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الممخص
أٖ٬بِ٦بؽٳخاٞقٟٳْٝٱاٗٞو٤اًٞبضوا٫ٞغوٰ/اٞسبكًيطو٢ٳالكٰ 
ئيلاك 
ؽ٣يحيجلاٞوؽ٥٣اٞؾ٭ش 
ئضواِ 
اٞلٚز٭هض٭ٚذه٢ؿب٤ؽغخ 

تتناكؿ ىذه الدراسة أكقاؼ ناحية الخميؿ في القرف العاشر اليجرم/السادس عشر الميالدم،
حيث أبرزت أنكاع األكقاؼ الخيرية كالذرية التي كانت مكقكفة ،كاألراضي ،كالبيكت ،كالدكاكيف،
كالخانات ،كجزية النصارل ،كالنقكد ،كربعات القرآف ،مع إيرواد لريعيا في بعض السنكات ،كًذ ٍكر
أسماء بعضنا مف كاقفييا.
تحتكم الدراسة عمى مقدمة ،كثالثة فصكؿ كخاتمة ،تناكؿ الفصؿ األكؿ :أكضاع ناحية الخميؿ
السكانية كاالقتصادية في تمؾ الفترة؛ لما ليا أثر كاضح في استمرار الكقؼ كالحفاظ
اإلدارية ك ي
عميو ،أما الفصؿ الثاني :فشمؿ األكقاؼ الخيرية المكقكفة عمى (الحرـ االبراىيمي ،كمسجد النبي
السالـ) ،كنسبة الكقؼ مف ك ٌؿ عقار كاسـ الكاقؼ إف كجد،
يكنس ،كمقاـ النبي لكط عمييما ٌ
تـ ًذ ٌكر محصكؿ ك ٌؿ عقار في بعض السنكات التي تكفٌرت لدينا ،كشمؿ أيضنا
كزيادةن عمى ذلؾ ٌ
ًذكر أىـ األكقاؼ ال ٌذرية عمى حرـ االبراىيمي كسماطو ،كتناكؿ الفصؿ الثالث :إدارة الكقؼ
الصرؼ ألمكاؿ
كمكظٌفيو كمكظٌفي الحرـ كالمقامات في الخميؿ كابراز مياميـ ،كبياف بعض كجكه ٌ
ظفيف أك تعمير منشآت الكقؼ أك مصركفنا لمسماط ،كاظيار
األكقاؼ ،سكاء كاف ذلؾ عمى المك ٌ
تعرضت ليا مصالح كعقارات الكقؼ ،سكاء كاف عقا انر أك ماالن،
بعض المشاكؿ_ ٌ
التعديات_ التي ٌ
يتـ جمع محاصيؿ الكقؼ.
مع إظيار لمعامالت الكقؼ التي كاف مف خالليا ٌ
٬

المقدمة
العثمانيكف ،كيعكد ذلؾ
األيكبيكف كالمماليؾ ك
ىتـ بيا السالطيف
تي ٌ
ٌ
ٌ
عد الخميؿ مف المدف التي ا ٌ
السالـ) كقبكر بعض األنبياء،
ىميتيا الدينية الحتكائيا عمى حرـ ٌ
سيدنا إبراىيـ الخميؿ(عميو ٌ
إلى أ ٌ
ألىميتيا الجغرافية
كككنيا إقطاعنا مف الرسكؿ (صمٌى اهلل عميو كسمٌـ)
لمصحابي تميـ الدار ٌ
م ،ك ٌ
ٌ
م الكاصؿ بيف دمشؽ كمصر.
لكقكعيا عمى الخطٌ التجار ٌ
ميالدم
م /السادس عشر ال
ٌ
تناكلت ىذه الدراسة أكقاؼ ناحية الخميؿ في القرف العاشر اليجر ٌ
المممككي مف قبؿ
اجتماعيان ،بسب إنياء الحكـ
سياسيان ،كاقتصاديا ،كاداريا ،ك
ال
تحك ن
ٌ
ٌ
الذم مثٌ ىؿ ٌ
ٌ
العثمانييف ،حيث تي ُّ
كتميزت
يكبيكف كالمماليؾٌ ،
عد تمؾ األكقاؼ استم ار انر لما أكقفو السالطيف األ ٌ
العثماني باالنتشار الكاسع لألكقاؼ كاالىتماـ بيا ،فعمؿ العثمانيكف عمى
الفترة األكلى مف الحكـ
ٌ
كقؼ العديد مف األراضي كالعقارات كجزية النصارل كالييكد ،كالنقكد عمى -حرـ الخميؿ ،كمقاـ
السالـ.-
ٌ
سيدنا يكنس كلكط -عمييما ٌ
شممت ىذه الدراسة :مقدمة ،كثالثة فصكؿ ،كخاتمة؛ حيث شمؿ الفصؿ األكؿ :األكضاع
السكاني لمخميؿ
اإلدارية في ناحية الخميؿ كحدكدىا ،كذكر مناطقيا المأىكلة،
ٌ
ككض ىح فيو التركيب ٌ
الس ٌكاف فييا كاظيار
كقراىا ،كما شمؿ إحصاءات س ٌكاف مدينة الخميؿ كقراىا كتكضيح عدد ٌ
الس ٌكاني مف إحصاء الخر ،كتناكؿ أيضان األكضاع االقتصادية لمناحية مف خالؿ إيضاح
التفاكت ٌ
الزراعة كالتٌجارة.
الصناعة ك ٌ
التقسيمات العثمانية لألراضي ،ك ٌ
كتناكؿ الفصؿ الثاني أكقاؼ ناحية الخميؿ مف حيث التعريؼ بالكقؼ كذكر نبذة عف تاريخ
م الذم كاف منتش انر في
أكقاؼ الخميؿ ،حيث جاءت تمؾ األكقاؼ في ثالثة أنكاع :الكقؼ الخير ٌ
العديد مف النكاحي كالمدف كاألراضي كالعقارات كالدكاكيف ك ُّ
م الذم
النقكد كالجزية ،كالكقؼ ال ٌذر ٌ
1

أكقفو أصحابو عمى الخميؿ كذكر مكقكفاتو كتاريخ الكقؼ ،كالكقؼ المشترؾ الذم جمع بيف
م ،كالذم اقتصر عمى كقفية كاحدة.
م كالذر ٌ
الخير ٌ
ألىـ كجكه
كمياميـ ،كاحتكل-أيضنا -عمى
كبيف الفصؿ الثالث إدارة الكقؼ كمكظفيو
و
ٌ
تكضيح ٌ
و
تعرض ليا
صرؼ أمكاؿ الكقؼ مف
تعمير كاجكر مك ٌ
ظفيف ،إضافة إلى تكضيح المشكالت التي ٌ
م/
كقؼ الخميؿ مف ٌ
تعديات كسرقة أمكاؿ ،كتناكؿ كذلؾ معامالت الكقؼ في القرف العاشر اليجر ٌ
ميالدم.
السادس عشر ال
ٌ
سجالت محكمة القدس
كاجو الباحث العديد مف الصعكبات التي تمثمت في :تمؼ بعض حجج ٌ
عية ،كعدـ القدرة عمى قراءتيا ،ككجكد بعض السجالت مثؿ سجؿ( )11،47بالمغة التركية إذ
ال ٌشر ٌ
عية في ىذه الفترة.
كانت غير مترجمة ،كفقداف لسجالت محكمة الخميؿ ال ٌشر ٌ
ىميا:
اعتمدت الدراسة عمى عدد مف الكثائؽ ك المصادر ،كالتي مف أ ٌ
أوالً :سجالت محكمة القدس الشرعية
ساسية عف
سجالت محكمة القدس بشكؿ أ
جاء االعتماد عمى ٌ
ساسي لما تحتكيو مف معمكمات أ ٌ
ٌ
يتـ تسجيؿ
ناحية الخميؿ في تمؾ الفترة ،حيث ارتبطت الخميؿ بمدينة القدس بشكؿ مباشر ككاف ٌ
أمكر الحياة االجتماعية كاالقتصادية في محكمة القدس الشرعية .
كأكردت تمؾ السجالت عددان مف األراضي كالعقارات التي كانت مكقكفةن عمى حرـ الخميؿ مف
الخاصة بكقؼ الخميؿ في
خالؿ تسجيؿ معامالت الكقؼ ،كعمى الرغـ مف قمٌة تمؾ المعامالت
ٌ
م إال أنيا كانت المصدر األػساسي ليا.
فترة القرف العاشر اليجر ٌ

2

ثانياً :دفاتر الطابو العثمانية
كمحددةن ،كىي:
عد ىذه الدفاتر
ان
ساسيان في الدراسة ،كيتناكؿ ك ٌؿ دفتر سنةن معينةن
ٌ
تي ٌ
مصدر أ ٌ
دفتر( ،)427كدفتر(،)131كدفتر( ،)289كدفتر ( ،)516كدفتر(،)1015كحققيا الدكتكر محمد
الخاص بأكقاؼ القرل عمى الخميؿ،
عدناف البخيت كنكفاف رجا السكارية ،كدفتر( )602الجزء
ٌ
محمد عيسى صالحية،
كقاـ الباحث بتحقيقو ،كدفتر(، )312كدفتر( )342تحقيؽ الدكتكر
ٌ
كدفتر( )522تحقيؽ الدكتكر محمد ابشرلي .فقد أكردت لنا القرل كالعقارات المكقكفة عمى الخميؿ
اعية
مع
حصة الكقؼ كالريع في ك ٌؿ عاـ ،كما تناكلت إحصاءات يس ٌكاف الخميؿ كالحياة الزر ٌ
ٌ
االقتصادية كالتجارٌية فييا.
ك
ٌ
ثالثاً :المراجع والموسوعات
ساسية التي يمكف االعتماد عمييا بشكؿ مباشر ،حيث
خمت فترة الدراسة مف المراجع األ ٌ
م
كجدت دراسة كاحدة لناحية الخميؿ في ىذه الفترة كىي ناحية الخميؿ في القرف العاشر اليجر ٌ
انية كاإلدارٌية.
جتماعية ك
احشيش ،كتناكلت أكضاع ناحية الخميؿ اال
لمسيد باسـ
االقتصادية كالعمر ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
اعتمدت الدراسة عمى بعض المصادر القريبة زمنيان ،كلعؿ أبرزىا :األنس الجميؿ في تاريخ
العميمي ،الذم أكرد العديد مف المعمكمات عف الخميؿ
الحنبمي
القدس كالخميؿ لمجير الديف
ٌ
ٌ
كاىتماـ السالطيف بيا ،كعمى جريدة الكقائع الفمسطينية كمكسكعة (بالدنا فمسطيف) لتعريؼ القرل
كالمزارع التي كردت في الدراسة.
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الدراسات السابقة:
مف الدراسات السابقة ليذه الدراسة:
المممككي ،حيث تناكلت األكقاؼ
محمد الخطيب ،األكقاؼ اإلسالمية في فمسطيف في العصر
_ ٌ
ٌ
مفصؿ.
الخيرية كال ٌذرية في فمسطيف كادارتيا كمعامالتيا بشكؿ
ٌ
اىيمي خالؿ الفترة المممككية في
_ شككت حجة ،كعبد القادر الجباريف ،أكقاؼ الحرـ اإلبر ٌ
سجالت محكمة القدس الشرعية ،دراسة منشكرة في مجمٌة الكمٌية اإلسالمية الجامعة -النجؼ،
ٌ
حيث تناكلت تمؾ الدراسة ما أكقفو المماليؾ عمى حرـ الخميؿ مف أر و
اض كعقارات.
تـ رصد أكقاؼ الناحية
تناكلت ىذا الدراسات جزنءا مف أكقاؼ ناحية الخميؿ ،أما في ىذه الدراسة ف ٌ
متعددة ،مع إيراد ىرٍيعيا لسنكات مختمفة ،كاظيار كقفيات ربعات ق ارءة
بشكؿ مباشر كفي مناطؽ ٌ
القرآف الكريـ ككقؼ الجزية كالنقكد.

4

الفصل األول
أوضاع ناحية الخميل (إدارياً ،وسكانياً ،واقتصادياً)


أٚالً :األٚظبع اإلداسّ٠خ

ثبٔ١بً :اٌسُّىبْ

ثبٌثبً :األٚظبع االلزصبد٠خ
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أو ًال :األوضاع اإلدارية:
 التبعية اإلدارية:
العثماني بعد أف تم ٌكف السمطاف سميـ األكؿ
خضعت فمسطيف لمحكـ
ٌ

()1

فرض سيطرتو عمى

بالد الشاـ عقب انتصاره عمى المماليؾ في معركة مرج دابؽ عاـ (922ىػ 1516/ـ)()2؛ إذ دخؿ
تكجو إلى فمسطيف كالتقى المماليؾ في المجكف
ثـ ٌ
حمب كحمص كدمشؽ كحماةٌ ،

()3

،كتغمب عمييـ

اىيمي(.)4
كدخؿ القدسٌ ،
ثـ اتجو بعدىا إلى غزة ك الخميؿ كصمٌى في المسجد اإلبر ٌ
ست نيابات ،ىي :حماة ،حمب ،دمشؽ
كانت بالد الشاـ -قبؿ السيطرة
العثمانية مقسمة إلى ٌ
ٌ
طرابمس ،صفد ،كالكرؾ( .)5ثـ عمؿ العثمانيكف إلى تقسيميا تقسيمان إدارينا يخضع لمظركؼ
السياسية كالعسكرية؛ كشمؿ ( )32إيالة
ٌ

()6

منيا ( )14إيالة عر ٌبية ،التي كانت منيا إيالة الشاـ

اء كىي :نابمس ،كغزة ،كصيدا ،كتدمر ،كبيركت ،كالقدس ،كعجمكف كالكرؾ،
التي شممت ( )11لك ن
كصفد ،كالمجكف ،كالبقاع( ،)7كقي ٌسـ كؿ لكاء إلى كحدة إدارية أصغر يس ٌميت (ناحية).
تك ٌكف لكاء القدس مف ناحيتيف ،ىما :ناحية القدس الشريؼ كناحية خميؿ الرحمف ،ككانت حدكد
المكاء:

 1سٍ ُ١األٚي :سٟٳ١ث٥اٞسٟكب٤ثبٲيٲل،ر٭ّٞٯاٞؾ١ٛثًلأ٤ر٧بى٬٩ٜٞاٞل٨ي٩٧ثؿُف٥٢اإل٦طٛبهٲخ يب٪94(٠ـ،)٠1512/اسز٣وّ
ْٱ اٞؾ٢ ١ٛب ٲٗوة اٞزسى س٧٭اد٬ ،اسزكبو ؾ ّ١اٞطب٢٬ ٠ػو ٬اٞؾغبى ئٞٯ اٞلٞ٬خ اًٞض٣ب٦ٳّخ ،ر٭ْٱ ْٱ  9ض٭ا ٜس٧خ
(٪926ـ٪٬)٠1520/٭ثً٣و51يب٢بً.ؽس٭،٤يٟٱ،ربس٠خ اٌذٌٚخ اٌؼثّبّٔ١خ،ظ .51
 2ا٣ٞؾب٢ٱ٢،ؾ٣لْوٲلث،ٙاٌذٌٚخ اٌؼثّبٔ١خ اٌؼٍ١خ،ظ.75اٞط٧ب،ٰ٬يجلاًٞيٲي ،اٌذٌٚخ اٌؼثّبّٔ١خ دٌٚخ إسالِّ١خ ِفزش ٜػٍٙ١ب،
ظ19؛اٲ٧بٞغٳ،ٙفٟٳ،ٝاٞلٞ٬خاًٞض٣ب٦ٳّخ٥٢ا٧ٞط٭ءئٞٯاال٦ؾلاه،ظ55؛ر٭٢ب،ئ٢ٳ ،ٝفٍسؽ ٓ١ف ٟاٌؼٙذ اٌؼثّبٔ،ٟظ21،10؛
ؽس٭،٤يٟٱ،ربس٠خ اٌذٌٚخ اٌؼثّبّٔ١خ،ظ62،61؛ا٬ى٦٭رب،ٲ٣ٟبى،ربس٠خ اٌذٌٚخ اٌؼثّبٔ١خ،ط،1ظ .266
 3اٌٍجٚ: ْٛب٦ذاٟٞغ٭ْ٤ٱْزوحاٗٞو٤اًٞبضوا٫ٞغوٰٞ٭اءًٲًوِ(ثٟ٭اءاٟٞغ٭ٚ٬)٤ب٦ذع٧ٳٖ٥٢٥وٮاٟٞ٭اء٬،أ٢باٞٳ٭٫ْ٠ٱ
٢غ٣٭يخ٥٢أهثىفوة(اٞقوثخآٞ٭ٖب٬اٞقوثخاٞزؾزب٬اٞقوثخاٗٞجٟٳخ٬فوثخن٫واٞلاه)٬،رجًلي٥ع٧ٳ٥أٖ.١ٚ18٥٢ٝاٞلثبٌ،
٢ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،3ظ .172
 4اٞط٧ب،ٰ٬يجلاًٞيٲي ،اٌذٌٚخ اٌؼثّبّٔ١خ دٌٚخ إسالِ١خ ِفزش ٜػٍٙ١ب،ظ20؛اٲ٧بٞغٳ،ٙفٟٳ،ٝاٌذٌٚخ اٌؼثّبٔ١خ ِٓ إٌطٛء إٌٝ
االٔذذاس،ظ.55
٣ٟٞ 5يٲلٲ٧هو:يضب٧٢خ،فٟٳ،ٝفٍسؽ ٓ١ف ٟاٌؼٙذ ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو،ٟظ303؛أث٭غبْٱ،سًٳل،اٌخٍ ً١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو،ٟ
ظ.37
6
إ٠بٌخ ٪٬:ٱأٚجواٞزٗسٳ٣بداإلكاهٲخْٱاٞلٞ٬خاًٞض٣ب٦ٳخ،ؽٳشٚب٦ذاٞلٞ٬خٗ٢سّ٣خئكاهٲبًئٞٯئٲبالد٪٬،ٱع٣ىئٲبٞخ٬،اإلٲبالدئٞٯ
س٧بعٕ٬،اٞس٧بعٕئٞٯأٖؿٳخ٬،األٖؿٳخئٞٯ٦٭اػ٬،ا٧ٞ٭اؽٱئٞٯٖوٮٚ٬،ب٤ا٣ٞطوِ يٟٯاإلٲبٞخٲًوِثأ٢ٳواأل٢واء.س٫ٳ،ٝ
غبثب ،٤اٌّؼجُ اٌّٛسٛػٌٍّ ٟصؽٍذبد اٌؼثّبٔ١خ اٌزبس٠خ١خ،ظ .45
7ر٭٢ب،ئ٢ٳ،ٝفٍسؽ ٓ١ف ٟاٌؼٙذ اٌؼثّبٔ،ٟظ .20
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من الشمال :قريتا سنجؿ

()1

ك عزكف

()3

عمى درب الحاج الشريؼ كقباب الساكية(.)4

من الجنوب :منزلة الممح

()2

كرأس كادم بني زيد مف جية الرممة.

من الغرب :أرس كادم بني زيد الذم يفصؿ القدس عف الرممة ،كبيت نكبة كقرية ىع ٌجكر

زكريا

()6

()5

كقرية

كقرية سيمح( )7كبالد بني عبد.

من الشرق :نير األردف( )8كبحيرة لكط ( البحر الميت )( )9كقرية عيف جدم(.)10
كال بد مف اإلشارة إلى أف تبعية ناحية الخميؿ لمكاء القدس لـ تكف حديثة الفترة العثمانية؛ بؿ
امتداد لفترات تاريخية سابقة ،فمثالن في الفترة المممككية كانت الخميؿ تابعة لنيابة دمشؽ ،أك
إنيا
ه
الكرؾ ،أك القاىرة ،أك غزة( ،)11كعندما ظيرت نيابة القدس عاـ (800ىػ 1397/ـ) أيلحقت بيا
()12
افية .
يخية كجغر ٌ
دينية كتار ٌ
الخميؿ  ،ككذلؾ لـ تكف ىذه التبعية إدارية فقط ،بؿ كاف ليا جذكر ٌ

 حدود الناحية:
شكمت ناحية الخميؿ جزءان مف لكاء القدس كحدكده ،كقد تميزت بمكقع جغرافي جعميا في محؿ
ألنيا تربط بيف مصر كالشاـ .كجاءت حدكدىا عمى النحك اآلتي:
اىتماـ العثمانييفٌ ،
حدُّىا من الشرق :قرية عيف جدم ،كبحر لكط (البحر الميت) كىك الفاصؿ بيف الخميؿ كالكرؾ.
حدُّىا من الشمال :عمؿ مدينة القدس ،كيفصؿ بينيما قرية سعير التابعة لمناحية كما حاذاىا.
1سٕجًٗ٦:ىْٱض٣بٜها٠اهلل،يٟٯثًل(.١ٚ)21اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ .279
 2ػض:ْٚرٗىضؤٖٟٗٳٟٳخ٬،رجًلي٥ق٭ٛٞو.١ٚ24٠اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،3ظ.390
ِٕ 3ضٌخ اٌٍّخ ٬:رًوِثزٝاٟ٣ٞؼ٬،رٗىئٞٯاٞطؤ٥٢ثئواٞسجىيٟٯثًل(.١ٚ )24اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5
ظ10؛ضواة٢،ؾ٣ل،اٞقٟٳِ،ٝذٕ٠خ ػشثّ١خ إسالِ١خ،ظ .49
4لجبة اٌسب٠ٚخ:ٲنٚو٪باًٟٞٳ٣ٱ،ثبألٔس اٌجًٍ١ثٗجبةاٞطب٬هٲخ٬أ٫٦ب٧٢س٭ثخٞج٧ٱضب٬هأ٢واءيغ١يوة،ط،2ظ .148
5ػجٛس:رٗىئٞٯاٞط٣بٜاُٞوثٱ٥٢اٞقٟٳٝيٟٯثًل.١ٚ24اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ .270،269
6صوش٠بٗ٦:ىاٞٯاٞط٣بٜاُٞوثٱ٥٢اٞقٟٳٝيٟٯثًل.١ٚ25اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ .268،267
 7سّ١خ٧٪  :ب ٙٞفوثخ س٣ؼ ْٱ يٛب٬ ،ث٫ب ث٧بء ؽلٲش يٟٯ أسبسبد ٖلٲ٣خ٢٬ ،لاْٗ٧٢ ٥٭هح ْٱ اٞػقو ٬غ٫بهٲظ .اٌٛلبئغ
اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ.1557
ٙٔ 8ش االسدْ :ٲُسّ٣ٯ ث٫٧و اٞطوٲًخ ٬ ،ٲ٧ى  ٥٢ؽؿٳؽ عج ٝاٞطٳـ اُٞوثٱ ٬اٞغ٧٭ثٱ٬ ،ٲ٧بثٳً٪ ٩ٱ :ثب٦ٳبً ٬ر ٝاٗٞبؾٱ
٬اٞؾبغجب٦ٱ٫٦٬واٞجوٲُٳش.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،1ٔ،1ظ.65،63،64
 9ثذ١شح ٌٛغ٪٬:٭اٞجؾوا٣ٞٳذ،ٲٗىضوٖٱْٟسكٳ٬،٥ٲٓػٝثٳ٫٧ب٬ثٳ٥األهك٬،٤ٲس٣ٯأٲؿبًثؾواًٞوثخ،اٞجؾٳوح ا٧٣ٞز٧خ ،ثؾو
اٟ٣ٞؼ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،1ٔ،1ظ .745،108،21،19
10
ػ ٓ١جذ: ٞرٗىيٟٯا٧٣ٞكٗخاُٞوثٳخٟٞجؾوا٣ٞٳذ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،1ٔ،1ظ84؛اًٟٞٳ٣ٱ٢،غٳواٞلٲ،٥
األٔس اٌجٍ،ً١ط،2ظ .148
11أث٭غبْٱ،سًٳل،اٌخٍ ً١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو،ٟظ .36
ٓ٦12س،٩ظ .37
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حدُّىا من الجنوب :منزلة الممح عمى درب الحجاز الشريؼ كقباب الشاكرية (الساكية).
حدُّىا من الغرب :الجية المحاذية لرممة فمسطيف قرية زكريا كىي مف عمؿ الخميؿ كمف الجية
المحاذية لمدينة غزة قرية سيمح المجاكرة لقرية السكرية( ،)1كبالد بني عبد كىي تابعة لمخميؿ(.)2
 المناطق المأىولة في ناحية الخميل:
تككنت الناحية مف مدينة كاحدة ،كىي الخميؿ ،كشممت المدينة عددان مف الحارات التي سكنيا
أىؿ المدينة ،كىي :حارة الشيخ عمي بكا( ،)4()3كحارة راس قيطكف(،)5كحارة األكراد( ،)6كحارة
الق اززيف( ،)7كحارة الييكد( ،)8كحارة العقابنة أك العقبة( ،)9كحارة المدرسة أك المدارسة(.)10
آخر مف الحارات ،مثؿ :حارة الجبارنة كالتي كانت تيعرؼ بالفستقة( ،)11كحارة
كضمت -أيضان -عددان ى
كسميت بالدارية نسبةن إلى
النصارل كحارة الشعابنة أك الشعانية كحارة حافظ الديف كحارة الدارية ،ي
حابي تميـ بف أكس الدارم( ،)12كحارة القصاركة( ،)13كاحتكت المدينة
أىميا الذيف ينسبكف إلى ٌ
الص ٌ

1اٌسىش٠خ٪٬:ٱرالَٜوثٱاٞقٟٳ.ٝاًٟٞٳ٣ٱ٢،غٳواٞلٲ،٥األٔس اٌجٍ،ً١ط،2ظ .149
2اًٟٞٳ٣ٱ٢،غٳواٞلٲ،٥األٔس اٌجٍ،ً١ط،2ظ148،149؛دفزش رذش٠ش،427ظ .18،19
3اٌط١خ ػٍ ٟثىب:غبؽتىا٬ٲخْٱ٢لٲ٧خاٞقٟٳ٬،ٝأضز٫وثبٞػالػ٬اًٞجبكح٬اقًب٠اٗٓٞواء٬اٞي٬اه.اًٟٞٳ٣ٱ٢،غٳواٞلٲ،٥األ٦س
اٞغٟٳ،ٝظ .245
4دبسح اٌط١خ ػٍ ٝثىب :رٗىض٣ب٢ٜلٲ٧خاٞقٟٳ٬ٝٲؾل٪ب٥٢اٞط٣بٜفٟخٖطٗ٥٢٬،٩ٟاٞغ٧٭ةاٛٞو٠٬اٞزٱرٓػ٫ٟبي٢٥وٚيا٣ٞلٲ٧خ،
٥٢٬اُٞوةٲؾل٪بثبةاٞيا٬ٲخ٥٢٬،اٞطؤسٓؼعجٝثٳٟ٭ٖ٬،٤لس٣ٳذثن٦ٙٞسجخٟٞطٳـيٟٱثٛب.اًٟٞٳ٣ٱ٢،غٳواٞلٲ،٥األٔس
اٌجٍ،ً١ط،2ظ245،141؛دفزش ،427ظ25؛أث٭ثٛو،أ٢ٳ،٥لعبء اٌخٍ،ً١ظ55؛ضواة٢،ؾ٣ل،اٌخٍِ ً١ذٕ٠خ ػشث١خ
إسالِ١خ،ظ .97
5ساط ل١ؽ: ْٛرٗىئٞٯاٞغ٧٭ة٥٢ثوٚخاٞسٟكب٪٬،٤ٱؽبهحٌٓ٧٢ػٟخي٥اٞؾبهاداألفوٮ.اًٟٞٳ٣ٱ٢،غٳواٞلٲ ،٥األٔس اٌجٍ،ً١
ط،2ظ141؛دفزش ،427ظ25؛أث٭ثٛو،أ٢ٳ،٥لعبء اٌخٍ،ً١ظ.63ضواة٢،ؾ٣ل،اٌخٍِ ً١ذٕ٠خ ػشث١خ إسالِ١خ،ظ.98
 6دبسح االوشاد:رٗىئٞٯاٞط٣ب٥٢ٜاٞؾو٠اإلثوا٪ٳ٣ٱّيٟٯعجٝاٞوأً،أ٢برس٣ٳز٫ب ث٫نااالسْ ،١ٳً٭كئٞٯئسزٗواهثًؽاألٚواكْٳ٫ب
سجً ،8ػ 768،24ض٭ا٪939ٜـ 19/أٲبه ،٠1533ظ243؛ اًٟٞٳ٣ٱ ،األ٦س اٞغٟٳ ،ٝط ،2ظ141؛ دفزش  ،427ظ25؛أث٭
ثٛو،أ٢ٳ،٥لعبء اٌخٍ،ً١ظ62؛ضواة٢،ؾ٣ل،اٌخٍِ ً١ذٕ٠خ ػشث١خ إسالِ١خ ،ظ.97
 7دبسح اٌمضاص: ٓ٠اٞزٱرٗىض٣بَٜوةاٞؾو٠اإلثوا٪ٳ٣ٱّ٬،ٲؾلّ٪بض٣بالً ثبةاٞيا٬ٲخ ٬،ع٧٭ثبً٢ؾٟخاٞٳ٫٭ك٬ث٧٭كاه٥٢٬،اٞطؤ
اٞس٭ا٧ٚخ  ٥٢٬اُٞوة عج ٝاٞو٢ٳلح ٗ٢٬جوح اٞٳ٫٭ك .سجً  ،24ػ  11 ،1068مٰ اٞؾغخ ٪962ـ 27/رطوٲ ٥األ،٠1555 ٜ٬
ظ238؛اًٟٞٳ٣ٱ٢،غٳواٞلٲ،٥األٔس اٌجٍ،ً١ط،2ظ141؛كْزو،516ظ27؛أث٭ثٛو،أ٢ٳٖ،٥ؿبء اٌخٍ،ً١ظ57؛ضواة،
٢ؾ٣ل اٌخٍِ ً١ذٕ٠خ ػشث١خ إسالِ١خ،ظ .98
 8ؽبهحاٞٳ٫٭ك:اٞزٱرٗىئٞٯاٞغ٧٭ة٢٥٢ؾٟخاٗٞياىٲ٬،٥سُّ٣ٳذ،ثنٙٞألَّ٤سٛب٫٦ب٥٢اٞٳ٫٭ك.اًٟٞٳ٣ٱ٢،غٳواٞلٲ،٥األٔس اٌجٍ،ً١
ط،2ظ141؛كْزو،516ظ27؛أث٭ثٛو،أ٢ٳ،٥لعبء اٌخٍ،ً١ظ .58
 9دبسح اٌؼمجخ٪٬:ٱض٣بَٜوةاٞؾو٠اإلثوا٪ٳ٣ٱّ.اًٟٞٳ٣ٱ٢،غٳواٞلٲ،٥األٔس اٌجٍ،ً١ط،2ظ .141
 10دبسح اٌّذسسخ :رٗىثبٗٞوة٥٢اٞؾو٠اإلثوا٪ٳ٣ٱّع٧٭ثبًؽبهحرًوِثبس١اًٟٗٞخ.كْزو،1015ظ23؛أث٭ثٛو،أ٢ٳ ،٥لعبء
اٌخٍ،ً١ظ .61،60
 11سجً ،28ػَ ،220وح ٢ؾو٪962٠ـ/أ٬افو رطوٲ ٥اٞضب٦ٱ ،٠1554ظ72؛ اًٟٞٳ٣ٱ٢ ،غٳو اٞلٲ  ،٥األٔس اٌجٍ ،ً١ط،2
ظ141؛ كْزو ،427ظ25؛ كْزو ،516ظ27؛ أث٭ ثٛو ،أ٢ٳ ،٥لعبء اٌخٍ ،ً١ظ57؛ ضواة٢ ،ؾ٣ل ،اٌخٍِ ً١ذٕ٠خ ػشث١خ
إسالِ١خ،ظ .97
12اًٟٞٳ٣ٱ٢،غٳواٞلٲ،٥األٔس اٌجٍ،ً١ط،2ظ141؛دفزش ،427ظ25؛دفزش ،516ظ،27دفزش ،1015ظ .23
13ضواة٢،ؾ٣ل،اٌخٍِ ً١ذٕ٠خ ػشث١خ إسالِ١خ،ظ .98
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عمى عدد مف المزارع كمنيا مزرعة الرامة( ،)1كمزرعة سبتا( .)2كشممت المدينة– أيضان -العديد مف
األماكف التي منيا :الفحص ،كادم التفٌاح ،كادم اليرٌية ،عيف سارة ،خمٌة العيكف ،حبايؿ الرياح،
كادم النصارل ،خمٌة بصيص ،خمٌة الجعراف ،بقيع الغزيؿ ،دير بحا ،قرية األنقر ،حبايؿ السماؽ،
خمٌة البطمة ،كفاؼ المكزة ،سابيا ،قرف الثكر(.)3
السكاف لعاـ (938ق1531/ـ) الذم جاء في
أما القرل التابعة لمناحية ،فقد أكرد بعضيا إحصاء ٌ
عية( )4كجاءت تمؾ القرل كما يمي :
دفتر تحرير البالد في السج ٌؿ األكؿ مف ٌ
سجالت محكمة القدس ال ٌشر ٌ
إذنا( ،)5بني سميـ( ،)6بيت إعالـ( ،)7بيت إم ار( ،)8بيت أكال( ،)9بيت حكراف( ،)10بيت طانكر(،)11

1سجً،8ػ24،768ض٭ا٪939ٜـ19/أٲبه،٠1533ظ243؛سغ،3ٝػ20،1473هثٳىاٴفو٪948ـ13/آة،٠1541
ظ431؛سجً ،20ػ،524أ٬افومٰاًٗٞلح٪955ـ/أ٬افوٚب٦٭٤األ،٠1548ٜ٬ظ .134
2سجً ،6ػ3 ،1562مٰ اًٗٞلح٪943ـ٦13/ٳسب ،٠1537٤ظ473؛ سجً ،8ػ24 ،768ض٭ا٪939ٜـ19/أٲبه،٠1533
ظ .243
3سجً،8ػ24،768ض٭ا٪939ٜـ19/أٲبه،٠1533ظ .243
4سغ،1ٝػ6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ18/رطوٲ٥األ،٠1531ٜ٬ظ.418
5إرٔب:رٗىْٱاٞط٣بٜاُٞوثٱ٥٢اٞقٟٳٝيٟٯثًل(.١ٚ)12سغ،1ٝػ6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ18/رطوٲ٥األ،٠1531ٜ٬
ظ418؛ كْزو ،427ظ50؛ كْزو ،1015ظ27؛ اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط  ،2ٔ ،5ظ263؛ أث٭ ثٛو ،أ٢ٳ،٥
لعبء اٌخٍ،ً١ظ41؛ .124،HÜtteroth
 6ثٕ ٟسٍ:ُ١مُٚودْٱئؽػبءيب٪938(٠ـ)٠ 1532_1531/أ٫٦ب٥٢ي٢ٝ٣لٲ٧خاٞقٟٳٖ٬،ٝله٬هكمٚو٪بْٱاًٞلٲل٥٢اٞؾغظ
ْٱسغالد٢ؾ٣ٛخاٗٞلًاٞطويٳخ٪٬ناٲلٝٞيٟٯا٣٪ٳز٫بسبثٗبً٬،ٲجل٬أ٫٦برٗىْٱاٞط٣بٜاٞطوٖٱ٢٥٢لٲ٧خاٞقٟٳ٣ٚ٬،ٝبأ٬هك
دفزش ،289ظ ،47أ ٤سٛب٫٦ب ٖل ٪غو٪٬ب ٬سبْو٬ا ئٞٯ ٢ػو .سغ ،1 ٝػ  6 ،1642هثٳى األ٪938  ٜ٬ـ 18/رطوٲ ٥األٜ٬
،٠1531ظ418؛سغ،8ٝػ24،768ض٭ا٪939ٜـ19/أٲبه،٠1533ظ243؛كْزو،427ظ49؛دفزش،1015ظ24؛
دفزش،516ظ28؛اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ23؛ .123،HÜtteroth
 7ث١ذ إػالَ٪٬:ٱفوثخثٳذي٬،١ٟرٗىْٱض٣بٞٱ  َوثٱاٞقٟٳٝثبٗٞوةٖ٥٢وٲخئم٦ب٬،ث٫بٗ٦٭شأث٧ٳخُ٢٬بئو٬غ٫بهٲظ،ئٞٯ
اٞطؤ ثٗبٲبقوٲٕ ٖلٲ٣خ .سغ ،1ٝػ 6 ،1642هثٳى األ٪938 ٜ٬ـ 18 /رطوٲ ٥األ ،٠1531 ٜ٬ظ418؛ كْزو ،427ظ50؛
كْزو،1510ظ27؛اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1492؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ254؛ .123،HÜtteroth
8ث١ذ إِشا ٪٬:ٱفوثخئ٢وا٬رٗىْٱاٞغ٧٭ةاُٞوثٱ٥٢ك٬ها.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ .209
9ث١ذ أٚال:رٗىاٞٯاٞط٣بٜاُٞوثٱ٥٢اٞقٟٳٝيٟٯثًل(.١ٚ)10اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ251؛أث٭ثٛو،
أ٢ٳ،٥لعبء اٌخٍ،ً١ظ .44
 10ث١ذ دٛساْ٪:ٱفوثخثٳذفٳوا،٤رٗىض٣بٜؽٟؾ٭ٜيٟٯثًل(٪٬،١ٚ) 3ٱثٗبٲبأث٧ٳخ٬يٗ٭كأ٦ج٭ثٳخْٱكافٝؽهٳوح٢ؾبقخ
ثغلاه٬غ٫بهٲظ.اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1527؛سغ،1ٝػ6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ18/رطوٲ٥األ،٠1531ٜ٬ظ418؛
كْزو،427ظ50؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ.176اٞ٭ؽ٭ش٢،ؾ٣ل،دٍذٛي األسض ٚاٌطؼت،ظ .35
11ث١ذ ؼبٔٛس :رًوِأٲؿبثجٳذقب٦٭٤أ٬ثٳذٚب٦٭٬،٤رٗىَوثٱثٳذأ٬الْٱاٞط٣بٜاُٞوثٱ٥٢اٞقٟٳ٬،ٝث٫بأسس٬غ٫بهٲظ.
سغ،1ٝػ 6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ 18/رطوٲ٥األ،٠1531ٜ٬ظ418؛ دفزش ،427ظ50؛كْزو،1015ظ27؛
اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1528؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ254؛ .122،HÜtteroth

5

بيت عينكف( ،)1بيت نصا( ،)2تفكح( ،)3ترقكميا( ،)4جمجيا( ،)5حطماف(،)6حمحكؿ( ،)7حكرل(،)8
حمركف( ،)9خرسا( ،)10دركسية( ،)11دير صامت( ،)12دير نحاس( ،)13سعير( ،)14سمكع(،)15

 1ث١ذ ػ :ْٕٛ١رٗى ْٱ اٞط٣ب ٜاٞطوٖٱ  ٥٢اٞقٟٳ ،ٝيٟٯ ثًل ( ١ٚ ) 5ي٫٧ب٬ ،ث٫ب أٗ٦بؼ ٧ٚٳسخ ث٫ب أي٣لح  ٬أهؼ ٢وغ٭ْخ
ثبٓٞسٳٓسبء.سغ،1ٝػ6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ18/رطوٲ٥األ،٠1531ٜ٬ظ418؛كْزو،427ظ50؛كْزو،1015
ظ27؛اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ ،ظ1492؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ ،5ظ181؛أث٭ثٛو،أ٢ٳ،٥لعبء اٌخٍ،ً١
ظ39؛ .124،HÜtteroth
2ث١ذ ٔصب:رًوِثجٳذ٦بغٳتأ٦٬ػٳت٬،رٗىْٱاٞغ٧٭ةاُٞوثٱ٥٢ثٳذأ٬ال.كْزو،427ظ48؛كْزو،516ظ29؛اٞلثبٌ،
٢ػكٓٯ ،ثالك٦ب ْٟسكٳ،٥ط ،2ٔ ،5ظ252،253؛ ٬رنٚو اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ ٬ع٭ك فوثزٳ ٥ث٫نا االس _١ثٳذ ٦ػٳت اٞطوٖٳخ
٬رًوِثٳ٦٥بغٳّ٬رؾز٭ٰيٟٯك٬ه٢ز٫ل٢خ٬أسبسبد٬غ٫بهٲظ٬،ثٳذ٦ػٳتاُٞوثٳخ٬رؾز٭ٰيٟٯأٗ٦بؼث٧بء٢وثى٢ؾبـ
ثس٭ه٩ٞ٬ثبةْٱاٞغ٫خاٞطوٖٳخ٢٬لاْ٢٥ج٧ٳخٗ٧٢٬٭هحْٱاٞػقوْٱاٞغ٫خاٞغ٧٭ثٳخ،ظ1529؛ .124،HÜtteroth
 3رفٛح:رٗىئٞٯاُٞوة٥٢اٞقٟٳٝيٟٯثًل(٬،١ٚ)8ث٫ب٢ؾبعوُ٢٬بئو٬قوٲٕٖلٲ.١سغ،1ٝػ6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ/
18رطوٲ٥األ،٠1531ٜ٬ظ418؛كْزو،427ظ50؛كْزو،1015ظ24؛اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1495؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،
ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ212؛أث٭ثٛو،أ٢ٳ،٥لعبء اٌخٍ،ً١ظ .40
 4رشل١ِٛب:رٗىئٞٯاٞط٣بٜاُٞوثٱ٥٢اٞقٟٳٝيٟٯثًل(.١ٚ)12سغ،1ٝػ 6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ 18/رطوٲ٥األٜ٬
،٠1531ظ418؛كْزو،427ظ49؛كْزو،1015ظ24؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ255،256؛أث٭
ثٛو،أ٢ٳ،٥لعبء اٌخٍ،ً١ظ44؛ .123 ،HÜtteroth
5جٍج١ب:مُٚودْٱئؽػبءيب٪938٠ـ٠ 1532_1531/أ٫٦ب٥٢ي٢ٝ٣لٲ٧خاٞقٟٳٖ٬،ٝلأ٬هك٬ع٭كسجىيبئالدرس٫٧ٛب.سغٝ
،1ػ6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ18/رطوٲ٥األ،٠1531ٜ٬ظ418؛كْزو،427ظ .49
6دؽّبْ :رًوِأٲؿبٌثٗك٣ب٤أٖ٬كب٬،٤ٲجل٬أ٫٦بفوثخأ٠اٗٞك٬٥رٗىْٱاٞط٣بٜاٞطوٖٱ٥٢فوثخهس١اٛٞجٳواٞ٭اًٖخْٱاٞط٣بٜ
اٞطوٖٱ  ٥٢كٲو ٦ؾبً٬ ،رؾز٭ٰ أ ٠اٗٞك ٥يٟٯ أسبسبد أهؼ ٢وغ٭ْخ ثبٓٞسٳٓسبء ٬غ٫بهٲظ ٬أٚ٭ا ٠ؽغبهح ُ٢٬و ٗ٧٢٭هح ْٱ
اٞػقو.سغ،1ٝػ 6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ 18/رطوٲ٥األ،٠1531ٜ٬ظ418؛كْزو،427ظ49؛كْزو،516ظ
29؛اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1521؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ .283
  7دٍذٛي ٖ:وٲخٖلٲ٣خث٧ب٪باً٧ٛٞب٦ٳ٭٬،٤رٗىض٣بٜاٞقٟٳٝيٟٯثًل(٬،١ٚ) 5ث٫بأٗ٦بؼث٧بءأهؾٳخ٢وغ٭ْخثبٓٞسٳٓسبء٬يٗل
اٗٞٳ٢٥لاْٗ٧٢٥٭هحْٱاٞػقو.سجً ،1ػ 6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ 18 /رطوٲ٥األ،٠1531ٜ٬ظ418؛سجً،18ػ
7،2182مٰاًٗٞلح(٪953ـ،)٠1546/ظ512؛سجً ،13ػ٪947(،2209ـ،)٠1541/ظ627؛دفزش ،427ظ50؛
دفزش  ،516ظ29؛ اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ ،ظ 1510؛ اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط ،2ٔ ،5ظ169؛ أث٭ ثٛو ،أ٢ٳ،٥
لعبء اٌخٍ،ً١ظ40،39؛  .123 ،HÜtteroth
 8دٛس: ٜرٗىْٱأهاؾٱاٗٞلٲواد(ثئواٞسجى)٬،رؾز٭ٰيٟٯأٗ٦بؼ٢لٲ٧خ٬أٚ٭ا٥٢٠اٞؾغبهحاٞسبٖكخ٬أسبسبدْ٬،ٱاٞقبهط
ف٣س ؽػ٭ ٬ ٤رؾز٭ٰ أٲؿبً يٟٯ ٬غ٫بهٲظ .سجً ،1ػ 6 ،1642هثٳى األ٪938( ٜ٬ـ ،)٠1531/ظ 418؛ دفزش ،427
ظ50؛دفزش،289ظ48؛اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1540؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،1ظ.453
 9دّش٬: ْٚٲجل٬أ٫٦بفوثخؽ٣وٲ١ٞ٬،٥رؾلكا٣ٞػبكهٛ٢ب٫٦ب٬،رؾز٭ٰيٟٯغ٫بهٲظُُُ٢٬و٬أسبسبد٬أٚ٭ا٠ؽغبهح٬ؽ٭ؼ
٫٢ل .٠سجً ،1ػ6،1642هثٳىاأل٪938(ٜ٬ـ،)٠1531/ظ418؛دفزش،427ظ47؛اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ .1540
10خشسب :رٗىع٧٭ةَوثٱاٞقٟٳ٬،ٝرؾز٭ٰيٟٯأسبسبد٬ث٧بء٫٢لْ٠ٳ٢٩لاْٖ٬٥كى٣ً٢بهٲخ٬ؽغبهح٧٢ؾ٭رخ٬ثئو٬غ٫بهٲظ.
سجً،1ػ6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ18/رطوٲ٥األ،٠1531ٜ٬ظ418؛كْزو،427ظ50؛كْزو،516ظ.29اٌٛلبئغ
اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1541؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ.204
 11دسٚس١خ :رٗىْٱاٞط٣بٜاُٞوثٱ٥٢ثٳذ٦زٳّ٬،ث٫بأسسُ٢٬بئو٬ثوٚخ٢ز٫ل٢خ٬غ٫بهٲظ٢٬ؾوً.سجً ،1ػ1642،6
هثٳىاأل٪938(ٜ٬ـ،)٠1531/ظ418؛كْزو،427ظ50؛كْزو،1015ظ25؛اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1544؛اٞلثبٌ،
٢ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ .262
 12د٠ش صبِذ ٪٬:ٱٖوٲخكٲوسب٢ذ٬رٗىئٞٯاٞط٣بٜاٞطوٖٱ٥٢ثٳذي٭ّا٬،رؾز٭ٰيٟٯأسبسبدُ٢٬و٬غ٫بهٲظ.سغ ،1ٝػ
 6 ،1642هثٳى األ٪938 ٜ٬ـ 18/رطوٲ ٥األ ،٠1531ٜ٬ظ418؛ دفزش ،427ظ49؛ دفزش  ،1015ظ 26؛ اٌٛلبئغ
اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1548؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ200،199؛أث٭ثٛو،أ٢ٳ،٥لعبء اٌخٍ،ً١ظ،35
.36
 13د٠ش ٔذبط ٪٬:ٱكٲو٦قّبً،رٗىئٞٯاٞط٣بٜاُٞوثٱ ٥٢اٞقٟٳٝيٟٯثًل(٬،١ٚ)20رؾز٭ٰيٟٯأٗ٦بؼ٬ثوٚخ٬غ٫وٲظ.
سجً  ،1ػ 6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ 18 /رطوٲ٥األ،٠1531ٜ٬ظ418؛ دفزش،427ظ49؛دفزش ،1015ظ24؛
اٞ٭ٖبئى آٟٞسكٳ٧ٳخ ،ظ1601؛ اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط ،2ٔ ،5ظ281 ،280؛ أث٭ ثٛو ،أ٢ٳ ،٥لعبء اٌخٍ،ً١
ظ .46
14سؼ١ش:رٗىْٱاٞط٣بٜاٞطوٖٱ٣ٞلٲ٧خاٞقٟٳٝيٟٯثًل(٬،١ٚ)8رؾز٭ٰيٟٯ٢لاْٗ٧٢٥٭هحْٱاٞػقو.سجً ،1ػ 1642،6
هثٳى األ٪938 ٜ٬ـ 18/رطوٲ ٥األ ،٠1531 ٜ٬ظ 418؛ كْزو  ،427ظ 49؛ كْزو  ،1015ظ 24؛ اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،
ظ1608؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالك٦بْٟسكٳ،٥ط،2ٔ،5ظ182؛أث٭ثٛو،أ٢ٳ،٥لعبء اٌخٍ،ً١ظ39؛ .122،HÜtteroth
 15سّٛع:رٗىئٞٯاٞغ٧٭ةاُٞوثٱ٥٢اٞقٟٳٝيٟٯثًل(٬،١ٚ)14رؾز٭ٰيٟٯثٗبٲبثوط٧ٚ٬ٳس٬ ،أث٧ٳخ٫٢ل٢خ٬أسبسبديزجبد
أث٭اةيٟٳبٚضٳوح٢سزًٟ٣خ٢وحصب٦ٳخٖ٬كىٗ٧٢٭ضخْٱاٗٞوٲخ٢٬لاُْ٢٬٥و.سغ،1ٝػ 6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ 18/رطوٲ٥
األ،٠1531ٜ٬ظ418؛سغ،14ٝػ٪949(1214ـ،)٠1543_1542/ظ343؛كْزو،427ظ49؛كْزو،1015ظ24؛
اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ ،ظ1608؛ اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط ،2ٔ،5ظ230؛ أث٭ ثٛو ،أ٢ٳ ،٥لعبء اٌخٍ ،ً١ظ37؛
 .123 ،HÜtteroth
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سكبا( ،)1سيما بكريف( ،)2شكيكة بني قيس( ،)3شكيكة بني حسف( ،)4عاناب الكبرل( ،)5عبد

الميا/عيف الميا( ،)6عبد ربو( ،)7عكر العميا( ،)8قكفيف( ،)9كفر بريؾ( ،)10مرج الجبانة( ،)11مجدؿ
فضيؿ النصارل( ،)12نعميا( ،)13نكبا( ،)14يطا(.)15

1

سٛثب ٬:رًوِغ٭ثب،رٗىئٞٯاٞغ٧٭ةاٞطوٖٱٖ٥٢وٲخئم٦ب٬،ث٫بعلها٫٢٤ل٢خ٬أسبسبدؽغبهر٫ب٧٢ؾ٭رخ٬ث٫بأٲؿبًُ٢وٗ٧٢٭هحْٱ
اٞػقو .سغ ،1 ٝػ 6 ،1642هثٳى األ٪938( ٜ٬ـ ،)٠1531/ظ 419؛  دفزش  ،427ظ  50؛ دفزش  1015ظ27؛ اٌٛلبئغ
اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1565؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ205؛ .123 ،HÜtteroth
 2سّ١ب ثٛس٬: ٓ٠ٲجل٬أ٫٦بٖوٲخاٞسٳ٣ٳب٬،رٗىْٱنب٪وفوثخكٲواٞط٣ساٞ٭اًٖخْٱاٞط٣بٜاُٞوثٱ٥٢اٞس٣٭و٬ .ث٫بأسبسبدأث٧ٳخ
٬يؿبكادأث٭اة٬أي٣لح٬غ٫بهٲظ٦٬ؾذْٱاٞػق٭هُ٢٬بهح.سغ،1ٝػ 6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ 18/رطوٲ٥األ،٠1531 ٜ٬
ظ418؛دفزش ،427ظ50؛ دفزش ،1015ظ27؛اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1559؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ
235؛ .123 ،HÜtteroth
3ض٠ٛىخ ثٕ ٟل١س :رًوِثبس١ض٭ٲٛخ،رٗىْٱنب٪واٞهب٪وٲخاٞطوٖٱ٬رؾز٭ٰيٟٯأث٧ٳخ٫٢ل٢خ٬غ٫بهٲظٗ٧٢٭هحْٱاٞػقوسغ،ٝ
ػ6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ18/رطوٲ٥األ،٠1531ٜ٬ظ419؛دفزش ،427ظ50؛دفزش،1015ظ29؛اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،
ظ1562؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ239؛ .123 ،HÜtteroth
4ض٠ٛىخ ثٕ ٟدسٓ ٬:هكدثجًؽاٞؾغظ٬ا٣ٞػبكهثط٭ٲٛخث٧ٱغجواأ٬ث٧ٱفؿوا،رٗىْٱاٞطٝ٣اُٞوثٱ٥٢اٞقٟٳٝثبٗٞوة٥٢ثٟلح
يغ٭ه٬،رؾز٭ٰيٟٯعلها٤ثٳ٭د٫٢ل٢خ٬ؽغبهحٗ٧٢٭ضخ٬غ٫بهٲظً٢٬بغوف٣و٬ىٲذٗ٧٢٭هحْٱاٞػقو.سغ،1ٝػ6،1642
هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ 18/رطوٲ٥األ،٠1531 ٜ٬ظ419؛دفزش،427ظ50؛دفزش ،1015ظ25؛اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1562؛

اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ271؛.123 ،HÜtteroth
 5ػٕبة اٌىجش٬:ٜهكدْٱثًؽا٣ٞػبكهيب٦بة٧٪٬،ب٘فوثزب  ٤رًوْب٤ثً٧بةاٞػُوٮ٬رٗىْٱنب٪واٞهب٪وٲخاُٞوثٱ٬أ٢ب ي٧بة
اٛٞجوٮ ْزٗى ْٱ اٞغ٧٭ة ٥٢ي٧بةاٞػُو٬ ،رؾز٭ٰ يٟٯأٗ٦بؼ٢لٲ٧خ٧ٚ٬ٳسخ ٬علها٬٤ثوط٢ؾ٭ ٜاٞٯ عب٢ى ْٱ اٞؾبؾو ٫٢غ٭ه،
٬أسبسبد .سغ ،1 ٝػ  6 ،1642هثٳى األ٪938 ٜ٬ـ 18 /رطوٲ ٥األ ،٠1531 ٜ٬ظ419؛  دفزش ،427ظ 50؛ دفزش ،1015
ظ25؛اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1573؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ239؛ .123 ، HÜtteroth
6ػجذ اٌّ١ب:رًوِأٲؿبًثًجلا٧٣ٞٳب،رٗىضؤفوثخاث٥ىٲل٪٬ٱ٥٢فوةٖوٲخيغ٭هض٣بٞٱَوثٱاٞقٟٳ٬،ٝث٫بعلها٬٤يٗ٭ك٢ز٫ل٢خ
٬أي٣لحُ٢٬بئوٗ٧٢٭هحْٱاٞػقو٬غ٫بهٲظ.سغ،1ٝػ 6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ 18 /رطوٲ٥األ،٠1531ٜ٬ظ418؛كْزو
 ،427ظ48؛ كْزو  ،1015ظ23؛ اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ ،ظ 1574؛ اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط  ،2ٔ ،5ظ 273؛
 .121 ،HÜtteroth
 7ػجذ سثٗ :ٲجل٬أ٫٦بفوثخيجلح،رٗىيٟٯاٞكوٲٕثٳ٥اٞقٟٳ٬ٝاٞهب٪وٲخُٟٞ٬وةٖ٥٢وٲخكٲوهاىػ٬،ث٫بعلها٢٤ز٫ل٢خ٬غ٫بهٲظ
ُ٢٬و.سغ،1ٝػ 6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ 18/رطوٲ٥األ،٠1531 ٜ٬ظ418؛كْزو،427ظ49؛ دفزش ،1015ظ26؛
اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1567؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ.203
 8ػٛس اٌؼٍ١ب٬:هكدأٲؿبً  ثبس١ي٭ٲٝاًٟٞٳبَ٬٭ٲ٥اًٟٞٳب٧٪٬،بَ٘٭ٲ٥آٞ٭ٖب٬اٞزؾزب٬،رٗىَ٭ٲ٥اٞزؾزبْٱع٧٭ةاٞس٣٭و٬،أ٢بَ٭ٲ٥
آٞ٭ٖبْزٗىض٣بٞٱَ٭ٲ٥اٞزؾزب٬،رجًلا٤ي٥اٞس٣٭و٢سٳوح(٬،١ٚ)5ث٫بُ٢بئو٬أسس٬غ٫بهٲظ.سغ،1ٝػ 6،1642هثٳىاألٜ٬
(٪938ـ،)٠1531/ظ418؛دفزش ،427ظ47؛دفزش ،1015ظ24؛اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1575؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب
فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ253؛ .121 ،HÜtteroth
 9لٛف:ٓ١رًوِثٗوٲخٚ٭ْٳ،٥رٗىيٟٯقو ٲٕاٗٞلً_اٞقٟٳْٝٱنب٪وٖوٲخثٳذأ٢واٞطوٖٱ٬،ث٫ب٢جب٫٢٤ل٢خ٬عب٢ى٬يٗ٭ك٬أسبسبد
٬غ٫بهٲظ ً٢٬ػوح .سغ،22 ٝػ  ،1569ه٢ؿب٪956( ٤ـ،)٠1549/ظ 378؛ سغ،23ٝػ 17 ،1446هثٳى اٴفو ٪957ـ5/
أٲبه،٠1550ظ339؛دفزش،516ظ29؛كْزو،289ظ47؛اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1584؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،5
ٔ،2ظ188؛  .123 ،HÜtteroth
 10وفش ثش٠ه:رًوِاأل٤ثجٟلحث٧ٱً٦ٳ،١رٗىضوٖٱاٞقٟٳٝيٟٯثًل(٬،١ٚ) 8ث٫ب٢جب٦ٱٖلٲ٣خٖ٬كى٣ً٢بهٲخ٬عب٢ىا٧ٞجٱٞ٭ـ.سغ،1ٝ
ػ 6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ 18/رطوٲ٥األ،٠1531 ٜ٬ظ418؛دفزش،427ظ50؛ دفزش ،1015ظ27؛اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،
ظ1490؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ214؛أث٭ثٛو،أ٢ٳ،٥لعبء اٌخٍ،ً١ظ38؛  .123 ،HÜtteroth
ِ 11شج اٌججبٔخ ٬:رًوِأٲؿبثبٞغ٧بثخ،رٗىْٱاُٞوة٥٢فوثخا٣ٞوٚيْٱاٞغ٧٭ةاٞطوٖٱ٥٢اٞس٣٭و٬،ث٫بأسبسبد٬أٚ٭ا٠ؽغبهح
٬ؽغبهح ٗ٢ك٭يخ٢سزًٟ٣خصب٦ٳخ٬ث٫بُ٢و٬غ٫بهٲظ.سغ،1ٝػ 6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ 18/رطوٲ٥األ،٠1531 ٜ٬ظ418؛
كْزو،427ظ50؛اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1535؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ .234
ِ 12جذي فع:ً١رٗىي٧لهأًاٞ٭اكٰاٞنٰٲلف٩٧٢ٝاٞٯ٢لٲ٧خاٞقٟٳ٪٬،ٝٱ ٥٢فوةؽٟؾ٭ٜا٧٣ٞلصوح٣ٚ٬،بأ٧٪٤بٙٞثًؽاٞو٬اٲبد
ر٭هكأ٫٦برٗىثبٗٞوة٥٢فٟخثػٳعْٱاٞقٟٳ.ٝسغ،1ٝػ 6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ 18 /رطوٲ٥األ،٠1531ٜ٬ظ418؛
دفزش،427ظ47؛ دفزش،516ظ29؛اٞل٧٢٬ٳٛٱ٢،و٢وعٱ،ثٍذأ١خ فٍسؽ،ٓ١ظ302؛ .120،HÜtteroth
ٔ 13ؼٍ١ب :رنٚو٪باٞ٭ٖبئىآٟٞسكٳ٧ٳخأ٫٦ب٥٢يَٝ٣يح٬ث٫ب٢سغلاٞٯاٞغ٧٭ة٥٢اٗٞوٲخْ٬  ،ٳٚ٩زبثبد٬ث٫بأٲؿبًسٗبٲخٖ٬كى٣ً٢بهٲخ
٢٬لاْ،٥ظ 1637؛٬ٲؿٳّاٞلثبٌأ٫٦برٗىْٱَيحْٱنب٪وٖوٲخا٣ٞغل،ٜاٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،1ظ،256
٬أ٬هك٪باؽطٳصثأ٫٦برٗىْٱاٞط٣بٜاُٞوثٱ٥٢اٞقٟٳ٬ٝٲجل٬أ٫٦بٓ٦ساٗٞوٲخ.سغ،1ٝػ6،1642هثٳىاأل٪938(ٜ٬ـ،)٠1531/ظ
418؛دفزش،427ظ50؛دفزش،1015ظ24؛اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ .26
ٛٔ 14ثب:رٗىْٱاٞط٣بٜاُٞوثٱ٥٢اٞقٟٳٝيٟٯثًل(.١ٚ)11سغ،1ٝػ 6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ 18 /رطوٲ٥األ،٠1531ٜ٬ظ
419؛  دفزش ،427ظ50؛ دفزش  ،1015ظ27؛ اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط ،2ٔ ،5ظ250؛ أث٭ ثٛو ،أ٢ٳ،٥لعبء
اٌخٍ،ً١ظ44؛ .124،HÜtteroth
٠ 15ؽب:رٗىع٧٭ةَوثٱاٞقٟٳٝيٟٯثًل(٪٬،١ٚ) 14ٱٖوٲخٖلٲ٣خيٟٯ٢٭ٖىٖلٲ٬،١ث٫بأسبسبد٢٬لاًْ٢٬٥بغوٗ٧٢٭هحْٱاٞػقو
ٖ٬كى٣ً٢بهٲخ.سغ،1ٝػ6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ18/رطوٲ٥األ،٠1531ٜ٬ظ419؛كْزو،427ظ47؛كْزو،1015ظ
24؛اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1640؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ225؛أث٭ثٛو،أ٢ٳ،٥لعبء اٌخٍ،ً١ظ36؛
.123،HÜtteroth
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السكان
ثانياًُّ :
 _1المسلمون
أ_ سكان المدينة:
األساسي في مدينة الخميؿ ،كاتسـ المجتمع
شكؿ المسممكف العرب العنصر البشرم
ٌ
سالمي فييا باحتكا ًئ ًو عمى عد ود مف الطكائؼ الدينية األخرل كالنصارل كالييكد ،باالضافة الى
اإل
ٌ
كجكد األكراد كالمغاربة( .)1كسكف الفالحكف في قرل المدينة ،كأقاـ البدك في جباليا كما سنكضحو
الحقان .كمف أىـ العائالت التي كانت في مدينة الخميؿ في القرف العاشر اليجرم /السادس عشر
الميالدم كال زالت فييا :عائمة التميمي

()2

الصحابي تميـ بف أكس الدارم)
(الذيف ينسبكف إلى
ٌ

كعائمة الرجبي( ،)3الجعبرم) ،(4المصرم) ،(5عسيمة) ،(6القصراكم) ،(7بالي) ،(8المحتسب(،)9

1أث٭غبْٱ،سًٳلِ،ذٕ٠خ اٌخٍ ً١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو،ٟظ .43
2سغ،18ٝػ،640أ٬اسفع٣بكٰاألٞ٬ٯ٪953ـ14/ر٣٭ى،٠1546ظ138؛سغ،57ٝػ2،1461مٰاٞؾغخ٪984ـ20/
ضجبـ  ٠1577ظ 228سغ ،57ٝػ 2 ،1462مٰ اٞؾغخ ٪984ـ 20/ضجبـ  ،٠1577ظ228؛ سغ ،58ٝػ٢2 ،501ؾو٠
٪986ـ٦10/ٳسب،٠1578٤ظ70؛اٞسقب٢،ٰ٬ؾ٣ل،اٌعٛء اٌالِغ،ط،1ظ204؛ط،2ظ .13
 3ٲً٭ك٦ست٪ن٨اًٞبئٟخئٞٯعل١٪ض٣ساٞلٲ٢٥ؾ٣لث٥ض٣ساٞلٲ٢٥ؾ٣لاٞوعجٱاٞوْبيٱاٞنٰٖل٠ئٞٯْٟسكٳ٪٬،٥٭أٲؿبًض٣س
اٞلٲ٢٥ؾ٣لث٥ض٣ساٞلٲ٢٥ؾ٣لاٞوْبيٱاً٣ٞوِثبث٥اٞط٭ٲٛٱ٬ثبٞوعجٱاٞقٟٳٟٱ٪٬٭اٞطبهٖ٬ٱاألىهٖٱاٞنٰٲػ٦ٝسج٩ئٞٯ
ؽسٳ٥ض٫بةاٞلٲ٥ث٥اٞسٳلهعت اٛٞجٳواث٥ض٣ساٞلٲ٢٥ؾ٣لسجفاٞؾؿوحاٞوْبيٳخ ث ٥يجلاٞوؽٳ٫٣٢١لكٞ٬خاٞوْبيٱ اٞنٰ
ٲػ٦ٝسج٩ئٞٯاٞؾسٳ ٥ث٥يٟٱث ٥أثٱقبٞتثْ ٥بق٣خاٞي٪واء٣ٚ،ب  ٬هكْٱضغوحا٧ٞستا٣ٞز٭اهصخ٣ٚ٬ب٬هكْٱؽغخّٖ٬
٢إهفخثزبهٲـ 18ض٭ا٪951(ٜـ٬، )٠1545/اٞنٰأيٗتصالصخأ٬الك٥٢اٞنٚ٭ه١٪٬ض٫بةاٞلٲ٥أؽ٣ل٬ئثوا٪ٳ٢٬١ؾ٣ل٬هٖٳخأ٠
آٞؿ٬،ٝمهٲخئثوا٪ٳ٢١٭ع٭كحاالْ٤ٱ٢لٲ٧خاٞقٟٳ٬،ٝمهٲخأؽ٣ل٢ز٭اعلحاٞٳ٭ْ٠ٱٖوٲخض٭ٲٛخْٱق٭ٛٞوً٢٬٠وْ٬٭٤آٜاٞطٳـ
َب٬١٦اٞنٰٲ٭علٞلٲ٦١٫سقخ٥٢ضغوح٦ستاًٞبئٟخ٧٪٬،بٖ٘واهٖؿبئٱ٢إهؿثزبهٲـ(٪1326ـ)٠1929_1908/ٲ٧عيٟٯ
ضوِ ا٦زسبة يبئٟخ اٞوعجٱ اٞٯ اٞ٭اٞٱ اًٞبهِ اٛٞجٳو اٞسٳل هعت اٛٞجٳو اث ٥ض٣س اٞلٲ٢ ٥ؾ٣ل سجف اٞؾؿوح اٞوْبيٳخ ٬اٞنٰ
ٲ٧سج٭٤ئٞٳ٪٬،٩نااٗٞواهؾ٥٣سغالد٢ؾ٣ٛخ اٞقٟٳ  ٝاٞطويٳخٗ٢.بثٟخضقػٳخ٢ىاٞطٳـرٳسٳو ئسؾبٔ٢ؾ٣لئثوا٪ٳ١اٞوعجٱ.
سجً،8ػ24،768ض٭ا٪939ٜـ19/أٲبه،٠1533ظ .243
 4سجً،14ػ٢،695سزٝ٫مٰاًٗٞلح٪948ـ/أ٬اسفضجبـ،٠1542ظ200؛سجً،20ػ18،1325هثٳىاأل٪955ٜ٬ـ27/
٦ٳسب،٠1548٤ظ341؛سغ،53ٝػَ،506وحضًجب٪977٤ـ/أ٬ائٚٝب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1570ظ102؛اٞسقب٢،ٰ٬ؾ٣ل،اٌعٛء
اٌالِغ،ط،2ظ .278
5سجً،13ػ20،1473هثٳىاٴفو٪948ـ13/آة،٠1541ظ431؛سجً،18ػ،640أ٬اسفهثٳىاٴفو٪953ـ/أ٬اسف
ؽيٲوا،٠1546٤ظ138؛سجً،20ػ 18،1329هثٳىاأل٪955ٜ٬ـ٦ 27/ٳسب،٠1548 ٤ظ341؛سجً ،24ػ16،2338
هعت٪958ـ22/ر٣٭ى،٠1551ظ529؛سجً،53ػَ،494وحضًجب٪977٤ـ/أ٬ائٚٝب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1572ظ121؛سجً،53
ػَ،495وحضًجب٪977٤ـ/أ٬ائٚٝب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1572ظ .121
 6سجً ،18ػ 13 ،1989ض٭ا٪953ٜـٚ 7/ب٦٭ ٤األ ،٠1546ٜ٬ظ472؛ سجً ،20ػ 18،1321هثٳى األ٪955 ٜ٬ـ27/
٦ٳسب ،٠1548 ٤ظ341؛ سجً ،20ػ18 ،1327هثٳى األ٪955ٜ٬ـ٦ 27/ٳسب ،٠1548 ٤ظ341؛ سجً ،53ػَ ،517وح
ضًجب٪977٤ـ/أ٬ائٚ ٝب٦٭ ٤األ ،٠1570 ٜ٬ظ102؛ سجً ،53ػَ ،2292بٲخ ع٣بكٰ األٞ٬ٯ ٪978ـ/ا٬ائ ٝرطوٲ ٥األٜ٬
،٠1570ظ .556
 7سجً ،18ػ 13،1989ض٭ا٪953ٜـٚ 7/ب٦٭٤األ،٠1546ٜ٬ظ472؛سجً ،53ػَ،508وحضًجب٪977٤ـ/أ٬ائٝ
ٚب٦٭٤األ،٠1570ٜ٬ظ102؛سجً،61ػ22،2488ه٢ؿب٪990٤ـ20/رطوٲ٥األ،٠1582ٜ٬ظ.408
8
سجً ،61ػ3،735ع٣بكٰاألٞ٬ٯ٪990ـ26/أٲبه،٠1582ظ.137
 9سجً ،8ػ 24،768ض٭ا٪939ٜـ 19/أٲبه،٠1533ظ243؛سجً ،18ػ 13،1989ض٭ا٪953ٜـٚ 7/ب٦٭٤األٜ٬
 ،٠1546ظ 472؛ سجً  ،28ػَ ،220وح ٢ؾو٪962 ٠ـ /أ٬افو رطوٲ ٥اٞضب٦ٱ  ،٠1554ظ53؛ اٞسقب٢ ،ٰ٬ؾ٣ل ،اٌعٛء
اٌالِغ،ط،1ظ .17
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يغمكر( ،)1الصاحب( ،)2الحمكرم( ،)3المكقت( ،)4الكردم( ،)5الرازـ( ،)6الركمي( ،)7الزعترم(،)8
الشكيكي( ،)9الجكالني( ،)10الحجة( ،)11العميمي( ،)12الزرك( ،)13الرفاعي( ،)14حريز( ،)15القكاسمة
أك

القاسـ

أك

القاسمي(،)16

أبكرميمة(،)17

العجمكني(،)18

طيبكب(،(19

النقيب(،)20

الزجاج(،)21سمطاف( ،)22القيمرم( ،)23الخياط( ،(24الجندم( ،)25الطباؿ( ،)26الدكيؾ(،)27

1سجً،8ػ24،768ض٭ا٪939ٜـ19/أٲبه،٠1533ظ243؛سجً،14ػ٪948،635ـ،٠1542/ظ.182
 2سجً،17ػ 26،1134ضًجب٪952٤ـ 2/رطوٲ٥اٞضب٦ٱ،٠1545ظ279؛سجً،36ػ 27،104ه٢ؿب٪960٤ـ 9/اٲٟ٭ٜ
،٠1553ظ25؛سجً،58ػ٢2،501ؾو٪986٠ـ11/أماه،٠1578ظ .70
3سجً،57ػ29،1250ض٭ا٪984ٜـٚ19/ب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1577ظ .186
4سجً،1ػ7،51مٰاًٗٞلح٪936ـ3/ر٣٭ى،٠1530ظ13؛سجً،13ػ20،1473هثٳىاٴفو٪948ـ13/آة،٠1541ظ
 .431
5سجً،27ػ3،536ع٣بكٰاألٞ٬ٯ٪960ـ٦17/ٳسب،٠1553٤ظ.102
6سجً،57ػ24،1237ض٭ا٪984ٜـٚ14/ب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1577ظ.184
7
سجً،20ػ 18،1320هثٳىاأل٪955ٜ٬ـ٦ 27/ٳسب،٠1548٤ظ341؛سجً ،53ػَ،490وحضًجب٪977٤ـ/ا٬ائٝ
ٚب٦٭٤األ،٠1570ٜ٬ظ .101
8سجً،40ػ3،372هثٳىاٴفو٪968ـٚ22/ب٦٭٤األ،٠1560ٜ٬ظ74؛سجً،53ػَ،496وحضًجب٪977٤ـ/أ٬ائٝ
ٚب٦٭٤األ،٠1570ٜ٬ظ101؛سجً،57ػ14،92هثٳىاأل٪984ٜ٬ـ11/ؽيٲوا،٠1576٤ظ.13
9سجً،53ػَ،503وحضًجب٪977٤ـ/أ٬ائٚٝب٦٭٤األ،٠1570ٜ٬ظ.102
 10سجً  ،8ػ 24 ،768ض٭ا٪939 ٜـ 19/أٲبه،٠1533ظ243؛ سجً  ،53ػَ ،512وح ضًجب٪977٤ـ/أ٬ائٚ ٝب٦٭ ٤األٜ٬
،٠1570ظ.102
 11سجً ،20ػ18 ،1325هثٳى األ٪955 ٜ٬ـ٦ 27/ٳسب ،٠1548 ٤ظ341؛ سجً  ،53ػ َ ،519وح ضًجب٪977٤ـ /أ٬ائٝ
ٚب٦٭٤األ،٠1570ٜ٬ظ .102
12سجً،53ػ4،2331ع٣بكٰاٴفو٪978ـ3/رطوٲ٥اٞضب٦ٱ،٠1570ظ .565
13سجً،44ػ24،2565مٰاٞؾغخ٪970ـ14/آة،٠1563ظ.428
14سجً،8ػ24،768ض٭ا٪939ٜـ19/أٲبه،٠1533ظ .243
15سجً،8ػ24،768ض٭ا٪939ٜـ19/أٲبه،٠1533ظ.243
 16سجً  ،6ػ  2 ،816هعت ٪943ـٚ 15/ب٦٭ ٤األ ،٠1536 ٜ٬ظ243؛ سجً ،8ػ  24 ،768ض٭ا٪939 ٜـ 19/أٲبه
،٠1533ظ243؛ سجً ،20ػ18،1323هثٳىاأل٪955ٜ٬ـ٦ 27/ٳسب،٠1548٤ظ341؛سجً ،20ػ18،1329هثٳى
األ٪955 ٜ٬ـ٦ 27/ٳسب ،٠1548 ٤ظ 341؛ سجً  ،53ػَ ،492وح ضًجب٪977 ٤ـ/أ٬ائٚ ٝب٦٭ ٤األ ،٠1570 ٜ٬ظ101؛
سجً،61ػَ،2254وحمٰاٞؾغخ٪990ـ/أ٬افوٚب٦٭٤األ،٠1582ٜ٬ظ .374
17سجً،1ػ٪937(،468ـ،)٠1531_1530/ظ .120
18اٞسقب٢،ٰ٬ؾ٣ل،اٌعٛء اٌالِغ،ط،1ظ.204
 19سجً ،20ػ  18 ،1322هثٳى األ٪955 ٜ٬ـ٦ 27/ٳسب ،٠1548 ٤ظ341؛ سجً  ،20ػ  18 ،1329هثٳى األٜ٬
٪955ـ٦27/ٳسب،٠1548٤ظ341؛سجً،53ػَ،2292بٲخع٣بكٰاألٞ٬ٯ٪978ـ/أ٬ائٝرطوٲ٥األ،٠1570ٜ٬ظ556
.
 20سجً  ،20ػ 18 ،1329هثٳى األ٪955 ٜ٬ـ٦ 27/ٳسب ،٠1548 ٤ظ 34؛ سجً  ،76ػ  ،2115أ٬ائ ٝع٣بكٰ
األفو٪1003ـ/أ٬اسفضجبـ،٠1595ظ.350
21سجً،24ػ11،1068مٰاٞؾغخ٪958ـٚ10/ب٦٭٤األ،٠1551ٜ٬ظ.238
22سجً،24ػ٢15،1261ؾو٪958٠ـٚ23/ب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1551ظ281؛سجً،58ػ٢2،501ؾو٪986٠ـ11/أماه
،٠1578ظ .70
23سجً،24ػ16،2338هعت٪958ـ20/ر٣٭ى،٠1551ظ .529
24سجً،12ػ٪943(،2902ـ،)٠1537_1536/ظ.89
25
سجً،13ػ20،1473هثٳىاٴفو٪948ـ13/آة،٠1540ظ .431
26سجً،2ػ٪938(،96ـ،)٠1532_1531/ظ .27
27سجً،2ػ٪938(،536ـ،)٠1532_1531/ظ123؛سغ،24ٝػ16،2338هعت٪958ـ20/ر٣٭ى،٠1551ظ
529؛سجً،28ػَ،1402وح٢ؾو٪962٠ـ26/رطوٲ٥اٞضب٦ٱ،٠1554ظ.72
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المغربي( ،)1الكيالني( ،)2زلكـ( ،)3البطايحي( ،)4األسيكطي( ،)5األنصارم( ،)6الشرباتي(،)7
اٞجٳكبه( ،)8اٛٞوٚٱ(،)9اٛٞٳب ،ٜاٗٞػبة ،اٞزوع٣ب ،٤اٞلثبٌ( ،)10أث٭ اٞ٭ْب
ىذه العائالت خالؿ الحديث عف ادارة الكقؼ ككظائفة الحقان.

()11

 ،كسنكضح دكر



اىيمي
كيعكد ىذا التنكع ٌ
الس ٌكاني في الناحية إلى األ ٌ
ىمية الدينية ليا؛ بكجكد الحرـ اإلبر ٌ
اىيمي الشريؼ الذم كاف يكفٌر الطعاـ لفقراء المدينة كقراىا ،ككذلؾ
الشريؼ ،كالسماط اإلبر ٌ
لممسافريف ،ككجكد قبكر األنبياء كمقاماتيـ فييا ،كمف أىـ األقميات المسممة التي سكنت الخميؿ:



المغاربة:
استمر في العصر المممككي
يعكد الكجكد المغربي في مدينة الخميؿ إلى العصر
الفاطمي ،ك ٌ
ٌ

أيضان( ،)12أما في القرف العاشر اليجرم /السادس عشر الميالدم ،فقد أشارت إحصاءات السكاف
إلى كجكدىـ في المدينة ،فيذكر إحصاء عاـ (961ق1553/ـ_1554ـ) إلى كجكد ثالث
عائالت تسكف في محمة العقبة ،ككجكد أربع عائالت تسكف حارة الق اززيف(.)13

1سجً ،2ػ٪938(،1524ـ،)٠1532_1531/ظ379؛سجً ،8ػ24،768ض٭ا٪939ٜـ 19/أٲبه،٠1533ظ243؛
سجً،61ػ26،1402ع٣بكٰاٴفو٪990ـ18/ر٣٭ى،٠1582ظ .226
  2سجً  ،18ػ  ،640أ٬اسف هثٳى اٴفو ٪953ـ/أ٬اسف ؽيٲوا،٠1546 ٤ظ 13؛ سجً  ،57ػ  ،313أ٬اسف هثٳى اٴفو
٪984ـ/أ٬اسفر٣٭ى،٠1576ظ .47
  3سجً  ،18ػ ،640أ٬اسف هثٳى اٴفو٪953ـ/أ٬اسف ؽيٲوا ،٠1546 ٤ظ138؛ سجً  ،28ػَ ،220وح ٢ؾو٠
٪962ـ/أ٬افو رطوٲ ٥اٞضب٦ٱ ،٠1554ظ 72؛ سجً  ،57ػ  23 ،2330هثٳى اٞضب٦ٱ ٪985ـ 10/ر٣٭ى  ،٠1577ظ 352؛
سجً،57ػ23،2331هثٳىاٞضب٦ٱ٪985ـ10/ر٣٭ى،٠1577ظ352؛سجً،58ػ9،886هثٳىاأل٪986ٜ٬ـ16/أٲبه
،٠1578ظ .123
 4سجً ،8ػ 24،768ض٭ا٪939ٜـ 19/أٲبه،٠1533ظ243؛سجً ،18ػ،640أ٬اسفهثٳىاٴفو٪953ـ/أ٬اسف
ؽيٲوا،٠1546٤ظ138؛سجً ،44ػ27،2566مٰاٞؾغخ٪970ـ17/آة،٠1563ظ .428
5سجً ،80ػ،1990أ٬ائٝضًجب٪1008٤ـ/أ٬اسفضجبـ،٠1600ظ .363
6سجً ،53ػَ،493وحضًجب٪977٤ـ/أ٬ائٚٝب٦٭٤اال،٠1570ٜ٬ظ .101
7دفزش ،289ظ .46
8سجً  ،61ػ22،2488ه٢ؿب٪993٤ـ17/أٲٟ٭،٠1582ٜظ408؛كْزو،289ظ .46
9اٞسقب،ٰ٬ض٣ساٞلٲ٢٥ؾ٣ل،اٌعٛء اٌالِغ،ط،2ظ.258
10اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ .61
11دفزش ،289ظ .46
 12ٲً٭ك٬ع٭كاُ٣ٞبهثخْٱاٞقٟٳٝئٞٯاًٞػوآٞبق٣ٱ،ؽٳشايز٣لآٞبق٣ٳ٭٤يٟٯا٧ًٞػواٞجوثوٰاُ٣ٞوثٱْٱعٳ٭ض١٫أص٧بءْزوح
ؽْ١٫٣ٛٱ٢ػو٬اٞطب٣ٚ٬،٠بٖل٠ثًؽاُ٣ٞبهثخ ئٞٯا٣ٞلٲ٧خأل٣٪ٳز٫باٞلٲ٧ٳخٞ٬كٟتاًٝٞ٬،١ًٟٞأثوىا٣ًٟٞبءاُ٣ٞبهثخاٞنٲ٥س٧ٛ٭ا
ْٱا٣ٞلٲ٧خ:اٗٞبؾٱؽ٣ٳلاٞلٲ٥أث٭ؽب٢ل٢ؾ٣لث٥ثلهاٞلٲ٥أثٱيجلاهللاٞؾسٳ٧ٱاٞجٛوٰا٣ٞبٛٞٱاُ٣ٞوثٱ٬يوِثبث٥اُ٣ٞوثٱ
٬ر٭ْٱيب٪878(٠ـ٬.)٠1473/اٞطٳـض٣ساٞلٲ٢٥ؾ٣لث٥يجلاٞوؽ٥٣ث٥يٟٱث٥يجلاٞوؽ٥٣اُ٣ٞوثٱاٞقٟٳٟٱٚ٬،ب٤ٲطز٫و
ثبس١اث٥اُ٣ٞوثٱ٬ر٭ْٱيب٪893(٠ـٌٍّ.)٠1488/ض٠ذ ٕ٠ظش:اًٟٞٳ٣ٱ٢،غٳواٞلٲ،٥األٔس اٌجٍ ،ً١ط،2ظ378،347؛أث٭
غبْٱ،سًٳلِ،ذٕ٠خ اٌخٍ ً١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو،ٟظ.51،50
13دفزش ،289ظ.43
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القززيف( ،)1كما كجدت
كأكرد إحصاء عاـ (970ق1562/ـ) كجكدان الفتان لممغاربة في حارة ا
()2
أف تبعية الخميؿ لمكاء القدس قد أسيمت في
في المدينة زاكية ليـ عرفت بزاكية المغاربة  ،كيبدك ٌ

كجكد بعض المغاربة ؛ حيث كاف ليـ حارة تيعرؼ باسميـ في القدس ،كيقصدكف مدينة الخميؿ
بيدؼ التجارة أك زيارة األماكف الدينية فييا.
ساىـ المغاربة في الحياة االجتماعية في الخميؿ ،حيث أكضحت بعض سجالت محكمة
عية أنيـ عممكا في بعض الكظائؼ ،فكاف محمد بف حسف المغربي الخميمي مكظٌفان في
القدس ال ٌشر ٌ
خدمة الرباط

()3

كالسقاية في المدينة( ،)4كما ذىب الشيخ حسيف بف المغربي بف العزـ مف مشايخ

الخميؿ مع نفر مف أىؿ المدينة لشراء القمح كالشعير لصالح السماط الشريؼ مف مدينة
القدس(.)5
 األكراد:
استمر
يعكد استقرار األكراد في مدينة الخميؿ إلى عيد السمطاف صالح الديف
األيكبي ،ك ٌ
ٌ
المممككي( ،)6أما في القرف العاشر اليجرم /السادس عشر الميالدم،
كجكدىـ أيضان في العصر
ٌ
االجتماعي لممدينة ،فتكرد لنا
فقد أكردت اإلحصاءات أف األكراد كانكا ييشكمكف جزءنا مف النسيج
ٌ
إحصاءات عامي(932ق)1526_1525/ك(934ق1528_1527 /ـ) كجكد( )48خانة (أيسرة) في

1دفزش ،516ظ.27
2صا٠ٚخ اٌّغبسثخ:رٗىثبٗٞوة٥٢يٳ٥اٞك٭اضٱ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ.109
3ا٦طأؤحيالءاٞلٲ٥اٞجػٳوٰ.دفزش ،131ظ.141
4سجً ،61ػ26،1402ع٣بكٰاٴفو٪990ـ18/ر٣٭ى،٠1582ظ.226
5سجً ،3ػ27،384ض٭ا٪939ٜـ22/أٲبه،٠1533ظ.84
ٖ  6ب ٠اٞسٟكب ٤غالػ اٞلٲ ٥األٲ٭ثٱ ثًل رؾوٲو ثٳذ اٗ٣ٞلً يب٪583( ٠ـ )1187/ثًٟ٣ٳخ ر٭قٳ٬ ٥اسًخ ْٱ  اٗٞلً ٬ا٧٣ٞبقٕ
ا٣ٞؾٳكخ ث٫ب ٬اسزٗل ٠اٗٞجبئ  ٝاًٞوثٳخ ٬اٛٞوكٲخ ٬اٞزو٣ٚب٦ٳخ٬ ،أ٦طأ ْٱ ٢لٲ٧خ اٞقٟٳ ٝؽبهح األٚواك ٬س٫٧ٛب ثًؽ اٞغ٧٭ك األٚواك
٬اسزٗو٬اْٳ٫ب٬،اسز٣وّرلْٕاألٚواكاٞٯ٢لٲ٧خاٞقٟٳْ ٝٱاًٞػواٟ٣٣ٞ٭ٚٱ٥٢٬أثوى١٪اٞطٳـ ئثوا٪ٳ١ا٫ٞل٢ٱاٞنٰٖل٥٢٠ثالك
اٞطؤئٞٯاٞطب٬،٠اسزٗوّْٱاٞقٟٳٝثٗوٲخاٞطٳ٭ؿؽبٞٳبًْ٬.ٱيب٪878(٠ـ)٠1474_1473/ؽلصذْز٧خثٳ٥قبئٓخاٞلاهٲخ٬االٚواك
ْٱ٢لٲ٧خاٞقٟٳٝأكدئٞٯٗ٢ز) 18(ٝضقػبً٬،فواةاًٞلٲل٥٢اال٢بْ٥ٚٱا٣ٞلٲ٧خ.اًٟٞٳ٣ٱ٢،غٳواٞلٲ،٥األٔس اٌجٍ،ً١ط،2ظ
425 ،424 ،151 ،150؛ ظ250،249؛ دفزش  ،427ظ 29؛ أث٭ غبْٱ ،سًٳلِ ،ذٕ٠خ اٌخٍ ً١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو،ٟظ
.50،49
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حارة األكراد ،كلـ تذكر أم كجكد ليـ في قرل الناحية( .)1كأما إحصاء عاـ(945ق/

1539_1538ـ) فقد أشار إلى كجكد( )135خانة ك( )29شخصان مجرد (أعزب) كأربعة أئمة
كشريفيف( ،)2فيما بيف إحصاء عاـ(961ق1554_1553/ـ) زيادةن كاضحةن في عدد س ٌكاف حارة
عدة عائالت إلييا مف
األكراد ،حيث بمغ عددىـ ( )247خانة كيمكف تعميؿ تمؾ الزيادة؛ لقدكـ ٌ
()3
كيضيؼ إحصاء عاـ( 970ق1562/ـ ) أف
مناطؽ مختمفة ،مثؿ القدس كمصر كالكرؾ  .ي
()4

العدد قد ارتفع إلى ( )304خانة ك ( )12شخص مجرد

كشريفيف كشخص كاحد ذم إعاقة(.)5

أما إحصاء عاـ(1005ق1596/ـ) فيكرد لنا كجكد ( )180عائمة في حارة األكراد( .)6كالحظنا
أف ىذه اإلحصائيات قد أكردت لنا جميع ٌسكاف حارة األكراد ،كليس األكراد فقط ،فقد يككف ىناؾ
سكاف مف أىالي المدينة أك تي ٌجار أقامكا في الحارة.
ىع ًم ىؿ األكراد في بعض الكظائؼ في مدينة الخميؿ ،فقاطع

()7

حمزة جمبي كاتب أكقاؼ

اىيمي) محمد بف مكسى بف الكردم عمى كظيفة
الحرميف ال ٌشريفيف (الحرـ
ٌ
القدسي كالحرـ اإلبر ٌ
محضريو
سمطانينا

()8

()9

السالـ -بمبمغ قدرهي ستة كثالثكف
محكمة القدس الشريؼ كمدينة الخميؿ-عميو ٌ

ذىبنا(.)10

1دفزش،427ظ.45
2دفزش،1015ظ.23
3دفزش،289ظ .43
 4اٌّجشد :ٲٗػلث٩اٞطقعاأليية(َٳوا٣ٞزي٬ط)أ٬اُٞوثبءي٥اٛ٣ٞب٢٤ضٝاٞزغبه.دفزش ،1015ظ.9
5دفزش،516ظ .27
6اؽطٳص،ثبسٔ ،١بد١خ اٌخٍ ً١ف ٟاٌمشْ اٌؼبضش اٌٙجش /ٞاٌسبدط ػطش ِ١الد،ٞظ .62
7اٌّمبؼؼخ :أؽلٮقؤعجبٲخ٢بٜاٞ٭ّٖأ٬األهؼ٣ٟٞ.يٲلٲ٧هو،ظ .133
ِ  8ذعشٚ: ٗ٠ب٤ٲك٪ٕٟنااٞطقعاٞنٰٲٗ٭٠ثزجٟٳٍ٬ئؽؿبهاالضقبظاٞٯا٣ٞؾ٣ٛخ.سغ،27ٝػ٪960(،536ـ،)٠1553/
ظ .102
9
 سٍؽبٔ١خ ٪:٭٢ػكٟؼٟ٣ًٞخاٞن٪تاًٞض٣ب٦ٱا٣ٞؿو٬ةْٱ٢ػو٬قواثٟس٬ر٭٦س٬اٞغيائوٚ٬،ب٤اٞلٲ٧بهاٞن٪جٱٲًبكٜص٣ب٦ٱ
ٖكىْؿٳخ٬،رًبكٖ)40(ٜكًخ٢ػوٲخ.سغ،76ٝػ 25،2465ضًجب٪1003٤ـ5/أٲبه،٠1595ظ422؛غبثب،٤س٫ٳ،ٝ
اٌّؼجُ اٌّٛسٛػٌٍّ ٟصؽٍذبد اٌؼثّبٔ١خ اٌزبس٠خ١خ،ظ.135
10سغ،27ٝػ٪960(،536ـ،)٠1553/ظ .102
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ب _ سكان القرى:
بينت احصائيات السكاف في فترة القرف العاشر اليجرم القرل التي كانت مأىكلة بالسكاف،
ككضحت ذلؾ في عدد مف السنكات المختمفة ،حيث أشار االحصاء األكؿ العائد لعاـ
(932ق1526_1525/ـ) الى كجكد ( )10قرل مؤىكلة بالسكاف( ،)1فيما أشار االحصاء الثاني
العائد لعاـ (938ق 1532_1531/ـ) إلى زيادة في عدد القرل المأىكلة حيث بعدد عددىا()35
قرية( ،)2كظيرت زيادة طفيفة في عدد القرل في األحصاء الثالث العائد لعاـ
( 945ىػ1539_1538/ـ) حيث باغ عددىا ( )37قرية( ، )3كأكرد االحصاء الرابع العائد لعاـ
(961ق1554_1553/ـ) نقصنا في عدد القرل المأىكلة كبمغ عددىا ( )29قرية( ،)4كيذكر
األحصاء الخامس لعاـ لعاـ (970ق1562/ـ) كجكد ( )30قرية مأىكلة( ،)5كسنكضح ذلؾ
بشكؿ
مفصؿ الحقان
ٌ

()6

.

شكؿ الفالحكف غالبية س ٌكاف قرل ناحية الخميؿ ،ككانت الزراعة المصدر األساسي لمدخؿ
عندىـ ،ككاف غالبيتيـ يقكمكف عمى زراعة المزارع كالبساتيف المجاكرة لمقرل التي يسكنكنيا ،فزرع
صالح بف يكسؼ كيتيـ بف رمضاف-مف قرية حمحكؿ -أراضي مزرعة بيت خيراف المجاكرة
ليـ( .)7ككانت زراعة القمح كالشعير

()8

أىـ المزركعات التي يعتمد عمييا الفالحكف ،باإلضافة
مف ٌ

1دفزش،427ظ.47
2سجً،1ػ6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ18/رطوٲ٥األ،٠1538ٜ٬ظ419،418؛دفزش ،1015ظ.27،26
3دفزش،1015ظ.25،24
4دفزش،289ظ .48،47،46
5
دفزش،516ظ .29،28
ٌٍّ6ض٠ذ ٕ٠ظش،ظ.37_21
 7سجً،22ػ15،171مٰاًٗٞلح٪961ـ12/رطوٲ٥األ،٠1554ٜ٬ظ .56
8دفزش ،516ظ .75
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()1
اىتمكا
إلى زراعة الزيتكف كالتيف ك ٌ
الرٌماف كالعنب باالضافة إلى إنتاج الدبس كالزبيب منو  ،كما ٌ

اب كالحمير كالبغاؿ(.)2
أيضان بتربية المكاشي كالماعز كالخراؼ كتربية الدك ٌ
محمد بف
كظائؼ دينية ،كالشيخ إبراىيـ بف شمس الديف
كع ًم ىؿ بعض سكاف القرل في
ى
ى
ٌ
السالـ -في قرية حمحكؿ( ،)3ككذلؾ
غضيو كالشيخ عمي عكدة في خدمة كقؼ ٌ
ٌ
سيدنا يكنس-عميو ٌ
عمؿ الشيخ مكسى بف الشيخ عبد القادر ،كالشيخ عمي بف الشيخ مكسى في كظيفة الخدمة
ذاتيا( ،)4كما تكلٌى الشيخ عمي بف سميماف كظيفة األذاف في المسجد بعدما اشتكى أىؿ قرية
حمحكؿ ،كمنيـ حمكدة بف قراجا كخميؿ بف إبراىيـ لمحمد أفندم-عمدة قضاة المسمميف -عمى
ً
المستمر عف القرية ك المسجد(.)5
لغيابو الطكيؿ ك
عز الديف
ِّ
المؤذف السابؽ الشيخ مكسى بف ٌ
كما اعتمد بعض الفالحيف مف قرل الناحية عمى السمب كالنيب في معيشتيـ ،حيث قاـ أىالي
قرية سعير في الثامف كالعشريف مف صفر لعاـ(955ق1548/ـ) باالعتداء عمى أىالي قرية
فاغكر( ،)6كنيبكا أمكاليـ كبيائـ القرية( ،)7كفي عاـ(956ق1549/ـ) اجتمع أىالي قكفيف كسعير
كحرثيا

()8

كنحاليف

()9

كحمحكؿ ،كىجمكا عمى قرية زكريا ،كسرقكا أغناميـ كأمكاليـ ،كاجتمعت قرية زكريا
كفاغكر كأدرككىـ قرب قرية قكفيف ككقع بينيـ قتاؿ أدل إلى قتؿ و
عدد و
كبير منيـ(.)10

1دفزش ،516ظ110،109؛دفزش ،289ظ .131
2دفزش ،516ظ124؛دفزش،289ظ .145
3سجً ،14ػ٢،695سزٝ٫مٰاًٗٞلح٪948ـ/ا٬اسفضجبـ،٠1542ظ .200
4سجً ،76ػ10،1874ع٣بكٰاأل٪1007ٜ٬ـٚ9/ب٦٭٤األ،1598ٜ٬ظ .303
5سجً ،61ػ14،1922ض٭ا٪990ٜـ11/رطوٲ٥اٞضب٦ٱ،٠1582ظ .315
 6فبػٛس:رٗىي٧لاٛٞٳٟ٭٢زو( )18يٟٯقوٲٕاٗٞلً_اٞقٟٳ٪٬،ٝٱ٥٢فوةٖوٲخ٦ؾبٞٳ٬٥ث٫بعلها٫٢٤ل٢خ٢٬لاْٗ٧٢٥٭هحْٱ
اٞػقو.اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1554؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ .493
7سجً ،20ػ28،1102غٓو٪955ـ٦8/ٳسب،1548٤ظ .291
8
دشث١ب :ٲجل٬أ٫٦بٖوٲخؽوضب٬رٗىض٣بٞٱضوٖٱٖوٲخكٲوأٲ٭ة٬،ث٫بعلها٢٤جب٬٤غ٫بهٲظٖكىأهؾٳبد٢وغ٭ْخثبٓٞسٳٓسبء
٢٬لاْ٥ئٞٯاٞغ٧٭ة٬ئٞٯاٞطؤ.اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1538؛يواِ،ضٛوٰ،اٌّٛالغ اٌجغشاف١خ ف ٟفٍسؽ،ٓ١ظ .227
ٔ 9ذبٌ:ٓ١رٗىئٞٯاٞغ٧٭ةاُٞوثٱ٥٢ثٳذٞؾ.١اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ .490
10سجً ،22ػ،1569أ٬ائٝه٢ؿب٪956٤ـ/ا٬افوأٲٟ٭،٠1549ٜظ .378
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كفي عاـ (1004ق1596/ـ) أغار أىالي قرية عجكر
الجماؿ

()4

()1

كرفات

( )2

كبيت سكسيف

()3

كبيت

كنيبكا مائة كخمسيف رأسنا مف األبقار ك ثالثمئة خركؼ ،كأتمفكا ألؼ
عمى قرية زكريا ي

رأس نحؿ كحرقكا عشريف بابنا مف أبكاب بيكت القرية ،كجر يحكا عددان مف األىالي ،حيث كاف مف
بينيـ محمكد بف شمركخ ،كحميد بف حمداف ،كنجمة بنت سبع ،كخميؿ بف فراج ،كما أنيـ نيبكا
قنطار
نا

()5

كنصؼ قنطار مف الزيت(.)6

اني عطا
باإلضافة الى ذلؾ فقد سرؽ جبريؿ بف نصر -مف قرية سعير -بييمة كانت لمنصر ٌ
اهلل بف زريؽ-مف قرية مجدؿ فضيؿ -ككاف ينقؿ عمييا الغالؿ مف مدينة القدس إلى الخميؿ(،)7
كطالت اعتداءات أىؿ القرل أيضان بعض رجاؿ الدكلة ،فقاـ فالحك قرية قكفيف كحرثيا بضرب
حسف الصكباشي

()8

بالن ٌشاب كجرحكا عددان مف رجالو( ،)9كما قاـ ركاع بف شمركخ كعمي بف خمؼ

التمرد عمى الحككمة ،فقطعكا الطريؽ عمى يزٌكار مدينة الخميؿ،
مف قرية سعير -بالعصياف ك ٌفتكجو األمير سناف بف ثابت إلى قريتيـ كأخذىـ بالقانكف بعد
كسيب ٍكا حريميـ،
ٌ
كنيبكا أمكاليـ ى
كتـ معاقبتيـ في المجمس الشرعي(.)10
تمردىـ ،كأقركا بذلؾ ٌ
أقاـ بعض السكاف في قراىـ بكفالة أشخاص آخريف؛ كذلؾ بسب فسادىـ كمشاكميـ التي
كانكا يتسببكف فييا ،فكفؿ عبدكف بف عكض -مف قرية صميؿ( -)11كالٌن مف ماجد بف عبد اهلل،
1ػجٛس:رٗىض٣بَٜوةاٞقٟٳ.ٝاٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ .269
 2سفبد :رٗى َوة ٖوٲخ ٓٚو يٗت ،يٟٯ ثًل ( ٥٢ ١ٚ  )10اٞط٣ب ٜاُٞوثٱ ٟٗٞلً .اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط،8
ٔ،2ظ .164
3ث١ذ سٛس:ٓ١رٗىع٧٭ةاٞوٟ٢خيٟٯثًل(٬،١ٚ)18ث٫بعلها٫٢٤ل٢خ٬أسس.اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1492؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،
ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،4ظ .577
4ث١ذ اٌجّبي:كٲويوثٱ،ٲٗىْٱاٞغ٫خاٞغ٧٭ثٳخاُٞوثٳخ٥٢اٗٞلً.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ .190
 5اٌمٕؽبس  :ٲًزجو ا٧ٗٞكبه ٛ٢ٳب٬ ٜى ٤اٞجؿبئى٬ ،ٲسب ٰ٬ثبألسبً  100هقٚ٬ ،ٝب ٤ٲقز ّٟؽغ ١ا٧ٗٞكبه ٧٢ ٥٢كٗخ ئٞٯ أفوٮ.
٧٪زسْ،بٞزو،اٌّىبٚ ً١٠األٚصاْ اإلسالِ١خ،ظ .41،40
6سجً،77ػ،1563أ٬افوع٣بكٮاأل٪1004ٜ٬ـ/أ٬افوٚب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1596ظ .255
7سجً،13ػ21،574مٰاٞؾغخ٪947ـٚ21/ب٦٭٤اال،٠1541ٜ٬ظ .159
8اٌصٛثبض:ٟهئٳسْوٖخ٥٢اٞسجب٪ٳخ ٪٬،ٱْوٖخ٥٢آٞوسب٤اًٞسٛوٲخاًٞض٣ب٦ٳخ٬،ٲكٕٟأٲؿبيٟٯاٗٞبئ١ثأي٣بٜاٞجٟلٲخْٱ
ا٧ٞ٭اؽٱ٬،ٲطج٩اٞطوقٱْٱاًٞػواٞؾبٞٱ.غبثب،٤س٫ٳ،ٝاٌّؼجُ اٌّٛسٛػٌٍّ ٟصؽٍذبد اٌؼثّبٔ١خ،ظ.145
9سجً،23ػ27،1446هثٳىاٴفو٪957ـ15/أٲبه،٠1550ظ .339
10سجً ،17ػ25،715ع٣بكٰاٴفو٪953ـ23/آة،٠1546ظ .182
11صّ:ً١رٗىْٱاٞغ٫خاٞط٣بٞٳخاٞطوٖٳخُٞيح،يٟٯؽل٬كاٞقٟٳَ-ٝيح.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،1ظ .220
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كبكر بف عمر عمى أٍف يقكما بإعمار القرية كعدـ الفساد بيا ،كا ٍف أفسدا شيئنا فيتكجب عمييما دفع
خمس كعشريف سمطانية لمسماط الشريؼ( ،)1ككفؿ حنا بف رزيؽ ،كمحمد بف يكسؼ ،كال مف
صمكاف بف حميد ،كصالح بف يكسؼ ،في إقامتيما في قرية حمحكؿ عمى أف يقكما بإعمار
أم فساد(.)2
األرض ك فالحتيا كعدـ إحداث ٌ
ج _ البدو
()3

ش ٌكمت جباؿ الخميؿ كالمناطؽ القريبة منيا مكاننا لسكف العديد مف القبائؿ البدكية كبني جرـ

الذيف سكنكا غزة كجباؿ الخميؿ( ،)4كبني ثعمبة الذيف عممكا في خدمة البريد كاحضار الخيكؿ
كسكنكا دير البمح
()7

عطية

()5

كجباؿ الخميؿ( ،)6ككانت تقكـ بعض ىذه القبائؿ بالنيب كالقتؿ كعشيرة بني

التي ىاجمت العديد مف المرات لكاء القدس( ،)8كسكنكا في بيت جبريف

()9

كبيف الخميؿ

كبيت لحـ(.)10
كن ًسبت بعض المناطؽ إلييـ كقرية
كما تكاجدت القبائؿ البدكية في بعض قرل ناحية الخميؿ ي
بني سميـ التي سكنتيا عشيرة بني سميـ( ،)11كقرية بني نعيـ التي سكنيا النعيمات( ،)12ككذلؾ أقاـ

1سجً ،21ػ21،357هعت٪955ـ26/آة،٠1548ظ .104
2سجً ،18ػ7،2182مٰاًٗٞلح٪953ـٚ30/ب٦٭٤األ،٠1546ٜ٬ظ .512
 3ثٕ ٟجشَ  :عبءد ٪ن ٨اٗٞجٳٟخ ئٞٯ ْٟسكٳ٢ ٥ى ا٫ٞغواد اٗٞلٲ٣خ٬ ،س٧ٛذ َيح ٬اٞقٟٳْ ٝٱ أٲب ٠اٞؾو٬ة اٞػٟٳجٳخْ ٬ ،ٱ اًٞػو
اٟ٣٣ٞ٭ٚٱأغجؾ٭ا اٗٞجٳٟخاٞسبئلح ْٱ ع٧٭ةْٟسكٳٚ٬،٥ب٤ضٳق١٫ٲؾٝ٣اسٗ٢١لا٥٢٬٠ص١أ٢ٳو٬،ٲجل٬أ١٫٦ٲ٧سج٭٤ئٞٯعو ٠ث٥
هثَّب  ٤ث ٥ص ًٟجخ ث ٥ؽٟ٭ا ٤ث ٥ي٣وا ٤ث ٥ئٞؾبِ ثٖ ٥ؿبيخ ،أٰ ٲً٭كْ ٤٬ٱ ٦س ١٫ٟاٞٯ ٖؿبيخٌٍّ .ض٠ذ ٕ٠ظش  :أ٬ث٫٧بٲ٢ ،١بٚس،
اٌجذ،ٚط،2ظ96؛ا٣٫ٞلا٦ٱ،اٞؾبْمأثٱثٛو،ػجبٌخ اٌّجزذٚ ٜفعبٌخ إٌّز ٝٙف ٟإٌست،ظ .39
4يضب٧٢خ،فٟٳ،ٝفٍسؽ ٓ١ف ٟاٌؼٙذ ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو،ٟظ268؛أث٭غبْٱ،سًٳل،اٌخٍ ً١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو،ٟظ .47
  5كٲواٞجٟؼٚ:ب٦ذرًوِثبٞلاهٖ٠٬لٲ٣بً٬،رٗىثبٗٞوة٥٢اٞطبقئٟٞغ٧٭ةَ٥٢يح.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،1
ظ .292،290
6يضب٧٢خ،فٟٳ،ٝفٍسؽ ٓ١ف ٟاٌؼٙذ ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو،ٟظ .267
  7ثٕ ٟػؽ١خ  :ٲًوْ٭ ٤ث بً٣ٞبىح ( ٥٢روثٳخ ا٣ٞبيي ) ٬ثبًٞكب٦٬خ٬ ،ٲوعً٭ْ ٤ٱ أغ ١٫ٟئٞٯ ً٢بم ث٬ ٥ائ ٝاٞغل ٗٞجٳٟخٖ٬ ،ل مٚو
ا٣٫ٞلا٦ٱأ٩٦ي٧يث٬٥ائٝثٖ٥بسفث٥هثٳًخ١٫٧٢٬يب٢وث٥هثٳًخؽٟٳّي٣وث٥اٞقكبةٌٍّ.ض٠ذ ٕ٠ظش:أ٬ث٫٧بٲ٢،١بٚس،اٌجذ،ٚط
،2ظ484،483؛ا٣٫ٞلا٦ٱ،اٞؾبْمأثٱثٛو،ػجبٌخ اٌّجزذٚ ٜفعبٌخ إٌّز ٝٙف ٟإٌست،ظ .94
8اًٞبهِ،يبهِ،ثئش اٌسجغ ٚلجبئٍٙب،ظ122؛دفزش،289ظ .31
9
ث١ذ ججش:ٓ٠رٗىْٱاٞط٣بٜاُٞوثٱٟٞقٟٳٝيٟٯثًل(.١ٚ)26اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ.297
10
اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ .66
11دفزش ،516ظ28؛ٖ٬لأضبهدفزش٫ٞ289غور١٫ئٞٯ٢ػو،ظ.47
12اًٞبهِ،يبهِ،ثئش اٌسجغ ٚلجبئٍٙب،ظ80؛أث٭غبْٱ،سًٳل،اٌخٍ ً١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو،ٟظ .48
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بعضيـ في قرية نكبا( ،)1كأقاـ –أيضنا -بنك شاكر ،كىـ مف أمراء بني جرـ في المنطقة الجنكبية
()4

لناحية الخميؿ( ،)2كبنك عبد غرب ناحية الخميؿ( ،)3كالمساعيد

في بيت جبريف ك منطقة حسكا

()5
الدكسي
ة
ر
ي
ر
ى
أبي
حابي
ص
ال
إلى
بنسبيـ
يعكدكف
الذيف
عامر
كبنك
،
بالقرب مف حمحكؿ
ٌ
ٌ
ٌ

األزدم ،كما يعرفكا أيضان بالماللحة ،كسكنكا ًخىرب قرية ىع ٌجكر غرٌبي ناحية الخميؿ(.)6
ٌ
كمف القبائؿ األخرل التي سكنت جباؿ الخميؿ قبيمة الرتيمات( ،)7ككاف يدفع ليـ الخاكة(،)8
كالكعابنة الذيف سكنكا جنكب الخميؿ ،كىـ مف بني صخر في شرقي األردف( ،)9كأقاـ الكعابنة
أيضنا في جباؿ الخميؿ الجية الجنكبية منيا( ،)10كسكف قرية الدكايمة غربي ناحية الخميؿ عرب
اليريبات( ،)11كعرب الدعاجنة

()12

( )14

سكنكا دك ار كبيت جبريف( .)13كما انتشرت عرب جيينة

في

كس ٌمي كادم جيينة-الكاقع قرب بئر السبع -بذلؾ نسبةن
برية الخميؿ بالقرب مف بيت جبريف ،ي

إلييـ( .)15كشكؿ البدك خط نار دائمنا عمى القكافؿ التجارية كالقرل المجاكرة ليـ ،حيث كانكا يقكمكف
كج ٍم هع مف البدك
بالنيب كالسمب ،كفي عاـ(956ق1549/ـ) أغارمحمد بف سعيد-مف سعير -ى
عدم ،كنيبكىـ كقتمكا عددان منيـ ،كما أغار عرب المساعيد في
مف بينيـ المساعيد عمى بدك ٌ
1أث٭ْوكحْ،بٲي،ربس٠خ اٌمجبئً ف ٟفٍسؽٚ ٓ١األسدْ،ط،1ظ.213
2اًٟٞٳ٣ٱ٢،غٳواٞلٲ،٥األٔس اٌجٍ،ً١ط،2ظ.148
ٓ٦3س،٩ط،2ظ .149
  4اٌّسبػ١ذ  :ٲً٭ك ا٣ٞسبيل ْٱ أغ ١٫ٟئٞٯ ث٧ٱ يٗجخ ٬ٲً٭كْ ٤٬ٱ أغ٭ ١٫ٞئٞٯ عنا ٠اٞسٛب ٤اٗٞلا٢ٯ ٞط٣بَ ٜوة ضجخ اٞغيٲوح
اًٞوثٳخْ٬ ،ٱ ٖػخ ٲو٬ٲ٫ب أ٬ث٫٧بٲ ١ؽٳش ٲٗ٭ ٜأٚ ٩٦ب٧٪ ٤ب ٙٞضٳقب ٥٢ ٤ث٧ٱ يٗج١٪٬ ٩كا٬ك ا٣ٞزبهٲ٬ ٙا٣ٞسً٭كٰ م٪جب ئٞٯَيح
ٞٳطزوٲبا ٞؾج٭ةْ٬،ٱقوٲٗ٦١٫طتثٳ١٫٧فالِيٟٯْزبحع٣ٳٟخٖ٥٢جٳٟخُ٢كٳواٞزٱٚب٦ذرؾذؽ٣بٲز٬،١٫أكٮمٙٞاٞقالِئٞٯ
اْزواٖ٬،١٫أّ٤ا٣ٞسبيٳلٚ١٪ب٦٭اْ٥٢ووا٣ٞسً٭كٰ٬س٧ٛ٭اَيحٌٍّ.ض٠ذ ٕ٠ظش:أ٬ث٫٧بٲ٢،١بٚس،اٌجذ،ٚط،2ظ .69
 5أث٭ْوكحْ،بٲي ،ربس٠خ اٌمجبئً ف ٟفٍسؽٚ ٓ١األسدْ،ط،1ظ458؛اٞكٳت،سٟٳ٣بِٛ،٤سٛػخ اٌمجبئً اٌؼشث١خ،ط،1ظ186؛
اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ .66
6أث٭ْوكحْ،بٲي،ربس٠خ اٌمجبئً ف ٟفٍسؽٚ ٓ١األسدْ،ط،1ظ120،121؛اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ .66
 7اٌشرّ١بد:ٲ٧ؾلهيوةاٞورٳ٣بد٧٢٥٢كٗخس٭اهٚخاًٞوٲص،اس ٢١٫٣طزٕٖ٥٢وٲخاٞور٣خٚ٬،ب٤عل١٪ٲليٯيٗٳٟٱ٩ٞ٬صالس
أ٬الك:١٪٬،غبٲؼ٬ىاٲل٬ه٢ؿب.٤أ٬ث٫٧بٲ٢،١بٚس،اٌجذ،ٚط،2ظ .129،128
8اًٞبهِ،يبهِ،ثئش اٌسجغ ٚلجبئٍٙب،ظ .147
9أث٭ْوكحْ،بٲي،ربس٠خ اٌمجبئً ف ٟفٍسؽٚ ٓ١األسدْ،ط،2ظ403؛أث٭غبْٱ،سًٳل،اٌخٍ ً١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو،ٟظ.48
10اًٞبهِ،يبهِ،ثئشاٌسجغ ٚلجبئٍٙب،ظ129؛اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ .66
11أث٭غبْٱ،سًٳل،اٌخٍ ً١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو،ٟظ .48
 12اٌذػبجٕخ:ٲًوْ٭٤ثبٞليغخا٬اٞليغٳ٭٬٤أغ٥٢١٫ٟعنا.٠أ٬ث٫٧بٲ٢،١بٚس ،اٌجذ،ٚط،2ظ .317
13أث٭ْوكحْ،بٲي،ربس٠خ اٌمجبئً ف ٟفٍسؽٚ ٓ١االسدْ،ط،1ظ .19
14
 جٕ١ٙخ :ر٧ستٖجٳٟخع٫ٳ٧خئٞٯٖؿبيخ٬،ٲجل٬أ٤أغ٭٫ٞبرً٭كئٞٯع٫ٳ٧خث٥ىٲلثٞ٥ٳعثٖ٥ؿبيخٖ١٪٬،جٳٟخٚجٳوح٬ر٧ست
٫ٞب اًٞلٲل  ٥٢اٞجك٭ٌٍّ .٤ض٠ذ ٕ٠ظش :أ٬ث٫٧بٲ٢ ،١بٚس ،اٌجذ ،ٚط ،2ظ519_514؛ ا٣٫ٞلا٦ٱ ،اٞؾبْم أثٱ ثٛو ،ػجبٌخ اٌّجزذٜ
ٚفعبٌخ إٌّز ٝٙف ٟإٌست،ظ.43
15اٞكٳت،سٟٳ٣بِٛ،٤سٛػخ اٌمجبئً اٌؼشث١خ،ط،1ظ385؛أث٭غبْٱ،سًٳل،اٌخٍ ً١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو،ٟظ .48
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عاـ(1001ق1593/ـ) عمى قافمة مككنة مف( )33جمالن بالقرب مف كادم حسكا جنكب حمحكؿ
كنيبكىا( ،)1كىاجمكا كركـ أىالي دك ار كسرقكىا في عاـ (988ق1580/ـ)(.)2
 _2الييود:
كخاصة فترة الحكـ
العثماني،
خمت مدينة الخميؿ مف الييكد في الفترات السابقة لمحكـ
ٍ
ٌ
ٌ
( )3
لكف ىش ًي ىد أكاخر القرف
الصميبي كالعصر
المممككي عمى الرغـ مف ٌ
قدسية مدينة الخميؿ عندىـ ٍ ،
ٌ

كخاصة في مدينة
الخامس عشر الميالدم(898ىػ1492/ـ) زيادة سكانية لمييكد في فمسطيف،
ٌ
القدس؛ كيعكد سبب ذلؾ إلى ىجرة الييكد مف األندلس كالمغرب كبالد اإلفرنج إلى كاليات
السمطنة العثمانية كقبرص كبمداف شماؿ إفريقيا كالى مدف فمسطيف كالقدس كصفد كطبريا كدمشؽ
كالخميؿ(.)4
أظيرت إحصائيات يس ٌكاف لكاء القدس في القرف العاشر اليجرم/السادس عشر الميالدم،
ال لمييكد في مدينة الخميؿ في حيف يشير (عكديد ابيشار) في كتابة (سيفر حبركف) إلى
كجكدنا قمي ن
كجكد عائمة مف الييكد عاـ (1525ـ)( ،)5كىذا ما يينفيو إحصاء عاـ(932ق1525/ـ)؛ حيث لـ
ييكدم بالمدينة( ،)6كلكف مف المتكقٌع أف يككنكا قد رحمكا إلى مدينة القدس( .)7كلـ
أم
ٌ
يذكر كجكد ٌ
يرد أيضنا إحصاء لس ٌكاف مدينة الخميؿ عاـ (1533ـ) ،كلكف يشير ابيشار إلى كجكد ()20
عائمة ييكدية في ىذه الفترة ،ككانت تدفع الضرائب لمدكلة العثمانية( .)8أما إحصاء عاـ(945ىػ/
1539_1538ـ) فقد أشار إلى كجكد ( )20عائمة ييكدية في المدينة كسكنكا في حارة الييكد
1سجً،75ػ9،1295هثٳىاأل٪1001ٜ٬ـٚ14/ب٦٭٤األ،٠1592ٜ٬ظ .183
2أث٭ْوكحْ،بٲي،ربس٠خ اٌمجبئً ف ٟفٍسؽٚ ٓ١األسدْ،ط،1ظ458؛اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ .66
3أث٭غبْٱ،سًٳل،اٌخٍ ً١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو،ٟظ .55،54
4دفزش ،289ظ .29
5
اثٳطبه،ي٭كٲل،س١فش دجش،ْٚظ.23
6دفزش ،427ظ .45
ٓ٦7س،٩ظ .46
8اثٳطبه،ي٭كٲل،س١فش دجش،ْٚظ .23
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التي يس ٌميت كذلؾ نسبة ليـ( ،)1كأكرد إحصاء عاـ(961ىػ1554_1553/ـ) أف س ٌكاف حارة
الييكد كانكا ( )8عائالت فقط كشخصنا كاحدنا ذا إعاقة ،ك يير ٌجح أف يككف سبب انخفاض عدد
سكاف الييكد ىك ىجرة بعضيـ إلى القدس أك غزة أك طبريا أك صفد(.)2
أما إحصاء عاـ(970ىػ1562/ـ) فقد أشار إلى كجكد ( )11عائمة ييكدية كانت تسكف حارة
الييكد في مدينة الخميؿ( ،)3كذكر –أيضا -إحصاء عاـ(1005ق1596/ـ) كجكد ( )11خانة
ييكد( ،)4كمف خالؿ ما قدمتو ىذه اإلحصائيات يتٌضح لنا أف كجكد الييكد كاف مقتص انر فقط عمى
خاصة في حارة الييكد.
مدينة الخميؿ
ٌ
لمح ٌجاج الييكد( ،)5كما عمؿ آخركف
عمؿ الييكد في صناعة الجمكد كفي مجاؿ تبديؿ العمالت ي
الييكدم (عيرـ بف شكعة) مف ييكد مدينة
أف
في بعض الكظائؼ في مدينة الخميؿ؛ حيث كرد ٌ
ٌ

الخميؿ كاف يعمؿ لدل صكباشي مدينة الخميؿ المعركؼ (برجب) ،كأف عيرـ قاـ بتسميـ خسرك
ابف عبد اهلل أربعة آالؼ درىـ عثماني بدؿ مقاطعة القرل كالمزارع التابعة لمدينة الخميؿ(.)6
 _3النصارى
()7
استمركا
يعكد كجكد النصارل في الخميؿ إلى فترة ما قبؿ الحركب الصميبية كفي أثنائيا  ،ك ٌ

لكف ىذا الكجكد لـ يكف بتمؾ
اليجرم/السادس عشر
في كجكدىـ إلى القرف العاشر
الميالدمٌ ،
ٌ
ٌ
الكثافة السكانية الكبيرة كما أشارت إليو إحصائيات س ٌكاف لكاء القدس لتمؾ الفترة؛ حيث ىذكرت
1دفزش ،1015ظ.29
2دفزش ،289ظ .43
3دفزش ،516ظ .27
4اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ .62
ٓ٦5س .69،٩
6سجً ،17ػ19،1156ضًجب٪952٤ـ26/رطوٲ٥األ،٠1545ٜ٬ظ .285
  7ر٭اعل ا٣ٞسٳؾٳ٭ْ ٤ٱ ٢لٲ٧خ اٞقٟٳٖ ٥٢ ٝج ٝاٞؾ٣الد اٞػٟٳجٳخ ٬أص٧بء ر ٟٙاٞؾ٣الد٬ ،أْ٬ ١٫٦ل٬ا ْٱ ٫٦بٲخ اٗٞو ٤اٞقب٢س يطو
ا٫ٞغوٰ٫٦ /بٲخ اٗٞو ٤اٞؾبكٰ يطو ا٣ٞٳالكٰٚ٬ ،ب٦ذ ٛ٢ ١٫ٞب٦خ فبغخ ثػٓز٢ ١٫ؾزٟٳ٣ٟٞ ٥لٲ٧خ٬ ،أ٢ب ْٱ اًٞػو اٟ٣٣ٞ٭ٚٱ ْٛب٤
ا٣ٞسٳؾٳ٭ ٤ٲٗ٭٢٭ ٤ثيٲبهح األ ٢ب ٥ٚاٗ٣ٞلسخ ٞلٲ٬ ١٫اٞزٱ ٬هكد ْٱ اٞز٭هاحْ٬ ،ٱ يب٪664( ٠ـ )٠1265/أغله اٞسٟكب ٤اٞهب٪و
ثٳجوًٟٞقٟٳٝثًلىٲبهرٟٞ٩قٟٳٝأ ٢واًٲؾو٠يٟٯا٣ٞسٳؾٳ٬٥اٞٳ٫٭كاٞلف٭ٜئٞٯٗ٢ب٠األ٦جٳبءْٱاٞؾوٌٍّ.٠ض٠ذ ٕ٠ظش:أث٭غبْٱ،
سًٳلِ،ذٕ٠خ اٌخٍ ً١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو،ٟظ .54،53
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إحصاءات عامي (932ق1526_1525/ـ)934( ،ىػ1528_1527/ـ) خمك مدينة الخميؿ
كحاراتيا مف النصارل ،بينما ذكر كجكد ( )54عائمة نصرانية في قرية مجدؿ فضيؿ( .)1أما
سجالت محكمة القدس
إحصاء عاـ(938ق1532_1531/ـ) الكارد ذكره في السجؿ األكؿ مف
ٌ
الشرعية فقد أشار إلى كجكد( )65عائمة نصرانية في قرية مجدؿ فضيؿ( ،)2أم زيادة يس ٌكانية عف
إحصاء عاـ(932ق1526_1525/ـ) بكاقع ( )11أسرة؛ كفي الغالب يككف سبب تمؾ الزيادة
ىك قدكـ بعض نصارل المناطؽ إلى ناحية الخميؿ بيدؼ التٌجارة.
أما إحصاء عاـ(945ق1539 _1538/ـ) فقد أكرد كجكد ()7عائالت مف النصارل تسكف
مدينة الخميؿ ،كالى ( )95خانة (أسرة) ك( )12شخصان مجردان(أعزب) في قرية مجدؿ فضيؿ(،)3
خاصة في قرية مجدؿ فضيؿ بكاقع ( )30خانة في
كنالحظ ىنا –أيضان -زيادة في عدد النصارل،
ٌ
غضكف( )8سنكات إذا ما قيكرف ىذا اإلحصاء بإحصاء عاـ (938ق1532_1531 /ـ).
كضح إحصاء عاـ(961ق1554_1553/ـ) خمك مدينة الخميؿ كحاراتيا مف النصارل؛ كيرجح
يي ٌ
أف
ذلؾ إلى ىجرة نصارل المدينة إلى قرية مجدؿ فضيؿ ،أك إلى مدينة القدس ،أك بيت لحـ كيذكر ٌ
قرية مجدؿ فضيؿ كاف يسكنيا( )91خانة نصرانية( ،)4أما إحصاء عاـ (970ق1562/ـ) فينفي
كلكنو يذكر كجكد ( )112عائمة نصرانية ك( )7أشخاص
أم نصارل في مدينة الخميؿٌ ،
كجكد ٌ
مجرديف في قرية مجدؿ فضيؿ النصارل( ،)5ككذلؾ أكرد إحصاء بداية القرف الحادم عشر اليجرم
ٌ
(1005ق1596/ـ) كجكد ( )113عائمة في قرية مجدؿ فضيؿ(.)6

1دفزش ،427ظ .47
2سجً ،1ػ6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ18/رطوٲ٥األ،٠1531ٜ٬ظ418؛ دفزش ،1015ظ .26
3
دفزش،1015ظ .23
4دفزش ،289ظ .47_43
5دفزش ،516ظ .29،28،27
 .123 ،HÜtteroth6
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كنسب بعضيـ إلى مينتو كالخياط إلياس بف خميؿ الخياط
عمؿ النصارل في ميف عديدة ،ي
الخميمي( ،)1كما ىعٌي ىف حمزة جمبي -ناظر الحرميف الشريفيف -المعمـ غبرياف بف حديد النصراني
القبطي في كظيفة النجارة بطكاحيف مدينة الخميؿ كفيما تحتاج إليو مف إصالح(. )2
عي لممدينة  ،فمثالن ادعى عطا اهلل بف ٌزريؽ
كاف النصارل يقضكف أمكرىـ في المجمس ال ٌشر ٌ
النصراني -مف قرية مجدؿ فضيؿ -عمى جبريؿ بف نصر -مف قرية سعير -لقيامة بسرقة البييمة
( )3

التي كاف ينقؿ الغالؿ عمييا مف القدس إلى الخميؿ

عي لمنصكر بف
 ،كما سمح المجمس ال ٌشر ٌ

نصر النصراني الخميمي بالكصاية عمى أيتاـ عمة سميماف كقبض ليـ ثمف الغزؿ المباع( ،)4كما
كاف النصارل يدفعكف الجزية لمدكلة آنذاؾ(.)5

إحصاءات سكان ناحية الخليل:
حصائيات لس ٌكاف ناحية الخميؿ في القرف العاشر
أكردت دفاتر التحرير لمكاء القدس الشريؼ إ ٌ
اليجرم /السادس عشر الميالدم ،كما أكرد دفتر تخميف البالد مف خالؿ السجؿ األكؿ مف
ٌ
حصاء يسكانيان لمناحية لعاـ كاحد ،كىك (938ىػ/
سجالت محكمة القدس ال ٌشرعية إ
ن
كقدرت مف( )5إلى( )7أشخاص في األسرة
1532_1531ـ) ،كذكر اإلحصاء األسرة (بالخانة) ٌ
الكاحدة ،ككرد مصطمح (مجرد) ،كيعني ال ٌشخص األعزب ،كجاءت اإلحصائيات كما يمي:
 _1سكان ناحية الخميل عامي (932ىـ 1526 _1525/م )934(،ىـ 1528 _ 1527/م):
او ًال :سكان المدينة:

1سجً،12ػ٪946(،2902ـ،)٠1540/ظ .89
2
سجً،14ػ20،629ض٭ا٪948ٜـ6/ضجبـ،٠1542ظ .181
3سجً ،13ػ21،574مٰاٞؾغخ٪947ـ٦18/ٳسب،٠1541٤ظ .159
4سجً ،12ػ٪946(،2902ـ،)٠1540/ظ .89
5سجً ،3ػ27،668مٰاًٗٞلح٪939ـ20/ؽيٲوا،٠1533٤ظ .149
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اٞوٖ ١
1
2
3
4
5
6







اس١ا٣ٞؾٟخ 

يلكاٞقب٦بد 

٢ؾٟخاٞطٳـيٟٱثٛب 

 17

مٚوأَّْ٤ٳ٫بضٳقٳ ٥

٢ؾٟخٖٳك٭/٤هأًٖٳك٭ ٤

 17
 22
 15
 14
 48

مٚوأَّْ٤ٳ٫بضٳقٳ ٥
مٚو٬ع٭كضٳـ٢لهًّ 




٢ؾٟخعجبه٦خ 
٢ؾٟخٖياىٲ ٥
٢ؾٟخؽبْماٞلٲ ٥
٢ؾٟخأٚواكٖٳس 

٢الؽهبد

( )1



يبيف الجدكؿ كجكد ( )6حارات مأىكلة في مدينة الخميؿ في ىذه الفترة ،سكانيـ جميعيـ مف
ال لك نظرنا لحارة
المسمميف ،كما أكرد لنا عدد أفراد العائالت التي كانت تسكف تمؾ الحارات ،فمث ن
الشيخ عمي بكا لكجدنا أنو كاف يقطنيا ( )17خانة ( أسرة ) ،كبيا شيخاف يقكماف بالخطابة
أم
كالتدريس ،كيبدك أف ىذه الحارات تككنت مف عائالت فقط؛ حيث لـ يذكر اإلحصاء كجكد ٌ
ييكدم بالمدينة عمى عكس
أم
ٌ
شخص مجرد (أعزب) في المدينة ،كىذا اإلحصاء ينفي كجكد ٌ
ادعاء (عكديد أبيشار) الذم ذكر في سيفر حبركف ( كتاب الخميؿ) كجكد عائمة ييكدية.
ثانياً :سكان القرى:

اٞوٖ ١
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10

اس١اٗٞوٲخ 
ي٭ٲ/ٝي٭هاًٟٞٳب 
س٣٭و 
٢غلْٜؿٳٝا٧ٞػبهٮ 
فوسب 
ؽٟؾ٭ ٜ
ٓٚوثوٲ(ٙث٧ٱً٦ٳ )١
ٟٗ٦ٳب(ًٟ٦ٳب) 
سٳ٣بث٭هٲ ٥
ض٭ٲٛخث٧ٱٖٳس 
ثٳذثبيو 
ا٣ٞغ٣٭و 



1دفزش ،427ظ .45
2دفزش ،427ظ .47

22

يلكاٞقب٦بد
 17
7
 54
 25
 30
 20
 19
 15
 10
 18
 215

) )2

يبيف ىذا اإلحصاء كجكد ( )10قرل في ناحية الخميؿ مسككنة مف أصؿ( )36قرية ،فكؿ مف
ٌ
القرل التالية كانت خالية مف س ٌكانيا ،كىي :حطماف ،رياحنة ،باقية ،نقكر ،بيت أعالـ ،بيت
جماؿ ،بيت جبريف ،بيت أمر ،بيت فضيؿ ،بيت عينكف ،بيت ناصيب ،بني سميـ ،ترقكمية،
تىفٌكح ،جمجيا ،حمركف ،دبر إباف ،حاجر ،عيدانة ،عجمكف ،عبد الميا ،يطا ،شكيكة ،دكير  ،بكزؿ
أك تكرؿ (غير مقركء)) ،(1كيتٌضح لدينا أيضنا كجكد ) (54خانة(أسرة) مف النصارل في قرية
مجدؿ فضيؿ.
)(2

ظ إذا ما يعدنا إلى ريع القرل في دفتر ()427
نمح ي

كجكد و
عدد و
كبير مف القرل كرد ليا عائد

اني ،فال يمكف أف
كمحصكؿ لصالح كقؼ الخميؿ ،كغالبية ىذه القرل لـ ترد في اإلحصاء ٌ
الس ٌك ٌ
أم قرية خالية ،كذلؾ يبيف كجكد العديد مف األخطاء في
يككف ىناؾ ىرٍي هع كمحصكؿ في ٌ
السابؽ ،إذ إنو لـ يذكر أك لـ ىيصؿ إلى جميع القرل ،كمف أبرز تمؾ القرل
اني ٌ
اإلحصاء ٌ
الس ٌك ٌ
التي لـ ترد في اإلحصاء :بني سميـ ،عبد الميا ،يطا) ،(3بيت الركش ،بيت ناصيب ،بيت أكال)،(4
عناب الكبرل) .(5كمف الممفت أيضان ىرٍيع قرية سعير لصالح المدرسة البرقكقية( ،)6حيث بمغ
()7
الرٍيع الكبير إال أنيا لـ تيذكر في اإلحصاء) .(8كرغـ
( )22500أقجة  ،كعمى الرغـ مف ىذا ٌ

ذلؾ فأنو مف الممكف أف تككف قد سجمت تمؾ المبالغ عمى القرية رغـ عدـ كجكد سكانيا لحفظ
حصة الكقؼ منيا .

1دفزش ،427ظ .48،47
ٓ٦2س،٩ظ .127_120
ٓ٦3س،٩ظ .124
ٓ٦4س،٩ظ.126
ٗ٦5س،٩ظ.127
6اٌّذسسخ اٌجشلٛل١خ :ا٦طأ٪باٞسٟكب٤ثوٖ٭ْٔٱ٢ػوٚ٬،ب٤عوٚساٞقٟٳٟٱاٗٞبئ١يٟٯي٣بهر٫ب٬،اٚزٝ٣ث٧بئ٫بْٱيب٪788(٠ـ/
)٠1386اث٥ا٣ًٞبك،اٞل٢طٗٱ،ضزساد اٌز٘ت،8٠،ظ.514
7
األلجخ ٪:ٱأٗ٦ٜ٬لْؿّٱّيض٣ب٦ٱ،سٛذْٱي٫لاٞسٟكب٤أ٬هفب٤يب٪727(٠ـ.)٠1326/غبثب،٤س٫ٳ،ٝاً٣ٞغ١ا٣ٞ٭س٭يٱ
٣ٟٞػكٟؾبد اًٞض٣ب٦ٳخ اٞزبهٲقٳخ ،ظ20؛ يبهِ ،اًٞبهِ ،اٌّفصً ف ٟربس٠خ اٌمذط ،ظ509؛ َ٧بٲ ،١ى٪ٳو ،اٌزّ١بس(االلؽبع
اٌؼسىش،)ٞظ.29
 8دفزش ،427ظ.131

23

الس ٌكاف في ناحية الخميؿ في ىذه الفترة؛ كلع ٌؿ أبرز تمؾ األسباب فرض
ٌ
تعددت أسباب نقص ٌ
الس ٌكاف؛ حيث دفعيـ ذلؾ إلى ترؾ أراضييـ في فترة
الدكلة العثمانية العديد مف ٌ
الضرائب عمى ٌ
الضرائب ،فكانت عمى الحيكانات
تنكعت تمؾ
ٌ
جمع الضرائب منيـ خكفان مف دفعيا ،كقد ٌ
سنكضحو الحقنا) ،(1ككذلؾ المشاكؿ التي كانت تحدث بيف
مما
ٌ
كاألراضي كالمحاصيؿ كغيرىا ٌ
أىالي القرل.
كانت العكامؿ الطبيعية سببان في نقص السكاف؛ ففي الفترة األخيرة مف العصر المممككي
الس ٌكاف) .(2كفي عاـ
تعرضت البالد إلى بعض الزالزؿ كاألمراض التي أسيمت في نقص ٌ
كباء في مدينة الخميؿ(.)3
(1525ـ932/ق) انتشر ه
 _2سكان ناحية الخميل عام ( 938ىـ  1532 _ 1531 /م):
سجالت محكمة القدس ال ٌشرعية
السجؿ األكؿ مف
الس ٌكاف مف خالؿ ِّ
ٌ
ٌ
يكضح دفتر تخميف ٌ
تعداد يس ٌكاف قرل ناحية الخميؿ في ىذه الفترة ،كلـ يذكر يس ٌكاف مدينة الخميؿ كحاراتيا.

ٌٍّ1ض٠ذ ٕ٠ظش:ظ.42،41
  2رًوؾذا٧٣ٞكٗخًٞلك٥٢اٛٞ٭اهساٞكجٳًٳخ٬اٞجطوٲخْٱأ٬افواًٞػواٟ٣٣ٞ٭ٚٱ،أكدئٞٯٗ٦عْٱيلكاٞسٛب٥٢٬،٤أثوى
رٟٙاٛٞ٭اهس:اٞؾوةاًٞػجٳخثٳٖ٥جٳٟزٱيبئل٬عو٠يب٪847(٠ـ٬)٠1443/أكداٞٯٗ٢زٝاًٞلٲل٥٢األضقبظ٥٢اٞكوْٳ،٥
ٚ٬ب٦ذ٪ن٨اٗٞجبئٝرسَ٥ٛيح٬اٗٞلً٬اٞوٟ٢خ٬عجبٜاٞقٟٳ٣ٚ.ٝبًٖ٬ذْز٧خثٳ٥األٚواك٬اٞلاهٲخْٱ٢لٲ٧خاٞقٟٳُٖ٬ٝزْٝٳ٫ب٥٢
اٞكوْٳ  ٥ص٣ب٦ٳخ يطو ضقػبً ٬ .أ٢ب اٛٞ٭اهس اٞكجٳًٳخ اٞزٱ ًٖ٬ذ ْٓٱ ضزبء يب٪877( ٠ـ٪ )٠1472/كٟذ أ٢كبهاً ٖ٭ٲخ َ٬يٲوح
٪٬ل٢ذ اٚضو  )360( ٥٢ثٳزبً ْٱ ٞ٭اء اٗٞلًْ٬ ،ٱ ضزبء يب٪898( ٠ـ٪ )٠1492/ل٢ذ اٞضٟ٭ط اًٞلٲل  ٥٢اٞجٳ٭د٣ٚ ،ب ا٦زطود
األ٢واؼ٬األ٬ثئخْٱٞ٭اءاٗٞلًْٓ،ٱيب٪897(٠ـ)٠1491/ا٦زطو٬ثبء٢٬بد()50ضقػبُْ٬،ٱيب٪889(٠ـ)٠1493/ا٦زطو
٬ثبءْٱٞ٭اءاٗٞلًٖ٬زٝاٛٞضٳو٥٢اٞسٛب،٤ؽٳشٚب٤ٲ٣٭دٝٚٲ٭٠أٚضو)20(٥٢ضقػبً٣ٚ،بٖؿٯ٪نااٞ٭ثبءيٟٯقبئٓخا٧٫ٞ٭ك
ْٱ اٗٞلً٣ٚ ،ب ؾوثذ ا٧٣ٞكٗخ يلكٌ  ٥٢اٞيالى ٜاٞزٱ أكد ر٫ل ٠اٞجٳ٭د ٚ٬ب ٤أثوى٪ب ىٞيا ٜيب٪863( ٠ـ٬ ،)٠1453/ىٞياٜ
يب٪902(٠ـ )٠1497/اٞنٰ ٖ٬ى ْٱ اٗٞلً  ١ٞ٬ٲزو٘ ثٳزبً يٟ٭ٲبً ْٱ اٗٞلً ٬اٞقٟٳ ٝئال ٪ ٬ل ٩٢أ ٬فٟقٚ٬ ،٩ٟن ٙٞىٞيا ٜيب٠
(٪903ـ)٠1497/اٞنٰرٛوهيلح٢واد.اًٟٞٳ٣ٱ٢،غٳواٞلٲ ،٥األٔس اٌجٍ،ً١ط،2ظ425،424؛دفزش ،1015ظ28؛
يضب٧٢خ ،فٟٳ ،ٝفٍسؽ ٓ١ف ٟاٌؼٙذ ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو ،ٟظ279؛ اًٞبهِ ،يبهِ ،اٌّفصً ف ٟربس٠خ اٌمذط ،ظ340؛ أث٭
غبْٱ،سًٳلِ ،ذٕ٠خ اٌخٍ ً١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو،ٟظ.62
3اثٳطبه،ي٭كٲل،س١فش دجش،ْٚظ.23
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اٞوٖ ١

اٗٞوٲخ 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 12
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 22
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 32
 31
 32
 33
 34
 35

٢غلْٜؿٳٝا٧ٞػبهٮ 
يجلا٣ٞٳب 
عٟغٳب 
ؽك٣ب ٤
روٖ٭٢ٳخ 
ي٭هاًٟٞٳب(ي٭ٲٝاًٟٞٳب) 
ث٧ٱسٟٳ ١
هٲ٣خ٦قبً 
س٣٭و 
يجلهثخ 
سًٳو 
ع٣و ٤٬
ثٳذٗ٢ل٢٬خ 
كٲوغب٢ذ 
ٲكب 
رٓ٭ػ 
ثٳذؽ٭ها ٤
ًٟ٦ٳب 
س٣بث٭هٲ ٥
ثٳذقب٦٭ه 
ثٳذايال ٠
٢وطاٞغجب٦خ 
كه٬سٳخ 
ئك(٩٦ئم٦ب) 
ؽٟؾ٭ ٜ
ٓٚوثوٲ(ٙث٧ٱً٦ٳ )١
٦٭ثب 
س٭ثب 
ثٳذيٳ٧٭ ٤
ض٭ٲٛخث٧ٱفؿو 
فوسب 
يب٦بةاٛٞجوٮ 
ؽ٭هٮ 
ض٭ٲٛخث٧ٱٖٳس 
ثٳذأ٢و ٨
ا٣ٞغ٣٭و 

يلك
اٞقب٦بد
 65
6
7
 24
 27
 23
 12
5
6
9
 35
5
3
8
 28
5
6
 66
 22
 12
 11
4
 14
 22
 44
 16
 21
 12
6
 14
 12
 11
 15
 15
6
 591

( )1

1سجً ،1ػ6،1642هثٳىاأل٪938ٜ٬ـ18/رطوٲ٥األ،٠1538ٜ٬ظ419،418؛دفزش ،1015ظ .27،26

25

يتٌضح مف خالؿ ىذا اإلحصاء زيادة عدد القرل المسككنة في الناحية ،كمف خالؿ مقارنتو مع
إحصاء سنة ( 932ىػ 1526_1525/ـ) الذم أكرد أ ٌف ىناؾ ( )10قرل مسككنة فقط ،فنجد
أ ٌف ىناؾ ( )25قرية يس ًكنت أك عاد يس ٌكانيا إلييا ،فمثالن قرية إذنا ذكر إحصاء عاـ
(932ىػ1526_1525/ـ) أنيا كانت خالية ،أما في إحصاء (938ىػ1532_1531/ـ) يذكر
كجكد ( )20خانة (أسرة) ،كغالبنا ما يككف يس ٌكانيا ىىجركىا كعادكا إلييا الحقنا.
ال قرية حمحكؿ كاف عدد يس ٌكانيا
أف ىناؾ زيادة سكانية في بعض القرل ،فمث ن
يكجد -أيضناٌ -
في إحصاء عاـ(932ىػ1526_1525/ـ) ( )30خانة ،أما إحصاء (938ىػ1532_1531/ـ)
فيذكر كجكد ( )44خانة ،كيبدك أف االستقرار في األمف كالدقٌة في اإلحصاء كعكدة بعض
العائالت التي مف الممكف أف تككف غادرت في فترات سابقة ،سبب لتمؾ الزيادة .كما نالحظ
نقصان في عدد السكاف؛ فمثالن قرية خرسا ذكر إحصاء(932ىػ1526_1525/ـ) أ ٌف فييا ()25
بما يككف البعض
خانة ،أما إحصاء عاـ(938ق1532_1531/ـ) يذكر كجكد ( )12خانة ،كر ٌ
مف يس ٌكانيا ىاجركا منيا إلى قرل أخرل ،ككذلؾ زيادة في عدد خانات النصارل ،فيكرد اإلحصاء
كجكد ( )65خانة ،مقارنة بإحصاء عاـ (932ىػ1526_1525/ـ) .
نفر في قرية مجدؿ
كتشير إحدل يحجج
عية إلى كجكد ( )50ان
ٌ
سجالت محكمة القدس ال ٌشر ٌ
فضيؿ في عاـ(939ىػ1533/ـ) ،كذلؾ في أثناء جمعيـ لمخراج منيـ( ،)1كىذا يعارض اإلحصاء
الذم يكرد كجكد ( )65خانة (أسرة) ،كفي الغالب يككف يس ٌكاف ىذه القرية رحمكا مف القرية خكفنا
مف دفع الجزية.

1سجً ،3ػ27،668مٰاًٗٞلح٪939ـ20/ؽيٲوا،٠1533٤ظ .149
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سىّبْ ػبَ (٘945ـ )َ 8539 _ 8538 /
 _3اٌ ُ
سّٛب٤ا٣ٞلٲ٧خ :
أ٬الًُ :
اٞوٖ ١

1
2
3
4
5
6
7



اس١ا٣ٞؾٟخ(اٞؾبهح) 




٢ؾٟخٖياىٲ ٥
٢ؾٟخضٳـيٟٱثٛب 
٢ؾٟخاٞ٭سكٯ٬اٗٞٳك٭ ٤
٢ؾٟخا٣ٞلهسخ٬اًٗٞجخ٬اٞطًب٦ٳخ 
٢ؾٟخاالٚواك 
٢ؾٟخاٞٳ٫٭ك 
ع٣بيخا٧ٞػبهٮ 
ا٣ٞغ٣٭و 

ا٧ٞػبهٮ 
ا٣ٞس٣ٟ٭ ٤
اٞٳ٫٭ك( (1
٢غوك  فب٦خ  ٢غوك 
فب٦خ 
فب٦خ  ٢غوك  ئ٢ب  ٠ضوٲّ 



 172
 46
 229
 155
 135




76
22
52
52
29
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4
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1
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س ٌكاف مدينة الخميؿ ،كزيادةن في الحارات مقارنة
ٌ
يكضح الجدكؿ ٌ
السابؽ زيادةن كبيرةن في عدد ي

بإحصاء عاـ (932ىػ1526_1525/ـ) ،فنجد بيذا اإلحصاء كجكد ( )735خانة في مدينة الخميؿ،
بينما إحصاء عاـ(932ق1526_1525/ـ) ذكر كجكد( )133خانة فقط ،كيبدك أ ٌف أمف إدارة الدكلة
الس ٌكانية الكبيرة ،ككذلؾ
العثمانية استقرارىا ،ككذلؾ الدقة في اإلحصاء كاف سببان في ىذه الزيادة ٌ
عكدة بعض مف أىؿ المدينة الذيف ترككىا( ،)1كما يبيف زيادةن في عدد الحارات كدمج بعضيا ببعض،
مثؿ :حارة المدرسة كالعقبة كالشعابنة ،كىنا دمج ثالث حارات ببعض ،كاختفاء بعض الحارات ،مثؿ:
حارة الجبارنة التي ذكرىا إحصاء(932ىػ1526_1525/ـ) .كتبيف -أيضان -كجكد محمٌة لمييكد
كأخرل لمنصارل في المدينة ،كيذكر كجكد ( )20خانة ( أسرة ) مف الييكد ككجكد ( )7خانات
كضح اإلحصاء-أيضان -كجكد عدد مف المجرديف ،فيذكر مثال كجكد ()76
لمنصارل في المدينة ،ك ٌ
أعزب في حارة الق اززيف كمف المرجح أف يككنكا افرادان مف الجيش ،ككجكد ( )29مجرد في حارة
األكراد ،كأشار إلى كجكد ( )20إمام نا في المدينة.

1دفزش ،1015ظ .23

27

ثبٔ١بً :سُىّبْ اٌمشٜ
اٞوٖ ١





اٗٞوٲخ 


٢غلْٜؿٳ ٝ

2
3
4
5
6
7
8
9
 12
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18

يجلا٣ٞٳب/س٭ه 
ثٳذأٞ٬ٳب/أ٬ال 
عٟغٳب 
ؽك٣بٖ(٤ك٣ب )٤
روٖ٭٢ٳخ 
ي٭ٲواًٟٞٳب 
ث٧ٱسٟٳ ١
كٲو٦ؾبً 
س٣٭و 
يجلا/٩٦يٳلا ٩٦
سًٳو 
ع٣و ٤٬
ثٳذٗ٢ل ٠٬
كٲوغب٢ذ 
سٳ٣باث٭اًٞج ٥
ٲكب 
رٓ٭ػ 
ٟٗ٦ٳب(ًٟ٦ٳب) 
ثٳذٚب٦٭ ٤
ثٳذأيال ٠
ثوطاٞقٳب ٠
كه٬سٳخ 
ثٳذا٢و ٨
ئك٦ٯ/ئم٦ب 
ؽٟؾ٭ ٜ
ث٧ٱً٦ٳ ١
٦٭ثب 
س٭ثب 
ثٳذيٳ٧٭ ٤
ض٭ٲٛخث٧ٱفؿو 
فوسب 
يب٦بداٛٞجوٮ 
ض٭ٲٛخث٧ٱٖٳس 
ك٬ها 
ا٣ٞغ٣٭و 

1

 22
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

29
32
31
32
33
34
35
36
37












ا٣ٞس٣ٟ٭ ٤

ا٧ٞػبهٮ) (1

فب٦خ 


٢غوك 

ئ٢ب ٠

ضوٲّ 

فب٦خ 

٢غوك 
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6

7
 24
 27
 23
 12
5
6
9
 35
5

1


3
1

2

1






1
1
1
1
1

1
1
1



















3









8



1















 28



1





5
 66
 12
 11
4
 14
6
 22
 44
 16
 21
 12
6
 14
 12
 11
 15
 22
 522

2






2
2

3

2





 19


2
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1دفزش ،1015ظ .25،24

28






























 12

أشار ىذا اإلحصاء إلى كجكد ( )37قرية في ناحية الخميؿ ،منيا قريتاف لـ يرد ذكرىما في
اإلحصائييف السابقيف ،كىما دك ار كتتككف مف ( )22خانة ( أسرة ) ،كبيت أكال التي لـ يقطنيا
اف آنذاؾ حسب ما كرد في اإلحصاء الحالي ،كما ظير زيادة في عدد األفراد مف المجرديف
يس ٌك ه
شخصنا مجردان (عازبان) ك( )28إمامان ،أما إحصاء عاـ (932ق/
كاألئمة ،فيذكر كجكد()19
ٌ
أم أعزب أك إماـ
ا
1526_1525ـ) كاحصاء عاـ(  938ىػ1532_1531/ـ) فمـ
يذكر كجكد ٌ
في القرل.
ظ أيضنا زيادة في عدد ال ٌس ٌكاف النصارل في قرية مجدؿ فضيؿ إلى ( )95خانة
كنمح ي
مجردان ،بزيادة يس ٌكانية تقدر بثالثيف خانة عف إحصاء عاـ(938ق1532_1531/ـ)،
ككجكد(ٌ )12
كيعكد سبب ىذه الزيادة غالبان إلى قدكـ بعض النصارل إلى القرية مف القدس كأنحاء المكاء
الس ٌكاف في
األخرل ،كما ٌ
أف ىدؼ اإلحصاء كاف جمع الضرائب ،فمف الممكف أف يككف بعض ي
عاـ(938ق1532_1531/ـ) ترككا القرية خكفنا مف دفع الضرائب كعادكا إلييا ،كىذا ما نالحظو
اإلحصائي ًف ،فمثال :ذكر إحصاء
في عدد يس ٌكاف القرل األخرل؛ حيث تكرر عدد مف األرقاـ في
ٍ
أف عدد يس ٌكاف قرية حمحكؿ ( )44خانة ،كيذكر إحصاء (945ق/
(938ق1532_1531/ـ) ٌ
1539_1538ـ) الرقـ نفسو .ككذلؾ في سعير ك بني نعيـ ك نكبا كسكبا كبيت أمر كشكيكة بني
أف ىذه
قيس كبني خضر كنعميا كترقكميا كبني سميـ كغالبان كاف ىنالؾ زيادة سكانية ،كيبدك ٌ
ثـ عادت إلى سكنيا
الزيادة تركت القرية ،كانتقمت إلى قرل أخرل حتٌى انتياء اإلحصاء ،كمف ٌ
األصمي .كنالحظ أف اإلحصاء لـ يذكر مرج الجبانة التي ذكرىا إحصاء عاـ
ٌ
(938ق1531/ـ_1532ـ) ،كذكر كجكد ( )4خانات فييا ،كمف المر ٌجح أف يككف يس ٌكانيا
ىاجركا أك انتقمكا إلى قرية أخرل بحثان عف األماف كالعمؿ.

29

 _4السكان عام(961ىـ 1554_1553 /م)
أوالً :يس ٌكاف المدينة
اٞوٖ ١

اس١ا٣ٞؾٟخ 

اٞٳ٫٭ك 
ا٧ٞػبهٮ 
ا٣ٞس٣ٟ٭ ٤
فب٦خ  ٢غوك  ئ٢ب  ٠فب٦خ  ٢غوك  فب٦خ  ٢غو
ك

) (1

٢الؽهبد

1

٢ؾٟخاٞ٭سكٯ 

 154



1









2

٢ؾٟخضًب٦ٳخ
٬ا٣ٞلهسخ 
٢ؾٟخيٗجخ 

 79













٥٢ثٳ٥اًٞبئالد:ضوثبرٱ،ثٳكبه،أث٭
اٞ٭ْب،يبئٟخغ٭ْٳخ 


 92













3فب٦بدُ٢بهثخ 

٢ؾٟخٖياىٲ ٥

 143













4فب٦بدُ٢بهثخ،فب٦خه٢٬ٱ 

٢ؾٟخهأًٖٳك٭ ٤

 88















٢ؾٟخْسزٗ ٩


 99













3فب٦بد٧٪لٰ،فب٦خٖ٥٢وٲخيواثخ،
فب٦خ٥٢يٳ٥يوٲ،ٙثٳكبه 

٢ؾٟخأٚواك 



٢ؾٟخضٳـيٟٱثٛب 

 247













فب٦بدعبءد:٥٢اٗٞلً،ثٗبو،

 69















ع٣بيخاٞٳ٫٭ك 











8



1م٬ئيبٖخ 

ا٣ٞغ٣٭و 

 969



1





8





3
4
5
6






7

8
9


٢ػو،س٭ِٚ،و٘،ؽ٭ٞخٖ،و٢ب . ٤


يشير ىذا اإلحصاء إلى كجكد تسع حارات في مدينة الخميؿ ،حيث ظيرت بعض الحارات
حصائي عاـ (932ق1526_1525/ـ) ،كعاـ
الجديدة ،مثؿ :حارة الفستقة التي لـ تذكر في إ
ٌ
(945ىػ1539_1538/ـ) ،كما انفصمت بعض الحارات عف بعض؛ فيذكر إحصاء عاـ
(945ق1539_1538/ـ) أف الكسطى كقيطكف كانتا تيش ٌكالف حارةن كاحدةن ،أما إحصاء عاـ
ضمت ( )88خانة ،ككذلؾ الحاؿ في
(961ق1554_1553/ـ) فيذكر انفصاؿ حارة قيطكف ،حيث ٌ
كضمت ( )90خانة .كيبيف اإلحصاء عدـ كجكد حارة
حارة العقبة التي أصبحت محمٌة كاحدة،
ٌ
كيعتقد أف سكانيا ىاجركا إلى القدس) ،(2كيشير اإلحصاء–أيضان -إلى نقص في عدد
النصارل؛ ي
الييكد ،فذكر كجكد( )8خانات مقارنة بإحصاء عاـ(945ق1539_1538/ـ ) الذم ذكر كجكد

( )20خانة ييكدية.



1دفزش ،289ظ .43
ٓ٦2س،٩ظ .44

32

الس ٌكانية كاضحةن بشكؿ كبير في ىذا اإلحصاء ،فقد تككنت المدينة مف ()969
بدت الزيادة ي
خانة ،ك()8خانات مف الييكد ،أم بزيادة قدرىا ( )234خانة بالمقارنة بإحصاء
عاـ(945ق1539_1538/ـ) ،الذم ذكر كجكد ( )735خانة ك( )20خانة لمييكد.
كي ٌبيف اإلحصاء بعض العائالت التي سكنت حارات مدينة الخميؿ ،فيذكر أف عائمة الشرباتي
كالبيطار كأبك الكفا سكنكا الحارة الكسطى ،كأشار إلى كجكد عائمة صكفية .كيكجد ثالث خانات
مف المغاربة في حارة عقبة ،كأربع خانات مغاربة في حارة الق اززيف ،كما شممت محمٌة الفستقة
ثالث خانات مف الينكد كخانة مف قرية عرابة) ،(1كأخرل مف عيف عريؾ) ،(2كخانة مف عائمة
)(3

البيطار ،كما كفد إلى محمٌة األكراد عدد مف يس ٌكاف القدس كبقاع

كمصر كسكؼ) ،(4كالكرؾ،

كحكلة ،كقرماف(.)5
تصرفات صكباشي المدينة
الس ٌكاف المدينة بسبب
كفي عاـ(960ق1553/ـ) ترؾ بعض ي
ٌ
(حسف صكباشي) فقد فرض عمييـ المزيد مف الضرائب ،ككضع بعض الرجاؿ بالسجف( ،)6كىذا
أف يككف أكثر ًمما ذكرهي اإلحصاء.
يفيد بأف عدد يس ٌكاف المدينة كاف مف الممكف ٍ

1ػشاثخٗ٦:ىْٱع٧٭ثٱَوثٱع٧ٳ.٥اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،3ظ.71
2ػ ٓ١ػش٠ه:رٗىْٱاُٞوة٥٢ها٠اهلل.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ.360
3ثمبع :رٗىثبٗٞوة٥٢ك٢طٕ،ثٳ٥ثًٟج٬ٙؽ٣ع٬ك٢طْٕ٬ٳ٫بٖوٮٚضٳوح،اٞؾ٣٭ٰ،ض٫بةاٞلٲِ،٥ؼجُ اٌجٍذاْ،ط،1ظ.47
4
 سٛف :ٲنٚو٪بٚزبةاٞو٬ؼاً٣ٞكبهثأ٫٦برٗىثبٗٞوةٖ٥٢وٲخٓ٦كٳخْٱاُ٣ٞوةاًٞوثٱ٧٪٬،بٖٙٞوٲخأفوٮرٗىثبٗٞوة٥٢
عوشْٱاألهك٤رؾٓ٦ٝ٣ساالس.١اٞؾ٣ٳوٰ٢،ؾ٣ل،اٌشٚض اٌّؼؽبس ف ٟخجش االلؽبس،ظ .333
 5لشِبْ٪٬:ٱئ٢بهحئسال٢ٳخ٬رٗىع٧٭ثٱاأل٦بؾ٭.ٜدفزش ،289ظ .43
6سجً ،36ػ،323أ٬ائٝضًجب٪960٤ـ/أ٬اسفر٣٭ى،٠1553ظ .70

31

ثانياً :سكان القرى


اٞوٖ ١

اٗٞوٲخ 

1

٢غلْٜؿٳ٦ٝػبهٮ 

ا٣ٞس٣ٟ٭ ٤
فب٦خ  ٢غوك  ئ٢ب  ٠فكٳت





2
3
4
5
6
7
8
9
 12
 11
 12
 13
 14
 15
 16

سًٳو 
روٖ٭٢ٳخ 
ي٭ٲوحاًٟٞٳب 
ًٟ٦ٳب 
ٖ٭ْٳ ٥
ٲكب 
ث٧ٱسٟٳ ١
س٣٭و 
كٲو٦ؾبً 
ٖك٣ب/٤ؽك٣ب ٤
ثٳذٚب٦٭ ٤

 36
 15
 18
7
 123
 26
 52

 82
 48

 16
8
 27
8

























1















1







 17

كٲوضٟؼ 

6









سٳ٣بث٭هٲ ٥
ثٳذٖػب 
فوسب 
ٞ٭ ٩٦
ئم٦ب 
ث٧ٱً٦ٳ ١
ؽٟؾ٭ ٜ
ض٭ٲٛخث٧ٱٖٳس 
يب٦بداٛٞجوٮ 
ض٭ٲٛخث٧ٱعجو(فؿو) 
ؽ٭هٮ 
س٭ثب 
ا٣ٞغ٣٭و 

 17
7
 24
 29
 32
 39
 33
 39
8
 34
 34
 11
 755

























































18
19
22
21
22
23
24
25
26
27
28
29















يجلا٣ٞٳب 
يجل 
كٲوثؾب 

ا٧ٞػبهٮ 
 فب٦خ  ٢غوك 
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ع٣وٲ/٥ؽ٣و ٤٬

( )1

٢الؽهبد












هؽٝأ٫ٟ٪بئٞٯ٢ػو 




































بالس ٌكاف
أكرد ىذا اإلحصاء( )29قرية في ناحية الخميؿ كاف مف بينيا ( )27قرية مأىكلة ي
كقريتاف غير مأىكلتيف ،كىما نعميا كبني سميـ التي رحؿ يس ٌكانيا إلى مصر ،كما أنو لـ ييكرد
بعض القرل التي كردت في إحصاء عاـ(945ىػ1539_1538/ـ) كمنيا دير صامت كدركسية
كتىفٌكح

كحطماف

(قطماف)

كدكرا،

يدلٌؿ

كىذا

عمى

كجكد أخطاء

في

إحصاء

إف قرية دك ار الخالية مف السكاف في ىذا اإلحصاء كاف ىرٍي يعيا
(961ق1554_1533/ـ) إذ ٌ
1دفزش ،289ظ.48،47،46

32

لمعاـ نفسو ( )9299أقجة( ،)1خاصة أنو ال يمكف أف يككف لمقرية ريع دكف كجكد يس ٌكاف .ظيرت
الس ٌكانية في قرل ناحية الخميؿ في ىذا اإلحصاء لعاـ (961ق1554_1553/ـ) ،حيث
الزيادة ي
ىذكر كجكد ( )755خانة ،بينما ذكر إحصاء(945ق1539_1538/ـ) كجكد ( )520خانة فقط،
أم زيادة بقدر ( )235خانة  ،كيكضح أيضنا اختفاء ظاىرة المجرديف مف القرل.
 _5اٌسُىّبْ ػبَ (٘ 979ـ :)َ 8561 /
سىّبْ اٌّذٕ٠خ
أٚالًُ :

اٞوٖ ١

اس١ا٣ٞؾٟخ/
اٞؾبهح 

فب٦خ 

ا٣ٞس٣ٟ٭ ٤
٢غوك  ضوٲّ 

اٞٳ٫٭ك 
فب٦خ  ٢غوك 

















٬ع٭كا٣ٞن٪ت
ا٣ٞبٛٞٱ٬٬ع٭ك
ٖبؾٱٲٗ٭٠ث٣٫٣خ
اٞزلهٲس٬اٞقكبثخ 









ْسزٗخ 
ٖٳك٭ ٤
ضًب٦ٳخ 
ضٳـيٟٱثٛب 
ٖياىٲ ٥

 98
 77
 141
 46
 155

 23
 31
 33
 18
7

6

اٚواك 

 324

 12

2

1

7

اٞ٭سكٯ 

 155



2





8
9


يٗجخ 
اٞٳ٫٭ك 
ا٣ٞغ٣٭و 



 976



 124



5



8


 11
 11

1
2
3
4
5

٢الؽهبد

م٬
ئيبٖبد 


1
1
5



1









( )2





٬ع٭كيلك٥٢
اُ٣ٞبهثخ 
٬ع٭كي٧بغو٥٢
اٛٞو٘ 

يكضح اإلحصاء الجديد لعاـ (970ق1560/ـ) كجكد( )9حارات في مدينة الخميؿ مف
ٌ
الس ٌكاف ،عمى عكس إحصاء عاـ
بينيا حارة عقبة التي يذكر بأنيا خالية مف
ٌ
المرجح أف يككف
(960ق1554_1553/ـ) الذم يكرد كجكد( )90خانة (أسرة) تسكف الحارة ،كمف
ٌ
سكانيا قد رحمكا عنيا سكاء إلى خارج الخميؿ أك إلى حارات في المدينة نفسيا ،حيث ظيرت الزيادة
1دفزش ،289ظ .162
2دفزش ،516ظ .27

33

الس ٌكانية في الحارات األخرل بشكؿ كاضح ،فبينما كاف عدد خانات حارة األكراد ( )247خانة حسب
ٌ
إحصاء عاـ(961ىػ 1554_1553/ـ) ،نجد أنيا أصبحت ( )304خانة في اإلحصاء الجديد لعاـ
يسر) مف حارة
فسر غالبان بأف خانات (أ نا
(970ق1560/ـ) ،كىذه الزيادة الكبيرة في عدد الخانات تي ٌ
العقبة قد تككف رحمت كسكنت في ىذه الحارة  .كنرل تمؾ الزيادة أيضان في حارة الشعابنة التي أصبح
عدد خاناتيا ( )141خانة في عاـ(970ق1560/ـ) ،بينما يشير اإلحصاء السابؽ لعاـ (961ق
ىاتيف الحار ٍتيف
1554_1553/ـ) إلى كجكد( )79خانة مجتمعة في حارة الشعابنة كالمدرسة إذ إف ٍ
قد صارتا حارة كاحدة باسـ الشعابنة ،كالزيادة ىذه تشمؿ مجيء بعض الخانات مف حارات أخرل
كحارة العقبة.
كبيف االحصاء الحالي ظيك انر كاضحاى في زيادة عدد المجرديف(األعازب) في حارات المدينة،
أم مجرد ( أعزب) في
فبالمقارنة مع إحصاء عاـ (961ىػ1554_1553/ـ) الذم لـ يذكر كجكد ٌ
المدينة ،يكرد لنا اإلحصاء الجديد لعاـ(970ق1560/ـ) كجكد( )123مجرد في المدينة .كزيادة
التجار الذيف يأتكف إلى المدينة لمبيع كال ٌشراء،
المجرديف ال تقتصر فقط عمى يس ٌكاف المدينة بؿ أقاـ ٌ
يتـ إدراجيـ تحت قائمة المجرديف في أثناء اإلحصاء،
كيمكثكف فييا كقتان طكيالن مف دكف عائالتيـٌ ،
كما ظيرت زيادة طفيفة في عدد يس ٌكاف حارة الييكد حيث قطنيا( )11خانة فقط.
كنشير ىنا إلى فتنة حدثت في مدينة الخميؿ بتاريخ (973ق1565/ـ) بيف القيسييف كاليمنييف،
مما أدل إلى جرح العديد مف الطرفيف كمقتؿ شخص ،كما منعت ىذه الفتنة المسمميف مف أداء صالة
الجمعة خكفان عمى أنفسيـ (.)1

1دفزش ،289ظ.45

34

سىّبْ اٌمشٜ
ثبٔ١بًُ :
اٞوٖ ١

اس١اٗٞوٲخ 

1
2

ا٧ٞػبهٮ

ا٣ٞس٣ٟ٭ ٤

1

٢غلْٜؿٳ٦ٝػبهٮ 
يٳلا٣ٞٳب 

فب٦خ 

 29

٢غوك 



فب٦خ 
 112


٢غوك 
7


3
4
5
6

يجلا 
كٲوثؾب 
ع٣وٲ ٥
ثٳذٚب٦٭ ٤

 15
 19
7
8
















7
8

سًٳو 
ًٟ٦ٳب 

 64
 18

9
 12

روٖ٭٢ٳخ 
ي٭ٲ(٥ي٭ٲوح)اًٟٞٳب 

 18
 52

8
2















 11
 12

س٣٭و 
سٳ٣بث٭هٲ(٥أث٭ؽس )٥

 16
 18










 13
 14

ؽك٣ب ٤
ٖ٭ْٳ ٥

 29
 72

4
 11







 15

ثٳذفٳوا ٤

8





 16

ٲكب 

 122

 17
 18

كٲو٦ؾبً 
كٲوضٳـ 

 22
6

5













 19
 22

ثٳذ٦ػب 
ؽٟؾ٭ ٜ

7
 75


 17







 21
 22

ض٭ٲٛخث٧ٱٖٳس 
س٭ثب 

 67
 15

2
2







 23
 24

ئك٦ب 
ك٬ها 

 64
 47

5
2







 25
 26

ٓٚوثوٲ(ٙث٧ٱً٦ٳ )١
فوسب 

 31
 28

 11
4







 27
 28

يب٦بداٛٞجوٮ 
ض٭ٲٛخث٧ٱغجوا 

 48
 34

 13








 29
 32


٦٭ثب 
ثٳذيٳ٧٭ ٤

 82
 18










ا٣ٞغ٣٭و 
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أف
أما اإلحصاء الجديد لعاـ (970ىػ1562/ـ)
ي
فيكرد ( )30قرية مف قرل ناحية الخميؿ ،ك ٌ
كضح أيضان الزيادة السكانية الكبيرة في ىذه القرل ،حيث بمغ
كي ٌ
بالس ٌكاف ،ي
جميع ىذه القرل مأىكلة ٌ

1دفزش ،516ظ .29،28

35

عدد خاناتيا في ىذا اإلحصاء ( )1035خانة (أسرة) ،بينما كردت في اإلحصاء السابؽ لعاـ
الس ٌكانية ()280
(961ىػ1554_1553 /ـ) ( )755خانة ،ففي تسع سنكات فقط بمغت الزيادة ٌ
أف سبب الزيادة ىك عكدة بعض يس ٌكاف القرل التي ىجركىا ،مثؿ قرية دك ار التي لـ
خانة .كيبدك ٌ
يكردىا إحصاء (961ىػ1554_1553/ـ) ،كأكردىا اإلحصاء الجديد ،كقد بمغت عدد
خاناتيا( )47خانة ،كزيادة في يس ٌكاف عدد مف القرل ،حيث ذكر إحصاء عاـ
(961ق1554_1553/ـ) كجكد ( )33خانة في حمحكؿ ،ك( )48خانة في يطا ،ك( )15خانة
في شكيكة بني قيس .أما اإلحصاء الحالي لعاـ( 970ق1562/ـ ) فإنو يظير زيادة كبيرة في
ىذه القرل ،فذكر كجكد ( )75خانة في حمحكؿ ،ك( )122خانة في يطا ،ك( )67خانة في
شكيكة

بني

كيبدك

قيس،

أف
ٌ

ىذه

الزيادة

الكبيرة

تفسِّر

لنا

أف
ٌ

إحصاء

الس ٌكاف أك ىجرة
عاـ(961ق1554_1553/ـ) لـ يكف دقيقان لدرجة تسمح لو بإحصاء جميع ٌ
الس ٌكاف إلى مناطؽ أخرل
الس ٌكاف إلى مناطؽ أخرل ،خكفان مف دفع الضرائب كىجرة بعض ٌ
بعض ٌ
بيدؼ التٌجارة كالعمؿ.



كنالحظ -أيضنا -نقصنا في عدد المجرديف في ىذا اإلحصاء ،فقد ذكر إحصاء عاـ
(961ىػ1554_1553/ـ) كجكد ( )124مجرد (أعزب) ،بينما يذكر اإلحصاء الجديد لعاـ
الس ٌكاف النصارل في قرية
(970ىػ1562/ـ) كجكد ( )86أعزب ،كما ظيرت زيادة في عدد ٌ
مجدؿ فضيؿ التي أصبح يقطنيا ( )112خانة (عائمة).

36

 _6ممخص إحصائيات سكان ناحية الخميل:
أٚالً :سُىّبْ اٌّذٕ٠خ
ا٣ٞس٣ٟ٭ ٤

اٞس٧خ/اٞزبهٲـ 


٪932ـ ٠1526_1525/
٪934ـ ٠1528_1527/

٪945ـ ٠1539_1538/


٪961ـ ٠1554_1553/
٪972ـ ٠1562/

اٞٳ٫٭ك 

ا٧ٞػبهٮ 

فب٦خ 

٢غوك 

ئ٢ب ٠

ضوٲّ 

فب٦خ 

٢غوك 

فب٦خ 


 133
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 227
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9


7




 22




 976


 124


1










8




5






 11





 969

٢غوك


سىّبْ اٌمش ٜ
ثبٔ١بًُ :
اٞس٧خ/اٞزبهٲـ 

يلكاٗٞوٮ 
ا٣ٞأ٪٭ٞخ 

اٞقبٞٳخ 


 12


 35


 35

 26




اٞسٛب ٤
فب٦خ 

٪932ـ ٠1526_1525/
٪934ـ ٠1528_1527/


٪938ـ ٠1532–1531/
٪945ـ ٠1539_1538/


٪961ـ ٠1554_1553/
٪972ـ ٠1562/

ا٣ٞس٣ٟ٭ ٤
٢غوك  ئ٢ب ٠

فكٳت 

ا٧ٞػبهٮ 
فب٢  ٩٦غوك 


 161








 54




 526








 65



2


 522


 28

1


 32


1



1
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 1235


 19




 28




 95

 91


 12



37


 86





 112



7


ثالثاً :األوضاع االقتصادية
ال :ممكية األراضي
أك ن
 _ 1أراضي التيمار :عمؿ العثمانيكف في بداية حكميـ لفمسطيف بنظاـ التيمار ،فكانكا بعد
سيطرتيـ عمى المناطؽ يقكمكف بمسح شامؿ لمسكاف كاألراضي كالضرائب التي تجبى منيا
كيدكنكف ذلؾ في فاتر تمسى دفاتر مفصؿ ( .)1ويعرف التيمار :بأنو تكزيع اإلقطاعات مف
األراضي عمى الجنكد كأرباب العمؿ مقابؿ أف يقكمكا بجمع الضرائب المفركضة عمييا ،كمف
الممكف أف تنتقؿ ىذه األراضي مف التيمارم إلى أكالده دكف أف يتممٌككىا ألنفسيـ(.)2
()3

كقد قيسـ نظاـ التيمار في القرف العاشر اليجرم /السادس عشر الميالدم إلى ثالثة أقساـ
كىي كما يأتي:
 الخاص :كىك الذم يتجاكز ىرٍي يعو (  )000،100أقجة( ،)4كيقسـ قسميف:
(خاص شاىي):
الخاص اليمايكني السمطاني
أ_
ٌ
ٌ

الخاص
يشمؿ عائدات األراضي التي أيقطعت لمسالطيف كأفراد أسرىـ ( .)5كشممت أراضي
ٌ
السمطاني في ناحية الخميؿ العديد مف القرل كالمزارع ففي عاـ (945ىػ1539_1538 /ـ) أصبح
ٌ
إجمالي
يعكد إليو ريع ( )3قرل ،كىي قرية عبد الميا /عيف الميا كعائده منيا( )3160أقجة مف
ٌ
كحصتو منيا عشر ماؿ الكقؼ ،كبمغ ( )250أقجة ،كقرية بيت
المحصكؿ ،كقرية مجدؿ فضيؿ
ٌ
أكليا /أكال ،كعائده منيا ( )1312.5أقجة مف المحصكؿ ،كسبع عشرة مزرعة ،كمنيا مزرعة

٧َ1بٲ،١ى٪ٳو،اٌزّ١بس ( االلؽبع اٌؼسىش )ٞف ٟاٌمشْ اٌؼبضش اٌٙجش /ٞاٌسبدط ػطش ِ١الد،ٞظ .29
 2أَٟ٬ٱ ،ئؽسب ،٤اٌذٌٚخ اٌؼثّبٔ١خ ربس٠خ ٚدعبسح ،ط ،1ظ 269؛ غبثب ،٤س٫ٳ ،ٝاٌّؼجُ اٌّٛسٛػٌٍّ ٟصؽٍذبد اٌؼثّبٔ١خ
اٌزبس٠خ١خ،ظ .76
3غبثب،٤س٫ٳ ،ٝاٌّؼجُ اٌّٛسٛػٌٍّ ٟصؽٍذبد اٌؼثّبٔ١خ اٌزبس٠خ١خ،ظ .76
ٓ٦4س،٩ظ.6
٧َ5بٲ،١ى٪ٳو،اٌزّ١بس ( االلؽبع اٌؼسىش،)ٞظ .31

38

()1

حطماف التي كانت معطٌمة ،كمزرعة صافا

كعائده ( )600أقجة( .)2كبمغ مجمكع عائدات

السمطاني منيا ( )5657.75أقجة( .)3بينما في عاـ(961ق1554_1553 /ـ) يعكد
الخاص
ٌ
ٌ
إليو عائد ( )4قرل ،كمنيا قرية دير بحا ككاف عائدىا ( )516أقجة ،ك( )215مزرعة كمنيا
مزرعة دير سامت ككاف عائدىا ( )300أقجة( ،)4كبمغ مجمكع عائداتو مف جميع القرل
المزارع( )35944.5أقجة( .)5كفي عاـ(970ق1562/ـ) تمثٌمت عائداتو في ( )5قرل،
كىي(عبدا ،كدير ىب ٌحا ،كعبد الميا ،كبيت كانكف ،كجمريف ) ك( )194مزرعة( ،)6كمنيا مزرعة
جاال

()7

كبمغ ىرٍي يعيا ( )100أقجة(.)8

كبمغ ىرٍي يعو مف جميع القرل كالمزارع ( )18140أقجو( ،)9ككانت العديد مف المزارع معطٌمة بسب
ىجمات البدك(.)10
ب_ خاص أمير المواء ( مير

ميران) :

كاف ىذا النكع مف التيمار ييمنح المراء األلكية ككبار القادة العسكرييف كالمكظفييف .يبدأ ىرٍيعة
عند ( )000،200أقجة( ،)11مقابؿ خدماتيـ ( كجباية الضرائب كغيرىا) دكف أف تدفع ليـ
ركاتب(،)12

حيث

شممت

كاردات

خاص
ٌ

أمير

المكاء

مف

ناحية

الخميؿ

في

عاـ(945ق1539_1538/ـ) قريتيف ،كىما مجدؿ فضيؿ ككاف عائده منيا ( )200أقجة ،كقرية

1صبفب ٥٢:فوةثٟلحثٳذأ٢وض٣بٜاٞقٟٳ٬،ٝث٫بأسبسبد٬غ٫بهٲظٗ٧٢٭هحْٱاٞػقو.اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خظ1564؛اٞلثبٌ،
٢ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،ظ .191
2دفزش ،1015ظ.31
ٌٍّ3ض٠ذ ٕ٠ظش:دفزش،1015ظ .31،32
4دفزش ،289ظ.66
ٌٍّ5ض٠ذ ٕ٠ظش:كْزو،289ظ .66_56
ٌٍّ6ض٠ذ ٕ٠ظش:كْزو،516ظ .42
7جبال:رٗىيٟٯثًل(٥٢١ٚ) 2اٞغ٧٭ةاُٞوثٱٞجٳذأ٢و.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ.190
ٓ٦8س،٩ظ .43
9
ٌٍّض٠ذ ٕ٠ظش:كْزو،516ظ.53_42
10
دفزش ،516ظ .42
٧َ11بٲ،١ى٪ٳو،اٌزّ١بس ( االلؽبع اٌؼسىش،)ٞظ32؛اٞجلٲوٰ٧٪،ل،أساظ ٟفٍسؽ،ٓ١ظ .22
12اٞجلٲوٰ٧٪،ل،أساظ ٟفٍسؽ،ٓ١ظ .22

39

عبد الميا عائده منيا ( )200أقجة ،كشمؿ ( )10مزارع كمنيا مزرعة بيت الركش
منيا( )630أقجة ،كمزرعة بيت زكريا

()2

()1

كعائده

كرٍيعو منيا( )375أقجة ،كبمغ مجمكع ىرٍيعو مف جميع
ى

القرل كالمزارع ( )5157أقجة( .)3أما عاـ(961ق1554_1553/ـ) فكانت عائداتو مف أربع
قرل كىي :سعير( )400أقجة ،كترقكمية ( )4500أقجة ،كعكيرة العميا كنعميا المتاف لـ ييذكر
ىرٍيعيما( ،)4كفي عاـ(970ق1562/ـ) كانت عائداتو مف خمس قرل فقط ،كىي :سعير كمنيا
( )5160أقجة ،كنعميا ك منيا ( )5840أقجة ،كترقكمية كمنيا( )4500أقجة ،كعكيف العميا
( )5000أقجة ،كالسمكع ك منيا( )2200أقجة ،ككاف مجمكع عائداتو منيا ( )22700أقجة(.)5
 _2الزعامت
المجنديف تبعنا لنكع
ييعرؼ بأنو رتبة عسكرية يحصؿ عمييا الفرساف مقابؿ تقديـ أعداد مف
ٌ
()6
طى غالبنا ىذا اإلقطاع لكبار القادة العسكرييف
كي ٍع ى
كمساحة اإلقطاعية  ،ي

()7

كلمسباىية( ،)8كيككف

ىرٍيعو ( )000،100أقجة(.)9
في عاـ(945ق 1539_1538 /ـ) كانت قرية ترقكميا تيمار مف نكع زعامت بيد أحمد
بيؾ أمير غزة ،ككاردىا( )3000أقجة( ،)10كفي عاـ (970ق1562/ـ) كانت زعامت لبناـ محمد

1ث١ذ اٌشٚش:رٗىْٱاٞط٣بٜاٞطوٖٱ٥٢ثٳذ٢وسْ١ٱك٬ها.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ .202
2ث١ذ صوش٠ب:رٗىض٣بٞٱَوثٱ٢لٲ٧خاٞقٟٳ٬ٝرًوِىٚوٲ.٥اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ.310
ٌٍّ3ض٠ذ ٕ٠ظش:كْزو،1015ظ .34
ٌٍّ4ض٠ذ ٕ٠ظش:كْزو،289ظ .70
ٌٍّ5ض٠ذ ٕ٠ظش:كْزو،516ظ .56
6اٞجلٲوٰ٧٪،ل،أساظ ٟفٍسؽ،ٓ١ظ .22
٧َ7بٲ،١ى٪ٳو،اٌزّ١بس ( االلؽبع اٌؼسىش،)ٞظ .33
8
اٌسجب٘١خ :اٞغ٧٭كآٞوسبْ٤ٱاٞغٳصاًٞض٣ب٦ٱاٞنٲ٥ٲٗكً٭٤األهؼٗ٢بثٝاٞقل٢خاًٞسٛوٲخ.غبثب،٤س٫ٳ ،ٝاٌّؼجُ اٌّٛسٛػٟ
ٌٍّصؽٍذبد اٌؼثّبٔ١خ اٌزبس٠خ١خ،ظ132؛َ٧بٲ،١ى٪ٳو،اٌزّ١بس (االلؽبع اٌؼسىش،)ٞظ .29
9أَٟ٬ٱ،أ،ٝ٣ٚاٌذٌٚخ اٌؼثّبٔ١خ ربس٠خ ٚدعبسح،ط،1ظ .650
10دفزش .35،1015

42

بؾ في الخميؿ ،كتشمؿ قرية سيما بكريف ككاردىا( )13000أقجة ،يطا ككارد ىرٍيعيا( )1800أقجة
كمزرعة بني سميـ ككارد ىرٍيعيا( )2000أقجة(.)1
 _3التيمار:
طى ىذا النكع مف التيمار لبعض الفرساف  ،كيككف عائده ( )20000أقجة( ،)2كبمغ
كاف يي ٍع ى
عدد التيمارات في ناحية الخميؿ عاـ(945ق1538/ـ) ما يقارب ( )44تيما نار ،كبمغ كاردىا
( )66672أقجة ،كمنيا تيمار لمحاج سناف في سعير كبمغ ريعو منيا(  )2000أقجة(.)3
أما عاـ(961ق1554_1553/ـ) فكانت ىنالؾ ( )8تيمارات ،كمنيا تيمار شمؿ قرية دير
نحاس ،كقرية قطماف ،كقرية بيت كانكف ،كبمغ عائدىا ( )7147أقجة( ،)4كفي
ضـ مزرعة رافات في السمكع
عاـ(970ق1562/ـ) بمغت التيمارات( )6كمنيا تيمار يكنس الذم ٌ
كبمغ ريعو منيا ( )500أقجة( .)5

تنكعت المكارد المالية التي تحصؿ عمييا الدكلة مف األرض كاألفراد ،كشممت ىذه المكارد
الخراج

()6

كالعشر( )7كالرسكـ كالضرائب المفركضة عمى األشخاص كالبادىكا( ،)8كالجزية()9ػ،

1دفزش،516ظ .58
2أَٟ٬ٱ،أ،ٝ٣ٚاٌذٌٚخ اٌؼثّبٔ١خ ربس٠خ ٚدعبسح،ط،1ظ .650
ٌٍّ3ض٠ذ ٕ٠ظش:كْزو،1015ظ .49،48،47
ٌٍّ4ض٠ذ ٕ٠ظش:كْزو،289ظ .91_88
ٌٍّ5ض٠ذ ٕ٠ظش:كْزو،516ظ .71،70
  6اٌخشاج ٪ :٭ ٢ب ْوؾ ٩اًٞض٣ب٦ٳ٭ ٤يٟٯ سبئو األضغبه ا٣ٞض٣وح ٚبٞيٲز٭٬ ٤اٛٞو٬ ٠٬ا٧ٞقٳ٬ ٝاٞزٳٚ .٥٭٦ل٬ى ،أؽ٣ل ،اٌزطش٠غ
اٌعش٠ج ٟػٕذ اٌؼثّبٔ،ٓ١١ظ38،37؛ظ66_59؛َ٧بٲ،١ى٪ٳو،اٌزّ١بس ( االلؽبع اٌؼسىش،)ٞظ .29
  7اٌؼطش٪ :ٱ ؾوٲجخ رإفن ٚقواط ٗ٢بس٣خ األهاؾٱ ا٣ٞٳوٲخ اٞزٱ ٪ٱ أهاؼ فواعٳخٚ .٭٦ل٬ى ،أؽ٣ل ،اٞزطوٲى اٞؿوٲجٱ ي٧ل
اًٞض٣ب٦ٳٳ،٥ظ23؛َ٧بٲ،١ى٪ٳو،اٌزّ١بس (االلؽبع اٌؼسىش،)ٞظ .30
8
اٌجبد٘ٛا٪:ٱؾوٲجخرزٛ٭٥٢٤يلك٥٢اٞوس٭،٠هس٭٠اًٞو٬ً٬اٞغو٬٠اٞغ٧بٲبد٬قبث٭ا٣ٞيهيخ٬قبث٭٢٭ؾىاٞجٳذ٬هس١
اٞلفب٤؛كْزو،131ظ86؛ٚ٭٦ل٬ى،اؽ٣ل،اٌزطش٠غ اٌعش٠ج ٟػٕذ اٌؼثّبٔ،ٓ١١ظ75؛َ٧بٲ،١ى٪ٳو،اٌزّ١بس،ظ .30
  9اٌجض٠خ ٪٬ :ٱ ٢جب٢ ٍٞبٞٳخ ً٢ٳ٧خ رٓوؼ يٟٯ االضقبظ َٳو ا٣ٞس٣ٟٳ( ٥أ ٝ٪اٞن٢خ) ٚ٬ب٦ذ رٓوؼ يٟٯ  ٝٚيبئٟخ ا ٬ضقع؛
ٚ٭٦ل٬ى،أؽ٣ل،اٌزطش٠غ اٌعش٠ج ٟػٕذ اٌؼثّبٔ،ٓ١١ظ33؛كْزو،427ظ .103
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كالرسكـ عمى الحيكانات( ،)1كرسكـ الباج( ،)2كالقصابة( ،)3كالحسبة( ،)4كالنحؿ( ،)5كرسكـ الحماية
كالرسكـ العرفية( )6كعائدات بيت الماؿ

()7

كالماؿ المفقكد( )8كالرسكـ عمى المطاحف(.)9

 _4أراضي الوقف:
قسمت إلى :أراضي وقف ذري ،تككف كقفان عمى أصحابيا ،كتنتقؿ ىذه األراضي ألبنائيـ
كذريتيـ ،كيعكد ىرٍيعيا لمكاقؼ عمييا ،مثؿ :كقؼ مزرعة يكسبر -غربي حمحكؿ -العائد لسراج
الديف  ،كعائده منيا( )100أقجة( ،)10وأراضي وقف خيري تككف عمى المساجد كالزكايا مثؿ
قرية حمحكؿ كانت كقؼ عمى حرـ الخميؿ كعائده منيا ( )19160أقجة(.)11
 _5أراضي الممك:
سمى (الحكاكير) ،كتشمؿ
ىي األراضي التي تخصص لبناء البيكت ك ا
األرضي المجاكرة ليا ،كتٍ ٌ
السنكم منيا
كرٍيعة
أيضنا البساتيف كالمزارع ،فمث ن
ٌ
ال كانت قرية دير بحا ممكنا البف حاجب عمر ى
( )679أقجة(.)12

1سس َٛاٌذٛ١أبد ٪:ٱاٞؿوائتاٞزٱٚب٦ذرٓوؼيٟٯاٞؾٳ٭ا٦بد٢ضٝا٣ٞبيي٬اٞقواَِ٬ٳو٪ب.دفزش ،427ظ102،101؛
ٚ٭٦ل٬ى،أؽ٣ل،اٌزطش٠غ اٌعش٠ج ٟػٕذ اٌؼثّبٔ،ٓ١١ظ81؛َ٧بٲ،١ى٪ٳو،اٌزّ١بس( االلؽبع اٌؼسىش،)ٞظ .30
 2سس َٛاٌجبج ٪:ٱاٞوس٭٠اٞزٱرُإفني٥اٞجؿبئىاٞزٱرُغٟتئٞٯاألس٭أٟٞجٳى٬اٞطواءٚ.٭٦ل٬ى،أؽ٣ل،اٌزطش٠غ اٌعش٠ج ٟػٕذ
اٌؼثّبٔ،ٓ١١ظ86؛َ٧بٲ،١ى٪ٳو،اٌزّ١بس( االلؽبع اٌؼسىش،)ٞظ .30
 3اٌمصبثخ٪:ٱؾوائترُإفنْٱا٣ٞسبٞـي٥اٞؾٳ٭ا٦بدا٣ٞنث٭ؽخ.كفزش،427ظ101،100؛َ٧بٲ،١ى٪ٳو،اٌزّ١بس،ظ .30
 4اٌذسجخ٪:ٱاٞوس٭٠اٞزٱ ٲز١ع٫ً٣بي٥اٞسٟىاٞزٱرُجبوْٱاٞ٭ٚبالد٬اٞقب٦بد٢ضٝاٞؾج٭ة٬اٗٞك٬٥اٞقؿبه٬اٞيٲذ٧َ.بٲ،١
ى٪ٳو،اٌزّ١بس( االلؽبع اٌؼسىش،)ٞظ .30
5إٌذً:رٛ٭٤هس٭٪٠ن٨اٞؿوٲجخيٟٯيسٝا٧ٞؾٚ.ٝ٭٦ل٬ى،اؽ٣ل،اٌزطش٠غ اٌعش٠ج ٟػٕذ اٌؼثّبٔ،ٓ١١ظ .62
 6اٌشس َٛاٌؼشف١خ ٪ :ٱ اٞوس٭ ٠اٞزٱ ٲز ١عجبٲز٫ب ىٲبكح ي ٥اٞزٱ رٗوه٪ب اٞلٞ٬خ ( ؾوائت ٢بٞٳخ )٬ ،ٲغ٫ً٣ب اٞ٭الح ٬ا٣ٞزس٣ٟ٭٤
٬اٞػ٭ثبضٳخ٬اٞسجب٪ٳخٚ.٭٦ل٬ى،أؽ٣ل،اٌزطش٠غ اٌعش٠ج ٟػٕذ اٌؼثّبٔ،ٓ١١ظ٧َ.71،72بٲ،١ى٪ٳو،اٌزّ١بس(االلؽبع اٌؼسىش،)ٞ
ظ.30
 7ػبئذاد ث١ذ اٌّبي٪ :ٱ األ٢٭ا ٜا ٣ٞزجٗٳخ ْٱ ؽيٲ٧خ اٞلٞ٬خ ٬رً٭ك ٗٓ٣ٟٞ٭كٲ٬ ٥ا٣ٞز٭ْٳ ٥٢ ٥ك٬ ٤٬هصخٚ .٭٦ل٬ى ،اؽ٣ل ،اٌزطش٠غ
ٌعش٠ج ٟػٕذ اٌؼثّبٔ،ٓ١١ظ٧َ.67بٲ،١ى٪ٳو،اٌزّ١بس ( االلؽبع اٌؼسىش،)ٞظ .30
 8اٌّبي اٌّفمٛد ٪:ٱأص٣ب٤اًٞجٳل٬اٞؾٳ٭ا٦بدَ٬ٳوم٬،ٙٞاٞزٱ رُجبو ثًليل٠اًٞض٭هيٟٯغبؽج٫ب٬ٲ٭ؾى ص٫٧٣بْٱثٳذ ا٣ٞب.ٜ
ٚ٭٦ل٬ى،أؽ٣ل،اٌزطش٠غ اٌعش٠ج ٟػٕذ اٌؼثّبٔ،ٓ١١ظ٧َ.68بٲ،١ى٪ٳو،اٌزّ١بس ( االلؽبع اٌؼسىش،)ٞظ .31
 9اٌشس َٛػٍ ٝاٌّؽبدٓ ٪ :ٱ اٞزٱ رُٓوؼ يٟٯ ً٢بغو اٞيٲز٭٬ ٤اٞس٣س٬ ١اٞلثس ٢٬كبؽ ٥اٞؾج٭ةٚ .٭٦ل٬ى ،أؽ٣ل ،اٌزطش٠غ
اٌعش٠ج ٟػٕذ اٌؼثّبٔ،ٓ١١ظ٧َ.85بٲ،١ى٪ٳو،اٌزّ١بس ( االلؽبع اٌؼسىش،)ٞظ .31
10دفزش،516ظ .159
ٓ٦11س،٩ظ .161
12دفزش،289ظ .172

42

ثانياً :الزراعة
شكمت الزراعة المكرد األكؿ لسكاف ناحية الخميؿ ،كذلؾ لتأميف الغذاء ليـ كلجنكد الدكلة،
الس ٌكاف كالجنكد يستخدمكنيا.
كلتكفير األعالؼ لمدك ٌ
اب التي كاف ٌ
اعتمدت الزراعة عمى مياه األمطار بشكؿ أساسي( ،)1كاحتكت ناحية الخميؿ عمى العديد مف
المزارع ،منيا :مزرعة سبتا( ،)2كمزرعة بيت سكر( ،)3كمزرعة بيت أكال ،كمزرعة حسكا(،)4
كمزرعة بيت حكراف(بيت خيراف) -زرعيا أىالي قرية دركسية ،-كمزرعة صير كفر بريؾ-زرعيا
أىالي قرية سعير ،-كمزرعة حي بني عامر -زرعيا أىالي قرية حمحكؿ ،-كمزرعة رفعا(،)5
مزرعة سكسية( ،)6كمزرعة صافا ،كمزرعة الرامة( ،)7كمزرعة سعير( ،)8كمزرعة بيت الركش(،)9
كمزرعة بيت عمراف ( ،)10كمزرعة بيت باعر( ،)11كمزرعة بيت عينكف(.)12
اشتيرت ناحية الخميؿ بالعديد مف المزركعات التي مف أىميا :زراعة الحبكب كالحنطة
الكرسنة( -)13التي كانت تزرع في معظـ قرل كمزارع ناحية الخميؿ ،-كالفكؿ
كال ٌشعير كالحمص ك
ٌ
الذم كاف يزرع بمزرعة حسكا( .)14كزراعة الخض اركات ،مثؿ :البصؿ كالخس ك ً
الخيار كالباذنجاف
ي
ٌ
كالقرع كالسبانخ كالبقدكنس كالثكـ( .)15كزراعة األشجار مثؿ الزيتكف الذم كاف يكفٌر زيتو الغذاء

1دفزش،289ظ.92
2سجزب:رٗىض٣بٞٱَوثٱ٢لٲ٧خاٞقٟٳٝيٟٯثًل(٪٬،١ٚ) 1.5ٱعيء٥٢ا٣ٞلٲ٧خ٬،ث٫بأٗ٦بؼ٢٬لاْٗ٧٢٥٭هحْٱاٞػقو.اٌٛلبئغ
اٌفٍسؽ١ٕ١خ1607،؛يواِ،ضٛوٰ،اٌّٛالغ اٌجغشاف١خ ف ٟفٍسؽ .247،ٓ١
3ث١ذ سٛس:رٗىض٣بٞٱَوثٱؽٟؾ٭.ٜاٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ .175
4دسىب:رٗىْٱاٞغ٧٭ةاُٞوثٱ٥٢ؽٟؾ٭.ٜاٞلثبٌ٢،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ .177
 5سفؼب:رٗىٟٞطوٖٱ٥٢ٲكب.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ .229
6سٛس١خ:رٗىٟٞطؤ٥٢اٞس٣٭وٚ٬،ب٤ٲيهي٫بأٝ٪ٲكب٢.ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ234؛كْزو،427ظ .78
 7اٌشاِخ :رٗىض٣بٞٱاٞقٟٳ٪٬ٝٱ٧٢٥٢بقٕا٣ٞلٲ٧خ٬،ث٫بؽهٳوح٢سزكٳٟخ٢ج٧ٳخثبٞؾغبهحْ٬ٳ٫بأٲؿبًثٗبٲب٧ٚٳسخ٬ثئو٬أسبسبد
ٖ٬كى٣ً٢بهٲخ.اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ1603،؛٢ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،ظ.156
ٌٍّ8ض٠ذ ٕ٠ظش:كْزو،427ظ .79،78،77،76
9ث١ذ اٌشٚش:رٗىْٱاٞط٣بٜاٞطوٖٱ٥٢ثٳذ٢وسْ١ٱك٬ها.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ .202
10ث١ذ ػّشاْٖ:وٲخثٳذي٣وح،رٗىيٟٯثًل(٥٢١ٚ)2ٲكب٢.ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ .228
11ث١ذ ثبػش:رٗىَوثٱك٬هاثب٦ؾواِٖٟٳٟٞٝط٣ب٢.ٜػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ .211
12
ٌٍّض٠ذ ٕ٠ظش:كْزو،289ظ .128_118
13دفزش،427ظ57؛دفزش،1015ظ75؛دفزش،289ظ92؛دفزش،516ظ .75
14دفزش،1015ظ .75
15دفزش،427ظ90؛كْزو،516ظ11؛أث٭غبْٱ،سًٳل،اٌخٍ ً١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو،ٟظ.86
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الصابكف .كزراعة أشجار الكركـ(العنب)
لمس ٌكاف ،ي
كيستخدـ إلنارة المساجد كالمدارس كصناعة ٌ
ٌ
()1

كاستخدامو في صناعة الدبس كالزبيب .كزراعة التيف في العديد مف المناطؽ ،مثؿ حمحكؿ
كأرض كادم التفاح

()2

()3
الرٌماف في الرامة
كمزرعة بني سميـ  ،باإلضافة إلى زراعة ُّ

()4

كالخكخ

كالجكز كالمكز كالتكت كالتُّفٌاح كالمشمش(.)5
ككانت الدكلة تقكـ بجباية المزركعات  -مف المزارعيف  -بطريقتيف ،ىما:
أ_ القسم :كىك أف تأخذ الدكلة قسمنا مف حاصؿ القرل كالمزارع ،كيراعى في ذلؾ كضع األرض؛
فإف كانت مزركعاتيا تعتمد عمى السقاية فإنو يؤخذ منيا نصؼ الحاصؿ ،ككاف يؤخذ مف معظـ
السدس(.)6
القرل الثمث كالربع ،كاف كانت بعيدة ييؤخذ ٌ
كيفرض عمى
ب_ المقطوع ( الديمكس) :كىك مبمغ يم ٌ
حدد مف الماؿ إما أف يككف نقدان أك عيننا ،ي
القرية أك المزرعة ،كال يتبدؿ سكاء قؿ حاصؿ القرية أـ زاد(.)7
ثبٌثب :رشث١خ اٌذٛ١أبد:
اىتـ سكاف ناحية الخميؿ بتربية الحيكانات في قراىـ كمزارعيـ؛ كذلؾ لالستفادة مف ناتجيا،
ٌ
لصكؼ أكال ٌشعر ،كلذلؾ قامكا بتربية الماعز كاألغناـ( ،)8كلمقياـ
سكاء أكاف مف المبف أك المحـ أك ا ٌ
بفالحة األرض كنقؿ المحاصيؿ إلى البيادر كالقرل لمتخزيف ،كلمتن ٌقؿ قامكا بتربية الحمير كالبغاؿ
اىتـ العديد منيـ بتربية الخيكؿ لرككبيا كالتجارة بيا ،كانتشرت أيضنا تربية خاليا
كالجماؿ ،كما ٌ

1اٞجقٳذ٢،ؾ٣ل،اٌضساػخ ف ٟثالد اٌطبَ،4٠،ظ .492
2سجً،18ػ13،1989ض٭ا٪953ٜـٚ7/ب٦٭٤األ،٠1546ٜ٬ظ.472
3سجً ،57ػ24،1237ض٭ا٪984ٜـٚ14/ب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1577ظ .184
4سجً،13ػ20،1473هثٳىاٴفو٪948ـ13/آة،٠1541ظ.431
5
دفزش،427ظ86؛دفزش،1015ظ114؛دفزش،516ظ.110
6دفزش ،427ظ65؛دفزش،1015ظ78؛دفزش،289ظ92،93؛دفزش،516ظ .76
7دفزش ،427ظ57؛دفزش ،1015ظ76؛دفزش،289ظ94؛دفزش،516ظ .76
8دفزش،289ظ.145
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النحؿ

()1

لالستفادة مف العسؿ الناتج منيا ،كمف أشير المناطؽ التي قامت بتربية النحؿ ىي

طا(.)2
حطماف كاذنا كدك ار كي ٌ
اب ،كفيو يقكمكف ببيع
كاف ىنالؾ سكؽ
سمى سكؽ الخيؿ أك سكؽ الدك ٌ
ٌ
خاص لمحيكانات ،يي ٌ
الدكاب كاألغناـ كشرائيا ( ،)3كفرضت الدكلة عمى ىذه الحيكانات ضرائب تقكـ بجبايتيا ،فكانت
تأخذ عمى ك ٌؿ رأس مف الخراؼ كالماعز عثمانية كاحدة ،كعمى ك ٌؿ خمية نحؿ عثمانية أيضان(.)4
اربعاً :التجارة:
ممر
تميزت مدينة الخميؿ بمكقع تجار ٌ
ميـ؛ حيث ربطت ما بيف مصر كالشاـ ،ككانت ٌ
م ٌ
القكافؿ التجارية مف مصر إلى الشاـ كبالعكس ،كجعميا ذلؾ مرك انز تجارٌيان يقصده يس ٌكاف المدينة
تعددت السمع التجارية في سكؽ المدينة كشممت:
كس ٌكاف لكاء القدس أيضناٌ .
كس ٌكاف قرل الناحية ي
ي
القمح كالشعير كالسمف كالعدس كالزيت كالسكر ،باإلضافة إلى الدبس كالسفرجؿ كالصابكف
كاألقمشة كالقطف كالجمكد( .)5كما احتكت المدينة عمى( )27يد ٌكاننا ييباع فييا العديد مف البضائع،
كقد بمغ محصكليا ( )2400أقجة ،كبمغ محصكؿ تجارة األغناـ كالنحؿ ( )1500أقجة(.)6
تـ
كلـ تكف التجارة مقتصرةن عمى ناحية الخميؿ فحسب ،بؿ شممت أيضنا التجارة الخارجية؛ حيث ٌ
ص ٌدر إلى القدس كالسفرجؿ إلى مصر( ،)7كتصدير
تصدير العديد مف ٌ
السمع ،كالدبس الذم ي

1دفزش،1015ظ121؛دفزش،289ظ145؛دفزش،516ظ .124
2اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ .122
3دفزش،516ظ .124
4
ٓ٦س،٩ظ .124
5اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ .118
6كْزو،516ظ .128
7اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ .120،119
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كتعددت أساليب
الصابكف إلى مصر ،كما قامكا باستيراد بعض البضائع مثؿ المالبس مف صفدٌ .
البيع ،فكاف منيا البيع نقدنا كالبيع ىد ٍيننا كالبيع بالرىف كالبيع بالتقسيط(.)1
خامساً :الصناعة:
اشتيرت مدينة الخميؿ بعد ود مف الصناعات التي ش ٌكمت مصدر دخؿ لمعديد مف أىميا ،كما
الصناعات التي كانت كما زالت قائمة في
كفرت ليـ متطمبات الحياة اليكمية ،كلعؿ مف أشير ٌ
ميت بحارة الق اززيف نسبة إلييـ(،)2
مدينة الخميؿ ىي صناعة ٌ
الزجاج ،كمف الممفت كجكد حارة يس ٌ
ككانت تي ِّ
الزجاج إلى مصر كمدف الشاـ كتيباع لزكار بيت المقدس( ،)3كما يكجد في
صدر صناعة ٌ
المدينة العديد مف معاصر العنب(الدبس) التي ىكفٌرت مكانان لمفالحيف لعصر العنب الذم كاف
بكميات كبيرة في قرل ناحية الخميؿ( ،)4ككجد في المدينة ( )26بابنا لمعاصر الدبس ككاف
ييزرع ٌ
محصكؿ تمؾ المعاصر سنكيان( )1612أقجة ،5إلى جانب تصنيع الدبس كالممبف مف خالؿ
غذاء أساسيا لسكاف ناحية
عصره ،كتصنيع الزبيب عف طريؽ تجفيؼ العنب .كبالتالي كاف
ن
كخاصة في فصؿ ال ٌشتاء.
الخميؿ،
ٌ
ؽ بتصنيع الخبز ،فقد انتشرت في المدينة العديد مف األفراف ،كلع ٌؿ أشيرىا فرف
أما فيما يتعمٌ ي
السماط الشريؼ الذم كاف يفرض عددنا معينان مف األرغفة لألئمة كالمشايخ في المدينة كقراىا،
التصرؼ بخمسة كثالثيف رغيفان مف
حيث كاف إلسحؽ بف حسف يكسؼ بف الحاج يكسؼ حؽ
ٌ

1اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ .120
2أث٭غبْٱ،سًٳلِ،ذٕ٠خ اٌخٍ ً١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو،ٟظ95؛اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ .114
3أث٭غبْٱ،سًٳلِ،ذٕ٠خ اٌخٍ ً١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو،ٟظ .93
4اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ .116،117
 5دفزش،516ظ.128
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خبز السماط( ،)1كما عمؿ أحمد بف زعيتر كشمش بف يكنس كأخكه محمد في صناعة الخبر
الخبازيف(.)2
كع ًرفكا بطائفة ٌ
ي
ككجد في الخميؿ صناعة الجمكد؛ حيث استي ً
خدمت جمكد الحيكانات في العديد مف الصناعات،
ي
مثؿ :صناعة األحذية كصناعة الًقىرب -لحفظ المياه في أثناء السفر كالعمؿ ،-ك استخدمت تمؾ
الجمكد -أيضنا -في صناعة سركج الخميؿ(.)3
اضح عمى
أثر ك ه
كمف الجدير بالذكر أف زراعة أشجار الزيتكف في ناحية الخميؿ كاف ليا ن
الصناعات؛ ككنا ىنالؾ العديد مف معاصر الزيتكف في المدينة ،4ككفٌرت ثمار الزيتكف مادة
ٌ
ً
الصابكف مف ذلؾ
إلنتاج الزيت الذم استيخدـ إلنارة البيكت كالمساجد ،ككفٌرت أيضنا صناعة ٌ
و
ً
در إلى مصر(.)5
الزيت الذم اشتيير بو لكاء القدس بشكؿ عاـ ،ككاف ييص ي
الخىزؼ كالنحاس كالقطف
كاشتيرت الخميؿ –أيضنا -بالعديد مف الصناعات ،مثؿ :صناعة ى
الصكؼ كطحف الحبكب ،كما كفٌرت األخشاب مادة لصناعة األبكاب كالشبابيؾ في الناحية(.)6
ك ٌ

1سجً ،57ػ26،1248ض٭ا٪984ٜـٚ16/ب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1577ظ .186
2سجً،57ػ19،1389مٰاًٗٞلح٪984ـ7/ضجبـ،٠1577ظ .248
3اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ .115
4دفزش،1215ظ .122
5دفزش،1015ظ122؛اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ .115
6أث٭غبْٱ،سًٳلِ،ذٕ٠خ اٌخٍ ً١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو،ٟظ .100
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الفصل الثاني
أوقاف ناحية الخميل


أٚالًِ :ف َٛٙاٌٛلف

ثبٔ١بً :ربس٠خ اٌٛلف ػٍ ٝاٌخًٍ١

ثبٌثبً :األٚلبف اٌخ١ش٠خ

ساثؼبً :اٌٛلف اٌزّسّٞ

خبِسبً :اٌٛلف اٌّطزشن
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أو ًال :مفيوم الوقف
الوقف لغة:
كقفت الدار أك األرض أك الدابة أم حبستيا
ؼ) كنقكؿ:
ىك الحبس كالمنع( ،)1كىك
مصدر(كقى ى
ي
ى
كالجمع أكقاؼ(.)2
الوقف اصطالحاً:
ىك حبس ماؿ أك عيف مممككة بشكؿ كامؿ ،كاما أف يككف ذلؾ الحبس مؤبدان أك مؤقتان،
خاصة أك عامة( ،)3فيككف
البر ،سكاء كانت
ٌ
كيككف ذلؾ لالنتفاع بو كبثمرتو عمى أحد كجكه ٌ
االقتصادم
يحدده العمر
الكقؼ ؛ (( صدقة جارية ما بقي أصميا ،سكاء أكاف ىذا البقاء طبيعيان ٌ
ٌ
()4
يتصرؼ بالعيف
كيقصد بالحبس بأف ال
لمماؿ المكقكؼ أـ إراديان ٌ
نص الكاقؼ كارادتو))  .ي
يحدده ٌ
ٌ

المكقكفة ببيع أك رىف أك ىبة ألف االيصؿ في الكقؼ ىك التحبيس كتسبيؿ الثمرة(.)5

ثانياً :تاريخ الوقف عمى الخميل:
تعكد بدايات الكقؼ عمى الخميؿ إلى عيد الرسكؿ (صمٌى اهلل عميو كسمٌـ)عندما أقطع أرض
حابي تميـ بف أكس الدارم (رضي اهلل عنو)
حبركف كبيت إبراىيـ كالمرطكـ كبيت عينكف ٌ
لمص ٌ
خاصة ،فيعكد إلى
كذريتو( ،)6كأما االنتشار الكاسع لمكقؼ في فمسطيف بشكؿ عاـ كفي الخميؿ
ٌ
ٌ
المممككي؛ إذ قاـ األيكبيكف بإقطاع األرض ألفراد العائمة كالجيش كالجنكد،
األيكبي ك
العصريف
ٌ
ٌ
 1اٞكواثٟسٱ،ثو٪ب٤اٞلٲ،٥اإلسؼبف ف ٟأدىبَ االٚلبف،ظ3؛يط٭ة،يجلاٞغٟٳ،ٝوزبة اٌٛلف،ظ1؛ٲ،٥ٛى٪لٰ،اٌٛلف فٟ
اٌطش٠ؼخ ٚاٌمبٔ،ْٛظ7؛اٛٞجٳسٱ٢،ؾ٣ل،ـذىبَ اٌٛلف ف ٟاٌطش٠ؼخ اإلسالِ١خ،ط،1ظ .55
 2يط٭ة ،يجل اٞغٟٳ ،ٝوزبة اٌٛلف ،ظ1؛ ٲ ،٥ٛى٪لٰ ،اٌٛلف ف ٟاٌطش٠ؼخ ٚاٌمبٔ ،ْٛظ7؛ اٞقكٳت٢ ،ؾ٣ل يض٣ب ،٤األٚلبف
اإلسالِ١خ ف ٟفٍسؽ ٓ١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو،ٟظ.4
 3يط٭ة،يجلاٞغٟٳ،ٝوزبة اٌٛلف،ظ1؛ٖؾّ٧٢،نه،اٌٛلف اإلسالِ ،ٟرؽٛسٖ ،إداسرٗ ،رّٕ١زٗ،ظ63،62؛اٛٞجٳسٱ٢،ؾ٣ل،
أدىبَ اٌٛلف ف ٟاٌطش٠ؼخ اإلسالِ١خ،ط،1ظ .63،62،61،62
ٖ4ؾّ٧٢،نه،اٌٛلف اإلسالِ ،ٟرؽٛسٖ ،إداسرٗ ،رّٕ١زٗ،ظ.63،62
5
اٞقكٳت٢،ؾ٣ليض٣ب،٤األٚلبف اإلسالِ١خ ف ٟفٍسؽ،ٓ١ظ .6
٣ٟٞ  6يٲل ٲ٧هو :اٟٗٗٞط٧لٰ ،اث٭ اًٞجبً ،صجخ األػط ،ٝط ،13ظ 122 ،118؛ اًٟٞٳ٣ٱ٢ ،غٳو اٞلٲ ،٥األٔس اٌجٍ ،ً١ط،2ظ
146،145؛اُٞٳهٱ٦،غ١اٞلٲ٢٥ؾ٣ل،اٌجٛاة اٌم ُ٠ٛػٓ اٌسؤاي اٌّزؼٍك ثئلؽبع اٌس١ذ رّ،ُ١ظ.35_18
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كأصبح ىذا اإلقطاع نكعان مف التمميؾ ،حيث أصبحت األرض ممكان لم ٌشخص الذم يقتطعيا ،كما
كذريتيـ( ،)1كفي الفترة المممككية
سمحكا ألصحاب اإلقطاعات بكقؼ ىذه األراضي عمى أنفسيـ ٌ
سمح المماليؾ ببيع األراضي إلى القضاة كالتُّ ٌجار ككبار رجاؿ الدكلة ،كقاـ ىؤالء بكقؼ ىذه
األراضي عمى جيات الخير أك عمى أنفسيـ()2؛ كما قاـ العديد مف السالطيف بكقؼ أراضي
المممككي إلى انتشار
كعقارات عمى حرـ الخميؿ ،كما سنالحظ الحقنا ،كأدت ظركؼ العصر
ٌ
كبخاصة
األكقاؼ كاىتماـ السالطيف فييا
ٌ

()3

الكقؼ عمى حرـ الخميؿ كسماطو ،فقد مثٌؿ ىذاف

العصراف فترة االنتشار الكاسع لألكقاؼ في فمسطيف كتحديدان في الخميؿ ،حيث شمؿ الكقؼ عمى
المساجد كالزكايا كاألسبمة كاألربطة كقراءة القرآف ،كتنكعت أيضا العقارات المكقكفة مف أر و
اض
كحمامات كطكاحيف كمصابغ كمصابف كأسكاؽ(.)4
كغراس كدكاكيف كحكانيت كحانات كبيكت ٌ
العثماني كيعد استم ار انر لألكقاؼ في
استمر الكقؼ عمى حرـ كمقامات الخميؿ في العيد
ٌ
ٌ
العيديف األيكبي كالمممككي ،حيث عمؿ بعض السالطيف ك يم ٌالؾ األراضي كغيرىـ عمى كقؼ
األراضي

()5

متعددة عمى حرـ الخميؿ،
ككقؼ جزية النصارل كالعديد مف العقارات في مناطؽ
ٌ

ككقؼ بعض ربعات القرآف ،كشيدت ىذه الفترة زيادة في االىتماـ باألكقاؼ ،إذ تعددت مجاالت
االستفادة منيا كاإلنفاؽ عمييا

()6

كعمؿ العثمانيكف -أيضنا -عمى تسجيؿ الكقؼ كتسجيؿ ريعو

الخاص بو مف ك ٌؿ عقار يكقؼ لو ،كلقد أكردت
لضماف استمرار حصكؿ الكقؼ عمى كامؿ الريع
ٌ
م في مدينة
ٌ
حج نة ٌ
عية ٌ
سجالت محكمة القدس ال ٌشر ٌ
اضي الجارية في كقؼ تميـ الدار ٌ
تبيف األر ى
كتبي يف –أيضنا -مف كاف يتناكؿ-يقبض -خراجيا:
الخميؿ،
كتكضح حدكدىا ٌ
ٌ
1قوفب،٤اثوا٪ٳ ،١إٌظُ اإللؽبػ١خ ف ٟاٌطشق األٚسػ ف ٟاٌؼصٛس اٌٛسؽ،ٝظ.33،32
٧َ2بٲ،١ى٪ٳوٚ،لف األساظ ٟػٍ ٝاألفشاد،ظ .71،72
3اٞقكٳت٢،ؾ٣ليض٣ب،٤األٚلبف اإلسالِ١خ ف ٟفٍسؽ ٓ١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو،ٟظ .12،11
٧َ4بٲ،١ى٪ٳوٚ،لف األساظ ٟػٍ ٝاألفشاد،ظ .71،72
ٓ٦5س،٩ظ .82
6أثطوٞٱ٢،ؾ٣ل،أٚلبف ٚأِالن اٌّسٍّ ٓ١ف ٟفٍسؽ،ٓ١هاعى٢لفٝاٞلهاسخ،اٞػٓؾخ٢وٖ٣خثؾوِ.٬
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صكرة حجة مف غير زيادة كال نقصاف ىذه حجة صحيحة شرعية معتبرة مرعية يعرب
مضمكنيا كيخبر مكنكنيا بنما تحرر لدل الحكـ الشريؼ بمدينة سيدنا الخميؿ عمية السالـ كىك أنو
عي لدل مكالنا كسيدنا العبد الفقير إلى اهلل تعالى اإلماـ العالـ العالمة أقضى
ثبت بالطريؽ الشر ٌ
قضاة األناـ محقؽ القضايا كاألحكاـ المخصكص بمزيد عناية عكاطؼ الممؾ العالـ ىك عبد الرحيـ
ابف مكالنا القدكة المحقؽ الحاج عمي العثماني الحنفي مكلى محركسة القدس الشريؼ كمدينة سيدنا
الخميؿ عميو السالـ دامت معاليو كاضع خطة الكريـ أعاله داـ عاله ،بشيادة الشيخ شمس الديف
محمد الرجبي ابف المرحكـ شمس الد يف محمد الرفاعي كالشيخ شمس الديف محمد بف الشيخ بدر
الديف حسف الجكالني إماـ زاكية الشيخ عمي بكا كالحاج شمس الديف محمد بف إبراىيـ الذم عرؼ
بابف الشمسي كالشيخ الصالح بدر الديف حسف بف المرحكـ الشيخ القدكة الشيخ زيف الديف قاسـ ابف
القاسمي مف ساللة كلي اهلل تعالى أبي القاسـ الجنيد كالشيخ عالء الديف بف الشيخ شمس الديف
محمد بف يغمكر البكاكم كالشيخ عبد اهلل بف قاسـ بف دغمش البكاكم كالحاج سميماف بف المرحكـ
سالـ عرؼ بابف حريز كالحاج زيف الديف عبد الرحيـ بف المرحكـ الحاج شمس الديف محمد بابف
النمر كالحاج شرؼ الديف مكسى بف الحاج أحمد عرؼ بابف سحكاف الجميع مف المجاكريف بمدينة
سيدنا الخميؿ عميو السالـ أعزىـ اهلل تعالى الذيف عرفيـ مكالنا الحاكـ المشار إلية أعاله -داـ عاله-
كقبؿ شيادتيـ لما رأل في قبكليا شرعان بمعرفة جميع أراضي مدينة سيدنا الخميؿ عميو السالـ الجارية
في الكقؼ المبركر التميمي عمى منطيو أفضؿ الصالة كالسالـ الحاممة لغراسات دي ار مدينة سيدنا
الخميؿ عميو السالـ ،كحد األراضي المذككرة بتماميا ككماليا مف القبمة المشرفة أرض زيؼ كقمقس،
كمف الشرؽ أرض قرية كفر بريؾ كتمامو أرض الرياحية الجارية في الكقؼ التميمي المعركفة قديمان
بالمرطكـ ،كمف الشماؿ أرض قرية بني سميـ كمزرعة الرامة كقرية مجدؿ فضيؿ كمزرعة سبتا ،كمف
الغرب أرض قرية دير بحا كأرض قرية األنقر كأرض المعدة(المعصرة؟) كأف داخؿ ىذه الحدكد
األربعة المعينة أعاله ناحية كاد التفاح كخمة العيكف كحبايؿ الرياح كدير بحو كخمة بصيص كبقيع
الغزيؿ كحبايؿ السماؽ كتغرة بني ساكف ككاد اليريا كخمة البطمة كناحية كرـ حطماف كالنجمة
كالزميت كالفحص ككفاؼ المكزة كسابيا ككاد النصارل كخمة الجعراف كناحية الرأس بأعمى حارة األكراد
كخمة األكراد كالجانب القبمي كالغربي مف كادم عيف سارة كالجميع مف قرف الثكر كناحية المحاكر
كأرض مدينة سيدنا الخميؿ -عميو السالـ -الحاممة لبنا الدكر كغيرىا كأف الجميع يعرؼ قديمان بأرض
حب ار كحبركف كبيت إبراىيـ المعرفة الشرعية التي ال جيالة معيا كأف ذلؾ قديمان كالى اآلف بيد السادة
التميمييف بمدينة سيدنا الخميؿ عميو السالـ يتناكلكف خراجو في كؿ سنو مف تقادـ السنيف الماضية
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كالى تاريخو كأف القاضي غرس الديف خميؿ بف المرحكـ القاضي عالء الديف بف الصاحب ،كالقاضي
عالء الديف عمي ابف مكالنا كسيدنا قاضي القضاة خير الديف خميؿ التميمي -أعزىما اهلل تعالى -مف
جممة المستحقيف لمكقؼ التميمي المشار إلية أعاله كمستحقيف النظر كالتكمـ عمى جيات

الكقؼ

التميمي المشار إليو أعاله ،كقبض خراج الجيات المذككرة أعاله كصرؼ محصكليا عمى أربابو
بمقتضى البراءة الشريفة الخداكندكارية المخمدة بيد القاضي عالء الديف المشار إليو أعاله المؤرخة
في أكايؿ شير صفر الخير سنة سبع كثالثيف كتسع ماية ثبكتان صحيحان شرعيان بعد دعكل شرعية
صدرت في ذلؾ بكجو عالء الديف بف شمس الديف محمد بف عسيمة كأخيو أبي السعادات محمد كابف
عميما محمد ابف أبي الخير كأبي السعكد محمد بف جماؿ الديف يكسؼ ابف المحتسب كمحمد بف
مامكر كابراىيـ بف سعيد كأبي بكر بف اسحؽ بف المصرم كنكر الديف البطايحي كشرؼ ابف أبي
الكالب كأحمد بف عزكز عرؼ بالمغربي كمحمد بف إبراىيـ النقيب المعركؼ بالغزاكم كأحمد بف
الجعبرم كغيرىـ ممف لو بنا كغراس باألرض المحدكدة المكصكفة أعاله ،كأعذرىـ في ذلؾ اإلعذار
الشرعي كحكـ أداـ اهلل تعالى أيامو الزاىرة كجمع لو بيف خيرم الدنيا كاآلخرة بمكجب ذلؾ حكم نا
صحيحان شرعيان تامان معتب انر مستكفيان في ذلؾ شرايطو الشرعية ككاجباتو المعتبرة المرعية كذلؾ بعد
اعتبار ما كجب اعتبا انر شرعيان تحري انر في رابع عشريف شير شكاؿ المبارؾ مف شيكر سنو تسع
كثالثيف كتسع ماية(.)1

ثالثاً :األوقاف الخيرية:
ييعرؼ الكقؼ الخيرم بأنو ما يكقؼ عمى إحدل الجيات الخيرية ،مثؿ المساجد ،كالمدارس،
()2
تـ إيقافيا مثؿ القرل
كالزكايا كالتكايا ليش ٌكؿ
ان
مصدر لإلنفاؽ عمييا  ،كتتنكع المكقكفات التي ٌ

كالمزارع كالبيكت كالدكاكيف كالحكاكير كغيرىا.
 _1أكقاؼ حرـ الخميؿ في الناحية نفسيا:

1سجً ،8ػ24،768ض٭ا٪939ٜـ،٠1533/ظ.243
ٖ  2ؾّ٧٢،نه،اٌٛلف اإلسالِ ،ٟرؽٛسٖ ،إداسرٗ ،رّٕ١زٗ،ظ114؛اٞؾسٳ٧ٱ٢،ؾ٣ل،إٌّ ًٙاٌصبف ٟف ٟاٌٛلف،ظ14؛فالِ،
يجلاٞ٭٪بة،أدىبَ اٌٛلف،ظ.19
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تميزت
األيكبي ك
يعكد كقؼ معظـ ىذه القرل إلى العصريف:
المممككي كما ذكرنا سابق نا؛ لكف ٌ
ٌ
ٌ
سنكم ،كما يبينو الجدكؿ اآلتي:
الفترة العثمانية بتسجيؿ ريع تمؾ القرل كالعقارات بشكؿ
ٌ

اٗٞوٲخ 

اًٞبئل(ثبألٖغخ) 

ؽػخ
اٞ٭اّٖ 
اٞ٭ّٖ
كْزو 
كْزو 
كْزو 
كْزو
كْزو 
كْزو 
كْزو 
 342
ثبٗٞٳواـ   )6(516  )5(289 4(1015  )3(602  )2(131  )1(427
)

()8
ا٧٣ٞػ٭هٖال24  ٤٬٬ـ   19160  19160  18779  16100  16300  2180  18180
()7

ؽٟؾ٭ ٜ
فوسب 
ث٧ٱً٦ٳ ١

ا٧٣ٞػ٭هٖال ٤٬٬
اٟٙ٣ٞاً٣ٞه١يٳسٯ
األٲ٭ثٱ( )9
( )10
اٞهب٪وثٳجوً
اٟٙ٣ٞاً٣ٞه١يٳسٯ
األٲ٭ثٱ 

ض٭ٲٛخث٧ٱ
ٖٳس 
ثٳذأ٬ال 
ض٭ٲٛخث٧ٱ
غجوا 
يب٦بد/ي٧بة
اٛٞجوٮ 
س٭ثب 
ٲكب 

_

ام٦ب 
ك٬ها 

ثٳذأ٢و 
ثٳذ
٦بغٳت( )12
ث٧ٱسٟٳ ١
يجلا٣ٞٳب/س٭ه 
روٖ٭٢ٳب( )13

24ـ   13360  13360  12915  17800  17800  18250  18250
24ـ   8200  8200  10370  500  5750  3570  3570
24ـ 
24ـ 

-

 150
 6830  11500

 16985  16985  15700  4120
 8200  9445  9299  6420

24ـ   6760  10600  10500  10500  10500

 7415

 7145

1ـ 
12ـ 

 100
 600

 100
-

 632
 2900

 60.5
 2900

 1408

 4135

 4130

-

24ـ 

 3222

_

24ـ 
اهثًخ
أف٣بً 
6ـ 
5،1ـ 

 152
 200

 3222

 152
 2000

 3722

 3722

 2225

 6725

 6725

 4332
 5600

 4222
 5600

 5221
 6000

 5252
 7872

 5252
-

 150

 93

 125
 300

 300

 250

 250

 250

-

4ـ 
اٞقُ٣س 
12ـ 

 500
-

 100
 500
-

 150
 790
-

 150
 790
-

 204
 1032
-

 400
 1032
-

 400
 1032
-

اٟٙ٣ٞاالضوِ

-

()11



1دفزش رذش٠شًٞ427ب٪932(٠ـ٪934،٠1526_1525/ـ،)٠1528_1527/ظ .127،122،124،126
 2دفزش رذش٠ش ًٞ131ب٪932(٠ـ٪938_1525/ـ،)٠1532_1531/ظ .105،104،103
 3دفزش رذش٠ش َ،602ٳو٢ؾًٕٗٞب٪941(٠ـ،)٠1535_1534/ظ .422
 4دفزش رذش٠ش ًٞ1015ب٪945(٠ـ،)٠1539_1538/ظ .60،59
 5دفزش رذش٠ش ًٞ،289ب٪961(٠ـ،)٠1554_1553/ظ .162
 6دفزش رذش٠ش ًٞ516ب٪970(٠ـ،)٠1562/ظ .162،161،159
7دفزش رذش٠ش ٌ 342ؼبَ(٪970ـ،)٠1562/ظ .69،68،67
 8إٌّصٛس لال:ْٚٚاًٞالئٱاٞػبٞؾٱا٧ٞغ٣ٱأث٭اً٣ٞبٞٱسٳّاٞلٲ،٥أٟ٢ٜ٬٭٘اٞلٞ٬خاٗٞال٦٬٬ٳخث٣ػو٬اٞطب٬٠ر٭ٞٯاٞسٟك٧خ
يب٪678(٠ـ .)٠1280_1279/اٞل٢طٗٱ ،اث ٥ا٣ًٞبك ،ضزساد اٌز٘ت ،ط ،7ظ715؛ اٞيهٟٚٱ ،فٳو اٞلٲ ،٥األػالَ ،ط ،5ظ
 .103
 9اٌٍّه اٌّؼظُ ػ١س ٝاألٛ٠ث: ٟيٳسٯاٟٙ٣ٞاً٣ٞه١ث٢٥ؾ٣ل(اٟٙ٣ٞاًٞبك)ٜأثٱثٛوث٥أٲ٭ة،ضوِاٞلٲ٥األٲ٭ثٱ،سٟكب٤اٞطب.٠
اٞل٢طٗٱ،اث٥ا٣ًٞبك،ضزساد اٌز٘ت،ط202،201،7؛اٞيهٟٚٱ،فٳواٞلٲ،٥األػالَ،ط،5ظ .108،107
10اٌظب٘ش ث١جشط:اٞهب٪وه٥ٚاٞلٲ٥أث٭آٞزؼثٳجوًث٥يجل اهللاٞػبٞؾٱا٧ٞغ٣ٱر٭ٞٯسٟك٧خاٞطب٢٬٠ػويب٪658(٠ـ1259/
_.)٠1260ثوكٰ،اث٥رُوٰ،إٌّ ًٙاٌصبف،ٟط،3ظ447؛اٞل٢طٗٱ،اث٥ا٣ًٞبك،ضزساد اٌز٘ت،ط611،610،7؛اٞيهٟٚٱ،
فٳواٞلٲ،٥األػالَ،ط،2ظ .79
 11اٌٍّه األضشف :فٟٳ ٝثٖ ٥ال ٤٬٬ا ٟٙ٣ٞاألضوِ غالػ اٞلٲ ٥أث٭ آٞزؼ ث ٥ا٧٣ٞػ٭ه ،ر٭ٞٯ اٞسٟك٧خ يب٪689( ٠ـ،)٠1290/
اٟ٣ٞكٱ،يجلاٞجبسفٔ،ض٘خ األسبؼ،ٓ١ظ .82،81
12مُٚودْٱا٧ٞعا٣ٞزوع١ثٳذ٦بؽٳ.٥دفزش،131ظ.288
13سجً،13ػ28،1573ع٣بكٮاأل19/ٜ٬أٲٟ٭،1541ٜظ .465
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يتضح لدينا مف خالؿ الجدكؿ كجكد ( )16قرية مكقكفة عمى حرـ الخميؿ في الناحية نفسيا،
كتفاكتت حصص الكقؼ في بعض القرل؛ حيث كانت ىنالؾ ( )8قرل كانت مكقكفة بشكؿ كامؿ
كىي حمحكؿ ،كخرسا ،كبني نعيـ ،كاذنا ،كدك ار ،كعناب الكبرل ،كشكيكة بني قيس ،كسكبا ،كبمغ
الكقؼ النصؼ في ك ٌؿ مف ترقكميا كشكيكة بني صب ار ،أما يطا فقد بمغت نسبة الكقؼ أربعة
الخمس ،كفي بني سميـ السُّدس ،كفي
أخماس القيراط ،كبمغت الربع في بيت أمر ،كفي عبد الميا ي
بيت ناصيب قيراط كنصؼ مف أصؿ ( )24ط ،كبمغت في بيت أكال قيراطنا كاحدنا مف أصؿ
( )24ط.
نالحظ –أيضنا -تفاكتنا في عائد الكقؼ في القرية نفسيا مف عاـ آلخر؛ كيعكد ذلؾ التفاكت
إلى أسباب عديدة ،كلعؿ أبرزىا قمٌة السكاف أك زيادتيـ في القرية مف عاـ آلخر ،ككذلؾ عدـ
الدقة أحيانا في قراءة المعمكمة مف قبؿ المصدر نفسو ،كفي تسجيؿ المعمكمة ،ككذلؾ العكامؿ
كمية األمطار الياطمة عمى األراضي التي تتح ٌكـ في نسبة إنتاج المحاصيؿ.
الطبيعية
ٌ
كخاصة ٌ
كيظير التفاكت الكاسع في الحاصؿ ببعض القرل ،كلعؿ أبرزىا قرية إذنا؛ حيث إذا ما عدنا إلى
الس ٌكاف في اإلحصاء األكؿ كالثاني ،كفي اإلحصاء الثالث
خمكىا مف ٌ
إحصاء س ٌكاف القرية سنجد ٌ
بمغ عدد خاناتيا( )20خانة ،كزاد في اإلحصاء الرابع ليصؿ إلى( )30خانة ،ك(  )64خانة في
اإلحصاء الخامس(.)1
كفي عاـ(991ق1584_1583/ـ)ادعى القاضي زيف الديف محمكد ناظر الحرميف الشريفيف
و
عمى بركات بف أبي سمطاف بأف لديو باقي غالؿ مف محاصيؿ قرية إذنا ،كىي حؽ لمكقؼ
أف لديو ( )76ىمدان
الشريؼ الخميمي ،ك ٌ

()2

مدان مف الشعير ،كقد ٌبرر بركات
مف القمح ،ك(ٌ )247

1

ٌٍّض٠ذ ٕ٠ظش:ظ.37-21
ُِ 2ذ٪٬:ٱ٬ؽلحٛٞٳٝاأل٬ىاٚ٬٤ب٤ٲسبْٰ٬ٱاٗٞلً 24غبيبً،أٰٞ 122زو٧٪.زسْ،بٞزو،اٌّىبٚ ً١٠األٚصاْ اإلسالِ١خ،ظ
 .75
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ذلؾ بأنو لـ يكف مباش انر عمى القرية ،كقد كاف ابنو ذيب ىك المباشر عمييا ،كأخذ ىذه الغالؿ
ككضعيا في المسجد الكائف في القرية ،كسرقيا المصكص(.)1
يكضح لنا أف عمميات السرقة كانت سببان في نقص حكاصؿ الكقؼ كعدـ تم ٌكف القائميف
كىذا
ٌ
عمى تسجيميا ،ككما ش ٌكمت اعتداءات البدك كالفالحيف خط نار عمى ريع الكقؼ كمنشأتو( ،)2كنجد
الس ٌكاني ألىالي القرية
في بعض القرل تقارب حكاصؿ الريع مف عاـ آلخر ،كيبدك ٌ
أف االستقرار ٌ
كاف السبب في ىذا التقارب أك تكرار كتابة المعمكمة في دفاتر التحرير مف عاـ آلخر.
كتجدر اإلشارة إلى أنو كردت لدينا قرية ترقكميا المكقكؼ نصفيا عمى حرـ الخميؿ مف غير
ريع أك عائدات ،حيث لـ تيذكر في أم جدكؿ مف جداكؿ المصادر ،كظيرت نسبة كقفيا في
عية تعكد لتاريخ(934ىػ1528_1527/ـ)( ،)3ككردت لدينا تكاريخ كقؼ بعض ىذه
حجة شر ٌ
ٌ
القرل؛ مثؿ :قرية حمحكؿ كخرسا في ( )7ذم القعدة سنة (680ق1282/ـ) ،كقرية إذنا في
( )10ربيع األكؿ سنة(660ق1262/ـ)(.)4
كك ًجدت العديد مف المزارع التي يكقفت عمى حرـ الخميؿ ،حيث بمغ عدىا ( )41مزرعة،
ي
كتفاكتت نسبة كقؼ ك ٌؿ مزرعة ،فمنيا ما كاف مكقكفان بشكؿ كامؿ ،كمنيا ما كقؼ الثمثاف فقط،

كالنصؼ ،كالثمث ،كالسُّدس ،كالثُّمف ،ككانت معظـ ىذه المزارع غير مسككنة ،بؿ كاف يزرعيا

تعرضت لمخراب ،كغالبنا ما يككف سبب
أىالي القرل المجاكرة ليا ،ك نجد ٌ
أف بعض المزارع قد ٌ
تعرض ىذه المزارع ليجمات
الس ٌكاف عف قراىـ أك ُّ
الس ٌكاف عف زراعتيا أك ىجرة ٌ
ذلؾ امتناع ٌ

البدك ،كىذا ما أثٌر بشكؿ كاضح عمى نسبة ريع ك ٌؿ مزرعة في ك ٌؿ مكسـ ،كيكضح الجدكؿ اآلتي
تمؾ المزارع:

1سجً ،68ػ5،2258هثٳىاأل٪991ٜ٬ـ29/أماه،٠1583ظ .498
2سجً ،77ػ،1563أ٬افوع٣بكٰاٴفو٪1224ـ/أ٬افوضجبـ،٠1596ظ٣ٟٞ.255يٲلٲ٧هو:ظ .17-15
3سجً،13ػ28،1573ع٣بكٮاأل19/ٜ٬أٲٟ٭،1541ٜظ.465
4سجً،134ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1283ـ٦12/ٳسب،٠1673٤ظ652؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ.86
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()2
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1دفزش ،417ظ.127،126
2دفزش،838ظ .126،124
 3دفزش ،691ظ.422
4دفزش ،8985ظ.62،59
5دفزش،189ظ.162،161
6دفزش ،586ظ .162،162،159
7دفزش ، 342ظ.69،68،67،66
8
ث١ذ ػالَ٪٬:ٱفوثخثٳذي١ٟع٧٭ثٱضوٖٱثٳذعجوٲ.٥يواِ،ضٛوٰ،اٌّٛالغ اٌجغشاف١خ ف ٟفٍسؽ،ٓ١ظ.242
9لب٠زجبٖ:ٞبٲزجبٰا٣ٞؾ٣٭كٰاٞهب٪وٰاٞغوٚسٱاٟٙ٣ٞاألضوِسٳّاٞلٲ٥أث٭ا٧ٞػو.اٟ٣ٞكٱ،يجلاٞجبسفٔ،ض٘خ األسبؼ،ٓ١ظ
.143
10
ثٛاثخ اٌسجغٚ:ب٦ذرزجىٗٞوٲخٲكب.اٞقكٳت٢،ؾ٣ل،االٚلبف االسالِ١خ ف ٟفٍسؽ،ٓ١ظ .116
11ص٠فب٪٬ :ٱٖوٲخىٲّرٗىْٱنب٪وفوثخاسكج٭ٜاٞط٣بٞٱثبٗٞوة٥٢ث٧ٱً٦ٳ.١اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ
٬.222مٚو٪ب٢ؾٕٗكْزو131ث٣يهيخهٲخ٬ي٧لاٞوع٭و٧ٟٞعاألغٟٱر٣ذروع٣ز٫بثيٲّ .
12ص١ٞ:ٓ٠أ٪زلٰئٞٳ٫ب.
13د٠ش اٌسالَ٬:ٲجل٬أ٫٦بفوثخس٣ٟٯ٬رٗىْٱاٞغ٧٭ة٥٢ث٧ٱً٦ٳ.١اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ .22
14د٠ش اٌّ١س ٪٬:ٱفوثخأ٠ا٣ٞٳس٬رٗىْٱاٞغ٫خاُٞوثٳخ٥٢ك٬ها.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ .212
 15صبفب٥٢:فوةثٳذأ٢وض٣بٜاٞقٟٳ.ٝاٞلثبٌ٢،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ٬ .191ٲنٚو٪بكْزو 131ثغ٧برب٪٬نا
فكأْٱٖواءحا٧ٞع،ؽٳشر١اٞوع٭و٧ٟٞعاألغٟٱ٬االقالويٟٳ.٩
 16ػٕبد :مٚود  ي٧بك ٬اٞػؾٳؼ يجبك ٬رٗى ض٣بٞٱ ثٳذ عجوٲ٬ ٥ع٧٭ثٱ َوثٱ ثٳذ ٦زٳّ .يواِ ،ضٛوٰ ،اٌّٛالغ اٌجغشاف١خ فٟ
فٍسؽ،ٓ١ظ.262
17
وس١ش٪٬:ٱفوثخُٚسجو٬رٗىَوثٱؽٟؾ٭.ٜاٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ.176
18ث١ذ ّٔ١ش٪٬:ٱفوثخثٳذيزٳو٬رٗىْٱاٞغ٧٭ةاٞطوٖٱ٥٢اٞهب٪وٲخ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ .244
19سالِخ:رٗىْٱاٞغ٧٭ةاُٞوثٱ٥٢ك٬ها.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ.211
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()17



()18



 --

()19

ٖٟٗس

()20

 125

 125

 125

-

()15



-

يبق ٝ

-

-

-

ثٳذالْب(ٞ٭اْٱ) 

 52

-

-

 --

-



هاْى(هاًْخ)

 52

-

-

-

-

-

-

()14



 6ـ 

-

كْزو()6
 516

كْزو
 342

-

()13

ٖوٲخ

 6ـ 

-

-

-

()7

-



رالٲخ

()1

كْزو( )4كْزو
 289  1215

كْزو
 131

٢جك٭ٞٳخ(ٖٳك٭٦خ)
ٖ٭ٞس

()2

()3

()5

كْزو
 622

()8

يوّا(يواك)

اٞ٭اّٖ 

ؽػخاٞ٭ّٖ
ثبٗٞٳواـ 

اًٞبئل(ثبألٖغخ) 

 6ـ 
 3ـ 
 4ـ 
 8ـ 

-

 52
-

 522

-

 75

-

 152

 52

 52

-

 152
-

-

-

-

-

12ـ 

-

-

-

 1662

 122

 1286

 1286

ٖبٲزجبٰ 

 3ـ 

-

 75

-

-

-

-

-

-

24ـ 

-

-

-

-

-

 --

 648

1دفزش ،417ظ.127،126
2دفزش،838ظ .127،126،125،124
3دفزش،691ظ.422
4دفزش،8985ظ.62
5دفزش،189ظ.162،161
6دفزش ،586ظ .162،162
7دفزش ، 342ظ.69،68،67،66
8سجً ،18ػ15،171مٰاًٗٞلح٪961ـ12/رطوٲ٥األ،٠1554ٜ٬ظ .56
9لٛس١ب :فكأْٱمٚو٪بٖ٭سٳب٪٬،ٱثوٖ٭سٳب٬رٗىْٱاٞط٣بٜاُٞوثٱ٥٢اٞقٟٳ.ٝاٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ
 .329
10
ػشاد٬:رٗىْٱأهاؾٱيوةاٞغ٫بٞٳ،٥ئٞٯاٞغ٧٭ة٥٢اٞقٟٳ.ٝاٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ .23
ِ11جؽ١ٌٛخ١ٞ:أ٪زلٰئٞٳ٫ب.
12اٌّصبدس١ٞ:أ٪زلٰئٞٳ٫ب .
13
لٌٛس٬ :ٲجل ٬أ٫٦ب فوثخ ا٧ٞجٱ ث٭ٞع٬ ،ث٫ب ٢جب٫٢  ٍ٤ل٢خ٬ ،أسبسبد٬ ،ثوٚخ٬ ،ثٗبٲب ٧ٚٳسخ ٗ٢٬بْ ٠٭ٖٖ ٩جخ ٬يٗ٭ك .اٌٛلبئغ
اٌفٍسؽ١ٕ١خ،يلك،1375ظ.1592
14دّش٬:ٲجل٬أ٫٦بفوثخعجواٞزٱرٗىٟٞطؤ٥٢كٲو٦قبً.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط.282،2ٔ،5
15ساث١ب:رٗىْٱاٞطؤٖ٥٢وٲخك٢٬بثبٗٞوة٥٢اٞهب٪وٲخ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ .246
16ثذأٗ ٬:ٲجل٬أ٫٦بفوثخث٧بٲخ٬رٗىع٧٭ثٱَوثٱفوثخاٞسٛخْٱك٬ها.يواِ،ضٛوٰ،اٌّٛالغ اٌجغشاف١خ ف ٟفٍسؽ،ٓ١ظ .213
17رال٠خ٬:ٲجل٬أ٫٦بفوثخاٞزجب٦ٳخاٞزٱرٗىْٱض٣بٞٱضوٖٱثٳذ٦زٳّ.يواِ،ضٛوٰ،اٌّٛالغ اٌجغشاف١خ ف ٟفٍسؽ،ٓ١ظ .218
 18لش٠خ :مٚود  ث٣يهيخ ٖوٲخ٪٬ ،ٱ فوثخ اٗٞوٲزٳ٬ ٥رٗى ع٧٭ة ضوٖٱ اٞس٣٭و .اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط،2ٔ ،5
ظ .233
 19سافغ :رٗى يٟٯ ثًل( ٥٢  ١ٚ )1.5ضوٖٱ ثٳذ عجوٲْ ٥ٱ اٞسٓ٭ػ اُٞوثٳخ ٞغج ٝاٗٞجبهح .يواِ ،ضٛوٰ ،اٌّٛالغ اٌجغشاف١خ فٟ
فٍسؽ،ٓ١ظ.242
 20لٍمس :رٗىْٱاٞغ٧٭ة٥٢عجٝاٞس٧لاًاٞ٭اٖىْٱنب٪واٞقٟٳٝاٞغ٧٭ثٳـ٬رؾز٭ٰٖٟٗسيٟٯعلها٬٤غ٫بهٲظً٢٬ػوح ف٣و
٢وغ٭ْخ ثبٓٞسٳٓسبء ٢٬لاْٗ٧٢ ٥٭هح ْٱ اٞػقو .اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ ،ظ 1579؛ اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط،2 ٔ ،5
ظ.165،19
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ا٣ٞيهيخ 

ؽوصب/ؽو٦ب
ع٧بثخ

()8

()9



()10



()11



()12



ع٣ٳوح
َوة
ي٧جو

ي٧ك٭ٜ



()13

ٞ٭ا٩٦

-

8ـ 

-

-

-

 52

-

-

13ـ 

-

-

-

-

-

يبق ٝ

-



-

()14

6ـ 

 52

ؽػخ٬هثى  فواة 
24ـ 
8ـ 

-

-

-

-

-

يبق ٝ
 222
-

 222
-

-

8ـ 

-

-

-

-

 122

 122

 122



-

3ـ 

-

-

-

-

-

-

-

()16

-

()15

ثٳذي٣و

كْزو( )1كْزو( )2كْزو( )3كْزو( )4كْزو( )5كْزو( )6كْزو
 342  516  289  1215  622  131  427
-

-

()17

ْوا/٤ؽوا٤



()7

-

-

٢وفخ٢/وٖخ
٢واة

اٞ٭اّٖ 

ؽػخاٞ٭ّٖ
ثبٗٞٳواـ 

اًٞبئل(ثبألٖغخ) 



16ـ 



-

()18

-

6ـ 

-

18ـ 

اٞوا٢خ 



24ـ 

-

 1222
فواة 

-

-

 222
-

 222
-

 722
-

 9222  9222  3622  3222  3222  3222  3222

كتنكعت العقارات المكقكفة في مدينة الخميؿ مف دكاكيف كحمامات كخانات كما يبنيا الجدكؿ
اآلتي:

1دفزش ،427ظ.127
2دفزش،131ظ .106،105،104
 3دفزش ،602ظ.422
4دفزش ،1015ظ.60،59
5دفزش ،289ظ.162،161

6دفزش ،516ظ.162،161،160،159
7دفزش ، 342ظ .69،68،67،66
١ٞ8ا٪زلٰاٞٳ٫ب .
 9جٕبثب ٬:رًوِثبس١ع٧ج٬٩رٗىْٱاُٞوة٥٢فوثخا٣ٞوٚيْٱاٞغ٧٭ةاٞطوٖٱ٥٢اٞس٣٭و.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط
،2ٔ،5ظ .234
10جّ١شح٪٬:ٱفوثخع٣ٳورٗىض٣بٞٱثٳذ٢وسٳ.١يواِ،ضٛوٰ،اٌّٛالغ اٌجغشاف١خ ف ٟفٍسؽ،ٓ١ظ .225
 11غشة٪٬:ٱفوثخيوةع٧٭ثٱثٳذعجوٲ.٥اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ.305
12ػٕجش٪٬:ٱفوثخاًٞزوأ٬يزو٬رٗىض٣بٞٱَوثٱثٳذعجوٲ.٥يواِ،ضٛوٰ،اٌّٛالغ اٌجغشاف١خ ف ٟفٍسؽ،ٓ١ظ .240
  13ي٧ك٭ :ٜمٚو٪ب اٞجقٳذ ي٧ك٭٪٬ ،ٜٱ فوثخ يك٭هح ٬رٗى ض٣بٞٱ ضوٖٱ ثٳذ عجوٲ .٥يواِ ،ضٛوٰ ،اٌّٛالغ اٌجغشاف١خ فٟ
فٍسؽ،ٓ١ظ.267
ِ14شخخ اِ ٚشلخ٪:ٱفوثخ٢٭هٔ٬رٗىَوثٱك٬ها.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ.204
ِ15شاة ٬:ٲجل٬أ٫٦بٖوٲخَواةاٞزٱرٗىْٱاٞغ٧٭ةاٞطوٖٱ٥٢ثٳذ٦زٳّ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ.259
16
ث١ذ ػّش٪٬ :ٱ ٖوٲخ ثٳذ ي٣وح  رٗى يٟٯ ثًل (ٟٞ ١ٚ) 2ط٣ب ٜاُٞوثٱ  ٥٢ٲكب .اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط،2ٔ ،5
ظ.228
١ٞ17أ٪زلٰاٞٳ٫ب .
18دشاْ:رٗىض٣بٞٱَوثٱؽٟؾ٭.ٜيواِ،ضٛوٰ،اٌّٛالغ اٌجغشاف١خ ف ٟفٍسؽ،ٓ١ظ.226

58

اًٗٞبه/ا٣ٞؾػ٭ ٜ

اًٞلك 

كٚبٚٳ ٥
ثسبرٳ ٥
فب)5(٤اٞقؿو٬هس١اٗٞجب ٤

32ثبة 
5
-

كْزو 
 131
 1200
 556
 7200

فب٤اُٞوة/اٞػوِ 
ؽب٦٭داٞ٭ىا ٤
ؽ٣ب )6(٠

1
2

 200
 5000

-

٢ػج٧خ 
ثسزب٤اٞؾ٣ب ٠
عيٲخا٧ٞػبهٮ٬اٞٳ٫٭ك 

-

فواة 
فواة 
 8520

 640

-

٢ؾػ٭ٜهس١األَ٧ب٬٠اً٣ٞي 
٢ؾػ٭ٜثٳذ٢بٜا٣ٞغب٬هٲ٬٥أهثبة
اٞ٭نبئّاٞػبكهٲ٬٥اٞ٭اهكٲ ٥

-

-

 200

 1500
 500

 1500
 500

٢ؾػ٭ٜغ٧لٔ٬اٞز٧٭ه 
٢ؾػ٭ٜأؽٛبهاٞيٲز٭ ٤
٢ؾػ٭ٜاؽٛبهاٞجٳ٭د 
()7
كاهْٱ٢لٲ٧خاٞقٟٳ ٝ
٢ؾػ٭ٜا٧ٞن٬ه 

13ثبةر٣ب٢بً 
-

-

-

 7783
 472
-

 926
 472
 7783

()1

اًٞبئلثبألٖغخ 
كْزو 
كْزو()2
 516
 289
 2400
 1800
-

كْزو 
 342
 2400
 50
 1800

 40
 6082

 40

 6083
-

()3

()4

التنكع في العقارات كالمحاصيؿ المكقكفة عمى حرـ خميؿ
يظير لنا مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ٌ
و
كخانات كحمامات كمصبنةن كحانكتان كبيكتان ،كيذكر دفتر()131لعاـ
كبساتيف
دكاكيف
الرحمف ،فنجد
ى
ى
امي ًف مكقكفٌيف عمى حرـ الخميؿ ،بينما يذكر دفتر()516لعاـ
حم ٍ
(932ىػ1525/ـ) كجكد ٌ
الحماـ اآلخر لمخراب أك
تعرض ٌ
حماـ كاحد ،كمف الممكف أف يككف قد ٌ
(970ىػ1562/ـ) كجكد ٌ
لميدـ ،كما يك ًجدت العديد مف العقارات كالضرائب التي كاف يعكد ىرٍيعيا إلى حرـ الخميؿ مثؿ محصكؿ
رسكـ األغناـ ،كجزية النصارل كالييكد ،كنالحظ أ ٌف الجزية التي كردت في دفتر( )131كانت فقط
مف النصارل ،كالتي بمغت()8520أقجة ،بينما الجزية التي يكردىا دفتر( )289لعاـ
و
نقص
(961ق1554_1553/ـ) كقدرىا( )640أقجة فقد شممت الييكد كالنصارل ؛ كىذا يدلٌؿ عمى
في عدد س ٌكاف الطائفتيف في الخميؿ.
1دفزش ،838ظ.122،121
2دفزش ،189ظ.161
3دفزش ،586ظ.158
4دفزش،341ظ.65،64
  5ٲً٭كّٖ٬ئؽلٮفب٦بداٞقٟٳ٬،ٝٲًوِثبٞقب٤ا٣ٞسزغلٞزبهٲـ()14ه٢ؿب٪612(٤ـ٪٬،)٠1214/٭٢طزوٮ٥٢اٗٞبؾٱثله
اٞلٲ٥اثٖ٥بؾٱاٗٞؿبحيالءاٞلٲ٥اٞز٣ٳ٣ٱ.سجً ،834ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1283ـ٦12/ٳسب،٠1673٤ظ.659
6
سجً ،8ػ٢2،466ؾو٪945٠ـ31/أٲبه،٠1538ظ٬ .143رطوأؽلٮاٞؾغظاٞطّويٳخأ٤أؽل٪ن٨اٞؾ٣ب٢بدٲٗىْٱؽبهح
اًٗٞجخْٱ٢لٲ٧خاٞقٟٳ.ٝسجً ،77ػ27،1337ع٣بكٰاأل٪1224ٜ٬ـٚ28/ب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1596ظ .221
 7سجً،49ػ3،372هثٳىاٴفو٪968ـٚ22/ب٦٭٤األ،٠1562ٜ٬ظ .74

59

_2أوقاف حرم الخميل في القدس:
تنكعت أكقاؼ حرـ الخميؿ في مدينة القدس لتشمؿ القرل كالمزارع كالدكر كمحاصيؿ األراضي
كحصة الريع في أعكاـ مختمفة:
كحصة الكقؼ
كنكضح في الجدكؿ اآلتي القرل
كغير ذلؾ؛
ٌ
ٌ
ٌ
اٗٞوٲخ 

كٲوَسب٦خ

()8



اٞ٭اّٖ 

ؽػخ
اٞ٭ّٖ
ثبٗٞٳواـ 
24ـ 

اًٞبئل(ثبألٖغخ) 
كْزو()1
 427
-

()5

()2
كْزو( )3كْزو( )4كْزو
كْزو
 289  1215  622
 131
 8876  8222  8252  1222

اٞسٳٓٱضٳـهاً
٦٭ثخا٧ٞ٭ةثبٞلٲبه
ا٣ٞػوٲخ( )9
_

8ـ 

 212

 212

24ـ .

 3222

-

 5،12

 5،12
 1667

 1666  1666
 682

 682

 1442  1125  1125

()7

()6
كْزو
كْزو
 342
 516
 22842  22842

()10



ها٠اهلل

()11



ا٧٣ٞػ٭هٖال ٤٬٬

قوْٳ٥

()12



-

1ـ 

-

16ـ 

 1677

-

4ـ 

 522

 522

-

6ـ 

 422

 422



-

22ـ 

 3334

 3334

 3334  3334

٢بٞؾخ
اٞػُوٮ( )17
ا٣ٞياهو( )18

-

8ـ 

 1222

 1222

 2232  1222  1222

 2925

اٞسٳٓٱضٳـهاً
٦٭ثخا٧ٞ٭ةثبٞلٲبه
ا٣ٞػوٲخ 

24ـ 

-

-

 4222

 6532

ىا٦٭و

ثٳذ٢ي٢ٳٝ

()13

()14

ٖوا٬ح



()15

غ٭هثب٪و

()16

يبه٬ها





 322

 341

 341

 52

 1612  2222  2222

 2925

 2925

 35

 72

 72

-

 4742

 4742

 1888

 3588

 3588

 2844

 3812

 9418

 9418
 2822
 22562

 21

-

 252

 21

 422

-

 1دفزش،417ظ.126،123،122،121
 2دفزش،838ظ.128،127،126
 3دفزش ،691ظ .423،422
 4دفزش ،8985ظ .59،58
 5دفزش ،189ظ .162،159
 6دفزش ،586ظ.148،147
7دفزش،341ظ.63،62
8د٠ش غسبٔخٗ٦:ىْٱاٞط٣بٜاُٞوثٱ٥٢ها٠اهلل،اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ .266
9
االِ١ش س١ف اٌذ ٓ٠ض١خ ٛإٌبصش٥٢: ٞا٢واءا٣٣ٞبٞٳٙأ٦طأا٣ٞلهسخاٞطٳق٭٦ٳخْٱاٗٞب٪وحّٖ٬٬،يٟٳ٫بع٣ٳىأهاؾٱٖ٧ٟلٲبْٱ
اٗٞلً.ثوكٰ،اث٥رُوٰ،إٌج َٛاٌضا٘شح،ط،1ظ .269
 10صأٛع :رٗىع٧٭ثٱضوٖٱعوشُٟٞوة٥٢ثٳذٞؾ٪٬،١ٱ٢٭ٖى٣٢زل٢ىثٗبٲبأث٧ٳخ٬غ٫بهٲظُُ٢٬وٖ٬كىأي٣لح٬قؤٖلٲ٣خ
رإكٰئٞٯفوثخيٟٳب٬ثٳذ٦زٳّ.اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1554؛ اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ187؛يواِ،
ضٛوٰ،اٌّٛالغ اٌجغشاف١خ ف ٟفٍسؽ،ٓ١ظ .245
11ساَ اهلل:رٗىض٣بٜاٗٞلًيٟٯثًل(،١ٚ)16ضواة٢،ؾ٣لِ،ؼجُ ثٍذاْ فٍسؽ .428،ٓ١
12ؼشف:ٓ١رٗىع٧٭ةيكبهح.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ .325
13ث١ذ ِضِ:ً١رٗىْٱنب٪وٖوٲخيٳٚ٥به٠ع٧٭ةَوثٱاٗٞلً،اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ .162،157
14لشاٚح:رٗىئٞٯاٞط٣ب٥٢ٜها٠اهللثب٦ؾواِٖٟٳُٟٞٝوة،اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ .272
15صٛس ثب٘ش:رٗىْٱع٧٭ثٱاٗٞلً،اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ .169
16
ػبسٚسا:رٗىْٱاٞغ٫خاٞط٣بٞٳخٞوا٠اهلل،اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ .275
ِ17بٌذخ اٌصغش:ٜرٗىْٱاٞغ٧٭ةاُٞوثٱٟٗٞلً.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ.166
18اٌّضاسع :رًوِاٞٳ٭٠ث٣ياهوا٧ٞ٭ثب٦ٱ٬رٗىْٱاٞغ٫خاٞط٣بٞٳخٞوا٠اهلل،اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ.273
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كٲوثيٲى

()1



رو٢سًٳب( )3
اًٞٳيهٲخ( )4
ىٚوٲباٞجكٳـ 
ؽجٟزب

()5

اسٟٙ٣ث٧ذاٗ٣ٞو
اٞسٳٓٱ( )2

-

24ـ 

-

-

3ـ 
24ـ 

 1222

 463
 -  1222

-

24ـ 

-

-

-

-

24ـ 

 522

 522

 522



-

3ـ 

 752

 752

 625

()7

 -
-



ثٳذؽ٧ٳ٧ب

-

()6

ثٳذىٚبهٲخ
يج٭ٲ )8(٥
كٲواًٞلً(  )9ا٧٣ٞػ٭هٖال ٤٬٬
٢يهيخ
ؽي٢ب( )10
٢يهيخ
ث٭اهؼ٦/٭ٲع 
٢يهيخ
يٟٳبرب( )11

-

-

 581  462
 8152  7222

-

-

 714
 714
 13242  13242

 12238  12238  12238  4622
 -  1222  522
-

6ـ 
16ـ 
4ـ 

 1622
-

-

 2222
-

6ـ 

-

 122

-

-

-

-

-

-

-

 -  5،742

 192
 4522  2222
-

 1412.5

 835
 5894
-

 835
 5594
-

-

-

 422

-

-

 1522

يتٌضح مف خالؿ الجدكؿ كجكد ( )22قرية كمزرعة في القدس كانت مكقكفة عمى حرـ خميؿ
الرحمف ،حيث تتفاكت حصص الكقؼ مف قرية ألخرل ،كأف سبع قرل ،كىي :دير غسانة،
كالمزارع المتاف يعكد تاريخ كقفيما إلى يكـ األربعاء( )10رمضاف(752ق1351/ـ)( ،)12كزكريا
البطيخ ،كجبمتا ،العيزرية ،كراـ اهلل ،كانت مكقكفة بشكؿ كامؿ ،باإلضافة إلى قرية دير بزيع

  1د٠ش ثض٠غ :رٗى ْٱ اُٞوة  ٥٢ها ٠اهلل ،اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط ،2ٔ ،8ظ359؛ سجً  ،83ػ٪934 ،1573ـ
 ،٠1528_1527/ظ 465؛ سجً ،834ػ 22 ،2694مٰ اٞؾغخ ٪1283ـ٦ 12/ٳسب ،٠1673 ٤ظ657؛ ؽغخ ،ض٭ٚذ ،أٚلبف
اٌذشَ اإلثشا٘،ّٟ١ظ .95،94
 2اسٍّه ثٕذ اٌّمش اٌس١ف٬:ٟٲجل٬أ ٫٦باث٧خاٗ٣ٞواٞسٳٓٱثٳجوًاٞل٬ٲلاها٧٣ٞػ٭هٰ٪٬٭٣٢٥٢بٞٳٙا٧٣ٞػ٭هٖال٬٤٬٬يٳ٦٩٧بئجبً
ْٱاٛٞو٘٬اغجؼ٦بنواًٞألؽجبً.ثوكٰ،اث٥رُوٰ،إٌج َٛاٌضا٘شح،ط،9ظ.263
 3رشِسؼ١ب:رٗىْٱاٞط٣بٜاٞطوٖٱٞوا٠اهلل،اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ.283
 4اٌؼ١ضس٠خ:رٗىْٱاٞغ٧٭ةاٞطوٖٱ٥٢عجٝاٞيٲز٭٤ضؤ٢لٲ٧خاٗٞلً،اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ.124
5
دجٍزب ٬:رٛزتأٲؿبؽجالرب٬رٗىْٱاٞط٣بٜاٞطوٖٱ٥٢كٲو٦هب٠ض٣بٞٱَوثٱها٠اهلل.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،8
ٔ،2ظ.323،322
 6ث١ذ دٕٕ١ب:رٗىض٣بٞٱاٗٞلً،اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ.88
 7ث١ذ صوبس٠خ:رٗىض٣بٞٱَوثٱ٢لٲ٧خاٞقٟٳ٬ٝرًوِىٚوٲ.٥اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ .312
 8ػج:ٓ٠ٛرٗىْٱاٞط٣ب٥٢ٜها٠اهلل،اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ .277
 9د٠ش اٌؼذط ٪٬:ٱفوثخاًٞلً٬رٗىْٱاُٞوة٥٢اٞغٳت٬ث٫بآصبه٬أٗ٦بؼ.اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1568؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،
ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط ،2ٔ،8ظ82؛ سجً  ،834ػ 22 ،2694مٰ اٞؾغخ ٪1283ـ٦ 12/ٳسب ،٠1673 ٤ظ653؛ ؽغخ ،ض٭ٚذ،
أٚلبف اٌذشَ اإلثشا٘،ّٟ١ظ .89
10دضِب:رٗىْٱاٞط٣بٜاٞطوٖٱ٥٢اٗٞلً.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ.76
 11ػٍ١برب:رٗى ْٱع٧٭ةٖوٲخعٟغٟٳخ٬رؾز٭ٰيٟٯأسبسبد٬أٚ٭ا٥٢٠اٞؾغبهح٬ي٣٭كٖ٬ج٭ه.اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1572؛
اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ .295
 12سجً،834ػ 22،2694مٰاٞؾغخ٪1283ـ٦ 12/ٳسب،٠1673٤ظ652؛ؽغخ،ض٭ٚذ،أٚلبف اٌذشَ اإلثشا٘ ،ّٟ١ظ،86
.87
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العشر
التي أكقؼ ي

()1

()2

منيا

كالعائد كقفيا إلى تاريخ ( )16رجب (710ق1310/ـ)( ،)3كنجد

قري نة كاحدةى بمغت نسبة الكقؼ فييا ( )20قيراطنا كىي عاركرا ،كقريتا بيت مزميؿ كعبكيف المتاف
حصة الكقؼ في صكر باىر كبيت زكارية الربع ٍّ
لكؿ
ى
حصتيما ،كبمغت ٌ
أكقؼ الثمثاف مف جميع ٌ
حصة الكقؼ في ترمسعيا كبيت
السدس ،كاقتصرت ٌ
منيما ،كأما قراكة ،فبمغت ٌ
حصة الكقؼ فييا ي
حنينا عمى الثيمف.
أما عائدات ىذه القرل لصالح الكقؼ ،فقد تفاكتت مف عاـ آلخر ،ككما ذكرنػا سػابقان فقػد شػ ٌكؿ
()4

السػ ٌكاف
ٌ

كاألمطػار أى ٌػـ العكامػؿ التػي أدت إلػى نق و
ػص اك زيػاد ًة فػي نػاتج كػ ٌؿ قريػة ،كقػد أثٌػػرت –

أيض ػان -المشػػاكؿ التػػي كانػػت تحػػدث بػػيف القػػرل كالنيػػب كالسػػرقة كحػػرؽ المحاصػػيؿ كغيرىػػا عمػػى
نسػػبة حاصػػؿ الكقػػؼ .كنجػػد عػػددان مػػف القػػرل مثػػؿ  :ازنػػكع ،كراـ اهلل ،كط ػرفيف ،كبيػػت مزميػػؿ ،ك
ق ػراكة ،ك صػػكر بػػاىر ،كمالحػػة الصػػغرل ،كترمسػػعيا ،كجبمتػػا ،كبيػػت حنينػػا ،قػػد ط ػ أر عمييػػا زيػػادة
طبيعية فػي النػاتج ،كعمػى العكػس مػف ذلػؾ فقػد شػيدت بعػض القػرل زيػادةن كبيػرةن فػي النػاتج مثػؿ :
كك ًجدت بعض المزارع ،مثؿ :مزرعة حزما ،كبكارض.
دير غسانة ،كالمزارع ،كالعيزرية ،ي
عية بعض الحكاصؿ التي ترتٌبت
كقد أكردت بعض حجج مف
ٌ
سجالت محكمة القدس ال ٌشر ٌ
عمى

بعض األشخاص الذيف يسكنكف تمؾ القرل نتيجة معامالت لصالح الكقؼ ،كبعض

حكاصؿ ريع الكقؼ في أعكاـ غير كاردة في الجدكؿ ،فمثالن ترتٌب عمى أحمد أبك جابر كخميؿ
مدنا مف الشعير( ،)5كمف
مدنا مف الحنطة ك (ٌ )22
الزعمكؿ كسمماف مف قرية صكر باىر (ٌ )12

 1اٌؼُطش ٪ :ٱ ؾوٲجخ رإفن ٚقواط ٗ٢بس٣خ األهاؾٱ ا٣ٞٳوٲخ اٞزٱ ٪ٱ أهاؼٍ فواعٳخٚ .٭٦ل٬ى ،أؽ٣ل ،اٌزطش٠غ اٌعش٠ج ٟػٕذ
اٌؼثّبٔ،ٓ١١ظ.23
 2سجً،13ػ28،1573ع٣بكٮاأل19/ٜ٬أٲٟ٭،1541ٜظ.465
3
 سجً،134ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1083ـ٦10/ٳسب،٠1673٤ظ.657
٣ٟٞ   4يٲل ؽ٭ ٜاؽػبءاد اٞسٛبْ ٤ٱ اٗٞلً .ٲ٧هو :سجً  ،1ػ  6 ،1642هثٳى األ٪938 ٜ٬ـ  18/رطوٲ ٥األ،٠1531 ٜ٬
ظ422،420؛كفزش،427ظ37_33؛دفزش،1015ظ21_13؛دفزش،289ظ40_32؛دفزش،516ظ.26_18
5سجً ،17ػ9،1243ضًجب٪952٤ـ16/رطوٲ٥األ،٠1545ٜ٬ظ.302
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ذمة ككيمو األمير أبي الرجا ألؼ عثمانية
قرية المالحة أقر األمير مكسى ٌ
بأف في ٌ

()1

كىي لكقؼ

()2
محمد بف الحاج رمضاف مف قرية
ذمة الحاج ٌ
الخميؿ مف محصكالت القرية  ،ككاف –أيضنا -في ٌ

عارك ار ( )225رطالن

()3

()4
يقدمكف امكاالن
مف الزيت  .ككاف أىالي قرية أبكديس كالطكر كسمكف ٌ

لصالح كقؼ الخميؿ لقياميـ بزراعة أر و
ذمة جبراف بف عبد
اض في قرية العيزرية ،حيث ترتٌب في ٌ
()5

البعجي كمظفر بف ظافر مف أىالي قرية أبك ديس

كسعيفاف بف مسمـ كمرعب بف إبراىيـ بف جالؿ

مد لصالح أكقاؼ الخميؿ(.)6
مأتي ٌ
كتذكر المصادر بأ ٌف قريتي بيت لحـ ك تقكع كقفتا عمى الحرميف ال ٌشريفيف(،)7كبمغت نسبة كقؼ
ٍّ
كؿ منيا ستة ق ارريط( .)8كيك ًجدت في القدس بعض القرل المكقكفة عمى بعض مقامات ناحية الخميؿ
()10

()9
النبي يكنس
مسجد
ك
كمساجدىا ،كمف ىذه المقامات ،مقاـ لكط
ٌ
()11

محمد بف قالككف
عمييا السمطاف الناصر
ٌ

السالـ) ،حيث أكقؼ
(عمييما ٌ

قريتيف ،كىما :قرية كاد فككيف()12تمام نا( ،)13كقرية

 1ػثّبٔ١خ ٪٬:ٱاٞله١٪اًٞض٣ب٦ٱٖ٬لأُضٳِوْٱسغالد٢ؾ٣ٛخاٗٞلًئٞٳ٩ثبًٞض٣ب٦ٳخأ٬اٞله١٪آٞؿّٱاًٞض٣ب٦ٱ٪٬٭اٟ٣ًٞخا٣ٞزلاٞ٬خ
ْٱاٞلٞ٬خاًٞض٣ب٦ٳخ٬ٲًُوِثبألٖغخٖ٬ليوْ٧ب٪بسبثٗبً.دفزش،131ظ.29
 2سجً ،6ػ7،1372مٰاًٗٞلح٪943ـ٦17/ٳسب،٠1537٤ظ.422
 3اٌشؼًٚ :ب ٤اٞوقْ ٝٱ اٗٞو ٤اٞواثى يطو ْٱ ْٟسكٳ ٥ٲسب )12(ٰ٬أٖ٬ٳخ أٰ ٢ب ٲًبك٧٪. ١ُٚ 2.886 ٜزسْ ،بٞزو ،اٌّىبً١٠
ٚاٌّٛاص ٓ٠االسالِ١خ،ظ .32،33
4سجً ،5ػ21،1153هثٳىاٴفو٪942ـ19/رطوٲ٥األ،٠1535ٜ٬ظ.266
5أث ٛد٠س:رٗىْٱنب٪واٗٞلًاٞطوٖٱ٬،رغب٬ه٪باًٞٳيهٲخ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ.147
6سجً ،61ػ26،461هثٳىاأل٪990ٜ٬ـ٦20/ٳسب،٠1582٤ظ .93
  7اٌذشِ ٓ١اٌطش٠فٚ: ٓ١ب٤ٲكٕٟيٟٯؽو٠اٗٞلً٬ؽو٠اٞقٟٳ،ٝؽٳشأضبهدأَٟتاٞؾغظاٞطّويٳّخْٱثلاٲخآٞزوحاًٞض٣ب٦ٳخئٞٯ
اٞؾو٢ٳ ٥اٞطوٲٓٳ ٥اٟٞنٲٖ ٥ػل ث٣٫ب(ؽو ٠اٗٞلً٬ ،ؽو ٠اٞقٟٳ .) ٝاٟٗٗٞط٧لٰ ،اث٭ اًٞجبً ،صجخ األػط ،ٝط ،7ظ170؛ ط،11
ظ115؛  اًٟٞٳ٣ٱ٢ ،غٳو اٞلٲ ،٥االٔس اٌجٍ ،ً١ط ،2ظ101؛ سجً  ،28ػ  21 ،204مٰ اًٗٞلح ٪962ـ 17/رطوٲ ٥األٜ٬
 ،٠1555ظ 67؛ سجً  ،77ػ 5 ،2283ض٭ا٪1004 ٜـ 2/ؽيٲوا ،٠1596 ٤ظ379؛ سجً  ،77ػ  21 ،2429ض٭اٜ
٪1004ـ18/ؽيٲوا،٠1596٤ظ .407
8كْزو،1015ظ.55
ِ9مبَ ٌٛغ :ٲٗىٟٞطؤ٥٢ث٧ٱً٦ٳ٪٬،١٭ث٧بءثؾغبهحغُٳوح٬أثواط٩ٞ٬،يلح٢لاف.ٝاٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،5
ٔ،2ظ218؛أث٭سبهح٦،غبػ،اٌضٚا٠ب ٚاٌّمبِبد ف ٟخٍ ً١اٌشدّٓ،ظ.51
ِ 10سجذ إٌجٔٛ٠ ٟس :ٲٗىْٱا٧ٞبؽٳخاُٞوثٳخ٥٢ؽٟؾ٭٣ٖٜخعجٝٲًوِاٞٳ٭٠ثغجٝا٧ٞجٱٲ٭٦س٬،ثٗ٢٩ب٧ٟٞ٠جٱٲ٭٦س.اٞلثبٌ،
٢ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ170؛أث٭سبهح٦،غبػ،اٌضٚا٠ب ٚاٌّمبِبد ف ٟخٍ ً١اٌشدّٓ،ظ .14،13
11دفزش ،131ظ .116
ٚ12اد فٛو:ٓ١رٗىَوةثٳذٞؾ.١اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ.487
 13سجً ،66ػ 10،3492ع٣بكٰاٴفو٪995ـ 18/أٲبه،٠1587ظ494؛دفزش ،289ظ168؛اثطوٞٱ٢،ؾ٣ل،اٚلبف
ٚاِالن اٌّسٍّ ٓ١ف ٟفٍسؽ،ٓ١ظ.78
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()1

فاعكر

()3
السالـ) ،كيبيف الجدكؿ اآلتي
تمام نا( ،)2كما أشترؾ بيذا الكقؼ مقاـ
النبي مكسى (عميو ٌ
ٌ

حكاصؿ تمؾ القرل:

اٗٞوٲخ 

اٞ٭اّٖ 

٦سجخ
اٞ٭ّٖ
ثبٗٞٳواـ 

٬اك
ْ٭ٚٳ ٥
ْبي٭ه 

ا٧ٞبغو٢ؾ٣لثٖ٥ال ٤٬٬

24ـ 

ا٧ٞبغو٢ؾ٣لثٖ٥ال ٤٬٬

24ـ 

()10

ككانػػت قريػػة أرطػػاس

اًٞبئل(ثبألٖغخ) 
()5

()4

كْزو 
 131

 242
22222

()9



()6

()7

()8

كْزو 
 1215

 322

كْزو
 289

كْزو
 516

كٖزو
 342

 332

-

 5222

 2222

 4614

 7192

 7192

مكقكفػػة عمػػى الربػػاط كالبيمارسػػتاف كالسػػاقية فػػي مدينػػة الخميػػؿ ،كيعػػكد

كقفيا إلى عالء الديف البصػيرم الػذم أنشػأ ربػاطيف ،أحػدىما فػي القػدس كاآلخػر فػي الخميػؿ ،كقػد
كاف جزء مف ريع الكقؼ يعكد إلى الربػاط كجػزء إلػى السػاقية كجػزء إلػى البيمارسػتاف ،كمػا بقػي مػف
( )11
الريػع يعػػكد إلػػى حػػرـ الخميػػؿ  ،كمػػا كانػػت قريػػة مجػػدؿ فضػػيؿ النصػػارل تػػابع مدينػػة الخميػػؿ كقفػان
()12

عمى عيف الطكاشي

في الخميؿ( .)13كيكضح الجدكؿ اآلتي حصة كقؼ كرٍيع ٍّ
كؿ منيا:
ى

 1فبغٛس:رٗىي٧لاٛٞٳٟ٭٢زو()18يٟٯقوٲٕاٗٞلً_اٞقٟٳ٪٬،ٝٱ٥٢فوةٖوٲخَ٦ؾّبٞٳ.٥اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،8
ٔ،2ظ.493
 2سجً  ،57ػ 13 ،2327هثٳى اٴفو٪985ـ 30/ؽيٲوا ،٠1577 ٤ظ350؛ سجً  ،66ػ10 ،3493ع٣بكٰ اٴفو
٪995ـ18/أٲبه،٠1587ظ494؛اثطوٞٱ٢،ؾ٣ل ،أٚلبف ٚأِالن اٌّسٍّ ٓ١ف ٟفٍسؽ،ٓ١ظ.78
ِ3مبَ إٌجِٛ ٟس:ٝٲٗىْٱاٞغ٧٭ة٥٢اهٲؾبيٟٯثًل(.١ٚ)32اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ.576
4دفزش ،131ظ.117
5دفزش ،1015ظ.69
6دفزش ،289ظ .168
7دفزش .155،516
8دفزش ،341ظ .111
٦ 9الؽم٧٪بأ٤ؽبغٝاٞوٲى()20000أٖغخ  ٬ثبٗ٣ٞبه٦خ٢ىاًٞب٠اٞنٰٲٟٳ٩ؽٳشٚب٤ؽبغٝاٞوٲىْٳ)2000(٩أٖغخْٗف٬ٲزؿؼ
ٞلٲ٧بأّ٧٪ّ٤بٙٞفكأْٱٝٗ٦اًٟ٣ٞ٭٢خ٬أ٩٦الٲ٥ٛ٣أ٤ٲٛ٭٧٪٤بْ٘بهٔضبسى٢ض٪ٝنا٦٬وعؼأ٤ٲٛ٭٤اٞوٖ٪١٭()2000اٌٖغخٞ٬ٳس
()20000أٖغخ٬مٗ٢ٙٞبه٦خثٳٝٚ٥اٞؾ٭اغٝاٞزٱمٚود.
10إسؼبط:رٗىيٟٯثًل٢ٳٟٳٟٞ٥غ٧٭ة٥٢ثٳذٞؾ.١اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ.480
11
كْزو،131ظ.141
 12ػ ٓ١اٌؽٛاض: ٟرٓىيٟٯثبةا٣ٞسغلاٞط٣بٞٱثبٗٞوة٥٢اٞس٭ٔ٧٢٬جً٫بٖ٥٢وٲخ٢غلْٜؿٳ.ٝاًٟٞٳ٣ٱ٢،غٳواٞلٲ،٥االٔس
اٌجٍ،ً١ط،2ظ143؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،5ظ.112
13دفزش ،131ظ.147
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اٗٞوٲخ 

اٞ٭اّٖ 

اهقبً:يٟٯاٞوثبـ
٬اٞسبٖٳخ٬اٞجٳ٣بهسزب ٤

٢غلْٜؿٳٝا٧ٞػبهٮ:
يٟٯيٳ٥اٞك٭اضٱ 

يالءاٞلٲ٥
اٞجػٳوٰ 
ثٛز٣و
ع٧ٛلاه

()7

ؽػخ
اٞ٭ّٖ
كْزو()1
ثبٗٞٳواـ   427



اًٞبئل(ثبألٖغخ) 
()4
كْزو
كْزو()3
 1215
 622

كْزو()5
 289

 5322

 5322

كْزو()6
 516

 5322

 2522

 4265

-

24ـ 

 7522

كْزو()2
 131

 7522

 5322

12ـ 

-

 2222

-

ثمة العديد مف العقارات كالكركـ في مدينة القدس قد أكقفت عمى حرـ الخميؿ كسماطو؛ كمنيا
كٌ
كرـ برج العرب()8الذم أكقؼ عمى حرـ الخميؿ مف خالؿ معاممة استبداؿ

()9

عقارات( ،)10كقد بمغ

ريعو في عاـ (932ق_1525ـ) )700( ،أقجة( ،)11ككرـ في البيضا ،كيذكر دفتر( )131بتاريخ
(932ق_1525ـ) أنو كاف خرابا( ،)12ك الكرـ الكبير في البقعة

()13

كقؼ الظاىر ططر

( )14

في

السابع عشر مف جمادم األكؿ سنة (810ق1407/ـ) كبمغ حاصمو لعاـ (932ق_1525ـ)
()3000أقجة( ،)15ككرـ القطاف في أرض البقعة

( )16

كبمغ حاصمو لمعاـ نفسو( )800أقجة(،)17

1دفزش ،417ظ.121
2دفزش ،838ظ.147
3كْزو،691ظ .423
4دفزش ،8985ظ .71،72
5دفزش ،189ظ.169
6دفزش ،586ظ.156
 7جٛوٕذاس ٗٞ:تٲكٕٟيٟٯاٞطقعاٞنٰٲؾٝ٣اٞغ٭ٚب٢٤ىاٞسٟكبْ٤ٱًٞتاٛٞوح٬،رًُوِع٭ٚب٤كاهٲ٬،٩اٞغ٭ٚب٪٤٭ا٣ٞؾغ٥
اٞنٰٲؿوةث٫باٛٞوح٬،كاه٧ً٢ب٪ب٣٢س .ٙاٟٗٗٞط٧لٰ،اث٭اًٞجبً،صجخ االػط ،ٝط،5ظٚ.458اِب ثىزّش جىٕذاه٪:٭األ٢ٳو
ثٛز٣وث٥يجلاهللاٞغ٭٧ٚلاها٧٣ٞػ٭هٰ؛دفزش،8985ظ .53
 8سجً،67ػ8،941ع٣بكٮاٴفو٪966ـ18/اماه،٠1559ظ191؛كْزو،131ظ.121
 9سجً،67ػ8،941ع٣بكٮاٴفو٪966ـ18/اماه،٠1559ظ .191
٣ٟٞ10يٲلٲ٧هو:ظ.138
 11كْزو،131ظ.121
ٓ٦12س،٩ظ .123
13سجً،36ػ13،1374ض٭ا٪965ٜـ29/ر٣٭ى،٠1558ظ259؛سجً،134ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1283ـ٦12/ٳسب٤
،٠1673ظ .654
  14اٌظب٘ش ؼؽش :ا ٟٙ٣ٞاٞهب٪و سٳّ اٞلٲ ٥أث٭ آٞزؼ ،ر٭ّٞٯ اٞسٟك٧خ ْٱ ك٢طٕ يب٪824( ٠ـ٢٬ ،)٠1421 /بد ْٱ ٓ٦س اًٞب.٠
اٞل٢طٗٱ،اث٥ا٣ًٞبك،ضزساد اٌز٘ت،ط،9ظ241؛اٟ٣ٞكٱ،يجلاٞجبسفٔ،ض٘خ االسبؼ،ٓ١ظ.129
15
كْزو،131ظ.121
 16سجً ،36ػ14،1382ض٭ا٪965ٜـ32/ر٣٭ى،٠1558ظ .262
17دفزش،838ظ .122
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كيذكر دفتر( )131كجكد كرميف باسـ كرـ القطاف أحدىما المذككر سابق نا ،كالثاني بمغ ريعو ()3000
أقجة( ،)1كيذكر دفتر( )342لعاـ (970ق1562/ـ) أف محاصيؿ كركـ القدس المكقكفة عمى حرـ
الخميؿ بمغ ( )4000أقجة(.)2
كيكًقفت العديد مف البيكت-أيضان -كمنيا؛ بيت في باب العامكد بمغ ريعو في عاـ
()3
الحصة منو النصؼ ،كبمغ ريعو لمعاـ
(932ق_1525ـ) ( )80أقجة  ،كبيت في باب القطانيف ك ٌ

نفسو ( )180أقجة( ،)4كدار في حارة بني عامر ،كمشتممة عمى أربعة بيكت كمنافعيا كمرافقيا ىي
كقؼ ٍّ
كؿ مف صالح بف حامد بف بيرؽ القيـ ،كخمؼ بف المصرم ،كيعكد تاريخ كقفيا إلى السابع
عشر مف شكاؿ عاـ (786ق1384/ـ)( ،)5كجميع الدار في حارة النصارل( ،)6كطاحكف في الغكر
كبمغت نسبة كقفو النصؼ(.)7

حصة لكقؼ الخميؿ في الضرائب التي فيرضت عمى الصابكف في االسكاؽ ( ،)8كتيعرؼ
كثمة ٌ
ٌ
أف أحماؿ الصابكف
تمؾ الضرائب بالباج ،كيشير دفتر( )131العائد لعاـ (1552_932ـ) ٌ
الصادر مف القدس إلى مصر بمغت ( )1200حمؿ

()9

كيأخذ عمى ك ٌؿ حمؿ( )40أقجة(،)10

أف مجمكع ذلؾ ( )48000أقجة( ،)11فيما يذكر دفتر( )342العائد لتاريخ
كيضيؼ ٌ
أف محصكؿ أحماؿ الصابكف بمغ( )7370أقجة(.)12
(970ق1562/ـ) ٌ

أف
كنجد-ايضناٌ -

اص القدس كىي األمكاؿ
السمطاف سميماف القانكني قد أكقؼ عمى سماط الخميؿ محصكؿ خك ٌ
1

دفزش،838ظ .121
 2دفزش ،341ظ .62
3دفزش،838ظ .121
ٓ٦4س،٩ظ .121
5سجً ،834ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1283ـ٦12/ٳسب،٠1673٤ظ655؛ؽغخ،ض٭ٚذ،أٚلبف اٌذشَ اإلثشا٘،ّٟ١ظ.91
 6سجً ،43ػ3،919ع٣بكٮاٴفو٪969ـ8/ضجبـ،٠1562ظ .174
7دفزش ،838ظ.122
8دفزش ،838ظ .129
 9اٌذًّ:افزّٟاٞؾِ٧٢٥٢ٝ٣كٗخاٞٯأفوٮْٛبْ ٤ٱاًٞوأ ٲسبْ٬،١ُٚ )243.75(ٰ٬ٱ٢ػو(ٖ٬،١ُٚ )135لّهْٱاٗٞو٤
اٞزبسى(٧٪.١ُٚ)232زسْ،بٞزو ،اٌّىبٚ ً١٠اٌّٛاص ٓ٠اإلسالِ١خ،ظ.27،26
10
كْزو ،838ظ .899
ٓ٦11س.129،٩
12دفزش ،341ظ.62

66

المخصصة لمقدس ،كقد بمغت مف ال ًغالؿ في عاـ (961ىػ1554_1553/ـ) (ٍّ )2000
مد مف
ٌ
الحنطة(.)1
ً
حماـ في القدس( ،)2كحكر
كقبك كمضافةي ٌ
ككجد كذلؾ ٌ
حماـ ،ي
ي

()3

الدير في القدس

أف ريعو في عاـ (932ق1525/ـ) بمغ()120أقجة( ،)5كزيتكف
دفتر(ٌ )131

()6

()4

كيذكر

قرية عابكد(،)7

كجزية نصارل قرية راـ اهلل التي بمغت في عاـ (970ق1562/ـ)( )5680أقجة( ،)8كبمغت جزية
نصارل بيت جاال المقيميف في القدس في عاـ (961ق1554_1553/ـ) ()1520أقجة(.)9
إضافة الى ذلك :فقد أكقؼ عبد القادر الحريرم

()10

قاضي القدس كالخميؿ،

مبمغ كقدره

()2000سمطاني ،حيث ييصرؼ عمى الكقؼ مف ربح ىذا المبمغ البالغ ( )200سمطاني ،شمؿ
أقر الكاقؼ كجاءت حصة حرـ الخميؿ كما يمي:
ىذا الكقؼ الحرـ
القدسي ،كحرـ الخميؿ كما ٌ
ٌ
ىيصرؼ المتكلٌي عمى الكقؼ ( )5سمطانيات في كؿ سنة عمى شراء ممح لصالح سماط الخميؿ،
كيصرؼ كؿ سنة( ) 5سمطانيات عمى شراء الزيت لتنكير قناديؿ حرـ الخميؿ ،كيصرؼ ()45
سمطانيا ك ٌؿ سنة عمى عشرة قيراء في حرـ الخميؿ كيقكـ كؿ منيـ بقراءة جزء مف كالـ اهلل بعد
صالة العصر في ك ٌؿ يكـ ،كيختمكف الق ارءة بسكرة االخالص ،كالمعكذتيف ،كالفاتحة ،كأكائؿ سكرة
البقرة إلى قكلة تعالى(أكلئؾ ىـ المفمحكف) ،كأكاخر السكرة لقكلو تعالى (كانصرنا عمى القكـ
الكافريف) كيصمٌكف عمى النبي(صمٌى اهلل عميو كسمٌـ)كييمٌمكف ،كيدعكف ،كييدكف ذلؾ لحضرة
1دفزش،189ظ.162
2سجً،49ػ٪968،98ـ،1561_٠1562/ظ22؛سجً،44ػ29،2388مٰاًٗٞلح٪972ـ22/ر٣٭ى،٠1563ظ.398
٣ٟٞ3يٲلٲ٧هو:ظ.142-139
4دفزش،838ظ .123
ٓ٦5س،٩ظ .123
6سجً ،49ػ2،2883مٰاٞؾغخ٪974ـ12/ؽيٲوا،٠1567٤ظ.492
7ػبثٛد:رٗىْٱاٞط٣بٜاُٞوثٱ٥٢ها٠اهلل.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ.286
8اٞقكٳت٢،ؾ٣ل،األٚلبف اإلسالِ١خ ف ٟفٍسؽ،ٓ١ظ.115
9دفزش،189ظ .159
 10ػجذ اٌمبدس اٌذش٠ش٢  :ٞؾٳٱاٞلٲ٥يجلاٗٞبكهث٥ا٣ٞوؽ٭٠اٞطٳـأثٱاٞقٳو٢ؾ٣لث٥ا٣ٞوؽ٭٠ض٣ساٞلٲ٢٥ؾ٣لث٢٥٭ال٦باٞطٳـ
ض٫بةاٞلٲ٥اؽ٣لاٞط٫ٳوثبث٥اٞؾوٲوٰٖ،بؾٱاٗٞلً٬اٞقٟٳ .ٝسجً،55ػَ،2656وحضًجب٪980٤ـٚ 7/ب٦٭٤األ،٠1572ٜ٬
ظ.514
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ثـ في
النبي(صمٌى اهلل عميو كسمٌـ) كأصحابو أبي بكر كعمر كعثماف
كعمي( رضي اهلل عنيـ)ٌ ،
ٌ
كج ٌده كأخيو كأمو كصحائؼ األمكات مف المسمميف ،كيصرؼ ()4.5
صحيفة القارئ ككالده ى
مفرقان  -لألجزاء ،كيصرؼ( )4.5سمطاني عمى رجؿ يقكـ ك ٌؿ
سمطاني عمى رجؿ ييعيف ٌ
مكزعنا – ٌ
(عـ) ،كسكرة (اذا جاء نصراهلل) بعد العصر ،كسكرة (تبارؾ)
يكـ بعد صالة الفجر بقراءة سكرة ٌ
بعد المغرب بالحضرة الخميمية (حرـ الخميؿ) كييدل ثكاب ذلؾ في صحائؼ إبراىيـ (عميو
السالـ) كصحائؼ أكالده األنبياء ،كيصرؼ كؿ سنة سمطانياف كنصؼ عمى رجؿ صالح يقرئ
الحديث النبكم مف البخارم بحرـ الخميؿ جي نار في ثالثة اشير كىي رجب ،كشعباف ،كرمضاف،
بعد صالة الصبح كالعصر ،كيصرؼ ( )4.5سمطاني في ك ٌؿ سنة لممؤٌذنيف بمدينة الخميؿ
كعددىـ ( )15كيقكمكف بعد ك ٌؿ صالة بقراءة سكرة اإلخالص ثالثنا ،كالمعكذتيف ،كفاتحة الكتاب،
سيدنا الخميؿ( إبراىيـ
كيصمٌكف عمى النبي(صمٌى اهلل عميو كسمٌـ) كييدكف أجر ذلؾ إلى صحائؼ ٌ
ي
السالـ) كأكالده األنبياء ،كيصرؼ مف الريع في كؿ سنة سمطانياف عمى رجؿ يقكـ بسقاية
عميو ٌ
الماء

()1

في حرـ الخميؿ ،منيا( )1.5سمطاني أيجرتو ،كنصؼ سمطاني لشراء األباريؽ ،كيصرؼ

المتكٌلي عمى الكقؼ في ك ٌؿ سنة مبمغنا كقدره( )22سمطانيا ،كيصرؼ المتكلي عمى ناظر الكقؼ
مبمغان كقدره في ك ٌؿ سنة ( )4.5سمطاني

()2

خص حرـ الخميؿ مف كقؼ عبد القادر
.ىذا ما
ٌ

الحريرم ،ككما كاف لحرـ القدس مثؿ ذلؾ كأجر الجابي كالكاتب كالمؤٌذنيف كالقيراء.

  1أضبهد ئؽلٮ اٞؾغظ أ ٩٦ر ١رًٳٳ ٥اٞطٳـ أثٱ اٞسًبكاد اٞقٟٳٟٱ ْٱ ٦ػّ ٬نٳٓخ اٞسٗبٲخ اٞزبثًخ ٞ٭ّٖ اٞؾوٲوٰ .سجً،77
ػ26،1718ع٣بكٮاألفوح٪1004ـ26/ضجبـ،٠1596ظ.283
2سجً ،55ػَ،2656وحضًجب٪980٤ـٚ7/ب٦٭٤األ،٠1572ٜ٬ظ .517،516،515،514
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 _3أوقاف حرم الخميل في نابمس:
كقفت العديد مف القرل كالمزارع كالعقارات في لكاء نابمس عمى حرـ الخميؿ ،كما كانت جزية
نصارل المدينة لصالح الكقؼ ،كيكضح الجدكؿ ىذه االكقاؼ عمى النحك التالي :

اٗٞوٲخ 


ثٳذْ٭هٲ )4(ٙ
عبٞ٭ك( )5
غٳلا( )7
اٟٞج )8(٥
ٖوٲ٭د( )9
يي )10(٤٬
كٲواسكٳب( )11
قٳجخاالس )13(١
ٓٚوٖل )14(٠٬
ثالق )15(٩
ْوكٲسٳب( )16

ؽػخ
اٞ٭ّٖ
ثبٗٞٳواـ 


اٞ٭اّٖ 

ا٧ٞبغوؽس٥ث٢٥ؾ٣لثٖ٥ال٤٬٬
()12
اٟٙ٣ٞاٞهب٪وثوٖ٭ٔ 

()6



ا٧٣ٞػ٭هٖال ٤٬٬
اٞهب٪وقكو 
-

16ـ 
24ـ 
24ـ 
6ـ 
6ـ 
4ـ 
24ـ 
16ـ 
اًُٞطو 
8ـ 
24ـ 

اًٞبئلثبألٖغخ
()2
()1
كْزو 
كْزو
كْزو
 289
 1015  602
()3

 1666
 8310
 916
 9692

3704
0
 3960
 598
 3910

 4600
-

1دفزش،691ظ .423،422
2دفزش،8985ظ.58
3دفزش،189ظ .162
  4ث١ذ فٛس٠ه :رٓىئٞٯاٞغ٧٭ةاٞطوٖٱ٦٥٢بثٟس .اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ292؛دفزش ،8985ظ58؛
دفزش ،189ظ.162
5جبٌٛد:رٗىْٱاٞغ٧٭ةاٞطوْٱ٦٥٢بثٟس.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ322؛سجً ،834ػ22،2694مٰ
اٞؾغخ٪1283ـ٦12/ٳسب،٠1673٤ظ656؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ اإلثشا٘،ّٟ١ظ .93
 6إٌبصش دسٓ ثٓ ِذّذ ثٓ لال:ْٚٚؽس٥ث٢٥ؾ٣لثٖ٥ال٤٬٬اٟٙ٣ٞا٧ٞبغو ،ثلهاٞلٲ٥أث٭اً٣ٞبٞٱأث٭ا٣ٞؾبس٥اث ٥ا٧ٞبغو
ا٧٣ٞػ٭ه٬ ،ر٭ٞٱاٞسٟك٧خ٢ورٳ٢٬،٥بدٗ٢ز٭الً.اث٥ا٣ًٞبك،ضزساد اٌز٘ت،ط، 7ظ336؛يجلاٞجبسف ،اٟ٣ٞكٱٔ ،ض٘خ األسبؼ،ٓ١
ظ.121
 7ص١ذا:رٗىْٱاٞط٣بٜاٞطوٖٱٞك٭ٛٞو .٠اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط ،2ٔ،2ظ346؛سجً ،79ػ 13،533ض٭اٜ
٪1226ـ19/أٲبه،٠1598ظ .123
8اٌٍجٓ:رٗىئٞٯاٞغ٧٭ة٦٥٢بثٟس.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ518؛كْزو،622ظ.422
  9لشٛ٠د:رٗىْٱاٞغ٧٭ةاٞطوْٱ٦٥٢بثٟس  .اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ323؛ سجً ،834ػ22،2694
مٰاٞؾغخ٪1283ـ٦12/ٳسب،٠1673٤ظ656؛ؽغخ،ض٭ٚذ،أٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ .94
10كْزو،622ظ .422
 11د٠ش اسؽ١ب:رٗىْٱاٞغ٧٭ةاُٞوثٱ٦٥٢بثٟس  .اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ526؛كْزو،622ظ422
سجً،834ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1283ـ٦12/ٳسب،٠1673٤ظ653،654؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ .92
 12اٌٍّه اٌظب٘ش ثشلٛق :ثوٖ٭ٔث٥ا٦عاًٞض٣ب٦ٱاٞٳٟجُبٰاٞغوٚسٱاٟٙ٣ٞاٞهب٪وسٳّاٞلث٥أث٭سًٳلأٜ٬اٟ٣ٞ٭٘اٞغواٚسخْٱ
٢ػو،اٟ٣ٞكٱ،يجلاٞجبسفٔ،ض٘خ األسبؼ،ٓ١ظ.116،115
 13ؼ١جخ االسُ :رٗى ْٱ ع٧٭ة ق٭ٛٞو .٠اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط ،2ٔ ،3ظ368؛ سجً  ،79ػ 13 ،533ض٭اٜ
٪1226ـ 19/أٲبه،٠1598ظ123؛كْزو،622ظ422؛ سجً ،834ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1283ـ٦ 12/ٳسب ،٠1673 ٤ظ
653،654؛ؽغخ،ض٭ٚذ،أٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ .89
ٓٚ14وٖل:٠٬رٗىَوثٱ٦بثٟس.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ379؛كْزو،131ظ .127
15ثالؼخ:رٗىضوٖٱ٦بثٟس.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ275؛سجً ،79ػ13،533ض٭ا٪1226ٜـ19/أٲبه
 ،٠1598ظ123؛ كْزو ،622ظ422؛ سجً،834ػ 22،2694مٰ اٞؾغخ ٪1283ـ٦ 12/ٳسب ،٠1673 ٤ظ653،654؛ ؽغخ،
ض٭ٚذ،أٚلبف اٌذشَ اإلثشا٘،ّٟ١ظ .89
16
فشد٠س١ب :رٗى ثبٗٞوة  ٥٢ق٭ٛٞو .٠اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط ،2ٔ ،3ظ362؛ سجً  ،79ػ 13 ،533ض٭اٜ
٪1226ـ19/أٲبه  ،٠1598ظ123؛ دفزش  ،838ظ128؛ سجً  ،834ػ 22 ،2694مٰ اٞؾغخ ٪1283ـ٦ 12/ٳسب،٠1673 ٤
ظ653،654؛ؽغخ،ض٭ٚذ،أٚلبف اٌذشَ اإلثشا٘،ّٟ١ظ.89
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 1اٌجٍّخ :رٗى ض٣ب ٜع٧ٳ .٥اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،3ظ199؛ سجً ،79ػ13 ،533ض٭ا٪1226 ٜـ 19/أٲبه
،٠1598ظ123؛دفزش ،838ظ128؛دفزش،691ظ .423
2سٚج١ت:رٗىْٱاٞغ٧٭ةاٞطوٖٱ٦٥٢بثٟس.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ294؛كْزو،131ظ128؛ سجً ،79
ػ13،533ض٭ا٪1226ٜـ19/أٲبه،٠1598ظ.123
 3اٌشاط:رٗىْٱنب٪وٖوٲخغ٭هٖوةق٭ٛٞو .٠اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،3ظ371؛كْزو،622ظ422؛
كْزو،131ظ128؛ سجً ،79ػ13،533ض٭ا٪1226ٜـ19/أٲبه،٠1598ظ .123
 4لف:ٓ١رٗىْٱاٞط٣بٜاٞطوٖٱٞك٭ٛٞو.٠اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،3ظ354؛كْزو،131ظ.129
 5ض٠ٛىخ :رٗى ْٱنب٪وق٭ٛٞو ٠اٞطوٖٱ .اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط ،2ٔ،3ظ 314؛ سجً  ،79ػ13 ،533ض٭اٜ
٪1226ـ19/أٲبه،٠1598ظ123؛ سجً ،834ػ 22،2694مٰاٞؾغخ٪1283ـ٦ 12/ٳسب،٠1673 ٤ظ655؛كْزو ،131ظ
128؛ؽغخ،ض٭ٚذ،أٚلبف اٌذشَ اإلثشا٘،ّٟ١ظ .92
  6خشثثب :رٗى ْٱ اٞغ٫خ اٞطوٖٳخ  ٥٢كٲو ٖلٲس ٖوة ها ٠اهلل .اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ .ٓ١ط ،2ٔ،4ظ569؛ كْزو،622
ظ422؛دفزش،838ظ.127
٠  7ؼجذ :رٗى ْٱ اٞغ٫خ اُٞوثٳخ  ٥٢ع٧ٳ .٥اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط ،2ٔ ،3ظ96؛ سجً  ،79ػ  13 ،533ض٭اٜ
٪1226ـ 9/أٲبه  ،٠1598ظ 123؛ سجً  ،834ػ 22 ،2694مٰ اٞؾغخ ٪1283ـ٦ 12 /ٳسب ،٠1673 ٤ظ656؛  كْزو،131
ظ129؛ؽغخ،ض٭ٚذ،أٚلبف اٌذشَ اإلثشا٘،ّٟ١ظ .94
ِٕ  8جه:األ ٢ٳواٞ٭ىٲواٛٞجٳوسٳّاٞلٲ٧٢٥غٙا٧ٞبغوٰٞ٬،ٱاسزبماهٲخاٞسٟكب٤اٟٙ٣ٞا٣ٞهٓوؽبعٱ٬،أغجؼثًل٪باسزبماٞلاه
ْٱ٢ػوص١يٳ٬٥ىٲوا.اٞػٓلٰ،غالػاٞلٲ ،٥رذفخ ر ٞٚاالٌجبة،ط،2ظ.322،299
 9س١ش٠س:رٗىع٧٭ةع٧ٳ.٥اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،3ظ132؛كْزو،516ظ .147
  10س١شا:رٗىَوةها٠اهللث٣ٳٝئٞٯاٞغ٧٭ة .اٞلثبٌ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ375؛ سجً ،834ػ 22،2694مٰ اٞؾغخ
٪1283ـ٦12/ٳسب،٠1673٤ظ،656كْزو،131ظ128؛ؽغخ،ض٭ٚذ،أٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ.93
11
 ضّس اٌذ ٓ٠اث ٛسٍّ١بْ ثٓ ِطبق ٖ:ب٠ثأي٣به٢سغلْٱٖوٲخٲبغٳلاٞزٱرٗىْٱاٞط٣بٜاٞطوٖٱ٦٥٢بثٟسيٟٯ(ْ١ٚ )15ٱ
يب٪822(٠ـ،)٠1418_1417/اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ.438،437،436
  12اث ٛاٌؼٍك٬ :رًوِ أ ٠ا٬ ًٕٟٞرٗى ثغ٭اه ٖوٲخ ىٓٞخ ْٱ ق٭ٛٞو .٠اٌذثبؽ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط ،2ٔ ،3ظ186؛ كْزو،131
ظ128؛كْزو،622ظ423؛ سجً،834ػ 22،2694مٰاٞؾغخ٪1283ـ٦ 12/ٳسب،٠1673 ٤ظ654؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف
اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ .89
 13ؼفب٬:ٲجل٬أ٫٦ب٢يهيخٓٚباٞزٱاٖٳ٣ذيٟٯأهاؾٱٖوٲخض٭ْخْٱق٭ٛٞو .٠ضواة٢ ،ؾ٣لِ،ؼجُ ثٍذاْ فٍسؽ،ٓ١ظ619؛
كفزش،622ظ422؛دفزش،838ظ.127
14د٠ش اٌغص:ْٛرٗىض٣بٞٱضوٖٱق٭ٛٞو.٠اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ318؛كْزو،622ظ.422
 15ضؼبس٬:ٲجل٬أ٫٦بٖوٲخضًبهح٬رٗىع٧٭ثٱضوٖٱعجٝاٞك٭ها٬قبث٭ه.يواِ،ضٛوٰ،اٌّٛالغ اٌجغشاف١خ ف ٟفٍسؽ،ٓ١ظ
455؛دفزش،838ظ.128
16
دفزش،838ظ .128
 17وٛثش :رٗى ْٱ ض٣ب ٜها ٠اهلل ثب٦ؾواِ ٖٟٳُٟٞ ٝوة .اٞلثبٌ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط ،2ٔ،8ظ314؛ سجً ،79ػ 13 ،533ض٭اٜ
٪1226ـ19/أٲبه،٠1598ظ.123
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أف لكاء نابمس كاف يشمؿ أكبر عدد مف القرل التي كانت مكقكفة عمى
كيظير مف الجدكؿ السابؽ ٌ
حرـ خميؿ الرحمف ،كالتي بمغ عددىا ( )35قرية ،كما تفاكتت حصص الكقؼ في تمؾ القرل ،فمثالن
حصة الكقؼ في جالكد كصيدا كخربثا (24ط) باإلضافة إلى قرية سي ار العائد كقفيا إلى ()17
بمغت ٌ
محرـ (810ق1407/ـ) ،كقرية جالكد في ( )9ذم الحجة(750ق1350/ـ)

()10

كفرديسيا العائد

كقفيا لتاريخ ()27شكاؿ (641ق1244/ـ)( ،)11ك(20ط) في سيريس ،كبمغت الثمثاف في ِّ
كؿ مف
طيبة االسـ ،العائد كقفيا إلى ( )25ربيع األكؿ(677ق1278/ـ)( )12ك ركجيب كصكر ،كالنصؼ
(12ط) في قفيف ،كيعبد العائد كقفيا إلى تاريخ( )3ذم الحجة (710ق1331/ـ)(،)13كالثمث (8ط)
العشر مف قريتي
في بالطة6( ،ط) في المبف كالجممة ،ك(4ط) في ىعٌزكف ،ك(3ط) في قرية شعار ،ك ي
 1صٛس :رٓىْٱاٞغ٧٭ةاٞطوٖٱ٥٢ق٭ٛٞو.٠اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،3ظ371؛ سجً،79ػ 13،533ض٭اٜ
٪1226ـ19/أٲبه،٠1598ظ123؛كْزو،622ظ.423
  2لٛص :ٓ١رٗى ْٱ اٞغ٧٭ة  ٥٢كٲو ضوِ .اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ356؛ سجً ،79ػ 13 ،533ض٭اٜ
٪1226ـ19/أٲبه،٠1598ظ.123
 3سفبس :ٓ٠رٗى ْٱ اٞغ٧٭ةاٞطوٖٱ٥٢ق٭ٛٞو .٠اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،3ظ291؛ سجً،79ػ13 ،533
ض٭ا٪1226ٜـ19/أٲبه،٠1598ظ123؛كْزو،622ظ.423
ِ4س٬:ٓ١رًوِث٭اك٢سٳ٬٥أقواِاٞغجٝر٣وثٳٖ٥وٲزٱيزٳ٬ٝكٲواُٞػ٭٬٤رًوِث٣ورًٓبداٞغجى.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب
فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ33؛ سجً،79ػ13،533ض٭ا٪1226ٜـ19/أٲبه،٠1598ظ.123
5ص٠زب:رٗىْٱاٞط٣بٜاٞطوٖٱ٥٢ق٭ٛٞو.٠اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالك٦بْٟسكٳ،٥ط،2ٔ،3ظ332؛كْزو،622ظ .423
6جٕ١صبفٛغ:رٗىْٱاٞغ٧٭ةاُٞوثٱ٦٥٢بثٟس.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ371؛ سجً ،834ػ22 ،2694
مٰاٞؾغخ٪1283ـ٦12/ٳسب،٠1673٤ظ657؛كْزو،131ظ128؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘ ،ّٟ١ظ .96
7جٕس١خ ٬:رًوِاع٧سٳب٬رٗىْٱنب٪وسجسكٳخاٞطوٖٱ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ427؛ دفزش  ،838ظ
128؛كْزو،622ظ .423
 8اٌمشع٬ :ٲجل٬أ٫٦بٖوٲخك٬هااٗٞوو٬رٗىْٱض٣بٜها٠اهلل.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ335؛دفزش،691ظ
 .423
9اٌّضاسع :رًوِاٞٳ٭٠ث٣ياهوا٧ٞ٭ثب٦ٱ٬رٗىْٱاٞغ٫خاٞط٣بٞٳخٞوا٠اهلل.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ.273
 10سجً،834ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1283ـ٦12/ٳسب،٠1673٤ظ656؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ.93
11
سجً،834ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1283ـ٦12/ٳسب،٠1673٤ظ657؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ.95
 12سجً ،834ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1283ـ٦12/ٳسب،٠1673٤ظ635؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ.89
 13سجً،834ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1283ـ٦12/ٳسب،٠1673٤ظ656؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ.94
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عية بعض القرل مثؿ سفاريف،
كفر قدكـ كككبر ،كما كردت في
ٌ
سجالت محكمة القدس ال ٌشر ٌ
( )1

كجنصافكت العائد كقفيا إلى تاريخ أكائؿ ربيع األكؿ (850ق1446/ـ)

حصة كقؼ،
مف غير ٌ

الخاص بيذه القرل.
كلـ يتكفر لنا مقدار الريع
ٌ

ككانت قرية دير استيا العائد كقفيا إلى يكـ االحد ( )18جمادم اآلخرة (740ق1339/ـ)

()2

مكقكفة بشكؿ كامؿ ،باإلضافة إلى ما تكرده لنا حجو تعكد إلى تاريخ ()23محرـ
(940ق1533/ـ) بأف يعشر محصكؿ القرية كاف لكقؼ الخميؿ( ،)3ككذلؾ قرية شكيكة التي يعكد

العشر منيا لصالح حرـ الخميؿ
كقفيا لتاريخ ( )29جمادم اآلخرة (517ق1123/ـ) إذ كاف ي
كرسكـ (ضرائب) مختمفة (.)4

كأكردت المصادر العديد مف المزارع التي كقؼ عمى حرـ الخميؿ  ،كيكضحيا الجدكؿ اآلتي :

1

سجً،134ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1083ـ٦10/ٳسب،٠1673٤ظ657؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ.96
2سجً،134ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1083ـ٦10/ٳسب،٠1673٤ظ652؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ.87
 3سجً ،3ػ٢23،916ؾو٪940٠ـ14/آة،٠1533ظ.212
 4دفزش ،131ظ109؛دفزش ،602ظ.423مٚوداٞوس٭ْ٠ٱكْزو١ٞ٬602ٲؾلك٢ب٪ٳز٫ب .
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ا٣ٞيهيخ 
()1
عجٝمٲت
()3
اٞلٲو 
اٞجػخ( )5
ؽ٭اهح( )7
٢يهيخٖ٧ٟسٳخ٧٢/سٳخ( )9
اهؼاٞك٭ثب/ق٭ثب٦ٳخ( )11


٢يهيخآٞبه
ثبٖخاُٞوثٳخ

()13

()15

ؽػخاٞ٭ّٖثبٗٞٳواـ 
24ـ 
6ـ 
16ـ 
24ـ 
-



16ـ 



-

ؽػخاٞ٭ّٖثبٗٞٳواـ 
ا٣ٞيهيخ 
12ـ 
هيلكاثٕ( )2
12ـ 
ٓٚوثوا( )4
12ـ 
سًبكح( )6
12ـ 
كاث٭( )8
12ـ 
ثٳذض٣س( )10
12ـ 
ً٢ب٬ٲخ( )12
كٲويسٓب٤
اُ٣ٞٳو

()14

()16





-

السجالت أسماء ىذه المزارع بال ريع ،كلكف يذكر دفتر( )602العائد تاريخو
اكردت المصادر ك ٌ
لعاـ (941ىػ1535_1534 /ـ) ريع مزرعتيف ،ىما؛ مزرعة سعادة كبمغ ريعيا ( )200أقجة،
كمزرعة الدير التي بمغ ريعيا ( )250أقجة( ،)17بينما كردت بعضيا ،مثؿ بيت شمس كمعاكية
مادم كاحد يعكد إلى العديد مف القرل كالمزارع كاالراضي(.)18
عية بمبمغ
حجة شر ٌ
ضمف ٌ
ٌ

1ججً ر٠ت:ٲٗىثٳ٥ع٧ػبْ٭د٬كٲواسزٳب.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ25؛كْزو،838ظ.127
2سػذ داثك١ٞ:أ٪زلٰاٞٳ٫ب.سجً ،79ػ13،533ض٭ا٪1226ٜـ19/أٲبه،٠1598ظ.123
3اٌذ٠ش:رٗىْٱنب٪وق٭ثبًاٞغ٧٭ثٱاٞطوٖٱ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ454؛دفزش،838ظ .128
 4وفش ثشا:رٗىيٟٯ٢سٳوح (ٖ٥٢ ١ٚ)2وٲخٓٚوٖبس.١اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ395؛سجً،4ػ3681
19،ع٣بكٮاأل٪941ٜ٬ـ26/رطوٲ٥اٞضب٦ٱ،٠1534ظ .462
 5سجً ،83ػ٪934،1573ـ،٠1528_1527/ظ .465
  6سؼبدح٬:ٲجل٬أ ٫٦بٖوٲخاسًٳلٲخ٬رٗىٟٞطؤ٥٢فوثخرٝاٞؾٟ٭.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ455؛سغٝ
،79ػ13،533ض٭ا٪1226ٜـ19/أٲبه،٠1598ظ123؛كْزو،622ظ .423
 7دٛاسح:رٗىيٟٯثًل١ٚ9ع٧٭ثٱ٦بثٟس.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ358؛سجً،66ػ ،3269ا٬ائٝهثٳى
األ٪995ٜ٬ـ/أ٬ائٝضجبـ،٠1587ظ .426
  8داث : ٛرٗىضوٖٱ اٞييجٳخ٢ /وط اث ٥يب٢و ْٱ ٪ؿجخ ٚ٭ٚت ا٫ٞ٭ا .يواِ ،ضٛوٰ ،اٌّٛالغ اٌجغشاف١خ ف ٟفٍسؽ ،ٓ١ظ234؛
سغ،79ٝػ13،533ض٭ا٪1006ٜـ19/أٲبه،٠1598ظ .103
  9لٍٕس١خ :رٗى ْٱ اٞغ٧٭ة اُٞوة ٥٢ق٭ٛٞو .٠اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط ،2ٔ،2ظ356؛سغ ،79ٝػ13،533
ض٭ا٪1006ٜـ19/أٲبه،٠1598ظ .103
 10سجً،4ػ 19، 3681ع٣بكٮاال٪941ٜ٬ـ 26/رطوٲ٥اٞضب٦ٱ،٠1534ظ462؛سجً،79ػ 13،533ض٭ا٪1006ٜـ/
19أٲبه،٠1598ظ .103
11ؼٛثبٔ١خ١ٞ:ا٪زلٰاٞٳ٫ب؛سغ،79ٝػ13،533ض٭ا٪1006ٜـ19/أٲبه،٠1598ظ .103
ِ  12ؼب٠ٚخ:رٗىَوةا٠آٞؾ.١اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ180؛سغ،79ٝػ 13،533ض٭ا٪1006ٜـ/
19أٲبه،٠1598ظ.103
13اٌفبس ٬:رًوِاٞٳ٭٠ثقوثخسب٬١ٞرٗىْٱاٞغ٫خاٞط٣بٞٳخٖ٥٢وٲخسب.١ٞاٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ288؛
دفزش،131ظ .108
14د٠ش ػسفبْ٬:رًوِكٲويسٓٳ٬٥رٗىيٟٯثًل(ٖ٥٢١ٚ)2وٲخاٞكٳوحاٞزٱرٗىَوثٱٖٟٗٳٟٳخ٬،رنٚو٪باٞ٭ٖبئىآٟٞسكٳ٧ٳخثلٲو
اسٓٳ٬٥رؾز٭ٰيٟٯاسبسبد٬يٗلاٞؾّ٣ب٬٠غ٫بهٲظٖ٬كىأهؾٳخ٢وغ٭ْخثبٓٞسٳٓسبء.اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1547؛اٞلثبٌ،
٢ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط،2ٔ،3ظ 383 ،382؛ سجً  ،134ػ 22 ،2694مٰ اٞؾغخ ٪1083ـ٦ 10/ٳسب،٠1673 ٤
ظ653؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ .89
 15ثبلخ اٌغشث١خ :رٗى ض٣ب ٜق٭ٛٞو ،٠يٟٯ ثًل( .١ٚ)12اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،3ظ .348سجً،13ػ،1573
٪944ـ،٠1538_1537/ظ.465
16
اٌّغ١ش:رٗىْٱاٞغ٧٭ةاٞطوٖٱ٦٥٢بثٟسيٟٯثًل(.١ٚ)24اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ326؛سغ،49ٝ
ػ2883،2مٰاٞؾغخ٪974ـ10/ؽيٲوا،٠1567٤ظ.490
17دفزش،602ظ.423
 18سجً ،79ػ13،533ض٭ا٪1006ٜـ19/أٲبه،٠1598ظ.103
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أكردت بعض الحجج العديد مف العقارات كًقطىع األراضي في نابمس التي كقفت عمى حرـ
الخميؿ ،مثؿ :نصؼ ىكعر الحرياف أك الحكماف بكادم نابمس ،كجميع زيتكف الغركس ،كخاف
الحياكيف ،كحكر بستاف؟( ،)1كجميع بستاف شاىي الشجاعي(.)2
باإلضافة إلى :معصرة بف لدلك ،دار غراب كقؼ أىؿ رشيدة ،كنصؼ قبك كقؼ ابف الشاىد،
كقيراط مف دار المبابيدم شركة أكالد األخزـ ،كثمث بستاف بيد بف شاكر شركة تقي الديف المصكرم،
الحصة بطاحكف االستبار ،ك قيراط كاحد مف أصؿ ()24ط مف حصة بدار
ك ( )11قيراطان مف
ٌ
محمد ،كحانكت بباب ع ٌكا ،كبيت بدار
النفيس ،كحانكت سكف أبك سبح بحارة الحمبة ،حانكت
ٌ
الرزعي ،كالعديد مف األشجار في بعض القرل مثؿ  :أشجار بقرية المبف ،أشجار بقرية سرك ،أشجار
بقرية سمفيت ،أشجار بقرية عكريؼ( ،)3أشجار بقرية نارسا ،أشجار لكز بقرية نخالة ،كقطعة أرض
كزيتكف بقرية سمفيت كقؼ بف عبدالقادر ،كقطعة أرض كشجر زيتكف كقؼ شعباف ،كحاككرة بقرية
()5

عسكر( ،)4كسبعكف شجرة زيتكف بقرية عطارة
()7

كزيتكف

كقؼ الشيخ إبراىيـ السيالكم(.)6

كفر قميؿ(–)8أيضان ،-كنصؼ ماء الطاحكنيف في نابمس( ،)9كقطعة أرض بدير

الغزالة( ،)10كقطعة أرض نكبة العسكر ،كأرض كفر صكر كحصة الكقؼ فييا( )6ط( ،)11كنجد أ ٌف
خراج النصارل في مدينة نابمس لصالح كقؼ حرـ الخميؿ(.)12

1

٦عٗٓ٢٭ك .
2سجً ،79ػ13،533ض٭ا٪1006ٜـ19/أٲبه،٠1598ظ.103
 3ػٛس٠ف:رٗىْٱاٞغ٧٭ة٦٥٢بثٟسيٟٯثًل(٫٧٢١ٚ)13ب.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ.362
 4ػسىش:رٗىْٱاٞطؤ٦٥٢بثٟس.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ.282
 5ػؽبسح:رٗىْٱاٞغ٧٭ة٥٢ع٧ج٥ثب٦ؾواُِٟٞوة.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،3ظ .116
 6سجً،134ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1083ـ٦10/ٳسب،٠1673٤ظ659؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ.99
7سجً ،57ػ23،2227غٓو٪985ـ12/أٲبه،٠1577ظ.312
8وفش لٍ:ً١رٗىيٟٯسٓؼعجٝعوىٲ١اٞطوٖٱ،يٟٯثًل(٦٥٢١ٚ)4بثٟس.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،2ظ.343
 9سجً ،79ػ13،533ض٭ا٪1226ٜـ19/أٲبه،٠1598ظ .123
 10سجً ،75ػ 27،3912هثٳىاأل٪1222 ٜ٬ـٚ 21/ب٦٭٤األ،٠1593ٜ٬ظ498؛سجً ،79ػ 13،533ض٭ا٪1226ٜـ19/
أٲبه،٠1598ظ.123
11دفزش ،838ظ .127
 12سجً ،79ػ13،533ض٭ا٪1226ٜـ19/أٲبه،٠1598ظ .123
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 _4أوقاف حرم الخميل في غزة:
تنكعت أكقاؼ الحرـ الخميمي في غزة ،ككاف أكثرىا مكقكفان بشكؿ مشترؾ مع المسجد القدس،
كلكف ظيرت العديد مف القرل التي كقفت عمى حرـ الخميؿ كما في الجدكؿ اآلتي:
اٗٞوٲخ 

اٞ٭اّٖ 

ؽػخ
اٞ٭ّٖ 

اٗٞسكٳ٧خ( )3
اٞس٭اْٳو( )4

اٞضٟش٢طزوٮيٟٯٲلاٞطٳـض٣ساٞلٲ٥اٞغًجوٰ()5
٬،اٞضٟشاالفوّٖ٬ا٧ٞبغوؽس٥ث٥اؽ٣لٖال٤٬٬ث٥
ثوٖ٭ٔ 
-

22ـ 
24ـ 

ٖجسٳخ

()6



غ٣ٳ )7(ٝ
اٞوضٳلح( )9
ؽٟس( )11
افػبظ( )12
اٞل٢ٳضب( )14

()8



ا٧ٞبغوْوط
اٗ٣ٞواٞسٳٓٱٲطج )10(ٙ
سٗ٧واٞسجٗٱ( )13
ي١ٟاٞلٲ٥ث٥اٛٞ٭ٲي 

5،1ـ 
24ـ 
24ـ 
6ـ 
12ـ 
8ـ 

اًٞبئلثبألٖغخ
كْزو( )1كْزو()2
 622  131
 5562  322
 4635
-

،112
5
 9522  8862
_
 822
 1573
 5222  5222

1دفزش،838ظ.129،128،126
2دفزش ،691ظ.422
 3اٌمسؽٕ١خ :رٗى ْٱ اٞط٣ب ٜاٞطوٖٱ َ ٥٢يح .اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط ،2ٔ ،1ظ226؛ سجً ،1ػ،946
٪938ـ،٠1532_1531/ظ224؛دفزش،691ظ422؛دفزش،838ظ.126
 4اٌسٛاف١ش٪٬:ٱ اسٞ ١ضالس ٖواٮ ٪٬ٱ اٞس٭اْٳو اٞطوٖٱ ٬اٞس٭اْٳو اُٞوثٱ ٬اٞس٭اْٳو اٞط٣بٞٱ٬ ،رٗى يٟٯ ثًل  ٥٢ ١ٚ 6اسل٬ك.
اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط ،2ٔ،1ظ212؛ كْزو  ،131ظ126؛ سجً ،834ػ 22 ،2694مٰ اٞؾغخ ٪ 1283ـ12/
٦ٳسب،٠1673٤ظ656؛كْزو،131ظ128؛ؽغخ،ض٭ٚذ،أٚلبف اٌذشَ اإلثشا٘ ،ّٟ١ظ.93
5ضّس اٌذ ٓ٠اٌجؼجش:ٞض٣ساٞلٲ٥اث٭يجلاهلل٢ؾ٣لث٥ئثوا٪ٳ١ث٥ي٣وث٥ئ ثوا٪ٳ١ث٥فٟٳٝاث٥اثٱاًٞجبًاٞغًجوٰاٞطبًْٱ،
ٚ٬ب٤ضٳقبًٞؾو٠اٞقٟٳ.ٝاًٟٞٳ٣ٱ٢،غٳواٞلٲ،٥االٔس اٌجٍ،ً١ط،2ظ .252
6
لجس١خ٬:ٲجل٬ا٫٦بٖوٲخاٗٞجٳجخٖؿبءاٞوٟ٢خ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،4ظ597؛كفزش،831ظ.126
7صّ: ً١رٗىْٱاٖػٯاٞغ٫خاٞط٣بٞٳخاٞطوٖٳخُٞيحيٟٯاٞؾل٬كآٞبغٟخثٳ٫٧ب٬ثٳ٥اٞقٟٳ.ٝاٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط1؛
ٔ،2ظ222؛كْزو،622ظ422؛دفزش،838ظ126؛كْزو،131ظ128؛سجً،834ػ 22،2694مٰاٞؾغخ ٪1283ـ12/
٦ٳسب،٠1673٤ظ656؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ.93،92
8إٌبصش فشجْ:وطث٥ثوٖ٭ٔث٥ا٦ع،اٟٙ٣ٞا٧ٞبغوىٲ٥اٞلٲ٥اث٭اٞسًبكاداث٥اٞهب٪و.اٟ٣ٞكٱ،يجلاٞجبسفٔ،ض٘خ االسبؼ،ٓ١
ظ.122
 9اٌشض١ذح٪٬:ٱ٥٢اٗٞوٮ اٞزبثًخُٞيح .اث٭غبْٱ،سًٳلِ،ذٕ٠خ اٌخٍ ً١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو،ٟظ132؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف
اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ.127
10اٌّمش اٌس١ف٠ ٟطجه٬:علاًٞلٲل٥٢األ ٢واءاٞنٰٲؾٟ٣٭٪٤نااالس٬،١ٲوعؼاٞلٚز٭هض٭ٚذؽغخأ٤ٲٛ٭٤اال٢ٳوٲطجٙاٞل٬اكاه
٬ٲًوِ ثبٞػُٳو ٖ٬ز ٝثبٞو٪ب يب٪885( ٠ـ .)٠147/اٞسقب ،ٰ٬ض٣س اٞلٲ ،٥اٌعٛء اٌالِغ ،ط ،12ظ274 ،273 ،272؛ ؽغخ،
ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘ ،ّٟ١ظ.127
11دٍس ٪٬:ٱٖوٲخعٟس٬رٗىْٱاٞغ٧٭ةاُٞوثٱ٥٢آٞبٞ٭عخ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،1ظ229؛دفزش ،838
ظ129؛كْزو،622ظ.423
  12االخصبظ:رٗىْٱاٞغ٧٭ةاُٞوثٱ٥٢ثٟلحا٣ٞغل٬ٜيٟٯ٦ؾ٭(ًٟ٦٥٢ ١ٚ )1ٳب.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،1
ظ258؛كْزو،622ظ422؛سجً،834ػ 22،2694مٰاٞؾغخ٪1283ـ٦ 12/ٳسب،٠1673 ٤ظ656؛دفزش،131ظ128؛
ؽغخ،ض٭ٚذ،أٚلبف اٌذشَ اإلثشا٘،ّٟ١ظ.94
 13سٕمش اٌسجم٪:ٟ٭سٗ٧واٞسٟؾلاهاًٞالئٱا٧٣ٞػ٭هٰ.ؽغخ،ض٭ٚذ،أٚلبف اٌذشَ اإلثشا٘،ّٟ١ظ.112
  14اٌذِ١ثب :اٞل٢ٳضخرؾوٲّكائ٪٬،٥ٱٛ٢ب٤كاصو،رجًليَ٥يح٢سبْخ()١ٚ19اضز٫ودي٧ل٪بً٢وٚخثٳ٥ا٣ٞس٣ٟٳ٬ ٥اٞو٠٬ى٥٢
اٞقٟٳٓخ أثٱ  ثٛو اٞػلٲٕ٬ ،ث٫ب غ٫وٲظ ٢ج٧ٱ ثبٞلثص ٬اسبسبد ٬ضّٗ  ٥٢آٞقبه يٟٯ ٢ورٓى  ٥٢األهؼ ٖ٬كى ي٭ا٢ٳل هفب٢ٳخ
ثبٗٞوة٥٢اٞطٳـاُ٣ٞبىٰ.اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1515؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،1ظ412،411؛كفزش،691
ظ422؛دفزش،131ظ126؛سجً ،834ػ 22،2694مٰاٞؾغخ٪1283ـ٦ 12/ٳسب ،َ8673 ٤ظ656؛ دجخ ،ضٛوذ ،اٚلبف
اٌذشَ االثشا٘ ّٟ١ظ .113،94
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يجسب )1(٤

()2
كٲوس٧ٳل 
يغ٭ )3(ٜ
٢الٖس( )4

اٗ٣ٞل٠ضب٪ٳ٥اٞؾس٧ٱا٧ٞبغوٰ 

-

-

 1590

-



-

12ـ 
12ـ 

13ـ
٬صٟش 
 5،1
12ـ 

-

 1592
 231
 456

-

 693

 182
-

 332

 --

16ـ 
12ـ 

-

 2234
 3372

اثٳبهرًجٳخ

()5

()6



يغجص
اٞو٢بكاد
ٲبس٭ه( )8
٢يهيخ
ي٣الٔ/
يوأ( )9
يغال )10(٤
اٞواً( )11
()7



-

يظير مف الجدكؿ السابؽ أف تسعة عشر قرية كمزرعة كاحدة في لكاء غزة كانت مكقكفة عمى حرـ
كؿ قرية إلى آخرل؛ فنجد قرل
الخميؿ ،كمثؿ سابقاتيا مف القرل تفاكتت
حصة الكقؼ فييا مف ٌ
ٌ

السكافير التي يعكد كقفيا إلى تاريخ ( )22محرـ (808ق1405/ـ)( ،)12كالرشيدة التي يعكد تاريخ
كقفيا إلى الثامف عشر مف شعباف عاـ(608ق1212/ـ)( ،)13كصميؿ التي يعكد تاريخ كقفيا إلى

  1ػجسبْ:رٗىٟٞطؤ٥٢ث٧ٱس٫ٳٟخ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،1ظ،2ظ297؛دفزش،602ظ422؛سجً ،134
ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1083ـ٦/ٳسب،٠1673٤ظ656؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَاالثوا٪ٳ٣ٱ،ظ.94
 2د٠ش سٕ١ذ:رٗىْٱاٞط٣بٜاٞطوٖٱَ٥٢يح.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،1ظ271؛دفزش ،602ظ .422
3ػجٛي٪٬:٭رٝيغ٭٬ٜٲٗىع٧٭ةَيح.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،1ظ129؛دفزش ،602ظ.422
ِ  4اللس٬ :رٛزت أٲؿبّ ا٢ ٠الٖس ٬رٗى ضوٖٱ ثوٲو يٟٯ ثًل ٢ 15ٳ ٝيَ ٥يح .اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط،2ٔ ،1
ظ270؛دفزش،602ظ.422
5أث١بس رؼج١خ٪٬:ٱ٥٢اٗٞوٮا٣ٞؾٳكخثبٞس٭اْٳو.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،1ظ214؛دفزش،602ظ.422
  6ػججص ٬ :ٲجل٬ا ا٧٪ ٤ب ٙٞفكأ ْٱ ٖواءح االس٪٬ ،١ٱ فوثخ يغّس ٬رٗى اٞٯ اٞغ٧٭ة ٖ ٥٢وٲخ يجلً ع٧٭ة ضوٖٱ اٞس٭اْٳو.
اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،1ظ240،241؛دفزش ،131ظ.106
 7اٌشِبداد ٬:ٲجل٬ا٫٦بفوثخاٞو٢بكح٬رٗىثبٗٞوة٥٢اٞوٟ٢خ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،4ظ607؛سجً ،66
ػ11،3مٰاٞؾغخ٪994ـ23/رطوٲ٥اٞضب٦ٱ،٠1586ظ .47
٠ 8بسٛس:رٗىض٣بَٜيح.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،1ظ200؛سجً ،66ػ 11،3مٰاٞؾغخ٪994ـ23/
رطوٲ٥اٞضب٦ٱ،٠1586ظ .47
 9ػّالق /ػشاق:مٚو٪بكْزو()131ث٣يهيخي٣الٔ٥ٛٞ٬ٲنٚو٪بكْزو 602ثٗوٲخيوأ٬ٲجل٬ا٧٪٤بٙٞفكأْٱٖواءحاالس١
ٖ ٥٢ج ٝا٣ٞػله ٬اال٧٪٬ ،ٜ٬بٖ ٙٞوٲزبْ ٤ٱ َيح ث٫نا االس٣٪٬ ١ب ٖوٲخ يوأ ا٧٣ٞطٳخ ٖ٬وٲخ يوأ س٭ٲلا ١ٞ٬ ٤أ٪زلٰ  ٟٞزٓوٲٕ
ثٳ٣٫٧ب.دفزش ،131ظ106؛دفزش،602ظ .423
10ػجالْ ٧٪:بٙٞفوثخرٗ٭٠يٟٯرٟخٟٞطؤٖ٥٢وٲخثوٲورًوِثقوثخيغال.٤اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،1ظ
.418دفزش ،602ظ.423
11اٌشاط:ثٗبٲب٢جب٬ٍ٤أهؼ٥٢اٞجالـ ٬أي٣لحُُ٢٬و٬غ٫بهٲظ٬ؽغبهحٗ٢ك٭يخ٬رٗىثبٗٞوة٥٢ثئواٞسجى.اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،
ظ1549؛كْزو،602ظ.423
 12سجً ،134ػ 22 ،2694مٰ اٞؾغخ ٪1083ـ٦ 10/ٳسب ،٠1673 ٤ظ656؛ ؽغخ ،ض٭ٚذ ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١
ظ .93
 13سجً،834ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1283ـ٦12/ٳسب،٠1673٤ظ653؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ .88
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( )1

( )10رمضاف (800ق1398/ـ)

مكقكفو بشكؿ كامؿ ،كبمغت حصة الكقؼ (20ط) في قرية

القسطينة العائد تاريخ كقفيا إلى ( )2محرـ (810ق1407 /ـ)( ،)2ك(13ط كثمث ) في األبيار،
حصة كقؼ حرـ
كالنصؼ(12ط) في ك ٌؿ مف اخصاص كمالقس كعجكؿ ،كأما الدميثا فقد بمغت ٌ
الخميؿ منيا ( 8ط) ،ك(6ط) مف قرية حمس ،أما قبسية كعجبش فاقتصرت حصة الكقؼ فييا
عمى (1.5ط) ،كقد ذكرت المصادر كالسجالت بعض القرل مف دكف حصص كقفيا كقرية
()3

الرمادات ،كعبساف العائد تاريخ كقفيا إلى ( )4رمضاف (810ق1408/ـ)

كدير سنيد كمزرعة

عجالف  ،باإلضافة إلى كرـ المستجد الذم كقفو شمس الديف محمد بف زيف الديف عبد الرحمف بف
قاسـ المعركؼ بابف العطار بقرية عجالف/عجميف( ،)4كبستاف خميؿ كبمغ ىريعو في
عاـ(1525_932ـ) ( )200أقجة(.)5
ككجد العديد مف القرل كالمزارع كالكركـ كالعقارات مكقكفة بشكؿ مشترؾ عمى الحرميف
الشريفيف (حرـ الخميؿ كحرـ القدس الشريؼ) في لكاء غزة ،كيبيف الجدكؿ اآلتي بعض ىذه
المكقكفات كنسبة كقفيا كريعيا لعاـ (964ق1556/ـ):

1سجً،134ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1083ـ٦10/ٳسب،٠1673٤ظ656؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ .92
2
سجً،134ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1083ـ٦10/ٳسب،٠1673٤ظ656؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ .94
3سجً،134ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1083ـ٦10/ٳسب،٠1673٤ظ656؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ.94
4سجً،134ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1083ـ٦10/ٳسب،٠1673٤ظ660؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ .99
5كْزو،131ظ .103
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اٗٞوٲخ 
٢غل )2(ٜ
ٲج٧ب( )3
سٟٗب( )5
عٟس( )6

ؽػخاٞ٭ّٖ 
6ـ 
1.2ـ 
21ـ 
6ـ 

ؽ٣ب٢خ( )7
ٖكوا( )8
ٖوٲخ
ينها( )9

6ـ 
2.5ـ 
3ـ 

()1

اًٞبئل 
ؽػخاٞ٭ّٖ 
اًٗٞبه/اُٞواً 
ثٳ٭دْٱَيح12ثبة٣ً٢،٭ه٬7فواة 5
 12522
ر٣ب٢بً 
ٚو٠ٲًوِثبث٥اٗٞ٭ًعب٦تسجٳزخ(ٖ()4كًخ) 
 1426
كٚبٚٳْ٥ٱس٭ٔا٧٫ٞ٭كْٱَيح7اث٭اة٫٧٢،ب٣ً٢6٭هح 
كٚبٚٳْ٥ٱس٭ٔا٣ٞسٟـ6اث٭اة٫٧٢،ب٣ً٢5٭هح٬ثبة
فواة 
ر٣ب٢بً 
ْوْ٤ٱٲلثلٲوْٱَيحثبة٬اؽل 
َواًٚو٠اً٣ٞوِ٬ثًجلاٛٞوٲْ١ٱَيح(ٖكًخ) 
 199
َواًىٲز٭٤ٲًوِؽٛواث٥كٲ٧به(ٖكًخ) 
 512

اًٞبئل 
 132
 52
 222
 696
 168
 12
 52

نذكر كجكد كاحد كثالثيف كرمان ،كاربعة عشر عقا انر مف
كباإلضافة الى ما ذكر في الجدكؿ؛
ي
بساتيف كدكاكيف كمحاصيؿ ،كغيرىا مف القرل كاألراضي مكقكفة عمى الحرميف

الشريفيف(،)10

( ممحؽ رقـ .)1

  1غبٞؾٳخ٢ ،ؾ٣ل ،سجً أساظ ٟاٌ٠ٛخ صفذٔ ،بثٍس ،غضح ،لعبء اٌشٍِخ ،ظ 243_233؛ اٞقكٳت٢ ،ؾ٣ل يض٣ب ،٤األٚلبف
اإلسالِ١خ ف ٟفٍسؽ.126_122،ٓ١
ِ2جذي:رٗىثبٗٞوةَ٥٢يح.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،1ظ.146،145
٠3جٕب:رٗىْٱاٞغ٧٭ة٥٢ٲبْب.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،4ظ .593
  4اٌسجؽ١خ /اٌسجز١خ :رٗىع٧٭ةَوةاٞسجى٪٬،ٱ٢لٲ٧خ٢ز٫ل٢خ٧ٚ،بئس،غ٫بهٲظ ،فيّا٦بد،أٚ٭آ٦٠بٲبدْ٬،ٱاٞغ٭اهٚو.٠٬
اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1607؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،1ظ .463
 5سٍمب:رٗىْٱنب٪وكٲواٞجٟؼ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،1ظ .62
6جٍس:رٗىْٱاٞط٣بٜاٞطوٖٱَ٥٢يح.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،1ظ .241
7دّبِخ:رٗىْٱاٞط٣بٜاٞطوٖٱَ٥٢يح.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،1ظ .245
  8لؽشا  :ر٭عل ٖوٲخ ث٫نا االسْ ١ٱ اٞطؤ  ٥٢ثطٳذ اٞزٱ رٗى ْٱ اٞغ٧٭ة اُٞوثٱ  ٥٢اٞوٟ٢خ .اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١
ط،2ٔ،4ظ .604،603،602
9ػزسا:رٗىٟٞغ٧٭ةاٞطوٖٱ٥٢رٝاًٞغ٭.ٜاٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،1ظ .133
ٌٍّ  10ض٠ذ ٕ٠ظش :غبٞؾٳخ٢ ،ؾ٣ل ،سجً أساظ ٟأٌ٠ٛخ صفذٔ ،بثٍس ،غضح ،لعبء اٌشٍِخ ،ظ 243_233؛ اٞقكٳت٢ ،ؾ٣ل،
األٚلبف اإلسالِ١خ ف ٟفٍسؽ ٓ١ف ٟاٌؼصش اٌٍّّٛو.126_122،ٟ
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_5أوقاف حرم الخميل في ناحية الرممة التابعة لواء غزة:
سجمت في

دفتر( )131العائد لعاـ(1525_932ـ)  ،كدفتر( )602لعاـ (941ىػ 1534/

_1535ـ)ريع بعض القرل المكقكفة عمى حرـ الخميؿ في ناية الرممة عمى النحك التالي:
اٗٞوٲخ 

()3

اٞقو٬ثخ
ثٳذ٦٭اثب( )4
ع٧لاً( )5
سبٚخ( )6
()7
ثٳذ٦جبال 
عٟج٭ً( )8
ٓٚوع٧س( )9
ا٧ًٞبد( )10
اٗٞجبة( )11
اٟٞكو )12(٤٬

ؽػخاٞ٭ّٖ اًٞبئلثبألٖغخ 
ثبٗٞٳواـ 
()2
()1
كْزو  كْزو 
 622
 131

 -  2522
 752
 976  822
 1228  962
 682  522
 1222
 -  1222
 3825
-

24ـ 
 6ـ 
 8ـ 
 4ـ 
 6ـ 
16ـ 
اٞضٟش 
12ـ 
12ـ 
-

يظير مف الجدكؿ السابؽ كجكد ( )10قرل مف ناحية الرممة مكقكفة عمى حرـ الخميؿ ،كتفاكتت
حصص الكقؼ فييا ،فنجد قرية الخركبة يكًق ىفت بشكؿ كامؿ ،بينما بمغت نسبة الكقؼ في جمبكس
1دفزش،838ظ .125
2دفزش ،691ظ .422
 3اٌخشٚثخ :رٗىْٱض٣بٞٱضوٖٱٖوٲخي٧بةْٱاٞغ٫خاٞطوٖٳخ٥٢اٞوٟ٢خ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ  ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،4ظ،526
531؛كْزو،131ظ .125
 4ث١ذ ٔٛثب:رٗىْٱاٞغ٫خاٞط٣بٞٳخاٞطوٖٳخ٥٢ٲبٞ٭ .اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،4ظ521؛كْزو،622ظ422؛
سغ،64ٝػ٪993،2681ـ،٠1585/ظ.427
 5جٕذاط٬ :رٗى ْٱ ٢ؾٳف أهاؾٱ ثٳذ ٦جبال .اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط ،2ٔ ،4ظ537؛ كْزو ،622ظ422؛ كْزو
،131ظ.125
6سبوخ٬:رًُوِثبس١سبٚٳخ٬رٗىْٱنب٪وٖوٲخاٞقٳوٲخاٞطوٖٱثٳ٫٧ب٬ثٳٓٚ٥ويب٩٦ضؤٲبْب.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١
ط،2ٔ،4ظ327؛كْزو،622ظ422؛كْزو،131ظ.125
  7ث١ذ ٔجبال :رٗى ْٱ اٞط٣ب ٜاٞطوٖٱ  ٥٢اٟٞل .اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط ،2ٔ ،4ظ536؛ كْزو ،622ظ422؛
كْزو،131ظ.125
8
 جٍجٛط٬ :رًوِ اٴ ٤عٟج٭٬ ٤رٗى ْٱ اٞطؤ  ٥٢ع٧ٳٚ٬ ،٥ب٦ذ رًُوِ ْٱ ا٫ًٞل اٞو٢٬ب٦ٱ عٟج٭ً .اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب
فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،3ظ٬،218رطٳوثًؽاٞؾغظ اًٞبئلح ًٞب٪999(٠ـ)٠1591_1592/ا٢٤بٚب٢٤٭ٖ٭ْبً يٟٯؽو٠اٞقٟٳ٥٢ ٝ
ٖوٲخ عٟج٭ً ٪٭ اٞسلً .سغ ،72ٝػ3 ،419ضًجب٪999٤ـ 27/أٲبه  ،٠1591ظ455؛ سغ ،72ٝػ12 ،422ضًجب٪999٤ـ 3/
ؽيٲوا،٠1591٤ظ455؛سجً ،6ػ11،1992هثٳىاأل٪944ٜ٬ـ18/آة،٠1537ظ.622
 9وفش جٕس٬:رًوِثب٧ٛٞٳسخ٬،رٗىْٱع٧٭ةٖوٲخي٧بثخ.اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ1628؛اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽٓ١ط،4
ٔ،2ظ527؛سجً ،83ػ٪934(،1573ـ،)٠1528_1527/ظ.465
10اٌؼٕبد:ٲجل٬أ٧٪٤بٙٞفكأْٱٖواءحاس١اٗٞوٲخ٬،ٲجل٬أ ٫٦بٖوٲخا٧ًٞبةاٞزٱرٗىْٱاٞغ٫خاٞطوٖٳخ٥٢اٞوٟ٢خ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،
ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،4ظ526؛كْزو،131ظ .125
 11اٌمجبة :رٗى ْٱ اٞغ٧٭ة اٞطوٖٱ  ٥٢اٞوٟ٢خ .اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط ،2ٔ ،4ظ528؛ سجً  ،18ػ،1525
(٪961ـ،)٠1554/ظ .384
12
اٌٍؽش: ْٚرٗىْٱاٞغ٫خاٞغ٧٭ثٳخاُٞوثٳخ٥٢ي٣٭اًْٱاٞغ٧٭ةاٞطوٖٱ٥٢ٲبْب٢.ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،4ظ، 512
514؛سغ،59ٝػ 9،922هثٳىاأل٪988ٜ٬ـ٦ 24/ٳسب،٠1582٤ظ127؛سجً ،834ػ 22،2694مٰاٞؾغخ ٪1283ـ12/
٦ٳسب،٠1673٤ظ656؛ؽغخ،ض٭ٚذ،أٚلبف اٌذشَ اإلثشا٘،ّٟ١ظ .94
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الثمثيف(16ط) ،كفي العناب كالقباب بمغت النصؼ(12ط) ،كأما جنداس ككفر ًجٌنس فقد بمغت
الثمث ( 8ط) ،بينما في بيت نكبا كبيت نباال بمغت الربع (6ط) ،كفي قرية ساكية (4ط) ،بينما لـ
تكضح المصادر نسبة الكقؼ في قرية المطركف التي يعكد كقفيا إلى تاريخ ( )9ذم الحجة
ٌ
(750ق1350/ـ)( ،)1كالكاضح مف خالؿ

المصادر كالسجالت أنو

لـ

التطرؽ إلى
يتـ
ٌ
ٌ

مكضكع الريع بشكؿ كبير ،لذلؾ ذكرت معظـ القرل مف دكف حاصؿ لريعيا.
عية تعكد إلى تاريخ (1083ىػ1673/ـ) بعض العقارات في الرممة المكقكفو
حجة شر ٌ
كبينت ٌ
عمى حرـ الخميؿ ،كيعكد كقفيا إلى العصر المممككي ؛ كشممت يعشر طاحكف العكجا كقؼ
القاضي جالؿ الديف بف السايح  ،كدار كيعكد كقفيا إلى( )16ذم القعدة (690ق1291/ـ)(،)2
ك دار كالقاعات كالدكر بيا ،ك دار إسماعيؿ ،كقاعة صالح ،كقاعة عمي بف إسماعيؿ ،كقاعة
حياكة سكف حسف ،كقطعة أرض تيعرؼ بكرـ بمبؿ /بميؿ ،كحكر المقرر ،كحكر الضبعي ،كحكر
بف حماد ،حكر األسطكانية( .)3كيشير دفتر( )131إلى كجكد بيكت في مدينة الرممة بعدد()10
المد تابع الرممة كحاصميا
أبكاب اال أنيا خراب( ،)4ككجكد أبكاب دكاكيف في
ٌ
لعاـ(932ق1525/ـ) ( )1080أقجة(.)5

1سجً،134ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1083ـ٦10/ٳسب،٠1673٤ظ656؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ.93
2
سجً،134ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1083ـ٦10/ٳسب،٠1673٤ظ .656
3سجً،134ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1083ـ٦10/ٳسب،٠1673٤ظ659؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ.99
4كْزو،131ظ .285
ٓ٦5س،٩ظ .285
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 _6أوقاف حرم الخميل في صفد:
كما كجدت في صفد العديد مف العقارات التي أكقفت عمى الحرـ الخميمي ،حيث ذكرت بعض
()1

عية تمؾ المكقكفات ،كمنيا؛ طاحكف
حجج سجالت محكمة القدس ال ٌشر ٌ
حصة مف طاحكف بكادم شقالب( ،)3كطاحكف بكادم المداف
ك ٌ

()4

بمزرعة الجبيبة(،)2

حيث لـ تبيف الحجج معمكمات

حصة الكقؼ فييما ،كتبيف أيضنا أف ا٧ٞبغو ؽس ٥ثٖ ٥ال  ّٖ٬ ٤٬٬اًُٞطو ٥٢
عف مقدار
ٌ
يٛب(ْ)5ٱض٫٭هس٧خ(٪750ـ .)٠1350_1349/
كيكضح لنا دفتر
 ُ٬عِلَد –اٲؿبً-يلكٌ٥٢ا٣ٞياهو؛كىي مزرعة الجبيبة ،كمزرعة بكك از(،)6
ٌ
أف محصكؿ مزرعة الجبيبة بمغ ( )60أقجة ،أما
( )602العائد لعاـ(941ىػ1535_1534/ـ)  ٌ
محصكؿ مزرعة بككز فقد بمغ( )350أقجة( ،)7باإلضافة إلى بعض أشجار الزيتكف في قرل
مختمفة؛ كىي زيتكف قرية لكبيا( ،)8كزيتكف بقرية قرعاف( ،)9كما تبيف إحدل الحجج العائدة
كحصة بطاحكنيف
لعاـ(٪974ـ )٠1567/كجكد قطعة أرض مف ساحؿ ع ٌكا
ٌ

()10

مكقكفة عمى

حرـ الخميؿ.

1سجً ،18ػ9،1788ه٢ؿب٪953٤ـ3/رطوٲ٥اٞضب٦ٱ،٠1546ظ .422
 2اٌجج١جخ :أ٬هكد ئؽلٮ سغالد ٢ؾ٣ٛخ اٗٞلً اٞطّويٳّخ أ٫٦ب رزجى ٧٢كٗخ اٞؾ٭ٞخ .سجً  ،77ػ12 ،2005ه٢ؿب٪1004٤ـ10/
أٲبه،٠1596ظ332؛سجً ،18ػ9،1788ه٢ؿب٪953٤ـ3/رطوٲ٥اٞضب٦ٱ،٠1546ظ .422
3سجً ،75ػ27،3910هثٳىاأل٪1002ٜ٬ـٚ21/ب٦٭٤األ،٠1593ٜ٬ظ .498
ٚ 4اد ٞاٌٍذاْ:ٲٗىثبٗٞوة٥٢رٝاٗٞبؾٱْٱغٓل.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،6ظ43؛سجً  ،75ػ،3910
27هثٳىاال٪1002ٜ٬ـٚ21/ب٦٭٤األ،٠1593ٜ٬ظ.498
5ػىب ٢:لٲ٧خْٟسكٳ٧ٳخً٢وْ٬خ٬ٲؾل٪ب٥٢اٞط٣بٜٞج٧ب٥٢٬٤اُٞوةاٞجؾواالثٳؽا٣ٞز٭سف٥٢٬اٞطؤغٓل٬قجوٲب٥٢٬اٞغ٧٭ة
ا٧ٞبغوح .اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط ،7ظ ،2ظ155؛ سجً ،134ػ22 ،2694مٰ اٞؾغخ ٪1083ـ٦ 10/ٳسب٤
،٠1673ظ657؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ .96
6ثىٛصا :ا٬هكداؽلٮسغالد٢ؾ٣ٛخاٗٞلًاٞطويٳخا٫٦برزجى٧٢كٗخاٞؾ٭ٞخ.سجً ،77ػ12،2005ه٢ؿب٪1004٤ـ10/أٲبه
،٠1596ظ332؛سجً ،18ػ9،1788ه٢ؿب٪953٤ـ3/رطوٲ٥اٞضب٦ٱ،٠1546ظ .422
7كْزو،602ظ .423
ٌٛ 8ث١ب :رٗى َوة قجوٲب .اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط ،2ٔ ،6ظ424؛ سجً  ،66ػ ،3069أ٬ائ ٝهثٳى اٴفو
٪995ـ/أ٬اسفأماه،٠1587ظ .426
 9لشػبْ٬ :رًوِ ثكويب ،٤رٗى ض٣بٞٱ ضوٖٱ ا٧ٞبغوح .اٞلثبٌ٢ ،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ ،ٓ١ط ،2ٔ ،7ظ 93؛ سجً ،66
ػ،3069أ٬ائٝهثٳىاٴفو٪995ـ/أ٬اسفأماه،٠1587ظ.426
10سجً ،49ػ2،2883مٰاٞؾغخ٪974ـ10/ؽيٲوا،٠1567٤ظ .490

81

عية عائدة لتاريخ ( )13شكاؿ(955ق1548/ـ) أ ٌف جزية العديد مف القرل
حجة شر ٌ
كقد أكردت ٌ
التابعة لصفد كاف مكقكفو عمى حرـ الخميؿ؛ كىي جزية النصارل مف عميانا( ،)1كعبميت(،)2
كالجديد( ،)3كالبصة( ،)4كسجكر( ،)5كباركف/باركة( ،)6ككفر سيفا( ،)7كجبمية( ،)8باإلضافة إلى
رسكـ البادىكا ،كلكف الحجة لـ تبيف مقدار ىذه الجزية (.)9
 _7أوقاف حرم الخميل في األردن:
عية
يذكرت أكقاؼ الحرـ الخميمي في األردف في بعض معامالت
ٌ
سجالت محكمة القدس ال ٌشر ٌ
 ،حيث أكردت ثالث قرل ،كىي قرية الربض
النصارل بيا( ،)11كقرية الحصف
الياركف

()14

( )12

()10

ككانت مكقكفة بشكؿ كامؿ باإلضافة إلى خراج

كبمغت حصة الكقؼ فييا ( )1.5قيراط( ،)13كقرية الماركف/

كحصة الكقؼ فييا قيراطنا مف أصؿ ()24ط( ،)15ككاف ريعيا ضمف مجمكع المبمغ

الكارد في تمؾ المعامالت ،كيبيف دفتر ()131العائد لعاـ(932ق1525/ـ) قرية الفاعية()16كأنيا
عية عائدة
حجة شر ٌ
أم ريع ليا ،ككما أكردت ٌ
مكقكفة بشكؿ كامؿ عمى حرـ الخميؿ مف دكف ذكر ٌ

 1ػٍ١بٔب٪٬:ٱفوثخيٟٳب٬رٗىْٱنب٪وروضٳؾباٞط٣بٞٱ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،7ظ .425
 2ػجٍ١ذ٬:ٲجل٬أ٫٦بٖوٲخيزٟٳذ٬رٗىع٧٭ثٱؽٳٓب.يبهِ،ضٛوٰ،اٌّٛالغ اٌجغشاف١خ،ظ.467
3اٌجذ٠ذح:رٗىضؤيٛب.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،7ظ .368
4اٌجصخ:رٗىثبٗٞوة٥٢اٞؾل٬كآٟٞسكٳ٧ٳخاٟٞج٧ب٦ٳخ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،7ظ .337
  5سجٛس:رٗىْٱ٧٢زػّاٞكوٲٕ ثٳٖ٥وٲزٱاٞوا٢خ٬ا٧ٞؾّ ،يٟٯثًل١ٚ29ي٥يٛب.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،7
ٔ،2ظ .397
6ثبس /ْٚثبسٚح٪٬:ٱٖوٲخاٞجو٬ح٬رٗىضوٖٱيٛب.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،7ظ .372
7وفش س١ف٬:رًوِاٞٳ٭ٓٚ٠وٲبسٳّ٬رٗىض٣بٜضوٖٱيٛب.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،7ظ .364
8ججٍ١خ:رٗىع٧٭ثٱؽٳٓب.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،7ظ .467
9سجً ،21ػ13،1291ض٭ا٪955ٜـ15/رطوٲ٥اٞضب٦ٱ،٠1548ظ .333
10اٌشثط :ٲنٚو٪باٞؾ٣٭ٰثٗوٲخاٞوثخ٬رٗىْٱقوِاُٞ٭هثٳ٥االهك٬٤اٞجٟٗبءِ.ؼجُ اٌجٍذاْ،ط،3ظ .26
 11سجً ،24ػ 20،687ع٣بكٮاأل٪960ٜ٬ـ 4/أٲبه،٠1553ظ135؛سجً ،24ػ 16،1010مٰاٞؾغخ٪957ـ26/
ٚب٦٭٤األ،٠1550ٜ٬ظ226؛سجً ،27ػ3،532ع٣بكٰاال٪960ٜ٬ـ٦17/ٳسب،٠1553٤ظ101؛ سجً ،77ػ،2005
12ه٢ؿب٪1004٤ـ10/أٲبه،٠1596ظ332؛سجً ،80ػَ،730وح٢ؾو٪1008٠ـ/أ٬افور٣٭ى،٠1559ظ.136
12اٌذصٓ:رٗىْٱاٞغ٧٭ة٥٢ئهثلثب٦ؾواِٖٟٳٝاٞٯاٞطؤ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،3ظ.480
 13سجً ،24ػ20،687ع٣بكٮاال٪960ٜ٬ـ4/أٲبه،٠1553ظ135؛سجً ،24ػ16،1010مٰاٞؾغخ٪957ـ26/
ٚب٦٭٤األ،٠1550ٜ٬ظ226؛سجً  ،27ػ 3،532ع٣بكٮاأل٪960ٜ٬ـ٦ 17/ٳسب،٠1553٤ظ101؛ سجً،77ػ،2005
12ه٢ؿب٪1004٤ـ10/أٲبه،٠1596ظ332؛سجً ،80ػَ،730وح٢ؾو٪1008٠ـ/أ٬افور٣٭ى،٠1559ظ .136
14
اٌّبس /ْٚاٌٙبس: ْٚمٚودئؽلٮؽغظسغالد٢ؾ٣ٛخاٗٞلًاٞطويٳخأ٫٦برزجى٧٣ٞكٗخئهثل .سجً ، 80ػَ،730وح٢ؾو٠
٪1008ـ/أ٬افور٣٭ى،٠1559ظ .136
15سجً ،80ػَ،730وح٢ؾو٪1008٠ـ/أ٬افور٣٭ى،٠1559ظ.136
16اٌفبػ١خٖ٥٢:وٮيغٟ٭.٤كْزو ،131ظ.109
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أف ىنالؾ محصكالت مف الحمص جارية في كقؼ
لتاريخ ( )16ذم الحجة( 957ىػ1550/ـ) ٌ
الخميؿ مف قبؿ المرحكمة زكج ابك( )1؟(.)2
كتكضح إحدل الحجج أ ٌف جميع محصكالت قرية راعيا/داعيا
ٌ

()3

التابعة إلربد مف ضمف

()4
حجة أيخرل عائدة لتاريخ ( )12رمضاف(1004ىػ/
المكقكفات عمى حرـ الخميؿ  ،كفيما تشير ٌ

حصة كقؼ حرـ الخميؿ مف قرية داعيا ىي ( )1.5قيراط( ،)5كيذكر دفتر()602
1596ـ) ٌ
أف ٌ
حاصؿ ريع القرية لعاـ (941ىػ1535_1534 /ـ) كقد بمغ ( )3000أقجة(.)6
 _8أوقاف خميل الرحمن في بالد الشام( سوريا):
حصة الكقؼ فييا
كذلؾ كقفت العديد مف القرل عمى حرـ الخميؿ في سكريا( الشاـ) ،كتفاكتت ٌ
()7

مف كؿ قرية إلى آخرل ؛ فنجد قريةدليكـ

()8

كالمقنطرة

حصة الكقؼ النصؼ( )11في قرية األنصارية
كبمغت ٌ

( )12

ككفر دكما

()9

مكقكفة بشكؿ كامؿ(،)10

كبمغ عائدىا في عاـ (932ق1525/ـ)

 1سجً ،14ػ16،1212مٰاٞؾغخ٪957ـٚ26/ب٦٭٤األ،٠1552ٜ٬ظ.226

٦2عَٳو٬اؾؼ .
 3ساػ١ب  /داػ١ب:مٚوداؽلٮؽغظسغالد٢ؾ٣ٛخاٗٞلًاٞطويٳخأ٫٦برزجى٧٣ٞكٗخئهثل٬٬ ،هكْٱكْزو 622أ٫٦بربثىيغٟ٭،٤
ظ423؛سغ،3ٝػ٢ 4،792ؾو٪942٠ـ 26/ر٣٭ى،٠1533ظ185؛سجً ،14ػ 22،687ع٣بكٮ األ٪962ٜ٬ـ 4 /أٲبه
،٠1553ظ135؛سجً ،14ػ 16،1212مٰاٞؾغخ٪957ـٚ 26/ب٦٭٤األ،٠1552 ٜ٬ظ226؛سجً ،17ػ 3،532ع٣بكٮ
األ٪962ٜ٬ـ٦ 17/ٳسب ،٠1553 ٤ظ121؛ سجً  ،77ػ12 ،2225ه٢ؿب٪1224٤ـ 12/أٲبه  ،٠1596ظ332؛ سجً ،89
ػَ،732وح٢ؾو٪1228٠ـ/أ٬افور٣٭ى،٠1559ظ .136
4سجً،3ػ٢4،792ؾو٪942٠ـ26/ر٣٭ى،٠1533ظ185؛سجً،14ػ16،1212مٰاٞؾغخ٪957ـٚ26/ب٦٭٤األ،٠1552ٜ٬
ظ.226
5سجً ،77ػ12،2225ه٢ؿب٪1224٤ـ12/أٲبه،٠1596ظ.332
6
كْزو،622ظ .423
7
 دٌ :َٛٙا٬هكداؽلٮؽغظسغّٟبد٢ؾ٣ٛخاٗٞلًاٞطّويٳّخأ٪ ٤ن٨اٗٞوٲخرٗىْٱ٧٢كٗخغٳلاْٱس٭هٲب.سجً،77ػ12،2225
ه٢ؿب٪1224٤ـ12/أٲبه،٠1596ظ.332
 8اٌّمٕؽشح٬:ٲجل٬أ ٫٦بٖوٲخا٧ٗٞٳكوح٪٬،ٱ٥٢اي٣بٜغٳلاْٱاٞط٣ب٬ٜرٗىيٟٯثًل(٥٢١ٚ)14ع٧٭ثٱضوٖٱغٳلا.نب٪و،سٟٳ٣ب،٤
ِؼجُ لش ٜججً ػبًِ،ظ .182،179
9وفش دِٚب٬:ٲكٕٟيٟٳ٫بٓٚوه٢٬ب٪٬،ٱٖ٥٢وٮً٢وحا٣ً٧ٞبْ٤ٱس٭هٲب.اٞؾ٣٭ٰ،ض٫بةاٞلٲِ،٥ؼجُ اٌجٍذاْ،ط،4ظ .469
10
 سجً  ،24ػ 22 ،678ع٣بكٰ اال٪962 ٜ٬ـ 4/أٲبه  ،٠1553ظ 135؛ سجً  ،56ػ٪981 ،77ـ ،٠1573/ظ9؛
سجً،77ػ 12 ،2225ه٢ؿب٪1224 ٤ـ  12/أٲبه  ،٠1596ظ332؛ سجً  ،77ػ ،3225ا٬ائ ٝض٭ا٪1224 ٜـ/أ٬افو أٲبه
،٠1596ظ542؛دفزش،838ظ.129
 11سجً،77ػ 12،2225ه٢ؿب٪1224٤ـ 12/أٲبه ،٠1596ظ332؛سجً ،82ػَ،732وح٢ؾو٪1228٠ـ /أ٬افور٣٭ى
،٠1599ظ136؛ دفزش ،838ظ129؛كْزو،622ظ.423
 12االٔصبس٠خ :ا٬هكد أؽلٮ ؽغظ سغالد ٢ؾ٣ٛخ اٗٞلً اٞطّويٳّخ أ٪ ٤ن ٨اٗٞوٲخ رٗى ْٱ ٧٢كٗخ غٳلا ْٱ س٭هٲب  .سجً ،77ػ
12،2225ه٢ؿب٪1224٤ـ12/أٲبه،٠1596ظ .332
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()1
أف حاصميا لعاـ (941ىػ 1535_1534/ـ) قد
( )1200أقجة  ،كأكرد دفتر(ٌ )602

بمغ( )3000أقجة( ،)2فيما بمغت حصة الكقؼ ()1.5ط
كالدلة

()6

كعمـ

()7

()3

في ك ٌؿ مف نحمة

كلـ يرد في المصادر ريع تمؾ القرل ،ككردت قرية حمكرية
()9

تاريخ ( )28رمضاف (521ق1127/ـ)

()8

()4

كالحارة

()5

العائد كقفيا إلى

حصة كقؼ أك ىريع ككذلؾ قرية ٓٚوال٦ب(.)10
مف دكف ٌ

عية عائده لعاـ(984ق1577_1576/ـ) أف بدر الديف بف القاضي عمي
حجة شر ٌ
كتكضح ٌ
ٌ
التميمي الخميمي -مف أعياف الخميؿ -ككؿ اليو قبض محصكالت القرل في سكريا ،كىي كفر النا
ٌ

ككفر دكما ك النيرب

( )11

الصخرة) ،ككاف ىذا المحصكؿ كاجبان عمى أىالي القرل
( الجارية في كقؼ ٌ

ألر ً
بعة أعكاـ سابقة ،كقد جاءت حاصالت تمؾ األعكاـ كما يمي :قبض عف عاـ (979ق_1571/
عثماني ،كعف عاـ(980ق1573 _1572/ـ)
ي
1572ـ) مبمغا كقدره ثمانية عشر ألؼ درىـ ٌ
ٌ
فض ٌ
عثماني ،كعف عاـ(981ق1574_1573/ـ) مبمغان كقدره كاحد
مبمغ نا كقدره ستة عشر ألؼ درىـ
ٌ
كعشركف ألؼ درىـ عثماني ،كعف عاـ(982ق1575_1574/ـ) مبمغان كقدره اثناف كعشركف ألؼ
درىـ عثماني(.)12

 1دفزش،838ظ .129
2دفزش،691ظ .423
3سجً ،24ػ20،678ع٣بكٮاأل٪960ٜ٬ـ4/أٲبه،٠1553ظ135؛سجً،77ػ12،2005ه٢ؿب٪1004٤ـ10/أٲبه
،٠1596ظ332؛سجً،24ػ16،1010مٰاٞؾغخ٪957ـٚ26/ب٦٭٤األ،٠1550ٜ٬ظ .226
ٔ 4ذٍخٖ٥٢:وٮاٞطب،٠ثٳ٫٧ب٬ثٳ٥ثًٟجٙصالصخا٢ٳب،ٜاٞؾ٣٭ٰ،ض٫بةاٞلٲِ،٥ؼجُ اٌجٍذاْ،ط،5ظ.275
  5اٌذبسح  :ا٬هكد ئؽلٮ ؽغظ سغالد ٢ؾ٣ٛخ اٗٞلً اٞطّويٳّخ أ٪ ٤ن ٨اٗٞوٲخ رٗى ْٱ ٧٢كٗخ ؽ٭هاْ ٤ٱ س٭هٲب .سجً  ،24ػ
16،1010مٰاٞؾغخ٪957ـٚ26/ب٦٭٤األ،٠1550ٜ٬ظ .226
 6اٌذٌخ :أ٬هكدئؽلٮؽغظسغالد٢ؾ٣ٛخاٗٞلًاٞطّويٳّخأ٪٤ن٨اٗٞوٲخرٗىْٱ٧٢كٗخاٞيثلا٦ٱْٱس٭هٲب.سجً ،24ػ،1010
16مٰاٞؾغخ٪957ـٚ26/ب٦٭٤األ،٠1550ٜ٬ظ .226
 7ػٍُ :ٲجل٬أ٫٦بٖوٲخي١ثبٞطب٬٠رٗىثٳ٥ؽٟت٬ا٦كبٚٳخ.اٞؾ٣ٳوٰ٢،ؾ٣ل،اٌشٚض اٌّؼؽبس ف ٟخجش االلؽبس،ظ .412
  8دّٛس٠خ:رٗىثبُٞ٭قخْٱك٢طٕ.اٞؾ٣٭ٰ،ض٫بةاٞلٲِ،٥ؼجُ اٌجٍذاْ،ط،2ظ306؛سجً ،134ػ 22،2694مٰاٞؾغخ
٪1083ـ٦10/ٳسب،٠1673٤ظ658؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ.97
9سجً،134ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1083ـ٦10/ٳسب،٠1673٤ظ658؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ.97
10
 وفش الٔب :ٲكٕٟيٟٳ٫بأٲؿبًٓٚوالصب٪٬،ٱثٟلحْٱسٓؼعجٝيبٟ٢خ٦٥٢٭اؽٱؽٟت.اٞؾ٣٭ٰ،ض٫بةاٞلٲِ،٥ؼجُ اٌجٍذاْ،ط،4
ظ.471
 11إٌ١شةٖ:وٲخثل٢طٕ.اٞؾ٣٭ٰ،ض٫بةاٞلٲِ،٥ؼجُ اٌجٍذاْ،ط،5ظ .330
 12سجً،57ػ2،1462مٰاٞؾغخ٪984ـ20/ضجبـ،٠1577ظ.228
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كأذف عبد الباقي بيؾ ناظر أكقاؼ خميؿ الرحمف لمشيخ محمكد زيف الديف بف الشيخ شرؼ
الديف المصرم مف أعياف الخميؿ في السفر لقبض محصكؿ الكقؼ في حمب ككفر دكما كخاف
الزبيب كبقية الجيات المكقكفة عمى حرـ الخميؿ كبمغ محصكليا ألؼ سمطاني(.)1
عية كجكد العديد مف العقارات كالمزارع التي
كيتضح مف خالؿ حجج
ٌ
سجالت المحكمة ال ٌشر ٌ
ٌ
كيعرؼ بخاف
يكقفت عمى حرـ الخميؿ في بالد الشاـ ،كمف أبرزىا؛ خاف ظاىر دمشؽ ي
()3

المستجد( .)2كيشمؿ مخازف مصبغة كأربعة حكانيت

كالعائد كقفيا إلى تاريخ ( )12رمضاف

()5
()4
يبيف محصكلو لعاـ
(810ق1408/ـ) كيكرد لنا دفتر ()131ىذا الخاف– بخاف الزبيب  -كما ٌ
()6
عية في تاريخ (981ىػ1573 /ـ)
حجة شر ٌ
(932ق_1525ـ) كبمغ ( )1200أقجة  .كتذكر لنا ٌ

تاـ ،كمزرعة بيت كفرا،
العديد مف العقارات كالمزارع ،كىي :حماـ
الذىبي ككاف مكقكفان بشكؿ ٌ
ٌ
تاـ( ،)7كتشير إحدل الحجج أف كقؼ الجنينية يعكد
كمزرعة المبعثية ،كجنينة الحرة مكقكفة بشكؿ ٌ
إلى تاريخ جمادم اآلخرة (710ق1310/ـ)( ،)8كالربع مف الجنينات بقرية جكبر( ،)9كأرض خراب
الحصة النصؼ في أرض بعيف ترما فالحة ابف األقرع ،كبيت بالعقيبة كقؼ
الييكد تمامان ،كبمغت
ٌ
خديجة( ،)10كالبيكت بمحمٌة مسجد القصب كالمخازف التابعة ليا ككانت مكقكفة بشكؿ كامؿ

()11

1سجً ،79ػ،2280أ٬اسفع٣بكٮاٴفو٪1007ـ/أ٬اسفٚب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1599ظ .262_261
2يُوِ٪نااٞقب٤ثقب٤اٞيثٳت.دفزش ،131ظ.102
 3سجً ،23ػ٢،1494سزٝ٫ع٣بكٮاأل٪957ٜ٬ـ/أ٬اسفأٲبه،٠1550ظ351؛سجً ،56ػ٪981(،77ـ،)٠1573/ظ9؛
سجً ،72ػ5،1838ض٭ا٪999ٜـ27/ر٣٭ى،٠1591ظ.357
 4سجً،134ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1083ـ٦10/ٳسب،٠1673٤ظ658؛ؽغخ،ض٭ٚذ،أٚلبف اٌذشَ اإلثشا٘،ّٟ١ظ .97
 5سجً،16ػ٢25،1463ؾو٪952٠ـ٦8/ٳسب،٠1545٤ظ.425
6كْزو،131ظ .102
7سجً ،56ػ٪981(،77ـ،)٠1573/ظ .9
8
 سجً،134ػ22،2694مٰاٞؾغخ٪1083ـ٦10/ٳسب،٠1673٤ظ658؛ؽغخ،ض٭ٚذ،أٚلبف اٌذشَ اإلثشا٘،ّٟ١ظ .98
 9جٛثشٖ:وٲخثبُٞ٭قخ٥٢يٝ٣ك٢طٕ.اٞؾ٣٭ٰ،ض٫بةاٞلٲِ،٥ؼجُ اٌجٍذاْ،ط،2ظ .176
10سجً ،56ػ٪981(،77ـ،)٠1573/ظ .9
11سجً ،56ػ٪981(،77ـ،)٠1573/ظ.9
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أف حاصؿ البيكت كتكابعيا بمغ ()1000أقجة لعاـ (932ق1525/ـ)(،)1
كيكرد دفتر(ٌ )131
()2

كبيت في خاف السم ار

كبمغ ىريعو( )50أقجة(.)3

حجة أيخرل قطعة أرض تعرؼ بأرض بجكدر ظاىر دمشؽ ،ككرـ بالمعرل تابع
كاردت ٌ
دمشؽ( ،)4كما كاف بستاف النعامات كقؼ عركس الميتدية بديف اإلسالـ ابنة ىركف بف عبد
العزيز صيرفي دمشؽ مكقكفان عمى حرـ الخميؿ ،كدار بمكاف ييعرؼ بجكرة الكرباح(.)5
_9أوقاف خميل الرحمن في مصر:
سجال ت محكمة القدس بعض األكقاؼ التي كانت مكقكفة عمى حرـ
كردت في بعض حجج
ٌ
خميؿ الرحمف في مصر ،ككاف يقكـ أحد مكظٌفي الحرـ بالمطالبة بريع ىذه األكقاؼ ،ففي عاـ
(974ق1567_1566/ـ) ىك ٌكؿ حمزة جمبي ناظر الحرميف ال ٌشريفيف ( المسجد األقصى كأكقاؼ
محمد بف المرحكـ جماؿ
ٌ
سيدنا الخميؿ عميو ٌ
السالـ ) ال ٌشيخ شمس الديف بف أبي عبد اهلل بف ٌ
الديف يكسؼ بف قاسـ البطايحي الشافعي أماـ السادة ال ٌشافعية بحضرة سيدنا الخميؿ في المطالبة
بمحصكالت أكقاؼ الحرميف الشريفيف في مصر كتكابعيا كالقياـ بالمحاسبة كقبض الثمف مف
الخزينة العامرة في مصر(.)6
كتمثٌمت تمؾ المكقكفات في :قرية المعصرة

()7

تمامان( ،)8قرية أبك مير( ،)9خاف مسركر(، )10

 1دفزش،131ظ .102
2خبْ اٌسّشا:ٲٗىْٱك٢طٕ.دفزش،131ظ.287
3دفزش،131ظ .287
4سجً ،77ػ12،2005ه٢ؿب٪1004٤ـ10/أٲبه،٠1596ظ.332
  5سجً ،134ػ 22،2694مٰاٞؾغخ٪1083ـ٦ 10/ٳسب،٠1673٤ظ658؛ؽغخ،ض٭ٚذ،اٚلبف اٌذشَ االثشا٘،ّٟ١ظ
 .97
 6سجً،44ػ27،2566مٰاٞؾغخ٪970ـ17/آة،٠1563ظ.428
 7سجً  ،5ػ  21 ،1156هثٳى اٴفو٪942ـ 19/رطوٲ ٥األ ،٠1535 ٜ٬ظ 267؛ سجً  ،69ػ 2 ،1042ع٣بكٰ االٞ٬ٯ
٪997ـ19/أماه،٠1589ظ .155
8دفزش ،602ظ.423
 9سجً ،6ػ٪943(،1324ـ،)٠1536/ظ.429
10سجً،69ػ2،1242ع٣بكٰاالٞ٬ٯ٪997ـ19/أماه،٠1589ظ.155
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حصة بطاحكنة( ،)2كجزية بعض النصارل( ،)3ككجدت بعض األكقاؼ التي
خاف الفتكح(،)1
ٌ
أكقفيا بعض األشخاص حيث يذ ًكر الكقؼ باسـ الكاقؼ ،كلـ يرد في الحجج ماىية األكقاؼ،
و
اضي أك محاصي ىؿ؛ كىي أكقاؼ فاطمة بنت العطٌار
سكاء كانت عقارات أك أر ى
()5

بام

العمرم

()4

ككالدتيا قطمك

كاشارت أحدل الحجج أف عائد ىذا الكقؼ بمغ ( )1000عثماني( ،)6ككقؼ يمنعا
()7

ككقؼ جانبام الجيركسي
( )10

األشرؼ طكماف بام

()8

كأكقاؼ عالء الديف البدرم( ،)9ككقؼ السمطاف الممؾ

كبمغ ريعو ( )360عثمانية(.)11

أف البيكت كالمخازف كالقاعات
كيكرد دفتر( )131العائد تاريخو إلى سنة (932ق1525/ـ) ٌ
المكقكفة عمى حرـ الخميؿ في مصر قد بمغ ريعيا السنكم ( )5000أقجة( ،)12فيما تشير إحدل
الحجج بتاريخ ( )21ربيع الثاني(942ىػ1535/ـ)إلى أ ٌف ريع الجيات المكقكفة عمى -حرـ
القدسي -مف مصر بمغ ( )20460عثمانيا(.)13
الخميؿ ك الحرـ
ٌ
حجة أيخرل في تاريخ ( )25شعباف( 1003ىػ1595/ـ) ،إلى أ ٌف محمد جاكيش ناظر
كاشارت ٌ
المشرفة ىكك ىؿ المعمٌـ عبد المحسف بف المعمـ محمكد بف حسيف بف نمر
الصخرة
أكقاؼ الخميؿ ك ٌ
ٌ
في قبض ماؿ الكقفيًف المذككر ً
يف لعاـ (1001ىػ1593_1592 /ـ)

مف مصر ،كأ ٌف عبد

تكجو الى مصر كقبض لجية الكقؼ مبمغان قدره( )2000قطعة مصرية ،كيعدؿ ذلؾ
المحسف ٌ
 1سجً،69ػ2،1042ع٣بكٮاألٞ٬ٯ٪997ـ19/أماه،٠1589ظ .155
  2سجً ،6ػ٪943(،1324ـ،)٠1536/ظ٬، 409اضبهداٞؾغخئٞٯأ ّ٤اٞؾػخْٱ اٞكبؽ٭ٖ٬٤وٲخاث٭٢ٳوٚب٦زب٢٭ٖ٭ْزٳ٥
يٟٯؽو٠اٞقٟٳ٬ٝؽو٠اٗٞلًً٢بً .
3سجً ،69ػ2،1042ع٣بكٮاالٞ٬ٯ٪997ـ19/أماه،٠1589ظ.155
4سجً،69ػ2،1042ع٣بكٮاألٞ٬ٯ٪997ـ19/أماه،٠1589ظ.155
5سجً،26ػ22،440ع٣بكٮاٴفو٪960ـ5/ؽيٲوا،٠1553٤ظ.97
 6سجً ،5ػ21،1156هثٳىاٴفو٪942ـ19/رطوٲ٥األ،٠1535ٜ٬ظ .267
7سجً،69ػ2،1042ع٣بكٮاألٞ٬ٯ٪997ـ19/أماه،٠1589ظ.155
8سجً،69ػ2،1042ع٣بكٮاألٞ٬ٯ٪997ـ19/أماه،٠1589ظ .155
9سغ،26ٝػ22،440ع٣بكٮاٴفو٪960ـ5/ؽيٲوا،٠1553٤ظ.97
10ؼِٛبْ ثب: ٞق٭٢ب٤ثبٰٖ٥٢ب٦ػ٭ح،األضوْٱ،اٞغوٚسٱ،اٟٙ٣ٞاًٞبكٜسٳّاٞلٲ٥أث٭ا٧ٞػو،رسٟك٢٥ػوْٱ()18ع٣بكٮ
اٴفوح(٪906ـ.)٠1501/اٟ٣ٞك٧ٱ،يجلاٞجبسفٔ،ض٘خ االسبؼ،ٓ١ظ.154
11سجً ،5ػ21،1156هثٳىاٴفو٪942ـ19/رطوٲ٥األ،٠1535ٜ٬ظ.267
12دفزش،131ظ.287،103
13سجً ،5ػ21،1156هثٳىاٴفو٪942ـ19/رطوٲ٥األ،٠1535ٜ٬ظ.267
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( )50سمطانيا(،)1كما تشير حجة أيخرل أ ٌف ال ٌشيخ شمس الديف بف أبي عبد اهلل محمد بف يكسؼ
محمد بف عالء الديف عمي البكاب في
البطايحي إماـ حرـ الخميؿ  ،كال ٌشيخ شمس الديف بف أبي ٌ
السالـ) قد حضركا لدل زيف الديف بف عبد الرحمف العثماني متكلٌي
ضريح
النبي يعقكب (عميو ٌ
ٌ
قضاء القدس كالخميؿ كبيت جبريؿ كناحية قيس كطمبا منو إذف السفر إلى مصر لقضاء
لمدة خمسة أشير(.)2
احتياجات الحرميف الشريفيف (القدس كالخميؿ) ،فأذف ليما بالسفر ٌ
الربعات):
 _10وقف قراءات القرآن ( ُّ
كقت
تتـ بشكؿ
يكمي ،كما يحدد ه
تيعرؼ الريبعات بأنيا حمقات مف قراءة القرآف ،كغالبنا ما ٌ
ٌ
()3

لمقراءة كغالبنا ما ييعقد بعد ك ٌؿ صالة

قسـ الفقياء القرآف إلى( )30جزءنا ،كالجزء ،إلى
حيث ٌ

سمى ك ٌؿ قسـ يربعان( ،)4كقد أكردت بعض الحجج كجكد بعض
حزبيف ،كالحزب إلى أربعة أقساـ يي ٌ
القانكني  ،كقد يعيِّف القاضي
الربعات التي في الحرـ الخميمي كلع ٌؿ أبرزىا ربعة السمطاف سميماف
ُّ
ٌ
عبد الرحمف أفندم بدر الديف بف غضيو في قراءة الجزء الشريؼ فييا في صباح ك ٌؿ يكـ(.)5
كأىكقفت خانـ سمطاف ابنة السمطاف سميماف( ،)6ربعة آخرل لقراءة القرآف في حرـ خميؿ
الرحمف( ،)7كقد يعٌيف عددنا كبي نار مف القيراء لمقراءة فييا ،ككما ييعيف ليـ شيخ ييعرؼ (بشيخ السادة
القيراء) كقد يعيِّف القاضي مصمح أفندم الشيخ شمس الديف محمد بف سفر الركمي في ىذه
الكظيفة( ،)8كمكعد تمؾ القراءة كاف بعد صالة الظير في ك ٌؿ يكـ ،كمف الذيف تكل ٌكا القراءة فييا
التميمي( ،)9كال ٌشيخ شمس الديف بف
ال ٌشيخ شمس الديف محمد أبك الكفا بف عالء الديف عمي
ٌ
1سجً،76ػ25،2465ضًجب٪1003٤ـ5/أٲبه،٠1595ظ .422
2سجً ،28ػ21،204مٰاًٗٞلح٪962ـ7/رطوٲ٥األ،٠1555ٜ٬ظ.67
ٌٍّ3ض٠ذ ٕ٠ظش:ظ.113،112،111
٧َ4بٲ،١ى٪ٳو،أٚلبف ٔبثٍس،ظ .104
5سجً ،39ػ٢18،2829ؾو٪968٠ـ9/رطوٲ٥اال،٠1560ٜ٬ظ.601
6سجً،53ػَ،490وحضًجب٪977٤ـ/أ٬ائٚٝب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1570ظ .101
7سجً،53ػَ،490وحضًجب٪977٤ـ/أ٬ائٚٝب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1570ظ.101
8سجً،53ػَ،490وحضًجب٪977٤ـ/أ٬ائٚٝب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1570ظ.101
9سجً،53ػَ،491وحضًجب٪977٤ـ/أ٬ائٚٝب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1572ظ.121
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( )1
م( ،)2كال ٌشيخ عبد القادر بف أحمد
الصفا بف أميف الديف األنصار ٌ
محمد بف قاسـ  ،كال ٌشيخ أبك ٌ
ٌ
()4
()3
أف بعض الكاقفيف قد خصص
م  ،كما ٌ
المصرم  ،كال ٌشيخ غرس الديف بف أبي بكر المصر ٌ

اء القرآف في حرـ الخميؿ ،فيما يذكر دفتر ( )131كجكد بعض
حصة مف ريع كقفو عمى قيٌر ى
القراءات ،منيا قراءة العمكرم كالظٌاىرم( ،)5كيبدك أنيا ينسبت إلى أسماء اصحابيا ،كلـ يذكر
الدفتر االسـ الكامؿ لمكاقؼ ،كما كاف ربعة يعكد كقفيا إلى الخكاجكي البدرم محمد بف عباد
الركمي كشغميا العديد مف القيراء كتشارؾ بعضيـ في قراءة كاحدة ،كقيسِّمت أجرتيا بينيما
ٌ
بالتساكم ،كبمغت األجرة في السنة بيف10دنانير 6إلى  16دينا نار( ،)7كربعة عبد القادر الحريرم
كما ذكرنا سابقان.



1سجً ،53ػَ،492وحضًجب٪977٤ـ/أ٬ائٚٝب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1570ظ .101
2سجً،53ػَ،493وحضًجب٪977٤ـ/أ٬ائٚٝب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1570ظ.101
3سجً،53ػَ،494وحضًجب٪977٤ـ/أ٬ائٚٝب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1570ظ.101
4سجً،53ػَ،495وحضًجب٪977٤ـ/ا٬ائٚٝب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1570ظ.101
5كْزو،131ظ.295
 6اٌذٕ٠بس :ٲجل ٬أ ٩٦اٞلٲ٧به اٗٞجوغٱ ٬ٲسبٖ 40 ٰ٬كًخ ْؿّٳخ يض٣ب٦ٳخ .اؽطٳص ،ثبسٔ ،١بد١خ اٌخٍ ،ً١ظ132؛ سجً ،20
ػ18،1320هثٳىاأل٪955ٜ٬ـ٦27/ٳسب،٠1548٤ظ .341
 7سجً ،20ػ  18،1320،1321،1322،1323،1324،1325،1326،1327،1328،1329هثٳىاأل٪955ٜ٬ـ٦ 27/ٳسب٤
،٠1548ظ.341
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رابعاً :الوقف الذري:
ييعرؼ الكقؼ الذرم بأنو :ما أكقفو الكاقؼ عمى نفسو مف ماؿ أك عقار ،سكاء كاف بيتنا أك
كذريتو كنسمو إلى أف ينقطع النسؿ ،كمف ثيٌـ
أرضا أك ن
ن
دكانا ،في أثناء حياتو كمف بعده عمى أكالده ٌ
()1
م
يعكد إلى جية خير معينة ٌ
يحددىا الكاقؼ في شركط كقفو  ،كغالبنا ما كاف ينتقؿ الكقؼ ال ٌذر ٌ

م عمى بعض الشركط ،منيا أف يككف لمذككر دكف اإلناث
إلى األرشد ،كيحتكم أحيانا الكقؼ ال ٌذر ٌ
أك ينقطع عف اإلناث في حاؿ الزكاج(.)2
السالـ) في العديد مف المناطؽ كالقدس
ٌ
م المكقكؼ عمى حرـ الخميؿ (عميو ٌ
تكزع الكقؼ ال ٌذر ٌ
كصفد كغزة كنابمس كالرممة كفي الخميؿ نفسيا ،ككاف ىدؼ الكاقؼ مف ذلؾ ىك نيؿ الثكاب
كاألجر مف خالؿ ما يكقفو .كبرزت العديد مف األكقاؼ ال ٌذرٌية التي كقفيا أصحابيا عمى حرـ
الخميؿ ،كنجد الكاقؼ قد اشترط أف يككف جميع كقفو يعكد إلى حرـ الخميؿ ،كنجد – أيضنا -منيـ
حدد حصة معينة مف كقفو عمى خميؿ الرحمف ،ككاف الكاقؼ يجعؿ كقفو يؤكؿ إلى أكثر مف
ىمف ٌ
القدسي)
الخميمي ،كالحرـ
جية خير ،كقد كاف لمحرميف الشريفيف( الحرـ
ٌ
ٌ

()3

الحصة األكبر مف

ذلؾ.
م/السادس
ككجدت العديد مف األكقاؼ ال ٌذرٌية التي أكقفيا أصحابيا في القرف العاشر اليجر ٌ
ميالدم عمى حرـ الخميؿ أك سماطو ،كتكزعت تمؾ األكقاؼ في مدينة الخميؿ كالقدس
عشر ال
ٌ
كنابمس كغزة كصفد كالرممة ،ككما كجد كقفنا ذرينا مسيحينا عمى حرـ الخميؿ ،كمف الياـ االشارة أنو

 1ٲ،٥ٛى٪لٰ،اٌٛلف ف ٟاٌطش٠ؼخ ٚاٌمبٔ،ْٛظ13؛اٞؾسٳ٧ٱ٢،ؾ٣ل،إٌّ ًٙاٌصبف ٟف ٟاٌٛلف،ظ15؛فالِ،يجلاٞ٭٪بة،
ادىبَ اٌٛلف،ظ19؛دفزش ،8985ظ52؛اٞقكٳت٢،ؾ٣ل،األٚلبف اإلسالِ١خ ف ٟفٍسؽ ،ٓ١ظ .83
 2سجً ،89ػ ،1992أ٬ائ ٝضًجب٪1228 ٤ـ /أ٬اسف ضجبـ  ،٠1622ظ363؛ سجً  ،81ػ 15 ،2825غٓو٪1212ـ 15/آة
،٠1621ظ.438
٣ٟٞ 3يٲلؽ٭ٜاالٖ٬بِاٞنهٲخا٣ٞ٭ٖ٭ْخيٟٯاٞؾو٢ٳ ٥اٞطوٲٓٳ،٥ٲ٧هو :غبٞؾٳخ٢،ؾ٣ل،سجً اساظ ٟاٌ٠ٛخ صفذٔ ،بثٍس ،غضح،
لعبء اٌشٍِخ،ظ.365_93
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لـ ترد أم اشارة النقطاع ذريتة أم ىذه األكقاؼ كانتقاؿ حصص كقفيا كريعيا لمحرـ الخميمي،
كمف األمثمة عمى االكقاؼ الذرية عمى الحرـ الخميمي مايمي :



 _1كقؼ عبد الرحمف بف خميؿ مف أكالد حساف الخميمي؛ كىك جميع غراس العنب كالتيف كغير ذلؾ

في أرض الرامة ظاىر الخميؿ ،كقفو عمى أكالده خميؿ ،كعبد الكريـ ،كمحمكد ،كفاطمة ،كخديجة،
السالـ)(.)1
كنحفو الصغيرة ،كبعد االنقراض عمى حرـ ٌ
سيدنا الخميؿ(عميو ٌ
 _2كقؼ محمد بف إبراىيـ الخميمي؛ كىك غراس العنب كالتيف ك غير ذلؾ في أرض الرامة ظاىر

تزكجت فاطمة سقط حقٌيا مف الكقؼ،
الخميؿ ،كقفو عمى أكالده إبراىيـ ،كفاطمة كأكالدىما ،كاف ٌ
كبعد االنقراض عمى سماط الخميؿ(.)2
محمد؛
 _3كقؼ الخكاجا عالء الديف بف الحسف بف المرحكـ الشمسي شمس الديف بف عبد اهلل ٌ
كىك)13( :ط ك(نصؼ)ط ك(ربع) ط مف جميع الدار القائمة في القدس بحارة النصارل كمشتممة :عمى
المبني
كسفمي كمنافع كمرافؽ ،ك()20ط مف غراس العنب كالتيف كالسفرجؿ كالقصر
م
منازؿ كعمك ٌ
ٌ
ٌ
النحاسية المعدة لطبخ الدبس ،ك()8ط
بالحجر القائـ في أرض بيت ضمير ظاىر القدس ،كجميع العدة
ٌ
مف جميع الدار القائمة في مدينة الخميؿ في حارة الكسطى كمشتممة :عمى ( )4بيكت عمكية كساحات
كمطبخ كحكض ،كجميع الدار القائمة في مدينة الخميؿ في حارة الكسطى -كتعرؼ قديمان بدار الزكي،-
كمشتممة :عمى بيكت كنفؽ كحقكؽ شرعية ،ك()4ط في الدكاكيف الكاقعة بمدينة الخميؿ كثمث الدكاف
القائـ في مدينة الخميؿ في سكؽ السمانيف ،شركة نكر الديف بف عسيمة ،كثمث غراس العنب كالتيف
كالسفرجؿ القائـ في كادم التفٌاح المعركؼ -ببير يعقكب ،-كثمث غراس العنب كالتيف بأرض كادم
التفٌاح ظاىر الخميؿ ،كجميع غراس العنب كالتيف المعركؼ – بالحبمة  -ظاىر مدينة الخميؿ ،كنصؼ
غراس العنب كالتيف القائـ بأرض كاد التفٌاح ،ثمث غراس العنب كالتيف القائـ بأرض سبتا ظاىر الخميؿ،
 1سجً ،89ػ٪1228،2191ـ،٠1622_1599/ظ.398
2سجً ،89ػ،1992أ٬ائٝضًجب٪1228٤ـ/أ٬اسفضجبـ،٠1622ظ.363
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و
كثمث غراس العنب كالتيف كاإلجاص بأرض كادم النصارل ،جميع الحاككرة المشتممة عمى أ و
كبناء
رض
و
شجار تيف كز و
كغرس كأ ً
معده لجمع الماء في حاككرة في مدينة القدس
ميدـ كأبار ٌ
كرٌماف كقصر ٌ
يتكف ي

بحارة الزراعنة؛ عمى أكالده زيف الديف ،كالصالح غرس الديف ،كأبي الضياء مكسى ،كعمى أكالدىـ
الذككر كشقيقاتيـ حتٌى كفاتيف ،كاشترط الكاقؼ عالء الديف أبك الحسف أف ييصرؼ ثمث الغراس
مف العنب كالتيف المكجكد في كادم النصارل عمى القيراء بالحضرة الخميمة الشريفة كأنو يح ِّدد لشيخ
القي ارء في ك ٌؿ سنة سمطانيتاف ذىبان كلمقارئ سمطانية كنصؼ ،كبعد االنقراض عمى سماط
الخميؿ(.)1
_5سارة بنت الحاج عيسى بف الكناكم ،زكجة مكسى المالح؛ كىك جميع غراس العنب ،كغير ذلؾ

القائـ أصكلو بأرض البقعة ،عمى ابنتييا كىما :ليقو زكجة مظفر بف أرغكف ،كفاطمة زكجة سعادات
الصرؼ
بف الشماغ كنسميما ،كبعد االنقراض عمى حرـ ٌ
السالـ ،-كاذا تع ٌذر ٌ
سيدنا الخميؿ -عميو ٌ
كاف عمى فقراء المسمميف في القدس

()2

.

 _6كقؼ القسيس تكما بف المعمٌـ يعقكب بف إبراىيـ بف سعدكف النصراني السرياني؛ كىك نصؼ
ٌ
ٌ
غراس العنب كالتيف الزيتكف كغير ذلؾ القائـ بأرض بيت إكسا

( )3

في القدس ()12ط ،والثمثان من جميع

غراس العنب كالتيف كغير ذلؾ القائـ أصكلو بأرض بيف أرزة بخمة المسقكع ()16ط ،عمى المطراف يكسؼ بف
عبد اهلل المتكمٌـ عمى الطائفة السريانية ،ثـ عمى مأمكر مطراف عمى الطائفة السريانية ثيٌـ عمى
إيقاد مصابيح السيدة مريـ المتعمٌؽ بالسرياف ،كعمى عمارة األديرة – الديكر -المتعمٌقة بالطائفة
الصرؼ عاد كقفان عمى الرىباف كالراىبات المقيميف بالقدس مف الطائفة نفسيا،
بالقدس ،كاذا تع ٌذر ٌ

1

 سجً ،53ػ15،912ض٭ا٪977ٜـ23/أماه،٠1572ظ .199،198،197،196
2سجً ،3ػ26،3138هثٳىاٴفو٪942ـ14/رطوٲ٥اٞضب٦ٱ،٠1533ظ .452
3ث١ذ إوسب:رٗىْٱاٞط٣بٜاُٞوثٱ٥٢اٗٞلً.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،4ظ .124
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فإذا تع ٌذر عاد كقفان عمى صعاليؾ السرياف المقيميف بالقدس مجمالن ،كبعد االنقراض عمى مصالح
السالـ)(.)1
الحرميف الشريفيف ،حرـ القدس ،كحرـ ٌ
سيدنا خميؿ الرحمف(عميو ٌ
 _7كقؼ شياب الديف أحمد بف زيف الديف عبد الرحيـ بف شيخ اإلسالـ شمس الديف أبي عبد اهلل
م الشافعي يعرؼ بكقؼ (اليمانمي)؛ كىك جميع الغراس بقطعة أرض بكادم التفٌاح
محمد
اليمانمي الدار ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الحصة كقدرىا النصؼ كالربع مف الغراس بأرض المص اررة كأرض بسيدم جراح في
في الخميؿ ،وجميع
ٌ
الحصة
الحصة كقدرىا الثمث مف الغراس بأرض لفتا براس الصنكبرة في القدس ،وجميع
القدس ،كجميع
ٌ
ٌ
الحصة كقدرىا الربع
كقدرىا النصؼ كالربع مف الغراس بأراضي لفتا المعركفو -ببير طكما  ،-وجميع
ٌ
لحصة كقدرىا الربع مف الغراس بقطعة
السنو في القدس ،وجميع ا ٌ
مف الغراس بقطعة أرض بأرض دير ٌ
الحصة كقدرىا الربع مف الغراس
أرض بالبقعة بالقدس شركة أكالد محيي الديف بف جماعة ،وجميع
ٌ
الحصة كقدرىا النصؼ بقطعة أرض ببيت ساحكر
بقطعة أرض بالغادرية شركة أكالد الدمشقي ،وجميع
ٌ
السدس كالثمف (سبعة أسيـ) مف الغراس بأرض ببيت ساحكر شركة
لحصة كقدرىا ٌ
شركة عياد ،وجميع ا ٌ
الصالحي ،وجميع
الحصة كقدرىا النصؼ كالربع مف الغراس بأرض بالبيمارستاف
أكالد الدمشقي ،وجميع
ٌ
ٌ
لحصة
الحصة كقدرىا الربع مف الغراس بأرض بالبيمارستاف
ٌ
الصالحي شركة القاضي الشافعي ،وجميع ا ٌ
ٌ
كقدرىا الثمثاف مف الغراس بأراضي البقعة شركة أكالد القضماني ،وجميع الحصة كقدرىا ثمث الغراس
بأرض العيزرية شركة شيخ االسالـ عفيؼ الديف ،وجميع الحصة كقدرىا الثمثاف كنصؼ الثمف (سبعة
عشر سيمان كنصؼ سيـ) في المصبنة في القدس بزقاؽ أبي شاـ ،في القدس مشتممة عمى ( )4آبار
الحصة كقدرىا الثمثاف في الدار بالقدس بزقاؽ أبي شامة
معدة لخزف الزيت كأربع دكر ،وجميع
كآبار ٌ
ٌ
مشتممة عمى منافع كمرافؽ و
المعد لخرج الزيتكف في
الحصة كقدرىا الربع مف البد
كقبك كبئريف ،وجميع
ٌ
ٌ
الحصة كقدرىا النصؼ كالربع مف القدرة النحاس
حارة العمكد شركة أكالد أبف األزعر في القدس ،وجميع
ٌ

1سجً ،1ػ12،339ه٢ؿب٪938٤ـ٦16/ٳسب،٠1532٤ظ.91
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الصابكف ،عمى نفسو وذريتو ،كبعد االنقراض عمى
الخفيفة كجميع القدرة الكبيرة المعدتيف لطبخ ٌ
المسجد األقصى كالمسجد اإلبراىيمي ،فإذا تع ٌذر عمى م ٌكة المكرمة كالمدينة المنكرة(.)1

خامساً :الوقف المشترك:
م معان ،كيككف ىنا
م كالخير ٌ
ييعرؼ الكقؼ المشترؾ :بأنو الكقؼ الذم يجمع بيف الكقؼ ال ٌذر ٌ
الكقؼ عمى جيات الخير كما يزيد عمى ذلؾ الكقؼ يكقفو عمى ذريتو(.)2
نادر ،كلعؿ أبرز
م ،فقد كاف الكقؼ المشترؾ نا
م كالخير ٌ
كبخالؼ االنتشار الكاسع لمكقؼ ال ٌذر ٌ
تمؾ األكقاؼ :كقفية السمطاف الممؾ الظاىر أبي سعيد قانصكه

()3

عمى جامعو في مصر كما

سيدنا الخميؿ
فضؿ عمى أكالده كذريتو ،كبعد االنقراض يعكد ذلؾ الكقؼ عمى مصالح سماط ٌ
السالـ)( ،)4كتككف كقفوي مف أربع قرل كمزرعتيف تتبعاف غزة ،باإلضافة إلى( 6ط )مف قرية
(عميو ٌ
بيت حانكف( ،)5ك( 8ط) مف قرية نجيمة(.)6

1سجً ،14ػ،1993هثٳىاٴفو٪952ـ/ؽيٲوا،٠1545٤ظ .452
2دفزش ،838ظ.98
 3اٌظب٘ش أث ٛسؼ١ذ لبٔص٪٬ :ٖٛ٭اٟٙ٣ٞاٞهب٪وأث٭اٞسًٳلٖب٦ػ٭٬٨اسزّ٣وؽ٩٣ٛيب٢ٳ٪924(٥ـ٪926 _٠1498/ـ٪٬،)٠1521/٭
اٟٙ٣ٞاٞسبثىيطوٟ٢٥٢٭٘اٞغواٚسخ٬،اغ٩ٟعوٚسٱ٬،اضزوا٨اال٢ٳوٖب٦ػ٭٨االٓٞٱ.اٞؾٓ٧ٱ٢،ؾ٣لاث٥اٲبً،ثذائغ اٌض٘ٛس فٟ
ٚلبئغ اٌذ٘ٛس،ط،3ظ.424
4دفزش ،838ظ .98
5ث١ذ دبٔ:ْٛرٗىْٱاٞط٣بٜاٞطوٖٱَ٥٢يح.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالك٦بْٟسكٳ،٥ط،2ٔ،1ظ.281
ٔ 6ج١ّ١خ :ٲجل٬اا٫٦بفوثخ٦غ٬١رٗىْٱاٞغ٧٭ةاُٞوثٱٖ٥٢وٲخثل٬،٬ث٫باٗ٦بؼ٢ؾوً٬غ٫وٲظٗ٧٢٭هْٱ اٞػقو،اٌٛلبئغ
اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ.1593اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،2ٔ،8ظ٥ٛٞ.98رنٚواٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ٬ع٭كفوثخا٧ٞغٳ٣ٳخْٱ
قجوٲب٬ث٫باصبه٢جب٬٤غ٫بهٲظ٬ؽغبهح٢جًضوحثٗوةاًٞٳ.٥ظ1593؛كْزو،131ظ .98
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الفصل الثالث
إدارة الوقف ومعامالتو


أوالً :إدارة الوقف
ثانياً :وجوه صرف الوقف
ثالثاً :مشكالت الوقف
رابعاً :معامالت الوقف
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أو ًال :إدارة الوقف
كديني نة؛ كشممت عددنا مف الكظائؼ الدينية
اقتصادي نة
اجتماعي نة ك
مؤسس نة
مثمت األكقاؼ
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
كبير مف المكظٌفيف إلدارة شؤكف الكقؼ كالحرـ الخميمي
كاإلدارية التي كاف يقكـ بمياميا ه
عدد ه
االجتماعية ،حيث كاف الناظر ىك
االقتصادية ك
كمرافقو؛ كذلؾ لضماف استمرار مصالح الكقؼ
ٌ
ٌ
عي -
م أك الذر ٌ
ىمف يدير تمؾ األكقاؼ ،سكاء في الكقؼ الخير ٌ
م ،كتحت إشراؼ الحاكـ ال ٌشر ٌ
شار ىؾ العديد مف المكظٌفيف في المياـ اإلدارية المككمة
القاضي -في الخميؿ أك القدس.
ي
كنجد تى ي
ؾ الناظر ،ك نائب الناظر ،ككاتب الكقؼ في إعطاء العامميف أجكرىـ ،أك في
شار ى
إلييـ؛ فنذكر تى ي
سنكضحو الحقان ،كأما الكظائؼ الدينية ،فكاف معظميا
اإلشراؼ عمى معامالت الكقؼ ،كما
ٌ
يتناقؿ بشكؿ كراثي ،كمف أبرز تمؾ الكظائؼ:
 _1قاضي المحكمة الشرعية في المدينة:
()1
و
كيعرؼ (بقاضي ال ٌشرع
يكجدت محكمةه شر ٌ
عي ،ي
عيةه في مدينة الخميؿ  ،كاف يرأسيا قاض شر ٌ
()2
كسيدنا قاضي القضاة شيخ
ال ٌشريؼ)  ،ككاف ييشار لمقاضي بعدد مف األلقاب؛ مثؿ( :مكالناٌ ،

الحؽ كالباطؿ)
محرر القضايا كاألحكاـ ،الحاكـ العادؿ الفاصؿ بيف
ٌ
مشايخ اإلسالـٌ ،

()3

بد مف
كال ٌ

اإلشارة إلى كجكد محكمة أخرل في مدينة القدس ،كاف قاضييا مككالن في القضاء ألىؿ القدس
كالخميؿ( ،)4ككاف قاضي محكمة الخميؿ تابع لقاضي القدس .

 1سجً،77ػ،3425أ٬افوغٓو٪1004ـ2/رطوٲ٥اٴفو،٠1595ظ.581
 2سجً ،18ػ ،640أ٬اسف هثٳى اٴفو٪953ـ/أ٬اسف ؽيٲوا ،٠1546٤ظ138؛ سجً  ،24ػ16 ،2338هعت٪958ـ20/
ر٣٭ى،٠1551ظ529؛سجً ،56ػ 4،4123ع٣بكٰاال٪981ٜ٬ـ1/أٲٟ٭،٠1573ٜظ739؛ سجً ،78ػ 2514أ٬اسف
غٓو٪1005ـ8/رطوٲ٥األ،٠1596ٜ٬ظ507؛سجً ،61ػ5،3058هثٳىاأل٪991ٜ٬ـ29/أماه،٠1583ظ.498
3سجً ،57ػ23،2330هثٳىاٴفو٪985ـ10/ر٣٭ى،٠1577ظ.352
4سجً ،39ػ٢20،2829ؾو٪968٠ـ11/رطوٲ٥األ،٠1560ٜ٬ظ591؛سجً ،23ػ٢15،332ؾو٪957٠ـ3/ضجبـ
،٠1550ظ .79
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و
خاص لمشافعية( ،)1كآخر لمحنفية
قاض
كتشير بعض الحجج إلى كجكد
ٌ

()2

في مدينة الخميؿ،

عي باعتباره شافعينا( ،)3حيث
كتشير ٌ
حجة أيخرل إلى أف جماعة الحنفية طمبكا تغيير الحاكـ ال ٌشر ٌ
كاف المذىب الحنفي ىك المذىب الرسمي لمدكلة العثمانية ،كيشرؼ القاضي عمى جميع معامالت
تتـ عنده عقكد الزكاج كالطالؽ كتقاسـ الميراث
أىؿ المدينة االجتماعية كالدينية ،حيث كانت ٌ
الس ٌكاف( ،)4كالتحقيؽ في االعتداءات عمى ممتمكات الكقؼ( ،)5كغير ذلؾ
كالتحكيـ في النزاعات بيف ٌ
مف األمكر االجتماعية ألىؿ مدينة الخميؿ.

عي في الخميؿ بجميع معامالت الكقؼ التي كاف يجرييا مكظٌفكه ،فقد كاف
ارتبط القاضي ال ٌشر ٌ
( )6
يقدميا أحد مكظٌفي الكقؼ عمى
أم دعكة ٌ
مشرفان عمى عقكد تمؾ المعامالت  ،ككانت ترفع عنده ٌ
()7
ظفي إدارة الكقؼ كالناظر
شخص
استحؽ عميو ما هؿ لمكقؼ  .كمف ميامو أيضنا تعييف مك ٌ
ٌ

()8

كالجابي ،ػكتعييف مكظٌفي خدمة الحرـ كالمشيخة كاإلماـ كالمؤٌذف كالقٌٌراء كالطحانيف كالعجانيف
كغيرىـ مف المكظٌفيف( ،)9كتسميميـ أجكرىـ( .)10كمف قضاة مدينة الخميؿ في القرف العاشر
اليجرم/السادس عشر الميالدم سعدم بف لطؼ اهلل(.)11

 1سجً  ،18ػ1989،13ض٭ا٪953 ٜـٚ 7 /ب٦٭ ٤األ ،٠1546ٜ٬ظ472؛ سجً ،24ػ21 ،1058مٰ اٞؾغخ ٪957ـ31 /
ٚب٦٭٤األ،٠1550ٜ٬ظ.236
 2سجً ،18ػ4،757ع٣بكٰاأل٪953ٜ٬ـ 3/ر٣٭ى،٠1546ظ165؛سجً ،24ػ 16،2338هعت٪958ـ 20/ر٣٭ى
،٠1551ظ529؛سجً ،26ػ،87أ٬ائٝه٢ؿب٪960٤ـ/أ٬اسفآة،٠1553ظ .19
3سجً ،54ػ،729أ٬ائٝمٰاٞؾغخ٪978ـ/أ٬افو٦ٳسب،٠1571٤ظ.166
4سجً ،24ػ21،1058مٰاٞؾغخ٪957ـٚ31/ب٦٭٤األ،٠1550ٜ٬ظ.236
 5سجً،24ػ16،2338هعت٪958ـ20/ر٣٭ى،٠1551ظ.529
6سجً ،40ػ3،372هثٳىاٴفو٪968ـ22/رطوٲ٥اٴفو،٠1560ظ .74
 7سجً ،40ػ 15،84غٓو٪966ـ 27/رطوٲ٥اٴفو،٠1558ظ16؛سجً ،61ػ 5،3058هثٳىاأل٪991ٜ٬ـ 29/آماه
،٠1583ظ.498
8سجً ،66ػَ،2355وح٢ؾو٪995٠ـ/أ٬اسفٚب٦٭٤األ،٠1586ٜ٬ظ.339
9
سجً،33ػ8،1042هثٳىاٴفو٪964ـ8/ضجبـ،٠1557ظ213؛سجً،57ػ22،3023ضًجب٪985٤ـ4/رطوٲ٥اٴفو
،٠1577ظ448؛سجً،57ػ23،2330هثٳىاٴفو٪985ـ10/ر٣٭ى،٠1577ظ .352
10سجً،7ػ2،1509مٰاًٗٞلح٪944ـ٦2/ٳسب،٠1538٤ظ.488
11سجً،1ػ4،1092ه٢ؿب٪937٤ـ٦21/ٳسب،٠1531٤ظ .272
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كلمس ٌكاف
ككاف يشرؼ القاضي عمى تكزيع خبز السماط في بعض األحياف ،كيقرر لممكظٌفيف ٌ
كمية محدكدة مف الخبز في اليكـ ،حيث قرر القاضي لطفي الحنفي إلسحؽ بف حسف كيكسؼ
ٌ
التصرؼ في ( )35رغيفان مف الخبز في ك ٌؿ يكـ(.)1
حؽ
ابف يكسؼ ٌ
ٌ
 _2ناظر الوقف :
يمثؿ الن اظر كظيفة المشرؼ عمى الكقؼ ،حيث كانت تجرم لديو معظـ معامالت الكقؼ،
ككاف إما أف يقكـ بميامو بنفسو أك يي ِّ
كك ىؿ شخصنا يقكـ بذلؾ عنو ييعرؼ بككيؿ الناظر ،كغالبنا ما
ناظر لمكقؼ في البالد التي يكجد فييا مكقكفات لحرـ الخميؿ ،فكاف شمس الديف محمد
كاف ييعي يف ه
المقدسي ناظ انر ألكقاؼ الخميؿ في دمشؽ( ،)2ككاف األمير حاتـ الحمزاكم ناظر ُّ
النظٌار في مصر
مشرفنا عمى الحكاصؿ اإلبراىيمية الخميمية(.)3
النبي (صمٌى اهلل عميو كسمٌـ) لتميـ الدارم كذريتو ،ككاف
تختص بكقؼ
ككانت مدينة الخميؿ
ٌ
ٌ
()4
محمد بف غرس الديف
فأجىر الزيني زيف الديف
ناظر
ىنالؾ
م ٌ ،
ه
خاص ألكقاؼ تميـ الدار ٌ
ه
ٌ

التميمي
محمد بف عمر
الصاحب الناظر عمى أكقاؼ تميـ بف أكس الدار ٌ
ٌ
م لمحاج عبد القادر بف ٌ
ٌ
م المحدكدة مف قبمي
جميع أرض الكشؼ الخالية مف الغراس كالجارية في كقؼ تميـ الدار ٌ
ال أرض تيعرؼ بكعر شحادة ،كغربنا أرض بيد كرثة المرحكـ
بالجبؿ ،كشرقنا الدرب السالؾ ،كشما ن
فضية عف ك ٌؿ سنة
شمس الديف بف عبد السميع ٌ
لمدة ثالث سنكات بأجرة قدرىا ( )90قطعة ٌ
()5
كناظر لمقاـ النبي لكط –
النبي يكنس،
خاص ألكقاؼ مقاـ
ناظر
( )30قطعة  .ي
ٌ
ه
كعيف-أيضنا -ه
ٌ

1سجً،57ػ26،1248ض٭ا٪984ٜـٚ16/ب٦٭٤اٴفو،٠1577ظ.186
2
سجً،61ػ8،1217ع٣بكٮاٴفو٪990ـ30/ؽيٲوا،٠1582٤ظ.201
3سجً ،3ػ17،536مٰاًٗٞلح٪939ـ10/ؽيٲوا،٠1533٤ظ .120
 4سجً،2ػ5،478ض٭ا٪938ٜـ11/أٲبه،٠1532ظ .109
5سجً،61ػ12،1201ع٣بكٰاأل٪990ٜ٬ـ4/ؽيٲوا،٠1582٤ظ .198
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()1

عمييما السالـ-

عيف في بعض
ككانا يقكماف بإدارة كقؼ المقاميف كمصالحيما ،كما كاف يي ي

ً
محمد بف غضيو تمؾ الكظيفة(.)2
احد
ناظر ك ه
لممقاميف ،حيث تكلٌى شمس الديف ٌ
األكقات ه

كمف أبرز مياـ الناظر؛ اإلشراؼ عمى معامالت الكقؼ (المقاطعة ،المحاسبة ،اإلجارة)( ،)3إذ
كاف يعكد لمكقؼ مف خالؿ ىذه المعامالت محاصيؿ كأثماف نقدية .فقاطع حمزة جمبي ناظر
الحرميف الشريفيف الشيخ إبراىيـ بف حسف مف أكالد المصرم كالشيخ بداح بف زيف الديف
يتحصؿ لجية كقؼ خميؿ الرحمف مف بالد القدس كجبؿ
المصرم ،كىـ مف مدينة الخميؿ عمى ما
ٌ
نابمس كجبؿ عجمكف كبالد الكرؾ كبالد صفد كبالد الشاـ كبالد حمب كبالد صيدا كبيركت(.)4
كأج ر محمد جمبي ناظر الحرميف الشريفيف الشيخ غرس الديف محمد بف الشيخ غرس الديف عمي
الزعترم جميع ظير الدار السفمية الكائنة في مدينة الخميؿ لمدة سنتيف بأجرة قدرىا عف ك ٌؿ سنة
عشر عثمانيات كاممة(.)5
ميمة الناظر -أيضنا -ب المطالبة بماؿ الكقؼ مف الجيات المكقكفة
تمثمت ٌ

()6

أك تككيؿ

أشخاص لمطالبتيا نياب نة عنو ،فقد ككؿ ناظر الحرميف الشريفيف حمزة جمبي الشيخ شمس الديف
الشافعي بالمطالبة بمحصكالت
البطايحي
محمد بف جماؿ الديف يكسؼ بف قاسـ
بف أبي عبد اهلل ٌ
ٌ
ٌ
أكقاؼ الحرميف في مصر( ،)7كما ككؿ الناظر محمد جمبي القاضي بدر الديف بف عالء الديف
التميمي بمطالبة أىالي قرية كفر دكما بما ىك عمييـ لصالح جية الكقؼ(.)8

  1سجً  ،14ػ  28 ، 848ه٢ؿب٪948 ٤ـٚ 15/ب٦٭ ٤اٴفو  ،٠1542ظ 141؛ سجً ،66ػ  10 ،342ع٣بكٰ اٴفو
٪995ـ18/أٲبه،٠1587ظ494؛سجً،57ػ13،2327هثٳىاٴفو٪985ـ30/ؽيٲوا،٠1577٤ظ .350
2سجً ،16ػ11،558ه٢ؿب٪951٤ـ26/رطوٲ٥اٴفو،٠1544ظ.109
٣ٟٞ3يٲلٲ٧هو:ظ.143-133
4سجً،49ػ2،2883مٰاٞؾغخ٪974ـ10/ؽيٲوا،٠1567٤ظ.490
5
سجً،40ػ3،372هثٳىاٴفو٪968ـٚ22/ب٦٭٤األ،٠1560ٜ٬ظ.74
6سجً،77ػ7،1555ع٣بكٰاٴفو٪1004ـٚ10/ب٦٭٤األ،٠1596ٜ٬ظ.253
 7سجً،44ػ27،566مٰاٞؾغخ٪970ـ17/آة،٠1563ظ.428
8سجً ،57ػ2،1460مٰاٞؾغخ٪984ـ20/ضجبـ،٠1577ظ .228
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باإلضافة إلى ذلؾ لجأ إلى االقتراض كاالستدانة لجية الكقؼ أك السماط الشريؼ

()1

خكفان عميو

مف االنقطاع؛ إذ اقترض محمد جمبي ناظر الحرميف مف طكغكر بؾ بف إلياس المتكلٌي عمى
و
شخص
الناظر-أيضنا -بتككيؿ
سمطاني لصالح الكقؼ( ،)2كقاـ
العمارة العامرة في القدس ()200
ي
ٌ
()3
عي عف مصطفى جمبي ناظر
لمقياـ باالستدانة أك االقتراض  ،فقاـ السيد يعقكب الككيؿ ال ٌشر ٌ

محمد
الحرميف الشريفيف باالقتراض مف الشيخ شمس الديف محمد أبي اليسر كالشيخ شمس الديف ٌ
ابف المصرم مبمغنا قدره ( )512سمطانينا ذىبنا ك( )30عثمانينا لصالح كقؼ خميؿ الرحمف(.)4
كمف ميامو أيضنا شراء غالؿ لمكقؼ أك بيع الغالؿ لصالح الكقؼ( ،)5فاشترل الناظر محمد
فضٌية
كلدم أحمد
جمبي مف خميؿ كابراىيـ
الحمكرم قمحان كشعي انر بقيمة ( )6477قطع نة ٌ
ٍ
ٌ
سميمانية

()6

لصالح السماط الشريؼ( ،)7كاشترل محمد جمبي ناظر كقؼ الخميؿ مف الشيخ عبد

فضٌي نة
القادر بف يحيى بف أبي شريؼ (ٌ )400
مد مف الشعير بثمف كقدره ( )100قطعةن ٌ
سمطانية( .)8ككاف الناظر ييككؿ أحد األشخاص لشراء الغالؿ أك بيعيا( ،)9فككؿ الناظر محمد
جمبي الشيخ عامر بف الحاج فتكح في شراء غالؿ ألجؿ السماط الشريؼ( .)10كباع شمس الديف
سيدنا الخميؿ
محمد ستة قناطير مف
متحصؿ كقؼ ٌ
ٌ
بف محمد بف المصرم الككيؿ عف الناظر يممٌو ٌ
لمخكاجا بدر الديف حسف مجاىد الرممي المشيكر بابف جامكس(.)11

  1سجً  ،36ػ 25 ،1511ض٭ا٪965 ٜـ 10/آة  ،٠1558ظ282؛ سجً  ،36ػ 25 ،1512ض٭ا٪965 ٜـ 10 /آة
،٠1558ظ282؛سجً،79ػ،2140أ٬اسفع٣بكٰاٴفو٪1007ـ/أ٬اسفٚب٦٭٤اٴفو،٠1599ظ.437
2سجً،36ػ22،1725مٰاًٗٞلح٪965ـ5/أٲٟ٭،٠1558ٜظ .321
3سجً،33ػ22،1285هثٳىاٴفو٪964ـ22/ضجبـ،٠1557ظ240؛سجً ،76ػ،2115أ٬ائٝع٣بكٰاال٪003ٜ٬ـ/
أ٬اسفٚب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1595ظ .350
4سجً،33ػ22،1285هثٳىاٴفو٪964ـ22/ضجبـ،٠1557ظ .240
  5سجً  ،59ػ20 ،1078ع٣بكٰ األ٪988 ٜ٬ـ 3/ؽيٲوا ،٠1580 ٤ظ 154؛ سجً ،61ػ 16 ،2984غٓو ٪991ـ11/
أماه،٠1583ظ486؛سجً،67ػَ،897وحع٣بكٰاأل٪996ٜ٬ـ/أ٬افوأماه،٠1588ظ.183
٪ 6ٱاألٖغخٖ٬لر١رًوٲٓ٫بسبثٗبً٬يوْذثبٞله١٪اًٞض٣ب٦ٱ٬األٖغخ٬اٗٞكًخآٞؿٳخاٞسٟٳ٣ب٦ٳخا٬اٞسٟكب٦ٳخ.
7سجً،57ػ29،1250ض٭ا٪984ٜـٚ19/ب٦٭٤اٴفو.186،٠1577
 8سجً،60ػ16،2984غٓو٪991ـ11/أماه،٠1583ظ .486
9
 سجً  ،36ػ  14 ،1380ض٭ا٪965 ٜـ 30/ر٣٭ى  ،٠1558ظ 260؛ سجً ،54ػ ،1597أ٬افو هثٳى األفو ٪979ـ/
ا٬اسفاٲٟ٭،٠1571ٜظ331؛ سجً،54ػ12،1188غٓو٪979ـ6/ر٣٭ى،٠1571ظ.247
10سجً،56ػ12،255مٰاًٗٞلح٪981ـ5/آماه،٠1574ظ.52
11سجً،4ػ17،780مٰاٞؾغخ٪940ـ29/ؽيٲوا،٠1534٤ظ.194
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كعيف الناظر المكظٌفيف في كظٌائؼ خدمة الحرـ أك الكقؼ ،فعيف الناظر محمد جمبي المعمـ
ٌ
كعدة
غبرياف بف حديد النصراني في كظيفة النجارة بطكاحيف الخميؿ فيما تحتاج إليو مف إصالح ٌ
لمطكاحيف( .)1كسم ىـ المكظٌفيف أجكرىـ-أيضنا ،)2(-فقبض زيف الديف بكي كيكسؼ المدني كعمي
النجاريف في مدينة الخميؿ أجكرىـ مف ًقبؿ ناظر الحرميف(،)3
ابف أبي خاطر كىـ مف جماعة ٌ
النجاركف
كأقر
النخالكف كال ٌ
الطحانكف كالح ٌ
طابكف ك ٌ
طٌباخكف ك ٌ
العجانكف كالمغربمكف ك ٌ
الصٌناع ك ٌ
ٌ
سيدنا الخميؿ أنيـ قبضكا جميع مصركفيـ مف ًقبؿ الناظر محمكد جمبي(،)4
العاممكف في كقؼ ٌ
كقبض الشيخ أبك الكفا الخطيب كغرس الديف التدمرم كالشيخ أحمد الجعبرم كغيرىـ مف مفرقي
()5
كميات القمح كالخبز في
األجزاء بحرـ الخميؿ مصركفيـ مف الناظر مصطفى جمبي  ،كما ٌ
حدد ٌ

فرف السماط( .)6كقاـ بالمحاسبة عمى غالؿ الكقؼ()7؛ فعمؿ الناظر عمي جاكيش عمى محاسبة
ٍّ
يتحصؿ لجية الكقؼ
كؿ مف سميماف بف سالـ كمحمكد بف شمركخ مف قرية زكريا عمى ما
ٌ
بالصرؼ عمى مصالح الكقؼ عند
الشريؼ مف القرية( .)8ككاف الناظر يسمح لبعض األشخاص
ٌ
رد ليـ ما صرفكه مف محصكالت الكقؼ( ،)9فسمح الناظر
الحاجة كيحاسبيـ -بعد ذلؾ  -كي ٌ
الخاص عمى
بالصرؼ مف مالو
ي
محمد جمبي لمخكاجا بدر الديف بف عالء الديف
ٌ
ٌ
التميمي الخميم ٌ
ٌ
جية الكقؼ عند الحاجة ،كبمغ المبمغ الذم صرفو بدر الديف ( )25094درىمان عثمانيان(.)10

 1سجً ،14ػ20،629ض٭ا٪948ٜـ6/ضجبـ،٠1542ظ .181
 2سجً،7ػ24،1509مٰاًٗٞلح٪944ـ٦24/ٳسب،٠1538٤ظ.488
3سجً،5ػ3،2232ع٣بكٮاٴفو٪942ـ29/رطوٲ٥اٴفو،٠1535ظ.335
4سجً،6ػ20،808ع٣بكٮاٴفو٪943ـ16/رطوٲ٥اٴفو،٠1536ظ.241
5سجً،31ػ3،615هثٳىاٴفو٪963ـ15/ضجبـ،٠1556ظ.135
 6سجً ،6ػ13،1229ه٢ؿب٪943٤ـ23/ضجبـ،٠1537ظ .386
7
سجً،54ػ23،847مٰاٞؾغخ٪978ـ18/أٲبه،٠1571ظ.188
 8سجً،77ػ19،3258هثٳىاأل٪1004ٜ٬ـٚ22/ب٦٭٤األ،٠1596ٜ٬ظ .556
9سغ،67ٝػ،1704فزب٠ه٢ؿب٪996٤ـ/أ٬اسفآة،٠1588ظ .350
10سجً،57ػ2،1459م٬اٞؾغخ٪984ـ20/ضجبـ،٠1577ظ.227
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حرر
كمف ميامو –أيضنا -تفقُّد ماؿ الكقؼ كمحاسبة األشخاص إذا ٌ
تبيف ٌ
أف ىنالؾ نقصان ،لذا ٌ
أف غالؿ الكقؼ ناقص هة
الناظر زيف الديف محمكد دعكل ٌ
ضد عمى بركات بف أبي سمطاف بذريعة ٌ
كبرر بركات ذلؾ بأف المصكص سرقكىا(.)1
كأف لديو باقي الغالؿٌ .
ككاف الناظر يقبض غالؿ الكقؼ

()2

المتحصمة مف األراضي كالعقارات المكقكفة عمى حرـ
ٌ

الخميؿ ،فقبض محمد جمبي ناظر الحرميف مف الحاج إدريس بف الحاج عمي الخمكتي ،كمف
عامر بف الحاج فتٌكح محصكالت الكقفيف الشريفيف التي يس ٌجمت في دفاتر الكقؼ(ً ،)3
كك ٌك ىؿ الناظر
الصخرة المشرفة
محمد جاكيش المعمٌـ محمكد بف حسيف بف نمر بقبض ماؿ كقؼ ٌ
سيدنا الخميؿ ك ٌ
مف مصر عف سنة (1001ق1593_1592/ـ) كقبض مبمغ ( )2000قطعة مصرية ،كىذا
يعدؿ خمسيف سمطانينا( .)4ىك ٌك ىؿ الناظر محمد جمبي القاضي بدر الديف بف عالء الديف التميمي
الخميمي بمطالبة أىالي قرية كفر دكما بما استحؽ عمييـ لجية كقؼ الخميؿ كالبالغ قدرة ()167
سمطاني ذىبي(.)5
كمف مياـ الناظر قيامو بتسمٌـ النذكر التي كاف يقدميا األمراء كغيرىـ لصالح الكقؼ ،حيث قاـ
الناظر عمي الخمكتي بتسمٌـ مبمغ كقدره ( )449سمطانينا مف األخكيف إبراىيـ بؾ كعبد اهلل بؾ(،)6
ككانا قد نذ ار ذلؾ المبمغ لجية الكقؼ ،كك ٌكؿ الناظر حساـ الديف أفندم بتسمٌـ قناديؿ إلضاءة
حرـ الخميؿ مف السباىي محمد جمبي(.)7

 1سجً،61ػ5،3058هثٳىاأل٪991ٜ٬ـ29/آماه،٠1583ظ.498
 2سجً ،57ػ 10،78هثٳىاأل٪984ٜ٬ـ 7/ؽيٲوا،٠1576٤ظ11؛سجً ،66ػَ،2355وح٢ؾو٪995٠ـ /أ٬اسف
ٚب٦٭٤اٞضب٦ٱ،٠1586ظ339؛سجً،77ػ،3133أ٬ائٝهثٳىاأل٪1005ٜ٬ـ/أ٬افوأٲٟ٭،٠1596ٜظ .522
 3سجً ،57ػ10،78هثٳىاأل٪984ٜ٬ـ9/أٲبه،٠1576ظ.11
4سجً،76ػ25،2465ضًجب٪1003٤ـ5/أٲبه،٠1595ظ .422
5
سجً،57ػ2،1460مٰاٞؾغ٪984٩ـ20/ضجبـ،٠1577ظ.228
6سجً،57ػ4،3081ه٢ؿب٪985٤ـ15/رطوٲ٥اٴفو،٠1578ظ.456
 7سجً ،36ػ٢ 18،2134ؾو٪965٠ـٚ 10/ب٦٭٤األ ،٠1557 ٜ٬ظ383؛سغ،26ٝػ،545أ٬اسفضًجب٪960٤ـ/
أ٬افور٣٭ى،٠1553ظ .121
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كعمؿ الناظر مشرفان عمى سالمة األضرحة كعمارتيا كنظافتيا في مدينة الخميؿ ،فكاف يشرؼ
عمييا كيتفقٌدىا خكفنا عمييا مف التعرض لميدـ بفعؿ األمطار أك ِّ
تعدم أح ود عمييا(.)1
م إذا انقطعت ال ٌذ ٌرية ،كعاد كقفان خيريا ،فقد اشترط
ككاف الناظر يتكلٌى النظر عمى الكقؼ الذر ٌ
عبد الرحمف بف خميؿ مف أكالد حساف الخميمي أف يؤكؿ النظر عمى كقفو كىك (غراس عنب كتيف
في أرض الرامة) في حاؿ انقطاع الذرية إلى الناظر(كاف ىم ٍف كاف) ،كأف يقكـ بترميمو كاعماره(،)2
كما اشترطت سارة بنت الحاج عيسى بف الكناكم أنو إذا انقرضت يذ ٌريتيا عاد كقفيا كىك (غراس
ميمة النظر عمى
عنب كتيف كغير ذلؾ في أرض البقعة) عمى مصالح حرـ الخميؿ ،كتؤكؿ ٌ
الكقؼ إلى الناظر الحرميف الشريفيف( .)3كاشترط عالء الديف أبك الحسف بف الشمسي شمس الديف
أبك عبد اهلل أنو في حاؿ انقطاع يذ ٌريتو كنسمو عمى ما أكقفو( ،)4يؤكؿ النظر إلى ناظر الحرميف،
كنكضح
أف مف حقٌو االستبداؿ كاإلدخاؿ كاإلخراج كالتغيير كالزيادة كالنقصاف بما يراه مناسبنا(.)5
ٌ
كٌ
كثـ
ىنا؛ أنو كقبؿ انقطاع ال ٌذ ٌرية في الكقؼ ال ٌذرم كاف الكاقؼ ىك الناظر عمى كقفو إلى كفاتوٌ ،
يؤكؿ النظر الى ذريتو.
 _3نائب الناظر:
ً
عي في
كاف ينكب عف الناظر في سفره أك غيابوٌ ،
كيتـ تعيينو مف قبؿ قاضي المجمس ال ٌشر ٌ
()6
فعيِّف أحمد بف الركمي
القدس  ،ككاف يتقاضى راتبان ،إما أف يككف نقدنا أك مف محصكؿ الكقؼ ،ي

1سجً،72ػ28،2495غٓو٪999ـٚ26/ب٦٭٤األ،٠1590ٜ٬ظ.467
2سجً،80ػ٪1008،2191ـ،٠1600_1599/ظ .398
3
سجً،3ػ26،3138هثٳىاٴفو٪940ـ14/رطوٲ٥اٴفو،٠1533ظ.328
٣ٟٞ4يٲلٲ٧هو:ظ .95-94
5سجً،53ػ15،912ض٭ا٪977ٜـ23/آماه،٠1570ظ.199
6سجً،61ػ3،735ع٣بكٮاأل٪990ٜ٬ـ26/أٲبه،٠1582ظ.137

123

كؿ عاـ خمسة غراير
في كظيفة نيابة النظر عمى كقؼ الخميؿ بمعمكـ كقدره في ٌ

()1

كنص غ اررة

حنطة(.)2
ككاف يتسمٌـ التبر ً
قدـ لمكقؼ ،فتسمـ العالء عمي نائب الناظر في مدينة الخميؿ
عات التي كانت تي ٌ
ٌ
ال أحمر بعد ما تٌبرع بيما
ال
أسكد مككيا ،كبغ ن
محمد بكر بف عبد اهلل بغ ن
ى
مف أمير لكاء صفد ٌ
األمير لحضرة خميؿ الرحمف لالنتفاع بيما(.)3
محمد جمبي ()400
باإلضافة إلى أنو كاف يقكـ بشراء الغالؿ لجية الكقؼ ،فاشترل النائب ٌ
ميامو أيضان صرؼ الماؿ عمى خدمة المقامات كالحرـ،
مد مف القمح لصالح الكقؼ( ،)4كمف
ٌ
ٌ
()5
الصرؼ عمى
محمد نائب الناظر ( )9000درىـ
عثماني عمى السادة الخميمييف  ،ك ٌ
فصرؼ يممٌة ٌ
ٌ

ظفيف(.)6
المك ٌ
كعمؿ عمى تأجير األمالؾ كاألراضي الجارية في الكقؼ ،فأجر النائب يممٌ ىو محمد جميع الدار
سيدنا الخميؿ كالحجرة النبكية المكجكدة في مدينة القدس لمحاج إبراىيـ بف عمي
الجارية في كقؼ ٌ
فضٌية (.)7
بأجرة قدرىا كؿ شير ( )9قطع ٌ

 1غشاسح٪:ٱٛ٢ٳبٜك٢طٗٱٟٞؾ٧كخ٬،رزأٚ)12(٥٢ّٞٳالًأ٢)72(٬لاًٚ٬،ب٦ذْٱاٞطب٠رًبك،١ُٚ)204.5(ٜأ٢بْٱَيحْٛب٦ذ
رًل٧٪.١ُٚ)306.75(ٜزسْ،بٞزو،اٌّىبٚ ً١٠اٌّٛاص ٓ٠االسالِ١خ،ظ.64
 2سجً،82ػ24،2602مٰاٞؾغخ٪1009ـ26/ؽيٲوا،٠1601٤ظ.392
3سجً ،44ػ24،2346مٰاًٗٞلح٪970ـ14/آة،٠1563ظ .392
4
سجً،61ػ16،2984غٓو٪991ـ11/آماه،٠1583ظ.486
5سجً،6ػ٢9،1728ؾو٪944٠ـ18/ؽيٲوا،٠1537٤ظ .525
 6سجً،67ػ20،207مٰاٞؾغخ٪995ـ21/رطوٲ٥اٴفو،٠1587ظ .41
7سجً،5ػ25،499هثٳىاال٪942ٜ٬ـ323/أٲٟ٭،٠1535ٜظ .115
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 _4المتولي:
بمياـ الناظر
لعؿ كظيفة المتكلٌي ال تختمؼ كثي انر عف الناظر ،ككانت ميامو متشابيةن
ٌ
كقبض األمكاؿ( )1لصالح الكقؼ كاالستدانة لجيات الكقؼ كالقياـ بمعامالت
اإلعمار،
مف حيث
ي
ي
الكقؼ كالمقاطعة( ،)2كمف ميامو-أيضنا -إعداد الحسابات السنكية لمكقؼ()3كشراء ً
الغالؿ(.)4
ٌ
ٌ
كأحيانان كاف يقكـ المتكلٌي بتكزيع خبز فرف السماط الشريؼ ،كمف ذلؾ أقر متكلٌي أكقاؼ الخميؿ
كؿ
عز الديف بف المرحكـ أحمد الجعبرم رطميف مف الخبز في نيار ٌ
محمد جمبي لم ٌشيخ ٌ
ٌ
()5
محمد
يكـ ،ككاف أيضنا يقبض أمكا ن
محمد جمبي مف ٌ
ال لصالح الكقؼ ،كمف ذلؾ قبض المتكلٌي ٌ

اغا ( )1853مدا مف الحنطة ،ك ( )3839مدا مف ال ٌشعير ،ك ( )237مدا مف المخمكط

()6

مف

قرل غزة ،كىي :السكافير الكبرل ،كصميؿ ،كالقسطينة ،كالرمادات ،كياسكر ،كعبساف،
كالرشيدة(.)7
ككاف المتكلٌي يتفقٌد حاصالت القرل الجارية في الكقؼ؛ ففي عاـ (979ق1572_1571/ـ)
محمد جمبي لقاضي القدس حساـ الديف الحنفي قمٌة المحصكالت في أراضي
اشتكى المتكلٌي ٌ
()8
تـ الكشؼ عنيا كالتأ ٌكد مف ذلؾ.
الكقؼ ،كذلؾ بسب قمٌة األمطار  ،حيث ٌ

1سغ،66ٝػ11،278مٰاٞؾغخ٪994ـ23/رطوٲ٥اٴفو،٠1586ظ .47
 2سجً  ،77ػ 12 ،2049ه٢ؿب٪1004 ٤ـ 10/أٲبه  ،٠1596ظ337؛ سجً  ،82ػَ ،1899وح ه٢ؿب٪1009٤ـ/أ٬ائٝ
أماه،٠1601ظ.289
 3دفزش،131ظ.126
4سجً،64ػ11،1021مٰاًٗٞلح٪992ـ4/رطوٲ٥اٴفو،٠1585ظ .168
5
سجً،67ػ15،351هعت٪986ـ17/أٲٟ٭،٠1578ٜظ.76
6ا٣ٞقٟ٭ـ:ا٦٭اويلٲلح٥٢اٞؾج٭ة٬ا٣ٞؾبغٳ.ٝ
7سجً،66ػ11،278مٰاٞؾغخ٪994ـ23/رطوٲ٥اٴفو،٠1586ظ .47
8سجً،56ػ،135أ٬افوه٢ؿب٪981٤ـ/أ٬اسفٚب٦٭٤اٴفو،٠1574ظ.21
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 _5كاتب الوقف:
()1
ً
الصادر كالكارد
أبرز
ككانت ي
ميامو تدكيف جميع المعامالت في دفتر الكقؼ  ،كتسجيؿ ٌ
ٌ

مف محاصيؿ الكقؼ ،كقبض ماؿ الكقؼ أحيانان( ،)2كالمحاسبة( ،)3كشراء غالؿ لمكقؼ( ،)4كالقياـ
ببعض معامالت الكقؼ( ،)5فقاطع كلي جمبي كاتب الحرميف ال ٌشريفيف أرسالف بف جمبي عمى ما
كشتكية
يتحصؿ لجية كقؼ الخميؿ مف محصكالت قرية ساكة  -تابع الرممة  -مف غالؿ صيفية
ٌ
ٌ
كرسكـ البادىكا كغير ذلؾ عف كاجب سنة ( 983ىػ1576_1575/ـ) بمبمغ كقدره ()35
سمطانيا( .)6كاستداف الكاتب محمكد جمبي مف محيي الديف آغا بف عبد اهلل ألؼ قطعة لشراء
غالؿ لصالح السماط( .)7كتسميـ العامميف في الكقؼ كالمستفيديف منو أجكرىـ؛ فقد ىقبض شمش
خبازم السماط أجكرىـ مف ًقبؿ كاتب أكقاؼ
كمحمد بف يكنس كأحمد زعيتر كذيب كىـ مف ٌ
الحرميف محمكد جمبي(.)8
كمف أمثمة شراء غالؿ الكقؼ مف قبؿ كاتب الكقؼ ،اشترل محمد بف عمي اغا نائب الناظر
كمحمكد جمبي كاتب الكقؼ ( )180مدنا مف الغالؿ لصالح جية كقؼ الخميؿ(.)9
كمف أمثمة تسجيؿ المعامالت كالكفاالت مف ًقبؿ الكاتب؛ في( )7ذم القعدة
حنا بف يزريؽ كمحمد بف يكسؼ مف قرية حمحكؿ عند كاتب الكقؼ
عاـ(953ق1546/ـ) كفؿ ٌ

1سجً ،35ػ7،2558هعت٪978ـٚ6/ب٦٭٤األ،٠1570ٜ٬ظ101؛سجً،57ػ2،1461مٰاٞؾغ٪984٩ـ20/ضجبـ
 ،٠1577ظ 228؛ سجً ،66ػ19 ،19ع٣بكٮ اٴفو٪994ـ 7/ؽيٲوا ،٠1586٤ظ1؛ سجً ،54ػ22 ،2043هعت
٪979ـٚ10/ب٦٭٤األ،٠1571ٜ٬ظ.416
2سجً،72ػ27،2492غٓو٪999ـٚ25/ب٦٭٤األ،٠1590ٜ٬ظ .466
  3سجً  ،77ػ  6 ،1970ضًجب٪1004 ٤ـ٦ 5/ٳسب ،٠1596 ٤ظ326؛ سجً ،54ػ  23،847مٰ اٞؾغخ ٪978ـ 18/أٲبه
،٠1571ظ .188
4سجً،56ػ12،256مٰاًٗٞلح٪981ـ23/ضجبـ،٠1574ظ.52
  5سجً ،23ػ٢،1494سزٝ٫ع٣بكٰاأل٪957ٜ٬ـ/أ٬اسفأٲبه،٠1550ظ351؛سغ،67ٝػ13،226ض٭ا٪995ٜـ16/
اٲٟ٭،٠1587ٜظ .44
6
سجً،57ػ13،88هثٳىاأل٪984ٜ٬ـ9/ؽيٲوا،٠1576٤ظ.13
 7سجً،59ػ9،1077غٓو٪988ـ26/آماه،٠1580ظ .154
8سجً،57ػ19،1389مٰاًٗٞلح٪984ـ7/ضجبـ،٠1577ظ .218
 9سجً،56ػ10،252مٰاًٗٞلح٪981ـ3/آماه،٠1574ظ.51
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حمزة جمبي كالن مف صمكاف بف حميد كصالح بف يكسؼ بف صالح في إقامتيما في القرية كعمارة
األرض كفالحتيا كأداء حقكؽ الكقؼ

()1

تـ تسجيمو عند كاتب الكقؼ محمكد
 .كتكافؽ بمحضر ٌ

محمد بف مسمـ،
محمد كسعيفاف بف
محمد بف
جمبي كؿ مف ناظر الحرميف محمد جمبي مع
ٌ
ٌ
ٌ
كغيرىـ مف أىالي قرية العيزرية ،كجبراف بف عمي البعجي شيخ قرية -أبك ديس -عمى تقديـ
ً
مد شعير ك ( )600حنطة(.)2
مقسمة (ٌ )1000
(ٌ )1600
مد مف الغالؿ تككف ٌ
 _6المتكمم عمى الوقف:
يتعرض ليا الكقؼ إلى
مياـ المتكمٌـ عمى الكقؼ رفع
الشكاكل كالمشاكؿ التي ٌ
كاف مف أبرز ٌ
ى
عز الديف المتكمٌـ عمى
الشيخ مكسى بف ٌ
عية في القدس أك الخميؿ ،فقاـ ٌ
قاضي المحكمة ال ٌشر ٌ
محمد أفندم حكؿ غياب اإلماـ كالمؤٌذف
نبي اهلل يكنس -عميو ٌ
السالـ -برفع شككل لمقاضي ٌ
كقؼ ٌ
لمدة طكيمة عف المسجد ،كطمب مف القاضي تعييف و
و
كمؤذف آخر ،ك ًأذ ىف
إماـ
حسيف المصرم ٌ
القاضي بتعييف الشيخ سميماف في تمؾ الكظيفة(.)3
المياـ التي كاف يقكـ بيا الناظر كالمتكلٌي كالنائب ،فقاطع
كيقكـ المتكمٌـ – أيضنا -ببعض
ٌ
عمي اليندم ،كساعد بف
مكالنا كلٌي بؾ المتكمٌـ عمى كقؼ خميؿ الرحمف كال مف عمكاف بف ٌ
يتحصؿ لجية كقؼ الخميؿ مف قريتيـ
سعادة كيكسؼ بف عبد ،كىـ مف قرية المالحة عمى ما
ٌ
كشتكم عف كاجب سنو (993ق1585/ـ) بمبمغ
صيفي
كمف مزرعة بيت مزميؿ مف محصكؿ
ٌ
ٌ
كقدره ( )25سمطانيان(.)4

1

سجً،8ػ7،2182مٰاًٗٞلح٪953ـٚ30/ب٦٭٤األ،٠1546ٜ٬ظ .512
 2سجً ،61ػ27،460هثٳىاأل٪990ٜ٬ـ٦21/ٳسب،٠1582٤ظ .93
 3سجً،61ػ14،22ض٭ا٪990ٜـ11/رطوٲ٥اٴفو،٠1582ظ .315
4سجً،66ػ28،3620ع٣بكٮاٴفو٪995ـ5/ؽيٲوا،٠1587٤ظ.519
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 _7الجابي:
ميمة الجابي في جمع محاصيؿ الكقؼ مف المناطؽ المكقكفة عمى حرـ الخميؿ،
تمثمت ٌ
حيث تي ُّ
أىـ كظائؼ الكقؼ ( ،)1كغالبان ما كاف ييعيف الجابي مف ًقبؿ ناظر
عد ىذه الكظيفة مف ٌ
()2
ً
محمد جمبي
الحرميف ،ي
يمة جمع محاصيؿ الكقؼ كقبض الغالؿ  ،فك ٌكؿ الناظر ٌ
كيككؿ إليو ىم ٌ

الجابي إبراىيـ بف أميف الديف في جباية محصكالت قرية كفر دكما كقبضيا(.)3
بمغت أجرة الجابي ( )6عثمانيات( ،)4كأحياننا تصؿ أجرتو ( )8عثمانيات ،حيث يعيِّف أحمد بف
()5
محمد بف العظمو جابي
محمد بف ٌ
يكسؼ في كظيفة جباية كقؼ الخميؿ بيذا األجر  ،ككاف ٌ

كقؼ الخميؿ في بني صعب ،ككانت أجرتو ( )5عثمانيات( ،)6ككاف يقكـ الجابي – أحياننا-
المشرفة ،حيث يعيِّف بشير بف عبد اهلل في ذلؾ ،ككانت أجرتو
الصخرة
بجباية كقفي الخميؿ ك ٌ
ٌ
الصخرة( ،)7كيتضح لدينا مما سبؽ
( )10عثمانيات ،خمس عف كقؼ الخميؿ ،كخمس عف كقؼ ٌ
كجكد عدد مف الجباة ألكقاؼ حرـ الخميؿ في مناطؽ مختمفة .
مياـ الجابي عمى جباية األمكاؿ كقبضيا ،فقد كاف يقكـ بتسميـ األشخاص
لـ تقتصر
ٌ
محمد
مستحقاتيـ المتر ٌتبة ىد ٍينان عمى الكقؼ ،فقاـ جابي أكقاؼ الخميؿ في جبؿ نابمس عبيد بف ٌ
مبمغ كقدره ( )125سمطانيا( ،)8كما تكٌلى
عمي بف سمطاف كيكسؼ بف عبد اهلل و
الداجكني بتسميـ ٌ
ميمة التكمٌـ كالنظر كالمحاسبة عمى الكقؼ ،حيث قاـ بتمؾ المياـ رضكاف بف عبد
الجابي أيضنا ٌ

1كْزو،131ظ .127
 2سجً،54ػ4،696مٰاٞؾغخ٪978ـ٦29/ٳسب،٠1571٤ظ.158
3سجً،36ػ20،1175ه٢ؿب٪965٤ـ6/ر٣٭ى،٠1558ظ.225
 4سجً،36ػ18،858ضًجب٪965٤ـ5/ؽيٲوا،٠1558٤ظ.172
5
سجً،77ػ،3225أ٬ائٝض٭ا٪1005ٜـ/أ٬افوآماه،٠1597ظ.540
6سجً،54ػ13،1306ه٢ؿب٪979٤ـٚ29/ب٦٭٤اٴفو،1572ظ.472
7سجً،77ػ،2341أ٬ائٝه٢ؿب٪1005٤ـ/أ٬اسف٦ٳسب،٠1597٤ظ .546
 8سجً،67ػ9،1843ض٭ا٪966ٜـ15/ر٣٭ى،٠1559ظ .73
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اهلل الجابي في مصر( .)1كنمحظي مما سبؽ كجكد و
جاب لمكقؼ في ك ٌؿ بمد
يتحصؿ منو ماالن
ٌ
ٌ
كشكاكل عمى بعض األشخاص المتبقٌي لدييـ محاصيؿ
دعاكل
الجباة برفع
لمكقؼ .كقاـ بعض ي
ى
ى
()2
محمد جمبي بف الشرفي مكسى جابي أكقاؼ الخميؿ عمى سعادة بف سعد
كماؿ لمكقؼ  ،فادعى ٌ

كشتكم مف محصكؿ القرية لعاـ
صيفي
لتأخره بدفع ما عميو مف غالؿ
مف قرية بيت مزميؿ ٌ
ٌ
ٌ
(961ق1554_1553/ـ)(.)3
تعرض أحد
الجباه احيانان لمسرقة في أثناء عكدتيـ إلى مدينة الخميؿ ،كمثاؿ ذلؾ ُّ
كقد تعرض ي
الجباه لمسرقة مف ًقبؿ عرب المساعيد بالقرب مف كادم حسكا ،حيث ىاجمو أكثر مف ()50
ي
رجالن كسرقكا الغالؿ المحمكلة(.)4
 _8المباشر:
مياـ مباشر الكقؼ ضبط أصكؿ الكقؼ مف تنظيـ حسابات محصكالتو
كانت مف أبرز
ٌ
كعمارتو كضبطيا ،ككاف أحياننا ينفؽ لمصالح الكقؼ

()5

كاجراء بعض المعامالت( ،)6كقد بمغت

()7
ميمة المباشرة عمى
أجرة المباشر ثالث عثمانيات في ك ٌؿ يكـ  ،ي
كعٌيف أبك ٌ
الصفا أبك العزـ في ٌ
()8
ؼ شخصاف في كظيفة المباشرة نفسيا؛ حيث يعيِّف
كقؼ الخميؿ  ،كفي بعض األحياف كاف يكظ ي

محمد كأبك الجكد مف أكالد المصرم في كظيفة المباشرة عمى كقؼ خميؿ الرحمف(.)9
األخكاف ٌ

1سجً،64ػَ،2202وحع٣بكٮاٴفو٪993ـ/أ٬ائٝؽيٲوا،٠1585٤ظ.358
2سجً،57ػ4،674هعت٪984ـ27/أٲٟ٭،٠1576ٜظ.106
3سجً،30ػ23،1675مٰاٞؾغخ٪962ـ8/رطوٲ٥اٴفو،٠1555ظ.461
4سجً،75ػ9،1295هثٳىاأل٪1001ٜ٬ـٚ14/ب٦٭٤اال،٠1592ٜ٬ظ .183
5كْزو،131ظ127؛اٞقكٳت٢،ؾ٣ل،األٖ٬بِاإلسال٢ٳخْٱْٟسكٳ،٥ظ.261
6
سجً،67ػ،266أ٬افومٰاًٗٞلح٪955ـ/أ٬افورطوٲ٥األ،٠1587ٜ٬ظ .51
7سجً،49ػ10،2257ه٢ؿب٪974٤ـ21/آماه،٠1567ظ.381
8سجً،56ػ،498أ٬ائٝمٰاٞؾغخ٪981ـ/أ٬افوأماه،٠1574ظ .92
9سجً،49ػ10،2258ه٢ؿب٪974٤ـ21/آماه،٠1567ظ .382
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كما تعددت وظائف حرم الخميل والمقامات التي كان يوفر ليا مال الوقف أجور لموظفييا،
ومنيا :
 _1المشيخة واإلمامة والخطابة:
عد كظيفة المشيخة أعمى المناصب الدينية في داخؿ الحرـ ال ٌشريؼ ككاف مشرفنا عمى
تي ٌ
الكظائؼ الدينية فيو ،ككاف يقكـ أحيانان باإلمامة كالخطابة كالتدريس ،كقد بمغت أجرتو ()6
التميمي مشيخة مقاـ األربعيف
عثمانيات في اليكـ( ،)1كتكلٌى أحمد شياب الديف بف المبارؾ
ٌ

()2

في

مدينة الخميؿ(.)3
اىيمي ال ٌشريؼ،
أما اإلمامة كالخطابة ،فكاف غالبنا ىمف يقكـ بيا مكظٌؼ كاحد في الحرـ اإلبر ٌ
ىف يعِّيف الشيخ جماؿ الديف يكسؼ في كظيفة اإلمامة كالخطابة بالحرـ ال ٌشريؼ( ،)4كبمغت أجرة
()5
أف
اإلماـ ( )4عثمانيات ،أما الخطيب فبمغت أجرتو ( )6عثمانيات في اليكـ الكاحد  ،أم ٌ

مجمكع أجرة الكظيفة ( )10عثمانيات في ك ٌؿ يكـ (.)6
الديار( ،)7كمف ذلؾ استأذف ال ٌشيخ
نمحظي أيضان قياـ اإلماـ ببعض المياـ لصالح الكقؼ خارج ٌ
محمد البطايحي إماـ حرـ الخميؿ مف الناظر مصطفى جمبي لمسفر
شمس الديف بف أبي عبد اهلل ٌ
إلى مصر لقضاء حكائج الكقؼ الشريؼ كمصالح ًو(.)8

1سجً،82ػَ،857وحع٣بكٮاأل٪1009ٜ٬ـ/أ٬ائٝرطوٲ٥اٞضب٦ٱ،٠1600ظ125؛سجً،82ػ،909أ٬اسفع٣بكٰاألٜ٬
٪1009ـ/أ٬اسفرطوٲ٥اٴفو،٠1600ظ .135
ِ2مبَ األسثؼ:ٓ١ٲٗىنب٪و٢لٲ٧خاٞقٟٳ٥٢ٝاٞغ٫خاُٞوثٳخ٬،ٲُٗبٜأ٤ث٩أهثًٳ٥ض٫ٳلاً.اًٟٞٳ٣ٱ،األٔس اٌجٍ،ً١ط،2ظ.143
 3سجً،77ػ13،02ع٣بكٮاأل٪1004ٜ٬ـٚ14/ب٦٭٤اٴفو،٠1596ظ.211
4سجً،57ػ22،314هثٳىاٴفو٪984ـ19/ر٣٭ى،٠1576ظ .47
 5سجً،57ػ،313أ٬اسفهثٳىاٴفو٪984ـ/أ٬اسفر٣٭ى،٠1576ظ.47
6
 سجً،77ػ20،2620مٰاٞؾغخ٪1004ـ15/آة،٠1596ظ.434
 7سجً،44ػ27،2565مٰاٞؾغخ٪970ـ10/آة،٠1563ظ428؛سجً،44ػ27،2566مٰاٞؾغخ٪970ـ18/آة
،٠1563ظ.428
8سجً،28ػ21،204مٰاًٗٞلح٪962ـ10/ر٣٭ى،٠1555ظ .67
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يمة التدريس في حرـ الخميؿ ال ٌشريؼ ،كقد
يضاؼ أحياننا إلى مكظٌؼ اإلمامة كالخطابة ىم ٌ
شغؿ ذلؾ ال ٌشيخ أبك الكفا الحنفي( .)1كقد الحظنا كجكد أكثر مف إماـ في حرـ الخميؿ ،حيث
أكردت بعض الحجج كجكد إماـ لمحنفية( ،)2كاماـ لم ٌشافعية(.)3
 _2المؤذن:
سيدنا الخميؿ كاقامة الصالة فيو ،كبمغت أجرة
تمثٌمت كظيفة المؤٌذف في رفع األذاف بحرـ ٌ
()4
ظفيف نصؼ الكظيفة ،فبمغت أجرتو
المؤٌذف في اليكـ ثالث عثمانيات  ،كقد شغؿ بعض المك ٌ

محمد بف أبي الكفا نصؼ كظيفة األذاف بحرـ
عثمانية كنصؼ( ،)5كتكلٌى الشيخ إبراىيـ بف
ٌ
الخميؿ بتمؾ األجرة(.)6
 _3وظيفة قراءة القرآن:
يكمي عقب ك ٌؿ صالة ،ككاف ييحدد
كانت تيقاـ قراءات أجزاء القرآف في حرـ الخميؿ بشكؿ
ٌ
()7
ظير( ،)8أك العصر( ،)9أك المغرب( .)10ككاف ىنالؾ
كقت ليا كيككف إما بعد صالة الفجر  ،أكال ٌ
ه
()11
القراء مف ماؿ الكقؼ.
كزع  -األجزاء عمى القيراء  ،كيصرؼ عمى ىؤالء ي
مكظٌؼ يي ِّفرؽ -يي ٌ

السجالت كجكد بعض أصحاب األكقاؼ ال ٌذرية الذيف اشترطكا في أكقافيـ أف
كنالحظ مف خالؿ
ٌ
حص هة مف الماؿ لقراءة القرآف؛ إذ اشترط الكاقؼ عالء الديف أبك الحسف أف ييصرؼ
يككف ىنالؾ ٌ

1سجً ،56ػ،498أ٬ائٝمٰاٞؾغخ٪981ـ/أ٬افوآماه،٠1574ظ.92
 2سجً،57ػ،313أ٬اسفهثٳىاٴفو٪984ـ/أ٬اسفر٣٭ى،٠1576ظ.47
3سجً،44ػ27،2566مٰاٞؾغخ٪970ـ18/آة،٠1563ظ.428
  4سجً ،49ػ 12،2276ه٢ؿب٪974٤ـ 23/أماه،٠1567ظ385؛سغ،49ٝػ 12،2277ه٢ؿب٪974٤ـ 23/آماه
،1567ظ.286سجً ،53ػ5،2541هعت٪978ـٚ3/ب٦٭٤األ،٠1570ٜ٬ظ.608
 5سجً  ،49ػ 10 ،2259ه٢ؿب٪974٤ـ 21/آماه  ،٠1567ظ382؛ سجً  ،49ػ 10 ،2260ه٢ؿب٪974٤ـ21 /آماه
،1567ظ382؛سجً،49ػ12،2274ه٢ؿب٪974٤ـ23/آماه.85،٠1567
 6سجً،56ػ10،248مٰاًٗٞلح٪981ـ3/آماه،٠1574ظ .50
 7سجً ،53ػ15،912ض٭ا٪977ٜـ23/آماه،٠1570ظ .199
 8سجً،53ػَ،490وحضًجب٪977٤ـ/أ٬ائٚٝب٦٭٤اٴفو،٠1570ظ.101
9
سجً،56ػ10،246مٰاًٗٞلح٪981ـ3/أماه،٠1574ظ50؛سجً،56ػ10،247مٰاًٗٞلح٪981ـ3/آماه،٠1574
ظ .50
10سجً،33ػ8،1042هثٳىاٴفو٪964ـ8/ضجبـ،٠1557ظ .213
11سجً،1ػ3،615هثٳىاٴفو٪963ـ15/ضجبـ،٠1556ظ.135
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ثمث محكؿ غراس العنب كالتيف القائمة في كادم النصارل عمى القراء بالحضرة الخميمة الشريفة،
حدد لشيخ القيراء في كؿ سنة سمطانيتيف ذىب لو كلمقيراء سمطانية كنصؼ(.)1
كأنو ٌ
محمد
كتتفاكت أجكر القيٌراء حسب ٌ
حصتيـ في الكظيفة ،ي
فعيِّف ال ٌشيخ غرس الديف بف الحاج ٌ
السالـ)
بف أبي الكفا الخميؿ في نصؼ كظيفة قراءة الجزء ال ٌشريؼ بحضرة ٌ
سيدنا الخميؿ (عميو ٌ
()3

عثماني( ،)2ككانت أجرة القارئ في اليكـ درىمان عثمانيا
بأجرة قدرىا في ك ٌؿ يكـ نصؼ درىـ
ٌ

.

و
تتـ قراءة و
عينة مف القرآف ،كمثاؿ ذلؾ اشترط الكاقؼ
سكر
كآيات يم ٌ
كاشترط بعض الكاقفيف ٌ
أف ٌ
مرات
تتـ قراءة سكرة الكيؼ كسكرة الممؾ كسكرة اإلخالص ثالث ٌ
عالء الديف أبك الحسف أف ٌ
بحضرة خميؿ الرحمف بعد ك ٌؿ صالة فجر ،باإلضافة إلى قراءة المعكذتيف (سكرة الفمؽ ،كسكرة
الصالة
الناس) ،كالفاتحة ،كأكائؿ سكرة البقرة كآية الكرسي كخكاتيـ البقرة ،كأف يقكمكا بالتيميؿ ك ٌ
السالـ) كعمى جميع
النبي
عمى
محمد (صمٌى اهلل عميو كسمٌـ) كعمى نبينا إبراىيـ (عميو ٌ
ٌ
ٌ
األنبياء(.)4
ككما ذكرنا سابقنا فقد أكقؼ السمطاف سميماف ربعة لقراءة القرآف في حرـ الخميؿ ،كأكقفت ابنتو
()5
كبير مف القيٌراء.
عددا نا
خانـ سمطاف ربعة اخرل لقراءة القرآف في الحرـ نفسو  ،كشممت ن

شار ىؾ شخصيف في كظيفة المشيخة( ،)6ككظيفة القراءة( ،)7حيث كاف
شيدت بعض القراءات تى ي
يتصادؽ(يتكافؽ) بعض القيراء عمى أجر الكظيفة فيما بينيـ ،فتصادؽ ال ٌشيخ شمس الديف بف
محمد بف قاسـ في كظيفة مشيخة قراء بربعة
محمد بف عبد الباسط الخطيب كال ٌشيخ شمس الديف ٌ
ٌ
1سجً،53ػ15،912ض٭ا٪977(ٜـ،)٠1570/ظ.199
2سجً،56ػ10،246مٰاًٗٞلح٪981ـ3/أماه،٠1574ظ.50
3سجً،61ػ٢15،2668ؾو٪991٠ـ8/ضجبـ،٠1583ظ .435
4سجً،53ػ15،912ض٭ا٪977ٜـ23/أماه،٠1570ظ.199
5سجً،53ػَ،490وحضًجب٪977٤ـ/أ٬ائٚٝب٦٭٤اٴفو،٠1570ظ.101
6
 سجً،20ػ18،1320هثٳىاأل٪955ٜ٬ـ٦27/ٳسب،٠1548٤ظ.341
  7سجً  ،20ػ 18 ،1321هثٳى األ٪955 ٜ٬ـ٦ 27/ٳسب ،٠1548 ٤ظ341؛ سجً ،20ػ 18 ،1322هثٳى األ٪955 ٜ٬ـ/
٦2ٳسب،٠1548٤ظ341؛سجً،20ػ18،1324هثٳىاأل٪955ٜ٬ـ٦27/ٳسب،٠1548٤ظ .341
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يستحؽ ُّ
كؿ منيما
محمد بف عباد اهلل الركمي بالحضرة الخميمية ،كأف
ٌ
المرحكـ الخكاجكي البدرم ٌ
نص الكظيفة كنصؼ أجرىا كقدره في ك ٌؿ سنة( )15دينا نار  .كتصادؽ شياب الديف بف قاسـ
ٌ
كمحمد بف النقيب في كظيفة قراءة الجزء ال ٌشريؼ بربعة الركمي كتقاسـ أجرىا البالغ في ك ٌؿ
ٌ
سنة( )10دنانير(.)1
كالحظنا أيضنا كجكد قراءات لمحديث ال ٌشريؼ ،حيث يعٌيف الشيخ شرؼ الديف بف كريـ المصرم
في كظيفة قراءة البخارم كالكعظ بحرـ الخميؿ ،كقد بمغت أجرة قارئ الحديث ( )8عثمانيات في
كؿ سنة كاف يقبض غ ار نار مف الحنطة كقنطا نار مف الزيت(.)2
اليكـ الكاحد ،كفي ٌ
كقد أكضحت لنا إحدل الحجج قياـ بتككؿ بعض القيٌراء لمسفر إلحضار ماؿ الكقؼ ،حيث
سافر ال ٌشيخ إبراىيـ القباقبي إلى مدينة حمب لجمب ماؿ كقؼ خميؿ الرحمف مف قرية كفر
دكما(.)3
 _4خدام المقامات:
ؼ لخدمة ىذه
عيف مك ٌ
ظ ي
تحتكم مدينة الخميؿ عمى العديد مف قبكر األنبياء كزكجاتيـ  ،ككاف يي ٌ
الخ ٌداـ ،كمف الذيف تكل ٍكا
كيعي يف
ه
مكظؼ لإلشراؼ عمى الخدـ ييعرؼ بشيخ ي
المقامات كحمايتيا ،ي
()4
إماـ كاف الشيخ شمس الديف
تمؾ الكظيفة الشيخ شياب الديف بف إسماعيؿ  ،ي
كعيِّف ليـ أيضان ه

بف جماؿ الديف إمامان ليـ(.)5

 1سجً،20ػ18،1323هثٳىاأل٪955ٜ٬ـ٦27/ٳسب،٠1548٤ظ .341
2
سجً،77ػ،1350أ٬ائٝع٣بكٰاٴفو٪1004ـ29/ضجبـ،٠1596ظ.224
3سجً،36ػ2،705ضًجب٪965٤ـ20/أٲبه،٠1558ظ.141
4سجً،18ػ،640أ٬اسفهثٳىاٴفو٪953ـ15/ؽيٲوا،٠1546٤ظ .138
5سجً،18ػ،640أ٬اسفهثٳىاٴفو٪953ـ15/ؽيٲوا،٠1546٤ظ.138
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عية في القدس أك الخميؿ ،فعيف مكالنا
يتـ تعييف ى
الخدـ مف ًقبؿ قاضي المحكمة ال ٌشر ٌ
ككاف ٌ
قاضي القضاة شمس الديف أحمد أفندم كال مف أحمد كأبي بكر كلدم المرحكـ عبد الحميـ بف
النبي يعقكب كزكجتو ليقو عكضان عف
محمد بف حافظ بف زلٌكـ في ثمث كظيفة خدمة
الحاج
ٌ
ٌ
محمد بف حافظ بف زلكـ الخميمي بأجرة قدرىا في ك ٌؿ يكـ درىـ عثماني( ،)1ككما
ٌ
جدىما الحاج ٌ
قرر القاضي نفسو تعييف األخكة الثالثة ،كىـ محمد كعبد الدايـ كعبد الغني في نصؼ الكظيفة
عثماني
محمد بف حافظ الديف زلٌكـ بأجرة قدرىا في ك ٌؿ يكـ درىـ
نفسيا عكضنا عف كالدىـ الحاج ٌ
ٌ
عـ األخكة الثالثة في سدس الكظيفة نفسيا بأجرة قدرىا نصؼ درىـ
كنصؼ ،كتعييف إسماعيؿ ٌ
عثماني في اليكـ(.)2
ٌ
مقسمة ألكثر مف شخص ألف أغمب تمؾ الكظائؼ كانت
كمما سبؽ تبيف لنا ٌ
أف الكظيفة كانت ٌ
ٌ
محمد بف
كراثية كيتـ تقاسميا بيف األبناء بعد كفاة كالدىـ ،حيث تشارؾ في الكظيفة أبناء الخادـ ٌ
اثي.
زلكـ كأكالد ابنو المتكفٌى كأخكه ،ككانت أغمب تمؾ الكظائؼ تنتقؿ بشكؿ كر ٌ

كمف مكظفي

السالـ) ،كأبك
الخدـ في الخميؿ ال ٌشيخ جماؿ الديف بف أبي الجكد خادـ لتربة
النبي يكسؼ (عميو ٌ
ٌ
النبي
بكر بف زلٌكـ كال ٌشيخ شمس الديف بف خميؿ المرقي ،كال ٌشيخ غرس الديف بف حمكد خادـ
ٌ
()3
السالـ) (.)4
السالـ)  ،كالشيخ محمد بف عمي البكاب خادـ ٌ
سيدنا (يعقكب عميو ٌ
إسحؽ (عميو ٌ

يتفرغ منيا أصحابيا ألشخاص آخريف،
ىذا باإلضافة إلى ٌ
أف عددان مف كظائؼ الخدمة كاف ٌ
السالـ) لشياب الديف بف
محمد الركمي عف كظيفة خدمة مقاـ
النبي (عميو ٌ
ٌ
فتفرغ الحاج كماؿ بف ٌ
ٌ
عثماني
كؿ يكـ درىـ
السٌن ٌي
التميمي الخميمي بماليا مف أجره قدرىا في ٌ
المرحكـ الحاج كريـ الديف ي
ٌ
ٌ

1

سجً،57ػ23،2330هثٳىاٴفو٪985ـ10/ر٣٭ى،٠1577ظ.352
 2سجً،57ػ23،2331هثٳىاٴفو٪985ـ10/ر٣٭ى،٠1577ظ .352
3سجً،18ػ،640أ٬اسفهثٳىاٴفو٪953ـ/أ٬اسفؽيٲوا،٠1546٤ظ .138
4سجً ،18ػ،640أ٬اسفهثٳىاٴفو٪953ـ/أ٬اسفؽيٲوا،٠1546٤ظ.138
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()1
ع–
عية في القدس ،حيث شر ى
 ،ككاف يتكلٌى المكظٌؼ الخدمة بعد إذف مف قاضي المحكمة ال ٌشر ٌ

التميمي في كظيفتو بعد أف أقر القاضي مصمح الديف أفندم لو
ي
باشر -الحاج كريـ الديف ي
ٌ
السٌن ٌ
بذلؾ

()2

محمد بف يكسؼ المعركؼ بأبي قاسـ الخميمي عف كظيفة خدمة
ٌ .
كتفرغ شمس الديف ٌ

السالـ) بأجرتيا البالغة في اليكـ
الحجرة الشريفة كخدمة حجرة سارة زكجة نبينا إبراىيـ (عميو ٌ
()3
قرر القاضي محمكد أفندم ذلؾ(.)4
الكاحد درىمنا عثمانيا كنصؼ درىـ البنو صالح  ،كقد ٌ

تفرغ الشيخ محمكد
كظير لنا مف خالؿ السجالت ٌ
التفرغ شمؿ جزنءا مف الكظيفة؛ كمف ذلؾ ٌ
أف ٌ
السالـ) لكلديو عبد الرحمف كعبد
بف عسيمة عف ثمث كظيفة خدمة تربية النبي يكسؼ (عميو ٌ
عثماني(.)5
الكىاب بأجرة قدرىا في ك ٌؿ يكـ درىـ
ٌ
ٌ
 _5فراشو المقامات:
يتعيف عمى
تتمثٌؿ ىذه الكظيفة فرش المقامات بالبسط كالحصر كاالىتماـ بنظافتيا ،كما كاف ٌ
مكظٌؼ الفرش القياـ في بعض األحياف بإشعاؿ مصابيح المسجد أك المقاـ كاطفائيا( ،)6شغؿ
العديد مف األشخاص ىذه الكظيفة في مقامات كمساجد مختمفة في الخميؿ ،ىف يعيِّف الحاج كريـ
السالـ) بأجرة ،قدرىا في كؿ يكـ
ي الخميمي في كظيفة فراشة مقاـ لكط (عميو ٌ
الديف بف محمد ي
السٌن ٌ
()7
محمد كلدا المرحكـ أبي الكفا
درىـ
عثماني ٌ ،
كعيف األخكاف ال ٌشيخ أبك الجكد كال ٌشيخ عمي بف ٌ
ٌ

السالـ) ،كربع كظيفة فراشة حرـ الخميؿ
الخميؿ في كظيفتي فراشة حضرة يعقكب (عميو ٌ
الشريؼ(.)8

1سجً،53ػ،359أ٬افوهعت٪977ـ/أ٬ائٚٝب٦٭٤اٴفو،٠1570ظ.67
2سجً،53ػ28،360هعت٪977ـٚ6/ب٦٭٤اٴفو،٠1570ظ.67
3سجً،61ػَ،2253وحمٰاٞؾغخ٪990ـ/أ٬افوٚب٦٭٤األ،٠1582ٜ٬ظ.374
4سجً،61ػَ،2254وحمٰاٞؾغخ٪990ـ/أ٬افوٚب٦٭٤األ،٠1582ٜ٬ظ.374
5
 سجً،61ػ٢15،2669ؾو٪991٠ـ8/ضجبـ،٠1583ظ.435
6دفزش ،131ظ.129
7سجً،44ػ7،2014ض٭ا٪970ٜـ30/أٲبه،٠1563ظ.330
8سجً،21ػ22،2563هثٳىاأل٪956ٜ٬ـ٦20/ٳسب،٠1549٤ظ.652
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البكاب بال ٌشخص الذم يقكـ عمى أبكاب المسجد اك أضرحة األنبياء ،فيقكـ
 _6البوابون :ييعرؼ ٌ
()1
عثماني( ،)2كعيف
البكاب في كؿ يكـ درىـ
االبكاب ٌ
لمزٌكار  ،كقد بمغت أجرة ٌ
بحمياتيا ،كفتح ي
ٌ
البكابة بالباب السميماني في حرـ الخميؿ(.)3
ٌ
محمد بف عالء الديف الخميمي في كظيفة ٌ

ثانياً :وجوه صرف الوقف:
لع ٌماؿ الكقؼ كمرافقو ،كما
ٌ
تعددت كجكة إنفاؽ أمكاؿ الكقؼ ،حيث كفٌرت ىذه األمكاؿ أجك نار ي
األساسي لعمؿ
ص ًرفت إلعمار مرفقات األكقاؼ كمبانييا ،كشكمت محصكالت القرل المصدر
ي
ٌ
ألىـ تمؾ الكجكه:
السماط الشريؼ في المدينة ،ك فيما يمي استعراض ٌ
 _1السماط الشريف:
السالـ) ،فكاف ييطعـ المحتاج
يعكد تاريخ السماط الشريؼ إلى زمف خميؿ اهلل إبراىيـ (عميو ٌ
مستمر حتى يكمنا ىذا .كالسماطي ىك عبارة
ا
كيؤكم عنده الناس كيكسكىـ( ،)4كمازاؿ ذلؾ
كالجائع ي
محددة مف األسبكع إلطعاـ فقراء المدينة كقراىا كالمساكيف كالزائريف ليا
عف مائدة طعاـ تيقدـ بأياـ ٌ
مف خارجيا ،ككاف ييقدـ ليـ العدس كالذرة كالخبز كالزيت كالزبيب أحياننا(.)5
الخٌبازكف الذيف ينتجكف الخبز في فرف السماط،
ٌ
تعددت كظائؼ السماط الشريؼ ،فكاف ىنالؾ ى
ككاف منيـ زيد الديف بكى ،كيكسؼ المدني ،كتقاضكا اجرىما مف ناظر الحرميف( ،)6ك شمش
أقركا عند مكالنا لطؼ اهلل أنيـ استممكا أجكرىـ(.)7
كمحمد ابف يكسؼ كأحمد زعيتر ،كقد ٌ
الع ٌجانكف لصناعة العجيف قبؿ خبز،
كالطٌٌباخكف الذيف كانكا يي ٌ
عدكف بإعداد كليمة السماط ،ك ى

 1سجً،76ػ15،2452ضًجب٪1003٤ـ٦25/ٳسب،٠1595٤ظ 418
 2سجً،77ػ18،1746هعت٪1004ـ18/آماه،٠1596ظ .190
 3سجً،77ػ18،1746هعت٪1004ـ18/آماه،٠1596ظ.190
4
اًٟٞٳ٣ٱ٢،غٳواٞلٲ،٥األٔس اٌجٍ،ً١ط،1ظ .132،131
5اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ .88
6سجً،5ػ3،2232ع٣بكٮاٴفو٪942ـ29/رطوٲ٥اٴفو،٠1535ظ.942
7سجً،57ػ7،1389مٰاًٗٞلح٪984ـٚ26/ب٦٭٤اٴفو،٠1577ظ .218
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ميمتيـ االىتماـ بنظافة الطٌحيف قبؿ عجنو ،ككاف مف بينيـ
كالن ٌخالكف كالمغربمكف الذيف كانت ٌ
()1
يكزع
ط ٌحانكف الذيف عممكا في مطاحف السماط،
الحاج أبك بكر زٌلكـ  ،كال ٌ
كمكزع الخبز الذم ٌ
ٌ

الح ٌمالكف الذيف ينقمكف
كبكاب الفرف الذم يعمؿ عمى فتح الفرف إغالقو ،ك ى
الخبز عمى مستحقيوٌ ،
الن ٌجاركف الذيف تتمثٌؿ ميمتيـ في إصالح مشكالت
ما يحتاجو الفرف مف غالؿ أك حطب لمنار ،ك ٌ
طعاـ جاىز( ،)2كىنالؾ
أف الخبز كال ٌ
طٌباؿ الذم يقكـ بقرع ال ٌ
فرف السماط  ،كال ٌ
الس ٌكاف ٌ
طبؿ إلعالـ ٌ
المرتِّب حيث عمؿ الشيخ حيدر في كظيفة يمرتِّب السماط
كظائؼ تابعة لمسماط ال ٌشريؼ ،مثؿ :ي
يتقاض ٍكف
كمسجمك غالؿ السماط( ،)4ككاف ىؤالء
بأجرة قدرىا في ك ٌؿ يكـ درىماف عثمانياف(،)3
ٌ
ى
أجكرىـ مف قبؿ ناظر الحرميف مف ريع الكقؼ الشريؼ.
لـ يقتصر مصركؼ السماط عمى أجكر مكظفيو فقط؛ بؿ كاف ناظر الحرميف الشريفيف أك
النائب يقكمكف بشراء ً
الغالؿ لصالح السماط خكفان عميو مف االنقطاع ،فقد اشترل محمكد جمبي
كاتب الحرميف الشريفيف كالشيخ عامر بف الحاج فيتٌكح ككيؿ ناظر الحرميف الشريفيف (ٍّ 362.5
)مد
فضٌية سميمانية( ،)5كما اشترل محمكد جمبي
مف الحنطة كالشعير بثمف بمغ قدره ( )8855قطعة ٌ
كمحمكد آغا نائب الناظر بحرـ الخميؿ مف األخكيف الشيخ خميؿ كالشيخ إبراىيـ ابني المرحكـ
مدنا مف الحنطة كالشعير بالكيؿ الخميمي بثمف قدره ( )6477قطعة
الشيخ أحمد الجعبرم (ٌ )198
()6
السالـ)
فضٌية سميمانية  ،كاشترل عبد الباقي الناظر عمى أكقاؼ ٌ
ٌ
سيدنا خميؿ الرحمف (عميو ٌ

المشرفة مف الشيخ محمكد زيف الديف بف الشيخ شرؼ الديف المصرم مف أعياف
الصخرة
كأكقاؼ ٌ
ٌ
()7
يتـ استدانة
الخميؿ (ٌ )1200
مد مف الحنطة بالكيؿ ٌ
الغز ٌ
م بثمف كقدره ( )900سمطاني  ،ككاف ٌ

1سجً،6ػ20،808ع٣بكٮاٴفو٪943ـٚ4/ب٦٭٤األ،٠1536ٜ٬ظ .241
2اؽطٳص،ثبس،١أٚظبع ٔبد١خ اٌخٍ، ً١ظ.95_92
3سجً،53ػ3،2585هعت٪978ـٚ1/ب٦٭٤األ،٠1570ٜ٬ظ .61
4
اؽطٳص،ثبس،١أٚظبع ٔبد١خ اٌخٍ،ً١ظ.93
5سجً،56ػ12،256مٰاًٗٞلح٪981ـ5/أٲبه،٠1574ظ .52
 6سجً،56ػ10،252مٰاًٗٞلح٪981ـ3/أٲبه،٠1574ظ .51
 7سجً،79ػ،2280أ٬اسفع٣بكٮاٴفو٪1007ـ/أ٬اسفٚب٦٭٤اٴفو٠1599ظ .262،261
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الدٌيف حقِّو مف محصكالت األكقاؼ،
الماؿ مف بعض األشخاص لصالح السماط ،كيأخذ صاحب ٌ
فأذف لطؼ اهلل ناظر الحرميف لمخكاجا بدر الديف أف يصرؼ مف مالو لمكقؼ عند االحتياج كأف
يقبض ما يصرفو مف محصكالت األكقاؼ(.)1
ككفر السماط الشريؼ الخبز كالطعاـ ألىالي المدينة المجاكريف لو ،ككفر ذلؾ– أيضنا -
قرر القاضي لطفي الحنفي إلسحؽ بف حسف كيكسؼ بف
لمكظٌفي الحرـ الشريؼ ي
كخ ٌدامو ،فقد ٌ
التصرؼ في كؿ يكـ بخمسة كثالثيف رغيفان مف الخبز(،)2
حؽ
الحاج يكسؼ مف أىؿ الخميؿ ٌ
ٌ
كزع الخبز في اليكـ ثالث مرات
ككاف يي ٌ

()3

في الصباح ،كبعد الظييرة ،كبعد العصر.

كنمحظ م ٌما سبؽ قياـ الناظر أحيانان باالستدانة كي ال ينقطع السماط لتكفير الطعاـ لممستحقٌيف،
فقد كانت شريحة كبيرة مف المجتمع تعتمد عميو في غذائيا.
 _ 2الوظائف:
تنكعت الكظائؼ التي كاف يقدـ ليا ريع الكقؼ المصركؼ ،كما بينا بعضيا -سابقنا  -بإدارة
ٌ
كلعؿ مف أبرز
يكمي،
ظفيف بشكؿ
طى ذلؾ المصركؼ لممك ٌ
الكقؼ كمك ٌ
ظفي الحرـ ،كغالبنا ما يي ٍع ى
ٌ
ٌ
تمؾ الكظائؼ كظيفة ناظر الحرميف الشريفيف كنائب الناظر ،كالمتكلٌي ،كالمباشر ،كالجابي،
كخ ٌداـ المقامات.
كالقارئ ،ككاتب الكقؼ الشريؼ ،كمكظٌفك الحرـ ،ي
كنجد تفاكتان في أجكر المكظٌفيف ،فكؿ حسب ميامو ككظائفو ،حيث كاف بعض المكظٌفيف
يقبضكف أجكرىـ نقدان

()4

يكمي؛
أك غالالن مف غالؿ الكقؼ( ،)5كمنيـ ىمف كاف يقبض أجرهي بشكؿ
ٌ

1سجً،57ػ2،1459مٰاٞؾغخ٪984ـ20/ضجبـ،٠1577ظ.227
2سجً،57ػ26،1248ض٭ا٪984ٜـٚ16/ب٦٭٤اٴفو،٠1577ظ.186
3
اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ .97
  4سجً  ،49ػ  12 ، 2276ه٢ؿب٪974 ٤ـ 23/آماه  ،٠1567ظ .385سجً  ،53ػ 5 ،2541هعت ٪978ـٚ 3/ب٦٭٤
األ،٠1570ٜ٬ظ.608
 5سجً،82ػ24،2602مٰاٞؾغخ٪1009ـ26/ؽيٲوا،٠1601٤ظ.392
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أف ىنالؾ بعض الحجج التي أكردت بعض أسماء المكظٌفيف
كنجد ذلؾ في معظـ الكظائؼ ،إال ٌ
()1
و
ظؼ في الكظيفة ،فبعضيـ عمؿ
حصة المك ٌ
بأجكر سنكية  .كيظير التفاكت في األجكر حسب ٌ

بكظيفة كاممة( ،)2كآخركف في نصفيا( ،)3أك ثمثيا( ،)4أك ربعيا( ،)5أك سدسيا( ،)6كحسب ما ىك
ً
كيذكر -أيضنا  -أنو في حاؿ قؿ ماؿ الكقؼ كأصبح
مقرر لمكظيفة مف أجر مف قبؿ الكاقؼ  .ي
غير و
يضطر الناظر إلى االستدانة كتسميميـ أجكرىـ(.)7
كاؼ ألداء أجكر المكظٌفيف
ٌ
حيث عددىـ ك أجكرىـ السنكية
كيكضح الجدكؿ اآلتي بعض مكظفي كقؼ كحرـ الخميؿ مف
ي
لعاـ (932ق1525/ـ)(:)8
اٞ٭نٳٓخ 

يلكا٣ٞ٭نّٓٳ ٥

األعوٗ٦لاً/ثبألٖغخ 

األعويٳ٧بًَ/ال ٜ

ا٧ٞبنو 

-

 15222

-

٦بئتا٧ٞبنو 
اٞقكٳت 

-

 2422
 5895

َ6واهح 
-

اإل٢ب ٠

-

 1222

-

اٞقُلا ٠

 33

 16322

-

اٞ٭ُيّبل 

5

 6822

-

ا٣ٞإمّ ٤

 32

 1822



ٓ٢ؤاألعياء 

4

 2422

12هقٝىثٳت 

آٞواض٭ ٤

-

 38422

-

ا٣ٞجبضو ٤٬

9

 31222

-

ث٭اث٭ ٤

6

 2622

-

فجبى٬٤٬قجبف٭ ٤

 51

 31942

-

ُٖواءسجىا٣ًٞ٭هٰ 

 14

 1822

-

ُٖواءسجىاٞهب٪وٰ 

4

 962

-

اٞؾبعت 

3

 9222

-

  1سجً ،20ػ18،1320هثٳىاأل٪955ٜ٬ـ٦ 27/ٳسب،٠1548٤ظ341؛سجً ،20ػ 18،1323هثٳىاأل٪955ٜ٬ـ/
٦27ٳسب،٠1548٤ظ.341
 2سجً،53ػ5،2541هعت٪978ـٚ3/ب٦٭٤األ،٠1570ٜ٬ظ.608
 3سجً،49ػ10،2260ه٢ؿب٪974٤ـ21/أماه،٠1567ظ.382
 4سجً،57ػ23،2330هثٳىاٴفو٪985ـ10/ر٣٭ى،٠1577ظ .352
 5سجً،21ػ22،2563هثٳىاأل٪956ٜ٬ـ٦20/ٳسب،٠1549٤ظ .652
6
 سجً  ،57ػ  23 ،2331هثٳى اٴفو ٪985ـ 10 /ر٣٭ى  ،٠1577ظ 352؛ سجً ،58ػ 9 ،886هثٳى األٜ٬
٪986ـ16/أٲبه،٠1578ظ .123
 7سجً،36ػ25،1512ض٭ا٪965ٜـ10/آة،٠1558ظ.282
8دفزش ،131ظ.103،102،101ٲ٧هوأٲؿبً٧ٟٞعاألغٟٱ،ظ.296،297،295
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 _3العمارة:
كاف ييصرؼ مف ريع الكقؼ عمى المقامات كالمساجد كاألضرحة كعيكف المياه كمصالح الكقؼ
التي تحتاج إلى إعادة ترميـ كاعمار ،ككاف ييطمب الريع مف ناظر الحرميف الشريفيف ،كمف ذلؾ
عمى بف يكنس ،كالشيخ مكسى بف عبد القادر
أف قاـ مكالنا أبك بكر أفندم بالسماح لم ٌشيخ ِّ
السالـ) لحاجتو لمترميـ كضرب األسطح كاصالح الباب.
صرؼ عمى مقاـ
النبي يكنس(عميو ٌ
بال ٌ
ٌ
صرفا ( )1005قطع مصرية
كقد ي

( )1

لنقؿ الرمؿ مف القدس كالخميؿ إلى المقاـ ،كثمف زيت كدبس

كع ٌماؿ( .)2كصرفت محصكالت قرية كاد
كألكاح كمسامير كسمف كخيطاف كنقؿ ماء كأجار معمٌـ ي
السالـ)(.)3
سيدنا يكنس ٌ
مقامي ٌ
كسيدنا لكط ( عمييما ٌ
فككيف كفاغكر عمى تعمير ى
القبطي في كظيفة النجارة في طكاحيف
اني
ى
ٌ
كعيف ناظر الحرميف المعمٌـ غبرياف بف حديد النصر ٌ
الخميؿ لترميميا كاصالحيا بأجرة ح ِّددت في كقتو( .)4كأ ً
يككؿ إلى المعمار مصمح الديف عمارة
ي
ينشئ ليا ىح ٍكضنا جديدا بدؿ الحكض
حكض العيف المعركفة بعيف الصفصافة في الخميؿ ،كأف
ى
كمؤف كالنقؿ
القديـ ،كدفع لو أجر خمسة كعشريف سمطانينا مقابؿ ذلؾ بما فيو مف أجار معمٌميف ي
ككؿ ما يمزـ( ، )5كما أىنفؽ أىالي قرية السكافير ريع قريتيـ الجارية في كقؼ الخميؿ في إعمار
القرية خكفان عمييا مف الخراب ،ك أنفقكا أيضان مف الماؿ عمى مصالح العرب – البدك-المجاكريف
أف
تعدييـ عمى القرية(،)6
ليـ خكفان مف ٌ
ٌ
كيكضح لنا دفتر( )131العائد لعاـ (932ق1525/ـ) ٌ

1اٌمؽغ اٌّصش٠خ٪:ٱ اٞجبهح٪٬ٱيٟ٣ٳخْؿٳخٚب٦ذ٢زلاٞ٬خأٲب٠ا٣٣ٞبٞٳٙثبس١ا٣ٞلٲ٬،٥مٚودْٱآٞزوحاًٞض٣ب٦ٳخ٬اٞسغالدثبس١
اٞجبهح٬،أضبهدسغالد٢ؾ٣ٛخاٗٞلًاٞطّويٳّخثأٖ)40(٤كًخ٢ػوٲخرسبٰ٬سٟكب٦ٱ٬اؽل.سغ،76ٝػ 25،2465ضًجب٤
٪1003ـ5/أٲبه،٠1595ظ422؛اٲ٧بٞغ،ٙفٟٳ،ٝاٌزبس٠خ االلزصبدٌٍ ٞذٌٚخ اٌؼثّبٔ١خ،ط،2ظ .753
2سجً،79ػ10،1874ع٣بكٰاأل٪1007ٜ٬ـٚ9/ب٦٭٤األ،٠1598ٜ٬ظ.183
 3سجً  ،55ػ26،1487ضًجب٪980٤ـٚ1/ب٦٭٤اٞضب٦ٱ،1573ظ295؛سغ،55ٝػ7،1735ه٢ؿب٪980٤ـٚ11/ب٦٭٤
اٴفو،٠1573ظ .352
 4سجً،14ػ20،629ض٭ا٪948ٜـ6/ضجبـ،٠1542ظ .181
 5سجً،18ػ2،492هثٳىاٴفو٪953ـ2/ؽيٲوا،٠1546٤ظ.106
 6سجً،33ػ22،1280هثٳىاٴفو٪964ـ22/ضجبـ،٠1557ظ .239
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عدد المعمٌميف كالمعمارييف في مدينة الخميؿ قد بمغ( )24شخصنا ،كبمغت أيجكرىـ لذلؾ ()6480
أقجة(.)1
 _4إنارة الحرم و المقامات:
كفر ماؿ الكقؼ ك الزيت الذم يجبى مف الزيتكف في أراضي الكقؼ مصد انر ميمان إلنارة الحرـ
األساسية إلشعاؿ تمؾ
الخميمي الشريؼ كما يشممو مف مقامات ،حيث ش ٌكؿ الزيت المادة
ٌ
المصابيح ،ككاف يقكـ الناظر في بعض األحياف باستدانة الزيت أك الماؿ لتكفير ذلؾ(.)2
ككفقنا لدفتر( )131بمغت مصركفات اإلنارة في حرـ الخميؿ لعاـ (932ق1525/ـ) ()16
قنطار مف الزيت(.)3
نا

ثالثاً :مشكالت الوقف
ضرت بو كبممتمكاتو ؛ حيث يسجمت
تعرضت أكقاؼ خميؿ الرحمف لعدد مف المشاكؿ التي أ ٌ
ٌ
التعدم عمى مبانيو كاحداث الخراب بيا،
بعض
التعديات عميو ،مثؿ :سرقة ماؿ الكقؼ ك ٌ
ٌ
كاالستيالء عمى بعض أراضي الكقؼ كبيعيا  .ككاف لمعكامؿ الطبيعية – أيضان  -كالمطر دكر
أدت إلى تكقٌؼ السماط الشريؼ عف تقديـ
في إحداث مشاكؿ أثٌرت عمى مصالح الكقؼ  ،ك ٌ
الطعاـ يلزٌكارًه أحياننا ،ففي ( 15ذم القعدة 981ىػ 8 /آذار 1574ـ) تعطؿ السماط بسبب عدـ
قدرة نقؿ الغالؿ بسبب الثمكج

()4

.

 1دفزش ،131ظ.102
 2سجً ،72ػ5،1837ض٭ا٪999ٜـ6/آة،٠1591ظ .357
 3دفزش ،131ظ.103
4سجً،56ػ15،351مٰاًٗٞلح٪981ـ8/آماه،٠1574ظ.65
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ادعى شمس الديف الجمجكلي عمى شرؼ الديف بف
كفي عاـ (938ق 1532_1531 /ـ ) ٌ
ال ،ككاف ىذا الزيت لصالح
شرؼ المباف أنو استكلى عمى زيت خميؿ الرحمف ،كقدره عشركف رط ن
الكقؼ ال ٌشريؼ في المدينة( .)1كما يسرؽ مف حاصؿ كقؼ الخميؿ في عاـ
()2
كسرؽ مف زيت الكقؼ في
(939ق1533_1532/ـ ) أربعمئة كاثناف كأربعكف مدان مف القمح  .ي

عجكر كبيت سكسيف كبيت الجماؿ عمى
قرية زكريا قنطار كنصؼ بسب ىجكـ نفذه أىالي قرية ٌ
القرية( . )3كادعى القاضي محمد الحنفي عمى محمكد بف غرس الديف بف الصاحب أنو استكلى
م ،كعمى أجكر يع ٌماؿ الكقؼ في سنة (959ق1552/ـ)
عمى محصكالت كقؼ تميـ الدار ٌ
كاعترؼ بذلؾ كأيلزـ بدفع ( )18سمطانية ثمف ذلؾ(.)4
مشيكر باسـ
نا
لمتعدم مف ًقبؿ شخص يي ٍد ىعى إبراىيـ بف العياشي ،ككاف
كتعرض حرـ الخميؿ
ٌ
ٌ
(ابف بعنكش) في ليمة رجب عاـ (958ق1551 /ـ ) ،حيث قاـ بخمع باب الحرـ ،كأفسد في
()5

المدينة ،كحضر إلى المكاف مكالنا شمس الديف أفندم ،كمختار األكابر يكنس بؾ أمير لكاء
القدس الشريؼ ،كاطمعكا عمى األمر ،كتـ تثبيت التعدم عمى إبراىيـ بف العياشي(.)6

كفي عاـ (1003ق1595_1594/ـ ) قاـ كؿ مف القاضي مصطفى جاكش بف عبد اهلل ك
تكجيكا إلى مدينة الخميؿ ،كدخمكا
عثماف جاكش بف عبد اهلل بإخبار شجاع الديف أفندم أنيـ ٌ
لم ٌف
الحرـ لزيارة األنبياء فكجدكا البكابيف عمى ضرائح األنبياء يغمقكف األبكاب كال يفتحكنيا إال ى

1سجً،2ػ21،536ض٭ا٪938ٜـ27/أٲبه،٠1532ظ.123
2سجً،3ط9،160ه٢ؿب٪939٤ـ٦4/ٳسب،٠1533٤ظ.36
3سجً،77ػ،1563أ٬افوع٣بكٮاٴفو٪1004ـ/أ٬افوضجبـ،٠1596ظ .255
4
سجً،26ػ27،104ه٢ؿب٪965٤ـ13/ر٣٭ى،٠1558ظ.25
١ِ5ش ٌٛاء ٪٬:ٱأ٢ٳواٟٞ٭اء٬،ٲ٣ضّٝهأً٪و٠اٞ٭نبئّاإلكاهٲخْٱاٟٞ٭اء.اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ .27
 6سجً  ،24ػ  16 ،2338هعت ٪958ـ 20/ر٣٭ى  ،٠1551ظ529؛ سجً  ،24ػ 22 ،2452هعت ٪958ـ 26/ر٣٭ى
،٠1551ظ .418
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الزائركف مف النذكر كغيرىا
يدفع ليـ بعض الدراىـ ،كما أنيـ استكلى ٌكا عمى الماؿ الذم يقدمو ٌ
اعتد ٍكا عمى بعض الزائريف(.)1
السالـ) ،كأنيـ ى
لصالح كقؼ ٌ
سيدنا الخميؿ (عميو ٌ
التعديات عمى مصالح الكقؼ الشريؼ ،ففي عاـ (981ق 1574_1573/ـ)
كتنكعت أشكاؿ ٌ
قاـ شياب الديف بف عبد الممؾ الخميمي ببيع زاكية برأس قيطكف في مدينة الخميؿ ،كىي كقؼ
()2

ألدىمي
الشيخ عمي كينكش ا
ٌ

محمد عمي بثمف قدره
ككانت سكنا لمفقراء كباعيا لرجؿ يي ٍد ىعى ٌ

الم ٌالؾ كعمؿ عمى تغيير مالمحيا،
ثماني سمطانيات مف الذىب ،كتصرؼ بيا المشترم تى ُّ
صرؼ ي
القضية مف ًقبؿ القاضي عالء الديف الحنفي كجكىر صكباشي كمصطفى
كجرل تحقيؽ في ىذه
ٌ
إف ىذه دار ،كليست زاكية ككرثيا بالطريؽ
جاكلي ،كأحضركا شياب الديف كتمت مساءلتو ،كقاؿٌ :
أف الحدكد
عي عف أبيو ،كأبرز كرقة تي ٌبيف حدكد ىذه الدار .كبعد التبيُّف اتضح لدييـ ٌ
ال ٌشر ٌ
المكصكفة عمى الكرقة ال تطابؽ حدكد الزاكية المبيعة ،كأ ً
يحضىر رجالف مف كبار المدينة كشيدا
كتـ
أف ىذه زاكية الشيخ كينكش مف ٌ
مدة تزيد عمى ثمانيف عامنا كينزؿ بيا الفقراء كالمساكيفٌ ،
إثبات كجكد محراب في الزاكية(.)3
شكؿ خبز السماط مصد نار لتكفير قيكت العديد مف العائالت كاألشخاص؛ كظيرت بعض
تكجو القاضي شجاع الديف أفندم إلى الخميؿ كزار أفراف
المشاكؿ في أفراف خبز السماط ،حيث ٌ
أف سبب ذلؾ ىك
السماط ككجد الخبز مغب انر ٌ
جدان كال يصمح لألكؿ ،كعندما حقٌؽ في ذلؾ كجد ٌ
الخٌبازيف كعدـ اىتماميـ بعمميـ بالشكؿ المطمكب ،فمجأ
تقصير مف ًقبؿ المغربميف كال ٌ
ط ٌحانيف ك ى
القاضي شجاع الديف إلى سؤاؿ العامميف عف سبب ىذا التقصير ،فأجابكا بأنيـ كانكا يقبضكف
قمت تمؾ العمكؼ ،كأنيـ
عمكفتيـ مقابؿ عمميـ بالقطع المصرية ،كلما تغيرت لمقطع الشامية ٍ
1سجً،76ػ15،2452ضًجب٪1003٤ـ٦25/ٳسب،٠1595٤ظ.418
٫ٖٓ٬2باٞطٳـيٟٱث٧٫ٚ٥٭شيٟٯاٗٓٞواء٬ا٣ٞسبٚٳْ٥ٱيب٪901٠ـ.٠1496_1495/اؽطٳص،ثبسٔ،١بد١خ اٌخٍ،ً١ظ.154
3سجً،56ػ4،4123ع٣بكٰاأل٪981ٜ٬ـ1/أٲٟ٭،1573ٜظ.739
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سيدنا الخميؿ حسيف
يريدكف عمكفتيـ بالقطع المصرية ،فأمر القاضي شجاع الديف ناظر أكقاؼ ٌ
()1
ً
بؾ بأف ًٌ
تعرض السماط لالنقطاع لمدة ()17يكمنا
يقدـ ليـ عمكفتيـ بالقطع المصرية  ،كما ٌ

بسبب عدـ القدرة عمى نقؿ ً
الغالؿ مف القدس كالرممة لكثرة األمطار كالثمكج كالسيكؿ(.)2
كلعؿ أبرز المشاكؿ التي كاجيت الكقؼ؛ ىي إىماؿ الناظر أك المتكٌلي كتقصيره في أداء
كظائفو تجاه الكقؼ كالسماط ،حيث قاـ شجاع الديف أفندم القاضي في مدينة القدس بزيارة مدينة
بالصرؼ عمى
الخميؿ ،كالتقى بعدد مف أعيانيا الذيف ش يك ٍكا لو أف المتكلٌي عمى األكقاؼ ال يقكـ
ٌ
لمدة يكـ كامؿ ،كفي غالب الكقت كاف متقطعنا في إنتاج الخبز كالشكربا،
السماط ،كأنو قد تكقٌؼ ٌ
لخ ٌداـ السماط ،كأضافكا لمقاضي أنو يتمقٌى أحيانان الرشاكم
أف المتكلي ال يقكـ بتسميـ الركاتب ي
كما ٌ
فتصرؼ بأمكاؿ الكقؼ
كيبيع غالؿ الكقؼ لصالحو( ،)3كبإىماؿ مف ًقبؿ الناظر انقطع السماط،
ٌ
ً
الخاصة كأىمؿ السماط(.)4
مصالحو
عمى
ٌ
كيتبيف مف خالؿ دفاتر التحرير كجكد العديد مف القرل كالمزارع المكقكفة عمى حرـ الخميؿ
كانت عاطمو أك خراب

()5

بسبب اىماليا مف قبؿ المزارعيف أك ىجرة سكانيا ،حيث ال يعكد مف

محاصيميا أم حصة لصالح الكقؼ ،كيشكؿ نقصنا في مكاد الكقؼ المالية .

1سجً،78ػ،2514أ٬اسفغٓو٪1005ـ/أ٬ائٝرطوٲ٥األ،٠1596ٜ٬ظ.507
2سجً،56ػ15،351مٰاًٗٞلح٪981ـ8/آماه،٠1574ظ .65
3سجً،77ػ،3425أ٬افوغٓو٪1004ـ2/رطوٲ٥اٴفو،٠1595ظ.581
4سجً،62ػ15،1469ض٭ا٪991ٜـ1/رطوٲ٥اٴفو،٠1583ظ.259
ٌٍّ5ض٠ذ ٕ٠ظش:كْزو،838ظ129_123؛كْزو،189ظ.162،161
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رابعاً :معامالت وطرق جباية الوقف:


األساسي منيا جباية محاصيؿ كأمكاؿ
كجدت العديد مف معامالت الكقؼ التي ش ٌكؿ اليدؼ
ٌ
تتـ تمؾ المعامالت بيف مكظٌفي
لصالح الكقؼ الشريؼ ،ككذلؾ حفظ مقدرات الكقؼ ،حيث كانت ٌ
الكقؼ كأبرزىـ الناظر كمشايخ القرل أك المزارعيف بإشراؼ مف حاكـ ال ٌشرع ،كال بد مف اإلشارة
الميالدم ،حيث يس ِّجمت
السادس عشر
ٌ
إلى قمٌة المعامالت الكاردة في فترة القرف العاشر اليجرمٌ /
بدؿ إلحدل تمؾ
العديد مف المحاصيؿ كاألمكاؿ المترتٌبة عمى العديد مف األشخاص ،كيبدك أنيا ه
المعامالت دكف اإلشارة إلييا أك تسجيميا .كمف أبرز تمؾ المعامالت ما يمي:
 _1المقاطعة:
ظؼ الكقؼ (الناظر ،نائب الناظر ،المتكلٌي ،الكاتب) كبيف أحد
ىي اتفاؽ يككف بيف مك ٌ
ثـ يقكـ
األشخاص ،حيث يقكـ األخير بدفع ٌ
حصة الكقؼ المقررة مف الجية المقاطع عميو ،كمف ٌ
()1
لمدة سنة( ،)2أك ثالث سنكات( ،)3كتشمؿ
بجباية ماؿ تمؾ الجية لنفسو  ،كتيعقد المقاطعة ٌ

اضي كالمحاصيؿ كالرسكـ كالخراج( .)4فقاطع محمد آغا ناظر الحرميف
المقاطعة العقارات كاألر ى
الصخرة
ال ٌشريفيف ال ٌشيخ حسف بف عبد اهلل شيخ قرية المبف الجارية في كقؼ الخميؿ ،ككقؼ ٌ
يتحصؿ لجية الكقفيف مف زيت زيتكف القرية المستخرج سنة
الم ٌشرفة عمى ما
ٌ
(994ق1586_1585/ـ) بعشر قناطير مف الزيت(.)5

 1سجً ،67ػ 13،226ض٭ا٪995ٜـ 16/أٲٟ٭،٠1587ٜظ.44سجً ،72ػ 26،1408ع٣بكٰاٴفو٪999ـ21/
٦ٳسب،٠1591٤ظ290؛َ٧بٲ،١ى٪ٳو،قؤاسزُالٜاٞ٭ّٖ،ظ.8
2
سجً ،57ػ13،88هثٳىاأل٪984ٜ٬ـ10/ؽيٲوا،٠1576٤ظ.13
3سجً،49ػ2،2883مٰاٞؾغخ٪974ـ10/ؽيٲوا،٠1567٤ظ .490
4سجً،36ػ9،473هعت٪965ـ٦27/ٳسب،٠1558٤ظ.99
 5سجً،66ػ9،432هثٳىاٴفو٪994ـ30/آماه،٠1586ظ .74
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عز الديف بف غضيو كالن مف سعيفاف بف صعب كشتية بف الحداد
كقاطع الشيخ مكسى بف ٌ
النبي
كشتكم لجية كقؼ مقاـ
صيفي
يتحصؿ مف القرية مف محصكؿ
مف قرية فاغكر عمى ما
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
القدسي كمنيا
مد بالكيؿ
يكنس كمقاـ
السالـ) بأربعمائة ٌ
النبي لكط كمقاـ النبي مكسى(عمييـ ٌ
ٌ
ٌ
مد(.)1
حطنو ( )150مدا ،ك شعير ( )150مدا ،كقطيف (ٌ )100
يتحصؿ مف قرية راعيا تابع
كقاطع محمكد جمبي كاتب الكقفيف الشيخ إسماعيؿ عمى ما
ٌ
حكراف لجية كقؼ الخميؿ مف ال ًغالؿ الصيفية كالشتكية كرسكـ البادىكا كالرسكـ العرفية عف
كاجب( سنة 983ق1576_1575/ـ) بمبمغ كقدره ( )47سمطانينا ذىبنا(.)2
لـ تقتصر المقاطعة عمى محاصيؿ األراضي فقط ،فقد قاطع الناظر حسف آغا الشيخ شياب
الصابكف
الديف بف أبي النصر عمى ما
يتحصؿ لجية كقؼ خميؿ الرحمف مف مرٌبعات أحماؿ ٌ
ٌ
لمدة و
كنكضح ىنا
عاـ كامؿ ،كبمبمغ قدره ( )200قطعة سمطانية مصرية(،)3
التي تنتج في القدس ٌ
ٌ
أف حصةى كقؼ الخميؿ مف ىذه األحماؿ الثمثاف كالثمث اآلخر لصالح كقؼ الصخرة.
ٌ
الخاص الشريؼ( ،)4فقاـ أحمد آغا بف شمس الديف
اضي العائدة لجية
ٌ
كشممت المقاطعة األر ى
الخاص ال ٌشريؼ مف مزارع جبؿ
يتحصؿ لجية
بمقاطعة ناظر الحرميف حسيف بيؾ عمى ما
ٌ
ٌ
بالخاص لمدة عاـ كامؿ كبمبمغ قدره ( )220قطعة سمطانية مصرية(.)5
الخميؿ الجارية
ٌ

1سجً،66ػ10،3492ع٣بكٰاٴفو٪995ـ18/أٲبه،٠1587ظ.494
2
سجً،57ػ7،1825غٓو٪985ـ٦26/ٳسب،٠1577٤ظ .285
3سجً،77ػ5،2283ض٭ا٪1004ٜـ2/ؽيٲوا،٠1596٤ظ.379
ٌٍّ4ض٠ذ ٕ٠ظش:ظ.39-38
5سجً،77ػ21،2429ض٭ا٪1004ٜـ18/ؽيٲوا،٠1596٤ظ .407
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 _2اإلجارة:
تقكـ عمى عقد إجار بيف ناظر الكقؼ أك ىمف ينكب عنو كال ٌشخص المستأجر ألرض الكقؼ
يتـ االتفاؽ عميو حسب محصكالت العقار المكقكؼ ،كيعكد ثمف
لمدة زمنية محددة كمبمغ ٌ
ٌ
مادم ٌ
كتمتد اإلجارة حسب اتفاؽ الطرفيف ،فمنيا إجارة قصيرة
تمؾ اإلجارة لصالح الكقؼ الشريؼ(،)1
ٌ
كتمتد
لمدة سنة( ،)2أك سنتيف( ،)3أك ثالث سنكات( ،)4كتككف في عقد كاحد ،كمنيا إجارة طكيمة
ٌ
ٌ
()5
جدد العقد كؿ عاميف  ،كما سنالحظ ذلؾ الحقان
إلى ستٌيف سنة ،كيككف بيا ثالثكف عقدان حيث يي ٌ

عي(.)6
مف خالؿ عقكد اإلجارة ،كتككف بإشراؼ القاضي ال ٌشر ٌ
و
محمد يممٌو جميع
حمامات نا
المؤجرة ،فقد شممت
تنكعت العقارات
ٌ
اضي ،فأجر الناظر ٌ
كدكر ك أر ى
لمدة ثالث سنكات
أراضي العيزرية الجارية كقؼ خميؿ الرحمف لمقاضي عبد العزيز بف نسيبو ٌ
بمبمغ قدره( )20سمطانيان(.)7
كأجر مكالنا حمزة جمبي كاتب الكقفيف الشريفيف بالككالة عف خميؿ جمبي ناظر الحرميف
الشريفيف الحاج يحيى بف الحاج عبد القادر أحد شيكخ صفد األراضي الجارية في كقؼ خميؿ
الرحمف في صفد ،كىي مزرعتا الجيبة كبكك از كجميع الطاحكف الكائف بمزرعة الجيبة كجميع قطع

1سجً،77ػَ،880وحمٰاٞؾغخ٪1003ـ7/آة،٠1595ظ141؛َ٧بٲ،١ى٪ٳو،قوِاسزُالٜاٞ٭ّٖ،ظ .4،3
 2سجً  ،28ػ٪962( ،869ـ ،)٠1555_1554/ظ238؛ سجً ،79ػ ،2279أ٬افو ع٣بكٮ اٴفو ٪1007ـ/أ٬افو ٚب٦٭٤
اٞضب٦ٱ،٠1599ظ .261،260
  3سجً  ،4ػ  19،3681ع٣بكٰ األ٪941 ٜ٬ـ 26/رطوٲ ٥اٴفو ،ظ 462؛ سجً  ،18ػ  9 ،1788ه٢ؿب٪953 ٤ـ3/
رطوٲ٥اٞضب٦ٱ،٠1546ظ422؛سجً،44ػ29،2388مٰاًٗٞلح٪970ـ9/ر٣٭ى،٠1564ظ .398
4سجً ،37ػ20،184هثٳىاأل٪966ٜ٬ـٚ31/ب٦٭٤األ،٠1588ٜ٬ظ33؛سجً،58ػ٢2،501ؾو٪986٠ـ11/أماه
،1578ظ70؛سجً،61ػ12،1201ع٣بكٮاٴفو٪990ـ4/ر٣٭ى،٠1582ظ.198
  5سجً  ،30ػ 23 ،1457مٰ اًٗٞلح ٪962ـ 9/رطوٲ ٥األ ،٠1555 ٜ٬ظ ،399سجً  ،30ػ  23 ،1458مٰ اًٗٞلح
٪962ـ9/رطوث٥األ،٠1555ٜ٬ظ .400
6سجً،37ػ20،183هثٳىاأل٪966ٜ٬ـٚ31/ب٦٭٤األ،٠1558ٜ٬ظ33؛سجً،37ػ20،184هثٳىاأل٪966ٜ٬ـ31/
ٚب٦٭٤األ،٠1558ٜ٬ظ.33
7سجً،10ػ5،890ضًجب٪945٤ـٚ27/ب٦٭٤األ،٠1538ٜ٬ظ.275
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األراضي

المعركفة

لمدة

سنتيف،
()1

(953ق1547_1546/ـ) ،بأجرة قدرىا(؟)

أكليا

(952ىػ1546_1545/ـ)

كآخرىا

عثمانية(.)2

التميمي الناظر
كأجر ال ٌشيخ محمكد بف المرحكـ الشيخ غرس الديف ال ٌشيير بابف الصاحب
ٌ
التميمي جميع قطعة األرض
م ال ٌشيخ ذيب بف ال ٌشيخ بركات بف أبي سمطاف
عمى كقؼ تميـ الدار ٌ
ٌ
لمدة ثالث سنكات ،أكليا (986ق1579_1578/ـ)،
الكاقعة بالفحص ظاىر مدينة الخميؿ ٌ
كآخرىا (989ق1581/ـ) بأجرة قدرىا ستكف قطعة حسابان -عف ك ٌؿ سنة -عشركف قطعة(.)3
الصخرة المشرفة ما
كاستأجر أحمد بيؾ مف عبد الباقي بيؾ الناظر عمى أكقاؼ ٌ
سيدنا الخميؿ ك ٌ
ىك و
لمدة عاـ كامؿ بمبمغ قدره ()1154
جار في كقؼ الخميؿ كىك جميع أراضي دير غسانة ٌ
سمطانينا مصرينا( .)4كأجىر يمٌمو محمد ناظر الحرميف جميع الدار الجارية في كقؼ الخميؿ كالحجرة
لمدة
عمي لالنتفاع بيا سكننا لو ٌ
النبكية الشريفة كالقائمة في مدينة القدس لممعمٌـ الحاج إبراىيـ بف ٌ
سكنو بأجرة قدرىا عف ك ٌؿ ً
فضٌية سمطانية(.)5
شير ( )9قطع ٌ
عمى جاكيش ناظر كقؼ الخميؿ جميع الحماـ الكائف في محمٌة العقبة الجارم في كقؼ
أجىر ِّ
كٌ
لمدة سنة كاممة بمبمغ قدره ( )108سمطانية،
محمد بف عبد اهلل الخميمي ٌ
لعمي بف ٌ
خميؿ الرحمف ٌ
حيث تعدؿ ك ٌؿ سمطانية ( )40قطع نة سمطاني نة شامي نة(.)6

٦ 1٭ؾؼ٧٪بأ٤ثًؽاٞؾغظٚب٦ذَٳو٬اؾؾخثبٞطٝٛا٣ٞكٟ٭ةٞز٥٢٥ٛ٣اٞ٭غ٭ٜئٞٯاًٟ٣ٞ٭٢خأٖ٬لهاألعوح .
 2سجً،18ػ9،1788ه٢ؿب٪953٤ـ3/رطوٲ٥اٴفو،٠1546ظ .422
3
سجً،58ػ٢2،501ؾو٪986٠ـ11/آماه،٠1578ظ .70
4سجً،79ػ،2279أ٬افوع٣بكٮاٴفو٪1007ـ/أ٬افوٚب٦٭٤اٴفو،٠1599ظ.261،260
5سجً،5ػ٢4،499ؾو٪942٠ـ5/ر٣٭ى،٠1535ظ .115
6سجً،77ػ27،1337ع٣بكٮاأل٪1004ٜ٬ـٚ28/ب٦٭٤اٴفو،٠1596ظ .221
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محمد جمبي بف إلياس جميع ظير الدار
ٌ
محمد الزعترم مف الناظر ٌ
كتأجر ال ٌشيخ غرس الديف ٌ
لمدة ستيف عامنا ،كبثالثيف عقد ،حيث يككف كؿ عاميف عقد
السفمية الكاقعة في مدينة الخميؿٌ ،
جديد ،كبأجرة قدرىا في ك ٌؿ سنة ( )10عثمانيات(.)1
 _3المساقاة:
المساقاة بأنيا اتفاؽ بيف طرفيف؛ األكؿ صاحب األرض ،سكاء أكانت األرض كقفان أك
تي ٌ
عرؼ ي
كيعرؼ :بالمساقى ،كتككف
ممكنا كيعرؼ :بالمساقي كبيف الطرؼ الثاني الذم يقكـ بالمساقاة ي
المساقاة عمى األشجار حيث يقكـ :المساقى باالعتناء بيا كيأخذ مقابؿ ذلؾ نصيبان منيا حسب
يتـ بينيـ(.)2
االتفاؽ الذم ٌ
تجدر اإلشارة إلى أف مثؿ ىذه المعامالت قمٌت في فترة ىذه الدارسة ،إال أف مف معامالت
المساقاة التي كجدت؛ أنو ساقا يكسؼ بف يكسؼ مف أكالد المحتسب الخميمي لمخكاجا عالئي
محمد ابف عسيمة الخميؿ عمى جميع ربع غراس العنب كالتيف القائـ بأرض
الديف بف شمس الديف ٌ
كادم التفاح الشيير بكرـ سكيد ،كعمى نصؼ غ ارس العنب كالتيف الكاقع أيضان بأرض كادم
التفاح مالصقنا لمغراس السابؽ لمدة ستٌيف سنة (.)3
ييظير لنا مثاؿ المساقاة أنو تـ مساقاة قطعتيف مف األرض في معاممو كاحدة ،كلكف لـ يذكر
نصيب الساقي كالمساقي مف ىذه المعاممة.

1سجً،40ػ3،372هثٳىاٴفو٪968ـٚ22/ب٦٭٤األ،٠1560ٜ٬ظ .74
٧َ2بٲ،١ى٪ٳو،ؼشق اسزغالي اٌٛلف،ظ24؛اٞقكٳت٢،ؾ٣ل،األٚلبف اإلسالِ١خ ف ٟفٍسؽ،ٓ١ظ .70
 3سجً،18ػ13،1989ض٭ا٪953ٜـٚ7/ب٦٭٤األ،٠1546ٜ٬ظ.472
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 _4المزارعة:
تككف المزارعة اتفاقان بيف طرفيف ،أحدىما يقدـ األرض كالثاني يقكـ بزراعتيا كاالىتماـ بيا ،كأ ٌف
يككف الناتج منيا بينيـ عمى ما يتفقكف عميو( ،)1كتختمؼ المزارعة عف المساقاة في أنيا عمى
المزركعات الصيفية كالشتكية كالحنطة كالشعير كالفكؿ كغيرىا ،أما المساقاة ،فيي عمى األشجار
المزارعة في فترة القرف العاشر اليجرم/
المثمرة كما ٌ
بينا سابقنا .كلـ تتكفٌر لدينا أمثمة عمى عاممة ي
الميالدم.
السادس عشر
ٌ
 _ 5االستبدال:
ييعرؼ بأنو بيع العقار المكقكؼ في حاؿ تعطٌمو كمعذرتو عف تقديـ ماؿ لمكقؼ ،كشراء و
عقار
آخر يككف مكقكفان عمى الجية التي كاف عمييا العقار المباع ،أك القياـ باستبداؿ العقار المعطٌؿ
بعقار آخر يككف بمكجبو العقار الجديد كقفان(.)2
ىبي في دمشؽ بسبب قمٌة منفعتو كالحتياجو الدائـ
استبدؿ الناطر أحمد جمبي الحماـ ال ٌذ ٌ
لإلعمار ،حيث كاف ريع الكقؼ ييصرؼ عمى إصالحو كاعماره كال يستفيد الكقؼ منو ،كقدـ
ليتـ استبدالو
الناظر لسميماف باشا طمبنا في االستبداؿ؛ فطمب سميماف تقدي نار لمحصكؿ العقار ٌ
فرد عميو الناظر أحمد جمبي أف محصكلو في السنو( )30سمطانيا
بعقارات أخرل بالمقدار نفسوٌ ،
طبمية( ،)3كقيراطاف كنصؼ
الحماـ بسدس مزرعة ى
كنصؼ سمطاني ،فأذف لو باالستبداؿ ،ي
كب ٌدؿ ٌ
مف قرية بيت سقايا ،كنصؼ غراس العنب كالتيف كالسفرجؿ القائـ بأرض برج عرب(.)4

٧َ1بٲ،١ى٪ٳو،ؼشق اسزغالي اٌٛلف،ظ24؛اٞقكٳت٢،ؾ٣ل،األٚلبف اإلسالِ١خ ف ٟفٍسؽ،ٓ١ظ .70
2
َ٧بٲ،١ى٪ٳو،ؼشق اسزغالي اٌٛلف،ظ16؛اٞؾسٳ٧ٱ٢،ؾ٣ل،إٌّ ًٙاٌصبف،ٟظ.38،37
 3ؼجٍ١خ:رٗىع٭اهثٟلحثٳذغٓبْب٬،ث٫بث٧بء٫٢ل٩ٞ٠سبؽخ٬آصبهَوًِٗ٢٭كح٬غ٫بهٲظ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالدٔب فٍسؽ،ٓ١ط،8
ٔ،2ظ174؛اٌٛلبئغ اٌفٍسؽ١ٕ١خ،ظ.1566
 4سجً،67ػ8،941ع٣بكٮاٴفو٪966ـ18/آماه،٠1559ظ.191
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أم ماؿ ،فقد
الحماـ بسب قمٌة منفعتو كأنو ال ي
يد ُّر لكقؼ الخميؿ ٌ
تـ استبداؿ ٌ
نمحظي مما سبؽ أنو ٌ
كاف يج ُّؿ ىري ًعو يذىب إلصالحو ،كبذلؾ كجب تبديمو بعقار أك عقارات تككف محاصيميا بقدر
أف عممية االستبداؿ كانت ال تتـ إال بإذف القاضي
محصكؿ ىذا الحماـ ،كمف الكاضح أيضان ٌ
عي في القدس أك الخميؿ(.)1
ال ٌشر ٌ
ِ _6
الحوالة الشرعية:
ً
يقكـ الناظر أك ىمف ينكبو بتحكيؿ أحد مستفيدم الكقؼ لقبض ما يستحقٌو مف
تىعني الحكالة أف ى
()2
فحكؿ الناظر عمي جاكيش سميماف بف جمبي إلى قبض دينو ك مقداره ()200
المحكؿ عميو ٌ ،

سمطاني مف محصكؿ قرية أرطاس الجارية في كقؼ الرباط كالسقاية الخميمييف( ،)3كقبض سفر
ٌ
جمبي بف مصطفى السباىي مبمغنا قدره ( )15سمطانية مف دانياؿ جمبي عف طريؽ الحكالة
خصية ثمف غراس(.)4
ال ٌش ٌ
كأحاؿ أحمد جمبي ناظر كقؼ الخميؿ عمر جاكيش إلى قبض ما ترتٌب عمى حرـ الخميؿ مف
حصة الكقؼ في قرية جنداس ،كأف يأخذ دينوي مف ذلؾ الغالؿ كيضبط
ديف لعمر جاكيش عمى ٌ
ما تبقى لحرـ الخميؿ(.)5
 _ 7االستحكار /الحكر:
لم ٍف يغرسيا أك يعمرىا ،فتككف مؤبدة بيده ماداـ
ييقصد بو إعطاء العقار أك األرض الخربة ى
معيف في ك ٌؿ
بناؤه أك غراسو قائمان فييا ،كيقكـ ال ٌشخص المحتكر لألرض أك العقار بدفع مبمغ ٌ

٧َ1بٲ،١ى٪ٳو،ؼشق اسزغالي اٌٛلف،ظ.16
2
َ٧بٲ،١ى٪ٳو،ؼشق اسزغالي اٌٛلف،ظ.21
3سجً،72ػ،1528أ٬افوهعت٪999ـ/أ٬افوأٲبه،٠1591ظ.312
 4سجً ،54ػ29،2095هعت٪979ـٚ17/ب٦٭٤األ،٠1571ٜ٬ظ .426
 5سجً،67ػ،1704فزب٠ه٢ؿب٪996٤ـ/أ٬افوآة،٠1588ظ .350
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كيتـ باتفاؽ ببينو كبيف ناظر الكقؼ أك ىمف ينكب عنو ،كقد يصؿ عقد الحكر
عاـ مقابؿ حكرهٌ ،
الحؽ في بيع المباني أك الغراس أك تأجيرىا كفي حاؿ بيعيا ينتقؿ
إلى تسعيف عامنا( ،)1كيككف لو
ٌ
الحكر معيا(.)2
م /السادس عشر الميالدم ،لكف ترد بعض
قمٌت معامالت الكقؼ في فترة القرف العاشر اليجر ٌ
المطالبات في أجكر تمؾ المعامالت مف ًقبؿ القائميف عمى إدارة الكقؼ ،كشممت تمؾ المطالبات
ادعى جبر الديف التميمي المتكلٌي عمى كقؼ
بعض المحتكريف في أراضي كقؼ الخميؿ؛ فمثالن ٌ
بأف عميو كعمى طائفة الييكد أيجرة
م عمى إسحؽ
الييكدم شيخ طائفة الييكد في القدس ٌ
ٌ
تميـ الدار ٌ
()3
محمد بف يحيى جابي كقؼ الخميؿ مف
حكر لجية كقؼ الخميؿ كقدرىا ( )50قطعة  ،كطمب ٌ
()4
ادعى الجابي عمى مسمـ بف
عمي غنيـ ( )20قطعة عف حكره في أراضي بقرية العيزرية  ،كما ٌ
ٌ

أف في ذمتو لصالح كقؼ الخميؿ ما تبقٌى مف أجرة حكر في أراضي
سميـ مف قرية العيزرية ٌ
القرية(.)5
 _8االستدانة:
كسد احتياجاتو ،كيقكـ بسداد
ىي قياـ الناظر أك المتكلٌي باستدانة مبمغ مف الماؿ لصالح الكقؼ ٌ
()6
كتعددت أسباب االستدانة في الكقؼ الخميمي؛
الد ٍيف عند جمع محاصيؿ الكقؼ كأمكالو ٌ ،
ذلؾ ٌ

أىـ تمؾ األسباب ىك نقص ماؿ أك محصكؿ السماط الشريؼ الذم كاف يكفٌر طعامان كخب ناز
كلعؿ ٌ
ألىؿ المدينة ،حيث كثرت معامالت االستدانة عمى السماط الشريؼ ،فاستداف محمكد جمبي ألؼ

٧َ 1بٲ،١ى٪ٳو،قوِاسزُالٜاٞ٭ّٖ،ظ15؛اٞقكٳت٢،ؾ٣ل،األٚلبف اإلسالِ١خ ف ٟفٍسؽ ،ٓ١ظ267؛فالِ،يجلاٞ٭٪بة،
أدىبَ اٌٛلف،ظ.108،107
٧َ2بٲ،١ى٪ٳو،ؼشف اسزغالي اٌٛلف،ظ16؛اٞقكٳت٢،ؾ٣ل،األٚلبف اإلسالِ١خ ف ٟفٍسؽ،ٓ١ظ .267
3
سجً،30ػ27،866ضًجب٪962٤ـ17/ر٣٭ى،٠1555ظ .248
4سجً،36ػ15،56ع٣بكٮاأل٪965ٜ٬ـ5/آماه،٠1558ظ .13
5سجً،36ػ21،116ع٣بكٮاأل٪965ٜ٬ـ11/آماه،٠1558ظ.26
6سجً،36ػ22،1725مٰاًٗٞلح٪965ـ5/أٲٟ٭،٠1558ٜظ.321
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عثمانية مف محيي آغا بف عبد اهلل لصالح السماط الشريؼ( ،)1إذ كاف ييستداف لتكفير أجرة يع ٌماؿ
محمد بف النقيب مف أىالي مدينة
محمد جمبي الككيؿ عف الناظر مف ٌ
السماط؛ حيث استداف ٌ
النخاليف كاصالح عكاميد
الع ٌجانيف ك ٌ
الخميؿ مبمغان قدره ( )750قطعة مصرية ألجؿ صرؼ أجرة ى
الطكاحيف(.)2
محمد جاكيش مف
كاف ىدؼ االستدانة -أيضنا -تكفير زيت لإلنارة؛ فاستداف ناظر الحرميف ٌ
سيؼ اهلل أفندم الدفتر دار مبمغان قدره ( )56سمطانيان لشراء الزيت إلنارة الحرـ( .)3كاضطي ٌر
( )4
محمد جمبي مف السباىي
الناظر أحياننا لالستدانة لتكفير ركاتب مك ٌ
ظفي الحرـ ؛ فاستداف الناظر ٌ

في لكاء القدس ( )70سمطانيان ألداء أجكر مكظٌفي الشعائر الدينية(.)5
ال لنقؿ تمؾ ً
الغالؿ؛ فاستداف الناظر محمد
ككاف الناظر عند جمع غالؿ الكقؼ يستديف ما ن
محمد بف القاضي مف غزة ألجؿ نقؿ
جمبي بف إلياس ( )250سمطانينا مف الخكاجا شمس الديف ٌ
ًغالؿ الكقؼ مف لكاء غزة إلى الخميؿ ،عمى أف يأخذ بقيمة ىذه األمكاؿ زيتان مف زيت الكقؼ في
تمؾ البالد(.)6
 _9المقاسمة:
تيعرؼ المقاسمة بأنيا اتفاؽ بيف ناظر الكقؼ أك مف ينكبو ،كبيف و
عدد مف األشخاص ،كغالبنا
ى
ما يككنكف مف المزارعيف ،عمى أف يقدمكا قسمان مف الناتج لمكقؼ ،فقد ألزـ الناظر خميؿ جمبي
سيدنا
كال مف عمي بف لبف كاسحؽ بف زمعر كعكدة القطالحي مف قرية حمحكؿ الجارية في كقؼ ٌ
1سجً،59ػ9،1077غٓو٪988ـ26/آماه،٠1580ظ .154
2سجً،76ػ،2115أ٬ائٝع٣بكٮاال٪1003ٜ٬ـ/أ٬اسفٚب٦٭٤اٴفو،٠1595ظ .350
3سجً،72ػ5،1837ض٭ا٪999ٜـ27/ر٣٭ى،٠1591ظ.357
4
 سجً  ،44ػ ٢ 6 ،2666ؾو٪971 ٠ـ 26 /آة  ،٠1563ظ 446؛ سجً  ،36ػ  25 ،1511ض٭ا٪965 ٜـ 10 /آة
،٠1558ظ.282
5سجً،36ػ25،1512ض٭ا٪965ٜـ10/آة،٠1558ظ.282
6سجً،36ػ23،1700مٰاًٗٞلح٪965ـ6/أٲٟ٭،٠1558ٜظ.317
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الشتكية
الصيفية ك ٌ
الخميؿ بدفع ما عمييـ لجية الكقؼ نظير مقاسمة عمى محصكالت الحبكب ٌ
أف ىذه المقاسمة
(7غ اررير كنصؼ حنطة 7 ،غراير كنصؼ عدس ،كغ اررة كاحد مف الشعير) ك ٌ
ال تشمؿ مقاسمة الكركـ كالغنـ كالنحؿ(.)1
 _ 10التوافق والتخمين:
()2
يتـ تخميف المحاصيؿ الناتجة مف
يتـ بيف الناظر كشيكخ القرل  ،حيث ٌ
كاف التكافؽ كالتخميف ٌ

تـ االتفاؽ عميو لجية
القرية في العاـ المتكافؽ عميو ،كبذلؾ يقكـ شيخ القرية أك أىميا بتقديـ ما ٌ
محمد بف كسبة كمعاذ بف مسمـ مف أىالي
محمد الديرم ناظر الحرميف مع
الكقؼ ،فتكافؽ
ٌ
ٌ
كمحمد بف سكيداف مف قرية أبك ديس أف يقدمكا ما تبقى عمى قراىـ كقرية الطكر
العيزرية
ٌ
كسمكاف

()4

()3

مد ،منيا ( )500حنطة
لصالح كقؼ الخميؿ بكمية الغالؿ التي تبمغ (ٌ )1500

ك( )1000شعير عف كاجب سنة (987ق1580_1579/ـ)( ،)5كتكافؽ مع إبراىيـ بف خطاب
كتميـ النصراني مف قرية راـ اهلل لدفع ما عمييـ لجية كقؼ الخميؿ ،كىك ( )6غراير مف الغالؿ
()6
محمد
منيا ( )3حنطة تعادؿ ( )216مدا ،ك( )3غراير شعير تعادؿ(ٌ )200
مد  ،كتكافؽ مع ٌ

بف جعفر شيخ قرية جالكد لدفع ( )10غراير مف الحنطة كالشعير لجية كقؼ الخميؿ(.)7
كتكافؽ زكريا بف سيدم مع عدد مف المزارعيف مف قرية العيزرية عمى تسديد( )98مدا مف
ً
الغالؿ لصالح كقؼ الخميؿ(.)8

1سجً،17ػ7،692ع٣بكٰاٴفو٪953ـ5/آة،٠1546ظ.175
2سجً،61ػ27،460هثٳىاأل٪990ٜ٬ـ٦21/ٳسب،٠1582٤ظ.93
 3اٌؽٛس:رٗىْٱنب٪واٗٞلًاٞطوٖٱ.اٞلثبٌ٢،ػكٓٯ،ثالك٦بْٟسكٳ،٥ط،2ٔ،8ظ.127
 4سٍٛاْ :رٗىْٱاٞغ٫خاٞغ٧٭ثٳخ٥٢اٗٞلً٬رغب٬هاٞس٭هاٞغ٧٭ثٱ٣ٟٞلٲ٧خ٢.ػكٓٯ،ثالك٦بْٟسكٳ،٥ط،2ٔ،8ظ .151
5
سجً،59ػ20،3348ع٣بكٰاال٪989ٜ٬ـ22/ؽيٲوا،٠1581٤ظ.441
6سجً،59ػ20،3349ع٣بكٰاأل٪989ٜ٬ـ22/ؽيٲوا،٠1581٤ظ .441
7سجً،59ػ20،3350ع٣بكٰاأل٪989ٜ٬ـ22/ؽيٲوا،٠1581٤ظ.441
8سجً ،67ػ10،1541ضًجب٪996٤ـ5/ر٣٭ى،٠1588ظ .317
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أف بعض ىذه المعامالت أدت إلى بعض المشاكؿ في الكقؼ ،فمعاممة الحكر
كنمحظ سبؽ ٌ
خاص ،ككما أدت اإلجارة كالمقاطعة
ال كانت -كبعد طكؿ زمف -ينتقؿ العقار بيا الى ممؾ
مث ن
ٌ
إلى ضياع أمكاؿ الكقؼ مف خالؿ تككيؿ الناظر لشيكخ القرل كالسباىية كالكالة لجمعيا مقابؿ
مبمغ ،غالبنا ما يككف أق ٌؿ مف األمكاؿ التي سيتـ جمعيا ،كقد فرضكا بعض الضرائب عمى
األساسية المفركضة عمييـ مف ًقبؿ الدكلة(.)1
الضرائب
ٌ
ٌ
الفالحيف زيادة عف ٌ

٧َ1بٲ،١ى٪ٳو،أٚلبف ٔبثٍس،ظ .123
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الخاتمة


ال في نظـ االدارة السياسية
شكؿ القرف العاشر اليجرم /السادس عشر الميالدم تحك ن
كاالقتصادية بعد سيطرة العثمانيف عمى المنطقة ،حيث انتيجكا نظمنا خاصة الدراة البالد
كمصالحيا ،كمف ذلؾ ادارة األكقاؼ االسالمية التي تعد في معظيما استم ار انر لمفترات االيكبية
كالمممككية ،حيث تـ الحفاظ عمييا مع ظيكر العديد مف األكقاؼ الجديدة التي قاـ السالطيف
كاالمراء كالكالة كرجاؿ الديف بكقفيا عمى حرـ الخميؿ ،ككما قامكا بتخصيص دفاتر خاصة لكؿ
لكاء تيتـ في تسجيؿ احصاءات السكاف كعائدات األكقاؼ مف كؿ قرية كمزرعة كعقار عرفت
باسـ (دفاتر مفصؿ /دفاتر تحرير) ،كما كجد نظاـ أدارم لألكقاؼ حيث تـ تعييف ناظ انر خاصنا
لألكقاؼ في اماكف انتشار الكقؼ ،كنجد أيضنا ناظ نار خاصنا ألكقاؼ حرـ الخميؿ ،كناظ نار خاصنا
ألكقاؼ تميـ الدارم ،كناظ انر خاصان ألكقاؼ المقامات ،كذلؾ كاف عمى سائر كظائؼ الكقؼ
االدارية .
كما تعد دت معامالت الكقؼ كطرؽ جبايتو مثؿ المقاطعة كاالجارة كاالستبدؿ ،ككانت تتـ عند
احدل مكظفي الكقؼ عند القاضي الشرعي في الخميؿ أك القدس ،ككاف اليدؼ االكؿ منيا ىك
الحفاظ عمى مقدرات الكقؼ .
واخي ارً توصمت الدراسة الى النتائج التالية :
قتصادم في الحفاظ عمى مقدرات األكقاؼ كاستمرارىا،
اني كاال
ٌ
م ك ٌ
 أثر االستقرار اإلدار ٌالس ٌك ٌ
ي المحرؾ ليذه األكقاؼ مف خالؿ زراعة األراضي المكقكفة أك القياـ
حيث كاف الكجكد ٌ
الس ٌكان ٌ
بمعامالت الكقؼ التي كاف ينتج عنيا ىرٍي هع لصالح كقؼ الخميؿ.
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 أكضحت االنتشار الكاسع ألكقاؼ الخميؿ في النكاحي كالمدف المختمفة ،مثؿ نابمس ،القدس،لتنكع في أنكاع األكقاؼ مف أر و
اض كعقارات
غزة ،الرممة ،صفد ،كمصر كسكريا ،كاألردف ،كا ٌ
حمامات ،خانات) ،كجزية النصارل كالييكد ،كالنقكد ،سكاء كاف ذلؾ كقفنا خيرينا
(دكاكيف ،بيكتٌ ،
مف ًقبؿ السالطيف كالكالة ،أك كقفان ذرٌيان مف أصحاب الكقؼ ،كحجـ تمؾ األكقاؼ كريعيا في
بعض السنكات.
كعِّيف بيا
مؤسسة إدارٌية ي
 كمثمت األكقاؼ مظي انر مف مظاىر الحياة االقتصادية ،حيث يشكمت ٌظفيف إلدارة شؤكف الكقؼ ،اىتمت في إعمار مكقكفات الخميؿ لضماف استمرارىا،
عدد مف المك ٌ
ه
ككاف ييصرؼ مف ريع الكقؼ عمى مصالح عديدة ،مثؿ أجكر المكظٌفيف ،كتكفير الغالؿ لمسماط
الشريؼ ،كاعمار منشآت الكقؼ ،كنقؿ الغالؿ إلى مكاف تخزينيا.
 تعرضت األكقاؼ إلى مجمكعة مف المشاكؿ كالتعديات ،مثؿ سرقات أمكاؿ األكقاؼ ،أكالتعدم عمى منشآت الكقؼ ،أك اإلىماؿ في إدارتيا مف ًقىبؿ بعض المكظٌفيف ،كمف أبرز
ٌ
ً
ص،
المشاكؿ أيضنا معامالت الكقؼ مثؿ الحكر التي حكلت األرض أك العقار إلى ممؾ خا ٌ
عيف الناظر شيكخ القرل أك السباىية بجمع أمكاؿ الكقؼ مقابؿ
كالمقاطعة التي كاف مف خالليا يي ٌ
مادم ،غالبان ما يككف أق ٌؿ مف أمكاؿ الكقؼ ،كيفرضكف أصحاب المقاطعة ضرائب عمى
مبمغ
ٌ
الفالحيف زيادة عف الضرائب األساسية المفركضة عمييـ.
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المصادر والمراجع


اوالً  :سجالت محكمة القدس الشرعية:
_ سجل رقم :1
تاريخو 14( :شكاؿ 936ىػ _  16ربيع الثاني 938ىػ  11 /حزيراف 1530ـ _  27تشريف الثاني 1531ـ).

_ سجل رقم :2
تاريخو 17( :ربيع الثاني 938ىػ _  4شعباف 939ىػ  28/تشريف الثاني 1531ـ_  1أذار 1533ـ ).

_ سجل رقم :3
تاريخو 5( :شعباف 939ىػ _ اكاخر جمادم األخر 940ق 2 /أذار  _1533اكاسط كانكف الثاني 1534ـ).

_ سجل رقم :4
تاريخو  12( :رجب 940ىػ _  15رمضاف941ىػ 27 /كانكف الثاني 1534ـ _  20أذار 1535ـ ) .

_ سجل رقم :5
تاريخو 16( :شكاؿ 941ىػ _ رمضاف 942ىػ 20 /نيساف 1535ـ _ أذار  1536ـ).

_ سجل رقم :6
تاريخو 28 ( :ربيع األخر943ىػ _ رمضاف 944ىػ 14 /تشريف األكؿ _1536شباط 1538ـ).
_ سجل رقم :7
تاريخو 19 (:رجب 944ق _  3ذم القعدة 944ى ػ  22/كانكف األكؿ 1537ـ_3نيساف 1538ـ).
_ سجل رقم :8
تاريخو 12 ( :ذم القعدة 944ىػ _ ربيع األخر 945ىػ  12 /نيساف 1538ـ_ 10أيمكؿ 1538ـ).
_ سجل رقم :10
تاريخو 12( :ربيع األخر 945ىػ _  17ذم الحجة 945ىػ  7 /أيمكؿ 1538ـ _  6أيار 1539ـ).
_ سجل رقم :12
تاريخو 12( :ربيع األخر 947ىػ _  11ربيع األكؿ 948ىػ  16 /آب 1540ـ_  5تمكز 1541ـ).
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_ سجل رقم :13
تاريخو 15( :شكاؿ 947ىػ _  14رجب 948ىػ  12 /شباط 1541ـ_  3تشريف الثاني 1541ـ).
_ سجل رقم :14
تاريخو 15( :رجب 948ىػ _  17جمادم األخر949ىػ  4 /تشريف الثاني 1541ـ_  28أيمكؿ 1542ـ).
_ سجل رقم :16
تاريخو 14( :جمادل اآلخر 951ىػ _ اكائؿ شعباف 953ىػ  2 /أيمكؿ 1544ـ_أكاخر أيمكؿ 1546ـ).
_ سجل رقم :17
تاريخو 1( :ربيع األكؿ 952ىػ _  20ذم القعدة 952ىػ  13 /أيار1545ـ_  23كانكف الثاني 1546ـ).
_ سجل رقم :18
تاريخو 12( :صفر 953ىػ _  11صفر 954ىػ  14 /نيساف1546ـ_  2نيساف 1547ـ).
_ سجل رقم :20
تاريخو 8( :شكاؿ 954ىػ _  18جمادل األكؿ 955ىػ 21 /تشريف الثاني 1547ـ_  25حزيراف 1548ـ).
_ سجل رقم :21
تاريخو15 ( :جمادل الثاني 955ىػ _  23ربيع األكؿ 956ىػ 25 /حزيراف 1548ـ_ 21نيساف 1549ـ).
_ سجل رقم :22
تاريخو 17( :ربيع األكؿ  956ىػ _  4صفر 957ىػ  15 /نيساف 1549ـ_  22شباط 1550ـ).
_ سجل رقم :23
تاريخو 18( :ذم الحجة 956ىػ _  2رمضاف 957ىػ 7 /كانكف الثاني1550ـ_  14أيمكؿ 1550ـ).
_ سجل رقم :24
تاريخو 14( :رمضاف 957ى ػ _ أكاخر جمادم األكؿ 958ىػ 26/أيمكؿ 1550ـ_  3حزيراف 1551ـ).
_ سجل رقم :27
تاريخو 12( :رجب 960ىػ _  11ربيع األكؿ 961ىػ  24 /حزيراف 1553ـ_  14شباط 1554ـ).

139

_ سجل رقم :28
تاريخو 19( :شكاؿ 961ىػ _ ربيع الثاني 962ىػ  17 /أيمكؿ 1554ـ_ اذار 1555ـ).
_ سجل رقم :30
تاريخو 15( :محرـ 962ىػ _  8محرـ 963ىػ  9/كانكف الثاني 1555ـ_  23كانكف األكؿ 1555ـ).
_ سجل رقم :31
تاريخو 9 ( :محرـ 963ىػ _ أكاخر ربيع اآلخر 964ق 24/تشريف الثاني 1555ـ_  28شباط 1557ـ).
_ سجل رقم :33
تاريخو 15( :ذم الحجة 963ىػ _  8جمادل اآلخر964ق 20/تشريف األكؿ 1556ـ_  8نيساف 1557ـ).
_ سجل رقم :36
تاريخو 6( :جمادل األكؿ 965ق _ محرـ 966ق 24/شباط 1558ـ _  28تشريف األكؿ 1558ـ).
_ سجل رقم :37
تاريخو 16( :صفر 966ق _ غرة صفر 967ق 28 /تشريف الثاني 1558ـ_ أكائؿ تشريف الثاني1559ـ).
_ سجل رقم :39
تاريخو 13( :صفر 967ق _  16صفر 968ق 14/تشريف الثاني 1559ـ_  6تشريف الثاني 1560ـ).
_ سجل رقم :40
تاريخو 16( :صفر 968ق _ صفر 969ق  6 /تشريف الثاني 1560ـ_ تشريف األكؿ 1561ـ).
_ سجل رقم :43
تاريخو 11( :صفر 969ق _  9صفر 970ق  21 /تشريف األكؿ  8 _1561تشريف األكؿ 1562ـ).
_ سجل رقم :44
تاريخو15( :صفر970ق _ 22جمادم األكؿ 973ق 14 /تشريف األكؿ 1562ـ_ 15كانكف األكؿ )1565
_ سجل رقم :48
تاريخو 17( :رمضاف 972ق _ محرـ 973ق 18 /نيساف 1565ـ_  14آب 1565ـ).
_ سجل رقم :49
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تاريخو 22( :رمضاف 973ق _ محرـ 975ق  14 /نيساف 1566ـ_ أب 1567ـ).
_ سجل رقم :53
تاريخو14( :جمادل األكلى 977ق_ 17شعباف 978ق 25 /تشريف األكؿ 1569ـ_ 14كانكف الثاني1571ـ)
_ سجل رقم :54
تاريخو 8( :شعباف 978ق _ 6رمضاف 979ق 5 /أيار 1571ـ_  22كانكف الثاني1572ـ).
_ سجل رقم :55
تاريخو 27( :ذم القعدة 979ق_  13جمادم األكلى 980ق 11 /نيساف 1572ـ_  21أيمكؿ 1572ـ).
_ سجل رقم : 56
تاريخو  17( :شعباف 981ق _  4جمادم اآلخرة 983ق 12 /كانكف األكؿ 1573ـ_  10أيمكؿ 1575ـ).
_ سجل رقم :57
تاريخو 25( :جمادل اآلخرة 984ق _ صفر 985ق 19 /أيمكؿ 1576ـ_ 1577ـ).
_ سجل رقم :58
تاريخو 18( :رمضاف 985ق _ 4جمادل األكلى 986ق 29/تشريف الثاني 1577ـ_  9تمكز 1578ـ).
_ سجل رقم :59
تاريخو 9( :رمضاف 987ق _  4محرـ 989ق 30/تشريف األكؿ1579ـ.
_ سجل رقم :60
تاريخو 23( :صفر 988ق _ جمادل األكلى 991ق 9 /نيساف 1583 _1580ـ).
_ سجل رقم :61
تاريخو ( :محرـ 990ق _  11جمادل األكلى 990ق1582 /ـ_  3حزيراف 1582ـ).
_ سجل رقم :62
تاريخو 14( :ربيع اآلخر991ق _  15محرـ 992ق 7 /أيار 1583ـ_  28كانكف الثاني 1584ـ).
_ سجل رقم :64
تاريخو15( :جمادل األكلى 992ىػ _ أكاسط جمادم األخرة 993ق 25/أيار1584ـ_  14حزيراف 1585ـ).
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_ سجل رقم :66
تاريخو10( :ذم الحجة 993ق _ أكاخر محرـ995ق 3/كانكف األكؿ 1585ـ_ أكائؿ كانكف الثاني 1587ـ).
_ سجل رقم :67
تاريخو( :شكاؿ995ق _  23ربيع األخر 996ق /أيمكؿ 1587ـ_  22أذار 1588ـ).
_ سجل رقم :69
تاريخو 8( :ذم الحجة 996ق _  26محرـ 998ق 29 /تشريف األكؿ 1588ـ_  5كانكف األكؿ 1589ـ).
_ سجل رقم :72
تاريخو( :اكائؿ رجب 998ق _  1محرـ 999ق  /اكائؿ أيار 1590ـ_  30تشريف األكؿ 1590ـ).
_ سجل رقم :75
تاريخو 1( :صفر 1000ق _  6جمادل األكلى 1001ق  18 /تشريف الثاني 1591ـ_  8شباط 1593ـ)
_ سجل رقم :76
تاريخو14( :ربيع األخر 1002ق _  17شكاؿ 1002ق  7/كانكف الثاني 1594ـ_  7تمكز 1594ـ).
_ سجل رقم :77
تاريخو( :ذم القعدة 1002ق _  10جمادم االكلى 1004ق1594 /ـ_  11كانكف الثاني 1596ـ).
_ سجل رقم :78
تاريخو( :أكاسط جمادل األكلى1005ق_ 19رمضاف1007ق/اكائؿ كانكف الثاني1597ـ_15نيساف1599ـ).
_ سجل رقم :79
تاريخو( :شعباف 1006ق _  19شكاؿ 1007ق 1598 /ـ_  15أيار 1599ـ).
_ سجل رقم :80
تاريخو( :أكاخر شعباف 1007ق _ ربيع األكؿ 1008ق /أكاخر أذار 1599ـ_ 1599ـ).
_ سجل رقم :82
تاريخو( :غرة محرـ 1009ق _ غرة ربيع األكؿ 1009ق  /اكاسط تمكز 1600ـ_ أكائؿ أيمكؿ 1600ـ).
_ سجل رقم :134
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تاريخو( :ربيع األكؿ 1054ق _  3ربيع اآلخر 1054ق1644 /ـ_  9حزيراف 1644ـ).

ثانياً :سجالت ودفاتر االراضي العثمانية:
_ اوقاف وامالك المسممين في فمسطين في الوية غزة والقدس وصفد ونابمس وعجمون حسب
دفتر (:)522
دراسة وتحقيق :محمد ابشرلي ،كمحمد داككد التميمي ،مركز االبحاث لمتاريخ كالفنكف كالثقافة االسالمية
بإستنبكلػ استنبكؿ1982 ،ـ.

_ لواء القدس من دفتر مفصل لواء صفد وغزة والقدس الشريف من دفتر تحرير()T.D.427
تاريخو (932ه1526_1525/م 934 -ه1528_1527/م):
دراسة وتحقيق :محمد عدناف البخيت ،كنكفاف رجا السكاريو ،مؤسسة الفرقاف لمتراث االسالمي ،الطبعة االكؿ،
لندف2005 ،ـ.

_ لواء القدس من دفتر مفصل ( ،(T.D.131تاريخو (932ه1526_1525/م 938-

ه1532_1531/م):

دراسة وتحقيق  :محمد عدناف البخيت ،كنكفاف رجا السكاريو ،مؤسسة الفرقاف لمتراث االسالمي ،الطبعة االكلى،
لندف2007 ،ـ.

_ لواء القدس من دفتر مفصل ( ،)T.D.1015تاريخو (945ه1539_1538/م):
دراسة وتحقيق :محمد عدناف البخيت ،كنكفاف رجا السكاريو ،مؤسسة الفرقاف لمتراث االسالمي ،الطبعة االكلى،
لندف2008 ،ـ.

_ لواء القدس من دفتر مفصل ( ( T.D.289تاريخو (961ه1554_1553/م):
دراسة وتحقيق :محمد عدناف البخيت ،كنكفاف رجا السكاريو ،الطبعة الكطنية ،عماف2010 ،ـ.

_ لواء القدس من دفتر مفصل ( ،)T.D.516تاريخو(970ه1562/م):
دراسة وتحقيق :محمد عدناف البخيت ،كنكفاف رجا السكاريو ،الطبعة الكطنية ،عماف2011 ،ـ.

 _6سجل اراضي الوية صفد ،نابمس ،غزة ،وقضاء الرممة حسب دفتر ( )312تاريخو

(964ه1556/م):

دراسة كتحقيؽ :محمد عيسى صالحية ،االردف ،الطبعة االكلى.1999 ،
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 _7دفتر  ،602لعاـ(941ىػ1535_1534 /ـ) ،غير محقؽ.
 -8سجؿ أراضي لكاء القدس ،حسب الدفتر  ،342تحقيؽ محمد عيسى صالحية ،جامعة
اليرمكؾ  ،عماف2002 ،ـ.
ثالثاً :المصادر والمراجع
 .1ابف إياس ،محمد الحنفي ،بدائع الزىور في وقائع الدىور ،تحيقيؽ  :محمد
مصطفى ،الييئة المصرية العامة لمكتب ،القاىرة1984 ،ـ.

 .2ابف تغرم بردم ،ابك المحاسف يكسؼ ،المنيل الصافي والمستوفي بعد الوافي:
الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مصر ،د ط1948 ،ـ.

 .3ابف العماد ،الدمشقي ،شذرات الذىب في أخبار من ذىب ،تحقيؽ  :عبد القادر
األرناؤكط ك محمكد األرناؤكط ،دار ابف كثير ،دمشؽ ،ط1986 ،1ـ.

 .4ابك سارة ،نجاح ،الزوايا والمقامات في خميل الرحمن :منشكرات جامعة الخميؿ ،د
ط1987 ،ـ.

 .5ابك فردة ،فايز أحمد ،تاريخ القبائل في فمسطين :دار المحبة ،سكريا ،الطبعة
األكلى2005 ،ـ.

 .6اكبنيايـ ،ماكس ،البدو (فمسطين_ سيناء_ االردن_ الحجاز) :ترجمة :محمد كبيبك،
تحقيؽ كتقديـ ماجد شبر ،شركة دار الكراؽ لمنشر المحدكدة ػ لندف ،ط 2007 ،2ـ.

 .7اكزتكنا ،يمماز ،تاريخ الدولة العثمانية :ترجمة :عدناف محمكد سمماف ،ج،1
منشكرات مؤسسة فيصؿ لمتمكيؿ ،تركيا ،استنبكؿ ،ط1988 ،1ـ.

 .8اكغمي ،احساف ،الدولة العثمانية تاريخ وحضارة :نقمو الى العربية :صالح سعداكم،
مركز األبحاث كالفنكف كالثقافة اإلسالمية باستانبكؿ(إرسيكا) ،د ط1999 ،ـ.

 .9اينالجيؾ ،خميؿ ،الدولة العثمانية من النشوء الى االنحدار :ترجمة :محمد
األرناؤكط ،دار المدار اإلسالمي ،لبناف ،ط2002 ،1ـ.
 .10البديرم ،ىند ،اراضي فمسطين :جامعة الدكؿ العربية األمانة العامة ،د ـ ،د ط،
دت.

 .11تكما ،اميؿ ،فمسطين في العيد العثماني :دار الفجر ،القدس ،الطبعة األكلى،
1983ـ.

 .12حسكف ،عمي ،تاريخ الدولة العثمانية :الدار العربية لمعمكـ ،د ـ ،د ط 1994،ـ.
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 .13الحسيني ،محمد ،المنيل الصافي في الوقف :المطبعة الكطنية ،القدس ،د ط ،د
ت.

 .14الحمكم ،شياب الديف أبي عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل ،معجم البمدان :دار صادر،
بيركت ،د ط ،د ت.

 .15الحميرم ،محمد بف عبد المنعـ ،الروض المعطار في خبر االقطار :حققو :إحساف
عباس أكمؿ الديف ،مؤسسة ناصر لمثقافة ،د ـ ،الطبعة األكلى1975 ،ـ.

 .16خالؼ ،عبد الكىاب ،احكام الوقف :مكتبة عبد اهلل كىبو ،القاىرة ،ط 945 ،2ـ.
 .17الدباغ ،مصطفى مراد ،موسوعة بالدنا فمسطين :دار الشفؽ لمنشر كالتكزيع ،كفر
قرع ،ط1988 ،2ـ.

 .18الدكمنيكي ،مرمرجي ،بمدانية فمسطين العربية :كقؼ عمييا كفيرسيا :محمد خميؿ
الباشا ،عالـ الكتب ،لبناف ،ط 1987 ،1ـ.

 .19الزركمي ،خير الديف ،االعالم :دار العمـ لممالييف ،بيركت ،ط1979 ،4ـ.
 .20السخاكم ،شمس الديف محمد بف عبد الرحمف ،الضوء الالمع ألىل القرن التاسع:
دار الجيؿ ،بيركت ،د ط ،د ت.
 .21شراب ،محمد محمد حسف:

 الخميل مدينة عربية اسالمية :األىمية لمنشر كالتكزيع ،األردف ،ط 2006 ،1ـ. -معجم بمدان فمسطين :األىمية لمنشر كالتكزيع ،األردف ،ط 1996 ،2ـ.

 .22الشناكم ،عبد العزيز محمد ،الدولة العثمانية دولة اسالمية مفترى عمييا :ج ،1
مكتبة االنجمك المصرية ،القاىرة ،د ط1984 ،ـ.
 .23صاباف ،سييؿ ،المعجم الموسوعي لممصطمحات العثمانية :مراجعة :عبد الرازؽ
محمد حسف بركات ،مكتبة الممؾ فيد الكطنية ،الرياض ،د ط2000 ،ـ.

 .24الصفدم ،صالح الديف ،تحفة ذوي االلباب :منشكرات ك ازرة الثقافة ،سكريا ،د ط،
1991ـ.

 .25الطرابمسي ،برىاف الديف ابراىيـ ،االسعاف في احكام االوقاف :مطبعة ىندية،
مصر ،ط 1902 ،2ـ.

 .26طرخاف ،ابراىيـ ،النظم االقطاعية في الشرق االوسط في العصور الوسطى :دار
الكاتب العربي لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،د ط1968 ،ـ.

 .27الطيب ،محمد سميماف ،موسوعة قبائل العرب :دار الفكر العربي ،د ـ ،ط ،2
1997ـ.

 .28ظاىر ،سميماف ،قرى جبل عامل :دار التعارؼ لممطبكعات ،لبناف ،د ط2006 ،ـ.
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 .29العارؼ ،عارؼ:

 -بئر السبع وقبائميا :مطبعة بيت المقدس ،د ـ ،د ط 1933 ،ـ.

 المفصل في تاريخ القدس :المؤسسة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،ط ،42007ـ.

 .30عثامنو ،خميؿ ،فمسطين في العيدين االيوبي والممموكي :مؤسسة الدراسات
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ٚو٠غٓبْ٤ٱأهؼعجبٞٳخ

ٖكًخ18،ـ

182
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ٖكى،ر٣ب٢بً

122
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-

122

ٚو٠ىٲز٭٤ا٧٣ٞػ٭هحْٱَيح
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Abstract
This study tackles the Awqaf (endowment) of Hebron area in the 10th century AH/
16th century AD. It highlights the most prominent types of family and charitable
endowments such as lands، houses، shops، Khans، Christians Jizya (tax)، money،
quarters of the Quran، with an income of their revenue in some years، in addition to
mentioning the names of those people who assigned such endowments.
The study includes an introduction، three chapters، and a conclusion. The First
Chapter explores administrative، demographic، and economic situations of Hebron
area at that time due to the great effects in the preservation of the waqf. The Second
Chapter included charitable endowments (Haram al-Khalil، Nabi Younis Mosque،
Prophet Lot Shrine)، their lineage and the name of the person who assigned such
waqf. Additionally، the revenue of each premise was mentioned، including the most
important family endowments، and the Haram hospice during the period of the study.
Chapter Three discusses the administration of the waqf، employees، shrines، and the
most important features in Hebron. It has also highlighted some aspects of
disbursement of funds whether on employees، rehabilitation of endowments، or for
the hospice. It has also showed some problems -violations- that affected the
endowment sites whether they are premises or funds، considering the transactions of
the waqf through which all crops are collected.
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