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  مادبا وجوارهاتاريخ 

  عبداهللا العساف. د
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  المقدمة

املناطق اجلغرافية  قد كانت وما زالت واحدة منف ،ثغور األردن ىتعد مادبا إحد
ة منذ العرص القديم إىل العرص املهمة يف األردن من الناحية السياسية واالقتصادية والطبيعي

؛ ونتيجة هلذه األمهية فقد قررت األردنتوسط يف ارض، وتنبع هذه األمهية من موقعها املاحل
.  جعلها عاصمة للثقافة األردنية 2012وزارة الثقافة يف عام 

مادبا  كتابة تاريخ مدينة نابتكليفا وزارة الثقافة تنرشفعىل ما سبق، فقد  وتأسيساً 
ومعرفة ، ربط الشباب بتارخيهموهبدف  ؛التي تقوم هباالثقافية ضمن مشاريعها ، وجوارها

ولغرس الثقة واألمل يف نفوس شباب الوطن، بام خيص تاريخ  جدادهم العريق،أمايض 
 .أوطاهنم

أمر حيتاج إىل جملدات يقوم عىل إنجازها عدد جوارها كتابة تاريخ مدينة مادبا وولعل 
ة، خاصًة وأن الكتابات املتوفرة ال تعطي ختلفاحثني يف كل حقل من احلقول املكبري من الب

عن تلك املدينة يف احلقبة الزمانية املختصة بالعرص احلديث  واضحة ومتكاملة صورة
التي  ، بالرغم من وفرهتا يف األحقاب الزمانيةلندرة املادة العلمية املتوفرةو واملعارص؛

، والسجالت الرحالةالسالنامات العثامنية، وكتب  نجد سبقت هذين العرصين، حيث
التي  وغريها املذكرات الشخصية، والوثائق الربيطانيةالرسمية، والسجالت الرشعية، و

 .وّفرت الكثري من املعلومات
 أنه ما زال هناك فراغ يف بعض يف املصادر واملراجع إّال  وبالرغم من هذا التنوع الثري

حدا بنا إىل االعتامد  مراألاجلوانب التي تتناول التاريخ احلديث واملعارص للمدينة، وهذا 
.توفاهم اهللا اآلنمعارصين  تي سبق وأن مجعها الباحث لرواةعىل جمموعة من الروايات ال
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تاريخ مادبا عدم وجود دراسات جادة وموضوعية، تربز مكامن إىل  وبالنظر
مادبا وجوارها عرب تاريخ  عىل ولالفصل األ، فقد رأينا أن نسلط الضوء يف وجوارها
معنى اسم مادبا وأصله، مادبا : اإلسالمي، وتناولنا فيهوالعرص التارخيية القديمةالعصور 

 .وجوارها يف العهد القديم، مادبا وجوارها يف الفرتة اإلسالمية حتى بداية العرص العثامين
عن مادبا وجوارها يف العرص العثامين  احلديثإىل الفصل الثاين  يفالدراسة  وتطرقت

مع . وعالقتها بالدولة العثامنية .القبائل التي سكنت مادبا وجوارهامن خالل التعرض إىل 
 .اإلشارة إىل التنافس العشائري والقبيل يف مادبا وجوارها دون اخلوض يف جزئياته

مارة من خالل قبيل عهد اإلمادبا وجوارها فيه  ، فقد تناولُت ما الفصل الثالثوأ
، وموقفهم من الثورة من احلرب العاملية األوىل وجوارها موقف أهايل مادباالتطرق إىل 

اململكة العربية الفيصلية يف سوريا، وموقفهم من االنتداب  من العربية الكربى، وموقفهم
 .الربيطاين عىل رشقي األردن

- 1921(رشقي األردن  مادبا وقراها يف عهد إمارةعن  ليتحدثالفصل الرابع  وجاء 
، من قدوم األمري عبداهللا وتأسيس اإلمارةوقراها  أهايل مادباموقف : من خالل )م1946

األوضاع ، وم1923ثورة البلقاء عام و ،لرشقي األردن) اإلخوان(الغزو الوهايب و
، الربيطانية –املعاهدة األردنية ، واالقتصادية واملعيشية ألهايل مادبا يف عهد اإلمارة

هتم منارص، واملركزية، واإلدارة مؤمتر الشعب األردين العام، وملؤمتر االقتصادي األولاو
 . للقضية الفلسطينية يف عهد اإلمارة

م، 2013-1946العهد امللكي  مادبا وقراها يف  -اخلامس  – خريالفصل األيف و  
-1948دور أهايل مادبا يف احلروب يف فلسطني من : عن مجلة من القضايا، وهي حتدثت
 .م، ودورهم يف احلياة السياسية واحلزبية، والربيع األردين1991
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حيسب هلا يف رصح الدراسات  رجو أن تكون الدراسة قد قدمت شيئاً ويف النهاية أ
سهامات اإلنسان املاديب ودوره االتارخيية املختصة بمدينة مادبا، وأبرزت ولو بقدر قليل 

الشديد ملن مل يسعف املجال لذكرهم يف هذه الدراسة  مع اعتذاري. خالل حقبات خمتلفة
لضيق  بالرغم من الدور املرشف الذي قاموا به والذي ال نستطيع نكرانه؛ وذلك نظراً 

ل وتقدير حتية إجال فلهم مني. افة إلعداد هذه الدراسةالوقت الذي حددته لنا وزارة الثق
 . عرفانا بام قدموه

 عبداهللا مطلق العساف .د
م2013ترشين الثاين  3حد األ





  



17

  الفصل األول
)1(واإلسالميةمادبا وجوارها عبر العصور التاريخية القديمة 

 معنى اسم مادبا وأصله: أوالً 
 مادبا وجوارها يف العهد القديم: ثانياً  
 )م1516 -621(مادبا وجوارها يف الفرتة اإلسالمية : ثالثاً  

 : معنى اسم مادبا وأصله: أوالً 
بعض االختالفات يف اسم مادبا، ويف أصل تسميتها هبذا االسم يرجعه  لقد وجدت
ألن املياه  اهلادئة؛مكان طني، أو املياه : مركبة، معناها »كلمة رسيانية«بعضهم إىل أهنا 

 .)2(تستقر عادة حول املدينة
مادبا تتألف من كلمتني ويرى آخرون أن اسم مادبا جاء من اللغة اآلرامية، وأن كلمة 

فالكلمة األوىل ميا تعني املياه والثانية أيبا تعني الفاكهة وحرف الدال  »أيبا « د »ميا«مها 
 .)3(لإلضافة فيكون معناها مياه الفاكهة

يلزم التنويه َأن الباحث استعان يف إعداد هذا الفصل التمهيدي بالدكتور عيسى حممد الوخيان، فوجب  )1(
 . إجزال الشكر له ملساعدته يف هذه الدراسة

سابا، : ، وسيشار له فيام بعد17م، ص1990، 2سابا، جورج، العزيزي، وروكس، مادبا وضواحيها، ط )2(
، مكتبة اإلمام عيل، 1عايدة، اآلثار واملواقع السياحية يف األردن، طالصالل، : وانظر. مادبا وضواحيها

: وانظر أيضاً . الصالل، اآلثار واملواقع: ، وسيشار له فيام بعد203م، ص2003الزرقاء، األردن، 
- 154، ص1985، اجلامعة األردنية، 8العزيزي، روكس بن زائد، مادبا يف التاريخ، املجلة الثقافية، ع 

 . العزيزي، مادبا: وسيشار له فيام بعد، 154، ص170
م، 1987النحاس، سامي سالمة، تاريخ مادبا احلديث، الدار العربية للنرش والتوزيع، عامن، األردن،  )3(

الذيب، منري، معجم أسامء املدن : وانظر أيضاً . النحاس، تاريخ مادبا: ، وسيشار له فيام بعد8ص
: ، وسيشار له فيام بعد332، ص2010لعرب، دمشق، سوريا، والقرى يف بالد الشام اجلنوبية، دار ا

 .  الذيب، معجم أسامء املدن
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وهو اسم مؤايب يعني مياه  ،»ميدبا«ويرى فريق ثالث أن مادبا كان اسمها يف األصل 
كام ورد . )1(التي كانت حتيط باملدينةاملياه رك بِ ربام كان مأخوذًا من كثرة عدد  الراحة، وأنه

، وقد بقي كام هو )3(التي تعد من أقدم املدن املؤابية )2(»ميدبا«ذكرها يف الكتاب املقدس بـ 
 .)4(مجيع املصادر القديمة التي تذكره دون حتريف، حتى العرص احلديث يف

وهذا يعني أن اسم مادبا كان وما يزال االسم نفسه مع تعديل طفيف يف اللفظ، أي أن 
ع أخرى، مما يعطي داللة اسمها مل يتغري عرب مراحل التاريخ مثلام تغريت أسامء مدن ومواق

اإلشارة إليه أن أهايل املنطقة يلفظون  ردومما جت. هلا قيالتاريخ العرمة عىل واضحة ومه
 . عليه يف املنطقة اً صبح متعارفأَ وهو اللفظ الذي . )5(اسم مادبا بألف ممدودة دون اهلمزة

قد ورد اسم مادبا وجوارها يف العديد من الكتابات التارخيية القديمة والكتب و
وحشبون) ميداب(وجاء فيها اسم مادبا . واألسفار واإلنجيل كالتوراةالساموية 

ولب، ) ماعني(وبعل معون ) صياغة أو سياغة(وجبل نبو ) ذيبان(، وذيبون )حسبان(
إىل النقوش إضافة . همة، ووادي الوالة وغريها من املواقع امل)قلعة مكايروس(ومكاور 

، 9قاموس الكتاب املقدس، تأليف نخبة من األساتذة، حترير بطرس عبدامللك وآخرون، دار الثقافة، ط )1(
والدباغ، مصطفى مراد، . قاموس الكتاب املقدس: ، وسيشار له فيام بعد938م، ص1994القاهرة، 

الدباغ، بالدنا : وسيشار إليه فيام بعد. 697، ص2002، دار اهلدى، كفر قرع، 4بالدنا فلسطني، ج
 . فلسطني

وسيشار له  ).30، 21(سفر العدد م، 1951مجعيات الكتاب املقدس املتحدة، بريوت، الكتاب املقدس،  )2(
. 938الكتاب املقدس، صقاموس : وانظر أيضاً ). 30، 21(الكتاب املقدس، سفر العدد : فيام بعد

 . 19وسابا، مادبا وضواحيها، ص
 .  697، ص4والدباغ، بالدنا فلسطني، ج. 938قاموس الكتاب املقدس، ص )3(
 .8النحاس، تاريخ مادبا، ص )4(
ورحال، حممود سامل، املشرتك السامي يف أسامء ومعاين املدن والقرى األردنية، . 155العزيزي، مادبا، ص )5(

م، 2010، عامن، 4وحتاملة، حممد عبده، موسوعة الديار األردنية، ج. 141م، ص2006ن، عامن، األرد
 . حتاملة، الديار األردنية: ، وسيشار له فيام بعد54ص
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ا كانت إحدى املدن العامرة ، التي يستدل منها أن مدينة مادب)1(والشواهد األثرية العديدة
يعود إىل فجر احلضارة األوىل يف منطقة مؤاب والبلقاء  اهلا تارخي مة، وأنالقدي األزمانيف 

 .)2(التي حكمتها عدة ممالك
جاء أول ذكر ملادبا يف الكتابات التارخيية باسم مادبا ابتداء من جوسيوس وقد 
اسم مادبا أو  وس تيومليوس، وكلام مرّ دي، وغريه من املؤرخني األوائل إىل كلو)3(فالفيوس
، وكذلك ذكرت يف الكتاب )4(يف الكتابات التارخيية كانت تأيت باالسم نفسه جاء ذكره
 .)5(هبذا االسم املقدس

. مادبا وجوارها يف العهد القديم: ثانياً 
 املكظهر يف بدايات القرن الثالث عرش قبل امليالد يف منطقة رشق األردن عدد من امل 

، )7(مملكة املؤابيني: ، وهذه املاملك هي)6(حميل والدويالت التي كانت ذات طابع

 . 19سابا، مادبا وضواحيها، ص  )1(
 . 8النحاس، تاريخ مادبا، ص  )2(
هو فليفوس يوسوفس مؤرخ بيزنطي له العديد من املؤلفات التي حتدثت عن املنطقة، وملزيد : فالفيوس  )3(

زايل، فان، املؤابيون، ترمجة وتعريب خري نمر ياسني، اجلامعة األردنية، عامن، : من املعلومات عنه انظر
 .زايل، املؤابيون: وسيشار له فيام بعد. 179، ص1991

والعزيزي، مادبا، . 203اآلثار واملواقع، هامش، ص: الصالل: وانظر. 17واحيها، صسابا، مادبا وض )4(
154-155 .

 ). 30، 21( سفر العدد . الكتاب املقدس )5(
كفايف، زيدان عبد الكايف، بالد الشام يف العصور القديمة من عصور ما قبل التاريخ حتى اإلسكندر  )6(

كفايف، بالد : ، وسيشار له فيام بعد417م، ص2001يع، عامن، ، دار الرشوق للنرش والتوز1املقدوين، ط
 .الشام يف العصور القديمة

وهم من الشعوب السامية وتتكلم اللغة السامية، واملؤابيون والعمونيني يرجعون إىل أصل : املؤابيون )7(
ية، ومنها واحد، يف حني يرى بعضهم أهنم ينتمون إىل جمموعة من القبائل كانت تسكن الصحراء السور

هاجروا جنوبًا، وكانوا يرعون املاشية، فسكنوا أرض مؤاب، وأصبحوا فيام بعد يشكلون أغلبية 
السكان، وقد استوعبوا حضارة البالد، أي أن شعب مؤاب وعمون هم من الشعوب التي كانت يف 

د من املعلومات وملزي. للمنطقة بعهود بعيدة) العربانيني(املنطقة قبل قدوم سيدنا موسى عليه السالم 
 .26- 23وزايل، املؤابيون، ص. 929-927قاموس الكتاب املقدس، ص: عنهم انظر
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. )3(، واألموريني)2(، واألدوميني)1(والعمونيني
فإن حدود مملكة مؤاب  ،أما عن حدود هذه املاملك املحلية املتوقعة يف رشق األردن

بينام امتدت حدود ملوجب شامالً إىل احلسا جنوبًا، كانت متتد أراضيها من وادي ا
من وادي احلسا شامالً حتى خليج العقبة جنوبًا، أما مملكة العمونيني فكانت  األدوميني

متتد من وادي الزرقاء شامالً إىل وادي املوجب جنوبًا، يف حني أن مملكة األموريني كانت 
 . )4(حتاذي مملكة العمونيني

، استقروا يف األرايض الواقعة إىل الشامل الرشقي من )العروبيون(وهم من الشعوب السامية : العمونيون  )1(
مؤاب، وبنوا عاصمتهم ربة عمون، وقع بينهم وبني بني إرسائيل معارك عديدة، أمهها أيام شاؤل 

زيد من وداوود عليه السالم، ومن أشهر ملوكهم حنون، وشويب، ورحويب، وشانيب وغريهم، مل
، وزارة الثقافة 1أبو طالب، حممود، آثار األردن وفلسطني يف العصور القديمة، ط: املعلومات انظر

 . أبو طالب، آثار األردن: ، وسيشار له فيام بعد82-81م، ص1977والشباب، 
مية ورد ذكر آدوم يف النقوش األشورية، ويعود أصل األدوميني ونسبهم إىل الشعوب السا: األدوميون  )2(

وهم من الشعوب املستقرة، كانوا يعملون يف الزراعة، والرعي وصناعة النحاس واحلديد، ) العروبية(
متتد أراضيهم من وادي احلسا شامالً حتى العقبة، وعاصمة دولتهم بصريا يف الطفيلة، ويعتقد أكثر 

). اله احلرب(وقوس  الباحثني أهنم كانوا يتكلمون اللغة العربية، ومن آهلتهم بعل، وإبل، وعشتار،
. م1994ياسني، خري نمر، األدوميون، تارخيهم، وآثارهم، عامن، : كتاب: وملزيد من املعلومات انظر

، وسيشار 18م، ص2012، اربد، األردن، 1واملحيسن، زيدون محد، احلضارة النبطية، مؤسسة محادة، ط
ة العربية العاملية، مؤسسة أعامل النرش املوسوع: وانظر أيضاً . املحيسن، احلضارة النبطية: له فيام بعد

.املوسوعة العربية: ، وسيشار له فيام بعد464م، ص1996، الرياض، السعودية، 1، ط1والتوزيع، ج
عرف األموريون يف السجالت السومرية باسم مارتو، ويف الكتابات األكادية باسم مورو، : األموريون  )3(

وثائق التارخيية املكتوبة، أكثر من آثارهم الباقية، وقد عرف األموريون من خالل النصوص وال
وتصفهم الكتابات السومرية بأن األموري هو الذي ينبش الفطر من سفح اجلبل، والذي يأكل اللحم 
النيئ، الذي ال يعرف طيلة حياته بيتًا يملكه، والذي ال قرب له ليدفن فيه بعد موته، وهو كذلك ال يزرع 

. 253-252كفايف، بالد الشام يف العصور القديمة، ص: لومات عنهم انظروملزيد من املع. احلبوب
 .115ت، ص.، جامعة دمشق، دمشق، د11وفرزات، حممد حرب، موجز يف تاريخ سوريا القديمة، ط

. 8والنحاس، تاريخ مادبا، ص. 332والذيب، معجم أسامء املدن، ص. 16سابا، مادبا وضواحيها، ص  )4(
. 419وكفايف، بالد الشام يف العصور القديمة، ص. 205اقع، هامش، صوالصالل، اآلثار واملو

، 1982، منشورات وزارة السياحة، عامن، 3وهاردنج، النكسرت، آثار األردن، ترمجة سليامن موسى، ط
 .هاردنج، آثار األردن: ، وسيشار له فيام بعد34ص
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للماملك املذكورة مل تكن ثابتة، بل كانت احلدود املقرتحة واملتوقعة هذه مجيع ُيذكر أن 
تتغري وتتبدل بني الفرتة واألخرى، وذلك تبعًا لطبيعة األحوال السياسية السائدة يف هذه 

العديد من ، وقد أثبت ذلك املاملك، فتخضع لقوة اململكة وضعف اململكة املجاورة هلا
ة مادبا وجوارها قد تبادلت ، وهذا يعني أن منطق)1(األثرية واألحداث التارخييةالشواهد 

 .السيطرة عليها يف بعض األحيان دوٌل غري دولة املؤابيني، كاألموريني والعمونيني
وال يمكن االعتامد  ةمما يدل عىل أن مسألة التثبت من احلدود هلذه املاملك غري واضحو
 عنكفايف  ما أورده، خاصة حدود مملكة مؤاب من جهة الشاملا بصورة دقيقة، وعليه

تشري إىل عدم ثبات حدود مملكة مؤاب خاصة إن كثريًا من الشواهد األثرية « :ذلك قائالً 
 .)2(، ويدل عىل ذلك نتائج التنقيبات األثرية التي جرت يف موقع ذيبان»يف اجلهة الشاملية

اسرتجعها امللك  وقد ،وهذا يعني أن مادبا وجوارها كانت مؤابية قبل هذا االستيالء
ضمن حماولته التي قام هبا السرتجاع أرايض مملكته من األموريني يف عهد امللك  املؤايب

 . )3(عاصمة مملكته وطرده من ناعور) حسبان(سيحون نفسه الذي احتفظ بحشبون 
من مرص يف فرتة نبوة سيدنا ) العربانيني(ويف هذه الفرتة كان خروج بني إرسائيل 

، وعىل الرغم من اخلالف فيمن دخل )4(سةموسى عليه السالم باجتاه األرايض املقد

. 100م، ص2005كفايف، زيدان عبد الكايف، أصول احلضارات األوىل، دار القوافل، الرياض، السعودية،  )1(
وكفايف، زيدان عبد الكايف، تاريخ األردن وآثاره يف  .419وكفايف، بالد الشام يف العصور القديمة، ص

 .  ، تاريخ األردنكفايف: ، وسيشار له فيام بعد102-100، ص2006العصور القديمة، املقتبس، عامن، 
 . 426كفايف، بالد الشام يف العصور القديمة، ص )2(
 .  16سابا، مادبا وضواحيها، ص )3(
الطربي، حممد بن جرير الطربي  :اختلف علامء التفسري يف حتديد األرض املقدسة انظر )4(

أسامة، ، مؤسسة عز الدين 3ط ،1ج ، تاريخ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،)م922/هـ310ت(
النويري، شهاب : وانظر أيضاً . الطربي، تاريخ: وسيشار له فيام بعد. 218، صم1992 ،بريوت، لبنان

، 1، ط13، هناية األرب يف فنون األدب، حتقيق مفيد قمحية، ج)هـ733ت (الدين أمحد بن عبد الوهاب 
: له فيام بعدوسيشار . 219ص. م2004منشورات حممد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 .النويري، هناية األرب
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طلبوا من امللك قد إرسائيل  وفبن. )1(األرض املقدسة والتمهيدات التي سبقت الدخول
نحو (سيحون األموري يف حشبون أن يسمح هلم بالعبور عرب أراضيه باجتاه أرحيا 

ولكنه رفض طلبهم بالعبور، فخاضوا ضده حربًا رضوسًا متكنوا فيها من  ،)فلسطني
، )3(ثم استولوا عىل املدن التابعة لألموريني، وكذلك مدن مملكة مؤاب. )2(االنتصار عليه

 .)4(وبعدها قسم يوشع بن نون مجيع البالد التي سيطروا عليها بني أسباط بني إرسائيل
دبا وجوارها، واالستقالل الذي متكنوا من إحرازه مل ينه أن اسرتجاع املؤابيني ملا إّال 

، فوقعت بني الطرفني عدة )العربانيني(حالة الرصاع القائمة بينهم وبني بني إرسائيل 
ملك بني إرسائيل يف الشامل من ) م.ق 853-874( معارك، متكن بعدها امللك عمري

اختلف أهل العلم فيمن دخل األرض املقدسة بني سيدنا موسى عليه السالم أو قائده يوشع بن نون،  )1(
) هـ630ت(وابن األثري، عز الدين عيل بن أيب الكرم حممد الشيباين . 214-219، ص1الطربي، ج: انظر

. 175-169، ص2002، دار املعرفة، بريوت، لبنان، 1ط ، حتقيق خليل شيحا،1الكامل يف التاريخ، ج
، 13النويري، هناية األرب، ج: وانظر أيضاً . ابن األثري، الكامل يف التاريخ: وسيشار له فيام بعد

سوسة، أمحد، مفصل تاريخ العرب واليهود يف التاريخ، : ، وانظر أيضاً 5-3، ص14، وج234-229ص
سوسة، : وسيشار له فيام بعد. 567-565م، ص1981، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، العراق، 5ط

 . تاريخ العرب واليهود
وهريسون، تيموثي، ميكليه بترشيللو، برانوين دانتن، بياترس سانتلورن، ). 30: 21(الكتاب املقدس،  )2(

، ترمجة وداد بشارة جريس سعيد، بيار البقاعي، مادبا البقايا الرتاثية، حترير برتيسيا بقاعي وتوماس دييل
هريسون، : ، وسيشار له فيام بعد1م، ص1996املركز االمريكي لألبحاث الرشقية، عامن، األردن، 

، 8والنحاس، تاريخ مادبا، ص. 205الصالل، اآلثار واملواقع، ص: وانظر أيضاً . وآخرون، مادبا البقايا
وهو ملك العموريني العريب األردين،  ":سيحون معهم فيقولعن رصاع ) Tristam(ويعلق ترسرتام 

ترسرتام، رحالت يف رشق األردن، : ، انظر"وهو أول من تصدى لبني إرسائيل وكرس نفسه ملحاربتهم
، وسيشار له فيام 137م، ص2005، 1أرض مؤاب، تعريب أمحد عويدي العبادي، األهلية، عامن، ط

 .ترسرتام، رحالت يف رشق األردن: بعد
والنحاس، تاريخ مادبا، . 427، وبالد الشام يف العصور القديمة، ص102كفايف، تاريخ األردن، ص )3(

 . 8ص
والنويري، هناية األرب، . 175، ص1وابن األثري الكامل يف التاريخ، ج. 224، ص1الطربي، تاريخ، ج )4(

 .  4، ص14ج
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املواقع واملدن املؤابية، والتي كانت هزيمة امللك املؤايب كموشيت والسيطرة عىل عدد من 
، ولكن تبعية مملكة )2(، ودفعت مؤاب اجلزية للملك عمري)1(من ضمنها مادبا وجوارها

- 870(مؤاب، للملك عمري مل تستمر طويًال، إذ متكن امللك ميشع بن كموشيت املؤايب 
معارك هلذا وقعت اب ورفض دفع اجلزية للملك عمري، ومن استعادة قوة مؤ) م.ق840

، كان )3(عديدة بينه وبني بني إرسائيل يف عهد امللك عمري ثم ابنه امللك آحاب بن عمري
لذلك قام ملوك بني إرسائيل . )4(بسبب رفض ميشع أن تدفع مؤاب اجلزية لبني إرسائيل

باالحتاد ضده، وحمارصته، ولكن ميشع متكن من خوض معارك رشسة ضد جتمع بني 
متكن من اسرتجاع املدن املؤابية ومنها مادبا) م.ق 850(إرسائيل، ففي حوايل سنة 

األثر  )5()صياغة(وجوارها، وطرد املحتلني عنها، وكان هلجومه عىل منطقة جبل نبو 
فقد وقعت بني الطرفني معركة استمرت من  ،طرد بني إرسائيل عنها استكاملاألكرب يف 

 .)6(الصباح حتى املساء انتهت بانتصار ميشع

. 102وتاريخ األردن، ص. 428وكفايف، بالد الشام يف العصور القديمة، . 52-51زايل، املؤابيون،  )1(
 . 332والذيب، معجم أسامء املدن، ص

 . 384كفايف، تاريخ األردن، ص )2(
 آحاب بن عمري ويذكر آجاب أو آخاب )3(
ا، وبيك، اللفنتننت كولونيل فريدرك ج، تاريخ رشقي األردن وقبائله. 384كفايف، تاريخ األردن،  )4(

: ، وسيشار له فيام بعد23- 22م، ص1998، األهلية، عامن، األردن، 1تعريب هباء الدين طوقان، ط
 . بيك، تاريخ رشقي األردن

أحد جبال عباريم يف مؤاب مقابل أرحيا، ونبو اسم بابيل معناه مذيع، وهو اسم اله العلم : جبل نبو )5(
وحاليًا يقع جبل نبو عىل مرتفع غريب مادبا، وعىل بعد  واملعرفة عند البابليني، فكان ملوكهم يتربكون به،

. م1931ويف سنة "م، 1864كم، وهو من املواقع التارخيية املهمة، فقد تم العثور عىل أثار كنيسة عام 7
وسالري، كنيسة جبل نبو، املجلة البيبلية، . 953قاموس الكتاب املقدس، ص: وملزيد من املعلومات انظر

وبيشرييللو، ميشيل، جبل نيبو، . 702-701، 4والدباغ، بالدنا فلسطني، ج، 127-120م، ص1934
 :وانظر أيضاً . 61، 41، ص12ص .ت.م، د.صياغة، مقام النبي موسى، د

 Michele Piccillo, Mount Nebo, Custodia Terra Santa, Jerusalem, 2011.
وهريسون، وآخرون، . 57- 52نفسه، صاملرجع : وحول املعارك انظر. 57-52زايل، املؤابيون، ص )6(

 . 384وكفايف، تاريخ األردن وآثاره، ص. 2مادبا البقايا، ص
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متكن من توسيع مملكة  إرسائيلوعىل أثر هذه االنتصارات التي حققها ميشع ضد بني 
كان توسعه هذا عىل حساب املاملك املجاورة، قد ، و)1(مؤاب، حتى بلغت مئتي مدينة

بحجر ميشع، والتي تعد  ُسمّيت) مسلة(بنقش عىل وخلد انتصاراته عىل بني إرسائيل 
وكان هلذه االنتصارات آثار كبرية . )2(تي عثر عليها يف ذيباناآلن من أهم اآلثار املؤابية، ال

مؤاب واألرض األردنية يف تلك الفرتة، فقد وفرت للمنطقة التي تقع حتت حكم مملكة  يف
 .)3(مؤاب الرخاء واالزدهار واالستقرار ومن ضمنها مادبا وجوارها

ولكن بعد وفاة امللك ميشع بجيل واحد تقريبًا بدأت قوة مؤاب بالضعف والرتاجع، 
م، إذ خضعت مادبا وجوارها لسيطرة الدول اآلرامية التي .ق 800وذلك يف حوايل عام 

سيطرت عىل أجزاء كبرية من اململكة املؤابية، فاصطبغت مادبا وجوارها بالصبغة 
ووقعت . )5(تقريبًا تعرضت مؤاب للغزو اآلشوري، ثم بعد ذلك بنصف قرن )4(اآلرامية

الذين تركوا للمؤابيني أن  )6()م.ق656-732(مادبا يف هذه الفرتة حتت احلكم اآلشوريني 
، مقابل التزام ارة شؤون مملكتهم والترصف هباإد محيكموا أنفسهم بأنفسهم وتركوا هل
                                                           

 . 55زايل، املؤابيون، ص )1(
، 20وسابا، مادبا وضواحيها، ص. 2وهريسون، وآخرون، مادبا البقايا، ص. 58املرجع نفسه، ص )2(

وعن أمهية حجر . 102ت، ص، وأصول احلضارا428وكفايف، بالد الشام يف العصور القديمة، ص
- 19م، ص1970، 15طوقان، فواز، حولية دائرة اآلثار األردنية، رقم : ميشع، وترمجة نص النقش انظر

وتوجد اآلن يف متحف . 929، وقاموس الكتاب املقدس، ص183-181وزايل، املؤابيون، ص. 51
 . اللوفر بباريس

 . 59زايل، املؤابيون، ص )3(
، 2011واحلامرنة، صالح خلف، والعرموطي، عمر، مادبا يف أيام زمان، عامن، . 59-58املرجع نفسه، ص )4(

 . احلامرنة، مادبا أيام زمان: ، وسيشار له فيام بعد17ص
استقروا يف منطقة مشوبارتو، ثم أسست هذه ) العروبيني(وهم من الشعوب السامية : األشوريون )5(

موا باألشوريني، وقد ظهروا عىل أساس عسكري حريب، له أشور، فساجلامعة مدينة أشور نسبة إىل اإل
: م، وملزيد من املعلومات انظر.ق 612وانتهت دولتهم بعد أن سقطت آخر مدينة هلم يف نينوى عام 

 . 209-200سوسة، تاريخ العرب واليهود، ص
اميني الذين نزحوا ويعدهم البعض من األر) العروبية(وهم من القبائل السامية : البابليون أو الكلدانيون )6(

) م.ق562-605(نبوخذ نرص كمن سوريا إىل جنوب العراق، وقد بلغت دولتهم أوجها يف عهد املل
 . 210-200سوسة، تاريخ العرب واليهود، ص: وملزيد من املعلومات انظر. سنة 43فحكم 
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، )2(ملدن واملاملك يف بالد الشام، كغريها من ا)1(مؤاب بدفع اجلزية والرضائب واهلدايا هلم
وقد حضيت املدن املؤابية ومادبا وجوارها يف تلك الفرتة بالرفاهية واالزدهار 

 .)3(واالستقرار
وانتزعوا احلكم  ،عىل اآلشوريني يف العراق) نالكلدانيو(وعندما تغلب البابليون 

امللك نبوخذ نرص توجه البابليني وأصبحت أرض مؤاب من أمالك ) م.ق 612(منهم عام
م .ق 597ويف عام . )5(، نحو املنطقة، وأجرب مملكة مؤاب عىل دفع اجلزية له)4()بختنرص(

وذلك . )6(وتعرض أهلها للذبح والقتل والترشيد) حسبان(هاجم نبوخذ نرص حشبون 
م وهو ما يسمى بالسبي .ق 598بعد هجومه الذي قام به عىل القدس وتدمريه هلا يف عام 

وقد . ر فيه اهليكلمِ ، والذي دُ )7(م.ق586ألول ثم تبعه السبي البابيل الثاين سنة البابيل ا
 .)8(تراجعت مؤاب وانحدرت بعد ذلك

.65زايل، املؤابيون، ص )1(
 . 222سوسة، تاريخ العرب واليهود، ص )2(
 . 17واحلامرنة، مادبا أيام زمان، ص. 65زايل، املؤابيون، ص )3(
، 1الطربي، تاريخ، ج: بختنرص أو بخت نرص هكذا ورد اسمه يف بعض املصادر اإلسالمية، انظر )4(

. 114، ص14والنويري، هناية األرب، ج. 216، ص1وابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج. 271ص
وخملوف، لويس، األردن، تاريخ وحضارة . 45وهاردنج، آثار األردن، ص. 68زايل، املؤابيون، ص )5(

خملوف، تاريخ : ، وسيشار له فيام بعد113م، ص1983وآثار، نرش وكالة التوزيع األردنية، عامن، 
 .  األردن

 . 113املرجع نفسه، ص )6(
وبني إرسائيل وتقتيلهم وعن غزو القدس عىل يد نبوخذ نرص . 17احلامرنة، مادبا يف أيام زمان، ص )7(

وابن األثري، . 283-272، ص1الطربي، تاريخ، ج: وترشيدهم وهدم اهليكل وتدمري القدس انظر
وسوسة، تاريخ . 128-120، ص14والنويري، هناية األرب، ج. 228-119، 1الكامل يف التاريخ، ج
 .211-210العرب واليهود، ص

، 166- 165م، ص1992، بريوت، 1يل، دار العلوم العربية، طاملراغي، حممود أمحد، اشعيا نبي بني إرسائ )8(
. 187-184و
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خضعت املنطقة بعد ذلك لغزو الفرس فرتة من الزمن، واحتلها بعد ذلك اإلسكندر قد و
وبذلك . )1(م، فأدخل يف املنطقة بعض مظاهر احلضارة اليونانية.ق 332املقدوين يف حوايل 

هو و ،أصبحت مادبا وجوارها ختضع حلكم أحد أصدقاء اإلسكندر املقدوين وقادته
أن جاء األنباط إليها يف القرن  وقد استمر ذلك إىل، )2(بطليموس بن الغوس ردحًا من الزمن

اتبعوا سياسة التوسع، وحترير املدن واملواقع التي كان حيكمها قد و. )3(الثاين قبل امليالد
متكن األنباط من اسرتجاع مادبا ) م.ق 120- 169( اليونان، ففي عهد امللك احلارث األول

م أصبحت مادبا أحدى املدن املهمة يف .ق 160وجوارها وضمها ململكتهم، ويف حوايل عام 
سند األنباط ، وأ)5(»مادبا مدينة األنباط«فوصفها املؤرخ البيزنطي ستيفانس بـ . )4(دولة األنباط

 .)6()بني يعمر) (مراياأل(لبني يمري إدارة مادبا وجوارها 
يف  )7(وقد ازدهرت مادبا يف الفرتة البيزنطية خاصة بعد انتشار الديانة النرصانية

العربية يف تلك  املقاطعاتوحسبان من أهم ) مكاور(وكانت مادبا ومكايروس  .)8(املنطقة

. 45م، ص2000املدينة واملحافظة، دار عامر، عامن،  عامن تاريخ وحضارة وآثارالكردي، حممد عيل،  )1(
وعن . 12م، ص2007واهلروط، شادي عيل، مساكن لب الرتاثية، رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية، 

. 246-237، ص1ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج: در املقدوين للبالد، انظراحتالل اإلسكن
غوانمة، يوسف حسن درويش، عامن : وانظر أيضاً . 245، ص1ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج )2(

.غوانمة، عامن: ، سيشار له فيام بعد37م، ص1979حضارهتا وتارخيها، عامن، 
، دار الرشوق، عامن، 1عباس، إحسان، تاريخ دولة األنباط، ط: وعن أصل األنباط وملوكهم انظر )3(

. 35-18واملحيسن، احلضارة النبطية، ص. 72-29م، ص1987األردن، 
والذيب، . 10والنحاس، تاريخ مادبا، ص. 157والعزيزي، مادبا، ص. 24سابا، مادبا وضواحيها، ص )4(

. 332ى، صمعجم أسامء املدن والقر
. 157العزيزي، مادبا، ص )5(
. 25، 24وسابا، مادبا وضواحيها، ص. 157املرجع نفسه، ص )6(
. 42-40سابا، مادبا وضواحيها، ص: وعن انتشار الديانة النرصانية يف مادبا وجوارها، انظر )7(
برتشيللو، ميشيل، مادبا كنائس وفسيفساء، ترمجة ميشيل صباح :  وعن الكنائس القديمة يف مادبا انظر )8(

. 15-13والنحاس، تاريخ مادبا، ص. م1992وجورج سابا، القدس، 
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ميالدي، الذي حرض  451ملادبا أسقف اسمه قايوناس الثاين يف حوايل سنة  نيَ وعُ . )1(الفرتة
إبان تلك الفرتة، العديد من اآلثار الكنسية  توجدقد ، و)2(م451جممع خلقدونيا عام 

ومن أهم هذه الكنائس كنيسة اخلارطة، وكنيسة مريم العذراء، وكنيسة الكاهن يوحنا عىل 
أن  تدلمة مهعطي داللة الكنائس يف مادبا يف هذه الفرتة أانتشار بناء ولعل  جبل نبو،

 .)3(الرخاء االقتصادي يف مادبايف سكاهنا كانوا بأعداد كبرية، ساعد ذلك 
كانت مدينة مادبا وجوارها يف القرن السادس وأوائل القرن السابع امليالديني مدينة و

مباَين دينية كانت أينة سواء مزدهرة وغنية، وآهلة بالسكان بدليل املباين الكثرية املز
 . )4(خاصةأو ) كنائس(

وقد اشتهرت مادبا كثريًا بالفسيفساء حتى سميت بمدينة الفسيفساء، يذكر مانفريدي 
(Manfredi)  أنه حيثام حفر يف مادبا عثر عىل يشء من الفسيفساء، حتى أنه يف بعض

ومن أهم اآلثار . )5(األحيان جيد طبقة من الفسيفساء فوق طبقة أخرى أو طبقتني
الفسيفسائية املوجودة يف مادبا عىل اإلطالق هي اخلريطة الفسيفسائية التي يعود تارخيها 
إىل منتصف القرن السادس امليالدي، وصانعها هو سلامنا املاديب، وهي خريطة لألرض 

خريطة فلسطني مل عىل توتش ،عثر عليها يف إحدى كنائس مادبا القديمة ، وقداملقدسة
من البالد املجاورة من بالد النيل وسوريا، وفيها عدد من البنايات  ردن وقسمواأل

، فكانت يف غاية الروعة واجلامل، )6(املتنوعة، ورسم اجلبال والسهول بمختلف األلوان
                                                           

 . 40، 35سابا، مادبا وضواحيها، ص )1(
 . 14ادبا، صوالنحاس، تاريخ م. 164والعزيزي، مادبا، ص. 41سابا، مادبا وضواحيها، ص )2(
 .14-13والنحاس، تاريخ مادبا، ص. 25احلامرنة، مادبا أيام زمان، ص )3(
 .53سابا، مادبا وضواحيها، ص )4(
  .60املرجع نفسه، ص )5(
سابا، مادبا وضواحيها، : انظر. وحول اخلريطة الفسيفسائية وأمهيتها التارخيية واملواقع التي وردت فيها )6(

والطائي، منى أمحد، املعامل األثرية يف اململكة . 16-15مادبا، ص والنحاس، تاريخ. 101- 69ص
 . 104-103م، ص2004األردنية اهلاشمية، 
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. فيها التحفة الفنية الرائعةمكانة مادبا لوضع هذه  :أوهلام: وهذا األمر يدل عىل أمرين
 .)1(اين يف مادبااالزدحام السك: هاميثان

 ).م1516 -621( مادبا وجوارها يف الفرتة اإلسالمية : ثالثاً 
صىل  - ية التي قام هبا صحابة رسول اهللا متكن املسلمون أثناء حركة الفتوح اإلسالم

وطرد االحتالل  ،يف فرتة خالفة عمر بن اخلطاب من فتح بالد الشام - اهللا عليه وسلم 
 يضام، فخضعت األر637/ هـ15بعد معركة الريموك يف عام أرض العرب البيزنطي من 

ومنها مادبا وجوارها حلكم املسلمني، الذين تركوا للناس حرية االعتقاد ومل  األردنية
عدد غري قليل يف البداية عىل الديانة النرصانية،  فبقيجيربوا أحدًا قط عىل تغيري دينه، 

، فقد تم العثور عىل كنيسة مريم العذراء اإلسالميةواستمرار بناء الكنائس يف الدولة 
م، من خالفة 663-662/ هـ43املرصوفة بالفسيفساء يف مادبا، والتي يعود بناؤها إىل عام 

 .)2(معاوية بن أيب سفيان
يف إشارة بعض املؤرخني إىل تسمية مادبا يف  إجحافاً نجد فإننا  عىل ما سبق، وتأسيساً 

بسبب ، )3(وغريها »االحتضار«و.  . .»الصمت الرهيب«و »ظلمة التاريخ«هذه الفرتة بـ 
ارخيية الثابتة، لتعارضه مع احلقائق الت ال يمكن قبوله؛ اإلسقاط املقصود، والذي هذا

در التارخيية ال يعني ذوباهنا، غري أن ذلك يدل عىل أهنا من املصا فغياب اسم مادبا
كانت تتبع ملادبا التي تلك  ،» حسبان«ملدينة أخرى غدت أكثر شهرة منها  أصبحت تتبع
ال يعني اختفاء جاراهتا، وإنام يعود ذلك ألسباب ما  فاشتهار اسم منطقة أيام املؤابيني؛
اجتامعية، أو تعرض غريها من ؛ ألسباب اقتصادية وازدهار املنطقة اجلديدة: عديدة منها

 .املناطق لكوارث طبيعية
                                                           

 . 171العزيزي، مادبا، ص )1(
 . 125-124وسابا، مادبا وضواحيها، ص. 17النحاس، تاريخ مادبا، ص )2(
 . 17والنحاس، تاريخ مادبا، ص. 134سابا، مادبا وضواحيها، ص )3(
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الكوارث مادبا خالل العقود السابقة لعدد من  ومما يدعم ما ذهبنا إليه سابقا تعرض 
الذي أحلق هبا أرضارًا  ،م746/هـ127خاصة الزالزل، وكان أوهلا زلزال عام الطبيعية 

م، 1033/ هـ424م، وزلزال ثالث يف عام 1016/ هـ406عام  زلزال ثانٍ  ثم تالهكبرية، 
 إليها، تبعت مادباأجارهتا حسبان، فتوافق ذلك كله مع ازدهار قد ، و)1(مبانيها مجيعها رَ دمَّ 

التاسع عرش، ومن ثم عادت مادبا من أراضيها حتى أواسط القرن  اوأصبحت جزء
يف هناية  وأصبحت حسبان تابعة هلا حتى فصلت ،باالزدهارملكانتها املرموقة مرة أخرى 

ات القرن العرشين، وعليه فإن ما جرى ملادبا ال يعني املوت، وإنام هو حركة من حرك
 .التغيري والعمران البرشي

أن وال سيام ارتباطًا وثيقًا  )2(يرتبط تاريخ مادبا يف العصور اإلسالمية بتاريخ البلقاءو
أنه إالقول هنا اً لزامو .ها فيام بعديلإتطرق التي سيجارهتا حسبان كانت عاصمة والية البلقاء 

فاحلديث عن . يف اجلسد ال يمكن فصل تاريخ أي منطقة عام حوهلا بسهولة، فهي كالعضو
 .التي تتبع هلا، ومن ضمنها حسبان األشهرمجيعها املناطق يخ البلقاء يعني احلديث عن تار

، احلديث عن منطقة مادبا وما جاورها إن احلديث عن حسبان يف هذه الفرتة يعنيو
 .)3(كانت آهلة بالسكان خالل العرص العبايس) رشق حسبان( - مثالً -فقرية ماسوح 

والذيب، معجم اسامء املدن، . 19والنحاس، تاريخ مادبا، ص. 136-135ابا، مادبا وضواحيها، صس  )1(
.  333ص

رغم االختالف يف املصادر عىل حدود البلقاء، إالّ أن مادبا يف مجيع احلاالت تقع ضمن حدود البلقاء   )2(
ورات دار احلياة، ابن حوقل، أبو القاسم النصيبي، صورة األرض، منش: انظر. وحوهلا دون شك

، عامن يف العهد اإلسالمي، منشورات أمانة روخريسات، حممد عبد القاد. 30-27ت، ص.بريوت، د
: وانظر أيضاً . خريسات، عامن: وسيشار له فيام بعد. 46-44، وص12-11م، ص2004عامن، األردن، 

، جملة )86-49ص(اهلجري، خريسات، حممد، البلقاء من الفتح اإلسالمي، حتى هناية القرن الثالث 
.52-51م، ص1986، دمشق، 22-21دراسات تارخيية، ع

احلموي، معجم : وسيشار له فيام بعد. م، مادة ماسوح1965احلموي، ياقوت، معجم البلدان، طهران،   )3(
.البلدان
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املصادر إىل وجود حركة ضد احلكم العبايس يف عهد اخلليفة املأمون  أشارتوقد 
مد الفديني من آل ، قام هبا األمري سعيد بن خالد بن حم)م833- 813/ هـ218- 198(

شامل األردن، فوجه إليه وايل دمشق التابع ) املفرق اليوم(يف منطقة الفدين عثامن بن عفان 
 ن حييى بن صالح، فهرب األمري سعيد الفديني إىل زيزياءللخالفة العباسية القائد حممد ب

ثم إىل ماسوح، وفيها عظمت حركته وزادت بعد أن انضم إليها عدد من ) رشق مادبا(
فاضطر إىل اهلرب  ،هلا، ثم توجه إليه حممد بن حييى الذي حارصهأهايل املناطق املجاورة 

. )1(قبض عليهو تركه أعوانهمتوجها إىل حسبان، وهناك حارصه مدة طويلة حتى  منه
مناطق زيزياء التي قام هبا سعيد الفديني بني واحلصار  ويستدل من حركة التنقالت

كانت مأهولة -  خالل هذه الفرتة -  أن هذه املواقع القريبة من مادباوماسوح وحسبان 
 .بالسكان

يف فرتة حترير خاصة يف الفرتة األيوبية واململوكية هذه املنطقة أمهية تظهر كذلك و
من احتالل الفرنجة، وإعادهتا إىل احلكم اإلسالمي، وتطهريها البالد العربية اإلسالمية 

العديد من األحداث التارخيية،  نية كغريها من املدن اإلسالميةاألرد يضافقد شهدت األر
الكرك والشوبك وغريها، وكان  كمدينتيأصبحت مرسحًا للمعارك مع الفرنجة، فقد 

السلطان نور الدين زنكي  فقد مرّ  ،املجاورة ملادبا أيضًا بعض املسامهات يف ذلك للمناطق
، )2(م1170/ هـ565عىل رأس جيشه ملحاربة الصليبني بجيشه من حسبان وماعني عام 

م محلة عسكرية ملحارصة 1184/ هـ580قاد السلطان صالح الدين األيويب عام  كذلكو
لورود األخبار إليه عن وصول  النسحاب؛اضطر ل الصليبني يف الكرك، وأثناء احلصار،

بن احلسن،  ثقة الدين أبو القاسم عيلابن عساكر، : وبدران، وانظر أيضاً . املصدر نفسه، مادة الفدين )1(
، دار إحياء الرتاث العريب، بدران، حتقيق عبد القادر 6، ج3تاريخ دمشق الكبري، ط هتذيب، )هـ571ت(

.    125م، ص1987بريوت، 
وهو خمترص الربق  سنا الربق الشامي، )هـ643ت(أبو إبراهيم الفتح بن عيل األصفهاين البنداري،  )2(

. 9م، ص1971الشامي للعامد األصفهاين، حتقيق رمضان ششن، دار الكتاب اجلديد، بريوت، 
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ني يف الكرك، متجهة إىل منطقة وادي الواله يقوات صليبية من بيت املقدس لنجدة الصليب
ونظرًا لصعوبة املسالك ووعورهتا يف املنطقة، انسحب صالح الدين  -بالقرب من مادبا- 

من اجليش يف ماء عني باجتاه الشامل، وعسكر بقواته يف حسبان، بعد أن ترك قسًام 
أن الصليبني مل  إّال ، بالقرب من قوات الصليبني، من أجل مراقبة حتركاهتم، )ماعني(

متجهًا  حسبان ل صالح الدين منييتجهوا إىل حسبان، بل توجهوا إىل الكرك، بعدها رح
يف  وهذا يعني أن املنطقة كان هلا دور. )1(نابلسالزرقاء فاألغوار ومنها إىل إىل عامن ثم 

 .مرحلة حترير البالد من الغزاة
شهدت املنطقة أيضًا قيام بعض األحداث السياسية عىل أراضيها، فقد وقع النزاع قد و

معركة بني امللك الصالح رض حسبان عىل أعىل السلطة بني األيوبيني، فقد دارت 
لك ملنع قوات امل ؛إسامعيل صاحب دمشق وبني النارص داود يف حماولة من النارص داود

دارت بني قد إسامعيل من التوجه إىل مرص، بعد أن طلب مساعدة الفرنج يف ذلك، و
 .  )2(الطرفني معركة انتهت بانتصار الصالح إسامعيل وحلفائه عىل النارص داود

الثالث/ ازداد ازدهار حسبان وجوارها يف القرن السابع والثامن اهلجرينيوقد 
 الكربى، وُيذكر االبلقاء ومدينته) عاصمة(قاعدة والرابع عرش امليالديني، حتى أصبحت 

يف أخبار  الروضتني، )هـ665ت (شهاب الدين أبو القاسم عبد الرمحن بن إسامعيل الدمشقي أبو شامة،  )1(
وانظر . 100-99عامن، صوغوانمة، . 55م، ص1870مطبعة وادي النيل، القاهرة،  ،2ج ،الدولتني

ملدن األردن وقراه، اللجنة العليا لكتابة تاريخ  مدونة النصوص اجلغرافيةاملدي عبد، الرواضية، : أيضاً 
، 505، ص2، جاجلغرافية الرواضية، مدونة النصوص: وسيشار له فيام بعد .م2007األردن، عامن، 

، حتقيق الربق الشامي ،)هـ597ت(بن حممد عامد الدين الكاتب أبو عبد اهللا حممد هاين، باألصو. 506
. 234-233ص م،1987مصطفى احلياري وفالح صالح حسني، مؤسسة عبد احلميد شومان، عامن، 

واملحاسن اليوسفية سرية صالح الدين  ، النوادر السلطانية)هـ648ت(ابن شداد، حممد بن عيل احللبي و
. 54-53ص م،1899مطبعة اآلداب واملؤيد، القاهرة،  األيويب،

، وزارة الثقافة، مركز حتقيق 1، ج، السلوك ملعرفة دول امللوك)م1441/هـ845ت(املقريزي، أمحد بن عيل  )2(
.318م، ص1970الرتاث، القاهرة، 
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حسبان أحد  ، وأصبحت)1( ئة قرية بأرض مستويةأهنا كانت تشتمل عىل نيف وثالثم
 إنشاؤهمر اهتامم املامليك باملنطقة ظهِ ، ومما يُ )2(ة يف العهد اململوكيمراكز الربيد الرئيس

احلياة الفكرية ليس يف املنطقة فقط، مدرسة يف حسبان، وهذه املدرسة كان هلا دوٌر مهٌم يف 
 .)3(الوالية والقضاء كانت فيهافبل يف بالد الشام، 

، وأقام بحسبان ن أمرياً صاحبه مخسوقد قام النارص حممد بن قالوون بزيارة البلقاء و
، )4(ون عرباهنا البدووهنا، وشئجل النظر يف أحوال البلقاء وإدارة شئمن أ مركز الوالية؛

م، كان ألهل الكرك 1387/ هـ791وعندما خرج الظاهر برقوق من سجنه يف الكرك سنة 
عندما وصل حسبان استقبله أهلها يف إعادته للسلطنة مرة ثانية، و والبلقاء دور كبري

باستقبال وضيافة ) عرب البلقاء(ظهروا له الوالء والطاعة، وقام عرب بني مهدي وأ
أخذ الظاهر برقوق معه غالت من حسبان  وبعد انتهاء الزيارة، )5(الظاهر برقوق ومن معه

وبيان الطرق  زبدة كشف املاملك، )هـ873ت(غرس الدين خليل بن شاهني الظاهري ابن شاهني،   )1(
/ هـ821ت(  أبو العباس أمحد والقلقشندي،. 46م، ص1894واملسالك، املطبعة اجلمهورية، باريس، 

 والرواضية، مدونة النصوص. 106، ص1919 ، املطبعة األمريية، مرص،4صبح األعشى، ج ،)م1408
، )246-236ص(، 31، والسوارية، نوفان، حسبان، املجلة الثقافية، عدد 403، ص1، جاجلغرافية

وعن علامء حسبان يف . السوارية، حسبان: ، وسيشار له فيام بعد239م، ص2007اجلامعة األردنية، 
، 1، جاجلغرافية والرواضية، مدونة النصوص. 240السوارية، حسبان، ص: العرص اململوكي انظر

.407-405ص
.239السوارية، حسبان، ص  )2(
م، 1982، دار الفكر، عامن، 2غوانمة، يوسف، التاريخ احلضاري لرشقي األردن يف العرص اململوكي، ط  )3(

. غوانمة، التاريخ احلضاري: ، وسيشار له فيام بعد49ص
يف أخبار البرش تاريخ أيب الفداء،  املخترص، )هـ732ت(عامد الدين إسامعيل بن عيل بن حممود أبو الفداء،   )4(

والتاريخ احلضاري، . 123وغوانمة، عامن، ص. 85م، ص1997كتب العلمية، بريوت، ، دار ال4ج
.49ص

، املعهد العلمي الفرنيس، 3ابن شهبة، ج تاريخ، )هـ851ت(تقي الدين أبو بكر أمحد ابن قايض شهبة،   )5(
. 295-293م، ص1977دمشق، 
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تشتهر بكثرة مناطقها الزراعية، وكثرة  رض البلقاء؛ ألن تلكم املناطق كانتومن أ
 . )1(غالهتا

أمهية خاصة طريق احلج الشامي  والقريب من االسرتاتيجيكسب موقع مادبا وقد أ
ت يف العرص اململوكي يف منطقة البلقاء، ، فقد كانت مادبا من أشهر املحطااملامليكلدى 

 . )2(وقريبة من املحطات األخرى يف حسبان، وذيبان، وزيزياء
اخلامس عرش / عامن تستعيد جمدها يف بدايات القرن التاسع اهلجري أخذتوعندما 

بدأت مكانة  ليها، وقتهاعلت مركزًا لوالية البلقاء، ونقل القضاء إامليالدي، بعد أن ُج 
ا بموجب الدفرت العتيق، ، وأصبحت يف العهد العثامين خراب)3(وارها بالرتاجعحسبان وج
 .، فاستمر ذلك حتى منتصف القرن التاسع عرش امليالدي)4(ناس من خارجهاويزرعها أ

أن اخلراب الذي أصاب حسبان ومن ضمنها مادبا إىل  هنا اإلشارةم زغري أنه من الال
غريها من املواقع املحيطة هبام، ال ينفي عنها أهنا كانت مأهولة بالسكان، ولكن ذلك جاء و

واملناطق اجلبلية املناطق املجاورة نحو الصحراء والبادية  إىل  - السكان –نتيجة هجرهتم 
ر التي العديدة باملنطقة، والعيش متنقلني من مكان إىل آخر، أو العيش بالكهوف واملغ

عىل ذلك هروهبم من احلكم العثامين، وخري ما يدل املنطقة، وكان ذلك نتيجة ر هبام تشته
سميت بأسامئها، قد قلة عدد أفرادها، ومن رغم بالامتالك بعض العشائر قرية بأكملها 

م، 1963فورنيا، كاليفورنيا، يف الدولة الظاهرية، جامعة كالي الدرة املضيةحممد بن حممد، ، ىرصصابن  )1(
ملنطقة رشقي األردن من جنوب الشام يف  حجة، التاريخ السيايسرمضان شوكت : ، وانظر أيضاً 25ص

عرص دولة املامليك الثانية، إرشاف يوسف حسن درويش غوانمة، رسالة ماجستري، جامعة الريموك، 
. 64م، ص1996

. 89، 66م، ص1976يف العهد اململوكي، عامن،  مملكة الكركمد عدنان، حمالبخيت،  )2(
.49والتاريخ احلضاري، ص. 162غوانمة، عامن، ص )3(
دراسة وحتقيق وترمجة حممد البخيت ونوفان السوارية، عامن، ) 189(دفرت مفصل لواء عجلون، رقم )4(

.404، ص1، جاجلغرافية النصوصوالرواضية، مدونة . 241والسوارية، حسبان، ص. 149، ص2011
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جرينة الشوابكة، وكفري السيوف، وكفري : نها عىل سبيل اإلبانة ال اإلحاطة، وموهي كثرية
ومرجيمة ابن حامد، ومرجيمة الشخانبة، إضافة إىل أحواض الوخيان، وحوية البالونة، 
 .)1(يف دائرة األرايض واملساحة، والتي ما زالت بأسامئها األرايض يف العهد العثامين

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                           
 .راجع سجالت دائرة االرايض واملساحة يف مادبا )1(




