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 عثمان إسماعيل الطل د.
 أستاذ مشارك

 دائرة التاريخ -كمّية اآلداب 
 جامعة القدس )أبو ديس(، فمسطين

 986نجر بف عبد اهلل الجاولي الشافعي )تتناوؿ ىذه الدراسة المنجزات العمرانية لألمير س: ممخص
ـ(، مف مساجد ومدارس وبيمارستاف، وأسبمة وقناطر، ومياديف 5678 – 5588ىػ/78: -

وخانات....الخ. وتأتي أىميتيا مف حيث اعتمادىا عمى سجالت المحكمة الشرعية في القدس، ودفاتر 
ثة التي تطرقت إلى جوانب ليا عالقة الطابو العثمانية، والمصادر التاريخية، وبعض الدراسات الحدي

 بالموضوع.  

The Prince Sanjar Ibn Abullah Al-Jawly Al-Shfi`y 

Urban Achievements in Palestine   

 (653 – 745 A.H / 1255 – 1345 A.D) 

Historical Study 
Abstract: This study dealt with the Prince Sujur Ibn Abdullah Al-Jawly 

Al-Shfhy (653 – 745 A.H / 1255 – 1345 A.D) urban achievements from 

mosques, schools, Bimarstanat (hospitals), Asbiah, dams, fields, Khanat 

(inns)….etc. The significance of the study of its reliance on the records of the  

Sharia Court in Jerusalem, and Ottoman Land Registry books (Tabo), and the 

historical sources, in addition of some recent studies that dealt with some 

aspects related to the topic.                                           

 مقدمة :
اىػػتـ السػػالطيف واءمػػراا المماليػػؾ بكنشػػاا الكثيػػر مػػف المؤسسػػات الدينيػػة والعمميػػة والعمرانيػػة مػػف     

مػػػػػػدارس ومسػػػػػػاجد وأربطػػػػػػة وزوايػػػػػػا، واءبنيػػػػػػة الخدميػػػػػػة كالبيمارسػػػػػػتنات واءسػػػػػػبمة والبػػػػػػرؾ والخانػػػػػػات 
ف اءراضػػي  والقػػر  والحمامػػات،  والجسػػور والقنػػاطر و يرىػػا، كمػػا قػػاموا بوقػػؼ العقػػارات المختم ػػة مػػ

 والمزارع والدور والخانات والدكاكيف والمدابغ والمصابف والحمامات واءسواؽ عمييا.
ـ(، واحػدا 5678 – 5588ىػػ/78: - 986ويعتبر اءمير سػنجر بػف عبػد اهلل الجػاولي الشػافعي )    

انيػػػة وبخاصػػػة فػػػي مػػػف أكثػػػر وأشػػػير اءمػػػراا المماليػػػؾ الػػػذيف أثػػػروا الحركػػػة الدينيػػػة والعمميػػػة، والعمر 
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ببنػاا قاـ فمسطيف، حيث قاـ ببناا مسجد الجاولي في الخميؿ، وفي  زة عمر البيمارستاف الناصري، و 
قامػة مدرسػة لم قيػاا الشػافعية، وببنػاا خػاف وميػدانا وحمامػا  جامع الجاولي وتوسيع المسجد العمري، وا 

دس، والمدرسػػة الجاوليػػة فػػي مصػػر، ودارا لمنيابػػة. كمػػا أقػػاـ اءميػػر سػػنجر المدرسػػة الجاوليػػة فػػي القػػ
وعمر الكثير مف الخانات كخاف السبيؿ، وخاف رسالف، وخانا في كؿ قػاقوف وبيسػاف والكثيػب، وعمػؿ 

 عمى توصيؿ المياه إلى المسجد اإلبراىيمي في الخميؿ، وعمر قناطر أرسوؼ.
عمػى المػدارس  ووقؼ اءمير سنجر الجاولي عمػى جػزا مػف عمػائره الكثيػر مػف اءوقػاؼ وبخاصػة    

والمسػػاجد والبيمارسػػتاف، وقػػد شػػممت اءوقػػاؼ التػػي أوق يػػا أراضػػي ومػػزارع وبسػػاتيف ودكػػاكيف وأسػػواؽ 
 ومصابغ وأفراف و ير ذلؾ.

وتأتي أىمية ىذه الدراسة في أنيا تسمط الضوا عمى المنجزات العمرانية لألمير عمـ الػديف سػنجر     
الشػػػػرعية فػػػػي القػػػػدس، ودفػػػػاتر الطػػػػابو العثمانيػػػػة، الجػػػػاولي مػػػػف خػػػػالؿ ااعتمػػػػاد سػػػػجالت المحكمػػػػة 

 والمصادر التاريخية، وبعض الدراسات الحديثة التي تطرقت إلى جوانب ليا عالقة بالموضوع.           
 سنجر الجاولي : 

، وتػػوفي سػػػنة ( 1)ـ، بآمػػػد5588ىػػػ/ 986ولػػد اءميػػر سػػػنجر بػػف عبػػػد اهلل الجػػاولي الشػػافعي سػػػنة     
. ولقػب سػنجر جبجػاوؿج أيػاـ سػمطنة ( 2)فف بتربتو التي بػالكبش عمػى بركػة ال يػؿـ ، ود5678ىػ/ 78:

 الظاىر بيبرس، وصار يعرؼ بسنجر الجاولي.
أيػػاـ السػػمطاف زيػػف الػػديف كتبدػػا بػػف عبػػد اهلل المنصػػوري،  (3) نيابػػة الشػػوبؾسػػنجر الجػػاولي تػػولى     

عمييػا، ويظيػر أف خالفػا قػد  عبػد اهلل وكاف مقدما في دمشؽ اياـ نيابة سيؼ الديف أبو سعيد تنكز بف
ممػػا  حػػدث بينػػو وبػػيف تنكػػز بسػػبب داره التػػي اشػػتراىا بدمشػػؽ قبالػػة الجػػامع التنكػػزي مػػف جيػػة الشػػماؿ

أد  إلى إبعاده عف دمشؽ، فقد ذكػر ابػف العمػاد و جوكانػت داره بدمشػؽ  ربػي جػامع تنكػز، وبعضػيا 
جامعػػو وبػػيف الميػػداف، وكػػاف ىنػػاؾ اصػػطبؿ شػػماليو، فسػػألو تنكػػز عنػػد بنػػاا الجػػامع إضػػافة مػػا بػػيف 

 .( 4) و يره، فأبى ذلؾ كؿ اإلباا ووق يا، وكاف ذلؾ سببا لنقمو مف دمشؽج
نيابػة  6، ثـ واه السمطاف الناصر محمد بف قػالووف(5)وولي سنجر وظي ة ناظر الحرميف الشري يف    

ـ، فقػػد ذكػػر 5655ىػػػ/55:نة ، ثػػـ نيابػػة  ػػزة وذلػػؾ بعػػد عودتػػو مػػف الكػػرؾ سػػ (7) حمػػاة لمػػدة قصػػيرة
لػػى القػدس بمػػد الخميػػؿ  الصػ دي أف السػػمطاف الناصػػر و جفممػا حضػػر مػػف الكػرؾ جيػػزه إلػػى  ػزة نائبػػا وا 

ولػد ورممػة واقطعػو إقطاعػا ىػائال كػاف إقطػاع مماليكػو فييػا مػا يعمػؿ  ( 8) عميو السالـ ونػابمس وقػاقوف
 .( 9) عشريف أل ا وخمسة وعشريف أل اج
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 الػبالد الشػامية ( 10) ـ، بػروؾ5656ىػػ/56:بنػاا عمػى طمػب السػمطاف الناصػر سػنة وقد قاـ تنكز     

ـ، بمحاصػرة قمعػة سػمع ، وااسػتيالا عمييػا، وتطييرىػا مػف الم سػديف، :565ىػ/ :5:، كما قاـ  ( 11)
 .( 12) وترتيب رجاؿ مف قبمو فييا

و يظيػػر انػػو قػػد تػػـ الػػدس وبػػالر ـ مػػف العالقػػة المميػػزة بػػيف سػػنجر والسػػمطاف الناصػػر، إا انػػ        
ـ، وسػجف باإلسػكندرية، وظػؿ معػتقال إلػى 5657ىػػ/ 57:عميو لد  السمطاف، الػذي قػبض عميػو سػنة 

 .( 13) ـ:565ىػ/ ;5:إف افرج عنو سنة 
في سػبب اعتقػاؿ سػنجر، فػذكر ابػف حجػر سػبب ذلػؾ بقولػو و جأنػو لمػا راؾ  المصادر وقد اختم ت    

، فمػػـ يعجػػب ذلػػؾ اءميػػر تنكػػز نائػػب الشػػاـ.  ( 14) يػػار ااقطاعػػاتجالػػبالد الشػػامية اختػػار لمماليكػػو خ
وذكػػػرت مصػػػادر أخػػػر  أف السػػػمطاف الناصػػػر عنػػػدما عػػػيف نوابػػػو فػػػي بػػػالد الشػػػاـ جعػػػؿ اءميػػػر تنكػػػز 
واسطة بينو وبينيـ، فدضب سنجر مف ذلؾ، ءنو كاف يعتقد أنو بتقدمو وسابقتو ا يتقػدـ عميػو تنكػز، 

الحػ،، فوشػى عميػو بعػض مماليكػو بأنػو يريػد اليػروب إلػى الػيمف، وىػو  فاستأذف مف أجؿ الذىاب إلػى
. أما الص دي فقػد ( 15) ما جعؿ السمطاف الناصر يأمر اءمير سيؼ الديف أمير حاجب بالقبض عميو

ذكػػر عػػف ذلػػؾ أف سػػنجر ج جكػػاف لػػو إداؿ عمػػى الكبػػار، فوقػػع بينػػو وبػػيف اءميػػر سػػيؼ الػػديف تنكػػز، 
كػريـ الػديف، فػأمر السػمطاف بكمسػاكو، فاعتقػؿ قريبػا مػف ثمػاني سػنيف فيمػا وتراسؿ عميو ىػو والقاضػي 

 .  ( 16) أظفج
بعد اإلفراج عف سنجر الجاولي مف السجف، أعاده السػمطاف الناصػر إلػى الخدمػة مػرة أخػر ، فقػد     

أمػػره عمػػى أربعػػيف فارسػػا، ثػػـ منحػػو إمػػرة مائػػة ثػػـ قدمػػو عمػػى ألػػؼ فػػارس، وجعمػػو مػػف أمػػراا المشػػورة، 
 .( 17) ـ5677ىػ/75:سنة  ستمر عمى ذلؾ حتى وفاة السمطاف الناصروا

، ثػـ أعيػد مػرة  (18)وعيف سنجر أياـ سمطنة الممؾ الصػال  إسػماعيؿ بػف الناصػر نائبػا عمػى حمػاة    
 ( 20) بػػػدا مػػػػف اءميػػػػر مسػػػعود بػػػػف خطيػػػر الػػػػذي نقػػػؿ إلػػػػى طبمخانػػػػاه  ( 19) أخػػػر  لتػػػػولي نيابػػػة  ػػػػزة

 .     ( 21)بدمشؽ
ف سػػنجر كػػاف مثق ػػا، وميتمػػا بػػالعمـ وخصوصػػا دراسػػة المػػذىب الشػػافعي، فقػػد رو  مسػػند ويبػػدو أ    

، ولـ يقتصر عمى الرواية فقط، بؿ برع في ذلؾ، فقد  ( 22) اإلماـ الشافعي عف قاضي الشوبؾ دانياؿ
صػػػنؼ ىػػػذا المػػػذىب وأعػػػاد ترتيبػػػو، فقػػػد ذكػػػر ابػػػف العمػػػاد أنػػػو و جرتػػػب جمسػػػند الشػػػافعيج ترتيبػػػا حسػػػنا 

،  وقػاؿ أيضػا ابػف كثيػر قػاؿ عنػو أنػو و جكػاف لػو معرفػة بمػذىب الشػافعي، ورتػب  ( 23) ة  يػرهجبمعاون
، وقاؿ ابػف تدػري بػرد  و جفكنػو ( 24) جالمسندج ترتيبا حسنا فيما رأيتو، وشرحو في مجمدات فيما بمدنيج

 جمػداتجكاف يتمذىب لمشافعي رضي اهلل عنو، ولو معرفة بمذىبو، ورتب مسند الشافعي وشرحو في م
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قاؿ حاجي خمي ػة و ،  ( 26) ، كما قاؿ عنو الحافظ زيف الديف العراقي و ج إنو رتب جاءـج لمشافعيج( 25)
 .( 27)في حديثو عف مسند الشافعي و جورتبو اءمير سنجر بف عبد اهلل عمـ الديف الجاوليج

ند، فقػػد قػػاؿ عنػػو ولػػـ يكت ػػي سػػنجر بترتيػػب المػػذىب والمسػػند ل،مػػاـ الشػػافعي، بػػؿ قػػاـ بشػػرح المسػػ    
، وأضػػاؼ مجيػػر الػػديف وابػػف ( 28) الصػػ دي أنػػو و جوضػػع شػػرحا عمػػى مسػػند الشػػافعي رضػػي اهلل عنػػوج

العماد أنو شرح المسند شرحا جمػع فيػو بػيف شػرحي ابػف اءثيػر والرافعػي، وزاد عمييمػا مػف شػرح مسػمـ 
. ىػذا وقػد ( 30) شػافعي. كما كاف في آخر أيامو ي تي ويخرج خطو باإلفتاا عمى مػذىب ال( 29) لمنووي

 .( 31)    تـ طبع مسند اإلماـ الشافعي الذي رتبو وشرحو اءمير سنجر الجاولي أكثر مف مرة
إف ىذه المكانة العممية العالية لألمير سنجر، جعمت المػؤرخيف يضػطرونو فػي تػراجميـ، ويكيمػوف     

إنػػو و جاءميػػر الكبيػػر عمػػـ الػػديف  لػػو عبػػارات التبجيػػؿ، ويصػػ ونو بالعػػالـ وال قيػػو، فقػػد قػػاؿ عنػػو السػػبكي
، وقاؿ عنػو صػاحب اءعػالـ  ( 33) ، وقاؿ عنو ابف تدري بردي و جوكاف فاضال فقيياج ( 32) الجاوليج

 .   ( 35)، وقاؿ عنو أيضا إنو و جصنؼ كتبا في ال قو و يرهج ( 34) إنو و جفقيو فاضؿج
ا بػالكثير مػف اءعمػاؿ العمميػة والخيريػة وقد قاـ اءمير سػنجر أثنػاا الوظػائؼ المختم ػة التػي تواىػ    

والعمرانية اليامة، وترؾ أثارا جميمة في كؿ مف القدس والخميؿ و زة والرممػة وأرسػوؼ وقػاقوف و يرىػا، 
 وىي اءعماؿ التي سوؼ نتناوليا في ىذه الدراسة.

 مسجد الجاولي في مدينة الخميل :
ـ، ويقػع 5657ىػػ/ 57:نتيػاا مػف عمارتػو سػنة ـ، وتػـ اا;565ىػ/  :5:بناه اءمير سنجر سنة     

ىذا المسجد قرب الحائط الشػمالي الشػرقي لممسػجد اإلبراىيمػي، وقػد ذكػرت رقػـو المسػجد اابراىيمػي، 
أف اءميػػر سػػنجر قػػد قػػاـ ببنػػاا ىػػذا المسػػجد مػػف مالػػو الخػػاص، وأنػػو لػػـ ين ػػؽ عميػػو شػػيا مػػف مػػاؿ 

اف المسػػجد و جأنشػػ  فػػي أيػػاـ موانػػا السػػمطاف المسػػجد اابراىيمػػي، فقػػد جػػاا فػػي نقػػش عمػػى أحػػد جػػدر 
الممؾ الناصر، ناصر الدنيا والديف، محمد خمد اهلل ممكو، ابف موانا السمطاف الشػييد الممػؾ المنصػور 
قػػػػالووف الصػػػػالحي، تدمػػػػده اهلل برحمتػػػػو، بنظػػػػر العبػػػػد ال قيػػػػر إلػػػػى اهلل تعػػػػالى، سػػػػنجر بػػػػف عبػػػػد اهلل 

، كتػب بتػاريخ ريػع اآلخػر، سػنة عشػريف  الناصري، مف مالو رحمو اهلل، لـ ين ؽ عميو شػيا مػف الحػـر
 .    ( 36) وسبعماية لميجرةج

، (38)مػف الشػبابيؾ إلػى آخػره )سػق و(  ( 37) أف ىذا المسجد ىػو قطعػة فػي الجبػؿ ذكرت المقريزي     
ـ، في عيػد السػمطاف 5795ىػ/ :9;انو تـ تجديد عمارة رخاـ ىذا المسجد سنة  ( 39) نقش آخر وجاا
اىر خشػػقدـ ، حيػػث أنػػو مكتػػوب عمػػى أحػػد جدرانػػو و جفػػاؽ سػػر لمنػػاظريف وبػػدا، أحمػػده عمػػى رفػػع الظػػ

الجػػامع  سػػماط سػػرمدا. أمػػا بعػػد فقػػد جػػدد ىػػذابيػػوت يػػذكر فييػػا اسػػمو أبػػدأ، وأشػػكره عمػػى نصػػب موائػػد 
 المبارؾ في أياـ موانا السمطاف أبي سعيد خشقدـ عز اهلل نصره، بنظر المقر العػالي الناصػري محمػد



 األمير سنجر بن عبد اهلل الجاولي الشافعي

566 

بػػف اليمػػاـ الظػػاىري الشػػافعي، نػػاظر الحػػرميف الشػػري يف، بسػػط اهلل ظاللػػو، فػػي افتتػػاح مػػف عػػاـ سػػبع 
 .( 40) وستيف وثمانمائة. شدؿ محمد بف العزج

وقػػػد وصػػػؼ مجيػػػر الػػػديف الحنبمػػػي مسػػػجد الجػػػاولي فػػػي مدينػػػة الخميػػػؿ بقولػػػو و جوبظػػػاىر السػػػور     
ف ىذا المسجد والسػور السػميماني الػدىميز، وىػو السميماني مف جية الشرؽ مسجد في  اية الحسف وبي

معقود مستطيؿ عميو اءبية والوقار، والذي عمر المسجد والدىميز اءميػر أبػو السػعيد سػنجر الجػاولي 
نػػػػػػاظر الحػػػػػػرميف الشػػػػػػري يف ونائػػػػػػب السػػػػػػمطنة، فعػػػػػػرؼ بالجاوليػػػػػػة، وىػػػػػػو مػػػػػػف العجائػػػػػػب قطػػػػػػع فػػػػػػي 

فػػي وسػػػطو، وفػػرش أرض المسػػجد وحيطانػػػو، الجبػػؿ،....وىو مرت ػػع عمػػػى اثنتػػي عشػػرة سػػػارية قائمػػة 
وسواريو بالرخاـ، وعمؿ شبابيؾ حديد عمى آخره مف جية الدرب، وىذا المسجد طولو مػف القبمػة بشػاـ 
ثالثػػة وأربعػػوف ذراعػػا، وعرضػػو شػػرقا بدػػرب خمسػػة وعشػػروف ذراعػػا بػػذراع العمػػؿ وكػػاف اابتػػداا فػػي 

تيػػت العمػػارة فػػي ربيػػع اآلخػػر سػػنة عشػػريف عمػػارة ىػػذا المسػػجد فػػي ربيػػع اآلخػػر سػػنة ثمنػػي عشػػرة، وان
وسبعمائة في دولة الممؾ الناصر محمد ةبف قالووف، ومكتوب في حائطو أف سنجر عمر ذلػؾ ـ مػف 

، وقػاؿ ابػف العمػاد ( 41) خالص مالو لـ ين ؽ عميو شيئا مف ماؿ الحػرميف الشػري يف، رحمػو اهلل تعػالىج
 .( 42) ية الحسفجإف سنجر الجاولي و جبنى جامعا في الخميؿ في  ا

ضػػػافة إلػػػى المسػػػجد، فقػػػد قػػػاـ اءميػػػر سػػػنجر ببنػػػاا رواؽ )مطػػػبخ( بجانبػػػو مػػػف مالػػػو الخػػػاص،      وا 
خصصو لتوزيع الطعاـ عمى ال قراا والمجاوريف والزوار، ابتداا لمرضاة اهلل تعالى، فقد جاا في نقػش 

اؽ المبػارؾ برسػـ ت رقػة الطعػاـ عمى أحد جدراف ىذا الرواؽ و جبسـ اهلل الػرحمف الػرحيـ، أنشػأ ىػذا الػرو 
فيو، ال قير إلى اهلل تعالى سنجر بف عبد اهلل الناصري مف مالو الخاص لـ يكف صرؼ عميو مف مػاؿ 

 .( 43) الحـر ابتداا مرضاة اهلل تعالى كتب بتاريخ جماد  اءوؿ سنة عشريف وسبعمايةج
الخميػؿ الػذي تعػود فكرتػو إلػى  يظير أف ىذا الرواؽ ىو تطوير أدخمو سنجر الجػاولي عمػى سػماط    

كراـ الوافديف التػي سػنيا سػيدنا إبػراىيـ عميػو السػالـ  الموروث اإلسالمي المرتبط بقيمة إقراا الضيؼ وا 
، وعمػػى خم يػػة ىػػذا المػػوروث كػػاف مػػف الطبيعػػي أف  ( 45) يـ، والتػػي ذكػػرت فػػي القػػرآف الكػػر  ( 44) لذريتػػو

كراميـتقترف زيارة الحـر اإلبراىيمي بكطعاـ الزائري    (..46) ف وا 
 – :577ىػػػ/>76ذي زار الخميػػؿ سػػنة ، الػػ وورد أوؿ ذكػػر لسػػماط الخميػػؿ فػػي رحمػػة ناصػػر خسػػرو    

ـ، حيػػث وصػػؼ دار الضػػيافة فػػي ىػػذا السػػماط قػػائال و ج وعمػػى سػػط  المقصػػورة فػػي المشػػيد ;577
،  ( 47) سجحجرات لمضيوؼ الوافديف، وقد وقؼ عمييا أوقػاؼ كثيػرة مػف القػر  ومسػتدالت بيػت المقػد

ثـ أضاؼ متحدثا عف ما كاف يتـ تقديمو لمضيوؼ والزوار مػف أطعمػة قػائال و جوأ مػب الزراعػة ىنػاؾ 
الشعير، والقم  قميؿ، والزيتوف كثير. ويعطوف الضيوؼ والمسافريف والزائػريف الخبػز والزيتػوف. وىنػاؾ 

. ويػػزف  طػػواحيف كثيػػرة تػػديرىا البدػػاؿ والثيػػراف لطحػػف الػػدقيؽ، وبالمضػػي ة خادمػػات يخبػػزف طػػوؿ اليػػـو
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ر ػػي يـ منػػا واحػػدا، ويعطػػى مػػف يصػػؿ إلػػى ىنػػاؾ ر ي ػػا مسػػتديرا وطبقػػا مػػف العػػدس المطبػػوخ بالزيػػت 
. وىذه عادة بقيت مف أياـ خميؿ الػرحمف عميػو السػالـ حتػى السػاعة، وفػي بعػض اءيػاـ  وزبيبا كؿ يـو

 .( 48) يبمغ عدد المسافريف خمسمائة، فتييأ ليـ الضيافة جميعاج
ويعػػود أوؿ ذكػػر ءخبػػار سػػماط الخميػػؿ فػػي العصػػر المممػػوكي  إلػػى عيػػد الظػػاىر بيبػػرس، حيػػث     

ذكػػر النػػويري ذلػػؾ فقػػاؿ و جوفػػي صػػ ر مػػف ىػػذه السػػنة وردت كتػػب اءميػػر عػػز الػػديف إسػػتدار النائػػب 
بالكرؾ، وأنو رتػب رواتػب بالخميػؿ، ورتػب اءسػمطة، والضػيافة لموافػديف، وكػاف ذلػؾ قػد قطػع مػف مػدة 

. ويػػػذىب الػػػدكتور خميػػػؿ عثامنػػػة إلػػػى القػػػوؿ أف ىػػػذا السػػػماط قػػػد تحػػػوؿ منػػػذ ىػػػذا التػػػاريخ ( 49) مػػػةجطوي
مؤسسػػة ممموكيػػة سػػمطانية، أخػػذ السػػالطيف يولونيػػا الرعايػػة ويحبسػػوف عمييػػا اءوقػػاؼ، واخػػذوا بتعيػػيف 

اؼ ، فقػػػد زاد  الظػػػاىر بيبػػػرس فػػػي أوقػػػ ( 50) المػػػوظ يف والمشػػػرفيف وبتحديػػػد حجػػػـ رواتػػػبيـ ومعمػػػوميـ
، حيػػث أوقػػؼ قريػػة إذنػػا، وأعػػاد مػػا كػػػاف مػػف ضػػياعيا إلػػى اءوقػػاؼ بعػػد أف كانػػت قػػػد  ( 51) الخميػػؿ

، وذكػػػػر مجيػػػػر الػػػػديف أف أوقافػػػػو ا تكػػػػاد  ( 52) دخمػػػػت فػػػػي اإلقطاعػػػػات بعػػػػد تعػػػػويض اءمػػػػراا عنيػػػػا
قريػػػة ديػػػر إسػػػتيا الواقعػػػة جنػػػوب  ػػػرب مدينػػػة نػػػابمس عمػػػى ىػػػذا  ، وأوقػػػؼ السػػػمطاف برقػػػوؽ (53)تضػػػبط
 .( 54) ط، ونقش نص وثيقة الوقؼ ىذه عمى عتبة الباب الشرقي لممسجد اإلبراىيميالسما
، ىػػػػػذا الػػػػػراوؽ ـ5678/ ىػػػػػػ 78:وقػػػػػد وصػػػػػؼ ابػػػػػف فضػػػػػؿ اهلل العمػػػػػري الػػػػػذي زار الخميػػػػػؿ سػػػػػنة     

)المطبخ(، فقاؿ عنو و ج ولقد زرت الخميػؿ ) صػموات اهلل عميػو وسػالمو(  فػي ذي الحجػة سػنة خمػس 
أخبرني جماعػػة المباشػػريف أف فػػي بعػػض ليػػالي مػػف ىػػذا الشػػير فػػي ىػػذه السػػنة وأربعػػيف وسػػبعمائة. فػػ

فرقوا زيػادة عمػى ثالثػة عشػر ألػؼ ر يػؼ، وأف  الػب أيػاـ العػاـ مػا بػيف السػبعة آاؼ والعشػرة آاؼ. 
وي رؽ أيضا مع الخبز طعاـ العدس بالزيػت الطيػب والسػماؽ، وفػي بكػرة النيػار يطػبخ أيضػا قػدر مػف 

 .( 55) الوارديف ) وفي بعض اءسبوع يطبخ ما ىو أفخر مف ذلؾ(ج الدشيش وي رؽ عمى
وأضػػاؼ العمػػري بعػػض الت صػػيؿ عػػف أقسػػاـ ىػػذا الػػرواؽ )مطػػبخ( و جلػػو خػػداـ برسػػـ  ربمػػة القمػػ      

وطحنو وعجنو وخبزه. وأىػراا القمػ  والطػاحوف وال ػرف، نافػذ بعػض ذلػؾ إلػى بعػض. بحيػث اف القمػ  
خبػوزا. ولػػـ يػزؿ عمػػى ىػػذا مػد  الشػػيور واءعػواـ والميػػالي واءيػػاـ )وا ي ػرغ فػػي اءىػراا ويخػػرج خبػػزا م

 .             ( 56) ينقطع لو مدد، وا يحصر بضبط وا عددج
أما مجير الديف فقدـ وص ا أكثر ت صيال ليػذا المطػبخ وبخاصػة عػف أقسػامو المختم ػة، فػذكر أنػو     

كػػاف يػػتـ عمػػؿ السػػماط )الخبػػز( الػػذي ي ػػرؽ  كػػاف مخصصػػا لعمػػؿ الجريشػػة لممجػػاوريف والػػوارديف، كمػػا
، وقػدر مػا كػاف يعمػؿ فيػو مػف الخبػز يوميػا بأربعػة  عمػى اىػؿ البمػد والػوارديف فػي ثالثػة أوقػات كػؿ يػـو

 .( 57) عشر ألؼ ر يؼ، تبمغ خمسة عشر ألؼ في بعض اءوقات
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يكػف يمنػع  وأضاؼ مجيػر الػديف أف سػعة وقػؼ ىػذا المطػبخ كثيػرة بحيػث ا تكػاد تضػبط، وانػو لػـ    
احد عنيا ا مف اء نياا وا مف ال قراا، وأضاؼ أف المكاف الذي كاف يصنع فيو الخبػز كػاف يشػتمؿ 
عمى ثالثػة أفػراف، وسػتة أحجػار لمطحػف )طػواحيف(، وخم يمػا حاصػؿ كبيػر يخػزف فيػو القمػ  والشػعير 

دخؿ إلػى الحاصػؿ المعد لمخبز، وأضاؼ أف ىذا العمؿ يعد مف عجائب تمػؾ ال تػرة بحيػث أف القمػ  يػ
فػػال يخػػرج منػػو إا وقػػد صػػار خبػػزا، وأنػػو يوجػػد عػػدد كبيػػر جػػدا مػػف العػػامميف فػػي ىػػذا المطػػبخ مػػوزعيف 
عمى أعمػاؿ الطحػف والعجػف والخبػز وتجييػز الحطػب وااعتنػاا بػو، بحيػث أف ضػخامة ذلػؾ تعػد مػف 

 .( 58) العجائب الذي ا يوجد مثمو عند المموؾ
 المدرسة الجاولية في القدس : 

تقع ىػذه المدرسػة فػي الزاويػة الشػمالية الدربيػة مػف سػاحة المسػجد اءقصػى، ذكرىػا ابػف فضػؿ اهلل     
حديثػػو عػػف السػػور الشػػمالي لمنطقػػة المسػػجد اءقصػػى وقبػػة الصػػخرة، فقػػاؿ و جوبأقصػػى  دالعمػػري عنػػ

يػػا ارت ػػاع ىػػذا السػػور خمسػػة شػػبابيؾ لمدرسػػة اءميػػر عمػػـ الػػديف سػػنجر الجػػاولي رحمػػو اهلل، ولػػيس ل
ج. ومدرسػة الجػاولي اليػـو جػزا ممػا يعػرؼ بكميػة روضػة المعػارؼ الوطنيػة، أو مػا  إستطراؽ إلى الحـر

اف ىػػذا وا يوجػػد مػػا يشػػير إلػػى تػػاريخ بنػػاا ىػػذه المدرسػػة، واف كػػاف فػػ ،يعػػرؼ اآلف بالمدرسػػة العمريػػة
 .( 59)ـ5657ىػ/ 57:ـ أو 5658ىػ/ 58:برشـ يقدر ذلؾ بحوالي سنة 

در إلػػى أحػػد مػػف الػػذيف تولػػوا التػػدريس فػػي المدرسػػة الجاوليػػة، ر ػػـ أنيػػا اسػػتمرت ولػػـ تشػػر المصػػا    
كمدرسػػة حػػوالي قػػرف، قبػػؿ أف يػػتـ تحويميػػا إلػػى دار لمنيابػػة، أيػػاـ نيابػػة اءميػػر شػػاىيف الشػػجاعي عمػػى 

، ويعتقد الدكتور كامؿ العسمي أنو تػـ إضػافة أبنيػة أخػر  لممدرسػة  ( 60) ـ:575ىػ/ 67;القدس سنة 
، فقػػد جػػاا فػػي نقػػش عمػػى مػػدخؿ أحػػد مبانييػػا و جشػػاىيف رسػػـ  ( 61) حولػػت إلػػى سػػراي لمحكػػـ بعػػد أف

ـ، أيػػاـ :;57ىػػػ/ 5>;بتجديػػدىا المقػػر الشػػجاعيج. كمػػا حػػدثت إضػػافات اخػػر  إلػػى دار النيابػػة سػػنة 
 .( 62) نيابة اءمير خضر بؾ

لجاوليػة فػي حػدود سػنة ويذىب الدكتور يوسػؼ  وانمػو إلػى أف اءميػر سػنجر قػاـ ببنػاا المدرسػة ا    
ـ، في عيد الممػؾ الناصػر محمػد بػف قػالووف، أثنػاا نيابػة سػنجر عمػى  ػزة، حيػث أف 5655ىػ/ 56:

السػػمطاف الناصػػر كػػاف قػػد عيػػد لػػو باإلضػػافة إلػػى نيابػػة  ػػزة وايػػة القػػدس وبمػػد الخميػػؿ ونػػابمس وقػػاقوف 
ـ، 6>56ىػػػ/ 9>:بػػة بعػػد سػػنة أف المدرسػػة الجاوليػػة قػػد حولػػت دارا لمنياويضػػيؼ  . ( 63) ولػػد والرممػػة

استنادا إلى قوؿ مجير الديف عنيا و جوىي التي صارت فػي عصػرنا مسػكنا لمنػواب بالقػدس الشػريؼج، 
وأف مػػا قػػاـ بػػو النائػػب شػػاىيف الشػػجاعي ىػػو تجديػػد إيػػواف الحكػػـ كمػػا ىػػو مثبػػت عمػػى مػػدخؿ اإليػػواف 

 .      ( 64) الكبير )دار العدؿ(، ولكنو لـ يحوؿ المدرسة إلى دار لمنيابة
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كانػت  ;7>5ـ، وفػي سػنة 69>5دارا لمشػرطة سػنة إلػى المدرسة الجاوليػة  ىذا وقد حوؿ اإلنجميز    
، وبعػػد انتيػػاا اانتػػداب البريطػػاني عمػػى فمسػػطيف أصػػبحت تحػػت  ( 65) مقػػرا لقػػوات جالجيػػات المقػػدسج

المجمػس منيػا  إدارة المجمس اإلسػالمي اءعمػى، بوصػ يا مػف أمػالؾ الوقػؼ فػي مدينػة القػدس، وجعػؿ
 .( 66) مقرا لكمية روضة المعارؼ الوطنية، ويوجد فييا أاف المدرسة العمرية لمبنيف

 جامع الجاولي في غزة :
ازدىرت  زة أثناا نيابة سنجر الجاولي عمييا، ويبدو ذلؾ واضػحا مػف قػوؿ ابػف حجػر العسػقالني     

قصػر والجػامع والحمػاـ والمدرسػة لمشػافعية و جفعمر بيػا قصػرا لمنيابػة وىػو أوؿ مػف مػدنيا لبنائػو بيػا ال
، وقػػاؿ عنػػو الصػػ دي و جوىػػو الػػذي مػػدف  ػػزة ومصػػرىا وبنػػى  ( 67) وخػػاف السػػبيؿ والمرسػػتاف والميػػدافج

بيػػا البيمارسػػتاف، ووقػػؼ عميػػو عػػف الممػػؾ الناصػػر أوقافػػا جميمػػة، وجعػػؿ النظػػر فيػػو لنػػواب  ػػزة، وعمػػر 
بػػة، وبنػػى القنػػاطر بدابػػة أرسػػوؼ، وكػػؿ عمػػائره ظري ػػة بدػػزة الميػػداف والقصػػر، وبنػػى الخػػاف بقريػػة الكتي

، وقػػاؿ عنػػو ابػػف تدػػري بػػرد  و جوىػػو الػػذي مػػدف  ػػزة ومصػػرىا، وجعميػػا مدينػػة،  ( 68) متقنػػة محكمػػةج
 .   ( 69) وكؿ عمائره متقنة مميحة محكمةج

سػػػنجر الجػػػاولي مػػػف جيػػػة، وتوسػػػيع السػػػمطاف الناصػػػر  لنػػػا أف ىػػػذا اازدىػػػار مػػػرده نشػػػاط  يبػػػدو    
 السػػػمطاف ، حيػػث أضػػاؼمػػف ناحيػػػة أخػػر  حيات نائػػب  ػػزة والمنطقػػة الجدرافيػػػة التػػي تتبػػع لػػولصػػال

بمػا فييػا  ػزة تتبػع لنػواب سػابقا لسمطتو مدف القػدس والخميػؿ ونػابمس وقػاقوف والمػد والرممػة التػي كانػت 
إلػى  ػزة ، يقوؿ ابف تدري بردي و جفمما قدـ الناصر مف الكرؾ جيزه  ( 70) الشاـ وتحديدا نيابة دمشؽ

لػػى القػػدس وبمػػد الخميػػؿ ونػػابمس وقػػاقوف ولػػد والرممػػة، وأقطعػػو إقطاعػػا ىػػائال. وعمػػؿ نيابػػة  ػػزة  نائبػػا، وا 
. ويذىب المقريزي إلى القوؿ عػف  ػزة فػي فتػرة حكػـ السػمطاف الناصػر و جحتػى إف ( 71) بأعظـ حرمةج

لػبالد الشػامية، وجعػؿ مدينة  زة ىو الذي مصرىا وجعميػا عمػى ىػذه الييئػة، وكانػت قبػؿ كآحػاد قػر  ا
ليا نائبا، وسمي بممؾ اءمراا، ولـ تكف قبؿ ذلؾ إا ضيعة مف ضػياع الرممػة ومثميػا فكثيػر مػف قػر  

 55:نائػػػػب  ػػػػزة قبػػػػؿ عػػػػاـ  .  فقػػػػد كػػػػاف( 72) شػػػػرح فػػػػي ذكػػػػر ذلػػػػؾجلالشػػػػاـ وحمػػػػب والسػػػػاحؿ يطػػػػوؿ ا
أصػػب  بعػػد ىػػذا التػػاريخ  ، بينمػػا ( 73)  ـ، يحمػػؿ لقػػب نائػػب اءعمػػاؿ السػػاحمية والجبميػػة بدػػزة5655ىػػػ/

 .  ( 74)يمقب ب جنائب  زةج أو جنائب السمطنة بدزةج أو جكافؿ المممكة الدزيةج
الجاولي في مدينة  زة، فيبدو انو قػد تػـ إنشػائو قبػؿ توسػيع صػالحيات نائػب  ػزة، وأف  أما جامع    

دػػزة حيػػث يوجػػد فػػوؽ سػػنجر الجػػاولي قػػاـ بكنشػػائو عنػػدما كػػاف نائبػػا عمػػى اءعمػػاؿ السػػاحمية والجبميػػة ب
ذكػر الشػيخ   ( 76) بالطػة مػف الرخػاـ محطمػة مػف جيتيػا اليسػر  ( 75) الباب الخارجي لجػامع الشػمعة

جأمػػر   ( 77) عثمػػاف الطبػػاع انػػو قػػد رأ   منقوشػػا عمييػػا بعػػد البسػػممة وآيػػة جإنمػػا يعمػػر مسػػاجد اهلل....ج
تبػاع سػنة رسػوؿ اهلل، ا لعبػد ال قيػر إلػى اهلل تعػالى جسػنجر بػف بكنشاا ىذا الجامع ابتداا مرضػاة اهلل، وا 
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لمحروسػػة أ أعػػز اهلل عمػػاؿ السػػاحمية والجبميػػة جبدػػزةج اعبػػد اهلل الجػػاولي، نائػػب السػػمطنة الشػػري ة باء
 .( 78) ىػج ;7:بتاريخ شير ذي الحجة سنة  –أنصاره 

ميػر سػنجر الػدكتور محمػود عطػا اهلل أف ىػذا الجػامع )جػامع الشػمعة( لػـ يبنػى مػف قبػؿ اء ويعتقد    
الجاولي، واف البالطػة الرخاميػة ىػذه مػأخوذة مػف بقايػا جػامع الجػاولي عنػدما ىػدـ وانػدثر وأخػذ النػاس 

 .    ( 79) ينقموف حجارتو مف مكاف إلى آخر
وتحػػدث الدػػزي عػػف ىػػذا المسػػجد، فػػذكر و  جانػػو كػػاف يخػػرج منػػو فػػي كػػؿ ليمػػة مػػف رمضػػاف نحػػو     

وف لمصالة فيو، ىذا  عدا عمف يأتوف إليو بػدوف ذلػؾ وكػاف فيػو أربعمائة فارس، أو فنار مع الذيف يأت
الكثيػػر مػػف العممػػاا والمدرسػػيف، وءئمػػة عمػػى المػػذاىب اءربعػػة، وكػػاف عنػػد بابػػو جمسػػقاتافج مػػف الرخػػاـ 
متقابمتػػاف تمػػيف فػػي كػػؿ ليمػػة مػػف رمضػػاف سػػكرا يشػػرب منيمػػا الػػداخؿ والخػػارج، وقػػد جعػػؿ لػػو أوقافػػا 

 .         ( 80) ىاجكثيرة بقضاا ج زةج و ير 
وقد وصؼ الرحالة المشيور ابف بطوطػة، جػامع الجػاولي فػي  ػزة بقولػو و جثػـ سػرنا حتػى وصػمنا     

مدينة  زة، وىي أوؿ بالد الشاـ مما يمي مصر، متسعة اءقطار، كثيرة العمػارة، حسػنة اءسػواؽ، بيػا 
جد الػذي تقػاـ اآلف بػو الجمعػة المساجد العديدة واءسوار عمييػا، وكػاف بيػا مسػجد جػامع حسػف، والمسػ

 ( 81) فييا بناه اءمير المعظـ الجاولي، وىو أنيؽ البناا، محكـ الصػنعة، ومنبػره مػف الرخػاـ اءبػيض.ج
 أما المقريزي فقد ذكر أف الجاولي لو جمف اآلثار الجميمة ال اضمة جامع بمدينة  زة فػي  ايػة الحسػفج

(82 )  . 
ذكػػرت دفػػاتر الطػػابو وقػػؼ أوقافػػا كثيػػرة عمػػى ىػػذا الجػػامع، فقػػد ويظيػػر أف اءميػػر سػػنجر قػػد أ        

 ( 83) العثمانية أف المناطؽ التي كانت موقوفة عمى جػامع الجػاولي فػي قضػاا  ػزة ىػي قػر  و جباليػة
، ومػػزارع و بيػػت طريػػؼ،  ( 88) ، اخصػػاص ( 87) ، جػػولس ( 86) ، بريػػر ( 85) ، قمصػػا ( 84) ، سمسػػـ

يػػد سػػعدي وأحمػػد بكػػر بروجػػو، وبسػػتاف حرزيػػة الجػػاولي در نػػزد، قػػابورة، أسػػطاس، وبسػػتاف و جػػولي در 
دكػاكيف فػي سػوؽ الدػنـ  5وطاحوف فػي قريػة جباليػة، وعػدد تسػعة دكػاكيف فػي سػوؽ المالعبػة، وعػدد 

 في  زة.     
ويظير الجدوؿ اآلتي نسبة ما وقػؼ بػالقيراط مػف كػؿ قريػة أو مزرعػة أو بسػتاف و يػره عمػى  

، وفقًا لسػجؿ أراضػي ألويػة )صػ د، نػابمس،  ػزة، وقضػاا الرممػة( (  89) جةجامع الجاولي وناتجو باآلق
 و ( 90) ـ(5889ىػ/ 97>لعاـ ) 655رقـ 

 القرية /المزرعة
نسبة الوقف 

 بالقيراط
 الناتج

 
 القرية /المزرعة

نسبة الوقف 
 بالقيراط

 الناتج

 877 5 مزرعة قابورة 56:77 جميعيا جبالية
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 ;65 6 مزرعة أسطاس 877 5 سمسـ

 5776 7 7/5 قمصا

بسػػػػػػػػػتاف جػػػػػػػػػولي 
دريػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػعدي 
وأحمػػػػػػػػػػػػػد بكػػػػػػػػػػػػػر 

 بروجو

 577 جميعو

 868 5/5 برير
بسػػػػػػػػتاف حرزيػػػػػػػػة 
 الجاولي در نزد

 577 جميعو

 8>7 5/5 جولس
طاحوف في قريػة 

 جبالية
 5877 جميعو

 587 5 اخصاص

دكػػػػػػػػػػاكيف عػػػػػػػػػػدد 
تسػػػعة فػػػي سػػػوؽ 

 المالعبة

 5777 جميعيا

مزرعة بيت 
 طريؼ

5 599 

 5دد دكػػػػاكيف عػػػػ
فػػػػي سػػػػوؽ الدػػػػنـ 

 في  زة

 577 جميعيا

 ويوض  الجدوؿ اآلتي المبالغ النقدية التي خصصت لكؿ عامؿ في جامع الجاوليو
 المعموم النقدي )درهم/شهريًا( المستفيد

 57 خطابة

 67 إمامة

 57 قارئ قرآف شريؼ بعد صالة ال جر

 57 قارئ حديث

 55 ;تأذيف عدد 

 557 فراشة

 57 6وقاديف عدد 

 67 5بوابيف عدد 

 57 مصدر

 57 خازف
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 8 منجر

 58 خادـ الخاف

 سنويا )كسوة( 56+  9 يتيـ 57أيتاـ و في كؿ يـو 

 67 معمـ أيتاـ

 67 مشيخة

 577 نظارات

 97 عامؿ وكاتب وشاىد

 كؿ يـو 5 قناديؿ

 8 أباريؽ

ور واإلنػاث بالسػوية بيػنيـ، وما فضؿ بعد ذلؾ مف ريػع الوقػؼ يصػرؼ لم قػراا عتقػاا الواقػؼ الػذك    
وشرط النظر لن سو في مدة حياتػو، ومػف بعػده اءرشػد  فاءرشػد مػف عتقائػو ثػـ أواده وذريػتيـ ونسػميـ 
وعقػػبيـ، فػػكذا انقرضػػوا كػػاف النظػػر لمػػف يكػػوف نائػػب السػػمطنة بدػػزة واآلف النظػػر بيػػد عػػالا الػػديف وأبػػو 

 ال ضؿ مف ذرية عتقاا الواقؼ.
درىػـ سػنويا، والمبػالغ النقديػة التػي  :5;67الجػاولي البالدػة  رد أوقػاؼ جػامعيتض  مػف مقارنػة وا    

فائضػػػة تقػػػدر درىػػػـ سػػػنويا، أف ىنػػػاؾ أمػػػواا كثيػػػرة  775;خصصػػػت لمعػػػامميف فػػػي المسػػػجد والبالدػػػة 
% مػػف ريػػع الوقػػؼ كػػاف يػػتـ إن اقيػػا عمػػى  7:زيػػد عػػف حػػوالي أؿ أي مػػا يدرىػػـ(،  55759)بحػػوالي 

 ؼ.  عتقاا الواق مف ل قرااا
ويظيػػر أف جػػامع الجػػاولي قػػد تيػػدـ وفقػػد أىميتػػو فػػي القػػرف الحػػادي عشػػر اليجػػري، وىػػذا مػػا ذكػػره     

الجػػامع  بقايػػا ـ، فوصػػؼ6>59ىػػػ/ 5578الرحالػػة الشػػيير عبػػد الدنػػي النابمسػػي ، الػػذي زار  ػػزة سػػنة 
اـ، وأحجػار بقولو و جثـ ذىبنا عمػى جػامع الجػاولي، وىػو جػامع كبيػر واسػع، جميعػو مبنػي بػألواح الرخػ

السػماقى فػػي أوؿ الزمػػاف،وىو خػػراب اآلفا والرخػاـ سػػاقط حػػوؿ جدرانػػو وفػي صػػحنو الخػػارج مػػف عػػدـ 
تقيد النظار عميو بعمارتػو ومرمتػوج. وبعػد أف يقػدـ ترجمػة مختصػرة لمجػاولي يضػيؼ و جوالجػامع الػذي 

، وىػو من صػؿ عػف العمػرا ف، وقػد ردمػوا بابػو عمره بدزة ىو الجامع الذي ذكرناه ىنػا، وانػو خػرب اليػـو
 .  (  91) واستدنى الناس عف الصالة فيوج

 توسعة المسجد العمري في غزة : 
، ويظيػر  ( 92)اولي توسػعتو لممسػجد العمػري الكبيػر مف اءعمػاؿ اليامػة التػي قػاـ بيػا سػنجر الجػ    

كبيػر انو قد أضاؼ إليو منارة، كما قاـ بكصالحات كبيرة وتوسعة في فنػاا المسػجد شػممت و صػيري، 
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لجمع ماا الشتاا لمشرب والوضوا، وصيري، آخر لجمع الماا عنػد امػتالا الصػيري، اءوؿ، وميضػأة 
عنػػد بػػاب البيػػت الشػػرقي متصػػمة بالمارسػػتاف، ومحػػراب فػػي صػػدر اإليوانػػات الشػػرقية، فيػػذكر الشػػيخ 

ىػذه  عثماف الطباع الدزي أنو رأ  بكحد  أسػطوانات فػي الجيػة الشػمالية نقػش مكتػوب عميػو و جعمػر
اءفنا والمنػارة بالجػامع المعمػور، بدػزة فػي أيػاـ موانػا السػمطاف ابػف السػمطاف الممػؾ العػادؿ ابػف الممػؾ 
المنصور قالووف، جخمد اهلل سمطانوج بكدارة العبد ال قير إلى اهلل تعػالى سػنجر الجػاولي، نائػب السػمطنة 

نو صػيري، كبيػر لجمػع مػاا وبنػى بصػح ـ، 5657/ ىػػ 57:بمدينة جبدػزةج وتػـ فػي شػير شػعباف سػنة 
الشتاا لمشرب والوضػوا عنػد الحاجػة، وصػيري، آخػر بمجػراة يمػر المػاا فييػا إليػو عنػد امػتالا اءوؿ، 
وميضأة عند بػاب البيػت الشػرقي متصػمة بالمارسػتاف اآلتػي ذكػره، وماؤىػا مػف بئػر السػاقية المقابمػة لػو 

 . ( 93) ....جمف الجية القبمي، وبنى محراب في صدر اإليوانات الشرقية،
      بيمارستان غزة : 

مػػف منشػػآت جاءميػػر عمػػـ الػػديف سػػنجر الجػػاوليج أثنػػاا نيابتػػو عمػػى  ػػزة، ويظيػػر انػػو أقامػػو تن يػػذا     
 ة، وجعػؿ النظػر فيػو لنػواب  ػزةقالووف الذي وقػؼ عميػو أوقافػا كثيػر لر بة السمطاف الناصر محمد بف 

فوقػؼ أنشػاه والػده فػي القػاىرة،  لممستشػ ى شػ ى مضػاىيايكوف ىذا المستأف أراد أنو  ومف الوارد، ( 94)
يشتمؿ عمى عدة  ػرؼ لممرضػى وجػامع  المستش ى مبالغ كبيرة، وكافعميو أوقافا كثيرة يشكؿ واردىا 

ومدرسة لتعميـ العمـو الطبية والتمريضية ورباط لمذكر وتكية لممسافريف وال قػراا وكػاف فيػو قسػـ خػاص 
ىػػػات العقميػػػة، وىػػػو مػػػا يتضػػػ  مػػػف عػػػدد العػػػامميف فيػػػو والتػػػي وضػػػحتيا لمنسػػػاا وقسػػػـ لممصػػػابيف بالعا

 .( 95) التي وق يا اءمير سنجر الجاولي عمى ىذا البيمارستاف كما سوؼ نالحظ الكثيرة اءوقاؼ
ويظير مف حج، الوقؼ عمى البيمارستاف الناصري في  ػزة أنػو كػاف يعمػؿ بػو عػدد مػف اءطبػاا     

حيػػث تػػتـ  المعالجػػة بمػػا يصػػم  الباطنيػػة، بعػػد تشػػخيص المػػرض،  وىػػـ المختصػػوف بعػػالج اءمػػراض
، ىػػذا وقػػد عػػرؼ العػػرب فػػي العصػػر ( 96) مػػف اءدويػػة واءشػػربة واء ذيػػة والشػػربات والحقػػف لممػػرض

، ( 97) الممموكي الطب وبرعوا فيو بصورة كبيرة، ووضعوا الضوابط والشػروط لمػف يمػارس مينػة الطػب
 .  ( 98) ير منيـ العديد مف الجراحيف الذيف فصموا في ىذا العمـكما عرفوا عمـ الجراحة أيضا، وظ

كمػػا كػػاف فيػػو أطبػػاا جػػراحيف، والجراحػػة ىػػي مػػا كػػاف ينظػػر فييػػا إلػػى بػػدف اإلنسػػاف مػػف جيػػة مػػا     
، ويعرفيػػا خمي ػػة بػػالقوؿ جعمػػـ يبحػػث  ( 99) يتعػػرض لظػػاىره مػػف أنػػواع الت ػػرؽ فػػي مواضػػع مخصوصػػة

ف اإلنساف، وكي ية برئيػا وعالجيػا، ومعرفػة أنواعيػا، وكي يػة القطػع عف أحواؿ الجراحات العارضة لبد
إف احتي، إلييا، ومعرفة كي ية المراىـ والضمادات وأنواعيا، ومعرفة أحواؿ اءدوات الالزمة ليػا، وىػو 
جػػزا مػػػف عمػػػـ الطػػػب، وقػػػد ي ػػرد عنػػػو التػػػدويف، ومن عتػػػو عظيمػػػة جػػدا، وىػػػذا العمػػػـ بالعمػػػؿ أشػػػبو منػػػو 

 .  ( 100) فيو عمدة الجراحيف ءبي ال رج بف القؼج بالعمـ، واءصؿ
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، وىػػو فػػرع مػػف فػػروع  (101وكػػذلؾ عمػػؿ فػػي البيمارسػػتاف كحػػالوف وىػػـ العػػامموف بصػػناعة الكحػػؿ    
، ( 103) ، وقيػؿ الكحػالوف ىػـ أطبػاا العيػوف الػذيف يتصػدروف لعػالج العػيف ومػداواتيا( 102)طب العيػوف

باا في العصر الممموكي، واىتمػوا بيػا نتيجػة لكثػرة وطب العيوف مف التخصصات التي برع فييا اءط
، وىػػو مػػا ( 104)أمػػراض العيػػوف فػػي مصػػر وبػػالد الشػػاـ نتيجػػة لظػػروؼ المنػػاخ وارت ػػاع درجػػات الحػػرارة

 . ( 105) يتض  مف كثرة المؤل ات حوؿ أمراض العيوف في تمؾ ال ترة
أنيػػا ليػػا عالقػػة بالطػػب ويظيػػر أيضػػا أنػػو كػػاف ىنػػاؾ ميػػذب لممجػػانيف، ويظيػػر مػػف ىػػذه التسػػمية     

الن سػػي، ومحاولػػة تيػػذيب الشػػخص المجنػػوف، وتقػػويـ سػػموكو، خػػالؿ تواجػػده فػػي البيمارسػػتاف، وربمػػا 
، كمػػا عمػػؿ فػػي  ( 106) المػػرض ومحاولػػة عالجيػػا أدت إلػػى ىػػذا محاولػػة البحػػث عػػف اءسػػباب التػػي

ف مػػػف نػػػزاا دارج مػػػوتى، والػػػذي عمػػػى مػػػا يظيػػػر أنػػػو مخػػػتص عػػػف تجييػػػز الػػػذيف يتوفػػػو البيمارسػػػتاف 
 البيمارستاف.

طباخيف مختصيف في طبخ الطعاـ واءشربة، وعػدد مػف العػامميف فػي مجػاات  ىذا باإلضافة إلى    
 أخر  في خدمة البيمارستاف كمشرؼ وفراشيف ووكيؿ و يره.

ويظيػػر أف اءميػػر سػػنجر الجػػاولي قػػد اىػػتـ بالناحيػػة الدينيػػة فػػي البيمارسػػتاف وىػػو مػػا يظيػػر مػػف     
مس قراا لمقرآف الكريـ يعمموف فيو، خصصت ليـ رواتب نقدية شيرية، وىو ما قػد يشػير إلػى وجود خ

انو قد كاف ىنػاؾ مسػجد ممحػؽ بالبيمارسػتاف الناصػري، إذ يظيػر أف البيمارسػتاف كػاف يشػتمؿ إضػافة 
إلػػػػى  ػػػػرؼ المرضػػػػى عمػػػػى جػػػػامع ومدرسػػػػة لتعمػػػػيـ العمػػػػـو الطبيػػػػة والتمريضػػػػية وربػػػػاط لمػػػػذكر وتكيػػػػة 

 يف وال قراا وكاف فيو قسـ خاص لمنساا وقسـ لممصابيف بالعاىات العقمية.        لممسافر 
و يػػرة عمػػى ىػػذا البيمارسػػتاف ىػػي  قػػر وقػػد خصػػص السػػمطاف الناصػػر محمػػد بػػف قػػالووف أوقافػػا كث    

 ، ومػػػزارع و جيوجيػػػؿ( 111) ، البيػػػا ( 110) ، بطػػػاف الدربػػػي( 109) ، مالقػػػس( 108) ، جينػػػيف( 107) ىربيػػػة

الػػػذي يضػػػـ تسػػػعة  ( 116) ، وسػػػوؽ قيسػػػارية ( 115) ، معنػػػيف ( 114) ، قػػػابورة( 113) وؿ، تػػػؿ العجػػػ( 112)
 عشر حاصؿ، وثمث الماؿ المتحصؿ مف حاصؿ متروكات المرضى الذيف ماتوا في التيمار خانة.

ويظيػػػر الجػػػدوؿ اآلتػػػي نسػػػبة مػػػا وقػػػؼ بػػػالقيراط مػػػف كػػػؿ قريػػػة أو مزرعػػػة عمػػػى البيمارسػػػتاف   
لعػػػػاـ  655ضػػػػي ألويػػػػة )صػػػػ د، نػػػػابمس،  ػػػػزة، وقضػػػػاا الرممػػػػة( رقػػػػـ وناتجػػػػو باآلقجػػػػة وفقػػػػًا لسػػػػجؿ أرا

 و ( 117) ـ(5889ىػ/ 97>)

 القرية /المزرعة
نسبة الوقف 

 بالقيراط
 الناتج

 
 القرية /المزرعة

نسبة الوقف 
 بالقيراط

 الناتج

 57; 6 مزرعة قابورة 77;65 جميعيا ىربية



 د. عثمان الطل

915 

 558 6 مزرعة معنيف 5565 7 6/5 جينيف

 سوؽ قيصارية 578 5 5/5 مالقس
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب  >5

 )محؿ تجاري(
6777 

 677 5 بطاني الدربي
بويخانية 
 )مصبدة(

 جميعيا
5:77 
 

 - جميعو فرف 85 5 البيا

 5667 جميعيا مزرعة جيوجيؿ

ثمث الماؿ  
المتحصؿ مف 

حاصؿ 
متروكات 

المرضى الذيف 
 ماتوا في التيمار

6/5 577 

مزرعة تؿ 
 العجوؿ

    5777 جميعيا

 
 

، ويظيػػػر الجػػػدوؿ اآلتػػػي نسػػػبة مػػػا وقػػػؼ 655فيػػػورد أوقافػػػا أخػػػر  لػػػـ تػػػرد سػػػجؿ  855دفتػػػر  أمػػػا    
مػف دفػاتر  855بالقيراط مف كؿ قرية أو مزرعة عمى البيمارستاف  وناتجػو باآلقجػة وفقػا  لػدفتر طػابو 

 و   ( 118) التحرير العثمانية في القرف العاشر اليجري

 القرية /المزرعة
نسبة الوقف 

 بالقيراط
 تجالنا

 
 القرية /المزرعة

نسبة الوقف 
 بالقيراط

 الناتج

  جميعيا ىربية

دكاكيف داخؿ 
القيصرية 
 وخارجيا

5<  

   ;5و   7 جينيف

دكاكيف 
بالخضرية 
 والقيصارية

  8باب 

  فرف محمة   5 5/5 مالقس
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 البرجمة

   قسارتيف  5 5/5 البيا

 5777 حاصؿ بويخانة  5 بطاني الدربي

 557: 8 ميداس    55 فمزرعة المعني

مزرعة تؿ 
 العجوؿ

 7  : ترس  جميعيا

 977 6 ساكمو  جميعيا مزرعة صوصؿ

مزرعة فاتوف 
درنزد )جينيف( 

 وجيتيف

6     

 

      
 
 
 
 

ىػػػػ/ ;6> - 5858ىػػػػ/ T.D <65) ( 565ونجػػػد فػػػي دفتػػػر تحريػػػر لػػػواا القػػػدس) دفتػػػر تحريػػػر     
 120) قريػة الػدوير ىػي الخميؿ ا فيبيمارستاف  زة أوقاف ، أنو كاف موق ا عمى ( 119) ـ5865 – 5865

 ط مف ط خراب(. ;5)   ( 121 )(، وقرية الكريب577ط  5)  (
ويوضػػ  الجػػدوؿ اآلتػػي المبػػالغ العينيػػة والنقديػػة التػػي خصصػػت لكػػؿ عامػػؿ فػػي اليبمارسػػتاف وفقػػًا     

 ـ( و5889ىػ/ 97>لعاـ ) 655لسجؿ أراضي ألوية )ص د، نابمس،  زة، وقضاا الرممة( رقـ 
 

المعموم النقدي  المستفيد
 )درهم/شهريًا(

المعموم النقدي  المستفيد المعموم العيني
 )درهم/شهريًا(

 5 5/5 أميف  57 متولي الوقؼ

 5 طباخ آشربة  8 كاتب أوقاؼ

قارئ قرآف عدد 
8 

 5 طباخ طعاـ  5
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 5 نائب طباخ  5 5طبيب عدد 

 5 خازف  5 جراح

 5 5/5 جابي  57 كحاؿ

منجد   5 مؤدب المجانيف
 القماش

5/5 

 5 بواب  5 5/5 دارج موتى

 5 خاـ الخانة  5 5/5 مشرؼ دار

 5 مرماتي  5والثاني  5اءوؿ  5فراش عدد 

فراشة طائ ة 
 5النساا عدد 

 7 سواؽ ساقية  5

 7 ناظر حنطة يوميا 5 5 5/5 وكيؿ الخرج

سػػػكاف العقػػػارات الموقوفػػػة عمػػػى البيمارسػػػتاف مػػػف ىػػػذا وقػػػد قػػػاـ السػػػمطاف قانصػػػوه الدػػػوري بكع ػػػاا     
المظػػالـ والضػػرائب لصػػال  البيمارسػػتاف و جبسػػـ اهلل المطيػػؼ أمػػر الممػػؾ اءشػػرؼ قانصػػوة الدػػوري عػػز 
نصره أف يع ي سكاف القيسارية بدزة الجارية في وقؼ البيمارستاف الناصري في جػادة الزيػت والقمػاش 

عمػييـ جػادة، وا يجػدد عمػييـ مظممػة بتػاريخ الخػامس عشػر  مف مظالـ الحكاـ بدزة و يرىػا وا يحػدث
 .( 122) ىػج 57>مف شعباف سنة 

ىذا ويقع ىذا البيمارستاف في المنطقة المقابمة لمجامع العمري الكبير مف جية الشػرؽ حتػى شػارع     
البوسطة ومف الشارع الضيؽ شماا حتى شارع عمر المختار جنوبػا بمسػاحة ثػالث أاؼ متػر مربػع، 

ـ، حيػػث خػػرب إبػػاف حممػػة نػػابميوف بونػػابرت 77;5ىػػػ/ 5558وظػػؿ ىػػذا البيمارسػػتاف عػػامرا حتػػى عػػاـ 
(123 ). 

 توصيل الماء إلى الحرم :     
ـ وظي ػػة نػػاظر الحػػرميف الشػػري يف، إضػػافة إلػػى عممػػو 5657ىػػػ/ 56:أسػػند إلػػى سػػنجر الجػػاولي سػػنة 

، كنائػػب  ػػزة، وطمػػب منػػو أف يجػػري الميػػاه مػػف عػػيف خػػارج مدينػػة ال يصػػاليا إلػػى منطقػػة الحػػـر خميػػؿ وا 
لكػػف قمػػة ميػػاه تمػػؾ العػػيف وصػػعوبة إيصػػاليا، حالػػت دوف تن يػػذ ىػػذا المشػػروع، ومػػع ذلػػؾ فقػػط قػػاـ احػػد 
المحسنيف وىو اءمير بكتمر الجكندار بػالتبرع إليصػاؿ المػاا مػف عػيف قريبػة إلػى داخػؿ المدينػة، وتػـ 

  البمد، حيث صػممت القنػاة بطريقػة ىندسػية ذلؾ فعال عمى الر ـ مف انخ اض موقع النبع عف مستو 
. وقػد ذكػر مجيػر ىػذا ( 124) يجري فييا المػاا صػعدا إلػى اءعمػى إلػى حػوض يػوزع منػو عمػى اءحيػاا
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الحػػوض عنػػد حديثػػو عػػف مصػػادر الميػػاه فػػي مدينػػة الخميػػؿ فقػػاؿ عنػػو و جوالحػػوض الػػذي عمػػى بػػاب 
ريػػة فػػي القػػاىرة ليػػـ الػػتكمـ فييػػا، وىػػي المسػػجد، وق يػػا منسػػوب إلػػى اءميػػر بكتمػػر الجوكنػػدار، ولػػو ذ

. أما ابف فضؿ اهلل العمػري فقػد وصػؼ تمػؾ القنػاة التػي يصػعد فييػا ( 125) أحسف اءعيف وأطيبيا مااج
المػػاا إلػػى اءعمػػى بقولػػو و جوشػػاىدت المػػاا يصػػعد فػػي القنػػاة إلػػى أعمػػى صػػعدا بارت ػػاع مػػا يقػػرب مػػف 

 .( 126) عشريف درجةج
دينػػار دفعيػػا اءميػػر بكتمػػر الجوكنػػدار مػػف مالػػو  770777شػػروع نحػػو وقػػد بمدػػت تكميػػؼ ىػػذا الم    

لقااىػػا فػػي المػػاا، وقػػاؿ جشػػيا خرجنػػا عنػػو هلل ا مالخػػاص، وعنػػد ا قػػدمت لػػو الكشػػوؼ قػػاـ بكتالفيػػا وا 
. ىذا وقد حؿ ىذا المشروع مشكمة كاف يعاني منيػا النػاس، إذ كانػت شػربة المػاا ( 127) نحاسب عميوج

 .( 128) تكمؼ نصؼ درىـ
 قناطر أرسوف : 

اىتـ السالطيف واءمػراا المماليػؾ بشػبكة المواصػالت الداخميػة، ولػـ يكػف ىػذا ااىتمػاـ راجعػا إلػى     
توفير اءمف الػالـز لتحػرؾ القوافػؿ وتنقػؿ المسػافريف فقػط، بػؿ تعػد  ذلػؾ إلػى تػوفير الحػد اءدنػى مػف 

قػػاـ اءميػػر سػػنجر أمػػف ىػػذه السياسػػة  ، وانطالقػػا( 129) التسػػييالت والمرافػػؽ فػػي طرقػػات الػػبالد الرئيسػػة
، لتسػػييؿ التنقػػؿ فػػي منطقػػة السػػاحؿ ال مسػػطيني، ( 130) الجػػاولي نائػػب  ػػزة مػػا عػػرؼ بقنػػاطر أرسػػوؼ

حيػػث كانػػت الميػػاه المنسػػابة مػػف ينػػابيع رأس العػػيف تشػػكؿ مػػع ميػػاه السػػيوؿ التػػي ا تجػػد طريقيػػا إلػػى 
لي مدينػة يافػا. فتنبػت عمػى أرضػية ىػذا البحر مستنقعا واسػعا يدطػي مسػاحة كبيػرة مػف اءراضػي شػما

المستنقع  ابة مف شجيرات كثي ة وأنواع مف القصب ونبات الحم اا بحيث كانت تعوؽ حركػة المػرور 
إف لػػـ تكػػف تمنعػػو بػػالمرة. فكانػػت ىػػذه القنػػاطر تسػػاعد السػػكاف والمسػػافريف الػػذيف يريػػدوف التوجػػو إلػػى 

يضػػطروف إلػػى االت ػػاؼ مػػف  ييـ المسػػافات، فػػالالمنػػاطؽ السػػاحمية الشػػمالية مػػف فمسػػطيف وتقصػػر عمػػ
 .( 131) حوؿ ىذا المستنقع الواسع بعد أف وفرت ليـ القناطر حرية الوصوؿ وسرعتو

 أعمال أخرى لمجاولي : 
قػػاـ اءميػػر عمػػـ الػػديف سػػنجر الجػػاولي بػػالكثير مػػف اءعمػػاؿ العمرانيػػة اءخػػر ، والتػػي لػػـ تتػػوافر     

 ىذه اءعماؿ و   فمعنيا الكثير مف المعمومات، و 
 الحمامات :

 .   ( 132) منيا الحماـ الذي أنشأه جاءمير عمـ الديف سنجر الجاوليج أثناا نيابتو عمى  زة    
 الخانات : 

 خان السبيل :
 . ( 133) مف منشآت جاءمير عمـ الديف سنجر الجاوليج أثناا نيابتو عمى  زة    
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 خان  في قاقون : 
 .( 134) لديف سنجر الجاوليج أثناا نيابتو عمى  زةمف منشآت جاءمير عمـ ا    

 خان رسالن في حمراء بيسان :
 . ( 135) مف منشآت جاءمير عمـ الديف سنجر الجاوليج أثناا نيابتو عمى  زة    

 خان في قرية الكثيب :
 .( 136) مف منشآت جاءمير عمـ الديف سنجر الجاوليج أثناا نيابتو عمى  زة    

 خان  في غزة :
 .( 137) منشآت جاءمير عمـ الديف سنجر الجاوليج أثناا نيابتو عمى  زةمف 

 قصر النيابة :
 .  ( 138) مف منشآت جاءمير عمـ الديف سنجر الجاوليج أثناا نيابتو عمى  زة    

 مدرسة الشافعية :
 .( 139) مف منشآت جاءمير عمـ الديف سنجر الجاوليج أثناا نيابتو عمى  زة    

 الميدان : 
 .( 140) مف منشآت جاءمير عمـ الديف سنجر الجاوليج أثناا نيابتو عمى  زة     

 مدرسة لمفقهاء الشافعية :
 .( 141) مف منشآت جاءمير عمـ الديف سنجر الجاوليج أثناا نيابتو عمى  زة    

  الخاتمة :
الشػػافعي  أظيػػرت الدراسػػة مػػد  ااىتمػػاـ الكبيػػر الػػذي أظيػػره اءميػػر سػػنجر بػػف عبػػد اهلل الجػػاولي    

خالؿ الوظائؼ العديػدة التػي شػدميا وبخاصػة وظي ػة نائػب  ػزة فػي مجػاؿ البنػاا والتعميػر، حيػث بمػغ 
ستة عشر عمال، لـ تقتصر عمى جانػب معػيف، بػؿ تعػددت لتشػمؿ  مف مقدار ما قاـ مف أعماؿ أكثر 

انػػات، قنػػاطر، النػػواحي الدينيػػة والعمميػػة والمشػػاريع الخدميػػة. فشػػممت مػػدارس، مسػػاجد، بيمارسػػتاف، خ
ميػػػاديف، دارا لمنيابػػػة و يرىػػػا، كػػػاف أ مبيػػػا فػػػي فمسػػػطيف، فيػػػو الػػػذي مصػػػر  ػػػزة، وحوليػػػا إلػػػى نيابػػػة 
 متكاممة بعد أف كانت تتبع نيابة دمشؽ، وعمر الكثير فييا، وفي مدينتي الخميؿ والقدس و يرىما.     

ر عنايػة فائقػة، فتميػزت عمػائره كاف اءمير سنجر بف عبد اهلل الجاولي يولي ما يقـو بو مػف عمػائ    
باإلحكػػػاـ واإلتقػػػاف، وفػػػي أحيانػػػا كثيػػػرا كػػػاف ين ػػػؽ عمػػػى ىػػػذه المشػػػاريع وبخاصػػػة المسػػػاجد مػػػف مالػػػو 

 الخاص.   
كما حرص اءمير سنجر بف عبد اهلل الجاولي عمى استمرار مؤسساتو فػي العمػؿ مػف خػالؿ وق ػو     

زارع وبسػػػاتيف ودكػػػاكيف وأسػػػواؽ ومصػػػابغ ءوقػػػاؼ كثيػػػرة عمػػػى ىػػػذه المؤسسػػػات  تراوحػػػت أراضػػػي ومػػػ
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وأفػػػػراف و يػػػػر ذلػػػػؾ، فعمػػػػؿ عمػػػػى تعيػػػػيف عػػػػامميف فػػػػي ىػػػػذه المؤسسػػػػات، وحػػػػدد اءجػػػػور النقديػػػػة التػػػػي 
 يتقاضاىا كؿ عامؿ شيريا.

وأخيرا، فقد ذكرت المصادر الكثير مف اءعماؿ المعماريػة التػي قػاـ بيػا اءميػر عمػـ الػديف سػنجر     
تزاؿ بحاجة إلى المزيد مف البحث والتنقيػب والدراسػة مػف الناحيػة التاريخيػة  الجاولي، وىذه اءعماؿ ا

  ءثرية.او 
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 الهوامش 7
رع. أنظػر و أبػو آمد و مدينة تقع  ربي نير دجمة في منطقة ديار بكػر، وىػي ة كثيػرة الشػجر والػز  (1)

ال ػداا، عمػاد الػديف، تقػويـ البمػداف، تحقيػػؽ ـ، رينػو والبػاروف مػاؾ كػوكيف، دي سػالف، المطبعػػة 
 . :;5 – 9;5، ص  77;5الممكية، باريس، 

الصػػ دي، صػػالح الػػديف خميػػؿ بػػف أيبػػؾ، كتػػاب الػػوافي بالوفيػػات، تحقيػػؽ أحمػػد اءرنػػاووط وتزكػػي   (2)
، ص 58ـ، ج 5777ىػػ/ 5757بيػروت، الطبعػة اءولػى،  مصط ى، دار إحياا التراث العربػي،

، وسيشار إليو احقا و الص دي، الوافي بالوفياتا المقريزي، تقي الديف أبػي العبػاس أحمػد 6>5
بف عمي بف عبد القادر العبيػدي، السػموؾ لمعرفػة دوؿ الممػوؾ، تحقيػؽ محمػد عبػد القػادر عطػا، 

ـ، :>>5ىػػ/ ;575، بيروت، الطبعة اءولػى، منشورات محمد عمي بيضوف، دار الكتب العممية
، وسيشػػػار إليػػػو احقػػػا و المقريػػػزي، السػػػموؾا المقريػػػزي، تقػػػي الػػػديف احمػػػد بػػػف 755، ص 6ج 

عمػػػي، المػػػواعظ وااعتبػػػار بػػػذكر الخطػػػط واآلثػػػار المعػػػروؼ بػػػالخطط المقريزيػػػة، تحقيػػػؽ محمػػػد 
، وسيشػػػػار إليػػػػو :85، ص 6، ج;>>5مديحػػػػة الشػػػػرقاوي، مكتبػػػػة مػػػػدبولي، القػػػػاىرة،  –زيػػػػنيـ 

احقا و المقريزي، الخططا ابف تدري بردي، أبو المحاسف جماؿ الديف يوسؼ اءتابكي. النجـو 
الزاىػػرة فػػي ممػػوؾ مصػػر والقػػاىرة، قػػدـ لػػو وعمػػؽ عميػػو محمػػد حسػػيف شػػمس الػػديف، دار الكتػػب 

 ، وسيشار إليو احقا و ابػف تدػري بػردي7>، ص 57ـ، ج 5>>5 -ىػ 5756العممية، بيروت، 
 و النجـو الزاىرة.

ا ابػػف تدػػري بػػرد  اءتػػابكي، أبػػو المحاسػػف 6>5 - 5>5، ص 58لصػػ دي، الػػوافي بالوفيػػات، ج ا (3)
جماؿ الديف اءتابكي، المنيؿ الصافي والمستوفى بعد الوافي، تحقيؽ محمػد محمػد أمػيف، مركػز 

ـ، ص 7>>5ىػ/ 5757الجزا السادس،  القاىرة، تحقيؽ التراث، الييئة المصرية العامة لمكتاب،
 ، وسيشار إليو احقا و ابف تدري بردي، المنيؿ الصافي. 7:

ابػػػف العمػػػاد، اإلمػػػاـ شػػػياب الػػػديف أبػػػي ال ػػػالح عبػػػد الحػػػي بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد العكػػػري الحنبمػػػي  (4) 
الدمشػقي، شػػذرات الػػذىب فػػي أخبػػار مػػف ذىػػب، أشػرؼ عمػػى تحقيقػػو وخػػرج أحاديثػػو عبػػد القػػادر 

،  ;بيػػػػروت، ج  –ميػػػػو محمػػػػود اءرنػػػػاؤوط، دار ابػػػػف كثيػػػػر، دمشػػػػؽ اءرنػػػػاؤوط، حققػػػػو وعمػػػػؽ ع
، وسيشار إليو احقا و ابف العماد، شذراتا أنظػر و المقريػزي، :57ـ، ص 5>>5 -ىػ  5756

 .859، ص 6الخطط، ج 
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ناظر الحرميف الشػري يف و يسػمى متػولي ىػذه الوظي ػة أيضػا بنػاظر القػدس والخميػؿ ، ومػف ميامػو  (5)

يحتاج إليو الحـر الشريؼ بالقدس وحـر الخميؿ مف إصالح وترميـ فضال عف  النظر في كؿ ما
رواتب القائميف بالعمؿ فييما ، واإلشػراؼ والتصػرؼ فػي اءمػواؿ المخصصػة لألوقػاؼ الخاصػة 
بيػػػذيف الحػػػرميف ، كػػػذلؾ كػػػاف مػػػف اختصاصػػػو اءشػػػراؼ عمػػػى مػػػوارد الميػػػاه التػػػي تمػػػد الحػػػرميف 

اه الالزمة لممصميف، مثؿ قناة السبيؿ. لممزيػد أنظػر و عمػي السػيد الشري يف والقدس والخميؿ بالمي
، ص  9;>5، القدس في العصر الممموكي ، دار ال كر لمدراسات والنشػر والتوزيػع ، القػاىرة ، 

،  وانمػػػو ، يوسػػػؼ حسػػػف، يوسػػػؼ حسػػػف  وانمػػػو ، القػػػدس الشػػػريؼ ، دار ال كػػػر لمطباعػػػة  85
ا  وانمػػػػػو، يوسػػػػػؼ حسػػػػػف، نيابػػػػػة 595،  6; – 5;، ص 5775والنشػػػػػر والتوزيػػػػػع ، عمػػػػػاف ، 

، وسيشػار إليػو احقػا و  وانمػو، 69، ص 5;>5القدس ، دار الحياة لمنشر والتوزيػع ، اءردف، 
 نيابة القدس.

محمػػد بػػف قػػالووف و سػػمطاف مممػػوكي، تػػولى الحكػػـ ثػػالث مػػرات متقطعػػة بػػيف  السػػمطاف الناصػػر (6)
يػػػػز عيػػػػده بنيضػػػػة حضػػػػارية وعمرانيػػػػة ـ، وقػػػػد تم5675 – 6>55 -ىػػػػػ  75: – 6>9أعػػػػواـ 

واسػػعة. اليوسػػ ي، موسػػى بػػف محمػػد بػػف يحيػػى، نزىػػة النػػاظر فػػي سػػيرة الممػػؾ الناصػػر، تحقيػػؽ 
ا ابف دقماؽ، إبراىيـ محمػد أيػدمر 75 – >6ـ، ص 9;>5أحمد حطيط، عالـ الكتب، بيروت، 

ي، عػػػالـ العالئػػػي، الجػػػوىر الثمػػػيف فػػػي سػػػير الممػػػوؾ والسػػػالطيف، تحقيػػػؽ كمػػػاؿ عػػػز الػػػديف عمػػػ
، ;ابف العمػاد ، شػذرات، ج  5:5 – 578، ص 5، ج 8;>5الكتب، بيروت، الطبعة اءولى، 

 .568 – 566ص 
 نػسأبو اليمف مجير الديف العميمػي و اء الحنبمي،ا 6>5، ص 58الص دي، الوافي بالوفيات، ج   (7)

يػػد أبػػو تبانػػو، الجميػػؿ بتػػاريخ القػػدس والخميػػؿ، إعػػداد وتحقيػػؽ ومراجعػػة عػػدناف يػػونس عبػػد المج
، وسيشػار 9>6 ، ص5ج ـ، 1111ىػػ/ 1220المجمد الثاني، الخميؿ، عمػاف و مكتبػة دنػديس، 

 لو احقا و الحنبمي، اءنس الجميؿ.
قاقوف و حصف ب مسطيف قرب الرممة، مف أعماؿ قيسارية، بيا أثػار جػامع وحمػاـ وقمعػة، عمرىػا   (8) 

كانت في العيد المممػوكي مركػزا لمبريػد بػيف  الممؾ الظاىر بيبرس عوضا عف قيسارية وأرسوؼ،
دمشػػػؽ، ومحطػػػة لمحمػػػاـ الزاجػػػؿ عمػػػى الطريػػػؽ  –فحمػػػة، عمػػػى طريػػػؽ  ػػػزة  –مركػػػزي الطيػػػرة 

المػػػذكور بػػػيف محطتػػػي المػػػد والرممػػػة. أنظػػػر و الدومسػػػكي، مرمرجػػػي، بمدانيػػػة فمسػػػطيف العربيػػػة، 
ا ابػف تدػري >59ت(، ص منشورات المجمع الثقافي، أبػو ظبػي، اإلمػارات العربيػة المتحػدة )ب،

(ا الوقػػػػائع ال مسػػػػطينية، الجريػػػػدة الرسػػػػمية 7، ىػػػػامش )5:5، ص :بػػػػردي، النجػػػػـو الزاىػػػػرة، ج 
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، ص 5، الممحػػػػؽ رقػػػػـ 77>5، الجمعػػػػة تشػػػػريف الثػػػػاني سػػػػنة 56:8لحكومػػػػة فمسػػػػطيف، العػػػػدد 
 ، وسيشار إليو احقا و الوقائع ال مسطينية.5995

 .859، ص 6ا المقريزي، الخطط، ج 6>5 ، ص58الص دي، الوافي بالوفيات، ج  (9 )
الػػروؾ و مصػػطم  مممػػوكي مػػأخوذ مػػف الكممػػة القبطيػػة جروشج، ومعناىػػا قيػػاس اءرض بالحبػػؿ،   (10)

واسػػتخدـ المصػػطم  لمدالػػة عمػػى القيػػاـ بعمميػػة قيػػاس اءرض ومسػػحيا وتقػػويـ العقػػارات و يرىػػا 
لػػؾ بدػػرض التثمػػيف أي تقػػدير درجػػة مػػف اءمػػالؾ الثابتػػة ومتعمقاتيػػا كػػؿ ثالثػػيف سػػنة تقريبػػا، وذ

خصوبة التربتة لتقدير الخراج، وىو المعروؼ في الدواويف المصرية فػي العصػر الحاضػر باسػـ 
 (.7امش )ى، 68 -66، ص >جفؾ الزماـ وتعديموج. أنظر و تدري بردي، النجـو الزاىرة، ج 

 . ;;7، ص 5ج  السموؾ،  المقريزي، (11)
 .;;7ص ، 5المقريزي، السموؾ، ج  (12) 
 .859، ص 6ا المقريزي، الخطط، ج 557، ص 6المقريزي، السموؾ، ج   (13 )
ابػػف حجػػر العسػػقالني، شػػياب الػػديف احمػػد بػػف عمػػي ابػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف أحمػػد ،  (14)

، 5:5الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، دار الجيػؿ، بيػروت، السػ ر الثػاني )ب،ت(، ص 
 ابف حجر، الدرر.وسيشار إليو احقا و 

 .5:5، ص 5أنظر و ابف حجر، الدرر، ج  (15)
 .6>5، ص 58الص دي، الوافي بالوفيات، ج (16)
 .6>5، ص 58الص دي، الوافي بالوفيات، ج  (17)
 .::6، ص 6ا المقريزي، السموؾ، ج 6>5، ص 58الص دي، الوافي بالوفيات، ج  (18)
 .5;6، ص 6ريزي، السموؾ، ج ا المق6>5، ص 58الص دي، الوافي بالوفيات، ج  (19)
طبمخانػػو و مرتبػػة حربيػػة مػػف مراتػػب أربػػاب السػػيوؼ وصػػاحباىا عمػػى أميػػر مائػػة، مقػػدـ ألػػؼ فػػي  (20)

الدرجة وسمي أمير طبمخاانػة ءحقيتػو فػي دؽ الطبػوؿ عمػى أبوابػو، كمػا ي عػؿ السػالطيف وأمػراا 
عػوف وقػد يزيػد ىػذا العػدد المئيف، ويطمؽ عميو أيضا أمير أربعيف بمعنى أف يكوف في خدمتػو أرب

عمػػى سػػبعوف أو ثمػػانوف ممموكػػا. أنظػػر و القمقشػػندي، أبػػي العبػػاس أحمػػد، صػػب  اءعشػػى، دار 
، > – ;، ص  7ـ، ج 57>5 -ىػػػ  5665الكتػػب الخديويػػة، طبػػع بالمطبعػػة الميريػػة بالقػػاىرة، 

لتاريخيػة وسيشار إليو احقا و القمقشندي، صب  اءعشىا دىماف، محمد أحمػد، معجػـ اءل ػاظ ا
 579،  ص 7>>5فػػي العصػػر المممػػوكي، دار ال كػػر المعاصػػر، بيػػروت، دار ال كػػر، دمشػػؽ، 

– 57:. 
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 .::5، ص 58، الص دي، الوفي بالوفيات، ج 5;6، ص 6المقريزي، السموؾ، ج  (21)
ا السػػػبكي، تػػػاج الػػػػديف أبػػػي نصػػػر عبػػػد الوىػػػاب بػػػف عمػػػػي 5:5، ص 5ابػػػف حجػػػر، الػػػدرر، ج  (22)

فعية الكبػػر ، تحقيػػؽ عبػػػد ال تػػاح محمػػد الحمػػو، محمػػود محمػػد الطنػػػاجى، الكػػافي، طبقػػات الشػػا
، ص 5ـ، ج 97>5 -ىػػػػ  6;56طباعػػػة عيسػػػى البػػػابي الحمبػػػي، دار الكتػػػب العربيػػػة، القػػػاىرة، 

، ص 5، وسيشػػػار إليػػػو احقػػػا و السػػػبكي، طبقػػػات الشػػػافعيةا الحنبمػػػي، اءنػػػس الجميػػػؿ، ج 75
أف ااسػػـ ىػػو ينػػاؿ، أنظػػر و الحنبمػػي، اءنػػس . وقػػد ورد فػػي مخطػػوط أخػػر لمجيػػر الػػديف 9>6

، 9(. أنظػػر و ابػػف تدػػري بػػرد ، المنيػػؿ الصػػافي، ج 9، ىػػامش رقػػـ )9>6، ص 5الجميػػؿ، ج 
 .;57، ص ;ا ابف العماد، شذرات، ج 7:ص 

 .5:5، ص 5ا ابف حجر، الدرر، ج ;57، ص ;ابف العماد، شذرات، ج  (23)
ا ابػػف حجػػػر، 9>6، ص 5مػػػي، اءنػػس الجميػػػؿ، ج ا الحنب;57، ص ;ابػػف العمػػػاد، شػػذرات، ج  (24)

 .5:5، ص 5الدرر، ج 
 .7:، ص 9ف تدري برد ، المنيؿ الصافي، ج اب (25)  
 .;57، ص ;نظر و ابف العماد، شذرات، ج (أ  (26)
حاجي خمي ة، عبد اهلل، كشؼ الظنػوف عػف أسػماا الكتػب وال نػوف، عنػي بتصػحيحو محمػد شػرؼ  (27)

، ص 5و الكميسػػػي، دار إحيػػػاا التػػػراث العربػػػي، بيػػػروت )ب،ت(، ج الػػػديف يالتقايػػػا ورفعػػػت بيمكػػػ
 ، وسيشار إليو احقا و خمي ة، كشؼ.6;59

 .6>5، ص 58الص دي، الوافي بالوفيات، ج  (28)
 .;57، ص ;ا ابف العماد، شذرات، ج 9>6، ص 5الحنبمي، اءنس الجميؿ، ج   (29)
 .:85، ص 6ي، الخطط، ج ا المقريز 6>5، ص 58الص دي، الوافي بالوفيات، ج  (30)
أخػػػر طبعػػػة وق ػػػت عمييػػػا ليػػػذا المسػػػند ىػػػي طبعػػػة دار البشػػػائر اإلسػػػالمية، وعنػػػواف ىػػػذه الطبعػػػة  (31)

ىػػػػ، ويميػػػو  577 – 587كػػػامال و مسػػػند اإلمػػػاـ محمػػػد بػػػف إدريػػػس الشػػػافعي رحمػػػو اهلل تعػػػالى و 
ىػػػػ/  78: – 986ترتيػػػب مسػػػند اإلمػػػاـ رتبػػػو سػػػنجر بػػػف عبػػػد اهلل الناصػػػري رحمػػػو اهلل تعػػػالى و 

ـ، حققػػو وخرجػػو الػػدكتور رفعػػت فػػوزي عبػػد المطمػػب، دار البشػػائر اإلسػػالمية، 5678 – 5588
 ـ.5778 -ىػ  5759بيروت، الطبعة اءولى،  

 .75، ص 57السبكي، طبقات الشافعية، ج  (32)
 .7>، ص >ابف تدري بردي، النجـو الزاىرة، ج  (33)
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اجـ ءشػػير الرجػػاؿ والنسػػاا مػػف العػػرب والمسػػتعربيف الزركمػػي، خيػػر الػػديف، اءعػػالـ، قػػاموس تػػر  (34)

، 575، ص 6، ج 5775والمستشػػرقيف، دار العمػػـ لمماليػػيف، بيػػروت، الطبعػػة الخامسػػة عشػػرة، 
 وسيشار إليو احقا و الزركمي، اءعالـ.

 .575، ص 6الزركمي، اءعالـ، ج  (35)
قيػؽ ودراسػة يػونس عمػرو ونجػاح أنظر و رقـو المسجد اإلبراىيمي الشريؼ في خميؿ الرحمف، تح (36)

، وسيشػػػػار إليػػػػو احقػػػػا و رقػػػػـو 786 – :77،  ص >;>5أبػػػػو سػػػػارة، مطبعػػػػة رواف، القػػػػدس، 
 المسجد اإلبراىيمي.

 .:85، ص 6المقريزي، الخطط، ج  (37)
 .795 – :78رقـو المسجد اإلبراىيمي، ص  (38)
، ص 5س الجميػػػػؿ، ج ا وأنظػػػػر و الحنبمػػػػي، اءنػػػػ;85 – :85رقػػػػـو المسػػػػجد اإلبراىيمػػػػي، ص  (39)

5:7. 
 .;85 – :85رقـو المسجد اإلبراىيمي، ص  (40)
 . ;57 – :57، ص 5، ج الحنبمي، اءنس الجميؿ (41)
 .;57، ص ;ابف العماد، شذرات، ج  (42)
 .5;7رقـو المسجد اإلبراىيمي، ص  (43)
ؤسسػػة (، م5859 – :;55أنظػػر و عثامنػػة، خميػػؿ، فمسػػطيف فػػي العيػػديف اءيػػوبي والمممػػوكي ) (44)

، وسيشػػػػػار إليػػػػػو احقػػػػػا، ;75، ص 5779الدراسػػػػػات ال مسػػػػػطينية، بيػػػػػروت، الطبعػػػػػة  اءولػػػػػى، 
 عثامنة، فمسطيف.

وردت اآليػػػات فػػػي الحػػػديث عػػػف المالئكػػػة الػػػذيف جػػػاؤوا يحممػػػوف البشػػػارة لسػػػيدنا إبػػػراىيـ ولزوجتػػػو  (45)
 .(5: – >9ىود و . )بالولد

 .>75أنظر و عثامنة، فمسطيف، ص  (46)
عمػػػو ، سػػ ر نامػػة، ترجمػػػة يحيػػى الخشػػػاب، تصػػوير عبػػد الوىػػػاب عػػزاـ، الييئػػػة صػػر نا خسػػرو، (47)

 وسيشار إليو احقا و ناصر خسرو، س ر نامة. ،9; ، ص 6>>5المصرية العامة لمكتاب، 
 .:; – 9;ناصر خسرو، س ر نامة، ص  (48)
، تحقيػػؽ 65 67النػػويري، شػػياب الػػديف أحمػػد بػػف عبػػد الوىػػاب، نيايػػة اءرب فػػي فنػػوف اءدب،  (49)

نجيب مصط ى فواز، الػدكتورة حكمػت كشػمى فػواز، منشػورات محمػد عمػي بيضػوف، دار الكتػب 
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، وسيشػػػار إليػػػو احقػػا و النػػػويري، نيايػػػة 5:، ص 6ىػػػ، ج 5757 –ـ 5777العمميػػة، بيػػػروت، 
 اءرب.

 .>75أنظر و عثامة، فمسطيف، ص  (50)
لزىػػور فػػي وقػػائع الػػدىور، ابػػف إيػػاس، أنظػػر، ابػػف إيػػاس، أبػػو البركػػات محمػػد بػػف أحمػػد. بػػدائع ا (51)

محمػد بػػف احمػد الحن ػػي المصػػري، المختػار مػػف بػػدائع الزىػور فػػي وقػػائع الػدىور، كتػػاب الشػػعب 
 . 5>، ص5)ب،ـ(، ج 97>5، مطابع الشعب، 6>

 .57، ص 67النويري، نياية اءرب، ج  (52)
 .;57، ص 5الحنبمي، اءنس الجميؿ، ج  (53)
 .>75ص أنظر و عثامنة، فمسطيف،  (54)
العمػػري، شػػياب الػػديف أحمػػد بػػف يحيػػى بػػف فضػػؿ اهلل، مسػػالؾ اءبصػػار فػػي ممالػػؾ اءمصػػار،  (55)

 -ىػػػػ  5757السػػػ ر اءوؿ، تحقيػػػؽ عبػػػد اهلل بػػػف يحيػػػى السػػػريحي، أبػػػو ظبػػػي، المجمػػػع الثقػػػافي، 
 ، وسيشار إليو احقا و العمري، مسالؾ.556ـ، ص 5776

 .556العمري، مسالؾ، الس ر اءوؿ، ص  (56)
 .;57، ص 5الحنبمي، اءنس الجميؿ، ج  (57)
 .>57 – ;57، ص 5الحنبمي، اءنس الجميؿ، ج  (58)
، 5;>5العسػػمي، كامػػؿ جميػػؿ، معاىػػد العمػػـ فػػي بيػػت المقػػدس ، جمعيػػة عمػػاؿ المطػػابع، عمػػاف،  (59)

 .، وسيشار إليو احقا و العسمي، معاىد العمـ557-555ص 
 .>>6، 5الحنبمي، اءنس الجميؿ، ج  (60)
 .556العسمي، معاىد العمـ، ص  (61)
 .57 -56  وانمو، نيابة القدس، ص  (62)
، ص 5ا ابػػػف تدػػػري بػػػرد ، المنيػػػؿ الصػػػافي، ج 6>5، ص 58الصػػػ دي، الػػػوافي بالوفيػػػات، ج  (63)

:8. 
 58 وانمو، نيابة القدس، ص  (64)
 .557العسمي، معاىد العمـ، ص  (65)
 .557العسمي، معاىد العمـ، ص  (66)
 .:85، ص 6ا المقريزي، الخطط، ج 5:5- 5:7، ص 5، الدرر، ج ابف حجر (67)
 .:85، ص 6. أنظر و المقريزي، الخطط، ج 6>5، ص 58الص دي، الوافي بالوفيات، ج  (68)
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 .8:، ص 9ابف تدري برد ، المنيؿ الصافي، ج  (69)
اءفػػػاؽ أنظػػػر و عطػػػا اهلل، محمػػػود عمػػػي خميػػػؿ، نيابػػػة  ػػػزة فػػػي العيػػػد المممػػػوكي، منشػػػورات دار  (70)

، وسيشػػػار إليػػػو احقػػػا و عطػػػا اهلل، نيابػػػة 555، ص 9;>5الجديػػػدة، بيػػػروت، الطبعػػػة اءولػػػى، 
  زة.

 .8:، ص 9ابف تدري برد ، المنيؿ الصافي، ج  (71)
 .:65 – 659، 6المقريزي، السموؾ، ج  (72)
كػػي أنظػر والطبػاع ، عثمػاف مصػػط ى الدػزي، إتحػاؼ اءعػػزة بتػاريخ  ػزة، تحقيػػؽ عبػد المطيػؼ ز  (73)

، وسيشػػار إليػػو احقػػا و الطبػػاع، 557، ص 5، ج >>>5أبػػو ىاشػػـ، مكتبػػة اليػػازجي،  ػػزة، ، 
 إتحاؼ اءعزة.

 .558أنظر و عطا اهلل، نيابة  زة، ص  (74)
يقع ىذا المسجد فػي ناحيػة مػف حػي النجػاريف )حػي الزيتػوف(، وا تتػوفر معمومػات عػف بانيػو، أو  (75)

رؼ عػػارؼ، تػػاريخ  ػػزة، مطػػابع دار اءيتػػاـ اإلسػػالمية، سػػبب تسػػميتو بيػػذا ااسػػـ. أنظػػر و العػػا
 ، وسيشار إليو احقا و العارؼ، تاريخ.677ـ، ص 76>5ىػ/ 5695القدس، 

 .677العارؼ، تاريخ، ص  (76)
لػػـ يػػورد الطبػػاع اآليػػة الكريمػػة كاممػػة، بينمػػا أوردىػػا عػػارؼ العػػارؼ كمػػا يمػػي و  جبسػػـ اهلل الػػرحمف  (77)

هلل مػػف آمػػف بػػاهلل واليػػـو اآلخػػر وأقػػاـ الصػػالة وآتػػا )وردت فػػي القػػرآف الػػرحيـ إنمػػا يعمػػر مسػػاجد ا
الكريـ وآتى( الزكاة ولـ يخش إا اهلل فعسى أولئؾ أف يكنوا )وردت في القػرآف الكػريـ أف يكونػوا( 

 .677العارؼ، تاريخ، ص  ا(;5 و التوبة. )مف الميتديفج
 .557، ص 5الطباع، إتحاؼ اءعزة، ج  (78)
 .677. وانظر و العارؼ، تاريخ، ص >55، نيابة  زة، ص عطا اهلل (79)
 .557، ص 5الطباع، إتحاؼ اءعزة، ج  (80)
ابػػف بطوطػػة، أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف إبػػراىيـ المػػواتي، رحمػػة ابػػف بطوطػػة، دار صػػادر، بيػػروت،  (81)

 .67، ص 5ا وأنظر و الطباع، إتحاؼ اءعزة، ج ، 87ص  ،5>>5
 .:85ص ، 6المقريزي، الخطط، ج  ( 82)
جبالية و قرية في ظاىر  زة الشمالي بيف  زة وبيػت اىيػا، أقطػع أوق يػا اءميػر سػنجر الجػاولي  (83)

 ;69، ص 5نائب  ػزة عمػى جامعػو الػذي أنشػأه فػي  ػزة. انظػر و الطبػاع، إتحػاؼ اءعػزة، ج 
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ا أبػػػو حمػػػود، قسػػػطندي نقػػػوا. معجػػػـ المواقػػػع الجدرافيػػػة فػػػي فمسػػػطيف، جمعيػػػة الدراسػػػات >69-
 ، وسيشار إليو احقا و قسطندي، معجـ.85ـ، ص 7;>5عربية، القدس، ال

سمسـ و مف خرب  زة، يوجػد بيػا تػؿ أنقػاض، أساسػات مػف الحجػر وبئػر قديمػة. أنظػر والوقػائع  (84)
 .;597، ص 5ال مسطينية، ج 

قمصػػا و شػػماؿ كوكبػػا، وقمصػػا مػػف أراضػػي بريػػر، كػػاف عػػدد سػػكانيا فػػي أواخػػر القػػرف السػػادس  (85)
 ماف خانو )أسرة(. أنظر و عشر ث

Wolf-Dieter Hutteroth, Kamal Abedulfattah (1977). Historical Geography 

of Palestine, Transjordan and Southern Syria in the late 16 century, 

Erlangen , Erlangen, 1977, p. 149.  
  ,Wolf-Dieter Hutterothوسيشار إليو احقا و 

كػػػـ منيػػػا. أنظػػػر و قسػػػطندي،  55معناىػػػا باآلراميػػػة الحقػػػؿ، شػػػماؿ شػػػرؽ  ػػػزة عمػػػى بعػػػد بريػػػر و  (86)
 (.5، ىامش ):76، وانظر ص :76، ص 5ا الطباع، إتحاؼ اءعزة، ج 59معجـ، ص 

كػػـ، جنػػوب  ػػرب السػػوافير الدربيػػة، شػػرؽ قريػػة حمامػػة.  >5جػػولس و شػػماؿ شػػرؽ  ػػزة بمسػػافة  (87)
 .57أنظر و قسطندي، معجـ، 

و قػػػرب جػػػورة عسػػػقالف والخصػػػاص جمػػػع خػػػص وىػػػو البيػػػت مػػػف القصػػػب، ويبػػػدو أف  اخصػػػاص (88)
القريػػػة التػػػي تحمػػػؿ اإلسػػػـ قػػػد أقيمػػػت حػػػديثا بعػػػد الحػػػرب، وىنػػػاؾ أكػػػواـ حجػػػارة وآبػػػار وبقايػػػا بركػػػة 
ومػػػدافف تحمػػػؿ ن ػػػس ااسػػػـ وتسػػػمى خصػػػاص عجػػػالف، ولعميػػػا ىػػػي المقصػػػودة فػػػي الػػػدفتر الػػػذي 

 .5875ص ننشره. أنظر و الوقائع ال مسطينية، 
اءقجة و عممة فضية عثمانية اختمؼ وزنيا وقيمتيا مف فترة إلػى أخػر  طػواؿ العصػر العثمػاني.  (89)

ـ( فػػػي عيػػػد السػػػمطاف أورخػػػاف. أنظػػػر و السػػػاحمي، ;565ىػػػػ/ >5:وقػػػد ضػػػربت ءوؿ مػػػرة عػػػاـ )
ة، عمػاف، خميؿ، النقود في البالد العربية في العيد العثماني، مجمػة كميػة اآلداب، الجامعػة اءردنيػ

 .>5ا دىماف، معجـ، ص ;57 – 579، ص 5، ج 5:>5

ىػ/ 97>، تاريخو 655سجؿ أراضي ألوية )ص د، نابمس،  زة وقضاا الرممة( حسب الدفتر  (90)
 – 7>5ـ، ص >>>5ىػ/ >575ـ دراسة وتحقيؽ محمد عيسى صالحية عّماف، اءردف، 5889
 .655، وسيشار إليو احقا و دفتر رقـ 9>5

سي، عبد الدني، الحقيقة والمجاز في رحمة بالد الشاـ ومصر والحجاز، تحقيػؽ ريػاض عبػد النابم (91)
وأنظػر ، الطبػاع، ا ;76-:76 ـ، ص>;>5الحميد مراد، دار المعرفة، دمشػؽ، الطبعػة اءولػى، 

 .;7، ص 5إتحاؼ اءعزة، ج 
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ىػػيكال وثنيػػا لعبػػادة الجػػامع العمػػري الكبيػػر و مػػف أقػػدـ مسػػاجد  ػػزة، ذكػػر الطبػػاع أنػػو كػػاف قػػديما  (92)

اءصػػناـ، والشػػمس والكواكػػب يعػػود لم تػػرة اليونانيػػة ثػػـ أحػػرؽ فػػي عيػػد الػػرـو المسػػيحييف  وبنيػػت 
عمػى أنقاضػو كنيسػة، ثػـ حولػػت الكنيسػة إلػى مسػجد بعػد ال ػػت  اإلسػالمي واعتنػاؽ نصػار   ػػزة 

طبػاع، إتحػاؼ ل،سالـ، وقد قػاـ السػالطيف المماليػؾ بتعميػره أكثػر مػف مػرة، . عػف ذلػؾ أنظػر ال
 .559 – 578، ص 5اءعزة، ج 

 .>57، ص 5الطباع، إتحاؼ اءعزة، ـ  (93)
 .:85، ص 6، المقريزي، الخطط، ج 6>5، ص 58الص دي، الوافي بالوفيات، ج  (94)

عػػف اىتمػػاـ السػػمطاف الناصػػر قػػالووف وابنػػو السػػمطاف الناصػػر محمػػد فػػي إنشػػاا البيمارسػػتناف فػػي  (95)
 .;75 – :75اولي في  زة، أنظر و عثامنة، فمسطيف، ص فمسطيف، وبيمارستاف الج

أبػػػػو ىويشػػػػؿ، محمػػػػد عطيػػػػة، اءحػػػػواؿ الصػػػػحية والطبيػػػػة فػػػػي مصػػػػر وبػػػػالد الشػػػػاـ فػػػػي العصػػػػر  (96)
ـ، رسػػػػػالة ماجسػػػػتير  يػػػػػر منشػػػػػورة، الجامعػػػػػة :585 – 5587ىػػػػػػ /  56> -;97المممػػػػوكي و 

بػػػػو ىويشػػػػؿ، اءحػػػػواؿ ، وسيشػػػػار إليػػػػو احقػػػػا و أ56، ص 5755اإلسػػػػالمية،  ػػػػزة، فمسػػػػطيف، 
 الصحية.

 
 .56-59 أبو ىويشؿ، اءحواؿ الصحية، ص  (97)
 .:5- :5عف ذلؾ انظر و أبو ىويشؿ، اءحواؿ الصحية، ص  (98)
أنظػػر و ابػػف القػػؼ، أبػػي ال ػػرج بػػف موفػػؽ الػػديف يعقػػوب ابػػف اسػػحاؽ، العمػػدة فػػي الجراحػػة، حيػػدر  (99)

 .8- 7، ص 5أباد الدكف، اليند )ب،ت(، ج 
 .5;8، ص 5، كشؼ، ج خمي ة (100)
ابػػف الن ػػيس، عػػالا الػػديف أبػػي الحػػـز القرشػػي الدمشػػقي، الميػػذب فػػي الكحػػؿ المجػػرب، تحقيػػؽ  (101)

محمػػػد ظػػػاىر الوفػػػائي ومحمػػػد رواس قمعػػػو جػػػي، المنظمػػػة اإلسػػػالمية لمتربيػػػة والعمػػػـو والثقافػػػة، 
ب، ا ابػػف بسػػاـ، محمػػد بػػف احمػػد بػػف بسػػاـ المحتسػػ76 – 75ـ، ص 7;>5ىػػػ/  ;577الربػػاط، 

 .557، ص ;9>5نياية التبة في طمب الحسبة، تحقيؽ حساـ الديف السامرائي، بدداد، 
القػػونجي، أبػػو الطيػػب محمػػد صػػديؽ خػػاف بػػف حسػػف بػػف عمػػي ابػػف لطػػؼ اهلل الحسػػيني البخػػاري،  (102)

، دار ابػػف حػػـز )ب،ـ(،  ، ص 5ا خمي ػػة، كشػػؼ، ج >:7ـ، ص 5775ىػػػ/ 5756أبجػػد العمػػـو
7:7. 

، 5بػػف الحسػػف بػػف الواحػػد الشػػيباني الجػػرزي، المبػػاب فػػي تيػػذيب اءنسػػاب، ج  ابػػف اءثيػػر، عمػػي (103)
 .67، ص 5ىػ، ج  5689القاىرة، 
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 .;5أبو ىويشؿ، اءحواؿ الصحية، ص  (104)
 .67 – ;5أبو ىويشؿ، اءحواؿ الصحية، ص  (105)
 .>6 -;6عف ذلؾ  أنظر، أبو ىويشؿ، اءحواؿ الصحية، ص  (106)
كػـ منيػا، وخربػػة ىربيػا بػيف قريتػػي ديػر سػنيد وسمسػػـ،  57عمػى بعػػد ىربيػة و شػمالي شػػرؽ  ػزة  (107)

وردت عند ياقوت باسـ فربيا وىو خطأ، عمى مقربة منيا قرية نعميػا. أنظػر و قسػطندي، معجػـ، 
 .7;6، ص 5ا الطباع، إتحاؼ اءعزة، ج :57ص 

 ػزة ودمشػؽ. جينيف و ف قر   زة، كانػت فػي العيػد المممػوكي مػف محطػات البريػد الكائنػة بػيف  (108)
 .>:6، ص 57أنظر و القمقشندي، صب  اءعشى، ج 

، ص 5مالقس و )أـ اقػس( و خربػة ضػمف أراضػي بريػر. أنظػر و الطبػاع، إتحػاؼ اءعػزة، ج  (109)
 (.5، ىامش ):76

بطاني الدربي و تقع لمشرؽ مف أسدود، ولمجنػوب مػف قريػة برقػة شػماؿ  ػزة. أنظػر و قسػطندي،  (110)
 (.5، ىامش );75، وانظر ص ;75، ص 5تحاؼ اءعزة، ج ا الطباع، إ:5معجـ، ص 

البيا و قريػة تقػع إلػى الشػرؽ مػف  ػزة. أنظػر و المبػيض، سػميـ عرفػات.  ػزة وقطاعيػا، القػاىرة،  (111)
 .788، ص 5ا الطباع، إتحاؼ اءعزة، ج 677ـ، ص :;>5

 جيوجيؿ و لـ نعثر عمى ترجمتيا. (112)
يػػو مدينػػة كنعانيػػة، ووجػػدت فيػػو آثػػار مدينػػة. أنظػػر و تػػؿ العجػػوؿ و تقػػع جنػػوب  ػػزة، قامػػت عم  (113)

 .5875، ص 5، الوقائع ال مسطينية، ج 699 – 698، 5الطباع، إتحاؼ اءعزة، ج 
 (.6، ىامش رقـ )5:5، ص 655قابورة و قرية قرب نطيا. أنظر و صالحية، دفتر رقـ   (114)
قرف الشادس عشػر ثمػانيف خانػو معنيف و )معيف( و مف قر   زة، كاف عدد سكانيا في أواخر ال (115)

 .Wolf-Dieter Hutteroth, op. cit. p 142)أسرة(. أنظر و 
قيسارية و مشتؽ مػف قيصػر، بمعنػى السػوؽ الصػي ي، مخصصػة لبيػع سػمعة معينػة، أمػا يػاقوت  (116)

، ص 655فينسبيا إلى مدينة قيسارية الكائنة عمى ساحؿ فمسطيف. أنظر و صالحية، دفتر رقػـ 
 (.7ـ )، ىامش رق;59

 .757 – 657، ص 655سجؿ  أراضي  (117)
أوقػػاؼ وأمػػالؾ المسػػمميف فػػي فمسػػطيف فػػي ألويػػة  ػػزة، القػػدس الشػػريؼ، صػػ د، نػػابمس، عجمػػوف، ( 118)

، مف دفػاتر التحريػر العثمانيػة فػي القػرف العاشػر اليجػري، تحقيػؽ وتقػديـ 855حسب الدفتر رقـ 
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ريخ وال نػػػػوف والثقافػػػػة اإلسػػػػالمية نشػػػػره محمػػػػد أبشػػػػرلي ومحمػػػػد التميمػػػػي، مركػػػػز اءبحػػػػاث لمتػػػػا
 .: – 9ـ، ص 5;>5 -ىػ  5775باستانبوؿ، استانبوؿ، 

 – 5865ىػػػ/ ;6> - 5858ىػػػ/ T.D <65) ( 565دفتػػر تحريػػر لػػواا القػػدس ) دفتػػر تحريػػر  (119)
ـ، دراسة تحميمية لمنص العثماني وترجمتو إلى العربية مع الشػروحات اإليضػاحية، محمػد 5865

ىػػ/ ;575اف رجا السوارية،عماف، مؤسسة ال رقػاف لمتػراث اإلسػالمية، لنػدف، عدناف البخيت، نوف
 .:67ـ، ص :577

(، 56:8، العػػدد )5الػػدوير و خربػػة بػػيف القػػدس و ػػزة. أنظػػر و الوقػػائع ال مسػػطينية، ممحػػؽ رقػػـ  (120)
 .5878ص 

 الكريب و لـ نعثر عمى ترجمتيا. (121)
 .>55، ص 5أنظر الطباع، إتحاؼ اءعزة، ج  (122)

 (.6، حاشية رقـ )685العارؼ، تاريخ، ص  (123)

 .759أنظر و عثامنة، فمسطيف، ص  (124)
 576، ص5الحنبمي، اءنس الجميؿ، ج  (125)
 .:75 – 759عثامنة، فمسطيف، ص  (126)
 .:75أنظر و عثامنة، فمسطيف، ص  (127)
 .:75أنظر و عثامنة، فمسطيف، ص  (128)
 .;76أنظر و عثامنة، فمسطيف، ص  (129)
 .:85، ص 6ا المقريزي، الخطط، ج 8:، ص 9ي برد ، المنيؿ الصافي، ج ابف تدر  (130)
 .>76 – ;76أنظر و عثامنة، فمسطيف، ص  (131)
ا ابػف حجػر :85، ص 6ا المقريػزي، الخطػط، ج 6>5، ص 58الص دي، الوافي بالوفيػات، ج  (132)

 .576، ص عطا اهلل، نيابة  زةا 599، ص 5العسقالني، الدرر، ج 
ا ابف حجر :85، ص 6ا المقريزي، الخطط، ج  6>5، ص 58في بالوفيات، ج الص دي، الوا (133)

 .576، ص عطا اهلل، نيابة  زةا 5:5 – 5:7، ص5العسقالني، الدرر، ج 
ا المقريػزي، 7>، ص 57ا النجػـو الزاىػرة، ج 8:، ص 9ابف تدري برد ، المنيؿ الصػافي، ج  (134)

 .:85، ص 6الخطط، ج 
 .7>، ص 57ا ابف تدري بردي، النجـو الزاىرة، ج :85 ، ص6المقريزي، الخطط، ج  (135)
 .:85، ص 6المقريزي، الخطط، ج  (136)
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 .8:، ص 9ابف تدري برد ، المنيؿ الصافي، ج  (137)
ا ابف حجر :85، ص 6ا المقريزي، الخطط، ج  6>5، ص 58الص دي، الوافي بالوفيات، ج  (138)

 .578ص  ،عطا اهلل، نيابة  زةا 5:7، ص5العسقالني، الدرر، ج 
ا ابػػػػػف :85، ص 6ا المقريػػػػػزي، الخطػػػػػط، ج  6>5، ص 58الصػػػػػ دي، الػػػػػوافي بالوفيػػػػػات، ج  (139)

 .5:7، ص5حجر العسقالني، الدرر، ج 
ا ابػػف :85، ص 6ا المقريػػزي، الخطػػط، ج 8:، ص 9ابػػف تدػػري بػػرد ، المنيػػؿ الصػػافي، ج  (140)

 .:57، ص عطا اهلل، نيابة  زةا 5:5، ص5حجر العسقالني، الدرر، ج 
 .578، ص عطا اهلل، نيابة  زةا :85، ص 6المقريزي، الخطط، ج  (141)
 

 قائمة المصادر والمراجع

  : سجالت محكمة القدس الشرعية ووثائق الحرم الشريفأواًل: 
 ـ(.5869ىػ/  67>) 9سجالت القدس، سجؿ   -
 ـ(.>;58ىػ/ أواخر آذار :>>، )جماد  اءولى 5:س.ش، س - 
 ـ(.5>58ىػ/ أواخر أيار >>>اف ، )أوائؿ شعب5:س.ش، س  -
 ـ(.5955ىػ/ 5757) 5>سجالت القدس، سجؿ  -
 ـ(.5989كانوف أوؿ  58ىػ/ :579، )ربيع اءوؿ 585س.ش، س  -
ـ المح ػػػوظ فػػػي أرشػػػيؼ 5895ىػػػػ/ 7:>، تاريخػػػو 675سػػػجؿ أراضػػػي لػػػواا القػػػدس حسػػػب الػػػدفتر  -

 ـ.5775ىػ/ 5755ءردف، عّماف، رئاسة الوزراا بكستانبوؿ، دراسة وتحقيؽ محمد عيسى صالحية، ا
 و  العثمانية دفاتر التحرير:  ثالثاً 
أوقػاؼ وأمػػالؾ المسػمميف فػػي فمسػطيف فػػي ألويػة  ػػزة، القػدس الشػػريؼ، صػ د، نػػابمس، عجمػػوف،  -

، مف دفػاتر التحريػر العثمانيػة فػي القػرف العاشػر اليجػري، تحقيػؽ وتقػديـ 855حسب الدفتر رقـ 
 -ىػػػ  5775وال نػػوف والثقافػػة اإلسػػالمية باسػػتانبوؿ، اسػػتانبوؿ، نشػػره ، مركػػز اءبحػػاث لمتػػاريخ 

5<;5 . 
 – 5865ىػػػ/ ;6> - 5858ىػػػ/ T.D <65) ( 565دفتػػر تحريػػر لػػواا القػػدس ) دفتػػر تحريػػر  -

ـ، دراسة تحميمية لمنص العثماني وترجمتو إلى العربية مع الشػروحات اإليضػاحية، محمػد 5865
ىػػ/ ;575ماف، مؤسسة ال رقػاف لمتػراث اإلسػالمية، لنػدف، عدناف البخيت، نوفاف رجا السوارية،ع

 .:67ـ، ص :577
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ىػػػ/ 97>، تاريخػػو 655سػػجؿ أراضػػي ألويػػة )صػػ د، نػػابمس،  ػػزة وقضػػاا الرممػػة( حسػػب الػػدفتر  -
 – 7>5ـ، ص >>>5ىػػ/ >575ـ دراسة وتحقيؽ محمد عيسى صالحية عّماف، اءردف، 5889
 .655، وسيشار إليو احقا و دفتر رقـ 9>5

 : ، المصادر انياً ث
 القرأف الكريـ. -
المبػػػاب فػػػي تيػػػذيب ىػػػػ( و  5689) بػػػف الحسػػػف بػػػف الواحػػػد الشػػػيباني الجػػػرزي ابػػػف اءثيػػػر، عمػػػي -

 .، القاىرة5اءنساب، ج 

بدائع الزىور في وقائع الدىور، ابف إيػاس،  ( و 97>5) ابف إياس، أبو البركات محمد بف أحمد -
مػػف بػػدائع الزىػور فػػي وقػػائع الػدىور، كتػػاب الشػػعب محمػد بػػف احمػد الحن ػػي المصػػري، المختػار 

  )ب،ـ(.  ، مطابع الشعب6>
، نيايػة التبػة فػي طمػب الحسػبة، تحقيػؽ (;9>5) ابف بساـ، محمد بف احمػد بػف بسػاـ المحتسػب -

 .حساـ الديف السامرائي، بدداد

 ، تحقيػؽ عمػي المنتصػر5( و  رحمػة ابػف بطوطػة، ج  8;>5ابف بطوطة، محمد بف عبد اهلل )  -
 الكتاني، الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة، بيروت.

( و  المنيػػؿ الصػػافي والمسػػتوفي 9;>5ابػػف تدػػري بػػردي ، جمػػاؿ الػػديف أبػػو المحاسػػف يوسػػؼ ) -
 .بعد الوافي ، تحقيؽ و محمد محمد أميف ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة

( و  قػدـ لػو وعمػؽ عميػو و محمػد حسػنيف 5>>5*      النجـو الزاىرة في ذكر مموؾ مصر والقػاىرة )
 .شمس الديف ، دار الكتب العممبة ،  بيروت

الحنبمي ، ابف العماد أبو ال الح عبد الحي ) ب ، ت( و شذرات الػذىب فػي أخبػار مػف ذىػب ،  -
 دار اءفاؽ الجديدة ، بيروت. 

دس والخميػػػؿ، الجميػػػؿ بتػػػاريخ القػػػ نػػػسو اء (>>>5) أبػػػو الػػػيمف مجيػػػر الػػػديف العميمػػػي الحنبمػػػي، -
 إعػػداد وتحقيػػػؽ ومراجعػػػة عػػػدناف يػػونس عبػػػد المجيػػػد أبػػػو تبانػػو، المجمػػػد الثػػػاني، مكتبػػػة دنػػػديس،

سػػ ر نامػػة، ترجمػػة يحيػػى الخشػػاب، تصػػوير  ( و6>>5) عمػػو ناصػػر خسػػرو، .الخميػػؿ، عمػػاف
 .عبد الوىاب عزاـ، الييئة المصرية العامة لمكتاب

الجػػػػػوىر الثمػػػػػيف فػػػػػي سػػػػػير الممػػػػػوؾ ( و 8;>5) ابػػػػػف دقمػػػػػاؽ، إبػػػػػراىيـ محمػػػػػد أيػػػػػدمر العالئػػػػػي  -
 .  والسالطيف، تحقيؽ كماؿ عز الديف عمي، عالـ الكتب، بيروت، الطبعة اءولى
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تحقيػػؽ ودراسػػة يػػونس عمػػرو  ( و >;>5) رقػػـو المسػػجد اإلبراىيمػػي الشػػريؼ فػػي خميػػؿ الػػرحمف -
 .  سارة، مطبعة رواف، القدسونجاح أبو 

الشػػػافعية  طبقػػػات ( و 97>5) بػػػف عمػػػي الكػػػافيالسػػػبكي، تػػػاج الػػػديف أبػػػي نصػػػر عبػػػد الوىػػػاب  -
الكبر ، تحقيؽ عبد ال تاح محمد الحمو، محمود محمد الطناجى، طباعة عيسػى البػابي الحمبػي، 

 .  دار الكتب العربية، القاىرة

جزا، تحقيؽ أيمف فػؤاد  55في بالوفيات )و االو  و( 5>>5 الص دي ، أبو الص اا خميؿ بف أيبؾ -
 تاينر، شتوتدارت.     السيد وآخروف، فرانز ش

( و  الػػدرر الكامنػػة فػػي أعيػػاف المئػػة الثامنػػة، حققػػو وقػػدـ لػػو و ;;>5العسػػقالني ، ابػػف حجػػر  ) -
 محمد سعيد جاد الحؽ ، الطبعة الثانية، دار الكتب الحديثة ، القاىرة.

اءبصار في ممالػؾ اءمصػار، الجػزا  ؾ( و مسال57>5العمري، احمد بف يحيى بف فضؿ اهلل ) -
 ؿ، تحقيؽ أحمد زكي، دار الكتب المصرية، القاىرة.اءو 

، تقػػػويـ البمػػػداف، تحقيػػػؽ ـ، رينػػػو والبػػػاروف مػػػاؾ كػػػوكيف، دي (77;5) أبػػػو ال ػػػداا، عمػػػاد الػػػديف -
 .سالف، المطبعة الممكية، باريس

العمػدة فػي الجراحػة، حيػدر  و )ب،ت( ابف القؼ، أبي ال رج بف موفؽ الديف يعقوب ابػف اسػحاؽ -
 .  يندأباد الدكف، ال

( و صػػػب   اءعشػػػى فػػػي صػػػناعة :;>5القمقشػػػندي ، أبػػػو العبػػػاس شػػػياب الػػػديف بػػػف عبػػػد اهلل ) -
 اإلنشاا، شرح وتعميؽ و يوسؼ عمي طويؿ، دار الكتب العممية، بيروت.

 القػػونجي، أبػػو الطيػػب محمػػد صػػديؽ خػػاف بػػف حسػػف بػػف عمػػي ابػػف لطػػؼ اهلل الحسػػيني البخػػاري -
، دار ابف حـز ) ( و5775)    . ب،ـ(أبجد العمـو

( و  كتاب السػموؾ لمعرفػة دوؿ الممػوؾ،  ;8>5 – 89>5المقريزي، أبو العباس أحمد بف عمي ) -
، ج  6ؽ، تحقيؽ محمد مصط ى زياده، لجنػة اءليػؼ والترجمػة والنشػر، القػاىرةو ج  59ج،  5
 ( و  تحقيؽ سعيد عاشور، القاىرة.5:>5 – 7:>5) 7

، تحقيػػػؽ محمػػػد (;;>5) المعػػػروؼ بػػػالخطط المقريزيػػػة المػػػواعظ وااعتبػػػار بػػػذكر الخطػػػط واآلثػػػار* 
 .مديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي، القاىرة –زينيـ 

الحقيقة والمجاز في رحمة بالد الشاـ ومصػر والحجػاز، تحقيػؽ  ( و>;>5) النابمسي، عبد الدني -
 .  رياض عبد الحميد مراد، دار المعرفة، دمشؽ
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، الميػػذب فػػي الكحػػؿ المجػػرب، (7;>5) ي الدمشػػقيابػػف الن ػػيس، عػػالا الػػديف أبػػي الحػػـز القرشػػ -
تحقيػػػػؽ محمػػػػد ظػػػػاىر الوفػػػػائي ومحمػػػػد رواس قمعػػػػو جػػػػي، المنظمػػػػة اإلسػػػػالمية لمتربيػػػػة والعمػػػػـو 

 .والثقافة، الرباط

( و نياية اءرب في فنوف اءدب ، تحقيػؽ 5>>5النويري ، شياب الديف أحمد بف عبد الوىاب ) -
 .، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة الباز الدريني وعبد اليادي ااىواني 

نزىة الناظر فػي سػيرة الممػؾ الناصػر، تحقيػؽ و  ( 9;>5) اليوس ي، موسى بف محمد بف يحيى -
 .أحمد حطيط، عالـ الكتب، بيروت

 : ، المراجع ثالثاً 

كشػػؼ الظنػػوف عػػف أسػػماا الكتػػب وال نػػوف، عنػػي بتصػػحيحو   و )ب،ت( عبػػد اهلل، حػػاجي خمي ػػة -
 .ؼ الديف يالتقايا ورفعت بيمكو الكميسي، دار إحياا التراث العربي، بيروتمحمد شر 

معجػـ المواقػع الجدرافيػة فػي فمسػطيف، جمعيػة الدراسػات  ( و 7;>5) أبو حمػود، قسػطندي نقػوا -
 .العربية، القدس

( و  دار 7>>5معجػػػـ اءل ػػػاظ التاريخيػػػة فػػػي العصػػػر المممػػػوكي )و  (7;>5دىمػػػاف ، محمػػػد ) -
 صر ، بيروت.ال كر المعا

منشورات المجمع الثقػافي، أبػو ظبػي،  و  )ب،ت( الدومسكي، مرمرجي، بمدانية فمسطيف العربية -
 .  اإلمارات العربية المتحدة

 ( و  اءعالـ، الطبعة الرابعة، دار العمـ لممالييف، بيروت.>:>5الزركمي، خير الديف ) -

لعيػػد العثمػػاني، مجمػػة كميػػة اآلداب، النقػػود فػػي الػػبالد العربيػػة فػػي ا ( و 5:>5) السػػاحمي، خميػػؿ -
 .  الجامعة اءردنية، عماف

( و  الم صػػؿ فػػي تػػاريخ القػػدس ، الطبعػػة الثانيػػة ، مطبعػػة المعػػارؼ ، >;>5العػػارؼ، عػػارؼ ) -
 .القدس

إتحػاؼ اءعػزة بتػاريخ  ػزة، تحقيػؽ عبػد المطيػؼ  ( و >>>5) الطباع ، عثمػاف مصػط ى الدػزي -
 .  زكي أبو ىاشـ، مكتبة اليازجي،  زة

(، 5859 – :;55فمسػػػػػػطيف فػػػػػػي العيػػػػػػديف اءيػػػػػػوبي والمممػػػػػػوكي ) ( و5779) عثامنػػػػػػة، خميػػػػػػؿ -
 . مؤسسة الدراسات ال مسطينية، بيروت

نيابػة  ػزة فػي العيػد المممػوكي، منشػورات دار اءفػاؽ  ( و 9;>5) عطا اهلل، محمود عمي خميػؿ -
 . الجديدة، بيروت
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يػػت المقػػدس ، جمعيػػة عمػػاؿ المطػػابع ، معاىػػد العمػػـ فػػي ب ( و 6;>5العسػػميي، كامػػؿ جميػػؿ ) -
 عماف.

، راسػات والنشػر والتوزيػع القػدس فػي العصػر المممػوكي ، دار ال كػر لمدو   (9;>5) عمي السػيد -
 .  القاىرة

 ( و  نيابة القدس ، دار الحياة لمنشر والتوزبع.5;>5 وانمو، يوسؼ ) -

 .عماف دار ال كر لمطباعة والنشر والتوزيع ، ( و 5775القدس الشريؼ ) *

اءحػػواؿ الصػػحية والطبيػػة فػػي مصػػر وبػػالد الشػػاـ فػػي  ( و 5755) أبػػو ىويشػػؿ، محمػػد عطيػػة -
ـ، رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير  يػػػػػر منشػػػػػورة، :585 – 5587ىػػػػػػ /  56> -;97العصػػػػػر المممػػػػػوكي و 

 .الجامعة اإلسالمية،  زة، فمسطيف
تشريف الثاني سػنة ، الجمعة 56:8لوقائع ال مسطينية، الجريدة الرسمية لحكومة فمسطيف، العدد ا -

 . 5995، ص 5، الممحؽ رقـ 77>5

 :  ، المراجع األجنبية رابعاً 
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