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  الملخص

على األوضاع اإلدارية والثقافية واإلجتماعية واالقتصادية فـي  الضوء  سةتُسلط هذه الدرا
من خالل ) السابع الثامن عشر الميالديين/الحادي والثاني عشر الهجريين(ن خالل القرنين فلسطي

  .وقد استخلصتُ المادة العلمية من بطون كتب التراجم العائدة إلى تلك الفترة، كتب التراجم

وأهـم   ،ي في فلسطين من حيث التقسـيمات اإلداريـة  رى الجانب اإلدافتطرقت الدراسة إل
األوضـاع الثقافيـة    كما تعرضـت الدراسـة إلـى   ، الوظائف اإلدارية المدنية منها والعسكرية

كالمؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها من مدارس ومساجد وزوايا وكتاتيب إضافة إلى المدرسين 
  . وظائف التعليمية والربط والخانقاواتوأهم ال، ومناهج الدراسة المختلفة

ومفرداتها المختلفة بدءاً  االجتماعيةإلى ذلك فقد تناولت الدراسة بعض مظاهر الحياة  إضافة
من أهم العائالت والعادات والتقاليد واألطعمة واألشربة والمالبس والكوارث البيئيـة واألوبئـة   

ومـا  ، )تجارة، صناعة، زراعة( القتصاديةامظاهر الحياة وأخيراً سلطت الدراسة الضوء على 
والعمـالت  ، والضـرائب ، والمكاييـل والمـوازيين  ، رافق ذلك من مظاهر متعددة كاألسـواق 

  . االقتصاديةوالمزروعات والثروة الحيوانية وغيرها من المظاهر 
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  :أهمية الدراسة ومنهج البحث

" جتماعية والثقافية في فلسطينتبحث هذه الدراسة في األوضاع اإلدارية واالقتصادية واال
من خالل كتـب  ) عكا ويافا وحيفا والقدس ونابلس وغزة(أي األلوية الجنوبية لبالد الشام وهي 

وقـد  ، السابع والثامن عشـر الميالديـين  / التراجم في القرنين الحادي والثاني عشر الهجريين
وكـان  ، أنحاء الدولة العثمانيةترجمت هذه الكتب للنخب السياسية والعلماء واألدباء في مختلف 

وقد زودتنا كتب التراجم ، من بين هؤالء من انتموا إلى فلسطين وعملوا بها في مختلف المجاالت
وألن ، االقتصادية واإلدارية، الثقافية، بمعلومات مهمة في جوانب الحياة اليومية سواء االجتماعية
 أن أخوض تجربة الكتابة في ذلك رغمالمكتبة العربية تخلو من دراسات حول الموضوع أردت 

المصاعب التي واجهتها وهي قلة المعلومات بشكل عام تنائرها وعدم الموازنة في كميتها بـين  
جوانب الحياة المختلفة وهي عنوان الدراسة باإلضافة إلى تركيزهـا علـى بعـض المنـاطق     

تعاملت مع المادة  ومع ذلك، الجغرافية دون غيرها وعلى وجه الخصوص مدينتي القدس وغزة
  .العلمية المتوفرة بما يخدم موضوع الدراسة قدر اإلمكان

إبراز حقبة من التاريخ الفلسطيني وذلك اعتماداً على دراسة كتـب  وتهدف الدراسة إلى 
والثقافية واالجتماعيـة  والتعرف على األوضاع اإلدارية ، التراجم المتوافرة خالل فترة الدراسة

السابع والثامن /الحادي والثاني عشرالهجريين( ينالقرننت سائدة فيها خالل التي كا واالقتصادية
وَأحلْـتُ   التاريخي والمـنهج اإلحصـائي   وقد اتبعت الباحثة المنهح الوصفي، )عشر الميالديين

المعلومات المقتبسة إلى مصادرها األصلية واستخدمتُ الهوامش لتوضيح بعض األعالم واألمكنة 
  ة والمصطلحات الغامض

  :اقتضت طبيعة الدراسة أن يقسم هذا البحث إلى تمهيد وأربعة فصول

األوضاع اإلدارية والذي تنـاول التقسـيمات اإلداريـة     خصص الفصل األول لدراسة
أهم أما الفصل الثاني فتناول الحديث عن الكتاتيب و، والجهاز المدني والعسكري والديني والمالي

  .تُدرس فيها وأهم الوظائف التعليميةالمدارس والمناهج التعليمية التي 
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الفصل الثالث صوراً من الحياة االجتماعية كالزوايـا والطـرق الصـوفية     واستعرض
للحديث عن األوضاع االقتصادية  وخصصتُ الفصل الرابع، والعادات والتقاليد والحياة الصحية

ل التي زرعت في فلسطين فتناول أهم الحرف التي امتهنها السكان خالل فترة الدراسة والمحاصي
األمر الذي انعكس على التجارة بشقيها الداخلية والخارجية لفلسطين وأهـم األسـواق المحليـة    

بهدف عـرض المنتجـات الزراعيـة    ، كسوق الشجاعية في غزة واألسواق اإلقليمية في مصر
الجتمـاعي  والصناعية فيها بما يعود بالنفع على السكان فيسهم في رفع المستوى االقتصادي وا

وفي ختـام  ، السبيل لهم مثل خان الزيت في غزةوأهم الخانات التي بناها الوالة لراحة عابري 
ثـم ثبـت للمصـادر    ، لذكر عدد من النتائج التي خلُصت لها الدراسـة  الدراسة تطرق البحث

  . والمراجع التي استخدمت في البحث

رجـة عاليـة مـن الدقـة     وتظل هذه الدراسة جهد بشري ينشد كاتبها الوصول إلـى د 
وإذا انتابها بعض الهفوات والثغرات فسنعمل بإذن ، والصواب فإن تحقق لها هذا فبفضل من اهللا

  .اهللا على تجاوزها بناء على توجيهات أساتذتي األفاضل أعضاء لجنة المناقشة
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  األول الفَصُل
ة األوضاعاإلداري  

  تمهيد

 امأي هعلي تْكانَ ما على فلسطينبما فيها  امِالشّ بالد في ةُالعثماني ةُاإلداري قسيماتُالتّ تظلّ
المماليك ،ولم رٍ فيها ثْيحدتغي ال خاذَاتّ عداما ، أيس1(نجق()اللواء (الوحدة اإلدارية العثمانية 

 ومن، المهمة المدنِ بعضِ نشْأ تْورفع، النّيابة المملوكية كوحدة إدارية من بدالً، قسيمللتّ أساساً
هابين إلى ، القدسإدا مراكزرية األ، مرموقة نوعيكّاماً  عليها تراكمنح درجة "3() 2("بكوات( 
 سليمان لطانِالس عهدفي  ،)4(الغزالي بردي جان بها قام تيالّ، الفاشلة دمرـالتّ حركة بعدو

                                                           

مفردها سنجق وتكتب بالسين والصاد، وهي كلمة عثمانية ُأطلقت على الرمح ثم على حامل العلم أو صاحب الرايـة، ثـم   : السناجق )1(
تحول مدلوله في العصر العثماني ليصبح له معنى إداري يدل على منطقة بعينها وأصبحت تطلق على حـاكم القسـم اإلداري ويحمـل    

: ك وهي مرتبة عسكرية حاملها من فئة المماليك السلطانية مهمته حمل الراية المتخذة من رمح إلى جانب الملك أثنـاء السـفر  درجة بي
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، مطبعة دار الكتـب  : ، تحقيقعجائب اآلثار في التراجم واألخبارالجبرتي، عبدالرحمن بن حسن، 

عبـد الكـريم   : ، تحقيـق الروض الزاهر في تاريخ ظاهرالصباغ، عبود، . 41، ص)1ج(م، 1997، )6ط(المصرية بالقاهرة، مصر، 
ذكر من تملـك جمهـور   الترك، نقوال، . 56م، ص1999، )1ط(محافظة، وعصام مصطفى هزايمة، الكندي للنشر والتوزيع، األردن، 

ياسين سـويد، دار الفـارابي، بيـروت،    : ، تحقيقمصر والشامالفرنساوية األقطار المصرية والبالد الشامية أو الحملة الفرنسية على 
الخطيب، مصطفى عبد الكريم، معجم المصطلحات وااللقاب التاريخية، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، لبنـان،    . 29م، ص1990، )1ط(
دمشق، دمشـق،   معةتاريخية، جا دراسات ، مجلةالعثمانية الدولة في المتداولة لمصطلحاتاعامر، محمود، . 259م، ص1996، )1ط(

 Gudrum,krame,Ahistory of Palestine From The Ottoman Conquest .75، صم2012، )118، 117عدد(سوريا، 

to The Founding of The Stste of Israel ,transelated by Graham Harman and Gudrum krame ,princeton 

University Press, New Jersey,2011,p41.  
ـ ها طغرل بل من حملَعند العرب، وأو أميرٍ ها لقب، يقابلُأو رئيسٍ، سٍأو مقد، بمعنى حكيمٍ ها فارسية أصلُكلمة تركي :اتالبكو )2( ، كي

مؤسس الدولة الس1058/ـه450 ة سنةَلجوقياأل ها ليشمَلسع نطاقُـاتّ م، ثمناجقَسوال مراء في العهد العثماني ،مم ن هـم دون  مرتبـة 
 ة في العصـر العثمـاني  لواء غز، ، عصام ناجيوسيسالمزكريا إبراهيم، نوار، الس. 129الخطيب معجم المصطلحات، ص :اواتالباش
ـفي التّ دراسةٌ )م1690-1517/ـه1101-922( لاألواريخ السياسي والحضاريـ ، مطابع مرك م، 2004ا، فلسـطين،  وز رشاد الشّ
   .408ص

م، 1999 )1ط(ة، بيـروت،  راسـات الفلسـطيني  سة الدم، مؤس1918-1700ي طين في أواخر العهد العثمانفلس اع، عادل، تاريخُمنّ )3(
  .7ص

)4( ـ وتولّخان سيده في مرج دابق، من كبار رؤساء المماليك، : جان بردي الغزالي القبائـل   خضـاع  إام، وعمـل علـى   ى نيابة الشّ
والمتمرالشّ دين وطريق الحجاميوبعد وفاة الس ،للطان سليم األو ،الـدين  طولون، شـمس  ابن : ب باألشرفـوتلقّ، ه سلطاناًأعلن نفس 

-926( العثمـاني  العهـد  مطلـع  فـي  الشـام  تاريخ) م 1546/هـ 953ت(الحنفي،  الصالحي الدمشقي خمارويه بن علي بن محمد
 فـي  الوطنية الكتب إيبش، دار أحمد :، تحقيقالزمان حوادث في الخالن مفاكهة كتاب من ضائعة صفحات( )م1544-1520/هـ951
الكواكب ، )م1651/هـ1061ت(د، د بن محمين محم، نجم الديالغز .97،صم2011، )ط.د(ظبي،  والتراث، أبو للثقافة ظبي أبو هيئة
ائرة بأعيان المائة العاشرةالسالـذهب  شذرات، الحنبلي. 1172-170،ص)2ج(م، 1997، )1ط(ة، بيروت، لبنان، ، دار الكتب العلمي ،

لواء نابلس في مطاوع، ختام محمد ذيب،  . 151-150، ص)8ج(، م1986، )1ط(كثير، دمشق،  ابن األرناؤوط، دار محمود :تحقيق
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجـاح الوطنيـة،   القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين السادس والسابع عشر الميالديين

  .41م، ص1998نابلس، فلسطين، 
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م1566–1520( القانوني(، ُأعيد تنظيم واليات إلى امِالشّ بالد ثالث باشويات)أو،)1 إياالت 
)وإيالةُ، دمشقَ )2( إيالةُ: هي) واليات طرابلْ وإيالةُ، حلبس ،ُأ وقديالإ بكلِّ تْقَلحة من هذه 

اإلياالت وحداتٌ الثالث تبِوقد ُأ، "اجقُنس" كثيرةٌ ةٌإداريوتم تقسيم ، دمشقَ إيالةَفلسطين ب تع
 كلُّ عتْضوو، )5( وصفد،)4(ونِواللج، قدسِوال، ةَوغز ،)3( نابلس: هيوفلسطين إلى خمس سناجق 

                                                           

أصله باللغة التركية باش وشاع استعماله كلقب من ألقاب التشريف في العهد العثماني، هي رتبة عسكرية وثم لقـب مـدني،   : باشا) 1(
وكان يمنح في بادئ األمر لكبار ضباط الجيش والبحرية ممن يحملون رتبة لواء أو فريق، وكانت ذات عـدة درجـات تُعـرف بعـدد     

: ن ذيل الفرس فالسنجق بيك كان برتبة باشا يرفع على عربته شارة ذيل فرس يعلوها هالل رمز الدولـة العثمانيـة  الجدوالت المعدة م
، )2ج(م، 2006، )1ط(، دار الهدى، فلسـطين،  موسوعة بالدنا فلسطينالدباغ، مصطفى مراد، . 159،صمعجم المصطلحاتالخطيب،

   . 86ص
ـ 1000(بعـد  ة ة بصورة رسميولة العثمانيم في الدخداستُ يدارإح صطالمشتقة من الفعل آل ا: إيالة )2( ـ  ، واسـتمر )م1591/هـ ى حتّ

 وحـدة  فتعنـي أكبـر  ، ا في المفهوم العثمانيلطة، أمدارة وممارسة السنظيم واإلتعني التّ، يالة كلمة عربيةٌّ، واإل)م1864/هـ1281(عام
، يحمل لقب بكلربكـي  ويكون على رأسها حاكميالة ثابتة بل تتباين في كثير من األحيان، ولم تكن مساحة اإلة، ولة العثمانيفي الد ةداريإ

ـ ام السعلى حكّ واسعةٌ وله سلطاتٌ أطواخ ويحمل لقب باشا) 3(بما يوازي  برتبة ميرميران أي أمير األمراء،  :ابعة لواليتـه ـناجق التّ
باعة ـ، آالء للطّم1918-1864 ردنة في شرق األدارة العثمانياإل شقيرات، أحمد صدقي، تاريخ .98، صمعجم المصطلحاتالخطيب،

  . 223م، ص1992، )1ط(، ردنصميم، األـوالتّ
هي مدينة كنعانية عربية من أقدم مدن العالم كانت تسمى شكيم، تقع بين جبلين جبل جرزيم جنوباً وعيبال شماالً، تبعـد عـن   : نابلس )3(

افي مهم فهي تتوسط اقليم المرتفعات الجبلية، وأكسبها موقعها أن تكون معبـراً لمـرور الهجـرات    ، وتتمتع بموقع جغر)كم69(القدس 
، إحياء التّـراث اإلسـالمي، القـدس، فلسـطين،     الحضرة األنسية في الرحلة القدسيةالنّابلسي، عبد الغني، : البشرية والقوافل التجارية

الخمرة المحسية فـي الرحلـة   الصديقي، مصطفى البكري، .21-20، ص)1ج(م، 1994، )ط. د(حمد، أحمد عبد اهللا يوسف، : تحقيق
. 207-206م، ص2011، )1ط(، )م.د(عمار توفيق أحمد بدوي، مركز الدراسات اإلسالمية والمخطوطات واإلفتـاء،  : ، تحقيقالقدسية

  .888، ص)2ج(م، 2003، )1ط(زيع، األردن، ، دار اسامة للنشر والتوموسوعة المدن والقرى الفلسطينية أبو حجر، آمنة إبراهيم،
)4( وحيفا –طريق جنين يمين فلسطين على  وسط تقعقرية : ونـاللج ،وكانت مركعهدال في مطلعون ـزاً للواء اللج  كانـت  العثمـاني ،

المحبي، محمد األمين بن فضـل  : نينتها إلى جانتقلت أهمي، عفون بالضو، عندما بدأ أمر اللجذي كان يقيم في مجدالّ، م هذا اللواءلمتسلّ
، )1ج(م، 2006، )1ط(، دار الكتـب العلميـة، لبنـان،    خالصة األثر في أعيان القـرن الحـادي عشـر   ، )م1700/هـ1111ت(اهللا،
ة وتفسير معانيهـا ومـدلوالتها   معجم أسماء المدن والقرى الفلسطينيد، اب محم، شر172، ص)5مج( ،مرجع سابقالدباغ، .254ص
ياالسسياألةة والحضاري ،وزيع، األشر والتّة للنّهليريف فـي  تاريخ القدس الشّحسني،  إبراهيمربايعة، . 637م، ص2000، )1.ط(، ردن

الشنطي، خالد عبد الحفيظ اآلغـا،  .33، ص)ت. د(، )ط. د(، )م .د(شيء،  ، مكتبة كّلة خالل القرن السابع عشرضوء الوثائق العثماني
 .67م، ص2015، )1ط(، دار المـأمون للنشـر والتوزيـع، األردن،    طل إلى اللَّجون تـاريخهم أبـرز شـيوخهم   بنو الجرار من القس

 م، رسـالة 1831-1799/هـ1247-1214 جنين لواء في واالجتماعية واالقتصادية اإلدارية األوضاعمصطفى،  إدريس إبراهيم،هاال
  .14 م، ص2011النّجاح، فلسطين،  منشورة، جامعة ماجستيرغير

، وكانت عاصمة الجليـل  ارق من عكّإلى الشّ )كم53(، والقدس )كم206(على بعد في الجليل األعلى شمال فلسطين مدينة تقع : صفد )5(
األعلى باإلضافة إلى أهميتها التجارية فضالً عن أنها كانت محطة من محطات البريد بين الشام ومصر، وشكلت صـفد سـنجقاً تابعـاً    

 ،مرجـع سـابق   أبـو حجـر،   .156 ، صمعجم أسـماء شراب،  .75، ص)2ج(،مرجع سابقالدباغ، : م1660م ية صيدا منذ عالوال
  .484ص
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تحتَ إيالة زعيمٍ أي )1("بكلربك" سلطة ،ووضتْع حداتُالو ةُاإلداري المةُقَلح تحتَ باإليالة سلطة 
أحد 2(البكوات(.  

عـام  ذلـك اسـتمرت فلسـطين ضـمن تشـكيالت إيالـة دمشـق حتـى          ضـوء في و
ـ 1045(مرد فخر الدين المعني الثانيت والتي حتم تشكيلها) م1660/هـ1071(  ،)3()م1635/هـ

 حـين تضـم أربعـة سـناجق    ضبط األمور وأصـبحت  ولتخفيف الكاهل اإلداري عن دمشق 
والسـبب  ، على الرغم من اتساع أراضيها، )5( صفد الّتي ضمتْ إليها، )4(داصي إيالةُ تْـثَحداستُ

إلى الحجاز والتـي تضـم     جي بالنسبة في تقسيم فلسطين إلى خمس سناجق موقعها اإلستراتي
حوالي عشرين ألف حاج مما زاد من أهميتها األمنية وذلك بسبب وجود القبائل التي كانت تهدد 

  .)6(طريق الحج
وكان نطَللمتيالّ قة مركهاز جنين وضع وقفوا في وجـه   )7( بسبب أن آل طراباي، خاص

 فقدلهذا ، ي بمؤازرة الدولة وحكام القدس ونابلس وغزةخصم الدولة وهو فخر الدين المعني الثان
                                                           

ـ    في العهد العثماني خدمبمعنى األمير، واستُ تركي أحياناً بيرلي لفظٌ: بكلربك ) 1( ناجق أو األلويـة كلقـب لرؤسـاء الس: 
 .130، صمعجم المصطلحاتالخطيب، 

المحـامي، توفيـق   . 23م، ص1908، )ط.د(، مصـر،  )ن.د(، مشهد العيان بحوادث سوريا والشاممشاقة، ميخائيل،  )(2
ريف في ناحية القدس الشّد أحمد سليم، محم قوب،يعال. 9م، ص1979معمر، ظاهر العمر، دار أوفست الحكيم، النّاصرة، 

القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميالديـاألردنّ ، البنك األهليي ،سعادة،  .204، ص)1ج(م، 1999، )1ط(ان، عم
ـ 1256-1247ة نابلس في العهد المصـري يمتسلمعالء كامل عبد الجابر،  ، دار البشـير للنشـر   م1840-1831/ هـ

، مؤسسـة  م1840-1831الحكم المصري في فلسطين صافي، خالد محمد، . 113م، ص2009، )1ط(والتوزيع، األردن، 
 .15-14م، ص2010، )1ط(الدراسات الفلسطينية، بيروت، 

)3( فخر الدانيـالثّ ين المعني :أمير من أمراء جبل لبنان، اعترف العثمانية ه وضعاً خاصاً ضمون به، وأعطواإلمبراطوري 
العثمانيفد وصيداصسلطته على البقاع و ة، ومد ،وحاول العثمانيفتحالف أحمد باشا العظم مع ابن طراباي ، عليه ن القضاء
ـ يطاليا، وتوسإبن سيفا، وحوصر وهرب إلى  وحسين ، ةوسعيـط أصدقاء له في اآلستانة لدى السلطان، وعاد لسياسته التّ

 .83ص، مرجع سابقإبراهيم، : ب نفسه بسلطان البرولقّ

، شـهاب  ياقوت الحموي :جنوبي بيروت مالشالبحر األبيض المتوسط وهي مدينة تقع على ساحل ، أو صيداء: صيدا )4(
 .437ص، )3ج(م، 1977، )ط.د(، دار صادر، بيروت، معجم البلداناهللا،  ين بن أبي عبدلدا

سلسلة المـدن   ،م1948-1917صفد في عهد اإلنتداب البريطانيالعباسي، مصطفى، . 16، صالحكم المصريصافي،  )(5
  . 45ابق،صإبراهيم، مرجع س. 1م، ص2005، )1ط(الفلسطينية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 

  .700، ص2، مجلدفلسطين في عهدرافق، )(6
ـ   ىحتّ مرج بن عامر وساحل حيفا وطولكرمحكمت منطقة  من عرب الموالي قبيلةٌ: آل طرباي  )7( امن بدايات القـرن الثّ

ت، ورث آل جرار وآل طوقان مكانتها في جبل نابلس ومرج ابن عامر، وكانعشر الميالدي لهم وظيفة حماية طريق الحج 
م، 1992، )1ط(، نـابلس،  )ن.د(، م1918-م.ق2500تاريخ مدينة نـابلس كلبونة، عبداهللا صالح، : انظر. أو قيادة الجردة

 11ص، تاريخ فلسطينمنّاع، . 78ص
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ـ  لكـن ، "بـاي اطر آِل إقطاعِ" اسم قةنطَالم على قُطلَي وصار، ونالعثمانيلهم  هاعأقطَ لُالسطات 
ةَالعثماني ـعمإلى تْد تصاإل هذا فيةطاعِق ،وإلحاقه بسنجق ونِـاللج ،بعد أن في القالقُل ثارت 

  .)1()الهجري العاشرِ القرنِ /الميالدي رعشَ ادسالس( القرنِ من األخيرِ بعِالر إلى قةنطَالم ههذ
داري وسياسي فـي  اإلدارية التي وضعت في تكوين إالتشكيالت أن وبناء على ذلك نُالحظ 

فلسطين وصـادقت عليـه عصـبة     اسم تسويات الحرب العالمية األولى وصك اإلنتداب تحت
 لم هاوأنّ، )امِالشّ( قَدمشْ إليالة تابعةً، الميالدي رعشَ سابعال القرنِ عِطْلَم في كانتْ ، حيث)2(األمم

، )بعـد  فيما بيروتَ والية( داصي إليالة تابعاً هابعض أصبح ثم ،هابذات ةًـمستقلّ ةًإداري حدةًو نتكُ
هاوبعض تابعاً اآلخر لوالية جانبِ إلى، ةَسوري فيما-غدا ذيالّ، القدسِ لواء  تحـتَ اسـمِ  -بعـد 
متصرفيالقدسِ ة  الشّـامِ     ، )م1843/هـ1259(عام لـبالد صـريالحكـمِ الم انتهـاء بعد أي 

3()م1831/ هـ1247(عام(.  

  ةُدارياإل قسيماتُالتّ: أوالً

يث تشكل حلقة الوصل بين ح، تُعد التقسيمات اإلدارية من أهم التقسيمات في الدولة العثمانية
وازدادت حاجة الدولة لجهاز اداري منظم ولهذا اتّـبعت الدولةُ العثمانيةُ نظاماً إداريـاً  ، األقاليم
، قام على أساسِ تقسيمِ الدولة إلى عدة أقسامٍ إدارية؛ من أجِل ضـمانِ سـيطرة الدولـة   ، جديداً

وقد تمثّـَل ذلك بمـا  ، ووضع حد للحركات االنفصالية، وضبط موارد الخزينة، وتسهيِل إدارتها
  : يأتي

بعـد سـنة   ، استُخدم اصطالح الوالية أو اإليالة بصورة رسمية في الدولة العثمانية :الواليةُ* 
وفـي  ، تعني التّنظيم أو ممارسةَ السـلطة ، كلمةٌ عربيةُ األصِل: واإليالةُ، )م1591/هـ1000(

وكانت رتبته في بداية األمـر   ،الوالي هاسرّأتي ةإداري حدةوفهومِ العثماني تُطْـلَقُ على أكبرِ الم
                                                           

  .44ص، مرجع سابق إبراهيم، (1)
عى دراسات حـول التطـور االقتصـادى واالجتمـا    : م1882-1856تحوالت جذرية في فلسطين شولش، ألكزاندر،  )(2

خلة،كامل . ومابعدها -9م، ص1993، )2ط(، ترجمة كامل جميل العسلي، منشورات الجامعة األردنية، األردن، والسياسى
-63م، ص1982،)3ط(العامة للتوزيع والنشر، طـرابلس  ، المنشأة)م1922/1939(فلسطين واالنتداب البريطانيمحمود، 

64.  
  .7، صتاريخ فلسطيناع، منّ )(3
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وهو ممثل السلطة العثمانية  )1(برتبة المير ميران" بك البكوات" البلربكلي " Beylerbeyiبيلربي
 وأصـبح ، )ريةكلقب وليس كرتبة عسـك ( ويقيم في مركزها ويلقب عادة بلقب باشا، في الوالية

قد ُأنيطَ بالوالي عدد من الواجبات و، )2()م1718/هـ1130(بعد عام يخضع مباشرة للباب العالي
 تعيـينِ  فـي  الحـقُّ  وله، ةعيالر دقُّوتفَ، )3(اميالشّ الحج قافلة وقيادةُ، لطانِالس أوامرِ تلبيةُ: منها
ـ ، اليـة الوِ في األمنِ طُوضب، 4)(نِلطاالس مع الحروبِ في واالشتراك، ابِوالنّ ـ  ةُومالحقَ  اعِقطّ

 من تيالّ، )م1635/هـ(محاربة الخارجين عن الدولة مثل فخر الدين المعنيو، األشقياء رقالطّ
هاشأن تقُ أنجِامض ضع الدولة العثمانية ،وتهدد ـنُةُ مراقبمن مهامه و، هالَمستقبضالمحاصيِل ج 
الزراعيـورفْ، ة5(والحد من تعديات القبائل البدوية ،حينالالف عنِ لمِالظّ ع( .  

اتخذ جميع والة الشام من دمشق مقراً لهم، أما والة صـيدا فمنـذ تأسيسـها عـام     لقد 
بان تـولي  إ) م1775/هـ1189(اتخذوا من مدينة صيدا مقراً لهم حتى عام)م1660/هـ1071(

لغايـة   واسـتمر ذلـك فـي ظـل خلفائـه       ،عكـا نقل مقرها من صيدا إلـى   حكمها الجزار
بعض الوالة المحليين مثل دار العظم ومـن خـارج   ، كما وحكم بالد الشام )م1804/هـ1219(

أحمـد الجـزار   بالد الشام مثل الجزار، وقد تباينت شخصة كل والي فمثالً اتستمت شخصـية  
عليه الدولة العثمانية في بالقسوة والجبروت وظلمه للرعية وعلى الرغم من كل هذا فقد اعتمدت 

حكمه لمساحات شاسعة من بالد الشام حيث تولى واليتي صيدا وبالد الشام وخاصة بعد القضاء 
ودحر الفرنسيين عند اسوار عكا ومابذله من جهد لحماية حدود الدولة العثمانية فرفع هذا األمر 

لمحبة والرفق وحسن معاملة أما بعض الوالة المحليين فقد اتسمت شخصيتهم بالين وا من شأنه،

                                                           

 .29، صسابق مرجعشقيرات،  )(1

م، 2008، )ط. د(، دار المريخ للنشـر، السـعودية،   الدولة العثمانية والوطن العربي الكبيرأبو علية،عبد الفتاح حسن، ) (2
  .208ص

)3( الشّ قافلة الحجكانت : اميتضم حجوالبلقـان ، واألناضـول ، والقـرم ، والقوقاز، وأذربيجان، والجزيرة، امبالد الشّ اج ،
تحقيـق لطف السمر وقطـف الثمـر  ، )م1651/هـ1061(الغزي، نجم الدين محمد بن محمد،. انبول نفسهااج إستوحج ، :

عبـد   رافـق، . 235، ص)1ج(، )ت. د(، )ط. د(محمود الشيخ، نشر وزارة الثقافة واالرشاد القومي، دمشق، سـوريا،  
ثاني، الدراسات الخاصة، الدراسات التاريخية، ، القسم ال2، الموسوعة الفلسطينية، مج فلسطين في عهد العثمانيينالكريم، 
 .فما بعد-702،ص1990، )1ط(بيروت، 

ـ 583ييوبمدينة القدس في العهد األحسن،  خليل، مقبولة حسن الحاج. 11، صمرجع سابقالمحامي،  )(4 -م1187/هـ
 . 89م، ص2009، )ط.د(ان، قافة، عمـ، منشورات وزارة الثّم1252/هـ650

 . 210، ص)1ج( ،سابق مرجع اليعقوب، )(5
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بما فيها  وصيدا ، والجدول التالي يبين أهم الوالة الذين حكموا بالد الشاممثل محمد باشا الرعية
  :فلسطين خالل فترة الدراسة

  )1(جدول 
  يبين من تولى والية الشام وصيدا

  )1(والة صيدا  والة الشام

  )م1614/هـ1023(يحسن باشا البستانج  )م1610/هـ1018(أحمد باشا الحافظ 

    ) م1624/هـ1033(مصطفى باشا

محمد باشا بن مصطفى باشا بن الدفتردارالبوسنوي 

  )م1653/هـ1063(األصل القسطنطيني

  )م1697/هـ1109(مصطفى باشا

  )م1700/هـ1112(قبالن باشا المطرجي  )م1646/هـ1056(محمد باشا الكوبري

   )م1705/هـ1117(األمير حيدر الشهابي  )1710/هـ1122(نصوح باشا

  )1710/هـ1122(األمير بشير الشهابي  )م1713/هـ1125(جركس محمد باشا

  )1712/هـ1124(عثمان باشا أبو طوق  )1715/هـ1127(الطويل يوسف باشا

  )م1713/هـ1125(قبالن باشا المطرجي   )م1716/هـ1128(ابراهيم قبوذان

  )1715/هـ1127(شهابياألمير بشير ال  )م1717/هـ1129(عبداهللا باشا الكمركجي

                                                           

المنجد،  الدين صالح الزمان، تحقيق أبناء من األعيان تراجم ،)م1615/هـ1024(حسن، بن محمد بن البوريني، حسن )1(
ــع ــي المجم ــوريا،   العلم ــق، س ــي، دمش ــد   .201،ص)1ج( ،م1959، )ط. د(العرب ــفدي، أحم ــدي، الص الخال

نشره أسد رستم وفؤاد أفرام البستاني تحت عنوان لبنان فـي  تاريخ األمير فخر الدين المعني، ، )م1825/هـ1034ت(
مصـدر  ، المحبـي . 26، صم1969، منشـورات الجامعـة اللبنانيـة، بيـروت،     عهد األمير فخر الدين المعني الثاني

ـ 1206ت(المرادي، ابي الفضل محمد خليل بن علي بن محمـد، . 304-222-257،ص)4ج(، 60،ص)2ج(،سابق / هـ
-114-111ص)4ج(م،1997،)1ط(، دار الكتب العلميـة، بيـروت،  ي أعيان القرن الثاني عشرسلك الدرر ف، )م1791

 الكاثوليكيـة،  المطبعـة  ،الزمان أبناء أخبار في الحسان الغرر الشهابيين األمراء في لبنان أحمد، حيدر الشهابي، .116
-105-90-64-59-53-51-41-36-34-32-30-29-28-16-12-8-7-3،ص)1ج(م، 1933 ،)ط. د( بيروت،

108-113-115-141-144-150-169-179.  
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  والة صيدا  والة الشام

  )م1718/هـ1130(عثمان باشا أبو طوق   )م1718/هـ1130(رجب باشا

   )م1731/هـ1143()1(أسعد باشا العظم  )م1719/هـ1131(عثمان باشا أبو طوق

   )م1735/هـ1147(سعد الدين باشا العظم   )م1721/هـ1133(عثمان باشا كتخدا

  )م1743/هـ1156(عثمان باشا المحصل  )م1729/هـ1143(علي باشا مقتول سنة 

  )م1748/هـ1161(مصطفى باشا القواس   )م1730/هـ1144(سليمان باشا العظم

     )م1735/هـ1147(أسعد الدين باشا العظم

  

  

  )م1740/هـ1152(عثمان باشا المحصل

   )م1743/هـ1156(سعد باشا العظم

  )م1744/هـ1157(اسعد باشا العظم

   )م1748/هـ1161(باشا العظم سعد

حسين باشا بن محمد بن محمد مكي بن فخر الدين الغزي تولى والية الشام وصيدا بعد عزل اسعد باشا 

  )م1755/هـ1169(العظم

  )م1759/هـ1173(نعمان باشا  )م1760/هـ1174(عثمان باشا الصادق الكرجي

الوزير محمد باشا ابن مصطفى بن ابراهيم 

   )م1771/هـ1185(

الوزير محمد باشا ابن مصطفى بن ابراهيم 

  )م1762/هـ1176(

                                                           

هو الوزير بن إسماعيل باشا العظم بن إبراهيم بيك، درس العلوم واللغات، حكم والية دمشق أربعـة  : أسعد باشا العظم)1(
تطاول عشر عاماً متواصلة، وتولّى والية الشّام، ولم يسبقه غيره من وزراء الدولة األتراك من حيث طول مدة واليته، وقد 

البـديري، مصـدر   : النّاس عليه، فأحضر فرقة القبيقول، وقد أرعب الكبار والصغار، حتّى هابته كّل العشـائر البدويـة  
 .  32، ص)1ج(، مصدر سابقالشهابي، . 40، صمصدر سابقالصباغ، .36سابق،ص



11 

 

  والة صيدا  والة الشام

  

  

  محمد باشا العظم

  )م1763/هـ1177(

   )م1764/هـ1178(محمد باشا بن عثمان

الوزير محمد باشا ابن مصطفى بن ابراهيم 

 وقيل انه بقي بالحكم إلى )م1172/هـ1186(

  )م1782/هـ1197(

ا ابن مصطفى بن ابراهيم الوزير محمد باش

  )م1765/هـ1179(

درويش باشا بن عثمان باشا   )م1774/هـ1188(محمد باشا العظم

   )1770/هـ1184(الكرجي

  )م1775/هـ1189)(1774/هـ1188(كان حكم الظاهر على والية الشام وصيدا 

  )م1785/هـ1200(احمد باشا الجزار

  )م1775/هـ1189(ا ملكمحمد باش  )م1789/هـ1204(ابراهيم باشا األوزن

  )م1775/هـ1189احمد باشا الجزار   

  )1791/هـ1206)(م1789/هـ1204(احمد باشا الجزار

    )م1791/هـ1206(محمد باشا العظم 

    )م1795/هـ1210(عبداهللا باشا بن محمد باشا العظم 

ثر امتدت فترة حكمهم سنة في أك يدا عدد من الحكاملقد تناوب على حكم بالد الشام وص
كان لهم دور بارز خالل فترة الدراسـة  و األوقات وكانوا من أسر معروفة كآل العظم والجزار،

علـى األمـن   ، حيث حـافظوا  على كل األصعدة والمجاالت االدارية واالجتماعية واإلقتصادية
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، وتأمين الطرق التجارية وطرق الحج الشامي والقضـاء علـى قطـاع    واإلستقرار في المنطقة
هذا نرى من خالل الجدول السابق تولي عدد من الوالة واليتي الشام وصيدا فـي آن  الطرق، ول

ـ  ،التحكم بكل األمور اإلدارية واإلقتصادية م فيوقدرته مجع ذلك إلى قوتهوير ،واحد دور  موله
   .كبير في القضاء على كل حركات التمرد التي نشبت خالل فترة الحكم العثماني

 *ه: نجقُالس ماستُخدولةفي الد ةاإلداري حداتكأساسٍ لتقسيمِ الو ذا اللقب ،    بـدالً مـنِ النّيابـة
ة1(المملوكي( ، وحدةٌوهي ةٌإداري أصغر من وكل والية تتألف من مجموعة من السـناجق   الوالية

 أغلـبِ  في هااستعمالُ شاعوقد ، )2()م1918/هـ1337(واأللوية وهو ما درجت عليه حتى عام 
وكانـت  ، "لواء أو راية في العربية وفي التركية سنجق" وتشتق التسمية من العلم، تب التراجمك

تطلق على الراية أو العلم التي يستخدمها حكام المناطق العثمانية لتمييزهم عـن غيـرهم مـن    
 عـن  مسـؤولين  هؤالء كان اولم، كيب سنجق لقب امِالحكّ هؤالء على ُأطلقَ ولذلك ؛فينـالموظّ
قيادة جنود 3(الحربِ في هممناطق(.   

 تـي الّ قةنطَالم على لواء أو سنجق ظُلفْ قَطلُأ فقد، فيها اإلدارية ؤونِالشّ تصريف وعن
 ئيسةَالر اإلداريةَ الوحدةَ، )م1453/ـه857( عام ةالقسطنطيني حِفتْ ىحتّ نجقُالس وكان، هايحكمونَ

ـ  الخامس /التّاسعِ الهجري القرنِ( فمنتص ومنذُ، ولةدال مقاطعات تقسيمِ في ، )المـيالدي  رعشَ
طلَقُ أصبحواليةً" عليها ي يحكُ، "يالةًإ أوموظفٌ هام ،قُطلَي عليه 4(كيب سنجق لقب( ،رتبـةُ  وهي 

                                                           

  . 28، صمرجع سابقشقيرات،  )(1
حاكم الجليل في القـرن  صافي، خالد محمد، . 699، صي عهدفلسطين فرافق،  .295، صمعجم المصلحاتالخطيب،  )(2

 .15م، ص2005، )1ط(، المركز القومي للدراسات والتوثيق، غزة، الثامن عشر ظاهر العمر الزيداني

 . 667،ص)2ج(،لطف السمرالغزي، )(3

)4( الغزي ،مرلطف الس ،)نوفل، نوفل نعمة اهللا،  .203، ص)1جمصر  قليميإحكام في ة واألا الحكومكشف اللثام عن محي
معجـم  الخطيـب،  . 146م، ص1990، )ط.د(ميشال أبي فاضل وجان نخول، جروس برس، بيروت،  :، تحقيقامالشّ وبر

، القاهرة، مصر، )ن. د(، اريخيةـوالمصطلحات التّ األلفاظمعجم ين، نجم، زين العابدين شمس الد. 259، صالمصطلحات
 .329ص، 2006، )1ط(
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لواء العسكري1(ة(، ويأتي السنجقدار )في )2 الثّ المرتبةانية الوالي بعد ةُ حيثُ منوهي ذات ، األهمي
  .)3(وظيفة عسكرية لها مهام عسكرية ومدنية

  :اإلداريةُ ولةالد وظائفُ: ثانياً

ـ ، )يومحلّ زيمرك( مدني إداري جهازٍ من ةالعثماني ولةالد زمن فلسطين تحكم لقد يضم 
  :يمها إلى األقسام اآلتيةوقد تعددت الوظائف اإلدارية ويمكن تقس )4(والقضاةَ الوالةَ

 مدنيةُال الوظائفُ: أوالً

، يعد الحاكم العسكري اإلداري في اللواءو، متسلَّ من ةٌمشتقّ ةٌعربي كلمة هي: مالمتسلَّ .1
كما ،الجديد الوالي إلى هاوتسليم، ابقالس الوالي من الوالية استالمِ ةُمهم إليه ديعه ذيالّو

يحكمها كما هو  اكم المدينة الذي ينوب عن الوالي في مركز المقاطعة التيأطلقت على ح
 دبمجر لطةُالس له وتكون الحال في متسلم القدس الذي يحكمها نيابة عن والي دمشق وصيدا

 في الموجودون ولةالد رجاِل كبار به برحوي، الجديد الوالي أمراء كبير وهو ،المدينةَ هدخوِل
 منصبه في ويستمر، كبيرٍ موكبٍ في دخُلوي، الجديد الوالي شأن هشأنُ لعةَالخ ويلبس، لمدينةا

 في همقام ويقوم، الوالي عن ينوب ذيالّ وهو ،لطانِالس قبِل من نالمعيّ الوالي يأتي أن إلى

                                                           

)1( الغزي ،مرلطف الس ،)1ج(226، ص .أبو، العرضي الوفا بن عمر الحلبي،)هب فـي  معادن الذّ ،)م1661/هـ1071ت
ـ  اح للطّ، دار الملّونجيـد التّمحم :، تحقيقفة بهم حلبعيان المشراأل ، )ت.د(، )1ط(ا، ، حلـب، سـوري  رشـباعـة والنّ

  .259، صمعجم المصطلحاتالخطيب، . 148ص
)2(حامل: نجقدارالس ايةالعلم أو صاحب الر ،وهي رتبة عسكرية حاملها من فئة المماليك السـمه، ةلطانيمايـة  ته حمل الر

 يدّل، إداري ليصبح له معنى ؛ل إلى مدلول سنجقتحو فر، وفي العصر العثمانيخذة من رمح إلى جانب الملك أثناء السالمتّ
ام المناطق كحكّ على منطقة بعينها باعتبار أنيادة زهم عن غيرهم، وكانوا مسؤولين عن قانوا يتخذون أعالماً أو رايات تمي

 .259، صمعجم المصطلحاتالخطيب، : جنود مناطقهم في الحرب

، بو هاشم، مكتبة اليـازجي أعبد اللطيف زكي :، تحقيقةفي تاريخ غز األعزة إتحاف، يالغز ىاع، عثمان مصطفـبالطّ )(3
259، صمعجم المصطلحاتالخطيب، .37ص، )2ج(م، 1999، )1ط(ة، فلسطين، غز. 

-1799/هـ1247-1214 جنين لواء في واالجتماعية واالقتصادية اإلدارية األوضاع مصطفى، ادريس هاال ابراهيم، )(4
  .45ص.م2011 فلسطين، النجاح، جامعة ماجستير، رسالة ،م1831
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غيابِ أثناءه ،قُطلَوي في عليه مصر منصور بن فريخ البدوي متسلمية  وقد تولى ،)1(قامٍالقائم
ومن المتسلمين  )4(بان حكم الجزاربعض مقاطعات إ )3(، كما وتسلم ابراهيم قالوش)2(نابلس

 :اآلتيةالقائمة  السناجق الفلسطينية وتشتمل عليهمالذين حكموا 

  )2(جدول 

 سنجق فلسطين من تسلميبين 

  المدينة  الزمن  االسم  الرقم

  غزة  )م1607-1598/هـ1015- 1006(  أحمد رضوان مصطفى   .1

  صفد واللجون  )م1647-1602/هـ1057- 1010(  أحمد  طراباي على الحارثي   .2

  غزة ونابلس    بهرام مصطفي باشا رضوان باشا    .3

  غزة  )م1644-1607/هـ1054- 1015(  حسن باشا أحمد رضوان    .4

  غزة  )م1614/هـ1023(  محمد باشا   .5

  ابلسن  )م1613/هـ1021(  فروخ عبداهللا الجركسي     .6

  صفد  )م1612/هـ1021(  معن الدرزيعلى فخر الدين    .7

  نابلس  )م1638/هـ1048(  محمد بن فروخ    .8

القدس ونابلس   )م1662-1643/هـ1073- 1053(    حسين باشا أحمد رضوان   .9

  وغزة
                                                           

1)(  ،يمرالغزلطف الس ،)1ج(205، ص. قالالححمد أ، البديري)ت.ب( ،أ: ، تحقيقةحوادث دمشق اليوميت عبد حمد عز
الكريم، مطبوعات الجمعية المصريراسات التّة للدمعجـم  الخطيـب،  . 33-8، ص1959، )1ط(ة، القاهرة، مصر، اريخي

 .469نجم، ص. 386، صالمصطلحات

  .45،صابقمرجع سمطاوع، .426،ص)4ج(،مصدر سابقالمحبي،.667،ص)2ج(،لطف السمرالغزي، )(2

 دمشقي األصل من الروم الكاثوليك، وهاجر مع عائلته إلى عكا، ان في خدمة الشيخ ظاهر العمر  : ابراهيم قالوش )(3

 12، ص)ط.د(،مطبعة دير المخلص، لبنان،تاريخ والية سليمان باشا العادلالعورة، ابراهيم،  )(4
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  المدينة  الزمن  االسم  الرقم

  نابلس والقدس  )م1650-1649/هـ1060- 1059(  سنان باشا محمود   .10

  القدس وغزة    شا  أحمد رضوان ابراهيم حسين با   .11

  غزة  )م1662/هـ1073(  موسى باشا  أحمد رضوان   .12

  صفد    زين أحمد طراباي على الحارثي   .13

  صفد    محمد أحمد طراباي على الحارثي   .14

  صفد  )م1678/هـ1088(  احمد باشا الترزي   .15

  صفد    سيفا يوسف باشا بن   .16

  صفد    درويش الرومي   .17

  صفد    علي الشهير بدالي علي الجركسي   .18

  صفد  )م1698/هـ1110(  االمير منصور الشهابي   .19

صالح الظاهر الصفدي  عمر   .20

  الزيداني

  صفد  )1701/هـ1113(

  صفد  )م1705/هـ1117(  ظاهر عمر الزيداني   .21

  القدس    أحمد رضوان باشاسليمان    .22

  نابلس  لمدة سنتين  ابراهيم الطالوي الدمشقي   .23

  القدس  )م1737/هـ1150(  خليل ابو شنب   .24

  نابلس    ن بيكفريدو   .25

  نابلس    محمد بيك ابن اخو عثمان باشا   .26

محمد محمد مكي فخر  حسين باشا   .27

  الدين الغزي

  ايالة القدس  )م1755/هـ1169(

  صفد  )م1698/هـ1110(  منصور اخ االمير بشير   .28

  طبريا  )م1736/هـ1149(   صليبي ظاهر العمر   .29
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  المدينة  الزمن  االسم  الرقم

  دير حنا  )م1736/هـ1149(  سعد عمر الزيداني   .30

  كفر كنا  )م1736/هـ1149(  عثمان ظاهر العمر   .31

  صفد  )م1736/هـ1149(  علي ظاهر العمر   .32

  انورص  )م1764/هـ1178(  )1(محمد الجرار   .33

  حاكم عكا  )م1774/هـ1188) (م1769/هـ1183(   )2(ظاهر العمر   .34

  يافا  )م1772/هـ1186(  طوقان بيك أحمد   .35

  افا والقدس والخليلي  )م1774/هـ1188(  كريم األيوبي   .36

                                                           

ي أوائل القرن التّاسع عشر الميالدي، وهي تمتد من مـرج ابـن   مشايخ المنطقة الجبلية الواقعة حول جنين ف: آل جرار)1(
، مركزهم قلعة صانور، وترجع أصولهم إلى قبيلة الشّقران الذين ينتمون إلى قبيلة األزد )وجبال القدس جنوباً(عامر شماالً 

ن عـامر فـي منطقـة    الغسانية كان يقيمون في القسطل من أرض البلقاء شرق األردن، هاجرت من القسطل إلى مرج اب
اللجون، واحتفظت العائلة بمنصب المتسلّم في لواء اللجون حتّى الحكم المصري، وخاضت صراعاً مريراً مـع زعامـات   

، مرجـع سـابق  المحـامي،  . 117، ص)5ج(، مرجع سابقالدباغ، . جبل نابلس، وخاصة آل طوقان حول زعامة اإلقليم
، )ط.د(، شركة الشرق األوسـط للطباعـة، األردن،   وتاريخ آل جرارقلعة صانور جرار، صالح محمد محمود، .62ص

 .57، صمرجع سابقإبراهيم، . 43، صحاكم الجليلصافي، .11م، ص2010

ينسب إلى قبيلة الزيادنة التي هاجرت من الحجاز، واستقرت في منطقة طبريا في النصف الثّاني  :ظاهر العمر الزيداني )2(
يالدي، من أهم الشخصيات الفاعلة في تاريخ فلسطين، وقد أفلح خالل أربعين سـنة باالسـتيالء   من القرن السابع عشر الم

على منطقة الجليل بأكملها، وارتبطت بداية األسرة مع تراجع نفوذ فخر الدين المعني، استخدم أسلوب الحصول على التزام 
لى طبريا ومختلف المناطق المجاورة، ونقل عاصـمته إلـى   جباية الضرائب، والمعاملة الحسنة للسكّان، كما بسط نفوذَه ع

عكّا، واهتم بشكل كبير بزراعة القطن وتصديره إلى أوروبا، ما أحدث انتعاشاً في اقتصاد عكّا، وتحالف مع البدو وتزوج 
 :رأسـه  ، وتخلّى عنه رجاله فقرر الهرب، وغدر به أحد رجالـه وقطـع  )م1775/ هـ1189(منهم، وتم حصار عكّا عام

 نقلـه  ،العثمانيين األتراك عهد في حيفا تاريخ ألكس، كرمل، .70 . 111-78،110، 8،ص)1ج(، مصدر سابقالشهابي، 
تـاريخ سـورية ولبنـان    حتـي، فليـب،    .77، صم1979 ،)1ط( حيفا، العملية، العلمية الدراسات شركة تيسير، الياس

حمـودة،  .47، صتاريخ فلسطينمنّاع، .336م، ص1959، )ط.د(، ترجمة كمال اليازحي، دار الثقافة، بيروت، وفلسطين
مرجع إبراهيم، . 497م، ص1990، )1ط(، موسوعة المدن الفلسطينية، دائرة الثقافة منظمة التحرير، عكاأحمد، وآخرون، 

  .89ص ،سابق
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  المدينة  الزمن  االسم  الرقم

  صفد  )م1774/هـ1188(  علي الظاهر عمر   .37

  يافا  )م1798/هـ1213(  عبداهللا آغا   .38

  عكا  )م1798/هـ1213(  عباس ظاهر العمر   .39

  صفد  )م1798/هـ1213(  مصطفى بشير الصفدي   .40

  القدس    )1(محمد باشا الكوبري   .41

الفرق العسكرية المرابطة ُأطلقَ على الشّخصِ المسؤوِل ، كيلقب من العهد المملو: )2(الدزدار .2
أبراجِهـا  ، وعن العتاد والسالح المخزن فيها من أجل حماية السكان من أي اعتداء فيها ـُد وتفقّ

وكان يعين مباشـرة مـن    كما كان مسؤال عن السجناء الذين صدرت بحقهم االحكام، وأسوارِها
، وبقي هذا اللقب حتّى نهاية العهد العثماني ،)3(ي يعين من قبل الواليتانبول بعكس المتسلم الذاس

ها آغا القلعةلطلَقُ على شاغي كان الوظيفةَ ، )4(وقد شَغََل هذه دزدار القدس محمد آغا سـنة  وقد
 .)6()م1775/هـ1188(سنة في قلعة خانيونس اآلغا عبد اِهللا، و)5( )م1658/هـ1068(

                                                           

- 289-229-204-192-191، ص)1ج(،مصــدر ســابق البــوريني،. 303،ص)1ج(،لطــف الســمرالغــزي،  )1(
-87-16ص،)2ج(254-253-217ص،)1ج(سـابق،  المحبي، مصـدر . 22الخالدي،ص. 259-202ص،)2ج.(307
ــرادي،. 304،ص)4ج( .261ص،)3( 260-212-201 ــدر المـ ــابق مصـ -123،ص)3ج(،60،ص)2ج( ،سـ
 السامري، ابراهيم الدنفي،. 264-262-126-110-63-8-7-6،ص)1ج(، مصدر سابقالشهابي،  .249،ص)4(،178
 جامعة واألبحاث التوثيق مركزدية،  أبو موسى: تحقيق ،)م1773-1187/1771-1185(بلسنا جبل وحكام العمر ظاهر
  .77-51-39،صمصدر سابق الصباغ،.26-24-19-17ص م،1986 ،)1.ط( الوطنية، النجاح

2)( الغزي ،ائرةالكواكب الس ،)58، ص)2ج.  

 ،)1ط( بيروت، الفلسطينية، الدراسات مؤسسة ،تمعوالمج اإلدارة: العثماني العهد أواسط في القدس لواءمناع، عادل،  )(3
 106م، ص2008

 .420، صمعجم المصطلحاتالخطيب،  )(4

عمـادة البحـث العلمـي والدراسـات     ابراهيم ربايعـة،  : دراسة وتحقيق ،)155(سجل محكمة القدس الشرعية رقم  )(5
 .107م،ص2013العليا،جامعة القدس المفتوحة، فلسطين،

 .345، ص)2ج(، سابقمرجع الطّباع،  )(6
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 عنـد  وأصـبحتْ ، رئيسٍ أو سٍمقد أو حكيمٍ بمعنى، فارسي هاأصلُ ةٌتركي كلمةٌ: بيك أو بك .3
ركمانِـوالتّ غوِلالم و ،العربِ أميرِ ألقابِ منكيب ُلطغر كلقبٍ هاحملَ من ُلأو ،مؤسس الد ولـة 
السلجوقيم1058/هـ450(سنة  ة( ،اتّ ثماستعماِل نطاقُ سعليشمَل ؛ه في ناجقَسالو األمراء العهد 

العثماني ،ممهم ن دون الباشا مرتبة ،إلى ضيفَُأ وقد رتبة حاملبيـك  وسـنجقُ ، بيلربك فقيَل ه ،
 الحاصـلين  ينـوالعسكري، باشا لقبِ حاملي ألبناء لطانالس هحمنَ رِالمتأخّ العثماني العصرِ وفي
ـ 1337(عن الوطن العربي عـام   ةانيالعثمرحيل الدولة  ومع ،قائمقامٍ رتبة على ، )م1918/هـ

 كان هولكنّ، ينالعثماني عند معروفةً كانتْ تيالّ، ةسميالر هبصفت ةالعربي البالد في اللقب هذاي لغُأ
على االستعماِل شائع اسِالنّ ألسنة ،طلقونَيالمراكزِ أصحابِ ىعل ه ـالمميكلقبٍ زة يـدلُّ ، مدني 

 .)2(كان أميراً على غزةَ نرضوا وقد ذكر الغزي أن أحمد )1(عظيمِوالتّ االحترامِ ىعل

 وأ، القبيلة رئيس وأ، العمدةُأو، الوكيُل أو، مالقيّ معانيها ومن، ةٌتركي كلمةٌ: الكتخدا أو الكخيا .4
ـالمحلّ رئيس3(ة( ،وهو فُوالموظّ، الوالي مساعد في ُلاألو فـروعِ  كلُّ وكانتْ، الوالية اإلدارة 

، )5(عساكرِلل كرئيسٍ بها يقيم، كتخدا قلعة لكلِّ ويوجد، )4(فتردارِوالد الباشا إدارتي عدا ما يده في
سليم باشا األول مملوك الجزار في الـذي  ومن األمثلة على األشخاصِ الّذين تولّوا هذه الوظيفةَ 

 .)6(توالها في عكا

                                                           

  .83، صمعجم المصطلحاتالخطيب، . 37، 36، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع، . 167ص ،مصدر سابق نوفل، )(1

  . 191، ص)1ج( ،مصدر سابقالبوريني،  )(2
3)(  ،يمرالغزلطف الس ،)132، ص)1ج.،107ص ،مصدر سابق العرضي .اآلنسيمحم ،د علي ،راري الالمعات فـي  الد

مرجـع  اليعقوب،  .190ص  ،مصدر سابق نوفل، .453هـ، ص1318، مطبعة جريدة بيروت، بيروت، خبات اللغاتمنت
 .363، صمعجم المصطلحاتالخطيب، .212، ص)1ج(، سابق

)4( فتردارالد :وكان مسؤوالً، فترهو صاحب الد ويقـوم ببيـع   الواردات والمصروفات في المقاطعاتولة عن خزينة الد ،
ويساعده في اإلدارة الروزنامجي وما يتبعه  ص لهافتر المخصوكتابة الحسابات بالد، لقرى بطريقة المزاد العلنيالتزامات ا

 ،معجـم المصـطلحات  الخطيـب،  . 41، ص)1ج(، مصدر سابقالجبرتي،  :دا وله مجموعة من الموظفينمن كتبة وكتخ
-1081(-)172(ثمانيـة سـجل رقـم   سجالت محكمـة القـدس الشـرعية الع    .240صنجم، مرجع سابق، .290ص

م، 2014وآخـرون، جامعـة القـدس المفتوحـة، رام اهللا،      ،عالونةشامخ : دراسة وتحقيق، )م1672-1670/هـ1083
  .285ص

 . 446ص، 445ص، مرجع سابقنجم، . 403، ص)3ج(، 338، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(5

 .14، صمصدر سابقالعورة،  )(6
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5. أمير مارةَإ ىيتولّ ذيالّ فُالموظّ هو: الحج تْوكانَ، الحج تُسنَ الوظيفةُ هذهالوالي أو من  إلى د
وكان الوالي يخرج لجمعِ الضرائبِ المطلوبة ، )1(وإياباً ذهاباً اجِالحج قافلةَ سونفيترّأ، ينتدب عنه

ويحث الناس  ،)2("ِلدورةا"بين سنجقي نابلسء والقدس تحت اسم مال ، لمصاريف قافلة الحجاجِ
على المشاركة بالجردة وهي الوحدة العسكرية التي ترافق القافلة حتى مشارف الحجاز وتستقبل 
في العودة وكانت بيد آل طرباي وكان الركب الشامي ينطلق من دمشق باتجاه الحجاز حسب 

، القدس ،نابلس ،ينجن ،حالة األمن ويقرر الوالي تغيير المسار، فقد ينزل بالقافلة إلى بيسان
غزة ويلتقي بالعقبة مع الركب المصري، وإذا ما استقام - الخليل، كرنب إلى العقبة، أو من القدس

 . )3(الحال فينزل بالقافلة حسب الدرب الصحراوي

وآل  ،)م1677/هـ1088/م1590- هـ998(ونتيجة لقوة وهيبة آل فروخ في نابلس     
أنيطت قيادة القافلة بأحد فقد ) م1675- هـ1085/م1565-هـ972(رضوان في غزة

عبداهللا حاكم نابلس من دمشق إلى  األمير فروخالقافلة  ، ففي بعض االحيان قادزعمائهم
سمها على االحجاز، ونحن النعرف كيف انتهى أمر هذه العائلة التي لم يبق منها سوى 

ومن ، حتى اليوم ة آل رضوان في غز مدينة نابلس بيما اليزال الوكالة الفروخية وبيتهم في
 .)4(رضوان نائب غزةَ أحمد باشا ذين تولوا هذا المنصبال

6. الجوخدار :من هو يقوم بمهمقبَل دمشقَ ىإل الوصوِل ة قافلة الشّ الحجليبشّ ؛اميالنّ راس 
ـ إ :كذلك وقيَل، )5(الوالي أو لطانِالس رسوِل على قُطلَتُ كما، القافلة بوصوِل  يعتنـي  مـن  هنّ
 .)7(ولصاحبِ هذه الوظيفة مكانةٌ عليا عن بقية أتباعِ القاضي وحاشيته، )6(لطانِالس بمالبسِ

 هأمر ىيتعد وال، هاقاتتعلّ وسائرِ احيةالنّ شؤون ىيتولّو ،)8(الطبلخاناه ألميرِ لقب: الكاشفُ .7
  .)9(إدارته تحتَ هنّأل ؛درجةً منه أعلى الحاكم دعوي، واحيالنّ من هاغيرِ إلى

                                                           

1)(  ،يمرالغزلطف الس، )235، ص)1ج . 

  . 12-11ص، لواء القدساع، ـمنّ. 705، صفلسطين في العهدرافق،  )(2
 .349، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(3

4)(  ،يمرالغزلطف الس ،)303، ص)1ج  
5)(  ،يالمصدر نفسهالغز ،)397، ص)2ج.   

  .130، صمعجم المصطلحاتالخطيب، . 160، صلواء القدس، اعمنّ )(6

 .160، صلواء القدس، عامنّ )(7

بـواق  بـول واأل لحفـظ الطّ  فهو المكان المعـد ، ة بمعنى بيتوخانة الفارسي، ةب من طبل العربيـلفظ مركّ: طبلخاناه )8(
ىتي يستخدمها الجيش في الموسيقالّ، نوجوالص العسكرية، وانحصر هذا اللفظ على الفرقة الخاصالخطيـب،   :لطانة بالس

  .81 55، صمرجع سابقنجم، . 303، صمعجم المصطلحات
 . 404، 402، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(9
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المكلف بكتابة المراسالت بين الوالة وبين الوالي والسلطان وكتابة كل مـا  : كاتب الديوان .8
، وكذلك عبد )2(وقد تولى هذه الوظيفة ابراهيم قالوش زمن الجزار، )1(يتعلق بالوالي وأحواله

  )3(السالم بن عبد النبي المرعشي وكان كاتب عند فروخ الجركسي

  واإلداريةُ ةُعليميوالتّ ةُينيالد الوظائفُ: نياًثا
  الوظائفُ الدينيةُ* 

 بداية في بالمنص هذا ظهر، شريفـالتّ ألقابِ من )المسلمين علماء شيخُ( :اإلسالمِ شيخُ .9
 وكان، )الميالدي العاشرِ القرنِ من انيالثّ صفالنّ /الهجري ابعِالر القرنِ من انيالثّ صفالنّ(

 على الإ قُطلَي وال، تشريف لقب مرِاأل بادِئ في وكان، فةوالمتصو العلماء على راًصتمق
أوائِل في وخصوصاً، الفقهاء العهد المملوكي ، لقباً غدالكنّه في اًرسمي العهد العثماني ،قُطلَي 

، ينالمدني فينالموظّ أعلى القانوني سليمان لطانِالس عهد منذُ ربِاعتُ ذيالّ، ستانبوَلإ مفتي على
ورئيس العلماء ،وكان نُيعيه الس4)(لطان. 

 رفيعةَ مكانةً َأتبو وقد، واإلفتاء، دريسِوالتّ القضاء على يشرفُ اإلسالمِ شيخُ كانو  
من أهم  وكان، ةياسيسال الحياة بأمورِ إلمام له كان حيثُ، ةياسيالس احيةالنّ من المستوى
 )6( األعظمِ درِالص بعد انيةَـالثّ المكانةَ اإلسالمِ شيخُ ويحتلُّ ،ِ)5(الهمايوني ديوانِ أعضاء

)7(.ِلوالعز عِالخلْ أمورِ في شارستَيكان  كما، ةالعثماني ولةالد في
 

                                                           

 .91ص، مرجع سابق، ربايعة)1(

  . 12،صمصدر سابقالعورة،  )(2

  . 405، ص)2ج(،مصدر سابقالمحبي،  )(3

4)(  ،يمرالغزلطف الس ،)نقله صالح ارةالدولة العثمانية تاريخ وحضأوغلي، أحمد الدين احسان،  .103-102، ص)1ج ،
 .151م، ص1999، )ط.د(سعداوي، مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، استانبول، 

)5( الحقـة للنسـبة   " ويون" اسم طائر خرافي"السعيد المبارك كلمة من الفارسية مركبة من مقطعين هما : ديوان الهمايوني
الديوان الذي يعقد برئاسة السلطان مع هيئة الوزارة وكبـار رجـال   وهو لفظ يخص الملوك، ويأتي في قمة السلطة وهو 

الدولة العثمانية في التاريخ اإلسالمي ياغي، إسماعيل أحمد،  :ؤون الدولة باستثناء والية العهدالدولة للتباحث في جميع ش
المعجـم  نجي، محمـد،  التو. 201، صمرجع سابقأبو علية، .82م، ، ص1998، )2ط(، )م.د(، مكتبة العبيكان، الحديث

  .605م، ص2009، )1ط(، مكتبة لبنان، بيروت، الذهبي في الدخيل على العربي
رئيس الوزراء ويأتي في المرتبة الثانية بعد السلطان، وكان يحمل الخاتم السلطاني رمزاً لقوته، وهـو  : الصدر األعظم )6(

عهد وهو من موالي السلطان وغالباً ما كان يقوم بـادارة  وزير تفويض حيث يفوض له جميع أمور الدولة باستثناء والية ال
مرجـع  ياغي،  : تم انشاء بناء خاص عرف بالباب العالي) م1718/هـ1130(الوزارة من القصر السلطان ولكن بعد عام

، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن، Ottoman Literatureاألدب العثماني أبو زيد، سامي يوسف، .79، صسابق
 .41م، ص2013، )1ط(

 .279، صمعجم المصطلحاتالخطيب، . 151ص ،مرجع سابقأوغلي،  )(7
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1. كانَ: القضاءت ولةُالد ةُالعثماني تَتَّبِع المذهب الحنفي ،اإلسالمِ شيخُ وكان  عـييالقضـاةَ  ن 
 من نونـيعي القضاةُ كان فقد، األخرى الواليات في اأم، ةهممال الواليات مراكزِ في األحنافَ

ـقالعسكرِ قاضي ِلب ،عنِ مسؤوالً األناضوِل عسكرِ قاضي وكان الواليات اآلسيويالعربية  ة
ـ  ةَاألكثري رومي أصٍل من ونالحنفي القضاةُ وشغَل، ينبما فيها فلسط وغير العربية احقةَالس ،

القضاةُ وكان عييمدة ل نونسنة ،وقد تُمدةُ دبعضِ في المد إلى األوقات من أكثر ذلك،  وكـان 
ينوب في عنهم حالة بِتغيهم أو مهِِلعز أو مهِوفات وذ كبير فأشرف وقد تمتع القضاة بنف، )1(نواب

مظالم الجند ومراقبة األسعار المـواد الغذائيـة    على عمل الدفتردار ومصادقة حساباته ورفع
 .)3(القدسِو،صفد في القضاء اءقالب أبو ىولّـتَ حيثُ، )2(والفصل في الدعاوي

     على وكان ىيتولّ من منصب في القضاء لَفِسطين، أن حنَ يكونرجـة  بالد المـذهبِ  في
 إلمام له يكون وأن، الوالية في ةقضائي سلطة أعلى وهو، األولى إضافة إلى المذاهب األخرى

الشّ العلومِب واسعرعيةًكافّ ة، يتعي ويتمبأمرٍ القاضي ن و ،وتنسيب شيخ االسالم سلطاني مـن 
واجباتالنّ :هفي ظر ىعاوالد المرفوعة ـ س ومراقبـةُ  ،اسِالنّ من ـ  مـن  العمـلِ  رِـي  ابِوالنّ

 التـرميمِ  أعمـالِ  كـلِّ  ومتابعةُ، ةًكافّ المدينة في ةينيالد األماكنِ على اإلشرافُو ،فينوالموظّ
والصيانة ،وتعيين ولكونه نائب السلطان في القضاء صاحب الوالية الشرعية فـي   ،)4(العلماء

ي الذي نسبه شيخ االسالم وصادق عليـه  سياسة الدين والدنيا فينوب عنه في القضاء والقاض
السلطان كان يعرف بنائب الشرع وللنائب نائب عنه ينوب عنه في نـابلس وصـفد وحيفـا    

  .)5(ويافا

                                                           

  .229، )1ج(، مرجع سابقاليعقوب،  )(1
م، 1969، )ط. د(، دار المعـارف، مصـر،   م1914-1864اإلدارة العثمانية في واليـة سـوريا  عوض، عبد العزيز، )(2

 112ص

3)(  ،يمصدر سابقالمحب،)137، ص)1ج .  
 . 132-129، صتاريخ القدسربايعة، . 230، ص)1ج(، مرجع سابققوب، اليع )(4

، تحقيــق محمــد ابــراهيم البنــا، دار الصــالح للطباعــة والنشــر الخــراج، )م798/هـــ182ت(ابــي يوســف، )(5
ـ 450ت(الماوردي،أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،. 31،ص)ت.د(،)ط.د(والتوزيع، ، )م1058/هـ

 . 5،ص)ت.د(، )ط.د(، دار الكتب العلمية، لبنان،لطانية والواليات الدينيةاألحكام الس
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 خاص مسلك له كان نإو، ةنَّبالس ، ويأخذُةاألئم كسائرِ الكريمِ بالكتابِ يأخذُ: ةالحنفي مفتي .2
هانحو ،فهو يتشدالخبرِ بوِلقَفي  د اُهللا ىصلّ - اِهللا رسوِل عن وسلَّ عليهفال - م لُيقبـ  ه  إذا اإلّ
جماعةٌ رواه عن جماعة ،أو فقَــاتَّ خبراً كان العمِل على األمصارِ فقهاء به روى أو واحد 
من الصالحديثَ حابة اُهللا ىصلّ - اِهللا رسوِل عن وسلَّ عليهفي - م عٍجم ومنهم ، ـ  لـم  هيخالفْ
1(أحد(. 

3. الشّ إفتاءافعية :مذهب فقهي مامِلإل منسوب محمبنِ د بنِ إدريس بنِ اسِالعب  بـنِ  عثمـان 
ولم يكن من أصحابِ ، لم يكن مفتي الشّافعية ذا وظيفة رسميـة في اإلدارة المحلّية، )2(شافعٍ

على عكسِ المذهبِ الحنفي النّفوذ ،نلكوةالعثماني ولةللد سميالر المذهب ه ، األحكام كانت فقد
ةها مفتي الشّافعيصدرالّتي ي ،األوقاف تتعلَّـقُ بعقارات ،    ةللشّـافعي ـصّخُص فقـد ذلك ومع

فْتون3(م( . 

 ن يفصل بين الناس بالمنازعـات مثله مثل باقي المذاهب يأخذ بالسنة، وكا: افتاء الحنابلة .4
والخصومات ومناقشة مختلف أمور الحياة، وعمل المفتي الحنبلي إلـى جانـب    اتشاجروالم

االفتاء عمل بالتدريس والخطابة وغيرها من األمور الحياتية األخرى، وقـد كـان المـذهب    
مـام  ن محمد بن أحمد الخريشي الحنبلـي إ حدودة، فقد كامنحصراً في مجموعات م الحنبلي

 .  )4(الحنابلة بنابلس

  ىتولّ وقد جهاز إ القضاءانب الدولة العثمانيفي ة لَفسطين من عدد الّ، القضاةذين لهم كان 
ا ، اسِالنّ أمورِ تسييرِ في دورتولَّـو الّذين القضاة بأسماء ُل على قائمةوالجدوُل اآلتي يشتَم

   :يةكرسي القضاء في المدن الفلسطينية وتشتمل عليهم القائمة اآلت
  
  
  

                                                           

 .22-19م، ص2015، دار اإلفتاء االردنية، األردن، الترخيص بمسائل اإلختالفجابر، محمود صالح،  )(1

 .267، صمعجم المصطلحاتالخطيب،  (2)

  .164-162، صلواء القدساع، ـمنّ )(3

 .326ص،)3ج(المحبي،مصدر سابق، )(4
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  )3(جدول 
  فلسطينفي  القضاة الذين تولوا كرسي القضاء يبين أسماء

مذهبال التوليه المكان  القاضي مقْالر  

1. طورس  اِهللا عبد1(ون(
  لم يحدد )م1602/ـه1010( القدسِ  

2. أحمد الخالدي الصالحنفي )م1612/هـ1021(  لم يحدد  فدي  

3. 
إسحاق محمد الخريش 

  يالقدسي الحنبل
  الحنبلي  )م1622/هـ1031(  القدس

4. 
عبد حسامِ حمنِالر ينِالد ه زاد

الرومي 

  لم يحدد )م1642/ـه1051( القدسِ 

5. محمالغُ دنصي  غزالحنفي  )م1648/هـ1058(  ملةة والر  

6. 
 عالء عمر الحي الشّيخُ عبد

الحنفي يينِ الغزالد  
  لم يحدد  )م1652/هـ1062(  غزة 

7. عبد اللطفي حيمِالر الحنفي )م1658/هـ1068(  القدس  القدسي  

8. 
اِهللا صنع محب الدين المحبي 

الدمشقي 

  لم يحدد )م1662/ـه1072( ةَغز  القدسِ  

                                                           

1)(  ،يمصدر سابقالبوريني،.385، ص2، جلطف السمرالغز،)مصدر سـابق رضي، الع.. 198،ص)2ج(،132،ص)1ج ،
-130-93-92،ص)2ج(،438-408-355-334-326-297-172-145،ص)1ج(، مصدر سـابق المحبي، . 137ص

-203-78-72-53-50-42،ص)3ج(، 135-145-166-168-193-230-251-309-346-400-421-448
ــرادي، 498-496-307-83-14،ص)4ج(،205-244-296-304-326-341-471-478 ــ، المـــ در مصـــ
- 194-134-42-41-21-3،ص)3ج(،126-100-34-8،ص)2ج(،338-267-220-216-151-85،ص)1ج(،سابق
-226-255-197-175-51،ص)2ج.(68،ص)1ج(،مصدر سابق الحسيني،.96-95-67-47-44-42،ص)4ج.(305
، تـاريخ الشـيخ  الصـباغ،  . 641-638، ص)1ج(لجبرتي، مصدر سابق، ا. 234-251-256-287-288-306-339
 .331-175-149-118-117-82ص ،)4ج(،358-329،ص)3ج(،12-11،ص)2ج( ،مرجع سابق الطباع،.147ص
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المذهب التوليه المكان  القاضي مقْالر  

  لم يحدد  )م1671/هـ1081(  غزة  عبد الرحمنِ محمد المولى .9

10. 
لي عمر عبد الوهابِ ع

الشّافعي  
  لم يحدد  )م1675/هـ1086(  غزة 

  لم يحدد  )م 1682/ـه1093( القدسِ  البلوي اِهللا نورِ حمدأالمولي  .11

12. 
 ينِ سالمِ عبدالد أمين دمحم

الشّافعي النّاصرِ الكناني  
  لم يحدد )م1683/هـ1094(  غزة 

13. مشقيجلبي الهلّيسِ الد ة   أحمدلم يحدد  )م1690/هـ1101(  غز  

14. التّـميمي دلم يحدد  )م1698/هـ1110(  لم يحدد  محم  

15. الحسيني ة   أحمدلم يحدد  )م1711/هـ1123(  غز  

16. اِهللا جار اللطف الحنفي لم يحدد )م1720/هـ1132(  القدسِ   القدسي  

17. الحي عبد أمين دة   محملم يحدد  )م1744/هـ1157(  غز  

18. 

 كماٍل مدأح أسعد خليُل

الصديقي الدمشقي  
  لم يحدد  )م1746/هـ1158(  القدسِ 

19. يالغز ة   خليُل الغصينِ الشّافعيغز  
1749/هـ11621173(

  )م1760-
  لم يحدد

  لم يحدد )م1751/هـ1164(  ةَغز  الغصين دمحم خليُل يخُالشّ .20
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المذهب التوليه المكان  القاضي مقْالر  

  لم يحدد  )م1762/هـ1176(  القدس    المقدسيمحمد علي جار اِهللا .21

22. 

عبد الرحمنِ عبد الرحمنِ 

الحنفي  
  لم يحدد

)1177 -1182 

) م1768- 1763/هـ

  )م1754/هـ1197(

  لم يحدد

23. محمد العوضي  
 مجدِل ةَغز 

1(عسقالن(  
  لم يحدد )م1766/ ـه1180(

24. المقدسي الخالدي لم يحدد  )م1769/ـه1183(  القدس   الشّيخُ محمود  

25. العطّار دلم يحدد  )م1773/هـ1187(  لم يحدد  محم  

  لم يحدد  )م1775/ـه1188(  عكا  محمد أفندي .26

27. 
 الحنفي علي حمدأ إسماعيُل

الد2(مشقي(  
  لم يحدد )م1775/ـه1188(  القدسِ 

28. 
يوسف يحيى مرعي 

  الطوركرمي الحنفي 
  )1640/هـ(1049  نابلس

  الحنفي

29. 
حمد حسين النّخّـاُل الشّيخُ أ

العامري  
  غزة

أوائل القرن الثّـاني (

القرن / عشر الهجري

الثّـامن عشر 

الميالدي( 

  افعيالشّ

                                                           

إلى الشمال من غزة وعرفت بعسقالن نظراً لوجود أكثر من قريـة تحمـل اسـم    ) كم25(تقع على بعد  :مجدل عسقالن )1(
  .195-194، صهاشم غزةشراب، . المجدل

 .338،ص)1ج(،مصدر سابقالمرادي، )(2
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المذهب التوليه المكان  القاضي مقْالر  

30. أحمد زايد الحنفي  ةغز  
  /هـ1213- 1211(

  )م1796-1798

  الحنفي

31. 

 عبد حيمِالر عبد عودبو السأ

عب نِالمحسد حمنِالر علي 

المشّال صريعراني 

  لم يحدد لم يذكر القدسِ 

32. 

عوضٍ المولى أحمد العينتاوي 

الحلبي 

  لم يحدد لم يذكر القدسِ 

33. 

أحمد محميوسفَ د الصفدي 

الخالدي 

 ذكر صفدلم يحدد لم ي  

34. 

أحمد محمد المعروفُ الحسني 

 الحلبي قيبِـالنّ ابنِب

  لم يحدد لم يذكر قدسِال 

  لم يحدد لم يذكر القدسِ  عسعانيبالس هيرالشّ يمحالرّ عبد خليُل .35

36. 

اِهللا روح محمصدرِ أمينِ د ينِالد 

 روانيالشّ

  لم يحدد لم يذكر القدسِ 

37. 

عبد حيمِالر محمد ،مفتي الدولة 

العثمانية 

  لم يحدد لم يذكر القدسِ 

38. 

السيعب داِهللا د اِهللا سيف ،

سعدي  بنِبا معروفُال

 يسطنطينالقُ

  لم يحدد لم يذكر القدسِ
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المذهب التوليه المكان  القاضي مقْالر  

39. 

اِهللا عبد محمد القادرِ حجازي عبد 

 محمد الفيضِ

  لم يحدد لم يذكر القدسِ

40. ومحم اِهللا عبدد ذكر القدسِ  العباسيلم يحدد لم ي  

41. 

اِهللا محب محمد محب بكرٍ ينِالد 
تقي ينِالد داود 

  لم يحدد لم يذكر القدسِ 

42. 

د محم ،الملقّإبراهيمب بسري 
ينِالد رالدوري المصري 

  لم يحدد لم يذكر القدسِ

43. 

محمد المعروفُ، الحليمِ عبد 
 يبالبورسو

  لم يحدد لم يذكر القدسِ 

44. 

محمد عبد حيمِالر محمد ،
 قاضي العسكرِ

  لم يحدد لم يذكر القدسِ

45. 

محمد القادرِ حجازي عبد 
محمالشّ، دقضيبِ بابنِ هير 
 الحنفي الحلبي البانِ

  لم يحدد لم يذكر القدسِ    

46. 

محمعمرِ د محمالملقّ، بكرٍ دب 
 ينِالد تقيب

  لم يحدد لم يذكر القدسِ

47. 
ـمحمد ذكر قدسِال قاضي القضاةلم يحدد لم ي  

48. 
  لم يحدد لم يذكر بالقدسِ الحنفي القدسي ضيالر يوسفُ

49. 
 ينِالد كماِل أحمد سعدأ

الصديقي الحنفي  
  لم يحدد  لم يذكر  القدسِ 

50. 

سعيد محمخليِل أمينِ د عبد 

المعروفُ، حمنِالر بالصنعاني 

الحنفي  

  لم يحدد  لم يذكر  القدسِ ِ
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  المذهب التوليه المكان  القاضي مقْلرا

51. عبد حيمِالر إسحاقَ اللطف   ذكر  صفدلم يحدد لم ي  

52. ـالتّ اِهللا عبدذكر  القدسِ   جوق زاده ونيلم يحدد لم ي  

53. 

 المرادي يعل مراد دمحم يعل

الحنفي البخاري الدمشقي 

الفقيدي  

  لم يحدد لم يذكر  القدسِ 

54. 
درويشٍ  عبد الفتّاحِ التّـميمي

النّابلسي الحنفي  

الرملة وغزةَ  

ونابلس  
  لم يحدد لم يذكر

55. 
محمد سعدي الديوسفَ مشقي 

الحنفي  
  لم يحدد لم يذكر  القدسِ ِ

56. 
منال عوض  المولى أحمد

الحنفي  
  لم يحدد لم يذكر  القدسِ ُ

  دمحم درويشُ ىالمول .57

 ةَغزّ، القدسِ 

 وصفد ونِاللجو

وعكّ ونابلسا وكفر 

  )1(اكنّ

  حنفي لم يذكر

  لم يحدد  لم يذكر  أريحا  ابراهيم المفتي .58

59. 
علي حبيب اهللا أبي اللطف 

  الشافعي
  الشافعي  لم يذكر  القدس

                                                           

 .628، صمعجم بلدانشراب، . الناصرة مدينة شرق شمال )كم 6( تقع على بعد قرية فلسطينة: كفر كنا )1(
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المذهب التوليه المكان  القاضي مقْالر  

60. 
خليل محمد البني الحنفي 

  الدمشقي
  الحنفي  لم يذكر  القدس

61. 
ا عبدإسحاقَ حيمِلر محمد 

اللطف 1(الحصكفي( المقدسي  
  الحنفي  لم يذكر  القدس

62. 
ا زكريإبراهيم العظيمِ عبد 

  المقدسي يحيى المصري حمدأ
  الحنفي  لم يذكر  القدس

63. زين العابدين الصذكر صفد فديالحنفي لم ي  

  الحنفي  رلم يذك  القدس  العجمي ارِــالغفَّ عبد اِهللا هبةُ .64

65. صالح بن علي الصذكر صفد  فديالحنفي      لم ي  

66. 
جماِل يوسفَ ارِالغفّ عبد ينِالد 

المعروفُ، القدسي بالعجمي 

  الحنفي لم يذكر القدس

67. 
بكرِ اِهللا جارِ علي محمد 

القدسي 

  الحنفي لم يذكر القدس

  الحنفي  لم يذكر  القدس  عبد الرحيم أبي اللطف .68

69. 
 ينِالد جماِل ارِالغفّ عبد اِهللا هبةُ

محمد المقدسي 

  الحنفي لم يذكر القدس

                                                           

1)( ربين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بك، مشرفة على دجلة، وهي بلدة وقلعة عظيمةنسبة إلى حصن كيفا، : الحصكفي ،
. وهي لصاحب آمد من ولد داود بن سقمان بـن أرتـق  ، في البالد يرى مثلهاوعلى دجلتها قنطرة لم ، ذات جانبينوكانت 

 ،265، ص)2ج(، مصدر سابقياقوت الحموي .  
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المذهب التوليه المكان  القاضي مقْالر  

70. 
، ينِالد صالحِ حمدأ بكرِ

 القدسي بالعلبي المعروفُ

  الحنفي لم يذكر القدس

71. 
عمر عبد القادر المشرقي 

  الغزي
  الحنفي  لم يذكر  غزة

72. 
 هيرالشّى، يحي دمحم حمدأ

 يالغز القدسي تـبالموقِّ

  الحنفي لم يذكر القدس

73. عماد ينِالد عبد ذكر  املشّا  حمنِالرالحنفي لم ي  

74. التّ درويشٍ احِـالفتّ عبدذكر  القدس  ميميالحنفي لم ي  

75. 
محمد عبد اللطفي  حيمِالر

القدسي  
  الحنفي لم يذكر  القدس

76. 
بدر نِيالد محمبدرِ د ينِالد 

محمد الكناني  
 لم يذكر  القدس

  الحنفي

77. 
نجم الدينِين الد محمبدرِ د 

ينِالد ـمحمد الكناني  
  الحنفي لم يذكر  القدس

  الحنفي  لم يذكر  القدس  محمد المؤقت .78

79. ذكر  القدس  تُقِّؤالم أحمدالحنفي لم ي  

80. 
 القدسي ينِالد صالحِ أحمد بكرِ

العلمي  
  الحنفي لم يذكر  القدس

81. محمود ذكر  القدس  يحيى الفتيانيالحنفي لم ي  
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المذهب التوليه المكان  القاضي مقْالر  

82. ـمحمد محمود ذكر  القدس  يحيى الفتيانيالحنفي لم ي  

83. 
أحمد بكر أحمد محمد بطيحش 

  العكي الحنفي
  الحنفي  لم يذكر  عكا

84. 
 نجمِ دـمحم ينِالد نجم يخُالشّ

ينِالد الرملي  
  الحنفي لم يذكر  القدس

85. 
 عبد اللطيف عبد حسن يخُالشّ

  القادري الحنفي اِهللا
  الحنفي لم يذكر  القدس

  الحنفي  لم يذكر  ةغز  مرتاشيالتّ محفوظٌ .86

87. التّ صالحمرتاشي  ذكر  ةغزالحنفي  لم ي  

88. 
 البيلوني محمود اهللا فتح يخُالشّ

 حلبيال

 افعيالشّ لم تذكر القدس

89. 
علي حبيب الدين اللطف 

  الشافعيُ 
  الشافعي  لم تذكر  القدس

90. 
اللطف عبد إسحاقَ حيمِالر 

 المقدسي الحصكفي فطالل

 افعيالشّ لم تذكر القدس

91. 
سليمان ىداله الداودي 

المقدسي 

 افعيالشّ لم تذكر القدس

92. محمأ دحمد الدقدمال جانيافعيالشّ لم تذكر القدس سي 
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المذهب التوليه المكان  القاضي مقْالر  

 افعيالشّ لم تذكر نابلس يماطالبس ينِالد أمينِ حمدأ .93

)1(عقربا- نابلس العقرباوي ينِالد شهاب حمدأ .94
  افعيالشّ لم تذكر 

95. 
الشّيخُ حسن محمد أحمد النّخّاُل 

يالغز الشّافعي  
  افعيالشّ ذكرلم ت  غزة

96. 
عبد المعطي محيي الدينِ 

الخليلي الشّافعي  
  افعيالشّ سنةً 25أكثر من   القدس

97. 
رضي الدينِ محمد يوسفَ 

المقدسي  
  افعيالشّ لم تذكر  القدس

98. 
 العابدين عبد دالشّيخُ محم

  الرحيمِ شرف الدينِ الخليلي
  افعيالشّ لم تذكر  القدس

  افعيالشّ لم تذكر  القدس  بيبٍ اللطفيالشّيخُ علي ح .99

100. 
الشّيخُ مصطفى أحمد تاجِ 

  الدينِ
  افعيالشّ لم تذكر  القدس

101. النّخّـاُل العامري ة  الشّيخُ حسينافعيالشّ لم تذكر  غز  

102. 
الشّيخُ صالح حسين النّخّـاُل 

العامري  
  افعيالشّ لم تذكر  غزة

103. 
 إبراهيم محمود دالشّيخُ محم

  النّخّـاُل العامري حسينِ
  افعيالشّ لم يذكر  غزة

                                                           

الدنفي، مصـدر  . ، وتشتهر بزراعة الزيتون والحبوب)كم17(على بعد  نابلس جنوبي شرقيتقع قرية فلسطينية : عقربا )(1
  . 172، صمعجم أسماءاب، شر. 31سابق، ص
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المذهب التوليه المكان  القاضي مقْالر  

104. 
 يوسفَ عبد علي الشّيخُ صالح

  الشّافي
  افعيالشّ لم يذكر  غزة

105. 
 يوسفَ عبد علي الشّيخُ أحمد

  الشّافي
  افعيالشّ لم يذكر  غزة

  بليالحن  لم يذكر  نابلس  محمد أحمد الخريشي الحنبلي .106

  المالكي  لم يذكر  القدس  المؤقت محمد .107

108. 
عبد اهللا  سالم أحمد محمد

  الحنفي النابلسي السفاريني
  الحنفي  لم يذكر  نابلس

تولوا سلك القضاء في المدن المختلفة مـن فلسـطين،    قاضٍ) 108(اشتملت القائمة على
ومـن أبـرزهم    يهـا وتختلف رتبهم ومستوياتهم من قاضٍ آخر حسب البلد التي تولوا القضاء ف

قاضي مدينة القدس الذي يعد ثامن قاضٍ في الدولة العثمانية في الواليات العربية إلـى جانـب   
وكان يحمل لقب منال وتلفظ قاضي دمشق، حلب، بغداد، المدينة المنورة، مكة المكرمة، القاهرة، 

ة فـي  يين للقضافلسطين ومن خالله يتم التنسيب بالتع طقفي معظم منا مال، وهو رأس القضاء
  .المدن األخرى، وبناء عليه تُصدر المشيخة اإلسالمية في اسطنبول والسلطان إذا اقتدى األمر

وكان قاضي القدس يعين لمدة عام وينقل إلى مدينة بنفس المستوى، ومعنى ذلـك فـإن   
مت بقُضاةمن أصول غير كبير من العلم والتجربة، وغالباً ما كانوا  على قدرٍ مدينة القدس قد نع

عربية األمر الذي يعطي القضاء رفعة ناهيك من أن القضاء يمثل فكرة سامية غايتها خدمة الدين 
فلم تذكر سجالت المحكمة الشرعية في القدس أن القاضي قد رشي أو مال أو اسـتُميل   والدنيا،

  .ومضامين سجالت محكمة القدس توضح ذلك
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لمنصب قاضي القدس فإن مدينة القدس لـم  وفي ضوء تعيين قضاة من خارج فلسطين 
يتوالها أي شخصية مقدسية بالرغم من ارتفاع مستواهم العلمي سواء دراستهم بالمسجد األقصى 
واألموي واألزهر، وإنما يمكن إلبن القدس أن يعين لمنصب قضائي رفيع خارج المدينة، وذلك 

األخرى فنعمت بقضاة مـن خـارج    من منطلق الحفاظ على هيبة الشرع، أما المدن الفلسطينية
كبيرة لاللتزام بتعاليم الشرع، وإن كان ال يعـين  فلسطين ومن أبناء فلسطين، وكانوا على درجة 

ابن المدينة في نفس مدينته، وال ننسى أن فلسطين خالل فترة الدراسة قـدمت مجموعـة مـن    
ال يصح لهـم تـولى مناصـب    العلماء األكفياء القادرين على تولى القضاء، إال أنه وفق النظام 

عـات  الت بين المدن الفلسطينية والمقاط، وعلى هذا األساس كانت تجري التنققضائية في مدنهم
الشامية األخرى، كما يظهر أن العائالت الفلسطينية قد اهتمت بالتعليم الديني من أجـل الحفـاظ   

الوظائف الدينية ومن أبرزها على امتيازاتهم اإلقتصادية واإلجتماعية واحتالل مكانة مرموقة في 
  .سلك القضاء

وقد استحوذ قضاة المذهب الحنفي نسبة كبيرة من القضاة لكون الدولة حنفيـة المـذهب   
الذي كانت ترى فيه وسطاً بين المذاهب، وإن اعترفت بقضاة المذاهب األخرى وعلى رأسـهم  

ـ يظ؛ ألن معظم المدن الفلسطينية شافعية المذهب، ولم المذهب الشافعي ر القاضـي بصـورة   ه
ة دمشق وغيرها من المدن واضحة في المدن الفلسطينية كما هو الحال للقاضي الحنفي في مدين

أن الناس تميل لمراجعة قاضي الدولة إال في بعض األمور الشخصية، واذا حصل وكما الشامية، 
   . لبس لدى القاضي الحنفي فيمكن اإلستعانة بالمفتي والكتب الفقهية

خارجة  رة في حال غيابه عن القضاء ألسبابالقاضي وكيالً عنه عند الضرو كما يضع
، ويكون على درجة عالية من العلم كـالمفتي فـي   عن ارادته، وقد يكون الوكيل من أبناء البلد

وجـود قـاضٍ   يفسر األمر الذي  أو الموقع مدينة القدس، وقد يستعين بأقرب القضاة إلى المدينة
وغالباً ما كانت معرفة بعضهم باللغة العربية قليلة اقتضتها ظروف الحال، واحد ألكثر من مدينة 

  .تب يكتب باللغة العربية والتركيةمما استدعي وضع ترجمان إلى جانب وضع كا
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  :أما بخصوص أماكن عمل القضاة في المدن الفلسطينية فالرسم البياني اآلتي يوضح ذلك

  

  

  

  

  

  ي المدن الفلسطينيةأماكن عمل القضاة ف) 1(شكل رقم 

5. ا :اإلفتاء ةينيالد الوظائف هو منةالعثماني ولةفي الد ةفتي، حيث يتم تعيين  يتولّاها لمهمالم
المفتي من قبل شيخ اإلسالم ويشترط أن يكون على درجة كبيرة من العلم والمعرفة بأمور 

، ويقوم (1)عد القاضي مباشرةالدين، وهو من األهمية حيث يذكر اسمه في كافة المراسيم ب
بتفسيرِ النّصوصِ الدينية، وفْـقَ قواعد الشّرعِ اإلسالمي، ووفْقَ المذهبِ الديني الّذي ينتمي 
 على جوابِه وبناء ،ةفي المسائِل الفقهي آراِئه وإبداء ،كّانالس الّتي تواجه وحلِّ المشكالت ،إليه

يا، ورغم أن المذهب الرسمي للدولة العثمانية هو المذهب الحنفي، فقد يتم الفصُل في القضا
 إضافةً إلى ذلك ،المختلفة ةفْـقَ المذاهبِ اإلسالميو فْتونكانوا ي الّذين المفتين من عدد جِدو

وبموجب ذلك فقد ، )2(يعمَل المفتون في التّدريسِ، وتولّوا عدداً من الوظائف في الحرمِ القدس
  . مفتيٍ من الّذين تولّوا مهنةَ اإلفتاء في فلسطين، خالَل فترة الدراسة) 21(تم احصاء

  

  

  

                                                           

 . 118، صمرجع سابقعوض،  )(1

 وجوارهـا  القدس مدينةزياد، المدني، . 67ص ،مرجع سابقإبراهيم، .241، 240، ص)1ج(، مرجع سابقاليعقوب،  )(2
 .75، صم2004)1ط(الوطنية، عمان،  المكتبة ، دارةالعثماني العهد أواخر في

أم��اكن عم��ل القض��اة ف��ي الم��دن الفلس��طينية
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  )4(الجدوُل رقم

حمن تولى مهنة اإلفتاء في فلسطين يوض  
  السنة  المدينة  االسم  الرقْم

1. 
خير الدين أحمد نور الدين عبد الوهاب األيوبي 

  )1(وقي الرمليالعليمي الفار
  لم يذكر  الرملة

2. التّميمي النّابلسي الفتّاحِ درويشٍ الحنفي 1730/هـ1143(  نابلس  مصطفى عبد(  

  )م1736/هـ1149(  عكا  عبد الحليم عبد الغفار الشوبكي .3

  )م1799/هـ1214(  يافا  السيد يحيى .4

  م يذكرل   نابلس  الشّيخُ أبو بكرِ عبد اِهللا، المعروفُ بابنِ األخرمِ .5

  لم يذكر  غزة  عمر عالء الدين عبيد بن حسن عمر الغزي .6

  لم يذكر  القدس  علي جاراهللا أبي بكر محمد القدسي أبي اللطف .7

8. مليالر المقدسي دينِ محمتاجِ الد دملة   محمذكر   )2(الرلم ي  

9. القدسي ينِ العجميالد حافظ ينِ أحمدجماِل الد دذكر  القدس  محملم ي  

10. ـكّيالع دمحم بكرِ أحمد ذكر  عكّـا  أحمدلم ي  

  لم يذكر  الديار النّابلسية  حافظُ الدينِ مكّية .11

12. الحنفي حيمِ اللطفيالر ذكر  القدس  عبدلم ي  

  لم يذكر  القدس  محمد علي جار اِهللا .13

14. ينِ الحنفيمحيي الد الغني ذكر  نابلس  عبدلم ي  

15. حيمِ القدسيالر عبد دذكر  القدس  محملم ي  

16. عبد الرحيم اسحاق الحنفي القدسي اللطف دذكر  القدس  محملم ي  

                                                           

)1(مليين الرراسة، وأخذ عن علماء األزهر الشّـريف، وتفقّـه بالفقـه    ولد ودرس ب: خير الدملة، وسافر إلى مصر للدالر
الشّافعي، وكان يعمل بالزراعة مع اشتغاله بالفتوى، وكان كبير المفتين خالل فترة الدراسـة، تـوفّي ليلـة األحـد سـنة      

  .799-798، ص2، مجلدفلسطين في عهدرافق، . 136، 131، ص)2ج(، مصدر سابقالمحبي، : هـ1081
تقع ما بين يافا والقدس، تأسست في العهد اإلسالمي وسميت بهذا االسم لغلبة الرمل عليها وقيل سميت المرأة : رملةال )2(

اسمها رملة وجدها سليمان بن عبد الملك في بيت شعر حين نزل مكانها واختط بناؤها يوم كان والياً على فلسطين في عهد 
احسان عباس، مكتبة لبنـان، بيـروت،   :الحميري، محمد عبد المنعم، الروض المعطار، تحقيق: ظران.الوليد بن عبد الملك

  .417شراب، معجم بلدان، ص.25م، ص1984، )2ط(
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  السنة  المدينة  االسم  الرقْم

17. المغربي الحنفي التّافالني دذكر  القدس  محملم ي  

18. البيلوني دذكر  القدس  محملم ي  

  لم يذكر  غزة  الغزي الشهير بالصيحاني إبراهيم خليل ابراهيم .19

  لم يذكر  القدس  الشّيخُ أحمد المؤقّتُ .20

21. يحانيالص ة  خليُل إبراهيمذكر  غزلم ي  

22. 

الشّيخُ جار اِهللا بكر بن محمد القدسي المعروف بابن 

   اللطف الحصكفي
  لم يذكر  القدس

23. المنداوي العابدين زين  ذكر  صفدلم ي  

  لم يذكر  نابلس  )1( اشور الشافعي النابلسيخليل ع .24

يظهر الجدول أن منصب اإلفتاء بمذاهبه المختلفة قد تواله شخصيات محليـة مـن المـدن      
الفلسطينية، وبروز مفتي السادة األحناف لكونه المذهب الرسمي للدولة، كما أن منصب اإلفتـاء  

المستوى العلمي الرفيع، ومنها من تـولى  أخذ بعداً اجتماعياً حيث سيطرت عليه العائالت ذات 
المنصب بالوراثة كما هو الحال آلل الحسيني سواء من آل غضية أو الوفائي، وكان المفتي يعين 

 :لفترة طويلة األمر الذي يفسر قلة أعدادهم، والرسم البياني التالي يوضح ذلك

                                                           

1)(  ،مصدر سابقالبوريني،)466،ص)2ج(،لطف السمرالغزي، . 127،ص)2ج(، 132، ص)1ج . ،يمصدر سابقالمحب، 
، 173-151-10، ص)1ج(،مصدر سابقالمرادي، . 397-396-209، ص)3ج. (131ص ،)2ج(، 530-87، ص)1ج(
، )1ج(،مصدر سابقالشهابي، . 194-136-116-73-67، ص)4ج. (41، ص)3ج. (211-81-13-11-10، ص)2ج(

 .138-135ص ،)4ج(، 272، ص)3ج(،مصدر سابق الطباع،. 51، صمصدر سابقالصباغ، . 268ص
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  توزيع المفتين في فلسطين) 2(شكل رقم         

ن خالل الرسم البياني السابق أن مدينة القدس حازت على نصيب األسد من يتضح لنا م      
المفتين وال غرابة في ذلك إذ أن القدس كانت تشكل مدينة ذات ثقل ديني واجتمـاعي وبالتـالي   

تعدد فيها المفتون.  

6. نقيب األشرافُ : األشرافعلى طلقَُأ لقب جماعة اسِالنّ من ،ينتسإلى بون  علالخليفةبنِ ي 
ووظيفةُ النّقيبِ تقـوم علـى   ، ةينيالد الوظائف منهي و، من نسل فاطمة الزهراء طالبٍ أبي

بـزيهم     ضبطُ أنسابِ األشراف ِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّومتابعة امور حياتهم العامة فال يحق ألي شـخص التـزي
وتبعاً للهيكلية  ،م بالسادة األشرافوانتحال نسبهم، فاستحقوا معه لبس العمامة الخضراء ونعته

اإلدارية فإن نقيب األشراف في مدينة القدس تمتع بصالحيات واسعة بحيث كان يشرف على 
 ،أمور السادة األشراف في العديد من المناطق الفلسطينية وبدوره فهو تابع لنقيب اسـطنبول 

س في أيدي عائالت محـددة،  ونظراً لما لهذا المنصب من أهمية اقتصادية واجتماعية فقد كُرِ
 القضـاةُ ك وحاولت هذه العائالت الحفاظ على المنصب وجمعت بينه وبين مناصـب أخـرى  

وفتوالمن ،ووالخطباء ،الس1(نةُد(.   

                                                           

 . 31، صمعجم المصطلحاتالخطيب، . 242 -241، ص)1ج(، سابقمرجع اليعقوب،  .169، صلواء القدساع، منّ )(1
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 دارةاإل فـي  واضـح  تأثير له كانو، األشراف ادةالس أمورِ في ينظر، قاضٍكذلك هو و       
والسوأمواِلها، )1(مِاإلقلي مستوى على ياسة ،كبِ الشّاميالر التّو، وقضاءوالخَ عليمو، ةَطابعَل م

النُّـقباء  كذلككقضاة الشّ المحاكمِ في ابٍونورعيمنحتْ قدو، ةهم ـ  ولةُالد ةُالعثماني  امتيـازات 
 العصـرِ  وخلفـاء ، "األمـويين " الخلفاء زمن قابةُـالنِّ هذه على قُيطلَ وكان، واسعةً اًوحقوق

العباسي "يالالطّ قابةَنبيوكانوا يتمتعون بامتيازات عديدة منهـا محاكمـة األشـراف    ، )3( )2("ن
واختصوا بلبس عمامة خضراء بطريقة محددة معينة ، وسجنهم تتم في منزل سيادة األشراف

وعدم ، الماليةورفعت عنهم سائر التكاليف ، بحيث يعرفوا من طريقة لبسها أنهم من األشراف
، معينـة  دةمحـد  بطريقة خضراء مامةًع خذُيتّ قيبالنَّ وكان، )4(تجنيدهم في الخدمة العسكرية

وال يحق ألي شـخص لبسـها إال    شرافألا من همأنّ لونها األخضريعرفون من  بحيثُ كانوا
النِّقابةَ عـدد   ىوتولّ، )5( خص غريبشق النسب حتى ال يدخلها أي ي، ويهتم بتدقبإذن النقيب

والجدول اآلتي ذكره يبين عدداً منهم، منهم.  

  

  

   

                                                           

نجم، . 31، صمعجم المصـطلحات الخطيب، . 242، ص)1ج(، مرجع سابقاليعقوب،  .169، صلواء القدساع، ـمنّ )(1
  529مرجع سابق، ص

)2  (يقابة الطالبنيين والعباسيين واالهتمـام  هي مؤسسة إدارية وظيفتها األساسية حفظ أنساب األشراف الهاشميين العلو: ني
بشؤونهم الخاصة والعامة كما قال لماوردي ي موضوعة على صيانة ذوي األنساب الشريفة عن والية من ال يكافئهم فـي  

، نقابة الطـالبين فـي العصـر    السوداني، رباب جبار طاهر: النسب وال يناسبهم في الشرف ليكون عليهم أحبى وأمرانظر
 ، كلية الدراسات التاريخية، جامعة البصـرة، العـراق،  38، عمجلة آداب البصرة م،1258-865/هـ656-251العباسي 

 .95م، ص2005

، مرجـع سـابق  كلبونـة،  . 105، ص)3ج(، 38، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع، .72، ص1، جلطف السمرالغزي،  )(3
 .49، صابقمرجع سنجم، .169، صلواء القدسمناع، . 158، ص2ج.71م، ص1992، )1ط(، نابلس، )ن.د(

األوضاع اإلدارية واالقتصـادية واالجتماعيـة فـي لـواء     العصا، دعاء عبداهللا أحمد، . 59ص مرجع سابق مطاوع، )(4
 .41، صم2015، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الخليل، الخليل، فلسطين، م1864-1840نابلس

5)(  ،يمرالغزلطف الس ،)1ج(اع، .72، صمرجع سابقالطّب ،)2ج( ،تاريخ جبلالنّمر، .105، ص)3ج(، 38، ص)2ج( ،
 .49، صمرجع سابقنجم، .169، صلواء القدساع، منّ. 158ص
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   )5( جدول رقم

  ن من تولى منصب نقابة اإلشرافيبي

  السنة  المدينة  االسم  الرقْم

  )م1603/ هـ1012(  غزة  عالء الدينِ زينِ الدينِ بركات   .1

  )م1626/ هـ1035(  غزة  السيـد نعمان طه مزاحمٍ   .2

3.   محمالقادرِ العسلي عبد ة  ـدم1688/ هـ1099(  غز(  

4.   يالغز الحنفي العمري اِهللا التّمرتاشي ة  عبدم1724/ هـ1136  غز(  

5.   الحسيني الحي عبد ة  أحمدم1740/ هـ1153(  غز(  

6.   يالغز الحلبي القدوة عرفات دة  مصطفى محمم1766/ هـ1180(  غز(  

  لم يذكر  نابلس  ري النابلسيالحنبلي الجعف عبد اهللا أحمد   .7

8.   
صالح الدين الحنبلي  مصطفى الجعفري

  النابلسي 
  لم يذكر  نابلس

  لم يذكر  القدس  السيـد مصطفى أفندي   .9

10.   اِهللا التّمرتاشي عبد ـدة  محمذكر  غزلم ي  

  لم يذكر  القدس  محمد مصطفى   .11

  لم يذكر  القدس  القدسي عبد اللطيف عبداهللا عبد القادر الحنفي   .12

13.   
عبداهللا عبد اللطيف عبداهللا عبد القادر الحنفي 

  القدسي
  لم يذكر  القدس

14.   
محب الدين عبد الصمد عبد القادر الحنفي 

  )1(القدسي
  لم يذكر  القدس

 

                                                           

. 335-331ص ،)2ج(،مصـدر سـابق  الحسـيني،  . 193ص ،)4ج(، 122-83ص ،)3ج(،مصدر سـابق المرادي،  )(1
، )4ج(، 50ص ،)3ج( ،310-50-310ص ،)2ج(،مرجـع سـابق  الطبـاع،  . 643،ص)1ج(، مصدر سـابق الجبرتي، 

 101ص
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7.  1(مشيخةُ الحرمِ القدسـي(:  من بهذا المنص دعأعلى الوظائف المشرفة على الحـرم ي ،
اإلشـرافُ علـى   : بها االحترام والعرفان من العامة والخاصة، ومن مهامـه حيثُ يناُل صاح

المسجد األقصى ومرافقه، وللقاضي الحقُّ في إبالغِ الشّيخِ عن أي خَلٍَل يحصُل داخَل األماكنِ 
هبنَـصي من كذلك وهو ،سة2(المقد(.  

  )6(جدول رقم 

 قدسي الشريفى مشيخةَ الحرمِ اليبين من تولّ

  المدينة  الشّيخ  الرقْم

1.   القادرِ القدسي عبد اللطيف اِهللا عبد القدس  عبد  

2.   الحنفي اللطيف اِهللا عبد عبد اللطيف القدس  عبد  

  القدس  عبد اللطيف عبد القادرِ   .3

4.   القادري الحنفي اللطيف اِهللا عبد عبيد مدالص ينِ عبدالد سالقد  محب  

5.   القادري مدالص أمينِ عبد دينِ محمالد القدس  محب  

6.   الجماعي دالقدس  إسحاقُ محم  

  القدس  )3(ابراهيم محمد محب الدين عبد الصمد القادري القدسي   .7

وتـتم توليتُه من قبـِل  ، بالصالة ينـالمصلّ ميُؤ نأ من شروطه :)4(األقصـى  المسجد مامإ .8
ـ  قاضي بنِ يحيى يخِالشّ :، ومن الذين تولوا هذه الوظيفةالقاضي أو، الوالي أو ،ائبِالنّ الصلت ،

                                                           

1)(  ،مصدر سابقالمرادي ،)88، ص)3ج. 

  . 150، 149ص تاريخ القدس،ربايعة،  )(2
3)(  ،مصدر سابقالمرادي ،)3ج(88، ص.،مصدر سابق الحسيني،)333-331-326-317، ص)2ج. 

4)(  ،يمصدر سابقالمحب،)3ج(235، ص ،،يائرة الكواكب الغزالس ،)وقاف اإلاألمحمد، الخطيب،  .57، ص)2جةسالمي 
، )ط.د(، دار الكتـاب الثقـافي، األردن،   م دراسة وثائقية1517-1250/هـ923-648في فلسطين في العصر المملوكي 

  .111صم، 2013
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الصـالحي الحنفـي    أحمد العلمي ومصطفى محمد )1(فيه حديثلل اًوقارِئاألقصى،  مسجدلل ماًماإ
 .)2(محمد الموقت ومحمد

9. أداء الخطبة الدينية يوم الجمعة والعيدين: الخطيب المسؤوُل عن ويعين لهذه الوظيفـة  هو ،
العلماء الذين تتوفر بهم الكفاءات العلمية والمعرفة بأمور الشرع، ووجب عليه أن يكون من أهل 
الصالح والعفة واإلستقامة وعليه أن يجتاز الفحوص التي تبين مدى أهليته السـتالم المنصـب   

المسجد األقصى عـدد مـن   ، وقد تولّى الخَـطابةَ ب)3(المذكور وتكون في أغلب األوقات وراثية
منهم الشّيوخِ األجلّاء: 

علي الصـالحي  ، وعثمان )4(، يوسف الرضي القدسي الحنفيمحمد القدسي علي جارِ اِهللا بكرِ  
القدسي 5(العلمي(دومحم ،أبي اللطف اِهللا بن وجار ، دالقد محم بدرِ بنِ جماعةَ الكناني رئيس سي

بدرِ الدينِ الكناني القدسي، والشّيخُ نور اِهللا بن عبد الحقِّ، وعز الـدينِ   اء، وإسحاقُ محمدالخطب
 الجماعيوالشّيخُ علي ،الكناني عبد  وأحمد ،حمنِ العفيفيينِ المعروفُ المعـروفُ  الرصالحِ الد

القدسي 6(بالعلمي(تذكر ةَ، فقدغز ا في مدينةكالالم أم أفنـدي   صادر وأحمد ،التّميمي دمن محم
المدينة خطباء نِ منيكخطيب 7(المؤقّت( .  

 يكـون  أن المهنةَ هذه ىيتولّ فيمن طُرـشتَيوهي من الوظائف الدينية، و: )8( اءالقـر  شيخُ .10
هلدي إلمام تام تولّى9)(حوِوالنّ بالقراءات ـنا ، ومم هذهِدبـنِ    لمهنةَ الشّيخُ محفوظُ محم إبـراهيم

 .)10(حافظ الدينِ، في المسجد األقصى

                                                           

1)(  ،يمصدر سابقالمحب،)235، )3ج . 

 . 173ص، )1ج(،مصدر سابق، راديالم )(2

 .42ص مرجع سابق،العصا، . 77، ص)2ج(، الكواكب السائرةالغزي،  )3(

  . 145،498،ص )3ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(4
5)(  ،مصدر سابقالمرادي ،)161، ص)3ج .  
  . 236-203، ص)2ج( ،مصدر سابقالحسيني،  )(6
 . 140 -125، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(7

8)(  ،يلطف السمرالغز ،)222، ص)1ج . 

 . 100، صمرجع سابقخليل،  )(9

 . 237، ص)2ج( ،مصدر سابقالحسيني،  )(10
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11. الشّريف قارُئ الحديث : وتفسيرِها من كتب الحديث  المختصهو الشّخص ،األحاديث بقراءة
اءعلى هؤالء القر األمثلة يحيى يخُالشّ: النبوي، ومن قاضي بن الصـ  )1(لت محم بـن وعلي ، د

 .)2()م1738/هـ1151(جاويشُ السباهية في القدسِ، الذي تولّى نصفَ قراءة الحديث، وذلك سنةَ

 اإلسـالمي  العصرِ في قَطلُأ، بيتٌ معناه فارسي لفظٌ :الخانقاه :)3(الصالحية الخانقاه شيخُ .12
ـ  ، وكانتْةوفيالص رقـالطُّ ، وأتباعِادهللز ةالمعد األماكنِ ىعل  األذكـار  الخانقـاه  فـي  ـقامتُ

ـ  وهـو  ،لطانالس منختم ب نعيوي، العارفين شيوخِ شيخَ الخانقاه شيخُ ىمس، وي)4(واألدعيةُ  ذيالّ
 .)5(ةـوفيالص رقـالطّ رجاِلعلى  اإلشرافَ ىيتولّ

ُأ بعد صالة هي قراءة األوراد في باحات المسجد األقصى الّتي كانتْ تُـقْر :)6(عِبالس شيخُ .13
 .)7(الفجر

14. المؤذِّ رئيس8(نين(: من الوظائف الدينييتولّاهاة على من أ ، ويجِبن يكون حسن الصوت ،
في حال عدم وجـود   الةالص في كبيرِـ، والتّالةالص قامةإ في مامِاإل عنِ ذكراً، وينوب، عاقالً
 بعلمِ هيمارس ذيالّ العلم فُرعوييد أوقات الصالة بدقة تامة، تحد ةبعملي يقوم: تُـقِّوالم.)9(المبلغ

الميقات ،ويب رادغالباً ه علم مواقيت الصالة ،ـ  ميقـاتُ  أو ـ  اسِالنّ  هممسـاكن  اخـتالف  ىعل
بها في بعضِ األحيانِ ب)10(هموبلدات يقوم وكان ،الةالص بإقامة المتعلّقة الوظائف من وهي ، عض

                                                           

1)(  ،يمصدر سابقالمحب، )235، )3ج . 

2)(  ،مصدر سابقالحسيني، )54، 53، ص)1ج . 

3)( الغزي ،ائرةالكواكب الس ،)225، ص)1ج. 

 . 215، صمرجع سابقنجم، . 158، صمعجم المصطلحاتالخطيب،  )(4

 . 347، 215ص، مرجع سابقنجم،  )5(

6)(  ،يمرالغزلطف الس ،)326، ص)1ج. 

  266، صتاريخ القدسربايعة،  )(7
8)(  ،يمرالغزلطف الس ،)479، ص)2ج . 

، )1ط(الثقافية، بيروت،  الكتب ، مؤسسةالنقم ومبيد النعم معيد، )م1369/هـ771ت(الوهاب،  عبد الدين السبكي، تاج )(9
. 1163، ص)2ج(، م1965القاهرة،  ،)ط. د(، العربية اآلثار على والوظائف اإلسالمية الفنونالباشا،  .115، صم1986

الخطيـب،   .297م، ص1998دار نعمة للطباعة، بيروت،  ،)م1917-م.ق3000(القدس تاريخ وحضـارة المهتدي، عبلة، 
  .112ص ةسالمياألوقاف اإل

)10(  ،يمرالغزلطف الس ،)479، ص)2ج . 
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  بإعالمِ المـؤذِّنين ويقوم ،المشروعة ودخوِل األوقات ،ئةوعلمِ الهي ،بالمواقيت العارفين المؤذِّنين
وغيرِها من الوسـائِل، الّتـي كانـتْ     )1(بذلك، مستعيناً بما كان يستَخدم في ذلك الوقت المزولة

ـ  )2(رها الميقاتي بنفسهموجودةً بالجوامعِ والمدارسِ لتحديد األوقات، ويباش غَل هـذا  ، وممـن ش
وال تزال موجودة في سـاحة األقصـى    )3(يحيى الموقِّتُ بالمسجد األقصىالمنصب أحمد محمد 

 . ومسجد الجزار

يعظ الناس في دروس محددة كالدروس الذي يقدمـه يـوم    ذيالّ خصالشّ هو :)4(الواعظُ  .15
 مـن  همرويحـذِّ ى، تعـال  باِهللا اسِالنّ تذكير اساته علىالجمعة قبل الصالة وتتبلور مواعظة در

اقتراف السـييو، ئاتخبرقصصِب هم السـ، ويحثُّلفىعل هم ـ ف الخيـرِ  ِلع  اقتـداء سـولِ بالر 
، )5(سـات المؤس يف تْدجِو ماـنّإو، بالمساجد الوعظ ىعل رصتتق لم الوظيفةُ هذ، وهحابةالصبو

 .)6(بالعلمي المعروفُ ينِالد صالحِ أحمد يخُالشّ وا هذه الوظيفةَ في مدينة القدسِوممن تولّ

ـ  تـاريخِ  بين، الحنفي القاضي عنِ ينوب ذيالّ خصالشّ هااليتو :وكيل القاضي .16  وأ هعزِل
وفاته ،ويمكأ نن النّ يكونائب محلّ صٍلأ مني أو ـ ، )7(رومي ـائبِ مـن قبـل   ويتم تعيين النّ

 صـالحياتٌ  ، ولهافعيشّالو، مالكيالو، حنبليالو، الحنفي :األربعة المذاهبِ مختلف من القاضي
حديوكذلك ، وقد تولى مصطفى الشهواني نيابة األحكام الشرعية بنواحي القدس)8(القاضي هاد ،

أبو اللطف، وعبد الوهاب بـن شـهاب   محمد  محمد العال بن أبو الوفا، ومحمد أبو الوفا جاراهللا

                                                           

لشمس في وسط السماء ثم تأخذ في الزوال نحو ساعة شمسية يستدل بها المؤذن على وقت الظهر عندما تكون ا :المزولة )(1
، األهليـة للنشـر والتوزيـع، األردن،    موسوعة بيت المقدس والمسجد األقصىشراب، محمد محمد حسن، : انظر.الغرب

  .931، ص)2ج(م، 2003، )1ط(

2)(  ،بكي112، صاألوقاف اإلسالميةالخطيب، . 115ص ،مصدر سابقالس.  

 . 173، ص)1ج( ،مصدر سابقالمرادي،  )(3

4)(  ،يلطف السمرالغز ،)539، ص)2ج . 

 . 112 -111، صاألوقاف اإلسالمبةالخطيب،  )(5

6)(  ،مصدر سابقالمرادي ،)116، ص)1ج . 

7)(  ،يمرالغزلطف الس ،)473، ص)2ج . 

 .136 -135، صتاريخ القدسربايعة،  .235-234، ص )1ج(، مرجع سابقاليعقوب،  )(8
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فخر الدين لديري المقدسي الحنفي، ومصطفى نجم الدين أبي اللطف ا ، وطه صالح يحيى)1(الدين
 . )2(بن عثمان العلمي القدسي

 العصـرِ القضائية، منذُ بداية  ائرةالد في ابِتّالكُ رئيسِ على قَطلُأ لقب هوو : (3)كاتبِ باش .17
ط، والعثمانيقُلّي بِتالكا على كذلك يعمُل ذيالّ، القضائي حيثُ )4(القاضي عند ،يـ عي  قاضـي  هنُ
5(المحكمة( هذا الموظَّفُ بالعمِل المكاتبِ في، ويقوم واوينِوالد)وباإل)6 ،ىلإ ضافة  ذلـك  يقـوم ،

؛ لهذا )7(ن المتخاصمينوتجهيزِ الصكوك، وسماعِ الدعاوى الّتي تقع بي، ةرعيالشّ الوثائق تدوينِب
 عليه يجِبأن قناًـمتْ يكون 8(، ومستقيم وحسن السيرةللكتابة( ،وممهذا ىتولّ ن المنصيخُالشّ ب 

محمد خليُل يخُوالشّ، اِهللا صنع والشيخ علي بن شهاب الدين الخالدي: كتب واكان فقد  بالمحكمـة 
الخالدي القدسي اشتغل بالكتابة في مجلـس القضـاء    موسى وحسين محمد )9(بالقدسِ ةرعيالشّ

، وكـان  )11(عثمان العلمي القدسي واشتغل بكتابة الصـكوك  صطفى فخر الدينم، و)10(بالقدس
 )12(ابراهيم الدنفي كاتب عند متسلم نابلس

18. العرضِ كاتب :وجب  يكون صاحبِ لكلِّأن بٍمنص ،إ أومارة ،أو قضاء ،أو وكالة ، كاتـب 
 حضـرة  عتبـة  إلى إرسالُها يلزم تيالّ اتالمهم ويكتب، ةوميالر باللغة والكتابة باإلنشاء فٌعار
؛لطانِالس على هاليعرض العتبة العليمضي، ةما فيها وي آراُؤ تقتضيهه السةُلطاني وقبوٍل عزٍل من 

                                                           

 .304، 241 ،205 ،194، ص)2ج(، در سابقمصالحسيني، ) (1

 .375،ص)4ج( 252، ص)2ج(، مصدر سابقالمحبي، ) (2

3)(  ،يلطف السمرالغز ،)1ج(308، ص . ،يمصدر سابقالمحب، )2ج(اع، . 244، صمرجع سابقالطّب ،)38، ص)2ج. 

 .75، صجع سابقمرالمدني، .66، صمعجم المصطلحاتالخطيب، . 38، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(4

 . 140 -139، صتاريخ القدسربايعة،  )(5

  .37، صمرجع سابقالعصا، . 472، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(6

  .75، صمرجع سابقالمدني،  )(7
 .37، صمرجع سابقالعصا،  )(8

  290،304، ص)2ج( ،مصدر سابقالحسيني،  )(9

 .70، ص)2ج(، مصدر سابقالمرادي، ) (10

 .375، ص)4ج(، در سابقمصالمحبي، ) (11

 .14، صمصدر سابقالدنفي،  )(12



46 

 

ورغيرِد ، أن القبوُل فيها الغالب ،ويكتب ا العروضغيـرِ  مـن  القلمِ رأسِ من ةَلمهم  تسـويد ،
ويكون لأللسن اًنمتقِة: العربيـوالتّ، ةركي1(ة(. 

 فئـةَ  سيترّأ ذيالّ خصالشّ هومن الوظائف األساسية بالمحكمة الشّرعية، و :محضرباشي .19
في المحضرين إليهم المحكمة شارِل الشّرعِ"، ويبرس" ،تبليغُ همتُمهم المدـ  يع والمدىع  عليـه ،

وشهود الدلمجلسِ الحضورِ لطلبِ عوة قبَل، القضاء انعقاده 2(القاضي أمام( جلّاتالس وإحضار ،
المحاكمِ البعيدة من ةوكانتْالشّرعي ، الوظيفةُ هذه 3(طاعِقباإلى طَتُع(   أغـا بـن تولّى علي وقد ،

 . )4()م1657/هـ1067(حسينٍ محضرباشي القدسِ، وذلك سنةَ

الخاصة بالعسكريين، ويكون على المذهبِ الحنفي،  ركاتـالتّ امقس هو: عسكريال امقسّال .20
قضايا بجميعِ ويهتم العسكريينقضايا ، ويتابع مواريث األشخاصِ البارزين بالدولة ،ـ  نمم  مله
دور سواء أكان أ اًاقتصاديإ ماًداريويحص ،تركةَ ر المييو، تهالُـسج ويضبِطُ أمواَل ، بالمحكمة

عليهِم األوصياء ـنعي5(اليتامى، وي( ،ىبمقتض وكان وظيفته شْ يأخذُ هذهالعر ـ  كـلِّ  من  ةترك
 )6(زٍليغَم بن رمضان القاضيالقسامِ العسكري في صفد  منصب ىتولّ ن، وممالماِل بيتلصالحِ 

، وبمرور الزمن تحولت هذه االوظيفة في بالد الشام إلى أسـرة  )7()م1613/ـه1022(ةسن قبَل
 .كما هو الحال في اسرة الشيخ عز الدين القسام

21. ترجمان الشّ هو )8(:المحكمةله ُلتُوكّ ذيالّ خص ـالتّ ةُمهمرجمة وأصـحابِ  القاضي بين 
9(ىعاوالد( ،لها الوظيفةُ وهذه هانَّأل ؛كبيرةٌ ةٌأهمي تحدد كثيرٍ مصير القضايا، أل منن  القاضـي 

                                                           

1)(  ،مصدر سابقالبوريني ،)78، ص)1ج . 

2)(  ،يلطف السمرالغز ،)مرجـع سـابق  المـدني،  . 235 -234، ص)1ج(، مرجع سـابق اليعقوب،  .178، ص)1ج، 
 .38، صمرجع سابقالعصا،  .389، صمعجم المصطلحاتالخطيب، .76ص

 . 140، صتاريخ القدس، ةربايع. 235، 234، ص )1ج(، بقمرجع سااليعقوب،  )(3

 . 154ص )155(رقم  ،القدس الشرقية محكمة سجّل )(4

 . 137، صتاريخ القدسربايعة، . 232، ص)1ج(، مرجع سابقاليعقوب، ) (5

)6( زلرمضان بن مغي :قسى قضاء صفدتولّ ام عسكري ،صار وأخيراً ، صار نائباً بمحكمة الباب ثماًماقس بدمشـق   اًعسكري
  .384، ص)1ج(، لطف السمرالغزي،  :انظر .)م1613/هـ1022(بعد 

7)(  ،يمرالغزلطف الس ،)384، ص)1ج.  
8)(  ،يمصدر سابقالمحب، )240، ص)2ج . 

  . 235، ص)1ج(، مرجع سابقاليعقوب،  .74، صلواء القدساع، ـمنّ )(9
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ـ  وكـان ، هغيابِ حاِل في رجمانِللتّ نائبٍ كما تم تعين، شيئاً ةالعربي عن يعرفُ ال ركيالتّ  هعملُ
داخَل يقتصر فقطْ المحكمةوقد ، يكون هناك أكثر 1(ترجمانٍ من(. 

22. إحدى :دوُلالع الوظائف الدينيلّوها ةمتو الشّ وظيفةَ، يمارسفي هادة  إذْ كـانوا المحكمـة ، 
أ يجلسونالقاضي مام  ىعلمن يمينويسارِ هه ،حسمراتبِ ب ممهِتقد ،قُطلَوي عليهم لقب  شـهود 

2(دوِلالع(.  

حيـثُ  ، ينوالخدم والطّباخ، تهمِأمتعالحجيج وهي القافلةُ الّـتي تحمُل  :اميالشّ الحج قافلةُ .23
وتندمج جموع أفواجها مع الركب حسب مرور القافلـة   كانَتْ ألويةُ فلَسطين تابعةً لوالية دمشقَ

 حيـثُ ، وكان معهم قضاةٌ للركبِ الشّامي، الصحراوي او الخط الساحلي الفلسطينيمن الدرب 
كان يسافر أحد القضاة أثناء ؛الحج مِلتفه ـالمترتّ الواجباتعلى بة وقد تعـددت مهـام   ، )3(الحج

حماية ركب الحج بين ثالث فئات أولها األمراء المحليون وثانيـاً والة الشـام وثالثـاً الجنـود     
تمويل واقتصادية في آن واحد ولهذا عليه وبالتالي هذه المهمة تُعتبر دينية وتجارية ، )4(السباهية

للقبائـل   )5(ما يعرف بالصرةلهبات واألعطيات واقوافل الحج ودور السلطة العثمانية في تقديم 
 .الة قوافَل الحج وقضاتها منهاى عدد من الوتولّوقد ، )6(لعدم تعرضهم لقوافل الحج

  

  
                                                           

 . 141، صخ القدستاريربايعة،  .74، صلواء القدساع، ـمنّ )(1

2)(  ،يمرالغزلطف الس ،)72، ص)1ج . 

   .46،صم1972االقتصاد، فلسطين،  ، مطبعةعثمان آل عهد في الشام والية امتياز، احسان، مرـالنّ )(3
د أصله أسباه لفظ فارسي هم الجنود اإلقطاعيين المعروفون بالسباهية أي الفرسان، وكان هؤالء الجنـو  :الجنود السباهية )4(

يمنحون اقطاعات من أراضي الدولة مقابل خدمتهم في الجيش وتجهيز جنود تابعين لهم يتوقف عددهم على سعة اقطاعاتهم 
، )2ج(، لطف السمرالغزي،  :ة أالي بيكومقدار وارداتها وهم خليط من األجناس من أتراك وعرب ويرأسهم ضابط برتب

القـدس   محكمـة سـجالت   .27، صمصـطلحات معجـم ال الخطيـب،  . 87ص، مصـدر سـابق  ، العرضي، 652ص
  .103، ص)152(الشرعية

وهي المبالغ السنوية التي كان يرسلها السلطان العثماني ألشراف المدينة ورؤساء القبائل المرابطة في طريق  :الصرة )5(
لتي تُرسـل لغسـل   الحج، وتتضمن الصرة أيضاً الصرة السلطانية التي تُجهز بدمشق زيوتاً وشموعاً وماء الورد والزهر ا

 .26، صالدور التاريخيعالونة، . الكعبة

  .26، صالدور التاريخيعالونة،  )(6
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  )7( الجدول رقم

 ادة قافلة الحج الشامي من الوالةيبين من تولى قي

  السنة  مالحظات  الوالي  الرقْم

1.   
عروفُ إبراهيم باشا عبد المنّـانِ، الم

  بالدفتردار
كب الشّاميم1631/هـ1041(  أمير الر(  

  عدة سنين  )1(إمارة الحج الشّامي  حمد رضوانأ   .2

  امارة الحج الشامي  فروخ عبداهللا الجركسي   .3
  )م1610/هـ1019(

  )م1612/هـ1021(

  )م1620/هـ1031(  امارة الحج الشامي  محمد فروخ عبداهللا الجركسي   .4

  )م1620/هـ1031(  امارة الحج الشامي  عبد السالم المرعشي   .5

6.   بنِ رضوان باشا حسنِ أحمد حسين  الشّامي م1643/هـ1053(  إمارة الحج(  

  )م1669/هـ1080(  أمير الحج الشّامي  عسافُ فروخ   .7

  )م1764/هـ1178(  أمير الحج الشامي  عثمان باشا الصادق الكرجي   .8

  )م1771/هـ1185(  إمارة الحج  الوزير محمد باشا   .9

  )م1799/هـ1214(  امارة الحج  عبداهللا باشا العظم   .10

11.   
موسى بن محمد بن تركمان بن 

  حسن الدمشقي
  لم يذكر  امارة الحج لمدة سنتين

12.   
خليُل باشا بن عثمان المعروفُ بابنِ 

كيوان  
الشّامي ذكر  إمارة الحجلم ي  

  لم يذكر  امارة الحج الشامي  يوسف باشا الطويل   .13

  لم يذكر  امارة الحج الشامي  حمد باشا الجزارأ   .14

  لم يذكر  نائب نابلس وأمير الحج  طهماس بيك   .15

16.   العجلوني اقزالر عبد  كب الشّاميذكر  إمامةُ الرلم ي  

  لم يذكر  أمير الحج الشّامي   )1(موسى باشا بن حسنٍ   .17

                                                           

)1 (أمير الشّ الحجامي :ـهو المشرف المعيـ من الشّ هةجالمتَّ ن على قافلة الحج المعجـم  صـابان، سـهيل،     .ةام إلى مكّ
الموسوعي ة التّللمصطلحات العثمانيمطبوعات مكتبةةاريخي ، الملك فهد الوطني37م، ص2000ياض، ة، الر. 
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تخلف الوالة أنيط بها آل فـروخ   شام وعندماء القافلة كانوا والة اليظهر الجدول أن أمراو  
والسبب في اختياهم يعود إلى مكانتهم المرموقة الذي أدى إلى رفع شـأنهم بـين    ،ل رضوانوآ

القبائل باإلضافة إلى القوة التي يتمتعون بها التي مكنتهم من الوقوف في وجه العربان وقطـاع  
حملها إلى توحيد واليتي الشـام وصـيدا    وهذا ،وبعد ضعفهم عادت الدولة لوالة الشامالطرق، 

مرة الجزار في سبيل انفاذ القافلة، وكان الجزار يقود القافلة انطالقاً من دمشق في الوقت ِإتحت 
الذي ظل يتخذ من عكا مقراً له وهذا دليل على أن عكا باتت عاصمة وسط وجنوب بالد الشـام  

  .بما فيها فلسطين
  )8( جدول رقم

  لى قضاة الركب الشامييبين عدداً ممن تو

  السنة  مالحظات  قاضي الركب  الرقْم

1.   البوريني حسن  كب الشّاميم1613/هـ1022(  قاضي الر(  

2.   مشقيالد ينِ الحنفيبنِ تاجِ الد إبراهيم أحمد  كب الشّاميم1630/هـ1039(  قاضي الر(  

3.   مشقيالد يوسفَ الكريمي دمحم  كب الشّاميم1633/هـ1034(  قضاء الر(  

4.   مشقيينِ الديوسفُ يوسفَ بنِ كريمِ الد  كب الشّاميذكر  قضاء الرلم ي  

أحمد محمد بنِ نعمان بنِ محمد، المعروفُ    .5

باإليجي  
كب الشّاميذكر  قاضي الرلم ي  

6.    حمنِ عبدالر عبد أبي بكرِ داود دمحم دمحم

  )2(الخالق بنِ عبد الرحمنِ
كب الشّاميذكر  قضاء الرلم ي  

                                                                                                                                                                          

مصدر المحبي،  511ص ،)2ج(، 235-200ص ،)1ج( ،السمر لطف الغزي،. 207ص ،)1ج(،مصدر سابقالبوريني،  )(1
مصدر المرادي، . 273-241ص ،)4ج(، 261،ص)3ج(، 405-212-131-87، ص)2ج(، 488-218ص ،)1ج(،سابق
 .65ص ،)1ج(،مصدر سابق الشهابي،. 131، ص)2ج( ،488ص ،)1ج(،در سابقمصالجبرتي، . 114.، ص)4ج(،سابق
  .170ص ،)4ج( ،مرجع سابق، الطباع

2)( ،يمصدر سابق المحب، )496ص ،)4ج(، 313ص ،)3ج(، 376-276-270-262ص ،)2ج(، 186ص ،)1ج  
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، وتحصيُل أمواِل األوقاف، ومهمتُه اإلشرافُ على األوقاف في األلوية :)1(وقافاأل شُـمفتّ .24
نظـارةَ   ، )2(وإرسالُها إلى العاصمة يالغـز الحنفي ينِ البكريكماُل الد دمحم ـديتولّى الس وقد

الجامعِ الكبيرِ العمري 3(في غزة أوقاف(. 

 أو، سالمـدر  :تعنـي  كانـتْ ، خاص بشكٍل هاولكنّ ؛ديسال :يتعن، ةٌفارسي كلمةٌ: الخواجا .25
المربأو، ي علِّالمواستُ، مخدفي تْم العهد العثماني للدكلِّ ىعل اللة الّ، العلماءكانوا ذين  يقومـون 
  .)4( عليمِـبالتّ

  ةُالعسكري الوظائفُ: ثالثاً

ـ  ألقابِ من كلقبٍ هاستعمالُ شاع، باش ةركيالتّ باللغة هأصلُ: الباشا.1  العهـد  فـي  شريفـالتّ
رتبة عسكرية ومدنية  ،العثمانيوكان منَيلكبارِ مرِاأل بادِئ في ح ضبـ  الجـيشِ  اط والبحرية ،

نمم رتبةَ يحملون وأ لواء الـذيول فالسـنجق    وكانت ذات عدة درجات تُعرف بعدد، )5(فريق
، )6(يعلوها هالل رمز الدولة العثمانية الفرسبيك كان برتبة باشا ترفع على عربته شارة ذيل 

ومع أعماِل عِتوس الدولة أصبح السلطان العثماني هذا يمنح ورجاِل عيانِاأل لكبارِ اللقب الدولة 
 ينالمسـيحي  مـن  اًكثيـر  ليشمَل وامتد ،الةوالو الوزراء على أصبح يطلَقُ ،الوزراء غيرِ من

واليهود ،رعايا من دولتنظراً، ه لموققاموا وما ،همع و، أعمـالٍ  مـن  به زواِل مـع الد ولـة 
العثمانيوقيامِ، ة الجمهوريـالتّ ةم1923/هـ1341(ة ركي( ،ُْألاستعمالُ غيه)7( ،  لُــقّب نومم

  .)8)(م1657/ هـ1067(سنةَ ، لّذي تولّى غزةَا، بهذا اللقبِ حسين باشا

   عدرِفَ، ممثّـالً للوالي الباشا ويإذ ع بعدمنها لقابٍأ ة: أمير والمحـافظُ ، اللواء ، وحـاكم 
وكان، ياسةالس يرمز لهذه تبِالر بعدد فرسِال ذيوِل من ،ثم  ،تمتَّويالباشا ع بدرجة  مرموقـة 

                                                           

1)(  ،يمصدر سابقالمحب، )263، ص)3ج . 

  . 85، صمرجع سابقالمدني،  )(2
  . 148، ص)4ج( ،مرجع سابق ،الطباعا )(3
4)( الغزي ،مرلطف الس ،)154، ص)1ج . 

سيسـالم،  . 109ص، مرجع سـابق نجم، . 65، صمعجم المصطلحاتالخطيب، . 36، ص)2ج(، مرجع سابقالطباع،  )(5
 . 407، صلواء غزةالسنوار، 

 . 27، 26، صمصدر سابقالصباغ،  )(6

  .109، صمرجع سابقنجم، . 65، صمعجم المصطلحاتب، الخطي. 36، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(7

ـ ـيماء للنّ، دار الشّابراهيم ربايعة:، دراسة وتحقيق)152 (ة رقمة العثمانيرعيمحكمة القدس الشّ سجّل )(8 وزيع، ـشر والتّ
 . 275، صم2011فلسطين، 
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أنِالشّ ورفيعة ،فكان ىعل يقع عاتقنشْ هظامالنّ وحفظُ، األمنِ ر ،عـن  العربان وإبعاد  حـدود 
الوالية ،ووجب مراقبةُ عليه حدود الوالية ،والقبعلى ض القـانونِ  علـى  الخارجين  وعليـه 
  .)1(الحجيجِ ىعل القبائِل اعتداء لمنعِ ؛الماِل من مبلغٍ عودفْ، رقالطّ اعِقطّ مالحقةُ

2. السةُكباني :تحريفٌ هي للسكمانية ،ةٌـفَمؤلَّ وهي من  وبـان " "الكلـب " سـك  :نِمقطعـي "
الصمعاً وتعنيانِ، الحامي أو احب أ، الكالبيذيالّ :ي يقود الكالب ،ويسير لـى إ األميـرِ  مع 
الصبكلِّ و ىعل تْطلقَُأوقد ، يد ةالخاص ةالعساكرِ المحلي من طائفة ،وكان الواحـد مـنهم   الية

وقـد كـان يـتم    يحمل البندقية على ظهره، ويقود الكالب ويمشي أمام األمير وقت الصيد، 
يضم ما بين خمسين إلى مائة سكباني ويقـودهم   كتنظيمهم بتشكيل عرف بالبلوكات وكل بلو

أبو سيفين، الذي ولم يكن لهم أي دور يذكر حتى جاء إلى بالد الشام أمير يقال له  البلوكباشي،
وذلك بسـبب   تولى لواء نابلس، فصحب منهم نحو مائة سكباني يستعين بهم على أهل نابلس

السـادس عشـرالميالدي،   /ومنذُ بداية النّصف الثّاني من القرنِ العاشر الهجري ،)2(شراستهم
 لمـن  مهِخدمات يبيعون انوافكاتّـسع نطاقُ استخدامِ السكبانِ، ليشمَل أرجاء بالد الشّامِ كافّـةً، 

واستغلَّ، أرادهم ؛الثائرون لتوطيد سلطتكفخرِ هم ينِالد كما اعتاد األمـراء  )3(انيـالثّ المعني ،
عبـد الحلـيم   على صـفد  على اصحابهم إلى والياتهم وكان كبيرهم خالل حكم درويش بك 

الحج ولهم دور في إلقاء الخـوف   ، واستفاد منهم محمد بن فروخ في تأمين قوافل)4(اليازجي
 .)5(والرعب في قلوب العربان وقطاع الطرق

3. كلمةٌ: ةُالينكجري معانٍ ةٌتركي بعدة ة: ترداإلو، اإلنكجاريىبمعن، ينيشري وتُلفظُ، ةنكشاري 
أو جديد محدأو جيشٍ ىبمعن وتشري، ث الجيشَ" معاً الكلمتانِ وتعني، جند الجنو" أو" الجديدد 
الجدد" ،وهم من الّ، المشاةـيمثّ كانوا ذينسلطةَ لون الدولة العثمانيكلِّ في ة والية ،ـ وي ـعهد 

                                                           

 . 62-53ص ،تاريخ القدس، ربايعة )(1

 .259،ص)2ج(،مصدر سابقالبوريني،  )2(

)3(  ،يمرالغزلطف الس،)نوار، وسيسالم،  .97،ص)1جالعسكر في بالد الشام  نوفان رجا، الحمود، .418، صلواء غزةالس
 .149-147 -62م، ص1981، )1ط(دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ،في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميالديين

 .259،ص)2ج(،مصدر سابقالبوريني، )4(

 .109،ص)4ج(،ابقمصدر سالمحبي، )5(
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 أورخـان  لطانالس الجيشَ هذا أنشَأالذي و ،ظامِوالنّ لألمنِ حفظ من رطةالشّ مهامب كذلك يهمإل
 .)1( ةالعثماني ولةالد ةقو عوامِل أحد الجيشُ هذا دويع، )م1326/هـ626(سنةَ 

4. السةُباهي :لفظٌ أسباه أصلُه و، فارسيهم الجنود  اإلقطـاعيون  ـ  المعروفـون بالسباهيأي، ة: 
 فـي  همخـدمت  قابَلم، ولةالد أراضي من قطاعاتإ حونمنَي الجنود هؤالء وكان، )2(الفرسانِ
 وقد، هاواردات ومقدارِ، همقطاعاتإ عةس ىعل همعدد يتوقفُو، لهم تابعين جنود وتجهيزِ، الجيشِ

ـ  ةُباهيالس وكان، العثماني الجيشِ كثريةَأ ةالعثماني ولةالد مطلعِ في لواـشكّ يوضأ عون ثنـاء 
الحمالت العسكريتحتَ ة امِحكّ قيادة الواليات ،أ كرِبالذّ الجديرِ ومنـ  ن السةَباهي  ـ  لـم  وايكون

 بمثـلِ  طمعـاً  نيالعثماني دواأي ذينالّ، نييالمحلّ انِكّالس من اًأناس كانوا بْل، األتراك من جميعاً
3(همامتيازات( ،دمحم بن ومن الذين تولوا هذا المنصب في القدس علي)بيك )4 وفي الرملة حسن

يالغز 5(الغصين(.   

5. حملةَ :تعنيو: ةسلحداري أو الحِالس السيوف ،مركّ كلمةٌ وهيةٌب مقطعينِ من ،هماأحد عربي 
ـ  ممسك :ىالمعن فيكون، سكمم :ومعناه، دار وهو :فارسي انيوالثّ، الحِالس: بمعنى الحِالس ،

 أربـابِ  غيـرِ  مـن  ةباهيالس صفوف من دونيجنَّ وكانوا، "الفرسانِ" الةالخي فرق ىحدإ وهم
نوويكو، المقاطعةيسارِ ىعل ن لطانالس القتاِل أثناء ،ويقدمون سلحةًأ له لبِالطّ عند ،وهم من 

حرسه 7(تحمل لقب سلحدارعائلة ، ويوجد في عكا )6(الخاص(. 

6. رتبةٌ: سردار ةٌعسكري ىبمعن، ةٌفارسي أو العسكرِ قائد أو، اللواء القائد العام  للحملـة ، وهـو 
كا ذيالّ الوزيرن عهيد ب إليهفي الجيوشِ قيادة الحمالت الحربيقلِّاأل ة أهمةًي تيالّ من هـا يقود 

الصاأل درأو عظم السوفي كل والية يوجد سردار يقود إلي جانب الـوالي وبمـا أن   )8(لطان ،
                                                           

1)(  ،يمرالغزلطف الس ،)108، ص)1ج . ،154، صمصدر سابقنوفل، . 87، صمصدر سابقالعرضي. 

2)(  ،يمرالغزلطف الس ،)652، ص)2ج ،أنيس،  .27، صمعجم المصطلحاتالخطيب،  .87، صمصدر سابق، العرضي
  .79م، ص1990، )ط.د(جلو المصرية، مصر، ، مكتبة األت)1914-1514(الدولة العثمانية والشرق العربيمحمد، 

3)(  ،يمرالغزلطف الس ،)652، ص)2ج . 

 . 54-53، ص)1ج( ،مصدر سابقالحسيني،  )(4

 .190، ص)4ج(، مرجع سابقلطباع، ا )(5

)6(  ،يمرالغزلطف الس ،)204، صمصدر سابقنوفل، . 154، ص)1ج. 

  .161، صمصدر سابقالعورة،  7)(
8)( الغزلطف ا، يمرلس ،)318، صمرجع سابقنجم، . 194، ص)1ج  
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ما فلسطين كانت تحت اشراف باشويتي دمشق وصيدا أو عكا فإن القوات المرابطة فيها غالباً 
، وقـد كـان   )1(كانت تحت اشراف السردار ومن مهامه حماية قوافل الحج وجباية الضرائب

خلفاً للقائد  سردار عسكر مصر وبالد صفد "بعثمان باشا الوكيل"ولقب  عثمان باشا المصري
 .)2(السابق نعمان باشا

 أصـحابِ  مـن  لواء وأ نجقس كلِّ في ختاروي، ةباهيالس فرقة رئيس: أو الميراالي كيب اآلي .7
، للحربِ الجند جمع هتُومهم، )4(الحياة لمدى )3(زعامت درجة من إقطاعاً ىعطوي، قطاعاتاإل

زوويالمباشَ القيادةَ ىويتولّ، وطبٍل مٍبعلَ دةَر لفرق السباهية ،مرتبةً ويليه الص5(وباشي( ، تُهومهم
ةباهياإلشرافُ على الفرسانِ الس،    دةكَّـُل في بعضِ األحيانِ بإخضـاعِ القبائـِل المتمـرووي ،

الشّامي الحج قافلة ها، وحماية6(وضمانِ سالمت(.  

8.  لقب حربي قديم  :)7(صوباشـيـويىعد ـ  يحمـالنِ  وكالهما، ، باشي التشري كذلك ى المعن
هوهو، نفس رئيس الجند ،بيك يآلا من مرتبةً ىأدن وهو ،ويقطـاعِ إ أصـحابِ  بينِ من ختار 
الزفي عامت اإل المناطقدارية الصغيرة ال ضمنسنجق ،بأعمال ويقوم  حمايةمِلْالس ، وبمهـام 

، القضـاء  أوامرِ ذينفتو، وتقدير الغرامات لمرتكبي الجرائم األشقياء مالحقةو، رطةالشّ مديرِ
 حجـارة  مـن  يعيقُ ما كلِّ وإزالة، هانظافت من دليتأكّ ؛ةـزقّواأل وارعِالشّ في بالليِل ِلجوتّالو

وأتربة ،عنِ المقتولين والكشف ،إلى المسلمين إضافةً إلى  ،)8(ومنعِ النّصارى من بيعِ الخمرة
ذلك ،توفيرِ  بأمرِ ُلالموكَّ فهو9(للعساكرِ الماء(.  

                                                           

 . 243، صمعجم المصطلحاتالخطيب، .236، صمصدر سابقنوفل،  )(1

  .35،ص)1ج(،مصدر سابقالشهابي،. 35، صمصدر سابقالدنفي،  )2(
)

3
ذين، مقابل ـفّأو من يراه من المتن، اط الفرسانلطان يمنحه لكبار ضبكان الس من العهد العثماني إقطاعينظام : زعامت )

وفي أوقـات الحـروب   إقطاعه، والقصبات الواقعة ضمن  القرىعمار إو األمن ىبالمحافظة عل اإلقطاعقيام صاحب هذا 
وكان كل اقطاع ال يقل دخله السنوي عن عشرين ألف آقجة وال يمكن إنقاص  تهمبكامل عد اًز فرسانـن يجهأوجب عليه 

مطـاوع،  . 222، صمعجم المصـطلحات الخطيب، : قطاع إلى وريث أو مالك آخردخل الزعامت أو تقسيمه إذا انتقل اإل
 .51ص

  .47ص، مرجع سابقمطاوع، . 123 -122، صاء القدسلو، اعمنّ )(4
5)(  ،يمرالغزلطف الس ،)582، ص)2ج. 

 .47، صمرجع سابقمطاوع، . 212، ص)1ج(، مرجع سابقاليعقوب،  )(6

7)( الغزي ،ائرةالكواكب الس ،)5، ص)3ج   
8)(  ،يمرالغزلطف الس ،)466، ص)2ج(، 235، ص)1ج . ،مرجـع سـابق  اليعقوب، . 52، صمصدر سابقالعرضي ،
 . 331، صمرجع سابقنجم، . 296، صمعجم المصطلحاتالخطيب،  .215، ص)1ج(

 . 338، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )9(
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وكان لكلِّ مدينة صوباشي خـاص  ، حكمةكان يسجُل لدى الم، وعند تعيينِ صوباشي جديد  
 .)1(كلُّ واحد منهم يختص بمجموعة من القرى، وكانَتْ تُساعده مجموعةٌ من صوباشية، بها

 وأحيانـاً ، "أقا" بالقاف هاوأصلُ، كبراأل خُاأل معناها، ةالفارسي من ةٌـفَمحر ةٌتركي لفظةٌ: غاآلا .9
، غـا آ لىإ تْلَوح، اًنغي القافَ ونيلفظ اسِـالنّ أغلب كان اولم ،)2(اطبضال صغارِ ىعل قُطلَتُ

االسمِ قبَل وترد وبعدواستُ ،)3(هلتْعم زمن األتراك لدالالت ـ  :منهـا ، كثيرة السيآلوا، د مـر ،
ـ  رجاِل ىعل عادةً قُطلَتُ كما ،)4(تباعِواأل الخدمِ ورئيس السفـي  يف الد أ مثـلَ  ولـة غـوات 

 قـادةَ  سيتـرأّ  كان كما، رطةالشّ رئيسِ بمهام يقوم ذيالّ، ةللينكجري العام القائد، ةنكشارياإل
 كـلِّ  علـى  ضريبةً ضيفرِ أن يستطيع وكان، )5(والحاميات والعساكرِ واالستحكامات القالعِ

، وال تـزال هنـاك العديـد مـن     )6(نةالمدي في يباع شيء وكلِّ، مارِوالثّ، والحبوبِ، البضائعِ
 .العائالت المحلية الفلسطينية التي تحمل اسم آغا تحولت من رتبة إلى اسم عائلة

10. ةُجاويشي: جاويشٍ جمع ، فـي اإلدارة اللواء أمير ساعدالجاويشُ باشا ي وكان ، رتبـةٌ  وهـي 
الجيشِ في ةٌعسكري عادُلـتُ، العثماني الرفي قيب الوقت بانِ  ،)7(الحاليشريطانِ مذْه وعالمتُه

 أوامـر  غـون بلِّي هـا فرادأ وكان، الجاووشانِ باسم أحياناً المصادر وتوردها، )8(على الصدرِ
الدويكلَّ، ولةفون بجباية و، )9(رائبِالضفي وكانوا، المراسمِ رجاُل منهم بداية الدولة العثمانية ،

ينقلون أوامر امِـحكّ جميعِ لىإ لطانِالس الواليات وقو10(هااد(. 

                                                           

  . 215، 214، ص)1ج(، مرجع سابقاليعقوب،  )1(
 . 55، صرجع سابقمنجم،  )2(

)3(  ،145، صمصدر سابقالعرضي . 

  . 167، صمصدر سابقنوفل،  )4(
 . 11، صمعجم المصطلحاتالخطيب،  )5(

)6(  ،يمرالغزلطف الس ،)242، ص)1ج . 

)7(  ،يلطف السمرالغز ،)1ج(386، ص ،مرجـع سـابق  اليعقوب، . 75، صمصدر سابق، العرضي ،)216، ص)1ج. 
 .47، صمرجع سابقمطاوع، . 119، صطلحاتمعجم المالخطيب، 

 . 291، صمصدر سابقنوفل،  )(8

9)(  ،يمرالغزلطف الس ،)31، صمعجم المصطلحاتالخطيب، .217، ص)1ج(، مرجع سابقاليعقوب، . 386، ص)1ج .
  47، صمرجع سابقمطاوع،  .91، صمرجع سابقنجم، 

10)(  ،يمرالغزلطف الس ،)386، ص)1ج . 
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 .)1(األحمرِ الرأسِ اذ :وتعني، العسكرِ من نوع: قزلباشُ .11

12. مأخوذة من كلمة بلطة الواردة في اللغة العربية والعثمانية وهي األداة التي تُقطع بها : ةُبلطجي
 الجـيشِ  فـي  عملـون ي كـانوا  الجند من فرقةٌاألخشاب وقد استعيرت وأصبحت تطلق على 

العثماني ،همتُومهم الطّ تعبيدوتجفيفُ، رق المستنقعات ،همولكـنّ ، األشجارِ وقطع  فـتحِ  بعـد 
ـالقسطنطينية ،وال تزال كلمة بلطجي متداولة على ألسنة النـاس   للحريم حراسٍ إلى لواتحو

2(حتى اليوم وتشير إلى الفئات الصلبة التي تأخذ حقها بالقوة(. 

 حالمسـلَّ  الجنـدي  أو، )3(البـارود  وهو، جككفالتّ صحابِأ رئيس )باشا جينتفك: (التّفكنجيةُ .13
بالبندقيأو، ة صانع البنادق ومصل4عطبت إذا هاح)( ، في بالد المستخدمين ةالتّفكنجي أكثر وكان

، )5(مـن الموصـِل أو بغـداد   ) ديالثّامن عشر الميال/ الثّاني عشر الهجري(الشّامِ في القرنِ 
 .)6(وكانتْ تُناطُ بهم مهام حفظ األمنِ

 وكان، ةنكشارياإل إلغاء قبَل موجودةً كانتْ، ةٌعسكري مرتبةٌ: )ةالجوربجي(وتلفظُ  :ةُوربجيالشّ .14
طْلَقُ عليهمشريف قازان" البداية في ي" ،وبعد دلَباستُ ذلكلتصبِ سميةُالتّ تج حهـم و، )7(ةوربجي 

اطُضب ذينِالّ الجند يقدم لهم الحمن ساء رٍقد خاص ،ثم عواتوس فيه ،فصار ىعل قُطلَي ِلكَّالمو 
 في المرق رجِلم ىعل شرفُي وكان ،)8(ةظاميـالنّ والجنود القالعِ لعساكرِ عامِوالطّ وربةبالشّ

 أصحابِ ىوعل، ىصارالنّ ارِجالتّ من غنياءاأل ىعل قَطلُأ اكم، الكتيبة أمورِ ىوعل، المعسكرِ
التّ فنِالسجارية ،كذلك وذكرتْ، )9("سوباشيب" ولقّب أنّ المصادرِ بعضـالموظّ كبارِ من همفين 

العثمانيين ،وهم أعيان وحصل عليها األمير يوسف بن عبداهللا باشا ، )10(القرى ومخاتيرِ البالد
                                                           

1)(  ،221، صمصدر سابقالعرضي . 

2)(  ،يمرالغزلطف الس ،)154، ص)1ج . 

السنوار، وسيسالم،  .73،صمرجع سابقإبراهيم، .68، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع، . 302، صمصدر سابقنوفل،  )(3
 .410، صلواء غزة

لـى حملـة نـابليون    إ ام ومصر مـن الفـتح العثمـاني   بالد الشّرافق، عبد الكريم،  .302، ص مصدر سابقنوفل،  )(4
، مرجـع سـابق  نجم، . 63، صمرجع سابقالحمود، . 80م، ص 1968، )2ط(، دمشق، )ن.د(، م1798-1516بونابرت

 .73ص ،مرجع سابقإبراهيم، . 158

  .302ص مصدر سابق،نوفل، . 80، صبالد الشامرافق،  )(5
  . 73ص ،ع سابقمرجإبراهيم، . 63، صالعسكر في بالدالحمود، . 50، صمصدر سابقالدنفي،  )(6
 . 191، صمرجع سابقنجم، . 130، صمعجم المصطلحاتالخطيب، . 337، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(7

 . 264، ص)3ج(الطّباع، مرجع سابق،  )(8

  179، صمرجع سابقنجم،  )(9

 . 346، مرجع سابقنجم،  )(10
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، ويوسف جربجي أبو كاس الموجـود فـي يافـا وقتلـه     )1(مل أبناؤه من بعده االسمالنمروح
  .)2( )م1799/هـ1214(الفرنسيين سنة

15. لفظٌ: بيرقدار فارسي مركّ تركيب من ووه، بيرق ووه، ودارٍ، ايةُالر الصاحب ،والبيرقدار 
صاحب مرتبة عسكريم ةهمإ قبَلو، ةاإل لغاءنكشارية ،كلَّ كانبحمِل فُي ـ  وهـو ، البيرق  معلَ

3(األورطة(،ّـيتْ تياللها بع ،وقد لكلِّ كان من أورطة قول القابي أورطات)ربي )4قدار أو  علـم 
 .)6(وحمَل هذا اللقب كبار الضباط، )5(سواري دلي أو علم مير أو دار

16. الطَ يحمُل من: طبردار7(بر( حوَل لطانِالس رك عندوبه)8(. 

17. لفظٌ: بندقدار مركّ فارسيمن ب بندق ،ىبمعن ودارٍ، الحجرِ من صغيرةٌ كراتٌ وهي ممسك ،
والرمي بالبندق من الرهاعرفَ تيالّ ياضات منذُ العرب العصرِ بداية  كـانوا فقـد  ، اإلسـالمي 

 من صنفٌ وكان، )10(باِلالنّ قذف طريقة على، )9(يسبالق فُعرتُ، ةخاص التآ بواسطة هيقذفونَ
 . )12(يدللص لطانِالس خروجِ عند )11(البندق ارةَرغ يحمُل، العسكرِ

                                                           

  .95، ص)1ج(، تاريخ جبلالنمر، . 219، ص)1ج(، مصدر سابقالنابلسي،  )(1

  .126،ص)2ج(، مصدر سابقالجبرتي، ) 2(
وهو اصطالح يطلق على الطابور أي فئة من الجند أو اسـم وحـدة   ، بمعنى الوسطة، ورتأصله أ تركي لفظٌ: ألورطةا )3(

عسكري95، مرجع سابقنجم، . 168، صمصدر سابقنوفل،  :تقابل في الوقت الحالي الكتيبة، ة من العصر العثماني. 

ة نكشـاري منها الجنـود اإل  دةمتعد ة بألفاظووردت في المصادر العثماني، لطانهم عبيد الباب أو حرس الس: ابي قولالق )4(
 .2343، صمعجم المصطلحاتالخطيب، .176، صمصدر سابقنوفل،  :والقبقول سوارسي

ة نكشاريأوجاقات اإل إحدىوهي ، عثمانية في العهد الاالتيعناصر الجند الد ة كانت تضماسم وحدة عسكري: دلي سواري )5(
ـ  60وعدد أفرادها ، أصغرها وحدة البايراق، الوحداتمن ف الوحدة من عدد وتتألّ، المعروفة  سـها ضـابطٌ  رّأتوياً، شخص

 .184، صمعجم المصطلحاتالخطيب،  :يعرف باسم دلي باش

 . 94، صمعجم المصطلحاتالخطيب، . 409، صلواء غزةالسنوار، وسيسالم، . 403، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(6

لفظ فارسي أصله طبرزين سالح حربي يشبه الفأس، أدخله العرب المسلمون كأداة مـن أدوات الحـرب فـي    : الطبر )7(
الخطيـب،   :انالعصر اإلسالمي التأخر وعرف عند األيوبين والمماليك باسم طبردارية ومهمتها في البداية مرافقة السـلط 

 .303، صحاتمعجم المصطل

 . 403، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(8

9)( القسي :يوف الّنوع من أنواع السالخطيب، : جبل معروف باسم قساس إلىنسبة ، تي عرفها العرب منذ العصر الجاهلي
 .425، صمرجع سابقنجم، . 351، صمعجم المصطلحات

 . 87، صمعجم المصطلحاتالخطيب،  )(10

: في البنادق ليرمى به الطيـر ونحـوه  ة يرمى بها،وهي كريات رصاص صغيرة توضع مع البارود كر: غرارة البندق )11(
، )2ط(، نشر رياض معلوف، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،تاريخ األمير فخر الدين المعني الثانيالمعلوف، عيسى اسكندر، 

 .140م،ص1966

 . 134، صمرجع سابقنجم، . 403، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(12
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18.  السلحدار :يحمُل من سالح لطانِالس خروجِ عنده للص1(الحربِ أو يد(. 

ـ تُاخ ةًعسكري وحدةً يمثُّل وهو، العثماني العهد من عسكري اصطالح: بلوك أو بلك .19 فـي   فَل
عدهات وعدد هاأفراد ،وذلك باختالف والتّ األنظمةشكيالت العثمانية ،إ قبَل فهيلغاء  أوجاقـات 
 فرقـة  وكـلُّ ، فرقـةً  12 من نتكوي كان الواحد والفيلقُ، فيلقَال تعني كانتْ الّتي، ةنكشارياإل

 أن غيـر ، وجندي ضابط بين، ألفرادمن ا 1602 ورطةاأل رجاِل وعدد، أورطة باسمِ تُعرفُ
البلوك إ بعداإل لغاءنكشارية ،في ةًخاص مرتبطةً بقيتْ تيالّ، مصر لطانِبالس  العثمـاني  مـن 

 عـدد الّتي ، الحديثة ةالعسكري االصطالحات بحسبِ ةُريالس معناه أصبح فقد، ةكليالشّ احيةالنّ
رجال150ً على يزيد ال هاأفراد ـيقلّ وال، الحربِ أثناء2(رجٍل 100 عن ون(. 

20. قابجي :البوآلا أو اب3(ذن( ، لقبأطلقه العثمانيالمكلّ خصِالشّ ىعل ونف  بحراسـة بو ابـات 
 فُعرـتُ ةعسكري طائفة ىلإ ينتمي وكان، )4(باشا قبجي الحكومي يوانِوالد، ةلطانيالس القصورِ
بالقابجية ،فيما ولكن بعد ىعل غلب هذه صفةُ الفئة الحذيالّ، جابة بحمِل يقوم سائِلالر  عبـر 
ـ  فـوقَ  سـائلَ الر يحمُل ذيالّ سوُلالر هو :باشي والقابجي، ةالحكومي المكاتبِ العاديإلـى  ة 
5(الواليات(.  

  ةُالمالي الوظائفُ: رابعاً

1. الدتحريفٌ هي: فتردار اليو للكلمةنانيدفترا ة Dphtera مجلّ بمعنىد  المشـرفُ ، خـاص 
 هاومصـروفات  ولةالد واردات بحسابِ يعنى هأنَّ ، حيثةالعثماني ولةالد في ةالمالي مورِاأل ىعل
وأحياناً باسـمِ الخزينـة   ، وعرِفَت الدائرةُ الّتي يترّأسها الدفتردار باسمِ الخزينة، )6(الوالية في
وتولى الوظيفة الدفتري فتحي أفندي القالنسي وقد كان له دور في عقد  )7(أو الميرية امرةالع

ـ 1156(الصلح بين أسعد باشا العظم والظاهر سنة كـيس  ) 500(مقابـل دفـع   )م1743/هـ
  .)8(سنويا

                                                           

 . 403، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(1

 .85، صمعجم المصطلحاتالخطيب، . 347، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(2

3)(  ،195، صمصدر سابقالعرضي . 

4)(  ،مصدر سابقالمرادي ،)16، ص)3ج . 

 . 343، صمعجم المصطلحاتالخطيب،  )(5

)6( الغزي ،ائرةالكواكب الس ،)ا.177، ص)1ج ،240، صمرجع سابقنجم، . 107، 75، صمصدر سابقلعرضي. 

  . 68، صامبالد الشّرافق،  )7(
  . 20، صمصدر سابقالدنفي،  )8(
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 هي، ٍل عامبشك ةُفترداريوالد، امِالشّ والية في ةالمالي ؤونِالشّ دائرةُ هي :)1(الوالية دفتردار .2
 أو، الخزينـة  باسـمِ  تُـدعى  وكانتْ، يوانِالد جانبِ لىإ ولةالد في ةساسياأل داراتاإل حدىإ

2(العامةِّ الخزينة( ،ىتولّ وقد علي الدردفت فتريامِالشّ ةَداري عـا  األولى :تينِمرم)ـ 1007  ـه
 .)3(ن أثناء جولة الوالي الماليةوكان يمر بفلسطي )م1605/ـه1014( عام انيةَوالثّ) م1598/

 .)4(رائبِالض وجابي، ارِجالتّ رئيس هو: اهبندرالشّ .3

، كان الصرّافُ يعمُل إلى جانبِ بـاش كاتـبِ السـنجق    :)5(المحاسبةو فالمصرِ نظارةُ .4
كلَّ ما يتعلّقُ بالمداخيِل والمصاريف من قبِل والي الشّ، وشملَتْ وظيفتُه تعيينُه 6(امِويتم( ، ويقوم

وحضـورِ تركـات   ، وحماية الحيوانات المفقـودة ، المحاسب بالمشاركة في مسحِ األراضي
ن7(المتوفَّي(.  

5. كلمةٌ: الخزندار خزنة من ةٌتركي ودار، العربية الفارسيومعناها، ة أو ممسك أو خازن أمين 
الصعن المسؤوُل أو، )8(ندوق الخزينة ،وهو متأخِّ لقبر ،تطومدلولُ ره بعد أن  ـ  كـان  هحاملُ

 فُعري األوُل، ةخزنداري ةُثالث ةالمملوكي ولةالد في حليصبِ ؛ولةللد ةالعام الخزنة عن مسؤوالً
ـ  زانةخ محتويات عن مسؤوالً وكان، الكبيرِ الخزندارِ بلقبِ لطانِالس:  والحريـرِ  كاألقمشـة 
روجِوالس ذْالمـهبة ،انيالثّ اأم ،فهو العينِ خزندار ،وهو وحده المسموح له  ـ  خوِلبالـد  ىعل

 خزندار اأم، منها يخرج وما، الخزينة ىلإ ديرِ وما، قودالنّ عن هتمسؤولي إلى ضافةًإ، الحريمِ
 هألنَّ ؛بذلك فَوعرِ، ينحقِّوالمست المحتاجين ىعل دقاتالص توزيع هتُومهم، الثُالثّ فهو، الكيسِ

بالنّ ءاًمملو اًكيس يحمُل كانقود ،يوزعىعل ه وقد تولى هذه الوطيفة علي آغـا  )9(المحتاجين ،
  .)10(وابنه عبداهللا الخزندار وابراهيم الصباغ في عهد الجزار

  
                                                           

)1(  ،مصدر سابقالمحبي، . 166، صمصدر سابقالعرضي،)191، )3ج . 

)2(  ،يالغزمرلطف الس ،)183، صمعجم المصطلحاتالخطيب، . 198، ص)1ج . 

 .44، صمرجع سابقالعصا، . 191، ص)3ج( ،بقمصدر ساالمحبي،  )3(

4)(  ،161، صمصدر سابقالعرضي . 

 . 104، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(5

  . 74، 73، صلواء القدساع، ـمنّ )(6
 . 65، صمرجع سابقالمدني،  )(7

 . 212، صمرجع سابقنجم،  )(8

 . 156، صتمعجم المصطلحاالخطيب، . 161، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(9

  .12ٍ، صمصدر سابقالعورة،  )(10
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  الثاني الفصُل

ةُ األوضاعالثّقافي  

        ـةينيةً بسـببِ احتواِئهـا علـى األمـاكنِ الدةً وثقافيمكانةً دينية علمي تْ فلسطيناكتسب
، لف البلدانِوالمؤسسات التعليمية المختلفة؛ لذا أصبحتْ محطَّ أنظارِ كثيرٍ من طلبة العلمِ من مخت

ينيالد الثّقافي النّشاط بقدرٍ وافرٍ من فلسطين علماء مهأس وقد ، التّراجمِ بأخبارِ هؤالء وتحفُل كتب
من حيثُ والدتُهم واألماكن الّتي نشأوا بها وزاروها وأقاموا بهـا كدمشـقَ   ، العلماء وإنجازاتهم

رةالمنو والمدينة والقاهرة ، ومن العلمـاء على هؤالء األمثلة :    والنّابلسـي يوالغـز البـوريني
هم كثيروغير ميواللقي يقيدوالص ، كانَتْ القدس في مقدمة المدن التي كانت تستقطب العلماء وقد

 القـدسِ  -المدن الداخليةُ الّتي تقع على طريق دمشقَ  تبعتهاثم ، من مختلف األمصار اإلسالمية
ـ ، لك المدن الساحليةُ كيافا وحيفا وعكا وغزةَوكذ، كصفد ونابلس والخليِل ع أكثـر العلمـاء   وتَبِِ

الحنفي المذهب ،  المـذهب ؛ ألنَّهبشكٍل خاص وفلسطين ةالعثماني ولةفي الد ائدالس المذهب وهو
آنذاك ولةللد سميكتاتيب والمدارس في مدن والقرى والباديـة وعلى الرغم من انتشار ال، )1(الر ،

عدم تشجيع فقد شهدت المدارس حالة تدهور وتراجع بنسبة التحاق األطفال وطلبة العلم؛ بسبب 
الدولة العثمانية للتعليم وتبنيها للنظام المحافظ وإبقاء القديم على قدمه وعدم التدخل في شـؤون  

حتم عليه السفر إلى يومن كان يطلب العلم ، الحرفيةحاقهم بالفالحة والرعي واألعمال الرعية وإل
  .خارج فلسطين

    راسةالد خالَل فترة ةُ في فلسطينةُ والعلميساتُ الثّقافيالمؤس تدتعد وقد ، ذلك عتتب ويمكن
  : على النّحوِ اآلتي

  

  

                                                           

 . 789، صفلسطين في عهدرافق،  )(1
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  :)1(الكتاتيب: أوالً

والجوامـع   والكنائس واالديرة العبادة كالمساجد دور تُعد الكتاتيب من المراكزِ المهمة في 
على إرساِل أبناِئهم إلى الكتاتيبِ حيثُ اعتاد سكّانُها ،  والزوايا واالربطة والبيوت والخيم البدوية

واشتُرِطَ في معلّمِ الكتّابِ عدد من الصـفات  ، تعليمهم القرآن الكريم والقراءةَ والكتابةَ والحسابل
ةينيالد ،ينِ والعفّةأهِل الخيرِ والد من يكون ـبعِ ، وحافظاً لكتابِ اِهللا، كأنالس وعالماً بالقراءات ،

ةومحب بلطْف عامَل الطّالبي وأن ،  ِل بتربيـةفي المقامِ األو الكتاتيبِ ينحصر هدفُ هذه كان وقد
ةعلى الفضائِل والشّمائِل اإلسالمي ه، األوالدالقراءةَ والكتابةَ وحفظَ كتابِ اِهللاوبتعليم وكانَـتْ  ، م

  .)2(وفي بعض األحيان يتم تعليم كبار السن  تؤهلُّهم لدخوِل المدارسِ

   الشّـرعي العلم بتعليمِ أطفاِلهم ينالتّراجمِ إلى اهتمامِ الفلسطيني تْ كتبأشار تْ ، وقدوأورد
وقد كانَتْ هذه ، المساجد ــروا بتأديبِ األطفاِل وتعليمهم في ترجمةٌ لعدد من العلماء الّذين اشتُهِ

ملحقةً بالمساجد مستقلٍّ أو تكون ا في مبنىإم ملحقةً بإحـدى المـدارسِ  ، الكتاتيب تكون أو ، أو
ةخاص في بيوت الكتاتيبِ في القـرنَينِ  ، تكون التّراجمِ عدداً من تْ كتبوذكر)   عشـر الحـادي

حيثُ كان في البداية يتم تدريس ، )السابع عشر والثّامن عشر الميالديينِ/ لثّاني عشر الهجريينِوا
ومـن  ، األطفاِل وتأديبهم في فترة مبكّرة من العمرِ؛ ليكونوا مهيئين لالنطالق للمرحلـة العليـا  

، وأبـي ركـابٍ  ، والشّيخِ عمـر المسـيد  ، الكتاتيبِ الّتي ورد ذكرها كتّاب مسجد الشّيخِ عطيةَ
والعجمي ،والشّيخِ خالد والمغربي ،وأبي العزمِ، والهلّيسِ، والشّيخِ طريف ،ـارِ  ، والغزاليوالطّي

، كما كان يدرس الشيخ محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي يـدرس فـي   )3(في مدينة غزة
  .)4(رة بخ بخمصاطب العلم المنتشرة بالسجد األقصى كصخ

   
                                                           

: اءة والكتابـة وتحفـيظ القـرآن   جمع لكلمة كُتّاب، وهو مكان يجلس فيه األطفال على حصيرة لتعليمهم القر: الكتاتيب )1(
  .775، ص)2ج(، المعجم الوسيطمصطفى وآخرون، 

، دائرة المعارف الفلسطينية الخزانة ياة العلمية في القدس من خالل كتاب األنس الجليلالحالفراني، عبد الحميد جمال،  )(2
  .19م، ص2011التّاريخية، نابلس، فلسطين، 

 . 269، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(3

 . 152، ص)2ج(، مصدر سابقالحسيني،  )(4
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  :المدارس: ثانياً

    ةوالثّقافي ةالفكري في الحياة بارز الّتي لها دور ةالمراكزِ العلمي من المدارس تُعد ، وكان
ةوالثقافي ةالعلمي تْ في ازدهارِ الحركةالعوامِل الّتي أسهم أهم إنشاُؤها من ،ها في فلسطينورفد ،

وكان للمدارسِ دور رئيس في تشجيعِ ، ر لتدريسِ الطّلّاب أكثر المدرسين كفاءةًولهذا كان يختا
همناهل والقرآنِ ، الطّلّابِ على طلبِ العلمِ من ةالعربي مختلفَ العلومِ كاللغة شرعوا يتعلّمون فقد

وكان المدرسون ، النّافعة الكريمِ والحديث والفقه والتّفسيرِ والحسابِ والمنطق وغيرِها من العلومِ
ويعود والسالطين لخدمة طلبة العلمِ، الّتي أنشَأها األمراء ، يأتون إلى طلبة العلمِ في المدارسِ

الحادي عشر  /الخامسِ الهجري(ظهور المدارسِ في الحضارة اإلسالمية إلى أواسط القرنِ 
الّذي أنشَأ المدرسةَ الكبرى في ، )1(الملك الطّوسينظام  الوزيروكان ظهورها على يد ، )الميالدي

ةالنّظامي المشهورةَ بالمدرسة 2( بغداد(.
  

ويلحظ أن معظم المؤسسات التعليمية الواردة في هذه الدراسة قد تركزت على مدينتي   
رزِ المدارسِ ومن أب، وذلك بناء على المادة العلمية المتوفرة في مصادر الدراسة، القدس وغزة

  : كتب التّراجمِ ما يأتي فيوردت الّتي 
)3(المدرسةُ الصالحيةُ .1

 

  بابِ األسباط عند ورِ الشّماليالس أمتارٍ من بضعة المقدسِ على بعد في بيت وقَفَهـا  ، تقع
وبأي ينِ يوسفُ بنالد صالح النّاصر النّصارى، الملك يد من القدس سـنةَ   ، الّذي استرد وذلـك

                                                           

)1( اس الوزي :الملك الطّوسيبن إسحق بن العب كـان مجلسـه   الحسن بن علي ،ين الطّوسينظام الملك قوام الد ر، أبو علي
عامراً بالفقهاء والقراء، وأمر ببناء المدارس في األمصار، ورغب في العلم، عمل وزيراً عند السـلطان السـلجوقي ألـب    

 محمد عبداهللا أبو نالدي الذهبي،شمس :م١٠٩٢/هــ ٤٨٥أرسالن، ثم وزيراً لولده ملكشاه، مات مقتوالً في أصفهان سـنة 
، م1985، )3ط(الرسـالة، بيـروت،    وآخرون، مؤسسة األرناؤوط شعيب :، تحقيقالنبالء أعالم سير، عثمان بن أحمد بن
العلميـة،   الكتـب  زغلول، دار بسيوني بن السعيد محمد هاجر أبو :تحقيق، غبـر مـن خبـر فـي العبر، 94، ص)1ج(

 أحمـد  :، تحقيـق بالوفيـات  الـوافي أيبـك،   بن خليل الدين فدي، صالحالص. 349، ص)2ج(، م1985، )1ط(بيروت، 
 . 362، ص)5ج(، مصدر سابق، الحنبلي .78، ص )12ج (، م2000، )ط. د(التراث، بيروت،  احياء األرناؤوط، دار

)2(  ،العبر في خبر من غبـرالذّهبي ،)العصـامي،  .24. ٧٨، ص)١٢ج(، الـوافي بالوفيـات  الصفدي، . ٣٤٩، ص)٢ج
 الموجود عبد أحمد عادل :تحقيق ،والتوالي األوائل أنباء في العوالي النجوم سمط، المكي الملك عبد بن حسين بن دالملكعب

 .٥١٥ص،)3(، م1998، )1ط(العلمية، بيروت،  الكتب ، دارمعوض محمد وعلي

3)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)مصطفي أسـعد،  اللقيم. 509، ص)2ج(، مصدر سابقالنابلسي، . 25، ص)1ج ،مـوانح  ي
، جامعة النّجـاح الوطنيـة، نـابلس،    )غير منشورة(هبة سويلم، رسالة ماجستير : ، تحقيقاألنس في زيارتي لوادي القدس

  .592، ص)2ج(م، 2014فلسطين، 
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ويقال إن بها قبر حنّـةَ أم  ، وقد كانَتْ كنيسةً زمن الرومِ تُعرفُ بصندحنّةَ، )1()م1187/هـ583(
المعليها الس 2(مريم( ، في ديارِ العربِ في كلِّ يومٍ مثقاٌل من ةالشّافعي وقيَل إنَّها مشروطةٌ لعلماء

كما يذكر الحسيني وتؤكده السجالت التي استند إليهـا   ،شّيوخِوقد درس فيها عدد من ال، الذّهبِ
وعلي بن ، )3(منهم إسحاقُ بن عمر بنِ محمد بنِ علي بنِ أبي اللطف القدسي(المحقق النص اآلتي

الشّافعي بنِ نورِ اِهللا بنِ أبي اللطف دبـنِ ، )4(حبيبِ اِهللا بنِ محم دمحم اِهللا بن جار أبـي   وكذلك
علي وابنُه 5(اللطف( ،بنِ جارِ اِهللا وخليٌل الشّهواني علي بن دومحم)6(.  

)7(المدرسةُ األفضليةُ .2
 

بقـربِ  ، أوقفَ الملك األفضُل الزاويةَ الّتي اعتاد المغاربةُ أن يجاوروها في بيت المقدسِ  
ـ 589(ة ذكوراً وإناثـاً سـنةَ   الزاوية الجنوبية الغربية لحائط الحرمِ على المغارب ؛ )م1193/هـ

وقد تولّى التّدريس فيها عدد من ، وكانَتْ تُعرفُ قديماً بالقبة، وينتفعوا منْها، ليسكنوا في مساكنها
أمثاِل الشّيخِ  ( كما يذكر الحسيني وتؤكده السجالت التي استند إليها المحقق النص اآلتي العلماء

وقد ، يحيى المؤقّت وأوالده عبد اِهللا ومحمد وخليٍل ومصطفى وعلي وموسى أحمد بنِ محمد بنِ
كما ، مقابَل خمسة وعشرين غرشاً عثمانياً، أخذَ أحمد الميقاتَ عن آباِئه وأجداده بالمسجد األقصى

ةقطعٍ عثماني أربع هربمعلومٍ قد وظيفةَ المشيخة و، تولّى أبناُؤه وكذلكظيفةَ الفقاهة ،  مقابَل ثالثـة

                                                           

س، بيـروت،  محمود الكعابنة، مكتبة دنـدي : ، تحقيقاألنس الجليل بتاريخ القدس والخليلالعليمي،،محي الدين الحنبلي،  )(1
  . 294، صتاريخ القدسربايعة، . 366، صاألوقاف اإلسالميةالخطيب، . 55، ص)2ج(م، 1999، )1ط(

 ، محمـد  ،كـرد  .64. 236، 179م، ص1961، )ط.د(، مطبعة المعارف، القدس، المفصل في تاريخالعارف، عارف، ) (2
القدس فـي  الجبوري، أحمد حسنين عبد،  .121، ص)6ج(م، 1983 ،)3ط( دمشق، ،النوري مكتبة أجزاء، 6 ،الشام خطط

، )1ط(، دار الحامـد، األردن،  اقتصـادية -اجتماعية-إدارية-عسكرية–دراسة سياسية ) م1799-1640(العهد العثماني
، النّدوة الثّالثة عشرة التّحاد جمعيات مكتبات بـالد  المدارس في بيت المقـدس كعابنة، محمود، . 326، ص)2ج(م، 2011

  . 14م، ص2009النّجاح، نابلس، فلسطين،  الشّام، جامعة
  .437، ص)1ج(،مصدر سابقالمحبي، . 80،ص)2ج(،مصدر سابقالبوريني،  )(3
4)(  ،مصدر سابقالمرادي،)201، ص)3ج(، 118، ص)2ج . 

-6،ص)2ج( ،مصدر سابقالمرادي، . 530،ص)1ج(،مصدر سابقالمحبي، . 127،ص)2ج(، مصدر سابقالبوريني، ) (5
 . 208، 203، ،صمصدر سابقالحسيني، . 7

 . 238، 211، 210،ص )2ج( ،مصدر سابقالحسيني، . 102، ص)2ج(، مصدر سابقالمرادي،  )(6

)7(  ،مصدر سابقالمرادي ،)173، ص)1ج .  
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اتعثماني ،     ناسـةوالك راشـةوالف اِلبوابـة كوظيفـة الوظائف من به ال بأس نوا في عدديع وقد
  .)1(والشِّعالة بمعلومٍ قدره أربعةُ عثمانيات كلَّ يومٍ

)3(أو الميمونيةُ )2(المدرسةُ المأمونيةُ .3
 

  اهرةبابِ الس عند 4(تقع(، َةوكانّتْ في األصِل كنيسةً تُدعى الكنيسةَ المجدلي)بمدينة القدس )5 ،
اِهللا القصري ميمونِ بنِ عبد ينِ أبي سعيدالمدرسةُ إلى األميرِ فارسِ الد بوأوقَفَهـا سـنةَ   ، وتُنْس

ـــ593( ــدينِ  )6() م1196/ه ــالحِ ال ــك ص ــازن دارِ المل ــنةَ  ، )7(خ ــت س ممر ــد وق
  . )8()م1645/هـ1055(

  العلماء من عدد المدرسة على هذه تعاقب كما يذكر الحسيني وتؤكده السـجالت التـي    وقد
الّذي تولّى نصفَ ، أمثال السيد محمد عفيف بنِ صالحٍ السروري(استند إليها المحقق النص اآلتي

متـولّي  ، نِ بن عبد الرحيمِ شلبي العسليوكذلك الشّيخُ عبد الرحم، مقابَل عثمانيينِ، وظيفة النّظرِ
المدرسة سنةَ ، وقف م1711/هـ1123وذلك ،وظيفةَ الكتابة اللطفي اقزالر عبد كما تولّى أبناء ،

وتولّى السيد إسحاقُ بن نورِ الدينِ الجـاعوني نيابـةّ   ، )م1731/هـ1144(مقابَل عثمانيينِ سنةَ 
مقابَل نصف ، تولّى نصفَ وظيفة األذانِ، لسيد علي بن محمد جاويشُ اإلسباهيةوتولّى ا، النّظرِ

  .)9()م1761/هـ1151(عثماني سنةَ 

                                                           

 . 19، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 173،ص)1ج( ،مصدر سابقالمرادي،  )1(

)2(  ،مصدر سابقالمرادي ،)202، ص)3ج.   

  .57، ص)1ج( ،مصدر سابقي، الحسين )3(
لغربيين باب هيرودوس وبـاب  من أبواب القدس تقع إلى الجانب الشمالي من سور القدس، ويسمى عند ا:باب الساهرة)  4(

 .148، ص)1ج(، موسوعة بيتشراب، : مادلين

مصـدر  الحسـيني،   :لميمونيـة مكانها المدرسة ا كانت مقراً ألسقف السريان نوولس الثّالث، وحلّت: الكنيسة المجدلية  )5(
 57، صسابق

)6(  ،مصدر سابقالعليمي ،)306، صتاريخ القدسربايعة، . 57، ص)1ج( ،مصدر سابقالحسيني، . 66، ص)2ج. 

)7(  ،مصدر سابقالعليمي،)100، ص)2ج .  
  . 306، صتاريخ القدسربايعة،  )8(
  . 58، ص)1ج(،مصدر سابقالحسيني،  )9(
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       بنِ حبيبِ اِهللا بنِ أبي اللطـف أمثاِل الشّيخِ علي العلماء من عدد 1(كما تولّى التّدريس( ،
حافظ بن دفيها كذلك الشّيخُ محم سودر دينِ بنِ محمالد ، ـروريحيـثُ تـولّى   ، المعروفُ بالس

رسِ واإلعادةفي أواخرِ القرنِ، وظيفةَ الد)الهجري عشر الثّاني /الميالدي عشر 2()الثّامن( .  

 : )4(أو المعظّميةُ )3(المدرسةُ الحنفيةُ .4

الطّريق مع طريق بابِ العـتمِ  تقع في الجانبِ الشّمالي من طريق المجاهدين تجاه تقاطعِ     
وتُنسب إلى واقفها الملك المعظم عيسى األيـوبي  ، وتُسمى اليوم مسجد المجاهدين، بمدينة القدس

 5()م1209/هـ606(في سنة(.  

    ةالثّقافي في الحياة كبير لها دور كان وقد ،  الحنفـي صةً في تدريسِ الفقـهوكانّتْ متخص ، 
فيها كما يذكر الحسيني ومم سدر الـنص اآلتـي   وتؤكده السجالت التي استند إليها المحقـق ن   
 )حبيبِ اِهللا القدسي بن علي دي6(الس( ،روريصالحٍ الس عفيفٌ بن دمحم ديحيـثُ تـولّى   ، والس

ـ  ، نصفَ وظيفة الجِباية بأجرٍ مقداره عثمانيانِ عن كلِّ يومٍ ـ 1123(نةَ وذلـك س ، )م1711/هـ
وقد تولّى السيد ، )م1731/ هـ1144(وذلك سنةَ ، وأوالد السيد عبد الرازق الّذين تولَّوا المشيخةَ

الشّريف الجزء وظيفةَ قراءة ينِ الجاعونينورِ الد كلِّ يومٍ سـنةَ  ، إسحاقُ بن عن مقابَل عثماني
مقابـَل  ، الّذي تولّى الفراشةَ والكناسـةَ ، بن موسى الفتياني والسيد حسن، )م1732/هـ1145(

والسيد علي بن محمد جاويشِ اإلسباهية تولّى نصفَ قراءة ، )م1733/هـ1146(عثمانيينِ سنةَ 
سنةَ ، الحديث الحيشتي، )م1738، هـ1151(وذلك علي الحاج أوالد ا وظيفةَ، وكذلكتولَّو الّذين 
سنةَ ، الجباية اتعثماني ةم1740/هـ(1153مقابَل أربع( ،   ـدمحم القادرِ بـن عبد ديوتولّى الس

والسيد ، والسيد علي جار اِهللا اشتغَل بالتّدريسِ، )م1755/هـ1168(الخليلي وظيفةَ المشيخة سنةَ 

                                                           

 .58، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 202، ص)3ج( ،مصدر سابقالمرادي،  )1(

  . 58، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 399، ص)3ج(، مصدر سابقالمحبي،  )2(
 . 201، ص)3ج(، مصدر سابق المرادي،) 3(

 . 52، ص)1ج(الحسيني، مصدر سابق، ، )4(

)5 ( ،مصدر سابقالعليمي، )وثـائق مقدسـية   ، كامل جميـل،  العسلي. 52، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . ، ص)2ج
 .219،ص)2ج(، )د، ت(، )ط.د(، مؤسسة عبد الحميد شومان، تاريخية

  201، ص)3ج(، مصدر سابقالمرادي،  )6(
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أما عبـد اِهللا وأحمـد   ، )م1761/هـ1175(ةَ جار اِهللا اللطفي الّذي تولّى المشيخةَ والتّدريس سن
أفندي اللطفي أحمد وموسى أبناء ومصطفى وعلي دبربـعِ  ، ومحم الشّرعي الحاكم لهم أذن فقد

هموالد ضاً عنوع رسِ والتّوليةالد سنةَ ، وظيفة م1774/هـ1188(وذلك( ،  بـن دمحم ديوالس
، ي تولّى نصفَ وظيفة المشيخة بأجرٍ قدره عثمانيانِ ونصفٌ عن كلِّ يـومٍ الّذ، حسنِ بنِ القاصرِ

وكذلك السيد علي أفندي بـن  ، )م1781/هـ1196(كما تولّى األذانِ مقابَل نصف عثماني سنةَ 
سـة سـنةَ   وظائفَ الفراشة والكناسة والشّـعالة بالمدر وأوالده فيما بينَهم مناصفةً  موسى الدقّاقُ

  . )2(، وعلي بن حبيباهللا بن محمد بن نور اهللا الشافعي القدسي))1()م1782/هـ1197(

 المدرسةُ النّحويةُ .5

      فةالمشر خرةصحنِ الص من الغربي الجنوبي المدرسةُ في أقصى الطّرف في ساحة (تقع
وال يوجد ذكْر لشيوخِ ،  )م1207/هـ640(وقد أنشَأها الملك المعظَّم عيسى في سنة ، )األقصى

والحسيني هفي رحلت اللقيمي قَ لهما تطر غير المدرسة ، كان المعطي الخليلي الشّيخَ عبد إلّا أن
بالمدرسة والمقيمين المالزمين فـي   )3(من سقرُِئ ويدري ا المعصرانيزكري يحيى بن كما وكان

  .)4(وأوصى بجميعِ كتبِه إلى طلبته، العشاءالمدرسة بين المغربِ و

)5(المدرسة األوحدية .6
 

أنشَأها الملك نجم الدينِ يوسفُ ، والباسطية )7(شرقي المدرسة الدوادارية )6(تقع ببابِ حطّةَ    
أن ويـذكر  ، )م1297/هـ697(وذلك سنةَ ، بن النّاصرِ صالحِ الدين داود بنِ عيسى بنِ العادِل

                                                           

 . 54، 53، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )1(

  .201، ص)2ج(، مصدر سابقالمرادي،  )2(
  .61،62ص ،)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )3(
 . 459، ص)4ج(،مصدر سابقالمحبي،  )4(

  . 21، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )(5
: انظـر .من أبواب الحرم القدسي يقع في الجهة الشمالية للمسجد األقصى بين بابي األسـباط وشـرف األنبيـاء   : حطة )6(

 .152، ص)1ج(، موسوعة بيتشراب، . 293، )1ج(، مصدر سابقالنابلسي، 

اء، وتعرف بدار الصالحين، واقفُها األمير علم الدين أبو موسى سنجر بن عبد اهللا بباب شرف األنبي: المدرسة الدويدارية )7(
 .5، ص)2ج(العليمي، مصدر سابق، : انظر. هـ 694الدواداري الصالحي النّجمي، وعمرت سنة 
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السيد خليَل أبي الوفـاء الـدجاني تـولّى المشـيخةَ والتّوليـةَ علـى وقـف المدرسـة سـنةَ          
والسيد خليُل ، وقد عمر المدرسةَ من ماِل الوقف بعد أن كانَتْ آيلةً للسقوط) م1712/هـ1124(

وتـولّى  ، )م1782/هـ1197(نةَ بن صالحٍ الداودي الّذي تولّى التّدريس والمشيخةَ بالمدرسة س
بالمدرسة اِهللا وظيفةَ النّظرِ والمشيخة أفندي جار دمحم ديالس سـنةَ  ، كذلك ـ 1198(وذلك / هـ

  .)1()م1783

)2(المدرسةُ الكريميةُ .7
 

رِ وقَفَها كريم الدينِ بن عبد الكريمِ بنِ المعلّمِ هبة اِهللا  ناظ، تقع ببابِ حطّةَ بمدينة القدس    
ةيارِ المصريبالد ةالشّريفي سنةَ ، الخواص 3()م1318/هـ718(وذلك( .  

كما يذكر الحسيني وتؤكده السجالت التي استند إليهـا المحقـق الـنص     وممن عمَل بِها    
ات كلِّ وأوالد أخيه جارِ اِهللا أفندي في وظيفة التّولية بأجرِ ثالثَة عثماني، علي أفندي اللطفي(اآلتي
وفي وظيفة المشيخة مع السكنِ فيها بـأجرِ  ، وفي وظيفة الدرسِ ستّة عثمانيات في كلِّ يومٍ، يومٍ

وتـولّى السـيد علـي جـار اِهللا     ، )م1733/هـ1146(وذلك سنةَ ، ثالثة عثمانيات في كلِّ يومٍ
والسيد جار ِهللا بن ، د اِهللا في نصف المشيخةثم بعده أوالده محمد وأحمد ومصطفى وعب، المشيخةَ

وفا أفندي اللطفي ،هوالد ضاً عنوع المشيخة وظيفة في اليومِ، تولّى سدس عثماني مقابَل نصف ،
 الحاجـة عند واالستنابة كنِ في المدرسةبالس قبِل الحاكمِ الشّرعي من له نسـنةَ   ، كما ُأذ وذلـك

  .))4()م1760/هـ1174(

 المدرسةُ األمينيةُ .8

أنشَأها أمين الدينِ عبـد اِهللا  ، شمالي الحرمِ بمدينة القدس، تقع هذه المدرسةُ في بابِ العتمِ    
وممـن  ، وقد تعاقبِ على المدرسة عدد ال بأس به من الشّيوخِ األجلّاء، )م1329/هـ730(سنةَ 

                                                           

 . 21، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، ) (1

  .48، ص)1ج(، المصدر نفسهالحسيني، ) 2(
)3 ( ،مصدر سابقالعليمي،)48، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 85، ص)2ج.  
 . 49، 48، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )4(
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الشّـيخُ عبـد اِهللا بـن    ) السابع عشر الميالدي/ لحادي عشر الهجريالقرنِ ا(تولّى مشيخَتَها في 
وقد كان تعيين الشّيخِ في العهد المملوكي ، رئيس الخطباء في المسجد عوضاً عن والده، يوسفَ

طريق حـاكمِ   ولكنَّه أصبح في العهد العثماني يتمّ عن، يتم عن طريق نائبِ السلطنة في دمشقَ
1(القدسِ الشّرعي(.  

  )2(المدرسةُ التّنكزيةُ .9

    لسلةاألقصى بخطِّ بابِ الس المقدسِ بجوارِ المسجد في بيت 3(تقع(،  المملوكي بناها األمير
اِهللا النَّاصري عبد بن تنكز ينالشّامِ سـنةَ  ، سيفُ الد دمشق ـ 729(نائب لهـا  ، )4()م1328/ هـ

 كثيرةٌعمائر ،ببابِ الحديد المعروف ببابِ القطّانين الواقع امـَل  ، )5(منْها الحموعم سدر نومم
الشّيخُ محمد بـن  (كما يذكر الحسيني وتؤكده السجالت التي استند إليها المحقق النص اآلتيفيها 

دينِ بنِ محمالد ف، حافظ الحنفي المقدسي روريالتّـدريسِ المعروفُ بالس 6(ي وظيفة( ،  والحـاج
الشِّعالة في وظيفة ابالبو يوسفُ المغربي ، سِ وظيفةدكلِّ يومٍ وفي س عن عثماني مقابَل نصف

بالمدرسة ناسةالك ،عثماني مقابَل نصف ،أفندي الخالدي دمحم فيها أوالد نيسـنةَ  ، كما ع وذلك
  .)7()م1780/هـ1195(

  

  

  

                                                           

 . 20، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )1(

 .399، ص)3ج(، مصدر سابقالمحبي،  )2(

عند القبة النحويـة،   أحد أبواب الحرم القدسي يقع في الجهة الغربية تجاه الدرج المؤدي إلى فناء الصخرة:باب السلسلة) 3(
 .149، ص)1ج(، موسوعة بيتشراب، .292، ص)1ج(، مصدر سابقالنابلسي، : لسلسلةويطل على قبة ا

)4(  ،مصدر سابقالعليمي،)األوقـاف اإلسـالمية  الخطيـب،  . 4، 23، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 46، ص)2ج ،
  . 283، تاريخ القدسربايعة، . 370ص

)5(  ،قمصدر سابالعليمي،)46، ص)2ج.  
  . 24، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 399، ص)3ج(،مصدر سابقالمحبي،  )6(
  . 24، ص)1ج(، مصدر سابق الحسيني، )7(
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  )1(المدرسةُ الملكيةُ .10

تقع ببيت المقدسِ بين المدرسة الفارسية من الشّرق والمدرسة اإلسعردية مـن الغـربِ       
األنبياء اخِل إلى الحرمِ من بابِ شرفعلى يمينِ الد ،  آل ملك أبو بكرٍ الجوكنـدار ها الحاجرعم

النّاصري ،دالنّاصرِ بنِ محم في عهد وذلك تْ سنةَ، بنِ قالوونني2()م1324/هـ741(وب( .  

الشّيخُ علي بن ( كما يذكر الحسيني وتؤكده السجالت التي استند إليها المحقق النص اآلتي  
بنِ أبي اللطف دحبيبِ بنِ محم ،المذكورة بالمدرسة 3(حيثُ تولّى ثلثَ المشيخة( ،  والشّيخُ حبيـب

اللذانِ تولّيا نصفَ وظيفة المشيخة ، وعبد الرازق بن زينِ العربِ اللطفي، ياِهللا بنِ نورِ اِهللا اللطف
بنِ حسنٍ األعمى سنةَ ، بالمدرسة دم1714/هـ1126(عوضاً عنِ الشّيخِ محم( ،  عثمـان ديوالس

الحيأفندي الص علي بـنِ  ، بن علي ديفيها عوضاً عنِ الس حبيـبِ أفنـدي   الّذي تولّى التّدريس
خطيـبِ المسـجد فـي    ، وعين أبناء الشّيخِ بدرِ الدينِ أفندي، )م1733/هـ1146(اللطفي سنةَ 

المشارفة ينِ، وظائفسنةَ ، مقابَل عثماني الشّريف والشّـيخُ  ، )م1756/هـ1170(وقراءةَ الجزء
النّظرِ والتّوليـة والمشـيخة سـنةَ    مفتي القدسِ حيثُ تولّى ثلثَ وظيفة ، نجم الدينِ أفندي جماعةُ

  . )4()م1783/هـ1198(عوضاً عن فتحِ اِهللا حبيبٍ اللطفي سنةَ ، )م1775/هـ1189(

 :)5(المدرسةُ الفارسيةُ .11

مـن  ،)6(شماَل الحرمِ بين المدرسـة األمينيـة  ، تقع ببيت المقدسِ بالقربِ من بابِ العتمِ  
الشّرق ،من ةالملكي األميرِ قطلوا، الغربِ والمدرسة ابن البكي فارس فُها األميرِهللا واق 7(بن عبد( ،

                                                           

 . 54، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 202، ص)3ج(، مصدر سابقالمرادي،  )(1

2)(  ،مصدر سابقالعليمي ،)371، صاألوقاف اإلسالميةالخطيب، . 51، ص)2ج .  
  . 55، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 202، ص)3ج(، مصدر سابقالمرادي،  )(3
 . 55، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )(4

  . 252، ص)2ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(5
ا تقع ببيت المقدس بباب شرف األنبياء المعروف بباب الدوادارية بجوار المسجد األقصى، وقد بنـاه : المدرسة األمينية)6(

، ، الخطيب، األوقاف اإلسالمية51، ص)2ج(العليمي، مصدر سابق، : )م1329/ـه730(لدين عبد اهللا، وذلك سنة أمين ا
 .371ص

7)(  ،مصدر سابقالعليمي ،)372، صاألوقاف اإلسالميةالخطيب، . 51، ص)2ج .  
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بفلسطين  )2(أوقفَ عليها حصةً من قرية طولكرم، )1(نائب السلطنة باألعماِل الساحلية ونائب غزةَ
  .)3()م1354/هـ755(سنةَ 

لتي استند إليها المحقـق الـنص   يذكر الحسيني وتؤكده السجالت اوممن درس فيها كما     
ـ 1124(الّذي تولّى وظيفةَ التّدريسِ سنةَ ، الشّيخُ موسى بن محمود الخالدي(اآلتي ، )م1712/هـ

وكذلك وظيفةَ الجبايـة مقابـَل عثمـاني    ، وكذلك ابنُه محمد الّذي تولّى قراءةَ الجزأينِ الشّريفينِ
، شيخِ الحرمِ القدسـي ، شّيخِ عبد اِهللا بنِ شهابِ الدينِوأوالد ال، )م1731/هـ1144(ونصف سنةَ 

وقد خُصص لهم دينارانِ ونصـفٌ ذهبـاً   ، الّذين تولّوا نصفَ وظائف التّولية والنّظرِ والتّدريسِ
ـ ، سلطانياً من الصرة الرومية في كلِّ سنة من القسطنطينية إلى القدسِ الوه عبد أوالد ابِ وكذلك

أفندي الشّهابي ،والتّدريسِ بالمدرسة النّظرِ والتّولية نصفَ وظيفة الشّرعي الحاكم لهم رحيثُ قر ،
ةوميالر ةرالص ذهباً من ـابِ ، إضافةً إلى دينارينِ ونصفالوه هم عبدوالد عوضاً عن ،  وذلـك

، كما ودرس فيها طـه بـن   )4(الدجاني ويقطن في المدرسة اليوم آُل، )م1734/هـ1147(سنةَ
  . )5(الديري المقدسي صالح بن يحيى بن نجم الدين أبي البركات محمد المكنى أبي الرضا

 )6(المدرسةُ الخاتونيةُ .12
 

  المقدسِ ببابِ الحديد في بيت تقع ،بابِ القطّانين 7(شمالي(    ََئتْ سـنةُأنْــش)ـ 755 / هـ
 ،)8(تون بنت شمسِ الدينِ محمد بنِ سيف الدينِ القازانية البغداديـة على يد أوغوَل خا، )م1354

تـولّى الشّـيخُ   حيث (وكما يذكر الحسيني وتؤكده السجالت التي استند إليها المحقق النص اآلتي
                                                           

  . 6، صمرجع سابقكعابنة،  )(1
: عصر الرومـاني ق من السهل الساحلي ويرجع أصلها إلى الكم وإلى الشر27تقع غرب مدينة نابلس، حوالي : طولكرم )2(

 .576ص) 2ج(، مرجع سابقابو حجر، 

3)(  ،مصدر سابقالعليمي ،)6، صمرجع سابقكعابنة، . 51، ص)2ج . ،22، صمرجع سابقالفراني . 

 . 46، 45، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )(4

 . 252، ص)2ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(5

  . 31، ص)1ج(، مصدر سابق الحسيني، )(6
، مرجـع سـابق  اليعقوب، ). م1336/هـ737(أحد أبواب الحرم، وقد جدده األمير سيف الدين تكز عام: باب القطانين )7(
 .117، صاألوقاف اإلسالميةالخطيب، .436، ص)2ج(

8)(  ،مصدر سابقالعليمي،)288، صقـدس تـاريخ ال ربايعـة،  . 31، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 48، ص)2ج .
  .372، صاألوقاف اإلسالميةالخطيب، 
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  صنعِ اِهللا أفندي المشيخةَ واإلمامـةَ بالمدرسـة داِهللا بنِ محم فيض خليٌل وأخوه ،  مقابـّل ثالثـة 
باإلضافة إلى ، وأوالد عبد الحقِّ الجماعي، وكذلك الشّيخُ عز الدينِ الجماعي، عثمانيات كلَّ يومٍ

النِّظارةَ، المشيخة ا كذلكتولّو ،راشةَ، وقراءةَ الحديثسنةَ ، والف كما ، )م1733/هـ1146(وذلك
في المدرسة روريالس دمحم سدر ،فُ اليوممـنْهم  ، باسمِ دارِ الخطيبِ وتُعر إذْ يقطُنُها عـدد ،

كمساكن ل الغرفُ المحيطةُ بصحنِ المدرسة1(وتُستَعم(. 

  .)2(لمدرسةُ األرغونيةُا .13

  المدرسةُ في بابِ الحديد بمدينة القدس، تقع هذه ةالخاتوني الحرمِ بجوارِ المدرسة غربي ،
كمـا يـذكر    تولّى، )3()م1357/هـ759(ت المقدسِ سنةَ أنشَأها أرغون الصغير الكاملي في بي

الشّيخُ عبد الرحمنِ بـن علـي   (الحسيني وتؤكده السجالت التي استند إليها المحقق النص اآلتي
بمبلـغٍ وقـدره   ، )م1783/هـ1198(وكذلك أبناُؤه سنةَ ، أفندي العفيفي التدريس والمشيخةَ فيها

  .)4(عثمانيانِ عن كلِّ يومٍ

)5(المدرسةُ الطّشتمريةُ .14
 

أنشَأها األمير طشتمر ، تقع عند بابِ النّاظرِ إلى الغربِ من حارة المغاربة بمدينة القدس    
 يفيم1357/هـ759(الس( ،بالقربِ منْها في تربة نفحيثُ د)6(.  

  

  
                                                           

  . 32، 31، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )1(
  . 14، )1ج(، مصدر سابقالحسيني، ) 2(
. 276، صتـاريخ القـدس  ربايعـة،  . 14، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 47، ص)2ج(، مصدر سابقالعليمي،  )3(

 .372، صاألوقاف اإلسالميةالخطيب، 

   14، ص)1ج(، مصدر سابق، الحسيني )4(
  . 308، صمصدر سابقالحسيني،  )5(
)6( مصدر سابقالعليمي ،،)ـال المطـابع    معاهد العلم في بيت المقـدس العسلي، كامل جميل، .96، ص)2جـة عمجمعي ،

 .375، صاألوقـاف اإلسـالمية  الخطيب، . 296، صتاريخ القدسربايعة، . 136م، ص1982، )ط. د(التّعاونية، عمان، 
 ،ملي111، صمرجع سابقالز. 
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  : )1(المدرسةُ األسعرديةُ .15

(تقع شماَل الحرمِ بين بابِ العتمِ    
2
أوقَفَها الخواجا مجـد  ، بمدينة القدس )3(وبابِ الغوانمة )

ينِ أبي بكرِ بنِ يوسفَ األسعرديالد سيف بن الغني ينِ عبدسنةَ ، الد 4()م1358/هـ760(وذلك( ،
حيث ( يذكر الحسيني وتؤكده السجالت التي استند إليها المحقق النص اآلتيكما  وممن درس فيها

، والشّيخُ محمد بن عثمـان ، )م1754/هـ1168(تَها الشّيخُ يونس أفندي الخليلي سنةَ تولّى مشيخَ
 .)5()م1791/هـ1175(وذلك سنةَ 

)6(المدرسةُ المنجكيةُ .16
 

 وقد أنشَأها األمير سيفُ الدينِ منجـك ، تقع ببابِ النّاظرِ على سورِ الحرمِ بمدينة القدس    
يـذكر  كمـا   وقد تولّى التّدريس فيها مجموعةٌ من العلماء، )7()م1368/هـ770(نائب الشّامِ سنة

، منْهم محمد أفندي أبو اللطـف (الحسيني وتؤكده السجالت التي استند إليها المحقق النص اآلتي
ةالحنفي ادةسـنةَ     ، مفتي الس التّـدريسِ بالمدرسـة نصفَ وظيفـة الخليلي دمحم ينِ بنالد وأمين

والشّيخُ نجم الدينِ ابنا أمينِ الدينِ الخليلي نصفَ التّـدريسِ  ، والسيد بشير، )م1703/هـ1115(
مقابَل ، والسيد فيضي اِهللا أفندي العلمي ربع وظيفة التّدريسِ، )م1713/هـ1125(بالمدرسة سنةَ 

، موسى أفنـدي الحمـوري   والسيد علي بن، )م1734/هـ1147(أربعة عثمانيات ونصف سنةَ 
، والشّيخُ عز الدينِ أفندي الجمـاعي ، )م1765/هـ1179(الّذي تولّى وظيفةَ التّولية والنّظرِ سنةَ 

والسيد ، )م1772/هـ1186(حيثُ تولّى وظيفةَ قراءة الجزأينِ الشّريفينِ كلَّ يومٍ بالمدرسة سنةَ 
العسلي سنةَ الّذي تولّى وظيفةَ ال، سليمان حبيـبِ  ، )م1765/هـ1179(تّولية بن محمود ديوالس

                                                           

 . 15، ص)1ج(الحسيني، مصدر سابق،  )(1

 .149، ص)1ج(، موسوعة بيتشراب، : ف األنبياء وباب الملك فيصلمن أبواب الحرم وهو باب شر: باب العتم )2(

مة وسمي الباب بهـذا  يقع في الجهة الغربية من الحرم القدسي بالقرب من المنارة المعروفة بمنارة الغوان:باب الغوانمة )3(
النابلسـي، مصـدر سـابق،    . باب الخليل باب الوليد درج الغوانمة: االسم ألنه ينتهي عند حارة بني غانم وله عدة أبواب

  .150، ص)1ج(، موسوعة بيتشراب، .290، ص)1ج(
)4(  ،مصدر سابقالعليمي ،)15، ص)1ج(، مصدر سابق، الحسيني، 50، ص)2ج  

  . 15، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )5(
  . 59، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )6(
)7(  ،مصدر سابقالعليمي،)308، صتاريخ القدسربايعة، . 61، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 82، ص)2ج. 
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اِهللا اللطفي ،ينِ في كلِّ يومٍ سنةَ ، حيثُ تولّى وظيفةَ اإلعادةـ 1185(مقابَل عثماني ، )م1771/هـ
وريكتخدا الحم صالح ديالّذي تولّى الجبايةَ، والس ،اتعثماني مقابَل أربعة ،  والبِوابةَ بالمدرسـة

  .)1()م1777/هـ1191(مقابَل عثمانيينِ سنةَ ، فسهان

)2(المدرسةُ البلديةُ .17
 

    ةالعثماني المدرسة قرب تقع ،كينةبابِ الس قرب ، من لسلةالمالصقُ لبابِ الس الباب وهو
ةالمِ بمدينة القدس، أبوابِ الحرمِ الغربيالس باب ى كذلكسما، وي األمير فُها هوسيفُ واق لمملوكي

وبجوارِهـا المدرسـةُ   ، )م1380/هـ782(الدين منكلي بغا بن عبد اِهللا األحمدي نائب حلب سنة
  .)3(بالقربِ من بابِ السلسلة، الواقعةُ داخَل المسجد األقصى، السلطانيةُ األشرفيةُ

تند إليها المحقق الـنص  يذكر الحسيني وتؤكده السجالت التي اسوقد تولّى التّدريس فيها     
ويعد من كبارِ ، حيثُ قدم وسكَن بالمدرسة المذكورة، الشّيخُ محمد بن صفي الدينِ الخليلي(اآلتي

  .)4()الثّامن عشر الميالدي/ الثّاني عشر الهجري(العلماء واألعيانِ في القدسِ في مطلعِ القرنِ 

  المدرسةُ الطّولونيةُ .18

  تقع األقصى الشّمالي المسجد على رواق ،  إلى الغربِ مـن بابِ حطّةَ وبابِ األسباط بين
زمـن  ، أنشَأها شهاب الدينِ أحمد بن النّاصري محمد الطّولوني، المدرسة الفنارية بمدينة القدس

الظّاهرِ برقوق قبَل ، الملك ذلك وتولّى التّ، )5( )م1397/هـ800(وكان فيها مجموعةٌ من دريس
الشّيخِ فضـِل اِهللا   (يذكر الحسيني وتؤكده السجالت التي استند إليها المحقق  كما العلماء األجلّاء

، )م1716/هـ1129(وذلك سنةَ ، مقابَل عثماني، حيثُ تولّى وظيفةَ المشيخة، بنِ نورِ الدينِ عقبةَ

                                                           

  . 60، 59، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )1(
 . 153، 147، ص)2ج(، 22، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )2(

)3(  ،ابقمصدر سالعليمي ،)كعابنـة،  . 81، تاريخ القدسربايعة، . 24، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 46، ص)2ج
 .8، صمرجع سابق

  . 23، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )4(
)5(  ،مصدر سابقالعليمي،)33، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، .86، ص)2ج . 
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وذلـك سـنةَ   ، ثلثَ وظيفة المشيخة والتّولية والنَّظـرِ  الّذي تولّى، والسيد مصطفى أفندي قشفشَ
  .)1()م1795/هـ1210(

)2(المدرسةُ الفناريةُ .19
 

    األسباط منارة قرب تقع ،ةالطّـولوني المدرسة شرقي ،   األقصـى مـن المسجد بطرف
بنيـت قبـل    وقـد أنشـَأها شـهاب الـدينِ الطّولـوني وقـد      ، الجهة الشّمالية بمدينة القـدس 

  .)3()ُم1397/هـ800(

 (كما يذكر الحسيني وتؤكده السجالت التي استند إليها المحقق النص اآلتي ومن مدرسيها    
ـ 1150(الّذي تولّى المشيخةَ سـنةَ  ، شيخُ الحرمِ الشّريف، الشّيخُ فضُل اِهللا أفندي ، )م1737/هـ

كمـا  ، اللذانِ درسا فيها في السنة نفسـها ، ونيوالشّيخُ أحمد وأخوه محمد بن شمسِ الدينِ الجاع
 ةوالعقلي ةروسِ النّقليالد إلقاء نصفَ وظيفة ينِ بنِ الجاعونيمحيي الد ينِ بنالد تولّى الشّيخُ فخر

سنةَ  وذلك، مقابَل عشرة عثمانيات عوضاً عن والده الشّيخِ محيي الدينِ بحكمِ وفاته، في كلِّ يومٍ
 .)5(، كما ودرس فيها علي بن حبيب اهللا القدسي)4()م1771/هـ1185(

   : )6(المدرسةُ الكامليةُ .20

  شماَل الحرمِ القدسي بمدينة القدس، تقع ةالكريمي فُهـا  ، في بابِ حطّةَ بجوارِ المدرسةواق
  .)7()م1413/هـ816(الحاج كامٌل من أهِل طرابلس سنةَ 

يذكر الحسيني وتؤكده السجالت التـي  كما ، وخِ المدرسة من آِل جارِ اِهللاكان معظم شي    
الّذي تولّى المشيخةَ والتّوليةَ ، مثل السيد جارِ اِهللا بنِ السيد محمد(استند إليها المحقق النص اآلتي

                                                           

  . 41، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )1(
  . 202، ص)3ج( ،مصدر سابقالمرادي،  )2(
)3(  ،مصدر سابقالعليمي ،)46، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 86، ص)2ج. 

 . 47، 46، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )4(

 . 202، ص)3ج(، مصدر سابقالمرادي،  )5(

 . 224، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع، . 47،ص)1ج(،مصدر سابقالحسيني،  )6(

)7(  ،مصدر سابقالعليمي ،)303، صتاريخ القدسربايعة، . 89ص، )2ج . 
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، د علـي اللطفـي  والسي، )م1712/هـ1124(وذلك سنةَ ، بأجرٍ قدره ستّةُ عثمانيات في كلِّ يومٍ
 المدرسـة تولية ه بوظيفةجارِ الل ديالس أخيه وأوالد ،   ـاتعثماني سـنةَ   ، مقابـَل سـتّة وذلـك

ومحمد وأحمد ، )م1750/هـ1164(والسيد وفا اللطفي تولّى المشيخةَ سنةَ ، )م1750/هـ1146(
ا وظيفةَ التّولية علـى وقـف المدرسـة سـنةَ     تولَّو، ومصطفى وعبد اِهللا بنِ علي جارِ اِهللا زاده

 .)1()م1761/ هـ1175(وكان السيد جار اِهللا متولّياً عليها سنةَ ، )م1755/هـ1169(

 )2(المدرسةُ الباسطيةُ .21

ومجاورةً للمدرسـة الدويداريـةواقفُها هـو    ، )3(بالقربِ من بابِ العتمِ، تقع شمالي الحرمِ  
الد القاضي زينمشقيبنِ خليٍل الد الباسط ينِ عبد ،  الجيـوشِ المنصـورة سـنةَ   ، ناظر وذلـك

يذكر الحسيني وتؤكده السجالت التي استند كما  ها عدد من الشّيوخِوتوال، )4()م1430/هـ834(
حيثُ تـولّى مشـيخةَ الخانقـاه    ، أمثال الشّيخِ محمد أفندي أبي اللطف(إليها المحقق النص اآلتي

حيثُ تولّى وظيفـةَ قـراءة الجـزء    ، والسيد محمد بنِ نبيه، )م1703/هـ1115(باسطية سنةَ ال
وأخيه ، والسيد عبد الرحيمِ، )م1732/هـ1145(وذلك سنةَ ، الشّريف بأجرٍ قدره عثماني كلَّ يومٍ

حمنِ بنِ خليِل أفندي الجاعونيالر عبد ،وظيفة بأجرٍ  حيثُ تولّيا ربع المدرسة على وقف التّولية
الّـذي  ، وعبد الواحد أفندي الجـاعوني ، )م1734/هـ1147(مقداره عثمانيانِ عن كلِّ يومٍ سنةَ 

تولّى وظيفةَ الكتابة ،المدرسة على أوقاف الشّريف الجزء كلِّ ، ووظيفةَ قراءة عن مقابَل عثماني
سنةَ ، وظيفة 5()م1765/هـ1179(وذلك(.  

  

                                                           

 . 48 -47، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )1(

 . 227، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع، . 21، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )(2

3)(  ،مصدر سابقالعليمي، )المدارس فـي بيـت   عبد المهدي، عبد الجليل، . 248، صمعاهد العلمالعسلي، . 50، ص)2ج
األوقـاف  الخطيب، . 112، ص)2ج(م، 1980، )1.ط(، مكتبة االقصى، عمان، عصرين األيوبي والمملوكيالمقدس في ال

  .377، صاإلسالمية
4)(  ،مصدر سابقالعليمي ،)2، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 52، ص)2ج . 

   22، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )(5
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)1(المدرسةُ الغادريةُ .22
 

    بابِ حطّةَ وبابِ األسباط بين بمدينـة  ، تقع ةالطّولوني والمدرسة ةالكريمي المدرسة وبين
ـ 836(عمرتْها زوجةُ األميرِ ناصرِ الدينِ محمد دلغادر خديجةُ خاتون عام، القدس ، )م1433/هـ

في المدرسة بينِ العاملين من وكان    األجـزاء اءوالجابي وقـر ابوالبو واإلمام سالشّيخُ والمدر
2(الشّريفة( .  

    تولّى اإلشرافَ على المدرسة نيذكر الحسيني وتؤكده السجالت التي استند إليها كما  ومم
يد مقابَل خمسِ قطعٍ مصرية وتولّى الس، السيد محمد المرعشلي) م1711/هـ1123(سنةَ المحقق 

كما عرِفَ ممن درسوا ، مقابَل عثمانيينِ، )م1711/هـ1123(محمد العسيلي وظيفةَ الجباية سنةَ 
أفندي المرعشلي والتّوليةَ فيها سنةَ ، فيها الشّيخُ حسن م1714/هـ1126(الّذي تولّى التّدريس( ،

مقابـَل  ، قندلجي وظيفةَ الكناسةمصطفى وحمودةُ بن أحمد ال) م1737/هـ1150(كما تولّى سنةَ 
اتعثماني أربعة ، المـاء باشي وظيفةَ سقّاء قبالن ديها تولّى السنفس نةوفي الس ،   مقابـَل أربعـة

اتواإلعادةَ، عثماني كما تولّى التّدريس ،روريالس دمحم ديالس ،هأوالد هبعد سـنةَ   ، ومن وذلـك
  . )3()م1784/هـ1199(

)5(أو الوفائيةُ )4(المدرسةُ الحسنيةُ .23
 

أوقَفَها األميـر  ، بمدينة القدسِ )7(بجوارِ المدرسة المنجكية ،)6(تقع بالقربِ من بابِ النّاظرِ  
ينِ الكشكليينِ أبو الحسنِ بنِ ناصرِ الدالد الحرمينِ الشّريفينِ، حسام القدسِ سـنةَ  ، ناظر ونائب

                                                           

  . 43، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )1(
  . 44، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 53، ص)2ج(، مصدر سابقي، العليم )2(
 . 44، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )3(

 .27، ص)1ج(، ،مصدر سابقالحسيني، . 202، ص)3ج(، مصدر سابقالمرادي،  )4(

  . 202، ص)3ج(، مصدر سابقالمرادي،  )5(
ن البصـيري أو  ويعرف بباب ميكائيل وباب عالء الدي) م1203/هـ600(باب من أبواب الحرم جدد سنة : باب الناظر) 6(

 .291، ص)1ج(، مصدر سابقالنابلسي، . 30، ص)2ج(، مصدر سابقالعليمي،  :باب المجلس

تقع بباب النّاظر على سور الحرم، وأقيمت فوق رواق الحرم، وأنشأها األمير سيف الدين منجـك،  : المدرسة المنجكية) 7(
 .82، ص)1ج(،مصدر سابق الحسيني،). م1360-1340/هـ76-741(بناء المدرسة بين سنتي نائب الشّام، ويرجح
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كما يذكر الحسيني وتؤكده السجالت التـي اسـتند إليهـا     وقد درس فيها ،)1()م1433/هـ837(
، )2(الشّيخُ علي بن حبيبِ اِهللا بنِ محمد بنِ نورِ اِهللا بنِ أبي اللطـف الشّـافعي القدسـي   (المحقق 

اِهللا أفندي نجُل أبي الوفا العلمي ضيفي ديوالس ،الّذي تولّى وظيفتَيِ الجباية ، ينِ عنمقابَل عثماني
  .)3()م1711/هـ1132(وذلك سنةَ ، وقراءة الجزء الشّريف، كلِّ يومٍ

     الشّـريف الجزء وظيفةَ قراءة موسى الوفائي القادرِ بن عبد ديكمـا تـولّى   ، وتولّى الس
تولّى وظيفـةَ   حيثُ، وكذلك السيد بن موسى أفندي الفتياني، )م1754/هـ1168(التّدريس سنةَ 

حيـثُ عينَـه   ، والسيد عبد الحليمِ الحنبلـي ، )م1734/هـ1147(الكتابة واإلمامة والقراءة سنةَ 
الشّريف الجزء قراءة في وظيفة الشّرعي كلَّ يومٍ، الحاكم التّصديرِ مقابّل ، مقابَل عثماني ووظيفة

اتعثماني سنةَ ، ثالثَة القادرِ ، )م1737/هـ1150(وذلك عبد ديالس ألوالد الشّرعي الحاكم روقر
نقيبِ السادات األشراف وظيفةَ التّولية والنَّظـرِ والـدرسِ وقـراءة الجـزء     ، بنِ موسى أفندي

سنةَ ، الشّريف م1771/هـ1185(والجباية( ،ولدا تاجِ العارفين ينِ وعليالد بدر ديحيـثُ  ، والس
، مقابَل خمسـةَ عشـر عثمانيـاً   ، رهم الحاكم على نصف وظيفة التّولية والنّظرِ على األوقافأق

كما قرر الحاكم الشّرعي تعيين السيد مصـطفى بـنِ   ، )م1771/هـ1185(مناصفةً بينَهما سنةَ 
وذلـك  ، النّظرِ والدرسِوربعِ وظيفة ، في ربعِ وظيفة التّولية، أحمد بنِ موسى أفندي كريم زاده

والسيد بدر الدينِ بن موسى الوفائي عن وظيفة الـدرسِ بالمدرسـة   ، )م1777/هـ1191(سنةَ 
 .)4()م1785/هـ1199(المذكورة سنةَ 

  )5(المدرسةُ العثمانيةُ .24

 ،)6(بـاي إلى الغربِ من ساحة الحرمِ تجاه سبيِل قايت، تقع في بيت المقدسِ ببابِ المتوضِأ    
، )م1437/هـ840(أوقفَتْها امرأةٌ من اسمها أصفهان شاه بنتُ خاتون بنت محمود العثمانيةُ سنةَ 

                                                           

)1(  ،مصدر سابقالعليمي،)86، تاريخ القدسربايعة، . 28، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 87، ص)2ج .  
  .28، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 202، ص)3ج(، مصدر سابقالمرادي،  )2(
 . 28، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )3(

 . 29، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )4(

 . 530، ص)1ج(، مصدر سابقالمحبي، ) (5

، مرجـع سـابق  المهتدي،  :ة بين باب السلسلة وباب القطانينأمر ببناءه السلطان قايتباي ويقع في الساح:قايتباي سبيِل)6(
 .279ص
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وقد درس فيهـا  ، )2(دفنَت الواقفةُ بالبوابة المجاورة لسورِ المسجد، )1(وعليها أوقافٌ ببالد الرومِ
 من العلماء الغفّـارِ بـنِ  (ت التي استند إليها المحقق كما يذكر الحسيني وتؤكده السجالعدد عبد

بالعجمي المعروف يوسفَ القدسي ،القدسي العجمي ينِ بنِ أحمدابنِ جماِل الد دبنِ ، ومحم دومحم
الحنفي القدسي الحقِّ بنِ أبي اللطف عبد    ،ينِ القدسـيالغفّارِ بنِ جمـاِل الـد اِهللا بنِ عبد وهبة ،

  .)4(وجارِ الله بنِ أبي اللطف المقدسي، )3( عروف بابنِ العجميالم
)5(المدرسةُ الجوهريةُ .25

 

واقفُها صفي الـدينِ جـوهر   ، على يسارِ الداخِل للحرم بمدينة القدسِ )6(تقع ببابِ الحديد    
بارز في الحياة الفكرية كان لها دور ، )7()م1420/هـ844(ر بالبابِ السلطاني القنقبائي الخازندا

كما يذكر الحسيني وتؤكده السجالت التي اسـتند   وممن تولّى التّدريس فيها، والثّقافية في القدسِ
حيثُ تـولّى وظيفـةَ قـراءة الجـزء     ، الشّيخُ فضُل اِهللا بن الشّيخِ نورِ الدينِ عقبةَ(إليها المحقق 

كلَّ يومٍ، الشّريف سنةَ  ،مقابَل عثماني م1716/هـ1129(وذلك( ،  علـي الباقي بن عبد ديوالس
بِ أطفاٍل، الثّوريكلَّ يومٍ، حيثُ تولّى وظيفةَ مؤد موسى أفندي ، مقابّل عثماني بن والشّيخُ أحمد
نسيبةُ، الفتياني دمحم بن دوالشّيخُ محم ،الشّريف الجزء فـي   و، اللذانِ تولّيا وظيفةَ قراءة ذلـك
 على التّوالي) م1732-1731/هـ1145-1144(سنتي ،العلمي علي بن تولّى ، والشّيخُ عثمان

والشّيخُ عبد اِهللا بـن عبـد الـرحمنِ    ، ووظيفةَ التّأديبِ لألطفاِل، وظيفةَ قراءة الجزأينِ الشّريفينِ
العلمي ،بالمدرسة والنِّظارة ةسنةَ ، حيثُ تولّى وظيفةَ التّولي والشّيخُ ، )م1734/هـ1147(وذلك

ينِ الجماعيالد عز ،الحقِّ الجماعي عبد ةً منْها الـوعظُ بمقـدارِ   ، وأوالدا وظائفَ عدحيثُ تولَّو
اتعثماني عشرة ،ونصف والنِّظارةُ مقابَل عثماني ،    عثمـاني مقابـَل ثلثـي ـةوبِوابةُ الجوهري ،

                                                           

1)(  ،مصدر سابقالعليمي،)378، صسالميةاألوقاف اإل، الخطيب، 47، ص)2ج . ،24، صمرجع سابقالفراني. 

  .8، صمرجع سابقكعابنة،  )(2
  .447، 466، 397، ص)3ج(، 421، ص)2ج(،مصدر سابقالمحبي،  )(3
4)(  ،مصدر سابقالبوريني ،)127، ص)2ج .  
)5(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)25، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 10، ص)1ج .  

لي نائب الشـام،  بواب الحرم القدسي يقع غربي الحرم بين بابي الناظر والقطانين استجده أرغون الكاممن أ :باب الحديد )6(
 .148، ص)1ج(، موسوعة بيتشراب، .291، ص)1ج(، مصدر سابقالنابلسي، : وبسمى باب أرغون

)7(  ،مصدر سابقالعليمي ،)ـ  ربايعـة،  . 25، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 49، ص)2ج . 285، صدستـاريخ الق
 ،25، صمرجع سابقالفراني .  
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أما الشّيخُ سعيد بن ، والشِّعالةُ مقابَل عثماني، وشاهد مقابَل عثمانيينِ، ي عثمانيوالقراءة مقابَل ثلث
إسحاقَ الجماعي ،ةتولّى وقْفَ الجوهري فقد ،الفتياني دمحم ابِ بنالوه عبد ديالس الّـذي  ، وكذلك

المدرسة النَّظرِ على وقف سدسنةَ ، تولّى س ـالمِ   ، )م1777/ـه1191(وذلكالس عبـد ديوالس
الفتياني ،سِ التّوليةدس عبسنةَ ، حيثُ تولّى ر 1()م1784/هـ1199(وذلك( . 

)2(المدرسةُ البردكيةُ .26
 

وتُـنسب إلى السيفي بردبك الدوادارِ الملكي األشرفي ، تقع في محلّة الشّجاعية في غزةَ    
نَتْ مدرسةً ثم محكمةً للقضاء أيام السلطانِ األشرف أبي النّصرِ إيناَل كا، )م1454/هـ859(سنةَ 

3(العالئي(.  

 المدرسةُ األشرفيةُ .27

وتُعـد مـن أحسـنِ    ، بين بابِ السلسلة وبابِ المطهرة بمدينة القدسِ، تقع داخَل الحرمِ    
ـ   ، المدارسِ وأفخمها ك الظـاهر خوشـقدم سـنةَ    وقد بناها األمير خسن الظـاهري باسـم المل

، وكانت تُدعى السلطانية وفي عهد الملك األشرف قاتيباي سميت األشـرفية ) م1470/هـ875(
مبنى المدرسة من في جدارٍ باق على النّقشِ الموجود ظهركما ي ،    ها الملـكتـعبتوس أمـر وقد

لعلماء األجلّاء نهايةَ القرنِ السابع وقد زارها عدد من ا، )م1480/هـ885(وذلك سنةَ ، األشرفُ
النّابلسي الغني مثل عبد ها سنةَ ، عشرم1730/هـ1143(كما زار (اللقيمي الةُ أسعدالرح ،  وقـد

كما يذكر الحسيني وتؤكده السجالت التي استند إليها  عمَل في هذه المدرسة عدد من العلماء منْهم
والسيد موسـى بـن محمـد    ، وهو من كبارِ متصوفي القدسِ، الداغستانيالشّيخُ علي (المحقق 

                                                           

 . 27، 26،ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )1(

  . 269، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )2(
، دار األفاق الجديدة، بيـروت،  ، نيابة غزة في العصر المملوكيعطا اهللا، محمود خليل .346العارف، تاريخ غزة، ص )3(
، الهيئة المصرية العامـة  البنايات األثرية اإلسالمية في غزة واقطاعهاعرفات،  المبيض، سليم. 246م، ص1986، )1.ط(

  .58، صاألوقاف اإلسالميةالخطيب، . 327م، ، ص1994، )ط.د(للكتاب، مصر، 



80 

 

الحيالص ،صالحٍ اإلسالمبولي بن أسعد ديسـنةَ       ، والس ـبِ المشـيخةفـي منْص نـيالّـذي ع
 .)1()م1784/هـ1199(

 المدرسةُ الزمنيةُ .28

وقد أنشـَأها شـمس   ، انين بمدينة القدسفوقَ اإليوانِ الّذي ببابِ القطّ، تقع غربي الحرمِ    
منِ الملقّبِ بالخواجكيالز دبنِ محم عمر بن دينِ محمالد ،     تـاريخُ إنشـاِئها إلـى سـنة ويعود

السيد (كما يذكر الحسيني وتؤكده السجالت التي استند إليها المحقق وقد تولّى، )م1479/هـ881(
وثالثة عثمانيات مقابَل نصف ، مقابَل عثماني كلَّ يومٍ، نصف التّولية محمد أفندي الرياحي وظيفةَ

ينِ، المشيخةمقابَل عثماني اإلمامة ووظيفة ،مقابَل عثماني بالمدرسة البِوابة فـي  ، ووظيفة وذلك
 التّ، )م1732/هـ1145(سنة اني في ربعِ وظيفةالد الحي عبد بن دمحم ديوالس بالمدرسـة ولية ،

عثماني مقابَل نصف ، م1786/هـ1201(وفي سنة (  حمنِ العفيفـيالـر عبد ديالس تولّى أبناء ،
اتثالثةُ عثماني هبأجرٍ قدر أوقَــفَ المدرسةَ ووظيفةَ المشيخة ،  ووظيفةَ قائمِ مقامٍ على وقـف

  . )2(المدرسة بمعلومٍ قدره عثمانيانِ عن كلِّ يومٍ

)3(المدرسةُ المزهريةُ .29
 

    ببابِ الحديد بمدينة القدس، تقع ةاألرغوني المدرسة ومالصقةً لها، غربي ،  االنتهـاء وتم
وواقفُها زين ، في عهد السلطان قايتباي) م1840/هـ885(من بناء المدرسة حسب العليمي سنةَ 

بنِ أحمد دينِ أبو بكرِ بنِ محمالد مشقيالد بنِ مزهرٍ األنصاري بنِ عثمان الخالق 4(بنِ عبد(.  

الشّيخُ عبد الحـي  (كما يذكر الحسيني وتؤكده السجالت التي استند إليها المحقق وتولّى     
كذلك السيد صالح بـن  ، )م1724/هـ1137(أفندي الدجاني المشيخةَ والنّظر والتّوليةَ فيها سنةَ 

                                                           

  . 18، 17، 16،ص )1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )1(
 . 33، 32، ص)1ج(، المصدر نفسهالحسيني،  )2(

 . 50، ص)1ج(، المصدر نفسهالحسيني،  )3(

)4(  ،مصدر سابقالعليمي ،)51، 50، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 80، ص)2ج. 
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سنةَ يحيى الد تولّى مشيخةَ المدرسة م1740/هـ1153(جاني( ،  وكذلك تولّى وظيفـةَ التّوليـة ،
ةعثماني النّظرِ، مقابَل ثلث وظيفة وثلث ،المشيخة وظيفة كلَّ يومٍ، وثلث 1(مقابَل عثماني( . 

30. ةالمدرسةُ الموصيلي     

كمـا   س فيها عدد من أبناء عائلة جارِ اِهللاودر، تقع شماَل المدرسة الدوادارية ببابِ العتمِ  
السيد محمد مفتي الحنفية بالقدسِ سـنةَ  (يذكر الحسيني وتؤكده السجالت التي استند إليها المحقق 

الّـذي تـولّى التّـدريس بالمدرسـة سـنةَ      ، والسيد علي أفندي اللطفـي ، )م1703/هـ1115(
وكـذلك اإلشـرافَ فيهـا سـنةَ     ، تولّى التّدريس، رِ اِهللا اللطفيوالسيد جا، )م1733/هـ1146(
وكان ناظر المدرسـة  ، الّذي تولّى التّدريس، والسيد أحمد جارِ اِهللا اللطفي، )م1761/هـ1175(

 م1760/هـ1174(في سنة( ،يالس من قبِل متولّي وناظرِ المدرسة المدرسة ترميم تم أنَّه ذكروي د
 .)2()م1768/هـ118(وذلك سنةَ ، أحمد أفندي جارِ اِهللا

31. المدرسةُ الحمراء  

كما يـذكر   وقد تولّى، تقع بالقربِ من الخانقاه الصالحية بمحلّة النّصارى بمدينة القدس    
مشيخَتَها السيد عبد الغنـي ابـن مصـطفى    (الحسيني وتؤكده السجالت التي استند إليها المحقق 

ينِ في كلِّ يومٍ، العلميسنةَ ، مقابَل عثماني مصطفى، )م1711/هـ1122(وذلك ديومحمد، والس ،
مدالص وعبد ،أبي الفضِل أفندي العلمي وأبو الهدى بن ،   وظيفـة وربـع ا وظيفةَ المشيخةلَّوتو

بالمدرسة وربعٍ عن كلِّ يومٍ، اإلمامة سنةَ ، مقابَل عثماني م1756/هـ1170(وذلك( ، وفي سنة
ووظيفةُ ، مقابَل أربعِ أقجات، قُررتْ لهم وظيفةُ البِوابة والمشارفَة واإلعادة) م1761/هـ1175(

والكتابة النَّظرِ والجباية ،أقجات مقابَل ثالث ،   ينِ أفنـدي العلمـينجمِ الد بن دمحم ديوتولّى الس
ـ 1179(وذلك سنةَ ، َل عثمانيينِ ونصف عن كلِّ يومٍمقاب، نصفَ وظيفة الدرسِ ، )م1765/هـ

بالمدرسة واإلعادة شارفَةوالم البِوابة وظيفة في ثلث أبي الفضِل العلمي أفندي بن عودوأبو الس ،

                                                           

  . 51، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )1(
 . 57-56، ص)1ج(، المصدر نفسهالحسيني،  )(2
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مقابّل ثالث ، كما تولّى وظيفةَ النَّظرِ والجِباية والكتابة بالمدرسة، مقابَل أربعِ أقجات عن كلِّ يومٍ
1(أقجات(. 

   )2(المدرسةُ الكيالنيةُ .32

    لسلةبابِ الس من طريق المدرسةُ على الجانبِ الشّمالي تقع ، أبي مدينٍ اتّجاه مقابَل عقبة
والمدرسةُ المذكورةُ من ملحقات التّربـة  ، "المكتبةُ الخالديةُ اليوم" )3( تربة حسامِ الدينِ بركةَ خان

الشَّـيخُ خليـٌل   (كما يذكر الحسيني وتؤكده السجالت التي استند إليها المحقق وعين  ،)4(نيةالكيال
باإلضافة إلى ، )م1711/هـ1123(وأخوه فضٌل ابنا صنعِ اِهللا أفندي الخالدي مدرسينِ فيها سنةَ 

كما تـم  ، )م1716/هـ1129(تعيينِ فضِل اِهللا بنِ نورِ الدينِ غضيةَ في التّدريسِ بالمدرسة سنةَ 
والجباية في وظيفتيِ الكتابة بنِ خليِل أفندي الخالدي دمحم تعيين ،5(مقابَل قطعة( ةمصري ، إلّا أنَّه

عشر القرنِ الثّاني في نهاية /  عشـر ـ 1215(القرنِ الثّامن وقـد توقّفَـتْ عـنِ    ، )م1800/هـ
  . )6(التّدريسِ

  

  

  

                                                           

  . 31، 30، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، ) (1
 . 49، ص)1ج(، المصدر نفسهالحسيني،  )2(

سـنة   تقع بخطّ داود بالقدس، مقابل المدرسة الطّازية، ويرجع تـاريخ بنائهـا إلـى   : الدين بركة خانتربة الملك حسام  )3(
العربيات، غالب عبد الحميد، . 353، صتاريخ القدسربايعة، . 95، ص)2ج(، مصدر سابقالعليمي،  ):م1389/هـ792(

ة في ناحية القدس الشّريف في النّصف األوابع عشر/ل من القرن الحادي عشرتاريخ الحياة االجتماعيجامعة مؤتة، الس ،
 ،86م، ص2000األردن. 

تقع إلى الغرب من التّربة الطّازية لباب السلسلة، وتنسب إلى الحاج جمال الدين بهلوان، ابن األمير قراد : التّربة الكيالنية )4(
ولده األمير نظام الدين كهشروان ليبتاع مكاناً ويعمـر   شاه ابن محمد الكيالني، المشهور بابن الصاحب كيالن، وقد أوصى

، )1ج(، مصدر سابقالحسيني، . 95، ص)2ج(،مصدر سابقالعليمي،  :ا وهناك ضريحهتربة ومدفنا بالقدس، ودفن والده به
  .86، صمرجع سابقالعربيات، . 354، صتاريخ القدسربايعة، . 49ص

  .511، صالمفصل في تاريخعارف، .قطعة تساوي قرشهي عملة مصرية حيث كل ثالثون : قطعة )5(
 . 50، 49، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )6(
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)1( ةُ الجاوليةُالمدرس .33
 

أنشَأها األمير علم ، جهة الشمالية من المسجد األقصى بالقرب من باب الغوانمةتقع في ال    
الجاولي ينِ سنجر2(الد( ُةغز وأصبحت فيما بعد دار امارة تقيم فيها حكومـة القـدس  ، نائب)3( ،
  .واألخرى في الخليل

 )الصامطيةُ( المدرسةُ الصامتيةُ .34
ومما ذُكر ، ولم ترد إشاراتٌ كثيرةٌ حوَل هذه المدرسة، ة القدساحينِ بمدينتقع بواد الطّو    

 في سنة موسى أفندي نصفَ ) م1754/هـ1168(عنْها أنّه القادرِ بن فيها الشّيخُ عبد نيع
المشيخة ابِ أفندي، وظيفةالوه لعبد بالنّسبة األمر اِهللا أفندي ، وكذلك زاده نصفَ والشُيخُ عبد

  .)4()م1756/هـ1170(وظيفة المشيخة سنةَ 
35. 6)(5(مدرسةُ الطّواشي(

 

    بالمدرسة يصلّي أن رجٌل مغربي اعتاد ؛ إذالمماليك أمراء من لّتْ ، بناها أميرالّتي تحو
إلى مسجد ،المغربي نسبةً إلى الشّيخِ علي المغربي بمسجد رِفَ فيما بعددرسةُ بجانبِ والم، فع

المسجد ،لطانِ الظّاهرِ برقوقالس امأي اِهللا الكجكي عبد شاهين يفيحتّى ، )8( )7(أنشَأها الس وهي
  .)9(اآلن مركز قضاء غزةَ

                                                           

 .89، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )1(

، تولى نيابة غـزة  )م1344-هـ745(توفي) م1255-هـ653(سنجر بن عبداهللا الجاولي الشافعي ولد سنة علم الدين  )2(
 .90، ص)10ج(، النجوم الزاهرةابن تغري البردي،  :نى مسجداً في الخليل وغزة والقدسوب

)3(  ،مصدر سابقالعليمي،)19، ص)2ج(، مرجع سابقعبد المهدي، . 221، صمعاهد العلمالعسلي، . 82، ص)2ج. 

 . 34، 33،ص )1ج(، مصدر سابقالحسيني، ) 4(

يشرف على خدمـة السـراري    لى منالطواشي، جمعها الطواشية وهي كلمة فارسية تعني جند األمراء ويطلق اللفظ ع )5(
 .231، صالبنايات األثريةالمبيض،  :والزوجات

 . 48، ص)2ج(الطّباع، مرجع سابق،  )6(

هو السلطان الظّاهر أبو سعيد برقوق بن آنص الجركسي، واسمه الطّنبغا، ولكنّه سمي بذلك االسـم  : السلطان برقوق ) 7(
ملوكا لرجل يقال له الخواجة عثمان، ثم ملكه السلطان األشرف شعبان، فلمـا قتـل   لنتوء في عينيه كأنّهما البرقوق، كان م

م ولقِّـب  1382/ هـ784سيده ترقّى إلى أن صار أمير أربعين، ثم ما زال يترقّى إلى أن تولّى السلطنة في رمضان سنة 
، مصدر سـابق المقريزي، . 285، ص )3ج(، مصدر سابقابن تغري بردي،  :وبايعه الخليفة والقضاة واألمراءبالظّاهر، 

-648(المملـوكي  العهـد  فـي  القـدس  مدينـة  فـي  والثقافية الفكرية زارع، الحياة األسطل، محمد. 141، ص)5ج(
 .40، صم2014اإلسالمية، غزة، فلسطين،  منشورة، الجامعة غير ماجستير رسالة ،)م1516-1250/هـ922

 .59، صوقاف االسالميةاألالخطيب، . 245، صنيابة غزةعطا اهللا،  )8(

 .48، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )9(
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36. لطانِ قايتبايمدرسةُ الس 

أنشَأها ، ةوهي من المدارس الملوكي، تقع بجوارِ ساقية الطّوابينِ الواقعة بسوق غزةَ القديمِ    
أبو النّصر قاتيباي الظّاهري 1(الملك( ،َةغز لها أوقافاً بنيابة ورصد)2(.  

)3( مدرسةُ الغصينِ .37
 

واتّخذَ ، )الرابع عشر الميالدي/الثامن الهجري(أنشَأها الملك الظّاهر بيبرس في القرنِ    
وجددها حسن باشا ، عاد الملك قايتباي بناءهاوأ، خربها)4( ولكن الملك قالوون، فيها مكتبةً كبيرةً

وأقام بِها الشّيخُ عبد القادرِ الغصين واتّخذَها ، تُعرفُ باسم المدرسةَ الحسنيةَ، والي غزةَ
 . )5(مدرسةً

 القدس)6(المدرسةُ الظّافريةُ  .38

 مدرسةُ عبد الرحمنِ الزينِ .39

لطانِ قايتبايتْ بأمرِ السينفي غزة ب ،إبراهيم هولد هبعد وأكملَها من.   
: وهي) 8(عن مدارس غزة وبلغ عددها" مجردة"زودنا الطباع بقائمة غير تفصيلية وكما   

ةُ ، ومدرسةُ الشّيخِ رضوانةُ، و،مدرسةُ الجامعِ الكبيرِالمدرسةُ الحسنيمدرسةُ ، والمدرسةُ األميري
ة، الشّيخِ ظريفهاشمٍمد ،المدرسةُ القايتباني ديةَ، رسةُ السقَير دةي7(مدرسةُ الس(.  

  

  

                                                           

)1 (الظّاهري نسبة لجالبه الخواجا محمود، ولمعتقه الملك الظّـاهر جقمـق، بويـع    : الملك أبو النّصر قايتباي المحمودي
ة، ومدرسـة ببيـت   ، أنشأ العديد من العمائر منها مسجد ومدرسة السلطان قايتباي بغـز )م1467/هـ872(بالسلطنة سنة 

بته بالقاهرة، ، ودفن بق)م1496/هـ901(المقدس، وعمر الدرج الموصل إلى صحن الصخرة تجاه باب السلسلة، توفي سنة 
 .226، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  :وهو معروفٌ يزار

  .225، 224،ص )2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )2(
  . 184، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )3(

، قضى معظم أيامه في محاربـة  )م1279/هـ678(هو سيف الدين قالوون الصالحي تولّى الحكم سنة : الملك قالوون)4(
 ،مرجـع سـابق  الـدباغ،   :، وهو يتأهب لغزو عكّا)م1290/هـ689(اإلفرنج وصد غارات التّـتار عن البالد، مات سنة

 .168.169، ص2، ق)3ج(

 . 184ص) 2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )5(

 . 539، ص)1ج(، مصدر سابقالمحبي،  )6(

 326. 134، ص)3ج. (269، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )7(
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 الحديث دار  

  ةالجالقي بجوارِ التّربة بكـدرِ  ، )1(تقع ينِ عيسى بنشرفُ الد الغربِ أنشَأها األمير جهة من
ينِ أبي القاسم الهكاريسنةَ ، الد ينِ، )2()م1267/هـ666(وذلكالشّيخُ جماُل الد سدر وقد   بـن

في دارِ الحديث ينِ العجميشمسِ الد ،ةالميدارِ القرآنِ الس تجاه 4()3( الّتي تقع(.  
  : الحجرةُ الجنبالطيةُ

فةالمشَر خرةفوقَ سطحِ الص بـنِ  ، توجد دحبيبِ اِهللا بنِ محم بن فيها الشّيخُ علي سدر وقد
 الشّافعي المغربِنورِ اِهللا بنِ أبي اللطف 5(بعد(.  

  الحجرة النحوية 

  )6(الموجودة بسطح الصخرة النورانية
يخلوةُ المعر   

   المصـري القدسـي العظيمِ بنِ أحمد بنِ عبد ا بنِ إبراهيمزكري ينِ بنالد فخر حيثُ انقطع
األقصى، الحنفي بالمسجد بحجرة للتّدريسِ واإلفادة ،  رواق ـ  )7(بـالقربِ مـن  يخِ منصـورٍ الشّ

  .)9()8( المحالوي
  

  
                                                           

تقع برأس درج العين بباب السلسلة، وقفها ركن الدين بيبرس، المعـروف بالجـالق، وقـد دفـن بهـا      : التّربة الجالقية )1(
 .94ص، )2ج(، مصدر سابقالعليمي، ). م1307/هـ707(سنة

)2(  ،مصدر سابقالعليمي،)94، ص)2ج . 

تقع تجاه دار الحديث، وقفها سراج الدين عمـر بـن أبـي بكـر بـن القاسـم السـالمي سـنة         : دار القرآن السالمية )3(
 .38، صمرجع سابقاألسطل، . 94، ص)2ج(،مصدر سابقالعليمي، ). م1360/هـ761(

  . 539، ص)1ج(،مصدر سابقالمحبي،  )4(
  . 202، ص)3ج(لمرادي، مصدر سابق، ا )5(
  . 176، ص)2ج(، مصدر سابقالحسيني،  )6(
جناح من المسجد كان يتوافد عليه الطلبة للتدارس في أمور العلم والدين ويشمل على مجموعة من الغرف اليواء  :الرواق) 7(

 .213، صمعجم المصطلحاتالخطيب،  :لطلبة حول شيخهم لينهلو من علومهالطلبة حيث يلتف ا

، )3ج(ق، المحبـي، مصـدر سـاب   .منصور بن علي السطوحي المحلي المصري نزيل القدس والشام الصوفي الشاذلي )8(
، مجلـة  الخوانق في القدس خالل العصـر العثمـاني  ربايعة، إبراهيم، .232، ص)2ج( وثائق مقدسية، العسلي،.256ص

 .673م، ص2011، 1، ع18غزة، فلسطين، مجالجامعة االسالمية، 

 . 256، ص)3ج(، مصدر سابقالمحبي،  )9(
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 راسةالد مناهج  

    ةُ في مدارسِ فلسطينةُ والثّقافيالحركةُ العلمي طّتنش لقد ،  راسـةالد حيثُ كانتْ مواضيع
ى ومن أهم هـذه  والتّدريسِ تتمحور بشكٍل رئيسٍ حوَل العلومِ الدينية باإلضافة إلى العلوم األخر

  :المناهج

  وم القرآنِعل: أوالً

1. الكريم المختلفة: القرآن هالقرآنِ الكريمِ بقراءات تعليم يتم فـي  ، حيثُ كان برز نمم وكان
الخُريشي دمحم العشرِ الشّيخُ إسحاقُ بن ينِ بـنِ    ،)1( علمِ القراءاتتاجِ الـد بن دومنْهم محم

المقدسي دمحم ،القراءات 2(الّذي قرَأ جميع(.  
2. التّفسير :     والحـديث كتـبِ التّفسـيرِ والفقـه والطّلبةُ بتدريسِ ودراسة العلماء حيثُ اهتم

محب الدينِ بن عبد الصمد شـيخُ الحـرمِ    انوبرع الشّيخُ، )3(إضافةً لعلمِ التّصوف، المختلفة
 والشـيخ   سيرِ والفقـه التّفالحديث وفي علمِ والشيخ محمد بن ابراهيم بن حافظ الدين القدسي

، كما وعمل الشيخ محمد بن أحمد بن سالم أبـو عبـداهللا   )4(محمد بن محمد بن شرف الخليليِ
  .)5(السفاريني النابلسي الحنفي على نشر الحديث الشريف بالجامع الكبير بنابلس

المنطـق  و، كالفلسـفة والرياضـيات  ، هي العلوم الّتي تعتمد على العقـلِ : العلوم العقليةُ .3
والهندسة والميقات ،أو األرصاد والقوانينِ ، والفلك ةالفلكي فُ على الحركاتالتّعر والهدفُ منه

ةصديالر باستخدامِ األدوات 6(المتعلِّقة( ، ـمدالص عبد ينِ بنالد الشّيخُ محب برع شـيخُ  ، وقد
إبرا، الحرمِ القدسي بن دالشّيخُ محم ينِوكذلكحافظَ الد مام المالكية والشيخ محمد المؤقت إ هيم

                                                           

)1( الحنبلي د الخريش القدسيـ : إسحاق بن محم تغالً كان عالماً أخذ علمه عن والده، وأم بالمسجد االقصى، وكان دائماً مش
 .438 ص،)1ج(،مصدر سابقالمحبي،  ):م1625/هـ1035(بالقراءة، توفي سنة

 .396، ص)3ج(،المصدر نفسهالمحبي،  )2(

  . 326، ص)3ج(، المصدر نفسهلمحبي، ا) 3(
  .157 -68، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )4(
  . 641-638، ص)1ج(، مصدر سابقالجبرتي،  )5(
)6(  ،يمرالغزلطف الس ،)33، ص)1ج . 
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برع السـيد أبـو   و، كما )1(ومحمد بن ابراهيم الدسوقي الصمداني بعلمِ الفلك بالحرم القدسي
  .)2(العون الغزي بالطب

هناك عدد من العلماء ممن امتهنوا وتفقهوا  ،)4(والزايرجا )3(كعلمِ النّجومِ والرمِل: التنجيم .4
، )5(شرفُ الدينِ العسيلي القدسي على علمٍ ودرايـة بعلـمِ الزايرجـا    أمثال، التنجيم في علم 

كما وأخذَ محيي الدينِ بن خيرِ الدينِ بنِ أحمد بنِ  )7( وعلمِ الحرف، )6(واالستخراجِ من الجفرِ
الفرائض مليالر الفاروقي العليمي وبياألي ينِ بنِ عليالشّـيخِ زيـنِ    نورِ الد عن والحساب

النّحوي يالمر العابدين ، في حدود ملةهم بالرعلي مما قَد8()م1635/هـ1045(عند(. 

  :الوظائفُ في المدارسِ
وكانَتْ على صـلة  ، أبرزتْ لنا كتب التّراجمِ أسماء عدد من الوظائف الّتي تولّاها أصحابها  

  :ن تقسيم هذه الوظائف إلى األقسامِ اآلتيةويمك، وثيقة بالمدارسِ
  الوظائفُ التّعليميةُ: أوالً
1. س9(المدر( أو الخواجا أو المعلِّم)رِ   : )10ب المقـرروسِ على الطّلّـاالد بإلقاء الّذي يقوم هو

هم داخَل المدرسةاِهللا، )11(وجود عبد ينِ بنالد بهاء رتصد فقد ،المعروفُ بالخم  اشِ النّابلسـي

                                                           

  . 338ص ،)2ج(، 68، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )1(
 .205ص ،)2ج(،قمصدر سابالحسيني، . 109-108ص ،)4ج( ،مصدر سابقالمرادي،  )(2

هو االستدالل على أحوال المسألة حين السؤال، وأشكال الرمل هي اثنا عشر شكالً على عدد البـروج   :الخطّ في الرمل )3(
، )1ج(، لطف السمرالغزي،  :ليقين في مثل هذه األمور الخفيةالموجودة بالسماء، وأكثر مسائل هذا الفن تخمينية، وال يفيد ا

  .34ص
هو االستدالل على أحوال المسألة حين السؤال، وأشكال الرمل هي اثنا عشر شكالً على عدد البـروج   :الخطّ في الرمل )4(

، )1ج(، لطف السمرالغزي،  :ليقين في مثل هذه األمور الخفيةالموجودة بالسماء، وأكثر مسائل هذا الفن تخمينية، وال يفيد ا
 .34ص

  .217، ص)2ج( ،مصدر سابقالمحبي،  )5(
علم "أو " علم الحروف"هو علم يبحث فيه عن الحروف من حيث داللتها، ويطلق عليه كذلك اسم  :االستخراج من الجفر )6(

، ويذكر المهتمون به أن فائدته االطّالع على فهم القرآن والسنّة الّذي ال يكون إال بمعرفة اللسان العربـي، بينمـا   "التّكسير
 .33، ص)1ج(، لطف السمرالغزي،  :ل الكّلن بأنّه لوح القضاء الّذي هو عقيعرفُه آخرو

هو علم أسرار الحروف وثمرته تصرف النّفوس الربانية في عالم الطّبيعة باألسـماء الحسـنى والكلمـات     :علم الحرف )7(
 .139، ص)1ج(، السمر لطفالغزي،  :حيطة باألسرار السارية في الكوناإللهية النّاشئة عن الحروف الم

  . 35، ص)4ج(، مصدر سابقالمحبي،  )8(
)9(  ،يمرالغزلطف الس ،)15، ص)1ج.  
)10(  ،81، صمصدر سابقالعرضي . 

 . 272، صتاريخ القدسربايعة،  11)(
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والتّدريسِ في نابلس لإلفادة ،الطّلبة من العديد منْه وكـذلك عبـداهللا بـن أحمـد     ،)1(واستفاد
كما ودرس مصطفى بن أحمد بن صالح الدين القدسي  )2(المعروف الشرابي الشافعي النابلسي

 . )3( )م1760/هـ1171(لفاوي سنة علي بن محمد الخودرس كما  ي،العلمي وخالد القدس

2. 4(المعيد( : ؛ ليفهموها كما أنَّهعلى الطّلبة سلقيها المدرروسِ الّتي يالد بإعادة الّذي يقوم هو
غيابِه أثناء عنْه سِ، ينوبالمدر بعد صالحِ، )5(وتأتي مرتبتُه تولى هذه الوظيفة طه بن نومم 

المقدسي يريمعيد، بنِ يحيى الد حيثُ كان      ـخرةبالص التّفسـيرِ بالبـابِ القبلـي اً لدراسـة
فة6(المشر(.

 

، ويتناوُل راتبه من الوقـف ، بتعليمِ األطفاِل في الكتاتيبِ هو الّذي يقوم: )7(مؤدب األطفاِل .3
، )8(آخر ويختلفُ راتبه من كتّابٍ إلى، الصبيانِ عن أجرة تعليمهم وليس من، ما يعين لهطبقاً ل

 .)9(وقد عين الظاهر الشيخ عبد الحليم الشوبكي مؤدباً ألوالده

  :الوظائفُ الدينيةُ: ثانياً
مهمتُه اإلشرافُ على تنظيمِ األمورِ التّعليميـة داخـَل   ، وهو صاحب مكانةٍ عالية: الشّيخُ .1

بنِ نورِ اِهللا، )10(المدرسة دبنِ حبيبِ اِهللا بنِ محم كالشّيخِ عليالشّافعي الّـذي  ،  بنِ أبي اللطف
  .)11(تولّى المدرسةَ الصالحيةَ والحنفيةَ في بلده القدسِ

2. 12(اإلمام( :الةإلى الص بادري للنّاسِ، ومن واإلرشاد النّصح ميقد من هو)وقد تصـدى  )13 ،
بي الفضِل أفندي العلمـي  بهذه الوظيفة السيد مصطفى ومحمد وعبد الصمد وأبو الهدى بن أ

الذين تولَّوا ربع وظيفـة اإلمامـة بالمدرسـة الحمـراء، مقابـَل عثمـاني، وذلـك سـنةَ         

                                                           

 . 5، ص)2ج(، مصدر سابقالمرادي،  )1(

 . 82، ص)3ج(، مصدر سابقالمرادي،  )2(

 . 340، 337، 252، ص)2ج(، مصدر سابقالحسيني،  )3(

 . 252، ص)2ج(، مصدر سابقالمحبي،  )4(

)5(  ،يمرالغزلطف الس ،)15، ص)1ج . 

 . 252، ص)2ج(، مصدر سابقالمحبي،  )6(

 .27، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )7(

  . 82، صاألوقاف اإلسالميةالخطيب،  )8(
  . 157، صتاريخ الشيخالصباغ،  )(9
 . 272، صتاريخ القدسربايعة،  )10(

  . 201، ص)3ج(، مصدر سابقالمرادي،  )11(
 . 31 -30، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )12(

13)(  ،بكي90، صمصدر سابقالس .  
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، وتولّى الشّيخُ خليٌل وأخوه فيض اِهللا بن محمد صنع اِهللا أفندي اإلمامةَ )1()م1756/هـ1170(
، وكذلك السيد بن موسى أفندي الفتيـاني،  )2(ومٍبالمدرسة الختنية، مقابَل ثالثة عثمانيات كلَّ ي

 ). م1734/هـ1147(حيثُ تولّى وظيفةَ اإلمامة في المدرسة الحسينية سنةَ 

3. الشّريفة األجزاء اءداخَل المساجد الملحقة بالمـدارسِ : قُــر يقرأون القرآن الّذين 3(هم( ،
،  )م1772/هـ1186(وذلك سنةَ ، فندي الجماعي كلَّ يومٍوممن تولّى ذلك الشّيخُ عز الدينِ أ
المعطي الخليلي الشّيخُ عبد وكذلك ،ةمصري مصطفى بـنِ ماسـيةَ   ، مقابَل قطعة عوضاً عن

سنةَ ، جلبي بسببِ وفاته م1711/هـ1123(وذلك( ، موسى أفندي الخالـدي بن دومنهم محم ،
خرةيقرُأ بالص صـال  ، كان الفجـرِ بعـد غرشـاً    ، ة عشـر سـنةَ   ، مقابـَل اثنـي وذلـك

وفي السنة نفسها تولّى السيد عبد الباقي بن علي الثّوري ربع وظيفـة  ، )م1731/هـ1144(
الشّريف الجزء كلِّ يومٍ، قراءة عن مقابَل عثماني بداخِل المسجد ،    بـن ـدمحم دـيالس وكان
من األقصى مصطفى النّقيب بالمسجد الشّريف الجزء اءقر ،  محفوظٌ في مشـيخة هولد وخَلَفَه

اء4(القر(. 

4. حسـنِ  : المؤذِّن بن دمحم ديمن الوظائف األساسية في المدارس وقد ذكر الحسيني أن الس
 . )5()م1781/هـ1196(مقابَل نصف عثماني سنةَ ، الّذي تولّى األذان، بنِ القاصرِ

نشطَ دورهم في المسجد األقصى وفي المدارس المختلفة، وكان لهم دو واضح : )6(واعظُال .5
 ،والفقـه القرآنِ الكريمِ وعلومِ الحديث وا بتفسيرِ آياتاهتم فقد ،ةوالثّقافي ةالفكري في الحركة

 مثِل المولــد ،المختلفة ةينيالد المناسبات وإحياء ،ومدحِ النّبي     وذكـرى اإلسـراء النّبـوي
، كما أنَّهم يقومون بتذكيرِ النّاسِ بأيامِ اِهللا، ويحذِّرونَهم من مخالفتـه،  )7(والمعراجِ، وليلة القدرِ

، وممن تولّوا )8(ولم تقتصرِ الوظيفةُ على المساجد، بْل وجِدتْ في مؤسسات أخرى كالمدارسِ

                                                           

 .30، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )(1

 . 32-31، ص)1ج(، المصدر نفسهالحسيني،  )2(

  272، صتاريخ القدسربايعة،  )3(

  .27، 69، 68، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )4(
  . 54، 53، 27، ص)1ج(، المصدر نفسهالحسيني،  )5(
 . 27، ص)1ج(، المصدر نفسهالحسيني،  )6(

  .113، صمرجع سابق األسطل، )7(
  .35، صاألوقاف اإلسالميةالخطيب، .215، صمعاهد العلمالعسلي،  )8(
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الشّيخُ عز وظيفةَ الوعظ  اتعثماني بمقدارِ عشرة ،الحقِّ الجماعي عبد وأوالد ،ينِ الجماعيالد
 ةالجوهري 1(في المدرسة( . 

6. جـاِل   : )2(قراءةُ الحديثالر والعلمِ بأسـماء وايةالر بطريقة الحديث الّذي يتعاطى علم هو
باألسانيد والمعرفة الحديث وبرز عدد من قراء الح، )3(وطرق ينِ الجماعيالد ديث الشّيخُ عز

الحقِّ الجماعي عبد وأوالد ،الحديث سـنةَ  ، وظيفةَ قراءة ـ 1146(وذلك فـي  ) م1733/هـ
ةالجوهري 4(المدرسة(. 

7. كـلُّ   الجلوس بصدر المسجد ويجلس أمام المتصدر مجموعة من الناس وكان:)5(التّصدير
، يـة جد األقصى في العلومِ الدينيـة وتفسـيرِ اآليـات القرآن   شيخٍ يكَلَّفُ بإلقاء الدروسِ بالمس
ار والطلبةوها على الزت6(وقراء( ،الحليمِ الحنبلي عبد ديالس بنُص وقد ،   الحـاكم نَـهحيثُ عي
  .)7()م1737/هـ1150(وذلك سنةَ ، مقابَل ثالثة عثمانيات، الشّرعي في وظيفة التّصديرِ

  

  الوظائفُ اإلداريةُ: لثاًثا
ووجوب الحفاظُ على أن تبقى ، ومتابعةُ كلِّ أمورِها، مهمتُه إدارةُ وقف المدرسة: المتولّي .1

وممن تولّوا هذه الوظيفةَ السيد علي بن موسى أفندي الحمـوري فـي المدرسـة    ، )8(عامرةً
ةسنةَ ، المنجكي 9()م1765/هـ1179(وذلك( .  

الّتـي تتعلّـقُ بمـاِل أوقـاف     ، مهمتُه أن يشرِفَ على الواردات والمصـروفات : لنَّاظرا .2
10(المدرسة( ،ةالموصيلي ظارةَ المدرسةن اِهللا اللطفي جار أحمد ديتولّى الس وقد ،  عـز وكذلك

ينِ الجماعيالد ،الحقِّ الجماعي عبد أفن، وأوالد أحمد ديوالس    المدرسـة اِهللا نـاظر دي جـار
ةسنةَ ، الموصيلي 11()م1768/هـ118(وذلك(. 

                                                           

  . 27-26، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )1(
 .31 -30، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )2(

  .113ص ،األوقاف اإلسالميةالخطيب،  )3(
  . 32 -31، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )4(
  . 29، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )5(
  .267، صتاريخ القدسربايعة،  )6(
  .29، ص)1ج( ،مصدر سابقالحسيني،  )7(
  . 271، صتاريخ القدسربايعة،  )8(
  .60، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )9(
  .271، صتاريخ القدسايعة، رب )10(

  . 57، 56، 27، )1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )(11
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حيثُ تولّى السيد مصطفى ومحمد وعبد الصمد وأبو الهدى بن أبـي الفضـِل   : المشارفةُ .3
 في سنة وظيفةَ المشارفة م1761/هـ1175(أفندي العلمي( ،مقابَل أربعِ أقجات ، ديتولّى الس

مقابَل خمسِ قطعٍ مصرية ، )م1711/هـ1123(لمرعشي اإلشرافَ على المدرسة سنةَ محمد ا
ةالغادري تولّى اإلشرافَ سنةَ ، في المدرسة اِهللا اللطفي جار دي1()م1761/هـ1175(والس(. 

خاصـة  يعين من أجِل تحصيِل أمواِل األوقـاف ال ، هي من أهم الوظائف المالية: الجابي .4
وتولّى السيد محمـد العسـيلي   ، )2(ومساعدة النّاظرِ في إعداد الحسابات وضبطها، بالمدارسِ

  .)3(مقابَل عثمانيينِ في المدرسة الغادرية، )م1711/هـ1123(وظيفةَ الجباية سنةَ 
5. قرط: الكاتب المدرسةُ من إليه كلِّ ما تحتاج تسجيُل وتدوين تُهوكتبٍومهم ةاسي ، وواردات

ويشترطُ فيه أن يكـون علـى   ، )4(وكتابة المراسيِل إلى ناظرِ المدرسة، المدرسة وصادراتها
وقد وجِـدتْ هـذه الوظيفـةُ بالمدرسـة     ، وأن يتقن الكتابةَ بأنواعها، درجة من العلمِ والتّدينِ

 ةالهج(الجوهري عشر خالَل القرنِ الثّانيري/الميالدي عشر 5()الثّامن(. 

وممن ، )6(ويشهدون معهم في القضايا، هم من يتعرفون ويستقصون أخبار النّاسِ: الشّهادةُ .6
ينِ الجماعيالد الوظيفةَ الشّيخُ عز تولّى هذه ،الحقِّ الجماعي عبد ينِ في ، وأوالدمقابَل عثماني

ةالجوهري 7(المدرسة(. 

  الوظائفُ الخدماتيةُ: رابعاً
1. ابمتاعٍ: البو ما بِها من ها وحفظ؛ لصيانتبابِ المدرسة بمالزمة ويعمُل على إشعاِل ، يقوم

والسيد مصطفى ومحمد وعبد الصـمد  ، )8(القناديِل ببابِ المدرسة والمتوضِأ مقابل مبلغ معلوم
أبي الفضِل أفندي العلمي وأبو الهدى بن ، تْ لهم وظيفـةُ  ، )م1761/هـ1175(في سنةروقُر

اِلبوابة ،الحمراء في المدرسة مقابَل أربعِ أقجات ،  أبي الفضِل العلمـي أفندي بن عودوأبو الس

                                                           

 .57 -56، 31 -30، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )(1

  .72، صمرجع سابقالعربيات، . 258، صاألوقاف اإلسالميةالخطيب، . 155، صتاريخ القدسربايعة، )2(
  . 44 -27، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )3(
  .139، صتاريخ القدس ربايعة، )4(
  .27، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )5(
)6(  ،بكي4، صمصدر سابقالس.  
  . 27-26، ص)1ج(الحسيني، مصدر سابق،  )7(
  .35، صاألوقاف اإلسالميةالخطيب، . 215، صمعاهد العلمالعسلي، ) 8(
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بالمدرسة البِوابة وظيفة كلِّ يومٍ، في ثلث عن كتخـدا    ، مقابَل أربعِ أقجات صـالح دـيوالس
وريالّذي، الحم الحمراء ينِ سنةَ ، تولّى البِوابةَ بالمدرسة1()م1777/هـ1191(مقابَل عثماني(.  

حيثُ تولّى السـيد علـي   ، )2(والشّعاُل هو المسؤوُل عن إشعاِل القناديِل والشّموعِ: الشِّعالةُ .2
حنفيـة سـنةَ   وأوالده فيما بينَهم وظيفةَ الشِّـعالة فـي المدرسـة ال   ، أفندي بن موسى الدقّاقُ

حيثُ تولَّـوا  ، وأوالد عبد الحقِّ الجماعي، والشّيخُ عز الدينِ الجماعي، )م1782/هـ1197(
 .)3(مقابَل عثماني في المدرسة الجوهرية، الشِّعالةَ

، من كنْسٍ ورشٍّ وتنظيـف الفـرشِ  ، يقوم الفراشُ بعملية النّظافة داخَل المدرسة: الفراشةُ .3
وقد تم تعيين السيد علي أفندي بنِ موسـى الدقّــاق   ، )4(نفضها وتنظيف القاعات المدرسيةو

ـ 1197(وأوالده فيما بينَهم مناصفةً في وظيفة الفراشة بالمدرسة الحنفية سنةَ  ، )م1782/هـ
ينِ الجماعيالد تولّى الشّيخُ عز الحقِّ الج، وكذلك عبد وأوالدوظيفةَ اِلفراشة سنةَ ، ماعي وذلك

 . )5(في المدرسة الختنية) م1733/هـ1146(

، )6(ورشِّها بالماء كـلَّ يـومٍ  ، هو الّذي يقوم بكنسِ األرضِ المخصصة للمدرسة: الكناسةُ .4
فـةَ الكناسـة   وكذلك تولّى السيد علي أفندي بن موسى الدقّاقُ وأوالده فيما بينَهم مناصفةً وظي

مصطفى وحمودةُ بن أحمد القندلجي ، في المدرسة الحنفية) م1782/هـ1197(بالمدرسة سنةَ 
ناسةوظيفةَ الك ،ةالغادري في المدرسة اتعثماني 7(مقابَل أربعة(. 

5. ها: السقاادرو ليسقي إلى المدرسة الماء الّذي يجلب هو ، بتأمينِ الماء هـا ويقوم8(لتنظيف( ،
مقابـَل أربعـة   ، السيد قبالن باشي وظيفةَ سـقّاء المـاء  ) م1737/هـ1150(كما تولّى سنةَ 

ةالغادري في المدرسة ات9(عثماني( . 

  
  

                                                           

 61-59-31-30 -27، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )(1

)2(  ،األوقاف اإلالخطيب،  .109ص ،مصدر سابقالسبكي113، صةسالمي.  
  . 54-53-27-26، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )3(
  .35، صاألوقاف اإلسالميةالخطيب،  )4(
  . 32-31-27، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )5(
  .36، صاألوقاف اإلسالميةالخطيب،  )6(
  . 54-53-44، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )7(
  .35، صاألوقاف اإلسالميةالخطيب،  .215، صعاهد العلممالعسلي،  )8(
  . 44، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )9(
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  المكتباتُ
حيثُ ، فهي تمثُِّل مكانةً ساميةً بين األممِ، تمثُّل المكتباتُ صروحاً علميةً وحضاريةً كبيرةً    

عوالتّعليمِ تشج ـياعِ    ، على القراءةوالض التّلـف الكتبِ مـن على حفظ ها يقتصردور يكن ولم
رقاتأطـرافَ  ، والس ويتبادلون يتسامرون والعلماء يلتقي بها المثقفون مراكز وإنّما كانَتْ كذلك

الحديث ،المجالس لوا م، ويعقدوندونَها؛ لينْهالطّلّاُب يقص كان هاوقدلمناه ن ، المكتبات أهم ومن
  :الّتي ذكرتْها كتب التّراجمِ ما يأتي

  .مكتبةُ الجامعِ العمري الكبيرِ .1
 .مكتبةُ المسجد األقصى في القدسِ .2

وهي معروفةٌ ، وتقع في بابِ السلسلة، وهي من أعظمِ دورِ الكتبِ: المكتبةُ الخالديةُ بالقدسِ .3
وأوصتْ السيدةُ خديجةُ الخالـدي  ، منذُ قرونٍ عديدة، يملكُها آُل الخالدي الّتي، باسمِ بركة خان

 .رئيسِ المحكمة الشّرعية بيافا أن يجعلَها وقفاً، لولدها

 .مكتبةُ الحرمِ اإلبراهيمي بالخليِل .4

ولجامعِ أحمـد  ، وكانَتْ هذه المكتبةُ تتبع للمدرسة األحمدية: مكتبةُ أحمد باشا الجزارِ بعكّا .5
 . باشا الجزارِ

 .)1(مكتبةُ محمد باشا أبو نبوت بيافا .6

 . وتُعد من أضخمِ المكتبات، مكتبةُ الشّيخِ محمد الخليلي في القدسِ .7

 .مكتبةُ الشّيخِ محمد بنِ بديرٍ في القدسِ .8

9. عطي الخليليالم مكتبةُ الشّيخِ عبد . 

10. حسنِ بنِ عبد ديمكتبةُ الس سينيالح 2(اللطيف( . 

أنظار طالبي العلم من شيوخ وتالميذ فقـد أخـذَ عبـد     وبالمجمل فقد كانت القدس محط    
الرحيمِ بن أبي اللطف بنِ محمد بنِ أبي اللطف الحنفي المقدسي العلوم ممن جاء وأتـى علـى   

األفاضِل والعلماء التّدريسِ، القدسِ من اًو، ودخَل سلكعثماني يأخذً أربعين كان ،  في سـنة وذلك
فقد سافر إلى القدسِ؛ ليأخذَ عن جمـعٍ  ، أما السيد محمد غازي الخلوتي، )3()م1659/هـ1069(

العلماء 4(غفيرٍ من(.  

                                                           

  .133، 132، 131، 110، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )1(
  .  72،74،75، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )2(
 . 3، ص)3ج(، مصدر سابقالمرادي،  )3(

 . 307، ص)4ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(4
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   من أخذَ عدد علقد أمثال مصطفى اللقيمي المقدسِالعلماء ودمشقَ وبيت مصر علماء ن ،
وتصدر للتّدريسِ واإلفادة ، ورجع إلى مدينة نابلس، ذَ ياسين اللدي العلم عن علماء مصركما أخ

ونصبه الـوزير  ، المعروفَ بالوزيري، وعندما عمّر الوزير سليمان باشا الجامع الشّرقي، فيها
ساً بهومدر 1(إماماً به( ،دمحم بن الشّيخُ علي إلى القدسِ كما قدم بالحرمِ ، الخلفاوي روسوقرَأ الد

ةوالعام ةللخاص المغربِ إلى القـدسِ ، الشّريف من التّافالني دمحم مكما قد ،   وتـولَّى التّـدريس
بعـد أن حضـر   ، وكان محمد بن جارِ اِهللا األزهري يقرُِئ الدروس في الحرمِ القدسي، بالحرمِ
 األقصىلزيارة األقصـى ، المسجد المؤقّتُ بالتّدريسِ في المسجد اشتهرِ أحمد وقد ،  سكمـا در

كما تولّى مصـطفى  ، محمد األوحد بن أحمد المقدسي العلمي الحديثَ والتّفسير بالمسجد األقصى
  .)2(العلمي التّدريس بالمسجد األقصى

ودرس محمد بـن  ، )3(راني يقرُِئ بالمسجد األقصىوكان الشّيخُ عيسى بن إسماعيَل الكو  
الحديثَ الشّريفَ والتّفسير التّافالني داألقصـى ، محم بالمسجد سريقرُأ الد وكان ،   ـةداخـَل قب

فةالمشر خرةالص ،اِهللا باشا الجبجي عبد الوزير أن ذكَرفروةً عظيم، )4(في وأعطاه هإلي مقد هةً ألبس
وكذلك األمر بالنّسبة للشّيخِ محمد زينِ الدينِ بنِ عبد الرحمنِ بـنِ  ، )5(وصرةً تحتَ قدميه، إياها

كما اشتغَل عبد اِهللا بـن صـنعِ اِهللا   ، )6(حيثُ كان يقرُأ الدروس في الحرمِ الشّريف، شرف الدينِ
  .)7(بالتّدريسِ

  بن كما ووصَل إبراهيم   الغنـي عبد هأستاذ إلى القدسِ لخدمة مشقيالد بنِ إبراهيم مراد
سنةَ، النّابلسي م1690/هـ1101(وذلك(،   الحنفـي األفيوني دبنِ محم عمر اِهللا بن وارتحَل عبد

لوني يتـردد  وكان عبد اِهللا العج، بقصد زيارة األستاذ مصطفى الصديقي، الطّرابلسي إلى القدسِ
في نابلس هوقتَ وجود البكري على األستاذ ،    الغنـي خليِل بـنِ عبـد بن العجلوني درحَل محم

ومحمـد  ، وأخذَ عن الشّـيخِ محمـود السـالمي   ، وأقام بها سنين، الجعفري الشّافعي إلى القدسِ
                                                           

 . 247-166، ص)4ج(، مصدر سابقالمرادي،  )1(

  . 252-233-208، )2ج( ،69،  ص)1ج(،الحسيني، مصدر سابق )2(
 . 254، ص)2ج(الحسيني، المصدر نفسه،  )3(

)4(ـ 1172م، ولي حلـب سـنة   1703/هـ1115ولد بجرمك، وهي من أعمال ديار بكر عام : عبد اهللا باشا الجبجي / هـ
. 83 -81، ص)3ج(، مصـدر سـابق  المرادي، : م1760/هـ1174حلب، توفي سنة  م، ولي دمشق بعد عزله عن1758

  .267، ص)2ج(، مصدر سابقالحسيني، 
 . 268-267،ص)2ج(، مصدر سابقالحسيني، ) 5(

 . 306،ص) 2ج(، المصدر نفسهالحسيني، ) 6(

   212، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع،  )7(
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1(الشّامي(. دأفندي بنِ محم المولى أحمد قاضي دمشقَوزار ،   عزِلـه المعروفُ بشيخِ زاده بعـد
القدس ،بالمدينة العلمِ الموجودة عدداً من معاهد القـادرِ     )2(وزار عبـد بـن ورحَل الشّيخُ عمـر

ملةإلى الر الشّافعي ةَ أشهرٍ، المشرقيمد مليينِ الر3(وقرَأ على الشّيخِ خيرِ الد(.  

الملقَّب عـالء الـدينِ الدمشـقي    ، عبد الرحمنِ بنِ زينِ العابدين قدم محمد بن علي بنِ  
مليينِ الروأخذَ عن خيرِ الد ملةإلى الر نزَل إلى القدسِ ،الحصكفي وأخذَ بها عنِ الفخرِ بـنِ  ، ثم

الحنفي ا المقدسيينِ بنِ علوانٍ إلى ، زكريالد بنِ سعد علي بن دمحم وأخـذَ عـن   ، القدسِوقدم
ةالغفّارِ مفتي الحنفي 4(الشّيخِ عبد(  

  العلماء من به ال بأس عدد في فلسطين برز وقد ،   مـن بـه امتهنوا عدداً ال بأس الذين
الوظائف ،     الّتـي شـغلَها علمـاء الوظـائف من عالية على نسبة واإلفتاء التّدريس حيثُ حظي
األصِلمثل أبي ال، فلسطين فّوريحمنِ الصالر بنِ عبد عالماً، بقاء حيثُ كان ،  إليـه جِعري وكان

وكان عارفاً بعلمِ النّجـومِ والرمـِل   ، وقد تولّى العديد من المناصبِ، النّاس في كثيرٍ من األمورِ
    . والزايرجا

لما له من عـدة مزايـا    كما ونالحظ من خالل ماسبق اهتمام الفلسطينيين بالتعليم الشرعي
وتكون وراثية في  ،بعائالت بعينها، وتركز بعض الوظائف المكانة االجتماعية في المدينة :منها

لهذا اهتم الناس بالتعليم ومعرفة مختلف العلوم منها الشرعية والعقلية والتنجـيم   ،غلب الحاالتأ
   .وغيرها من العلوم التي تمس قضايا المجتمع

 

 

 

 

                                                           

 . 54، ص)4ج(، 115ص، )3ج(، 267-37، ص)1ج(،سابقمصدر المرادي،  )(1

2)(  ،مصدر سابقالبوريني ،)197، ص)1ج .  
 . 287-286، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(3

 . 74-63، )4ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(4
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  لثُالفصُل الثّا
  األوضاع االجتماعيةُ

كّانالس 

ةأهُل الذِّم  

  الزعاماتُ الحاكمة والعائالتُ المحليةُ

  العائالتُ

  التصوف

  األضرحةُ والمقاماتُ والمزاراتُ

المساجد  

المقابر  

  السواقي

  األديرةُ

  األطعمةُ واألشربةُ

المالبس  

  األواني واألدواتُ

  األوضاع الصحيةُ

  يةُالكوارثُ البيئ

والنّهب لبالس  
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  الثّالثُ الفصُل

ةُ األوضاعاالجتماعي  

انعزال الطبقة الحاكمة العثمانية عن المحكومين في احتفاظ المجتمعات العربيةوالسيما  ساهم
   .المجتمع الفلسطيني بعاداته وتقاليده

   السكّان  : أوالً

) بـدو (وعربـانٍ  ) غير العربمن ( )1(عربٍ ومغاربة(يتكون سكّان فلسطين من المسلمين 
وشكَّل العرب المسلمون الغالبيةَ العظمـى مـن   ، وأهل ذمة) وهنود وأتراك )2(وأكراد وتركمان

سكّانِ فلسطين ، كالباقـاني هإلى قريت سكّان فلسطين من عدد نُسب أو إلـى  ، إضافة إلى ذلك فقد
كالنّابلسي هكالغال، مدينت هأو إلى مهنت3(ييني(. 

1 .المسلمون:  

ينكّانِ المحليالس ظمى منةَ العالغالبي شكََّل المسلمون ، راسـةالد خالَل فترة ،   تركّـز وقـد
وهو المـذهب الرسـمي   ، وينتمي القسم األكبر منْهم إلى المذهبِ الحنفي، انتشارهم داخَل المدنِ

ةالعثماني ولةللد ،بينَما تتوزوالحنبلي والشّافعي المذهبِ المالكي كّانِ ما بينةُ السبقي ع ،  نويتكـو
مختلفة فئات من هؤالء ،مختلفة اتجنسي على النّحوِ اآلتي، يمثّلون وهم :  

  

                                                           

وهو عـام  ) م1492/ هـ898(هم الّذين قدموا من المغرب العربي، ويرجع استقرارهم في فلسطين إلى العام: المغاربة )1(
وكان لهم حي خاص بهم، عرف باسم حي المغاربة، وكانت لهم زاويةٌ عرفت بزاوية المغاربة، وسـميت   سقوط األندلس،

، مرجـع  المـدني  :لقدس وغزة والخليل وعكّا وغيرهابزاوية أبي مدين الغوث، كذلك سكنوا مناطق متعددة من فلسطين كا
 .160، صتاريخ القدسربايعة، . 215، صسابق

قاموس العشـائر  عماري، حنا، . قبائل كانت تقيم في أطراف األناضول، وجاؤوا إلى فلسطين واستقروا فيها: التّركمان )2(
  . 130م، ص2001، )1ط(، دار اليازوري العلمية للنشر، األردن، في األردن وفلسطين

يما مضى نظـراً السـتعمال   هو صانع الغليون وهو من التراب المطحون المنخول وكانت هذه الحرفة راجة ف: الغليون )3(
الدين، العظـم، خليـل،    سعيد، القاسمي، جمال القاسمي، محمد .أهل الشام للغليون ويدخنوا التبغ والمعروف آنذاك بالتتن

  .م1988، )1ط(والتوزيع، دمشق،  والترجمة للدراسات القاسمي، طالس ظافر ، جزآن، تحقيقالشامية الصناعات قاموس
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 :المغاربةُ  - أ

المغربِ العربي موا مناسـتقر  ، قد إلـى      ويعـود قسـمٍ مـنْهم فـي فلسـطين عـامِ  ار
ويمكن إجماُل أسـبابِ انتقـاِلهم إلـى فلسـطين     ، وهو عام سقوط األندلسِ، )م1492/هـ898(

فتتمثُّل األسباب العسكريةُ في ، دينيةٌ واقتصاديةٌ وعسكريةٌ: منها، واالستقرارِ فيها إلى عدة أسبابٍ
هم في األسطوِل المملوكيفي ، دورِهم في عمل هم كمرتزِقَةإضافةً إلى استخدام الجيشِ العثمـاني 

وذلك بسبب قوتهم ورياطة جأشهم ولهذا فقد استخدموهم في حروبهم ومن األمثل علـيهم أغـا   
 -وهـي األهـم    -أما األسباب الدينيةُ ، الظاهر الذي كان السبب في قتله عبداهللا آغا الدنكزلي

إضافةً إلى العمـِل  ، )1(قصىفتعود لزيارتهم للمسجد األقصى وطلبِ العلمِ ومجاورتهم للمسجد األ
حـارة  (سمي باسـم  ، ومن الجديرِ بالذكرِ أنَّه كان لهم حي خاص بهم، بالتّجارة وببعضِ المهنِ

األقصى، المجاور للمسجد األقصى )المغاربة إلى المسجد خالِله دخَُل مني ولهم باب ، دعى بابي
اتُ اإل، المغاربةالقو تهدم وقد عام ةُ هذا الحيكما وسـكنت العديـد مـن    )2( م1967سرائيلي ،

 . العائالت المتحدرة من أصول مغربية المدن والقرى الفلسطينية 

 الهنود  -  ب

 والقدسِ خاصةً من الهند الواقعة في جنوبِ شـرقي آسـيا  ، جاء الهنود إلى فلسطين عامةً  
 وكانوا يأتون لزيارة األماكنِ المقدسـة وللمجـاورة   ،على فترات مختلفة )باكستان وأفغانستان(

سـميتْ  ، منها القدس وغزةُ في أماكن خاصة بهـم ، وأقاموا في عدةِ أماكن، )3(والتجارة والعمل
وكان أميـر  ، وزاوية الهنود الموجودة في غزةَ، مثل حوشِ الهنود الموجود في القدسِ، باسمهم

يعي لهم شيخاً يتولّى إدارةَ مصاِلحهماللواء 4(ن(  

  

  
                                                           

عقابنـة،  . 111، صمرجع سابقالعربيات، . 227، ص)2ج(الجبوري، مرجع سابق، .160، صستاريخ القدربايعة،  )(1
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الخليـل،  م1725-1700األوضاع االجتماعية واالقتصادية في مدينة القدسمرام، 

 . 30م، ص2015فلسطين، 

ث الندوة العالمية حول الثدس وتراثها الثقافي في إطار الحوار أوقاف المغاربة في القدس، بحوالبوخاري، عبد القادر،  )(2
 .   334، منشورات المنظمة العربية للعلوم والثقافة اإليسيسكو، المغرب،ص)م1993/هـ1414(اإلسالمي المسيحي

. 113، صمرجـع سـابق  العربيات، .229، ص)2ج(، مرجع سابقالجبوري، . 163-162، صتاريخ القدسربايعة،  )(3
 . 31، صمرجع سابقنة، عقاب

 . 31، صمرجع سابقعقابنة، . 113، صمرجع سابقالعربيات، . 163-162، صتاريخ القدسربايعة،  )(4
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   :التّركمان  - ت

آسـيا  ( )1( وينتمون إلى القبائل التركية التي سـكنت أرمينيـة  ، طائفة من الطوائف التترية  
مـن   وقـد نزحـو   تركمستان وفارس وأفغانستان ويمتدون غرباً إلى األناضـول أي ) الوسطى
عرفَتْ باسمِ ، فمثالً كانَتْ لهم محلَّةٌ في غزةَ، )3(لسطينسكنوا في مناطقَ متعددة من فو ،)2(بالدهم

كما تركزت القبائل التركمانية في شمال سهل مرج بن عامرمنذ عهد الزنكيـة،  ، محلَّة التّركمانِ
،وهم شديدي البنية وألوا بأس وقوة، وقد حـاول بنـي   )4(ومن القرى التي سكنوها قرية المنسي

، من القبائـل الضـعيفة   بائل التركمانية وأخذ منهم ما يعرف بالخاوةصقر مد سيطرتهم على الق
الهِبات : أمور متعددة منهاعتمدوا في معيشتهم على ي بسبب قوتهم انتصروا عليهم، وكانوا ولكن

ةوميالر ةرالص من ةنوي6()5( الس( .  

   :العربان  - ث

  الد خالَل فترة في فلسطين ربانالع عدمشـقَ توز بين الطّريق على امتداد والقـدسِ   راسة
احِل الفلسطينيفي أغلب األحيان، )7(والس ةبالعدواني تتّسم ةالعثماني ولةوكانَتْ عالقتُهم بالد ، وقد

ةالتّجاري خطراً على الطّرق هم باستمرارٍ؛ ألنَّهم يشكّلونولةُ تحاربكانَتْ الد الحج وطرق،الشّامي 

                                                           

ن ربيعة بلد يضم قرى كتيرة وسميت بذلك لكون األرمن يسكنوها فتحت زمن عثمان بن عفان على يد سلمان ب:أرمينية )1(
 .25، صبقمصدر ساالحميري،  :الباهلي سنة أربع وعشرين

عرب الخطيب، عليا، . 69، ص)ت.د(، )ط.د(، دائرة المعارف، دار المعرفة، بيروت، مادة تركمانياالبستاني، بطرس،  )2(
 .21، ص)1ج(م،1987، )1ط(، دار الجليل للنشر والتوزيع، األردن،التركمان أبناء مرج ابن عامر

)
 .21، ص)1ج(،عرب التركمانالخطيب،  )3

رية تقع جنوبي شرقي حيفا وقعت قربها معركة الروحة بين الظاهر والنوابلسة وعرب الصقؤ فانتصـر  ق: قرية المنسي )4(
 . 17، صمصدر سابقالدنفي، : فيها الظاهر

؛ إلنفاقها علـى  هي األموال الّتي ترسلها الدولة العثمانية كّل عام إلى أشراف الحجاز في مواسم الحج: الروميةالصرة  )5(
، مرجـع سـابق  زين الـدين،  . 421، صلواء غزةالسنوار، سيسالم، . 24، صمصدر سابقالبديري،  :راءالعلماء والفق

  .254ص
، مرجـع سـابق  العربيـات،  . 83، ص)3ج(، 1980، )ط. د(، )م.، د)ن.د(، غـزة عبـرة التـاريخ   سكيك، إبراهيم، )6(

  . 33، 32، ص، مرجع سابقعقابنة.116ص
  . 106، صمرجع سابقالعربيات،  )7(
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القبائِل قبيلةُ بني صخرٍ، والمصري هذه 1(ومن( ،الوحيدات وعرب)2( ارةوالهـو)وعـرب  )4( ِ)3 ،
  .)7)(6(، وعرب الصبيح)5(الصقر

يريد العودة إلى القاهرة عندما وصل إلى  )م1737/هـ1149(سنةلقد غادر الجبرتي القدس 
ك بسبب وجود عدد مـن قطـاع   علم أمير غزة بوصوله فأرسل معه عدداً من الجنود وذلغزة 

سيرهم لقيهم عدد من األعراب فقالوا لهم ال طاقة لنا  بكم والعسكر الطرق والعربان وفي أثناء 
  .)8(معكم

فجهز حسـين باشـا بـن مكّـي     ، هجم عرب بني صخرٍ وعربان الوحيدات على غزةَ لقد
وعـم  ، وكثرت القالقُل والفـتن ، )9(قتلَه وخرج لقتاِلهم لكن بذكاِئهم استطاع بنو صخرٍ، الجيوشَ

وقوافِل الحـج الشّـامي   ، وتمردت القبائُل على القوافِل التّجارية، الفراغُ والسلب والنّهب والقتُل

                                                           

وهم من قبيلة حرب إحدى قبائل الحجاز، وهم بطن من جذام، وتمتد أراضي قبيلة بني صخر حتّى الحدود : بنو صخر )1(
السعودية، من القبائل البدوية التي نزحت من منطقة الكرك وكانت تسيطر على طريق الحج الشامي وتعتمد بصورة كبيرة 

مي بالجمال ويتلقون أمواالً من الدولة مقابل حماية القوافل أما إذا امتنعـت  على اإلبل، كما كانوا يزودون قوافل الحج الشا
بهاء الدين طوقان، الـدار  :، تعريبتاريخ شرقي االردن وقبائلهافريدريك،  :ع األموال فإنهم يهاجمون القبائلالدولة عن دف

 الشرعة، إبـراهيم، ، . 119ص ،مرجع سابقعماري، . 301-300،صم1934، )ط.د(األردن،  العربية للنشر والتوزيع
لـة دراسـات الجامعـة    مج، موقف القبائل البدوية من قافلة الحج الشامي في القرنين السابع والثامن عشر الميالديين

 .36م، ص2002، )2ع(، 29األردنية، مج

ادر الطّائف مع عرب من قريش، ينتمون إلى الحسين بن علي، وجدهم هو فاعور الوحيدي أول من غ: عرب الوحيدات )2(
ولده محمد وحفيده سليط، وتوفّي فاعور في مدائن صالح، وتوفّي ولده محمد على الحدود المصرية، ونزل سـليط بموقـع   
الخيارين وتوفّي في سيناء، وانتقل نسلهم إلى وادي الصرار، ثم إلى قضاء غزة، واستوطن غزة شيخ الوحيدات فاعور بن 

تاريخ فلسـطين  سيسالم، والسنوار، . 469-468، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  :وق الوحيدييان بن فاعور بن أصفعل
ين، فلسطين، طفي أواسط العهد العثماني165، ص2010، 1. ، رابطة الكتّاب واألدباء الفلسطيني 

معجـم  كحالة، عمر،  :لمصرية وتقطن بالناصرة في فلسطينعشيرة أصلها من بني عون إحدى قبائل دمنهور ا:الهوارة )3(
، مرجـع سـابق  عمـاري،  .1230، ص)1ج(م، 1994، )7ط(، مؤسسة الرسالة، بيروت، قبائل العرب القديمة والحديثة

  .582ص
 . 33، صمرجع سابقعقابنة،  )(4

القبائل البدوية فـي منطقـة   عشيرة يعود أصلها إلى السردية وهي من عشائر حوران ويعدوا من أكبر : عرب الصقر )5(
 .31، صمصدر سابقالصباغ، : لالجلي

، تاريخ الشيخالصباغ، : كان يسكنون بالقرب من دير حنا وقد أقام أحمد بن الظاهر عالقات حسنة معهم :عرب الصبيح) 6(
  .72ص

 .72، صتاريخ الشيخالصباغ،  )7(

    . 477، ص)1ج(، مصدر سابقالجبرتي،  )8(
  . 61، ص)2ج(، مصدر سابقالمرادي،  )(9
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حاكماً على ، والمصري ةآغا اإلنكشاري حمنِ المصريالر بيك عبد علي األمير والي مصر نفعي
وقتله األمير ، لعصيانه الدولةَ )1(وُأمر بقتِل سليط، )م1770/هـ1184(حيطها وذلك سنةَغزةَ وم

باشا مكّي 2(حسين( ،الشّامي ةَ وطرقَ الحجالطّرقَ التّجاري ديشكُّل خطراً يهد هوجود وألن ، روُأم
فقَتَـَل سـليطاً   ، وكان له مـا أراد ، لى الدولةكذلك بتأديبِ األشقياء والعصاة وقمعِ المتمردين ع

هوأوالد وإخوانَه ،في سائرِ األنحاء والنّظام واألمان األمن 3(وبالتخلّصِ منهم عم(.  

لم يقتصر األمر على هذه القبائل فقد انتشر عدد من القبائل وسكنو نواحي القدس أمثال بنو 
حيث استقر أبناء هـذه  ، عثمانية ولسكان القدس بشكل خاصزيد الذين كانو مصدر قلق للدولة ال

أما هتيم ، القبيلة في قرى الشمال الغربي وهي دير غسانة وبيت ريما ودير أبو مشعل وعارورة
عطية فقد امتدوا من لواء  يأما بن، من ثالث جماعات وهي الشقيات والعساكرة والعوازم فتتكون

شغب وكانوا يقومون بالنهب والسلب وافعتداء على الناس فقد كانو مصدر  غزة إلى ناحية القدس
وبنو عقبة الذي يخرج من بينهم المساعيد ، وقد كانوا يهجمون عل قوافل الحج والقوافل التجارية

والمسالمة والحوارثة وآل موسى وقد خصصت الدولة له التشاريف والخلع السنية مقابل تعهدهم 
ذين انتشروا في طورزيتا وأريحا وقد كانوا يقوموا بنقل ال والمزاريق، بعدم مهاجمة قوافل الحج

  .)4(القمح إلى سيماط ابراهيم عليه السالم

وكما كان لعرب الصقر دور كبير في اختيار ظاهر العمر حاكماً على منطقـة طبريـا       
ا ساندوبعدما ولكن عالقته بهم تغيرت  واستعانوا به ضد المشايخ النابلسية، وساعدوه في حروبه،

مد الظاهر نفـوذه  أبناء الظاهر في تمردهم ضد والدهم، وتعاونهم مع المشايخ النابلسية، بسبب 
 ،)5(ومن ضمنها مرج بن عامر الذي يعتبره النابلسيون جزء من بالدهـم  على مساحات شاسعة

حيث أغار عرب الصقر على الفالحين في عرابة وطبرية والناصرة وسهل مرج بـن عـامر   
فساعد عرب الصقر حكام نابلس في حـروبهم   وضع حد لتعديات العربانم، فوسلبوهم مواشيه

                                                           

حيدي بن عليان، شيخ عربان الوحيدات الّذي نزل غزة، وسكن قرب سوق الحدادين، وثار في أيامـه البـدو   سليط الو )1(
وأكثروا من النّهب والقتل، فخرج حاكم غزة حسين باشا بالعساكر وقتلوه، فعين األمير عبد الرحمن آغا متصرفاً وحاكمـاً  

. 469، ص)4ج(، 468، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  ):م1770/هـ1184(تل سليط، وكان له ذلك سنة لغزة، وأمر بق
 166، صتاريخ فلسطينسيسالم، والسنوار، 

  .182، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع، . 551-550، ص)1ج(، مصدر سابقالجبرتي، )(2
 . 469، 468، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع، . 551، ص)1ج(، مصدر سابقالجبرتي،  )(3

  . 48-45، ص)1ج(، سابق مرجعاليعقوب،  )(4
 .16ص، مصدر سابقالدنفي،  )5(
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في وفـاق  )1(كانت عالقته مع قبائل السردية قد كماو فتمكن منهم الظاهر وهزمهم، ،ضد الظاهر
  ).3( )2(فعمل على كسب ود مشايخ قبائل السردية والعنزة دائم

الكبير الخنـاق علـى أهـل    من جماعة علي بيك  كما وضيق بعض األشقياء والعربان    
وبعد ذلك مارسوا في بعض األحيان ، وامتهن العربان حرفةَ الرعيِ وتربية المواشي، )4(الرملة

والنّهب لبوالس الطّرق قطع ،القسوة ععليهم طاب غلب وقد ،    أمـالك وبالتّالي قـاموا بمهاجمـة
األغنياء 5(وخيرات(.  

  : )6(األكراد  - ج

وقدموا إلى فلسطين مع صالحِ الدينِ األيوبي بعد ، ألكراد إلى منطقة كردستانينتمي ا  
وسكنوا في ، وخدم األكراد في الجيشِ وقوات األمنِ، )م1187/هـ583(فتحِ بيت المقدسِ عام 

لعادل هم عكا ولكن بعد استالم سليمان باشا ا، وسكن عدد من)7(غزةَ والقدسِ وغيرِها من األماكن
  . )8(نسلهم أبادحكم عكا 

  :البوشناق  - ح

، )10(صفدحيث سكنو  )9(بالد الشام ومنها فلسطينوقد سكنو من السالفيين من البوسنة،    
  .وكان لهم دور كبير أبان الدولة العثمانية وقد برز منهم الجزار

  

                                                           

مير السـردية الملقـب بـالمحفوظ    حوران والقسم الشمالي من شرقي األردن، أراد ألقد سكنت قبائل السردية : السردية )1(
جرة قبائل بنـي  فأدي ذلك له تاوة مقابل دخولهم مناطق نفوذه، لكنهم أبو ذلك، فطلب منهم دفع األبالسيطرة على بني صخر

اشتهر السردية بقوتهم وتجنيدهم العداد كبيرة من الفرسان، وكان  لهم دور فـي حمايـة   وصخر لنواحي بئر السبع وغزة، 
 .301،صمرجع سابق ج بيك، :مبلغ من المال تدفعه له الحكومة قوافل الحج من تعديات العربان مقابل

 ،مرجـع سـابق  ج بيك، : ران إلى األردن ووادي سرحان والجوفد الممتدة من دمشق وحوسيطرت على البال :عنزة )2(
 .335ص

  . 74-72م،ص1987غير منشورة، الجامعة االردنية، ، رسالة ماجستير)1804-1750(عكا أبو دية،موسى أحمد، )(3
 .205،ص)2ج( ،مصدر سابقالحسيني،  )4(

  . 105، صمرجع سابقالعربيات،  )(5
 .35، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(6

 .164، صتاريخ القدسربايعة، . 232، صمرجع سابقالمدني،  )(7

 .25، صمصدر سابقالعورة،  )(8

)9(،107، صمرجع سابق عماري. 

 .17ص)1ج( ،مصدر سابقالشهابي،  )10(
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  : الكرج  - خ

ألرمن وتضم سكنوا جبال القوقاز المجاورة لتفليس وتضم شعوبهم أمما كثيرة أهمها ا  
  .)1(وقد وقعت هذه البالد على حدود بالد الفرس، أنجازيا وآجاريا

  أهُل الذِّمة : ثانياً

1. ونالمسيحي:  

وكان لهم ، أقام المسيحيون في مناطق متعددة من فلسطين خصوصاً القدس وبيت لحم وغزة
بعد عمليات وتمتعوا بحرية دينية واإلشراف على كنائسهم خصوصاً ، أحيائهم الخاصة بهم

وكانوا على مذاهب مختلفة كالكاثوليكية والبروتستانتية ، االصالح التي قامت بها الدولة العثمانية
  .واألرثوذكسية

  :األرمن

فلسطين منذُ القرنِ الرابـعِ   قد أوردت كتب التراجم ذكر لطائفة األرمن إذ تذكر أنهم سكنوال  
وقد بنَوا عدداً من ، ا في كنف الدولة اإلسالمية برخاءوقد عاشو، الميالدي في مناطقَ خاصة بهم

، )2(ةوأخرى في القدسِ وغيرِها من المـدنِ الفلسـطيني  ، فقد كانَتْ لهم كنيسةٌ في غزةَ، الكنائسِ
   .)3(كخيا سليم باشا من الرومقالوش و كان ابراهيمو

  :اليهود .2

، وقـد  )5(واشكنازيم )4("سكناج" يمن سفرادويقسم اليهود الذين عاشوا في فلسطين إلى قسمي  
، وكان منهم سكنوا في المدن المقدسة كالقدس وطبريا وصفد، والمدن التجارية كيافا وحيفا وعكا

  .حاييم فارهي وزير الظاهر

  

                                                           

 . 448، صمرجع سابقنجم، ) (1

 . 36، صمرجع سابقعقابنة، . 41، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(2

 .12، صبقمصدر ساالعورة،  )(3

.79 :ويضمون يهود الشرق والعالم اإلسالمي والعربـي والجماعـات اليهوديـة المتفرقـة     اليهود الشرقيين: سفراديم )4(
   .121، صم1999،)1ط(القاهرة، الشروق، دار ،والصهيونية واليهودية اليهود موسوعة محمد، الوهاب عبد المسيري،  
منصـور، جـوني،   . 121،ص)2ج(،مرجع سابقالمسيري، : انيا وشمالي فرنساأي يهود ألم اليهود الغربيين: اشكنازيم )5(

، )1ط(، مدار المركز الفلسطيني للدراسات اإلسـرائيلية، فلسـطين،   معجم األعالم والمصطلحات الصهيونية واإلسرائيلية
  . 34م،ص2009
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  والعائالتُ المحليةُالحاكمة الزعاماتُ 

ـ 923-922(دخولها إلى بالد الشام ومصـر عـام  تبنت الدولة العثمانية منذ  -1516/هـ
فكرة النظام المحافظ القائم على ابقاء القديم على قدمه مشروطاً بتقديم الوالء والطاعـة  )م1517

  .للسلطان ودفع الضرائب للخزينة مقابل حماية الدولة لهم

 وبناء على هذا فإن الدولة أقرت الزعامات المحلية التي َأعلنت الوالء للسلطان سليم األول 
أبقتهم على ما في أيديهم من مقاطعات، ولم تُجر الدولة أي تعديالت حيث  )م1520/هـ927ت(

على الوضع القائم إال إذا ما تعارض مع نهجها العام، وأن هناك فراغ واضح قد حل بالمنطقة، 
في شمال فلسطين فـي أواخـر    كانت تحط وترحلفعندما ضعف آل طراباي وهم أسرة بدوية 

الذين حلوا محل آل طراباي  في جنين ن تُدخل آل طوقان العهد المملوكي اضطرت الدولة إلى أ
وفروخ في نابلس ليسدوا الفراغ الحاصل في جنين ونابلس، في حين اقتضت الظروف أن يرسل 

    .آل رضوان إلى غزة

عمَل العثمانيون على ترك الحكمِ للزعامات المحلية وأصحابِ النّفوذ؛ من أجِل حفظ األمـنِ  
، ولهذا شكّلَت الزعاماتُ المحليةُ في فلسطين الطّبقة األولى في فلسطين، ي تلك الوالياتوالنّظامِ ف

دور ةالعثماني ولةللد كان وقد ، في فلسـطين ئيسةالقوى الر اسِ بينتْ على الوترِ الحسحيثُ لعب ،
السابع عشـر والثّـامن   / هجريينِالحادي عشر والثّاني عشر ال(منذُ قيامها وخاصةً في القرنينِ 

  .)عشر الميالديينِ

أو تتَّبـع  ، وتقدم لها كلَّ مساعدةٍ ممكنة، كانَتْ إما أن تُقرب بعض القوى لجانبِها وتحتويهاو
 خاصةً إذا، إذا رَأتْ أن ذلك يتعارض مع مصاِلحها، سياسةَ القمعِ تُجاه بعضِ الزعامات األخرى

الفال تحالفَت ةُ مععاماتُ المحليالزهممناطق أجِل تأمينِ حدود ربانِ؛ منوالع حين ، كما فعَل ظاهر
يدانيقبائِل بني صخرٍ، العمرٍ الز حسنةً مع إذْ أنشَأ عالقات ةرديهم، والسمن جوتز كمـا  ، الّذين

  .مصالحهم الشّخصيةتحالفَ زعماء المناطق مع بعضهم بعضاً وفقاً ل

وأهملو إلى حد كبير  ،هتم كثير من الباحثين في الحديث عن دور الظاهر عمر والجزارلقد ا
دور الزعامات المحلية األخرى المتواجدة في جنين ونابلس والقدس، على الرغم من أن حكـام  

البلد فقد حافظو بشكل عكا لم يتركوا آثار بعيدة المدى بعكس الحكام المحليين الذين هم من أبناء 
  .وبأخر على دورهم االقتصادي واإلجتماعي والثقافي إلى يومنا هذا
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وقد سلطت المصادر والمراجع الضوء على بغض الزعامات التي كان لها دور فعال خالل 
  :فترة الدراسة وهي على النحو اآلتي

  الزعامات الحاكمة

 آل طرباي.1

خالَل فترة الدراسة آُل طرباي، الّـذين  ) بالد حارثة(نومن الزعامات الّتي حكمتْ اللجو  
، وامتد نفـوذُهم  )1(حكموا لواء اللجونِ، وتعود هذه األسرة إلى قبيلة حارثة التي تنتهي إلى طئ

    هم حمايـةُ طريـقوظـائف أهم ومن ،ينربيالد أمراء هم لقبوأطلقوا على أنفس ،شماَل فلسطين
ق الجبِل من مرجِ ابنِ عامرٍ إلى نابلس والقدسِ، وحمايةُ طريق الحـج، وقيـادة   الساحِل، وطري

2(الجردة(بالجِماِل قوافِل الحج وإمداد ،)3(.  

واشتهر من هذه العائلة أحمد بن طراباي بنِ علي الحارثي، الّذي تولّى سنجقَ صفد في    
، وكان له دور في )4()م1601/هـ1010(ولّى إمارةَ اللجونِ، سنةَ بداية أمرِه، وبعد وفاة والده ت

التّخلُّصِ من فخرِ الدينِ المعنيِّ، إلى جانبِ آِل رضوان، وآِل فروخٍ، وكان لهذا األمرِ أثر فـي  
فـي   )6(وآِل طوقان) 5(إضعاف آِل طراباي، وهذا أمر استغلّتْه عائالتٌ ذاتُ نفوذ، مثل آِل النّمرِ

                                                           

  .21، صحاكم الجليلصافي، .253، ص)1ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(1
هي القافلة الّتي تحمل أمتعة الحج، وما يتبعه من الخدم والطّباخين، وكان يطلـق علـى جماعـة الركـب     : قافلة الجردة )2(

لطـف  الغـزي،   :يها األمتعة والخيام ويعتنون بهـا العكّامة، وهم من يعتنون بالجمال وغيرها من الحيوانات، ويحملون عل
 .64، صمصدر سابقالحسيني، . 311، ص)1ج(، السمر

  . 12-11، ص، تاريخ فلسطينمنّاع.253،ص)1ج(، مصدر سابقبي، المح )(3
4)( مصدر سابقالبوريني ، ،)253، ص)1ج(، مصدر سابقالمحبي، . 129، ص)1ج .  

أسرة ترجع أصولها إلى الجزيرة الفراتية، عرف أجدادهم بالمهانيين نسبة إلى مكان يدعى مهاين فـي باديـة   : آل النّمر )5(
أمرائهم ويدعى باشا أمير العساكر الشّامية، وعهد إليه حماية قافلة الحج، واسـتطاع أن يتـولّى حكـم     حماة، عهد إلى أحد

منطقة القدس ونابلس، وكان أول من تولّى منصب متسلّم نابلس منهم يوسف بن عبد اهللا النّمر، وكانت أمه بنـت الصـدر   
  .81ص ،مرجع سابق إبراهيم، :باشا، واتّخذ من نابلس مقراً لهاألعظم نصوح 

أسرة عربية عريقة النّسب ترجع أصولها إلى مناطق شمال سوريا في قضاء معرة النّعمان، كان لهـم دور  : آل طوقان )6(
بارز في حكم نابلس، وأول حكّام هذه األسرة صالح باشا، الّذي التحق بأمير الحج، ثم أصبح متصرفاً القدس، وكان لقبـه  

العباسـي،   :زاق والعثمان والخواجـة والبيكـات  آل سعيد وعبد الر: تفرعت العائلة إلى عدة فروع هيقبل ذلك آغا، وقد 
، )ط.د(، مطبعة دار المشرق للترجمة والطباعـة، شـفا عمـرو، فلسـطين،     تاريخ آل طوقان في جبل نابلسمصطفى، 

  .81، صمرجع سابقإبراهيم، . 51م، ص1990
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وقد شهد حكم آل طرباي فترة رخاء لسـكان حيفـا ولـم     )1(في جنين ونابلس نابلس وآِل جرارٍ
  .)2(يتحيزوا ضد رعايا الدولة المسيحيين

   آل رضوان.2

من منتصف القرنِ العاشـرِ  ، أجياَل عدةأسرة من أصٍل تركي توارثت حكم سنجقَ غزة     
إلى أواخرِ القرنِ الحا، الهجريالهجري مصـطفى  ، )3(دي عشر ةيومؤسس هذه األسرة الغز

وقد عين حاكمـاً  ، )6( )5(الذي كان في رتبة الوزراء في عهد السلطانِ سليمان القانوني )4(باشا
) رضوان( وعين ابنه) م1559/هـ966(ثم أرسل والياً على على اليمن عام، على سنجق غزة

وآِل ، آِل رضوان" تْ تُعد من أبرزِ وأقوى قوى الحلف الثّالثيوكانَ، حاكماً على غزة بدالً منه
وخٍ، طراباي7(وآِل فر( ،ينِ المعنيالد واجهوا فخر فـي   ، الّذين دورٍ مهـم وا في أداءواستمر

8(تاريخِ فلسطين(   

وكان ، كان أمير سنجق غزة في فلسطين آنذاك أعلى مرتبة من جميع حكام السناجق فيها    
وكان من مهام أمير ، )9(آقجة )99999-19999( بيده اقطاع من صنف زعامت دخله السنوي

                                                           

 .12، صتاريخ فلسطينمنّاع،  )(1

 . 47، صمرجع سابقكرمل،  )(2

، )2ج(، مصدر سابقالمحبي،  .192-191، ص)1ج(البوريني، مصدر سابق، . 303، ص)1ج(الغزي، لطف السمر،  )(3
 . 161، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع، . 16ص

ن القانوني، وتنقّل فـي  الملقّب بقرا شاهين، كان مصطفى باشا من كبار رجال الدولة أيام السلطان سليما: مصطفى باشا )4(
م، فنقل حكم غزة إلـى ابنـه   1560-1559وظائف اإلدارة والحكم في مناطق متعددة في األناضول وعين حاكماً لليمن سنة

  .9، صتاريخ فلسطينمنّاع،  :لّذي عين للحج في السنة نفسهارضوان، ا
)5( لطان سليمان القانونيلطن/هـ898ولد سنة : السد  م تولّى السل، وكان له دور في القضاء على تمـرة بعد أبيه سليم األو

، المكتـب اإلسـالمي،   الدولة العثمانية وعالقاتها الخارجيـة حسون، علي، . الغزالي، وفتح عدداً من المناطق في أوروبا
 .62، صمرجع سابقياغي، . 36م، ص1980، )1.ط(سوريا، 

، األهلية للنشـر والتوزيـع،   )سلسلة المدن الفلسطينية(غزة هاشم مد حسن، شراب، مح. 9ص ،تاريخ فلسطين منّاع،) (6
 . 149، صم2006، )1ط(األردن، 

أصلهم من الشّركس وبدأ فروخ بن عبد اهللا حياته كأحد مماليك األمير بهرام بن مصطفى باشا، شقيق األمير : آل فروخ )7(
ونابلس، وكان لهم دور كبير في القضاء على األميـر فخـر الـدين    رضوان حاكم غزة، وتقلّد حكّام آل فروخ حكم القدس 

منّـاع،  . 110-109،ص)4ج(المحبي، مصدر سـابق،  . المعني الثّاني، وقد شغلوا وظيفة إمارة الحج الشّامي أعواماً كثيرة
 .36، صمرجع سابقالشرعة، . 13، صمرجع سابق

8)(  ،يمرالغزلطف الس ،)16، ص)2ج(، ر سابقمصدالمحبي، . 303، ص)1ج . 

 . 149شراب، غزة هاشم، ص )(9
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سنجق غزة حماية الطريق بين مصر والشام وتأمين البريد وتوفير محطات وحراسة الطريق 
  .)1(لقافلة الحج الشامية ومراقبة تحركات األعراب وقطع دابر هجماتهم على القوافل

األمير أحمد بن رضوان بـنِ  ، في فترة الدراسة، غزةَ من آِل رضوان وممن تولّى سنجقَ  
الكبير مصطفى األمير ،   الشّـامي الحـج وأميـر ةَ والقدسِ ونابلسغز نائب ،   الّـذي تـوفي

 ،)3(وبعد وفاة األميرِ أحمد تولّى شقيقُه األمير سليمان نيابةَ القدسِ، )2()م1606/هـ1015(سنةَ
مصطفى بنِ رضوان بن بهرام األمير 4(وأخوه( ،     ولـةـةً فـي الدحيثُ تولّى وظـائفَ مهم

ةدمشقَ، العثماني مثل تولّيه ،نابلس وحكْمِ لواء ،كبِ الشّاميالر كمـا تـولّى ابنُـه    ، )5(وإمارة
/ هـ1047(أبيه من عامِأحد مماليك ، )6(مصطفى بن بهرام لواء نابلس بعد وفاة محمد فروخٍ

وقد عمَل على ، )8(وتمتْ توليةُ ابنه حسنٍ بعده سنجقَ غزةَ، )7()م1651/هـ1061–م 1638
وتولّى أخـوه  ، )9()م1644/هـ1054(وتوفي سنةَ، منعِ توسعِ األميرِ فخرِ الدينِ المعني الثّاني
لوائيِ القدسِ ونابلس أبيه في عهد باإلض، حسين الشّـامي إمارةَ الحج إلى تولّيه 10(افة( ،  وقـد

الشّامي قوافِل الحج بإهماِل حماية حسين اتُّهِم ،وسيقَ إلى األستانة جنوقتـَل  ، فاعتُــقَل وس
  .)11()م1662/هـ1073(هناك سنةَ 

ى من فلسطين يستنتَج مما سبقَ أن آَل رضوان ظلّوا يحكمون سنجقَ غزةَ ومناطقَ أخرو    
باإلضافة إلى محاربة فخـرِ  ، وكان لهم دور في استتبابِ األمنِ في المنطقة، قرناً من الزمانِ

ينِ المعنيالد ،آِل رضوان تحتَ لواء العائالت من عدد ى إلى انضواءواإلسـهامِ فـي   ، ما أد

                                                           

 . 149، صمرجع سابقشراب،  )(1

. 191، ص)1ج(، مصدر سابقالبوريني، . 303، )1ج(، لطف السمرالغزي، . 217، ص)1ج(، مصدر سابقالمحبي، ) (2
  .10، صتاريخ فلسطينمنّاع، . 162، 161، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع، 

3)(  ،صدر سابقمالبوريني ،)192، ص)1ج .  
  . 261، ص)3ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(4
  . 10، صتاريخ فلسطينمنّاع، ) (5
)6(وخ الشّركسيد بن فرن أمير لواء القدس وحكم لواء نابلس، كما حصل على منصب : محميد وظائف والده فَعورث محم

ضرائب الباهظة، وكان آلل فروخ دور في الحلف الثّالثي فـي  إمارة الركب الشّامي، كان ظالماً، فقد فرض على النّاس ال
 .13، صتاريخ فلسطينمنّاع، ). م1638/هـ1047(القضاء على فخر الدين المعني، توفي سنة

 . 10ص تاريخ فلسطين،منّاع،  )(7

 . 166، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع، . 16، ص)2ج(، 253، ص)1ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(8

  706، صفلسطين في عهدرافق، . 10، صتاريخ فلسطيناع، منّ )(9
 706رافق، فلسطين في عهد، ص. 192العارف، تاريخ غزة، ص. 87، ص)2ج(، مصدر سابقالمحبي، ) (10

  . 11، صمنّاع، تاريخ.706، صفلسطين في عهدرافق، . 87، ص)2ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(11



108 

 

واالقتصادي ياسيهم السرفعِ شأن ،عوا العلماءهم كما شجم إليبوهفي ، وقر هم باقوال يزاُل نسل
  .غزةَ إلى يومنا هذا

 آُل فروخ. 3

    فلسطين وخٍ في وسطآُل فر المتحدر مـن تنسب إلى مؤسسها فروخ بن عبداهللا ، كما ظهر 
، وشكّلوا حلقةَ الوصِل بين آِل رضوان في الجنوبِ وآِل طراباي في الشّـمالِ ، أصل جركسي

وقد عمَل فروخُ بن عبد اِهللا الجركسي في خدمة آِل رضـوان  ، )1(حكم القدسِ ونابلس وتولَّوا
نـابلس   سـنجقية  وقد ُأسندتْ إليه، وتولّى عدداً من المناصبِ، وأثبتَ جدارتَه، سنوات عديدةً
2(وإمارةُ الحج( ،نابلس لواء دمحم ه ابنُهكبِ، وتولّى بعدالر بومنص الشّامي)3( ،   حيـثُ إنَّـه

ــربانالع ةَ سنةً، أرهبعشر ثماني مستلماً إمارةَ الحج ؛ ، )4(وبقيهخالفَ سياسةَ والد ولكنَّه
، وعلى الرغمِ من شكوى النّاسِ للدولة على أفعاِلـه ، إذْ فرض الضرائب الباهظةَ على النّاسِ

هخدمات تستغنِ عن سنةَو، فإنَّها لم م1638/هـ1048(توفي( ،ولداه هالّـذي  : وتولّى بعد علي
وعسافٌ الّذي تولّى ، )م1652/هـ1062(وتوفي سنةَ، حكم سنةً واحدةً والمعلوماتُ عنه قليلةٌ

اتةَ مرسنةَ، اإلمارةَ عد م1670/هـ1081(وتوفّي( ،ٍوخآِل فر عائلة انتهى دور هوبوفات)5(.  

  آُل مكّي.4

    آُل مكّي ةالمحلي عاماتالز من ظهر كذلك ،بيك مكّي دةَ، ومنْهم محمغز لواء حاكم ، وكان
وقـد  ، أي التزاماً مـدى الحيـاة   )6(وقد أخذَ غزةَ إقطاعاً له بطريق المالكانة، أحد تجارِ غزةَ

                                                           

 . 13ص سطينتاريخ فلمنّاع، .72، صمرجع سابقكلبونة،  )(1

تاريخ األمير فخـر الـدين   ، )م1825/هـ1034ت(الخالدي، الصفدي، أحمد . 261، ص)3ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(2
، منشـورات  المعني، نشره أسد رستم وفؤاد أفرام البستاني تحت عنوان لبنان في عهد األمير فخر الدين المعني الثـاني 

  .72ص ،مرجع سابقة، كلبون. 8ص. م1969الجامعة اللبنانية، بيروت، 
مرجـع  كلبونـة،  . 158، ص)4ج(، مرجع سـابق الطّباع، . 109، ص)4ج. (294، ص)2ج( ،مصدر سابق المحبي، )(3

  . 72ص ،سابق
  . 72،صمرجع سابقكلبونة، . 110، ص)4ج(،مصدر سابق المحبي، )(4
  . 72،صمرجع سابقكلبونة، . 14، صتاريخ فلسطينمنّاع، ) (5
وتمنح . طاعات الّتي صدرت عن السدة السلطانية أو من ينوب عنها في دمشق وعكّا بصيغة تفيد التملكهي اإلق: مالكانة )6(

أبو . 41، مصدر سابقالصباغ، .افي أغلب األوقات إلى كبار الموظفين ومن له دور بالوقوف إلى جانب الدولة في حروبه
م، 1996) ط.ب(، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمـان،  م1858/1918ملكية األراضي في متصرفية القدس بكر، أمين، 

 .22عالونة، ص. 208ص
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وعين ابنَه حسيناً على غزةَ ، لعظمِوأصبح كتخدا لوالي دمشقَ أسعد باشا ا، استُدعي إلى دمشقَ
وذلـك سـنةَ   ، ودمشـقَ  )1(وتولّى كذلك حكـم لـواء غـزةَ والقـدسِ وصـيدا ومـرعشَ      

وعزلَـه  ، فصار أمير األمراء، وتوجهتْ عليه إيالةُ القدسِ بطوخينِ، )2()م1756/هـ1169(
فقُتَل حسـين  ، خرٍ وعـربانِ البريةوخرج لقتاِل قبائِل بني ص، أسعد باشا العظم والي دمشقَ

هجنود 3(باشا ومعظم(.   

  آل زيدان.5

اختلف الباحثين في أصلهم فمنهم من يرجعهم إلى عرب الحجاز ومنهم من قال أنهم ليسوا     
وأصبح عمـر  ، سوى فالحين انتقلوا للعيش في طبريا حصل جدهم زيدان على التزام طبرية

وقـد  ، )4(وذلك بعد وفاة األمير الشـهابي )م1701/هـ1113(امالزيداني حاكماً على صفد ع
واستطاع أن يمـد  ، )5(اشتهر ظاهر العمر بعد وفاة عمر كملتزم وحاكم لمنطقة صفد وطبريا

ـ  وأقام عالقات ودية مع ، سيطرته على كل المناطق ات التجار الفرنسيين فكان يمـدهم بكمي
جدد ظاهر العمر ميناء عكـا وشـرع   و كما، سلحةاألكبيرة من القطن والقمح مقابل النقود و

أدت عالقة ظاهر مع علي بك الكبير وروسيا إلى قيـام  .)6(بتحصينه وبناء األسواق والجوامع
الدولة العثمانية على قوته وذلك بهدف إعادة والية صيدا لتصبح والية منضبطة خاضعة لوالة 

حج والقوافل التجارية لهذا فقـد  الدولة، وكذلك وضع حد للهجمات التي تتعرض لها قوافل ال
أرسلت الدولة العثمانية والة الشام للقضاء على ظاهر العمر والحد من قوته، ولهذا اتفق حسن 
باشا قبوذان مع آغا الدنكزلي المغربي آغا الظاهر للقضاء عليه ولهذا منع اآلغـا المغاربـة   

لفرصة إلى اآلغـا لقتـل   والجيش من الرد على هجمات العثمانيين فهرب الظاهر وأتيحت ا
                                                           

مدينة في الثّـغور بين الشّام وبالد الروم، لها سوران وخندق وحصن في وسطها يعرف بالمرواني نسبة إلى : مرعش )1(
  .  107، ص)5ج(، مصدر سابقياقوت الحموي، . مروان ابن محمد المشهور بالحمار

 -142، ص)4ج(، مرجع سـابق الطّباع، . 249، )4ج(، 123، ص)3ج(، 61-60، ص)2ج(، مصدر سابقدي، المرا )(2
175 . 

 .151، صغزة هاشمشراب، .58، منّاع، تاريخ فلسطين، ص60، ص)2ج(، مصدر سابقالمرادي،  )(3

  . 46، صحاكم الجليلصافي،  )(4
  . 178، ص)3ج(، مصدر سابقالمرادي، ) (5
6) (Gudrum,p60-62. 
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واختلفت  ،تم دفنها فقد جثة الظاهر، أما الظاهر فقتله وتفرق نسل الظاهر في أنحاء بالد الشام
وهو مقام إسالمي قـديم، ومصـادر   ) أبو عتبي(المصادر على مكانها فقيل في مكان يدعى 

  .)1()الرقايق(إلى مكان يسمى  أشارت

6.وآُل طوقان 

ن عرب الموالي المقيميين في شمال سورية في قضاء المعرة،  إن آل طوقان هم فرع م    
لهذا فقد ، لعب آل طوقان دوراً بارزاً في تاريخ مدينة نابلس )2(كما وعرفوا ببأسهم وقوتهم
إلى صالحِ بنِ طوقان هِد3(ع( ةيارِ النّابلسيالرئاسةُ في الد آِل طوقان على ، من تعيينُه تم وقد

وبعد فترة عزلَه ، )م1723/هـ1135(وذلك سنةَ ، هي نابلس وغزةُ واللجون، جقَثالثة سنا
، إسماعيَل باشا العظمِ من حكمِ السناجق؛ وذلك بسببِ رفضه زيادةَ الضرائبِ على النّاسِ

داً لنفورِ فإن ذلك لم يضع ح، ولكن على الرغمِ من ذلك، ولهذا تم تعيين عمر آغا النّمر
وقامت الثّورةُ واستطاع صالح بعد ذلك القضاء على ، السكّانِ ورفضهم سياسةَ إسماعيَل باشا

الثّورة ،نفوذُ آِل طوقان تراجع والي دمشقَ؛ لهذا فقد مخاوف ى إلى زيادةتْ ، ما أدأنِ انته بعد
وبرزتْ قوى جديدةٌ مثل آِل جرارٍ في جنين ، وقانالديار النابلسيةُ إلى إبراهيم بنِ صالحِ بنِ ط

5()4(وصانور(.  
  :المحلية العائالتُ

زخم الهجرات إن الخوض في أصوِل العائالت في فلسطين موضوع شائك ومعقَّد؛ بسببِ 
ووجود األماكن الدينية المقدسة وما فيها من تنوع ثقافي واجتماعي والعوامل الطبيعية والبشرية 
والعادات والتقادليد ونظام الرق واإللجاء كلها عوامل ساهمت في تطور حركة السكان في البالد 

إال أن اسم القبيلة والعشيرة أو الحمولة أو األسرة ظلت أداة تعريف في أوساط ، وخاصة فلسطين
المجتمع وغالباً ما كانت مسمياتها مكونة من عبارات تختلف في أصولها من عائلة ألخرى 

" النجار"وصنائع " كالبوشناق والبوريني"، أماكن "كالغالييني"جع في أصولها إلى حرف تر

                                                           

  .  148، صتاريخ الشيخالصباغ، . 37، صالروض الزاهرالصباغ،  )(1
)2( ،51ص ،تاريخ آل طوقانالعباسي.  

  . 137، ص)3ج(، مصدر سابقالمرادي،  )(3
ـ    :صانور )4( ة الحبـوب  قرية تقع في الجهة الجنوبية من جنبن أقيمت على التلة المطلة على المـرج، واشـتهرت بزراع

 .480، صمعجم بلدانب، شرا. والخضار والزيتون

5)(  ،77-61، صتاريخ آل طوقانالعباسي .  
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واألصُل في األلقابِ واألنسابِ أن تُنسب إلى األصوِل من " آغا"وعسكر " الشعال"ووظائف 
ا ولم تقدم على مصاهرات من في حين أهتمت بعض التكوينات في أصوله، القبائِل والبطونِ

  .)1(طارهاخارج إ
العائالت من عدد على فلسطين تعاقب وقد ،عديدة وا فيها لفتراتتْ في ، واستقرأقام وقد

والبوشناق المغاربة عائالتٌ من فلسطين الّتي ، واألتراك العائالت عدداً من المصادر وتورد
تْ وسكنَتْ فلسطينةَ، تعاقبفي غز آِل رضوان ا، مثل عائلة ارِ في عكّاوعائلةقَتْ ، لجزوُأطل

بعضِ المهنِ وبعضِ القرى على بعضِ العائالت أسماء .  
الزيداني والتي  وذكرتْ كتب التّراجم أسماء عدد من العائالت الّتي سكنَتْ فلسطين، منها

مفتي  ، والصفدي وينسب لها صالح بن علي الصفدي)2(ينسب لها ظاهر العمر الزيداني
  .)5(قريةٌ من أعماِل صفد، منهم حسن الصفدي العيلبوني )4(العيلبوني نسبةً عيلبون ،)3(الحنفية

ومن عائالت عكا السكروج والصباغ وعائلة فارحي ومنهم المعلم حييم وابوه شحادة فارحي 
 طه والكردي ومنهم الشيخ ومنهم أحمد باشا الجزار، الجزارووالخزندار ومنهم عبداهللا خزندار 

، والسالل ومنهم وزير الظاهر يوسف قسيس والصوان ومنهم الحكيم سليمان الصوان )6(الكردي
  . )7(كما وسكن الناصرة عرب الصقر وأميرهم رشيد الجبر والدباس ومنهم مطران عكا، ،السالل

، )8(عائلة طراباي التي كانت تحكم سجنق بالد اللجون ولم يبق من نسلهم أحد وسكن جنين
يوسـف   وجرار ومنهم ،)9(ائل التركمانية التي تسكن قرية المنسي في مرج بن عامروبعض القب

العائالت الشهيرة التي  من وآل فروخ )11(ومن عائالت نابلس طوقان )10(ابراهيم ومحمد الجرارو
                                                           

 . 6، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(1

 . 178، ص)3ج(، مصدر سابقالمرادي،  )(2

 . 230، ص)2ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(3

: لكأل والعشـب والمـاء  ل، وهو امن قرى قضاء طبرية، وكانت موجودة أيام الرومان، عيلبون بمعنى عين بو: عيلبون)4(
 .177، صمعجم بلدانشراب، 

 . 79 -78، ص)2ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(5

 . 24، 12، صمصدر سابقالعورة،  )(6

 . 75، 74، 73، 46، صتاريخ الشيخالصباغ،  )(7

 . 253، ص)1ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(8

 . 17، ص، مصدر سابقالدنفي )(9

 . 52-49، صتاريخ الشيخالصباغ،  )(10

 . 15، ص)1ج(، مصدر سابقالمرادي،  )(11
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وهي عائلة شركشسية تولى ) الحادي عشر الهجري السابع عشر الميالدي(حكمت نابلسفي القرن 
حـج ومؤسسـها فـروخ بـن عبـداهللا وبعـده تـولى ابنـه محمـدوحكم          أفرادها امـارة ال 

وعائلـةُ  ، )1(ولم يبق منهم أحد غير الوكالة الفروخية الموجودة بنابلس)م1639/هـ1048(حتى
عينبوس نسبةً إلى قرية بنِ منصـورٍ   )2(العينبوسي دمحم بن الغني ومنها عبد ،قرى نابلس من

مشقيالد 3(العينبوسي(والخريشي ،)4( قرى جبِل نابلس من نسبةً إلى قرية)نسبةً إلى ، )5 والباقاني
، وعائلة الجوهري التي سكنت نابلس ومنها عبداهللا بـن عبـد   )7(إحدى قرى نابلس )6(قرية باقا

ـ     ، والجعفريوالشرابي، الغفور الجوهري  ي، والتميمـي والنابلسي منهـا عبـد الغنـي النابلس
  .)8(والحنبلي

عائالت  ومن، ومن عائالت الرملة الرملي التي ينسب لها العالمة المفتي خير الدين الرملي
وخرج من هذه العائلة عـدد  ، عائلةُ الخالدي الّتي تُنسب حسب زعمهم إلى خالد بنِ الوليدالقدس 

والفقهاء العلماء القدسِ، من 9(وسكنوا في مدينة( ،وعائلةُ العاروري)بضـواحي   )10 نسبةً إلى بلدة
والدجاني نسـبةً   ،وكان منهم الشّيخُ حسن بن زاهرٍ المقدسي العاروري األنصاري، بيت المقدسِ

المقدسِ، إلى بيتَ دجن قرى بيت قريةٌ من ، جانيالد دبنِ صالحِ بنِ محم دمحم بن ومنهم صالح

                                                           

 . 261، ص)3ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(1

شـراب،  . 287، ص)2ج(الدباغ، مرجع سابق،. كم منها 6قرية تقع إلى الجنوب الغربي من نابلس على بعد : عينبوس)2(
  .140الخطيب، األوقاف اإلسالمية، ص :556شراب، معجم بلدن، ص. 177ء، صمعجم أسما

 .422، ص)2ج(المحبي، مصدر سابق، ) (3

قرية ناشئة تقع إلى الشمال من  قلقيلية،وهي من القرى التي أقيمت عند الطرف الشرقي للسهل الساحلي،وهي : خريشة)4(
عرار، عبد العزيز أمين، قرية خريش المهجرة والمدمرة، جمعيـة كفـر   . 331شراب، مرجع سابق، ص :كفر ثلث قرية

 .11م، ص2009 ثلث، فلسطين،

 . 311-327، ص4، )3ج(المحبي، مصدر سابق، ) (5

 .71، صمعجم أسماءشراب، :انظر. تقع في قضاء نابلس: باقة الحطب)6(

  .311، ص)3ج( مصدر سابق،المحبي،  )(7
 . 195، 194،ص)4ج( 88-82، 30، ص)3ج(، مصدر سابقمرادي، ال )(8

 .131، ص)2ج. (334، ص)1ج(،مصدر سابقالمحبي،  )9(

. قرية تقع في الجهة الشّمالية من رام اهللا، معروفة منذ العهد الروماني، فيها مزار العاروري ومقام الخضـر : عارورة)10(
 .513، ص)ت. د(، )ط. د(، األهلية للنّــشر والتّــوزيع، معجم بلدان فلسطينشراب، محمد، 
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وعائلةُ ،)1(العلميبد الصمد بن محمد بن عمر وعائلة العلمي ومنها ع، المقدسي الّتي البدري تُنسب 
  ،)2(عشر الثّاني القرنِ في القدس وسكنوا كنانةَ، من النّصرِ بنِ يخلد بنِ بدرِ إلى

، وأبـي السـعود  ، مثل عائلة آِل رضوان، كما يرد ذكر عدد من العائالت الّتي سكنَتْ غزةَ
، ومنها عبد القادر بن أحمد بن يحيى المعروف بـابن الغصـين   والغصين، قدوةوال، )3(واآلذنِ

ـ   ، والـريسِ ، وشعشـاعةَ )4(يوالتمرتاشي ومنها صالح بن محمد بن عبداهللا الخطيـب التمرتاش
وقد وجدتْ في غـزةَ  ، وعائلة التّميمي الّتي توزعتْ بين القدسِ وغزةَ، وعائلة النّخّالة، وشرابٍ

وعائلـة  ، ومنها فرع بنـابلس ، ثم انقرضتْ هذه العائلةُ من غزةَ، )م1724/هـ1136(سنة  قبَل
، ويذكر الطّباع أن جدّهم كان إسـرائيلياً ، وهي تسكن محلّةَ التّفّاحِ، حبيبٍ وقد خرج منها األئمةُ

عـاشَ إبـان القـرنِ الحـادي عشـر       وقد، ومنها الشّيخُ أحمد عالء الدينِ، وعائلة عالء الدينِ
الهجري/الميالدي عشر ابعالعائلةُ، الس تانقرض ثم ،فْ لها أثرعري ينِ، ولمبدرِ الد وعائلة ، وقد

ثم انقرضتْ ، وكانَتْ موجودةً في أوائِل القرنِ الثّاني عشر، خرج منها الشّيخُ محمد بن بدرِ الدينِ
وهي من العائالت المرموقة الّتي كانَتْ موجودةً في القرنِ الثّـاني  ، وعائلة الصيحاني ،من غزةَ

، ومنها الشّيخُ علي بن الحاج عبد الـرحمنِ الصـيحاني  ، وانقرضتْ بعد ذلك، والثاّلث الهجريينِ
الّتي ، وعائلة آِل رضوان، بعد ذلكوقد انقرضتْ ، وعائلة المقرِئ كانَتْ عائلةً مرموقةً في غزةَ

      عشـر إلـى أواخـرِ القـرنِ الحـادي القرنِ العاشرِ الهجري فمنتص ةَ منتْ سنجقَ غزحكم
5(الهجري(.  

وجد هذه العائلة هو شمس الدينِ محمد أبـو عـونٍ الغـزي    ، ومنها أيضاً عائلةُ أبو عونٍ
العمري ،  محـب دـيومنها الس     العـوني ـدمحم ينِ بـنموجـوداً سـنةَ    ، الـد الّـذي كـان 

الّتي كانّتْ معروفةً بالغنى ، وهي فرع يتبع عائلةَ الطّويِل، وعائلةُ أبو سيده، )م1757/هـ1170(

                                                           

 409 -231-21، )2ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(1

  . 43، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  (2)
لقب تركيّ معناه الطّويل لرجل من األتراك، وجد هذه العائلة، نزل غزة في القرن الحادي عشر، وتفرعت منها : اآلذن)3(

  .10، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع، : بن إسماعيل بن سليمان اآلذنعائلة تمتّعت بالغنى والتّجارة، ومنها الخواجا قاسم 
 .425-230، ص)2ج(،مصدر سابق، المحبي )(4

 .171، 129،135،137،143، 125،126، 117، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(5
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والثّروة ،الطّويُل عام عمر الحاج بن دمحم ديم1697/هـ1108( ومنها الس( ،وعائلةُ أبو مرق ،
وكانوا يعرفـون   ،)1(مولى األميرِ سنجر الجاولي، د هذه العائلة إلى المماليك الجراكسةويعود ج
ةبالجاولي ،بنِ مرق شعبان آغا بن ةَ والقدسِ، ومنهم عليغز وسكن وقدم ،عقارات حتّى امتلك ،

وما يلحقُ بها من القـدسِ  ، وترقّى ولده محمد بيك في المناصبِ حتّى استولى على سنجق غزةَ
خاصةً بعد ترشيحِ ، ما أدى إلى نقمة الدولة عليه، وكان شديد الظُّلمِ للنّاسِ، ويافا والرملة والخليِل

  .)2(نفسه لوالية عكَّا

وهـم بـدو   وأتَوا إلى غزةَ في القرنِ الحادي عشـر  ، وعائلةُ أبو كميٍل لها فروعٌ كثيرةٌ  
تملّكوا دوراً وأراضـي   واستقروا في المكان حيث، )3(موا خيامهم خارج بابِ الجرنِوأقا، رحل
وعائلـةُ  ، والمحتاجين الضعفاءيساعدون فقد كانوا ، وكانَتْ لهم مكانةٌ عند الدولة العثمانية، بغزةَ

لبناِئهِم مصب، أبو شعبان بالمصابني ِل األمرِ تلقَّبكانَتْ في أو ةَفقدنةً في غز ،   وأبو شـقرةَ مـن
وسموا بذلك لكونِ جد العائلة يمتلك فرسـاً  ، ومنهم من سلك السباهية، العائالت القديمة في غزةَ

شقراء ،البوشناق من ةَ، وأصالنموجوداً بغز جباليـا تُعـرفُ    ، وكان جهـة محلّاٌت من وتوجد
هل، باسم ةَ منذُ القدمِوعائلةُ األغبرِ لقببغز موجودة عائلة ،   المـدفون األغبـر ومنها الشّيخُ حسن

    .)4(وهو من أهِل الصالحِ، )م1802/هـ1207(بساحِل غزةَ سنة

جاء من مصر ، جدها من الجند األكراد، وعائلةُ األسطِل من العائالت المرموقة في غزةَ  
خانيونس كتخدا قلعة كثيرةًوت، بوظيفة وأراضي بها عقارات وطّنَها وتملَّك ، ـهتيأوقفَها على ذر ،

هبعد من تُهيوأهملَتْها ذر ،بابِ القلعة باألسطِل؛ ألنَّه دخَل من لقِّب وقد ،هعلى حصان وعلى ، وهو

                                                           

)1(ين سنجر بن عبد اهللا الجاولية وبنـى   1255/هـ653ولد سنة : األمير علم الدولي نيابة غـز ماً بالشّام، ثمم أصبح مقد
.                                                                                                                            50، صمصدر سابقالعليمي،  :قاف في القدس وغزةلعديد من األوجامعاً بالخليل وآخر بغزة، ووقف ا

 . 16، 15، 12، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(2

الشيخ خالد والشيخ شعبان، الي الشمال من منطقة الفواخير امتداد شارع الوحدة، كـان  ) دحلة(بالقرب من  :باب الجرن )3(
                                                                                                                             .  8/5/2015عاما، غزة،  86، سليم المبيضبالهاتف، . هناك باب يسمي باب الجرن سميت المنطقة بإسمه

 . 34، 31، 24، 18، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(4
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ـ ، وسقطَ طرطوره فاغتاظَ لذلك، رأسه طرطور طويٌل فصدمه قوس البابِ رب فيـه  وصار يض
ه1(بسيف(.  

، وتفرعتْ عنها عائلةُ الجوهري واألدهـمِ ، وهي عائلةٌ أصلُها من نابلس، وعائلةُ األميرِ  
أصلُهم مـن بطـاحِ مكّـةَ    ، كذلك عائلةُ البازِ، والعائلةُ الموجودةُ بغزةَ لها عقاراتٌ وأمالك قيمةٌ

، وجاؤوا إلى غـزةَ ، الكبير الشّيخُ منصور الباز األشهبولقِّب جدهم ، المكرمة وسكنوا العراقَ
وكـان موجـوداً سـنةَ    ، ومنهم السيد محمد بن زكريا الباز، وتوطَّنوا فيها لإلرشاد واإلصالحِ

  .)2()م1650/هـ1060(

   انيالمغربِ الجو وأصلُها من مـن  ، المغرب األقصى مراكش" وعائلةُ بركات برز وقد
هذه يالغز ينِ بنِ بركاتزينِ الد ينِ بنالد عالء ديالس عشر في القرنِ الحادي الّذي تولّى ، العائلة

، فـي المغـربِ   )3(وتنسب إلى قبائِل البربرِ، وعائلةُ البربري، نقابةَ السادة األشراف بمدينة غزةَ
منها السيد حسين ، القرنِ الثّاني عشر الهجري وعائلةُ البربري وجدتْ في أواخرِ ومنها الهوارةُ

البربري عمر موجوداً سنةَ، بن خليِل بنِ مصطفى ) م1764/هـ1178(وكان اِهللا بن عبد ديوالس
العائلةُ في القدسِ، البربري هذه كانَتْ توجد بـنِ  ، وعائلةُ بالي وقد عثمان بن عمر ديومنها الس
والسيد صالح بن إبـراهيم بـالي سـنةَ    ، )م1721/هـ1133(علي بالي المقدسي سنةَ عمر بنِ

  . )4()م1791/هـ1206(

وأصُل العائلـة مـن   ، البناء حرفةوعائلةُ البنّاء وغلب هذا اللقب المتهانِ الجد األعلى   
لقب غلب علـى عـائالت    والبيطار، )5(ومنها فروع في حيفا ويافا وعكّا ووادي الشّعيرِ، صيدا

                                                           

 . 35، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(1

 . 38، 35، ص)3ج(، المرجع نفسهالطّباع،  )(2

ات متنوعة من سكان المغرب العربي، تمتاز بانتمائها إلى مجموعة لغوية واحـدة  اسم يطلق على مجموع: قبائل البربر )3(
أ الحكيم وآخرون، الدار اللبنانيـة  : ، ترجمةمعجم اإلسالم التاريخج، وسورديل، ي. تجمع بينها عناصر حضارية مشتركة

                                                                                                                             .              277، صمادة بربرالبستاني، .218-217م، ص2009، )ط.د(للنشر، لبنان، 
  . 61، 59، 58، 50، 44، 43، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  (4)
وأجنيستيا وبيت إمرين ونصف  تقع شمال نابلس وتضم العديد من القرى مثل سبسطية وزواتا والناقورة :وادي الشعير )5(

                                                                                                                             .                        901، ص2، مجلدرافق، فلسطين في عهد :جبيل
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ةَ ويافا ونابلسبغز هم حرفة موجودة؛ المتهانودمشقَ وحلب مـا  ، البيطرة وال قرابةَ بينَهم حسب
اعالطّب ةَ، يذكرا العائلةُ الموجودةُ في غزوأم ،مصر فأصلُها من ، الحرفـة وظلّوا يمارسون هذه 

وقد خرج منهم مالّك وصنّاع وأعيـان  ، عٌ من عائلة الداليوهذه العائلةُ فر، حتّى قدومِ االحتالِل
ويشـتغُل  ، ويلقَّـب بـالمغربي  ، فجدها من األكراد، أما العائلةُ الموجودةُ بيافا، بغزةَ وبئرِ السبعِ

  .)1(القصابة بيافا بعضهم بحرفة

  إلى بشّيتَ، عائلةُ البشّيتي 2(وتنسب( ،ةَ ويافـا  حيثُ والبلبيسيإليها عائالتٌ بغز تنسب ،
وأطلقَ هذا ، ومن فروعها عائلةُ الحنفي، ولقب عائلة البوابِ الّذي أطلقَ على عائالت بغزةَ ويافا
القلعة باب ؛ ألنَّها كانَتْ تحرسالعائلة على هذه االسم ،العربِ، وعائلةُ البقّارة عشيرةٌ من وهي ،

وتملّكوا  )3(ونزلوا بغزةَ وحوران، لمصريةوقدموا من الحدود ا، تني األبقار ويربيهاكان جدها يق
والجواميس عشيرةٌ من ، ولهم ساقيةُ البقّارة الموجودة بغزةَ إلى اآلن مع أنّها آلتْ آلخرين، بغزةَ

، ن الجوالنِ إلى شرقي األردنورحَل جدها م، العربِ كان جدها يمتلك قطيعاً من بقرِ الجاموسِ
   .)4(وتملّكوا فيها وتنسب إليهم أرض الجواميسِ إلى اآلن، ونزلَتْ جماعةٌ منهم باديةَ غزةَ

ويغلـب  ، ولهم مكانةٌ اجتماعيةٌ مرموقـةٌ ، )5(وعائلةُ البطشِ وهي معروفةُ بمحلّة التّفّاحِ  
الفالحة أصلَهم ، عليهم طابع أن عربِ البطوشِويعتقد 6(من(،  بمحلّة ينِ الّتي توجدوعائلةُ بدرِ الد

ةفي القرنِ ، الشّجاعي يحسنِ الغز ينِ بنالد عشر الهجري(ومنها الشّيخُ بدر السابع عشر /الحادي
                                                           

 . 64، 63، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )1(

 ابن: انظر. قرية تقع غرب الرملة على بعد ميل من قطرا، يقال إن فيها قبر النّبي شيت بن آدم وهو غير محقّق: بشّيت )2(
 مع بالتعاون الثقافي جمعالدومسكي، الم مرمرجي ، ترجمةالعربية فلسطين بلدانيةأحمد،  بن اهللا عبيد القاسم خرداذبه، أبو

، األوقاف اإلسالميةالخطيب، . 603، ص)1ج(،مرجع سابقالدباغ،  .46م، ص1997، أبو ظبيالفلسطينية،  الثقافة وزارة
  132ص

: انظر. كورة من أعمال دمشق، ذات قرى كثيرة ومزارع، وفتحت حوران قبل دمشق صلحاً كقصبتها بصرى: حوران )3(
 ،318-317، ص)2ج(، بقمصدر ساياقوت الحموي.  

 . 69، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(4

احدى حارات غزة القديمة، ربما يعود إلى العصر األيوبي، وأطلق عليها كذلك حكر التّفّاح، وكذلك خـان  : محلّة التّفّاح )5(
، دار العلوم عام حضور وحضارةغزة خمسة آالف انظر قاجة، جمعة أحمد، . حكر التّفّاح أو حي التفين حسب أهالي غزة

 .285م، ص2003، )1.ط(العربية للطّباعة والنّشر، بيروت، 

من عشائر فلسطين ويقال أن أصلهم من قرية خنزيرة بجوار الكرك، وقيل أيضاً أنهم من عشيرة أبـي  : عرب البطوش )6(
  .111-110، صمرجع سابقعماري، . 85-84، ص)1ج(مرجع سابق كحالة، : انظر. الدراهم ومنازلهم في دورا
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حِ وكانَت العائلةُ تلقّب بصـال ، وهو لقب أطلقَ على رجٍل لقصرِ قامته، وعائلةُ بلحية، )الميالدي
وكـان  ، ومنها كذلك أحمد بن خليِل بنِ الحاج حسنِ بلحيـة ، ومنها الحاج عبد اِهللا بلحية، الدينِ

وعائلـةُ  ، ويوجد بمحلّة الشّجاعية بعض من فروعها إلى اآلن، )م1764/هـ1178(موجوداً سنةَ
نسبةً إلى بيا قرية بمصر بغ، البيبي موجودة لعائلة لقب ةَ ويافاوهوز ،1(ولها وقفٌ شهير(.  

  نسبةً إلى تدمر 2(وكذلك عائلة التّدمري( ،  ةَ والشّـاموالخليَل وغز القدس سكن ومنهم من
عائلةٌ كبيرةٌ بالخليِل، ومصر ةَ، وهيبغز منها فرع تميمٍ، وكان نسبةً إلى قبيلة والتّميمي ،  وهـي

وهي عائلةٌ بالخليِل ونابلس ودمشـقَ  ، اري الصحابي المشهورِوتنسب إلى تميمٍ الد، عدةُ بطونٍ
ومنها عائلةٌ بغزةَ ظهر منها تجـار  ، وهو لقب لعائالت مسيحية، والتّرزي معناها الخياطُ، وغزةَ

قضا، وموظفون من كلبٍ ثم من ثلجِ بنِ عمرِو بنِ مالك إلى قبيلة عائلةٌ تنسب عةَوثلجي وهي ،
  .)3(وهم من ذوي الجاه والغنى بغزةَ

ومنها السـيد  ، وعائلةُ جرجيرٍ وهو اسم لرجٍل صار يطلقُ على عائلة موجودة في غزةَ  
وكـان  ، والسيــد زكريـا جرجيـر  ، )م1688/هـ1099(وكان موجوداً سنةَ ، صالح الدينِ
وصار لقباً لعائلـة انقرضـتْ   ، التّركمانِ وجماقُ من أسماء، )م1748/هـ1161(موجوداً سنةَ 

   :ومنقوشٌ عليه) م1692/هـ1104(في سنة  سبيلويوجد لهم ، بغزةَ

العميم بدا ذا المنهُل العذب    الكريم على الخلق به ومن  

     خْ صحوأر هذا     فقْل فيه الحكيم هدجد سبيُل الماء  

الّتي تنسب ةَ وعائلةُ جبرينالقدسِ وغز قريةٌ بين ةَ، إلى بيتَ جبرينوكانَتْ تابعةً لغز ، وهي
وتقيم ، وهي حصن بين القدسِ وعسقالن، وأقيمتْ بها ضيعةٌ يقاُل لها عجالن، اآلن تابعةٌ للخليِل

  .)4(هذه العائلةُ بمحلّة الزيتونِ بغزةَ
                                                           

  .72 - 71، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )1(   
مرجع   الطّباع، : انظر. مدينة سورية تقع على أطراف البادية السورية، بينها وبين حلب مقدار خمسة أيام: تدمر )2(  

 75، ص)3ج(، سابق

 . 78، 77، 75، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(3

 . 91، 90، 82، 81، 80، ص)3ج(، ابقمرجع سالطّباع،  )4(
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وهو جاسر آغا بن حسـينِ بـنِ   ، أحد أجدادها جاسر عائلةٌ كبيرةُ بخانيونس لقّبتْ باسمِ  
وقد جاء حسين بن عثمان آغا من حلب بوظيفة كتخدا قلعة خانيونس فـي أواخـرِ   ، عثمان آغا

)عشر السابع عشر الميالدي/القرنِ الحادي( ،  األتـراك مـن وتعـرفُ    ، وهو تُـهيتْ ذروكثـر
باآلغوات ، والجعبريمن منْها في القرنِ ، دمشقَ أصلُه الهجري (وظهرعشـر السـابع  /الحادي

والجعبري نسبةً لقلعة جعبر بين الرقَّة وبالس على نهـرِ  ، الشّيخُ محمد الجعبري) عشر الميالدي
قلعةٌ حصينةٌ، الفرات ةَ، وهيبالخليِل وغز ومنها فرع ،أبو رجيلةَ الجعبري دومنها الشّيخُ محم ،

القباقيبي على عائلة غلب لقب الشّامِ، والجرو دمشق حسـنٍ  ، وأصلُها من بن دمحم ديومنْها الس
والتّفّاحِ، القباقيبي ةالشّجاعي بمحلّة ومنها فرع ،عائلةُ الجاولي ،الجاعوني  ُنسبةً إلى الجاعونـة ،

قرى صفد شأنٍ، قريةٌ من ذات لعائلة لقب وهو القدس تسكن ، نسبةً لقرية 1()جرجا(والجرجاوي( 
  . )2(من قرى غزةَ

ويعني صاحب الجاه ، وعائلة جحشان لقب لعائلة مسيحية قديمة حرفَتْ من االسمِ جاه شان
، السبعِومنها فرع ببئرِ ، ومحلّة الزيتونِ، جرادةُ عائلةٌ تسكن في محلّة الشّجاعية، والشأنِ الكبيرِ

والجمالي نسبةً إلى ، ومنها الحاج محمد بن علي بنِ أحمد جرادةَ بنِ حسينِ بنِ محمد جرادةَ
انيالمغربِ الجو بالد من ةَ في القرنِ ، الجماليهم غزالهجري(نزَل أحد عشر الثامن /الثّاني

، علي وأخوه الحاج سالم الجمالي المغربيوظهر منْها بغزة الحاج ، وتوطَّنَها) عشر الميالدي
   .)3(ولهم ذريــة بغزةَ وبئرِ السبعِ، الّذي يعرفُ بخانِ الجمالي، وتملّكا خان الحشيشِ

وغلب هذا اللقب على عائالت في ، إلى الحسينِ بنِ علي التي يدعي منتسبوها الحسينيو
الحادي عشر (وظهر منْها بغزةَ في القرنِ، يا وفلسطيناليمنِ والحجازِ والعراق وسور

مة عبد الحي بنِ عمر بنِ عالء الدينِ بنِ عبيد اِهللا بنِ حسنِ العال) السابع عشر الميالدي/هجريال
، رأةحسينةُ اسم الم، وقد تولّى القضاء بغزةَ، وقيَل إنَّه من طرابلسِ الشّامِ، بنِ عبيد نزيِل غزةَ
وقد ظهر في ، وكانَتْ تعرفُ العائلةُ بالعقّاد والحرايري الشتغاِله بهذه الصنعة، وصار لقباً لولدها

وحالوةُ ، الخواجا علي بن إبراهيم الخالدي) السابع عشر الميالدي/الحادي عشر الهجري(القرنِ 
وهذه العائلةُ من ، من بغداد ودمشق الشّامِوأصلُها ، فُ بالحسنِ والجماِليلقب بذلك من يوص

                                                           

كم إلى الشمال الشرقي من غزة وتبعد نحو كليلومتر من خط سـكة حديـد   15قرية عربية تقع على مسافة : بيت جرجا)1(
الطبـاع ،  : انظر. حيفا ومن الساحل غزة المجدل تربطها بالقرى المجاورة مثل بربرة والجبة وسماها ياقوت جرجة-رفح

  .93-92ص ،)3ج(، مرجع سابق
 . 92، 88، 86، 85، 84، 83، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(2

 . 98-97، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(3
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وكان موجوداً سنةَ ، وظهر منْها الحاج أحمد بن حسنِ حالوةَ، العائالت القديمة بغزةَ
وظهر منْها التّجار مثل الحاج ، وحتحتُ وهي عائلةٌ عريقةٌ لها جاه وثروةٌ، )م1761/هـ1175(

واشتهرتْ عائلتُه حتّى صار ، )م1757/هـ1170(وجوداً سنةَ وكان م، إبراهيم جلبي حتحتَ
هوتجارت هبها المثُل لعظَمِ ثروت بضر1(ي(.   

ةالشّجاعي عائلةٌ قديمةٌ موجودةٌ بمحلّة بنِ ، حرارةُ وهي علي بن ها الشّيخُ عالءأعالم من
العالم خليُل حرارةَ في أوائِل القرنِ  وكذلك، )م1626/هـ1035(الّذي كان موجوداً سنةَ ، حرارةَ

عشر الثّاني ،كثيرة بعائالت عائلةٌ تجتمع منها زعقوقُ وأبو قنّبٍ وأبو إصبعٍ ، وحمادةُ وهي
منها في ، وسلمان وظهر)الهجري عشر القرنِ الحادي/الميالدي عشر ابعالقرنِ الس ( الحاج

وأمه الحاجةُ شرقيةُ ، وهو ابن علي بنِ محمد زعقوق، فُ بزعقوقمحمد بن عبد المهدي المعرو
وكانوا في ، ومنْها كذلك الحاج إبراهيم وأحمد ومحمود أبناء محمد زعقوق، بنتُ أحمد مزاحمٍ

 2()م1626/هـ1090(سنة(.   
  التّصوفُ

  :التّصوفُ لغةً
مفَ بوزن تقدللفعِل تصو فاً: يقاُل، مصدرفَ : كما يقاُل، صافَ الكبشُ يصوفُ صوتصو

  .)3(وهو المنسوج من صوف الغنمِ، إذا لبس ثوب الصوف، تصوفاً
  :اصطالحاً
  فالتّصو ةُ معانٍ لكلمةتْ عدتْ في كتبِ األوائِل، وردعلى نهجِ  :منها، الّتي ورد يرالس

ةالنّبوي نّة4(كتابِ اِهللا والس( ،آثارِها أسرارِها ونقاء لصفاء تْ بذلكيمإنَّما س وقيَل كذلك)وقاَل ، )5
 م816/هـ200ت(معروفٌ الكرخي :(بالحقائق ُ واليأسِ مما في أيدي ، التّصوفُ هو األخذ

6(الخالئق(.  

                                                           

  . 118، 117، 113، 112، 103، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(1
  . 128-127، ص )3ج(، المرجع نفسهالطّباع،  )(2
، )1ط(، دار الثّقافة للنّشـر، المغـرب،   العربي الديني والعلمي واألدبي موسوعة المصطلح في التّراثالكتّاني، محمد،  )(3
  .568، ص)1ج(، )ت.د(

 . 2م، ص1997، )ط. د(، )م. د(، )ن. د(، الطّريقة الخلوتيةالقاسمي، عفيف،  )(4

، )1ط(االجتماعيـةّ،  ، عين للدراسات والبحـوث اإلنسـانية و  التّصوف اإلسالمي رياضة روحية خالصةمراد، سعيد،  )(5
  . 16م، ص2009

  .23، ص1999، )2ط(، مكتبة مدبولي، القاهرة، المذاهب الصوفية ومدارسهاقاسم، عبد الحكيم،  )(6
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وقطبِ  )3(والسالك )2(والمسلك )1(مثل الدرويشِ، اتّخذَ المتصوفةُ ألنفسهم عدداً من األلقابِ  
يخلفُ شيخَه  وهو من: والخليفة )7(وأصحابِ األحواِل )6(والوالي )5(والجذبِ )4(األقطابِ
8(باإلرشاد(.  

   ةـوفيالص الطّـرق التّراجمِ عدداً من تْ كتبأورد وقد  ـة9(مثـل القادري( ـةوالرفاعي)10(ِ 

والجدول التالي يبين الطرق الصوفية ،)14(حمديةُ البدريةُاأل)13(النّقشبنديةُ )12(الشّاذليةُ)11(الخلوتيةُو
  :ومورديها

                                                           

اصطالح صوفي يقصد به الشّخص المتصوف المريد الفقير، والمريد هو المتجرد عن إرادته والمنقطع إلـى  : الدرويش )1(
لطـف  الغـزي،   :ما يريده اهللا وال ما يريده غيرهر، إذا علم أنّه ما يقع في الوجود والكون إال اهللا تعالى عن نظر واستبصا

  .746م، ص2004، )1ط(، مكتبة مدبولي مصر، الموسوعة الصوفيةالحنفي،عبد المنعم، . 139، ص)1ج(، السمر
  .300، ص)1ج(، لطف السمرالغزي، : هو أحد ألقاب أهل الصالح: المسلك )2(
ـ  : السالك )3( بر والخوف والـورع، وعمليةً كعلـم  أو النّقيب وهي مرحلة أعلى من المريد، ويتلقى علوماً نظرية كعلم الص

الحسني، أحمد بن محمد ابـن عجيبـة،   . 789ص ،مرجع سابق الحنفي،. 125ص، مرجع سابق قاسم،: الطّهارة والتّزكية
 .3م، ص1999، )1ط(دان، مكتبة مدبولي، القاهرة، ، تقديم عبد لحميد صالح حممصطلحات التّصوف

هو صاحب أعلى الدرجات العلمية في المدرسة الصوفية ومحّل نظر الحقّ تعالى، ويمتاز بدرجة عليـا  : قطب األقطاب )4(
  .318، ص )1ج(، لطف السمرالغزي، : ليها األستاذ إال بجهد كبيرمن النّاحية الروحية ال يصل إ

هو من ارتضاه الحقّ سبحانه وتعالى لنفسه واصطفاه لحضرة أنسه وطهره بما قدسه فحاز من المنح والمواهب : الجذب )5(
 .407-243، ص)1ج(، لطف السمرالغزي، : راتب بال كلفة المكاسب والمتاعبما حاز به جميع المقامات والم

لى الطّاعات المتجنّب عـن المعاصـي والمعـرض عـن     هو العارف باهللا وصفاته بحسب ما يمكّن المواظبة ع: الوالي )6(
 .243، ص)1ج(، لطف السمرالغزي، : نهماك في اللذّات والشّهواتاال

 .318، ص)1ج(، لطف السمرالغزي،  :غير اجتالب هو ما يرد على القلب من: أصحاب األحوال )7(

  . 407-329-318-300، ص)1ج(الغزي، لطف السمر،  )(8
العسلي، معاهـد العلـم،   . الثّاني عشر الميالدي/نسبة إلى السيد عبد القادر الكيالني في القرن السادس الهجري: القادرية)9(

 .  92، صمرجع سابقعقابنة، . 181، صمرجع سابقالعربيات،  :312-311ص

الرفـاعي الحسـيني    هي إحدى الطّرق الصوفية،وقد أسسها الصـوفي أبـو العبـاس أحمـد بـن علـي      : الرفاعية)10(
. 18ص ،مرجـع سـابق   مـراد، . 310، صمعاهد العلـم العسلي،  :، وكان مركزه قرب البصرة)م1182/ـه572(سنة

  .181، صمرجع سابقالعربيات، 
: )المـيالدي  عشـر  الثّـاني /الهجري السادسِ( القرنِ في األصِل، ظهرتْ فارسيةُ الخلوة، وهي من اشتقَّتْ: الخلوتية )11(

 .159ص)2ج(الحسيني، مصدر سابق، 

 كذلك ، وتُدعى)م1316/هـ716( سنةَ اليشرطي الشّاذلي، وقيَل الحسنِ أبو الدينِ نور الصوفي الشّيخُ أسسها: الشاذلية )12(
 فلسـطين  فـي  أتبـاع  ولهافلسطين،  مدنِ من وغيرِها وعكّا القدسِ في الشّاذليةُ الطّريقةُ انتشرت اليشرطيةَ، لقد الطّريقةَ
345، ص)2ج(، مصدر سابقالحسيني،  :واألردن. 

 فـي  ، ونشـَأتْ )المـيالدي  عشـر  الثّالـثَ /الهجري الثّامنِ( القرنِ في البخاري الدينِ بهاء محمد مؤسسها: النقبشندية )13(
ات، . 259، صمرجع سابقالمدني، :فارس182، صمرجع سابقالعربي  

، مرجـع سـابق  قاسم، . 24، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع، : ا أحمد البدري في مدينة طنطاأسسه: دية البدريةاألحم )14(
 .170ص
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  ) 9(جدول رقم

  يبين أهم الطرق الصوفية ومورديها التي كانت منتشرة في فلسطين

  مورديها  الطريقة  المتصوف  الرقم

1.    يالغز القادرِ الغصين الشّيخُ عبد

الشّافعي  

  ميالعل محمد العالمِ الشّيخِ  الرفاعية

    الرفاعية  علي محمد الخلفاوي   .2

  محمد الحنفي  القادرية  محمد أبو السعود   .3

4.   محمد  دبن شرف محمةَ  الخليليالقادري   ازقالر بنِ عبد الشيخِ ياسين

 ينِ الكيالنيالد بنِ شرف

الحموي  

5.    مشقيالد بنِ سليمان القادرِ أحمد عبد

  يالحنفي الصوفي القادر

    القادرية

6.   عودينِ أبو السالد الخلوتية  الشّيخُ تاج  الحنفي دالشّيخِ محم  

  محمد الحنفي  الخلوتية  محمد أبو السعود   .7

  مصطفى بن كمال الصديقي  الخلوتية  محمد عيسى بن اسماعيل الكوراني   .8

9.   حمنِ العفيفيالر عبد بن الخلوتية  الشّيخُ علي  الص دمحم ديالس يقيد  

10.    المعروف بنِ أحمد دالشّيخِ حسنِ محم

بالنّخّاِل العامري  

  السيد مصطفى البكري  الخلوتية

11.   يالغز الحنفي ينِ البكريكماُل الد دوالده كمال الدين البكري   الخلوتية  محم

  الحنفي الغزي
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  مورديها  الطريقة  المتصوف  الرقم

الشّيخِ مصطفى الصديقي   الخلوتية  افعي النّابلسيخليُل أحمد عاشورٍ الشّ   .12

مشقيالد  

13.   النّابلسي الباقاني الشّافعي عبد ينِ   الخلوتية  أحمدمصطفى بنِ كماِل الد

يقيدالص  

الشّيخُ محمد بن بديرِ بنِ محمد المشهور بابنِ    .14

حبيشٍ القدسي  

  ريالشّيخِ أحمد الجوه  الشّاذليةَ

  محمد المزطاري المغربي  الشاذلية  عبداهللا بن أحمد الشرابي الشافعي النابلسي   .15

16.   النّابلسي الجوهري دمحم الغفورِ بن الشاذلية  عبد  المغربي المزطاري دمحم  

17.   الجوهري الشاذلية  عمر  اِهللا الجوهري الشّيخِ عبد هعم  

الشّيخِ المزطاري المغربي   الشاذلية  الدينِ القدسي الشّيخُ أحمد بن صالحِ   .18

الشّاذلي  

19.    دينِ بنِ محمالغفّارِ يوسفَ جماِل الد عبد

المعروفُ بالعجمي القدسي  

  المولى محمد صادق النّقشبندي  النقبشندية

20.   النّابلسي الغني النقبشندية  عبد  البلخي سعيد  

ي سعودي بن محمد نجمِ عبد الحي عل   .21

يينِ المعروفُ بالغزالد  

الشّيخِ مراد األزبكي الطّريقةَ   النقبشندية

  النّقشبنديةَ

22.   مشقيالد النقبشندية  مصطفى البكري   البخاري األزبكي مراد ديالس

النّقشبندي  
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  مورديها  الطريقة  المتصوف  الرقم

عودي بنِ محمد نجمِ عبد الحي بن علي س   .23

يينِ المعروفُ بالغزالد.  

  والنّابلسي الكاملي   

24.   النّابلسي الشّافعي عبد الحليمِ بن عبد      البكري يقيدمصطفى الص  

25.   أبو الوفا القدسي      

 الكناني جماعةَ بنِ الدينِ بدرِ محمد الشّيخُ   .26

القدسي   

    

ء الدين المعروف محمد موسى بن عال   .27

  بالعسيلي القدسي

    

الشّيخُ عبد الكريمِ بن أحمد بنِ صالحِ    .28

العلمي ينِ القدسيالد  

    

29.   دمحم عمر دمحم ينِ سعدبنِ الد ينِ تقيالد 

العلمي القدسي  

    

      موسى القبي الرملي   .30

31.   بنِ يحيى الفتياني موسى محمود      

 شيخِ محمد بنِ الصمد عبد الوفا أبو الشّيخُ   .32

  بالقدسِ الشّيوخِ

    

33.   العلمي دبنِ محم مدالص عبد عمر      

34.   القدسي حمنِ العلميالر 1(عبد(      

                                                           

مصدر المرادي، . 422-229-87، ص)4ج(،229، ص)4ج. (203، ص)3ج(،425،ص)2ج(، مصدر سابقالمحبي، ) 1(
ــابق ، 333-156-32-31-30ص، )3ج(، 421-256-246-220-81-34، ص)2ج( ،189-116-73، ص)1ج(، س

-345-340-298-256-253-250252-229-220-147، ص)2ج(، مصدر سابقالحسيني، . 204-108، ص)4ج(
 .148-147-130-120، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع، . 424
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يظهر الجدول أن حركة التصوف كانت مستشرية في المجتمع الفلسطيني، إذ ال يوجد مدينة     
ذلك في رحلة النابلسي واللقيمـي والصـديقي   فلسطينية إال وطرق أبوابها المتصوفين، ويتجلى 

وغيرهما، اذ اجتمعوا مع عدد كبير من المتصوفين فـي فلسـطين وزاروهـم فـي مقامـاتهم      
والثقافية التي حفظت للمجتمع  ماعيةتوزواياهم، وربما كانت هذه الحركة من بين اإلتجاهات اإلج

، ومما يؤخذ على هـذه الحركـات   بدينه والورع والتقوى بين أفراد المجتمع الفلسطينيتمسكه 
تكريس البدع والخرافات والزوايا والجهل بين الناس، واستغلتها الدولة البعاد الناس عن السياسة 

، في حين كانت الحركة الوهابية مصدر قلق للسلطان عندما حاربته وانتزعت منه ونقد السلطان
    .بعدما قضى عليها محمد علي باشالقب خادم الحرمين الشريفين، ولم تتخلص منها الدولة إال 

تصوفون دوراً في الحياة اليومية في المجتمع الفلسـطيني مـن خـالل نشـر     وقد لعب الم
المؤسسات والزوايا التي انتسبوا إليها كالمساهمة في نشر الثقافة الدينية بـين أفـراد المجتمـع    

  .الفلسطيني

لمدينة التّافالني دبنِ محم دالخليِل توجه الشّيخِ محم ،   مسـتغفراً ويتلـو األذكـار فيه وأقام ،
وقدم منصور بن علي السطوحي ، )1(وبقي ثالثةَ أيامٍ وتوفّي بعدها، ورجع بعدها للقدسِ مريضاً

، )2(ولم يكن يخـالطُ النّـاس  ، ومنعزالً عنِ النّاسِ، وأقام معتكفاً على العبادة، المحلّي إلى القدسِ
الشّـامِ           وذهب القـدسِ إلـى دمشـق عديـدةً مـن اتمـر المقدسـي ـامتيالص الشّيخُ أحمد

ـ 1011(فزار الخليَل والقدس سنةَ، أما موسى السندي، )3()م1602/هـ1010(سنةَ ، )م1603/هـ
وكذلك موسى سندي قدم مـن  ، )4()م1604/هـ1012(وقطن في القدسِ إلى أن توفّاه األجُل سنةَ

، لمدينة إلى الشّامِ قاصداً زيارةَ الخليِل والقدسِ لمنامٍ رأى فيه أن إبراهيم عليه السـالم يطلبـه  ا

                                                           

 . 269، ص)2ج( ،مصدر سابقي، الحسين )(1

 . 412، ص)4ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(2

3)(  ،مصدر سابقالبوريني ،)194ص، )1ج . 

  . 423، ص)4ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(4
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وقطـن فـي القـدسِ إلـى أن تـوفّي سـنةَ       ، وزار الخليـلَ ، )م1603/هـ1011(وذلك سنةَ
  .)1()م1604/هـ1012(

  :ومن المؤسسات الصوفية ما يلي

  الخانقاواتُ

  ةٌ، خانقاه الخانقاواتُ جمعكلمةٌ فارسي وهي ،قَتْ على األماكنِ ، أصلُها خوانكاهُل ما ُأطلوأو
لطانالّتي يأكُل فيها الس ،  للعبـادة ادوالعب ادهتْ تُطلقُ على األماكنِ الّتي يختلي بها الزأصبح ثم

  . )2(يوبيِوأوُل من بناها صالح الدينِ األ، والعلمِ

  من وتُعد واجتماعي وثقافي ديني ـةً ، األماكنِ الّتي لها دورتْ خاصأصبح لكنَّها ما لبثَتْ أن 

ةبالعام ،نمم والتّقشّف هدالز هم لحياةنذروا أنفس ، كالفقه ةينيالعلومِ الد مختلف فيها تدريس ويتم
فالو، والتّفسيرِ والتّصو مكاناً إليواء وكما تُعدالبالد مناطقَ خارج من للبالد افدين ،  اهـتم وقد

ومن أبرز الخوانق ، )3(وترميمِ ما هو موجود منها، وعملوا على بناء خانقاوات، العثمانيون بها
   :التي ذكرت في كتب التراجم ما يلي

  )4(الخانقاه الصالحيةُ

  وبيينِ األيالد م1189/هـ585( أنشَأها صالح( ، في محلة النصـارى  تقع   قـربِ كنيسـة
فُ با، القيامةوتُعرةالحيالص عملوا بِها، لخانقاه الّذين ويتكون بناؤها مـن  ، )5(نسبةً إلى األشراف

ولها دور كبير في الحياة الثقافيـة حيـث يقـرأ    ، بيوت لسكن المتصوفة ومسجد لألداء الصالة
    )6(المتصوفة فيها القرآن

                                                           

1)(  ،يمرالغزلطف الس ،)674، ص)2ج . 

 . 130، ص)6ج(، مرجع سابقكرد،  )2(

 .156-155، ص، معجم المصطلحاتالخطيب. 343، صتاريخ القدسربايعة،  )3(

)4(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)10، ص)1ج . 

)5(  ،مصدر سابقالعليمي ،)66، ص)2ج . 

 . 349، ص)2ج(، مرجع سابقاليعقوب،  )(6
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  )1(اسطيةُالخانقاه الب

تُنسب إلى القاضي عبد الباسط بنِ خليٍل الدمشقي و، تقع ضمن المدرسة الباسطية في القدس  
وتـولّى  ، )3(وقد اشتملت على مكتب خانة لتعليم األطفال المسـلمين ، )2()م1450/هـ854(سنةَ 

  .)4()م1703/هـ1115(الشّيخُ محمد أفندي أبو اللطف مشيخةَ الخانقاه الباسطية سنةَ 

  األربطةُ أو الربطُ 

  هشَد أي ءالشّي طرب باطُ مشتقّةٌ منالخيِل، الر رباط من باطوأصُل الر ، وترتبطُ بمنعِ العدو
المسلمين دخوِل بالد ها الّتي اسـتخدموها  ، )5(منبطَ لألغراضِ نفسالر فونالمتصو استخدم وقد

همت األربطة في الحياة الثقافية ويتكون من غُرف لسكن المتصوفة ومكان وقد سا، )6(للخانقاوات
وكانت في بعض األحيان مأوى للفقراء ويقدم فيها الطعام والشراب مجاناٌ ، لالغتسال والوضوء

  .)7(ويتم تعليم العلوم الشرعية وخاصة القرآن الكريم

  )8(لرباطُ الزمنيا

يقع ببابِ و، )9()م1476/هـ881(وقد بني سنةَ ، مد بن الزمنِواقفُه الخواجا شمس الدينِ مح
ودار الرباط تابعة لدائرة األوقـاف فـي   ، تجاه المدرسة العثمانية) باب المتوضأ قديماً( المطهرة

  .)10(وتسكنها عائلة آل العفيفي، القدس

  

                                                           

 . 22، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )1(

 . 260، صمرجع سابقالمدني، .344، صتاريخ القدسربايعة،  )2(

 . 348، ص)2ج(، مرجع سابقاليعقوب،  )(3

 . 22، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )4(

، )1ج(م، 1998، )1.ط(المية، مركز الشّارقة لإلبـداع الفكـري،   دائرة المعارف اإلس ، مادة الرباطمارسيه، جورج،  )5(
 . وما بعدها 5079ص

 . 261، صمرجع سابقالمدني،  )6(

 . 350، ص)2ج(، مرجع سابقاليعقوب،  )(7

 . 32، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )8(

)9(  ،مصدر سابقالعليمي ،)47، ص)2ج . 

 . 276ص ،مرجع سابقالمهتدي،  )(10
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   :الزوايا

والمطالعة والعبادة تَّخَذُ لالعتكافي و، مكانبالمسجد أو رواق على شكِل خلوة ولكـلِّ  ، هو
غير أن مدلولَـه أخـذَ   ، وأوُل ظهورٍ لهذا االصطالح يرجع إلى العصرِ المملوكي، زاوية شيخٌ

العثماني كتساب العثمانيين للشرعية من خالل تقربهم للفقراء وعامة من أجل ا باالتّساعِ في العهد
  .)1(الناس

 ارتبطَت بِ إلـى  وقدوالتّقر للعبادة فيها العبد اويةَ ينقطعالز ؛ ألنةوفيالص وايا بالطّرقالز
  :ومن أهم الزوايا في فلسطين خالَل فترة الدراسة ما يأتي، اِهللا

  )10(جدول 

  يبين أهم الزوايا الدينية في فلسطين

  مالحظات  الزوايا  الرقم

  أقامها الشيخ تاج الدين أبو السعود في القدسِ  )2(و السعودزاويةُ الشّيخِ تاجِ الدينِ أب   .1

  بجانبِ المسجد األقصى  3(الزاويةُ الوفائيةُ    .2

ــةُ التّحتا   .3 ــوةُ أو الزاوي ــةُ الخل ني
  )4(الموجودةُ بالمسجد األقصىِ

 فيها األذكار وكانَتْ تُقام ،ها الشّيخُ مصطفى البكريرعم وقد
 واألدعيةُ، وقد ةبها من تكي أقام وأكٌل لمن لها خبز نيع

  )5(السلطان

                                                           

 .217، صمرجع سابق نجم، )(1

  . 297، ص)2ج(، مصدر سابقالحسيني،  )(2
 . 44، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(3

 . 202، ص)4ج(، مصدر سابقالمرادي، ) (4

تقع في القدس في عقبة المفتي شرقي دار األيتام اإلسالمية، أنشأتها خاصـكي سـلطان زوجـة    : تكية خاصكي سلطان )5(
، وأوقفت عليها أوقافاً كثيرة، كانت منتشرة في سناجق القدس وغزة وصفد )م1551/هـ959(وني سنةالسلطان سليمان القان

وصيدا، وأشرف على بنائها األمير بايرام جاويش بن مصطفى، الّذي أشرف على عمارة سـور القـدس، وتقـدم التّكيـة     
 ،مصدر سـابق الصديقي، . 468، ص)2ج(، در سابقمصالنابلسي، . مساعدات للفقراء وطلبة العلم، كما تقدم الطّعام لهم

  .330،صمرجع سابقالمهتدي، .32،1ص
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  مالحظات  الزوايا  الرقم

 .)1(الزاويةُ المهمازيةُ   .4

  
بمدينة القدس، وتنسب  ِ ببابِ حطّة)2(تقع غربي المدرسة المعظّمية

ينِ المهمازيللشّيخِ كماِل الد  

القدس بالقربِ من بابِ الساهرة تنسب إلى تقع خارج أسواق   )3(الزاويةُ األدهميةُ   .5

، )م1360/هـ762(ابراهيم بن أدهم وقد بناها األمير منجك سنة 

بصفد الجديد امــفَ عليها الحمقو ،زاويةٌ للفقراء وهي  

6.   ةُالز4(اويةُ القادري(
 

  

بِ تقع بحارة الواد بمدينة القدس، بالقربِ من الزاوية النّقشبندية وبا

  الغوانمة، وتعرفُ باسمِ زاوية األفغانِ

7.   إلى   )5( زاويةُ الهنود ،بمدينة القدس، وكانّتْ للفقراء اهرةبالقربِ من بابِ الس تقع

  أن نزَل فيها الهنود، وصارتْ تُعرفُ باسمهم

 الشّيخِ أحمد بن الشّيخِ أسـعد زاويةُ    .8
)6(  

بجامعِ الصدرِ، واآلن تعرفُ  أقيمتْ في صفد، وكانَتْ تعرفُ قديماً

هباسم  

زاويةُ محمد كماِل الـدينِ البكـري   س .9

الحنفي  

 ةَ، حيثُ يجتمعالكبيرِ في غز اويةُ في الجامعِ العمريتْ الزوجد

  فيها تالميذُه ومريديه

زاويةُ الغوث أبي مدين شـعيبِ  .10

 التّلمساني بنِ الحسينِ األنصاري

 )م1184/هـ580ت(

  

َئتْ عامزوايا كثيرةٌ )7() م1478/هــ883(ُأنش وللشّيخِ أبي مدين ،

في القدسِ وغزةَ، وقد ُألحقَتْ زاويةُ غزةَ بزاوية القدسِ، وكان لها 

ناظر من المغاربة، يقدم الطّعام لمن ينزُل فيها، وحولَتْ إلى جامعٍ 

فيما بعد  

                                                           

 .64، ص )1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )1(

ـ    :المدرسة المعظّمية )2( ك عيسـى األيـوبي   أو الحنفية تقع عند باب المسجد األقصي المعروف ببـاب العـتم أنشـأها المل
 .913ص، )2ج(، موسوعة بيتشراب، ): م1217/هـ614(سنة

  .148، ص)1ج(، موسوعة بيتشراب، . 64، ص )1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )(3
  .802،ص)2ج(،مرجع سابقابو حجر، .65، ص )1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )(4
  .66، ص )1ج(،ي، مصدر سابقالحسين) (5
6) ( ،مصدر سابقالبوريني ،)178، ص)1ج . 

 . 93، صقمرجع سابعقابنة، . 280، صمرجع سابقالمدني،  )(7
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  مالحظات  الزوايا  الرقم

 الهنود زاويةُ.11

  
زاويةٌ مشهورةٌ تقع في السوق التجاري لمدينة غزة، في حي 

م أنشأها بعض أثرياء الهند 160الدرج على مساحة تقدر بـ

الهنود من المسلمون لنزوِل المسافرين  

12.    زاويةُ الشّيخِ خليـِل بـنِ إبـراهيم

يحانيالص  
  في غزةَ

  ةَفي غز  زاويةُ الشّيخِ شعبان أبي القرونِ.13

14.المغربي دزاويةُ الشّيخِ محم 

  
 بني عامرٍ، شرق حارة في محلّة الموجودةُ بجامعِ المغربي

  )1(الدرجِ

 الزاويةُ األحمديةُ.15

  
البدوي منسوبةٌ إلى أحمد 2(وهي( َِئتْ في القرنوُأنش ،) ِالثّامن

او)الرابع عشر الهجري/الهجريوكانَتْ تُعرفُ قديماً بالز ، ية

ةالجركسي  

زاويةُ الشّيخِ محمد شمسِ الـدينِ  .16
  أبو العزمِ

ةبغز  

17. 3(زاويةُ الشّيخِ عابد(.  
  

  الموجودةُ بشارعِ الطّوابين بغزة

  

  

  

                                                           

يقع بمدينة غزة، وكان يطلق على هذا الحي قديماً حي البرجلية نسبة لالبراج والقالع التي كانت مبنيـةفي  : حارة الدرج )1(
كما كان يؤتى لها بصعود من كل جهة الرتفاع موقعها، وكأنّه درج، أو ألن بجانبهـا  والجزءالشرقي من تلة غزة القديمة، 

، البنايـات األثريـة   المبيض،. 95، 94، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  :ات، تعرف بساقية الرفاعيةسبع درجساقيةً لها 
 .60ص

  . 227، صلواء غزةالسنوار، وسيسالم،  )(2
ــاع،  )(3 ــابقالطّبـ ــع سـ ، )4ج(، 273، ص)3ج(، 171-170-155-154-183-180-65-50، ص)2ج(، مرجـ

 . 316-154، صالبنايات األثريةالمبيض، ..148ص
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 :)2(والمزاراتُ )1( األضرحةُ والمقاماتُ

قبراً أو أكثر عبارة عن حجرةٌ تضم األضرحةُ والمـزاراتُ والمقامـاتُ  ، هي هذه وتكون 
الحينالص في كتبِ التّراجمِ ما يأتي، )3(لألولياء عليها كما جاء األمثلة ومن :  

  )11(جدول رقم
  يبين المقامات واألضرحة والمزارات التي ذُكرت في كتب التراجم

  مالحظات  األضرحة والمقامات والمزارات  الرقم

  جبل الكرمل  )4(مزار النبي الياس .1
  الكرملجبل   )5(مزار وقبة الخضر .2
3.  ةرابعةَ العدوي القدسِ  )7( )6(ضريح  
4.  الشّيخِ العلمي القدسِ   )8(ضريح  
5.  ِداود النّبي القدسِ   )9(ضريحهِده وقد علخدمت جانيالد لعائلة  
قبةُ الشّيخِ جماِل الدينِ بنِ شمسِ الدينِ  .6

القدسي 10( العجمي(  
الي الكبكية في الموجودةُ بجوارِ البسطامية شم

  القدسِ
7. المالس الخضرِ عليه فيه  )11(مقام حمنِ العفيفيالر عبد بن الشّيخُ علي وقد أقام  

                                                           

 ألحـد  ينسـب  قـد  قبر أو دفن مكان المقام يكون أن بالضرورة وليس وزمانها، اإلقامة موضع جمع مقام هو:المقامات )1(
 من يوم في عليه مر قد أوكان صالته مكان أو األيام من يوم في إقامته مكان يكون أن الممكن من بل األولياء، أو األنبياء
  .الناس يزوره لكي مسجد أو بناء المكان هذا على فيشاد مقاماتهم أحد أنه على الناس نبي ذاع أو هذا اشتهر ثم ومن األيام،

  .جمع مزار ويعني مكان الزيارة والتبرك:المزارات)2(
وما  257، ص)4ج(م، 1984، )1.ط(هيئة الموسوعة الفلسطينية، دمشق،  المقامات والمزارات،الموسوعة الفلسطينية،  )(3

  . بعدها
 . 135، صتاريخ الشيخ الصباغ،) (4

 . 136، صتاريخ الشيخالصباغ، ) (5

هي رابعة أم الخير بنت إسماعيل العدوية من أعظـم المتصـوفات فـي اإلسـالم، توفّـــيت سـنة       :رابعة العدوية )6(
 ،مصدر سابقالحسيني، :في القدس على رأس جبل الطّور، ودفنت بالقدس، وقبرها ما زال يزار، وهو )م1325/هـ725(
 .221ص) 2ج(

 .221ص) 2ج(، مصدر سابقالحسيني،  )(7

 . 221، ص)2ج(، مصدر سابقالحسيني،  )8(

 .168، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع، . 107، ص)3ج(، مصدر سابقالمحبي، ) (9

 . 538، ص)1ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(10

 . 229، ص)2ج(، ،مصدر سابقالحسيني،  )(11
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  مالحظات  األضرحة والمقامات والمزارات  الرقم

شرق مدينة خانيونس وقد عمره محمد بيك المكّي،   )1(مزار الشّيخِ محمد الجراحِ .8
خالَل فترة خانيونس ةَ بناحيةعلى غز هحكم  

9. وبيالخر عند سفح مدينة غزة القديمة إلى الشمال مـن    )2(مزار يقع
، وينسب إلى الخروبة، وهـي  )3(مسجد السيد هاشمٍ

  قريةٌ تابعةٌ لعكّا
10. بنِ مروان اِهللا الشّيخِ علي ولي مدينة غزة  ضريح  
  مدينة غزة  عبد مناف  مزار السيد هاشمِ بنِ.11
  بمدينة غزة  بشارعِ ابنِ مروان  مزار الشّيخِ بشير.12

  الموجود بمحلّة التّفّاحِ بمدينة غزة  مزار الشّيخِ عبد الرحمنِ بنِ سلطانٍ .13
وهو بعد زاوية الشّيخِ عابد بزقاق الطّوابينِ بمدينة   مزار الشّيخِ إلياس بنِ سابق بنِ خضرٍ.14

  غزة
15.الجاولي العلمي طقماج الشّيخِ أحمد التّركمانِ بجوارِ دارِ إسليم بمدينة غزة  مزار بمحلّة يقع  
16.العجمي دالشّيخِ محم مزار 

  

الّذي يقع في محلّة التّركمانِ، بالقربِ من مزارِ 
 اِهللا بنِ حسينٍ مغوارِ الهدهد بدارِ عبد ،طقماج

  بمدينة غزة

  مدينة غزة  شّيخِ رضوان بنِ عليٍل مزار ال.17

18. بنِ علي الشّيخِ عجلين بنِ إبراهيم مزار
  بنِ عليِل

 أحمد الحاج هرمع على شاطِئ البحرِ، وقد همزار
بمدينة )م1792/هـ1207(آغا متسلّم غزةَ سنةَ 

  غزة

 مزار الشّيخِ حسنِ األغبرِ.19

  

ان موجوداً في وهذا الشّيخُ من أهالي خانيونس، وك
القرنِ السابع عشر /الحادي عشر الهجري(القرنِ 

ةَ)الميالديعلى شاطِئ بحرِ غز هوقبر ،  

                                                           

  .299، صالبنايات األثريةيض، المب. ،مرجع سابقالطّباع،  )(1
 . ، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(2

 . 2، صالبنايات األثريةاالمبيض،  )3(
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  مالحظات  األضرحة والمقامات والمزارات  الرقم

يقع فوق تلة من جهة الشرق لمدينة غزة ودفن فيها   )1( مزار المنطارِ.20
الشيخ محمد البطاحي القرن الخامس الهجري، 

ويعود نسبه إلى زين العابدين بن الحسين بن علي 
رضي اهللا عنه وكنيته أبو سليمان وشهرته بـ 

  )2(المنطار وذلك لكون التلة شبيه برج النواطير

المساجد  

وقد تسابقت الخاصة والعامة لبناء ، ظهر اإلهتمام في بناء المساجد منذ بزوغ فجر اإلسالم
لما للمسجد من أهمية كبيرة فلم يقتصر دور المساجد على العبادة و، المساجد تقرباً إلى اهللا تعالى

وكانَـتْ تسـتخدم المسـاجد    ، واالعتكاف ِهللا تعالى وتعليمِ الفتية وكبارِ السن أمور الدينِ والدنيا
تعلـيمهم الكتابـةَ   وإنَّمـا يـتم   ، ككتاتيب لتحفيظ الفتية القرآن الكريم واألحاديثَ النّبويةَ الشّريفةَ

والحساب ةهما من العلومِ العقليوغير.  

وقد روعي أثناء بناء المساجد عدد السكان في المنطقة المنوي بناء المسـجد فيهـا ففـي    
هـتم بزيـادة   بالقرب من األسواق والخانات فقـد ا المناطق التي تزيد فيها الكثافة السكانية وتقع 

التّراجمِ وهي حصيلة غير نهائية ممـا  ذكرتْها جداً مس) 39(يظهر الجدول التالي أن و، مساحته
   :يعني أن المجتمع الفلسطيني كان مجتمعاً متديناً

  

  

  

  

  
                                                           

، لواء غـزة السنوار، وسيسالم،  .174، ص)4ج( ،415-165، ص)3ج(،199-169، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(1
  .365، صغزة هاشمشراب،  .277، ص، البنايات األثريةالمبيض .229ص

  .363-362ص غزة هاشم،شراب،  .244، صالبنايات األثريةالمبيض،  )(2
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  )12(جدول رقم

  يبين المساجد التي ذكرتها كتب التراجم

  مالحظات  المكان  المساجد والجوامع  الرقم
)1(جامع الصدرَِ   .1

    صفد 
2.    جامع

 .)3()2(صفّورية

    صفورية

مسجد جامع    .3
 .)4(الجزار

    عكا

)6( )5(جامع إسكلةَ   .4
    يافا 

5.    العلوي الجامع
والسفلي المعروفُ 

 7(بجامعِ الميناء(  

أحمد بنِ رضوان،  وقد بناه حسن  يافا
إلى هذا الوقت عامر وهو  

جامع الشّيخِ حسنِ    .6
 بنِ زاهرٍ المقدسي

 العاروري
8(األنصاري(

 

من أعماِل )9(ةبقرية السيل
  اللجونِ

  

يقع شرقي مدينة القدس في  األقصى المسجد   .7
الجهة الجنوبية من ساحة 

   الحرم

ويحتوي على العديد من األبواب 
مثل باب األسباط وغيرها من 

  )10(األبواب المغلقة والمفتوحة

                                                           

1)(  ،مصدر سابقالبوريني ،)178، ص)1ج . 

  .414، ص)3ج(، مصدر سابقياقوت الحموي،  :احي األردن بالشام تقع قرب طبريةبلدة من نو: صفورية )2(
3)(  ،مصدر سابقالبوريني ،)129، ص )2ج .  
  . 60ص، مصدر سابقالعورة،  )(4
كلمة إسكلة مفردة من أصل يوناني، تفيد معنى التّحميل والتّنزيل، ودخلت إلى اللغة اإليطاليـة بسـبب النّشـاط    : إسكلة )5(

تاريخ حيفا دراسـة فـي أحـوال     منالبخيت، محمد عدنان، . 230، صمصدر سابقالحسيني، . التّجاري للمدن اإليطالية
احل الشّاميمجلّة مجعمران الس ،ة األردني131، ص1978، 2، عدد1، مجلدمع اللغة العربي. 

  . 171، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(6
 . 167، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(7

 . 21، ص)2ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(8

بة إلى قبيلـة  م، وهي نس160-130قرية تقع على مسافة عشرة كم شمال غرب مدينة جنين على ارتفاع: سيلة الحارثية )9(
 .462، صمعجم بلدانشراب، : حارثة

  . 440، ص)2ج(، مرجع سابقاليعقوب،  )(10
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  مالحظات  المكان  المساجد والجوامع  الرقم
8.    جامع الشّيخُ أحمد

دمحم 1(بن(  
    دسِالق

)2( جامع الحنابلة   .9
    القدس 

10.    المسجد الجامع
الكبير الحي3(الص(

 

نابلس    

المسجد الجامع    .11
)4(األزهر 

 

وكان يؤم به الشيخ رضوان سنة   غزة
  )م1711/هـ1122(

12.    األيبكي 5(جامع(
يقع هذا المسجد في قلب حي التفاح   غزة 

إلى الشمال من موضع مدينة غزة 
ير بلبان بن عبداهللا أمر ببنائه األم

  .)6(األيبكي التركماني
13.    الشّرقي الجامع

المعروفُ 
 7(بالوزيري(. 

    غزة 

14.    المسجد الجامع
الكبير العمري 

يقع في قلب مدينة غزة 
  )8(القديمة

وكان في األصل كنيسة للروم 
  )9(الكاثوليك

، القائم )10(بوسط سوق غزةَ جامع قاتيباي   .15
 الطّوابينِبخطِّ ساقية  

 إمام عمر بن الشّيخُ أحمد وقد كان
الجامعِ، وذلك سنةَ 

، والشّيخُ )م1662/هـ1073(
مصطفى بن يوسفَ بنِ أحمد تولّى 
النّظر والخطابةَ واإلمامةَ بالجامعِ، 

عام 11()م1796/هـ1211(وذلك(.  
                                                           

1)(  ،114، ص مصدر سابقالعرضي . 

2)(  ،مصدر سابقالحسيني ،)308، ص )2ج .  
 . 158، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع، . 201، ص)3ج(، مصدر سابقالمرادي،  )(3

  . 139، ص)1ج(، مصدر سابقالجبرتي،  )(4
 . 164، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(5

  .266، صالبنايات األثريةالمبيض،  )(6
 . 247، ص)4ج(، مصدر سابقالمرادي،  )(7

  .626، البنايات األثريةالمبيض، ) (8
. 375م، ص1993، )1ط(، المؤسسةالعربية للدراسات والنشـر،  مدائن فلسطين دراسات ومشاهداتاآلغا، نبيل خالد،  )(9

  .353-351، صغزة هاشم، شراب
 . 227، صلواء غزةالسنوار، وسيسالم،  )10(

  . 225 -224، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )11(



135 

 

  مالحظات  المكان  المساجد والجوامع  الرقم
جامع ابنِ عامرٍ    .16

وفُ بمسجد المعر

العثماني وادالس 

يوجد بمحلّة بني عامرٍ من 

  حارة الدرجِ 

التّـاسعِ (ُأنشَئ في القرنِ 

الهجري/ عشر القرنِ الخامس

الشّيخُ )الميالدي الولي فيه وأقام ،

 وقد شرطَ األمير ،المغربي دمحم

 أن موسى باشا من آِل رضوان

مانيةً لمن يصرفَ في كلِّ يومٍ عث

 تْ شهرتُهمؤذِّناً بالجامعِ، وغلب يكون

رِفَ باسمِ جامعِ المغربي1(حتّى ع(.  
17.   

)2(جامع الوزيرِ
يقع في حي الدرج بمدينة  

 غزة بالقرب من سوق

  الخضار، 

ويشرف على شارع عمر المختار، 

وقد بناه شرف الدين عيسى بن 

/ التاسع الهجري(القرن "الوزير في 

، في ")مس عشر الميالديالخا

  )3(العصر المملوكي
18.   

يقع مقابَل الجامعِ العمري  جامع المارستانِ

  )4(بمدينة غزة

  

19.   
الجاولي بمحلة الزيتون جامع يقع   هعم بناه علم الدين الجاولي، وقد

 عشر في نهاية القرنِ الثّاني الخراب

الهجري، ونُقلَتْ أحجاره إلى جامعِ 

  .)5(معة وابنِ مروان الشّ

                                                           

  . 226، صلواء غزةالسنوار، وسيسالم، . 171، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(1
 . 187، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(2

  .131-130، صالبنايات األثريةاالمبيض،  )(3

  . 101-100-99، صالبنايات األثريةالمبيض، . 228، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )4(
 . 360، صغزة هاشمشراب، . 89، ص)3ج(، 220، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(5
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  مالحظات  المكان  المساجد والجوامع  الرقم

يقع في حي الجديدة  جامع السيدة رقيةَ   .20
  َ )1(بالشّجاعية بغزة

ويقال أنها زوجة أحد حكام غزة قبل 
األلف الهجرية، وكانَت النّظارةُ على 
 للخواجا الحاج هذا المسجد أوقاف

نة سالمِ حتحتَ من س
إلى سنة  )م1757/هـ1170(

  .)2()م1807/هـ1222(

)3(جامع المالحي   .21
وكان السيد خليُل حتحت إمام الجامعِ   يقع في محلّة التّركمان بغزةَ 

  )م1766/هـ1180(سنةَ 

جامع الشّرقي ال   .22
المعروفُ 
4(بالوزيري(

 

    غزة         

جامع كاتبِ    .23
5(الوالية(

 

يتون شارع يقع في حي الز
  راس الطالع بغزة القديمة

بجوارِ كنيسة برفيورس في غزةَ تم 
بناءه في عهد السلطان الناصر محمد 

  بن قالوون

24.    ةالشّجاعي جامع
الكبير المعروفُ 

 بجامعِ ابنِ عثمان
)6(

 

 محلّة سوق بوسط يقع
 ةالشّجاعي  

 في عهد المماليك الشركسية بني
  )م1399/هـ802(سنة

25.   الطّواشي بمدينة غزة  مسجد ةالشّجاعي َئ في القرنِ   بمحلّةالثّامنِ (ُأنش
7()الرابع عشر الميالدي/الهجري( 

بأمرٍ من شاهين بنِ عبد الله 
8(الكجكي(.  

                                                           

 . 360، صغزة هاشم شراب، )(1

  . 241، صالبنايات األثريةالمبيض، . 176، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(2
3)( مرجع سابقاع، الطّب ،)246، صالبنايات األثريةالمبيض، . 444، ص)3ج(، 201، ص)2ج . 

4)(  ،مصدر سابقالمرادي ،)274، ص)4ج . 

 .376اآلغا، ص.178، صالبنايات األثريةالمبيض، .135، ص )2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )5(

 . 354، صغزة هاشمشراب، .137، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع، ) 6(

 . 226، صلواء غزةلسنوار، وسيسالم، ا )7(

  . 140، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )8(
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  مالحظات  المكان  المساجد والجوامع  الرقم
26.    المحكمة جامع

ةالبردبكي 

 في محلّة الجديدة في حي
  عية، الشّجا

يسمى جامع البردبكية نسبةً إلى من 
 وادار عامبردبك الد أنشأه

، في عهد )م1193/هـ589(
لطانِ إيناِل العالئيوقد شُغل في )1(الس

بعض االحيان كمدرسة ومرة 
  .)2(كمحكمة

27.   الطّقزدمري جامع  ةفي حي الشّجاعي ويقع
الجديدة 3(بحي(  

أحمد بن إزفير أنشأه شهاب الدينِ 
 عام م1361/هـ762(الطّقزدمري (

هباسم يوسم  
28.   ابنِ مروان ةَ القديمِ جامعغز في سوق    
جامع الشّيخِ زكريا    .29

 التدمري

بمحلّة الدرجِ عند السفح 
  الشمالي الغربي لمدينة غزة 

  )4()م1057/هـ449(بني عام 

الشّيخِ بالقربِ من جامعِ   جامع الشّيخِ خالد   .30
  زكريا بغزة

  نسبة لخالد بن شبيب

31.   الغزالي جامع  الجديدة بمحلّة صغير جامع
  بالشّجاعية بمدينة غزة

ينسب إلى جانبردي الغزالي أيام 
 متولٍّ وإمام قانصوه الغزري، وله

  وأوقافٌ يسيرةٌ
32.   الهواشي جامع 

نسبةً إلى منشية المنسوبة إلى   غزة 
هي قبيلةٌ من عربِ الهواشة، و

 ةَ، وبنَوا الجامعالحجازِ، نزلوا غز
  ونُسب إليهم

33.   درةالس التّفّاحِ  جامع بمحلّة قديم مسجد هو
بمدينة غزة، إلى الشمال من 

  جامع علي بن مروان 

ةالجماقي بالقربِ من ساقية ويقع  

34.   الهجاني رجِ إلى  جامعالد محلّة غربي يقع

مباشرة من جامع  الشمال

  السيد هاشم

وقد رمم هذا الجامع الشّيخُ عبد الله 

الهجاني بغزةَ 

  )م1795/هـ1210(سنةَ
                                                           

 6األشرف سيف الدين أبو النصر اينال العالئي الظاهري الناصري، من الجراكسة ترقى في المراتـب إلـى أن تـولى   ) 1(
  .51ص ،مرجع سابق األسطل، ):م1453/هـ857(المنصور عثمان سنة السلطنة بعد خلع السلطان 

  .358، صغزة هاشمشراب، . 298ص مرجع سابققاجة، . 218، صالبنايات األثريةالمبيض،  )(2
 . 299، صمرجع سابققاجة،  227، صالبنايات األثريةالمبيض،  )3(

   .358، صغزة هاشمشراب، .117، ص البنايات األثريةالمبيض، . 149، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(4
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  مالحظات  المكان  المساجد والجوامع  الرقم
أنشَأ هذا الجامع أوالد الشّيخِ محمد   يقع في مدينة غزة جامع الشّيخِ فرجٍ   .35

، )م1704/هـ1116(خطّابٍ سنةَ 
خطّابٍ  وكان دعبداً للشّيخِ محم فرج

السابع /الحادي عشر(في القرنِ 
، فلما توفِّي دفَنَه )عشر الميالدي

بوسط حاكورة، وبنى أبناُؤه جامعاً 
 عليه  

36.    دالشّيخِ محم جامع
 الهلّيسِ 

كان في البداية زاويةً للشّيخِ في   غزة 
 السابع/الحادي عشر الهجري(القرنِ 

الميالدي إلى )عشر أبناُؤه هعووس ،
  أن أصبح جامعاً

37.    العجمي جامع
 ٍيحانيالص 

بمدينة  )1(يقع بمحلّة الزيتون
  غزة

 وكان ،العجمي دالشّيخِ محم قبر وبه
يقيم فيه الشّيخُ خليٌل الصيحاني، في 

الثّـامن /الثّاني عشر الهجري(القرنِ 
  )لميالديعشر ا

38.    عثمان مسجد
 قشقار

يقع بمحلّة الزيتونِ بمدينة 
غزة إلى الجنوب مسجد 

الشمعة وحمام السمرة إلى 
  الشمال

  

39.   الشّمعة 2(جامع(
  بمدينة غزة بآخرِ محلّة

 ةالقبلي يتونِ من الجهةالز
الّذي  ،)3(عند بابِ الدارومِ

  كان بجوارِ السورِ 

تاجر أنشَأه في أوائِل  وقد مصري
الثامن /الثّاني عشر الهجري(القرنِ 

، حيثُ أرسلَه أبوه )عشر الميالدي
  لتحصيِل أمواٍل من تجارِ غزةَ

  

                                                           

في غزة في المدينة القديمة، ويحتّل نصفَها الجنوبي ناحية جنوب شارع عمر المختار، وسمي بذلك يقع : محلّة الزيتون )1(
 .288، صمرجع سابققاجة، . نسبة لكثرة أشجار الزيتون المزروعة في تلك المنطقة

، 415-118، ص)3ج( ،188-178-177-176-151-149-144-142-105، ص)2ج(، مرجـع سـابق  الطّباع، ) (2
، غـزة هاشـم  شـراب،   .267-251-243-227-157-124-117، صالبنايـات األثريـة  المبيض، . 148ص ،)4ج(

 .299، صمرجع سابققاجة،  .359-358-360ص

ات البريـد  أقامها الملك عموري ملك بيت المقدس، وتقع إلى الجنوب من غزة، وكانت إحدى محطّ): دير البلح(الداروم  )3(
، األوقـاف اإلسـالمية  الخطيب، .121، صمعجم أسماءشراب، . 290، ص)1ج(،ابقمرجع سالدباغ، : بين غزة ومصر

   .131ص
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 المقابر  

ومن المقابرِ الّتي وجدتْ في فلسطين من خـالِل كتـبِ   ، هي األماكن الخاصةُ بدفنِ الموتى
  :التّراجمِ ما يأتي

  )13(جدول رقم

  يذكر المقابر والترب التي وردت في كتب التراجم

  المكان  المقابر والترب  الرقم

  الموجودة في القدسِ بالقربِ من المدرسة الكيالنية  تربةُ حسامِ الدينِ بركةَ خان    .1

  القدس التّربةُ اليوسفيةُ   .2

تقع بالجهة الغربية لمدينة القدس وفيها عدد كبير   مقبرةُ مأمنِ الله   .3
العلماء والصحابة والشهداء وسميت بأسماء  من

  عديدة منها باب اهللا

4.   حمةتقع خلف السور الشرقي للمسجد األقصى وهي  مقبرةُ بابِ الر
مقبرة عريقة وبها قبور عدد من صحابة رسول 

  اهللا

5.   تقع عند سفح مدينة غزة الشمالي الغربي وكانَتْ  مقبرةُ األوزاعي
عبد مناف، وفيها مزار  متّصلَةً بساحة هاشمِ بنِ

وبيالخر  

6.   مقبرةُ الشّيخِ شعبان  نفوقد د ،بابِها جامع عند يـنفي مدينة غزة ب
 دأمثال الشّيخِ محم ،والوجهاء من العلماء فيها كثير
 دوقبرِ حسينِ باشا بنِ محم ،بنِ مصطفى البكري

مكّي.  

وتُسمى جبانةَ بابِ البحرِ؛ لوجودها بمدينة غزة،  مقبرةُ بابِ البحرِ   .7
داخَل سورِ المدينة عند بابِ البحرِ، الواقع عند 
حافة المدينة الجنوبية الغربية وهي قديمةٌ، وقد 
 واألعيانِ واألمراء من العلماء فيها عدد نفد

والمجاهدين، ومنهم نقيب السادة األشراف بغزةَ 
بد القادرِ العسلي سنةَ السيد محمد بن ع

  .)م1688/هـ1099(
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  المكان  المقابر والترب  الرقم

8.   مقبرةُ العواميد  وقبالقربِ من الس ةَ تقعمن غز ةالقبلي في الجهة

القديمِ وجامعِ الجاولي.  

9.  تقع أسفل سفح مدينة غزة الشرقي والشمال   مقبرةُ ابنِ مروان

العلماء واألعيانِ من  الشرقي، ودفن فيها كثير من

الحادي عشر والثّاني عشر (أهِل القرنينِ 

، )السابع عشر والثّامن عشر الميالديينِ/الهجريينِ

مثل العلّامة حسنِ النّخّاِل مفتي الشّافعية بغزةَ سنةَ 

، وأخيه أحمد )م1740/هـ1153(

  م1744/هـ1157(سنةَ

تقع في الجهة الشّرقية الشّمالية من غزةَ  اشيمقبرةُ الدريدرية والتّمرت   .10

  الشرق من حي تفاح

11.   مقبرةُ التّفليسي 
  غزة 

 مقبرةُ المنطارِ   .12
  ةالشّرقي الجهة فيها سكّان في مدينة غزة، ودفن

  وأهالي الخربِ والقرى القريبة منها

)1(مقبرة الزاركية    .13
  نابلس 

  

  :السواقي

ُل الماءبس هي ،ا بجانبِ المساجدمنها إم العديد إنشاء وتم ،     ـةـا فـي األمـاكنِ العاموإم
والغاية من اقامتها نيل األجر والثواب وحاجة المجتمع للشرب وللطهارة، ، كاألسواق  ومن أهـم

  :السواقي الّتي ذكرتْها كتب التّراجمِ ما يأتي
                                                           

، مصـدر سـابق  الجبرتـي،  . 184-172، ص)2ج(، مصدر سابقالحسيني،  .65ص ،)1ج( ،سابق مصدر المرادي، )1(
 مرجـع سـابق،  الطبـاع،  . 508-474، ص)2ج(، مصدر سابقالنابلسي، .32،صمصدر سابقالدنفي، . 641، ص)1ج(
   .457-453-434-188، صالبنايات األثريةالمبيض، . 257-251-188-177، ص)2ج(
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  ) 14(جدول رقم

  كرت في كتب التراجميبين السواقي والعيون التي ذُ

  المكان  السواقي والعيون  الرقم

1.   سلوان 1(عين(
عين جيجون، : في مدينة القدس وقد عرفَتْ بأسماء عديدة منها 

وعين العذراء، وعين أم الدرجِ، وتبعد عن الزاوية الجنوبية لسورِ 

 م300الحرمِ القدسي بحوالي  

2.   وبأي 2(بئر(
دس وتقع هذه البئر أسفَل وادي سلوان على بعد في مدينة الق 

 وب400حواليأي إلى النّبي البئر هذه بوتُنْس ،سلوان م من بركة  

)(3الفروجية اقيةُس   .3
 ملةالر  

  تجاور سرايا نابلس القديمة  )(4عين الست   .4

5.   غزة ساقيةُ البقّارة  

6.   ساقيةُ الجماقي5(ة( 
ماقُ جد عائلة جماقَ المنقرضة من غزةَ، ج محمد حفرها الشّيخُ 

 شماَل غربي سورِ المدينة خارج وتوجد ،أوقفَها ألهالي المدينة وقد

  )6(حي الدرجِ

  غزة ساقيةُ طوطح   .7

                                                           

  . 314،ص)2ج(، مصدر سابقالحسيني،  1)(
)2(  ،مصدر سابقالعليمي،)314، ص)2ج(، مصدر سابقالحسيني، . 58، ص)2ج .  
  . 180، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )3(
  . 51، صمصدر سابقالدنفي،  )4(
  .81-69، ص)3ج( 151، ص)2ج(، رجع سابقم الطّباع، 5)(
: ، دراسة وتحقيق)م1556/هـ964تاريخه  312صفد نابلس غزة، وقضاء الرملة حسب الدفتر رقم ( سجل أراضي ألوية)6(

محمد عيسى صالحية، سجالت أراضي فلسطين العثمانية، ارشيف رئاسة الوزراء استانبول، جامعة عمان األهلية، عمـان،  
  . 229السنوار، وسيسالم، لواء غزة، ص241م،ص1999،)1ط(
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  المكان  السواقي والعيون  الرقم

  غزة  ساقيةُ فراسٍ   .8

9.   ةغزة ساقيةُ المعتوقي  

  غزة ساقيةُ قرقش   .10

  غزة ساقيةُ كوجك   .11

  غزة ساقيةُ قلفان   .12

  غزة  ساقيةُ سنفار   .13

14.   غزة ساقيةُ شعبان  

15.    ةحمنِ بنِ  .)1(ساقيةُ الحكميالر التّفّاحِ في غزة، مقابَل جامعِ عبد الموجودةُ بمحلّة

سلطان  

وتعددت مواضع اقامة السواقي اما تكون في الساحات العامة أو في المساجد والجوامـع ودور  
  .لعابرة واآلبارالعبادة والطرق ا

  األديرةُ

يوجد العديد من األديرة في فلسطين ولكن هناك عدد من األديرة ورد ذكرها في كتـب    
  : التراجم خالل فترة الدراسة وهي

  

  

  

                                                           

 .384-311-152، ص)3ج( ،397-339-169، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )1(
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  )15(جدول رقم

 من األديرة والكنائس التي ورد ذكرها في كتب التراجمعدد يبين 

  المكان  األديرة والكنائس  الرقم

، وكان في )1(في صفد على سفحِ جبٍل بالقربِ من قرية البعنة يقع دير الخضرِ .1

  عهد السلطانِ سليمان القانوني مسكناً للنّصارى

  صفد دير مار الياس الكرمين .2

  صفد دير حنا .3

بعكا وكان بفترة الدراسة مطران على الدير المضران الموجود  دير المخلص .4

  )م1795/هـ1210(ميكاريوس النحاس سنة

  عكا كنيسة الروم الكاثوليك .5

  عكا  كنيسة ودير الفرنسيسكان .6

7. هيونص القدسِ، وهو دير رومي   دير مدينة جنوب هيونعلى جبِل ص يقع

قديم وكان من يتولى اإلشراف عليه يلقب بحارس األراضي 

  المقدسة ويشرف على شؤون الحجاج

كنيسةُ بيرفيورس في غزةَ أو  .8

 األرثوذوكسِ كنيسةُ الرومِ

وقد بناها القديس بيرفيورس، أسقفُ غزةَ، وتسمى مقبرةَ 

2(المقبرة(  

  
                                                           

ن كم من الشرق م18كلمة آرامية بمعنى بيت الغنم والضأن، وهي قرية تقع على الطريق بين عكا وصفد، بنحو : البعنة )1(
 .163، صمعجم البلدانشراب، . 25، صقمصدر سابالصباغ،  :م عن سطح البحر300عكا، وترتفع 

تـاريخ    الصباغ،. 111، ص)1ج(، مصدر سابقالشهابي، .  341، ص)3ج(، 60، ص)1ج(، مصدر سابقالمحبي،  )2(
، مرجع سابقاليعقوب، . 135 ، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع، . 179-146، صمصدر سابقالعورة، . 178، صالشيخ

 .79، صمرجع سابقعربيات،  .367، صغزة هاشمشراب، . 293، صمرجع سابققاجة، . 466، ص)2ج(
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  األبراج واألسوار
بنيت العديد من األبراج واألسوار التي استخدمت في حماية ومراقبة السواحل  والمدن   

  : ومنها
.برج الخزينة الذي بناه الظاهر واستخدمه الجزار لتخزين أمواله وثرواته .1

 

 .برج الذبان .2

 .سور عكا .3

 .برج في حيفا الجديدة وبناه الظاهر .4

 .سور دير حنا الذي بناه سعد العمر الزيداني .5

)1(سور حول يافا وبناه كريم األيوب ابن عم الظاهر .6
 

  األطعمةُ واألشربةُ
: عرفَ سكّان فلسطين أنواعاً متعددةً ومختلفةً من األطعمة والمأكوالت والمشروبات منهـا 

مثل العدسِ والـذُّرة والبرغـِل والفـول    : والبقولياتُ، )5(واألرز، )4(والخلُّ )3(والعسُل )2(مورالتّ
الكوسا والباذنجانِ واليقطينة والدوالي واللوبيـاء  : والخضارِ بأنواعها مثل، )6(والشّعيرِ والحمصِ

لق10()9(والثريد )8(والقطين )7(والس(جلةوالر)11( ةوالملوخي)12(.     
                                                           

  . 156-105-67-45، صتاريخ الشيخالصباغ،  )(1
 . 48، ص)1ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(2

3)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)175، 107، ص)2ج(، 302، 204، 135، 95، 92، 33، 13، ص)1ج .  
  . 20، ص)3ج(، 396، ص77، ص)2ج(، 45، 293، 283، ص)1ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(4
5)(  ،يمرالغزلطف الس ،)مصدر الدنفي، . 77، )2ج(، 465، 283، 48، ص)1ج(، المحبي، مصدر سابق. 406، ص)1ج

  .41، صسابق
6) ( ،يائرةالغزالكواكب الس ،)2ج(، 214، 97، ص)1ج( ،مر. 87لطف الس ،)40، ص)1ج . ،مصـدر سـابق  البوريني ،
  .131، ص)4ج(، مصدر سابقالمرادي، . 312، 311، 100، صمصدر سابقالعرضي، . 276، ص)2ج(
بقلة منها البري ومنها ما يزرعه اإلنسان لها ورق طويل عريض يؤكل مطبوخاً مع العدس الحب ومنهـا مـا   : السلق )7(

كما يستعمل فـي صـنع    ة،تُحشى أوراقه ويلف كالملفوف بأرز واللحم المفروم، كما يؤكل مع الملوخية أيام الشتاء خاص
 .218، صم2007، )1ط(لبنان، بيروت،  ، مكتبةفلسطين في التراثية األلفاظ معجمعلي،  ، حسينلوباني :فطائر لذيذة

 .45، صمصدر سابقالدنفي، )(8

ي اللهجـة  القاموس العربي الشعبي الفلسطينالبرغوثي، عبد اللطيف، . أو ثرد الخبز يعني فته ثم تبلبله بالمرق: الثريد )(9
  .244م،ص2001، )ط.د(نشر عبد اللطيف البرغوثي، فلسطين،  ،الفلسطينية الدارجة

  . 176، ص)2ج(، مصدر سابقالحسيني،  )(10
بقلة عشبية حولية برية من فصيلة الرجليات، سوقها وأوراقها لحمية النسيج غزيرة العصارة قليلة الحموضـة  : الرجلة )11(

معجـم  لوباني، : مروج ويستعمل ورقه في الطبينة أو بقلة أو البقلة الحمقاء، ينبت في المستحبة الطعم تسمى أيضاً فرفح
  .83، صاأللفاظ

 .331، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(12
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  2() 1(والكماجِ والكشك( والخبزِ الخشنِ والقرشلّة ،البقسماط من نوع وهي)3( ، حيثُ تُعجن
، )4(فإذا بردتْ يبستْ وصارتْ تقرشُ، وتحلّى بالسكّرِ والعسِل، وتقلى بالزيت، بالطّحينِ
5(والحنطة( ،ِؤوسوالكوارعِ والر والكبدة)7(والدجاج ومرق الدجاج)6(.  

 )8()السيرج( لك استخدموا أنواعاً مختلفةً من التّوابِل أضافوها ألطعمتهم كالفلفِل وزيت السمسمِكذ
يتونوزيت الز البقري من9(واستخدموا الس(.  

  والجانرك والبلدي كالمشمشِ الحموي 10(وعرفوا الفواكه( "البرقوق "الشّامي والتّوت)11( 
    .)14() 13(والخوخِ والعنبِ والتّينِ والعلّيقّ )12(رمانِ والبِطّيخِ والبلحِوالحلبي واإلجاصِ وال

  ا في مجاِل الحلوياتأم ،بسعرفوا الد بيبِ، فقدعسُل التّمرِ والز 15(وهو( مثل رب بالر  

                                                           

طعام يتخذ من نقيع البرغل باللبن بعد اختماره فيفت ويطبخ والكشك هو أيضاً الجميد أي اللبن الرايب بعـد أن  : الكشك )(1
  .1075، صالقاموس الشعبيالبرغوثي، :لملح ويجفف ويحفظ حتى وقت الحاجةا يضاف إليه

2)(  ،مصدر سابقالبوريني ،)304، 279، ص)2ج .  
معجـم  لوبـاني،  : 1050البرغوثي، القاموس الشـعبي، ص .نوع من الكعك المحمص أو الخبز الجاف القاسي: القسماط )(3

  . 49، صاأللفاظ
4) ( ،يمرالغزلطف الس ،)504، ص)2ج.  
5) ( ،311، 100، صمصدر سابقالعرضي . ،166،صمصدر سابقالبديري . 

  . 112، ص)4ج(، مصدر سابقالمرادي، (6) 
  . 156، صتاريخ الشيخالصباغ،  )(7
8)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)175، 107، ص)2ج(، 112،208، 92، ص)1ج . ،311، صمصدر سابقالعرضي.  
)9( ،يلطف السمرالغز ،)77، ص)2ج(، مصدر سابقالمحبي، . 406، ص)1ج .  

، ومعجـم النبـات  . 76، صمعجم األلفـاظ لوباني، . ثمرة التوت األبيض، أو األخضر يقطف ويكل مع الملح :الجرنك )(10
  .  41ص
. في القنـاني  هو التوت األحمر الداكن الحامض نسبياً ويؤكل مع السكر وأحياناً يصنع منه شراباً ويحفظ:التوت الشامي )(11

  .  34م، ص2009، )1ط(، مكتبة لبنان، بيروت، معجم النبات في التراث الشعبي الفلسطينيلوباني، حسين علي، 
12)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)2ج(، 228، 102، ص)2ج(، 208، 102، ص)1ج(مر. 180، 13، صلطف الس ،)2ج( ،
) 4ج(، مصـدر سـابق  المحبـي،  . 99، صمصدر سابق، العرضي. 304، ص)2ج(، مصدر سابقالبوريني، . 497ص
  .353ص
: مقابلـة شخصـية  . لونها يميل للسواد ذات ملمس خشن طعمه لذيذ يحول لشراب ومربى يكثر في فلسـطين : العليق )(13

  .  م29/8/2016قلقيلية، ،سنة56،عوض أبو عواد
  .79، ص1، جمصدر سابقالشهابي، . 353، ص)4ج(،مصدر سابقالمحبي،  )14(
)15(  ،مصدر سابقالبوريني ،)182، ص)2ج .  
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كما ، )6(والزبيب )5(والمربيات )4(والحالوةَ المحشوةَ بالفستق والسكّرِ )3() 2(والكنافةَ )1(الرمانِ 
فتؤكَُل ، وأما في المساء، )7(حيثُ كان وال يزاُل يؤكُل في الصباحِ، انتشر أكُل متبِل الحمصِ

أو " )9(وبيض برشت" والبيض المسلوقُ )8(الحريرةُ وهي خليطٌ يصنع من الدقيق والسمنِ والسكّرِ
10(المقلي( ،نوع وهو وبقسماطُ الحاج الكعك من ،إلى الحج همع الحاج يأخذُه كان)11(.  
حيثُ كان ، منها الشاي والقهوةُ، فقد تناوَل أهُل فلسطين عدداً من المشروبات، وأما األشربةُ  

   القهـوة فـي بيـوت هأوقات يقضي معظم والمـاء المحلـى   )12()الحليـب (واللـبنِ ، العناياتي ،
  . )14(والبابونج)13(بالسكر

  المالبس: ثانياً
والّتي اشتهر بها أهُل ، لقد أمدتْنا كتب التّراجمِ بمعلومات كثيرة عن المالبسِ وأنواعها  

راسةالد خالَل فترة مصنو، فلسطين والحريرِ، والّتي كانَتْ في العادة وفعةً من القطنِ والص
مالبس راسةالد في فترة ارجةالد األلبسة أسِ ومنالر :المدلوكة من ن16 (والطّيلسانِ، )15(وتتكو( ،  

                                                           

)1 ( ،يائرةالغزالكواكب الس ،)157، ص )2ج. 

حلوى تصنع من الجبنة البيضاء ومغضاة بالسميد المحمص والسمن والقطر والفستق الحلبي وتكـون باشـكال   : الكنافة )(2
  الباحثة. عديدة إما أصابع أو مربعات

)3( ،يائرةالغزالكواكب الس ،)3ج(، اع، . 197صمرجع سابقالطّب ،)270، ص)4ج .  
)4(  ،128، صمصدر سابقالعرضي . 

)5(  ،يمرالغزلطف الس ،)58، ص)1ج . 

)6(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)2ج(86، ص . ،مصدر سابقالبوريني ،)2ج(، مصدر سـابق الحسيني، . 182، ص)2ج( ،
  . 221ص

)7(  ،مصدر سابقالبوريني ،)14، ص)1ج.  
8)(  ،266، صمصدر سابقالعرضي .  
  .137، القاموس الشعبيالبرغوثي، : المسلوق بحيث يبقى صفارها طرياً البيض: البيض البرشت )(9

10)(  ،مصدر سابقالبوريني ،)14، ص)1ج .  
  . 217، ص)2ج(، لطف السمرالغزي،  )(11
  .396، ص)2ج. (283، ص)1ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(12
  . 156، صالشيختاريخ الصباغ،  )(13

 . 170، ص)1ج(، لطف السمرالغزي،  )14(

، )1ج(، لطـف السـمر  الغـزي،  : ويكون من صوف أسود وعمامة سوداء لباس يتّخذ من اللباد،:مدلوكة على الرأس )15(
 .179ص

، 7، ص)2ج(، رلطف السمالغزي،  :خ والعلماء وهو من لباس العجمكساء أخضر يلبسه الخواص من المشاي: الطّيلسان )16(
 .376، ص)1ج(
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  . )4(وعرقية لطيفة، )3(وقلنسوة على الرأسِ، )2(من الجلد)1(روطرطو
وقد انتشر لبس الجالبيبِ ، والصوف، األحمرِ)5(فكانَتْ تتكون من الجوخِ، أما مالبس الصدرِ

منهـا العمامـةُ   ، )7(وأكثروا من لبسِ العمامات، )6(لصدريةومنها الحرير وا والقمصانِ بأنواعها
اللونِ والقبطونةُ أو القيطان وكان يجلب من منـاطق عديـدة ومنهـا شـال     )9(الشّاُلو )8(بيضاء

وقدم أورد المرادي أن أحمد بن مراد النّحالوي الدمشقي قدم إلـى القـدسِ ملتحفـاً    ، )10(كشمير
ومنها الثّياب البيضاء حيثُ كان الرجـاُل يتعممـون   ، )11()م1710/هـ1122( وذلك سنةَ، بشاٍل

ــالحِ     ــلف الصـ ــداء بالسـ ــيرة اقتـ ــابِ القصـ ــة والثّيـ ــة القطنيـ ، )12(باأللبسـ
15(والبنش)14(والعباءاتُ،)13(والمئزر(.  

                                                           

. 188، ص)2ج(، الكواكب السـائرة الغزي،  :لرأس وكان يلبسها بعض الدراويشقلنسوة طويلة وتلبس على ا: طرطور )1(
 .498، ص)2ج(، لطف السمر

2)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)2ج(اع، . 188، صمرجع سابقالطّب ،)35، ص)3ج . 

3)(  ،يالغزائرةالكواكب الس ،)150، ص)3ج(، مصدر سابقالمرادي، . 80، ص)1ج .  
الغـزي،  : وش الّذي يلفّ بعد ذلك بالعمامـة هي طاقية صغيرة تصنع من القطن أو الكتّان وتوضع تحت الطّرب: عرقية )4(

  .195، ص)1ج(، لطف السمر
د ذهب دوزي إلى أنها لباس شبيه بالرداء كلمة تركية أصلها جوقة وتعني قماش صوفي سميك متعدد األلوان وق: الجوخ )5(

الفرنسي المسمى الردنكوت ويستعمل في عمل العباءات ومختلف المالبس األخرى ويكون في العادة مختلف االلـوان مـن   
، )1ط(، المالبس الشـعبية الفلسـطينية  كناعنة، شريف، وآخرون، . 514، ص2، جلطف السمرالغزي، . أحمر وبنفسجي

 Dozy, Reinhart Pieter .87ص، األلفـاظ  معجم، لوباني.252، صمرجع سابقالعربيات، . 311، ص1982القدس، 

,  tements Arabes chez les,Dictionnaire détaillé des noms de ve Anne,

Amsterdam,1845,p127-128. 

 .174-139، صتاريخ الشيخالصباغ، ) (6

المرادي، . 195، ص)1ج(الغزي، لطف السمر، . ة يلف حولها قماشلباس الرأس يتكون من طربوش أو طاقي: العمامة )7(
مرجـع  العربيات، . 330، صمرجع سابقكناعنة، . 24، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع، . 245، ص)1ج(، مصدر سابق

 .252، صسابق

 ص،)1ج(، لكواكـب السـائرة  االغـزي،  .نسيج من الحرير أو القطن أو غيرهما يبرم كالحبل تُزين به الثّياب: القيطان )8(
113. 

 . 322، صمرجع سابقكناعنة، : أحد أشكال غطاء رأس المرأة والشال يكون من الحرير أو الصوف أو القطن: الشّال )9(

 . 128، صتاريخ الشيخالصباغ،  )(10

 . 198، ص)1ج(، مصدر سابقالمرادي، ) (11

12)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)155، 134، ص)1ج. 

 .133، صمصدر سابقالعرضي، . 59، ص)1ج(البوريني، مصدر سابق، . عمامة بيضاء من الصوف: لمئزرا )13(

14)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)تـاريخ الشـيخ  الصـباغ . 221، ص)3ج(، مصـدر سـابق  المرادي، . 226، ص)2ج ، ،
 .139ص

 . 34، صقمصدر سابالدنفي، . معطف استانبولي مزركش وله أزرار كبيرة: البنش )(15



148 

 

األكمامِ الكبيرة ذات المالبسِ القديمة لبس كما انتشر ،وفالجو، )1(ولباسِ الص   بيضـاء بـة
وثياب ، )6(وقد انتشر القماشُ المصري، )5(والشّرواُل ،)4(وكذلك الفرجيةُ، )3(والقنبازِ، )2( )بيةجال(

7(القطنِ البيضاء( ،ِورمالس الفراء ولبس)ثار، )9() 8الد أهُل فلسطين فوقَ ، وقد لبس لبسما ي وهو
  . )10(القميصِ

واعتادتْ ، فلسطين لبس السمورِ والفرجية وثيابٍ أخرى مزخرفة أهلوقد اعتاد الذوات من 
البيضاء ا الطّبقةُ العاملةُ والفقيرةُ، الطّبقةُ الوسطى على لبسِ الثّيابِ البسيطةوأم ، تْ لبسفقد اعتاد

 رتيةدةٌ، "كراكة"السال، )11(ولهذا النّوعِ من اللباسِ أشكاٌل متعد بعض الخشنةَ كما لبس نّاسِ الثّياب
   .)12(والرثّةَ

أمـا  ، )14(والبشكير الّذي يصنَع في الغالبِ من القطـنِ ، )13(واإلزار الّذي يلبس ليالً ونهاراً
  .)15(فكان القبقاب، لباس القدمِ

  

                                                           

1)(  ،يمرالغزلطف الس ،)512، ص)2ج . 

هي لباس مصنوع من قماش صوفي غليظ، وهذا اللباس له أكمام، ولكنّه مزود بثقوب إلمرار الذّراع فيه، وهـو  : جالبية )2(
الغزي، . لصوفيتدلّى حتّى يبلغ الرئتين، ويلتفّ كيفما اتّـــفق حول الجسم على هيئة كيس، ويجعلها بعضهم عباءة من ا

 .514، ص)2ج(، لطف السمر

3)(  ،يمرالغزلطف الس ،)2ج(514، ص . ،مصدر سابقالمحبي، . 95، صمصدر سابقالعرضي ،)183، ص)1ج . 

ثوب فضفاض يصنع من الجوخ عادة، له كمان واسعان طويالن يتجاوزان قليالً األصابع، ويلبس هذا الثّـوب  : الفرجية )4(
 .231، ص)2ج(، مصدر سابقالحسيني، . 652، ص)2ج(، لطف السمرالغزي، . والقضاة وتكون مزررة طبقة العلماء

أو السروال الفضفاض الذي يلبس مع قميص وصدرية فقط، وال تلبس فوقه الدماية وقد يلبس مـع الجاكيـت   : الشّروال )5(
 .653، ص)2ج(، لطف السمرالغزي، . وحظتم عريض من الصوف وغيره من األقمش

6)(  ،يمرالغزلطف الس ،)516، ص)2ج . 

(7)  ،129، ص)1ج(، مصدر سابقالبوريني.  
لكنه أكبر منه ولونه مائل إلى السواد تتخذ مـن  ) النمس(حيوان بري من فصيلة اللواحم يشبه ابن عرس:الفراء السمور )(8

  .630، اموس الشعبيالقالبرغوثي، . جلده فراء ثمينة يضرب الناس بها المثل في النعومة
(9)  ،1ج(، مصدر سابقالبوريني(اع، . 68، صمرجع سابقالطّب ،)40، ص)2ج . 

(10)  ،181، ص)1ج(، مصدر سابقالبوريني .  
  . 40، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  (11)
  .266، ص)1ج(، مصدر سابقالمرادي،  (12)
13)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)238، ص)1ج . 

 . 376، ص)1ج(، لطف السمرالغزي،  )(14

15)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)113، ص)1ج . 
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  األواني واألدواتُ: ثالثاً

ها أهُل فلسطيناألواني الّتي استخدم تدتعد ،األدوات فشملَت  ةَ المختلفةَ منها ما هوالمنزلي
، )3(والمغارف أو الكفكيـرِ ، )2(والطّاسة ،وطبق العجينِ، )1(لحفظ األطعمة أو لألكِل مثل الماعونِ

ومن بينها الحلل أو القدور الكبيرة التي تُستخدم للطبخ فـي المناسـبات ولهـذا     وأواني النّحاسِ
والتكايا والزوايا التي يأمها مجموعـات كبيـرة مـن    اقتصر اقتناؤها على بعض أفراد المجتمع 

  .المناخِل أو الغرباِل والرحى، )6(ومنها جرن الكبة )5(والجرنِ، )4(الزائرين

لقنينـة أو  وا، )7(الشّايِ أو القهوة األباريقُ المستخدمةُ إما لغليفمنْها ، أما أدواتُ الشّرابِ  
أ، القارورة جعل فيها الشّرابالّتي يهكما وشاع استخدام القرب المصـنوعة   )8(أو الفَّخّارِ، و نحو

  . )9(من جلود الحيوانات لنقل وحفظ السوائل في مقدمتها الماء والزيت

البساط المصنوع من قش السعيدة أو البربير وتُفرشُ  ر وهوالحص: وأما أثاثُ البيوت فشمَل
وهو  )11(وسماطَ الطّعامِ، )10(تْ بيوتُ العامة تُفرشُ بهوكانَ، البيت للجلوسِ أو النّومِ عليهأرضِ به 

لتناوِله الطّعام عليه طُ ليوضعبسحيث كانت تُذبح النذور وتُُقدم للفقراء مطبوخاً، وكانت  ما ي

                                                           

  . 58، ص)4ج(، مصدر سابقالمرادي، . 294، ص)1ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(1
2)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)135، ص)1ج. 

3)(  ،يلطف السمرالغز ،)501، ص)2ج .  
4)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)102، ص)3ج(، مصـدر سـابق  المحبـي،  .49، ص)2ج (، لطف السمر، 46، ص)1ج .

  . 174، صتاريخ الشيخالصباغ، 
5)(   ،يلطف السمرالغز ،) 238، ص)2ج. 

  .174، صتاريخ الشيخالصباغ،  )(6
7)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)2ج(، 92 34، ص)1ج(107، ص . ،مصدر سـابق البوريني ،)المحبـي،  . 139، ص)2ج

 .233-102، ص)3ج(،سابقمصدر 

8)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)93، ص)1ج .  
9)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)184، ص)1ج.  

10)( ،يالمصدر نفسهالغز ،)أخبـار  مـن  انتشـر  من صفوةالصغير،  عبداهللا بن محمد بن اإلفراني، محمد. 80، ص)1ج 
، م2004، )1ط(البيضـاء،   المغربي، الدار الثقافي التراث ، مركزالخيالي المجيد عبد ، تحقيقعشر الحادي القرن صلحاء

  . 87ص
)11(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)6، ص)3ج(، 13، ص)1ج. 
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، )2(واإلبر والخيوطَ، )1(القُرى المجاورة لقرية النبي صالح تُقدم أسمطتها قرب مقام النبي
اتخد3(والم(.  

وقد كان لمصطفى بنِ فخرِ الدينِ العلمي ، )4(فكانَتْ تتم من خالِل القناديِل، وأما اإلضاءةُ
قناديل الفضة ،)5(وله قنديٌل على الغارِ الموجود بالصخرة، قنديٌل معلّقٌ يشعُل ليالً ونهارا

أما وسائِل التّدفئة فقد ، )8(وموقد وسكرجةٌ، ومرقعةٌ وعكّازةٌ)7( وركوةٌ)6(الموجودة بالكنيسة
9(استخدموا الحطب(  في مناقَل كانونٍ"ووضعوه")10( من نحاسٍ وحديد ، وسراج)11( ،شمعدان)12( 

خاص في وعاء يوضع الّذي كان الشّمع وهو.   

وكذلك عرفوا المباخر الّتي تستخدم لبخورِ ، )13(كما استخدموا المسامير والسيور للقباقيبِ
  . )14(وهي إناء من الخزف، ود الهنديالع

  األوضاع الصحيةُ

  الفينـة بين تْ في فلسطينالّتي انتشر التّراجمِ عدداً من األمراضِ واألوبئة تْ لنا كتبأظهر
دةاألمراضِ ما يأتي، واألخرى ألسبابٍ متعد على رأسِ هذه وكان :  

                                                           

  . 632، صالقاموس الشعبيالبرغوثي،  )(1
)2(  ،ي95، ص1، ج مصدر سابقالغز . 

)3(  ،323، 53، صمصدر سابقالعرضي . 

  .131، ص)4ج(، مصدر سابقالمحبي،  )4(
 . 181، ص)2ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(5

  .174، صتاريخ الشيخالصباغ،  )(6
، مرجـع سـابق  حسـين،  . هو اإلناء الّذي يستخرج فيه الماء من البئر، وهي مصنوعة من جلود الحيوانـات : الركوة )7(

 .172ص

د الناس في العصـر  ن معروفاً عنلفظة فارسية، وهي إناء صغير توضع فيه بعض األطعمة على الموائد، وكا: سكرجة )8(
اسي254، صمعجم المصطلحاتالخطيب، : العب. 

9)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)154، ص)1ج.  
10)(  ،323، 53، صمصدر سابقالعرضي . 

11)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)209، ص)2ج . ،74، صمصدر سابقاإلفراني. 

12)(  ،مصدر سابقالبوريني ،)158، ص)1ج .  
13)(  ،يائرةالغز87، ص2، ج الكواكب الس .  
14)(  ،يمرالغزلطف الس ،)307، ص)1ج .  
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1(الفالج (: ماغِ يسبالد يصيب المخِّجرح من مِ إلى جزءتوقّفَ مجرى الد ب ، تنتج خطر والفالج
، مثل توقّف النّطق والحركة على أحد جانبي الدماغِ، عنه مشكالتٌ صحيةٌ كثيرةٌ والموتُ أحياناً

 وهذا النّمطُ األحادي الجانبِ من الشّلِل يعرفُ، يؤدي إلى شلٍل في الجانبِ المقابِل من الجسمِو
بالشّلِل النّصفي"و الشّقّي" ،كذلك شقَّيِ البدنِ : وهو في أحد يتّصفُ بانعدامِ الحركة عصبي مرض

وقد يصيب ، )2(وينتج عن آفة دماغية في الطّرف المقابِل للجهة المصابة، األيمنِ أو األيسرِ
أو ، عضَل اليدينِ أو المثانة عليه تقع ا بسببِ ضربةإمهيصيب شديد 3(لبرد(.  

كلمة آرامية وهو علة تسبب ورماً في المقعدة ويحدث تضخم في أوردة : )4(داء البواسير
الداخلية التي تُبطن الجزء السفلي من المستقيم وتمتد إلى : المستقيم وفيه نوعان من األوردة أوالً

عندما تتسع هذه األوردة  الخارجية وتوجد تحت الجلد في فتحة الشرج، ولهذا:األعلى، ثانياً
تتحول إلى بواسير، ولهذا يصاب به الكثير من الناس من هؤالء الحوامل، والمصاب به يقال 

  )6(وقد أصيب به الشيخ ظاهر العمر ،)5(عنه مبسور

الجهازِ التّنفّسي أمراض :التّنفّسي الجهاز الّتي تصيب األمراض وتعمُل على ارتفاعِ ، وهي
وسميتْ بذلك؛ ألنَّها ، )8(حمى الربعِ: وقد تعددتْ أنواعها منها، )7(رة جسمِ اإلنسانِدرجة حرا

، )9(وذهابها ثمانيةٌ وأربعون ساعةً، ساعةً 24ومقدار نوبتها ، تأتي المريض كلَّ أربعة أيامٍ مرةً

                                                           

المحبـي، مصـدر   . 648، 493، ص)2ج(لطف السمر، . 120، ص)2ج(، 156، ص)1ج(الغزي، الكواكب السائرة،  )(1
 . 146، ص)4ج(، 306، 64، 26، ص)2ج(، 37، ص)1ج(سابق، 

  .184، ص)1ج(ة، الغزي، الكواكب السائر )(2
، الحاوي في الطّب، مراجعة محمد محمد إسماعيل، دار الكتب العلمية، )هـ313ت(الرازي، أبو بكر محمد بن زكريا،  )(3

، )م.د(الصفدي، عصام، وآخرون، دليل المصـطلحات الطبيـة دار البـارودي،    . 7، ص)1ج(، 2000، )1.ط(بيروت، 
  .41، ص)ط.د(، )ت.د(

  . 155، صتايخ الشيخالصباغ،  )(4
ــة،   )(5 ــة العالمي ــوعة العربي ــيرالموس ــادة بواس ــع،   م ــر والتوزي ــوعة لنش ــال الموس ــة أعم ــر مؤسس ، نش

   .164الصفدي، مرجع سابق، ص .213-212م،ص1999،)2ط(الرياض،
  . 155، صتايخ الشيخالصباغ،  )(6
-610، ص)ت.د(، )ط.د(، 3بيروت، مجلـد ، دائرة معارف القرن العشرين، دار الفكر، مادة حمىوجدي، محمد فريد، )(7

611.  
8)(  ،يمرالغزلطف الس ،)413، ص)1ج(، مصدر سابقالمحبي، . 324، ص)1ج .  
9)(  ،يمرالغزلطف الس ،)324، ص)1ج.  
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2(ومطبقةٌ، )1(والجرعاء( ،ُى المحرِقةموالح)3( ،ى الرمبيعِوح)5(والمراقيا، )4( ، ستخدمي وكان
  .)7(والورد للعالجِ من الحمى )6( معجون الكمونِ

  مرض ذات الجنبِ
ويحدثُ معه ، وهو التهاب غشاء الجنب المبطن لتجويف الصدر المحيط بالرئة ويكون األلم شديد

  . )8(سعاٌل ونخشٌ في الجنبِ
  ) 9(علّةُ البرسامِ
  .)10(لحجابِ الحاجزِ الّذي بين الكبد والقلبِوهو التهاب ا

ةُ وهيالعصبي األمراض:  
  ) 11(مرض الماليخوليا

   خافُ منها ال يمم والخوف الخلوة وحب شُ الفكرِ والظّنونِ إلى الفسادتشو همن أعراض
  . )12(وهو يقابُل مرض االكتئابِ، يتعرض له الرجاُل أكثر من النّساء، عادةً

سوداوي عارض  
ويرجح أنَّه نوع من االكتئابِ المصاحبِ لمرضِ عضوي ، نوع من أمراضِ الماليخوليا   

  .)13(ويعد نوعاً من أنواعِ الصرعِ أو الجنونِ، وهو فساد الفكرِ، معينٍ مقره الطّحاُل
  

                                                           

  .474، ص)1ج(،مصدر سابقالمحبي،  )(1
  .209، ص)4ج(، مصدر سابقالمرادي،  )(2
3)(  ،يمرالغزلطف الس ،)169، 167، ص)4ج(، 374، ص)3ج(،مصدر سابقمحبي، ال. 65، 46، ص)1ج .  
  .335، ص)3ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(4
 .426، ص)2ج(، 445، ص)1ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(5

نبات زراعي عشبي حولي ينمو في مناطق حوض البحر األبيض المتوسط ذا أوراق رفيعة وأزهار صـغيرة   :الكمون)6(
ل كتابل أو كدواء ومنها أنواع عديدة منها الكمون الحلو وهو اليانسون والكمون األرمنـي  بيضاء تنمو في الفروع ويستعم

  .189، صمعجم النبات لوباني،  :انظر.وهو الكرويا
)7(  ،155، صمصدر سابقالعرضي.  
)8(  ،يمرالغزلطف الس ،)96، صمرجع سابقالصفدي، . 60، ص)1ج. 

9)( يمرالغزلطف الس ، ،)251، ص)2ج(، مصدر سابقلمحبي، ا. 479، ص)2ج .  
10)(  ،يلطف السمرالغز ،)479، ص)2ج . 

11) ( ،يمرالغزلطف الس ،)474، ص)1ج(،مصدر سابقالمحبي، .36، ص)1ج . 

  . 284، صمرجع سابقالعربيات،  )(12
13)(  ،ائرةالغزيالكواكب الس ،)3ج(مر. 28، صلطف الس ،)36، ص)1ج .  
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   .)1(داء النّقطة ويسمى كذلك داء الصرعِ أو الجنونِ

وتمتنع عـن الحركـة   ، على إثرِه جميع األعصابِ اتتتشنَّجمرض يتميز بحدوث هو     
ويعبر عنه في الطّـب المعاصـرِ   ، التبدل السريع بعمل الدماغويرجع سببه إلى ، واالنتصابِ

  .)2(والّذي قد ينشُأ عن خلٍل مباشرٍ أو غيرِ مباشرٍ، على أنّه زيادةٌ في النّشاط الكهربائي للدماغِ

الجهازِ المعوي أمراض:  

أو القولون 3(اإلسهاُل والقولنج(   

  .)4(وهو مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الثّقِل والريحِ  

  أمراض العيونِ

عمى ومن هـذه  تُعد أمراض العيون من اخطر أنواع األمراض ألنها قد تُصيب اإلنسان بال  
  : األمراض

الطبـي التهـاب    المصـطلح  هو مصطلح عام يستخدمه عوام الناس ويعني في  : )5(رمد العيونِ
وهو التهاب الغشاء الذي يبطن الجفـون  ، ويطلق عليه أيضاً اسم الرمد الربيعي، ملتحمة العين

ـ  " وهو غشاء رقيق يغطي بياض العين والجفنين من الداخل" بسـبب  ، ينوجزء من مقلـة الع
أو نتيجة مالمسة " بكتيرية أو فيروسية"التعرض لبعض األجسام الغريبة مثل أنواع الميكروبات 

وتسمى هذه الحالة المرضية فـي   لمبطن للجفون لمادة بيئية مهيجة،ويتميز بحكة شديدة،الغشاء ا
وجه بالمـاء  ال بعض الكتب الطبية بالعين الحمراء أو العين الوردية وكثرة الضوء وأيضاً غسل

كثر الناس عرضة لإلصابة بالرمد األطفال والرمد أنواع الرمـد  ، وأعرق البارد وهو في حالة
يطلـب مـن    -في بعـضِ األحيـانِ    -وكان الطّبيب ، )6(الخفيف والشديد والخبيث والمزمن 

هخانِ خوفاً على عينَيشربِ الد 7(المريضِ عدم(.  

                                                           

1)(  ،يالغزائرةالكواكب الس ،)3ج(مر. 28، صلطف الس ،)36، ص)1ج .  
  .50، صمرجع سابقالصفدي، . 284، صمرجع سابقالعربيات،  )(2
3) ( ،يائرةالغزالكواكب الس ،)171، ص)4ج(، 10، ص)2ج(،مصدر سابقالمحبي، . 30، ص)3ج . 

4) ( ،145، صمصدر سابقالعرضي.  
 .294، 180، ص)3ج(، 440، ص)2ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(5

. 285، 284، ص4، مجلـد )ت.د(، )ط.د(القرن العشرين، دار الفكـر،   مادة رمد،  دائرة معارف وجدي، محمد فريد، )(6
  .232، صمرجع سابقالصفدي، 

  . 32، ص)2ج(، مصدر سابقالمرادي،  )(7
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أو نتيجـةَ  ، )1(الّتي تنشُأ لسوء الحركة بسببِ السمنة أو النّحافةهي األمراض : أمراض المفاصِل
كبةالر 2(أمراضٍ تصيب( ِوماتيزمكمـرضِ النّقـرسِ  ، كالر نأو تآكِل المفاصِل نتيجةَ كبرِ الس)3( 

 مؤلم مرض بسبب ارتفـاع   ،في مفاصِل القدمِ وفي اإلبهامِيصيب المتقدمين بالسن وانتفاخ وهو
 حمض البوريك في الجسم يؤدي إلى ترسب بلوراته المجهرية في السائل الزيلي للمفاصل، نسبة

الملوك ى داءمسي 4(وكان(.  

ما كان منه سعالً فهو ، )6(واألمراضِ الّتي تصيب البطن، )5(كالعلِل الّتي تصيب الكبد: نفثُ الدمِ
، وما كان قيئا، فهو من القصبة، أما إذا كان رشْحاً، أسِفهو من الر، وما كان منه تنخُّع، من الفمِ

أو الكبد أو المعدة المريء من 7(فهو(.  

االستسقاء أو في : )8(داء الجسد من تجاويف أو أكثر وائُل في تجويفالس فيه عتتجم مرض وهو
ا، )9(خالياه دمحم بن الشّيخُ إبراهيم ويورد الطباع أن    بعلّــة ُأصـيب يالغـز وفيالص لحنفي

10(االستسقاء(.  

  : األمراض الجلديةُ

هو عبارة عن حمى معدية يصحبها غالباً نفاط منخفض الوسط وهي علة ناشئة عن : )11(الجدري
سم يعتري الجسد ويبقى فيه مدة وتسمى مدة وجوده بمدة المخاضـنة وعنـدما تنتهـي فتـرة     

                                                           

 . 287، صمرجع سابقالعربيات، ) (1

  . 236، صدستاريخ القربايعة، . 121، ص)3ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(2
3)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)4ج(، مصـدر سـابق  المحبي، . 170، ص)3ج(، 235، 99، ص)2ج(، 125، ص)1ج( ،

  .297، 296ص
4)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)التهاب المفاصلهندر، جين، .99، ص)2ج(، 125، ص)1جMayo clinic،  الدار العربية

  .23م،ص2002،)1ط(للعلوم، بيروت، 
 .19، ص)3ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(5

6)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)2ج(مر. 203، صلطف الس ،)510، ص)2ج(، 201، ص)1ج. 

 . 287، صمرجع سابقالعربيات،  )(7

8)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)2ج(، 70، ص)1ج(ـمر  . 172، صلطـف الس ،)587، 488، ص)2ج(، 258، ص)1ج .
  .144، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع، . 199، ص)4ج(، 297، ص)2ج(، مصدر سابقالمحبي، 

9)(  ،يمرالغزلطف الس ،)587، ص)2ج.  
 .144، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع، ) (10

11)(  ،يمرالغزلطف الس ،)200، ص)1ج. 
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وهو من األمراض الموسمية ، الجلد نفاط وعلى سطح األغشية المخاطيةالمخاضنة يظهر على 
  .)1(بحيث إذا أصابت إنسان فإنها ال تعاود بالظهور من جديد

كان يهلك منه ، عبارةٌ عن حبوبٍ سوداء تنتشر في الجسمِ كلِّه: )2(داء األسد البرص والجذام أو
وإنِ اندفعتْ إلى الجلـد أوجبـت اليرقـان    ، الحمى المطبقةَ فإن عفَتْ أوجبت، كثير من السكّانِ

األسود ،ذامالج تتْ أوجبتراكم ـلِّ ، فإنالس كبيرٍ مرض إلى حد يشبه مرض ى   )3(وهوـمسوي
  .)4(الدقَّ

الجهازِ البولي البوِل: أمراض ها حصر5(أهم( ،اإلنسان الّذي يصيب)بسب، )6 بِ اسـتعماِل  ويكون
المثانة في حرارة أو فرط المزاجِ البدني أو سوء المثانة أو استرخاء اترد7(الم(.  

لـدفع   )8(وقد عرف السكان عالجات متعددة لبعض األمراض فقد استخدم الدرياق أو التريـاق 
  .)10(وماء الجرجيرِ إلزالة آثارِ القروحِ )9(السموم 

ومنْها البيمارستان الّذي ، لعالجِ المصابين باألمراضِ المختلفة )11(نارستاكما وتم إنشاء البيم  
بنابلس الحيوخِ باشا بجانبِ الجامعِ الصفر بن داألمير محم 12)(أنشَأه.  

  
                                                           

 405، ص)6ج(، مادة الجدريالبستاني،  )(1

2)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)2ج(مرلطف ال. 30، صس ،)2ج(، مصدر سابقالمحبي، . 377، 258، 67، 8، ص)1ج( ،
 . 34، ص)4ج(، 97ص

  . 285، صمرجع سابقالعربيات،  )(3
 .351، ص)4ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(4

 . 449، ص)4ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(5

6)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)93، ص)1ج . 

 . 286، صمرجع سابقالعربيات،  )(7

 وهو الجسم عن السموم يدفع دواء عن عبارة معرب ثيرياكا وأصله يوناني وقيل فارسي وقيل رومي لفظ هو :لدرياقا)8(
الجواليقي، ابي منصور موهوب بن أحمد بن الخضـر،  . ونحوها كاألفاعي الحيوان من ينهش ما وهو enpiov من مأخوذ

. 295، 294م، ص1990، )1ط(رحيم، دار القلم، دمشق، ، تحقيق عبد الالمعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم
 .277، ص1، ج، لطف السمرالغزي

  . 277، ص1، جلطف السمرالغزي،  )(9
 . 80، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(10

الدار أو الموضع، وفـي  : كلمة فارسية األصل من مقطعين األول بيمار وتعني المريض، وستان وتعني: البيمارستان)11(
الخطيـب،  . هو المكان الّذي يعالج فيه المرضى بإشراف أطباء متخصصين، وتقدم خدمات متكاملة للمرضى: طالحاالص

 .176، صاألوقاف اإلسالمية

  . 185، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع،  (12)
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  طبيعيةالكوارثُ ال
  : السيوُل: أوالً
  باألمطارِ بشكٍل عام الوفيرة من المناطق فلسطين في بعضِ المواسمِ إلّا أنَّه، تُعد ا كانّتْ تشهد

يوِل وجريانِ األوديةعن تشكُِّل الس النّاتجة الكوارث بعض ، عام الشّام غرقَت فقد
  .)1(بشكٍل لم تعهده من قبُل) م1689/هـ1100(

 بشكٍل كبيرٍ أدى) الثامن عشر الميالدي/الثّاني عشر الهجري(وقد هطلَت األمطار في القرنِ 
  .)2(إلى انقطاعِ الطّريق على المسافرين في وادي غزةَ

  :الزالزُل: ثانياً
المرادي  دورِيو، )3( )م1705/هـ1117(بالد الشام برمتها سنةحدث زلزال أصاب لقد    

فيقول في ليلةَ الثّالثاء ثامنِ ربيعٍ األوِل  )م1760/ هـ1173(خبر زلزلة حلَّّت بفلسطين عام 
وبقيتْ ، حلَّّت زلزلةٌ وصلَت القدس وغزةَ وصيدا وصفد وجميع بالد ساحِل الشّامِ قبيَل الفجرِ

، تأتي مرتينِ أو ثالثَ مرات في كلِّ إسبوعٍ إلى ليلة االثنينِ سادسِ ربيعٍ اآلخرِ من السنة نفسها
   .)4(فزلزِلَت المحالُّ المذكورةُ بأسرِها

  :)5(الجراد: ثالثاً

    لقدوالشّجر رعالز هلك ةَ سنينالشّامِ مد بالد في أنحاء الجراد انتشر ،  عبـد فأرسلوا العالم
بـالد الشّـامِ سـنةَ     هـاجم الجـراد  وقـد   ،)6(الرحمنِ الكفرسوسي ألجِل جلبِ ماء السمرمرِ

ن قبِل الشّرعِ كما رأى البديري في بعضِ المجاميعِ فكتبوا له مراسالت م، )م1651/هـ1061(
إلى األطراف ،ضرر رعبِ الزيص 7(وعلّقَتْ في األماكنِ فلم(.  

  

  
                                                           

  .67، ص)2ج(، مصدر سابقالمرادي،  )(1
 . 188، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(2

 . 8، ص)1ج(، ابقمصدر سالشهابي،  )(3

 .81، ص)3ج(، 226، 113، ص)1ج(، مصدر سابقالمرادي،  )(4

 .206، ص)3ج(، مصدر سابقالمرادي، ) (5

نوع من الطّير كان النّاس يعتقدون أنّه يفتك بالجراد، فكانوا يحرصون على اإلتيان بـه إذا نـزل الجـراد    : السمرمر )6(
 بحيث يبقى الطّير على رأس من يحمل الماء كالسحابة السوداء إلى أنبأراضيهم، ويجلب من عين بين أصفهان وشيراز، 

 .73ص ،مصدر سابقالبديري، . 206، ص)3ج(، مصدر سابقالمرادي، : يصل األرض المليئة بالجراد

  . 206، ص)3ج(، مصدر سابقالمرادي،  )(7
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  : القحطُ والجفافُ: رابعاً

وذلك في عهد الوزيرِ األعظمِ أحمد باشـا  ، لقد ارتفعت األسعار في بالد الشّامِ وعم القحطُ  
وقيَل إنّ المحَل ، ةُ الحنطة إلى ثمانين قرشاًالكوبري األصِل القسطنطيني المولد حتّى بلغّتْ غرار

  .)1(ولم يذكر تاريخ وقوع المحل والقحطَ حلَّ بالقدسِ

   نُزوُل المطرِ) م1758/هـ1171(وفي أحداث سنة الظّمُأ، تأخَّر النّاس تْ  ، وأصابـروتغي
غزةَ إلى دمشقَ بسببِ قحط  غادر بد اِهللا حالوةُويذكر الطباع أن التّاجر ع، )2(أحواُل أهِل القدسِ

عشر ةَ في القرنِ الثّانيحصَل بغز 3(وغالء( .  

  العواصفُ والرياح: اًخامس

  الّتي تمر بها فلسطين ةيالظّواهرِ الجو من ياحالعواصفُ والر دـذكر الحسـيني أن   ، تُعوي
 إلسكلة ذهب حمنِ العفيفيالر عبد بن يافاالشّيخُ علي ،   النّـاسِ البحـر مـن جماعة مع وركب ،

وبقوا في عرضِ البحرِ مـا  ، واشتد األمر، وهبتْ ريح عاصفةٌ عليهم حتّى ضاقَتْ عليهم الحاُل
فخـرج الشّـيخُ   ، )4(ووصلوا لجزيرة اللبصـقية ، يقرب الشّهرينِ إلى أن حصلَت العنايةُ اإللهيةُ

حدوث رعد استمر بحدود النصـف  ) م1719/هـ1131(ا وحصل سنة، كم)5(واشترى ما يؤكُل
  . )6(ساعة اثر هبوط نجم

  الكوارث البشرية
  الطاعون: أوالً
الطّاعون من األمراضِ الّتي كانَتْ منتشرةً في بالد الشّامِ بشكٍل عام، ومنها طّاعون سنةَ   

، ووضع حجر على )7(بن محمد الغزي ، الذي توفّي على إثرِه الشّيخُ محمد)م1609/هـ1018(
 في أواخرِ سنة فيها، وذلك لوقوعِ الوباء مصر ةَ من طريقكلِّ من يأتي غز

                                                           

  . 499، 395، ص)1ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(1
  . 224، ص)2ج(، مصدر سابقالحسيني، ) (2
 . 112، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(3

 .لم أجد لها تعريف: جزيرة اللبصقية )4(

  . 230، صمصدر سابقالحسيني،  )(5
 .17، ص)1ج(،مصدر سابقالشهابي،  )6(

7)(  ،يمرالغزلطف الس ،)13، ص)1ج .  
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، الّذي وقع بالشّامِ، والّذي لم يعهد )م1652/هـ1062(، ثم طاعون سنة )1()م1730/هـ1143(
طاعون ) م1759/هـ1173(، كما أعقب زلزاَل عام)2(له مثيٌل في الكثرة، واستمر ستّةَ أشهرٍ

، ووقع طاعون )3(شديد عم كلَّ بالد الشّامِ، وانتشر الوباء في كلِّ الشّامِ
  . )4(حيث مات فيه سليم األول الكبير مملوك الجزار)م1785/هـ1199(سنة

د الطاعون في بيروت وعكا ومات عد) م1797/هـ1212(وانتشر في شهر شباط سنة   
األمير حسن بيك الجداوي وهو من )م1799/هـ1214(، كما ومات بطاعون )5(كبير من الناس

  .)6(وكذلك األمير عثمان بيك المعروف بالشرقاوي مماليك علي بيك في غزة
والنّهب لبالس    

  عشر في القرنِ الحادي والنّظام األمن دربانِ وفُقتْ غاراتُ العكثُر 7(لقد( ،لهذا قام  أحمدُ بن
ةالخاص هعلى نفقت بالعمِل على ترميمِ حصنِ خانيونس هتقاعد عند رضوان ، ولمنعِ قطّاعِ الطّرق

من إزعاجِ المسافرين المتنقّلين على طريق مصر الشّامِ ولحماية الضرائبِ واألمواِل المرسلة إلى 
األستانة ،و، وعالوةً على ذلكالد من طلب إرساَل فرسانٍ للحصنِفقد تكليفَ والي مصر لة ،

ذلك له ربانِ، وكانالع ومحاربة هإمارت على حدود بالحفاظ همن بعد حسن كما حافظَ ابنُه ،
على فلسطين ينِ المعنيفخرِ الد هجمات في صد ابنِ طراباي مع 8(واشترك(.  

  جانيقطّا )9(وقُتَل يحيى الد القدسِ والخليِلعلى يد ما بين عِ الطّرق ، وذلك
وهؤالء العربان قبيلةٌ ، عندما كان في زيارة سيدنا موسى الكليمِ، )10()م1721/هـ1133(سنةَ

  .)11(ولم يبقَ منْهم إلّا القليُل، عندهم خيٌل وأنعام، رجٍل 400كبيرةٌ تزيد على 
الرملة على الشّيخِ علي بنِ عبد الرحمنِ  اعتدى رجٌل من أهِل )م1766/هـ1170(وفي سنة  

وأقام بمقامِ ، فذهب إلى المسجد األقصى، ماشيتهو وكان يريد سلبه وظائفه، د موت أبيهالعفيفي بع

                                                           

 . 51، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع، ) (1

 . 537، ص)1ج(، مصدر سابقالمحبي،  )(2

 . 81، ص)3ج(، مصدر سابقالمرادي،  )(3

 . 14، ص، مصدر سابقالعورة.141،ص)1ج(، مصدر سابقالشهابي،  )4(

 . 186، ص)1ج(،مصدر سابقالشهابي،  )5(

  .278-275،ص)2ج(، مصدر سابقالجبرتي،  )6(
  . 221، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(7
  . 178، ص)3ج(، المرجع نفسهالطّباع،  )(8

)9( جانياهللا داود بالقـدس، وتـوفي سـنة         : يحيى الد خـادم ضـريح نبـي ،الخلـوتي الشّـافعي ابن درويش المقدسـي   
 .239، ص)4ج(، مصدر سابقالمرادي، . )م1720/هـ1133 ( 

  . 239، ص)4ج(، مصدر سابقالمرادي،  )(10
 . 244-242، ص)2ج(، مصدر سابقالحسيني،  )(11
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أراد من اعتدى و، حزيناً من شدة ما أصابه متضرعاً ِهللا أياماً عديدةً -عليه السالمِ  -الخضرِ 
س عليهقرية لْب ،وقتلوه ربانالع عليه يافا، فخرج إلسكلة فسافر ،البحر 1(وركب(  
على بالد الشام ودخل غزة بدون أي )م1771/هـ1185(لقد أغار محمد بيك أبو الذهب سنة  

كما أغار ، مقاومة وحاصر يافا وضيق الخناق على أهلها وسلبهم ونهب كل شيء في طريقه
كما ونهب الظاهر جبخانة والي الشام عثمان وأراد نهب الحجاج ، شامعلى باقي مدن بالد ال

وفي ، )م1772/هـ1186(وياخذ المحل وذلك حسب ما أورد الجبرتي وذلك سنة 
على غزة ودخلها بدون مقاومة محمد بيك أبو الذهب مرة أخرى غار أ )م1775/هـ1189(سنة

ولكن استطاع التغلب عليهم  ،بيافا حتي وصل إلى يافا وضيق الحصار على أهلها الذين تحصنو
، ودخلها وسلب الناس غاللهم ومتاعهم وقتل الرجل وسبى نسائهم وبنى صوامع من جثث القتلى

بقدومه وبما فعله بأهل يافا ترك عكا ودخلها أبو الذهب بدون  وتوجه إلى عكا ولما علم الظاهر
هر وابراهيم الصباغ وقتل أحمد آغا كما وسلب حسب باشا القبوذان كل أموال الظا ،مقاومة تُذكر

، وقطع الجزار الطريق على الدنكزلي خشية أن يخبر أحد بما أخذخ من عكا من أموال وتحف
لك وعبداهللا باشا عند خروجه في الدورة حسب عادته إلى جبل نابلس 

  .)2()م1796/هـ1211(سنة
نفوق عدد كبيرمن خراب وتهدم العديد من البيوت و ن ما ينتج عن الكوارث البيئيةإ  

وبالتالي إلحاق  المزروعاتجرف على  كما تعمل السيول، المواشي وهالك العديد من السكان
 الطرق كما أن عمليات السلب والنهب التي يتعرض لها الناس من قبل قطاع، الضرر بالنباتات

موانئ يعمل على ترك السكان ألراضيهم وبيوتهم مما يصيب األراضي الزراعية وال والقراصنة
  .البحرية الخراب وتصبح تلك المناطق مساكن اما للحيوانات البرية أو للقراصنة

  

  

  

  

  

                                                           

  . 230ص، )2ج(،مصدر سابقالحسيني، )(1
  .645-572-185-117-46، ص)1ج( ،مصدر سابقالجبرتي،  )(2
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  فصُل الرابعال

 األوضاعةُاالقتصادي  
  الزراعةُ

  الثّروةُ الحيوانيةُ

  الصناعةُ

  حرفُة المنسوجات

  المأكوالتُ

  الحرفُ الطبية

  صناعة األواني والقرب

  الحرفُ المعدنيةُ

  التّجارةُ

  ب والغراماتُالضرائ

  الموازين والمكاييُل

  العمالتُ
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  الرابع الفصُل

ةُ األوضاعاالقتصادي  

  الملكية

تقسم األراضي داخل الدولة العثمانية إلى ثالث أنواع وهي األراضي األميرية والمشاع 
لهذا يقوم نظام اإلقطاع على تقسيم الدولة ألراضيها وتوزيعها على أعوانها والعسـكر  والملك، 

التيمـار  : لوالة وحكام السناجق، حيث يعرف باختالف درجاتهم ورتبهم عند الدولة كما يلـي وا
كبـار المـوظفين فـي األلويـة والسـناجق      لوهي اإلقطاعات التي منحتها الدولة العثمانيـة  

آقجة، أما الزعامت فيتـراوح بـين   )19000-3000(، ويتراوح التيمار مابين "العساكر"المختلفة
، لقـد  لسالطينالخاص شاه يكون لللزعامات المحلية، أما   حيث يمنحآقجة )19000-99000(

تولى آل رضوان اقطاع ومالكانةغزة مدى الحياة، وكذلك العديد من األسرة التي كانـت تحكـم   
  . )1(سناجق فلسطين

  األوقاف

، أي وقف فالن أرضه إذ جعلها حبيسة ال يبيعهـا  والمنع الوقف في اللغة بمعنى الحبس
   )3(حبس رقبة األرض ومنافعها على جهات معينة: ، وفي اإلصطالح تعني)2(يورثهاوال 

والوقف يقسم إلى ثالث أنواع وقف خيري وهو ما خصـص للنفقـة علـى المسـاجد     
والكنائس واألديرة والفقراء، أما الوقف الذُري فهو ما كان لمنفعة الواقف وأهله وذريته، والوقف 

  )4(وقف الخيري والذريالمشترك هو ما يجمع بين ال

عين صنع اهللا الديري وقفاً في القدس للفقراء والمحتاجين إلطعامهم الطعام الخبـز   حيث 
  ،)5(وقرآءة القرآن الكريم وعمر سبيل ماء

                                                           

  . 204، صمرجع سابقأبو بكر،  )1(
ـ 711:ت( ابن منظور، أبو الفضل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم،      )2( ، دار الفكـر،  لسـان العـرب  ، )م1311/هـ

  . 359،ص)9ج(م، مادة وقف،1990،)1ط(بيروت،
  . 379ص، مرجع سابق، ابو بكر )3(
  . .18-16، صاألوقاف اإلسالميةطيب، الخ )4(
  . 218، ص)2ج(، سابق مصدر المرادي، )5(
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تأرجحت الحياة اإلقتصادية في فلسطين إبان الحكم العثماني طبقاً لألوضاع السياسية لقد  
) اإللتزام، اإلقطاع( اً للنظام المالي السائد والمتبع من قبل الدولةواألمنية السائدة في المنطقة وتبع
  :ويمكن تقسيم األنشطة اإلقتصادية إلى ثالثة أقسام، في التعامل مع السكان المحليين

 الزراعةُ: أوالً

الزراعة في فلسطين بشكل عام بسبب تأثّـرِ فلسطين بمناخِ بالد الشّامِ ولوقوعها  ازدهرت
واعتداُل مناخها؛ مما ، ووفرةُ المياه، ولخصوبةُ األرضِ وجودتُها، البحر المتوسط على ساحل

ومن هذه ، ساهم في تنوع منتجاتها الزراعية كاألشجارِ المثمرة والحبوبِ والخضراوات وغيرها
  :المزروعات

 )1(الحبوب

رة كغذاء لالنسان ها الكبيوب على رأس المنتجات الزراعية الفلسطينية بسبب أهميتتأتي الحب
يعد مادة غذائية أساسية لجميع السكان ومنه يصنع الخبز  )2(فالقمح، والحيوان على حدٍ سواء

التي  كما أنه ال يحتاج لعناية كبيرة كونه يعد من الزراعة البعلية، وأنواع مختلفة من الحلويات
لمرتبة الثانية فنجد العدس وإضافة إلى القمح تأتي البقول في ا، )3(ارتعتمد على مياه األمط

في السهول وبلغت ضعف  االتي انتشرت زراعته )5(والحنطة )4(والحمص والفول والفاصوليا
الذي انتشر في المناطق الجنوبية من فلسطين كغزة والخليل بسبب طبيعة التربة في  انتاج الشعير

يكثر في  لصيفية حيـثُالذي يعد من الحبوب ا )7(والسمسم ،)6(تلك المناطق وتحملها للجفاف

                                                           

  . 91، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )1(
  .99، ص)2ج(، المرجع نفسهالطّباع، ) 2(
  .126، ص)2ج(، مرجع سابقالجبوري،  )3(
  . 292، 93، 91، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )4(
 .292، ص)2ج(، المرجع نفسهالطباع،  )5(

 .811، صفلسطين في العهد العثمانيرافق،  )6(

 270، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )7(
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يعتمد عليه في صناعة السيرج والحالوة و، )1(فرنسا صـدر إلىي سهول غزة وكان
  .)5()4( والجرجير )3(والذرة، )2(والطحينية

حيث ساعد مناخ فلسطين بشكل عام  )6(كذلك وجدت بعض المحاصيل الصناعية كالقطنو 
وخاصةً في منـاطق اللُـد   ، )7(فلسطين وكان يعد من أعظم حاصالت بالد على اشتهار زراعته

ولقد استفيد منه في عمليات تصنيع الخيوط واألقمشة القطنية واستخراج الزيـت  ، والرملة وعكّا
لقد روج الجكام المحليين للقطن المزروع بالجليـل  ، )8(من بذوره واستُخدم قشه كعلف للحيوانات

اإلقليمية وبالتالي تعود بالنفع على اإلقتصاد  وجبال نابلس والساحل بهدف تصديره إلى األسواق
  .)9(المحلي لأللوية

 ، الحكم فقد اهتم اهتماماً بالغاً بالناحية األقتصادية فشـجع الزيدانيعندما تولى ظاهر العمر 
الفالحين علي استصالح األراضي البور، وزراعتها بالقطن بسبب كثـرة الطلـب عليـه مـن     

لى الحد أو القضاء بشكل نهائي علي قطـاع الطـرق والعربـان،    األسواق األوروبية، وعمل ع
وفرض عليهم غرامات وأوقف ضريبة الميري المفروضة عليهم من أجل التخفيف عن كاهلهم، 
كما وعمل على تطوير الموانئ وجدد القالع وشجع حركة التجارة بكل أشكالها، األمـر الـذي   

                                                           

زهير غنايم عبد اللطيف، لواء عكا ، غنايم، 97ص مرجع سابقشولش، .22، 127، ص)1ج(الشهابي، مصدر سابق،  )1(
م، 2011، )3ط(طينية، بيـروت،  ، مؤسسة الدراسات الفلسم1918-1864/هـ1337-1281في عهد التنظيمات العثمانية

فلسطين في نهاية العصر العثماني من خالل الرحلة التي قام بها ، التميمي، محمد رفيق، والكاتب، محمد بهجت، 373ص
، تحقيق زهير غنايم ومحمد عبد الكريم محافظة، الشركة الجديـدة  محمد رفيق التميمي ومحمد بهجت الكاتب والية بيروت

  . 35، ص)1ج(م، 2000، )ط. د(األردن، للطباعة والتجليد، 
 . 127، ص)2ج(، مرجع سابقالجبوري،  )2(

 . 292، 93، 91، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )3(

هو بقل حولي الذع الطعم يستعمل مع السلطات والمخلّالت فتكسبها طعماً لذيذاً، وهو على أنواع منه الجرجير : الجرجير )4(
 .75، صمعجم النباتلوباني، : ئار ماء ويؤكل الجرجير نياألرضي والبري وجرجي

 . 80، ص)3ج(، مرجع سابقالطباع، ) 5(

 .40، ص)2ج(، المرجع نفسهالطّباع، ) 6(

 . 156، صمصدر سابقالعورة،  )7(

  . 57، صمرجع سابقالعصا،  )8(
9)(

 Kramer, Previous reference,p45.  
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مساحة األراضي المزروعة خالل فترة حكمه،  انعكس على ازدهار المدن كعكا وحيفا كما زادت
   .)1(وارتفعت الصادرات من المنتوجات الزراعية كالقطن والزيتون

  )16( رقم جدول
  فلسطينسعار المحاصيل في أ يبين

 مالحظات السعر المحصول العام

بسبب احتكار الجزار  الحبوبسعر  ارتفع  الحبوب 1784
لرغم للحبوب وتصديرها لخارج البالد علي ا

نه بسبب جفاف أال إن الموسم كان جيداً أمن 
 باألسعاررتفاع إ إلىدي أ لماضيالعام ا

 الحنطةغال في سعر  حصل وربع غرش الحنطة 1788

 ثلج كثير سقط ½3 الحنطة 1789

 الحنطة كيل 3 الحنطة 1790

 مالحظات السعر المحصول العام

   الحنطة 1790

 الشعير

 غرشين
 غرش

 هابأسعاررخص  حصل

  ½3 الحنطة 1791

 سعر الحنطة غال وربع قرش الحنطة 1791

  5 الحنطة 1795

  3 الحنطة 1796

  6 الحنطة 1796

  ½4 الحنطة 1797

                                                           

يزبـك،  . 13م، ص1985، )1ط(، مطبعة الرائد الحديثة، فلسطين، سطين الحديثدراسات في تاريخ فلجبارة، تيسير،  )(1
، مطبعة النهضة، الناصـرة،  )1870/1914(النظم اإلدارية والبنى اإلجتماعية في حيفا في أواخر العهد العثمانيمحمود، 

  . 21، صالحكم المصريصافي، . 41م، ص1994، )ط.د(
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 مالحظات السعر المحصول العام

 العساكر لكثرةاالسعار ولم يبق منه  غلت غروش3 القمح 1799

  حصل غال لكل عكا    )1(غال لكل شيء  1800

  

 األشجارالمثمرةُ والفواكه  

تْ زراعتَه2(يأتي على رأس األشجار المثمرة الزيتون الذي انتشر(     ةـاحليفـي المـدنِ الس
ومنها أراضي مدينة غـزة حيـثُ   ، )3(والداخلية؛ لمالءمة المناخِ والتّربة لهذا النّوعِ من األشجارِ

، )4(المناطق المشتهرة بزراعة الزيتـونِ  ورد ذكر أرض جرجيرٍ الكائنة بمحلّة الزيتونِ كإحدى
وتعود زراعة الزيتون إلى العهـدين الرومـاني    )6()5(كما وانتشرت زراعة الزيتون في عورتا

كما واستعمل خشبها وقوداً أما ثمـرة  ، ويستفاد منها في صناعة الصابون النابلسي )7(واإلسالمي
   .)8(تخدم الجفت وقوداً للمناقلويس، الزيتون فإنها تَُخلل وتؤكل أو تُعصر زيتاً

، والشّـمامِ ، والعنبِ، والموز، والتّينِ، والرمانِ، )9(كما اشتهرتْ زراعة الحمضيات واللوزِ
  .)10(والبرقوق، والخوخِ، والبلحِ، والمشمشِ، والصبرِ، والبِطّيخِ، والنّخيِل

تلطيف درجات الحـرارة   إضافة إلى ما سبق ظهرت زراعة نباتات الزينة لما لها دور في
، )12(الزنبق الّذي يوجد بسواحِل البحرِ المتوسـط : مثل )11(ولمظهرها الجمالي ولرائحتها الزكية

                                                           

، عكادية،  وأب.211-188-182-179-166-165-160-151-141-126، ص)1ج(، مصدر سابقلشهابي، ا )1(
 . 211ص

  . 80، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )2(
  . 375، صمرجع سابقغنايم،  )3(
  . 80، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )4(
مصـدر   الـدنفي، : راعة الزيتون واللوزيات والحبوبتقع جنوبي شرق نابلس على بعد ستة كيلو متر تشتهر بز:عورتا )5(

  .30، صسابق
  .30، صمصدر سابقالدنفي، )6(
 .71، صمرجع سابقمطاوع، . 128، ص)2ج(، مرجع سابقالجبوري،  )7(

  .58، صمرجع سابقالعصا، . 128، ص)2ج(، مرجع سابقالجبوري،  )8(
  . 337، ص)2ج(، 93، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )9(
 . 337، 171، 39، ص)3ج(، المرجع نفسهالطّباع،  )10(

 . 80، صمرجع سابقمطاوع، .133، ص)2ج(، مرجع سابقالجبوري،  )11(

 . 132، ص)2ج(،مصدر سابقالمحبي،  )12(
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ويعد من نباتـات  ، وشجرةُ الجميزِ الّتي يكثر زراعتها في جنوبِ بالد الشّامِ ومصر )1(والقرنفِل
الباردة 2(المناطق( و واألقحوانالبابونج)4(الخزامىو )3( ،أو حصى البانِ وغيرها والبان)5(.  

  الثّروةُ الحيوانيةُ

 الحيوانات السكان بتربية واقتناء بصورة عامة، وتختلف أنواعها وأصنافها تبعاً للفائدة اهتم
والغاية المرجوة منها فمنها ما اقتني للحليب واللحم والجلود والقـرون واألصـواف والـريش    

لعمـل  والحصول على طاقـة ا  كالكالب والحراسة كالعصافير والزينة سورالن والبيض والصيد
  .)6(واستخدامها بالحمل والجر

،وهنـاك  ي اسخدمت في الجر والحمل كالبغال واألبقار والجمال والخيولالحيوانات التومن 
العديد من الحيوانات التي استفاد منها االنسان وما زال يستفيد من حليبها ولحومهـا وجلودهـا   

وتربيتهـا مثـل    هاهتموا باقتناءوبيضها كالدجاج والخراف والماعز واألبقار، أما الطيور التي ا
والكراكي الطّيورِ، الحمامِ واإلوز من ةً بالعديدغني ـمرمرِ ، كما كانّتْ بيئةُ فلسطينمثل طائرِ الس 

  )7(والعصافيرِ بمختلف أنواعها كالقمري وسن الريمِ

فلسطين بالثّـروة السمكية، وبتنوعِ األسماك لوقوعها علـى البحـرِ األبـيضِ     اشتهرتو 
 إبراهيم لطانالس ،البوري شاطِئ سواحِل فلسطين الّتي تعيشُ قرب األسماك أهم ومن ،طالمتوس

أهـم مراكـزِ صـيد     بصيد األسماك، وتُعد هذه القريةُ من )8( والسريدةُ، حيثُ اشتهرتْ الجورةُ

                                                           

 . 384، 381، ص)2ج(،مصدر سابقالمحبي،  )1(

)2(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)228، ص)2ج . 

 . 170، ص)1ج(، لطف السمرالغزي،  )3(

)4(  ،يالمصدر نفسهالغز ،)453، ص)2ج.   
)5(  ،يالمصدر نفسهالغز ،)455، ص)2ج.  
 . 86، 68، ص)2ج(، مصدر سابقالبوريني، . 595، ص)2ج(، 287، ص)1ج(، المصدر نفسهالغزي، )6(

 .498، 459، 456،  448، 444، ص)2ج(، لطف السمرالغزي،  )7(

ل موضع القرية أقيم على أنقـاض  كم في الجنوب الغربي لمدينة المجد5قرية على شاطئ البحر المتوسط تبعد : الجورة)8(
مرجع الطّباع، :انظر.متر عن سطح البحر 25قرية ياجور التي تعود إلى العهد الروماني وتعني المكان المنخفض وترتفع 

 .93، ص)3ج(، سابق
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الجارحـةُ  :كما وأشارت كتب التراجم إلى الحيوانات والطيور البرية مثل، )1(األسماك النّسور ،
  .)2(والضباع والغزالن

، وقد كانَتْ الحيواناتُ والطّيور بمختلف أشكاِلها وأنواعها تُباع في أسواق خاصة بكلِّ نـوعٍ 
وكانَتْ في بعضِ األحيـانِ توجـد   ، نامِ في القدسِ وغزةَ ونابلسوسوق األغ، مثل سوق الحميرِ

  .)3(مثل سوق الحميرِ وسوق البقرِ كما في الرملة، أسواقٌ منفصلةٌ

  الصناعةُ: ثانياً

للصناعة أو اقتضت صـالحيتها والحفـاظ   زمة أنتجت فلسطين عدد من المواد األولية الال
لكثافة اإلنتاج وعدم وجود وسـائل  وجاء ذلك نتيجة حتمية  اد والتلفعليها تصنيعها تالفياً للفس

فلسطين ومدنها في عدد من الصناعات باتت اسم شهرة للمدينـة   ةونتيجة لبراع، حفظ متطورة
  .العاملة فيها والعائالت

صناعات والحرف في فلسطين في مختلف المجـاالت وقـد أوردت لنـا كُتـب     التنوعت 
التّـراجمِ عدداً من فرالح وهي على النحو اآلتي، هذه:  

  حرفُة المنسوجات: أوالً

ة علـى األصـواف   هو الذي يتاجر بالصوف بيعاً وشراء وتعتمد هذه الحرف :)4(الصوافُ .1
والموجودة بكثرة في فلسطين، وفي العادة تمر عملية الصوف بعـدة   المأخوذة من الحيوانات

عمل الصوف في الصناعات المختلفـة  وقد استسله، مراحل ابتداء من جز الصوف وتنقيته وغ
 . )5(فة إلى بعض أنواع اآلثاث المنزليإضا

                                                           

 . 93، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(1

 .498، 459، 456،  448، 444، ص)2ج(، لطف السمرالغزي،  )2(

 . 201، صلواء غزةوالسنوار، ، سيسالم )3(

  . 287، 194، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(4
  . 275، ص)2ج(، مرجع سابقالقاسمي، وآخرون،  )(5
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وصانعها يقـال لـه   ، هي عملية نسج الخيوط وغزلها من الصوف أو الكتان :)1(الحياكةُ .2
ويتم ،)2(ويستخدم بها آلة النول وهي من ضروريات البشر كالخياطة ، حائك والصنعة حياكة

وقد أوردت لنـا  كياس التحميل التي كانت تُعرف فيما مضى باسم الشواالت، حياكة الخيم وأ
  بنِ عثمـان الشّيخِ يوسفَ بنِ أحمد كتب التراجم عدداً من الذين امتهنوا هذه المهنة منهم والد

يالغز الشّافعي 3(المقري(. 

نتعاش الصماعات انتشرت حرفة الصباغة في فلسطين بشكل ملحوظ بسبب ا :)4(الصباغُ .3
 فبمختل طسوالب بصبغِ المنسوجات النسيجية لذلك ظهرت العديد من المصابغُ الّتي تقوم
األلوانِ، ومن األصباغِ الّتي ال تزاُل مستخدمةً إلى هذا الوقت من سكّانِ فلسطين، صباغُ 

البناطيُل والمناديُل، وهو من النّـيلة الّذي له لون أزرقُ، حيثُ تُصبغُ به المالبس، وخاصةً 
 يتم إلى هذا اليومِ، وكان مستخدوال يزاُل ي ،راسةالد خالَل فترة ،في فلسطين ائجةالر المواد
في بعضِ األحيانِ تصنيع األصباغِ في المدينة، وفي أحيانٍ أخرى كان يتم استيرادها من 

 . )5(الخارجِ

المناطق الّتي وجِدتْ فيها الصناعاتُ النّسيجيةُ والمياه، وعمَل فيها  وكانت المصابغُ تتوزع في
  .)6(مالكوها، ومن لمٍ يمتلك مصبغةً فإنّه كان يستأجرها من مالكيها

ويتم ذلك والقطن والشعر والكتان، الصوف الخيوط المصنوعة من هي غزل : )7(الغزُل .4
ثم برم ، الخيوط منه ولفه على دوالب الغزلمن خالل غسله وتنظيفه وتنشيفُه ثم سحب 

 .)8(الدوالب

•  ادّصنع اللباد من الصوف حيث يفرشون قطعة من قماش بطول أربعة أذرع: )9(اللبي ،
بعرض ذراعين ونصف وتُعرف بالملحفة على أرض متساوية ويضعون ذلك الصوف 

 .)10(عليه

                                                           

 . 99، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع  )(1

 .86، ص)1ج(، مرجع سابقالقاسمي، وآخرون،  )(2

  . 248، ص)4ج(، مصدر سابقالمرادي،  )(3
  . 286، ص)2ج(، قمرجع سابالطّباع،  )(4
  . 156، صمرجع سابقالمدني، . 164، صمرجع سابقأبو سليم،  )(5
  .166، صمرجع سابقأبو سليم،  )(6
 . 99، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(7

 . 328، ص)2ج(، مرجع سابقالقاسمي، وآخرون، ) (8

  . 407، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )9(
 . 40، ص)2ج(، المرجع نفسهالطباع، ) 10(
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اء على ذلـك فقـد   وبن، حرير بأنواعهالقز إلنتاج ال اهتم السكان بتربية دودة: )1(الحريرِ  •
 ةالحريري المنسوجات 2(تنوعت صناعة(. 

منها االمطاروالجفاف  لمنتوج الحرير بارتفاع وانخفاض اسعاره تبعا لعدة عوام مر وقد
  الجراد،و

  )17( رقم جدول
  في فلسطين اسعار الحرير يبين 

 مالحظات بالقرش السعر المنتوج العام

1792
 حصل غال عظيم  25  الحرير  )3(

 غال في سعر الحنطة حصل 25 الحرير 1788

 ثلج كثير سقط 23 الحرير 1789

 رطل الحرير  26 الحرير 1790

 غال عظيم في األسعار 30 الحرير 1792

    31  الحرير 1793

 لحريرسعر ا غال 23 الحرير 1794

  23 الحرير 1795

  40 الحرير 1797

 الرطل 36 الحرير 1798

  الرطل  40  لحريرا 1799

 

                                                           

  . 40، ص)2ج(، المرجع نفسهالطّباع،  )1(
، رسـالة ماجسـتير غيـر    حرف وصناعات بالد الشام في العصر المملـوكي الحمود، رنا سعد عوض، مرجع سابق،  )2(

  . 14-13م، ص1996منشورة، جامعة اليرموك، عمان، 
 .191-182-179-176-169-151-149-126، ص)1ج(،مصدر سابقالشهابي، )3(
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•  1(العقـادة(: وفالحريرِ والص وهي صناعة الخيوط من ،   إلـى ثالثـة عمُل العقّاد مويقس
والثّـاني الّذي يصنَع علـى دوالبِ  ، منها ما يصنَع على النّوِل كقماطات الرأسِ، أنواعٍ

جقفي جهازِ العروسِ، الس مستخدالحريرِ الخالصِ، وي من الثّالـثُ الّـذي   وا، وهو لقسم
 . )2(ومارس العقّادون حرفَتَهم في أسواق خاصة بهم، يصنَع باليد كالمسابحِ

، وهي لباس للرأسِ عند العامة والحكّـامِ ، صنعت الطّرابيشُ من الصوف :)3(الطّرابيشِ  •
العمامة من الطربوشُ كجزء مة في أكثر من مكان في وقد ظهرت هذه المهن، )4(واستُخْد

فلسطين خصوصاً في مدينة غزة فقد برزت عائلة مغربية تُعرف بعائلة الريس المغربي 
 . )5(لكون جدها رئيساً لصنعة الطرابيش المغربية في غزة 

5. انتشرت هذه الحرفة بكثرة في المجتمع الفلسطيني فتكاد التخلو بلدة من  :)6(حرفةُ التّنجيد
وهو المسؤول عن تنجيد الفرشات واللُّحف والكراسـي واألدوات  وجود المنجد كيف ال 

   ـفّوريالص ـدبنِ محم دالشّيخِ حسنِ بنِ محم المنزلية المختلفة، قيذكر المحبي أن والد
يعمُل في التّنجيد البوريني مشقي7(الد(. 

كوبِها، وكان مـن  تُستخدم السروج لوضعها على ظهورِ الخيوِل عند ر :)8(حرفةُ السروجِ .6
اختصاصات السراج عمل بقية لوازمِ الدواب من جلد ولجامٍ ورسنِ، كما صنعوا بيوتـاً  

ةٌ بهمطائفةٌ خاص ولهم ،ةروجيالس فُ بسوقرعولها سوقٌ ي ،زةَ للبنادق9(مطر( . 

، وقد ساعد على وهي من الصناعات الّتي انتشرتْ بشكٍل واسعٍ في فلسطين: )10(الدباغةُ .7
وقد ألزمتْ طائفـةُ الـدباغين أعضـاءها     )11(انتشارِها وجود الثّروة الحيوانيةواألصباغ

                                                           

)1( مرجع سابقاع، الطّب ،)325، ص)2ج .  
  .185، ص2000، دار الفكر للطّباعة، عمان، األصناف والطّوائف الحرفية في مدينة دمشقأبو سليم، عيسى سلمان،  )2(
  . 385، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )3(
  . 190، صمرجع سابقأبو سليم،  )4(
 . 385، ص)3ج(، مرجع سابقالطباع، ) 5(

  .51، ص)2ج(،در سابقمصالمحبي، ) 6(
  .51، ص)2ج(،مصدر سابقالمحبي،  )(7
  .219، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(8
  .384، صمرجع سابقأبو سليم، .181، ص )1ج (، مرجع سابقالقاسمي، وآخرون،  )(9

  .170، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(10
  .154، صمرجع سابقالمدني، . 384، صسابق مرجعأبو سليم، . 140، ص)1ج(، مرجع سابقالقاسمي، وآخرون،  )(11



171 

 

   في القـدسِ عـام اغينبتْ طائفةُ الدبهم، حيثُ منع ةخاص هم في أماكنحرفت بممارسة
 .)1(المخصصِ لها ، أحد الدباغين من ممارسة الحرفة إلّا في المكانِ)م1676/هـ1087(

مبنى مكون من طابقينِ وساحة، ويحصُل الدباغُ على الجلود من تاجرٍ يعرفُ : والمدبغةُ  
    يشـتريها مـن وقـد ،اغينبها إلى الدويبيع ،اميناللح من الّذي يشتري الجلود بالجالب وهو

متُه تنظيفُ الجلود، وغسلُها إما بماء النّهرِ أو المسلخِ مباشرةً، وتُسلَّم الجلود إلى الغساِل، ومه
 ا إذا كانامٍ، أمثالثةَ أي بالماء نقَعي اً، فإنَّهطري الجلد وإذا كان ،في المدبغة باألحواضِ الموجودة

على خشبٍ دائري عتوض امٍ، ثمأي إلى عشرة ثمانية من نقَعي 2(جافّاً، فإنَّه(.  

 المأكوالتُ : ثانياً

1. قّاقحرفةُ الد :همسمِ قبَل قليودقِّ الس ،هوبيع قيقبطحنِ الد يقوم إلى من 3(وتنسب(. 

2. الغرابيلي:       هـا مـنتالحبـوبِ وتنقي فـي غربلـة منسبةً إلى عمِل الغرابيِل، الّتي تُستخد
 .)4(الشّوائبِ

3. انطحنِ ا :)5(الطّح الّذي يعمُل في مطاحن لحبوبِ بسبب حاجة السكان لدقيق القمح أو هو
، وكانت المطاحن تُدار بواسطة الحيوانات، وتتكون )6(الذرة سواء كطعام لإلنسان أو للحيوان

، وقد كانت توجد مطاحن بالقرب من قريـة  )7(من عدة أجزاء منها المسطاح والمنخل والمدار
 .)8(جلجولية

4. ان9(الفر(: وال األفران تانتشر ينلقدفي القرن في فلسطين طّوابين)  الحادي والثاني عشـر
، وقد ساهم وجود المواد الغذائية كالقمحِ والشّعيرِ، )السابع والثّـامن عشرالميالديين/الهجريين

                                                           

  .366، ص مرجع سابقأبو سليم، .140، ص )1ج(، مرجع سابقالقاسمي، وآخرون،  )(1
  .368-367ص ،مرجع سابقأبو سليم،  )(2
  . 171، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(3
  .356، ص)3ج(، المرجع نفسهالطّباع،  )(4
  . 402، ص)3ج(، المرجع نفسهالطّباع،  )5(
  .123، صمرجع سابقعقابنة،  163، صمرجع سابقالمدني، . 368، صتاريخ القدسربايعة،  )6(
  .116، صمرجع سابقعقابنة،  )7(
 .40، صمصدر سابقالدنفي،  )8(

  .382، ص)3ج( ،مرجع سابقالطّباع،  )(9
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، ويتكون الفرن من بيت نارٍ ومصاطب ومعاجن، أمـا  )1(ووجود المطاحنِ في انتشارِ األفرانِ
 ،لوضعِ الشّيحِ، والّـذي  الطّابون بجانبِها مخزن دويوج ،نارٍ ومعاجن وبيت من كوشة نفيتكو

 .)2(يستخدم كوقود في تشغيِل األفرانِ والطّوابينِ

وتقع األفران عادة في األسواق؛ لمساعدة النّاس على شراء حاجاتهم وتلبية مطـالبهم، وفـي   
وت، وتقوم ربةُ المنزِل بصنْعِ الخبزِ، وغيره فـي الفـرنِ أو   بعضِ األحيانِ وجدت داخَل البي

  . )3(الطّابونِ

5. اب4(القص( )هـا   ):اللحامبيع ها ثمالمواشي وتقطيع ذبح تُهومهم ،يرادفُ اللحام مفهوم هو
اللحومِ بأسعارٍ)5(باألسواق بيع يتم وكان ،ةوأهُل الذِّم حيـثُ    ، وعمَل فيها المسلمون ،ةدمحـد

القاضي وشيخِ الحرفة بين 6(كانَتْ باالتّفاق(  الّتي كانَتْ تسـكن ،اشتغلَتْ عائلةُ المغربي وقد ،
صابة7(يافا بالق( . 

 .)8(وكان يسمى العشّي، وصنعتُه طبخُ األطعمة: الطّباخُ .6

7. قّاءالح :الس بهذه اشتهر وقد ،الّذي ينقُل المياه الذي تولى وهو ،يريينِ النّوالد صالح رفة
خانيونس 9(مهنة السقاية بقلعة(. 

8. تْ عائلةٌ سكنَتْ  )10(:القهوجيلُقِّب ا في المقاهي، وقدهوبيع ،الّذي يعمُل بتحضير القهوة هو
ةَ بذلك11(غز(. 

مصانع عصرِ  يعد السمسم أساساً لقيام بعض الصناعات لذلك انتشرتْ :)12(عصر السمسمِ .9
وتتكَون معصرة السمسمِ من فرنٍ ، السمسمِ في مختلف أنحاء فلسطين الستخراجِ زيت السمسمِ

                                                           

  . 117، صمرجع سابقعقابنة، .149، صمرجع سابقالمدني،  )(1
  167، ص قمرجع سابأبو سليم،  )(2
  .123، صمرجع سابقعقابنة،  )(3
  . 64، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )4(
  .369، صتاريخ القدسربايعة،  )5(
  . 122، صمرجع سابقعقابنة،  )6(
  . 64، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )7(

 . 99، ص)2ج(، المرجع نفسهالطّباع،  )(8

  210، ص )3ج(، المرجع نفسهالطّباع،  )9(
  . 385، ص)3ج(، المرجع نفسهلطّباع، ا )(10
 .122، صمرجع سابقعقابنة، .162، صمرجع سابقالمدني،  )(11

  . 270، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(12
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وتشبه المعصرةُ ، )1(ومعجنٍ وحوضٍ لوضعِ السمسمِ فيه، يعرفُ بالكوشة، لتحميصِ السمسمِ
ويكون النّاتج زيتَ السيرجِ ، سمسم ويعصرفيهرس ال، بحيثُ تُدار بالدوالبِ، مطحنةَ القمحِ

ةالغذائي في قلْيِ المواد مستخدالحلوى، الذي ي منه في أغلبِ األحيانِ بجانبِ ، )2(وتصنع ويوجد
ةوالطّحيني يتالز ها المعصرةُ منالّتي تنتج حانوتٌ لبيعِ المنتجات المعصرة ، النّاس كان وقد

وقد ، ستخدمون الزيتَ النّاتج من السمسمِ بدالً من زيت الزيتونِ؛ لرخْصِ ثمنهالفقراء ي
ومن ، )3(كما استُخدمتْ لصناعة الحالوة، استُخدمت الطّحينيةُ في تحضيرِ الحمصِ والفوِل

راسةالد تْ خالَل فترةجدالشّجاع: المعاصرِ الّتي و سوق المعصرةُ الّتي بقصبةةي ، بناها عبد
حمنِ الجلبي4(الر( ،ومعصرةُ الخوخة)التّفّاحِ، )5 أبو ، ومعصرةٌ بمحلّة دمحم أنشَأها والد

6(المرق(.  
انتشرت هذه المعاصر في فلسطين بسبب كثرة أشجار الزيتون  :)7(معاصر زيت الزيتونِ .10

يعد مادة أساسية في غذاء اإلنسان  التي تُعد من أهم األشجار في فلسطين وألن زيت الزيتون
 .)8(من عقد ومدرسٍ ولولبٍ أو أحجارِ طحنٍ صغيرٍ وكبيرٍ وخشبٍ بدالفلسطيني، ويتكون ال

11. خاخنيخانِ: حرفةُ الدالد بصناعة يقوم من تْ عائلةٌ الدخاخني المغربية ، هواشتُهِر وقد
 . )9(التي سكنت غزةَ بهذا اللقبِ

  لحرفُ الطبيةا: رابعاً
1.  10(حرفةُ الحالقة(: لألفراد أسِ والوجهالر الّذي يحلقُ شعر الشّخص الحلّاقُ هو)11( ،

  وقد ، )12(قين أدوات متعددة تتألّفُ من أمواسٍ ومقصات وبشكيرٍ وحجرِ مسنويستخدم الحال
 ـوبيينِ األيبنِ نورِ الد أحمد ينِ بنالد عمَل الشّيخُ خيرالحالقة بمهنة مليالر ليمي13(الع(. 

                                                           

  .115-114، ص)1ج( ،مرجع سابق القاسمي، وآخرون، (1)
  . 116، صمرجع سابقعقابنة، . 146، صمرجع سابقالمدني،  (2)
  165، ص مرجع سابقأبو سليم،  )(3
  .117، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(4
  .349، ص)3ج(، المرجع نفسهالطّباع،  )(5
 .187، ص)4ج(، المرجع نفسهالطّباع،  )(6

  . 270، ص)2ج(، المرجع نفسهالطّباع،  )7(
  .114، صمرجع سابقعقابنة،  )8(

  . 172، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(9
  .134، ص)2ج(،مصدر سابقالمحبي،  )10(
  . 124، صمرجع سابقعقابنة، . 163، صمرجع سابقالمدني، . 299، صمرجع سابقأبو سليم،  )11(
  . 299، صمرجع سابقأبو سليم،  )12(
  . 134، ص)2ج(،مصدر سابقالمحبي،  )13(
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العطّار من يقوم ببيعِ العطرِ والبهارات والنباتات الطبية للناس والحيوانـات   :)1(العطارةُ .2
والطيور، كما يطلقُ كذلك على من يبيع البهارات والتّوابـَل، الّتـي لهـا دور فـي عـالجِ      

 . )2(حمد بنِ حسنِ البوريني بمهنة العطارةِ األمراضِ، وقد عمَل حسن بن محمد بنِ م

وكانت المصابن فـي الغالـب تقـع    ، لقب صانع الصابون بالصبان :)3(صناعةُ الصابونِ .3
وقد انتشرت المصابن في ، بالقربِ من المعاصرِ الستخدامِ الزيت العكرِ في صناعة الصابونِ

أبوابِ ، فلسطين من وتكون عادة قريبةالجفت َل عليهم تجميع؛ ليسهمـن   ، )4(المدينة وكـان
المستورد من األردن والصودا  )5(عوامِل نجاحِ هذه الصناعة وازدهارِها زيتُ الزيتونِ والقلي

ت6(من البحرِ المي(. 

    يتلغليِ الز ةنارٍ ومخـزنٍ  ، وفي العادة تتكون المصبنةُ من قدورٍ نحاسي وصهريجٍ وبيت
ومن المصابنِ الّتي كانَتْ فـي  ، )7(ومفرشٍ لوضعِ الصابونِ عليه بعد غليه، عد لخزنِ الزيتم

راسةالد في مدينة غزة، فترة في كتبِ التّـراجمِ مصبنةُ أبي شعبان ما ورد 8(حسب(. 

، لحيواناتويختص صاحبها بمعالجة ا، اختصتْ هذه الحرفةُ بصحة الحيوانات :)9(البيطرةُ .4
ويستخدم البيطري عدداً مـن األدوات  ، )10(وإعطائها العالجات المناسبةَ للوقاية من األمراضِ
وقد ، )11(المطارق والشّواكيشِ والكماشات: الّتي تُساعده في القيام بواجبه اتجاه الحيوانات مثِل
الحرفة ةَ بهذهتْ عائلةُ البيطارِ الموجودةُ بغز12(اشتُهر(. 

  
                                                           

  .136، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )1(
  . 51، ص)2ج(،مصدر سابقالمحبي،  )2(
 . 286، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )3(

 الباحثة.من مخلفات الزيتون، يستعمل كسماد لالرض:الجفت )4(

مادة قلوية من نبات الشيح والحمض الذي ينبت في بادية معان، فيكدسه البدو أكداساً كبيرة ويحرقونه ثم يعبئـون  : القلي )5(
العليمي، : تحديده تبعاً لجودة القلي مفحمه المحروق في أكياس ويأتون به على الجمال ويبيعونه إلى صاحب المصبنة بثمن يت

مرجع مطاوع، . 254، صمرجع سابقسعادة، . 289-288، ص)2ج(، تاريخ جبلالنمر، . 461ص) 2ج(، مصدر سابق
 .85، صسابق

 .115، صمرجع سابقعقابنة، . 151، صمرجع سابقالمدني،  )(6

 .115، صمرجع سابق عقابنة،. 253، صمرجع سابقسعادة، . 151، صمرجع سابقالمدني،  )(7

  . 24، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(8
  . 64، ص)3ج(، المرجع نفسهالطّباع،  )(9

  .378، صتاريخ القدسربايعة، . 296، صمرجع سابقأبو سليم، ) (10
 . 296، صمرجع سابقابو سليم، ) (11

  . 64، ص)3ج(، مرجع سابقالطباع، ) (12
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  صناعة األواني والقرب: خامساً
وقد اعتمدتْ هذه ، والمصنع الفاخورةَ، يسمى صانعها الفاخوري :)1(صنعةُ الفَخّارِ .1

وتتوقَّفُ هذه ، )2( بيروتَ والقسطِلبيئة خاصة ك المستوردة من، الصناعةُ على مادة التّرابِ
ناعةُ في فصِل الشّتاءالص ، ماستُخد وقدالجرارِ واألباريق في صناعة وازدهرت ، )3(الفَخّار

صناعة الفخار ألهميتها في حفظ الزيت والسمن وحفظ الماء ونقله من العيون كما استعملت 
ومما ساعد على قيام هذه الصناعة طبيعة األرض والتربة ، كأدوات لتقديم الطعام فيها

وتبدأ صناعة الفخار عادة في ، مناخيةالصفراء والصلصالية باإلضافة لعدد من العوامل ال
شهر آب وأيلول من كل سنة وتقل في الشهور األخرى ألن الحرارة تكون مرتفعة والهواء 

أما المكان الذي يصنع فيه الفخار فيدعى ، يكون جافاً مما يساعد على جفاف األواني الفخارية
 . )4(ي الفخاربالفاخورة والتي تتألف عادة من قبو ومعمل طين وتنورين لشو

2. ها  :)5(صنعةُ البِناءبسببِ استخدام راسةالد خالَل فترة نعةُ في فلسطينالص تْ هذهازدهر
البيوت في إنشاء ،والشّيد المدنِ، كالحجارة خارج المقالعِ الموجودة من األحجار ج6(وتُستخر(.  

  الحرفُ المعدنيةُ: سادساً
وقد عمَل بها أشخاص ينتمون إلى أديان ، عملون بصياغة الذّهبِهم من ي :)7(الصاغةُ .1

ويتركز عملهم في صناعة الخواتم واألساور وكافة الحلى الذهبية والفضية ، )8(ومذاهب مختلفة
 .)9(التي تتزين بها المرأة

ومن خاللها تُصنع المناجـِل   نيهي من الحرف الرائجة في المجتمع الفلسطي :)10(الحدادةُ .2
، والطّنـاجرِ ، والسـكاكينِ ، والمناقـلِ ، واألثاث، والبراغي، الشّبابيك واألبواب، مجارفوال

يوف11(والخناجرِ وغيرها، والس(.  
                                                           

 . 270، ص)2ج(، المرجع نفسهالطباع، ) (1

يافا من الجهة الجنوبيـة الغربيـة،   -قرية تبعد عشرة كيلو منر غرب مدينة القدس، وتُشرف على طريق القدس: القسطل )2(
معجم شراب، :انظر.ويوجد بالقسطل قلعة صغيرة بنيت في العهد الروماني، وسميت بالقسطل تحريفاً لكلمة كاستل الصليبية

 .605، صبلدان

  .118، صمرجع سابقعقابنة، . 155، صمرجع سابقالمدني،  )(3
  .69، صمرجع سابقالعصا،  )(4
  . 264-203، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(5
  . 159، صمرجع سابقالمدني،  )(6
  .288، ص)3ج(، مرجع سابقالطباع،  )(7
  .373، صتاريخ القدسربايعة،  )(8
  .71، صمرجع سابقالعصا، . 373ص، تاريخ القدسربايعة، .264، ص 2)ج(،مرجع سابقالقاسمي، وآخرون،  )9(

  . 134، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(10
  .164، صمرجع سابقالمدني،  )(11
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وقـد سـمي صـانعوها    ، هم الّذين يعملون في صناعة النّعاِل وصـيانتها  :)1(اإلسكافيةُ .3
ةرماتيأو الص المستخدم، )2(بالبوابيجي األدوات الخشـبِ   ومن قوالـب ـناعةالص في هذه ة ،

اتُ الحديدقصوم ،واإلبر ،اشاتُ، والمخارزوالكم ،3(والخيطان(. 

 .)4(وكان يطلَقُ عليه تفكجي، اشتهرتْ بهذه الحرفة عائلةُ عمارٍ المغربي: السالحِصيانة  .4

5. كاكينيكاكينِ :)5(السالس بصناعة يقومون من واآلال، همةالحاد ت. 

  التّجارةُ: ثالثاً

إلى ما زودتنا فيه كتب التراجم وغيرها من المصادر التي تعود للفترة التي نعالجها  استناداً
بمجموعـة  فإن حركة التجارة قد تأثرت صعوداً وانحداراً ) م1800-1600/هـ1006-1215(

نى اإلقتصادية المختلفة والمتمثلة التي ألقت بظاللها على واقع البمن العوامل الطبيعية والبشرية، 
قد أثرت على تجـارة القمـح   بالزراعة والحرف والتجارة والخدمات، فإذا كانت أسراب الجراد 

من في منتجات القطعان وتجارتها  قد ألحقت ضرراً فادحاً ، فإن األوبئة وغيرها من المحاصيل
زالفيضانات من آثار على الطرق  اللحوم والجلود والبيض والفرو، وال ننسي ما أحدثته الزالزل

انعدام األمن وظهور قطاع الطرق في البر والقراصنة فـي  والموانئ والخانات وأسوة بذلك فإن 
، فقد تم تقسيم قد أثر على حركة التجارة الداخلية والخارجية وتبعاً لنشاطها والعاملين فيهاالبحر 

  :التجارة إلى قسمين

  التّجارةُ الداخليةُ -1

 قيم بين ظهـرانيهم داخـل   وهيالمبادالت التجارية التي تجري بين أهالي فلسطين ومن ي
 الطلـب وأو خارجها ويحركها العرض  "األسواق" المجتمع سواء أكان في المؤسسات التجارية 

 ، ويمكن أن تتكافل المناطق فيما بينها حسب اإلنتاج واالختصـاص والشـهرة  ، والسلع المحلية
مثل العنـبِ والتّـينِ والزيتـونِ والثّـروة     ، الخضراوات والمنتجات الزراعيةحيثُ كان يْؤتى ب

ةمثل الجاموسِ والطّيورِ من القرى، الحيواني ،ةالمدنِ الفلسطيني تسويقُها في أسواق ويتم.  

                                                           

  . 270، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(1
. 371، صتـاريخ القـدس  ربايعة، .164، صمرجع سابقالمدني، .38، ص )1ج(، مرجع سابقالقاسمي، وآخرون،  )(2

  72.، صمرجع سابقصا، الع. 127، صمرجع سابقعقابنة، 
  .14، صمعجم األلفاظلوباني، .154، صمرجع سابقالمدني،  )(3
  .349، ص )3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(4

  .219، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(5
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وفي ضوء الحرص على تسويق المنتجات وعرضها وحفظها من التلف فقد ظهر في داخل 
يني البقاالت المتخصصة والغير المتخصصة واألسـواق المتخصصـة والغيـر    المجتمع الفلسط

  .متخصصة واألسواق الموسمية والغير موسمية

  : من البضائع ومن هذه األسواق ةمعينأو سلعة بنوع هي التي تشتهر  المتخصصةُاألسواق 
يـه  سوق اللحامين في عكا ويسمى بالقصابخانة المسلخ حيث كان يفرض على الذبائح ف .1

   )1(رسم

هو الذي يختص بصناعة السروج ومستلزمات الدواب، يقـع  :)2( سوق السراجينِ في غزةَ .2
  .)3(في محلّةِ الزيتونِ 

يقع هذا الخان بمحلَّة الخضرِ بخطِّ حمامِ السمرة، وهو من أوقاف : )4( خان الزيت في غزةَ .3
 .)5(زةَ بالزيت والزيتونِآِل رضوان، وتدلُّ هذه التّسميةُ على اشتهارِ غ

  .)6(سوق الحدادين في غزةَ .4
، ويمتد من بابِ الجامعِ العمري إلى حارة بنـي  )7(بمحلّة الشّجاعية في غزةَ: سوق الغزِل .5

  .)8(عامرٍ
وهو من األسواق غيرِ المتخصصة بحرف مـا، وكـان   : )9( سوق حي الشّجاعية في غزةَ .6

قد وجِدتْ به دكاكين في الصفِّ الشّمالي، والصفِّ القبلي، ويمتد إلى محلّة التّركمانِ كبيراً، و
باشا آُل رضوان أحمد أنشَأه الغنمِ، وقد 10(وسوق(.  

  .)11(ويوجد بالقيسارية القديمة بخطِّ الجامعِ العمري الكبيرِ: سوق القماشِ في غزةَ .7
8. في غز 12( ةَسوق العطّارين(:والبهارات وقُ يحتوي على كلِّ أنواعِ العطارةس وهو.  

                                                           

  .160، صمصدر سابقالعورة،  1)(
 .270، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  2)(

  .201، صلواء غزةسيسالم، والسنوار،  )(3
  .51، ص)2ج(، 245، ص)3ج(، 165، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع،  (4)
  .234، صلواء غزةسيسالم، والسنوار، ) (5

  .469، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  (6)
  .234، صلواء غزةسيسالم، والسنوار، ) (7

  .99، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  (8)
 .270، ص)2ج(، المرجع نفسهالطّباع،  9)(

  .234، صلواء غزةسالم، والسنوار، سي )(10
 .165، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع،  11)(

  .270، ص)2ج(، المرجع نفسهالطّباع،  (12)
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)1( سوق البقالين في غزةَ .9
 

)2( سوق الخضرِ في غزةَ .10
 

يضم المحلّـات المتخصصـةَ    )4(يقع جنوب سوق اإلسكافية: )3( سوق النّجارين في غزةَ .11
  .السكّانبلوازمِ النّجارين واألدوات الخشبية الّتي يحتاج إليها 

سوقُ يجمع الحرفيين المهتمين بصنعِ األحذية، ويقع بمحلّـة  : )5( سوق اإلسكافية في غزةَ .12
ة6(الشّجاعي(.  

يهتم بصناعة األواني الّنحاسية وتلميعها كالقدورِ والمناقـِل  : )7( سوق النّحاسين في غزةَ .13
ذلك وما شابه.  

تي تشتهر بتنوع المنتوجات والبضائع التي تُباع داخل هـذا  األسواق الغير متخصصة هي ال
 :النوع من األسواق ومن هذه األسواق

  )8(خان اإلفرنج في عكا .14
)9(بندر التجار بيافا .15

 

)10(وكالة الصابون بيافا .16
 

دكـان  )110(ويوجد فيه نحو الموجود بين بوابة السباع وباب السراي سوق ظاهر العمر .17
يوجد فيه سبيل ماء ويوجد فيها دكاكين العقادين والخياطين على الجانبين ومسقوف بخشب، و

  )11( )باعة السجاد(والسجادين 
18. ة بنابلس12(الوكالة الفروخي(.  
19. ةَ سوق التّجارفي غز :القديمة ة13(ويعرفُ بالقيساري(. 

  
                                                           

 .270، ص)2ج(، مرجع سابقالطّباع،  (1)

  .98، ص)3ج(، المرجع نفسهالطّباع،  (2)
 .98، ص)3ج(، المرجع نفسهالطّباع،  (3)

  .390، صالبنايات األثريةالمبيض، ) (4
  .98، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  (5)
  .234، صلواء غزةسيسالم، والسنوار،  )(6

 .98، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  (7)

 .175،صتاريخ الشيخالصباغ، . 151، صمصدر سابقالعورة،  )8(

  . 84، ص)2ج(، مصدر سابقالجبرتي،  )9(
 . 151، صمصدر سابقالعورة،  )10(

 . 370، صسهنفمصدر الالعورة،  )11(

  . 181، 180، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  (12)
 .166، ص)4ج(، المرجع نفسهالطّباع،  (13)
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  .)1(سوق الشّمعِ والبخورِ في غزةَ  .20
21. ةَ خان الحشيشِ أو خان الجمالي2( في غز(. 

المتنقلة هي األسواق التي تكون مع الحاج حيث تشتمل قوافل الحج أو التجارية علي األسواق 
التجار المتنقلين الذين يحملون بضاعتهم وسلعهم على الجمال وتنقل هذه السلع إلى طالبيها في 

حيث تذكر كتب التراجم ومنها " خطار"المدن والحجاج والخرب والقرىويسمونه أهل فلسطين 
الصباغ خروج التجار األغنياء وتجار العجم مع قافلـة الحـج وذلـك سـنة     كتاب ميخائيل 

.)3( )م1758/هـ1171(
 

  :المعامالت التجارية في األسواق

  المقايضة: أوالً

د سكّان الجـورة علـى تجـارة    ااعتمتتم عن طريق تبديل سلعة بسلعة أخرى، حيث كان  
سواق المجاورة، وقد امتهن آُل الهبــاشِ األسماك وصيد الطّيورِ المهاجرة، وتصديرها إلى األ

   ـوفمنِ والعسِل والصمغِ والقلـي والصالس ون في ديارِهم منما يجد التّجارةَ، وكانوا يجلبون
  . )4(والغنمِ ويبيعونّه في المدنِ ويأخذون مقابلَها األلبسةَ واألقمشةَ

  نقداً: ثانياً

رد ذكـر  فقد وع البضائع المستخدمة في التجارة أما بخصوص عمليات البيع والشراء وأنوا
وبيـع الحلـوِ كالـدبسِ    ، )5(محمد بن محمد الخليلي في مدينة القدس من قبلبيع السيرجِ الذي 

وبيع الملـحِ  ، والزبيبِ المستورد من الخليِل والذي تعاطاها السيد مصطفى الحلو في مدينة غزة
وقد اشتهرتْ ، إضافة إلى ذلك عمُل الخيزرانِ وبيعه، ليها من الخارجِفي غزة الّذي كان يجلب إ

به عائلةٌ الخيزراتي في غزة إلى أن غلب عليها اللقب ومنها السيد صالح الخيزراني والذي كان 
  .)6( )م1760/هـ1173(موجوداً سنة

                                                           

 .166، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع،  (1)

  .98، ص)3ج(، المرجع نفسهالطّباع،  (2)
 . 78، صتاريخ الشيخالصباغ،  )(3

  . 93،462، ص)3ج(، مرجع سابق الطّباع، )4(
 . 145، ص)2ج(،ر سابقمصدالحسيني،  )(5

 . 158، 130،152ص،)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(6
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ـ  ، في األسواق الرصاص والبارود اوكان أهل عكا يبيعو ، )1(ع الحريـر وبيع الحبـوب وبي
وقد اشتهرتْ عائلةٌ الخضراء بهذا اللقبِ في صـفد  ، إضافة إلى ذلك فقد بيعت الخضرِ والبقوِل

ةالشّجاعي ةَ بمحلّةاحدى عائالت ، والخضري في غز تْ بهوبِ الَّذي اشتهرشرابِ الخر ومنها بيع
ولُقِّبتْ بهذا اللقبِ عائلةٌ ، لسمسمِ قبَل قليهودقُّ ا، وطحن الدقيق وبيعه، وعمُل الخرزِ وبيعه، غزة

والقصـبِ  ، وبيع القهـوة ، وصناعة السكاكينِ وبيعها، وبيع الدخانِ، الدقاق الموجودة في القدسِ
بةالمقص واألقمشة ،مسمِ، والكسبةالس ةثفُل طحيني وغلب اللقـب  ، وهي بالحارات الكبريت وبيع
  .)2(والحريرِ، تي التي تسكن محلة الشجاعيةعلى عائلة الكبري

أسماء متعددة من الموازيين والمكاييل التـي   عرفت فلسطين كغيرها من الواليات العثمانية
  :كانت مستخدمة أثناء فترة الدراسة وقد عرفَ منها

1. اعما فيه ثالثةَ أرطال تقريبـاً و  مكيال: )3(الص 4من الخشب أو النحاس، يبلغُ وزن أواق 
رطل، اختلفت قيمته باختالف المنطقة، وكان صاع  2.5وهو مكياٌل تُكال به الحبوبِ ويساوي 

 .)4(كيلوغرامات7.2رطل أو 2.5الشعير يساوي 

2. صـاعا    : )5(اإلردب وعشـرين ألربعـة وحدة للكيل يتعاملون بها في كيل الحبوب يتّسع
يسـاوي مـدينِ ونصـفاً بـالوزنِ     ، واإلردب المصـري  )6(كيلو غراماتً 9والصاع يساوي

7(الخليلي(. 

، وقد استخدم لوزن البصل )9(كغم) 300(وزن اختلف في مقدرا وزنه ويساوي :)8(القنطار .3
  .)10(والسمسم

                                                           

 . 370،375، صمصدر سابقالعورة،  )1(

 .429، 385،400،405، 219، 172 ،171، 165 ،163، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(2

3)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)88، ص)1ج.  
دومـاني،  . 276، ص)2ج(، تاريخ جبـل النمر، . 341، صمرجع سابق، نجم، 284، صمعجم المصطلحاتالخطيب، ) 4(

، ترجمة حسني زينة، مؤسسة الدراسـات الفلسـطينية،   م1900-1700إعادة اكتشاف فلسطين أهالي جبل نـابلس بشارة، 
  . 271، صمرجع سابقسعادة، .298، صم، 1998، )1ط(بيروت، 

5)(  ،يائرةالغزالكواكب الس ،)184، ص)4ج(، جع سابقمرالطباع، .46، ص)1ج.  
  . 231، صمرجع سابقخوام، والفاخوري،  )(6
  .404، صتاريخ القدسربايعة،  )(7
  .168ص مصدر سابق،العورة،  8)(
  .406، صمعجم األلفاظلوباني،  )9(
  ..298دوماني، مرجع سابق، ص )10(
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وعاء لوزنِ الحبوبِ كالقمحِ والذُّرة وغيرِهما، وزنُه ستةأرطاٍل من الحنطة أو ما : )1(الكيُل .4
  .)2(كغم تقريباً  17يعادل 

نوع من المكاييِل الّتي كانَتْ تستعمُل في ذلك الوقت، وهو وعاء من القماشِ، : )3(لغرارةُا .5
كيالً، ويتعامُل به أهُل الشّامِ، ويعادُل ثمانين مداً، وتستخدم  12يوضع فيه القمح، ويساوي 

 .)4(لكيل القمح والشعير والسمسم وما شابه ذلك

ختلف وزنه من بلد إلى أخرى ويقدر الرطل في القدس كان يساوي وحدة وزن ي:)5(الرطُْل .6
اي كل رطل اثنا عشر اوقية وكل  )6(اوقية 12درهم أي  900في غزة بـ ) كيلوغرام2.5(

  )8(ويستخدم في وزن الزيت والسمن والصابون )7(درهماً 75اوقية تساوي 
7. دويختل: )9(الم ،يتونوالز الحبوب إلى أخرى، ومن محصول مكياٌل تُكاُل به مدينة فُ من

 تُهوتُعادُل سع ،الخليلي دوالم ،القدسي دالم 81إلى آخر، فهناك  كيلوغراماً  18لتراً، أو يزن
كيلة  20كيلوغراماً من الزيتونِ وكان المد الرسمي يعادل  15من الحنطة المتوسطة الحجمِ أو 

  .)10(من عيار استانبول
ذراع القماشِ بأنواعه المختلفة : استخدم في قياسِ الطول وكان على نوعين: )11(راعالذّ .8

، والثاني ذراع المساحة، )12(سم )67.75( واختلف الذراع من منطقة إلى أخرى ويبلغ طوله
 .)13(سم )66,5(الّتي كانَتْ تُساوي 

                                                           

  .315، ص)1ج(، لطف السمرالغزي،  )1(
دومـاني،  .53، ص)3ج(، مرجـع سـابق  سكيك، .72، صمرجع سابق، هنتس. 68، ص)2ج(، مرجع سابقالطباع،  )2(

   .298، صمرجع سابق
(3)  ،يمرالغز315، ص)1ج(، لطف الس.  
  .64، صمرجع سابقهنتس،  )(4
  .25،صمصدر سابقالبديري، . 388، ص)2ج(،مصدر سابقالمحبي، ) (5
أثر التغيـر فـي قيمـة    محمود دياب،  الشاعر،.298ص ،مرجع سابق دوماني، .54، ص) 3ج(، مرجع سابقسكيك، ) (6

البرغوثي، عمـر الصـالح،   . 48، )ت.د(، )1ط(، دار الفكر الجامعي، مصر، النقود على اإللتزامات في الفقه اإلسالمي
 ،مرجـع سـابق   هـنس،  .259م، ص1923، )ط.د(، مطبعـة بيـت المقـدس، القـدس،     تاريخ فلسطينطوطح، خليل، 

  .78، صمرجع سابق العصا،.108، صمرجع سابقمطاوع، .32ص
  . 287، صمرجع سابق، نجم، 210، صعجم المصطلحاتم، الخطيب، 33ص ،مرجع سابقهنتس،  )(7
  .،33، صمرجع سابقهنتس، . 54، ص)3ج(، مرجع سابقسكيك،  )8(
  . 32،صمصدر سابقالبديري، . 92، صمصدر سابق، اإلفراني )9(

(10)  ،يمرالغز315، ص)1ج(، لطف الس . ،سجالت   .76-74، صمرجع سابق هنتس،. 95، صصدر سابقماإلفراني
  .63ص، )172(محكمة القدس الشرعية رقم

  . 37، ص)4ج(، مصدر سابقالمحبي،  )11(
  272، صمرجع سابقسعادة، .54، صمرجع سابقسكيك،  )12(

  .87-85، صمرجع سابقهنتس، . 27، صجبل نابلسإحسان،  )(13
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دة من العملة ويمكن اجمال تعامل سكان فلسطين في عمليات البيع والشراء بأنواع متععكما 
 :ذلك على النحو اآلتي

، )2(أصلها مغولي بمعنى السكة البيضاء أول وحدةُ نقد عثمانية ضربت من الفضة: )1(أقجةٌ .1
وكان يعرف باآلقجة العثماني وهي عملة عثمانية قديمة ويرجع سكها إلى عالء الدين أخو 

الحادي عشر (خدم حتى نهاية القرنم، وظلت تُست1328/هـ729السلطان أورخان عام 
، )3(عندما تم اتخاذ القرش إلى جانب اآلقجة في التعامل النقدي)السابع عشر الميالدي/الهجري

  . )4(بارة تساوي قرشاً واحداً )40(وتساوي ثلث البارة وأن كل 
ماني كلمة فارسية األصل وتعني القطعة أو الجزء، وهي أصغر وحدات النّقد العث: )5(بارة .2

، وتساوي واحداً على أربعين من )6(المضروبة من الفضة وتم تداولها في الدولة العثمانية
بارة تساوي زولطة واحدة، وفي مصر يسمونَه القطعةَ المصريةَ، وحلَّتْ  )30(القرشِ، وكل 

باألقجة المعروفة ةالعثماني 7(محلَّ وحدةِ النّقد(.  
وقد أطلق  Grossusع من النقد وجيء به من الصيغة الالتينية نو :)8(القرشُ أو الغرشُ .3

على أنواع مختلفة من النقد الذي سكه بعض الحكام األوروبيين في القرن الثالث عشر 
من أنواعِ العمالت المتداولة ، وهو Groschenالميالدي، ومن لفظه اشتق العثمانيين التسمية 

مرة في عهد السلطانِ سليمان الثّاني، وكانَتْ زنَةُ القطعة  في العهد العثماني، وضرِب ألوِل
 هوعيار ،ةفض ستّةَ دراهم 833/1000(الواحدة ( يساوي وهو ،ةفض)أقجةً، والقرشُ ) 160

 .)10(، ومنه أنواع عديدة، قرشٌ أسدي)9(يساوي أربعين بارةً

                                                           

1)(  ،99، صمصدر سابقالعرضي .  
النقود العربية الفلسطينية وسكتها المدنية األجنبية من القرن السادس قبل الميالد وحتى عـام  ض، سليم عرفات، المبي )(2

معطي، علي،  .348، صمرجع سابقأبو سليم، .222م، ص1989، )ط.د(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، م1946
العصـا،  . 274، صمرجع سـابق  ،سعادة.63م، ص2008، )1ط(، دار المنهل اللبناني، تاريخ النقود العربية واإلسالمية

  84ص، مرجع سابق
  .110، صمرجع سابقمطاوع،  )3(

  84، صمرجع سابقعصا، .274ص ،مرجع سابق سعادة، .348، صمرجع سابقأبو سليم،  )(4
  .99، صمصدر سابقالعرضي، .30، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )(5
  . 145، صمرجع سابقعقابنة، .225، صالنقود العربيةالمبيض،  )(6
  225، صالنقود العربيةالمبيض، . 30، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني، ) (7
8)(  ،99، صمصدر سابقالعرضي.  
9)(  ،226، صالنقود العربيةالمبيض، .99، صمصدر سابقالعرضي.  

10)(  ،226، صالنقود العربيةالمبيض، . 99، صمصدر سابقالعرضي.  
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 مـن  معربة درهم وكلمة بها يتعاملون والمسلمون العرب كان فضية نقود وحدة: )1(درهم .4
  .)2(غرامات )3,2( أو قمح حبة) 64( الدرهم ويساوي Drakme دراخمة الفارسية

هي نوع من النّقد ضرِب في مصر، وكان معروفاً قبَل العصرِ العثماني، : )3(قطع مصريةٌ .5
األسدي يساوي ثالثين قطعةً مصـريةً،  وتُعادُل قطعتينِ شاميتينِ أو عثمانيتينِ، وكان القرشُ 

، وال )4(قطعةً مصـريةً  32وهناك قرشٌ غير القرشِ األسدي، ويسمى الصاغَ، وقيمةُ الصاغِ 
 . نزال نتعامل مع اللفظ ونقول مصاري

 )م1622/هـ1032ت( من النقود المضروبة في عهد السلطان عثمان الثاني: )5(العثمانية .6
و القطعة العثمانية وتساوي نصف بارة وقد انتشرت بشكل كبير الستخدامها وتعرف باآلقجة أ

)6(في رواتب الموظفين
 

  )18(جدول رقم
  خالل فترة الدراسةأسعار العمالت  يبين 

 مالحظات السعر بالقرش  العملة العام

1791
)7(

  سعر العملة زاد    المشخص 

    4½  االسطنبولي

    5  المجر  

    5  االحمدي

    2½  البوطاقة

  نفس السنة زادت العملة في  5¾  الفرنجي

    4  المشخص

    4  والمصري االسطنبولي

                                                           

  .174، صشيختاريخ الالصباغ،  )(1
  . 188ص ،مرجع سابق فاخوري، وخوام، .298ص ،مرجع سابق دوماني،.248، صمصدر سابقالبديري،  )(2
  .44، ص)1ج(، مصدر سابق الحسيني، )(3
  .145، صمرجع سابقعقابنة، .401، صتاريخ القدسربايعة، .337، صالمفصل في تاريخالعارف،  )(4
  .44، ص)1ج(، مصدر سابقالحسيني،  )5(
  .337، صالمفصل في تاريخالعارف،  )6(

 . 156ص ،)1ج( ،مصدر سابق ،الشهابي )7(
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  التّجارةُ الخارجيةُ -2

العاشر وبداية الحادي (لقد كانت التجارة الخارجية لفلسطين مرتبطة مع صيدا خالل القرن 
ا من المـدن  حيث فقدت عكا وغيره) السادس وبداية القرن السابع عشر الميالدي/عشر الهجري

ولكن مع قدوم ظاهر العمر انتعشت التجارة والموانئ وظلت تستقبل ، الفلسطينية أهميتها التجارية
   .)1(العديد من السفن التجارية القادمة من قبرص وايطاليا وفرنسا

كان يجمع  حيث ،)2(هم المحاصيل التي تصدر الي الخارجأ من والحبوبكان القطن  وقد
وقد وصلت مركبتين من فرنسا الي عكا لشحن  ،البندقية لية في عكا ويشحن افي المنازل واالقبي

الزيت والصابونِ والحبوبِ : كما وصدّرت بعض المنتجات الزراعية منها، )3(م1622القطن عام 
4(والنّيلة( الً ، واألقمشةمحم ةَ إلى مصرنقل من غزوالصابون كان ي ذكر الطباع أن الزيتونوي
وخاصةً البرتقاَل اليافاوي واللوز ، كما يلحظ بروز دور يافا في تصديرِ الحمضيات، الجماِلعلى 

 )5(إضافة إلى ذلك كان من بين الصادرات إلى مصر السمسمِ، والعنب بكميات كبيرة إلى الخارجِ
اني يرسل ، كما وكان ابراهيم الصيح)6(كما وكان يورد للفرنسيين كل ما تنتجه بالده من غالل

رطل من اللوز المرحيث يستخدموه في عالج )200(إلى والد الجبرتي كل سنة مقدار 
  . )7(األمراض

رة مثل عائلـة مكّـي التـي    وقد أوردت كتب التراجم عدداً من األعيان الذين امتهنوا التجا
ان منهم محمد بيك فك) السابع عشر الميالدي/الحادي عشر الهجري(غزة منذ القرنِ  في تاستقر
، والشّيخُ عبد اِهللا صنع اِهللا الّذي ذاع صيته حتّى أصبح ذا ثروة كبيـرة ، وأبناُؤه من بعده، مكّي

كما برزت بعض العائالت التي تخصصت بنوع معين من التجارة كعائلةُ الحلو التـي امتهنـت   
  .)8(م مخازن تجارية في خانِ الزيتوعائلةُ شعشاعةَ الذين كان له، تجارة العطارة والعقاقيرِ

                                                           

 . 21، صحاكم الجليلصافي،  )(1

 . 195، صعكاابودية،  )2(

  .681، ص)2ج(، مصدر سابقالشهابي،  )3(

 .زرقأويكون لونها ، قمشةلصبغ األتستعمل ة هي ماد: يلةالنّ )4(

  . 272، 270، 99، ص)4ج( ،19، ص)3ج( ،40، ص)2ج(،مرجع سابق الطّباع، )5(
  .35، صالروض الزاهرالصباغ،  )(6
  .847،ص)3ج(،مصدر سابقالجبرتي،  )7(

  .174، 112، ص)4ج( ، 131،245، ص)3ج(، مرجع سابقالطّباع،  )(8
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   بـنِ يحيـى الغصـين أحمد حمنِ بنالر عبد وأوالده ، ومن أبرز تجار غزة رئيسهم الحاج
الذي كان له ثروةٌ كبيرةٌ فـي مدينـة غـزةَ    ، والحاج إبراهيم الغصين، أصحاب ساقية الخواجا

ملةوالر ،عائلةُ القهوجي وكذلك،التي وصفت بامتالكها األمـوال  ، والفالوجي وعائلةُ التّمرتاشي
ولم يقتصر امتهان التجارة وجمع الثروة على العائالت المسلمة فقـد بـرزت بعـض    ، الطائلة

  .)1(العائالت المسيحيةُ في ميدان التجارة منها عائلةُ فرحٍ

  الضرائب والغرامات وااللتزامات 

ظالماً ومجحفاً بحق السكان وله آثار سلبية علـى   كان نظام الضرائب قبل عهد التنظيمات
ولكـن  ، وقد تالعب الوالة في جمع الضرائب من السكان، مختلف المجاالت الزراعة والصناعة

 في بعض الحاالت يتهرب الفالحين من دفع الضرائب وذلك من خالل تسجيل األراضي بأسماء
أي تأجير منطقة لمـدة محـدودة   "زاموقد كانت الضرائب تجبى عن طريق اإللت، )2(اإلقطاعيين

فُرض على الـوالة   ، حيث)3(ويلتزم الجابي بجباية الضرائب مقابل مبلغ من المال لخزينة الدولة
وحكام السناجق ارسال األموال الميرية المترتبة عليهم لخزينة الدولة العثمانية، لقد فرض وزير 

ل المترتبة عليهم ومنهم شـيخ البعنـة   صيدا على الملتزمين وحكام السناجق بارجاع كل األموا
المعروف بالبشناق حسب الشهابي، فقد كان محباً للظاهر، وقد أنجده الظـاهر عنـدما فـرض    
الوزير الحصار على القرية وقد حاول السكان تحت ضغط الحصار وقلة الطعام والذخيرة تسليم 

حيث كان باشـا صـيدا   أنفسهم، ولكن الظاهر حثهم على عدم فعل ذلك بسبب قرب جردة الحج 
كان يخرج في ذلك الوقت لمالقاة الحجاج، بعكس الدورة التي كان يخرج لها والي الشام، فلـم  

ـ  )4(يستمع له أهل القرية فساعدته امرأة وأخرجته من القرية ر مـن  ، وكان والي الشام فـي كثي
رجـي  حيـث ذهـب عثمـان الصـادق الك    ، موال الميريةاألحيان الذهاب إلى المدن لجمع الـ

  .)5(إلى القدس لجمع األموال الميرية) م1769/هـ1183(سنة

                                                           

 .383،385، 358،381، 102، ص)3ج(، المرجع نفسه، الطّباع )(1

ت الحكم المحلي بين الحكم الذاتي واإلحتالل وحق تقرير المصـير مـن   الفلسطينيون ومؤسساالنمورة، محمود طلب،  )(2
  .104-103م، ص1994، )1ط(، مكتبة محمد الثقافية، الخليل، م1994-1794العهد العثماني إلى اإلنتفاضة

  .39، ص)3ج(،مرجع سابقسكيك،  )(3
  .27-25، صالروض الزاهرالصباغ،  )(4
  .79،ص)1ج(،مصدر سابقالشهابي،  )(5
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وكان طلبه يلبـى لعـدم   صيدا  اليمن واستطاع الظاهر أن يلتزم العديد من مناطق الجليل 
، كمـا  )2(ويغدقـه بالهـدايا   )1(يدفع له المال الميريقدرة والي صيدا على منع ذلك ألن الظاهر 

 كـيس  )200(مقابـل  " يافا وغزة والقدس والخليل"ما ملك وطلب من الدولة أن تُقره على كل 
ـ 1185(تُدفع سنوياً وذلك سـنة  قرش،) 500(والكيس وحدة عد نقود تساوي  ، )3()م1771/هـ

فرمان من الدولة بتسديد كل ما عليه وسدد كل األموال المترتبة ) م1774/هـ1188(وجاءه سنة
  .)4(عليه

حالها حال باقي المناطق الخاضعة للدولـة  في فلسطين  نواع الضرائبوجدت بعض أوقد 
علـى الزراعـة والحـرف والتجـارة     ومنها ما كان يفرض ، العثمانية منها ما كان بشكل دائم

وهي عبارةٌ عن ضريبة سـلطانية كانَـتْ   : ومن هذه الضرائب ضريبة العوارضِ، )5(والجزية
، قد دفعها السكّان لقاء بعـضِ الخـدمات  و، )6(لمواجهة النّفقاتعند األزمات تُفرض في األصِل 

وكان يستثنى منها اإلمام والخطيـب والقـائم بـبعضِ    ، وكان يكلّفُ بهذه الضريبة أناس بعينهم
ولةالد وكانت عادة البالد في دفع الميري عن الغالل حيث يقوم على اعطاء الفـالح  ،)7(خدمات

، )8(ة مخصبة أو خمسه في حال كانت السنة غير مخصـبة للوالي ربع المحصول اذا كانت السن
حيث أخذ أحمد بيك طوقـان  " كمارك"كما فُرضت ضريبة الجمارك على التجار وكانت تُسمى 

ولم تكن تقتصر عليهم بل كانت تُفـرض أيضـاً البضـائع     )9(منهم سلف على حساب الكمارك
كمـا وفـرض الجـزار    ،) 10(لمحليةاألجنبية القادمة عن طريق المرافئ وكثير من المنتوجات ا

                                                           

راضي التي تعـود  األ ىطيان وهي مخصصة لخزانة الدولة ويطلق علهي الضريبة المفروضة علي األ: ميريالمال ال )1(
  .520ص ،معجم ،نجم :المال الميري :رض الميريأالدولة  ىلإايراداتها 

  .31، صالروض الزاهرالصباغ، . 35، ص تاريخ الظاهرالصباغ،  )(2
  .45،ص)2ج(،مصدر سابقالجبرتي،  )(3
  .78،ص)1ج(،مصدر سابقالشهابي،  )(4
  .203، ص)3ج(، مصدر سابقالمرادي،  )(5
6)( ي، الغزمرلطف الس ،)منشورات لجنة تاريخ بـالد  التشريع الضريبي عند العثمانيينبيات، فاضل، .475، ، ص)2ج ،

  .91م، ص2004الشام، 
7)( ي، الغزمرلطف الس ،)475، ، ص)2ج.  
  . 56، صتاريخ الشيخالصباغ،  )(8
  .44ص، مصدر سابق، دنفيال )(9

  .43-42،ص)3ج(، مرجع سابقسكيك،  )(10
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إضافة إلى  ،)1(دهعلي العمال الذين جاء بهم من مختلف البالد لبناء السور ومسج ضريبة السخرة
حيثُ غُرم محمد أبـو مـرق   ، ذلك فقد فرضت الدولة إجراءات أخرى كالغرامات والمصادرات

وفُرِض على علي آغـا  ، حسنِ الغصينِوالحاج ، والحاج محمد عاشورٍ، على الحاج سالمِ حتحتَ
مائةُ إردب 2(مكّي( ِالشّعير من)3( ،  حكّـام منع ةَ؛ ألنّهتْ أمواُل حسينِ باشا حاكمِ غزركما صود

  ، )4(السناجق من تناوِل الرسومِ المعتادة عليهم

 الفالحين الحكّامِ أخذوا بيد من عدد هناك ثقلوا ك، كاني رائبِ والمظالمِولممثل  ،اهلَهم بالض
ظاهر العمر الذي أقسم أنه لو سمع أحد أخذ رشوة ولو قرش من فالح فسيقطع رأسه حتى ولو 

، وكان اذا ، وقد شكا بعض أهالي شفاعمرو ابنه عثمان فقرر اعطاءه منطقة أخرىكان ذلك ولده
ن وزيره ابراهيم الصـباغ  انكسر عليه المال الميري كان يستقرض من اعيان البالد وخاصة م

على عكس بعـض الـوالة    ،)5(الذي كدس ثروات طائلة وال يثقل كاهل الفالحين ويصبر عليهم
والبالء الكرجي عثمان باشا الصادق ، ومنهم وهجران قراهم، الذين نتج عن اجراءاتهم الخراب

ر وفـرض للضـرائب   قد عمها الظلم والجور والخراب وغالء األسعا فقد كانت البالد في عهده
  . )6(على الناس والزروع

مر األ ،)7(كيس 250- 150ير الشهابي يدفع كل منهمامير بشمير يوسف واألكان األ وقد
وقد بلغ المبلغ الذي جمعه من  ائبموال وضرأالعباد  ىعل فرضيوسف ي االميرالذي جعل 

  .)8(كيس من مجمل الضرائب التي فُرضت علي العباد )800(الناس 

                                                           

 .  87، صعكاالكردي،  )1(

موسـوعة وحـدات القيـاس     فاخوري، محمود، وخوام، صالح الدين،: اعمكيال ضخم يسع أربع وعشرين ص: إردب )2(
  . 231، صم2002، )1ط(، مكتبة لبنان، بيروت، العربية واإلسالمية وما يعادلها بالمقادير الحديثة

  .184، ص)4ج(، مرجع سابقالطّباع،  )3(
  .178، ص)3ج( ،المرجع نفسه الطّباع، )(4
  .72-56، صتاريخ الظاهرالصباغ،  )(5
  .65ص، تاريخ الشيخ، الصباغ )(6
لسابع منتصف القرن ا آقجة)40.000(آقجة ثم ارتفع إلى 20.000كان يساوي في منتصف القرن السادس عشر : الكيس )7(

العسـلي،  : قرش ذهبي) 10.000(في بداية القرن الثامن عشر، أما كيس الذهب فيحتوي على) 50.000(عشر الميالدي، و
   .112،ص)3ج(،وثائق مقدسية

 . 159ص ،)1ج( ،مصدر سابق الشهابي، 8)(
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خالل  منوذلك  ،بدفع ثمانين كيس بعد تسديد الديون المتراكمة عليه للجزار يضاًأهد تع وقد
من  وطلب ،ن يرجع المبلغ العام التاليألناس مقابل سندات يكتبهم للناس باقتراضه مبالغ من ا

 ،خزينة الدولة العلية ىلإموال راد األإيجل أمترتب عليهم من المال الميري من النصارى ما هو 
 )12( طوالوس قرش )18(النحو التالي عن الكبير  ىت تؤخذ الجزية من النصارى علوكان

 ىلإرسلها أخمسمائة كيس و )1(من الشيخ بشير جنبالط اقترض اًيضأو ،قروش )6(والصغار
  .)2(الخزينة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 قطلأار منذ صغره ثم الجز تلقوا ديبشيخ المشايخ وقد تص عروفهو بشير بن قاسم جنبالط الم: الشيخ بشير جنبالط )1(
بشير الشهابي   ميروساءت عالقته مع اال  ،وقد تحالف مع االمير بشير لصد القوات الفرنسية ابان حصارها لعكا  ،سراحه

 . 223-222ص ،مصدر سابق ،نوفل :م1825وتوفي عام 

  402ص ،)2ج(،مصدر سابق ،الشهابي )2(
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  الخاتمة

الحيــاة اإلداريــة والثقافيــة واالجتماعيــة  "هــدفت هــذه الدراســة الكشــف عــن        
السـابع والثـامن    لثـاني عشـر الهجـريين   قتصادية في فلسطين خالل القرنين الحادي واواال

 ، وذلك في ضـوء مـا قدمتـه لنـا كتـب التـراجم      "عشر الميالديين من خالل كتب التراجم
بـراز ذلـك، ممـا مكـن     إاألخرى التي ساعدت علـى  والثانوية  وليةوالمصادر األ األساسية

  :على النحو اآلتي ذكرهامكن الخروج بعدد من النتائج التي ي

اإلداريـة ، الدينيـة، الماليـة،    (أبرزت لنا الدراسة أسماء عدد من الوظـائف المختلفـة    •
 .الخ ... في فلسطين خالل فترة الدراسة كالمتسلم والدزدار ونقيب األشرف ) العسكرية

ن قبل والي أصبحت تُدار مدمشق ثم  والي تُدار من قبلمن الناحية األدارية كانت فلسطين  •
 . صيدا وعكا

ولم تظهر فيها تشكيالت منفصلة عن بـالد   اإلدارية الشام تشكيالتظلت فلسطين ضمن  •
 .الشام

لى مناطق من خارج إلوحظ أن غالبية من تولوا منصب القضاء في فلسطين كانوا ينتمون  •
  . يسينفلسطين على عكس المفتين الذين كانوا من عائالت فلسطينية معروفة كالخالدي والح

فقـراء وعـابري   الالعثمانية بتقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل عام واهتمت الدولة  •
 .السبيل بشكل خاص كالسواقي واآلبار والزوايا والتكايا وغيرها

من العلماء وطالب العلم علـى   اًأستقطبت المؤسسات العلمية في فلسطين كالمدارس عدد •
 . خاص محط أنظارهم السواء، فقد كانت مدينة القدس بوجه

فتاء حيث تولى آل ابـو  اإلكالمناصب الدينية  بعض كان من الملفت للنظر ظاهرة توارث •
 .هذا المنصب اللطف

حاز القضاة األحناف على نصيب األسد من المناصب القضائية باعتباره المذهب الرئيسي  •
 .للدولة العثمانية



190 

 

زاً في االحداث السياسية واالقتصـادية  لعبت األسر المحلية الحاكمة في فلسطين دوراً بار •
 .المختلفة

كان من مظاهر النشاط األقتصادي في فلسطين استخدام السـكان للعمـالت والمكاييـل     •
 .المختلفة
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أوالً

 )المصادر األولية( التراجم- أ

 أبنـاء  مـن  األعيـان  جمترا ،)م1615/هـ1024(حسن، بن محمد بن حسن البوريني، .1

. د( سوريا، دمشق، العربي، العلمي المجمع المنجد، الدين صالح تحقيق جزآن، ،الزمان
 م1959 ،)ط

، تاريخ األمير فخر الـدين المعنـي  ، )م1825/هـ1034: ت(الخالدي، الصفدي، أحمد  .2
نشره أسد رستم وفؤاد أفرام البستاني تحت عنوان لبنان في عهد األميـر فخـر الـدين    

 .م1969لمعني الثاني، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، ا

 )م1651/هـ1061: ت( محمد، بن محمد الدين نجم الغزي، .3

 الثقافـة  وزارة نشر الشيخ، محمود: تحقيق جزآن، ،الثمر وقطف السمر لطف �
 )ت. د( ،)ط. د( سوريا، دمشق، القومي، واالرشاد

 بيروت، العلمية، الكتب دار أجزاء،3 ،العاشرة المائة بأعيان السائرة الكواكب �
 م1997 ،)1ط( لبنان،

4. ،عمر بن الوفا أبو العرضي ،األعيان في الذّهب معادن ،)م1661/هـ1071: ت(الحلبي 

 حلـب،  والنّــشر،  للطّباعة الملّاح دار التّـونجي، محمد: تحقيق ،حلب بهم المشرفة
  )ت.د( ،)1ط( سوريا،

 أعيان في األثر خالصة ،)م1700/هـ1111: ت( اهللا، فضل بن األمين محمد المحبي، .5

 م2006 ،)1ط( لبنان، العلمية، الكتب دار أجزاء،4 ،عشر الحادي القرن

 سـلك  ،)م1791/ هـ1206: ت( محمد، بن علي بن خليل محمد الفضل بيأ المرادي، .6

 .م1997،)1ط(بيروت، العلمية، الكتب دار أجزاء،4،عشر الثاني القرن أعيان في الدرر
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 جـزآن،  ،القدس أهل تراجم ،)م1811/هـ1226:ت(اللطيف، عبد بن حسن الحسيني،  .7
 .م1985 ،)ط.د( عمان، األردنية، الجامعة النعيمات، صالح سالمة :وتحقيق دراسة

 التـراجم  في اآلثار عجائب، )م1822/هـ1237: ت( حسن، بن الرحمن عبد الجبرتي، .8

 الكتـب  دار مطبعـة  الـرحيم،  عبد نالرحم عبد الرحيم عبد تحقيق أجزاء،4،واألخبار
 م1997 ،)6ط( مصر، بالقاهرة، المصرية

لبنان في األمراء الشهابيين الغرر الحسان  ،)م1249/1835: ت(الشهابي، حيدر أحمد، .9

 .م1933، )ط. د(أجزاء، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،  3، في أخبار أبناء الزمان

 ،تاريخ الشيخ ظاهر العمر الزيداني، )م1816/هـ1232: ت(، الصباغ، ميخائيل نقوال .10
 .) ت.د(، )ط.د(الخوري قسطنطين الباشا المخلصي، مطبعة القديس بولس، لبنان، : تعليق

 ،العـادل  باشـا  سـليمان  والية تاريخ ،)م1859/هـ1276بعد: ت( ابراهيم، العورة، .11
 .م1936،)ط.د(لبنان، المخلص، دير مطبعة

عبد الكريم محافظة، وعصام  :، تحقيقخ ظاهرالروض الزاهر في تاريالصباغ، عبود،  .12
 .م1999، )1ط(مصطفى هزايمة، الكندي للنشر والتوزيع، األردن، 

إتحاف األعزة فـي تـاريخ    ،)م1950/هـ1370:ت(الطباع، عثمان مصطفي الغزي، .13
، )1ط(عبد اللطيف زكي ابو هاشم، مكتبة اليازجي، غزة، فلسطين،  :أجزاء، تحقيق4غزة، 
  . م1999

  :در الثانويةالمصا  - ب

صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن ، محمد بن محمد بن عبداهللا الصغير، اإلفراني .1

، الدار البيضـاء ، مركز التراث الثقافي المغربي، عبد المجيد الخيالي :تحقيق، الحادي عشـر 
  .م2004، )1ط(

:  تحقيـق ، حوادث دمشق اليومية، )م1761/هـ1175بعد : ت(، حمد الحالقأ، البديري .2
، مصـر ، القاهرة، مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، حمد عزت عبد الكريمأ
 .م1959، )1ط(
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ذكر من تملـك جمهـور الفرنسـاوية األقطـار     ، )م1828/هـ1244:ت( نقوال، الترك .3

دار ، تحقيق ياسين سـويد ، المصرية والبالد الشامية أو الحملة الفرنسية على مصر والشام
 .م1990، )1ط(، روتبي، الفارابي

: ت( أبـو المحاسـن يوسـف بـن عبـداهللا الظـاهري الحنفـي       ، ابن تغـري بـردي   .4
 :)م1469/هـ874

الهيئـة  ، تحقيق محمد محمد أمـين ، أجزاء 7، المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي •
  .)ت. د(، )ط. د(، مصر، المصرية العامة

، الثقافة واإلرشاد القـومي  وزارة، جزء 16، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة •
  ).ت.د(، )ط. د(، مصر

الدرر الكامنة في ، )م1133/هـ528: ت(شهاب الدين أحمد بن علي العسقالني، ابن حجر .5

، الهند، مجلس دائرة المعارف، تحقيق محمد عبد المعيد ضان، أجزاء 6، أعيان المائة الثامنة
 .م1972، )2ط(

، لبنـان  مكتبـة ، عبـاس  احسان :تحقيق، طارالمع الروض، المنعم عبد محمد، الحميري .6
 .م1984، )2ط(، بيروت

المعرب ، )م1154/هـ540: ت(، ابي منصور موهوب بن أحمد بن الخضر، الجواليقي .7

، )1ط(، دمشـق ، دار القلـم ، عبد الرحيم :تحقيق، من الكالم األعجمي على حروف المعجم
 .م1990

ـ 280ت(، أبو القاسم عبيد اهللا بن أحمد، ابن خرداذبه .8 بلدانيـة فلسـطين   ، )م893/هـ

، المجمع الثقافي بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية، مرمرجي الدومسكي :ترجمة، العربية
 .م1948، بيروت

مراجعـة  ، الحاوي في الطب، )م925/هـ313: ت(، أبو بكر محمد بن زكريا، الرازي .9
   .م2000، )1.ط(، دار الكتب العلمية بيروت، محمد إسماعيل
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ـ 1205: ت(، ابراهيم السامري، نفيالد .10 ظـاهر العمـر وحكـام جبـل     ، )م1790/هـ

مركز التوثيق واالبحـاث  ، موسى أبو دية: تحقيق، م1773-1771/هـ1187-1185نابلس
  .م1986، )1ط(، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية

    ): م1347/هـ748ت (شمس الدين أبو عبداهللا محمد بن أحمد بن عثمان ، الذهبي .11

، مؤسسـة الرسـالة  ، شعيب األرناؤوط وآخـرون  : تحقيق، ج25، الم النبالءسير أع •
 .م1985، )3ط(، بيروت

أبو هاجر محمد السعيد بن بسـيوني   : تحقيق، أجزاء4، العبر فـي خبـر مـن غبـر •
 .م1985، )1ط(، بيروت، دار الكتب العلمية، زغلول

مؤسسة ، عم ومبيد النقممعيد الن، )م1369/هـ771ت(، تاج الدين عبد الوهاب، السبكي .12
  .م1986، )1ط(، بيروت، الكتب الثقافية

 توفيق عمار :تحقيق، القدسية الرحلة في المحسية الخمرة، البكري مصطفى، الصديقي .13
 م2011، )1ط(، )م.د(، واإلفتاء والمخطوطات اإلسالمية الدراسات مركز، بدوي أحمد

 29، الوافي بالوفيـات ، )م1362/هـ764: ت(، صالح الدين خليل بن أيبك، الصفدي .14
 . م2000، )ط. د(، بيروت، دار احياء التراث، تحقيق أحمد األرناؤوط، جزء

: ت(، الحنفـي  الصالحي الدمشقي خمارويه بن علي بن محمد الدين شمس، طولون ابن .15
 )م1544-1520/هـ951-926( العثماني العهد مطلع في الشام تاريخ ،)م 1546/هـ 953

 دار، إيـبش  أحمـد  :تحقيـق ، الزمان حوادث في الخالن مفاكهة بكتا من ضائعة صفحات(
  .م2011، )ط.د(، ظبي أبو، والتراث للثقافة ظبي أبو هيئة في الوطنية الكتب

ـ 1111:ت(، عبدالملك بن حسين بن عبد الملك المكي، العصامي .16 سـمط   ،)م1699/هـ

حمد عبد الموجود وعلي تحقيق عادل أ، أجزاء 4، النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي
 .م1998، )1ط(، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد معوض

ـ 1089ت( ،عبد الحي بن أحمد بن محمد العكـري الحنبلـي  ، ابن العماد .17 ، )1678/هـ
 .م1986، )1ط(، دمشق، دار ابن كثير، محمود األرناؤوط :تحقيق، جزء11، شذرات الذهب
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، العيان بحـوادث سـوريا والشـام    مشهد، )م1888/هـ1306: ت(، ميخائيل، مشاقة .18
 .م1908، )ط.د(، مصر، )ن.د(

، العثمانيـة  المطبعة، معلوف بني تاريخ في القطوف دواني، اسكندر عيسى، المعلوف .19
 .م1907، )ط.د(، بيروت

 معلوف، رياض نشر ،الثاني المعني الدين فخر األمير تاريخ ،اسكندر عيسى المعلوف، .20
 م1966 ،)2ط(بيروت، الكاثوليكية، المطبعة

ـ 845: ت(، لعبيدياأحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباسي ، المقريزي .21 ، )م1441/هـ
، دار الكتـب العلميـة  ، تحقيق محمد عبد القادر عطا، أجزاء 8، السلوك لمعرفة دول الملوك

 .م1997، )1ط(، بيروت

ـ 711:ت( مكـرم،  بن محمد الدين جمال الفضل منظور،أبو ابن .22  لسـان ،)م1311/هـ
 .م1990،)1ط(بيروت، الفكر، دار ،العرب

، الحضرة االنسية في الرحلة القدسـية  ،)م1730/هـ1143: ت( ،عبد الغني، النابلسي .23
، )ط. د(، حمد احمد عبداهللا يوسف: تحقيق، فلسطين، القدس، إحياء التراث اإلسالمي، جزآن
 .م1994

حكومـة  كشف اللثـام عـن محيـا ال    ،)م1887/هـ1305: ت( ،نوفل نعمة اهللا، نوفل .24

، جروس برس، ميشال أبي فاضل وجان نخول: تحقيق، واالحكام في اقليمي مصر وبر الشام
 .م1990، )ط. د(، بيروت

، دار صـادر ، أجـزاء 7، معجم البلـدان ، شهاب الدين بن أبي عبداهللا، ياقوت الحموي .25
 .م1977، )ط. د(، بيروت

ـ  ابـراهيم  محمد :تحقيق ،الخراج،)م798/هـ182:ت(يوسف، أبي .26  الصـالح  دار ا،البن
 )ت.د(،)ط.د(والتوزيع، والنشر للطباعة
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  المنشورة الوثائقالدفاتر وسجالت وال: ثانياً

 سجالت المحكمة الشرعية في القدس  -

 )152(رقم المحكمة الشرعية في القدس  سجل .1

 )172(رقمالمحكمة الشرعية في القدس  سجل .2

 ):استانبول(دفاتر الطابو -

صفد نابلس غزة، وقضاء الرملة حسب ( اضي ألويةسجل أر ،محمد عيسى ،صالحية .1
رشيف أ، سجالت أراضي فلسطين العثمانية، )م1556/هـ964تاريخه  312الدفتر رقم 

 م،1999،)1ط(رئاسة الوزراء استانبول، جامعة عمان األهلية، عمان، 

، )ط.د(العسلي، كامل جميل، وثائق مقدسية تاريخية، مؤسسة عبد الحميد شـومان،   .2
  )د، ت(

  مقابالت شخصية: ثالثاً

 .م29/8/2016سنة،قلقيلية،56عوض أبو عواد، مقابلة شخصية، .1

  8/5/2015عاما، غزة،  86بالهاتف، سليم المبيض،    .2

  المراجع: اًرابع

، دار الحامد للنشـر والتوزيـع  ، الدولة العثمانية في سنوات المحنة، علي خليل، أحمد .1
 .م2010، )ط، ب(، األردن

 األتجلـو  مكتبـة ، )1914-1514(العربـي  والشـرق  العثمانيـة  الدولة، محمد، أنيس .2
  .م1990، )ط.د(، مصر، المصرية

نقلـه صـالح   ، جـزآن ، الدولة العثمانية تاريخ وحضـارة ، أحمد الدين احسان، أوغلي .3
 .م1999، )ط. د(، استانبول، مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، سعداوي
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المؤسسـةالعربية للدراسـات   ، فلسطين دراسات ومشـاهدات  مدائن، نبيل خالد، اآلغا .4
 م1993، )1ط(، والنشر

 .م1965، القاهرة، )ط. د(، الفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية، الباشا .5

القاموس العربي الشـعبي الفلسـطيني اللهجـة الفلسـطينية     ، عبد اللطيف، البرغوثي .6

 م2001، )ط.د(، طينفلس، نشر عبد اللطيف البرغوثي، الدارجة

، القـدس ، المقدس بيت مطبعة، فلسطين تاريخ، خليل، طوطح، الصالح عمر، البرغوثي .7
 .م1923، )ط.د(

مؤسسة عبد الحميد ، م1858/1918ملكية األراضي في متصرفية القدس ، أمين، أبوبكر .8
 .م1996) ط. د(، عمان، شومان

 :فاضل، بيات .9

، )1ط(، بيـروت ، كز دراسات الوحدة العربيـة مر، الدولة العثمانية في المجال العربية •
  .م2007

 .م2004، الشام بالد تاريخ لجنة منشورات، العثمانيين عند الضريبي التشريع •

 الثـدس  حول العالمية الندوة بحوث القدس، في المغاربة أوقاف القادر، عبد البوخاري، .10

 المنظمة منشورات ،)م1993/هـ1414(المسيحي اإلسالمي الحوار إطار في الثقافي وتراثها
 ).ط.د(المغرب،  اإليسيسكو، والثقافة للعلوم العربية

فلسطين في نهاية العصر العثماني مـن  ، محمد بهجت، والكاتب، محمد رفيق، التميمي .11

 :تحقيق، خالل الرحلة التي قام بها محمد رفيق التميمي ومحمد بهجت الكاتب والية بيروت
، )ط. د(، األردن، الشركة الجديدة للطباعة والتجليد، ةزهير غنايم ومحمد عبد الكريم محافظ

 .م2000

، )1ط(، بيـروت ، مكتبة لبنان، المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، محمد، التونجي .12
 .م2009



198 

 

، دار اإلفتـاء االردنيـة، األردن،   الترخيص بمسـائل اإلخـتالف  جابر، محمود صالح،  .13
 .م2015

 الـدار  طوقـان،  الـدين  بهاء :تعريب ،وقبائلها االردن شرقي تاريخ فريدريك، بيك، ج .14
 .م1934 ،)ط.د( األردن، والتوزيع للنشر العربية

، ترجمة عبد الرحيم مصطفى، المجتمع اإلسالمي والغرب، هارولد، يون، هاملتون، جب .15
  .م1970، القاهرة، دار المعارف

، فلسـطين ، الحديثـة  الرائد مطبعة، الحديث فلسطين تاريخ في دراسات، تيسير، جبارة .16
 .م1985، )1ط(

 سياسية دراسة) م1799-1640(العثماني العهد في القدس، عبد حسنين أحمد، الجبوري .17

 .م2011، )1ط(، األردن، الحامد دار، اقتصادية-اجتماعية-إدارية-عسكرية–

 األوسـط  الشـرق  شركة، جرار آل وتاريخ صانور قلعة، محمود محمد صالح، جرار .18
 .م2010، )ط.د(، األردن، للطباعة

، دار الثقافـة ، ترجمـة كمـال اليـازحي   ، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، فليب، حتي .19
 .م1959، )ط.د(، بيروت

الحميـد صـالح    تقديم عبـد ، مصطلحات التصوف، أحمد بن محمد ابن عجيبة، الحسني .20
 .م1999، )1.ط(، القاهرة، مكتبة مدبولي، حمدان

، )1ط(، سـوريا ، المكتب االسالمي، جيةالدولة العثمانية وعالقتها الخار، علي، حسون .21
 .م1980

من القـرن  /أعالم فلسطين من القرن االول حتى الخامس الهجري، محمد عمر، حمادة .22

  .م1985، )ط. د(، دمشق، دار قتيبة، السابع حتى العشرين

 عشـر  والسابع عشر السادس القرنين في الشام بالد في العسكر، رجا نوفان، الحمود .23

 .م1981، )1ط(، بيروت، الجديدة اآلفاق دار، الميالديين
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، التحرير منظنة الثقافة دائرة، الفلسطينية المدن موسوعة، عكا، وآخرون، أحمد، حمودة .24
 .م1990، )1ط(

 العامـة   المنشـأة  ،)م1922/1939(البريطـاني  واالنتداب فلسطين محمود، خلة،كامل .25
 .م1982،)3ط(طرابلس والنشر، للتوزيع

، مؤسسة الرسالة ،معجم المصطلحات وااللقاب التاريخيةريم، مصطفى عبدالك، الخطيب .26
  .م1996، )1ط(، لبنان، بيروت

-648، األوقاف اإلسالمية فـي فلسـطين فـي العصـر المملـوكي     ، محمد، الخطيب .27
 م2013، )ط. د(، األردن، اربد، دار الكتاب الثقافي، م دراسة وثائقية1517-1250/هـ923

ـ 583مدينة القدس في العهد االيـوبي  ، مقبولة حسن الحاج حسن، خليل .28 -م1187/هـ

 .م2009، )ط. د(، عمان، منشورات وزارة الثقافة، م1252/هـ650

، مراجعة جورج متري عبد المسيح، معجم المصطلحات الصوفية، أنور فؤاد، ابي خرام .29
  .م1993، )1ط(، بيروت، مكتبة لبنان

دار ، راجعة مـارون رعـد  م، أجزاء8، تاريخ سورية الديني والدنيوي، يوسف، الدبس .30
 ).ت.د(، )ط.د(، نظير عبود

ترجمـة  ، م1900-1700إعادة اكتشاف فلسطين أهالي جبـل نـابلس  ، بشارة، دوماني .31
 . م1998، )1ط(، بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، حسني زينة

 ، عبد الكريم، رافق .32

. ب(، م1798-1516بالد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون بونابرت •
 .م1968، )2.ط(، دمشق، )ن

، الدراسات الخاصة، القسم الثاني، الموسوعة الفلسطينية، فلسطين في العهد العثمانيين •
 .م1990، )1ط(، بيروت، الدراسات التاريخية
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تاريخ القدس الشريف في ضوء الوثائق العثمانية خـالل القـرن   إبراهيم، ، ربايعة .33

  ). ت. د(، )ط. د(، )م. د(، )ن. د(، مكتبة كل شيء، السابع عشر

 دار، OTTOMAN LITERATUREالعثمـاني  األدب، يوسـف  سـامي ، زيد أبو .34
 م2013، )1ط(، األردن، والتوزيع للنشر المسيرة

-1247 ة نـابلس فـي العهـد المصـري    يمتسـلم ، عالء كامل عبد الجـابر ، سعادة .35

 .م2009، )1ط(، األردن، دار البشير للنشر والتوزيع، م1840-1831/هـ1256

دار الفكـر  ، صناف والطوائف الحرفية في مدينـة دمشـق  األ، عيسى سلمان، بو سليمأ .36
 .م2000، عمان، للطباعة

 .م1980، )ط. د(، غزة، )ن. د(، أجزاء 4، غزة عبر التاريخ، إبراهيم خليل، سكيك .37

 :زكريا ابراهيم، السنوار، عصام ناجي، سيسالم .38

دراسـة فـي   ) م1690-1517/هـ1101-922(لواء غزة في العصر العثماني األول •

  .م2004، فلسطين، مطابع مركز رشاد الشوا، التاريخ السياسي والحضاري

، فلسطين، رابطة الكتاب واالدباء الفلسطينيين، تاريخ فلسطين في أواسط العهد العثماني •
 .م2010، )1ط(

، إلسـالمي ا الفقه في اإللتزامات على النقود قيمة في التغير أثر، دياب محمود، الشاعر .39
 .)ت.د(، )1ط(، مصر، الجامعي الفكر دار

 :محمد، شراب .40

معجم أسماء المدن والقرى الفلسـطينية وتفسـير معانيهـا ومـدلوالتها السياسـية       •

 .م2000، )1ط(، االردن، االهلية للنشر والتوزيع، والحضارية

 ).ت.د(، )ط. د(، االهلية للنشر والتوزيع، معجم بلدان فلسطين •

، األردن، والتوزيـع  للنشـر  األهلية، جزآن، األقصى والمسجد قدسالم بيت موسوعة •
 م2003، )1ط(
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 .م2006، )1ط(، األردن، والتوزيع للنشر األهلية، هاشم غزة •

آالء ، م1918-1864تاريخ اإلدارة العثمانية في شرق األردن ، أحمد صدقي، شقيرات  .41
 .م1992، )1ط(، األردن، للطباعة

 أبـرز  تـاريخهم  اللَّجون إلى القسطل من الجرار بنو، غااآل الحفيظ عبد خالد، الشنطي .42

  .م2015، )1ط(، األردن، والتوزيع للنشر المأمون دار، شيوخهم

دراسات حول التطـور  : م1882-1856تحوالت جذرية في فلسطين ، اندرألكز، شولش .43

، ةنشورات الجامعة األردنيم، ترجمة كامل جميل العسلي، االقتصادى واالجتماعى والسياسى
 .م1993، )2ط(، األردن

، مطبوعات مكتبـة  المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخيةصابان، سهيل،  .44
  .م 2000الملك فهد الوطنية، الرياض، 

 : صافي، خالد محمد .45

، المركز القومي للدراسـات  حاكم الجليل في القرن الثامن عشر ظاهر العمر الزيداني •
 .م2005، )1ط(والتوثيق، غزة، 

الفلسطينية، بيـروت،   الدراسات ، مؤسسةم1840-1831 فلسطين في المصري لحكما •
 .م2010، )1ط(

وثيقة عربية شامية من القرن العاشر الهجري السادس عشر الميالدي الصباغ، ليلى،  .46

، المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بالد الشام، جامعـة دمشـق،   عن الصناعة النسيجية والنساج
 . م1978، )ط. د(دمشق، 

، )ت.د(، )م.د(دار البـارودي،   ،دليل المصطلحات الطبيـة الصفدي، عصام، وآخرون،  .47
  ).ط.د(

 :عارف، العارف .48

 .م1961، القدس، مطبعة المعارف، المفصل في تاريخ القدس •
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 .م1943، ، )ط.د(، القدس، )ن. د(، تاريخ غزة •

 :مصطفى، العباسي .49

، شفا عمرو، ترجمة والطباعةمطبعة دار المشرق لل، تاريخ آل طوقان في جبل نابلس •
 .م1990، )ط.د(، فلسطين

 مؤسسـة ، الفلسطينية المدن سلسلة، م1948-1917البريطـاني  اإلنتداب عهد في صفد •
 .م2005، )1ط(، بيروت، الفلسطينية الدراسات

المدارس في بيت المقـدس فـي العصـرين األيـوبي     ، عبد الجليل حسن، عبد المهدي .50

 .م1980، )1ط(، انعم، مكتبة األقصى، والمملوكي

ـ 1187(فلسطين في العهدين األيوبي والملوكي، خليل، عثامنة .51 مؤسسـة  ، )م1516/هـ
 .م2006)1ط(، بيروت، الدراسات الفلسطينية

، فلسـطين ، جمعية كفر ثلث، قرية خريش المهجرة والمدمرة، عبد العزيز أمين، عرار .52
 .م2009، )1ط(

، جمعية عمال المطـابع التعاونيـة  ، سمعاهد العلم في بيت المقدكامل جميل، ، العسلي .53
 .م1982، )ط. د(، عمان

، بيـروت ، دار األفاق الجديدة، نيابة غزة في العصر المملوكي، محمود خليل، عطا اهللا .54
 .م1986، )1ط(

مؤتمر تجليـات  ، الدور التاريخي لمدينة نابلس في قافلة الحج الشاميشامخ، ، عالونة .55

، 1المعارف الفلسطينية خزانـة فلسـطين التاريخيـة     دائرة، حركة التاريخ في مدينة نابلس
 .م2012، فلسطين

، دار الجليـل للنشـر والتوزيـع،    عرب التركمان أبناء مرج ابن عامرعليا، الخطيب،  .56
 .م1987، )1ط(األردن،
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، دار المريخ للنشر، الدولة العثمانية والوطن العربي الكبيرأبو علية، عبد الفتاح حسن،  .57
 .م2008، )ط. د(السعودية، 

، دار اليـازوري العلميـة للنشـر   ، قاموس العشائر في االردن وفلسطين، حنا، عماري .58
 .م2001، )1ط(، االردن

، دار المعـارف ، م1914-1864اإلدارة العثمانية في والية سوريا، عبد العزيز، عوض .59
 م1969، )ط. د(، مصر

-1281نيـة لواء عكا فـي عهـد التنظيمـات العثما   ، زهير غنايم عبد اللطيف، غنايم .60

 .م2011، )3ط(، بيروت، ؤسسة الدراسات الفلسطينيةم، م1918-1864 /هـ1337

دار الحيـاة  ، تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملـوكي ، يوسف درويش، غوانمة .61
 . م1982، )ط. د(، األردن، للنشر والتوزيع

، الجليـل  الحياة العلمية في القدس من خالل كتاب األنـس ، عبد الحميد جمال، الفراني .62
 .م2011، فلسطين، نابلس، دائرة المعارف الفلسطينية الخزانة التاريخية

دار العلـوم العربيـة للطباعـة    ، غزة خمسة آالف عام حضور وحضارة، أحمد، قاجة .63
 . م2003، )1.ط(، بيروت، والنشر

  .م1997، )ط. د(، )م. د(، )ن. د(، الطريقة الخلوتية، عفيف، القاسمي .64

، قاموس الصناعات الشامية، خليل، العظم، جمال الدين، القاسمي، دمحمد سعي، القاسمي .65
  م1988، )1ط(، دمشق، طالس للدراسات والترجمة والتوزيع، تحقيق ظافر القاسمي، جزآن

، )2ط(، القـاهرة ، مكتبـة مـدبولي  ، المذاهب الصوفية ومدارسـها ، عبد الحكيم، قاسم .66
  .م1999

 م1983، )3ط(، دمشق. النوريمكتبة ، أجزاء 6، خطط الشام ،محمد، كرد .67

دار ، دبـي لتراث العربي الديني والعلمـي واأل موسوعة المصطلح في ا، محمد، الكتاني .68
 ).ت.د(، )1.ط(، المغرب، الثقافة للنشر
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، بيـروت ، مؤسسة الرسالة، أجزاء5، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، عمر، كحالة .69
 .م1994، )7ط(

، القدس، االسرة إنعاشجمعية ، س الشعبية الفلسطينيةالمالب، وآخرون، شريف، كناعنة .70
 .م1982، )1ط (

شـركة  ، نقلـه اليـاس تيسـير   ، تاريخ حيفا في عهد األتراك العثمانيين، ألكس، كرمل .71
 . م1979، )1ط(، حيفا، الدراسات العلمية العملية

  :حسين علي، لوباني .72

 . م2007، )1ط(، بيروت، مكتبة لبنان، معجم األلفاظ التراثية في فلسطين •

 .م2009، )1ط(، بيروت، مكتبة لبنان، معجم النبات في التراث الشعبي الفلسطيني •

 القـرن  من األجنبية المدنية وسكتها الفلسطينية العربية النقود، عرفات سليم، المبيض .73

، )ط.د(، مصـر ، للكتـاب  العامـة  المصرية الهيئة، م1946 عام وحتى الميالد قبل السادس
 م1989

 .م1979، )ط. د(، الناصرة، دار أوفست الحكيم، ظاهر العمر، توفيق معمر، المحامي .74

. د(، بيروت، مطبعة جريدة بيروت، الدراري الالمعات في منتخبات اللغات، علي ،محمد .75
 . م1900، )ط

، دارة المكتبة الوطنيـة ، مدينة القدس وجوارها في أواخر العهد العثماني زياد، ،المدني .76
  . م2004)1ط(، عمان

عـين للدراسـات والبحـوث    ، التصوف االسالمي رياضة روحية خالصة، سعيد، ادمر .77
 2009، )1ط(، االنسانية واالجتماعية

 .م1972، )2ط(، القاهرة، )ن. د(، جزآن، المعجم الوسيط، مصطفى وآخرون .78

المسيري، عبد الوهاب محمد، موسوعة اليهود واليهودية والصـهيونية،دار الشـروق،    .79
 .م1999،)1ط(القاهرة،
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 .م2008، )1ط(، اللبناني المنهل دار، واإلسالمية العربية النقود تاريخ، علي، معطي .80

 :عادل، مناع .81

، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، م1918-1700تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني •
 .م1999، )1ط(، بيروت

مؤسسـة الدراسـات   ، اإلدارة والمجتمـع : لواء القدس في أواسط العهـد العثمـاني   •
 .م2008، )1ط(، بيروت، الفلسطينية

، مـدار المركـز   معجم األعالم والمصطلحات الصهيونية واإلسرائيليةمنصور، جوني،  .82
 .م2009، )1ط(الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، فلسطين، 

، للطباعـة  نعمـة  دار، )م1917-م.ق3000( وحضـارة  تاريخ القدس، عبلة، المهتدي .83
  .م1998، بيروت

، القاهرة، )ن. د(، معجم األلفاظ والمصطلحات التاريخية، دين شمس الدينزين العاب، نجم .84
   .م2006، )1ط(، مصر

 :احسان، النمر .85

، )ط. د(، فلسـطين ، مطبعـة النصـر التجاريـة   ، أجزاء4، تاريخ جبل نابلس والبلقاء •
 .م1961

  .م1972، فلسطين، مطبعة االقتصاد، امتياز والية الشام في عهد آل عثمان •

الفلسطينيون ومؤسسات الحكم المحلـي بـين الحكـم الـذاتي     ، حمود طلبم، النمورة .86

مكتبـة  ، م1994-1794واإلحتالل وحق تقرير المصير من العهد العثماني إلى اإلنتفاضـة 
 .م1994، )1ط(، الخليل، محمد الثقافية

 بيـروت،  للعلـوم،  العربيـة  الـدار  ،Mayo clinicالمفاصـل  التهـاب  جين، هندر، .87
 .2002،)1ط(
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 . م1970، )1ط(، عمان، منشورات الجامعة األردنية، العسلي
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 العثمـاني  العهـد  أواخر في حبفا في اإلجتماعية والبنى ريةاإلدا النظم، محمود، يزبك .90

 .م1994، )ط.د(، الناصرة، النهضة مطبعة، )1870/1914(
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موسوعة وحدات القياس العربية واإلسـالمية  ، صالح الدين، موخوا، محمود، فاخوري .4

 .م2002، )1ط(، بيروت، مكتبة لبنان، وما يعادلها بالمقادير الحديثة

ر هيئـة الموسـوعة   صـدا أ، المقامات والمزارات، عبد الهادي، هاشم، أحمد، المرعشلي .5
 .م1984، )1.ط(، قدمش، الفلسطينية

 والتوزيع، لنشر الموسوعة أعمال مؤسسة نشر ،بواسير مادة العالمية، العربية الموسوعة .6
 .م1999،)2ط(الرياض،

 الرسائل الجامعية: اًسادس

األوضاع اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية فـي لـواء   ، هاال ادريس مصطفى، ابراهيم .1

 .م2011، فلسطين، جامعة النجاح، رسالة ماجستير، م1831-1799/هـ1247-1214جنين 



207 

 

الحياة الفكريـة والثقافيـة فـي مدينـة القـدس فـي العهـد        ، رعمحمد زا، األسطل .2

الجامعـة  ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة    ، )م1516-1250/هـ922-648(المملوكي
 .م2014، فلسطين، غزة، اإلسالمية

عرابـة دراسـة فـي األوضـاع السياسـية واالقتصـادية       ، أحمد محمد مسعد، حسين .3

، جامعـة النجـاح الوطنيـة   ، غير منشورةرسالة ماجستير ، )م1918-1804( واالجتماعية
 .م2010، فلسطين، نابلس

رسـالة  ، حرف وصناعات بالد الشام في العصـر المملـوكي  ، رنا سعد عوض، الحمود .4
 .م1996، عمان، جامعة اليرموك، ماجستير غير منشورة

 الجامعـة  منشـورة،  ماجسـتيرغير  رسالة ،)1804-1750(عكا أحمد، موسى دية، أبو .5
 م1987االردنية،

ـ 922-648(األوقاف في فلسطين في عهد المماليك، فايز إبراهيم، الزاملي .6 -1250/هـ

 .م2010، فلسطين، غزة، الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، )م1516

تاريخ الحياة االجتماعية في ناحية القدس الشـريف فـي   ، غالب عبد الحميد، العربيات .7

جامعـة  ، رسالة ماجستير غير منشورة، سابع عشرال/النصف االول من القرن الحادي عشر
 .م2000، االردن، مؤتة

األوضاع اإلداريـة واالقتصـادية واالجتماعيـة فـي لـواء      ، دعاء عبداهللا أحمد، العصا .8

، فلسـطين ، الخليـل ، جامعة الخليـل ، رسالة ماجستير غير منشورة، م1864-1840نابلس
 .م2015

رسالة ، م1725-1700تصادية في مدينة القدسقاألوضاع اإلجتماعية واإل، مرام، عقابنة .9
 .م2015، فلسطين، جامعة الخليل، ماجستير غير منشورة

، هبة سويلم :تحقيق، موانح اإلنس في زيارتي لوادي القدس، مصطفي أسعد، اللقيمي .10
 .م2014، فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، )غير منشورة(رسالة ماجستير 



208 

 

لواء نابلس في القرنين العاشر والحادي عشر الهجـريين  ، ختام محمد ذيب، مطاوع .11

، جامعة النجاح الوطنيـة ، رسالة ماجستير غير منشورة، السادس والسابع عشر الميالديين
  .م1998، فلسطين، نابلس

  الدوريات: اًسابع

 مجلـة ، من تاريخ حيفا دراسة في أحوال عمران الساحل الشامي، محمد عدنان، البخيت .1
 . م1978، 2عدد، 1مجلد، عربية االردنيمجمع اللغة ال

موقف القبائل البدوية من قافلة الحج الشامي فـي القـرنين السـابع    ، إبراهيم، الشرعة .2

 .م2002، 2عدد، 29مجلد، مجلة دراسات الجامعة األردنية، والثامن عشر الميالديين

، االسـالمية  الجامعـة  مجلة، العثماني العصر خالل القدس في الخوانق، ابراهيم، ربايعة .3
 .م2011، 1ع، 18مج، فلسطين، غزة

، مجلـة دراسـات تاريخيـة   ، المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية، محمود، عامر .4
 . م2012، 118، 117عدد، سوريا، دمشق، جامعة دمشق

الندوة الثالثة عشر التحاد جمعيات مكتبـات  ، المدارس في بيت المقدس، محمود، كعابنة .5

  . م2009، فلسطين، نابلس، ة النجاحجامع، بالد الشام

  :المراجع األجنبية: اًثامن

1. Dozy, Reinhart Pieter Anne, Dictionnaire détaillé des noms 

deve ̂tements Arabes chez les , Amsterdam,1845. 

2. Gudrum,krame, Ahistory of Palestine FROM THE OTTOMAN 

CONQUEST TO THE FOUNDING OF THE STSTE OF ISRAEL 

,transelated by Graham Harman and Gudrum krame ,princeton University 

Press, New Jersey, 2011 .  



209 

 

 

  

  

  

  المالحق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



210 

 

  )1( رقم شكل

  خريطة توضح سناجق والية دمشق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  700،ص2رافق، فلسطين في عهد،مج

  

  



211 

 

  )2( شكل رقم

  عة إليالة صيداخريطة توضح نواحي فلسطين التاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  .701،ص2رافق، فلسطين في عهد،مج



212 

 

  )3(شكل رقم 

  خريطة توضح التقسيمات اإلدارية لفلسطين

  

  

  

  

  

44 

 

 

 

 

  

  

  .701،ص2رافق، فلسطين في عهد،مج



An-Najah National University 

Faculty of Graduate Studies 

 

 

The Administrative, Economic, Social and Cultural 

Situations in Palestine over the Eleventh and the Twelfth 

Hijri Centuries /the Seventeenth and Eighteenth AD 

Centuries through the books of biography 

 

By 

Mervat Awad Abdullah Abu Awwad 

 

Supervised by 

Dr. Mohammed Al-khatib 

 

This Thesis is Submitted in the purpose of Partial Fulfillment 

theRequirements for the Degree of Master of History, Faculty of 

Graduate Studies, An-Najah National University, Nablus, Palestine. 

2016 



b 

 

The Administrative, Economic, Social and Cultural Situations in 

Palestine over the Eleventh and the Twelfth Hijri Centuries / the 

Seventeenth and Eighteenth AD Centuries through the books of 

biography 
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Abstract 

This study highlights the Administrative, Economic, Social and 

Cultural Situations in Palestine over the Eleventh and the 

Twelfth Hijri Centuries / the Seventeenth and Eighteenth AD Centuries 

through the books of biography. The scientific material has been drawn 

from the interior chapters of biographies belonging to that period. The 

study investigates the administrative side in Palestine in terms of the 

administrative divisions and the most important administrative functions, 

including the military and the civil ones.  

The study also deals with the manifestations of economic life 

(agriculture, industry, trade), combined with the various manifestations 

such as markets, measure , scales, taxes, currencies, crops and livestock 

and other economic manifestations. 

In addition, it deals with some aspects of social life and its different 

vocabularies starting with the most important families, customs, traditions, 

foods , drinks, clothing and environmental disasters, epidemics, and finally 

the study highlights the cultural conditions such as the educational 

institutions with their various types such as schools, mosques 

and zawiya (prayer room; small mosque) and Ktatib (institutions for 
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educating pupils) ,in addition to, the teachers, the various methodologies 

and curricula, besides the most important connectivity and educational 

functions. 
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