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 Abstract: 

This scientific paper aims to identify the scientific and intellectual 

status of the blessed Al-Aqsa Mosque during the Ottoman rule in 

the sixteenth century, through delving into the intensified  data 
included in one of the Ottoman sijills of the shari'a court in 

Jerusalem, namely sijill no. (62) that covers the year 991 AH / 

1583-84 AD, since it contains information of high importance 

pertaining to the blessed Al-Aqsa Mosque. Those documents vary 

and include the following : 1) The various functions of the blessed 

Al-Aqsa Mosque, such as endowment watch, religious lessons, 
sheikhdom, guardianship, serving the Dome of the Rock, 
notification and call for the  prayer at the entrance of the mosque. 

2) The endowment lease. 3) Transfer of endowment money. 4) 

Endowments. 5) Almsgiving. 6) Aljawali. 7) Wakf AlRaba’at (The 

Quran case). 8) The inheritance of neighbors. 
It is noteworthy to mention the pioneering role of the Ottoman 

state through its keenness to finance the blessed Al-Aqsa Mosque 

and taking care of its welfare to keep its role in worshiping, 
holding seminars and religious tourism. 

The rigorous paper will conclude with results and 

recommendations reached by the authors.  
Key words: The Ottoman Sijills of The Shari'a Court In 

Jerusalem, The Endowments of The Blessed Al-Aqsa Mosque, The 

Royal Raba'a. 
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 العثمانيون واملسجد األقصى الشريف يف القرن السادس عشر يف ضوء سجالت حمكمة القدس الشرعية العثمانية

 -( أمنوذًجا62السجل رقم )-
 

 3 إبراهيم حسين رابيعة
 4عزيز حممود العصا

 

 :امللخص
ّّ  احلر  هتُدُف هِذِه الَورَقُة الِعْلمّيُة إىل التَّعرُِّف إىل احل لالة العلمية االكررةة للمجدد اقأقى  ابمالار  إ

العثملاين يف القر  الجلادس عشر، اذلك، من خالل ترثيف الدراسة يف أاضلاع ابمجدد اقأقى  ابمالار  يف 
ربيع  12( الذي ةغطي الكرتة )62ااحد من سدالت حمرمة القدس الشرعية، اابمتمثل يف سدل رق  )

م(، بملا حيتوةه من 1584متوز )ةوليو(  31هـ/ 992رجب  23 –م 1583آذار  5هـ/ 991الثلاين 
ااثئق تتعلق ّلوظلائف اليت تتعلق ّبمجدد اقأقى  ابمالار  غلاةة من اقأمهية؛ اقد تنوعت هذه الوظلائف، 

( نظلارة الوقف، االتىدةر )إلقلاء الدراس النقلية االعقلية داخل ابمجدد(، 1فرلا  منهلا يف اقأمور اآلتية: 
     .شيخة، االاوابة، اخدمة مغلارة قاة الىخرة ابمشرفة، االتاليغ ااالذا  يف ّب ابمجدد... اخلاابم

كملا اتلقي هذه الدراسة الضوء عل  الدار الرائد للدالة العثملانية هبذا اخلىوص عندملا ةتعلق اقأمر 
  ارعلاةة مىلاحله؛ ّبمجدد اقأقى  الشرةف، اذلك، من خالل حرصهلا عل  متوةل ابمجدد اقأقى  ابمالار 

  .مبلا ةضمن استمرار داره للعالادة احلقلات العل  االجيلاحة الدةنية
ايف ختلام هذه الورقة سوف ةت  عرض النتلائج االتوصيلات اليت سيتوصل إليهلا معّدّي هذه الورقة العلمية 

 .الرصينة بعو  هللا تعلاىل
لجلطلانية سدالت حمرمة القدس الشرعية، ابمجدد اقأقى  ابمالار ، الربعلات ا الكلمات املفتاحية:

 .ااقأمريةة
 

  :املقدمة
يف نكوس ابمجلمني. ابعدهلا بنحو دد اقأقى  ابمالار  ابمج الدار الرئيس يف تعزةز مرلانةاإلسراء اابمعراج  كلا  حللادثة 

لتحدةد يف دةنعق جلاء اخلليكة الراشد عمر بن اخلطلاب إىل بيت ابمقدس فلاحًتلا، ااستل  مكلاتيحهلا سلًملا. فرلا   م،637هـ/15، ّا
 الواقع يفه إىل ابمجدد اقأقى  ابمالار ؛ يكة الكلاتح، بعد إجراءات االستالم من الاطرةر  صكرانيوس، التوجل قلام به اخللمع لأا 

، مث تداالت ابمجدد القالي احللايل مرلا  ، لينتهي اقأمر بانلاء ابمجدد القالي يف نكساجلنوبية الشرقية من القدس الشرةفابمنطقة 
، فلالجلدوقية، فلاقأةوبية، فلابمملوكية ؛ بدًءا ّخلالفة اقأموةة، فلالعالاسية، فلالكلاطميةاترميملاتعمريا  دال اخلالفة اإلسالمية ابمختلكة

-م1517هـ/922كلانت هي الكرتة اقأطول؛ إذ امتدت قأربعة قرا  )ميالدةة( أبكملهلا: اأخريًا العثملانية اليت  
   الدةنية قداسة احرمة عند ابمجلمني.  برز اقأملاكنأكلا  ابمجدد اقأقى  أحد   حلاايف مجيع تلك ابمر  .م1917هـ/1336

                                                           

irabayah@qou.edu 
3
،فلجطني ،جلامعة القدس ابمكتوحة، د.  .أ  

aziz.alassa@yahoo.com 4  ،جلامعة القدس ابمكتوحة، فلجطنيمْعَهِد الُقْدِس للدِّراسلاِت ااقأْْبلاِث/  ،الالاحث 
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من ابمجلاحة الجطحية دامنلا، املا تشمله ( 144) جدد اقأقى  ابمالار  هو ملا حيىره الجور من مجلاحة سطحية تالغبما
كلابمدارس –، املا حييط هبملا، املا ةلتىق ّلجور من الداخل من منشآت اعملائر ابمجدد القالي امجدد قاة الىخرة ابمشرفة

( 250... اهذه مجيًعلا تقدر بنحو )، ةضلاف هللا ملا حتت الجطح من عمرا ، اآّرامعلامل خمتلكة - ااخللانقلااات...اخلاالزاااي
لاشرة اأضف إىل ذلك ملا هو جملاار للجور من اخللارج، املا هو موجود يف منلاطق أخرى يف بيت ابمقدس، اذات صلة م معلًملا.

  خبدمة ابمجدد اقأقى  ابمالار . 
ه ابمجدد اقأقى  ابمالار  من أنه  هبذا الرتاك  االتزاح  يف هذا احليز الىغري جدًّا انعرلاًسلا بملا متتع ببمعلامل القد جلاءت تلك 

ي الشرةف. شعلة من العل  خالل العىور اإلسالمية يف ضوء االهتملام ابمنقطع النظري، أسوًة ّبمجدد احلرام اابمجدد الناو لا  ك
للمجدد اجهد اتكلاىن كل منه  يف تقدمي أجود ملا عنده من ملال  التلارةخ احمللافظة عليهعل  مدار  فقد حرصت الدال اإلسالمية

، أا لنقل صورته الادةعة لرل عىراقأقى  حىت كلا  عل  هذه الىورة اليت نراهلا اليوم، االيت إ  نظرهتلا بعني عقلك اقلاك ترى 
ات هلالة راحية ّمتيلاز، اهذا احلضور هلذه الدالة بىمته اليت َخلدت حضوره فيه حىت كلانت لوحة فنية ذ خالفة،-لرل دالة

عل  جتلاازهلا أا اخرتاقهلا  أحد ال ةقدر، فلرل مرحلة مسلاهتلا الظلاهرة للعيلا ، اليت االشعوب جعل منهلا اةقونة إسالمية منيعة حىينة
  لىلاحله.

ب ابمجلمني فقدانه اضيلاعه عل  عل  ابمجلمني، استحوذ عل  أفئدهت  كلهلا، املا أاجع قلو  القد كلا  ابمجدد اقأقى  عزةزً 
سنة،  االثلانية: االحتالل الىهيوين الذي تعللت منه قلوب ابمجلمني ادغدغ ( 88) مرحلتني، اقأاىل: االحتالل الىلييب الذي دام

 فيه دا  رادٍّّ هل . مشلاعره ، االحتالل اإلحاليل الذي ملا زال جلامثلا عل  أرضه ادّنس اغرّي ابّدل
ّّ   "مؤرخ القدس" فقد قّدمرعلاةته ا  ّبمجدد اقأقى  ابمالار  هتملاماال أملا من حيث االقلاضي يف حمرمة القدس الشرعية إ

، اتجلجل بعض الشئ يف اصف اخلدملات وجوداته حىت أااخر الكرتة ابمملوكية تقرةًالااصكلا بمجمري الدةن احلنالي  العهد ابمملوكي
الوظلائف اخللاصة به، كلاإلملامة،  ختىيصانرته اجتدةد سدلاده ازخرفة جدرانه، ا ابمختلكة ابمقدمة فيه، كلاالهتملام الداري بتنظيكه اإ

كلانت سدالت حمرمة القدس الشرعية ااحدة من أه  ابمىلادر اليت استند إليهلا احلنالي يف كتلابة  ا اقراءة القرآ  ااقأذا ... اخل. 
ًً من )اْسَتغرَق جماقد كتلابه ابموسوم بـ "اقأنس اجلليل بتلارةخ القدس ااخلليل"،  ذي  15ري الدةن يف مَجِْع كتلابِه هذا أربعَة أشهرٍّ ُماتد

 . (1973احلنالي، جزآ  )م( 1495أةلول  6هـ/900احلدة 
حمرمة  جدالتلاملا أ  انته  احلر  ابمملوكي حىت أصاح بيت ابمقدس حتت احلر  العثملاين، الذي اتاع منهدية توثيق 

ايف إطلار إعداد  ،يف ضوء ذلكم. 1528هـ/935شرل متتلابع امتجلجل، منذ علام القدس الشرعية، اليت انتظ  العمل هبلا، اب
، اذلك قأ  (62) رق  جدل، اقع اختيلار الالاحثنْي عل  ااحد من هذه الجدالت اهو الهذه الدراسة عن ابمجدد اقأقى 

لق ّبمجدد اقأقى ، ابمتععن خمتلف القضلااي  تاستحوذت عل  عدد افري من احلدج االواثئق، حتدثأخالار هذا الجدل 
  الوظلائف اخلدملات كملا اردت يف الجدل قيد النقلاش. اسيتنلاال الالاحثلا 

   
 ُمْشِكَلُة الدِ راسةِ 

َ أ َّ اقأْبلاث حول القضلااي ابمتعلقة ّبمجدد اقأقى  ابمالار ، مل تركز االهتملام الرلايف عل  حتليل  ّّطالع الالاِحِثنْي تـَاَـنيَّ
ّعتالارهلا مىلادر دقيقة اموثوقة إلخالاران عملا كلا  جيري يف هذا ابمرلا  ابمهّ  دةنيًّلا اسيلاسيلا عل   سدالت حمرمة القدس الشرعية،

 .   مجتوى الوظلائف اخللاصة به
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راَسةِ   أهداُف الدِ 
 َتْجع  الدِّراسُة إىل حَتْقيِق اقأهداِف التلاليِة:

 ( قيد النقلاش. 62لا الجدل )ذات الىلة ّبمجدد اقأقى  ابمالار  كملا خيربان عنه الوظلائفَحْىِر  (1
 سيمرننلا ذلك من التعرف إىل مجتوى االهتملام الذي كلا  حيظ  به ابمجدد اقأقى  ابمالار  يف فرتة الجدل قيد النقلاش. (2

 
 أَهِ يَُّة الدِ راسةِ 

لا أاَُّل دراسةٍّ توثيقية الدِّراسُة، اِْبََجِب ِعْلِ  الالاحثنْي  مَتْتلاُز هِذهِ  يف القر     ابمجدد اقأقى  ابمالار لريكية إدارة شؤا ، أبَّنَّ
 الجلادس عشر ابميالدي يف ضوء سدالت حمرمة القدس الشرعية.    

 
 د داُت الدِ راسةِ حمَُ 

آذار  5هـ/ 991ربيع الثلاين  12الكرتة )إدارة شؤا  ابمجدد اقأقى  ابمالار  خالل الكرتة اقْـَتَىَرْت هِذه الدِّراسُة عل  
 م(.1584)ةوليو(  متوز 31هـ/ 992رجب  23 –م 1583

 
 ِإْجراءاُت الدِ راسةِ 

ت أخالارهلا يف سدل حمرمة القدس د، حجب ملا ار مجيع القضلااي ذات الىلة ّبمجدد اقأقى  ابمالار قلاَم الالاِحثلا  ْبىر 
 كملا اردت يفجبمع احلدج ذات الىلة،  اقلام الالاحثلا   (، الذي مت حتليله كلاماًل؛ أي جبميع حدده اااثئقه.62الشرعية رق  )

    .، اتىنيكهلا افق الوظلائف ابمذكورة يف كل حدة عل  حدةالجدل
 

 :منهجية توثيق فريدة -سجالت حمكمة القدس الشرعية
م، عل  توثيق احلدج يف دفلاتر خلاصة، ةزخر هبلا اقأرشيف العثملاين. 1300لقد دأبت الدالة العثملانية، منذ نشأهتلا علام 

الدَّفلاتر تلك استمرَّ التوثيُق ّستخدام م، 1517حتت احلر  العثملاين سنة  -من ضمنهلا بيت ابمقدس–اعندملا أصاحت فلجطني 
م؛ اهو العلاُم الذي افْـُتِتَح فيه أّاُل سدلٍّّ يف حمرمة القدس الشَّرعيَّة، لتوثيق اقأحداث االقضلااي اليوميَّة ابمتعلَّقة 1528حىتَّ العلام 

 . (2018)العىلا   ْبيلاة الجُّّرلا  يف القدس، احميطهلا
يف م، كلا  قد اصل عدُد سداّلت احملرمة الشَّرعيَّة 1917م، احىتَّ مغلادرة الدَّالة العثملانيَّة للقدس علام 1528نذ علام م
. 416إىل )القدس  : 1994؛ الجلائح، 207: 2019)العلمي،  ( موضوًعلا رئيًجلا14اتتوزع هذه الجدالت عل  حنِو )( ِسِدالًّ
َدلَُّد اقَأّاُل، 22

ُ
( صكحة لرل سدل، 324، مبعدل حواىل )(30-6: 1991؛ الاخيت اآخرا ، 13: 1983؛ العجلي ابم

 . (2018)العىلا،  ( ُحَدجٍّ للىكحة الواحدة5( ا)4ةرتااح بني )ومتوسط عدُد احلَُجِج 
ربيع الثلاين  12، خالل الكرتة )ةوًملا( 451( شهرًا انّيف )14)( الذي ةغطي 62سنعتمد، فيملا أييت، عل  الجدل رق  )

 اقد ارد يف الىكحة االفتتلاحية هلذا الجدل: . (م1584متوز )ةوليو(  31هـ/ 992رجب  23 –م 1583آذار  5ـ/ ه991
ط الدعاوى والواقعات مبحكمة القدس بد االبتدا)ء( سعيد االنتها)ء( لقهذا سجل مبارك محي"

دام هللا نعمه أ ما ضم إليهمللي بقضا)ء( القدس الشريف و واحلكام سيدي حممد أفندي اصدر القضاة 
 ".عليه
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 1(، ص62سجل حمكمة القدس الشرعية رقم )

 
 الوظائف والتخصصات: -املسجد األقصى املبارك

حرمت بيت ابمقدس. اأال ملا ةتدل  هذا االهتملام بتوفري اخلدملات الدال اليت  جدد اقأقى  ابمالار  ّهتملامحظي ابم
لتدرةس، اقراءة القرآ  االتجايح، اانتهلاًء ّلوظلائف ابمتعلقة ّحلراسة اخللاصة ّبمجدد؛ بدءًا بوظلائف اإلملامة، ااخلطلابة، اا

مدارس املا حيتوةه من ، ابمجدد اقأقى  ابمالار ة عل  اوسصلة إبدارة اقأاقلاف احملاالتنظيف اغري ذلك، مرارًا بوظلائف ذات 
  ...امرافقامجلاجد 

، تانّي أـنهلا قد ( حدة32) الغت(،  ف62 )رق ْبىر الوظلائف الواردة يف الجدل قيد النقلاش  شرعت هذه الدراسة
توزعت عل  عدد من ابمروانت العمرانية للمجدد اقأقى  ابمالار  )داخل الجور، افق التعرةف أعاله(، لتشمل كل من: ّب 

لارة : الىخرة الشرةكة(، امغالشرةكة )اكلا  ةطلق عليهابمجدد اقأقى  الشرةف )اةُقىد به ابمجدد القالي(، امجدد الىخرة 
الىخرة الشرةكة، اقاة موس ، امنلارة حملة ابمغلاربة، امنلارة الغوامنة، امجدد ّب الجلاهرة، اابمدارس اآلتية: الغلادرةة، االطلازةة، 

 :فرلانت كلاآليت فملا الوظلائأ. االتنرزةة االطشتمرةة اابمندرية
أمحد بن الجيد كرمي الدةن بن ايب الوفلا االده الشيخ مشس الدةن حممد فعندملا طلب  اإلمامة يف املسجد األقصى: -أواًل 

نصف وظيفة طلالا إذاًن ّلجكر إىل احلج الشرةف، فأانب القلاضي حممود أفندي الشيخ نور الدةن بن أمحد النلابلجي مرلاَّنملا يف 
 .(2، ح151، ص: 62س ش ) إمام يف املسجد األقصى

  :ذان ونقيب املؤذننياأل -اثنًيا
يف ّب  الوظيكة ابمذكورةالعو  بن الشيخ أمحد ابموقت ر القلاضي منح الشيخ ابو اقر ذكر اظيكة اقأذا  من خالل ارد فقد 

 ايف .(1، ح116، ص: 62س ش ) ( عثملاين3اقأجر )مرلا  االده صالح الدةن ْبر  افلاته، ا  األذانويف  ابمجدد اقأقى 
س ش ) مت تعيينه متولًيلا عل  اقف اقأنايلاء ،يف املسجد األقصى نقيب املؤذننيأب  الشيخ موس  بن عز الدةن ارد موضع آخر 

  .(2، ح139، ص: 62
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قرر القلاضي جعل الشيخ نور الدةن بن موس  بن عز الدةن  تلابعتلا  تتعلقلا  هبذه ابمهنة، عندملااكلا  هنلا  حدتلا  مت
( سنوات اتعطيل 10مرلا  الشيخ موس  بن حممود ابن اهلود ْبر  غياته عن القدس من فرتة تزةد عل  ) ابلقدس نقيب املؤذنني

الشيخ نور اتاع ذلك تعيني . (3، ح2، ح140، ص: 62س ش ) ر  فراغه لهامرلا  الشيخ حممد بن حممود ْب، الوظيكة
 مؤذن يف املسجد األقصىاالشيخ ةونس بن صلاحل  5يف املسجد األقصى نقيب املؤذننيالدةن بن الشيخ موس  بن عز الدةن 

، 62س ش ) ( دره  عثملاين كل ةوم3، اقأجر )هاقف اقأنايلاء، ْبر  فراغه ل يبالدةن بن الشيخ عمر بن هلارا ، جلامرلا  كرمي 
تعيني رد . كملا ا (2، ح238، ص: 62س ش ) يف املسجد األقصى مؤذنً الشيخ حممد بن اايس مث تعيني  .(2، ح237ص: 

 . (1، ح326، ص: 62س ش ) مؤذن يف املسجد األقصىالشيخ إبراهي  بن سعد الدةن بن سلامل 
 يب املؤذننينقالشيخ موس  بن عز الدةن  متولو اقف اقأنايلاءيف حلحول، طلب  يف قضية كشف عل  مقلام سيدان ةونس

ذكر هذه ارد ا ... :(1، ح226، ص: 62س ش ) االده الشيخ علي اابن عمه الشيخ صلاحل بن ةونس يف املسجد األقصى
، ص: 62س ش )عل  اقف عملارة مقلام سيدان ةونس النلاظرا اصلاحل بن ةونس  النقيب موسى بن عز الدينمالاشرة الوظيكة يف 

 ...(3، ح87
املؤذن يف عل  عاد الرزاق بن الشيخ صلاحل  اظيكة أملانة حواصل اقف االنايلاءأمر مبنح القلاضي حممود أفندي اكلا  

طلب الشيخ موس  بن عز الدةن اعندملا . (2، ح239، ص: 62س ش ) مرلا  االده، اقأجر دره  عثملاين املسجد األقصى
االنظر عل   وظيفة النقابةاالده الشيخ علي إذاًن ّلجكر إىل الالاب العلايل فأانّ عنهملا يف  يف املسجد األقصى املؤذننينقيب 

 .(3، ح268، ص: 62س ش ) اقف اقأنايلاء
  اقد اردت هذه الوظيكة يف احلدج اآلتية: :سجد(داخل امل نقلية والعقلية)ويُقصد به إلقاء الدروس ال التصدير -اثلثًا

فخر عندملا طلب الجيد عاد القلادر بن الجيد كرمي الدةن الوفلائي إذاًن للجكر إىل احلج الشرةف، أانب مرلانه اخلاه قأبيه 
د طلب أمح اعندملا .(1، ح152، ص: 62س ش ) وظيفة التصدير يف املسجد األقصىالجيد حممود اكيال عنه يف  املدرسني

بن الجيد كرمي الدةن بن ايب الوفلا االده الشيخ مشس الدةن حممد إذاًن ّلجكر إىل احلج الشرةف، فأانب القلاضي حممود أفندي 
طلب  اعندملا .(2، ح151، ص: 62س ش ) وظيفة التصدير يف املسجد األقصىالشيخ حممود بن مشس الدةن ابموقت يف 

وظيفة التصدير يف أانب مرلانه االده عمر يف إذاًن ّلجكر إىل الالاب العلايل، ىلاحله الشيخ لقملا  بن عمر بن ايب اللطف لقضلاء م
 .(21، ح319، ص: 62س ش ) املسجد األقصى

ن القرآ  الررمي يف مجددّي تتعدد الوظلائف )الكرعية( هلذه الوظيكة بني قراءة ملا تيجر م قراءة القرآن الكرمي: -رابًعا
 :لقرآ اقأقى  االىخرة الشرةكة، اقراءة ا

أب  ةقوم الشيخ حممد بن انصر الدةن مرلا  جده قأمه الشيخ عملاد الدةن بن مجل   اأْمرً حممود أفندي  يالقلاض أصدر
يف  ابموقوف اقف حيىي بن حممد شخلاترياهي  ،لشرةفا يف كل ةوم يف ابمجدد اقأقى  بقراءة ما تيسر من القرآنْبر  افلاته، 

طلب أمحد بن الجيد كرمي الدةن بن ايب الوفلا االده الشيخ مشس الدةن حممد اعندملا . (2، ح47، ص: 62س ش ) هـ983
السلطان  6وظيفة قراءة ربعةلدةن ابموقت يف إذاًن ّلجكر إىل احلج الشرةف، فأانب القلاضي حممود أفندي الشيخ حممود بن مشس ا

وظيفة قراءة ربعة السلطان سليمان يف  ، االشيخ حممد أانب عنه الشيخ حممد بن حممد اخلليليخان وربعة طرغود أغا سليمان
 .(2، ح151، ص: 62س ش ) خان

                                                           

 . 1ح، 391، ص: 62: س ش ( ةُنظر5)
 ( الربعة: صنداق خشيب حيكظ به أجزاء القرآ  الررمي، اةرو  ْبلة مجيلة نكيجة َتجر النلاظرةن.6)
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عل  إذ  يف الجكر  يف الداير القدسية الشيخ سراج الدةن عمر ابمكيت احلنكي شيخ اسحلاق بن شيخ اإلسالمبعد حىول ال
س ش ) على ربعة السلطان سليمان نصف وظيفة املشيخة يف الصخرة الشريفةإىل احلج الشرةف، أانب مرلانه اخلاه لقملا  يف 

( نكرًا من ملال الوقف 22اعدده  ) القراء يف ربعة رستم ابشا أمر القلاضي بريي أفندي بىرف علوفةا . (1، ح193، ص: 62
 مث الالاب العلايل الجيد ابو الوفلا إذاًن يف الجكر إىل دمشق طلب شيخ اإلسالماعندملا . (2، ح328، ص: 62س ش ) يف صكد

س ش ) مشيخة القراء يف الصخرة الشريفةاستناول، فأانب مرلانه الده عاد الرزاق  االشيخ عاد القلادر بن صالح بن دااد يف 
 .(2، ح334، ص: 62

س ش ) يف ابمجدد اقأقى  واعظًاالدةن بن الشيخ مجلال الدةن العدمي كلا   الشيخ مجلال كلا فقد   الوعظ: -خامًسا
، ص: 62س ش ) "عمدة الوعاظ واحملدثني" لقبالشيخ مجلال الدةن العدمي اكلا  ةُطلق عل   .(5، ح153، ص: 62

 .(2، ح328
يف ابب  وظيفة التبليغالشيخ ابو العو  بن الشيخ أمحد ابموقت  حمرمة القدس الشرعية قلاضي منح التبليغ: -سادًسا

. اارد (1، ح116، ص: 62س ش ) ( عثملاين3ايف اقأذا  مرلا  االده صالح الدةن ْبر  افلاته، ااقأجر ) املسجد األقصى
يف  وظيفة التبليغفأانب عنه اخوه موس  يف ، ىل صكدطلب الشيخ ابو العو  بن أمحد ابموقت إذاًن ّلجكر إ (268/5يف احلدة )

 .املسجد األقصى
 يف الصخرة الشريفة بوظيفة الشحانةلطي جمني بن الشيخ ةوسف الجالشيخ حممد التكرغ  :7الشحانة -سابًعا

، 258، ص: 62س ش ) دره  عثملاين كل ةوم( 1اد القلادر بن أمحد الدهلا ، أبجرة )لشيخ ععوًضلا عن ا واملسجد األقصى
 .(4ح

الشيخ رمضلا  أ   م27/7/1583افق  هـ991رجب 7ارد يف احلدة ابمؤرخة يف  :مأمور مجع اجلزية أو اجلوايل -اثمًنا
مأمور مجع اجلزية او جدد اقأقى  قاضلا من محزة بك بن عاد هللا يف ابم بن عاد هللا االشيخ موس  بن عز الدةن نقيب ابمؤذنني

س ش ) دره  عثملاين (6)، بواقع كل ةوم لاسلطلانيُّ  (27) يف لواء الشلام مبوجب مرتوب من قال أمحد أفندي الدفرتدار اجلوايل
 . (2، ح139، ص: 62

يف الداير  الشيخ سراج الدةن عمر ابمكيت احلنكي الشيخ اسحلاق بن شيخ اإلسالم بعد حىول :املدرسية املشيخة -اتسًعا
، ص: 62س ش ) مشيخة املدرسة املنجكيةعل  إذ  يف الجكر إىل احلج الشرةف، أانب مرلانه اخلاه لقملا  يف  القدسية

طلب الجيد عاد القلادر بن الجيد كرمي الدةن الوفلائي إذاًن للجكر إىل احلج الشرةف، فأانب مرلانه الشيخ  عندملاا  .(1، ح193
 . (1، ح152، ص: 62)س ش  الطازيةوظيفة مشيخة املدرسة حممود بن مشس الدةن بن ابمؤقت يف 

الشيخ أمحد بن الشيخ حممد طلب  م،03/12/1583هـ افق 991من ذي القعدة  18يف نظر املدرسة:  -عاشًرا
وظيفة النظر على تنرز طلب إذاًن ّلجكر إىل الالاب العلايل اأانب مرلانه خلاله الشيخ عاد القلادر بن الشيخ أمحد بن الدهلا  يف 

(، اأ  ةرو  له  )رسوم كنيجة القيلامة له من القيلامة ااكله يف قاض علوفة الشرةكة ايف خدمة الىخرة ابلقدس املدرسة التنكزية
عندملا طلب الجيد عاد القلادر بن الجيد كرمي الدةن الوفلائي إذاًن ا  .(4، ح331، ص: 62س ش ) يف كل ةوم دره  عثملاين

 النظر على املدرسة الغادريةاحلج الشرةف، فأانب مرلانه اخلاه البيه فخر ابمدرسني الجيد حممود اكيال عنه يف اظيكة  للجكر إىل
 . (1، ح152، ص: 62س ش )

                                                           

 هي اظيكة اقأمن االنظلام داخل ابمجدد اقأقى ,الشحنة: ( 7)
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 الشيخ لقملا  بن عمر بن ايب اللطف إذاًن ّلجكر إىل الالاب العلايلطلب اعندملا مدر س يف املدرسة:  -عشر حادي
 وظيفة  التدريس يف املدرسة املنجكيةابو برر بن ايب اللطف يف  لقضلاء مىلاحله، فأقلام مرلانه الشيخ عاد احلق بن شيخ اإلسالم

 .(2، ح319، ص: 62س ش )
رة بوااًب للصخالشيخ حممد بن انصر الدةن  كلا   م29/4/1583هـ وفق 991ربيع الثاين  6ايف البوابة:  -اثين عشر

ري إذاًن للجكر إىل احلج طلب الشيخ شهلاب الدةن أمحد بن اتج الدةن ابمىاعندملا  .(2، ح47، ص: 62س ش ) الشريفة
س ش )  بواب املدرسة الطشتمريةو  يف املسجد األقصى وظيفة بواب قبة موسىأانب مرلانه اخلاه الشيخ حممد  يف الشرةف 

 .(2، ح47 ، ص:62
إذاًن ّلجكر إىل احلج الشرةف،  طلب الشعالالشيخ حممد بن حجن  عندملا طلب :والفراشة الش ع الة -اثلث عشر  

اأمر القلاضي  .(9، ح286، ص: 62س ش ) لشرةفا أانب مرلانه موس  بن ايب النىر يف اظيكة خدمة ابمجدد اقأقى 
يف الىخرة الشرةكة للشيخ موس  بن حجن بن بىاوص مرلا  عيج  بن عايد،  الشعالةراشة و الفجبعل اظيكة  حممد أفندي

  .(9، ح337، ص: 62س ش ) (( دره  عثملاين )ةوميًّلا2اقأجر )
صطلح "خادم" يف احلجج وفق صيغ خمتلفة جنملها ورد م واألعمال األخرى(: خلدماتاخلدمة )القيام اب -عشر رابع 

 يف الفقرة اآلتية:
ايسني بن  كملا كلا  .(3، ح92، ص: 62س ش ) الشريفة خادم الصخرة الشيخ حمب الدةن بن حممد اخلليليكلا  

يف قلعة  ي  بن رجب االخكلايف الينردريإبراه اكلا  .(4، ح436، ص: 62س ش ) خدام الصخرة الشريفةحممد عقاة من 
أمحد بن ايب النىر الربق  اكلا . (7، ح254، ص: 62س ش ) خادم مغارة الصخرة الشريفةمن فراخ أغلا بن عاد هللا  القدس

الشيخ أمحد بن الشيخ حممد تنرز إذاًن ّلجكر إىل طلب اعندملا  .(6، ح281، ص: 62س ش ) جد األقصىخادم املس
ه يف قاض ااكل خدمة الصخرة الشريفة ن الشيخ أمحد بن الدهلا  يف اظيكةالالاب العلايل اأانب مرلانه خلاله الشيخ عاد القلادر ب

  .(4، ح331، ص: 62س ش ) (، اأ  ةرو  له  يف كل ةوم دره  عثملاين)رسوم كنيجة القيلامة له من القيلامة علوفة
 

 تنتاجات:االس
 احللالة العلامة اليوميةاحلدج اليت مت استعراضهلا امنلاقشتهلا يف هذه الدراسة أَّنلا حتمل مسلات  هذه ة بملا ارد يفمعنإ  القراءة ابم

يف ابمجدد اقأقى  ابمالار ، من حيث: الوظلائف، اابمهلام اليومية للموظكني، ااإلجراءات ذات الىلة ّلوقف، اابمعلامل اليت تشملهلا 
 الوظلائف، بشرل رئيس، عل  اجمللاالت اآلتية:فقد توزعت  تلك الوظلائف.

كلانت بيد مىطك  جليب ابيد الشيخ موس  بن عز اليت  ، عليهة والتولي نظارة الوقف، امنهلا: الوظائف اإلدارية -أواًل 
مقلام موس  اةونس الوط -"وقف األنبياء، اكلا  ملا ةطلق عليه "اصلاحل بن ةونسيف ابمجدد اقأقى ،  الدةن نقيب ابمؤذنني

  .مأمور مجع اجلزية أو اجلوايلةضلاف إىل ذلك  اكلا  هلذا الوقف "أمني حواصل" ا"جلايب".عليه  الجالم، 
، يف ابمجدد اقأقى  امحد بن الجيد كرمي الدةن بن ايب الوفلا احلجيين األئمة: اأييت يف مقدمتهلا الوظائف الدينية -اثنًيا

يت كلانت بيد الداخل املسجد  والدنيوية إلقاء الدروس الدينيةاهي وظيفة التصدير ا. االشيخ نور الدةن بن أمحد النلابلجي
بيد الشيخ  وظيفة نقيب املؤذننيا الجيد أمحد بن كرمي الدةن بن ايب الوفلا اأخلاه عاد القلادر القملا  بن عمر بن ايب اللطف.

لده امحد يف منلارة حملة ابمغلاربة االيت أخذهلا ابو العو  عن اا واالذانّب ابمجدد اقأقى   وظيفة التبليغ موس  بن عز الدةن،
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ابموقت بعد افلاته، امن ابمؤذنني حممد بن اايس االشيخ  إبراهي  بن سعد الدةن بن سلامل ا ةونس بن صلاحل بن االسود االشيخ 
 حجني بن عمر الرركي اعيج  بن ايب خليل اعاد الرزاق بن الشيخ صلاحل.

مشيخة ا يف الصخرة الشريفة املشيخةوظيفة لبمكيت احلنكي االشيخ سراج الدةن عمر  االشيخ اسحلاق بن شيخ اإلسالم
فرلانت  وظيفة الواعظ، أملا مشيخة القراء يف الصخرة الشريفة، اشيخ اإلسالم الجيد أبو الوفلا بيده ربعة السلطان سليمان

عاد القلادر بن  لشيخ حممد الجمني بن الشيخ ةوسف الجلطي الذي تكرغ للشيخلوظيفة الشحانة للشيخ مجلال الدةن العدمي ا
 الدهلا .أمحد 

قاة موس  كلانت بيد الشيخ شهلاب الدةن بن اتج الدةن ابمىري، وظيفة بواب : فقد كلانت الوظائف اخلدمية -اثلثًا
امن بن انصر الدةن. بيد حممد  بواب الصخرة الشريفة، ااظيكة خادم مغارة الصخرة الشريفةاهذا فراخ أغلا بن عاد هللا كلا  

اأمحد بن الشيخ حممد تنرز اشهلاب الدةن أمحد بن عقاة اموس  بن حجن بن حمب الدةن بن حممد اخلليلي  خدام الصخرة
امحد بن ايب النىر الربق  اخلدام يف املسجد األقصىأخذ الوظيكة عن عيج  بن عايد، اامحد ابمؤقت. امن  بىاوص الذي

 .وظائف الشعالة والفراشة واألعمال األخرىنت كملا كلا  حممد بن حجن الشعلال.ا 
لازةة، طجمموعة مدارس ةشملهلا التنقالت الوظيكية، اهي: ابمندرية، اال الدراسةفقد تانّي  :مدرسيةوظائف  -رابًعا

 ، االتدرةس، االنظلارة االاوابة.ةاالغلادرةة االطشتمرةة االتنرزةة... اأملا الوظلائف ابمدرسية فشملت ابمشيخ
عمدة الوعاظ ا، عمدة احملققني،  افخر املدرسنيكمجتوى ،  مستوايت متدرجة للوظيفة نفسها أ  هنلا  كملا ةتانّي 

. اجند أ  مهملات متعدد توكل بمن ةتمتعو  هبذه ابمجتوايت ابمتقدمة؛ كملا حىل مع نقيب ابمؤذنني، نقيب املؤذنني، اواحملدثني
" الذي ةتوىل شأ  النظر عل  ابمدرسة االتىدةر يف ر املدرسنيفخالذي جتده انظر اقف امتويل اقف اجلايب اقف، اكذلك "

لات. اةاق  القول، أب  مايف كثري من احلدج ةتضح أ  الشخص نكجه متعدد الوظلائف اابمه ابمجدد اقأقى  يف آ  معلا...
  بن الشيخ أمحد ابموقت التورةث يف الوظلائف كلا  ااضًحلا؛ فعندملا ةتوىف ابموظف ةعنّي ابنه مرلانه، كملا حىل مع الشيخ ابو العو 

 يف ّب ابمجدد اقأقى . الذي توىل اظيكتلا  مرلا  االد ابمتوىف، امهلا: اقأذا  االتاليغ
 

 خامتة الدراسة
م بعد حنو ساعة 1583هـ/-991علام  حداد الوظلائف يف ابمجدد اقأقى  ابمالار  يفلتشف اللثلام عن  أتيت هذه الدراسة

عل  َّنج أسالفه  العثملاين للقدس، لتشري إىل أ  احلر  العثملاين استمر يف رعلاةة ابمؤسجة الدةنية االتعليمية  عقود من احلر 
عشرات ابمدارس  اكلا  ةرد أخالار هذه ابمؤسجلات لاعلا للحلاج لذكر خرب أمر ةتعلق هبلا يف احملرمة الذلك هنلا  ؛ابمملاليك ااالةوبيني

كملا ةتانّي   ( شهرًا انيف.14ة ااخلريةة اقأخرى اليت مل ةرد ذكرهلا يف هذا الجدل، عل  مدى )االزاااي ااخلوانق اابمؤسجلات الدةني
 اهتملام صلانع القرار بشأ  اقأاقلاف امتلابعة شئوَّنلا حجب اقأصول. 

 اأملا ابمهمة اقأخرى فهي حلالة االنضالاط اااللتزام اليت كلانت مسة ّرزة يف متلابعة ابموظكني اتنقالهت ، اعدم تر  فراغ
اظيكي، ّي شرل؛ فعندملا ةجلافر ابموظف قأي ساب كلا ، عليه فعل أمرْةن بشرل متالزم، امهلا: اقأال، طلب اإلذ  ّلجكر 

 ااحلىول عل  ابموافقة الرمسية. االثلاين، إانبة شخص منلاسب ابنكس االختىلاص خالل فرتة غيلاب ابموظف.
اقأرشيكية امنهلا سدالت القدس  جدالتال اليت تنهل مناسلات الدر  إىل التاحر يف هذه  دراستنلا هذه بدعوة الالاحثني خنت

لخراج بنتلائج تنائ عن احللال الذي كلا  عليه الوضع الوظيكي ال، العثملانية إذا اردان قراءة التلارةخ الىحيح بمدةنة القدس الشرةف
أب  "قدسنلا" مدةنة مل تن  عرب التلارةخ للمجدد اقأقى  ابمالار  يف ظل احلر  العثملاين، مبلا ةشرل اثيقة اطنية نىكع هبلا االحتالل 
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منذ الكتح العمرّي، اأ  "أقىلاان" علامر ّبمىّلني االالاحثني اابمكررةن االرتلاب... اةقوم عل  خدمة هؤالء مجيًعلا أعداد كارية من 
حلاته اعملائره امعلابمه كلافة.  لابموظكني        توفري أجواء اقأمن ااقأملا  يف سلاحلات ابمجدد اقأقى  ابمالار  ّا



 Ibrahim Hosni RABAYA & Aziz M. AL-ASSA  
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