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 إهداء
 

 

حخىي حلمي يواحظع قلبه ل ؛الجميلت وآلاماى ألاملإلى بؤزة الىىز التي عبرث  بى هحى 

جصءا من  إزضائوالعصيص لقد مان  والدي ؛حين ضاقذ بي الظبل، فرلل لي الصعاب

جسي ثمسة جهدك وطيب ها أهذ اليىم  ،لظيري في طسيق املاجظخير  وجصءً  ،طمىحي

ً.غسطو فنىذ معنى الحياة لى 

 عن منىىن ذاتها  
 
إلى من وهبخني معنى الحياة  ،إلى من جدظابق الهلماث لخخسج معبرا

  أمي الحبيبت  أهدًهي زطالتي لتهدًني  السضا ؛إلى الشمعت التي احترقذ من أجلي 
 .والدعاء

ئت، إل ًى زياحين حياحي) إخىحي (.إلى القلىب الطاهسة السقيقت والىفىض البًر

ً

ً)باطم البطسيخي(. ألاطخاذ ؛إلى من طيشازلني  العمس بهل مساحله

ً

ً)زاهيا( ابىت عمي ألاطخاذة ؛فقخني في الصعىداوًز ،إلى من فسشذ طسيقي بالىزود 

ً

ً)فاًصة أبى وعمت(. ألام الحىىهت ؛إلى السوح  التي طنىذ زوحي 

ً

ً.مل الخقدًس والاحترام لجهىدلم العظيمت صدًقاحي وشميالحي إلى 

ً

 
 



 

  ت
 

 شكر وتقدير

 

الحمد اهلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف، سيدنا محمد 
 عميو أفضؿ الصبلة كآتـ التسميـ، أما بعد:

حمد اهلل تعالى كأشكره أف كفقني إلتماـ ىذا العمؿ، كأتقدـ بالشكر كالتقدير ألستاذم أ 
، الذم أشرؼ عمى ىذه األطركحة، ككاف لو الفضؿ "أحمد محمد الساعاتي"الدكتكر الفاضؿ  

 الكبير في إخراجيا عمى أفضؿ كجو، كما أتقدـ بالشكر كالتقدير ألعضاء لجنة المناقشة الدكتكر
 فجزاىما اهلل خيرا، كبارؾ اهلل في جيدييما. الدكتكر أسامة أبك نحؿ األستاذ نكار،زكريا الس

بالجامعة  اآلدابأتقدـ بالشكر كالتقدير لييئة التدريس في قسـ التاريخ كاآلثار بكمية  
اإلسبلمية الذيف أمدكني بالعمـ كالمعرفة، كما كيسعدني بأف أقدـ شكرم الكافر لكؿ مف ساىـ 

معمكمات القيمة إلتماـ البحث، كأخص بالذكر العامميف بالمحكمة الشرعية في مدينة بإمدادم بال
 األستاذ تحسيف مطر. خاصة غزة

األستاذ كما يسعدني أف أتقدـ بالشكر كالتقدير لؤلستاذ الفاضؿ/ عبد المطيؼ أبك ىاشـ، ك 
 لي مف مساعدة كريمة. ماهسعيد تمراز، عمى ما قد

كما أتقدـ بعظيـ الشكر كاالحتراـ لمركز إحياء التراث بمدينة القدس، كالعامميف فيو عمى 
 ىذا البحث. إلنجازجيكدىـ المشككرة في تقديـ المعمكمات البلزمة 

 واهلل ولي التوفيق
 الباحثة

 عزيزة عمر خميل الغرابمي
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 الدراسةممخص 
ة مف زكاج، )األحكاؿ الشخصي كالمقصكد بو الدراسة األكضاع االجتماعية تتناكؿ ىذه      

 بيف عامي  في مدينة غزة تحت االحتبلؿ البريطاني كاألىمي( ،الكقؼ الخيرمكطبلؽ، كميراث، ك 
 ـ.1948لفمسطيف كحتى ىزيمة عاـ  ـ(؛ أم منذ االحتبلؿ البريطاني1918-1948)

 الدراسات العممية المتعمقة بفمسطيف بالدراسات التاريخية منذ منتصؼ القرف العشريف اىتمت    
التي ليا  ، كركزت عمى الشؤكف السياسية الحديثة كالمعاصرةكالعشريف كحتى بدايات القرف الحادم

مما ترؾ ثغرة كاضحة في الدراسات االجتماعية لممجتمع الفمسطيني،  ؛عبلقة بالفترة الحالية
 .بجكانبو االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية

 االحتبلؿ البريطاني األثر الكبير في التككيف تحتاع االجتماعية لمدينة غزة فقد كاف لؤلكض     
إدارية كمينية ذات  في مدينة غزة، كما أفرزت تخصصات سكانياكالتركيبة االجتماعية عمى 

 األكضاع السياسية في مدينة غزة بالتغيرات االقتصادية كاالجتماعية. فتأثرت ط متعددة،أنما
التي تعدي مف أىـ المصادر   في مدينة غزة اعتمدت الدراسة عمى سجبلت المحكمة الشرعية    

قمما نجدىا في  كقيمةتحتكيو مف معمكمات غزيرة  لدراسة األكضاع االجتماعية؛ نظرا لما األكلية
 المصادر المطبكعة.

أف  كأممنا، مف قبؿ لـ تتناكلو الدراسات ميمان   ان ناكؿ مكضكعتأنيا ت تكمف أىمية الدراسة فيك  
كتيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى األكضاع  ،العربية ف ىذه الدراسة إضافة جديدة لممكتبةتكك 

 ـ(.1948-1918) بيف عامي  في مدينة غزة تحت االحتبلؿ البريطاني االجتماعية
كتناكلت الدراسة ثبلثة فصكؿ كخاتمة، إضافة إلى فصؿ تمييدم، تناكؿ مدينة غزة أكاخر      

ـ(، كجاء الفصؿ األكؿ بعنكاف 1917-1840)عاـ العيد العثماني حتى بداية االحتبلؿ البريطاني
ـ(، كبحث الفصؿ الثاني الميراث في مدينة 1948-1918) زةاألحكاؿ الشخصية في مدينة غ

 ـ(. 1948-1918ـ( كاستعرض الفصؿ الثالث   الكقؼ في مدنية ) 1948-1918غزة) 
 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج , يمكن تسجيل أبرزىا في النقاط التالية:

الكبير، بحكـ مكقعو بيف إف المكقع الجغرافي  الخاص بغزة خاصية عادت عميو بالنفع  -
 مصر كببلد الشاـ كقد زاد مكقعيا أىمية عندما قاـ االنجميز بإنشاء خط السكة الحديدية

تشير بعض حاالت الزكاج إلي سيادة المغاالة  في نكع مف الزكاج الطبقي  المتناظر  -
كالمقصكد بو أف الطبقات االجتماعية كانت تصاىر بعضيا بعضا كفقا لمستكاىا 

 اعي كاالقتصادماالجتم
تمتعت المرأة بقدر كبير مف المكانة فقد أصبحت تمارس دكرىا إلى حد ما في المجاؿ  -

 االقتصادم كالمجاؿ االجتماعي. 



 

  ز
 

الغزم  أف الكاقع في المجتمعبالرغـ مف بياف الشريعة اإلسبلمية حؽ المرأة في الميراث إال  -
 مف حقيا في الميراث.  المرأةيشيد بعض حاالت حرماف 

في استقطاب  ة في زمف االحتبلؿ البريطاني دكران كبيران اف لمكقؼ اإلسبلمي في غز ك -
 ممف يبتغكف مرضاه ربيـ. ؛اىتمامات أىؿ البر كالخير

فاعبلن في الجانب اإلنساني مف حيث مساىمتيا في المجاالت  ة  الغزية دكركاف لممرأ -
 الخيرية الكقفية.
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 المقدمة
الدراسات العممية المتعمقة بفمسطيف بالدراسات التاريخية منذ منتصؼ القرف العشريف ىتمت ا 

التي  كركزت عمى الشؤكف السياسية الحديثة كالمعاصرة كالعشريف، لحادم كحتى بدايات القرف ا
مما ترؾ ثغرة كاضحة في الدراسات االجتماعية لممجتمع الفمسطيني،  ؛ليا عبلقة بالفترة الحالية

الفمسطيني  المجتمعبو االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية، حيث بدأ االىتماـ بدراسة تطكر بجكان
 عاـ بدراسة التجمعات السكانية الفمسطينية بعد كاىتمت تمؾ الدراسات  بشكؿ كبير ،مؤخران 
الدراسات  إلى اآلنية كجكب االنتقاؿ مف الدراسات السياسيةـ، األمر الذم دعا إلى 1948

 التاريخية كالحضارية كاالجتماعية مما سيعمؿ عمى ردـ الفجكة كاألثر التي تركتو تمؾ الدراسات.
لؤلكضاع االجتماعية  تمؾ الدراسات السبيؿ إلجراء دراسة عممية أكثر دقة كشمكالن  كميدت    

 .(ـ1948-1918) بيف عامي ما لبريطانيالمدينة غزة  في ظؿ االحتبلؿ 
 االحتبلؿ البريطاني األثر الكبير في التككيف تحتاع االجتماعية لمدينة غزة كاف لؤلكضفقد     

ة كمينية ذات في مدينة غزة، كما أفرزت تخصصات إداري سكانياكالتركيبة االجتماعية عمى 
 األكضاع السياسية في مدينة غزة بالتغيرات االقتصادية كاالجتماعية. فتأثرت أنماط متعددة،

كالحجج الكقفية في  ،مى سجبلت ككثائؽ المحكمة الشرعيةالدراسة ع ىذه االعتماد فيكتـ    
مف أىـ مصادر التأريخ لمدينة غزة،  مدينة غزة حيث تعتبر السجبلت كالحجج الكقفية مصدران 

االعتماد عمى تمؾ السجبلت في أنيا تعكس جكانب الحياة االجتماعية، مثؿ قضايا  أىميةكتكمف 
 ؽ كالمكاريث كالكقؼ األىمي كالخيرم.الزكاج كالطبل

تقدـ معمكمات دقيقة عف األكضاع االقتصادية، كما تحتكم عمى سجبلت الحجج الكقفية ك     
مف  ي كانت تعرض عمى المحكمة كسجبلت األحكاـ، التي تتصؿ بمسائؿ الحياة اليكمية الت

 كأكقاؼ.  ،كطبلؽ، كنفقة، ككصاية، كتركات  زكاج،
 أىمية الموضوع:

 تكمن أىمية الدراسة في:
 ـ(.1948-1918ضركرة التأريخ لؤلكضاع االجتماعية لمدينة غزة مابيف عامي) -1
 دراسة الصمة بيف سجبلت المحكمة الشرعية، كبيف المراجع العربية. -2
 إضافة دراسة جديدة لممكتبة العربية تدرس مدينة غزة مف خبلؿ سجبلت المحكمة الشرعية. -3

 أىداف الدراسة:
 تكمن أىداف الدراسة إلى: 
ـ(، حتى بداية االحتبلؿ 1840التعرؼ عمى مدينة غزة منذ أكاخر العيد العثماني)  -1

 (.ـ 1918البريطاني)



 

  ش
 

 تناكؿ األحكاؿ الشخصية) الزكاج كالطبلؽ( مف خبلؿ سجبلت المحكمة الشرعية . -2
 مراحؿ حصر اإلرث كقسمتو. استعراض مفيـك الميراث  -3
 .ة الميراث بالنسبة المرأة الغزيةإلقاء الضكء عمى أىمي -4
 كاالستبداؿ(.  اإليجاركمعامبلتو)  اإلداريةتشكيبلتو  أىـيـك الكقؼ ك مف إبراز  -5
 كشركطياكر الكقؼ األىمي كالخيرم ص استعراض -6

 حدود الدراسة:
ـ؛ أم منذ االحتبلؿ 1948حتى عاـ  -1918الحد الزمني: امتدت الدارسة مف عاـ  -1

 ـ.1948كحتى اليزيمة العربية في فمسطيف عاـ البريطاني لفمسطيف، 
 الحد المكاني: تدرس الباحثة األكضاع االجتماعية لمدينة غزة بمحبلتيا. -2

 منيج الدراسة:
ثـ قامت  عت المعمكمات مف مصادرىا األصمية، فقد جمة منيج البحث التاريخياتبعت الباحث

 النتائج كدالالتيا.بدراستيا كتفسيرىا كتحميميا، كصكالن إلى استخبلص 
أما التكثيؽ، فقد اتبعت النظاـ الفرنسي في التكثيؽ، الذم يكتفي بذكر أسـ المؤلؼ، كاسـ    

الكتاب كرقـ الصفحة، كأما البيانات التفصيمية لمكتاب، فتكتب في قائمة المصادر كالمراجع في 
 نياية البحث.

 تقسيمات الدراسة:
 ةفصؿ تمييدم، كثبلثة فصكؿ، كخاتمك  قسمت الباحثة دراستيا إلى مقدمة،   
ـ(، كحتى االحتبلؿ 1840أكضح الفصؿ التمييدم مدينة غزة منذ أكاخر العيد العثماني)   

 (. 1918البريطاني لفمسطيف) 
-1918البريطاني) حتبلؿغزة خبلؿ اال في مدينةالشخصية كدرس الفصؿ األكؿ األحكاؿ    

ـ(، كتناكؿ 1948-1918زكاج في مدينة غزة)إلى مبحثيف: درس األكؿ ال كقيســ( 1948
 ـ(.1948-1918المبحث الثاني الطبلؽ في مدينة غزة)

ـ( كتككف مف مبحثيف: درس 1948-1918كتناكؿ الفصؿ الثاني الميراث في مدينة غزة )   
ـ(، كتناكؿ الثاني منيما 1948-1918األكؿ: الميراث كمراحؿ عممية حصر اإلرث كقسمتو) 

 ـ(.1948-1918ث في مدينة غزة) المرأة كالميرا
ـ(، كاشتمؿ عمى مبحثيف: ناقش 1948-1918كبحث الفصؿ الثالث: الكقؼ في مدنية غزة)    

أنكاع األكقاؼ في مدينة غزة  فدرساإلدارية، كأما المبحث الثاني األكؿ تعريؼ الكقؼ كتشكيبلتو 
 ـ(.1918-1948

 
 



 

  ص
 

 مجموعة من الصعوبات أبرزىا:وقد واجيت الباحثة خالل إعداد ىذه الدراسة 
كجكد نقص في سجبلت المحكمة الشرعية؛ مما أدل  إلى عدـ التمكف مف تككيف رؤية  -

 كاضحة حكؿ مكضكع معيف .
 .كا يككف الخط غير كاضح، كجكد األخطاء اإلمبلئية صعكبة قراءة بعض الكثائؽ فأحيانان   -

ميط الضكء عمى جانب مف تاريخ كأخيرا أرجك مف اهلل أف تككف ىذه الدراسة مساىمة في تس
 .الميداف لمف أراد أف يبحث في غزة االجتماعي، كأف يككف فييا نفعى 

كعرض نتائجو  ،كالكشؼ عف مضامينو  ،لقد اجتيدت في دراسة ىذا المكضكع في الختاـ
ف أخط   أت فمف نفسي.كتكصياتو، فإف أصبت فمف اهلل، كا 

 

 

 الباحثة

عزيزة عمر الغرابمي



 
 
 
 

 فصل متهيذي
 أواخر العهذ العثماني يف مذينة غزة
 م(.1840-1917)

 
 

 .كأحياؤىا كتاريخيا تسمية مدينة غزة كمكقعياأواًل: 
 األكضاع اإلدارية لمدينة غزة.ثانيًا: 
 األكضاع االقتصادية لمدينة غزة. ثالثًا:
 االجتماعية لمدينة غزة. األكضاعرابعًا: 
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 تمييد.
 ياالسياسية التي أثرت عمى أكضاع ، مجمكعة مف التحكالتـ1840شيدت فمسطيف بعد عاـ 

الحكـ  نياية بعد ،يياأبرز تمؾ التحكالت عكدة الحكـ العثماني إل ، كمفكاالجتماعية ،كاالقتصادية ،إلداريةا
لتثبيت حكميا في ببلد  اإلجراءات مجمكعة مف  باتخاذ شرعتـ، التي 1840المصرم لببلد الشاـ عاـ 

 كمف بينيا لكاء غزة ،ألكية تقسيـ فمسطيف إلى التي أدت إلى إعادة اإلداريةكمف بينيا التقسيمات  ،الشاـ
 كأحياءىا كمكقعيامدينة غزة تسمية  الفصؿ ذلؾ في كيتناكؿ ،ـ1917التقسيمات لعاـ تمؾ كبقيت

 .كاالجتماعية ،كاالقتصادية اإلدارية، أكضاعياك 
 :ىاحياءأو  وتاريخيا تسمية مدينة غزة وموقعيااواًل: 

 :تسميتيا-أ 
 سماىا فقد ،مدينة غزة عدة تسميات لفمسطينية الميمة، فأطمقكا عميياتعد مدينة غزة مف المدف ا  
صمى اهلل  جد الرسكؿ (1)ىاشـ بف عبد مناؼ ألف، عمييا العرب) غزة ىاشـ( كأطمؽ )ىزاتي(،كنعانيكفال

  ،(4)االنجميز أطمقكا عمييا اسـ) جازا( أما ،(3)غزة() بنيى إسرائيؿ كسماىا،(2)، كدفف فييا عميو كسمـ تكفى
 .(5)بتجارة البخكر كالعطكر مكانئيابسيدة البخكر الزدىار  كسميت ، (كالمصريكف)غازاتك

 :موقعيا - ب
 55كترتفع نحك  ،رينتششرقي خط غ 34-27كخط طكؿ ،شماالن  30عمى خط عرض  مدينة غزة تقع   
فيي ، بف مصر كببلد الشاـالمتكسط بكتتميز بحكـ مكقعيا  ،(6)كـ3الذم تبعد عنو  عف سطح البحر ان متر 

نقطة الكصؿ بيف ببلد الشاـ كالبحر المتكسط، كىي البقعة األكثر تقدما نحك البحر في زاكية بيف شبو 
، ـالجغرافي أىمية كبيرة منذ القد كقد اكتسب مكقع غزة ،(7)كصحراء النقب كالداخؿ الفمسطيني سيناء ةجزير 

كقد زاد مكقعيا كاليمف ،  مكت رية التي تبدأ مف عدف في حضرألنيا كانت كاقعة عمى أبرز الطرؽ التجا
فا  بحي المصرية عمى السكيس الذم يربط القنطرة الحديدية ةبإنشاء خط السك اإلنجميز قاـأىمية عندما 

                                                           

 ألنو كسمي ىاشمان  ،كىك الجد الثاني لرسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ ،ىك ىاشـ بف عبد مناؼ بف قصي كبلب بف مرة (1)
أكؿ مف سف الرحمتيف لمتجارة، رحمة الشتاء إلى اليمف كالحبشة  كىكعند زيارتيـ لمكعبة،  ،كاف ييشـ الثريد إلطعاـ الحجاج
كفد ىاشـ إلى غزة في  اإلسبلـ،لتجار الجزيرة العربية قبؿ  عندما كانت مدينة غزة سكقان  ،كرحمة الصيؼ إلى غزة كالشاـ

 .217، ص  مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصارـ؛ العمرم: 542كدفف فييا  ،كمات، فمرض، تجارة لو
 .567شراب، محمد محمد: معجـ بمداف فمسطيف، ص  (2)
 .9عاشكر، سعيد: غزة ىاشـ، ص  (3)
 .7العارؼ، عارؼ: تاريخ غزة، ص  (4)
 .13حكليا، ص في غزة كما آثارىاالمبيض، سميـ: النصرانية ك  (5)
 .105، ص 2، ؽ1الدباغ، مصطفى: ببلدنا فمسطيف، ج (6)
 .203قاجة، جمعة: غزة خمسة آالؼ عاـ حضكر كحضارة، ص (7)
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ليذا  كيعد ،(1)أثناء الحرب العالمية األكلى ةأغراضيـ العسكري ةلخدم ؛الفمسطينية عمى البحر المتكسط
الخصبة العذبة المياه التي تأتي بعد  األراضيتقع غزة عمى حافة ك  الخط فيما بعد أىمية اقتصادية كبرل،

نيا المحطة أ، كما ببلد الشاـ  إلىلمقادميف مف مصر المتكجييف  فيي المحطة الطبيعية برية سيناء،
  لمقكافؿ التجارية قبؿ دخكؿ البادية ، ففييا ما جعميا مجمعان  ،لكؿ قادـ مف الشاـ ككجتيو مصر األخيرة
التي ستعترضيـ في طريقيـ إلى مصر، كذلؾ المكقع  ،يمزميـ قبؿ المركر بالصحراء كف مايستكمم كانكا

 ،(3)الممؾ دىميز، فقد أطمؽ عمييا المماليؾ لقب (2)أىمية كممر حيكم بيف مصر كببلد الشاـكسبيا أ
متران فكؽ سطح البحر، كلما نمت المدنية امتد العمراف إلى  45كلقد بنيت غزة القديمة عمى تؿ يرتفع  

كجزء مف حي الزيتكف، كتتميز تمؾ  الشماؿ كالشرؽ كالجنكب، كالمكضع القديـ يشغمو جزء مف حي الدرج
، كفي جنكب شرقي المدينة، 4متران فكؽ مستكل سطح البحر 30 ف بانبساط أرضيا التي ترتفع قرابةاألماك

متران فكؽ سطح البحر، كعميو بعض المساكف  83يقع تؿ المنطار أعمى منطقة في غزة حيث يرتفع 
القرف العشريف أخذت غزة تمتد نحك الغرب حتى كصمت إلى البحر، فيما  ثبلثيناتكاآلثار كالقبكر؛ كمنذ 

يسمى غزة الجديدة أك حي الرماؿ؛ كال زالت غزة تحمؿ في حشاياىا صكر التاريخ القديـ لتمؾ المدنية مما 
 كبسبب أىمية مكقعيا ،5ال تزاؿ تحكيو مف بقايا اآلثار، أك لمسات الدمار التي خمفتيا الحركب المتبلحقة

 .(7()6)ككانت مدينة غزة مسقط رأس اإلماـ الشافعي تعرضت لكثير مف الغزك كالتدمير،
 نبذة تاريخية لمدينة غزة: - ت
يرل بعض المؤرخيف أف العرب الكنعانييف  أنشأكا غزة في األلؼ الثالثة قبؿ الميبلد، كيرم البعض أنيا  

جزيرة العربية في القرف الثامف عشر قبؿ تعكد في نشأتيا لمعرب المعنييف الذيف كانكا يقطنكف جنكب ال
، كأنيـ كضعكا حجر أساسيا، كيذكر المؤرخكف أف بناة غزة األقدمكف كأكؿ مف استكطنيا ىـ  (8)الميبلد

                                                           

 .10-9ىاشـ رشيد، ىاركف: قصة مدينة غزة، ص  (1)
، 2، ؽ1؛ الدباغ، مصطفى: ببلدنا فمسطيف، ج28، ص 1الطباع، عثماف: إتحاؼ األعزة في تاريخ غزة، مج (2)

 .100ص
 . 422المبيض، سميـ: غزة كقطاعيا، ص (3)
 .568شراب،  محمد: غزة ىاشـ،   ص   (4)
 9رشيد، ىاركف ىاشـ: سمسة المدف الفمسطينية، ص  (5)
ىك اإلماـ األعظـ أبي عبد اهلل محمد بف إدريس القرشي الياشمي الشافعي ، أحد أئمة المذاىب عند المسمميف،   (6)

كسطع نكره في أرجاء العالـ ككاف الشافعي  ،أحد أىـ المذاىب األربعة في اإلسبلـ فكضع المذىب الشافعي التي اعتبر
ف خانني بعد التفرؽ كتماني سقى اهلل يحب غزة حبا جمان  ني لمشتاؽ إلى أرض غزة  كا  ، كلما حف إلييا يكمان قاؿ فييا كا 

 .6مدينة غزة، ص ظفرت بتربيا كحمت بو مف شدة الشكؽ أجفاني؛ ىاشـ رشيد، ىاركف: قصة أرضا لك 
 6ىاشـ رشيد، ىاركف: قصة مدينة غزة، ص   (7)
 .13المبيض، سميـ: غزة كقطاعيا، ص   (8)
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، إال أف الكنعانييف ىـ أكؿ مف سكنكىا (1)المعنييكف، كالسبائيكف، كالعناقيكف، كاألدميكف، كالعمكريكف
التاريخ بأف الكنعانييف ىك العرب األكائؿ الذيف يرجعكف بأنسابيـ إلى كحافظا عمى كجكدىا، كسجؿ 

 .(2)العمالقة، كنسبة إلى الكنعانييف سميت الببلد بأرض كنعاف
كلقد كاف لغزة شأف كبير مع المصرييف القدماء كالفراعنة، حيث عبر الكثير مف ممكؾ مصر الفراعنة ،  

فقد كانت غزة المكقع المتقدـ  ،كاتخذىا تحتمس قاعدة ليجكمو إما لفتحيا أك لبلنطبلؽ منيا لفتح الشاـ،
لمدفاع عف العمؽ المصرم في شماليا الشرقي؛ ففي أياـ الحرب جعميا المصريكف قاعدة لمجيش  

 .(3)المصرم، كفي أكقات السمـ جعمكا منيا المقر الرئيسي لمثؿ فرعكف في ببلد الشاـ
ككاد يمقى حتفو فييا مما جعمو يحاصرىا  بالتصدميا،  فكاجيتو األكبر نحك غزة الحتبلل تكجو اإلسكندر 

نشبت حركب طاحنة بيف  اإلسكندر ؽ.ـ كبعد كفاه332يا عاـ حصاران شديدان، فظؿ يياجميا حتى فتح
خمفائو كبطميمكس صاحب مصر كانتيى باستقرار البطالسة في غزة، كقد ظمت غزة تنتقؿ مف جية إلى 

 ااندحرك فقد عاد المصريكف مياجمتيا كاسترداىا كاالستيبلء عمييا إال أنيـ   ،في حركب مستمرة آخرم
 .(4)ؽ.ـ فآلت السيادة فييا لمدكلة السمكقية في سكريا 198عنيا عاـ 

ظمت غزة مدينة مستقمة يحيط بيا سكر  كعقب ذلؾ حكمت غزة مف قبؿ الركماف  كفي عيد اليكنانييف  
 .ؽ. ـ 103يكس الذيف احتمكىا بقيادة اسكندر جان

ـ مف قبؿ العرب المسمميف عمى يد القائد أبي أمامة الباىمي بعد معركة الدمثية داثف 634فتحت غزة عاـ  
 ككاف ذلؾ عمى يد عمرك بف العاص في خبلفة أبي بكر رضى اهلل عنو.

ـ، حيث عاثكا فييا فسادان كتدميران كقتمكا العديد مف  1101غزة بأيدم الصميبييف في رجب عاـ  سقطت 
ـ 1187أبنائيا دكف تفريؽ بيف المسمـ كالمسيحي ثـ تحررت مف أيدم الصميبييف بعد معركة حطيف عاـ 

 .(5)بقيادة صبلح الديف األيكبي
لفترة المممككة حيث دارت فييا معركة غزة ثانية  عاـ كالثقافي  في ا االستراتيجيلعبت مدينة غزة دكرىا  

 ـ كالتي ىـز فييا الصميبيكف إلى غير رجعة. 1244
كمع انييار قكة المماليؾ خضعت المنطقة بأسرىا لقكة جديدة منحدرة مف أصكؿ تركية في آسيا الصغرل  

السمطاف  أماـمة المماليؾ كىي السمطنة العثمانية فخضعت غزة كغيرىا مف المدف العربية في أعقاب ىزي

                                                           

 .88زيداف، جكرجي: العرب قبؿ اإلسبلـ، ص  (1)
 .15-13العارؼ، عارؼ: تاريخ غزة، ص (2)
 .16مرجع سابؽ، ص  (3)
 .43أبك نحؿ، أسامة: األىمية التاريخية  كالجبكستراتيجية لمدينة غزة في األمف القكمي المصرم، ص  (4)
 .42، ص 1الدباغ، مصطفى: مكسكعة ببلدنا فمسطيف، ج  (5)
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فسقطت المدينة في أيدم العثمانييف كظمت غزة تحت الحكـ  1516سميـ األكؿ في معركة مرج دابؽ عاـ 
 .(1)ـ1917-1517العثماني  مف  عاـ 

 :أحياء مدينة غزة -ث
كتسمياتيا منذ بداية القرف السادس عشر، كحتى نياية  ،مدينة غزةعمى أحياء  لـ يطرأ أم تغير     

النصؼ الثاني لمقرف التاسع عشر،  غزة في تعديبلت بسيطة عمى أحياء تحدث ونأالحكـ العثماني، إال 
، (3)ة، محمة البرجميةالزيتكف، محمة الدباغ محمة محمة دار الحضر،، التفاح (2)محمةكىي األحياء التالية )

 .(4)(محمة التركماف
، (5)أصبحت في مدينة غزة أربعة أحياء رئيسة  لتقسيمات حتى القرف العشريف، حيثكبقيت تمؾ ا     

 ،(9) التفاحكحي   ،(8)الدرج كحي ،(7)، كالتركماف(، كحي الزيتكف ةكيضـ )الجديد، (6)حي الشجاعية :ىي
عامر( نسبة إلى سكانيا القدماء الذيف يعكد نسبيـ إلى عامر بف  ى)حارة بنػ ب كقسـ مف حي التفاح يعرؼ

 (10)لؤم
                                                           

 .44، ص 1مكسكعة ببلدنا فمسطيف، ج الدباغ، مصطفى:  (1)
 كممة المحمة تعني الحارة.  (2)
 محمة البرجمية ىي محمة الدرج . (3)
 .17-14محمد كآخركف: أكقاؼ كأمبلؾ المسمميف في فمسطيف، ص  (4)
 .423المبيض، سميـ: غزة كقطاعيا، ص  (5)
يقع  شرؽ  المدينة بيف خط السكة الحديدية، كجبؿ المنطار كينقسـ إلى حارتيف،  حارة التركماف نسبة إلى القبائؿ   (6)

نت غزة إباف الحركب الصميبية، كحارة الجديدة، كيعكد سبب تسمية  الحي نسبة لمقائد المسمـ شجاع التركمانية التي سك
 .17الديف عثماف بف عثماف الكردم، كمف أىـ معالـ ىذا  الحي  جامع أحمد  بف عثماف؛ عاشكر، سعيد: غزة ىاشـ، ص

أقدـ  أحياء غزة، إذ كانت تقـك فيو  غزة القديمة كينقسـ إلى قسميف، القسـ األكؿ، كقد بنيت عميو الدكر كالمساجد   (7)
كفيو كلد اإلماـ الشافعي، كالقسـ الثاني يشمؿ األراضي الزراعية أسفؿ التؿ مف ناحية الجنكب  ،كسائر مناطؽ غزة القديمة

د سمي حي الزيتكف بيذا االسـ لكثرة أشجار الزيتكف التي كانت تزرع فيو، كفي ىذا كيقيـ  فيو المزارعكف مف أىؿ غزة، كق
الحي  العديد مف بيكت اهلل كجامع الشمعة ، كمسجد العجمي، كجامع كاتب الكالية؛ قاجعة، أحمد: غزة خمسة أالؼ عاـ 

 .288حضكر كحضارة، ص 
ي  بنيت لساقية  الرفاعية الكاقعة  في الجزء الشرقي ، ككاف سمي بيذا االسـ نسبة  إلى األدراج الحجرية فيو، الت (8) 

لحي الدرج عدة تسميات حي البرجمية بسبب إقامة  الجنكد الذيف كانكا يعممكف في أبراج األسكار كالقبلع ، كبو  زاكية  
منيا سكؽ القيسارية ، كخاف المغاربة  كحي الفكاخير، كيمثؿ  ىذا الحي  قمب المدنية التجارم كالعمراني كقد تميز بأسكاقو ك 

 .17الكتاف كسكؽ الغبلؿ؛ عاشكر، سعيد: غزة ىاشـ، ص 
ىك امتداد لحي الدرج مف ناحية  الشماؿ، كفيو األراضي الزراعية المنبسطة، كيزرع فييا شجر التفاح بكثرة؛ قاجة،  (9) 

 .289أحمد: غزة خمسة آالؼ عاـ حضكر كحضارة، ص 
 .166؛ شراب، محمد محمد: غزة ىاشـ، ص30دينة غزة، ص ىاشـ رشيد، ىاركف: قصة م (10)
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 :نة غزةمديل األوضاع اإلداريةثانيا:  
التي كانت سائدة في عيد  الدكلة العثمانية في بداية حكميا عمى التقسيمات اإلدارية اعتمدت

السياسية التي شيدتيا التطكرات رات انسجمت مع يكأحدثت فيما بعد إصبلحات كتغي ،(1)المماليؾ
بعصر كالتي عرفت  ،التي جرت بعد نياية الحكـ المصرم لفمسطيفالتغيرات  ؾتم رز أب ككاف ،فمسطيف

كبمكجب التغيرات التي اقتضتيا ،ـ(1914عاـ) األكلىالحرب العالمية  بدء حتى كبقيت ،التنظيمات
، العثمانية مف خبللو إلى كالياتلة قسمت الدك ك  (،ـ1864)عاـ كف الكالياتصدر قان اإلصبلحات

في كؿ  اإلدارةعمى رأس ، ككاف (3)حو نكاإلى  ألقضيةكا، لى أقضيةإ ،ثـ(2)سناجؽ أكإلى ألكية  كالكاليات
 ،(4)مدينة مدير ناحيةك ، كفي كؿ لكاء متصرؼ، كفي كؿ قضاء قائمقاـ، كفي كؿ ناحية كالية كاؿو 

 ،لكاء القدس الشريؼ :ىيثبلثة ألكية  ضمفالعثماني  حكـال أكاخر في اإلداريةالتقسيمات  تمؾ انحصرتك 
ككانت فمسطيف  ،(5)قرية 667كناحية، 28ك كتنقسـ إلى ثبلثة عشر قضاء، ،كلكاء عكا ،كلكاء نابمس
 إلى: كتنقسـ، باسـ سكريا الجنكبية تعرؼ إداريان 

 .طبريا، الناصرة  ،صفد، حيفا ، يضـ أقضية عكاك  :لكاء عكا .1
 .كطكلكـر ،جنيف ،كيضـ أقضية نابمس :لكاء نابمس .2
 .(6)غزةك  ،كبئر السبع  ،الخميؿك  ،يافاك  ،القدس كيضـ :لكاء القدس .3

ككاف  ،القدس (7)الذم كاف يتبع متصرفية قضاء غزة ل غزة مركزان  مدينة ـ ، أصبحت1873كفي عاـ     
أف غزة كانت كالية مستقمة،  كأكضح الطباع  ،قرية 54المجدؿ، ك ينة، كمدغزة مدينةذلؾ القضاء يضـ 
 :، كىي تتشكؿ مف ثبلث نكاحكقائمقامية ، كمتصرفية متؿ القدس، ثـ إلى متسمميةثـ أصبحت سنجقان 

 
                                                           

 .124، ص 3؛ سكيؾ، إبراىيـ: غزة عبر التاريخ ، ج12عكض، عبد العزيز، اإلدارة العثمانية في كالية سكريا، ص (1)
الراية ، لفظ تركي تعني" عمـ أك راية، كرد ذكره في مصادر العصريف األيكبي كالممككي، كىك حامؿ العمـ كصاحب  (2)

كفي العصر العثماني أصبح لو معنى إدارم يدؿ عمى منطقة بعينيا باعتبار أف حكاـ المناطؽ كانكا يتخذكف أعبلمان أك 
ف تصريؼ الشؤكف عك ، ، كلما كاف ىؤالء مسئكليف عف قيادة جنكد مناطقيـ في الحربالبعض ميزىـ مف بعضيـت رايات

عند  اإلداريةكقد ظؿ السنجؽ الكحدة ، كانكا يحكمكنيا التيجؽ عمى المنطقة فقد أطمؽ لفظ سن ،مؾ المناطؽ تل اإلدارية
 .37،ص2مجالطباع،عثماف: إتحاؼ األعزة في تاريخ غزة،  ؛حتى افتتاح القسطنطينية ،فيالعثماني

 ..197ص(،1918-1700مناع، عادؿ: فمسطيف أكاخر العيد العثماني) (3)
 .12ـ(، ص 1948-1918الحياة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية )الصكير، ناصر: دكر بمدية غزة في  (4)
 .13-12الصكير، ناصر: دكر بمدية غزة في الحياة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية، ص (5)
 .32،ص1948-1876التاريخ المصكر لمشعب الفمسطيني ، الخالدم، كليد: قبؿ الشتات (6)
ىك تقسيـ إدارم في عيد الدكلة العثمانية، كىك يقابؿ اإلقميـ أك المنطقة، كالمتصرفية تمي الكالية كقد كانت الدكلة  (7)

الطباع، عثماف: إتحاؼ األعزة في تاريخ  العثمانية تقرر ليا  كضعان مميزان أك كيانان خاصا فتجعميا  قسمان إداريا قائمان بذاتو؛
 .39، ص 2غزة، مج
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 .(1)نحك خمس كسبعيف قرية ، كالتي كانت تضـ(كالفالكجا ،كالمجدؿ ،ف يكنسخا) 
 :)القائمقامية واإلدارات التابعة ليا( مؤسسات اإلدارة والحكم-1

حتى  ،(ـ1864)قانكف الكاليات لعاـ إصدار كانت المؤسسات اإلدارية التي عممت في مدينة غزة منذ     
 :عمى النحك التالي منظمة الحكـ العثمانينياية 

 :القائمقامية -أ

كمركزه سرام غزة في المنطقة الكاقعة إلى الشرؽ مف الجامع  ،في القضاء األىـ اإلدارم ىي الجسـ
 ،كتتمقى تمؾ القائمقامية ركاتب مكظفييا سنكيان  ،ترأسو القائقماـ كبعض المكظفيف الكبار ،(2)العمرم الكبير
 المعدؿ الكالياتمف قانكف  44كبحسب المادة ، (3)مف متصرؼ القدس مباشرة األكامركتصدر ليا 

المتصرؼ في  بعد استئذاف والنكاحي في منطقة قضائ مديرف يمنح القائقماـ صبلحية تعي ،ـ1871لعاـ
 .(4)ذلؾ
 :كىي ،بعض المكظفيف المحمييف إلدارة الدكائر الحككمية فييا افة إلى القائمقاـ عمؿ في المدينةباإلض 

، ، ككانت معظـ الكظائؼ تنتقؿ بالكراثة مف األب إلى االبف(5)الجمارؾك الطابك، ك المالية، ك إدارة الداخمية، 
 .(6)المدينة داخؿ األسرممف التنافس  ان نكع أنتجما ؛ نفسيا األسرة أك مف

 :المحاكم في مدينة غزة-ب
ترأسيا كي، المحكمة النظامية اكمني ،أكاخر العيد العثماني العديد مف المحاكـ في غزة مدينةأقيمت في 

 ،(7)التي سماىا الدستكر العثماني الدعاكل، كاإلدارية ،المدنية في المكضكعات تخصصتك  ،شرعي قاضو 
الطبلؽ، ) الشخصية األحكاؿفي  ينظرشرعي  يتكالىا قاضو  ،محكمة شرعيةغزة  مدينةفي كانت  كما
فييا عضكاف ييعيف ك ، شرعي محكمة بداية كيرأسيا قاضو  ستأسى ك  ،الكفاة(ك ، كالنفقة، كاإلرث ،الزكاجك 

                                                           

 323، ص 2مجإتحاؼ األعزة في تاريخ غزة،   (1)
؛ المبيض، سميـ: غزة كقطاعيا، 23الحمكد ، نكفاف كآخركف: بحكث في تاريخ ببلد الشاـ في العصر العثماني، ص (2)

 .270ص
 .4، ص 1948-1917العباسي، مصطفى: صفد في عيد االنتداب البريطاني  (3)
 .98، ص 1998-1864الية سكريا عكض، عبد العزيز: اإلدارة العثمانية في ك (4)
 .199العارؼ، عارؼ: تاريخ غزة، ص (5)
مف قائمي المقاـ الذيف تكلكا إدارة غزة زمف السمطاف عبد الحميد) حسف بؾ بدرخاف، كخمكصي باشا، كجماؿ بؾ،  (6)
براىيـ لطفى باشا(؛ الساعاتك   .18غزة، ص دينةي، أحمد: التطكر الثقافي في ما 
 .199اريخ غزة، ص العارؼ، عارؼ: ت(7)
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تمؾ المحكمة النظر في القضايا  تخصص ككاف مف  ،مسيحي كاألخر، حدىما مسمـأ، ينتخبيما السكاف
 .(1)أـ حقكقية جزائيةكانت أسكاء  إليياالتي ترفع 

 :المجمس البمدي-ت

كمف  ،العثمانية كانييار الدكلة بدأت تظير معالـ الضعؼ ،الميبلدم عشر التاسع القرف منتصؼ منذ   
عمى الشركع  أساسيتعتمد بشكؿ  العثمانية استمرارية الدكلة أف فك العثمانيالسبلطيف  أدرؾذلؾ المنطمؽ 

كلذلؾ شرع السبلطيف  ،(2)يتعمؽ بإدارة الدكلة خاصة في ماك العثمانية  النظـعمى  إصبلحاتبإدخاؿ 
نيا استعادة زماـ ككاف اليدؼ م ،في عيد التنظيمات  بمغت ذركتيا إصبلحاتعدة  بإجراءف العثمانيك 

صدر قانكف  لذلؾ كثيقان  كربط االياالت ربطان  ،الحكـالمبادرة لمسمطاف عف طريؽ فرض المركزية في نظاـ 
 .(4)لتركيبة المجالس البمدية في العيد العثماني األساسيالذم يعد المرتكز ك  ،(3)ـ1877البمديات لعاـ

د بع ثـ تنحى،(6)العممي (5)أفندممصطفي  برئاسة،( ـ1893) عاـ ةأكؿ مجمس بمدم في غز  أسىسكقد   
 ثـ تكلى ،(1898)عاـ ثـ خمفو ابنو أحمد مصطفى العممي ،(7)البمدية في مجمس أعكاـخمسة  ظؿ مدةأف 

 . (8) اعمي الشك بعده 

                                                           

خركف: بحكث في تاريخ ببلد شاـ في العصر العثماني، آ؛ الحمكد، نكفاف ك 199العارؼ، عارؼ: تاريخ غزة، ص  (1)
 .29ص
 .50-49، ص221، ع 1967الجرباكم، عمي: البمديات الفمسطينية مف النشأة حتى  (2)
المجالس  البمدية كالبمديات في العيد العثماني ؛ فمبكجب  لتركيبةالتنظيمي  األساسي ىك 1877قانكف البديات لعاـ  (3)

كعدد سكانيا، عمى أف يتـ انتخابيـ  ينةدىذا القانكف  يتشكؿ المجمس البمدم مف ستة إلى اثني عشر عضكان تبعان لحجـ الم
بشكؿ مباشر كؿ أربعة  أعكاـ، كفيما عدا  تفرغ رئيس البمدية ، فاف  عمؿ بقية األعضاء يككف طكعيا ذا طبيعة فخرية، 

العمؿ، كيشترط  في العضك أف  ةالستمراريكلعدـ األثقاؿ عمييـ يتـ استبداؿ نصؼ ىؤالء األعضاء مرة كؿ عاميف ضمانان 
 األمبلؾ كمف التبعية العثمانية كخدمة األعضاء فخرية فبل يتقاضكف م ف ذك يككف م

 .19-18الساعاتي، أحمد: التطكر الثقافي في مدينة غزة، ص (4)
لقب عثماني أطمؽ عمى رجاؿ الديف كالعمماء، كقضاء الشرع كالمفتيف كجميع أرباب المسمؾ العممي حتى الطالب؛  (5)

 .43الحكيـ، يكسؼ: سكريا في العيد العثماني، ص 
ـ ثـ تكلى 1849ىك مصطفى بف محمد العممي، استقر في غزة بعد أف أرسمو قاضي القدس، قاضيا في مدنية غزة  (6)

 في مجمس بمدم لمدينة غزة، ثـ تكفي كدفف بساحة جامع الشيخ عمى بف مركاف؛ مناع، عادؿ: أعبلـ فمسطيفرئاسة أكؿ 
 .361أكاخر العيد العثماني، ص

 .19؛ الساعاتي، أحمد: التطكر الثقافي في غزة، ص 264العارؼ، عارؼ: تاريخ غزة، ص  (7)
لبمدية غزة؛ سكيؾ، إبراىيـ  ف يعيف رئيسان أالفالكجة قبؿ  بمدملمجمس  أحد كبار مبلؾ األراضي في غزة ، ككاف مديران  (8)

 (.50، ص14خميؿ: تاريخ غزة، ج
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كتكلى إدارة المجمس البمدم لمدة ، (1)العمميعبد اهلل  خجاء الشي أف إلى أعكاـكاستمر في منصبو خمسة 
 .(3)أعكاـ ةكاستمر لمدة عشر  ،ا(2)االشك  أفندمكتكلى بعده الحاج سعيد  ،عاميف

 مدينة غزة:ل األوضاع االقتصادية :لثاً ثا
 .خميةاالد ، كبعض الحرؼ اليدكية كالتجارةةاعتمد االقتصاد في مدينة غزة بشكؿ أساسي عمى الزراع   
 :األراضيتقسيمات  -1

راضي، كالعمؿ عمى زيادة لتشجيع الفبلحيف عمى استغبلؿ األ؛ ـ1858قانكف األراضي عاـ  صدر
النحك  عمى األراضي كتصنيفيا ككاف تقسيـ،(4)أراضي الدكلة، كتنظيـ حقكؽ الممكية، كحماية اإلنتاج
 :التالي

 ة:األراضي الممموك - أ
 ىي األراضي التي يعطي صاحبيا حؽ تممكيا بالكامؿ، كبإمكانو استعماليا في أم كجو يريد كيجرم

، ككاف يعطي حؽ التممؾ الخاص (5)أحكاـ التصرؼ باألمكاؿ الشخصية، مثؿ البيع كالرىف كالتكريث عمييا
 .(6)الكـرك البستاف، ك لذلؾ النكع مف األراضي بإذف السمطاف العثماني، مثؿ الحاككرة، 

ككاف ألىالي مدينة غزة بعض الحكاكير كالبساتيف متنكعة األشجار المثمرة، أما الكركـ فيي األراضي 
 .((7))بالمارس عرفت الكركـالتي تزرع بعبل كفي الغالب تزرع بأشجار الزيتكف كالعنب ، ك 

                                                           

كالشيخ سميـ ، كدرس فييا عمى يد الشيخ عبد المطيؼ الخزندار، ىك عبد اهلل بف محمد بف صبلح العممي، كلد في غزة(1)
إال انو ، ريس في الجامع الكبـ، كدرٌ 1302/1884كرجع إلى غزة عاـ  ،ـ1880ىػ/1297عاـ األزىرشعشاعة، رحؿ إلى 
، ثـ عاد إلى غزة كالـز قراءة الدركس في غرفتو في الجامع الكبير، كاستمر عمى ذلؾ عدة أعكاـ األزىر،عاد مرة أخرل إلى 

 سافر إلىحيث لكنو تركيا بعد ذلؾ  ،كاتجو نحك التجارة، ثـ انتقؿ بتبلميذه إلى جامع السيد ىاشـ لكنو ترؾ مينة التدريس
يف في ، ثـ رجع إلى غزة ،كعيف فييا مدرسا لمعمـك الحديثة، بيركت كعيف مفتشا عمى  ،عأجراء ثـ رف  ، مأمكر كظيفةكعو

ـ؛ مناع،عادؿ: أعبلـ 1936ىػ/ 1355ـ، ثـ رئيسا لمجمس بمدية غزة ، كتكفى عاـ 1915ىػ/1333مدراس قرل غزة 
 .295 ، ص(1918-1800) فمسطيف أكاخر العيد العثماني

أنيى دراستو  أفـ، ككاف يعمؿ في التجارة بعد 1904ىك سعيد بف محمد أبك عمي بف خميؿ الشكا، تكفي كالده سنة (2)
ف رئيسا لمجمس بمدية غزة سنة ي  القرل، كاجتيد في تككيف ثركة خاصة لنفسو، كعي  أىؿاالبتدائية، كتعامؿ في التجارة مع 

تى جاء االحتبلؿ البريطاني؛ مناع، عادؿ: أعبلـ فمسطيف أكاخر العيد ـ، كبقى فييا عشرة أعكاـ، كنفي ح1906
 .233(،ص1918-1800العثماني)

 .264غزة، ص  تاريخالعارؼ، عارؼ:  (3)
 .191العيد العثماني، ص  أكاخرمناع، عادؿ: تاريخ فمسطيف  (4)
 .8العثمانية، ص  السمطة الببلد العربية المنفصمة عف دعيبس، المر: أحكاـ األراضي المتبعة في (5)
 .313ص  ،عكا لكاء زىير: غنائـ، (6)
قبؿ  الفمسطيني اإلنسافالعادات كالتقاليد في دكرة حياة  :الزىار، ربا كتككف طكيمة؛ السنكار، ،المزركعة األرضقطعة  (7)

 .174ـ، ص 1948النكبة 
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 :ةاألراضي األميري - ب
ككانت الدكلة تبيع  ،(1)تمؾ األراضي بالميرية ىي األراضي التي تعكد إلى األمير أك الدكلة ، كتعرؼ

، إال أنيا حظرت عمى األجانب تممؾ تمؾ األراضي كزراعة األشجار (2)منيا ما تشاء عف طريؽ سند طابك
ذا ما تصرؼ شخص معيف، تحتإذا كانت  ،فييا  فيحؽ لصاحب األرض المتصرؼ بيا، حدث ذلؾ كا 

 .(3)قمع تمؾ األشجار بمساعدة المأمكر
 :ي الموقوفةاألراض -ت

 كقؼك ، (4)ذرمكقؼ  كى التي أكقفيا بعض الناس لصالح الكقؼ اإلسبلمي، كمنو ما ىي األراضي
 .(5)أىمي

 :األراضي الموات - ت
كقد سمح قانكف األراضي العثماني  ،تخضع لممكية أحد كالبعيدة عف العمراف التي ال ،الخالية األراضي

 .(6)األراضيبإحياء كاستصبلح تمؾ 
تيرب جزء مف الفبلحيف  األراضي،تبعو مف قكانيف بشأف تسجيؿ  كما ة لصدكر قانكف األراضيكنتيج

بأسماء  األراضيظاىرة تسجيؿ ، فظيرت كالضرائب ،دفع الرسكـ مف خشية ـبأسمائي األراضيمف تسجيؿ 
بعض سيحيث  إلى تعزيز طبقة المبلؾ الكبار، األمر ما دفعإقطاعية غنية داخؿ مدينة غزة ،  شخصيات

 ،(8)الصكرانيك ، (7)العممي): مثؿ األراضيمف  عةالعائبلت في مدينة غزة عمى مساحات شاس

                                                           

 .81، ص95ي، ع العيد العثمان أكاخرفي فمسطيف  األراضي، صابر: نظاـ ممكية ىمكس (1)
 .946ص  ،4مج  ،القسـ العاـالمكسكعة الفمسطينية،  (2)
 .231العثمانية في كالية سكريا، ص  اإلدارةعكض، عبد العزيز:  (3)
 عمى أك تككف الكقفية لذاتو أك ،معيف شخصه  دد  حى أك يي ، ذريتو أك عميأما لذاتو  ،ىك أف يككف التصدؽ بالمنفعة لمكاقؼ (4)

 .58، ص 1، ج اإلسبلميةذريتو ؛ الكبيسي، محمد عبد اهلل: أحكاـ الكقؼ في الشريعة 
كيحدد  ،، كجو اهللكجو الصرؼ ابتغاءأيككف ريعو في  إذالتصدؽ بالمنفعة عمى جية خير،  ىك أف يجعؿ الكاقؼ (5)

تمؾ الجية تشكؿ مصدر خير لشريحة اجتماعية أك مدرسة؛ الكيبسي، محمد عبد اهلل:  بافاقتنع  اذإ اإلنفاؽالكاقؼ جية 
 .58، ص اإلسبلميةأحكاـ الكقؼ في الشريعة 

 .99، ص 2العيد العثماني،ع أكاخرالحزماكم، محمد: الحياة الزراعية في الريؼ الفمسطيني في (6)
جت كثيرا كجماعة منيـ أقامت في المد كغزة، كخرٌ  ،مف المماليؾالقدس، في ز  كانزل ،ىـ مف السادة األشراؼ في المغرب (7)

؛ الدباغ، مصطفى: ببلدنا ق1038سنة  المتكفىمف العمماء كالفقياء كالصكفية ككاف أشيرىـ الشيخ الصالح محمد العممي 
 .163، ص 2فمسطيف، ج

منسكبة إلى صكراف، كىي قرية مف أعماؿ حماة، تبعد عنيا نحك ساعتيف مف جية الشماؿ، كسكف تمؾ القرية طائفة  (8)
إتحاؼ  العائمة بالزراعة كالتجارة، كتكلكا مناصب عميا في المدينة؛ الطباع، عثماف: ؾ، كعمؿ أبناء تماأليكبية األكرادمف 

 .155، ص 2ج األعزة في تاريخ غزة 
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في  مدينة غزة تعتمداك ،حساب الفبلحيفعمى  تمؾ العائبلت مكانة كبيرةل كأصبحت ،(1)الشكاك  
 كبعض الحرؼ اليدكية كالتجارة الداخمية. ،عمى الزراعة أساسيبشكؿ  اقتصادىا

 :الزراعة -2
قياـ حياة  إلى ،الخصبة فييا كاألراضيالمياه  ةككفر  طقة الساحمية ،المنفي  مكقع غزة الفريد أدللقد    

 .(2)يعتمد عمييا السكاف كمكرد رئيسي لكسب عيشيـ ،زراعية ناجحة
 :المحاصيلأىم 

 :ىيكانقسمت إلى عدة أقساـ  ،غزة ينةمد أنتجتياتنكعت المحاصيؿ الزراعية التي 
مخزنان  المدينةكأصبحت ، لزراعة الحبكب المكجية لمتصدير ميمةغزة منطقة  ينةالحبكب: تعد مد -أ

زراعتو باعتباره غذاء  تر كانتش ،مف حيث األىمية األكلىكيأتي القمح في المرتبة  ،(3)لمحبكب ميمة كسكقان 
 .(4)لمسكاف رئيسيان 

 ،غزة يؽ بحرإلى العالـ الخارجي عف طر  حيث تـ تصدير الشعير،كيميو الشعير في المرتبة الثانية 
 باك في أكر  الشعيركاستخدـ ،(5)ـ طريؽ تصميا بالميناء عمى الشاطئ1907 س عاـالتصدير أسى  كلتسييؿ

الترمس،  أنتجت مدينة غزة الذرة البيضاء، كالعدس،ك  ،(6)أحيانا لمدكابك ، ككغذاء لئلنساف ،لصنع البيرة
 .(7)كالسمسـ، الحمص، كالفكؿ

التيف، كالبطيخ، كالمكز، كالمشمش،  اؿ، كالميمكف، ككذلؾ مثؿ البرتق الحمضيات أنكاعجميع كعرفت  
 .(8)كالعنب

عمييا  التي يعتمد الرئيسة المحاصيؿكيعد شجر الزيتكف مف  األشجار المثمرة: كأىميا الزيتكف، -ب
كانكا ك  الغزيكف، فقد اعتنكا بيا أشد اعتناء، ككاف الزيت يجمع في جرار أك في زقاؽ مصنكعة مف الجمد

فخشبيا يستخدـ ، كتتجمى أىمية تمؾ الشجرة في تعدد طرؽ االستفادة منيا ،(9)إلى مصر كتركيا يصدركنو
                                                           

لغزة بأغناـ، كأقاـ بيا كتكطف فييا بمحمة كقد  جاء  ،مف يشكل المحـ أك يبيع الشكاءبالنسبة  عائمة الشكا بذلؾسميت  (1)
صنعة القصابة، ككاف ضماف القصابة مف طرؼ الحككمة  ىكمعظميـ يتعاط، ككثرت ذريتو، التفاح، كتفرعت عائمتو

في تاريخ  األعزة إتحاؼمماء كتجار كنببلء؛ الطباع، عثماف: ليـ،كانتقؿ منيا فرع بمحمة الشجاعية، كظير منيا أعياف كع
 .250، ص 3مجغزة، 

 .198ـ، ص 1882-1856شكلش، الكزاندر: تحكالت جذرية في فمسطيف  (2)
 .199ـ، ص 1882-1856شكلش، الكزاندر: تحكالت جذرية في فمسطيف  (3)
 .951، ص 2المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، مج (4)
 .166شراب، محمد محمد: غزة ىاشـ، ص  (5)
 .103، ص 2الحزماكم، محمد: الحياة الزراعية في الريؼ الفمسطيني، ع (6)
 .110، ص 3مصطفى، الدباغ: ببلدنا فمسطيف، ج (7)
  .111، ص 3مصطفى، الدباغ: ببلدنا فمسطيف، ج   (8)
 .290العارؼ، عارؼ: تاريخ غزة، ص  (9)
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لمزيت  ككثرت معاصر، كاألدكيةأك تعصر زيتا، كتصنع منو المراىـ  ،لمكقكد، كتدؽ ثمارىا كتؤكؿ مخممة
إال  ،(1)كالدليؿ عمى ذلؾ تسمية إحدل محبلت مدينة غزة بمحمة الزيتكف ،بكثرة نظرا لكجكد الزيتكف حكليا

% 95بسبب قياـ الجيش العثماني بقطع  ؛ـ1918-ـ1914  األكلى ةخبلؿ الحرب العالمي نيا تقمصتأ
 .(2)مف الفحـ الحجرم في تسيير القطارات بيا لمكقكد بدالن ليستعمؿ حط ،الزيتكف أشجارمف 
 المين والحرف اليدوية: -3
 الميف. تمؾ، كمف اليدكية مدنية غزة مجمكعة مف الحرؼ كالميف شيدت   
، حيث بمغ عدد معامؿ النسيج  سكاف غزةكىي مف أشير الميف التي مارسيا  :النسيج والحياكة -أ

نكؿ، كمعظميا تصنع القماش لممعاطؼ المقممة،  300-200تضـ  األقؿمعمؿ عمى  100ة بالمدين
 .(3)القطنية األقمشةالكتانية، كال ينتج إال القميؿ منيا  األقمشةكحكالي ثمت المعامؿ تنتج 

 ،(4)الطيف المستخدـ في صناعة الفخار لكثرة نظران  ،الفخار اشتيرت مدينة غزة بصناعة :الفخار -ب
الفخار  غزة صدرتك ، )حي الدرج( البرجمية بمحمةعرؼ بسكؽ الفخار  سكؽ لبيع منتجاتيا  خصصكت

لمحاجة إلى الخبرة في صناعة  كنظران  ،إلى القدس ،حيث تـ تحميؿ الفخار عمى جماؿ ،أخرلإلى مناطؽ 
التي كرد ذكرىا في كثائؽ  األسركمف  ،سرىـأفي ص أصحاب تمؾ الصناعة عمى حصرىا حر  ،(5)الفخار

لحاج عبد كا ،الشكبكي إبراىيـككذلؾ  ،الفكاخير أفرادىاقعكة التي امتمؾ عدد مف  أسرة ة،المحكمة الشرعي
، كالحرمة أمكف بنت صالح جعةرامال إسماعيؿالفتاح بف مصطفى المشيراكم، كالحاج سمماف بف المرحكـ 

 .(6)تمؾ الصناعة كانت رائجة أفأك صناعة، عمى  دغمش، كتدؿ كثرة المتعامميف بالفكاخير ممكان 
 ،التاسع عشر أصبحت مف أىـ الصناعات، خاصة في النصؼ الثاني مف القرف :صناعة الصابون-ت

كد كج، كالدليؿ عمى ذلؾ األحذيةكاشتيرت المدينة بصناعة ، (7)تصديرىا إلى القاىرة عبر الجماؿ فقد تـ
 .(8)بمحمة الشجاعية اإلسكافيةسكؽ 

 
 

                                                           

 .955، ص 4المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، مج  (1)
 .25، ص 3سكيؾ، إبراىيـ: غزة عبر التاريخ العثماني، ج (2)
 .200شكلش، الكزاندر: تحكالت جذرية في فمسطيف، ص  (3)
 .103، ص2، ؽ1الدباغ، مصطفى: ببلدنا فمسطيف ، ج (4)
 104رافؽ، عبد الكريـ: غزة دراسة عمرانية كاجتماعية كاقتصادية، ص  (5)
 .105رافؽ، عبد الكريـ: غزة دراسة عمرانية كاجتماعية كاقتصادية، ص  (6)
 .166شراب، محمد محمد: غزة ىاشـ، ص  (7)
ة كاقتصادية، ص رافؽ، عبد الكريـ: غزة دارسة عمرانية كاجتماعي 541ىاشـ رشيد، ىاركف: قصة مدينة غزة ،ص؛(8)
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 يطكفالذم يخف اطي، كالخيف الذيف يذبحكف األغناـيالجزار مثؿ  أخرل ميفه  مدينةالكعرؼ في    
 .(3)الكاسعة التي ترتدييا بعض الفئات كالبحرية كالبنائيف (2)السراكيؿك  لمرجاؿ، (1)القنابيز

 :التجارة -4
 ،الحبكب كاشتيرت بتجارة،رية، محطة لمقكافؿ التجا جعميان  زة عمىساعد المكقع المتميز لمدينة غ    

كانت نيا أككقكعيا عند التقاء ببلد الشاـ بمصر، كما  ،البدك بكثرة حكليا مركزىا التجارم كانتشاربسبب 
أىمية غزة التجارية بكجكد عدد مف  ازدادتكقد  ،(4)الخاـ المكاد كخاصة األكركبيةتتاجر بالبضائع 

حماـ السمرة، كخاف الكتاف  (5)الكاقع بمحمة الخضر بخط خاف الزيت :الخانات المتخصصة فييا مثؿ
قد ف ،األقكاـمتعددة مف  ألنكاعالبعيدة المدل في غزة  الستقطاب التجارة كنظران بالشجاعية،  كخاف القيكة

 .(7)لممغاربة كزاكية، )حي الدرج( بمحمة البرجمية لمينكد 6كجدت فييا زاكية
في نياية  رم كقاعدة تجارية، بدأت في  تضعؼإال أف مكانة غزة االقتصادية كدكرىا كميناء بح    

التي كانت تصميا ك المرحمة العثمانية، فقد خسرت غزة في أكاخر القرف التاسع عشر طرؽ الحج كغيرىا 
 ميناءعف طريؽ  األحمركذلؾ بسبب تحكؿ طريؽ الحجاج المصرييف إلى البحر ، (8)بالعقبة كسيناء
 .ـ، فأصبحت التجارة الخارجية ضئيمة لتحكؿ طرؽ التجارة العالمية1882منذ عاـ السكيس كحدة

، لمكاد ضركرية كالسكر كالشام عمى تبادؿ السمع مع الدكؿ األخرلككانت التجارة الخارجية مقتصرة 
 .(9)كالبتركؿ

 
 

                                                           

كىك مطرز بخيط مبلئـ لمكف   ،ىك مفتكح مف األماـ بشكؿ طكلي كامؿ، كىك مشقكؽ مف أسفؿ الكسط عمى الجانبيف (1) 
 .680العاـ كيبطف بزاؼ يظير لمخارج بشكؿ مسنف كاسناف المنشار؛ سرحاف، نمر: مكسكعة الفكلكمكر الفمسطيني، ص 

قطعة المبلبس التي تستر القسـ السفمي مف الجسـ فيما تحت الخصر، يستعممو الرجؿ كالمرأة تحت القمباز أك الثكب   (2)
منو األنكاع  الطكيمة التي تصؿ الكاحؿ كالقصيرة التي ال تتجاكز الركبة، كما أف منو أنكاع مختمفة مف حيث قماشو كطريقة 

 .675فكلكمكر الفمسطيني ، صتفصيمو كتزيينو؛ سرحاف، نمر: مكسكعة ال
 .48، ص 3سكيؾ، إبراىيـ: غزة عبر التاريخ، ج (3)
 .959رافؽ، عبد الكريـ: فمسطيف في عيد العثمانييف ، ص  (4)
 يقصد بكممة الخط الشارع  (5)
كتتخذ فييا مأكل لطمبة  القراف  ،األكراد كالذكر ييجتمع فييا المريدكف لتمق ،ىي مؤسسة لرؤساء  الطرؽ الصكفية (6)

 كالزكار الذيف يقصدكنيا لبلستفتاء كالصمح بيف المتخاصميف.
 .540غزة، ، ص  قصة مدينةىاشـ رشيد، ىاركف:  (7)
 .25حمد: التطكر الثقافي في غزة، صالساعاتي، أ (8)
 .25الساعاتي، أحمد: التطكر الثقافي في غزة، ص  (9)
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 :االجتماعية لمدينة غزة األوضاع :رابعاً 
 :الوضع االجتماعي -1

ف أبرز كم ،اإلقطاع كرجاؿ لعثماني الذم شجع ىيمنة العائبلت،أثناء الحكـ اساد النظاـ العشائرم 
 أسدكدكثيرة في  ي امتمكت أراضىً ، الت(1)ةخضر  أبك صاحبة األمبلؾ عائمة غزة تمؾ العائبلت في مدينة
، كعائمة (4)كبيت حانكف (3)كالمسمية (2)في الفالكجةامتمكت أراضىو  التي  كالمحرقة، كعائمة الشكا

في  في كادم غزة كأراضىً  في السبع كالمحرقة، كبعض العائبلت امتمككا الصكراني التي امتمكت أراضىو 
 .(7)(6)شعباف ، أبك(5)حي التفاح مثؿ عائمة بسيسك

                                                           

كأصميـ مف الديار المصرية مف الزريبة  ،كعرفيـ كؿ حاضر كباد، تيـ في شاسع الببلدىـ تجار عظاـ سرت معامم (1)
؛ الطباع، عثماف: إتحاؼ األكطافكقد سادكا بيا كشادكا البنياف كعمركا ، كسكناىـ بغزة مف أمد قريب نحك الثمانيف عاـ

  .18، ص 3في تاريخ غزة، مج األعزة
كيذكر السكاف أف تاريخ البمدة يعكد إلى أكائؿ القرف الثامف اليجرم، كذلؾ  ،لمزراعةالفالكجة بمعنى األرض الصالحة  (2)

أف الرجؿ الصالح أحمد الفالكجي مف سبللة عبد القادر الجيبلني، آتي فمسطيف مف بمدة الفمكجة العراقية فنزؿ أكالن بيت عفا، 
عكا  القرية الجديدة باسـ صاحب الضريح" دحكؿ مقامو ك كمنيا انتقؿ إلى مكقع زريؽ الخندؽ ، كلحب الناس لو بنكا بيكتيـ 

كيبل، كلكقكع البمدة بيف  18كعراؽ المنشية، كتبعد عف المجدؿ  ،الفمكجى" ثـ أصبحت الفالكجي تقع القرية بيف قريتى كرتيا
كالخميس؛   اءاألربعفأنشئ فييا سكؽ عمكمى في كؿ أسبكع مف يكمى  السيؿ كالجبؿ كالبدك، جعميا مركزا تجاريا ىامان 

 .418، ص 2في تاريخ غزة، مج  األعزة إتحاؼالطباع، عثماف: 
قرية حديثة أسسيا في أكائؿ القرف العشريف آؿ الحكرانى الذيف كانكا يسكنكف المسمية الكبيرة، كتبعد نحك ثبلثة أكياؿ  ( 3)

ـ؛ 1948كيبلن، شرد األعداد أىميا عاـ  26لمشرؽ، كقد يقاؿ ليا الحكرانية ، تقع شماؿ غزة، كجنكب غرب الرممة عمى بعد 
 .673ص شراب، محمد محمد: معجـ بمداف فمسطيف،

متران، يعكد أصميـ إلى مصر، كالخميؿ، كحكراف،  50مف غزة، كترتفع عف سطح البحر  الشرقيتقع القرية في الشماؿ  (4)
ق بناه شمس الديف سنقر الكاممى، كمدرستيا  637إلى أصؿ كردل، كمسجدىا مبنى سنة  ينتميمكسى، كمنيـ مف  ككادم

 .185فمسطيف، ص  ـ؛  شراب، محمد محمد: معجـ بمداف1935أسست 
، حيث قاؿ العبلمة الشيخ أحمد بسيسك ،لقب عائمة كبيرة بغزة ظير منيا في القرف الثالث عشر عمماء كصمحاء (5)

كالعرب ، الببلد يسمكف القط بسان  ؾتم ، كأىؿؼ يأنس بويكاف لو قط أل ألنوكلقب بذلؾ ، كاشتير جدنا أحمد بسيسك
فيك مف ، بسيسو أم بسيس لو األصؿبسيسك بكاك  :كسعكا فقالكاتثـ ، أبك بسيس :لوفكانكا يقكلكف "، بسيسك"لى إيصغركنو 

 .52، ص 3في تاريخ غزة، مج األعزة؛ الطباع، عثماف: إتحاؼ كاإليصاؿباب الحذؼ 
يعرؼ ليا لقب سكاىا غير أف الحاج عمى األكؿ كاف يمقب بالمصابنى  كصارت لقبان لعائمتو بغزة، ال ،اشتيرت بكنيتو (6)

كيقاؿ  إف  ،كاتسعت تجارتو ككثرت أمبلكو كعقاراتو  ،كتمميا أخكه الحاج محمد  ،بناىا بغزة التيلتخصصو بإدارة المصبنة 
كنزؿ بناحية خاف يكنس   ،جد ىذه  العائمة جاء مع قرابتو  مبركؾ جد المباريؾ  كالطنطاكل  جد بنى الفراء مف جية مصر 
ككاف بعمامة  حمراء   ،ثـ نزؿ منيا مدينة  كتكطنيا  الرجؿ الصالح  عبد الخالؽ بف محمد بف شعباف عمى أبي شعباف

 .26ص  ،3عمى الطريقة  األحمدية  البدكية ؛ الطباع، عثماف: إتحاؼ األعزة في تاريخ غزة، مج

 .28، ص 3سكيؾ، إبراىيـ: غزة عبر التاريخ، ج (7)
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كاالستقرار،  األمفعانكا مف شظؼ العيش، كتعسؼ جباة الضرائب، كانعداـ  فقد أما كضع الفبلحيف
، كزحؼ أسراب الجراد، األمطاربسبب غارات البدك، كقسكة الظركؼ الطبيعية مف قمة أك عدـ انتظاـ 

زاء يحاكؿ  أحياناالسائد في ذلؾ الكقت كاف الفبلح  اإلقطاعتمؾ الظركؼ القاسية، كفي ظؿ نظاـ  كا 
ف، فقد ظمكا يمارسكف الحرفييف كالصناع عف حاؿ الفبلحي ، كلـ يختمؼ حاؿ(1)التيرب مف فبلحة أرضو

 .(2)لذلؾ لـ يطرأ أم تحسف عمى مستكل معيشتيـ المحمي؛ لبلستيبلؾاعات اليدكية التي تمـز الصن
 :الوضع الصحي -2

بالكضع أم اىتماـ حيث لـ تعر الدكلة  ،الحكـ العثماني أكاخرالصحية في المدينة  األكضاعتردت 
كباء كمكت كثير  ـ حصؿ1915كفي عاـ  ،النشغاليا بالحركب التي أنيكتيا طكاؿ فترة حكميا الصحي؛
كصار الفقراء يقتانكف ، كفساد اليكاء ،سكء الغذاء بسبب ؛كالنساء كاألطفاؿالرجاؿ  متنكعة مف بأمراض

 .(3)كمات أكثرىـ بالجكع ،الفتاكة األمراضفأحدثت فييـ  ،مف األعشاب كالقشكر
 :التعميميالوضع  -3

بسيطة  ارسني مدالحكـ العثماني بالعامؿ الديني، فقد انتشرت في الحكـ العثما خبلؿارتبط التعميـ 
كالكتاتيب  ،كالكتاتيب ىي مجمكعة مف المدارس  ،اب ىك المدرسة الكاحدة تى كانت تسمى الكتاتيب، كالكي 
، ككاف ذلؾ النكع مف المدارس (4)السابقة اإلسبلميةرث عف الدكؿ إإنما ىي  ،ليست كليدة الحكـ العثماني

كالسبب في سعة انتشار  ،كلـ يقتصر عمى منطقة معنية ،منتشرا في جميع المدف كالقرل الفمسطينية 
 عقدكانت ت ، كغالبا ما (5)يجتمع فييا الطبلب مف غرفة كاحدة فيي مككنة، ككينياالكتاتيب ىك بساطة ت

يطمؽ عميو بالمقب  ،تاب معمـ غير متخصصيقـك بالتعميـ في الكي كاف ك ، (6)تمؾ المقاءات في المساجد
حيث يتمقى الطمبة عمى يديو القراءة كالكتابة كتبلكة ، شيخ الكتاب" "كبالمقب العربي (7)"خكجة "العثماني

 .(8)فآالقر 

                                                           

 .189-188العارؼ، عارؼ: تاريخ غزة، ص  (1)
 .29ـ، ص1967-1914الساعاتي، أحمد: التطكر الثقافي في غزة (2)
 .313، ص1في تاريخ غزة، مج األعزةالطباع، عثماف: إتحاؼ  (3)
. عمار، أحمد: التعميـ في قضاء طكلكـر في ظؿ 113، ص األكلىصبرم، بيجت: فمسطيف كالحرب العالمية  (4)

 .17، ص 1948-1922االنتداب البريطاني 
 .253عكض، عبد العزيز: اإلدارة العثمانية في كالية سكريا، ص  (5)
  .65، ص 2كالبمقاء، ج جبؿ نابمسالنمر، إحساف: تاريخ  (6)
لمدارس ا أساتذةكاأللؼ عمى القاعدة التركية كىي لقب ، : كقد حذفت منيا لفظا الكاك عمى القاعدة الفارسية"خكاجة" (7)

 .255، "كخكجو" تعنى معمـ أك معممة؛ عكض، عبد العزيز: اإلدارة العثمانية في كالية سكريا،صاالبتدائية
، 1، ج1948-1516عبد اهلل عبد السبلـ: التعميـ العربي الحككمة إباف الحكـ التركي كاالنتداب البريطاني  طشاف،الق (8)

 .12ص 
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المدارس أنكاع كحدد  ، كاإللزاميمبدأ التعميـ المجاني ـ 1869كنظـ القانكف الذم صدر عاـ 
 أكاخرحككمية  مدارس كالسنكات التي يجب عمى الفرد أف يقضييا في الدراسة ، حيث كجد في مدينة غزة

 :ىي الحكـ العثماني
العمكـ الدينية كالقراءة كالكتابة كالمغة  فييا الطالب كيتعمـ ،سنكات أربع ، الدراسة فييا يةمدراس ابتدائ -أ

 .(1)كالتاريخ الجغرافيالتركية كمبادئ الحساب كالعمكـ كا
عداديةكىي ابتدائية  :مدارس رشدية -ب تفسير  فييا كيتعمـ الطالب ،سبع سنكات ة الدراسة فييا كمد ،كا 
 .(2)اءيمبادئ اليندسة كالكيمك التركي،  كاألدبف كالحديث، آالقر 
السيد ككانت تابعة لمسجد ، ست مدرسة الفبلح في أكائؿ القرف العشريفمدرسة الفبلح اإلسبلمية: أسى  -ت

لمصبلة،  أخرل ةبسبب اكتظاظ مسجد السيد ىاشـ، كعدـ كجكد أمكن حي الشجاعية؛ إلىانتقمت  ىاشـ، ثـ
 .(3)ة كالتربكية في مدينة غزةيكتعد تمؾ المدرسة مف أىـ المؤسسات التعميم

 إلى القدس كيافا ثـ يتجيكف  يذىبكف ،كاإلعداديةدراستيـ االبتدائية  ككاف القميؿ مف الطمبة الذيف ينيكف   
المادية ، كلكف مدينة غزة  اإلمكاناتكىـ مف الذيف تتكافر لدييـ  ،إلى دمشؽ أك بيركت إلكماؿ دراستيـ

 األىالي كاكتفاء التركية، بالمغة ألنيا الدراسية، المناىج صعكبةكيعكد ذلؾ إلى  ،التعميـفي ميداف  تأخرت
 .(4)ف التعميـ العالي لـ يكف ميسكران أل منيا؛ يرتزقكف حرفة أبنائيـ بتعميـ

 خالصة: 
تغيرات في النكاحي  حدثت ـ1917- 1840 بيف عامي  غزة الحكـ العثماني لمدينة أكاخرفي     

ثـ أصحبت مدينة غزة كالية  ،كلكاء عكا ،كلكاء نابمس ،لكاء القدس :ألكيةفقد قسمت فمسطيف إلى  ،اإلدارية
كتربتيا  ،بسبب مناخيا المعتدؿ ؛ةان عمى الزراعكبير  اعتمدت اعتمادان  فقدأما الناحية االقتصادية  ،مستقمة
مف  ميمان  ، دكران ـ1917-1840أكاخر العيد العثماني  في لعبت مدينة غزةك  كمياىا الكفيرة، ،الخصبة

الحرب العالمية  بدءبقيت تمؾ األكضاع سائدة إلى ك  ،ألنيا تقع بيف مصر كالشاـ ؛الناحية التجارية
 ـ.1917خضعت لبلحتبلؿ البريطاني عاـ ثـ  ،غزة ا انتيى الحكـ العثماني عمىكبانتيائي ،األكلى

 

 

 

                                                           

 .56، ص 3سكيؾ، إبراىيـ: غزة عبر التاريخ، ج (1)
 .401غزة كقطاعيا، ص  المبيض، سميـ ؛ 295: تاريخ غزة، ص العارؼ، عارؼ  (2)
 .ـ1938كثيقة احتجاجية مف أىالي غزة عمى نقؿ مدرسة الفبلح مف مسجد السيد ىاشـ عاـ  (3)
 .57، ص 3سكيؾ، إبراىيـ: غزة عبر التاريخ، ج (4)



 

 

 

 

 

 

 

 األوللفصل ا
 يف مذينة غزةاألحىال الشخصية 

 م(9191-م9191)
 

 .(ـ1948-1918) غزة مدينة في الزكاج: األول المبحث
 .(1948-1918) غزة مدينة في الطبلؽ :الثاني المبحث

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 األبل امللخ 
 حتت االح  ل اارب طاى  غ   مد ي  يف اا باج

 (و1918-1948)
 

 .تعريؼ الزكاجأوال: 
 .: مراسـ الزكاجثانيا
 عقد الزكاج. تفاصيؿ: ثالثاً 
 .بالنسبة لمسكاف حاالت الزكاج ةنسب :رابعاً 

 ككبلء الزكجات. أكلياء :خامساً 
 .الميكر: سادساً 
 .أنكاع الزيجات :سابعاً 
 شركط الزكجات. :ثامناً 
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 تمييد:
 َوَجَعلَ  ِإَلْييا ِلَتْسُكُنوا َأْزواجاً  َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَمقَ  َأنْ  آياِتوِ  َوِمنْ  :قاؿ تعالى في محكـ التنزيؿ

َيَتَفكَُّرونَ  ِلَقْومٍ  ََلياتٍ  ذِلكَ  ِفي ِإنَّ  َوَرْحَمةً  َمَودَّةً  َبْيَنُكمْ 
(1). 

اهلل  في بناء المجتمع، كىك سنة فعاالن  جتماعية التي تسيـ إسيامان يعد الزكاج مف اآلليات الدينية كاال
تحقيؽ لمقاصد الشرع بغير الزكاج، فيك الحصف  كال ،نةنيكال طمأ ،رفاىية فبل سعادة كال، في خمقو

، كسمى العقد الذم يتـ بيف الزكاج تمؾ القدسية اإلسبلـالحصيف لمسكينة كالمكدة كالرحمة، كقد أعطى 
المقدس، فالزكاج ىك الطريؽ الذم شرعو اهلل تعالى إلصبلح أمر البشرية، كذلؾ  طرفي الزكاج بالرباط

، كلـ تزؿ الشرائع السماكية، تعنى بضبط أصؿ نظاـ العائمة القائـ عمى مةاألحضارة  أساسىك  اإلصبلح
، كحفظ النسؿ في أصؿ تككينو أصكليامف الشؾ في انتسابيا لغير  األنسابفي حفظ  الزكاج، لككنو سببان 

 مف االنقراض كاالنحبلؿ.
الزكاج،  ةنسبك ، الزكاجتفاصيؿ عقد ك مراسـ الزكاج، ك تعريؼ الزكاج،  :المبحث في ذلؾ تناكؿنكس 

 في كتابة البحث تـ االعتماد كقد شركط الزكجاتك أنكاع الزيجات، ك كر، الميك ككبلء الزكجات، ك أكلياء 
ينة الشرعية في مد محكمةالسجبلت الحجج الشرعية لدل ك ، األحكاـ سجبلتك  دفاتر عقكد الزكاج عمى

كد الزكاج المختمفة الشرعية، كالمئات مف عقعشرات السجبلت، كالحجج عمى  أطمعت الباحثة غزة، حيث
  كفي فترات زمانية متعددة، كقد كانت مف أىـ مصادر الدراسة تمؾ السجبلت كالحجج ،مف عدة مناطؽ

 لغة واصطالحًا: الزواج تعريف: أوالً 
 الزواج لغة: -1

ْجناُىمْ : ، لقكلو تعالى(2)االقتراف كاالرتباط     ِعينٍ  ِبُحورٍ  َوَزوَّ
معنى الزكاج  طأم قرناىـ، كاشتر  (3)

 .(4)باقتراف الرجؿ بالمرأة
  :اصطالحاً  الزواج-2
 .(5)عمى الكجو المشركع خرباآلىك عقد يفيد حؿ استمتاع ، كؿ مف الرجؿ كالمرأة     

 :الزواج ممراس :ثانيا
عاداتو ، كمنيـ الغزيكف ،لكؿ شعب مف شعكب العالـ عادات كتقاليد في الزكاج، كلمشعب الفمسطيني

 :كمراسمو في الزكاج، كتبدأ تمؾ المراسـ عمى النحك التالي
 

                                                           

، القراف ال (1)  .21 اآليةكريـ، سكرة الرـك
 .405، ص 2المعجـ الكسيط، ج معجـ المغة العربية: (2)
 .51سكرة الدخاف، االية القراف الكريـ، (3)
 .31، صاإلسبلميإماـ، محمد: الزكاج كالطبلؽ في الفقو  (4)
 43بي حنيفة النعماف، ص أابف عابديف: الدر المختار شرح تنكير األبصار في فقو مذىب  (5)
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 الخطوبة: -1
يتـ اختيار العركس في نقاش بيف رجاؿ أك حديث بيف نساء، كتبدأ أـ العريس كأخكاتو في البحث عف 

أك ، لمشاىدة بناتيـ ، كزيارة األقاربكيككف مف خبلؿ الذىاب إلى حفبلت الزفاؼ ،العركس المناسبة
 ، فإذا أعجبت(1)رعي الماشيةفي أك ، كىف في الحصيدة ،الذىاب إلى الحقكؿ كالمراعي لمشاىدة البنات

أك يقكـ أىؿ العريس  ،(2)مف أىميا رسميان ، لطمب العركس األبأرسؿ  ،أـ العريس أك مف ينكب عنيا الفتاة
، سيرتيـ في مرح األىؿمع بعض األقارب كالكجياء بزيارة أىؿ العركس لطمب العركسة كيمضى 

كلكف ىناؾ حاالت جرت فييا  ،(3)ةسيقدمو العريس كمداكلة أكلي كما، الخطبة كالمير أمركيتداكلكف في 
الرجاؿ كانت تحدث عندما يبشر أحد  ،(نيةيعطية الص)كتسمي تمؾ الخطبة ، سالخطبة يكـ كالدة العرك 
فبلف،  أبامبرككة العركس يا  :كيمازحو أحدىـ" ،فيبارؾ لو الحضكر ،كضعت بنتان  في المضافة بأف زكجتو

كيتـ  ،فتصبح الخطبة ممزمة ،قبمتيا البني كأنا ،األكؿكيقكؿ  ،إياىامعطيؾ  كأنا "أجتمؾ: "فيرد ىك قائبل
يصحب كالد العريس  تتـ المكافقة بيف الطرفيف  أف  بعدك ، (4)الزكاج عندما يبمغ الخطيباف السف القانكنية

ؾ يتـ حضكر كبعد ذل، كمؤجمو ،معجمو المير لبلتفاؽ عمى ،متجييف إلى كالد العركس ،عدد مف أقربائو
الزكاج  إلتماـاألكلى  اإلجراءاتفسرعاف ما تبدأ ، ، كلـ تكف فترة الخطكبة طكيمة(5)دكالشيك  ،المأذكف

 .(6)بإعداد الكسكة
 اإلشيار: -2

كأىؿ الفتاة، بإرساؿ الدعاكم إلى  قد الزكاج، يقـك كؿ مف أىؿ الشاببعد معرفة اليـك المحدد لع
سـ عقد األصدقاء كالجيراف، حيث يمتقي الجميع في بيت كالد الفتاة بحضكر المأذكف، كيقكـ بإجراء مرا

يجاب، كيقكـ أ الزكاج عمى كتاب اهلل كسنة الحمكل كالمشركبات  ىؿ العريس، بتقديـرسكلو مف قبكؿ كا 
تجتمع النسكة مف أىؿ العريس  ككانتالنساء  أما إلى حالو، كيبارككف ألىالي العركسيف، كيذىب كؿ منيـ

 .(7)غناءالطبؿ ك الك  ـك المجتمعات بالرقصكالعركس في بيت كالد العريس، كتق
 
 
 

                                                           

 .98شعت،محمد: العادات كالتقاليد الفمسطينية، ص  (1)
 . 992ص  ،سحاب، فكتكر: الحياة الشعبية في فمسطيف (2)
 .70حداد، يكسؼ: المجتمع كالتراث في فمسطيف قرية البصة، ص  (3)
 .61، ص 31مجمة التراث كالمجتمع، ع ؛226، ص 3المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، مج (4)
 .593الحياة الشعبية في فمسطيف، ص  كتكر:سحاب، ف (5)
 .226، ص3المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، مج (6)
 .203، ص كأبعاد: التراث الشعبي الفمسطيني مبلمح خميؿحسكنة،  (7)
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 :كسوة العروس-3
كالحمي كأغطية الرأس كالمبلبس  ،الزينة كأدكات ،الثياب ، كتشمؿيشترم العريس أىمو كسكة العركس    

 الكسكة عمى رؤكس النساء فكؽ أطباؽ مف القش، ثـ تدخؿ النساء بيت العركس،كتحمؿ ، (1)الداخمية
كالرقص حكؿ الكسكة، كيعد ذلؾ االحتفاؿ بداية  ،األغانيجكلة مف  كتبدأ، كىناؾ ينثرف الثياب كاليدايا

 .(2)احتفاالت الزكاج
 ليمة الحناء:-4
، (3)لمعركس السكر كالميمكف كالحنةىي ليمة خاصة بالعركس كأىميا، حيث يحضر أىؿ العريس      

كتكزع الحناء عمى مف حضر  ،(4)لتمؾ الميمة ، كتزيينياييئة العركسكيستقدـ أىؿ العركسة ماشطة لتقكـ بت
بيف  غنائيا كرقصيا حتى الصباح، مزدكجةكتمضى ليمة الحناء ب كأكالد،كبنات   الجميع مف نساء ليتحنى

تثبت العركس  ؾ الميمة أغنيات شعبية حزينة تدلؿ عمىفقد تغني في تم، (5)الفرح المتحفظ، كالبكاء المؤثر
 ببيت أىميا أكثر مف بيت زكجيا.

 كمف نماذج ذلؾ:
 :عتاب الوالد الذي أخرج ابنتو من بيتو-

 واطمعني من بالده. استعجل عمىّ   اهلل يخمي أوالده ألبويقولوا 
 حزن األم عمى ابنتيا: -

 .(6)من بويتي حسرت قمبي ياطمعتك  من بويتي واليوا غربي
كرغـ الفرح الغامر الذم ينتاب العركس مع مف  ،كتمؾ األغاني تؤكد قكة العبلقات االجتماعية في األسرة،

خكتيااختارىا، ففراؽ األىؿ يعز عمييا كثيران، كتتمنى لك تبقى أيامان مع أىميا  التي عاشت طفكلتيا  كا 
 .(7)تمؾ الميمة الجميمةفي الفرح نو بكاء إبينيـ، تتمنى العركس ذلؾ فينتابيا البكاء ليمة فرحيا، 

كانت سترحؿ إلى مدينة  إذاخاصة  ،عمى فراؽ العركس ف ليمة الحناء تحمؿ في ثناياىا طابع الحزفا  ك 
 بعيدة.

                                                           

 .66، ص 31مجمة التراث كالمجتمع، ع (1)
 .266، ص 3المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، مج (2)
 .208العادات كالتقاليد في دكرة حياة اإلنساف الفمسطيني، ص  :كآخركفا السنكار، زكري (3)
؛ حداد، 67، ص 31؛ مجمة التراث كالمجتمع، ع 19حسكنة، خميؿ: الفكلكمكر الفمسطيني دالالت كمبلمح، ص (4)

 .78يكسؼ: المجتمع كالتراث في فمسطيف قرية البصة، ص 
 599ص  ،سحاب، فكتكر: الحياة الشعبية في فمسطيف؛ 318، ص 2جالنمر، إحساف: تاريخ جبؿ نابمس كالبمقاء،  (5)
 .266، ص 3المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، مج (6)
 .402دالالت كمبلمح، ص  الفمسطينيحسكنة، خميؿ: الفكلكمكر  (7)
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 ليمة الزفاف:-4
لباسو (1)كالدىا، أما العريس فيدعكه أحد أصدقائو لبلستحماـ في بيتويتـ زفاؼ العركس في بيت     ، كا 

كج العريس مف الحماـ يرش العطر عمى العريس ، كعند خر ثيابو الجديدة المزينة بالكرد كالعطكر
 :كييتؼ الجميع،(2)كالمحيطيف بو مف الشباب

 .عميو اهلل واسم اهلل  طمع الزين من الحمام

 .(3)وكل رجالو حواليو   ورشوا لي العطر عميو
كتتحرؾ الفارد تجاه بيت العركس إلحضارىا، كيبادر الرجاؿ بالرقص كالعزؼ، كتتعاظـ حماسة المكاكبيف، 

محمكلة عمى  ،كتزؼ العركس مف بيت أبييا إلى بيت عريسيا ،(4)حتى تصؿ الفاردة إلى منزؿ العركس
كيطمؽ عمى مككب العركس  ،الجمؿ صديؽ العريس أك كالد العركس كيقكد ،فكؽ الجمؿ ،(5)اليكدج
 :كيرددف، كتزغرد النساء، بارل الرجاؿ في سباؽ عمى ظيكر الخيؿيت كفي الفاردة ،(6)فاردة

 شيطان يا ياخزاتك  يا صالتك يامحمد
 في ميدان العرسان  طاحت الخيل تمعب
 ك يا ابميستخزا يا   ياصالتك يامحمد

 .في ميدان العريس   تمعبطاحت الخيل 
 ببعض العادات التي تدؿ، قريباتو  إحدل، تقكـ أـ العريس أك بيت الزكجية إلى بعد كصكؿ العركسك 

حتى  قطعة مف العجيف عركسال ىعطتي ك ترش الممح عمى رؤكس الحاضريف،  ،بالحسد إيمانيفعمى 
 ،مع العريس العركس تصمدك  ،(7)لمخير كالبيجة جمبان  ،تمصقيا عمى عتبة البيت عند دخكليا لو أكؿ مرة

، حيث يتجمع األىؿ ،كتعقد حمقة الدبكة في ساحة البيت ،سيرة العرس بالرقص أماـ العركسيف كتبدأ
 .كيزغردكف كيرقصكف

                                                           

حداد، يكسؼ: ، 73دراسة تاريخية كاجتماعية اقتصادية كسياسية، ص ، قمعة الجنكب أسدكدجكدة، أحمد حسف:  (1)
 .78المجتمع كالتراث في فمسطيف قرية البصة، ص 

بعادحسكنة، خميؿ: التراث الشعبي الفمسطيني مبلمح  (2)  .206، صكا 
 .112،ص2سرحاف، نمر: مكسكعة الفكلكمكر الفمسطيني، ؽ (3)
 .74قمعة الجنكب، ص  أسدكدجكدة، أحمد:  (4)
حيث تجمس العركس في  ،الرؤية كيكضع فكؽ ظير الجمؿعبارة عف صندكؽ مجمؿ بغطاء يحجب العركس عف  (5)

كتسير النساء مف حكليا بزفتيا بالغناء؛ القطراكم، جماؿ: قطرة اليكية  ،تجمس معيا أميا اآلخركفي الجانب ، جانب
 .102؛ شعت، سميماف: العادات كالتقاليد الفمسطينية، ص 120كالتاريخ، ص 

مع القياـ بالدبكة كالرقص  ،حيث كاف يطاؼ بيا في حارات القرية ،تتكجو بو إلى بيت زكجيا التيىك مككب العركس  (6)
 .165ص  ،2أماـ المككب؛ النمر، إحساف: مكسكعة الفمككمكر، ج

قمعة  أسدكد؛ جكدة، أحمد: 36، ص 20شكارنة، عمر: المرأة كالمثؿ الدارج في فمسطيف؛ مجمة التراث كالمجتمع، ع (7)
 .74الجنكب، ص 
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 باهلل عميكو ترقصن قدامو   أعمامويانسوان  باهلل عميكو
 باهلل عميكو ترقصن الميمة    يابنات العيمة باهلل عميكو

 .(1)أبيض من الجبن وأحمى من السكر    تقولوا أسمر عريسنا شمبي ال
 :اليدايا والنقود-5

اليا عف إلنز كىـ الذيف يأتكف  ،(2)كجيرانيا أىميا بيت قبيؿ خركجيا مف ،لعركس ىدايا نقديةاتتمقى     
ه ؤ يفرش أصدقافأما العريس  ،ىدايا مف صاحباتيا، كىي مصمكدة، كما تتمقى لتدخؿ بيت الزكجية، "المكج"

 ككمما تقدـ ىدية كالضيكؼ لمعريس، كاألصدقاءمحرمة لتكضع عمييا اليدايا النقدية التي يقدميا األىؿ 
  ،يقكؿ كالد العريس لممعازيـ، مردكد لؾ في األفراح كالمسرات، كيسجؿ قيمة النقكط التي يقدميا كؿ شخص

 (3)ليردىا العريس في مناسبات
 العرس.صباحية -6

 ،رجاالن كنساء لممباركة لمعركسيف ،إلى منزؿ العريس في صباح اليكـ التالي يحضر أىؿ العركس     
 كتجتمع ،العركس ةكالد أحضرتو الطعاـ  الذم ، كيتـ كضعككميات مف الحمكل يصحبكف معيـ طعامان ك 

، كيبدأ المينئكف مف أىؿ العريس بعد ذلؾ يقكـ أىؿ العركس كأقاربيا بدفع النقكط ليا ،عميو العائمتاف
، (4)الخركؼ، ليقكـ أىؿ العريس بإعداده غداء لمضيكؼ أم، "القكد"كمعيـ ، بيت العريس إلىبالتكجو 

كحمكل ، كيقكـ أىؿ  إلى ابنتيـ مصطحبيف معيـ الذبيحة ةكبعد أسبكع مف ليمو الزفاؼ يأتي أىؿ العركس
 .(5)كما تغني النساء لمعركسة، ليـ ان تكريم بح تمؾ التي أتى بيا أىؿ العركسالعريس بذ

، حيث تتبع لعمميات الزكاج كشرعية، ، بمراسـ دينيةعدة ظكاىر اجتماعية استعرضت الباحثة  ككذلؾ    
كبدأ  ، حتى تتكيجيا بالعرسعممية الزكاج منذ الخطكبة كتكافؽ الطرفيف إلتماـ ةرتيبعدة خطكات طقكس 

 .الحياة الزكجية 
  

                                                           

 .602 ، صسحاب، فكتكر: الحياة الشعبية في فمسطيف (1)
 .222صسرحاف، نمر: مكسكعة الفكلكمكر الفمسطيني، (2)
 .602سحاب، فكتكر: الحياة الشعبية في فمسطيف، ص  (3)
 .104شعت، محمد: العادات كالتقاليد الفمسطينية، ص (4)
بعادحسكنة، خميؿ: التراث الشعبي الفمسطيني مبلمح  (5)  .205، صكا 
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 .م(1948-م1918البريطاني) االحتاللتحت  ,غزة في مدينة عقد الزواج تفاصيلثالثًا: 
 كاسـ ،الزكج اسـ يامنتضمنت عدة بنكد ميمة  أنيا ،(1)مف خبلؿ قراءة كاستعراض عقكد الزكاج تبيف

 كاف مفف كمنطقة كؿ منيما إ، (4)ثيبا أـ (3)أـ قاصرا (2)ككنيتيا بكرا ،كالدىا ،الزكجة ككنيتو، كاسـ ،كالده
كطريقة دفع المير، كذكر ككيؿ أك كلي  المعجؿ منو كالمؤجؿ،، داخؿ غزة أك خارجيا، كالمير كنكعو

ج في كثائؽ عقكد الزكاج ، يككف الزك  كرد ما ألف معظـ ف كاف ىناؾ ككيؿ  أككلي؛إالزكجة كككيؿ الزكج 
التالي  كالمثاؿ، جرل العقدككيؿ نفسو، ثـ شيكد العقد كصيغة العقد، كشركط الزكجيف ، كعمى يد مف 

 يكضح ذلؾ:
عمى  ثبلثيف،كعمره  ،(5)مف دير البمح ،الزكج الرشيد العاقؿ رمضاف بف خميؿ أبك شاىيف تـ عقد قراف -1

برضا كالدىا عمى  ،كعمرىا عشريف  ،ةيالشجاعمف محمة  ،المغني إسماعيؿالزكجة البكر أنصاؼ 
 كشيكد العقد، عشرة جنييات فمسطينية  كالمؤجؿ،(6)افمسطيني االمير المعجؿ مائة كتسعكف جنيي
 :بقكؿ ككيؿ الزكجة كالدىا مخاطبا الزكج ،تمثؿ كصيغة العقد ،عرفات البطنيجي، كأحمد المغني

 فتي عنيا عمى مير معجؿ بمائة كتسعيبككال، بنتي البكر ،المغني أنصاؼ نكحتؾ مككمتيأجتؾ ك زكٌ 

                                                           

 تـ إضافة بند جديد ىك شركط الزكجات 1933دكف تغير كلكف عاـ  1933حتى  ـ1918 مف عاـ بقيت عقكد الزكاج (1)
، نماذج مف عقكد الزكاج 146ص (، 1رقـ) الممحؽأحدثت بعض التغيرات في شكؿ العقد انظر إلى  ك ـ، 1940كبعد 

 لمدينة غزة.
فمف زالت بكارتيا بغير  ،كال غيره بنكاحلـ تجامع  المرأةأما اصطبلحان: اسـ  ،التي لـ تفتض المرأةىي  :البكر لغة (2)

في منزؿ أىميا حتى خرجت عف  إدراكياأك تعنيس باف طاؿ مكثيا بعد  جراحةجماع ككثبة أك دركر حيض أك حصكؿ 
 .176، ص 8فيي بكر حقيقة؛ المكسكعة الفقيية، ج األبكارعداد 

السفيو كالصغير دكف البمكغ؛ قمجعي، محمد: معجـ لغة  أكالعاجر عف التصرؼ السميـ، كىك الشخص المجنكف  (3)
 .354، ص 1الفقياء، ج

الثيب لغة: ىي التي تزكجت فثابت كفارقت زكجيا بأم كجو كاف بعد أف مسيا، أما اصطبلحان مف زالت بكارتيا  (4)
 .177، ص8بالكطء؛ المكسكعة الفقيية، ج

يكنس، كىي مف الناحية اإلدارية مركز  كيمك متر جنكب غرب غزة، كعشرة كيمك مترات مف خاف 16تقع عمى مسافة (5)
نسمة؛ 916ـ 1922، كبمغ عدد سكانيا عاـ  عيد المممككي، كتعرؼ باسـ الدارـكلممنطقة الكسطى في قطاع عزة في ال
 .424، ص1المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، مج

ـ تـ استبداؿ العممة 1927المصرم، كلكف عاـ  جنيوالعممة المستخدمة كانت بال أفالحظت مف قراءة عقكد الزكاج  (6)
أصبحت متداكلة خبلؿ فترة الدراسة، كيعكد ذلؾ بسبب المرحمة االنتقالية التي مرت بيا ، ك المصرية بالعممة الفمسطينية

 المدينة .
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نكاحيا ،زكاجيا قبمت :الزكج عمى الفكر فأجابو فمسطينية،عشره جنييات  كمؤجمو ،جنييان  لنفسي  كا 
 .(1)المأذكفعمى ذلؾ المير، ثـ تكقيع 

تـ عقد قراف الزكج البالغ  كامؿ بف أحمد حسيف عطا اهلل  مف محمة الدرج كعمره اثنيف كعشركف   -2
كسنيا سبعة عشر برضا كلييا عمى مير  ،عامان عمى البنت البكر البالغ فاطمة عبد رزؽ القصاص

كالمقبكض خمسة كأربعكف جنيو  ،مؤجؿ منو خمسة جنييات ،قدره خمسكف جنيو فمسطيني
 .(2)فمسطيني

كعمره  عشركف عامان عمى مير قدره  مئة جنيو  ،تزكجت السيدة رسمية أبك سيدك مف زكجيا محمد -3
 .(3)كاشترطت عمى زكجيا أف ال يسكنيا خارج مدينة غزة ،فمسطيني

كعمره خمسة كعشركف سنة عمى البنت البكر   ،اسعد ساؽ اهلل تـ عقد قراف الزكج البالغ جكدت  -4
كسنيا سبعة عشر سنة  عمى مير خمسكف جنيو فمسطيني مؤجؿ منو عشركف  ،ككثر عمى ساؽ اهلل

 .(4)جنيو  كالمقبكض عشركف  جنيو فمسطيني 
كعشركف سنة عمى المرأة الثيب صفية  ةكعمره خمس ،بف عمى خماش  تزكج الرجؿ الرشيد  عطية   -5

كذلؾ العقد  ،،  كالمعجؿ مائة كأربعكف جنييان فمسطينيان نعماف نصر اهلل كعمرىا خمس كعشركف سنة
 . (5)كىك شركط األزكاج، كلكف لـ  أجد شركط لمزكجيف تكفر فيو بند

 بالنسبة لمسكان: نسب عقود الزواج :رابعا
خبلؿ فترة ، مف خبلؿ سجبلت المحكمة الشرعية بغزة ،بحصر عدد حاالت الزكاج أكالن  قامت الباحثة    

لمعرفة  بالنسبة لمسكاف كنسبتيا المئكية ،جدكؿ يكضح حاالت الزكاج كأعدت ،ـ(1948-ـ1918الدراسة )
 .في فترة الدراسة نسبة كأقصى نسبة لحاالت الزكاج أدنى

 (1جدول رقم )
 في مدينة غزةالبريطاني  خالل فترة االحتالل بالنسبة لمسكان يوضح نسب حاالت الزواج

 .م(1918-1948)
 النسبة المئوية عدد حاالت الزواج السنة
 %1.1 حالة 20 1918
 %2.2 حالة 40 1919

                                                           

 ـ.140926،1946س. ـ. ش.غزة، ع (1)
 ـ.1933، 13580س. ـ. ش. غزة، ع  (2)
 ـ.1933، 211046س.ـ.ش. غزة، ع  (3)
 ـ. 1928، 20009س، ـ، ش،. غزة، ع  (4)
 .ـ1944، 119729س، ـ، ش. غزة، ع (5)
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 النسبة المئوية عدد حاالت الزواج السنة
 %2.8 حالة 50 1920
 %1.3 حالة 23 1921
 %1.7 حالة 30 1922
 %2.8 حالة 50 1923
 %3.1 حالة 56 1924
 %4.5 حالة 80 1925
 %2.2 حالة 40 1926
 %3.5 حالة 63 1927
 %4.5 حالة 80 1928
 %2.5 حالة 44 1929
 %2.9 حالة 52 1930
 %3.9 حالة 70 1931
 %3.0 حالة 53 1932
 %5.5 حالة 98 1933
 %4.4 حالة 78 1934
 %3.9 حالة 70 1935
 %3.4 حالة 60 1936
 %3.4 حالة 60 1937
 %3.9 حالة 47 1938
 %1.6 حالة 33 1939
 %3.0 حالة 60 1940
 %1.3 حالة 24 1941
 %1.3 حالة 27 1942
 %2.2 حالة 44 1934
 %3.4 حالة 69 1944
 %4.1 حالة 83 1945
 %11.6 حالة230 1946
 %9.0 حالة 178 1947
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 النسبة المئوية عدد حاالت الزواج السنة
 %0.8 حالة 15 1948
  حالة 1927 المجمكع

، %11.6حيث بمغت ، ـ1946عاـ  يتضح مف دراسة الجدكؿ السابؽ أف أعمى نسبة لمزكاج كانت    
بسبب انتياء  االقتصادية األكضاعإلى تحسيف  أدلما ، كيعكد ذلؾ إلى زيادة النشاط التجارم في المدينة

كيعكد ، %0.8فقد بمغت ـ، 1948بينما كانت أدنى نسبة لمزكاج في عاـ ،(1)الحرب العالمية الثانية
 مف عمى سكاف المدينة كخيمة ان ثار آ تركتفقد ،  النكبة حدكثـ إلى 1948انخفاض الزكاج في عاـ 

 .(2)كبالتالي تقمصت نسبة الزكاج ، الناحية االقتصادية
كلكف  يكجد بعض  ،عمى جميع عقكد الزكاج المتكفرة لدم محكمة غزة الشرعية لقد أطمعت الباحثة   

 قياـ بعض العائبلت بتسجيؿ  الزكاج عدـ إلىأك  ،ف السجبلتيرجع إلى فقدافي تمؾ العقكد ربما  النقص
 في المحكمة الشرعية.

 وكالء الزوجات:و أولياء  :خامساً 
 (2جدول )

 .والوكالء بحسب فئات المتزوجات األولياءتوزيع فئات  
 الثيبات األبكار القاصرات فئة الولي/ الوكيل

 حالة 168 .حالة1137 .حاالت 5 .كالدىا
 .حالة 149 .حالة294 .حاالت 3 .قريب

 حالة 160 .حالة11 - .غريب 
 :حسب الفئات الثبلث التالية تكزيعيـيمكف  ،الزكجات ألكلياء كككبلء ،ةالباحثاستعراض بعد    
 .األكلىكىك كالدىا مف الدرجة ، ككيميا ة أكالزكج كلي -1
 ، العـ، الخاؿ، الصير(.األخصمة قرابة لمزكجة )  لو ككيؿ أك كلي -2
 .لمزكجة بصمة ال يمت ككيؿ غريب -1

  :كىي عمى النحك التالي الفئات الثبلث، مف كقد كانت النسب متفاكتة لكؿ فئة
 %0. 41حاالت بنسبة  8حالة تبمغ  1927نسبة زكاج القاصرات مف إجمالي حاالت الزكاج التي تبمغ 

كاف البد أف يككف ليا كلي ذك كالية  ،التي لـ تبمغ ف الفتاة، أل(كلييف كالدىف )كاف ،مف القاصرات% 0.2
كامؿ  باتخاذكلمكلي الحؽ  ،النفس اليةك  أك ،كالية الماؿ مف ،القاصر بثركة يتعمؽ بكؿ ماك  ،مطمقة 

                                                           

 .294العارؼ، عارؼ: تاريخ غزة، ص  (1)
 .523ص  ، 3، القسـ العاـ، مجالمكسكعة الفمسطينية (2)
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في حيف كاف  ،كاألب ىك الكلي الطبيعي لمقاصر ،كالمتصمة بحياتيا اليكمية  بالقاصر، القرارات المتعمقة
عائد إلى كجكد كفيات بيف الرجاؿ المتزكجيف، كترؾ  ذلؾ ربماك  ،يفئىك أحد أقربا مف القاصرات 0.1%

شكؿ مظيرىا الخارجي  فقد ،أدني لتزكيج البنت ان المجتمع الغزم لـ يحدد سن أف كيتضح قاصريف، أكالدىـ
كلكف بنسبة ، القاصرات الجدكؿ تزكيج مف تبيف، بيا الدخكؿ إلمكانية كالجذاب مؤشرا مقبكالن  ،تمئمالم

 .منخفضة
% كىي مكزعة 78(. 1442حالة، )  1927كبمغت نسبة األبكار مف إجمالي حاالت الزكاج التي تبمغ  

 كالتالي.
، كينظر األسرة سمطةألنيا مازالت تحت ، %) كلييف كالدىف(59.0نسبة مرتفعة  فقد كانت األبكارأما    

 ألمكرىا بطريقة كاعية.إلييا كبنت غير مدركة 
 ،لكفاة أك غيبة األبحاؿ عدـ كجكد  في ون، أل%15.2أقربائيف أحد فٌ ييكل التي األبكار كصمت نسبة 

بمكافقة القاضي  تنتقؿ الكالية في عقد الزكاج ،كجكدىـ كفي حاؿ عدـ ،كالعـ ،كاألخ، لمجد تنتقؿ الكالية
 ،مبلحظتو مف زكاج غزلة بنت حسف عمى الدردساكم البكر ما تـ كىذا، األـفييـ  بمف ،األسرة أفراد ألحد

بف خميؿ  إبراىيـمف كتـ زكاجيا   ،لعدـ كجكد عصبة  ،سكينة أمياحسب كالية  ،عامان  سبعة عشركعمرىا 
ذا، (1)كعمره ثبلثكف سنة ،شمبية صبح ذلؾ مف ي ،بقبكؿ الكالية تعذرت مكافقتيـ أك ،األقرباءكجكد تعذر  كا 

 تيفكانت نسب ،المكاتي لجأف إلى أغراب ليزكجكىف فاألبكار، (2)مناسبان  ليجد كليان  ،مسؤكلية القاضي
 %(.0.5) منخفضة

 حالة كىي مكزعة مايمي. 477حالة  إلى  1927مف إجمالي حاالت الزكاج   كصمت نسبة الثيبات 
أقربائيف ليزكجكىف  %، كالثيبات المكاتي لجأف إلى8.5كاف كلييف كالدىف  ت المكاتينجد أف معظـ الثيبا  

إال أنو ظيرت حاالت ، % 8.3كصمت نسبتيف  ككيميف غريب كالمكاتي، %7.5 إلى كصمت نسبتيف
 ،كعمرىا ثبلثكف، البكاب إبراىيـبنت  ، مثؿ فاطمة(3)تكلت الزكجة عقد نكاحيا بنفسيا ،حاالت 5التتعدل

-1927بيف عامي  كأف تمؾ الزيجات كانت ما ،(4)كقبضت ميرىا ،نكاحيا بنفسيا تكلت أرممةكىي ثيب 
 ،كتصريؼ أمكرىا ،في ممارسة أعماليا لمثيب المعطاةلمحرية  ـ كلـ  تتكرر بعد ذلؾ؛ كيعكد ذلؾ 1932
ف المرأة أ، ك ليا القدرة عمى انتقاء الككيؿ المناسب ليزكجيا الرجؿ المناسب كأنيا عف سمطة العائمة، بمعزؿ

 ألنيا"، األيم أحق بنفسيا من ولييا" لقكؿ الرسكؿ ، بغير إذنيا تزكيجياحد أالثيب البالغة ال يممؾ 

                                                           

 .ـ1933، 19896ع س. ـ. ش.غزة،(1)
الشخصية العثماني في فمسطيف،  األحكاؿ؛ قانكف 71الشخصية الزكاج كالطبلؽ،ص األحكاؿالسرطاكم، محمكد: فقو  (2)

 .6ص
 عقد نكاحف بأنفسيف. جدكؿ يكضح عدد الزيجات التي تكلت ،148ص ،(2رقـ) الممحؽانظر  (3)
 ـ.1931، 5777اع  س. ـ. ش. غزة، (4)
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بمختمؼ أكضاعيا كحاالتيا االجتماعية،  األنثىكاف كضع ميما  (1)رشيدة عالمة بالمقصكد مف النكاح
 أكتخطٌ ، بالقيـ كالعادات االجتماعية التي مف خبلليا يتـ تحديد نظرة المجتمع إلييا كثيقان  رتبط ارتباطان فيك ي

 بدكرىا.
 :: الميورسادساً 

ف مصمحة أل ،مز تكريـ كاحتراـ ليار ك  كىك حؽ لممرأة، ،مف أركاف عقد الزكاج أساسيان  ركنان  يعد المير   
لتستمر العبلقات الزكجية عمى المكدة بشكؿ  ،لزكجتو المير كيقدمو الزكج ،الزكاج عائدة عمييما جميعان 

 حسف.
 :تعريف المير-1
  المير لغة:-أ

ِنْحَمةً  َصُدقاِتِينَّ  النِّساءَ  َوآُتوا: ، لقكؿ اهلل تعالى(2)كالجمع ميكر، صداؽ المرأة   
 كبو سماه, (3)

كلعؿ استخداـ لفظة  ،(4)"ؽ النساءاتغالكا في صد ال": فقاؿ، الخميفة عمر بف الخطاب رضى اهلل عنو
 لمدينة غزة في عقكد الزكاج أننا كجدناإال  ،كالسنةكتاب المف  اإلسبلميالصداؽ في مصادر التشريع 

 .مف "الصداؽ" بدالن  "مير"لفظة 
 :المير اصطالحاً -ب

 .(5)ىك الحؽ المالي الذم يجب عمى الرجؿ المرأتو بالعقد عمييا أك الدخكؿ بيا    
 أنواع الميور:-2

، المعجؿ :إلى قسميف الميكر  انقسـ أنكاع أف تبيف  ،المحكمة الشرعية سجبلت مراجعةمف خبلؿ      
 أخذه ليا كيحؿ ،الزكج  الذم يبقى في ذمة المؤخرأم ، كالمؤجؿ ،أم المقدـ الذم يدفعو الزكج لزكجتو

 .ذكر بعض النماذج لذلؾنك  بكفاة الزكج أك بالطبلؽ منو
 ان ميرا قدره ستكف جنيي ،محمد أبك عاصي لمخطكبتو رمزية بنت ،الطكشي دفع سميماف بف أحمد -أ

 .(7)ك المؤجؿ خمسة جنييات المعجؿ، سة كخمسكفخم بكض منوالمق، (6)اى مصري

                                                           

 .67الشخصية الزكاج كالطبلؽ، ص  األحكاؿالسرطاكم، محمكد: فقو  (1)
 .504، ص 2المعجـ الكسيط، ج معجـ المغة العربية: (2)
 .4ف الكريـ، سكرة النساء، االيةآالقر  (3)
 .2420، ص 3ابف منظكر، لساف العرب، ج (4)
 195الغندكر، أحمد: األحكاؿ الشخصية في التشريع اإلسبلمي، ص  (5)
مميـ، ككاف  1000قرش اك  100ـ، كسعر صرفو الرسمي 1836ـ سكو عاـ ىك الجنيو الكرقي المصرم الذم ت (6)

 .77جراما مف الذىب؛ انيالجؾ، خميؿ: التاريخ االقتصادم كاالجتماعي العثماني، ص  7.4375يساكم 
 ـ.1921، ، 20س. ـ. ش. غزة،ع (7)
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ميرا ، الشيخ عبد الكريـ حرارة  بنتلمخطكبتو سعدية  ،كدفع زىير بف حسيف بف عبد الرحمف حرارة -ب
 .(1)جنيياتعشرة  كالمؤجؿ كىك المعجؿ، ان فمسطيني ان سة عشر جنييقدره مئة كخم

، لمخطكبتو  رمزية  سميماف أبك حصيره، ميرا قدره أربعكف جنيو دفع  محمد حمداف أبك حصيرة - ث
 .(2)فمسطيني مكجؿ منو خمسة جنييات  كخمسة كثبلثكف معجؿ منو كىك المقبكض

 قيمة الميور: -3
كذلؾ ليككف داللة عمى صدؽ الرجؿ في  ،عمى الرجؿ المير لممرأةلقد فرض اهلل سبحانو كتعالى 

ف المير ا  ك  ،إنشاء أسرة يعيش فييا الزكجاف عيشة ىنيئة الزكاج مف أجؿ ذلؾ ف يككفأك  ،بالمرأةاالرتباط 
عبلءفيو تعظيـ ألمر النكاح  كالمير عبلمة عمى  ،فبل يقكـ عميو إال مف كاف صادقا في طمبو ،لشأنو كا 

لممحافظة عمى ىذه الرابطة التي امتف اهلل سبحانو كتعالى بيا عمى عباده، كقد اتفؽ  الخطاب استعداد
 .(3)ألكثره حدٌ ال المير  أفالفقياء عمى 

 في مدينة غزة قيمة الميكر في ان ف ىناؾ تباينأيتبيف ب سجبلت المحكمة الشرعية،مف خبلؿ مراجعة 
 ،بكر أك ثيب :كضع الزكجةك  ،كلعؿ الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية لمزكجيف ،مف زكجة إلى أخرل

 ، تضمنت كمف خبلؿ عينة الدراسة، زكجةكالمؤجؿ لم ،المعجؿ في تحديد قيمة المير دكران ىامان  لعبت
 .(4)كالمؤجؿ قيمة المير المعجؿ ،ـ(1948-ـ1918مجمكعة مف عقكد الزكاج خبلؿ فترة الدراسة )

حيث زادت قيمة المير المعجؿ  ،كالمؤجؿ ،الفرؽ الكبير بيف المير المعجؿ العيناتمف  يتضح 
 االجتماعية الكثيقة المبنية عمى كالركابط ،كالثقة المتبادلة ،يدؿ عمى النكايا السميمة كذلؾ ،بدرجة كبيرة

 كاالطمئناف بيفة االجتماعية الشراك كالبساطة في مستكل المعيشة، كما يدؿ عمى  ،الترابط االجتماعي
 الطرفيف.
 كاالقتصادم ،عمى تفاكت الكضع االجتماعي داللة كاضحة ،خرآلك مف عقد  الميكر قيمة اختبلؼ إف

العممي كانت ك أبك شعباف، ك مضاف، ر أبك ك الحسيني، ك  الدجاني،ك  مثؿ الشكا،، فالعائبلت الغنية ،يفجلمزك 
 ذلؾ: نماذج  ،بمدينة غزةخرل تدفع ميكرا مرتفعة بالمقارنة مع العائبلت األ

لمعجؿ قيمتو مائة عمى مير ا ،العممى أفندممف كفية بنت الشيخ خميؿ  ،الدجاني أفندمعز  زكاج -أ
ف أل ؛كنبلحظ في تمؾ الكثيقة ارتفاع المير المعجؿ كالمؤجؿ، جنيو خمسكفكالمؤجؿ  ،جنيو مصرم 

بعاد ،القدس، كألنو خارج مدينة غزة فيك مف األمبلؾالعريس مف أصحاب  كخكفيـ  ،الزكجة عف أىميا كا 
 .(5)أف يككف المؤجؿ مرتفعا لذلؾ رأكا ،مف كقكع الطبلؽ

                                                           

 ـ.1946، 140942س. ـ. ش. غزة،ع (1)
 .1933، 19884س، ـ، ش. غزة،  (2)
 .197الغندكر، األحكاؿ الشخصية في التشريع اإلسبلمي، ص  (3)
 ، جدكؿ يكضح نماذج لقيمة ميكر الزكاج في مدينة غزة تحت االحتبلؿ البريطاني. 149(، ص3أنظر ممحؽ رقـ ) (4)
 ـ.1924، 3550س. ـ. ش. غزة، ع(5)
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ت سعيد أفندم الحسيني عمى مير نب ةمف السيدة أمير  ،ؾكىك مبل، سعد الديف أفندم الحسينيكزكاج  -ب
 .(1)كالمؤجؿ خمس مائة لدل شيكد العقد ،المعجؿ قيمتو مائة جنيو فمسطيني

ثريا بف سعد الشكا عمى مير  الحاجعمى مسره بنت  ،بف سعيد خميؿ الشكا دناف بف فضؿع زكاج -ت
كيعكد ذلؾ  أف المتكسط اإلجمالي لقيمة  .(2)فمسطيني كالمؤجؿ مئة جنيو ،المعجؿ ثبلثمائة جنيو فمسطيني

أصبح متكسط المير  الثبلثيناتات تتراكح ما بيف عشريف إلى أربعيف جنيو مصرم، كفي يالمير  العشرين
المعجؿ يتراكح ما بيف ثبلثيف إلى سبعيف جنييان فمسطينيان، كقد ارتفع متكسط اإلجمالي لممير في 

 ات، حتى كصؿ مف مئة إلى مائتي جنيو فمسطيني،ياألربعين
 بسيكلة ،(كاألرممةمف المرأة الثيب) المطمقة،  عمى الزكاج إقباؿفقد تبيف لنا  ،أما المير بالنسبة لمثيب     
إلى انخفاض  أمرا مألكفا، كعاديا، عمى كؿ المستكيات االجتماعية، كيعكد ذلؾ اإلقباؿككاف ذلؾ  ،كيسر

 .أك أقؿ، ر، حيث يككف نصؼ مير البكرمير الثيب عف البك
عاـ  األكؿتشريف  13، ففي (3)) زكاج شغارزكاج البدؿ  الدراسة كجكد حالة ما تسمي عينةكيبلحظ مف  
كج ماجد كفي اليكـ نفسو تز  ،(4)مف فرحانة مصطفى عطا اهلل  ،يكنس عطا اهلل تزكج أحمد بف (ـ1927)

ككاف المير المعجؿ كالمؤجؿ لكمتا  ،(5)بنت يكنس عطا اهلل مف مبرككة فرحانة شقيؽ، مصطفى عطا اهلل
 إذ ،المعجؿ لزكجتو قد دفع المير مف الزكجيف ف كبلن أالجـز ب ال نستطيع، كفي تمؾ الحالة الزكجتيف كاحدان 
 ،نتيجة لمظركؼ االقتصادية لمزكجيفأك  ،بحكـ القرابة بيف الزكجيف ناتجان  ما يككفغالبا  ،أف زكاج البدؿ

كلكف  ،عف زكاج البدؿ حاالت الزكاجحيث يعجزاف عف تكفير قيمة المير المعجؿ، كقد أكردت عقكد 
معمقة  المرأةكتبقى حياة  ،زكاج يقمؿ مف ضماف حقكؽ الزكجات الذلؾ النكع مف  فأل؛(6)بنسبة ضئيمة

 ،(7)ذا طمقت بديمتياإكقد تتعرض لمطبلؽ  ،لذلؾ تعرضت بديمتيا إذا ،لئلىانةفيي تتعرض  ،األخرلبحياة 
 .النكع مف الزكاج  في مدينة غزةذلؾ نسبة لذلؾ لـ نبلحظ االرتفاع في 

كلكف بشرط حفظ حؽ المرأة في المير، إال إذا استغنت ىي عنو كرأم الشرع في زكاج البدؿ  أنو مباح،   
 .(8)عف طيب خاطر، كدكف أف تككف مجبرة عمى ذلؾ

                                                           

 ـ.1935، 33988س. ـ. ش. غزة، ع(1)
 ـ.1946، 147216س. ـ. ش.غزة،ع (2)
ىك أف يزكج رجؿ مكليتو عمى أف يزكجو اآلخر مكليتو، ليككف بضع، كؿ مف المرأتيف ميران لؤلخرل، سكاء أكانت  (3)

 .63، ص1المكلية بنتان أك أختا أك غيرىما، قدرم باشا، محمد: األحكاـ الشرعية في األحكاؿ الشخصية، مج
 ـ.1927، 42306س. ـ. ش. غزة،ع (4)
 ـ.1927، 48305س. ـ. ش. غزة،ع(5)
 ، جدكؿ يكضح نماذج مف زكاج البدؿ.159(،ص4انظر الممحؽ رقـ) (6)
 .) دراسات في المجتمع العربي(.190خيرم، مجد الديف: العائمة كالقرابة في المجتمع العربي، ص   (7)
 .222الغندكر، أحمد: األحكاؿ الشخصية في التشريع اإلسبلمي، ص  (8)
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كنجد أف ىناؾ أزكاجان ال يستطيعكف دفع المير المعجؿ، دفعة كاحدة ، إنما يقكـ الزكج بدفعو عمى    
أجزاء، فتقكـ الزكجة برفع دعكل عمى زكجيا تطالب فيو باستفياء باقي المير المعجؿ، فكاف القاضي 

ات دعاكم تطالب يحكـ لمزكجة، كلكف بعد إحضار الشيكد، كحمؼ اليميف عمى دعكاىا، رفعت فييا زكج
 بباقي ميرىا المعجؿ، كيدؿ عمى ذلؾ:

قضية"عيدة أحمد ضباف، عمى زكجيا سعيد أسعد ضباف ،كقالت: إنو تزكجني منذ سنة كنصؼ عمى  -أ
مير قدره أربعكف جنييان مصريان، المعجؿ منو خمسة كثبلثكف، كالباقي مؤجؿ، كقد دفع معجبلن عشريف، 

 .(1)ي ميرم المعجؿكبقى خمسة عشر بذمتو، فأطمب باق
كادعت فطكمة الزعنكف ، عمى زكجيا عطا اهلل احسيف سكر، دعكة تطالب بباقي ميرىا المعجؿ -ب

المقدر عشرة جنييات، كبعد اإلجابة مف القاضي قاؿ الزكج: متى تيسر كضعي المادم أدفع ليا باقي 
 اج في مدينة غزة.، كذلؾ يدلؿ عمى تدني األكضاع االقتصادية لبعض األزك (2)ميرىا المعجؿ

فقد أظيرت العقكد  ،الزكجيفلممير بيف  نكع العممة المستخدمة ف خبلؿ عينة الدراسة يتضح اختبلؼكم  
 (3)فرنساكم ةعشر لير  أربعة مير قدره عمىبف محي كشكك، ، مف مبرككة أحمدحسف بف سعد كشكك زكاج

 .(4)فرنساكم عشر ليرة اثنا  المعجؿ منو ليرتاف، كالمؤجؿ
المعجؿ  عمى مير ،اهلل أبك عاصي عبد بنت مف شفيقة ،محمد عمى بف عبد الغني أبك عاصي كزكاج

 إلىبينما أشارت مف ناحية أخرل  ،(5)ةكالمؤجؿ خمسة جنييات مصري ،اى مصرياى قدره خمسة عشر جنيي
 إبراىيـمف بديعة بنت عمى  ،سعيد صالح عبد اليادم بمبؿ اختبلؼ نكع العممة التي دفعت مير زكاج

زكاج خميؿ بف ك  ،(7)، كالمؤجؿ خمسة ليرات عثمانية(6)ف ليرة عثمانيةيعرفو عمى معجؿ ثمانية كعشر 

                                                           

 ـ.1930، 82، ص 167ع ،19سجؿ الحجج  (1)
 .ـ1927، 13، ص 9،ع 8 األحكاـسجؿ  (2)
انتشارا في الدكلة العثمانية عامة كفمسطيف خاصة، كيعكد ذلؾ  األكركبيةكانت الميرة الفرنساكية مف أكثر العمبلت  (3)

مف بؿ اختمؼ ، لمعبلقات السياسية كاالقتصادية بيف فرنسا كالدكلة العثمانية، كلـ يكف سعر صرؼ الميرة الفرنساكية ثابتا
في مدينة القدس كقراىا في النصؼ الثاني مف القرف  األجنبيكمف زماف لزماف؛ الحزماكم، محمد: النقد آلخر، مكاف 

 .374التاسع عشر، ص 
 ـ.1918، 90، ص1سجؿ الحجج  (4)
 ـ.1921، 609 عغزة، .ش. ـ. س(5)
ـ كحدة 1880اتخذتو الدكلة سنةـ، كأصبحت بمكجب القرار الذم 1848ضربت في عيد السمطاف عبد المجيد سنة  (6)

ككانت ، ليرات مضاعفاتيا الميرتاف كخمس  كمف أجزائيا نصؼ الميرة، كربع الميرة كمف ،مف القرش  القياس النقدم بدالن 
 .221المبيض، سميـ: النقكد العربية، ص فرش صاغ؛  100قيمتيا الرسمية 

 ـ.1929، 39389 عغزة، .ش. ـ. س(7)
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، كالمؤجؿ اى فمسطيني اى خمسكف جنيي المعجؿ مير عمى عميٌ أبك شعباف مف صبحية بنت الحاج  إسماعيؿ
 .(1)عشرة جنييات

 حتبلؿة غزة منذ بداية االفي مدين كمف خبلؿ قراءة سجبلت المحكمة الحظت الباحثة أف المير   
المير  لقيمة اإلجماليالمتكسط  اتيفي العشرين فقد كاف، تطكرا مممكسان  تطكر نيايتو حتى ،البريطاني
ات أصبح متكسط المير المعجؿ ينالثبلثي كفي ،مصرم جنيو عشريف إلى أربعيف ما بيف تراكحيالمعجؿ 

حتى ، اتياألربعينممير في ل اإلجماليرتفع متكسط اكقد  ،فمسطينيان  جنييان  إلى سبعيف ثبلثيف ما بيف يتراكح
 .(2)سحاب ذكره فكتكر ما مع كيتفؽ ذلؾ ،جنيو فمسطيني مف مئة إلى مائتيكصؿ 

معجؿ ازدادت فائدة الزكجة كاألىؿ الفكمما ارتفع  لمزكجة كأىميا، فالمير المعجؿ يمثؿ الفائدة السريعة   
عمى  المفركضة مف المير بصكرة فكرية،كمف جية أخرل كمما تضاءؿ المؤخر، تضاءلت القيكد المادية

الطبلؽ، كغدا أمران سيبلن ينفذه الزكج بدكف ضغكط مالية، فمع أف المعجؿ يشكؿ فائدة سريعة لمزكجة، إال 
 .ةت مادية كمعنكير يشكؿ ليا ضماناإف المؤخ
 أنواع الزيجات:سابعًا: 

 :األقارب زواج-1
 .المصاىرة أك ،الدـ كرابطة ،الزكاج رابطة أساس عمى تقكـ ،اجتماعية عبلقة ىي :القرابة-أ
الذيف تربطيـ، صمة قرابة مف قريب أك بعيد، سكاء كانت تمؾ  ىك زكاج بيف األفراد :األقارب زواج-ب

 .(3)الصمة رابطة الدـ أك عف طريؽ المصاىرة
المكانة االجتماعية لبعض األسر مف عمـ،  ؛ بسبب إلى زكاج األقارب العائبلت في مدينة غزة لجأت    

ف ؛ أل(4)االحتفاظ بالثركة داخؿ األسرةكالمحافظة عمى نسب العائمة، كمكانتيا، ككذلؾ ، أك ماؿ، أك جاه
 ِلمذََّكرِ  َأْوالِدُكمْ  ِفي المَّوُ  ُيوِصيُكمُ : لقكلو تعالى، ممتمكات كالدىا ة في المجتمعات اإلسبلمية ترث مفالمرأ
اأْلُْنَثَيْينِ  َحظِّ  ِمْثلُ 

متمكات ، حيث أف المرأة إذا تزكجت قريبيا، فإف نصيبيا مف اإلرث ينتقؿ مف م(5)
، كال اجيا يبقى مع ممتمكات أسرة أبييارث المرأة في حاؿ زك إأم أف  ،أبييا، إلى أمبلؾ  زكجيا القريب

  (6)ينتقؿ إلى عائبلت أخرل.
ف زكاج األقارب أكثر ضمانان     لمطبلؽ في حالة عدـ االنسجاـ، ككثرة المشاكؿ الزكجية؛ ألف  كتجنبان  كا 

تكاجو صعكبات في التكيؼ مع االتصاؿ االجتماعي بالعائمة، كيعمؿ  الزكجة القريبة، عكس الغربية، ال
                                                           

 ـ.1930، 27657 عغزة، .شـ.  .س (1)
 .594ص ،الحياة الشعبية في فمسطيف سحاب، فكتكر (2)
 .128المتغيرة في مجتمع المدينة، ص  األسرة عبد القادر، القصير: (3)
 .231) مجمة جامعة الممؾ سعكد(، ص كأسبابوالخطيب، سمكل: الطبلؽ  (4)
 .11 اآليةسكرة النساء، القراف الكريـ،  (5)
 .) دراسات في المجتمع العربي(188خيرم، مجد الديف: العائمة كالقرابة في المجتمع العربي، ص (6)
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، كالعمـ بأخبلؽ الفتاة، فزكاج (1)عمى صيانة كتدعيـ العبلقات الدعـ المتبادؿ بيف األقارب في األزمات
األقارب يميد لو عادة منذ الصغر بيف أكالد العـ كأكالد الخاؿ، كيتـ دكف عمـ الصغار أك كعييـ، فتحجز 

ذ يعينكف ليا العريس مف األطفاؿ الذككر مف أبناء عمكمتيا أك إ، مة منذ كالدتيا باتفاؽ األبكيف معان الطف
 :خؤكلتيا، كعنذئد يقطعكف سرة المكلكد في حضرة ىذا الطفؿ المعني، كيقكلكف في أثناء عممية القطع

تمامو بعد ذلؾ إكيتـ سف الزكاج،  ، كيبمغان كيقرؤكف الفاتحة إلى أف يكتمؿ نضجيمان ، فبلنة لفبلف
 .(2)باإلجراءات الرسمية

ذ   ، فإنولـ يتزكج الرجؿ بقريبتو اكىك الكسيمة لبقاء الركابط الدمكية، حيث يشعرىـ ذلؾ بالكحدة الدمكية، كا 
، كمف األسباب التي دفعت بعض العائبلت لذلؾ النكع مف الزكاج سيكلة (3)المستقبؿفي يبتعد عف أقاربو 

ألف العريس الذم يتزكج  ر الذم يطمبو أىؿ الفتاة القريبة؛كقمة المي، كتكابعو زكاجالالتفاكض عمى أمكر 
كبالتالي كبر ، حجـ األسرة ، كييدؼ ذلؾ الزكاج إلى تكسيع(4)لى دفع مبمغ كبيرإفتاة خارج عائمتو يضطر 

 .(5)كاف ذلؾ عنصران مف عناصر التباىي االجتماعيك ، حجـ العائمة
األكاصر بيف األفراد  تمتيف ، كىك عدـ تحقيؽ مقصدسمبية عمى المجتمع ان يترؾ أثار  كلكف زكاج األقارب   

كالمجتمعات، كذلؾ لما تحدثو المصاىرة مف أكاصر، ليحصؿ بذلؾ أصؿ نظاـ االجتماع البشرم لتككيف 
 النَّاُس  َأيَُّيا يا: ، كما قاؿ اهلل تعالى(6)بذلؾ الحضارة المرتقية مع العصكر ما جاءك الشعكب كتعاكنيـ، 

ِلَتعاَرُفوا َوَقباِئلَ  ُشُعوباً  َوَجَعْمناُكمْ  َوُأْنثى َذَكرٍ  ِمنْ  َخَمْقناُكمْ  ِإنَّا
تقكـ عمييا  صرة إعتباريةآفالمصاىرة  ،(7)

قد تمتعف تي مكاكجييا لبلبتعاد عف القريبات، ال سببان ذلؾ فكاف ، كيحصؿ بيا التألؼ كاإلخاء، النصرة
 .(8)بالفعؿأكاصر القربي ب

 اج لـ يكف منتشران بصكرة كبيرة مفكتبيف لنا مف دراسة سجبلت المحكمة الشرعية ، أف ذلؾ الزك    
( 385%)19.9 األقاربـ(، فقد شكمت نسبة زكاج 1948-1918المجتمع الغزم، خبلؿ فترة الدراسة) 

، أبك خضرةك مة الشكا، التي فضمت ذلؾ النكع مف الزكاج ىي عائ ( حالة، كمف العائبلت1927حالة ) مف
أبك حصيره، ك أبك ضمفو، ك مشتيى، ك مرتجي، ك الشكبكي، ك الحسيني، ك ، ك خياؿمضاف، ر أبك ك أبك شعباف، ك 
، دكيمةك الحرتاني، ك شمح، ك شممخ، ك السكافيرم، ك الرمبلكم، ك العجمة، ك اليازجي، ك حماده، ك النكرم، ك 

                                                           

 .251دياب، فكزية: القيـ كالعادات االجتماعية، ص  (1)
 .252دياب، فكزية: القيـ كالعادات االجتماعية ص  (2)
 .231الخطيب، سمكل: الطبلؽ كأسبابو) مجمة جامعة الممؾ سعكد(، ص  (3)
 .282، ص 2سرحاف، نمر: الفمككر الفمسطيني، ج (4)
 .60جامعة القدس المفتكحة: األسرة العربية، ص  (5)
 .20بيف الفقو كالطب، ص  األقارب: زكاج الحداد، أحمد (6)
 .13 اآليةسكرة الحجرات، القراف الكريـ،   (7)
 .20بيف الفقو كالطب، ص األقارب: زكاج الحداد، أحمد (8)
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سكراف، ك الغزاؿ، ك حرب، ك الجماؿ، ك الكعر، ك السمؾ، ك اليركمي، ك السرحي، ك المغني، ك الدىدار، ك الغرابمي، ك 
الغندكر، كالبطش، كحمادة، كحبيب، ك حمدية، كعمكش، كحبكش، كالمشيراكم، ك الممح، ك النديـ، ك صقر، ك 

كأبك القمبز، كالغكلو، كالنديـ، كبمبؿ، كالجاركشية، كعكيمة، كحجازم، كأبك عاصي، كاقكيدر، كالبايض، 
 كجندية، ككشكك

 (3)جدول رقم 
 يوضح العائالت األكثر نسبة في تكرار زواج األقارب.

 النسبة اإلجمالية لمزواج األقارب النسبة أسماء العائالت
 حالة زكاج أقارب 385 %(7.7حالة)  30 عائمة الشكا 
 حالة زكاج أقارب  385 %(7.2حالة) 28 عائمة أبك شعباف 
 أقاربحالة  زكاج  385 %(5.7حالة) 22 عائمة أبك رمضاف 
 حالة زكاج أقارب 385 %(5.1حالة) 20 عائمة العممي 
 حالة زكاج أقارب 385 %(5.1حالة) 20 عائمة خياؿ 
 حالة زكاج أقارب 385 %(2.5حاالت) 10 ةعائمة أبك خضر  
 حالة زكاج أقارب 385 %(1.2حاالت) 5 عائمة المكح 
 حالة زكاج أقارب 385 %(1.2حاالت) 5 عائمة الصكراني 
 حالة زكاج أقارب 385 %(1.2حاالت) 5 عائمة العشي 
 

حبكش، ك عمكش،  ت لكؿ عائمة، كمف ىذه العائبلت،بتكرار حالتيف أك ثبلث حاال كبقية العائبلت
بمبؿ، ك النديـ، ك ، الغكلةك أبك القمبز، ك حبيب، ك حمادة، ك البطش، ك الغندكر، ك أبك ضمفو، ك المشيراكم، ك 
 كشكك.ك جندية، ك البايض، ك اقكيدر، ك أبك عاصي، ك حجازم، ك عكيمة، ك الجاركشة، ك 
 :األغرابزواج -2
ككاف ذلؾ الزكاج يعكس  ،أخرلىك زكاج خارج العائمة عف طريؽ المصاىرة كالنسب مع عائبلت      

 األخرلعف طريؽ المصاىرة مع العائبلت ائمة ،تجديد قكة الع في كتطمعاتيا االجتماعية ،العائبلت رغبة
 .(1)رحمية دمكية معيا ةقرابي عبلقة ترسيخمف أجؿ 

ج خارج العائمة، كزكاج زكا :إلى قسميف انقسـ األغرابزكاج  أف تبيف مف خبلؿ مطالعة عقكد الزكاجك 
 .ةنيخارج المد

 
 

                                                           

 . 60العربية، ص  األسرةجامعة القدس المفتكحة:  (1)
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 :زواج خارج العائمة - أ
مف  ( حالة1927( مف ) 1515) (%78.6)نسبة أف تبيف ،لعقكد الزكاج مف خبلؿ  مراجعة الباحثة    
زكاج ال عميو كذلؾ النمط مف الزكاج يطمؽ ،قرابيةركابط  غريبات ال تربطيـ فتيات،مف  متزكجيف أفراد

 ،حياتيـ ةفي اختيار شريك ان أحرار بؿ كانكا  ،أقاربيـعمى الزكاج مف  لـ يككنكا مجبريف أنيـأم ، الخارجي
بعض المدف يمكف في مق كلكنيـ ،فتيات تزكجف مف أزكاج مف أصؿ غزاكمالف نسبة كبيرة مف أك 

المدف تكاجد  ة يافا أكثر،كتعد مدين(5)المجدؿ ،(4)الرممة ،(3)نابمس ك،(2)بئر السبعك  ،(1)يافا مثؿ ،الفمسطينية
الـ ميناء يربطيا بالعفييا ك  ،بسبب ككجكد فرص عمؿ أفضؿ مف مدينة غزة ،غزة مدينة أىؿفييا 

                                                           

تقع عمى الساحؿ الشرقي لمبحر المتكسط، كلعبت دكران كبيران في ربط  فمسطيف  بالعالـ الخارجي مف حيث كقكعيا  (1) 
كضمت سبعة أحياء رئيسية  ىي البمدة  ،كجسران لمقكافؿ التجارية ،كمحطة رئيسية لتبلقى فييا بضائع  الشرؽ كالغرب

،  كحي النزىة، كحي الجبمية، ككممة يافا ىي تحريؼ لكممة يافي أرشيدالقديمة، كحي المنشية، كحي العجمى، كحي 
كتعني جميمة، كأطمؽ اليكنانيكف  عمييا اسـ جكلي كذكرىا الفرنجة باسـ جافا؛  الدباغ، مصطفى: مكسكعة ببلدنا  الكنعانية
 .124، ص 4ج فمسطيف،

تقع في النقب الشمالي، في منتصؼ المسافة بيف البحر الميت كالبحر المتكسط، كتتكسط قاعدة المثمث الصحراكم   (2)
مترا عف سطح البحر،  75كيبلن شرقي البحر المتكسط كترتفع  85كيبلن غربي البحر الميت، كنحك  75لمنقب، إذ تبتعد عف 

ـ أحتميا البريطانيكف بعد معارؾ طاحنة ، كتكجد  في بئر السبع مقبرة 1917، كعاـ كاف الكنعانيكف أكؿ سكاف المنطقة
 إتحاؼ؛ الطباع، عثماف: 1111111اإلسرائيميعسكرية، كانت المدينة تشكؿ قاعدة ميمة لمجيش المصرم حتى االحتبلؿ 

 .445، ص 2في تاريخ غزة، مج األعزة
كعمى الطرؽ الميمة  ،كأىميتيا قائمة عمى أراضييا الخصبة التي تحيط بيا ،مدينة كنعانية دعاىا بناتيا باسـ) شكيـ(  (3)

ـ نقمت حجارتيا إلى مكانيا الحالي، 70عاـ  كبعدـ، 67، كبقيت في مكقعيا األكؿ حتى سنة األخرلالتي تكصميا بالمدف 
كقد نشأت نابمس ، تكنيا الكافرة الجارية كزي بمياىياكسميت) نيابكليس( بمعنى المدينة الجديدة، كعرفت نابمس منذ القدـ 

القديمة في كاد طكيؿ مفتكح مف الجانبيف ممتد بيف جبمى عيباؿ شماالن كجرزيـ جنكبان، أما نابمس الحديثة فقد امتدت بعمرانيا 
كيبلن كمف  69متر عف سطح البحر، كتبعد مدينة نابمس عف القدس  550فكؽ ىذيف الجبميف كيبمغ متكسط ارتفاع المدينة 

 .632ير صناعاتيا الصابكف كالكنافة النابمسية؛ شراب، محمد محمد: معجـ بمداف فمسطيف، ص أش
تقع مدينة الرممة إلى الشماؿ الغربي مف مدينة القدس عمى الطريؽ الكاصؿ بيف القدس كيافا، كتمثؿ نقطة اتصاؿ بيف   (4)

ية كحربية، حيث كانت عمى ممتقى طريقيف ميميف، شماؿ فمسطيف كجنكبيا، كتحتؿ الرممة مكقعان ىامان ذك أىمية اقتصاد
، كتظير المدينة بارتفاعيا األردفأحدىما الطريؽ مف مصر كالشاـ كالعراؽ، كاآلخر الذم يصؿ يافا كالقدس كأريحا كشرؽ 

خضر ( أمتار كاتخذ النشاط العمراني فييا شكبلن أشبو مايككف بدائرة تتمحكر حكؿ قمة تؿ يتكسط بساطان أ106عمى تؿ )
 .ـ127الجميؿ، ص  األنسمف البيارات؛ الحنبمي: 

كيبلن شماؿ غزة،  كقد يقاؿ ليا مجدؿ عسقبلف ألف آثار مدينة عسقبلف قريبة منيا، كىي بمدة  25مدينة تقع عمى بعد   (5)
تسمية كنعانية كانت تعرؼ باسـ ) مجد جاد( نسبة إلى) جاد( أك) جد( إلو الحظ كالنصيب عند الكنعانييف، كأصبحت 

مجدؿ حكالي القرف الرابع الميبلدم، ك المجدؿ مدينة صناعية مف أشير مدف فمسطيف في صناعة الغزؿ كالنسيج كمف 
النمؿ كأربعة أيكب، كيعكد سكانيا إلى غزة كالخميؿ؛ شراب، محمد محمد: معجـ بمداف فمسطيف، ص  كادممكاسميـ مكسـ 

645-648. 
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كعصر  ،مثؿ النسيج كلكجكد العديد مف الصناعات ،(1)كالتقدـ االزدىارساعدىا عمى  الذمك ، يالخارج
 كذلؾ فك ؿ الغزيكفضٌ ،(2)فييا التي أقيمت المدارسكتميزت كمركز ثقافي بكثرة  ،كبناء السفف ،الزيت 
كبعض الصناعات  ،كجكد عدد مف المدارسك ،كقربيا مف مدينة غزة ،بحكـ مكقعيا في بئر السبع اإلقامة
 .(3)فييا التقميدية

 :خارج مدينة غزةزواج  -ب
معرفة حاالت  إلىالكصكؿ  يصعب  ألنو، المدينة مف خارج الغزيات تقتصر الدراسة عمى تناكؿ زكاج    

 ف عقد الزكاج يتـ خارج مدينة غزة.زكاج الغزييف مف خارج المدينة، كذلؾ أل
 ،(%1.2بنسبة)حالة  22 أف كتبيف، النكعيف السابقيف مف النكع مف الزكاج أقؿ انتشاران  كيعد ذلؾ   
حاالت  ،  ككانت عمى نحك التالي أربعغزيات تزكج فييا رجاؿ  مف خارج غزة بفتيات  حالة (1927)مف

كحالة كاحدة مف بيت  ،يافا  مف حاالت كخمسالقدس،مف  حالةك حاالت بئر السبع،  كسبع مف المجدؿ،
كحالة كاحدة مف أىالي  ،(6)نابمس مف حالتاف ،(5)أسدكد مف المد، حالة كاحدةمف حالة كاحدة  ،(4)عفا

 .كاالجتماعي الدمكمكما يظير لنا االندماج  ،كجكد تبادؿ في الزكاج ذلؾ يعنىك  حمب،
 عدة عمى صعيد المجتمع الغزم منيا: أمكرقد يشير بشكؿ عاـ إلى  ،األغرابع نسبة زكاج اكارتف
 عضلية في اختبلط العائبلت بعضيا ببدرجة التسامح العا. 
 االقتصادم كاالجتماعي لبعض العائبلت الصعيديفكجكد فكارؽ عمى  عدـ. 
 إلى  شيركالتي ت، كانت عالية بيف العائبلت كالتمازج كاالختبلط الجغرافي االجتماعي درجة التفاعؿ

 تماسؾ المجتمع. كبالتالي ،العامة األىداؼ ، كتعاضد في تحقيؽكحدة في المصالح 
 

                                                           

 .109بعدىا، ص  كما األكليصبرم، بيجت: فمسطيف خبلؿ الحرب العالمية  (1)
 .418ص القطب، اسحؽ: التركيب االجتماعي لمشعب الفمسطيني، (2)
 ،.418، ص القطب، اسحؽ: التركيب االجتماعي لمشعب الفمسطيني (3)
الشماؿ مف طريؽ الفالكجة المجدؿ  إلىكىي  ،كـ 5كـ، كشماؿ غربي الفالكجة بنحك 36تقع شماؿ شرقي غزة بنحك   (4)

تسقط  التي األمطاردكنمات، كمياه  5.808دكنما، كبمغت مساحة أراضييا  23كـ، امتدت القرية عمى مساحة  2بنحك
تمييا حرفة  ،الحرفة الرئيسة لمسكاف ياككانت الزراعية في ،ممـ، لزراعة الحبكب كالعنب 400تبمغ معدليا السنكم عمييا 
مستعمرة يكناتاف؛ الدباغ،  أراضيياعمى  ،كدمركىا، كأقامكاـ1948عنيا في حرب  أىميا الصياينةر كقد ىجٌ ، الرعي

 .152ص ،1مصطفى: ببلدنا فمسطيف، ج
متران عف سطح البحر،  42أكياؿ، كترتفع  5كيبلن كيبعد عف الشاطئ 41قرية تقع في شماؿ شرقى غزة يبعد عف يافا   (5)

ؽ.ـ، كأكؿ مف سكنيا العناقيكف مف القبائؿ الكنعانية كيسمكىا أشدكد) الحصف( دخميا  17كيرجع تاريخيا إلى القرف 
ت في حكزة المسمميف في القرف السابع الميبلدم؛ مؽ.ـ كجعمكىا إحدل مدنيـ، دخ الفمسطينيكف في القرف الثاني عشر

 .115-113شراب، محمد محمد: معجـ بمداف فمسطيف، ص 
 ، جدكؿ يكضح حاالت الزكاج خارج مدينة غزة. 160ص  (، 5رقـ) انظر الممحؽ (6)
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 :الزوجات شروط: ثامناً 
ى عم الشركط تمؾ كتركزت الزكجات، لبعض شركطان  الشرعية، المحكمة سجبلت في الباحثة كجدت لقد   

ذ غزة، مدينة خارج كالسفر بمدىا، الزكجة ترؾعدـ  ت طمب ما مثؿ ،كاحدة طمقةا تطميقي يتـ ذلؾ حدث اكا 
ذ رضاىا،ف دك  غزة خبلؼ أك ،(1)ىكج قرية ا فييسكني ال أف زكجيا مف ،سيدك أبك رسمية السيدة ؿ فع اكا 
 طالقةي زكجت تككف ىكج قرية في رسمية زكجتي سكنت فإ :الزكج ككافؽ كاحدة، طمقة طالقة تككفذلؾ 
 .(2)بذلؾ كأقر، نفسيا بيا تممؾ كاحدة طمقة
 .(3)ذلؾ عمى الزكج ككافؽ البحر، جية غزة في سكناىا ككفت أف،العممي مسره الزكجة كاشترطت   
، ذات حسب كنسب كماؿ، كفي المرأة التي تضع تمؾ الشركط ىي أفكتمؾ الشركط تعطيني مؤشران  

 المقابؿ يككف زكجيا أقؿ شأنان منيا.
 ما أحق":  النبي لقكؿ لمزكج ممزمة كأنيا جائزة، الزكاج عقد في الشركط أف الشريعة، عمماء كرأم
 أك بنفعا عميي تعكد الزكجةا تشترطيي الت الشركط فا  ك  ،(4)"الفروج بو واستحممتم الشروط من بو اوفيتم

 يؼً  لـ فأف لمزكج، ممزمة ،شركط بيا يسافر كال دارىا، مف يخرجيا ال أف زكجيا عمى تشترطف كأ مصمحة
(5)زكاجيا تفسخ أف ليا جاز بيا

كلـ نبلحظ في سجبلت المحكمة الشرعية كجكد العصمة في يد المرأة ، ، 
 الشرع اإلسبلمي. بؿ كانت بيد الرجؿ حسب

بعض النساء الغزيات المكاتي يفرضف مجمكعة مف الشركط  ج قكة كشخصيةتكمف خبلؿ ذلؾ نستن    
ؽ في كضع الشركط أعطت لممرأة الح اإلسبلمية، كأف الشريعة لصالحيف األكضاعتساعدىف عمى تكجيو 

ذاإذا  كافؽ الزكج عمى ذلؾ،  ليا أف تفسخ عقد النكاح، كذلؾ دليؿ عمى إعطاء  فإف ، ذلؾ خالؼ الزكج كا 
 المجتمع الغزم حريتيا كحقكقيا كاحتراميا كتقديرىا.في الزكجة 

 الخالصة: 
كالمستكل  ،كاف بسبب الكضع االقتصادم ،مما سبؽ أف اختبلؼ قيمة الميكر مف عقد آلخريتضح 
تزكجف فتيات خارج العائمة كخارج ، بؿ كأف مدينة غزة لـ تقتصر فقط عمى زكاج األقارب ي،االجتماع
 . المدينة

                                                           

ىي قرية قامت في مكقع قرية ) أكغا( في العيد الركماني، ثـ تعرضت لمتخريب، كتـ بناؤىا في النصؼ األكؿ مف  (1)
القرف التاسع عشر في عيد مصطفى بؾ أحد حكاـ غزة، كقد كزع أراضي القرية ببل ثمف عمى مف يرغب مف أىالي غزة في 

، كأقامكا مستعمرة ) دكركت(، ـ1948عاـ  األعداءكىدميا ، ككاف أكؿ مف سكنيا عائمة النجار مف الشجاعية، فييا قامةاإل
 377، ص 2في تاريخ غزة، مج األعزةكمستعمرة) جيفيـ(؛ الطباع، عثماف: إتحاؼ 

 ـ.1933ـ ، ص 211046عش.غزة، . ـ. س(2)
 ـ.1931، 27689 عغزة، .ش.ـ. س(3)
 4856صحيح البخارم،  (4)
 .67المرأة بيف الفقو كالقانكف، ص مصطفى: السباعي،  (5)



 

 

 

 

 

 

 

 

 امللخ  ااثاى :
 ااط ق يف مد ي  غ  

 و(1948 -و1918)
 

 .تعريؼ الطبلؽأواًل: 
 .األلفاظ المستخدمة في التطميؽثانيًا: 
 .أسباب الطبلؽثالثًا: 
 .أنكاع الطبلؽ رابعًا:

 المترتبة عمى الطبلؽ.اآلثار خامسًا: 
 .الحضانةسادسًا: 
.النفقةسابعًا: 



 تمييد:
نظرا إلفرازاتيا  لممجتمع؛ ، كأكثرىا حساسية كضرران االجتماعية الطبلؽ مف أىـ الظكاىر تعد ظاىرة   

الحبلؿ عند اهلل، لما يترتب عميو ض غ، كالطبلؽ أب األسرةالنفسية كالمادية، فيي تؤدم إلى تفكيؾ كانييار 
 ذلؾ كيتناكؿ ، في المجتمع الدكنية  ةنظر مف  كعمى المطمقات خصكصان  ،مف أثار سمبية عمى األبناء

عمى  المترتبة كاآلثار ،كأنكاعو، ، كأسبابوالمستخدمة في التطميؽ األلفاظك ريؼ الطبلؽ، تع المبحث
 .الحضانة، كالنفقةك ، الطبلؽ

 :الطالقأواًل تعريف 
 الطالق لغة: -1

 .(1)كقيد النكاح كقيد الفرس، أك معنكيان  ىك فؾ القيد، سكاء كاف ىذا القيد حسيان  
 :الطالق اصطالحاً  -2

كمعنى  الطبلؽ البائف، :ىك رفع قيد النكاح في الحاؿ أك المآؿ بمفظ مخصكص، كمعنى في الحاؿ 
 .(2)أم بعد انقضاء العدة في الطبلؽ الرجعي :في المآؿ

 المستخدمة في التطميق. األلفاظثانيا: 
، فقد الطبلؽ أثناء كقكع التابعة لمدينة غزة، ،ة الشرعيةفي سجبلت المحكم المستخدمة األلفاظتنكعت     

 ، طمقت زكجتي طمقة(4)تي كعقد نكاحياطالؽ مف عصمك  ،(3)طالؽ كرد في بعض السجبلت ، لفظ
، زكجتي طالقة طمقة تممؾ (7)زكجتي طمقة كاحدة طمقتؾ يا ،(6)طمقتؾ مف عصمتي طمقة بائنة ،(5)كاحدة

 .(8)بيا نفسيا
، كيجد الزكجاف  نفسييما ،يصبح الطبلؽ أبغض الحبلؿ ،ميؤسان كعندما يصبح التكافؽ بيف الزكجيف     

مف قبؿ  بدأ التخطيطفي ،في تكثيقيا مضى راغبان  التي كاف في ما ،العبلقة إنياءفي  راغبان ، أك أحدىما
يجاد ،المناسبة لو األجكاء لتييئةالزكجيف  باستحالة استمرار  منيما كؿ كيقنع ،كالتعميبلت المبررات كا 
كما  ،منتصران  كي يضمف خركجو، ، يمارسيا كؿ طرؼرد كمناكراتاخذ ك أتنفيذ الطبلؽ بعد  يبدأ ،الزكاج 
بقكلو  يطمؽ الرجؿ زكجتو مباشرة،أف ك ،إلى طمب الطبلؽ بطريقة مباشرة  يضطر أحدىماك ، يحمك لو

                                                           

 .195، ص اإلسبلميمحمد، إماـ: الزكاج كالطبلؽ في الفقو  (1)
 .235الغندكر، أحمد: األحكاؿ الشخصية في التشريع اإلسبلمي، ص  (2)
 ـ.1933، 7، ص2ع،23سجؿ الحجج  (3)
 ـ.1933، 76،ص181ع  ،24سجؿ الحجج (4)
 ـ. 1934، 80، ص 88ع ،26سجؿ الحجج  (5)
 ـ. 138،1934، ص 379ع ،27سجؿ الحجج (6)
 ـ.27،1938، ص 207ع  ،35سجؿ الحجج (7)
 ـ.70،1940، ص 210ع  ،37سجؿ الحجج  (8)
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لمكصكؿ ، بنسب مختمفة، يعمؿ الطرفاف األمكركفي كؿ  بؽ،ما سفي كما كرد األلفاظكغيرىا مف  ،طالؽ
 .إلى الطبلؽ

إلى رغبة الزكج في  ، تشير ضمنان عميو تبرأه مف جميع حقكقيا أفكجيا بعد فالزكجة التي تطمؽ ز     
، كربما ضغكطات مف قبؿ الزكج ،في طياتيا ممارسات، بالتالي، كتخفى ،الخركج مف الزكاج حر اليديف

أه يطمقيا حتى تبر  كال، حيف يمسؾ زكجتو ،بؿ يطمح بعضيـ إلى حمكؿ مربحة ماديان ، لمكصكؿ إلى حؿ
 .مف حقكقيا كترضيو ماديان 

محمد الزرباكم عف  تنزلت لزكجيا أنيا ،ان ف عاممغ مف العمر ثبلثيثريا محمد مدكخ التي تب"فمثبلن تنازلت  
 .(1)طبلؽ  مقابؿ حصكليا عمىكنفقة العدة المقدرة جنيو كنصؼ  ،سائر حقكقيا

، اسبيتة العبد أحمد كىما ،المعرفاف مف المكمفيف ،محمد اليركمي سعدم قنكع ، كرحمة ككذلؾ حضر أحمد
ثـ اتفقا عمى ما  ،كعمى الدخكؿة الصحيحة بينيما يعمى قياـ الزكج كتصادقا ،أسدكدمشعباف حسف ك 

إني ابرأتؾ مف جميع الحقكؽ الزكجية قبؿ الطبلؽ  :قائمة ،زكجيا أحمد مخاطبة كقررت رحمة ،يأتي
كجرل ، زكجتي إني مقابؿ ذلؾ طمقتؾ يا :قائبلن  ،فأجابيا أحمد فكران  ،مقابؿ طبلقي منؾ عامان  إبراء ،كبعده

لزكجيا محمد عمى إبراىيـ حرارة  عمى  ،الدلك إسماعيؿ، كتنازلت  الزكجة مدلمة (2)رىاذلؾ بطكعيا كاختيا
كحضرت زىكه صبلح  ،(3) قبؿ الطبلؽ كبعده إبراء عامان مقابؿ طبلقي ،يتعمؽ بالحقكؽ الزكجية ما

كقررت زىكه قائمة إنني إبرأتؾ مف كؿ  ،إلى المحكمة الشرعية ،الدريممي كزكجيا يكسؼ حسف الدريممي
 . (4)عامان مقابؿ طبلقي  حقكقي  الزكجية قبؿ الطبلؽ كبعده إبراء

، إال بتسجيمو في سجبلت المحكمة الشرعية ،صفتو القانكنية ال يكتسب طبلقيمان  أفكيعمـ الزكجاف   
المرافعات أماـ  الحنيؼ لممرأة تككيؿ مف ينكب عنيا في اإلسبلميكأجاز الشرع  ،فيذىباف إلى المحكمة

، عمي (7)ان يشرع ا، أك محامي(6)، أك أخاىا(5)الغزية تككؿ كالدىا المرأةكفي الغالب كانت  ،المحكمة الشرعية
 .ىي أرادت فإلـ يكف يمنعيا مف حضكر المرافعات بنفسيا  ف ذلؾأ

                                                           

 ـ.1934، 8،ص 71،ع 26سجؿ الحجج  (1)
 ـ.79،1944، ص 656، ع 47سجؿ الحجج  (2)
 ـ. 1943، 17، ع 43سجؿ الحجج  (3)
 ـ1944،  320، ع 46سجؿ الحجج  (4)
 ـ.1942، 22،ص 119،ع41سجؿ الحجج (5)
 .1947، 23، ص 92،ع 16سجؿ األحكاـ (6)
 .1937، 125.، ص230،ع 13، سجؿ األحكاـ 1947، 103، ع 16سجؿ األحكاـ (7)
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رفض  إلى كيرجع ذلؾ الشرعي، في بعض السجبلت أف الزكجة تككف غائبة عف المجمس كرد ونأإال    
كمف ، (1)بعض العائبلت استقداـ بناتيف إلى المحكمة ، أك سكف الزكجة في مدينة تككف بعيدة عف زكجيا

 :مثمة عمى ذلؾاأل
ؼ بو كؿ مف السيد فارس عمى عرٌ  دكق ،كعمره اثنتاف كعشركف عاـ، مطر أبك حصيرةمحمد  -

 ،جديدة مف محمة ،خيرية بنت عبد اهلل حرززكجتي  :كقرر الزكج قائبلن  ،أسبيتوأحمد كعبد  ،ياإلفرنج
 .(2)طالقة مف عصمتي كعقد نكاحي طمقة كاحدة بائنة ،الغائبة عف المجمس ،المدخكؿ بيا

 :كمنطقة كؿ منيما ، ككضع المطمقة، ـ، تتضمف اسمي المطمقيفبشكؿ عا (3)ككانت كثيقة الطبلؽ 
، صغرل بينكنة ، بائنان أـ ثبلث طمقات رجعيان  طمقة كاحدة، :طريقة الطبلؽك غير مدخكؿ،  مدخكؿ بيا أـ

 .كبرل أك بينكنة
 الطالق: ثالثا: أسباب

 كقكعات الطبلؽ المدكنة في السجبلت الشرعية ال، كلكف أخرلالطبلؽ مف حالة إلى  أسباباختمفت    
 حاالت نادرة.في إال  ،أسباب الطبلؽ بصكرة كاضحة تبيف 

 الطالق بسبب غياب الزوج عن زوجتو: -1
كمثاؿ عمى ، (ـ1948-ـ1918)في مدينة غزة خبلؿ فترة الدراسة ،أسباب الطبلؽ مف ان شكؿ ذلؾ سبب

 لؾ:ذ
غايب ،إف زكجي مكسى القطاكل :قائمة ،مف محمة التركماف إلى المحكمة "،شمعو أبك عجكة" حضرت-أ 

نني ، كتاركني ببل نفقة كال نقكد ،عني غيبة منقطعة  ،فأطمب بفسخ عقد النكاح  ،فقيرة ال ماؿ لدم أمراهكا 
كذلؾ  ،(4)أمر القاضي بفسخ عقد النكاح بينيما ،ح عدـ كجكدهااتضك  ،عف الزكجكبعد التحرم كالبحث 

اختفى الزكج أك سافر إلى  إذا" : نذاؾ بأنوآالذم كاف مطبقا  جاء في قانكف حقكؽ العائمة مع ما يتناسب
يحكـ  اكطمبت الزكجة تفريق ،منو متعذرا ، كأصبح تحصيؿ النفقةخبارهأكانقطعت  ،ثـ غاب ،مكاف بعيد

 .(5)بالتفريؽ بعد بذؿ الجيد كالتحرم الحاكـ

                                                           

 ، كثيقة تكضح غياب الزكجة عف المحكمة أثناء الطبلؽ.162ص(، 6انظر إلى الممحؽ رقـ) (1)
 ـ.1934، 24، ص 83ع ،26سجؿ الحجج  (2)
 ، نمكذج لكثيقة الطبلؽ.163ص،( 7رقـ) الممحؽ إلىانظر  (3)
 .1926، 155، ص 143ع  ،8سجؿ االحكاـ (4)
تخص أحكاؿ الشخصية مف زكاج  عدة مف المكاد( اشتمؿ عمى 126حقكؽ العائمة المناكحات كالمفارقات، مادة) (5)

 كطبلؽ.
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: إف زكجي  سميماف بف تكجيت  رشيدة ىاشـ  خمؼ، مف محمة الدرج إلى المحكمة الشرعية، قائمة  - ب
نني إمراة فقيرة ال ماؿ لدم، فأطمب  عمر طكطح  غايب عني غيبة منقطعة، كتاركني ببل نفقة، كا 

 . 1بفسخ عقد النكاح، كبعد التحرم حكـ الحاكـ بالتفريؽ
 ىأك تخش، إف لممرأة حؽ طمب التفريؽ لغيبة الزكج عف زكجتو مدة طكيمة، يمحؽ الزكجة بيا الضرر

 .(2)أك فقده، أك ليجره ليا، عمى نفسيا الفتنة بسببيا
 غياب الزكج عف بيتو. أسباب ال تكضحأنيا  ،مف سجبلت الحجج تبيف  امكم

 :وعدم توفير مسكن شرعي بسبب فقر الزوج الطالق -2
حيث  عمييف ، اإلنفاؽعف  أزكاجيفعندما عجز  المحكمة الشرعية إلى لقد لجأت بعض الزكجات

عمى زكجيا مكسى محمد  بسند ككالة لكالدىا المشيراكم مف قبؿ الزكجة فطكمة رفعت دعكل لدل محكمة
نو إ :كقاؿ ككيؿ الزكجة ،بعيد عف ضرتيا ، كعف أىؿ زكجيا ،مسكف شرعي ليا تكفير الريفي، في طمب

ستطيع أ ال إنني :كقاؿ الزكج ،ان شرعي ان ئ مسكنيييأف عمييا، ك  منو االنفاؽ كسكة، كأطمب نفقة كالتركيا ببل 
كرفضت الزكجة؛ لذلؾ  ،في بيت كاحد مع ضرتيا كتسكف تأكؿ أفتكفير مسكف شرعي، كاني أقدر عمى 

الدريممي مف محمة الدرج   إسماعيؿ، ككذلؾ رفعت  دعكل  ديبة (3)كاحدة تممؾ بيا نفسيا طمقيا طمقة
عمى زكجيا  سميماف نمر عرفات مف محمة  الزيتكف ، في طمب تكفير مسكف شرعي ليا بعيد عف أىؿ 

 .(4)زكجيا، كرفض الزكج  في تكفير مسكف شرعي ؛ لذلؾ طمقيا طمقة كاحدة تممؾ بيا نفسيا
كجيا حسف سعد  طافش  في لرفع دعكل ضد ز  ،تكجيت السيدة  رضا سميـ الزرد إلى المحكمة الشرعية

عميا، كأف يييئ مسكنان شرعيان كقاؿ الزكج: إنني ال أستطيع  اإلنفاؽطمب تكفير مسكف شرعي ليا، كأطمب 
 .(5)تكفير مسكف شرعي، كبذلؾ طمبت الزكجة الطبلؽ كطمقيا  طمقة كاحدة

 الزوج: الطالق بسبب عيب) مرض(-3
قدرتو عمى  الزكج مف  يمنعكاف المرض  إذاخاصة  ،مف أسباب الطبلؽ ان سبب ،يعد مرض الزكج   

 :محكمة الشرعيةال كمف الدعاكل التي كردت في سجبلت  ،األزكاجمعاشرة زكجتو معاشرة 
 "كحضر زكجيا ،التي تبمغ مف العمر عشريف عاـ "،محمد الجعبرم المحكمة" زينبحضرت إلى  -أ

 ، عقد نكاحيا جرلأي نو أعمى  ،ف الحاضريفبييكسؼ كزكجتو زينب  ؼكبعد تصاد "يكسؼ عبد اهلل إسميـ

                                                           

 ـ.1944،  514، ع 46سجؿ  الحجج  (1)
 .197السرطاكم، محمكد: فقو األحكاؿ الشخصية) الزكاج كالطبلؽ(،ص (2)
 .1925، 45، ص 238،ع 7سجؿ االحكاـ (3)
 ـ.1927، 118، ع  8سجؿ االحكاـ (4)
 ـ 1933، 10، ص 17، ع 11سجؿ األحكاـ  (5)
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مف ثبلثة  ، لذلؾ أبرات زينب ذمة زكجيا يكسؼفيو (1)لكجكد عنة ،مازالت عذراء أنيا إال ،فقد زيفت إليو
مقابؿ حصكليا عمى  ،المفركضة  ، كميرىا المؤجؿ مف النفقةكبقية ميرىا المعجؿ جنييات فمسطينية

(2)لبائنة صغر  طمقة ، فطمقياككافؽ زكجيا ،الطبلؽ
إشارة إلى أف بعض الزيجات كانت ال يتـ فييا وهذه   ،

 دفع المعجؿ  كامبلن دفعة كاحدة.
" مف حارة عمي حامد كشكك،"الطبلؽ مف زكجيا ، مف حارة الزيتكف "،سعيد كشكك عزيزة "طمبت -ب

 ،كشرعية  صحيحة ا خمكات كثيرةنكقع بينك  ،تزكجني بصحيح العقد ىك زكجي، ميٌ عى  فإكقالت  الزيتكف،
ني يٌ مى عى  نو لـ يقدر الدخكؿأإال  كحكـ القاضي عمى الطبلؽ ، منو طمب الطبلؽأ ناأك ،  زلت عذراء ام، كا 

  .(3)بينيما
 حكمة مشروعية الطالق بسبب العيب:

ال يتأتي مع كجكد تمؾ  سكينة، كذلؾبالزكجيف يقكـ عمى المحبة كال يبدأف مجتمع األسرة الذم إ    
فإنيا تحكؿ دكف المعاشرة، كتخؿ بالمعنى ، ف كانت جنسيةإ، العيكب العيكب، ذلؾ أف مف شأف تمؾ

 (.5)(4)كىك إعفاؼ النفس كابتغاء الكلد ،مف أجمو النكاح المقصكد الذم شرع
 :الزوجة فيما يرضى اهلل وعدم طاعة ,الطالق بسبب نشوز-4
 في المغة:النشوز  - أ

نشز األرض، كىك  يرجع إلى معنى االضطراب كالتباعد، كمنو في المغة: الترفع كالنيكض، كماالنشكز 
نِ  :كمف قكلو تعالى (6)المرتفع منيا ُنُشوزاً  َبْعِميا ِمنْ  خاَفتْ  اْمرََأةٌ  َواِ 

(7). 
 :النشوز اصطالحاً -ب

 ،مف بيتو بغير إذنو كخركجياىك عصياف الزكجة، كعدـ طاعتيا لزكجيا، أك امتناعيا عف فراشيا،     
 .(8)كالنشكز يككف مف الزكجة أك الزكج أك كمييما معا

                                                           

عجز يصيب الرجؿ، كيمنعو عمى المعاشرة كالمباشرة الجنسية؛ إبراىيـ عبد الرحمف إبراىيـ،: الكسيط في شرح قانكف  (1)
 (.211األحكاؿ الشخصية، ص

 . 1937، 20، ص 289، ع 34سجؿ الحجج  (2)
 .1942، ص 640، ص 36ع  ،41سجؿ الحجج  (3)
 .213الشخصية، ص  األحكاؿ: الكسيط في شرح قانكف إبراىيـعبد الرحمف،  إبراىيـ (4)
كرأم الشرع في ذلؾ أنو يجكز لممرأة أف تطمب التفريؽ بسببو، كعندئذ يؤجؿ القاضي الزكجة سنة، فإف لـ يصؿ إلى  (5)

ب يمنع زكجتو خبلليا فٌرؽ القاضي بينيما بناء عمى طمب الزكجة ، كيشترط لمتفريؽ بالعنة أف ال تككف الزكجة معيبة بعي
االستمتاع بيا كالرتؽ كالقرف، كعمـ الزكجة بعنة الزكج قبؿ الزكاج ال يسقط حقيا في خيار التفريؽ بسبب العنة، فاف اختمؼ 
الزكجاف في الكصكؿ إلى الزكجة كالمعاشرة فالقكؿ قكؿ الزكج مع اليميف إف كانت ثىيبا، كالقكؿ قكؿ الزكجة ببل يميف إف 

 .195؛ السرطاكم، محمكد: فقو األحكاؿ الشخصية، ص 9، ص31يية، ج؛ المكسكعة الفقكانت بكرا
 .275الرازم، مختار الصحاح، ص   (6)
 128 اآليةالقراف الكريـ، سكرة النساء:  (7)
 .9قاسـ، عمي: نشكز الزكجة أسبابو كعبلجو ،ص (8)
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 أبرزىا.و ولنشوز الزوجة أسباب  
 بدكف إذف زكجيا كرفض العكدة إليو. سفر الزكجة -
 .(1)الذم يريده رفض الزكجة االنتقاؿ مع زكجيا إلى المسكف  -

 َأنْ  َفَعسى َكرِْىُتُموُىنَّ  َفِإنْ  ِباْلَمْعُروفِ  َوعاِشُروُىنَّ  نشكز الصبر عمى الزكجة قاؿ تعالي:كلعبلج ال
 َتخاُفونَ  َوالالَِّتي لقكلو تعالي: كاإلرشادالكعظ  اتباع ، ثـ  (2)َكِثيراً  َخْيراً  ِفيوِ  المَّوُ  َوَيْجَعلَ  َشْيئاً  َتْكَرُىوا

، ثـ اليجر في كالعنؼ كاالبتعاد عف الغمظة كالمطؼ الكعظ بالرقة أف كيجب يككف (3)ف  َفِعُظوهُ  ُنُشوَزُىنَّ 
اْلَمضاِجعِ  ِفي َواْىُجُروُىنَّ  المضاجع قاؿ تعالى:

ذا، كالضرب عبر المبرح، (4) الزكجة عف  لـ ترجع كا 
 حؿ النيائي الذم يمجا إليو الزكج.يككف الطبلؽ ىك ال تمؾ الخطكات أتباعنشكزىا بعد 

بسبب نشكز  حاالت الطبلؽ، التي سببت الشرعية في غزة المحكمةفي سجبلت  التي كردت  األمثمةكمف 
 .الزكجة

ي زكجتي كمدخكلت ،شعباف المغني" " فاطمة أفقائبل  حضر إلى المحكمة ،الزكج ياسيف مرتجي إف  -أ
مف غيرم، كرفضت العكدة إلي  أكالدىامكجكدة عند  اآلف ،كىي بعقد النكاح منذ خمس كعشريف سنة

 أنيا كانت كيتضح مف ذلؾ ،(5)لذلؾ طمقتيا طمقة رجعية ،مف الدخكؿ تحت طاعتي كامتنعت ،بيتيا
كال يتضح في  ، أكالدىاالعيش مع  كأردت، مف زكجيا السابؽ  أكالدكلدييا  ، قبؿ الزكاج منو متزكجة

قامتيا عند أكالدىا مف زكجو السابؽ، أك مف ىك صاحب الحؽ منيما.  الكثيقة سبب خركجيا مف بيتو، كا 
لنا  ردٍ ك كلـ تى  ،ألنيا ناشزة ،المقيـ في يافا، زكجتو مريـ محمد ضباف ،سعيد عبد الرحمف ضباف طمؽ -ب

 .(6)نشكزىا أسباب السجبلت
 دم وجود المحبة وحسن المعاشرة:لع الطالق-5
محكمة ال إلىحضرت  عمى ذلؾ األمثمةكمف  ،بيف الزكجيف حدكث الطبلؽمف أسباب  ان كاف ذلؾ سبب لقد 
 :كشقيقيا رجب، كقالت، ىا محمدكالد معيا ، ككافكمعيا زكجيا محمد صبلح  ،محمد الضبة سنية" -أ

طمب أ ،كبيف زكجي يكسكء المعاشرة بين ،لكقكع المنافرة كنظران  ،زكجتو كمدخكلة بذلؾ الحاضر إنني
 .(7)طالؽ طمقة كاحدة بائنة أنت :كقاؿ، ككافؽ الزكج عمى ذلؾ، الطبلؽ

                                                           

 .15قاسـ، عمي: نشكز الزكجة أسبابو عبلجو، ص  (1)
 .19القراف الكريـ، سكرة النساء، اآلية  (2)
 .34القراف الكريـ، سكرة النساء، اآلية  (3)
 .34القراف الكريـ، سكرة النساء، اآلية  (4)
 .1943، 13، ص 48ع  ،42سجؿ الحجج  (5)
 .1927، 15،ص 150ع ،13سجؿ الحجج (6)
 .1947 ،70، ص 349ع  ،51؛ سجؿ الحجج 1944، 155،ص 452ع  ،46سجؿ الحجج  (7)
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بيف  العبلقة الزكجية ةتؤدم إلى نياي ،كثيرة ىي جزء مف أسباب ،إلى الطبلؽ التي أدت األسبابف ا  ك 
حاالت الطبلؽ  فقد بمغت  ،ـ(1948-ـ1918ظـ قضايا الطبلؽ خبلؿ فترة الدراسة )معف أ، ك الطرفيف

حالة، لـ يتـ فييا  320 حالة طبلؽ، كاف منيا 340ـ( مف مجمكعة 1948-1918) خبلؿ فترة الدراسة
 .يف العائبلتعمى عبلئؽ الكد ب حفاظان  ،كشخصية ،اجتماعية ألسبابيرجع ذلؾ  ،إبداء سبب الطبلؽ

االت الطبلؽ كعدد حاالت كؿ منيا مقارنة بالمجمكع الكمي لعدد ح ،أسباب الطبلؽ كالجدكؿ التالي يكضح
 ـ(.1948-ـ1918خبلؿ فترة الدراسة )

 (4) جدول رقم
 م(1948-1918)عدد حاالت أسباب الطالق يوضح

حجج الطالق لمفترة المجموع الكمي ل عدد حاالت أسباب الطالق الرقم
 م(.1948-م1918)

 حالة 340 حالتاف الطبلؽ بسبب غياب الزكج  -1

الطبلؽ بسبب الفقر كعدـ   -2
 تكفير مسكف شرعي

 حالة 340 حاالت 7

 حالة 340 حالتاف الطبلؽ بسبب مرض الزكج  -3
الطبلؽ بسبب نشكز الزكجة   -4

 كعدـ طاعة الزكج
 حالة 340 حاالت 5

الطبلؽ لعدـ كجكد المحبة   -5
 كحسف المعاشرة

 حالة 340 حاالت 4

 (1)حالة 340 حالة 320 دكف  إبداء السبب   -6
خبلؿ فترة الدراسة  إلى حدكث الطبلؽ تمفة التي أدتالمخ األسبابأف ذكر  مف الجدكؿ كنستنتج 

 .كالباقي غير معركفة، األسبابمعركفة  340حجة طبلؽ مف أصؿ 20شممت حكالي  ،ـ1948-ـ1918

 أنواع الطالق: رابعًا:
 مف الطبلؽ كىي: متعددةكجكد أنكاع  ، في غزة تبيف مف قراءة سجبلت المحكمة الشرعية

 
 
 

                                                           
 .باعتماد عمى سجبلت المحكمة الشرعية بمدينة غزة ،تـ إعداد ذلؾ الجدكؿ مف قبؿ الباحثة  (1)
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 الطالق قبل الدخول: -1

 طبلؽ، حالة 340 مف قبؿ الدخكؿحالة طبلؽ  14 ،في غزة بعد قراءة سجبلت المحكمة الشرعية    
 حصكؿ عمى طبلقيامكالمؤجؿ ل ،نصؼ ميرىا المعجؿ فع فيو كالطبلؽ قبؿ الدخكؿ كانت المطمقة تتنازؿ

نْ : لقكلو تعالى  َأنْ  ِإالَّ  َفَرْضُتمْ  ما َفِنْصفُ  َفِريَضةً  َلُينَّ  َفَرْضُتمْ  َوَقدْ  َتَمسُّوُىنَّ  َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َطمَّْقُتُموُىنَّ  َواِ 
النِّكاحِ  ُعْقَدةُ  ِبَيِدهِ  الَِّذي َيْعُفَوا َأوْ  َيْعُفونَ 

جة التي طمقيا زكجيا قبؿ اف الزك  أف عمى اآلية، كدلت تمؾ (1)
كانت  فإف ،فرض ليا ليا عميو نصؼ ما ككاف قد فرض ليا ميرا بالكاجب المستحؽ ،كيدخؿ بيا ،يمسيا

 .(2)فميا مطالبة زكجيا بعد الطبلؽ ،لـ تقبض ميرىا
 :المحكمة الشرعية في غزة التي وردت في سجالت النماذجومن 

 ،ت عمى نصؼ ميرىا المعجؿبعد أف تنازل ،بيا غير المدخكؿ ، زكجتوطمؽ رمضاف عمى السيد -أ
 .(3)كالمؤجؿ منو

 ، بعقدف سرية الحاضرة زكجتيإ :قائبل ،كزكجتو سرية محمد إرحيـ ،حضر عمي عبد المطيؼ صقر -ب
ذمتي مف  أف تبرئبعد  ،عمى طبلقيا مف عصمتي كعزمت ،دخؿ بياأني لـ ا  ك  ،أشير أربعةالنكاح منذ 

 .(4)نصؼ ميرىا المعجؿ كالمؤجؿ
مدينة غزة قد كنبلحظ أف  نصؼ المير، ليا المطمؽ عكاف يدفكيتضح أف الزكجة غير مدخكؿ بيا،    

 الزكج عف نصؼ المير. أك مف خبلؿ تنازؿ الزكجة اطبقت الشرع في طبلؽ غير المدخكؿ بي
 الطالق الرجعي:-2

ة دكف الحاجة إلى مير كعقد مادامت في العدٌ  ،بعده مراجعة زكجتو ،الذم يممؾ الزكج الطبلؽ ىك    
  .(5)جديديف

ُقُروءٍ  َثالَثةَ  ِبَأْنُفِسِينَّ  َيَتَربَّْصنَ  َواْلُمَطمَّقاتُ  :ىلقكلو تعال
(6). 

كانت  إذا ،عصمتو إلىيراجعيا  أفطمؽ زكجتو في  أفبعد  ،الحؽ لمزكج اهلل سبحانو كتعالى أعطىفقد    
كتمؾ الرجعة مف رحمة  ،(7)اإلصبلحكلكف بقصد  ،كذلؾ بشرط عدـ المضارة ،في العدة مف طبلؽ رجعي

فكاف مف فضؿ اهلل اف ، إرجاعياكيكد  ،ثـ يندـ عمى ذلؾ ألمر ما، زكجتو فالرجؿ قد يطمؽ ،اهلل بعباده 
 تذىب عنو حاالت أفكيراجع نفسو بعد  ،أمرهليتركل المطمؽ في  كلـ يجعمو مره ،جعؿ الطبلؽ مرتيف

                                                           

 .237القراف الكريـ،سكرة البقرة، اآلية  (1)
 .84، ص اإلسبلميةالشخصية في الشريعة  األحكاؿخبلؼ، عبد الكىاب: أحكاـ  (2)
 ـ.68،1947، ص 292،ع51سجؿ الحجج  (3)
 .23،1942، ص 249،ع42سجؿ الحجج (4)
 .172الشخصية، ص  األحكاؿ: فقو د؛ السرطاكم، محمك 233،ص2، مجةسابؽ، السيد: فقو السن (5)
 .228 اآليةسكرة البقرة، القراف الكريـ، (6)
 .426، ص اإلسبلميالشخصية في التشريع  األحكاؿالغندكر، أحمد:  (7)
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يرجع زكجتو دكف مير  أف ،اصبلحان  أراد فإو في يستطيع ،كىك فترة العدة مدان أ كجعؿ لممطمؽ ،الغضب
يككف بعد الدخكؿ، كتككف الرجعة أثناء  يككف الطبلؽ مقابؿ ماؿ، كأف أال كلمرجعة شركط: ،(1)كعقد
 .(2)ةالعد

كمف  ،حاالت خبلؿ فترة الدراسة  8الطبلؽ الرجعي  عدد حاالت أفمف قراءة سجبلت المحكمة  كتبيف
 .عمى ذلؾ األمثمة

ىي زكجتي  :كقاؿ ،سالـ الحايؾمجمس عدلة الالغائبة عف  كزكجتو ،نصيؼ محمكد أبك كميؿ "حضر-أ
نني ،كدخمت بيا ،تزكجتيا بصحيح العقد  .(3)رجعية بطكعي كاختيارم طمقتيا طمقة كا 

نو ا  ك  ،طمؽ زكجتو طمقة رجعية ،خمؼ سميـ خطاب مف أىالي مدينة غزة المقيـ في المجدؿ  "حضرك -ب
 .(4)ككافقت الزكجة عمى ذلؾ ،برضاىا عصمتو، إلىيريد رجكعيا 

 المعمق:الطالق  -2
ذا ،أف :كمنيا ،مف أدكات الشرط بأداة ،في المستقبؿ بحدكث أمر جعؿ الرجؿ كقكعو مرتبطان  ىك ما  كا 

ذا ،الرجؿ طبلقا جديدا يكقع أف، كيقع الطبلؽ المعمؽ عميو مف غير (5)في معناىا أك ما ،متىك  يكجد  لـ كا 
 .(6)الطبلؽ المطمؽ المعمؽ عميو فبل يقع

، حالة340حاالت مف أصؿ  3 في السجبلت مكضكع الدراسة  الطبلؽ المعمؽككاف مجمكع حاالت 
 عمى ذلؾ: األمثمةكمف 

كشاح مف قرية بيت  إبراىيـعمى الحاضر معيا يكنس  ،حسيف البرمكي مف محمة الدرج فريدة ادعت -أ
كاف  مف حقكقي الشرعية، لو إبرائيكلقد عمؽ طبلقي عمى  النكاح،زكجي بعقد  يكنس كاف :، كقالتعفا

بيت عفا التي ىي مقابؿ  أراضيمف  بينو كبيف كالده ببيع عشر دكنماتيبطؿ كالدم االتفاقية المعقكدة 
برائيام بينو كبيف كالدم ذالسند ال إلغاءتـ  إذا ،ميرم المعجؿ، كقاؿ يكنس كشاح مف جميع حقكقيا  كا 

 .(7)أطمقيا ينإف الشرعية

                                                           

 .145الشخصية في الشريعة اإلسبلمية، ص خبلؼ، عبد الكىاب: أحكاـ األحكاؿ (1)
 .426، ص اإلسبلميالشخصية في التشريع  األحكاؿالغندكر، أحمد:  (2)
 ـ.25،1942، ص 224 ،ع41سجؿ الحجج  (3)
 ـ.75،1943، ص 267ع،43سجؿ الحجج  (4)
 .261السريسي، عبد الكدكد: أحكاـ الزكاج كالطبلؽ في الشريعة اإلسبلمية ، ص (5)
 .312، 2السيد: فقو السنة، مجسابؽ،  (6)
 .ـ23،1927،ص 82ع، 12سجؿ الحجج (7)
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 ف زكجي عزيزإ :قائمة ،الجديدة بدرية محمد حرارة مف أىالي محمة  "الشرعيةحضرت لمحكمة غزة -ب
برائي لو مف يتـ إف أعمى  ،طمقني طبلقا معمقان  ،في حيفا اآلف المكجكد ،اجديده حمةعمى حرارة مف م

 .(1)كاني قد فعمت ذلؾ ،كالمؤجؿ المير المعجؿ
 صغرى: ةبينونالطالق البائن -5

إال بعقد كمير  ،يستطيع الرجؿ إعادة زكجتو المطمقة الى الحياة الزكجية  ىك الطبلؽ الذم ال
، كانحؿ عقد الزكاج بينيما ،منو بانت ،ف يراجعيا كلى دكف أفي الطمقة األ المرأةذا انتيت عدة إف، جديديف
 .(2)د جديدقعأف يعكد إلى زكجتو بكلكنو يجكز  ،حرة بالزكاج مف غيره كصارت
 :سجبلت محكمة غزة الشرعية التي كردت في األمثمةكمف 

كقد ،الدريممي كمعو صفا بنت أحمد ،عبد الرحمف ضباف مف محمة الدرج احمد عرفات "أنو حضر -أ
 (3).لصغر  ةبينكنبائنة طمقيا طمقة 

كطمقتيا طمقة ، كدخمت بيا،محمد حسنة تزكجت زىرة بنت مصطفى :قائبلن  ،محمد حضر خميؿ أحمد - ب
 .(4)لصغر  بينكنة بائنة

مف  أبرأتؾفي المجمس الشرعي حضر سمماف عكاد  أبك زيد ، كزكية بنت سالـ فرحات قائمة إنني   - ت
جميع الحقكؽ الزكجية قبؿ الطبلؽ كبعده كمف نفقة  العدة كمؤنة السكف إبراء عامان مقابؿ طبلقي منؾ 

 .(5)فأجابيا  سميماف اني مقابؿ ذلؾ طمقتمؾ طمقة بائنة بينكنة صغرل
حضرت إلى المحكمة الشرعية  الزكجة مريـ بنت عكده البطريخي،  كزكجيا سمماف المممكؾ مف   - ث

أىالي مجمة الجديدة بغزة، كقالت الزكجة إنني أبراتؾ مف كؿ حؽ كمستحؽ متعمؽ بالزكجية  قبؿ 
  .(6)طبلقي كبعده كمف نفقة العدة  مقابؿ طبلقي منؾ طمقة بائنة بينكنة صغرل

حضرت صفا بنت أحمد الدريممي، مف أىالي محمة الدرج ، كمعيا زكجيا أحمد عرفات ضباف، قائمة   - ج
 .(7)إنني أبرات زكجي أحمد في الحؽ كالمستحؽ كمقابؿ ذلؾ طمقني طمقة بائنة بينكنة صغرل

 
 
 

                                                           

 .1930، 121، ص 176 ،ع19سجؿ الحجج  (1)
 .237، ص 2سابؽ، السيد: فقو السنة، مج  (2)
 1927، 19، ص 193، ع 13سجؿ الحجج  (3)
 .1947. 50، ص 159، ع 39سجؿ الحجج  (4)
 ـ. 1927، 22، ص 18، ع 13سجؿ الجج  (5)
 ـ.1948، 2، ص 1، ع45سجؿ الحجج  (6)
 .1927، 50، ص 192، ع 13سجؿ الحجج (7)
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 كبرى: البائن بينونة الطالق-6
زكجتو  لىإيعكد  أفلمرجؿ  يحؿ كال ،كىك يزيؿ الحياة الزكجية ، ىك الطبلؽ الذم يقع لممرة الثالثة

 .(1)كتنتيي عدتيا، أك يتكفى عنيا، ثـ يطمقيا، فيدخؿ بيا، غيره حتى تنكح زكجان 
كمعو  ،حضر أحمد خميؿ الخيرم"أنو  محكمة غزة الشرعية كجدت الباحثة كمف خبلؿ قراءة سجبلت 

 تحؿ لو كبرم فبل أم بينكنة، قائبل زكجتي طالقة ثبلثان  ،مكسى القاسـ زكجتو حميدة
 
(2).آخربعد أف تنكح زكجا  إال 

عف طريؽ تقديـ ، ب التفريؽ بينيا كبيف زكجيا ميحؽ لممرأة ط كما ،
 سجبلت:الالتي كردت في  األمثمةكمف  دعكل قضائية

نو منذ ا  ك ،إنني كنت زكجة شعباف عبد اهلل أبك سرية :قائمة ،المحكمة إلى حضرت " صفية محمد الدالي -أ
سمح  ،كبعد شيادة الشيكد ،أنكر ذلؾ الطبلؽ  ألنو ؛فاطمب التفريؽ ،ثبلثان  طمقني طبلقان  ،عشر يكمان  أحد

 .(3)ناء عميو حكمت بثبكت الطبلؽكب ،القاضي بالتفريؽ
، إلى أسدكدمكالمدعي عميو شعباف حسف  ،فاطمة مكسى عاشكر "المكمفاف المعرفاف المدعية تكجو -ب

 ؽ بينييفاطمب التفر  ،أشيرثبلثة ب ،األكؿكقالت المدعية قد تزكجني المدعي بعد كفاة زكجي  المحكمة،
 .(4)كحكـ ليا بفسخ النكاح ،فسخ النكاح  كأطمب ،قبؿ انتياء عدتي الشرعية مف زكجي قدف العأل ؛كبينو 

التي سمحت لممرأة المطمقة أف تتزكج بعد انقضاء عدتيا التي  اإلسبلميةف ذلؾ يخالؼ ضكابط الشريعة أل
 .اإلسبلميةحددتيا الشريعة 

محمة " سمماف اعبيد مف فعؿ مثؿ ما ،األربعةيقكـ بتطميؽ زكجتو عمى سائر المذاىب كاف كمنيـ مف     
 .(5)ثبلثان  طالقة عمى سائر المذاىب طبلقان  ،محبكبة سمماف جندية زكجتي إف :قاؿك التركماف 

 المعجؿكيتنازلف لمطمقييف عما يككف ليف عمييـ مف باقي ميرىف ، طمقفككانت بعض الزكجات يي 
القاصريف مف  أكالدىا برعاية المرأةكفي بعض الحجج تتكفؿ  ،نة السكفك كمؤ  ،كعف نفقة العدة  كالمؤجؿ،
ذاماليا،   الزكجات المكاتي مجمكعبمغ كلقد  ،عميو كاإلنفاؽ ،حمميا بإرضاعتبدم استعدادىا  كانت حامبلن  كا 
 :التي كردت األمثمةكمف  ،(6)حالة 340، مف حالة 156 عف حقكقيف تنازلف

 ،بف مصمح الحرازيف إبراىيـفاف مف المعرٌ  ،كىندكمة خميؿ الينداكم ،حضر المكمفاف سمماف حسيف مطر"
ميع ذمة زكجي الحاضر الداخؿ مف ج أبرأت إنني :كقالت ،حيث قررت الزكجة، كمحمكد حسف الينداكم

                                                           

 .240، ص 2سابؽ، السيد: فقو السنة، مج  (1)
 ـ.1933، 43، ص 117،ع 24سجؿ الحجج  (2)
 .133، ص 35، ع 9الحجج  (3)
 .32، ص 56ع  ،16سجؿ األحكاـ  (4)
 .20، ص 146،ع 11؛ سجؿ االحكاـ1930، 212،ع 19سجؿ الحجج  (5)
  جدكؿ يكضح الزيجات المكاتي تنازلف عف حقكقيف مقابؿ حصكليف عمى الطبلؽ. ،164ص(،8رقـ) الممحؽ إلىانظر  (6)
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فطمقيا طمقة بائنة  ،يطمقنيف أمقابؿ  ،عامان  براءن إ ،نة السكفك كمؤ  ،العدة حقكقي قبؿ الطبلؽ كبعده كنفقة
 .(1)صغرل
، بعد ظيكره ،المستكف في بطنيا  ستحضف الحمؿ أنيا ،زكجيا قبؿ الطبلؽل المرأةككذلؾ تعيدت  

ذا ،الدهتسميمو لك  يتـ ، كبعد سنتيفف تنفؽ عميو مف نفسيا لمدة سنتيفأك   .(2)قى عندىا فبل تطمب نفقةب كا 
، بعد عمى الرضاع بأجرةيحؽ ليا المطالبة  كال تستحؽ أجرة إرضاع الكلد حكليف، األـ أفالشرع  كرأل

 في مدة الرضاع األجرة األـالى جعؿ مدة الرضاعة حكليف كامميف، كتستحؽ ف اهلل تعأل تماـ الحكليف؛
 أككبيف أب الرضيع  ،عمى أساس عقد إجارة بينيا ،أكفي أثناء العدة مف طبلؽ رجعي قياـ الزكجة،حاؿ 

 .(3)باإلرضاعـ المدة مف حيث قياـ األ كتبدأ ،ككصيو
 حبلن  تجد ال الزكجة قد تصؿ إلى طريؽ مسدكد، كأف ،بيف الزكجيف األمكركنستنتج مما سبؽ أف    

كمستحقاتيا الزكجية مف باقي ميرىا  ،زكجيا مف حقكقيا بإبراءتقكـ  أفبالتحرر مف زكجيا  لسك  أماميا
، األزكاج أكلئؾ طكتسمٌ  ،استحالة العيش بيف الزكجيف  إلىكيرجع ذلؾ  ؛كعدة النفقة ،كالمؤجؿ المعجؿ
كانت تتمتع بكضع اقتصادم جيد مف  ،المجتمع الغزمفي ، كأف المرأة تيـ في معاممة زكجاتيـ ك كجبر 

نياءحريتيا،  المرأةؿ عمى شراء ، كذلؾ دليخبلؿ التخمي عف ميكرىا عبلقتيا الزكجية، مف خبلؿ التنازؿ  كا 
 عقد الزكاج. إنياءالزكج عمى  إقداـأك عف بعضيا، مقابؿ ، عف جميع حقكقيا

الزكج  إنكار إلىالكثائؽ  إحدل أشارتفقد  ،أخرل كتناكلت سجبلت المحكمة الشرعية في غزة قضية  
بقية  بأداءالزكجة تطالب  كأخذت ،ثبلثان  طبلقان  نو طمؽ زكجتوأك  ،لحقكؽ زكجتو مف بقية المير المعجؿ

كما جاء في  ،المير المعجؿكأنكر باقي ،ثبلثان  نو قد طمؽ زكجتو طبلقان أالزكج أقر  أف إال ،المير المعجؿ 
محامي ل بككالة سند ،" حيث رفعت المدعية كداد رشيد الغندكر مف أىالي محمة الزيتكف،المثاؿ التالي

 :، كقاؿ ككيؿ المدعيةمف أىالي محمة الزيتكف  ،الغندكر الداخؿ بيا حسيف عمى زكجيا مكسى، شرعي 
، جنيو أربعيف المعجؿ مف المير ، كقد دفع"ان فمسطيني ان سبعكف جنيي"قدره  معجؿعمى مير  تزكجيا نوإ

 باقي ميرىا ف أطمبفاآلكقاؿ:  ،دفعة كاحدة ثبلثان  طبلقان  بعد فترة طمقيان  ، كأنوان جنيي كبقى في ذمتو ثبلثكف
 .(4)المعجؿ

 الخاص بالمير ،تتعمؽ بالبعد المادم ،ف طبيعة المشكمة الخاصة بالطبلؽأ مؾ القضيةتمف كيبدك    
مف زكجيا مكسى  ،مقدار المير المعجؿ قكقيا فيلح ىناؾ ىضمان  أف عت الزكجة المطمقةادٌ  إذاالمعجؿ 

حقيا الشرعي في  كانت تريد استحصاؿ ،القضاء أماـعندما حضرت بشككاىا  ، كلذلؾحسيف الغندكر
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الطبلؽ قد كضع  أفالعتقاده  ،في تمؾ الكثيقة  حقيا في المبمغ الكارد زكجيا أنكر أف إال، ميرىا المعجؿ
كلكف ، ىي رغبت فإ زكجتويحؽ لو أف يرجع  يعد طمقة كاحدة ما ، كذلؾمرة كاحدة بصيغة ثبلث طمقات
حقيا  أنكر ألنوعصمة زكجيا؛ إلىتريد الرجكع  زكجة الالقضاء تشير إلى أف  أماـ القضية التي طرحت
 .بحقيا الشرعي في المير المعجؿمطالبة الدفعيا إلى  كذلؾ ما ،في المير المعجؿ 

 :كأف يقكؿ الزكج لزكجتو ،العدد أم بصيغة، يقع الطبلؽ المشار بو بالعدد ال ،ناحية القانكنيةالأما مف   
يعيد زكجتو إلى عصمتو خبلؿ فترة  أفمزكج لكيجكز  ،فقط ٌد طمقة كاحدةعكيبؿ   بالثبلثة،نت طالؽ أ

ذا ،العدة يجكز  كال ،صغرل بينكنة نان ئبا طبلقان  أصبح ،يرجعيا قكال كفعبل أفانقضت فترة العدة دكف  ما كا 
 .(1)يفالرجكع إال بمير كعقد جديد

 :المترتبة عمى الطالق اَلثارخامسًا: 
عمى أبنائيـ، كذلؾ يعني  األخركبعضيا  ،بعضيا ينعكس عمى المطمقيف، لمطبلؽ أثار كنتائج سمبية 

 .األسرة كترابطيا  عمىتأثير الطبلؽ سمبيا 

 أثار الطالق عمى المطمقة.-1
كلعؿ أكثر  ،كحياتيا المستقبمية مكانة أكبر مف كقعو عمى الرجؿ ،يحتؿ كقع الطبلؽ كأثاره عمى المرأة

في تصرفاتيا  ةدكني ةنظر  إلييا كالنظر ،(2)إليياالمجتمع  ىك تغير نظرة يتركو الطبلؽ في المرأة ما
كيؤخر تكيفيا ، ا يزيدىا ذلؾ تعقيدام ؛بالذنب كالفشؿ العاطفي كخيبة األمؿ تشعرما  غالبان ، لذا ؛كسمككيا

 .(3)مع كاقعيا
، صديقاتيا أك عمى عبلقتيا االجتماعية بعض أقربائيا كقد يترؾ الطبلؽ عمى المرأة المطمقة أثاران 

 ف كقكعإف، لممرأة المحيط القرابي أكمف الكسط  داخميان  كاف زكاج تمؾ المطمقة زكاجان  إذا ان سكاء األمركيزداد 
مى قطع تمؾ العبلقات عكيعمؿ الطبلؽ  طميقيا،الطبلؽ بذلؾ يؤثر في عبلقتيا بأقربائيا مف جية أسرة 

 .(4)تدعيـ كتقكية العبلقات القرابية ف الزكاج الداخمي ييدؼ إلىأباعتبار 
كمف المشكبلت التي يخمفيا الطبلؽ عمى حياة المرأة ،أنيا تفقد بطبلقيا المكرد االقتصادم الذم كاف     

كانت العائمة  إذاخاصة  ،عمى عائميا ، كقد تصبح عبئان (5)يكفره ليا الزكج ، فيضيؽ مجاؿ مصركفيا
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فالطبلؽ بحد ذاتو يعد أزمة ما يزيد الكآبة كاليأس، كيراكـ عمييا اليمكـ ، صعبة،  تعاني ظركفا اقتصادية
 .(1)مثؿ القمؽ كالتكتر، نكعةيككف سببا لئلصابة بأمراض نفسيو متك ، نفسية

 معاناة المطمقة بعد الطالق:
 .متقدـ سفٌ طمقت كىي في  إذاكخاصة ، أخرل فرصتيا في الزكاج مرةتقؿ  -
 .(2)بالضعؼ إحساسيا  -
 كعدـ الرضا بالحياة. تشعر بالكحدة كاالغتراب كاالنطكاء كضعؼ الثقة بالنفس -
مقى عمييا كيي ، المقصرة الميممة ةنظر  نظر إليياحيث يي ، حصار اجتماعي رىيب مف كتعاني المطمقة -

 .(3)المـك في فشؿ الحياة الزكجية
 الطالق عمى المطمق: أثار -1

عمى  ما تنعكس سمبيان  ؛تكثر في حياتو كمركزه كمادية مف مشكبلت كجدانيةيعاني الرجؿ المطمؽ 
كأعباء مالية ناتجة عف نفقة الزكجة  ،يتحممو الرجؿ مف مؤخر صداؽعما  فضبلن ، نتاجيتو كتكازنوإ

، يصاب المطمؽ باالكتئاب كاالنعزاؿ كاليأس ككذلؾ ،(4)كاف كضعو المادم متدنيا اذإخاصة ، كاألكالد
الذم يخمؽ عنده  األمركتشابكيا،  األمكرتيكيؿ بسبب كتسيطر عمى تفكيره أكىاـ كثيرة كأفكار سكداكية 

فيك يشعر ، كالتكازفاالستقرار  كأحكامو، فتفقد أفكاره االتزاف ،يقترب منو ءشيالشؾ كالريبة مف كؿ 
إضافة إلى ، نتيجة شعكره بالمسؤكلية النييار العائمة ، كيصاب بالصدمةبالخيبة لفقداف دكره كأب كزكج 

 .(5)لؤلبناءإال في سف متأخرة  األحياففي معظـ  األكالد بحضانة عدـ السماح لو قانكنيان 
 طمقين:ثار الطالق عمى أبناء المآ -3

زاد عدد أبناء  ،حاالت الطبلؽ ادتدفكمما از  ،عمى أبناء المطمقيف ةكبير  ان ثار آقد يترؾ الطبلؽ 
حيث يعد  ،منيـ أك رعاية اجتماعية كعكنا ماليان ، متكافئا مف أبكييـ اىتمامان  فال يجدك المطمقيف الذيف 

، بحيث تقؿ رعايتيـ كاألسريةمف الناحية النفسية  فقد يككف كقكعو عمييـ مؤلمان  ،الطبلؽ صدمة قكية ليـ
كيؤدم  ،بالبكاء كاليأس المعنكمذلؾ االنحطاط  ففيكاجيك  ،(6)كتيبط معنكياتيـ، صحتيـ كتتدىكر، ليـ

لتصؿ ، األبناءتتغير حياة  األسرليج عند تمزؽ النس ألنو، شعكرىـ بالقمؽ كالخكؼ إلى عنيـ األبغياب 
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كيفقدكف  ،(1)التكتر كالقمؽ كاالضطراب سماتيـ الشخصية حيث يشكؿ ، األسرةفي  سيئةحالة  إلىبيـ 
، العمر المادية التي تتزايد مع تقدـ األمكرتأثير فضبل عف  ،يـ لممحبة كالرعايةنفكسكتتعطش ، حيكيتيـ

 .(2)األبكىبكط دخميـ بسبب عدـ تقديـ العكف المالي مف 
كتقؿ مكاردىـ ، األبكيفمف خبلؿ كجكد  التكجيو كالمعرفة التي تتـ األبناء ، إذ يفقداألبكيةفقداف الحياة -

فاآلباء ، األطفاؿحياة في ب ف تغطي دكر األأبمفردىا  ـتستطيع األ كال، األب، لفقداف ة كالعاطفيةالمالي
الذيف  اليتامى مثؿ ىـ باءىـ بالطبلؽآالذيف يفقدكف  بناءبناء، كاألعدكف أىـ المكارد بالنسبة لؤلي كاألميات
المجتمع  فأل، األطفاؿكلكف تأثير الطبلؽ أشد مف تأثير الكفاة عمى نفكس  ،حد كالدييـ بالكفاةأ يفقدكف
 .(3)يتعاطؼ مع األيتاـ ما غالبان 

 في رعاية األكالدكانكا  إذا ،األـحناف  كباألخص ،ف الحنافم حرماففي ال األكالدعمى  الكاقعالضرر -
أقؿ مف  تعامميـ معاممةالتي  ،زكجة أبييـ كفي تمؾ الحالة يككنكف عرضة لكقكعيـ تحت رحمة ،األب

النفسية  األكالدعمى صحة  ، كيؤثر الطبلؽكيصبحكا عرضة لبلنحراؼ، كذلؾ يؤثر عمييـ أكالدىا،
البكاء كاليأس أما بذلؾ  االبف كيكاجو، ، نتيجة لعدـ اىتماـ كالدييـصغاران  كانكا إذا كالجسدية ، خصكصان 

في تمؾ حالة قد  ألنو، يككف الطبلؽ تأثيره أكبرعندئذ سف سبع سنكات، فأكثر  األكالدتجاكز عمر  إذا
 ا يجعميـكحرمانيـ مف التنشئة السممية، م يدرؾ أسباب النزاع بيف كالديو، كيؤدم ذلؾ إلى ضعؼ الثقة ،

 .(4)األسرةيمجئكف إلى التشرد لبلبتعاد عف ىمـك 
 :أثار الطالق عمى المجتمع -3

، كقطع الصمة بيف أسرتي الزكجيف المجتمع، أفرادراىية كالنزاع بيف يعد الطبلؽ كسيمة لزرع الك
في  استقراركعدـ  حنات،اشميسبب  ذلؾك  ،اإلسبلمي األدبخرج الطبلؽ عف حدكد  كخصكصان إذا

يتجيكف إلي  يجعميـ األـ اىتماـ، كعدـ  األـكعدـ رعايتيـ نتيجة لغياب  األكالدكما أف تشرد  المجتمع،
 األمراضكيزداد معدؿ االنحراؼ كزيادة  المجتمع،في  األمفكيتزعزع ، ، فتكثر الجرائـسمكؾ غير سكم

 لمطبلؽ أفنحدد  يمكف أف ، كمما سبؽيدركيا كؿ فرد في المجتمع أفيجب  اآلثارككؿ تمؾ  ،النفسية
 .(5)في النقاط التالية تتمثؿ ،اجتماعية ان أبعاد
 .كبالتالي يؤثر عمى المجتمع، العائبلت يؤثر عمى ياكتشتت األسرةتفكؾ  -
 .كتأثيرىا عمى المجتمع األسرم حكادث العنؼانتشار   -
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لى زيادة كذلؾ يؤدم إ ،ءبيف ضحايا الطبلؽ كانحرافيـ مع أصحاب السك  كيةكجكد االنحرافات السمك  -
 .ذلؾ عمى المجتمع خطكرة اددكبالتالي تز  ،نحراؼ االمعدالت 

 .العائمي اآلمفكاختبلؿ  ، األخبلقيةانتشار الجرائـ   -
 .(1)االجتماعي ىـءكذلؾ يعطؿ أدا، كاألكالدكالمطمقات  لممطمقيف النفسية األمراضكثرة   -

 طبلؽ الكقد يككف في  ،كاألبناءنبلحظ مما سبؽ أف الطبلؽ مرض اجتماعي خطير ييدد كياف األسرة 
 عمى أبنائيـ. مباشران  تكثر تأثيران  أخرلكلكنو يتسبب في مشكبلت  ،الزكجيفبيف نياية لبعض المشكبلت 

 .الحضانةسادسًا: 
 :لغة الحضانة -1

كحضف الرجؿ الصبي: رعاه كرباه،  مف الحضف يقاؿ حضنوي، حضف، كحضانةن جعمو في حضنو     
  .(2)حاضنة حكاضف فيك حاضف كجمع

 الحضانة اصطالحًا: -2
كبيرا مجنكنا ،كأف يتعيد بغسؿ كاف كلك ، يضره كتقيو ما، يستقؿ بأمكره بما يصمحو تربية مف ال     

 .(3)الصغير في الميد كتحريكو ليناـجسده كثيابو، كدىنو ككحمو، كربط 
 شروط الحضانة: -3

الدكر الذم  ألىميةكذلؾ نظرا  ،البد مف مراعاتيا لتحقيؽ اليدؼ منيا اشترط الفقياء لمحضانة شركطان     
 .الممقاة عمى عاتقيا المسؤكليةكعظـ  ،تقكـ بو الحاضنة

 .ىيو  بشكل عام في الحاضن الشروط التي يجب توافرىا -أ
، البمكغ: فبل حضانة لمصغير؛ ألنو عاجز عف رعاية نفسو، فيك عاجز عف رعاية غيره مف باب أكلى -

 كالحضانة مف باب الكالية، كالصغير ليس مف أىؿ الكالية.
يقـك  فيحتمؿ أف ال، كال كالية لو، ألنو غير مأمكف، ف الحضانة كاليةلفاسؽ؛ أل األمانة: فبل حضانة-

 .(4)كف كالمحافظة عمى مصمحتوبكاجبو في رعاية المحض
 يميؽ كما ال ال مابأك ينفؽ عميو ، يتمؼ ماؿ المحضكف الرشد: فبل حضانة لسفيو كال لمبذر؛ حتى ال -

 .(5)يمزمو
 
 

                                                           

 .336، ص 20مج، صالح، مريـ: أثار الطبلؽ المالية كاالجتماعية (1)
 .128، ص ج1معجـ المغة العربية، المعجـ الكسيط،  (2)
 . 354، ص 2، في حؿ ألفاظ أبي شجاع الشربيني، اإلقناع (3)
 .150الشخصية في الشريعة كالقانكف، ط األحكاؿ: أحكاـ كآخركف ، أحمدإبراىيـ (4)
 .29، ص 7، جكأدلتو اإلسبلمي: الفقو ، كىبةالزحيمي (5)



 

   56 
 

 الشروط التي يجب توافرىا في الحواضن من النساء. -ب
 ال األجنبيف أل ،لمحضانة ىبلن تككف أي  ال عندئذ ألنياتككف متزكجة مف أجنبي بالنسبة لمصغير،  أف ال -

ذانيا مف رعاية الصغير، يمك   يعكد ليا حؽ  ،ثـ فارقتو بمكت أك طبلؽ بائف بأجنبيتزكجت  كا 
 .(1)الحضانة

كذلؾ لممحافظة عمى  الغناء الفاحش كالسرقة؛مثؿ لد بسببو، يضيع الك  فاجرة فجكران  تككف أف ال  -
 .(2)فاسدة بيئةيعيش في  حتى ال، الكلد مصمحة

 الشروط التي يحب توافرىا في الحاضنين من الرجال.-ت
كانت زكجتو أـ أمو أـ عمتو أـ خالتو؛ كذلؾ لعدـ قدرة  سكاءن  ،تصمح لمحضانة امرأةأف تككف عنده  -

 الرجاؿ عمى حضانة األطفاؿ بأنفسيـ.
ف غير المحـر يجكز أل ؛أف يككف الحاضف ذا رحـ محـر لمصغير، خاصة إذا كاف المحضكف أنثى  -

 .(3)ف لـ يكف كذلؾ تسقط الحضانةا  ك  ،فبل يؤتمف عمييا ،نكاحيا لو
كأصبر ، كأقدر عمى خدمتو ،أشفؽ عمى الصغير عادة األـف أل ،الحضانة عمى طفميا منحت المطمقة    

بف ركاه عبد اهلل بف عمرك  و مامكدلي ،أحؽ الناس بحضانة كلدىا  األـفاف  ،كأرأؼ كأفرغ مف الرجؿ عميو 
ىذا كاف بطنى لو  ابني فإ، رسكؿ اهلل يا :فقالت، رسكؿ اهلل إلى جاءت أمرآهالعاص رضى اهلل عنو" أف 

انت "  اهلل فقاؿ ليا رسكؿ ،ف ينتزعو منيأد ار أف أباه طمقني ك ا  ك ، كحجرل لو حكاء، كعاء كثديي لو سقاء
 األـ، كأف ىاألكل بالدرجة  األبعمى  األـ اإلسبلمية، حيث قدمت الشريعة (4)"أحق بو مالم تنكحي

التي تحددىا  طيمة المدة الشرعية اإلنفاؽىك المسؤكؿ عف  األب، كلكف يبقى األبمقدمة عمى  كقرابتيا
 .األب مع إلي أف يذىب الطفؿ لمعيش ،اإلسبلميةالشريعة 
  :في غزة في سجبلت المحكمة الشرعية كرد ذلؾ ما  كمثاؿ

 أكالدىاكنفقة  ،فقتيابطمب ن األنقر جيا دركيش عميزك  عمىكادعت  ،عزيزة حسف أبك القمبز حضرت "-أ
 .(5)أىؿ لتمؾ الحضانة ألنيا، حضانتياب فالقاصريف الذي

، الذم بحضانتيا ،ة البنيا القاصرقنف "طمب" زكجياضد  ،الحاج العكمكؾ نتتركية ب تككذلؾ رفع-ب
 .(6)صبلح البنياإكقرش نفقة  ،لنفقتيا أربعة قركش ،كخمس قركش ،كمحؿ طاعة حضانة، أىؿكىي 

                                                           

 .83، ص 3البكرم، محمد: مكسكعة الفقو كالقضاء في األحكاؿ الشخصية، ج (1)
 .90، ص 3البكرم، محمد: مكسكعة الفقو كالقضاء في األحكاؿ الشخصية، ج (2)
 .555، ص 1الشخصية، ج لؤلحكاؿأبك العنيف، بدراف: الفقو المقارف  (3)
 ص.4،227داكد ، ج سنف أبي (4)
 ـ.1918 ،40، ص155، ع 2سجؿ االحكاـ (5)
 .17،ص47، ع 12سجؿ األحكاـ  (6)



 

   57 
 

تنتقؿ  ،كبعد تجاكز السف القانكني  ،(1)إلى الجدة مف رجؿ أجنبي األـقد تنتقؿ الحضانة بعد زكاج ك    
، تتجاكز تسع سنكات كأصبحت ،انتيت مدة حضانتيا مف كالدتيا ألنيا، الزكج ابنتو فقد طمب، األبإلى 

 .(2)كبتمؾ الحالة تسقط الحضانة كالنفقة
حيث حضر إلى محكمة غزة  ،األبمف طرؼ  األكلياءتنتقؿ الحضانة إلى أقرب  األبكفي حاؿ كفاة     

شقيؽ عبد طو  فإ :قائبل ،سند ككالةبككيبل عف شقيقتو خيرية المزنر  ،مرزكؽ يعقكب المزنر "الشرعية
 اكز سفعمرىا تجف ا  ك  ، عاـ11عمرىا ، سييمة كىى، عمييا بنت المدعيكلد لو مف ك  ، عاـ11تكفى منذ 
كبعد ذلؾ تـ التنازؿ عف  ،كأىؿ لحضانتيا ،األكلياء ني أقربا  ك  ،تزكجت برجؿ أجنبي كأميا ،الحضانة

(3)كأصبح عميا الحاضف  ،انتيت مدة حضانتيا ألنيا، البنت
. 

 :(4)النفقة سابعًا:
الطعاـ  كأكالدىا، كتشمؿكىي أف يمتـز مف ييعنيفي منفقان بتغطية نفقات معيشة الزكجة أك المطمقة    
سجبلت المحكمة ما كرد في  ذلؾ كأثبت ،اإلسبلميفقد ضمنيا ليا الشرع الشراب كالممبس كالمسكف، ك 

ككاف المنفؽ غالبان ىك الزكج  ،أـ طبلقيا منو ،غياب زكجيا عف مدينة غزة  سكاء في، بغزة الشرعية
ف كاف الزكج غائبان عف الزكجة كاألكالد بدكف ا  ك  يدفع النفقة لمطمقتو كأكالده منيا، حيث عميو أف، المطمؽ

 عمى ذلؾ: ، كمف األمثمةالزكجة الزكج أك  أقرباء، يعيف الحاكـ أحدىـ مف أف يترؾ نفقة أك منفقان 
 ،الغائب عف مدينة غزة يكسؼ الحاج محمد اليازجي لنزىة عمى اليازجي مف زكجيا فرضو القاضي ما" -أ

 .(5) أربعة قركش مصرية ففرض ليا
كقرشيف كنصؼ  ،ف لخضرةقرشي، كنصؼ أربع قركش ،خضرة مطر أبك القمبز قدر القاضي نفقة -ب

 .(6)البنيا محمد
 
 

                                                           

 .16، ص 46، ع 12 األحكاـسجؿ  (1)
 ـ.132،1947، ص 204، ع 16 األحكاـسجؿ  (2)
 ـ.1947، 6، ص 100ع ،16 األحكاـسجؿ  (3)
أصميا مف نفؽ الفرس كالدابة، كسائر البيائـ ينفؽ نفكقا مات، كنفؽ البيع نفاقا راج، كنفقت السمعة نفاقا بالفتح غمت  (4)

كرغبة منيا كالنفقة ما أنقؽ كالجمع نفاؽ كالنفاؽ بكسر النكف جمع النفقة مف الدراىـ كالنفقة ما أنفقت عمى العياؿ كعمى 
كمسكف كفرش كخدمة؛ ابف منظكر: لساف  ،كممبس ،كشراب ،المعركؼ مف طعاـتحتاج إليو ب ما، نفسؾ، كاصطبلحان 

 .358العرب، ص 
 .1925، 54.ص 174،ع 7سجؿ األحكاـ  (5)
 ـ.27،1925ص ، 195، ع 7سجؿ األحكاـ  (6)
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 :محكمة غزة الشرعية إلىب نفقة حيث حضرت يبترت ةكطالبت المرأة الغزي   
، البنيا محمد ب نفقةيرتكطمبت ت ،سميـ محمد نصر اهلل  ،كادعت عمى زكجيا، صالح دركيش ةديبأ -أ "

 ،ليقرشيف  كقالت:، مصريان  صاغان ك يكـ أربعة قركش كؿ ، كبنتو سعدية شيريف، أربع سنكات الذم يبمغ
 .(1)ةبنتي الصغير ، كنصؼ قرش الكقرشيف البني محمد

حماد أبك دية ، أنو منذ شير طمقني ، كلي بنت  رة احمد الصعيدم، كادعت عمى شحادهكحضرت زى -ب
، كىي مقدار مصريان  كعمرىا سنتاف، فأطمب بترتب نفقة كؿ يكـ خمسة قركش صاغان ، اسميا مريـ

 .(2)اصاغن ك  استطاعتو، ككؿ شير أربعيف قرشان 
استحضف  أف ديكذكرت لمقاضي أنو ير  ،دعكة عمى ابف زكجيا المتكفى ،كرفعت زىرية أحمد الفيكمي-ت

 نفقة ، لذلؾ أطمب ترتيبماؿ ليـ فقراء ال نيـإ :كقالت ،مدة حضانتيـ  التي لـ تنتو األربعة أكالدم
 .(3)حضانة كؿ شير سبعمائة مؿ كأجرة ،ىـ عمى ترتيب نفقةك ككافؽ أخ ،مف أخييـ كالدمأل
 كتركني، ي كدخؿ بينف السيد مكسى حسف النعيزم تزكجإ :حضرت زينب عمى محمد المصرية قائمة-ج

 .(4)ف مبٍل في كؿ يكـكالعارفيف سبعي الخبرة أىؿة حسب ر النفقيكتـ تقد طمب فرض النفقة ليأف، ةببل نفق
نفقة ليا، حيث حضر  في ترتيب حتى ينكب عنيا  ان ة تستدعي محاميأكانت المر  كفي بعض الحاالت

ف مككمتي كانت إ :عف المدعية شفيقة محمد طاعة مف محمة الزيتكف قائبل المحامي عبد الحي مراد ككيبلن 
طمب الحكـ عميو بنفقة عدة ليا أ لذلؾ، صغرل كطمقيا بينكنة نصارزكجة لممدعي عميو شعباف خميؿ 

 .(5)كتـ ترتيب نفقة، ككافؽ القاضي الشرعي ،الخبراءو حسب تكىي مقدار استطاع، مائتي مؿ يكميا
، تقكـ برفع دعكل عمى عدـ كفاية النفقة كانت المرأة في المجتمع الغزم كمة أففي سجبلت المح كردك    
ال قميمة  نفقتيا فإ :كقمت ،ان ليا منو بنت فإكقالت ، التي طمقيا زكجيا سعيد ضباف ػالمرأةحضرت  وأنك 

 .(6)مسة عشر مبلن ، كأصبحت خزادىا خمسة مبلت كقد ،ب نفقة يفأطمب ترت تكفي،
أك في  ،كبعد انقضاء عدة الزكجة تنقطع النفقة عنيا، كتبقى سارية عمى األكالد في حضانة أميـ  

  حضانة قريب.
 ثقات كخبراء  كىـ، مف الرجاؿ ان عدد المحكمة الشرعية استقداـ مف خبلؿ ،النفقة مقدار يتـ تحديدك 

كبناء عمى ذلؾ يفرض القاضي  ،إما أقارب أك جيراف ،عف كضع الزكجيفكيتحركف  ة،عمى قدر المعرف
أما قيمة النفقة فتختمؼ باختبلؼ المستكيات االجتماعية كاالقتصادية لمطرفيف، كترتبط بحاجات ، النفقة

                                                           

 ـ.1926، 22، ص 98، ع8سجؿ االحكاـ (1)
 .1927 ،30ص  ،109، ع 9سجؿ األحكاـ  (2)
 .1929، 130، ص 209، ع 10سجؿ األحكاـ  (3)
 .60، ع 1.9، ع 17 األحكاـسجؿ  (4)
 .53، ص 1.3، ع 17 األحكاـسجؿ  (5)
 .1933، 10، ص35، ع 12 األحكاـسجؿ (6)
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مستكل معيشة الفرد مف  فإفسبؽ  كبناء عمى ما، كظركفيـ كقدرة المنفؽ أكالدىاالمنفؽ عمييا، كعدد 
  .يكميان  بيف قرشيف كخمسة قركش يتراكحكاف أىالي مدينة غزة 

 :الخالصة
 التطميؽ كما اتضح بؿ تنكعت في ،أف ألفاظ الطبلؽ لـ تقتصر عمى لفظ كاحد مما سبؽ كنستنتج  

عدـ  ب، كبسبمنيا الطبلؽ لغياب الزكج ، كطبلؽ لكجكد مرض، ، ككذلؾ أسباب الطبلؽ تنكعتسابقان 
-1918) البريطاني المجتمع الغزم خبلؿ االحتبلؿفي  المرأةأف ك  الطاعة كسكء المعاشرة كالنشكز،

، مطالبة بحقيا في ميرىا المعجؿ كالمؤجؿلم الشرعية في إقامة الدعاكل المحكمة إلىتمجأ  تكان ـ(1948
مطالبة بنفقتيا كنفقة أكالدىا في حاؿ غياب الزكج أك الطبلؽ ، مف لدييا الحرية في التكجو إلى المحكمة لأك 
 .عمى أكالدىا القاصريف الحضانة كاف ليا الحؽ في أنو ك 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 (.م9191-9191)املرياث يف مذينة غزة 

 
 ـ(.1948-1918) تعريؼ الميراث، كمراحؿ عممية حصر اإلرث كقسمتوالمبحث األول: 
 ـ(.1948-1918) المرأة كالميراث، كالنتائج االجتماعية كاالقتصادية لمميراثالمبحث الثاني: 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 امللخ  األبل
تعر ف املرياث, بمراحل عن    حصر ا رث بقسن ه 

 و(.1948-1918) يف مد ي  غ  
 

 : مقدمة حكؿ الميراث في اإلسبلـ.أوالً 
 .ـ(1948-1918مراحؿ عممية حصر اإلرث، كقسمتو في مدينة غزة)  : ثانياً 

 .ـ(1948-1918)مدينة غزة بيع حصص القاصريف فيثالثًا: 
 الكصية. رابعًا:
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 تمييد:
كىي كسيمة شرعية محددة أحكاميا كقكاعدىا في  ،يعد الميراث أىـ كسيمة لنقؿ الممكية داخؿ األسرة

فرأينا التطرؽ  ،لو بعض الجكانب ذات صمة بمكضكعنا فإف ،كلكف مع ذلؾ ،اإلسبلـ بنص الكتاب كالسنة
تيا، ثـ الجانب مف حيث المراحؿ التي تتطمبيا ككمف بعممية حصر اإلرثكمنيا الجانب المتعمؽ  ،إلييا

في  التي كانت تميز الميراث في ظؿ الكضع االجتماعي الذم كانت تعيشو األسرة المتعمؽ بالمظاىر
مراحؿ عممية ك أركانو كأسبابو، ك مشركعيتو، ك تعريؼ الميراث،  :المبحث مدينة غزة، كسكؼ نتناكؿ في ذلؾ

 .بيع حصص القاصريف، كالكصيةك ، حصر اإلرث كقسمتو
 مقدمة حول الميراث في اإلسالم. أوال: 

 :الميراث لغة -1
كىك عمى إرث كذا، أم ، يقاؿ: ىك في إرث صدؽ، أم في أصؿ صدؽ، كىك األصؿ ،مف اإلرث

 .(1)األخر عف األكؿ عمى أمر قديـ تكارثو
، كالميراث أصمو مكراث، انقمبت مكاريث، كالجمع ءالبقية مف أصمو، أك بقية الشي ءكاإلرث مف الشي
َواأْلَْرضِ  السَّماواتِ  ِميراثُ  َوِلمَّوِ  :، كمنو قكلو سبحانو(2)قبميا الكاك إلى ياء لكسرة ما

(3). 
كىك ، مف قـك إلى قـك آخريف، كيطمؽ كيراد فيو المكركث ءفيو انتقاؿ الشي كيراد، كيطمؽ اإلرث 

الماؿ الذم يتركو الميت، كيقاربو في ىذه المعنى التركة، لكف الميراث يشمؿ انتقاؿ الماديات 
 .(4)كالمعنكيات

 الميراث اصطالحًا: -2
ستحؽ، كسمي عمـ الفرائض، ؼ بيا المستحقكف لمتركة، كنصيب كؿ مقكاعد مف الفقو كالحساب يعرٌ      

 .(5)ىي السياـ أك األنصبة المقدرة لكؿ كارث كالفرائض
 مشروعية الميراث: -3
كمفطكر عمى حب التممؾ محتاج إلى  ،كاالستزادة منو  ،اإلنساف بفطرتو حريص عمى جمع الماؿ     

كلذلؾ  ،كأصبح غير مالؾ ،فإذا مات اإلنساف انقطعت حاجتو ،الماؿ لكي يمارس حياتو بشكؿ طبيعي
فإذا لـ يكف ىناؾ قانكف يعكد إليو الناس لممؾ ىذا  ،كفخر عمى ممكو آخمفو يف أ أصبح مف الضركرم

 كتسكد ،كالتباغض بيف الناس ،فتسكد الفرقة كالتشاحف ،سيد المكقؼ ماأصبح البطش كالقكة ى ،الماؿ

                                                           

 .13، ص ج1؛ مجمع المغة العربية: المعجـ الكسيط،111، ص 2ابف منظكر، لساف العرب، ج (1)
 .111، ص2ابف منظكر، لساف لعرب، ج (2)
 .10 اآليةسكرة الحديد،  القراف الكريـ، (3)
  .17، ص 3المكسكعة الفقيية، ج؛ 199، 2ابف منظكر، لساف العرب، ج (4)
 .19، ص اإلسبلميةالمكاريث في الشريعة  أحكاـطاحكف، نبيؿ:  (5)
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مف نظاـ دقيؽ عادؿ يتـ مف  بد فكاف ال،  (1)حصر لو مف الفساد ال الغاب كيترتب عمى ذلؾ ما شريعة
 ،لحساب الذككر عمى مستحقيو دكف زيادة أك نقصاف، فبل يككف فيو حرماف لئلناث تكزيع الميراث خبللو

تناكلت أشخاص الكارثيف  ،شرعة مفصمة ىفأنزؿ اهلل تعال ،كال محاباة لمكبير عمى حساب الصغير
 .(2)عف اليكل بكؿ عدالة كيسر كبعيدان  كأنصبتيـ

 قانون اإلرث اإلسالمي:  -4

لمذكر عمى حساب  ية، إذ يمنح القانكف سمطة مطمقةفي الشريعة اإلسبلمية أسرة أبك تعد األسرة     
ف أل ،مف فرع األب ، كتتجمى أىمية االرتباط الكثيؽ لمقرابةكيتـ تتبع النسب عف طريؽ فرع الذكر ،األنثى

الحقكؽ أف العائمة الممتحمة يبعضيا بكاسطة ك  ،مف العائمة الداخمية نظاـ اإلرث يعرفيـ بأنيـ جزء
  .(3)بسمؼ مشترؾ ،االجتماعية ىي العائمة الممتدة مف فرع األب التي ترتبط عف طريؽ الذككر كااللتزامات

فقد رافؽ انتشار اإلسبلـ في القرف  ،لـ تكف الطبيعة األبكية لمعائمة مطمقة كمف الناحية القانكنية      
 ،كحمت جماعة المؤمنيف محؿ القبيمة ،بميةأضعفت قاعدة المجتمع الق ثكرة اجتماعية الميبلدم السابع

 كحٌمت، ، كردت في القرآفاإلرث فيالثكرة في إحبلؿ قكاعد جديدة  كتمثؿ أحد العناصر الرئيسية ليذه
كبعض األقارب  ،كاألميات ،كالبنات ،ف حؽ الكراثة لمزكجاتآفقد أعطى القر  ، محؿ تقاليد الميراث القبمية

كالممكية لمتقميؿ مف ىيمنة  ،الحقكؽ في الزكاج كالكصاية عمى األطفاؿ كمنح النساء بعض ،مف فرع األـ
(4)كفي إطار الشريعة اإلسبلمية قيدت سمطة الذككر ،كتحسيف مكانة المرأة ،الذككر

. 

كما ظير في السنكات  ،فقد كفؿ قانكف اإلرث اإلسبلمي ،بحرية مطمقة في التصرؼ كلـ يعد الذكر يتمتع 
كقد كردت األحكاـ التي  ،حقكؽ جميع الكرثة عف طريؽ نظاـ كاضح  ،األكلى مف نشكء الدكلة اإلسبلمية
الشريعة  ، كتقر"عمـ الفرائض"كالتي يطمؽ عمييا نظاـ اإلرث اإلسبلمي  ،تحدد نقؿ الثركة بتفصيؿ دقيؽ

، (5)مف فرع األب ) العصبات النسبية الذككرجميع األقارب كىـ: بفئتيف مف الكرثة الشرعييف  اإلسبلمية
 كحددت ليـ حصصان  ،حسب فئاتيـ ،كرتبت الشريعة الكرثة ،أصحاب الفركض فآكالكرثة الذيف ذكرىـ القر 

 ، كتحصؿ البنات عمىكىي الحصة األكبر ،جميع األبناء عمى حصص متساكية إذ يحصؿ ،معنية 
 ، كيحؽ لجميع الكرثةعمى حصة أصغر كالكالدافؿ األزكاج كيحص ،يحصؿ عميو األبناء نصؼ ما

                                                           

 .4، ص كالمكاريث في الشريعة اإلسبلمية عمـ الفرائض محمد: ،فتيالم (1)
 .20الفرائض، صالياشـ، عبد الرحيـ: الكجيز في  (2)
 .6اليبللي، عبد الحميـ: التراث في الميراث، ص  (3)
 .6، ص  اإلسبلميةالقدكمي، مركاف: أحكاـ المكاريث في الشريعة  (4)
ثـ  كاألعماـالذككر فقط  كأبنائيـ كاألخكةاالبف  أبناء كأبناءكابف االبف  كالبف( األبكالجد) أبك  األبالعصبات ىي  (5)

 .23، ص اإلسبلميةالمكاريث في الشريعة  أحكاـمركاف:  أبنائيـ؛ القدكمي،
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 كيشكؿ جميعيـ جزءان  ،(2)كالعصبات النسبية الحصكؿ عمى أسيـ مف تركة المتكفى ،(1)أصحاب الفركض
كتتقاسـ العصبات  ،يأخذ أصحاب الفركض حصصيـ أكالن  لمتركةكعند التكزيع الفعمي  ،مف العائمة الداخمية

 ،لضركرة جميع الكرثة أصحاب الفركضيرث با التبقى مف اإلرث، كؿ حسب حصتو ، كلكف  النسبية ما
 بعدىـ الكرثة مف الدرجة الثانية ثـ يأتي ،كاألطفاؿ كالكالديف  ، الزكجات،الكرثة مف الدرجة األكلى الزكجةك 

 الفئةعمى  ألسبقيةكيككف لمفئة األكلى ا ،كالذككر مف فرع األب بالترتيب حسب الفئة  ،األخكة كاألخكات
 إال أنو ال، بكصية ث حتى نسبة الثمث مف أمبلكولشخص أف يكر   إذ يسمح ،شرط لمتكريث ، كثمةالثانية

مف أصحاب  أحديمكف تكريث  لذلؾ ال ،شرعيان  إلى شخص يعتبر كريثان  يمكف تكريث نسبة الثمث
اإلسبلـ ، رغـ أنو نظاـ يحدد بدقة فاف اإلرث في ، ، نسبة تزيد عمى حصتو المحدكدة، لذلؾالفركض

 . (3)يترؾ سكل مجاؿ ضئيؿ الختيار الفرد في تكريث التركة تقسيـ الميراث، فيك نظاـ ال
 م(:1948-1914وقسمتو في مدينة غزة)مراحل عممية حصر اإلرث  ثانيًا:

بيف الكرثة مف أفراد األسرة ، كىك عمؿ يقكـ في غالبو عمى  تتـ كانت عممية حصر اإلرث كتقسيمو
سجؿ تفاصيمو في في المحكمة الشرعية، ككاف ذلؾ العمؿ تي  اب، كلذلؾ كاف يتكاله رجاؿ متخصصكفالحس

المحكمة  د نصيب كؿ كاحد منيـ ، ككاف مكظفكبينيـ، كتحدي عمى قسمة التركة دليبلن  د الكرثةعقد يبقى بي
 بيا كفؽ مراحؿ منظمة كمتتالية. الشرعية يقكمكف

 المرحمة األولى: إثبات الوفاة: -1
 مراكز تمؾ المرحمة في إثبات كفاة صاحب التركة، كيككف ذلؾ مف خبلؿ تسجيؿ الكفاة في تتمثؿ

لضماف صحة انتقاؿ مخمفاتو باإلرث  ى، كيقدمكف شيادة الكفاة لممحكمة؛أىؿ المتكف يالصحة، ثـ يأت
يتقدـ بعض أفراد  يتـ بأف لكرثتو كما تنص عمى ذلؾ األحكاـ الشرعية، كلكف إثبات الكفاة داخؿ األسرة،

 .(4)كيطمبكف منيـ قسمة تركتو األسرة أك فرد في بعض الحاالت، كيخبركف العدكؿ بكفاة مكرثيـ
 :تحديد األسيم( (حصر اإلرثالمرحمة الثانية:   -2

زمة باإلجراءات القانكنية البل المحكمة الشرعية، كيقكمكفإلى ، حدىـأأك ، ىك بأف يتكجو الكرثة
بد مف نشر التبميغ عف طريؽ  لتتثبت المحكمة الشرعية مف ذلؾ، الك  ،إرثً لمحصكؿ عمى حجة حصر 

لـ يكجد أم  اإذ، الجريدة، أك تعميؽ نسخة عمى باب المسجد، أك مف خبلؿ مخاتير المنطقة ، كبعد فترة

                                                           

الشقيقة  كاألخت كالجدة، كاألـكالبنت كبنت االبف  ،الـ كالزكج كالزكجة كاألخكالجد الصحيح  األبأصحاب الفركض:  (1)
 .22، ص اإلسبلميةفي الشريعة  المكاريث أحكاـالـ؛ القدكمي، مركاف:  كاألخت ألب كاألخت

 .54-51ياسيف: الميراث في الشريعة اإلسبلمية ، ص درادكة،  (2)
 .79الجبكرم، أبك اليقظاف: حكـ الميراث في الشريعة اإلسبلمية ، ص (3)
 ـ.30/9/2015الحاج مصطفى التتر، بتاريخ مقابمة مع  (4)



 

   65 
 

الحصص باألسيـ إلى مقدمي طمب حصر  اعتراض مف أم أحد، يحصمكف عمى حصر اإلرث، كتقيـٌ 
 .(1)اإلرث بأسمائيـ

رث متكفى، إ( مف قانكف الكصاية كاإلرث، عمى أف يقدـ طمب إصدار إعبلـ بحصر 20كتنص مادة) 
ؿ مف يدعي تقديـ ذلؾ االستدعاء مف قبباستدعاء يرفع إلى المحكمة المركزية ذات االختصاص، كيجكز 

، حد الكرثة أك الدائنيف، أك مف يدعي باستحقاقو لتركة المتكفيأسكاء بصفة ، بأم حؽ في تركة المتكفى
في االستدعاء أسماء كرثة المتكفى األقربيف ، كأسماء  ( عمى أف يذيكر21ك لقسـ منيا، كتنص مادة) أ

 .(2)المتكفيف منيـ بعد كفاة المكرث
 نماذج من تحديد األسيم:-أ 

 النموذج األول:
، محكمة الشرعية" حسيف بف السيد شياب الديف الغصيف"، مف أىالي محمة الدرج بغزةال إلى حضر

كال غيرىما،  ،كرحمة فقط )أنا(،في كلديو حسيف  رثوإكانحصر  منذ ثمانية أياـ تكفى كالدم حسيف،قاؿ: ك 
ثـ تـ إحضار عدد مف  ،مف يده مضبطة مف مختارم المحمة المذككرة ، كطمب إعطاء حجة كراثة كأبرز

في األمبلؾ  (3)المسئمة تصح، كرذي  ثحيرثو، إر حسيف الغصيف، تكفى كانحص أفالشيكد، كتـ اإلقرار 
 .(4)رحمة سيـ كاحد  كالي، حسيف سيماف إلى، كاألمكاؿ مف ثبلثة أسيـ

 النموذج الثاني:
 :قررت قائمة ،كبعد التعريؼ عمييا ،حضرت "فاطمة بنت أحمد بف خميؿ أحمد صياـ"، مف أىالي غزة 

كفي  ،بنت محمكد، كفي كلده منيا سميماف رثو في زكجتو سارةإتكفى كالدم احمد خميؿ صياـ، كانحصر 
كع خديجة بنت قنفاطمة مف زكجتو  "أنا بنتو" الخير، كفيٌ  أبك كلده صياـ مف مطمقتو فاطمة بنت عمى

كال كارث لكؿ كاحد مف  ،ماف فقطيرثيا في ابنيا سمإتكفيت سارة، كانحصر  المتؤفاة قبمو، ثـ بذات السنة
كفاه المتكفيف كانحصار  ثبت لدل حجة كراثة، كبناء عمى ذلؾ المذككرتيف، كطمبت  إ عطاءىا فييتفالمتك 

 .(5)الشرعية رثيما في المسائمة اإلرثيةإ
 
 
 
 

                                                           

 ـ.30/9/2015مع الحاج مصطفى التتر، بتاريخ مقابمة (1)
 .633، ص 10مجمكعة القكانيف الفمسطينية، ج :الـ كآخركفسسي (2)
 .المسألة كممة كردت في سجبلت المحكمة المسئمة كالمقصكد بيا (3)
 .1929 ،56ص  ،157سحؿ الحجج، ع  (4)
 .1942 ،125ص  ،336، ع 42سحؿ الحجج  (5)
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 الثالث:النموذج 
تكفيت أمي  ،قرر قائبلن منذ عشرة أشير ،حضر إلى المحكمة الشرعية ديب بف حسف بف أبك حميده

كأف  ،كمحمد كأف الكراث ليا سكاىـ ،كدياب يب،كانحصر ارثيا في أكالدىا د ،عزيزة بنت عبد بف حسف
 .(1)يـككؿ كاحد مف ديب كدياب كمحمد س ،مسألتيا االرثية تصح كؿ منيما مف ثبلثة أسيـ

 النموذج الرابع:
حضر إلى المحكمة الشرعية ماجد صبلح السكسي، قرر قائبل منذ سنة تكفيت أمي،  كانحصر ارثيا   

في أكالدىا ماجد، كخميؿ، كعدم، كأف مسألتيا االرثية تصح كؿ منيما مف ستة أسيـ ككؿ كاحد 
 .(2)سيميف

 تحديد الورثة:: المرحمة  الثالثة  -3
نتقؿ إلييـ التركة، كذلؾ مف جكانب عديدة تتعمؽ بعددىـ، تتمؾ المرحمة في تحديد الكرثة، الذيف  تتمثؿ  

قامتيـك ،ك ان كأف يككنكا ذككرا أك إناث، كدرجة القرابة، كجنسيـ  في مدينة غزة أك خارجيا، حيث :جكدىـ كا 
بائو إلى المحكمة، قر بعد كفاة المتكفى يتكجو أحد أبنائو أك أ أنوكجدنا مف خبلؿ حجج حصر اإلرث 

 .، كمعرفتيـلتحديد الكرثة
 .وراثةتحديد من  نماذج-أ

 النموذج األول
منذ أربع  تكفى كالدم :إف"عثماف بف حسف اغنيـ" مف أىالي محمة الزيتكف ، كقاؿحضر إلى المحكمة   

ال  ،مصطفي الحرتاني فقط المسمميف ةينأمسنكات، كانحصر ارثو، في كلديو عثماف كحساف مف زكجتو 
 .(3)امغيرى

 النموذج الثاني
كخمسيف سنة  ةمنذ ثبلث إنو :قالتك  ،الكحيدم ىعمى أفندم الشيخ عيسبنت حضرت" السيدة عايشو   

في زكجتو عالمة بنت برىاف أؿ  إرثوي الديف الحسيني، كانحصر يالسيد أحمد مح ألبي،تكفى جدم 
، كالسيدة زىكة مف زكجتو عيشة بنت أفندمككلديو حسيف ، رضكاف، كفي كلديو منيا حنفي كعبد الحي

في أكالده المذككريف كفي  كاالنتقاؿ ،نتو نفيسة مف زكجتو حسنيةقبمو، كفي ب عمياف الكحيدم المتؤفاة
سكل مف ذكر  لممتكفيكال كراث ، ندم المتكفى قبموأف يعم ابنوبنات  حفيداتو عايشو كعندليب كنزىيو

 .(4)مسمـ 
 

                                                           

 ـ.1941، 126، ص 282، ع 39سجؿ الحجج  (1)
 .1942، 9، ص 15، ع 41سجؿ الحجج (2)
 .1928. 60، ص 145، ع 15سجؿ الحجج  (3)
 ـ1930، 84، ص82، ع 19سجؿ الحجج  (4)
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 .النموذج الثالث
منذ خمس كعشريف سنة تكفى كالدل  :قائبلن  أقرٌ  حضر "عبد اهلل صالح يكسؼ السكسى"، كبعد التعريؼ  

في زكجتو رقية بنت حسيف بسيسك، كفي أكالده مف  إرثوالحاج صالح بف يكسؼ السكسى، كانحصر 
كعبد ربو  ،كعبد الرحيـ ،عبد اهلل، كعمر المقررقبمو، كىـ أنا  فاةزكجتو منى بنت الشيخ احمد بسيسك المتك 

تكفيت  ،كنصؼ سنة ةثـ منذ سنة كاحد، أيضاقبمو  المتكفاةكسيمة، في بنتو عيشو مف زكجتو لبيبة بنت 
 يفي زكجيا سميماف بف حسف السكسى في بنتيا منو ىدل، كفي أشقائو المذككر ف كانحصر إرثيا بيية،

 .(1)كطمب إعطاء حجة كراثة ،ككؿ كاحد مف المتكفيف
 النموذج الرابع.

 إنو :شراب"، كبعد التعريؼ عميو قائبلن  محمد بف المرحكـ الحاج أفندمحضر المجمس الشرعي "محمكد  
" أنا"في أكالده محمكد  كانحصر إرثو ،محمد بف سالـ شراب سنة تكفى كالدم الحاج منذ أربع عشرة

كرضا كرحمة المتكلديف لو مف زكجتو عائشة بنت محمد البكرنك  كأربعةكرءكفة  كصبحي كيكسؼ، المقرر
  .(2) غير ذلؾ المتؤفاة قبمو، كال كراث لو

 لنموذج الخامس. ا
المكمؼ حسف بف حاج محمد الداية كقرر في المجمس الشرعي المنعقد لدل محكمة غزة الشرعية" حضر   

قائبل أنو منذ ست كعشريف سنة تكفى ىاشـ محمكد الداية، كانحصر ارثو في زكجتو منيرة بنت عبد اهلل 
الداعكر، كفي بنتو منيا فطكمة ، ككلديو عبد اهلل كعبد الرحمف، كمف زكجتو انيسو بنت أحمد مقاط 

اطمة بنت حامد شممخ المتكفأة قبمو، كفي كلده مصباح مف المتكفاة قبمو، كفي كلده خميؿ مف زكجتو ف
زكجتو فاطمة  ثـ منذ اثنا عشرة سنة تكفيت منيرة المذككرة، كانحصر ارثيا  في كلدييا  مف زكجيا حسيف 
بف حاج محمد الداية كىما أنا كمكـر ، كفي بنتيا فاطمة مف زكجيا خميؿ شياب المتكفاة قبميا كفي بنتيا 

ذ سبع سنكات تكفيت فطكمة، كانحصر ارثيا في زكجيا يكسؼ خميؿ كفي إخكانيا ألبييا فطكمة ، ثـ من
عبد اهلل كعبد الرحمف كخميؿ كمصباح، كفي إخكتيا الميا كىـ أنا المقرر كمكـر كفاطمة  كال كراث لكؿ 

 ."(3)كاحد مف المتكفيف  المذككريف غيرنا
 النموذج السادس.

قرر قائبلن أنو منذ خمس كعشريف سنة تكفى  ،حضر المكمؼ شرعا السيد سميماف بف خميؿ الدحدكح   
كفي كلدييا منيا سميماف  ،كانحصر ارثو في زكجتو عميا بنت دركيش السكافيرم ،كالدم خميؿ الدحدكح

ف كعشريف قبمو ثـ منذ اثني كح،كفي كلديو سميـ كسارة مف زكجتو محبكبة بنت مصطفى الدحد ،كفكزية

                                                           

 .1943، 55، ص71، ع 43سجؿ الحجج  (1)
 ـ.1948، 154، ص 376، ع 54سحؿ الحجج  (2)
 ـ.1943، 120، ص 78، ع 43سجؿ الحجج  (3)
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سنكات تكفيت عميا كانحصر  أربعثـ منذ  ،المذككرتيف  إخكتياكتكفيت فكزية المذككرة كانحصر ارثيا  في 
 .(1) ابنيا سميماف فقط كال كراث لكؿ كاحد مف المتكفيف المذككريف أناارثيا في 

 التركة: تحديد المرحمة الرابعة  -4
 :التركة تعريف - أ

كاف يممكو في حياتو مف ماؿ أك حؽ أك اختصاص، فالماؿ  يتركو الميت، كيخمفو مما ىك كؿ ما
ف إف ،يشمؿ العينات مف النقكد كالعقارات، كيشمؿ المنافع ، كمف استأجر بيتا كمات قبؿ إنياء مدة اإلجارة

 .(2)كتعد مف تركة ذلؾ الميت، المدة المتبقية منفعة
فبل يعتبر تركة كحؽ  ،يكرث إجماعان  كمنو ال ،الشفعة كالخيار كحؽ فتعتبر ،يكرث فمنو ما ،أما الحؽ

كلـ يحؿ زمف  ،مات المديف إذاكحؽ بقاء الديف المؤجؿ  ، كمنو ما اختمؼ في إرثو،حضانة كحؽ الكظيفة 
 .السداد

 التركات  نماذج - ب
عمى البنية االجتماعية كاالقتصادية  ميمان  دراسة التركات مف سجبلت المحكمة، ظاىرة تمقي ضكءان  

تقكدنا إلى معرفة أنكاع الثركة كتكزعيا بيف الناس، كظاىرة انتشار الديكف إذ يقتضي  ألنيا؛ في مدينة غزة
، أم مخمفات، ط تركاتمصدر لمعرفة تمؾ التفاصيؿ ىك ضب ة ىكية المدينيف كالدائنيف ، كأىـذلؾ معرف
 .المتكفيف

 م( 1948-1918نعرض فيما يمي نماذج لبعض التركات في مدينة غزة)و 
 ـ الحاج أحمد مصطفى جاسر، المتكفى  منذ عشريف يكمان، المنحصر إرثوكتحرير تركة المرحك "ضبط -

الحاج حسف شراب،  تبنت احمد شراب، كشكرية بن محبكبة بنت صالح بدكل، كأمينة في زكجاتو، كىف
مف محبكبة،  البالغيف في أكالده الحاج مصطفي مف زكجتو محبكبة المتكفاة قبمو، كالحاج حسف، كنصيفة

 ف، كشريفة كنجاح، القاصريف،نايؼ، كحممى البالغيك كخالد، ككامؿ، كبيية، كخالدية البالغيف مف أمينة، 
إلى كؿ كاحدة مف محبكبة كأمينة، كشكرية ، تصبح مسألتيـ اإلرثية مائة كاثنيف كتسعيف سيمان  فعمى ذلؾ

مف  ر كالي كؿ كاحديك أربعة ش مؿاالحو زكجتك ثمانية أسيـ، كالي كؿ كاحد مف أبنائو الذككر ثمانية، 
بف  ا كسعيد كأحمدالحاج حمداف أغ شيكد عمى التركة الشيخ سعيد أفندمو الستة سبعة أسيـ ، كالئأبنا

 يمي: اب، ككانت التركة عبارة عف ما، كجاسر بف الحاج حسف شر الحاج مصطفى أغا
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كتعيد  ،جميع الكرثة لتحقيؽ الحظ كالمصمحة لجية القاصريف لكف تمؾ التركة بقيت شراكة بيف
 منيـ بكصكلو.المفركشات كالنحاس كأثاث الدار كؿ  كأف ،الكرثة بالعمؿ فييا بدكف مقابؿ 
كنستدؿ عمييا مف خبلؿ  ،مصطفى جاسر العقارات التي خمفيا المتكفى أحمدكتتعرض التركة إلى 

 التركات أف ضكبط  أك في ،مصطفى جاسر أحمد توككذلؾ نبلحظ في ترك ،كالدكر كاألراضي ،الدكاكيف
كرسكـ حجة  ،يي رسـك انتقاؿفإليو  م أشيرأما رسـ التركة الذ ،عمى التركات ضريبةتتقاض  الدكلة لـ

كجدنا في ضبط التركة أف ضبط التركة كتكزيعيا تناكؿ الثركة المنقكلة مثؿ محتكيات ك ، كراثة أك كصاية 
 كدكر كأراضي.  أشياء الفبلحة، كحيكانات، كالثركة غير المنقكلة التي تتمثؿ في دكاكيفالدار ك 

لقد ميزت كثائؽ غزة الشرعية بيف أنكاع مف األبنية السكنية، مثؿ الحكش، كالدار، كالبيت، كأكثر ىذه 
األنكاع تنكعا في أقساـ البناء كفي االستخداـ ىك الحكش، ككجكد  الحكاش في غزة يدؿ عمى غمبة الطابع 

 .كاستقرارىـالزراعي، كأطمقت  كممة دار عمى مكاف سكف الناس 
 المرحومة شكرية اليندي:ضبط تركة -
حصمت بعض الخبلفات بيف كالدة المرحكمة شكرية كشقيقاتيا، مع زكج المرحكمة محمكد عرفات بدكل،   

  كتفاصيؿ ذلؾ ما يمي: عمى مترككات الزكجة،
كمعيا المحامي نعماف الخزندار ككيبل ليا،  الرطبيعى"،حضرت إلى المحكمة الحاجة" زينب محمكد  

مككمتي زينب ىي أـ شكرية  بف عرفات بدكل" ، كقاؿ الككيؿ إف كمؼ شرعان "محمكدكحضر الرجؿ الم
، كىـ، رأفت كصبحي، لو منيا أربعة أكالد م، ىي زكجة محمكد بصحيح العقد، ككلدبنت شعباف اليند

في زكجيا كأكالدىا،  لدىـ، كتكفيت شكرية، كانحصر إرثياكانتصار، كليمى، كىـ قاصركف، كتحت كالية كا
كىي مف ، جنييات ةكال كراث ليـ، كقد تركت تحت يد المدعى عميو خزانة بقيمة عشر ، ي أميا مككمتيكف

 كبىي مؤجؿ باقية بذمتو، كقد استحؽ ذلؾ بالمكت، كقد تركت عنده  ميرىا المعجؿ، كعشريف جنييان 
كفرشتيف  ،حرير، كست بدالت حرير، كبدلتى فانيبل، كأربعة شمحات، كأربعة طقكـ شمحات، كمرتبتيف قطف

كأف، ، قطف، كلحافيف، كأربع مخدات، كصنية، ككاسات كصينية فناجيف، كقيمة الجميع عشركف جنييا
كلكف ، ذككرةف مككمتي يخصيا السدس في المترككات المأالمدعى ممتنع عف دفع نصيب مككمتي ليا، ك 

كقد بعتيا بعد  جنييات ،نو كاف لزكجتي شكرية خزانة مف ميرىا المعجؿ بقيمة عشرة جنييان إ :محمكد قاؿ
نو يكجد أميرىا المؤجؿ، ك  جنييات، كاشتريت مكديبلن جديدان، كيكجد في ذمتي عشركف جنييان  ةكفاتيا بأربع
كال  فييا بعض حكائج لممكرثو، كسأحضرىا لممحكمة، كأما باقي المدعي بو، فإنني أنكره، (1)ةعندم بقج

نو ال يكجد شي، مما أدعيو إ :عميو الثياب كالممبكسات، فقاؿ الككيؿكأحضر المدعى  ءيكجد عندم شي
متعة حسب فطمب الككيؿ مف المدعى عميو محمكد تحميؼ اليميف الشرعي، عمى األ في ىذه الثياب

                                                           

معجـ  سكاء كانت مبلبس أك غير ذلؾ؛ األشياءكتشمؿ كؿ مايمؼ مف  ،كىي كممة تعنى صرة ،جمعيا بقجات ةبقج (1)
 .320المعجـ الكسيط، ص  المغة العربية
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الحكـ  فأطمب، حيث حمؼ المدعي اليميف الشرعي، عمى ذلؾ ،يج الشرعيألصكؿ، فحمؼ تكفيقا لممنا
  .صيبيا في الخزانة كالمير المؤجؿلمككمتي بن

كانحصر إرثيا ، شكرية اليندم تكفيت منذ سنة ع عمى حجة حصر اإلرث، حيف تبيف أفكتـ االطبل 
 اثنيف في سيميفصحت  ة زينب، كاف مسألتيا اإلرثيةالحاجكفي أميا ، كفي أكالدىا، في زكجيا محمكد

منيا لممدعية الحاجة زينب اثنا عشر سيمان، كلمحمكد المدعى عميو ثمانية عشر سيمان كلكؿ كاحد مف 
رأفت كصبحى أربعة عشر سيمان، كلكؿ كاحدة مف انتصار كليمى سبعة أسيـ، كحيث تـ االطبلع عمى 

مو عشركف، ف جنييا كمؤجأف شكرية تزكجت عمى مير معجؿ خمسيقسيمة الزكاج مف قبؿ الككيؿ، كتبيف 
كخزانة، كلكاـز ممبكسات بقيمة عشريف جنييا، كحيث صادؽ المدعى عميو عمى المير كالخزانة، كاعترؼ 
انو استيمؾ الخزانة في شئكنو، كأنكر باقي المدعى بو، كحكـ الككيؿ عمى المدعى محمكد بخمسة جنييات 

يمان مف كىك اثنا عشر س، ميراثبدؿ ما خصيا في المير المؤجؿ، كفي قيمة الخزانة بنسبة سياـ في ال
كادعى أنيا مف مخمفات زكجتو ، حضر المدعى عميو بعض الثيابأثـ أصؿ اثنيف كسبعيف سيما، 

 .(1)شكرية، فأقرر ضميا إلى التركة المضبكطة في المحكمة
 تركة حافظ الريس:

مصطفى سعد  ككانت مرفكعة مف دركيش الريس بف ـ،1918عقدت جمسة بمحكمة غزة الشرعية عاـ   
الشرعي، المحامي  الشافعيالشيخ محي الديف  كحفيظ الساكنيف بحارة الدرج، كككمكا الديف، ككلديو أحمد

ضد فاطمة بنت السيد عمى لظف، ككلدييا سعيد ككامؿ البالغيف كلدم حافظ بف دركيش الريس المشمكليف 
انصبائيـ في التركة، كرفع ككيؿ الحكـ ب يعبككالة الشيخ نجيب المحامي، حيث طمب محي الديف الشاف

مصطفى سعيد، تكفى في الدرج مف مدة  ف عمى المدعي عمييـ، بأف حافظ بف  دركيش الريس بفالمدعيي
في ك كأمو حميمة بنت مكسى شعت، ، سنتيف كنصؼ بمحؿ كطنو، كانحصر إرثو في أبيو دركيش الريس

كمجدية، كىدية كخالد، كمجدم، كلكلك،  ؿ البالغيفزكجتو فاطمة بنت عمى لظف، في أكالده سعيد ككام
ـ حميمة، كانحصر إرثيا في زكجيا دركيش المذككر القاصريف بكالية جدىـ دركيش المذككر، ثـ تكفيت األ
 دركيش في أميا فاطمة، كفي أخكتيارثيا في جدىا إفي كلدييا احمد كحفيظ، ثـ تكفيت مجدية، كانحصر 

 .سعيد ككامؿ كخالد كلكلك كىدية
ىي عبارة عف جمميف، كحماريف كخمسة رؤكس بقر، كبغؿ كفرس، كألؼ كأربعمائة  :حافظ الريس تركة  
فكؿ، كستيف صاغ ذرة كعشر  ععدس، كعشريف صا عحنطة، كأربعيف صا عشعير، كأربعمائة صا عصا

ليرة دفع  115ليرات فرنساكم، ككاف شراكة بينو كبيف إسماعيؿ أبك شعباف في ساقية كمعصرة ، كمعو 
لظف مف  سعيد بف عمىكنصيب ، ، كحنطوكبقى عنده خمسة ليرات ادعي أنيـ ثمف صابكف، 110كزلم

كثمثا جزء مف إحدل عشر جزءان  التركة ىك ثمانية قراريط كجزآف نصيب المدعيف مف تمؾ حارة الدرج، كأف
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، المذككرةكضعكا أيدييـ عمى التركة  المدعي عمييـ ، كأفمف قيراط مف أصؿ أربعة كعشريف قيراطا
منيا بغير حؽ، كطمب الككيؿ عنيـ الحكـ عمى المدعي عمييـ أنصابيـ كيمتنعكف عف تسميـ المدعيف 

كتسميميا إليو بالطريؽ الشرعي، كبعد شاىد الشيكد عمى حجـ التركة شيادة ، التركةفي  بانصباىـ
ككالدتيما حميمة  ليما عند بنصيبيمان  بنصيب دركيش، كحكمنا ألحمد كحفيظ صحيحة شرعيان كحكمنا

 .(1)المذككرة
  الدين من التركة: ) سداد(طمب-
 ،كلادع كيقيمكف ،إلى المحكمة الشرعية ،يمجأكف  في سجبلت المحكمة أف بعض الرجاؿ يظير   

، تكجو الحاج سعيد بف عيسى الحمك، كالمدعى عميو مطيع بف الحاج فمثبلن ، الذم لو عميو تطالب بالديف
مطيع جنيياف فمسطينياف  المدعي عميوأنا لي بذمة كالد  :كقاؿ سعيد الحمك إلى المحكمة ، بغداكم الحبلؽ

الحكـ عمى المدعى عميو مطيع  فأطمب ضبطت تركتو،كقد  ،كىك مديكف لي بذلؾ المبمغ تكفى كالده، إذ
يكجد لدل  : الكحيث قاؿ مطيع ،تركة كالده مفكبتسممي ذلؾ المبمغ  ،الكرثةلجميع شامبل  بالجنيييف حكمان 

نما ضبطت تركتو ىذه المحكمة كاألمكاؿ بيا، كلذلؾ طمب رد دعكل لعدـ الخصكمة مف  أمكاؿ لكالدل، كا 
، كحصؿ عمى جنيييف مف المدعى عميو ان مره بدفع المبمغ إلزاما شرعيأقبؿ المدعي عميو، كلكف القاضي 

  .(2)مطيع
النساء كدائنات، اذ كف يستدف مف بعضيف، كمف دراسة  كالحظنا مف سجبلت المحكمة بغزة كجكد  

كمف بناتو، مثمما   ،(3)السيد محمد المممكؾ استداف مف زكجتو مبمغ مف الماؿ ضبكط التركات نجد أف
، كمف نقكد عمى األكلىاستداف مف أبنائو، كتألفت ثركة النساء في الغالب، مف حمي متنكعة بالدرجة 

أك مؤخر مير كال بد أنيف عممف في  بعض  ،أك كصية ،إرثائيف كاف اختبلؼ أنكاعيا كمصادر ثرا
األعماؿ، مثؿ الزراعة، كقطؼ القطف كغزؿ خيكطو، ككظفت النساء الماؿ في الديكف، كشراء العقارات 

  شراء الماشية. كأحيانا
بقياـ بعمؿ  بغزة، المحكمة الشرعية في تككف جية بحيث تقكـ جية رسمية أفحصر التركة بيذا الطريقة 

أم شي  يضمف  إخفاءدكف  المتكفىتركو  كؿ ما إلىتضمف بالكصكؿ  ،المتكفىمسح لتركة التي تركيا 
 .كبالتالي نضمف كحدة العائمة  ،عدالة التكزيع حسب الشرع

لبلستفادة  ،اىتمكا بتربية أنكاع مختمفة مف الحيكانات ،مف حصر التركات أف سكاف مدينة غزة نبلحظ  
الغذاء  تيـ إلييا مف أجؿبتربية األبقار لحاج ككذلؾ اعتنكا ،ا كاستخداميا في حياتيـ اليكميةمف إنتاجي

 لمحراثة، كدرس المحصكؿ، كاىتـ السكاف بتربية الجماؿ كاالعتناء بيا مف بعض ما كألعماؿ الزراعية
كجكد بعض  سبباألمر الذم ، امتمككا الجماؿ مثؿ تركة حافظ الريس، كاشتيرت غزة بزراعة الزيتكف
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كالشعير الذم كاف يستخدـ كمادة  لذرةاك ، حنطةاللحبكب في غزة مثؿ المعاصر، كلقد انتشرت زراعة ا
، كانتشرت زراعة البقكليات في (1)ككما استخدمت كأعبلؼ لمحيكانات، غذائية لمناس البسطاء مف جانب

  غزة مثؿ العدس كالفكؿ.
 :الميراث تقسيم - ت

 االنظاميف ليم كبل كأف ،غير قابؿ لمقسمة  كاآلخر مقسمة،قابؿ ل الميراث إلى قسميف؛ أحدىما ينقسـ
غير القابؿ  بالنسبة لمكرثة، أما الميراث كلعؿ الميراث القابؿ لمقسمة أكثر إنصافان كنتائج مختمفة،  أغراضه 

بمثابة تيديد لئلنتاج  سمةعتبر نظاـ الميراث القابؿ لمقإذا ا ،لمقسمة فيك أفضؿ بالنسبة لمعقارات 
كسيزداد ذلؾ التقسيـ مع  ،سيؤدم إلى تقسيـ األرض فإنو ،فإذا طبؽ عمى األراضي الزراعية ،االقتصادم

القابؿ لمقسمة  اإلرث ، كفي حيف يعتبرذلؾ يعني تدني دخؿ الدكلة لة فإفأما بالنسبة لمدك  ،مركر األجياؿ
 .(2)(كالعقارات ،كاألثاث المنزلي ،كالنقد )إذا شمؿ أنكاعا أخرل مف المكارد االقتصادية أقؿ ضررا

مف حيث ، النظاـ ذلؾ فأفإف ذلؾ ال يعني كرغـ المشاكؿ التي قد تنشأ عف اإلرث القابؿ لمقسمة  
ينطكم عمى نتائج اقتصادية سمبية، إذ كانت بعض المجتمعات القركية في الشرؽ األكسط، تنفذ ، طبيعتو

دكف أف تكاجو مصاعب اقتصادية، كسكاء كاف نظاـ الميراث القابؿ لمقسمة  ةحكاـ الميراث القابؿ لمقسمأ
تكفرىا، كالعبلقة  ف ذلؾ كاف يتكقؼ عمى نكع المكارد، كمدلإف أـ ال، ينطكم عمى نتائج اقتصادية سمبية،

بيف عدد السكاف كحجـ األسرة كالمكارد المتاحة، كلـ تكف المشكمة التي تكاجو الكثير مف العائبلت في 
الظركؼ لـ يكف تقسيـ األرض يثير  كفي ذلؾ، في كثرة عدد الكرثة، بؿ في قمتيـالماضي تكمف 

مب، كحتى لك لـ تحد القيكد السكانية ألنيا كانت تقسـ بيف اثنيف مف الكرثة عمى األغ، كذلؾ، (3)مشكمة
نت تعكض اآلثار السمبية امف عدد السكاف بشدة، فاف تكفر األرض أك الفرص االقتصادية األخرل، ك

بكثرة في بقاع عديدة مف الدكلة العثمانية في القرف تكجد كانت األراضي ك المحتممة، بسبب التقسيـ، 
أك ، األبناء في كؿ جيؿ، كاف بكسع كؿ ابف أف يستأجرالتاسع عشر، كمع تقسيـ األرض بالتساكم بيف 

ذف كاف نظاـ اإلرث القابؿ لمقسمة ، يشترم أرضا أخرل، ليزداد مردكد حصتو مف األرض التي كرثيا، كا 
ككذلؾ كاف  مجديا مف الناحية االقتصادية، فقد ساىـ في أداء أىداؼ اجتماعية أخرل في ظركؼ عديدة،

 .(4)بة لحصر اإلرثنظامان شديد المركنة بالنس
اآلخريف بعد  كانت تستخدـ ثبلثة أنماط مختمفة في نظاـ اإلرث اإلسبلمي لنقؿ الثركة إلى أفراد األسرة

العقارات، كاألمكاؿ كاألصكؿ السائمة  مثؿ تقسيـ جميع األمبلؾ بشكؿ مباشر :األولالنمط  ، كفاة أحدىـ
ثمة تنكع ليذا النمط عندما األخرل بيف الكرثة كفؽ الحصص المقررة بعد كفاة المكرث بفترة كجيزة، ككاف 
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 بيف الكرثة ، كىك في الكاقع إعادة تكزيع ع حصر اإلرث األصمي سمسمة مف عمميات بيع األمبلؾبتكاف ي
ث ، فيتمثؿ في تكزيع التركة كميا بيف الكرثة الشرعييف، بعد كفاة المكر  ثانيال أما النمطفيما بينيـ،  التركة

، فيتمثؿ في ترؾ التركة أما النمط الثالثباستثناء الديكف المكجكدة بذمة المتكفى كالعقارات ، بفترة كجيزة
 . (1)معظميا دكف تقسيـ لفترة طكيمة مف الزمف  أككميا 
سجبلت المحكمة أف مدينة غزة، استخدمت النمط الثالث في عممية حصر اإلرث،  تبيف مف متابعة    

كسنكات، كذلؾ دليؿ عمى كجكد المحبة كاأللفة بيف  رحيث لـ تتـ مباشرة بعد الكفاة ، إنما بعد مركر شيك 
دىـ األخكات كاألقارب، كأف األسرة في مدينة غزة ىي األسرة الممتدة التي تتككف مف األب كاألـ كأكال

نتاج المتزكجيف، كيعيشكف سكيان تحت سقؼ كاحد، كتككف ارتباطاتيـ األسرية  ما قكية الستغبلؿ األرض، كا 
فيـ يممككف مصادر ، كيعتمدكف عمى بعضيـ اقتصاديا اعتمادان كامبلن  ،(2)يكفي مف احتياجاتيـ منيا

 .(3)اقتصادىـ جماعيان، كيشترككف في اإلنتاج 
 م(:1948-1918: بيع حصص القاصرين في مدينة غزة) ثالثاً 
 تعريف القاصر لغة واصطالحًا: -1
، كىك العاجز (4)أك عجز عنو، كلـ يستطعو، إذا تركو عجزا ءالشيبكسر الصاد مف قصر عف  لغة: - أ

 .(5)عف التصرؼ السميـ
 .أـ ناقصيا كالمميز ،ليا كغير المميز ان سكاء كاف فاقد ،ىك مف لـ يستكمؿ أىمية األداء: اصطالحاً  - ب

 ،(7)اإلدراؾأك فاقد  ،(6)أك المجنكف ،المميز فاقد األىمية، كالصغير غير
 .(11()10)أك السفيو ،(9)أك ذك الغفمة ،كالصغير المميز كناقص األىمية ، (8)المعتكه أك 
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 بيع حصص القاصرين:-2
 حاالت التالية:الفي  حصص القاصر كعقاره يجكز بيع الكصي   
 .القاصر بحاجة إلى كسكة أك نفقة، كلـ يجد مقرضان إذا كاف  - أ
 خكفان مف اليبلؾ أك الخراب.  - ب
 عمارة أمبلكو، كليس لو غير ىذا العقار يمكنو التصرؼ فيو.ل الحاجة - ت
 .(1)لقضاء ديف حؿ أجمو  - ث
 ككف العقار نفعو قميؿ ، كفي بيعو مصمحة كغبطة بأف يشترم لو بثمنو عقارا أكثر نفعان لمقاصر.  - ج
، كيشترم لو داران يصمح فيبيعو، العقار في مكاف يتضرر القاصر بالمقاـ فيو كسكء الجكارككف  - ح

 .(2)لمقاصر اإلقامة فييا
 إال ببيع عقاره. يمكف شراؤه كال، لمقاصر اى ككذلؾ إذا رأم الكصي شيئا في شرائو نفع - خ

لمعقار، كعمى أف يككف في البيع مصمحة  الكصيفي جكاز بيع  ىذه الحاالت التي ذكرىا الفقياء
 .(3)كمنفعة لجية القاصريف

 :في مدينة غزة م(1948-1918)نماذج من بيع حصص القاصرين -3
فيـ المتكفكف في مدينة غزة، مف أحد أمريف، إما جاءت النسبة الكبيرة مف األبناء القاصريف الذيف خم       

أف الزكاج كاف يتـ في سف متأخرة نسبيان، كذلؾ غير معقكؿ بالنسبة لممعطيات األخرل المعركفة في 
متكسط  في سف مبكرة ألسباب اجتماعية، كأفالمجتمع الغزم، أك حرص األىؿ عمى زكاج األبناء 

ؿ أعمار الزكجات الغزم كاف فتيا، كطك  عمى أف المجتمع دليؿ لؾرجاؿ كاف متدنيان، فإف ذاألعمار بيف ال
ربما يفسره صغر سنيف بالنسبة لؤلزكاج عند الزكاج، كقمة األعماؿ المرىقة التي يقمف  بالنسبة لؤلزكاج

يدؿ عمى مقاكمتيف الطبيعة، كمناعتيف  مى قيد الحياة بعد كفاة أزكاجيفكما أف مف بقى منيف ع، بيا
 حيث كف صغيرات، فبقيف عندئذ عمى قيد الحياة.

، أف مصدر ماؿ القاصر في مدينة غزة يككف مف عدة أمكر، إما أف يرثو مف أبيو أك أمو كما تبيف     
 ما أف يككف أكصى لو أحد مف أقاربو بعد مماتو.ا  ك 

، كاليدؼ مف بيع تمؾ الحصص حاجة القاصريف كسكؼ نستعرض بعض النماذج مف بيع حصص     
 .القاصريف لمماؿ
 :النموذج األول

تكجو السيد "أحمد بف حاج يكسؼ سعد الديف الريس"، مف غزة الكصي الشرعي عمى كلدل أخيو   
األرض الكاقعة  بقطعةيف كثبلثيف سيمان، يكىي ستة أسيـ مف أصؿ اث ،امالقاصريف، كقرر بيع حصتي
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مت اإلسف ،المحدكدة شماالن الطريؽ، كجنكبان "خركبة المعترضى"بأرض قرية دير البمح التابعة غزة بمكقع 
ف عكاد أك سعيد، كغربان كرثة أبك سميـ، كذلؾ بعمـ الطابك، كعيف ذلؾ االستدعاء لمأمكر كشرقان سميماف ب

كقرر المجمس اإلسبلمي كتقديمو حسب األصكؿ،  وغزة إلجراء الكشؼ عف األرض، كتنظيمباأليتاـ 
ثمانية كأربعيف جنييان بيعيا ب كأفاألعمى مع مأمكر األيتاـ، كأىؿ الخبرة، أف ثمث الحصة المراد بيعيا، 

القاصريف المذككريف  بسبب احتياج كاف تمؾ الحصةلالبيع  كأفكمصمحة لجية القاصريف،  مصريان بحظ
في بيعيا مصمحة  غمتو عمييما، كاف تمؾ حصتيماينفؽ مف ع ك بايفقة، لعدـ كجكد ماؿ منقكؿ ليما، لمن

السعيد  بف لجية القاصريف ، كالشيكد عمى ذلؾ احمد بف التاج سكيؾ، كالسيد شعباف بف ابف السيد أنيس
مصطفى الريس، كالسيد بدر بف شيخ محمد بف شيخ عبد الرحمف مدكخ ،مف غزة، كاخبركا أف الحصة 

 .(1)لمنفقة لعدـ كجكد ماؿ ليما المحتاجيف مصمحة لجية القاصريف ثمانية كأربعكف جنييان، كاف في بيعيا
 :النموذج الثاني

المنصكبة  غزة في المجمس الشرعي المعقكد حضرت المرأة المكمفة" شفيقة محمد يكنس"، مف أىالي   
براىيـ كمحمد، كنزيية حضرك  عمى أكالدىا القاصريف ، أكالد الحاج خميؿ بنت يكسؼ أبك شعباف  كا 
ف ألكدم القاصريف حصة قدرىا مائة كخمسة كتسعكف ألفا إ ،كقررت قائمة ،بمكجب حجة الكصاية 

لمذكر في ذلؾ  سيـ، كألؼ كاحد كستمائة ،عشرة أسيـ مف أصؿ ثبلثة كمبلييف كثمانمائة ألؼك كخمسمائة 
كغربا زقاؽ  ،كقؼ األندلس شارع، كجنكبان  شماالن  ، المحدكدةف في جميع الدار الممؾ الكاقعةيمثؿ حظ االثني

ليـ بطريؽ اإلرث عف جدىـ يكسؼ  كآلت صاحب سند، المشتممة عمى عمكم كسفمى غير نافذ، كشرقان 
كىـ فقراء ال  ،دكف منيا شيئاييستف ال ةكالدىـ الحاج خميؿ، كىي حصة زىيد ، بكاسطةمحمد أبك شعباف 

تمؾ  أف تشترم ترغب في ،ندل بنت الحاج صالح أبك شعباف لنفقة ، كأف ؿ ليـ، كأنيـ محتاجكفما
شركاء في الدار باعكا الف جميع أ، ك مبلن عشر جنييا كثبلثمائة كثبلثة كأربعكف  قدره اثنان  حصة بمبمغال

كحيث أف في بيع  كيضيع عمييـ إذا بقى، كىك جزئي،، نصيبيـ منيا، كلـ يبؽ إال نصيب القاصريف
 .(2)ندل المذككرة مصمحة لجية القاصريف  في الشراء ريف بالمبمغ في الدار لمراغبةنصيب القاص

 :النموذج الثالث
عمى أكالد  ،الشرعي المعركؼ الكصي، حضر إلى المحكمة" محمد بف المرحكـ الشيخ محمكد الشكا"  

 :كقرر قائبل ،الكصايةأكالد رشيد الشكا ، بمكجب حجة  قاسـ، كربحو، كشييرة :كىـ، أخيو رشيد القاصريف
ضمف بمكؾ  ت، كسجمرض ضمف أراضي محمة الرماؿ الجديدةأقطعتي ، نو يكجد ألكالد أخي القاصريف إ

كاشتريتا مف قبؿ الحككمة باتفاؽ إلنشاء عمارتيف عمى كؿ كاحدة منيما لمدة ، 5، كقسمة2قسمة  1504
 مع اتفقت أنا الكصي فا عمى قطعتييماؾ ليـ، كخك ماؿ كال أمبل أكالد أخي فقراء ال أف، كحيث  معينة
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حصة مف غبة في الشراء السيدة كظيفة الشكا، كبثمنيا في ذلؾ ا، إلى الر 2بيع القطعة قسمة  ،باقي الكرثة
كلحصكؿ المنفعة لجميع  ، كذلؾ لعدـ ضياع القسمتيف،5سمة القاصريف إنشاء عمارة عمى القطعة ق

ف  ة،ام مايعادؿ ثمانية قراريط كأربع3360 ان مسي 1040ـ سي 2ع  1اصريف في القسمة الق الكرثة، كا 
 .ذنان بالبيعإمف ضياع الكقت، كقدمت طمبنا لمحكمتكـ إلعطائي  أسباع القيراط، كخكفان 

كرفعنا إلى المجمس األعمى، كقرر بيع القسيمة ،  134-80كقدرت القسيمة حصة القاصريف بمبمغ 
كذلؾ لعدـ استطاعتيـ البناء عمييا كفقا لمشركط التي ، 143، 280بمبمغ "كظيفة" لمراغبة في الشراء

نمرة  في إنشاء دار في خبلؿ المدة المعنية، كبرغبة الكصيأم لمكرثيـ مف قبؿ الحككمة  ،بيـ تم  ضي 
أف بيع تمؾ  كا جميعان كقرر  ،أخرل، كذلؾ عمى أال يقؿ البدؿ المدفكع عف بدؿ المثؿ، كقد استحضر الخبراء

الشراء  غبة فيالمر  280/143كأربع أسباع القيراط بمبمغ  ،القاصريف البالغة ثمانية قراريطالقطعة حصة 
ف في أف ىذا المبمغ ىك بدؿ المثؿ بالنسبة لمكقت الحاضر، ك أل تامة لمقاصريف؛ السيدة كظيفة الشكا منفعة

، كال قدرة ليـ عمى ـلي ماؿ ف القاصريف فقراء الأل تيا بسبب استيبلء الحككمة عمييا ؛بقائيا عمى حال
 ،2ف في بيع أم قسمةأؿ المحكمة ، ك لمكرثيـ مف قب المعطاة 5ة ،قسيم المحافظة عمى القطعة الثانية

منيـ القاصريف عمى القسمة ثانية، كحيث اتفؽ لدينا، أف بيع حصة  كصرؼ ثمنيا إنشاء عمارة لمكرثة 
ى الشكا، كصرؼ ثمنيا عمى إنشاء عمارة عمى القاصريف المذككريف ، لمراغبة في الشراء السيدة كظيفة عم

  .(1)مصمحة لجية القاصريف 5قسمة  القطعة ثانية
 الوصية: رابعًا:

 الوصية في المغة: -1
 ،باألمر، كجمعيا أكصياء، كالكصي مف عييد إليو "كصي" مف الفعؿالكصي بفتح الكاك ككسر الصاد 

كجعمو ، أم عيد إليو، قاؿ أكصى إلى فبلفكىك مف يعينو الكلي أك القاضي لحفظ كرعاية ماؿ القاصر، يي 
 .(2)و يتصرؼ في أمره كمالويكص
 الوصية اصطالحًا:-2

كاف مف يقكـ عمى شؤكف  فإذاىي قياـ شخص راشد عمى شخص قاصر، في تدبير شؤكنو المالية،     
ذاأك الجد سمي كليا،  األبالصغير  المحكمة ، قد أقاما ذلؾ الشخص ليقـك  أكالجد  أك األبكاف  كا 

 بو ـك الكصي المختار، ىك مف يق األكؿفالكصي نكعاف، ، كلذا ،مقاميـ في شؤكف القاصر سمي كصيان 
   .(3)كصي القاضي، ىك الذم نصبو كصيا عمى القاصرالأك الجد، كالثاني ىك  األب
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تتكفر فييا  إذبعد كفاة كالدىـ،  ،حاؿ عدـ زكاجيا مف آخر أحؽ الناس كصاية عمى أبنائيافي  تعد األـك   
 إلى في ةكتشير سجبلت المحكمة الشرعي ،كبخاصة عاطفة األمكمة، اآلخريفتتكفر في  صفات ال

كسكؼ نستعرض  ،تنصيب القاضي الشرعي لمعديد مف األميات كصيات عمى أكالدىف بعد كفاة أزكاجيف
 .بعض النماذج

فقد  ب، كال كصي مف قبؿ الجد،كليس ليا جد أل، تكفي حسف رمضاف أبك حصيرة، كترؾ بنتو القاصر -أ
 .(1)الدريممي كصيان عمييا ألىميتيا كأمانتيا إبراىيـنصب القاضي أميا خضرة 

كعمره ، القاصريف، كىما محمكد بعد كفاة زكجيا، كصية عمى كلدييامريـ حسف حمس،  أصبحت -ب
، حيث تـ تنصيبيا مف قبؿ القاضي، نظرا لعفتيا، عمرىا ثبلث سنكات، كبنتيا حميمة عشرة سنكات،
 .(2)مانتياأكاستقامتيا، ك 

 محمد سمماف بعد كفاة ونأ، المحكمة سجبلت إحدلخكتو، كما أكضحت إكصيان عمى  خكيصبح األ    
كلديو كلداف قاصراف محمد كأحمد، كلـ يقـ ، راضىو أسنكات، كلو أمبلؾ ك الجرجاكم الذم تكفي منذ أربع 

 (3)ىما صالح محمد سمماف الجرجاكم كصيا ليـ.ما، كلـ يكف ليما جد، حيث نصب أخاكصيان عميي
 ، كترؾ كلديو القاصريف،نبيافمصطفى عكض  عمى أكالد أخيو، حيث تكفى ان صيالعـ ك كقد يصبح   

كتـ  كليس ليما جد ألب ،، بدكف أف يقيـ عمييما كصيان خمس سنكات ، كفايقة ست سنكات،، دركيش
 .(4)شؤكنيـ إلدارة، ةتاقيىميتو، كلألتنصيب عميما الحاج محمد نبياف 

كقد  ،كتستمر أمكر الكصاية عمى القاصر حتى يبمغ سف الرشد، كيككف قادرا عمى إدارة أمكره بنفسو   
كمثاؿ عمى  ،رفع الكصاية عمييـ بحكـ بمكغيـ سف الرشدبيمجأ بعض األبناء لممحكمة الشرعية مطالبيف 

نو منذ إأنو حضر إلى محكمة غزة الشرعية " رباح السيد عارؼ الريس، مف أىالي محمة الدرج، قائبل  ذلؾ
خكتي؛ إكعمى  مي  عٌ  خمس سنكات، تـ تنصيب عمي المدعي عميو، أحمد يكسؼ الريس، كصيان شرعيان 

 كأمكاليعمى إدارة شؤكني  ، أصحبت قادران  سنة تجاكز عمرم اإلحدل كالعشريف ننيأإلدارة أمكرنا، كبما 
 .(5)ببل إسراؼ كال تبذير، فأطمب مف محكمتكـ المكقرة رفع الكصاية عني، ككافقت المحكمة عمى ذلؾ

 ف، كفي حالة كصكؿ الفرد ذلؾإحدل كعشرك دعكل أف العمر لرفع الكصاية ىك كنستنج مف ىذه ال   
 عف نفسو. كيصبح مسؤكالن ، العمر تنتيي كصيتو

كمف  ،نو مف قبؿ المحكمة الشرعية يباختيار الكالد قبؿ كفاتو، أك تعي ماإف الكصي ييككاف يتـ تع
كىي أف يككف  ،نستنتج أف المحكمة الشرعية، كضعت بعض الشركط في الكصية ،سجبلتالخبلؿ قراءة 

                                                           

 ـ.1928، 5، ص 19، ع 14سجؿ الحجج (1)
 .1930، 45، ص 283، ع 18سجؿ الحجج  (2)
 .1929، 160، ص 264، ع 18سجؿ الحجج  (3)
 .1928. 50،ص 99، ع 14سجؿ الحجج  (4)
 ـ.1926، 42، ص 51ع 7سجؿ االحكاـ (5)
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 يبيع ف الأالكصي عمى قدر مف األمانة، كالعفة كاالستقامة، كأكصتيـ بتقكل اهلل في أمبلؾ القاصريف، ك 
 .(1)القاضي إال بإذف ان يؤجر شيئ ف الأرىف شئيان مف األراضي كأمبلؾ القاصريف ، ك يقسـ أك يأك 
 يمي: مايمكن استنتاج   سبق مام

 نابعة مف تشريعات كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية.نبلحظ عمى ما سبؽ مف قضايا التركات أنيا  -1
 تسميـ كرضا كقناعة جميع فئات المجتمع كباختبلؼ المذاىب بالتسميـ كالرضا ألحكاـ الشريعة.  -2
ما أدل إلى عدـ التفرد كالتبلعب أك  ؛المحاكـ الشرعية جرائية مف تحديد كضبط الخطكات اإل  -3

 الحرماف ألم مستحؽ.
ؿ الكضكح في كالتعامؿ مع األنثى، كعدـ حرمانيا مف التركات كاضح  نبلحظ حالة مف النضج في  -4

 التعامؿ كالقسمة.
 أبناء المجتمع السترداد الحقكؽ. التي تككنت لدم جميع ركح المبادرة  -5
 ت ثانيةالمستخدمة مف منقكال ظ أنيا كانت مف األدكات كاألشياءمف خبلؿ نماذج التركات، نبلح  -6

 كعقارات.
 كسجبلت التركات إطبللة عمى معدؿ نسبة المعيشة. الكثائؽ كالحجج يتمق  -7
 حددت أنكاع كأقساـ التركات حالة األكضاع االجتماعية كاالقتصادية في مدينة غزة في ذلؾ الكقت. -8
 
 

 

                                                           

 .ـ1946، 52، ص 249، ع 51سجؿ الحجج  (1)



 

 

 

 

 
 

 

 امللخ  ااثاى 
 و(.1948-1918املرأ  باملرياث يف مد ي  غ   ) 

 
 ـ(.1948-1918) حؽ المرأة في الميراث في مدينة غزةأواًل: 
 النتائج االقتصادية كاالجتماعية لمميراث.ثانيًا: 
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 تمييد:
  المجتمع بشكؿ خاص، كاىتمت التي تؤثر عمى كحدة ،مف المكاضيع الميمة ميراث المرأة يعد    

معات البشرية بمكضكع ميراث التشريعات كاألنظمة كالقكانيف السماكية كالكضعية التي نظمت حياة المجت
 لممرأةم أعطاىا اإلسبلـ صرؼ بيا، كبالرغـ مف ذلؾ الحؽ الذحؽ الممكية كالتاإلسبلـ ، فقد منحيا المرأة

 يا مف المتدنية ل الستمرار النظرة نظران  ،إال أنيا بقيت تعاني مف ظاىرة حرمانيا مف ذلؾ الحؽ) الميراث(
كحيث أف  ،المبحث حؽ المرأة في الميراث، كالنتائج االقتصادية كاالجتماعية اكؿ في ىذاتننكس، المجتمع

اضطرت الباحثة  ؛ لذا1950مدينة غزة، تبدأ مف عاـ معظـ مشاكؿ قضايا الميراث في أرشيؼ المحاكـ ب
  المبحث. الجانب في  لتغطية ذلؾمى المقاببلت الشفكية عإلى االعتماد 

 م(:1948-1918) في مدينة غزةالميراث  حق المرأة في أواًل:
كالشراء كاإلجارة  ،كالمالية المختمفة كالبيع ،التصرفات االقتصادية حؽ ممارسة أعطى اإلسبلـ لممرأة    

 ِممَّا َنِصيبٌ  ِلمرِّجالِ   :كأساس ذلؾ قكؿ اهلل تعالى ،عف زكجيا ، كمنحيا ذمة مالية مستقمةكالصدقة
اْكَتَسْبنَ  ِممَّا َنِصيبٌ  َوِلمنِّساءِ  اْكَتَسُبوا

(1). 
، لممرأة ذلؾ الحؽ اإلسبلمية كقد أقرت الشريعة ،يعد حؽ الممكية مف أىـ حقكؽ المرأة االقتصادية   

كقد أعطى اإلسبلـ المرأة الحؽ في تممؾ األمكاؿ  ،كعدـ العبث بتطبيقو ،بصيانتو كشرعت بشأنو إحكامان 
 .(2)عمى اختبلؼ أنكاعيا مف ثابت كمنقكؿ

فبل تكجب جمع ممكية  ،كممكية زكجيا ،ككامبل بيف ممكية الزكجة تامان  قد فصمت الشريعة فصبلن     
كالية  ، كليس لمزكج أمفيما يخص ممكية األخر ،، فكؿ كاحد منيما غريبالزكجيف أك خمطيما مع بعض

يحؽ ألم شخص أف يتدخؿ  ال ،ليذه االستقبللية كتبعان  ،تممؾ ماليا بشكؿ مستقؿفيي ، عمى أمكاؿ زكجتو
يحؽ لمزكج أك ألحد غيره أف يممي عمى المرأة كيفية التصرؼ  أم ال، في كيفية تصرفيا بما تممؾ

 .(3)ببمتمكاتيا
كتثمؿ ذلؾ الحرص عمى  ،ثياماؿ مكر  سبلمية عمى إعطاء المرأة حقيا في كحرصت الشريعة اإل    

اكال كىك العمـ  ،ف الكريـآكبياف الكـ الذم تستحقو في كؿ حالة في القر  ،ميراثيا في معظـ حاالت إرثيا
لتعمقو بقضية مف أخطر ، كعدـ تركو لمبشر ،ؿص  ما في  الكحيد الذم حرص القراف عمى تفصيمو عمى نحك

 .(4)كأكثرىا عرضا لمتبلعب ،القضايا 
 

                                                           

 .3سكرة النساء، االية القراف الكريـ، (1)
حسيف، شحاتو: الحقكؽ كالمسئكليات االقتصادية لممرأة في اإلسبلـ، سمسمة دراسات كبحكث في الفكر االقتصادم  (2)

 .6، ص1ي، طاإلسبلم
 .68-66، صاإلسبلميفي التراث  األسرةعمراف، عبد الرحيـ: تنظيـ  (3)
 .24الشخصية،ص األحكاؿالسرطاكم، محمكد: فقو  (4)
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 أىمية الميراث بالنسبة لممرأة: -1
يؤثر عمى كضع المرأة كسمطتيا في بيت العائمة كعبلقتيا بعائمة  ،ف أىمية ذلؾ الحؽ بالنسبة لممرأةإ    

بؿ عمى عدد المتغيرات األخرل كاف التكقيت ، المكاردمف عمى أنكاع  لـ تقتصر كالتي كجياأىميا كأسرة ز 
 ،كبخبلؼ الرجؿ كانت المرأة تحصؿ عمى بعض مكاردىا المالية في كقت مبكر مف حياتيا  ،أكثرىا أىمية

عمى مبمغ مف كالدييا ك  ،(المير )كذلؾ ألنيا كانت تحصؿ عند زكاجيا عمى مبمغ مف الماؿ مف زكجيا
ر حتى نو كاف يتعيف عمييا أف تنتظأيعني  ال كذلؾ ،أك أثاث منزلي ،أكحمي ،شكؿ نقد مىقد يككف ع الذم

مما تبقى  ،غير أف الجزء األكبر، يتـ تكزيع التركة لكي تحصؿ عمى بعض المكارد حتى لك كانت محدكدة
مف الميراث الذم تحصؿ عميو مف عائمتيا كاف يأتي عادة مف أبكييا الذم قد يتـ في كقت مبكر أك 

اآلخركف ممف كرثكا منيـ قد  عندما يككف األبكاف أك األفراد ةككاف يتحدد ذلؾ بالصدف ،مف الحياة  متأخر
 ،فإذا تكفى كالد أمرآة كىي صغيرة نسبيا ،ككاف ذلؾ يعتمد عمى الفترة التي يتـ فييا تقسيـ التركة ،تكفكا 

 .بفترة كجيزة فسيككف بكسعيا الحصكؿ عمى حصتيا في كقت مبكر مف حياتيا كقسمت التركة بعد كفاتو
يتمثؿ في حجـ التركة بالنسبة إلى عدد  ،اإلرث بالنسبة لممرأةكالعامؿ الثاني الذم يحدد أىمية      
 تضـ العديد مف األبناء مف الميراثكخاصة أسرة  ،تنتمي إلى أسرة كبيرة امرأةإذ ستككف حصة ، الكرثة

كمف الناحية األخرل فإذا كاف ىناؾ ابف كاحد فقط في أسرة  ،حتى لك كانت األسرة غنية ، صغيرة نكعا ما
  .كخاصة إذا كانت التركة ضخمة، فقد تصبح المرأة كريثة ىامة ،نات فقطب أكصغيرة 

 :من الميراث المرأةحصة تحديد -2
المكرث في حياتو أف يحـر احد الكرثة مف  ، فبل يممؾتفرض أحكاـ الشريعة تكريث الذككر كاإلناث    

رد نصيبو مف كليس لو أف ي، دكف اختيار حيث أف الكارث يرث جبران  ،ثنصيبو في التركة بعد كفاة المكر  
 اْلواِلدانِ  َتَركَ  ِممَّا َنِصيبٌ  ِلمرِّجالِ  : كأساس ذلؾ قكلو تعالى حاؿ الكصية كاليبةالميراث كما ىك في 

َمْفُروضاً  َنِصيباً  َكُثرَ  َأوْ  ِمْنوُ  َقلَّ  ِممَّا َواأْلَْقَرُبونَ  اْلواِلدانِ  َتَركَ  ِممَّا َنِصيبٌ  َوِلمنِّساءِ  َواأْلَْقَرُبونَ 
كقكلو  ،(1)

اأْلُْنثََيْينِ  َحظِّ  ِمْثلُ  ِلمذََّكرِ  َأْوالِدُكمْ  ِفي المَّوُ  ُيوِصيُكمُ   :تعالى
في  ان فياتاف اآليتاف أعطتا لممرأة حق، (2)

كبيف  ،بيف صغير كال كبير كالرجاؿ، كلـ يفرؽ في الميراث تكريث النساء الميراث حيث اكجب اإلسبلـ
ال لكجكد أسس متعمؽ باإلنفاؽ ذات ، أنثى إال لحكمة أكذكر ك  حيث جعؿ  ،ثر عمى نصيب كؿ منيماأكا 

 .(3)كسكاء رضى المكرث أك لـ يرضى ، سكاء قؿ اإلرث أـ كثر، مف الميراث لكـ منيـ نصيبا مفركضان 

                                                           

 .7سكرة النساء، االية القراف الكريـ، (1)
 .11سكرة النساء االية القراف الكريـ، (2)
 .27الشافعي، جابر: أحكاـ المكاريث في الفقو كالقانكف، ص  (3)



 

   83 
 

أك  األخت، كميراث الجدة كميراث ،في الميراث في تحديد حصة المرأة فآالقر  يكضحو لـ بينت السنة ماك 
مع الغير إذا بقى مف التركة شي بعد  (1)نزؿ بطريؽ التعصيب فا  ات ،أك بنت االبف ك األخكات الشقيق

كلـ يكف ىناؾ أب ، أم انو في حاؿ كجدت األخت الشقيقة مع الفرع الكارث المؤنث، أصحاب الفركض
ركة بعد تكزيع الفركض تبقى مف الت تأخذ ما ،فاف األخت الشقيقة ،كجد أك فرع كارث مذكر أك عاصب

 ،ترث البنت النصؼ فرضان  خذتأك ، كبنت ابف ان كترؾ بنت ،كمثاؿ ذلؾ إذا تكفى شخص ،عمى أصحابيا
 .(2)تبقى مف التركة كترث األخت الشقيقة ما ،كابنو االبف السدس فرضان 

أك  يكف معيا شقيؽ أك شقيقةكلـ  ،كمنعيا فرع كارث مؤنث ،أما األخت لؤلب فترث في حاؿ كجدت
كتاب في الميراث في  ف التنصيص عمى حؽ المرأةأكمف الجدير  ،أك فرع مذكر أك أب أك جد عاصب

 .(3)لممسمـ يمنعو مف التياكف في إعطائيا ماليا مف حؽ في ماؿ مكرثيا أف يشكؿ رادعا اهلل ينبغي
 .م(1948-1918)ة في الميراث مدينة غزةأتوضح حصص المر  نماذج -3

 :بيف الكرثة ذج التي تبيف كيفية تكزيع التركةمف النما بالكثير الشرعيةتزخر سجبلت المحكمة 

كزكجتو  ،انحصر إرثو الشرعي في كالدتو بحؽ السدس محمد بف عبد القادر كحيؿكفاة الحاج  بعد - أ
 .(4)كابنتو بحؽ الباقي ،بحؽ الثمف

لمذكر مثؿ حظ ، ألكالدهكالباقي  ،الشرعي لممتكفى يكسؼ رجب بزكجتو بحؽ الثمف اإلرثانحصر  - ب
كابنتو بحؽ  ،عياد بزكجتو بحؽ الثمف إسماعيؿالشرعي لممتكفى رشيد  اإلرثكانحصر  ،األنثييف
 .(5)ؽ الباقيكشقيقتو بح ،النصؼ

، كفي  بحؽ الثمف انحصر إرثو الشرعي في زكجتو فاطمة الحاج عاشكر كادممحمد ابف  كبعد كفاة - ت
 .(6)القاصرتيف بحؽ الثمثيف، كفي أبيو بحؽ الباقي بنتيو رقيو كبشيرة

كابنتو القاصرة بحؽ  ،بزكجتو بحؽ الثمف أبك رمضافالشرعي لممتكفى حسف  اإلرثكانحصر  - ث
 .(7)كصفية بحؽ الباقي  كخديجةمصطفى  ألبيوكأخكتو ، ككالدتو بحؽ السدس، النصؼ

 

                                                           

مفيـك التعصب لغة قرابة الرجؿ ألبيو كاصطبلحان اإلرث ببل تقدير كالعاصب يحكز كؿ الماؿ عند انفراده أك مابقى بعد  (1)
 شي مف التركة. ف لـ يبؽى إكيحـر ، كانت يان الفرائض أ

 .30الشريعة اإلسبلمية، ص عطية، عبد الحسيب: أحكاـ الميراث في (2)
 .30الشافعي، جابر: أحكاـ المكاريث في الفقو كالقانكف، ص  (3)
 .19،1942، ص 40، ع41سجؿ الحجج  (4)
 ـ.45،1941، ص 124، ص ع 39سجؿ الحجج (5)
 ـ.1928، 65، ص 3، ع 16سجؿ الحجج  (6)
 ـ.1944، 90، ص 318،ع 46سجؿ الحجج (7)
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ككالدتيا ، ككالدىا بحؽ السدس ،بزكجيا بحؽ الربع السكسي ةبيي الشرعي لممتكفاة اإلرثكانحصر  - ج
 .(1)الثمثيفكابنتييا بحؽ ، السدس أيضا بحؽ

، كبزكجيا بحؽ الربع ،انحصر إرثيا بكالدتيا بحؽ السدس شكرية بنت شعباف اليندم كعندما تكفيت
 .(2)كبشقيقيا بحؽ الباقي، ة بحؽ النصؼكبابنتيا القاصر 

كأكالد ، ، كابنتيو بحؽ الثمثيفرثو الشرعي بزكجتو بحؽ الثمفإانحصر  عبد اهلل طافش تكفى كعندما - ح
 .(3)أخيو الثبلثة بحؽ الباقي

 الثمثيفكابنتيو بحؽ  ،بزكجتو بحؽ الثمف لشرعي لممتكفى رشيد عمي أبك حصيرةاإلرث اكانحصر  - خ
بشقيقتيا الثانية رثيا الشرعي إفانحصر  ،ابنتيو إحدلثـ تكفيت ، فرضا كشقيقتو بحؽ الباقي تعصيبان 

 .(4)عميا بحؽ الباقي كأكالد، بحؽ النصؼ
 :م(1948-1918)ة من الميراث في مدينة غزةأحرمان المر  -4

مف الميراث  احية الشرعية، إال أف ظاىرة حرمانيابالرغـ مف أف حؽ المرأة في الميراث كاضح مف الن
جبارىا عمى التنازؿ  األحياف، استغبلؿ المرأة كانت مكجكدة في المجتمع الغزم، حيث يجرم في بعض كا 

عف حقيا في الميراث ، فالميراث ىك في األصؿ حؽ شرعي، كليس صدقة، كقد أكدتو الشريعة 
 .اإلسبلمية

بؿ ىك مف األعراؼ الفاسدة في ، كما يجرم مف حرماف لممرأة مف الميراث بعيد كؿ البعد عف الديف 
 ينبغي تجاكزه أك خرقو، فالمرأة عندىـ ال ال نان قانك  نيايتمسككف بتقاليد يعتبرك المجتمعات التي مازاؿ أىميا 

في االحتفاظ باإلرث  إلى جانب رغبة العائمة، تحتاج الماؿ، مادامت في كنؼ الرجؿ ترث بمجرد أنيا ال
إذا كاف الميراث قطعة أرض  كخصكصان ، ضمف نطاقيا، حيث ترل بعض العائبلت أف تكريث المرأة

 .عف تمؾ العائمة ف كاف الزكج غريبان إفي الميراث، السيما  سيمنح الحؽ ألفراد مف عائمة أخرل لمشاركتيـ
  :م(1948-1918)من الميراث في مدينة غزة المرأةنماذج توضح حرمان  - أ

المحكمة الشرعية  إلى فلجأ النساء بلت المحكمة الشرعية أف بعضمف خبلؿ مراجعة سج تبيف 
 . يخصيف مف حصص بتركات مكرثييف لمعرفة ما

بحؽ  بزكجتو أسماء ،رثو الشرعيإبعد كفاة صالح انحصر  نوأسجبلت ال يشير أحد :األولالنموذج -
كانحصر ارثو ، ثـ تكفى محمد ،بحؽ الباقي أموحمؿ في بطف  أبيوكابنو محمد الذم كاف لدل كفاة  ،الثمف

جميع  داكد األصمي، ككاف مخمفان عف المكرث كبعمو عمى بحؽ الباقي ،بحؽ الثمث أسماء بأموالشرعي 
 كأربعةثمف ثمف قيراط  أسباعكقدرىا خمسة قراريط كثمف قيراط كثمف قيراط كثبلثة  ،الحصة الشائعة
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كعشريف قيراطا في جميع الدار شركة الحرمة عيشة  أربعةكامؿ  أصؿسبع ثمف ثمف قيراط مف  أسداس
 أبيو،عف  إرثاداكد المكركث  إلىذلؾ كمو االيؿ  حقكؽ بجميعكمف يشركيا بحؽ الباقي  ،لحبنت صا

 كطمب مف القاضي ،المحكمة الككيؿ الشرعي عف الحرمة أسماء إلىكقد حضر  ،كحسب تصرفو القديـ
 أفكعرفو ، لطمبو فأجابو، كابنيا في الحصة المذككرة جياعف زك  رثان إ متويخص مكك يعرفو عمى ما أف

 كأربعةىي قيراطاف اثناف كثمف قيراط كثمف ثمف قيراط كسبعا ثمف ثمف قيراط  اإلرثحصة مككمتو مف 
  .(1)غير سدس سبع ثمف ثمف قيراط ال أسداس

كادعت  الرجؿ سميـ  بف فارس  ،حضرت إلى  محكمة غزة شرعية  نبيية حمداف سكيؾ النموذج الثاني: 
مات منذ ثبلث سنكات  كقالت في دعكاىا عميو أف سميـ بف الحاج الشامى ،مف أىالي قصبة خاف يكنس

كفي عمتو الغائبة بحؽ الباقي لعدـ  ،األكالدنظرا لعدـ كجكد  ؛أنا زكجتو  بحؽ الربع كانحصر ارثو في
بريؽكقد ترؾ تحت يد ىذا المدعي عميو صندكؽ خشب  لو، د عصبكجك  فناجيف   كأربعة  ،ككتابتيف ،كا 

ؾ الربع تسعة غركش عمى ىذا فيمض ذل ،عممة فمسطينية جميع ذلؾ ستة كثبلثكف قرشان  ،اسكطنجرة نح
كبعد التأكد مف المترككات أمرت المحكمة  ،عميو  تسميمي حصتي في المتركؾ بالكجو الشرعي المدعي

 (.2) أف تأخذ نبيية  الربع في المترككات المذككرة
 ـ، حاالت استدعت1941في مدنية غزة عاـ  الشرعيةتناكلت سجبلت المحكمة  :النموذج الثالث -

لزكجة، بعد كفاة زكجيا الداخؿ بيا، كتطالب الزكجة  ةرثيإكمنيا رفع دعكل مير كحصة  ،النظر القضائي
إبراىيـ  ادعت يسرة بنت: "تي، كما كرد في النمكذج اآلان يفسمطينكقدره عشركف جنييا ، فيو بميرىا المؤجؿ

محمد عمى  ف محمد بفإ :د الشكا، قائبلن مي سعيي غزة ، قرر الككيؿ عنيا المحابف محمكد نصر مف أىالا
ف أك  كلو كلد منيا محمد رياض، كدخؿ بيا، كانو تكفى منذ شيريف، انعيـ، قد تزكج مككمتي بصحيح العقد

ؿ كلـ تحص، ذلؾ تـ تقسيـ تركة زكجياكلمككمتي بذمة المتكفى ميرىا المؤجؿ، كلـ تستكفو حاؿ حياتو، ك 
عمي حصتيا مف أىؿ الزكج، لذلؾ أطمب الحكـ لمككمتي بميرىا المؤجؿ عمى المدعي عميو كلد السيد 

محمد  كلدل سؤاؿ، لمتكفى قد ترؾ تركتو تحت يد المدعي عميو، كاطمب سؤالو عف ذلؾاف محمد، أل
كاف لممدعية  ،رياضكتكلد بو محمد ، نو دخؿ بياأ، "يسره"مف  محمد كاف متزكجان  ملداف ك إ :أجاب قائبلن 

، كتـ االعتراؼ عمى ذلؾ بعد حصكؿ المحامي ان بذمة كلدل محمد ميرىا المؤجؿ، كقدره عشركف جنيي
ميرم  : إنني لـ أستكؼ(، كبعد ذلؾ حمفت الزكجة75580رقـ ) 1940عاـ  عمى كثيقة عقد الزكاج

إبراىيـ  ة بنتسر يدعية المؤجؿ، كلـ أحصؿ عمى نصيبي مف تركة زكجي، كبناء عمى ذلؾ فقد حكمت لمم
كحصتيا في تركة ، أحد الكرثة بمبمغ قدره عشريفف السيد انعيـ بمكاجية المدعي عميو محمد عمى ب نصر

 .(3)كىي الثمف، زكجيا المتكفي
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 بعضيان  أفإال ، الغزم ف كانت غير سائدة في المجتمعا  ك  ،حاالت ففإ، مف الناحية االجتماعيةك      
القضية إلى المدل الذم يتحكـ فيو كرثة المتكفى بتركتو حاجبيف بذلؾ  ذلؾيشير بشكؿ كاضح كما في 

يشير إلى أف البناء االجتماعي لـ يكف  جؿ كحقيا الشرعي في التركة ، كذلؾالمؤ  حؽ الزكجة في ميرىا
 كانت تحكمو ظكاىر سمبية تؤدم إلى ضرر كاضح بحؽ المرأة. إذعمى الدكاـ سميما في تعامبلتو الشرعية 

بؿ تقكـ بتأجيرىا حتى تضمف ، ، كعدـ بيعياةرثيكحرصت بعض النساء عمى التمسؾ بحصتيا اإل 
كىي جزء ، ليا بقصبة السكؽ وبنت الحاج حسف غانـ شراب، بتأجير دكان فعمت فاطمةما مثم، دخبل ثابتا

 .(1)ىمف حصتيا مف زكجيا المتكف
 أجرتياخالل المقابالت التي  تم الحصول عمييا من ,من الميراث المرأةحرمان  من أخرى جنماذ -ب

ن أب , عمماً ة من الميراث في مدينة غزةأتوضح حرمان المر و  مع بعض العائالت من مدينة غزة, الباحثة
 .معيم مقابالت محفوظة لدى الباحثة أجرتالتي  األشخاص أسماء

 :األولىالمقابمة -
 ،كبيف أخي عمى نصيبي في ميراث مف إرث أبي يبينأصبحت مشاكؿ ، الحاجة أـ جمعة عياد تقكؿ    

دكب ىي رض المنأك  رض مندكب،أض ممؾ الطابك، ك ر أ :األراضي نكعاف أفحيث إف مف المعركؼ 
خكة أثناء تكزيع بو األ كما بقـكحككمية،  تعتبر أراضىو  األراضو  أم أف ذلؾ، ممندكب السامي البريطانيل

، كتحدد قطعة ان مندكب، كليس مف األراضي الطابك المعركفة ممكرض أاإلرث ىك إعطاء المرأة قطعة 
يفعمكنو معنا حيف يتكرمكف  ما كذلؾ ،الحككمة ي قد تتعرض بعد ذلؾ لمشاكؿ مفاألرض لممرأة الت

، عمى أف األراضي التي ثبت 1919 لعاـ 48مف القانكف رقـ  29المادة كتنص ، (2)بإعطائنا قطعة ارض
القدـ لممنافع العمكمية أك األراضي المخصصة بصكرة  نذأنيا مف صنؼ األراضي المترككة المستعممة م

 .(3)كأمانة لحككمة فمسطيف" المندكب الساميقانكنية لممنافع العمكمية تسجؿ باسـ 
 .المقابمة الثانية -

 ،أف" الخكؼ كالجبف ىك أحد األسباب التي تسيطر عمى المرأة الحاجة أـ فتحي السمرم كقالت    
كتعالت  ،ثاركا عميٌ  إخكتيميراثي مف  فعندما طمبت  :كتمنعيا مف المطالبة بحقيا في ميراثيا، فقالت

 إذاكىددكني بالمقاطعة  األرض،كليس لدنيا أم حؽ في  ،ف أبي لـ يكص لمبنات بشئإكقالكا ، أصكاتيـ
 .(4)المحاكـ لرفع قضايا تعني لدييـ الذبح إلىأم تفكير في الذىاب  كذكرت، طمبت بحقي
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 المقابمة الثالثة: -
العادات كالتقاليد كالجيؿ كالخكؼ كميا مف أىـ األسباب التي تمنع المرأة  كيقكؿ  الحاج مصطفى التتر أف

 .(1)ترفض المطالبة بحقيا فييمف المطالبة بحقيا في الميراث، لذلؾ 
 :الرابعةالمقابمة -

عف نصيبيا  تنازؿليؿ التحا أخكالي مع كالدتي أساليب لقد استعمؿ :ذكرت الحاجة أـ فتحي طافش    
تكضح لنا حجـ  لـ أنيا إال ،رثيةمف حصتيا اإل ان يمثؿ جزء الالماؿ  كذلؾ ،مف الماؿ ان جزء يائإعطامقابؿ 

 .(2)حصتيا في الميراث
 ماكمف خبلؿ عدة ممارسات  في ميراث حقيا مف  حرماف األنثى خبلؿ إجراء المقاببلت  يتضحكمف     
 :يمي
أك بعضيا بالبيع  ،إحدل زكجاتيـ عف كؿ أمبلكيـ بناءأل أكقياـ بعض اآلباء بالتنازؿ ألبنائيـ الذككر  -1

 بيدؼ حرماف اإلناث.
مف  ان جزء إعطائيامقابؿ  ،حقكقيا تنازؿ عفتد، كمحاكلة استرضاء المرأة لمدقياـ بعض الكرثة بالتك   -2

 .نصيبيا الحقيقي مف اإلرث تمثؿ أك قطعة ارض ال، الماؿ
كما يظير مف خبلؿ المقاببلت التي أجريت أف أىـ األسباب التي تمنع المرأة مف المطالبة بحقكقيا في 

 يمي: كىي ما، الميراث
 .األسرةكالخكؼ مف مقاطعة ، بإيذائيا، الخكؼ مف قياـ األشقاء الذككر، أك بقية الكرثة -1
 عدـ معرفة المرأة بحقكقيا في الميراث. -2
 كنظرة المجتمع السمبية في بعض األحياف لممرأة التي تطالب بميراثيا. الخجؿ مف المطالبة بالميراث،  -3
 عدـ القدرة عمى دفع تكاليؼ رسكـ المحاكـ، كأتعاب المحاميف. -4
 :م(1948-1918)في مدينة غزة من الميراث تخارجال  -5
 :اصطالحاالتخارج -أ

 .(3)معمـك مف التركة أك مف غيرىا ءبشي ،بعضيـ عف الميراث عمى إخراج الكرثة أف يتصالح 
 :التخارج حكم-ب

عف  رككذ ضي اهلل عنو نقؿ عف ابف عباسر  عف عثماف بف عفاف عمى ذلؾ كالدليؿ، التخارج جائز    
ثـ ، الكمبية في مرض مكتو دينار أف عبد الرحمف بف عكؼ طمؽ أمرآتو تماضر بنت االصبغ عمركبف

فصالحكىا عف ربع ثمنيا ، فكرثيا عثماف رضى اهلل تعالى عنو مع ثبلث نسكة أخر، كىي في العدة، مات
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التخارخ بيف اثنيف مف الكرثة عمى  فكقد يكك ، ىي دراىـ :كقيؿ ىي دنانير :فقيؿ، عمى ثبلثة كثمانيف ألفان 
 .(1)قابؿ مف الماؿ يدفعو إليوكذلؾ في م، خر في نصيبوأف يحؿ أحدىـ محؿ اآل

 حاالت التخارج:-ت
ك أ ،الماؿ مع كراث أخر، عمى أف يترؾ لو نصيبو نظير مبمغ مف أف يتخارج  كارث: الحالة األولى-

يتفؽ الذم يريد المصالحة عمى نصيبو مف التركة قبؿ قسمتيا مع أحد أفراد الكرثة عمى ماؿ معيف يدفعو 
 .التخارج مف التركةثـ يككف لو نصيب ، منو
 .(2)لقاء ماؿ يدفعكنو إليو نظير تركو لنصيبو مف التركة ،أف يتخارج كارث مع الكرثة :الحالة الثانية-
، مف التركة معينان  مع الكرثة عمى أف يترؾ حصتو، كيأخذ بدليا جزءان  أف يتخارج كارث الحالة الثالثة:-

الحالة أكثر صكر التخارج كقكعا  كىذه لمكرثة اآلخريف،كدار أك قطعة أرض أك دكاف، كيككف سائر التركة 
كقبمكا بو، ككاف باقي التركة لباقي ، كالحكـ في تمؾ الحالة جائز، كيككف الخارج قد ممؾ ماعينو، كعادة

 .(3)ككؿ كاحد يأخذ بمقدار سيمو مف التركة، كتقسـ التركة كأنو غير مكجكد، الكرثة كحدىـ
 :م(1948-1918)في مدينة غزة الميراث نموذج عممية التخارج من-ث

لحصكؿ النساء عمى  ككانت نتيجة ،يخصيا مف حصص إرثية بيع ما إلىالغزية كانت تمجأ  المرأةأف     
 .الربح المادم تحقيؽأماميف مفتكحة في  كبالتالي غدت الفرصة ،أزكاجيف نصيبيف مف تركة

الذات  احد مف الرجميف الراشديف المعركفيكؿ ك حضر  في المجمس الشرعي المعقكد لدينا"  ذلؾ:  كمثاؿ
 ةالرشيد كالمرأة ،عف نفسييما األصيميف ككلده سعيد ،الحاج عاشكر بف عبد المطيؼ بف عبد اهلل كادم

كىي عف نفسيا الكصية الشرعية  ،المعرفة الذات بالكجو الشرعي فاطمة بنت الحاج حسف غانـ شراب 
ي الحاج عاشكر كالكالي الشرع ،الحاج محمد بف الحاج عاشكر كادم عمى بنتييا رقية كبشيره بنتى المرحكـ

 ،قائميف  ـكاختبارىكجكاز تصرفاتيـ بطكعيـ  ،بحاؿ صحة كقركا جمعيا ،المرقكمتيف المذككر عمى البنتيف
كفي كؿ منيما منافع كمرافؽ كحقكؽ  ،يا عدة مساكفيقتيف فالمشتممة عمى طب جميع الدار الكاقعة إف

دكاف  كشرقان  ،قصبة السكؽ الدار المذككرة المحدكد لؾ جنكبان  يكجميع سبعة الدكاكيف الكاقعات ف، شرعية
 ذككر،الم دار كرثة مصطفى السقا ، كشماالن السقا بف أحمد مصطفىكتمامو دار كرثة  ،كقؼ األسطؿ

 في القصبة المذككرة الكاقعة الدكاكيفكجميع  ي،كغربا الشارع العمكم ،كتمامو دار الحاج عبد يكسؼ السقا
ر دا كغربان  ،دكاف كقؼ جامع شماالن ك  الشارع العمكمي، ، كشرقان الزيتي إبراىيـدكاف الحاج سميـ بف  جنكبان 

الحاج محمد ابف  المرحكـخيو أك ، المقربفحد أدل أفنكسعيد ، لمشقيقيف كرثة داكد البكرل مممكؾ كمشترم
 .بينيما منيا صفيةالحاج عاشكر كادم المذككر 
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في  الشرعي كانحصر إرثو ،كنصؼ تقريبان  مات منذ سنة ،احد الشريكيف المذككريف محمدالحاج  كأف      
 أبيوكفي  ،الثمثيفبحؽ  قية كبشيره القاصرتيف المذككرتيفو ر يتكفي بن ،بحؽ الثمف المذككرة فاطمةزكجتو 

 أربعةة االرثية بانفرادىا مف ألفتصبح مس، كراث لو غيرىـ كال، بحؽ الباقي اج عاشكر المذككرالح
لكؿ كاحدة ، رقية كبشيره ستة عشر سيمان  كلمبنتيف المذككرتيف ،المذككرة ثبلثة سياـ لمزكجة ،كعشريف سيمان 

 ،بينو كبقية الدار كالدكاكيف بعد كفاتو مشتركة في ما ،كالحاج عاشكر خمسة سياـ ،منيما ثانية سياـ
مف  ،المذككراف شريكيف شركة مفاكضة في التجارة المتنكعة  األخكافكقد كاف ، فسعيد لآل أخيوكبيف 
ديكف لجممة  كعمييا، عمى حاليا ليا ديكف ةيضما ف كالشراكو، كلآلكالعطاره كغير ذلؾ األقمشة أنكاع

 أربعةمف ذلؾ ، سيما كأربعيف مف ثمانية اآلف اإلرث كانحصاركتصيح المسئمة باعتبار الشراكة  ،أشخاص
 أخرجتقد  ف فاطمةأك  ،المار ذكره التصحيحكالباقي عمى حسب  ،د المقريفأح افندملسعيد  عشركف سيمان 

 ،ض تجارة كغيرىاالشركة مف عرك  كأمكاؿ ،نفسيا مف جميع حصتيا االرثية الشرعية في الدار كالدكاكيف 
 ،القراره حمكدةالعرب بمكضع الشيخ  يبأراض الكاقعةفيما بيف الشقيقيف  قطعة ارض الممؾ المشتركة كمف

قصبة  جنكبان  المحدكدةكفي كؿ شي يطمقو عميو اسـ الماؿ كالممؾ عمى بدؿ قدره جميع الدكاف الشرقية 
قكمة بخمسة مكادم ال إبراىيـدكاف كرثة  كغربان  ،عبلهأالدار المذككرة  كشماالن  ،كشرقا كقؼ األسطؿ ،السكؽ

مائة  اإلخراججميع بدؿ  فأصبح ،بقية البدؿ المذككر فمسطينيان  كمبمغ ثبلثيف جنييان  كسبعيف جنييا فمسطينيان 
 .كخمسة جنييات

ثبلثة  جنييان  كاتفقت مع بقية الشركاء عمى تقسيط الثبلثيف ،كقد استممت الدكاف فاطمة المخرجة     
حد المقريف أك  ،يدفعو ليا بدير الشركة المذككرة القسط األول، تكؿ قسط ميا عشرة جنييا، قساطأ

عشرة جنييات بعد ثمانية  والقسط الثاني ،شير مف تاريخأ مضى أربعةبعد  افتدلسعيد  المذككرتيف
بيف الفريقيف  فيماىذا التخارج  لكقد جر  ،ان عشر شير  يثناعشر جنييات بعد  والقسط الثالث ،أشير

 أمبلؾمف  خاصان  بدؿ ممكان  التخارج قد صارت جميع الدكاف نو بذلؾأك  ،بالرضا شرعيتيف كقبكؿ بإيجاب
ة عقط كجميع ،الشركة أمكاؿدكاكيف الباقيات مع بقية جميع  كجميع الدار كالسبع ،جةكحقكؽ فاطمة المخر 

لما عدا  ،المذككر حؽ كممؾ خاص المفاكضةشركة في  المشتركة كاألمكاؿ األمبلؾيكجد في  كما األرض
 كعشركف كأربعة، أفندملسعيد  سيمان  كأربعيفمف خمسة  الشركة مسئمة تصيحك  ،المذككرة فاطمة المخرجة

 كأف ،ثمانية أسيـ ية كبشيره الصغيرتيفككؿ كاحدة مف رق، سيمان  عشر كلكالده الحاج عاشكر خمسة، سيمان 
 ثمانية كأربعيف أصؿكقدرىا ثبلثة قراريط مف  يكف المطمكبة لمشركةحصتيا في جميع الد تقد كىبفاطمة 
 كالحاجعف نفسو  بأصالتو أفندممف سعيد ، كؿ كاحد كقد طمب عمى حسب سياـ ، قية الشركةقيراطا لب
تيف كىما قببل ر عمى قبض ذلؾ مف المدبك  ابنو المذككرتيف نفسو ككاليتو عمى بنتيعف  بأصالتوعاشكر 

 مف الشركة ألربابيا الديكف المطمكبة أفكصدقكا جميعا عمى  كلمقاصرتيف المذككرتيف ،ألنفسيماذلؾ منيا 
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 ابرأكقد ، الحاج محمد المتكفى أخيوكاسـ  ،عمى اسمو أك، عيدس الشركةرة كالمقيدة عمى اسـ مدير ك المذك
 .(1)خر اآل الفريؽكؿ كاحد مف الفريقيف ذمة 

 :واالجتماعية لمميراثاَلثار االقتصادية  :ثانياً 
 فقط:، االقتصادية كاالجتماعيةكسيتـ دراسة النتائج  ،الميراث بعض النتائج يترتب عمى عممية   
 األثر االقتصادي لمميراث:-1

لى ، االجتماعيةيؤدم نظاـ الميراث اإلسبلمي إلى أثار بالغة األىمية، في النكاحي االقتصادية ك  كا 
 تكضيح ذلؾ في بعض النقاط التالية:كاالستقرار في المجتمع ، كيمكف  سيادة الطمأنينة

 تفتيت الثروات:-أ
أك التزاـ إال  قيددكف  ،كفتح باب االستثمار عمى مصراعيو  ،عندما أباح اهلل تعالى في اإلسبلـ التممؾ   
كذلؾ التجميع قد يؤدم عميو  ،في ايدل أفراد قبلئؿ ثركاتالكذلؾ مف شأنو تجميع كثير مف  ،شرعو اهلل ما

 َأفاءَ  : ف اهلل قاؿإكلذلؾ ف ،كالعبث في مكازيف العدؿ كاالنضباط ،في مقدرات األمـ ،تحكيـ ىكالء األفراد
 ال َكيْ  السَِّبيلِ  َواْبنِ  َواْلَمساِكينِ  َواْلَيتامى اْلُقْربى َوِلِذي َوِلمرَُّسولِ  َفِممَّوِ  اْلُقرى َأْىلِ  ِمنْ  َرُسوِلوِ  َعمى المَّوُ 

 .(2) ِمْنُكمْ  اأْلَْغِنياءِ  َبْينَ  ُدوَلةً  َيُكونَ 
 ة:مكر التالياألكيتضح ذلؾ مف ، بكسائؿ متعددة منيا الميراث كعمؿ عمى تفتيت تمؾ الثركات

 ف ينفرد كاحد بالتركة.أكمف النادر ، كأثمانان  كأرباعان  تقسيـ التركات أثبلثان  -
 َوِلمنِّساءِ  َواأْلَْقَرُبونَ  اْلواِلدانِ  َتَركَ  ِممَّا َنِصيبٌ  ِلمرِّجالِ  ، التشديد عمى ضركرة إعطاء كؿ كارث حقو  -

َمْفُروضاً  َنِصيباً  َكُثرَ  َأوْ  ِمْنوُ  َقلَّ  ِممَّا َواأْلَْقَرُبونَ  اْلواِلدانِ  َتَركَ  ِممَّا َنِصيبٌ 
(3). 

فقد  ،كقد ساكل اإلسبلـ بيف أتباعو  ،نقؿ أجزاء مف الثركات مف أسرة إلى أسرة عف طريؽ الزكجة  -
 .(4)ما يساعد عمى نقؿ أجزاء مف الثركات كتداكليا ،كالفقير يتزكج غنية  ،يتزكج الغني فقيرة

 يل حدة التفاوت بين الناس:يعمل الميراث عمى تقم - ب
لما يترتب عمى ذلؾ مف  ،يككف الماؿ دكلة بيف األغنياء عمى أف ال إف اإلسبلـ يعمؿ بجميع أنظمتو

كما يتمثؿ ، كاستبعاد اإلنساف لئلنساف ،كالجشع كاالستغبلؿ ،مفاسد خطيرة تنجـ عف سيادة أخبلؽ األنانية
 .(5)المجتمع مف االنتفاع بالمكارد التي ىيأىا اهلل لمناس جمعيا أفراد في حرماف معظـ
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 السمع األساسية: زيادة إنتاج-ت 
فيك ية، أما بعد تكزيع الميراث كالكمال لمسمع الترفييية إف زيادة طمب األغنياء معناه زيادة اإلنتاج

ف أ، كما غالب إلى السمع األساسيةف الطمب يتكجو في الإف، كتكدس الثركة حدة الغني تخفيؼيساعد في 
، إنتاج السمع األساسية كالضركرية زيادة ناهكذلؾ مع، المشاريع تككف ىي المشاريع الصغيرة كالمتكسطة

يخصص مف نفقات لدعـ  تكفير ما تخفيؼ عجز المكازنة مف خبلؿ إلىغير مباشرة كيؤدم ذلؾ بطريؽ 
نتاجيا  .(1)السمع األساسية كا 

 من وسائل انتقال الممكية الخاصة: الميراث - ت
نما ،يعتبر الميراث مف الكسائؿ التي تنشئ الممكية ابتداء ال عف المكرث  كسيمة النتقاؿ الممكية جبران  كا 

التي استدؿ بيا  األدلةيعد مف  اإلسبلـ، كالميراث في في ثمثي التركة األقؿدكف اختيار الكارث عمى 
 إلى صاحبياكلـ تتحكؿ بعد كفاة  ،ممكية خاصة األصؿفيي في ، الممكية الخاصة إقرارالعمماء عمى 

 ألسرةتنتقؿ التركة الى الكرثة بطريقة ىادئة  إذ ،المتكفى أسرةظاـ بؿ بقيت ممكية خاصة في ن ،ممكية دكلة
 إلىالعيف  بر انتقاؿتعيلذا ، النكع مف الممكية فتبقى الخصكصية مع ذلؾ، كىـ امتداده الطبيعي ،المتكفى

 .(2)نما بمثابة امتداد لممؾ القديـا  ك  ،الكرثة ممكا جديدا
 :لمميراث عدالة توزيعية - ث

 ىادئان  الثركة تفتيان  ان فيك يؤدم إلى تفتيت ،اإلسبلمياقتصادية بعيدة المدل لنظاـ الميراث  ثارآىناؾ 
كىك ، المجتمع أفراديدل فئة قميمة مف أفيمنع بذلؾ مف تضخـ الثركات كتركيزىا في  ،كمستمرا ببل عنؼ

تفاكت كبير في الدخكؿ  يؤدم إليو مف نظرا لما ؛الرأسماليالتي يعاني منيا النظاـ  األساسيةالعيكب  أحد
كما فعمت  ،كحده األكبركال عمى االبف ، عمى الذككر فحسب ان فقلـ يجعؿ التركة ك  إلسبلـاف ،كثركات

نما ،بعض الشرائع الكضعية  أجزاءعمى  فقسميا، ف عمد عمى التركةأب تكزيعا كاسعان  اإلرث أنصبةكزع  كا 
إلى  أسرةكبذلؾ سمح بنقؿ الممكية مف  ،ماف مف بعضيبؿ كرث الزكجا ،كالفركع األصكؿرؾ فييا تاش

 .(3)في تكزيع التركة فريدان  فجاء نظامان ، أسرة
كتتحكؿ إلى ممكيات  ،كاألقاربالعديد مف الذرية  إلىتنتقؿ  اإلسبلميفالممكية الكاحدة طبقا لمنظاـ  

عندما يشعر  ،التكزيعيةىذه العدالة  ثارآكتظير ، ما يحد مف تضخـ الممكياتكىك  ،متكسطة أك صغيرة 
ينعكس عمى  الشعكر ف ذلؾإف ،(4)نصيبو مف التركة سكؼ يصؿ إليو طبقا لنظاـ الميراث العادؿ الفرد أف

 :يمي كيتمثؿ ذلؾ في ما، كيظير في تصرفاتو اليكمية كعامؿ حافز، عبلقتو بمجتمعو ككاقعو
                                                           

؛ الياشـ، عبد الرحيـ: الكجيز في 55، ص كأىدافومبادئو  اإلسبلـ: النظاـ االقتصادم في كآخركفالعساؿ، أحمد  (1)
 .17الفرائض، ص

 .56عبده، عيس: النظـ المالية في اإلسبلـ، ص  (2)
 ـ.48عمكاف، عبد اهلل: التكافؿ االجتماعي في اإلسبلـ، ص  (3)
 .71، ص اإلسبلميفي التشريع  اإلرثالسريتي، عبد الكدكد: ضبكابط  (4)
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 يحاكؿ التيرب. لتبعات بنفس راضية كالأنو يقـك عمى تحمؿ ا-
 مف الظمـ كاثقان  أمتو مخيصإثراء حاضره كمستقبمو بالعمؿ المنتج الذم يسيـ في ت يقبؿ بكؿ جيكده عمى-

 بالعدالة
كبالعدؿ ، اإلماـ إلىكسار المجتمع المتكازف  ،سادت العدالة لـ تكف ىناؾ فرصة لظيكر الطبقة فإذا-

 .(1)األمكاؿفي تثمير  لؤلخذكتنشرح صدكرىـ ، الناس أماؿتتبسط 
 :العادل لمميراث يقوم عمى ثالث دعائم اإلسالميالتوزيع 
في الكجكد لشخصو مف غير  امتدادان الذم يعتبر شخصو  لؤلقربيعطى الميراث  : أنواألولىالدعامة 

مف  أكثر حظان  أنيـكمع ، األكالدفي الميراث  تفرقة بيف صغير كال كبير، كلذلؾ كاف أكثر القرابة حظان 
 كاف فإذا، بأعيانيـ كذلؾ لمنع تركيز الماؿ في كرثة ،بؿ قد يشاركيـ فيو غيرىـ ،يستأثركف بو غيرىـ ال
ذا ،كىـ غالبا إخكة المتكفى، أألكالدىما ، يككف االشتراؾ في الماؿ بدؿ االنفراد األبكيفيئكؿ إلييـ نصيب  كا 

 .(2)لـ يكف عمى سبيؿ االستئثار بؿ كاف فيو اشتراؾ لؤلقرب اإلرثأنو مع أف  كنرل مف ذلؾ
 أفكلعؿ ذلؾ ىك السر في  أكثر؛كاف العطاء  ،مبلحظة الحاجة فمكما كانت الحاجة أشد الدعامة الثانية:

ليما نكع ممؾ في ماؿ  األبكيف أف نو مف المقرر شرعان أمع ، األبكيفمف  أكثركاف  األكالدنصيب 
كليا  الغالب ذرية ضعاؼ يستقبمكف الحياة في ألنيـأشد  األمكاؿ إلى األكالدف حاجة كلكف أل ،أكالدىما

 ،(3)الماؿ أقؿ إلىكليـ فضؿ ماؿ فتككف حاجتيما  ،في الغالب يستدبراف الحياة كاألبكاف ،تكميفات مالية
لمالية اف التكميفات ذلؾ أل األنثييف،ىي التي جعمت لمذكر مثؿ حظ  الميراثف مبلحظة الحاجة في أك 

مة عمى اة قك أىي التي جعمت المر  اإلنسانيةف الفطرة ا  ك  األكالد،فيك المطالب بنفقة  ،يطالب بيا الرجؿ
كتطالب ىي ، ف يطالب ىك بتقديـ الماؿأل ،داعيان  فكاف ذلؾ ،لتكفير القكت عامبلن  لرجؿ كادحان االبيت ك 

 .(4)بتدبير البيت
فيك لـ ، التكزيع دكف التجميع إلىفي تقسيمو لمميراث كاف يتجو  اإلسبلميالشارع  فإ الدعامة الثالثة:

بؿ كزع التركة ، األكالدفمـ يجعؿ التركة لمكلد البكر دكف سائر  ،نادرا إالكميا  يجعؿ كارثا ينفرد بالتركة
النصؼ  إلىقد يصؿ  ،نصيب مفركض كلؤلزكاج، أك أكالد العـ كاألخكة كاألكالد ،بيف عدد مف الكرثة  كميا

 ككذلؾ، كال يقؿ عف الثمف ،الربع بالنسبة لمزكجة إلىكقد يصؿ  ،الربع لويقؿ عف  كال ،بالنسبة لمزكج
 .(5)كال ينفرد بو فرد أك صنؼ، األسرةيستمر التكزيع في 
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 االجتماعي لمميراث: األثر-2
يتداكؿ الماؿ بيف  بحيث ال، بالقياـ بتفتيتيا الثركاتكاضح في منعو لتكدس  :التقارب بين الطبقات-

 كمف كاف فقيرا كأقاربو،كأحفاده  أكالدهإلى  فالغني اليكـ بعد جيؿ أك جيميف تنتقؿ ثركتو ،طائفة محدكدة 
الطبقة الكسطى بسبب  إلىمف ينتقؿ  أك في نفس الجيؿ، ؿ الثانيفي الجي أكالدهقد يكجد مف  في جيؿ

 .األثرياءكربما صار مف كبار ، الماؿ تزكجو بمف كاف لكلييا أك، قريب كفاة
ترث البنت مع  كقد ،كالزكجة  كاألباالبف  يرث متكاصمة تترابط فقد فاألجياؿ :األسريةتقوية الروابط -

ليـ بجزء  الكصية إلىالقراف الكريـ  دعا األقاربيرث مف  كمف ال ،األب الشقيقة أك األختبنت االبف مع 
 َواأْلَْقَرِبينَ  ِلْمواِلَدْينِ  اْلَوِصيَّةُ  َخْيراً  َتَركَ  ِإنْ  اْلَمْوتُ  َأَحَدُكمُ  َحَضرَ  ِإذا َعَمْيُكمْ  ُكِتبَ  مف التركة فقاؿ تعالى:

اْلُمتَِّقينَ  َعَمى َحقِّا ِباْلَمْعُروفِ 
(1). 

مف تركة  شيئان  إعطاءىـفقد طمب القراف الكريـ  ،األقاربمف  كصية ميراث ليـ كال الذيف ال كحتى 
ذا :فيقكؿ تعالى، الماؿ في نعمة الكرثة يشارككا حتى المتكفى مع القكؿ بالمعركؼ مف المكاساة  َحَضرَ  َواِ 

 . (2)َمْعُروفاً  َقْوالً  َلُيمْ  َوُقوُلوا ِمْنوُ  َفاْرُزُقوُىمْ  َواْلَمساِكينُ  َواْلَيتامى اْلُقْربى ُأوُلوا اْلِقْسَمةَ 
 أساسعمى  اإلرث فأقاـ ،ىك الفطرة لؤلحكاـالحؽ  األساسأف  اإلسبلـيرل  :حماية الضعفاء والنساء-

 كاإلناثفبل يختمؼ فيو الذككر  ،قربائوأك  اإلنسافكجية حقيقة مشتركة بيف  ي أمر تككينيالرحـ التي ى
بذلؾ االعتبارات البشرية التي حـر بيا كثير مف الكرثة  اإلسبلـ لغيأف ،موأكالكبار حتى الجنيف في بطف 

كاف الحقا  غبف الذمزاؿ الأكبذلؾ  ،الذككرة أكطة القكة كالسم أكبالبتبني  اإلرثعف مكارثييـ كاستحقاؽ 
 .كبنى نظامو عمى حماية النساء، األيتاـكالضعفاؼ مف  بالمرأة

  كأمر ،مثؿ الكبير نصيبان  أموفي بطف  جنيفكال ،فقد جعؿ لمطفؿ الصغير :لأليتام اإلسالمحماية -
 .(3)النكاحكا غمب إذعامة المؤمنيف  أك األقرباءتحت كالية  أمكاليـبتمنية 

مجاؿ تحقيؽ  بدكر اجتماعي كبير في فتقكـ :ورثمتأتي الوصية وىي تصرف مضاف لما بعد ال-
 ،تجكر تنصيب الكرثة  حتى ال، عمى الثمث زيدي ا المكقد حددىا جؿ كعبل ب ،التضامف االجتماعي

مف  أم جيةأم في ، في معركؼ تككف ، كأفبالكرثة  اإلضراريككف الغرض منيا  إالكاشترط الشرع 
 فأعطاه ،مالو استغبلؿمع رغبتو في  إليومف احسنكا  راغبا في مكافاة قد يككف فاإلنساف، جيات البر

قد يرغب  ككذلؾ ،بما لو طكاؿ حياتو كاستمتاعوإليو بعد كفاتو  كأحسنكا ،ىليكاف الشرع ىذه الفرصة
 .(4)ليساعده عمى حياة كريمة، مف غير الكرثة أقاربو ألحد مف ثركتو ءجز  إعطاءفي  اإلنساف
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نو يحقؽ إف في حياتو، ، كما كاف يساعدىـمجتمعو الفقراء أبناءمساعدة بعض  قد يرغب في استمرارك     
 أكالمجتمع  أبناءفي تعميـ  أساسية بادكارمؤسسات اجتماعية تقكـ  ىناؾف إبؿ  ،ذلؾ عف طريؽ الكصية 

 ان ف ىناؾ جزءأيعني  كذلؾ ،أك تعمير بيكت اهلل تسيـ الكصايا في استمرارىا بأداء كاجباتيا ،كفالة أيتاميـ
 .كالزكاة كالكقؼ األخرلاالجتماعي بجانب الكسائؿ  المجتمعميما مف حاجات 

، الكصية تجكز لغير المسمميف إف ذلؾبؿ  ،كىيئاتكتجكز لمؤسسات ، ألفرادكصية تجكز فال 
 .(1)كمكاطنيفكيعيشكف معنا 

 :نظام الميراث مظير من مظاىر التكافل في محيط األسرة والمجتمع-
، مة بيف أفرادهكرغبة في تعميؽ الص ،منو عمييا حرصان  األسرةيتـ تكزيع التركة في دائرة  اإلسبلـفي 

الذم إذا قكم كتماسؾ انعكس ذلؾ  الركيف وكىي ركن، ساس بناء المجتمعىي أ اإلسبلـنظر  يف األسرةك 
 كليس لو الحؽ في التدخؿ ،عف المكرث الحؽ في ثمثي التركة جبران  كلؤلسرة ،كضعفان  عمى المجتمع تفككان 

كىي كذلؾ حافز  ،كقكتيا األسرةنحافظ عمى تماسؾ  اإلجراءات بيذه ،المقادير األنصبة أك تحديدلتقييد 
كىـ أسرتو ، الماؿ سكؼ يؤكؿ إلى أحب الناس إليو ف ذلؾأيعمـ  ألنو ،المكرث لمعمؿ كالجد كالمثابرة لذلؾ

كمديرىا  األسرةكلعمؾ تممس ذلؾ مف الحديث الشريؼ الذم يثير نكازع الخير لرب ، كامتداده الطبيعي
نك ان تدع ورثتك إ" :فالرسكؿ يكصى سعد بف ابي كقاص ،األسرةاالقتصادم مف أجؿ تأميف مستقبؿ 

 .(2)"تدعيم يتكففون الناس إنخير من  أغنياء
، شكؿ عاد عمى أصناؼ عديدة مف الكرثةال عمى ذلؾعندما كزع التركة  اإلسبلـ،كنظاـ الميراث في  
يتضح دكر نظاـ  ككذلؾ ،نظاـ النفقات  عىاكير  ،دعائـ التكافؿ االجتماعي عمؿ عمى إرساءك  قائبلن:

، كبالضركرة المجتمع، األسرةفيك يحقؽ التكافؿ االجتماعي في داخؿ  ،كظيفة العائمة إبرازالميراث في 
 كتركيا كبذلؾ ال ،مات أحدىـ ذاإمنيـ  األحياء إلىتعكد  نياإف ،في يد أصحابيا األمكاؿفعندما تتكافر 

العاـ  اإلنفاؽ بئتخيؼ مف ع في ذلؾك ، مجتمعفبل يصيركف عالة عمى ال، يضيع الصغير كال اليتميـ
لبلـز لدعـ جكانب اما يساعد عمى كجكد الكفر  ،فالميراث يسد الحاجات عمى ذلؾ النطاؽ ،لمدكلة
 .(3)التنمية

 إلى، كيؤدم كيعمؿ عمى حسـ النزاعات ،الميراث يعمؿ عمى حصر الكصية بما اليزيد عمى الثمث
 االستقرار االجتماعي.

بظبللو عمى نفسيات الذيف يرثكف يمقي كبأمر سماكم  ،العادلة األنصبة بيذهعممية تكزيع التركة  إف
 فإذا ،بعدلو المطمؽ جؿ كعبل األمكرحكـ أك ، فيقع منيـ التسميـ بأمر اهلل الذم قدر فيدل ،يرثكف كالذيف ال
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في  األمررؾ تي  إذاما أ اهلل،حكـ بكرضى ، نفسو اطمأنت مف السماء ف منعو آتو أعمـ الممنكع مف الميراث 
 كلذا نجد نظاـ الميراث يحسـ ،ف ىذه يككف مصدر اضطراب كشقاؽإف ،الميراث لمناس يحكمكف فيو

كلذا تظير الحكمة التشريعية في فرض تكريث ثمثي  كيؤدم إلى االستقرار،، يقطع دابرىاك  ،النزاعات
 .(1)فاتو مف عمؿ الخير فيستدرؾ ما، لمكرثة جبرا التركة

 كىـ في الحقيقة ،كالزكجاف كاآلباء األبناءكىـ  ،إلى المتكفى األقربعمى تكريث  نظاـ الميراث يحرصك    
 فأل ،كاستقرارىا  كاستمرار تماسكيان ، األسرة مباشرة عمى حرص نظاـ الميراث عمىيدؿ ك ، أسرة الرجؿ

ا يحفظو ظاـ الميراث عمى تماسؾ المجتمع مكلذلؾ يحرص ن األسر،المجتمع يتككف مف مجمكعة مف 
 .(2)ماعيةلمتنمية االجت مستعدان  منان آ قكيان 

ليست عممية  عممية التنمية أفذلؾ ، ، كاستقرارهالمجتمع بأماف إال أف تنجح التنميةيمكف  ال إذ 
كعدالة تكزيع الدخؿ كميا مف  ،كالشؾ أف العدالة كالمساكاة ،عمى تماسؾ المجتمع ، بؿ تعتمداقتصادية

فنظاـ ، العكامؿ مف صميـ نظاـ الميراث ككؿ ذلؾ، المجتمع أفرادالعكامؿ التي تضمف التماسؾ بيف 
كيجعؿ المناخ النفسي  ،الجماعة أفرادكالكد بيف  اإلخاءكيحمي بكاعث  ،كالمحبة األلفة ركابطالميراث يدعـ 

 .(3)كاالزدىار في ظؿ سبلـ اجتماعي لمتمنية مناسبان 
 الخالصة: 
بشأف مطالبة  ،العادات كالتقاليد السائدة في المجتمع الغزم يعكس بأنو أىمية ذلؾ المبحثتكمف  

المرأة في بعض يتضح أف  ، إذاآلباءكبخاصة  ،ليف عف أقربائيف بحصصيف اإلرثية المترككة الكريثات
ذلؾ غير مقبكؿ في المجتمع  أفا مف كانت تتحاشى المطالبة بحصتيا مف أشقائيا انطبلقن  العائبلت
 كانت تقسـ عمى الكرثة الذككر ما ف التركة غالبان إف، كبالتالي ،ثةار الك  المرأةعمى  كعاران  كيعد عيبان  ،الغزم
، كبذلؾ طبقت شرع اهلل، كلـ تحرميا، ة حصتيا بالميراثأالمر  أعطتكلكف ىناؾ عائبلت  اإلناث،دكف 

 .كعمميات التخارج ،كما الحظنا ذلؾ مف خبلؿ ضبط التركات
 األزكاجرة ضيقة نسبيا )ئشبكة ضمت دا، األقاربشبكة اقتصادية كاحدة بيف  الميراثكذلؾ أحدث  

، كالكالدف بشكؿ رئيسي(، كانت تتغير مع الزمف كلـ تبؽ عادة لفترة طكيمة جدا بعد كفاة المكرث كاألبناء
اف ليا كك، بو ساعد في تحديد الكسيمة التي كانت تتـ مف خبلليا نقؿ الثركة المرأةف قسمة الميراث كحؽ إ
 .كالرجؿ داخؿ العائمة المرأةثير عمى بنية العائمة كعمى مكقع أت
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 الفصل الثالث
 (.م9191-9191) الىقف يف مذينة غزة 

 
 .ـ(1948-1918)تعريؼ الكقؼ كتشكيبلتو اإلداريةالمبحث األول: 
 .ـ(1948-1918): أنكاع األكقاؼ في مدينة غزةالمبحث الثاني

 

 

 

 

 



 

 

 امللخ  األبل
 تعر ف ااوقف بتشل  ته ا دار  

 .و(1918-1948)
 

 .تعريؼ الكقؼأواًل: 

 مشركعية الكقؼ.ثانيًا: 

 .الكقؼأنكاع : ثالثاً 

 تطكر مفيـك الكقؼ في اإلسبلـ.: رابعاً 

 .العيد العثمانيإدارة الكقؼ في : خامساً 

 البريطاني. االحتبلؿ تحت التشكيبلت اإلدارية لؤلكقاؼ الفمسطينية :سادساً 

 : معامبلت الكقؼ.سابعاً 
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 تمييد:
حدل كسائؿ نقؿ الممكية بيف أفراد األسرة عمبلن مف أعماؿ الصدقة الجارية، ؼيعد الكق    بشكؿ ك ، كا 

نو إف، شابييا مف الكسائؿ اكىك يختمؼ عف البيع، كاليبة، كالكصية، كم خاص مف اآلباء إلى األكالد،
إذا كاف يؤدم إلى انتقاؿ الممكية مف المكرث إلى  يشبو في بعض خصائصو الميراث ، كلكف الميراث

ف الكاقؼ ىك الذم يختار األشخاص الذيف يريد أف تنتقؿ إلييـ الكرثة، فاف الكقؼ يختمؼ عف ذلؾ، أل
 يكقفيا، كالطريقة التي تنتقؿ بيا إلييـ. أمبلكو التي

 :تعريف الوقفأواًل: 
 لغة:  الوقف -1

أك ، تصدقت بيا ، كيقاؿ كقفت الدابة أم حبستيا، أككىك مصدر كقؼ يقؼ ،ىك الحبس كالمنع
 .(1) إلى األبد، كجمعو أكقاؼ جعمتيا في سبيؿ اهللأم ، أبدتيا

 :الوقف اصطالحاً  -2
 ؛ لذا كاف لمكقؼلرأم كؿ منيـ في مسائمو الجزئية تبعان  ،الكقؼ لدل الفقياء األربعة تعددت تعاريؼ

 أبرزىا: ، كسيتـ االكتفاء إال إنيا متفقة في معانييا في الغالب ،في ألفاظيا تعاريؼ عديدة
كلك ، مدة كجكده الزمان بقاؤه في ممؾ معطيو ءشيإعطاء منفعة  الكقؼ عند المالكية: الكقؼ مصدران -أ

 .(2)تقديران 
مع بقاء عينو بقطع التصرؼ في رقبتو عمى  ،الكقؼ عند الشافعية: ىك حبس ماؿ، يمكف االنتفاع بو-ب

 .(3)مصرؼ مباح مكجكد
كلك في  الكقؼ عند أبي حنيفة: ىك حبس العيف، عمى حكـ ممؾ الكاقؼ، كالتصرؼ بالمنفعة،-ت

 .(4)الجممة
تحبيس مالؾ مطمؽ التصرؼ مالو المنتفع بو، مع بقاء عينو بقطع تصرفو،  ىك :الكقؼ عند الحنابمة-ث

 .(5)إلى اهلل تعالى بر تقربان  كغيره في رقبتو يصرؼ ريعو إلى جية
 
 

                                                           

 .496، ص 24؛ الزبيدم: تاج العركس، ج 163، ص 6ابف منظكر: لساف العرب، ج (1)
حكامو، ص (2)  .8الحسيني، محمد أسعد: المنيؿ الصافي في الكقؼ كا 
 .358، ص 5الرممي: نياية المحتاج في شرح المنياج، ج (3)
 .319، ص 2ابف عابديف: حاشية رد المحتار، ج (4)
 .241-240، ص 4، جاإلقناعشؼ القناع عف متف البيكتي، منصكر بف يكنس: ك (5)
 



 

   99 
 

 مشروعية الوقف: ثانيًا: 
 كالمساكيف، لمفقراء كتكفير مكرد دائـ ،كجؿ بقصد التقرب إلى اهلل عز يعد الكقؼ صدقة جارية،   
 ف الكريـآكاكتسب شرعيتو مف القر  ،كالمدارس ،كالزكايا ،لمساجدكا الجيات الخيرية الدينية، فاؽ عمىكاإلن

 .كحثتيـ عمى عمؿ الخير كاإلنفاؽ في سبيمو ،دعت المسمميف كالسنة النبكية، في آيات، كأحاديث،

 .ن الكريمآالقر  -1
 كالكقؼ يتضمف تمؾ العناصر. ،البر كالصمة كالخير كاإلنفاؽ ، كجميع أنكاعف عمى اإلحسافآحث القر    

ُتِحبُّونَ  ِممَّا تُْنِفُقوا َحتَّى اْلِبرَّ  َتناُلوا َلنْ  :ىقاؿ اهلل تعال
(1). 

اْلَوِسيَمةَ  ِإَلْيوِ  َواْبَتُغوا المَّوَ  اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا يا  :قاؿ اهلل تعالى
(2). 

مشركعية الكقؼ، كلكنيا تدعك لئلحساف العاـ في اإلسبلـ، تدؿ مباشرة، عمى  كتمؾ اآليات كغيرىا ال
نسانية كصحية  .كيأتي الكقؼ في المقدمة، لما يؤديو مف خدمات عامة اجتماعية كا 

 :السنة النبوية -2
 .أدلة السنة عمى الوقف كثيرة ومتنوعة منيا

 :فقاؿ، عميو كسمـ ، فأتى النبي صمى اهللقاؿ " أصاب عمر بخيبر أرضان  مابف عمر رضي اهلل عنياعف -
كتصدقت  ،" إف شئت حبست أصمياقاؿ ؟فكيؼ تأمرني بو، أصبت أرضان لـ أصب ماالن قط أنفس منو

كالرقاب  ،مفقراء كالقربىكتصدؽ بيا ل ،يكرث كال، يكىب كال نو ال يباع أصمياأ عمى بيا، فتصدؽ عمر
 .يطعـ ؿ منيا بالمعركؼ، أكيأكجناح عمى مف كلييا أف  ال ،كابف السبيؿ، كالضيؼ ،كفي سبيؿ اهلل

 .(4)فيو (3)غير متمكؿ صديقان 
إذا مات ابن ادم انقطع عممو إال من ثالث صدقة قاؿ"  رسكؿ اهلل  فأ اهلل عنو عف أبي ىريرة رضي-

نصكص الكقفيات الذرية ما أكدت عميو  ، كذلؾ(5)"جارية, أو عمم ينتفع بو, أو ولد صالح يدعو لو
، حيث كمكـر أبك خضره زكدتنا بيا الحجج الكقفية، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ، كقفية عائشةالتي كالخيرية، 

الثكاب  طمبا في األجر، كرغبة، قررت كؿ كاحدة مف السيدتيف المذككرتيف بالطكع كاالختيار قائمة، " إننا
ن ثالث, صدقة إذا مات ابن آدم انقطع عممو إال م"  :بقكؿ النبي  مف اهلل سبحانو كتعالى، كعمبلن 

 .(6)"بو وولد صالح يدعو لو جارية, وعمم ينتفع

                                                           

 .92 اآليةعمراف،  إؿسكرة القراف الكريـ،  (1)
 .350 اآليةسكرة المائدة،  القراف الكريـ، (2)
 .139صار ذا ماؿ(؛ الرازم، مختار الصحاح،  إذامف تمكؿ الرجؿ  (3)
 .199،ص 3صحيح البخارم، ج (4)
 .259، ص 3داكد، ج أبيسنف  (5)
 ـ 1943، 40، ص 52، ع2سجؿ خصكص (6)
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 أنواع الوقف: :ثالثاً 
 .كالكقؼ األىمي، الكقؼ الخيرم :ينقسـ الكقؼ إلى قسميف   
 :الوقف الخيري -1

كالفقراء  معينة كالمساجد، كالمدارس كالمستشفيات ؼ العيف أك منافعو عمى جية خيريةىك كق    
، كيعرؼ ذلؾ النكع (1)كيسمى الكقؼ الخيرم القتصار منفعتو عمى المجاالت الخيرية العامة كالمقامات،

الدكلة، كبالتالي ال تجرم  مف األكقاؼ بالكقؼ غير صحيح لككف رقبة العيف أك منافعو، تعكد لخزينة
عند انقطاع الجية ، كبمكجب ذلؾ تعكد لمخزينة ةاليب كأ ـ األمكاؿ المممككة بالرىف أك  البيعحكاأعمييا 

  .(2)المكقكفة
 .الوقف األىمي ) الذري( -2
تو، فبل يتصرفكف بو مف و مف بعده، أك عمى بعض أفراد أسر يكقفو الشخص لنفسو، كلذريت فيك ما    

أك أشخاصا بأعيانيـ ، أكعمى زكجتو أك أكالده  بالبيع، فيك ما اختص الكاقؼ بثمراتو كمنافعو شخصان  بعده
أف إذا انتيت الذرية، ، ألنو ينتيي بانقطاع الذرية، فيشرط، كيطمؽ عميو كقؼ انتياء؛(3)كذريتيـ مف بعدىـ

مف الناحية االجتماعية كالصحية، كغير ذلؾ مف كجكه  يعكد كقفا خيريان صحيحان لو مردكداتو االيجابية
 .(4)الخير
 :تطور مفيوم الوقف في اإلسالم: رابعاً 
ككاف ، را لمتكسع في تطبيقاتوظن رضي اهلل عنيـ، عيد الصحابة، منذ الكقؼ بالظيكر بدأ مفيكـ    

عف  ، كقد كرلكمصر، ثـ الشاـ، كمكة ،كاآلبار في المدينة ،كاألراضي ،معظـ الكقؼ مف البساتيف
مف مالو  ال أعمـ أحدا كاف لو ماؿ مف المياجريف كاألنصار إال حبس ماالن " :بف عبد اهلل الصحابي جابر
بشكؿ فعاؿ في  كلعؿ الخميفة عمر بف الخطاب ساىـ "،كال تكرث ،تكىب كال ،رمتشت صدقة مؤبدة ال
 كجعميان  ،عدـ تكزيع األراضي الزراعية في الببلد المفتكحة عمى المجاىديف  لعندما رأ ،التطبيؽ الكقفي

 .(5)عمى األمة بكامميا لمصرؼ عمى مصالحيا كفقان 

                                                           

 ؛174، صكاألكقاؼالكصايا  أحكاـ؛ بدراف أبك العينيف، بدراف: 5، صاألكقاؼفي أحكاـ  اإلسعاؼبرىاف:  الطرابمس، (1)
، ص األكقاؼكتثمير ممتمكات  إدارةلمبحكث كالتدريب  اإلسبلميلمتنمية المعيد  اإلسبلمياألميف، حسف عبد اهلل: البنؾ  

96. 
، ممتمكات األكقاؼكتثمير  إدارةلمبحكث كالتدريب  اإلسبلميلمتنمية المعيد  اإلسبلمي، حسف عبد اهلل: البنؾ األميف (2)

 .96ص
 .140الزحيمي، ىبة: الكصايا كالكقؼ في الفقو اإلسبلمي، ص (3)
 .14دمبر، مايكؿ: سياسية إسرائيؿ تجاه األكقاؼ اإلسبلمية في فمسطيف، ص  (4)
 .345في فمسطيف منذ أكاخر العيد العثماني حتى يكمنا، ص  اإلسبلمييكسؼ، حمد أحمد: الكقؼ  (5)
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كاتساع مفيـك  ،لكجكد اليسر المالي  ،إنشاء األكقاؼحصؿ تكسع في فقد ، أما في العيد األمكم    
بؿ أصبح الكقؼ يشكؿ الممكؿ  ،كلـ تعد األكقاؼ قاصرة عمى الصرؼ لجية الفقراء كالمساكيف ،الكقؼ

 .الرئيسي لممجتمع األىمي
 قاؼ ثمث مجمكع األراضيحيث بمغت أراضي األك  ،كفي العيد العباسي كثرت األمكاؿ الكقفية     

 .(1)الزراعية
مراء كىك قياـ السبلطيف كاأل ،بدأ ظيكر نكع مف الكقؼ ىك الكقؼ الصكرم ،في العيد الفاطمي ك     

 .كالجيات الخيرية األخرل ى بيت الماؿ عمى التكايا كالمساجد،تعكد إل بإيقاؼ أراضو 
دكر  ؾ العصر يمثؿفذل ،كفي عصر السبلطيف المماليؾ كصؿ نظاـ األكقاؼ درجة االكتماؿ كالنضج   

 يشارككا بجزء مف ثركاتيـ فأ ،كغيرىـكالتجار  كاختار كثير مف السبلطيف كاألمراء، القكة كاالزدىار
،  (2)كتكسع نظاـ الكقؼ ،كحبسكا عمييا األكقاؼ ،فأقامكا المؤسسات الخيرية المتنكعة بالمجتمع،النيكض ب

 األمكر في الدكلة العثمانية، عمى الكقؼإلقباؿ السبلطيف، ككالة  العثماني كاتسع نطاؽ الكقؼ في الحكـ
مف  كيمكف تصكر حجـ األكقاؼ ،(3)ت مجاالت االستفادة منياكتعدد الكقفيات، بحيث ازداد عدد

فقد بمغ ، ـ1553-ـ1453ىا مابيف عامي صر كح ،لعدد الكقفيات التي أقيمت في اسطنبكؿ اإلحصائية
 .(4)كقفية 2515حكالي 

 :العثماني في الحكم إدارة الوقف: خامساً 
السابع عشر، كالثامف عشر تعاني مف الفكضى كالفساد الذم  كانت أراضي األكقاؼ، خبلؿ القرنيف    

حاكلت  لذلؾ ؛أشخاص غير مؤىميف بشكؿ عاـ، فقد تسمـ إدارة األكقاؼ الدكلة العثمانية لحؽ بأجيزة
كزارة  عف أراضي الكقؼ مسؤكليةحيث أصبحت المسؤكلية المباشرة ، لدكلة الحد مف تمؾ الفكضىا

القائميف عمى  تيجة إىماؿي كحاؿ دكف تطبيؽ تمؾ اإلجراءات ن، ؾ استمر الفساد، مع ذل(5)األكقاؼ
ذ قاـ الكثير مف النظار بتحكيؿ أمبلؾ األكقاؼ إلى أمبلؾ خاصة، كتسجيميا في سجبلت إ، األكقاؼ

كاف كؿ ذلؾ يتـ بمعرفة دائرة األكقاؼ في قضاء غزة، ، ك ثـ انقمبت لكرثتيـ، كلمف تبعيـ، ليـ التمميؾ ممكان 

                                                           

 .346يكسؼ، حمد أحمد: الكقؼ اإلسبلمي في فمسطيف منذ أكاخر العيد العثماني حتى يكمنا ىذا، ص (1)
 .20في فمسطيف ، ص اإلسبلمية األكقاؼالصبلحات، سامي:   (2)
 347، ص1العيد العثماني حتى يكمنا ىذا، ج أكاخرفي فمسطيف منذ  اإلسبلميؼ يكسؼ، حمد أحمد: الكق (3)
 40أكغمي، أكمؿ الديف إحساف: أكقاؼ كأمبلؾ المسمميف في فمسطيف،ص (4)
 كما يتعمؽ اإلسبلمية،عمى المقدسات  باإلشراؼكحددت صبلحياتيا  ،ـ1826في اسطنبكؿ عاـ األكقاؼ كزارةشكمت  (5)

الخيرية المنقكلة كغير المنقكلة ، ككذلؾ أنيط إلييا  األكقاؼبيا مف مساجد كمقامات كزكايا كمدارس كممحقاتيا كتكابعيا مف 
كذلؾ بيدؼ الحفاظ عمى حقكؽ المكقفيف كذريتيـ، كالحقكؽ ، اإلشراؼ عمى األكقاؼ الذرية ، بالرغـ مف صبغتيا الخاصة

 .29أكقاؼ نابمس، ص  ازريؽ، مييبالة انقراض الذرية؛ ا إلى كقؼ خيرم في حالعامة في المستقبؿ نتيجة إلى تحكلي
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مبلكا يممؾ الكاحد منيـ أكثر  11منيـ ، دكنـ يممككف أكثر مف مميكني مبلكان  28كاف ىناؾ  كبئر السبع
 (1)دكنـ. 100.000إلى  30.000ممكية سبعة مبلؾ منيـ مابيف  ألؼ دكنـ، كتتراكح 100مف 
كتمكيف ، ضمف ظركؼ معينة ، تممؾ تمؾ األراضي األميرية، ـ، أتاح1913قانكف نظاـ الممكية لعاـ     

أميرية زراعية لمدة  عديبلت أصبح باإلمكاف تسجيؿ أراضىً كنتيجة لتمؾ الت، الشركات مف شراء األراضي
، المبلؾ تمؾ القكانيف ، فأستغؿ كباران أكقاؼ زرعت لمدة ستة كثبلثيف عام، ضيار أمتتالية، ك  عشرة أعكاـ

كبالتالي ساىمت ، ات الممكيةديحكزكف عمى مساحات كاسعة ممف األراضي كتتكرس بأيدييـ سن كأخذكا
 .(2)الدكلة كالكقؼ إلى الممكية الخاصة تمؾ القكانيف في انتقاؿ األراضي مف ممكية

 :البريطاني االحتالل اإلدارية لألوقاف الفمسطينية تحت: التشكيالت سادساً 
ـ كتمت 9/12/1917البريطاني غزة عبر سيناء بقيادة أدمكند المبني، كاحتؿ القدس في  دخؿ االحتبلؿ   

كعيف كبليتكف مديرا ليا، ، ـ، كشكمت إدارة ببلد العدك الجنكبية1918 في السيطرة عمى كامؿ فمسطيف
ؿ بدحيث استي ، ـ4/1918/ نيساف كاتخذ القدس مقرا لقيادتو، كبقي عمى رأس اإلدارة العسكرية حتى

 .(3)بالجنراؿ أرثرمكني
يرأس كبل منيا حاكـ ، ـ، إلى ألكية1920-ـ1917تـ تقسيـ فمسطيف خبلؿ فترة اإلدارة العسكرية     

يتبع القيادة العامة لمجيش البريطاني في  اكـ العسكرم في القدس، الذمبريطاني، يرتبط بالح عسكرم
الفترة أدخمت عدة تعديبلت عمى عدد األلكية في فمسطيف، فقد قسمت المناطؽ التي  القاىرة، كخبلؿ تمؾ

 احتميا في البداية إلى خمسة ألكية، تمثمت بالقدس، كالخميؿ ، كيافا كغزة، كبئر السبع، كبعد احتبلليا
، حيفا، ال ناصرة، كامؿ فمسطيف ضمت ألكية جديدة إلى القديمة ، تمثمت بألكية نابمس كجنيف ، طكلكـر

، كذلؾ بدمج عكا مع حيفا ، كطبريا 10إلى  13عكا، كطبريا، صفد، كفيما بعد قمص عدد األلكية مف 
ألكية ، كذلؾ بإدماج جنيف مع نابمس كطكلكـر  7قمص العدد إلى  1920كصفد مع الناصرة، كفي عاـ 

المكاء  ى:كى، كيةتـ تقسـ فمسطيف إلى ثبلثة أل، 1922مع يافا كحيفا كالخميؿ مع القدس كفي عاـ 
 .(4)كضـ جميع المقاطعات الجنكبية بما فييا غزة، كلكاء القدس، كالمكاء األكسط، الشمالي

كقامت السمطات البريطانية بإغبلؽ مكاتب تسجيؿ األراضي كاألكقاؼ، كتـ تجميد العمؿ بالقكانيف     
العامة، كلعدـ كجكد دفاتر طابك، بسبب  كاألنظمة العثمانية، بحجة حماية األماكف المقدسة، كالممتمكات

                                                           

 30ـ،ص1948-1918الحزماكم، محمد: ممكية األراضي في فمسطيف  (1)
 .33-32ـ، ص 1948-1918في فمسطيف  األراضيالحزماكم، محمد: ممكية  (2)
 .58ي تاريخ فمسطيف الحديث، ص ؛ جبارة، تيسير: دراسات ف49، ص الفمسطينية زعتير، أكـر القضية (3)
 ؛ الحزماكم،187ص  ـ1920-ـ1914بعدىا  : فمسطيف خبلؿ الحرب العالمية األكلى كماصبرم، بيجت (4)

 .87، ص ـ1948-ـ1918األراضي في فمسطيف  ممكيةمحمد:
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دم كاإلتبلؼ، باإلضافة إلى الضغكطات التي مارستيا عإلى دمشؽ مف قبؿ جماؿ باشا خكفان مف الت نقميا
عداد الخرائط البلزمة، الحركة الصييكنية إلشراؾ ممثميف عنيا في عممية مسح األراضي، كتسجيميا  .(1)كا 

لمحكـ العثماني تقكـ بإدارة أمكر المسمميف،  يثةكر  يطانية، كبكصفياكأصبحت اإلدارة العسكرية البر     
 (2)تكتيشننكرماف بالصييكني  في دائرة كاحدة أشرؼ عمييا حيث دمجت دكائر الطابك كالقضاء الشرعي

لخدمة السياسة الصييكنية تمييدا إلنشاء الكطف القكمي الييكدم عمى أرض فمسطيف، كسنت الحككمة 
قانكنان لفتح دكائر الطابك، كذلؾ بيدؼ إعداد مشركع قانكف تنظيـ انتقاؿ األراضي،  1919عاـ  العسكرية

 عارض ذلؾ بحجة كايزماف أف إال ، ف األراضي العثمانيكاستمد ذلؾ القانكف العديد مف أحكامو مف قانك 
 اتي إنشاءف حيث يترؾ المجاؿ أماـ الراغبيف، نو يمثؿ عقبة تعترض سبيؿ شراء األراضي كاالستيطافأ

 :لؤلكقاؼ كمف أبرز التشكيبلت اإلدارية, (3)جديدة تعرقؿ مشاريع الحركة الصييكنية

 المجمس اإلسالمي الشرعي األعمى. -1
 معو في دار الحككمة بالقدس اجتماع ، لعقدمثمي الييئات اإلسبلميةلم الدعكة كجو ىربرت صمكئيؿ    

دارة  ،اإلسبلمية المتعمقة بمراقبة المحاكـ الشرعيةة بشأف المسائؿ لممذاكر  ـ،9/11/1920 بتاريخ كا 
، كتـ االتفاؽ عمى بقاء النظاـ الداخمي لمييئة اإلسبلمية ، كعيف المؤتمر لجنة إلعداداألكقاؼ اإلسبلمية

لمييئة  ف مكظفي المحاكـ الشرعيةيكمنح تعي ،المالية لمحككمة عمى إدارة األكقاؼ اإلسبلمية ةالرقاب
 .(4)عمى تشكيؿ لجنة قانكنية لتنفيذ القراريف كتـ االتفاؽ ،اإلسبلمية

مف كبار عمماء  اإلسبلمية مف ثمانية أشخاص التي خكلت إعداد النظاـ الداخمي لمييئة تألفت المجنة
التي  ككضع نظاـ خاص لمييئة ،اإلدارة البريطانية ، كسبعة مف كبار مكظفيكاألعياف في فمسطيف ،الديف

  .(5)ـ12/3/1921في  كصكدؽ عميو مف قبؿ المندكب السامي، اإلسبلمية الشؤكف ستشرؼ عمى إدارة
بفصؿ نظاـ األكقاؼ في فمسطيف عف الدكلة العثمانية، ثـ إيجاد  السمطات البريطانية كبذلؾ نجحت   

 االحتبلؿ ، كعممت كمؤسسة كسيطة بيف حككمةاألعمى ىيئة إدارية، عرفت باسـ المجمس اإلسبلمي
 عمى حظىالنخبة الدينية كاألعياف، إال انو  البريطاني، كالشعب الفمسطيني، ككاف المجمس تحت سيطرة

                                                           

 .335ـ،ص1918-1858بكر، أميف مسعكد: ممكية األراضي في متصرفة القدس  أبك(1)
كقد عرؼ عنو كقكفو إلى جانب ، شخصية ييكدية عممت في إدارة المندكب السامي البريطاني ىربرت صمكئيؿ (2)

جامعة العبرية؛ الكبدأ التدريس في ، ككاف يشرؼ عمى المحاكـ الشرعية كاألكقاؼ، كاستقاؿ، سياسات الحركة الصييكنية
 \.137، ص1السفرم، فمسطيف، ج

 .342، ص  ـ1918-1858ية األراضي في متصرفة القدس أميف مسعكد: ممكأبك بكر،  (3)
 قضية ، تيسير:؛ جبارة،206، ص ـ1948-1917كالمؤسسات السياسية في فمسطيف  القيادات بياف: الحكت، (4)

 .26، ص فمسطيف
، ر القضية الفمسطينيةجذك  ، أميؿ؛ تكما35، ص ـ1939-1922كاالنتداب البريطاني خمة، كامؿ، فمسطيف  (5)

 .105ص
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إضافية في كجو سياسة بريطانيا إلقامة كطف قكمي لمييكد في فمسطيف، كفي كجو نشاط الحركة  أدكار
ع استمرار االحتبلؿ ظـ دكره مالصييكنية، كلذا أخذ نظاـ المجمس اإلسبلمي األعمى طابعان كطنيان تعا

بدعـ الكثيريف عمى اعتبار  كحظا، كمنح النخبة اإلسبلمية قاعدة كاسعة لمتنظيـ، كتأميف المكارد، البريطاني
 .(1)كطنية في فمسطيف نو أعظـ مؤسسةأ

حيث ، البريطاني بلحياتو لو مف قبؿ حككمة االحتبلؿتضمف القانكف األساسي لممجمس ، كظائفو كص
الشرعية األخرل، كمادة  عمى أف لو الحؽ بالنظر في أمكر األكقاؼ، كسائر الشؤكف :األكلينصت المادة 

اثناف عف لكاء القدس، ككاحد عف  (2)العمماء، مف أربعة أعضاء ثانية أف ذلؾ المجمس يتألؼ مف رئيس
أربع سنكات،  انتخابيـ لمدة أما األعضاء فيتـ رئيس الدائـ ىك رئيس العمماء،الك  كعكا، لكائي نابمس كؿ

 بكاسطة فأك مندكبيمندكب  الخامسة، ينتخب بانتخاب عاـ، ككؿ لكاء تبعا لممادة كالرئيس يجرم انتخابو
 كفقا لقانكف انتخاب النكاب العثماني ، أما رئيس المنتخبيف الثانكنيف الذيف ينتخبكف مف قبؿ األىالي،

 (3)مف قبؿ المنتخبيف الثانكنيف. لممادة السادسة مف قبؿ الييئة العمكمية المنتخبة العمماء فينتخب كفقان 
مف أبرزىا إدارة كمراقبة األكقاؼ  العديد مف الصبلحيات،، لممادة الثامنة كفقا، منحت لممجمس   

القضاة الشرعييف،  لبلطبلع عمييا كترشيح كالتصديؽ عمييا، كتقديميا لمحككمة كتدقيؽ الميزانية اإلسبلمية،
يا، كسائر األكقاؼ كمأمكري ميف المفتيف كمدير يكرئيس كأعضاء محكمة االستئناؼ الشرعية، ك كتع

دارات األكقاؼ كعزؿ المكظفيف ، كمراقبة لجنة األكقاؼمكظفي الشرع في إدارات األكقاؼ مع  العمكمية، كا 
 .(4)تبياف األسباب

كممثمي  في أكساط رجاؿ الديف، عامة، تمت انتخابات عمى أثر األعمى اإلسبلمي تأسس المجمس    
فاز الحاج أميف الحسيني  النتخاب رئيس المجمس كأعضائو، كقد عضكان  56قضية الفمسطينية، كعدىـ األ

 .(5)برئاستو

                                                           

 .38، ص اإلسبلمية في فمسطيف .؛ دمبر، مايكؿ، سياسة إسرائيؿ اتجاه األكقاؼ53السفرم، عيس: فمسطيف، ص  (1)
 .171، ص 1926القكانيف التي أصدرتيا حككمة فمسطيف عاـ  مجمكعة (2)
 .29، ص 1988-ـ1948دمبر، مايكؿ، سياسة إسرائيؿ تجاه األكقاؼ اإلسبلمية في فمسطيف عاـ  (3)
 .205ـ، ص 1948-1917ف، الحكت: القيادات كالمؤسسات السياسية في فمسطيف بيا (4)
 األزىر،كدرس العمـك الشرعية، ثـ التحؽ بالجامع  ،كثانكم في القدس األكلي، كتمقى تعمميو 1897في القدس عاـ  كلد (5)

 أكزارىاكعندما كضعت الحرب استانبكؿ، تخرج ضابطا في الجيش العثماني في  ،1914عاـ  األكلىكفي الحرب العالمية 
انتخب رئيسا  1922مف الكفاح كالنضاؿ في سبيؿ كطنو  فمسطيف ، كفي عاـ  جديدان  عاد إلى فمسطيف ليستقبؿ عيدان 

 .15األعمى؛ العمر، عبد الكريـ: مذكرات الحاج محمد أميف الحسيني، ص  اإلسبلميلمجمس 
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عف منطقة عكا، كعبد  حيفا ممثبلن  مفتى (1)كانتخب الشيخ محمد مراد كانتخب ممثمك المدف الفمسطينية، 
كعند كفاة الحاج سعيد  .ممثبل عف منطقة غزة(3)كسعيد الشكا مثبل عف منطقة يافا، (2)اهلل الدجاني

الذم استمر في عضكية ذلؾ المجمس حتى  ،،عينت الحككمة مكانو الشيخ محي الديف عبد الشافي(4)الشكا
 عف منطقة نابمس. ممثبلن  (6)، كعبد المطيؼ صبلح(5)1947أكائؿ عاـ 

لى جانب ذلؾ برز دكر المجمس في خدمة القضايا  -كالتالي: ذلؾك ، (7)الكطنية كا 
حيث أرسؿ الباحثيف إلى استانبكؿ لمحصكؿ عمى الكثائؽ ، عمؿ المجمس عمى تكسيع قاعدتو المالية-

خاصكي التي تسمح لو بالسيطرة عمى األكقاؼ ذات الطبيعة الغامضة، كطالب بالسيطرة عمى كقؼ 
كاستثمرىا في ، كنفذ مشركعات عديدة الستصبلح األراضي، حيث جفؼ مستنقعات كادم ركبيف، سمطاف

 ةرض قرب نتانيا تعرؼ ببركأكاكتشؼ أف  تقاؿ، كقاـ بأبحاث في المخطكطات ،زراعة أشجار البر 
 دكنـ 2500كتشمؿ ، ـ1936جزء مف كقؼ خميؿ الرحمف، ككضع خطة لتصريؼ المياه عاـ  رمضاف

 .(8)مف األراضي

                                                           

مف العمماء الكبار أكمؿ تعميمو في األزىر، كأقر انتخابو في الدكرة ـ كيعد 1922انتخب عضكا لممجمس اإلسبلمي عاـ  (1)
لدعكة مسممي اليند لمتبرع في سبيؿ مشركع العمارة  1923الثانية لممجمس اإلسبلمي، كترأس الكفد اإلسبلمي إلى اليند عاـ 

؛ نيكيض، عجاج: 138 كالتجديد في المسجد األقصى كرئيس كفدا إسبلميا إلى الحجاز؛ عجاج، رجاؿ مف فمسطيف، ص
 .138رجاؿ مف فمسطيف، ص 

كعيف قاضيا لمحكمة الصمح أثناء ، ـ كعمؿ قاضيا في محكمة بداية يافا في العيد العثماني1871كلد في يافا عاـ  (2)
ـ ، مناع: 1927كتكفي عاـ  1921 األعمى اإلسبلميعضك ممثؿ ليافا في المجمس  أكؿكانتخب ، االنتداب البريطاني

 .177مسطيف، ص أعبلـ ف
كأعيد ، ىك أحد أعياف غزة كرئيس مجمس بمديتيا في أكاخر العيد العثماني، كأصبح عضكا في المجمس اإلسبلمي (3)

ـ، كيعكد إليو الفضؿ في تأسيس 1930عضكا في المجمس اإلسبلمي، لممرة الثانية كالثالثة، كبقى بو حتى كفاتو  وانتخاب
فمسطيف، ص  عادؿ: تاريخ مكاؿ كاألراضي، مناع،ة، كقد خمؼ ثركة طائمة مف األالعديد مف المدارس كالمساجد في غز 

237. 
 .172، ص 1936مجمكعة القكانيف التي أصدرتيا حككمة فمسطيف  (4)
 .19، ص 4سكيؾ، إبراىيـ غزة عبر التاريخ، ج  (5)
تكلى العديد مف العماؿ في األستانة في العيد العثماني ، ككاف أكؿ رئيس لمعيد الحقكؽ في دمشؽ زمف الحككمة   (6)
لممجمس اإلسبلمي عف لكاء نابمس، كدرس  ة، عاد إلى نابمس بعد احتبلؿ الفرنسييف لسكريا، كتـ انتخابو عضكان يصميالف

 ليو الفضؿ في تشكيؿ حزب الكتمة الكطنية.إفي القانكف، كيعكد  عدة كتب كألؼالقانكف في معيد الحقكؽ الفمسطيني، 
 .319ـ،القيادات،ص1948-1917الحكت، بياف: القيادات كالمؤسسات السياسية في فمسطيف  (7)
 41، ص 1988-ـ1948دمبر، مايكؿ، سياسة إسرائيؿ تجاه األكقاؼ اإلسبلمية في فمسطيف عاـ  (8)
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نشاء عقارات أخرل، زادتإصبلح أراضي كعقارات األك  - عمار ريع األكقاؼ كترميـ مف قاؼ، كا   كا 
كبناء عشرات المخازف كالدكر في القدس كنابمس كيافا كالمد ، ـ 1927الزلزاؿ عاـ  المسجد األقصى بعد 

 .(1)فييا دار األيتاـ اإلسبلمية  كالناصرة كالخميؿ، كشيد المعاىد الدينية الكطنية اإلسبلمية بما
 :األوقاف العامة العمومية لجنة -2

الحسيني  كتألفت مف مفتى القدس الحاج أميفـ، 1921عاـ  األكقاؼ العامة العمكمية تشكمت لجنة
تبميغ دكائر  كعضكية مدير كمأمكرم األكقاؼ، كعضك مف كؿ لجنة محمية، كمف أىـ أعمالو رئيسا،

ف كعزؿ كتبة األكقاؼ كمأمكرييا ، كمثمت تمؾ المجنة حمقة الكصؿ يلمعاـ الجديد، كتعياألكقاؼ بميزانيتيا 
مف  قضيومف جية، كمختمؼ مديريات األكقاؼ المنتشرة في األلكية كاأل بيف رئاسة المجمس اإلسبلمي
ا كيحدد يكـ معيف الجتماعي يف الحسينيمكؿ عاـ برئاسة الحاج أ رة كاحدةجية أخرل، ككانت تجتمع م

 .(2)ىار قراا  لمناقشة الميزانية ك 
 :مديرية عموم األوقاف-3 

كقد اتخذت ، في فمسطيف عمى األكقاؼ اإلسبلمية مي باإلشراؼكمفيا المجمس اإلسبل تعد أعمى ىيئة   
ليا، ككانت أكامر عزؿ كتكلية مديرىا تصدر مف المجمس  مقر المجمس اإلسبلمي في القدس مقران 

تمؾ المديرية مدير األكقاؼ الذم  كيرأس كافقة المندكب السامي البريطاني،تشكيميا بعد م، كتـ (3)اإلسبلمي
الستة التي تقع في  ، كذلؾ مف خبلؿ مراكز األكقاؼ الفرعية(4)شؤكف األكقاؼ اإلسبلمية يشرؼ عمى إدارة

نفاذ النظـ كاألكامر كعمى رأس كؿ منيا مأمكر، كيقكـ بإ، (5) غزةك الخميؿ، ك نابمس، ك القدس، كيافا، كعكا، 
األكقاؼ، كيتمقى المدير  لكظيفة مأمكر عف المجمس اإلسبلمي، كيبمغيا بحكـ منصبو كالتعميمات الصادرة

صدار التعميمات  الكتب التي ترفع إليو عف مأمكرم األكقاؼ في األكلكية، كاإلجابة عمى كؿ المطالب، كا 
المكظفيف بعد إصدار  في مجاؿ التعيينات، أك فصؿ سكاء، الخاصة باألمكر اإلدارية المتعمقة بالمكظفيف

 .(6)المجمس قراره بذلؾ
 كتشرؼ المديرية عمى الشؤكف اإلدارية الخاصة المتعمقة بمكظفي األكقاؼ مف حيث إجازاتيـ    
األكقاؼ مع ممثمي  يأراض كركاتبيـ كزياداتيـ السنكية، كتعمؿ عمى متابعة مسح كتسجيؿ يـ،تفايكتصن

                                                           

 .209الحكت، بياف: القيادات كالمؤسسات السياسية في فمسطيف، ص  (1)
 34،ص1948-1922: أكقاؼ قضاء الناصرة خبلؿ فترة االنتداب البريطاني ىنادم،  األشقر (2)
 .1922، ت 8بياف المجمس اإلسبلمي األعمى مادة  (3)
 .1921/ 15/5، ت 7، ص 42الكقائع، ع  (4)
 .739دركزة، عزت: مذكرات، ص  (5)
 .38، ص ـ1948-1922الناصرة خبلؿ فترة االنتداب البريطاني قضاء  أكقاؼ :األشقر، ىنادم،   (6)



 

   017 
 

صدار التعميمات أساليب لحفظ حقكؽ األكقاؼ، كذلؾ بإتباع طريؽ مأمكرمالتسكية عف  المتعمقة   الكقؼ كا 
 .(1)بتأجير أراضي األكقاؼ كعقاراتيا األخرل

 :المتولي عمى الوقف-4
يعتبر أصغر اليئيات اإلدارية في جياز األكقاؼ بالنسبة لمتشكيبلت الفمسطينية، كبقي ذلؾ استمراران لما  

الكضع في العيد العثماني مف حيث شركط التكلية، ككانت أكامر العزؿ كالتكلية تصدر بحقو كاف عميو 
، فالمتكلي يتحمؿ مسؤكلية اإلشراؼ عمى بعض عقارات األكقاؼ كأمكاليا (2)مف قبؿ المحاكـ الشرعية

 .(3)المنقكلة  كغير المنقكلة كفقان لشركط معينة
صبلحاتو بشقيو ،كصيانتو ،ىك الشخص القائـ عمى إدارة الكقؼ   الخيرم  :كتحصيؿ إيراداتو كنفقاتو كا 

كذلؾ  (4)اإلسبلـ،ك األمانة، ك العدالة، ك العقؿ ،  منيا:، يف المتكلييكبرزت عدة شركط لتع ،األىمي() كالذرم
تـ مبلحظتو مف قراءة الحجج الكقفية، حيث اشترط فيمف يتكلى الكقؼ أف تتكفر فيو األمانة، كالعفة،  ما
 (5)ستقامة، كالقدرة عمى القياـ بأمكر الكقؼ.اال

 متولو األوقاف في مدينة غزة: -5

مصطفي أبي  األميريعد أشير كقؼ أىمي في غزة، ىك الكقؼ الرضكاني، نسبة إلى األ"مير رضكاف بف  
فنجد التكلية في كقؼ آؿ رضكاف تستند إلى عائمة متنفذة أك عريقة، كيتـ تكارثيا مع األجياؿ ،  ،6شاىيف

متكليف عمى كقؼ آؿ  (7)يف أفراد مف آؿ رضكاف، كآؿ العممي، كآؿ الحسيني، كآؿ الريسعي كعمى ذلؾ 
                                                           

 .39ـ، ص 1948 -1922األشقر، ىنادم : أكقاؼ قضاء الناصرة خبلؿ فترة االنتداب البريطاني   (1)
 .358أبك بكر: تنظيـ، ص  (2)
 1/7/1925، ت 373، ص 142الكقائع ، ع  (3)
 .55الحسيني، محمد أسعد: المنيؿ الصافي في الكقؼ كأحكامو،ص (4)
 ، صكرة عف التكلية في الكقؼ.169(، ص10انظر إلى الممحؽ رقـ) (5)
 .117رافؽ، عبد الكريـ:  غزة دراسة عمرانية كاجتماعية كاقتصادية مف خبلؿ الكثائؽ الشرعية، ص  (6)
ريس الرئيس كرأس القـك اعتبلىـ ، ككاف يمقب بذلؾ مف يتميز في الطب كالحكمة، كلذلؾ غمب لقبان عمى ىذه العائمة ال (7)

كما غمب  ،كقد يمقب  مف كاف كذلؾ بالحكيـ  ،لككف جدىا األعمى  كاف مف حذاؽ األطباء  كنبغاء الحكماء المشيكريف
كىذه  ،ذلؾ عمى عائمة بدمشؽ كيمقب بالريس أيضا كؿ مف ترأس عمى جماعة أك تقدـ  في صنعة كالمبلحة كالتجارة 

كال في ، يكجد بينيما اشتراؾ في النسب القريب  عنيا قديما حتى صار ال انفصمتالعائمة بغزة فرع مف عائمة اليميس  
كتكطف مدينة غزة ككاف  ،مف مصر لمتجارة جدىا مف األشراؼ اتي قديمان  كاف ،األمبلؾ كعائمة النخاؿ كالغزل بدمشؽ

 الشماليكصار لو عدة دكر بخط الباب  ،أمبلكوكتقدـ فييا كنمت ثركتو ككثرت  ،بالمكاف األرفع  كالزراعيمركزىا التجارم 
منيـ فخر األطباء  كصدر  الحذاؽ كالحكماء الفضبلء األطباء تو جماعة مف الكبير العمرل  كقد ظير مف ذري لمجامع

  األطباءكىك ابف الحكيـ الكبير الشيخ احمد بف صدر  1175لفضبلء الريس الحاج محمد نكر اهلل ككاف مكجكدا في سنة 
 األطباءالريس الحاج سميماف الحكيـ ابف الريس الشيخ أحمد الشيير نسبة بابف اليميس كمنيـ عيف االكاـر كمفخر 

 الحاجكلده الحكيـ ا كأعقب ،ق 1125ككاف مكجكدا سنة  ، ابف الريس سميماف مف أكالد اليميسالمعتبريف الحاج عبد اهلل
 إتحاؼكدار بغزة ؛ الطباع، عثماف:  أمبلؾ، كلوكتكطف القدس   ،محمد الريس  ككاف لو شيرة في ببلد الشاـ كمصر

 .185، ص 3في تاريخ غزة، مج األعزة
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فيمي الحسيني، كنعماف بؾ عثماف العممي، كعثماف الطباع متكليف عمى أكقاؼ  حيث تـ تعييف رضكاف،
تكلى عثماف الطباع متكلي عمى  1934في عاـ , و(1)ـ 1929آؿ رضكاف في غزة ، كيافا كالرممة عاـ 

كعيف سعيد ابف تاج الديف العممي، متكليان عمى كقؼ  ،نصؼ سيـ فطكمة بنت صالح بؾ آؿ رضكاف 
كتكلى شعباف حسف أفندم إبراىيـ الريس  عمى كقؼ آؿ  ،(2)1934ـ آؿ رضكاف عاـ كمييار إبراىي

كتكلى عمى كقؼ عالمة   ، كتـ تعييف شعباف أفندم الريس متكلي عمى سيـ عمى بؾ آؿ رضكاف،رضكاف،
كيمي ذلؾ الكقؼ في األىمية   أؿ رضكاف محى سعيد أفندم الحسيني ثـ انتقؿ إلى فيمي بؾ الحسيني،

 مكيعمى كقؼ حسيف باشا  فيمي بؾ الحسيني متكليا شرعيان  حيث تكلى ،كقؼ حسيف باشا ابف مكي
تنصيب كتعييف الشيخ ك تـ البيؾ عمى المتكلي يكسؼ بف محمد بف يكسؼ البيؾ ،  أؿكانحصرت أكقاؼ 

  .(4)1934عاـ  (3)اليكامشخميؿ أفندم الحسف متكليا شرعيا عمى أكقاؼ مسجد الشيخ محمد 
 واجبات المتولي: - أ

 عف حككمة االحتبلؿالخيرية الصادر  لقانكف األكقاؼ كذلؾ كفقان ، يقكـ المتكلى بالمياـ التالية     
 :(5)ـ1924عاـ  البريطاني

 الدفاع عف الممتمكات المشرؼ عمييا أماـ المحاكـ. -
 .عمؿ المرافعة في المحكمة الشرعية -
 كمراعاة نكعيا، كمقدارىا.متمكات، صيانة الم -

يرفض التكلية  يجكز لممتكلي أف ال، ـ 1924الصادر عاـ  الخيرية المعدؿ كاستنادا إلى قانكف األكقاؼ   
 مف أمكاؿ يجكز لو بيع أك رىف أك استئجار ال، كذلؾ إال بإذف المحكمة الشرعية  عمى كقؼ بعد قبكلو

يعطؿ مصالحو الشرعية،  ألف ترؾ الكقؼ بدكف متكؿو  ؛الكقؼالقاضي أك أصحاب  الكقؼ إال بإذف
يجار، كلكازمو المرعية م ، كقبض كصرؼ ، مما البد لو منيا كال غناء لو كاستبداؿف عمار، كترميـ، كا 

، كيقكـ  المتكلي  (6)كترميـ الكقؼ  ف مف كاجبات المتكلي إعمارأل يؤكؿ إلى الخراب؛ حتى ال عنيا

                                                           

 ـ.1929، 90،ص176،ع  17سجؿ الحجج (1)
 ـ.1934، 20،ص60،ع 27سجؿ الحجج  (2)
كتقدـ بغزة فبنى ىذا  ،نزلكا بالنقيبة كقبيب بالككرة ،اليكاشة قبيمة مف عرب الحجاز لىنسبة إلى منشية  المنسكب إ (3)

 .177، ص2كنسب إليو كال يعرؼ لو ترجمة  ؛ الطباع، عثماف: إتحاؼ األعزة في تاريخ غزة، مج  ،الجامع
 ـ.1934، 30ص،65،ع 27سجؿ الحجج (4)

 .ـ1/6/1924، ت 727، ص 116الكقائع، ع  (5)
 ـ.1/6/1924، ت 728، ص 116الكقائع،ع  (6)
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 كاستثمار أمكالو، فتكضح إحدل الحجج الشرعية  أف المتكلي يعامؿ في أصؿباإلشراؼ عمى الكقؼ 
 .(1)الكقؼ في كؿ سنة بالمرابحة الشرعية، كيقبض األرباح كيصرفيا عمى مستحقييا كما حددىا الكاقؼ

مثؿ كيفية استغبلؿ ، كعدـ مخالفتيا ،الكاقؼ مف شركط بتنفيذ ما جاء في كقفية يعتبر المتكلي ممتزمان    
 ، أف جاء في كقفية لبيبة خميؿ أبك خضرةكصرؼ األمكاؿ لممستحقيف، فقد  ،كتقسيـ عائداتو ،الكقؼ

يصرؼ مف غمة ذلؾ الكقؼ عشرة جنييات في كؿ سنة بعد كفاتيا  اشترطت عمى المتكلي عمى الكقؼ أف
بؾ بف سميـ  ، ككذلؾ قياـ السيد سميماف(2)ةف عمى ركحيا ككلدىا كزكجيا مصطفي أبك خضر آبقراءة القر 

، كىي عائدة لمكقؼ، كمحتاجة ( 3)كائنة في سكؽ السركجية عمار دكاف خربةإبف سميماف آؿ رضكاف ، 
 .(4)لعمارتيا كقاـ بصرؼ أربعيف جنييان ، لمعمارة

 ن المتولي وعزلو:يطريقة تعي-ب
، عمى الكقؼ، ينص عميو الكاقؼ في حجتو الكقفية، أك يختاره الحاكـ الشرعي يف متكؿو البد مف تعي    

 ف طريقة تعييف المتكلي تتـ بطريقتيف:أكمف خبلؿ قراءة بعض الحجج الشرعية لمكقؼ، كجدت الباحثة 
ـر أبك كمك عايشوما جاء في حجة كقفية  قبؿ الكاقفيف، كمثاؿ عمى ذلؾ  يف مفي: تتـ بتعلالطريقة األول

، كأيضا كقفية الحاج محمكد (5)ليما مدة حياتيما مع مأمكر األكقاؼ رأفت مصطفي أبك شعباف ضرةخ
قد عيف ، )كقؼ ذرم( الذم كانت عمى نفسو، كثـ أكالده الذككر كاإلناث، حسب األرشد سالـ الدريممي

 .(6)محمد أحمد إنعيـ عمى كقفو ان متكلي
ؿ رضكاف آف أنجد  في مدينة غزة، رضكاف األكثر انتشاران كمف خبلؿ قراءة بعض الحجج ألكقاؼ أؿ     

يف فيمي الحسيني، كنعماف بؾ عثماف العممي، كعثماف يفي التكلية عمى أكقافيـ، ككذلؾ قامكا بتع انفردكا
، كاستمرت تمؾ التكلية (7)ـ 1929ؿ رضكاف في غزة ، كيافا كالرممة عاـ آمتكليف عمى أكقاؼ  الطباع

، كعيف سعيد ابف (8)خكه عمى كقؼ عالمة آؿ رضكافأحتى بعد كفاتيـ، فقد تكلى بعد فيمي بؾ الحسيني 
 ف التكلية أ ، كذلؾ يؤكد(9)1934ؿ رضكاف عاـ آعمى كقؼ كمييار إبراىيـ  ان تاج الديف العممي، متكلي

                                                           

 ـ.1934، سنة 20، ص 350، ع 27سجؿ الجج  (1)
 ـ.1934، سنة 17، ص 322، ع 27سجؿ الحجج  (2)
يقع سكؽ السركجية في حي الزيتكف ، كىك سكؽ لكاـز الخيؿ مف سركج كعمؽ كحدكات، كفيو تجد صانع السركج، كمف  (3)

 .16يقـك بعمؿ نعاؿ الخيؿ، كمف يقـك بصناعة السبلح مف سيكؼ كخناجر؛  عاشكر، سعيد: غزة ىاشـ، ص
 ـ.1927، 20،ص 61، ع 14سجؿ الحجج  (4)
 ـ1943 ،40، ص 52، ع 43سجؿ الحجج  (5)
 ـ.1927، 309، ع 13سحؿ الحجج  (6)
 ـ.1929، 90،ص176،ع  17سجؿ الحجج (7)
 ـ.43،1928، ص256،ع 17سجؿ الحجج (8)
 ـ.1934، 20،ص60ع ،27سجؿ الحجج  (9)
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إلى أف ىناؾ  ذلؾ عمى أفرادىا ، كيرجع  حكران  كانت تبقى بيد عائمة المتكليف ، كتصبح مع مركر الزمف
 .العائبلت، ينتقؿ الكقؼ إلييـ تمؾ مصاىرة كقرابة بيف

 أنيس عبد اهلل ابف الحاج القاضي الشرعي، حيث حضر إلى المحكمة الشرعية : تتـ عبرالطريقة الثانية
عمى كقؼ جدم حسيف  : لـ يكف متكؿو مكي، كقاؿ أؿكمف مستحقي كقؼ حسيف باشا ، مكي إبراىيـبف 
 فكبناء عمى ذلؾ أصبح القاضي الشرعي المسؤكؿ ع، طمب تسميـ الكقؼ لدائرة األكقاؼألذلؾ ، باشا
 .(1)الكقؼ إلدارة ف قائمقاـ متكؿو يتعي
 عزل المتولي:-ت
 يعزؿ المتكلي مف قبؿ الكاقؼ أك المستحقيف دكف شركط ، كما يعزؿ مف قبؿ القاضي إذا ثبت إىمالو    

الجبرل، ألنو ككؿ  لريس، المتكلي عف كقؼ الشيخ أحمديكسؼ ا في إدارة الكقؼ، حيث تـ عزؿ أحمد
ال  ونأ، ك الشرع  العمؿ مناؼو  التكلية، حيث إف ذلؾ ليقكـ مقامو في شؤكف، عنو أحمد دركيش الريس

، عكا الممكيةأدٌ  ـطمب عزلو، كألنيأف، غير صحيحة ة ، فككالةأف ينكب عنو ببل ضركرة مشركعيجكز لو 
في الكقؼ ال  ءفعؿ شي أنو إذا تعمد ، الف مف مكجبات عزؿ المتكلي في الشريعة(2)كاستغمكا الكقؼ
كفي حاؿ  .(3)كلـ يثبت ذلؾ، إذا أدعي ممكية عيف مف أعياف الكقؼ بالتصرؼ أك يعزؿ، يسكغو الشرع

 .(4)جديد، يتـ تحكيؿ التكلية إلى دائرة األكقاؼ متكؿو  لمتكلي، عف الكقؼ كعدـ تعييفغياب ا

 معامالت الوقف:: سابعاً 
 ، االستبداؿ.لعديد مف المعامبلت مثؿ التأجيرلمكقؼ ا   
 :اإليجارتعريف  -1
الجزاء عف العمؿ، أك ما أعطيت عف اجر في  : مف الفعؿ أجر يأجر، كجمعيا أجكر، كىكاإليجار لغة-أ

 .(5)عمؿ
لقاء أجرة تدفع  جزء منو لمدة معينة مف الزمف أف يستأجر شخص الكقؼ أك: اً اإليجار اصطالح-ب

كانت عائدات األراضي الكقفية في أكاخر  .(6)عقد اإليجار لمكقؼ، كالمتكلي ىك المؤجر، كقد تحدد مدة

                                                           

 ـ.1939، 102، ص 74ع  ،36سجؿ الحجج  (1)
 ـ.1926، 170، ص 130، ع 7سجؿ االحكاـ (2)
حكامو ،ص (3)  15الحسيني، محمد، المنيؿ الصافي في الكقؼ كا 
 ـ.1937 ،54ص،74ع ،30سجؿ الحجج (4)
 ، مادة أجر.4، لساف العرب، جمنظكرابف   (5)
 .64الطرابمس، برىاف: اإلسعاؼ في أحكاـ األكقاؼ، ص  (6)
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العيد العثماني تؤخذ عمى العشر شأنيا في ذلؾ شاف معظـ األكقاؼ غير الصحيحة في فمسطيف حيث 
 .(1)لئلنفاؽ عمى جيات الخير السبلطيف مف األراضي األميرية، كخصصت عائداتياأكقفيا 
أشرؼ المجمس اإلسبلمي األعمى عمى إدارة شؤكف األكقاؼ كعمى تأجير العقارات الكقفية عف طريؽ     

ات الكقفية كىي عمى النحك شركط لتأجير العقار الحيث كضع المجمس اإلسبلمي مجمكعة مف  ،المزايدة
 لي:التا
 ككذلؾ الكفيؿ أيضا. ،مف أصحاب الثركة كاألمبلؾ أف يككف طالب االستجأر -
ذا خالؼ ،يسمـ العقار الذم استأجره عند انتياء مدة اإليجار أفعمى المستأجر  - ذلؾ تفرض عميو  كا 

 عقكبة محدكدة.
تدفع دائرة األكقاؼ ثمنا لما  كال، تسممو اء المدة المخصصة كمايتعيد المستأجر بتسمـ العقار عند انتي -

، كقاؼرة األئدكف مكافقة دا إيجارهحد عف المدة التي تحت يجكز تأجيره أل كال، اختيارهب المستأجر أحدثو
كىك مسكؤؿ عف أم ، دائرة األكقاؼ ذف أك مكافقةإحداث أم شي في العقار دكف إيحؽ لممستأجر  الك 

 .تويمسؤكل األكقاؼ دائرةتحمؿ ت كال، عطؿ يجرم لمعقار أثناء استئجاره
 .(2)األكقاؼف يعمـ دائرة ألمسنة المقبمة  اإليجاريرغب في تجديد  الذم ال المستأجرعمى -

ات كاألراضي مف تأجير الدكاكيف كالخان ىٌ تألكاردات األكقاؼ ، لما ت ان أساسي ان كيعد اإليجار مصدر 
عمى كجكد ذلؾ اإليجار في مدينة غزة كجكد عقكد لئليجار بيف أشخاص مف مدينة  ةمالزراعية، كمف األمث

 مثؿ: ، األكقاؼغزة مع مأمكر 

آؿ رضكاف ، دكاف  الشرعي، عمى كقؼ فطكمة المتكليمأمكر األكقاؼ رأفت أبك شعباف،  إيجارعقد -
 شيكر، كقدرت جنيو كاحد ةربعبمدينة غزة، كمدة اإليجار سنة كاممة، كاألجرة دفعت سمفا، كالباقي خبلؿ أ

 .(3)كخمسمائة مبلن 

كاستأجر خميؿ بف عيسى بف عبد السبلـ الحمك، قطعة أرض عائدة لكقؼ الحرميف الشريفيف في محمة  -
 .(4)الجديدة بغزة البالغة مساحتيا ثبلثة عشر متران لمدة عشر سنكات

كقؼ جامع الشيخ فرج في قصبة مف مأمكر األكقاؼ، حيث أستأجر دكاف  عقد إيجار حممي سيسالـ -
 .(5)ييافالسكؽ، كمدة اإليجار سنة كاحدة ، كبدؿ اإليجار جن

                                                           

 .24دعبيس، المر: أحكاـ األراضي المتبعة في الببلد العربية المنفصمة عف السمطنة العثمانية، ص (1)
 ، كثيقة عف عقكد اإلجارة كالمزايدة.170(، ص11أنظر  الممحؽ رقـ) (2)
، اسـ الحجة الصادرة عنو العقد محفكظة في دائرة 52عقد إيجار لعقارات الكقفية اإلسبلمية، كقؼ أؿ رضكاف، نمكذج  (3)

 المخطكطات كاآلثار في مدينة غزة.
 ـ. 1947، 240، ع 53سجؿ الحجج  (4)
 .70عقد  إيجار لمعقارات الكقفية اإلسبلمية ، نمكذج  (5)
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بف حسيف سيسالـ مف مأمكر األكقاؼ قطعة أرض في خاف المعارؼ) خاف  كأستأجر عيسى بف سالـ-
، لؾ الخاف، مف الجنكب الساحة الخاصة لكقكؼ سيارات عمى شارع عمر المختارذالخضرة(، الذم يحد 

دار الحاج سعيد القيشاكم، كدكر محمة  السباط، كيحدىا كشماالن  شارع فيمي بؾ الحسيني، كشارع كشرقان 
، كأراد إنشاء 17سـ كعرضيا ، 50متر ك 143 مقبرة الشيخ شعباف، كبمغت مساحة القطعة الدرج، كغربان 

جميع تكاليؼ التعمير ف يدفع أسيسالـ،  ى، كأف يتعيد عيسخزف ثبلثة أمتارأربعة مخازف، كمساحة كؿ م
ذا تأخر ة مدة  اإليجاربمط ف يدفع لصندكؽ الكقؼ ثمانية جنييات، سنكيان ألممخازف مف مالو، ك  عف  كا 
 .(1)ف عف كؿ يكـيييتسميـ اإلجارة يدفع جن

 (.م1948-1918بعض حاالت اإليجار في مدينة غزة ) يوضح (8) رقم جدول
 مدة اإليجار قيمة األجر مكانو الوقف المستأجر المؤجر

في سكؽ  دكاف رجب عكيمة مأمكر األكقاؼ
 السركجية

 جنييان عشر  أحد
 كسبعمائة مؿ.

 (2)سنة كاحدة

ككيؿ األكقاؼ 
سعد عبد 
 المطيؼ

خمسة كتسعكف جنيو  محمة الزيتكف بيارة حسيف فضؿ المبلح
 كخمسمائة مبل سنكيان 

 تسعة كعشركف
 (3) ةسن

خميؿ حسيف  مأمكر األكقاؼ
 أبك العكؼ

قطعة أرض 
لكقؼ جامع 
 (4)السيدة رقية

في محمة 
 ةيالشجاع

 (5)سنكات عشرة اكاحد ان جنيي

حسف أبك  مأمكر األكقاؼ
 عاصي

جنيو كاحد كخمسمائة  الدرج دكاف
 مبل

 (6)سنة كاحدة

                                                           

 .ـ1947، 231، ع 53سجؿ الحجج  (1)
 ـ.1948، 50جار لمعقارات الكقفية اإلسبلمية، نمكذجيعقد أ (2)
 .1945، 25، نمكذج اإلسبلميةالكقفية  لمعقارات إيجار عقد  (3)
يعرؼ ليا  يقع بمحمة الجديدة بالشجاعية ، كلو أكقاؼ تقـك بشعائره، كالسيدة رقية التي ينسب  إلييا ىذا المسجد  ال(4)

اليسار كانت زكجة  ألحد  حكاـ غزة قبؿ األلؼ، كيجكز أف تككف ىي رقية بنت أحمد التي كجد ترجمة، قيؿ إنيا مف أىؿ 
ق المتقدـ ذكره، ككانت النظارة عمى أكقاؼ ىذا المسجد لجاره  967تاريخ قبرىا باإليكاف الخارب بجامع ابف مركاف سنة 

 رفةكيف جارية بكقفو إلى اآلف اتخذت كاحدة منيا غالخكاجا فخر التجار المعتبريف الحاج سالـ حتحت، كاشترل لو بعض دكا
كاف يقيـ فييا العبلمة الشيخ أحمد بسيسك، كاتخذىا زاكية ليا كمعيدان عمميان، كجمع فييا كتبان قيمة  ذىبت بالمياجرة  ،صغيرة

 .176، ص 2في الحرب العامة؛ الطباع، عثماف: إتحاؼ  األعزة في تاريخ  غزة، مج
 ـ.1947، 215 ، ع53سجؿ الحجج (5)
 .1931، 50لمعقارات الكقفية ، نمكذج  إ يجار عقد  (6)
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 مدة اإليجار قيمة األجر مكانو الوقف المستأجر المؤجر
مكسى عمر  مأمكر األكقاؼ

 اعميكه
دكاف كقؼ 
 جامع الكبير

ثبلثة جنييات كمائة  محمة الدرج
 كخمسيف مبل سمفان 

 (1)كاحدة سنة

 (2)سنة كاحدة ان ستة عشر جنيي محمة الدرج دكاف فائؽ سيسالـ مأمكر األكقاؼ
عمر محمد  مأمكر األكقاؼ

 مرزكؽ
حاككرة السقمي 

 3مساحتيا
دكنما كىي 
 كقؼ مندرس

ا خمسة عشر جنيين  محمة التفاح
الثمث األكؿ ، ان يفسمطين
 كالباقي بعد فترة، سمفا

 (3)ثبلث سنكات
 
 

لمدة تتركاح  تنكعت بيف إيجار الدكاكيف، كأراضىً ، حيث إ يجار كاشتمؿ ذلؾ الجدكؿ عمى عدة عقكد  
 .ف تأجيره أفضؿ كأنفع لمصمح الكقؼأك ، ( سنة30-1مابيف )

كمف خبلؿ قراءة عقكد اإليجار لمدينة غزة تبيف، مدل تأثير اإليجارات باألكضاع العامة في فمسطيف 
الذم شيد ـ  1936الزراعية، ففي عاـ  كاألراضيكدرجة االستفادة التي يحققيا المستأجريف مف الدكاكيف 

ؼ الثكرة، كفي حيف بسبب ظرك  ،قياـ الثكرة الفمسطينية الكبرل انخفضت العائدات انخفاضا مممكساى 
 بسبب اليدكء الذم أعقب الحرب العالمية الثانية. ـ1946كصمت الذركة في عاـ 

  :لغة واصطالحاً  االستبدال -2
 االستبدال لغة: -أ

 .(4)أم غيره بشي آخر، كاستبدلو كاستبدؿ بو اتخذ منو بدالن ، ىك مف الفعؿ بدؿ يبدؿ تبدالن     
 االستبدال اصطالحًا:-ب

ة الكقؼ مف ف، كترفع صيستبدؿ باألرض المكقكفة، أرضا أخرل، لتصبح األرض الثانية كقفان  أف    
  كيظير عمى ثبلثة كجكه:، جديدة باع األكلى، كيشترم بثمنيا أرضان مباشرة ،أك تي  األرض األكلى، كذلؾ إما

 فاالستبداؿ فيو جائز.، أك لنفسو كغيره ف يشرطو الكاقؼ لنفسو أك لغيرهأ :أكالن 
 ينتفع بو بالكمية كىك جائز. يشرطو سكاء شرط عدمو، كلكف صار بحيث ال ف الأ :ثانياً 
ريعا كنفعا، كبناء عمى ذلؾ، فإف  كلكف فيو نفع في الجممة، كبدلو خير منو، يشرطو أيضا الأ :ثالثاً 

 . (5)ر االستبداؿ اجأالفقياء منيـ مف 
                                                           

 .40لمعقارات الكقفية، نمكذج  إيجارعقد  (1)
 .1948، ص 30لمعقارات الكقفة، نمكذج  إيجار عقد  (2)
 .1947، 40لمعقارات الكقفية، نمكذج  إيجار  عقد  (3)
 باب البدؿ، 11ابف منطكر، لساف العرب، ج (4)
 .385، ص ابف عابديف ةابف عابديف، حاشي (5)
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أبرز قضايا الكقؼ في مدينة غزة، حيث حصمت ( مف كاألىميالخيرم، كيعد االستبداؿ لمكقؼ )    
 ية، منيا استبداؿ أرض بأرض،الباحثة عمى عدد مف حجج استبداؿ أرض الكقؼ في المحكمة الشرع

 :بأرضومن األمثمة عمى استبدال أرض ، خرل تحؿ مكانياأاستبداؿ أرض مقابؿ ماؿ لشراء 
 (1)أرض كقؼ لمسجد الشيخ عبد اهلل اليجانىقياـ ناجي صبلح مأمكر األكقاؼ في غزة باستبداؿ قطعة -

ف تمؾ األرض رممية أأمتار، ك  يف كماتيف كثمانيةناثالرماؿ ، كتبمغ مساحتيا دكنميف  محمة الغربيةالتقع في 
ـ، 1937يستفيد الكقؼ منيا بشي، بناء عمى قرار الحككمة عاـ  تصمح لمزراعة، كال لبلستغبلؿ، كال ال

أرض مساحتيا رض أخرل، إلنشاء دار لمحككمة، حيث تـ استبداليا بقطعة أباستبداؿ تمؾ األرض مع 
 مف حيث . (2)8رقـ  سمة  أرضشرؼ كأثمف قيمة مف قأفيي ، كأربعة كتسعيف مترا كاحد كثمانائمة دكنـ

 .حدكدهك مكانيا 

ستبداؿ قطعة أرض عائدة لكقؼ جامع با ،قياـ مأمكر األكقاؼ سعيد الديف بف أفندم عبد المطيؼ-
الكاقعة  في محمة الجديدة  التي تبمغ مساحتيا ثمانية عشر دكنمان كثمانائمة كأربعة كتسعيف متران ( 3)المحكمة

كغربان الطريؽ  ،كطريؽ المحرقة ،السدره كشماالن  ،كشرقان أرض كقؼ الشيخ خالد ،تحد قبمو طريؽ السير
مجاكرة ألرض تخص جامع المحكمة  كال ،باستبداليا بقطعة أرض الشيخ أحمد الكاقعة في جديدة ،العاـ
كغربا  ،بالطريؽ العاـ كشماالن  ،الجديدة أراضىكشرقان  ،في ممؾ سعدل الشكا  األرضقطعة دكدة المح

 .متران  كأربعيفبالطريؽ العاـ التي تبمغ مساحتيا ثمانية كعشريف كثبلثمائة ككاحدة 

 

 

                                                           

كدثر كتجدد بترميمو، كمكتكب عمى بابو" ـر ىذا المسجد  يقع غرب محمة الدرج، ،مسجد الشيخ عبد اهلل اليجاني (1)
المبارؾ الشيخ عبد اهلل اليجاني، بغزة غربان كشرقان الفقير الحاج حسيف ابف السيد عبيد حمدقة في أكاخر رمضاف المبارؾ 

غربية منو قمت بإصبلحو كترميمو كبناء الجية ال 1348ق، كلو كقؼ جزئي كتقاـ فيو الصمكات، كفي سنة ، 1210سنة 
مع المختار الصالح الحاج حافظ ابف الشيخ حمداف المكح، كقدمت لو مف األكقاؼ كمية مف الشيد كالحجارة، كساىـ أىؿ 

في  األعزة إتحاؼ؛ الطباع، عثماف:  الخير في عمارتو كبجانبو قبر الشيخ عبد اهلل اليجاني كىك مف الصمحاء المتقدميف 
 .178، ص 2تاريخ غزة، ج 

 .ـ1941 ،18ص،307، ع  40الحجج سجؿ (2)
كساحة كاسعة أنشأ في أثناء القرف التاسع  ،ىك جامع متيف شامخ البناء، كفيو غرؼ كمنارة متقنة البناء دقيقة الصنعة  (3)

قامة  الجمعة كالعيديف، كفيو محراب كبير كمنبر متقف، كلو أكقاؼ تقـك بو ، ثـ   ،، ثـ صار خاصان لمصمكات الخمس، كا 
كفي  ،طرأ خراب عمى بابو الشمالي، فجدد كفتح لو باب مف الجية الغربية، كجعمت المعارؼ فيو مدرسة لتعميـ األكالد

مف  صار فيو عمارات ساحتو بجانب الجدار الغربي قبر قديـ اشتير أنو قبر العالـ الصالح الشيخ محمد  البياس ، كقد
 .142، ص 2كقصارة ؛ الطباع، عثماف: إتحاؼ األعزة في تاريخ غزة، مج تبميط كترميـ،
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 ومن األمثمة عمى استبدال أرض بمال:
، مساحتيا (1)الشيابي باستبداؿ قطعة أرض تعكد لكقؼ الشيخ فرج إسحاؽقياـ مأمكر األكقاؼ جميؿ  -

تأتي بغمة  لزرع بعض الحبكب، كال تصمح إال كىي ال، في محمة الدرج سبعمائة كستة كستيف مترا، كاقفة
عبد اهلل سكيؾ يرغب في استبداليا ، بمبمغ ماتيف كاثنيف كثمانية  قيمة نصؼ جنيو في السنة، كأف  تتجاكز

 .(2)كعشريف جنييان 

طريؽ إلى  ة، حيث يحد تمؾ الكقؼ قبمائدة لؤلكقاؼ المندرسةقياـ عطا الشكا باستبداؿ أرض البركة الع -
لمفتى ككرثة سعيد ا، كرثة مصطفى الشائب طريؽ غير نافذ، كغربان  طريؽ، كشماالن  البحر، كشرقان 

 كتبمغ مساحتيا، ارة خضر الترزم كأخكاتويالطريؽ غير نافذ كغربا ب الحسيني، قبمة شارع البحر، كشرقان 
 . (3)لؼ كستمائة جنيو فمسطيني أاثنيف كخمسيف دكنما كمائة كتسعة عشر مترا ، كاستبداليا بمبمغ 

الشيخ فرج، كىي عبارة سبعمائة كستة كستيف  يكسؼ العممي األرض، العائدة لكقؼكاستبداؿ السيد  -
 المقبرة، كجنكبان  عف  مترا، كخمسة كسبعيف سنتمرات، كىي النمرة األكلي مف جية الشماؿ يحدىا شماالن 

ف ذلؾ أمائة جنيو فمسطيني، ك  الطريؽ العاـ ، ببدؿ قدره أرض كقؼ السيد بدكم، كغربان  النمرة ثانية، كشرقان 
استبداؿ اؿ، ككافؽ المجمس اإلسبلمي عمى ككاف استبداؿ القطعة بالم ة كالمنفعة،االستبداؿ تماـ المصمح
 .(4)ان جيد ان الكقؼ كيعطي إيراد ف االستبداؿ يزيد في مصمحةأتمؾ القطعة لقمة غمتيا، ك 

                                                           

عرؼ بأنو عبد لمسيد محمد خطاب في القرف الحادم عشر ، كظير منو لسيده كرامات، كبركات ، فأجٌمو كأكبره، كلما   (1)
 اؾ مسجداى بأيكانات شرقية، كحجرة كبيرة، كفرشت ساحتو بالببلطتكفى دفنو بكسط حاككرة لو، كبنى لو مزاراي، ثـ اتخذ ىن

المنقكؿ إليو مف الجكامع المندرسة كمكتكب  عمى الببلط الصغيرة التي فكؽ شاشية بابو أنشأ ىذا المسجد أكالد  كالرخاـ 
عند عمارتو، كلما ق، كأما الببلطة الكبيرة فكانت عمى باب مسجد آخر، فنقمت إليو  1116المرحـك محمد خطاب سنة 

 ،مات محمد خطاب دفف بجانبو، كاتخذ فيو ذريتو مدفنان ليـ، ككانت تقاـ فيو الصمكات الخمس كلو أكقاؼ تقـك بشعائره
ق، كقبميا بإلحاح مف القاضي الشرعى، ألنو كاف بذلؾ  1304ككانت النظارة عميو ليـ كبعد انقراضيـ آلت لكالدل في سنة 

تو كتاجر لو بيا حتى تكفر لو منيا مبمغ كبير مع ما جمع لو مف أىؿ الخير، كأقيـ بسعيو كنظره جاران لو، كقد حسف كاردا
بيت كبير بأربع خيـ قائمة عمى عامكد بكسطو، كجدر الباب  القديـ كبنى مكانو حجرة صغيرة كبنى الباب المكجكد اآلف ثـ 

كلده الحاج سعيد بتنفيذ كصيتو، كتكلى بعده النظارة ق كأقاـ  1319أكصى بإكماؿ عمارتو كتبميطو كقصارتو فتكفى سنة 
عميو ثـ استقاؿ ثـ كجيت لى، فقمت بتعمير عقاراتو، كقد طرأ عميو خراب في الحرب العامة كىدـ ما تجدد فيو كاستكلت 

الشارع كداران ، كعمرت لو دكانان ب األكقاؼ عميو فكاصمت السعى كبذلت الجيد في ترميـ اإليكانات القديمة  داخبلن كخارجان 
؛ الطباع،  بالقرب منو كصار تجديد نصؼ ما خرب منو كاتخذ مكتبان  كأقاـ أىؿ الطريؽ العبلكية في القسـ القديـ منو

 .179-178، ص 2في تاريخ غزة، ج األعزة إتحاؼعثماف: 
 ـ.1937، 40، ص 290، ع 32سجؿ الحجج  (2)
  استبداؿ أرض البركة.، كثيقة 171ص  (،12انظر إلى الممحؽ رقـ) (3)
 .241، ع  9سجؿ الحجج (4)
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مف قطعة األرض الجارية بكقؼ الشيخ فرج الكاقعة  إف النمرتيف :كتقدـ ككيؿ األكقاؼ بمدينة غزة، كقاؿ   
رض أ باشا الحسيني، كشرقان  ة الدرج المحدكد مف قبمو الشارع الجديد بجكار ممؾ كرثة محي الديفبمحم

كمساحة كؿ كاحدة سبعمائة كستة ، الطريؽ النمرة ثالثة لمكقؼ، كغربان  كقؼ زاكية السيد البدكل، كشماالن 
بدؿ تمؾ النمرتيف بمبمغ ف تستأمرجاف  زكية بنت ، كرغبت السيدة ان ر تميسنت كستكف مترا كخمسة كسبعيف

،بالبدؿ فيو منفعة كمصمحة (1)ف في استبداؿ النمرتيف مف حاككرةإ :كقاؿ، ان اف كعشركف جنييقدره مائت
 .(2)لمكقؼ
ىك المحافظة عمى بقية ممتمكات الكقؼ مف  اليدؼ مف حجج االستبداؿ كاإليجارسبؽ أف  كيتضح مما   

ذلؾ  كمصمحة مف ممتمكات الكقؼ، كيعطي الخراب كالتمؼ، أك مف أجؿ شراء، كقؼ يككف أكثر نفعان 
 كالعناية بو. كشؤكنوعمى مدل االىتماـ بالكقؼ  ان مؤشر 
ئميف عمى عمميات قاتبيف لنا أف الناحية االقتصادية لعبت دكران ميمان في تحديد الجيات كاألشخاص ال   

طة، كالثركة، كأف معظـ األراضي التي تـ استبداليا تعكد يككنكف مف أصحاب السم عادة ماك ، االستبداؿ 
 كذلؾ يؤكد مدل اىتماـ أىؿ غزة بالجكامع كالمحافظة كالعناية بيـ. ،لعدد مف الجكامع بمدينة غزة

 كيعكد ذلؾ إلى  مساحة ثابتة،  ان فمـ تكف أسعار أما بالنسبة لممبالغ المالية التي كانت تقدر بدؿ الكقؼ    
لؤلسكاؽ التي تشيد حركة تجارية، كالي مدل  الكقؼ، كمكانو في المحبلت المختمفة ، كمكقعو بالنسبة

 أك غير ذلؾ . مف األثرياء ىؿ ىك  المستبدؿكنسبة الخراب، كالي الشخص  ،الكقؼ صبلحية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

تاج  :كغيرىا، كىي قريبة مف الدكر؛ الزبيدم، محمد األشجارتحكر لزرع  األرضكىي قطعة مف  ،جمع حكاكيرال (1)
 .17، مادة حكر، ص 4العركس، ج 

 ـ.1934، 118، ص589، ع 29سحؿ الحجج (2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امللخ  ااثاى 
 و(1948-و1918أىواع األبقاف يف مد ي  غ   )

 
 الكقؼ األىمي)الذرم(.أواًل: 

 الكقؼ الخيرم.نيًا: اث
 .األكقاؼ المشتركةثالثًا: 
 .األكقاؼ المندرسةرابعًا: 
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 تمييد:
أصكؿ األكقاؼ العامة كانتشارىا في فمسطيف إلى المكانة الدينية لفمسطيف، حيث يعد أقدـ  يرجع

ة كأكمؿ التحيات نسبة كقؼ سيد المرسميف محمد عميو أفضؿ الصبلفقد كقؼ في فمسطيف كقؼ التميمي، 
أنسابيـ ة الخميؿ عمى تميـ الدارم األنصارم رضي اهلل عنو كأكالده كأكالدىـ كذريتيـ ك ن% مف مدي60

 .(1)ـ1069 كلـ يسجؿ رسميان إال عاـ، في العاـ التاسع أك العاشر مف اليجرة ، ككاف ذلؾكأعقابيـ
المسمميف  عمى نفقةلظاىر بيبرس الذم أنشا أكقافان لمكأما أىـ مؤسس لؤلكقاؼ في فمسطيف فيك ا

بسبب الدافع الديني  ؛العثمانييف د األقصى، كتضاعفت األكقاؼ في حكـالذيف يشدكف الرحاؿ إلى المسج
لؾ ألف نسبة حيث سيطرت األسر الفمسطينية العريقة كالحسيني، كالنشاشيبي، كالخالدم عمى األكقاؼ، كذ

مف  ان لتمؾ العائبلت ، ككانت تمؾ السمطة عمى األكقاؼ مصدر  كاف تابعان  % مف الكقؼ الصحيح40
 .(2)مصادر سمطة تمؾ العائبلت أماـ السمطة العثمانية

 )الذري(: الوقف األىمي :أوالً 
 تعريف الوقف األىمي:-1

ثـ جعمو بعد ذلؾ إلى  ،عمى مف أراد نفعيـ مف الناس ىك الذم كقؼ عمى الكاقؼ نفسو كذريتو، أك     
 .(3)جيات الخير

 دوره في عالج مشكالت المجتمع:-2
كنكعا مف أنكاع البر الذم دعا إليو اإلسبلـ،  ( أحد أنكاع الكقؼ اإلسبلمي،الذرم) األىمي يعد الكقؼ     

لمتكافؿ  يمثؿ نمكذجان افع دينية كدنيكية لمكاقفيف، مف بينيا منافع اجتماعية، فيك حيث يتحقؽ مف خبللو من
 مف الضياع  ـ المحافظة عمى األمكاؿ كصيانتيامف خبللو يت ألنو، كأيضا لو منافع اقتصادية االجتماعي،

، كىك يساعد في تحصيف (4)التنمية االقتصادية، كيحقؽ الرفاىية لؤلجياؿ القادمة  كما أنو يخدـ أىداؼ
بعض مشاكؿ األسرة، كالحفاظ عمى تماسكيا ، كذلؾ لككف أحكاـ الكقؼ الذرم تقر  المجتمع، كعبلج
فبل يصرؼ ، كصية التي يسجميا في كثيقة الكقؼف ينتفع ىك كعصبتو بالكقؼ حسب الألصاحب الكقؼ 

ما أبقى األسرة في  كذلؾ، اء الكرثةفجميا إال بعد انقراض الكاقؼ كانتأالكقؼ عمى الغاية التي كقؼ مف 

                                                           

 .29-28ـ، ص 1988-1948في فمسطيف اإلسبلمية األكقاؼتجاه  إسرائيؿدمبر، مايكؿ: سياسة  (1)
 .34ـ، ص 1988-1948في فمسطيف  اإلسبلمية األكقاؼتجاه  إسرائيؿدمبر، مايكؿ: سياسة  (2)
حكاموالحسيني، محمد: المنيؿ الصافي في الكقؼ  (3)  .14، ص  كا 
 .248سعدكني، ناصر الديف: دراسات تاريخية في الممكية كالكقؼ كالجباية، ص  (4)
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أكرىنيا مف ، األمبلؾ أك بيعيا كحاؿ دكف اقتساـ، لمذرية اجتماعيان  ككفر ضمانان ، حاؿ مف العناية كالتعاكف
 .(1)طرؽ الكرثة

 :الوقف األىمي) الذري( مميزات -3

 تباع كال كيككف مف خبلؿ الحفاظ عمى الثركات، كاألمبلؾ، كاألراضي المكقكفة، لككنيا ال، العائمة حفظ-
رم، ففي الظركؼ الصعبة التي عرفتيا الكثير مف المناطؽ اإلسبلمية، كتغير الحكاـ كذكم النفكذ التي تتش

المكقكفة ظمت في أماف  مبلؾف جؿ األإالعزؿ كالمصادرة، ف را مف المسؤكليف إلى إصدار قراراتدفعت كثي
 .(2)كتجاكزاتيـ نظرا لؤلحكاـ الشرعية كالتي لـ يجرؤ أحد عمى انتياكيا مف تعسفيـ

 ؼ عمييـ في إضاعةكيتـ مف خبلؿ تفكيت الفرصة عمى الجاىميف مف الكرثة المكقك ، حفظ الماؿ-
 سكل االنتفاع بيما انتفاعان حيث يمنعكف مف بيع المكقكفات كالتصرؼ بأعيانيا ، ء تصرفيـماكركثكه، بسك 

 .(3)معتدال مدل الحياة بسبب شركط الكاقؼ
 نماذج من الوقف األىمي) الذري( في مدينة غزة: -4
العائبلت ) آؿ رضكاف، ، كمف تمؾ أمبلكيا كقفا ذريان  بحبستميزت بعض عائبلت مدينة غزة    
 (.(5)، الجبرل(4)الدريمميك 
 أوقاف آل رضوان: -أ

كىي أكقاؼ  ،البريطاني العثماني ، كاستمرت حتى االحتبلؿ فترة الحكـ آؿ رضكاف إلىتعكد أكقاؼ    
ة معرف ؿ تمؾ الحججالباحثة م ج التكلية عمى الكقؼ، كقد استخمصتمف قراءة حج تبيف  ما كذلؾ ذرية،

 كىي عمى النحك التالي:، قفكىاالكاقفيف كعقاراتيـ التي أك 
 
 
 

                                                           

؛ قحؼ، منذر: الكقؼ اإلسبلمي 249سعدكني، ناصر الديف: دراسات تاريخية في الممكية كالكقؼ كالجباية، ص  (1)
دارتو كتنميتو، ص  .115-114تطكره كا 

 .17سميـ، منصكر: الكقؼ كدكره في التنمية االجتماعية، ص  (2)
 .18سميـ، منصكر: الكقؼ كدكره في التنمية االجتماعية، ص (3)
كىي عائمة بغزة ليا فركع تشتغؿ بالفبلحة كصنعة الفخار، كقد نزلت ، درامة في ببلد كالية أدرنة إلىالدريممي نسبة   (4)

في تاريخ غزة،  األعزة إتحاؼكبعد خرابيا نزلت مدينة غزة في القرف الثاني عشر؛ الطباع، عثماف: ، ةثأكال بقرية الدمي
 .171، ص 3مج
عائمة ىنا ، كظير منيا بغزة في القرف الحادم عشر الشيخ محمد الجبرل، كلـ نقؼ لو أصمو مف دمشؽ، كىك لقب   (5)

بعد  انقراض الذككر مف ذريتو صار يأكمو أبناء اإلناث، كالجبرل  كأنو عمى ترجمة كال كتاب كقؼ، كلو كقؼ معركؼ، 
الطباع، عثماف: إتحاؼ األعزة في  كالجمبي ، ككميا ألقاب عائبلت بغزة كيافا كدمشؽ؛ ،كجابر،كالجابرل  ،خبلؼ جبرل

 .48، ص 3تاريخ غزة، ج 
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 ل رضوان:آوقف كمييار -

العقارات التي  السيدة كمييار إبراىيـ آؿ رضكاف، قد أكقفت حجج التكلية عمى الكقؼ أف أشارت   
السكيد، كساقية الحكيمة، كحاككرة النخمة،  (1)عمى ساقية زة كيافا كالرممة ، كالتي اشتممتامتمكتيا في غ

مارس الباشا، كنصؼ حماـ السمرة، كنصؼ حكر االستقباؿ االنجميزم، كفي الرممة سبعة دكاكيف، كثمث 
خمسة حصص كنصؼ بالمصبنة، كحصة مف خمسة  ، كحصة مف أصؿ(2)كنصؼ حاككرة السكؽ

 .(3)، كحاصبلف كدكاناف في يافاإدريسحصص في كـر 
 آل رضوان. ةوقف تحف-
كىي الربع في الدار المعركفة بدار الحاكـ، ككذلؾ خاف الزيت مع ربع ، حصتيا المقدرة ةتحف أكقفت   

كحصة قدرىا النصؼ  بجكار المسجد الكبير، القيسارية كربع ،الممحقة عمى شارع عمر المختارالدكاكيف 
السكؽ  كاحدة مف احدم عشرة حصة كحاككرة، مف جميع الدكاكيف األربعة الكاقعة بسكؽ الرممة، كحصة

في  النصؼ في جميع الحاصميف الكاقعيف كحصة كاحدة قدرىا ،(4)الكاقع في الرممة ، كربع كـرفي الرممة
 .(5)حيفا كيافا

 سيم آل رضوان: -
كثمث  ،ككـر أـ الزكر، الباشا بركو كأرض ـر القسيمة العامرة، كتماـ القسيمة،يضـ نصؼ ك ككذلؾ كاف  

اميا كدار مع مساحة أم، الجمرؾ بيافا كدكاف ببابيف بغزة، كدكاف بطريؽ ،ساقية البحر في محمة الدرج
 (6)كعشركف قيراطا، كدار بحارة الغصيف ،كدار بالقرب مف محمة الباشكية ، كدار بجكار المصبنة، بالرممة

أف السيد عمى بؾ  كالحظت الباحثة أثناء  دراسة السجبلت  ،(7)في الحماـ شركة كقؼ حسيف باشا مكي
 .(8)كيافا كغزة  الرممةلو أكقاؼ في  آؿ رضكاف

 

                                                           

كمتكد أك  نعية صقكالسا، كيطمؽ عمييا أىؿ النكبة، الساقية المتكسطة :ية آلة تستخدـ لرفع المياه كىي أنكاعقالسا (1)
، ص 1984، مطبعة الرشيد، القدس ، 17-16ككنات النسيج االجتماعي في القدس في القرنيف مكمكت؛ يحي، جبر: 

145. 
 أكقاؼ آؿ رضكاف .المناطؽ التي كردت في  لـ تستطع الباحثة الحصكؿ عمى تعاريؼ لبعض (2)
 .123، ص 267، ع 33ججسجؿ الح (3)
 التي كردت في كقؼ تحفو. األماكفلـ تستطع الباحثة الحصكؿ عمى تعريؼ لبعض  (4)
 .ـ1939 ،19، ص 30، ع35سجؿ الحجج (5)
: حيى، جبركعشريف جزءا مف الكزف الكمي لمسبيكة؛ ي أربعةالقيراط كحدة قياس نقاكة الذىب كيساكم القيراط جزءا مف  (6)

 .11مككنات النسيج االجتماعي، ص 
 .ـ189،1934ص ، 559، ع ،28سجؿ الحجج  (7)
 .1943سجؿ الحجج سنة  (8)
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 وقف الدريممي: -ب
السيد محمكد  الحجة،  أف ، كتبيف مفالدريممي أؿ إلىيتضح مف خبلؿ الحجج الكقفية كقؼ ينسب    
 عمى نفسو مدة صحيحان  ان كقف مكوالجارتيف في م ، أكقؼ الداريفمف أىالي محمة الدرج الدريممي، سالـ
 .(1)كلـ يتـ تحديد مكقع الداريف ، كذككران  إناثاكالده الظيكر أثـ  ،حياتو

 :الجبرىوقف  -ت
محمة الدرج قسيمة في  ، أكقؼ بيارة كاقعةأف السيد محمد الجبرل يتبيف مف حجة التكلية عمى الكقؼ   

 آؿالزكر العائد لكقؼ  أـكـر  ،شمركخ كتماموكـر  كخمسة كتسعكف المحدكدة، قبمو ستمائةعشرة قطعة 
كلمكقؼ ، المراجعة معركفة بيارة بيارةك  اشحيبر، كشماالن كغربان حكاكير  أكالد ، كشرقان الطريؽ العاـ،رضكاف
 ، كبيارة تسمى بيارة البرىاف كاقعة في محمة الزيتكفقيراطا ربعة كعشريفأمف أصؿ  ة عشر قيراطان منيا ست

، الميمكف ة  أـي، كساقبدكر محمة الزيتكف كمحدكدة قبمة ،عشريف قيراطان ك مف أربعة  ستة كعشر قيراطان 
رباح بف عارؼ ابف حاج  ، كتكلى الكقؼساقية حسيف كغربان  شماالن  رمضاف،كالد أكشرقان الطريؽ كدكر 

 .(2)كصمة القرابة يككف جده ، يكسؼ الريس
 شروط الوقف الذري:-5

 اشترطكا: كنجد أف بعض الكاقفيف عمى عدة شركط متنكعة،يكجد الكثير مف تمؾ الكقفيات التي تحتكم 
ناثان  ذككران  حياتيـ، كمف بعدىـ عمى أكالدىـ بأف يككف كقفيـ عمى أنفسيـ طيمة -أ  .كا 

 في حالة انقراض العائمة يؤكؿ إلى جية خيرية. -ب
 أف يتـ إعمار الكقؼ مف غمتو. -ت
ناثيـ، ف يقسـ الكقؼ عمى مستحقي الكقؼأ -ث  ان لمذكر مثؿ حظ األنثييف، كذلؾ يعطينا مؤشر ، ذككرىـ كا 
 .(3)ف الكاقفيف لـ يحرمكا بناتيـ مف الكقؼأ

 الوقف الخيري: ثانيًا:
 تعريف الوقف الخيري: -1
عمى جية مف جيات البر، كالكقؼ عمى المساجد كالمدارس  ىك ما خصص ريعو ابتداء ليصيرؼ   

 .(4)كالمستشفيات
 
 

                                                           

  ي) ذرم( .، كقؼ الدريممي كقؼ أىم173(، 13انظر إلى الممحؽ رقـ)  (1)
 .ـ1937 ،18ص  ،48، ع 32سجؿ الحجج  (2)
 .كثيقة لمذكر مثؿ حظ االثنتيف  ،174ص(، 14) انظر إلى الممحؽ رقـ (3)
 .14، صكأحكامو د: الميؿ الصافي في الكقؼ الحسيني، محمد أسع (4)
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 :دوره في التنمية االجتماعية واالقتصادية -2

الفكارؽ بيف الطبقات،  جتماعي، كذلؾ مف خبلؿ تخفيض ييدؼ الكقؼ الخيرم إلى ضماف التكافؿ اال    
، فيك يقكـ بتكزيع المكارد عمى طبقات اجتماعية، فتعينيـ عمى حاجاتيـ، كتحكيميـ إلى طاقات إنتاجية

ترتفع ك  مف خبلؿ رعايتيـ، كتأميف الكثير مف متطمباتيـ مف خبلؿ الكقفيات، تيتـ بيـ فالفقراء كالمساكيف
، فاألكقاؼ مف خبلؿ نقؿ كحدات مف ثركة أك الدخؿ (1)مستكيات معيشتيـ، كتتقارب الفجكة بيف الطبقات

مف التكازف في تكزيع الدخؿ كالثركة، كتذكيب الفركؽ بيف الفئات  ان الفقراء، تحقؽ شيئ إلىاألغنياء  مف
 .(2)كالطبقات االجتماعية

ير محاؿ ككذلؾ ساىـ الكقؼ في تشجيع القطاع التجارم، مف خبلؿ كقؼ األسكاؽ التجارية، كتكف   
ما أدل إلى انخفاض األسعار، كركاج التجارة بيا أكثر مف األسكاؽ التي ليس جارية منخفضة األسعار؛ ت

لنقؿ  حيث خصصت بعض األكقاؼ، في تشجيع التجارة الداخمية دكران  بيا أكقاؼ، ككذلؾ لعبت األكقاؼ
لكاقعة عف السبيؿ أك الكقؼ المجاني عمى أحكاض المياه ا فضبلن  ،البضائع التجارية بيف الدكؿ اإلسبلمية

كتيسير مركر  ،الذم ساعد بصكرة فعالة عمى تنشيط التجارة الخارجية عمى الطرؽ التجارية الميمة،
 .(3)كالتنقؿ بيف المدف كالقرل، القكافؿ التجارية

 نماذج الوقف الخيري: 
األكقاؼ عمى المساجد، عمى ك  عمى الحرميف الشريفيف،ؿ األكقاؼ تعددت األكقاؼ الخيرية في غزة، مث   

كساؽ  ،أبك خضرة  لمكقؼ الخيرم، عائمة ت عقاراتيابرز العائبلت التي أكقفأكمف ، عمى الصحةك التعميـ، 
 كينقسـ الكقؼ الخيرم إلى عدة أقساـ حسب الجية المستفيدة. ،اهلل 

 أوقاف الحرمين الشريفين: - أ

كاألراضي  باىتماـ الكاقفيف، حيث حبس بعض عائبلت غزة بعض ممتمكاتيـ (4)فحظى الحرماف الشريفا
، ككاف  كتقديـ التسييبلت المختمفة لمحجاج ،يتصؿ بيما كما ،كالدكاكيف بالكقؼ عمى الحرميف ،الزراعية

منيا  بعضان  كقفكا ممتمكاتيـ أكأيف األشخاص الذيف ، كمف بيرسؿ لئلنفاؽ عمى الحرميف عائد تمؾ األكقاؼ
 :محرميفل

                                                           

 .43مصبح، معتز: دكر الكقؼ الخيرم في التنمية االقتصادية ، ص  (1)
؛ منصكر، سميـ: الكقؼ كدكره في التنمية 26في قطاع غزة، ص  اإلسبلميبكر، بياء الديف: سبؿ تنمية مكاد الكقؼ  (2)

 .23ص  االجتماعية،
 .24بكر، بياء الديف: سبؿ تنمية مكاد الكقؼ اإلسبلمي في قطاع غزة، ص  (3)
 .كالحراـ اإلبراىيمي ،يقصد بالحرماف الشريفاف  المسجد  األقصى  (4)
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قبمة محمكد في محمة الدرج، كحدكدىا  رض كاقعةأ، أكقؼ" قطعة  (1)احمد ساؽ اهلل أفندممحمد  -
عبد الغني  ة، كشماالن طريؽ اإلسفمت شارع عمر المختار، كغربان كرثسكيؾ، كشرقان دار كرثة مكسى فكرة 

 .(2)سكيؾ 
تحدىا مف  ،، تقع بمحمة الشجاعيةمترا مربعان  93تبمغ مساحتيا  ،تابعة لؤلكقاؼ المندرسة قطعة أرض-

خميؿ أبك العكؼ، كغربا  الشيخ أنيس الحمك، كشرقان  ككقؼ جامع بف عثماف، كجنكبان  مندرسة الشماؿ أكقاؼ
مف خبلؿ  المعمكمات المتعمقة عمى كقؼ الحرميف الشريفيف تـ استنتاج ،  كقد(3)ةدكر كيكسؼ جنين

 .راالستئجاعمميات 

 :أوقاف المساجد - ب
إف عمارة المساجد، كالكقكؼ عمييا مف أفضؿ القربات إلى اهلل، لككنيا بيكت اهلل في األرض، كمكاف 

 .(4)اجتماع المسمميف ألداء أعظـ ركف مف أركاف اإلسبلـ بعد الشيادتيف
لممسمميف د كتعد المساجد أكؿ مراكز التعميـ اإلسبلمي، حيث إف المساجد ككنيا مكاف تعبٌ 

ىي أيضا معاىد مفتكحة لكؿ راغب في االستزادة مف العمكـ كالمعارؼ، حيث كاف الطالب ، كاجتماعاتيـ
في أرجاء  حينما يرل لديو الرغبة في التعميـ في تمؾ المساجد يقصد إحدل حمقات التعميـ المنتشرة

 المسجد.
لمساجد، كلذا كاف يكقؼ عمى في الصرؼ كاإلنفاؽ عمى تمؾ ا كتعد األكقاؼ ىي المصدر األساسي

يقكـ بو مف األراضي كالدكر، فعف طريؽ األكقاؼ أقيمت العديد مف المساجد الكبرل في  كؿ مسجد ما
كترميـ الكثير مف المساجد، ككاف الناس يتسابقكف إلى إقامة  كما تـ الصرؼ عمى تجديد، فمسطيف

 .(5)المساجد كالصرؼ عمييا
المسمميف كفمسطيف، كىي المسجد األقصى بالقدس، كالمسجد  لعظيمة لدفيناؾ مساجد كبيرة أىميتيا،   

 المساجد إلسبلمي، كلتمؾاإلبراىيمي بالخميؿ، كىي مساجد كاسعة يقصدىا المسممكف مف كؿ أنحاء العالـ ا
، ككاف العاممكف في تمؾ المساجد مف (6)أكقاؼ كبيرة، ككاف األمراء مف السبلطيف يكقفكف األكقاؼ عمييا

                                                           

ساؽ اهلل األصؿ منو "سقمى" لقب تركى، كمعناه صاحب المحية، ثـ حرؼ بذلؾ معنى ساؽ اهلل أيامو، أك سقى اهلل أىمو  (1)
بو، كجدىا مف أكراد الخميؿ، جاء منيا لغزة الحاج أحمد ساؽ اهلل مف الخميؿ في أياـ حرب إبراىيـ باشا، كاشتغؿ بالتجارة 

ا بالتجارة كالمرابحة، حتى عظمت ثركتيـ بمدينة غزة، كقد كثرت تمؾ العائمة منيـ، كجاء مف بعده أبناؤه، كاشتغمكا جميع
 .222، ص 3كتفرعت عدة فركع، كتكطف بعضيـ مدينة يافا؛ الطباع، عثماف: إتحاؼ األعزة في تاريخ غزة، مج

 ـ.1942، 3، ص 6، ع 41سجؿ الحجج  (2)
 ـ.1947، 135،ص 230، ع 53سجؿ الحجج  (3)
 .44، ص 4الطبرم، تاريخ الطبرم، ج (4)
 .55الزاممي، فايز: األكقاؼ في فمسطيف في عيد المماليؾ، ص  (5)
 .123ص في العصر المممككي، القدس السيد عمي: عمى، (6)



 

   024 
 

، كىناؾ الكثير مف الكقفيات التي خصص (1)ء كأئمة كمؤذنيف كحراس، ركاتبيـ مف تمؾ األكقاؼخطبا
، بالككالة بالقدس ان دار  المسجد اإلبراىيمي، فنذكر مف أكقاؼ المسجد األقصىك ريعيا لممسجد األقصى 

 .(2)ككجدت عناية كبيرة، كاستمرت تمؾ األكقاؼ في فمسطيف
عمى حد سكاء؛ فحبسكا ليا اجد ألىميتيا الركحية كالثقافية سكاف غزة بالمساىتـ  في مدينة غزة      

أحب البقاع إلى اهلل ": قاؿ األحباس التي تحقؽ ليا أداء دكرىا، فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أنو 
"، كلذلؾ تسابؽ السكاف في إنشاء المساجد كعمارتيا مف خبلؿ المساجد, وأبغض البقاع إلى اهلل األسواق

 لتدعيـ المؤسسات الدينية لمقياـ بدكرىا المنشكد. ، لمقياـ بتمؾ الميمةرصد األكقاؼ المختمفة
 غزة كقفان لممساجد، كمف بيف تمؾ المساجد التي أكقؼ ليا: حيث شيدت مدينة 
 :المسجد العمري( وقف المسجد الكبير) - أ

فمسطيف، ضخـ البناء، كبير ، كىك مف المساجد العظمى في في حي الدرج (3)العمرم المسجديقع 
كقد حرؽ في  ،لعبادة األصناـ كاآللية الشمس في عيد اليكناف كثنيان  ىيكبلن  (4)حيث كاف القيمة األثرية،

ككاف أف تـ حرؽ الييكؿ الكثني نتيجة اضطياد الكثنيف  ،كأقيـ مكانو كنيسة أسقؼ غزة ،زمف الركـ
كعندما فتحت غزة في عيد أمير  ،يزنطية أعمدة الرخاـ كتـ بناء الكنيسة التي جمب ليا مف ب ،لممسيحييف

حالو حتى القرف السابع، جامع عمى كبقى ال ،(5)تحكلت الكنيسة إلى جامع ،عمر بف الخطاب فالمؤمني
 ،كما بنيت لمجامع مئذنة ،(6)ب الغربياجية الباك في م، الشرقي كفتح منو الباب الشرقيحيث ىدـ الجدار 

كبنى فيو ، الجامع تكسعة ، ثـ ىدـ الجدار القبمي، كتـالشمالي نافذتيف في الجدار باب الشمالي معكفتح ال
الشافعية  حيث كاف مقر مفتى كالشمالية،الشرؽ  مف الجيتيف فناايك إنى في الجامع ، كبي المحراب كالمنبر

، كسقطت تيدـ القسـ األعظـ منو كخبلؿ الحرب العالمية األكلى ،(7)العبلمة الشيخ محمد نجيب النخاؿ
 .(1) ـ1926 كقد جدد المجمس اإلسبلمي  األعمى عمارة الجامع عاـ تومئذن

                                                           

 .366، ص 3، ج صبح األعشىالقمقشيندم،  (1)
 .52، ص 2الجميؿ، ج  األنسالحنبمي،  (2)
 ر عف المسجد العمرم .صك  175ص(، 15انظر إلى ممحؽ رقـ) (3)
، فأقيمت المعابد اإلسبلـالبقعة التي أقيـ عمييا المسجد، كاف مكانا مقدسان لدل جميع الشعكب التي سكنت المنطقة قبؿ  (4)

 الكثنية عمى ىذه البقعة.
 :بنى الخميفة عمر بف الخطاب مسجده عمى ىذه البقعة، كلـ تحكؿ الكنيسة إلى جامع، لـ يعيد عمى المسمميف أف (5)

، لكا الكنائس إلى مساجد، الخميفة عمر بف الخطاب عندما ذىب الستبلـ مفاتيح القدس رفض أف يصمى في الكنيسةحكٌ 
 س.في مدينة القد يحيث أقيـ مسجد عمر الحال، كصمى بجكارىا

 .124، ص 2، ؽ1الدباغ، مصطفى: ببلدنا فمسطيف، ج (6)
ىك محمد نجيب ابف الشيخ مصطفى ابف العبلمة الشيخ محمد المفتي ابف الشيخ حسف المفتى الشافعي ابف الشيخ  (7)

ـ 1809الجامع األزىر سنة  إلىثـ رجؿ ، خذ العمـ عف جده كبنى عموأك ، ف عمى كالدهآالنخاؿ العامرم، حفظ القر  احمد
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مف  ، فيناؾ العديدالعمرم بحبس أراضييـ كقفان عمى الجامع ساىـ العديد مف أبناء مدينة غزة
أكقفت مف أجؿ المسجد العمرم، مثؿ سكؽ الكتانيف  كالسكاقي، دكاكيفال كبعض ،األراضي كالكرـك 

ف الكريـ داخؿ آخدمة لقراءة القر ، ككاف الكقؼ (3)الكاقعيف بالقرب مف المسجد العمرم  (2)كالقطانيف
نفاقا عمى سبيؿ الماء الذم يغذم الجامع العمرم بالماء (4)المسجد المسجد العمرم  أكقؼ، كعندما (5)كا 

المسجد  إلى، كريعيا يعكد سكاؽ إليجارقطع أراضي في الجية الغربية، كأضيفت كأكمكاف عبادة تـ شراء 
 .(6)مسجد كالعامميفمكخدمات ل

 (9) رقم جدول
 مسجد العمري الكبري. يوضح عقارات ومستأجري أوقاف 

 مستأجرياسم  جنس عمومي قيمتي (7)؟ بدل ايجاري
 عمكش يىيح دكاف 1571 1500 6 245
 محمد القزعو دكاف 1572 1500 6 200
 خميؿ عمكش دكاف 1572 1500 6 200
ثمثي  1585 2500 14 280

 مصبغة
عبد المطيؼ 

 القاضي
 حسف الجرك نصؼ دكاف 2781 2000 8 60
 عثماف المشيراكم دكاف 2782 2000 8 180
 ديب الحبلؽ نصؼ دكاف 2782 2000 8 75

المشيراكم  أسعد نصؼ دكاف 2784 2000 8 9720
 األشـركحسف 

                                                                                                                                                                                     

كتخرج عمى يديو ، كاشتغؿ في التدريس، كأقاـ في غرفتو في الجامع الكبير، ـ1822كرجع الى غزة سنة ، إلتماـ تحصيمو
ـ؛ مناع، عادؿ: أعبلـ فمسطيف 1879كتكفي سنة ، كانحصرت فيو رئاسة العمـ كالمشيخة، أكثر عمماء القرف التاسع عشر

 .50العيد العثماني، ص أكاخرفي 
 .106-105، ص2في تاريخ غزة، ج األعزةالطباع، عثماف: إتحاؼ  (1)
 األستاذجانب المسجد العمرم كىك عبارة عف مجمكعة مف الدكاكيف المشتيرة في صناعة القطف؛ مقابمة مع بيقع  (2)

 .26/8/2015كنصؼ صباحا، تاريخ  11طارؽ ىنية، مرشد سياحي لمسجد العمرم، يـك االثنيف، ساعة 
 .26/8/2015تاريخ  مسجد العمرمممقابمة مع األستاذ طارؽ ىنية، مرشد سياحي ل (3)
 ـ.1934، 82-81، ص 322، ع 28سجؿ حجج  (4)
 .152األثرية اإلسبلمية في غزة كقطاعيا، ص  بناياتالمبيض، سميـ: ال (5)
 .26/8/2015تاريخ ، د العمرم جطارؽ ىنية، مرشد سياحي لمس األستاذمقابمة مع  (6)
 .تيااءلـ تستطع الباحثة قر  (7)
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 مستأجرياسم  جنس عمومي قيمتي (7)؟ بدل ايجاري
العكف  أبك محمد نصؼ دكاف 2758 1500 6 95

 حسيف
 ىاشـ بسيسك نصؼ دكاف 2786 1500 6 65

 خالي نصؼ دكاف 2787 2000 8 9220
 محمد زمك نصؼ دكاف 2790 2000 8 145
 محمد زمك نصؼ دكاف 2791 000 8 0
 محمد زمك نصؼ دكاف 2792 1500 6 0
 شاكر عايش نصؼ دكاف 2792 2000 8 5

 قدركه مشتيى مصبغة 2182 2000 8 120
 يخال حياكةقاعة  2184 2000 8 0

 مشتيى قدركة مصبغة 2185 2000 8 150
 يخال قاعة حياكة 2161 15000 6 0
 قدركه مشتيى مصبغة 2221 2000 8 0
 حسف غطاس خاف 2225 2500 10 12
 خالى دكاف 2496 1250 5 0

مترال قرية  7401 258875 102020 2500
 جباليا

 خالى

كـر  4672 500 2 0
 عطرزيتكف

 خالى

 خالى كـر زيتكف 4740 4500 18 0
 خالى مترال 7509 125 20 0
كركمات  1985 12000 25 0

زيتكف محمة 
 التفاح

 خالى

 قدكره جعفراكل خاف كتاف 770 17500 70 120
 خراب دكاف 774 250 1 0
 خراب دكاف 772 250 1 0

 خانـ رشيدة خاف 815 8500 24 260
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 مستأجرياسم  جنس عمومي قيمتي (7)؟ بدل ايجاري
 ةمصطفى ترك خاف 844 2500 14 50

قاعة  أرباع 945 1250 5 6720
 حياكة

 مصطفى الريس

 صالح رمضاف أرباع حياكة 946 2000 12 28
 أغاطاىر  خاف أرباع 947 2750 11 150
 رزؽ ىعيس دكاف 1090 2500 10 65
 نييصياـ غبلي دكاف 1019 2500 04 110
 مذككر دكاف 1094 2500 14 120
 مذككر دكاف 109 2500 10 100
 محمد أبك عاصى دكاف 1496 2500 10 150
 مصطفى عمار دكاف 105 2500 10 155
 حامد الكزير حماـ السكؽ 1114 8000 220 6075
 عمر حسكنو دكاف 1121 2000 12 210
 برزؽ إبراىيـ دكاف 112 2000 12 220
 ةمحمد ىني دكاف 1172 0 0 142
 محمكد دكاف 1178 2000 8 105
 محمكد الجبالى دكاف 1178 2000 8 142
 ةأبك عيس دكاف 1188 2500 10 8

 حامد مدكخ دكاف 1191 2000 8 142
 عبد اهلل الجبالى دكاف 119 2000 8 142
 ةنعم أنطكف  دكاف 1254 2500 10 100
 مصطفى عمار دكاف 1255 1750 7 28
 صالح الثبلثيني دكاف 1256 1750 7 7

 المذككر دكاف 1257 2500 10 150
 عكيمة محمد نصؼ دكاف 1258 1000 4 7

 إبراىيـ عكيمة دكاف 1289 150 6 190
 مصطفى الطباع دكاف 1292 2500 10 225
 مصطفى الطباع دكاف 1292 2500 10 251
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 مستأجرياسم  جنس عمومي قيمتي (7)؟ بدل ايجاري
 عبد اهلل الفرنجي دكاف 1206 2500 10 215
 خميؿ مرشد دكاف 1222 2500 10 220
 خالي دكاف 1224 2500 10 0
 خالي دكاف 1225 2500 10 0

 عثماف الشكا دكاف 1926 2500 10 200
 عبد الجراحى دكاف 1257 2000 8 160
 اليازجي أحمد  دكاف 1259 2000 8 100
 بركات أحمد  دكاف 1290 2000 8 160
 خالي دكاف 1261 2000 8 0

 محمد الفمكجى دكاف 1270 000 8 150
 القيشاكم دكاف 1271 200 8 120
 عمى الدكيرل دكاف 1272 2000 8 170
 خميؿ الكزير دكاف 1272 2000 8 170
 محمكد المممكؾ دكاف 1274 2000 8 90
 ..بشاره دكاف 2275 2000 8 120
 إسماعيؿ النفار دكاف 1276 2000 8 80
 حسنى القاضي دكاف 1277 2000 8 170
 خميؿ القكلؽ دكاف 1278 2000 8 125
 محمد أبك شعت دكاف 1279 2000 8 170
 عبدكإبراىيـ  دكاف 1280 24 8 120
 محمكد الغربى دكاف 1281 2000 8 285
 محمد سعديو ثمثى دكاف 1408 2000 8 120
 خميؿ العشي دكاف 1422 21500 6 145
 خالي دكاف 1557 1500 6 .

 شعت قدكرة دكاف 560 2000 8 445
 احمد الدريممي دكاف 1561 2000 8 545
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 مستأجرياسم  جنس عمومي قيمتي (7)؟ بدل ايجاري
 حسيف مشتيى دكاف 1569 1500 6 170
 (1)القاضي ىعيس دكاف 1570 1500 6 220

 

 السيد ىاشم: مسجد وقف - ب
 ف قبر سيد ىاشـ بف عبد مناؼ جد رسكؿ اهللأل في حي الدرج، كسمي بذلؾ (2)ىاشـ يقع مسجد السيد

كتـ تجديده بكاسطة المجمس اإلسبلمي  الذم تكفى بغزة أثناء رحمة الصيؼ، مكجكد في ساحة المسجد،
 .(3)األعمى

السيد ىاشـ، فيناؾ العديد  زة بحبس أراضييـ كقفان عمى  مسجدمدينة غساىـ العديد مف أبناء 
،ك  الدكاكيف، أكقؼ السيد خميؿ السيد ىاشـ، فقد  أكقفت مف أجؿ مسجد كالسكاقي، األراضي، كالكرـك

 .(4)أربعة دكاكيف بسكؽ غزةك ، عاشكر سبعة عشر قيراطا محمكد بف الشيخ

 (10) رقم جدول
 ىاشم. مسجد السيد يوضح عقارات ومستأجري أوقاف 

 ستأجرياسم م جنس عمومي قيمتي ؟ بدل إيجاري
 محمد مسعكد قيراط دكاف 2 1208 275 320 75
 عمر الثبلثيني قيراط دكاف 2 1209 275 390 80
 عمى الشكا قيراط دكاف 2 1201 250 220 85
 محمد الخزندار دكاف 1120 2500 10 250
حسنى أبك  دكاف 1479 2000 8 260

 فارس
 محمد الغزالي دكاف 1480 2500 14 575
 حسيف العار دكاف 1482 2500 10 575
محمكد  قيراط دكاف 2 1556 18074 1 90

 الخضاكم
 صالح كحيؿ دكاف 2428 1000 4 115

                                                           

 ، أكقاؼ كعقارات المسجد العمرم.177ص ،(16رقـ) الممحؽانظر إلى  (1)
 ، صكر عف مسجد السيد ىاشـ.178ص، (17الممحؽ رقـ) إلىانظر  (2)
 .126، ص 2، ؽ1الدباغ، مصطفى: ببلدنا فمسطيف، ج (3)
 ـ.1938 ،22ص  ،50، ع 34سجؿ الحجج  (4)
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 ستأجرياسم م جنس عمومي قيمتي ؟ بدل إيجاري
عارؼ حزر  خاف القيكة 2440 5000 20 800

 اهلل
 عبد اهلل حرارة مصبغة 4478 2000 8 140
 محمد البمكؾ دكاف 2796 1000 4 20
 - ربع دكاف 2927 0 0 0

 عمى الفراف دكاف 2928 1500 6 120
 محمد المحشي دكاف 2929 1500 6 125
 مكسى الصبلح دكاف 2921 1200 8 190
 سعيد الشكا ربع دكاف 2922 0 0 22
 محمد الخزندار قيكة 2500 2000 8 100
 احمد حجازم مصبغة 0 0 0 126
 محمد الخزندار قيكة 0 0 0 100
عبد اليادم  ثمث حاككرة 4718 1500 6 57

 خضر
 خالى المغراقة أرض  7225 78000 212
 - كـر ىربيا  11810 200 .
 أبك إبراىيـ دكاف 197 2000 8 25

 غالي
إبراىيـ ابك  دكاف 1098 3000 8 25

 غالي
 محمد دكاف 1099 2000 12 25
 محمد شعشاعة دكاف 1100 2000 12 75
 بدكم البكرنك دكاف 1101 2000 12 60
 حامد بيياف دكاف 1102 2000 12 115
 حمكدة السقا دكاف 1102 2000 12 90
 خميؿ الغزالي دكاف 1145 2500 14 815
 حسكنة دكاف 1156 2000 12 220

 شعشاعة
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 ستأجرياسم م جنس عمومي قيمتي ؟ بدل إيجاري
 إسماعيؿ رشد دكاف 1157 2000 12 580
 محمد رشد دكاف 1158 2500 14 455
 حسنى العشي دكاف 1159 2500 14 515
 سعيد القيشاكم دكاف 1160 2500 14 580
 القـر إبراىيـ دكاف 1161 2500 14 850
مصطفى  دكاف 1171 1875 70 215

 الريس
 محمد حمؼ دكاف 172 1875 70 240
 محمد خمؼ دكاف 1172 1875 720 170
 عمى الكادم دكاف 1176 2000 8 120
 خالى دكاف 1179 1250 5 0
 محمد دكاف 1180 1250 5 10
 خالى دكاف 1182 2000 8 0
 خالى دكاف 118 2000 8 0
 خالى دكاف 1182 2500 10 0

 محمد خمؼ مصبغة 1148 2750 15 170
 مشتيى أميف مصبغة 1185 4250 17 170
 دركيش الريس دكاف 1186 2000 8 115
 محمكد شعت دكاف 1204 2000 12 260
عبد الغني  قيراط دكاف 1205 2124 300 78

 القيشاكم
 (1)العشيكائؿ  قيراط دكاف 1207 2124 305 90

 :جامع ابن عثمان-ت
كالمعاىد األثرية ، كقد تـ  ،يقع في محمة الشجاعية، كيعد مف أكبر مساجد غزة القديمة (2)ىك جامع   
 األكلى لدخكلؾ النظرةكمف  الممككي،ه في القرف الثامف اليجرم عمى مراحؿ متعددة مف العصر ؤ بنا

تحيط بيا أركقة  لغربية تقابمؾ ساحة سماكية كاسعةالتي تفتح عمى الناحية ا لممسجد مف إحدل البكابتيف
                                                           

  ، أكقاؼ كعقارات مسجد السيد ىاشـ.179ص (،18) رقـ الممحؽانظر الى  (1)
 صكر عف مسجد ابف عثماف.، 180ص، (19) رقـ الممحؽ إلىانظر  (2)
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كيتسـ بكبر اتساعو  ،تعمكه قبة المسجد المخصصة لمصبلة ماعدا الناحية الشرقية  ،مف كافة النكاحي
كمنيـ الشيخ إبراىيـ  ،كيتقمد كظائفو الفضبلء كالصمحاء ،العمماء جمة مف، كيقيـ فيو األ(1)كجماؿ تصميمو

 ثـ انتقمت، الصيرفي ، ثـ الشيخ أحمدكبعده ابنو الشيخ عبد اهلل عدس كخطيبا فيو، كاف إماما ،عدس
كحكل ، كألؼ عدة تصانيؼ، كانقطع فيو ،كظيفة اإلمامة كالتدريس إلى العبلمة الفقيو الشيخ خميؿ الحميمي

كاف الكنج أحمد  1293 كفي عاـ ،كصار فيو تعميرات كتصميحات كثيرة داخبل كخارجا ،عظيمة  كتبان 
كمد ، داخبل فقصره، بيكباش العسكرية، كقائمقاـ غزة تكلى نظارة األكقاؼ، فأجرل بو تعميرات عظيمة

 .(2)كفرش أرضو كصحنو بالببلط ، سطحو
عمى مسجد عثماف بف عفاف، فيناؾ العديد  ان بحبس أراضييـ كقف ساىـ العديد مف أبناء مدينة غزة

 .مسجد عثماف بف عفافأكقفت مف أجؿ  كالسكاقي ،كالكرـك ، األراضي ك  الدكاكيف،

 (11) رقم جدول
 ابن عثمانمسجد  يوضح عقارات ومستأجري أوقاف 

 مستأجرياسم  جنس عمومى قيمتى ؟ بدل ايجاري
 نصيؼ الفار دكاف 1110 2500 10 250
 صكاف إبراىيـ دكاف 111 2500 10 185
 سعيد الطباع دكاف 120 2000 12 275
 رشيد شببلؽ دكاف 1162 2500 10 160
 كيؾاحمد س دكاف 1127 2500 10 200
 عمى بيؾ دكاف 1141 2500 10 280
 يكنس البكرنك دكاف 1268 2000 8 115
 عثماف العشى دكاف 1295 2000 8 205
 خالي قاعة حياكة 2421 1500 6 0
 خالي قاعة حياكة 2422 1500 6 0
 خالي دكاف 2424 750 2 0

 حسيف ىنيو دكاف 2425 750 2 115
 خميؿ جعفر دكاف 2484 750 2 60
 محمكد ىنيو دكاف 2485 750 2 42

                                                           

 .139، ص 2الطباع، عثماف: إتحاؼ األعزة، ج (1)
 .139، ص 2األعزة، ج إتحاؼالطباع، عثماف:  (2)
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 مستأجرياسم  جنس عمومى قيمتى ؟ بدل ايجاري
 صالح شاكر دكاف 2486 750 2 52
مصطفى  مصبغة 2487 750 2 165

 المشيراكم
 يكسؼ السقا خاف 2658 4500 18 200
 خالي خاف 2662 2500 14 0
عبد المنعـ أبك  دكاف 2718 750 2 20

 نعمة
 األقرعمكسى  دكاف 2719 1000 4 20
 مذككر دكاف 2720 1500 6 60
 رشيد الريس دكاف 2778 1000 4 206
 مذككر دكاف 2722 1000 4 70
 عكده دكاف 2779 1000 4 80
 احمد الشكا نصؼ دكاف 2794 1500 6 60
 ابراىيـ البمتاجي نصؼ دكاف 2795 1500 6 60
 محمد البيمكؿ دكاف 2796 1500 6 20
 عايش الشقار دكاف 2805 1500 6 80
 محمد بسيسك دكاف 286 1500 6 75
 خالى دكاف 2422 1250 5 155
 خالى دكاف 2424 1250 5 0
 خالي نصؼ دكاف 2429 1250 5 0
 خالي دكاف 2442 1000 4 0
 قدكرة جراده دكافنصؼ  2475 1500 6 95
 خالي دكاف 2480 1250 5 0

 محمد جبر دكاف 2481 1250 5 165
 خالي دكاف 2482 1250 5 0
 خالي دكاف 2484 1250 5 0
 خالي دكاف 2487 1250 5 0
 خالي دكاف 2489 1250 5 0
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 مستأجرياسم  جنس عمومى قيمتى ؟ بدل ايجاري
 مكسى احجازم مصبغة 2497 2000 8 165
 محي غبليني حسنى ساقية 5481 2000 80 1250
 ربع ساقية 5896 5000 20 270

 جديده
 يكسؼ زياره

محمد عبد  مترال 8129 5875 220 600
 المطيؼ

محمد أبك  دكاف 2917 2000 8 210
 العكؼ

عبد اهلل  دكاف 2918 2000 8 160
 المعانى

 محمد البمتاجي دكاف 2919 2000 8 140
عبد الرزاؽ  دكاف 2920 2000 8 110

 الشكا
 الشكا حافظ دكاف 2921 2000 8 120
 عبد بسيسك دكاف 2924 1500 6 160
مصطفى  دكاف 2925 1500 6 107

 بسيسك
 خالى دكاف 2926 1500 6 145
ثبلثة ارباع  2927 1000 4 0

 دكاف
 خالى

 سعيد الشكا دكاف 2922 2500 10 97
 شكا طو دكاف 29922 2500 10 200
 مكسى بسيسك دكاف 2924 2000 8 170
 محمد سعدل دكاف 2925 2000 8 120
 سعد الشكا دكاف 29207 2000 8 100
عبد العزيز  دكاف 2929 2000 8 155

 الحمك
 عبد اهلل مرتجى دكاف 2940 2000 8 150
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 مستأجرياسم  جنس عمومى قيمتى ؟ بدل ايجاري
 يكسؼ سقا دكاف 2941 2000 8 205
 معيف بسيسك دكاف 2942 2000 8 142
 سعيد بسيسك دكاف 2942 2000 8 180
 عثماف العجؿ دكاف 2944 2000 8 255
 عبد بسيسك نصؼ دكاف 2807 1500 6 75
 عمى الشكا دكاف 2807 1500 6 160
عبد السبلـ  دكاف 2809 2000 8 110

 الشكا
صاالح  دكاف 2810 2000 8 150

 الخضرل
 صالح الشاكيش دكاف 2811 2000 8 205
 محمد بسيسك دكاف 2812 2000 8 120
 ةعيس ىني دكاف 2812 2000 8 250
 ةرجب ايميج دكاف 2814 2000 8 190
مصطفى  دكاف 2816 2000 8 120

 عايش
 حامد مرتجى دكاف 2817 2000 8 100
 صالح بالى دكاف 2818 2000 8 155
 ةعمى عيش دكاف 1819 2000 8 210
 عدس حمكدة دكاف 2820 2000 8 220
 يخال دكاف 2821 2000 8 0

 محمد العجؿ دكاف 2822 2000 8 200
 الخضرل ـيسم دكاف 2822 2000 8 240
 قدكره الشيخ دكاف 2824 2000 8 250
 محمد العجؿ دكاف 2825 2000 8 100
 محمد بسيسك ساقية الجامع 2826 0 0 400
 سكيؾ إسماعيؿ دكاف 2895 1500 6 105
مصطفى  دكاف 2895 1500 6 110
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 مستأجرياسم  جنس عمومى قيمتى ؟ بدل ايجاري
 سكيؾ

 صالح الحمك دكاف 2896 1000 4 120
 مكسى الشكا دكاف 2897 1000 4 142
 رضكاف بسيسك دكاف 2904 2000 8 210
 مكسى صبلح دكاف 2945 2000 8 215
 شاكر بسيسك دكاف 2946 2000 8 160
 عثماف خاف 2947 2500 50 500
 عمى اعمياف دكاف 2220 1500 6 210
 رة مشتيىك قد مصبغة 2222 1500 6 125
 رة مشتيىك قد مصبغة 2222 1500 6 125
عبد اهلل  مصبغة 2126 1250 5 155

 المزيني
 عبد الكاحد مصبغة 2427 1250 5 165
 محمد جبر مصبغة 2428 1250 5 165
 المذككر مصبغة 2489 1250 5 165
 محمد صياـ مصبغة 2420 1250 5 160
 خالى مصبغة 2421 1250 5 0

 (1)كلؽقعبد  مصبغة 2422 1250 5 150
، (26حياكة )كمحبلت ال ( دكانا، كالمصابغ199تمثؿ ) الدكاكيف أفنبلحظ مف الجداكؿ السابقة     

،ثـ المصابغ، كاألراضي أعمى نسبة تـ استأجرىاأف الدكاكيف  (، 8كركـ الزراعية حكالي )كاألراضي كال
، كأنو تكجد أسكاؽ متخصصة كبيرا أف النشاط التجارم في غزة كاف يشيد ركاجان كيدؿ ذلؾ  الزراعية؛

غزة كانت مشيكرة بصناعة المفركشات كالبسط كاألقمشة كالمبلبس، كاستئجار  فأك  بالعطاره، كبالدباغة،
، كأف أراضي المدينة ساحمية منبسطة بيف مصر كببلد الشاـ لممكقع الجغرافييرجع األراضي كالكركـ 

 كخصبة.

                                                           

 ابف عثماف.، أكقاؼ كعقارات مسجد 181ص (،20رقـ)الممحؽ  إلىانظر  (1)
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في ليس فقط  كذلؾ يشير أنيـ يمتمككف أراضىو  ،قضاء غزةأف أكقاؼ أىالي غزة امتدت إلى قرل  كتبيف   
نما في بعض القرل المجاكرة لك غزة،  كحبسكا ىذه ، مدينة، كأف أىؿ غزة عرفكا بأنيـ أىؿ خير كصبلحما 

 .ليـ في ميزاف حسناتيـ األكقاؼ لتككف صدقة جارية
 أوقاف المدارس.  -3
عمى  كمف األمثمة ,بعضان منيا عمى المدارس، كنشر التعميـ أكىتـ أىالي مدينة غزة بكقؼ أمبلكيـ، أ   

 أكقاؼ المدارس في مدينة غزة:
 :وقف الحاجة لبيبة أبو خضرة-

، كامؿ الدار الكائنة في  بنت السيد خميؿ ابف محمد أبك خضرةـ، أكقفت الحاجة لبيبة 1934في عاـ     
صغيرة، كمطبخ  كجنينة محمة الدرج المككنة مف خمس غرؼ، كصالكف كساحة سماكية كطبقة عمكية

اؽ غير نافذ زق حسكف بف نافع كجنكبان  ككرثة، زقاؽ غير نافذ طريؽ عاـ، كشرقان  كمنافع، المحددة شماالن 
كرثة سميماف الزرقا، ككذلؾ أكقفت ثمثى الخاف الكاقع بالمحمة المذككر  كغربان  كيكسؼ شعباف أبك خضرة

حسيف  أفندم أبك خضرة،  مث الباقي مع كرثةالث كالدكاكيف المشترؾ بذلؾ (1)يتبعو مف الحكاصؿ مع ما
عمى مدرسة الفبلح  كدار أحمد رباح كغربا الطريؽ محمة كقفا صحيحان  كيحد ذلؾ كؿ طريؽ خاف البزاريف

 (2)ـ1924التي أنشاىا المجمس اإلسبلمي األعمى عندما تسمـ إدارة األكقاؼ ككاف في عاـ  اإلسبلمية،
كيعرؼ المكاف الذم أنشئت فيو بحاككرة الباز،  (3)ة كخمسة تمميذكتتككف مف سبعة صفكؼ فييا ثبلثمائ

لتشرؼ عمى عمارتيا، كتتككف مف جناحيف يفصميا بيك  اإلسبلمي لجنة مف أعياف غزة  كقد ألؼ المجمس
مف ربع الكقؼ   ، كاشترطت الحاجة لبيبة أف يصرؼ (4)كبير، ككؿ قسـ يتألؼ مف أربع غرؼ كبيك كبير

  .(5)تعميرىا كترميميا لممدرسة 
قد  األغنياءكذلؾ أف  ؛كالعمـ ساىمت في نشر الثقافة ،كيبل حظ أف األكقاؼ التي أكقفت عمى التعميـ    

إلى األحاديث  اهلل استنادا ، كأنو يعادؿ الجياد في سبيؿالبر كالخير اعتبركا أف ذلؾ األجر مف أعظـ كجكه
يوزن يوم القيامة مداد العمماء " : اء حيث قاؿ رسكؿ اهللالتي ساكت بيف دماء الشيداء كمداد العمم

 ".بدم الشييد
 
 

                                                           

العمميات الحسابية؛ ازريؽ، مييب: أكقاؼ لكاء  بإجراءيحصؿ  الحاصؿ: جمعيا حكاصؿ ىك مخزف البضائع أك ما (1)
 .39ـ(، ص 1918-1826نابمس منذ عاـ ) 

 .442، ص 4، مجاألعزة إتحاؼالطباع، عثماف:  (2)
 .120ص  ،2ؽ ،1الدباغ، مصطفى: ببلدنا فمسطيف، ج (3)
 .261، تاريخ مدينة غزة، ص العارؼعارؼ  (4)
 .ةكثيقة لبيبة أبك خضر  ،182ص ،(21رقـ) الممحؽ إلىانظر  (5)
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 أوقاف الخدمات الصحية:-4
الصحية لؤلفراد، أحد األركاف األساسية لئلنساف، كلذا لـ تغفؿ األكقاؼ ذلؾ الجانب، بؿ  تعد الرعاية   

أكلتو عناية فائقة، كالمتتبع لتاريخ الطب كالمستشفيات في اإلسبلـ يجد تبلزما بيف تطكر األكقاؼ، كاتساع 
ة الصحية لؤلفراد مف نطاقيا كانتشارىا في العالـ اإلسبلمي، كبيف تقدـ الطب كالتكسع في مجاؿ الرعاي

جية أخرل، بحيث يكاد الكقؼ أف يككف ىك المصدر األكؿ في كثير مف األحياف لئلنفاؽ عمى 
، كمف (1)عمى مكارد األكقاؼرئيسان  مف مراكز المستشفيات، كانت تعتمد اعتمادا  ان ف كثير ا  المستشفيات، ك 

 .أبرز أكقاؼ الخدمات الصحية
 :المستشفى اإلسالمي الخيري() مستشفى أبو خضرةأوقاف - 

لـ يخؿ  ،الحبيبة فمسطيفالبغي كالعدكاف عمى أرضنا كمقدساتنا في  أيدمفي الكقت الذم تكالبت فيو 
كقرر العمؿ بقدر  ،الزائمة ةالدنيكي اإلغراءاتفرفض كؿ  ،ككطنو لدينوتاريخ مدينة غزة  مف نفر أخمص 

البيع  إلغراءاتكتعرضيا  ،كصكنيا مف الدنس ،األرضالمحدكدة في سبيؿ الحفاظ عمى  إمكانياتو
، كىذه الصكرة  مشرفة مف أبناء شعبنا أقدميا كعمؿ عمى كقفيا لصالح المسمميف كلمخير العاـ ،كالشراء

 حلعميا تككف قدكة صالحة لجيؿ مكاف ،ـ1943مف أحد سجبلت المحكمة الشرعية في مدنية غزة في عاـ 
 مكاناتوإأبي، يعمؿ لحفظ أرضو كترابو بكؿ 

في تعزيز الكقؼ مف أجؿ خدمات  ساىمت بنات عائمة أبك خضرة ،ـ1943أيمكؿ عاـ  9كبتاريخ     
عمى  ،كمداكاتيـ ى الفقراء،لمعالجة المرضكأراضييف الزراعية، لبناء مستشفى  كقفف أمكاليفأالصحية، فقد 
 النحك التالي.

لبناء كتأثيث  ،مف العممة الدارجة يجنيو فمسطينؼ أل ثبلثيفمبمغ ، ، كابنتيا مكـرأكقفت السيدة عائشة  
حتى أسكنيا مع ابنتي مكـر مدل ، بجانبو ىاكمعالجتيـ فيو مجانا، كدار لسكنا ،مستشفى لمرض المسمميف

 .(2)المستشفى  إلى ثـ تضاؼ ذلؾ، حياتنا
دكنما،  1709بمغت مساحتيا مشجرة في غزة  زراعية يأراض ، ـ18/5/1945 في حسنتافكأكقفت الم  

 كقفان  جميعيان  دكنمان  1985،زراعية في مدينة بئر السبع مجمكعيا  أكقفف أراضً  25/3/1946، كبتاريخ 
 (3).ـ أكقفف دارا كأرضان في يافا 19/6/1946كفي  ،عمى المستشفى اإلسبلمي الخيرم صحيحان  خيريان 

 
 

                                                           

 .54مصبح معتز: دكر الكقؼ الخيرم في التنمية االقتصادية، ص  (1)
 .، كثيقة مستشفى أبك خضرة184ص  (22) رقـ الممحؽانظر إلى  (2)
 بغزة. األمبلؾكالشئكف الدينية، دائرة  األكقاؼ؛ كزارة ـ74،1946، ص 82، ع 2سحؿ خصكص (3)
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 (12) رقم جدول
 .(1)) المستشفى اإلسالمي الخيري( بالدونمات وباألمتارأراضي أوقاف مستشفى أبو خضرة يوضح

 الدونم المتر المدينة
أراضي زراعية مفتمحة في قطاع  

 غزة
421 1592 

أراضي مشجرة في منطقة غزة 
 كقرية أسدكد

791 0067 

أراضي مفتمحة في منطقة بئر  
 السبع

268 1985 

 0003 012 أراضي لمبناء كدار في يافا 
ثبلثة أالؼ كستمائة  اإلسبلمي الخيرم المستشفىبمغت مساحة األراضي التي أكقفتيا المحسنتاف عمى    

 .(2)كثمانية كأربعكف دكنما كنصؼ
يتضح أف أكقاؼ أبك خضرة انحصرت في قطاعيف الصحة كالتعميـ  كىذيف القطاعيف مف أىـ القطاعات   

في قطاع  في التكافؿ كالتراحـ بيف فئات المجتمع ان بارز  ان دكر  الخدماتية في المجتمع الفمسطيني ، ككاف لذلؾ
فكثير مف ريع الكقؼ يصرؼ عمى معالجة كمساعدة الفقراء، كبذلؾ يؤدم إلى تعزيز ركح االنتماء ،  غزة

ننا اليكـ بحاجة ماسة إلحياء  كقؼ  المجتمعي بيف أفراد المجتمع كشعكرىـ بأنيـ جزء مف جسد كاحد، كا 
، كىذه  كقفية رسالتو، كاستخداـ مداخميو كأداء كظيفتو في تقديـ الخدمات لممسمميف أبك خضرة  كتفعيؿ

المحسنتيف عائشة كمكـر أبك خضرة جاءت ردا عميما عمى تمؾ االدعاءات التي تتيـ أىمنا في فمسطيف 
كحفظ تراث  ،جميع الغيكريف عمى أرضيـ كمقدساتيـ ـككانت ىذه الكقفية بمثابة األمؿ أما ،بالتفريط
 .إسبلميتياكالعمؿ عمى استمرارية  ،األرض

 شروط الوقف الخيري:-5
ريع تمؾ األكقاؼ عمى المساجد، كالمدارس،  كانت معظـ شركطيا أف تصرؼ الخيرية األكقاؼ
 .كالمستشفيات

 :خدمات الدينيةالفي  - أ
المكظفيف، كترميـ  بصرؼ ركات مف المساجد عمى أف تصرؼ مف ريع تمؾ األكقاؼ اشترطكا الكاقفيف

عمار  المساجد. كا 
 

                                                           

 كزارة األكقاؼ كالشئكف الدينية، دائرة األمبلؾ بغزة. (1)
 غزة. األمبلؾكالشئكف الدينية، دائرة  األكقاؼ كزراه (2)
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 خدمات التعميمة:ال في - ب
كترميميا، ككذلؾ اشترطكا  ،اشترطت الحاجة لبيبة في أكقافيا لمدرسة الفبلح اإلسبلمية أف يتـ تعميرىا

عمار ،الكاقفيف عمى المساجد صرؼ ركاتب المكظفيفعمى   .المساجد مف خبلؿ األكقاؼ كترميـ كا 
 يمي: اشترطت الواقفتان عايشو ومكرم مافي خدمات الصحية -ت
 .معالجة فقراء المسمميف مجانا 
 .صرؼ ركاتب األطباء كالمكظفيف كالممرضات 
 يحتاجو المستشفى. شراء دكاء كما 

 ثالثًا الوقف المشترك)الوقف الذري والخيري(:
يممي محمكد سالـ الدر  جمع الكاقفيف في كقفياتيـ بيف األكقاؼ األىمية) الذرية( كالخيرية، مثؿ الكاقؼ   

بف بكر انعيـ، لقد أكقؼ جميع الداريف الجاريتيف في ممكو كقؼ  المتكلي عمى الكقؼ محمد  أحمد
 .(1)عمى نفسو مدة حياتو ثـ ذريتو، كبعد انقراضيـ يتحكؿ الكقؼ إلى الحرميف الشريفيف صحيحان 
 ألوقاف المندرسة:ا رابعا:
المجمس عمى  ، كيعمؿي تدار مف المجمس اإلسبلمي األعمىكىيعرؼ كاقفكىا،  األكقاؼ التي ال ىي   

كبيف مأمكر األكقاؼ أك  ،كيحصؿ اتفاؽ بيف المستأجر األرض في دكائر الطابك لمحفاظ عمييا،تسجيؿ 
ىا، كيعكد ريعيا جار ئ، ككاف يتـ االستفادة منيا مف خبلؿ استةالجية المسؤكلة عف األكقاؼ المندرس

كىك  ينة غزة، كقؼ مكجكد في محمة جديدةفي مد األمثمة عمى األكقاؼ المندرسةكمف لممجمس اإلسبلمي، 
كالسكة ، شرقا قيكة بمدية ، كيحدىاان كاحد ان تبمغ مساحتيا دكنم ،بابكر زمك بأسـ تعرؼ عبارة عف أرض

جار جزء مف ئكتـ است ،الحديدية، كغربا الطريؽ، كشماال ساقية السكيد كقؼ أؿ رضكاف، كجنكبا طريؽ
، كأف يدفع المستأجر (متر 21ك ،سـ 42 )كمساحتيا، ؾ األرض لدائرة البمدية، حتى تقيـ عمارة قيكةتم

، بدال لمجزء المذككر لممجمس اإلسبلمي بلن كأربعيف م كثمائمانة ان يفمسطين ف جنييان يكأربع اثنيف مبمغ
 .(2)األعمى

 الخالصة: 
كفي اآلخرة تحصيؿ الثكاب، كىك ، الدنيا بريتضح مما سبؽ أف الكقؼ مف خصائص اإلسبلـ، كأنو في 

باب مف أبكاب الصدقة الجارية، ككذلؾ مف أىـ مياديف البر كأغزر ركافد الخير كأفسحيا مجاال كأعظميا 
إليو  ا مف تكثيؽ لعرل اإلخاء كالتكاصؿ بيف األفراد، كتجسيد لما دعايأجرا كأبقاىا أثرا كأكثرىا تأثيرا؛ لما في

غزة مف خبلؿ  ؿ االجتماعي، كقد تجسد ذلؾ في دراسة أكقاؼالنبيمة كالتكاف الديف مف العكاطؼ  اإليجابية
 في دعـ، كقد أسيـ ما أسيـ بو الكقؼ في تحقيؽ التكافؿ االجتماعي بيف أفراد المجتمع اإلسبلمي 

                                                           

 .ـ1928 ،78، ص309ع  ،13سجؿ الحجج (1)
 .ـ1943 ،82ص 301، ع 44سجؿ الحجج  (2)
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ناثا،  المجتمع كشرائحوت كما شمؿ كافة فئا في غزة الصحية كالتعميمةك المجاالت الدينية كتمكيؿ  ذككرا كا 
قدـ  أف المرأة تمتعت عمى كاتضح زم ضمف بكتقة التكافؿ كالتضامف،المجتمع الغ ما أسيـ في جعؿ 

دارتيا المساكاة مع الرجؿ بحؽ كقؼ  المالية كاإلدارية. كالنظر في شؤكنيا أمبلكيا كاإلشراؼ عمييا كا 
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-1918) االحتبلؿ البريطاني اع االجتماعية في مدينة غزة  تحتتناكلت الدراسة األكض
 كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات.، ( مف خبلؿ سجبلت المحكمة الشرعيةـ1948

 النتائج: :أوالً 
بيف مصر كببلد  ابحكـ مكقعي ،فع الكبيربالن اخاصية عادت عميي ػ،ف لممكقع الجغرافي الخاص بغزةإ -

 الحديدية. مكقعيا أىمية عندما قاـ االنجميز بإنشاء خط السكة الشاـ، كقد زاد

ف كاف سكانيا ، يمارس فييا السكاف مختمؼ الميف كالحرؼ كالصناعات ،اىضةة ننيمد غزة كانت  - كا 
 راضييا.ألخصكبة  ، يمارسكف الزراعة غالبية

بؿ انطمقت إلى  ،المربية األـتمتعت المرأة بقدر كبير مف المكانة ، حيث لـ يقتصر دكرىا عمى  -
كذلؾ مف ، مف بيع كقؼ ، كالمجاؿ االجتماعيفي المجاؿ االقتصادم المجتمع تمارس دكرىا إلى حد ما

 .مكرىاأفي بعض  لممرأةحيانا يككف ككيبل أ جعموما ظؿ الرجؿ يمارس سمطاتو كمكانتو  أخرجانب 

ف أكالمقصكد بو  ،ظرالمتنا سيادة المغاالة في نكع مف الزكاج الطبقي إلىتشير بعض حاالت الزكاج  -
 كفقا لمستكاىا االجتماعي كاالقتصادم. ،الطبقات االجتماعية كانت تصاىر بعضيا بعضان 

لقد أظيرت الدراسة كجكد ك  ،في حدكث الطبلؽ بل أدنى نسبةحد الزكجيف شكٌ أغياب كمرض  أفيذكر  -
 .نذاؾآأسباب رئيسة أدت إلى حدكث الطبلؽ 

ذ إ، ف معظـ المشاكؿ التي تضمنتيا سجبلت المحكمة الشرعية في مدينة غزة كاف أصميا البعد المادمإ -
كاف الخبلؼ عمى الدكاـ بيف الزكج كالزكجة عمى تحقيؽ حدكد كاضحة المعالـ لحقكقيا المادية الشرعية 

 .الطبلؽ حاالت تأثيراتو كاضحة في تيتعمؽ بالمير المعجؿ كالمؤجؿ كالذم ظير فيما 

مف أجؿ حصكليا عمى  أحيانان؛ قامت بالتنازؿ عف ميرىا، كنفقتيا كنفقة أكالدىا ة الغزيةف الزكجإ -
رأة، تعاني مف ظمـ األزكاج، كتؤكد الحرية التي كانت تتمتع بيا الم المرأةأف  ان كذلؾ يعطى مؤشر ، الطبلؽ

النسكة بالتخمي عف ميكرىف مف أجؿ  لقياـ عدد مف كما يدؿ عمى أف كضعيا االقتصادم كاف جيدان 
 الطبلؽ. 

مف الناحية  المتعمقة بالطبلؽ ككفؽ ما جاءت بسجبلت المحكمة الشرعية، قد انعكست سمبان  ف المشاكؿإ -
التماسؾ االجتماعي) األسرم( ف أف شيكع ىذه األنماط مف الطبلؽ يؤشر بشكؿ كاضح بأل االجتماعية؛

مشاكؿ الطبلؽ نتجت عف عمى المجتمع الغزم التي  اؽ الضرر البالغ بالعائبلتبإلح ان دكاف أحيانا ميد
 .يترتب عميو مف تفكيؾ العائمة كضياع األبناء كما

شيد حؽ المرأة في الميراث، إال أف الكاقع في المجتمع الغزم يلبالرغـ مف بياف الشريعة اإلسبلمية  -
الميراث  في المرأة مف حقكقيا ف أىـ أسباب حرمافا  ة مف حقيا في الميراث، ك أبعض حاالت حرماف المر 
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بحقكقيا في الميراث،  المرأةالخكؼ مف التعرض لئليذاء، كمقاطعة األسرة، كعدـ معرفة  :يمي مافي تمثؿ
بمقدار حقكقيف في  بعض النساءف عدـ معرفة أكالجيؿ بالقكانيف كاالجراءت المتعمقة بتقسيـ اإلرث، حيث 

 يساكم القيمة  الحقيقية ال مادم بسيط مبمغ مقابؿ التركة مفإلي التنازؿ عف أنصبتيف  التركة يؤدم بيف
 ألنصبتيف.

إعادة تنظيـ شاممة ألراضي األكقاؼ كمحاكلة  في ،لعب المجمس اإلسبلمي األعمى كتشكيبلتو اإلدارية -
 .تسجيميا كحمايتيا مف االعتداءات، كالعمؿ عمى إزالتيا بطرائؽ مختمفة

فمنيا أكقاؼ ذرية يعكد تاريخ كقفيا إلى ، نقسـ إلى أنكاعت، مف حيث ىدؼ كقفيا، كانت أكقاؼ غزة -
كقفية كأكقاؼ آؿ رضكاف، كالريس، كقد خصصت لئلنفاؽ عمى الذرية كفقا لشركط حجتيا ال، كقؼ بعيد

التي خصصت عائداتيا لئلنفاؽ عمى المساجد كالمستشفات كالمدارس  كىى كساؽ اهلل، كأكقاؼ خيرية
كغيرىا مف مصالح المسمميف، كاألكقاؼ المشتركة كىي التي جمعت بيف األكقاؼ الخيرية كالذرية، 

 ةكاألكقاؼ المندرس

في استقطاب اىتمامات أىؿ  دكر كبير تحت االحتبلؿ البريطانية في كاف لمكقؼ اإلسبلمي في غز  -
 ربيـ. ةالبر كالخير ممف يبتغكف مرضا

 .مف حيث مساىمتيا في المجاالت الخيرية الكقفية اإلنسانيفاعبلن في الجانب  الغزية دكران  ةأكاف لممر  -

 أك الذرية، الخيرية لؤلكقاؼسكاء بالنسبة ، الكقفية في حججيـ كضع الكاقفكف شركطان  -

خدمات االجتماعية التي تعمؿ عمى تحقيؽ التضامف الإيجاد حممة كبيرة مف في  نجح الكقؼ اإلسبلمي  -
 االجتماعي بيف أبناء المجتمع.

 توصيات: :ثانياً 
لكافة المعمومات التي  جاز ىذه الدراسة , ومن خالل تحميل الباحثةبفضل اهلل" إن, بعد أن أتمت الباحثة

 يمي: مابن الباحثة توصى إف, والنتائج التي وصمت إلييا ,جاءت فييا

ألىمية ىذه  بمثابة كثائؽ تاريخية أصمية، كنظران  ،محكمة الشرعية في غزةم: تعد السجبلت األصمية لأوالً 
بدراستيا كتحميؿ  االىتماـ بيذه السجبلت كالتعمؽ ،فإف الباحثة تكصي الباحثيف كالدراسييف ،السجبلت

 ألبحاثيـ كدراساتيـ. الن امج ذلؾالمعمكمات المكجكدة فييا، كأف يككف 
إنشاء مراكز أبحاث لدراسة األكقاؼ ، كتكثيؽ المعمكمات كالحقائؽ عف حجـ األكقاؼ كنكعيا  ثانيًا: 

 ليا مف النسياف مع مركر الزمف. كتبكيب ذلؾ في نشرات حفظان 
 أصمية ميمة. باعتبارىا مادة عممية، لمحكمة كترميـ التالؼ منياالحفاظ عمى سجبلت ا ثالثًا:
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فمف األىمية بمكاف إعداد دراسات جديدة  ؛نظرا ألىمية مكضكع الدراسة في التأريخ لمدينة غزة رابعًا:
األكضاع االجتماعية لمدينة غزة مف سجبلت المحكمة الشرعية" في عيد "كىك ، الستكماؿ المكضكع
 ( كىك ما1994-1967ـ(، كفي عيد االحتبلؿ اإلسرائيمي)1967-1948لقطاع غزة)اإلدارة المصرية 

دار قرف كامؿ كما سيكفر كعمى م ،في جميع المجاالت صكرة متكاممة عف مدينة غزة كدكرىا ح رسـيتيس
 .تاريخية مكثقة عف غزة لياتيف الحقبتيف مادة بحيثة
ككضعيا في مكاف مناسب يتيح  ،ى الباحثيفضركرة تصكير ىذه السجبلت لتسييؿ الميمة عم خامسًا:

 كاستفادة الباحثيف منيا.، المحافظة عمييا
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املالحق
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 ( نماذج من عقود الزواج لمدينة غزة.1) ممحق رقم
(1)م(1939-1918عقد الزواج في مدينة غزة ) وثيقة األولالنموذج 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .1920، 601س،ش، ع  (1)
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 .(1)م(1948-1940النموذج الثاني: وثيقة عقد الزواج من) 

 
 

 

 

 

                                                           

 .1944، 124185س،ش: ع  (1)
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 (2ممحق رقم)
 .(1)ن عقد نكاحن بأنفسينيجدول يوضح عدد الزيجات التي تول 

اسم  اسم الزوجة
 الزوج

المير 
 المعجل

رقم وثيقة  السنة المنطقة المير المؤجل
 (2)العقد

إبراىيـ  فاطمة 
البكاب مطمقة 

 25عمرىا 

محمكد  
 اعميكه

عشريف 
 جنيو

ف ك ثبلث 
 ان نييج

يافا  
 كالدرج

 
 ـ1927ق/1345

234 

نظيره بنت حماد)  
 30مطمقة عمرىا 

شكرم  
ابف 

فدعكس 
 الغندكر 

عشرة  
 جنييات

ثبلث 
 جنييات
 فمسطينية

محمة  
 الدرج

 
 ـ1930ق/1348

(1234) 

آمنة بنت محمد  
مطمقة ، زينة

 25عمرىا

 محمد 
 أفندم
 حسف 

خمسة  
عشر 
 جنييا

عشرة  
جنييات 
 فمسطينية

محمة  
 الدرج

 (5777)  ـ1931ق/1349

زىرة بنت سعيد  
مطمقة ، حماد

 35عمرىا 

سعيد  
بف 
 محمد
 السكسي

خمسة  
 جنييات

خمسة  
جنييات 
 فمسطينية 

محمة  
الدرج 
 كالتفاح 

 
 ـ1932ق/1350

2358) 

زكية مصطفى  
 الكرشاني

صالح  
عبد 
 الرحيـ

خمسة  
 جنييات

جنيييف  
 فمسطيني

محمة  
 الدرج

 (27696 1931ق/1349 

 

 

 

                                                           

 .عتماد عمى سجبلت المحكمة الشرعية في مدينة غزة قسـ عقكد الزكاجإلىذا الجدكؿ مف قبؿ الباحثة با إعدادتـ (1)
 رقـ العقد كما كرد في سجبلت المحكمة الشرعية في دفاتر عقكد الزكاج. (2)
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  (3) ممحق رقم
 .البريطاني مدينة غزة خالل فترة االحتاللفي  الزواججدول يوضح نماذج لقيمة ميور 

قيمة المير  المير المعجل قيمة اسم الزوجة أسم الزوج تاريخ عقد الزواج
 المؤجل

حسف بف سعد   ـ.1918ق/1336
 كشكك

مبرككة أحمد  
 كشكك

ليرة اثنى عشر  ليرتاف فرنساكم
 فرنساكم

داكد مكسى   .ـ1926ق/1344
 الحسيني

 أفندمثركت  
 الحسيني

خمسيف جنيو   مائة جنيو مصرم 
 مصرم

 خمسة عشر جنيو  زىرة أبك شمية  تكفيؽ أبك شيمة  ـ1926ق/1344/
 مصرم

 جنيياتعشرة  
 مصرم

سالـ  ىنيو  عبد اهلل نصار   .ـ1928ق/1346
 عكض

عشرة جنييات  
 فمسطيني

خمسة جنييات  
 فمسطيني

جميمة محمكد   كالى أبك رمضاف  .ـ1928ق/1346
 أبك رمضاف

 مائة جنيو 
 فمسطيني

خمسيف جنيو  
 فمسطيني

رسمية أبك   محمد أبك شعباف  .ـ1933ق/1351
 شعباف

سبعيف جنيو  
 فمسطيني

ثبلثيف جنيو  
 فمسطيني

فاطمة   جباصيمحمكد  .ـ1351/1933
 المشيركام

عشرة جنييات  
 فمسطيني 

خمسة جنييات  
 فمسطيني

سعد الديف   .ـ1935ق/1353
 الحسيني

سعيد  أميرة 
 الحسيني

مائة جنيو  
 فمسطيني

ستة مائة جنيو  
 فمسطيني

فيمي بف أحمد أبك   1946/ـ1365ق
 جيؿ

فايقو بنت  
 عمى أبك جيؿ 

مائة كخمس  
كعشركف جنيو 

 فمسطيني

خمس كعشركف  
 جنيو فمسطيني

ؿ ضعدناف بف ف  ـ1946ق/1365
 سعيد الشكا

ثريا  مسره بنت 
 الشكا

ثبلثمائة جنيو  
 فمسطيني

مئة جنيو  
 فمسطيني

أحمد ابف يكنس   .ـ1927ق/1345
 عطا اهلل 

فرحانة بنت  
مصطفى عطا 

 اهلل 

عشريف جنيو  
 مصرم

 جنييات خمسة 
 مصرم

خمس جنييات  عشريف جنيو  مبرككة بنت  ماجد مصطفى   .ـ1927ق/1345
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قيمة المير  المير المعجل قيمة اسم الزوجة أسم الزوج تاريخ عقد الزواج
 المؤجل

 مصرم مصرم  يكنس عطا اهلل  عطا اهلل 
 زينب طالب  حسيف العرايش  ـ1920ق/1338

 )ثيب(
 جنيياتعشرة  

 مصرم
عشرة جنييات  

 مصرم
خمسة كعشريف   تماـ أبك فكؿ  عبد القادر رياف  ـ1920ق/1335

 جنيو مصرم
 جنيياتعشرة  

 مصرم
عشرة جنييات   عريفو سكيؾ  مرسى القكلؽ  .ـ1920ق/1338

 مصرم
خمسة جنييات  

 مصرية
انشراح   عز الديف الخضرم  .ـ1946ـ/1366

 الخضرم
مئة كخمس  

كعشركف جنيو 
 ينيان فمسط

خمسكف جنييات  
 ان يفمسطين

شريفو أبك   محمكد أبك حصيره  .ـ1946ق/1365
 حصيره

مئة كخمس  
 كعشركف جنيو
 فمسطيني

خمس كعشركف  
 جنييات

مائتاف كستكف   صبحة حمس حسف حمس  .ـ1946ق/1365
 ينيان جنييا فمسط

خمسة جنييات  
 فمسطينية

سميماف الشيخ   .ـ1946ق/1365
 خميؿ

نصره الشيخ  
 خميؿ

مئة كخمسكف  
 جنييات

خمس كعشريف  
 ان يجنييات فمسطين

 مئة كسبعكف جنيو  شمعة اقريقع  سمماف اقريقع  ـ 1946ق/1365
 نيان فمسطي

 جنيياف فمسطيني 

بيية الكرد   سعيد أبك شعباف  .ـ1924ق/1342
 ثيب()

خمسة كعشر جنيو  
 مصرم

 جنيياف فمسطيني 

مبرككة   أحمد الديو .ـ1924ق/1342
 دغمش

خمسة كعشركف  
 مصرم

خمسة جنييات 
 مصرم

خمسكف جنيو   مائة جنيو مصرم  كفية العممي  الدجاني أفندمعز   .ـ1342/1924/
 مصرم

 1920ق/1338/
 ـ.

نبييات أبك   أبك عاصى إبراىيـ 
 عاصي) ثيب(

ثمانية كعشريف  
 جنيو مصرم

 جنيييف مصرم 
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قيمة المير  المير المعجل قيمة اسم الزوجة أسم الزوج تاريخ عقد الزواج
 المؤجل

عممية أبك   عطا المصرم  ـ1920ق/1338
 جيؿ) ثيب(

ثبلثيف جنيو  
 مصرم

خمسة جنييات  
 مصرية

  كأربعكفخمسة   سارة أيكب  محمد أبكب  ـ1931ق/1349
 فمسطينيا

 عشرة جنييات 

سعدية أبك   خميؿ حبكش  ـ1931ق/1346
 حصيره

يف خمسة كثبلثكن 
 سطينيان جنييا فم

 خمسة جنييات 
 فمسطيني

 تماـ الجرجاكم  محمد الجرجاكم  ـ1931ق/1346
 ) ثيب(

اثنى عشر جنييات  
 ايفمسطين

 ثبلث جنييات 

 خضره زايده  تكفيؽ الزبده  ـ1931ق/1349
 ثيب()

خمس كعشركف  
 جنيو فمسطيني

خمس جنييات  
 ةيفمسطين

صبحية أبك   جميؿ أبك شعباف  ـ1930ق/1348
 شعباف

خمسكف جنيو  
 فمسطيف

عشرة جنييات  
 فمسطينية

ستكف جنيو   يسرل الداية  عبد أبك شاكر  ـ1930ق/1348
 ان يفمسطين

عشرة جنييات  
 فمسطينية

ستكف جنيو   لطفية انعيـ  أبك الخير إبراىيـ  ـ1930ق/1348
 فمسطيني

عشرة جنييات  
 فمسطينية

نظيره حماد   شكرل الغندكر  ـ1930ق/1348
 ثيب()

عشرة جنييات  
 فمسطينيان 

ثبلث جنييات  
 نيان فمسطي

خمسة كثبلثكف   عممية حرز  حمداف عطا اهلل   1930ق/1348
 جنيو فمسطيني

خمسة جنييات  
 فمسطينية

مائتا جنيو   عائشة الصباغ  محمد سممى  ـ1945ق/1364
 فمسطيني

خمسكف جنيو  
 فمسطيني

مئة كخمسكف جنيو   نظيره صبلح  عمى الدردساكم  ـ1945ق/1364
 فمسطيني

 خمس جنييات 

حاكمو نصر   خميؿ ضاىر  1945ق/ 1364/
 اهلل) ثيب(

مئة كخمسكف جنيو  
 فمسطيني

مائة جنيو  
 فمسطيني

مائة جنيو   مئة جنيو فمسطيني سنيو الضبة   صبلح الفكؿ  ـ1945ق/1364
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قيمة المير  المير المعجل قيمة اسم الزوجة أسم الزوج تاريخ عقد الزواج
 المؤجل

 فمسطيني ثيب()
سبعيف جنيو   خيرية مشتيى  كصفى مشتيى   ـ1941ق/1356

 فمسطيني
عشرة جنييات  

 فمسطينية
عبد القادر نصر   ـ1941ق/1359 

 اهلل 
جنيو  كأربعكفثبلثة   مريـ نصر اهلل  

 فمسطيني
عشرة جنييات  

 فمسطينية
حكمت أبك   مصطفى البنا  ـ1947ق/1366

 عقميف
مائتاف جنيو  

 فمسطيني
ثبلثكف جنيو  

 فمسطيني
مائتاف كخمسكف   رمزية الحايؾ  فيمي لكلك  ـ1947ق/1366

 فمسطيني جنيو
خمسكف جنيو  

 فمسطيني
عائشة أبك   شاكر أبك ضمفو  ـ1946ق/1633

 ضمفو
مئة كعشركف جنيو  

 فمسطيني
 ثبلثكف جنييا 

 ايفمسطين
 مائتاف جنييان   ربيح الصفدم  عمي المشيراكم  ـ1947ق/1366

 نيان فمسطي
عشرة جنييات  

 فمسطينية
عمي  فريدة  شحاتو ضباب  ـ1935ق/1353

 السكسي
خمسكف جنيو  

 فمسطيني
عشرة جنييات  

 فمسطينية
صفية محمد   سميـ حمكده   ـ1935ق/1353

 المغربي) ثيب(
ستة كعشركف جنيو  

 فمسطيني
أربع جنييات  

 فمسطينية
شريفو عبد  محمد السقا  ـ1935ق/1353ا/

 الحكيـ الكردم
 خمسكف جنيو 

 فمسطيني
 خمس كعشركف 

 جنيو فمسطيني
رسمية عبد   ىاشـ عجكر حممي  ـ1935ق/1353

 عجكر
جنيو  أربعكف 

 فمسطيني
عشرة جنييات  

 فمسطيني
نكاره سعيد أبك   احمد المنسى  ـ1935ق/1353

 حصيره) ثيب(
عشركف جنيو  

 فمسطيني
خمس جنييات  

 ان يفمسطين
 إسماعيؿحسف   ـ1935ق/1353

 حجا
نفيسو عمى  

 حجا
 جنيو أربعكف 

 فمسطيني
عشرة جنييات  

 يافسمطين
احمد عبد المطيؼ   ـ1935ق/1353

 النخاؿ
غالية محمد  

 الحناكم
خمسكف جنيو  

 فمسطيني
خمس جنييات  

 نيان فمسطي
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زكية عمر   محمد أحمد الكقاد  ـ1935ق/1353
 عجكر) ثيب(

ستكف جنيو  
 فمسطيني

 عشره جنييات  
 

 فمسطينية
 إبراىيـمحمد   ـ.1935ق/1353/

 الصفدم
بحريو البحرل  

 الصفدم
جنيو  أربعكف 

 فمسطيني
خمس جنييات  

 فمسطينية
محمد عبد الكىاب   ـ1935ق/1353/

 السبعاكم
عريبو حسف  

 السبعاكم
خمسكف جنيو  

 فمسطيني
عشره جنييات  

 ان يفمسطين
زىية عاشكر   القـر إبراىيـجميعو   ـ1935ق/1353

 دغمش
سبعكف جنيو  

 فمسطيني
 جنيو فمسطيني 

عبد القادر محمد   ـ1935ق/1353
 الشكا

 إبراىيـ أسماء 
 الشكا) ثيب(

عشركف جنيو  
 فمسطيني

خمس جنيو  
 فمسطيني

رمضاف أحمد   ـ1935ق/1353
 رحمي

فاطمة رجب  
 رحمي

 جنيو أربعكف 
 فمسطيني

عشرة جنييات  
 فمسطيني

احمد حسيف   ـ1935ق/1353
 القيشاكم

كداد سالـ  
 البرقكني

ثمانكف جنيو  
 فمسطيني

عشركف جنيو  
 فمسطيني

مصطفى حسيف   ـ1352/1934
 الشكا

سامية سعيد  
ناجي الديف 

 العممى

مائة جنيو  
 فمسطيني

مائة جنيو  
 فمسطيني

محمد محمد أبك   1934ق/1352
 جبو

بدريو حسيف  
 الصكير

 خمس كستكف جنيو 
 فمسطيني

خمس جنييات  
 يان فمسطين

مجدية عثماف   عبد القادر مرشد  ـ1934ق/1352
أبك شعباف) 

 ثيب(

 عشركف جنيو  
 فمسطيني

 خمسة عشر جنيو 
 فمسطيني

مكسى محمكد   ـ1934ق/1352
 الزرد

ىادية أحمد  
 صييكف

خمس كستكف جنيو  
 فمسطيني

خمسة عشر جنيو  
 فمسطيني

جعفر رجب   ـ1934ق/1352
 العسمى

عزيزة عبد  
 العزيز صالح

 جنيو أربعكف 
 فمسطيني

عشره جنييات  
 فمسطينية
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عمر مطر أبك   ـ1334ق/1352
 حصيره

سعاد سميـ  
 عماد) ثيب(

 أربعكف جنيو 
 فمسطيني

 عشركف جنيو 
 فمسطيني

سبلمة حماد   1934ق/ 1352/
 النجار

زىرية محمد  
 الريفي

 كأربعكفخمسكف  
 جنيو فمسطيني

 خمسة جنييات 
 فمسطينية

سعيد حافظ   ـ1934ق/1352
 القصاص

كاممة راشد  
 القصاص

ثبلثكف جنيو  
 فمسطيني

خمس جنييات  
 فمسطينية

عبد العزيز أحمد   1934ق/1353
 البطش

يسر حسف أبك  
 خضره

خمس كخمسكف  
 جنيو فمسطيني

عشره جنييات  
 فمسطينية

خمسكف جنيو   فمفؿ إبراىيـ   خضر احمد إبراىيـ  ـ1934ق/1352
 فمسطيني 

عشره جنييات  
 فمسطينية

نايؼ عثماف   ـ1934ق/1352/
 الصفدم

رضا ىاشـ  
 الصفدم

 خمس كخمس جنيو 
 فمسطيني

عشر جنييات  
 فمسطينية

كصفية صالح   يكسؼ حافظ الشكا  ـ1934ق/1352
 الشكا

ستكف جنيو  
 فمسطيني

عشره جنييات  
 فمسطيني

صبحى عمر   1345ق/1352
 شعشاعة

مجدية محمد  
 شعشاعة

مائة جنيو  
 فمسطيني

خمسكف جنيو  
 فمسطيني

محمد نمر أبك   ـ1928
 حصيره

فاطمة عثماف  
 اخذيؽ

جنيو  أربعكف 
 نيفمسطي

خمسة جنييات  
 فمسطينية

فاطمة اعبيد   محمكد رشيد ىاشـ  ـ1928ق/1346
 أبك كميؿ

خمسكف كثبلثكف  
 جنيو فمسطيني

خمسة جنييات  
 فمسطينية 

رسمية عرفات   محمد أحمد الكقاد  ـ1928ق/1346/
 اليميس

خمسكف جنيو  
 فمسطيني

عشره جنييات  
 فمسطيني

حسف يكسؼ   ـ1928ق/1346
 حمادة

فطكمة  
مصطفى عطا 

 اهلل) ثيب(

 عشركف جنيو 
 فمسطيني

اثنى عشر جنيو  
 فمسطيني

عمى خميؿ أبك   1928ق/1346
 حصيره

 إبراىيـخضره  
 الدريممي) ثيب(

 عشركف جنيو 
 فمسطيني

خمسة جنييات  
 فمسطيني
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محمكد محمد   ـ1928ق/1346
 اعكيضو

 إبراىيـتماـ  
 أبك جبؿ) ثيب(

 عشركف جنيو 
 فمسطيني

خمسة جنييات  
 فمسطينية

 إبراىيـعيده   محمكد نمر الراعي  ـ1928ق/1346
 الكردم) ثيب(

خمسة جنييات   خمس عشر جنيو  
 فمسطينية

سعيد عمى أبك   ـ1928ق/ 1346
 شعباف

نداء عبد اهلل  
 المكلك

 سبعكف جنيو 
 فمسطيني

ثبلثكف جنيو  
 فمسطيني

 
محمكد محمد أبك   ـ1928ق/1346

 جيؿ
 إبراىيـسريو  

)  جيؿ أبك
 (ثيب

جنيو  أربعكف 
 فمسطيني

عشره جنييات  
 فمسطينية

عبد المعطى   ـ1928ق/1346
 عثماف جعركر

بدكية حساف  
 جعركر

سبعة كثبلثكف جنيو  
 فمسطيني

ثبلثة جنييات 
 فمسطينية

محمكد محمد   ـ1946ق/1364
 الشكبكي

فكزية محمكد  
 جعرك) ثيب(

ثمانكف جنيو  
 فمسطيني

 عشركف جنيو 
 فمسطيني

ة شحتو شحاد  1946ق/1364
 الرفاتي

ىادية عيد  
 الرفاتي) ثيب(

مائة كخمسة  
كعشركف جنيو 

 فمسطيني

خمسة كعشركف  
 جنيو فمسطيني

يكنس عبد اهلل   ـ1946ق/1364
 الكردم

خاتـ محمد  
 الخياؿ

جنيو  أربعكف 
  فمسطينيان 

  جنيياف 

أمنو مصطفى   رشدم أحمد حسف  ـ1946ق/1364
 حرارة

ماتياف كخمسة  
 كتسعكف جنييا

 عشره جنييات
 فمسطينية

 عبد اهلل عطية   ـ1946ق/1364/
 إسميـ

سعاد حسف  
 الحايؾ

مائياف كخمسة  
 كسبعكف جنييا

خمسة كعشركف  
 جنيو فمسطيني

رجب محمد أبك   ـ1945ق/1364
 راس

 رسعديو عاشك  
 أبك رأس

مئة كثمانكف جنييا  
 فمسطينيا

 عشركف جنييا 

قنديؿ أبك  إبراىيـ  ـ1945ق/1364
 شعباف

نكر شعباف  
 أبك شعباف

مئة جنيو   نييامئة كثمانكف ج 
 فمسطيني
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فتحية   جكاد حسنى الزرد  ـ1945ق1364
 غانـ إسماعيؿ

 عشركف جنييا  مئة جنيو فمسطيني 

شكرية راغب   محمد سعيد جراده  ـ1945ق/1364
 حرز اهلل

مئة كخمسكف  
 نيياج

 جنيياى خمسكف  

صبحى عثماف   ـ1945ق/1364
 الشكا

كامؿ  سارة 
 الشكا

مائتي جنيو  
 فمسطيني

 خمسكف جنيياى  
 فمسطيني

عايشة محمد   محمكد خميؿ سممى  ـ1945ق/1364
 الصباغ

مايتا جنيو  
 فمسطيني

  خمسكف جنييان  
 

 فمسطيني
 شحادةخميؿ   ـ1945ق/1364

 ضاىر
حاكمو حسف  

 نصر اهلل)ثيب(
عشره جنييات   مئة كستكف جنييا 

 فمسطينية
سعاد عبد   صالح عمى النكنك  ـ1926ق/ 1344

 شعشاعة
ثمانكف جنيو  

 مصرم
خمسة كعشركف  

 جنيو مصرم
عمار حسف   ـ1926ق/1344

 الصالح
لبيبو عثماف  

 اغراب
ثبلثكف جنيو  

 مصرم
 جنيياتخمسة  

 مصرية 
عطيو عبد اهلل   ـ1926ق/1344

 اسميـ
مبرككة محمد  

 البيطار) ثيب(
خمسة كعشركف  

 جنيو مصرم
خمسة جنييات  

 مصرية
الشيخ  فارس خميؿ  ـ1926ق/1344

 عبده
ثريا حسف  

 قركط
خمسة كخمسكف  

 جنيو مصرم
عشره جنييات  

 مصرية
رمضاف محمد ابك   ـ1926ق/1344

 حصيره
زىكه محمد  

 اشنيكره) ثيب(
 عشركف جنيو 

 مصرم
 جنيياف مصرم 

فارس عبد الرحمف   ـ1926ق/1344
 أبك رمضاف

عمى أبك  آمنو 
 شعباف 

خمسة كعشره جنيو  
 مصرم

خمسة جنييات  
 مصرية

نزىة افييد   محمد عبد الرزاؽ  ـ1926ق/1344
 المكح) ثيب(

خمسة كعشركف  
 جنيو مصرم

خمسة جنييات  
 مصرية

 أبكمحمد يكسؼ   ـ1344/1926
 عاصي

ظريفو محمد  
 سممى) ثيب(

خمسة كعشركف  
 جنيو مصرم

خمسة جنييات  
 مصرية
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مصطفى عببد اهلل   ـ1926ق/1344
 الصكراني

رشا احمد  
 الصكراني

خمسكف جنيو  
 مصرم

خمسكف جنيو  
 مصرم

شعباف سمماف   ـ1947ق/1366
 الجكجك

صبحية محمد  
أبك حصيره 

 ثيب()

مائة جنيو  
 فمسطيني

 خمسكف جنييان  
 فمسطيني

حكمت لطفى   كامؿ سعيد لكلك  ـ1947ق/1366
 النخالة

مائتاف كخمسكف  
 يان جنييا فمسطين

 عشركف جنيو 
  فمسطينيان 

زىدم ياسميف   ـ1941ق/1359/
 مرتجي 

مجدية مكسى  
 مرتجي

مئة كثبلثكف جنيو  
 فمسطينيا

خمسة جنييات  
 يان فمسطين

مكسى صالح   ـ1947ق/1366/
 حمادة

سعدية محمد  
 حمادة

مائة كخمسة  
كثمانكف جنييا 

 يان فمسطين

خمسة عشر  
  جنييات فمسطينيان 

 أميفعبد الحي   ـ1947ق/1366
 النديـ

فاطمة سعدل  
 النديـ

مائة كخمسكف  
 جنييا فمسطيني

خمسكف جنيو  
 فمسطيني

صفية نعماف   عطية عمى خماش  ـ1947ق/1366 
 نصر اهلل)ثيب(

 جنييان  كأربعكفمائة  
  فمسطينيان 

خمسة جنييات  
 فمسطينية

فاطمة عمى   محمد عمى عرفو   ـ1925ق/1343
 عرفو

جنيو  أربعكف 
 مصرم

خمسة جنييات  
 مصرية 

محمد مطر أبك   ـ1925ق/1343
 اكميؿ

خديجة  
مصطفى نصر 

 اهلل) ثيب(

خمسة عشر جنيو  
 مصرم

 جنيياف مصرم 

حسيف عبد اليادم   ـ1343/1925
 نصر

فطكمة عمى  
 لكلك) ثيب(

ثمانية كعشركف  
 جنيو مصرم

عشر جنيو  أربع 
 مصرم 

محمد مصطفى   ـ1925ق/1343
 صقر

كصفية رشيد  
 صقر

خمسكف جنيو  
 مصرم

عشره جنييات  
 مصرية 

سالـ سميـ   ـ1925ق/1343/
 السكفيرم

سعدية مكسى  
 السكفيرم

ثبلثكف جنيو  
 مصرم

خمسة جنييات  
 مصرم
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عيس رمضاف   ـ1925ق/1343
 الحرتاني

خضره محمد  
 انعيـ

خمسكف جنيو  
 مصرم 

عشره جنييات  
 مصرية 

رشيد شاكر   ـ1925ق/1343
 الصفدم

غالية سالـ  
 الصفدم) ثيب(

ثمانية جنييات  
 مصرية 

 جنيياف مصرية  

سممياف محمد   1925ق/1343/
 الجرجاكم

 أبكرشا حسف  
 عاصي

 ثبلثكف جنيو 
 مصرم

عشره جنييات  
 مصرية 

عمى دركيش   ـ1944ق/1363/
 المشيراكم

ربيحو محمكد  
 الصفدم

مائتاف كخمسكف  
 جنيو فمسطيني 

عشره جنييات  
 فمسطيني

فاطمة صالح   محمد رمضاف حجا  ـ1944ق/1363
 حجا

عشره جنييات   مئة جنيو فمسطيني
 فمسطيني

 طعثماف دركيش  ـ1944ق/1363
 فدعكس

زىية مصطفى  
 فدعكس

عشره جنييات   مائة كعشركف جنيو 
 فمسطينية

مكسى حسيف   1944ق/1363
 العرعير

شمعو سالـ  
 جندية 

مائة كسبعكف جنيو  
 يان فمسطين

عشره جنييات  
 ان فمسطنيي

صبحي عكض   ـ 1944ق/1363/ 
 حمديو

مريـ عبيد  
 حمديو 

مائتاف كخمسكف  
 جنيو فمسطيني

عشره جنييات  
 فمسطينية 

صالح ديب   ـ1944ق/1363
 شراميط

نمره خميس  
 الدىدار

خمسة جنييات   مئة جنيو فمسطيني 
 فمسطينية

دياب سالـ   ـ1944ق/1363
 الصفدم

 عكاد عائشة 
 صياـ

 مائتاف كعشركف 
 يان جنييا فمسطين

جنيو  عشركف 
 فمسطيني

فاطمة عبد اهلل   حسف محمد الممح  ـ1944ق/1363
 الممح

مئة كخمسة  
كتسعكف جنييا 

 ان يفمسطين

خمسة جنييات  
 فمسطينية 

حسف محمد   ـ1944ق/1363
 البطش

انشراح محمد  
 خمؼ

مائتا جنيو  
 فمسطيني

خمسة كعشركف  
 (1)جنيو فمسطيني
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 (4ممحق رقم)
 .(1)زواج البدل نماذج من جدول يوضح

 رقم وثيقة العقد.  السنة  المير  اسم الزوجة  اسم الزوج
احمد يكنس  

 عطا اهلل
فرحانة  

مصطفى عطا 
 اهلل 

 (2306)   1927ق/1345 عشركف جنييان  

ماجد مصطفى  
 عطا اهلل

مبرككة يكنس  
 عطا اهلل

 (480359)   ـ1927ق/1345 عشركف جنييان  

اشحادتو خمؼ  
 حمادقو

عارؼ  لطفية 
 حمادقو

 (11084)  1932ق/1350 عشركف جنييان   

نايؼ عارؼ  
 حمادقو

خمؼ  عايشة 
 حمادقو

 (11085)   1932ق/1350 شركف جنييان ع 

صبحية نمر   فيد محمد الشكا 
 الشكا

 (9497غزة)  1932ق/1350 كف جنييان أربع 

شعباف نمر  
 الشكا

شككتو محمد  
 الشكا

 (9498)   ـ1932ق/1350 عكف جنييان أرب 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           

  الزكاج. عمى سجبلت المحكمة الشرعية في مدينة غزة قسـ عقكد باالعتماد أعدت الباحثة ىذا الجدكؿ (1)
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 (5ممحق)
 .(1)جدول يوضح نماذج من حاالت الزواج خارج مدينة غزة 

 رقم وثيقة العقد   السنة  المدينة  اسم الزوجة  اسم الزوج
عز أفندم  

 الدجاني
 أفندمعريفة  

 العممي
 (35550)   ـ1924ق/1342 القدس 

عبد اهلل عبد  
 القادر الكيالي

مجدية حسف أبك  
 خضره

 (3526)  ـ1925ق/1343 المد 

خميؿ حافظ  
 القكلؽ

رضا يكسؼ  
 الدالي

 (18609)   1926ق/1344 يافا 

 أفندمعز عمى  
 البيبي

 (18674 1927ق/1345 يافا  سمية خميؿ خياؿ 

فاطمة طالب   احمد خميؿ مطر 
 النكنك

 (39354)  ـ1928ق/1346 المجدؿ 

عبد اهلل شاكر  
 الحتو

عمميو بنت الشيخ  
 أبك عميره

 (200027)  ـ1929ق/1347 يافا 

طاىر مكسى  
 عمى

مريـ سميـ  
 الصطرية

 (2002)  ـ1929ق/1347 بئر السبع

ىاشـ حسف  
 الكاشؼ

 (5782) 1931ق/1349 يافا  شكرية خميؿ ريشو

محمكد بف مكسى  
 اعميكه

فاطمة إبراىيـ  
 البكاب

 (5777)  ـ1931ق/1349 يافا

يكسؼ خميؿ  
 شككر

 (5915 ـ1932ق/1350 بئر السبع  صادقة نمر الشكا 

محمد  فاطمة رباح سف جعكاف 
 النكركرل

 (11093)  ـ1932ق/1350 المجدؿ 

سميـ محمد أبك  
 عيشو

 إسماعيؿكككب  
 طو

 (12885)  ـ1933ق/1351 بئر السبع

                                                           

 .ىذا الجدكؿ مف قبؿ الباحثة باعتماد عمى سجبلت المحكمة الشرعية في مدينة غزة قسـ عقكد الزكاج إعدادتـ  (1)
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 رقم وثيقة العقد   السنة  المدينة  اسم الزوجة  اسم الزوج
ىاشـ بف شاكر  

 البيطار
 إبراىيـصبحية  

 البيطار
 (1903)   ـ1933ق/1351 بئر السبع 

بنت حسف  أمنو  بدر حسف غريبو 
 نجيب

 (13715)   ـ1933ق/1351 بئر السبع 

محمد عبد الحميد 
 عمر أبك

عمميو محمد  
 الغساف

 (21101)   ـ1933ق/1351 المجدؿ
 

داكد سمماف 
 الغنيمش

سكنية إبراىيـ  
 الكقاد

 (128014)  ـ1945ق/1364 بئر السبع 

محمكد خميؿ  
 اعبلك

فاطمة فارس  
 القصاص

 (14117)  ـ1946ق/1365 بئر السبع 

سمماف  خالدية  محمد جمعة عكاد 
 فيصؿ

 (14746)   ـ1946ق/1366  أىالي حمب
 

 إبراىيـشمبيو   محمكد حسف غبف
 اغنيـ

 (14717)   ـ1946ق/1366  أسدكد 
 

محمد دار عبد  
 المنعـ

فكزية إبراىيـ 
 شمداف

 (34)   ـ1946ق/1366  نابمس
 

حكمت مصطفى   أكـر فريد اشيتتو 
 شعشاعة

 (138762)   ـ1946ق/1365 نابمس  

عاشكر محمد  
 ةحماد

ىاشـ  رشيدة 
 خمؼ) ثيب(

 (138771)   ـ1946ق/1365 مجدؿ 

 
 
 
 
 
 
 



 

   063 
 

 
 (6) ممحق رقم

 .(1)الطالق وثيقة توضح غياب الزوجة عن المحكمة أثناء عممية 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 .1930، 8، ص91، ع 19سجؿ الحجج  (1)
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 (7ممحق رقم )
 .(1)نموذج وثيقة الطالق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1934، 138، ص 379، ع 27جج سجؿ الح (1)
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  (8ممحق رقم)
 .(1)يوضح الزوجات المواتي تنازلن عن حقوقين مقابل حصولين عمى الطالق جدول

 المصدر  التنازل  اسم الزوجة   اسم الزوج  السنة 
زينب إبراىيـ   أحمد محمد البطنيجي  1929ق/1347

 حرارة
قالت الزكجة إني  

أبراتو مف كؿ حؽ 
استحقو عميا كمف 

العدة كعمى إني  نفقة
حضانتي  اسقطت

عف بنتي منؾ كعف 
نفقتيا مقابؿ طبلقي 

 فطمقيا

الحجج  سجؿ 
، 237، ع 18

 .123ص 

قالت إني أبراتؾ   فريزة النجار  إسماعيؿ شمداف  ـ1929ق/1347
مف ميرم المعجؿ 
كالمؤجؿ كنفقة العدة 
التي قدرىا جنيياف 
 كنصؼ فطمقيا

، 8الحجج سجؿ 
، ص 247ع 

128. 

خضرة سمماف   سالـ إبراىيـ حمديو  ـ1930ق/1348
 حمدية 

أبرات زكجيا مف  
كافة حقكقيا كمف 
نفقة العدة المقدرة 
نني  ثبلثة جنييات كا 

تبرعت بنفقة 
 كحضانة بنتي

، 19الحجج سجؿ 
، ص 114ع 

95. 

رافو سبلمة   حسف محمد البطنيجي  ـ1932ق/1350
 طنيجيالب

اتفؽ الزكجاف عمى  
اف تبرام الزكجة 
ذمة زكجيا مف كؿ 
حؽ كمستحؽ 

كاتفقت عمى تربية 

سجؿ الحجج  
، ص 17، ع 21

19. 
 
 

                                                           

 عمى سجبلت الحجج الشرعية كسجبلت األحكاـ في مدينة غزة. ىذا الجدكؿ مف قبؿ الباحثة باعتماد إعدادتـ  (1)
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كحضانة كاإلنفاؽ 
عمى ابنيا ببل أجرة 
كتعيدت بأنيا 
 ستحضف الحمؿ
 المستكف في بطنيا

 
 
 
 
 
 

زكية عمى   سمماف عكاد أبك زيد  ـ1943
 فرحات

قالت إني أبراتؾ  
مف جميع حقكؽ 

الزكجية كنفقة العدة 
 كمؤنو السكف

سجؿ الحجج  
، ص 59، ع 43

123. 

مرضيو سمماف   مسعكد أبك القمبز  ـ1947ق/1366
 أسميـ

مف حؽ  أبراتؾ 
المستحؽ إبراـ عاما 

بينكنة  فطمقيا
 صغرل

، 51ج جسجؿ الح
،ص 383ع 

123. 
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 (9ممحق رقم )
 .(1)وثيقة تركة شكرية اليندي 

 
 

 

                                                           

 .1941.،سنو 20-19، ص 119-118، ع 14سجؿ االحكاـ (1)
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 (10) ممحق رقم

 .(1)وثائق تبين تولية في الوقف 

 

 
 
 

                                                           

 .33، ص 112، ع 23 الحججسجؿ  (1)
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 ( 11ممحق رقم )

 .(1)نموذج من عقود اإلجاره والمزايده لألوقاف مدينة غزة

 
                                                           

 غزة. في مدينة اآلثار كالمخطكطاتدائرة  (1)
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 ( 12ممحق رقم) 

 .(1)وثيقة استبدال أرض البركو

 
                                                           

 ـ.1933، 108-106، 39، ع 23سجؿ الحجج (1)
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 (13ممحق رقم)  
 .(1)وقف الدريممي 

 
 

                                                           

 .ـ1927، سنة 54، ص 309، ع13سجؿ الحجج  (1)
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 (14) رقمممحق 
 .(1)وثيقة تبين لمذكر مثل حظ االنثيين في الوقف االىمي

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .54، ص 211، ع 36سجؿ الحجج  (1)
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 ( 15) ممحق رقم 
 .(1)صور المسجد العمري في مدينة غزة

 
 
 

                                                           

 .132في مدينة غزة، ص  األثريةأبك ىاشـ، عبد المطيؼ: المساجد  (1)
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 (16) ممحق رقم
 .(1)أوقاف وعقارات المسجد العمري 

 

 
                                                           

 التراث بمدنية القدس. إحياء، مركز اإلسبلميةكالشؤكف  األكقاؼإ دارة  (1)
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 (17) ممحق رقم
 .(1)صور مسجد السيدىاشم 

 

 
 

                                                           

 135في مدينة غزة، ص األثريةأبكىاشـ، عبد المطيؼ: المساجد  (1)
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 (18) ممحق رقم 
 .(1)مسجد السيد ىاشمأوقاف وعقارات 

 
 

 
 
 

                                                           

 .التراث بمدنية القدس إحياء، مركز اإلسبلميةكالشؤكف  األكقاؼإ دارة  (1)
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 (19) ممحق رقم
 .(1)صور مسجد ابن عثمان

 

 
 
 
 
 

                                                           

 .138في مدينة غزة، ص األثريةىاشـ، عبد المطيؼ: المساجد  أبك (1)



 

   082 
 

 (20) ممحق رقم
 .(1)اوقاف وعقارات مسجد ابن عثمان

 

 
 

                                                           

 .مدينة القدسفي  اإلسبلمياإلسبلمية، مركز إحياء التراث  كالشؤكف األكقاؼإدارة  (1)
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 (21) ممحق رقم
 .(1)وقفية لبيبة أبو خضره 

 
 

                                                           

 ـ.1934، 82-81، ص 332، ع 28سجؿ الحجج  (1)
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 ( 22ممحق رقم)
 .(1)وقفية مستشفى أبو خضره االسالمي

 
 
 
 

                                                           

 .76-74، ص82، ع 1سجؿ خصكص (1)



 

   086 
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 املصادر واملراجع 
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 أواًل: القران الكريم.

 الحديث الشريف :ثانيا
، دار طكؽ النجاة، 9البخارم، محمد بف اسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي: صحيح البخارم، ج .1

 -ق1422، 1زىير بف ناصر الناصر، ط تح محمد
، تح شعيب 6مج سنف أبك داكد سميماف بف األشعت االزدم السجتساني أبك داكد،أبي داكد،  .2

 .2009-ق1430، 1االرناؤكط كاخركف، دار الرسالة العالمية، ط

 مة الشرعية.: وىي سجالت المحكغير منشورة ثالثًا: الوثائق

 ـ(.12/6/1941-ـ27/8/1920دفاتر المأذكنيف خالد الحميمي، كالشيخ عمر بسيسك كالذم يبدأ) .3
( 10/10/1920دفاتر عقكد الزكاج التابعة لمأذكف نعماف الخزندار، كالذم يبدأ مف ) .4

 (.29/10/1943حتى)
 (.2/6/1949ـ( حتى)26/1/1941دفاتر المأذكف محمد عمي حمادة كالذم يبدأ) .5
 ـ(.3/10/1946ـ( حتى)19/3/1944كالذم يبدأ مف ) دفاتر عقكد الزكاج التابعة ىاشـ الخزندار .6
 (.7/9/1948( حتى)26/1/1944المأذكف إسماعيؿ جنينو كالذم يبدأ) دفاتر .7
 ـ(.14/9/1919( إلى)18/12/1917) 2سجؿ األحكاـ رقـ .8
 ـ(.7/6/1926( إلى)19/9/1925)7سجؿ األحكاـ رقـ .9

 ـ(.7/1927إلى)/ 21(2/6/1926)8سجؿ األحكاـ رقـ .10
 ـ(.10/8/1929( إلى)27/7/1927)9سجؿ األحكاـ رقـ .11
 ـ(.5/8/1930( إلى)23/9/1929)10سجؿ األحكاـ رقـ .12
 ـ(.21/6/1937( إلى)4/11/1933)12سجؿ األحكاـ رقـ .13
 (.17/12/1950( إلى)4/9/1947)16سجؿ األحكاـ رقـ  .14
 (.22/7/1918( إلي)6/12/1917) 1سجؿ الحجج رقـ  .15
 ـ(.3/3/1926ـ( إلى)18/11/1925)9سجؿ الحجج رقـ .16
 ـ(.22/8/1926ـ( إلى)4/3/1926)10سجؿ الحجج رقـ .17
 ـ(.13/7/1927ـ( إلى)21/6/1926) 12الحجج رقـ  سجؿ .18
 ـ(.27/12/1927ـ( إلى)14/7/1927)13سجؿ الحجج رقـ .19
 ـ(.22/4/1928ـ( الى)3/2/1928)14سجؿ الحجج رقـ  .20
  ـ(.3/11/1928ـ( إلى)27/4/1928)15سجؿ الحجج رقـ  .21
 ـ(.18/12/1929ـ( إلى)4/11/1928) 16سجؿ الحجج رقـ .22
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 ـ(.5/4/1930إلى) (19/9/1929)18سجؿ الحجج رقـ  .23
 ـ(.21/12/1930ـ( إلى)11/4/1930) 19 رقـ سجؿ الحجج .24
 (.1/1932/ 18ـ( إلى )4/7/1931)21 رقـ سجؿ الحجج .25
 ـ(.3/4/1933( إلى)28/9/1932)23 رقـ سجؿ الحجج .26
 ـ(.9/10/1933ـ( الى)10/4/1931)24رقـ سجؿ الحجج .27
 ـ(4/7/1934ـ( إلى)7/1/1934) 26 رقـ سجؿ الحجج .28
 ـ(.5/7/1934( إلى)11/4/1934)27 ـرق سجؿ الحجج .29
 ـ(.3/10/1934ـ( إلى)9/7/1934)28 رقـ سجؿ الحجج .30
 ـ(.25/5/1935ـ( إلى)29/10/1934)29رقـ سجؿ الحجج .31
 (.17/11/1935ـ( إلى)23/10/1935)رقـ 30 سجؿ الحجج .32
 ـ(.18/12/1937ـ( إلى)30/5/1937) 33سجؿ الحجج رقـ .33
 ـ(.5/9/1938إلى)ـ( 10/3/1938)34سجؿ الحجج رقـ  .34
 ـ(.4/10/1939ـ( إلى)7/9/1938) 35سجؿ الحجج رقـ  .35
 ـ(.17/11/1940ـ( إلى)19/6/1940)37سجؿ الحجج رقـ  .36
 ـ(.10/8/1941ـ( إلى)24/3/1941)39سجؿ الحجج رقـ  .37
 (17/8/1942( إلي)5/2/1942) 41سجؿ الحجج رقـ  .38
 ـ(.10/2/1943ـ( إلى)20/8/1942)42سجؿ الحجج رقـ  .39
 ـ(28/7/1943ـ( إلى)10/2/1943)43ـسجؿ الحجج رق .40
 (.19/12/1943( إلي)2/8/1934) 44سجؿ الحجج رقـ  .41
 ـ(.13/10/1944ـ( إلى1/6/1944) 46سجؿ الحجج رقـ .42
 (.7/3/1945( إلي) 12/10/1944) 47سجؿ الحجج رقـ  .43
 ـ(9/1/1946ـ( إلى)22/7/1946)51سجؿ الحجج رقـ  .44
 .(31/12/1945( إلي)17/6/1947)53سجؿ الحجج رقـ  .45
 (.21/5/1949ـ( إلى)1947/ 7/12)54سجؿ الحجج رقـ  .46
 ـ(.7/12/1944( إلى)28/7/1938)1سجؿ خصكص رقـ  .47
 ـ(.27/1/1946( إلى)10/12/1944)2سجؿ خصكص رقـ  .48
 ـ.1931، سنة 50لمعقارات الكقفية نمكذج  عقد إيجار .49
 ـ.1945، سنة 25لمعقارات الكقفية نمكذج  عقد إيجار .50
 ـ.1947، سنة40لمعقارات الكقفية نمكذج عقد إيجار .51
 ـ.1948، سنة30لمعقارات الكقفية نمكذج عقد إيجار .52
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 ـ.1948، سنة50لمعقارات الكقفية نمكذج عقد إيجار .53
 كثائؽ كزراة األكقاؼ كالشكؤف الدينية، مركز إحياء التراث في مدينة القدس. .54
 عة لكزراة االكقاؼ في مدينة غزة.كثائؽ كزراة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، دائرة األمبلؾ التاب .55
ـ، 1938كثيقة احتجاجية مف أىالي مدينة غزة عمى نقؿ مدرسة الفبلح مف مسجد السيد ىاشـ عاـ  .56

 محفكظة في دائرة المخطكطات كاالثار بمدينة غزة.

 الوثائق المنشورة:رابعًا : 

 ـ.1922، 8بياف المجمس االسبلمي األعمى، مادة .57
 العثماني في فمسطيف، كزراة العدؿ بفمسطيف. ب. ط، ب. ت.قانكف االحكاؿ الشخصية  .58

 .االعداد تالية مسطينحكومة فل الرسمية جريدةالوقائع الفمسطينية: ال خامسًا:

 ـ.5/5/1921، ت 24الكقائع الفمسطينية، ع   .59
 ـ.1/6/1924، ت 116الكقائع الفمسطينية، ع   .60

 مذكرات منشورة:سادسًا: 

مج، دار الغرب االسبلمي،  9ـ(، 1984-1887) محمد عزة دركزةدركزة، محمد عزة: مذكرات  .61
 .1993، 1بيركت لبناف، ط

 :: الرسائل الجامعيةسابعاً 
 -ق1435ـ(، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف، 1918-1826ازريؽ، مييب: أكقاؼ لكاء نابمس)  .62

 ـ، رسالة ماجستير2013
معة االسبلمية، غزة، قطاع غزة، الجام بكر، بياء الديف: سبؿ تنمية مكارد الكقؼ االسبلمي في .63

 ـ، رسالة ماجستير.2009-ق1430
خكيطر، كفاء: األمف النفسي كالشعكر بالكحدة النفسية لدم المراة الفمسطينية كعبلقتيا ببعض  .64

 ـ، رسالة ماجستير. 2010 -ق1432 المتغيرات، الجامعة االسبلمية، غزة فمسطيف،
لجامعة ـ(، ا1517-1250)-ق(922-648االكقاؼ في فمسطيف في عيد المماليؾ)  فايز: الزاممي، .65

 ـ، رسالة ماجستير.2010-1432االسبلميةغزة، 
ـ( دراسة في التاريخ الحضارم، 1967-1914الساعاتي، أحمد: التطكر الثقافي في مدينة غزة) .66

 ـ، رسالة دكتكراه.2005-ق1425امعة اإلسبلمية غزة، الج
ـ(، 1948-1918دكر بمدية غزة في الحياة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية)الصكير، ناصر:  .67

 ـ، رسالة ماجستير.2008 -ق1429الجامعة االسبلمية غزة، 
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، جامعة ـ(1948-1922عمار، أحمد: التعميـ في قضاء طكلكـر في ظؿ االنتداب البريطاني)  .68
 .ـ، رسالة ماجستير.2002النجاح، 

-ق1434الجامعة االسبلمية غزة، لخيرم في التنمية االقتصادية، مصبح، معتز: دكر الكقؼ ا .69
 ـ، رسالة ماجستير.2013

(، جامعة 1948-1922اكقاؼ قضاء الناصرة خبلؿ فترة االنتداب البريطاني) ىنادم، األشقر: .70
 ، رسالة ماجستير.ـ 2011 -ق1433 النجاح الكطنية، فمسطيف،

 : المقابالت الشفوية.ثامناً 

مع االستاذ طارؽ ىنية مرشد سياحي في مسجد العمرم، يـك االثنيف بتاريخ  أجرتيا الباحثة مقابمة .71
 .كنصؼ صباحان  11، ساعة  26/8/2015

، يـك االثنيف بتاريخ ، حي الجديدة1930، مكاليدأـ جمعة عيادمع الحاجة  أجرتيا الباحثة مقابمة .72
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Abstract 

This study explores the social conditions in the city of Gaza under the 

British occupation(1918-1948) from the onset of the British occupation till the 

Nakba. 

The research papers pertaining to Palestine since the mid twentieth century in 

the Arab and Muslim world focused on the historical studies and political affairs 

in the contemporary period. This interest left behind some aspects that need to 

be studied such as the social, cultural and economic situations.  

The social conditions in the city of Gaza under the British mundane had a great 

impact on the formation of the social structure of the people in Gaza city. It also 

led to the emergence of administrative and vocational specialties of different 

types. 

The political conditions in the city were also influence by the social and 

economic conditions.  

The study relied on records of the Islamic Sharia court, which are the most 

important primary sources for the study of social conditions due to the wealth of 

information they provide hardly found in printed sources. 

The importance of the study lies in the subject it addresses that has not been 

addressed by Palestinian library. 

I hope that this study will be a new genuine addition to the Arab library.  

The study has an introduction, three chapters and a conclusion that discussed 

Gaza city conditions since the late Othman era till the beginning of the British 

mundane (1840-1917). 

 The first chapter is entitles the personal status in the city of Gaza (1918-1948). 

 The second chapter discusses patrimony in the city of Gaza (1918-1948). 

While the third chapter presents the Waqf properties in the city (1918-1948). 

The study drew a number of conclusions, the most important of which are the 

following: 

- Women enjoyed a high status in the community because they practiced a 

big role in the economic and social fields.  

- Despite the specification of women shares in the Islamic Sharia law, the 

real social status in Gaza city shows that some women were deprived 

from their patrimony in some cases.  

- The Islamic Waqf in the city during the British mundane had a great role 

in increasing the number of philanthropists and philanthropic deeds in the 

city.  

- Gazan Women had an active role in the hematuria field since they  

contributed a lot to charity and waqf activities. 
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