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  ملخص

ذه الدراسة،  ى  تسليط الضوءغاية ھ ا عل ين الرعاي ة ب ي كانت قائم ات الت العساكر والعالق
 ساكرعال أنواع بدايةً  تناولت الدراسةد فق ،في ريف القدس الشريف أراضي تقطعالعثمانية التي أُ 

ة  إلى الدراسة المكلفة بھا، وتشير ّماتوالمھ القدس لواءة في المنتشر العثمانية طرق تنظيم العالق
ن  ھم م باھية أنفس ين الس عب تھم م ة وعالق رى جھ ة أخ ن جھ ة م الالرعي دھم ب دى تقي حقوق ، وم

اف في عالجت ا ، كماوالواجبات وفق القوانين المعمول بھا لدراسة األوضاع المعيشية في األري
ي ر ة والبشرية الت ا،اظل الظروف الطبيعي اء فقتھ مَّ ج رأةموضوع  ومن ث رة والم ة األس  الريفي

   .لريف الفلسطينيعي في النسيج االجتمالكونھا أحد العناصر األساسية في ا
 
Abstract 

This study aims at identifying the nature of the relations between the 
citizens and the Ottoman armies which took over the lands of Jerusalem 
countryside.  First, the study deals parts of Ottoman armies scattered in 
Jerusalem district and their duties. Then, the study points out to the 
methods of organizing the relation among Sibahis themselves from one 
side and their relation with citizens on another side of their obligation to 
the duties and responsibilities stated in the Ottoman records. The study 
also discusses of the life situations in the countryside according to the 
nature and human conditions, then the study considers the topic of the 
family and the women in Palestinian countryside. 
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  مقدمة

ام الد الش ى ب ة عل ة العثماني يطرت الدول ا أن س ر م دأت بنش كرية ب ا العس ي  قواتھ دن ف الم
لبسط  ؛الداخلية والطرق السلطانية وطرق الحجيج والتجارمناطق ة والقالع التي تتحكم بالالرئيس

تلسيطرتھا و ا تثبي ادف نظامھ بالد جزء اإلداري الھ ذه ال ال يتجزأ من أرض السلطنة  اً لجعل ھ
ات ،العلية ى ثالث والي اً إل يمھا إداري م تقس ك ت ب، طرابلس -ولضمان تنفيذ ذل وكل  -دمشق، حل

زارع  نواحٍ إلى  قسمةم عدد من األلوية، واأللوية والية إلى رى والم والنواحي تشمل عدداً من الق
ار، وكانت القدس ،والخرب ين أحد عشر  )١( على رأس كل منھا شيخ يعرف بالمخت واًء من ب ل

ت ة دمشق لواًء كان ة لوالي ام تابع ك ،)٢( الش مَّ  في ضوء ذل رق تصنيف ت واء الف  العسكرية في ل
  .)٣( السباھية ، وعسكر األرياف)لبركالقدس وا(عسكر القالع : القدس إلى فئتين

  
  )المستحفظان( عسكر القالع

ام و الد الش ى ب انيون إل اء العثم د ج رعوالق الع، فش ن الق ر م دوا الكثي ا ب وج ترميمھ
اموا قالع ،)٥( كقلعة القدس ،)٤(اـوصيانتھ ً وأق ك، ا ى ذل ي بحاجة إل اكن الت دة في األم ا جدي : ومنھ

                                                 
(11) Jerusalem, Encyclopedia Britannica, Volume 30, Founded 1768, William Benton, 

publisher, 1943-1973, Helen Hemingway Benton, publisher 1973-1974, vol 10, p. 
138-145. 

الشام، صفد، بيروت، غزة، نابلس، اللجون، تدمر، صيدا، الكرك وعجلون، ساحلي أوغلي، : األلوية هي  )٢(
 . ٢١اسطنبول، ص .العهد العثماني من تاريخ األقطار العربية في .)م٢٠٠١(. خليل

، ٣ج .الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة .)م١٩٧٩(، )م١٦٥٠/هـ١٠٦١(. الغزي، محمد بن محمد  )٣(
دائـرة المعـارف   ، سـباهي هيـك،  ؛ .، دار اآلفـاق الجديـدة، بيـروت   ٢ط .تحقيق، جبرائيل جبـور 

 . ٢١٥-٢١٤، ص١١، دار صادر، بيروت، ج١٥، ج)د،ت(،اإلسالمية

  .١٠٨م، ص١٦١٥/هـ١٠٢٤شوال١٩، ١، ح٩٨ سجالت محكمة القدس الشرعية  )٤(
، الخياري، إبراهيم بن ١٣-٢م،  ص١٥٦٦-١٥٥٣/هـ٩٧٤-٩٦١لسنة  ٣٧٢٣دفتر مالية مدورة، رقم   )٥(

، تحقيق، رجا محمـود  ٣، جتحفة األدباء وسلوة الغرباء، )م١٩٨٠(، )م١٦٧٢/هـ١٠٨٣ت( عبد الرحمن
العسكر في بالد الشـام فـي القـرن    ، )م١٩٨١(؛ الحمود، نوفان رجا، ١٧٥، ص٢ج السامرائي، بغداد،

  ؛٤٥، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، صالسادس عشر والسابع عشر الميالدي
 Bakhit, M uhammad Adnan, (1972)"The Ottoman province of Damascus in the 
Sixteenth century", Thesis submitted for the Degree of Doctor of philosophy, 
school of Oriental and African Studies, University of London, February, 

(unpublished). p . 104. 
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رك ة الب ع( )١( قلع ن ووضع ،)المرجي ة م ة معين وفر درج ن أجل أن ت كرية م ة عس ا حامي وا فيھ
دو  رة لھجمات الب ذه الفت األمن للقوافل التجارية وللحجيج، والتي كانت عرضة باستمرار خالل ھ

  .)٢( وتعدياتھم
  

  السباھية

ة ا اف ناحي ي كانت تتمركز بأري تھم وھي مجموعة من الفرسان العسكرية الت دس، منح لق
ة تي اراتالسلطنة العثماني واء م رى الل ة في من األراضي في ق ر خدمتھم للدول الحرب أو ، نظي

انوا يستعملونھا فھي)٣( ستدعي األمر لمھاٍم أخرىعندما ي ي ك ة الت ا -، أما الوسائل الحربي  -غالب
ى رأسه  تقليدية، فكان الفارس باإلضافة لفرسه، يحمل سيفه ولباسه وسھامه وخنجره، ويضع عل

  .)٤( سه درعاً من المعدن، ومعه خيمة يستعملھا عند الحاجةخوذة، ويرتدي فوق لبا

كرية اتيقامت اإلقطاع ت  العس كرية، فكان ه العس باھي ومكانت ة الس اس رتب ى أس ى عل عل
   :النحو اآلتي

  
  الزعامت

ين  ا ب ا م راوح دخلھ زارع والخرب يت رى والم ألف  ١٠٠-٢٠ھو إقطاع مجموعة من الق
  .)٦( إال أقجة واحدة )٥( أقجة

                                                 
راد : قلعة البرك  )١( اني م تقع قرب برك سليمان جنوب بيت لحم، تعرف أيضاً باسم قلعة مراد، أي السلطان العثم

ع ـ١٠٤٩-١٠٣٢(الراب دس ،)م١٦٣٩-١٦٢٢/ھ جل الق ده، س ي عھ ت ف ث بني ة١١٣حي ، ١، حج

المفصل ، )م١٩٦١(؛ العارف، عارف، ١٩٦، ص٢؛ الخياري، ج١١٤م، ص١٦٧٢أيلول١٩/ھـ١٠٣٧محرم

 .٣٧٩، القدس، صفي تاريخ القدس
ة ، )م١٧٤٩/ھـ١١٦٢ت(البكري، مصطفى بن كمال الدين الصديقي   )٢( ة الداني ية في الرحل الخطرة الثانية األنس

  .٢ص ١المدينة المنورة، ورقة-خطوط، قمت بتصويره من مكتبة عارف حكمت، مالقدسية
ريم،   )٣( راك، )م١٩٦١(غرايبة، عبد الك ة دمشق، دمشق، صالعرب واألت ة جامع ك، ٢٧٩، مطبع باھي؛ھي ، س

  . ٢١٥-٢١٤، ص١١ج
 .٣٣٩م، ص١٦٤٥آذار٤/ھـ١٠٥٥محرم ٦، ١، ح١٣٥سجل القدس  )٤(
، نشر عمر لطفي بارقان، قانون نامة مصرالبيضاء، وھي وحدة نقد عثمانية،  كلمة تركية تعني السكة: األقجة  )٥(

  .٣٧٣-٣٧٢المجلد األول، ص

يالد/ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الھجري، )م١٩٩٩( اليعقوب، محمد سليم،  )٦(  ي،السادس عشر الم

ي ١ط ،٢ج ي األردن ك األھل ان، ج -البن ين، ٢٢٣، ص١عم ر، أم و بك ي ، )م١٩٩٦(؛  أب ة األراضي ف ملكي

  .٢٠٥، عمان، صم١٩١٨-١٨٥٨متصرفية القدس 
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دو )١( قد منح الزعيم عمر آغا قرى صوباف ا والتي  )٣( وبيت ساحور )٢( وب ان مجموع م ك
مصطفى بك  :وكان للزعماء كبير يعرف بعين الزعماء، ومنھم. )٤( اآلف غرش أسدي ٦حصلته 

زعيم في  )٦( ويوجد لكل زعيم صوباشي. )٥( بك بن محمد باشا يشرف على ما ھو مطلوب من ال
ون في  م ترجمان؛كان لكل زعيفي زعامته، و ذين يعمل زعيم والفالحين ال ين ال لتسھيل التعامل ب

  . من األتراك) الزعماء والتيمارية(اإلقطاع  لكون أصحاب، )٧( زعامته

  

  )٨( التيمار

ذكرة: وھو على قسمين ار بت وح: )٩( األول يعرف تيم ار ممن ذكرة أي أن التيم ه بموجب ت  ل
ألف أقجة ٢٠-٦، يتراوح إقطاعه ما بين اإلقطاعمنحه ت شھادة من دار السلطنة ولديهمن السلطنة 

ذكرة  دون ت ار ب اني تيم دة، والث ة واح ه إال أقج ا ل تم منحھ لطنة ي ن الس ة، م ي الوالي والي ف ن ال م

                                                 
الـدباغ،   م،١٩٤٨تقع إلى الغرب من بيت المقدس، وهي من القرى التي دمرهـا اليهـود عـام    : صوبا  )١(

، ٨، مطبوعات رابطة الجـامعيين بجامعـة الخليـل، ج   ١٠، جبالدنا فلسطين، )م١٩٧٤(مصطفى مراد، 
 .١٣٥ص

 .٩٧، ص٨شمال الغربي من بيت المقدس، الدباغ، جتقع إلى ال: بدو  )٢(

  .٤٧٠، ص٨تقع جنوب شرق بيت المقدس، الدباغ، ج: بيت ساحور  )٣(
قطعـة شـامية، سـجل     ٨٠قطعة مصرية و ٣٠سكة فضية عثمانية، كل غرش يساوي: الغرش األسدي  )٤(

 .٧٧م، ص١٦٧٥شباط٢٥/هـ١٠٨٥ذي الحجة ١٨، ١، ح١٧٧القدس

  .٩٩م، ص١٦٢٤/ هـ١٠٣٣غرة رمضان، ١ح ،١٠٩سجل القدس  )٥(
مصطلح تركي معناه المسؤول عن حفظ األمن وإلقاء القبض على الخارجين عن القانون في : الصوباشي  )٦(

؛ ساحلي أوغلي، ١٤٠م، ص١٦٥١شباط٩/هـ١٠٦١صفر١٧، ١، ح١٤٥المدينة وتوابعها، سجل القدس
 .٥٤٨ص

  .٢٥٩م، ص١٦٥١/هـ١٠٦٢، ٣، ج١٤٦سجل القدس  )٧(
ـ ١١٠١، أواخـر رجـب   ٢، ح١٩٢القـدس سجل   )٨(  ؛ المحبـي، محمـد بـن أمـين    ٥م، ص١٦٩٠/هـ

، دار الكتـاب  ٤، جخالصة األثر في أعيـان القـرن الحـادي عشـر    ، )د،ت(، )م١٦٩٩/هـ١١١١ت(
 .٢٢٠، ص٢اإلسالمي، القاهرة، ج

مـا هـو    هي مكتوب يصدر من الباب العالي في إسطنبول إلى نوابه وقصاده لتذكرتهم بتفصيل: التذكرة  )٩(
 .٢٢٤، ص٢، جموكل إليهم، اليعقوب
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 )١( أن يحصل على براءة ه الوالي أكثر من ذلك فعليهآالف أقجة، وإذا منح ٦ويكون الحد األعلى 
  .)٢( سلطانية في ذلك )١(

تناداً إ تطيع واس وفرة يس ى المصادر المت ا  الباحثل ي قامت عليھ د بعض الشروط الت تحدي
ريف دس الش واء الق ي ل كرية ف ات العس ي ،اإلقطاعي و اآلت ى النح باھي ي أن: عل ة الس ك منفع مل

هإال أنه اإلقطاع  ة لشخص أخر جاز ال يملك رقبت ه وإذا أراد السلطان أن يوجه المقاطع ك،  ل ذل
دفع عوض عين عن  إقطاعهأن يبقى في  اإلقطاعي صاحب للعسكري السباھ جازكما  على أن ي

  .)٣( قتال أعداء المسلمين وحراستھم وحراسة األنفس واألموال

ات بيد أصحابھا ال تنزع منھم وتعطى لغيرھم من دون الرغم من ذلك، تبقى ھذه اإلقطاعيوب
نھم، سبب، ما داموا قائمين على خدمتھا، اء سمحيو وملتزمين بما ھو مطلوب م في  للسباھي البق

ى  اإلقطاع ويحول. أو حلَّ به مرض ما في المعركة تيماره وال يذھب للحرب في حالة إصابته إل
ة إقطاعه،ن السباھيِكبَر س :منھا ،آخر وفق شروط يسباھ ى خدم ه عن  ، وعدم قدرته عل وتخلف

ه اإليقوم القاضعند ذلك  ،)٤( اللحاق بالعسكر ى قطاعي الشرعي في القدس بتوجي باھي آخر  إل س
ي بكر  إلى أن تأتي البراءة السلطانية بذلك، فقد تم توجيه تيمار قرية المالحة إلى عبد هللا بك بن أب

ن ع د ب ن محم دالً م ي ب هالطرابلس دم قدرت نه؛ ولع ر ِس راً لكب ى نظ ة ع ل ع جماع وب م ى الرك ل
ام باھية، فق ب  الس تانة وطل ى اآلس ه إل باھية بالتوج ك الس ي أالي ب ة عل ذلك، قيم راءة ب صدور ب

ه  قل التيمارِسَر السباھي أو مات ينوإذا ما أ .)٥( عثمانية٢٧٠٠متحصلھا  إلى أبنائه، فإن لم يكن ل
ره اء تعطى لغي ةأبن ة المالح ي قري اره ف ل تيم ي انتق ن عل ي ب د جلب اة محم د وف د  )٦( ، فبع ى عب إل

  . )٧( الكريم بك

ه يُ  ازلأن  قطاعيلإل سمحومن الالفت للنظر أن اره يتن ا عن تيم دسأم ة الق  م قاضي محكم
اره  ن تيم د هللا ع ن عب ار ب رغ ذو الفق زل وتف د ن ار، فق ى التيم ه عل ازل ل ة المتن ريطة موافق ش

                                                 
  .هي شهادة رسمية تصدر عن الباب العالي في اسطنبول: البراءة  )١(
 .٧٠٥-٧٠٢ساحلي أوغلي، ص  )٢(

، أن السباهي سليمان بك صاحب التيمار في قرية العنب ال يملك رقبة التيمار، فجـاء  ١٥٢جاء في سجل   )٣(
محـرم  ٥، ١، ح١٥٢ن بيـد السـلطان، سـجل القـدس    رّد القاضي الشـرعي علـى أن الرقبـة تكـو    

 .٥١١م، ص١٦٥٧تشرين أول١٢/هـ١٠٦٨

  .٥٥٩ - ٥٥٨ ساحلي أوغلي، ص  )٤(
، أواخر ذي الحجة ١، ح١٥٢نوع من السكة الفضية في العصر العثماني، سجل القدس): االقجة(العثمانية   )٥(

 .٣٣٧؛ العارف، المفصل، ص٥٨١م، ص١٦٥٧تشرين أول٧/هـ١٠٦٧

 .١٦٦، ص٨تقع جنوب غرب القدس، الدباغ، ج: حةالمال  )٦(

 .٨٠م، ص١٦٥٧كانون ثاني٢١/هـ١٠٦٧ربيع ثاني ٥، ١، ح١٥٢سجل القدس  )٧(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث م

االف عثمانية لعجزه عن مباشرة ٦ناحية الرملة وقدرھا  )١( لمصطفى بن علي عن قرية جليوس
ب  رعياً وطل والً ش راغ قب ل مصطفى الف ار، فقب ة التيم اكم الشرعيخدم ن الح ه  )٢( م أذن ل أن ي

ان ذو ا ك اول محصوله، وأن يتصرف كم ار وتن راءة  بمباشرة خدمة التيم ه الب ى أن تأتي ار إل الفق
  .  )٣( بذلك

ةتسجيله حال وصوله في وعند منح اإلقطاعي إقطاعه من رتبة زعامت أو تيمار يتم   محكم
عامته في قرية كفر عقب وتوابعھا من حتى يعتبر شرعياً، فقد سجل الزعيم مصطفى بك ز القدس

وع زعامت  الو(ن ية))٤( إجم ن صوباش ا م دخل بھ د أن ي راء  )٥( ، أي ال يحق ألح ا أو األم الباش
لين )٨( واألمناء )٧( والزعماء وأرباب التيمار وجاري باش )٦( واألالي بك   . )٩( والمتحصِّ

ا االي بك وعلى التيماري أن يبلغ األالي بك عند حصوله على اإلقطاع ى آغ ، فقد ادعى عل
ارم ا  )١٠( على داود بن مصطفى السباھي، أنه عندما أخذ براءة تيماره في قرية عين ك م يظھرھ ل

                                                 
 .لم أعثر لها على ترجمة: جليوس  )١(

 .١٤٨؛ سجل القدس ١٤٧الحاكم الشرعي هو يحيى أفندي الحسيني، سجل القدس   )٢(

 .٣٣م، ص١٦٥٢ كانون أول٥/هـ١٠٦٣محرم ٤، ٢، ح١٤٧سجل القدس  )٣(

كل ما سجلته الدفاتر السلطانية عند اإلحصاء باسم أحد ما من جمع حواصل القرى والمـزارع  : اإلجمالو  )٤(
وبلغ مجموعه ثالثة آالف أو ست آالف أو عشرين ألف أقجة إال أقجة واحدة، أو مائة ألف أقجة إال أقجة 

تيمار من نوع إجمالو، وإذا منحت فـي  واحدة، فمجموعها المخصصة لزعيم أو تيماري، هي زعامت أو 
 .٧٠٢الوالية فتعرف بدفاتر المفصل، لذلك يعتبر دفتر اإلجمال هو األساس، ساحلي أوغلي، ص

  .٥٦٣؛ ساحلي أوغلي،  ص٩م، ص١٦٦١آذار١٣/هـ١٠٧١رجب١٠، ٢، ح١٦٠سجل القدس  )٥(
، أواخـر  ٢، ح١٧٣القـدس كلمة تركية تعني قائد الفوج، في العسـكر السـباهية، سـجل    :  األالي بك  )٦(

 . ٢١٢، ص٢؛  اليعقوب، ج٢٨٢م، ص١٦٧١تشرين الثاني٤/هـ١٠٨٢جمادىالثانية

أحد قادة العسكر ااسباهية، مهمته جمع السباهية وترتيبهم وإرسالهم إلى قوادهم في أمـاكن  : الجاري باشي  )٧(
ي أوغلي،  ؛ ساحل١٧٥م، ص١٦٥٨كانون أول١٧/هـ١٠٦٩ربيع أول٢١، ١، ح١٥٦الحرب، سجل القدس

 .٢٩٥ص

نظام لجمع الضرائب، بهدف الحصول على أعلى نسبة من األموال األميرية، كـرد علـي،   : نظام األمانة  )٨(
  .٨٠، ص٥، دمشق، جخطط الشام) م١٩٨٣(محمد، 

شـعبان  ١٤، ١، ح١٥٠هـم جـامعي الضـرائب والعوائـد السـلطانية، سـجل القـدس       : المتحصلون  )٩(
 .٣١٦م، ص١٦٥٥/هـ١٠٦٥

 .١٥٧، ٨كم إلى الجنوب الغربي، الدباغ، ج٧تبعد عن القدس : ارمعين ك  )١٠(
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 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امين ل ع ا إذا . )١( وبقي يتھرب من ذلك علماً أنه أخذھا قب رر في م ن يق ا أن االألي بك ھو َم كم
لى توجيھات حسن االي بك السباھية أم ال، فبناًء ع طاعي يستطيع أن يقوم بخدمة إقطاعهكان اإلق

ه في  زعامت منح حبيب جلبي براءة دم قدرت ا لع القدس الشريف مكان مصطفى بك بن محمد باش
  . )٢( على خدمة زعامته

دلشخصين إال إقطاعٍ  منحكما أنه ال يجوز  اة وال د وف َوين، فبع ار  يعطى امَ ھِ  إذا كانا أَخ التيم
وم  ني، وإذا كانا قاصر)٣( مناصفة الھم ى يق عن درجة البلوغ يتم توكيل شخص وكالة شرعية حت

ام ى إقطاع )٤( يقوم بمتابعة تحصيل تيمار األيت ين وصي شرعي عل ، ولقاضي القدس الحق بتع
لقاصر مصطفى وصياً شرعياً على زعامت ا محمد العسلي نَ السباھي خارج حدود اللواء، فقد ُعيِّ 

ل ان الوكي ا، مك دين آغ ن شرف ال ك ب ا  ب ة مصطفى آغ ه من ناحي ن الخواجة لتحصيل زعامت ب
ر من. )٥( اللجون ا أبناء وتجري المحاسبة على مال القصَّ ة الشرعية السباھية كل ع م في المحكم
به لصاح عليه القاضي دفع مستحقات اإلقطاع وإذا ما تأخر الوكيل عن المحاسبة يفرض بالقدس،

ين وصي ً ويع د ا اكم الش اً جدي ه الح د نب ى القاصرين، فق ا  )٦( رعيعل ي آغ ن عل ك ب د ب ى أحم عل
  . )٧( المتصرف بتيمار ابن يعقوب أن يدفع لوجيه بن يعقوب محصول التيمار

ً سفر السباھي يوكِّل مكانه شخص وعند باھية،  ا ى أن يكون من الس لمتابعة أمور إقطاعه عل
ب ر عق ة كف اره في قري ا )٨( فقد وكَّل رجب بك بن محمد السباھي على تيم ا  .)٩( مصطفى آغ كم

د  ة الموسم، فق ة في إقطاعه في نھاي زارع الجاري رى والم تتم المحاسبة بين السباھي وشيوخ الق

                                                 
 .٥٢م، ص١٦٥١تشرين ثاني٣٠/هـ١٠٦١ذي الحجة  ١٤، ٢، ح١٤٦سجل القدس  )١(

  .٤٢١م، ص١٦٥٣/هـ١٠٦٣رمضان١٠، ١، ح١٤٧سجل القدس   )٢(
 .٧٠٦ساحلي أوغلي، ص  )٣(

، ١٨٣؛ سجل القدس٦٤٢م، ص١٦٦٠تشرين ثاني  ٢٥/هـ١٠٧٠ربيع ثاني  ١٠، ٢، ح١٥٦سجل القدس  )٤(
 .٢١٧م، ص١٦٨٠/هـ١٠٩١رجب  ٨، ١ح

م، أقام ١٩٤٨تقع شمال فلسطين على الطريق بين جنين وحيفا، تم تدميرها على يد الصهاينة عام: اللجون  )٥(
ـ ١٠٧٠رجـب  ١٨، ١، ح١٥٧الصهاينة على أرضها سجن مجدو، سجل القـدس  م، ١٦٦٠نيسـان ١/هـ

 .١٧٢، ص٣؛ الدباغ، ج١١٧ص

  .١٥٦كم الشرعي مصطفى أفندي بن عبد اهللا ونائبه إبراهيم بن خليل عبد الباقي، سجل القدس الحا  )٦(
  .١٩١م، ص١٦٥٨كانون أول٣٠/هـ١٠٦٩ربيع ثاني ٤، ١، ح١٥٦سجل القدس  )٧(
 .٦٦، ص٨تقع إلى الشمال الغربي من بيت المقدس، الدباغ، ج: كفر عقب  )٨(

  .٣٥٠م، ص١٦٦٢سانني٢٥/هـ١٠٧٢رمضان  ٥، ٦، ح١٦٠سجل القدس  )٩(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث م

ة  ايخ قري م مش اھين وسمرين وزھران وھ ع ش دس م ة الق باھي بمدين ي الس تحاسب سعودي جلب
  .)٢( الجارية في تيماره )١( نحالين

ة القدس الشرعيةو ا عن بعض كُ  ھنالك جوانب أخرى ظھرت في سجالت محكم َف فيھ ِش
ام وو السباھيةبين  الخالفات التي وقعت على مال اإلقطاع ا والحك افالرعاي ى األوق ائمين عل  ،الق

ر، : ومنھا باھي أو أكث تصادم السباھية أنفسھم، ففي بعض األحيان تدخل قرية واحدة في إقطاع س
ل مما يشكل ذلك نقطة خالف ونزاع مستمر، فقد تنازع السباھي يوسف بك بن  محمد بك مع خلي

ة ة عين قني ار أخوين  .)٣( بك السباھي حول محصول قري داخل تيم ا ت ة واحدة مع ومنھ في قري
ع خالفتيماري آخر، ومن القضايا التي وصلت إلى قاضي القدس بھذا الموضوع ال ين  الذي وق ب

ع ة جب ا في قري حيث  ،)٤( محمد بك بن علي بك مع عبد الرحمن بن عليان وأخيه حول تيماريھم
ي في آٍن  .)٦( أن تجري المقاسمة بينھم مناصفةً  )٥( القاضي قرر وقد يمنح اإلقطاع لسباھي وعرب

ار د أن التيم ال محم ريم ومصطفى، فق د بك السباھي وك د آٍن واحد، كما حصل مع محم ه عائ ؛ ل
بيده أن  )٧( وأن العرب ليس لھم تيمار، فأجاب كريم أمام القاضيألن عبد هللا من الرعايا العرب، 

ه لكريم عن تحويل علي وعبد هللا د أحياناو. )٨( بيده براءة، وأن التيمار وجِّ اإلقطاع مع  يشترك ق
اً، وجد في ناحية ال إذالوقف،  مال ة أو جزئي ا كامل ة إم زارع الموقوف رى والم ر من الق قدس الكثي
ولي وقف المدرسة ا، نقيب األشراف )٩( السيد حسن أفندي جاء في السجالت أنقد ف نيةومت  لحس
ا ھو جارٍ  -في القدس )١٠( ى م وان: في وقف المدرسة وھي تحاسب عل ر دب ة دي  )١( نصف قري

                                                 
  .٤٩٠، ص٨تقع جنوب غرب القدس، الدباغ، ج: نحالين  )١(
  .٣٢٥م،  ص١٦٨٤/هـ١٠٩٥شوال  ٢٤، ١، ح١٨٦سجل القدس  )٢(
ـ ١٠٦٩ربيـع أول  ٢١، ١، ح١٥٦تقع شمال غرب بيت المقدس، سجل القدس: عين قنية  )٣( كـانون  ١٧/هـ

  .٣٤٧، ص٨؛ الدباغ، ج١٧٥م،  ص١٦٥٨أول
 .٦٩، ص٨المقدس، الدباغ، ج تقع شمال بيت: جبع  )٤(

 .١٧٣القاضي الشرعي هو عبد اهللا أفندي، سجل القدس   )٥(

 .١٩٩م، ص١٦٧١آب٩/هـ١٠٨٢جمادى األولى ٤، ١، ح١٧٣سجل القدس  )٦(

 .١٤٦؛ ١٤٥القاضي الشرعي محمد أفندي صفوتي، سجل القدس   )٧(

 .٥٠٠م، ص١٦٥٢تموز١٠/هـ١٠٦٢شوال ٥، ١، ح١٤٦سجل القدس  )٨(

 .٤٧٩م، ص١٦٥٩آب٢٢/هـ١٠٦٩ذي الحجة ٤، ١، ح١٥٦لقدسسجل ا  )٩(

تقع قرب باب الناظر أحد أبواب المسجد األقصى، أوقفها األمير حسام الدين أبو الحسن : المدرسة الحسنية  )١٠(
 ،)م١٥٢٠/هـ٩٢٧( م،  العليمي، مجير الدين الحنبلي١٤٣٣/هـ٨٣٧بن ناصر الدين الكشكيلي في سنة

محمود كعابنة ومحمد أبو تبانه، مطبعة : ، تحقيق٢، جفي تاريخ القدس والخليلاألنس الجليل ،  )م١٩٩٨(
م، ١٦٧١/هـ١٠٨٢جمادى الثانية١٠، ١، ح١٧٣؛ سجل القدس٨١، ص٢دنديس، الخليل، فلسطين،، ج

، جمعية عمال المطابع، عمان،،  معاهد العلم في بيت المقدس، )م١٩٨١(؛ العسلي، كامل جميل، ٢٣٦ص
 . ٢٨١، عمان، صكنوز القدس، )م١٩٨٣( ؛ نجم، رائف،٢١٣ص
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ارٍ  ير والنصف األخر ج ن بش ك ب ار مصطفى ب ا وتيم ين آغ ي زعامت حس ن  .)٢( ف بابوم  أس
از بخصوبة أرضھا كذلك كانالخالف بينھم  ي تمت زارع والخرب الت عى ادّ  إذ  ،حول بعض الم

لّ  ك و ك ين ب ن حس ي علم ك وصالح جلب ارحسن ب و ج ا ھ زرع م ه ي ي أن ي  ى مصطفى جلب ف
  .)٣( تيمارھم من مزارع قرية بيت عور

ن ة  وم اتأمثل ت المنازع ي وقع دس الت ام الق اعي وحك ين اإلقط ك  ب ل ب زعيم خلي ع ال رف
ى القاضي ه الجرجي األنصاري إل االمظلمت ر نب ه بئ ر شوع )٤( ، أن الجاري في زعامت  )٥( وكف

دو، الھذه القرى  الرعايا فيوابعھا ووت راء وب ع فق ى دف درون عل ام  يق رسوم الزعامت، وأن حك
رف ي اھلھمالع ون ك ع  ثقل ى دف ت، ضرائبلاعل اليف الزعام ا  وتك ت أضرمم ك الزعام . )٦( ذل

رى ة أخ اء و وبحج ار الزعم رر كب دس، تض واء الق ي ل باھية ف ن الس ة م ام إذ التيماري الوا أم ق
يكلفونھم نقل الغالل أنھم و ،قرى الجارية لھمحكام العرف تعرضوا لل أن: محكمة القدس )٧(قاضي

ال ھمإلى القدس، وأن ر وِجم نم وبق ه من غ أكثر من ثمن نھم ب لبونه م ا يس نت وكا .)٨( يعرضون م
ى يتحدث خالفات على حدود اإلقطاع اري عل ل بك التيم ات مع طوائف النصارى، فقد ادعى خلي
  . )٩( بقطعة األرض المجاورة لتيماره بقرية المالحة نوكتوس راھب الروم، أنه متصرف

  
  حقوق السباھي

ورسوم سوم حنطة وشعير وعدس وزيت العوائد التي يحصل عليھا السباھي من ر إن
 ف على زراعةاشراإل بالتعاون مع شيوخ القرى والنواحي، فعلى الشيوخ إلخ، يجمعھا...الزواج 

عب الفالحين في اإلنتاج الزراعي األمر الذي يلزم خشية تال بة جمع المحصولاألراضي، ومراق

                                                                                                                        
 .٣٥٥-٣٥٢، ٨تقع شمال بيت المقدس، تتبع محافظة رام اهللا حالياً، الدباغ، ج: دير دبوان )١(

 .٣٥٨م، ص١٦٧٠نيسان٢٩/هـ١٠٨٠ذي الحجة ٤، ١، ح١٧١سجل القدس )٢(

ربيـع أول   ١٢، ٢، ح١٤٥تقع إلى الشمال الغربي من القدس، سـجل القـدس  : بيت عور الفوقا والسفلى )٣(
 .٣٦٦، ص٨؛ الدباغ، ج١٨٩م، ص١٦٥١آذار ٦/هـ١٠٦١

   . ٧٦، ص٨تقع شمال بيت المقدس، الدباغ، ج: بئر نباال  )٤(
  .٣٠٤، ص٨تقع شمال غرب مدينة رام اهللا، الدباغ، ج: كفر شوع) ٥(
 .٢٩٧م،  ص١٦٥٨كانون أول١٠/هـ١٠٦٩ربيع أول  ١٤، ١، ح١٥٦سجل القدس  )٦(

 .١٣٦، ١٣٤محمد أفندي الشهير بأمر اهللا زاده، سجل القدس  القاضي الشرعي  )٧(

  .١٩٦م، ص١٦٤٦/ هـ١٠٥٦ربيع ثاني  ٧، ١، ح١٣٦ سجل القدس  )٨(
  .٤٩م، ص١٦٩٨/هـ١١١٠أواخر جمادى اآلخرة ،١، ح١٩٩ سجل القدس  )٩(
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وسطاء بين الرعايا ، ومن ثم تتمحور مھمة شيوخ القرى، في وصفھم )١( فصل الغالل في البيدر
تحاسب سعودي جلبي الترجمان السباھي بمدينة القدس الشريف، "وأصحاب اإلقطاع، فقد 

، فإنھا لسعودي بك )٢( ما عدا حصة السيفوالجارية في تيماره قرية نحالين مع ما في توابعھا، 
المرقوم، مع كل واحد من شاھين وسمرين وزھران مشايخ القرية والمتكلمين عليھا من حنطة 

  .)٣( "وشعير وعدس وفول وسمن

نھم، ل  وعلى الرعايا تنفيذ ما يطلب السباھي م ى من مث وت حت ى البي عدم إدخال الغالل إل
ذا حسن ، ويجب أن يلتزويشرف عليھا يأتي اري، فھ ذي يحدده التيم ون ال موا بموعد قطف الزيت

ا: آغا بن حسين السباھي، أخبر القاضي ة عنات اره قري ا جدوا )٤( أن الجاري في تيم ، وأن الرعاي
ٍة أخرى . )٥( الزيتون دون إذنه ل يُ من جھ ع الرسوم قب ى دف ه عل ر رعيت ذي يجب عزل السباھي ال

ه أن  يطالب الرعية بالرسوم باھي الجديد أنموعدھا، وال يحق للس ا، وعلي د جباھ لفه ق ان س إذا ك
  . )٦( يأخذ حجة من القاضي بذلك

  
  )٧( واجبات السباھي

زارعين  :مقابل ھذه الخدمات يقدم السباھي عدداً من الواجبات اتجاه الرعية، منھا ة الم رعاي
دة ة جي دمون رعاي ا يق ع م وفرة، تتناسب م دمات المت ن الخ ه م ن ل ايتھم وم اعدات  حھموحم المس
وتوكل إليه متابعة قضايا . بشكٍل أفضل زارعليھم وتمكينھم من استثمار المَ للتيسير ع والقروض؛

تقرار واألمنوإبالغ القاضي بھا  ،القتل وفير االس ر مصطفى  حال حدوثھا، وت د أخب للسكان، فق
ة )٨( آغا الزعيم بقرية الولجة والً في أرض القري ى السباھي . )٩( أن محمد القيواني وجد مقت وعل

ا القرب منھ ه أو ب ن إقطاع ر م ي تم رق الت ة الط وم بحماي داءات  ،أن يق رض العت ي تتع والت

                                                 
بقطعة من  هو مكان درس القمح والشعير والعدس وغيرها، عن طريق ربط دابة كالخيل أو البقر: البيدر  )١(

. الخشب والحديد تعرف بلوح الدراس، يستمر دوران الدواب على المحصول حتى يفصل الحب عن التبن
 .١٠١، فلسطين، صالمجتمع المحلي الفلسطيني، )م٢٠٠٠( جامعة القدس المفتوحة،

باهي هو مصطلح استعمل لمعرفة عدد الزعماء وأصحاب التيمار في كل ناحية، فكل سيف يمثل س: السيف  )٢(
واحد حيث ال يجوز منح سيفين لسباهي واحد، وال يجوز إطالق مصطلح سيف على ما لم يسجل في دفتر 

 .٧٠٣-٧٠٢اإلجمالو، ساحلي أوغلي، ص
 .٣٢٥م، ص١٦٨٤/هـ١٠٩٥شوال ٢٤، ١، ح١٨٦سجل القدس  )٣(
  .٨٢، ص٨تقع شمال شرق بيت المقدس، الدباغ، ج: عناتا  )٤(
  .٤٨٩م، ص١٦٣٧كانون أول ٦/هـ١٠٤٧رجب ١٩، ٣، ح١٢٦سجل القدس  )٥(
  . ٥٦١ساحلي أوغلي، ص  )٦(
 .٥٥٧المرجع السابق، ص  )٧(
تشـرين أول  ٢٩/هـ١٠٥٥شوال ٩، ٣، ح١٤٨تقع إلى الجنوب الغربي من القدس، سجل القدس: الولجة  )٨(

 .١٧٨، ص٨؛  الدباغ، ج٩٨ص
، ٣، ح١٥١القـدس ؛ سجل ١١٩م، ص١٦٥٠كانون ثاني ٨/هـ١٠٦١محرم ١٥، ١، ح١٤٥سجل القدس  )٩(

 . ٣٨٠م،  ص١٦٥٦آب٢٩/هـ١٠٦٦غرة ذي الحجة 
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، )١(اللصوص وقطاع الطرق،  فقد وجه القاضي مصطفى أفندي كتاباً، إلى مشايخ قرية أبي ديس
راءة سلطانية: "، قال فيه)١(ديس ده ب  أنه حضر عندنا مصطفى بك السباھي بقريتكم وأظھر من ي

د في  ... ك ومتقي ه وھو متصرف في ذل دة علي ة مقي اره القري من مضمونھا، أن الجاري في تيم
  ". )٢( خدمة الزوار الواردين إلى القدس والسيد الخليل

انھم  ى مك ودة إل ه الع ن إقطاع وا م ذين خرج ا ال ن الرعاي ب م اري أن يطل ق للتيم ا يح كم
ى  )٣( لى اسبيتان من بيت جاالاألصلي، فھذا محمد بك بن عبد هللا السباھي ادعى ع ود إل ى يع حت

يقرية  ا أب ه من أھلھ اره كون ة في تيم ى السباھي . )٤( ديس الجاري ذ األوامر السلطانية توعل نفي
ذلكب المرتبطة ام من  ،قضايا التجنيد وغيرھا، فيجمع أفراد رعيته من المكلفين ب ويحضرھم للحك

  .)٥( أجل تجھيزھم للعسكرية

ي ن المصاريف الت ة وم اره، الخلع ي تيم دمھا ف اري أن يق ى التيم نح  )٦( يجب عل ي تم الت
ة ول ي في حدود لمشايخ القري زارع الت ه داخل إقطاعهلم ل بمصاريف وأرزاق أعوان ا يتكف ، كم

  .)٧( قطاعاإل

  

  تعديات السباھي  -

ديات  أظھرت المصادر والحجج الشرعية اب التع ا في ب ي يمكن إدارجھ بعض القضايا الت
ةالتي كان  ى الرعي اف عل دة، والتي يمكيرتكبھا عسكر األري ا أن نرسم صورة جي  ن من خاللھ

رى والَمحال ل ة الأھل الق ازارع في ناحي ون : قدس المقطوعة للعسكر الفرسان، ومنھ م يطلب أنھ
ا  أمواالً  ك، وإذا م إضافية من الرعايا دون وجه حق، حيث ھاجر عدد كبير من السكان بسبب ذل

ي ديس. خريشرع بتحويل اإلقطاع إلى سباھي آ علم القاضي بذلك د رحل بعض أھل أب ألن  ؛فق
أن نصيب  الزعيم مصطفى سنان فرض عليھم أمواالً  رر القاضي ب ا، فق ليس لھم قدرة على دفعھ

زعيم عُ  ةال ابع للقري ف الت ال الوق ن م ل م ر المتحص ر . )٨( ش ة دي ن قري ة م ر جماع ا حض كم

                                                 
 .١٤٧، ص٨تقع جنوب شرق بيت المقدس، الدباغ، ج: أبو ديس  )١(
  .٦٣١م، ص١٦٥٢تشرين أول ١/هـ١٠٦٢شوال٢٩، ١، ح١٤٦سجل القدس  )٢(
  .٤٥٨، ص٨تقع جنوب بيت المقدس، الدباغ، ج: بيت جاال  )٣(
  .٤٠٤م، ص١٦٦٢آب٢٨/هـ١٠٧٢، غرة محرم ١، ح١٦١سجل القدس  )٤(
 .٥٦٣ساحلي أوغلي، ص  )٥(
مبلغ من المال أو مواد عينية يقدمها السباهي لشيوخ القرى مقابـل خـدماتهم الجليلـة، سـجل     : الخلعة  )٦(

  .٤٦٤م، ص١٦٤١هـم١٠٥٠ذي القعدة٢٧، ١، ح١٢٩القدس
  .٤٦٤م، ص١٦٤١هـم١٠٥٠ذي القعدة ٢٧، ١، ح١٢٩سجل القدس  )٧(
  .٢٢م،  ص١٦٥٨أيلول١ /هـ١٠٦٨ذي الحجة  ٤، ١، ح١٥٦سجل القدس  )٨(



 "......العسكر السباھية وأھل الريف في لواء القدس الشريف خالل " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٤٨

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث م

ام الماضي  أراد الزيادة عليھم، فقد اھين التيماريأن ش )٢( ، وقالوا للقاضي)١(البقاع نھم الع أخذ م
  . )٣( الخمس، وھذا العام يريد الربع

ار مسجالً حاولوا استغالل  رجال اإلقطاع ويبدو أن ق السكة، فنجد التيم ا عن طري  الرعاي
د جاءت جماعة من قري بسكةٍ  دفعوھا بسكة أخرى، فق ة معينة، فيطلب السباھي من الرعايا أن ي

لوان ين س ام القاضي )٤( ع الوا أم نة : )٥( وق ل س يھم ك ة ١٢٧٩٠أن عل اري  )٦( عثماني وأن التيم
الغروش األسدية وا أن يكون الحساب ب ين )٧( يزيد عليھم فطلب تم تعي ا  ١٢٧٩٠، ف ة يقابلھ عثماني

  . )٨( عثمانية ٨٠غرش أسدي، كل غرش ١٦٠١

ا أن ك دياتم باھية تع ذا الحد، ف الس د ھ م تقف عن الِ ل وم الشخص المكلف بتحصيل م د يق  ق
ه خارجة عن  -أو المستأجر  )٩( والذي يعرف بالمقاطع -اإلقطاع  ود ل بفرض رسوم إضافية تع

رروالرس اةم المق ور زيت ة ط كان قري د س ى أح د ادع ة  )١٠( ، فق باھي بالقري ا الس ب آغ أن رج
ذ جَ  ك أراد أن يأخ ت مصطفى ب ي زعام ة ف ا الً َموالجاري ق، وخ ن المتحصلدون أي ح  رج ع

  . )١١( المطلوب

ل أو  ا، كالقت ل الرعاي ن قِب داءات م باھية العت ا تعرض الس ات وغيرھ ذه السياس ة لھ ونتيج
اره  ى مصطفى بك السباھي في تيم داء عل م االعت د ت الضرب والتمرد وعدم دفع المستحقات، فق

                                                 
لم أعثر على اسم قرية بهذا االسم في المراجع الحديثة، يبدو أنها قد تركت، وحسـب الحجـة   : دير البقاع  )١(

التي جاءت بنفس السجل، فقد ذكر أنها تقع بين العيسوية ومقام النبي موسى، إلى الشمال الشرقي من بيت 
نبه الحاكم الشرعي على حسان بن حسين من العيساوية، أن ينقل الزرع الذي في :" المقدس، جاء في الحج

سـجل  ". خلة مصر من أرض دير البقاع، والجارية في تيمار شاهين بك، المستقر في قرية دير البقـاع 
 .  ٢٥٣م، ص١٦٦٠أيار٢٤/هـ١٠٧٠رمضان ١٢، ٢، ح١٥٧القدس

  .١٥٨، ١٥٧ القاضي الشرعي عيسى أفندي بن محمد، سجل القدس  )٢(
 .٢٥٤م ص١٦٦٠تموز ٢٦/هـ١٠٧٠ذي القعدة١٦، ٢، ح١٥٧سجل القدس  )٣(

 .١٥١، ص٨الدباغ، ج. تقع جنوب شرق القدس: عين سلوان  )٤(

 .١٧١القاضي الشرعي محمد بن موسى، سجل القدس   )٥(

 .٣٣٧؛ العارف، ص٢٥م، ص١٦٦١/هـ١٠٧٢ربيع الثاني٦، ٢، ح١٦١سجل القدس  )٦(

  .٣٣٨؛ العارف، ص٨٦م، ص١٦٦٠/هـ١٠٧٠، أوائل رجب٢ح/ ١٥٧سجل القدس  )٧(
  .٢٩٢م، ص١٦٦٠آب١٠/هـ١٠٧٠، غرة ذي الحجة ١، ح١٥٧سجل القدس  )٨(
 .٥٥٦م، ص١٦٧٠تشرين أول١/هـ١٠٨١جمادى األولى١٥، ٣، ح١٧١سجل القدس  )٩(

  .١٢٧، ص٨الدباغ، ج. تقع شرقي القدس: طور زيتا  )١٠(
 .٤٠م، ص١٦٦٢يلول أ١٠/هـ١٠٧٣محرم٢٥، ١، ح١٦٢سجل القدس  )١١(



 ٨٤٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربايعه  إبراھيم

 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رىقرية الولجة، كما ظھر أن مصطفى بن قيقوب السباھي قتل في قرية البيرة اب ل . )١( لكب ا قَتَ كم
  .)٣( السباھي عمران بك بن إبراھيم )٢( مونبعض أھالي قرية رَ 

 ظروف أخرى كانتشار الجراد والقحط؛مع  المتمثلة بالتعدي والظلم ترافق ھذه األوضاع إن
اطق أخرى كمصر اً دفع كثير ى من ن : من الرعايا للھجرة إل د الجوربجي ب زعيم أحم د شكا ال فق

ر )٤( ه لم يتحصل من زعامته الجارية في قرية بيت ساحورالحاج عثمان أن دة  )٥( وبتي وصوبا م
دم م، بسبب ھجرة ١٦٦١-١٦٦٠/ھـ١٠٧١-١٠٧٠مدة سنتين  ى مصر؛ لع رى إل معظم أھل الق
  .)٦( من زراعته كان طعاماً للجراد أن ما تمكنواو ،زراعة األرض استطاعتھم

ارز الدو ومما يجدر اإلشارة إليه أن أھل القرى كان لھم م وب ه  ٌر مھ ع يمكن تجاھل في جمي
ة بمعزلٍ  اة للمدين ة، ف النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية، فال حي أھل عن القري

اتھم قلوبھم للقدس، فيتوجه بعضھمالقرى وفي جميع أوقاتھم، ترنو  ة لقضاء حاج ى المدين من  إل
ام العرف والقاضي الشرعي من  ھونتوجي، وإذا حدثت صعوبةً في معيشتھم بيٍع وشراء إلى حك

انوا يتضررون توفير المؤن لھم ولعيالھمفي فك ضيقھم و أجل مساعدتھم ة ك ا أن أھل المدين ، كم
اف ن األري أتي م ي ت واد الت ع الم دما تنقط دعن ارت أح د أش ى ى، فق رعية إل ج الش ة  الحج أھمي

ا ة بقولھ ل المدين ى أھ رى إل ن الق أتي م ي ت ا ، أن األرزاق الت دس وأعيانھ اء الق ن وجھ ة م جماع
د  الضرر الذي لحق بھم عن اھمإلخبار )٨( وأمير اللواء )٧( توجھوا إلى قاضي القدس الشريف بع

ود ةبعد مھاجم ا )٩( عرب الزي م برسوم تعرف بالرماي البتھم لھ رى القدس الشريف ومط ، )١٠( ق
رى لقانقطع الجلب والتموين عن القدس من سمن وغنم ولبن بسبب ھجرة بعض ف راھم، سكان الق

                                                 
دس، سجل القدس: البيرة الكبرى  )١( وب الق ع جن رة الصغرى تق ا البي ، ١، ح١٤٥تقع إلى الشمال من القدس بينم

 .٢٥٦، ص٨؛ الدباغ، ج١١٩م، ص١٦٥١كانون ثاني٨/ھـ١٠٦١محرم١٥
 .٣٥٥، ص٨تقع شمال القدس، وشمال شرق رام هللا، الدباغ، ج: رمون  )٢(
  .٤٠٧م، ص١٦٣٨/ھـ١٠٤٨رجب١٧، ١، ح١٢٧سجل القدس  )٣(
احور  )٤( احور النصارى : بيت س ة بيت س رة الدراس ي فت م، عرفت ف مالي بيت لح دس ش وب بيت المق ع جن تق

  . ٤٧٠، ص٨وأخرى بيت ساحور التحتا، الدباغ، ج
  .١٨٢، ص٨تقع إلى الجنوب الغربي من بيت المقدس، الدباغ، ج: بتير  )٥(
  .٣٦٢م، ص١٦٦٢تشرين ثاني ٥/ھـ١٠٧٢ربيع أول ١١، ٤، ح١٦٠سجل القدس  )٦(
  .١٤٧القاضي الشرعي يحيى أفندي الحسيني، سجل القدس   )٧(
م، ھو سنان باشا بن محمود، تولى إمارة الحج وأميراً على نابلس، ١٦٥٣/ھـ١٠٦٣أمير لواء القدس في سنة  )٨(

، ١ح، ١٤٧م، سجل القدس١٦٦٦/ھـ١٠٧٦ثم متولي وقف الجامع األموي، وكانت وفاته في سنة 
 .٢١٩، ص٢؛ المحبي، ج٤٢٥م، ص١٦٥٣/ھـ١٠٦٣

وب غرب بيت المقدس: عرب الزيود  )٩( ة كانت منتشرة جن امرة, قبائل بدوي يرة التع ة لعش شراب، . كانت تابع
 .٣٦٩، ص٢٠٠٢، األھلية للنشر والتوزيع، عمان، معجم العشائر الفلسطينية، )م٢٠٠٢(محمد، 

ة والمساعدة في صد األخطار،  نوع من الرسوم كان يدفعھا: الرمايا  )١٠( ديم الحماي ل تق أھل القرى والعربان مقاب
 .٢٦٠م، ص١٦٣٠/ ھـ١٠٤٠جمادى األولى١٣، ١ح ،١١٧سجل القدس
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث م

  .)١( مشيخة عليھم أو تمثيل بيه على عرب الزيود، بأنه ليس لعرب الزيودمن القاضي التن وطلبوا
)١(.  

  الحياة العامة في الريف  -

ى ادر إل ارت المص د أش فا أن لق ي ري اعي ف يج االجتم دسال لنس ان ق ً  ك كا ر تماس ن  أكث م
ة،  تالمدين ة فكان ات االجتماعي دى و العالق االً يقت ي التعمث ذى ف اً يحت أنھم أنموذج وادد ك اون والت

دة، ي رة واح م الزراعأس ي موس اً ف ون مع اركونعمل م يش ا أنھ بعضھم  ة وقطف المحصول، كم
 ً اس  إذاوجلسات السمر، و اسبات واألفراح واألعيادفي المن بعضا ى أحد يقف الن حلت مصيبة عل

ك  )٢( الفزعة، ولعل نظام يد العون والمساعدة يندام ؛جميعاً إلى جانبه اً في ذل ان معروف ذي ك ال
وم ومطاردةِ  اون ونصرة المظل ى روابط المساعدة والتع ل عل ذين يُ  الوقت لھو خير دلي ون قُلحِ ال

ا ، ومن أغلى من النفس لك جودٌ األذى بالناس، حتى لو كلفھم ذلك حياتھم، وھل ھنا ذلك ما أخبرتن
صيب في ، حيث أ)٤( ميتاً في قرية العيزريةوجد  )٣( أن رجالً من قرية قباطيا به سجالت القدس

ذين خرجوا على ار في الفزعة على قطاع الطرق ال ى  تجَّ ية، فاستمر مصارعاً للموت حت الماش
ات ه أن الفالح عاشو. )٥( أوصله أخوه إلى حيث م ا تجدر اإلشارة إلي اً من  مم ل حظ اً أق ظروف

ھجرھا أھلھا،  قد جٍة أن كثيراً من القرىالمدينة، فكانت الحياة المعيشية صعبةً ال تطاق لدر سكان
  . وفضلوا حياة التنقل والترحال على االستقرار

رَّ من خالل إو ي م ة األوضاع الت ى طبيع ا عل واحي ال طالعن رى في ن ا سكان الق دس، بھ ق
اً  يمكن أن نتعرف إلى داوة، تارك ل والب اة التنق ى حي الدوافع الحقيقية الكامنة وراء تحول الفالح إل

ة  بيته وأرضه، التي أصبح فيھا شخصاً ھزيالً ال يقوى على شيء، حتى حماية نفسه أو توفير لقم
  .عيشه

دو أن ا يب الح،  ومم ل الف ى كاھ رض الضرائب المتصاعدة عل دي وف ال التع تمرار أعم اس
ام والعسكرجعله يدفع معظم ما ينتجه من األرض أو  ة من تربية الماشية للحك أتي نھاي ا أن ت ، وم

نھم لحين ال وأصبح بيته خالياً من المواد التموينية، فيذھب عند ميسورالسنة إ ي الحال ليستدين م
الغالل، أما إذا حاول االحتجاج مع تزايد التعدي والنھب، عند ذلك يزداد الطين بلة، ويدخل  نضج

                                                 
  .١٨٢م، ص١٦٥٣/هـ١٠٦٣ربيع ثاني ٢٠، ٢، ح١٤٧سجل القدس  )١(
خبـارهم  في حالة وقوع تعدي على قرية أو على جماعة ما، كان يأتي شخص للقرى األخرى إل: الفزعة  )٢(

 .باألمر وتقديم المساعدة في مالحقة المعتدين

 .١٥٠-١٤٦، ص٣بلدة فلسطينية تقع جنوب مدينة جنين، الدباغ، ج: قباطية  )٣(

 .١٤٢، ص٨تقع شرق القدس، الدباغ، ج: العيزرية  )٤(

  .٣٠٥م، ص١٦٢٨آذار٢٠/هـ١٠٣٨ رجب ٢٥، ١، ح١١٥سجل القدس  )٥(



 ٨٥١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربايعه  إبراھيم

 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين  ع ب ال الواق ون بح ا يك به م ه أش ال، وحال ل والقت ذي ال يعرف إال القت ة العسكري ال ي معمع ف
  .)١( المطرقة والسندان

ذين  السكان طرف الحكام وأعوانھم نَ وإذا أمِ  فإنھم ال يأمنوا القبائل البدوية وقطاع الطرق ال
ل  انوا يعترضون السكان بالقت اني، حيث ك د العثم رة العھ ة، طوال فت كانوا يشكلون ظاھرة عام

  .)٢( والضرب، ودفع الضرائب وتكليفھم ما ال يستطيعون

ييبدو أن لمن جھة أخرى،  ات الت عكانت ت لخالف رى ق ين الق ددة ب ات متع ى خلفي ا  عل آثارھ
دتناالواضحة على س د أم ة، فق ة القدس  ير الحياة االجتماعي الحجج الشرعية الصادرة عن محكم

ابمعلوما ٍد م رى من بعضھم بعضاً  ت واسعة، وضَّحت فيھا إلى ح ي لحقت بأھل الق اة الت المعان
  .)٣( الح أحد، فالجميع يخرج منھا خاسراً والتي في الغالب ليست لص

لَّ  ة ولع وارث الطبيعي الح وَ  الك رد الف راً وراء تش بباً آخ ة س ن قل اتج ع القحط الن ضياعه، ف
م زراعي بة لحصول موس الح يبحث عن ُس ،سقوط األمطار المناس ارج تجعل الف بل أخرى خ

ر اآلفات الزراعية كالجراد بحيث وأحياناً تنتش. )٤( التنقل والترحال إطار القرية وذلك عن طريق
ذه اآل ى المحاصيل، وحصل أن حلت ھ راً عل بالد عدة مرات حيث تلحق ضرراً كبي ى ال ة عل ف

  . )٥( َرت جميع المزروعاتَدمَ 
  

  جتماعية بين السباھية وأھل الريفاالالعالقات 

باھية رط الس د انخ را فق ع وش ن بي ة م ة مختلف أمور حياتي ليين ب بالد األص ل ال ع أھ ء م
ي  د النب ة بنت عب ه بدري ومصاھرة، فقد تزوج عوض بك بن رضوان السباھي بالقدس بمخطوبت

ي جار . )٦( النابلسي كما أنھم اتجھوا إلى المدارس والزوايا وعملوا كمدرسين، فقد شكا الشيخ عل

                                                 
 .٦٨م، ص١٦٦٥كانون أول٩/هـ١٠٧٦ألولى، أواخر جمادى ا١، ح١٦٦سجل القدس  )١(

 .١٧٨م، ص١٦٥٣آذار ٢٢/هـ١٠٦٣ربيع ثاني١٨، ٢، ح١٤٧سجل القدس  )٢(

 .٣٤م، ص١٦٥٢كانون أول ١٩/هـ١٠٦٣محرم١١، ١، ح١٤٧سجل القدس  )٣(

ـ ١١٠٣شـوال  ١٠، ١، ح١٩٣سجل القدس  )٤( ، أواسـط  ٢، ح١٩٤؛ سـجل القـدس  ٧٦م، ص١٦٩١/هـ
  .٥٥م، ص١٦٩٢تشرين أول ٢٥ /هـ١١٠٤صفر

ــدس  )٥( ــجل الق ــعبان ١٤، ١، ح٨٠س ـــ١٠٠٧ش ــدس٢٨م، ص١٥٩٩/ه ــجل الق  ٥ ، ٤، ح١٦٠؛ س
  .١٢٩م، ص١٦٦١حزيران ٥/هـ١٠٧١شوال

 .٤٠١م، ص١٦٦٢حزيران ٢٨/هـ١٠٧٢ذي الحجة  ١٠، ٥، ح١٦١سجل القدس  )٦(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث م

ة )١( اللطفي هللا ة اليعقوبي ال)٢(مفتي الحنفية في القدس على مصطفى بك المدرس في الزاوي : ، وق
  .  )٣( أنه من السباھية وھذا غير الئق

ة  ن الخدم وا ع باھية، فتقاعس د الس دريجياً عن عف ت كرية تض فة العس بحت الص ذا أص ھك
دي ماالً  لعسكرية، ودفعوا مقابل عدم اشتراكھم فيھاا ً نق د جاء في  ا دل، فق ال الب ة، عرف بم للخزين

و ة بيت المقدس دفع ر أآلي أحد الحجج الشرعية أن السباھية في ناحي ا ألف شريفي سلطاني لمي
م ي موس ة، وف ة المكرم ى مك دي إل ذھاب والغ ي ال وا الحجيج ف أن يرافق دوا ب باھية، وتعھ  )٤( الس

ة السالم وى الوحدات العسكرية في . )٥( النبي موسى علي باھية كانت من أق رق الس ذكر أن ف وي
يالدي ر الم ادس عش رن الس دس أواسط الق ي الق ان ف د ك ار ١٦٠، فق ن)٦( تيم ان م دواعي  ، وك

ق الرشوة والمحسوبةلھا إضافةً لما ذكر  االنحطاط ود عن طري ع، )٧( انضمام جن ذا الواق ام ھ  أم
د ت الجدي ة ألغ ة العثماني كرية الدول كيالت العس ذه التش اتھم توحل ،ھ ام  ،إقطاعي ك ع وذل
واء١٨٣٢/ھـ١٢٤٧ ار، حيث ت ٨٢قدس ال م، والتي كان عددھا في ذلك الوقت في ل ل تيم م تحوي

كر ى العس ي تصرف عل ة ك ة الدول اع لخزين تحقات اإلقط ل . مس ن قب راء م ذا اإلج اء ھ د ج وق
ا ش لطنة ألنھ ً الس ا كل عبئ وات أصبحت تش ذه الق َدرك  عرت أن ھ ع ال ل م ا، وأصبح التعام عليھ

                                                 
، تولى إفتـاء الحنفيـة وخطابـة المسـجد     )م١٦٦٠/هـ١٠٧٠ت( علي بن جار اهللا بن أبي بكر اللطفي  )١(

األقصى، قتل في غزة على يد أميرها حسين باشا على إثر كتاب سلطاني يأمر بذلك، لما ارتكب من أفعال 
 .١٥١، ص٣في بيت المقدس، المحبي، ج

؛ سجل ٩٩، ص٢أنشأها الشيخ يعقوب العجمي، تقع بخط قلعة القدس، العليمي، ج: الزاوية اليعقوبية  )٢(
  .١٦١م، ص١٦٤٣/هـ١٠٥٣شعبان١٥، ١، ح١٣٤القدس

  .٥٧٣م، ص١٦٥٢تشرين ثاني١/هـ١٠٦٢، أواخر ذي القعدة ١، ح١٤٦سجل القدس  )٣(
من المناسبات الدينية التي كانت تعقد في فلسطين، يقع المقام على الطريق بين القدس : موسم النبي موسى  )٤(

تلفة فـي  وأريحا، تبدأ االحتفاالت في األسبوع األول من شهر نيسان بعد أن يجتمع الناس من مناطق مخ
القدس فيتوجهوا رافعين الرايات وبأصوات التكبير والتهليل، وبأجواء احتفالية يغمرهـا مشـاعر العـزة    

، ١، ح١١٨والمهابة، وذكر أن أول من دعا لهذه المناسبة القائد صالح الدين بعد فتحة للقدس، سجل القدس
 .٥٧٨-٥٧٦، ص٨؛ الدباغ، ج١١٠م، ص١٦٣١تموز١/هـ١٠٤٠غرة ذي الحجة 

 .٢٤٠م، ص١٦٩٩/هـ١١١١، أواسط صفر١٩٩سجل القدس  )٥(

 .٣٩ساحلي أوغلي، ص  )٦(

، نقله إلى العربية صالح ٢، جالدولة العثمانية تاريخ وحضارة، )م١٩٩٩(أوغلي، أكمل الدين احسان،   )٧(
 .٤٠١، ص٢سعداوي، استانبول، ج
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 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة والتزام) الجيش الجديد(النظاميين  ة وفاعلي ر إيجابي ً الذين يأخذون مرتبات شھرية، أكث ق  ا بتطبي
  . )١( القرارات

  األسرة  *

اف فَ  ع في فَ ِصوُ أما العالقات األسرية في األري ة ومترابطة، حيث عاش الجمي ا قوي ت بأنھ
بشكل يعزز  ، حتى البيوت شيدتمنھم اآلخرَ  دة متماسكة تعمل معاً ويساعد كلٌ القرى كعائلة واح

ئ د أنش اون، فق ٍد،ھذا التع ق أھداف األمن والمعيشة في آٍن واح وت متراصة  ت لتحقي فكانت البي
ة ضيقة ا إال أزق ة واحدة ال يفصل بينھ ذ في البيت ومتالصقة ككتل ، وذات مدخل واحد وال نواف

  . خشية اللصوص وإذا وجدت نافذة فكانت مرتفعة جداً عن األرض

دور الشخص وعند الزواج  بھم، وبمق ون بالبحث عن عروس تناس ان أھل العريس يتكفل ك
الزواج أن  ذي يرغب ب ر حيال اء أو البئ د عين الم أن ينتظر عن اة، ك اھد الفت ات يش ل الفتي ث تزي
ون  رب، وأحياناً في البيدر أو عند جني المحاصيل الزراعيةالخمار من أجل ملء الق كموسم الزيت

  .أو موسم الحصاد أو العونة على عقد سقف البيت

  المرأة  *

واحي ال ي ن رأة ف ت الم ع اعاش ة م ابه للمدين ع مش ي وض دس ف ي المسق تالف ف توى الخ
اف، حيث نة أوفر حظاً من تلك التي تسكنالمرأة في المديف المعيشي، رأة الريف األري ة عانت الم ي

ى جنب في زراعة شظأكثر من غيرھا، فباإلضافة إلى  اً إل ف العيش كانت تعمل مع زوجھا جنب
دت ون إن وج ار والعي ن األب اء م ٍة أخ. )٢( وقطف المحصول وإحضار الم ن جھ ت وم رى كان

ة المرأة الريفي ق ب ع وشراء تتعل د . تمتلك، بدليل ظھور بعض الحجج التي تتحدث عن قضايا بي فق
ا . )٣( اشترت كاملة عدد من غراس الزيتون الكائن في قرية صوبا ه كم ا تملك وكانت تتصرف بم

قائم أصله تشاء، فقد أوقفت المرأة ألَف بنت محمد الفقيه الرومي، عدد من غراس العنب والتين، ال
  . )٤( في أرض قرية صوبا

ادتھا يعملن من الريفبعض النساء الالتي يأتين  وكانت ان القدس وس وت أعي ة  في بي لخدم
ة ا جاء في الحجة التالي ك م ة عرب :  "نسائھم، ومن ذل ن مسعود من طائف دعو خلف ب أجر الم

                                                 

؛ المدني، ٢٥١ص ؛ أبو بكر، ٧١م، ص١٨٣٢حزيران٢/هـ١٢٤٧رمضان ١٣، ١، ح٣١٥سجل القدس  )١(
  ، م١٨٣٠-١٨٠٠/هـــ ١٢٤٥-١٢١٥مدينــة القــدس وجوارهــا خــالل الفتــرة، )م١٩٩٦( زيــاد،

 .١٤٩، عمان، ص١منشورات بنك العمال، ط

  .٣٦٣م، ص١٦٤٥نيسان ٧/هـ١٠٥٥صفر١٠، ١، ح١٣٥سجل القدس  )٢(
  .٣١٢م، ص١٦٢٠/هـ١٠٣٠، ١، ح١٠٤ سجل القدس  )٣(
  .٥٦١ م ص١٦٣٦/هـ١٠٤٦ خرة، منتصف جمادى األ١، ح١٢٥سجل القدس  )٤(



 "......العسكر السباھية وأھل الريف في لواء القدس الشريف خالل " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٥٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث م

ن المر )١( البراغشة ادر ب د الق وغ للشيخ عب د الشھير بنته القاصر عن درجة البل حوم الشيخ أحم
اً، بحساب غرش  غ عشرين غرش ات بمبل بابن كاتب الزيت، لخدمة بيته، مدة عشرين سنة متوالي

  ".  )٢(عن كل سنة 
  

  ةالخالص

ة في ة األوضاع االقتصادية واالجتماعي  إن جملة ما مرَّ في ھذه الدراسة يكشف عن طبيع
ان، المعمول به في اإلقطاعظل نظام في  ريف لواء القدس ك الزم وكيف انعكست ممارسات  ذل

ا  العسكر الفرسان على د العسكر بم إذا تقي اف، ف اة في األري ع الحي لَّ  حددَ واق م ح ى  لھ ر عل الخي
ع، ة و الجمي تھم الدول ا منح دوا بم م يتقي قوإذا ل فية بح ال تعس اموا بأعم ا ق ائج  ،الرعاي ون النت تك
  .تصل إلى حد الھجرة والرحيل على الفالح كارثية

ة  الفلسطيني جزءٌ  ن الريفإ - اة للمدين ه، فال حي تغناء عن من المجتمع ال يمكن تجاھله أو االس
د. بمعزل عن القرية وسكانھا ان يعتم ة ك ى  - في الغالب - كما أن اقتصاد الدولة العثماني عل

رى، )إلخ...قمح وشعير وعدس(األرياف، فالمواد العينية من  لُ  مصدرھا الق ا يَُحصَّ من  كم
  .عنھم في ذلك ف ضرائب نقدية يدفعونھا للعسكر أو لمن ينوباألريا

ام ا - ّد نظ ييع ية الت دعائم األساس د ال اع أح وم عت إلقط هق ور  لي ي العص يش ف ة الج مؤسس
طى،  دفتوالوس د ھ ة لق ن وراء  الدول ى م ة عل ي الزراعي ن األراض احات م ع مس توزي

ا بالسھلين إلى عساكرھا من الفرسان ع  األول: أمرين ليس اترف  رواتب موضوع عن كاھلھ
سس التعامل ، وتضع ألرتبة العسكريةاً لھم، بحيث تحدد المساحة الممنوحة وفقأرزاقالجند و

المشتركة في ذلك  -الرعايا والفرسان والدولة  –من حيث الحقوق والواجبات بين األطراف 
  .ربتجھيز أنفسھم عند وقوع الح السباھية على عاتق العسكر والثاني تضع .النظام

د  - رألق ة أن تظھ ذه الدراس زء ا ھ امالج الد الش ن ب وبي م تراتيجية لجن ة اس  تدفع ذو أھمي
يمثمانية إلى أن تكون مدينة الالع الدولة اً لل قدس الواقعة في وسط ھذا اإلقل زاً رئيس رقمرك  ف

بعد أن شعرت الدولة أن المنطقة  رممت بعض القالع، وأخرى أنشئت من جديدالعسكرية، ف
ة لھ ا فَِرقبحاج ا وضعت فيھ ً ا، كم ا ا ن قواتھ الح م اد والس زودة بالعت كرية م بل  العس وس
ل وضعت قسماً  ؛العيش ذلك ب بأن ُخصصت لھم رواتب من مال الدولة، كما أنھا لم تكتِف ب
  .وطرق المواصالت ،لضمان األمن في األرياف؛ )الفرسان(من العسكر السباھية اً آخر

                                                 
، ٩٨من القبائل البدوية التي انتشرت في جنوب شرق بيت المقدس، سـجل القـدس  : عرب هتيم البراغشة  )١(

م، ١٦٢٢كـانون األول ١١/هـ١٠٣٢صفر٧، ٢، ح١٠٥؛ سجل القدس٤١١م، ص١٦١٦/هـ١٠٢٥، ٣ح
  .٦٠٦ص

 .٦٣٥م، ص١٦٢٢كانون أول ١٢/هـ١٠٣٢صفر ٨، ٤، ح١٠٩ سجل القدس  )٢(
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 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م اً مباشر تأثيراً  ثَّرت في حياة أھل الريفوالطبيعية أ أن العوامل البشرية الدراسة تبين - ، بحك
ية،  ة الماش ة وتربي م بالزراع ا أن عملھ مالكم م دور مھ ان لھ دو ك ي  ب ال الت بب األعم بس

  .أھل القرى قَْتٍل وتخريب واعتداء بحقامتھنوھا، من 
ر أن - كر يظھ د العس الغوا ق وال ب لبوا أم كان، فس ا والس ى الرعاي دياتھم عل ي تع رواف  ھم ودم

ة للسكان ممتلكاتھم، فھاجر قسم من الرعايا ة الديمغرافي ر في التركيب ا أث  .خارج اللواء؛ مم
بالد،بال واعمللم يتقيدوا بالدور المحدد لھم، ف كما أنھم وتقاعسوا  تجارة وتزوجوا من أھل ال

   .العسكرية الدخول بتشكيالتھم لعناصر المحلية فيوسمحوا ل عن الخدمة العسكرية،

أخيراً، إن المبرر الرئيس إلجراء ھذه الدراسة ھو سبر أعماق المصادر األرشيفية بوصفھا 
اكم الشرعية  ة بسجالت المح اني والمتمثل ي العصر العثم ة ف رز المصادر التاريخي داً من أب واح

ذاك، ف آن ل الري ة ألھ ا تعكس صورة واقعي ة؛ كونھ دفاتر العثماني موناً  وال ا مض ر قيمتھ وتظھ
 ً ا ةوتوثيق ا من المصادر التاريخي ا عن غيرھ رد بھ اد تنف ي تك ات الت ة بالمعلوم ذلك ، فھي غني ، ل

ا كل وارد لھا؛ ل جز أمامكسر الحواينبغي ، وأھل البحث إليھاينبغي شّد انتباه  تسھيل الرجوع إليھ
ةوالتعامل معھا ائق التاريخي ا من الوث ة مخزونھ دعم القدس وحماي ة ل ود الرامي اندة الجھ  ،، ولمس

  .بتأسيس ھيئة متخصصة بھذا المضمار وذلك
  
  والمراجعلمصادر ا

 الوثائق والمخطوطات  .أ

  جالت محكمة القدس الشرعية س -

الرقم 
 المتسلسل

  الفترة التي يغطيھا السجل السجل

  م١٥٩٨- ١٥٩٧/ھـ١٠٧٧- ١٠٠٦  ٧٩  ١
- ١٥٩٩آذار٢٧/ھـ١٠٠٨ذي الحجة٢٩-١٠٠٧أواخر شعبان  ٨٠  ٢

  م١٦٠٠تموز١١
-١٥٩٩تشرين األول٢٥/ھـ١٠١٣ربيع األول١٦-١٠٠٨لثانيربيع ا٥  ٨١  ٤

  م١٦٠٤آب١٢
- ١٦٠٠تموز١١/ھـ١٠١٠أواخر صفر- ١٠٠٨ختام ذي الحجة  ٨٢  ٤

  م١٦٠١آب٢٩
أيار ١٨-١٦٠١أيلول٢٩/ھـ١٠١٠ذي القعدة٢٦- ١٠١٠أوائل ربيع ثاني  ٨٣  ٥

  م١٦٠٢
تشرين ٢٩-١٦٠٣أيار٨/ھـ١٠١٣رجب٧-١٠١١ذي القعدة٢٧  ٨٤  ٦

  م١٦٠٤ثاني
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-١٦٠٤تشرين ثاني٢٩/ھـ١٠١٤ذي القعدة٩-١٠١٣جبر٧  ٨٥  ٧
  م١٦٠٦آذار١٨

تشرين ٢٧- ١٦٠٦آذار١٩/ھـ١٠١٥رجب٢٦-١٠١٤ذي القعدة١٠  ٨٦  ٨
  م١٦٠٦الثاني

-١٦٠٦تشرين الثاني٢٨/ھـ١٠١٦أواخر ذي الحجة-١٠١٥رجب٢٧  ٨٧  ٩
  م١٦٠٨نيسان١٥

كانون ٧-١٦٠٨نيسان١٧/ھـ١٠١٢٧ختام رمضان-١٠١٧غرة محرم  ٨٨  ١٠
  م١٦٠٩الثاني

-١٦٠٨كانون األول٢٨/ھـ١٠١٨ربيع الثاني٦-١٠١٧رمضان٢٠  ٨٩  ١١
  م١٦٠٩تموز٩

-١٦٠٩تموز١١/ھـ١٠١٩غرة جمادى األولى-١٠١٨ربيع الثاني٨  ٩٠  ١٢
  م١٦١٠تموز٢٢

- ١٦١٠تموز٦/ھـ١٠٢٠ربيع الثاني٤- ١٠١٩ربيع الثاني١٤  ٩١  ١٣
  م١٦١١حزيران١٦

  م١٦١٢أيلول٥- ١٦١١حزيران٢١/ھـ١٠٢١رجب٩-١٠٢٠ربيع الثاني٩  ٩٢  ١٤
- ١٦١٢حزيران٣٠/ھـ١٠٢٣شعبان٩-١٠٢١أوائل جمادى الثانية  ٩٣  ١٥

  م١٦١٤أيلول١٤
كانون ٢٥- ١٦١٢أيلول٥/ھـ١٠٢٢ذي القعدة١٣-١٠٢١رجب٩  ٩٤  ١٦

  م١٦١٣األول
تشرين ٢٩- ١٦١٣كانون األول٢٦/ھـ١٠٢٣شوال١٦-١٠٢٢ذي القعدة١٤  ٩٥  ١٧

  م١٦١٤الثاني 
-١٦١٤رين الثانيتش٢٠/ھـ١٠٢٤شعبان١٤-١٠٢٣شوال٢٧  ٩٦  ١٨

  م١٦١٥أيلول٨
- ١٦١٤تشرين الثاني ٤/ھـ١٠٢٩غرة جمادى األولى-١٠٢٣أوائل شوال  ٩٧  ١٩

  م١٦٢٠نيسان٤
- ١٦١٥أيلول١١/ھـ١٠٢٤ذي القعدة١٠ذي القعدة١٠-١٠٢٤شعبان١٧  ٩٨  ٢٠

  م١٦١٦تشرين الثاني١٩
- ١٦١٦تشرين الثاني١٤/ھـ١٠٢٦ختام شوال-١٠٢٥ذي القعدة٥  ٩٩  ٢١

  م١٦١٧تشرين األول٣٠
- ١٦١٧تشرين الثاني١٠/ھـ١٠٢٧أواسط رمضان-١٠٢٦ذي القعدة١١  ١٠٠  ٢٢

  م١٦١٨أيلول٥
- ١٦١٨أيلول٣/ھـ١٠٢٨جمادى األولى٢٢-١٠٢٧رمضان١٣  ١٠١  ٢٣

  م١٦١٩أيار٧
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 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥-١٦١٩أيار ٦/ھـ١٠٢٩ ربيع األول ٢٩-١٠٢٨ جمادى األولى ٢١  ١٠٢  ٢٤
  م١٦٢٠ آذار

كانون ٢١- ١٦٢٠اطشب٢٧/ھـ١٠٣٠محرم٢٦- ١٠٢٩ربيع األول ٢٣  ١٠٣  ٢٥
  م١٦٢٠األل

-١٦٢٠كانون األول١٨/ھـ١٠٣١ربيع األول١٨-١٠٣٠محرم٢٣  ١٠٤  ٢٦
  م١٦٢٢كانون الثاني٣١

-١٦٢٢كانون الثاني٣١/ھـ١٠٣٢ربيع الثاني٨- ١٠٣١ربيع األول١٨  ١٠٥  ٢٧
  م١٦٢٣شباط٩

-١٦٢٣كانون الثاني٣٠/ھـ١٠٣٢رجب١١- ١٠٣٢ربيع األول٢٨  ١٠٦  ٢٨
  م١٦٢٣أيار١١

-١٦٢٣أيلول٢٦/ھـ١٠٣٣جمادى الثانية٢١- ١٠٣٢ي القعدةغرة ذ  ١٠٧  ٢٩
  م١٦٢٤نيسان١٠

  م١٦٢٨أيلول٣- ١٦٢٠أيلول١٢/ھـ١٠٣٨أوائل صفر-١٠٢٩شوال١٤  ١٠٨  ٣٠
-١٦٢٤نيسان١٢/ھـ١٠٣٣ذي القعدة١٠٣٣٠١٥جمادى الثانية٢٣  ١٠٩  ٣١

  م١٦٢٤آب٢٩
تشرين ٤-١٦٢٤تشرين األول١٦/ھـ١٠٣٤صفر٣-١٠٢٤محرم٣  ١١٠  ٣٢

  م١٦٢٥الثاني
تشرين ٣١- ١٦٢٥تشرين الثاني٨/ھـ١٠٣٦صفر١٠-١٠٣٥صفر٧  ١١١  ٣٣

  م١٦٢٦األول
-١٦٢٦تشرين األول٢٠/ھـ١٠٣٦ذي القعدة٤-١٠٣٦أواخر محرم  ١١٢  ٣٤

  م١٦٢٧تموز١٧
  م١٦٢٨تشرين األول٨/ھـ١٠٣٨صفر٩-١٠٣٦ذي القعدة٧  ١١٣  ٣٥
  م١٦٣٥شباط٢٢-١٦٢٨تموز٢/ھـ١٠٣٨رمضان٥-١٠٣٧شوال٢٩  ١١٤  ٣٦
تشرين ٦-١٦٢٨أيلول١٩/ھـ١٠٣٩ربيع األول١٩-١٠٣٨محرم٢٠  ١١٥  ٣٧

  م١٦٢٩الثاني
- ١٦٢٩تشرين الثاني١١/ھـ١٠٣٩ذي الحجة٢٨- ١٠٣٩ربيع األول٢٤  ١١٦  ٣٨

  م١٦٣٠آب٨
  م١٦٣١نيسان١٦- ١٦٣٠آب٩/ھـ١٠٤٠رمضان١٤- ١٠٣٩ذي الحجة٢٩  ١١٧  ٣٩
كانون ١٨-١٦٣١آذار٣١/ھـ١٠٤١جمادى الثانية٢٥-١٠٤٠شعبان٢٧  ١١٨  ٤١

  م١٦٣٢الثاني
-١٦٣٢كانون الثاني٢٣/ھـ١٠٤٢ربيع الثاني٥-١٠٤١غرة رجب  ١١٩  ٤٢

  م١٦٣٢تشرين األول٢٠
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-١٦٣٢تشرين األول١٧/ھـ١٠٤٢رمضان٢٣-١٠٤٢ربيع الثاني٢  ١٢٠  ٤٣

  م١٦٣٣نيسان٣
تشرين ١١- ١٦٣٣نيسان٤/ھـ١٠٤٣ربيع الثاني٧-١٠٤٢رمضان٢٤  ١٢١  ٤٤

  م١٦٣٣األول
  م١٦٣٤آب١١-١٦٣٣ولأيل٢٢/ھـ١٠٤٤صفر١٦- ١٠٤٣ربيع األول١٨  ١٢٢  ٤٥
  م١٦٣٥نيسان١- ١٦٣٤تموز٢١/ھـ١٠٤٤شوال١٣-١٠٤٤محرم٢٥  ١٢٣  ٤٦
كانون ٢-١٦٣٥نيسان٢/ھـ١٠٤٥جمادى الثاني٢١-١٠٤٤شوال١٥  ١٢٤  ٤٧

  م١٦٣٥األول
- ١٦٣٥كانون األول١/ھـ١٠٣٦رمضان٧-١٠٤٥جمادى الثاني٢٠  ١٢٥  ٤٨

  م١٦٣٧شباط٢
  م١٦٣٨آذار٢٠- ١٦٣٧شباط٦/ھـ١٠٤٧ذي القعدة٤-١٠٤٦رمضان١١  ١٢٦  ٤٩
  م١٦٣٩حزيران٨-١٦٣٨آذار١٦/ھـ١٠٤٩صفر٦-١٠٤٧شوال٢٩  ١٢٧  ٥٠
  م١٦٤٠أيار٦- ١٦٣٩حزيران١/ھـ١٠٥٠محرم١٤-١٠٤٩محرم٢٩  ١٢٨  ٥١
  م١٦٤١أواخر حزيران- ١٦٤٠أيار٨/ھـ١٠٥١صفر٢٨-١٠٥٠محرم١٦  ١٢٩  ٥٢
تشرين ٢٤-١٦٤٠أيار٨/ھـ١٠٥٢رجب٢٨-١٠٥٠محرم١٦  ١٣٠  ٥٣

  م١٦٤٢األول
  م١٦٤٢أيار٢٨- ١٦٤٠شباط٢٧/ھـ١٠٥٢صفر٢٨-١٠٤٩دةذي القع٥  ١٣١  ٥٤
-١٦٤١أيار٢٨/ھـ١٠٥٢جمادى الثانية١٥- ١٠٥١صفر١٧  ١٣٢  ٥٥

  م١٦٤٢أيلول١٠
- ١٦٤٢أيلول١٣/ھـ١٠٥٣جمادى األولى١٢- ١٠٥٢جمادى الثانية١٨  ١٣٣  ٥٦

  م١٦٤٣تموز٢٩
-١٦٤٣تموز٣١/ھـ١٠٥٤ربيع الثاني٢٧-١٠٥٣جمادى األولى١٤  ١٣٤  ٥٧

  م١٦٤٤تموز٣
  م١٦٤٥آب٢٦- ١٦٤٤تموز٢/ھـ١٠٥٥رجب٤- ١٠٥٤ربيع الثاني٢٦  ١٣٥  ٥٨
تشرين ٨-١٦٤٦شباط١٢/ھـ١٠٥٦شعبان٢٧-١٠٥٥ذي الحج٢٦  ١٣٦  ٥٩

  م١٦٤٦األول
  م١٦٤٥كانون األول٤-١٦٤٥آب٢٩/ھـ١٠٥٥شوال١٥-١٠٥٥رجب٧  ١٣٧  ٦٠
- ١٦٤٥كانون األول٢/ھـ١٠٥٥ذي الحجحة٢٤-١٠٥٥شوال١٣  ١٣٨  ٦١

  م١٦٤٦شباط١٠
  م١٦٤٧أيلول١١- ١٦٤٦أيلول٢٩/ھـ١٠٥٧شعبان١١-١٠٥٦شعبان١٨  ١٣٩  ٦٢
  م١٦٤٨آب٨- ١٦٤٧أيلول١٧/ھـ١٠٥٨رجب١٨-١٠٥٧شعبان١٧  ١٤٠  ٦٣
  م١٦٤٩آب١٥-١٦٤٨أيلول٧/ھـ١٠٥٩شعبان٦-١٠٥٨شعبان١٨  ١٤١  ٦٤
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كانون ١٢-١٦٤٩تشرين الثاني١١/ھـ١٠٦٠محرم٩-١٠٥٩ذي القعدة٦  ١٤٢  ٦٥
  م١٦٥٠الثاني

-١٦٥٠كانون الثاني١٤/ھـ١٠٦٠ربيع الثاني١٩-١٠٦٠محرم١١  ١٤٣  ٦٦
  م١٦٥٠نيسان٢١

تشرين ٢١- ١٦٥٠نيسان١٧/ھـ١٠٦٠ذي القعدة٢٧- ١٠٦٠ربيع الثاني١٥  ١٤٤  ٦٧
  م١٦٥٠الثاني

- ١٦٥٠تشرين الثاني١٣/ھـ١٠٦١شوال٢٤-١٠٦٠ذي القعدة١٩  ١٤٥  ٦٨
  م١٦٥١تشرين األول١٠

- ١٦٥١تشرين األول١٢/ھـ١٠٦٢ذي الحجة٢٣-١٠٦١شوال٢٧  ١٤٦  ٦٩
  م١٦٥٢تشرين الثاني٢٥

- ١٦٥٢تشرين الثاني٢٢/ھـ١٠٦٤غرة ربيع األول- ١٠٦٢ذي الحجة٢٠  ١٤٧  ٧٠
  م١٦٥٤كانون الثاني٢٠

تشرين ٣/ھـ١٠٦٤جمادى األولى١١- ١٠٦٢أوائل ذي الحجة  ١٤٨  ٧١
  م١٦٥٤آذار٣٠- ١٦٥٢الثاني

كانون ٥- ١٦٥٤كانون الثاني٢١/ھـ١٠٦٥محرم٢٥-١٠٦٤ربيع األول٢  ١٤٩  ٧٢
  م١٦٥٥األول

تشرين ٩-١٦٥٤كانون األول١٣/ھـ١٠٦٥ذي الحجة٨-١٠٦٥صفر٣  ١٥٠  ٧٣
  م١٦٥٥األول

كانون ٢-١٦٥٥تشرين األول٧/ھـ١٠٦٧صفر١٤-١٠٦٥ذي الحجة٦  ١٥١  ٧٤
  م١٦٥٦األول

تشرين ١٦- ١٦٥٦كانون األول١/ھـ١٠٦٩صفر٩- ١٠٦٧صفر١٣  ١٥٢  ٧٥
  م١٦٥٧الثاني

  ١٦٥٨-١٦٥٧آب١١/ھـ١٠٦٩- ١٠٦٧أوائل ذي القعدة  ١٥٣  ٧٦
  م١٦٥٩آذار- ١٦٥٧آذار٩/ھـ١٠٦٩رجب-١٠٦٧ولىجمادى األ٢٣  ١٥٤  ٧٧
-١٦٥٧تشرين الثاني٢٢/ھـ١٠٦٨ذي القعدة١٧-١٠٦٨أواسط صفر  ١٥٥  ٧٨

  م١٦٥٨آب١٦
كانون ٤- ١٦٥٨آب١٣/ھـ١٠٧٠ربيع الثاني٢٠-١٠٦٨ذي القعدة١٤  ١٥٦  ٧٩

  م١٦٦٠الثاني
- ١٦٦٠كانون الثاني٥/ھـ١٠٧١جمادى األولى٥- ١٠٧٠ربيع الثاني٢١  ١٥٧  ٨٠

  م١٦٦١كانون الثاني٦
  م١٦٦١حزيران٢-١٦٦٠ايار١٢/ھـ١٠٧١شوال٤-١٠٧٠رمضان٢  ١٥٨  ٨١
  م١٦٦٦- ١٦٥٧/ھـ١٠٧٦- ١٠٦٨  ١٥٩  ٨٢
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تشرينه ٢٩- ١٦٦١آذار٢٢/ھـ١٠٧٢ربيع الثاني٦-١٠٧١رجب٢١  ١٦٠  ٨٣

  م١٦٦١الثاني
-١٦٦١تشرين الثاني٢٤/ھـ١٠٧٣محرم٢- ١٠٧٢غرة ربيع الثاني  ١٦١  ٨٤

  م١٦٦٢آب١٧
  م١٦٦٤أيار١٥-١٦٦٢آب٢٠/ھـ١٠٧٣والش٧-١٠٧٢ذي الحجة٣  ١٦٢  ٨٥
  م١٦٦٤أيار٣٠-١٦٦٣ايار١٤/ھـ١٠٧٤ذي القعدة٥-١٠٧٣شوال٦  ١٦٣  ٨٦
  م١٦٦٥أيار١٦-١٦٦٤أيار١٥/ھـ١٠٧٥غرة ذي القعدة-١٠٧٤شوال١٩  ١٦٤  ٨٧
تشرين ٥-١٦٦٥آذار٣٠/ھـ١٠٧٦ربيع األول٢٥-١٠٧٥رمضان١٣  ١٦٥  ٨٨

  م١٦٦٥األول
تشرين ١٠/ھـ١٠٧٧ألولىجمادى ا٢٧- ١٠٧٦ختام ربيع األول  ١٦٦  ٨٩

  م١٦٦٦تشرين الثاني٢٥- ١٦٦٥األول
- ١٦٦٦تشرين الثاني١/ھـ١٠٧٧أواخر ربيع األول- ١٠٧٧جمادى األلى٣  ١٦٧  ٩٠

  م١٦٦٧أيلول١٩
كانون ٨-١٦٦٧أيلول١٦/ھـ١٠٧٩رجب٤- ١٠٧٨ربيع األولبى٢٧  ١٦٨  ٩١

  م١٦٦٨األول
-١٦٦٩آذار١٦/ھـ١٠٨١جمادى األولى٥-١٠٧٩شوال١٣  ١٦٩  ٩٢

  م١٦٧٠أيلول٢٠
-١٦٦٨كانون األول٥/ھـ١٠٧٩ذي الحجة٢٤-١٠٧٩أوائل رجب   ١٧٠  ٩٣

  م١٦٦٩أيار٢٥
-١٦٦٩حزيران١/ھـ١٠٨١ذي القعدة١٧-١٠٨٠غرة محرم  ١٧١  ٩٤

  م١٦٧١آذار٢٨
-١٦٧٠تشرين األول٣٠/ھـ١٠٨٣ربيع الثاني٢٩- ١٠٨١جمادى الثانية١٥  ١٧٢  ٩٥

  م١٦٧٢آب٢٤
- ١٦٧١آذار٣١/ھـ١٠٨٢ذي القعدة٢٢-١٠٨١ذي القعدة٢٠  ١٧٣  ٩٦

  م١٦٧٢آذار٢١
- ١٦٧٢آذار٣١/ھـ١٠٨٤ذي الحجة٢٣-١٠٨٢ذي الحجة٢  ١٧٤  ٩٧

  م١٦٧٤آذار٣١
 م١٦٧٤آذار٥- ١٦٧٢آب٢٤/ھـ١٠٨٤ذي القعدة٢٧- ١٠٨٣ربيع الثاني٢٩  ١٧٥  ٩٨
تشرين ٣٠/ھـ١٠٩٠جمادى األولى-١٠٧٤أواخر ربيع الثاني  ١٧٦  ٩٩

  م١٦٧٩حزيران- ١٦٦٣الثاني
- ١٦٧٥شباط٤/ھـ١٠٨٦ع الثانيربي٢٢-١٠٨٥ذي القعدة٩  ١٧٧  ١٠٠

  م١٦٧٥تموز١٦
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 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانون ٢١- ١٦٧٥تموز١٤/ھـ١٠٨٧أواسط شوال- ١٠٨٦ربيع الثاني٢٠  ١٧٨  ١٠١
  م١٦٧٦األول

-١٦٧٧كانون الثاني١/ھـ١٠٨٨أواخر ذي القعدة-١٠٨٧شوال٢٦  ١٧٩  ١٠٢
  م١٦٧٨كانون الثاني٢٤

-١٦٧٨كانون الثاني١٧/ھـ١٠٩٠غرة محرم-١٠٨٨ذي القعدة٢٣  ١٨٠  ١٠٣
  م١٦٧٩شباط١٢

كانون ٢٨-١٦٧٩شباط١٢/ھـ١٠٩٠ذي الحجة٢٦-١٠٩٠غرة محرم  ١٨١  ١٠٤
  م١٦٨٠الثاني

- ١٦٧٩حزيران٩/ھـ١٠٩٩شباط٢-١٠٩٠أواخر ربيع الثاني  ١٨٢  ١٠٥
  م١٦٨٨حزيران٢

-١٦٨٠كانون الثاني٢٠/ھـ١٠٩٢أواخر محرم- ١٠٩٠ذي الحجة١٨  ١٨٣  ١٠٦
  م١٦٨١شباط١٩

  م١٦٨٢آذار٢٤-١٦٨١شباط٧/ھـ١٠٩٣ربيع األول١٥-١٠٩٢محرم١٨  ١٨٤  ١٠٧
-١٦٨٢آذار٢٢/ھـ١٠٩٤غرة رجب- ١٠٩٣ربيع األول١٣  ١٨٥  ١٠٨

  م١٦٨٣حزيران٢٦
تشرين ١٧-١٦٨٣حزيران٢٦/ھـ١٠٩٤ذي القعدة٨-١٠٩٤غرة رجب  ١٨٦  ١٠٩

  م١٦٨٤األول
كانون ٣١- ١٦٨٥شباط٢٤/ھـ١٠٩٨أواسط صفر- ١٠٩٦ربيع األول٢٠  ١٨٧  ١١٠

  م١٦٨٦األول
كانون ٣١/ھـ١٠٩٩ط جمادى الثانيةأواس-١٠٩٨أواسط صفر  ١٨٨  ١١١

  م١٦٨٨نيسان١٧- ١٦٨٦األول
كانون ٥/ھـ١١٠٠أواخر ربيع الثاني- ١٠٩٩غرة ربيع األول  ١٨٩  ١١٢

  م١٦٨٩شباط٢٠- ١٦٨٨الثاني
-١٦٦٨آب٩/ھـ١٠٨٤أوائل ذي الحجة-١٠٧٩أوائل ربيع األول  ١٩٠  ١١٣

  م١٦٧٤آذار٩
- ١٦٨٩شباط٦/ھـ١١٠١أواخر ربيع األول-١١٠٠أواسط ربيع الثاني  ١٩١  ١١٤

  م١٦٩٠كانون الثاني١١
- ١٦٩٠كانون الثاني٧/ھـ١١٠٢أواخر رمضان- ١١٠١ربيع األول٢٦  ١٩٢  ١١٥

  م١٦٩١حزيران٢٧
  م١٦٩٢أيلول١٦- ١٦٩٢آذار١٩/ھـ١١٠٤محرم٥-١١٠٣أوائل رجب  ١٩٣  ١١٦
  م١٦٩٣آذار١٤-١٦٩٢أيلول٢٣/ھـ١١٠٤رجب٧-١١٠٤محرم١٢  ١٩٤  ١١٧
-١٦٩٤كانون األول٩/ھـ١١٠٨شعبانأواخر - ١١٠٥ربيع الثاني١٠  ١٩٥  ١١٨

  م١٦٩٧آذار٢٣
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تشرين ٢٢-١٦٩٣أيلول١٢/ھـ١١٠٧ربيع األول١٣-١١٠٥أواسط محرم  ١٩٦  ١١٩
  م١٦٩٥األول

-١٦٩٦كانون الثاني١١/ھـ١١٠٩شعبان١٦- ١١٠٧جمادى الثانية٥  ١٩٧  ١٢٠
  م١٦٩٨شباط٢٧

تشرين ٧- ١٦٩٧أيار٢٨/ھـ١١١٠أوائل ربيع الثاني-١١٠٨ذي القعدة٧  ١٩٨  ١٢١
  م١٦٩٨ولاأل

-١٦٩٨أيلول٢١/ھـ١١١٢محرم١٨-١١١٠أواسط ربيع األول  ١٩٩  ١٢٢
  م١٧٠٠تموز٥

  م، ١٥٦٦- ١٥٥٣/ھـ٩٧٤-٩٦١لسنة  ٣٧٢٣دفتر مالية مدورة، رقم  -

  . عمر لطفي بارقان هقانون نامة مصر، نشر -

الخطرة الثانية األنسية ، )م١٧٤٩/ھـ١١٦٢ت(الصديقي  البكري، مصطفى بن كمال الدين -
المدينة -، مخطوط، قمت بتصويره من مكتبة عارف حكمتالدانية القدسيةفي الرحلة 

  .المنورة

  المصادر المطبوعة  .ب

رحمن - د ال ن عب راھيم ب اري، إب ـ١٠٨٣ت( . الخي اء   .)م١٩٨٠( ،)م١٦٧٢/ھ ة األدب تحف
  .جا محمود السامرائي، بغدادر :تحقيق .٣ج .وسلوة الغرباء

ي - دين الحنبل ر ال ي، مجي ـ٩٢٧(. العليم اريخ   .)م١٩٩٨( ،)م١٥٢٠/ھ ي ت ل ف س الجلي األن
ل دس والخلي ق .٢ج .الق و تبان: تحقي د أب ة ومحم ود كعابن ل،  .همحم ديس، الخلي ة دن مطبع

  .فلسطين

الكواكب السائرة بأعيان المائة  .)م١٩٧٩( .)م١٦٥٠/ھـ١٠٦١(. الغزي، محمد بن محمد -
  .، بيروتدار اآلفاق الجديدة .٢ط .جبرائيل جبور :تحقيق .٣ج .العاشرة

خالصة األثر في أعيان القرن  .)د،ت( .)م١٦٩٩/ھـ١١١١ت(. المحبي، محمد بن أمين -
 .ر الكتاب اإلسالمي، القاھرةدا .٤ج .الحادي عشر

  قائمة المراجع العربية واألجنبية  .ج

ين - ر، أم و بك دس "  ،)م١٩٩٦( .أب رفية الق ي متص ي ف ة األراض   ".م١٩١٨-١٨٥٨ملكي
  . عمان

، نقله إلى ٢ج ،الدولة العثمانية تاريخ وحضارة ،)م١٩٩٩(. مل الديناحسان أوغلي، أك -
 .استانبولالعربية صالح سعداوي، 
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 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فلسطين  .المجتمع المحلي الفلسطيني .)م٢٠٠٠( .جامعة القدس المفتوحة -

ا - ان رج ود، نوف ابع  .)م١٩٨١(. الحم رن السادس عشر والس ي الق ام ف الد الش ي ب العسكر ف
  .بيروتآلفاق الجديدة، دار ا .عشر الميالدي

راد - طفى م دباغ، مص طين .)م١٩٧٤( .ال ا فلس امعي١٠ج .بالدن ة الج ات رابط ين ، مطبوع
 .الخليل بجامعة

 .، اسطنبولمن تاريخ األقطار العربية في العھد العثماني  .)م٢٠٠١(. خليلساحلي أوغلي،  -

  .قدسال .مكتبة األندلس .المفصل في تاريخ القدس  .)م١٩٦١( .العارف، عارف -

ل - ل جمي لي، كام دس .)م١٩٨١(. العس ت المق ي بي م ف د العل ابع، ج .معاھ ال المط ة عم معي
  .عمان

  .مطبعة جامعة دمشق، دمشق .العرب واألتراك . )م١٩٦١(. غرايبة، عبد الكريم -

  .دمشق .٥ج .خطط الشام  .)م١٩٨٣( .كرد علي، محمد -

- ١٨٠٠ / ھـ١٢٤٥- ١٢١٥ ةمدينة القدس وجوارھا خالل الفتر  .)م١٩٩٦(. المدني، زياد -
   .عمان . ورات بنك العمالمنش. ١ط .م١٨٣٠

  .عمان .كنوز القدس .)م١٩٨٣(. نجم، رائف -

  . دار صادر، بيروت . دائرة المعارف اإلسالمية. ١٥ج .سباھي .)د،ت(ھيك، -

السادس /ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الھجري  .)م١٩٩٩(. يماليعقوب، محمد سل -
 .  البنك األھلي األردني،  عمان  .١ط .عشر الميالدي
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