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أقرُّ أنا مقدـ الرسالة أنيا ُقدِّمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير، كأنيا نتيجة : اإلقرار
ـْ لنيؿ درجة ُعميا ألم جامعة اك معيد  .أبحاثي، كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ ُيقَّ

 
 

 نجيب محمكد إبراىيـ فرعكف: االسـ
 :التكقيع
 13/6/2015: التاريخ
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 شكر وتقدير

أتقدـ بالشكر لعمادة الدراسات العميا كالبحث العممي في جامعة القدس، كأخص بالشكر المبادريف 
 كالقائميف عمى تخصص الدراسات اإلسبلمية المعاصرة

رشاد كتكجيو  كأخص بالشكر األستاذ الدكتكر المشرؼ مشيكر الحبازم عمى ما قدمو مف نصح كا 
ىتماـ طيمة فترة البحث  كا 

لى سماحة الشيخ يكسؼ إدعيس الشيخ كزير األكقاؼ كالشؤكف الدينية حفظو اهلل  كا 

لى مؤسستنا الرائدة في مجاؿ تراثنا الكطني   مؤسسة إحياء التراث كالبحكث اإلسبلمية خاصة –كا 
:الزمبلء  

محمد الصفدم عميد المؤسسة كمدير دائرة الكثائؽ العثمانية، كنائبو مدير دائرة الدراسات 
.كاألبحاث محمكد األشقر، كاآلنسة بسمة العباسي رئيس قسـ الكثائؽ التركية  

لى كؿ مف كقؼ إلى جانبي حتى إتماـ ىذه الدراسة  كا 
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 الممخص

الكقؼ في ناحية القدس الشريؼ حسب دفتر تحرير : "تأتي ىذه الدراسة بعنكاف
602TT.(941ـ1534/ ىػ ")أك ة الدفترسا درفي عدـ الرسالة تكمف أىميةك. "دراسة كتحقيؽ 

جزء مف أكقاؼ القدس في النصؼ األكؿ مف عف كشؼ ق،مما سيساعد عمى اؿؽمحؽجزء منو، أك ت
 كبخاصة في ،القرف العاشر اليجرم، كدكرىا في تنشيط الحياة الثقافية كاالجتماعية في القدس

ىذا الظرؼ السياسي كاالقتصادم الصعب الذم يعيشو الشعب الفمسطيني تحت االحتبلؿ 
. الصييكنيّ 

 
المنيج التاريخي في تحقيؽ النص، كالمنيج الذم يفيد مف  المنيج التكاممّي، كقد اعتمد

 .الكصفي كالتحميمي كاإلحصائي في الدراسة
 
،  بالدفتر كأىميتوتعريؼاؿضمت قد الدراسة، ك:  ىما، قسميفمفىذه الرسالة تتألؼ ك
العصر األيكبي، كالعصر : الكقؼ في ناحية القدس بحسب العصكر التي تمت فييا، كىيكدراسة 

المخطكط، بالدفتر ؼ مّ عكيشمؿ الت. ىك التحقيؽ،ؼالقسـ الثاني أما .المممككي،كالعصر العثماني
 . تعمقبالدراسة النص الـكتحقيؽككصفو، 
 :، منيانتائجعدة  خمصت الدراسة إلى ك

 عقب تحرير السمطاف ىاازداد االىتماـ بكقد .اىتمكا بالقدس منذ فجر اإلسبلـ المسمميف أف .1
كمف أشكاؿ ىذا االىتماـ، الكقؼ عمى ما تزخر . صبلح الديف األيكبي ليا مف الفرنجة الصميبييف

 .بو مف مؤسسات دينية كعممية كاجتماعية، كعمى العامميف في تمؾ المؤسسات
لكف . كاستمر خبلؿ العصريف المممككي كالعثماني. بدأ الكقؼ في القدس في العصر األيكبي .2

 .أكثر األكقاؼ التي كقعت في ناحية القدس الشريؼ، كانت في العصر المممككي
. كاف الكاقفكف مف السبلطيف كاألمراء كالقضاة كالمفتيف ككبار رجاؿ الدكلة كعامة المسمميف .3

 .كلـ تتكاف النساء عف الكقؼ عمى بعض المؤسسات المقدسية
 لـ تقتصر األكقاؼ في ناحية القدس الشريؼ عمى الناحية كحدىا، بؿ امتدت إلى نكاح أخرل .4

في ناحية منيا الجيات التي أفادت ،كتنكعت العقارات المكقكفةكما . مف أرجاء الدكلة العثمانية
 خبلؿ العصكر األيكبية كالمممككية كالعثمانية، مما ساعد تغالبان ما استغؿ؛ ال سيما أنيا القدس

 .ىاعمى تكفير األمكاؿ البلزمة لئلنفاؽ عمى الجيات المستفيدة مف
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Abstract 

 

Prepared by: Najeeb Mahmoud Faroun 

Supervissed by: Prof. Mashiour Al-Habazi 

 

This study is entitled “Endowment in township of noble Jerusalem 

by Tabbu Defteri (T.D. 602) 941 A.H/ 1534: Study and Critical”. The 

importance of the thesis in 
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 الفصؿ األوؿ
 المقدمة .1

أكقاؼ القدس في القرف العاشر اليجرم، السادس عشر الميبلدّم "تناكؿ ىذه الرسالة ت
أكقاؼ القدس مف بعض  دراسة تتناكؿ- "دراسة كتحقيؽ : (602) تحرير رقـ دفترمف خبلؿ 

 تحرير طابك في بداية الحكـ العثماني لفمسطيف كتحديدان في النصؼ األكؿ مف القرف دفترخبلؿ 
 .العاشر اليجرم

 
لـ يسبؽ – فيما أعمـ  – دفترأف ىذا اؿ:  أىميا،سباب عديدةألىذا المكضكع تـ اختيار ك

 ستكشؼ جزءنا مف أكقاؼ القدس في دفتر كأف دراسة ىذا اؿ،أف درسو أك ّحققو أحد مف الدارسيف
النصؼ األكؿ مف القرف العاشر اليجرم، كدكرىا في تنشيط الحياة الثقافية كاالجتماعية في 

 .المكقكفات كحاصبلتيا الكقفي كبخاصة دفترالقدس، كما ستبّيف الدراسة بعض متعّمقات ىذا اؿ
 

 أنيا ستضيؼ دراسة جديدة إلى المكتبة العربية اإلسبلمية، كما مفكتنبع أىمية الرسالة 
أنيا ستساىـ في إلقاء الضكء عمى أىمية الكقؼ في المجتمع اإلسبلمي كتطّكره بعامة، كأىميتو 

 ، عممية كاجتماعية في المجتمع اإلسبلمي الفمسطينيجكانبفي تكفير مصدر إنفاؽ عمى 
كبخاصة في ىذا الظرؼ السياسي كاالقتصادم الصعب الذم يعيشو الشعب الفمسطيني تحت 

.  االحتبلؿ الصييكنيّ 
 

أما المنيج الذم استخدمتو في ىذه الدراسة فيك المنيج التكاممّي، بحيث استخدمت 
 .المنيج التاريخي في تحقيؽ النص، كالمنيج الكصفي كالتحميمي كاإلحصائي في الدراسة

 
 بالدفتر تعريؼاؿضمت قد  الدراسة، ك،األكؿ:  ىما،كقد جاءت ىذه الرسالة في قسميف

التحقيؽ، :  ىك،كالقسـ الثاني.ردفتالكقؼ في ناحية القدس بحسب ىذا اؿدراسة ،، كالثانيكأىميتو
المخطكط، ككصفتو، ككضعت صكران ألكلو كآخره، ثـ كضعت النص المحّقؽ بالدفتر حيث عّرفت 

 ثـ كضعت فيرس المصادر كالمراجع . ة أىـ نتائج الدراسالتي تشمؿ الخاتمة، كيمي ذلؾ. قؿ
 .التي استخدمت في الدراسة

 
كألف ىذا الدفتر ال ُيَبيِّف نكع الكقؼ سكاء أكاف خيريان أـ ذريان، قسمت دراسة الكقؼ في 

كتتألؼ ىذه . ناحية القدس بحسب العصكر أك الفترات التاريخية التي تمت فييا تمؾ األكقاؼ
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الدراسة مف األكقاؼ في العصر األيكبي، كاألكقاؼ في العصر المممككي، كاألكقاؼ في العصر 
كتمت دراسة األكقاؼ في كؿ عصر مف . العثماني، كاألكقاؼ التي لـ ُيحدَّد ليا تاريخ معيف

 .الكاقفيف، كالمكقكفات، كالجيات التي أفادت منيا: العصكر مف حيث
 

كقد اعتمدت عمى عدد مف المصادر كالمراجع الميمة في ىذه الدراسة، كالتي شكمت 
خاصةدفاتر مفصؿ القدس الشريؼ، أك سجبلت أراضي لكاء أساس الدراسة كعمكدىا الفقرّم، 

فقد ساعدت . محمد عيسى صالحيةك كنكفاف السكارية،، البخيت عدنافمحمدالقدس التي نشرىا 
كثيران في ضبط النص العثماني، كفي التعريؼ بالكاقفيف كأكقافيـ كالجيات التي أفادت مف 

 . األكقاؼ، كفي منيج الدراسة، كتحميميا
 

، الذم أفاد في مصطفىمرادالدباغؿ،"مكسكعة ببلدنافمسطيف"كتاب: أما المراجع، فمف أىميا
ناحية "ككتاب . تحديد القرل كالخرب التي كقعت فييا الكثير مف األكقاؼ التي تمت دراستيا

، الذم محمد أحمد سميـ اليعقكبؿ، "السادس عشر الميبلدم/ القدس في القرف العاشر اليجرم
 .انفرد في التعريؼ ببعض المعالـ التاريخية في القدس
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 : القسـ الثاني 

 النص المحقؽ

 :الدراسة
 

 يبمغ عدد الكقفيات في ناحية القدس الشريؼ مائة كخمس عشرة ،حسب ىذا الدفتر
كيساعد ذلؾ .  الكقؼ2 أك تسجيؿ إثبات1كقفية، جميا مؤرخة بتاريخ سنة كقفيا، أك بتاريخ محضر

.  عمى فرزىا كفؽ العصكر التاريخية التي تعاقبت عمى القدس
 

، كخمس كسبعكف كقفية 3كيرد في ىذا الدفتر تسع عشرة كقفية تمت في العصر األيكبي
حدل عشرة كقفية غير 5، كعشر كقفيات تمت في العصر العثماني4تمت في العصر المممككي ، كا 

. 6محددة التاريخ
 

الوقؼ في العصر األيوبي : أوالً 
 

 الواقفوف .1
 

                                                 
، 427، ص[239، 207، 196، 192، 165، 18، 11]، الكقفيات ذكات األرقاـ 602 انظر مثبلن دفتر 1

428 ،448 ،453-456 ،459. 
، 429، ص[204، 200، 198، 196، 188، 177، 24]، الكقفيات ذكات األرقاـ 602 انظر مثبلن دفتر 2

450 ،452 ،454 ،455. 
، 188، 180، 178، 176، 170، 167، 166، 163، 29، 17، 11، 1) ىي الكقفيات التي تحمؿ األرقاـ 3

192 ،198 ،200 ،203 ،204.) 
، 25-18، 16-12، 10-3): ، كىي ىي الكقفيات التي لـ ترد أرقاميا في اليامش السابؽ كاليامشيف التالييف4

27 ،28 ،31 ،32 ،35 ،46 ،106 ،123 ،145 ،158 ،168 ،169 ،171-175 ،177-179 ،183-
185 ،190 ،191 ،194 ،201 ،202 ،205-213 ،215-223 ،225 ،227 ،229 ،232 ،235-
243 ،248). 

 (232، 226، 214، 212، 209، 186، 182، 169، 105، 26) ىي الكقفيات التي تحمؿ األرقاـ 5
، 234، 233، 231، 228، 224، 210، 193، 164، 158، 30) ىي الكقفيات التي تحمؿ األرقاـ 6

241.) 
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يبلحظ عمى األكقاؼ التي يكردىا الدفتر مف العصر األيكبي، أف أغمبيا منسكب لكاقفييا 
 صبلح الديف يكسؼ بف أيكب أكؿ ىؤالء ،ككاف السمطاف الممؾ الناصر. باستثناء خمسة منيا

ثـ ، 3، فالممؾ المعظـ عيسى بف أيكب2 عمي، ثـ كلده السمطاف الممؾ األفضؿ نكر الديف1الكاقفيف
.  4الممؾ األكحد بف أيكب

 
، كاألمير صاـر الديف 5كمف األمراء، األمير فارس الديف أبك سعيد ميمكف الناصرم

، كمحمد بف أبي 7، كاألمير سيؼ الديف عيسى بف الحسيف بف قاسـ اليكارم6 النجميزقيما
.  1القاسـ بف محمد اليكارم

                                                 
 .452، 450، 448، ص[192، 188، 176، 163]، الكقفيات رقـ 602دفتر 1
كلد . عمي أكبر أبناء صبلح الديف األيكبيالممكاألفضمنكرالديفكيعد . 450، ص[166]، الكقفيات رقـ 602دفتر 2

لكف عمو العادؿ كأخاه العزيز عثماف . بمصر، كتكلى حكـ دمشؽ في حياة أبيو الذم عيد إليو بالسمطنة مف بعده
؛ ابف خمكاف، 145أبك شامة، تراجـ، ص. (ـ1225/ ىػ622)تكفي في سنة . كاف محبان لمعمماء. خمعاه عنيا

 . 419، ص3كفيات األعياف، ج
، الممؾ المعظـ عيسى بف أيكبأما . 452، 451، 450، ص[180، 170، 167]، الكقفيات رقـ 602دفتر 3

حكـ في الفترة .  الممؾ المعظـ شرؼ الديف عيسى بف محمد العادؿ أبي بكر محمد بف أيكب بف شادم:فيك
أمر بيدـ أسكار القدس سنة .  كامتدت دكلتو في الشاـ مف حمص إلى العريش،ـ1227-1181/ ىػ576-624
-494، ص3؛ ابف خمكاف، كفيات، ج152أبك شامة، تراجـ، ص.ـ خشية استيبلء الفرنج عمييا1219/ ىػ616
 .267، ص6؛ ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة، ج496

ت )الممؾ أيكب بف الممؾ العادؿ محمد :  ىك،الممكاألكحدبف أيكب. 450، ص[178]، الكقفية رقـ 602دفتر 4
؛ ابف 81أبك شامة، تراجـ، ص. كبعد كفاتو استكلى عمى خبلط كأرمينية. ناب عف كالده في ميافارقيف (/ ىػ609

 .121، ص4خمكاف، كفيات األعياف، ج
األمير فارس : ، ىكاألمير فارس الديف أبك سعيد ميمكف الناصرم. 454، ص[198]، الكقفية رقـ 602دفتر 5

 خازندار الممؾ الناصر صبلح الديف، كمف كبار أمرائو ، ميمكف بف عبد اهلل القصرم، أبي سعيد،الديف
األصفياني ، الفتح ، . ـ1213/ ىػ610 تكفي في حمب سنة .كمستشاريو المقربيف، كاقؼ المدرسة الميمكنية

 .346، ص1؛ عبدالميدم، المدارس، ج100، ص2؛ مجير الديف الحنبمي، األنس، ج586ص
 بف عبداهلل النجمي المتكفى زقيما:  ىك، النجميزصاـر الديف قيما. 454، ص[200]، الكقفية رقـ 602دفتر 6

ميران عمى أعيف . لقدسفتحارافقو في . ـ، أحد األمراء المقربيف مف صبلح الديف األيكبي1200/ ىػ596في سنة 
؛ مجير الديف الحنبمي، األنس 319ابف شداد، سيرة، ص. المكصؿ شماؿ العراؽ كبنى فييا جامعان كمدرسة

 .28، ص5؛ ابف العماد، شذرات الذىب، ج356-355، ص2الجميؿ، ج
سيؼ الديف عيسى بف الحسيف بف أبي القاسـ .455، ص[204، 203، 185]، الكقفيات رقـ 602دفتر 7

أحد اليكارييف الذيف رافقكا . بف أبي القاسـ اليكارم (الحسف) عيسى بف الحسيف ،ىك سيؼ الديف: اليكارم
أنشأ مسجدان كتربة في قرية لفتا .  كنزلكا المدينة بعد تحريرىا،صبلح الديف األيكبي في تحرير القدس مف الفرنج
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 الجيات المستفيدة مف الوقؼ .2
 

 نسبت الكقفيات األخرل إلى الجية المستفيدة مف الكقؼ أك التي كقفت عمييا تمؾ لقد 
.  5كتربةسيديجراح،4كتربةالشيخأحمدأبيثكر،3 كالزاكيةالختنية،2زاكية المغاربة: األكقاؼ، كىي

 
 مف أكؿ الخكانؽ التي أفادت مف الكقؼ في القدس بعيد 1ككانت الخانقاه الصبلحية

كمف الترب التي أفادت مف . ـ1187/ ىػ583استرداد المسمميف ليا مف الفرنج الصميبييف عاـ 

                                                                                                                                            

؛ الخالدم، أىؿ العمـ، 149، 87، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. ـ1259/ ىػ656حكالي سنة 
 .170ص، 1ج؛ غكشة، األكقاؼ اإلسبلمية، 198، 122ص

 محمد ،األمير بدر الديف:  ىك،محمد بف أبي القاسـ بف محمد اليكارم.452،ص[184 ]،الكقفيةرقـ602دفتر 1
 منو ان شارؾ في تحرير صبلح الديف األيكبي لمقدس، ككاف مقرب. بف أبي القاسـ بف محمد بف أبي عبداهلل اليكارم

كقؼ المدرسة البدرية بالقدس ككقؼ عمييا . عرؼ بصبلحو كرجاحة رأيو ككثرة الصدقة كاإلحساف.  لوان كمستشار
ـ 1217/ ىػ614تكفي شييدان في سنة . كقافان، كبنى مسجدان عند ضريح منسكب ليكنس عميو السبلـ بالخميؿأ

؛ العسمي، معاىد العمـ، 47، ص2؛ مجير، األنس، ج108أبك شامة، تراجـ، ص. كدفف بمقبرة مأمف اهلل
 .    201ص

أنشأىا الشيخ عمر . تقع زاكية المغاربة بأعمى حارة المغاربة مف الغربك. 424، ص[1]، الكقفية رقـ 602دفتر 2
ككقفيا عمى الفقراء كالمساكيف مف المغاربة الذيف  (ـ1303/ ىػ703ت )المجرد بف عبداهلل المغربي المصمكدم 

؛ اليعقكب، ناحية 46-45، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج: انظر. يزكركف القدس كيقيمكا بيا
ليا أكقاؼ في . يسكنيا عدة عائبلت مغربية األصكؿ. كىي آخر ما تبقى مف الحارة اليـك. 362، ص2القدس، ج

يكانان كساحة كمرتفقان كمخزنان كقبكان بخط القنطرة بباب السمسمة بالقدسالقدس : انظر.  تشمؿ قرية عيف كاـر كا 
؛ المغربي، طائفة 347؛ العسمي، معاىد، ص365، ص229 رقـ سجبلت محكمة القدس الشرعية، سجؿ

 .214-211، 143-139المغاربة، ص
أنشاىا صبلح الديف .  جنكب المسجد األقصىتقع الزاكية الختنيةك. 455، ص[29]، الكقفية رقـ 602دفتر 3

: انظر. األيكبي بعد فتح القدس كتحريرىا مف الفرنج ككقفيا عمى الشيخ جبلؿ الديف محمد بف أحمد الشاشي
 .426، ص2؛ عبد الميدم، المدارس، ج144، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج

شياب الديف أبك العباس أحمد بف جماؿ الديف :  ىك، ثكركأحمد أب. 427، ص[11]، الكقفية رقـ 602دفتر 4
أحد المغارية الذيف حضركا فتح القدس مع صبلح . عبداهلل بف محمد بف عبد الجبار القدسي المعركؼ بأبي ثكر

 مجير الديف الحنبمي، األنس : انظر.ـ1198/ ىػ595تكفي سنة . الديف األيكبي الذم كقؼ قرية أبك ثكر عميو
 .279، ص1015؛ دفتر 116، ص2الجميؿ، ج

 األمير ، كىي تنسبإلىسيدم جراح إلى الشماؿ مف القدستقعتربة . 428، ص[17]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
 أحدأمراءالسمطانصبلحالديناأليكبي، كطبيبو الخاص حساـ الديف حسيف بف شرؼ الديف عيسى الجراحي،

مجير الديف الحنبمي، األنس :انظر. ىاكدفنفيـ، 1201/ىػ598 تكفي فيسنة،كككقؼ عمييا أكقافاةأنشأزاكمالذم
 .106-104؛ العسمي، أجدادنا، ص14؛ الحسيني،األبنيةاألثريةفيالقدساإلسبلمية، ص48، ص2الجميؿ، ج



 
 

15 
 

،كتربة األمير سيؼ الديف عيسى بف 2الكقؼ زمف األيكبييف، تربة الممؾ األكحد بف أيكب
 المستفيدة منو؛ اتكيبلحظ انفراد ىذا الكقؼ بتعدد الجو. 4 في قرية لفتا3الحسينبف قاسـ اليكارم

. لكاقؼ نفسول اؿإكقد نسبت التربة كالمسجد . فإضافة إلى التربة، أفاد منو مسجد
 

  أصنافان تشمؿكالكاقع أف قائمة المؤسسات التي أفادت مف األكقاؼ في العصر األيكبي 
البيمارستاف : ؛ كمف البيمارستانات6 كالمعظمية5الصبلحية:فمف المدراس، المدرستاف. أخرل

 .7الصبلحي
                                                                                                                                            

معناىا في األصؿ المائدة أك المكاف الذم يأكؿ فيو الممؾ، ثـ أطمقت كممةفارسية:الخانقاه:  الخانقاه الصبلحية1
إيكاء الغرباء كالقياـ : عمى الدكر المفخمة التي يقـك عمى إنشائيا الممكؾ المتحمسكف لمديف ألغراض شتى، كمنيا

عبد المطيؼ، حمزة، : انظر. عمى معيشتيـ كتثقيفيـ؛ قبؿ أف تطمؽ عمى أماكف خمكة الصكفية بأنفسيـ كلعبادة اهلل
عمى كقفياصبلحالديناأليكبي.فيمحمةالنصارىقربكنيسةالقيامةالخانقاه الصبلحية تقعك. 104الحركة الفكرية، ص

. كبعد ستة أعكامحبسياعمييـ. ـ1187/ ىػ583لصكفية أثرفتحيالقدسسنة ا
؛ 182، 145 األصفياني، الفتح، ص.كمسجدألداءالصبلة،كيتككنبناؤىامنبيكتمسكنالمتصكفة
؛ اليعقكب، ناحية، 338-330؛ العسمي، معاىد، ص341-47،340، ص2مجيرالدينالحنبمي،األنسالجميؿ، ج

 . 351-349، ص2ج
تقعتربة الممؾ األكحد بف أيكب ك. 450، ص[178]، الكقفية رقـ 602دفتر 2

عندبابحطةعمىيمينالداخئللىالحرممنيذاالباب 
-1296/ ىػ697بناىالنفسيالممكاألكحدنجمالدينيكسفبنالممكالناصرداككدبنالمعظمعيسىاأليكبي،سنة 

 .96كنكزالقدس،ص؛ نجـ،28العسمي،أجدادنا،ص. ،كىيأكلتربةشيدتفيركاقالحـر.ـ1297
 زكريا صياـ، .تربة سيؼ الديفكيسمي أىؿ قرية لفتا ىذه التربةب. 455، ص[203]، الكقفيات رقـ 602دفتر 3

 . 155ـ، ص1995لفتا قريتي، عماف، .. القدس مدينتي
كانت أراضييا كقفان عمى خاف الظاىر بيبرس في القدس . كـ5قرية تقع إلى الغرب مف القدس عمى بعد : لفتا4

؛ لكباني، معجـ، 31، ص1؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج184، ص427 دفتر:انظر. كعمى أكالد عيسى اليكارم
 .243ص

تقعالمدرسة الصبلحية ك. 450ص [176]، الكقفيات رقـ 602دفتر 5
كفياألصمكانت . ـ1192/ىػ588القدسفي سنة بحبسياالسمطانصبلحالديناأليكبيعمىالفقياءالشافعية.فيخطباباألسباط

؛ 145األصفياني، الفتحالقسي، ص.  كما يفيد النقش المثبت عمى مدخميا(صندحنة )كنيسةلمنصارىتعرفبػ
-van Berchem, Corpus Inscriptionum,Vol. 43B, p.p 91 ؛333-331،ص،1النعيمي،الدارس،ج

92. 
أنشاىا الكاقؼ . كتقع المدرسة المعظميةمقابؿ باب شرؼ األنبياء. 451، ص[170]، الكقفيات رقـ 602 دفتر 6

؛ العسمي، معاىد، 42، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. المذككر ككقفيا عمى طمبة الفقو الحنبمي
 . 323-321، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج280-272ص

 .453ص[ 192 ]،كقفيةرقـ602 دفتر 7
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كيبيف الدفتر األفراد كالجماعات الذيف أفادكا مف الكقؼ في العصر األيكبي نتيجة دكرىـ 
 كلي الديف أحمد بف اليكارم في سنة 1الشيخاف: كمف ىؤالء. في مكاجية الفرنج كتحرير القدس

/ ىػ595طاككسة بنت أبي القاسـ في سنة ك، 3 كأبك الحسف عمي بف اليكارم2ـ1188/ ىػ584
. 6ـ1267/ ىػ666 في سنة 5، كطائفة المغاربة4ـ1198

 
 الموقوفات .3

 

يكشؼ ىذا الدفتر عف المكقكفات التي كقفت في العصر األيكبي، كنسبتيا، أك حصة 
 األرض الزراعية التي أشير إلييا كقرية أك :كىي تشمؿ أمكاالن منكعة، كعمى رأسيا. الكقؼ منيا

، أك 11،أك محمةان كقد يتخذ فييا أك عمييا صيريج. 10، أك غراس9، أك بستاف8، أك أرض7مزرعة
أك ، أك دكاكيف، أك طاحكف، 12أك سكيقة، أك خانان، أك حكانيت،أكمخازف، أكمعصرة،أك قباف زيت

                                                 
 .448، ص[163]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
بي بكر بف عبداهلل بف داكد أ أحمد بف ، أبي العباس،ىك الشيخ كلي الديف:  الشيخ كلي الديف أحمد بف اليكارم2

.  كدفف بالقرب مف قرية بقيع الضاف القريبة مف العيساكية، كتكفكا بيا،أحد المتصكفة الذيف قدمكا القدس. اليكارم
كقد زاره . 78محمد العممي، المستقصى في فضائؿ األقصى، ص. كضريحو معركؼ كمشيكر باسـ الشيخ عنبر
 .  53، ص1غكشة، األكقاؼ اإلسبلمية، ج. محمد غكشة كرفع النقش المثبت عمى شاىده

ىك الشيخ اإلماـ الزاىد أبي الحسف عمي بف أحمد بف أبي بكر بف عبداهلل :  الشيخ أبك الحسف عمي بف اليكارم3
مجير الديف الحنبمي، األنس . أحد المقربيف مف صبلح الديف األيكبي الذيف كقؼ عمييـ قرية دير حاـز. اليكارم

 .206-205؛ العسمي، معاىد العمـ، ص116، ص2الجميؿ، ج
، 427دفتر . ىي طاككسة بنت أبي القاسـ اليكارم زكج الممؾ المعظـ عيسى:  طاككسة بنت أبي القاسـ4

 .247ص
كأقاـ فييا بغرض الجياد كالرباط مف ببلد المغرب العربي أطمقت عمى َمْف قدـ إلى القدس :  طائفة المغاربة5

 .91-71المغربي، طائفة المغاربة، ص. الثامف الميبلدم/ كالمجاكرة كالعمؿ منذ منتصؼ القرف الثالث اليجرم
 [.166]، الكقفية رقـ 602 دفتر 6
أراضي القرل الخربة التي ال سكاف فييا، أك األراضي :  ىي، المزرعة.427، ص[11]، الكقفية رقـ 602دفتر 7

. 810، ص1 إينالجؾ، التاريخ االقتصادم، ج: انظر.التي ال تتبع قرية ما؛ بينما يزرعيا فبلحك قرل مجاكرة ليا
 .455، ص[29]، الكقفية رقـ 602دفتر 8
 .449، ص[176]، الكقفية رقـ 602دفتر 9

 .، ص[166]، الكقفية رقـ 602دفتر 10
 .453، ص[203]، الكقفية رقـ 602دفتر 11
 ميزاف لكزف الزيت كاف ُيّتخذ في سكؽ الزيت لكزنو ،زيتاؿقباف ك. 449، ص[176]، الكقفية رقـ 602دفتر 12

 .140ص ،1ج القدس، ناحية اليعقكب،.كاستيفاء الرسـ المفركض عميو لصالح الدكلة
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، أك حمامان، أك 4، أك فرنان، أك داران، أك قبكان 3بيع الكتب، أك سجنان ؿ، أك 2 أك بيتان لمسكف1أحكار،
.  6، أك قاعة5أك طبقة

 :مثؿ،استخداممصطمحات:أمانسبةالكقفأكحصتيفتظير،مف
ليياختصارانبحرؼ،"تمامان " كىك . "ط "الذييفيدكقفجميعالعقار،كمصطمحقيراطالذييشارا 

 كاألصمفيالقيراطأنيمقياسمصرييساكم.جزءا 24 مقياسمساحةاستخدممتقسيمالكئللى
السيما في الدكاكيف ،ك كما أشير إلييا بذكر عدد األبكاب المكقكفة.7فداف 1/24أك2ـ175.035
، أك بذكر عدد  مثبلن 8 أبكاب مف دكاكيف عمى زاكية المغاربةخمسة كما في كقؼ ،كالحكانيت

. 10 بيتان ثبلثة عشر، أك 9 قطع أراضثبلثالعقار المكقكؼ كما في 
 
 كطكر زيتا كأبك ،11 قرية دير أبك ثكر:مف القرل التي كقفت جميعيا في العصر األيكبيك

كمف . 7، كعيف سمكاف6 كلفتا5 كالخرب4 كبيت ارزه3 كقرية بيت دجف2 كدير عمار1 كبتير12ديس

                                                 
 .426، ص[1]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
 .455، ص[29]، الكقفية رقـ 602دفتر 2
 .453، ص[203]، الكقفية رقـ 602دفتر 3
يكاء الطيكر الداجنة كالحيكانات، الدكر استخدمت لخزف الحبكبحدة معمارية ضمف بعضك:  القبك4 غالب، . كا 

. 57مكسكعة العمارة، ص
أميف، . كحدة عمرانية سكنية مجاكرة لمثيمتيا، كمشابية ليا: طبقةكاؿ.452، ص[188]، الكقفية رقـ 602دفتر 5

. 78المصطمحات، ص
أميف، . كانت تستخدـ لبلستقباؿ. كحدة معمارية داخؿ الدار: قاعةكاؿ. 449، ص[176]، الكقفية رقـ 602دفتر 6
 .74مصطمحات، صاؿ
 .98؛ ىنتس،المكاييؿ،ص80 رافؽ،بحكث،ص7
 .426، ص[1]، الكقفية رقـ 602دفتر 8
 .452، ص[188]، الكقفية رقـ 602دفتر 9

 .453، ص[203]، الكقفية رقـ 602دفتر 10
لى جانب منطقة البقعة  قربقرية دير أبك ثكركتقع .427، ص[11]، الكقفية رقـ 602دفتر 11  باب الخميؿ، كا 

الذم كقفيا عميو أبك الفتح ك إلى الشيخ أبي ثكر  نسبت ثـ،كاف بيا دير نسبت إليو. إلى الشماؿ مف مدينة القدس
. 60، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج: انظر. عثماف بف صبلح الديف األيكبي

تاف متجاكرتاف قريبتاف مف مدينة القدس،  قرم،أبك ديسكطكر زيتا ك.448، ص[163]، الكقفية رقـ 602دفتر 12
مع انحراؼ قميؿ نحك كـ 4  عنيا نحكتبعدأما القرية الثانية،ؼ.  عمييا مف جية الشرؽالقرية األكلىشرؼ كت
كـ 4تبعد .   12، ص1 اليعقكب، ناحية القدس، ج؛147 ،18-15، ص2، ؽ8الدباغ، ببلدنا، ج. جنكباؿ

.  2؛ لكباني، معجـ، ص147، ص2، ؽ8الدباغ، ببلدنا، ج. جنكب شرؽ القدس
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 كثبلثة كعشركف8 قراريط في قرية نعمياثمانية:، فييكمف القرل التي كقؼ جزء منيا. 7سمكاف
 . 9قيراطان في قريتي بيت عطاب السفمى كالفكقا

 
 مزرعتاف عمى تربة الشيخ أحمد :كمف المزارع التي كقفت جميعيا في العصر األيكبي

 كقفت ،كىناؾ مزرعة لـ تحدد نسبة الكقؼ فييا. 1عبلر السفمى ك11 كمزرعة دير سبلـ،10أبي ثكر
.  3 قيراطان في مزرعة أرسكؼاثني عشر كقؼ  تـكما. 2 بالقدسكقفت عمى المدرسة الصبلحية

                                                                                                                                            
( 7)تقع قرية بتير إلى الجنكب الغربي مف القدس عمى بعد ك. 449، ص[170]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
 .15، ص1؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج183-182، ص2، ؽ8الدباغ، ببلدنا، ج.كـ
تقع قرية دير عمار إلى الشماؿ الغربي مف القدس كتبعد عنيا ك.450، ص[180]، الكقفية رقـ 602دفتر 2

 . 110؛ لكباني، معجـ، ص24، ص1اليعقكب، ناحية القدس، ج. كـ( 17)مسافة 
يافا في مدينة كـ جنكب شرؽ 9تقع قرية بيت دجف عمى بعد ك. 453، ص[198]، الكقفية رقـ 602دفتر 3

لى غزة أحيانان أخرل. منتصؼ الطريؽ بينيا كبيف الرممة : انظر. كبحسب ىذا الدفتر، كانت تتبع الرممة أحيانان كا 
؛ نعمة اهلل، 318-317، ص2، ؽ4 الدباغ، ببلدنا، ج.454، 445، ص[198، 157]، الكقفية رقـ 602دفتر 

 . 200، 156الرممة، ص
اليعقكب، ناحية القدس، . رزه جنكب مدينة بيت لحـأتقع قرية بيت ك.452،ص[184 ]،الكقفيةرقـ602دفتر 4
 .16، ص1ج
قرية الخرب إحدل قرل ناحية القدس الشريؼ الكاقعة شرؽ ككانت . 455، ص[200]، الكقفية رقـ 602دفتر 5

. 22، ص1؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج1510الكقائع الفمسطينية، ص. المدينة
 . 455، ص[203]، الكقفية رقـ 602دفتر 6
 .29، ص1اليعقكب، ناحية، ج. تقع جنكب شرؽ القدس بجكار سكر المدينة:  عيف سمكاف7
كـ مف مدينة عسقبلف في لكاء 3 ساحمية عمى بعد ، قريةقرية نعمياك. 449، ص[176]، الكقفية رقـ 602دفتر 8

 ىا دمرتكقد.  كأقامكا قريتيـ فييا،طمرتيا الرماؿ قبؿ نحك قرف كنصؼ، فرحؿ سكانيا إلى منطقة قريبة. غزة
 .  257-256، ص2، ؽ1الدباغ، ببلدنا، ج. 1948العصابات الصييكنية في عاـ 

 قريتاف متجاكرتاف تقعاف إلى الجنكب ،بيت عطاب السفمى كالفكقاك. 428، ص[17]، الكقفية رقـ 602دفتر 9
الغربي مف القدس عمى تؿ مرتفع مشرؼ عمى قرل العرقكب مما ساعد في سيطرتيا عمى قرل قضاء العرقكب 

، 1، ؽ2؛ الدباغ، ببلدنا، ج18، ص2اليعقكب، ناحية القدس، ج. في القرف التاسع عشر بزعامة عائمة المحاـ
 .597- 596، ص ؛ الخالدم، كيبلننسى186ص
شياب الديف أبك العباس أحمد بف جماؿ الديف : ىك،أحمد أبي ثكر.427، ص[11]، الكقفية رقـ 602دفتر 10

أحد المغارية الذيف حضركا فتح القدس مع صبلح . عبداهلل بف محمد بف عبد الجبار القدسي المعركؼ بأبي ثكر
 مجير الديف الحنبمي، األنس :انظر.ـ1198/ ىػ595تكفي سنة . الديف األيكبي الذم كقؼ قرية أبك ثكر عميو

 .279، ص1015؛ دفتر 116، ص2الجميؿ، ج
 .150خمار، المكسكعة، ص. كتقع شماؿ شرؽ القدس. تعرؼ أيضان باسـ دير السدلي:  دير سبلـ11
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قد كقؼ في . أما األراضي، فقد كردت في ىذا الدفتر تحت تعبير أرض أك قطعة أرض

، كاألخرل عمى المدرسة 4 إحداىما عمى تربة سيدم جراح كاممتاف؛فاالعصر األيكبي منيا قطعت
كقد حدد مف .  لـ يحدد عددىا أك مساحتيا7، كأحكار أراض6ككقؼ أيضان ثماف قطع. 5الصبلحية

كقؼ صبلح الديف في كما كرد . 9، كأرض الخارجة في لفتا8أرض مزرعػة حبركف: تمؾ األراضي
. 12 لـ يحدد عددىا، ككقؼ صيريج11 كغراس،10األيكبي ثبلثة بساتيف

 
 

محمة : كيرد في الدفتر ذكر لمكقكفات قمما يتكرر كقفيا في العصر األيكبي، كمنيا
 كقباف الزيت، كعدد غير 2 كمعصرة كبيت بيع كتب كسجف،1 كسكيقة باب الحطة،13المغاربة

.  3محدد مف القاعات كالحكانيت كالطبقات كالمخازف
                                                                                                                                            

.  كـ تقريبان 20تقع عبلر السفمىغرب مدينة القدس عمى مسافة ك. 449، ص[170]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
 . 192؛ لكباني، معجـ، ص27، ص1اليعقكب، ناحية القدس، ج

 .450، ص[176]، الكقفية رقـ 602دفتر 2
ياقكت الحمكم، .  مدينة ساحمية تقع بيف يافا كقيسارية،أرسكؼك.453، ص[192]، الكقفية رقـ 602دفتر 3

 .7؛ لكباني، معجـ، ص151، ص1معجـ، 
 .427، ص[17]، الكقفية رقـ 602دفتر 4
 .450، ص[176]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
 .452، 450، 430، 428، ص[188، 176، 29، 17]، الكقفية رقـ 602دفتر 6
 .453، ص[192]، الكقفية رقـ 602دفتر 7
كاف الرسكؿ . حبركف مف التبلؿ التي تقـك عمييا مدينة الخميؿكتعد .448، ص[163]، الكقفية رقـ 602دفتر 8
، 2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. قد أقطعيا إلى الصحابي الجميؿ تميـ الدارم (لى اهلل عميو كسمـص)

 .7أبك دية، الزكايا الصكفية، ص. 82ص
 .455، ص[185]، الكقفيات رقـ 602دفتر 9

 .450، ص[176]، الكقفية رقـ 602دفتر 10
 .453، ص[192]، الكقفية رقـ 602دفتر 11
 .452، ص[166]، الكقفية رقـ 602دفتر 12
تقع محمة المغاربةغرب الحـر القدسي الشريؼ بجكار الزاكية ك.453، ص[203]، الكقفية رقـ 602دفتر 13

الجنكبية الغربية لسكره، كتمتد غربان حتى حارة الشرؼ، كشرقان حتى حائط البراؽ، كشماالن حتى قنطرة البنات 
-589)األيكبي الممؾ األفضؿ السمطاف كقفيا . بطريؽ باب السمسمة، كجنكبان تنتيي حدكدىا عند سكر المدينة

كقد ىدمتيا سمطات . عمى المغاربة الذيف شارككا في استرداد القدس مف الفرنج (ـ1195-1193/ ىػ592
مساحتيا تبمغ ككانت .ـ عمى مرحمتيف1967لقدس في عاـ ؿاحتبلليا استكماؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي بعد 
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: فيي تظير في الجدكؿ اآلتيبالقدس أما العقارات التي كقفت داخؿ البمدة القديمة 

سؿ 
سم
 مت

رقـ

فية
لوق

ـ ا
رق

 

 الموقوؼ الوقؼ

كاف
د

 
كر
ح

يت 
ب

رف دار 
ف

كف 
طاح

 
قبك

 
ماـ

ح
خاف 

 

    1   1 1 4* زاكية المغاربة 1  .1
       1.5   الػزاكية الختنية 29  .2
       2   الممكالمعظمعيسىبنأيكب 167  .3
الممكالناصريكسؼ  176  .4

 بنأيكبعمىمدرستو
*    *1   1 1 

      1    الممؾ األكحد بف أيكب 178  .5
السمطانالممكالناصريكسفبنأيكبعمى 188  .6

 الخانقاه
* 2 2 *+ *1 1 2 1  

الممكالناصرصبلحالدينيكسفبنأيك 192  .7
 بعمىبيمارستاف

  4 *+ 2  2  1 

األميرفارسالدينأبكسعيدميمكنالنا 198  .8
 صرم

   *      

 
  

                                                                                                                                            

-12؛ التازم، أكقاؼ المغاربة، ص97-96، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج: انظر. 2ـ45.000
 .208-203المغربي، طائفة المغاربة، ص436، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج39-40، 13

، 2اليعقكب، ناحية القدس، ج. إحدل األسكاؽ الصغيرة في البمدة القديمة مف القدس:  سكيقة باب الحطة1
 .449ص

 .453، ص[192]، الكقفية رقـ 602دفتر 2
 .452، 450، ص[188، 176]، الكقفية رقـ 602دفتر 3
 . لكف ذكر عدد أبكاب بعضيا.عمىأنالمكقكفغيرمحددالعددأكالنسبةأكالحصة * تدالإلشارة4
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 الوقؼ في العصر الممموكي: ثانياً 
 

 الحظنا سابقان أف الدفتر يضـ قائمة كاسعة مف الكقفيات التي ترجع إلى العصر 
كىي القائمة األكسع كتفكؽ ما تـ كقفو في العصر األيكبي نحك أربع مرات تقريبا، كما . المممككي

.  تـ كقفو في العصر العثماني أكثر مف سبع مرات
 

 الواقفوف .1
 
 ككبار مكظفي ، كالقضاة،العمماء، كاألمراء،كمف السبلطيفأف عددان  ىذا الدفتر يفيد

فمف . حبسكا األكقاؼ المختمفة في ناحية القدس في العيد المممككياألفراد ،كالنساء، كالدكلة
 كالسمطاف أبك 1(ـ1277 -1257/ىػ676-658)السمطاف الممؾ الظاىر بيبرسالسبلطيف، 

-748 ) كالسمطاف الناصر حسف2(ـ1289-1279/ ىػ689-678)قبلككف محمد المعالي 
 كالسمطاف 4(ـ1438-1378/ ىػ841-825) كالسمطاف برسبام 3(ـ1361-1347/ ىػ762

.  6(ـ1461-1453/ ىػ865-857)يناؿإكالسمطاف 5(ـ1453-1438/ ىػ857-842)جقمؽ 
 

، 7 كمف األمراء المماليؾ الذيف حبسكا أكقافان في ناحية القدس الشمسي سيؼ الديف سنقر
 كاألمير سعد الديف مسعكد بف بدر الديف بف سنقر عبداهلل 8كالناصرم محمد بف عمي الجبيمي

                                                 
 .427427، ص[211]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
 .450، ص[179]، الكقفية رقـ 602دفتر 2
 .459، ص[242]، الكقفية رقـ 602دفتر 3
 .453، ص[191]، الكقفية رقـ 602دفتر 4
 .426، ص[4]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
 .449، ص[171]، الكقفية رقـ 602دفتر 6
األمير سيؼ الديف سنقر بف عبداهلل :  ىك،الشمسي سيؼ الديف سنقرك. 426، ص[3]، الكقفية رقـ 602دفتر 7

/ ىػ824كاف مممككان لمناصر فرج بف برقكؽ، ثـ خاصكيان بعد كفاة الممؾ المؤيد شيخ في سنة . الغزم الناصرم
كلي نيابة حمص أياـ دكلة الممؾ األشرؼ برسبام، ثـ بعض القبلع الشامية قبؿ كفاتو في عاـ . ـ1421
، 3؛ السخاكم، الضكء البلمع، ج86-85، ص6 ابف تغرم بردم، المنيؿ الصافي، ج: انظر.ـ1441/ ىػ845
. 273ص

األمير ناصر الديف محمد بف :  ىك،الناصرم محمد بف عمي الجبيميك. 426، ص[5]، الكقفية رقـ 602دفتر 8
أنشأ في . مف أمراء العشرات في غزة في العصر المممككي. عبلء الديف عمي شاه بف ناصر الديف محمد الجبيمي

 .215، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج: انظر. القدس زاكية الشيخ محمد القرمي
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، كعبلء الديف 4، كالفارسي البكي قتمك ممؾ3، كابف مزىر2 كاألمير سيؼ الديف منجؾ1الركمي
، كسيؼ الديف 7، كعبلء الديف اقبغا بف عبد اهلل طرخاف6 كاألمير تنكز5البصيرم الركني

. 3، كبركة خاتكف2، كالجمالي يكسؼ1الكردم

                                                 
 ككاف األمير سعد الديف مسعكد بف بدر الديف بف سنقر عبداهلل الركمي .426، ص[7]، الكقفية رقـ 602دفتر 1

؛ 44، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج:انظر. حاجبان بالشاـ أياـ الممؾ الناصر محمد بف قبلككف
 .257؛ الميتدم، القدس، ص54العسمي، أجدادنا، ص

ىك األمير سيؼ الديف منجؾ بف عبد : األمير منجؾك. 453، 449، ص[168،195]، الكقفية رقـ 602دفتر 2
أصمو مف ممالؾ السمطاف ناصر الديف محمد بف قبلككف الذم كاله كمف خمفو مف . اهلل اليكسفي الناصرم

ككانت نيابتو لدمشؽ أبرز تمؾ . سجف كنفي إلى القدس. السبلطيف عدة مناصب كخاض عدة كقائع لصالحيـ
ابف حجر، الدرر . ـ قبؿ كفاتو بست سنكات1368/ ىػ770أنشأ المدرسة المنجكية في القدس سنة . المناصب
، 26؛ ابف ايبؾ الصفدم، الكافي، ج134، ص11؛ ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة، ج220، ص3الكامنة، ج

 .76-72؛ الجبارات، كقفية منجؾ، ص82، ص2؛ مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج24-19ص
 محمد بف محمد بف أحمد ، أبي بكر،زيف الديف بابف مزىركيعرؼ . 449، ص[174]، الكقفية رقـ 602دفتر 3

كاتب السر كناظر الجيش كصاحب ديكاف اإلنشاء في الديار المصرية في عيد . بف مزىر األنصارم الدمشقي
أنشأ المدرسة المزىرية بباب الحديد بالقدس ككقفيا سنة . (ـ1496-1468/ ىػ901-872)السمطاف قايتبام 

. 184-182؛ العسمي، معاىد العمـ، ص37، 2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. ـ1480/ ىػ885
األمير فارس البكي بف األمير قطمك : ، ىكالفارسي البكي قتمك ممؾك. 449، ص[175]، الكقفية رقـ 602دفتر 4

، 2عبدالميدم، المدارس، ج.  كلي نائب غزةكقد. ممؾ بف عبد اهلل نائب السمطنة باألعماؿ الساحمية كالجبمية
55-59. 

األميرعبلءالدينبنعبدالميالصالحي : ، ىكلبصيرماعبلء الديف ك.454، ص[196]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
كقد جدد باب المتكضأ . استنابيالممكالظاىربيبرس عمىدمشؽ حتى عيناألميرجمااللدينآقكشالّنجيبيالصالحي. النجمي

ابف فضؿ اهلل العمرم،  مسالؾ االبصار، .  كدفف برباطوـ1293/ ىػ693 تكفي في سنة .بالقدسكأنشأ خانان 
 .31، ص2، ؽ1، المقريزم، السمكؾ، ج399، ص27ج
.  سيؼ الديف تنكز بف عبداهلل الحسامي الناصرم: تنكز، ىكاألميرك.453، ص[199]، الكقفية رقـ 602دفتر 6

/ ىػ741ت )دخؿ في خدمة السمطاف المممككي الممؾ الناصر محمد بف قبلككف ، كمممكؾ اشتراه األمير الجيف
كقد تبادؿ السمطاف .  كتمّيز بإخبلصو لسيده، كتفكقو اإلدارم حتى أصبح مسؤكالن عف أمراء الشاـ كميا،(ـ1341

كيبدك أف سعة صبلحياتو ككشايات نظرائو ساىمت في . مصاىرتو بزكاجو مف ابنتو، كبزكاج بناتو مف أبناء تنكز
كقد خمؼ مآثر عمرانية كاسعة في . ـ1341/ ىػ741تخكؼ السمطاف منو كمف طمكحو باالستقبلؿ، فقتمو سنة 

؛ الصفدم، صبلح 4الشجاعي، تاريخ الممؾ الناصر، ص. القدس كصفد كجمجكلية كنابمس كدمشؽ كغزة كالقاىرة
، 2؛ ابف حجر،الدرر الكامنة، ج260، ص10، الكافي بالكفيات، ج(ـ1362/  ىػ764ت )الديف بف أيبؾ، 

. 156؛ دىماف، كالة دمشؽ، ص55ص
تكلى عبلء الديف اقبغا بف عبد اهلل طرخاف نيابة غزة عاـ كقد . 455، ص[201]، الكقفية رقـ 602دفتر 7

كقبض في ذم الحجة مف نفس العاـ، فأمر بالتكجو إلى طرابمس؛ حيث فر إلى األمير شمس . ـ1379/ ىػ781
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 الشيخ برىاف الديف بف أبي : ككبار مكظفي الدكلة المممككية، كالقضاة،كمف العمماء
، كالشيخ تاج الديف المبارؾ التميمي 5، كالشيخ كماؿ الديف بف أبي شريؼ4شريؼ المقدسي

                                                                                                                                            

؛ ابف تغرم 300، ص1ابف حجر، أنباء الغمر، ج. الديف محمد بف جابر بف مينا الطائي، أمير آؿ فضؿ بالشاـ
 .294؛ عطااهلل، نيابة غزة، ص231، ص11بردم، النجـك الزاىرة، ج

، سيؼ الديف الكردمك. 458، ص[225]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
. (ـ1340-1309/ ىػ741-709 )األميرالمقرالسيفيكرد،صاحبالديارالمصرية،أحد مماليكالسمطانقبلككف:ىك

 مجير (.ـ1300/ىػ699 )تقمبفيعدةمناصبككظائففيالدكلةالمممككيةأبرزىانيابةطرابمس، قبؤلنيقتمفيمعركةمعالتتارسنة
؛ العارؼ، المفصؿ، 224، ص2؛ عبدالميدم، المدارس، ج37، ص2الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج

 .254ص
ألمير جاف ببلط ناظر الحرميف كنائب كاشفان ؿالجمالي يكسؼ ككاف . 459، ص[235]، الكقفية رقـ 602دفتر 2

ـ، فخرج عميو 1494/ ىػ900أرسمو لمتفتيش عمى محصكؿ الزيت في الرممة كحفظة في سنة . القدس كالرممة
، فكقعت فتنة شديدة بيف الطرفيف، فعزؿ السمطاف جماعة مف األعراب، كناصرىـ األمير قاني بؾ نائب غزة

كالكاشؼ مصطمح استخدـ منذ . 378-375، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. المممككي النائبيف
 .185حبلؽ كصباغ، المعجـ الجامع، ص. العيد المممككي لمداللة عمى النقيب أك الرئيس لميمة ما

األمير حساـ الديف بركة خاف، قائد الخكارزمية :  ىك،بركة خاتكفك.459، ص[236]، الكقفية رقـ 602دفتر 3
ـ 1244/ ىػ642الذيف استدعاىـ الممؾ األيكبي الصالح نجـ الديف أيكب السترداد بيت المقدس مف الفرنج سنة 

كمبلحقة الفرنج في ببلد الشاـ حتى قتؿ في حمص بعد عاميف، كنقؿ جثمانو كدفف في تربة نسبت لو، كدفف فييا 
؛المقريزم، 348 – 363، ص 5ابف كاصؿ، مفرج الكركب، ج. كلداه بدر الديف محمد، كحساـ الديف كره بؾ

 ؛322–324، ص6؛ ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة، ج321-315، 271-269، ص1، ؽ2السمكؾ، ج
 .147-146؛ عثامنة، فمسطيف، ص75-73العسمي، أجدادنا، ص

برىاف الديف إبراىيـ بف :  ىك،برىاف الديف بف أبي شريؼ المقدسي. 426، ص[10]، الكقفية رقـ 602دفتر 4
مجير الديف . ـ1517/ ىػ923تكفي في سنة . لو عديد مف الكتب كالرسائؿ. كاف لغكيان كفقييا. أبي شريؼ

؛ ابف العماد الحنبمي، شذرات 102، ص1؛ الغزم، الككاكب السائرة، ج216، ص2الحنبمي، األنس الجميؿ، ج
. 118، ص8الذىب، ج

 كماؿ ،شيخ اإلسبلـ:  ىك،كماؿ الديف بف أبي شريؼ. 453، 427، ص[194، 13]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
 محمد بف األمير ناصر الديف محمد بف أبي بكر بف أبي شريؼ المقدسي المصرم الشافعي ، أبك المعالي،الديف

، ككلي مشيخة المدرسة لدينية كالمغكيةكلد كنشأ في القدس كدرس العمكما. (ـ1500-1419/ ىػ822-906)
 كاستكمؿ عمكمو عمى كبار شيكخ ، كدرس كأفتى فييا كفي مدارس مقدسية أخرل، ثـ رحؿ إلى القاىرة،الصبلحية

تكفي بالقدس كدفف . نظـ الشعر كترؾ عددان مف المؤلفات. عصره حتى أصبح مقصد الطمبة كالفضبلء كالعمماء
؛ السخاكم، الضكء البلمع، 382-377، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج: انظر. بمقبرة مأمف اهلل

، 8؛ ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ج13-11، ص1؛ الغزم، الككاكب السائرة، ج67-64، ص9ج
. 30-29ص
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، كالشيابي أحمد 3 كالشيخ أبك مديف شبعاف محمد المغربي العثماني2، كجكىر القنقبائي1القصراكم
، كشياب الديف أحمد بف سميماف عبد العزيز 4ؼ بابف شركيفكعرالـبف الزيني عبد الرحمف 

، 7، كالشيخ محي الديف بف عبد القادر6، كالشيخ شمس الديف بف مكسى بف عمراف5الرممي
، كالزيني عبد 8كشياب الديف أحمد بف محمد بف غانـ القدسي، كعبد المنعـ بف أحمد األنصارم

. 9الباسط
                                                 

 . عمى ترجمةلشيخ تاج الديف المبارؾ التميمي القصراكملـ أعثر ؿ. 430، ص[27]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
صفي الديف :  ىك،جكىر القنقبائي. 441، ص[106]، الكقفية رقـ 602دفتر 2

ابف تغرم بردم، النجـك . جكىرالقنبقايكزماماألدرالشريفةالممكيالظاىريكشيخالمشايخخادمالحرمالشريفالنبكم
 Van Berchem, Corpus. 37، ص2؛ مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج486-485،ص15الزاىرة،ج

Inscriptionum,Vol. 43B, p.p 237-138. 
أبك مديف :  ىك،ف محمد المغربي العثماني ببم الشيخ أبك مديف شع.449، ص[165]، الكقفية رقـ 602دفتر 3

شعيب بف أبي عبد اهلل محمد بف الشيخ أبي مديف شعيب المغربي العثماني المالكي، أبك مديف الغكث الحفيد 
؛ سعد اهلل، 349-348؛ العسمي، معاىد، ص108التازم، حي المغاربة، ص. ـ1245/ ىػ643المتكفى عاـ 

 .163الديف كالسياسة، ص
 أصمو مف .الشيابي أحمد بف الزيني عبد الرحمف يعرؼ بابف شركيف. 451، ص[181]، الكقفية رقـ 602دفتر 4

.  كلو دنيا كاسعة، طيب النغمة بالقراءة،مف أىؿ القرآف يتقنو بالركايات، حسف الصكت. كاف مقرئان كتاجران . الخميؿ
 .363، 356، ص2مجير، األنس، ج. ـ1486 /ىػ892شعباف سنة  21 في مكؼت
 ذكر مجير الديف :شياب الديف أحمد بف سميماف عبد العزيز الرممي. 452، ص[187]، الكقفية رقـ 602دفتر 5

. 405، ص2األنس الجميؿ، ج.  بالقدسقاضي قضاةكاف الحنبمي أنو 
الشيخ العبلمة المقرم : ، ىكالشيخ شمس الديف بف مكسى بف عمراف. 455، ص[202]، الكقفية رقـ 602دفتر 6

عاش . محمد بف مكسى بف عمراف الغزم المقدسي الحنفي شيخ القراء بالقدس، أبك عبد اهلل،المحدث شمس الديف
سمع الحديث عمى الحافظ شمس الديف الجزرم كأخذ عنو ،كبغزةكلد . ـ1468-1391/ ىػ873-794في الفترة

كثيركف، تخرج عميو .  القرآفة قراءةمبلـزصؼ بالصبلح كالقناعة كالبياء كعدـ التكمؼ، ك ك.عمـ القراءات كأجازه
. 230-229، 5، ص2 مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج.كلـ يبؽ في القدس شيخ متقف لفف القراءة سكاه

 . عمى ترجمةلشيخ محي الديف بف عبد القادركلـ أعثر ؿ. 455، ص[208]، الكقفية رقـ 602دفتر 7
الشيخ نجـ :  ىك،شياب الديف أحمد بف محمد بف غانـ القدسي. 457، ص[227]، الكقفية رقـ 602دفتر 8

السخاكم، الضكء البلمع، . ـ1358/ ىػ760 أحمد بف غانـ األنصارم، شيخ الخانقاه الصبلحية في سنة ،الديف
، 1؛ عبدالميدم، المدراس، ج172-171، ص2؛ مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج31، ص1ج

. 409ص
القاضي زيف الديف عبد الباسط بف خميؿ : ، ىكالزيني عبد الباسط. 460، ص[240]، الكقفية رقـ 602دفتر 9

أحد المقربيف مف الممؾ المؤيد شخ خبلؿ نيابتو عمى . بف إبراىيـ الدمشقي المكلد كالنشأة، المصرم الدار كالكفاة
عمر عدة منشآت في القاىرة . تدرج في عدة كظائؼ حتى أصبح ناظر الجيكش. دمشؽ كسمطنتو في القاىرة
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 فقد كرد في ىذا الدفتر ؛كيظير دكر المرأة بكضكح في الكقؼ في العصر المممككي

 كأصفياف شاه 1طنشؽ بنت عبد اهلل: أسماء عدد مف النساء المكاتي كانت ليف أكقاؼ، كمنيف
، كأكغكؿ 4 كآمنة بنت عمر بف سميماف3 كعائشة خاتكف بنت عبد اهلل2خاتكف بنت األمير محمكد
 1 كفاطمة بنت إسماعيؿ الحمبي6 كايممؾ بنت السيفي قطمتمر الممكية5خاتكف بنت محمد القازانية

. 3يناؿإ زينب زكجة السمطاف 2كالخكانده
                                                                                                                                            

تكفي في سنة . كالقدس، منيا المدرسة الباسطية، قبؿ أف يسجنو السمطاف المممككي الظاىر جقمؽ كيصادر أمكالو
، 2؛ مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج349، ص4ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة، ج. (ـ1450/ىػ854)

 .251-248؛ العسمي، معاىد العمـ، 39ص
كالصكاب ما " ممؾ بنت عبد اهلل"في األصؿ : طنشؽ بنت عبد اهلل. 426، ص[6]، الكقفية رقـ 602دفتر 1

ككانتتحسنإلىالشيخالمتصكؼ إبراىيـ .أثبتناه استنادان إلى مجير الديف الحنبمي الذم نسبيا إلى األسرة المظفرية
دار )ـ كدفنت بتربتيا المقابمة لمدارالكبرىالمعركفةبدارالست1397/ ىػ800تكفيت بالقدس في سنة . القمندرم كأتباعو
األرجح أنيا تنحدر مف أسرة المظفرييف التي حكمت في ببلد فارس ك.بالقرب منبابالناظر (األيتاـ اإلسبلمية

 بعد ،كُيعتقد أنيا قدمت لمقدس مع أخييا بيادر. (ـ1393-1313/ ىػ795-713)ة حقبككرماف ككردستاف في اؿ
-92؛ العسمي، أجدادنا، ص65، ص2األنس الجميؿ، ج: انظر.ـ1387/ ىػ789نكبة ألمت باألسرة في عاـ 

 .3، صالنتشو،قصر الست طنشؽ المظفرية.94
 مف أكابر نساء :دكأصفياف شاه خاتكف بنت األمير محـ. 457، 426، ص[9،213]، الكقفية رقـ 602دفتر 2

، كتدعى خانـ كاقفة المدرسة العثمانية بالقدس؛ حيث تكفيت كدفنت بالتربة المجاكرة لسكر المسجد األقصى  الرـك
؛ اليعقكب، ناحية 36، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج: انظر. ـ1436/ىػ840 الشريؼ سنة
 .317، ص2القدس، ج

، ىي الحاجة عائشة خاتكف  عائشة خاتكف بنت عبد اهللكيظير أف. 427، ص[14]، الكقفية رقـ 602دفتر 3
 .  مف ىذه الدراسة، ص15الكقفية رقـ : انظر. مس الديف بف محمد بف سيد عبلء الديف الكتبيالركمية، زكج ش

 إحدل المجاكرات في  كانت مفلعؿ آمنة بنت عمر بف سميمافك. 431، ص[31]، الكقفية رقـ 602دفتر 4
 .150غكشة، القدس، ص. القدس

أغؿ خاتكف بنت شمس :  ىي،أكغكؿ خاتكف بنت محمد القازانية. 449، ص[177]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
: كخاتكف. 36، ص2مجير، ج. الديف محمد بف سيؼ الديف القازانية البغدادية

 .266-264الباشا،األلقاباإلسبلمية،ص: انظر. كممةتركيةتعنيالمرأةالمتنفذةفيالبيت،كىكمنألقابالممكاتكاألميرات
 رىي ممؾ بنت السيفي قمطمقتـ: ايممؾ بنت السيفي قطمتمر الممكية. 453، ص[190]، الكقفية رقـ 602دفتر 6

: فقد أثبتاىا ىكذا 522أما محققا دفتر رقـ . الناصرم حسبما أثبتيا مجير الديف الحنبمي
األنس . كىي زكج الحاج ممؾ الجككندار الذم أسس المدرسة الممكية بالقدس". ممكابنةقكطمقتمرزكجةالجككندار"

. 334، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج54-48، ص2؛ عبدالميدم، المدارس، ج38، ص 2الجميؿ، ج
: انظر. لفظفارسيمركبمنالجككانكتعنيالمحجنالذيتضرببيالكرة،كدارمعناىاممسؾ: كالجككندار

. 548، ص5القمقشندم،صبحاألعشى، ج
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كمف األفراد الذيف كقفكا أكقافان في العصر المممككي، السيد شمس الديف بف محمد بف 

 كبدر الديف 6 كالحاج زيف الديف اآلمدم5 كالحاج سعد الديف سنبؿ الخادـ4سيد عبلء الديف الكتبي
 كالحاج أبك بكر بف محمد 8 كالحاج إبراىيـ بف عبد المطيؼ الشيير بابف فارس7حسف بف زريؽ

 كالصارمي إبراىيـ بف الزيني مصطفى بف 10 كالحاج عمي إسماعيؿ الحمامي9بف خضر
 كناصر الديف محمد بف 12 كالناصرم محمد بف احمد بف سراج الديف عمر األنصارم11طكماف

 14 كجماؿ الديف بف الشيخ الصامت13ؼ بابف جمس كأرغكفكعرالـشياب الديف أحمد الرجبي 
 كشمس الديف 16 كالشيابي أحمد العميمي15كشياب الديف أحمد بف سميماف عبد العزيز الرممي

. 18كيمفت االنتباه بيف ىؤالء، ميخائيؿ بف أندراس بف قسطنطيف النصراني. 17محمد الكتاني
. كيشير ذلؾ إلى التكسع في الكقؼ الذرم

 
                                                                                                                                            

 . عمى ترجمةفاطمة بنت إسماعيؿ الحمبيكلـ أعثر ؿ. 456، ص[206]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
. 31األنسي، الدرارم، ص. كممة تركية تعني المغنية:  الخكانده2
خكند زينب بنت البدرل حسف بف : ىي،يناؿإزينب زكجة السمطاف . 457، ص[220]، الكقفية رقـ 602دفتر 3

  .247، ص16ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة، ج. خاص بؾ
 عمى شمس الديف بف محمد بف سيد عبلء الديف الكتبيلـ أعثر ؿ. 428، ص[15]، الكقفية رقـ 602دفتر 4

 .ترجمة
 . عمى ترجمةلحاج سعد الديف سنبؿلـ أعثر ؿ. 429، ص[20]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
. لـ أعثر لمحاج زيف الديف اآلمدم عمى ترجمة. 429، ص[24]، الكقفية رقـ 602دفتر 6
.  عمى ترجمةلبدر الديف حسف بف زريؽ لمأعثر .429، ص[25]، الكقفية رقـ 602دفتر 7
 .عمى ترجمةلحاج إبراىيـ بف عبد المطيؼ الشيير بابف فارس لـ أعثر ؿ.429، ص[28]، الكقفية رقـ 602دفتر 8
 . عمى ترجمةلحاج أبك بكر بف محمد بف خضرلـ أعثر ؿ. 430، ص[32]، الكقفية رقـ 602دفتر 9

 .عمى ترجمةلحاج عمي إسماعيؿ الحماميلـ أعثر ؿ. 430، ص[35]، الكقفية رقـ 602دفتر 10
 . 439، ص[46]، الكقفية رقـ 602دفتر 11
 لناصرم محمد بف أحمد بف سراج الديف عمر األنصارملـ أعثر ؿ. 441، ص[123]، الكقفية رقـ 602دفتر 12

 .عمى ترجمة
 . 449، ص[172]، الكقفية رقـ 602دفتر 13
 . عمى ترجمة:جماؿ الديف بف الشيخ الصامتلـ أعثر ؿ. 451، ص[183]، الكقفية رقـ 602دفتر 14
 . 452، ص[187]، الكقفية رقـ 602دفتر 15
. لـ أعثر لمشيابي أحمد العميمي عمى ترجمة. 458، ص[217]، الكقفية رقـ 602دفتر 16
 . عمى ترجمةشمس الديف محمد الكتانيلـ أعثر ؿ. 457، ص[222]، الكقفية رقـ 602دفتر 17
 . 458، ص[230]، الكقفية رقـ 602دفتر 18
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 الجيات المستفيدة مف الوقؼ .2
 

 الكقفيات التي تمت في العصر المممككي كنسبت إلى الجيات المستفيدة مف كقفيا إف
تشمؿ جيات مختمفة مف المؤسسات المتعددة، مثؿ المدارس كالخكانؽ كالزكايا كالربط؛ إضافة إلى 

مف تمؾ ، ك التي أفادت مف األكقاؼالمؤسساتأكؿ  المدارس كقد جاءت. المقامات كالترب
 4 كالػمدرسة القايتبائية3 كالمدرسة الطيمكنية2 كالمدرسة الطازية1المدرسة العثمانية: المدارس

 كمدرسةالبدرم 2 كالمدرسة المالكية1 كالمدرسة التنكزية6 كالمدرسة المزىرية5كالمدرسة المنجكية
.  3لكلك غازم

                                                 
أصفياف شاه خاتكف بنت أسستيا . فيبابالمتكضأالمدرسة العثمانيةتقعك. 426، ص[9]، الكقفية رقـ 602دفتر 1

؛ 36، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج: انظر. ـ1436/ىػ840 سنة، ككقفتيا في دكاألمير محـ
 .317، ص2اليعقكب، ناحية القدس، ج

بالجية الغربية مف عميو السبلـ تقع المدرسة الطازية في خط داكد ك. 428، ص[16]، الكقفية رقـ 602دفتر 2
كىي مف مدارس . ـ1361/ ىػ763تنسب إلى كاقفيا األمير طاز بف قطغاج المتكفى في سنة . باب السمسمة

؛ مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، 315-314، ص2ابف حجر، الدرر الكامنة، ج: انظر. المذىب الشافعي
. 330، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج45، ص2ج
تقع المدرسة الطيمكنية عمى الركاؽ الشمالي مف المسجد األقصى ك. 428، ص[19]، الكقفية رقـ 602دفتر 3

ككقفيا شمس الديف . ـ1397/ىػ800أنشأىا شياب الديف أحمد بف محمد الطيمكني الظاىرم قبؿ سنة . المبارؾ
مجير الديف الحنبمي، األنس : انظر. ـ عمى أصحاب المذىب الشافعي1423/ىػ827محمد الفنارم في سنة 

. 333، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج105-101، ص2؛ عبد الميدم، المدارس، ج40، ص2الجميؿ، ج
 مف أضخـ كأجمؿ المدارس في (األشرفية)المدرسة القايتبائية كُتعد . 445، ص[145]، الكقفية رقـ 602دفتر 4

أشرؼ عمى بنائيا المقر األشرؼ الناصرم محمد الخازندار ناظر الحرميف . تقع شماؿ باب السمسمة. القدس
عادة بنائيا،الشريفيف، لكف بناءىا لـ يعجب السمطاف مجير الديف الحنبمي، األنس .  مف جديد فأمر بيدميا كا 

، 2؛ عبد الميدم، المدارس، ج84-80؛ النابمسي، الحضرة األنسية، ص328-327، ص2الجميؿ، ج
؛ عبد المطيؼ إبراىيـ، كثيقة السمطاف قايتبام، 175-157؛ العسمي، معاىد العمـ، ص157-156ص
 .Van Berchem, Corpus Inscriptionum,Vol. 43B, p.p 358-359. 445-388ص

تيدمت زمف مجير الديف . في باب الناظرالمدرسة المنجكية كتقع . 449، ص[168]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
 رممت سنة كظمت متيدمة حتىالخامس عشر الميبلدم، /الحنبمي في أكاخر القرف التاسع اليجرم

؛ العسمي، 602، ص2؛ النعيمي، الدارس، ج83، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. ـ1554/ىػ962
. 213-208معاىد العمـ، ص

 أبي ،تنسب إلى زيف الديف. تقع المدرسة المزىرية في باب الحديدك. 449، ص[173]، الكقفية رقـ 602دفتر 6
. ـ1480/ ىػ885كقد أنشئت في سنة . ـ1487/ ىػ893 بف محمد بف مزىر الدمشقي المتكفي في سنة ،بكر

؛ عبدالميدم، 321-320، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج37، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج
. 152-150، ص2المدارس، ج
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الػرباط : ، كمنيا المرتبة الثانية في المؤسسات التي أفادت مف األكقاؼ الربطثـ احتمت

رباط السمطاف أبك ) كالرباط المنصكرم ،6 كرباط ابف مثبت،5 كدار القرآف السبلمية،4الحمكم
 كرباط البدرم ،2 كرباط سيؼ الديف الكردم ،1 البصير عبلء الديف كرباط ،7(المعالي قبلككف

.  3لكلك غازم

                                                                                                                                            
لمسجد األقصى، جنكب م ؿالغربالسكر لى المدرسة التنكزية عتقع ك. 453، ص[199]، الكقفية رقـ 602دفتر 1

 ة،تنسب إلى كاقفيا األمير سيؼ الديف تنكز الذم أسسيا كحبسيا عمى فقياء الحنفي. طريؽ باب السمسمة
كتعمك كاجيتيا الشرقية الركاؽ الغربي لممسجد األقصى، ككاجيتيا . ـ1328/ ق729كالمحدثيف كالصكفية سنة 

ابف فضؿ اهلل العمرم، مسالؾ األبصار، . كيطمؽ عمييا أحيانان خانقاه كرباط. الجنكبية تطؿ عمى حائط البراؽ
ىا قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي صادرت.35، ص2؛ مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج163-162، ص1ج

؛ اليعقكب، ناحية القدس، 119العسمي، معاىد العمـ، ص.  حرس الحدكدلـ كاتخذتيا مقران لما يسـ1969سنة 
 Burgoyne, Mamluk Jerusalem.p.223؛ 487؛ المغربي، تاريخ المدرسة التنكزية، ص311، ص2ج
. تقع المدرسة المالكية شماؿ الحـر بجكار المدرسة األسعرديةك. 455، ص[207]، الكقفية رقـ 602دفتر 2

العمرم، المسالؾ، . ـ1340/ىػ741تنسب إلى منشئيا الحاج سيؼ الديف ممؾ الجككندار الناصرم ككقفيا سنة 
؛ 54-48، ص2؛ عبدالميدم، المدارس، ج157-175، ص10؛ ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة، ج159ص

. 334، ص2اليعقكب، ناحية القدس، ج
الكاقعة قربزاكية ، المدرسة المؤلؤيةمدرسةالبدرم لكلك غازميقصد بك. 457، ص[223]، الكقفية رقـ 602دفتر 3

-46، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. القرمي في خط مرزباف شماؿ حماـ عبلء الديف البصير
 .Burgoyne, Mamluk Jerusalem.p.424-427؛359؛ العسمي، معاىد، ص47

 الذم أنشأه في سنة ،ينسب الرباط الحمكم إلى عبلء الديف الحمكمك. 429، ص[21]، الكقفية رقـ 602دفتر 4
. 354، 352، ص2اليعقكب، ناحية القدس، ج. ـ ككقفو عمى المتصكفة مف األتراؾ1342/ ىػ743

دار القرآف السبلمية إحدل المدارس التي عنيت بقراءة القرآف كُتعد . 429،ص[22 ]،الكقفيةرقـ602دفتر 5
 الذم ،تنسب إلى منشئيا سراج الديف عمر بف أبي بكر أبي القاسـ السبلمي،كتقع في طريؽ باب السمسمة. الكريـ

مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ؛ 407، ص1ابف حجر، الدرر الكامنة، ج. ـ1359/ ىػ761كقفيا في سنة 
 .183-180، ص2عبد الميدم، المدراس، ج؛ 343، 134العسمي، معاىد العمـ، ص؛ 54، ص2ج
قع في طريؽ ىك مك. بزاكية ابف المثبت أحيانان عرؼ رباط ابف مثبتثمك. 429، ص[23]، الكقفية رقـ 602دفتر 6

نسب مك.  كعمى بعد بضعة أمتار مف زاكية محمد القرمي،(حارة القرمي) إلى الغرب مف خط مرزباف ،عقبة السرايا
إلى المحدث الشيخ بدر الديف أحمد بف عمي بف مثبت األنصارم المقدسي المالكي، المعركؼ بابف مثبت 

 .82؛ العسمي، أجدادنا، ص512العارؼ، المفصؿ، ص. المدفكف فييا (ـ1410-1329/ ىػ730-813)
 السمطاف المممككي سيؼ الديف قبلككف اءنش منإالرباط المنصكرمك. 450، ص[179]، الكقفية رقـ 602دفتر 7

مجير الديف الحنبمي، األنس .  عمى الصكفية المجاكريف في القدسقكقؼ،الذم ـ1282/ ىػ763الصالحي في سنة 
. 355-354، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج330-317؛ العسمي، معاىد، ص43، ص2الجميؿ، ج
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 تقتصر عمى مدينة القدس أك ـ كؿ،طكيمةفكانت الزكايا كالخكانؽ التي أكردىا الدفتر أما 

مف الزكايا كالخكانؽ ك. بؿ تعدتيا إلى غيرىا مف المدف في فمسطيف كخارجيا. فمسطيف كحدىا
 كالػخانقاه ،6 كالزاكية األدىمية،5،الزاكية القمندرية4البدرم لكلك غازمزاكية :الكاقعة بالقدس

                                                                                                                                            
  رباط عبلء الديف البصير تجاه الرباط المنصكرم بالبمدة القديمةكيقع. 454،ص[196 ]،الكقفيةرقـ602دفتر 1

ـ 1276/ ىػ666  ككقفو سنة ق أنشأمالذ، األمير عبلء الديف آيدغدلالشيخ ينسب إلى ك. بالقدس
، 2 األنس الجميؿ، ج،مجير  الديف الحنبمي. ـ1341/ىػ742 في سنةعمىالغرباءالقادمينممقدس، كتـ إسجاؿ كقفو

 .352-351، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج221-220، ص2؛ عبدالميدم، المدراس، ج43ص
د رباط الكريقعك. 458، ص[225]، الكقفية رقـ 602دفتر 2

أسفبللمدرسةالجكىرية،كمقاببللمدرسةاكفيبابالحديدمبلصقانلسكرالحرمالغربي،كتحديدانعمىيمينالخارجمنالحرممنيذاالباب،
مجير الديف . (ـ1294/ىػ693 )ينسبإلىمنشئيككاقفياألميرالمقرالسيفيكرد،صاحبالديارالمصرية،فيسنة. ألرغكنية

، 2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج322-320؛ العسمي، معاىد العمـ، ص37، ص2الحنبمي، األنس الجميؿ، ج
 .354ص

Burgoyne, Mamluk Jerusalem.p.23-24. 
 إشارة إلى الحجرات الممحقة مع الزاكيةالبدرم لكلك غازم لعمرباط ك. 458، ص[223]، الكقفية رقـ 602دفتر 3

 أنو أنشأ في ىذا األميرألمير بدر الديف لؤلؤ غازم، أك لفظة مرادفة لمفظة الزاكية؛ إذ لـ يؤثر عف المنسكبة
؛ كرد عمي، 496؛ العارؼ، المفصؿ، ص47-46، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. القدس رباطا

؛ العسمي، معاىد 196؛ نجـ، كنكز القدس، ص278، ص2، ؽ8؛ الدباغ، ببلدنا، ج122، ص6خطط الشاـ، ج
.   204-203العمـ، ص

تنسب إلى منشئيا  ، كبالقرب مف باب العمكدةتقع الزاكية المؤلؤمك. 458، ص[223]، الكقفية رقـ 602دفتر 4
مجير الديف . ـ1373/ ىػ775 ،سنة عتيؽ السمطاف الممؾ األشرؼ شعباف،ككاقفيا األمير بدر الديف لؤلؤ غازم

. 496؛ العارؼ، المفصؿ، ص47-46، ص2الحنبمي، األنس الجميؿ، ج
تنسب إلى الست طنشؽ بنت ،كتقع الزاكية القمندرية في مقبرة مأمف اهللك. 426، ص[6]، الكقفية رقـ 602دفتر 5

 ككقفتيا عمى الشيخ إبراىيـ القمندرم كالفقراء ، التي أنشأت فييا قبة عمى قبر أخييا بيادر،عبد اهلل المظفرية
 لذا اتخذت الربع األكؿ مف القرف العاشر اليجرم؛ـ كبقيت خرابان حتى 1487/ ىػ893خربت في سنة . الصكفية

-64، ص2 األنس الجميؿ، ج، مجير الديف الحنبمي:انظر. مقبرة لدفف األعياف مف األمراء الكافديف إلى القدس
65 .

 في كيؼ ،تقع الزاكية األدىمية خارج أسكار البمدة القديمة في القدسك. 426، ص[8]، الكقفية رقـ 602دفتر 6
 كىك مغارة ،تعرؼ أحيانان باسـ الكيؼ الكاقعة فيوك.  في الجية المقابمة لبابي العمكد كالساىرة،أسفؿ جبؿ الساىرة

/ ىػ762كقد بناىا في سنة . (ـ777/ ىػ161ت )تنسب إلى المتصكؼ المشيكر إبراىيـ بف األدىـ . الكتاف
حظيت قد ك. كقفت عمى أتباع الطريقة القادرية مف أحفاد الشيخ صامت األدىمي كـ األمير منجؾ،1360

؛ العسمي، معاىد العمـ، 499 العارؼ، المفصؿ، ص:انظر.بأكقاؼ كاسعة في صفد كالرممة كغزة كالقدس
. 357-356، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج357-355ص
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 كالزاكية ،5 كالزاكية البدرية،4 كالزاكية الخاتكنية،3 كالخانقاه الفارسية،2 كالخانقاة الجكىرية،1الفخرية
.  6كالزاكية البسطامية

 
أما خارج فمسطيف، . 1كزاكية في مدينة الرممة. 7كفي جكار القدس، ذكرت زاكية المرجيع

.  2ـ1455/ ىػ860يناؿ في صحراء مصر سنة إخانقاه أنشاىا السمطاف فمسطيف، فقد ذكرت 
                                                 

 داخؿ سكر المسجد ،تقع الخانقاه الفخريةغرب جامع المغاربةك.427، ص[18]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
 كصار ،أسمـ،ثـ أصمو قبطي.  محمد بف فضؿ اهلل، كاتب الممالؾ،تنسب إلى القاضي فخر الديف،كاألقصى

ترد .  منيا ىذه الخانقاة التي حبسيا عمى طمبة المذىب المالكي،لو أكقاؼ كثيرة. ناظر الجيكش اإلسبلمية بمصر
ابف حجر، الدرر . كتنسب اليـك إلى دار أبي السعكد. أحيانان عمى أنيا زاكية، كأحيانان أخرل ترد عمى أنيا مدرسة

 .339، 115-113معاىد العمـ، ص: ؛العسمي246؛ العارؼ، المفصؿ، ص326، ص1الكامنة، ج
تنسب إلى .تقعالخانقاة الجكىرية فيبابالحديدبالبمدة القديمة بالقدسك. 441،ص[106 ]،الكقفيةرقـ602 دفتر2

كيطمؽ عمييا أحيانان . ـ1440/ىػ844 كاقفياصفيالدينجكىرالقنقبايالذم كقفيا في سنة
؛ 83-82،ص3السخاكم،الضكءالبلمع،ج. كقدعنيتبتدريسالفقيكالتفسيركالقرآنالكريمكالحديثالنبكيالشريؼ.مدرسة

.  341، ص2اليعقكب، ناحية القدس، ج
تقع في الطرؼ ك. ترد الخانقاه الفارسية أيضان عمى أنيا مدرسةك. 449، ص[175]، الكقفية رقـ 602دفتر 3

ـ، ثـ ُرّممت 1545/ىػ952دمر جزء منيا بزلزاؿ ضرب القدس سنة . الشمالي لممسجد األقصى غربي باب العتـ
؛ 59-2،58؛ عبدالميدم، المدارس، ج38، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. بعد ثبلثة أعكاـ

. 307-306اليعقكب، ناحية القدس، ص
الزاكية الخاتكنية المدرسة الخاتكنية التي تقع بباب الحديد كيقصد ب. 449، ص[177]، الكقفية رقـ 602دفتر 4

كقد أكممت السيدة أصفياف خاتكف عمارتيا كأضافت عمى أكقافيا في سنة . كتنسب إلى كاقفتيا أغؿ خاتكف
، 321، 305، ص2مجير، األنس، ج. كباتت مدفنان لعدد مف االألمراء كالزعماء كالعمماء. ـ1380/ ىػ782
.   215ص، 1ج؛ غكشة، األكقاؼ اإلسبلمية، 47-43؛ العسمي، أجدادنا، ص327

ت ) بف أبي الكفا بدر الديف بف محمدكتنسب الزاكية البدرية السيد . 453، ص[195]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
مجير الديف الحنبمي، األنس . ـ1301/ ىػ701في سنة داكد بف عبدالحافظ مالتي أنشأىا حفيده1252/ ىػ650

  .344؛ العسمي، معاىد العمـ، ص186-185، 151-150، 148، ص2الجميؿ، ج
كقفيا الشيخ . (المشارقة) في حارة بني زيد الزاكية البسطاميةكتقع . 459، ص[237]، الكقفية رقـ 602دفتر 6

كذكر . (ـ1391/ ىػ794ت )جماؿ الديف عبداهلل بف خميؿ األسدآبادم أحد شيكخ الطريقة البسطامية في عصره 
مجير الديف الحنبمي زاكية أخرل تحمؿ نفس االسـ تقع في ساحة المسجد األقصى مف الشرؽ أسفؿ صحف قبة 

، 23، ص2األنس الجميؿ، ناحية القدس، ج. الصخرة، كاف يجتمع فييا فقراء الطريقة البسطامية لذكر اهلل تعالى
؛ 358، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج367، 357؛ العسمي، معاىد العمـ، ص161-162، 48

Burgoyne, Mamluk Jerusalem.p.419-421. 
في قرية  (برؾ سميماف) قرب بركة المرجيع زاكية المرجيعكتقع . 459، ص[239]، الكقفية رقـ 602دفتر 7

 .361، ص2اليعقكب، ناحية القدس، ج. أرطاس
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 التربة : آخر المؤسسات التي أفادت مف األكقاؼ، كمنيا الترب كالمقاماتتفكاك
عمييـ كمكسى يكنس كلكط ، كترب األنبياء 5 كالتربة المحمدية،4 كالتربة الكيبلنية،3السعدية
. 6 كمقاـ سيدنا مكسى،السبلـ

 
كحسب ىذا الدفتر، تظير جماعات جديدة نسبت إلييا بعض األكقاؼ في العصر 

 ككقؼ قراءة 7فقد كرد كقؼ عمى الفقراء األحمديو. المتصكفة كقراء القرآف الكريـ: المممككي، كىي
كىناؾ كقؼ نسب إلى الماؿ المكقكؼ بمكجبو، كىك كقؼ زيت عمى قراءة . 8القرآف في كؿ يكـ

. 9القرآف
 

كتدؿ األكقاؼ المتقدـ ذكرىا عمى الجيات التي أفادت مف الكقؼ في العصر المممككي 
كالستكماؿ تمؾ الجيات، يبلحظ أف بعض األكقاؼ خصصت عمى أكثر مف . بحسب ىذا الدفتر

، كخصص كقؼ 10فقد خصص كقؼ البدرم لكلك غازم مثبلن عمى مدرستيكزاكيتو كرباطو. جية
يناؿ عمى خانقاه كمسجد إ، ككقؼ السمطاف 11الحاج سعد الديف سنبؿ الخادـ عمى مسجد كزاكية

                                                                                                                                            
كردت ىذه الزاكية في كقؼ الحاج سنبؿ الخادـ عمى مسجد زاكية لـ . 427، ص[20]، الكقفية رقـ 602دفتر 1

 . تحدد
يناؿ في صحراء مصر سنة إىناؾ زاكية كخانقاه أنشأىما السمطاف . 449،ص[171 ]،الكقفيةرقـ602دفتر 2

. 680-657، ص2رزؽ، خانقاكات الصكفية، ج. ـ1455/ ىػ860
كقفيا . كتقع التربة السعدية طريؽ باب السمسمة تجاه المدرسة التنكزية. 426، ص[7]، الكقفية رقـ 602دفتر 3

مجير الديف الحنبمي، . ـ1311/ ىػ711األمير سعد الديف مسعكد بف بدر الديف بف سنقر عبداهلل الركمي فيسنة 
 .257؛ الميتدم، القدس، ص54؛ العسمي، أجدادنا، ص44، ص2األنس الجميؿ، ج

 . 456، ص[205]، الكقفية رقـ 602دفتر 4
 أسفؿ عقبة الست، كىي تنسب إلى كاقفيا المحمديةكتقع الزاكية. 459، ص[238]، الكقفية رقـ 602دفتر 5

؛ 44، ص2مجير الديف الحنبمي األنس الجميؿ، ج. ـ1350/ ىػ751محمد زكريا الناصرم الذم حبسيا في سنة 
 .361، ص2اليعقكب، ناحية القدس، ج

 . 460-459، ص[248، 243]، الكقفية رقـ 602دفتر 6
 أتباع الحركة الصكفية األحمدية مف أبناء الفقراء األحمديوكيقصدب. 459، ص[239]، الكقفية رقـ 602دفتر 7

 .361، ص2اليعقكب، ناحية القدس، ج. الترؾ كالعجـ المقيميف بالقدس
 . 458، ص[233]، الكقفية رقـ 602دفتر 8
 . 458، ص[234]، الكقفية رقـ 602دفتر 9

 . 457، ص[223]، الكقفية رقـ 602دفتر 10
 . 427، ص[20]، الكقفية رقـ 602دفتر 11
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 ككقؼ الظاىر بيبرس عمى 2، ككقؼ السمطاف برسبام عمى قارئ بالمسجد األقصى1في مصر
، ككقؼ الخكاندىزينب زكجة السمطاف ايناؿ عمى سبيؿ كمكتب 3خاف كمسجد كقراءة القرآف

.  4كرباط
 

 كشيخ 5كمف الجماعات كاألفراد الذيف أفادكا مف الكقؼ في العصر المممككي المغاربة
. 7 كشيخ مجيكؿ يعرؼ بالشيخ شياب الديف6المدرسة التنكزية

 
 الموقوفات .3

 

 ، كالمزارع، التي كقفت في العصر المممككي مف القرلالزراعيةيظير الدفتر األراضي 
كيبمغ مجمكع القرل التي كقع فييا .  كالغراس، كالحكاكير،كالكركـ، كالبساتيف،كقطع األراضي

الكقؼ في العصر المممككي خمس كثمانكف قرية خصصت عمى خمسة كسبعيف كقفا؛ ذلؾ أف 
كقفيف مختمفيف ك، 8م قرية طيبة االسـؼثبلثة أكقاؼ ؛فقد كقع خمس قرل كقع فييا أكثر مف كقؼ

 كبيت 1 كصكر باىر9قرية بيت صفافا: ىيىذه القرل األربع قرل الباقية، كقعا في مختمفيف ك
. 3 كطبمية2سقايا

                                                 
 . 449، ص[171]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
 . 453، ص[191]، الكقفية رقـ 602دفتر 2
 . 427، ص[211]، الكقفية رقـ 602دفتر 3
 . 457، ص[220]، الكقفية رقـ 602دفتر 4
 . 449، ص[165]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
 . 453، ص[199]، الكقفية رقـ 602دفتر 6
 محمد بف أحمد بف عثماف ،أبك عبداهلل: ىك،شياب الديفكالشيخ . 426، ص[5]، الكقفية رقـ 602دفتر 7

، 3ابف حجر، الدرر، ج: انظر. (ـ1386-1320/ ىػ788-720 ) عاش فيما بيفالتركماني الشيير بالقرمي
. 414، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج426-425ص

. تقع قرية طيبة االسـ إلى الشرؽ مف راـ اهللك. 453، 426، ص[186، 179، 10]، الكقفية رقـ 602دفتر 8
؛ الدباغ، 1641؛ الكقائع الفمسطينية، ص235-234، ص427دفتر ". طيبة االسـ النصارل"كترد أحيانان باسـ 

. 27، ص1؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج352، ص2، ؽ8ببلدنا، ج
قدر عدد . تقع قرية بيت صفافا إلى الجنكب مف القدسك. 453 ،426،ص[8،168 ]،الكقفيةرقـ602دفتر 9

 اليعقكب، :انظر. (أسرة)  كأربعيف خانةلحدإالسادس عشر الميبلدم ب/ سكانيا في نياية القرف العاشر اليجرم
 ؛ 18، ص1ناحية القدس، ج

Hutteroth, Abd-ul Fattah, Historical Geography, p. 116. 
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قد يصؿ ،ك كتتراكح حصة الكقؼ في القرية الكاحدة بيف كقؼ جميع القرية أك جزء منيا

قرية : كتبمغ القرل التي كقفت جميعيا إحدل عشرة قرية، كىي. إلى أجزاء مف القيراطىذا الجزء 
 كجيب ،1 كعيف كاـر،9 كماجد،8 كبره،7 كبيت زيتكف،6 كقرية المنية،5 ككفر قرع،4بيت حنينا

 .4 كفككيف، كفاعكر،3 كقبالة،2الفخار

                                                                                                                                            
مف قرل ناحية القدس الشريؼ الكاقعة إلى صكر باىر كقرية . 459، ص[243، 240]، الكقفية رقـ 602دفتر 1

 .26، ص1؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج169، ص2، ؽ8الدباغ، ببلدنا، ج: انظر. الجنكب مف مدينة القدس
اليعقكب، . قرل ناحية القدس الشريؼ إحدل قرية بيت سقاياك. 453، ص[173، 172]، الكقفية رقـ 602دفتر 2

. 18، ص1ناحية القدس، ج
 في ىذا الدفتر مرة عمى أنيا قرية، كمرة طبميةككردت . 457، 453، ص[215، 173]، الكقفية رقـ 602دفتر 3

كقؼ بدر جارية في  قيراطان منيا كقفان عمى أكالد أحمد بف قاسـ، كأربعة أخرل 12 كاف .ثانية عمى أنيا مزرعة
. ككردت في الكقائع الفمسطينية عمى أنيا مف الخرب التابعة إلى القدس. 287، ص427دفتر . الديف المصرم

. 1566ص: انظر
، كـ منيا8تقع قرية بيت حنينابيف كادييف شماؿ غرب القدس عمى بعد ك.426،ص[3 ]،الكقفيةرقـ602دفتر 4

لى الغرب منيا،  كقفت أراضييا عمى الصخرة كالكعبة المشرفتيف كالمدينة المنكرة كخميؿ ك. تكثر عيكف المياهكا 
. 17، ص1؛ اليعقكب، ناحية، ج90-89، ص2، ؽ8؛ الدباغ، ببلدنا، ج208، ص427دفتر . الرحمف

كىي تقع جنكب شرؽ مدينة .  مف قرل لكاء عكاكفر قرعككانت قرية . 426، ص[9]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
 .643، ص2، ؽ7الدباغ، ببلدنا، ج: انظر. حيفا الساحمية

المنية مف القرل التابعة إلى لكاء صفد في الجميؿ األعمى مف كقرية . 427،ص[16 ]،الكقفيةرقـ602دفتر 6
(. ـ715-705/ ىػ96-86 )تقع عمىشاطئبحيرة طبريةتضمآثارقصرشيدفيخبلفةالكليدبنعبدالممكاألمكم. فمسطيف

/ ىػ677-688)كفيياخانالمنيةالذيشيدىاألميرسيفالدينتنكزكاليالشاممنقببللسمطانالمممككيناصرالدينمحمدبنقبلككف
. 404-403 الخالدم، كي ال ننسى، ص.خانة 112 بػ(ـ1596 /ىػ1005 )قدرسكانيافيعاـ. (ـ1290- 1279

Hutteruth, Abdulfattah, Historicall Geography, p.153. 
قدر عدد سكانيا في القرف . قرية بيت زيتكف مف قرل لكاء غزةك. 441، ص[106]، الكقفية رقـ 602دفتر 7

 Hutteroth, Abdul Fattah, Historical.  خانة23السادس عشر الميبلدم بػ / العاشر اليجرم
Geography, p. 145. 

/ قدر عدد سكانيا في القرف العاشر اليجرم.  إحدل قرل لكاء غزة،برهك. 445،ص[145 ]،الكقفيةرقـ602دفتر 8
.  خانة44السادس عشر الميبلدم بػ 

Hutteroth, Abdul Fattah, Historical Geography, p. 149. 
 خربة المجد األثرية الكاقعة جنكب غرب مدينة  ىيقرية ماجدكلعؿ . 445،ص[145 ]،الكقفيةرقـ602دفتر 9

 .  203، ص2، ؽ5؛ الدباغ، ببلدنا، ج1586الكقائع الفمسطينية، ص.  الخميؿقضاءدكرا مف 
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، كأربع قرل كقؼ 5كىناؾ قرية كاحدة كقؼ منيا ثبلثة أرباعيا، ىي قرية صكر باىر

أما القرل التي كقؼ نصفيا فتبمغ . 8 كالعيف كدير دبكاف7 كعيف ماىؿ6النجمة: ثمثاىا، ىي

                                                                                                                                            
كـ غرب 7 مف قرل ناحية القدس الكاقعةعمى بعد ، عيف كاـرةقرمك. 449، ص[165]، الكقفية رقـ 602دفتر 1

؛ المكسكعة 160-157، ص2، ؽ8؛ الدباغ، ببلدنا، ج29، ص1اليعقكب، ناحية القدس، ج. المدينة
. 371-370، ص3الفمسطينية، ـ

تقع إلى الشماؿ الغربي .  مف قرل ناحية القدس،قرية جيب الفخارك. 450، ص[171]، الكقفية رقـ 602دفتر 2
. 22، ص1؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج80-78، ص2، ؽ8الدباغ، ببلدنا، ج. مف المدينة

، 1اليعقكب، ناحية القدس، ج. قرية قبالة مف قرل ناحية القدسك. 452، ص[183]، الكقفية رقـ 602دفتر 3
. 21ص

غرب مدينة بيت لحـ ممتدة عمى جكانب كاد يحمؿ قريةفككيفكتقع. 460، ص[248]، الكقفية رقـ 602دفتر 4
؛ قسطنطيف، معجـ المكاقع، 487، ص2، ؽ2الدباغ، ببلدنا، ج. تشتير بكثرة العيكف كالينابيع. نفس االسـ

 .216ص
 . 460، ص[240]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
. قرية النجمة مف قرل ناحية القدس الكاقعة شماؿ غرب المدينةك. 445، ص[145]، الكقفية رقـ 602دفتر 6

. 98، ص2، ؽ8الدباغ، ببلدنا، ج. كأصبحت خربة جنكب قرية بدك. 257، ص427دفتر 
 .كلـ أعثر لقرية عيف ماىؿ عمى ترجمة. 449، ص[174]، الكقفية رقـ 602دفتر 7
قرية دير دبكاف مف قرل ناحية القدس الكاقعة إلى الشماؿ مف مدينة ك. 452،ص[186 ]،الكقفيةرقـ602دفتر 8

. 426، ص2؛ المكسكعة الفمطينية، ـ23، ص1اليعقكب، ناحية، ج. راـ اهلل
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 6 كلفتا5 كعكا4 كشكيكة3 كسمسـ كبيت ماعر2 كطكلكـر1النجـ كبيت تعمر: عشرقرل، ىي
. 8 كصكر باىر؛ إضافة إلى قرية الطكر التي كقؼ نصؼ عشر حاصبلتيا7كطبمية

 
 10 كاخصاص عجبلف9عبكيف: أما القرل التي كقؼ ثمثيا فتبمغ ست عشرة قرية، كمنيا

كفر : ، كالقرل التي كقؼ ربعيا تبمغ إحدل عشرة قرية، كمنيا13 كمغارة كراس12 كستارة11كخرسا
 4-3)كما تبمغ القرل التي كقؼ نحك سدسيا.  كعجز الّدايس زيتا الحراديف بيت أمر14ىر

                                                 
كقؼ مف .  قريبة مف مدينة بيت لحـ، كىيبيت تعمر خربةككانت . 427، ص[10]، الكقفية رقـ 602دفتر 1

، 427دفتر . ط عمى المدرسة الحسنية بالقدس6ط عمى الصخرة المشرفة كاألقصى المبارؾ، ك9أراضييا 
. 232-231ص: انظر.  عمى أنيا قرية مف القرل التابعة إلى مدينة الخميؿ1015ككردت في دفتر . 236ص

مدينة فمسطينية تبعد عف ساحؿ البحر المتكسط نحك : طكلكـرك. 441، ص[106]، الكقفية رقـ 602دفتر 2
؛ لكباني، معجـ، 251، ص2، ؽ3الدباغ، ببلدنا، ج. كـ في الجزء الشرقي مف منتصؼ السيؿ الساحمي15
. 165ص

لكاء القدس، ". بيت باعر" باسـ 1015كردت بيت ماعر في دفتر ك. 445، ص[145]، الكقفية رقـ 602دفتر 3
. 26 كما بعدىا؛ إحشيش، ناحية خميؿ الرحمف، ص276ص

كـ ( 3)تبعد عف مدينة طكلكـر .  مف قرل ناحية قاقكف،قرية شكيكةك.450، ص[175]، الكقفية رقـ 602دفتر 4
. 314، ص2، ؽ3؛ الدباغ، ببلدنا، ج533، ص2، ؽ1المقريزم، السمكؾ، ج. باتجاه الشماؿ

 . 450، ص[179]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
 . 447، ص[211]، الكقفية رقـ 602دفتر 6
 . 447، ص[215]، الكقفية رقـ 602دفتر 7
 . 460، ص[243]، الكقفية رقـ 602دفتر 8
، 1اليعقكب، ناحية، ج. تقع قرية عبكيف شماؿ مدينة راـ اهللك. 426، ص[4]، الكقفية رقـ 602دفتر 9

. 278-277، ص2، ؽ8؛ الدباغ، ببلدنا، ج229ص
؛ 200، ص3الطباع، إتحاؼ األعزة، ج. إحدل قرل لكاء غزة الكاقعة جنكب غرب المجدؿ: اخصاص عجبلف10

. 258، ص2، ؽ1الدباغ، ببلدنا، ج
؛ 24إحشيش، ناحية خميؿ الرحمف، ص. قرية تقع إلى الجنكب مف مدينة دكرا مف محافظة الخميؿ: خرسا11

. 93لكباني، معجـ، ص
 .لـ أعثر لقرية ستارة عمى ترجمة. 445، ص[145 ]،الكقفيةرقـ602دفتر 12
. كـ جنكب غرب مدينة الرممة12تقع قرية مغارةعمى مسافة ك. 450، ص[179]، الكقفية رقـ 602دفتر 13

.  كـ إلى الجنكب الشرقي مف مدينة طكلكـر(12)تقع عمى مسافة ،ؼراسأما قرية.258لكباني، معجف، ص
. 116لكباني، معجـ، ص

ـ 1596قدر سكانيا في سنة . كفر ىر مف قرل ناحية الرممةكُتعد قرية . 427،ص[12 ]،الكقفيةرقـ602دفتر 14
.   خانة15بػ 

Hutteruth, Abdulfattah, Historicall Geography, p.153. 
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 4 كبيت صفافا3 كالنجمة2 كجديده1النعامة كقطرا: منياكإحدل عشرة قرية أيضان،  (قراريط
في حيف أف القرل التي تقؿ حصة الكقؼ فييا عف الحصص السابقةتبمغ تسع عشرة . 5كطبمية
دمر : حمد بف سراج الديف عمر األنصارم، مثؿأ في كقؼ الناصرم محمد بف كردأكثرىا كقرية، 

في  ك؛6النجد كسكؽ مازف كبيت عفا كشعرتا الصغرل كشعرتا الكبرل كأمير سارة كالكلجة كخركبة
بربر كدمر النجد كقركفا كبيت عفا كدكير : كقؼ السمطاف قايتبام عمى مدرستو، مثؿفي ك

.  7كجييتيف كبيميف كبيت دجف
 

طيبة : ىيكأما القرل التي لـ تحدد حصة الكقؼ أك نسبتو فييا فتبمغ ثبلث قرل، 
. 10ساكيربيت  ك،9 كدير بزيع،8االسـ

 
كيتبيف في ىذا الدفتر اعتماد محرره مقياس مساحة آخر، ىك الفداف، كما في كقؼ فداف 

الفداف فيقانكننامة  مصطمحكردك. 11مقسـك كمفركز في كؿ مف قرية أريحا ككفريف كنمريف

                                                 
كـ إلى الجنكب الغربي 15 ىي قطرة الكاقعة عمى بعد ،قرية قطراك. 445، ص[145]، الكقفية رقـ 602دفتر 1

. 219لكباني، معجـ، ص. مف مدينة الرممة
. كم9، حيث تبعد عنها نحى شرقي مدينة عكاكتقع قرية جديدة . 445، ص[145]، الكقفية رقـ 602دفتر 2

 . 368، ص2، ق3الدباغ، بالدنا، ج
 . 445، ص[145]، الكقفية رقـ 602دفتر 3
 . 447، ص[168]، الكقفية رقـ 602دفتر 4
 . 450، ص[173]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
 .عّرفت في جميع ىذه القرل في المكاضع التي كردت فييا في التحقيؽ. 441،ص[123 ]،الكقفيةرقـ602دفتر 6
 .عّرفت في جميع ىذه القرل في المكاضع التي كردت فييا في التحقيؽ. 445،ص[145 ]،الكقفيةرقـ602 دفتر7
 . 452، ص[186]، الكقفية رقـ 602دفتر 8
.  مف قرل ناحية القدس الكاقعة شماؿ غرب المدينةة دير بزيع،مقرك.453، ص[190]، الكقفية رقـ 602دفتر 9

.    360-359، ص2، ؽ8الدباغ، ببلدنا، ج
اليعقكب، ناحية القدس، . جنكب غرب بيت لحـقريةبيت ساكيركتقع . 457، ص[223]، الكقفية رقـ 602دفتر 10
 .17، ص1ج

 تقع غربي أريحافقرية. (الغكر)كتقع القرل الثبلث في كادم األردف . 460، ص[243]، الكقفية رقـ 602دفتر 11
؛ اليعقكب، ناحية القدس، 562-538، ص2، ؽ8الدباغ، ببلدنا، ج.  كـ شرؽ القدس35نير األردف،كعمى بعد 

تقع  شرقي النير نفسو، عمى جانبي كادم ريفكقرية كؼ.196-193، ص1؛ المكسكعة الفمسطينية، ـ15، ص1ج
، 2الدباغ، ببلدنا، ج. الكفريف المار منيا بعد انحداره عف مرتفعات ناعكر غربان حتى يصب في كادم األردف

، فيي إلى الشرؽ مف نير األردف، كعمى ضفاؼ الكادم نمريفأما قرية .101؛ طريؼ، السمط، ص592، ص2ؽ
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، منوأنكاع كيكجد ،الشاـ
كيطمقكنالفدانالركمانيعمى .كفدانإسبلمي،كفدانالحراث،كفداناألرض،فدانركماني:ىي

،ككذلؾ "فدانالحرث"مايحرثيزكجمنالثيرانفييكمكليمة،كمايحرثيالزكجحتىكقتالظيريسمكنو 
كىي تتراكح بيف .  كتختمؼ مساحة الفداف مف األرض الجبمية إلى األرض السيمية.1"فداناألرض"
. 22ـ(4200-6368)

 
كتغمب المزارع كقطع األراضي كالغراس عمى األراضي الزراعية األخرل التي يبينيا ىذا 

 كرما : منيا،كثمانية كركـ،5كحكر قطعة أرض،4 كبساتيف زيتكف،3 حاككرتيف:فقد ذكر فيو. الدفتر
 أك المزارع ،كيبدك أف تسمية الكركـ استخدمت لمداللة عمى األراضي. 7 كالسقطي،6ابف مجمي

.   كتكت،10 كتفاح،9كزيتكف، كتيف، رماف: مف8المغركسة باألشجار المثمرة المتنكعة
 

أما المزارع فجميعيا مسماة، كيشار إلى بعضيا أحيانان عمى أنيا قرل، كقد كردت 
فالمسماة منيا .  كقمما أطمؽ عمييا أسماء،"قطعة أرض" أك ،"أرض ":األراضي تحت تعبير

 ،12 كقطعة السابكرة، كقطعة مارس عطارة،11 كقطعة العقكصية،قطعتا الطكاؿ: محدكدة، كىي

                                                                                                                                            

الحامؿ لنفس االسـ كلممياه المنحدرة عف مرتفعات البمقاء إلى الجنكب مف مدينة السمط، كيتجو غربان حتى يصب 
 .47-46؛ طريؼ، السمط، ص592، ص2، ؽ2الدباغ، ببلدنا، ج. في كادم األردف

 . 279، أميف أبك بكر، قضاء الخميؿ، ص174، ص289البخيت، دفتر1
. 314، نعمة اهلل، الرممة، ص98؛ىنتس، المكاييؿ، ص80 رافؽ، بحكث، ص2
 قطعة صغيرة مف األرض غالبان ما تتكاجد ،حاككرةكاؿ. 460، 428، ص[243، 46]، الكقفية رقـ 602دفتر 3

الزبيدم، تاج .  خاصة زراعة األشجار المثمرة،بيف البيكت في المدف كالبمدات كالقرل؛ حيث كانت تحكر لمزراعة
. (حكر) 17، ص11العركس، ـ

 . 450، ص[179]، الكقفية رقـ 602دفتر 4
 . 449، ص[168]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
 . 459، 455، ص[237، 208]، الكقفية رقـ 602دفتر 6
 . 431، ص[35]، الكقفية رقـ 602دفتر 7
 . 458، 431، ص[217، 35]، الكقفية رقـ 602دفتر 8
 . 431، ص[7]، الكقفية رقـ 602دفتر 9

 . 430، ص[27]، الكقفية رقـ 602دفتر 10
 . 427، ص[8]، الكقفية رقـ 602دفتر 11
 . 445، ص[145]، الكقفية رقـ 602دفتر 12
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كنادران ما ذكر محرر الدفتر أصناؼ الزراعات في األراضي؛ إذ اقتصر األمر . 1كأرض العجمية
كيبيف . 2عمى ذكر غراس مع التيف في أرض جارية في كقؼ فاطمة بنت إسماعيؿ الحمبي

 :الجدكؿ اآلتي تمؾ األراضي
رقـ 

 الوقؼ
 الحصةالموقوؼ  الوقؼ

/ أرض
 قطعة

 غراسمزرعة 

 تمامان  رمانكتينكزيتكف   تربة سعدم عمي ككجؾ 7
 تماما غراس 2 3 الزاكية األدىمية 8

  زيتكف كتكت  
 تماما غراس   عائػشة خاتكف 14
 تماما    1 الػخانقاه الفخرية 18

6     
 تماما    5 المدرسة الطيمكنية 19
  غراس  1 الحاجسعدالدينسنببللخادـ 20
 تماما تفاح   الشيختاجالدينالمباركالتميميالقصراكم 27

 تمامان  غراس  
  غراس  2 الحاجأبكبكربنمحمدبنخضر 32
 تماما متنكعة   الحاج عمي إسماعيؿ الحمامي 35
    1الصارميإبراىيمبنالزينيمصطفىبنطكماف  46

 ط12   1
ط كثمث  2  كفر عقير الصارميإبراىيمبنالزينيمصطفىبنطكماف  123

 ط
 ط 1.5  بيت كسا 

 ط8  بيميف  الػسمطاف قايتبام 145
مرط  

 السيؿ
 ط3.5 

بيت  
 ماميف

 ط  6 

 ط3  ارزة 
 1.5  المنصكرة 

تمامان   مارس 
                                                 

 . 456، ص[205]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
 .456، ص[206]، الكقفية رقـ 602دفتر 2
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 عطارة
 ط  12   السابكرة 

 ط2  فاتكف 
 ط9  بميؿ 

اناصرالدينمحمدبنشيابالدينأحمدالرجبي 172
 بابنجمسكأرغكفلمعركؼ

 ط4  طبمية 

ظيرالجمؿ  أكغكؿ خاتكف 177
بطنالجـ)
 (ؿ

  

ط كربع 1.5   1 السمطاف أبك المعالي قبلككف 179
 ط

   أبك مغيرة   
مدرسةحسامالدينأبيمحمدبنالحسنبنالنا 186

 صرم
مالحة  

 الكبرل
 تماما 

  غراس  شيابالدينأحمدبنسميمانعبدالعزيزالرممي  187
 ط18  1 الشيخشمسالدينبنمكسىبنعمراف  202
    2 التربة الكيبلنية 205

    
    

    1 فاطمة بنت إسماعيؿ الحمبي 206
 ثمث غراس   الشيخمحيالدينبنعبدالقادر 208
    5 أصفيانشاىبنتقازانشاه 213
  متنكعة   الشيابي أحمد العميمي 217
  غراس   شمس الديف محمد الكتاني 222
    1 كقؼ سيدنا مكسى 243

 
كيظير الجدكؿ أعبله، أف مجمكع األراضي التي تـ كقفيا في العصر المممككي يبمغ 

، 2، كاثنتاف كقؼ نصؼ كؿ منيما1اثنتاف كثبلثكف قطعة أرض؛ عشر قطع منيا كقفت جميعيا
أما قطع . 1، ككاحدة أخرل كقؼ معيا ساقية3ككاحدة كقؼ منيا قيراط كثبلثة أرباع القيراط

. 2األراضي الباقية، فمـ تحدد حصة الكقؼ أك نسبتو فييا
                                                 

 . 445، 428، 427، ص[145، 19، 18، 8]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
 . 445، 439، ص[145، 46]، الكقفية رقـ 602دفتر 2
 . 450، ص[179]، الكقفية رقـ 602دفتر 3
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كما يظير أف مجمكع المزارع التي تـ كقفيا في العصر المممككي يبمغ ست عشرة 

 4، كمزرعة كاحدة كقؼ ثمثاىا3مزرعة، منيا ثبلث مزارع كقفت جميعيا كذكر منيا المالحة الكبرل
ىما مزرعتا بيت كا، ـكمزرعتا بيميف كبميؿ كقؼ ثمث كؿ منيا، كمزرعتاف كقؼ ربع كؿ منو

؛ 7 فكقؼ منيا ما ىك دكف الربع، كيبمغ عددىا خمس مزارع،أما المزارع الباقية. 6 كطبمية،5ماميف
. 8حصة الكقؼفييا إضافة إلى مزرعتيف لـ تحدد 

 
 

 ، كالمصابغ،كيبيف ىذا الدفتر مكقكفات لـ تظير في العصر األيكبي، كالمصابف
 11فقد كقؼ في العصر المممككي نحك ثبلث مصابف. 10 كالقيساريات،9 كالدكاعي،كاألحكاش
 كعدد غير محدد مف ،2 سكقافتكما كقؼ. 1 كقيسارية،13 كدكاعي معدة لجمع الماء،12كمصبغة
: أما العقارات األخرل التي كقفت داخؿ البمدة القديمة فيي تظير في الجدكؿ اآلتي. 3الحكانيت

                                                                                                                                            
 . 439، ص[46]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
، 453، 433، 432، 427، ص[243، 213، 206، 205، 46، 32، 20، 18]، الكقفية رقـ 602دفتر 2

460 . 
 الكاقعة  اليـك إحدل القرلمالحة الكبرلكُتعد مزرعة اؿ. 449، 427، ص[168، 8]، الكقفية رقـ 602دفتر 3

؛ 32-31، ص1؛ اليعقكب، ناحية، ج169-166، ص2، ؽ8الدباغ، ببلدنا، ج.  القدسجنكب غرب مدينة
. 74-73، ص4المكسكعة الفمسطينية، ـ

 . 455، ص[202]، الكقفية رقـ 602دفتر 4
 . 445، ص[145]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
 . 449، ص[172]، الكقفية رقـ 602دفتر 6
 . 458، 445، 441، ص[172، 145، 123]، الكقفية رقـ 602دفتر 7
 . 450، 449، ص[179، 177]، الكقفية رقـ 602دفتر 8
، 1غكشة، األكقاؼ اإلسبلمية، ج.  بركة أعدت في أرض زراعية لجمع مياه األمطار كرم المزركعات:دكاعي9

 .177ص
، كىي مؤسسة تجارية كانت تؤدم ميمة األسكاؽ مف بيع كشراء، كميمة الخانات قيساريةمفردىا : قيساريات10

صالحية، سجؿ أراضي لكاء . مف خبلؿ تكفر النزؿ كاإلقامة كتخزيف البضائع لمكارديف مف التجار كالبيع بالجممة
، 1ابف فضؿ اهلل العمرم، مسالؾ األبصار، ج: كانظر. (3)، ىامش 95، ص342، حسب الدفتر ...القدس، 

 .403، ص1؛ مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج162ص
 . 429، ص[22]، الكقفية رقـ 602دفتر 11
 . 454، ص[196]، الكقفية رقـ 602دفتر 12
 . 452، ص[181]، الكقفية رقـ 602دفتر 13
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 ..458، ص[225]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
 .429، ص[18]، الكقفية رقـ 602دفتر 2
 .455، ص[168]، الكقفية رقـ 602دفتر 3
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         1  1 عبدالمنعمبنأحمداألنصارم 227
         1   ميخائيمبنأندراسبنقسطنطينالنصراني 230
           1 كقفعمىقراءةالقرآنفيكميـك 233
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 *            كقؼ الجمالي يكسؼ 235
 2      1  1  1 بركة خاتكف 236
         1   زاكية البسطامية 237
*  38 مجموع

18.5 
 *2 
 

 *
38 

3 9 6 2 5 6  *
7 

*
10 

 
األكؿ، كيشمؿ : كمف خبلؿ الجدكؿ أعبله، يمكف تصنيؼ العقارات إلى ثبلثة أقساـ

 ،كىي.  عقارا40-10بيف ما العقارات التي كانت أكثر كقفان مف العقارات األخرل؛ حيث تتراكح 
 الذم يشمؿ العقارات التي بمغ كقفيا حدان متكسطا ،كالقسـ الثاني.  كالطبقات، كالدكاكيف،البيكت
أما .  كالمخازف، كالقاعات، كالحمامات، كالطكاحيف، األفراف: عقارات، مثؿ9-4بيف ما يتراكح 

 :القسـ الثالث، فيشمؿ العقارات التي كاف الكقؼ فييا متدنيان؛ حيث يقؿ عف ثبلث حاالت، مثؿ
.   كاألحكار، كالخانات،الدكر

 
 كيساعد الدفتر عمى تقدير حصص بعض تمؾ المكقكفات، فقد كقفت خمسة بيكت

 أك ،أما العقارات التي قدر عدد المكقكؼ منيا.  كاممة2 كحماـ،1 كطاحكف، كفرف،دكاف، ك1كاممة
:  فكانت عمى النحك اآلتي في الجدكؿ أدناه،نسبتو

                                                 
 .450، 431، 429، 426، ص[179، 46، 25، 6]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
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رقـ 
متسمسؿ 

رقـ 
 الوقفية

الحصة  الموقوؼ الوقؼ
باب القيراط 

  8 7 دكاكيف الناصريمحمدبنعميالجبيمي 5  .1
  4 15 دكاكيف

  4+  حماـ الزاكية األدىمية 8  .2
  14+ مصبنة الشيخ كماؿ الديف بف أبي شريؼ 13  .3
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 3 20 دكاكيف  الحاجسعدالدينسنببللخادـ 20  .5
 4  مخازف الػرباط الحمكم 21  .6

  12 طبقة
 15  دكاكيف رباط ابف مثبت 23  .7

 5  طباؽ
  12 بيت الحاجأبكبكربنمحمدبنخضر 32  .8
  14+ طاحكف الصارميإبراىيمبنالزينيمصطفىبنطكماف 46  .9

 1  فرف
 3 ( الككالة)حكانيت  األمير منجؾ 168  .01

  1 قاعة
 3  بيت ابف دنيسرم السمطاف أبك المعالي قبلككف 179  .11
فبابفكعرالـالشيابيأحمدبنالزينيعبدالرحمف 181  .21

 شركيف
  12 بيت
 1 12 دكاف

  2 مصبغة
 5  دكاكيف الشيخكمااللدينبنأبيشريؼ 194  .31
  9+ حماـ الشيخعبلءالدينايدكغديالبصيرم 196  .41

 10  دكاكيف كمخازف
 13  دكاكيف
 21  دكاكيف

  12 دكاكيف مع األقكاس المدرسة المالكية 207  .51
 51  دكاكيف يناؿإالخكاندىزينببنتخاصبكزكجةالسمطاف 220  .61
 4  قاعة سيؼ الديف الكردم 225  .71
 3  قاعات  كقؼ الجمالي يكسؼ 235  .81

 
                                                                                                                                            

 .428، ص[16]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
 .449، ص[168]، الكقفية رقـ 602دفتر 2
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: الوقؼ في العصر العثماني: ثالثاً 
 

كقد أكرد محرر ىذا الدفتر عشرة . استمر الكقؼ في ناحية القدس في العصر العثماني
 كاألفراد ، األتراؾ، كالمجاكريف، كالعمماء، األمراء:أكقاؼ تمت فيو، نسبت جميا إلى منشئييا مف

.  الميسكريف
 

 :الواقفوف .1
 

كالي  ذكر كقؼ األمير مف األكقاؼ التي نسبت إلى كاقفييا في العصر العثماني،
الحاج  ك،3 كالحاجة خديجة بنت نصكح الركمي،2، كالشيخ شمس الديف العجمي الكاعظ1الّدكرم

براىيـ بف الشيابي أحمد بف الزيني عبد الرحمف بف شركيف؛4قاسـ بف سيدم الركمي كبدر ، 5 كا 

                                                 
:  ىك،كالي الّدكرم. 429، ص[168]، الكقفية رقـ 602دفتر 1

 األميركاليبننصرخجابنحسينالدكريالمقدسيالحنفي،أحدزعماءالقدسفيأكائبللعيدالعثماني، تكفيقبمعاـ
ككاف قد كلي لكاء القدس . مكدفنفيمقبرةبابالساىرةشماليالقدس،كأنشيءعمىقبرىقبةعرفتبقبةتربةكالي1533/ىػ940

 .102؛ غكشة، القدس، ص206، ص1015؛ دفتر 175-174، 164، ص131دفتر . كالسمط كعجمكف
شمس الديف، محمد بف : الشيخ شمس الديف العجمي الكاعظ، ىكك. 456، ص[214]، الكقفية رقـ 602دفتر 2

شارؾ في فتح السمطاف سميماف . كاعظ متصكؼ شافعي. محمد بف أحمد المشيكر كالده بالعجمي المقدسي
زار القدس كتمقى نصيبان مف العمـ كالحديث عمى . القانكني جزيرة ركدس، فحصؿ لو إكراـ كحظكة عند السمطاف

إستانبكؿ كدمشؽ كحمب، كعاد إلى القدس مجاكران حتى تكفي سنة : كزار حكاضر إسبلمية عديدة مثؿ. عمماء منيا
، 1؛ المحبي، خبلصة األثر، ج11، ص2الغزم، الككاكب، ج. ـ كدفف بمقبرة مأمف اهلل1531/ ىػ938
 .489ص

. لحاجة خديجة بنت نصكح الركميؿلـ أعثر ليا عمى ترجمة ك. 456، ص[209]، الكقفية رقـ 602دفتر 3
 نائب ،الحاج قاسـ بف سيدم: الحاج قاسـ بف سيدم الركمي، ىكك. 457، ص[209]، الكقفية رقـ 602دفتر 4

كىك مف العناصر التركية التي أقامت في القدس كامتمكت ككقؼ عقارات كنقكدان . الناظر في المسجد األقصى
، اليعقكب، 371، ص33؛ سجؿ رقـ 584، ص12سجبلت محكمة القدس الشرعية، سجؿ رقـ، : انظر. بالقدس

. 454، ص2ناحية القدس، ج
 . 451، ص[182]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
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كشياب الديف أحمد بف فخر ، 2 كتقي الديف أبك بكر بف أحمد الجابي،1الديف حسف بف خميؿ
. 3الديف المحركؽ

 
 الجيات المستفيدة مف الوقؼ .2

 
في العصر العثماني اقتصرت األكقاؼ التي نسبت إلى الجية المستفيدة مف الكقؼ لقد 

 مالمسجد األقصى بالقدس كالمسجد اإلبراىيـ)4الحرماف الشريفاف: ىماكعمى كقفيف اثنيف، 
كاف يكجد لكف . عثر عمى زاكية بالقدس تحمؿ ىذا االسـألـ ، التي 5 كالزاكية السميمانية،(بالخميؿ

 كزاكية ، زاكية الشيخ يعقكب العجمي:منيا.  أكثر مف زاكية كخانقاه إليكاء العجـيكجد في القدس
/ القادرية) كالزاكية األفغانية ، كزاكية أبك مديف الغكث، كزاكية الينكد، كالخانقاه المكلكية،حاجي بؾ
 .6كغيرىا (النقشبندية
 

االستمرار في كقؼ ماؿ مف ال كارث لو عمى عمى الزاكية السميمانية، كتفيد الكقفية 
. الفقراء مف العجـ الكارديف إلى القدس

 
 الموقوفات .3

 
 ، كالمزارع، القرل: مفعثماني الدفتر األراضي الزارعية التي كقفت في العصر اؿبيفكم 

تسع كيبمغ مجمكع القرل التي كقع فييا الكقؼ .  كالغراس،كالكركـ، كالبساتيف،كقطع األراضي
 ،1 كحمامة،8 بربرا: عمى حصص في خمس منيا، ىي7قرل، حاز الحرماف الشريفاف

                                                 
. لـ أعثر لبدرالدينحسنبنخميؿ عمى ترجمةك. 452، ص[189]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
. تقي الديف أبك بكر بف أحمد الجابي عمى ترجمةؿلـ أعثر ك. 458، ص[226]، الكقفية رقـ 602دفتر 2
 522كردشياب الديف أحمد بف فخر الديف المحركقفي دفتر لقد . 456، ص[212]، الكقفية رقـ 602دفتر 3

. 23أبشرلي كالتميمي، أكقاؼ كأمبلؾ المسمميف، ص". الشيابي أحمد بف فخر الديف محمد الحصرجي": ىكذا
. 121، ص342صالحية، سجؿ أراضي لكاء القدس حسب الدفتر : كانظر

 . 440، ص[105]، الكقفية رقـ 602دفتر 4
 .449، ص[226]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
 . 457، ص[214]، الكقفية رقـ 602دفتر 6
 . 440، ص[105]، الكقفية رقـ 602دفتر 7
؛ لكباني، 254، ص2، ؽ1الدباغ، ببلدنا، ج. كـ20قرية ساحمية تقع إلى الشماؿ مف غزة عمى مسافة : بربرا8

 .148، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج: كانظر. 18معجـ، ص
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بيت :  حصصان في ثبلث منيا، كىي5ككقؼ األمير كالي الدكرم. 4 كجمس،3كسمقا،2كمجدؿ
كال نجد قرية كاحدة . 9عيساكيةأما القرية التاسعة فيي قرية اؿ. 8 كالبيرة،7 ككفر مالؾ،6سكريؾ

في قرية  (اثنا عشر قيراطان )ككانت حصة الكقؼ النصؼ . كقفت جميعيا في العصر العثماني
 . كجمس، كمجدؿ، كحمامة،البيرةفي قرية  (ستة قراريط)كالربع .  كبربرا، ككفر مالؾ،بيت سكريؾ

 
، اؿبرزكت كقفت في  التي ، األراضي الزراعية األخرلمف بيف كقطع األراضي كرـك

كـر : كمنيا أحد عشر كرمان كتسع قطع، فقد ذكر فيو.  ىذا الدفترالعصر العثماني حسب
 ،كبساقية شمك، كحرمالة، كأراض تعرؼ ببركة،كعبد الكريـ بف أطرش،سكندر بف طغاف كا  ،األماني

 ، كبير الزيتكف، كقطعتي أرض تعرفاف بالخمة،جماؿ الديفكـر ؛ إضافة إلى 10ببرية باب البحرك

                                                                                                                                            
؛ لكباني، 244، ص2، ؽ1الدباغ، ببلدنا، ج. كـ31قرية تقع شماؿ شرؽ غزة، كتبعد عنيا نحك : حمامة1

 .  75معجف، ص
؛ لكباني، معجـ، 146، ص2، ؽ1الدباغ، ببلدنا، ج. كـ25قرية تقع شماؿ شرؽ غزة عمى بعد : مجدؿ2

 .  246ص
كقد استمرت قائمة حتى . اتخذ المماليؾ فييا محطة لمبريد الكاصؿ إلى القاىرة. إحدل قرل لكاء غزة: سمقا3

-234لمبيض، غزة كقطاعيا، ص؛ ا191ابف فضؿ اهلل العمرم، مسالؾ الممالؾ، ص. أنشئت خاف يكنس
 . 1أبشرلي كالتميمي، أكقاؼ كأمبلؾ المسمميف، ص:  كانظر.73؛ عطااهلل، نيابة غزة، ص235

Hutteroth, Abdul Fattah, Historical Geography, p. 146. 
 . خانة64السادس عشر الميبلدم بػ / قدر سكانيا في القرف العاشر اليجرم. إحدل قرل لكاء غزة: جمس4

Hutteroth, Abdul Fattah, Historical Geography, p. 146. 
 . 429، ص[168]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
؛ لكباني، 18، ص1اليعقكب، ناحية  القدس الشريؼ، ج. قرية تقع إلى الشماؿ الغربي مف القدس: بيت سكريؾ6

 .37معجـ، ص
، 1اليعقكب، ناحية القدس، ج. كـ17قرية تقع إلى الشماؿ الغربي مف مدينة راـ اهلل عمى مسافة : كفر مالؾ7

. 236؛ لكباني، معجـ، ص31ص
، 356، ص2، ؽ8الدباغ، ببلدنا، ج. كـ شمالي القدس(16)تقع عمى بعد . قرية مجاكرة إلى راـ اهلل: البيرة8

. 20، ص1؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج364
، 8الدباغ، ببلدنا، ج. تقع قرية العيساكيةشماؿ شرؽ مدينة القدسك. 440، ص[105]، الكقفية رقـ 602دفتر 9
. 197؛ لكباني، معجـ، ص28، ص1؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج102-101، ص2ؽ
 . 440، ص[105]، الكقفية رقـ 602دفتر 10
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كنسبت بعض األراضي الزراعية إلى األشجار المثمرة المتنكعة التي تغرس فييا . 1العميقوكب
 .4(كرـك العنب) كالكرـك 3 كالميمكف، كبساتيف تعرؼ بالزيتكف،2كالتيف مثبلن 
 

، كاف قميبلن؛ 5كيبدك أف كقؼ المصابغ كالبيكت كاألفراف كالخانات في العصر العثماني
 :كيظير ذلؾ في الجدكؿ أدناه. فمـ يذكر محرر ىذا الدفتر سكل ثبلث حصص فييا

 
  

سؿ 
سم
 مت

رقـ

فية
لوق

ـ ا
رق

 

الحصة الموقع  الموقوؼ الوقؼ
بالقيراط 

إبراىيمبنالشيابيأحمدبنالزينيعبدالرحمنبنش 182  .1
 ركيف

 21 سكؽ الفخر مصبغة
 4 حارة الييكد  مصبغة المنصكرية
المصبغة الشمالية 

 (المنصكرية)
 3.5 حارة الييكد 

 سفمي كعمكم راس العقبة  بيت ....بدرالدينحسنبنخميؿ 189  .2
قرب باب  بيت تقيالدينأبكبكربنأحمدالجابي 226  .3

 الحديد
 

  باب القطانيف  فرف الحاجقاسمبنسيديالركمي 232  .4
  باب القطانيف  خاف

 

 
 

  

                                                 
 . 451، ص[182]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
 .456، 449، ص[226، 214]، الكقفية رقـ 602دفتر 2
 . 440، ص[105]، الكقفية رقـ 602دفتر 3
 . 451، ص[182]، الكقفية رقـ 602دفتر 4
 . 458، 452، 451، ص[232، 226، 189، 182]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
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 :أخرىؼ اوؽأ: رابعاً 
 

لى   نبلحظ أف الدفتر أكرد أسماء تسع كقفيات غير محددة التاريخ نسبت إلى كاقفييا، كا 
 . الجية المستفيدة منيا

 
 الواقفوف والجيات المستفيدة مف الوقؼ .1

 
اثنتاف منيا : يرد في ىذا الدفتر ثبلث كقفيات لـ يحدد تاريخ كقفيا، كنسبت إلى كاقفييا

، كالثالثة لشياب الديف 2، كزينب بنت مكسى1 خديجة بنت عكاشة كابنتيا فاطمة:المرأتيف، ىما
كقؼ عمى الخطيب كاإلماـ : كىناؾ ستة أكقاؼ نسبت إلى الجية المستفيدة منيا، كىي. 3العبلئي

ماـ الصخرة  ككقؼ عمى الفقراء كالمساكيف مف ،5 ككقؼ تربة الشيخ سممة،4بالمسجد األقصى كا 
 كالكقؼ عمى تميـ ،7 ككقؼ قناة القدس الشريؼ،6 كالكافديف إليو،النصارل المقيميف بالقدس

 . 8 كأعقابيـ، كأنساليـ، كذريتيـ، كأكالدىـ،كعمى أكالده،  رضي اهلل عنو،الدارم األنصارم
 

 الموقوفات .2

 

                                                 
 . كابنتيا فاطمة ترجمة لخديجة بنت عكاشةعمىلـ أعثر ك. 450، ص[158]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
.  ترجمةلزينب بنت مكسىعمىلـ أعثر ك.456، ص[210]، الكقفية رقـ 602 دفتر 2
 . ترجمةشياب الديف العبلئيعمىلـ أعثر ك. 458، ص[228]، الكقفية رقـ 602دفتر 3
 . 453، ص[193]، الكقفية رقـ 602دفتر 4
بف  أسمـ بف سممةتربة الشيخ سممة إلى الصحابي الجميؿ كتنسب . 457، ص[224]، الكقفية رقـ 602دفتر 5

ستشيد في معركة  اكالمعركؼ أنو.  شيد بدران كأحد كالخندؽ كالمشاىد كميا.حريش الخزرجي األنصارم، أبك سعد
، 3؛ ابف حجر، اإلصابة، ج287، 119ابف حبيب، المحبر، ص. الجسر الكاقعة بيف القادسية كالحيرة بالعراؽ

 .167ص
 . 458، ص[231]، الكقفية رقـ 602دفتر 6
 . 459، ص[241]، الكقفية رقـ 602دفتر 7
كفد إليو . (صمى اهلل عميو كسمـ)مف صحابة الرسكؿ : تميـ الدارمك. 448، ص[164]، الكقفية رقـ 602دفتر 8

 .133-129حميد اهلل، الكثائؽ، ص. كأسمـ، فأقطعو الخميؿ كقراىا
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كانت قراءة القرآف الكريـ أكثر الجيات التي أفادت مف األكقاؼ التي لـ يحدد الدفتر 
 ككقؼ خديجة بنت عكاشة كابنتيا ،1فقد أفادت مف كقؼ عمى قراءة القرآف العظيـ. تاريخ كقفيا

 .4، ككقؼ شياب الديف العبلئي3، ككقؼ زينب بنت مكسى2فاطمة
 
 : مفدكف تحديد تاريخ كقؼ ليا سكاء أكانت الدفتر األراضي الزارعية التي كقفت بيفكم 

 أربع قرل، كيبمغ مجمكع القرل التي كقع فييا الكقؼ.  كالغراس،كقطع األراضي،أ كالمزارع،القرل
 التي كقؼ ب؛ كقرية بريككتأ كمغمس،5قرية بيت عينكف: قريتاف كقفتا جميعيما، كىما: كىي

كما يبمغ مجمكع المزارع .  التي لـ تحدد نسبة الكقؼ فيياج؛ كقرية قناف( قيراطا18)ثبلثة أرباعيا 
 ، كبيت إبراىيـ، كحبركف كحبرا،6مزرعة سرا القنا: ثبلث كقفت جميعيا، ىي: خمس، منيا

 كحصة غير محددة في ،؛ إضافة إلى قيراطيف في مزرعة بيت أكال7كمرطكف المعركفة بالرياحية
، كاألخرل قبمي خربة 1بينما كقفت قطعتا أرض إحداىما شمالية تعرؼ بالسكاد. 8مزرعة كفر طا

                                                 
 . 430، ص[30]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
 . 450، ص[158]، الكقفية رقـ 602دفتر 2
 . 456، ص[210]، الكقفية رقـ 602 دفتر 3
 . 458، ص[228]، الكقفية رقـ 602دفتر 4
 إحدل القرل التابعة لناحية الخميؿ التي أقطعيا ،بيت عينكفك. 448، ص[164]، الكقفية رقـ 602دفتر 5

، 2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. إلى الصحابي الجميؿ تميـ الدارم (صمى اهلل عميو كسمـ)الرسكؿ 
كقدر عدد سكانيا في نياية . 23إحشيش، ناحية خميؿ الرحمف، ص. كـ عف المدينة5تبعد نحك ىي ك. 82ص

 Hutteroth, Abdul Fattah, Historical Geography, p. 124 . خانة18ـ بػ 16/ ىػ10القرف 
؛ أبك 290-289، ص2، ؽ5الدباغ، ببلدنا، ج. قرية مف قرل ناحية الخميؿ الكاقعة شماؿ غرب المدينة: ُمغمسأ

. 12بكر، قضاء الخميؿ، ص
كقد قدر عدد سكانيا في نياية القرف . تقع جنكب غرب قرية صكر باىر. قرية مف قرل ناحية القدس: بريككتب

 .16، ص1اليعقكب، ناحية القدس، ج: السادس عشر الميبلدم، انظر/ العاشر اليجرم
Hutteroth, Abd-ul Fattah, Historical Geography, p. 112. 

. قريةمف قرل ناحية الرممة التابعة إلى لكاء غزة: قنافج
Hutteroth, Abd-ul Fattah, Historical Geography, p. 112. 

 . 459، ص[241]، الكقفية رقـ 602دفتر 6
كاف الرسكؿ . حبرا مف التبلؿ التي تقـك عمييا مدينة الخميؿكتعد .448، ص[164]، الكقفية رقـ 602دفتر 7
، 2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. قد أقطعيا إلى الصحابي الجميؿ تميـ الدارم (صمى اهلل عميو كسمـ)

 .7أبك دية، الزكايا الصكفية، ص. 82ص
. أنيا تابعة لمكاء غزةكذكر  131كردت كفرطا في دفتر تحرير ك. 459، ص[241]، الكقفية رقـ 602دفتر 8

. 257انظر، ص
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كما كقفت غراس كـر حدد مكقعو في طريؽ الكشية، كنسب إلى . 3 تعرؼ بالسممة2خربة لكز
 .4 كابنتيا فاطمة،كاقفتو خديجة بنت عكاشة

 
 كمف المكقكفات التي يبينيا ىذا الدفتر مف دكف تحديد تاريخ كقفيا في مدينة القدس، 

؛ إضافة 8، كداراف مع دكاكيف7، كالثاني في باب الحطة6كاحد في محمة القطانيف:  كبيتاف5طبقة
 .  كدكاف في باب القطانيف9إلى دكاكيف في سكؽ مدينة خميؿ الرحمف

 
كيكشؼ ىذا الدفتر عف كقؼ الرسـك المفركضة عمى زكار طائفة االفرنج القادميف لزيارة 

 بالقدس؛ حيث رفع مقدارىا إلى اثنتي عشرة بارة عكضان عف عشر آقجات 10كنيسة القيامة
. 12كاحدة عند دخكلو الكنيسة، كثانية عند خركجو منيا: ، بكاقع آقجتيف عف كؿ زائر11بندقية

كىي قطعة نقد . Ducato" دككاتك" أك "دككا"قجو بندقية إلى قطعة النقد المعركفة باسـ كتشير اآل
 كقد راج استخداميا في حكض البحر المتكسط منذ ،أصدرت في البندقية مف الفضة كمف الذىب

تعامؿ المسممكف بيا أياـ المماليؾ، بؿ إف السمطاف المممككي كالقرف الثالث عشر الميبلدم، 
كبعد خمسيف عامان . األشرؼ قايتبام أصدر الدينار األشرفي بحسب معايير الدككا

                                                                                                                                            
 .453، ص[193]، الكقفية رقـ 602دفتر 1
لكباني، . كـ (11)تقع خربة لكز غرب مدينة القدس عمى مسافة ك. 450، ص[158]، الكقفية رقـ 602دفتر 2

. 91معجـ، ص
 . 459، ص[241]، الكقفية رقـ 602دفتر 3
 . 450، ص[158]، الكقفية رقـ 602دفتر 4
 . 430، ص[30]، الكقفية رقـ 602دفتر 5
غرب الحـر القدسي الشريؼ، كتنسب إلى سكؽ محمة القطانيف تقع ك.456، ص[210]، الكقفية رقـ 602 دفتر 6

مجير .  كتضـ ىذه المحمة حارة حارة باب الحديد. الحـرالمفضي إلى، كباب القطانيف (6)القطانيف الكاقع قربيا
. 436، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج146، 54 ، 30، ص2الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج

كتقع  البمدة القديمة مف القدس،  كبرل محبلتكُتعد محمة باب حطة. 458، ص[228]، الكقفية رقـ 602دفتر 7
مجير الديف . كحارة المشارقة، حارة الطكرية، ك كسكر المدينة الشمالي، كتضـ حارة الحداديف الشريؼبيف الحـر

 .433، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج55-54، ص2الحنبمي، األنس الجميؿ، ج
 . 458، ص[231]، الكقفية رقـ 602دفتر 8
 . 448، ص[164]، الكقفية رقـ 602دفتر 9

 . 459، ص[241]، الكقفية رقـ 602دفتر 10
 . 459، ص[241]، الكقفية رقـ 602دفتر 11
 .150؛ القضاة، نصارل، ص144، ص1اليعقكب، ناحية القدس، ج12
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" حسني سمطانيو"أك " السمطاني" أكؿ قطعة نقدية ذىبية في إستانبكؿ تحمؿ اسـ كفالعثمانيضرب
 . 1كيبدك أف القطعة الذىبية منيا تعرؼ باسـ الفمكرم. محاكية مقاييس الدككا أيضا

  

                                                 
. 115؛ صاباف، المعجـ، ص130-125 ص،التاريخ المالي  بامكؾ،1
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 القسـ الثاني- 6
 النص المحقؽ
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 قدمة التحقيؽ ـ .2
 

/ ىك أحد دفاتر التحرير العثمانية التي كصمتنا مف القرف العاشر اليجرمىذا الدفتر 
السادس عشر الميبلدم كىي بحالة سميمة، لكنو لـ ينؿ العناية البلزمة مف الباحثينالعرب 

كالمسمميف عمى حد سكاء، عمى الرغـ مف أىميتو في دراسة األكقاؼ التي تمت في فمسطيف 
كتزداد تمؾ األىمية في القدس؛ حيث تعمؿ حككمات االحتبلؿ . بعامة، كفي القدس بخاصة

اإلسرائيمي المتعاقبةمنذ عقكد عمى تغيير معالـ مدينتنا المقدسة، كتدمير األراضي كالممتمكات 
 .الكقفية فييا، كتيكيدىا؛ كال تقيـ لمكقؼ أية قسمة دينية أك عقارية أك تاريخية

 
 :صؼ الدفترو .أ 

 
ىذا الدفتر، كىي نسخة بعد بحث كتفتيش طكيميف تمكنت مف العثكر فقط عمى صكرة ؿ

،ببمدة أبك ديس شرقي مؤسسة إحياء التراث كالبحكث اإلسبلمية بالقدسالنسخة المكجكدة في 
، التابعة لكزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية الفمسطينية؛ حيث تحفظو في دائرة عاصمتنا المحتمة

فى  أما النسخة األصمية منو، فيي مكجكدة .(2/1.34/950/0)الكثائؽ التركية تحت رقـ 
 كما تكجد صكرة عنو في مركز ..602TTفى إستانبكؿ تحت رقـ التركية أرشيؼ رئاسة الكزارة 

 .الكثائؽ كالمخطكطات بالجامعة األردنية
 
، كىي التي حصمت عمييا مف مؤسسة إحياء التراث كالبحكث الدفترصكرة ىذا حمؿ تك
. كعددأكراقو. الصفحة (مسطرة) كصكرة مقياس طكؿ ، األكلى عنكانوةكرؽاؿ عمى اإلسبلمية،

ذا كيبمغ عدد أكراقو. أم أكقاؼ لكاء الشاـ". أكقاؼ لكاِء شاـ: "كتب عنكانو بالمغة التركية، كىككقد
 كيبدك أف . صفحة495 عدد صفحاتو يبمغ أم إف. ، كفي كؿ كرقة صفحتاف كرقة(248)الدفتر

المرة األكلى، عمى الرأس األيمف لمكرقة، حيث استخدمت األرقاـ : رقـ الصفحة أثبت مرتيف
كىناؾ فارؽ رقميف بينيما بسبب ترقيـ . العربية، كالمرة الثانية، استخدمت األرقاـ اإلنجميزية

 . صفحتيف لـ يكتب عمييما باألصؿ
 
 ما الؾ. نسخ، أك تاريخ يحدِّد زمف اإلحصاء الذم تـ فيوتاريخ  يكجد عمى الدفتر كال

كاقعة كقؼ، أك بيع، أك فإف تاريخ أحدث كعميو . ا تكاريخ بيع أك شراء األمبلؾ التي يشتمموتكجد
، (ـ1534/ ق941)كتحمؿ أحدث كقفياتو تاريخ .  يصمح أف يككف تاريخان محتمبلن لو، فيوشراء
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  فإفكعميو. ، كقصة سمطنة السمطاف سميماف القانكني1كىي كقؼ إبراىيـ بف شعب الفيركزم
.  2تاريخ ىذا الدفتر يعكد إلى أكائؿ العصر العثماني في الببلد العربية

 
 التي استخدمت فييا ، القميمةضعامككقد كتب ىذا الدفتر بالمغة العربية باستثناء بعض اؿ

 ،3 كما في كقؼ الشمسي سيؼ الديف سنقر، كاليكامش،المغة التركية في بعض المبلحظات
كفي . 6 ككقفية قناة القدس الشريؼ،5 بالقدس4ككقؼ صبلح الديف األيكبي عمى البيمارستاف

، ناىيؾ عف استخداـ بعض 7 كقفية الزاكية السميمانية بالقدس:تدكيف بعض الكقفيات كاممة مثؿ
. 10، ككممة ديكر9، ككممة إنجير8الكممات التركية في الجمؿ العربية، مثؿ كممة بر كجو

 
 كما يتبيف مف ،كيظير أثر المغة التركية كثيران في أسمكب المغة التي دكف بيا ىذا الدفتر

 التي يكاد استخداميا يطغى عمى العبارات التي تتضمف العقارات المكقكفة، 11"ِدْر "استخداـ األداة 
 في بعض (ءِ )ؿ التعريؼ؛ كفي استخداـ أكفي عدـ استخداـ ىمزة القطع كالتاء المربكطة ك

                                                 
 .56، ص602دفتر رقـ 1
 .33، ص1م، كثائؽ مقدسية، ـؿ؛ العس(ؿ) أبشرلي كالتميمي، أكقاؼ المسمميف في فمسطيف، ص 2
 . 425، ص[3]، كقفية رقـ 602دفتر 3
أم دار . كضع، كتعني ـ"ستاف"، كتعني مريض؛ ك"بيما: " البيمارستاف كممة فارسية تتككف مف مقطعيف4

في القدس صبلح الديف األيكبي الذم أنشأه  البيمارستاف الصبلحي :المقصكد ىكك. كىك اليـك المشفى. المرضى
.  في الحي المعركؼ اآلف بالدباغة، كنيسة القيامةكيقع في حارة النصارل، شرقي. بعد تحريرىا مف الفرنجة
تاريخ البيمارستانات،  ؛ عيسى،54، ص2 مجير الديف الجنبمي، األنس الجميؿ، ج.كاستمر يعمؿ عدة قركف

.   البيمارستاف الصبلحيىك.212؛ الميتدم، القدس، ص248-247، ص1؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج23ص
. 453، ص[192]، كقفية رقـ 602 دفتر 5
. 459، ص[241]، كقفية رقـ 602 دفتر 6
 .كلـ يعثر عمى زاكية بالقدس تحمؿ اسـ الزاكية السميمانية. 449، ص[169]، كقفية رقـ 602 دفتر 7
 .457، ص[220]، كقفية رقـ 602 دفتر :انظر. ك عمى ىذا الكجو،أ أك ىكذا،لفظة تركية تعني مثؿ:  بركجو8

Mehmet Kanar, Osmanli Türkçesı Sözlüğü, s. 52; Julıus Theodor Zenker, Türkisch-

Arabisch-Persisches,Leipzig, 1860, 184. 
 .426، ص[7]، كقفية رقـ 602دفتر : انظر. 49األنسي، الدرارم، ص. تيف: كممة تركية تعني: إنجير9

دفتر : انظر. 167األنسي، الدرارم، ص. كممة تركية مف أصؿ فارسي تعني مؤخران، أك غير اآلف: ديكر10
 .451، ص182، كقفية رقـ 602

 .248األنسي، الدرارم البلمعات، ص. أداة سابقة تفيد في المغة التركية التأكيد كاإلخبار": در"11
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ة عكضان عف التاء المربكطة كما في كممة صكرة فتكح الـ(التاء)حاالت اإلضافة، أك استخداـ 
.  1"صكرت"التي ترددت أكثر مف مرة في الدفتر عمى شكؿ 

 
. صيغة التذكير كالتأنيث كما ىي الحاؿ في المغة العربيةىذا الدفتر كلـ يراع كتّاب 

. 2كتميؿ المغة المستخدمة في أسمكبيا إلى الميجة المحمية المتداكلة أكثر مف الفصحى
 

كيميؿ الخط في ىذا الدفتر إلى الخط النسخي، لكف شكؿ األحرؼ، كطريقة كتابة األرقاـ 
كاالختصارات التي ترد فييا، متأثرةفي طريقة كتابة الكثائؽ المممككية كالعثمانية؛ خاصة ما يتعمؽ 

 . بخط السياقت كخط القيرمة
 

كعمى الرغـ مف عدـ كضكح الخط كالكممات التي استخدت في كتابة األكقاؼ الخاصة 
بناحية القدس الشريؼ في ىذا الدفتر، كما ىي الحاؿ في كتابة األكقاؼ الخاصة بنكاحي أخرل 
مف ببلد الشاـ في ىذا الدفتر؛ إال أف الكضكح يغمب عميو، كيخمك مف اإلضافات، كالحكاشي، 

 .كالخركـ
 

 حسب األلكية التي لياكيتناكؿ ىذا الدفتر مكضكع الكقؼ كاألمبلؾ في ببلد الشاـ ؾ
: عمى أكقاؼ كأمبلؾ األلكية عمى النحك اآلتيصفحات الدفتر كقد ُكّزعت . قسمت لياكانت 

 الصفحة الممؾ/ الكقؼ
 344-1 الشاـ

 421-345 أمبلؾ لكاِء شاـ
 423-422 أكقاؼ سيدنا خميؿ الرحمف عميو السبلـ

 461-425 أكقاؼ قدس الشريؼ كغزة كرممة
 495-463 أمبلؾ قدس شريؼ كغزة كرممة كصفد كنابمكس

كيبلحظ .(426)ىا تبدأ بالصفحة كفيما يتعمؽ بأكقاؼ القدس الكاردة في ىذا الدفتر، فإف
كنكعو ،3 يكردكف أسماء الكقفيات دكف تفصيبلت تتعمؽ بشركط الكقؼ الدفتر أك محرركهكتّابأف 

، بؿ اكتفى بذكر الكقفية، 1كنكعو كما ىي حاؿ كثير مف كقفيات ببلد الشاـ األخرل،3الكقؼ

                                                 
 .457، 426، ص[220، 3]، كقفية رقـ 602 دفتر 1

 .427، ص[8]، كقفية رقـ 602دفتر :  انظر مثبلن 2

 .(ـ) أبشرلي كالتميمي، أكقاؼ المسمميف في فمسطيف، ص 3
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كأسفؿ العنكاف، أفرد الكتاب . كغالبان ما أكرد مكاف الكقفية. كتاريخ تكثيؽ كقفيا، كعنكاف لمكقؼ
 أك عاطؿ ،إذا كاف مستغبلن، أك بتعبير خرابالسنكم خانة لكؿ مكقكؼ عمى حدة، متبكعان بريعو 

كقمما سكت الكتّاب عف ذكر الريع أك الحاصؿ أك ما إذا كاف الكقؼ . 2في حاؿ عدـ استغبللو
؛ 4 ككقؼ الحاجة خديجة بنت نصكح الركمي3خرابان كما في كقؼ الحاج قاسـ بف سيدم الركمي

في كؿ صؼ ة أجزاء كغالبان ما رتبكا ثبلث.  يشير إلى استغبلؿ جّؿ المكقكفات التي ذكركىاكىذا
. (سطر)

 
األمير بدر الديف عبد اهلل الفخرم في كتنتيي أكقاؼ القدس الكاردة في ىذا الدفتر، بكقؼ 

أما الدفتر كمو، فينتيي في ممؾ األمير حسف الغزاكم، المشترل في سنة . ـ1301/ ىػ701سنة 
 .ـ1503/ ىػ909

 
 ، كنسبتو، كالمكقكؼ، كالجية المستفيدة مف الكقؼ، الكاقؼ يمكف معرفةكمما أكرده الدفتر
كلـ يكرد الدفتر طرؽ جباية الحاصؿ أك الريع، أك تفصيبلت دقيقة . كمقدار الحاصؿ أك الريع

 عمى  تـ كقفيا فالكقفية األكلى مثبلن ؛كما أنو لـ يكرد كقفيات كؿ لكاء متتالية. عف طرؽ إنفاقو
كف القرآف في ؤعمى أربعة كعشريف نفران يقرتـ كقفيا ، بينما الكقفية الثانية 5زاكية المغاربة بالقدس

، كيتبعيا ثبلث عشرة 7 كجميعيا في القدس(32-3)، ثـ تتكالى الكقفيات ذكات األرقاـ 6الرممة
كعميو . 3 كالمدينة المنكرة كالحرميف الشريفيف بالحجاز2 كمصر1 كنابمس9 كغزة8 الرممة:كقفية في

. كعميو نجد أكقاؼ القدس في أكثر مف صفحة مف صفحات الدفتر
                                                                                                                                            

كقؼ شمس الديف محمد بف كماؿ الديف اليبلؿ عمى : "أكؿ كقفية مف كقفيات لكاِء شاـ، كنصيا:  انظر مثبلن 1
أكالده كذرياتو اآلف بيد فاطمة بنت محمد بف أحمد بف شمس الديف المذككر تاريخ الكقفية في سنة تسع كستيف 

 .2، ص[1]، كقفية رقـ 602دفتر ". كسبعماية
خمس منيا في كقؼ : تلتي أشير فييا إلى خراب بعض المكقكفات قميمة، فقد بمغت ثماف حاالا إف الحاالت 2

صبلح الديف األيكبي عمى البيمارستاف الصبلحي في القدس، كثبلث في كقؼ عبلء الديف البصيرم عمى رباطو 
 .454-453، 426، ص[196، 192، 8]، كقفية رقـ 602دفتر : انظر. بالقدس أيضان 

 .458، ص[232]، كقفية رقـ 602دفتر :  انظر مثبلن 3
 .456، ص[209]، كقفية رقـ 602 دفتر 4
 .426، ص[1]، كقفية رقـ 602 دفتر 5
 .426، ص[2]، كقفية رقـ 602 دفتر 6
 .430-426، ص[2]، كقفية رقـ 602 دفتر 7
 .431-430، ص[37، 36، 34، 33] الكقفيات رقـ 602دفتر :  انظر مثبلن 8
 .431، ص[41، 39] رقـ ف الكقفيتا602دفتر :  انظر مثبلن 9
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 :منيج التحقيؽ .1
 

 

كما اعُتمد عمى خمك ىذه الصكرة مف أم تغييرات أك إضافات تخرج عف سياقيا العاـ؛ 
كبخاصة أف محرر الدفتر أثبت في اليامش األيسر لكؿ صفحة تحمؿ رقمان زكجيان، أكؿ كممتيف 

كما أف مقارنتيا بصكرة . أك ثبلث مف بداية الصفحة الفردية التالية ليا، كنادران ما أىمؿ ذلؾ
مماثمة لنفس الدفتر في مركز الكثائؽ كالمخطكطات بالجامعة األردنية، لـ تظير فركقان بيف 

 . الصكرتيف
 

ككانت قراءة النص أكثر مف مرة قبؿ نسخو نسخة أكلية أمران كاجبان ال مفر منو؛ لتحدث 
األلفة مع الخط كشكؿ األحرؼ كالكممات كأسمكب صياغة المغة في مثؿ ىذه الكثائؽ، كطريقة 

ككي يصبح ذلؾ مألكفان كمعتادان، كاف ال بد مف . كتابة األرقاـ كاالختصارات التي ترد فييا
اإلطبلع عمى بعض الدراسات الجادة في كتابة الكثائؽ المممككية كالعثمانية؛ خاصة ما يتعمؽ 

 . خطا السياقت كالقيرمة: بأبرز خطيف استخدما في كتابتيا، كىما
 

 :عممت في تحقيؽ ىذا الدفتر كفؽ الخطكات اآلتية
اعتمدت نسخة الدفتر المصكرة، كالمكجكدة في مؤسسة إحياء التراث كالبحكث اإلسبلمية، عف  .1

 .النسخة األصؿ المحفكظة في أرشيؼ ئاسة الكزراء التركية بإستانبكؿ، أصبلن، كأثبتيا في المتف
قارنت نصكص ىذه النسخة األصؿ التي كضعتيا في المتف مع النسخة المصكرة عنيا  .2

كالمكجكدةفي مركز الكثائؽ كالمخطكطات، بمكتبة الجامعة األردنية، لمتأكد مف قراءة بعض 
كما تمت مقارنة نصكص الدفتر بالنصكص المشابية لو في دفاتر التحرير . الكممات كالعبارات

األخرل التي نشرت لمختصيف أكفاء بعد دراستيا كترجمتيا كتحقيقيا مف مثؿ أعماؿ محمد 
، كمحمد 1، كأعماؿ محمد عدناف البخيت كنكفاف رجا الحمكد السكارية4أبشرلي كمحمد التميمي

 . 2عيسى صالحية

                                                                                                                                            
. 431، ص[38]، كقفية رقـ 602دفتر :  انظر مثبلن 1
 .431، ص[40]، كقفية رقـ 602دفتر :  انظر مثبلن 2
 .432، ص[44]، كقفية رقـ 602دفتر :  انظر مثبلن 3
صفد كنابمس كعجمكف، نشره كـ، ألكية غزة كالقدس 1573-1572/ ىػ980، تاريخو 522دفتر طابك : مثؿ4

/ ىػ1402، ، الطبعة األكلىمحمد أبشرلي كمحمد التميمي، إستانبكؿ، مركز األبحاث كالفنكف كالثقافة اإلسبلمية
 .ـ1982
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قمت بترجمة النص، مستفيدان مف الزمبلء الخبراء في قراءة المخطكطات كالكثائؽ بمؤسسة  .3
إحياء التراث كالبحكث اإلسبلمية؛ سيما في الكممات كالنصكص التي أثبتت في الدفتر بالمغة 

كيأتي في مقدمة ىؤالء، عميد المؤسسة، مدير الكثائؽ العثمانية، السيد محمد صبحي . العثمانية
الصفدم، كنائبو مدير الدراسات كاألبحاث، السيد محمكد سعيد األشقر، كرئيسة قسـ الكثائؽ 

كما تمت اإلفادة مف بعض المصادر المتعمقة بالمغة التركية . العثمانية، اآلنسة بسمة العباسي
 . 3كمعاجميا

تـ تحديد الكقفيات التي تتعمؽ بناحية القدس الشريؼ مف ىذا الدفتر؛ اعتمادان عمى أنيا  .4
حبست برمتيا عمى جيات، أك أفراد في القدس، أك أف تككف المكقكفات التي حبسيا مقدسيكف، 

 . أك أكقاؼ تقع فييا
قمت بترقيـ الكقفيات التي تتعمؽ برسالتي ترقيمان متسمسبلن، كفؽ تسمسميا في األصؿ، كأثبتو  .5

كعميو يكجد . كما أثبت أرقاـ صفحات الدفتر األصمية. عمى النص المطبكع كالنص المصكر
 .رقماف عمى الصفحة كما ىما فب األصؿ

                                                                                                                                            
 .T.D 427كالقدس الشريؼ مف دفتر تحرير  (غزة)لكاء القدس الشريؼ مف دفتر مفصؿ لكاء صفد كالغزة : مثؿ1
دراسة كتحقيؽ محمد عدناف البخيت كنكفاف رجا الحمكد، عماف، الطبعة  (ـ1528-1525/ ىػ932-934)

 (ـ1532-1525/ ىػ932-938 ).131T.Dلكاء القدس الشريؼ مف دفتر تحرير ؛ ـ2005/ ىػ1426األكلى، 
/ ىػ1428  مؤسسة الفرقاف،، الطبعة األكلى،لندفدراسة كتحقيؽ محمد عدناف البخيت كنكفاف رجا السكاريو، 

دراسة كتحقيؽ محمد  (ـ1539-1538/ ىػ945 ).T.D 1015 لكاء القدس الشريؼ مف دفتر تحرير ؛ـ2007
 لكاء القدس الشريؼ مف دفتر ؛ـ2008/ ىػ1429عدناف البخيت كنكفاف رجا السكاريو، عماف، الطبعة األكلى، 

، الطبعة لندفدراسة كتحقيؽ محمد عدناف البخيت كنكفاف رجا السكاريو،  (ـ1562/ ىػ970 ).289T.Dتحرير 
/ ىػT.D.( 970 إس516 لكاء القدس الشريؼ مف دفتر تحرير ؛ـ2010/ ىػ1431  مؤسسة الفرقاف،األكلى،
  مؤسسة الفرقاف،، الطبعة األكلى،لندفدراسة كتحقيؽ محمد عدناف البخيت كنكفاف رجا السكاريو،  (ـ1562
دراسة كتحقيؽ محمد  (ـ1562/ ىػ970 ).515T.D لكاء القدس الشريؼ مف دفتر تحرير ؛ـ2011/ ىػ1432

. ـ2012/ ىػ1433  مؤسسة الفرقاف،، الطبعة األكلى،لندفعدناف البخيت كنكفاف رجا السكاريو، 
، (ـ1556/ ىػ964)، تاريخو 312سجؿ أراضي ألكية صفد، نابمس، غزة، كقضاء الرممة حسب الدفتر : مثؿ2

سجؿ أراضي لكاء ؛ ـ1999/ ىػ1419 ، الطبعة األكلى،دراسة كتحقيؽ محمد عيسى صالحية، عماف، األردف
 دراسة المحفكظ في أرشيؼ رئاسة الكزراء باستانبكؿ،( ـ1562/ىػ970) تاريخو 342القدس حسب الدفتر 

. ـ2002، الطبعة األكلى، عماف، األردف محمد عيسى صالحية، كتحقيؽ
ـ؛ 1902/ ىػ1320الدرارم البلمعات في منتخبات المغات، : قامكس المغة العثمانية. األنسي، محمد عمي: مثؿ3

 ـ؛ 1911/ ىػ1330مكمؿ يكي صرؼ كنحك عثماني، استانبكؿ،  (محرر)مدحت سعد اهلل 
Mehmet Kanar, Osmanli Türkçesı Sözlüğü, s. 52; Julıus Theodor Zenker, Türkisch-

Arabisch-Persisches,Leipzig, 1860. 
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قمت بضبط بعض الكممات التي تحتمؿ قراءتيا عمى أكثر مف كجو؛ إذ اعتاد الكتاب عمى  .6
 . تخفيؼ اليمزة ككتابتيا ياءن، كعدـ إثبات التاء المربكطة، أك كتابتيا بتاء مبسكطة

كأضفت حركؼ بعض . إلتماـ معنى النص- في أحياف نادرة–قمتبإضافة بعض الكممات  .7
كتـ كضعيا بيف . الكممات التي لـ تكف كاضحة لتكضيحيا، كما راعيت حاالت التذكير كالتأنيث

لكف عبلمات الترقيـ لـ يتـ استخداميا ألف طبيعة . معقكفتيف، كاإلشارة إلى ذلؾ في الحاشية
فالدفتر قيد الدراسة كالتحقيؽ، ليس كتابان أدبيان أك نصان تاريخيان، إنما ىك سجؿ . النص تفرض ذلؾ
 .مسحي إحصائي

 .قمت بالتعريؼ بأعبلـ كاألماكف التي كردت في الدفتر، ما استطعت ذلؾ في الحاشية .8
عرفتبالكممات الغامضة التي كردت في ىذا النص مف الدفتر، كبالكممات األعجمية مف  .9

 .المصادر المناسبة، كجعمت الشرح مختصران، كمتعمقان بمكقعو في النص
عرفت  بالمصطمحات الحضارية كالثقافية التي كردت في النص مف المصادر المختصة،  .10

 .كبما يساعد في إضاءة معنى النص لمقارئ المحدث، كتسييؿ فيمو ليا
بما أف محرر الدفتر لـ يبيف نكع الكقؼ أخيريان ىك أـ ذريان،فقد قسمت الدراسة بحسب  .11

أكقاؼ تمت في العصر : العصكر أك الفترات التاريخية التي تمت فييا تمؾ األكقاؼ،فكانت
ثـ األكقاؼ . األيكبي، كأكقاؼ تمت في العصر المممككي، كأكقاؼ تمت في العصر العثماني

 .التي لـ ُيحدَّد ليا تاريخ في أم عصر مف العصكر السابقة
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.  جزء مف خط داكد عميو السبلـ بالقدسكذكره مجير الديف الحنبمي باسـ سكؽ القشاشيف، كه:  سكؽ القشاش1

. 52، ص2األنس الجميؿ، ج: انظر. السبلمية إلى باب حارة الشرؼ (دار الحديث)مف باب المدرسة ككاف يمتد 
، 113، ص342سجؿ أراضي لكاء القدس حسب الدفتر : انظر". سكؽ قكشاش" باسـ 342ككردفي دفتر طابك 

129 . 
كىي عبارة . القنطرة عبارة عف بناء ينشأ لدعـ األبنية كحماية المارة مف األمطار كأشعة الشمس:  قنطرة الميمكف2

كتقع قنطرة الميمكف قرب خاف الميمكف الكاقع في . عف دعامتيف جانبيتيف مقكستيف فكؽ الطريؽ في الحارات
سجؿ محكمة القدس : انظر. كاف مخصصان لبيع الحمضيات بالقدس. النصؼ الشمالي مف خط داكد عميو السبلـ

 .7، ىامش129، ص342 سجؤلراضيمكاءالقدسحسبالدفتر: كانظر. 500، ص45الشرعية، سجؿ 
تقع إلى الغرب مف حارة الشرؼ بيف حارتي الشرؼ كالسمسمة؛ . إحدل حارات البمدة القديمة بالقدس:  حارة الييكد3

، 2اليعقكب، ناحية، ج. افنسبت إلييـلييكد باإلقامة فيوؿكقد سمح . لذا عرفت أحيانان باسـ الحارة الكسطى
 .436ص

426/428 
في محمتيـ بالقدس الشريؼ وقؼ زاوية المغاربة [ 1]

مزبكرة  [الػ]محمة ِء [الػ]حكر فرف في 
 144في سنة   

 2 كقنطرة الميمكف1دكاكيف في سكؽ القشاش
 340 باب   في سنة   5

 

 3بيت في حارة الييكد
 69في سنة   

 

جكار مزبكرة   [في]طاحكف در 
 316في سنة   
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-842)ما بيف فيكلي السمطنة السمطاف المممككي أبك سعيد جقمؽ العبلئي الظاىرم : ، ىكطاف جقمؽؿ الس1

 الذم الظاىربرقكؽ كقدميإلىالممؾاألشرفسيفالدينإينااللعبلئيشركسياألصؿ،اشتراه .(ـ1453-1438/ ىػ857
كأصبح . كالظاىرططر ،المؤيدشيخ ،ثمأطمقككليأعماالنفيدكلتيالممؾالناصرفرج كحبسفيأيامالممؾ.أعتقيكاستخدمو

صاىر العثمانييف كأقاـ عبلقات . قضى عمى عدة ثكرات في ببلد الشاـ كمصر. األشرفبرسبام أتابكالعساكرفيدكلة
 2500تبرع ألكقاؼ القدس بمبمغ . ىـز فرساف اإلسبتارية في جزيرة ركدس كبسط سيطرتو عمييا. حسنة معيـ
ابف تغرم : انظر. (ـ1447/ ىػ850)كأمر بتعمير سقؼ قبة الصخرة بعد حريؽ أصابو في سنة . ديناران ذىبا

 .97-96، ص2؛ مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج254-253، ص16بردم، النجـك الزاىرة، ج

  808 تاريخ الكقفية في سنة وقؼ الشمسي سيؼ الديف سنقر[ 3 ]

 5000قرية بيت حنينا تابع قدس شريؼ تمامانحاصؿ 
 [تضبط بمكجب شرط الكاقؼ]كيرالف شرط كاقؼ مكجبنجو ضبط أكلنكر

 
 849 عمى قراءة القرآف تاريخ الكقفية في سنة   1وقؼ السطاف جقمؽ[ 4]

 قرية عبكيف  تابع قدس شريؼ [في]ِء 
 1000ط    8

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B7%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B7%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B7%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8A
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. بسكؽ القطانيفاليـك يعرؼ . إحدل أسكاؽ البمدة القديمة الكاقعة إلى الغرب مف المسجد األقصى:  سكؽ القطف1

 .ـ1336/ ىػ737 دكاكينو في سنة سيفالدينتنكزالناصرمأنشأ األمير . ـ10ـ كعرضو 100طكلو حكالي 
، 2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج204؛ العارؼ، المفصؿ، ص31-30ص،2مجيرالدينالحنبمي،األنسالجميؿ،ج:انظر
 .262؛ الميتدم، القدس، ص449ص

ُعمِّر في ك. تقع في خط داكد عميو السبلـ بالقدس ممتدة مف قنطرة الجبيمي إلى درج الحرافيش:  سكؽ الطباخيف2
؛ سجبلت 304، 53، ص2 مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج:انظر.(ـ1473 /ىػ878شير رجب سنة 

 . 449، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج152؛ اإلماـ،القدس،ص12، ص1  رقـمحكمة القدس الشرعية، سجؿ
 ". صكرت: " في األصؿ3
 مخترقان عددان ،الشارع الممتد مف درج العيف في البمدة القديمة مف القدس إلى باب العمكد:  خط كادم الطكاحيف4

، 2 مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج:انظر.  كحارة باب الحديد،حارة باب القطانيف: مف الحارات، مثؿ
 .432، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج54ص

 .يقصد بيا التربة السعدية. تربة5

 796 عمى الشيخ شياب الديف تاريخ الكقفية في سنة وقؼ الناصري محمد بف عمي الجبيمي[ 5 ]
نفس  [في] در 1دكاكيف بقرب سكؽ القطف

 ط 15باب   4 قدس شريؼ

 قدس شريؼ [في] در 2دكاكيف في سكؽ الطباخيف
 ط 7باب   8

 
 905 دعكل في سنة 3زاكية القمندرية تاريخ صكرة[الػ] عمى بنت عبد اهلل [طنشؽ]وقؼ [ 6]

 قدس شريؼ   تمامان  [في] در 4بيت بخط كادم الطكاحيف
 
  بالقدس الشريؼ   عمي كوجؾ5وقؼ تربة ِء سعدي[ 7]

 كزيتكف في خندؽ بالقدس الشريؼ   تمامان [تيف]غراس رماف كانجير 



 
 

70 
 

[ 8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

71 
 

  الشريؼ1قدس[الػ] ظاىر وقؼ الزاوية األدىمية[ 8]

 تابع رممة    2مزرعة كادم الغزالة
 100تمامان حاصؿ 

 تابع غزة        3مزرعة سمكجة
 1200تمامان حاصؿ 

قرية بيت صفافا تابع قدس 
ماؿ  [عف]شريؼ  العشر عػ 

 150الكقؼ 

 [في]طكاؿ در [الػ]قطعة أرض 
 قرية لفتا تابع قدس شريؼ

 500تمامان حاصؿ 

قطعة أرض العقكصية تابع 
 قدس شريؼ تمامان 
 100حاصؿ 

 [في] در 4حماـ الجديد[الػ]
 نفس صفد           خمس

 

  

                                                 
 اليعقكب، ناحية :انظر. تعبير استخدـ لمداللة عمى المناطقالكاقعةخارجأسكار مدينة القدس:  ظاىر القدس1

 . 430، ص2القدس، ج
، 2، ؽ1 الدباغ، ببلدنا، ج:انظر.الترابيفعرب أحد الفركع التي ترفد كادم غزة في ديار عشيرة :  كادم الغزالة2

 .406ص
كتقع ىذه المزرعة ضمف أراضي قرية المسمية في . ـ فيما يبدكالبدؿ تشديد حرؼ اؿ". سممكجة: " في األصؿ3

 .244، ص2 الطباع، إتحاؼ األعزة، ج:انظر. لكاء غزة
بالخمخاؿ حمامنا كفرننا إلى "ذكر أف األمير سيؼ الديف منجؾ كقؼ عمى المدرسة المنجكية :  الحماـ الجديد4

 .  602، ص2 النعيمي الدارس في تاريخ المدارس، ج:انظر. كىك غير معركؼ اليـك". جانبو
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427/429 

  كاتب 1طاحكف كقؼ عمي بؾ
 في سنة     3 في نفس زاكية2كالية

 عاطؿ

غراس حاككرة بيت في باب 
 الزاكية في سنة

تكت في [الػ]غراس الزيتكف ك
 4أرض السكاد

بيت في محمة ِء راس 
 5القصيمة

 بيت في كادم الطكاحيف 6بيت في محمة ِء باب العمكد

7بيت بعقبة باب الحـر
 دكاف في سكؽ الطباخيف  في باب العمكد8فرف 

 
 
مدرسة العثمانية تاريخ الكقؼ في [الػ]عمى وقؼ أصفياف شاه خاتوف بنت األمير محمود [ 9 ]

                                                 
 . لـ أعثر لو عمى ترجمة: بؾعمي1
بتسجيؿ أك كانيقـك. كىك مساعداآلمر. يعرؼ أيضان بمحرر الممالؾ أكأمينالدفتر أكأمينالكالية:  كاتب الكالية2

حصاءالسكانكاألراضيكمصادرالمكارداألخرىكتسجيميافيدفترأطمقعميياسمدفترالتحريرأكدفترخاقاني . تحرير عممياتمسحكا 
ككاف التكقيعيأكالنشانجي يتكلىاإلشرافالعامعمىعمميةالتسجيؤلك . دفترالمفصؿ،كدفتراإلجماؿ: كىذاالدفترعمىنكعيف

 كفي (.4 )ىامش 22،ص312 ؛ دفتر377؛ بيات،ببلدالشاـ،ص(ح، ط)، ص 522دفتر : انظر.التحرير ىذه
ـ أياـ السمطاف المممككي الناصر محمد بف 1321/ ىػ725غزة مسجد يعرؼ بيذا االسـ يرجع إنشاؤه إلى عاـ 

 .135، ص2الطباع، إتحاؼ األعزة، ج: انظر. قبلككف
لعميا إشارة إلى مسجد كاتب الكالية الذم أنشأه المقر األشرؼ السيفي أفناني العبلئي، نائب السمطنة، في غزة 3

الطباع، إتحاؼ . ـ، أعاد بناءه أحمد بؾ كاتب الكالية1586/ ىػ995كفي سنة . ـ1334/ ىػ735في  سنة 
 .298، 225المبيض، غزة كقطاعيا، ص. 136-135، ص2األعزة، ج

عبارة مجازية أطمقت في أكثر مف مكاف عمى األرض شديدة الخضرة كناية عمى كثافة :  أرض السكاد4
. كأطمقت في القدس عمى األرض الكاقعة فكؽ كادم الجكز. 119-117أبك يكسؼ، الخراج، ص. مزركعاتيا

 .34، ص2العسمي، كثائؽ مقدسية، ـ
تقع إلى الشرؽ مف محمة باب العمكد ضمف حارة . مف محبلت البمدة القديمة مف القدس:  راس القصيمة5

 .430، ص2؛  اليعقكب، ناحية القدس، ج54، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. السعدية
مف محبلت البمدة القديمة مف القدس؛ حيث تقع في آخرىا مف الجية الشمالية بانحراؼ قميؿ :  محمة باب العمكد6

محمة اإلفرنج كعقبة : مثؿ: كقناطر كأزقة كدرج (شكارع)كتتألؼ مف محبلت أصغر كعقبات كخطكط . إلى الغرب
، 2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. الشيكخ كخط باب العمكد كقناطر خضير كزقاؽ كدرج البطيخ

. 436-435، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج54ص
 الشارع األعظـ بالبمدة  يبدك أف المقصكد بيا إحدل عقبات حارة باب القطانيف المتفرعة عف: عقبة باب الحـر7

 .53، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. القديمة المعركؼ بخط كادم الطكاحيف
 .كال يستقيـ معيا النص، إال إذا كاف مف باب الميجة المتداكلة بيف المقدسييف". فركف: " في األصؿ8
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 844سنة 
 3400قرية كفر قرع تابع نابمكس تماما حاصؿ 

 

[10 ]
 

 

 

 

 

 

 

 
[11 ]
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 916  تاريخ الكقفية وقؼ الشيخ برىاف الديف بف أبي شريؼ المقدسي[ 10]

قدس قرية طيبة االسـ تابع  [عف]عػ 
 330ط  9شريؼ 

قرية النجـ تابع  [عف]عػ 
 1ـ

 500 ط 12

 ـ قرية بيت تعمر  تابع 
 2668ط كربع ط كثمف 12

 
 747 تاريخ المحضر في سنة شيخ أحمد أبي ثور[الػ]ِعػ وقؼ تربة [ 11]

قرية دير أبك ثكر تابع قدس 
 2700شريؼ   تمامان حاصؿ

  تابع ـ     2مزرعة قمرا الشرقية
 1500تمامان حاصؿ

 تابع ـ     3مزرعة بيت القيمرم
 1500تمامان  حاصؿ

 

  

                                                 
. اختصار كممات مذككر أك مزبكر أك مزبكرة أك مزبكرة": ـ "1
، 427دفتر . كانت كقفان عمى الشيخ أبي ثكر المذككر. مزرعة كانت تتبع قرية أبك ثكر:  قمرا الشرقية2

: انظر". العمراء الشرقية" باسـ 1015كردت في دفتر . 36، ص1؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج277-276ص
. 61ص: انظر. الشرقية" قمراء" باسـ حمراء 516كأثبتيا المحققاف لدفتر . 277ص

. 277ص: انظر". بيت القميرا" باسـ 1015كردت في سجؿ :  بيت القيمرم3
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[12 ]
 

[13 ]

[14 ]
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 893 تاريخ الكقفية في سنة وقؼ الشيخ كماؿ الديف بف أبي شريؼ[ 12]

 312 ط 6قرية كفر ىر  [في]ِء  

 
 898كفي سنة  897 المذككر تاريخ الكقفية في سنة وقؼ الشيخ كماؿ الديف[ 13]

مصبنة القبمية المعركفة [الػ] [في]عػ 
 تابع 1بالمنصكرية في خاف الميمكف

 قدس

 ط ك ثمف ط مف ط 14

مصبنة الشمالية [الػ] [في]عػ 
 مزبكر [في]در 

 ط ثمف ط 16

مصبنة أبك  [في]عػ 
 الفتح ِشركة أبك جابر 

 ط 12

 
 913 تاريخ الكقفية في سنة شة خاتوف بنت عبد اهلل[ئػ]وقؼ عايػ[ 14]

 ظاىر قدس 2غراس في أرض البقعة
 شريؼ تمامان 

 مع عمارة البيت 4 الغكانمة3غراس في أرض حكر
 [ء]كالصيريج المعد لجمع الما

 
 
 
[15 ]
 

 

 

 

 

                                                 
، 45سجؿ محكمة القدس الشرعية، سجؿ . يقع في النصؼ الشمالي مف خط داكد عميو السبلـ:  خاف الميمكف1

. 7، ىامش129، ص342 سجؤلراضيمكاءالقدسحسبالدفتر: كانظر. 500ص
لى الغرب منيا:  البقعة2 كىي منطقة . تطمؽ عمى المنطقة الكاقعة خارج أسكار البمدة القديمة في القدس كا 

منبسطة كاسعة تمتد غربان حتى أراضي طبمية عمى مشارؼ قرية لفتا، كجنكبان حتى الطريؽ الكاصمة إلى قرية بيت 
. 93-91، ص1العسمي، كثائؽ تاريخية، ـ . كىي مف أخصب األراضي الزراعية القريبة مف القدس. صفافا
 198أبك بكر، قضاء الخميؿ، ص: كانظر

؛ كاصطبلحان، استبقاء العقار المكقكؼ 92، ص2ابف فارس، معجـ مقاييس المغة، ـ. الحكر لغة، الحبس:  حكر3
. 228، ص1الرممي، الفتاكل الخيرية، ج. لمبناء أك الزراعة أك كمييما لقاء مبمغ تصؿ قيمتو قيمة العقار المحكر

: كلمتكسع في تاريخ استخداميا كتطكر داللتيا كالمصطمحات المرادفة ليا، انظر
 .178،ص"فمسطيف "البخيت،دراساتفيتاريخببلدالشاـ؛30-28،أحكامعقدالحكر، صالحكيس،صالحبنسميمانبنحمد

، 21، 2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. ينسبكف إلى بني غانـ. عائمة كحارة كباب في القدس:  الغكانمة4
30 ،54. 
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[ 16 ]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[17 ]
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428/430 

شة خاتكف [ئػ] كزكجتو عايػ1وقؼ السيد شمس الديف بف محمد بف سيد عالء الديف الكتبي[ 15]
 922تاريخ الكقفية في سنة 

 مسجد األقصى[الػ] 3 مف أبكاب2بيت أرضان كبناءن بالقدس الكقؼ في باب الحديد

 
4  في باب السمسمةوقؼ المدرسة الطازية[ 16]

 

 قرية المنية تابع صفد   

تمامانحاصؿ 
 [في]دكاف مع فرف خباز در 

قرية عػ مزبكرة تمامان [الػ]
قرية عػ  [الػ] [في]طاحكف در 

 مزبكرة 

 تمامان 

 
  رحمة اهلل عميو 5 سيدي جراح عػِ فيتربة[الػ]وقؼ [ 17]

قرية بيت عطاب السفمى كالفكقا تابع  [في]عػ 
 ط 23شريؼ[الػ]قدس [الػ]

2300 

قطعة أرض تعرؼ بمزرعة الجراحية ظاىر 
 شريؼ    تمامان [الػ]قدس [الػ]

 500حاصؿ
  

                                                 
كقؼ الحاجة  (أ ب) كرد في سجؿ محكمة القدس رقـ : شمس الديف بف محمد بف سيد عبلء الديف الكتبي1

 . مف السجؿ المذككر392ص: انظر. عائشة خاتكف الركمية كزكجيا محمد كقفان ذريان يؤكؿ عمى قبة الصخرة
 .440، ص2اليعقكب، ناحية القدس، ج: انظر. يقع في الجية الغربية مف المسجد األقصى:  باب الحديد2
 ".باب: " في األصؿ3
. 440، ص2اليعقكب، ناحية القدس، ج. يقع في الجية الغربية مف المسجد األقصى:  باب السمسمة4
ىك األمير حساـ الديف حسيف بف شرؼ الديف عيسى :  سيدم جراح5

 إلى الشماؿ مف القدس ككقؼ عمييا ةتقعأنشأزاكم.أحدأمراءالسمطانصبلحالديناأليكبي، كطبيبو الخاص الجراحي،
؛ 48، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج:انظر. ىاكدفنفيـ 1201/ىػ598 تكفي فيسنة. أكقافا

 .106-104؛ العسمي، أجدادنا، ص14الحسيني،األبنيةاألثريةفيالقدساإلسبلمية، ص
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[18 ]
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 903مسجد االقصى      تاريخ المحضر في سنة [الػ] جكار خانقاه الفخرية[الػ]وقؼ [ 18]

 [تربة]أرض جكار تربو عػِ 
قدس [الػ] في ظاىر 1مامبل

 شريؼ    تمامان [الػ]
 120حاصؿ

أرض تعرؼ بقاعة الكزير تابع 
 ـ  

 500حاصؿ 

أرض تعرؼ بقمرا الفخرية 
 ظاىر قدس شريؼ 

 2000حاصؿ 

أرض تعرؼ بجناف أديب 
كبستاف الجكزة ظاىر قدس 

 شريؼ   
 216حاصؿ 

 أرض جكار مذككرة 
 حاصؿ

 

 ظاىر 2أرض تعرؼ بػزعيـ
قدس شريؼ       حاصؿ 

137 
 

 الدار المستجدة  قرارأرض
 خانقاه [الػ]جكار 

 88حاصؿ 

 الفخرية شرقي كغربي 3اسكاؽ
 مع 4تعرؼ بخاف العكازم

خاف     [الػ]حاككرة شرقي 
 380حاصؿ 

أحكار حجرات الفكقاني في 
  باب 4جنب مدرسة 
 40في سنةحاصؿ 

 

  

                                                 
تقعإلىالغربمف المدينة، فييا قبكر عددمناألعيانكالعمماءكالصالحيف . أكبر المقابر في القدس:  تربة مامبل1

العسمي، . 165، المقيمي، مكانح األنس، ص64، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. كالشيداء
، راـ اهلل، كزارة اإلعبلـ، كزارة (مامبل)فيمي األنصارم، مقبرة مأمف اهلل : كلمتكسع انظر. 122-117أجدادنا، ص
. ـ2010األكقاؼ، 

، دليؿ قرية معيد األبحاث التطبيقية. كـ4تبعد عف المدينة باتجاه الشرؽ نحك . مف قرل ناحية القدس:  الزعيـ2
. 4الزعيـ، ص

. كما ىي دارجة في العامية" سكاؽ" في األصؿ 3
كتقع ىذه . ينسب إلى القاضيفخرالديف كاقؼ الخانقاه الفخرية. مف أسكاؽ البمدة القديمة في القدس:  أسكاقالفخرية4

؛ اليعقكب، ناحية 54، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. السكؽ آخر عقبة خضير مف جية الغرب
. 449، ص2القدس، ج
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[19 ]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[20 ]
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 881 تاريخ الخراج في سنة 1 فكؽ سكر الصخرةمدرسة الطيمونية[الػ] ءِ وقؼ [ 19]

  2قطعة أرض تعرؼ ببيت ثكؿ
قرية ِء  [في]تابع قدس شريؼ در 

 250صكر باىر تماما حاصؿ 

قطعة أرض تعرؼ ببيت 
قرية  [في] در 3لكزم

صكر باىر تماما 
 200حاصؿ 

 أرض تعرؼ ببيت أكريـ قطعة
مزبكرة تماما [الػ]قرية ِء  [في]در 

 250حاصؿ 

قرية  [في]قطعة أرض تعرؼ بمرج الدباف در 
 200ِء مزبكرة تماما حاصؿ 

 [في]قطعة أرض جبعةتعرؼ بالكفؿ كالتنير در 
 100ط  12القرية ِء ـ 

 754 تاريخ الكقفية في سنة 4 الخادـ عمى مسجد زاكيةوقؼ الحاج سعد الديف سنبؿ[ 20]

سكؽ [الػ]دكاكيف في  [في]ِء 
سكؽ [الػ]الشرقي بمدينة رممة في 

ط  20 باب  3 كمصبنة؟ 5الكبير
 130في سنة 

ِء دكاكيف بالصؼ 
خاف [الػ]الغربي ب
 تابع مزبكرة في 6المذككر
 32في سنة 

 حارة 7غراس زيتكف في أرض
 في ظاىر قدس 8بني سعد

 24شريؼ في سنة 

بيت دار مير محمد كقؼ المذككر 
في حارة صييكف في نفس قدس 

  328شريؼ في سنة 

بيت دار العمكفي تحت الفرف في  
 سكف زيف 9محمة ِء باب حطة
 73العابديف  في سنة 

 
[21 ]

                                                 
.  المقصكد سكر الحـر القدسي1
 .119، ص2، ؽ8الدباغ، ببلدنا، ج: انظر.قرية صغيرة قريبة مف القدس مف الجية الشمالية الغربية:  بيت ثكؿ2
 .26، ص1اليعقكب، ناحية القدس، ج: انظر. مزرعة إلى الجنكب مف قرية صكر باىر:  بيت لكزم3
 .لـ أعثر عمى ترجمة لو أك لممسجد أك الزاكية المذككرة أعبله:  الحاج سعد الديف سنبؿ4
، 1ابف بطكطة؛ رحمة ابف بطكطة، ج: لمتكسع حكؿ أسكاؽ الرممة المتخصصة أك اليكمية كاإلسبكعية، انظر5

؛ 270-265؛ صادؽ أحمد جكدة، مدينة الرممة، ص62، ص2؛ مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج50ص
 . 277-273نعمة اهلل، الرممة، ص

". المذككرة: " في األصؿ6
. مكررة في األصؿ". في أرض "7
تمتد مف باب العمكد إلى حارة النصارل بمصؽ سكر . إحدل حارات البمدة القديمة في القدس:  حارة بني سعد8

كتعرؼ . كقد نسبت إلى القبيمة التي أقامت فييا عمى إثر تحرير صبلح الديف األيكبي لمقدس مف الفرنج. المدينة
. 234، ص2اليعقكب، ناحية القدس، ج. أيضان بحارة الزراعنة

اليعقكب، ناحية القدس، . أحد األبكاب المؤدية إلى المسجد األقصى المبارؾ مف الجية الشمالية:  باب حطة9
 . 440، ص2ج
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[22 ]
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429/431 
  بالقدس الشريؼ     1 في محمة ِء باب القطانيفرباط الحموي[الػ]وقؼ [ 21]

بيتيف في حارة الييكد في 
 60سنة 

 4مخازف في سفؿ الرباط   24دكاكيف في جكار المذككر في سنة 
  105باب في سنة 

 64 مع دكاف سفؿ في سنة 2بيت في سكؽ داكد  36مخزنيف في حارة الييكد في سنة 
64 
 
  بالقدس الشريؼ وقؼ الرباط المعروؼ بدار القرآف السالمية[ 22]

قاعتيف كياؿ في باب حطة 
 30في سنة 

مزبكر ]الػ]بيت في الرباط  84دكانيف في باب الرباط ـ في سنة 
 48في سنة 

مصبنو في محمة ِء باب 
 32العمكد في سنة 

قاعو كدار سفميا تابع ـ في  20قاعو في باب الحطة في سنة
 80سنة 

ثبلث دكاكيف في باب العمكد في  [عمى]طبقة ِء   في نفس قدس شريؼ3بيت  في قباف الخميؿ
  50ط في سنة  12يد أكالد عطية 

 

[ 23 ]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
. يقعفيالجيةالغربيةمنالمسجدكيؤديإلىسكقالقطانيف. أحد أبكاب المسجد األقصى:  باب القطانيف1

؛ اليعقكب، ناحية 146 ،54 ، 30،ص2مجيرالدينالحنبمي،األنسالجميؿ،ج. ـ1336/ىػ737 جّددىاألميرتنكزسننة
 . 436، ص2القدس، ج

 اليعقكب، .،كيقعفيخطالنبيداكدعمييالسبلـ منالشرؽ إلىالغربتجاهاليمتدبا.البمدة القديمةؽاسكإحدل أ: سكؽ داكد2
 .448، ص2ناحية القدس، ج

استيفاء الرسـ المفركض سمع الكاردة إلى مدينة القدس ك لكزف اؿ يبدك أنو اتخذ عند باب الخميؿ: قباف الخميؿ3
 .94-92، ص427البخيت كالسكارية، دفتر : انظر.  لصالح الدكلةاعميو
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[24 ]
 

 

 

 

 

 

[25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[26 ]
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  في محمة ِء باب القطانيف بالقدس الشريؼ وقؼ رباط ابف مثبت[ 23 ]
 5طباؽ عمك مذككريف  [في]ِء  24بيت جكار رباط في سنة 

 35ط في سنة  15باب 
دكاكيف في باب  [في]ِء 

 108ط في سنة  15القطانيف 
 
 885 تاريخ سجؿ الكقفية في سنة وقؼ الحاج زيف الديف اآلمدي[ 24]

قدس [الػ] بػ2[ة] بالسكؽ الكبير1بيت دار تعرؼ بإبراىيـ أعرج مع دكاكيف كسكؽ في خط داكد
 400الشريؼ في سنة 

 
 789 عمى قراءة القرآف تاريخ الكقفية في سنة وقؼ بدر الديف حسف بف زريؽ[25]

 قدس الشريؼ   تمامان     [الػ]بيت دار أرضا كبناء سفؿ كعمك في حارة األكراد في 
 144في سنة 

 
  927 تاريخ الكقفية في سنة وقؼ األمير والي الّدكري[ 26]

قرية بيت سكريؾ تابع  [في]ِء 
 1836ط    12رممة  [الػ]

قرية كفر مالؾ تابع  [في]ِء 
 مزبكرة 

 1000ط    12

قرية البيرة تابع  [في]ِء 
 قدس [الػ]

 1600ط    6
 

  

                                                 
إحدل الطرؽ الرئيسة التي تخترؽ البمدة القديمة :   خط داكد1
 خطكطفرعيةكأزقة،عنياكتتفرع.ؿىغربانإلىبابالخمياتجباالمنبابالسمسمةةمتدـ

كزقاقالعظاـ،كزقاقالحريرم،كزقاقالجبلغي،كزقاقالفكّ ،خطبابالسمسمة،كخطالككالة،كخطبابالخميؿ،كخطعرصةالغبلؿ:منيا
 .449، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج52، ص2مجيرالدينالحنبمي،األنسالجميؿ،ج.اؿ
سكؽ القطانيف كالقشاشيف : مجمكعةمف األسكاقالممتدةمنالحرمالشريؼ بالقدس إلىالقمعة، مثؿ:  السكؽ الكبيرة2

 .449، ص2اليعقكب، ناحية القدس، ج. كالطباخيف
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[27 ]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[28 ]
 

 

 

 

 

[29 ]
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 826كقؼ الشيخ تاج الديف المبارؾ التميمي القصراكم تاريخ الكقفية في سنة  [27]
غراس العنب كغيره تعرؼ بكـر الكرنـ 

 بقرب حكض نمرا  تابع ـ    تماما
غراس عنب في أرض 

 تابع ـ   1كادم التفاح
 تماما

دار [بيت يعرؼ بػالػ [في]ِء 
 قرب 2الكبرل في سكؽ الدجاجيف

 ط12حماـ 
430/432 

 893الحاج إبراىيـ بف عبد المطيؼ الشيير بابف فارس تاريخ الكقفية في سنة  [28]
 80شريؼ في سنة [الػ]قدس [الػ] دار سفؿ كعمك في حارة األكرادفي نفس 3[في]بيت 

 
 مسجد األقصى [الػ]زاكية الختنية في قبمي [الػ]كقؼ  [29]

 سكف 4باب الحديد [محمةِ ]بيت في محمة ِء 
 40 في سنة 5مصطفى سقا

زاكية [الػ]أرض تعرؼ بالختنية في جكار 
 100كالمسجد األقصى    في سنة  [ة]المذككر

 40ط في سنة 612بيت بحارة طكرية
 

  

                                                 
كىك يرفد كاديي الخميؿ كسارة، كيفصميما عف جبؿ . أحد األكدية الكاقعة ظاىر مدينة القدس:  كادم التفاح1

، 2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. كيعرؼ في الشماؿ منو باسـ كادم الكنة ككادم النصارل. المحاكر
 .30؛ جبارة، مدينة خميؿ الرحمف، ص80ص

كىي ظاىرة كانت شائعة في الحكاضر .  يفيـ أنيا سكؽ متخصصة ببيع الدجاج مف المحـك: سكؽ الدجاجيف2
لكف مجير الديف الحنبمي ذكر . لكف لـ أعثر عمى سكؽ بيذا االسـ في القدس. العربية اإلسبلمية

،كانتتمتدبحذاءالمسجداألقصىمنالجنكبإلىالشمالقرببابالمحراب  تمؾ أكؿك. (باب الخميؿ)ثبلثأسكاقمنبناءالرـك
، 2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. وسىق اللحامين بالقدس معروف.(الطباخيف) سكقممطعاـاألسكاؽ،

، األسكاقفيببلدالشامفيصدراإلسبلـ، حاتمنايبللضمكر؛ 449، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج304، 53ص
؛ العارؼ، المفصؿ، 23ـ، ص2009، الجامعة األردنية، عماف، 9، ع3المجمة األردنية لمتاريخ كاآلثار، ـ

 . كما بعدىا245، ص2المقريزم، الخطط، ج:  كانظر.683ص
 . إضافة مف الباحث حتى يستقيـ النص3
تقع في الجية . كىي جزء مف محمة باب حطة. إحدل حارات البمدة القديمة في القدس:  محمة باب الحديد4

 .433، ص2اليعقكب، ناحية القدس، ج. الشمالية مف الحـر القدسي
غكشة، القدس، .  إشارة إلى سقاء ماء عرؼ بيذا االسـ، كامتيف حرفة السقاية في القدس: مصطفى سقا5

 .160ص
في الجية الشمالية مف كىي جزء مف محمة باب حطة. إحدل حارات البمدة القديمة في القدس:  حارة طكرية6

. 433، ص2اليعقكب، ناحية القدس، ج. الحـر القدسي
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 كقؼ عمى قراءة القرآف العظيـ  [30]
 قدس شريؼ [الػ]شرؼ في نفس [الػ]طبقة في محمة  ِء 

 24في سنة 
 
  868كقؼ آمنة بنت عمر بف سميماف تاريخ الكقفية في سنة  [31]

 شرؼ مع طبقة [الػ] في محمة ِء 1بيت فسقية
 50في سنة 

 
 887كقؼ الحاج أبك بكر بف محمد بف خضر تاريخ الكقفية في سنة  [32]

بيت في محمة ِء 
 شرؼ[الػ]

 24ط    في سنة  12

دار أرضان كبناءن في  [في]بيت 
قدس [الػ]حارة صييكف في نفس 

 شريؼ[الػ]
 72في سنة 

غراس في قطعتيف أرض تعرفاف 
كفر تانية كابف شياب في أرض [بػ]

شريؼ في سنة [الػ]قدس [الػ]السكاد في 
300 

431/433 
 849كقؼ الحاج عمي إسماعيؿ الحمامي تاريخ الكقفية في سنة  [35]

 غراس المتنكعة في أرض الجكرة تعرؼ بكـر السقطي   [الػ] 
 تمامان 

 

  

                                                 
 .689، ص2المعجـ الكسيط، ج. حكضمنالرخامكنحكىمستديرغالباتمجالماءفيينافكرة:  فسقية1
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[46  ]
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 تاريخ الكقفية 1كقؼ الصارمي إبراىيـ بف الزيني مصطفى بف طكماف المشيكر بابف عرب [46]
896 

قطعة أرض تعرؼ ببريقة مف 
جممة أراضي بيت صفافا تابع 

 قدس شريؼ 

حارة [الػ]بيت مع حاككرة في 
 المذككرة تماما

 

في ... بيت مع قكس في حارة 
راس قصي الكادم في قدس 

 شريؼ تماما 
فرف في حارة الحداديف در 

 نفس رممة  [في]
  باب1

 

طاحكف في مدينة  [في]ِء 
 تركماف [الػ]رممة في حارة [الػ]

  ط2ط كخمسا 14
 

ساقية مع أرض  [في]ِء 
مزركعة خضر كتيف كبير ماء 

 3بكادم جنات في قرية قرارة
تابع غزة تعرؼ بساقية قاضي 

 ط 412شمس الديف البغدادم
 5كـر في قرية صرفند الكبرل كـر تعرؼ بالنشك تابع رممة

تعرؼ ببير الكالي تابع رممة 
 تمامان 

 

 

  

                                                 
 .لـ أعثر لو عمى ترجمة:  الصارمي إبراىيـ بف الزيني مصطفى بف طكماف المشيكر بابف عرب1
 ".كخمساف" في األصؿ 2
الدباغ، ببلدنا، . تقع شماؿ خاف يكنس. إحدل قرل لكاء غزة الكاقعة عمى الجزء الجنكبي مف كادم غزة:  قرارة3
 .415، ص2، ؽ1ج
ذكر مجير الديف الحنبمي، األنس : انظر. كرد أنو نزؿ في محمة بغزة، كلـ يترجـ لو:  شمس الديف البغدادم4

 .423، ص2الجميؿ، ج
لكباني، . كتعرؼ أيضان باسـ صرفند العمار. كـ شاؿ غرب مدينة الرممة(5)قرية تقع عمى بعد :  صرفند الكبرل5

. 154معجـ، ص
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440/442 

 مف تكابع غزة  935حرميف الشريفيف في سنة [الػ]كقؼ ِء  [105]
 12قرية بربرا تابع ـ  [في]ِء 
 ط 

10000 

 ط  6قرية حمامة تابع مزبكرة 
1500 

قرية مجدؿ تابع غزة    [في]ِء 
 ط 6

12500 
قطعة أرض تعرؼ ببركة قرب 

  تابع ـ    حاصؿ1االخصاص
300 

 قرية سمقا تابع ـ  [في]ِء 
يكقار دقي محمد ككيمي قيد 

قيد عمى اسـ ككيمو ]اكلنمشدر 
 [محمد

 

 ط 6قرية جمس تابع ـ  [في]ِء 
3482 

غراس كرميف في قرية ِء 
 تابع غزة حاصؿ 2أشراؼ
120 

 3غراس كرميف في قرية جبالية
تعرؼ بعراف تابع ـ حاصؿ 

1000 

بساتيف تعرؼ بالزيتكف كالميمكف 
بقرب مف ساقية الزيتكف تماما 

 600حاصؿ 
كـر األماني في نفس غزة 

 محسكب مع الشكيطية 
قطعة أرض مف الشكيطية في 

 76نفس غزة 
كـر المعركؼ ]الػ]غراس 

 تابع ـ 4باسكندر بف طغاف
 106حاصؿ 

قطعة أرض تعرؼ بساقية 
  في نفس غزة حاصؿ1شمك
80 

غراس كـر بشمكسة في أرض 
  28 حاصؿ 2قرية بيت لييا

غراس كـر عبد الكريـ بف 
أطرش في نفس غزة حاصؿ 

80  
                                                 

 201السادس عشر الميبلدم بػ / قدر سكانيا في القرف العاشر اليجرم. إحدل قرل لكاء غزة:  االخصاص1
. خانة

Hutteroth, Abdul Fattah, Historical Geography, p. 142. 
.  خانة29السادس عشر الميبلدم بػ / قدر سكانيا في القرف العاشر اليجرم. إحدل قرل لكاء غزة:  أشراؼ2

، 1الطباع، إتحاؼ األعزة، ج. سطر كنجد كالخصاص: كأطمقت فيما بعد عمى مجمكعة مف القرل، مثؿ
. 225ص

Hutteroth, Abdul Fattah, Historical Geography, p. 149. 
الدباغ، . عمى جامعو بغزةـ 1311/ ىػ711قرية تقع شمالي غزة كقفيا األمير سنجر الجاكلي في سنة :  جبالية3

 . 57؛ لكباني، معجـ، ص288، ص2، ؽ1ببلدنا، ج
كىي منسكبة إلى الشيخ يحيى بف ". اسكندرية بف دكغاف"محمد عيسى صالحية . قرأىا د:  اسكندر بف طغاف4

، 237، ص312 ،حسبالدفتررقـ...سجؤلراضيألكيةصفد. دكغاف الذم كاف لو جامع بقرب قصبة السكؽ القديـ
 (.3)ىامش
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غراس زيتكف تعرؼ مف 
حكر ابف دينار تابع ـ 

 80حاصؿ 

غراس الزيتكف تعرؼ مف كقؼ 
كـر المعركؼ بحرمالة  تابع ـ  

 50حاصؿ 

قطعة أرض مع غراس الزيتكف 
رية ِء باب البحر [بػ]تعرؼ ب
 80حاصؿ 

 

 
  

                                                                                                                                            
كىناؾ ساقية تعرؼ . 198، ص2الطباع، إتحاؼ األعزة، ج. سبيؿ قرب الجامع الكبير بمدينة غزة:  ساقية شمك1

. 2أبشرلي، أكقاؼ كأمبلؾ المسمميف، ص. باسـ ساقية شبليؿ شمالي غزة
الطباع، . كىي بيت الىيا اليـك.  غزةكـ شماؿ مدينة( 7)مف قرل لكاء غزة العريقة تبعد مسافة :  بيت لييا2

 .285-283، ص2، ؽ1؛ الدباغ، ببلدنا، ج235، ص3إتحاؼ األعزة، ج
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[106] 
 
 
 
 
 
 
[123] 
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 عمى مصالح الخانقاة بالقدس الشريؼ تاريخ الكقفية في 1كقؼ جكىر القنقبائي الزماـ [106 ]
 843سنة 

 تابع قدس 2قرية تقكع [في]ِء 
 3996ط 9شريؼ 

قرية بيت زيتكف تابع  [في]ِء 
 2500غزة تماما حاصؿ 

 تابع ـ 3قرية ككفية [في]ِء 
 4035 ط 4ط كخمسا 10

 5570ط  512قرية طكلكـر تابع قاقكف [في]ِء 

442/444 
 تاريخ الكقفية في سنة 6كقؼ الناصرم محمد بف احمد بف سراج الديف عمر األنصارم [123]

895 

قرية عمكدة بني  [في]ِء 
 390 ط 1 تابع غزة 7عامر

 تابع 8دمر النجدقرية  [في]ِء 
 ـ 

نصؼ ط كنصؼ خمس ط 
213 

مزرعة كفر عقير تابع  [في]ِء 
  ط كثمث ط2ـ   

                                                 
. لقبأطمقعمىالشخصالذييتحدثعمىبابستارةالسمطانأكاألميرمنالخداـكىك . أم زماـ األدر الزماـ1

 .460-459،ص5القمقشندم،صبحاألعشى،ج
؛ اليعقكب، ناحية 499-496، ص2، ؽ8الدباغ، ببلدنا، ج. قرية تقع إلى الشرؽ مف مدينة بيت لحـ:  تقكع2

 .21، ص1القدس، ج
يكجد الككفة بالقرب مف المجدؿ، كالككفخة بالقرب  "3، ص..."أمبلؾ كأكقاؼ فمسطيف"كتاب كرد في :  ككفية3

الدباغ، . كلعميا خربة ككفية الكاقعة جانب غزة. كـ 20 كتبعد الككفخة إلىالجنكبمنغزةنحك".مف المحرقة شرقي غزة
 .240؛ لكباني، معجـ، ص368، 134، ص2، ؽ1ببلدنا، ج

 ".كخمساف" في األصؿ 4
لعبت دكران تاريخيان . كـ7إحدل القرل الكاقعة إلى الشماؿ الغربي مف مدينة طكلكـر عمى بعد نحك :  قاقكف5

براىيـ باشا؛ كذلؾ بعد أف أعاد السمطاف المممككي  كاضحان في تاريخ فمسطيف في مكاجية الفرنج كنابميكف كا 
الظاىر بيبرس إعادة إعمارىا، كاتخاذىا مركزان لمبريد أياـ المماليؾ، كمركزان لناحية تحمؿ اسميا ضمف نكاحي لكاء 

 .340-335، ص2، ؽ3الدباغ، ببلدنا، ج. نابمس في العيد العثماني
 342أكرد سجؿ أراضي لكاء القدس حسب الدفتر :  الناصرم محمد بف أحمد بف سراج الديف عمر األنصارم6

.  كالصحيح أف اسـ شقيقو عمي بحسب حجة الكقؼ.149ص: انظر. كقؼ سراج الديف محمد كشقيقو العبلئي
 .95، ص47ش، س.س

كقدر عددىـ في القرف العاشر . ينسب سكانيا إلى عامر بف لؤم. إحدل قرل لكاء غزة:  عمكدة بني عامر7
؛ 200، 167، ص3الطباع، إتحاؼ األعزة، ج.  خانة38السادس عشر الميبلدم بػ / اليجرم

 Hutteroth, Abdul Fattah, Historical Geography, p. 150. 
قدر عدد سكانيا في القرف . كـ20تقع شماؿ شرؽ غزة عمى بعد حكالي . إحدل قرل لكاء غزة:  دمر النجد8

؛ الدباغ، 1593الكقائع الفمسطينية، ص. كىي اليـك خربة.  خانة60السادس عشر الميبلدم بػ / العاشر اليجرم
  .Hutteroth, Abdul Fattah, Historical Geography, p. 150 ؛269-268، ص2، ؽ1ببلدنا، ج
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 تابع 1قرية سكؽ مازف [في]ِء 
 ـ

 ربع ط كثمف ط

  تابع ـ2قرية بيت عفا [في]ِء 
 180ثمف سبع ط 

 3قرية شعرتا الصغرل [في]ِء 
 169تابع ـ نصؼ خمس ط 

 4قرية شعرتا الكبرل [في]ِء 
 [ط]تابع ـ  نصؼ خمس 

474 

مزرعة أمير سارة تابع  [في]ِء 
 ـ

 105 ط 1.5

  تابع قدس5قرية الكلجة [في]ِء 
 قدس

 360 ط 2 
  تابع غزة 6قرية منشية [في]ِء 

 172 ط مف ط 9
مزرعة بيت كسا تابع  [ِء في]

 130 ط 1.5قدس  
  تابع ـ 7قرية خركبة [في]ٍء 

 66 ط 1.5
 

  

                                                 
الكقائع . كىي تعرؼ اليـك بدريبات الشيخ حمكدة إلى الشماؿ الشرقي مف خاف يكنس". سكؽ مازيف" في األصؿ 1

.  182؛ المبيض، غزة، ص410، ص2، ؽ1، الدباغ، ببلدنا، ج1597الفمسطينية، ص
يقاؿ أف بيا مقامان لمنبي صالح عميو . كـ29تقع إلى الشماؿ الشرقي مف مدينة غزة عمى بعد :  قرية بيت عفا2

. 39؛ لكباني، معجـ، ص240، ص2، ؽ1الدباغ، ببلدنا، ج. السبلـ
كلعميا ضمف الخربة المعركفة . إحدل قرل لكاء غزة المعركفة اليـك بقرل السكافير الثبلث:  شعرية الصغرل3

 .214، ص2، ؽ1الدباغ، ببلدنا، ج. بخربة شعرتا
كلعميا ضمف الخربة المعركفة بخربة . إحدل قرل لكاء غزة المعركفة اليـك بقرل السكافير الثبلث:  شعرية الكبرل4

 .214، ص2، ؽ1الدباغ، ببلدنا، ج. شعرتا
 خانة 100ـ بػ 16/ ىػ10قدر عدد سكانيا في نياية القرف . قرية تقع إلى الجنكب الغربي مف القدس:  الكلجة5
؛  32، ص2، ؽ1الدباغ، ببلدنا، ج.  عزاب9ك

Hutteroth, Abdul Fattah, Historical Geography, p. 116. 
كىناؾ قرية أخرل تعرؼ .  كـ49كىي قرية تقع جنكب شرؽ غزة عمى بعد . عراؽ المنشية: ىي، المنشية6

 .230، 183، ص2، ؽ1الدباغ، ببلدنا، ج. بمنشية نمميف قريبة مف عسقبلف
ككانت إحدل محطات البريد التي اتخذىا المماليؾ . غزةلكاء  مف عمؿ الرممة التابع إلى قرية مف قرل:  خركبة7

كبحيب حجة الكقؼ ىي مزرعة . 108 عطااهلل، نيابة غزة، ص.531، ص2، ؽ1الدباغ، ببلدنا، جإلى مصر 
 .95، ص47سجبلت محكمة القدس الشرعية، سجؿ رقـ : انظر. خرنكبة
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[145 ]
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445/447 
 877 بالقدس الشريؼ تاريخ الكقفية في سنو 2 عمى مدرسة1سمطاف قايتبام[الػ]كقؼ  [145]

 تابع ـ 3قرية بربر [في]ِء 
 ط 1.5

1424 

 تابع ـ 4قرية النعامة [في]ِء 
 300ط مف ط 10ط ك3

 قرية بره تابع غزة تماما [في]ِء 
 3000حاصؿ 

 2.5 تابع ـ 5قرية قركفا [في]ِء 
 385ط  

 دمر النجدقرية  [في]ِء 
 تابع ـ 

 867ط  2.5

ط  5تابع ـ 6جكلسقرية  [في]ِء 
615 

 قرية منشية تابع ـ  [في]ِء 
 316ط مف ط 18

 قرية قطرا تابع ـ  [في]ِء 
 960ط كثمثاف ط3

 بيت عفا تابع ـ قرية  [في]ِء 
 316ط مف ط 18

  تابع ـ 7قرية دكير [في]ِء 
  ط2

مزرعة مرط السيؿ  [في]ِء 
 تابع ـ 

  ط3.5

 مزرعة بيميف تابع ـ  [في]ِء 
 46 ط مف ط 18

قرية اخصاص عجبلف  [في]ِء   تابع ـ 8قرية جييتيف [في]ِء  قرية خرسا تابع ـ  [في]ِء 
                                                 

السمطاف المممككي الممؾ األشرؼ أبك النصر سيؼ الديف قايتبام المحمكدم األشرفي : ىك، السمطاف قايتبام1
بمصر،ثـ  األشرفبرسبام  كبعد نحك عشريف عامان، اشتراه.ـ1425/ ىػ815 سنةكلد سنة . الظاىرم
لى  ،أتابكالعسكرـ 1468/ ىػ872  بالشراء،فأعتقيكاستخدميفيجيشو حتىانتيىأمرىإلىأنأصبحفيسنةالظاىرجقمؽ صارا 

انشغؿ كثيران في مكاجية امتداد العثمانييف في شماؿ ببلد . ـ1496/ ىػ901 حتى كفاتو في عاـ ثـ بكيعبالسمطنة
المدرسة : ينسب لو الكثير مف المآثر العمرانية في القاىرة كاإلسكندرية كالمدينة المنكرة كالقدس، منيا. الشاـ

، 90، ص2؛ ابف إياس، بدائع الزىكر، ج340 ،ص3المحبي،خبلصةاألثر،ج.األشرفية القايتبائية في القدس
303. 

 (.القايتبائية)المدرسة األشرفية أم 2
الدباغ، . كـ شماؿ شرؽ غزة21إحدل قرل لكاء غزة الكاقعة عمى مشارؼ صحراء النقب عمى مسافة :  بربر3

.  46؛ قسطندم، معجـ، ص269، ص2، ؽ1ببلدنا، ج
. 272لكباني، معجـ، ص. كـ جنكب مدينة الرممة8تقع عمى بعد . قرية مف قرل لكاء الرممة:  النعامة4
الدباغ، . كىي اليـك خربة. كـ منيا45تقع شماؿ شرؽ مدينة غزة عمى بعد نحك . إحدل قرل لكاء غزة:  قرقفة5

 .213، ص2، ؽ1ببلدنا، ج
لكباني، معجـ، . كـ إلى الشماؿ الشرقي مف مدينة غزة32قرية مف قرل لكاء غزة الكاقعة عمى مسافة :  جكلس6

 .68ص
الكقائع الفمسطينية، . إلى الجنكب مف غزةكالكاقعة الخميؿ قضاء لعميا خربة الدكير التابعة إلى :  قرية دكير7

. 1544، ص1375العدد 
.  خانة43ـ بػ 16/ ىػ10قدر عدد سكانيا في القرف . قرية مف قرل لكاء غزة:  جييتيف8

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D9%82%D9%85%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D9%82%D9%85%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D9%82%D9%85%D9%82
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 789 ط سنة 8تابع ـ    254 ط 1.5 1456 ط 8
 1قرية عجز الّدايس [في]ِء 

 1456 ط 6تابع ـ 
قرية عكدة بني عامر  [في]ِء 

 2145 ط 5.5تابع ـ 
مزرعة بيت ماميف  [في]ِء 

 666 ط 6تابع ـ 
 قرية جديده تابع ـ  [في]ِء 

  ط3
 مزرعة ارزه تابع ـ  [في]ِء 

 109 ط 3
 2قرية عراؽ أبك جكاف [في]ِء 

 994 ط 4.5تابع ـ 
  تابع ـ 3قرية سمسـ [في]ِء 

 1036 ط 12
 4قرية زيتا الحراديف [في]ِء 

 2000 ط 6تابع ـ 
 5قرية سكرية القاضي [في]ِء 

 1014 ط 4تابع ـ 
 6قطعة أرض تعرؼ بمارس

 500عطارة تمامان حاصؿ 
مزرعة المنصكرة تابع  [في]ِء 
  ط1.5ـ 

  تابع ـ 7قرية ستارة [في]ِء 
  ط8

 مزرعة بميؿ تابع ـ [في]ِء 
  ط9

 مزرعة فاتكف تابع ـ [في]ِء 
 108 ط 2

قطعة أرض تعرؼ  [في]ِء 
 500 حاصؿ 12بالسابكرة  

 قرية ماجد تابع سكاد  [في]ِء 
 تمامان 

قرية النجمة تابع  [في]ِء 
 167 ط 4قدس [الػ]

قرية بيت دجف تابع  [في]ِء 
 1322ط 2رممة    [الػ]

  تابع ـ 8قرية بيت أمر [في]ِء 
  ط6

 قرية بيت ماعر تابع ـ  [في]ِء 
 842 ط مف ط 12

 تابع 1قرية بيت لحا [في]ِء 
 100 ط 3. خميؿ الرحمف ع

                                                                                                                                            

Hutteroth, Abdul Fattah, Historical Geography, p. 145. 
.  خانة46ـ بػ  16/ ىػ10قدر عدد سكانيا في القرف . مف قرل لكاء غزة:  عجز الّدايس1

Hutteroth, Abdul Fattah, Historical Geography, p. 150. 
كـ شماؿ ( 27)لعميا القرية المعركفة باسـ عراؽ سكيداف التي تبعد نحك . إحدل قرل لكاء غزة:  عراؽ أبك جكاف2

؛ لكباني، 238، ص2، ؽ1الدباغ، ببلدنا، ج. كىي قرية ساحمية قريبة مف قرية بيت عفا المشار إلييا. شرؽ غزة
 .177معجـ، ص

، 2، ؽ1الدباغ، ببلدنا، ج. كـ إلى الشماؿ الشرقي مف مدينة غزة15تبعد . لكاء غزةقرل قرية مف :  سمسـ3
 .139؛ لكباني، معجـ، ص268-267ص

كىي مف الخرب التابعة لعرب أبك معيميؽ . تعرؼ اليـك بزيد الحراذيف. قرية مف قرل لكاء غزة:  زيتا الحراديف4
 . 200، ص3الطباع، إتحاؼ األعزة، ج. عمى مشارؼ صحراء النقب

 .1557، 1375الكقائع الفمسطينية، ص. إحدل قرل لكاء غزة القريبة مف مدينة بئر السبع:  سكرية القاضي5
 .198ك بكر، قضاء الخميؿ، صبأ. قطعة أرض سيمة كاسعة تستغؿ في الزراعة:  مارس6
 .40أبشرلي، أكقاؼ كأمبلؾ المسمميف، ص". سنارة"أثبتت :  ستارة7
؛ 40أبك بكر، قضاء الخميؿ، ص. كـ شماؿ غرب مدينة الخميؿ11قرية مرتفعة تقع عمى بعد :  بيت أمر8

 .23إحشيش، ناحية خميؿ الرحمف، ص
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[158] 
 
 
 
 
[163] 
 
 
 
 
 
 
 

[164]  

                                                                                                                                            
أم بيت . كصححيا المحققاف عمى انيا بيت لييا". بيت لحيا"أثبتت في أكقاؼ كأمبلؾ المسمميف :  بيت لحا1

 .5أبشرلي كالتميمي، أكقاؼ كأمبلؾ، ص: انظر. الىيا
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448/450 
 مدرسة الباسطية [الػ]كقؼ الحرمة خديجة بنت عكاشة كابنتيا فاطمة عمى قراءة القرآف في  [158]

  كالحسامية1غراس الكـر  في طريؽ الكشية تعرؼ بالكاقفة
 
كقؼ الممؾ الناصر صبلح الدنيا كالديف منقذ بيت المقدس مف أيدم الكفرة المبلعيف،  [163]

أيكب عمى الشيخ كلي الديف أحمد بف اليكارم كعمى الشيخ أبي الحسف عمي بف  [2بف]يكسؼ 
 584اليكارم تاريخ الكقفية في سنة 

 قرية أبك ديس تابع ـ تمامان  [في]ِء 
 3500حاصؿ 

 قرية طكر زيتا تابع قدس شريؼ تمامان  [في]ِء 
 9000حاصؿ 

 
ماـ  [164] كقؼ سيد المرسميف كقائد الغزاة أجمعيف كحبيب رب العالميف سيد العرب كالعجـ كا 

الكعبة كالحـر محمد بف عبد اهلل بف عبد المطمب بف عبد مناؼ بف ىاشـ عميو مف الصبلة 
تماميا عمى تميـ الدارم األنصارم رضي اهلل كعمى أكالده  أزكاىا كمف التسميمات أكفاىا كا 

 كأكالدىـ كذريتيـ كأنساليـ كأعقابيـ
قرية بيت عينكف تابع خميؿ الرحمف تمامان 

 2000حاصؿ 
مدينة خميؿ  [في]در  [ػػة]اآلف مزرعػ-أرض

الرحمف  تعرؼ بحبركف كحبرا كبيت إبراىيـ  تمامان 
 4000حاصؿ 

دكاكيف في سكؽ مدينة خميؿ الرحمف تعرؼ 
  باب65بكقؼ تميـ في أرض بيت إبراىيـ  

 اآلف تعرؼ بالرياحية 3مزرعة مرطكف [عف]ِء 
 500تابع خميؿ الرحمف تمامان  حاصؿ 

  
 
  

                                                 
 ".الكاقؼ" في األصؿ 1
 . ساقطة في األصؿ2
قد أقطعيا إلى  (لى اهلل عميو كسمـص)كاف الرسكؿ . مف التبلؿ التي تقـك عمييا مدينة الخميؿ:  مرطكف3

أبك دية، الزكايا الصكفية، . 82، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. الصحابي الجميؿ تميـ الدارم
 .7ص
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[165] 
 
 
 

[166] 

 
 
 
 

[167] 
 

 
[168] 
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449/451 
 893كقؼ الشيخ أبك مديف شعيب بف محمد المغربي العثماني تاريخ الكقفية في سنة  [165]

قرية عيف كاـر تابع قدس شريؼ تماما حاصؿ 
2500 

قدس [الػ]بيت في محمة ِء باب السمسمة مف 
 الشريؼ

 
أيكب عمى جميع طائفة  [1بف]كقؼ السمطاف نكر الديف بف السمطاف صبلح الديف يكسؼ  [166]

 666المغاربة تاريخ محضر الكقفية في سنة 

 بمحمة المغاربة في نفس قدس شريؼ [ػة]محمة المعركفػ[الػ]

 
 606 2كقؼ الممؾ المعظـ عيسى بف أيكب تاريخ الكقفية في سنة [167]

 بيتيف في محمة باب الحطة تابع ـ

 
 773 تاريخ الكقفية في سنة 4 عمى مدرستو3كقؼ األمير منجؾ [168]

قاعة براس عقبة  [في]ِء 
قدس [في الػ] در 5الحرافيش

 ط 1

 في 6الحكانيت تعرؼ بالككالة
  باب3قدس الشريؼ [الػ]

حماـ أرضان كبناءن في مدينة صفد 
 قديمان كاآلف كذلؾ  7تعرؼ قمعيتا

 تمامان 
قدس [الػ]حكر أرض جية الغرب مف  [مف]ِء 

 المعركفة بالكاقؼ

  تابع ـ  [فا]قرية بيت صفا [في]ِء 
 1510ط كثمث ط كثمف ط 3

 
  

                                                 
 . ساقطة في األصؿ1
 .49كالتصحيح مف أبشرلي كالتميمي، أكقاؼ، ص . كىك خطأ". 206" في األصؿ 2
  األمير سيؼ الديف منجؾ بف عبد اهلل اليكسفي الناصرمأم3
 .  أم المدرسة المنجكية4
تعرؼ أيضان باسـ درج الحرافيش . قسـ مف خط داكد عميو السبلـ في البمدة القديمة مف القدس:  عقبة الحرافيش5

 .52، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. كبسكؽ الطباخيف
 .451، ص2اليعقكب، ناحية القدس، ج. ىي خاف الككالة الكاقع في خط داكد بالقدس:  الككالة6
 . 602، ص2النعيمي، الدارس، ج. عرفت بالخمخاؿ أيضان :  قمعيتا7
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[169] 
 
 
 
 
 
 

[170] 
 
 
 
 
 
 
[171] 
 
 
 
 

[172] 
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  بالقدس الشريؼ 1كقؼ الزاكية السميمانية [169]
 كقؼ الزاكية السميمانية بالقدس الشريؼ

ديار عجمدف سميماني ديمكمو معركؼ طائفة سنو قدس شريؼ متكفى أكلكب كارثمرم قالمياف كمسنو 
لركؾ متركككاتي مرحـك سمطاف غكرم نيو مذككر طائفة دف مجاكر اكالف فقرا كقؼ كيركب اخرنو 
منشكر كيرمش نكح جمبي دخي بك كجيمو قيد ايدكب كاخرنو صكرت دفتر كيرمش حاليا اخر كجو 

 مشركح اكزره دفتر جديد قيد اكلندم

ىناؾ طائفة معركفة في القدس الشريؼ لمف ىك مف ديار العجـ السميمانية فإذا تكفي كاحد مف الطائفة ]
المذككرة كال كارث لو فإف مترككاتو تعكد لطائفة المجاكريف الفقراء في زاكية المرحـك السمطاف الغكرم 

كقد جرت إعادة قيدىا في الدفاتر الجديدة عمى ىذا . بتكلية نكح جمبي كتقيد بالدفاتر عمى ىذا الكجو
 .[الكجو أيضا

 
 606 تاريخ الكقفية في سنة 2كقؼ الممؾ المعظـ عيسى أيكب عمى المدرسة [170]

 1320مزرعة دير سبلـ تابع ـ  2500قرية بتيرتابع قدس شريؼ تمامان   حاصؿ 
 2000مزرعة عبلر السفمى تابع ـ تماما  حاصؿ 

 
 858 عمى خانقاه كمسجد في مصر تاريخ الكقفية في سنة 3كقؼ  السمطاف ايناؿ [171]

 5000قرية جيب الفخار تابع قدس شريؼ تمامان حاصؿ 
450/452 

كقؼ ناصر الديف محمد بف شياب الديف أحمد الرجبي يعرؼ بابف حميس كأرغكف تاريخ الكقفية  [172]
                                                 

لـ أعثر عمى زاكية بالقدس تحمؿ ىذا االسـ، أك عمى زاكية تنسب لمسمطاف المممككي قانصكه : الزاكية السميمانية1
منيا زاكية الشيخ يعقكب العجمي، كزاكية حاجي بؾ، . كىناؾ أكثر مف زاكية كخانقاه إليكاء العجـ. الغكرم

كالخانقاه المكلكية، كزاكية الينكد، كزاكية أبك مديف الغكث، كالزاكية األفغانية التي تسمى الزاكية القادرية كالزاكية 
؛ العسمي، معاىد 54-28، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج: انظر. النقشبندية،  كغيرىا مف الزكايا

ككرد في الدفتر كقؼ الشيخ شمس الديف . 366-356، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج370-345العمـ، 
 (.214)كقفية رقـ : انظر. العجمي الكاعظ

 .  أم عمى المدرسة المعظمية2
أحد .  إيناؿ األجركدم الناصرماألشرفأبكالنصرسيفالدينإينااللعبلئيالظاىرمالسمطاف الممؾ :  السمطاف ايناؿ3

-1453/ ىػ865-857)كلي مناصب إدارية كعسكرية عميا قبؿ أف يتسمطف في الفترة . مماليؾ الدكلة البرجية
أقاـ نظاـ السماط في الخميؿ ككضع مصحفان شريفان في المسجد األقصى . تصدل لمقرمانييف كالفرنج. (ـ1461

؛ مجير الديف الحنبمي، 116-57، ص16ابف تغرم بردم، انجـك الزاىرة، ج. كرتب لو القراء ككقؼ لو كقفا
.  99-98، ص2األنس الجميؿ، ج
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 915في سنة 
ط  4 تابع قدس شريؼ 1مزرعة طبمية [في]ِء 

550 
 416.5ط  2.5قرية بيت سقايا تابع ـ  [في]ِء 

 
  

                                                 
كقؼ بدر الديف جارية في  قيراطان منيا كقفان عمى أكالد أحمد بف قاسـ، كأربعة أخرل 12كاف :  مزرعة طبمية1

مف  (215)الكقفية رقـ : انظر. كقد أشير إلييا في كقفية أخرل عمى أنيا قرية. 287، ص427دفتر . المصرم
 .1566ص: انظر. ككردت في الكقائع الفمسطينية عمى أنيا مف الخرب التابعة إلى القدس. الدراسة
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[173] 
 
 
 
 
[174] 
 
 
 
[175] 
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[176] 
 
 
  



 
 

112 
 

 كقؼ المدرسة المزىرية في القدس الشريؼ [173]

 550ط  4طبمية تابع قدس شريؼ  [في]ِء  416.5ط  2.5قرية بيت سقايا تابع ـ  [في]ِء 

 
 كقؼ ابف مزىر عمى قراءة القرآف العظيـ بالصخرة الشريفة [174]

 1400ط  16عيف ماىؿ تابع قدس شريؼ [في]ِء 

 
كقؼ الفارسي البكي قتمك ممؾ عمى الخانقاه المعركفة بالفارسية في قدس شريؼ تاريخ الكقفية  [175]

 753في سنة 

 11170ط  12قرية شكيكة تابع قاقكف [في]ِء 

 
  بالقدس الشريؼ1كقؼ الممؾ الناصر يكسؼ أيكب عمى مدرستو [176]

أرض تعرؼ بالجسمانية 
 كتكابعيا   تماما

 قرية عيف سمكاف تابع ـ تماما
 6000حاصؿ 

 [في] در 2حماـ في باب األسباط
 696قدس شريؼ في سنة 

فرف في محمة باب حطة في 
 1440سنة 

 381دكاكيف في سكؽ العطاريف
 4334باب   في سنة 

 12بخط داككد [ػة]دكاف المعركؼ
 24ط  في سنة 

باب في  12سكيقة باب الحطة 
 359سنة 

الدكر المتفرقة في قدس شريؼ 
 350باب في سنة  12

 باب  15القاعات في قدس شريؼ 
 258في سنة 

خاف في باب الحطة في سنة 
26 

 بستاف صغير في باب الحطة 4بستاف بير أيكب

  تابع قدس 2قرية نعميا [في] ِء   تابع ـ 1مزرعة قصطاؿجكرة في باب [الػ]بستاف 

                                                 
 . أم المدرسة الصبلحية1
، 2اليعقكب، ناحية القدس، ج. أحد األبكاب المؤدية إلى البمدة القديمة مف الجية الشرقية:  باب األسباط2

 . 432ص
يقع كسط البمدة القديمة بالقرب مف كنيسة القيامة . سكؽ مجاكرةلسكقالتجار:  سكؽ العطاريف3

تمبناءدكاكينكستائرجكانيةتفصمبيندكاكينيكدكاكينسكقالتجار،كماركبتأبكابمبكاباتيفي منتصؼ العقد السادس مف .تقريبان 
، 2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج54-53،ص2مجيرالدينالحنبمي،األنسالجميؿ،ج. القرف السادس عشر الميبلدم

 . 432ص
تممؤىا مياه األمطار في فصؿ الشتاء، . بئر قريبة مف عيف سمكاف جنكب شرؽ المسجد األقصى:  بير أيكب4

؛ 59-58، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. سمكافكفي الصيؼ تمتمئ مف الماء الراشح مف عيف 
 .  11، ص1؛ اليعقكب، ناحية القدس،ج153-152، ص2، ؽ8الدباغ، ببلدنا، ج
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المغاربة في قدس شريؼ في 
 240سنة 

 2328ط  8شريؼ 

 
  

                                                                                                                                            
اليعقكب، ناحية القدس، . كـ( 10)لعميا قرية القسطؿ الكاقعة غرب مدينة القدس عمى بعد :  مزرعة قصطاؿ1
 .333، ص131البخيت كالحمكد، دفتر: كانظر. 20، ص1ج
كىك ما . 35أبشرلي كالتميمي، أكقاؼ المسمميف، ص.  أنيا مف ناحية خميؿ الرحمف522كردت في دفتر : نعميا2

 . 210، ص131تر ؼالبخيت كالحمكد، د. 131أثبتو المحققاف في دفتر 
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[177] 
 
 
 

[178] 
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زاكية الخاتكنية تاريخ سجؿ الكقفية في [الػ]كقؼ أكغكؿ خاتكف بنت محمد القازانية عمى  [177]
 897سنة 

 200 اآلف تعرؼ ببطف الجمؿ تابع قدس شريؼ  حاصؿ 1مزرعة تعرؼ بظير الجمؿ

 
 697كقفالممكاألكحد بنأيكبعمى تربة في باب الحطة تاريخ نسخو كتاب الكقفية في سنة  [178]

الدار التي بيا القرية سكف المقيـ بيا كسكف 
 ناظرييا مف أىمو كعتقائو في سنة

 في محمة باب 2مخازف في عقبة باب الدمير
 100الحطة     في سنة 

 

  

                                                 
 .198أبك بكر، الخميؿ، ص.  تستخدـ كممة الظير لمداللة عمى قمة الجبؿ المنبسطة التي تتيح الفرصة لمزراعة1
 .لـ أعثر ليا عمى ترجمة:ميرد عقبة باب اؿ2
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[179] 
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451/453 
 681 في قدس تاريخ الكقفية في سنة 2 عمى الرباط1كقؼ السمطاف أبك المعالي قبلككف [179]

بستاف زيتكف في غربي غزة 
 المعركؼ ببستاف الكاقؼ

قرية طيبة االسـ تابع  [في]ِء 
  ط 8نابمكس 

 تابع 3قرية جممة [في]ِء 
  ط3.5مزبكره 

قرية راس تابع بني  [في]ِء 
  ط8 4صعب

 5قرية دير عصفكر [في]ِء   ط 8قرية مغارة تابع ـ  [في]ِء 
  ط 8تابع ـ 

  ط12 تابع صفد 6عكا [في]ِء 
 

 4 تابع غزة 7قرية محرقة
  4000خمس 

 8[ة]مزرعة أبك مغير [في]ِء 
  ط كربع ط1.5تابع قدس 

 في قرب 9بيت ابف دنيسرم
 في محمة باب 10زاكية القرمي

  ط3قطانيف [الػ]

بيت سكف محب الديف بف 
  بجنب باب الحـر تماما 1دكيؾ
 تماما 

بيت ابف كريـ بزقاؽ ابف 
 في محمة ِء باب 2نسيبة

 قطانيف تماما[الػ]

                                                 
 قبلككف الصالحي النجمي ، الفتحك أب،السمطاف الممؾ المنصكر سيؼ الديف: ىك، السمطاف أبك المعالي قبلككف1

المقريزم، . ـ حتى تكفي بعد أحد عشر عاما1279/ ىػ678كلي السمطنة في سنة . األلفي التركي العبلئي
 . 384-378؛ ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة، ص130-123، ص2السمكؾ، ج

 .  أم الرباط المنصكرم2
. 64لكباني، معجـ، ص.  كـ إلى الشماؿ الشرقي مف مدينة طكلكـر10قرية تبعد :  جممة3
 .مف الدراسة ()ص ىامش : انظر.  اليـكطكلكـرأم :  بني صعب4
، 2، ؽ3الدباغ، ببلدنا، ج. كـ( 12)لعميا قرية دير الغصكف المعركفة شماؿ طكلكـر عمى بعد :  دير عصفكر5

 .320-317ص
 .44ص . في أمبلؾ كأكقاؼ المسمميف" عكا "تقرأكقد . ليست كاضحة في األصؿ6
الطباع، إتحاؼ :  كانظر.248لكباني، معجـ ص. كـ شرؽ مدينة غزة( 15)قرية تقع عمى بعد :  محرقة7

 .243، ص2األعزة، ج
جؿ سجبلت محكمة القدس الشرعية، س. مف قرل ناحية القدس الكاقعة إلى الغرب مف بمدة أبك ديس:  أبك مغيرة8

، 516؛ البخيت 44أبشرلي كالتميمي، ص : ؛ انظر1514؛ الكقائع الكقائع الفمسطينية، ص59، ص377رقـ 
 .229، ص 1015، 343ص 

 أحمد بف بدر الديف حسف بف زيف الديف مسمـ الشيير ، أبي العباس،ىك الشيخ شياب الديف:  ابف الدنيسرم9
كاستبدؿ داران أخرل بدار كقفيا كانت .  بالبمدة القديمة بالقدسكقؼ داران في خط كادم الطكاحيف. بابف الدنيسرم

 .182ص، 1جغكشة، األكقاؼ اإلسبلمية، . تقع فكؽ رباط عبلء الديف البصير
ابف حجر، . كتنسب إلى الشيخ شمس الديف محمد التركماني المغربي. تقع في خط باب مرزباف:  زاكية القرمي10

 .360، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج426-425، ص3الدرر الكامنة، ج
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أحكار دار ابف اليماـ در 

 فكؽ الرباط ـ [في]
حكر دار ابف نسيبة في فكؽ 

 الرباط مزبكره 
 بيت لصيؽ بيت ابف 3طباؽ

فكؽ خاف  [في]جكىرم در 
 تنكز

أرض كقؼ رباط منصكرم في 
بستاف الكبير في سنة [الػ]قرب 
340 

 في قرب رب خرنكب 4فرف
 5محمة ِء عقبة الظاىرية

 طاحكف لصيؽ المذككر

 في 6فكؽ خاف كقؼ الرباط [في]حكر دار ابف الظييرم در 
 سنة

 

 
  

                                                                                                                                            
. ىك محب الديف محمد أبي الجكد حسف بف القاضي محب الديف الشيير بابف الدكيؾ:  محب الديف بف دكيؾ1

اليعقكب، ناحية . كقد ضمت مكتبتو عددان مف كتب الفقو كالتفسسير كالحديث. كاف مف أصحاب المكتبات بالقدس
 .369-368، ص2القدس، ج

غكشة، القدس، . عرؼ باسـ عائمة نسيبة التي أقامت فيو. أحد أزقة البمدة القديمة في القدس:  زقاؽ ابف نسيبة2
 .143ص

بقي مف آثارىا اليـك صفاف . في حارة باب الناظر إلى الغرب مف الرباط المنصكرم (الطبقات) تقع ىذه الطباؽ 3
 كرجح أنيا كانت تشكؿ جزءان مف خاف تنكز في العصر ،مف األقبية السفمية، زارىا محمد غكشة أكثر مف مرة

 .182، ص1غكشة، األكقاؼ اإلسبلمية، ج. المممككي
 ".فركف" في األصؿ 4
 نسبة إلى الزاكية الكاقعة بيف سكؽ خاف :كمحمة عقبة الظاىرية. كالصكاب ما أثبتناه". ظيرية" في األصؿ 5

كما تعرؼ بعقبة . تعرؼ اليـك باسـ عقبة المفتي نسبة إلى مفتي القدس الحاج أميف الحسيني. الزيت كطريؽ الكاد
 .36؛ العسمي، معاىد، ص129، 54، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. المراحؿ أك طريؽ اآلالـ

 . أم الرباط المنصكرم6
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[180] 
 
 

[181] 
 
 
 
 
 
 
[183] 
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 595كقؼ الممؾ المعظـ عيسى بف أيكب عمى طاككسة بنت أبي القاسـ تاريخ كالكقفية  [180]

 1500قرية دير عمار تابع قدس شريؼ تماما حاصؿ 

 
كقؼ الشيابي أحمد بف الزيني عبد الرحمف يعرؼ بابف شركيف تاريخ الكقفية في سنة  [181]

892 

 1بيت في محمة النصارل
صبلحية [الػ]خانقاه [بالػ]يعرؼ 

 يعرؼ قديمان بدار بكتمر

فرف خبز جكار المذككر  بيت في جكار المذككر 
 كدكاف

بيت جكار دكانو  [في]ِء 
 المذككر 

  ط12

دكاف جكار المذككر بخط داكد  [في]ِء 
 ـ [في]ِء 

  باب1 ط 12

دكاف في باب العامكد 
  باب 1
 

  ط2شريؼ [الػ]قدس [الػ] بػ2مصبغة في سكؽ الفخر [في]ِء 

 
كقؼ إبراىيـ بف الشيابي أحمد بف الزيني عبد الرحمف بف شركيف تاريخ الكقفية في سنة  [182]

928 
مصبغو في سكؽ  [في]ِء 

  ط21الفخر المذككر 
 

مصبغو تعرؼ  [في]ِء 
 4بالمنصكرية في حارة الييكد 

 ط كثمف ط

مصبغو الشمالية در  [في]ِء 
تعرؼ  [ة]محمة مذككر [في]

 3.5بالمنصكرية  [مؤخران ]ديكر 
 ط كثمف ط 

غراس كرـك كغيره في أرض 
بيت صييكف تعرفاف بكـر 

 جماؿ الديف تماما 
غراس الكـر كغيره تابع ـ 

  ط6تعرؼ ببير الزيتكف 

غراس كـر كغيره أرض بيت 
  ط12صفافا تعرؼ بالخمة 

 
 

غراس كـر كغيره في أرض ِعػ 
مذككرة تعرؼ [الػ]قرية [الػ]

  ط كربع كثمف ط 2بالعميقو 
 

 
  

                                                 
 مف السكاف كيغمب عمى سكانيا النصارل، لكنيا ال تخؿ. إحدل حارات البمدة القديمة بالقدس:  محمة النصارل1

. 438، ص2اليعقكب، ناحية القدس، ج. كتشمؿ حارات أخرل مثؿ حارة المبلط كحارة رحبة عز الديف. المسمميف
دراسةفيضكءالكثائقالعثمانية، الييئةالمصريةالعامةلمكتاب، القاىرة، : نصارىالقدس،  أحمدحامدإبراىيمالقضاة:كانظر
 .ـ2009

 .مف الدراسة ()انظر ص، ىامش :  سكؽ الفخر2
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[183] 
 
 
[184] 
 
[185] 
 
 

 
[186]  
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 827 الصامت تاريخ الكقفية في سنة 1كقؼ جماؿ الديف بف الشيخ شاه ركخ [183]

 1300قرية قبالة تابع قدس شريؼ تماما حاصؿ 

452/454 
 898كقؼ محمد بف أبي القاسـ بف محمد اليكارم تاريخ الكقفية  [184]

 3000قرية بيت ارزه تابع قدس شريؼ تماما حاصؿ 

 
 759كقؼ سيؼ الديف عيسى بف الحسيف بف أبي القاسـ اليكارم تاريخ الكقفية  [185]

 750خكارج لفتا تابع قدس تماما حاصؿ  [في]قطعة أرض تعرؼ بالخارجو كبيت المسمميف ِء 

 
 نائب القدس تاريخ 3 حساـ الديف أبي محمد بف الحسف بف الناصرم محمد2كقؼ مدرسة [186]

 838الكقفية في سنة 

 تابع 4قرية عصيرة [في]ِء 
 2003.5 ط 12نابمكس 

 تابع 5قرية أـ طكبى [في]ِء 
  1148 ط 8قدس 

مزرعة مالحة الكبرل تابع ـ 
 2000تماما حاصؿ 

 16 تابع ـ 6قرية العيف [في]ِء 
 2160ط 

قرية دير دبكاف تابع ـ  [في]ِء 
  2400 ط 12

قرية طيبة االسـ تابع  [في]ِء 
 2840ـ 

                                                 
 . 118راضي، صأصالحية، سجؿ . أم عبد اهلل:  شاه ركخ1
/ ىػ837كىي تقعفيبابالناظر،بناىا فيسنة . أم المدرسة الحسنية2

/ ىػ842ت  )ماألميرحسامالدينأبيمحمدالحسنبنعبدالميالشييربالكشكميالحنفي1433
؛ العسمي، معاىد 275، 23، ص2مجيرالدينالحنبمي،األنسالجميؿ،ج.كعنيتبتدريسالفقيالحنفيكالفقيالشافعي(ـ1438

. 339-338، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج216-213العمـ، ص
األميرحسامالدينأبيمحمد بنالحسف الناصرم بف : ىك، حساـ الديف أبي محمد بف الحسف الناصرم محمد3

. كلي نظر الحرميف الشريفيف في القدس كالخميؿ، كنيابة السمطنة في القدس. عبدالميالشييربالكشكميالحنفي
؛ عبدالميدم، مدارس، 23، ص2؛ مجيرالدينالحنبمي،األنسالجميؿ،ج85-84، ص11السخاكم، الضكء البلمع، ج

. 129-124، ص2ج
كـ شماؿ مدينة نابمس، أك قرية عصيرا 6إما قرية عصيرا الشمالية الكاقعة عمى بعد بيا المقصكد :  عصيرة4

. 189لكباني، معجـ، ص. كـ جنكب شرؽ نابمس16القبمية الكاقعة عمى بعد 
؛ الدباغ، 1520الكقائع الفمسطينية، ص. قرية مف قرل ناحية القدس الكاقعة جنكب غرب المدينة:  أـ طكبى5

.  170-169، ص2، ؽ8ببلدنا، ج
كادم قانا ككادم الصرارة )قرية تقع عند مجمع األنيار كاألكدية المنحدرة غربان عف جباؿ القدس كنابمس :  العيف6

كقد شيدت أحداثان جسامان في العيديف األمكم كالعباسي كتحت احتبلؿ . شرؽ مدينة يافا الساحمية (كنير العكجا
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كتزايدت أىميتيا منذ جعميا . كاتخدىا صبلح الديف األيكبي مركزان في عدة مرات خبلؿ مكاجيتو لمفرنج. الفرنجة
. 70-55، ص2، ؽ4الدباغ، ببلدنا، ج. المماليؾ إحدل محطات البريد
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[187] 
 
 
 
 
 
 
[188] 
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 821كقؼ شياب الديف أحمد بف سميماف عبد العزيز الرممي تاريخ الكقفية في سنة  [187]
 في 1بيت في حارة مرزباف

سكؽ القطانيف بالصؼ 
 قدس شريؼ [في]الشمالي در 

غراس مع عمارة العيف في 
أرض البقعة قبمي كشمالي در 

 قدس شريؼ  [في]

..... 

 
 بالقدس الشريؼ تاريخ سجؿ 2كقؼ السمطاف الممؾ الناصر يكسؼ بف أيكب عمى الخانقاه [188]

 791الكقفية في سنة 
 3بيت يعرؼ بدار البطرؽ

 تماما 
 

طاحكف تعرؼ بعصفكر في 
 حارة النصارل

جكار  [في]فرف خبز در 
 طاحكف المذككر في سنة

دكر مبلصقة لمفرف في حارة 
 النصارل

 4قبك الكبير بقرب اصطبؿ[الػ]
 البطرؽ

بيت شمالي 
 االصطبؿ

حماـ تعرؼ بالبطرؽ قرب 
  خاف مع بركة5أكض

طبقات تعرؼ بالرفع عمك  دكاكيف في جكار المذككره
 6كسمؼ بقرب بركة

أرض الجكرة العميا كىي 
 الشمالية 

 

أرض الجكرة السفمى كىي 
 7القبمية تعرؼ باسبتاره

 2قطعة أرض تعرؼ بالبقعو 
 قطع

                                                 
. يبدأمنعقبةبابالقطانينكيتجيغربانإلىآخرالعقبةكشماالنإلىخانالجبيميكثيران ما ترد باسـ خط مرزباف الذم :  حارة مرزباف1

مجير الديف الحنبمي، . حارةابنالشنتير،ككتضـ حارةحمامعبلءالدينالبصير كحارةالشيخمحمدالقرميكحارةالحصرية
 432، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج53، ص2األنس الجميؿ، ج

 . أم الخانقاه الصبلحية2
.  كاتخذىا مقران لمخانقاة،دار كاقعةفيمحمةالنصارىقربكنيسةالقيامةاشتراىا صبلح الديف األيكبي: دار البطرؽ3

. 349، ص2اليعقكب، ناحية القدس، ج
 مكاف مخصص إليكاء الدكاب، كعادة ما اتخذه األثرياء في دكرىـ الكبيرة، كاشتمؿ عمى ممحقات : االصطبؿ4

. 164، المصطمحات المعمارية، صأميف. أساسية كأحكاض المياه كخزانات العمؼ كلكاـز الخيؿ كالتبف
. 68األنسي، الدرارم البلمعات، ص. غرؼ:  أكض5
اليعقكب، ناحية القدس، .  الصبلحية التي كقفيا صبلح الديف األيكبي عمى الخانقاهسمطافىي بركة اؿ:  بركة6
. 350، ص2ج
الجكرة السفمى أك اسبتارة تقع إلى الغرب مف مدينة القدس مف :  أرض الجكرة السفمى كىي القبمية تعرؼ اسبتاره7

ككاف ىناؾ طريقاف تؤدم إحداىما إلى باب . جية باب الخميؿ كتحديدان بيف شارع مأمف اهلل اليـك كبركة السمطاف
.   102، 92، ص1العسمي، كثائؽ مقدسية، ـ. الخميؿ، كاألخرل إلى البقعة ثـ إلى بيت لحـ
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   قطع3 كبراس الحبكس 1قطعة أرض تعرؼ بمرج اشنكر
 

  

                                                 
كىك بقعة مف أرض تعرؼ . 641، ص2 ـالمعجـ الكسيط،. كاسعةذاتنباتكمرعىممدكابأرضالمرج، :  مرج اشنكر1

.  92-91العسمي، كثائؽ مقدسية، ص. ببقيع ابف رقية
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[189] 

 
 
 
 
 
 
[190] 
 
 
 
 
 
[191] 
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 932 تاريخ الكقفية في سنة 1كقؼ بدر الديف حسف بف خميؿ نقيمش؟ [189 ]
  ط16ِء بيت في راس العقبة سفمى كعمك قدس شريؼ 

453/455 
 745كقؼ المرحكمة ايممؾ بنت السيفي قطمتمر الممكية تاريخ صكرة الكقفية في سنة  [190]

 تابع قدس 2قرية  دير بزيع
 3000شريؼ تماما حاصؿ 

دكاف سقايا في 
 باب السمسمة 

مخازف أرضان كبناء في سكؽ الغنـ مع سبع 
دكاكيف كأربعة مخازف في نفس غزة في سنة 

100 
 
 عمى الخادـ كلقارئ القرآف بالمصحؼ الكبير بالمسجد األقصى 3كقؼ السمطاف برسبام [191]

 838تاريخ الكقفية في سنة 
  ط8 تابع خميؿ الرحمف 4قرية بني سميـ [في]ِء 

 

  

                                                 
 .ىكذا رسمت في األصؿ"نقيمش"1
.  454، ص515البخيت، دفتر .  قرية دير بزيع515كقد ضبطيا محققا دفتر رقـ ". دير برقع: " في األصؿ2
، كلدفيببلد القفقاس. برسبايبنعبدالميالدقماقيالظاىرم،أبكالنصر،الممكاألشرفسيفالديف: ىك، السمطاف برسبام3

ككلي عدة . إلىالسمطانالممكالظاىربرقكؽ فأىداه ،ألمير ماطية دقماقالمحمديالظاىرم الذيف باعكه اشتراىبعضالتجار
لو مآثر عمرانية في . (ـ1438-1378/ ىػ841-825)مناصب إدارية كعسكرية حتى كلي السمطنة في سنة 

نشاء المدارس الباسطية كالغادرية كالحسنية كالعثمانية" القدس، منيا ، ابف تغرم بردم. تجديد سبيؿ شعبلف، كا 
؛ غكشة، 264-261، 250-248 كما بعدىا؛ العسمي، معاىد العمـ، ص499، ص15النجـك الزاىرة، ج

. 149، ص1األكقاؼ اإلسبلمية، ج
.  12خمار، أسماء، ص. قرية مف قرل ناحية الخميؿ التابعة إلى لكاء القدس الشريؼ:  بني سميـ4
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 بالقدس الشريؼ 1كقؼ الممؾ الناصر صبلح الديف يكسؼ بف أيكب عمى بيمارستاف [192 ]
 910تاريخ المحضر في سنة 

بيت في محمة قطانيف تعرؼ قديمان 
بخط مرزباف ككادم الطكاحيف بعقبة 

 عدد في 13 3 كبحارة الغكانمة2الست
 434سنة 

بيت كتب بيد خميؿ في 
قطانيف [الػ]محمة ِء 
 خراب

 

فرف في قرب حماـ عبلء 
محمة ِء  [في] در 4الديف

 100قطانيف في سنة [الػ]

 في 5بيت في سكؽ الزيت
  82 في سنة 6جكار الخاف

بيت في محمة ِء باب حطة 
 50في سنة 

 

قبك طاحكف في سكؽ الزيت 
 30في سنة 

مزرعة أرسكؼ تابع  [في]ِء  فرف في سكؽ الزيت خراب
 300 ط 12قاقكف 

باب حطة  [ءِ ]بيت في محمة 
 في قرب بيت الطكرية خراب

بيكت في محمة ِء باب العمكد 
 116في سنة 

 

بيكت في جنب دار مزبكر ابف 
 في محمة ِء النصارل 7قطينة

 48في سنة 

 4بيكت في صؼ دار خرنكب 
 عدد خراب

 

                                                 
.  أم البيمارستاف الصبلحي". بيمارستاف "1
.  تقع غرب باب المسجد األقصى المعركؼ بباب الناظر،ىي محمة مف محبلت البمدة القديمة:  عقبة الست2

، 2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. كتنسب ىذه المحمة إلى الست طنشؽ المظفرية التي عمرت المحمة
.  54ص

 شرؽ خط كادم ، تقع إلى الشماؿ الغربي مف المسجد األقصى،إحدل حارات البمدة القديمة:  حارة الغكانمة3
كىي تنسب إلى بني غانـ المنحدريف مف الشيخ غانـ بف عمي بف عمي بف حسيف األنصارم الخزرجي . الطكاحيف

مجير الديف الحنبمي، األنس . المقدسي المكلكد في قرية بكريف مف عمؿ نابمس، كأكؿ مف كلي مشيخة الخانقاه
 .437، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج146، 54، ص2الجميؿ، ج

 الذم عبلءالدينالبصيرحماـ : حماـ عبلء الديف4
، 2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. فيحارةالبصيرالممتدةبينرأسعقبةالقطانينكخانالجبيميضمنخطمرزبافأنشأه
. 461، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج54ص

. مف الدراسة ()ص، ىامش : انظر. يةسكقالفخرىك :  سكؽ الزيت5
مجير الديف الحنبمي، األنس . قعفيخطسكقالزيت،إلىالغربمنعقبةالستفيخطكاديالطكاحيفىك خاف الزيت الكا:  الخاف6

. 449، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج89-81؛ العسمي، مف آثارنا، ص304، 54، ص2الجميؿ، ج
مف العائبلت المقدسية التي أقامت في حارة السعدية كفي حارة النصارل بالقدس، كتمّيزت :  ابف قطينة7

غكشة، حارة السعدية، . كقد برز منيا مؤخران سميماف جمبي ككاحد مف أكبر التجار في القدس. باالشتغاؿ بالتجارة
 .104ص
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بيكت في جكار بيت أرغكف در 
 عدد في 5محمة ِء الريشة  [في]

 97سنة 
 

 6بيكت في محمة الييكد 
 375عدد في سنة 

 

محمة ِء [الػ]قبك طاحكف في 
المزبكرة في يد أيتاـ قاضي 

محمكد بطريؽ اإلجارة في سنة 
40 

نصؼ قبك طاحكف شركة 
خانقاه  في محمة ِء الييكد 

 20في سنة 

شرؼ [الػ]بيكت متفرقة في محمة ِء 
 عدد في سنة 5 1كدرج الحرافيش

147 

دكاكيف في سكؽ الزيت 
 عدد 23 كحكانيت 2كالمربعة
 615في سنة 

 
 عدد 83دكاكيف في سكؽ الزيت 

 خراب
خاف الزيت مع قباف زيت 

 تمامان 
 5مخازف في جكار المزبكر 

 عدد
مزبكرة [الػ]معصرة في جكار   عدد11مخازف داخؿ بيمارستاف 

 80في سنة 
 داخؿ بيمارستاف 3سجف الحاكـ

 216بيمارستاف في سنة 
محاكرة أرض كـر في ظاىر باب 

 32العمكد في سنة 
صيريج كبير عند باب 

 بيمارستاف
تعرؼ  [4التي]حكر األراضي 
 ط في سنة 8 5بخاف اإلفرنج

837 
 100 في أرض كقؼ جراحية في سنة 6غراس زيتكف تعرؼ بتربة الزاىرة

 كمذككر بيمارستانده فكت اكلكب كارثي اكلمياف
 متكفانؾ مترككاتي بيمارستانو ضبط اكلنمؽ قانكنده

ف البيمارستاف يتصرؼ بمترككات المتكفى فيو كال يكجد لو كارث حسب القانكف]  [كا 

                                                 
.  ىك عقبة الحرافيش:  درج الحرافيش1
 ىي البناء الذم يعمك الخاف كلعميا اتخذت لتكفيرالنزلكاإلقامةلمتجار المخزنةبضائعيمفي الخاف أسفؿ : المربعة2

ابف فضؿ اهلل العمرم، :  كانظر(.3 )،ىامش95،ص342 ،حسبالدفتر...صالحية،سجؤلراضيمكاءالقدس. منيـ
 .403،ص1؛مجيرالدينالحنبمي،األنسالجميؿ،ج162،ص1مسالكاألبصار،ج

، 2األنس الجميؿ، ج: انظر.  ذكر مجير الديف الحنبمي سجف الشرطة بالقرب مف كنيسة القيامة: سجف الحاكـ3
 .49، 46ص

 .أضافيا الباحث ليستقيـ النص كالترجمة العربية.  غير مكجكدة باألصؿ4
أم خارج أسكار البمدة . يقعفيالمصرارةإلىالشمالمنمدينةالقدس: خاف اإلفرنج5

، 2 اليعقكب، ناحية القدس، ج.كينسبإلىطائفةالنصارىاإلفرنج،كيبدكأنيكانيقّدمخدماتيممحجاجمناإلفرنج.القديمة
 .454ص

كقد دفف بيا جماعة .  مقبرة لممسمميف تقع خارج سكر مدينة القدس مف الشماؿ مقابؿ باب الزاىرة: تربة الزاىرة6
 .63، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. مف الصالحيف
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[193] 
 
 
 
[194] 
 
 
 
 
[195] 
 
 
 
[ 196] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ماـ الصخرة الثمث [193]  كقؼ عمى الخطيب كاإلماـ بالمسجد األقصى الثمثيف كا 
 قدس الشريؼ[في الػ]أرض تعرؼ بالسكاد شمالية در 

 
 كقؼ الشيخ كماؿ الديف بف أبي شريؼ [194]

 40 باب في جكار ـ في سنة 5دكاكيف داريف سفؿ كعمك في باب السمسمة مف قدس 
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 140شريؼ في سنة 
 2 بقرية شرفات1كقؼ األمير منجؾ عمى شيخ الزاكية [195]

 قدس الشريؼ[الػ]قرية شرفات تابع 
454/456 

 جكار المسجد 4 البصيرم الركنيعمى الرباط3كقؼ المرحـك الشيخ عبلء الديف ايدكغدم [196]
  824األقصى تاريخ سجؿ المحضر في سنة 

حماـ عند باب القطانيف بخط  [في]ِء 
ط مف 9 مف حماـ 5مرزباف مع الناربخ

  ط 10ناربخ 

 بكادم 6خاف
الطكاحيف في سنو 

144 
 

فرف خبز بقرب خاف مزبكرة 
 144في سنو 

 

 باب مع الحكش ِء 4بيكت 
  324 في سنو 7باب الناظر

قاعو كخمسة بيكت جكار خاف 
 قدس شريؼ خراب [في]در 

طاحكف في جكار الفرف 
 المذككر خراب

أحكار شمالية خاف الظاىر محاكرة المدرسة الحسنية كماء  [في]دكاكيف مع مخازف در 
                                                 

 الشيخ عمي بف أحمد البدرم الممقب بالكبريت األحمر، كالشيير بالكريدم بف داكد بف : الشيخ، ىك. شيخ الزاكية1
مجير الديف الحنبمي، . أما الزاكية فيي الزاكية البدرية المنسكبة لو. عبدالحافظ بف محمد بف بدر الديف بف محمد

.  344؛ العسمي، معاىد العمـ، ص186-185، 151-150، 148، ص2األنس الجميؿ، ج
: انظر مثبلن .  ما أثبتناه، فمـ يرد أف األمير منجؾ كقؼ ىذا الكقؼ بقرية شقرافصكابكاؿ".  شقراف" في األصؿ 2

؛ 35؛ أبشرلي كالتميمي، أمبلؾ المسمميف في  فمسطيف، ص 150، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج
، 1015؛ كدفتر 243، ص427؛ البخيت كالحمكد، دفتر 129، ص342صالحية، سجؿ أراضي حسب الدفتر 

الدباغ، . كقرية شرفات المثبتة مف قرل ناحية القدس المشرفة عمى المدينة مف جية الجنكب الغربي.  163ص
 .178-175، ص2، ؽ8ببلدنا، ج

 .199العارؼ،المفصؿ،ص: انظر. كممةتركيةتعنيكلدالقمر:  أيدغدم3
 . أم رباط عبلء الديف البصير4
؛ اليعقكب، ناحية القدس، 123، 92، ص1العسمي، كثائؽ مقدسية، ـ. بيتالنارأك المتكقد أك اإلقميـ: الناربخ5
 .456،461، ص2ج
، 2اليعقكب، ناحية، ج. خانعبلءالدينالبصيرم الكاقعداخمزقاقغيرنافذيعرفبزقاقالجبرتيالخاف المقصكد، ىك 6

 .177، ص1غكشة، األقاؼ اإلسبلمية، ج: كانظر. 454ص
كيعرؼ . نسب إلى صاحب كظيفة النظر عمى الحرميف الشريفيف. أحدأبكابالمسجداألقصىالمبارؾ: باب الناظر7

كما . بابالمجمسؤلف المجمس الشرعياإلسبلمياألعمىاتخذالمدرسةالمنجكيةالمبلصقةلمباب مقران لوأيضان باسـ 
 أياـ الدكلة األمكية، لكنو لـ ئكيعتقد أنو أنش. عرفببابالحبسؤلف العثمانييف اتخذكا سجنان عمى يسار الخارج منو
، 2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. يذكر إال أياـ األيكبيف، كأنو تـ تجديده كتكسعتو أياـ المماليؾ

 .217؛ العارؼ، تاريخ قبة الصخرة، ص30ص
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  باب خراب10قدس 
 

مدرسة [الػ]المسجد كالمصمى ك
  124المنجكية في سنتو 

تعرؼ بالغربي كالقيمرية 
  17كالخندؽ في سنو 

دكاعي المعد لجمع الماء عند 
خاف الظاىر كالقيمريو كبقرب 
المنجكية كسكؽ الدكاب كالقناة 

 5عدد 
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[198] 
 
 
 
 
 
[199] 
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 683كقؼ األمير فارس الديف أبك سعيد ميمكف الناصرم تاريخ سجؿ الكقفية في سنة  [198]
قرية بيت دجف تابع غزة  تمامان   حاصؿ 

5720 
قدس  [في] در 1بيكت في محمِة ِء باب الزاىرة

 شريؼ
 
 تاريخ 4 في باب السمسمة كرباط النسا3 عمى مدرستو2[تنكز]دنيز / كقؼ األمير دكيز [199]

   730نسخة كتاب الكقفية في سنو 
حماـ في باب القطانيف يعرؼ 

 في سنتو 5عيف]الػ]بحماـ 
منيا يخص مسجد . 11952
 5976أقصى 

حماـ محاكرة صغير جكار ـ 
  24في سنتو 

 تابع 6قرية عيف قينة [في]ِء 
  384ط 8قدس 

 

دكاكيف في جكار المدرسة 
 باب في 13كسكؽ القطانيف 

 333سنة 

 في 7طبقتيف عمك درجة العيف
 80سنتو 

محاكرة ظير الرباط في سنتو 
10  
 

مدينة غزة  [في]دكاكيف ِء الحماـ أرضان  [في]بيكت ِء مخازف في درجة العيف في 
                                                 

كينسب إلى سيؿ الساىرة الكاقع خارج المدينة، . تسمية محمية لباب الساىرة كما يسميو المقدسي:  باب الزاىرة1
؛ مجير 168المقدسي، أحسف التقاسيـ، ص. كيقع في الجية الشمالية مف سكر القدس بيف بابي األسباط كالعمكد

. 347؛ نجـ، كنكز، ص63، ص2الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج
". تنكز"أما في العربية، فيكتب كيمفظ . كما في المغة العثمانية" دكيز" في األصؿ 2
.   أم المدرسة التنكزية3
كاقفو األمير أبك كق ئكيعرؼ برباط األرامؿ كبرباط تنكز نسبة إلى منش. يقع في خط باب السمسمة:  رباط النسا4

كقد حبسو عمى اثنتي عشرة امرأة مسممات ديِّنات خيرات صالحات عجائز خاليات عف . سعيد سيؼ الديف تنكز
؛ اليعقكب، 231، 95، 41، 35، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. األزكاج كما كرد في كقفيتو

؛ الطؿ، حجة كقؼ 528-481؛ المغربي، تاريخ المدرسة التنكزية، ص356-355، ص2ناحية القدس، ج
 .Burgoyne, Mamluk Jerusalem.p.240-243 .1171-1131المدرسة التنكزية، ص

الكاقعة عيف العركب مف بالماء تزكد م. يقع عند درج العيف بالجية الغربية مف سكؽ القطانيف:  حماـ العيف5
. كاتخذت منو جامعة القدس مركزان لدراسات القدس. بكاسطة قناة تتفرع عف قناة السبيؿكـ  (17)شماؿ الخميؿ بػ 

المغربي، تاريخ المدرسة التنكزية، ؛ 242:العسمي، مف آثارنا، ص. 461، ص2اليعقكب، ناحية القدس، ج
 .485ص

الدباغ، ببلدنا، . كـ( 4) مف مدينة راـ اهلل عمى مسافة الغربقرية مف قرل ناحية القدس الكاقعة إلى :  عيف قينة6
. 172، ص3؛ العسمي، كثائؽ مقدسية، ـ348-347، ص2، ؽ8ج
غوشة، األوقاؼ . يقع درج العيف في آخر طريؽ الواد، ويتوصؿ منو إلى حارة باب السمسمة:درجة العيف7

. 500، ص2، جةاإلسالمي
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 80سنة 
 

رممة في [الػ]كبناء في مدينة ِء 
 732سنة 

  باب في سنة21أرضان كبناء 
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455/457 
  737كقؼ صاـر الديف قيماس النجمي تاريخ سجؿ الكقفية في سنو  [200]

 2000قرية الخربتابع قدس شريؼ تماما حاصؿ 
 838رخاف تاريخ الكقفية [ط]كقؼ عبلء الديف اقبغا بف عبد اهلل تػ [201]

 قدس الشريؼ[الػ]اصطبؿ المجاكر ليا في [الػ] تعرؼ مف سكؽ داكد مع 1بيت دار بحارة الجندرية
 840كقؼ الشيخ شمس الديف بف مكسى بف عمراف تاريخ الكقفية في سنة  [202]

 225 ط 18 تابع قدس 2مزرعة عطار البركة [في]ِء 
 بقرية لفتا تاريخ 3كقؼ األمير سيؼ الديف عيسى بف الحسيف عمى مصالح التربة كالمسجد [203]

 656تاريخ الكقفية في سنة 
 1000 ط 6قرية لفتا تابع قدس  [في]ِء 

  661كقؼ سيؼ الديف عيسى بف حسيف بف قاسـ اليكارم تاريخ الكقفية في سنة  [204]
 1000 ط 6قرية لفتا تابع قدس شريؼ  [في]ِء 

 [تضبط حاليان مف قبؿ مسجده]مسجدنو ضبط اكلنكر  
 قدس شريؼ  [في] در 4كقؼ التربة الكيبلنية [205]

 400أرض العجمية تابع ـ حاصؿ  أرض قعيعة تابع ـ  أرض خيراف تابع رممة 
 
  

                                                 
كلعميا حارة صغيرة مف الحارات المحيطة بسكؽ داكد الكاقع في خط . لـ أعثر ليا عمى ترجمة:  حارة الجندرية1

مجير الديف الحنبمي، األنس . النبي داكد عميو السبلـ الممتد مف باب السمسمة في البمدة القديمة حتى باب الخميؿ
.  432، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج53، 46، ص2الجميؿ، ج

. 183، ص1015دفتر . تقع بالقرب مف قرية كفر عقب إلى الشماؿ مف مدينة القدس:  مزرعة عطار البركة2
ـ، 1995لفتا قريتي، عماف، ..  زكريا صياـ، القدس مدينتي. أم مسجد سيؼ الديف كما يسميو أىؿ القرية3

 . 155ص
تنسب إلى الحاج جماؿ الديف . جكار المدرسة الطازية مف الغرب بطريؽ باب السمسمةتقع :  التربة الكيبلنية4

. بيمكاف بف األمير شمس الديف قراد شاه بف شمس الديف محمد الكيبلني البلىجي المشيكر بابف الصاحب كيبلف
، 2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج.  كنقؿ كالده إلى ضريح فييا كما أكصى،عّمرىا ابنو نظاـ الديف

 كلمدكتكر يكسؼ النتشة دراسة  344، ص2 ناحية القدس، ج،؛ اليعقكب75؛ العسمي، معاىد، ص389، 45ص
 .قيمة حكليا
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 912كقؼ فاطمة بنت إسماعيؿ الحمبي تاريخ الكقفية في سنو  [206]
في أرض طكر زيتا تعرؼ بالكنيسة مع التيف في أرض ـ في القدس حاصؿ  [ػة]غراس مختمؼ

1000 
  770كقؼ المدرسة المالكية المعركفة بالقبة تاريخ سجؿ المحضر في سنو  [207]

 500 ط في سنو 12دكاكيف مع األقكاس جكار زردخانو 
  919كقؼ الشيخ محي الديف بف عبد القادر تاريخ الكقفية في سنو  [208]

غراس متبلصقيف في  [في]ِء 
أرض البقعة المعركفيف بالقطع 
كبالجندلياف تابع قدس شريؼ 

  ط 6

غراس في أرض البقعة [في]ِء 
بغراس أبي   [اآلف]ديكر المعركؼ
 عجكر تابع ـ

  ط8

غراس متنكعة في [في]ِء 
أرض البقعة  ديكر 

بالبعمبكية     [اآلف]المعركؼ
  ط12

غراس متنكعة في أرض منجؾ بقرب بئر أيكب كقرية ِء دير 
 ط مع البيت 12؟ تعرؼ قديما في كـر ابف مجمي 1السنة

 السفمي كالطبقة تابع مزبكرة 

ثمث ِء غراس متنكعة بكادم 
 تابع ـ تعرؼ غراس 2الفكار

 المذككرة أعبله
 
  

                                                 
، 8؛ الدباغ، ببلدنا، ج1600الكقائع الفمسطينية، ص. كانت مف قرل ناحية القدس. قرية دارسة: دير السنة1
 .23، ص1؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج201، ص2ؽ
تسيؿ مياىو أحيانان خبلؿ تساقط األمطار . أحد ركافد كادم القمط المنحدرة شرقان عف جباؿ القدس:  كادم الفكار2

دائرة الثقافة بمنظمة . حتى عيف فارة كعيف الفكار المتاف تسيماف في جريانو الدائـ كرم األراضي المجاكرة لو
. 32التحرير الفمسطينية، قصة مدينة أريحا، ص
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456/458 
  924 تاريخ الكقفية في سنو 1كقؼ الحاجة خديجة بنت نصكح الركمي [209]

غراس المتنكعة في أرض حارة بني [في الػ]ِء 
  ط 18سعد خارج باب العمكد 

غراس في أرض سكر باىر في ظاىر قدس 
 شريؼ مع الحصة مف القرية تماما

 
 كقؼ زينب بنت مكسى عمى قارئيف القرآف  [210]

 بيت في محمة القطانيف الراكبو عمى كقؼ شيخ عبلء الديف الضرير
 
 كالمسجد كعمى قارئيف القرآف تاريخ 3 عمى الخاف2كقؼ السمطاف الممؾ الظاىر بيبرس [211]

  663الكقفية في سنو 
 2000ط 12قرية لفتا تابع قدس شريؼ  [في]ِء 

 
  927كقؼ شياب الديف أحمد بف فخر الديف المحركؽ تاريخ الكقفية في سنو  [212]

 184 ط كربع ط 2.5قرية عيساكية تابع قدس شريؼ  [في]ِء 
 
 

                                                 
جبلت س. ـ1590/ ىػ999 كقفت نقكدان عمى قراء القرآف الكريـ في قبة الصخرة في أكائؿ ذم القعدة سنة 1

.  377، ص72جؿ رقـ ، سرعيةشمحكمة القدس اؿ
،  السمطاف الممؾ الظاىر بيبرس2

كبيبرس كممة . بيبرسبنعبدالميالبندقداريالصالحيالنجمي،تركياألصممنالقبجاؽ،أبكالفتح،السطانالممكالظاىرركنالديف:ىك
صادرىالسمطانالممكالصالحنجمالدينأيكب . اشتراىاألميرعبلءالدينإيدكينالبندقدارم في حماة . تركية تعني أميرفيد

أعاد الخبلفة العباسية، كأسس سمطنة . المغكؿ ضدعيف جالكتمعركة في شارؾ  الفرنج، كحارب. كأعتقو
زار . ةكلو مآثر عمرانية عديد.ـ1277 -1257/ىػ667-658المماليؾ، ككلي سمطانمصركالشامكببلدالحجاز 

ابف شداد، تاريخ الممؾ . مدينة القدس أكثر مف مرة كأنشأ خانان كمقاـ النبي مكسى كجدد قبة الصخرة كقبة السمسمة
؛ مجير الديف الحنبمي، األنس 94، ص7؛ ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة، ج160-145، 28-23الظاىر، ص
-6؛ عاشكر، الظاىر بيبرس، ص308، ص1؛ ابف إياس الحنفي، بدائع الزىكر، ج88-86، ص2الجميؿ، ج

25 .
كىك ينسب إلى منشئو . كـ شماؿ غرب مدينة القدس3 أم خاف الظاىر الكاقع قرب قرية لفتا عمى بعد نحك 3

؛ مجير الديف 121، ص7ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة، ج. ـ1274/ ىػ662مؤسسو الظاىر بيبرس في سنة 
؛ مشعؿ، مف تاريخ الحركة العمرانية، 94-92؛ العسمي، مف آثارنا، ص87، ص2الحنبمي، األنس الجميؿ، ج

 .71-69ص
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  914 تاريخ الكقفية في سنو 1كقؼ أصفياف شاه بنت قازاف شاه [213]
 2 قطع في قصر الينكجرم5أراضي 

شاـ تعرؼ بالمريع كغيره  [في]در 
  160حاصؿ 

الدار عند باب المسجد در 
 في 3جكار رباط السمطاف [في]

 سنة 

الدار في حارة 
  80الصييكف في سنو 

  10دكاف في قرب الطاحكف في سنو 
 

طبقو عمى الحكش تعرؼ 
 بحكش الفتكح 

 دكاف في سكؽ القطانيف

457/459 
 928كقؼ الشيخ شمس الديف العجمي الكاعظ تاريخ الكقفية في سنة  [214]

  البقعة في ثمث قطعة كالتيف في أرض ـ4غراس المتنكعة في أرض[الػ]
 
  808كقؼ شياب الديف أحمد بف محمد بف غانـ القدسي تاريخ الكقفية في سنو  [215]

 ط 12قرية طبمية تابع قدس شريؼ  [في]ِء 
1650  

 116ط 6 تابع ـ 5قرية صناصؿ  [في]ِء 

  

                                                 
 10ذكرىا مجير الديف الحنبمي كذكر تاريخ كقفيا عمى المدرسة الخاتكنية في :  أصفياف شاه بنت قازاف شاه1

. 47-43؛ العسمي، أجدادنا، ص37، ص2األنس الجميؿ، ج. ـ1380/ ىػ782جمادم اآلخرة 
، 220، ص1؛ اليعقكب، ناحية، ج376بيات، ببلد الشاـ، ص. كممة تركية تعني جندم إنكشارم:  الينكجرم2

221 .
لعمو الرباط المنصكرم المنسكب إلى كاقفو السمطاف المممككي المنصكر قبلككف في سنة :  رباط السمطاف3

.  ـ1282/ ىػ763
 ".قانـ" في األصؿ 4
كانت تقع إلى الجنكب مف قرية حكساف القريبة مف مدينة بيت . قرية مف قرل ناحية القدس الشريؼ:  صناصؿ5

. 26، 24، ص1اليعقكب، ناحية القدس، ج. لحـ
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[220] 
 
 
 
 
[222] 

[223] 
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 كقؼ الشيابي أحمد العميمي  [217]
  تعرؼ أرض بيت صفافا تابع قدس شريؼ1غراس المتنكعة في أرض العدلو في أراضي المالحة[الػ]

 زكجة السمطاف ايناؿ عمى مصالح السبيؿ كالمكتب 2كقؼ الخكانده زينب بنت خاص بؾ [220]
  864الكقفية في سنو  [ة] تاريخ صكرت3كالرباط

 خاف في قيسارية قديما اآلف دكاكيف في نفس قدس شريؼ في سكؽ قطانيف
 1200 باب بر كجو إجارة في  سنة 51

  897كقؼ شمس الديف محمد الكتاني تعرؼ بابف أبي العباس تاريخ الكقفية في سنو  [222]
الدار كالعمك في سفؿ عقبة الست در 

 نفس قدس شريؼ  [في]
غراس الحاككرة في 

 الدار المذككرة 
 في خط سكؽ 4خاف يعرؼ بالفندؽ كالجبيمي

 كاقؼ مع دكاكيف في قدس شريؼ

 في قدس شريؼ تاريخ الكقفية في 8 كرباطو7 مع زاكيتو6 البدرم لكلك غازم5كقؼ مدرسة [223]
 في سنو خمس كسبعيف كسبعمايئة 

 1000قرية بيت ساكير تابع قدس حاصؿ  
 
[224] 

                                                 
. كـ تقريبان ( 5)تقع إلى الجنكب الغربي مف مدينة القدس عمى نحك . قرية مف قرل ناحية القدس:  المالحة1

. 245؛ لكباني، معجـ، ص32، 1اليعقكب، ناحية القدس، ج
أبشرلي كالتميمي، أكقاؼ . زكجة البكتمكرم المعركؼ ببيت الخازف: 522في دفتر:  زينب بنت خاص بؾ2

.  70كأمبلؾ المسمميف، ص
ـ تخميدان 1455/ ىػ860يشير السبيؿ كالمكتب كالرباط إلى المجمع المعمارم الذم أنشأه السمطاف إيناؿ في سنة 3

كىك يقع في منطقة قرافة باب الكزير أسفؿ القمعة بالقاىرة، كتحديدان في حارة الرباط بحي . لذكرل زكجتو
؛ 109-105؛ مكس ىرتز، رباط السمطاف إيناؿ، ص133-131دليؿ اآلثار اإلسبلمية بالقاىرة، ص. الخرنفش

 . 1232-1230مجدم عمكاف، رباط أزدمر، ص
، 2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. يقعجكاردرجالعيف. أحد خانات البمدة القديمة: خاف الفندؽ أك الجبيمي4

 .58؛ عراؼ، خانات، ص454، ص2، اليعقكب، ناحية القدس، ج63ؼ، ص القدس الشرم،شعث؛  53ص
 .كىي المدرسة المؤلؤية". المدرسة: " في األصؿ5
 
أنشأ المدرسة . األمير بدر الديف لؤلؤ غازم، عتيؽ الممؾ األشرؼ شعباف بف حسيف: ىك، البدرم لكلك غازم6

مجير الديف الحنبمي، . ـ1385/ ىػ787ككقفيا قبؿ كفاتو في سنة ـ 1379/ ىػ781المؤلؤية في القدس سنة 
. 319، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج91، ص2؛ عبدالميدم، المدارس، ج47-46، ص2األنس الجميؿ، ج

 .الزاكية المؤلؤيةأم 7
، أك لفظة مرادفة لمفظة الزاكية؛ إذ لـ يؤثر عف  المؤلؤيةلعميا إشارة إلى الحجرات الممحقة مع الزاكية.  رباط8

 .  األمير بدر الديف لؤلؤ غازم أنو أنشأ في القدس رباطا
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[227] 
 
 
 
 
 
  



 
 

150 
 

 شيخ سممة كلي اهلل قدس اهلل سره [الػ]كقؼ تربة ِء  [224]
 قطعة أرض تعرؼ بالسممة قبمي خربة لكزتابع قدس شريؼ

458/460 
  في غربي السكر األعمى 2 عمى رباطو1كقؼ سيؼ الديف الككردم [225]

  في مدينة القاىرة 3قيصارية
 

بيت في المعصرة في خط 
 4الحرميف

 

بيت في تحت المجمس داخؿ 
 في القاعة كمدينة القدس

بيت الذم تحت داخؿ رباط 
 المذككر 

   باب4قاعة مع عمك طبقة 

 927كقؼ تقي الديف أبك بكر بف أحمد الجابي تاريخ الكقفية في سنة  [226]
غراس متنكعة في أرض البقعة ظاىر قدس 

 شريؼ في سنة
بيت في خط باب الطكاحيف بقرب باب الحديد 

 قدس شريؼ في سنة [في]در 
 873 تاريخ الكقفية في سنة 5كقؼ عبد المنعـ بف أحمد األنصارم [227]

 60قدس شريؼ في سنة  [في]بيت مع دكاف سفميما بخط داكد عند باب السمسمة در 
  

                                                 
 .الصكاب الكردم1
 .رباط الكردأم 2
.   أم قيسارية3
ىك خط كادم الطكاحيف الشارع األعظـ الممتد بالبمدة القديمة بالقدس باالتجاه مف الشماؿ إلى :  خط الحرميف4

، 2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج53، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. الجنكب مف باب العمكد
. 431ص

 الجبلؿ عبد المنعـ بف النجمي أحمد بف محمد األنصارم، أحد شيكخ :ىك، عبد المنعـ بف أحمد األنصارم5
الشيخ زيف الديف عبد الرحمف بف محمد بف محمد بف حامد االنصارم الشافعي كالخطيب جماؿ الديف بف جماعة 

، 2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج. ـ1380/ ىػ782المذاف سمعا منو الحديث النبكم الشريؼ سنة 
 .178ص
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[232] 

[233] 
 
 
 
 

[234] 
 
[235] 
 
 
 

 
 كقؼ شياب الديف العبلئي عمى قراءة القرآف بالقدس الشريؼ  [228 ]



 
 

152 
 

 قدس[في الػ]بيت في باب الحطة در 
 918كقؼ ميخائيؿ بف أندراس بف قسطنطيف النصراني تاريخ الكقفية في سنة  [230]

 قدس الشريؼ[الػ]نفس  [في]بيت أرضان كبناء في محمة النصارل در 
 كقؼ عمى الفقراء كالمساكيف مف النصارل المقيميف بالقدس كالكافديف إليو [231]

 قدس شريؼ [في]داريف مع دكاكيف تعرؼ بدار الفجالي؟ كابف نعيـ در 
 934كقؼ الحاج قاسـ بف سيدم الركمي تاريخ الكقفية في  [232]

 قدس الشريؼ [في الػ] في باب القطانيف در 1فرف خبز كخاف
 كقؼ عمى قراءة القرآف في كؿ يـك في أم كقت تيسر في قدس شريؼ  [233]

 50 تابع ـ في سنة 2دكاف في خط داككد عميو السبلـ المعركؼ بالحصف
459/461 

 كقؼ زيت عمى قراءة القرآف في أم مكاف تيسر  [234]
 50قدس شريؼ في سنة  [في]دكاف في باب العمكد در 

  عمى ثبلثة قراء يقرؤكف القراف في المسجد األقصى3كقؼ الجمالي يكسفناظر الخاص [235]
 130 باب معده لمجيالة  سنة 3قاعات  

 
  

                                                 
زار .  المقربينمف سبلطيف المماليؾبف نسيبة الخزرجي، أحدفخرالديفكاف ىذا الخاف يعرؼ بخاف القاضي 1
 ،323 ،311،ص2مجيرالدينالحنبمي،األنسالجميؿ،ج: انظر. أكثر مف مرة، قبؿ أف يمتحف كتصادر أمكالولقاىرةا

 ثـ عرؼ ىذا الخاف بخاف الحاج قاسـ الذم اشتراه في سنة .354 ،353 ،342 ،342 ،335 ،326 ،324
 .428، ص2؛ غكشة، األكقاؼ اإلسبلمية، ج454، ص2اليعقكب، ناحية القدس، ج.  كقفو، ثــ1530/ىػ937

.  أم قمعة القدس2
 مف يتكلى النظر كاإلشراؼ عمى األمبلؾ كاألراضي كالمكارد السنكية كالمقاطعات المخصصة : ناظر الخاص3

 .219كانظر، حبلؽ كصباغ، المعجـ الجامع، ص. 380بيات، ببلد الشاـ، ص. لمسمطاف ككبار رجاؿ الدكلة
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[236] 
 
 
 
 
 
[237] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[238] 
 
 
 
 
 
 
[239]  
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 كقؼ بركة خاتكف في باب السمسمة بخط داككد  [236]
 في سنة 1طبقتيف عمك التربة

72 
فرف في جكار المذككر في 

 24سنة 
 1دكاف في جكار المذككر 

 3باب في سنة 
بيت في حارة المغاربة في سنة 

72 
  

  بالقدس الشريؼ 2كقؼ زاكية ِء البسطامية في حارة بني زيد [237]
غراس الكـر في أرض النقاع 

 ظاىر القدس في سنة 
غراس الكـر مع عمارة الثمث 
بظاىر قدس شريؼ في سنة 

776 

غراس الكـر في أرض حارة 
بني سعد مع عمارة البيت في 

 792سنة 
قدس  [في الػ]بيت في خط عقبة الظاىرية در 

 الشريؼ
  

 
  في محمة عقبة الست 3محمدية[الػ]كقؼ تربة ِء  [238]

 4لدتعرؼ بكادم يافا[الػ]غراس الكـر في أرض مدينة ِء 
كقؼ عمى الفقراء األحمديو المقيميف بزاكية المرجيع تعرؼ مف القدس تاريخ لمحضر  [239]

 843الكقفية في سنة 
 كـر في أرض المرجيع تابع ـ تماما

                                                 
 الطريؽ المؤدية إلى  حارة المغاربة كحائط البراؽ، مقابؿ التربتيف  ىي تربة بركة خاف الكاقعة عند التقاء1

يرجع تاريخ . كتضـ في غرفتيا الغربية جزءان مف مكتبة الخالديالتاريخية. الكيبلنية كالطازية قبيؿ باب السمسمة
العارؼ، 45، ص2 مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج.ـ1280-1264/ ىػ679-663بنائيا إلى الفترة 
، ص ؛ 359-357؛ العسمي، معاىد العمـ، ص92، 87تاريخ الحـر

 Burgoyne , Mamluk Jerusalam ,p.25, 109. 
كقد سميت بيذا . تقع شماؿ حارة عقبة الشيكخ.  إحدل حارات محمة باب حطة بالبمدة القديمة: حارة بني زيد2

. االسـ نسبة إلى قبيمة بني زيد التي نزؿ منيا أعداد كبيرة كأقامت فييا بعد استرداد المسمميف لمقدس مف الفرنج
 . 433، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج56، 54، ص2مجير الديف الحنبمي، األنس الجميؿ، ج

كتنسب إلى . كتقع التربة كالزاكية أسفؿ عقبة الست.  ىي التربة الكاقعة في الزاكية المحمدية: التربة المحمدية3
، 2مجير الديف الحنبمي األنس الجميؿ، ج. ـ1350/ ىػ751كاقفيا محمد زكريا الناصرم الذم حبسيا في سنة 

 .361، ص2؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج44ص
 لعمو مف األسماء التي اطمقت عمى كادم الصرار المنحدر غربان عف جباؿ القدس كالتي تمر بمدينة : كادم يافا4

. التاريخي المشيكر كانتيائيا في البحر المتكسط شماؿ مدينة يافا (نير العكجا)المد قبؿ اجتماعيا في كادم 
 .  65-50، ص2، ؽ4الدباغ، ببلدنا، ج
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 834كقؼ الزيني عبد الباسط تاريخ نسخة كتاب الكقفية في سنة  [240]
 3375 ط 18قرية صكر باىر تابع قدس شريؼ  [في]ِء 

 1كقؼ قناة القدس الشريؼ [241]
قرية بريككت تابع ـ  [في]ِء 

 3236 ط 18
قرية قناف تابع رممو  [عف]ِء 

3825 
 ِء مزرعة كفر طا تابع ـ 

 
قرية مغمس تابع غزة تماما 

  1990حاصؿ 
مزرعة سرا القنا تابع غزة تماما 

 1200حاصؿ 
 تابع خميؿ 2مزرعة بيت أكال

 125 ط 2الرحمف 
 80 باب في سنة 2دكاف في باب القطانيف 

 

 
ء طائفة الخرجاره كو فرنؾ طائفو سيدر بركده كايجرده زيارت قمامو كمدككمرنده اكنر 

بندكقي اقجو كيررلرمش كي حاليا باره حسابني اكف ايكي باره اكلكر قنايجيف النكرمش 
 كيرك بر قرار سابؽ مقرر قمندم صح

 القادميف لزيارة كنيسة القيامة داخميا 3الرسـك المفركضة عمى زكار طائفة االفرنج]
 كتصحيح 4 بارة12كخارجيا مبمغ عشرة آقجو بندقية؛ اآلف تقرر رفعيا لتصبح مبمغ 

 [القرار السابؽ
  

                                                 
 .مف الدراسة ()ىامش  ()انظر ص.  كتعرؼ بقناة السبيؿ: قناة القدس1
، 2، ؽ5الدباغ، ببلدنا، ج. أشير إلييا عمى أنيا قرية.  تقع شماؿ غرب مدينة الخميؿ: بيت أكالمزرعة2

 .31؛ لكباني، معجـ، ص44؛ أبك بكر، قضاء الخميؿ، ص252-251ص
ثـ خصص لمداللة .  الطائفة مصطمح أطمؽ في التاريخ اإلسبلمي ابتداء عمى الجماعة المعينة: طائفة االفرنج3

عمى جماعة دينية مف الناس تنظميـ رابطة مذىبية كاحدة، بغض النظر عف الجنس أك المغة أك القكمية، حيث 
أما اإلفرنج، فإف بدايات المصطمح ترجع إلى أياـ العباسييف؛ حيث استخدـ . يخضع أفرادىا إلى زعيـ ركحي

كاستمر استخدامو في العصريف المممككي كالعثماني، حيث استقر تنظيـ الطكائؼ . لمداللة عمى الفرنسييف
كلمتكسع . 163حبلؽ، كصباغ، المعجـ الجامع، ص. كبات يطمؽ مجازان عمى كؿ أجنبي.كحقكقيا ككاجباتيا

دراسة في ضكء : ؛ أحمد حامد إبراىيـ القضاة، نصارل القدس39-37، ص1اليعقكب، ناحية القدس، ج: انظر
 . 10-7ـ، ص2009الكثائؽ العثمانية، القاىرة، الييئة المصرية العامة، 

عرفت . مممككية ظمت متداكلة أياـ العثمانييف عممة فضية كىي. شقفةأكقطعةأكجزءان كممة فارسية تعني :  البارة4
؛ اينالجؾ، التاريخ 663، ص1كغمي، الدكلة العثمانية، جأ.نت تساكم آقجة كنصؼككا. القطع المصريةب

ـ، 2013، 254-253؛ الحزماكم، النقكد العثمانية في القدس، شؤكف فمسطينية، ع753، ص2االقتصادم، ج
 .99ص
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460/462 
 757 تاريخ الكقفية في سنة 2شيخ ِء العمرم[عمى الػ] 1كقؼ السمطاف [242]

 تابع قدس شريؼ تماما حاصؿ 3قرية باقمكنية
4000 

  تابع نابمكس تماما حاصؿ4قرية تمفيت

 ـ. كقؼ سيدنا مكسى ع [243]
 5قرية مزرعة العياض [في]ِء 

  1500 ط 8تابع قدس 
 تابع 6قرية ترمس عيا [في]ِء 
 1232 ط 8ـ 

قرية صكر باىر تابع  [في]ِء 
 600 ط 12ـ مف العشر 

 1 تابع ـ 7قرية ريحا [في]ِء 
 440فداف مقسـك كمفركز 

قرية طكر زيتا تابع  [في]ِء 
 600 ط 12قدس مف العشر 

قرية كفريف تابع غكر  [في]ِء 
 690 فداف مقسـك كمفركز 1

 1ِء قرية نمريف تابع غكر 
فداف  مقسـك كمفركز 

690 

قطعة أرض تعرؼ بقطعة مكسى 
قرب قرية  [عميو السبلـ]ع ـ 

 جرابا مف نابمكس 

حاككرة الصبانة تعرؼ بابف 
 [في] در 8أبك الحسف كالفاخكرة

 نابمكس [في]
كلكط  ع ـ [ عميو السبلـ]كيكنس  ع ـ [ عميو السبلـ]كقؼ تربة ِء سيدنا مكسى ع ـ  [248]
 [عميو السبلـ]

 قرية فككيف تابع ـ  تماما  تابع قدس شريؼ تماما1قرية فاعكر

                                                 
لكف السمطاف الذم كاف في سدة السمطة في تاريخ الكقفية .  السمطافكردت ىكذا دكف تحديد اسـ، "السمطاف "1

كىي الحقبة الثانية التي . ىك السمطاف المممككي الناصر حسف بف الناصر محمد بف قبلككف/ ق757كىك سنة 
، المقريزم؛ 38، ص2، ج الدرر الكامنةر،ابف حج. السمطنة قبؿ أف يطارده أمراء المماليؾ كيقتمكهكلي خبلليا 

 كلـ أعمـ أف لمسمطاف .117، ص2؛ ج96، ص1؛ الجبرتي، عجائب اآلثار، ج317-316، ص2، جلخططا
 .المذككر كقؼ بالقدس

. لـ أعثر لو عمى ترجمة:  الشيخ العمرم2
 .106ص: انظر.  عمى أنيا مزرعة131كقد كرد في دفتر تحرير .  مف قرل ناحية الخميؿقرية:  باقمكنية3
، 3الدباغ، ببلدنا، ج. كـ (21)تقع جنكب شرؽ مدينة نابمس عمى مسافة . ة مف قرل لكاء نابمسقرم:  تمفيت4
 .54؛ لكباني، معجـ، ص319-318، ص2ؽ
 مف أكقاؼ الظاىر بيبرس عمى مقاـ النبي مكسى عميو  مزرعة، أحيانان أخرل أنياقريةكردت أحيانا :  العياض5

، 2، ؽ8؛ الدباغ، ببلدنا، ج226، ص1015؛ دفتر 309، ص427دفتر. كىي مف قرل ناحية القدس. السبلـ
 .192ص

؛ 280خمار، أسماء األماكف، ص. تقع شماؿ شرؽ مدينة راـ اهلل.  مف قرل ناحية القدسقرية:  ترمس عيا6
 .27، ص1اليعقكب، ناحية، ج

 .ىي أريحا:  قرية ريحا7
 .676ػ ص2المعجـ الكسيط، ج.  مكاف صناعة الفخار: الفاخكرة8
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 الخاتمة- 7
 

:  لقد خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية
تحظى القدس لدل المسمميف بمكانة سامية، ترتكز إلى أسس كاضحة في العقيدة اإلسبلمية،  .5

. عبر عنيا القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ خير تعبير
 كعى المسممكف المكانة التي تحظى بيا القدس عبر العصكر المختمفة، كقد عبركا عنيا  .6

نشاء المعالـ المميزة فييا لمتعبير عف ىكيتيا في ظؿ اإلسبلـ  .برعاية القدس، كا 
ازداد االىتماـ بالقدس، عقب تحرير السمطاف صبلح الديف األيكبي ليا مف الفرنجة  .7

كمف أشكاؿ ىذا االىتماـ، الكقؼ عمى ما تزخر بو مف مؤسسات دينية كعممية . الصميبييف
 .كاجتماعية، كعمى العامميف في تمؾ المؤسسات

لكف . كاستمر خبلؿ العصريف المممككي كالعثماني. بدأ الكقؼ في القدس في العصر األيكبي .8
 .أكثر األكقاؼ التي كقعت في ناحية القدس الشريؼ، كانت في العصر المممككي

. كاف الكاقفكف مف السبلطيف كاألمراء كالقضاة كالمفتيف ككبار رجاؿ الدكلة كعامة المسمميف .9
 .كلـ تتكاف النساء عف الكقؼ عمى بعض المؤسسات المقدسية

كقد شممت األراضي التي كثيران ما كصمت قرل، . تنكعت العقارات المكقكفة في ناحية القدس .10
كما شممت العقارات المكقكفة الدكر، كالبيكت، كالدكاكيف، . أك مزارع كاممة، أك أجزاء منيا

كالحكانيت، كاألسكاؽ، كالخانات، كالمصابف، كالمصابغ، كاألمكاؿ المنقكلة كالجزية كالرسـك 
 . كالضرائب

لـ تقتصر األكقاؼ في ناحية القدس الشريؼ عمى الناحية كحدىا، بؿ امتدت إلى نكاح أخرل  .11
كظير ذلؾ بكضكح في الصرتيف الركمية التي . في فمسطيف ببلد الشاـ كمصر كآسيا الصغرل

كانت ترسؿ مف اآلستانة، كالمصرية التي كانت ترسؿ مف مصر إلى بيت المقدس لتنفقاف في 
 .القدس

تنكعت الجيات التي أفادت مف األكقاؼ في ناحية القدس، كلـ تقتصر عمى المساجد كحدىا،  .12
بؿ شممت المدراس، كالزكايا، كالخكانؽ، كالربط، كالمشافي، كالمقامات، كالترب؛ إضافة إلى 

 .العامميف فييا

                                                                                                                                            
، 2، ؽ8الدباغ، ببلدنا، ج. ىي قرية فاغكر إحدل قرل ناحية القدس الكاقعة قرب مدينة بيت لحـ:  فاعكر1

، بيت قريةفاغكركحارةالفكاغرةفيبيتمحـشككة،: كلمتكسع انظر. 29، ص1؛ اليعقكب، ناحية القدس، ج493ص
 .ـ2009لحـ، 
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لقد شممت الجيات المستفيدة مف األكقاؼ في ناحية القدس الشريؼ األفراد كالجماعات الذيف  .13
المغاربة، كالمتصكفة، كقراء : ساىمكا بتحرير القدس، كأقامكا فييا، أك بقراءة القرآف الكريـ، مثؿ

 .القرآف الكريـ
غالبان ما تـ استغبلؿ األكقاؼ في ناحية القدس الشريؼ خبلؿ العصكر األيكبية كالمممككية  .14

كالعثمانية، مما ساعد عمى تكفير األمكاؿ البلزمة لئلنفاؽ عمى الجيات المستفيدة مف تمؾ 
 .األكقاؼ

  



 
 

161 
 

 

 
 صكرة الصفحة األخيرة مف الدفتر صكرة الصفحة األخيرة مف أكقاؼ القدس في الدفتر
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 :المصادر والمراجع
 : الوثائؽ والسجالت-أوالً 

 :الوثائؽ غير المنشورة .أ 
، 229، 72، 47، 12، 1)ت ذكات األرقاـ سجبلاؿسجبلت محكمة القدس الشرعية،  .1

377.) 
 :الوثائؽ والسجالت المنشورة .ب 

أوقاؼ وأمالؾ المسمميف في فمسطيف في ألوية  محمد كمحمد داكد التميمي، ،أبشرلي .2
 مف دفاتر 522ة، القدس الشريؼ، صفد، نابمس، عجموف حسب الدفتر رقـ زغ

 مركز األبحاث ،تحقيؽ كتقديـ. التحرير العثمانية المدونة في القرف العاشر اليجري
 .ـ1982/ ىػ1402 إستانبكؿ، :لمتاريخ كالفنكف كالثقافة اإلسبلمية باستانبكؿ

 السكارية، رجا  كنكفاف  عدناف محمد،البخيت .3
/ ىػ938-ـ 1525/ ىػ932 )131لواء القدس الشريؼ مف طابو دفتري  .أ 
دراسة تحميمية لمنص العثماني كترجمتو إلى العربية مع الشركحات . (ـ1531-1532

 .ـ2007 منشكرات مؤسسة الفرقاف لمتراث اإلسبلمي، لندف، :اإليضاحية، عماف
والقدس الشريؼ مف دفتر  (غزة)لواء القدس الشريؼ مف دفتر مفصؿ لواء صفد والغزة 

 دراسة كتحقيؽ عماف، الطبعة (ـ1528-1525/ ىػ932-934 ).T.D 427تحرير 
 . ـ2005/ ىػ1426األكلى، 
-1538/ ىػT.D.( 945 1015لواء القدس الشريؼ مف دفتر تحرير  .ب 
 .ـ2008/ ىػ1429 دراسة كتحقيؽ عماف، الطبعة األكلى، .(ـ1539
 دراسة .(ـ1562/ ىػ970 ).289T.Dلواء القدس الشريؼ مف دفتر تحرير  .ج 
/ ىػ1431الطبعة األكلى،منشكرات مؤسسة الفرقاف لمتراث اإلسبلمي، لندف، :،عمافكتحقيؽ
 .ـ2010
 .(ـ1562/ ىػ970 ).T.Dإس516لواء القدس الشريؼ مف دفتر تحرير  .د 

الطبعة األكلى، منشكرات مؤسسة الفرقاف لمتراث اإلسبلمي، لندف، :،عمافدراسة كتحقيؽ
 .ـ2011/ىػ1432
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/ ىػ951بالد الشاـ في األحكاـ السمطانية الواردة في دفاتر الميمة . بيات، فاضؿ .4
، عماف، منشكرات لجنة تاريخ ببلد الشاـ، الجامعة 1ج.ـ1566/ ىػ973– ـ 1544

 .ـ2005األردنية، 
، مجموعة الوثائؽ السياسية العائدة لمعيد النبوي والخالفة الراشدةحميد اهلل، محمد،  .5

 .ـ1983، 1بيركت، دار النفائس، ط
 ،صالحية، محمد عيسى .6

، ـ1562/ ىػ970تاريخو ، 342سجؿ أراضي لواء القدس حسب الدفتر  .أ 
 .ـ2002دراسة كتحقيؽ جامعة اليرمكؾ، األردف، 

، 312سجؿ أراضي ألوية صفد، نابمس، غزة، وقضاء الرممة حسب الدفتر رقـ  .ب 
 .ـ1999 عماف، ،دراسة كتحقيؽ. ـ1556/ ىػ964تاريخو 

 
 : المصادر والمراجع: ثانياً 

 :المصادر .1
 :المصادر المخطوطة .أ 

الفتاوى الخيرية لنفع ، (ـ1670/ ىػ1081ت ) محمد بف أحمد الرممي، خير الديف -7
مخطكط إلكتركني مصكر بصيغة  . البرية عمى مذىب اإلماـ أبي حنيفة النعماف

pdf    عمى مكقع خزانة التراث العربيkhizana.blogspot.com 
 :المصادر المطبوعة - ب
 ،بيركت،مطبعةجريدةبيركت،الدراريالالمعاتفيمنتخباتالمغات.األنسي،محمدعمي -8

 .ـ1900/ىػ1318
بدائع الزىور في وقائع .(ـ1523/ ىػ930ت ) ابف إياس الحنفي، محمد بف أحمد -9
 ،1 طالييئة المصرية العامة لمكتاب،: ، القاىرة1ـ، تحقيؽ محمد مصطفى، ط5، الدىور
 .ـ1982

. (ـ1469/ىػ874 ت )ابنتغريبردم،جمااللدينأبكالمحاسنيكسؼ -10
 16 ،النجومالزاىرةفيمموكمصروالقاىرة

 .ـ1992/ىػ1413 دارالكتبالعممية،:،بيركت1جزء،قدمميكعمقعمييمحمدحسينشمسالديف،ط
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 ،(ـ1448/ىػ852 ت )حمدبنعميألابنحجرالعسقبلني،شيابالدينأبكالفض -11
دار : ، بيركت1، طعلي محمد البجاويج، تحقيق 8، اإلصابة في تمييز الصحابة .أ 

 .ـ1992الجيؿ، 
دار : ، تحقيؽ حسف حبشي، بيركت1ج، ط5، أنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ .ب 

 .ـ1986الكتب العممية، 
، 1ج،ط4 عبدالكارثمحمدعمي،: ،ضبطيكصححوالدررالكامنةفيأعيانالمائةالثامنة .ج 

 .1997 بيركت،منشكراتمحمدعميبيضكف،دارالكتبالعممية،
 وفيات األعياف وأنباء (ـ1282/ ىػ681ت )ابف خمكاف، أبك العباس أحمد بف محمد  -12
 .ـ1977دار صادر، : ، بيركت1ج، تحقيؽ إحساف عباس، ط8، الزماف

تاج . (ـ1790/ ىػ1205ت )الزبيدم، محمد مرتضى أبي الفيض الحسني الكاسطي -13
 .ت. د، منشكرات دار مكتبة الحياة:بيركتج، 14، العروس مف جواىر القاموس

ع الالـء الضو،(ـ1497/ػق902ت )ف الرحـد عبف بد محـف الدمس شـ، السخاكم -14
 .ـ1990، الحياةة مكتبر دات منشكرا: بيركت، ج12، التاسعف القرؿ أله

، تحقيؽ تاريخ الممؾ الظاىر(ـ1285/ ىػ684ت )م محمد بف عؿ،عز الديف بف شدادا -15
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