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ملّخص:

القد�س  توؤرخ ملدينة  التي  امل�سادر  اأهم  واحٍد من  اأعماق  العلمية  الدرا�سة  ت�سرب هذه 
خا�سة وفل�سطني عامة، وهي �سجالت حمكمة القد�س ال�رشعية، التي حتوي تراثًا وا�سعًا وغنيًا 
ي�سعب احل�سول عليه من م�سادر اأخرى اأو تعوي�سه اإن ُفِقد، وقد حوت هذه ال�سجالت يف 
ثناياها مادة ل ي�ستهان بها، اإذ تناولت جممل الق�سايا احلياتية: الجتماعية والقت�سادية 
اأهمية هذه امل�سادر الآر�سيفية يف  اإىل  الدرا�سة حتى تلفت الأنظار  والدينية، فجاءت هذه 

الوقت الذي باتت تاأخذ فيه هام�سًا متوا�سعًا عند املتخ�س�سني من الكتاب واملوؤرخني. 

من هنا، ميكن اأن نخت�رش اإ�سكالية هذه الدرا�سة يف الت�ساوؤلت الآتية: متى بداأت اأر�سفة 
ال�سجالت؟ وما اأهميتها التاريخية واحل�سارية باعتبارها م�سدراً ِبكراً عن القد�س؟ وما هي 
بال�سكل  منها  ال�ستفادة  ميكن  وكيف  ال�سجالت؟  هذه  تعاجلها  اأو  تغطيها  التي  املجالت 

ال�سحيح؟.
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Abstract:

This study aims to tackle the archives of AL- Sharia court of Jerusalem 
(the Religious court) as it is one of the sources which wrote the history of 
Jerusalem in particular and Palestine in general. It contain a rich heritage 
difficult to be compensated or achieved from other sources in case of being 
missed.

It is noteworthy that these records contain within their folds a considerable 
material, as it deal with most of everyday social, economical and religious 
issues to focus the insights on the importance of these archival sources which 
receive marginal interest from the specialized historians and writers.

Consequently, we can present the gist of the study briefly through asking 
the questions that follow: When have the records been kept in the archives? 
What is its cultural and historical importance as it is unpreceded source on 
Jerusalem? What areas do these records cover? And How can we effectively 
benefit ourselves from these records?    
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مقدمــة:
لقد اأغنت �سجالت حمكمة القد�س ال�رشعية املكتبة الفل�سطينية، وكذلك املكتبة العربية 
مبادة علمية غزيرة جداً؛ مِلا احتوت عليه من معلومات مهمًة وفريدة ميكن من خاللها اإعداد 
الدرا�سات املعرفية جلوانب متعددة يف خمتلف املجالت ال�سيا�سية والثقافية والجتماعية 
والقت�سادية يف مدينة القد�س، اإذ تك�سف الوثائق عن جغرافية تراثية متكاملة وتنوع ثقايف 
يف جزئياته وموحداً يف عمومياته، كما جاءت هذه الأهمية من كون هذه ال�سجالت اأقرب 

م�سدر يوؤرخ لالأو�ساع املعي�سية داخل املدينة وجوارها)1(.
وقد جاءت هذه الأهمية من خالل الدور الذي قامت به املحكمة ال�رشعية اآنذاك حيث 
مل ينح�رش عملها يف ق�سايا الزواج والطالق، اإمنا كان دورها �سموليًا، لأن قا�سي املحكمة 
كان مبثابة امُل�سرّي العام لالأمور داخل لواء القد�س، وذلك مبوجب القانون العثماين املعمول 
ب احلكام واملوظفني، وينظر يف جميع الق�سايا التي  به يف وليات ال�سلطنة، فالقا�سي ُيَن�سِّ
تتعلق باأمر اللواء، حتى اأن املرا�سالت واملرا�سيم ال�سلطانية توجه اأوًل اإىل حاكم ال�رشع يليه 
حاكم العرف)2(، وي�سرتط الحتفاظ بن�سخة من الوثائق يف �سجالت املحكمة. والرباءة)3( اأو 

املر�سوم الذي ل يدون يف الروزنامة ُيعدُّ غري �رشعي. 
وقد جاء هذا التغريُّ الوظيفي يف الوقت احلا�رش للمحاكم ال�رشعية مع مرور الزمن، 
والإرث،  والطالق  كالزواج  حمددة  ق�سايا  يف  منح�رشاً  ال�رشعية  املحاكم  دور  فاأ�سبح 
وانتقلت الأمور الأخرى اإىل موؤ�س�سات قانونية كمحاكم ال�سلح، التي ت�سري يف الغالب ح�سب 

الأنظمة الو�سعية.
الأر�سيفية يف بالد  اأقدم امل�سادر  اأنها من  اإىل  القد�س  اأهمية �سجالت حمكمة  وتعود 
بعد  اأي  اإىل14�سوال936هـ/11حزيران1530م،  اأول �سجل حمفوظ  تاريخ  ال�سام، ويرجع 
اأربع ع�رشة �سنة من بداية الوجود العثماين يف البالد العربية، وتاأتي بعدها �سجالت دم�سق 
ثم حلب. واأ�سخم جمموعة من �سجالت بيت املقد�س العثمانية تعود اإىل القرن احلادي ع�رش 

الهجري حيث بلغ عددها120�سجاًل، منها �سجالت باللغة العربية، واأخرى باللغة الرتكية.
لقد تنوعت اخلطوط التي خّطت بها ال�سجالت، فنجد يف �سفحة واحدة، اأو يف وثيقة 
واحدة اأكرث من خط، كما اأنها كتبت بلغة اأقرب اإىل العامية، وظهر فيها ا�ستعمال اللهجات 
من  بدًل  الياء  فجاءت  اأخرى،  مكان  اأحرف  اأبدلت  وقد  الرتكية،  العربية  حتى  اأو  املحلية، 
الهمزة، مثل: الطايفة، وال�سقايني، والواو حمذوفة منها الهمزة، مثل: مون، �سوله، اأو حذفت 

الهمزة، مثل: الف�سال، الغرا)4(.
لي�ست  لأنها  عليها؛  واقف  اأو  لها  طارق  كل  وجه  يف  تقف  كبرية  �سعوبات  وتوجد 
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مبتناول َيِد كل باحث، كونها م�سورة على اأ�رشطة مايكروفلم، �سورت املرحلة الأوىل منها 
يف عام1982م، واملرحلة الثانية عام1983م، واإذا احتاجها الباحث فعليه اأن ي�ستخدمها 

يف مكان وجودها املحفوظة فيه. 
وتظهر ال�سعوبة من وجه اآخٍر هو اأن بع�س ال�سجالت قد اأ�سابها تلف ناجت عن الرطوبة 
اأو �سوء احلفظ، مما يتعذر معها اأن تقراأ الوثيقة ب�سكلها الكامل دون نق�سان، فهناك كثري 
اإىل  ثناياها  يف  الباحث  يدفع  مما  �سقطت،  قد  الفقرات  بع�س  حتى  واجلمل  الكلمات،  من 
�سبيل املثال ل احل�رش-:  اأخرى، ومنها - على  اأو مقارنتها مع وثائق  حماولة تف�سريها 
وثيقة تن�سيب ُمدر�س يف اإحدى املدار�س، فاإذا �سقط ا�سم املدر�سة مثاًل، يتم التعرف اإىل هذه 
اأخرى قد يظهر فيها ا�سم امُلدر�س الذي ُن�سب يف تلك الفرتة. كما ترد  املدر�سة يف وثائق 
يف الوثائق بع�س الكلمات الرتكية والفار�سية التي ل بدَّ من معرفة معناها حتى يح�سل 

الرتابط يف املعنى داخل الن�س الواحد. 

املادة العلميـة:
اإن املادة العلمية املتوخاة من ال�سجالت يف مو�سوع القد�س متنوعة، واأول ما ميكن اأن 
ن�ستقيه من الوثائق اجلانب املعماري للمدينة من حيث الأ�سوار والأبراج والأبواب واخلطوط 
لأغرا�س  الأبراج  ويتخلله عدد من  اجلهات،  باملدينة من جميع  فال�سور يحيط  واحلارات، 
دفاعية، اأكرب هذه الأبراج برج داود يف ال�سور الغربي داخل قلعة القد�س)5(، وقد اأ�سارت وثائق 
ر  �سجالت القد�س اأن التعمري الأخري لل�سور كان على يد ال�سلطان �سليمان القانوين، حيث عمِّ
وفق اأحدث الطرق والأ�ساليب املعمارية التي كانت م�ستعملة اآنذاك، وقد ا�ستمر بناء ال�سور 
ال�سليماين خم�س �سنوات"1536-1540" وكان ُي�رْشَُف على بنائه من الدولة اأو من التربعات 
التي جمعت من املناطق الفل�سطينية)6(.وبلغ طوله حوايل ميلني، ومعدل ارتفاعه 40قدمًا)7(

وال�سيء الأخر الذي اأ�سافته ال�سجالت وجود وثائق تعود اإىل �سنة 1026هـ/1616م تتحدث 
�ست  حوايل  بعد  اأي  القد�سي،  احلرم  وحائط  للمدينة  ال�رشقي  اجلدار  بناء  من  النتهاء  عن 
و�سبعني �سنة من تاريخ تعمري املرحلة الأوىل من ال�سور، وقد اأ�سارت الوثيقة ال�رشعية اإىل 
اأن البناء قد ا�ستمر عامني، وبدئ العمل فيه �سنة1024هـ/1615م)8(. كان الهدف الأ�سا�سي 
من ذلك، توفري اأق�سى درجات احلماية والأمان لهذه املدينة املقد�سة من اعتداءات الغزاة، 

اأو هجمات بع�س القبائل البدوية، التي تنت�رش يف املناطق املحيطة بها)9(. 
اأما اخلطوط)10( )ال�سوارع(: فكانت َتق�ِسم القد�س اإىل اأجزاء ُت�سكل املحالت واحلارات، 
واملباين  وال�ساحات  البيوت  بني  تف�سل  �سغرية  اأزقة  اأو  رئي�سة،  كمداخل  الوا�سعة  منها 

املختلفة، وتربط بني ال�سوارع الوا�سعة)11(. 
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واملحالت هي الأخرى كان لها ح�سور قوي يف ال�سجالت، وقد عرفت باحلارات اأي�سًا، 
ويف الغالب يكون حجم احلارة اأ�سغر من املحلة، واأحيانًا تذكر بع�س املحالت كحارة وحملة 
يف اآٍن واحٍد، يق�سد باملحلة جمموعة من البيوت يف منطقة واحدة يتخللها عدد من الرحبات 
ل حملة اأو جمموعة من املحالت تف�سل بينها اخلطوط، وقد تكون لطائفة  وال�ساحات)12(، ت�سكِّ

اأو جمموعة من الطوائف، وعرف بع�سها باأ�سماء العائالت اأو الطوائف التي �سكنتها)13(.
كما يرتبط بهذا اجلانب مو�سوع امل�سادر املائية التي تزود املدينة باملياه، فريد يف 
ال�سجالت اأن املدينة كانت تعتمد على م�سادر مائية متنوعة، منها: جتميع مياه الأمطار يف 
�سهاريج حتفر يف �ساحات املنازل)14(، كذلك هناك الربك الكبرية التي توجد داخل املدينة 
اآخر للمدينة،  اأما اأ�سهر م�سدر مائي  وخارجها، كذلك تعد الينابيع والعيون والأ�سبلة رافداً 
دائم ملدينة القد�س فياأتي من بركة �سليمان)15(،  وتعرف بربكة املرجيع، وهي تقع جنوب بيت 
حلم، ونظراً لغزارة املياه التي تندفع منها اإىل املدينة، كانت ت�سحب املياه من عني العروب 

املجاورة لت�سب داخل الربكة، ثم ت�سري اإىل القد�س عرب قناة عرفت با�سم قناة ال�سبيل)16(.
ونظراً لأهميتها، فقد َخ�س�س ال�سلطان �سليمان لها اأوقافًا كثريًة حتى تبقى عامرة، 
ال�سجالت مبعلومات غزيرة من حيث التعمري وال�سيانة، وتباين كمية املياه  اأمدتنا  حيث 
اأي�سًا قامت الإدارة العثمانية بتعيني معمارية للعمل والإ�رشاف  الواردة منها، ولأهميتها 
على ا�ستمرار جريان القناة، وكان على راأ�س هوؤلء العمال معمار با�سي يعرف مبعمار با�سي 
قناة ال�سبيل. ومن الوثائق التي تناولت ذلك، اأن القا�سي يف القد�س عنّي املعلم حممد بن فخر 

معماربا�سي بقناة ال�سبيل، براتب كل يوم عثمانيان)17(، وكل �سنة 20مداً من احلنطة)18(.
وقد اأ�سارت الوثائق اإىل اأن القناة كانت ت�سب يف عدد من الأماكن كالأ�سبلة واحلمامات، 
منها: �سبيل باب ال�سل�سلة، و�سبيل املتو�سئ املعروف باحلنفية)19(، و�سبيل متو�سئ ال�سادة 
ال�سافعية)20(، و�سبيل حملة باب القطانني)21( منه ق�سم حلمام تنكز)22(، و�سبيل باب الأ�سباط 
ومنه ق�سم حلمام الأ�سباط، و�سبيل باب الناظر، و�سبيل اجتاه باب الدودارية، و�سبيل برك 

�سليمان ظاهر القد�س ال�رشيف)23(. 

اجلوانب اإلداريـة:
اإىل طبيعة النظام الإداري الذي �سا�َس املدينة  من خالل هذه الوثائق ميكن التعرف 
اآنذاك، فقد جاء حاكم العرف)اأمري اللواء( وقا�سي املحكمة ال�رشعية على راأ�س الهرم الإداري 
يف املدينة ونواحيها، ويبدو اأن لكٍل من اجلهازين وظائفه املحددة التي يتوجب عليه القيام 
بها اأو الإ�رشاف عليها، وهناك نقاط م�سرتكة ُتلقى على عاتق اجلهازين معًا، ل�سيما ق�سايا 
الأمن والفنت وما �سابه ذلك)24(، وت�سري الوثائق، اأن �سلطة القا�سي ال�رشعي اأرفع من حاكم 
اأخرى،  جهة  من  والتنفيذية)25(،  والق�سائية  الت�رشيعية  ال�سلطة  يجمع  لأنه  واأو�سع؛  العرف 
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ُتعطي الوثائق �سورة وا�سحة وعملية عن �سري عمل النظام الإداري و�سخو�سه، وعالقته مع 
�سكر)26(، كما نتعرف اإىل اأحوال املدينة)27( واإىل اأهم الأحداث التاريخية  ال�سكان املحليني والَعَ

التي نادراً ما جند عنها �سيئًا يف امل�سادر الأخرى)28(. 
ومنها ما ورد يف اأحدى الوثائق التي تعود اإىل اأواخر القرن ال�ساد�س ع�رش امليالدي 
اآنذاك، جاء  ونواحيها  بالقد�س  التي ع�سفت  والأمنية  ال�سيا�سية  الأزمات  لنا  و�سفت  التي 
اهلل  اأجله   – املطهر  ال�رشيف  بالقد�س  الأنور  ال�رشع  مبجل�س  احلروف  حترير  "�سبب  فيها: 
�سدر  العظام،  املوايل  �سيد  الإ�سالم،  ق�ساة  قدوة  مولنا  لدى  ح�رش  ملا  اأنه  هو   – تعاىل 
امل�سلمني العلماء الأعالم، معد العلم والف�سل والطالق، خادم �رشيعة الإمام عليه ال�سالم، 
�سجاع الدين اأفندي املوىل املوقع خطه الكرمي العالمة اأعاله – دام عاله – من قبل اأمري 
الأمراء الكرام– دامت معاليه اإىل يوم القيامة – عن يد املعني من قبل ملك الأمراء الكرام، 
كبري الفخام حممد بيك بن مولنا ملك اأمراء الأفاق حميى قواعد ر�سوم الإمارة بالتفاق، 
الأ�سد الأ�سد، والبطل الأ�سد اأحمد بيك اأمري لواء غزة – اأدام اهلل تعاىل عزه – هو فخر الأماثل 
والأقران يو�سف اأغا كتخدا)29(، من خال�سة م�سمونه املنيف، اأننا عيَّنا ملك الأمراء حممد 
بيك امُل�َسار اإليه اأعاله حمافظًا بالقد�س ال�رشيف، عو�سًا عن جعفر بك اأمري لواء بها مبوجب 
اأنه ت�رشر منه جمع كثري من الزعماء)30( وال�سباهية)31( وغريهم من اأعيان الولية، وح�سل 
منه ظلم زائد للرعايا، حتى جلب كثري من النا�س منازلهم خارج الولية، اإىل اأن ياأتي جواب 
مدينة  لت�سلم  اإليه  امل�سار  بك  حممد  وعني  العايل،  الباب  اإىل  بذلك  عر�ساه  الذي  العر�س 
ل�سبط  كتخدا  �سيم�س  وحممد  للمدينة،  بنف�سه  حمافظًا  كتخدا  اأغا  يو�سف  ال�رشيف  القد�س 
اأغا  اإبراهيم  اإليه، من فخر الأقران  اأغا املزبور امل�سار  النواحي من جهة الرب، طلب يو�سف 
كتخدا جعفر بك املومى اإليه اأن ي�سلمه مفاتيح املدينة، واجلماعة املحبو�سني عنده، فاأح�رش 
املفاتيح باملجل�س ال�رشيف، واأربعة رجال حمبو�سني عنده، منهم ثالثة من عرب جرم)32( 
املزاريق، وواحد من اأهايل قرية كفر عقب)33(، متزوج عند طائفة العرب املزبورين، فت�سلم 
ذلك باحل�رشة واملعاينة، والعلم ال�رشعي، وعلى ما هو الواقع. �سجل وحرر ذلك يف جمادى 

الآخرة �سنة خم�سة واألف)34(". 
  

اجلوانب االجتماعيـة: 
الجتماعية  الفئات  حيث  من  املدينة  دميوغرافية  اإىل  التعرف  يف  ال�سجالت  تفيدنا 
وتوزيعها يف املدينة ونواحيها )م�سلمني ون�سارى ويهود)35((، فقد ظهر املجتمع املقد�سي 
اأغلب فرتاته، حيث مار�ست كل  بكل مكوناته كمجتمع واحد يغمره التعاون والت�سامح يف 
طائفة �سعائرها وعاداتها وفقًا ملا هو مقرر لها يف اإطار النظام املعمول به دون اأن ي�سكل 
ذلك اأي حرج عند الطوائف الأخرى، فعلى �سبيل املثال ل احل�رش، ن�ستفيد من احلجج التي 
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ذكر فيها جمع ال�رشائب املفرو�سة على اأهل الذمة)36( ) الن�سارى واليهود( - التي كانت 
جتمع دوريًا يف كل عام- يف معرفة عددهم يف مراحل خمتلفة، ولي�س ذلك فقط، فقد كانت 
الدولة َت�رشع بني الفينة والأخرى اإىل اإجراء تعداٍد لأهل الذمة داخل مدينة القد�س ونواحيها؛ 
حل�رش اأي تغيري قد يطراأ، اأو خ�سية حدوث تالعب يف عددهم من ِقبل القائمني عليهم؛ لأن 
الأمر يتعلق بواردات رئي�سة للدولة ل ميكن ال�ستهانة بها، ومن ذلك الوثيقة ال�رشعية التي 
�سالح  باإ�رشاف  بتاريخ15حمرم1091هـ/16�سباط1680م،  متَّ  الذي  التعداد  اإىل   ت�سري 

با�سا اأمري لواء القد�س ال�رشيف، والذي تبنيَّ فيه اأن عددهم مل يتغري عما �سلف)37(.
وما يجدر ذكره يف هذا ال�سياق، اأن هذه الوثائق اأظهرت اأحوال طائفة اليهود وتطور 
وجودها يف مدينة القد�س، هذه الطائفة التي كانت يومًا من الأيام حمدودة العدد والن�ساط 
يف القد�س، فرتعرعت يف ظل احلكم الإ�سالمي مِلا امتاز به من الت�سامح مع اأ�سحاب الديانات 
الأخرى، وقد و�سل هذا النفوذ اإىل درجة عجز معه احلكم العثماين - يف اأواخر عهده - اأن 
يفعل �سيئًا لها كلجم وجودهم، اأو حتديد اإقامتهم يف القد�س خا�سة وفل�سطني عامة، وقد 
القد�س،  يف  اليهودي  الوجود  تناولت  التي  الوثائق  من  كبرية  مبجموعة  ال�سجالت  اأمدتنا 
يف  وجودهم  دعائم  تثبيت  اأو  تو�سيع  اإىل  الرامية  اليهودية  املحاولت  فيها  جاء  ما  اأبرز 
مدينة القد�س يف فرتة متقدمة من الع�رش العثماين، ومنها- على �سبل املثال- اأنه يف عام 
1041هـ/1632م �سموا حاكورة جارية يف وقف اجلامع العمري القريب من كني�س اليهود 
الكائن يف حارة اليهود، ف�سيدوا عليها اجلدران لإحلاقها بالكني�س املذكور، عند ذلك ك�سف 
اأر�س  القد�س ال�رشيف واأمريها حممد با�سا، ومت الأمر بهدم ما ا�ستقطع من  عليها قا�سي 

الوقف واإعادة تعمريها واإحلاقها باجلامع من جديد)38(.
كما تناولت ال�سجالت الأ�رشة املقد�سية التي كان لها ح�سور وا�سح يف ال�سجالت، فقد 
ظهرت باعتبارها الوحدة الأ�سا�سية للنظام الجتماعي يف مدينة القد�س، واأبرزت الوثائق 
اللطف،  اأبو  وعائلة  احل�سيني،  كعائلة  والجتماعية  الدينية  املكانة  ذات  العائالت  دور 
الأ�رشية  للعالقات  دقيقًا  و�سفًا  تعطينا  التي  والطالق  الزواج  اأمور  واأي�سًا  والعلمي)39(. 
املتو�سط)41( ومنه  املرتفع)40(  منه  بال�سداق،  يعرف  كان  الذي  فاملهر  املعي�سة؛  وم�ستوى 

والقليل)42( وهذا يعود اإىل قدرات الفئة التي ينتمي اإليها)43(، ومن اأمثلة ذلك: " تزوج م�سطفى 
اأغا املت�سلم حاًل بالقد�س ال�رشيف- اأدام اهلل اأيامه– ابن املرحوم مولنا اأحمد اأفندي الدفرت 
الف�سية خم�سمائة  الغرو�س  اأحمد اجلوربجي، ب�سداق جملته من  ابنة املرحوم  دار �سابقًا، 

غر�س عددية، احلال لها من ذلك مائتا غر�س مقبو�سة بيدها)44(".
وتبني الوثائق و�سع املراأة املقد�سية وتو�سح دورها الذي قامت به يف املدينة، وتكاد 
ال�سجالت ال�رشعية تكون امل�سدر الوحيد يف ذلك الع�رش الذي يعطي �سورة وا�سحة- اإىل 
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حٍد ما - عن املراأة يف القد�س، بحيث ن�ستطيع اأن نتعرف اإىل بع�س اجلوانب احلياتية التي 
املراأة طرفًا بها، كالزواج  للمحكمة تكون  التي ت�سل  الق�سايا  كانت تقوم بها، فكثري من 
والطالق والبيع وال�رشاء....وغريها. اأما امل�سادر الأخرى فكانت معلوماتها تو�سف بالُندرة، 
و�سبب ذلك يعود اإىل و�سع املراأة الديني والجتماعي القا�سي باأن تبقى يف البيت متار�س 
اأعمالها املنزلية دون التوجه اإىل اأمور احلكم وال�سيا�سة، فقد اأ�سارت ال�سجالت اإىل اأن املراأة 
النبوي  والأعياد كاملولد  لل�سالة  الأمور: كالذهاب  لق�ساء بع�س  القد�س كانت تخرج  يف 
يف امل�سجد الأق�سى و�سالة اجلمعة)45(، والذهاب اإىل املقابر ومقامات الأولياء يف الأعياد 
املال  امتلكن  والأعيان  التجار  ن�ساء  اأن  يظهر  كما  للحمامات)46(،  والدخول  واملنا�سبات، 
غزالة  "ا�سرتت  التالية:  الوثيقة  يف  ورد  كما  والعقارات.  والأرا�سي  الثمينة،  واملجوهرات 
بنت اأحمد كرباج، من فاطمة بنت اخلواجة جميع البغمة الذهبية، وجميع اخللخال الف�سة، 
وجميع الع�رشة �سحون ال�سينية، وال�سحون الأرمنية، واملاعون النحا�س")47(.  ويف وثيقة 
الدار  جميع  خاتون  �ساحلة  عن  الوكيل  اإبراهيم  احلاج  بن  حممد  النقيب  "ا�سرتى  اأخرى: 

الكائنة بالقد�س بخط داود بثمن وقدره اثنان وثالثون غر�سًا" )48(.
واحلالة ال�سحية يف القد�س كان لها ح�سوٌرٌ يف ال�سجالت، فبينت اأن الإدارة يف املدينة 
اأولت مو�سوع ال�سحة اهتمامًا كبرياً مِلا لها من الأثر الكبري على �سري احلياة اليومية فيها، 
وقدمت الدولة كل اأ�سكال الدعم للمراكز ال�سحية كالبيمار�ستان)49( ) امل�ست�سفى( واحلمامات، 
القائمون عليها من  يكون  اأن  اخلراب، كما حر�ست على  كاملحافظة عليها ورعايتها من 

اأ�سحاب اخلربة والخت�سا�س)50(. 
وحتدثت حجج كثرية عن ال�سحة والأمرا�س وعالجها والأطباء وت�سخي�س الأمرا�س، 
ا�ستنتاجات  اآنذاك)51(. وظهرت  التي كانت موجودة  الأمرا�س  اإىل  التعرف  وهي تفيدنا يف 
الباحث عن الأو�ساع ال�سحية يف الوثيقة الآتية، حيث ذكرت اأنه: " ملا ح�رش فخر ال�سلحاء، 
فخر الدين بن املرحوم ال�سيخ مو�سى بن �سامل، �سيخ العطارين بالقد�س ال�رشيف، واأح�رش 
معه احلاج يو�سف بن احلاج اأحمد ال�سامي، واأخرب فخر الدين املزبور، مولنا احلاكم ال�رشعي 
العطارين،  ب�سوق  بدكان  جال�س  باملجل�س،  معه  احلا�رش  يو�سف  احلاج  اأن  اإليه،  امل�سار 
واحلال اأن به داء اجلذام، واأن يف بقائه بال�سوق املرقوم، للم�سلمني �رشراً، وطلب من احلاكم 
ال�رشعي، باأن ينبه على احلاج يو�سف املرقوم، باأن يخرج من الدكان املرقوم، فُطِلَب من 
فخر الدين املرقوم اأهل اخلربة من الأطباء، فاأح�رش فخر الدين املرقوم، ال�سهابي اأحمد بن 
يحيى الطبيب، واأخرب باأن احلاج يو�سف املرقوم، باأنه داء اجلذام، وهو ظاهر فيه، اإخباراً 
مرعيًا، فعند ذلك نبه مولنا احلاكم ال�رشعي امل�سار اإليه، على يو�سف املرقوم، باأن يظهر من 

الدكان املزبور، ويتداوى اإىل اأن ي�سافيه اهلل تعاىل بال�سفاء، ويعود اإىل حمله)52(".   
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اجلانـب الدينـي:
يعد هذا اجلانب من اأكرث املوا�سيع التي دونتها ال�سجالت، وال�سبب يف ذلك يعود اإىل اأن 
عدداً من الأمور الدينية قد ر�سحت من هذه ال�سجالت ت�سف احلالة الدينية التي كانت مدينة 
القد�س تنعم بها، ومنها: اأن ال�سجالت م�سبوغة ب�سبغة دينية مبعنى اأن ال�سجالت تدون باأمر 
من قا�سي حمكمة ال�رشع الذي يعنى بتطبيق الأوامر وفق املنهج الإ�سالمي، كما اأن قد�سية 
املكان واخل�سو�سية الدينية التي حتظى بها مدينة القد�س جعلت من ال�رشوري على ق�ساتها 
اأن يحافظوا على هذه الأماكن الدينية ورعايتها بكل ما توفر لهم من اإمكانات متاحة، وهذا 
الأمر لي�س قا�رشاً على قا�سي القد�س وح�سب، بل اإن ال�سلطنة العثمانية اأي�سًا كانت حري�سة 
على اأن تبقى القد�س حمافظة على طابعها الديني لأنها كانت حمط اأنظار امل�سلمني، ومق�سد 
اأخذ حيزاً  اأن هذا اجلانب  الدنيا وويالتها. من هنا، جند  لهم من م�ساعب  اأفئدتهم، ومالذاً 

وا�سعًا يف الوثائق، حيث ل تكاد تخلو �سفحة من هذه الوثائق اإل تعر�ست اإليه.
وقد كان احلرم القد�سي) امل�سجد الأق�سى وقبة ال�سخرة امل�رشفة (على راأ�س اهتمامات 
ال�سجالت التي مل ترتك �ساردة اأو واردة عن احَلَرم اإل دونتها، فهناك ُكتب التعيني للعاملني 
فيه من اخلطيب حتى الفرا�س)53(، فعلى �سبيل املثال، ن�ستطيع التعرف على من توىل وظيفة 
اخلطابة يف امل�سجد الأق�سى خالل الفرتة التي تغطيها ال�سجالت، كما اأرَّخت ال�سجالت لأ�سهر 
تاريخها  طول  العثمانية  ال�سلطات  اأجرتها  التي  الإ�سافات  اأو  ال�سيانة  اأو  الرتميم  اأعمال 
داخل احلرم القد�سي)54(. كما اأمعنت ال�سجالت يف تدوين م�ستحقات العاملني يف احلرم من 

حيث م�سادرها واأوجه اإنفاقها)55(.
ومن الأمور التي تندرج يف اجلانب الديني، الزوايا والأربطة)56( واخلانقاءات)57(، وهذه 
قدمته  الذي  الدور  اأظهرت  التي  ال�سجالت  الأهمية يف  الأخرى كانت على جانب كبري من 
اأ�سمائها واأماكن  اإليها، كما نتعرف على  اأهل القد�س والوافدين  هذه املوؤ�س�سات يف خدمة 

وجودها واأ�سماء القائمني عليها)58(.
باملوؤ�س�سات  عميق  ارتباط  من  له  مِلا  رئي�سًا  جانبًا  ياأخذ  الأخر  فهو  الوقف)59(  اأما 
ال�سابقة، و�سبب ذلك هو اأن موؤ�س�سة الوقف الإ�سالمي كانت على جانب كبري من الأهمية طوال 
التاريخ الإ�سالمي، فقد حظيت هذه املوؤ�س�سة بالدعم والرعاية، وكان لها متوٍل يتمتع مبكانة 
رفيعة ل تقل عن درجة الوزراء، وموؤ�س�سة الوقف لها وظيفة تتمثل يف الإ�رشاف على مال 
الوقف وتنميته، �سواء اأكان اأر�سًا اأم عقاراً من اأجل �سمان بقاء املوؤ�س�سات الدينية واخلريية 
الوثائق  عدد  زيادة  �سبب  اأما  واقفوها،  قرره  كما  بدورها  وتقوم  عامرة،  عليها  املوقوفة 
التي تتناول ق�سايا الوقف، فيعود ذلك اإىل اأن خمتلف الق�سايا التي دونتها كاملحا�سبة اأو 
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تاأجري)60( ملال الوقف وغريها حيث كانت تتم يف حمكمة ال�رشع، ومن جهة اأخرى، ن�ستطيع 
من خالل الوثائق حتديد الأماكن التي كانت موقوفة يف مدينة القد�س وجوارها)61(، كما 
ن�ستطيع حتديد العقارات املوقوفة عليها، وحجم عائداتها، وطريقة جمعها و�سبل اإنفاقها، 
كما تدون فيها الوقفيات التي اأوقفها اأ�سحابها يف حينه؛ لأن من يريد وقف ماله بطريقٍة 

�سحيحٍة عليه اأن ُيثبت ذلك عند قا�سي ال�رشع)62(.  
ومن وثائق املحا�سبة وثيقة حما�سبة على وقف املغاربة يف �سنة1073هـ/1663م63:

املتح�سل بالغرو�سالتاأجريالوقف

4947طاحونة
فرن متعطل

6219حانوت
8216ا�سطبالت وقاعة

33حاكورة)2(
24حم�سول دور امل�سارقة)7(
8حم�سول رم�سان الطحان

40حنطة 9
54�سعري 4

35مزروعات عني كارم
835غر�ساملحا�سبة ال�سابقة

349غر�سما �رشفه املتويل ال�سابق

بالغرو�سنفقات
ر�سم حما�سبة
20كاتب وقف
30ناظر الوقف
30كاتب الوقف

17غر�سمتويل الوقف علي بن ح�سني

ويف ال�سياق ذاته، اأ�سارت ال�سجالت اإىل الو�سائل التي اتبعها القائمون على الوقف من 
اأجل جتنب اندثار الوقف وماله، ومنها:
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عندما  تبداأ  الوقف،  تعمري  واأقربها يف جمال  الطرق  اأ�سهل  تعّد  ال�ستدانة وهي  اأوالً: 
من  مبلغ حمدد  وهو  قر�س �رشعي،  بطلب  للقا�سي،  عليه  الناظر  اأو  الوقف  متويل  يتوجه 
املال، ي�ستلمه املتويل وي�رشفه على الوقف، وي�سرتط على املتويل اأن يعيد املبلغ امل�ستدان 
حال توافره من مال الوقف. فقد طلب متويل وقف املدر�سة ال�سالحية من القا�سي اأن ي�سمح 

له بال�ستدانة من اأجل تعمري بع�س اأجزاء املدر�سة)64(.
ثانياً: التاأجري طويل املدى: وهو اأن ي�سمح القا�سي للمتويل على الوقف بتاأجري ما هو جاٍر 
يف مال الوقف فرتة طويلة، على اأن يدفع امل�ستاأجر مبلغًا مقدمًا بهدف تعمري الوقف و�رشف ما 

يحتاج اإليه)65(. وقد درج هذا الأمر على الوقف اخلريي والذري معًا؛ للحيلولة دون خرابه)66(.
ثالثاً: ال�ستبدال وهو ا�ستبدال مال الوقف مبال اأخر بهدف اإحياء مال الوقف مبال 
جديد، ويتم ذلك بعد اأن ُيقدم املتويل اأمام القا�سي ما يثبت حاجة الوقف لهذا ال�ستبدال، 
من  اإيجاد  تعذر  كما  �سعبًا،  بات  تعمريه  اأن  يرى  اأن  بعد  ال�ستبدال  اأمر  القا�سي  فيقبل 
ُي�ستبدل  باأن  نقد  اأو عقار مبال  بعقار)67(  ا�ستبدال عقار  يكون  وقد  اأجرة طويلة،  ي�ستاأجره 
العقار مببلغ من املال على اأن يتم �رشاء عقار غريه، �رشط اأن يكون ذا جدوى واأكرث نفعًا. 
اأي اأن ي�سبح الوقف نقداً)68(، والالفت اأنه دونت يف ال�سجالت ق�سايا ا�ستبدال الوقف ما بني 
امل�سلمني والن�سارى واليهود )69(. فقد ا�ستبدل الناظر على وقف فتوح الناطوري حاكورة 
يف حملة �سهيون للن�سارى الأرمن، وكرمًا باأر�س الطور لليهود، وقد رهن اليهود نظري ثمن 

العقارات املذكورة داراً لليهود مبحلة ال�رشف)70(. 

اجلوانب االقتصاديـة:
اأما اجلوانب القت�سادية فلها ذكر وا�سح بني ثنايا ال�سجالت، مما يفيدنا يف التعرف 
اإىل اأنواع امللكية يف القد�س، ومنها: الن�ساطات القت�سادية يف اأ�سواق)71( القد�س التي ميثلها 
اأ�سحاب الطوائف احلرفية واملهنية، ظهر هذا النوع من التنظيم لأ�سحاب ال�سناعات وبع�س 
احلرفيني يف مدن ال�سلطنة العثمانية ل�سيما القد�س، حيث اأوردت الوثائق املدونة يف �سجالت 
املحكمة ال�رشعية معلومات تفيد يف التعرف اإىل طبيعة عمل كل طائفة ومهماتها وعالقتها 
بالإدارة التي وفرت لها كل ما يلزمها حتى تعمل ب�سكل يلبي م�سالح اجلميع دون اخلروج 
ناع واحلرفيون على �سكل طائفة اأو فئة تعمل يف جمال عمل معني،  عن ال�رشع)72(. فظهر ال�سُ
وعلى راأ�س كل طائفة �سيخ يعرف ب�سيخ الطائفة اأو اأخي بابا)73(، مهمته تنظيم عمل الطائفة 
من  ال�سيخ  وُيختار  اأخرى)74(.  جهة  من  احلكام  اأمام  الطائفة  ومتثيل  جهة،  من  بينها  فيما 
ِقبل اأفراد الطائفة اأو من ينوب عنهم، ويبداأ ذلك عندما يتوجه املعنيون اإىل جمل�س القا�سي 
لطلب تعيني �سيخ لطائفتهم، وكان الهدف من ذلك، اإعطاء �سبغة �رشعية لهذا التن�سيب، كون 

القا�سي هو من يقرر اإذا كان ال�سخ�س املاثل اأمامه ي�سلح �سيخًا لهذه الطائفة اأَو ل)75(.
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ومن اجلوانب الأخرى التي ترتبط باحلياة القت�سادية، النظام املايل وامل�رشيف من 
الدول  بنقد  ومقارنتها  احلني  ذلك  م�ستعملة يف  كانت  التي  واأ�سعارها  والنقد  ة  ال�ِسكَّ حيث 
الوثائق مبعلومات  الذهبي)76( والف�سي)77( والنحا�سي)78(، كما ترثينا  النقد  الأخرى ومنها 
اأنواع ال�رشائب ومقاديرها واأ�سول جبايتها)79(، وحتتوي معظم ال�سجالت على  هائلة عن 
قائمة باأ�سعار احلاجيات اليومية التي تتوافر داخل ال�سوق املقد�سي وكثري غري ذلك)80(.     

اجلوانب العلميـة:
 اأ�سارت ال�سجالت، �سواء ب�سكل مبا�رش اأم غري مبا�رش، اإىل الأو�ساع العلمية يف القد�س، 
فهي تفيد يف التعرف اإىل املوؤ�س�سات العلمية)81(، ونظام عملها واأ�سماء مدر�سيها والقائمني 
حت  عليها، كما اأظهرت اأن املراكز العلمية قامت بدورها على اأكمل وجه، ومن جهٍة اأخرى و�سَّ
لنا الوثائق �سخامة الكادر التعليمي الذي كان يعمل فيها، والدور البارز الذي قدَّمه امل�سجد 
الأق�سى يف خدمة العلوم الدينية وال�رشعية الذي ل يقل اأهمية عن الفرتات ال�سابقة منها اأو 
الالحقة)82(، كذلك نتعرف اإىل نظام عمل املوؤ�س�سات التعليمية من مدار�س وغريها والدور 
الذي اأنيط بها والقائمني عليها. ومبا اأنه ُينفق على املدار�س من ريع ما هو موقوف عليها، 
اأن  بعد  ال�رشعية  القد�س  لالأوقاف يف حمكمة  املالية  املخ�س�سات  ت�سليم  اإجراء  يتم  فاإنه 
تكتب حجة تدون يف ال�سجالت ت�سهد بذلك، من هنا ميكن اأن نتعرف اإىل موظفي املدار�س، 
من خالل حجج ا�ستالم م�ستحقات املوظفني من مال املدر�سة ومنها، املدر�سة الطازية)83(. 

الوظيفةال�سم
املتويلحممد بن اأبي اللطف

الناظرجالل الدين بن اأبي اللطف
التدري�سحممد دار اهلل وحممد الإمام

�سيخ املدر�سةعبد القادر الوفائي
الإمامر�سي الدين بن اإبراهيم بن اأبي اللطف

موؤدب الأطفال واملوؤذناأحمد امل�رشي
جابيحممد بن اأبي اللطف
كاتبعبد القادر امل�رشي
�ساهديعقوب القلق�سندي

معيداأبو احلزم بن يعقوب القلق�سندي
قيِّم املدر�سةبدر الدين بن عماد

بوابال�سيخ اأبي الفتح بن اأبي اللطف
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نتائــج البحــث:
لقد اأُ�سيَء دور ال�سجالت ال�رشعية - كما ات�سح من �سياق البحث – يف كتابة تاريخ 
مدينة القد�س خالل الع�رش العثماين باعتبارها م�سدراً غنيًا باملعلومات التي �سملت جوانب 

احلياة الإدارية والقت�سادية والجتماعية املختلفة.
	• اإن اجلغرافية الرتاثية لل�سجالت جزء ل يتجزاأ من الرتكيبة الثقافية للمجتمع املقد�سي، 
وهو عن�رش مهم يف دميومة الهوية اجلماعية للفل�سطينيني، ويهدف توظيف هذه املادة 
اأن  اأف�سل لأعماق الذات اجلماعية، وذلك مع تيقننا من  بال�سكل ال�سحيح اإىل معرفة 

هذا الرتاث مهدد بالطم�س والن�سيان اأو الذوبان يف ثقافات اأخرى من اأطراف عديدة.
	•على الرغم من احلجم الهائل للوثائق وغزارة معلوماتها، فاإن الدرا�سات التي تناولتها 
اإليه مثل هذه الدرا�سات يعدُّ بالغ الأهمية؛  مل تكن باحلجم املطلوب لكن ما تو�سلت 
ال�رشعية، فجاءت قريبة  القد�س  الأوىل على �سجالت حمكمة  بالدرجة  اعتمدت  لأنها 
من احلقيقة التاريخية، كونها توؤرخ ق�سايا حياتية يف ذلك الع�رش، وتعك�س �سورة 

واقعية عن اأحوالها اآنذاك.
ر�سيداً  وت�سيف  لتاريخنا،  حقيقية  �سورة  تعك�س  واجلادة  املتعمقة  الدرا�سات  	•اإن 
علميًا جديداً يتناغم مع الدرا�سات التي تناولت تاريخ القد�س من حيث املو�سوعات 
التي عاجلتها، وطريقة عر�سها وحتليلها؛ لتك�سف عن جوانب اأو حلقات من التاريخ 
باأ�سلوب  واملعريف  الفكري  الن�سق  تغذية  اأجل  ومن  مفقودة،  بع�سهم  عدها  املقد�سي 
لأن  ونقدي؛  مو�سوعي  منظور  من  معمقة  قراءة  قراءتها  ينبغي  املحرتف  الباحث 
التزان واملو�سوعية يف درا�سة املا�سي عوامل لها �سلة وثيقة بفهم احلا�رش وحتليله 

باأبعاده املتعددة.
ذوي  عاتق  على  تقع  م�سوؤولية  هنالك  اأن  عر�سناه،  ما  خالل  من  لنا  يتبني  اأخرياً، 
الخت�سا�س باإجراء مزيٍد من الدرا�سات التي تعتمد بالدرجة الأوىل على �سجالت حمكمة 

القد�س ال�رشعية، حتى تكون هذه الدرا�سة اأقرب اإىل احلقيقة التاريخية.



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 2010

213

 هوامش البحث:
تعرف اإىل حمتوى هذه ال�سجالت ينظر: فهر�سة حتليلية) �سجل حمكمة القد�س ال�رشعية  لل. 1
املهتدي، عمان، 1429هـ/  �سعيد  اإعداد عبله  البخيت،  اإ�رشاف حممد عدنان   ،1 رقم 

2008م.
اأن يتم عمل احلاكم وفق النظام الو�سعي املتعارف عليه يف املنطقة  حاكم العرف:  2 .
الأحكام  تراكم  من  طويل  زمن  مدى  على  العريف  القانون  ن�ساأ  وقد  بذلك،  املعنية 
واملرا�سيم التي ي�سدرها احلكام، �سجل القد�س151، ح2، 12�سوال1066هـ/1656م، 
�س358 ؛ اأكمل الدين اإح�سان اأوغلي، الدولة العثمانية تاريخ وح�سارة، ج2، نقله اإىل 

العربية، �سالح �سعداوى، ا�ستانبول، 1999م، ج1، �س533.
الرباءة: هي �سهادة ر�سمية ت�سدر عن الباب العايل يف ا�سطنبول، كتعيني قا�ٍس جديد  3 .

اأو منح اإقطاع...اإلخ.
. 4 حممود عطا اهلل، وثائق الطوائف احلرفية يف القد�س يف القرن ال�سابع ع�رش امليالدي 

من خالل �سجالت حمكمة القد�س ال�رشعية، ج2، نابل�س، 1991م، ج1، �س13
، حتقيق:  النابل�سي، عبد الغني بن اإ�سماعيل،  احل�رشة الأن�سية يف الرحلة القد�سية، ج2. 5

د. حمد اأحمد يو�سف، 1415هـ/1994م. ج2، �س708.
. �سجل القد�س10، ح1، 945هـ/1538م، �س16. 6

؛ عارف العارف، املف�سل يف تاريخ القد�س،  النابل�سي، احل�رشة الأن�سية، ج2، �س278. 7
مكتبة الأندل�س، القد�س،1961م، �س432.

.  �سجل القد�س99، ح1، اأوا�سط رجب1026هـ/ 1616م، �س550. 8
حول العتداءات ينظر يف الوثيقة التالية: �سجل القد�س87، ح3، 7رم�سان 1016هـ/26. 9 

كانون الأول 1607م، �س419.
هـ،  اخلطوط: جمع خط واخلط هو الطريق، الزبيدي، تاج العرو�س، مطبعة الكوكب، 1400. 10

�س248.
م(،  حول اخلطوط ينظر الوثائق التالية: العليمي، جمري الدين احلنبلي ت)927هـ/1520. 11
اأبو  وحممد  كعابنة  حممود  ج2،حتقيق:  واخلليل،  القد�س  بتاريخ  اجلليل  الأن�س 
القد�س23،  �سجل  �ــس106؛  ج2،  اخلليل-فل�سطني،1998،  دندي�س،  مطبعة  تبانه، 
�سجل  القد�س57، 984هــــ/1576م، �ــس515؛  �سجل  957هــــ/1550م، �ــس504؛ 
�سجل  �س280؛  الأول1599،  الأوىل1008هـ/4كانون  26جمادي  ح2،  القد�س80، 
القد�س80، ح3، 20رم�سان1008هـ/4ني�سان1600م، �س358 ؛ �سجل القد�س145، 
ح1، 28ذي احلجة 1060هـ/22كانون الأول 1649م، �س72 ؛ �سجل القد�س355، 
15�سوال1017هـ/22كانون  ح9،  القد�س101،  �سجل  �س72؛  1285هـــ/1868م، 



د .إبراهيم حسني ربايعهالق��دس ف��ي ض��وء س��جات محكم��ة الق��دس الش��رعية

214

الثاين1609م، �س52 ؛ �سجل القد�س177، ح2، 10حمرم1086هـ/1675م، �س98؛ 
حممد �سليم اليعقوب، ناحية القد�س ال�رشيف يف القرن العا�رش الهجري/ال�ساد�س ع�رش 

امليالدي،ج2،ط1 البنك الأهلي الأردين- عمان 1999م، ج1، �س433.
؛  �س74. 12 الأوا1601م،  الثاين1010هـ/19كانون  ح1،23جمادي  القد�س83،  �سجل 
اليعقوب، ناحية القد�س، ج2، �س475؛ حممد ها�سم غو�سة، حارة ال�سعدية يف القد�س 

درا�سة معمارية وتاريخية، مطبعة بيت املقد�س، فل�سطني، 1999م، �س71.
، دار �سادر، بريوت،  حممد بن مكرم ابن منظور)711هـ/1311م(، ل�سان العرب، ج15. 13
1994م، ج11، �س164؛ �سجل القد�س179،ح2، 18جمادى الأوىل1088هـ/1677م، 
؛  �س274  �سوال1007هـ/26اأيار1599م،  ح8،اأواخــر  القد�س80،  �سجل  �س292؛ 
985هـ/1577م،   ،58 القد�س  �سجل  795هـــ/1392م؛  القد�سي151،  احلرم  وثائق 
�س600؛ �سجل القد�س143، ح5، 22�سفر1061هـ/14�سباط1651م، �س78؛ دفرت 
اأوقاف رقم516، �س8-10؛�سجل القد�س147، ح2، 13ربيع اأول1063هـ/16753م، 

�س130؛�سجل القد�س4، 941هـ/1534م، �س5.
م،  �سجل القد�س89، 1018هـ/1609م، �س121؛ �سجل القد�س152، 1067هـ/1657. 14

�س409.
النابل�سي،  م(،  الــقــانــوين)926-974هـــ/1566-1520. 15 �سليمان  العثماين  ال�سلطان 
احل�رشة الأن�سية ج2، ص679؛ نوفان رجا احلمود، الع�سكر يف بالد ال�سام يف القرنني 
ال�ساد�س ع�رش وال�سابع ع�رش امليالديني، دار الآفاق اجلديد بريوت 1981م، �س43.       

. العليمي، الأن�س اجلليل، ج2، �س92. 16
. العثمانية: وهي وحدة النقد العثمانية املعروفة بالأقجة، العارف، املف�سل، �س337. 17

. �سجل القد�س152،ح3، اأوا�سط �سعبان1067هـ/ 1657م، �س351. 18
جمادى  19 .13 القد�س134،ح2،  �سجل  الكاأ�س،  ب�سبيل  وعرف  احلنفية:  متو�سئ  �سبيل 

الثاين1053هـ/1643م، �س49.
 ، �سبيل متو�ساأ ال�سافعية: يف حجة اأخرى عرف بربكة املتو�ساأ، �سجل القد�س134،ح2. 20

13جمادى الثاين1053هـ/1643م، �س49.
�سبيل باب القطانني: عرف اأي�سًا يف هذا الع�رش بعني املحكمة، ن�سبة اإىل حمكمة القد�س  21 .
القد�س134،ح2، 13جمادى  �سجل  التنكزية،  املدر�سة  التي كان مقرها يف  ال�رشعية 

الثاين1053هـ/1643م، �س49.
ذكرته ال�سجالت اأي�سًا بحمام ال�سقا، ن�سفه وقف على املدر�سة التنكزية والن�سف الآخر  22 .
6حمـــرم1074هــــ/10اآب1663م،  ح2،  القد�س163،  �سجل  امل�رشفة،  ال�سخرة  وقف 
الثانية1100هـ/6ني�سان1689م،  جمادى  اأوا�سط  ح2،  القد�س191،  �سجل  �س100؛ 

�س91.



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 2010

215

. �سجل القد�س91، ح1، 11رم�سان1019هـ/1610م، �س160. 23
؛عادل  ثورة نقيب الأ�رشاف يف القرن الثامن ع�رش امليالدي، �سجل القد�س201، �س291. 24
الدرا�سات  موؤ�س�سة  العثماين1700-1918م،  العهد  اأواخر  يف  فل�سطني  تاريخ  مناع، 

الفل�سطينية، بريوت، 1999م، �س21.
م،  �سجل القد�س 290، 1224هـ/1808م، �س45؛ �سجل القد�س 301، 1232هـ/1871. 25

.56
�سجل القد�س87، ح1، 17رم�سان1016هـ/26كانون اأول1607م، �س419. 26 ؛ �سجل 
القد�س157، ح1،  �سجل  �سوال1064هـ/1654م، �س328؛  اأواخر  القد�س149، ح1، 

غرة رم�سان1070هـ/13اأيار1660م، �س160؛ �سجل القد�س201، �س288.
الدين  �سم�س  ال�سيخ  اخلليلي،  ينظر:  ع�رش  ال�سابع  القرن  اأوائل  املدينة  اأو�ساع  حول  27 .
حممد بن حممد بن �رشف الدين)1147هـ/1734م  ( تاريخ القد�س واخلليل، حققه 
وكتب مقدمته وحوا�سيه وو�سع فهار�سه: حممد عدنان البخيت ونوفان رجا احلمود 

ال�سوارية، موؤ�س�سة الفرقان للرتاث الإ�سالمي، لندن، 1425هـ/2004م.
م،  ثورة علي جار اهلل اللطفي مفتي احلنفية يف القد�س وقد حدثت �سنة 1069هـ/1659. 28
ينظر: �سجل القد�س 156، �س444؛ املحبي، حممد اأمني الدين )ت111هـ/1699م(، 
خال�سة الأثر يف اأعيان القرن احلادي ع�رش، ج4، دار الكتاب الإ�سالمي، القاهرة)د،ت(.، 

ج3، �س151.
الكتخدا: كلمة فار�س تعني الأمني اأو وكيل، حممد علي الأن�سي، الدراري الالمعات يف  29 .

منتخبات اللغات، مطبعة جريدة بريوت-بريوت1318هـ/1998م، �س453.
الزعامت: هم كبار رجال الإقطاع يف اللواء يرتاوح دخل اإقطاع كل زعيم من القرى  30 .

واخلرب واملزارع ما بني 20-100 األف اأقجة اإل اأقجة واحدة. 
. 31 ال�سباهية: هم الع�سكر اأ�سحاب الإقطاعات الع�سكرية املقيمني يف الأرياف، منحتهم 
الدولة هذه القطاعات مقابل خدمات ع�سكرية يقدموها للدولة عندما ي�ستدعي الأمر 
الإ�سالمية، ج15، دار �سادر، بريوت،  اإىل ذلك، هيك،)د،ت(، �سباهي، دائرة املعارف 
خالل  القد�س  ريف  يف  ال�سباهية  الع�سكر  ربايعه،  اإبراهيم  �ــس214-215؛  ج11، 
الع�رش العثماين، جملة جامعة النجاح الوطنية لالأبحاث –العلوم الإن�سانية،جملد 21، 

عدد3، نابل�س فل�سطني، 2007م/1427هـ، �س854-837. 
 ، القد�س103. 32 �سجل  ينظر:  الغور،  ناحية  يف  الكبرية  البدوية  الع�سائر  من  جرم:  عرب 
ح2،  �س121،  القد  �س466؛.�سجل  اأول1620م،  15حمرم1030هـ/10كانون  ح1، 
18�سوال1042هـ/28ني�سان1633م، �س58؛ م�سطفى مراد الدباغ، القبائل العربية 
�س59؛  1986م،  والن�رش،  للدرا�سة  العربية  املوؤ�س�سة  فل�سطني،  بالدنا  يف  و�سالئلها 
املو�سوعة الفل�سطينية، جملد1، ق2، �س905؛ فا�سل بيات، درا�سات يف تاريخ العرب 
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يف العهد العثماين، بريوت، 2003م، �س138.
املواقع  اأ�سماء  معجم  حمود،  اأبو  نقول  ق�سطنطني  القد�س،  �رشق  �سمال  تقع  عقب:  كفر   33 .
اجلغرافية يف فل�سطني، القد�س 1984م، �س179؛ �سجل القد�س105، 1032هـ/1623م، 

�س734؛.
. �سجل القد�س 79،1005هـ/1598م، �س20. 34

�سجل  ــدة،  واجلــوال واحلــداديــن  والــزراعــنــة  الن�سارى  حملة  يف  وجــدوا  الن�سارى:  35 .
القد�س118، ح1، 13ربيع الثاين1041هـ/8 ت�رشين الثاين 1631م، �س356؛ �سجل 
الثانية  6جمادى  القد�س233،  �سجل  �س210؛  9رم�سان1149هـ/،  القد�س228، 
1157هـ/17متوز1744م، �س132؛ �سجل القد�س 351، 1282هـ/1865م، �س23؛ 

�سجل القد�س 373، 1302هـ/1885م، �س 34.
م،  دفرت طابو لواء الق�س ال�رشيف، رقم515؛ �سجل القد�س149، ح2،1064هـ/ 1654. 36
القد�س152،  �سجل  القد�س151، ح1، 1066هـــ/1656م، �س281؛  �سجل  �س317؛ 
ح2، 1067هـ/1657م، �س175، ح2، �س216؛  �سجل القد�س156،ح1،اأوا�سط ذي 

احلجة1068هـ/12اأيلول1658م، �س638.
. �سجل القد�س183،ح1، 15حمرم1091هـ/15�سباط1680م، �س24. 37

. �سجل القد�س119، ح1، 25�سعبان1041هـ/1632م، �س111. 38
 ، �سجل القد�س92، ح3، 4�سفر1021هـ/6ني�سان1612م، �س272؛ �سجل القد�س104. 39
القد�س156،ح1،  �سجل  �س49؛  1621م،  ثاين  اأول1030هـ/27كانون  4ربيع  ح2، 

ختام ذي القعدة1069هـ/18اآب 1659م، �س444.
.  �سجل القد�س132، ح2، 15�سوال1051هـ/17كانون ثاين1642م، �س252. 40

. �سجل القد�س86، ح5، 15ذي القعدة1014هـ/24اآذار1606م، �س113. 41
. �سجل القد�س80، ح5، 17جمادى الأوىل1008هـ/5كانون الأول1599م، 324. 42

. �سجل القد�س150، ح4، 3�سفر1065هـ/14كانون اأول1654م، �س4. 43
. �سجل القد�س191، ح2، 17�سوال1100هـ/1689م، �س244. 44

النابل�سي، عبد الغني بن ا�سماعيل، احلقيقة واملجاز يف الرحلة اإىل بالد ال�سام وم�رش  45 .
واحلجاز، تقدمي، اأحمد عبد املجيد هريدي، الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، 1986م، 

ج1، �س382.
؛ كامل جميل الع�سلي،  �سجل القد�س134،ح1،3حمرم1054هـ/12اآذار1644م،�س361. 46

معاهد العلم يف بيت املقد�س، جمعية عمال املطابع، عمان، 1981م، �س360.
. �سجل القد�س189، ح4، اأوائل ربيع اأول 1099هـ/5كانون ثاين1688م، �س24. 47

. �سجل القد�س142، ح3، غرة �سفر1060هـ/3�سباط1650م، �س50. 48
 ، �سجل القد�س105، ح3، 7�سوال1031هـ/14اآب1622م، �س462؛ �سجل القد�س105. 49
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ح1، 18ذي احلجة1031هـ/1622م، �س530.
.  �سجل القد�س178، ح1، اأوا�سط رجب1086هـ/1675م، �س64. 50

 ، �سجل القد�س115، ح1، 18 حمرم1038هـ/18اأيلول1608م، �س4؛ �سجل القد�س265. 51
3�سوال1198هـ/20لآب1784م، �س195.

. �سجل القد�س145، ح1، 21جمادى الأوىل1061هـ/12ايار1651م، �س312. 52
 ، 53 .374 القد�س  �سجل  �س175؛  24�سوال1041هـ/1632م،  ح1،  القد�س119،  �سجل 

1300هـ/1883م، �س6.
 ، القد�س189. 54 �سجل  �س310؛  19�سعبان1082هـ/1671م،  ح1،  القد�س173،  �سجل 

ح3، اأواخر ربيع ثاين1100هـ/20�سباط1689م، �س434.
التحرير  دفرت  مزهر،  ابن  ،وقف  �س36. 55 رقم522،  دفرت  ينظر:  الرومية،  عائ�سة  وقف 
العثماين، رقم522؛ اأوقاف لواء القد�س ونابل�س و�سفد وغزة وعجلون، يف القرن العا�رش 
الهجري،  حتقيق: حممد اي�رشىل وحممد داود التميمي، ا�ستانبول، 1402هـ/1982م، 
�س37. ووقف برهان الدين بن �رشيف، ينظر: دفرت رقم522، �س27؛ �سجل القد�س368، 

1295هـ/1878م، �س162.
الرباط: من ربط ال�سيء �سده، واأ�سله من رباط اخليل ملواجهة العدو يف الثغور ملنعه  56 .
الع�سكري  بالتدريب  اأهله  ي�ستمر  اأن  الرباط  يكون  ومنها  امل�سلمني،  بالد  دخول  من 

والعبادة، جورج مار�سيه، الرباط، دائرة املعارف الإ�سالمية، ج1، �س23-19.
اخلانقاه: كلمة فار�سية مكونة من جزاأين، خوان: الأكل، وقاه: املكان، اأول ما اأطلقت  57 .
التي يختلي فيها  لالأماكن  ا�سم  اأ�سبحت  ثم  ال�سلطان،  ياأكل فيها  التي  الأماكن  على 
اأهل الزهد والت�سوف للعبادة والعلم، حممد كرد علي، خطط ال�سام، دم�سق، 1983م، 

بريوت)د،ت(، ج6، �س130.
؛  �سجل القد�س145، ح1+ح2، 27ذي احلجة1060هـ/21كانون اأول1650م، �س50. 58
اأول1694م، �س332؛   �سجل القد�س196، ح2، 4جمادى الأوىل1106هـ/21كانون 
�سجل  الآخــر1067هـــ/25اآذار1657م، �س208؛  القد�س152، ح1، 9جمادى  �سجل 
القد�س157، ح2، 7ذي احلجة1070هـ/14اآب1660م، �س285؛ �سجل القد�س119، 
ح1،  القد�س84،  �سجل  ــس493؛  � اأول1042هــــ/29اأيـــلـــول1632م،  14ربيع  ح2، 
16حمرم1013هـ/14حزيران1604م، �س367؛ �س145، ح 4،1ذي احلجة1060هـ 
القعدة1197هـ/ ذي  اأوائل  القد�س264،  �سجل  �س36؛  الأول1650م،  /18كانون 

اأواخر اأيلول1783م، �س68؛ �سجل القد�س266، 25رجب1199هـ/3حزيران1785م، 
�س25،26. 

حول وثائق الوقف يف �سجالت القد�س ال�رشعية: ينظر درا�سة الأ�ستاذ حممود الأ�سقر  59 .
بعنوان الوقف ومعامالته يف القد�س يف مطلع القرن الثامن ع�رش من خالل �سجالت 
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املحكمة ال�رشعية، حيث عالج فيه جملة من ق�سايا الوقف خالل هذا الع�رش.
. �سجل القد�س 160، 1071هـ/1661م، �س216. 60

مف�سل  دفرت  من  ال�رشيف  القد�س  لواء  ينظر:   ونواحيها  القد�س  يف  الأوقــاف  حول  61 .
)T.D 131( )932هـ/1525م-938هـ/1532م(، درا�سة حتليلية للن�س العثماين 
اإىل العربية مع ال�رشوحات الإي�ساحية حممد عدنان البخيت ونوفان رجا  وترجمته 

ال�سوارية، موؤ�س�سة الفرقان للرتاث الإ�سالمي- لندن، عمان 1428هـ/2007م.
�سجل  ؛  ــس169. 62 � الثانية1035هـ/1626م،  14جمادى  ح2،  القد�س111،  �سجل 

القد�س177، ح1، اأواخر �سوال1085هـ/1675م، �س4-2.
با�سمهم  عرف  الذي  احلي  يف  املغاربة  من  والزائرين  القاطنني  على  املغاربة  وقف  63 .

والذي يقع قرب �سور حرم القد�س الغربي، �سجل القد�س163، �س441.
. �سجل القد�س124، ح2، 12ذي القعدة1044هـ/1635م، �س45. 64

. �سجل القد�س113، ح2، 15�سفر1037هـ/1627م، �س220. 65
. �سجل القد�س197، ح1، اأوا�سط ربيع ثاين1108هـ/1696م، �س183. 66

. �سجل القد�س129، ح1، 27�سفر1050هـ/1540م، �س101-99. 67
68 .http://www.minfo.gov.ps/culture/Arabic/50-60

ال�ستبدال: لقد ا�ستفاد اليهود من ذلك لتحقيق اأهداف خا�سة بال�سيطرة على اأكرب قدر  69 .
ممكن من مدينة القد�س، وهذا يدلل على اأن فكرهم بتعزيز وجودهم يف املدينة يعود 
اإىل القرن ال�سابع ع�رش امليالدي، خ�سو�سًا مع ظهور اليهود الإفرجن، ل�سيما يف القرن 

الثامن ع�رش والتا�سع ع�رش للميالد. 
. �سجل القد�س119، ح1، 5رجب1040هـ/1630م، �س21. 70

الأ�سواق: تقع يف و�سط املدينة وقد اأخذت �سكل الدهليز تتخللها فتحات ليدخل الهواء  71 .
منها، ويف الأ�سواق دكاكني معقودة باحلجر، �سجل القد�س 388، 1314هـ/1896م، 
 Seetzen , Urich Jasper, Reisen,derch, Syrien, Palestine, ــس187؛  �
 phoriciendie, Trans Jordan, Arbia Petraca und unter Aegypten,
 Herausgegeben and Commentirt, Von Drt Krusk, Pritter B and Berlin,

1855. Erester band, p. 220
. عطا اهلل، وثائق الطوائف، ج1، �س13-10. 72

اأخي: م�ستقة من العربية اأطلقت يف الأنا�سول يف مطلع الع�رش العثماين على احلريف  73 .
القرن  من  الأول  الن�سف  يف  الأنا�سول  يف  ا�ستعملت  بابا:  كلمة  اأما  اأخية،  وجمعها 
ابن  الرتكماين، حممد بن عبد اهلل  ال�سعبي  الواعظ  للدللة على  الثالث ع�رش امليالدي 
الأ�سفار،  الأم�سار وعجائب  النظار يف عجائب  بطوطة )ت779هـــ/1377م(، حتفة 

ج2، ط2، بريوت، 1985م، �س314.
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جملة  العثماين،  العهد  يف  ال�سام  بالد  يف  احلريف  التنظيم  مظاهر  رافق،  الكرمي  عبد  74 .
درا�سات تاريخية، املجلد الرابع جمادى الثانية 1401هـ/1ني�سان1981م، �س42.

. �سجل القد�س134، ح4، 25جمادى الآخرة1053هـ/16اأيلول1643م، �س79. 75
 ، ح1. 76  ،151 القد�س  �سجل  ال�رشيفي،  والــديــنــار  ال�سلطاين،  اأو  ال�ساهي  الــديــنــار 

1067هـ/1656م، �س494؛ �سجل القد�س199، ح3، 1110هـ/1698م، �س18.
م،  الغرو�س باأنواعها، الأ�سدي والعددي والريال، �سجل القد�س157، ح2، 1070هـ/1660. 77
�س86؛ �سجل القد�س193، ح1، 1103هـ/1692م، �س57؛ �سجل القد�س194، ح1، 

1104هـ/1693م، �س152.
�سامية  قطع  جانبها  اإىل  ذكر  وقد  الإقطاعيات،  ح�ساب  فيها  جتر  التي  وهي  الأقجة  78 .
وال�سامية  �سامية،  ت�ساوي ن�سف قطعة  واأخرى م�رشية، وكانت كل  قطعة عثمانية 
�س86؛  1056هــ/1646م،  ح4،  القد�س139،  �سجل  م�رشية،  قطعة  ن�سف  تعادل 

�سجل القد�س161، ح2، 1072هـ/1661م، �س25.
 ، القد�س151. 79 �سجل  اخلــفــارة،   و�رشيبة  العوار�س  الع�رش  اخلــراج  اجلزية  ال�رشائب:  من 
ح2،  ـــقـــد�ـــس152،  ال �ــســجــل  ـــــس281؛  � ــــ/1656م،  ـــان1066ه ـــب ـــع ـــس � ـــط  ـــس اأوا� ح1، 
ــد�ــس156،ح1،  ــق ال ـــس175؛ �سجل  الــثــانــيــة1067هـــ/1نــيــ�ــســان1657م، � 12جــمــادى 
ح1،  الــقــد�ــس157،  �سجل  ـــس638؛  � احلـــجـــة1068هــــ/12اأيـــلـــول1658م،  ذي  ــط  ــس اأوا�
15جــمــادى  ح1،  ــس199،  ــد� ــق ال �سجل  �ــــس160؛  رمـــ�ـــســـان1070هــــ/1660م،  غــرة 
الأوىل1111هـ/1699م،  �س319؛ �سجل القد�س 264،  �سعبان1197هـ/1783م،�س92.

 ، القد�س188. 80 القد�س128، ح1، 9رم�سان 1049هـــ/1639م، �س591؛ �سجل  �سجل 
ح1، 28ربيع اأول1098هـ/1687م، �س441.

 ، منها: املدار�س واملكاتب ودار احلديث واحُلجر وامل�سجد الأق�سى، �سجل القد�س143. 81
19ربيع  ح3،  ــس156،  ــد� ــق ال �سجل  ـــس54؛  � 5�ـــســـفـــر1060هــــ/1650م،  ح2، 
ثاين1069هـ/14كانون ثاين1659م، �س209؛ �سجل القد�س198، ح1، غرة جمادى 

الثانية1109هـ/1698م، �س109-108.
. �سجل القد�س 142، 1059هـ/1649م، �س96. 82

�سجل  م(،  اململوكي)763هـ/1361. 83 الأمري طاز بن قطغاج  اأوقفها  الطازية:  املدر�سة 
الأن�س  العليمي،  �س226.  15�سوال1070هـ/26حزيران1660م،  ح1،  القد�س157، 

اجلليل، ج2، �س45.
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املصـادر واملراجـع:
أواًل: املصادر األرشيفية

- �سجالت حمكمة 
القد�س ال�رشعية:

�سجل القد�س 4	•
�سجل القد�س 10	•
 �سجل القد�س  23	•
�سجل القد�س57	•
�سجل القد�س58	•
�سجل القد�س79	•
�سجل القد�س80	•
�سجل القد�س83	•
�سجل القد�س86	•
�سجل القد�س87	•
�سجل القد�س89	•
�سجل القد�س91	•
�سجل القد�س92	•
�سجل القد�س99	•
�سجل القد�س101	•
�سجل القد�س103	•
�سجل القد�س104	•
�سجل القد�س 105	•
�سجل القد�س111	•
�سجل القد�س113	•
�سجل القد�س115	•
�سجل القد�س118	•
�سجل القد�س119	•
�سجل القد�س 121	•

�سجل القد�س124	•
�سجل القد�س128	•
�سجل القد�س129	•
�سجل القد�س132	•
�سجل القد�س134	•
�سجل القد�س139	•
�سجل القد�س142	•
�سجل القد�س143	•
�سجل القد�س145	•
�سجل القد�س149	•
�سجل القد�س150	•
 �سجل القد�س151	•
�سجل القد�س152	•
�سجل القد�س156	•
�سجل القد�س157	•
�سجل القد�س160	•
�سجل القد�س161	•
�سجل القد�س163	•
�سجل القد�س 173	•
�سجل القد�س177	•
�سجل القد�س178	•
�سجل القد�س179	•
�سجل القد�س183	•
�سجل القد�س188	•

�سجل القد�س189	•
�سجل القد�س191	•
�سجل القد�س192	•
�سجل القد�س193	•
�سجل القد�س194	•
�سجل القد�س196	•
�سجل القد�س197	•
�سجل القد�س 201	•
�سجل القد�س228	•
�سجل القد�س233	•
�سجل القد�س264	•
�سجل القد�س265	•
�سجل القد�س266	•
�سجل القد�س301	•
�سجل القد�س 351	•
 �سجل القد�س355	•
�سجل القد�س368	•
�سجل القد�س 373	•
�سجل القد�س 374	•
�سجل القد�س 388	•
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وثائق	• احلرم القد�سي، موؤ�س�سة اإحياء الرتاث، القد�س.
، اأوقاف لواء القد�س ونابل�س و�سفد وغزة وعجلون،  دفرت التحرير العثماين، رقم522	•
ا�ستانبول،  التميمي،  داود  وحممد  اي�رشىل  حممد  حتقيق:  الهجري،  العا�رش  القرن  يف 

1402هـ/1982م
. دفرت طابو لواء الق�س ال�رشيف، رقم515	•

ثانياً: املصادر املطبوعة
م(  )1147هـ/1734. 1 الدين  �رشف  بن  حممد  بن  حممد  الدين  �سم�س  ال�سيخ  اخلليلي، 
تاريخ القد�س واخلليل، حققه وكتب مقدمته وحوا�سيه وو�سع فهار�سه: حممد عدنان 
لندن،  الإ�سالمي،  للرتاث  الفرقان  موؤ�س�سة  ال�سوارية،  احلمود  رجا  ونوفان  البخيت 

1425هـ/2004م.
هـ. حممد مرت�سى الزبيدي، تاج العرو�س، مطبعة الكوكب، 1400. 2

، اإ�رشاف حممد عدنان البخيت،  فهر�سة حتليلية) �سجل حمكمة القد�س ال�رشعية رقم 1. 3
اإعداد عبله �سعيد املهتدي، عمان، 1429هـ/ 2008م.

القد�س  بتاريخ  اجلليل  الأن�س  م(،  )927هــــ/1520. 4 احلنبلي  الدين  جمري  العليمي، 
اخلليل- دندي�س،  مطبعة  تبانه،  اأبو  وحممد  كعابنة  حممود  ج2،حتقيق:  واخلليل، 

فل�سطني،1998
م(، خال�سة الأثر يف اأعيان القرن احلادي  املحبي، حممد اأمني الدين )111هـ/1699. 5

ع�رش، ج4، دار الكتاب الإ�سالمي، القاهرة)د،ت(.
، دار �سادر، بريوت،  ابن منظور، حممد بن مكرم)711هـ/1311م(، ل�سان العرب، ج15. 6

1994م.
مف�سل  دفرت  من  ال�رشيف  القد�س  لواء  ال�سوارية،  رجا  ونوفان  البخيت  عدنان  حممد  7 .
للرتاث  الفرقان  موؤ�س�سة  )932هــــــ/1525م-938هــــــ/1532م(،   )T.D131(

الإ�سالمي- لندن، عمان 1428هـ/2007م.
النابل�سي، عبد الغني بن ا�سماعيل، احلقيقة واملجاز يف الرحلة اإىل بالد ال�سام وم�رش  8 .
واحلجاز، تقدمي، د. اأحمد عبد املجيد هريدي، الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، 1986م،             
، حتقيق: د. حمد اأحمد   ===========  احل�رشة الأن�سية يف الرحلة القد�سية، ج2. 9

يو�سف، 1415هـ/1994م.
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ثالثاً: املراجع العربية
، نقله اإىل العربية،  اأكمل الدين اح�سان اأوغلي، الدولة العثمانية تاريخ وح�سارة، ج2. 1

�سالح �سعداوى، ا�ستانبول، 1999م،
العثمانية،  ال�سلطنة  عن  املنف�سلة  البالد  يف  املتبعة  الأرا�سي  اأحكام  املر،  دعيب�س  2 .

مطبعة بيت املقد�س، القد�س، 1923م.
موؤ�س�سة  م،  العثماين1918-1700. 3 العهد  اأواخــر  يف  فل�سطني  تاريخ  مناع،  عادل 

الدرا�سات الفل�سطينية، بريوت، 1999م.
م.  عارف العارف، املف�سل يف تاريخ القد�س، مكتبة الأندل�س، القد�س،1961. 4
م. فا�سل بيات، درا�سات يف تاريخ العرب يف العهد العثماين، بريوت، 2003. 5

املطابع، عمان،  املقد�س، جمعية عمال  بيت  العلم يف  الع�سلي،  معاهد  كامل جميل  6 .
1981م.

حممد �سليم اليعقوب، ناحية القد�س ال�رشيف يف القرن العا�رش الهجري/ال�ساد�س ع�رش  7 .
امليالدي،ج2،ط1 البنك الأهلي الأردين- عمان 1999م.

هـ. حممد علي الأن�سي، الدرر الالمعات يف منتخب اللغات، بريوت، لبنان،1318. 8
م، بريوت)د،ت(. حممد كرد علي، خطط ال�سام، دم�سق، 1983. 9

حممد ها�سم غو�سة، حارة ال�سعدية يف القد�س درا�سة معمارية وتاريخية، مطبعة بيت  10 .
املقد�س، فل�سطني، 1999م.

حممود الأ�سقر بعنوان الوقف ومعامالته يف القد�س يف مطلع القرن الثامن ع�رش من  11 .
خالل �سجالت املحكمة ال�رشعية، فل�سطني، 2008م.

حممود عطا اهلل، وثائق الطوائف احلرفية يف القد�س يف القرن ال�سابع ع�رش امليالدي  12 .
من خالل �سجالت حمكمة القد�س ال�رشعية، ج2، نابل�س، 1991م.

م�سطفى مراد الدباغ، القبائل العربية و�سالئلها يف بالدنا فل�سطني، املوؤ�س�سة العربية  13 .
للدرا�سة والن�رش، 1986م.

ال�ساد�س ع�رش وال�سابع ع�رش  القرنني  ال�سام يف  الع�سكر يف بالد  نوفان رجا احلمود،  14 .
امليالديني، دار الآفاق اجلديد بريوت 1981م.

رابعاً: املراجع األجنبية
2Seetzen, Urich Jasper, Reisen,derch, Syrien, Palestine, phoriciendie, Trans • 

Jordan, Arbia Petraca und unter Aegypten, Herausgegeben and Commentirt, 

Von Drt Krusk, Pritter B and Berlin, 1855. Erester band, p. 220
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خامساً: املقاالت 
اإبراهيم ربايعه، الع�سكر ال�سباهية يف ريف لواء القد�س، جملة جامعة النجاح الوطنية،  1 .

جملد21 عدد13،2007م،)�س864-838(.
جملة  العثماين،  العهد  يف  ال�سام  بالد  يف  احلريف  التنظيم  مظاهر  رافق،  الكرمي  عبد  2 .

درا�سات تاريخية، املجلد الرابع جمادى الثانية 1401هـ/1ني�سان1981م، �س42.
    . جورج مار�سيه، الرباط، دائرة املعارف الإ�سالمية، ج15، بريوت، ج1، �س23-19. 3
- �س214. 4 ج11،  بريوت،  ج15،  الإ�سالمية،  املعارف  دائرة  �سباهي،  هيك،)د،ت(،   

 .215

سادساً: موقع الكرتوني
 http://www.minfo.gov.ps/culture/Arabic/50-60


