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ملّخص: 
يتناول هذا البحث الع�ساكر ال�سباهية يف فل�سطني يف القرنني العا�رش، واحلادي ع�رش 
الهجريني/ ال�ساد�ص ع�رش وال�سابع ع�رش امليالديني ومهماتهم الع�سكرية والأمنية كاحلروب 
اإىل  اإ�سافة  ال�سامي  احلج  قافلة  ومرافقة  فيها،  يقيمون  التي  املناطق  يف  الأمن  وحفظ 

الت�سدي لغارات القبائل البدوية. 
كما يتناول املوارد املالية التي ح�سلوا عليها من الأرا�سي التي اقطعتها الدولة لهم، 
ودورهم يف جباية اأموال الوقف والتيمار واجلزية، والوظائف التي تولوها وبخا�سة خا�ص 

التولية على اأوقاف التكية العامرة يف القد�ص. 
واملهن واحلرف  ال�سباهية  التي مار�سها بع�ص  التجارية  الأن�سطة  البحث  يتتبع  كما 
التي عملوا بها، والعقارات التي متكنوا من امتالكها وبخا�سة الدور والدكاكني، وما وقفوه 
امل�ساركة يف  الأ�سا�ص وهو  واأثر ذلك على عملهم  اأنف�سهم وذريتهم من بعدهم،  منها على 

احلروب التي تخو�سها الدولة العثمانية. 
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Al- Sbahiya soldiers and their military and economic role
in Palestine in the 11-12 H. D centuries , 16-17 A. D centuries 

Abstract: 

This research deals with "Al- Asaker Al- Sibahiya" in Palestine in the 
tenth and eleventh centuries A. H/ sixteenth and seventeenth centuries A. 
D and their military and security duties such as wars, security in the areas 
they reside in, escorting the Syrian pilgrims convoy and rebuffing Bedouins 
tribes raids. The research mentioned the financial resources they obtained 
from the land which had been given to them by state, and their role in 
collecting money for the state such as taxes taken from Christian and Jews 
(Jizzya) . They had done other jobs, particularly the free feeding of people 
(Al- Takiya Al- Amiriyay) in Jerusalem. The paper discusses the business 
activities and professions Al- Sibahiya practiced, their properties such as 
houses and shops and the participation and roles of their offspring played 
in the Ottoman Empire. 
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مقّدمة: 
بعد �سيطرة العثمانيني على بالد ال�سام عام 921هـ/ 1516م، قاموا بتق�سيمها اإداريًا 
اإىل ثالث اإيالت )وليات( هي: ولية ال�سام، ولية حلب، وولية طرابل�ص.اأما فل�سطني فكانت 
ونابل�ص،  وغزة،  القد�ص،  هي:  )األوية(  �سناجق  خم�سة  اإىل  ق�سموها  وقد  ال�سام،  ولية  تتبع 
و�سفد، واللجون.ويف عام 1023هـ/ 1614م، ا�ستحدث العثمانيون ولية �سيدا التي اأحلق 

بها لواء �سفد من األوية فل�سطني، بينما بقيت الألوية الأربعة الأخرى تتبع ولية ال�سام.
امليالديني  ع�رش،  وال�سابع  ع�رش  ال�ساد�ص  القرنني  خالل  العثمانية  الدولة  واعتمدت 
على فئتني من القوات الع�سكرية: الأوىل، وهي اجلنود الإنك�سارية الذين كانوا يقيمون يف 
التيمارات  الذين منحوا  )الفر�سان(  ال�سباهية  الدولة.واجلنود  الرواتب من  القالع، ويتلقون 
)الإقطاعات الع�سكرية( وح�سلوا على املوارد املالية من الأرا�سي اجلارية يف هذه التيمارات 

بدًل من دفع الرواتب لهم.
ويتناول هذا البحث الدور الع�سكري، والأمني، والقت�سادي الذي قام به ال�سباهية يف 
القرنني ال�ساد�ص ع�رش وال�سابع ع�رش امليالديني واأثر ذلك على املجتمع الذي يعي�سون فيه 

يف �سوء املنهج التاريخي الو�سفي التحليلي.
اإن الدرا�سات التاريخية التي تناولت اجلوانب القت�سادية والجتماعية يف فل�سطني 
يف القرنني العا�رش، واحلادي ع�رش الهجريني/ ال�ساد�ص ع�رش وال�سابع ع�رش امليالديني ما 
تزال حمدودة، ولعل من اأهم الأبحاث التي تناولت هذه الفرتة البحث الذي قام به اإبراهيم 
ربايعة بعنوان "الع�سكر ال�سباهية واأهل الريف يف لواء القد�ص ال�رشيف خالل القرن ال�سابع 
3، كانون  21، عدد  النجاح لالأبحاث، املجلد  ع�رش امليالدي" واملن�سور يف جملة جامعة 

الأول 2007م/ ذو القعدة 1428هـ.
اليعقوب يف  ال�سباهية تناوًل عامًا مثل حممد  الدرا�سات الأخرى  وقد تناولت بع�ص 
كتابه ناحية القد�ص ال�رشيف يف القرن العا�رش الهجري/ ال�ساد�ص ع�رش امليالدي؛ وفا�سل 
البيات يف كتابه الدولة العثمانية يف املجال العربي، وكتاب اإبراهيم ربايعة تاريخ القد�ص 
يف الع�رش العثماين يف �سوء الوثائق العثمانية خالل القرن ال�سابع ع�رش 1600 - 1700م.

أوالً - السباهية: 
الأرا�سي  اقطعوا  والذين  العثمانية،  الدولة  يف  اخليالة  اجلنود  بال�سباهية  يق�سد 
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مقابل ا�سرتاكهم يف احلروب، وحفظ الأمن مع عدد من اجلنود يقومون بتجهيزهم مقابل 
الأموال التي يح�سلون عليها من التيمارات )القطاعات( املمنوحة لهم، وكان ال�سباهية 
وهم  الزعماء  وهي  الأوىل  لهم،  املقطعة  الأرا�سي  من  املايل  لعائدهم  تبعًا  فئتني  على 
اآقجة   )99.999  -  19.999( بني  ما  املالية  عائداتهم  ترتاوح  الذي  الإقطاع  اأ�سحاب 
)1( ، اأما الفئة الثانية فهي التيمارية الذين ترتاوح عائدات كل منهم من اإقطاعه ما بني 

)6000 - 19.999( اآقجة )2( .
وقد اأقام ال�سباهية يف املدن التابعة لالألوية التي تتواجد فيها تيماراتهم، فذكر �سنان 
، وقد   )4( الزعيم بالقد�ص  اآغا  )3( وم�سطفى  الرملة  ال�سباهية مبدينة  اأعيان  بن عبداهلل من 
الزعيم بقرية  اأفندي  ال�سباهي مقيمًا يف خارج فل�سطني وتيماره فيها، فذكر حممد  يكون 
اآغا اأحد املتفرقة )7( بالباب العايل،  بيت ليد )5( واأحد الكتاب بالباب العايل )6( ودروي�ص 

والزعيم بالقد�ص، )8( وحممـد اآغـا من املتفرقـة بالباب 
)10( ال�سام  )9( وحممد جاوي�ص بن حممد من جاوي�سيان  العايل، والزعيم بالقد�ص، 
فذكر  الوزراء،  كبار  عند  موظفًا  ال�سباهية  اأحد  يكون  .وقد   )11( غزة  بلواء  ال�سباهية  من 
قدوة الأكابر دروي�ص اآغا كتخذا )12( الوزير الأعظم �سنان با�سا اجلارية قرية بتري )13( 

يف زعامته )14( .
وكان ي�ساعد ال�سباهية ول �سيما الزعماء منهم عدد من الأ�سخا�ص يف اإدارة تيماراتهم 
كال�سوبا�سي والتابع وال�سابط )15( ، فذكر يون�ص بن اأحمد ال�سوبا�سي على زعامة ح�سني 
اآغا الزعيم بالقد�ص، )16( واأحمد بن عبداهلل �سوبا�سي زعامة قدوة الأمراء دروي�ص اآغا، )17( 
لقرى  ال�سابط  ب�سه  واإبراهيم   )18( اللجون،  بلواء  الزعماء  اآغا من  اإبراهيم  وحممد بك تابع 

دولر اآغا الزعيم مبدينة نابل�ص )19( .
ويقوم هوؤلء مبتابعة ال�سوؤون املختلفة املتعلقة بالتيمار من ف�سل، )20( ومقاطعة، 
)21( وتاأجري وجباية، ففي اإحدى احلجج اأن حممد بن عبداهلل ال�سوبا�سي على زعامة حممد 

�سوبا�سي  عبداهلل  بن  �سفر  من  ت�سّلم  بالقد�ص  والزعيم  العايل،  بالباب  املتفرقة  من  اآغا 
القد�سي و800 قطعة م�رشية   )23( بالكيل  )22( حنطة  مد  و�سبعني  واحداً  �سابقًا  الزعامة 
بلواء  الزعيم  بك  مل�سطفى  ا�ستقر  اأنه  اأخرى  حجة  ويف   ،  )25( حنطة  مد   100 ثمن   )24(

بن  اإبراهيم، وح�سن  بن  القد�ص مببا�رشة �سوبا�سيه حممد جلبي بن ح�سن يف ذمة خليل 
نا�رش الدين وعبد العزيز بن اأحمد اجلميع من فالحي قرية بقيع ال�سان )26( اأربع غرائر 

)27( حنطة ومثلها �سعري )28( .
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وتعود حاجة ال�سباهية لهوؤلء امل�ساعدين ول �سيما الزعماء منهم اإىل ات�ساع الإقطاعات 
املمنوحة لهم، وحاجتهم ملن ي�ساعدهم يف اإدارتها ل �سيما اأن بع�سًا منهم قد يكون مقيمًا 
املهمات  اإحدى  يف  م�ساركًا  يكون  عندما  التيمار  يدير  ملن  حاجته  اأو  تيماره  عن  بعيداً 
املطلوبة منه ول �سيما احلروب، ففي اإحدى احلجج اأن اأحمد �سوبا�سي بن عبداهلل املتكلم 
الن�سارى  اآغا قاطع على ما يتح�سل من حم�سول قرية بيت �ساحور  على زعامة دروي�ص 
اجلارية يف زعامة دروي�ص اآغا وهو ن�سف الزيت امل�ستخرج يف �سنة تاريخه مببلغ )30( 

�سلطاين )29( ذهب )30( .

ثانياً - تشكيالت السباهية العسكرية:

�لنحو  على  �لع�شكري  لتنظيمهم  تبعاً  فئات  عدة  على  �ل�شباهية  �جلنود  كان 
�الآتي: 
�الالي بيك: . 1

وهو قائد ال�سباهية يف اللواء حيث كان هناك اللي بيك يف كل لواء من األوية فل�سطني، 
فكان اللي بيك يف لواء �سفد، واآخر يف لواء القد�ص، ومثلهما يف كل من لواء اللجون وغزة، 
ومهمة اللي بيك قيادة ال�سباهية يف اللواء وقت احلرب )31( ، فذكر حممد اآغا اللي بيك 

مدينة نابل�ص )32( ومفخر ال�سباهية علي بك بن عبداهلل اللي بك يف لواء القد�ص )33( .
ويقوم اللي بك مبتابعة �سوؤون ال�سباهية التابعني له، ففي اإحدى احلجج اأنه ح�رش 
بك مدينة  اللي  اآغا  والأعيان حممد  الأكابر  نابل�ص كل من مفخر  ال�رشعية يف  للمحكمة 
نابل�ص وجماعة من اأرباب التيمار فيها واأظهروا اإقراراً �سلطانيًا من م�سمونه رفع البدلية 
)34( عنهم، وعن جميع اأرباب التيمار بلواء نابل�ص كونهم متقيدين يف خدمة احلجاج والزوار 

املتوجهني لزيارة القد�ص واخلليل )35( .
كنعان . 2 الأعيان  فخر  فذكر  ال�سباهية،  من   )36( البلوك  قائد  وهو  �ملري�الي: 

مدينة  مريالي  اآغا  وح�سن   )37( اللجون  بلواء  ال�سباهية  بيك  مريالي  عبداهلل  بن  اآغا 
.  )38( �سابقًا  نابل�ص 

�ل�شوبا�شي: وهو من �سباط ال�سباهية، وكان على راأ�ص كل بلوك �سوبا�سي )39( ، . 3
ووفقًا ل�سجالت املحاكم ال�رشعية يف فل�سطني كان هناك �سوبا�سية يف املدن، واآخرين يف 
النواحي، و�سوبا�سية تابعون لأمراء الأولوية والزعماء، فذكر حممد بن عبداهلل �سوبا�سي 
الأكابر  قدوة  �سوبا�سي  عبداهلل  بن  واأحمد   ،  )40( عجلون  لواء  اأمري  بك  علي  الأمراء  قدوة 
والأعيان دروي�ص اآغا الزعيم بالقد�ص )41( ، ويو�سف بن عبداهلل �سوبا�سي اللد، )42( واإبراهيم 
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�سوبا�سي القد�ص، )43( وعلي �سوبا�سي ناحية بني زيد )44( ، واحلاج غنيم �سوبا�سي ناحية 
مردا من جبل نابل�ص )45( .

�أمري �لعلم )مري �لعلم( )�لبيدقد�ر( : . 4
ومهمته رفع العلم اأمام ال�سباهية وقت احلرب، وكان مينح اإقطاعًا من فئة التيمار)46(، 
فذكر فخر الأماجد ح�سني بك بن نا�سف جاوي�ص مري علم بالقد�ص،)47( وحممد بك بن حمدان 

مري علم مدينة نابل�ص )48( .
�جلري با�شي: . 5

مينح  وكان  عليهم،  والإ�رشاف  ال�سباهية  وح�رش  ال�سلم،  وقت  املدن  حرا�سة  ومهمته 
ال�سباهي علي بن فروخ بـك جـري با�سـي  الزعامة، فذكر  اأو   )49( التيمار  اإقطاعًا من رتبة 

اجلاريـة قرية بيت �سوريك )50( يف زعامته )51(، ويو�سف بك جري با�سي يف نابل�ص )52( .
�جلاوي�س: . 6

وهو من ال�سباط امل�سوؤولني عن اجلنود ال�سباهية، فكان لكل بلوك منهم جاوي�ص )53( 
)54( ، ومينح  القد�ص  ال�سباهي بلواء  ، فذكر ح�سني بك بن افتخار الأماجد ن�سوح جاوي�ص 
اجلاوي�ص اإقطاعا من فئة التيمار )55( ، فذكر ح�سني جلبي بن ن�سوح جاوي�ص ال�سباهي على 
قرية دير بزيغ )56( بلواء القد�ص )57( ، وكان هناك جاوي�ص يتبع اأمراء الألوية، فذكر فخر 
الأماثل والأقران جاوي�ص با�سي اأمري الأمراء �سليمان با�سا حافظ )58( البالد ال�سامية )59( .

يقوم  فكان  اللواء،  اإدارة  يف  م�ساعدته  الأمراء  لأمري  التابع  اجلاوي�ص  مهمة  وكانت 
باإح�سار الأوامر ال�سلطانية )60( ، وقد كان هناك جاوي�ص حلفظ الأمن يف النواحي، فذكر 

علي �سقرا جاوي�ص قرى بني زيد )61( .

ثالثاً - املوارد املالية للسباهية:
مـن  جتبـى  التـي  وال�سـرائب  الر�سـوم  مـن  تاأتـي  لل�سباهية  املاليـة  املوارد  كانت 
 )64( والق�سم،   )63( )62( واخلـراج،  الع�سـر،  ت�سمـل  والتـي  تيماراتهـم،  فـي  الأرا�سـي اجلاريـة 
ور�سـوم الأغنام، )65( ور�سوم النحل، )66( والبادهوا )67( ، فقد كانت املوارد املالية لعلي بن 
م�سطفى ال�سباهي على قرية دير ال�سد )68( ت�سمل ما يخ�سه من الغالل ال�ستوية وال�سيفية، 
العائدات املالية مل�سطفى  )69( .كذلك  النحل، والأغنام والبادهوا  الأ�سجار، ور�سوم  وعداد 
اآغا الزعيم بقرية كفر اللبد )70( وتوابعها من قرى �سب�سطية )71( واجلربة )72( ودير حميد )73( 
والرجالية،  واخلراج  الأغنام،  والعد�ص، وعداد  والكر�سنة،  وال�سعري،  الع�رش، واحلنطة،  ت�سمل 
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من   )76( قو�سني  قرية  على  الزعيم  عائدات  التايل  اجلدول  .ويبني   )75( املنجل  وفتح   )74(

اأعمال لواء نابل�ص �سنة 1099هـ/ 1688م بالقرو�ص )77( .
خر�ج �لزيتونعد�د �الأغنام�لعد�س�خلمي�شية�لرجالية�لفول�لذرة�ل�شعري�حلنطةنوع �لر�شم

50131012202512532املقدار/ القر�ص

من  ال�سباهي  ن�سيب  فاإن  وقفًا  ال�سباهية  اأحد  تيمار  يف  اجلارية  القرية  كانت  واإذا 
عقب  كفر  قرية  من  ال�سباهي  ن�سيب  كان  فقد  فقط،  الع�رش  على  يقت�رش  املالية  مواردها 
)78( من اأعمال القد�ص واجلارية يف وقف املدر�سة احل�سنية يقت�رش على الع�رش وهو ثالثة 

�سلطاين )79( فقط )80( .
اأما اجلدول التايل فيو�سح العائدات املالية لعدد من اأ�سحاب الزعامة والتيمار وفقًا 
لدفرت 131 العائد للفرتة ما بني �سنتي 932هـ- 938هـ/ 1525 - 1532م من قرى لواء 

القد�ص ققط )81( .
�لعائد باالآقجة�ل�شباهي�لرقم

20.520اأحمد جلبي بن وايل الدكري )زعامت( 1

12619م�سطفى �سولق )زعامت( 2

16265جعفر بك )زعامت( 3

5125مو�سى بن وايل الدكري )تيمار( 4

7090�سليمان بن اأحمد اخللوتي )تيمار( 5

4279يعقوب بن طرخان )تيمار( 6

اإن عائدات ال�سباهية مل تقت�رش على املوارد املالية من تيماراتهم بل كان بع�سهم 
اإحدى احلجج  ، فذكرت   )82( اأخرى مثل مال الحت�ساب  الأموال من م�سادر  يح�سل على 
اأنه ا�ستقر يف ذمة اأحمد بن اإبراهيم اأبي �سلطان اخلليلي لقا�سم بن اأحمد ال�سباهي مبدينة 
وكان   )83( اخلليل  مدينة  احت�ساب  حم�سولت  من  ذهبًا  �سلطانيًا  �ستون  مبلغ  اخلليل 
اأحمد  اأن  اإحدى احلجج  القد�ص، ففي  اأديرة  )84( من  العادة املعتادة  بع�سهم يح�سل على 
اإن من املنتقل  بيك بن كرمي بيك ادعى على ابن عمه م�سطفى بك بن مراد الزعيم قائاًل 
والروم  الإفرجن  اأديرة  املرتبة على  املعتادة  العادة  اإليهما من جدهما حممد مراد جميع 
والأرمن يف القد�ص، �سهرية يف راأ�ص كل �سنة �ستة قرو�ص اأ�سدي )85( من كل منهم يف كل 
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ال�سمع يف كل �سهر �ست �سمعات ومن اجلوخ يف كل  اأ�سدي ما يتبع ذلك من  �سهر قر�سني 
�سنة يف رم�سان ثالثة �ساللق )86( .

قاموا  واإمنا  باأنف�سهم،  تيماراتهم  من  املالية  مواردهم  بجمع  ال�سباهية  يقم  ومل 
اأن يقوم املقطعون وامل�ستاأجرون بجباية هذه املوارد  باإقطاعها وتاأجريها لآخرين على 
على اأن يدفعوا املبلغ املقرر لل�سباهي بعد اأن يح�سلوا على ن�سبة لهم من عائدات ال�سباهي 

مقابل قيامهم بذلك.
وقد يكون احلا�سلون على املقاطعة من �سيوخ القرى اأو �سيوخ النواحي اأو من ال�سباهية، 
فقد ادعى م�سطفى بن عبداهلل ال�سباهي على كل من عو�ص وحممد ابني �سالح وعمر بن 
القرية  له من ن�سف حم�سولت  اأنه قاطعهم على ما يعود  البرية  فريد واجلميع من قرية 
مببلغ )95( �سلطاين )87( ، بينما قاطع علي بن م�سطفى ال�سباهي بلواء القد�ص خليفة بن 
خ�رش على ما يتح�سل له من قرية دير ال�سد من الغالل ال�سيفية وال�ستوية، وعداد الأ�سجار، 

والنحل، والأغنام، والبادهوا، وغري ذلك عن واجب �سنة 977هـ/ 1570م )88( .
ويف حجة اأخرى ت�سادق كل من م�سطفى بك الزعيم بلواء القد�ص مع كل من ذياب بن 
احلاج اإبراهيم، وقا�سم بن يو�سف من م�سايخ قرية الوجلة )89( اجلارية يف تيمار م�سطفى 
بك على اأن ما ي�ستحقه يف ذمة املوكلني مبلغ )100( �سلطاين ذهب نظري ما ف�سله عليهما 
من ا�ستحقاقه من جميع حم�سولت القرية من احلنطة، وال�سعري، والكر�سنة عن واجب �سنة 
965هـ/ 1558م واإنه ي�ستحق يف ذمتهما خم�سة قناطري )90( زيت منقولة اإىل منزله )91( .
)92( من  قدوم  قرية كفر  التيماريني على  اآغا  اآغا، ورجب  قاطع كل من ح�سن  بينما 
اأعمال نابل�ص احلاج عامر وال�سيخ �سحادة املتكلمني على اأهايل القرية على ما يتح�سل لهم 

من الرجالية، وعداد الأغنام مببلغ )35( قر�سًا )93( .
وقد مينح ال�سباهية املقاطعة لأحد �سيوخ القرى الذي يقوم بدوره باإقطاعها ل�سخ�ص 
)94( ح�سني جوربجي بن  اآخر، فقد قاطع فخر امل�سايخ حممود بن عمر من قرية جماعني 
حممد ال�سافعي على ما هو جار يف مقاطعته من ح�سني بك الوكيل ال�رشعي عن حممد بك 
التيماري بقرية روجيب )95( وذلك عن جميع )2600( عثماين )96( اجلارية يف تيماره من 

الغالل ال�سيفي وال�ستوي، والق�سم، ور�سم عداد الأغنام، وجميع العوائد املعتادة )97( .
وقد يكون احلا�سلون على املقاطعة من ال�سباهية اأنف�سهم، فقد قاطع طرخان بن بكر 
بن عبداهلل ال�سباهي بالقد�ص حممد بن اأبي بكر بن احلاج مراد من اأعيان الزعماء بلواء ال�سام 

على ما يتح�سل له من حم�سولت قرية كفر ا�سوع اجلارية يف تيماره )98( .
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عبداهلل  بن  حممد  اأقر  فقد  له،  وت�سليمها  ال�سباهي  عائدات  بتح�سيل  املقاطع  ويقوم 
اأنه قب�ص من اأحمد وعلي ولدي يو�سف بن  التيماري بقرية امل�سعدة الواقعة بلواء اللجون 
مدة  قر�ص عن   )2000( وقدرها  تيماره  اجلارية يف  احل�سة  مقاطعة  مال  ال�سامية  حممد 

ثالث �سنوات هالليات اأولها �سنة 1066هـ/ 1655م )99( .
كما قام ال�سباهية بتاأجري تيماراتهم على اأن يقوم امل�ستاأجرون بجمع عائداتهم منها، 
فقد ا�ستاأجر ال�سهابي بن اأحمد بن يزيد وهو من اأرباب التيمار والأمني على خوا�ص القد�ص 
ما  غزة  بلواء  ال�سباهية  ومن  ال�سام  ابن حممود من جاوي�سيان  لنف�سه من حممد جاوي�ص 
هو جار يف تيماره جميع اأر�ص مزرعة اخل�رش بالقرب من بيت حانون )100( ملدة ثالث 
�سنوات كوامل هالليات اأولها �سنة 978هـ/ 1570م باأجرة مقدارها )36( �سلطاين )101( 
التيماري  الوكيل عن علي بك بن عبداهلل  التميمي  اأن علي بن م�سطفى  اأخرى  .ويف حجة 
اأجر القرية لفخر امل�سايخ زين بن م�سطفى  )102( اجلارية القرية يف تيماره  بقرية بزاريا 

جرار العرابي ل�سنتي 1098هـ/ 1687م و1099هـ/ 1688م )103( .
بينما ا�ستاأجر كنعان بن ب�سه بن ن�رش اهلل الب�ستاوي الوكيل ال�رشعي عن ال�سيخ مقلد 
بن داود اجليو�سي وال�سيخ زين بن م�سطفى جرار العرابي من م�سطفى بن اأحمد الي�رشجي 
الوكيل عن اأحمد اآغا الزعيم ما هو جار يف تيماره وهو قرية بيت وزن )104( ملدة �سنة باأجرة 

مقدارها )350( قر�ص عددية )105( .

رابعاً - مهمات السباهية وأعماهلم: 
تنوعت املهمات التي كلف بها ال�سباهية مقابل ح�سولهم على موارد الأرا�سي اجلارية 
يف تيماراتهم بني القتال يف املعارك واحلروب التي تخو�سها الدولة اإ�سافة اإىل حفظ الأمن 
لغارات  والت�سدي  ال�سامي،  احلج  قافلة  ومرافقة  تيماراتهم،  فيها  توجد  التي  املناطق  يف 

القبائل البدوية على املدن والقرى.
�لقتال: . 1

فر�ص على ال�سباهية امل�ساركة يف احلروب واملعارك التي تقوم بها الدولة العثمانية، 
القتال معهم، وكان عدد  للم�ساركة يف  اجلنود  ال�سباهية جتهيز عدد من  ولذلك كان على 
هوؤلء اجلنود يختلف تبعًا لدخل التيماري من اإقطاعه، فال�سباهي �ساحب الإقطاع من نوع 
الزعامة كان مطالبًا بتجهيز جندي خيال عن كل )5000( اآقجة يح�سل عليها من اإقطاعه، 
اأما �ساحب التيمار فكان مطالبًا بتجهيز جندي خيال عن كل )300( اآقجة من ريع تيماره، 

وكان تخلف ال�سباهي عن احلرب كافيًا لعزله عن التيمار )106( .
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وقد �سارك �سباهيو فل�سطني يف احلروب التي خا�ستها الدولة العثمانية، فمثاًل �ساركوا 
يف احلملة العثمانية على اليمن عام 976/ 1568م، ويف احلملة على قرب�ص عام 979هـ/ 
)107( .ولكن يظهر اأن بع�سًا منهم تقاع�سوا عن امل�ساركة فيها، فقد جاء يف اإحدى  1571م 
الوثائق الواردة يف دفاتر املهمة العثمانية " اأن الزعماء واأرباب التيمار الذين �سدر الأمر 

فيما �سبق مب�ساركتهم يف حملة اليمن مل يغادروا اأماكنهم " )108( .
ال�سباهية  بع�ص  اأ�سماء  ال�رشعية  نابل�ص  حمكمة  من  ال�رشعية  ال�سجالت  ذكرت  وقد 
اأجل امل�ساركة يف احلرب،  )109( )احلرب( من  ال�سفر الهمايوين  الغائبني عن تيماراتهم يف 
فذكر اإ�سماعيل بك الرومي القادم من �سفر همايون )110( و�سليمان بك بن قراجا املتوجه 
لل�سفر ال�سلطاين )111( ، ومراد اآغا بن عبداهلل الغائب بال�سفر ال�سلطاين )112( ويا�سني من اأولد 

�سقي�ص الغائب يف �سفر همايون يف بغداد )113( .
حفظ �الأمن: . 2

وكان من مهمات ال�سباهية الأخرى حفظ الأمن، والعمل على تاأمني الطرق، وحرا�سة 
" نظراً  امل�سافرين، والت�سدي لهجمات القبائل البدوية، فقد جاء يف حكم اإىل اأمري القد�ص 
لكون حفظ وحرا�سة اللواء املذكور يف الوقت احلايل لزمًا، فقد اأمرت اأن تالزم اأنت �سنجقك 
مع �سباهي ال�سنجق، وذلك عند �سدور اأمر يق�سي باللتحاق بالبكلربكي )الوايل( اأو التوجه 
اإىل اأحد الأرجاء " )114( وجاء يف ر�سالة موجه اإىل بكلربكي ال�سام: " �سبق اأن اأر�سلت ر�سالة 
تذكر فيها اأنه قد عر�ص ال�سدة العليا ن البدو املوجدين يف لواء عجلون التابع لولية ال�سام 
القد�ص  �سنجق  اأمراء  من  وطلب  بهم  بالتنكيل  الأمر  ف�سدر  م�ستمر،  ب�سكل  التمرد  على  هم 

ال�رشيف و�سفد وحم�ص ونابل�ص......القدوم ب�سباهيتهم..." )115( .
ويظهر مما اأوردته اإحدى احلجج من حمكمة نابل�ص ال�رشعية اأن من مهمات ال�سباهية 
حرا�سة احلجاج والزوار املتوجهني لالأماكن املقد�سة يف القد�ص واخلليل، وفيها اأنه ح�رش 
كل واحد من حممد اآغا الآي بك مدينة نابل�ص، وجماعة من الزعماء، واأرباب التيمار باملدينة 
التيمار بلواء نابل�ص لكونهم  اأرباب  البدلية عنهم وعن جميع  �سلطانيًا برفع  اأمراً  واأظهروا 
الرحمن،  وخليل  ال�رشيف  القد�ص  لزيارة  املتوجهني  والزوار  احلجاج  خدمة  يف  متقيدين 
واإنهم  البدلية  برفع  ال�سام  لواء  حمافظ  با�سا  غازي  ح�رشة  من  مكاتيب  ذلك  على  ويوؤكد 

يدفعون عن ذلك )1800( قر�ص )116( .
ويف اإحدى وثائق املهمة العثمانية وهي ر�سالة موجهة اإىل بكلربكي ال�سام وقا�سي 
القد�ص ويظهر اأن من مهمات ال�سباهية حماية مقام النبي مو�سى والطرق املوؤدية اإليه وجاء 
فيها " اأر�سل اأهايل القد�ص يبلغوا اأن القرب ال�رشيف للنبي مو�سى عليه ال�سلوات وال�سالم يقع 
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على مقربة من القد�ص ال�رشيف يف منطقة �سحراوية مقفرة......ولهذا �سدرت الأوامر ومنذ 
عهود ال�سالطني ال�سابقني باأن يقوم اأمري ال�سنجق )�سنجق القد�ص( اإىل جانب �سباهي القد�ص 
بالذهاب اإىل املزار ال�رشيف والإقامة حوايل ثمانية اأيام بقربه حلماية امل�سلمني الراغبني 

يف الزيارة على اأن يعفى ال�سباهيون من القيام باأي خدمة اأخرى..." )117( .
اأحد  فكان  الدينية،  والأ�رشحة  املزارات  اأحد  بحرا�سة  ال�سباهية  اأحد  يكلف  وقد 
حرا�سته  مقابل   )118( العرب  برج  قرية  ع�رش  من  قراريط  اأربعة  ريع  يتناول  ال�سباهية 

�رشيح ال�سيخ )119( ال�سامت )120( .
كما كان ال�سباهية مكلفون مبرافقة قافلة احلج ال�سامي فقد جاء يف اإحدى الر�سائل 
املوجهة اإىل بكلربكي ال�سام "....اأنه �سدر اأمر �رشيف يق�سي بقيام عدة اأ�سخا�ص من �سباهي 

ال�سناجق التابعة لبكلربكية ال�سام بالذهاب اإىل احلج ال�رشيف.." )121( .
ويف حكم اإىل بكلربكي ال�سام " اأر�سلت ر�سالة تذكر فيها اأن مراد اأمري �سنجق غزة احلايل 
اأمر �رشيف  اأنه �سدر  اأن جميع �سباهي غزة جاءوا يذكرون  اإليك ر�سالة يبلغك فيها  اأر�سل 
يق�سي بقيام عدة اأ�سخا�ص من �سباهي ال�سناجق التابعة لبكلربكية ال�سام بالذهاب كل �سنة 
اإىل احلج ال�رشيف وبال�رشط التايل: تقوم بخدمة املحمل ال�رشيف املتوجه من ال�سام، ولهذا 
فقد اأمرت اأن تقوم كل �سنة بتعيني خم�سة اأ�سخا�ص من ال�سباهية الذين يرغبون يف الذهاب 

باحلج ال�رشيف على اأن يقوموا بخدمة املحمل يف املراحل واملنازل )122( .
ال�رشعي نبه على  اأن احلاكم  ال�رشعية  القد�ص  اإحدى احلجج من حمكمة  وقد جاء يف 
ال�سادة ال�سباهية بالقد�ص، وعلى مت�سلم مدينة القد�ص باأنهم يخرجون اإىل مالقاة احلجاج يف 
اأي ظرف ياأتون منه ويحر�سونهم على العادة القدمية من قطاع الطريق ومن الل�سو�ص)123(.

جباية �الأمو�ل: . 3
�سارك ال�سباهية يف جباية الأموال �سواء اأكانت تلك املوقوفة اأم اجلارية يف التيمار، 
الواردة  الوثائق  اإحدى  من  يتبني  ما  وهذا  الذمة،  اأهل  من  اجلزية  جباية  يف  �ساركوا  كما 
يف دفاتر املهمة وفيها: "اأر�سل دفرتدار ال�سام )124( اإىل �سدة �سعادتي يبلغ فيها اأنه اأعتيد 
من  املال  لتح�سيل   )125( النك�سارية  وطائفة  التيمار  واأرباب  الزعماء  بع�ص  ا�ستخدام 
النواحي وغريها من ولية ال�سام لأن معظم رعايا النواحي على التمرد والتعنت، ولهذا ل 

ميكن حت�سيل املال دون تويل اأ�سخا�ص مقتدرين واأقوياء على ذلك...( )126( .
كما �سارك ال�سباهية عن طريق املقاطعة والتاأجري يف جباية اأموال الوقف، فقد قاطع 
املدر�سة  وقف  على  املتوليان  اخللوتي  علي  بن  اوي�ص  واحلاج  �سيدي  بن  زكريا  من  كل 
امليمونية )127( بالقد�ص كاًل من حممود بك بن عبداهلل ال�سباهي مبدينة نابل�ص واأحمد بن 
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حممد النابل�سي على ما يتح�سل للوقف من قرية بيت دجن )128( من جبل نابل�ص من غالل، 
وحبوب �سيفي و�ستوي، وزيت زيتون، وعداد، وخراج وغري ذلك مما هو م�ستخرج يف �سنة 

تاريخه مببلغ )60( �سلطاين )129( .
وقف  على  املتويل  اللطف  اأبي  بن  بكر  اأبو  بن  اهلل  جار  ال�سيخ  اأن  اأخرى  حجة  ويف 
املدر�سة اجلوهرية )130( بالقد�ص قاطع حممود اآغا من الزعماء بلواء غزة على ما يتح�سل 
للوقف من قرية بيت زيتون )131( ون�سف قرية كوفيا )132( من الغالل، واحلبوب ال�سيفي 
اأن  اأخرى  حجة  ويف   ،  )133( �سلطاين   )40( مببلغ  ذلك  وغري  واخلراج،  والعداد،  وال�ستوي، 
م�سطفى اآغا الزعيم وم�سطفى اأفندي نقيب الأ�رشاف بالقد�ص قاطعا متويل ال�سخرة على 
ما يتح�سل للوقف من )14( قرياطًا من قرية بيت �سقايا )134( من الغالل ال�سيفي وال�ستوي، 

وعداد الزيتون عن �سنة 1105هـ/ 1694م مببلغ )100( قر�ص )135( .
وقد يقاطع ال�سباهي �سباهي اآخر جلباية ما يعود اإليه من القرية اجلارية يف تيماره، 
فقد قاطع خليل بن اإبراهيم الينكجري )136( املقيم بدم�سق مقبول بن عبداهلل ال�سباهي على 
ما يتح�سل له من غالل �ستة قراريط من قرية البرية )137( اجلارية يف وقف اأحمد بن وايل 

عن �سنة 1020هـ/ 1611م مببلغ )30( قر�ص )138( .
اأجر  فقد  املالية،  مواردها  جلباية  الوقف  اأرا�سي  ا�ستئجار  يف  ال�سباهية  �سارك  كما 
عالء الدين بن حممد فتح الدين ال�سايغ من اأولد قطيبا ل يغر بن ا�سكندر ال�سباهي )12( 
اأبو  ال�سيخ  اأجر  بينما   ،  )140( كاملتني  �سنتني  ملدة   )139( عجول  قرية  اأرا�سي  من  قرياطًا 
ال�سعود حممد الغزي ل�سنان بن عبداهلل ال�سهري بقلق�ص ما هو جار يف وقف املدر�سة الزمنية 
)141( وهو )6( قراريط من اأرا�سي قرية كفر جن�ص )142( من اأعمال الرملة ملدة ثالث �سنوات 

مببلغ )70( �سلطاين ذهب )143( .
يف  امل�ساركة  عن  ميتنعون  جعلتهم  الأموال  بجباية  ال�سباهية  قيام  اأن  ويظهر 
)وايل(  بكلربكي  اإىل  املوجهة  الر�سائل  اإحدى  من  يت�سح  ما  وهذا  الع�سكرية،  احلمالت 
ال�سام والدفرتدار فيها " اأنت ب�سفتك بكلربكي اأر�سلت ر�سالة اإىل �سدة �سعادتي اأبلغت فيها 
اإنه يوجد يف ال�سام )دم�سق( بني �سبعني اإىل ثمانني زعيمًا، غري اأن كل واحد منهم يتوىل 
عماًل فمنهم من اأ�سبح اأمينًا اأو عاماًل اأو متوليًا اأو م�ستاأجراً وعند حدوث اأمر مهم يتطلب 
م�ساركتهم يف حملة ع�سكرية اأو اإر�سالهم للمحافظة على مكان ما ل يلبون الطلب بحجة 
الأموال،  حت�سيل  غايتهم  ولي�ست  امل�سائل،  من  غريها  اأو  اإجازة  اأو  اأمانة  يتولون  اأنهم 
واإمنا جمرد ال�ستمرار يف اخلدمة، كما اأنهم مطالبون مبا يرتتب عليهم من الأمانات ملدة 

ترتاوح بني خم�ص وع�رش �سنوات " )144( .
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كما اأ�سهم ال�سباهية يف جباية اجلزية من اأهل الذمة، فذكرت اإحدى احلجج حممد بك 
ال�سباهي بلواء ال�سام الأمني )145( على اخلراج )146( من ذمة القد�ص والرملة وغزة )147( ، 
ويف حجة اأخرى اأن ح�سن بك الينكجري بدم�سق ال�سام قب�ص من بريام جاوي�ص بن م�سطفى 
الزعيم بالقد�ص مبلغ )163( �سلطاين و )20( قطعة ف�سة �سليمانية )148( وهو بقية اخلراج 
الذي قب�سه بريام جاوي�ص بالوكالة عن حممد �سوبا�سي املوكل يف جمع اخلراج عن �سنة 

. )149( 1553م  960هـ/ 
وظيفة  بع�سهم  فتوىل   )150( الهمايوين  اخلا�ص  اأموال  بجباية  ال�سباهية  �سارك  كما 
ال�سباهي  يزيد  اأبي  بن  اأحمد  ال�سهابي  اأن  احلجج  اإحدى  ففي  القد�ص،  خوا�ص  على  الأمني 
بن خ�سيب  بن حممد  اإبراهيم  من  قب�ص  ال�رشيف  القد�ص  على خوا�ص  والأمني  غزة  بلواء 
اجلاري  القد�ص  يف   )151( القطن  قبان  مقاطعة  نظري  �سليمانية  ف�سة  قطعة   )339( مبلغ 
1570م واآخرها نهاية  978هـ/ حزيران  اأولها حمرم �سنة  ال�رشيف عن مدة  يف اخلا�ص 

جمادي الأوىل 978هـ/ اأيلول 1570م )152( .
للخا�ص  يتح�سل  ما  غزة  الزعماء مبدينة  اأحد  بك  بن ح�سن  بك  اإبراهيم  التزم  بينما 
الهمايوين من القد�ص واخلليل وما يتبعهما )153( ، وذكر خ�رشو وحممود الزعماء يف ق�ساء 
�سفد اأميني اخلوا�ص ال�سلطانية الواقعة يف نواحي �سري و�سقيف وطربيا بق�ساء �سفد )154(.

خامساً - نشاط السباهية االقتصادي: 
عمل بع�ص ال�سباهية يف التجارة ول �سيما يف جتارة ال�سابون والزيت واحليوانات، 
عبد  ابنة  زليخة  لزوجته  القد�ص  بلواء  ال�سباهية  اأعيان  من  عبداهلل  ابن  �سنان  باع  فقد 
واأنواع خمتلفة  ابي احل�سن علي اخللوتي ع�رشة قناطري �سابون  الدين  الرحيم بن عالء 

من الذهب )155( .
ويف حجة اأخرى اإنه كان لتاج الدين خليفة على الأخوين قلندر وعلي ولدي م�سطفى 
ال�سباهي ثمن )13( قنطار رز ابتاعاه منه �سابقًا )156( ، بينما اأقر علي جلبي بن م�سطفى 
�سلطاين ثمن ع�رشين   )350( القد�ص  بلواء  ال�سباهي  ابن طرخان  لف�سوح بك  اأن يف ذمته 
قنطاراً ون�سف زيت وثمن ع�رشة قناطري قلي بوزن القد�ص ورهن مقابل ذلك جميع طبخة 
، بينما ادعى قيطا�ص   )157( القد�ص �سابقًا  اأفندي قا�سي  الكائنة مب�سبنة حمزة  ال�سابون 
جلبي بن برويز بك التيماري على جاوي�ص بن اأحمد التيماري اأنه باعاه قنطار �سابون بثمن 
)37( �سلطاين )158( ، بينما قب�ص ال�سم�سي حممد بن م�سطفى قيقوب التيماري بالقد�ص من 
الأخوين عبد الرحمن وعبد احلق وغريه من الق�سابني بالقد�ص مبلغ )1025( قر�ص ثمن 

)500( راأ�ص من الغنم املباعة لهم �سابقًا )159( .
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وتو�سع بريام بن م�سطفى الزعيم يف القد�ص يف جتارة احلبوب والأغنام واجلوامي�ص 
وال�سابون، ففي اإحدى احلجج اأن حممد بن عبد القادر كاتب اخلا�ص ال�رشيف بلواء نابل�ص 
قب�ص من بريام جاوي�ص ابن م�سطفى مبلغ )1031.5( �سلطاين ثمن الزيت املباع لبريام 
 ، )160( 1550م  957هـ/  جاوي�ص من حم�سولت اخلا�ص ال�رشيف بلواء نابل�ص عن �سنة 
ويف حجة اأخرى اأن بريام جاوي�ص بن م�سطفى اأقر اأن يف ذمته مبلغ )248( �سلطاين ملحمد 
 )161( رطاًل   )55( و  قناطري   )9( ثمن  اخلري  اأبي  �سيدي  بن  مو�سى  اأيتام  و�رشفية  ومو�سى 
وثمانية اأواق �سابون )162( ، بينما ادعى جوهر اآغا بن عبداهلل اأن ل�سيده بريام جاوي�ص بن 

م�سطفى مبلغ )75( �سلطاين يف ذمة اأحمد بن ح�سن ثمن ع�رشة روؤو�ص جامو�ص )163( .
وعمل بع�ص ال�سباهية يف جتارة القهوة، فذكرت اإحدى احلجج اأنه ح�رش اإىل املجل�ص 
ال�رشعي كل من علي بن عزام وعلوي بن عبد الرزاق و�سالح بن م�سلح ون�رش اهلل بن اأحمد 
وفرج بن عمرية من قرية املاحلة )164( ظاهر القد�ص واأقروا اأنهم ا�سرتوا من عبدي بن اأحمد 

ال�سباهي بالقد�ص )45( رطل قهوة بالوزن القد�سي بثمن )135( قر�ص اأ�سدي )165( .
وقد يرابح اأحد ال�سباهية باملال النقدي املوقوف، ففي اإحدى احلجج اأنه ترتب لوقف 
ال�رشيف   )166( بالقدم  الورد  ماء  وو�سع  بال�سخرة  املوؤذنني  على  املوقوف  اآغا  حممد 
اأ�ساًل و  )30( قر�سًا  بالقد�ص مبلغ  ال�سباهي  ارناوؤط  اأحمد  بال�سخرة يف ذمة علي بك بن 
)167( يحل عليه املبلغ مل�سي �سنة من تاريخه ورهن مقابل ذلك  )4.5( قر�ص ثمن عباأة 

جميع احل�سة وقدرها الربع �ستة قراريط من جميع الدار القائمة بالقد�ص )168( .
ويف حجة اأخرى اأنه ترتب يف ذمة �سالح جلبي جرى با�سي جلهة وقف احلاج قا�سم 
)11( �سلطاين ما هو اأ�سل مال الوقف )10( �سلطاين وبقية ذلك �سلطاين واحد ثمن كتاب يف 

الت�سوف ا�سرتاه وت�سلمه منه )169( .
اإن ممار�سة ال�سباهية للتجارة والبيع وال�رشاء اأدى اإىل وقوعهم يف م�سكلة الديون، فقد 
اأقر فرهاد ابن عبداهلل ال�سباهي بالقد�ص اأن يف ذمته ملحمد بن حممد ال�ستنبويل مبلغ )21( 
�سلطاين )170( و )13( �سلطاين اأخرى ل�رشف الدين القا�سي )171( ، بينما اأقر حممد بن علي 
ال�سباهي يف لواء القد�ص اأن يف ذمته لطاهر بن اأحمد مبلغ )18( �سلطاين )172( ، بينما ادعت 
ال�سباهي  اأن لها يف ذمة زوجها احلاج علي بن يو�سف  فاطمة بنت عبداهلل حممد الرومي 
مبلغ )35( �سلطاين قر�ص �رشعي )173( ، وكان احلاج اإبراهيم بن مراد بك الأي بك بالقد�ص 

مديونًا للحرمة خديجة بنت خ�رشو مببلغ )661( �سلطاين )174( .
اأن عجز ال�سباهية عن �سداد ديونهم دفعهم لتعيني الدائنني وكالء ومتكلمني  ويظهر 
على تيمارتهم، فقد قام حممد بن علي ال�سباهي بلواء القد�ص بتوكيل طاهر بن اأحمـد يف 
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التكلم على تيماره فـي القد�ص وهو قريـة بيت ظلمًا )175( ومزرعـة �رشنطا وع�رش حم�سـولت 
بينما   ،  )177( 1558م  965هـ/  �سنة  واجب  عن   )176( والغربية  ال�رشقيـة  القمـرا  قريتي 
�سلطاين   )40( مبلغ  نوح  بن  اأحمد  من  القد�ص  بلواء  ال�سباهي  �سندك  بن  اإبراهيم  ا�ستدان 
من  الدين  مبلغ  وخ�سم  حم�سولته  وقب�ص  تيماره  على  التكلم  يف  وكله  ذلك  ومقابل 

عائدات التيمار )178( .
برويز بك بن  ادعى  فقد  لالآخرين،  القرو�ص  بتقدمي  ال�سباهية  قام  نف�سه  الوقف  ويف 
�سابقًا  اأنه اقرت�ص منه  الهلي�ص  القد�ص على حممد بن يزيد  الزعماء يف  اأعيان  عبداهلل من 
مبلغ )130( �سلطاين )179( ، بينما ا�ستدان حممد جاوي�ص ناظر احلرمني ال�رشيفني ل�سالح 
بريام  قب�ص  بينما   ،  )180( التيماري  فرج  بن  جاوي�ص  من  �سلطاين   )40( مبلغ  احلرمني 
جاوي�ص بن م�سطفى من عبد الرحمن اأفندي قا�سي القد�ص مبلغ )50( �سلطاين وهو ما كان 

ا�ستقر�سه منه �سابقًا )181( .

سادساً - وظائف السباهية: 
توىل ال�سباهية ول �سيما الزعماء منهم عدداً من الوظائف التي ل عالقة لها بالتيمار، 
وعبد   )182( غزة  مدينة  مت�سلم  بالقد�ص  الزعيم  اآغا  م�سطفى  الفخام  الأعيان  مفخر  فذكر 
الكرمي با�سا الزعيم مبدينة القد�ص واملتويل على اأوقاف التكية العامرة )183( بالقد�ص )184( 
وطورد اآغا املتويل على اأوقاف العمارة العامرة )185( وبريام جاوي�ص بن م�سطفى املتكلم 
)كني�سة  قمامة  على  املتكلم  جاوي�ص  بريام  اأخرى  حجة  ويف   )186( العامرة،  العمارة  على 

القيامة( يف القد�ص )187( .
العمارة  اأوقاف  على  التولية  وظيفة  يف  عملوا  الذين  من  الزعماء  بع�ص  اأن  ويظهر 
العامرة ا�ستغلوا من�سبهم وا�ستولوا على الأموال العائدة للوقف، وهذا ما يظهر من اإحدى 
الوثائق الواردة يف دفاتر املهمة العثمانية وفيها " اأر�سل املتويل احلايل للقد�ص ال�رشيف 
)متويل العمارة العامرة( طورغود اآغا ر�سالة يبلغ فيها اإنه اأعيد النظر يف حما�سبة متويل 
العمارة العامرة بريام جاوي�ص.....وعند التق�سي عنه تبني اأنه قب�ص )5593( ذهبًا )188( 
الذي  الزيت  قيمة  ذهبًا من   )160( بذمته  اأن  الأوقاف وظهر  زوائد  بارة من   )25.5( و 
1556م وقام ببيعه عن طريق التواطوؤ، ف�ساًل عن ت�سع  963هـ/  مت احل�سول عليه �سنة 
ذهبات من قيمة القمح الذي قام بزرعه يف قرى الوقف...اأي اأنه ظهر بذمته ما جمموعه 

)5760( ذهبًا..." )189( .
اجلوامع  اأوقاف  على  والتولية  القراآن  قراءة  مثل  اأخرى  وظائف  ال�سباهية  توىل  كما 
مبحلة  الكائن  العمري  اجلامع  اأوقاف  على  املتويل  ال�سباهي  بك  علي  فذكر  واملدار�ص، 
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اليهود )190( ، ويف حجة اأخرى اأن احلاكم ال�رشعي قرر كل واحد من الأخوين مفخر الزعماء 
ما  قراءة  اآغا يف وظيفة  مراد  احلاج  الأعيان  ابني مفخر  اآغا وعبداهلل جلبي  الكرام حممد 
تي�رش من كالم اهلل تعاىل املوقوف على ذلك جميع الدار يف القد�ص )191( ، بينما تفرغ عبد 
القادر خلوتي بن اأحمد جلبي اخللوتي عما هو م�ستقر با�سمه وهو وظيفة التولية والنظارة 
مبا  بالقد�ص  الزعيم  بك  حل�سني   )192( احلنبلية  باملدر�سة  والفرا�سة  والبوابة  وامل�سيخة 

للوظيفة من املعلوم عثماين ون�سف يف كل يوم )193( .
لعام  العائدة  احلجج  اإحدى  فذكرت  احلرفية،  الطوائف  اإىل  ال�سباهية  بع�ص  وان�سم 
1079هـ/ 1669م احلاج مو�سى بن يو�سف واحلاج �ساهني بن مو�سى الزعيمان يف القد�ص 
باأنهما من طائفة الدباغني يف القد�ص، )194( وذكرت حجة اأخرى ثالثة من الزعماء باأنهم 

من طائفة الدباغني بالقد�ص )195( .

سابعاً - أمالك السباهية: 
والغرا�ص  وامل�سابن  الدور  امتالك  اأموال  من  جمعوه  مبا  ال�سباهية  ا�ستطاع  لقد 
والأرا�سي يف املدن التي اأقاموا فيها، فقد ا�سرتى بريام جاوي�ص جميع الدار الواقعة بالقد�ص 
امل�ستملة على م�ساكن علوية و�سفلية واإيوانيني، )196( وطباق، )197( وقاعات، )198( ومطبخ، 
واإ�سطبل، و�ساحة �سماوية مفرو�سة بالبالط املجلي، و�سهريجني معدين جلمع ماء ال�ستاء 

مببلغ )250( من الذهب )199( القرب�سي )200( .
وقد ي�سرتي ال�سباهي ن�سبة معينة من الدار ولي�ص جميعها، فقد ا�سرتى ارطوغدي بن 
يو�سف املعروف بقرمان التيماري بالقد�ص جميع احل�سة ال�سائعة وقدرها �سبع قراريط يف 
جميع الدار مبحلة باب العمود مببلغ )17.5( �سلطاين )201( ، بينما ا�سرتى احلاج علي بن 
خداوردي ال�سباهي جميع البيت العامر مبحلة احلبلة يف نابل�ص )202( ، وا�سرتى رجب بن 
عبداهلل الزعيم جميع احل�سة وقدرها )4( قراريط يف الدار العامرة مبحلة احلبلة يف املدينة 

نف�سها مببلغ )100( قر�ص اأ�سدي )203( .
بريام جاوي�ص  ا�سرتى  فقد  املثمرة،  الغرا�ص  �رشاء  اأموالهم يف  ال�سباهية  ا�ستثمر  كما 
العنب،  غرا�ص  من  الربع  وقدرها  ال�سائعة  احل�سة  جميع  مكي  بن  جالل  من  م�سطفى  بن 
)205( ويف  )204( بثمن )3( �سلطاين  ال�سعنة  الواقعة يف قرية دير  والتني، والزيتون، واللوز 
حجة اأخرى اأنه ا�سرتى من حممد بن زين الدين اخلطيب ما هو جار يف ملكه جميع احل�سة 
ال�سائعة وقدرها )6( قراريط من جميع غرا�ص العنب، والتني القائم اأ�سوله باأر�ص قرية بيت 
حلم )206( ، بينما تقا�سم الأخوان اأحمد وحممد ولدا رجب بن حممد الزعيم بلواء القد�ص ما 
هو جار يف ملكهما جميع غرا�ص العنب، والتني، والزيتون، وال�سويد القائم اأ�سوله باأر�ص 
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البيمار�ستان ال�سالحي ظاهر القد�ص )207( ، وكان حمزة بن يو�سف ال�سباهي ميتلك غرا�ص 
العنب، والتني، والرمان القائم اأ�سوله باأر�ص اجل�سمانية ظاهر القد�ص )208( .

كما امتلك ال�سباهية الطواحني، فكان احلاج علي بن اليا�ص ال�سباهي ميلك طاحونتني 
اأحمد  بينما كان   ،  )209( لعكا  التابعتني  والأخرى يف قرية فرج  �سبيكة  الأوىل يف مزرعة 
ال�سباهي من �سفد ميتلك الربع من الطاحونة الواقعة يف مزرعة �سنرب و )6( قراريط من 

الطاحونة الواقعة يف وادي ال�سالحية وحمام العنربي يف �سفد )210( .
اأنف�سهم  على  والنقدية  العينية  اأمالكهم  من  بع�ص  بوقف  ال�سباهية  بع�ص  قام  وقد 
�سريج،  مع�رشتي  الرملة  يف  التيماري  �سوبا�سي  �سنان  وقف  فقد  بعدهم،  من  وذريتهم 
على  الرملة  يف  وبيوت  وطاحونتني،  دكاكني،   )4( يف  خمتلفة  وح�س�ص  ودكانتني، 
وقف  يف  اجلاري  من  كان  بينما   ،  )211( اأولده  واأولد  اأولده  على  بعده  ومن  نف�سه 
عقبة  يف  امل�سبنتني  جميع  بالقد�ص  العامرة  العمارة  وقف  ومتويل  الزعيم  اآغا  طورد 
)213( وداراً  يرابح بها  النقود كان  اأنه وقف مبالغ من  .كما   )212( القد�ص  الظاهرية يف 
يف حارة باب الناظر يف القد�ص )214( ، بينما وقف �سليمان بك بن حممد ال�سباهي بلواء 

القد�ص )100( �سلطاين وداراً يف باب حطة )215( .
وا�ستهر بريام جاوي�ص بن م�سطفى الزعيم يف القد�ص بكرثة اأوقافه وتنوعها، فقد كان 
من اجلاري يف وقفه ن�سف امل�سبنة الكائنة بالقد�ص بباب العمود )216( اإ�سافة اإىل قريتي 
قب�ص  اخللوتي  حممد  بن  عبداهلل  اأن  احلجج  اإحدى  ففي   ،  )218( طفا  وبيت   )217( �سبحان 
بن  الدين علي  نور  والدها من  الناظرة على وقف  ابنة بريام جاوي�ص  الدنيا  �ست  ملوكلته 
الوقف  ال�سلطاين ثمن غالل قرية �سبحان اجلارية يف  اأمني مبلغ )44( ديناراً من الذهب 
عن حا�سل �سنة 976هـ/ 1568م )219( ، ويف حجة اأخرى قب�ص عبداهلل بن احلاج حممد 
اخللوتي من الفقيه نور الدين علي بن اأمني مبلغ )13( �سلطاين و )34( قطعة �سليمانية من 
حم�سولت قرية بيت طفا اجلاري )14( قرياط منها يف وقف بريام جاوي�ص بن م�سطفى 

عن حم�سول �سنة 976هـ/ 1568م )220( .
بن  جاوي�ص  بريام  اأوقاف  فاإن  1562م،  970هـ/  ل�سنة  العائد   342 لدفرت  ووفقًا 
م�سطفى كانت ت�سمل ح�س�سًا خمتلفة من غرا�ص العنب، والتني يف خم�سة مواقع يف بيت 
حلم، وح�س�سًا خمتلفة يف م�سبنة، وحو�ص، ودار يف القد�ص و�ستة قراريط من اأرا�سي قرية 
دير بني �سجاع، ومثلها يف مزرعة بح�ص التابعة للقرية و )14( قرياطًا يف مزرعة بيت طفا 
التابعة لغزة ودار الوكالة يف غزة )221( كما وقف بريام جاوي�ص بن م�سطفى على الرباط 

)222( الذي اأن�ساأه يف القد�ص مبلغ )50( األف درهم عثماين )223( .
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ونظراً ملا متتع به ال�سباهية من ثراء وما جمعوه من اأموال فقد حظوا ول �سيما الزعماء 
منهم مبكانة رفيعة يف املدن التي عا�سوا فيها، وقد ظهر ذلك من خالل الألقاب التي اأطلقت 
عليهم، منها قدوة الأعيان والأماجد م�ستجمع املقا�سد واملحامد مولنا عبد الكرمي با�سا 
الزعيم بلواء القد�ص )224( ، وفخر الزعماء والأماجد بريام جاوي�ص من اأعيان الزعماء بلواء 
القد�ص )225( ، وقدوة الأعيان والأماجد حاوي الكمالت واملحامد حممد بن بكر من اأعيان 
اآغا  علي  وال�سجعان  الفر�سان  عمدة  والأعيان  الأماجد  وفخر   ،  )226( ال�سام  بلواء  الزعماء 

طوقلي زاده الزعيم على قرية بيت اأمرين من اأعمال نابل�ص )227( .
بينما حظي التيمارية باألقاب اأقل من تلك التي حظي بها الزعماء، فذكر فخر الأماثل 
وزين الأكارم �سنان بن عي�سى ال�سباهي بلواء الرملة )228( ، وقدوة الأماثل ح�سني بن افتخار 
عبداهلل  بن  �سنان  الأماثل  وفخر   ،  )229( القد�ص  لواء  �سباهي  من  جاوي�ص  ن�سوح  الأماجد 
بن عبداهلل  بك  اأمثاله علي  )230( وفخر  الرملة  ال�سباهية مبدينة  اأعيان  بقلق�ص من  ال�سهري 
التيماري  بك  حممد  الأعيان  وفخر   )232( نابل�ص  اأعمال  من   )231( بزاريا  بقرية  التيماري 

بقرية روجيب )233( من اأعمال نابل�ص )234( .
وقد اأطلق لقب الأمري على بع�ص ال�سباهية وبخا�سة ال�سباهية من اأ�رشة ابن اأبي وايل 
)235( ، فقد ذكر فخر الأقران الأمري اأبو العون بن فخر ال�سباهية الأمري بن اأبي وايل ال�سباهي 

بالقد�ص )236( ، والأمري عبد النبي بن وايل ال�سباهي بلواء القد�ص )237( وفخر الأماثل عي�سى 
اأعيان  الدكري من  الزيني وايل  الأمريي  العايل  اأحمد بن املقر  الكرام  الأمراء  بك بن قدوة 

ال�سباهية بلواء القد�ص )238( .
 ومل يع�ص ال�سباهية كفئة ع�سكرية منعزلة عن باقي الفئات الجتماعية بل اندجموا 
اأخرى،  فئات  مع  اأو  بع�سًا  بع�سهم  مع  وامل�ساهرة  الزواج  طريق  عن  الفئات  هذه  مع 
فذكرت �ست الدنيا خاتون بنت فخر الزعماء والأماجد بريام جاوي�ص من اأعيان الزعماء 
بلواء القد�ص زوجة قدوة الأماثل ح�سني بك ابن افتخار الأماجد ن�سوح جاوي�ص ال�سباهي 

بلواء القد�ص )239( .
العالمة  فذكر  الدينية،  الوظائف  واأ�سحاب  ال�سباهية  بني  التزاوج  ظاهرة  ويالحظ 
الديري  مو�سى  ال�سيا  اأبي  الدين  ال�سيخ �رشف  الأنام  مفتي  الإ�سالم  �سيخ  الفهامة  املحقق 
العب�سي اإمام ال�سخرة وزوجته فاطمة خاتون بنت علي جلبي الزعيم بالقد�ص )240( و�سنان 
ابنة  خاتون  زليخة  املخدرات  فخر  وزوجته  القد�ص  بلواء  ال�سباهية  اأعيان  من  عبداهلل  بن 
�سيخ ال�سيوخ عالء الدين اأبي احل�سن علي اخللوتي )241( ، بينما تزوج فخر املكرمني زبدة 
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املدققني الفخام �ساللة العلماء الأعالم ال�سيخ فخر الدين بن قدوة العلماء الأعالم ال�سهري 
ن�سبه املبارك بابن امل�رشي من فخر املخدرات اأكليلة املح�سنات ال�ست �ساحلة بنت فخر 

الأكابر والأعيان ح�سن اآغا الي بك �سابقًا )242( .
ونتيجة لهذه املكانة الجتماعية والرثاء الذي متتع به ال�سباهية فقد ا�ستعان بع�سهم 
بالأجراء وامل�ستخدمني مل�ساعدتهم يف اأعمالهم، فقد اأجر الزيني �سالح بن حممود ال�سهري 
بقرمازه نف�سه لفخر الأماثل والأقران اأحمد جلبي بن حممد ال�سهري ب�سنجي ال�سباهي مبدينة 
الرملة لينتفع امل�ستاأجر املذكور منه يف ق�ساء م�ساحله و�سقي دوابه ملدة خم�ص �سنوات 
مببلغ )55( �سلطاين )243( ، بينما ا�ستاأجر فخر اأقرانه اجلمايل يو�سف بن حممد بن �سنان 
ال�سباهي بالقد�ص من عمرو بن فريج الهيتمي من عرب الرباغ�سة الو�سي على �سقيقته حمدية 
القا�رشة عن البلوغ لتخدم اأهله مدة ع�رشين �سنة باأجرة مقدارها ع�رشين قر�سًا ح�سابًا عن 
كل �ستة قر�ص واأذن املوؤجر للم�ستاأجر اأن ي�رشفها يف نفقة �سقيقته وك�سوتها )244( ، اإ�سافة 
اإىل اأن بع�سًا منهم كان ميلكون العبيد، ففي اإحدى احلجج اأن حممد بك بن ح�سن من اأعيان 
ال�سباهية بلواء القد�ص ملك لزوجته ناجية خاتون بنت حممد جميع العبد املدعو علي بن 

عبداهلل الهندي )245( .
وهي  اإليهم  املوكلة  الأ�سا�سية  املهمات  اأداء  عن  يتقاع�سون  ال�سباهية  جعل  ذلك  كل 
ان�سغالهم  ب�سبب  فيها  يتواجدون  التي  املناطق  يف  الأمن  وحفظ  القتال،  يف  امل�ساركة 
مبتابعة �سوؤون تيمارتهم وم�ساحلهم التجارية واملالية، وهذا ما يف�رش الإ�سارات العديدة 
التي وردت يف امل�سادر التاريخية املختلفة عن تخلف هوؤلء عن امل�ساركة يف احلمالت 

الع�سكرية وحفظ الأمن يف الألوية التي يتواجدون فيها )246( .

اخلالصة: 
�سكل ال�سباهية اإىل جانب اجلنود الإنك�سارية القوات الع�سكرية العثمانية يف فل�سطني، 
وقد قامت الدولة العثمانية مبنح ال�سباهية التيمارات )الإقطاعات الع�سكرية( .اأي اأن يقوموا 
بجباية ال�رشائب والر�سوم من الأرا�سي اجلارية يف تيماراتهم، ويح�سلون عليها بدًل من 
اأن تدفع الدولة الرواتب لهم مقابل اأن يقوموا باخلدمة الع�سكرية عندما تطلبها الدولة منهم.

لكن دور ال�سباهية يف فل�سطني مل يقت�رش على اخلدمة الع�سكرية واملحافظة على الأمن 
يف املناطق التي يقيمون بها، بل قاموا باأعمال اأخرى؛ فتولوا الوظائف ومار�سوا التجارة 

وجبوا اجلزية من اأهل الذمة من يهود ون�سارى.
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لهم  العائدة  التيمارات  من  اأكان  �سواء  اأموال  من  جمعوه  مبا  ال�سباهية  ا�ستطاع  لقد 
تكوين  والتيمار  الوقف  اأرا�سي  من  الأموال  عليها من جباية  التي ح�سلوا  الأموال  من  اأم 
والغرا�ص  والدكاكني،  الدور،  و�رشاء  التجارة  العمل يف  ا�ستغلوها يف  التي  املالية  الرثوات 
املثمرة يف املدن والقرى املقيمني فيها؛ مما اأدى اإىل حتول ال�سباهية اإىل فئة اجتماعية 
التي  والأمالك  الرثوات  من  ظهر  كما  املجتمع  يف  مهمة  اجتماعية  مبكانة  حظيت  ثرية 
ا�ستطاعوا احل�سول عليها، ومن الألقاب التي اأطلقت عليهم، ومن عمليات امل�ساهرة التي 
لكرثة  �سوءاً  تزداد  الفالحني  اأو�ساع  بقيت  ذلك  املحلية.ومقابل  الأ�رش  وبني  بينهم  متت 

ال�رشائب املفرو�سة عليهم وتنوعها.
وقد اأدت التطورات التي اآلت اإليها اأو�ساع ال�سباهية اإىل ان�سغال ال�سباهية بالتيمارات، 
والزراعة، واأعمالهم من جتارة وبيع و�رشاء، وبالتايل �سعف ن�ساطهم الع�سكري وابتعدوا عن 

املهمة الرئي�سة لهم األ وهي اخلدمة الع�سكرية.
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�ص �ص ن، �ص2، �ص164، اأواخر جمادي الأوىل 1100هـ/ 20 اآذار 1689م. . 11
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�ص �ص ن، �ص1، �ص12، 12 جمادي الأوىل 1066هـ/ 8 اآذار 1656م. . 18
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�ص �ص ق، �ص71، �ص12، 15 رجب 994هـ/ 3 متوز 1586م. 
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اليعقوب، ناحية، ج1، �ص150. 
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دفرت  خانة،   )21( ت�سم  1562م  970هـ/  عام  يف  واأ�سبحت  خانات  ت�سع  1539م 
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الع�رش: وهو ما جتبيه الدولة العثمانية عن احلبوب كالقمح وال�سعري وال�سم�سم والعد�ص . 62
والفول، اإح�سان اآوغلي، الدولة العثمانية، ج1، �ص640 - 641؛ دفرت 427 �ص178، 

 .427  ،181
اخلراج: ما فر�سه العثمانيون على الأ�سجار املثمرة كالزيتون والنخيل والكروم والتني . 63

والتوت وكان ي�سمى اأحيانًا باأ�سماء الأ�سجار املثمرة مثل عداد الأ�سجار وعداد الكروم 
وعداد الزيتون، كوندوز، الت�رشيع ال�رشيبي، �ص59 - 65، ؛ اآوغلي، الدولة العثمانية، 
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1570م. 
الق�سم: هو ن�سبة من املح�سول قد تكون الن�سف اأو الربع اأو الثلث، ويجبى من اأرا�سي . 64

املال  بيت  اإىل  ملكيتها  تعود  الأر�ص  اأن  اعتبار  على  اخلا�ص  وامللك  والوقف  التيمار 
)الدولة( . ويعمل الفالحون فيها كم�ستاأجرين، ويدفعون الق�سم مقابل زراعتهم لالأر�ص. 

دفرت مف�سل 427، �ص 66 - 71؛ دفرت 289، �ص 277، 279، 285، 287. 
ر�سوم الأغنام، عادت الأغنام، عداد الأغنام، وهي ر�سوم جُتبى عن احليوانات وت�سمى . 65

باأ�سماء احليوانات التي جتبى عنها مثل الأغنام والأبقار واجلوامي�ص واملاعز، كوندوز، 
الت�رشيع، �ص22، دفرت 427، �ص101، 102. 

66 . ،427 دفرت  املريية،  الأرا�سي  يف  يربى  الذي  النحل  ع�سل  عن  وُيجبى  النحل،  ر�سوم 
اآوغلي،  6؛   - �ص59  الت�رشيع،  كوندوز،  و�ص280؛  و�ص269  و�ص206،  �ص196 

الدولة العثمانية، ج1، �ص640، 641. 
البادهوا: وهي من الر�سوم التي تفر�ص عند الزواج وعند فر�ص العقوبات واإلقاء القب�ص . 67

على العبيد الهاربني، كوندوز، الت�رشيع، �ص75 - 78، اآوغلي، الدولة العثمانية، ج1، 
�ص645، دفرت 1015، �ص159. 

احلنفية يف . 68 املدر�سة  على  وقفًا  كانت  القد�ص،  من  ال�رشقي  ال�سمال  اإىل  تقع  ال�سد:  دير 
القد�ص وكانت ت�سم يف عام 970هـ/ 1562م ت�سع خانات، دفرت 516، �ص253. دفرت 

427، �ص170، اليعقوب، ناحية، ج1، �ص23. 
�ص �ص ق، �ص53، �ص239، 11 �سوال 977هـ/ 18 اآذار 1570م. . 69
�سبعة . 70 1596م  1005هـ/  عام  ت�سم  كانت  طولكرم،  من  ال�رشق  اإىل  تقع  اللبد:  كفر 

وخم�سني خانة. لوباين، معجم، �ص236؛ 
  Wolf – Dieter Hutteroth, Kamal Abdulfatah, Historical Geografy , P. 146.
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�ص �ص ن، �ص2، �ص218، اأوائل جمادي الأوىل 1099هـ/ 3 اآذار 1688م. . 75
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�ص �ص ن، �ص2، �ص203، اأواخر ربيع الأول 1099هـ/ 1 �سباط 1688م. . 77
78 . ،427 دفرت  اهلل.  رام  من  اجلنوب  واإىل  منها  ال�سمال  اإىل  القد�ص  قرى  من  عقب:  كفر 

�ص266، دفرت1015، �ص238، اليعقوب، ناحية، ج1، �ص31. 
1610م. . 79 3 ت�رشين الثاين  1099هـ/  17 رجب  9�ص �ص ق، �ص91، �ص78، 
كامل جميل الع�سلي، وثائق مقد�سية تاريخية، عمان، اجلامعة الأردنية، ط1، 1989م، . 80

�ص166، و�سي�سار اإليه فيما بعد، الع�سلي، وثائق. 
الحت�ساب: اأي ر�سوم احل�سبة. وهي الر�سوم التي جتبى عن ال�سلع التي تباع يف الأ�سواق . 81

ج1،  ناحية،  اليعقوب،  70؛  �ص-60   ،342 دفرت  اخل�رشوات.  وعن  بالقبان،  وتوزن 
�ص140؛ �ص �ص ق، �ص53، �ص418، 19 �سفر 978هـ/ 22 متوز 1570م. 

�ص �ص ق، �ص27، �ص79، 16 ربيع الثاين 960هـ/ 31 اآذار 1553م. . 82
العادة املعتادة، ر�سوم كانت جتبى من �سكان القرى واملدن ومن الرهبان يف الأديرة . 83

ق، �ص170، �ص59،  �ص  �ص  �سابقًا،  دفعه  اعتادوا  ما  اأي  املعتادة  العادة  ا�سم  حتت 
13 رم�سان 1079هـ، �ص �ص ق، �ص207، �ص291، اأوا�سط جمادي الثاين 1124هـ؛ 
وثائق،  الع�سلي،  1553م،  متوز   6 960هـ/  �سعبان   5 �ص21،  �ص27،  ق،  �ص  �ص 
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�ص �ص ق، �ص75، �ص441، 13 حمرم 1002هـ/ 7 ت�رشين الثاين 1593م. . 180
�ص �ص ق، �ص27، �ص215، 8 ذي احلجة 960هـ/ 14 ت�رشين الثاين 1553م. . 181
�ص �ص ق، �ص، �ص194، �ص142، اأوا�سط �سعبان 1104هـ/ 20 ني�سان 1693م. . 182
العمارة العامرة )التكية العامرة( ، التكية التي اأن�ساأتها خا�سكي �سلطان )روك�سالنة( . 183

تقدم  وكانت  1552م،  960هـ/  �سنة  القد�ص  القانوين يف  �سليمان  ال�سلطان  زوجة 
الطعام واملاأوى لفقراء املدينة، املهتدي، اأوقاف القد�ص، �ص 506 - 516؛ اليعقوب، 
ناحية، ج2، �ص-363 364؛ �ص �ص ق، �ص163، �ص14، اأوا�سط �سعبان 1003هـ/ 

اأواخر ني�سان 1692م. 
�ص �ص ق، �ص53، �ص596، 16 جمادي الثاين 978هـ/ 20 ني�سان 1693م. . 184
�ص �ص ق، �ص53، �ص312، اأواخر ذي احلجة 977هـ/ 3 حزيران 1570م. بيات، . 185

متوز   21 966هـ/  �سوال   15 35ع(  )وثيقة   144 �ص143،  ج1،  ال�سام،  بالد 
1559م. 

1553م. �ص �ص ق، . 186 اآذار   29 960هـ/  الثاين  14 ربيع  �ص �ص ق، �ص27، �ص88، 
�ص27، �ص241، 13 ذي احلجة 960هـ/ 19 ت�رشين الثاين 1553م. 

�ص �ص ق، �ص27، �ص84، 20 ربيع الثاين 960هـ/ 4 ني�سان 1553م. . 187
الذهب: العملة الذهبية ال�سلطاين. . 188
2 متوز . 189 966هـ/  15 �سوال  35ع،  144، وثيقة  ال�سام، ج1، �ص143،  بيات، بالد 

1559م. 
�ص �ص ق، �ص75، �ص374، 8 ذي القعدة 1001هـ/ 5 اآب 1593م. . 190
�ص �ص ق، �ص155، �ص82، 20 ربيع الأول 1068هـ/ 25 كانون الأول 1657م. . 191
املدر�سة احلنبلية: اأن�ساأ املدر�سة ووقفها بيدمر اخلوارزمي يف �سنة 781هـ/ 1378م. . 192

عبد املهدي، املدار�ص، ج2، �ص89 - 90. 
�ص �ص ق، �ص207، �ص6، 18 ربيع الأول 1143هـ/ 5 اأيار 1711م. . 193
عطااهلل، وثائق، ج1، �ص141، اأوائل �سعبان 1079هـ/ 4 كانون الثاين 1669م. . 194
عطااهلل، وثائق، ج1، �ص143، وثيقة رقم149، اأواخر جمادي الثاين 1097هـ/ 23 . 195

اأيار 1686م. 
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ثالث . 196 من  حوائط  ثالث  لها  ال�سكل  م�ستطيلة  اأو  مربعة  معمارية  وحدة  اليوان: 
جهات واجلهة الرابعة تكون مفتوحة، حممد اأمني، ليلى علي اإبراهيم، امل�سطلحات 

املعمارية، �ص17. 
اأمني، . 197 البع�ص،  بع�سها  بجوار  تقع  التي  املت�سابهة  ال�سكنية  الوحدات  الطباق: 

امل�سطلحات، �ص74. 
وت�ستخدم . 198 العلوي  اأو  ال�سفلي  بالدور  تكون  الدار  داخل  معمارية  وحدة  القاعة: 

لال�ستقبال، اأمني، امل�سطلحات، �ص78. 
الذهب القرب�سي، عملة ذهبية ا�ستخدمت يف املعامالت املالية العثمانية، �ص �ص ق، . 199

�ص27، �ص168، 16 جمادي الثاين 960هـ/ 29 اأيار 1553م، �ص �ص ق، �ص27، 
�ص80، 1 ربيع الثاين 960هـ/ 16 اآذار 1553م. 

�ص �ص ق، �ص27، �ص5، 6، اأواخر رجب 960هـ/ 10 متوز 1553م. . 200
�ص �ص ق، �ص75، �ص96، 17 �سعبان 1000هـ/ 28 اأيار 1592م. . 201
�ص �ص ن، �ص1، �ص292، 5 جمادي الثاين 1068هـ/ 9 اآذار 1658م. . 202
�ص �ص ن، �ص1، �ص99، 7 حمرم 1067هـ/ 25 ت�رشين الأول 1656م. . 203
�سبعة . 204 1539م   - 1538 945هـ/  القد�ص، كانت ت�سم عام  ال�سعنة، من قرى  دير 

ع�رش خانة، دفرت 1015، �ص228. 
�ص �ص ق، �ص23، �ص3، 16 رجب 960هـ/ 27 حزيران 1553م. . 205
�ص �ص ق، �ص27، �ص258، 1 حمرم 961هـ/ 6 كانون الأول 1553م. . 206
�ص �ص ق، �ص53، �ص227، �سلخ �سوال 977هـ/ 5 ني�سان 1570م. . 207
دفرت 342، �ص157 - 176. . 208
دفرت 312، �ص100. . 209
دفرت 312، �ص139. . 210
دفرت 312، �ص342. . 211
�ص �ص ق، �ص53، �ص543، 23 جمادي الأوىل 978هـ/ 22 ت�رشين الأول 1570م. . 212

�ص �ص ق، �ص53، �ص118، 24 �سعبان 977هـ/ 31 كانون الأول 1530م. 
�ص �ص ق، �ص53، �ص312، اأواخر ذي احلجة 977هـ/ 3 حزيران 1570م. . 213
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�ص �ص ق، �ص49، 8 ذي القعدة 971/ 17 حزيران 1564 نقاًل عن غو�سة القد�ص، . 214
�ص236. 

�ص �ص ق، �ص54، �ص49، 28 رم�سان 979 عن غو�سة، القد�ص، �ص239. . 215
�ص �ص ق، �ص53، �ص522، 9 جمادي الأوىل 978هـ/ 8 ت�رشين الأول 1570م. . 216
217 . .Hutteroth, Historical,P. 146 .سبحان، من قرى غزة�
218 . Hutteroth, .بيت طفا )بيت عفا( من قرى غزة، تقع اإىل ال�سمال ال�رشقي ملدينة غزة

Historical, P. 144 لوباين، معجم، �ص39، وفقًا لدفرت 427 فاإن قريتي �سبحان 
وبيت طفا كانتا وقف تاج الدين بن عبد الوهاب بن حرازه على مكتب الأيتام يف 
ع3،  م3،  والآثار،  للتاريخ  الأردنية  املجلة  القت�سادية،  احلياة  ال�سواريه،  القد�ص، 

2009م، �ص64 و�ص67. 
�ص �ص ق، �ص549، 550، ربيع الآخر 978هـ/ اأيلول 1570م. . 219
�ص �ص ق، �ص549، 17 جمادي الأوىل 978هـ/ اأكتوبر 1570م. . 220
دفرت 342، �ص143 - 145. . 221
اأن�ساأه بريام جاوي�ص بن م�سطفى �سنة 947هـ/ 1540م قرب عقبة ال�ست. اليعقوب، . 222

ناحية، ج2، �ص351. 
الع�سلي، وثائق، ج3، �ص122، وثيقة 90، �سجل 17، �ص127، 15 جمادي الأوىل . 223

1545م.  24 متوز  952هـ/ 
�ص �ص ق، �ص53، �ص596، 16 جمادي الثاين 978هـ/ 14 ت�رشين الثاين 1570م. . 224
�ص �ص ق، �ص53، �ص332، 10 حمرم 978هـ/ 13 حزيران 1570م. . 225
�ص �ص ق، �ص53، �ص417، ثامن ع�رشي �سفر 978هـ/ 21 متوز 1570م. . 226
�ص �ص ن، �ص1، �ص186، 9 �سوال 1067هـ/ 20 متوز 1651م. . 227
�ص �ص ق، �ص37، �ص93، و�ص77، 4 جمادي الأوىل 966هـ/ 11 �سباط 1559م. . 228
�ص �ص ق، �ص53، �ص312، 10 حمرم 978هـ/ 13 حزيران 1570م. . 229
�ص �ص ق، �ص37، �ص21، 3 ربيع الأول 966هـ/ 13 كانون الأول 1558م. . 230
بزاريا: تقع اإىل ال�سمال الغربي ملدينة نابل�ص. لوباين، معجم، �ص22. . 231
�ص �ص ن، �ص2، �ص157، �سهر ربيع الثاين 1099هـ/ 5 �سباط 1688م. . 232
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روجيب: تقع اإىل اجلنوب ال�رشقي ملدينة نابل�ص، لوباين، معجم، �ص122. . 233
�ص �ص ن، �ص2، �ص253، اأوا�سط رجب 1099هـ/ 15 اأيار 1688م. . 234
ذكرت امل�سادر التاريخية الأمري وايل بن ن�رش بن ح�سني بن مو�سى الدكري، تويف . 235

1533م ودفن يف تربة ال�ساهرة يف غزة، كان ابنه اأحمد  940هـ/  يف حدود �سنة 
اأمريالي يف غزة، كما كانت قرية املاحلة التابعة للقد�ص جارية يف تيمار مو�سى 
بن وايل الدكري، كانت ح�س�ص متفاوتة من قرى بيت �سو�سني وكفر مالك والبرية 
وقلنديا والرام وجبع وحزما وبيت �ساحور الن�سارى جارية يف الوقف على الأمري 
العثماين لفل�سطني. دفرت  اأنها وقفت يف بداية احلكم  الدكري. ويظهر  وايل بن ن�رش 
 ،345 �ص300،   ،516 دفرت  �ص263؛   ،427 دفرت  255؛  �ص206،   ،1015
1430هـ/  الثقافة،  وزارة  العثماين/ عمان،  العهد  القد�ص يف  غو�سه،  348؛ حممد 

2009م، �ص221.. 
�ص �ص ق، �ص53، �ص274، 12 ذي احلجة 977هـ/ 17 اأيار 1570م. . 236
�ص �ص ق، �ص53، �ص333، 9 حمرم 978هـ/ 12 حزيران 1570م. . 237
�ص �ص ق، �ص539، 13 ذي احلجة 966هـ/ 15 اأيلول 1559م. . 238
�ص �ص ق، �ص53، �ص332، 10 حمرم 978هـ/ 13 حزيران 1570م. . 239
�ص �ص ق، �ص53، �ص228، 28 978هـ/ 1570م. . 240
�ص �ص ق، �ص37، �ص665، �سفر 978هـ/ متوز 1570م. . 241
�ص �ص ق، �ص93، 18 ربيع الأول 1068هـ/ 23 كانون الأول 1657م. . 242
�ص �ص ق، �ص75، �ص416، 13 ذي احلجة 1001هـ/ 9 اأيلول 1593م. . 243
عطااهلل، وثائق، ج2، �ص250، 251. . 244
�ص �ص ق، �ص53، �ص307، غاية ذي احلجة 977هـ/ 3 حزيران 1570م. . 245
بيات، بالد ال�سام، ج2، �ص233، وثيقة )171ع( ، 26 جمادي الأوىل 976هـ/ 16 . 246

ت�رشين الثاين 1568م، ج3، �ص174، وثيقة )95ع( ، 7 ذي احلجة 978هـ/ 2 اأيار 
1571م؛ ربايعة، الع�سكر، �ص852. 
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املصادر واملراجع: 

أ- سجالت احملاكم الشرعّية. 

�سجالت حمكمة القد�ص ال�رشعّية، �سجل 27، 37، 53، 75. . 1
�سجالت حمكمة نابل�ص ال�رشعّية، �سجل 1، 2. . 2

ب- دفاتر الطابو العثمانّية. 

1 . ، 1539م(   - 1538 T. D )945هـ/   1015 التحرير  ال�رّشيف من دفرت  القد�ص  لواء 
الأوىل  الطبعة  عّمان،  ال�سواريه،  رجا  نوفان  البخيت،  عدنان  حممد  وحتقيق  درا�سة 

2008م.  1429هـ/ 
لواء القد�ص ال�رّشيف من دفرت مف�سل �سفد وغزة من دفرت T. D )932- 934 427هـ/ . 2

1525 - 1528م( ، درا�سة وحتقيق حممد عدنان البخيت ونوفان رجا احلمود، لندن، 
موؤ�س�سة الفرقان، الطبعة الأوىل 2005م. 

لواء القد�ص ال�رّشيف من دفرت 289 اأ�ص )961هـ/ 1553 - 1554م( ، درا�سة وترجمة . 3
حمّمد عدنان البخيت ونوفان رجا ال�سواريه، عّمان 1431هـ/ 2010م. 

4 . -  1525 T. D )932 - 938هـ/   131 التحرير  دفرت  من  ال�رّشيف  القد�ص  لواء 
عّمان،  ال�سورية،  رجا  ونوفان  البخيت،  عدنان  حمّمد  وترجمة  درا�سة  1532م(، 

الطبعة الأوىل 2007م. 
درا�سة وحتقيق حمّمد . 5  ، 1562م(  )970هـ/   516 ال�رّشيف، دفرت مف�سل  القد�ص  لواء 

عدنان البخيت، نوفان رجا ال�سواريه، عّمان، الطبعة الأوىل 1432هـ/ 2011م. 

املراجـع:
العثمانية خالل . 1 الوثائق  العثماين يف �سوء  القد�ص يف الع�رش  اإبراهيم ربايعة، تاريخ 

القرن ال�سابع ع�رش 1600 - 1700م، حيفا، مكتبة كل �سيء، الطبعة الأوىل. 
القرن . 2 خالل  ال�رشيف  القد�ص  لواء  يف  الريف  واأهل  ال�سباهية  الع�سكر  ربايعة،  اإبراهيم 

ال�سابع ع�رش امليالدي، جملة جامعة النجاح لالأبحاث، جملد 21، عدد3، كانون الأول 
 .864  - 817 1428هـ، �ص  2007م/ ذو القعدة 
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اأحمد اق كوندرز، الت�رشيع ال�رشيبي عند العثمانيني، ترجمة عن الرتكّية فا�سل بيات، . 3
عّمان، جلنة تاريخ بالد ال�سام، الطبعة الأوىل 2004م. 

اإِىل . 4 نقله  الأّول،  تاريخ وح�سارة، اجلزء  العثمانّية  الدولة  اآوغلي،  اإح�سان  الّدين  اكمال 
العربّية �سالح �سعداوي، ا�ستانبول، الطبعة الأوىل 1999م. 

مكتبة . 5 القاهرة،  م�سكالتها،  تطورها،  تاريخها،  العثمانّية،  النقود  حممود،  حمّمد  �سّيد 
مدبويل، الطبعة الأوىل 2003م. 

�سهيل �سابان، املعجم املو�سوعي للم�سطلحات العثمانّية التاريخّية، الريا�ص، مكتبة . 6
امللك فهد الوطنّية، الطبعة الأوىل 2000م. 

�سوكت باموك، التاريخ املايل للدولة العثمانّية، ترجمة عبد اللطيف احلار�ص، بريوت، . 7
دار املدار الإ�سالمّي، الطبعة الأوىل 2005م. 

الأيوبّي واململوكّي، . 8 الع�رشين  عبد اجلليل عبد املهدي، املدار�ص يف بيت املقد�ص يف 
عّمان، مكتبة الأق�سى، الطبعة الأوىل 1401هـ/ 1981م. 

عبد العزيز حمّمد عو�ص، الإدارة العثمانّية يف ولية �سوريا 1864 - 1914م، القاهرة، . 9
دار املعارف. 

درا�سات . 10 العثمايّن، جملة  التاريخ  واأهميتها يف  ال�سامي  احلج  قافلة  رافق،  الكرمي  عبد 
تاريخّية، اجلامعة الأردنّية، العدد 6 ت�رشين الأّول 1981م. 

عبلة �سعيد املهتدي، اأوقاف القد�ص يف زمن النتداب، عّمان، الطبعة الأوىل 2005م. . 11
الأردنّية، . 12 اجلامعة  عّمان،  رقم1،  ال�رشعّية،  القد�ص  �سجل حمكمة  املهتدي،  �سعيد  عبلة 

مركز الوثائق واملخطوطات، الطبعة الأوىل 1431هـ/ 2010م. 
13 . 975 فا�سل بيات، بالد ال�سام يف الأحكام ال�سلطانية الواردة يف دفاتر املهمة، ج2، 

- 977هـ/ 1567 - 1570م، عّمان، اجلامعة الأردنّية، من�سورات جلنة تاريخ بالد 
ال�سام، الطبعة الأوىل 2006م. 

اجلامعة . 14 عّمان،  الع�سلي،  كامل  ترجمة  الإ�سالمّية،  والأوزان  املكاييل  هنت�ص،  فالرت 
الأردنّية، الطبعة الأوىل 1970م. 

كامل جميل الع�سلي، وثائق مقد�سّية تاريخّية، عّمان، اجلامعة الأردنّية، الطبعة الأوىل . 15
1989م. 
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حمّمد اأمني، ليلى علي اإبراهيم، امل�سطلحات املعمارية يف الوثائق اململوكّية، القاهرة، . 16
دار الن�رش باجلامعة الأمريكّية، الطبعة الأوىل 1990م. 

دار . 17 واخلليل، بريوت،  القد�ص  بتاريخ  اجلليل  الأن�ص  العليمي،  الرحمن  عبد  الّدين  جمري 
اجليل، 1973م. 

ع�رش . 18 ال�ساد�ص  الهجري/  العا�رش  القرن  يف  ونواحيها  نابل�ص  البخيت،  عدنان  حمّمد 
امليالدي على �سوء الوقفيات التي حتتفظ بها �سجالت الدولة العثمانّية )كتاب درا�سات 

يف تاريخ بالد ال�سام( فل�سطني، عّمان، اأمانة عّمان الكربى، الطبعة الأوىل 2007م. 
حمّمد �سليم، اليعقوب، ناحية القد�ص ال�رّشيف يف القرن العا�رش الهجري/ ال�ساد�ص ع�رش . 19

امليالدي، عّمان، البنك، البنك الأهلي، الطبعة الأوىل 1999م. 
جريدة . 20 مطبعة  بريوت،  اللغات،  منتخبات  يف  الالمعات  الدرادي  الأن�سي،  علي  حممد 

بريوت، 1318هـ/ 1900م. 
واملخطوطات . 21 الوثائق  مركز  نابل�ص،  احلرفية،  الطوائف  وثائق  اهلل،  عطا  علي  حممود 

والن�رش، الطبع الأوىل 1413هـ/ 1912م. 
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