  ،ف " الحــي المرتفــع " أو العــاليالعــالي وبهــذا يكــون معنــى " حيــان المشــر 

 فبقعة األرض التي تقوم عليهـا " حيـان المشـرف ،لها عن " حيان الرويبض " التي تمتاز بانخفاضها
 " عبارٌة عن َهَضَبٍة مشرفة ومرتفعة على العكس من بلدة " حيان الرويبض " . 

  - :الَخاِلِديَّة
ولمثلهـا  ،ثَلثٌة منها في األردن ،األول ستة مواضع تحمل اسم " الَخالِّديَّة "ذكر الباحث في الباب   

ولكنَُّه ذكرها في ) الُمعَجم ( خارج بَلد  ،في سورية . لم يذكر هذه المواضع ياقوٌت في ) الُمشَتَرك (

                                                 
. محمد بن مرتضى:  1   511. ص: 37. ج تاج العروس من جواهر القاموسالَزبِّيدِّي 
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امِّ " الَخالِّديَّةُ  ل :الشَّ م  ،ُينَسُب إليها أبو عثماَن سعيد ،قريٌة من أعَمالِّ الُموصِّ وأبو بكٍر محمد ابنا هاشِّ
  1الخاِّلديان الشاعران المعروفان "  ،بن َوعَلَة بنِّ َخالِّدٍ 

أو  ،ه (يعتقــد الباحــث أنَّ اســم " الخالديَّــة " إمــا أن يكــون نســبًة إلــى خالــد بــن الوليــد ) رضــي هللا عنــ
الـد بـن ابي الجليـل خفأما التي هي نسبٌة إلـى الصـح ،نسبًة إلى " بني خالد " القبيلة العربية المعروفة

ـــن َأحَيائَِّهـــا يعتبـــر مـــن  ،الوليــد ) رضـــَي هللا عنـــه ( قـــدم أحيـــاء أ" خالديـــة حمـــص " َوُهـــَو الَيـــوَم َحــيٌّ مِّ
اخلـه قبـره فـي ذات المكـان يقبـع دوهنـاك مسـجد  ،َوَقد ُسم َي بِّاسمِّه ؛ لوجـود قبـره فيـه ،المدينة وأكبرها

ـــُر أمـــا قريـــة " الخالديـــة " ال ،(رضـــي هللا عنـــه) راء و تابعـــة لمحافظـــة المفـــرق شـــمال األردن فـــيكمن الس ِّ
ة تســميتها بهــذا االســم ؛ إلــى اســتقرار أعــداٍد مــن قبيلــة " بنــي خالــد " التــي قــدمت مــن الحجــاز وســوري

دة باسـم قبيلـتهم " بنـي خالـد " وال سـيما أنهـم فسموا البلـ  -ن التاسع عشر أوائل القر   -والعراق إليها 
ة وتتواجــد اليــوم قبيلــة " بنــي خالــد " فــي المنطقــة الشــرقية مــن شــبه الجزيــر  ،اأول مــن نــزل فــي بقعتهــ

 وفي ُكلٍ  من األردن وسورية والعراق وفلسطين .  ،العربية

  - : إليه ُتَضافُ  وما/  الِخرَبة
ولكنها  ،"في فلسطيَن وعموم بَلد الشام كثيرٌة هي األماكن والبقاع التي تبدأ أسماؤها بلفظ " الخربة  
دٍة عن غيرهات  .  أتي في العادة ُمضافًة إلى اسٍم آخَر ؛ َنَظرًا لكثرتها حتى تتميز ُكل  واحِّ

ابتداًء بسوريَة وانتهاًء  ،وقد أوردها الباحث في الباب األول ُمرتبًة ) أبتثيًَّا ( حسب البلد الموجودة فيه
  2بلبناَن . 

رَبــة "يشــير الباحــث إلــى أنَّ ياُقوتــًا ذكــر فــي ) المشــترك (  إال أنَّهــا  ،ثمانيــة مواضــع تحمــل اســم " الخِّ
وأما التي في ) المعجم ( فذكر منهـا مـاهو بالشـام ومـا هـو  ،3خارج بَلد الشام وتحديدًا في مِّصَر . 

ثلَ  ،خارَِّجَها " خربة القوم " و " خربة مالـك " وهمـا علـى الطريـق مـن فسـطاط مصـر إلـى المغـرب  :مِّ
ربٌة فيها ُحصوٌن بالشام "  :" و " خربة عبد هللا بن طاهر ،4   5خِّ
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والخربة موضـع الخـراب  ،والجمع أخرَِّبة ،" في العربية من الخراب الذي هو ضد العمران الخربةو " 
وكـل ثقـب مسـتدير خربـة  ،والتخريب الهدم والمـراد بـه مـا يخربـه الملـوك مـن العمـران ،والجمع خربات
واَللجــف  ،وحـد مــن الجبـل شـارف ،هـور مــن الرمـلوالُخـرب ) بالضــم ( منقطـع الجم ،مثـل ثقـب األذن
  1من األرض " 

امِّ ُعُموَمًا َعلى األ رَبةِّ " ُيطَلُق في بَِّلدِّ الشَّ ُل َما َسَبَق أنَّ َلفَظ " الخِّ بت أو لبِّقاعِّ التي َخرِّ ماكِّنِّ واحاصِّ
َمت َبعَد ُعمرانِّها في ُمُدٍد َزمنيٍَّة َما َسَباٍب ُمخَتلِّفة ،ُهد ِّ ألمـاكنِّ إلى ُسـكنى هـذه ا  َتُعودُ الن اَس  إال أنَّ  ،وألِّ
يُد ُعمَراَنها من َجديدٍ  َي فـي َذلِّـَك ُتبقِّـي علـى اللفـظِّ األول  ،) الَخرَِّبة ( َفُتعِّ رَبـة  "َوهِّ  ثُـمَّ تضـيف َلـهُ  "الخِّ
َن األسماءِّ التي تختاُرَها َتاُج ذلَك َتنَّوُع أسمائَِّها على م ،ما َشاَءت مِّ  ا َنَرى . َفَيُكوُن نِّ

قِّ  :رَبة أبهو َحمهَدانَ خِ  َبـالِّ الَلذِّ ن ون الجـزء األول مـيتكـ ،َيـةِّ قريـة ُسـوريٌَّة تَقـع فـي األطـرافِّ الَجُنوبِّيَّـةِّ لِّجِّ
ســم أمـا الجـزء الثــاني مـن اال ،اسـم القريـة مــن لفـظ " الخربــة " أي المكـان الخـرب الخــالي مـن العمــران

صــا َذا قِّيَمــًة يســكن القريــة فيمــا ربمــا كــان شخ ،فهــو عبــارة عــن ُكنَيــة شــخص يســمى ) أبــا حمــدان (
ــَبتِّ الخربــة إليــه لُِّتعــَرَف بــــــــــ " خربــة أبــو حمــدان "  أبــا فوجــدنا أنَّ  وقــد بحثنــا فــي تاريخهــا ،مضــى َفُنسِّ

 حمدان هو عينه الشيخ حسن أبو حمدان الذي كان يسكن في تٍل أعلـى القريـة وبيتـه القـديم مـا زالـت
 آثار بنيانه ظاهرة  . 

رَبـُة " الَوجـُه فيـهِّ معـروفٌ  :/ َأو ُخسـُرف ِخسهرف ِخرَبة أبو ثـانٌي لجـزءِّ الأمـا ا ،الجـزء األول وهـو " الخِّ
َن )بما َيُكونُ أعَجمِّي ( رُ  ُكنَيٍة متكوَنٍة من أب + " ُخسُرف " والذي نعتقُِّدُه في هذا اللفظِّ أنَُّه ) اللغةِّ   مِّ

 ،لعثمانيـةي الدولة اف هذا االسم َحَمَلتُه شخصياٌت َكبيرة ( والذي ال ندري ما معناه فيها إال أنَّ الت ركِّيَّةِّ 
 وعوائُِّل في تركيا وسورية .  ،" خسرف بيك " :مثل

 " أحمر في " األحيمر " فتصغير لفظ ،قرية في الجزيرة العليا تتبع ناحية "تل حميس :ِخرَبة اأُلَحيِمر
ـــَماةِّ ) أحمـــر ( و )وقـــد َســـَبَق َلنـــا الحـــديُث عنهـــا وعـــن أخواتِّهـــا مـــن ا ،العربيـــة حمـــراء (  ألمـــاكن الُمسَّ

ـَر التسـمية فيهـا َيُعـوُد إلـى طبيعـة المنطقـة ال جغرافيـة الواقعة شمال وشـمال شـرق سـورية فكشـفنا أن  س ِّ
 ذات الصخور أو التربة البركانية الحمراء . 
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ـيس " ،قرية بالجزيرة العليـا :أسَعد ِخرَبة َيـَة " تَـل ِّ َحمِّ عد " اسـم و " أسـ ،" َقامِّشـلِّيمنطقـة " ال ،تتبـع ناحِّ
 علم ) َشخص ( لعل القريَة َمنُسوَبٌة إليه . 

ار الساحلي :األكراد ِخرَبة و  ،منطقة طرطوس ،تتبع ناحية قرية " الصفصافة " ،قرية في سهل " َعك 
نٌس من الشعوب التي تعيش في شمال العراق وسورية وشرق تركيـة وغـرب إيـران ربمـا  ،" األكراد " جِّ

 القرية " بخربة األكراد " لنزول أعداٍد من " الُكرد " في ُبقعتها . سميت 

 أور " يعني الجزء الثاني من اسم القرية " ،تتبع منطقة " القامشلي " ،قرية بالجزيرة العليا :ُأور خربة
ُة أي َموقِّــُد ُؤرَ الــوُ  ومنــه ،والــُدَخاَن واللَهــبَ  ،وحــرارة الَعَطــشِّ  ،وَحــرَّ النَّــارِّ  ،" َحــرَّ الَشــمسِّ  :فــي العربيــة

رَبُة الَحَراَرةِّ أو النَّار ( ،النَّارِّ  كانها مـن ا غالبيـة ُسـفيما يطلق عليه ،فيكون بذلك معنى اسم القرية ) خِّ
يَّةِّ .   رَبَة ) أورتي( بِّالُكردِّ  ) الُكرد ( " خِّ

البرغـوت " فــي  و" ،َمنـبِّج " الحلبيــة "تتبـع منطقــة  ،َمسـَكنة –قريـة فــي حـوض َخفَســةِّ  :َبرُغههوت ِخرَبهةُ 
يَلة " فَ و " الَبرُغوث " َحَشَرٌة من  ،لهجة تلكم البَلد هو " البرغوث " َمَع إبدال الثَّاءِّ َتاءً  لبرغوثيات اصِّ
يَمةِّ األجنَِّحةِّ له جسم خفيف مضغوط " كـان الـذي وبهذا يكون معنـى اسـم القريـة " الم ،" من ُرتَبةِّ َعدِّ

 غوث " . أو " خربة البر  ،تتواجد فيه البراغيث "

اني مــن الجــزء الثــ ،منطقــة القامشـلِّي ،تتبـع ناحيــة " عــامودة " ،قريــة فـي الجزيــرة العليــا :ُبسههَتان خربههة
ـــَداٌر فيهـــا  –أعجميـــة  –وهـــو " ُبســـَتان "  ،االســـم وتعنـــي فـــي لغتهـــا " األرض يحـــيط بهـــا ســـياج أو جِّ

 فيكون معنى اسم القرية ) األرض المزروعة ( .  ،أشجار ومزروعات مختلفة

ار خربة نسـوبة الجزء الثاني من اسم القرية " بشار عبارٌة عن اسم علم ) شخص ( لعل القريـة م :َبشَّ
 إليه . 

و " البغـُل " الحيــوان  ،منطقـة القامشــلي ،قريـة بـالجزيرة العليــا تتبـع ناحيــة " القحطانيـة " :البغههل خربهة
َحاُج الذي ُيرَكب ُدُه َبغَلة ،السِّ َمـارِّ  " 1والَجمُع بَِّغـال  ،واحِّ فيكـون معنـى اسـم  ،وهـو ابـن الفـرس مـن الحِّ

 القرية ) قرية البِّغال ( أو ) البغل ( على النِّسَبةِّ إلى هذا الَحيوانِّ المعروف . 
 

                                                 
  64. ص: 1. ج العرب لسانابن منظور. محمد بن مكرم:   1
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 ،كةحافظــة الحســم ،منطقــة " المالكيَّــة " ،تتبــع ناحيــة " الَيعُربِّيَّــة " ،قريــة بــالجزيرة العليــا :البيههر خربههة
ذه الخربـة لعل فـي مكـاٍن مـا مـن هـ ،" أي " البِّئر " ) بِّتسهيل الَهمزِّ (الجزء الثاني من االسم " البير 

 بئر ماٍء ُسمِّيت باسمه فأصبحت تعرف " بخربة البئر " . 

ولـذلك  ،ينغالبيـة سـكانها مـن " الكـرد " السـوري ،تتبـع منطقـة " القامشـلي " ،قرية بالجزيرة :َتمُّو خربة
 م  اأَلمُر تَ  :َمعَنىَوَلعل ُه ُمشَتقٌّ فِّيَها مِّن " َتم  " بِّ  ،ربياً وليس ع ،نعتقد أن  لفظ " تمو " كردي األصل

يتكـون الجـزء الثــاني مـن اسـمها مــن  ،قريـة فـي هضـبة وعــر حمـص :ِتهين ُنههور/  محمههود تهين خربهة
تــين ) وهــو الشــجر المعــروف ( و ) محمــود ( اســم علــم ) شــخص ( نعتقــد أن  القريــة نســبت  :شــقين

 ألمر كذلك على أختها " تين نور " . وينسحب ا ،إليه فيما مضى

عل الجزء ل ،منطقة " َصافِّيَتا " ،تتبع ناحية " السينية " ،قرية في جنوب جبال الَلذقية :خربة الجامع
 الثاني من اسمها جاء من وجود ) جامع ( أو مسجد قديم فيها فنسبت القرية إليه . 

 ،سـمربمـا يكـون الجـزء الثـاني مـن اال ،الحسـكةتتبـع منطقـة  ،قرية في الجزيرة العليـا :خربة الجاموس
وهـــو " الجـــاموس " الـــذي ســـمي بـــه المكـــان جـــاَء مـــن وراء اشـــتغال أهـــل القريـــة فـــي تربيـــة ) حيـــوان 

ُره عليهم من اللبنِّ َوُمشَتقاتِّهِّ .  ،الجاموس (  لَلستفادة بما ُيد ِّ

ني مـن الجزء الثا ،ة القامشليمنطق ،تتبع ناحية " القحطانية " ،قرية في الجزيرة العليا :خربة جحاش
ولذلك سميت القرية " بخربة الجحاش "  ،اسم القرية " الجحاش " جمع جحش وهو الحيوان المعروف

 نسبة إلى هذا الحيوان الذي يقتنيه أهل القرية ويعتمدون عليه في مختلف أعمالهم . 

أنَّ  نعتقـد ،نطقـة " تـل أبـيض "م ،تتبـع ناحيـة " تـل ُسـلوك " ،قريـة فـي الجزيـرة العليـا :خربة الجريدي
فسـمي المكـان  ،ان أوراقَِّهـاسم " ُجَريدِّي " نِّسَبًة إلى " َجرِّيدِّ الن خلِّ " وهي ُقضَباُنها الطوبلُة الُمَجَرَدُة م

 الشتغال أهله ُرَبما في " جريد النخل " .  ،بذلك
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ال  الدَّ
   - :َداَبق
بُق "َو " ا ،ُهَو فِّي الَعَربِّيَّةِّ مِّن " َدبَِّق "  َراءِّ الزٌِّق َيلـزُِّق بَِّجَنـاحِّ الَطـائِّرِّ  :لد ِّ مُل َشَجٍر فِّي َجوفِّهِّ كِّالغِّ  ،حِّ

ـٌع َأو َبَلــٌد َقـاَل َغــيَلُن بـُن ُحَريــثٍ  ،َوَدابِّـٌق َمصــُروفٌ  ،َفُيَصـاُد بِّــهِّ " ــَدارِّ  :َوَقـاَل الَجــوَهرِّي   ،َموضِّ  ،ُهـَو لِّلهِّ
ن ِّي َدابُِّق ؟ اسُم َبَلدٍ  ،َوَدابِّقٌ  نَُّه فِّي اأَلصلِّ اسـُم َنهـرٍ  ،اأَلغَلُب َعَليهِّ الَتذكِّيُر َوالَصرفُ وَ  ،َوأيَن مِّ َوَقـد  ،ألِّ

يَبَويهٍ  ،1ُيَؤَنُث َوال ُيصَرُف "  رُف َوالَتذكِّيُر فِّيهِّ َأجَود "  :َقاَل سِّ   2" َوَدابٌِّق الصَّ
َهـا ،" َدابِّـق ) بَِّكسـرِّ الَبـاءِّ ( :َذَكَرَه الَحَموِّي  فِّي ) ُمعَجمِّ الُبلـَدانِّ ( ـُرُه َقـاٌف ( ،َوُروَِّي بَِّفتحِّ َقرَيـٌة  ،َو ) آخِّ

ـخَ  ،ُقرَب َحَلَب مِّن أَعَمالِّ َعَزازٍ  نـَدَها َمـرٌج ُمعَشـٌب َنـزِّهٌ  ،َبيَنَها َوَبيَن َحَلَب َأرَبَعُة َفَراسِّ ُلـُه َبُنـو  ،عِّ َكـاَن َينزِّ
يرِّ ُقربَِّها َقرَيٌة ُيَقاُل لَ " َوبِّ  :َوقالَ  ،إَِّذا َغزوا الَصائَِّفُة إَِّلى َثغرِّ ُمَصيَصَة  ،َمرَوانَ     3"َها " ُدَويبِّق " بِّالَتصغِّ

يَّةِّ  ينِّ كُرُها فِّي َفتحِّ الُقسـَطنطِّ َوَلعلَّـُه  ،َفَينـزُِّل الـُروُم بِّاألعَمـاقِّ َوبِّـَدابِّق :َقـالَ  ،" َوبُِّقربَِّها " اأَلعَماُق " َجاَء ذِّ
َي ُكورَ  ،َوالُمَراُد بِّهِّ الُعمق ،َجاَء بَِّلفظِّ الَجمعِّ   4ٌة ُقرَب َدابِّق َبيَن َحَلَب َوأنَطاكِّيََّة " َوهِّ

يَنــٌة َمعُروَفــٌة فِّــي  :َذَكــَر الَبكــرِّي  " َداَبــق " فِّــي كَِّتابِّــهِّ ) ُمعَجــُم َمــا اســُتعَجم ( " دابِّــق ) بَِّكســرِّ الَبــاءِّ ( َمدِّ
ي َفارسٍ  َرُه َجَعلُه اسمًا لِّلَنهرِّ  ،ُتَذَكُر َوُتَؤَنثُ  ،َأَقاصِّ يَنةِّ َوَمن أَ  ،َفَمن َذكَّ  5نََّثُه َقاَل ُهَو اسٌم لِّلَمدِّ

ـعٍ  :فِّي ) َمَشارِّقِّ اأَلنَوارِّ (  ،َوَداَبق ) بَِّفتحِّ الَباءِّ ( يَّةِّ فِّـي  ،" اسـُم َموضِّ ينِّ كـُرُه فِّـي َفـتحِّ الُقسـَطنطِّ َجـاَء ذِّ
ـَي ّللاَُّ َعنـُه ( ،6كَِّتابِّ ُمسٍلٍم "  ِّ ) َصـ ،َعن َأبِّي ُهَريَرَة ) َرضِّ "  :َقـالَ  ،لَّى ّللاَُّ َعَليـهِّ َوآلِّـهِّ (َأنَّ َرُسـوَل ّللاَّ

وُم بِّاأَلعَماقِّ  َيـارِّ أَهـلِّ  ،ال َتُقوُم الَساَعُة َحتَّى َينزَِّل الر  ـن خِّ يَنـةِّ مِّ ـَن الَمدِّ َأو بَِّدابِّق َفَيخـُرُج إَِّلـيهِّم َجـيٌش مِّ
ي وُم َخل وا َبيَنَنا َوَبيَن الذ ِّ نَّـا ُنَقـاتِّلُهماأَلرضِّ َيوَمئٍِّذ َفإَذا َتَصاف وا َقالتِّ الر   ،ال :َفَيُقـوُل الُمسـلُِّمونَ  ،َن َسَبوا مِّ
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 ِّ َنـــا ،وّللا  ـــُثُهم  ،َفُيَقـــاتُِّلوَنُهم َفَينَهـــزُِّم ُثُلـــٌث ال َيُتـــوُب ّللاَُّ َعَلـــيهِّم َأَبـــَداً  ،ال ُنَخل ِّـــي َبيـــَنُكم َوَبـــيَن إخَوانِّ َوُيقَتـــُل ُثُل
 ِّ نَد ّللاَّ   1ُث ال ُيفَتُنوَن َأَبدًا ... " َوَيفَتتُِّح الُثلُ  ،َأفَضُل الُشَهَداءِّ عِّ

ـطٍ  َباَرٌة َعن َسهٍل ُمنَبسِّ َيت بِّذلَِّك ؛ اللتصاقَِّها بِّاأَلرضِّ َفهَِّي عِّ ـيحٍ  َلعلََّها ُسم ِّ َبُق الَمعَنـى بِّـذلَِّك َيَتَطـاوَ  ،َفسِّ
 الُلَغوِّي  َمَع الَوصفِّ الُجغَرافِّي ِّ .  

  - :َداَريَّا
ــن  ــي الَبــابِّ اأَلول ِّ مِّ ــُل َهــَذا االســمَ  ذكــر الباحــث فِّ ــٍع َتحمِّ َراَســةِّ َســبَعَة َمَواضِّ هِّ الدِّ نَهــا ،َهــذِّ ــٌد فِّــي  :مِّ َواحِّ

ينَ  ،ُســـورِّيَّةَ  يمٌ  :َأصـــُل االســـمِّ  ،2َوَخمَســـٌة فِّـــيَ ُلبَنـــاَن .  ،َوفَِّلســـطِّ يَّةٌ  darayya)  ،" َجمـــٌع َقـــدِّ ـــرَيانِّ  ،:( سِّ
ـ ،َوُدورٌ  ،َوُبُيـوتٌ  ،َمَساكِّنٌ  ُروون  daruyeن ) َوُيمكِّـُن َأن َيُكـوَن االسـُم مِّ  :َأي ،( drayaَأو )  ،( الُمـذ ِّ

نَد الَحَموِّي ِّ فِّي ) الُمشَتَركِّ ( ،3الَتذرَِّيُة "  " َقرَيـٌة َكبِّيـَرٌة  :َقـائَِّلً  ،َبيَنَما َذَكَرَها فِّي ) الُمعَجـمِّ ( ،وَلم َترِّد عِّ
َمشَق بِّالُغوَطةِّ  ـن  - 4قَِّياٍس " َوالنِّسَبُة إَِّليَها َداَرانِّي َعَلى َغيرِّ  ،مِّن ُقَرى دِّ َوفِّي الَعَربَِّيةِّ اسَمَها ُمشـَتٌق مِّ

ارُ  :َأي ،َكلَِّمــةِّ " َدار " ٌع لِّلبَِّنــاءِّ َوالَعَرَضــةِّ والَمَحلَّــة :" الــدَّ َعــٌة  ،اســٌم َجــامِّ نََّهــا َجامِّ َيــاٌر ؛ ألِّ َوقِّيــَل لِّلــبَِّلدِّ دِّ
ارِّ  ــا َكالــدَّ نَهــا ،أَلهلَِّه َيــاُر َربِّيَعــةَ  :َقــوُلُهم ،َومِّ َيــارُ  ،دِّ  ،َوقِّيــَل لِّلَقَبائِّــلِّ ُدوٌر َكَمــا قِّيــَل َلَهــا ُبُيــوتٌ  ، ُمَضــرَ َودِّ

نهــا ــُئُكم بَِّخيــرِّ ُدورِّ اأَلنَصــارِّ "  :َومِّ ي   ،5" أال ُأَنبِّ ارُ  :َقــاَل الَزبِّيــدِّ ــيَبويه ،الَبَلــدُ  :" الــدَّ اُر  :َحَكــى سِّ َهــذِّ الــدَّ
ارِّ  ،نِّعَمــتِّ الَبَلــدُ  ــن  :الكَِّتــابِّ الَعزِّيــز َوفِّــي ،فَأنَّــَث الَبَلــَد َعَلــى َمعَنــى الــدَّ يَمــاَن مِّ اَر َواإلِّ ُؤا الــدَّ يَن َتَبــوَّ " َوالــذ ِّ

ارِّ  ،َقبلِّهِّم " يَمـان :الُمَراُد بِّالدَّ َنََّهـا َمَحـل  أَهـلِّ اإلِّ يَنُة الَنبِّي ِّ ) َصلَّى ّللاَُّ َعَليهِّ َوآلِّه ( ؛ ألِّ ورُ  ،َمدِّ ـَي  :َوالـد  هِّ
َيت الَمَحلَّـُة َداراَوأَ  ،الَمَنازُِّل الَمسُكوَنُة َوالَمَحال    ،َراَد بَِّها ُهَنا الَقَبائَِّل اجَتَمَعت ُكل  َقبِّيَلٍة فِّـي َمَحلَّـٍة ؛ َفُسـم ِّ

ــى َحــذفِّ الُمَضــافِّ  ــا َمَجــازا َعَل َي َســاكُِّنوَها بَِّه ــاٍء ( ،َوُســم ِّ اَرُة ) بَِّه ــدَّ َبــال :َوال ــيَن جِّ ــَعٍة َب  ،ُكــل  َأرٍض َواسِّ
امِّ  :َوَدارِّينُ  ٌع بِّالشَّ َدةِّ ( ،َوُهَو َغيُر َدارين الَبحَرينِّ  ،َموضِّ امِّ  :َوَداَريَّا ) بَِّفتحِّ الرَّاءِّ َواليَّاءِّ الُمَشدَّ  ،َقرَيٌة بِّالشَّ

 6َعَلى َغيرِّ قَِّياس " "  ،َداَرانِّيٌّ  :َوالنِّسَبُة إَِّليَها

                                                 
1  : اجِّ   221. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ص: 4. ج َصِحيُح ُمسِلم  القشيري: ُمسلُِّم بُن الَحجَّ
  70. ص: انُظِر الَباَب األولَ  2
  285. ص: 1. ج ِل َعاِملُمعَجُم ُقَرى َجبَ َظاهِّر. ُسَليَمان:  3
4  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   431. ص: 1. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
زِّي   5   298. ص: 1ج  المغرب في ترتيب المعرب. أبو الفتح ناصر الدين برهان بن أبي المكارم: .الُمَطرِّ
. ُمَحمَُّد بُن ُمرَتَضى:  6   341 – 319. ص: 11. ج َجَواِهِر الَقاُموسَتاُج الَعُروِس ِمن الَزبِّيدِّي 
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يدِّ الَياءِّ  :َأوَرَدَها الَبكرِّي  فِّي كَِّتابِّهِّ  كـُرُه فِّـي َرسـمِّ َخمَّـانَبعَدَها َألِّفٌ  ،" َداَريَّا ) بَِّتشدِّ َم ذِّ ٌع َقد َتَقـدَّ  ، ( َموضِّ
ــاٍن الــذ ِّي َأوَردتُــُه ُهَنــاكَ  ــعرِّ َحسَّ َيــاَدةِّ َألِّــٍف َبــيَن الــرَّاءِّ َوالَيــاءِّ ُمَخَفــُف  ،َوَهَكــَذا ُروَِّي فِّــي شِّ َوفِّــي الَتــَوارِّيخِّ بِّزِّ
نَها َأُبو ُسليَماَن َعبُد الر حَمنِّ بنُ  ُك  "  الَياءِّ َقرَيٌة بِّالَشامِّ مِّ َيَة النَّاسِّ   1َعطِّ

يبِّ اأَلســَماءِّ ( َمشــقَ  ،الَقرَيــُة الَمعُروَفــةُ  :" َداَريَّــا :َوفِّــي ) َتهــذِّ ــَي ) بَِّفــتحِّ  ،ُدونِّ َثَلَثــةِّ َأمَيــالٍ  ،بَِّجنــبِّ دِّ َوهِّ
يدِّ الَياءِّ الُمَثنَّاةِّ مِّن َتحت ( ،الرَّاءِّ  َمـن ،َوَكاَن ُفَضَلُء الَسـَلفِّ َيسـُكُنوَنَها ،َوَتشدِّ ـَن الَصـَحاَبةِّ  َومِّ َسـَكَنَها مِّ

ن َوَأبِّـي  ،َأبِّي ُمسـلٍِّم الَخـوالنِّي   :ُهَما ،بَِّها َقبَرانِّ َمشُهوَرانِّ ُيقَصَدانِّ ؛ لِّلزَِّياَرةِّ لَِّسيَِّدينِّ َجلِّيَلينِّ  َ ،بَِّلٌل الُمَؤذِّ
يــثِّ َداَريَّــا َوزُنَهــا َفعَليَّــ :َقــاَل َأُبــو الَفــتحِّ الَهَمــَدانِّي   ،ُســَليَماَن الــَداَرانِّي   ــَن الــَدارِّ َواألَلِّــُف لِّلَتأنِّ إِّنََّمــا زِّيــَدت  ،ا مِّ

الَلًة َعَلى الَتكثِّيـرِّ  هِّ الَزَوائُِّد دِّ ييَن َوَمَنـازِّلِّهِّم ،فِّيَها َهذِّ ـانِّ نََّهـا َكاَنـت َمجَمعـًا لِّـُدورِّ آلِّ َجفَنـَة الَغسَّ ثُلَهـا  ،ألِّ َومِّ
يَبويُه "  ،فِّي الَكَلمِّ َمرَحيَّا   2َوَبرَديَّا َحَكاُهَما سِّ

يثِّ  ي  الَداَرانِّي   :ُينَسُب إَليَها َراوِّي الَحدِّ َيَة َأُبو ُسَليَماَن الَعنسِّ مِّن أهلِّ  ،" َعبُد الَرحَمنِّ بُن َأحَمَد بن َعطِّ
َمشقَ  َي َضيَعٌة إِّلى َجنبِّ دِّ ينَ  ،َداَريَّا َوهِّ الِّحِّ ِّ الصَّ ينَ  ،َكاَن َأَحَد ُعبَّادِّ ّللاَّ َن الز َهادِّ الُمَتَعبِّدِّ َرَد َبغَداَد وَ  ،َومِّ

ةً    3َفَأَقاَم بَِّداَريَّا َحتَّى ُتُوفَِّي "  ،ُثمَّ َعاَد إَِّلى الَشامِّ  ،َوَأَقاَم بَِّها ُمدَّ

  - :َداِعل
ل ) بَِّفتحِّ الَدالِّ   َعانِّ  ،َداعِّ رَِّها الٌم ( َموضِّ لُ  ،َوَكسرِّ الَعينِّ َوآخِّ ى الَشَمالِّ مِّن ٌة َتَقُع إِّلَ ٌة ُسورِّيَّ لدَ بَ  :اأَلوَّ

ينَ  يٌَّة َتَقُع فِّي َقَضاءِّ ) الَبتُرون  :َوالثَّانِّي ،ةِّ َدرَعاَمدِّ وال  ،ركد ياقوت في المشتم يردا عنل ،( َقرَيٌة ُلبَنانِّ
 في المعجم . 

ل " ل " َعَلى َوزنِّ " َفاعِّ ُلهُ  ،الُمَخاَتَلُة بِّالَعينِّ  :َو " الَدعلُ  ،مِّن " َدَعَل " ،َوفِّي الَعَربِّيَّةِّ " َداعِّ  :َوُهَو ُيَداعِّ
ُل " ،َأي ُيَخاتُِّلهُ  ٍع آَخَر " الَداعِّ "  :َوَقالَ  ،ُمسَتعَمَلةٌ  :" َدَعلَ  :َقاَل اأَلزَهرِّي   ،4الَهارُِّب "  :َوقاَل فِّي َموضِّ

                                                 
1  : ِّ بُن َعبدِّ الَعزِّيزِّ . َعبُد ّللاَّ   539. ص: 2. ج ُمعَجُم َما اسُتعَجم ِمن أسماء البالد والمواضعالَبكرِّي 
ينِّ بُن َشَرف:  2 . ُمحيِّ الد ِّ . 1996وت: دار الفكر. . ت: مكتبة البحوث والدراسات. بير 3. ج َتهِذيُب اأَلسَماِء واللغاتالَنَووِّي 

  102ص: 
3  : . أبو بكر َأحَمُد بُن َعلِّيٍ  يُب الَبغَدادِّي    248. بيروت: دار الكتب العلمية. ص: 10. ج َتاِريُخ َبغَدادَ الَخطِّ
  244. ص: 11. ج ِلَساُن الَعَرِب ابُن َمنُظوٍر. ُمَحم د بُن َمكَرم:  4
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ٌر فِّي ) كَِّتابِّه ( "  ،أَهَمَلُه اللَّيثُ  :َدَعل ُب َوَذَكَر َبعَدها مِّن مَ  ،1َوَلم َيذُكرُه َشمِّ َعانِّيهِّ َما َذَكَرُه َصاحِّ
عُ  ،" الدَّعلُ  :" َقاَل الطَّائِّي   ،(لَِّسان)ال َذاءِّ  :َوالَجدَّ   - :َوَقالَ  ،ُسوُء الغِّ

ٌل َجعٌد َوال َخرُِّق  يط 2ُغمَّ الُرُؤوسِّ َتَباهِّي فِّي َمَنابِّتَِّها          ال ُمجَدٌع َدعِّ  / الَبسِّ

َفــ :َنــَرى َأنَّ اســَم داعــل ــَة آنِّ َنَّ الَقرَي ــي  ُمَعــرٌَّب ( ؛ ألِّ ــاَم ُبقَعــةِّ " َدائِّيــل " ) آَرامِّ كرِّ َتُقــوُم َمَق الَقرَيــة  -َة الــذ ِّ
يَّةِّ  َي َكلَِّمٌة َتعنِّي فِّي ُلَغتَِّها ،-اِلَرامِّ َسـاً  ،َبيَت اإلَلـهِّ  :َوهِّ َمعَبـد ُرَبَمـا   -َمَمـا َيعنِّـي َأنََّهـا َكاَنـت َمَكانـًا ُمَقد 

ــَن الَهمــزِّ إلــى تســهِّ  ،- ــُر مِّ يَّتَِّها َتنفِّ ــل َوالَعــَرُب َعَلــى َســجِّ ــي ) َدائِّ دائِّيــل ( إلــى  –يلِّهِّ ؛ فَأبــَدُلوا الهمــَزَة فِّ
يـُر َذلِّـَك إبـَداُلُهُم  ،لُِّتصـبَِّح ) داعـل ( ،ُثمَّ َأَقاُموا الَكسَرَة فِّي َعـينِّ االسـمِّ َمَقـاَم الَيـاءِّ الَمحُذوَفـةِّ  ،َعينٍ  َوَنظِّ

ئلِّ بــنِّ َسـعد بــنِّ َضـبََّة " إلــى " الــد علِّ بـن م ـن َأَســلَم َمــَع  ،ســعدِّ بـن َضــبََّة " الَهمـَزَة فِّــي اسـمِّ " الــد  َوُهــَو مِّ
هِّ َبنِّي َعبدِّ القَّيسِّ بِّالَبحرِّينِّ   .  3َقومِّ

اُمون    - :الدَّ
ـُل َهـَذا االسـمَ  يَن َثَلثَـُة َأمكَِّنـٍة َتحمِّ يَّةٌ َقرَيـٌة فَِّلسـ :اأُلوَلـى ،ُيوَجـُد فِّـي فَِّلسـطِّ ينِّ ـَرٌة َتَقـ طِّ ُع َجُنـوَب َشـرقِّي ِّ ُمَهج 

يَنةِّ َعكَّ  رَبٌة َتَقُع فِّي َقَضاءِّ َحيَفا :َوالثَّانِّي ،اَمدِّ  ا . ٍء فِّي عكَّ َنبُع َما :َوالَثالِّثُ  ،خِّ
كُرَها فِّي كِّتَـابِّ ) َسـَفرَنامة ( َيـَة الَمشـرِّقِّ  :َوَرَد ذِّ ـَة َناحِّ ـن َعكَّ ـيَن َيـذَهُب الُمَسـافُِّر مِّ ـُد َجـَبًَل فِّيـهِّ  ،" َوحِّ َيجِّ

ُد اأَلنبَِّياءِّ ) َعَليهُِّم الس   َلُم ( ... َومِّن ُهَنالَك َبَلغُت َمَغارك الت ِّي ُتَسم ى " َداُمون " َفُزرُت الَمشـَهَد َمَشاهِّ
 4الَمعُروَف بَِّقبرِّ ذِّي الكِّفلِّ ) َعل يهِّ الَسَلُم ( " 

يَنًة ُتدَعى " َداُمون " َأيضـاً  هِّ أنَّ فِّي بَِّلدِّ الَحَبَشةِّ َوالن وَبةِّ َمدِّ " َوفِّـي  :َقـالَ  ،َوَذَكَر ابُن َخلُدوَن فِّي َتارِّيخِّ
يَنُة َداُمونَ  مِّهِّم ،َغرَبي ِّهِّ َمدِّ   5َوَلُه ُملٌك َضخٌم "  ،َوَكاَن بَِّها َملٌِّك مِّن أََعاظِّ

 

                                                 
. َأُبو َمنُصوٍر ُمَحمَُّد بنُ  1   182  - 123. ص: 2. ج َتهِذيُب اللَُّغة َأحَمد: اأَلزَهرِّي 
. َأُبو َعمرو إِّسَحاُق بُن َمرَّار:  2    71. ص: 1. ج الِجيمأبو عمرو الَشيَبانِّي 
  15. ص: 1. ج اإليناس بعلم األنسابالوزير المغربي. الحسين بن علي بن الحسين:  3
ر:  4 اب. بيروت: دار الكتاب الجديد. . ت: يحيى ا3. ط 1. ج َسَفرَناَمةَخسُرو. َناصِّ   51. ص: 1983لَخشَّ
  265. ص: 1984. بيروت: دار القلم. 5. ط 6. ج مقدمة ابِن َخلُدونَ ابُن َخلُدون. َعبُد الر حَمنِّ بُن ُمَحم د بن خلدون:  5
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ــــي الُعُصــــورِّ الُوســــَطى :َقــــاَل الــــَدبَّاغُ  فــــَرنُج فِّ يَّــــٌة "  ،" damarبِّاســــمِّ "  ،" َذَكَرَهــــا اإلِّ ــــَي َكلَِّمــــٌة َكنَعانِّ َوهِّ
damura "، يبِّ  :بَِّمعَنى اُموُن ُمشَتقًَّة مِّن "  ،الَعجِّ يلِّ "  :بَِّمعَنى ،" temartaَوَقد َتُكوُن الدَّ َشَجَرةِّ النَّخِّ

ُحــهُ  ،1 بَّاُغ  ،َوُهــَو َمــا ُيَرجِّ ــدَّ َحَهــا ال ــي َرجَّ ــةِّ الت ِّ الَل ــَل َذاَت الدَّ ــَن الَعَربِّيَّــةِّ ؛ لَِّيحمِّ ــا اشــتَِّقاَقُه مِّ ــن إَِّذا َأَردَن َوَلكِّ
فـــاً  ـــتَِّقاَقهُ  ،َآنِّ ـــن األصـــلِّ " دمـــو "َفـــإِّنَّ اشِّ ومُ  ، َيُكـــوُن مِّ َي َنخـــُل الُمقـــل ِّ الـــدَّ وَمـــُة الَجنـــَدلِّ اســـُم  ،َوبِّـــهِّ ُســـم ِّ َودَّ

عِّ "  عًا آخر بِّاسمِّ " َدم وَن " ،2الَموضِّ ـامِّ  :َودم ون  :َقالَ  ،َذَكَر الَبكرِّي  َموضِّ ٌع بِّالشَّ كـُرُه  ،َموضِّ َم ذِّ َقـد َتَقـدَّ
  - :ُؤ القَّيسِّ بن ُحجرَقاَل امرِّ  ،فِّي " َرسمِّ الُجوالن "

 َتَطاَوَل اللَّيُل َعَليَنا َدم وُن              َدم وُن إِّنَّا َمعَشٌر َيَماُنون 

ب وَن       الرََّجز  َهلَِّنا ُمحِّ نَّا ألِّ  َوا 

ــَدانِّي   ــاَل الَهَم مَيــر :َق ــن ُحُصــونِّ َحضــَرَموت ؛ لِّحِّ ــوُن َأيضــًا مِّ ــٍع آَخــرَ  ،" َوَدم  ــي َموضِّ ــاَل فِّ ــونُ  :َوَق  ،َدم 
ونُ  ونُ  ،َوَخود   :َكَمـا َذَكَرَهـا الَحَمـوِّي  فِّـي ) ُمعَجـمِّ الُبلـَدانِّ ( ،3َوَعنَدُل ُقَرى للِّصدف بَِّحضَرَموَت "  ،َوَهد 

لِّـــهِّ  ـــون ؛ ) بَِّفـــتحِّ َأوَّ يـــه ( "  ،َدم  يدِّ َثانِّ يَّ  ،وَأوَرَد َمـــا َذَكـــَرُه الَبكـــرِّي   ،4وَتشـــدِّ ـــر إلـــى َســـمِّ تَِّها َغيـــَر أنَّـــُه َلـــم ُيشِّ
امِّ .   بَِّأرضِّ الشَّ

  - :َداِلَية
ُل َهَذا االسمَ    َع َتحمِّ يَن َوحَدَها َخمَسُة َمَواضِّ ٍد بَِّلفظِّ " َدالَِّيـة " َوُمَضـافٍ  ،ُيوَجُد فِّي فَِّلسطِّ  ،َما َبيَن ُمجر 

وَحاءِّ " َوَغيرَِّها    5" َكَدالَِّيةِّ الرَّ
ـٍع ُيسـم ى " َكشـح " َقـالَ إِّال  ،َلم َيَتَطر ق الَحَموِّي  إلى َهَذا الَلفظِّ  ـعٍ  :فِّي حَديثِّه َعـن َموضِّ  ،إنَّـُه فِّـي َموضِّ

  6َدالَِّيُة ابنِّ ُمقبٍل  :ُيَقاُل َلهُ 
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ٌر ُيعل قُ  :َوهِّيَ  ،َوَجمُعَها " َدَوالِّي " ،فِّي الَعَربِّيَّةِّ " َدالَِّيٌة " َوالـَواُو فِّيـهِّ ُمنَقلَِّبـٌة  ،َفإَِّذا َأرَطـَب ُأكِّـلَ  ،ُعذُق َبسِّ
يُرُه الَبَقـُر "  ،َجمُع " َدالَِّيٍة " ،َأو " الَدَوالِّي ،1فِّ " َعنِّ األَلِّ  الَِّيـةُ  :َقـاَل ابـُن ُدَريـدٍ  ،2هِّي الـُدوالُب تُـدِّ  :" الدَّ

لوِّ َوالَمنَجُنونِّ  زُ  ،َعَربِّيٌّ َمعُروفٌ  ،َدَوالٍ  :َوَجمُع َدالَِّيةٍ  ،الَبكَرة :اأَلرُض الت ِّي ُتسَقى بِّالدَّ   - :َقاَل الرَّاجِّ

 3 بِّالَيَرنَّأِّ الَمعُلولِّ َماَء َدَوالي " َكَأنَّ 

َحةِّ ( ثرِّ  ،َقرَيٌة مِّن أَعَمالِّ الُفَراتِّ  :" َدالَِّية :َوَعنِّ الَوطَواطِّ فِّي ) ُغَررِّ الَخَصائِّصِّ الَواضِّ َلَجَأ إَليَها الُمـد 
ِّ الَعبَّ  َلَفــة الُمكَتفِّــي بــا َّ ي الَشــاَمةِّ الــذِّي َخــَرج فِّــي خِّ ق َأتَبــاُع ذِّ ــي ِّ فِّــي الَشــامِّ " َوالُمط ــوِّ اسِّ

َحيــُث َنفُهــُم  ،4
َقـةِّ َعلـى َنهـرِّ الُفـرات ـَن الر  هِّ َكاَنـت بِّـالُقربِّ مِّ ـَياقِّ الَكـَلمِّ أنَّ َدالَِّيـَة َهـذِّ ـن سِّ نـَدَما ُجلِّبـا  ،مِّ َنَّ الُمكَتفِّـَي عِّ ألِّ

 إَِّليهِّ َمَع َبقِّي ةِّ اأَلسَرى َكاَن ُمقِّيمًا بِّالر َقةِّ . 
َن االستَِّراَحةِّ الُروُح والَرا :الَروَحاءُ   ،َأي َطي َِّبـةٌ  :َوَأُظن ـُه قِّيـَل لِّلُبقَعـةِّ َروَحـاءٌ  ،َطي ـبٌ  :َأي ،َوَيوُم ُروح ،َحُة مِّ

َوُيعَتَمُد َما ُقلَناُه على َمـا  ،َقرِّيَبُة الَقعرِّ  :َوَقصَعٌة َروَحاء ،فِّي َصدرَِّها انبَِّساطٌ  :َوقِّدٌر َروَحاءٌ  ،َذاُت َراَحةٍ 
وَحـاءِّ  :َقالَ  ،َذَكَرُه ابُن الَكلبِّي ِّ  َة َنـَزَل بِّالر  يَنةِّ ُيرِّيُد َمك   ،َوَأَراحَ  ،َفَأَقـاَم بَِّهـا ،َلمَّا َرَجَع ُتب ُع مِّن قَِّتالِّ أَهلِّ الَمدِّ
وَحاءِّ  َيت الَروَحاُء َروَحـاء ؟ َفَقـالَ  :َوُسئَِّل َكثِّير ،َفسمَّاَها الر  َهـا :لَِّم ُسم ِّ َهـا ،النفَِّتاحِّ ـٌع  ،َوَرَواحِّ ـَي َموضِّ َوهِّ

يًَل "  ،ن َعَملِّ الُفرعِّ مِّ  َتٌة َوَثَلُثوَن مِّ يَنةِّ سِّ   5َبيَنَها َوَبيَن الَمدِّ
ي ةِّ ( ينِّ ـنِّ ) الًموُســوَعةِّ الفَِّلسـطِّ ــَن الــَروحِّ َوالر اَحـةِّ  :َوعِّ َقــَوُأطلِّــقَ  ،" الَروَحــاُء ُمشـَتٌق مِّ ةِّ الُممَتــَدةِّ  َعَلـى الَمنطِّ

يَنةِّ ُأم ِّ  هِّ الَقرَيةِّ إَِّلى َشرقِّ َمدِّ يبِّ أَ  ؛الَفحمِّ بَِّلُد الَروَحةِّ َأو الُروَحا مِّن َهذِّ َها . لِّطِّ  رضِّ
ــن َحيَفــا ــل " َقرَيــٌة إلــى الَجُنــوبِّ الَشــرقِّيَّ مِّ نَهــا " َدالَِّيــُة الَكرمِّ الَدالَِّيــُة  ،6( كــم َعنَهــا  31َعَلــى ُبعــدِّ )  ،َومِّ

ـا الَشـطُر الث ـانِّي  ،َدَوالِّـي :َوَجمُعَهـا ،َشَجَرُة الَكرمِّ  ،َمعُروَفةٌ  َهـا بـالُقربِّ َأم  ـل " ؛ َفلُِّوُقوعِّ ـَن االسـمِّ " الَكرمِّ مِّ
ــلِّ  ــلِّ الَكرمِّ ــن َجَب وحــا ،مِّ وَحــاء أو الرَّ ــٌة الرَّ ي تَِّها َدالَِّي ــا َعــن َســمِّ ــَزًا لَِّه ُب ) ُصــبحِّ  ،َوَتميي ــد َذَكرَهــا َصــاحِّ َوَق
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الَِّيـةِّ " َهَكــَذا ُدوَن إَِّضـاَفةٍ  ـن بِّـَلدِّ  ،األعشـى ( بِّاسـمِّ " الدَّ َها مِّ ـلِّ َوَقـد َعــدَّ َوَيبــُدو َلَنـا أنََّهـا َأَخــَذت  ،1الَكرمِّ
 نِّسَبَتها إلى الَكرمِّلِّ َبعَد َذلِّك .

  - :ُدوَرا
يَنةِّ  :َيُقوُل الَدبَّاغُ  ـ ،ايـم " " َأُدور " ُيَظن  َأنَّ " ُدوَرا " الَخلِّيلِّ َتُقوُم َعَلى ُبقَعةِّ َمدِّ  ،َنَها " َرحُبَعـام "الت ِّـي َحصَّ

هِّ  ُه  –الَيُهودِّ  –َخوفًا مِّن َبنِّي َقومِّ دَّ ين َثاُروا ضِّ  الذ ِّ
ـن أَعَمـالِّ َبي ـتِّ  ،( adora" َوفِّي الَعهدِّ الُروَمانِّي ِّ ُعرَِّفت بِّاسـمِّ )  :َوَيُقولُ  َوَقـد اشـُتهَِّرت ُدوَرا  ،بـرِّينجِّ مِّ

َنبَِّها الذ ِّي ُعرَِّف بِّـــــ ) الُدورِّي  ( َها َوعِّ يمِّ بُِّكُرومِّ يَسـى  ،ه ( 612 ) َوفِّـي َعـامِّ  ،ُمنُذ الَقدِّ َأوَقَفَهـا الَملِّـُك عِّ
يمِّي ِّ الَشرِّيف  بَراهِّ  اأَلي وبِّي  َعَلى الَحَرمِّ اإلِّ
ُر الَدبَّاُغ الَمقُصوَد بِّاسمِّ ) َأُدوَرايِّم ( يماً  ،ُثمَّ ُيَفس ِّ برِّي  الذ ِّي ُعرَِّفت بِّهِّ ) ُدوَرا ( َقدِّ " اسـٌم  ،َوُهَو االسُم العِّ

ــا َكــاَن َمعَنــاهُ  ( َعــن  898َحيــُث َأَشــارِّ الــَدبَّاُغ إلــى َكــونِّ ُبقَعتَِّهــا َترَتفِّــُع )  ،َأو الُمــرَتفَِّعينِّ " ،التََّلــينِّ  :ُرَبم 
  2ُمسَتَوى َسطحِّ الَبحرِّ " 

يٌّ  :َو " ُدوَرا ـٍع فِّـي إِّقلِّـيمِّ َبابِّـل ،َأو َدائَِّرةٌ  ،َحائِّطٌ  :َمعَناهُ  ،اسٌم َأَكادِّ َحيـُث َنَصـَب )  ،َوُهـَو اسـٌم لَِّسـهٍل َواسِّ
ر ( تِّمَثاَل الذ َهبِّ َنب وخذ نَ  ٍة فِّي َبابِّل ،صَّ دَّ َوُيوَجُد ُهَناَك َنهٌر ُيسم ى  ،َوَقد ُأطلَِّق اسُم ُدوَرا َعلى َأَماكَِّن عِّ
يَثةِّ "  ،َوبُِّقربِّهِّ تَِّلٌل ُتسم ى تَِّلَل ُدوَرا ،َنهَر ُدوَرا َراقِّ الَحدِّ َي َتَقُع فِّي بَِّلدِّ العِّ   3َوهِّ

ـَللِّ اسـتعرَ  ــن خِّ ي َمــر ت بِّهـا " ُدوَرا "َيبـُدو للباحـث مِّ َقــبِّ الت ـارِّيخِّ الـذ ِّ َأنَّ لَِّهـَذا االســمِّ َأصـًَل فِّــي  ،اضِّ حِّ
ارِّ  ،َفقَد َتُكوُن " ُدوَرا " َتحرِّيفًا لَِّكلَِّمةِّ " ُدور " الَعَربِّي ة " ،الُلَغةِّ الَعَربِّيَّةِّ   ،" الَمسـَكن :بَِّمعَنى ،َأي َجمُع الدَّ
اَرةِّ "أو َلَعلَّ " ُدورا  ،َأو الَمنزِّل " َبال :" َجمع " الدَّ َعٍة َبيَن جِّ يَفـةَ  ،ُكل  َأرٍض َواسِّ ـَي ُتَعـدَّ  :َقاَل َأُبـو َحنِّ َوهِّ

ي   ،مِّن ُبُطونِّ اأَلرضِّ الُمنبَِّتةِّ  َبال "  :َوَقاَل اأَلصَمعِّ َعُة َتُحف َها الجِّ َي الَجوَبُة الَواسِّ بَّاُغ  ،4هِّ َوَقد َأَشاَر الدَّ
ترًا َعن َسطحِّ الَبحر فِّي جبال الخليلِّ  898إَِّلى أنََّها َترَتفُِّع )     5( مِّ
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َيت بِّـذلَِّك َتَيُمن ـًا بِّـُدورا الَخلِّيـلِّ  ،أما ُدوَرا الَقرعِّ  انِّ َأنَُّهـم  ،َفقَد ُسـم ِّ َحيـُث َيـروِّي َلَنـا الـَدبَّاُغ َعـن َبعـضِّ الُسـكَّ
ــن ُدوَرا الَخلِّيــلِّ  ــةِّ َوَأنَُّهــ ،َيُعــوُدوَن بَِّأصــلِّهِّم إِّلــى " آلِّ َعمــرٍو " مِّ هِّ الَقرَي ــوا َأرَض َهــذِّ َوَدَعوَهــا بِّاســمِّ  ،م َنَزُل

َها َنَباَت " الَقرَع " ؛ َتمييَزًا َلَها َعن َقرَيتِّهِّم اأُلم ِّ "  ،َقرَيتِّهُِّم اأُلم ِّ " ُدوَرا " ُثمَّ َأَضاُفوا السمِّ
1  

ــي ) َدلِّيــلِّ َأرِّيــج ( ــَذا االســمِّ ؛ نِّســ :َوفِّ ــُة ُدوَرا الَقــرعِّ بَِّه َيت َقرَي ــن ُدوَرا " ُســم ِّ يَن مِّ مِّ يَها الَقــادِّ َبًة إلــى َســاكِّنِّ
  2( َعاٍم "  400َوَيُعوُد َتارِّيُخ إِّنَشاءِّ الَتَجم عِّ إَلى َما َقبَل )  ،الَخلِّيلِّ 

ُموَن إلى قِّسَمينِّ  م َينَقسِّ يَن بَِّدورِّهِّ َيت بَِّذلَِّك نِّسَبًة إلى َعَشائرِّ الُعرَجانِّ الذ ِّ  :َأم أ ُدوَرا الُعرَجان َفَقد ُسم ِّ
َواَياتِّ  ،َحيُث َيُعوُدوَن بُِّأُصولِّهِّم إلى َبنِّي َقيٍس مِّن َشَمالِّ الَيَمنِّ  ،َوالَتَحاَتا ،الَعَلَيا هِّ َأرَجُح الرِّ  3َوَهذِّ

  - :ُدوَمة/  ُدوَما
َعينِّ في ُسورِّيََّة َيحمَِّلنِّ َهَذا االسمَ  لِّ َموضِّ ينَ  ،ذكر الباحث فِّي الَبابِّ اأَلوَّ ثلَِّها فِّي فَِّلسطِّ  ،َولِّمِّ

ٌد فشي ُلبَنانَ  ٌع َواحِّ   4الَبتُرون "  –َوُهو َما ُيعَرُف بِّــــــــــ " ُدوَما  ،َوَموضِّ
يَّةٌ  :َيُقوُل الَدبَّاغُ  لِّهِّ ( َكلَِّمٌة َكنَعانِّ ُعرَِّفت فِّي الَعهـدِّ  ،َو " الر اَحة " ،" الُسُكون  :بَِّمعَنى ،" ُدوَما ) بَِّضم ِّ َأوَّ

ــــا  ــــانِّي ِّ بِّاســــمِّ ) َأُدوَم وَم ــــيٌّ " َأو " دُ  ،( eduma –الر  ــــا " ُدومِّ ــــي النِّســــَبةِّ إَِّليَه ــــرِّ َوفِّ ــــى َغي ــــانِّيٌّ " َعَل وَم
الَلة ،5"قَِّياسٍ  برِّيَّةِّ َذات الدَّ برِّيٌّ  :" ُدوَمة :َوَلَها فِّي العِّ َوَقد َوَرَد اسَم َبلَدٍة فِّي  ،" ُسُكوت " :َمعَناهُ  ،اسٌم عِّ

وَمة " –ل جبال الخلي –َأرضِّ ) َيُهوَذا ( الَجَبلِّيَّةِّ  َي َتبُعـُد َمَسـاَفَة َعشـرِّ َأمَيـالٍ  :َوَمَكاُنَها الَيوَم " الد   ،َوهِّ
َن الَخلِّيل يَلينِّ َونِّصٍف َشَماَل الظَّاهِّرِّيَّةِّ "  ،إلى الَجُنوبِّ الَغربِّي ِّ مِّ   6َوَعَلى َمَساَفةِّ مِّ

الِّ  :َوَعنِّ الَبكرِّي ِّ  يُم معرفة ال َتدخُ  ،" ُدوَمة ) بَِّفتحِّ الدَّ ٌع َبيَن الشَّ مَ  :لَلُم (ُف واُلَها األَلِّ والمِّ امِّ وضِّ
لِّ    - :َقاَل اأَلخَطلُ  ،َوالَموصِّ
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 الوافر َكرِّهَن ُذَباَب ُدوَمَة إِّذ َعَفاَها           َغَداَة ُتَثاُر لِّلَموَتى الُقُبور /

كُرُه فِّـي " َرسـمِّ َخيَبـر" :وَذَكَر " الُدوَمَة " َم ذِّ ـَي َمـا َبـيَن  :يضـًا " ُدوَمـَة الَجنـَدل "وَذكـَر أَ  ،اسُم َواٍد َتَقدَّ َوهِّ
ةَ  َمادِّ َوَمكَّ يَنةِّ  ،بَِّركِّ العِّ َن الَمدِّ َل مِّ هِّ َعلى َعشرِّ َمَراحِّ َن الُكوَفةِّ  ،َوُدوَمُة َهذِّ َمشـقَ  ،َوعشٍر مِّ  ،َوَثَماٍن مِّن دِّ

َل ،َواثَنَتي َعشَرَة مِّن َمصرَ  يَل ) َعَليهِّ السَّ َيت بُِّدوَمان بنِّ إِّسَماعِّ   1َحيُث َكاَن َينزُِّلَها "  ،ُم (َوُسم ِّ
نَقر ِّي   :َوُدوَما َأَحُد َأبَوابِّ الَبصَرةِّ  َثنِّي َأُبو َيعَلى المِّ َثَنا األصَمعِّي   :َقالَ  ،" َحدَّ َخَرَج الزِّنج  بَِّبابِّ  :َقالَ  ،َحد 

اج ِّ َوزَِّيادِّ بنِّ ُعَمَر الَعتكِّي ِّ  ،ُدوَما بُِّفَراتِّ الَبصرَّةِّ   2 ... " فِّي َأيَّامِّ الَحج 
ــــي ِّ َعــــن َأبِّيــــهِّ  :َوَعــــنِّ الُزهــــرِّي ِّ فِّــــي ) الَطَبَقــــاتِّ الُكبــــر ى ( ــــٍد الَكلبِّ َشــــاُم بــــُن ُمَحم  ُولِّــــَد  :َقــــاال ،" َأخَبَرنــــا هِّ

َلُم ( اثَنا َعَشَر َرُجَلً  َلُة َوالسَّ يَم ) َعَليهَِّما الصَّ يَل بنِّ إِّبَراهِّ سَماعِّ ذ َوُهـَو نبـت :َوُهم ،إلِّ ت َوُهـَو َنابِّـ ،َيَناوِّ
هِّ  َوَدمـا َوُهـو ُدوَمـا ؛ َوبِّـهِّ  ،َوَمسـَمع َوُهـو مشـَماَعة ،َوَمنَسـى َوُهـَو َمنَشـى ،َوَأذبـل ،َوَقيـَذر ،َوُهَو َأكَبـُر َوَلـدِّ

َيت ُدوَمُة الَجنَدل "  ُسم ِّ
3  

ـَن َداَم َيـُدوُم َدومـًا َوَدَوَمانـاً  ـي ،َلَعلَّ " ُدوَما " َأو " ُدوَمة " فِّي الَعَربِّيَّـةِّ مِّ ـيُء الثَّابِّـُت ال  :ُء الـَدائِّمُ َوالشَّ الشَّ
ائِّمِّ  ،َيبـَرحُ  ــَي َعـنِّ الَبــولِّ فِّـي الَمــاءِّ الـدَّ يثِّ ُنهِّ نـهُ  ،الرَّاكِّــدِّ  :َأي ،َوفِّــي الَحـدِّ ــُأ مِّ َوَأَدمــُت القِّــدَر إَِّذا  ،ثُـمَّ ُيَتَوضَّ

نُتَها ومُ  ،َســك  قــلِّ  :َوالــدَّ ــَدةُ  ،َشــَجُر المِّ َمــةٌ  :الَواحِّ ــعٌ  :َوُدوَمــُة الَجنــَدلِّ  ،َدوِّ َوامُ  ،َموضِّ ي َيأُخــُذ  :َوالــد  َواُر الــذ ِّ الــد 
َن الَبحرِّ "  هِّ مِّ نَساَن فِّي َرأسِّ   4اإلِّ

وَمةُ  َوَذَكـَر َأُبـو  :َقـالَ  ،َوُتخـرُِّج َأقَنـاًء َكَأقَنـاءِّ النَّخَلـةِّ  ،َوَلَهـا ُخـوٌص َكُخـوٍص النَّخـلِّ  ،َتعُبُل َوَتسُمو :َو" الدَّ
َن ال :زَِّياٍد اأَلعَرابِّي   ومُ  :َوَقـاَل ُعَمـاَرةُ  :َقـالَ  ،َعـَربِّ َمـن ُيَسـم ِّي النَّبـَق َدومـاً َأنَّ مِّ ـدرِّ  :الـدَّ ـَن الس ِّ َظـاُم مِّ  ،العِّ

ومُ  :َوَقــاَل ابــُن اأَلعَرابِّــي ِّ  ــَخاُم الَشــَجرِّ َمــا َكــانَ  :الــدَّ يثِّ  ،ضِّ " َرَأيــُت الَنبِّــيَّ ) َصــلَّى ّللاَُّ َعَليــهِّ  :َوفِّــي الَحــدِّ
ـــل ِّ َدو  ـــي ظِّ ـــَو فِّ ـــهِّ ( َوُه ـــٍة "َوآلِّ ـــرِّيَبينِّ  ،َم ـــي الَغ ـــَروِّي  فِّ ـــاُه الَه ـــَدل ،َحَك ـــُة الَجن يهِّ أَهـــُل  :َوُدوَم ـــم ِّ ـــٌع ُيَس َموضِّ

يثِّ   5اسُم َقبِّيَلٍة "  :َودَمان ،اسُم َرُجلٍ  :َوَدوَمان ،َوَكَذلَِّك َدوَماُء الَجنَدلِّ  ،َوُهَو َخَطأٌ  ،َدوَمةً  :الَحدِّ
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َعالِّي ِّ  َو " َأُبو َعل ِّيٍ  الَحَسُن بُن الُحَسينِّ بنِّ  يَرةِّ بنِّ ُدوما النِّ  ،مِّن أَهلِّ َبغَدادَ  ،الَعبَّاسِّ بنِّ الَفضلِّ بنِّ الُمغِّ
يثِّ "    1مِّن ُرَواةِّ الَحدِّ

ــي ) ُمعَجــمِّ الُبلــَدانِّ ( َعــن َيــاُقوتٍ  ــا بِّالُكوَفــةِّ َوالنََّجــفِّ  :َقوَلــه ،َوَرَد فِّ نَهــا َمَحلَّــةٌ " ُدوَم : اســُمَها لُ َوُيَقــا ، مِّ
َنَّ ُعمَ ُدوَمة َب ُدوَمةِّ الَجنَدل؛ ألِّ ر َصاحِّ يـَرةَ  ،َر َلمَّا َأجَلى ُأَكيدِّ َم الحِّ : ُدوَمـَة مَّاهُ َوَسـ ،َهـا حِّصـناً بِّ  َفَبَنـى َقدِّ
 . َأيضاً 

َمشــَق َغيــر ُدوَمــة الَجنــَدل :وُدوَمــة ) بِّالَضــم ِّ ( ــن ُقــَرى ُغوَطــةِّ دِّ ــي ،مِّ ــب   َكــَذا َخبََّرنِّ َمشــقِّي الُمحِّ يَن َعــنِّ الدِّ
 ِّ نَها َعبُد ّللاَّ ي ِّ الُدومِّي ِّ  ، بُن هَِّللٍ مِّ  الرِّبعِّ

ِّ  َوَأُبو َعبدِّ ّللاَّ
لِّهِّ  هِّ ( ،وُدوَمُة الَجنَدل ) بَِّضم ِّ َأوَّ ثِّينَ  :َوَفتحِّ ُه مِّن أَغَلطِّ الُمحد ِّ َوَقد َجـاَء  ،َوَقد َأنَكَر ابُن ُدَريٍد الَفتَح َوعدَّ

ـــاُء الَجنـــَدلِّ " ي ِّ " َدوَم يثِّ الَواقِّـــدِّ ـــي َحـــدِّ َها ابـــ ،فِّ ـــةِّ َوعـــدَّ يَن ـــن أَعَمـــالِّ الَمدِّ ـــهِّ مِّ َيت بِّـــَدومِّ بـــنِّ  ،ُن الَفقِّي ُســـم ِّ
َلُم ( يَم ) َعَليهَِّما الس  يَل بنِّ إبَراهِّ ي   ،إِّسَماعِّ يلَ  :َوقاَل الزََّجاجِّ يَل  :َوقِّيلَ  ،ُدوَماُن بُن إِّسَماعِّ سَماعِّ َكاَن إلِّ

نهُ  َ ،َوَلٌد اسُمُه َدَما يلَ  :ي ِّ َوَقاَل ابُن الَكلبِّ  ،َلعلَُّه ُمَغيٌَّر مِّ يَل  :َقالَ  ،َدوَماُء بُن ٍإسَماعِّ ـا َكثُـَر َوَلـُد إسـَماعِّ َوَلمَّ
ــَع ُدوَمــَة َوَبَنــى بِّــهِّ حِّصــناً  يَل َحتَّــى َنــزَل َموضِّ ــَلُم ( بِّتَِّهاَمــَة َخــَرَج َدوَمــاُء بــُن إِّســَماعِّ  :َفقِّيــلَ  ،) َعل يــهِّ السَّ

ــ ،َوَنَســَب الحِّصــَن إَليــهِّ  ،َدوَمــاء ــَي َعَلــى َســبعِّ َمَراحِّ َمشــقَ َوهِّ ــن دِّ صــَنَها  ،َل مِّ َنَّ حِّ َيت َبالَجنــَدلِّ ؛ ألِّ َوُســم ِّ
ــيٌّ بِّالَجنـــَدلِّ " و اَمـــةُ  :َقـــاَل ابـــُن ُدَريــدٍ  ،َمبنِّ ـــاَ ُدوَمـــُة الَجنـــَدل َفُمجَتَمُعــُه َوُمســـَتَداُرُه َكَمـــا َتـــُدوُم الدَّ  :َأي ،" َفَأمَّ

يرُ  َماءِّ  ،َتسَتدِّ مُس فِّي َكبِّدِّ السَّ َمتِّ الشَّ نُه َدوَّ َم الطَّائُِّر "  ،َومِّ  2َوَدوَّ
عرِّ األخَطلِّ  :و" دومة َخبت " ٌع َورَد فِّي شِّ  - :َموضِّ

 / الطويل  3َأال َيا اسَلَما َعَلى الَتَقاُدمِّ َوالبَِّلى          بُِّدوَمَة َخبٍت َأي َها الَطَلََلنِّ 

ــن إَِّلــهِّ " ُيَقــاَل أ نَّ  :نقلنــا عـنِّ ) الُموُســوَعةِّ الُحــر ةِّ ( ،َوَعـنِّ " دومــا البتــرون " يقِّــيٌّ مِّ  َأصــَل َكلَِّمـةِّ ُدوَمــا فِّينِّ
يُنوس ( ةِّ ) ُدومِّ ح  َيةِّ إغرِّيقِّيٌّ  ،الصِّ َيت  ،َأو الَقلَعـةَ  ،الَقصـرَ  :َوَمعَناهُ  ،كَما قِّيَل إِّنَّ َأصَل الَتسمِّ َوقِّيـَل ُسـم ِّ

ـن َحَلـببَِّذلَِّك نِّسَبًة إَلى الَملَِّكةِّ ) ُجولَيان ُدوَمان ( ابَنةِّ َكاهِّنِّ إَِّلهِّ الَشمسِّ  وَمـانِّي   ،مِّ َجَهـا الَملِّـُك الر  َتَزوَّ
بَرانِّـيٌّ  ،َوَبَنى َلَهـا َقصـرًا َفخمـًا فِّـي الَبلـَدةِّ  ،) سيبتِّيُموس سيفيروس (  :َوَيعنِّـي ،َوقِّيـَل إِّنَّ َأصـَل الَكلَِّمـةِّ عِّ

                                                 
. َعبُد الَكرِّيمِّ بُن ُمحم ٍد:  1   508ص: . 5. ج اأَلنَسابُ الَسمَعانِّي 
  684. ص: 2. ج َجمَهَرُة اللَُّغةِ ابُن ُدَريٍد. أبو بكر محمد بن الحسن:  2
3  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   489 – 486. ص: 2. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
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ـن  ،الُهُدوء يـد " ؛ لَِّمـا َكاَنـت َتُضـم  مِّ يـٍد  "َوَكاَنت ُتعَرُف بِّــــــــــ " ُدوَما الَحدِّ مِّ َحدِّ ـا ُتَسـم ى َأيضـًا  ،َمَنـاجِّ َكمَّ
َها فِّي َقَضاءِّ الَبتُرونِّ الُلبَنانِّي ِّ .  بِّـــــ " ُدوَما الَبتُرون " ؛ لُِّوُقوعِّ

1 
 

 الرَّاُء 
  - :الرَّاِشِديَّةُ 

ـنَ    ـَع فِّـي اأُلرُدنِّ فِّـي ُكـلٍ  مِّ يـَزةِّ  :ُهَناَك َأرَبَعُة َمواضِّ ـُل َهـذَ  ،َوملِّـيح ،َوي َرةَوالُقـ ،كِّ َوَقَصـَبةِّ الَكـرَ  ،الجِّ ا َتحمِّ
دا ،االسمَ  َيت بَِّذلَِّك ؛ نِّسَبًة إلى َشخٍص ُيدَعى َراشِّ يَّةِّ دُ  اُل فِّي "َكَما ُهَو الحَ  ،َولعلََّها ُسم ِّ دِّ َفَقد  ،َبي "َراشِّ

يد آل َمكُتوم د بن َسعِّ َيت بَِّذلَِّك ؛ نِّسَبًة إلى الَشيخِّ َراشِّ يَّ َأو َقد َتُكـوُن ال ،ُسم ِّ ـدِّ َلـٍة َأو َقبِّيَلـٍة ُة اسـمًا لِّعائِّ رَّاشِّ
َها .   فِّي األردن َسم ت الَمكان أو المنطقَة بِّاسمِّ

ي َبغَدادَ  يَُّة َقرَيٌة مِّن َنَواحِّ دِّ ِّ بن َجابِّر بـن ُيوُسـَف  ،َو" الرَّاشِّ نَها َأُبو َجعَفٍر ُمَحمَُّد بُن َجعفر بن عبدِّ ّللاَّ مِّ
ي   دِّ دِّيٌّ .  :وفِّي النِّسَبةِّ إَِّليَها َتُقولُ  ،2َشيخًا ثَِّقة "  َوَكانَ  ،مِّن أَهلِّ َبغَدادَ  ،الرَّاشِّ  َراشِّ

يَّةُ  :َوفِّي ُمعَجمِّ الُبلَدانِّ  دِّ َساَن مِّن ُمُدنِّ الَمَغربِّ اأَلوَسطِّ َقرَيٌة  ،3َقرَيٌة مِّن ُقَرى َبغَداد "  :" الرَّاشِّ َوفِّي تِّلمِّ
ٍد َقبِّ  َسَبًة إلى َبنِّي َراشِّ يَّةِّ ؛ نِّ دِّ َن الَبرَبرِّ ُتعَرُف بالرَّاشِّ نَها الُمقرُِّئ ابُن َويَحَياَن َأُبو َعل ِّيٍ  َحَسـُن بـُن  ،يَلٌة مِّ مِّ

َسانِّي   ي  التِّلمِّ دِّ  الرَّاشِّ
ِّ يَّةُ  ،َعبدِّ ّللاَّ دِّ   4َقرَيٌة مِّن ُقَرى مِّصَر "  :َوالرَّاشِّ

  - :َراَفات
ي  فِّي " َديرِّ َراَفات " َوَكَمـا  ،ى الَسفحِّ الَغربِّي ِّ لَِّجَبٍل ُمَتَوسطِّ االرتَِّفـاعِّ " َكاَنتِّ الَقري ُة َتَقُع َعلَ  :َقاَل الَخالِّدِّ

َها " َديــر " ــنِّ اســمِّ ــُدل  القِّســُم اأَلول  مِّ ــن ُممَتَلَكــاتِّ الَبطرَِّيركِّي ــةِّ  ،َي ــَع َديــٍر َكبِّيــٍر مِّ ــُة َموقِّ ــد َكاَنــتِّ الَقرَي َفَق
يَّةِّ  ي ،الَلتِّينِّ   5الَقرَيةِّ "  َوُيعَتَبُر َهَذا الَديُر َمالَِّك ُمعَظمِّ َأَراضِّ

                                                 
 https://ar.wikipedia.org/wikiالَبترون (. رابط الموقع:  –الموسوعة الُحرَّة. ) ُدوَما  1
. َعبُد الَكرِّيمِّ بُن ُمَحم ٍد: االسَ  2   26. ص: 3. ج أَلنَسابُ مَعانِّي 
3  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   15. ص: 3. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
ِّ ُمَحمَُّد بُن َأحَمَد بنِّ ُعثَمان:  4 . َأُبو َعبدِّ ّللاَّ . ت: بشار عواد 2. ج َواأَلعَصارَمعِرَفُة الُقرَّاِء الِكَبار على الَطَبَقاِت الذََّهبِّي 

  701هــ. ص:  1404معروف , شعيب األرناؤوط , صالح مهدي عباس. بيروت: مؤسسة الرسالة. 
. َولِّيد:  5   708 – 182. ص: وأسماء شهدائها 1948كي ال َننَسى ُقَرى ِفَلسِطيَن التِّي َدَمَرتَها ِإسراِئيُل عام الَخالِّدِّي 
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ـــن " َراَفـــا " برِّيَّـــةٌ  ،يعتقــد الباحـــث َأنَّ " َراَفـــات " مِّ ـــي َكلَِّمـــٌة عِّ  ،َأوِّ ّللاَُّ َشـــَفى " ،" ُهـــَو َشـــَفى :َمعَناَهـــا ،َوهِّ
نهُ  هِّ األَ  ،1َيهَوه َشَفى "  ،ّللاَُّ َقد َشَفى :َوَمعَناُهَما ،َوَراَفة ،" َرَفائِّيل :َومِّ َدًة مِّن َهذِّ سَماءِّ ُهَو َفقد َتُكون َواحِّ

يَماً  ي َكاَنــت ُتعــَرُف بِّــهِّ َراَفــات َقــدِّ َية الَيُهــودِّ لُِّمســَتوَطَنةِّ ) َرَفائِّيــل ( الُمَقاَمــة َعَلــى  ،االســَم الــذ ِّ َوَلعــلَّ َتســمِّ
ي َراَم ّللاَّ مِّن هذا ي َيـدُنو فِّـي َدالَلتِّـهِّ " َراَفـا " العِّ  ،َأَراضِّ برِّيَّـةِّ ُهـَو " َرَفـَأ َواأَلصُل الل َغوِّي  فِّـي الَعَربِّيَّـةِّ الـذ ِّ

نهُ  ،" ـينِّ  :َوقولهم ،َأصَلحُتهُ  :بَِّمعَنى ،" َرَفأُت الثَّوَب َأرَفُؤهُ  :َومِّ َفـاءِّ َوالَبنِّ  ،َواالجتَِّمـاع ،بِّااللتَِّئـامِّ  :َأي ،بالرَّ
يَنــةِّ  ،وَأصــُلُه الَهمــزُ  ــُكونِّ َوالُطَمأنِّ ــئَت كــاَن َمعنــاُه بالس  ن شِّ َرَفــوُت  :َقــالُ يُ  ،َوَيُكــوُن َأصــُل غيــر الهمــز ،َوا 

نُتهُ  :الرَُّجلَ    - :َقاَل الُهَذلِّي   ،إَِّذا َسكَّ

 / الطويل  2َرَفونِّي َوَقاُلوا َيا ُخَويلُِّد ال َتُرع          َفُقلُت َوَأنَكرُت الُوُجوَه ُهُم ُهُم 

 :َوالت ِّـي َتعنِّـي ،ًة َعلـى التكثِّيـرثُـمَّ زِّيـَدتِّ األَلِّـُف فِّيَهـا َبعـَد َذلِّـَك ؛ داللـ ،َوَقد َتُكوُن فِّي اأَلصلِّ " ُرَفـات "
َر َوانَدقَّ "  َي َعَلى َوزنِّ ُفَعالٍ  ،3الُحَطاُم َوالُفَتاُت مِّن ُكل ِّ َما َتَكسَّ َوُفعال َكثِّيرًا َما َيَأتِّي فِّيَما ُيرَفُض  ،َوهِّ

منهُ  ُكنَّها ِعَظاًمها َوُرَفاًتها َأِإنَّها َلَمْبُعوُثهوَن  }َوَقاُلوْا َأِئَذا:َوفِّي الَتنزِّيلِّ الَعزِّيزِّ  ،4َوُجَذاذ "  ،ُحَطام :َوُينَبُذ ، وِّ
ــي فِّــي َنــاُبلَس أو الت ِّــي فــي َرام ّللاَّ َتحَتــوِّي َعَلــى َبَقاَيــا آَثــاٍر  ،5َخْلًقهها َجِديههًدا{ َفــإِّذا َكانــت َقرَيــُة َرافــات الت ِّ

ـن هـذا الَبـ َيُتَها مِّ ي   ،ابِّ َوُحَطاٍم َوَمَقابَِّر َتحوِّي ُرَفاتًا َفلَِّم ال َتُكوُن َتسـمِّ " َوَديـُر َراَفـات الت ِّـي  :َيُقـوُل الَخالِّـدِّ
ــةِّ  نــَد ُتُخــومِّ الَقرَي ــٍة عِّ ــعِّ َأَثرِّيَّ ــٍة َدارَِّســةً  ،بِّالُقــدسِّ َتحَتــوِّي َعَلــى َمَواقِّ يَّ ــَرٍب َتُضــم  ُأُســَس َأبنِّ  ،َتشــَمُل َثــَلَث خِّ

َنبٍ  َر عِّ خرِّ  ،َوَمَعاصِّ  6َوَمَدافِّن "  ،َحَجَر َرحىوَ  ،َوآَباراً  ،َوَخزَّاَناٍت َمحُفوَرًة فِّي الصَّ

  - :الرَّاِعي
ـُل هـذا االسـمَ  :رصد الباحث فِّي البـاب األول   يَن َتحمِّ ـن ُسـورِّيََّة َوفَِّلسـطِّ ـَع فِّـي ُكـلٍ  مِّ  ،"  َأرَبَعـُة َمَواضِّ

رَبٍة َوَقرَيٍة َوَكفر "    7َما َبيَن خِّ
                                                 

  268. ص: ُمَقدَّسِ َقاُموُس الِكَتاِب ال 1
. َأبو يوسف يعقوب بن إسحاق:  2 ك ِّيتِّ   176.  ص: 1. ج ترتيب إصالح المنطقابُن السِّ
 358. ص: 1. ج الُمعَجُم الَوِسيطُ إبراهيم مصطفى / وآخرون:  3
. َأُبو محمد عبد هللا بن مسلم: ابن ُقَتيَبة  4 يَنَورِّي  ين عبد الحميد. مصر: مكتبة . ت: محمد محي الد ِّ 4. ط 1. جأدب الكاتبالد ِّ

  470. ص: 1963السعادة. 
  49: اإلسراء 5
. َولِّيد:  6   708. ص: وأسماء شهدائها 1948كي ال َننَسى ُقَرى ِفَلسِطيَن التِّي َدَمَرتَها ِإسراِئيُل عام الَخالِّدِّي 
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ـَن المَ  ل مِّ ـي الُثَلثِّـي  " َرَعـى "َوَقد َجاَء اللَّفُظ فِّيَها َعَلى َوزنِّ اسمِّ الَفاعِّ ـلِّ " راعـي " َقـد  ،اضِّ َفاسـُم الَفاعِّ
ـي ) ُلَغـًة ( ،أوِّ النِّسَبةِّ إَِّليَهـا فِّـي الَعَربِّيَّـةِّ  ،" الرَّعي  " َوالذَّاتِّ الت ِّي َفَعَلتهُ  :َوُهوَ  ،َدلَّ َعَلى الَمعنى  :َوالَراعِّ

ــَيةَ  ــا ،الــذ ِّي َيرَعــى الَماشِّ ــَيُة َترَعــىوالَما ،َأي َيُحوُطَهــا َوَيحَفُظَه ــُع َوَتأُكــلُ  :َأي ،شِّ ــَيةِّ  ،َترَتفِّ ــي الَماشِّ  :َوَراعِّ
َفٌة َغالَِّبٌة َغَلَبةِّ االسمَ  ،َحافُِّظَها ثل َقاٍض َوُقَضاة "  ،صِّ   1َوالَجمُع ُرَعاة مِّ

ي   َذائِّهِّ الَحافِّظِّ لَِّحَياتِّهِّ  :َيُقوُل الُزَبيدِّ فُظ الَحَيوانِّ إِّمَّا بِّغِّ ـَل  ،ب ِّ الَعـُدو ِّ َعنـهُ َأو بِّـذَ  ،" َأصًل الَرعي ِّ حِّ ثُـمَّ ُجعِّ
َياَســـةِّ  فـــظِّ َوالس ِّ ـــاَلى ،لِّلحِّ ـــُه َتَع نـــُه َقوُل ـــا َحـــقَّ  :َأي ،2َفَمههها َرَعْوَهههها َحهههقَّ ِرَعاَيِتَهههها{ }:َومِّ ـــا َحـــاَفُظوا َعَليَه َم

  3الُمَحاَفَظةِّ " 
ـَلمُ  َن اأَلنبَِّياءِّ ) َعلِّـيهُِّم السَّ هَنُة َعَدٍد مِّ يثِّ الـذ ِّي َرَواُه َعبـَدُة بـُن  ،( َوَرعُي الَغَنمِّ ونحوها مِّ َجـاَء فِّـي الَحـدِّ

ــاءِّ  :َقــالَ  :َحــزنٍ  ــلِّ َوأَهــُل الَبَقــرِّ َوأَهــُل الشَّ بِّ ِّ ) َصــلَّى ّللاَُّ َعَليــهِّ َوآلِّــهِّ ( ،َتَفــاَخَر أَهــُل اإلِّ "  :َفَقــاَل َرُســوُل ّللاَّ
ي َغَنمٍ  َلُم ( َوُهَو َراعِّ َث ُموَسى ) َعَليهِّ السَّ ـَث دَ  ،ُبعِّ ـي َغـَنمٍ َوُبعِّ ـَلُم ( َوُهـَو َراعِّ ثـُت  ،اُود ) َعَليـهِّ السَّ َوُبعِّ

َهلِّي بَِّأجَياد "  ،َأَنا   4َوَأَنا َأرَعى َغَنمًا ؛ ألِّ
ينِّ  يـــَر َعـــََلَء الـــد ِّ يَن اأَلمِّ ـــن َأرضِّ فَِّلســـطِّ ـــي مِّ ُر بِّيَبـــرس "  َكفـــرِّ َراعِّ َوَقـــد أَعَطـــى الُســـلَطاُن الَملِّـــُك الَظـــاهِّ

م األُ  م ،َمَراءِّ الَبحرِّي ةِّ كندغدي الحبيشي ُمقد ِّ ينِّ بنِّ َأبِّي الَقاسِّ يرِّ َشَرفِّ الد ِّ َبعَد َأن  ،َوالنِّصَف الثَّانِّي لِّأَلمِّ
  5َوُهزَِّمت الَتَتاُر َوالفَِّرنُج "  ،ُفتَِّحت البَِّلدُ 

  - :الرَّاَمة/  الرَّام
ــن َجــذرِّ " َراَم "   ــُر اأَلســَماُء الُمشــَتقَُّة مِّ ــَو َجــذٌر َســامِّيٌّ مُ  ،َتكُث ــامِّ َوُه ــَلدِّ الشَّ ُمــومِّ بِّ ــي عِّ ــد  ،شــَتَرٌك  فِّ َوَق

ٍع َماَبيَن َراٍم َوَراَمٍة "  لِّ َعشَرَة َمَواضِّ   6َرَصد الباحث لَِّهَذا االسمِّ فِّي الَبابِّ اأَلوَّ

                                                 
  325. ص: 14. ج َرِب ِلَساُن العَ ابُن َمنُظوٍر. ُمَحم ُد بُن َمكَرم:  1
  27: الحديد 2
. ُمَحم ُد بُن ُمرَتَضى:  3   165. ص: 38. ج َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهِر الَقاُموسِ الَزبِّيدِّي 
. ت: عبد الرحيم محمد أحمد القشيري. المدينة المنورة: الجامعة 1. ج الُكَنى َواألسَماءُ القشيري. مسلم بن الحجاج :  4

  283هــ. ص:  1404اإلسَلمية. 
5  . .  ت: محمد عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية. 2. ج الُسُلوك ِلَمعِرَفِة ُدَوِل الُمُلوكالَمقرِّيزِّي. َأحَمُد بُن َعلِّيٍ 

  24. ص: 1997
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ـع  ـَن الَبصـ :َذكَرَها َياُقوٌت فِّي ) الُمشَتَركِّ ( بَِّلفظِّ " َراَمة " َثَلَثٌة َمواضِّ ـَة مِّ َرةِّ َوُهـَو َمنـزٌِّل فِّـي َطرِّيـقِّ َمك 
ــيم َبيَنــُه َوَبــيَن الَبصــَرة اثَنَتــا َعشــَرَة َمرَحلــة ــي َتمِّ ــُر بِّــَلدِّ َبنِّ َوَراَمــُة اســٌم لَِّقــرَيتِّينِّ بِّالَبيــتِّ الُمَقــدَّسِّ فِّــي  ،آخِّ

نُهَمـا ُتَنـاوُِّح اأُلخـَرى  ـَدٍة مِّ ـَلُم ( ُكـل  َواحِّ يَم ) َعلِّيـهِّ الس  َما َمَقـاُم إِّبـَراهِّ هِّ َوَبيـت  ،الَراَمتَـان :َوُيَقـاُل َلُهمـا ،َأَحدِّ
ـــة قِّيـــلَ  ـــهِّ ( َأيضـــاً  ،1َقرَيـــٌة بِّالَبلَقـــاءِّ فِّـــي َطـــَرفِّ الَغـــورِّ "  :َرامِّ َقرَيـــٌة  :" َبي ـــَت َراَمـــة :وَذَكَرَهـــا فِّـــي ) ُمعَجمِّ

َمــن َذكَرَهــا ابــُن الَعَربِّــي ِّ  ،2َمشــُهوَرٌة َبــيَن َغــورِّ اأُلرُدنِّ َوالَبلَقــاءِّ "  َكــاَن فِّيــهِّ  " فِّــي َســفحِّ الَجَبــلِّ الــذ ِّي :َومِّ
ــَلُم ( ــَدائِّنِّ ُلــوٍط ) َعَليــهِّ الس  ــَلُم ( الُمشــرُِّف َعَلــى َم يَم ) َعَليــهِّ الس  ــي َوَســطِّ  ،َبي ــُت َراَمــة ُمَتَعب ــُد إبــَراهِّ َوفِّ

ٌد "  لِّ َمسجِّ يٌم فِّي َداخِّ َظاٍم وُسوٌر َعظِّ َجارٍِّة عِّ ـن  ،3الَقرَيةِّ ُبنَياٌن َمرُصوٌص مِّن حِّ َوفِّي الَسادِّسِّ َعَشَر مِّ
ـُد بـُن َشـداٍد ُبهَمـينِّ ذِّ  ينِّ ُمَحم  ـز  الـد ِّ يُد َوُهـو عِّ تِّ َمائٍة َأوَقَف الَملُِّك الَسعِّ يَن َوسِّ  ي القِّعَدةِّ َسَنة َسبٍع َوَسبعِّ

ي ةِّ َوالَحَنفِّي ةِّ "  يثِّ لِّلَشافِّعِّ  4مِّن َبي تِّ َراَمَة مِّن الَغورِّ على َمدَرَسٍة َو َداٍر لِّلَحدِّ
  - :الِّبَهَكَذا َورَدت فِّي شعرِّ ُمَحم دِّ بنِّ غَ  ،عنِّي الَهَضَبةَ تَ  ،الر اَمُة فِّي الَعَربِّيَّةِّ 

 / الطويل 5َوُكنُت إَِّذا َأشَرفُت فِّي َرأسِّ َراَمٍة        َتَضاَءلُت إِّنَّ الَخائَِّف الُمَتَضائُِّل 

يَوانِّ الَحَماَسة ( إلى َجوَّاسِّ بنِّ الَقعَطلِّ الَكلبِّي ِّ  َونِّسَبُة الَبيتِّ فِّي ) دِّ
َواَيتِّـهِّ اخـتَِّلٌف َمـا َبـينَ َوفِّـ ،6  :ي رِّ

يَوان َواَيـُة َيـاُقوٍت فِّـي الُمعَجـم ،" َرأسِّ َهضَبٍة " وهي ُنسَخةِّ الد ِّ ـَي رِّ ورغـم اخـتَلف  ،َو " َرأسِّ َراَمٍة " َوهِّ
 اللفظين إال أن  الداللة تبقى واحدة . 

ــيٌّ  :" َرامُ  بَرانِّ ــاهُ  ،-ُمــوا َكمــا َزعَ  –اســٌم عِّ ــعٌ  :َمعَن ــةُ  ،مٍ َســا ،ُمرَتفِّ يَرًة َمبنِّ  َكاَنــت :َوالرَّاَم ــًة َصــغِّ ــى َقرَي ــَة َعَل يَّ
ين ،َهَضَبٍة َعالَِّيةٍ  بطِّ بِّنَيامِّ يبِّ سِّ  ،يـلإِّ ى َطرِّيـقِّ َبيـت لُقدسِّ َعلَ اَعَلى ُبعدِّ َخمَسةِّ َأمَياٍل َشَماَل  ،فِّي َنصِّ

َنَها َحتَّى ال َيَدَع َأَحد ،َوَقد َبَناَها بعَشا َملُِّك إِّسَرائِّيلَ   ،َلى َملِّـكِّ َيُهـوَذا َأو َيدُخُل إِّ هِّ َيخُرجُ ًا مِّن َشعبِّ َوَحصَّ
نهُ  ،َغيَر أنَّ َملَِّك َيُهوَذا اجَتَمـَع الَيُهـوُد فِّـي و  ،رَدان الُقـدٍ سَب َنُبـوزَ َوَبعَدَما َخـرَّ  ،َدبََّر َلُه َمكِّيَدًة َوانَتَزَعَها مِّ

نَها َرَحُلوا إَِّلى الَسبي ِّ الَبابِّلِّي ِّ  ،الرَّاَمةِّ  هِّم مِّ ا َِّليَها َعاُدوا َبعَد ُرجُ وَ  ،َومِّ  َن الَسبي ِّ وعِّ
                                                 

1  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   197. ص: فترق َصقعاً الُمشَتَرُك َوضعًا َوالمُ الَحَموِّي 
2 :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللا    520. ص: 1. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ  الَحَموِّي 
3  :ِّ . أبو بكر ُمَحمَُّد بُن َعبدِّ ّللاَّ   74. ت: محمد عبد القادر عطا. بيروت: دار الفكر. ص: 3. ج َأحَكاُم الُقرآنِ ابُن الَعَربِّي ِّ
. أُبو الَفتحِّ  4 ينِّي    436. ص: 1. ج َذيُل ِمرآِة الّزَمانِ ُموَسى بُن ُمَحم د:  الُيونِّ
. َأحَمُد بُن ُمَحم د:  5   458 – 457. ص: 1ج  َشرُح ِديواِن الَحَماَسِة.الَمرُزوقِّي اأَلصَفَهانِّي 
6  .   215 – 214. بيروت: دار القلم. ص: 2. ج ديوان الحماسةالتِّبرِّيزِّي 
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يَنــٌة َعــاَش َفيَهــا َوالِّــَدا ) ُصــمَوئِّيل ( :" َوَراَمــة َهــا َعــنِّ الُمــُدنِّ ا ؛ َولَِّتمييزِّ َمــاَت بَِّهــَوَأَقــاَم وَ  ،َوُولِّــَد فِّيَهــا ،َمدِّ
َيت ) َرامتـــايم صـــوفيم ( ـــَنفسِّ االســـمِّ ُســـم ِّ ـــت بِّ ـــي ُعرَِّف بـــرِّيٌّ َوُهـــَو  ،اأُلخـــَرى الت ِّ ـــاهُ  ،اســـٌم عِّ ـــا  :َمعَن ُمرَتَفَعَت

يدِّ  ،الُصوفِّيينَ  ي َأَخـنَهـا ُيو الذ ِّي مِّ  ،َوُيَظن  بَِّأنََّها الَراَمُة الَمذُكوَرُة فِّي الَعهدِّ الَجدِّ ـيحِّ ُسـُف الـذ ِّ َذ َجَسـَد الَمسِّ
َلُم (  َي رَ  ،َدَفَنُه فِّي َقبرِّهِّ وَ   -ي اعتقادهم ف -) َعَليهِّ الس  ِّ الَحالِّي ُة . َوُرَبَما َكانِّت هِّ  اُم ّللاَّ

ير ( :َوالرَّاَمةُ  بطِّ ) َأشِّ يَنٌة َعَلى ُحُدودِّ سِّ ـيًَل  ،َمدِّ َوُيَظن  َأنَّ َمَكاَنَها اِلَن الَراَمُة َعَلى َمَساَفةِّ َأَحَد َعَشـَر مِّ
نُهَمـا اسـَم " َرامـة " اأُلوَلـى  " َوفِّي ُلبَناَن َقرَيَتانِّ َتحمِّلُ  :َوَلَعلََّها الت ِّي َذَكَرَها الَدبَّاغُ  ،1َجُنوَب ُصور ُكلٌّ مِّ

ـــيَرةِّ )  ـــل 29فِّـــي البَِّقـــاعِّ َعَلـــى َمسِّ ـــن َبعَلَبـــَك أو َمـــا ُيســـم ى الَيـــوَم بَِّقَضـــاءِّ َبعَلَبـــَك الهِّرمِّ تـــرًا مِّ  ،( كِّيُلـــو مِّ
َيُة فِّي الَشَمالِّ َعَلـى َمَسـاَفةِّ )  ـن الَبتـُرون "  3َوالَثانِّ تـرًا مِّ عُروَفـُة الَيـوَم بِّـــــــ " َراَمـةِّ َوَلعلََّهـا المَ  ،2( كِّيُلـو مِّ

ــــاَر " َيــــُة َفُتعــــَرُف الَيــــوَم بِّاســــمِّ " َرام الَبتــــُرون " َتبُلــــُغ َمَســــاَحُتَها )  ،َعكَّ ــــا الَثانِّ كتــــاراً  150َأمَّ َوَيبُلــــُغ  ،( هِّ
ُط الُعل وِّ بِّالهِّكَتار ( 1150ارتَِّفاُعَها )  ون َخمَسـَة َعَشـَر كيلـو َوَتبُعُد َعن َمرَكزِّ َقَضاءِّ الَبترُ  ،( ) ُمَتَوسِّ

تراً  يَغةِّ الَجمع  ،3َوُهَناَك َقرَيٌة َأخَرى َتَقُع فِّي َنفسِّ الَقَضاءِّ ُتدَعى ) َراَمات ( "  ،مِّ  على صِّ

ـبطِّ ) َنفتَـالِّي ( :َوالَراَمةُ  يَنٌة ُمَصَورٌة فِّي سِّ َخمَسـةِّ ى َمَسـاَفةِّ َعَلـ ،ُة الَراَمـةُ ِلَن َبلـدَ اَوُيعَتَقـُد َأنَّ َمَكاَنَهـا  ،َمدِّ
 َأمَياٍل َغربِّيَّ َصفد 

بطِّ َشمُعون  :َوَراَمة الَجُنوب يَنٌة فِّي الت خمِّ الَجُنوبِّي ِّ لِّسِّ دَعى وتُـ ،ت الَجُنـوبِّ ( ) َراُمـو َوُتَسـم ى َأيضـاً  ،َمدِّ
 َأيضًا " َبعَلُة بِّئر " 

لَعـــاد ـــيٌّ  :وَراُمـــوت جِّ بَرانِّ لعـــاد :َمعَنـــاهُ  ،اســـٌم عِّ هِّ َكاَنـــ ،ُمرَتَفعـــاُت جِّ يَنـــًة لِّأَلُمـــورِّييَن ُثـــمَّ َصـــاَرت وَهـــذِّ ت َمدِّ
يينَ  َي مِّن َأشَهرِّ ُمُدنِّهِّم َوَموقُِّعَها َشرقِّيَّ اأُلرُدن ِّ  ،لِّلَجادِّ يينَ  ،َوهِّ َيت لَلوِّ يَنًة لِّلَملَجأ ،َوَقد أُعطِّ  ،َوُعي َِّنت َمدِّ

يَث الَحالِّيَُّة "  ،َوُتدَعى َأيضًا الَرامة علَّها َبلَدُة الَراَمُة الَواقَِّعُة َشرقِّيَّ َنهرِّ اأُلرُدن ِّ َولَ  ،4َوُير َجُح َأنَّها َتل  َرامِّ

                                                 
 268ص:  .َقاُموُس الِكَتاِب الُمَقّدسِ  1
  234. ص: ِبالُدَنا ِفَلسِطينُ الَدبَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  2
َيةِّ  3 ينِّ َأحَوالِّ الُفَقَراءِّ فِّي ُلبَناَن:  –َمرَكُز األَبَحاثِّ فِّي َمعَهدِّ الُعُلومِّ االجتَِّماعِّ َعُة الُلبَنانِّي ُة / َوَمشُروُع َتحسِّ الَخَصاِئُص الَجامِّ

  18 – 17. ص: قِتَصاِديُّ َواالجِتَماِعيُّ , أقِضَيُة ُلبَنان , الَبتُرون ) ُمَحاَفَظُة الَشَمال (الُسّكاِنيَُّة َوالَواِقُع اال
ِس. 4  269ص:  َقاُموُس الِكَتاِب الُمَقدَّ
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َلُم ( يُح ) َعَليهِّ الس  َباَرٌة  ،َوالت ِّي َيمَتد  إَِّليَها َما ُيعَرُف " بِّالَمغَطسِّ الُمَقد سِّ " الذ ِّي َتعمََّد فِّيهِّ الَمسِّ َوُهو عِّ
 الَتلَّ الَيوَم َعشيَرُة الُعدَوانُيدَعى ) َتلَّ الَراَمة (  َحيُث َتسُكُن َهذا  ،َعن َتل ٍ 

يَمــةٌ  :" َوالــَرامُ  َوَقــد ُعرَِّفــت بَِّهــَذا االســمِّ فِّــي الَعهـــدِّ  ،الُمرَتفَِّعــةُ  :َتحرِّيــٌف َعــنِّ " الَراَمــةِّ " بَِّمعَنــى ،َقرَيــٌة َقدِّ
وَمانِّي ِّ  َها الذ ِّي حَ  ،الر  َفُه الَعَربُ َوَأمَّا الفَِّرنَجُة فِّي الُعُصورِّ الُوسَطى َفَقد َذَكُروَها بِّاسمِّ  aram " )1 ( :رَّ

َيــةِّ  :َراَمــة ــٍع فِّــي الَبادِّ ــي َعَلــى  ،َتســَأُلنِّي بِّــَراَمَتينِّ َســلَجَما :َجــاَء الَمَثــلُ  :َوفِّيــهِّ  ،اســُم َموضِّ َوالنِّســَبُة إَِّليــهِّ َرامِّ
ـد ،2َغيـرِّ قَِّيـاٍس   َهـا َسـلَجمًا َوأصـُلُه أنَّ امـَرأًَة طَ  ،" َوُهـَو ُيضـَرُب َمـَثًَل لِّلُمـَتَلم سِّ َمـا ال َيجِّ ـن َزوجِّ َلَبـت مِّ
َن اأَلرضِّ    :َوالَمَثُل مِّن ُجمَلةِّ َأرُجوَزٍة َأَوُلَها ،َوَضمَّ إَِّليَها َمَكانًا َيقُرُب إَِّليَها َفَثنَّى ،َرامة :ُيَقاُل َلهُ  ،مِّ

 َتسَأُلنِّي بَِّراَمتِّينِّ َسلَجَما

 َيا َمي  َلو َسَألتِّ َشيئًا َأممَّا

َما  َجاَء بِّ                  الرََّجز        3هِّ الَكرِّي  َأو َتَجشَّ

ةَ  :َوَراَمة ٌع َعَلى الَطريِّقِّ َبيَن الَبصَرةِّ َوَمكَّ   :مَيرِّي  ر ٍِّغ الحِّ َذَكَرَها َيزِّيُد بُن ُمفَ  ،َموضِّ

  4َأصَرمَت َحبَلَك مِّن ُأَماَمه            مِّن َبعدِّ َأيَّاٍم بَِّرامه 

ي َذَكَرُه الَبك يمِّ ( َعَلى َوز  :رِّي  فِّي كَِّتابِّهِّ َلعلَُّه الذ ِّ اَل ُعَماَرة بُن قَ  ،ٌع بِّالَعقِّيقِّ عَلة َموضِّ نِّ فَ " َراَمة ) بِّالمِّ
ةَ  :َعقِّيلٍ   ،َيارِّ َبنِّي َعامِّرٍ  أنََّها مِّن دِّ ا َيُدل  مَ َمَة َوفِّي َرسمِّ َعارِّ  ،َوَراَء الَقرَيتِّينِّ فِّي َطرِّيقِّ الَبصَرةِّ إَِّلى َمك 

  - :َجرَقاَل َأوُس بُن حَ 

يمِّ   / الوافر 5َوَلو َشهَِّد الَفَوارُِّس مِّن ُنَميٍر             بَِّراَمَة َأو بَِّنعفِّ لَِّوى الَقصِّ

                                                 
  70. ص: ص: ِبالُدَنا ِفَلسِطينُ الَدبَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:   1
  258. ص: 12. ج لسان العربابن منظور. محمد بن مكرم:  2
ِّ بن َمهَران:  3 . أبو هَلل الَحَسُن بُن َعبدِّ ّللاَّ   66. ص: 1988. بيروت: دار الفكر. 1. ج َجمَهَرُة اأَلمَثالِ الَعسَكرِّي 
4  :ِّ ِّ بُن َعبدِّ ّللاَّ   125. ص: 1. ج الَمَساِلُك َوالَمَماِلكُ ابُن َخرَداذ ب ة. أبو القاسم ُعَبيُد ّللاَّ
  77. ص: 1. ج ديوان أوس بن حجرن َحَجر المازني: ابن حجر. أبو ُشَريٍح أوس ب 5
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 :َقالَ  ،َناهُ َقد َزَرع :َقالَ  ُتُموُه ؟َرعزَ  ،قِّيَل لَِّرُجٍل مِّن أَهلِّ َراَمَة إِّنَّ َقاَعُكم َهَذا َطي ِّبٌ  :َوَقاَل األصَمعِّي  
رِّ ًة لَِّقولِّ اَندَ ُمعَ  :َما َجَرَأُكم َعَلى َذلَِّك ؟ َقالَ  :َقالَ  ،َسلَجما :َقالَ َوَما َزَرعُتُموُه ؟    : الَشاعِّ

  1َتسَأُلنِّي بَِّراَمَتينِّ َسلَجما 

ــاَل الَميــَدانِّي   ــة :َوَق ــٌع بُِّقــربِّ الَبصــَرةِّ  :" َراَم ــاَل اأَلزَهــرِّي   ،َوالَســلَجمِّ َمعــُروفٌ  ،َموضِّ ــينِّ َغيــرِّ  :َق ــَو بِّالسِّ ُه
ــالَ  ،َمــةِّ الُمعجَ  ــاكَ  ،َوال َثلَجــم ،َشــلَجم :َوال ُيَق ــٍع آَخــَر ُهَن ــى َموقِّ ــَة إَِّل ــالَ  ،َوَضــمَّ َراَم ــَراَمَتينِّ  :َفَق ــاَل  ،بِّ ــا َق َكَم
يعٌ  :َوا ِّنََّما ُهوَ  ،َشرِّبت بَِّماءِّ الُدحُرَضينِّ  :َعنَترةُ  ـَعانِّ  ،َوُهَمـا مـاءان ،َوُدحـرِّض ،َوسِّ َفَثن ـى بَِّلفـظِّ  ،َأو َموضِّ
َما هِّ هِّ "  ،الَقَمَرانِّ  :َكَما ُيَقالُ  ،َأَحدِّ عِّ   2َوالُعَمَرانِّ ؛ ُيضَرُب لَِّمن َيطُلُب َشيئًا فِّي َغيرِّ َموضِّ

هِّ اأَلَماكَِّن المسماة بِّــــــ " َرام " َأو الَراَمة " َيت بِّـَذلَِّك  ،َوال َأحَسُب َهذِّ نَهـا فِّـي الَعَربِّيَّـةِّ ؛ ًسـمِّ أو ما ُيشتق  مِّ
ٍر فِّ  َللِّـهِّ َعلـى الُقـَرى  ،يهاإِّال الرتَِّفاٍع َظاهِّ ـن خِّ َها الُمرَتَفع الذ ِّي ُتشـرُِّف مِّ نيَن َمثًَل َتَتَميَُّز بَِّموقِّعِّ َفَراَمُة جِّ
َرةِّ َلَها َكعنَزةَ  َيةِّ  ،َوجَبع ،الُمَجاوِّ ة  ،َوالز اوِّ ِّ  ،َوَعجَّ ـن ) ،" َموقُِّعَها َعالٍ  :َوَراُم ّللاَّ تـرًا َفـوَق 860َوَيقـُرُب مِّ ( مِّ

تراً وَ  ،َسطحِّ الَبحرِّ  تيَن مِّ َن الُقدسِّ بَِّنحوِّ سِّ َي أََعَلى مِّ ُط بُِّكل ِّ ُوُضوحٍ  ،هِّ  ،َوُيَرى َعن تَِّللَِّها الَبحُر الُمَتَوسِّ
يَناءِّ َياَفا "  َيُة فِّي مِّ ُر الر اسِّ يَم َكـاَن " رام " أو " رامـة " ،3َوُتَشاَهُد الَبَواخِّ َوُهَنـا  ،َوَيُبُدو َلنـا أنَّ اسـَمها الَقـدِّ

هِّمَلم َتعَمدِّ ا ـن َألَفـاظِّ ُبـوُه مِّ ـواُه ؛ لُِّيَقر ِّ فاألصـل اللغـوي " رام "  ،لَعَرُب إلـى َتغييـرِّ اللَّفـظِّ َكَمـا َفعُلـوا فِّيَمـا سِّ
ــي العربيــة بداللتــه نَّــُه فِّــي المحصــلة النهائيــة جــذر  ،موجــوٌد فِّ برِّيَّــةِّ ألِّ يَّــةِّ َوالعِّ يَّةِّ َواِلَرامِّ ــرَيانِّ كمــا فــي الس ِّ

 ،فاللغــات ال تشــتق الواحــدة منهــا مــن األخــرى  ،ن تشــتق مــن غيرهــاولــيس للعربيــة أ ،ســامي مشــترك
 ِّ ِّ ) َعـزَّ َوَجـل  ( ، لُِّتصـبَِّح " َراُم ّللاَّ  ،" ولكن  َفلَسَفَة االسمِّ اقَتضت إلَحاَق الن ِّسَبةِّ فِّي الَتَعُبد  إلى اسـمِّ ّللاَّ

بالزَِّياَدةِّ فِّي ُحُروفِّ االسمِّ للَدالَلةِّ َعَلى لفظ  وذلِّكَ  ،َوَقد َتجرِّي َفلَسَفُتهم فِّي االسمِّ مِّم ا َيَتَواَفُق مع اللغة
ر ،" رامات " :في " راَمة :وجمعوا كما َثن وا َفَقاُلوا ،االثنينِّ َكَما فِّي " الرَّاَمَتينِّ " اعِّ   - :َقاَل الشَّ

ٌط مِّن أَهلِّهِّ َفالَضَوارُِّب           َفَمدَفُع َراَماٍت َفَنصٌع َفَغارُِّب   الطويل/  4َعَفا َواسِّ

                                                 
1  : ِّ بُن َعبدِّ الَعزِّيزِّ . َعبُد ّللاَّ   629 – 628. ص: 2. ج ُمعَجم َما اسُتعَجم  من أسماء البالد والمواضعالَبكرِّي 
. أبو الفضل َأحَمُد بُن ُمَحم د:  2 ين ع1. ج َمجَمُع اأَلمَثالِ الَميَدانِّي  بد الحميد. بيروت: دار المعرفة. ص: . ت: محمد محي الد ِّ

124  
  237. ص: ِبالُدَنا ِفَلسطينُ الَدبَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  3
  1310. ص: 4. ج معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضعالبكري. أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز:  4
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ــ هِّ الــبَِّلُد َقبــَل الَف ــم َتعَهــدُه َهــذِّ يــٌد َل َضــاَفةِّ إَِّلــى َجــذرِّ " َرام " َجدِّ ــَن اإلِّ ــيَُّن للباحــث أنَّ َهــَذا الَنــوَع مِّ تحِّ َوَيَتَب

سَلمِّي ِّ  َحيـُث  ،اأُلوَلى ُمَضاَفٌة إلى اسمِّ َعَلـم ) إِّنَسـان ( ،َففِّي ُسوري َة َقرَيَتانِّ َتحمَِّلنِّ اسَم " َرامة " ،اإلِّ
ـَماَئٍة "  :ُتعَرُف " بَِّرامِّ َحمَدانَ  شـرِّيَن َوخَمسِّ ٍت َوعِّ َعَلـى  ،1الت ِّي َفَتَحَها الَملُِّك ) كِّلَياُم ( الَممُلوكِّي  َسَنَة سِّ

َيت بِّـذلَِّك ؛  ،َو" راُم الَعنـز"  ُمَضـاَفًة إَِّلـى اسـم علـم ) حيـوان ( ،( كم مِّن إدلِّـب 15َمَساَفةِّ )  ُرَبَمـا ُسـم ِّ
ز َوَرعيِّهِّ المتَِّهان أَهلِّ  َولِّلَجُنـوبِّ الَشـرقِّي ِّ   ،2( كم َعن َحمـص  20َوَهَي َعَلى َمَساَفةِّ )  ،َها َتربَِّيَة الَماعِّ

َنها َقرَيٌة ُأخَرى ُتعَرُف " بَِّرام الَجبل " كأنها منسوبة إلى الجبل   مِّ
ي ىة ار الُلبَنانِّ لسِّ  :َوَراَمُة عك   الَسفحِّ الَشَمالِّي ِّ لِّسِّ

َهاَيةِّ َوَيبُلُغ ارتَِّفاُعَها َعـن  ،َناَن الَغربَِّيةِّ َبالِّ ُلبَلةِّ جِّ َتَقُع فِّي نِّ
ترا .  600َسطحِّ الَبحرِّ فِّي أَعَلى ُنقَطٍة )   ( مِّ

ــين ــمَن َهــَذا البـــابِّ " َرامِّ لِّـــهِّ  :َوَيــدُخُل ضِّ َيةٌ  ،َوَكســرِّ َثالِّثِّــهِّ  ،) بَِّفــتحِّ َأو  ـــرَيانِّ ــَي َكلَِّمــٌة سِّ  ،َوَيــاٍء َوُنـــون ( َوهِّ
ٌي ُمشــَتَرٌك ُيفِّيــُد الُعُلــوَّ  ،َو " الُمشــرَِّفُة " ،كَِّنــُة الَعالَِّيــُة "" اأَلم :بَِّمعَنــى ــَي آخـــُر  ،َو " َرام " َجــذٌر َســامِّ َوهِّ

َهــةِّ الَشــرقِّ "  ــن جِّ ــيَغةِّ الَجمــعِّ َعلــى َمــا َيبــُدو فِّــي َبعــضِّ الُلَغــاتِّ  ،3أَعَمــالِّ ُطــولَكرم مِّ الَيــاُء َوالُنــوُن لِّصِّ
ي ةُ  رَيانِّ ي ةِّ َومنَها السِّ يَغةِّ الَجمعِّ .  ،الَسامِّ رها الَدبَّاُغ " بِّاأَلمكَِّنةِّ الَعالِّي ةِّ " َعلى صِّ  َولِّذلِّك َفس 

  - :الَرِشيِدّية
ُل َهذا االسَم فِّي ُسورِّي َة َوحـَدَها ين ،َخمُس ُقًرى َتحمِّ ـَعانِّ فِّـي فَِّلسـطِّ ـٌد فِّـي وَوا ،َوَموضِّ  َلـم ُيشـر ،بَنـانَ لُ حِّ

عِّ  ها مِّن ُبلدانَأو َما  ،َياٌقوت إِّلى هذهِّ الَمواضِّ (  َأو ) الُمعَجـم ،ُمشـَتَركِّ (فِّي كَِّتاَبيهِّ ) ال ،ُهو َعَلى َلفظِّ
 على السواء . 

ــيد ) اســمِّ َعَلــٍم ( ي ُة بَِّهــذا الَلفــظِّ نِّســَبًة إَِّلــى َرشِّ ــيدِّ ــلِّ  ،والَرشِّ ــَفةِّ الُمَشــبََّهةِّ بِّاســمِّ الَفاعِّ يــل الص ِّ  ،َعَلــى َوزنِّ َفعِّ
يدًا " 4 َن الَخَوارِّجِّ نِّسَبًة إلى َرُجٍل ُيدَعى َرشِّ ي ة فِّرَقٌة مِّ َن اأَلصلِّ الل َغوِّي ِّ الُثَلثِّ ي ِّ " رشد "، و" الُرَشيدِّ  مِّ

                                                 
ينِّ ُعَمُر بُن أَ  1 . َكَماُل الد ِّ يمِّ الَحَلبِّي  ِّ: ابُن الَعدِّ َبةِّ ّللاَّ . ت: خليل المنصور. بيروت: 1. ج من تاريخ حلب ُزبَدُة الَحَلبحَمَد بنِّ هِّ

  307. ص: 1996دار الكتب العلمية. 
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ي   ُيوطِّ ي ة ،" ُرَشيد ) بَِّضم ِّ الر اءِّ  :َقاَل الس ِّ ـيدِّ ـَن الَخـَوارِّجِّ َرُأُس الَرشِّ ـيد ،َوَفـتحِّ الُمعَجَمـةِّ ( َرُجـٌل مِّ َبَلـٌد  :َوَرشِّ
لِّ الَبحرِّ "  1 بِّمِّصَر َعلى َساحِّ

ــي ِّ   الَعب اسِّ
ــةِّ ــيدِّ الَخلِّيَف يَّة " ؛ نِّســَبًة إلــى الَرشِّ ــيدِّ ــن َقبقَ ت ــى إلــى َأو حَ  ،َوَقــد َتُكــوُن " الرَّشِّ ــٍة مِّ ــل العــرب بِّيَل ائِّ
َها .   ُتعَرُف بِّهذا االسم َنَزَلت تِّلَك الُبقَعَة وسمتها بِّاسمِّ

  - :َرِفيد
لِّ َأَمـــاكَِّن خمســـة تَ  ـــُث فِّـــي الَبـــابِّ اأَلو  ـــامِّ َذكــَر الَباحِّ ـــُل َلفـــَظ " َرفِّيـــد " فِّـــي بِّـــَلدِّ الش  ـــَعينِّ فِّـــي  ،حمِّ َوَموضِّ

يَن بَِّلفظِّ " َرفِّيدَيا "    2فَِّلسطِّ
ــَراءِّ ( ــَن " الرِّفــدِّ " ) بَِّكســرِّ ال ــُة اأَلصــلِّ مِّ ــُة َعَربِّي  ــَلةُ  :َوالَكلَِّم ــا الَرفــُد ) بِّفــتحِّ الــر اءِّ ( ،الَعَطــاُء  َوالصِّ  :َأم 

ـهُ  :َوَأرَفـَدهُ  ،أَعَطاهُ  :فداً َوَرَفَدُه َيرفُِّد رَ  ،الَمصَدرُ  عَطـاُء َوالُمَعاَوَنـة :واإلرَفـادُ  ،أََعانِّ  ،الُمَعاَوَنـةُ  :َوالُمَراَفـَدة ،اإلِّ
َن الَعَربِّ  :َوَرفِّيَدة   3الُرَفيَدات "   :ُيَقاُل َلُهم ،َأُبو َحيٍ  مِّ

ـي ،الل ِّينَ  :فِّيدَ " َلَعلََّها مِّن َجذرِّ " َرَفا " َسامِّيٌّ ُمشَتَرٌك يُ  :َيُقوُل الَدبَّاغُ  " َأصـُل  :وَقـاَل فرِّيَحـة ،4 ،َوالَتَراخِّ
نَها الر ِّفدُ  ،َدَعَم َوأََعانَ  :فِّي الَعَربِّي ةِّ  ،اسمِّ " َرَفَد " َجذٌر َسامِّيٌّ ُمشَتَركٌ   ،َحَمـى َوَحـَرَس  :َوفِّي الَسـَبأي ِّ  ،َومِّ

برِّيَّةِّ َواِلُشوري ةِّ  ي ةِّ َوفِّي ال ،َنَشَر َوَمدَّ َوَسطحَّ  :َوفِّي العِّ ُة  :َفَيُكوُن َمعَنى االسمِّ  ،َكَمَن َوَزَحفَ  :سري انِّ الُممَتدَّ
ي ُة "  ،الُمَسَطَحةُ    5َأوِّ الَمحُروَسُة الَمحمِّ

َقة   - :الرَّ
ـُل هـذا االسـمَ  َع فِّي ُسـورِّي َة َتحمِّ ينَ  ،َثَلَثُة َمَواضِّ ـٌد فِّـي فَِّلسـطِّ ـٌع َواحِّ َقـَمـكـَر الحَ ذَ  ،َوَموضِّ َة " فِّـي وِّي  " الرَّ

ـــةُ  :( َقـــائَِّلً ُمشـــَتَركِّ )ال قَّ ـــَع ) بَِّفـــتحِّ الـــر اءِّ َوالَقـــافِّ ( مَ  ،" الرَّ ـــتَُّة َمَواضِّ يَنـــٌة مَ سِّ  َشـــرقِّي ِّ َضـــشـــُهوَرٌة َعَلـــى دِّ
فَّةِّ

ــادِّ ال ــيمِّ َوَفــتحِّ الض  َيــارِّ ُمَضــَر َوُمَضــُر ) بَِّضــم  المِّ ــن دِّ ــالَجزِّيَرةِّ مِّ ــاُل  َخرَِّبــت َوَكــانَ  (ُمعَجَمــةِّ الُفــَراتِّ بِّ ُيَق
َي الت ِّي ُيَقاُل َلها الَيوَم " الرَّقَُّة " :َهالَِّربضِّ    ،لَبيَضاءُ االرَّقَُّة  :يضاً َلَها أَ  َوُيَقالُ  ،" الرَّافَِّقُة " وهِّ

                                                 
1  : ينِّ . َجََلُل الد ِّ ي  ُيوطِّ   353. ص: 1. ج ُلبُّ الُلَباِب ِفي َتحِريِر اأَلنَساِب السِّ
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ي     :َقاَل ُسَهيُل بُن َعد ِّ

 / الطويل 1َأَخذَنا الرَّقََّة الَبيَضاَء َلمَّا           َرَأتَنا الُشُهُب َنلَعُب بِّالهَِّللِّ 

ــةُ  ــط "و"َ رَّقَّ ــبِّ الَغربِّــي ِّ َخرَِّبــت : َواسِّ  الَمــذُكوَرةِّ َقبــَل الُفــَراتِّ بِّالَجانِّ
ــةِّ ــَل الرَّقَّ ــٌة َكاَنــت ُمَقابِّ يَن َوَكــاَن بَِّهــا  ،َمدِّ

ــُة الَســوَداُء " ،َقصــَرانِّ لِّهَِّشــامِّ بــنِّ َعبــدِّ الَملِّــكِّ  قَّ فــًا بَِّفرَســخ :َو" الرَّ ــةِّ الَبيضــاءِّ الَمــذُكوَرةِّ آنِّ ــَن الرَّقَّ  ،َأســَفُل مِّ
ــَن َنهــرِّ الُبَلــيخِّ  ــٌة َكبِّيــَرٌة ذاُت َبَســاتِّيَن َكثِّيــرٍة ُشــرُبَها مِّ ــَي َقرَي ــُة " ،َوهِّ قَّ ــن  :َو" الرَّ ــٌة َكبِّيــَرٌة بُِّقوهِّســَتاَن مِّ يَن َمدِّ

ــارِّي ِّ  ي ُخَراَســان َعــنِّ البِّشَّ قَّــُة " ،َنــَواحِّ َلَفــة :َو "الرَّ ــَل الت ــاجِّ َدارِّ الخِّ يمــة َمشــُهوَرة ُمَقابِّ بَِّبغــَداَد  َبَســاتِّين َعظِّ
جَلـــةُ  ـــبِّ الَغربِّـــي ِّ َبيَنُهَمـــا دِّ ـــق" ،بِّالَجانِّ ـــُة َباسِّ قَّ رَّ ـــن ُقـــَرى َبغـــَداَد َأيضـــاً  :و "َ ـــول مِّ كـــٌر فِّـــي ُبســـَتاٌن ُمح  ، َلـــُه ذِّ

عرِّ    2"الشِّ
ُب ) الَجمَهـــَرةِّ ( َقـــةُ  ،الَمـــاُء الَقلِّيـــُل فِّـــي الَبحـــرِّ أوِّ الـــَوادِّي ال َغـــزَر َلـــه :" الـــر ِّقُ  :َقـــاَل َصـــاحِّ َارٌض  :والرَّ

ـن َهـَذا "  ،َيعُلوَهـا الَمـاُء الَقلِّيـُل ثُـمَّ َينَضـُب َعنَهـا َقـةِّ الَبلـَد الَمعـُروَف مِّ َوفِّـي )  ،3وَأحَسـُب َأنَّ اشـتَِّقاَق الرَّ
يبِّ الل َغةِّ ( َيُة اللَّي َِّنةُ  :" الر َِّقاقُ  :َتهذِّ ي   ،األرُض الُمسَتوِّ ـن َغيـرِّ اأَلرُض اللَّي َِّنـ :الر َِّقـاقُ  :َوَقاَل اأَلصـَمعِّ ُة مِّ

  :َوَأنَشدَ  ،َرملٍ 

 ز لرَّجَ َكَأنََّها َبيَن الر َِّقاقِّ َوالَخمرِّ           إَِّذا َتَباَريَن َشآبِّيُب َمَطر / ا

ـُط َعَليَهـا الَمــاُء َأيَّـاَم الَمـد ِّ  :َوالرَّقَّــةُ  :َوَقـاَل اللَّيـثُ  ــبِّ َواٍد َينَبسِّ ـُر َعنَهـا ،ُكـل  َأرٍض إَِّلـى َجانِّ الَمــاُء  ثُــمَّ َينَحسِّ
ـــاتِّ  ـــًة لِّلَنَب ـــوُن َمكُرَم ـــاقُ  ،َفَتُك ـــي   ،َوالَجمـــُع الر َِّق ـــاَل الُقَتيبِّ ســـَتانِّي   :َوَق جِّ ـــاتٍِّم الس ِّ ـــو َح ـــي َأُب ـــةَ  :َأخَبَرنِّ قَّ  :َأنَّ الرَّ

  4اأَلرُض الت ِّي َنَضَب َعنَها الَماُء " 
َقةُ  :َقاَل الَبكرِّي   َراقِّ َمعُلوَمةٌ  :" الرَّ يَنٌة بِّالعِّ ـُط َعَليَهـا الَمـاُء َأي لـَم الَمـد ِّ َوكُ  ،َمدِّ ل  َأرٍض إلى َجانِّـبِّ َواٍد َينَبسِّ

ُر َعنَها َفَتُكوُن َمكُرَمًة لِّلَنَباتِّ َفهَِّي رََّقة يَنُة "  ،ُثمَّ َينَحسِّ َيت الَمدِّ َوبَِّذلَِّك ُسم ِّ
5  

                                                 
ِّ بُن ُعَمَر:  1 . َأُبو َعبدِّ ّللاَّ امِ الَواقِّدِّي    98. بيروت: دار الجيل. ص: 2. ج ُفُتوُح الشَّ
2  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   208. ص: رك وضعًا َوالمفترق صقعاً المشتالَحَموِّي 
  - 125. ص: 1. ج َجمَهَرُة الُلَغةِ ابُن ُدَريد. أبو بكر محمد بن الحسن:  3
. َأُبو َمنُصوٍر ًمَحمَُّد بُن َأَحَمَد:  4   231 – 230. ص: 8. ج َتهِذيُب اللَُّغةِ اأَلزَهرِّي 
5  : ِّ بُن َعبدِّ الَعزِّيزِّ . َعبُد ّللاَّ   666. ص: 2. ج من أسماء البالد والمواضع ا استعجممعجم مَ الَبكرِّي 
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َقَتانِّ  :وَقاَل الَحَموِّي  ) معجم البلدان ( َقةِّ  :" الرَّ ي ُة الر  َقـَة َوالَرافَِّقـةَ َأُظـن   ،َتثنِّ َراَقـانِّ  ،ُهم َثن ـوا الرَّ َكَمـا َقـاُلوا العِّ
ــة ــاٍم َمعــُدوُدة ،لِّلَبصــَرةِّ َوالُكوَف ــُة َأيَّ ــيَن َحــرَّاَن َثَلَث ــا َوَب ــَراتِّ َبيَنَه ــى الُف ــٌة َمشــُهوَرٌة َعَل يَن ــَي َمدِّ ــي بِّــَلدِّ  ،َوهِّ فِّ

َنَّا مِّن َجانِّبِّ الُفَراتِّ الَشرقِّي ِّ  ت وَن َدَرَجةً ُطو  ،الَجزِّيرةِّ ألِّ َقةِّ َأرَبٌع َوسِّ ـٌت َوَثَلثُـوَن َدَرَجـًة  ،ُل الرَّ َوعَرُضَها سِّ
قلِّيمِّ الر ابِّعِّ  َقُة الَبيَضاءُ  :َوُيَقاُل لَِّها ،فِّي اإلِّ ـط ،الرَّ َقـَة َواسِّ يَنـٌة ُأخـَرى ُتعـَرُف بِّرَّ  ،َوَكاَن بِّالَجانِّـبِّ الَغربِّـي ِّ َمدِّ

َقـُة الَسـوَداءُ  ،دِّ الَملِّكِّ َكاَن بَِّها َقصَرانِّ لِّهَِّشامِّ بنِّ َعب َقـةِّ بَِّفرَسـخ الرَّ َن الرَّ ـَي َقرَيـٌة َكبِّيـَرٌة َذاُت  :َوَأسَفَل مِّ َوهِّ
ٌل  يٌع ُمتَّصِّ َن الُبَليخِّ َوَجمِّ رُبَها مِّ َقـة َسـمرة  -َبَساتِّيَن َكثِّيَرٍة وشِّ َقـةُ  -َوَلعلََّها الَمعُروَفـُة الَيـوَم بِّرَّ يَنـٌة  :َوالرَّ َمدِّ

ي قُ  ــَواحِّ ــن َن ــُة الُبســَتان ،َعــن البَشــاري  ،وهِّســَتانمِّ َق ــةِّ بَِّبغــَدادَ  :والرَّ َلَف ــن َدارِّ الخِّ ــُل للت ــاجِّ مِّ ــَي  ،الُمَقابِّ َوهِّ
دًا َجلِّيُل الَقدرِّ  ،بِّالَجانِّبِّ الَغربِّي ِّ  يٌم جِّ لمِّ َوافَِّرٌة  ،َوُهَو َعظِّ َقةِّ الَمذُكوَرةِّ َجَماَعٌة مِّن أَهلِّ العِّ َوُينَسُب إلى الرَّ

نهمُ  عمرٍو هَِّلُل بُن الَعَلءِّ بنِّ هَِّللِّ بنِّ عمروِّ بنِّ هَِّللٍ  الرَّقِّي ِّ  "    َأُبو :مِّ
1  

  - :ُرمَّاَنة
ـــي ُيطَلـــُق َعَليَهـــا َهـــَذا االســـُم فِّـــي ُعُمـــومِّ بِّـــَلدِّ ال   ـــَي اأَلَمـــاكُِّن الت ِّ ـــامِّ بِّلَ َكثِّيـــَرٌة هِّ َمـــان ش  الَثَمـــرِّ  "فـــظِّ " الر 

اَنــ ــُدُه ُرمَّ رَبــٍة َوَقري ــٍة وَ  ،ةَوالَشــَجرِّ الَمعــُروفِّ َواحِّ ــي َمــا َبــيَن َتــلٍ  َوخِّ اَء َأَحــَد َعَشــَر َبَلَغــت ُزَهــ ،اءَنبــٍع َوَمــَوهِّ
امِّ .  عًا فِّي ُعُمومِّ بَِّلد الشَّ  َموضِّ
ـــي ) الُمشـــَتَرك ( ـــوِّي  فِّ ـــاَل الَحَم ـــَعانِّ  :َق ـــاَن " َموضِّ ـــاُب " ُرمَّ ـــرَّاءِّ  ،" َب ـــيمِّ  ،) بَِّضـــم ِّ ال يدِّ المِّ ، َوَألِّـــٍف َوَتشـــدِّ

َن الَفَواكِّهِّ ، " َقصٌر الر مَّانِّ " ،(وُنون  ط :بَِّلفظِّ الر مَّانِّ مِّ ي َواسِّ ُينَسُب إَِّليـهِّ َأُبـو الَحَسـنِّ َعل ِّـي  بـُن  ،بَِّنَواحِّ
يَسى بنِّ َعل ِّيٍ  الر مَّانِّي  النَّحوِّي     2َهَضَبَتانِّ فِّي بَِّلدِّ َبنِّي َعبٍس "  :َوُيعَرُف بُِّرمَّاَنَتينِّ  ،َوُرمَّانُ  ،عِّ

ي  َقـا ــنِّ الَفاكَِّهـةِّ  :"  َوفِّــي الُمحَكــمِّ  :َل الَزبِّيــدِّ ــَدُة ) بَِّهــاء ( ،َحمـُل َشــَجَرٍة َمعُروَفــٍة مِّ ــَحاحِّ  ،الَواحِّ  :َوفِّــي الص ِّ
ــيَبَويه ــي الَخلِّيــلَ  ،َســَألُتهُ  :َقــاَل سِّ َي بِّــهِّ  ،َيعنِّ ــانِّ إَِّذا ُســم ِّ ُلــُه  ،ال َأصــرُِّفُه فِّــي الَمعرَِّفــةِّ  :َقــالَ  ،َعــنِّ الر مَّ َوَأحمِّ

ُلُه َعَلى اأَلكَثرِّ  ،َلم ُيدَر مِّن َأي ِّ َشيٍء اشتَِّقاُقهُ  :َأي ،ى اأَلكَثرِّ إَِّذا َلم َيُكن َلُه َمعًنى ُيعَرُف بِّهعل  ،َفَيحمِّ
ثـلُ  ،ُنوُنـُه َأصـلِّيَّةٌ  :َوَقـاَل اأَلخَفـُش  ،َواأَلكَثُر زَِّياَدُة األَلِّفِّ َوالن ونِّ  ـاٍل َأكثَـُر  ،َوُحمَّـاضٍ  ،ُقـرَّاصٍ  :مِّ ـن َوُفعَّ مِّ

ـــَلفِّ َذلِّـــكَ  :َقـــاَل ابـــُن َبـــرِّي ٍ  ،ُفعـــَلن ـــااًل ال َيكُثـــُر فِّـــي النََّبـــاتِّ  :َوا ِّنََّمـــا َقـــالَ  ،َبـــلِّ اأَلمـــُر بِّخِّ  :َنحـــو ،إِّنَّ ُفعَّ

                                                 
1  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   60  – 57. ص: 3. جُمعَجُم الُبلَدانالَحَموِّي 
2  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   209. ص: المشترك وضعا والمفترق صقعاالَحَموِّي 
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م ؛ َفلَِّذلَِّك َجَعَل ُرمَّانًا ُفعَّاالً  ،َوالُحمَّاض ،الُمرَّانِّ  يَده ،َوالُعَلَّ َنَّهُ  :َوَقاَل ابُن سِّ نَد َوَذَكرُتُه ُهَنا ؛ ألِّ  ُثَلثِّيٌّ عِّ
كُرُه فِّي " َرَمَم " َعَلى َظاهِّرِّ َرأي الَخلِّيل "  ،اأَلخَفشِّ  َم ذِّ   1َوَقد َتَقدَّ

ــون " ــةِّ " رِّم  برِّي  ــي العِّ ــي ،َوفِّ ــة :َتعنِّ اَن ــوَذا (  ،ُرم  ــوَب ) َيُه ــٌة َجُن يَن ــَي َمدِّ ــَوهِّ ــبِّ ــد نُ  ،ن َعــينالُقربِّ مِّ ــت َوَق قَِّل
يبِّ ) َشمُعونَ  ينِّ َها " ُأم  َوَيُظنَّ الَبعُض َأنَّ  ،( َمَع َعيٍن َوُمُدٍن ُأخَرى  بُِّسرَعٍة إَِّلى َنصِّ َمامِّ " الت ِّي َتبُعـُد   الرَّ

َن الَخلِّيلِّ  ،تِّسَعَة َأمَياٍل َشَمااًل َعن بِّئرِّ الَسبعِّ    . َوا َِّلى الَجُنوبِّ الَغربِّي ِّ مِّ
بطِّ َزبُلوَن ( يَنٌة أخرى فِّي ُحُدودِّ ) سِّ َصت ؛ ،َوَمدِّ ييَن ( َلكِّنَّا ُخصِّ  ،َوَأصَبَحت ُتدَعى " َرم وُنو " ،) لَلوِّ

َي ر م اَنة الَحالِّي ةِّ  ،َوُتدَعى َأيضًا " دمنة " ـَرةِّ َشـَماالً  ،َوَلَعلََّها هِّ ـَتَة َأمَيـاٍل َعـنِّ الن اصِّ َوَيُظـن   ،الت ِّي َتبُعـُد سِّ
ــون " بَِّمعَنــى ي ــةُرم ـان ال :الـَدبَّاُغ أنََّهــا َتُقــوُم َعَلـى ُبقَعــةِّ " رِّم  ــُل َنفـَس االســمِّ فِّــي الَعهــدِّ  ،َكنَعانِّ َوَبقَِّيــت َتحمِّ

َها الَحالِّي  "  ،الُروم انِّي وفِّي الَعهدِّ الَعَربِّي ِّ ُعرَِّفت بِّاسمِّ
2  

ــن َجَبَعــة ــيَن َأرَبَعــَة  600َلَجــَأ إَِّليَهــا )  ،َوَصــخَرٌة بِّــالُقربِّ مِّ يَن َوَظل ــوا ُمخَتبِّئِّ يَن الُمنَهــزِّمِّ ــي بِّنَيــامِّ ــن َبنِّ ( مِّ
َوُتوَجُد َقرَيٌة َمعُروَفٌة بَِّهَذا االسمِّ َعَلى قِّم ةِّ َأَكَمٍة َبيَن ) َبيت إِّيل ( َواأُلرُدن ِّ  ،ُهرٍ أش

3  
ي ةِّ ُرم اَنة ( يٍم  :َوالر مَّاَنَتانِّ ) َعَلى َلفظِّ َتثنِّ َيارِّ َبنِّي َتمِّ ٌع فِّي دِّ   - :َقال َعبَدُة بُن الَطبِّيبِّ  ،4َموضِّ

كَرى حَ  َماَنَتيقَِّفا َنبكِّ مِّن ذِّ  أوَعالِّ نِّ فَ بِّيٍب َوَأطَللِّ            بِّذ ِّي الرَّضمِّ َفالر 

يبرس  ،َقرَيٌة َأرَمنِّيَّةٌ  :َوُرمَّاَنة ين طِّ يَر َعَلَء الد ِّ ُر َخان كيقباد َبَعَث اأَلمِّ َدَما َنَزَل الُسلَطاُن الَظاهِّ َعنِّ
َن اأَلرَمنِّ َوَسَبى َحرِّيَمُهمَوَقَتَل َمن  ،الَوزِّيرِّي ِّ إلى َقرَيةِّ ُرم اَنة َفَحَرَقَها َنَُّهم َكاُنوا َقد َأخُفوا  ،َكاَن فِّيَها مِّ ألِّ

َن الُمغلِّ "     5َجَماَعًة مِّ
 
 
 

                                                 
. ُمَحمَُّد بُن ُمرَتَضى:  1   112. ص: 35ج  ُروِس ِمن َجَواِهِر الَقاُموِس.َتاُج العَ الَزبِّيدِّي 
  90. ص: ِبالُدَنا ِفَلسِطينُ الَدبَّاٌغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  2
  280. ص: َقاُموُس الِكَتاِب المقدس 3
4  : ِّ بُن َعبدِّ الَعزِّيزِّ . َعبُد ّللاَّ   675. ص: 2. ج معجم َما استعجم ِمن َأسَماِء الِبالِد َوالَمَواِضعالَبكرِّي 
5  : ينِّ َأحَمُد بُن َعبدِّ الوََّهابِّ َهاُب الد ِّ . ت: مفيد قمحية وآخرون. بيروت: دار 30. ج ِنَهاَيُة اأَلَرِب ِفي ُفُنوِن اأَلَدِب الُنَويرِّي. شِّ

  229م. ص:  2004الكتب العلمية. 
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مَلةُ    - :الرَّ
عَ  :َقالَ  ،َذَكَر الَحَموِّي  الرَّمَلَة فِّي ) الُمشَتَركِّ ( نَها  - ،َباُب الرَّمَلةِّ َخمَسُة َمَواضِّ ي الرَّمَلَة الت ِّـ-َوَنذُكُر مِّ

ـيمِّ ( يَن ) بَِّفتحِّ الـرَّاءِّ َوُسـُكونِّ المِّ ـيَلً  :فِّي فَِّلسطِّ َيـَة َعَشـَر مِّ يَنـٌة َكبِّيـَرٌة َبيَنَهـا َوَبـيَن َبيـتِّ الَمقـدِّسِّ َثَمانِّ  ،َمدِّ
َل َمنِّ اخَتطََّها ُسَليَماُن بُن َعبدِّ الَملِّكِّ  يَن َكثِّيـرَ  ،َكاَن َأوَّ ـنِّ ًة ؛ َفاسـَتنَقَذَها َوَكاَن الفَِّرنج  َقدِّ اسَتوَلوا َعَليَهـا سِّ

ينِّ ُيوُســُف بــُن َأي ــوَب بــنِّ َشــاَذى َســَنَة ) ــُر َصــَلُح الــد ِّ ــلَطاُن الَملِّــُك النَّاصِّ ــنُهُم الس  ُثــمَّ َكُثــَر  ،( ه583مِّ
َبَها فِّي َسَنة    )  ،الفَِّرنج   ُعوا َيَتَغلَُّبوا َعَليَها ؛ َفَخرَّ ا ؛ َفَخاَف َأن َيرجِّ مَّ َذَكَر " ثُ  ،( ه " 587َوَأَخُذوا َعك 

ـــعَ  ـــي َثَلَثـــةِّ َمواضِّ يرِّ ( الرَّمَلـــةِّ فِّ ـــَة " ) بَِّلفـــظِّ َتصـــغِّ َميَل ـــامِّ  ،الر  ـــي الش  نَهـــا فِّ َميَلـــة ،مِّ ـــن ُقـــَرى الَبيـــتِّ  :الر  مِّ
َميلِّـي  "  ـي  الر  سِّ ـَلمِّ الَمقدِّ الُمَقدَّسِّ ُيَنَسُب إَِّليَها َأُبو القاسم َمك ِّـي  بـُن َعبـدِّ الس 

ـَي َتَقـُع  " :َقـاَل الـَدبَّاغُ  ،1 َوهِّ
َيةِّ  َن َزاوِّ نَها  ،َناُبلَس  –إَِّلى الَجُنوبِّ الَغربِّي ِّ مِّ يَرةِّ كِّيَلَوينِّ مِّ  َوعلى َمسِّ

َن الرَّملِّ  :" الرَّمَلُة " ،َوفِّي الل َغةِّ  َن اأَلصلِّ الل َغوِّي ِّ الُثَلثِّي ِّ " َرُمَل " ،القِّطَعُة مِّ َنوٌع َمعُروٌف  :َوالرَّملُ  ،مِّ
َن الت َرابِّ  يـعُ  ،مِّ ُب ) التَّـاجِّ ( ،2رَِّمـال "  :َوالَجمِّ ـعَ  :" َوَرمَلـُة ) بِّـالَفتحِّ ( :َقـاَل َصـاحِّ نَهـا  ،َخمَسـُة َمَواضِّ مِّ
َراق  –َقرَيٌة بَِّهَجَر  ُدبُن ُعَمَر الرَّملِّـي   ،َوَقرَيٌة بَِّسرَخَس  ،َذَكَرُه َنصرٌ  ،-العِّ مِّ َصاعِّ نَها َأُبو الَقاسِّ َوَقرَيـٌة  ،مِّ

ــي َنصــرفِّــي َجزِّيــرَ  ،بِّمِّصــرَ  ــارِّ " ،ةِّ َبنِّ ــُد بــُن َأحَمــَد بــنِّ َحمــَزَة الرَّملِّــي   ،ُتــذَكُر َمــَع " ُمنَيــة الَعطَّ نَهــا ُمَحمَّ مِّ
ي   ـافِّعِّ ــامِّ  ،الشَّ ــامِّ  ،َوَغَلــَط َمــن َنَســَبُه إلــى َرمَلــةِّ الشَّ يَنــُة الرَّمَلــةِّ بِّالشَّ ينَ  ،َوَأشـَهُرَها َمدِّ ــن ُكــورِّ فَِّلســطِّ َبيَنَهــا  ،مِّ

يًَل " َوَبيَن َبيتِّ المَ  َيَة َعَشَر مِّ  3قدِّسِّ َثَمانِّ
ــيم ( ــي  فِّــي ) َأحَســنِّ التقاسِّ سِّ يَن َبهِّيَّــٌة َحَســَنُة البَِّنــاءِّ  :َوَذَكَرَهــا الَمقدِّ ــُة َقَصــَبُة فَِّلســطِّ ــُة الَمــاءِّ  ،الرَّمَل  ،َخفِّيَف

ــةٌ  ــهِّ  ،َمرِّيَّ ــَعُة الَفَواكِّ ــدُ  ،َواسِّ ــٍة َوُم ــيَن َرَســاتِّيَق َجلِّيَل ادِّ َب ــُة اأَلضــدَّ َع ــَلةٍ  ،ٍن َســرِّيَّةٍ َجامِّ َد َفاضِّ َجَمَعــتِّ  ،َوَمَشــاهِّ
يــلَ  ــيَن َوالنَّخِّ ــَن الَوحــلِّ  ،َوَأنَبَتــتِّ الــُزُروَع َعَلــى الَبعــلِّ  ،الت ِّ ــَتاءِّ َجزِّيــَرٌة مِّ ــي الش ِّ ــيفِّ  ،َغيــَر َأنََّهــا فِّ َوفِّــي الصَّ
َن الرَّملِّ  يـثِّ  ،َوال ُخَضـر ،ال َمـاَء َيجـرِّي  ،َذرِّيَرٌة مِّ يَقـُة اِلَبـارِّ َمالَِّحـةعَ  ،َكثِّيـَرُة الَبَراغِّ َوَمـاُء الَمَطـرِّ فِّـي  ،مِّ
ثَـةِّ  ،َفالَفقِّيُر َعطَشان ،ُجَباٍب ُمقَفَلةٍ  َيت الرَّمَلـُة بَِّهـَذا االسـمِّ ؛ بَِّسـَببِّ الَحادِّ َوالَغرِّيُب َحيَران َوَقد َتُكوُن ُسـم ِّ

ـــَدةِّ ُرَخـــ ـــن َأنَّ الَنَصـــاَرى َعَمـــُدوا إلـــى أَعمِّ ـــي  مِّ سِّ يَســـٍة َلُهـــم الت ِّـــي َذَكَرَهـــا الَمقدِّ وَنها ؛ لِّبَِّنـــاءِّ َكنِّ ـــد  اٍم َكـــاُنوا ُيعِّ

                                                 
1  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللا    211 – 210ص: . الُمشَتَرُك َوضعًا َوالُمفَتِرُق َصقعاً الَحَموِّي 
  294. ص: 11. ج ِلَساُن الَعَرِب ابُن َمنُظوٍر. ُمَحمَُّد بُن َمكَرٍم:  2
. ُمَحمَُّد بُن ُمرَتَضى:  3   103. ص: 29ج  تاج العروس من جواهر القاموس.الَزبِّيدِّي 
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ــَدَفُنوَها َتحــَت الرَّمــلِّ  ــُة  "  ،َف َيت الرَّمَل ــهِّ ُســم ِّ َوبِّ
ــةِّ بَِّكثِّيــٍر إال َأنَّــُه  ،1 َث هِّ الَحادِّ َيُة َقبــلِّ َهــذِّ ــد َتُكــوُن التَّســمِّ َوَق

ئ .  يُب فِّيهِّ الَمرُء َوُيخطِّ  اجتَِّهاٌد ُيصِّ
يَنَما َزاَرَهاَقاَل َعنَها ابُن َبطُ  ينُ  :وَطَة حِّ َي فَِّلسطِّ يَنُة الرَّمَلةِّ َوهِّ يَنـٌة َكبِّيـَرٌة َكثِّيـَرُة الَخيـَراتِّ  ،" َمدِّ َحَسـَنُة  ،َمدِّ

ُع اأَلبَيُض  ،اأَلسَواقِّ  ـَن اأَلنبَِّيـاءِّ َمـدُفونِّينَ  :َوُيَقالُ  ،َوبَِّها الَجامِّ ـن كَِّبـارِّ  ،َأنَّ فِّي قِّبَلتِّهِّ َثَلثَمائِّـٍة مِّ َوفِّيَهـا مِّ
ي  " ا ينِّ الَناُبُلسِّ   2لُفَقَهاءِّ َمجُد الد ِّ

يَحاِنيَّةُ    - :الرَّ
ُل َهَذا االسَم فِّي الَبـابِّ األول ِّ "    َع َتحمِّ ُث َعشَرَة َمواضِّ يَّـةِّ االسـمِّ الَمنُسـوب  ،3َذَكر الَباحِّ يَحانِّ بَِّلفـظِّ الرَّ

ي ــة اســَمهَ  َيَحانِّ نــُه الرَّ يَحــانِّ الــذ ِّي اشــَتق ت مِّ ــاتِّ الرَّ ــةِّ إلــى َنَب ــا  ،ا ذِّي الرَّائَِّحــةِّ الَطي َِّب َن ــُر فِّــي بَِّلدِّ ي َينَتشِّ الــذ ِّ
يَط اِلَبارِّ َوُعُيوَن الَماءِّ .  لًَِّل ُمحِّ  بَِّكثَرٍة ُمكَّ

يَحـانِّ " علـى  لِّ بَِّلفـظِّ " الرَّ ـعِّ الت ِّـي َذَكرَنـا فِّـي الَبـابِّ اأَلوَّ هِّ الَمَواضِّ َلم َيـذُكر َيـاُقوٌت فِّـي ) الُمشـَتَركِّ ( َهـذِّ
ــاَل فِّــي) الُمعَجــمِّ ( ،ةِّ الن ِّســبَ  ي ُيَشــم   :" َريَحــان :َبيَنَمــا َق يَحــانِّ الــذ ِّ ــَع  ،بَِّلفــظِّ الرَّ ــي َمَواضِّ يَحــانِّ فِّ ُســوُق الرَّ
  4مِّن َمَخالِّيفِّ الَيَمن "  :َوَريَحانُ  ،َكثِّيَرةٍ 

يَحاُن فِّي الل َغةِّ  يَحاُن فِّي َكَلمِّ الَعَربِّ  :َقاَل الَفرَّاءُ  ،َوالرَّ زقُ  :" الرَّ َخَرجَنا َنطُلُب َريَحاَن  :َيُقوُلونَ  ،الر ِّ
 ِّ زَقه :َأي ،ّللاَّ ْيَحان{ :َوَقال َأُبو إِّسَحاَق فِّي َقولِّهِّ َتَعاَلى ،رِّ زقِّ  :َأي ،5}َواْلَحبُّ ُذو اْلَعصف َوالرَّ  ،ُذو الر ِّ

ُر بُن َتوَلب ،َواستِّرَزاُقهُ  :َمعَناهُ  :َقاَل أَهُل الل َغةِّ    - :َقاَل النَّمِّ

 َلهِّ َوَريَحاُنُه                َوَرحَمُتُه َوَسَماُء َدرِّد/ المتقاربَسَلُم اإلِّ 

ي ُيَشــم   :َقــاَل َأُبــو ُعَبيــَدَة َوَغيــُرهُ  يَحــاُن هاهنــا الــذ ِّ ــن َذَواتِّ  ،الرَّ ــي الل َغــةِّ مِّ ي ــوَن َأنَّ َريَحــاَن فِّ َوَأجَمــَع النَّحوِّ
ــ ،الــوَّاوِّ  ــتِّ ال ــاءً َواأَلصــل  " َرَيوَحــان " ؛ َفُقلَِّب ــى ،وَّاُو َي ــاُء اأُلوَل ــا اليَّ َمــت فِّيَه يَحــانُ  ،َوُأدغِّ ــمَّ  ،َفَصــاَرتِّ الرَّ ُث
َنَّـُه َقـد زِّيـَد فِّيـهِّ َألِّـٌف  ،َوَميـت ،َميَّـتٌ  :َكَما َقـاُلوا ،ُخفَِّفت يُد إال َعَلـى ُبعـٍد ؛ ألِّ َوال َيُجـوُز فِّـي َريَحـاَن الَتشـدِّ

                                                 
. محمد بن أحمد:  1 ي  سِّ زي طليمات. دمشق: وزارة الثقافة َواإلرشاد . ت: غا1. ج َأحَسُن الَتَقاِسيِم ِفي َمعِرَفِة اأَلَقاِليمِ الَمقدِّ

  153 – 152. ص: 1980القومي. 
. ت: 4. ط1ج  تحفة النُّظَّار في غرائب األمصار وعجائب األسفار .ابُن َبط وَطة. محمد بن عبد هللا بن محمد اللواتي.  2

  80هــ. ص:  1405علي المنتصر الكتاني. بيروت: مؤسسة الرسالة. 
  76. ص: األولانظر الباب  3
4  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   111. ص: 3. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
  12: الرحمن 5



268 

 

يَحـان :َوَقاَل اللَّيثُ  ،خفِّيفَ َوُألزَِّم التَ  ،َوُنوٌن َفُخفَِّف بَِّحذف اليَّاءِّ  ينِّ الَطي َِّبـةِّ الـر ِّيحِّ  :الرَّ َيـاحِّ ٌع لِّلرَّ  ،اسـٌم َجـامِّ
يَحانُ  ،َوالطَّاَقُة الواحدُة َريَحاَنة َقـاَل  ،1َأطَراُف ُكـل ِّ َبقَلـٍة َطي َِّبـةِّ الـر ِّيحِّ إَِّذا َخـَرَج َعَليـهِّ َأَوائِّـُل النَّـورِّ "  :َوالرَّ

ن ِّي يَحاُن َففِّيهِّ َقوالنِّ " َوَأمَّا ال :ابُن جِّ وحِّ  :َأَحُدُهَما َأن َيُكوُن َأصُلهُ  :رَّ َن الرَّ ُثمَّ ُقلَِّب  ،َريََّحان " َفيَعَلن " مِّ
يرِّ َفَصــاَر " َري َِّحــان " َكَهي َِّبــانِّ َوَتي َِّجــان ــهِّ ؛ َتخفِّيفــاً  ،فِّــي الَتقــدِّ ــا اعَتــلَّ َوَطــاَل َألَزُمــوُه َحــذَف َعينِّ َكَمــا  ،َفلم 

َواِلَخـُر َأن َيُكـوَن " َفعـَلن " إِّال َأنَّـُه ُقلَِّبـت  ،َفَصـاَر َريَحانـا َكَمـا تَـَرى  ،َها َباَب َكيُنوَنة َوَقيَُّدوهُ َألَزُموا َحذفَ 
يَّةِّ " ،َواُوُه َياًء ؛ استِّحَسانًا لِّلَتخفِّيفِّ    - :َوفِّي َقولِّهِّ  ،َكَما ُقلَِّبت فِّي " اأَلرِّيحِّ

مِّ َنظَرًة   ي ِّ َريَ         َوَلَقد َرَأيُتكِّ بِّالَقَوادِّ  لكامل ا اُح / َوَعَليَّ مِّن َسَدفِّ الَعشِّ
ـــتحِّ الـــرَّاءِّ  ـــَذا " َفعـــَلن " ،بَِّف ـــالِّين " ،َفَريَحـــاُن َعلـــى َه ين " َفَع ـــاحِّ لِّ " َري َِّحـــان " ،َوَرَي ـــولِّ اأَلوَّ "  :َوَعلـــى الَق
هِّ " َفيَلن " ،َفيعَلن " ين " َأَفالِّين " "  ،َوَعَلى َلفظِّ   2َوَرَياحِّ

 
 ي الزَّا

  - :الزَّاِوَية
ُل هذا االسمَ  عِّ الت ِّي َتحمِّ يَن َمجُموَعٌة مِّن الُقرى َوالَمَواضِّ ُث َعدَ َقد َرَصدَ وَ  ،ُيوَجُد فِّي فَِّلسطِّ َدًا  الَباحِّ

َراَسةِّ .  ه الدِّ لِّ مِّن َهذِّ نَها فِّي الَبابِّ اأَلوَّ  مِّ
َيةِّ َخمَسُة مَ  :َقاَل َياُقوٌت فِّي ) الُمشَتَرك ( عَ " َباُب الزَّاوِّ َيةِّ الَبيتِّ َوَغيرِّهِّ  ،َواضِّ َيُة مِّن ُقَرى  ،بَِّلفظِّ َزاوِّ الزَّاوِّ

ــن ُكــوَرةِّ َبَلــد ــلِّ مِّ َيــةُ  ،الَموصِّ ــٌع ُقــرَب الَبصــَرةِّ  :َوالزَّاوِّ ــاجِّ بِّــن  ،َموضِّ َكاَنــت بِّــهِّ الَوقَعــُة الَمشــُهوَرُة َبــيَن الَحجَّ
ــن ،ُيوُســَف َوَعبــدِّ الــرَّحَمنِّ بــنِّ اأَلشــَعثِّ  ــُة مِّ َي ــط َوالزَّاوِّ ــاُل َلــهُ  ،ُقــرى َواسِّ ــَفةِّ َنهــٍر ُيَق  ،" الَبــز َاُز " :َعَلــى ضِّ

َيةُ  يَنـةِّ  :َوالزَّاوِّ ـٌع ُقـرَب الَمدِّ ََنـس بـنِّ َمالِّـكٍ  ،َموضِّ يَنـةِّ  ،َكـاَن فِّيـهِّ َقصـٌر ؛ ألِّ ـَن الَمدِّ ـَي َعَلـى َفرَسـَخينِّ مِّ  ،َوهِّ
َيةُ  يََّة  :َوالزَّاوِّ ٌع بِّاأَلنَدُلسِّ مِّن إِّقلِّيمِّ ) َأكُشونِّ  3( " َموضِّ

ــن " َزَوي "   َيــُة مِّ ــَمامٍ  :َقــاَل ابــُن َفــارِّسٍ  ،فِّــي الَعَربِّيَّــةِّ الزَّاوِّ  ،" الــزَّاُي َوالــواُو َواليَّــاُء َأصــٌل َيــُدل  َعَلــى انضِّ
َنََّها الت ِّي َتُقوُم بِّالَجمعِّ َوالَضم ِّ  ،4َوَتَجم ٍع "  َلة " ؛ ألِّ َيُة َعَلى َوزنِّ " َفاعِّ ُف بِّ  ،َوالزَّاوِّ َدُة "  ،هَِّماأو َتتَّصِّ َواحِّ

                                                 
. َأُبو َمنُصوٍر ُمَحمَُّد بُن َأحَمَد:  1   143 – 142. ص: 5. ج َتهِذيُب اللَُّغةِ اأَلزَهرِّي 
ن ِّي:  2 ن ِّي. َأُبو الَفتحِّ ُعثَماُن بُن جِّ   47. ص: 1. ج ي َتفِسيِر َأشَعاِر ُهَذيلالَتَمام فِ ابُن جِّ
3  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   231ص:  الُمشَتَرُك َوضعًا َوالُمفَتِرُق َصقعًا.الَحَموِّي 
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َواَيــــا " يــــهِّ  ،الزَّ ــــيَء ُيَزو ِّ يثِّ  ،َجَمَعــــُه َوَقَبَضــــهُ  :َزي ــــا ،َوَزَوى الشَّ يــــُت  :َوفِّــــي الَحــــدِّ َيــــت لِّــــَي اأَلرُض َفُأرِّ " ُزوِّ
ـــا َبَه ـــا  "  ،َمَشـــارَِّقَها َوَمَغارِّ نَه ـــي مِّ ـــا ُزوَِّي لِّ ـــي َم ـــُك ُأَمتِّ ـــهُ  ،1َوَســـَيبُلُغ ُمل ن ـــي َ :َومِّ ـــَدُة فِّ ل ـــَزَوت الجِّ ـــارِّ  ان  :النَّ
ــاُس َوالَهيَئــةُ  :َوالــزِّي   ،اجَتَمَعــت َوَتَقبََّضــت ــا َبــيَن َعيَنيــهِّ  ،اللَِّب ــاَل َعــن َوارِّثِّــهِّ  ،َوَزَوى الَرُجــُل َم  ،َوَزَوى الَم

هِّ  عِّ   2َنَحيَُّته "  :َأي ،َوَزَويُت الَشيَء َعن َموضِّ
َيــًة ؛ لِّ  :َقــال َأُبــو َبكــرٍ  َيــُة َزاوِّ َيت الزَّاوِّ َرافَِّهــا َعــن َحــالِّ الَحــائِّطِّ " إِّنََّمــا ُســم ِّ َهــا وانحِّ ــَها َواجتَِّماعِّ  :ُيقــالُ  ،َتَقُبض ِّ

ــى َبعــضٍ  :انــَزَوى الَقــوُم َبعُضــُهم إِّلــى َبعــضٍ  َواُء إِّال  ،َواجَتَمُعــوا ،إَِّذا انَضــمَّ َبعُضــُهم إَِّل َوال َيُكــوُن االنــزِّ
َن الُنَخاَمةِّ " :َوآلِّهِّ ( َقاَل الَنبِّي  ) َصلَّى ّللاَُّ َعَليهِّ  ،بِّاجتَِّماٍع َمَع َتَقب ضٍ  َد َلَينَزوِّي مِّ  :َأي - ،" إِّنَّ الَمسجِّ

يَّتِّهِّ َلَها  ُع َوَينَقبُِّض مِّن َكَراهِّ َن النَّارِّ "  –َيجَتمِّ لَدُة مِّ  4/  3َكَما َتنَزوِّي الُمضَغُة َأوِّ الجِّ
َيةِّ  يَّةِّ فِّيها نِّسَبًة إلى وِّحَدةِّ قَِّياسِّ الزَّاوِّ نـاًء علـى َوصـٍف بِّ لـمِّ الَهنَدَسـةِّ ةِّ فِّـي عِّ الَمعُروفَ  َقد َيُكوُن اسُم الزَّاوِّ

َقــة الت ِّـي َتجــُثُم َعَليَهـا هــذه المواضـع َوُهــَو مــا  –التسـمية  ُكـون علــةَوَقــد تَ  ،ُجغَرافِّـيٍ  ُمَعــي ٍن لَِّطبِّيَعـةِّ الَمنطِّ
ي  َوالن َسـاك الت ِّـاد والُعبَّادِّ اءت مِّن خَلل َما َكاَن ُيعَرُف بـــ" َزَوايا َوَتكايا " المتصوفة والز هَ جَ   -ُأَرجحه 

َقــد وَ  ،َكانــت منتشــرة وبكثــرة فِّــي العصــرين المملــوكي والعثمــاني فِّــي الشــام وغيرهــا مــن البلــدان العربيــة
َوائِّهِّم َعنِّ النَّاسِّ  َوايا ؛ النزِّ هِّ اأَلَماكَِّن بِّالزَّ هِّم لِّ  ،َسم وا َهذِّ َبادةِّ َوَتَفر غِّ ام  َوالَتَقـبض  عَدَها الَتَضـُثمَّ َيأتِّي بَ  ،لعِّ

كٍر َوُدعاء   َوالَتَجم ُع َعَلى َشكلِّ َحَلَقاتِّ ذِّ
ُيــوا  :َيُقــوُل الــَدبَّاغُ  َفــًة َعــن َكلَِّمــةِّ " زِّ َيــةِّ الَواقَِّعــةِّ فِّــي َقَضــاءِّ َصــَفد ُمَحرَّ يَّــةِّ َأو الزَّاوِّ وِّ  –" َقــد َتُكــوُن َقرَيــُة الزَّ

ziwa  ِّيَّة ـــرَيانِّ ـــَياءِّ  :بَِّمعَنـــى ،" السِّ َوى " َو "  ،َو " الَمَكـــاُن الُمـــبهُِّج " ،ن ـــورِّ َوال ،الضِّ ـــن " َتـــزَّ َوَقـــد َتُكـــوُن مِّ
َيةِّ "   :انَزَوى " بَِّمعَنى   5َصاَر فِّي الزَّاوِّ

  - :الزَّعَتر
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ُل اسم " َزعتر " بَِّلفظ " الزعتر " الن بات العُ  امِّ َتحمِّ َع فِّي بَِّلدِّ الش  عروف ؛ ُيـذَكُر شبِّي  المَخمَسُة َمواضِّ
ــة ؛ َوَقــد ُيَســم ى هــذاَأنَّ َنَبــ ــاتِّ الَمشــُهوَرةِّ الَمعُروَف ــَن الَنَباَت ارِّهِّ فِّيــهِّ و َذاك ؛ النتَِّشــالَصــقُع أَ  اَت الزَّعَتــرِّ مِّ

ُع إال بِّه  ،َحت ى َيغلب لفظ هذا النبات  فَل ُيعَرُف الموضِّ

  - :الَزَباِبَدةُ 
ــَلنِّ َهــَذا االســـمَ  ين َيحمِّ ــَعانِّ فِّــي فَِّلســـطِّ بِّــَدة ) بَِّفـــتحِّ الــَزايِّ والَبــاءِّ َوألـــٍف َوَكســرِّ الَبـــاءِّ َوُهمــا الَزَبا ،َموضِّ

ـــتحِّ الـــَدالِّ ( ـــة َوَف َي ـــن اأَلصـــلِّ " زبـــد " ،الثَّانِّ ـــَي مِّ بـــَدُة " ،َوهِّ نـــُه " الز  ـــَبنِّ إَِّذا  :َومِّ ـــَن اللَّ ـــَص مِّ ـــَو َمـــا َخَل َوُه
ـَض  بَّاغُ  ،َرغَوتُـهُ  :َوَزَبـُد اللَّــَبنِّ  ،ُمخِّ َوَزبـَدة اســٌم  ،َزبــَدة " َعَلـى الَطرِّيَقـةِّ الَعَربِّي ــةِّ  "  َلعل هـا َجمـُع " :َيُقـوُل الــدَّ

نَها َعَلى ُبعٍد ال َيزِّيُد َعن َأرَبَعةِّ كِّ  َهةِّ الَغربِّيَّةِّ مِّ يَرٍة َيملُِّكَها أَهُل َيعَبد َوَتَقُع فِّي الجِّ تـراتلَِّقرَيٍة َصغِّ  ،يُلـو مِّ
فــًا َعــن َكلِّ  ــَدبَّاُغ َكــوَن اســمِّ " َزبــَدة " ُمحرَّ ُح ال ــَرج  ي ةِّ َوُي ــرَيانِّ ين " السِّ ــةِّ " ُزبــدِّ ــى ،َم ــَدة :بَِّمعَن َأو َمَكــاُن  ،الُزب

َهـا َوَمنُتوَجاتَِّهـا "  ،ُصنعِّ الُزبَدة َهـاُت َمعُروَفـٌة بَِّألَبانِّ هِّ الجِّ يَّـةِّ  ،1َوَهـذِّ بَرانِّ ـَمُة  :" الُزبـَدة :َوفِّـي العِّ ة الَدسِّ الَمـاد 
ــَن الَلــَبنِّ َوُتَســم ى بِّالقِّشــَدةِّ  َوَظــنَّ َبعُضــُهم َأنَّ َكلَِّمــَة " ُزبــَدة " َكاَنــت ُتطَلــُق  ،) القِّشــَطة (الت ِّــي ُتســَتخَرُج مِّ

ـَراٍف َقلِّيـٍل إلـى  ،2َأحيانًا َعَلى الَلـَبنِّ الَخـاثِّر "  ـن جنـين َمـَع انحِّ َهـةِّ الَجُنوبِّي ـةِّ مِّ َوَقريتنـا هـذه َتَقـُع فِّـي الجِّ
يَرةِّ )  ،الَشرقِّ  نَها  15َوعلى َمسِّ  ( كم مِّ

نـه وم ،َدات "ولو كانت كـذلك سـيكون الجمـع " زبـدات " أو " ُزَبيـ ،ها َجمُع " ُزبَدة "َوال يرى الباحث أنَّ 
لزبدة من ابل هَِّي جمع من اسم الفاعل " ُمَزب ِّد " الذي يقوم باستخَلص  ،عشيرة الُزَبيدات الفلسطينية

إذ  ،لنـاساللبن ثم جمع للداللـة علـى التكثيـر علـى غيـر قيـاس نتيجـة االنحـراف الصـوتي عنـد عـوام ا
ين " بِّــدِّ بِّــد " علــى ُمزَّ لجماعــة اَقَهــا علــى َوَلــيَس َعَلــى " زبابــدة " ؛ لُِّنطلِّ  ،القيــاس يقتضــي أن نجمــع " ُمزَّ

يَرُة " زبابدة " جمعًا من صيغة  ،من الناس التي تقوم على تزبيد اللبن بَّاد " زَ لمبالغة " اَوَقد َتُكوُن اأَلخِّ
 على وزن َفعَّال . 

رَقاءُ    - :الزَّ
َيـةِّ َمَعـان :َقاَل الَحَموِّي  فِّـي ) المشـترك ( ـامِّ بَِّناحِّ ـٌع بِّالش  يـثِّ اأَلزَرقِّ ( َموضِّ َوُهـَو  ،" الَزرَقـاُء ) بَِّلفـظِّ َتَأنِّ

َحــاٍل َكثِّيــَرةٍ  ــَعاَرى َودِّ ــيٌم فِّــي شِّ مَيــرِّي  ،َنهــٌر َعظِّ ــي الحِّ ــَي َأرُض َشــيب الُتب عِّ ــَباٌع َكثِّيــَرٌة َمــذُكوَرٌة  ،َوهِّ َوفِّيــهِّ سِّ

                                                 
  110 – 109. ص: ِبالُدنا ِفَلسِطينُ الَدبَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  .1
  286. ص: َقاُموُس الِكَتاِب الُمَقّدسِ  2
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ـن أَعَمــالِّ َحَلــَب  :َو" الَزرَقــاُء " َأيضــاً  ،َوُهــَو َنهـٌر َيُصــب  فِّــي الُثُغـورِّ  ،َراَوةِّ بِّالَضـ ــَرَة َوُســورِّي َة مِّ َبـيَن ُخَناصِّ
ي ةَ  يُع الَعَربِّ َكَفتُهم "  ،َوَسَلمِّ يَمٌة إَِّذا َورَِّدَها َجمِّ َي َركِّيٌَّة َعظِّ    1َوهِّ

يَرةِّ َقاَل الَبكرِّي   امِّ  :" الَزرَقاءُ  :َوفِّي اأَلخِّ َرَة َوُسورِّي َة بِّالش  َوفِّيَها َعَدا اأَلَسـُد َعَلـى ُعَتيَبـَة  ،َماَءٌة َبيَن ُخَناصِّ
ِّ ) َصل ى ّللا ُ َعَليهِّ َوآلِّهِّ ( ،َفَضَغَم َرَأَسُه َضغَمًة َفَفَدَغهُ  ،بنِّ َأبِّي َلَهبٍ  " الل ُهـم   :إِّذ َقالَ  ،بَِّدعَوةِّ َرُسولِّ ّللاَّ

ٍر ؛ لَِّخلعِّ َسيفِّ الَدوَلةِّ الَحمَدانِّي  "  ،كَِّلبَِّك "َسل ِّط َعَليهِّ َكلبًا مِّن    2َوفِّيهِّ اجَتَمَعت َبُنو َعامِّ

  - :الزَّهَراءُ 
ـُل هـذا االسـمَ  ـَع فِّـي األردن َتحمِّ َولِّمثلَِّهـا  ،رصد الباحث فِّي الَبابِّ األول مِّن هذه الدراسـةِّ َأرَبَعـَة َمواضِّ

يُب فَِّلسطِّ  ،فِّي ُسورَِّية داً َبيَنما َكاَن َنصِّ عًا َواحِّ َأ ُمَؤخرًا َمع ُقدوم السلطة الفلسطينية إلى  ،يَن َموضِّ " ُأنشِّ
  3قَِّطاعِّ َغزََّة ُبغَيَة َوقفِّ َزحفِّ مستعمرة ) نتساريم ( على أراضي القَِّطاعِّ " 

َن اأَلصلِّ الل َغوِّي  " زهر " َي مِّ  4  ،بَيَض َوَخصَّ َبعُضُهم بِّهِّ األَ  ،َنوُر ُكل ِّ َنَباتٍ  :َو " الَزهرةُ  ،َوهِّ
ــهِّ " الَزهــَراَء " الت ِّــي بِّاأَلنــَدُلسِّ  يــثِّ اُء َممــدُ " الَزهــرَ  :َقــائَِّلً  ،َذَكــَر الَحَمــوِّي  فِّــي ُمعَجمِّ َوُهـــَو  ،أَلزَهــرِّ اُوُد َتَأنِّ

َنَثُة َزهَراء ،اأَلبَيُض الُمشرِّقُ  َي القَ  ،َواأَلزَهُر النَّيِّـر ،َوالُمؤ  نـُه ُسـم ِّ يَرٌة  :َوالَزهـَراءُ  ،هـرُ ُمـُر اأَلز َومِّ يَنـٌة َصـغِّ َمدِّ
ـر ،ُقرَب ُقرُطَبَة بِّاأَلنَدُلسِّ  (  523َة ) َك الـبَِّلدِّ َسـنَ لَطاُن تِّلـَوُهـَو َيوَمئِّـٍذ ُسـ ،اخَتط َها َعبـُد الـر حَمنِّ النَّاصِّ

ٌع آَخُر فِّي َقولِّ ُمصَعَب بنِّ الُطفيلِّ الُقَشيرِّي ِّ  ،ه   - :َوالَزهَراُء َأيضًا َموضِّ

 َمة آلِّهاَأكَ بِّ اءِّ الَمَغابِّرِّ َنظَرًة                لَِّيرَفَع أجَبااًل َنَظرُت بَِّزهرَ           

َفلم ا َرَأى أن ال التَِّفاَت َوَراَءُه          بَِّزهراء َخل ى َعبَرَة الَعينِّ َجاَلَها 
 / الطويل  5

ترًا َعـن حَ  20ُيذَكُر أنَّ َبلَدَة الَزهَراءِّ الَواقَِّعـَة َعَلـى ُبعـدِّ )  ـيَعةِّ  ،َلـبَ ( كِّيُلـومِّ ـَن الشِّ اَنَها مِّ ُيشـَتَهُر بِّـأنَّ ُسـك 
هِّ الَطائَِّفــةِّ  ،اإلثَنــي َعَشــرِّي ة ــن َقــدٍر فِّــي ُقُلــوبِّ َأبَنــاءِّ َهــذِّ َمــةِّ الَزهــَراءِّ مِّ َيَتَها  ،َوال َيخَفــى َمــا لَِّفاطِّ َفلَعــل  َتســمِّ

                                                 
1  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللا    323ص:  المشترك وضعا والمفترق صقعا.الَحَموِّي 
2  : ِّ بُن َعبدِّ الَعزِّيزِّ . َعبُد ّللا    696. ص: 2. ج معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضعالَبكرِّي 
  78. ص: انظر الباب األول 3
  - 331. ص: 4. ج ِلَساُن الَعَربابُن َمنُظوٍر. ُمَحمَُّد بُن َمكَرم:  4
5  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللا    161. ص: 3. ج معجم البلدانالَحَموِّي 
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َمة ) َعلَ  َلُم (بِّالَزهراءِّ َجاءت مِّن هذا البابِّ َبابِّ النِّسَبةِّ إلى الزهراءِّ َفاطِّ َوالنِّسَبُة إلَيها أو إلى  ،يَها الس 
يَنةِّ الَزهراءِّ فِّي األندلس " هِّي " الَزهرِّي  " ) بَِّفتحِّ الَزاي ( "    1َمدِّ

يـثِّ  َيُة َهذا الَصقعِّ َأو َذاك بــــــــ " الزَّهَراء " َتَأنِّ ـن َبـابِّ ال اأَلزَهـرِّ َوَعَلى َهَذا َتُكوُن َتسمِّ ـهَرةِّ  ؛ مِّ َجَمـالِّ َوالش 
َواها مِّن المواضعِّ . وَ   الُوضوحِّ َعن سِّ

  - :الَزيُتون 
ةً  دَّ َع عِّ يُتونِّ َمَواضِّ َراَسةِّ فِّي بابِّ الزَّ ُث فِّي الباب األول ِّ مِّن الد ِّ ـن  :َقاَل الَخلِّيلُ  ،َذَكَر الَباحِّ يتُـوُن مِّ " الزَّ

ــَدٌة " ،َوالَجَبــُل َمعــُروفٌ  ،َوُهــَو الَشــَجرُ  ،" َزَتــَن " ــاَل اأَلزَهــرِّي   ،2 َوالن ــوُن فِّيــهِّ َزائِّ ــَدةٌ  :َوَزيُتــون  :َق  ،ُنوُنــه َزائِّ
ثُلهُ  يَده ،3َقيُعون َأصُلُه الَقيُع "  :َومِّ يُتونُ  :َقاَل ابُن سِّ ـَدُتَها َزيُتوَنـة ،َشـَجَرة :" والزَّ َهـَذا فِّـي َقـولِّ َمـن  ،َواحِّ

ــي ،َجَعَلـُه " َفعُلونــًا " ن ِّ َثــاٌل َفائِّـتٌ  :َقــاَل ابـُن جِّ ــَن العَ  ،َهــَذا مِّ  ،َوُهــَو فِّــي القــرآنِّ  ،َجــبِّ َأن َيُفــوَت الكِّتَّـابُ َومِّ
يَفةَ  ،َوَعَلى َأفَواهِّ النَّاسِّ  َضاه "  :َوَقاَل َأُبو َحنِّ َن العِّ يُتوُن مِّ َوَأَجـاَز  :َوَنقُل َياُقوٌت فِّي َلفظِّ " َزيت ون " ،4الزَّ

يت وُن " َفيُعواًل " ن ِّي َأن َيُكوَن الزَّ َن الزَّيتِّ  َأُبو الَفتحِّ ُعثَماُن بُن جِّ " زِّيـَت الَمَكـاُن  :َوَلكِّن مِّن َقولِّهِّم ،ال مِّ
يت ونَ  ،" اً  ،ُقلـُت َأنـا ،إَِّذا َأنَبَت الزَّ ـدَّ ـن َقـولِّ َأبِّـي الَفـتحِّ َواٍه جِّ ـعِّ " زيـت "  ،َهـَذا مِّ َوَذاَك َأنَّـُه َلـم َيُقـل لِّلَموضِّ

يت ونَ  ح  ،إال َبعَد إِّنَباتِّهِّ الزَّ ـن زيـت ،" زيت " :َأن ُيَقاَل َلهُ َوَلوال إِّنَباُتُه َلم َيصِّ يت ـوَن مِّ  ،َفَكيَف ُيَقـاُل إِّنَّ الزَّ
ـن َأَسـماءِّ النَّـاسِّ  يت ـوُن اأَلصـل َوالمعلـوم أنَّ الفِّعـَل َبعـَد الفاعـل َقــاَل َوفِّـي الَمعـُروفِّ مِّ َوا ِّن َلـم َيُكــن  ،َوالزَّ

 5فِّي َكَلمِّ الَعَربِّ الُقَدَماءِّ َسحُنون َوَعبُدون " 
ي ـةِّ الَزيـتِّ الـُدهنِّ الَمعـُروفِّ ( :وِّي  َقاَل الَحَمـ لِّ َبحـرِّ َفـارَِّس َوَأرَجـان :" َزيتَـان ) بَِّلفـظِّ َتثنِّ  ،َبلـَدٌة َبـيَن َسـاحِّ

ـــارٌ  :َوَأحَجـــاُر الَزيـــتِّ  ـــاَن فِّيـــهِّ َأحَج ـــةِّ َك يَن ـــٌع بِّالَمدِّ ـــَدَفَنت ،َموضِّ ـــُق َفان ـــا الَطرِّي ـــي  ،َعـــَل َعَليَه كـــٌر فِّ ـــُه ذِّ َوَل
يثِّ  ـن كَِّلئَِّهـا :تِّ َوَقصُر الَزي ،الَحدِّ ـعرِّ الَفضـلِّ بِّـن َعب ـاس  ،بِّالَبصَرةِّ َصقٌع َقرِّيٌب مِّ َوَجَبـُل الَزيـتِّ فِّـي شِّ

َبـــالِّ الَزيـــتِّ  ـــن جِّ ـــينِّ َذَكـــَر َبعـــُض  ،الَلهبِّـــي َفـــَوارٌِّع مِّ الَزيُتـــوُن بَِّلفـــظِّ الَزيُتـــونِّ الَمـــذُكورِّ فِّـــي الُقـــرآنِّ َمـــَع التِّ
ـــامِّ  ــرِّيَن َأنَّــُه َجَبــٌل بِّالش  يـــل  ،ُه َلــم َيــردِّ الَزيتُـــوُن الَمــأُكولَوأنَّــ ،الُمَفس ِّ َوالَزيتُــوُن َأيضــًا َقرَيـــٌة َعلــى َغربِّــي ِّ النِّ

                                                 
1  : ينِّ . َجَلُل الد ِّ ي  ُيوطِّ   387. ص: 1. ج ُلبُّ اُلَباِب ِفي َتحِريِر اأَلنَساِب السِّ
  358. ص: 7. ج العينالفراهيدي: الخليل بن أحمد:  2
. َأبو منصور محمد بن أحمد:  3   128. ص: 13. ج تهذيب اللغةاألزهري 
يده. َأُبو الَحَسنِّ َعلِّي  بُن إِّس 4 يل: ابن سِّ   88. ص: 9. ج الُمحَكُم َوالُمِحيِط اأَلعَظمَماعِّ
5  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللا    536. ص: 1. ج معجم البلدانالَحَموِّي 
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يدِّ  امِّ  :َوالَزيُتوَنةُ  ،بِّالَصعِّ َيةِّ الش  َشاُم بُن َعبدِّ الَملِّكِّ فِّي َبادِّ ٌع َكاَن َينزُِّلُه هِّ بِّإفرِّيقِّي ـَة  :َوَعيُن الَزيُتوَنةِّ  ،َموضِّ
ـــن ســـَفاقِّص "  يمِّ فِّـــي َهـــذا  ،َأو َصـــَفاقِّص ،1َعَلـــى َمرَحَلـــٍة مِّ َوَنلفِّـــُت االنتَِّبـــاَه ُهَنـــا إلـــى َكـــونِّ االســـمِّ الَقـــدِّ

عِّ َأو َذاَك َموُجوٌد فِّي منطقته َهةِّ الَلفظِّ أو  ،الَموضِّ َوَقد َيُكوُن َهَذا االسُم ابَتَعَد َعن َأصلِّهِّ الُلَغوِّي ِّ مِّن جِّ
َهةِّ الكَِّتاَبةِّ  َول إلى اسٍم َمَحل ِّيًّ  ،مِّن جِّ  َمع َبعضِّ الَتصر ف .  َوَتح 

يُتونِّ " نُه " َجَبُل الزَّ نـَد  :َومِّ ـَلُم ( عِّ ـيحِّ ) َعَليـهِّ السَّ ـي ِّدِّ الَمسِّ َنهـا اأَلتَـاُن ؛ لُِّرُكـوبِّ السَّ الَقرَيـُة الت ِّـي ُجلِّـَب مِّ
َي اِلن َخَرابٌ  :َقال ،ُدُخولِّهِّ الُقدس  2ال َساكَِّن بَِّها "  ،َوهِّ

  - :َزيَتا
هُن الَمعـــُروفُ  " :َقـــاَل الَحَمـــوِّي     يـــتِّ الـــد  يـــُت بَِّلفـــظِّ الزَّ يـــتِّ  ،الزَّ يَنـــبِّ َأحَجـــاُر الزَّ ـــٌع َكـــانَ  ،ةِّ الَمدِّ  فِّيـــهِّ َموضِّ

َجاَرٌة عَل َعَليَها الَطرِّيـُق فانـَدَفَنت يـتِّ  ،حِّ ـن كَِّلَصـقٌع َقرِّيـ ،بِّالَبصـَرةِّ  :َوَقصـُر الزَّ يـتِّ اَوَجَبـُل  ،ئَِّهـاٌب مِّ لزَّ
عرِّ الَفضلِّ بنِّ َعبَّاٍس ا   - :لَلهبِّي  فِّي شِّ

َباَبا  َبالِّ الزَّيتِّ َمد ت           بَِّساَفتَِّها َوَأحَمَأتِّ الجِّ  3َفَوارُِّع مِّن جِّ

ــرِّهِّ َألِّــفٌ  :ُطــور َزيتــا  ــَن اأَلدَهــانِّ َوفِّــي آخِّ َعَلــٌم ُمرَتَجــٌل لَِّجَبــٍل بُِّقــربِّ َرَأسِّ  ،الُجــزُء الث ــانِّي بَِّلفــظِّ الَزيــتِّ مِّ
نَد َقنَطَرةِّ الَخاُبورِّ عَ  هِّ َشَجَرُة َزيُتون َعين عِّ ـلوان ،َلى َرَأسِّ دِّ َشـرقِّي  َوادِّي سِّ  ،َوُهَو َجَبٌل ُمطلٌّ على الَمسـجِّ

يت ون  ،4َوُهَو َوادِّي َجهن م  "  ٌع َيكُثُر فِّيهِّ الزَّيتون  :َوعسكر الزَّ ينَ  َوُهَو مِّن ،َموضِّ ي ناُبُلَس بِّفَِّلسطِّ  5"َنَواحِّ
ـــُل اســـَم الَزيتُـــونِّ  ـــهِّ َكلَِّمـــُة " َزيَتـــا " َتحمِّ ـــَن  ، َوَزيتِّ ـــُرُه َألِّـــٌف مِّ ـــا َعـــن َأصـــلِّ الَلفـــظِّ " َفُهـــَو بَِّلفـــظِّ الَزيـــتِّ آخِّ أم 

ي ةِّ " رَيانِّ هِّ الَقرَيـُة َأو تِّلـَك بَِّهـذا   6َوَزيتُـُه "  ،َوَثَمـُرهُ  ،َشـَجُر الَزيتُـونِّ   "zaytaالسِّ َفـَل َعَجـَب َأن ُتَسـم ى َهـذِّ
يَّـةِّ االسـمِّ أو َمـا ُهـَو فِّـي َمعَنـاُه ؛ لُِّوُجـودِّ َأشـ َراعِّ ـيَها الزِّ َحيـُث َيُقـوُل رائــع  ،َجارِّ َزيتُـوٍن َمزُروَعـٍة فِّـي أراضِّ

ين "  –َشفِّيع عبد الرحيم المشني فِّي َمَقاَلٍة َلُه َعن َقرَيتِّـهِّ " َزيتـا " أو َمـا ُيعـَرُف َأيضـًا بِّــــــ " َزيتـا  َجم ـاعِّ
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 . بيروت: عالم الكتب.1. ج نزهة المشتاق في اختراق اآلفاقابن إدريس الحمودي. أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا:  2

  361.  ص: 1989
3  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللا    163. ص: 3. ج معجم البلدانالَحَموِّي 
  48 – 47. ص: 4المصدر نفسه. ج  4
5  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللا    123. ص: 4. ج معجم البلدانالَحَموِّي 
  86. ص: معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيهافريحة. أنيس:  6



274 

 

ين  ـا اسـُمها " َزيتَـا " َفنِّسـَبًة إلـى َمـا َتشـَتهُِّر  :ألول ِّ تَـارِّيُخ َقرَيـة " فِّـي ُجزئَِّهـا ا –بُِّعنَوان " زيتا َجم اعِّ " أمَّ
ـَعةٌ  ،بِّهِّ مِّن ُكُرومِّ الَزيُتونِّ َوَزيتِّهِّا الَوفِّيرِّ  ـَها َواسِّ َغرَِّها فإنَّ َمَسـاَحَة َأرضِّ َي َعلى صِّ ( %  90َفـإنَّ )  ،َوهِّ

يَها َمزُروَعٌة بَِّأشَجارِّ الَزيُتونِّ  هِّ الَشـَجَرةِّ َوُتعَتَبُر مِّن َأكثَ  ،مِّن َأَرضِّ ـن َهـذِّ َرةِّ الت ِّـي َتمَتلِّـُك مِّ رِّ الُقَرى الُمَجـاوِّ
 1الُمَباَرَكةِّ َواأَلشَجارِّ اأُلخَرى " 

هِّا :َيُقوُل الَدب اغُ  َراَعَة الَزيُتونِّ َوعصَرُه َقبَل َتارِّيخِّ يُن زِّ ونِّ  " َعَرَفت فَِّلسطِّ َن َشـ ،الُمد  َجَرةِّ الَزيتُـونِّ إنَّ َموطِّ
ــامِّ اأَلصــلِّي ِّ ُهــو بِّــَلدُ  يقيــينَ  ، الش  ي وَن َوالفِّينِّ يَطالَِّيــارَمــةِّ إلــى الُيو  َمــَع الكَ َوَقــد َنَقَلَهــا الَعــَرُب الَكنَعــانِّ  ،َنــانِّ َوا 

ســَباَوَكــاَن للَعــَربِّ الُمســلِّميَن الَفضــُل األكَبــُر فِّــي إيَصــالِّ الَزيُتــونِّ إلــى َشــَمالِّ إفرِّيق َيايــة َوا  ــَع إنَّ الَموَ  ،نِّ اقِّ
ــُل اســَم ال ــي َتحمِّ ــَرةٌ الت ِّ ــامِّ َكثِّي ــَلدِّ الش  ــي بِّ ــا " فِّ ــونِّ َو " َزيَت ــذ ،َزيــتِّ َوالَزيُت ــُكُر َأشــهَن ــا فِّ َه ــَوَطنِّ َر بَِّقاعِّ ي ال
ينُ    :الَغالِّي فَِّلسطِّ

ـن أَعَمـالِّ ُطـولَكرم 1)  ـدٌة مِّ ُل اسـَم " َزيتَـا " َواحِّ ي ـةُ  ،( َثَلُث ُقًرى َتحمِّ ـن أعَمـَوالَثانِّ لَثالِّثَـُة َوا ،الِّ َنـاُبلَس  مِّ
 الِّ الَخلِّيلِّ . مِّن أعمَ 

 عَمالِّ َصَفَد . ( َعيُن الَزيُتونِّ مِّن أَ  2)  ،( بِّيرَزيت مِّن أَعَمالِّ َراَم ّللا   1( َقرَيَتانِّ )  2) 
 َوُيعَرُف الَيوَم بِّاسمِّ َجَبلِّ الُطورِّ .  ،( َجَبُل الَزيُتونِّ مِّن َشرقِّ الُقدسِّ  3) 
ينَ ( َعَشًرُة َمَواقَِّع َأَثرِّي ٌة َتَقُع فِّي مُ  4)  ـُل ُكـ ،خَتَلـفِّ َأنَحـاءِّ فَِّلسـطِّ نَهـَتحمِّ ـيرُ لٌّ مِّ َهـا ا َأسـماًء ُتشِّ  إلـى َزيُتونِّ

هِّ الَمواقُِّع هِّيَ  ،أو َزيتِّها   :َوَهذِّ
رَبَة َزيَتا .  نَها خِّ ُل ُكلٌّ مِّ  َثَلَثٌة فِّي َقَضاءِّ َغَزَة َتحمِّ

ر  نها ُتعَرُف بِّاسمِّ " خِّ  أم الزويتينة " .  اسمِّ " َمَغاَرةالَِّثُة بِّ َوالثَ  ،َبةِّ َزيَتا "َثَلَثٌة فِّي َقَضاءِّ الَخلِّيلِّ اثَنَتانِّ مِّ
ــَيةِّ بِّئــرِّ الَســبعِّ َوحيَفــا َوعكــا َوراَم ّللا   ــن أقضِّ ــَدٌة فِّــي ُكــلٍ  مِّ  ،خربــة الزيتاويــة :َأســَماُؤَها َعَلــى الَتــَوالِّي ،َواحِّ

 2وخربة الزيت "  ،وخربة زيتون الرامة ،وخربة زيتونة
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 باب السين 

  - :وَسجُّور ساُجور
ور "  ــيَن َلفــظِّ " َســج  ــَع َمــا َب ــي الَبــابِّ األولِّ َخمَســَة َمواضِّ ــن ُســورَِّيَة  ،َذَكرَنــا فِّ ــي ُكــلٍ  مِّ َو " َســاُجور " فِّ

ين  اُجورَ  ،1َوفَِّلسطِّ هِّ أنَّ السَّ عرِّ الُبحُترِّي  ،" َنهُر بَِّمنبِّجَ  :أمَّا الَحَموِّي  َفَذَكَر فِّي ُمعَجمِّ   - :َوَرَد فِّي شِّ

اُجورِّ / البسيط أعطَ   يُت مِّن َمَبر ِّ اشتَِّياقِّي     َبَرَدى ُزلَفًة َعلى السَّ

َي الَعَصـاُة الت ِّـ :َوَقالَ  ، يٌم َوهِّ يُر بَِّفتحِّ َأَولِّهِّ َوَبعَد األَلِّفِّ جِّ َوُهـَو َنهـٌر  ،لـبِّ  فِّـي ُعُنـقِّ الكَ ي ُتَعل ـقُ " الَسَواجِّ
امِّ  ،َمشُهوٌر مِّن َعَملِّ َمنبِّج   - :ُسَكرِّي  فِّي َشرحِّ َقولِّ َجرِّيرٍ َقاَلُه ال ،بِّالش 

يرِّ ؟  َق َبعُض الَقومِّ ُقلُت َلُهم            أيَن الَيَماَمُة مِّن َعينِّ الَسَواجِّ َلم أ َتَشوَّ
يط 2  / الَبسِّ

ــن َسـَجرُت الَتن ــوَر أسـُجُرُه َســجراً  ور " مِّ َبُة الَخَشــ :والمِّســَجَرةُ  ،والسـجور: اســٌم لِّلَحَطـبِّ  ،وفِّـي الُلَغــةِّ " َسـج 
ـجُوُر فِّـي التَُّنـورِّ   :َوالَبحـُر الَمسـُجورُ  ،امـتَِّلُء الَبحـرِّ َوالَعـينِّ َوَكثـَرُة َمائِّـهِّ  :والسـجور ،الت ِّي ُيَساُط بَِّهـا السَّ

َرت{:َوَقولِّــــهِّ َتَعــــاَلى ،الُمفَعــــُم الَمــــآلنُ  َذا اْلِبَحههههاُر ُسههههجِّ يَضــــت :َأي ،3 }َواِ  يرُ  ،غِّ ــــجِّ  ،َخلِّيــــُل الَرُجــــلِّ  :َوالسَّ
رُ  ،ُسَجَراء :َوَجمُعهُ  ،هُ َوَصفِّي    ،َسَجَر الَسيُل اِلَباَر َواأَلحَساءَ  :َوَتُقولُ  ،الَسيُل َيُمر  بَِّشيٍء َفَيمَلُؤهُ  :َوالَساجِّ

  4إَِّذا َخاَلَطتِّ الُحمَرُة الُزرَقَة َفهَِّي َسجَراُء "  :َوُيَقالُ  ،ُحمَرٌة فِّي َبَياضِّ الَعينِّ  :والَسَجَرُة َوالَسَجرُ 
ــي ُعُنــقِّ الَكلــبِّ َســجُر الكَ  :ورُ " َوالَســاجُ  ــي ُتوَضــُع فِّ ــَلَدُة َأوِّ الَخَشــَبُة الت ِّ  :جراً َســُجــُل َيســُجُرُه َوالرَ  ،لــبِّ القِّ

ن ِّي ،َوَضَع الَساُجوَر فِّي ُعُنقِّهِّ  اذٌّ َناَفإن َصَح ذ لَِّك فَ  ،َكلُب ُمَسوَجر :َوحك ى ابُن جِّ رش  يَقاَل الرَّ  ،دِّ   :اعِّ

ر اَد َمَلَمًة            َجَماَد َقَسا َلمَّا َدَعاُهنَّ سَ َظَعنَّ َوَودَّعَن الَجمَ   الطويل  /اجِّ

ٍع   :َوالَساُجورُ  :ُثمَّ َقالَ    5اسُم َموضِّ
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َتاُه َبَساتِّين ،َنهٌر بَِّمنبِّج :" َوالَساُجورُ  فَّ رُ  :َوُيَقاُل َلُهما ،ضِّ َواجِّ   1َأيضًا  ،السَّ
هِّ المَ  ُث أنَّ َمَعانَِّي َهذِّ َع الُمشتََّقةِّ مِّن َجذرِّ " َسـَجَر "َيُظن  الَباحِّ ـا أن َتُكـوَن لِّلَدالَلـةِّ عَلـى َمعَنـى  ،واضِّ إم 

يَّةِّ  ينِّ ور الفَِّلســطِّ َهــنِّ الت ِّــي  ،" الَحَطــبِّ " َوَذلِّــَك َكَمــا فِّــي َقرَيــةِّ َســج  ــَن المِّ هَنــُة االحتَِّطــابِّ مِّ َفَلُرَبمــا َكاَنــت مِّ
ــلِّ َوُهــَو َســيُل الَمــاءِّ أو لِّ  ،َكــاَن ُيعــَرُف بَِّهــا أُهُلَهــا فِّــي مــا َمَضــى ــيَغةِّ اســمِّ الَفاعِّ ر بِّصِّ لَدالَلــةِّ َعَلــى الَســاجِّ

ي َيُمـــر  بِّالَشـــيءِّ َفَيمَلـــُؤهُ  ـــن َهَضـــَبةِّ "  ،الـــذ ِّ ي َينُبـــُع مِّ َكَمـــا ُهـــَو الَحـــاُل َمـــَع َنهـــرِّ الَســـاُجورِّ الُســـورِّي  " الـــذ ِّ
ـهِّ  ،عينتاب " الُتركِّي ةِّ  ينِّ َوُهـَو الَنهـُر  ،2فِّـي َشـَمالِّ ُسـورَِّيَة "  ،فِّـي َشـَمالِّ َمنـبِّجَوَيرفِّـُد َنهـَر الُفـَراتِّ َعـن َيمِّ

َفًا .  ي  آنِّ ي َذَكَرُه الَزبِّيدِّ  الذ ِّ
ينِّ ُعَمُر بُن أحَمَد بنِّ َأبِّي َجَراَدة أ نَّ َنهَر الَساُجو  رُب أ َكَما َذَكَر َكَماُل الد ِّ ـر "هلِّ َقرَيةِّ " تَـرِّ شِّ "  :ل ِّ َباشِّ

َي َبلَدٌة َمشُهوَرةٌ  يَ  ،َوَبَساتِّيُنَها َكثِّيَرةٌ  ،َوَلَها َقلَعٌة َمعُموَرةٌ  ،َوهِّ  ،َها َموُصـوٌف َمـذُكورٌ َوَأَجاُصـ ،زِّيـَرةٌ اُهَها غَ َومِّ
ــن " َعــينِّ َتــابَ  ــاُجور َوُهــَو َنهــٌر َأصــُلُه مِّ ــن َنهــرِّ السَّ يُعــُه مِّ َها َجمِّ ــرُب َبَلــدِّ ي َوَيجــرِّ  ،ينَتــاب "" أو " عَ  َوشِّ

ـــ "  ــن َبَلــدِّ َتــل ِّ  ،النفــاخ "إلــى َقرَيــٍة ُتعــَرُف بِّــ ــُع إَِّليــهِّ ُعُيــوٌن ُأَخــُر مِّ ــرَ َوَتجَتمِّ ــي إُثــمَّ َينتَ  ، َباشِّ  ،لــى الُفــَراتِّ هِّ
كـٌر فِّـي الُفتُـوحِّ  ،َوَيُصـب  فِّيـهِّ  ـيَ  ،َولِّلَسـاُجورِّ ذِّ نـَد َفـتّللاَُّ عَ  َوَنَزَلـُه َأُبـو ُعَبيـَدَة ) َرضِّ َوا ِّيَّــاُه  ،حِّ َمنـبِّجَ نـُه ( عِّ

  :بَِّقولهِّ َعَنى الُبحُترِّي  

يرِّ مِّن َعمرٍو              بِّن ُودٍ  َوُبحُتَر بِّن َعُتودِّ   لخفيف / اَياَخلِّيَليَّ بِّالَسَواجِّ

يرِّ  اُجور "  ،َجَمَعُه َعَلى الَسَواجِّ اُجور ُمَسم ى بِّالسَّ ُع إلى السَّ َنَُّه َجَعَل ُكلَّ َنهٍر َيجَتمِّ ألِّ
3  

ينِّ  ــَهاُب الــد  ــن ُجمَلــةِّ َمــن َوَصــَفُه شِّ ِّ الُعَمــرِّي   َومِّ ــن َذلِّــَك َنهــُر الَســاُجورِّ  :َحيــُث َقــالَ  ،َفضــُل ّللاَّ  ،" ... َومِّ
ذًا َشرقًا َحتَّى ُيَحاذِّي َمنبِّج ومِّ آخِّ َبالِّ الر  نُه ُشَعَبًا "  ،ُثمَّ َيُصب  فِّي الُفراتِّ  ،َيُصب  مِّن جِّ َعُب مِّ   4َوَيَتشَّ

َباَرٌة َعن مَ   َبالِّ َناُبلَس َومنُه َوادِّي الَساُجورِّ َوُهَو عِّ ير َينُبع مِّن جِّ َوُيعَتَبُر َأَحَد َرَواَفدِّ  ،جَرى َمائِّي َصغِّ
نُه َكَذلِّكَ  ،5َنهرِّ اأُلرُدن ِّ  ا :َومِّ   6فِّي الَجلِّيلِّ األعلى  ،" وادِّي الساجور " بِّعك 

                                                 
. ُمَحمَُّد بُن ُمرَتَضى:  1   - 506. ص: 11. ج وسِ َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهِر الَقامُ الُزَبيدِّي 
  398. ص: ِبالُدَنا ِفَلسِطينُ الَدبَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  2
ينِّ ُعَمُر بُن أحَمَد:  3 ار. بيروت: دار الفِّكر.  ص: 1. ج ُبغَيُة الَطَلِب ِفي َتاِريِخ َحَلبَ َأُبو َجَراَدة. َكَماُل الد ِّ . ت: سهيل َزكَّ
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  - :َساِلم
ُل اسَم " َسالِّم "  ـٍع بَِّهـَذا  ،1َقرَيَتانِّ َوَنبُع َماٍء فِّي النََّقبِّ الَشَمالِّي َّ َتحمِّ كـرِّ َموضِّ َلم َيَأتِّ الَحَموِّي  َعَلـى ذِّ

يَنــةِّ َســالِّم الت ِّــي بِّاأَلنــَدُلسِّ  ،الَلفــظِّ فِّــي الُمشــَتَركِّ  َحيــُث  ،2َوُجــل  َمــا َذَكــَرُه الَحَمــوِّي  فِّــي الُمعَجــمِّ َعــن َمدِّ
َيت بَِّذلِّكَ  ُب كَِّتابِّ ) َجمهَرةِّ َأنَسابِّ الَعَربِّ ( أنَّها ُسم ِّ ُثَنا َصاحِّ   3 نِّسَبًة إلى َبنِّي َسالٍِّم ُيَحدِّ

يَنـةِّ َنـاُبلَس  ت ةِّ أكَياٍل إلى الَشرقِّ مِّن َمدِّ " َقـد َتُكـوُن  ،:َيُقوُل الَدبَّاُغ َعن َقرَيةِّ َسالِّم الَواقَِّعةِّ َعَلى َمَساَفةِّ سِّ
يَّةِّ  ــرَيانِّ هِّ الُبقَعــةِّ  ،"" َمَكـاُن اأَلصــَنامِّ  :بَِّمعَنــى ،" َسـالِّم " َتحرِّيفــًا لَِّكلَِّمــةِّ " َســالَِّمة " السِّ ــا َكــاَن فِّــي َهــذِّ َفَلُرَبمَّ

ـــةِّ  يَّ ـــاَداتِّ الَكنعانِّ ـــَدت فِّيـــهِّ َحســـَب الَع ـــَرت بِّاســـمِّ )  ،َأصـــَناٌم ُعبِّ ـــانِّي  ُذكِّ وَم ـــي الَعهـــدِّ الر  َو  ،( sanimَوفِّ
(salim  " )4، يُم الذ ِّي ُعرَِّفت بِّهِّ فِّي الَعهدِّ الَكن " ُمشتَّقًا " أو َسَنايم َعانِّي ِّ " َسالِّيمَوَقد َيُكوُن اسُمها الَقدِّ

َيت الَقرَيةُ  لم َوبِّهِّ ُسم ِّ َر هذا اللفُظ َعلى مر ا ،مِّن الَسَلم َوالسِّ  ،"لتاريخ ؛ لُِّيصبَِّح فِّيَما َبعُد" َسـالِّمُثمَّ َتَحوَّ
ـَب َطرِّيَقــَة الُنطـقِّ بِّــالَلفظِّ فِّـي العَربِّيَّــةِّ  اُن الَقرَيــةِّ أنََّهـا ُســم ِّ  ،لُِّيَناسِّ َيت بِّـــــــ " َســالِّم " ؛ نِّســَبًة َبيَنَمـا َيُقــوُل ُسـك 

 َواسُمُه َسالِّم  ،إلى َرُجٍل َصالٍِّح َسَكَن إِّحَدى تَِّللَِّها

  - :َسعَسع
ِّ َعلِّيـهِّ  :َقاَل الَطَبرِّي   َناَأنَّـا ُصـمَنا بَ  " َلـو : (" َفمِّن َذلَِّك َقـوُل ُعَمـَر بـنِّ الَخطَّـابِّ ) رِّضـَواُن ّللاَّ  ،قِّيَّـَة َشـهرِّ
 ،نُه إِّال الَقلِّيلُ َفَلم َيبَق مِّ  ،َأكَثُرهُ  َقد َأدَبر َوَمَضى ،" َقد َتَسعَسع " :َيعنِّي بَِّقولِّهِّ  ،د َتَسعَسَع "َفإِّنَّ الَشهَر قَ 

نـُه إِّ أَ  لَِّليـلِّ إَِّذا نـُه قِّيـلَ َومِّ  ،َوَكَذلَِّك ُيَقاُل ُلُكل ِّ َما َأدَبَر َوَتولَّى َوَدَنا َفَناُؤُه " َقـد َتَسعَسـع " ال دَبـَر َوَلـم َيبـَق مِّ
يُر " َقد َسعَسَع "   :اجِّ َبَة بنِّ الَعجَّ َقوُل ُرؤ  َومِّن َقولِّهِّم " َتَسعَسع " ،َو " َعسَعس " ،َو " َتَسعَسَع " ،الَيسِّ

َبا َتَتبََّعا  نُد َما َأسَرَع َما َتَسعَسَعا               َوَلو َرَجا ُتبٌَّع الص ِّ َياهِّ
 / الرجز  5

سمِّ مِّن َمَرٍض َأو كَِّبر :" الَسعَسَعةُ  :َقاَل ابُن ُدَريد َراُب الجِّ زُ َقاَل الرَ  ،اضطِّ   :اجِّ
                                                 

  79. ص: انُظِر الَباَب اأَلولَّ  1
  172.  ص: 3. ج معجم البلدانالحموي. ياقوت بن عبد هللا:  2
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نُد َما َأسَرَع َأن َتَسعَسعَ   لرجز اا / َقاَلت َوَلم َتأُل بِّهِّ َأن َيسَمَعا              َياهِّ

َأنِّ  :َوالَسعَسَعةُ  َقاَل  ،1َسَع َسع "  :َسعَسَع َسعَسَعًة بِّالنَّعَجةِّ َأوِّ الَكبشِّ إَِّذا َقاَل َلهُ  :ُيَقالَ  ،َزجُر الضَّ
 2" َوُكل  َشيٍء َبلَِّي َوَتَغيََّر إَِّلى الَفَسادِّ َفقد َتَسعَسَع "  :اأَلزَهرِّي  

 -" َلعلَّ اسَمَها َتحرِّيٌف لَِّكلَِّمةِّ " َساَسا  :َيُقوُل الَدبَّاُغ َعن َقرَيةِّ " َسعَسع " الَواقَِّعة َشَماَل َغربِّ َصفد
sasa  ُيَّة رَيانِّ   3َواأَلَرَضُة "  ،العت   :َنىبَِّمع ،" الس 

رَبةِّ " َسعَسع " يثِّهِّ َعن خِّ ُم َرَأَيُه َهَذا بَِّحدِّ عِّ َكاَنت َتُقوُم  ،" فِّي الَجُنوبِّ الَغربِّي ِّ مِّن " َشَفا َعمرو " :َوُيدَّ
يَُّة َعَلى ُبقَعتَِّها "  kfar sasayَقرَيُة "  وَمانِّ َن الَمعُلومِّ بِّالَضُروَرةِّ َأنَّ  ،4" الر  هِّ الَمَواقَِّع َقبَل َأن َومِّ َهذِّ

وَماُن َكاَنت َكنَعانِّيََّة اأَلصلِّ .   َيحَتلََّها الر 

  - :الَسِفيَرة
ــي الُلَغــةِّ الَعَربِّيَّــةِّ  ــَلَدٌة بُِّعــًرى  ،" ُمَؤنَّــُث الَســفِّيرِّ  :الَســفِّيَرُة فِّ ــةٍ  ،َوقِّ ــن َذَهــٍب َوفِّضَّ  :َوالَجمــعُ  ،َجمــُع ُعــرَوٍة مِّ

ءٍ نَ  :َوالَسـفِّيَرةُ  ،َسَفائِّر َيـٌة بِّـبَِّلدِّ َطـي ِّ ءٍ  :َوقِّيـلَ  ،احِّ ـن َطـي ِّ يَمـٍة مِّ ـيُط بَِّهـا الَجَبـلُ  ،َصـهَوٌة لَِّبنِّـي َجذِّ َلـيَس  ،ُيحِّ
  5لَِّمائَِّها َمنَفذ " 

يَلٌة "  :َمعَناهُ  ،اسٌم آَرامِّيٌّ  :" َسف ِّيَرة :َوفِّي َقاُموسِّ الكِّت ابِّ الُمَقد سِّ   6" َجمِّ

رَيانِّيَّةِّ  اسم السفيرة هو بالواقع تعريب لكلمة"  والتي تعني الجميلة. وقد كانت مدينة  ،" شبرتا " في الس ِّ
عامره بالبساتين واألنهار العديدة وما زالت فيها آثار قنوات الري القديمة وأماكن تجمعالمياه التي 
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  203. ص: 1. ج َجمَهَرُة الُلَغةِ أبو بكر محمد بن الحسن:  ابُن ُدَريٍد. 1
. َأُبو َمنُصوٍر ُمَحمَُّد بُن َأحَمَد:  2   64. ص: 1. ج َتهِذيُب اللَُّغةِ اأَلزَهرِّي 
  203. ص: ِبالُدَنا ِفَلسِطينُ الَدبَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  3
  575المصدر نفسه . ص:  4
. ُمَحمَّد بُن  5 :الُزَبيدِّي    42. ص: 12ج  َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهِر الَقاُموِس. ُمرَتَضى الُحَسينِّي 
  320ص:  َقاُموُس الِكّتاِب الُمَقّدِس. 6
 https://ar.wikipedia.org/wikiالَموُسوَعُة الُحرَُّة. الَسفِّيَرة ) َحَلب (. رابط الموقع:  7
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َواِفير   - :السَّ

ي  َعنِّ الَسَوافِّيرِّ الَشَمالِّيَّةِّ َيُقوُل الخَ  لي ِّ  :الِّدِّ يَرًة  ،" َكاَنتِّ الَقرَيُة َتَقُع فِّي الَسهلِّ الَساحِّ َوَتبُعُد َمَساَفًة َيسِّ
ُل الَمجَدَل بِّالرَّمَلةِّ  َن الَطرِّيقِّ الَعام ِّ الذ ِّي َيصِّ َها  ،إلى الَشَمالِّ مِّ َوَكاَن َنعُت الَشَمالِّيَّةِّ الُمَضافِّ إلى اسمِّ

َرَتينِّ َتحمَِّلنِّ االسَم اأَلولَّ َذاَتهُ ُيمَ  هِّ الُقَرى الَثَلث ُتَشك ُِّل ُمَثلَّثًا َقائَِّم  ،ي ُِّزَها َعن َقرَيتِّينِّ ُمَجاوِّ َوَكاَنت َهذِّ
لُعُه اأَلول  فِّي اتََّجاهِّ الَشَمالِّ الَغربِّي ِّ َو الَجُنوبِّ الَشرقِّي   ُه ضِّ  َيتَّجِّ

َيةِّ الَسوافِّيُر َوَلُرَبمَّا َكاَنتِّ  ،الزَّاوِّ
ي  ) كرَِّها الُمَؤر ُِّخ البِّيَزنطِّ يُبوس ( الَشَمالِّيَُّة َتَقُع فِّي َموقِّعِّ َبلَدةِّ " َشافِّير " الَتوَراتِّيَّةِّ الت ِّي َأَتى َعَلى ذِّ  ،ُيوسِّ

برِّينَ  يَلًة َتَقُع َبيَن َعسَقَلَن َوَبيَّتِّ جِّ َظَم الُعَلَماءِّ فِّي َوقتَِّنا َغيَر أنَّ ُمع ،َحيُث َذَكَر َأنََّها َكاَنت َبلَدًة َجمِّ
رَبُة القوم " رِّ َيَروَن أنَّ َموقَِّع " َشافِّير " ُهَو " خِّ بَرانِّيٌّ َمعَناهُ  :َو " َشافِّير ،الَحاضِّ يَنٌة  :اسٌم عِّ يٌل َمدِّ َجمِّ

َوافِّيُر الت ِّي َتَقُع َعَلى ُبعدِّ َثَل ،فِّي َيُهوَذا يلِّ َوَيُقوُل َبعُضُهم أنَّ َمَكاَنَها الَيوَم السَّ َثةِّ َأمياٍل َونِّصفِّ المِّ
َجُنوب َشرقِّي ِّ َأسُدود " 1، أمَّا االسُم الذ ِّي َأطَلَقُه الَصلِّيبِّي وَن َعَلى الَقريَّةِّ َفَقد َكاَن " زيوفير "، َوَأَشاُروا 

ُسُقفِّ الُقدَّسِّ فِّي َأَوائِّلِّ الَقرنِّ الثَّانِّي َعَشر رَيُة فِّي الَوَثائِّقِّ الُعثَمانِّيَّةِّ َوَتظَهُر القَ  ،إلى أنَّها َكاَنت ُملكًا ألِّ
ادِّسِّ َعَشَر َتحَت اسمِّ " َسوافِّيُر الَخلِّيلِّ " يَّةِّ َغزََّة " لَِّواُء َغزََّة " َو َكاَن  ،فِّي الَقرنِّ السَّ َوَكاَنت َتابَِّعًة لِّنَّاحِّ

 َيسُكُنَها 600 َنَسَمة " 2

بَّاُغ فِّيها َو  ،َو " الَسـَوافِّير الَغربِّـي " ،عَرُف بِّاسمِّ " الَسَوافِّير الَشـرقِّي "" َوُهَو اسٌم لُِّقًرى َثَلث تُ  :َقاَل الدَّ
ـــن " َأســـُدود " ،" الَســـَوافِّير الَشـــَمالِّي " تـــَراٍت لِّلَجُنـــوبِّ الَشـــرقِّي ِّ مِّ  كِّيُلـــو مِّ

ـــتَّةِّ يُعَهـــا َعَلـــى ُبعـــدِّ سِّ  ،َتَقـــُع َجمِّ
يَنَة الُمَسم اَة " َشافِّير " يمِّ " مـي  ،" ُسوق " :بَِّمعَنى ،َواأَلرَجُح أنَّ الَمدِّ "  11 :1الَمذُكوَرُة فِّي الَعهـدِّ الَقـدِّ

ـــيَ  ـــةِّ  ،3" الَســـَوافِّيُر الَشـــرقِّيَُّة "  :هِّ ـــوُم َعلـــى ُبقَع ـــَن أنَّ " َشـــافِّير " َتُق ي  مِّ َوهـــَذا ُيَخـــالُِّف َمـــا َذَكـــَرُه الَخالِّـــدِّ
 الَسوافِّير الَشَمالِّيةِّ 

 
 
 

                                                 
  342. ص: َقاُموُس الِكّتاِب الُمَقّدسِ  1
. َولِّيد: الخَ  2  554 - 530. ص: وأسماء شهدائها 1948كي ال ننسى قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة الِّدِّي 
  212. ص: ِبالُدَنا ِفَلسِطينُ الَدبَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  3
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ينِ   َباُب الشِّ
 

َجَرةُ    - :الشَّ
ـــامِّ اســـٌم لَِّمجمُ   ـــَلدِّ الشَّ ـــي بِّ ـــاكِّنِّ فِّ ـــَن اأَلَم ـــا ،وَعـــٍة مِّ نَه ـــةَ  :مِّ ـــي َغـــربِّ َطَبريَّ ـــُة فِّ ـــَجَرٍة " الَواقَِّع ـــُة الَش  ،" َقرَي

ـــا " َو " ُلوبَيـــا " ـــي " َكفـــر َكم  َراٍف َقلِّيـــٍل إلـــى الَجُنـــوبِّ َبـــيَن َقرَيتِّ ُب ُمعَجـــمِّ الُبلـــَدانِّ "  ،بِّـــانحِّ َذَكَرَهـــا َصـــاحِّ
َدةِّ  ـَلُم ( الَشَجَرُة بَِّلفظِّ َواحِّ يقِّ بـنِّ َصـالٍِّح الَنبِّـي ِّ ) َعَليـهِّ السَّ د ِّ يَن بَِّها َقبُر صِّ  ،الَشَجرِّ اسُم َقرَيٍة فِّي فَِّلسطِّ

حَيَة الَكلبِّي ِّ فِّيَما َزَعُموا فِّي َمَغارٍة ُهَناكَ  يَن َشهِّيدًا "  :ُيَقالُ  ،َوَقبُر دِّ   1إنَّ فِّيَها َثَمانِّ

وَنة   - :الشُّ
ُشنُ التَ  :قال ابُن اأَلعَرابِّي   ونُ  ،قِّلَُّة الَماءِّ  :وَّ َفُة الَعقلِّ  :َوالتَّش  وَنةُ  :َقالَ  ،خِّ َوَقاَل ابُن  ،الَمرأَُة الَحمَقاءُ  :َوالش 

نَهـا َدابَّـٍة َتُكـوُن  ،ُيرِّيُد ُيفرُِّج ُشُؤوَن الَرأسِّ  ،َكاَن فِّيَنا َرُجٌل َيُشوُن الُرُؤوَس  :َقاَل الكَِّلبِّي   :َبزرج َوُيخـرُِّج مِّ
مَ    2اغِّ " َعَلى الدِّ

ي   ــوَنةُ  :َوَقــاَل الَزبِّيــدِّ ــلَطاُن  ،ُلَغــٌة ) مِّصــرِّيٌَّة ( ،َمخــَزُن الَغلَّــةِّ  :" الش  يَمــةِّ َبَناَهــا الس  ــَر الَقدِّ نــُه الت ِّــي بِّمصِّ َومِّ
يدِّ  ــعِّ َهــةِّ الصَّ ــن جِّ ــَلُل الــَوارَِّدُة مِّ ُن فِّيَهــا الغِّ ينِّ ُيوُســُف بــُن َأي ــوَب ُتَخــزَّ ــد ِّ نَهــا ُتصــَرفُ  ،َصــَلُح ال  إلــى َومِّ

رِّيَفينِّ  َهةِّ الَعَساكِّرِّ المِّصرِّيَّةِّ  ،الَحَرَمينِّ الشَّ لى جِّ يَنًة َوَحَوانِّيت فِّيَها  ،َوا  َوَقد َدخلُت فِّيَها َفَرَأيُتَها َقلَعًة َحصِّ
ـــَعةً  ـــونِّ  :َوقِّيـــَل لِّلُمَتـــَولِّي َعَليَهـــا ،وَاسِّ ـــيُن الش  ـــوَنةُ  ،َأمِّ َهـــادِّ فِّـــي الَبحـــ :َوالش   :َوالَجمـــعُ  ،رِّ الَمرَكـــُب الُمَعـــد  لِّلجِّ
ــَوانِّي ــا ُيســَتدَرُك َعَليــهِّ  ،ُلَغــٌة مِّصــرِّيٌَّة َأيضــاً  ،الشَّ مَّ ــَوانُ  :َومِّ ــونُ  ،َخــازُِّن الَغلَّــةِّ  :الشَّ ــن  :َوالش  َقرَيــٌة بِّمِّصــَر مِّ

ـونِّي   ،أَعَمالِّ الُمُنوفِّيَّةِّ  ينِّ الش  نَها الَشيُخ ُنوُر الد ِّ ينِّ " َوُهـوَ  ،3َأَحـُد اأَلولَِّيـاءِّ بِّمِّصـَر "  ،َومِّ  الَشـيُخ ُنـوُر الـد ِّ
ـــي ِّ ) َصـــلَّى ّللاَُّ َعَليـــهِّ َوآلـــهِّ (  ـــي الَصـــَلةِّ علـــى الَنبِّ ي  أول مـــن عمـــل طريقـــة المحيـــا فِّ ـــافِّعِّ ـــونِّي ِّ الشَّ الش 

يَها ،بِّمِّصرَ  هِّ الَطرِّيَقةِّ بِّمصَر وَنواحِّ مَشـَق َوَسـائِّرِّ الـبَِّلدِّ  ،َوُهَو َشيُخ َهذِّ َة َوالُقد سِّ َودِّ ي َقرَيـٍة ُولِّـَد فِّـ ،َوَمك 
يدِّي أحمد الَبَدوِّي ِّ "  :ُيَقاَل لَِّها ،بِّالَغربِّيَّةِّ  َيةِّ " َطنَطا " َبلد سِّ   4ُشون بَِّناحِّ

                                                 
1  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   325. ص: 3. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
  244. ص: 13. ج ِلَساُن الَعَرِب م ُد بُن َمكَرم: ابُن َمنُظوٍر. ُمحَ  2
  298. ص: 35. ج تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي. محمد بن مرتضى:  3
  324. ص: 1. ج الكواكب السائرة بِّعيان المئة العاشرةالغزي. نجم الدين محمد بن محمد:  4
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ـٍد بـنِّ ُعَمـَر  ،" َأحَمُد بُن ُموَسى بنِّ َأسَود مِّن أَهلِّ ُشوَنَة ُيَكنَّى َأَبا َعمرو :َقاَل الَفرضي ـن ُمَحم  َع مِّ َسـمِّ
ًا َسَنَة ) َوَرَحَل  ،ابنِّ ُلَباَبَة َوَغيرِّهِّ    1( ه "  113َحاج 

يَحينِّ الُبَخارِّي َوُمسلِّم يرِّ َغرِّيبِّ َما فِّي الَصحِّ وَنةُ  :وفِّي َتفسِّ  2الَقرَيُة الَبالِّيَُّة "  :" الش 

َويَكةُ    - :الشُّ
ي الُقدَّسِّ  :َقاَل الَحَموِّي    وَكةِّ َقرَيٌة بَِّنَواحِّ يرِّ الشَّ َويَكُة بَِّلفظِّ َتصغِّ ٌع فِّ  ،" الش  َيارِّ الَعَربِّ " َوَموضِّ   3ي دِّ

يَكة :َقاَل الَبكرِّي   ٌع َذَكَرُه َأُبو َبكٍر "  :" الَشوِّ يَله َموضِّ يهِّ َعَلى َوزنِّ َفعِّ لهِّ َوَكسرِّ َثانِّ بَِّفتحِّ َأو 
4 

َمشـــقَ  :َو " الُشـــَويَكةُ  ـــٌع بَِّظـــاهِّرِّ دِّ ـــينِّ ال ،َموضِّ ِّ ) بِّالش ِّ ـــيَنا بـــنِّ َعبـــدِّ ّللاَّ ُمعَجَمـــةِّ ُينَســـُب إَِّليَهـــا َتـــاُج بـــُن سِّ
َغر ( ،َوالَكافِّ   5الَمعُروفِّ بِّالت اجِّ الَوالِّي "  ،ُمصَّ

ينِّ الُشـَويكِّي ِّ النَّاُبلُ  ـَهاُب الـد ِّ َمُة َأُبو الَفضلِّ شِّ  الت ِّي َتتَبُع ُطولَكرم َحالي ًا ُينَسُب الَعَل 
لى الُشَويَكةِّ ـي  ثُـمَّ َوا  سِّ

ي  الَحنَبلِّـي  ُمفتِّـي الَحَنابِّ  َمشقِّي  الَصـالِّحِّ َمشـقَ الدِّ يَن َوَثَماُنَماَئـَة  ،َلـةِّ بِّدِّ ـتٍ  َوَسـبعِّ ُولِّـَد فِّـي َسـَنةِّ َخمـٍس َأو سِّ
َمشقَ  ،َتقرِّيبًا بَِّقرَيةِّ الُشَويَكةِّ مِّن بَِّلدِّ َناُبلَس  َم دِّ ي َتَها "  ،ُثمَّ َقدِّ  6َوَسَكَن َصالِّحِّ

ي   َويَكةُ  :َقاَل الُزَبيدِّ ـَويكِّي   ،ُقدسِّ َوَأيضًا ُقرَب ال ،بِّبَِّلدِّ الَعَربِّ  :" َوالش  َهاُب َأحَمُد بـُن َاحَمـَد الش  نَها الش ِّ َومِّ
ي  "  سِّ   7الَحنَبلِّي  الَمقدِّ

ــي ِّ ) ُســوك   ُشــوك ( :َيُقــوُل فرِّيَحــة ــن الَجــذرِّ اِلَرامِّ ــُح َكوَنَهــا ُمشــت َقًة مِّ يَّةِّ )  ،" ُأرَّجِّ ــرَيانِّ َوُيَقابِّل ــُه فِّــي الس ِّ
sawka  ُــَياج ــوُك َوالس ِّ هِّ الَعائَِّلــةِّ َجــذُر    َســاج ) َوَلــيَس  ،( الشَّ يــٍد َعــن َهــذِّ ــَياجُ  ،( sag بَِّبعِّ نَهــا الس ِّ  ،َومِّ

َيُج بَِّها َياَجاُت "  ،َوَعَليهِّ َيُكوُن َمعَنى االسمِّ األشَجار الت ِّي ُيسَّ أو الس ِّ
8 
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اِلِحيَّةُ    - :الصَّ
يَُّة َقرَيـ" الَصـ :َقـاَل الَحَمـوي   ،بَِّلفظِّ النِّسَبةِّ إلى َصالِّح ) اسُم َعَلٍم (  ـن َأرضِّ ٌة ُقـرَب االِّحِّ  الَجزِّيـَرةِّ لرََّهـا مِّ

ــمِّي ِّ  ي   ،اختََّطَهــا َعبــُد الَملِّــكِّ بــُن َصــالٍِّح الَهاشِّ ــ :َوَقــاَل الَخالِّــدِّ نــَدَها َبط :لَ َوَقــا ،ةِّ ُقــرَب الرَّقَّ َوَديــُر  ،َيــاُس عِّ
ــعِّ  ــن َأنــَزهِّ الَمَواضِّ ــى َوُهــَو مِّ ــارِّ  ،َزكَّ ــي َت ــاَل الَخالِّــديَّانِّ فِّ ــَوَق ــلِّ مِّ يفِّ يخِّ الَموصِّ ــن :هَِّمان َتصــنِّ َأحــَدَث  َأول  مِّ
ي   يَّةِّ الَمهدِّ   - :َفَقاَل َمنُصوٌر بُن الُنَميرِّي ِّ  ،ُقُصوَر الَصالِّحِّ

يَّةِّ َكالَعَذاَرى               َلبِّسَن ُحلِّيَُّهَن لَِّيومِّ ُعرسِّ   وافر/ ال ُقُصوُر الَصالِّحِّ

يَُّة َأيضــاً  ــٌة بِّبَ  :َوالَصــالِّحِّ َل يَُّة  ،غــَداَد ُتنَســُب إلــى َصــالِّح بــن الَمنُصــورِّ الَمعــُروفِّ بِّالمِّســكِّينِّ َمحِّ َوالَصــالِّحِّ
َمشـقَ  :َأيضاً  ـن ُغوَطـةِّ دِّ ٍع فِّي لِّحفِّ َجَبلِّ َقاسُيوَن مِّ وفِّيَهـا ُقُبـوُر َجَماَعـٍة  ،َقرَيٌة َكبِّيَرٌة َذاُت َأسَواٍق َوَجامِّ

نُهم "  يَن ال َتَكاُد َتخُلو مِّ َن الَصالِّحِّ ُب ) ُفُتوحِّ الُبلَدانِّ (قَ  ،1مِّ رِّي  َصاحِّ ـن  :اَل الَبَلذِّ َثنِّي َمَشـايُِّخ مِّ " َحـدَّ
َبت إلى َصالٍِّح بنِّ الَمنُصورِّ "  يََّة الت ِّي بَِّبغَداَد ُنسِّ   2أَهلِّ َبغَداَد أنَّ الَصالِّحِّ

يَّةُ  ينــٌة بِّمصــرَ  :" َوالَصـالِّحِّ َعمِّ َوالَخيــَراتِّ  ،َمدِّ نَهــا َماَئَتــا  ،ُســُفٌن َكثِّيــَرةٌ  َوُتصــَنُع بَِّهــا ،َكثِّيــَرُة الــنِّ ُحُموَلــُة ُكــلٍ  مِّ
ــالِّيَن "  ،خــروار ــةِّ مِّصــَر َحت ــى َأبــَوابِّ َدَكــاكِّينِّ الب ق  يَن ــُل البَِّضــاَعَة إلــى َمدِّ ــي َتنقِّ ــاَل ابــُن إِّدرِّيــَس  ،3َوهِّ َق

يَّةُ  :الحمودي َرةٌ  :" َوالَصالِّحِّ يَنٌة ُمتََّحض ِّ َراَعاتٌ  ،َمدِّ ـيةٌ  ،َوفِّيَها َعَماَراٌت َوزِّ يَّـٌة َفاشِّ  ،َوأهُلَهـا ُلُصـوٌص َلُهـم َأذِّ
رِّ َموُسوُموَن "    4َوُهم بِّالشَّ

َرَفند   - :الصَّ
َوَداٍل ُمهَمَلـٍة ( اسـٌم لَِّمجُموَعـٍة  ،َوَفاٍء َمفُتوَحـٍة َوُنـوٍن َسـاكَِّنةٍ  ،الَصَرَفند ) بَِّصادٍ  َوراٍء ُمهَمَلَتينِّ َمفُتوَحَتينِّ 

يَن وَ  َن الُقَرى فِّي فَِّلسطِّ   5ُلبَناَن مِّ

                                                 
1  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   390 – 389. ص: 3. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحمَوي 
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ي   َكـٌة َمـَع ُسـُكونِّ الن ـونِّ  :َوُهي ،َوالَجَماَعةُ  ،" ) َصَرَفنُد ( أَهَمَلُه الَجوَهرِّي   :قال الَزبِّيدِّ ـُرُه َهـاءٌ  ،ُمحرَّ  ،َوآخِّ
ـــدِّ ( ـــي ) الَمَراصِّ ـــا فِّ ـــى َم ـــابِّ ( ،َعَل ـــامِّ ( ،َديـــرٌ  :َو ) الُلَب لِّ ( َبحـــرِّ ) الشَّ ـــٌة ) بَِّســـاحِّ ـــ ،َأو َقرَي ـــٌة مِّ ن َقرِّيَب

نَها َأُبو ٍإسَحاَق الُمَحد ِّث  "  ،ُينَسُب إَليَها الت ِّينُ  ،ُصور   1َومِّ
ــَراَفةٍ  ــَن الص ِّ ــرفِّ  ،َوُيَقــاَل أنَّ اســَمَها " َســرَبَتا " أو " َصــرَفت " َمــَأُخوٌذ مِّ ــَع الصَّ َنََّهــا َكاَنــت َموضِّ َمــا  ،ألِّ َومِّ

يقِّي ـةِّ الت ِّـي افَتَتَحَهـا فِّـي َأثَـرِّهِّ َيُدل  على َمَكاَنتَِّها أنَّ ) َسنَحارِّيب ( َملَِّك َأُشو  َن اسَمَها َمَع الُمـُدنِّ الفِّينِّ ر َدوَّ
يَفَة تيلــور " َباغُ  ،الُمَســم ى " َصــحِّ ــدَّ ــالَفتحِّ  :َقــاَل ال ــد َتُكــوُن " َصــَرَفند " ) بِّ ــونِّ ( َتحرِّيفــًا  ،" َق َوُســُكونِّ الن 
يَّةِّ  رَيانِّ نِّ  " َصهرِّ  :بَِّمعَنى ،لَِّكلَِّمةِّ " َصرَفة " الس ِّ وَمانِّي ِّ ُعرَِّفـت بِّاسـمِّ "  ،َوَتنقَِّيتَِّها " ،الَمَعادِّ َوفِّي الَعهدِّ الر 

يَّـةِّ َصـَرَفند العَمـارِّ " ،2ديوسبولِّيس "  –مِّن أَعَمالِّ " الل د ِّ  ،" seritin –صرِّيفِّين  َسابِّ " َجمعِّ  ،َوفِّي حِّ
ي  "  التََّواُصلِّ االجتَِّماعِّ

َماد (  " َصَرَفند الَعَمار " َنَقَلت َعن ُمخَتارِّ  ،على " َشَبَكةِّ الَقريَّةِّ َحمَّاد ) َأُبو عِّ
 إِّبَّـاَن الَعهـدِّ الُعثَمـانِّي  "

ـك ِّ الَمـالِّ فِّـي الَقريِّـةِّ َيت بَِّهذا االسمِّ ؛ لَِّتَواُجـدِّ َداٍر لِّصَّ َولكِّـنَّ اسـَم  ،َأنَّ الَقرَيَة ُسم ِّ
 الَقرَيةِّ َأقَدُم مِّن َذلَِّك ؟؟ 
يَن َقرَيـٌة بِّ  ـيكِّيَّةِّ  ،اسـمِّ " الَصـَرَفند "َوفِّي فَِّلسطِّ رِّ الكَلسِّ , َوُذكِّـَرت فِّـي sarepta  بِّـــ  ُعرَِّفـت فِّـي الَمَصـادِّ
ـا تَ  ، da – ira – pu – tiَوالمِّصـرِّيَّةِّ بِّ  ،sariptuالن ُقـوشِّ اِلُشـوَريَّةِّ بِّ   ،حرِّيـُف " َصـرَفة "ُرَبمَّ

نِّ َوَتنقَِّيتَِّها  :َوَمعَناَها  َمَكاُن َصهرِّ الَمَعادِّ
ـغَرى " –ا ُعرَِّفت َصَرَفند الَعَمار َكمَ  َيتَِّها " َصـَرَفند الص   ،الرَّمَلة " بَِّصَرَفند الُكبَرى " َتفرِّيقـًا َلَهـا َعـن َسـم ِّ

 َأكَياٍل إلى الَجُنوبِّ الَغربِّي ِّ 
ـَفَة " العَمـار " فِّـي َفتـَرةِّ االنتِّـدابِّ  ،الَواقَِّعُة َعلى ُبعدِّ َخمَسةِّ َوَقـد اكَتَسـبت صِّ

ينَ َدالَلًة إِّض ُث َحاَل الَصَرَفندِّ ـَدٍة َعسـَكرِّيٍَّة َلُهـم  ،افِّيًَّة إذ َغيَّرت الَحَوادِّ ي وَن َأضـَخَم َقاعِّ َفَقـد َأنَشـَأ البرِّيَطـانِّ
رقِّ اأَلوَسطِّ بِّالُقربِّ مِّن " َصَرَفند الُكبَرى " األمر  الذ ِّي َزاَد ُعمَراَنَهـا ُعمَرانـاً  ـهِّ  ،فِّي الشَّ قـتِّ َنفسِّ َوفِّـي الوَّ

َيت "  ،اً َتقرِّيبــ ــغَرى " َفَجَعُلوَهــا َخَرابــًا َفُســم ِّ ي وَن " َصــَرَفند الص  شــريَناتِّ َأحــَرَق البريَطــانِّ ــرِّ العِّ ــي َأواخِّ َأي فِّ
 3َصَرفند الَخَراب " " 
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ُر الَعَربِّيَّــُة الَبلــَدَة بِّاســمِّ " الَصــَرَفند " ــَرَفند " ،َو " َصــَرَفنَدة " ،" َوَقـد َذَكــَرت الَمَصــادِّ َوَرَد اســُمَها وَ  ،َو " السَّ
رَفاد " )  يمِّ بِّاسمِّ " صِّ   ZAREFHATH  " )1فِّي الَعهدِّ الَقدِّ

ي   ـارِّي  الَصـَرَفندِّ ـن أَهـلِّ حِّصـنِّ َصـَرَفند ،" ُينَسُب إَِّليَها َأُبو َمعٍن اأَلنصَّ ـن أَعَمـالِّ ُصـور "  ،مِّ َوُهـَو  ،2مِّ
معــــن األنصــــاري  محمـــد بــــن إبـــراهيم بــــن محمـــد بــــن رواحـــة بــــن محمــــد بـــن النعمــــان بـــن بشــــير أبـــو

 3َرأى أنَس بَن َمالٍِّك "  ،َصَرَفند مِّن أعمال صور ،من أهل حمص ،الصرفندي
يبِّ اأَلنَســابِّ ( ــي َتهــذِّ ــابِّ فِّ ُب ) الُلَب ــاَل َصــاحِّ ي   :َق ــاءِّ َوُســُكونِّ  :" َوالَصــَرَفندِّ ــتحِّ الَصــادِّ َوالــرَّاءِّ َوالَف ) بَِّف

هِّ  رَِّها َداٌل ُمهَمَلٌة ( َهذِّ ـامِّ  ،النِّسَبُة إلـى َصـَرَفندالن ونِّ َوفِّي آخِّ ـن بِّـَلدِّ الش  ـن ُقـَرى ُصـور مِّ ـَي مِّ َعَلـى  ،َوهِّ
لِّ الَبحرِّ  نَها ،َساحِّ ي  "  :مِّ يُم بُن إِّسَحاَق بنِّ َأبِّي الَدرَداءِّ اأَلنَصارِّي  الَصَرَفندِّ َأُبو إِّسَحاَق إِّبَراهِّ

4  
وَضــَتينِّ فِّــي َأخَبــارِّ الــَدوَلتِّي ُب ) الرَّ َمشــقِّي  َصــاحِّ لِّ  :" وَصــَرَفند :ن ِّ (َقــاَل الدِّ ــاحِّ يَفــٌة علــى السَّ يَنــٌة َلطِّ  ،َمدِّ

ــلِّ  يَن َوَأزَهــاٍر "  ،َذاُت َبَســاتِّيَن َوَأشــَجارٍ  ،َمــوُروَدُة الَمَناهِّ ــاحِّ ( َعــن ،5َوَرَي ُب ) األُنــسِّ الَجلِّيــلِّ ــاَل َصــاحِّ َوَق
ــيمِّ الــ ــي بَِّظــاهِّرِّ الرَّمَلــةِّ أنَّ َقبــَر ُلقَمــاَن الَحكِّ ــَلُم ( َقرَيــةِّ َصــَرَفنَد الت ِّ ي َكــاَن فِّــي َعهــدِّ َداُووَد ) َعَليــهِّ السَّ ذ ِّ

يًَّا فِّي َبنِّي إسَرائِّيلَ  كَمةَ  ،َقاضِّ يَنـةِّ  ،َوَلم َيُكن َنبِّي اً  ،َوآَتاُه ّللاَُّ الحِّ َمدُفوٌن بَِّقبٍر فِّي َقرَيـةِّ َصـَرَفند بَِّظـاهِّرِّ َمدِّ
  6 َوُهَو َمقُصوٌد بِّالز َِّياَرةِّ " ،َوَعَليهِّ َمشَهدٌ  ،الرَّمَلةِّ 

َها ُقَداَمُة بُن َجعَفرٍ  َمشـقَ  :َوًقد َعدَّ لِّ ُجنـدِّ دِّ َن الث ُغورِّ الَبحرِّيَّـةِّ فِّـي َسـَواحِّ َها "  ،" مِّ ـن ُحُصـونِّ بينمـا  ،7َومِّ
ينِّ الَمفت وَحةِّ ( ُمَضاَفًة إلى َكار "  َعَرَفَها الن َويرِّي  بِّاسمِّ " َسَرَفند ) بالس ِّ

8  

  - :ُصور
يَنٌة  ،َمعَناُه ) َصخر ( ،اسٌم َسامِّيٌّ  :" ُصور :كِّت ابِّ الُمَقدَّسِّ َعن " ُصور "َوَرَد فِّي َقاُموسِّ ال  َي َمدِّ َوهِّ

يقِّيَّةٌ  اً  ،فِّينِّ دَّ يَمٌة جِّ َي َقدِّ َست ،َوهِّ َيَتَهـا َبعـَد ) َصـيُدون ( ،َوَلكِّن َها ُأسِّ فـَق  ،َأو َبَلَغـت أََهم ِّ َوَقـد َقاَمـت ُصـور وِّ

                                                 
  13  – 12. ص: 2. ج معجم قرى جبل عاملظاهر. سليمان:  1
2  :ِّ َبةِّ ّللاَّ   21. ص: 53. ج َتاِريُخ َمِديَنِة ِدَمشقَ ابن هبة هللا الدمشقي. َعل ِّي بُن الَحَسنِّ بنِّ هِّ
  417. ص: 6ج  مخَتَصُر َتاِريِخ ِدَمشَق.ابن منظور. محمد بن مكرم :  3
. َعل ِّي بُن َأبِّي الَكَرمِّ ُمَحم د بن محمد:  4 يَبانِّي  الَجَزرِّي    239. ص: 2. ج اُب ِفي َتهِذيِب اأَلنَساِب الُلبَ الشَّ
يَل:  5 ينِّ َعبُد الرَّحَمنِّ بنِّ إِّسَماعِّ َهاُب الد ِّ . شِّ َمشقِّي  الِحيَّة.الدِّ وَلِتين النُّوِرّيِة َوالصَّ وَضتين ِفي أخبار الدَّ   322. ص: 3ج  الرَّ
. ت: عدنان يونس عبد الحميد نباتة. ع مَّان: 1 . جاأَلنس الجليل ِبتاريخ القدس والخليلالعليمي. مجير الدين الحنبلي:  6

  105.  ص: 1999مكتبة دنديس. 
يد. ص: 1. ج الَخَراُج َوِصَناَعُة الِكتَّاَبةِ ُقَداَمُة بُن َجعَفٍر: ابن قدامة.  7   188. ت: محمد حسين الزبيدي. بغداد: دار الرَّشِّ
ينِّ أحمد بن َعبدِّ الَوهَّ  8 َهاُب الد ِّ . شِّ : الن َويرِّي    185. ص:  30. ج ِنَهاَيُة اأَلَرِب ِفي ُفُنوِن اأَلَدِب ابِّ
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يَمةِّ َعَلى  َهاَدةِّ الَقدِّ َفاعِّ  ،الَبر ِّ َوَمع َتَقاُدمِّ الزََّمنِّ الشَّ َرةِّ  ،َوفِّي َسبِّيلِّ الد ِّ خرِّيَّةِّ الُمَجـاوِّ ُنقَِّلت إِّلى الَجزِّيَرةِّ الصَّ
نَها اسُمَها   1َوَكثِّيرًا َما َذَكَر الُكتَّاُب الُقَدَماُء َأنََّها َقائَِّمٌة فِّي الَبحرِّ "  ،َفاشت قَّ مِّ
يقِّيَّـةِّ ) صـر (" فِّـي الن   :َوَقـاَل َأنِّـيس فرِّيَحـة َنـةِّ )  ،ُقـوشِّ الفِّينِّ َوفِّـي  ،( sur – riَوفِّـي َرَسـائِّلِّ تَـل ِّ الَعَمارِّ

ــــيٌّ    ،( surruالن ُقــــوشِّ اِلُشــــورِّيَّةِّ )  ــــخرُ  surَواالســــُم َأصــــًَل آَرامِّ ِّ الَمنُقــــوشِّ َعَلــــى  ،الصَّ َوتِّمَثــــاُل ّللاَّ
ــخرِّ ) الفِّينيقِّي ــوَن َألَُّهــوا الَجَبــَل ( يَرًة ) َصــخٌر فِّــي الَمــاءِّ ( " َوُصــورٌ  ،الصَّ يَمــٌة َكاَنــت َجزِّيــَرًة َصــغِّ  ،2 الَقدِّ
َيَتَواَفــُق َوالَوَصــَف الُجغَرافِّــيَّ َلَهــا َفَطبَِّيَعــُة ُجغَرافَِّيتَِّهــا  ،" الَصــخَرةِّ " :َأُقــول َلعــلَّ اســَمها " ُصــور " بَِّمعَنــى

يٌَّة َجَبلِّيَّةِّ  ي ِّةِّ الَجَبلِّيَّـةِّ َوَكـذلَِّك ُيمَكـُن َقـوُل ال ،َصخر َِّيٌة َقاسِّ ينِّ ـيءِّ َعـن َقرَيـةِّ " َكفـرِّ ُصـور " الَفَلسـطِّ َحتَّـى  ،شَّ
ـــن " َغاَبـــةِّ َأرُســــوَف " الَقرِّيَبـــةِّ َفَقَطُعـــوا َأشــــَجاَرَها  َها إلـــى االنتَِّقـــالِّ إلــــى ُجـــزٍء مِّ انِّ َحـــَدا هـــذا األمـــُر بُِّســــكَّ

ــة َواســَموَها بِّاســمِّ َقــرَيتِّهم " َغابــة كفــ َراعِّ يَنــةِّ ُصــور  ،ر صــور "واســَتغل وَها َبالزِّ ُر فِّــي َأحــَوالِّ َمدِّ  –َوالنَّــاظِّ
َبالِّ الُمرَتفِّعةِّ .  َن الجِّ ينِّ َعَربِّيَّةِّ اأَلصلِّ َجُنوَب َشرقِّ ُتركِّيَّةِّ َيرى أنَّها ُمَقاَمٌة َعلى مجموَعٍة مِّ  َماردِّ

َمشـقَ  يَنـةِّ دِّ ي  فِّي َتارِّيخِّ َمدِّ افِّعِّ ـن َجمـعِّ ُصـورَ  :َقاَل الشَّ َكَمـا  ،َوُصـورٌ  ،ُصـوَرةٌ  :َفَقـاُلوا ،ة" َوُصـور َجمـٌع مِّ
ـن َصـاَرُه َيُصــوُرهُ  :َوُيقـالُ  ،ُســَور :َوالَجمـعُ  ،ُسـوَرُة البَِّنـاءِّ  :َقـاُلوا ــَن  :" َبي ـُت ُصـور ،3َأي َأَماَلـُه "  :ُهـَو مِّ مِّ

ــدِّ الَخلِّيــلِّ  ،الَبي ــتِّ الُمَقــدَّسِّ  ــبِّ الَطرِّيــقِّ  ،ُقــرَب َبَل نــهُ  ،َعَلــى َجانِّ ينَ " َقَصــبَ  :َصــور َ ،َومِّ ــن َعَمــلِّ َمــاردِّ  ،ٌة مِّ
نَهـــا ـــَخ مِّ ـــارِّ َبكـــر ،َعَلـــى َخمَســـةِّ َفَراسِّ َي ـــي دِّ ـــالَفتحِّ  ،فِّ ـــَورِّي  ) بِّالَضـــم ِّ  ،والنِّســـَبُة إليهـــا ) َصـــورِّي  ( بِّ َوالص 

يدِّ ( ر :َوالَتشـــدِّ ـــوَّ ـــن ُقـــَرى َحَلـــبَ  :نِّســـَبًة إلـــى ص  نَهـــا ،مِّ ِّ بـــُن َســـعدِّ  :مِّ ِّ َأُبـــو الَحَســـنِّ َعل ِّـــي  بـــُن َعبـــدِّ ّللاَّ ّللاَّ
َورِّي  الَضرِّيُر الُمقرُِّئ الَحنَبلِّي  "  الص 

4  
نَد الَبكرِّي ِّ  ٌع آَخُر عِّ ادِّ َموضِّ يَُّة الت ِّي بَِّفتحِّ الصَّ يهِّ ( ،" َصور ) بَِّفتحِّ َأول ِّهِّ  ،وَصور الثَّانِّ ُهَو  :َوا ِّسَكانِّ َثانِّ

دِّ بنِّ َأبِّ  ،َجَبٌل َمعُلومٌ  ِّ ) َصـل ى ّللاَُّ َعَليـهِّ َوَذَكَر الَحربِّي  َخَبَر َعبدِّ الوَّاحِّ ي َكثِّيٍر َعـن َجـابٍِّر أنَّ َرُسـوَل ّللاَّ
َلُم (  ( َقاَل لَِّعل ِّيٍ  ) َعَليهِّ السَّ

ثـُل َصـوٍر ُغفِّـَر َلـَك  :َوآلِّهِّ " َأال أَُعل ُِّمَك َكلَِّماٍت إَِّذا ُقلـَتُهنَّ ثُـمَّ َكـاَن َعَليـَك مِّ
ــ ،" ــمِّ َعــن َوائِّ ــاَل َوَرَوى َســيَّاُر بــُن الَحَك ــالَ َق ثــُل َصــيٍر َدينــاً  :ٍل َأنَّ َعلِّيَّــًا َق ــاَن َعَليــَك مِّ ــو َك اُه ّللاَُّ  ،" َل أَلَدَّ

                                                 
  383. ص: َقاُموُس الِكتَّاِب الُمَقدَّسِ  1
  104. ص: ُمعَجُم َأسَماِء الُمُدِن َوالُقَرى الُلبَناِنيَِّة َوَتفِسيِر َمَعاِنيَهافريحة. َأنِّيس:  2
. علي بن الحسن:  3 ي  افِّعِّ   23. ص: 1. ج دينة دمشقتاريخ مابن هبة هللا الشَّ
4  :ِّ ينِّ مُحم ُد بُن َعبدِّ ّللاَّ . شَمُس الد ِّ َمشقِّي  َواِة َوأنَساِبِهم َوَألَقاِبِهم  َتوِضيُح الُمشَتَبهابن ناصر الدين الدِّ في َضبِط َأسَماِء الرُّ

  443 – 442.  ص: 5. ج  َوُكَناُهم
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 ،ُيرِّيــُد َأُبــو إِّســَحاَق َكَمــا َجــاَز الَقــوُل َوالقِّيــلُ  ،إَِّذا َكــاَن اســمًا َجــاَز فيــهِّ الــَواُو َوالَيــاءُ  :َقــاَل الَحربِّــي   ،َعنــَك"
ـورُ  ،َرأُسهُ  :َوَصاَرُة الَجَبلِّ  ـا الص  ـٌع َمـذُكوٌر فِّـي َرسـمِّ الَحَشـاكِّ علـى مـا  :َعَلـى َلفـظِّ َجمـعِّ ُصـوَرة َأم  َموضِّ

َم "   1َتَقدَّ
ــــهِّ  ــــي ُبلَدانِّ ــــَن الُكــــورِّ  :َقــــاَل الَيعُقــــوبِّي  فِّ لِّ  :ُصــــور :" َولُِّجنــــدِّ اأُلرُدن ِّ مِّ ــــَواحِّ ــــُة السَّ يَن ــــَي َمدِّ َوبَِّهــــا َداُر  ،َوهِّ

َناَعةِّ  لطَ  ،الص ِّ نَها َتخُرُج َمَركُِّب الس  ومِّ َومِّ يَنٌة َجلِّيَلةٌ  ،انِّ لَِّغزوِّ الر  َن النَّاسِّ  ،َوهَِّي َحصِّ   2"َوأهُلَها َأخَلٌط مِّ
ســُرو فِّــي كَِّتابِّــهِّ َســَفرَنامة ــر خِّ لِّيَّةٌ  :" ُصــور :َقــاَل َناصِّ يَنــٌة َســاحِّ َيــت َعَلــى َصــخَرٍة امتــدَّت فِّــي  ،َمدِّ َوَقــد ُبنِّ

َراعٍ َبَحيـــث أنَّ الُجـــزَء الَواقِّـــَع َعَلـــى الَيـــابِّ  ،الَمـــاءِّ  يـــُد َعَلـــى َماَئـــةِّ ذِّ ـــن َقلَعتَِّهـــا ال َيزِّ َوالَبـــاقِّي فِّـــي َمـــاءِّ  ،سِّ مِّ
ي ــٌة بِّــالَحَجرِّ الَمنُحــوتِّ الــذ ِّي ُســدَّت َفَجَواُتــُه بِّالَقــارِّ  ،الَبحــرِّ  َللِّــه ،َوالَقلَعــُة َمبنِّ ــن خِّ  ،َحتَّــى ال َيــدُخَل الَمــاُء مِّ

ــعٍ  َب َراٍع ُمرَّ ــألفِّ ذِّ ــُة بِّ يَن َرتِّ الَمدِّ ــد ِّ ــد ُق ــاتٍ  ،َوَق ــت ِّ َطَبَق ــن َخمــٍس َأو سِّ ــا مِّ ــَقةٌ  ،َوَأربَِّطُتَه ــي  ،َوُكل َهــا ُمَتَلصِّ َوفِّ
ــاُفوَراتٌ  ــا َن نَه ــَرُة الَخيــَراتِّ  ،َكثِّيــٍر مِّ ــٌة َكثِّي يَل ــامِّ  ،َوَأســَواُقَها َجمِّ لِّ الش  ــُدنِّ َســاحِّ ــيَن ُم ــُة ُصــور َب يَن َوُتعــَرُف َمدِّ

يَعةِّ  ،بِّالثََّراءِّ  َن الش ِّ َها مِّ انِّ   3...  " َوُمعَظُم ًسك 

  - :َصيَدا
َجاَرةٍ  ،اأَلرُض الَغلِّيَظةُ  :" الَصيَداءُ  :َقاَل الُزَبيدِّي   يدَ  :َوَقاَل الَنضرُ  ،َذاُت حِّ ي ُترَبُتَها اأَلرُض الت ِّ  :اءُ الصَّ

َجــاَرةِّ  ،َحمــَراء َيُة اأَلرضِّ  ،َغلِّيَظــُة الحِّ ــو َوجــَزةَ  ،ُمســَتوِّ ــَيداءُ  :َوَقــاَل َأُب ــ ،الَحَصــى :الصَّ  :ومــرٍ عَ ي َوَعــن َأبِّ
َيداءُ  َيةُ  :الصَّ يَنـةٌ  :مٍ ( بِّـَل ال َو) َصـيَداء ،َوا َِّذا َكاَن فِّيَها َحًصى َفهَِّي َقـاعٌ  ،اأَلرُض الُمسَتوِّ لِّ  ) َمدِّ بَِّسـاحِّ

َمشــــقَ  ــــن أَعَمــــالِّ دِّ ــــامِّ ( مِّ ــــخَ  ،َشــــرقِّيَّ ُصــــور ،الش  ــــتَُّة َفَراسِّ ــــي ) ،َبيَنُهَمــــا سِّ ــــاَل فِّ ــــ َق ــــا :دِّ (الَمَراصِّ  َوأَهُلَه
ـــرُ  نَهـــا ،َوال ُيَعر ُِّفـــونَ  ،ونَ َيقصِّ ـــالَحـــافُِّظ َأُبـــو الُحَســـينِّ محمـــد بـــن أحمـــَد بـــنِّ ُجمَ  :مِّ ُب  ،انِّييـــٍع الَغسَّ َصـــاحِّ
اء ،) َوآَخـُر بَِّحـوَراَن ( ،الُمسَندِّ  ـدِّ (  َوُيقـاُل فِّيـهِّ َصـدَّ ٌة فِّـي ) ُلَغـ :َصـيَداءُ  ، الَيـاءِّ بَِّحـذفِّ  ،َوفِّـي ) الَمَراصِّ
اء ) اسُم رَ  ،َصدآء ( ُر الَمشُهورُ مَّةِّ الشَ اسُم امَرأٍَة َشبََّب بَِّها ُذو الر   :َوَصيَداءُ  ،كِّيٍَّة (َوَصدَّ   - :َفَقالَ  ،اعِّ

ُح / الطويل    َباَبةِّ َراجِّ هِّ              َسائِّرِّ َأسَبابِّ الصَّ  َوأنَّ َهَوى َصيَداَء فِّي َذاتِّ َنفسِّ

                                                 
. عبد هللا بن عبد العزيز:  1   846. ص: 3. ج ِمن َأسَماِء الِبالِد َوالَمَواِضع  معجم ما استعجمالَبكرِّي 
. أحمد بن أبي َيعُقوب بن جعفر:  2   38. ص: 1. ج البلدانالَيعُقوبِّي 
ر:  3 سُرو. َناصِّ    50. ص: 1. ج َسَفرَناَمةخِّ
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يَداءُ  نَها ا ،) َأحَجاٌر ( بِّيٌض  :َوالصَّ يَدان ،لُقُدوُر () ُتعَمُل مِّ َيداءِّ  ،َكالصَّ َبطٌن مِّن َأَسد (  :َو ) َبُنو الصَّ
 1َوُهو َعمرُو بُن ُقَعين بنِّ الَحارِّثِّ بنِّ َثعَلَبَة بنِّ ُدوَدان بنِّ َأَسٍد "  ،بنِّ ُخَزيَمةَ 

اُل الُمهَمَلـُة َوال ،) بِّـالَفتحِّ ثُـمَّ الُسـُكونِّ  :" َصـيَداءُ  :َقـاَل الَحَمـوِّي   َوَمـا َأُظن ــُه إال  ،هُلـُه َيقُصـُروَنهُ َوأ  ،َمـد  َوالــدَّ
يَّــةً  ــَلمِّ الَعــَربِّ َعَلــى َســبِّيلِّ االشــتَِّراكِّ  ،َلفَظــًة أَعَجمِّ ــَقــ ،إال أنَّ َأصــَلَها فِّــي كِّ  :َداءُ الَصــي :و َمنُصــورٍ اَل َأُب

نـــُه الُبـــَرامُ  ـــ رُض األَ  :الَصـــيَداءُ  :َوَقـــاَل النَّضـــرُ  ،ُبرَمـــة :َجمـــعُ  ،َحَجـــٌر َأبـــَيُض ُيعَمـــُل مِّ اُء ي ُترَبتهـــا َأجـــزَ الت ِّ
َيُة اأَلرضِّ  َجــاَرةِّ ُمســَتوِّ ــامِّ  ،َغلِّيَظــُة الحِّ لِّ َبحــرِّ الش  ــى َســاحِّ ــٌة َعَل يَن ــَي َمدِّ ــ ،َوهِّ ــن أَعَم َمشــقَ مِّ قِّيَّ َشــر  ،الِّ دِّ

ــخَ  ،ُصــورٍ  ــت ُة َفَراسِّ ــامِّ ُتعــَرُف بَِّصــ ،َبيَنَهَمــا سِّ لِّ الشَّ  :َأيضــاً  انَ ور, َوبَِّحــورَ يَداءِّ الُصــَوالَصــيَداُء الت ِّــي بَِّســاحِّ
ٌع ُيَقاُل َلهُ    - :َولَِّذلَِّك َقاَل النَّابَِّغةُ  ،َصيَداء :َموضِّ

نَد َحارِّبِّ   َوَقبٌر بَِّصيَداَء الت ِّي عِّ

هِّ  ــامِّ  ،لِّـُيعَلَم َأنَّهــا َغيـُر َهــذِّ ـدَّ الَمـاُء الَمعــُروفُ  :َوَصـيَداُء َأيضــاً  ،َوُهَمـا بِّالش   بِّــهِّ الَمَثــُل اء الــذَّي ُيضـَربُ  بِّصَّ
ي اَء " ،" َماءٌ  :َفُيقالُ  ،بِّ فِّي الطِّ د    - :َأنَشدَ وَ  ،ُهو َصيَداءَ  :َوَقاَل الُمبَّر ِّدُ  ،َوال َكص 

ُل مِّن َأحَواٍض َصيَداَء َمشَربًا "   2ُيَحاوِّ

ـــا :َوا ِّربِّـــلُ     ـــن َأرضِّ الشَّ لِّ مِّ ـــاحِّ يَنـــةِّ " َصـــيَداَء " الت ِّـــي بِّالسَّ  ُه َعـــنِّ َوَتلََّقَنـــ ،صـــرٍ َعـــن نَ  ،مِّ َأيضـــًا اســـٌم لَِّمدِّ
لِّـهِّ  :َوّللاَُّ أَعَلُم "  َقاَل الَبكرِّي   ،الَحازِّمِّي ِّ  يـهِّ َكانِّ َثاَوا ِّسـ ،" َصيَداء ) بَِّفـتحِّ َأوَّ  ،اٌل ُمهَمَلـٌة َممـُدوَدةٌ َبعـَدُه دَ  ،نِّ

ل َِّق      :َعَلى َوزنِّ َفعََلء ( َقاَل الُذبَيانِّي           َلئِّن َكاَن لِّلَقبَرينِّ َقبٌر بِّجِّ

نَد َحارِّبِّ َوَقبٌر بَِّصيَداَء ا  لذ ِّي عِّ

ـــعٍ  ،اســـُم َرُجـــلٍ  ـــُه اســـُم َموضِّ يُح أنَّ َجـــا :َوالَصـــيَداءُ  ،َوالَصـــحِّ ـــُه اُشـــت َق اســـمُ َومِّ  ،َرةٍ َأرٌض َغلِّيَظـــٌة َذاُت حِّ  ن
نُه َبُنو َصيَداءَ  ،الَرُجلِّ    - :َقاَل ابُن ُدَريدٍ  ،الذ ِّي مِّ

اء ،َماٌء َوال َكَصيَداءَ  :" َوُيقالُ  د  َي بِّ  ،َوال َكص   3ئٌر َمعُروَفٌة بِّالُعُذوَبةِّ " َوهِّ

                                                 
  305. ص: 8الزبيدي: محمد بن مرتضى: تاج العروس من جواهر القاموس. ج  1
. َياُقوُت بنُ  2 . ج  الَحَموِّي  ِّ: ُمعَجُم الُبلَدانِّ   438. ص: 3َعبدِّ ّللاَّ
. عبد هللا بن عبد العزيز: معجم ما استعجم. ج  3   484. ص: 3الَبكرِّي 
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يَمـةٌ  ،) َمَكاُن َصيدِّ الَسَمكِّ ( :َمعَناهُ  ،اسٌم َسامِّيٌّ  :َو " َصيَداُء / َصيُدون  يقِّيَّـٌة َقدِّ يَنٌة فِّينِّ َي َمدِّ يَّـٌة  ،َوهِّ َغنِّ
ـــن  يَلـــينِّ مِّ ٍل َعرُضـــُه َنحــَو مِّ ــن َســـاحِّ ــن َرأسِّ َشـــَماليٍ  َيمتَّـــد  مِّ ـــٍب مِّ يَّــٌة َعلـــى َجانِّ َبــالِّ ُلبَنـــاَن َوالَبحـــرِّ َمبنِّ جِّ

طِّ  سِّ يًَل َشَمالِّيَّ ُصور ،الُمَتوَّ شرِّيَن مِّ َي مِّن َأقَدمِّ ُمُدنِّ الَعاَلمِّ  ،َعَلى َبعدِّ اثَنينِّ َوعِّ َواسُمَها َمَأُخوٌذ مِّن  ،َوهِّ
يَنــُة الَحالِّيَّــُة َقائَِّمــٌة َعَلــى ُمنَعَطــفٍ  ،) َصــيُدون ( بِّكــرِّ َكنَعــاَن بــنِّ َحــامِّ بــنِّ ُنــوح ــن َوالَمدِّ  َشــَمالِّيٍ  َغربِّــيٍ  مِّ

يٍر َيمتَّد  فِّي الَبحرِّ  ئِّ "  ،َرأٍس َصغِّ اطِّ َن الُصُخورِّ ُمَوازَِّيٍة لِّلشَّ َلٍة مِّ لسِّ يمِّ َفُمؤََّلٌف مِّن سِّ  1َوأمَّا الَمرَفُأ الَقدِّ
يمٍ  َح َأنِّيس فريَحة أن َيُكوَن " َصيَدا " اسَم إَِّلٍه َقدِّ يدِّ ( ،َوَرجَّ َوَلعلَّ َما َدَفـَع  ،يُدون () َص  ،ُهَو ) إَِّلُه الصَّ

يُم  يحِّ أنَّ َقرَيًة إلى الَشرقِّ مِّن َصيَدا ُتدَعى ) َصيُدون ( َوُهو َكم ا َمرَّ َمَعَنا االسُم الَقدِّ فريحة إلى الَترجِّ
ــامِّي ِّ ) صــيد ،لَِّصــيَدا  السَّ

ــيٌّ لنَلــهِّ يقِّ ــَع هــذهِّ الَقرَيــةِّ فِّيــهِّ َهيَكــٌل فِّينِّ ــَح فريَِّحــة أنَّ َموقِّ  ،إَِّلــهِّ الَصــيدِّ  :( َوَرجَّ
ز ِّين (  ـل  ،2َوالَقرَيُة الَيوَم مِّن أَعَمالِّ َقَضاءِّ ) جِّ هِّ َعبَر َمَراحِّ رِّ َلفظِّ َوأَعَتقُِّد أنَّ اسَمَها َعَلى اختَِّلفِّ َتَحو 

ـَيَما َصـيُد الَسـَمكِّ  ـَن " صـيد " َوالسِّ ـ ،التَّارِّيخِّ ُمشتَّقٌّ مِّ ُلـوا َبصِّ يمِّ َعمِّ ـهِّ َلعـلَّ أهَلَهـا ُمنـُذ الَقـدِّ يدِّ الَسـَمكِّ َوَبيعِّ
 فاشت َق هذا االسُم مِّن َذلَِّك َفَأصبحت " َصيدا " . 

ي   لـحِّ  :َقاَل ابُن إِّدرِّيَس الَحم ودِّ لِّ الَبحـرِّ المِّ يَنُة َصيَداَء َفهَِّي َعَلى َساحِّ َجـاَرةٍ  ،" َفأم ا َمدِّ  ،َوَعَليَهـا ُسـوُر حِّ
لِّيَّــةِّ  ــَي ُتنَســُب إلـــى امــَرأٍَة َكاَنــت فِّـــي الَجاهِّ َرُة اأَلســـَواقِّ  ،َوهِّ يَنـــٌة َكبِّيــَرٌة َعــامِّ ــَي َمدِّ يَصــُة اأَلســـَعارِّ  ،َوهِّ  ،َرخِّ

َقٌة بِّالَبَسـاتِّيَن َواأَلشـَجارَ  َيـاهِّ  ،ُمحدِّ ـَعُة الُكـورِّ  ،َغزِّيـَرُة المِّ ـَلُة بَِّجَبـلِّ ُلبَنـاَن  ،َواسِّ ـَي ُمت صِّ َلَهـا َأرَبَعـُة َأَقـالِّيَم َوهِّ
ز ِّيَن "    3بِّإقلِّيٍم ُيعَرُف بِّإِّقلِّيمِّ جِّ

ي ِّ  ـافِّعِّ َمشَق لِّلشَّ  دِّ
يَنةِّ رِّ  :َقـالَ  ،َوفِّي َتارِّيخِّ َمدِّ ـرقِّي  بـُن ُقطَّـامِّي   :" َقـاَل أُبـو الُمنـذِّ َيت َصـيَداُء  :َقـاَل الشَّ ُسـم ِّ

دَقاَء بنِّ َكنعاَن بنِّ َحامِّ بنِّ ُنوح "  امِّ بَِّصيُدوَن بنِّ صِّ   4الت ِّي بِّالش 
 إليَها َصيَدانِّي  َوَصيَداوِّ 

امِّ "  :ي َوفِّي النِّسَبةِّ لِّ الش  يَنٌة بَِّساحِّ   5بِّالَفتحِّ َوالُسُكونِّ َوُمهَمَلة إلى َصيَداَء َمدِّ
ـيَدا " يَن َفَقد َذَكَرَها الن ـَويرُِّي َوالَمقرِّيـزِّي  بَِّلفـظِّ " سِّ ـَن  :أي ،َأمَّا " َصيَدا " الت ِّي فِّي فَِّلسطِّ ـينِّ َبـَداًل مِّ ) َبالس ِّ

ادِّ ( َر بِّ  :َوَقاال ،الصَّ ينِّ إِّيتمِّش بنِّ َأطَلس َخان " أنَّ الظَّاهِّ يرِّ ُحَسامِّ الد ِّ َلًة لِّأَلمِّ  6يَبرس َأقَطَعَها َكامِّ

                                                 
. ص:  1   388َقاُموُس الكِّتَّابِّ الُمَقدَّسِّ
يَها. ص:  2 يرِّ َمَعانِّ   105 – 041فريحة. َأنِّيس: ُمعَجُم َأسَماءِّ الُمُدنِّ َوالُقَرى الُلبَنانِّيَّةِّ َوَتفسِّ
. محمد بن عبد هللا بن أدريس: نزهة المشتاق في اختراق اِلفاق. ج  3   370. ص: 1ابُن إِّدرِّيَس الَحم ودِّي 
ِّ: تاريخ مدينة دمشق. ج  4   21. ص: 1ابن هبة هللا الدمشقي. علي بن الحسن بن هبة ّللاَّ
: ُلب  الُلَبابِّ فِّي َتحرِّيرِّ ا 5 ينِّ ي  َجَُل الد ِّ ُيوطِّ . ج الس    76. ص: 2ألَنَسابِّ
. ج  6 َهاَيُة اأَلَدبِّ فِّي ُفُنونِّ اأَلَدبِّ : نِّ ينِّ َأحَمُد بُن َعبدِّ الوَّهَّابِّ َهاُب الد ِّ . شِّ ينِّ َأحَمُد  178. ص: 30الن َويرِّي  / الَمقرِّيزِّي. َتقِّي  الد ِّ

ُلوك. ج   ) بَِّتَصر ف (  133 – 132. ص: 2بُن َعل ِّي: الس 
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  - :ِصير
ــي الَعَربِّيَّــةِّ  ــيُر فِّ ــُه ( ،) ُمنَتَهــى اأَلمــر ِّ  :َو " الص ِّ ــيُر إَِّليــهِّ  ،َوَعاقَِّبُت ــُيورِّ ( :َوَمــا َيصِّ َوُهــَو  ،) َوُيفــَتُح َكالصَّ

يءِّ َوُمنَتَهاُه َوَما يَ  ُر الش ِّ يَرةِّ  ،ُؤوُل إَِّليهِّ آخِّ ـيرُ  ،َكالَمصِّ ـَن اأَلمـرِّ  :َوالص ِّ َيـُة مِّ َوَأَنـا َعَلـى  ،َوَطَرُفـُه ( ،) النَّاحِّ
يٍر مِّن َأمرِّ َكَذا نهُ  ،صِّ َيٍة مِّ يرُ  ،َأي َعَلى َناحِّ ـن  ،َوَخرُقهُ  ،) َشق  الَبابِّ ( :َوالصَّ َوُروِّيَّ َأنَّ َرُجًَل اطََّلَع مِّ

ــيرِّ َبــابِّ الَنبِّــي ِّ ) َصــلَّ  يثِّ  ،ى ّللا ُ َعَليــهِّ َوآلِّــهِّ (صِّ ــيرِّ َبــاٍب َفُفقَِّئــت َعيُنــُه  :َوفِّــي الَحــدِّ ــن صِّ " َمــنِّ اطََّلــَع مِّ
  1َفهَِّي َهَدٌر "   

يقِّيَّــةِّ )  ــَن الفِّينِّ ــنُهم َمــن  ،( الَصــَنُم َوالت ِّمَثــالُ  sirَوُيــرََّجُح َكــوُن االســمِّ َغيــَر َعَربِّــيٍ  َفُهــَو َعنــَد الــَبعضِّ مِّ َومِّ
ير "َذكَر االس ينِّ " سِّ يَّـةِّ )  ،َم بِّالسٍ  ـَن اِلَرامِّ َح فرِّيَحـة َكوَنـُه مِّ ـُة َوالـرَّأُس  sirَوَرجَّ "  :َوَتعنِّـي َأيضـاً  ،( القِّمَّ
ــــوكَ  غرِّيقِّيَّــــةِّ )  ،َوالجربــــان ،الشَّ ــــَن اإلِّ ــــٌة مِّ يَل يَُّة َفَدخِّ ــــرَيانِّ ــــا الس ِّ ــــلُ  :َمعَناَهــــا ،( seiraأمَّ ــــةُ  ،الَجَب يَل  ،َوالَجدِّ
َلةُ  لسِّ يَها َأيضاً  ،َوالسِّ مُ  :َومِّن َمَعانِّ  2َوالُغَباُر "  ،الت َراُب الَناعِّ

لِّهِّ  :َقاَل الَحَموِّي   ير ) بَِّكسرِّ َأوَّ ُر َراٌء ( ،َوُسُكونِّ َثانِّيهِّ  ،" صِّ ير ،َوآخِّ  :َوَصيََّر اأَلمـرَّ  ،الَصحَناَءةُ  :َوالصِّ
ــيُرهُ  ــهُ  ،َمصِّ ــيرُ  ،َوَعاقَِّبُت ــق :َوالصِّ يثُ  ،الش ِّ ــُه الَحــدِّ ــابٍ  :َومن ــيرِّ َب ــي صِّ ــَي  ،" َمــن َنَظــَر فِّ ــُه َفهِّ َوُفقَِّئــت َعيُن
يرُ  ،َهَدر ء :َوالصِّ َيارِّ َطي ِّ بُه الُبي وتِّ  ،َجَبٌل بَِّأَجا فِّي دِّ يرُ  ،فِّيهِّ ُكُهوٌف شِّ لِّ َبيَن  :َوالصِّ احِّ َجَبٌل َعَلى الس 

يَراف َوُعَمانَ  ـيُر الَبَقـرِّ وَ  ،سِّ َجـازِّ   ،َعـيٌن بَِّنجـدِّ  :صِّ ـٌع بِّالحِّ ـَدُة " وَ  ،َموضِّ ـُرُه َهـاٌء َواحِّ ـيَرة ) بِّالكَّسـرِّ وآخِّ صِّ
يرِّ " َجاَرةِّ  :الصِّ َن الحِّ يَرٌة ُتعَمُل لِّلَغَنمِّ مِّ َي َحظِّ عٌ  ،َوهِّ ي الَكلـبِّ أنَّـُه َخـَرَج  ،َوُهَو َموضِّ يثِّ َمقَتلِّ ذِّ َوفِّي َحدِّ

يَرةِّ َداٍر مِّن َفهٍم بِّالجَّوفِّ "   3َوا ِّنَساٌن َمَعُه َحتَّى َأَتَيا َعَلى صِّ
ير :َقاَل الَبكرِّي  َو  رِّهِّ َبَلٌد َمذُكوٌر فِّي َرسمِّ َراَية "  :" صِّ لِّهِّ َوَبالرَّاءِّ الُمهَمَلةِّ فِّي آخِّ    4بَِّكسرِّ َأوَّ

فَتالِّي ( "  :َو " َصير بطِّ نِّ َنٌة فِّي ) سِّ   5َمديَنٌة ُمَحصَّ
ير " هِّ اأَلَماكِّنِّ الُمَسمَّاةِّ " بِّصِّ ُث َهذِّ َيت ،َوال َيحَسُب الَباحِّ َمن َيُقوُموَن بَِّتربِّيَّةِّ  ُسم ِّ بَِّذلَِّك إال لَِّكونِّ أَهلِّهِّا مِّ

زِّ َوالَبَقرِّ َوَسائِّرِّ الَدوَّاب ِّ َعلى َشكلِّ َحَظائِّرَ  َوَلـيَس  ،َوَذلَِّك َتَواُفقًا َمَع َمعَنى هذا االسـمِّ فِّـي الَعَربِّيَّـةِّ  ،الَمعِّ

                                                 
. مُ  1 . ج الُزَبيدِّي    372. ص: 12َحم ُد بُن ُمرَتَضى: َتاُج الَعُروسِّ مِّن َجَواهِّرِّ الَقاُموسِّ
  93فريحة. أنيس: معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها. ص:  2
. ج  3 ِّ: ُمعَجُم الُبلَدانِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   438. ص: 3الَحَموِّي 
. عبد هللا بن عبد  4   484. ص: 3العزيز: معجم ما استعجم. ج الَبكرِّي 
. ص:  5   388َقاُموُس الكِّتَّابِّ الُمَقدَّسِّ
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ــٍع فِّــي الحِّ  َيةِّ الَعــَربِّ لَِّموضِّ ــن َتســمِّ "  -علــى اخــتَِّلٍف فِّــي َذلِّــَك  -َجــازِّ َأو َعــينِّ َمــاٍء َأدلَّ َعَلــى َذلِّــَك مِّ
ير الَبَقر "  يَرُة الَبَقرِّ  :َأي ،بِّصِّ رَفـان " ،َحظِّ ـير الخِّ رَفـانِّ "  :بَِّمعَنـى ،َوَكَذلَِّك اسُم َقرَيـةِّ " صِّ يـَرُة الخِّ " َحظِّ

ورِّيَّةِّ  ةِّ َهَذا الطَّرحِّ .   ،الس  حَّ  َدلِّيٌل آَخُر َعلى صِّ
 

 َباُب الطَّاِء 
  - :َبَقةُ الطَّ 

ُل اسَم " الطََّبَقةِّ  امِّ َتحمِّ َع فِّي بَِّلدِّ الش  َراَسةِّ َثَلَثَة َمَواضِّ هِّ الدِّ ُث فِّي الَبابِّ اأَلَولِّ مِّن َهذِّ  ،" َذَكَر الَباحِّ
َعانِّ فِّي ُسورِّيَّةَ  نَها َموضِّ يَن .  ،مِّ ٌد فِّي فَِّلسطِّ ٌع َواحِّ   1َوَموضِّ

ــن " طبــق " :َوفِّــي اللَِّســانِّ  َطــاُء ُكــل ِّ َشــيءٍ  :َوالَطبــق ،" مِّ يثِّ  ،َوالَجمــُع َأطَبــاق ،غِّ ــُه  :َوفِّــي الَحــدِّ َجاُب " حِّ
َف َطَبُقُه أَلَحَرَقت َسَبَحاُت َوجهِّهِّ ُكلَّ َشـيٍء َأدَرَكـُه َبَصـُرُه " بـُق ُكـل ِّ َشـيءٍ  ،الن وُر َلو ُكشِّ  ،َمـا َسـاَواهُ  :َوطِّ

ٍد "   :َأي ،ينِّ َطاَبقُت َبيَن الَشيئَ  :ومنهُ  ،الُمَواَفَقةُ  :َوالُمَطاَبَقةُ    2َجَعلُتُهَما َعلى َحذٍو َواحِّ
ـَها الـَبعضِّ  ُع " بِّالطََّبَقةِّ " لُِّمواَفَقةِّ َبعضِّ هِّ المَواضِّ َيت َهذِّ ـدَ  َأنََّهـاَوكَ  ،ُرَبمَّا ُسم ِّ َعَلـى َنحـوِّ َقولِّـهِّ  ،ةٌ َطَبَقـٌة َواحِّ

َباق :َتَعاَلى َمواتِّ هَ َطاَبَقةِّ َوَذلَِّك لِّمُ  ،ا "" َأَلم َتَروا َكيَف َخَلَق ّللاَُّ َسبَع َسَماَواٍت طِّ هِّ السَّ ـَها َبعضـاً ذِّ  ، لَِّبعضِّ
َرَها َعلى َهَذا النَّحوِّ .  نَد َمن َفسَّ  عِّ

  - :َطمَرة / َتمَرة
ــُل االســَم َنفَســهُ  ــَة أَمــاكَِّن َتحمِّ ــابِّ األولِّ َثَلَث ــي الَب ــُث فِّ ــَعينِّ  ،َذَكــَر الَباحِّ ــي فِّلَ  َموضِّ ينَ فِّ ــعاً  ،ســطِّ  َومَوضِّ

دًا فِّ   ي ُلبَناَن . َواحِّ
ــاٍء مهَمَلــٍة َمفُتوَحــةٍ  ــَي " َطمــَرا " ) بِّطَّ ــا الت ِّــي فِّــي ُلبَنــاَن َفهِّ ــيٍم َســاكَِّنةٍ  ،أمَّ  ،َوَراٍء ُمهَمَلــٍة َبعــَدَها َألِّــٌف ( ،َومِّ
ـــَن األرضِّ  ـــى ُمنَبَســـٍط مِّ ـــَها الَقائَِّمـــةِّ َعَل ـــن َمجـــَرى " َنهـــ ،،َلعـــلَّ طبيعـــَة َأرضِّ ـــَمالِّ مِّ َهـــا إلـــى الشَّ رِّ َوُوُقوعِّ

َراَعــةِّ  ،الَليَطــانِّي " ــامِّ أَهلَِّهــا بِّزِّ َع َعلــى قَِّي َيــاهِّ َهــَذا الَنهــر َشــجَّ ــيَها الَمزروعــة بِّمِّ ــرَوى َأكثَــُر َأَراضِّ بَِّحيــُث ُت
يـلِّ فِّيَهــا  ي َيُقـولِّ بِّإَبــدالِّ التَّـاءِّ فِّيَهــا َطـاًء  –النَّخِّ  َوَلكِّــن إَذا َلـم َتُكــنِّ الَطــاءُ  –َهـَذا إذا اعَتَمــدنا الط ـرَح الــذ ِّ

ـن َجـذرِّ " َطَمـَر " بَِّمعَنـى فُن ( :َو ) الطَّمـرُ  :ُمبَدَلًة فِّي " َطمرا " َفهذا َيعنِّـي أنَّهـا َمـأُخوَذٌة مِّ  :ُيَقـالُ  ،الـدَّ

                                                 
. ص:  1   84انُظرِّ الَباَب األولَّ
  209. ص: 10. ج ِلَساُن الَعَرِب ابُن َمنُظوٍر. ُمَحمَُّد بُن َمكَرٍم:  2
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َوَأخَفــاُه َحيــُث ال  ،َخَبــَأهُ  :َطَمــَر َنفَســُه َوَمَتاَعــهُ  :ُيَقــالُ  ،) الَخــبُء ( :َوالطَّمــرُ  ،َدَفَنَهــا :َطَمــَر البِّئــَر َطمــراً 
  1ُيدَرى 

ـن )  :َوَقد َقاَل بَِّهَذا الرََّأيِّ فرِّيَحة  ،( temreَأو بِّالطَّـاءِّ )  ،( التَّمـرُ  temre" َقـد َيُكـوُن َأصـُل االسـمِّ مِّ
  2" الَقَرَدا ) ؟ ( "  :َتعن ِّي ،( tamreَخزِّيَنٌة َأو َكنٌز )  ،َأو َأشَياٌء َمطُموَرةٌ  ،" َأكَواُم ُتَراٍب " :َوَمعَناَها

يَبةالَطي َِّبة / ا   - :لطِّ
يث ،َوَأكـــأَلَت ،َأخَضـــَبت :" َطاَبـــت اأَلرُض َطيبـــاً  :فِّـــي الل َغـــةِّ   أنَّ الَرُســـوَل  :َقـــاَل ابـــُن اأَلثِّيـــرِّ فِّـــي الَحـــدِّ
يَبًة و َطاَبةً َصلَّى ّللاَُّ َعَليهِّ َوآلِّهِّ ) يَنُة طِّ يَنَة َكـاَن  ،( َأَمَر َأن ُتَسمَّى الَمدِّ َنَّ الَمدِّ يبِّ ألِّ َن الطِّ اسـُمَها ُهَما مِّ

ادُ  :َوالَثرِّبُ  ،َيثرِّبَ  يَبةُ  ،َفَنَهى َأن ُتَسمَّى بِّهِّ  ،الَفسَّ يـَب َوَطاَبـة ،َوَسمََّها َطاَبًة َوطِّ يـُث طِّ  :بَِّمعَنـى ،َوُهَما َتَأنِّ
يِّبِّ  َن الَطي ِّبِّ الطَّاهِّرِّ  :قِّيلَ  ،الط ِّ ركِّ  ،َهَو مِّ َن الش ِّ َها مِّ نُه  ،لُِّخُلوصِّ    3َوَتطهِّيرَِّها مِّ

يًَّة  ،َمـا َتسـَتل ِّذ ُه اأَلنُفـُس  :" َقد َتُكـوُن الَلفَظـُة َعَربِّيَّـًة " طَّي َِّبـًة " :فرِّيَحة َقاَل َأنِّيس ـريَّانِّ َوَقـد َتُكـوُن الَلفَظـُة سِّ
يــــَف )  يَّةِّ )  ،الُجــــوُد َوالُحســــُن َوالن ِّعَمــــةُ  ،( taybutaَتحرِّ ــــرَيانِّ يــــَف الس ِّ  ،m  )tayybeَوَقــــد َتُكــــوُن َتحرِّ

َيأَ  يَّةِّ ُلبَناَن " َطيََّب اأَلرَض "اأَلرُض الُمهَّ ُة ) فِّي َعامِّ َراراً  :ُة َوالُمعدَّ  4َوَهيََّأَها لِّلبَِّذارِّ "  ،أََعاَد فَِّلَحَتَها مِّ
لِّــهِّ (  :َقــاَل الَبكــرِّي   ــتحِّ َأوَّ ــة " ) بَِّف َيت " بَِّطيَب ــٍة ُســم ِّ يَن ــُة رَ مَ " َلعــلَّ َأوَل َمدِّ يَن ِّ )دِّ هِّ لَّى ّللاَُّ َعَليــَصــ ُســولِّ ّللا 

رُ  ،(َوآلِّهِّ  اعِّ   - :َقاَل الشَّ

دِّ  َراقِّ             إَِّلى َمن بَِّطيَبَة َوالَمسجِّ  َطرَِّبُت َوَدارِّي بَِّأرضِّ العِّ

ُموَنَها بَِّيثرِّبَ  :َوَقاَل النَّبِّي  )َصلَّى ّللاَُّ َعَليهِّ َوآلِّهِّ ( َي َطيَبة " ،" ُيسَّ هِّ ( َكَأنَُّه )َصلَّى ّللاَُّ َعَليهِّ َوآلِّ  ،أال َوهِّ
  5َكرَِّه َأن ُتَسمَّى " َيثرَِّب " لَِّما َكاَن مِّن َلفظِّ " الَتثرِّيبِّ " 

ــائَِّلً  ــا الَحَمــوِّي  َفــَأرَدَف َق يــبِّ " :أمَّ ــَدُة " الطِّ ــُه َواحِّ لِّــهِّ ( َكَأنَّ يَبــة ) بَِّكســرِّ َأوَّ ــن َأســَماءِّ َمــاءِّ " اســ ،" طِّ ُم مِّ
يَبُة " َأيضاً  ،"َزمَزمَ    6رَب " َزُرود " ؟ " َقرَيٌة َكاَنت قُ  :َو " الطِّ

                                                 
. ُمَحمَُّد بُن ُمرَتضى:  1   432. ص: 12. ج َقاُموسِ َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهِر الالُزَبيدِّي 
  44. ص: ُمعَجم َأسَماِء الُمُدِن َوالُقَرى الُلبَناِنيَِّة َوَتفسيِر َمَعاِنيَهافرِّيَحة. َأنِّيس:  2
  567. ص: 1الزبيدي. محمد بن مرتضى: تاج العروس من جواهر القاموس. ج  3
  108ص:  فريحة. أنيس: معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها. 4
5  : ِّ بُن َعبدِّ الَعزِّيزِّ . َعبُد ّللاَّ   900. ص: 3. ج معجم َما اسُتعِجمَ الَبكرِّي 
6  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   54. ص: 4. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 



292 

 

َهاَيــُة اأَلَربِّ فِّــي ُفُنــونِّ اأَلَدبِّ  ــن  :َقــائَِّلً  ،َذَكــَر الن ــَويرِّي  " َطي َِّبــَة االســمِّ " فِّــي كَِّتابِّــهِّ نِّ " َوَقرَيــٌة بِّالَســوَداءِّ مِّ
امِّ ُتَسم ى " َطي َِّبَة االسمِّ " هِّ النِّسَبُة إلى " الَطيَبةِّ " :َقالَ  ،الش  " أنَّ  :َوَقالَ  ،ا َعبُد الَغنِّي ِّ َلم َيذُكَره ،" َوَهذِّ

ي "  الِّحِّ ينِّ َقَلُوون األلفي الصَّ يرِّ َسيفِّ الد ِّ َر بِّيَبرس َأقَطَع نِّصَفَها إلى اأَلمِّ   1الظَّاهِّ

يَرة   - :الط ِّ
يــَرُة ) بَِّكســرِّ َأول ِّــهِّ  :َقــاَل الَحَمــوِّي   يــهِّ  ،" الط ِّ يــَرُة َوالتََّطي ــر  ،َوراء ( ،َوُســُكونِّ َثانِّ ــن َقولِّــهِّ ) َصــلَّى ّللاَُّ َوالط ِّ مِّ
يَّــَرة " :َعَليــهِّ َوآلِّــهِّ ( ثــلِّ  ،" ال َعــدَوى َوال طِّ َنَبــة :َواأَلصــُل َتحرِّيــُك الَيــاءِّ َكمِّ َوُهــَو َقرًيــٌة  ،َوَلكِّنَّــُه ُخفِّــفَ  ،العِّ

َمشقَ  يرِّي ِّ  ،بِّدِّ مِّ الَمـز ِّ  ،ُينَسُب إَِّليَها الَحَسُن بُن َعل ِّيٍ  بنِّ َسَلَمَة الط ِّ ـيُخ َزيـُن اأُلَمَنـاءِّ  ،ي ِّ َأُبو الَقاسِّ َوَقـاَل الش ِّ
ــي ُفــَلٍن " :بــُن َعبَّــادٍ  يــَرُة َبنِّ نَهــا " طِّ ــَدٍة مِّ ــَدُة ُقــًرى ُيَقــاُل لُِّكــل ِّ َواحِّ َمشــَق عِّ يــرِّيٌّ " ،" بِّدِّ  ،َوالنِّســَبُة إَليَهــا " طِّ

نَها يـرِّي ِّ "  :مِّ ـن  ،2َعل ِّي  بُن َسلَماَن بنِّ َسَلَمَة َأُبو الَحَسنِّ الَمـز ِّي الط ِّ يـَرة " مِّ َونِّسـَبُة َهـَذا الَرُجـلِّ إلـى " طِّ
َمشَق "    3ُقَرى دِّ

ــي   َمشــقِّي  الَقيسِّ ــا الدِّ نَه ــَر مِّ يــَرة " َذَك ــُل اســَم " طِّ ــَر َزيــُن اأُلَمنــاءِّ َتحمِّ ــا َذَك ة َكَم ــد  ــًرى عِّ ــاَك ُق يــرة  :َوُهَن " طِّ
يَرُة الَجيُدورِّ  ،الذبان يَرٌة َأيضًا بِّأَ  ،َوطِّ يَن " َوَذكَر َأيضًا " َوطِّ   4رضِّ فَِّلسطِّ

  - :الظَّاِهِريَّةُ 
َيت بَِّذلِّ  ،ُخطٌَّة َكبِّيَرٌة بِّمِّصَر بِّالُفسَطاطِّ  :" الظَّاهِّرُ  :َقاَل الَحَموِّي   َنَّ ُسم ِّ اصِّ لمَّا رَجـَع  َعمرَو بَن العَ َك ألِّ

َن الَقَبائِّلِّ بِّ  سَكنَدرِّيَّةِّ َواخَتطَّ الُفسَطاَط تَأَخَر َعنُه َجَماَعٌة مِّ َن اإلِّ َوَقـدِّ  ،ُقـوا بِّالُفسـَطاطِّ يَّةِّ ثُـمَّ َلحِّ إلسـَكنَدرِّ امِّ
عٌ  َيـُة لِّـَي الُخَطـَط مُ وَ اَن َقـد َوَكـ ،َفَشَكوا َذلَِّك إلى َعمروِّ بنِّ الَعـاصِّ  ،اختَّطَّ النَّاُس َوَلم َيبَق َلُهم َموضِّ َعاوِّ

ينَ  مِّ ــعلــى القَ  ن َتظَهــُرواَأَرى َلُكــم أَ  :بــُن ُحــَديٍج فــَأَمَرُه بِّــالنََّظرِّ َلُهــم َفَقــاَل لِّلَقــادِّ ــلِّ َفَتَتخِّ ُذوا َمنــزِّاًل َظــاهِّرًا َبائِّ
عَ  ،َعنُهم َر "  ،َفَفَعُلوا َوَنَزُلوا َهَذا الَموضِّ  َوَسم وُه " الظَّاهِّ

                                                 
1  : ينِّ أحَمُد بُن َعبدِّ الوَّهَّابِّ َهاُب الد ِّ . شِّ   176. ص: 30/  ج  126. ص: 9. ج وِن اأَلَدِب ِنَهاَيُة اأَلَرِب ِفي ُفنُ الن َويرِّي 
2  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   54. ص: 4. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
. َعل ِّي  بُن َأبِّي الَكَرمِّ ُمَحمَُّد بُن ُمَحمٍَّد:  3   295. ص: 2. ج الُلَباُب ِفي َتهِذيِب اأَلسَماءِ الَشيَبانِّي  الَجَزرِّي 
ينِّ محمد بن عبد هللا بن محمد: الَقي 4 . َشمُس الد ِّ َمشقِّي  ي  الدِّ   15. ص: 6. ج َتوِضيُح الُمشَتَبهِ سِّ
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ِّ بـنِّ الَحـاكِّم َملِّـكِّ مِّصـرَ  ،َقرَيَتانِّ بِّمِّصـرَ  :َوالظَّاهِّرِّيَّةُ  يـنِّ ّللاَّ عـَزازِّ دِّ َداُهَما إِّحـ ،َمنُسـوَبَتانِّ إلـى الظَّـاهِّرِّ إلِِّّ
ــن ُكــوَرةِّ الَغربِّيَّــةِّ  يــَزةِّ "  ،مِّ ــن ُكــوَرةِّ الجِّ ُر بِّيَبــرس  ،1َواأُلخــَرى مِّ ــاهِّ " وِّالظَّاهِّرِّيَّــُة َمدَرَســٌة َأمــَر بِّإنَشــائَِّها الظَّ

ت ِّيَن "  رِّ َسنََّة سِّ َرةِّ فِّي َثامِّن َشهرِّ َربِّيٍع اِلخِّ   2بِّالقَّاهِّ
ـت ِّيَن َوسـتَماَئة َمــ ــتٍ  َوس ِّ يرِّ ُقـرَب الَعبَّاَســةِّ " َوفِّـي َسـَنةِّ سِّ ي الَســدِّ ـلَطاُن " الظَّــاهِّر بِّيَبـرس " َعَلـى َوادِّ رَّ الس 

عًا "  ،َفَأخَتاَر َمَكانًا َبَنى بِّهِّ َقرَيًة َسمَّاَها " الظَّاهِّرِّيَّة " ،َفَأعَجَبتهُ  ،بِّمِّصرَ    3َوَعمََّر بَِّها َجامِّ
ـــةِّ  ـــي الل َغ ـــَن اأَلرضِّ وَ  :" الظَّهـــرُ  :فِّ ـــَظ مِّ ـــا َغُل ـــعَ َم ـــَواهِّرُ  ،ارَتَف  ،َجمـــُع ) َشـــَرف ( ،َأشـــَراُف اأَلرضِّ  :َوالظَّ
نَها ،ُمَحرََّكةٌ  كُر ) ُقَريٍش الَظـَواهِّرِّ ( ،لَِّما َأشَرَف مِّ يثِّ ذِّ َوُهـم ) النـازلون  :َقـاَل ابـُن اأَلعَرابِّـي ِّ  ،َوفِّي الَحدِّ

ـةَ  َبـالِّ َمكَّ ـَن الُفَقَهـاءِّ َمنُسـوُبو  ،بَِّظهرِّ ( جِّ ـنُهم َداُووُد بـُن َعلِّـي  بِّـن  ،َن إلـى الَقـولِّ بِّالظَّـاهِّرِّ َوالظَّاهِّرِّي ـُة مِّ مِّ
َخَلَف اأَلصَبَهانِّي  َرئِّيُسُهم " 

4  

  - :َعاِلَية
ــامِّ    ــُل هــذا االســَم فِّــي بِّــَلدِّ الش  ــَع َتحمِّ َيــَة َمَواضِّ َراَســةِّ َثَمانِّ هِّ الدِّ ــن َهــذِّ ــُث فِّــي الَبــابِّ اأَلولِّ مِّ  ،َذكــَر الَباحِّ

تٌَّة فِّي اأُلر  نها سِّ َدة فِّي ُكلٍ  مِّن ُسوري َة َوُلبَناَن  ،ُدن ِّ َوحَدَهامِّ   5وَواحِّ
يـُث الَعــالِّي ( :َقـاَل الَحَمــوِّي   ــن  :َوالَعالَِّيـةُ  ،َوامــَرأٌَة َعالَِّيــةٌ  ،َرُجــٌل َعـالٍ  ،" الَعالَِّيــُة ) تَأنِّ اســٌم لُِّكــل ِّ َمـا َكــاَن مِّ

يَنــةِّ َوُقَراَهـا َوَعَمايِّرَِّهـا إلــى ـَن الَمدِّ َهـةِّ َنجـٍد مِّ َهـةِّ تَِّهاَمــَة  ،تَِّهاَمـةَ  جِّ ـن جِّ َفهِّـَي الَعالَِّيــُة َوَمـا َكـاَن ُدوَن َذلِّــَك مِّ
َجازِّ أعَلَها َبَلَداً  :َقاَل َأُبو َمنُصورٍ  ،َفهَِّي الَسافَِّلة عاً  ،َعالَِّيُة الحِّ َعٌة "  ،َوَأشَرُفَها َموضِّ َي بَِّلٌد َواسِّ   6َوهِّ
ـَن الُمَهـذَّبِّ " الَعالَِّيُة َمذُكوَرٌة فِّي َبـ :َقاَل الَنَووِّي   يَنـةِّ  ،ابِّ َصـَلةِّ الُجُمَعـةِّ مِّ ـُع َوُقـًرى بُِّقـربِّ َمدِّ ـَي َمَواضِّ َوهِّ

ــرقِّ  ــةِّ الشَّ َه ــن جِّ ــهِّ ( مِّ ِّ ) َصــلَّى ّللاَُّ َعَليــهِّ َوآلِّ ــةِّ  ،َرُســولِّ ّللاَّ ــةِّ علــى َبعــدِّ َأرَبَع يَن ــَوالِّي إلــى الَمدِّ وَأقــَرُب الَع
َية " َوَأبَعدُ  ،َعَلى َثَلَثةٍ  :َوقِّيلَ  ،َأمَيالٍ   7َها َثَمانِّ
 

                                                 
. ج  1 ِّ: ُمعَجُم الُبلَدانِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   57. ص: 4الَحَموِّي 
َهاَيُة اأَلَربِّ فِّي 2 : نِّ ينِّ أحَمُد بُن َعبدِّ الوَّهَّابِّ َهاُب الد ِّ . شِّ . ج  الن َويرِّي    57. ص: 30ُفُنونِّ اأَلَدبِّ
  98. ص: 30الَمصَدُر َنفُسُه. ج  3
. ج  4 . ُمَحمَُّد بُن ُمرَتَضى: َتاُج الَعُروسِّ مِّن َجَواهِّرِّ الَقاُموسِّ   499 – 481. ص: 12الُزَبيدِّي 
  87انظر الباب األول. ص:  5
6  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   71. ص: 4. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
ينِّ بنِّ َشَرٍف:  7 . محي الد ِّ   236. ص: 3. ج تهذيُب اأَلسَماءِ الَنَووِّي 
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  - :الَعبَّاِسيَّةُ 
بِّـهِّ الَعبَّـاُس بـُن  ثَـُر َمـا ُيـَرادُ َوَأك ،اُس َكأنََّهـا َمنُسـوَبٌة إلـى َرُجـٍل اسـُمُه الَعبَّـ ،" بَِّياءِّ النِّسَبةِّ  :َقاَل الَحَموِّي    

عَ  ،َعبدِّ الُمطَّلِّبِّ َأُبو الُخَلَفاءِّ  ةِّ َمَواضِّ دَّ َي فِّي عِّ نَها ،َوهِّ ـيَّ " الَعبَّ  :مِّ ـَن الَرمـلِّ َجَبـ :ةُ اسِّ يَّـةِّ  ٌل مِّ َغربِّـي  الُخَزيمِّ
ـَة إلـى َبطـنِّ اأَلَغـر   يَّةُ َوالَحـاجِّ  َبـيَن ُسـَميَراءَ  :َقـاَل َأُبـو ُعَبيـٍد الَسـُكونِّي   ،بَِّطرِّيـقِّ َمكَّ ـيَُّة رِّ الُحَسـينِّ  ثُـمَّ الَعبَّاسِّ

يَّةِّ َقصَرانِّ َوبِّرَكة  َن الُحَسينِّ  َعَلى َثَلَثةِّ َأمَياٍل مِّ
يَّةُ   يدِّ  :َوالَعبَّاسِّ عِّ َن الصَّ  َقرَيٌة بُِّكوَرةِّ " الحرَجة " مِّ

يَّةُ  يُر إِّفرِّيقِّيََّة قُ  :َوالَعبَّاسِّ يُم بُن اأَلغَلبِّ َأمِّ يَنٌة َبَناَها إِّبَراهِّ  ا إلى َبنِّي الَعبَّاسِّ َنَسَبهَ  ،َرَوانِّ رَب الَقيَمدِّ
يَّةُ  َلٌة َكاَنت بَِّبغَدادَ  :َوالَعبَّاسِّ َراَتينِّ َبـيَن َيـَدي َقصـرِّ الَمنُصـورِّ  ،ن َها َخرَِّبتِّ اِلنَ َوَأظُ  ،َمحِّ َوَكاَنت َبيَن الص ِّ

ـٍد بـنِّ َعلِّـي  بـنِّ َعبـدِّ  ،ُقرَب الَمَحلَّةِّ الَمعُروفةِّ الَيوَم " بَِّبابِّ الَبصَرةِّ " َي َمنُسوَبٌة إلى الَعبَّـاسِّ بـنِّ ُمَحمَّ َوهِّ
ِّ بنِّ الَعبَّاسِّ     1ادِّ َيذُكُرَها َفَسَبَقُه إَليَها الَعبَّاُس "  َوَكاَن َبعُض الق وَّ  ،ّللاَّ

  - :َعبَدة
ــد  الُحــر ِّ  :َقــاَل الَحَمــوِّي   ــي َأَســد :َوالَعبــُد َأيضــاً  ،" الَعبــُد بَِّلفــظِّ ضِّ ُمَخــالُِّف  َأســَود  :َقــاَل الشــاعر ،َجَبــٌل لَِّبنِّ

ــاءِّ  نَق ــُروَن َوال َيســيرُ  :الرَّ ــٌد َيســيُر الُمخفِّ ــَمَيانِّ " ُجَبيــٌل أَ  :َوَعبــد ،َعب ــُه ُيسَّ ن ــيَلنِّ َأصــَغُر مِّ ــُه ُجَب ُف ســَوُد َيكَتنِّ
ي   ،الَثــدَيينِّ " يــُر آَخــَر ُثــمَّ ُيخفِّــُرهُ  :َقــاَل اأَلصــَمعِّ  :َقــالَ  ،َوال َمَعَنــى َلــُه َهُهَنــا َهــَذا َلفُظــهُ  ،الُمخفِّــُر الــذ ِّي ُيجِّ

ء :َوالَعبُد َايضاً  بَعانِّ مِّن بَِّلدِّ َطي ِّ ٌع بِّالسَّ َعبـُد َسـلَمى لَِّلَجَبـلِّ  :َجَبـٌل ُيَقـاُل َلـهُ  :الَعبدُ  :صرٌ َوَقاَل نَ  ،َموضِّ
َوُهَو فِّي َشَمالِّي  َسلَمى "  ،الَمعُروفِّ 

2  

  - :َعَبَسان
ـَرُجـٌل َعـابٌِّس وَ  ،يَنيـهِّ َقطَّـَب َمـا َبـيَن عَ  :" بَِّمعَنى :َوالَعَبُس فِّي الل َغةِّ  ،َوُهَو مِّن َأصلِّ " َعَبَس "  ن َقـوٍم مِّ

يدٌ  :َعابٌِّس َوَعُبوٌس  َوَيومٌ  ،َعُبوسٍ  ي ،َأرٌض  :َوالَعَبَسانِّ  ،َشدِّ   - :َقاَل الرَّاعِّ

يل  4/  3َوَشاَقتَك بِّالَعَبَسينِّ َداٌر َتنك رت          معارُِّفَهاإال  البَِّلَد الَبَلقَِّعا   / الَطوِّ
                                                 

1  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   76  - 75. ص: 4. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
  77. ص: 4المصدر نفسه. ج  2
  129 – 128: . ص6. ج ِلَساُن الَعَرِب ابُن َمنُظوٍر. ُمَحمَُّد بُن َمكَرم:  3
4  : ي الن َميرِّي    136. ص: 1. ج ِديَواُن الرَّاِعي النَُّميِريّ الرَّاعِّ
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َفةِّ َجزِّيَرةِّ  :َقاَل الَدبَّاغُ  كٍر َلَها فِّي كَِّتابِّ " صِّ فآثرَنـا الُرُجـوَع إلـى الكِّتَـابِّ  ، الَعَربِّ "" َعَثرُت َعَلى َأقَدمِّ ذِّ
شـمِّ بـنِّ ُجـَذام َبطـٌن ُيَقـاُل  :لَِّنقَِّف َعلى َما َعَثَر َعَليهِّ الَدبَّاُغ فِّيهِّ َعن " َعَبَساَن " َفَوَجدَنا اِلتِّي ـن حِّ " َومِّ

َن الَفرَما َدَة مِّن َلخم ،َوَبُنو َبَياَضَة مِّن ُجَذام ،َلُهم َبُنو َجَرى َينزُِّلوَن َبالرَّملِّ مِّ َوَينزُِّلوَن بِّالَبقَّاَرةِّ  ،َوَبُنو َراشِّ
ـــي َجـــَرى  ،َوالـــَورَّاَدةِّ بِّـــالَعرِّيشِّ  ـــن َبنِّ ـــي الثَّعـــلِّ بَِّعَبَســـاَن َقرَيـــٌة  ،َوَيغُلـــُب َعَلـــى َعـــرِّيٍش َبُنـــو الثَّعـــلِّ مِّ ـــن َبنِّ َومِّ
  1بشَداُرومِّ َغزََّة " 
ُف َقـــائَِّلً  هِّ الَقرَيـــَة  :ثُـــمَّ ُيـــردِّ ـــن ) َأي أنَّ َهـــذِّ َها الَحـــالِّي  ُمنـــُذ َأكَثـــَر مِّ َوَلَعـــل   ،( َســـَنة 1020ُعرَِّفـــت بِّاســـمِّ

سـَلمِّ َوَقبَلـه َياَر فِّي َصـدرِّ اإلِّ هِّ الدِّ  ،اسَمَها َيُعوُد إلى " َبنِّي َعبٍس " َبطٌن مِّن َقبِّيَلةِّ َلخم الت ِّي َسَكَنت َهذِّ
َنََّها َكاَنت َتُضم  َقرَيتَ  :َوقِّيَل َلَها   2َكَما ُهَو الَحاُل الَيوَم "  ،ينِّ " َعَبَساُن " ألِّ

  - :َعتِّيل
يبِّ الل َغةِّ "   وقِّ الَعنِّيفِّ  :الَعتلُ  :" َقاَل َأُبو ُمَعاٍذ الن حوِّي   :َقاَل اأَلزَهرِّي  فِّي " َتهذِّ رَهاُق بِّالسَّ  ،الَدفُع َواإلِّ

 ،َوَتــذَهَب بِّــه إلــى َحــبٍس َأوَبليَّــةٍ  ،َتجــر ُه إَليــكَ  :يأَ  ،َأن َتأُخــَذ بَِّتلبِّيــبِّ الَرُجــلِّ َفَتعتَِّلــهُ  :الَعتــلُ  :َوَقــاَل اللَّيــثُ 
ــك ِّيتِّ  ــي  َعــنِّ ابــنِّ الس ِّ يــرُ  :الَعتِّيــلُ  :َوَقــاَل الَحر انِّ ء ،اأَلجِّ  َطــي ِّ

 :َوَقــاَل ابــُن ُشــَميلٍ  ،الُعــَتَلءُ  :َوَجمُعــهُ  ،بُِّلَغــةِّ
َن اأَلرضِّ إَِّذا ُأثِّيَرت :الَعَتَلةُ  رِّ  ،الَمَدَرُة الَكبِّيَرُة َتَتَقل ُع مِّ يدٌ  :َداٌء َعتِّيلٌ  :َوفِّي الَنَوادِّ مُ َوالَعتِّيلُ  ،َشدِّ   3": الَخادِّ

ي   ــالِّحِّ ين َأقَطــاي الصَّ ــكِّ َفــارِّس الــد ِّ ُر بِّيَبــرس إلــى الَمــوَلى األَتابِّ ــاهِّ َذَكــَر الن ــَويرِّي  أنَّ َعت ِّيــَل َأقَطَعَهــا الظَّ
لَِّها "    4بَِّكامِّ

ور   - :َعج 
ــي الُلَغــةِّ    ــَر الَرُجــ :فِّ َن ( ،) َغُلــظَ  :َعجــراً  ،َكَفــرِّحَ  ،لُ " َعجِّ ــَر َأيضــاً  ،َوَســمِّ ــُه ( :َوَعجِّ  ،إَِّذا ) َضــُخَم َبطُن

َر الَفَرُس ) َصُلَب ( َلحُمُه "  ،َبي ُِّن الَعَجرِّ  ،َفُهَو أَعَجَر فِّيهَِّما ،َوَعُظمَ   5َوَعجِّ
ُب األُنسِّ الَجلِّيلِّ    يَنَة  :َقائَِّلً  ،َذَكَرَها َصاحِّ َما َيلِّي َمدِّ ورَ " َومِّ َي مِّن أَعَمالِّ َغزََّة "  ،َغزََّة َقرَيُة َعج   6َوهِّ

                                                 
. الَحَسُن بُن ُمَحمٍَّد بنِّ َيعُقوَب:  1   65. ص: 1. ج ِصَفُة َجِزيَرِة الَعَرِب ابُن الَحائِّكِّ الَهَمَدانِّي 
  297. ص: ِبالُدَنا ِفَلسِطينُ الَدبَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  2
. ُمَحمَُّد بُن َأحَمد:  3   161  - 160. ص: 2. ج َتهِذيُب اللَُّغةِ اأَلزَهرِّي 
  176. ص: 30. ج نهاية األرب في فنون األدبالنويري. شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب:  4
. محمد بن مرتضى:  5   532. ص: 12. ج تاج العروس من جواهر القاموسالُزَبيدِّي 
يُر الد ِّ  6 : الَعلِّيمي. ُمجِّ   83. ص: 2. ج اأَلنُس الَجِليل ِفي تاريخ القدس والخليلينِّ الَحنَبلِّي 
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  - :َعرَّاَبة
لِّـــهِّ  :َقـــاَل الَحَمـــوِّي     يـــهِّ ( " َعرَّاَبـــُة طَ  ،" َعر اَبـــة ) بَِّفـــتحِّ َأو  يدِّ َثانِّ ـــن ،بـــي "َوَتشـــدِّ ـــا مِّ لِّ  أَعَمـــالِّ َعكَّ ـــاحِّ بِّالسَّ

امِّي   قـَداُم بـُن ثَ  ،الشَّ قـَدامِّ الكَِّنـانِّي  ُينَسُب إَليَها َأُبـو َعل ِّـي المِّ ُولِّـَد بَِّعرَّاَبـةِّ  ،ي  ي  ثُـمَّ المِّصـرِّ  الُعَرابِّـعـلِّ بـنِّ المِّ
يثَ  ،َوَسَكَن مِّصرَ  ،َطبي عٌ  :َوالعرَّاَبة ،َوَرَوى الَحدِّ   - :َقاَل الُهَذلِّي   ،َموضِّ

يًا              َفَما َكاَن َليلِّي َبعَدَما َطاَل يَ    1نَفُد َتذََّكرُت َميتًا بِّالَعَراَبةِّ َثاوِّ

يبِّ الل َغةِّ    عُتُم الَرُجـَل " إَِّذا َسـمِّ  :يثِّ ي الَحـدِّ َوفِّـ ،إَِّذا َرَددُت َعَليـهِّ َقوَلـهُ  :" َعرِّبـُت َعَلـى الَرُجـلِّ  :َوفِّي َتهذِّ
يُب أَعَراَض النَّاسِّ  وا َعَليهِّ َقوَلهُ  :َأي ،َفَعر ُِّبوا َعَليهِّ َقوَلُه " ،َيعِّ يالنَّهـُر الَشـ :ةُ الَعَرَبـوَ  ،ُرد  نـُه  ،ُد الَجـري ِّ دِّ َومِّ
رَ  ،اشتَِّقاُق َعَراَبَة اسمٌ  م اُخ بُن ضِّ ي َمَدَحُه الشَّ ي ِّ الذ ِّ   :َل فِّيهِّ اٍر َفَقاَوُهَو َعَرَبُة اأَلوسِّ

  2إَِّذا َما َراَيٌة ُرفَِّعت لَِّمجٍد             َتَلقَّاَها َعَراَبُة بِّالَيمِّينِّ    ) الَوافِّر ( 

ـرِّ الـد ِّ    ـيحِّ الُمشـَتَبهِّ َوَقـاَل ابـُن َناصِّ َمشـقِّي  فِّـي َتوضِّ ـَي  ،" َوالَعرَّابِّـي بِّالَتثقِّيـلِّ نِّسـَبًة إلـى َعر اَبـة :ينِّ الدِّ َوهِّ
ـن أَعَمـالِّ َصـَفدَ  ،َعر اَبـُة َفحَمـة :َوُيَقـاَل َلَهـا ،إِّحَداُهَما بَِّجَبـلِّ َنـاُبلَس  ،َقرَيَتانِّ  َوُتعـَرُف: بَِّعر اَبـُة  ،َواأَلُخـَرى مِّ

  3الُبُطوفِّ " 
بَّاُغ َعــن َعرَّاَبــة  َيُقــولُ  ــي فِّــي الن ُقــوشِّ المِّصــرِّيَّةِّ  :جنــين –الــدَّ وُبــوت " الت ِّ " َلَعلََّهــا َتُقــوُم َعَلــى َقرَيــةِّ " َعر 
يَمــةِّ  َقــد  ،َكاَنــت َتُقــوُم َعلــى َمَكــانِّ " َعرَّاَبــَة " الَيــوم ،َطاَقــاتٍ  :َوَيُظــن  َبعُضــُهم َأنَّ " َأُرُبــوت " بَِّمعَنــى ،الَقدِّ
يَّةِّ َتُكـوُن كَ  ــرَيانِّ ــن " َعـرََّب " الس ِّ ــَن الَغرِّيـبِّ الَخلِّــيطِّ فِّيــهِّ  :بَِّمعَنــى ،لَِّمــُة " َعرَّاَبـة " مِّ  ،َغرَبـَل َوَنقَّــى الَحـبَّ مِّ

  4َوُيحَتَمُل أن َتُكوَن أيضًا مِّن " َغرََّب " بَِّمعَنى َذَهَب َغربًا " 
ــا " يَ  ســَلمِّي ِّ َنُعــوُد إلــى " َعرَّاَبــةِّ البُطــوف " أو " َعرَّاَبــة َعكَّ بــُدو أنََّهــا ُعرَِّفــت بَِّهــَذا االســمِّ ُبَعيــَد الَفــتحِّ اإلِّ

ــا  َن ينِّ  ،-لــيَس بِّالَضــُروَرةِّ َبعــَد الَفــتحِّ ُمَباَشــَرًة  –لِّبَِّلدِّ ــرِّ الــد ِّ ــن الَحَمــوِّي ِّ َوابــنِّ َناصِّ ــد َذكرَنــا أنَّ ُكــًَل مِّ َوَق
ـــَذا االســـمِّ  َمشـــقِّي  َذَكَراَهـــا بَِّه ـــا َقبـــَل اإلســـَلمِّ َفقـــد ،الدِّ ـــت ُتعـــَرُف بِّاســـمِّ آخـــرَ  أمَّ ـــي الَعصـــرِّ  ،َكاَن ـــَثًَل فِّ َفَم

                                                 
1  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   92. ص: 4. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
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بَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  4   71. ص: ِبالُدَنا ِفَلسِطينُ الدَّ
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وَمانِّي ِّ َكاَنت ُتعَرُف بِّ )  َوَقد َظلَّت ُتعَرُف بَِّهَذا االسمِّ َحت ى َبعـَد الَفـتحِّ  ،َأي " َغرَّاَبة " ،( garabaالر 
ُب كِّتَـابِّ َشـَذَراتِّ الـذََّهبِّ َوَذلِّـ ،اإلسَلمِّي يثِّـهِّ َعـن َنَسـبِّ " َوُيؤَّكُِّد َذلَِّك َما َذَكـَرُه َصـاحِّ َك فِّـي َمعـرِّضِّ َحدِّ

َفدِّي الَغرَّابِّي " َقائَِّلً  " َوفِّيَها محمود الصفدي الَغرَّابِّي نِّسَبًة إلى ) َغرَّاَبة ( بَِّفتحِّ الُمعَجَمةِّ  :َمحُمود الصَّ
ي   ـافِّعِّ يدِّ الرَّاءِّ ُثمَّ ُمَوَحَدة مِّن ُقـَرى َصـَفد الشَّ َمشـَق َعَلـى ا ،َوَتشدِّ ـي  اشـَتَغَل بِّدِّ ينِّ الُمَراكِّشِّ لَشـيَخينِّ تَـاجِّ الـد ِّ

رُِّس إلـى أن َمــاَت بَِّهـا فِّــي  ،َوَفخـٍر المِّصـرِّي   َمشــَق ثُـمَّ َرَجــَع إلـى َصـَفد َفَأَقــاَم بَِّهـا ُيــدَّ َوَتنَّــزََّل بِّالَمـَدارِّسِّ بِّدِّ
هـا حـظ ربما يكون هذا االسم سريانِّي  اأَلصل َكمـا َذَكـَر الـدباغ ولـه مـن المعـاني التـي ذكر  ،1َصَفر " 
َوربما وهذا رأيي فِّي الموضوع لوقوع كلتا القريتين جهة الشرق ومن هنا اشتق اسم غرابة سواء  ،وافر

َره العـرب فيمـا بعـد ،التي في عكا أو التي فـي جنـين  ،َوَيبـُدو أنَّ اسـَمها الحـالي ُعرَِّفـت بِّـهِّ َبعـَد أنَّ َحـوَّ
 ا السهل أي " َسهلِّ البطوف "  جنوب البلدة . أما الجزء الثاني من اسمها " البطوف " َفلُِّوُقوعِّ هذ

  - :ِعَراق
ـَراقُ  :َقاَل الَحَمـوِّي   ـَراقُ  ،َوَبنِّـي َمـازِّن  ،َمـاٌء لَِّبنِّـي َسـعدِّ بـنِّ َمالِّـكٍ  :" العِّ يَنـةِّ "  :َوالعِّ َأيضـًا َمَحلَّـٌة َكبِّيـَرٌة بَِّمدِّ

ــيَم " بِّمِّصــرَ  ــَي بِّــَلدٌ  ،إِّخمِّ ــَراُق َفهِّ ــا العِّ َراَقــانِّ  ،َفأمَّ ــَراقِّ الَقرَيــةِّ  ،الُكوَفــُة َوالَبصــَرةُ  :َوالعِّ ــن عِّ َيت بــذلك مِّ ُســم ِّ
  2َأي َأنََّها َأسَفُل َأرضِّ الَعَربِّ  ،َوُهَو الَخَرُز الَمثنِّي  الذ ِّي فِّي َأسَفلَِّها

ــاَل الَبكــرِّي   ــينِّ إلــى الــرَّي َوُخَراَســاَن إلــى الــَدي :َوَق ــندِّ َوالص ِّ يــت َوالس ِّ ــيَن هِّ ــَراُق ُهــَو َمــا َب ــالِّ " العِّ َب  ،َلمِّ َوالجِّ
ــَراقِّ  جَلــَة َوالُفــَراتِّ  ،َوا ِّصــَبَهاُن ُســرَُّة العِّ ئِّ دِّ نَّــُه َعَلــى َشــاطِّ َراقــًا ألِّ ــَل بِّــالَبحرِّ  ،َوَتَســمَّى عِّ  ،تَِّباعــًا َحتَّــى َيَتصِّ

ُئ على ُطولِّهِّ  اطِّ نـ ،والعراق فِّي َكَلمِّ الَعَربِّ الشَّ ي ُيثَنـى مِّ ـَراقِّ الَقرَيـةِّ الـذ ِّ ُز فِّيـهِّ َوالَماء َشـبِّيُه بِّعِّ  ،ُه َفَتخـرِّ
ارِّ  :َوَقاَل آَخُرونَ  َراُق َفَناُء الدَّ ارِّ َوالَطرِّيقِّ  ،العِّ ٌط َبيَن الدَّ سِّ ـٌط َبـيَن الرِّيـفِّ  ،َفُهَو ُمَتوَّ سِّ ـَراُق ُمَتوَّ َوَكَذلَِّك العِّ

ٌط مِّن  :َوقِّيَل ُهو مِّن َقولِّهِّم ،َوالَبر َِّيةِّ  َراٌق أَلنَُّه ُمَتَوسِّ َبيَها " " الَخَرُز الُمَزاَدُة عِّ   3َجانِّ
ــيطِّ اأَلعَظــمِّ  ــمِّ َوالُمحِّ ُب الُمحَك ــاَل َصــاحِّ ــارَس  :َق ــَلدِّ َف ــن بِّ ــَراُق مِّ ــذََّكر ،" َوالعِّ ــُه َعلــى  ،ُم نَّ ــَذلَِّك ألِّ َي بِّ ُســم ِّ

جَلـةَ  ئِّ دِّ َراقـاً  :َوقِّيـلَ  ،َشـاطِّ َي عِّ نَّـُه اســَتكََّف َعـن َأرضِّ الَعـَربِّ  ،ُسـم ِّ َي بِّـهِّ لَِّتَواُشـجِّ  :َوقِّيـلَ  ،،ألِّ ُعــُروقِّ ُسـم ِّ
ــَجرِّ َوالنَّخــلِّ فِّيــهِّ  ــَراقٍ  ،الشَّ َي بِّــهِّ أَلنَّ الَعَجــَم َســمَّتُه " إِّيــَران  :َوقِّيــلَ  ،َكأنَّــُه َأَراَد عرقــًا ُثــمَّ َجَمــَع َعَلــى عِّ ُســم ِّ
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َجرِّ َفُعر َِّبـت َفقِّيـلَ  :َوَمعَناَها ،َشَهر " ـَراق :َكثِّيَرُة النَّخلِّ َوالشَّ ـَراقِّ الُمـزَ  ،عِّ َي بِّعِّ لـَدُة  ،اَدةِّ َوقِّيـَل ُسـم ِّ ـَي الجِّ َوهِّ
لدِّ  َز فِّي َأسَفلَِّها ،الت ِّي ُتجَعُل َعَلى ُملَتَقى َطَرَفي الجِّ َراَق َبيَن الر ِّيفِّ َوالَبر ِّ "  ،إَِّذا ُخرَّ   1أَلنَّ العِّ

" َوَهَذا الَلفُظ  :َمعِّي  َفَيُقوُل فِّي َذلَِّك َأُبو َمنُصوٍر َواأَلص ،َوأمَّا َقوُلُه بِّأنَّ الَعَجَم َقد َسمت َها " إِّيَران َشَهر "
َراقِّ "    2َبعيٌد مِّن َلفظِّ العِّ

يَنُة " َتاَهرت " بِّالَمغرِّبِّ  َراَق الَمغرِّبِّ " :َقالَ  ،َوَذَكَر الَيعُقوبِّي  فِّي الُبلَدانِّ َمدِّ أهُلَها  ،" َوُتَسم ى " عِّ
َن النَّاسِّ  َن الُفرسِّ  ،َأخَلٌط مِّ َبُنو ُمَحم ٍد بنِّ َأفَلَح بنِّ َعبدِّ الوَّه ابِّ بنِّ  :ُيَقاُل َلُهم ،َتَغلََّب َعَلَيَها َقوٌم مِّ

ي   لى إِّفرِّيقِّيََّة "  ،َعبدِّ الرَّحَمنِّ بنِّ ُرسُتَم الَفارِّسِّ َوَكاَن َعبُد الرَّحَمنِّ بنِّ ُرسُتَم َيَتو 
3 

َبالِّ  :َوالُعُرقُ  ي   ،العرقة :َوهِّيَ  ،الُطُرُق فِّي الجِّ َراُق الَبح :َقال الُخَزاعِّ ث ،رِّيبًا مِّنهُ قَ ا َكاَن رِّ مَ عِّ َسيفِّ  :لَ مِّ
  - :َقاَل َرُجٌل مِّن ُخَزاَعةَ  ،الَبحرِّ 

 َأَنا ابُن َأنَماٍر َوَهَذا َزبرِّي 

 َجَمعُت أَهَل َثاَءَة َوَحجرِّي 

َراقِّ الَبحرِّ  نَد عِّ   4َوَنَفرًا عِّ

بِّلُ  :َوَقاَل َأُبو َزيدٍ  َصَل بِّالَبحرِّ مِّن َمرًعى َفُهَو َوُكل  َما اتَّ  ،إَِّذا َرَعت ُقرَب الَبحرِّ  ،" اسَتعَرَقتِّ اإلِّ
 5"َراقعِّ 

يبِّ اأَلســَماءِّ  ــَراُق اإلقلِّــيُم الَمعــُروفُ  :َقــاَل الَنــَووِّي  فِّــي َتهــذِّ يَّةِّ  ،" العِّ ــلَطانِّ ي  فِّــي اأَلحَكــامِّ الس  َقــاَل الَمــاَوردِّ
ــهِّ  َراقــًا الســتَِّواءِّ َأرضِّ َي عِّ َيــٍة َتــ ،ُســم ِّ بــاٍل َتعُلوَهــا أو َأودِّ ــَراُق فِّــي َكــَلمِّ الَعــَربِّ  ،نَخفُِّض َوُخُلوَِّهــا َعــن جِّ َوالعِّ

يبِّ الل َغــةِّ  ،االســتَِّواءُ  ــَن الَبحــرِّ  :َقــاَل َأُبــو َعمــروٍ  :َوَقــاَل اأَلزَهــرِّي  فِّــي َتهــذِّ َرقــًا لُِّقربَِّهــا مِّ ــَراُق عِّ َيتِّ العِّ  ،ُســم ِّ
َراقـاً  :َقالَ  ـَن الَبحـرِّ عِّ َجازِّ ُيَسـم وَن َمـا َكـاَن مِّ ٌئ َعَلـى ُطولِّـهِّ  :يـثُ َوقـاَل اللَ  :َقـالَ  ،َوأهُل الحِّ ـَراُق َشـاطِّ  ،العِّ

                                                 
يَل:  1 يَدة. َعلِّي  بُن إِّسَماعِّ   194. ص: 1. ج الُمحَكُم َوالُمِحيُط اأَلعَظمُ ابُن سِّ
. عبد هللا بن بري بن عبد الجبار:  2   124. ص: 1. ج في التعريب والمعرب وهو المعروف بحاشية ابن بري ابن بِّري 
. أحمد بن أبي يعقوب بن جعف 3   48. ص: 1ر بن وهب: البلدان. ج الَيعُقوبِّي 
يُم. ج  4 . إِّسَحاُق بُن َمر ار: الجِّ   138. ص: 1الَشيَبانِّي 
. َأُبو َمنُصور محمد بن أحمد: تهذيب اللغة. ج  5   149. ص: 1اأَلزَهرِّي 



299 

 

َل بِّالَبحرِّ  جَلَة َوالُفَراتِّ َحت ى َيَتصِّ ئِّ دِّ َنَُّه َعَلى َشاطِّ َراقًا ألِّ َراقِّ عِّ َوَقاَل َغيـُر  ،َقاَل اأَلزَهرِّي   ،َوقِّيَل لَِّبلدِّ العِّ
َبته "  :َهؤالءِّ  َراُق ُمَعرٌَّب وَأصُلُه " َعيَراُن " َفَعرَّ    1العِّ
ـَن الَبحـرِّ وَما َيظُ  َهـا َعلـى َمقُرَبـٍة مِّ َراقِّ سـميت بِّـَذلَِّك إال لَِّكونِّ هِّ الُبلَداَن الُمَسم اَة بِّالعِّ ُث َهذِّ َفقرَيـُة  ،ن  الَباحِّ

ي ـةِّ اللَّـونِّ  لِّي  َذاتِّ ُترَبٍة ُبنِّ يَرٍة فِّي الَسهلِّ الَساحِّ  " َتُقوُم َعَلى َهَضَبٍة َصغِّ
يَّةِّ ينِّ َراق ُسَويَدان الفَِّلسطِّ ٍة َمائَِّلـ عِّ

يَّةِّ  ،إلى الُحمَرةِّ ... " ي  َقائًَِّل فِّي َسَببِّ الَتسمِّ ُف الَخالِّدِّ َن اسمِّ الَقرَيـةِّ )" َوالُجزُء اأَلول   :ُثم  ُيردِّ ـَراق مِّ ( عِّ
ــرق  ــاهُ  ،َجمــُع عِّ يرُ  :َوَمعَن ــُل الَصــغِّ َهــا ،الَجَب ــيُر َطبعــًا إلــى َموقِّعِّ ــا الجــزء الثــاني مــن االســم َغيــُر  ،ُيشِّ أمَّ
ـُل بِّـالَبحرِّ َوُيشـَتَرُط فِّيـهِّ االسـتواء  ،2صلِّ " َمعُروفِّ األَ  ُئ الُمتَّصِّ ـاطِّ ـَراق فِّـي اللغـةِّ الش  رَق َوالعِّ َوَلكِّنَّ العِّ

فاً  ي  إنم ا َأَراَد " الُعُرق " َوهِّيَ  ،على ما سقناُه مِّن معاٍن آنِّ َبالَ  :َوَلعلَّ الَخالِّدِّ ولكـنَّ هـذا  ،الُطُرُق فِّي الجِّ
ــيَر َأيضـــًا ال َيســـتَ  َيَة الَتفسِّ ي َيُقـــوُل بِّـــأنَّ َتســـمِّ ـــيرَِّنا األول ِّ الـــذ ِّ قِّيُم َوَطبِّيَعـــَة الَمَكـــانِّ َولِّـــَذلَِّك ُنبقِّــي علـــى َتفسِّ

َيًة َســهلِّي ةً  َقــًة ُمســَتوِّ ــَراُق َمنطِّ هِّ أن َيُكــوَن العِّ ــي َوالَحاَلــُة َكهــذِّ ــَراقِّ َجــاَءت لَِّعَلَقــٍة بِّــالَبحرِّ َفينَبغِّ يمًا  ،العِّ َوَقــدِّ
ــَك أُ  ــن َفمِّ ــاًلوا مِّ يُنــكَ َق ــانِّ  ،دِّ ــي َنفــسِّ الَمَك ــوُل فِّ ــَو َيُق ــَراق  :َفُه ــَع َعَشــَر َكاَنــت عِّ ــرِّ الَقــرنِّ التَّاسِّ ــي َأَواخِّ " فِّ

َطَة الَحجمِّ َقائَِّمًة فِّي َأَحدِّ الُسُهولِّ " ـَحةِّ  ،سويَدان َقرَيًة متوسِّ ـابُِّق اشـتَِّراَطَنا فِّـي صِّ َوال َيعنِّـي َكَلُمَنـا السَّ
ــ َيةِّ فِّــي الــبَِّلدِّ الت ِّ ئِّ الَبحــرِّ َأو َنحــوهِّ ولنوضــح َذلِّــَك َأكثــر  الَتســم ِّ ــن َشــاطِّ ــَراق الُقــرَب مِّ ي َتبــَدُأ َأســَماُؤَها بِّعِّ

يــٌد َبــالَبحرِّ  يَّةِّ الَقرَيــة َلــيَس َلهــا اتصــاٌل َقرِّيــٌب أو َبعِّ ينِّ ُر فِّــي  ،َنأُخــُذ َقرَيــةِّ " عــراق ُبــورِّين " الفلســطِّ َوالنَّــاظِّ
يَم مِّ  ــا َيــرى َأنَّ الجــزء الَقــدِّ نهــا َقــائٌِّم علــى مرتفعــات جبليــة مــن األرضِّ تتخللهــا الصــخور حتَّــى َأحَوالَِّه

َوَلعــلَّ الُصــوَرة أدنــاه والت ِّــي َحَصــلنا َعَليهــا مــن موقــع التواصــل االجتمــاعي  ،ســميت " بالقريــة المعلقــة "
 الخاص بالقرية َلهَِّي َخيُر َتعبِّيٍر َعن هذا المعنى 

                                                 
. ج  1 يُب اأَلسَماءِّ ينِّ بنِّ َشَرٍف: َتهذِّ . ُمحي  الد ِّ   236. ص: 3الَنَووِّي 
. َولِّيد 2   565 – 552/  535/  169م. ص:  1948: َكي ال َننَسى قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة الَخالِّدِّي 
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ـا الُجــزء الثــاني مــنِّ اســمها " ُبــورِّين " َفقــد أطَلَقــ ان َبلــَدة " ُبــورين " الُمجــاورِّةأمَّ نظــرًا لَِّكــونِّ  ،ُه َعَليهــا ُســكَّ

ــن َبلــدة " ُبــورِّين " َوَينَطبِّــُق اأَلمــُر  ،َفقــد أطلقــوا اســَم َبلــَدتهم الســابقة علــى هــذه القريــة ،معظــم ســكانها مِّ
يَّةِّ َفهَِّي " َتَقُع َعلى تَِّلٍل عَ  يرِّ " اأُلرُدنِّ َراقِّ اأَلمِّ َطةِّ االرتَِّفاعِّ " َذاُتُه َعلى َبلَدةِّ " عِّ  1الِّيٍَّة َوُمَتَوسِّ

يَّةِّ " َراقِّ الَمنشِّ هِّ َعن " عِّ ي   ،َوُيمكُِّن َقوُل اأَلمرِّ َنفسِّ َقـةِّ تِّـَلٍل  :َيُقوُل الَخالِّدِّ " َكاَنتِّ الَقرَيُة َقائَِّمًة فِّي َمنطِّ
َبالِّ الَخلِّيلِّ " لِّي  ُسُفوَح جِّ َهاَهذَ  ،ُمَتَدرَِّجٍة َحيُث َيلَتقِّي الَسهُل الَساحِّ ـنِّ اسـمِّ  ،ا بِّالنِّسَبةِّ إلى الُجزءِّ األول ِّ مِّ

اُن إلـى االسـمِّ لَِّتمييـزِّ َقـرَيتِّهِّم َعـن َقر  كَّ يَّة ( َفَقد َأَضاَفُه الس  َها " َأي ) الَمنشِّ َيـٍة أمَّا الُجزُء الثَّانِّي مِّن اسمِّ
َرٍة َرَحُلوا َعنَها َراق ( "  ،ُمَجاوِّ   2َوُتدَعى َأيضًا ) عِّ

َواَيــــ ــــيفَِّها َتُقـــوُل الرِّ َعــــة بِّيرزيــــت فِّــــي َأرشِّ يَُّة الت ِّــــي َنَشـــرتَها َجامِّ انِّ الَقرَيــــةِّ  –ُة الَشــــَفوِّ َنقـــًَل َعــــن أحــــدِّ ُســــكَّ
رِّينَ  َراقًا " بَِّمعَنى :الُمَهجَّ ـا  ،َأو " َطـَرفِّ الَجَبـلِّ " ،" َطـَرفِّ الَصـخرِّ " :" أنَّ أَهَلَها ُهم َمن َسمَّوَها " عِّ َأم 

ــ ــيَّة " َففهِّمنــا مِّ يَمــةٍ " الَمنشِّ يثِّ َعلــى َأنَقــاضِّ َبلــَدٍة َقدِّ  ،ن َكَلَمــهِّ أنَّ لِّهــذا الَمعَنــى َعَلَقــٍة بِّإِّنَشــائَِّها الَحــدِّ
يَن َأنَّها َتُقوُم مَ  يَّةِّ الت ِّي اعَتَقَد الَدبَّاُغ َوغُيُرُه مِّن الُمَؤرِّخِّ يُر ُهَنا إلى َبلَدةِّ " َجت  " الَكنعانِّ ـَراقِّ َوُيشِّ َكاَن " عِّ

ـيَّةِّ الَيـو  يَّـُة َتُقـوُم  :َحيـُث َيُقـولُ  ،مَ الَمنشِّ هِّ َتُقـوُم َعَلـى الُبقَعـةِّ الت ِّـي َكاَنـت َبلـَدُة " َجـت  " الَكنَعانِّ " َوَقرَيُتَنـا َهـذِّ
هِّ الَنَظرِّيَّةِّ َقائَِّلً    ،3َعَليَها"  ي َفنََّد َهذِّ يَّةِّ َفَقد َكانَ  :َولكِّن  الَخالِّدِّ َراقِّ الَمنشِّ ُيَظن   " أمَّا التَّل  الَقرِّيُب مِّن عِّ

                                                 
 الموسوعة الحرة ) بلدة عراق األمير (.  1
. َولِّيد: َكي ال َننَسى قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة  2   557 – 554/  525م. ص:  1948الَخالِّدِّي 
يُن. ص: الَدبَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  3   230بَِّلُدَنا فَِّلسطِّ
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يَّةِّ  ،َخَطأً  ينِّ َدةِّ أَعَواٍم َأنَُّه جِّت  الفَِّلسطِّ إال َأنَّـُه َبعـَد إِّجـَراءِّ الَتنقِّيَبـاتِّ اأَلَثرِّيَّـةِّ فِّـي  ،الَمذُكوَرةِّ فِّـي التَّـوَراةِّ  ،َولِّعِّ
ينِّيٍ  فِّيــهِّ  ،( 1961 – 1956الَموقِّــعِّ َبــيَن )  هِّ الَحفرِّيَّــاُت َوَقــد َأَكــَدت َهــ ،َلــم ُيعَثــر علــى َأي ِّ َأَثــٍر فَِّلســطِّ ذِّ

ـيَلدِّ  1948َوَما أَعَقَبَها مِّن أَعَماٍل َسَنَة )  ٌل َيُعوُد إلى األَلفِّ الَرابِّعِّ َقبَل المِّ  ،( َأنَُّه َكاَن ُهَناَك َموقٌِّع آهِّ
ـيَلدِّ  ـًَل َحتَّـى الَقـرنِّ الثَّـانِّي َقبـَل المِّ ـلِّ  ،َوَظلَّ آهِّ َوَكَمـا فِّـي الَكثِّيـرِّ  ،َوَيُضـم  الَموقِّـُع َبَقاَيـا َهـَذا الَموقِّـعِّ اِلهِّ

يـٍد َيَقـُع عَ  قًا َعبَر َموقٍِّع َجدِّ يَن َفقد َتَواَصَل َتارِّيُخ َهَذا الَموقِّعِّ الحِّ َن الَمَواقِّعِّ اأَلَثرِّيَّةِّ فِّي فَِّلسطِّ لـى َسـفحِّ مِّ
يَّةِّ "  ،َذلَِّك التَّل ِّ  َراق الَمنشِّ     1َأي َموقِّع عِّ

كــُرُه َأنَّ  ــا اأَلول ِّ " إَِّذن َنســَتنتُِّج َمَمــا َســَبَق ذِّ ــي ُجزئَِّه َيت فِّ ــَة ُســم ِّ ــَة اأَلرضِّ َتَتَناَســَب َوطَ لِّ َراقــًا " عِّ  الَقرَي بِّيَع
ــَلٌل ُمَتم وَِّجــ ،الَقائَِّمــةِّ َعَليَهــا يَُّة َتَتَخَلُلَهــا تِّ ــٌة ُمســَتوِّ ــي أرٌض َرملَِّي ــا  ،ةٌ َفهِّ َها َفُهــو  لُجــزُء الثَّــانِّياأمَّ ــَن اســمِّ مِّ

نما عبرية معينة َوأنَّ َكلَِّمَة " عراق " لم تطلق فِّي البَِّداَية على ق ،لِّعَلَقٍة بَِّحَداَثةِّ َنشَأتَِّها لى حد ذاتها وا 
مجموعة من القرى طبعًا َمع انسجام المعنـى اللغـوي لهـذه الكلمـة سـواء كـان شـاطئ البحـر أو َطـرف 

ــي هــذه كحــال  ،الجبــل والصــخر أو الــتَلل المتموجــة أو الهضــاب الصــغيرة وطبيعــة المكــان حالهــا فِّ
فونهـا  ،ع َشيٍء مِّن ُخُصوصِّ معناهـام –القرى الت ِّي َتبدأ أسماؤها بِّخربة أو َبيت أو نحو ذلك  ثـم ُيردِّ

َياتِّها َولُِّكلٍ  َمعَنى .   بلفٍظ آخر َتمييزًا َلها َعن َسم ِّ

  - :َعطَّاَرة/  َعَطاَرة
ُث فِّي الَبابِّ األول ِّ  يَن َذَكَرَها الَباحِّ َراَسةِّ اسُم لَِّثَلثِّ ُقًرى فِّي فَِّلسطِّ هِّ الدِّ   2 مِّن َهذِّ

َهـا َعلـى َرأسِّ َجَبـٍل ُمرَتفِّـعٍ  ،َكلَِّمُة " َعَطاَرة " َتعنِّي اإلكلِّيَل َأوِّ التَّاجَ    َيت بِّـَذلَِّك لُِّوُقوعِّ َفهِّـَي ُتشـبُِّه  ،َوُسم ِّ
انِّ الَقرَيةِّ إلى َعجُلوَن فِّي اأُلرُدن ِّ  ،اإلكلِّيَل َعَلى َرأسِّ الَعُروسِّ    3 َومِّصَر " َوَيُعوُد َأصُل ُسكَّ

  - :الَعَقَبة
ــُرهُ  :" َعقِّـُب ُكــل ِّ َشـيٍء وعقبــه وعاقبتـه وعقبــاهُ  َبــالِّ  :َوالَعَقَبـةُ  ،أخِّ ــَدُة َعَقَبـاتِّ الجِّ َوالَعَقَبـة: َطرِّيــٌق فِّــي  ،َواحِّ

ـــرٌ  يـــلُ  :َوالعقبـــة ،َوعقـــاب ،َعقِّـــب :َوالَجمـــعُ  ،الَجَبـــلِّ َوعِّ نـــ ،الَجَبـــُل الَطوِّ َوُهـــَو  ،هُ َيعـــرُِّض لِّلَطرِّيـــقِّ َفَيأخـــُذ مِّ
يٌد "  يٌل َصعٌب َشدِّ   4َطوِّ

 
                                                 

. َولِّيد: َكي ال َننَسى قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة  1   554/  525م. ص:  1948الَخالِّدِّي 
. ص:  2   90انُظرِّ الَباَب اأَلولَّ
  5القدس. أريج: دليل بلدة عطارة. ص:  –َمعهد األبحاث التطبيقية  3
. ج ابُن َمنُظوٍر. ُمَحمَُّد بُن َمك 4   621  - 611. ص: 1َرم: لَِّساُن الَعَربِّ
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َمشقَ  :" َعَقَبَة الُمرَّانِّ  :َذَكَر الَبكرِّي   َي َعَقَبٌة ُمشرَِّفٌة َعَلى ُغوَطةِّ دِّ قًا ُمسَتوِّ الَنَبـاتِّ  ،َوهِّ  ،ُتنبُِّت َشَجرًا َباسِّ
نُه الَقَنا َوالر َِّماحُ    1َوُهَو الُمرَّاُن "  ،ُتَتَخُذ مِّ

نهــا ديـــر كمــا ذ ـــيمِّ ( ،كـــر األصــفهانِّي  بــالقرب مِّ َوَقــد َذَكـــَر َمــا َقاَلـــُه  ،ُيَســـمَّى " َديــَر ُمـــرَّاَن " ) بَضــم ِّ المِّ
فًا َعن " َعَقَبةِّ ُمرَّاَن " ٌع آَخرُ  :" َوَمرَّانُ  :َوَقالَ  ،الَبكرِّي  آنِّ يمِّ ( َموضِّ امِّ "  ،) بَِّفتحِّ المِّ  2َوَلكِّنَُّه َليَس بِّالشَّ

  - :عقربا
بَّاغُ  ــن َنــاُبلَس  ،" َعقَرَبــاُء َعَلــى َلفــظِّ ُأنَثــى الَعقــَربِّ  :َيُقــوُل الــدَّ ــرقِّي ِّ مِّ َوَتُقــوُم علــى  ،َتُقــوُم فــي الَجَنــوبِّ الشَّ

وَمانِّي ِّ "  acrabbein –الَقرَيةِّ الت ِّي َكاَنت َتُقوُم َعَليَها َقرَيُة " َعقَربِّين  " فِّي الَعهدِّ الر 
ـر  ،3 َوُهَنا َلم ُيشِّ

بَّاُغ إال َكونِّ َموقِّ  يٍَّة . الدَّ كرِّ َيحَتوِّي َعَلى َبَقاَيا آَثاٍر َكنَعانِّ َفَة الذ ِّ  عِّ الَقرَيةِّ آنِّ
ٌع  ،ُعقَرَباُء َعَلى َوزنِّ " ُفعَلََلء " َممُدودٌ  َي َعن َصاحِّبِّ " َجمَهَرةِّ الل َغةِّ " َموضِّ يدِّ  –َوهِّ َلم َيُقم َعَلى َتحدِّ

  4َمَكانِّهِّ " 
ــه ــَن الَحَشــَراتِّ َذاتِّ ا" ُعق :َقــاَل الَحَمــوِّي  فِّــي ُمعَجمِّ وَدُة فِّيــهِّ األَلِّــُف الَممــدُ وَ  ،لُســُمومِّ َرَبــاُء بَِّلفــظِّ الَعقــَربِّ مِّ

ـــَذلِّكَ  َيت بِّ جـــلِّ الُبقَعـــةِّ َأوِّ اأَلرضِّ َكأنََّهـــا لَِّكثـــَرةِّ َعَقارِّبَِّهـــا ُســـم ِّ ـــن َأرضِّ َبـــاُء مَ َوَعقرَ  ،ألِّ لَيَماَمـــةِّ فِّـــي انـــزٌِّل مِّ
ــن َقرَقــرَ  َبــاجِّ َقرِّيــٌب مِّ ــن أَعَمــالِّ الَعــَرضِّ َطرِّيــقِّ الن ِّ ــن ،ى َوُهــَو مِّ ــي َعــا َوُهــَو لِّقــوٍم مِّ َة َكــاَن مِّرِّ بــنِّ َربِّيَعــَبنِّ

ـَوَخَرَج إَِّليَها ُمَسيلِّ  ،لُمَحمَّدِّ بنِّ َعَطاء َأَحدِّ ُفرَسانِّ َربِّيَعَة الَمذُكورِّينَ  ى َخالِّـٍد إلـى الَيَماَمـةِّ ا َبَلَغـُه ُسـرَ َمُة َلمًّ
َضتِّ الَحرُب َوُقتِّـَل هِّ َفَلمَّا انقَ اَء َظهرِّ َوَجعَل رِّيَف الَيَماَمةِّ َورَ  ،اَمةِّ َوُدوَن اأَلمَوالِّ َفَنَزَل بَِّها فِّي َطَرفِّ الَيمَ 

م َقاتُِّل َحمَزةَ  ،ُمَسيلَِّمةُ  يٌّ َموَلى ُجَبيٍر بنِّ ُمطعِّ َرارُ  ،َقَتَلُه َوحشِّ   :َورِّ بُن اأَلز  َقاَل ضِّ

يََّة َساَلت ُعَقَرَباُء َومُ   َفَلو ُسئَِّلت َعنَّا َجُنوٌب أَلَخَبَرت            للهُِّم / الطويَعشِّ

يَنةِّ الُجوالنِّ  َمشقَ  ،َوُعقَرَباُء َأيضًا اسُم َمدِّ ان مُ نزُِّلَها  يَ َكانَ  ،َوهَِّي ُكوَرٌة مِّن ُكورِّ دِّ  ُلوُك َغسَّ
َن الَعَقارِّبِّ  :َوالَعقَرَبةُ  َي األُنَثى مِّ   :انِّ لُعربَ ُض ا َبعَوُيَقاُل لِّلَذَكرِّ ُعقُرَبان َقالَ  ،َوهِّ

                                                 
َم. ج  1 : ُمعَجُم َما اسُتعجِّ ِّ بُن َعبدِّ الَعزِّيزِّ . َعبُد ّللاَّ   949. ص: 3الَبكرِّي 
. ج  2 َيارات لألصَفَهانِّي ِّ : الدِّ . َعلِّي  بُن الُحَسينِّ   25. ص: 1اأَلصَفَهانِّي 
بَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد: بَِّلُدَنا فَِّلس 3 يُن. ص: الدَّ   303طِّ
  1234. ص: 3ابُن ُدَريٍد محمد بن الحسن: َجمَهَرُة الل َغةِّ. ج  4
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ُمَها ُعقُرَبان   1َكأنَّ َمرعى َأمَُّكم إِّذ َغَدت               َعقَرَبٌة ُيَكوِّ

َرارِّ بنِّ اأَلزَورِّ  ،" َوُعَقَرَباُء بِّالبَّاءِّ َأرٌض بِّالَيَماَمةِّ  عٍر لضِّ   - :يهِّ ُقوُل فِّ يَ  ،وردت فِّي شِّ

يََّة سَ  َن الَدمِّ َفَلو سألت َعنَّا َجُنوٌب َلَخبََّرت            َعشِّ  / الطويل 2اَلت َعَقَرَباُء مِّ

لِّهِّ َوا ِّسَكانِّ َثانِّيهِّ َبعَدُه َراٌء ُمهَمَلٌة َمفُتوَحٌة وَ  :َوَعنِّ الَبكرِّي ِّ  َباٌء ( َممُدوٌد َعَلى َوزنِّ " َعقَرَباء ) بَِّفتحِّ َأوَّ
ٌع َمعُروفٌ َفعَلََلءَ ) يَبَويه "  ،( َموضِّ  َوَلكِّن َأين ؟؟  ،3َذَكَرُه سِّ
َمشقَ " وَ  يَنةِّ الُجوالنِّ مِّن ُكورِّ دِّ انَ  ،ُعقَرَباُء ) بِّالَمد ِّ َوالَباءِّ الُمَوَحَدةِّ ( اسُم َمدِّ  ،َوَكاَن َينزُِّل بَِّها َملُِّك َغسَّ

يَن َمَع ُمَسيلَِّمَة الَكذ ابِّ "  ٌع بِّالَيَماَمةِّ َكاَنت بَِّها َوَقائُِّع لِّلُمسلِّمِّ   4َوَأيضًا َموضِّ

  - :ُعنَّاب
 ،5اسُم َرُجٍل " :َوَعنَّابٌ  ،َثَمٌر لَِّشَجٍر َمعُروفٍ  :" َوالُعنَّابُ  :قاَل الَطاَلَقانِّي   ،ى َوزنِّ ) ُفعَّال (ُعنَّاب َعلَ   

هُ  دِّ ي َلم ُيحدِّ َر من بني نبهان بن عمرو :َوَلعلَُّه َأرَاَد بَِّهَذا الرجلِّ الذ ِّ اعِّ َقاَل ابُن  ،" اأَلعَوَر الَنبَهانِّيَّ الشَّ
يٍم بنِّ الَخَنسِّ بنِّ َهوَذَة بنِّ ُعَمَر بنِّ حِّصن" اسمُ  :الَكلبِّي ِّ  ُهَو  :َوَقاَل أُبو ُعَبيَدةَ  ،ُه َسحَمُة بُن َنعِّ
يُم بُن ُشَريٍك "  ،الَعنَّابُ    6َواسُمُه َنعِّ

ـــُرُه َبـــاٌء ُمَوَحـــَدةٌ  :" الُعَنـــابُ  :َقـــاَل الَحَمـــوِّي   يـــهِّ َوآخِّ بظـــُر  :بُ َنـــاالعُ  :الَنضـــرُ  َقـــالَ  ، () بَِّضـــم ِّ َوَتخفِّيـــفِّ َثانِّ
ــو ُعَبيــدٍ  ،الَمــرأَةِّ  ــاَل َأُب ــابُ  :َوَق ــاَل الَنضــرُ  ،الَرُجــُل الَضــخُم اأَلنــفِّ  :الُعَن ــي االَنبَكــُة ا :َوَق ــُة فِّ يَل لَســَماءِّ لَطوِّ

َوُهـَو َجَبـٌل  ،مَرةُ لِّـُب َعَليـهِّ الُسـَوالَغا ،َيُكوُن َأحَمـَر َوأسـَوَد َوَأسـَمَر َوَعَلـى ُكـل ِّ َلـونٍ  ،الَفارَِّدُة الُمَحَدَدُة الَرأسِّ 
يرٌ  ــُت َشــيئًا ُمســَتدِّ ــَماءِّ ال ُينبِّ يــٌل فِّــي السَّ ــُد ال َتعُ  :َقــالَ  ،َطوِّ ــُه َأي َوالُعَنــاُب َواحِّ و َجَمعــَت َوَلــ ، َتجَمُعــهُ المَّ

يُر اأَلسَودُ  :الُعَنابُ  :َوفِّي كَِّتابِّ الَعينِّ  ،الُعَنبَ  :َلُقلتَ  غِّ فِّي َطرِّيـقِّ  َبلٌ جَ َوُعنَّاٌب  : َشمِّرٌ َقالَ  ،الَجَبُل الصَّ
يدٍ  َة َقاَل الَمرَّاُر بُن َسعِّ   - :َمكَّ

                                                 
1  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   135. ص: 4. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
2  : . الَحَسُن بُن َأحَمَد اأَلعَرابِّي    25. ص: 1. ج َفرَحُة اأَلِديِب اأَلسَوُد الَفنَدَجانِّي 
: ال 3 ِّ بُن َعبدِّ الَعزِّيزِّ . َعبُد ّللاَّ   951 – 950. ص: 3. ج ُمعَجُم َما اسُتعِجمَ َبكرِّي 
. محمد بن موسى بن عثمان الحازمي:  4   91. ص: 1. ج األَماِكُن َما اتفق لفظه وافترق مسماهالَهَمَدانِّي 
  67ص:  .2ج  المحيط في اللغة.الطالقاني. إسماعيل بن عباد بن العباس بن إدريس:  5
ِّ بنِّ َأبِّي َنصٍر: ا 6 َبةِّ ّللاَّ   130. ص: 6. ج إِلكَمالُ ابُن َماُكوال. َعلِّي  بُن هِّ
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يَنُهنَّ رَِّعاَن َحبٍس              َوأعرَض َعن َشَمائِّلَِّها الُعَناُب   الوافر /َجَعلَن َيمِّ

يَنةِّ مِّن َفيدٍ  :الُعنَّابُ  :َوَقاَل َغيُرهُ  َيـاَدُة َهـ :َوالُعنَّاَبةُ  ،َطرِّيُق الَمدِّ ي َقبَلـُه َوزِّ ثـُل الـذ ِّ ـرِّهِّ مِّ ـعٌ  ،اٍء فِّـي آخِّ  ،َموضِّ
ــةَ  يَّةِّ فِّــي َطرِّيــقِّ َمكَّ ــَن الُحَســينِّ ُم ِّ َجعَفــٍر َبعــَد قَِّبــاٍب َعَلــى َثَلَثــةِّ َأمَيــاٍل  ،َعَلــى َثَلَثــةِّ َأمَيــاٍل مِّ فِّيَهــا بِّرَكــٌة ألِّ

ــاَء ُســَميراء َوَبعــَد ُتــوز لــٌح َغلِّــيٌظ  ،تِّلَق ــي ُعَبيــٍد الَســكُ  –َوَماُؤَهــا مِّ ــابِّ َأبِّ ــن كَِّت ــاَل َنصــرٌ  –ونِّي ِّ َهــَذا مِّ  :وَق
يَنةِّ "  :ُعنَّاَبةُ  َة َوالَمدِّ َن الُرَويَثةِّ َبيَن َمكَّ   1َقارٌَّة َسوَداُء َأسَفُل مِّ

يَنةِّ  :" ُعنَّابٌ  :َقاَل الَبكرِّي   َذاَء َجَبلِّ ُعنَّاب ،َجَبٌل َعَلى َطرِّيقِّ الَمدِّ َساُق  :َفُيَقاُل َلهُ  ،َوَساُق َجَبٍل حِّ
يعاً َوُيَقا ،الُعنَّابِّ  اَقانِّ  :ُل َلُهَما َجمِّ  2الُعنَّاَبانِّ "  :َوُرَبمَّا قِّيلَ  ،السَّ
رِّهِّ  :َوَقالَ  ٌع َبـ (" الُعنَّاُب ) بَِّضمِّ أَولِّهِّ َوبِّالَباءِّ الُمعَجَمةِّ الُموَحَدةِّ فِّي آخِّ َر َوبِّـَلدِّ َبنِّـي يَن بِّـَلدِّ َيشـكُ َموضِّ
كُرُه فِّي " رسـمِّ َبَلكِّـَث " ،َأَسد َم ذِّ َقـاَل  ،َهـاءِّ (نَّاَبـة " ) بِّاليضـًا " عُ َوُهَنـاَك أَ  ،َو " َرسـمِّ َراكِّـَس " ،َوَقد َتَقدَّ

  :ي ِّرَد لُِّكثَ َوأنشَ  ،الُعنَّاُب َجَبٌل َأسَوُد بَِّجانَِّب " َرملِّ الُعَذيَبةِّ " :ُمَحمَُّد بُن َحبِّيبٍ 

نٌَّة               َفُبرُق الُعَنابِّ َدارُ  َيانِّ َمظِّ نَها الَوادِّ  / الطويل  3َها َفاأَلَمالُِّح َلَيالَِّي مِّ

  :َوأنَشَد َأُبو َزيدٍ  ،َواأَلَمالُِّح َواأُلَميَلُح مِّن َأَسافِّلِّ " َينُبَع "

َهاَيًة                َعَلى ُحلٍم َرَأى بِّالُعنَّابِّ   وافريده / ال َخفِّ َفَما َلَك مِّن ُحلٍم َيزِّيُد نِّ

ُب "  َأصُل الُعنَّابِّ الَجَبلُ  :َقاَل َأُبو َعلِّي ٍ  يُر الُمنَتصِّ غِّ   4الصَّ
َدٌة ( َة  ، الُرَويَثةِّ اُء َأسَفُل مِّنَ َرٌة َسودَ َقا :" َوُعَناَبُة ) بَِّضم ِّ الَعينِّ َبعَدَها ُنوٌن َوَبعَد األَلِّفِّ َباٌء ُمَوحَّ َبيَن َمكَّ

يَنةِّ    :َقاَل ُكَثي ِّر ،َوالَمدِّ

مَ َوُقلُت َوَقد َجَعلَن بَِّراَق َبدٍر                 يَ  ينًا َوالُعَناَبَة َعن شِّ  الوافر الِّ /مِّ

َلُم ( َيسُكُنَها "  ،َكاَن َعل ِّي  بُن الُحَسينِّ  :َوقِّيلَ  يَن ) َعَليهِّ السَّ   5َزيُن الَعابِّدِّ

                                                 
1  :ِّ : َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   159. ص: 4. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
2  : ِّ بُن َعبدِّ الَعزِّيزِّ . َعبُد ّللاَّ   714. ص: 3. ج ُمعَجُم َما اسُتعِجمَ الَبكرِّي 
يَواُن ُكَثي ِّرِّ َعزََّة. ج  3   44. ص: 1ُكَثي ِّر َعزَّة. دِّ
  972. ص: 3الَمصَدُر َنفُسُه. ج  4
5  : . محمد بن موسى بن عثمان الَحازِّمِّي    92. ص: 1. ج األَماِكُن َما اتفق لفظه وافترق مسماهالَهَمَدانِّي 
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ـَن الَرمَلـةِّ  ـرقِّيَّةِّ مِّ َهـةِّ الشَّ ياقِّ البابِّ األولِّ َقرَيـٌة َتَقـُع فِّـي الجِّ نَّاَبُة َكَما َمرَّ َمعَنا فِّي سِّ "  :ُقـوُل الـَدبَّاغُ يَ  ،َوعِّ
َي َتحرِّيُف " ُعنَّاَبة " بِّالَضم ِّ  َدُة " الُعنَّابِّ " ،َوهِّ َيت بَِّذلَِّك لَِّغَلَبـةِّ َشـَجرِّ الُعنَّـابِّ َعَليَهـا فِّـي  ،َواحِّ َوَلعلَّها ُدعِّ

ي َأَشــاَر الــَدبَّاُغ إَليــهِّ ُهــو الَعهـُد الُروَمــانِّ  ،َزَمـٍن َســابٍِّق " َففِّــي الَعهــدِّ الُروَمــانِّي ِّ  ،ي  َلعــلَّ الــَزَمَن الَســابَِّق الـذ ِّ
هِّ الَقرَيــُة بِّاســمِّ )   ،َأو بَِّمعًنــى آخــر " ُعنَّاَبــة " ،" َبيَّــُت الُعنَّــابِّ " :َأي ،beto annba  " )1ُعرَِّفـت َهــذِّ

ُر فِّي َحذفِّ َكلَِّمةِّ " الَبيَّتِّ " يٍر َقلِّيٍل فِّي الَلفظِّ َينَحصِّ يـثِّ الَمربُ  ،َمَع َتحوِّ َوَكسـرِّ  ،وَطـةِّ وا َِّضـافةِّ تَـاءِّ التأنِّ
نَّاَبة " .  ،الَعينِّ فِّي اللهَجةِّ الَمحكِّيَّةِّ   لُِّتصبَِّح " عِّ

يَنــًة ُتعــَرُف َأيضــًا بِّ " ُعنَّاَبــة " َباُغ إَليَهــا ،ُيــذَكُر أنَّ فِّــي الَجَزائِّــرِّ َمدِّ ــن ُجمَلــةِّ  :َقــائَِّلً  ،َأَشــاَر الــدَّ " إنََّهــا مِّ
ي وَن ) ا ــُدنِّ الت ِّــي َأَسَســَها الَكنَعــانِّ لِّ الَمغــرِّبِّ الَعَربِّــي ِّ الُم  َعَلــى َســَواحِّ

ــةِّ يَم يقيــون ( فِّــي الُعُصــورِّ الَقدِّ  ،لفِّينِّ
يَنـُة بِّـهِّ إِّبَّـاَن  ،2َوُتعَرُف َأيضًا بِّاسمِّ ) ُبوَنة ( "  َتذُكُر " الَموُسوَعُة الُحرَُّة " أنَّ اسـَم " ُبوَنـَة " ُعرَفـتِّ الَمدِّ

ي ِّ  يَّةِّ مِّن ) َوُهَو فِّي اإلنجلِّيزِّ  ،االحتَِّللِّ الَفَرنسِّ َظاُم " .  :َأي ،( bonesيَّةِّ َوالَفَرنسِّ  " العِّ
 

 الَفاُء 
  - :الُفَريِديُس 

يس "  فِّي ُكلٍ  مِّن  ُل " اسَم " ُفَريدِّ َن الُقَرى َوالَبلَداتِّ الت ِّي َتحمِّ ُث فِّي الَبابِّ األَول ِّ ُجمَلًة مِّ  :َرَصَد الَباحِّ
يَن َوُلبَناَن  نَها َوَذلَِّك َعَلى َما وَ  –فَِّلسطِّ ُث مِّ   3"  -َجَد الَباحِّ

يرِّ  َيــاَدةِّ َيــاءِّ الَتصــغِّ ــهِّ بِّزِّ يس " بَِّلفظِّ  ،َعَلــى َوزنِّ " ُفَعيلِّيــل " ،َلــم َيــذُكر َيــاُقوٌت فِّــي ) الُمشــَتَرك(   " الُفَريــدِّ
ـيٌّ ُمَعـرَّبٌ  ،َبلَ َذَكـَر الَلفـَظ ُمَكبَّـرًا " فِّـرَدوس " َعَلـى َوزنِّ " فِّعَلـول " ـُل " ثَ  :َقـائَِّلً  ،َفارِّسِّ ـَع َتحمِّ َلثَـَة َمَواضِّ
ـــيَ  ـــاءِّ َوُســـُكونِّ الـــر اءِّ (, َوهِّ ـــرَدوسِّ " ) بَِّكســـرِّ الف  َلَفـــةِّ بَِّبغـــَدادَ  :اســـَم " فِّ ـــن ُدورِّ الخِّ ـــرَدوسِّ مِّ  ،" َبـــاُب الفِّ

َن الُكوَفةِّ  ينِّ َطرِّيقِّ الَحاج ِّ مِّ يٍم َعن َيمِّ َوَقلَعُة  ،َدوسِّ "َوأَِّليهِّ ُيَضاُف " َغبِّيُط الفِّر  ،َوالفِّرَدوُس َماٌء لَِّبنِّي َتمِّ
يَن َمشــُهوَرٌة فِّــيهِّم "  ــن قِّــَلعِّ َقــزوِّ ــيَغةِّ الَجمــعِّ َعَلــى "  ،4َفــرَدوس مِّ َبيَنَمــا أوَرَد الَلفــَظ فِّــي ) الُمعَجــمِّ ( بِّصِّ

يس " يُس َجمُع فِّرَدوس :َقائَِّلً  ،َفَرادِّ ُروَن َهَكَذا َقاَل المُ  -َوُهَو الُبسَتاُن  ،َوَأصُلُه ُرومِّيٌّ ُعر ِّبَ  ،" الَفَرادِّ َفس ِّ
                                                 

  506. ص: ِبالُدَنا ِفَلسِطينُ الَدبَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  1
  507الَمصَدُر َنفُسُه. ص:  2
  92انُظرِّ الَباَب الَباُب اأَلَول. ص:  3
4  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   332ص:  الُمشَترُك َوضعًا َوالُمفَتِرُق َصقعًا.الَحَموِّي 
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َع الذ ِّي فِّيـهِّ َكـرٌم فِّرَدوسـاً  ،إِّنَّ الفِّرَدوسِّ َتعرُِّفُه الَعَربُ  :َوَقد قِّيلَ  ،- ـٍع  :َوقِّيـلَ  ،َوُتَسم ِّي الَموضِّ ُكـل  َموضِّ
ــَث فِّـي َقولِّـهِّ َتَعـاَلى ،فِّـي َفضـاٍء فِّـرَدوٌس  َس ُههْم ِفيَههها }الَّهِذيَن َيِرُثههوَن اْلِفهْرَدوْ  :َوالفِّـرَدوُس ُمـذََّكٌر َوا ِّنََّمـا َأن ِّ

َنَّــُه َعَنــى بِّــهِّ الَجنَّــةَ  1َخاِلههُدون{ يثِّ  ،؛ ألِّ ــامِّ ُيَســم وَن  ،" َمَســالُِّك الفِّــرَدوسِّ اأَلعَلــى " :َوفِّــي الَحــدِّ َوأَهــُل الش 
ــُروَم َوالَبَســاتِّينَ  يَس  :الُك َمشــقَ  ،الَفــَرادِّ ــي دِّ ــَر الت ِّــي فِّ ــرَب َحَلــ ،َوَذَك ــعًا آَخــَر ُق بَِّهــا َموضِّ ــَر إلــى َجانِّ ب وَذَك

ـــالِّ قِّن ِّســـرِّيَن "  ـــن أَعَم ء مِّ ـــرِّ َطـــي ِّ ـــة ُخَســـاَف َوَحاضِّ َي ـــيَن َبر ِّ يَس "  َب ـــَرادِّ ـــدَعى " الَف ُي
ـــَظ "  ،2 َوَيبـــُدو أنَّ َلف

ـيَّةِّ أم ... ؟  -فِّرَدوس "  ـَن الَفارِّسِّ يَّـةِّ أم مِّ ومِّ ـَن الرَّ َوَقـد َنَقـَل َلَنـا َهـَذا   -َعَلى اختَِّلٍف فِّي َأصلِّهِّ أَُهَو مِّ
ُب ) التَّـاَج (االختَِّلَف  ي  َصـاحِّ َوُهـَو َقـوُل  ،َعَربِّيَّـةٌ  :َفقِّيـلَ  ،" َواخُتلِّـَف فِّـي َلفَظـةِّ الفِّـرَدوسِّ  :َقـالَ  ،الُزَبيـدِّ

يٌَّة ُنقَِّلت إَلى الَعَربِّيَّةِّ  ،الَفرَّاءِّ  يَده ،أو ُرومِّ اُج َوابُن سِّ يَّة ،َنَقَلُه الزَّجَّ اُج َأيضًا "  ،أو ُسرَيانِّ َخَذ أَ  ،3َنَقَلُه الزَّجَّ
سَلمِّ الذ ِّي َأسَبَغ َعَلى الَلفظِّ فِّيَمـا بَ  لِّيَّةِّ َوقَبَل ُظُهورِّ اإلِّ الَلـًة َطرِّيَقُه إلى الَعَربِّيَّةِّ ُمنُذ القَِّدمِّ فِّي الَجاهِّ عـُد دِّ

ـــَماءِّ  يَّـــًة ؛ لُِّيصـــبَِّح الَلفـــُظ َدااًل َعَلـــى َجنَّـــةِّ الفِّـــرَدوسِّ فِّـــي السَّ ينِّ ـــي  ،دِّ ـــيمٍ َفَهـــَذا الفِّـــرَدوُس َمـــاٌء لَِّبنِّ َواســـُم  ،َتمِّ
ــير البحــر المحــيط ( ،4َروَضــٍة ُدونِّ الَيَماَمــةِّ "  ُب ) َتفسِّ ــاَل َصــاحِّ وَضــُة  :َوفِّيَهــا َق َيتِّ الرَّ ــَذلَِّك ُســم ِّ " َوَك

ـَها "  ،الت ِّي ُدوَن الَيَماَمةِّ فِّرَدوسًا ؛ الجتَِّماعِّ َنخلَِّها َها َعَلى َأرضِّ ُب ) اللَِّسـانِّ ( ،5َوَتعرِّيشِّ "  :َقـاَل َصـاحِّ
ـان بـنِّ َثابِّـت  :َقاَل َأُبو َبكرٍ  ،الفِّرَدوُس َتعرُِّفُه الَعَربُ  :د قِّيلَ وقَ  مِّم ا َيـُدل  أنَّ الفِّـرَدوَس بِّالَعَربِّيَّـةِّ َقـوُل َحسَّ

يل َن الط وِّ   - :مِّ

َن الفِّرَدوسِّ فِّيَها ُيَخلَُّد   َناٌن مِّ ٍد           جِّ ِّ ُكلَّ ُمَوحِّ نَّ َثَواَب ّللاَّ  الطويل 7/  6َوا 

يس َ ،ا َيُدل  َأيضًا أنَّ الَعَربِّ َكاَنـت َتعـرُِّف " الفِّـرَدوَس "و مِّم   ـَن الَعـَربِّ ُيعَرُفـوَن بِّ " الَفـَرادِّ َوُهـم  ،َقـوٌم مِّ
اُج بُن ُيوُسف " ،َبُنو فِّرَدوس بنِّ الَحارِّثِّ بنِّ َمالٍِّك بنِّ َفهم ي ِّ " الَحجَّ نُهم َسعُد بُن َنجٍد الفِّرَدوسِّ َكاَن مِّ

8  

                                                 
  11: الُمؤِمُنونَ  1
2  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   243 – 242. ص: 4ج  ُمعَجُم الُبلَداِن.الَحَموِّي 
. ُمَحمَُّد بُن ُمرَتَضى:  3   321. ص: 16ج  َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهِر الَقاُموِس.الُزَبيدِّي 
. َأُبو َبكٍر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي:  4   99. ص: 1ج  األماِكُن , َما اتََّفَق َلفُظُه َوافَتَرَق ُمَسّماُه.الَهَمَدانِّي 
. َأُبو  5 ي    159. ص: 6ج  َتفِسيُر الَبحِر الُمِحيط.َحيَّان ُمَحمَُّد بُن ُيوُسف: األَنَدُلسِّ
  164. ص: 6ج  ِلَساُن الَعَرِب.ابُن َمنُظور. ُمَحم ُد بُن َمكَرم:  6
اُن بُن َثابِّت:  7 اِن بِن َثاِبت.َحسَّ   86. ص: 1ج  ِديَواُن َحسَّ
رِّ َسَلَمُة بُن ُمسلٍِّم  8 . َأُبو الُمنذِّ يَم: الَصَحارِّي    248. ص: 1ج  اأَلنَساُب.بُن إِّبَراهِّ
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ُع الَحَسُن "  :الل َغةِّ  َوالفِّرَدوُس فِّي ـيَدة ،" ُهَو َعَربِّيٌّ  :َقاَل الَفرَّاءُ  ،1" الُبسَتاُن الواسِّ " الـَوادِّي  :َقـاَل ابـُن سِّ
نـــَد الَعـــَربِّ َكالُبســـَتانِّ  ـــيُب عِّ ـــيَرافِّي ِّ  :َوالفِّـــرَدوُس  ،َوُهـــَو بِّلَِّســـانِّ الـــُرومِّ الُبســـَتانُ  ،الَخصِّ  ،الَروَضـــُة َعـــنِّ السِّ

ـــامِّ َيُقوُلـــوَن لِّلَبَســـاتِّينِّ َوالُكـــُرومِّ  ،اأَلعَنـــابِّ ُخضـــَرُة  :َوالفِّـــرَدوُس  يس :َوأهـــُل الشَّ َكـــرٌم  :َوَقـــاَل الَليـــثُ  ،الَفـــَرادِّ
يُس  ،اســُم َروَضــٍة ُدوَن الَيَماَمــةِّ  :َوفِّــرَدوٌس  ،َأي ُمعــرٌَّش  :ُمَفــرَدٌس  ــامِّ "  :َوالَفــَرادِّ ــٌع بِّالشَّ َقــاَل َأُبــو  ،2َموضِّ

: " َقاَل ا يُس: الَبَساتِّيُن"َفَرٍج اأَلصَبَهانِّي  : والَفَرادِّ َمشَق، َقاَل اأَلصَمعِّي  ٌع بِّدِّ يُس َموضِّ : الَفَرادِّ اسِّ  3بُن الَنحَّ
ـــن َبيـــتِّ  يس " َعَلـــى ُبعـــدِّ َفرَســـَخينِّ مِّ ـــُل اســـَم " َفـــَرادِّ ُب كَِّتـــابِّ ) َســـفرَناَمة ( َأرَبـــَع ُقـــًرى َتحمِّ َذَكـــَر َصـــاحِّ

يتِّ الَمقدِّسِّ َأرَبُع ُقًرى بَِّهـا َعـيٌن َوَحـَدائِّق َوَبَسـاتِّيُن َكثِّيـَرٌة ُتَسـم ى " َوَكَذلَِّك َعَلى َفرَسَخينِّ مِّن بَ  :الَمقدِّسِّ 
َها "  يَس ؛ لَِّجَمالِّ َموقِّعِّ   4الَفَرادِّ

َي َربَوُة الَجنَّةِّ َوأوَسُطَها َوَأفَضُلَها َوَأرَفُعَهـا :" َقاَل َقَتاَدةُ  اكُ  ،هِّ ـَي الَجنَّـُة الُملَتَفـُة اأَلشـجَ  :َقـاَل الَضـحَّ  ،ارِّ هِّ
َي الَروَضُة الُمسَتحَسَنةُ  :َوقِّيلَ  ـَن الَنَبـاتِّ  :َوقِّيلَ  ،هِّ َيُة الت ِّي ُتنبُِّت ُضـُروَبًا مِّ َي األودِّ يس  ،هِّ َوَجمُعَهـا َفـَرادِّ
لتِّ الَثَقفِّي ،5"    - :َقاَل أُميَُّة بُن َأبِّي الصَّ

َرًة              فِّيَها الفَ        يُس َوالَكاَنت َمَنازُِّلُهم إِّذ َذاَك َظاهِّ ياُن َوالبَ ُفومَ َرادِّ  ط َصُل /  الَبسِّ

َواَيةٍ    - :َوفِّي رِّ

يُس ُثمَّ الث وُم َوالَبَصُل         َرًة              فِّيَها الَفَرادِّ   6َكاَنت َمَنازُِّلُهم إِّذ َذاَك َظاهِّ

يَّ  :" فِّرَدوس :َوفِّي كَِّتابِّ ) َقاُموسِّ الكِّتَّابِّ الُمَقدَّسِّ ( يَقةٌ َكلَِّمٌة َفارِّسِّ يَرٌة  ،ٌة َمعَناَها اأَلصلِّي  " َحدِّ َأو َحظِّ
نَســـانُ  ،" ـــي َفَقـــَدَها اإلِّ ـــَعاَدةِّ الت ِّ ـــرَدوُس َمَكـــاَن السَّ ـــيُر إِّلـــى َمَقـــر ِّ اأَلمـــَواتِّ  ،َوَكـــاَن الفِّ َفَصـــاَرتِّ الَلفَظـــُة ُتشِّ

                                                 
. محمود بن عمر بن محمد:  1   468. ص: 1ج  َأَساُس الَبالَغِة.الَزَمخَشرِّي 
  164 – 163. ص: 6. ج ِلَساُن الَعَرِب ابُن َمنُظوٍر. ُمَحمَُّد بُن َمكرم:  2
3  : . َأُبو الَفَرجِّ َعل ِّي  بُن الُحَسينِّ   240. ص: 24. ج ياأَلغانِ اأَلصَبَهانِّي 
ر:  4 سُرو. َناصِّ   70. ص: 1. ج ِكَتاُب اأَلسَفارِ /  َسَفرَناَمةخِّ
يَم:  5 . َأحَمُد بُن ُمَحمٍَّد بنِّ إِّبَراهِّ   202. ص: 6. ج َتفِسيُر الَثعَلِبيُّ الَثعَلبِّي 
ٍل:  6 . عُمَر بُن َعلِّي بنِّ َعادِّ َمشقِّي  الَحنَبلِّي    576. ص: 12. ج َتاِب الُلَباُب ِفي ُعُلوِم الكِ الدِّ
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ينَ  الِّحِّ ين ،الصَّ ـَن الَسـَماءِّ فِّرَدوٌس ُعلوِّيٌّ  ،َوَكاَن الَيُهوُد ُيَميُِّزوَن َبيَن فِّرُدوسِّ َوفِّـرَدوٌس ُسـفلِّيٌّ  ،ُهَو ُجـزٌء مِّ
يدِّ َفالفِّرَدوُس َيعنِّي ،َوُتَخَصُص لُِّنُفوسِّ اأَلبَرارِّ  ،ُهَو قِّسٌم مِّن َمَقر ِّ الَموَتى   1": الَسَماءَ أمَّا فِّي الَعهدِّ الَجدِّ

ـــرَدوسِّ " يٌر لَِّكلَِّمـــةِّ " الفِّ يسِّ " َتصـــغِّ ـــرَدوُس َكلَِّمـــٌة َفارِّ  ،َو" الُفَريـــدِّ ـــيَّةٌ َوالفِّ ـــتِّ سِّ َعَربِّيَّـــةِّ ُمنـــُذ  الَلَهَجـــاتِّ ال َدَخَل
يَقةَ  :َوَتعنِّي فِّي ُلَغتَِّها ،القَِّدمِّ  يَ  ،" الَحدِّ َوَر أوِّ الُمسَّ ًا ُيطَلـُق َعَلـى  َصـاَرت ُمصـَطلحُثمَّ  ،َج "َوالُبسَتاَن الُمسَّ

َرةِّ  يثِّ َعنَوالَقرَيُة الت ِّي َنحُن بَِّصَددِّ ا ،أعَلى َمَنازِّلِّ الَجنَّةِّ فِّي اِلخِّ َي لَحدِّ يقَ َها هِّ سِّ الَواقِّعـة فِّـي رَيـُة الفرِّيـدِّ
يس َتحرِّيفــًا لَِّكلَِّمــةِّ ) ،َقَضــاءِّ َحيَفــا يَّــةِّ   idescentvir( أو )   Virdisَوُرَبَمــا َيُكــوُن اســُم فرِّيــدِّ  ،( الَلتِّينِّ
ـــي لكلمـــة فـــي رِّ أنَّ األمـــالُمَلَحـــُظ فِّـــي ا ،أوِّ الَضـــارَِّب إلـــى الُخضـــَرةِّ " ،" َضـــارَِّب الُخضـــَرةِّ  :َوالت ِّـــي َتعنِّ

ـــةِّ  الَل ـــةِّ الَمعنـــى أو الدِّ َي ـــن ناحِّ ـــا َعـــن َســـَببِّ َتســـمِّ  ،الفارســـية ال تتعـــارض والَلتينيـــة مِّ ـــةِّ بِّ " َيةِّ الَقر أم  َي
يس "  يس " أو " الفرِّيـــدِّ ئِّ الَفلَِّجَمـــالِّ   -لَمَحلِّيَّـــةِّ ابِّالَهَجـــةِّ  -الُفَريـــدِّ ـــن َشـــاطِّ ـــَي َقرِّيَبـــٌة مِّ َهـــا َفهِّ َبحـــرِّ  َموقِّعِّ

تَراتٍ َحيــُث  ــَوى َثَلَثــةِّ كِّيُلــومِّ ــلِّ مِّ ُمَتَربَِّعــًة َعَلــى َســفحِّ َجَبــلِّ ا ،ال َتبُعــُد َعنــُه سِّ ــا أَهََّلَهــا لِّ لَكرمِّ َحمــلِّ اســَم " م 
يس "  أي َها َحيُث ا ،الَجن ة الَخضَراء :ُفَريدِّ َنـبِّ  َكثَرةِّ ُكـُرومِّ شُتهَِّرت بِّ َكَماُتعَرُف الَقرَيُة بُِّخُصوَبةِّ َأرضِّ العِّ

ـــاتِّينِّ  ـــرَدو  ، الَفاكَِّهـــةِّ َوَبَس ـــنُهُم اللَّيـــُث فِّـــي َمعـــاني " الفِّ ُيـــوَن َومِّ نَهـــا َأنَّ أَهـــ" وَ   :س "أوَرَد الُلَغوِّ ـــامِّ مِّ َل الشَّ
يس " نــَدُهم َكــَذلَِّكَ ُكــُرو  ،ُيطلُِّقــوَن َعَلــى الَبَســاتِّينِّ َوالُكــُرومِّ اســَم " َفــَرادِّ َوَهــَذا  ،َشــةٌ ُمَعرَّ  :أي ،َســةٌ ٌم ُمَفردَ وعِّ

ــيُر َين ُب َعَلــى َبقِّيَّــةِّ الُقــَرى الُمَســم اةِّ بِّفِّــرَدوٍس َأو ُفَريــديسالَتفسِّ ــَكــَفَقــد  ،َســحِّ ــامِّ اَن َعام   َعَلــى َمــا ُة أَهــُل الش 
يس " رَدوس " أَ َيبـــُدو ُيطلُِّقـــوَن َعَلـــى ُكـــل ِّ َمَحلَّـــٍة َتحَتـــوِّي َعَلـــى ُكـــُروٍم َأو َبَســـاتِّيَن اســـَم " فِّـــ و " أو " ُفَريـــدِّ

يَغةِّ الجَ  يس " بِّصِّ  معِّ . َفَرادِّ
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 القاف 
  - :ِقبَية

ُل اسَم قِّبَية ) بَِّكسرِّ َأولِّهِّ  ُث فِّي الباب األولِّ أرَبَع ُقًرى َتحمِّ يهِّ  ،َرَصَد الَباحِّ  ،َوَفتحِّ َيائِّهِّ  ،َوُسُكونِّ َثانِّ
ِّ  ،الَخلِّيلِّ  :َوهِّي فِّي ُكلٍ  مِّن ،َوَتاٍء َمرُبوَطٍة فِّي آخرِّ االسمِّ (    1الل د ِّ وَ  ،َوالُقدسِّ  ،َوَراُم ّللاَّ

َياُه " :َوَمعَناهُ  ،َنصَّ الَدبَّاُغ عَلى أنَّ َأصَل َكلَِّمةِّ ) قِّبَية ( ُسرَيانِّيٌّ  ُع فِّيهِّ المِّ أو "  ،" الَمَكاُن الذ ِّي َتجَتمِّ
َياهِّ "    2ُمجَتَمُع المِّ

يُر إلى َذلَِّك ؟ َيذُكر " َدلِّيُل َأرِّيج " فِّي َمعرِّضِّ  هِّ الَقرَيةِّ " َوَقد َفهل َكاَن فِّي الَقرَيةِّ َما ُيشِّ يثِّهِّ َعن َهذِّ َحدِّ
َيت الَقرَيــُة بَِّهــَذا االســمِّ نِّســَبًة إِّلــى َعــينِّ َمــاٍء َكاَنــت َموُجــوَدًة فِّــي الَقرَيــةِّ  ُثــمَّ َيــذُكُر َلنــا الــَدلِّيُل َتــارِّيَخ  ،ُســم ِّ

 إلى العهدِّ الُعثَمانِّي ِّ " 
الَتجُمعِّ الُسَكانِّي ِّ فِّي الَقرَيةِّ َفَيُعوُد بِّهِّ

3  

  - :َقَدس / ُقدس
ـــَلنِّ َهـــَذا االســـم ـــَعينِّ َيحمِّ ـــي الَبـــابِّ األولِّ َموضِّ ـــُث فِّ يَنـــةُ  :َوُهَمـــا ،َرَصـــَد الَباحِّ  " الُقـــدسِّ " ) بَِّضـــم ِّ " َمدِّ

ُس الَمعــــُروفُ الَقــــافِّ  وَقرَيــــُة " َقــــَدس " ) بَِّفــــتحِّ الَقــــافِّ ( َعَلــــى الُحــــُدودِّ الُمشــــَتَرَكةِّ َبــــيَن  ،( الَبي ــــُت الُمَقــــد 
يَن المُ   .  4حت َلةِّ َوُلبَنان " فَِّلسطِّ

ـُل َهـَذا االســمَ  ـع َتحمِّ ـيَ  ،َذَكـَر الَحَمـوِّي  فِّـي كَِّتابِّـهِّ ) الُمشــَتَركِّ ( َثَلثَـَة َمَواضِّ " ُقـدس ) بَِّضـم ِّ الَقــافِّ  :َوهِّ
ُس الَمعـُروُف "  ينِّ ُمهَمَلًة ( َوُهـَو الَبي ـُت الُمَقـدَّ الِّ َوسِّ ـَعينِّ آَخـ ،5َوُسُكونِّ الد  ـبهِّ ثُـمَّ َذَكـَر َموضِّ َرينِّ فِّـي شِّ

َهـَذا َيعنِّـي أن   - ،َواألخر بقدس األسـود ،َوُهَما َجَبَلنِّ ُيعَرُف َأَحُدُهَما بُِّقدٍس اأَلبيض ،الَجزِّيَرةِّ الَعَربِّيَّةِّ 
ـَماءِّ  نَّـُه َأقـرُب ُنقَطـًة فِّـي اأَلرضِّ إلـى الس  ُس الَجَبـلِّ ألِّ يَمة َكاَنت ُتَقد ِّ عوبِّ الَقدِّ َبـل  ،الَعَرب َأيضًا َكَما الش 

لِّي ةِّ َقامِّ بِّتألِّيهِّ الَجَبلِّ  يدًا الَعَرَب فِّي الَجاهِّ ُد َتحدِّ " ُقدس  :وَقاَل فِّي ) الُمعَجم ( ،-َكاَن َبعُضهم وال َأقصِّ
ِّ َعــزَّ َوَجــلَّ  :الُقــدُس  :َقــاَل الَليــثُ  ،بِّالَضــم ِّ ثُــمَّ الُســُكونِّ  ــيٌم بِّــَأرضِّ َنجــدٍ  ،َتَنــُزُه ّللاَّ  َقــاَل ابــنُ  ،َوُهــَو َجَبــٌل َعظِّ

ي  لِّلُبَغيثِّ الُجَهنِّي ِّ َقوَلهُ  ،َجَبٌل َمعُروفٌ  :ُقدُس َأواَرة :ُدَريدٍ    - :َوَأنَشَد اِلمِّدِّ
                                                 

  93اُنُظرِّ الَباَب األوَل. ص:  1
  562. ص: ِبالُدَنا ِفَلسِطينُ الَدبَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  2
  5.  ص: 2012الُقدس , َدلِّيُل َقرَيةِّ قِّبَية.  –َمعهُد األَبَحاثِّ الَتطبِّيقِّيَّةِّ ) َأرِّيج (  3
  93نُظرِّ الَباَب األول. ص: ا 4
5  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   340 الُمشَتَرُك َوضعًا َوالُمفَتِرُق َصقعًا.الَحَموِّي 
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يٍق   طويل َما / الَهيعَ فَ َوَنحُن َوَقعَنا فِّي ُمَزيَنَة َوقَعًة              َغَداَة الَتَقيَنا َبيَن غِّ

 َما  الَجَو َأقتَ َقَبائَِّل َخيٍل َتتُركُ         َوَنحُن َجَلبَنا َيوَم ُقدٍس َوآَرٍة                 

ـَذاءِّ ُسـقَيا ُمَزيَنـةَ  ،َجـَبَلنِّ لُِّمَزيَنـةَ  :" ُقـدُس َوآَرةٌ  :َقاَل اأَلزَهـرِّي   َجـازِّ  :َوَقـاَل َعـَرام ،َوُهَمـا َمعُروَفـانِّ بِّحِّ بِّالحِّ
َوَقــَدس بِّالَتحرِّيــكِّ  ، اســٌم لِّلَبيــتِّ الُمَقــدَّسِّ َوالُقــدُس  ،َجــَبَلنِّ ُيَقــاُل َلُهَمــا ُقــدٌس اأَلبــَيُض َوُقــدٌس اأَلســَوُد ...

ــينِّ الُمهَمَلــةِّ َأيضــاً  مــَص  :َوالس ِّ ــامِّ ُقــرَب حِّ ــن فتــوح ُشــرحبِّيَل بــنِّ َحَســَنةَ  ،َبَلــٌد بِّالشَّ َوا َِّليــهِّ ُتَضــاُف ُبَحيــَرُة  ،مِّ
  1َقَدَس " 

ِّ  :" الُقدُس  :َقاَل الَخلِّيُل فِّي الَعينِّ  ُس  ،وُس َوُهَو الُقد   ،َتنزِّيُه ّللاَّ   2َوالُمَتَقدِّس "  ،َوالُمَقدَّ
ـَن الَجزِّيــَرةِّ  :َذَكـَر " َقـَدَس " ابـُن َخرَداَذَبـَة فِّـي كَِّتابِّـهِّ ) الَمَسـالُِّك َوالَمَمالِّـُك ( " علـى أن َهـا َعَلـى الَطرِّيـقِّ مِّ

لِّ    3َحيُث َسمَّاَها بُِّكوَرةِّ َقَدَس "  ،إلى الساحِّ
ــا ُب كِّتَــابِّ ) َم ــا َذَكَرَهــا َصــاحِّ الِّ َوالَقــافِّ ( :اتََّفــَق َلفُظــُه َوافتَــَرَق ُمَســم اه ( َكَم ــَدس ) بَِّفــتحِّ الــد  َبَلــٌد  :" َق

امِّ   4مِّن ُفُتوحِّ ُشَرحبِّيَل بنِّ َحَسنة "  ،بِّالش 
ــاجُ  يُس  :َقــاُل ابــُن َســهٍل الَزجَّ َنَّــُه ُيَتَطَهــُر فِّيــهِّ  ،الَتطهِّيــرُ  :" الَتقــدِّ ــطلِّ َقَدســًا ألِّ َل لِّــي َوَقــا ،َوقِّيــَل َأيضــًا للسَّ

ـرَيانِّيٌّ  :َبعُضُهم يش :َوُهـم َيُقوُلـوَن فِّـي َدَعـَواتِّهم ،َوا ِّنَّـُه فِّـي اأَلصـلِّ ) قدشـا ( ،إِّنَّ َأصـَل الَكلَِّمـةِّ سِّ  ،) قِّـدِّ
يش (   5ُقُدوس "  :َوَقاَلت ،َفأعَرَبتُه الَعَربُ  ،قِّدِّ

يسِّ ال َشكَّ أنَّ اشتَِّقاَق " َبي تِّ الَمقدِّسِّ " أوِّ " الُقدسِّ " ) بَِّضم ِّ ال َن الَتقدِّ يُس فِّـي الُلَغـةِّ  ،َقافِّ ( مِّ  :َوالَتقدِّ
يُس الَبَرَكة :َوَقاَل ابُن ُدَريد ،" الَتطهِّيُر " َسَة "  ،" َبلِّ الَتقدِّ اُم اأَلرَض الُمَقدَّ َيت الشَّ َوبِّهِّ ُسم ِّ

6  
ــيطِّ  ــي الَقــاُموسِّ الُمحِّ ــٌل بَِّنجــٍد َوالَجَبــلِّ الُطهــُر اســٌم َوَمصــدَ  :" الُقــدس ) بِّالَضــم ِّ َوبَِّضــم َتينِّ ( :َوفِّ ٌر َوَجَب

ــطلُ  :َقــَدس :َأي ،َوَكَجَبــل ،َجــَبَلنِّ  :َوُقــدس اأَلبــَيض َواألســَود ،الُمَقــدَّسِّ  مــَص  ،السَّ َوا َِّليــهِّ  ،وَواٍد ُقــرَب حِّ
  7ُتَضاُف َجزِّيَرُة َقَدس " 

                                                 
1  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   314. ص: 4. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
  53. ص: 5. ج العينالفراهيدي. الخليل بن أحمد:  2
  88. ص: 1. ج المسالك والممالكَبة. عبيد هللا بن عبد هللا: ابُن َخرَداذَ  3
4  : . َأُبو َبكٍر ُمَحم ُد بُن ُموَسى بنِّ ُعثَماَن الَحازِّمِّي    103. ص: 1. ج َما اّتَفَق َلفُظُه َوافَتَرَق ُمَسّماهُ الَهَمَدانِّي 
  30. ص: 1. ج تفسير أسماء هللا الحسنىالزجاج. إسحاق إبراهيم بن محمد بن سهل:  5
  646. ص: 2ابُن ُدَريد: َجمَهَرُة الُلَغةِّ. ج  6
  728. ص: 1. ج الَقاُموُس الُمِحيطُ الَفيُروز آَبادِّي. ُمَحمَُّد بُن َيعُقوب:  7



311 

 

ـــُد  ـــُث اســـُم َجزِّيـــَرةِّ َقـــَدَس إلـــى ُمعَجـــمِّ َتـــاجِّ الَعـــُروسِّ َعلَّنـــا َنجِّ ٌر َعـــن َأَحـــاَل الَباحِّ نَّـــُه ُمَتـــَأخِّ فِّيـــهِّ َضـــالَتنا ألِّ
ــَدس :َحيــُث َيُقــولُ  ،َصــاحِّبِّ الَقــاُموسِّ  مــَص  :" َوَق ــرَب حِّ ــن ُفتُــوحِّ ُشــرحبِّيَل بــنِّ َحَســَنةَ  ،َديــٌر ُق َليــهِّ  ،مِّ َوا 
  1َوالَصَواُب: ُبَحيَرُة َقَدَس، َكَما فِّي الُعَبابِّ "  ،َهَكَذا فِّي الن َسخِّ  ،ُتَضاُف َجزِّيَرُة َقَدَس 

ــيٍن  :َقــائَِّلً  ،َكَرَهــا الَحَمــوِّي  َأيضــًا بِّاســمِّ " ُبَحيــَرةِّ َقــَدَس "ذَ  " ُبَحيــَرُة َقــَدَس بَِّفــتحِّ الَقــافِّ َوالــَدالِّ الُمهَمَلــةِّ َوسِّ
ــيًَل فِّــي َعــرضِّ َأرَبَعــةِّ َأمَيــالٍ  مــَص ُطوُلَهــا اثَنــا َعَشــَر مِّ مــَص َوَجَبــلِّ  ،ُمهَمَلــٍة َأيضــًا ُقــرَب حِّ ــَي بــيَن حِّ َوهِّ

َبــالِّ ُلبَنــاَن تَ  َيــاُه تِّلــَك الجِّ يمــاً  ،نَصــب  إَِّليَهــا مِّ ــيُر َنهــرًا َعظِّ نَهــا َفَتصِّ ي َعَليــهِّ  ،ُثــمَّ َتخــُرُج مِّ َوُهــَو الَعــاُص الــذ ِّ
يَنُة َحَماَة َوَشيَزر   2ُثمَّ َيُصب  فِّي الَبحرِّ الذ ِّي ُقرَب َأنَطاكِّيََّة "  ،َمدِّ

ـَي َعيُنَهـا ) َقـادِّش ( الت ِّـي َوَرَدت َوُرَبمَّا َكاَنت َقرَيُة ًقَدَس فِّي َشمَّالِّي ِّ فِّ  يَن َأو َما ُيعَرُف بَِّتل ِّ َقَدَس هِّ َلسطِّ
ــَنٌة ) لَِّنفَتــالِّي ( فِّــي الَجلِّيــلِّ  :َعَلــى َأنََّهــا ،" ُمَقــدَّس " :فِّــي الَتــوَراةِّ بَِّمعَنــى يَنــٌة ُمَحصَّ َيــت َأيضــًا  ،" َمدِّ أُعطِّ

يــينَ ) ــيَرةِّ )لَلوِّ ــن َعشِّ ــَة َملَجــأَوَصــارَ  ،(َجرُشــونَ ( مِّ يَن ــَي اِلَن  ،... ،َوَكاَنــت َمســَكَن ) َبــاَراق ( ،ت َمدِّ َوهِّ
ـــَن الُحوَلـــةِّ  ،َقرَيـــُة َقـــَدَس َعَلـــى ُبعـــدِّ َعشـــَرةِّ َأمَيـــاٍل َشـــَمالِّي ِّ َصـــَفد ـــَمالِّ الَغربِّـــي ِّ مِّ  َأمَيـــاٍل إلـــى الشَّ

 ،َوَأرَبَعـــةِّ
يٌل ُيشرُِّف َعَلى َجُنوبِّي ِّ َمرجِّ ُعُيوٍن َوا يَس " َوَموقُِّعَها َجمِّ يَدٌة َوَنَواوِّ َرٌب َعدِّ   3لُحوَلةِّ َوَحوَلَها خِّ

َعَهـا االسـتِّعَماُر فِّـي ـن ُلبَنـاَن َقَبـل َأن َيقَتطِّ هِّ الَقرَيـةِّ َيـوَم َكاَنـت ُجـزَءًا مِّ  َوَقد َأَشاَر َظاهِّر ُسـَليَمان إلـى َهـذِّ
ينَ  ــا فَِّلســطِّ َن ــةِّ لَِّيُضــمََّها إلــى بَِّلدِّ يَّ ــائَِّلً  ،الَحــربِّ الَعاَلمِّ ــالِّ ُصــور" كَ  :َق ــن أَعَم ــَة  ،اَنــت مِّ يَّ ــى ُبعــدِّ َثَمانِّ َعَل

ـرقِّ َتقرِّيبـاً  ـيًَل إلـى الشَّ يمًا بَِّقـادِّس َوَقـادِّش ،َعَشَر مِّ َسـة ،َوَكاَنـت ُتعـَرُف َقـدِّ ـَدُة  ،َوَمعَناَهـا الُمَقدَّ َوَتَسـمَّت عِّ
يَن بَِّهـــَذا االســـمِّ  ـــ ،ُمـــُدٍن فِّـــي ُســـورِّيَّةِّ َوفَِّلســـطِّ نَهـــا ) َقـــادِّس َســـرَبغ ( فِّ ـــي َفمِّ ـــاتِّ َبنِّ ي الَعَربِّيَّـــةِّ إِّحـــَدى َمَحطَّ

ــن مِّصــَر إلــى اأُلرُدن ِّ  هِّ  –َوَقــادِّس َنفَتــالِّي  ،َوَقــادِّس َيُهــوَذا ،إِّســَرائِّيَل فِّــي َطــرِّيقِّهِّم مِّ ــي َهــذِّ َوَقــادِّس  ،-َوهِّ
مـــَص  ـــ –ُقـــرَب حِّ ـــَدَس " َوهِّ ـــَدَس " أو " ُبَحيـــَرُة َق ـــُة الَيـــوَم بِّاســـمِّ " َجزِّيـــَرةِّ َق ـــَي الَمعُروَف ـــي َوهِّ َي األرَجـــُح فِّ
َيةِّ "  الَتسـم ِّ

َسـةِّ َمـا َيجَعُلَهــا  ،4 يَّـةِّ الُمَقدَّ ينِّ ـَن اأَلثَـارِّ الدِّ َش مِّ َس َأو َقـادِّ هِّ الُمـُدُن الُمَسـمَّاُة بَِّقــادِّ َوَقـد َحـَوت َهـذِّ
ـــَن الَقَداَســـةِّ  يَّةِّ الُمســـَتوَحاَة مِّ هِّ الَتســـمِّ ق  َهـــذِّ هَ  ،َتســـَتحِّ يَّـــةِّ ُســـَواٌء فِّـــي َزَمـــنِّ َوَمـــا َأمـــُر َمَمالِّكَِّهـــا َوَمَعابِّـــدِّ ينِّ ا الدِّ

يدٍ  سَرائِّيلِّييَن َعنَّا بَِّبعِّ يقِّيين أو اإلِّ  َوَذلَِّك َعَلى َما َنصَّ ُكتَّاُب التَّارِّيخِّ َوُرَواُتُه .  ،الفِّينِّ
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َشــاَرُة إلــى أنَّ َتــلَّ َقــَدس الَمعــُروَف بَِّتــل ِّ َقــَدش َكَمــا َأَشــاَرت إَِّليــهِّ  يــر القَ  الَتــوَرا َتجــُدُر اإلِّ لَمعُروَفــة ارَيــة ُة غِّ
يَن َوُلبَنـاَن  ـَح  –بَِّقرَيةِّ َقَدَس َعَلى الُحُدودِّ الُمشَتَرَكةِّ َبيَن فَِّلسطِّ يَفـَة الَلـَهـآَثرَنـا أن ُنَوضِّ نَّ كِّـَل َذا خِّ بسِّ ألِّ

 الَموقَِّعينِّ َيتَبَعاَن َقَضاَء َصَفد . 
ورَِّيةِّ الواقعة إلى الَشَمالِّ  يَّا الس  ينَ  َوَلكِّن َهل لَِّبلَدةِّ ُقدسِّ َمشقَ الَغربِّي مِّن َمدِّ  ،الُقدسِّ  : مِّنَعَلَقة بُِّكل ٍ  ،ةِّ دِّ

الَلةِّ ؟  ،َوَقَدَس  يَّةِّ الدِّ  مِّن َناحِّ
ــُث َعلــى اللفــظِّ " ُقدَســيَّا " َعلــى َوزنِّ " ُفعَليَّــا "  :والتــي تعنــي "ظ " ُقــدس تتكــون مــن لفــ ،إَِّذا اعَتَمــَد الَباحِّ

 ال ؟  َفلِّمَ  ، الَدارِّ َرَيا " مِّنَ َوا َِّنَما " َدا ،ُهو الحال َمَع " َداَرَيا "َوَيا النسبِّة تمامًا َكَما  ،والبركة ،الطهر
يرًا َآَخَر لَلسمِّ  ،َبيَنَما َذَكَرتِّ " الَموُسوَعُة الُحرَُّة " يمِّ قَ  ،ُد إلى امـرأَةٍ َبَب َيُعو َوُهَو أنَّ السَ  ،َتفسِّ اَمـت فِّـي َقـدِّ

يَّا " َقبَل أن ُتسم ِّ  َهاالَزَمانِّ ُبُحكم " ُقدسِّ هِّ الَمرأةُ  ،َيَها بِّاسمِّ َحةِّ لِّ َما الدَ وَ  ،َفَمن َهذِّ  ؟ َهَذا الَفرضِّ  يُل َعلى صِّ
ـيَتها آنِّ  ي َبنـت َعَليـهِّ الموسـوعة الحـرة َفَرضِّ ـُث إلـى الَمصـَدرِّ الـذ ِّ لـى عَ َفَعَثرَنـا  ،كرِّ َفـَة الـذِّ َوُهَنا َعـاَد الَباحِّ

انِّ شـــَرُة انَ  –اِلتِّــي ) الَمكَتـــُب الَمرَكــزِّي  لنحَصـــاءِّ  ي  –لُســكَّ ُق َوالَنــَواحِّ  17 –َتـــارِّيُخ الُوُلـــوجِّ  –الَمَنـــاطِّ
يَسان    - :َوُهَنا َنُقوُل اِلتِّي ،( 2011نِّ
انِّي ِّ  –أواًل  وى ُمَجرَّدِّ َأرَقامِّ للَتعَدادِّ الُسكَّ يَُّة سِّ مِّ الَصفَحُة االلكُترونِّ يََّة خَ  َلم ُتَقد ِّ ةِّ فِّي ُقدسِّ َوُعُمومِّ ُمُدنِّ  ،اصَّ

ي  ورِّي ِّ َوَنواحِّ َياتَِّها ،الُقطرِّ الس   .  ُدوَن الُوُقوف أو الَبحثِّ فِّي َما َوَراء ُمَسمَّ
ــــًا  يَّ ــــٍة َمَفاُدَهــــا أنَّ الُموُســــوَعَة الُحــــرََّة أو َصــــاحِّب ال –َثانِّ ــــُص إلــــى َحقِّيَق ي َوبِّــــَذلَِّك َنخُل ــــذ ِّ ــــةِّ ال رَدَف أَ َمَقاَل

هِّ الَمعلوَماتِّ اعتَمَد  ٍح ال َلبَس فِّيهِّ َعلالَموُسوَعُة الُحرََّة بَِّهذِّ َوايَ بَِّشكٍل َواضِّ   .ةِّ الَشعبِّيَّةِّ ى الرِّ

  - :َقزَاَزة/  ِقزَاَزة
نَســاُن َيقِّــز  َقــزَّاً  :فِّـي الل َغــةِّ     :والَتَقــُززُ  ،َوالَقــز  َمعــُروفٌ  ،إَِّذا َقَعــَد َكالُمسـَتوفِّرِّ ثٌــمَّ انَقــَبَض َوَوَثــبَ  :" َقــزَّ اإلِّ

َن الَقَوارِّيرِّ "  :َوقِّيلَ  ،َمشَرَبةٌ  :َوالَقاَقزَّةُ  ،الَتنَُّطُس    1َقاُزوَزٌة، َوَقاُقوَزة، َوالَقاُزوَزُة: الُجمُجَمُة مِّ
فـًا َعـن َكلَِّمـةِّ " ُزَجاَجـٍة " فِّـي الَعَربِّ  َها َما اعَتَقَدُه الَدبَّاُغ مِّن َكونِّهِّ ُمَحرَّ ُث فِّي َلفظِّ اسمِّ أو  ،يَّـةِّ َيعَتقُِّد الَباحِّ

َفًة َعن )  َقد َتُكوُن الَكلَِّمُة " يَّةِّ  ،َقزِّيَزا ( – kezizaُمَحرَّ رَيانِّ  2الُمَحارَِّب الُشَجاَع "  :َوَمعَناَها فِّي الس ِّ
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َيــُذكر  ،ولكــن كــون اســم القريــة مشــتق مــن الزجاجــة أو القِّــَزاَزة ُهــَو الــَرٍأي األقــرب إلــى الَحقِّيَقــةِّ َوالَواقِّــعِّ 
ــهِّ  َواَيتِّ ر الُنــويهِّي فِّــي رِّ ــهِّ بَِّهــَذا االســمِّ اأُلســَتاذ َعبــدِّ الَقــادِّ َيةِّ َقرَيتِّ ــر ِّ َتســمِّ يَّةِّ َعــن َســَببِّ سِّ "  :اِلتِّــي ، الَشــَفوِّ
َن الَقرَيةِّ َعلى ُبعدِّ )  تٍر َتقرِّيبـاً  600ُهَناَك َموقٌِّع َقرِّيٌب مِّ ـيُر إلـى احتِّـَواءِّ  –َتحتَـوِّي ُترَبتُـُه  ،( مِّ وُهَنـا ُيشِّ

يَرٍة َأشــَبُه َمــا َتُكــوُن بِّالُزَجــاجِّ َعَلــى حِّ  -َهــَذا الَمَكــان َعَلــى َمقَبــَرٍة َأَثرِّيَّــٍة  ــيُر َكــَذلَِّك عــَلَوًة  ،َجــاَرٍة َصــغِّ َوُيشِّ
َن الَزَمنِّ " –َكَما َزَعَم  –َعَلى َغيرِّهِّ مِّن أَهلِّ الَقرَيةِّ   1إلى احتَِّمالَِّيةِّ ُوُجودِّ َمصَنٍع للُزَجاجِّ َفيما َمَضى مِّ

  - :َقنَطَرة
ُث فِّي الَبابِّ اأَلَولِّ    ُل هَذا االسَم بَِّلفظِّ " الَقنَطـَرة "َرَصَد الَباحِّ ٍع َيحمِّ َوالبَِّقـاُع الُمَسـمَّاُة بِّ  ،َغيَر َموضِّ

رِّ "  نَها هاُهَنا َمـا  ،َعَلى َما َذَكَر َياُقوٌت فِّي كَِّتابِّهِّ ) الُمشَترك ( " َتُفوُت الَحصرَ  –" الَقَناطِّ َوالَمذُكوُر مِّ
َواةِّ َأو َمــا َنَســَب إَِّليــهِّ َبعــُض ا ،ُهــَو َكــالَعَلمِّ  ــعاً  ،لــر  ــا َعَشــَر َموضِّ نَهــا اثَن نَهــا َعَلــى َســبِّيلِّ  ،َحيــُث َذَكــَر مِّ مِّ
ــــالِّ  َث ــــز "  :المِّ ــــَرى َراَم ُهرُم ــــن ُق ي َخوزِّســــَتان مِّ ــــَواحِّ ــــن َن ــــق " مِّ ــــك " أو " ُأرَب ــــَرُة َأرَب ــــي 2" َقنَط ــــاَل فِّ ، َوَق
بُ  :()الُمعَجمِّ  َنََّها َجاءَ  ،"  الَقنَطَرُة َعَربِّيٌَّة فِّيَما َأحسِّ يمِّ َقاَل َطَرَفةُ ألِّ عرِّ الَقدِّ   - :ت فِّي الش ِّ

ومِّي ِّ َأقَسَم َرب َها           َلُتكَتَنَفن َحتَّى ُتَشاَد بَِّقرَمدِّ  َكَقنَطَرةِّ الر 
يل 3  / الطَّوِّ

َي َعَلـى َوزنِّ " َفعَلَلـه " ـُر  –َمصـَدُر الفِّعـلِّ " َقنَطـَر  ،َعَربِّيَّـةٌ  ،َوهِّ َمنُظـوٍر فِّـي ، َقـاَل ابـُن َقنَطـرة " –ُيَقنطِّ
سُر "  :َمعُروَفةٌ  ،" الَقنَطَرةُ  :اللَِّسانِّ () َجـاَرٍة َعَلـى  :َوَقاَل اأَلزَهرِّي   ،4الجِّ " ُهَو َأزٌج ُيبَنى بِّاِلُجر ِّ أو بِّالحِّ

ــا َذَكــر يــاقوت فِّــي ) –، 5الَمــاءِّ ُيعَبــُر َعَليــهِّ "  م  ــَدةً عَجــمالمُ َومِّ ر َقنَطــَرًة َواحِّ ــَن الَقَنــاطِّ ــيَ  ،( مِّ َقنَطــَرَة "  :َوهِّ
يَم بنِّ ُمَحم ٍد بنِّ َصالٍِّح بنِّ سِّ  َناٍن " َجد ِّ إبَراهِّ َي ُتنَسُب إلى " سِّ َنان " َوهِّ ( نان بن يَحَيى بنِّ )اأَلدَركون سِّ

َمشقِّي  َمـوَلى َخالـدِّ بـنِّ الَولِّيـد ي  الدِّ هِّ بَِّنـَوا ،َأُبو إِّسَحاَق الُقَرشِّ ـَناٍن َهـذِّ ي " َبـابِّ ُتوَمـا " فِّـيَو " َقنَطـَرُة سِّ  حِّ
َمشق   7/  6"  دِّ

                                                 
َقَضاء الرملة , َرابِّط ) الفيديو المرئي (  –مقابلة تاريخ شفوي للنكبة الفلسطينية مع السيد عبد القادر النويهي , من قرية قَِّزاَزة  1

  https://www.youtube.com/watch?v=VFCGJyfah1gعلى موقع ) اليوتيوب ( , ُهَو: 
2  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ  361 - 359ص:  الُمشَتَرُك َوضعًا َوالُمفَتِرُق َصقعًا.الَحَموِّي 
3  : . َطَرَفُة بُن الَعبدِّ   3. ص: 1ج  ِديَواُن َطَرَفَة بِن الَعبد.الَبكرِّي 
  118. ص: 5ج  اُن الَعَرِب.ِلسَ ابُن َمنُظوٍر. ُمَحم ُد بُن َمكرم:  4
. َأُبو َمنُصوٍر ُمَحم ُد بُن َأحَمَد:  5   301. ص: 9ج  َتهِذيُب الُلَغِة.اأَلزَهرِّي 
6  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ     406 – 405. ص: 4. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
7  ِّ َبةِّ ّللاَّ مِّ َعل ِّي بن الحسن بن هِّ . َأُبو الَقاسِّ ي  افِّعِّ ِّ: الشَّ   138. ص: 7ج  َتاِريُخ َمِديَنِة ِدَمشق. بنِّ َعبدِّ ّللاَّ

https://www.youtube.com/watch?v=VFCGJyfah1g
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  - :الُقَنيِطَرةُ 
ُل َهَذا االسَم فِّي ُكلٍ  مِّن ُسورِّيََّة     َن اأَلَماكِّنِّ الت ِّي َتحمِّ ُث فِّي الَبابِّ األولِّ َمجُموَعًة مِّ َرَصَد الَباحِّ

يَن َوُلبَناَن     1َوفَِّلسطِّ
يُر " َقنَطَرة "    َرُة َتصغِّ ةِّ  ،َوالُقَنيطِّ  االسمِّ  لَخاَصةِّ بَِّهَذاَعانِّي االمَ  "" َقنَطرة  َوَقد َمرَّ َمَعنا فِّي َمادَّ
 

 الالم 
  - :الُلبَّن

يَن َوحَدَها ُث فِّي الَبابِّ اأَلَولِّ َأرَبَعَة َأَماكٍِّن فِّي فَِّلسطِّ ُل االسَم َنفَسهُ  ،َرَصَد الَباحِّ َقرَيُة  :َوهِّيَ  ،َتحمِّ
  2رقِّيَُّة والل َِّبُن الَغربِّيَُّة بَِّناُبلَس  َوالل َِّبُن الشَّ  ،َول َِّبُن الرَّمَلةِّ  ،الل َِّبن َقَضاء َياَفا

ــهِّ (  :" ُلبَنــى ) بِّالَضـم ِّ ثُــمَّ الُســُكونِّ ثُـمَّ ُنــون َوَألِّــف َمقُصــوَرة ( :بِّاســمِّ  ،َبيَنَمـا َذَكَرَهــا الَحَمــوِّي  فِّـي ) ُمعَجمِّ
ــين ( الَمَعــزِّي ِّ  ــبَِّض َعلــى ) أفَتكِّ يَن فِّيَهــا ُق ــٌة بِّفَِّلســطِّ ــَل إلــى ا ،َقرَي مِّيِّ " َوُحمِّ ــاطِّ َوَهــَذا االســُم  ،3لَعزِّيــز الَف

بـرِّيٌّ  ي َذَكَرُه الَحَموِّي  " ُلبَنى " َذَكـَرُه ) َقـاُموُس الكِّتَـابِّ الُمَقـدَّسِّ ( َعَلـى َأنَّـُه اسـٌم عِّ " َأبـَيض  :َمعَنـاهُ  ،الذ ِّ
 4وُهَو اسٌم ُيطَلُق َعَلى َشَجَرٍة ُتعَرُف فِّي ُسورِّيََّة َوُلبَناَن بِّالُحور "  ،"
نــُه ُلبَنــان ،" الَبَيــاُض " :أَلصــُل الُلَغــوِّي  " لــبن " ُيفِّيــدُ ا اســم الَجَبــلِّ  –َكَمــا أَعَلــُم  –وُهــَو فِّــي اأَلصــلِّ  ،َومِّ

َيت بِّـهِّ ُلبَنــاُن فِّيَمـا َبعــدُ  ــَن الـثَّلجِّ فِّــي أَغَلــبِّ  ،الـذ ِّي ُســم ِّ َي الَجَبــُل ُلبَنـاَن ؛ َنَظــرًا لَِّمــا َيعتَـرِّي ُذَراُه مِّ َوَقــد ُسـم ِّ
ـهِّ  ،امِّ الَسَنةِّ َأيَّ  َوَقـد َوَجـدَنا َمـا ُيَؤي ِّـُد َهـَذا الَطـرَح فِّـي ) َقـاُموسِّ الكِّتَّـابِّ  ،وُهـَو الـذ ِّي ُيشـبُِّه الَلـَبَن فِّـي َبَياضِّ

ـا لِّلُثُلـوجِّ  ،" ُلبَناُن اسٌم َسامِّيٌّ َمعَنـاُه " َأبـَيض " :َحيُث َيُقولُ  ،الُمَقدَّسِّ (   َوَقـد ُأطلِّـَق َعَليـهِّ َهـَذا االسـُم إمَّ
ــَتاءِّ  ــهِّ الَعالَِّيــةِّ ُمعَظــَم َأيَّــامِّ الشِّ ــي َتَتَســاَقُط بَِّكثــَرٍة َعَلــى قَِّممِّ ــيَّةِّ الُمَتــَوفِّرة فِّــي  ،الت ِّ ــهِّ الكِّلسِّ َجاَرتِّ َأو لَِّبَيــاضِّ حِّ

َبالِّهِّ "    5الَطَبَقاتِّ الُعلَيا فِّي جِّ
 

                                                 
  94انظر الباب األول. ص:  1
  94المصدر نفسه. ص:  2
3  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   11. ص: 5. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
  549. ص: َقاُموُس الِكتَّاِب الُمَقدَّسِ  4
  549. ص: الُمَقدَّسِ َقاُموُس الِكتَّاِب   5
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ــيرِّ َرأيــًا آَخــرَ  ــبِّ َهــَذا الَتفسِّ َفــًة  ُكــوَن َكلَِّمــُة "ُة أن تَ َو احتَِّمالِّيَّــَوُهــ ،َبيَنمــا ُيــورُِّد الــَدبَّاُغ إلــى َجانِّ الُلــَبن " ُمَحرَّ
يَّةِّ  رَيانِّ َض  ،" ُصنع الَلَبن " :بَِّمعَنى ،َعن َكلَِّمةِّ " َلبَّاُنوَتا " الس ِّ ـرقِّيَّةِّ ى اسم القرية بِّلَ اَفاُت علأمَّا اإلِّ فظِّ الشَّ

هِّ القُ  لِّ وَ اَرى ؛ َنَظرًا للَتَشاُبهِّ َوالَغربِّيَّةِّ َفَيأتِّي مِّن َبابِّ الَتفرِّيقِّ َبيَن هذِّ يَفَة الَلبسِّ لَحاصِّ  . خِّ
يَّةِّ  ،و َلكِّنَ لَِّماَذا ال َتُكوُن ُمشَتقًَّة مِّن َكلَِّمةِّ ) َلُبوَنة ( بَرانِّ َجاَء فِّـي التَـوَراةِّ أنَّ  ،" لَِّباُن " :َوَمعَناَها فِّي العِّ

ــيلُوه (  ــن ) شِّ يَنــٌة َتَقــُع إِّلــى الَشــَمالِّ مِّ ــن َنــاُبلَس َوَلعلََّهــ ،1َمدِّ ــرقِّيَّة إلــى الَجُنــوبِّ مِّ َوالت ِّــي َأَقــاَم  ،ا الُلــبَُّن الشَّ
يَها ُمسَتوَطَنَة ) َمَعالِّيهِّ َلُبوَنة ( .   الَصَهايَِّنُة َعلى قِّسٍم مِّن َأَراضِّ

  - :َمجَدل / ِمجَدل
ــعِّ ا ــَن الَمَواضِّ ــًة مِّ َراَســةِّ ُجمَل هِّ الدِّ ــن َهــذِّ ــُث فِّــي الَبــابِّ األولِّ مِّ ــُل االســَم َعيَنــهُ َرَصــَد الَباحِّ فِّــي  ،لت ِّــي َتحمِّ

يَن َوُلبَنــان " الَمجــَدلِّ " ،اأُلرُدن ِّ َوُســورِّيََّة  َوفَِّلســطِّ َهــةِّ األفــَرادِّ بَِّلفــظِّ َضــاَفةِّ إَِّلــى َغيــرِّ َلفــظٍ  ،َعَلــى جِّ  ،أوِّ اإلِّ
يَّ  ،َكَما ُهَو الَحاُل فِّي َبلَدَتي " َمجَدلِّ َشمٍس "  يَغةِّ الَجمـعِّ  ،2ةِّ َوَقرَيةِّ " َمجَدلِّ َبعَنا " الُلبَنانِّ َوَقد َيرُِّد بِّصِّ
يَّةِّ َأيضاً  لِّ " الُلبَنانِّ يَّةِّ . ،َكَما فِّي َقرَيةِّ " الَمَجادِّ لِّ " اأُلرُدنِّ  أو ُمَصغَّرًا َكَما فِّي َقرَيةِّ " الُمَجيدِّ

ــهِّ ) الُمشــَتَركِّ ( ــي كَِّتابِّ ــاُقوٌت الَحَمــوِّي  َغيــَر َمجــَدٍل فِّ ــَهــاَء َبَلَغــت زُ  ،َكَمــا َذَكــَر َي ــعَ سِّ ــيَ وَ  ،تَّةِّ َمَواضِّ "  :هِّ
يَنُة بِّالَخـ الِّ َوالم ( َمدِّ يمِّ َوَفتحِّ الد  يمِّ َوُسُكونِّ الجِّ ـنالَمجَدُل  ) بَِّفتحِّ المِّ ي الَجزِّ  اُبورِّ مِّ َوالَمجـَدُل  ،يـَرةِّ َنـَواحِّ

   - :مِّن َمَنازِّلِّ ُهَذيٍل َقاَلت َسوَدُة بِّنُت ُعَميرِّ بنِّ ُهَذيلٍ 

ُر فِّي أَهلِّ اأَلَرا ُر َأصَرامًا بَِّأكَنافِّ َمجَدلِّ ُنَغاوِّ  / الطويل  3كِّ َوَتاَرًة            ُنَغاوِّ

َياٍب " َقرَيٌة فِّي ُسهلِّيَّاتِّ الَخلِّيلِّ مِّن أَعَمالِّ الُقد سِّ  ،َو" َمجَدُل َياَفا " ُقرَب الرَّمَلةِّ  َو "  ،َو " َمجَدُل حِّ
ن ي ُيدَخُل مِّ نَد َرأسِّ الَوادِّي الذ ِّ يَنةِّ الَخلِّيلِّ َمجَدُل ُفَضيٍل " عِّ َمجَدُل َملَحاَء " َبيَن َقيَسارِّيََّة  ،ُه إلى َمدِّ و "َ

امِّ "  لِّ الش    4َوَحيَفا مِّن َسَواحِّ
ــيمِّ ( ،َوَذَكَرهــا فِّـــي ) الُمعَجـــمِّ ( َأيضـــاً  هِّ الَمـــرََّة ) بَِّكســـرِّ المِّ ـــيمِّ  :َقـــائَِّلً  ،َوَلكِّــن َهـــذِّ جـــَدُل ) بَِّكســـرِّ المِّ " المِّ

يمِّ  الِّ  َوَفتحِّ  ،َوُسُكونِّ الجِّ لٌ  :ُهَو الَقصُر الُمشرُِّف َوَجمُعهُ  :َوالٍم ( ،الد  اسُم َبَلٍد َطي ٍِّب فِّـي الَخـاُبورِّ  ،َمَجادِّ
                                                 

  550الَمصَدُر َنفُسُه. ص:  1
  96 – 94انُظرِّ الَباَب اأَلَوَل. ص:  2
3  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   57. ص: 5. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
4  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   385 – 384ص: الُمشَتَرُك َوضعًا َوالُمفَتِرُق َصقعًا. الَحَموِّي 
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ـــي الت ركِّيَّـــُة  – ـــورِّيَّةِّ َمنَبُعـــُه اأَلَراضِّ بِّـــهِّ َتـــلٌّ َعَليـــهِّ َقصـــرٌ  –َوُهـــَو َنهـــٌر بِّالَحَســـَكةِّ الس  "  :ُثـــمَّ َقـــالَ  ،إلـــى َجانِّ
ـــيمِّ  ـــَص "  ،َوَذَكـــَر َمـــا أوَردَنـــاُه َعنـــُه فِّـــي ) الُمشـــَتَركِّ ( ،1... "  :( َوَمجـــَدٌل ) بَِّفـــتحِّ المِّ َوَيبـــُدو أنَّـــُه َخصَّ

نــهُ  نََّمــا َكـاَن َذلِّــَك مِّ َل الت ِّـي َذَكــر ؛ وا  ــَن الَمَجــادِّ ــيمِّ ( ُدوَن َغيرَِّهـا مِّ  المِّجـَدَل " الت ِّــي بِّالَخـاُبورِّ ) بَِّكســرِّ المِّ
َهةِّ َمعَنى الَلفظِّ  " المِّجَدلِّ "  يمِّ  لِّجِّ  2الت ِّي بَِّكسرِّ المِّ

ـيمِّ ( َتعنِّـي فِّـي الَعَربِّيَّـةِّ  يَّةِّ َكلَِّمُة " مِّجَدل " ) بَِّكسـرِّ المِّ َيةِّ الُلَغوِّ َن النَّاحِّ َوالَجمـُع  –َوالحِّصـُن  الَقصـرُ  :َفمِّ
  - :َكَما فِّي َقولِّ َأبِّي َطالِّبٍ  ،  3َما َذَكَر َياُقوت " 

ل             َأَضاَق َعَليهِّ ُبغَضَنا ُكلَّ َتلَعٍة   َن اأَلرضِّ َبيَن َأخُشٍب َفَمجادِّ يلُ  4مِّ  / الَطوِّ

ــةَ  ــبِّ َمكَّ َبالَِّهــا :َأي ،َوَقــد َأَراَد ُهَنــا َمــا َبــيَن َأَخاشِّ ــامِّ  ،جِّ لِّ الشَّ َشــاَرُة  – ،5ُقُصــورَِّها  :أي ،َوَمَجــادِّ َتجــُدُر اإلِّ
هِّ لِّلمِّجــَدلِّ اســٌم لَِّقرَيــٍة ُلبَنانِّ  ــيَغَة الَجمــعِّ َهــذِّ ــن أَعَمــالِّ َقَضــاءِّ ُصــورإلــى أنَّ صِّ نــُه  ،ُقُصــورٌ  :َأي -يَّــٍة مِّ َومِّ

رِّ اأَلعَشى َميُمونِّ بُن َقيسٍ  اعِّ   - :َقوُل الشَّ

رِّيُع         7/  6فِّي مِّجَدٍل ُشي َِّد ُبنَياُنُه                 َيزِّل  َعنُه ُظُفُر الطَّائِّرِّ   السَّ

ُب اأَلمــُر َكــَذلَِّك َعَلــى َقرَيــةِّ " مَ  قِّ "  ُقــرَب َوَينَســحِّ ــادِّ جــَدلِّ َياَبــا " أَو َكَمــا ُتعــَرُف الَيــوَم بِّ " َمجــَدلِّ الصَّ
ـيمِّ ( ،الرَّمَلةِّ  ـَي اأُلخـَرى أن ُتلَفـَظ " مِّجـَداًل " ) بَِّكسـرِّ المِّ ـن " َمجـدَ  ،َينَبغِّي هِّ ـيمِّ ( َبـَداًل مِّ ل " ) بَِّفـتحِّ المِّ
نَّ َياُقوتًا َنصَّ فِّي الُمعَجمِّ بُِّوُجودِّ حِّصٍن لِّمَ  هِّ َأن ُنَوافِّـَق  ،8ُمحَكٍم فِّيَهـا " ؟ ألِّ ـي َعَليَنـا َوالَحاَلـُة َكَهـذِّ َفينَبغِّ

َدٍة َنـذُكُر  ،ال أن َنحرَِّفه ،الَلفَظ َمعَناهُ  كرِّ ُعرَِّفـت َعلـى َمـر ِّ التَّـارِّيَخ بَِّأَسـَماٍء ُمَتَعـد ِّ َفـَة الـذ ِّ َعَلى أنَّ الَقرَيَة آنِّ
نَهــا ق " نِّســَبًة إلــى أَحــ :مِّ ــادِّ ــعِّ َعَشــرَ " مِّجــَدُل الصَّ َيــانِّ " نِّســَبًة  ،دِّ ُزَعَمائَِّهــا فِّــي الَقــرنِّ التَّاسِّ " َومِّجــَدلِّ الرَّ

يَّـةِّ َوالت ِّـي اسـَتوَطنت ُبقَعتَهـا  ينِّ َيـانِّ أَحـدِّ ُفـُروعِّ َحُموَلـةِّ َغــازِّي الَجمَّاعِّ ـَي َذاُت الَعشــيَرةِّ  –إلـى َعائَِّلـةِّ الرَّ َوهِّ
                                                 

يُل بُن َعبَّاٍد بنِّ الَعبَّاسِّ بنِّ َأحَمَد:  1   44. ص: 7. ج الُمِحيُط ِفي اللَُّغةِ ابُن عباد. إسَماعِّ
2  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   57  - 56. ص: 5. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
يُل بُن َعبَّاٍد بنِّ الَعبَّاسِّ بنِّ َأحَمَد:  3   44. ص: 7. ج ُمِحيُط ِفي اللَُّغةِ الابُن عباد. إسَماعِّ
  62. ص: 1. ج ِديَواُن َأِبي َطاِلب  َأُبو َطالٍِّب:  4
. عبد الرَّحمن بن عبد هللا بن بن َأحَمد:  5 وُض اأُلُنفُ الُسَهيلِّي    25. ص: 2. ج الرَّ
ُظ. َعمُرُو بُن َبحٍر:  6   211. ص: 2. ج الَحَيَوانُ الَجاحِّ
  107. ص: 1. ج ِديَواُن اأَلعَشىَقيٍس:  اأَلعَشى. َميُموُن بنُ  7
8  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   57. ص: 5. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
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ق  ــادِّ ــي إلَيهــا الصَّ ــي َينَتمِّ ــةِّ َياَفــا َوَمــا َكَمــا ُعرِّ  ،-الت ِّ يَن شــَرافَِّها َعَلــى َمدِّ َفــت بِّ " مِّجــَدلِّ َياَفــا " َوَذلِّــَك إلِّ
 1َجاَوَرَها مِّن ُقًرى " 

َن " الجَ  ،َوَقد َيُكوُن اسُم " َمجَدل " لَبةُ ارُض األَ  :َوهِّيَ  ،َداَلةِّ "َوُهَو ُهَنا ) بَِّفتحِّ َأَولِّهِّ ( ُمشَتقًَّا مِّ َقاَل  ،لصَّ
  - :َرابِّي  َأُبو ُقرُدوَدَة اأَلع

َز بِّالَجَداَلةِّ      لرََّجزا           َقد َأرَكُب اِلَلَة َبعَد اِلَلةِّ              َواتُرُك الَعاجِّ

ـيمِّ  فِّـي  ،2َأوِّ اأَلرضِّ َذاتِّ الرَّملِّ الرَّقِّيقِّ "  َوَقد َأَشاَر الَبكرِّي  َأصلِّ اشتَِّقاقِّ َلفظِّ " المِّجـَدَل " بَِّكسـرِّ المِّ
َم ( " المِّجــَدَل " ) بَِّكســرِّ َأَولِّـهِّ كَِّتابِّـهِّ ) ُمع يــهِّ  ،َجــُم َمــا اســُتعجِّ ــٌع  ،َبعــَدُه َداٌل َمفُتوَحــٌة ( ،َوا ِّســَكانِّ َثانِّ َموضِّ
ـــالٍِّع  ـــاَء ُمَت ـــالُحمَّى  –تِّلَق ـــيٍ  بِّ ـــٌل لَِّغنِّ ـــالٌِّع َهـــَذا َجَب ـــمَّ َيُقـــولُ  ،-َوُمَت ـــيمِّ ( :ُث  :" َوَأصـــُل المِّجـــَدلِّ ) بَِّكســـرِّ المِّ

ــيمِّ ( َكأنَّــُه ) َمفَعــل (  َمجهههَدليتُــُه بَِّخــطٍ  َموثُــوٍق بِّــهِّ َوَقــد َرأَ  ،الَقصــرُ  ــُد الــَوزَن  –) بَِّفــتحِّ المِّ ـــَن  –َيقصِّ مِّ
ُث .  ،3الَجَداَلةِّ "   َكَما َذَكَر الَباحِّ

يَّةِّ َفهَِّي مِّن )  رَيانِّ َراَسةِّ َوالَمَكاُن الَعالِّي الُمشرُِّف لِّلُمَراَقبَ  ،( الَمرَقبُ  magdlaأمَّا فِّي الُلَغةِّ الس   ،ةِّ َوالحِّ
  4َأو َقلَعٌة ( "  ،) ُبرجٌ 

يَّــةِّ " َمجــَدل " بَرانِّ ــَلُم ( إَِّليَهــا بَِّســفِّيَنٍة  ،ُبــرج :َمعَناَهــا ،َوفِّــي العِّ ــيُح ) َعَليــهِّ السَّ يَنــٍة َأَتــى الَمسِّ َوُهــَو اســُم َمدِّ
ـــن َبحــرِّ الَجلِّيــ ــرقِّي ِّ مِّ ـــبِّ الشَّ ــفِّيَنةِّ إلـــى  ،لِّ َبعــَد َأن أشــَبَع اأَلرَبَعـــَة آالٍف فِّــي الَجانِّ ـــن ُهَنــاَك َعـــاَد بِّالسَّ َومِّ

  5َوالت ِّي َتبُعُد َعنَها َمَساَفًة َثَلَثةِّ َأمَياٍل "  ،َوُيَظن  أنََّها َمجَدل َطَبرِّيَّةَ  ،الَجانِّبِّ الُمَقابِّلِّ 
يَّةِّ  َراسَ  ،َوالَقلَعةِّ  ،" الُبرجِّ  :بَِّمعَنى ،َوفِّي اِلَرامِّ َهـَذا َمـا َأوَرَدُه الـَدبَّاُغ فِّـي  ،ةِّ "َوالَمَكانِّ الُمشرِّفِّ الَعالِّي لِّلحِّ

ــةِّ الَمجــَدلِّ  يَن يثــهِّ َعــن َمدِّ ــي َمعــرِّضِّ َحدِّ ين ( فِّ ــا فَِّلســطِّ ــفرِّهِّ ) بَِّلُدَن ــي ُرقَعــةِّ  ،سِّ ــوُم فِّ ــُد أنََّهــا َتُق ــي َيعَتقِّ والت ِّ
يَمةِّ  يَّةِّ الَقدِّ يَنةِّ " َمجَدل َجاد " الَكنَعانِّ يُم َهَذا ُمؤََّلفٌ  ،َمدِّ الُجـزءِّ اأَلَول " َمجـَدل "  ،مِّن ُجزَئينِّ  َواسُمَها الَقدِّ

ـا الُجـزء الثَّـانِّي " َجـاد " َفُهـَو  ،َأو الُبرج " ،أو الحِّصن ،" الَقلَعة :بَِّمعَنى ـا َنـصَّ الـَدبَّاغُ  –أمَّ " اسـُم  :َكمَّ

                                                 
بَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  1   550 – 549ص:  ِبالُدَنا ِفَلسِطيُن.الدَّ
. ُمَحمَُّد بُن ُمرَتَضى:  2   193. ص: 28. ج اُموسِ َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهِر القَ الُزَبيدِّي 
3  : ِّ بُن َعبدِّ الَعزِّيزِّ . َعبُد ّللاَّ   1185. ص: 4. ج ُمعَجُم َما اسُتعِجمَ الَبكرِّي 
  161. ص: ُمعَجُم َأسَماِء الُمُدِن والُقَرى الُلبَناِنيَِّة َوَتفِسيِر َمَعاِنيَهافرِّيَحة. َأنِّيس:  4
  569. ص: َقاُموُس الِكّتاِب الُمَقدَّسِ  5
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ي ِّيَن "  َنَد الَكنَعانِّ يبِّ عِّ َها ،1إَلهِّ الَحظ ِّ َوالَنصِّ َلهِّ " بُ  :َوبَِّذلَِّك َيُكوُن َمعَنى اسمِّ َلهِّ َجاد " أو " َقلَعُة اإلِّ رُج اإلِّ
َبـــالِّ  ،َجـــاد " َســـةِّ َعلـــى ُرؤوسِّ الجِّ ـــيُدوَن أَمـــاكَِّنُهم الُمقدَّ يَمـــة  ،َفَقـــد َكـــاَن الُقـــَدَماُء ُيشَّ يُثوُلوجَيـــا ( الًقدِّ ) َفالمِّ

لُِّه الَجَبلَ  هِّ بِّ " َمجَدلِّ َعسَقَل ،َكاَنت ُتؤَّ يَنُة الَمجَدلِّ َهذِّ َياتَِّها مِّن َوَقد ُسم ِّيتِّ َمدِّ َن " َتمييزًا َلَها َعن ُمَسمَّ
ُل االسَم َنفَسُه .   الُقَرى َوالَبلَداتِّ اأُلخَرى الت ِّي َتحمِّ

ـــن  ،َكَمـــا فِّــي َبلـــَدةِّ " َمجـــدل َشـــمس " ،َوفِّــي ُســـورِّيََّة َوَرَد هـــذا اســـُم الَمجـــَدلِّ ُمَضـــافاً  َوُهـــَو اســـٌم ُمَرَكـــُب مِّ
ـمسِّ " :َوبِّـَذلَِّك َيُكـوُن َمعَنـى اسـمها ،َوَشـمس ،أوِّ القلعة " ،جِّ الُبر  :َكلَِّمَتينِّ " َمجَدل " بَِّمعنى  ،" ُبـرُج الشَّ

ــَدمِّ  ،أو " َقلعــة الشــمس " ــي القِّ ــٌل فِّ ــارِّيَخ الَقرَيــةِّ ُموغِّ ــامِّ  ،َذَكــَرتِّ ) الَموُســوَعُة الُحــرَُّة ( أنَّ َت َيُعــوُد إلــى َأيَّ
يقيــينَ  يقــي ٍ  ،الفِّينِّ ــٍد فِّينِّ ــَدت آثَــاُر َمعَب ــمسِّ  َحيــُث ُوجِّ يسِّ إَِّلــهِّ الشَّ يــَرام ( َملِّــَك  ،لَِّتقــدِّ ــَك ) حِّ َوُيعَتَقــُد أنَّ الَملِّ

ــانِّ  ــَذا الَمَك ــي َه ــمسِّ فِّ ــٍد لِّلشَّ ــاءِّ َمعَب ــَر بِّبَِّن ــَو َمــن أَم ــ ،ُصــور ُه ــلِّ َبعــَد أن َكــاَن فِّ ــى َجَب ــةِّ َصــيٍد َعَل ي رِّحَل
مسِّ " ،2( َحرُمون ) َي إِّذن " ُبرُج أو َقلَعُة إَِّلهِّ الشَّ  ؟!!  َفَهل هِّ

ا َوُهَنـــا إِّذَ  ،ون "َمجـــَدل زُ  َوفِّــي ُلبَنـــاَن َجـــاَء اســـُم " الَمجـــَدلِّ " ُمَضـــافًا إلـــى َغيـــرِّ َلفـــٍظَ , َكَمـــا فِّـــي َقرَيـــةِّ "
ــــيمِّ ( جــــدل " ) بَِّكســــرِّ المِّ صــــنُ  :بَِّمعَنــــى ،افَتَرضــــَنا االســــَم األوَل لَِّكلَِّمــــةِّ " مِّ  ،ُمشــــرِّفُ لَقصــــُر الا ،" الحِّ

يَفمَ  ،َأو الَقلَعُة " ،والُبرجُ  ،الِّي للحَراَسةِّ َوالُمَراَقبةِّ الَمرَقُب َوالَمَكاُن العَ  يهِّ َكلِّمَ  ا الذ ِّ  ُة " ُزون " ؟ َتعنِّ
يَُّة اأَلصـلِّ  حِّ لِّلَعَيانِّ أنَّ الَكلَِّمةِّ فِّي بِّنَيتَِّها َوَتآُلفِّ ُحروفَِّها أَعَجمِّ َن الَواضِّ " َكلَِّمـُة  :َيُقـوُل أنِّـيس فرِّيَحـة ،مِّ

يَّةُ  ـــرَيانِّ ـــةُ  :َأي ،( zuna اأَلصـــلِّ ) ) ُزون ( سِّ َق ـــائَِّلً  ،َوالزنـــار " ؟ ،" الَمنطِّ ُف َق ـــردِّ ـــمَّ ُي ـــوُن  :ُث ـــد َتُك " َوَق
َيــًة  ُحــُه  –آَرامِّ ــَها ،3الَطَعــامِّ َوالُقــوتِّ "  :بَِّمعَنــى –َوهــَذا َمــا ُنرَّجِّ ــَذلَِّك لِّخِّصــبِّ َأرضِّ َيت بِّ  ،َفَقــد َتُكــوُن ُســم ِّ

يلَِّها . َوَغَزاَرةِّ إنَتا ،َوَوفَرةِّ ُخضَرتَِّها  جِّ َمَحاصِّ
لِّم " نَها َكَذلَِّك َقرَيُة " َمجَدل سِّ ـا الُجـزُء الثَّـانِّي  ،أما الجزء األول مِّن االسمِّ َفالَوجـُه فِّيـهِّ َمعـُروفٌ  ،َومِّ َوأمَّ

ـــــن َكلَِّمـــــةِّ " َســـــَلم " فِّـــــي الَعَربِّيَّـــــةِّ  ُح أن َيُكـــــوَن ُمشـــــَتقًَّا مِّ برِّيَّـــــةِّ  ،ُنـــــَرجِّ أو  ،"أو َكلَِّمـــــةِّ " َشـــــُلوم " فِّـــــي العِّ
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(shalam ِّيَّة رَيانِّ ( الس ِّ
هِّ الُلَغـاتِّ  1 ـَلمَ  :ُيفِّيـدُ  ،بَِّمعَنى أنََّها َجذٌر َسـامِّيٌّ ُمشـَتَرٌك َبـيَن َهـذِّ وَعلـى هـَذا  ،السَّ
َلمِّ " :َيُكوُن َمعَنى اسمِّ الَقرية َلمِّ " ،" َقصَر السَّ َلمِّ " أو " َقلُعة السَّ  ...  ،أو " ُبرَج السَّ

نـــُه َقرَيـــُة " مَ  ـــ ،جـــَدل ُيـــون " أو " َمجـــدلُيون "َومِّ َها َمـــأُخوٌذ مِّ ـــن اســـمِّ يَّةِّ َوالُجـــزُء الثَّـــانِّي مِّ ـــرَيانِّ َن الُلَغـــةِّ الس ِّ
(yuneبَِّمعَنى ):  " ُحرَّاَس الُبرجِّ " أو " ُحرَّاَس الَقلَعـةِّ " :َوبَِّذلَِّك َيُكوُن َمعَنى اسمِّ الَقرَيةِّ  ،2" ُحرَّاس "، 

 أو " ُحرَّاَس الحِّصنِّ " . 

  - :َمَراح/  احِمرَ 
ــعًا َيح   َراَســةِّ َأَحــَد َعَشــَر َموضِّ هِّ الدِّ ــن َهــذِّ ــُث فِّــي الَبــابِّ األولِّ مِّ ــُل اســَم " َذَكــَر الَباحِّ ا أكَثُرَهــ ،َراح "َمــمِّ

َضاَفةِّ إلى َلفٍظ آخَر, َوَذلَِّك فِّي ُكلٍ  مِّن ُسورِّيَّةَ  َهةِّ اإلِّ ينَ  ،َعَلى جِّ  اَن . َوُلبنَ  ،َوفَِّلسطِّ
َراٌح ) بَِّكسرِّ َأَولِّهِّ  :َقاَل الَبكرِّي   ـٌع فِّـي  :َوبِّالَحاءِّ الُمهَمَلةِّ ( ،" مِّ ـعرِّ َهَكـَذا َورَ  ،لٍ َيـارِّ ُعضـدِّ َموضِّ َد فِّـي شِّ

َواَيُة بِّهِّ  ،ُكَثي ِّر   - :َقاَل ُكَثي ِّر ،َوَصحَّتِّ الرِّ
َراٍح َفَفرُع الَعلقِّ  يَّةِّ الَبرقِّ                َفُذو مِّ  بسيط لحرق / ال َفاَأقَوى َوَأقَفَر مِّن َماوِّ

يمِّ ( عرِّ َأبِّي قَلَبَة " ُمَراح " ) بَِّضم ِّ المِّ   - :َقالَ  ،َوَوَرَد فِّي شِّ
 الطويل  ابِّ /ُيَساُموَن الَصُبوَح بِّذِّي ُمَراٍح                َوُأخَرى الَقومِّ َتحَت َخرِّيقِّ غَ 

هِّ "    3َهَكَذا َرَواُه الَقالِّي َعنِّ ابنِّ ُدَريٍد َعن ُشُيوخِّ
يمِّ (" َوُمرَ  َرُه اأَلزَهرِّي   ،ُهَو َمأَواَها َليَلً  :اُح الَغَنمِّ ) بَِّضم ِّ المِّ   4َوَأصَحاُبَنا الُفَقَهاُء "  ،َكَذا َفسَّ

يَّةِّ  :" المراح :َقاَل َأنِّيس فرِّيَحة اَبةِّ َوالَماشِّ يٌل ُيَرب ى فِّيهِّ ُدوُد الَقز ِّ  ،َمسَكُن الدَّ َوَيُكوُن  ،َوأحَيانًا بَِّناٌء ُمسَتطِّ
ــن َجــذرِّ " َمــَرح " ،قِّطَعــُة َأرٍض َكبِّيــَرٌة َمغُروَســٌة ُتوتــاً  :َوالَعــوَدةُ  ،ي " الَعــوَدةِّ "فِّــ ــا مِّ ــن " مــرخ " ،إمَّ  ،أو مِّ
  5َوالر حَب "  ،" االت َِّساعَ  :َومِّن َجذرِّ " روح " َوُيفِّيدِّ  ،َطَل :َأي

ـَن ا َراحِّ "  َما َجاَء ُمَضافًا إلى اسمِّ َواحـٍد مِّ هِّ " المِّ َكَمـا فِّـي َقرَيتَـي " َمـراح  ،لَحَيواَنـاتِّ الُمسَتَأَنَسـةِّ مِّن َهذِّ
يَّةِّ  ينِّ يَّــةِّ  ،الَبقــرِّ " الفَِّلســطِّ ــَب إلــى اســم َشــخٍص أو َعائَِّلــٍة  ،َوَقرَيــةِّ " مــراح الَجــاُموسِّ " الُلبَنانِّ نَهــا َمــا ُنسِّ َومِّ

                                                 
  162ص: اِء الُمُدِن َوالُقَرى الُلبَناِنيَِّة َوتفسير معانيها.ُمعَجُم َأسمَ فرِّيَحة. َأنِّيس:   1
  162ص: ُمعَجُم َأسَماِء الُمُدِن َوالُقَرى الُلبَناِنيَِّة َوتفسير معانيها.فرِّيَحة. َأنِّيس:  2
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320 

 

يَّةِّ  ينِّ ـــاحِّ " الفلســـطِّ ـــةِّ " َمـــَراح َرَب ـــي َقرَي يد " اللبنانيـــة "  ،اســـَتوَطَنت ُبقَعَتَهـــا َكَمـــا فِّ ـــو شـــدِّ ـــةِّ " َمـــَراح َأُب َوقَرَي
ــيَف إلــى َنَبــاٍت َيكُثــُر انتَِّشــاُرُه فِّيَهــا  ،1المنســوبة إلــى عائلــة أبــو شــديد العائلــة اللبنانيــة "  نَهــا َمــا ُأضِّ َومِّ

وكِّ " :َفكَأنََّها ال ُتعَرُف إِّال بِّه َكَما فِّي ـَب إلـى َومن ،وِّ " مراح الخوخ " اللبنانيتين ،" َمَراحِّ الشَّ هـا مـا ُنسِّ
 " مراح العين "  اللبنانية أيضًا .  :عين ماٍء َكما في

  - :ِمسَحة/  َمسَحة
ـــَلنِّ االســـَم َنفَســـهُ  يَن َقرَيَتـــانِّ َتحمِّ ـــَرةِّ  ،فِّـــي فَِّلســـطِّ يَّـــُة فِّـــي َقَضـــاءِّ َوالثَّ  ،" َتَقـــُع اأُلوَلـــى فِّـــي َقَضـــاءِّ النَّاصِّ انِّ

 2"َناُبلَس 
ـــرَيَتينِّ " َمســـَحة "  ـــَن الَمســـحِّ َواســـُم الَق ـــة " اســـُم الَمـــرَّةِّ مِّ ـــى َوزنِّ " َفعَل ـــةِّ  ،َعَل ـــي الُلَغ " َمَســـَح اأَلرَض  :َوفِّ

َن اأَلرضِّ الُمسَتوِّي  ،َذَرَعَها :َمسَحاً  َيُة "  :َوالَمسَحاءُ  ،َواأَلمَسُح مِّ َلعلَّ َلفَظَها الُمشـَتقٌّ   ،3اأَلرُض الُمسَتوِّ
َن الَمسحِّ َجاَء لِّلَداَلةِّ َعلى َطبِّيَعةِّ  يَّةِّ مِّ َها الُمسَتوِّ َها َوَكأنَّـُه َممُسـوٌح ُمسـَتوٍ  ،َأرضِّ ُر  ،َوَتكوينِّ َسطحِّ َوالَنـاظِّ

َها .   الُمَطالُِّع فِّي َقرَيةِّ َمسَحة الَتابَِّعةِّ لَِّقَضاءِّ َناُبلَس َيَرى بوضوٍح استَِّواَء َسطحِّ

  - :الُمِطلَّة
َدة َتحمِّلُ   ُث فِّي الَبابِّ األولِّ أَماكَِّن عِّ ينَ  ،َهَذا االسَم فِّي ُكلٍ  مِّن ُسورِّيَّةَ  َذَكَر الَباحِّ   4َوُلبَنان . ،َوفَِّلسطِّ

َلة " ل ُة َعَلى َوزنِّ " ُمفعِّ ـَن الفِّعـلِّ " َأَطـلَّ  ،والُمطِّ يَغةِّ اسمِّ الَمفُعولِّ مِّ ـل  " –َكأنَّها َعلى صِّ َوال َيُكـوُن  ،ُيطِّ
نَها َن اأَلرضِّ  إال إَِّذا َكاَنت َعلى َجَبٍل ُمشرٍِّف أو ُمرَتَفعٍ  ،َهَذا مِّ  –َلعلَّ مِّن َهَذا الَمعَنى َجاُء اسـُمَها  ،مِّ

نينَ  لَّةِّ " الَتابَِّعةِّ لَِّقَضاءِّ جِّ رَبُة الُمطِّ َها " َجَبـُل  ،َو "خِّ ي َتُقـوُم َعَليـهِّ َوالُمَسـم ى بِّاسـمِّ َترَتفُِّع َعلى الَجَبـلِّ الـذ ِّ
ََخواتَِّها فِّي عُ  ،المطلة "  ـامِّ َوُقلِّ األمَر َنفَسُه بِّالنِّسَبةِّ ألِّ لَّـة اكَتَسـَبت  ،ُمومِّ بَِّلدِّ الشَّ َففِّـي ُلبَنـاَن َقرَيـُة الُمطِّ

َهــا الُمرَتفِّـعِّ  ــَن َموقِّعِّ ــن َأَراضٍ  ،اسـَمَها مِّ " َتُقــوُم َعلــى  :َيُقــوُل ُسـَليَمان َظــاهِّر ،َوا ِّشــَرافَِّها َعلــى َمــا َحوَلَهـا مِّ
...  ،ُع َجُنوبــًا َحيــُث َتــنَخفُِّض أَماَمَهــا ُســُهوُل الُحوَلــةِّ َوَترَتفِّــ ،َهضــَبةِّ َقلِّيَلــةِّ االرتَِّفــاعِّ َشــرقًا َوَغربــًا َوَشــَماالً 
يَن َغربـــًا ... "  ،َكَمـــا ُتشـــرُِّف َعلـــى ُســـُهولِّ الخَيــــامِّ َشـــماالً  َبـــالِّ ُهــــونِّ َوُهَنـــا اَتَفـــَق الَوصــــُف  ،5َوعلـــى جِّ
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ـــةِّ اللغويـــة ـــَع الدالَل ـــي  َم ـــا َأرى هـــذا التشـــابه بـــين أســـَماء هـــذه القـــرى إال  ،الُجغَرافِّ لضـــرورة وصـــفها َوَم
 الجغرافي . 

رَيانِّيٌّ  َظل ة :mtallta"  :َوَيَرى َأنِّيس فرِّيَحة أنَّ االسَم سِّ ـل ِّ  :َأي ،َسقِّيَفة ،مِّ ـَن  ،َمَكاٌن لِّلظِّ َأوِّ االحتَِّمـاءِّ مِّ
ــُه َغيــرِّي َكَظــاهِّر ُســَليَمان ،1الَحــر ِّ "  ــي َهــَذا الــرَأيِّ َكمــا لــَم ُيوافُِّق ــُه فِّ ــٍث ال أوافُِّق ــا َكَباحِّ ــ ،وأَن ل َأَرى أنَّ َب

الَلةِّ  يَّةِّ أو َغيرَِّها فِّي الَدالَلَة أو الَمعَنى .   ،االسَم َعَربِّي  الَنشَأةِّ َوالدِّ ريَّانِّ ن اشَتَرَك َمَع السِّ  َوا 

  - :َمعلوال/  َمعُلول
ــي ُســورَِّية رِّ  ،اســُم لَِّقــرَيَتينِّ األولــى فِّ ــُل اســَم " َمعُلــوال " َمــَع َألِّــٍف فِّــي آخِّ ــي فِّلَ انِّ َوالثَ  ،َهــاَوتحمِّ يَن يَّــة فِّ ســطِّ

ُل اسَم " َمعُلول " بُِّدونِّ َألٍف .   َوَتحمِّ
رَيةِّ  بَّاُغ فِّي َقرَيةِّ " َمعُلوَل " النَّاصِّ ـ ،"لَمـدَخلِّ ا :بَِّمعَنـى ،" َلعلَّ اسـَمها :َيُقوُل الدَّ ن َأيـَن َجـاَء َوال َنـدرِّي مِّ

ير اللغوي  يٍد إ ،بَِّهذا الَتفسِّ ر مِّن َقرِّيٍب أو َبعِّ عِّ الذ ِّي اعتَ إِّذ َلم ُيشِّ يرِّهِّ َمَد َعَليلى الَمرجِّ   َهَذا . هِّ فِّي َتفسِّ
ٍث اعَتَقدت أَن لَِّمعُلولِّ الفلسطينية عَلَقًة بِّمعلوال السورية عتقـادي هـذا ال قد بنيـت ا و  ،َوأَنا بَِّدورِّي َكَباحِّ

مــا نهُ وظــروف نشــأة ُكــلٍ  مِّ  ،بــل لطبيعــة ســكان المنطقتــين النصــرانيتين ،للتشــابه الواضــح بــين اللفظــين
نهمــا فمــثَل كـل م ،ومـا يعطيــه ذلـك مـن طــابع دينـي َنصـَرانِّيٍ  فِّــي كـل منهمـا ،علـى َيـدِّ الرومــان َقـديما

سواء التي فِّي بَلدنـا أم فـي سـورية تحتـوي علـى ديـر أثـري بنـي علـى مرتفـع مـن األرض هكـذا كـانوا 
َكمـا  أَلرضِّ ؛ ألنَّهـاَفـٍع فِّـي اُتبَنى على ُمرتَ  يعتقدون قديما من أنَّ الَمَعابَِّد َوالَكَنائَِّس َوالُكُنَس َينَبغِّي أن

ـَماءِّ َوَمـا َديـُر " سـانت كـاترين وجب قة فِّـي َسـيَناَء الهـا الشـاهَيعَتقُِّدوَن َأقَرُب ُنقَطـٍة فِّـي الُوُصـولِّ إلـى السَّ
 َعنَّا بَِّبعيٍد . 

ــَها ــَص إليــه أن الســمها عَلقــة بَِّطبِّيَعــةِّ َأرضِّ ــُث أن َيخُل الجبليــة المرتفعــة التــي بنيــت  الــذي ُيرِّيــُد الَباحِّ
يَّةِّ يشـهد لنـا بـذلَك إذ َتعنـي َكلَِّمـُة َمعلـوال أو  ،عليها القريتان فـي سـورية وفلسـطين ـرَيانِّ والمعنـى فـي الس 

وال زال حتـى يومنـا هـذا يتحـدث أهـل معلـوال السـورية اللغـة  ،المكان المرتفع ذو الهـواء العليـل :معلول
  2السريانية . 
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  - :الُمَغيِّر
ـُل َهـَذا االسـمَ  يَن َتحمِّ ـن اأُلرُدن ِّ َوُسـورِّيََّة َوفَِّلسـطِّ ـَن الُقـَرى فِّـي ُكـلٍ  مِّ ـُث  ،ُهَناَك َمجُموَعٌة مِّ َرَصـَدَها الَباحِّ

َراَسةِّ "  هِّ الدِّ   1فِّي " الَبابِّ األَولِّ مِّن َهذِّ
َوَجدنا  ،جلس قروي المغير "فِّي َموقِّعِّ الَقرَيةِّ ) اإللكتروني ( على شبَكةِّ ) االنترنت ( المعنون بِّـــــ " م

ُثَنا عــن ســر تســميتها بهــذا االســم ،الَنبــذة التاريخيــة عــن القريــة ــن َكثــَرةِّ  :ُتَحــد ِّ " ُيَقــاُل أنَّ اســَمَها َجــاَء مِّ
ــةِّ  َق ــي الَمنطِّ ــي َتَتَواَجــُد فِّ ــي العَ  ،الَمَغــاوِّرِّ َوالُكُهــوفِّ الت ِّ ــاَع الُطــُرقِّ فِّ ــاُل َأيضــًا أنَّ الُلُصــوَص َوُقطَّ هــدِّ َوُيَق

نُهم أنَّها َأرٌض أوَقَفَها َسيُِّدَنا إبَرا  نَها ؛ َظنًَّا مِّ نَد االقتَِّرابِّ مِّ يُم ) َعَليهِّ الُعثَمانِّي ِّ َكاُنوا ُيَغي ُِّروَن الَطرِّيَق عِّ هِّ
َلُم ( هللِّ َتَعاَلى  2َذاَك َجاَء اسُمَها "َومِّن  ،َوأنَّ ُمُروَرُهم بَِّها بَِّما َلَديهِّم مِّن َماٍل َحَراٍم َسُيهلُِّكُهم فِّيَها ،السَّ

َواَية إلى َكثَرةِّ الَمَغاوِّرِّ َوالُكُهـوفِّ فِّـي َمن يُر فِّيهِّ تِّلُكُم الرِّ ُث َمَع الرأيِّ األَولِّ الذ ِّي ُتشِّ َقتَِّهـاَوَيتَّفُِّق الَباحِّ  ،طِّ
يثِّــهِّ َعــن َقرَيــةِّ " الُمَغيَّرِّيَّــةِّ " الُلبَنا ــَلل َحدِّ ــن َهــذا فريَحــة خِّ يَّــةِّ َوَقــد َأَشــاَر إلــى َشــيٍء مِّ " َقــد  :َحيــُث َقــالَ  ،نِّ

ـــوُن َعَربِّيَّـــًة نِّســـَبًة إلـــى ُمَغيـــَرة  يُر َمَغـــاَرة –َتُك يَّاً  ،َتصـــغِّ ـــرَيانِّ ـــد َيُكـــوُن الَلفـــُظ سِّ ـــن َســـاكُِّن الَمَغـــاَرةِّ  :َوَق ، مِّ
(mire):  3الَثائُِّروَن الُمَتَحمُِّسوَن الُمفِّيُقوَن " ؟  

  - :الَمَناَرةُ 
ُث فِّي البابِّ األ  ـامِّ َرَصَد الَباحِّ ـُل َهـَذا االسـَم فِّـي أقَطـابِّ بِّـَلدِّ الشَّ ـَن اأَلَمـاكَِّن الت ِّـي َتحمِّ ولِّ َمجُموَعًة مِّ

  4اأَلرَبَعةِّ ُكل َِّها . 
ــا َوا ــَذلَِّك ؛ لُِّعُلوهِّ َيت بِّ هِّ األَمــاكَِّن الَمعُروَفــَة بِّالَمَنــاَرةِّ ُســم ِّ َهــَلَعــلَّ َهــذِّ ــا َحوَلهــارتَِّفاعِّ ــَي َكالَمَنــاَرةِّ  ا َعمَّ أو  ،َفهِّ

نَهـاا َكـاَن ذَ َوا ِّذَ  ،ُوُجودِّ َمَناَرٍة َأَثرِّيٍَّة فِّيَها لِّهَِّداَيةِّ الُسُفنِّ فِّي ُظُلَماتِّ الليـلِّ لِّ  َي علـى افتـراض أنَّهـا َفهِّـ ،لِّـَك مِّ
رَبــةِّ الَمَنــاَرة " َقَضــاَء َحيَفــا ،َقريبــة مــن البحــر ــوَ َعــَتبُعــُد  الت ِّــي ال ،َكَمــا ُهــَو الَحــاُل فِّــي " خِّ ى نِّ الَبحــرِّ سِّ

تَرينِّ اثَنينِّ . كِّيُلو   مِّ
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  - :الُمنِشيَّة/  الَمنِشيَّة
ــُل هـــذا االســَم ُمفـــردًا َكـــاَن أم  ـــن َمَكـــاٍن َيحمِّ َراَســـةِّ أكثَــَر مِّ هِّ الدِّ ـــن َهــذِّ ـــُث فِّــي الَبـــابِّ األولِّ مِّ َرَصــَد الَباحِّ

  1ُمَضافًا . 

َرَبعِّ ُقًرى َذَكَرَها َيـاُقوٌت الَحَمـوِّي  فِّـي ) الُمشـتَ  يَُّة اسٌم ألِّ  ،َولكِّنَّهـا بِّمصـرَ  ،َركِّ ( َو ) الُمعَجـمِّ ( َمعـاً الُمنشِّ
يمِّ َوُسُكونِّ الن ـونِّ  :َقائَِّلً  يَُّة ) بَِّضم ِّ المِّ ـينِّ  ،الُمنشِّ َرَبـعِّ ُقـًرى بِّمِّصـَر  ،َوَكسـرِّ الش ِّ َدةِّ ( اسـٌم ألِّ َواليَّـاءِّ الُمَشـدَّ

َن الَحبسِّ الَجُنوبِّي ِّ  يَزةِّ مِّ يَّ  ،إِّحَداَها مِّن ُكوَرةِّ الجِّ يمَ  ،ُة مِّن َعَملِّ ُقوصَوالثَّانِّ ُيَقاُل  ،َوالَثالَِّثُة مِّن َعَملِّ إِّخمِّ
يَُّة الَصلَعاءِّ " :َلَها بَِّها ،" ُمنشِّ يَُّة الُكب ،َوالَصلَعاُء َقرَيٌة إلى َجانِّ يَّةِّ َوالرَّابَِّعُة الُمنشِّ  2/3"َرى مِّن ُكوَرةِّ الَدنَجاوِّ

َن الفعل " نَ  َها ُمشتََّقٌة مِّ َي في َأصلِّ َلفظِّ َي  ،َمنَشأ " –َينَشُأ  –َشَأ َوهِّ َعَلى اختَِّلٍف فِّي َتحرِّيكِّ اللَّفظِّ أَهِّ
ـــيَُّة َعَلـــى الَمصـــَدرِّيَّةِّ  ـــيٌَّة َعلـــى اســـمِّ الَمفُعـــولِّ ؟ ،َمنشِّ ـــرِّهَ  ،أم ُمنشِّ ـــَق َلفُظَهـــا بيـــاء الن ِّســـَبةِّ فـــي آخِّ  ،ُثـــمَّ ُألحِّ

يَّة " َعَلى التََّوالِّي عَلقة بحداثـة نشـأتها علـى مـا يبـدو مقارنـة  والسمها ،فأصبحت " َمنشي ِّة " أو " ُمنشِّ
يَمٍة فِّي َنشَأتَِّها نَها إلى المنطقة الت ِّي َنشأت  ،بما حولها من ُقًرى أو ُمُدٍن َقدِّ ثمَّ أضيَف اللَّفُظ فِّي ُكلٍ  مِّ
َها فهذه منشية عكا يطِّ َوارِّها أو فِّي ُمحِّ ـَوارِّ مَ  ،بِّجِّ قـًا بِّجِّ نَّها َنَشـأت الحِّ َيت بَِّذلَِّك ألِّ ـا,  وتلـك ُسم ِّ يَنـةِّ َعكَّ دِّ

ــا ،منشــية حيفــا يَنــةِّ َحيَف ــَوارِّ َمدِّ ــأت بِّجِّ ــةِّ  ،ُأنشِّ يَّ يَن اأُلرُدنِّ ــاعِّ ــيَُّة َم ــَذلَِّك نِّســَبًة إلــى َقرَيــةِّ "  ،َوَمنشِّ َيت بِّ ُســم ِّ
َوارَِّهــا ــي َنشــأت بِّجِّ ين " الت ِّ ــيَّةِّ الَمــَزارِّ " ،َمــاعِّ ُب اأَلمــُر َكــَذلَِّك َعلــى َقرَيــةِّ " ُمنشِّ َيت لَِّنشــأتَِّها ُســ ،َوَينَســحِّ م ِّ

يَّــةِّ "  يَثــةِّ ُقــرَب َبلــَدةِّ الَمــَزارِّ اأُلرُدنِّ ــيَّةِّ الَصــلَعاءِّ "  بِّمِّصــَر الت ِّــي أورَدَهــا  ،وهكــذا  ،4الَحدِّ َوَمــا َخَبــُر " ُمنشِّ
هِّ  لَعاءِّ  -الَحَموِّي  فِّي ُمعَجمِّ َوارِّ َقرَيةِّ الصَّ يٍد .   -لَِّنشأتَِّها بِّجِّ  َعنَّا بَِّبعِّ

ــن َلــيَس ُكــ ــي َنَشــأت بُِّقربَِّهــاَوَلكِّ َقــةِّ الت ِّ ــن َأســَماٍء َيُعــوُد إلــى الَمنطِّ ــيَّةِّ " مِّ َفَقــد  ،ل  َمــا ُيَضــاُف إلــى " الُمنشِّ
ـيَّةِّ َأُبـو َحم ـور " الت ِّـي َتَقـُع فِّـي قِّم ـةِّ َجَبـلِّ  َأبِّـي  َتُكوُن ُمَضاَفًة إلى اسمِّ َجَبٍل َتَقُع فِّي قِّمَّتِّهِّ َكَما فِّي " ُمنشِّ

ــالَكَركِّ  ــور بِّ ـــ " منشــية بنــي  ،َحم  ــٍة اســَتوَطنت ُبقَعَتهــا َكــ ــٍة أو َقبِّيَل َضــاَفُة نِّســَبًة إلــى َعائَِّل أو َقــد َتُكــوُن اإلِّ

                                                 
  100 – 99. ص: انظر الباب األول 1
2  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   305. ص: شَتَرُك َوضعًا َوالُمفَتِرُق َصقعاً المُ الَحَموِّي 
3  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   210. ص: 5. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
يب. ُمنِّير:  4 اِم الَجُنوِبيَِّة.الذ ِّ   248ص:  ُمعَجُم َأسَماِء الُمُدِن َوالُقَرى ِفي ِبالِد الشَّ
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ــٍد )  ،حســن " ــٍم َجــد ِّ الَرُســولِّ ُمَحم  ــي " منشــية هاشــم " األردنيــة نســبًة إلــى َهاشِّ ــا فِّ أو اســمِّ َشــخٍص َكَم
 َصلَّى ّللاَُّ َعلِّيهِّ َوآلِّهِّ ( . 

  - :الَمنُصوَرة
ــي اأُلرُدن ِّ ورَ  ــُث فــي البــاب األول مجموعــة مــن األمــاكن التــي تحمــل هــذا االســَم فِّ ســورية  َصــَد الَباحِّ

 وُلبَنان .  ،وفلسطين
ـُل َهـَذا االسـمَ  ـٍع َتحمِّ ُكلََّهـا َخـارَِّج ُحـُدودِّ بِّـَلدِّ  ،َذَكَر َياُقوٌت الَحَموِّي  فِّي كَِّتابِّهِّ ) الُمشَتَركِّ ( َسبَعَة َمَواضِّ

ــامِّ التَّ  يَّــةِّ َوالُجغَرافِّيَّــةِّ الشَّ ــيَ  ،ارِّيخِّ ســَلمِّ  :َوهِّ ــندِّ اُخُتطَّــت فِّــي اإلِّ يَنــٌة فِّــي بــَلدِّ الس ِّ اخَتطََّهــا  ،" الَمنُصــوَرُة َمدِّ
يَت بــهِّ  ــن  ،َوقِّيــَل َغيــر َذلِّــكَ  ،َمنُصــوُر بــُن ُجمُهــوٍر الَكلبِّــي ِّ َفُســم ِّ يَحــةِّ مِّ يَنــٌة َكاَنــت فِّــي الَبطِّ َوالَمنُصــوَرُة َمدِّ

ــ ي َواسِّ ٍئ َشــرقِّيَّ َنهــرِّ ) َجيُحــوَن ( ،طَنــَواحِّ يَمــةِّ َعَلــى َشــاطِّ زَم الَقدِّ ــُة َخــَوارِّ يَن َوالَمنُصــوَرُة  ،َوالَمنُصــوَرُة َمدِّ
ـــةَ  ي إِّفرِّيقِّيَّ ـــَواحِّ ـــن َن ـــرَب الَقيـــَرَوانِّ مِّ ـــٌة ُق يَن يَلمِّ  ،َمدِّ ـــدَّ ـــَلدِّ ال ـــي بِّ ـــٌة فِّ يَن ـــالَيَمنِّ  ،َوالَمنُصـــوَرُة َمدِّ  ،َوالَمنُصـــوَرُة بِّ

َرةِّ َوُدمَيـاَط "َوالَمنُصوَرُة  لِّ َبـيَن القَّـاهِّ لَطانِّ الَملِّكِّ الَعـادِّ ُل بن الس  لَطاُن الَملُِّك الَكامِّ يَنُة َعمََّرَها الس  ثُـمَّ  ،َمدِّ
ُف الَحَمــوِّي  َقــائَِّلً  ــهِّ  :ُيــردِّ ــزَّةِّ ُملكِّ ــيٌم فِّــي عِّ هِّ الُمــُدنِّ َبَناَهــا َملِّــٌك َعظِّ ــن َهــذِّ ــَدٍة مِّ ــَن الَعَجــبِّ أنَّ ُكــلَّ َواحِّ  " َومِّ

َوامِّ  ،َوَجَللِّةِّ ُسلَطانِّهِّ  َرة ،َوَسم اَها الَمنُصوَرَة ؛ َتَفاؤاًُل َلَهـا بِّالنَّصـرِّ َوالـد  ـَدٌة َعـامِّ نَهـا الَيـوَم َواحِّ َبـل  ،َوَلـيَس مِّ
يُعَها   1َوانَدَرَست َوَتَعفَّت ُرُسوُمَها "  ،َخرَِّبت َجمِّ

قــد تكــون هــذه البَِّقــاُع ســميت  ،َصــَر "وهــي علــى لفــظ اســم المفعــول المؤنــث " َمفُعوَلــة " مــن الفعــل " نَ 
أو علـى اسـم خليفـة أو  ،أو َتَفـاؤاًُل بِّالَنصـرِّ َوالـَدَوامِّ  ،بالمنصورة بعد نصـر أحـرز فيهـا أو فـي محيطهـا

ـــن الـــُوالةِّ  ـــي َذَكَرَهـــا َيـــاُقوتِّ الَحَمـــوِّي  فِّـــي ) ُمعَجـــمِّ الُبلـــَدانِّ  ،أو َواٍل مِّ يَنـــُة الَمنُصـــوَرةِّ "  الت ِّ (  َفَمـــثًَل " َمدِّ
ندِّ  َيت بَِّذلَِّك  ،بَِّأرضِّ الس ِّ ـَي بَِّمنُصـورِّ بـنِّ ُجمُهـوٍر َأَحـدِّ ُوالةِّ  -َعَلـى اخـتَِّلٍف َبـيَن ُرَواةِّ التَّـارِّيخِّ  -ُسم ِّ أَهِّ

ـي ِّ ؟  َوالـذ ِّي َسـمَّاها بِّالمنصـوَرةِّ َعمـرُو بـُن َحفـٍص الُمَهلَّبِّـي  فِّـي  الَعبَّاسِّ
 َبن ِّي أُمَيـَة أم بِّالَمنُصـورِّ الَخلِّيَفـةِّ

َيـاَرةِّ َملِّـٍك َكَمـا فِّـي َقرَيـةِّ " المنصـورة " األردنيـة َحيـُث  ، 2يَّامِّ الَمنُصورِّ مِّن َبن ِّي الَعبَّـاسِّ " أَ  أو َتَيُمن ـًا بِّزِّ
ــن " َصــرَّة " لُِّتصــبَِّح الَمنُصــوَرة يب َتَيُمن ــًا َواستِّبَشــارًا  ،َغيَّــَر أهُلهــا اســَمَها مِّ يــر الــذ ِّ ــا ُمنِّ َوَذلِّــَك فِّيَمــا ُيخبُِّرَن

                                                 
1  ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   307 – 305. ص: الُمشَتَرُك َوضعًا َوالُمفَتِرُق َصقعاً : الَحَموِّي 
2  :ِّ . َياُقوُت بُن َعبدِّ ّللاَّ   211. ص: 5. ج ُمعَجُم الُبلَدانِ الَحَموِّي 
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ِّ األولِّ بـنِّ الُحَسـينِّ َلَهـا بِّ  َهـةِّ الن ِّسـَبةِّ إلـى َشـخٍص َكمنُصـوَرةِّ الَخـي طِّ "  ،1زَِّياَرةِّ الَملَِّك َعبدِّ ّللاَّ أو َعَلـى جِّ
ـَمالِّي ِّ  يخِّ َمنُصوٍر الَمـدُفوٍن فِّـي َطَرفَِّهـا الشَّ ـيَفت إلـى " الَخـي طِّ " نِّسـَبًة إلـى " َغـورِّ  ،نِّسَبًة إلى الش ِّ ثُـمَّ ُأضِّ

ي َتَقُع فِّيهِّ " الَخي طِّ "    2الذ ِّ

  - :َنزَلة
َدُة " الُنُزولِّ "  َطـاٌط  ،الُحُلولُ  :َوالُنُزوُل ) بِّالَضم ِّ ( ،النَّزَلُة َعَلى َوزنِّ " َفعلة " َواحِّ َوُهـَو فِّـي اأَلصـلِّ انحِّ

ــن ُعل ــو ٍ  ــُه "   - ،مِّ ــا َحوَل ــ  -بَِّمعًنــى آخــر " الَمَكــاُن الُمــنَخفُِّض َعمَّ ــٌة ) بِّ ــُة  :الَفتحِّ (َوَأرٌض َنزَل أي َزاكَِّي
ـن أَعَمـالِّ الَبهَنَسـا بِّمِّصـَر "  ،الـَزرعِّ َوالَكـألِّ  ي  فِّـي ) التَّـاجِّ ( َنزَلــَة " َأبِّـي َبَقـَرة " مِّ َوَتكثُــُر  ،3َوَذَكـَر الُزَبيـدِّ

ينَ  ُل َهَذا االسـَم فِّـي ُمخَتَلـفِّ بَِّقـاعِّ فَِّلسـطِّ َيةِّ بُ  ،األَماكُِّن الت ِّي َتحمِّ ُح فِّـي َتسـمِّ هِّ البَِّقـاعِّ والـرَّاجِّ ـن َهـذِّ قَعـٍة مِّ
ــَها ــي َطبِّيَعــةِّ َأرضِّ ٍر فِّ َفــاٍض َظــاهِّ ــُدُل َعلــى انخِّ ــي َقرَيــةِّ " النَّزَلــةِّ " فِّــي َجَبالَيــا  ،باالســمِّ الَمــذُكورِّ َي َكَمــا فِّ

َفاضــًا فِّــي َجَبالَيـا ،بَِّغـزَّةَ  ــن َأكَثــرِّ الُقــَرى انخِّ َهــ ،َحيــُث ُتَعــد  مِّ ــيَفت إلــى أســماُء الجِّ نَهــا َمــا ُأضِّ ــن َومِّ اتِّ ؛ مِّ
نَّهـا َتَتَوَسـُط الَنـزَلَتينِّ الشـرقية والغربيـة ،َبابِّ الَتفرِّيقِّ َبيَنَها هِّ الَنزَلُة الُوسَطى ؛ ألِّ حيـُث َتَقـُع األولـى  ،َفَهذِّ

َيُة فِّي َغربَِّها . ،في شرقها  والثَّانِّ
َهةِّ النِّسَبةِّ كــــــــ" َيُتَها َعلى جِّ هِّ الَنَزالتِّ َما َجاءت َتسمِّ بَّاغُ  ،َنزَلةِّ َأبِّي َناٍر " َومِّن َهذِّ هِّ  :قاَل الدَّ " َنَزلـت َهـذِّ

َبت إَِّليَها  َمًة مِّن َقرَيةِّ " الَفاُلوَجةِّ " َفُنسِّ رِّ الَعهدِّ الُعثَمانِّي ِّ َعائَِّلُة َأبِّي َناٍر َقادِّ   4" الُبقَعَة فِّي أَواخِّ
َضاَفةِّ نِّسَبًة  هِّ اإلِّ َي اأُلخَرى ُعرَِّفت بَِّهذِّ يَسى هِّ ي َنـَزَل ُبقَعَتَهـا ُهـَو َوَنزَلُة عِّ ـف الـذ ِّ يَسـى بـنِّ ُمعسِّ إلى " عِّ
نــينَ  ــي َقَضــاَء جِّ ــةِّ َكفــرِّ َراعِّ ــن َقرَي ــُه َنازِّحــًا مِّ هِّ "  ،َوعائَِّلَت ــادِّ ــن أحَف ــوَم مِّ َها الَي انِّ ُب  ،5َوُمعَظــُم ُســكَّ َوَينَســحِّ

يخِّ َزيٍد " إلى الَشَمالِّ مِّن َيعبد َبت إلى الَشيخِّ َزيد الثَّانِّي الَمدُفونِّ الت ِّ  ،األمُر َعَلى َقرَيةِّ " َنزَلةِّ الشَّ ي ُنسِّ

                                                 
يب. ُمنِّير:  1 اِم الَجُنوِبيَّةِ الذ ِّ   384. ص: ُمعَجُم َأسَماِء الُمُدِن َوالُقَرى ِفي ِبالِد الشَّ
. ُمَحمَّ  2   694. ص: ُمعَجُم ُبلَداِن ِفَلسِطينَ د ُمَحمَّد َحَسن: َشَرابِّ
. ُمَحمَُّد بُن َمرَتَضى:  3   488  - 478. ص: 30. ج َتاُج الَعُروِس ِمن َجَواِهِر الَقاُموسِ الُزَبيدِّي 
بَّاُغ. ُمصَطَفى ُمَراد:  4   352. ص: ِبالُدَنا ِفَلسِطينُ الدَّ
يَسى  5 َية: َنزَلُة عِّ :  –َموَقُع ُهو ِّ , َبيَنَما َوَجدَنا َعَلى َموقِّعِّ ) النَّاَساُبون الَعَرب(: www.howiuua.com   ُطولَكرم , َرابُِّط الَموقِّعِّ

يَسى " , َهاَجَر ُمنُذ )  يَسى َهَذا ُيعَتَبُر الَجدَّ اأَلكبَر لُِّكبَرَياتِّ َعَوائِّلِّ " َنزَلةِّ عِّ ( َسَنة , إلى َقرية نزلة عيسى الحالية ,  350" أنَّ عِّ
 : ف لُِّيصبَِّح ُمسعِّف " , رابُِّط الَموقِّعِّ يفًا َجَرى َعلى اسمهِّ مِّن ُمعسِّ  www.alnssabon.com َوأنَّ َتصحِّ

http://www.howiuua.com/
http://www.howiuua.com/
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هِّ مِّن َعائَِّلةِّ آلِّ َزيٍد "  ،فِّيَها َحَفادِّ َلها ُملٌك ألِّ َي الَيوَم بَِّكامِّ يخِّ 1َوهِّ رَبةِّ الشَّ " خِّ , َكَما ُتعَرُف الَقرَيُة َأيضًا بِّ
 َزيٍد "  . 

  - :َوَلَجة
ــَدُة " الــَولَ   ــي الــَوادِّي :َوالــَوَلجُ  ،جِّ "َوَلَجــة َعَلــى َوزنِّ " َفعَلــة " َواحِّ " الَوَلَجــاُت َبــيَن  :َوُيَقــالُ  ،ُكــل  ُمتََّســٍع فِّ

ثُل الر َِّحابِّ "  َباَل مِّ عٌ  ،َجمُع َوَلَجٍة ) بِّالَتحرِّيكِّ ( :" الَوَلَجاتُ  :َوقِّيلَ  ،2الجِّ َي َموضِّ أو َكهٌف َيسَتتُِّر  ،َوهِّ
ـُل اسـَم " الَوَلَجـةِّ " َذَكَرَهـا َيـاُقوٌت الَحَمـوِّي  َوُهَنـ ،3مِّن َمَطٍر أو َغيـرِّهِّ "  ،فِّيهِّ المَّارَّةُ  ـَدٌة َتحمِّ ـُع عِّ اَك َمَواضِّ

ــا َخالِّــُد بــُن الَولِّيــدِّ َجــيَش  :َفَقــالَ  ،فِّـي " ُمعَجــمِّ الُبلــَدانِّ " ــا َيلِّــي الَبــرَّ َواَقـَع فِّيهِّ مَّ " الَوَلَجــُة بِّـَأرضِّ َكســَكَر مِّ
شــرِّينَ  ــٍد َوعِّ ــاهرت " :َوالَوَلَجــةُ  ،الُفــرسِّ َســَنَة َواحِّ ــن أَعَمــالِّ " َت ــَن الَمغــرِّبِّ مِّ ــُة مِّ َي ــٌع  :َوالَوَلَجــةُ  ،َناحِّ َموضِّ

يَّةِّ "  سِّ َن الَقادِّ َة مِّ دِّ إلى َمكَّ َراقِّ َعن َيَسارِّ الَقاصِّ  4بَِّأرضِّ العِّ
ـــَها ـــيٌّ يصـــل المنـــاطق  ،ولعـــل هـــذا االســـم اكتســـبته " الَوَلَجـــُة " مـــن طبيعـــة َأرضِّ وكأنهـــا مـــدخل َطبِّيعِّ

" ولعل اسمها المشتق مـن الولـوج جـاء ؛  :, يقول الخالدي عن قرية الولجة المقدسيةببعضها الَبعضِّ 
إذن َهـــَذا  ،5الت ِّـــي َكانـــت طـــرق المواصـــَلت َتلُِّجـــُه "  ،لِّيشـــير إلـــى كونهـــا مـــدخَل طبيعيـــًا بـــين الجبـــال

َبالِّ الُقدسِّ الت ِّـي َتلُِّجَهـا ُطـُرُق ال ي  أوِّ الَفتَحُة َبيَن جِّ يَطـةِّ بَِّهـا الَمدَخُل الَطبِّيعِّ ُمواَصـَلتِّ بـيَن الُقـَرى الُمحِّ
يَدةِّ " الَواقَِّعةِّ فِّي  ،ُهَو فِّي الَحقِّيَقةِّ َما أكَسَبَها َهَذا االسمَ  أمَّا َقرَيُة الَوَلَجةِّ أو َما ُيعَرُف بِّ " الَوَلَجةِّ الَجدِّ

ـن َقرَيـةِّ الَوَلَجـةِّ  اُنَها مِّ َيـٍة ُمحاَفَظةِّ َبيَت َلحم َفَقد ُسم اَها بَِّذلَِّك ُسـكَّ ـَرةِّ فِّـي َحـربِّ َعـامِّ َثَمانِّ ـيَّةِّ الُمَهجَّ سِّ  الَمقدِّ
انِّ ال نها َعقَِّب النَّكَبةِّ, َحيُث َيُعوُد ُمعَظُم ُسكَّ ُروا مِّ يَن ؛ َتَيُمنًا بِّاسمِّ َقرَيتِّهِّم اأَلصلِّ الت ِّي ُهجر ِّ ولجة َوأربعِّ

  6 الجديدة فِّي أصولهم إلى قرية الولجة المقدسية وفَق ) َدلِّيلِّ َأريِّج (
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 َخاِتَمة 
َراَسةُ  هِّ الدِّ َن َأسَماءِّ الُبلَدانِّ  ،ُتَمث ُِّل َهذِّ بًا مِّم ا اشَتَرَك َوضعًا مِّ ـَن األَ  افتَـَرقَ وَ  ،َجانِّ َوَلـم َيُكـنِّ  ،َقـالِّيمِّ َصـقعًا مِّ

َل َمن َطَرَق َبـاَب َهـَذا الَموُضـوعِّ  ُث َأوَّ َوَمـا  ،ك () الُمشـَترَ ابِّـهِّ  فِّـي كِّتَ َبـل َسـَبَقُه فِّـي َذلِّـَك الَحَمـوِّي   ،الَباحِّ
َند َياُقوٍت فِّي  ُث إال استِّدَراُك َعَلى َما َوَرَد عِّ ي َقامِّ بِّهِّ الَباحِّ ُهَنـا ال َيـُروُم وَ  ،نِّفِّ الـذ كرِّ َتابِّهِّ آَ كِّ الُجهُد الذ ِّ
هِّ اأَلسـَماءِّ َفَحسـب َراَسـةِّ إلـى إِّحَصـاَء َهـذِّ هِّ الدِّ يلِّ َهـذِّ ُث إلى َتحوِّ ـيَّ  َهـذِّ َتَنـاُولِّ  َبـل إلـى ،الَباحِّ ـن هِّ الَقضِّ َة مِّ

ـابَِّقةِّ  َراَسـتِّهِّ الس  يـُد الـذ ِّي َجـكُمــُن اليَ َوُهَنـا  ،َجَوانِّـب ُأخـَرى َلـم َيَتَطـر ق إَِّليَهـا الَحَمــوِّي  فِّـي دِّ هِّ َجدِّ اَءت بِّـهِّ َهــذِّ
َراَســةُ  َللِّــهِّ َبــيََّن ال ،الدِّ ــن خِّ ــبِّ الل َغــوِّي ِّ الــذ ِّي مِّ ــن َقبِّيــلِّ الَجانِّ ــُث األَ َوَذلِّــَك مِّ ــيلَ َباحِّ هِّ  صِّ ــن َهــذِّ  ، اأَلســَماءِّ مِّ
ن ،َوالُمَعرَّبِّ  َذ مِّ َد إلى َرد ِّ ُكل ِّ َلفٍظ إلى َأصلِّهِّ الذ ِّي ُأخِّ يَل َفَعمِّ َراَسةِّ َسَبُب تََّضَح فِّي َهذِّ اَكَما  ،هُ َوالَدخِّ هِّ الدِّ

َياتِّ  هِّ الَتسمِّ َث َوَراَء َفلَسَفةِّ َوضعِّ االسـمِّ فِّيهـا ،َكثِّيٍر مِّن َهذِّ ـن ،َوالَباعِّ هِّ  َفمِّ ـُث أَلسـَماءِّ َمـا َعـزَ اَهـذِّ اُه الَباحِّ
وقِّ إلى ا ،إلى الَموقِّعِّ الُجغَرافِّي ِّ  َهةِّ الَحنِّينِّ َوالشَّ نَها َما َكاَن َعَلى جِّ نَتقُِّل مِّن َمَكاٍن تَ م ِّ َفالنَّاُس لَبلدِّ األُ َومِّ

لِّ  َي فِّي َأثَناءِّ َذلَِّك ُتَسم ِّي الثَّانِّي بِّاسمِّ اأَلوَّ َخَر َوهِّ  ِلِّ
نـَد بَ  َظ عِّ يثَـةِّ الت ِّـي َرَجـع إَِّليَهـا البَ ُلوحِّ مِّ الُبلـَدانِّ الَحدِّ ـثُ عـضِّ ُمـَؤلِّفِّي َمعـاجِّ ُعـونَ أَ  ،احِّ  نِّسـَبًة َكبِّيـَرًة نَُّهـم ُيرجِّ

امِّ إلى ُلَغـاٍت ُأخـَرى َغيـرِّ الَعَربِّيَّـةِّ  فِّـي كَِّتابِّـهِّ )  ـ َأنِّـيس فرِّيَحـةَكــــــ ،مِّن َأسَماءِّ الُمُدنِّ َوالُقَرى فِّي بَلد الشَّ
ُرك َهــُمعَجــُم أَ  يهــا ( ُيشــعِّ ــيرِّ َمَعانِّ يَّــةِّ َوَتفسِّ  ُكــَل اســٍم فِّــي ُل َوُهــو َيــُرد  َذا الَرُجــســَماءِّ الُمــُدنِّ َوالُقــَرى الل بَنانِّ

ـامِّ  هِّ َهَذا َوَكأنَّ الَعَربِّ َلـم َتُكـن َموُجـوَدًة فِّـي الشَّ َقـد َبَينَّـا وَ  ،دِّ َأسـَماَءهاهـذه الـبَل َوَلـم ُتطلِّـَق َعلـى ،ُمعَجمِّ
َها وَ يََّة فِّي بَ َأو ُيوافُِّق الَعَربِّ  ،ال َبأَس بِّهِّ مِّن َهذِّ اأَلسَماءِّ َعَربِّيٌّ فِّي َأصلِّهِّ َعَدَدًا  َطرِّيَقـةِّ ُنطقِّهـا عضِّ َلفظِّ

 َوَتآُلفِّ ُحُروفَِّها . 
َراَسةِّ أم ا الَنَتائِّ  - هِّ الدِّ ُث َعقَِّب َهذِّ   :يَفَتَتَمثَُّل بِّاِلتِّ  ،ُج الت ِّي َتَوصل َلها الَباحِّ

َن األَ  ،لَحَموِّي  فِّي كَِّتابِّهِّ ) الُمشَتَركِّ (أَغَفَل ا .أ ـامِّ ؛ لُجغَرافِّيَّـةِّ بِّـعَلمِّ اَكثِّيرًا مِّم ا اشَتَرَك مِّ بَِّلدِّ الشَّ
نـَد َيـاُقوتٍ  َراَسـةِّ َعَلـى َمـا َجـاَء عِّ هِّ الدِّ ـُث فِّـي َهـذِّ يَلعـلَّ اوَ  ،لَِّذا اسـَتدَرَك الَباحِّ َجـاَءت  لُعنـَواَن الـذ ِّ

َراَســةُ  ــهِّ الُمشــَترَ َتكمِّ  :َتحَتــه الدِّ ــاُقوٍت الَحَمــوِّي ِّ فِّــي كَِّتابِّ ــُة َصــنِّيعِّ َي  ،قعاً َصــَوالُمفَتــرِّقِّ  ،كِّ َوضــعاً َل
ـثِّ َوَهَدفِّـهِّ  كمـا لـم  ،كرِّ هِّ َآنِّـفِّ الـذ ِّ ي كَِّتابِّـفِّـَوُهـَو إِّكَمـاُل َمـا َبـَدأَُه َيـاُقوُت  ،ُيَعب ُِّر َعـن َمقَصـدِّ الَباحِّ

ل َياُقوت َتعلِّيَل االشتَِّراكِّ فِّي كِّتَ   ابِّهِّ . ُيَحاوِّ
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ــَدان ( أَعَلمــًا ُجغَرافِّ  .ب ــهِّ ) ُمعَجــُم الُبل ــي كَِّتابِّ كــُرُه فِّ ــاُقوت ذِّ ــى َي ــًة مُ ُيؤَخــُذ َعَل ــم يُ يَّ نَّها شــَتَرَكًة َل َضــمِّ
َراَسةِّ الثَّانِّي ُث فِّي َبابِّ الد ِّ نهَ إلى َغيرِّ  كَِّتاَبُه ) الُمشَتَرك (، َوَقد َأَشاَر الَباحِّ َدٍة مِّ  ا .  َواحِّ

رَ  .ج ــَن اأَلعــَلمِّ الُجغَرافِّيَّــةِّ الُمشــَتَرَكةِّ فِّــياسَتقَصــتِّ الدِّ ــامِّ َعَلــى اخــبِّــَلدِّ ا اَســُة َمــا َأمَكــَن مِّ تَِّلفِّ لشَّ
َشاَرةِّ إلى ا لِّ َأبَتثِّيًَّا، َمَع اإلِّ  يهِّ . لذ ِّي َوَرَدت فِّ لَبَلدِّ اُدَولَِّها، َوَترتِّيبَِّها فِّي البابِّ اأَلوَّ

َرَة االشــ .د َراَســُة َظــاهِّ هِّ الدِّ ــيَن َأســَماءِّ األَ َتَناَوَلــت َهــذِّ ــي ِّ َب ــعِّ الجُ وَ َمــاكِّنِّ َتَراكِّ اللَّفظِّ ــي الَمَواقِّ غَرافِّيَّــةِّ الت ِّ
لِّ .  َدت فِّي الَبابِّ اأَلوَّ  ُرصِّ

ـيلِّ الل َغـوِّي ِّ لَِّهـذهِّ اأَلسـَماءِّ الُمشـَتَرَكةِّ  .ه َراَسـُة فِّـي التَأصِّ ـن َناحِّ  اعَتَمـَدت الدِّ ، مِّ َلـى ُجمَلــٍة عَ َيـةِّ اللَّفـظِّ
مِّ ا َن الَمَعاجِّ ـن َجـمِّ َمتَِّها: ) تَـاُج الَعـُروسِّ مِّ ، َو لَقـاُموس ( لِّلزَ ا َواهِّرِّ لَعَربِّيَّـةِّ، َيـَأتِّي فِّـي ُمَقـدِّ ي  بِّيـدِّ

َن اللَِّساُن الَعَربِّ ) يلِّ مِّ َن الَدخِّ يُل مِّ هِّ األَ  ُمَعرَّبِّ ( البنِّ َمنُظور، َحيُث َتَبيََّن اأَلصِّ ، فِّي َهـذِّ سـَماءِّ
هِّ اأَلعـَلمِّ فِّـي اللغـات السـاميةإلى جانب بعض الكتب الَّتِّـي َتَناَوَلـتِّ  ال إاألخـرى،   ُأُصـوَل َهـذِّ

هِّ  ــن َهـذِّ ثين أمثــال أنــيس فريحـة نِّســَبُتُه َكثِّيــرًا مِّ  إلــى اللغــة اأَلعــَلمِّ  أنَّـُه ُيؤَخــُذ علــى َبعـَض الَبــاحِّ
يَّةِّ، ُدوَن َأن َيتطرَق إليها فِّي الساميات األخرى .  رَيانِّ  الس 

هِّ الدِّ  .و هِّ اأَلسمَ اتََّضَح مِّن خَِّللِّ َهذِّ َن َهذِّ ، َفمِّ َراَسةِّ َسَبُب اشتَِّراكِّ َكثِّيٍر مِّ إلى الل َغةِّ،  نَها َماَيُعودُ اءِّ
نَها َما َيُعوُد إلى ارتَِّحالِّ  ، َومِّ نها َما َيُعوُد إلى الَموقِّعِّ الُجغَرافِّي ِّ خـَر لن اسِّ مِّن َبَلـدٍ  َبعضِّ اَومِّ  ِلِّ

يمِّ .  يَد بِّاسمِّ الَقدِّ  َفُيَسم وَن الَجدِّ
َث الَحقِّيقِّيَّ َوَراَء َفلَسَفةِّ َكثِّيٍر َكمَ  .ز َراَسُة الَباعِّ هِّ الدِّ  ةِّ . َماءِّ الُمشَتَركَ َن اأَلسمِّ ا َبيَّنت َهذِّ
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 المراجع المصادر و 
 القرآن الكريم  -
 :. ت المعجههم الوسههيط :إبــراهيم مصــطفى / أحمــد الَزي ــات / حامــد عبــد القــادر / محمــد النجــار -

 دار الدعوة . ال . ت  :لقاهرةمجمع اللغة العربية . ا
 :) المبتدأ والمبعث والمغـازي ( . ت سيرة ابن إسحاق :ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار -

 محمد حميد هللا . معهد الدراسات واألبحاث . ال . ت 
بـن وهـو المعـروف بحاشـية ا ،في التعريب والمعرب :ابن َبر ِّي . عبد هللا بن بري بن عبد الجبار -

 م  1985مؤسسة الرسالة .  :كتاب المعرب البن الجواليقي . بيروتبري على 
تحفههة النظههار فههي غرائههب األمصههار وعجائههب  :ابــن بطوطــة . أبــو عبــد هللا محمــد بــن عبــد هللا -

 ه  1405مؤسسة الرسالة .  :علي المنتصر الكتاني . بيروت :. ت 4. ط  األسفار
ي مطبعـة العـال :بغـدادفسير أشهعار ههذيل . التمام في ت :ابن جني . أبو الفتح عثمان بن جنـي -

 . ال . ت 
عــالم  :محمــد علـي النجـار . بيـروت :. ت الخصهائص :ابـن جنـي . أبـو الفـتح عثمــان بـن جنـي -

 الكتب . ال . ت 
 :حســن هنـداوي . دمشــق :. ت سهر صههناعة اإلعهراب :ابـن جنـي . أبــو الفـتح عثمـان ابــن جنـي -

 م  1985دار القلم . 
عبـــد المعطـــي أمـــين القلعجـــي .  :. ت غريهههب الحهههديث :رحمن بـــن علـــيابـــن الجـــوزي . عبـــد الـــ -

 م  1985دار الكتب العلمية .  :بيروت
مكتبــة  :. صــنعاء صههفة جزيههرة العههرب ::ابــن الحائــك الهمــداني . الحســن بــن محمــد بــن يعقــوب -

 م  1990اإلرشاد . 
 :. ت 2. ط إنبههاء الغمههر بِّبنههاء العمههر فههي التههاريخ  :ابــن حجــر العســقَلني . أحمــد بــن علــي -

 م  1986دار الكتب العلمية .  :محمد عبد المعيد خان . بيروت
.  الفتههاوى الفقهيههة الكبههرى  :ابــن حجــر الهيثمــي . شــهاب الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد -

 دار الفكر . ال . ت  :بيروت
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دار  :. بيــروت 3. ط  أنسههاب العههرب جمهههرة :ابــن حــزم األندلســي . محمــد بــن علــي بــن ســعيد -
 م  2003العلمية .  الكتب

 عالم الكتب . ال . ت  :. بيروت أخبار القضاة :ابن َحي ان . محمد بن خلف -
دار  :رمـزي منيـر البعلبكـي . بيـروت :. ت جمهرة اللغة :ابن دريد . أبو بكر محمد بن الحسن -

 م  1988العلم للمَليين . 
 . ت دار صادر. ال :. بيروتالكالمسالك والمم :. أبو القاسم عبيد هللا بن عبد هللاابن خرداذبة -
محمود فاخوري و عبد الحميد مختـار .  :. ت االشتقاق :ابن دريد . أبو بكر محمد بن الحسن -

 م  1979مكتبة أسامة بن زيد .  :حلب
دار المعارف .  :. القاهرة ترتيب إصالح المنطق :ابن السكيت . أبو يوسف يعقوب بن إسحاق -

 م  1956
محمـد عبـد المعيـد خـان .  :. ت غريهب الحهديث :عبيد القاسم بن سَلم ابن سَلم الهروي . أبو -

 ه  1396دار الكتاب العربي .  :بيروت
عبـد الحميـد هنـداوي  :. ت المحكم والمحيط األعظم :ابن سيده . أبو الحسن علي بن إسماعيل -

 م  2000دار الكتب العلمية .  :. بيروت
دار  :خليل إبراهيم جفال . بيـروت :. ت صصالمخ :ابن سيده . أبو الحسن علي بن إسماعيل -

 م  1996إحياء التراث العربي . 
 :. ت النههوادر السههلطانية والمحاسههن اليوسههفية :ابـن شــداد . يوســف بــن رافــع بــن تمــيم األســدي -

 م .  1964جمال الدين الَشي ال . 
 آل ياســين .محمــد حســن  :. ت المحههيط فههي اللغههة :ابـن َعبَّــاد . أبــو القاســم إســماعيل بــن َعب ــاد -

 م  1994عالم الكتب .  :بيروت
دار  :ســهيل زكــار . بيــروت :. ت بغيههة الطلههب فههي تههاريخ حلههب :ابــن العــديم . عمــر بــن أحمــد -

 الفكر . ال . ت 
 :تمحمد عبد القادر عطا . بيرو  :. ت أحكام القرآن :ابن العربي . أبو بكر محمد بن عبد هللا -

 دار الفكر . ال . ت 
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 :عبد السَلم هـارون . بيـروت :. ت 2. ط  معجم مقاييس اللغة :ن فارسابن فارس . أحمد ب -
 م  1999دار الجيل . 

مسهههالك األبصهههار فهههي ممالهههك  :ابـــن فضـــل هللا العمـــري . شـــهاب الـــدين بـــن أحمـــد بـــن يحيـــى -
 م  1996مكتبة مدبولي .  :القاهرة في الحيوان والنبات والمعادن . :األمصار

مـد أحمـد مح :. ت الشهعر والشهعراء :عبد هللا بم مسلم بن قتيبة ابن قتيبة الدينوري . أبو محمد -
 م  1977دار التراث العربي .  :شاكر. القاهرة

 :محمـد حسـين الزبيـدي . العـراق :. تالخهراج وصهناعة الكتابهة  :ابن قدامة . قدامـة بـن جعفـر -
 دار الرشيد . ال . ت 

رفهههع االرتيهههاب عهههن المؤتلهههف اإلكمهههال فهههي  :ابـــن مـــاكوال . علـــي بـــن هبـــة هللا بـــن أبـــي نصـــر -
 ه 1411دار الكتب العلمية .  :. بيروتوالمختلف في األسماء والكنى 

 دار صابر . ال . ت  :. بيروت لسان العرب :ابن منظور محمد بن مكرم -
توضيح المشتبه في ضبط أسماء  :ابن ناصر الدين الدمشقي . شمس الدين محمد بن عبد هللا -

َواِة وأنسابهم وألقاب  مؤسسـة الرسـالة .  :محمد نعـيم العرقسوسـي . بيـروت :. ت هم وكناهمالرُّ
 م 1993

 عمر بن غرامة :. ت تاريخ مدينة دمشق :ابن هبة هللا الدمشقي . أبو القاسم علي بن الحسن -
 م  1995دار الفكر .  :العمري . بيروت

من ظههالل القههرن تههاريخ الههي :ابـن الــوزير الصــنعاني . عبـد هللا بــن علــي بـم محمــد بــن عبـد اإللــه -
السهههابع عشهههر المهههيالدي / تهههاريخ طبهههق الحلهههوى وصهههحاف المهههن  –الحهههادي عشهههر الهجهههري 

 م  1985دار المسيرة .  :محمد عبد الرحيم حازم . بيروت :. ت والسلوى 
ــي . محمــد بــن عبــد هللا -  .عــالم الكتــب  :. بيــروتنزهههة المشههتاق فههي اختههراق اآلفههاق  :اإلدرِّيسِّ

 م  1989
زبيـدة  :. ت غريب ما في الصحيحين البخهاري ومسهلم :فتوح بن أبي نصـر األزدي الحميدي . -

 م  1995مكتبة السنة .  :محمد سعيد عبد العزيز . القاهرة
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 :محمــد عــوض مرعــب . بيــروت :. ت تهههذيب اللغههة :األزهــري . أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد -
 م  2001دار إحياء التراث العربي . 

يرافي :د األعرابياألسود الفندجاني . الحسن بن أحم -  :. ت فرحة األديب في الرد على ابن السِّ
 علي سلطاني . دار النبراس . ال . ت 

 م  1992دار الكتب العلمية .  :. بيروت األغاني :األصفهاني . أبو الفرج . علي بن الحسين -
 دار المعــارف . :. القــاهرة ديههوان امههرؤ القههيس :امــرؤ القــيس . امــرؤ القــيس بــن ُحجــر الكنــدي -

 م  1958
حــاتم صــالح  :. ت الزاهههر فههي معههاني كلمههات النههاس :األنبــاري . أبــو بكــر محمــد بــن القاســم -

 م  1992مؤسسة الرسالة .  :الضامن . بيروت
 ،عادل أحمد عبد الموجـود :. تتفسير البحر المحيط  :األندلسي . أبو حيان محمد بن يوسف -

دار الكتب العلميـة .  :الجمل . بيروت أحمد النجولي ،زكريا عبد المجيد النوقي ،محمد معوض
 م  2002

سـيد  :. ت 2. ط  ديوان حسهان بهن ثابهت األنصهاري  :األنصاري . حسان بن ثابت األنصاري  -
 م  1983دار المعارف .  :حنفي حسنين . القاهرة

ـــي بـــن الحســـن - ـــدين عل ـــدين أحمـــد .  :. ت الحماسهههة البصهههرية :البصـــري . صـــدر ال ـــار ال مخت
 م  1983. عالم الكتب  :بيروت

 دار الكتب العلمية . ال . ت  :. بيروت تاريخ بغداد :البغدادي . أبو بكر أحمد بن علي -
ار د :. بيـروت هدية العارفين / أسهماء المهؤلفين وآثهار المصهنفين :البغدادي . إسماعيل باشـا -

 م  1992الكتب العلمية . 
محمـــد نبيـــل  :. ت لعهههربخزانهههة األدب ولهههب لبهههاب لسهههان ا :البغـــدادي . عبـــد القـــادر بـــن عمـــر -

 م  1998دار الكتب العلمية .  :إميل بديع يعقوب . بيروت ،طريفي
 م 1980دار صعب .  :. بيروتديوان طرفة بن العبد البكري  :البكري . طرفة بن العبد البكري  -
.  معجهم مها اسهتعجم مهن أسهماء الهبالد والمواضهع :البكري . أبو عبيد عبد هللا بن عبـد العزيـز -

 م  1982عالم الكتب .  :السقا . بيروتمصطفى  :ت
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 ت دار التعارف للمطبوعات. ال. :. بيروتأنساب األشراف :. أحمد بن يحيى بن جابرالبَلذري  -
دار  :رضـوان محمـد رضـوان . بيـروت :. ت فتهوح البلهدان :البَلذري أحمد بن يحيى بـن جـابر -

 ه .  1403الكتب العلمية . 
.  حليههة البشههر فههي تههاريخ القههرن الثالههث عشههر :بــراهيمالبيطــار . عبــد الــرزاق بــن حســن بــن إ -

 م  1961مطبوعات مجمع اللغة العربية .  :دمشق
 دار القلم . ال . ت  :. بيروت ديوان الحماسة :التبريزي . محمد بن عبد هللا -
 م  1964دار المعارف .  :. القاهرة ديوان أبي تمام :أبو تمام . حبيب بن أوس الطائي -
 :) تفســير الثعلبــي ( . ت الكشههف والبيههان :ســحاق أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيمالثعلبــي . أبــو إ -

دار إحيـــاء التـــراث  :نظيـــر الســـاعدي . بيـــروت :راجعـــه ودققـــه ،اإلمـــام أبـــي محمـــد بـــن عاشـــور
 م  2002العربي . 

دار  :عبـد السـَلم محمـد هـارون . بيـروت :. ت الحيوان :الجاحظ . أبو عثمان عمرو بن بحر -
  م 1996الجيل . 

 :. رام هللا األعههالم الجغرافيههة الفلسههطينية بههين الطمههس والتحريههف :َجبــر . يحيــى عبــد الــرؤوف -
 م .  1996منشورات وزارة اإلعَلم الفلسطينية . 

 معجههم البلههدان األردنيههة والفلسههطينية حتههى نهايههة القههرن الهجههري  :جبــر . يحيــى عبــد الــرؤوف -
 م .  1988دار اللوتس للنشر والطباعة .  :. عمان السابع

ــاس . بيــروت :. ت ديههوان جريههر :جريــر . جريــر بــن عطيــة الخطفــي التميمــي - دار  :حمــدو َطم 
 م  2005المعرفة . 

دار  :محمــود محمــد شــاكر . جــدة :. ت طبقههات فحههول الشههعراء :الجمحــي . محمــد بــن ســَلم -
 المدني . ال . ت 

 م  1967دار صادر .  :. بيروت ديوان الحطيئة :الحطيئة . أوس بن جرول -
 :. بيـروت 2. ط  المشترك وضهعا والمفتهرق صهقعا :الحموي . أبو عبد هللا ياقوت بن عبـد هللا -

  1986عالم الكتب . 
 دار الفكر . ال . ت  :. بيروتمعجم البلدان  :الحموي . أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا -
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ين البـواب علـي حسـ :. تالجمع بين الصحيحين البخهاري ومسهلم  :الحميدي . محمد بن فتـوح -
 م  2002دار ابن حزم .  :. بيروت

 2. ط  السلوك في طبقات العلماء والملوك :الجندي . بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب -
 م .  1995مكتبة اإلرشاد .  :محمد بن علي األكوع . صنعاء :. ت

وأسهههماء  1948كهههي ال ننسهههى قهههرى فلسهههطين التهههي دمرتهههها إسهههرائيل سهههنة  :الخالـــدي . وليـــد -
 م  1997مؤسسة الدراسات الفلسطينية .  :. بيروت هدائهاش

 م  1983دار الكتاب الجديد .  :. بيروتيحيى الخشاب :. ت3. ط سفرنامة :. ناصرخسرو -
 مركــز دراســات :. بيــروت بلههدانيات األردن فههي كتههب الرحالههة والجغههرافيين :الخطيمــي . أحمــد -

 م  2006الوحدة العربية 
لمعروفهة ماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشهرية والجغرافيهة اأسماء األ :خمار . قسـطنطين -

المؤسســـة العربيـــة للدراســـات والنشـــر .  :. بيـــروت 2م . ط  1948فهههي فلسهههطين حتهههى العهههام 
 م  1980

محفــوظ  :. ت النبويههة األحاديههث العلههل الههواردة فههي :الــدارقطني . أبــو الحســن علــي بــن عمــر -
 م  1985يبة . دار ط :الرحمن زين هللا . الرياض

 م .  1991دار الهدى .  :. كفر قرع بالدنا فلسطين :الدباغ . مصطفى مراد -
 ،عـادل أحمـد عبـد الموجـود :. تاللباب في علوم الكتاب  :الدمشقي . عمر بن علي بن عـادل -

 م  1998دار الكتب العلمية .  :علي محمد معوض . بيروت
 :. ت ديوان النابغة الذبياني :النابغة الـذبيانيالذبياني . زياد بن معاوية بن ضباب المعروف ب -

 مؤسسة دار ُسحنون للنشر والتوزيع . :دار السَلم / تونس :محمد الطاهر بن عاشور . القاهرة
 م  2009

معرفههههة القههههراء الكبههههار علههههى الطبقههههات  :الـــذهبي . أبــــو عبــــد هللا محمـــد بــــن أحمــــد بـــن عثمــــان -
 :اؤوط وصــــالح مهــــدي عبــــاس . بيــــروتبشــــار عــــواد معــــروف وشــــعيب األرنــــ :. تواألعصههههار

 ه .  1404مؤسسة الرسالة . 
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مجمــع اللغــة العربيــة .  :. دمشــق ديههوان ذو الرمههة :ذو الرمــة . أبــو الحــارث غــيَلن بــن عقبــة -
 م  1973

خيــة ) دراســة لغويــة تاري معجههم أسههماء المههدن والقههرى فههي بههالد الشههام الجنوبيههة :الــذيب . منيــر -
ويضــاف إلــى ذلــك آخــر  ،ل األثريــة فــي بــَلد الشــام الجنوبيــةحــول أســماء المــدن والقــرى والــتَل

 م .  2010دار العراب .  :اإلحصاءات قديما وحديثا ( . دمشق
 :محمـود خـاطر . بيـروت :. ت مختهار الصهحاحالرازي . محمد بن أبي بكر بـن عبـد القـادر .  -

 م  1995مكتبة لبنان ناشرون . 
 فـاييرت راينهـرت . :. ت ديهوان الراعهي النميهري  :الراعي النميري . أبو جندل عبيد بـن حصـين -

 م  1980فرانس شتانير .  :بيروت
مجموعـة مـن  :. ت تاج العروس من جواهر القهاموس :الزبيدي . محمد بن مرتضى الحسيني -

 دار الهداية . ال . ت  :المحققين . بيروت
 مد يوسف الدقاق .أح :. ت تفسير أسماء هللا الحسنى :الزجاج . إسحاق بن إبراهيم بن محمد -

 دار الثقافة العربية . ال . ت  :القاهرة
عبـد المـنعم خليـل  :. ت شهرح الزركشهي علهى مختصهر الخرقهي :الزركشي . محمد بن عبد هللا -

 م  2002دار الكتب العلمية .  :إبراهيم . بيروت
  م  1973دار الفكر .  :. بيروت أساس البالغة :الزمخشري . أبو القاسم محمود بن عمر -
علـي بـو ملحـم .  :. ت المفصل في صناعة اإلعراب :الزمخشري . أبو القاسم محمود بن عمر -

 م  1993مكتبة الهَلل .  :بيروت
دار  :كــرم البسـتاني . بيــروت :. ت ديههوان زهيههر بهن أبههي سههلمى :زهيـر . زهيـر بــن أبـي ســلمى -

 م  1960صادر . 
 م  1982الم الكتب . ع :. بيروت األفعال :السعدي . أبو القاسم علي بن جعفر -
 م  1988دار الجنان .  :. بيروت األنساب :السمعاني . أبو سعيد عبد الكريم بن محمد -
ن فهي تفسهير السهيرة النبويهة البه األنهف الروض :السهيلي . عبد الرحمن بن عبد هللا الخثعمي -

 م  1978دار المعرفة للطباعة والنشر .  :. بيروت هشام
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عبــد الســَلم هــارون .  :. ت كتههاب سههيبويه :بــن عثمــان بــن َقنَبــرســيبويه . أبــو البشــر عمــرو  -
 دار الجيل . ال . ت  :بيروت

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة .  :السيوطي . جَلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر -
 م  1997دار الكتب العلمية .  :بيروت

لصـــغير وزوائـــده والجـــامع ) الجـــامع ا جهههامع األحاديهههث :الســـيوطي . جـــَلل الـــدين عبـــد الـــرحمن -
ـــر ( . ط  ـــاني . الريـــاض :. ت 3الكبي ـــاء التـــراث اإلســـَلمي .  :ناصـــر الـــدين األلب جمعيـــة إحي

 م  2000
الروضهههتين فهههي أخبهههار الهههدولتين النوريهههة  :أبـــو شـــامة الدمشـــقي . عبـــد الـــرحمن بـــن إســـماعيل -

 م 1997 مؤسسة الرسالة .  :إبراهيم الزيبق . بيروت :. توالصالحية 
معجهههم أسهههماء المهههدن والقهههرى الفلسهههطينية وتفسهههير معانيهههها  :محمـــد محمـــد حســـن شـــراب . -

 م2000 األهلية .  :. عمان ومدلوالتها السياسية والحضارية
 م 2000األهلية .  :. عمان 2. ط  معجم بلدان فلسطين :شراب . محمد محمد حسن -
دار الكتـاب  :بيـروتقـدري مـايو .  :. ت ديهوان الشهما  :الشماخ . الشماخ بن ضرار الـذبياني -

 م  1940العربي . 
 :. بيـروت اللباب في تهذيب األنسهاب :الشيباني الجزري . علي بن أبي الكرم محمد بن محمد -

 م  1980دار صادر . 
 :محمد علي الصليبي . عمـان :. ت األنساب :الصحاري . أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبي -

 م  1992وزارة التراث القومي والثقافة . 
يد . :. َبغَداد العباب الزاخر واللباب الفاخر :الصغاني . الحسن بن محمد -  ال . ت  َدار الرَّشِّ
 م  1994دار الكتاب العربي .  :محمد التونجي . بيروت :. ت ديوان أبي طالبأبو طالب .  -
تههذيب اآلثهار وتفصهيل الثابهت عهن رسهول هللا  :الطبري . أبو جعفر محمـد بـن جريـر بـن يزيـد -

 مطبعة المدني . ال . ت  :محمود محمد شاكر . القاهرة :. ت خبارمن األ
مركـــز الدراســـات  :. دمشـــق المعجهههم الجغرافهههي للقطهههر العربهههي السهههوري  :طـــَلس . مصـــطفى -

 م  1990العسكرية . 
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 م  2006دار التعارف .  :. بيروت معجم قرى جبل عامل :ظاهر . سليمان -
ادل ع :. تالعوالي في أنباء األوائل والتوالي سمط النجوم  :العاصمي . عبد الملك بن حسين -

 1998دار الكتب العلمية  :علي محمد معوض . بيروت ،أحمد عبد الموجود
 دار الكتـاب :حنـا نصـر الحتـي . بيـروت :. تديوان لبيد بن ربيعهة  :العامري . لبيد بن ربيعـة -

 م  1993العربي . 
دنيـة اللجنـة األر  :. عم ـانردن وفلسهطين أسهماء المواقهع الجغرافيهة فهي األ  :عبد القادر . حسن -

 م .  1973للتعريب والترجمة والنشر . 
 :. ت ديوان العجاج :العجاج . عبد هللا بن رؤبة / رواية وشرح األصمعي عبد الملك بن قريب -

 م  1971دار الشرق .  :عزة حسن . بيروت
  م 1988دار الفكر .  :. بيروت جمهرة األمثال :العسكري . أبو هَلل -
الشـركة  :فـوزي عطـوي . بيـروت :. ت ديهوان األعشهى :األعشى . أبو يصير ميمـون بـن قـيس -

 م  1968اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع . 
. شذرات الذهب في أخبار من ذههب  :العكري . عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلـي -

 ه .  1406ابن كثير . دار  :عبد القادر األرناؤوط و محمود األرناؤوط . دمشق :ت
بـد عدنان يونس ع :. ت األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل :العليمي . مجير الدين الحنبلي -

 م 1999 مكتبة دنديس .  :المجيد نباتة . عمان
ــيَبانِّي . إســحاق بــن مــرار - يَبــارِّي . ال :. ت كتههاب الجههيم :َأُبــو َعمــرو الش  يم اإلِّ َرةإِّبــراهِّ لَهيَئــة ا :َقــاهِّ

 لُِّشؤون المطابع . ال . ت  العامة
دار  :خليل شرف الـدين . بيـروت :. ت ديوان عنترة بن شداد :عنترة . عنترة بن شداد العبسي -

 م  2008ومكتبة الهَلل . 
 الزهــراء :. القــاهرة عقههد الجمههان فههي تههاريخ أهههل الزمههان :العينــي . بــدر الــدين محمــد بــن أحمــد -

 م  1989لنعَلم العربي . 
 :ت. بيـرو  2. ط الكواكب السائرة بِّعيهان المئهة العاشهرة  :دين محمد بن محمدالغزي . نجم ال -

 م  1979دار اِلفاق الجديدة . 
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مهـــدي المخزومـــي / إبـــراهيم الســـامرائي .  :. ت معجهههم العهههين :الفراهيـــدي . الخليـــل بـــن أحمـــد -
 م .  1988مؤسسة األعلمي .  :َبيُروت

تبـة مك :. بيـروت 3. ط نانية وتفسير معانيهها معجم أسماء المدن والقرى اللب :فريحة . أنيس -
 م  1992لبنان . 

 مؤسسة الرسالة . ال . ت  :. بيروت القاموس المحيط :الفيروز آبادي . محمد بن يعقوب -
 .  التعريف باألنساب والتنويه بذوي األحساب :القرطبي . أحمد بن محمد بن إبراهيم -
لمعروفهة االمعالم الطبيعية والبشهرية والجغرافيهة أسماء األماكن والمواقع و  :قسطنطين . َخم ـار -

 . م 1980المؤسسة العربية للدراسات والنشر .  :. َبيروت 2. ط  48في فلسطين حتى العام 
محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي .  :. تصهههحيح مسهههلم  :القشـــيري . أبـــو الحســـين مســـلم بـــن الحجـــاج -

 دار إحياء التراث العربي . ال . ت  :بيروت
عبـــد الـــرحيم محمـــد أحمـــد  :. ت الكنهههى واألسهههماء :و الحســـين مســـلم بـــن الحجـــاجالقشـــيري . أبـــ -

 ه . 1404الجامعة اإلسَلمية .  :القشيري . المدينة المنورة
عبــد القــادر زكـــار .  :. ت صهههبح األعشههى فههي صهههناعة اإلنشهها :القلقشــندي . أحمــد بــن علــي -

 م 1981 وزارة الثقافة .  :دمشق
 . 1994 .دار صادر :. بيروتديوان كثير عزة :الرحمن . أبو صخر كثير بن عبدكثير عزة -
مركــز  :. بيــروتمعجههم أسههماء المههدن والقههرى الفلسههطينية وتفسههير معانيههها  :لوبــاني . حســين -

 م  2004باحث للدراسات . 
.  نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة :المحبي . محمد بن أمين بن فضل هللا بن محب الدين -

 م 2005 دار الكتب العلمية .  :أحمد عناية . بيروت :ت
 :. ت شرح نهج البالغهة :المدائني . أبو حامد عز الدين بن هبة هللا بن محمد بن أبي الحديد -

 م .  1998دار الكتب العلمية .  :محمد عبد الكريم النمري . بيروت
 :. القــاهرة 2. ط  شههرح ديههوان الحماسههة :المرزوقــي . أبــو علــي أحمــد بــن محمــد بــن الحســن -

 م  1967عة لجنة التأليف والترجمة والنشر . مطب
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 :. أبـو َظبـي بلدانيهة فلسهطين العربيهة :مرمرجي الدومسكي . أغسطس بـن يوسـف بـن شـمعون  -
 م .  1997منشورات المجتمع الثقافي . 

دار الرجاء  :. القاهرة مروج الذهب ومعادن الجوهر :المسعودي . أبو الحسن علي بن الحسين -
  . ت للطباعة والنشر . ال

 .  المغرب في ترتيب المعرب :المطرزي . ناصر الدين بن عبد السيدين بن علي -
عبد السَلم هارون .  ،أحمد محمد شاكر :. ت المفضليات :المفضل الضبي . محمد بن يعلى -

 دار الجيل . ال . ت  :بيروت
ة دار ومكتبــ :قصــي الحســين . بيــروت :. ت المفضههليات :المفضــل الضــبي . محمــد بــن يعلــى -

 م  1998 الهَلل .
 :غازي طليمات . دمشق :. تأحسن التقاسيم في معرفة األقاليم  :المقدسي . محمد بن أحمد -

 م  1980وزارة الثقافة واإلرشاد القومي . 
محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا .  :. ت السهههلوك لمعرفهههة دول الملهههوك :المقريـــزي . أحمـــد بـــن علـــي -

 م  1997دار الكتب العلمية .  :بيروت
دار  :محمد محي الدين عبـد الحميـد . بيـروت :. ت مجمع األمثال :اني . أحمد بن محمدالميد -

 المعرفة . ال . ت 
الـدكتور بطـرس عبـد الملـك / جـون ألكسـندر  :نخبة من األسـاتذة ذوي االختصـاص والَلهـوتيين -

 ال . ت  .(  ( compubraillشركة  :. بيروتقاموس الكتاب المقدس :طمسن / إبراهيم مطر
عد وياسـين سـ ،علـي محمـد دنـدل :. تتاريخ المدينة المنورة  :نميري . أبو زيد عمر بن َشبَّةال -

 م  1996دار الكتب العلمية .  :الدين بيان . بيروت
 :ت) لغـة الفقـه ( .  تحريهر ألفهاظ التنبيهه :النووي . أبو زكريا يحيى بن شرف بن مـري النـووي  -

 ه .  1408دار القلم .  :عبد الغني الدقر . دمشق
مكتــب  :. تتهههذيب األسههماء واللغههات  :النــووي . أبــو زكريــا يحيــى بــن شــرف بــن مــري النــووي  -

 م 1994 دار الفكر .  :البحوث والدراسات . بيروت
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 مفيـد قمحيـة :. ت نهاية األرب في فنهون األدب :النويري . شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب -
 .   م 2004دار الكتب العلمية .  :وآخرون . بيروت

ل ) القسـم المـتمم لتـابعي أهـ الطبقهات الكبهرى  :الهاشمي . أبـو عبـد هللا محمـد بـن سـعد بـن منيـع -
م مكتبـة العلـوم والحكـ :زياد محمد منصور . المدينة المنـورة :. ت 2المدينة ومن بعدهم ( . ط 

 ه  1408. 
حمــد  :. ت األمههاكن مهها اتفههق لفظههه وافتههرق مسههماه :الهمــداني . أبــو بكــر محمــد بــن موســى -

 دار اليمامة . ال . ت  :الجاسر . دمشق
دسي مكتبة المق :. بيروتمجمع الزوائد ومنبع الفوائد  :الهيثمي . نور الدين علي بن أبي بكر -

 م   1994. 
 دار الجيل . ال . ت  :. بيروتفتوح الشام  :الواقدي . أبو عبد هللا محمد بن عمر بن واقد -
 محمـد عبـد القـادر أحمـد عطـا . :. ت المغهازي  :مر بـن واقـدالواقدي . أبو عبد هللا محمد بن ع -

 م  2004دار الكتب العلمية .  :بيروت
غههرر الخصههائص الواضههحة  :الوطــواط . أبــو إســحاق برهــان الــدين محمــد بــن إبــراهيم األنصــاري  -

 دار صعب . ال . ت  :. بيروتوعرر النقائض الفاضحة 
 المكتبـة العتيقـة :. القـاهرة حاح األنوارمشارق األنوار على ص :اليحصبي . عياض بن موسى -

 ودار التراث . ال . ت 
دار صادر للطباعة والنشـر  :تاريخ اليعقوبي . بيروت :اليعقوبي . أبو يعقوب أحمد بن إسحاق -

 م  1960. 
دار الكتــاب  :. القــاهرة ذيههل مههرآة الزمههان :اليــونيني . أبــو الفــتح قطــب الــدين موســى بــن محمــد -

 م  1992اإلسَلمي . 
 

 مصادر االنترنت: 
 الزعانين . محمود: بيت حانون تاريخ وحضارة .  -

http://www.palestineremembered.com/ 
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 أبو عبد هللا الطيراوي: جذور سكان الطيرة والمرتبطة بـــ دورا .  -
http://www.palestineremembered.com/ 

يد . إبراهيم الجابر: أسماء المراكز العمرانية المكررة في المملكة األردنية الهاشمية . عب  -
  http://www.rjgc.gov.joعمان: المركز الجغرافي الملكي األردني . 

  2ماعين ( . ج ج –المشني . رافع شفيع عبد الرحيم: ) زيتة  -
http://www.palestineremembered.com/ 

 عطاب المهجرة في القدس .  نمر . عباس: عين على قرية بيت -
 www.fatewatan.com  
 مجلس قروي المَغي ِّر ) نبذة تاريخية عن قرية المغير ( .  -

www. Almaghaiuir.com 
الجامعـــة اللبنانيـــة / ومشـــروع تحســـين أحـــوال  –مركـــز األبحـــاث فـــي معهـــد العلـــوم االجتماعيـــة  -

الفقــــراء فــــي لبنــــان: الخصــــائص الســــكانية والواقــــع االقتصــــادي واالجتمــــاعي . أقضــــية لبنــــان . 
 .ئيبرنـــامج األمـــم المتحـــدة االنمـــا /. وزارة الشـــؤون االجتمناعيـــة البتـــرون. ) محافظـــة الشـــمال (

 /http://crtda.org.lb/ar/nodeم 2000
ـــــة ) أريـــــج (  - ـــــل بلـــــدة عـــــين َعـــــو ا .  –معهـــــد األبحـــــاث التطبيقي ـــــط:  2013القـــــدس: دلي م . راب

http://www.arij.org/  
ــــة ) أريــــج (  - ــــة الجبعــــة –معهــــد األبحــــاث التطبيقي . م . رابــــط:  . 2013القــــدس: دليــــل قري

http://www.arij.org/  
ـــــة ) أريـــــج (  - ـــــل قريـــــة دورا القـــــرع .  –معهـــــد األبحـــــاث التطبيقي ـــــط:  2013القـــــدس: دلي م . راب

http://www.arij.org/  
م . رابـــــــط:  2013القـــــــدس: دليـــــــل بلـــــــدة عطـــــــارة .  –معهـــــــد األبحـــــــاث التطبيقيـــــــة ) أريـــــــج (  -

http://www.arij.org/  
ــــــــج (  - ــــــــه .  –معهــــــــد األبحــــــــاث التطبيقيــــــــة ) أري ــــــــدة قِّبَي ــــــــل بل ــــــــط:  2013القــــــــدس: دلي م . راب

http://www.arij.org/  
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http://www.rjgc.gov.jo/
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( عــــــــراق األميــــــــر /  2015/  11/  12 ) –الموســــــــوعة الحــــــــرة . ) بلــــــــدة عــــــــراق األميــــــــر (  -
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

كســـــــــا / بيــــــــت إ ( 2015 / 11/  13)  –لســــــــطين ( ف –الموســــــــوعة الحــــــــرة ) بيــــــــت إكســـــــــا  -
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

جــــــن /  –(  بيــــــت  2015/  11/  13 ) –لســــــطين ( ف –الموســــــوعة الحــــــرة . ) بيــــــت جــــــن  -
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

     رأس –( بيــــــت  2015/  11/  14 ) –لــــــدة أردنيــــــة ( ب –الموســــــوعة الحــــــرة . ) بيــــــت رأس  -
 /https://ar.wikipedia.org/wikiبلدة أردنية / )
فجــــار /  –(  بيــــت  2015/  11/  14 ) –لســــطين ( ف –الموســــوعة الحــــرة . ) بيــــت فجــــار  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
نوبــــــا /  –(  بيــــــت  2015/  11/  14 ) –لســــــطين ( ف –وبــــــا الموســــــوعة الحــــــرة . ) بيــــــت ن -

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
(  جبعــــــــــــــدين /  2015/  12/  22 ) –ورية ( ســــــــــــــ –الموســــــــــــــوعة الحــــــــــــــرة . ) جبعــــــــــــــدين  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
 / 24)  -راق، جبلــة مصــر ( عــ –ورية، جبلــة ســ –الموســوعة الحــرة . جبلــة ) توضــيح: جبلــة  -

 /https://ar.wikipedia.org/wikiتوضيح ( / )  –( جبلة  2015/  12
جديدة المكر /  ( 2015/  12/  24 ) –لسطين ( ف –الموسوعة الحرة . جديدة المكر ) عكا  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
فلســـــــــطين /  -( الحمـــــــــرا 2015/  12/  23فلســـــــــطين ( )  –الموســـــــــوعة الحـــــــــرة ) الحمـــــــــرا  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
( 2015/  12/  32ضبع ) باب الج –موقع التواصل االجتماعي ) فيس بوك ( . مدينة دورا  -

www.facebook.com-dura-city 
 /البتـــــــــــرون  –( دومـــــــــــا  2016/  2/  7 ) –لبتـــــــــــرون ( ا –الموســـــــــــوعة الحـــــــــــرة . ) دومـــــــــــا  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/  

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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وادي ( /  ) -( الســــــــــــاجور 2016/  2/  4 ) –الموســــــــــــوعة الحــــــــــــرة . الســــــــــــاجور ) وادي (  -
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 (  2016/  2 /1)   –لب ( ح –الموسوعة الحرة ) السفيرة  -
/  ) محافظـــة ( -( ريمـــة 2016/  2/  1)  –الموســـوعة الحـــرة . ) محافظـــة ريمـــة ( / الـــيمن  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
محافظـــــــة ( /  ) –( العقبـــــــة  2016/  2/  5 ) –الموســـــــوعة الحـــــــرة . العقبـــــــة ) محافظـــــــة (  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/    
/  2/  4)  –بـــارد ( م نهـــر الالموســـوعة الحـــرة . قائمـــة بمخيمـــات الَلجئـــين الفلســـطينين ) مخـــي -

 /https://ar.wikipedia.org/wikiالبارد /  –نهر  –( مخيم 2016
ـــــــبطم، مـــــــراح البقـــــــر، مـــــــراح معـــــــَل . )  - ـــــــذاكرة . مـــــــراح ال (  1016/  2/  2فلســـــــطين فـــــــي ال

http://www.palestineremembered.com/                     
( معلــــــــــــــــــــــوال /  2016/  1/  27 ) –ورية ( ســــــــــــــــــــــ –لموســــــــــــــــــــــوعة الحــــــــــــــــــــــرة ) معلــــــــــــــــــــــوال ا -

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
 (  2015/  4/  22 ) –الموسوعة الفلسطينية . ) تل جزر (  -

http://www.palestinapedia.net  
 (  2015/  4/  5)  –لسطين ( ف –ولة الموسوعة الفلسطينية . ) سهل الح -

http://www.palestinapedia.ne  
 /http://www.howiyya.comموقع هوية . ) بيت قاد ( .  -
 /http://www.howiyya.com(  2015/  3/  14)  –جنين (  –موقع هوية . ) جبع  -
 (  2015/  2 / 16)  –رم ( كطول –موقع هوية . ) نزلة عيسى  -

http://www.howiyya.com /  

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.palestinapedia.net/
http://www.howiyya.com/
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Abstract 

The research investigates the commonality of the names of the countries 

located in the Levant. They are four countries as they stand today: Jordan, 

Syria, Palestine, and Lebanon. The researcher targets the names of 

Levantine countries documented in new and old glossaries/dictionaries of 

countries such as Yaqout Al-Hamawi’s glossary, Hussein Ali Lubany’s 

Dictionary of the Names of Palestinian Towns and Villages: Linguistic 

Import, plus Historic and Geographical Features and others. Furthermore, 

the researcher has incorporated names and data retrieved from maps and 

leaflets published by the geographical centers in those countries.  

Nevertheless, the researcher does not aim at mere accumulation nor does he 

intend on turning this study into a statistical one. Rather, location grouping 

is exclusive to countries of similar names but of different locations. Names 

are ordered alphabetically in the dictionary of pronunciation of names of 

countries and places, which has the same title as Yaqout Al-Hamawi’s: 

"The commonality of names of countries with different locations”. This 

study is a continuation of and builds upon Yaqout Al-Hamawi’s 

accomplishments in his aforementioned book; hence the same titling. 



 ت

 

The researcher conducts a geographical linguistic study by exploring the 

dimensions of the relation that holds between Language and Geography, 

pertaining to the many common geographical names of countries in the 

Levant that are worth investigating. Yaqout Al-Hamawi already tackled 

this phenomenon in his book: "The commonality of names of countries 

with different locations,” and he has listed a reasonable number of these 

common geographical countries. However, his study was partial and 

wanting as not all but only some of the common geographical countries 

were mentioned. Moreover, he provided no explanation of the reason 

behind this interesting commonality of naming, despite the diverse 

geographical distribution of those countries. Yet, his efforts are laudable 

and this study is but an extension of what Al-Hamawi had done in his 

famous work.  

 
 

 
 




