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 Abstract: 

This scientific paper is meant to shed light on part of the 

conditions of the Christian denominations in the Sunjuk of 

Jerusalem that included   Bethlehem, which was then a small 
village during the Ottoman rule in the seventeenth century. The 

researcher followed the conditions of these denominations in 

general, and focused on one of the sijills of the seventeenth 

century, namely sijill no. (119), which consists of (562) pages, and 

covers the events of about (100) days - starting from the 13th of 
Dhu al-Hijjah 1041 AH Corresponding to July 1st, 1632 and ends 

on 19 Rabi` al-Awwal  1042 AH corresponding  to October 4, 
1632- Judge Muhammad Effendi Ibn Ismail reviewed it, and 

Muhammad Pasha was the Emir of the Sunjuk of Jerusalem at 

the time. This is based on the said sijill’s indexing of Professor 

Ibrahim Rabaia, to identify the relevant arguments and 
documents. 

This issue was addressed through this sijill (119) due to the 

abundance of information contained in it, through which it is 

possible to depict a clear picture of the nature of the relations 

among the Christian denominations  in the Al-Quds Al-Sharif 

(Jerusalem) and the vicinity during that period, especially the 
conflict on ecclesiastical property and rituals in both Jerusalem 

and the village  Bethlehem.  The competition was also on the 

possession of the keys of the Church of the Nativity was mainly 

between the Greek Orthodox and the Franks at the time. It also 

showed the role of the Ottoman Empire, at the level of the 
Humayun Court (the Sublime Porte) in issuing rulings that 

obligate everyone to comply.  However, there were a number of 

royal decrees that dealt with the disputes among Christians in 

Jerusalem during that period. 

Results and recommendations will be presented at the end of the 

paper.  
Key words: Sijill of the Sharia Court of Jerusalem, Christian 

denominations (Christians). 
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سجل رقم -ضوء سجالت حمكمة القدس الشرعية أوضاع املسيحيني يف القدس وبيت حلم يف القرن السابع عشر يف

-( أمنوذًجا119)  
 

 2عزيز حممود العصا 
 

 :امللخص
جاءت هِذِه الَوَرقُة الِعْلمّيُة لغرض إلقاء الضوء على جوانب من أحوال الطوائف املسيحية يف  َسْنَجق 

الطوائف بشكل عام، ومت القدس إّّبن احلكم العثماين يف القرن السابع عشر. إذ تتبع الباحث أحوال هذه 
(، الذي يتألف 119تركيز هذه الدراسة يف سجل واحد من سجالت القرن السابع عشر هو سجل رقم )

هـ وفق 1041ذي احلجة  13يبدأ من –( يوم 100( صفحة، ويغطي أحداث حنو )562من )
د نظر فيها القاضي حمم -م4/10/1632هـ وفق 1042ربيع األول  19م وينتهي يف 1/7/1632

أفندي بن إمساعيل، وكان "حممد ّبشا" أمريًا لسنجق القدس. وذلك ّبالعتماد على فهرسة الباحث 
 .الربوفيسور إبراهيم رّبيعة هلذا الّسجّل يف حتديد احلجج والواثئق ذات الصلة

( وذلك لغزارة املعلومات اليت وردت يف ثناايه، 119لقد جاء تناول هذه القضية من خالل هذا السجل )
ميكن من خالهلا رسم صورة واضحة لطبيعة العالقات بني الطوائف املسيحية يف انحية القدس الشريف 
خالل هذه الفرتة، ال سيما حالة الصراع والتنافس اليت كانت قائمة على األمالك الكنسية والطقوس يف  

فيّت الروم والفرنج.  ال سيما بني طائ -خباصة على مفاتيح كنيسة املهد–كل من القدس و)قرية( بيت حلم 
كما تبنّي دور الدولة العثمانية، على مستوى الديوان اهلمايوين )الباب العايل( يف إصدار اإلحكام اليت تُلزم 
اجلميع ّبإلذعان؛ إذ أن هناك عدًدا من املراسيم السلطانية اليت تناولت خالفات املسيحيني يف بيت 

  .املقدس يف تلك الفرتة
ة سوف يتم عرض النتائج والتوصيات اليت سيتوصل إليها الباحث يف هذه الورقة ويف ختام هذه الورق

 .العلمية الرصينة بعون هللا تعاىل
 .عية، الطوائف املسيحية )النصارى(سجالت حمكمة القدس الشر  الكلمات املفتاحية:

 
  :املقدمة

الُعْهَدُة وَكَتَب ألهِلها ُصْلًحا وَعهًدا يُْطَلُق علْيه "م(، 637هـ/15َحَضَر اخلليفِة ُعَمَر ْبِن اخلطّاِب إىل املدينة عام ) 
ا َرمَسَْت مالِمَح الُعالقِة اإلسالمّيِة املسيحّيِة، القائمِة الُعَمرِيّةُ  على "، شكَّلِت َمْفِصاًل ُمهمًّا يف اتريِخ فلسطني والقدس، كما أَّنَّ

ّينَي، من ُسّكاِن البالِد األصليِّنَي. ويشري جمري الدين احلنبلي أنَّه كاَن يف األمِن واألماِن الَّذي أعطاُه املسلموَن الفاحتوَن للمسيح
 .(170، 51: 1973 1)احلنبلي، ج( كنيسًة وَديـْرًا من َزمِن الرُّوِم 20القدِس قبَل الفتِح اإلسالميِّ حنَو )

حِلَياِِتم َمْنًحى ومن الثّابِت أنَّ الُعهدَة الُعَمريََّة َصبَّْت ُجلَّ اهتماِمها على املسيحيِّنَي العرِب الَّذيَن كانوا ّبملدينِة؛ فأْوَجَدْت 
، يف القرنـَنْيِ الّسابِع والثّامِن امليالديَـّنْيِ، أيُّ ذِْكٍر هل اِث العربِّ م يف احلروِب واألحداِث الَّيت َنَشَبْت بنَي جديًدا، ومل يَرِْد يف ُكُتِب الرتُّ

                                                           

aziz.alassa@yahoo.com
، مْعَهِد الُقْدِس للدِّراساِت واألْْباِث/ جامعة القدس املفتوحة، فلسطني الباحث، 2   
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رايِن، واأَلْرَمِن، املسلمنَي والرُّوِم )الِبيزَْنِطيِّنَي(، وهناَك فئاٌت مسيحّيٌة أخرى انـَْتشرْت يف املدينِة، يف أوقاٍت الحقٍة، مثُل: اليوانِن،  والسِّ
 .(7: 2010)أبو جابر  أثناِء حروِب الِفَرْْنَةِ واألحباِش، واألقباِط، والَكرِْج، واألوروبيِّنَي القادمنَي يف 

م( انـَْقسَم مسيحيُّو 1187هـ/583-م1099بني –( عاًما 89بعد أن دومهت البالد ّبلغزو الصلييب، ودام فيها حنو )
ْنحدروَن من أصوٍل أوروبيٍّة القدِس إىل طائفتَـنْيِ متميِّزَتـَنْيِ، يشوُب الُعالَقَة بيَنهما التَّوتُـُّر، مها: املسيحّيوَن الالتنُي؛ وهم 

ُ
الِفرْنُة امل

رايِن، وهم من ، واملسيحيُّوَن الشَّرقّيوَن من األرثوذُْكِس والَيعاقَبِة واألْرَمِن والسِّ أبناِء البلِد األصليِّنَي  الَّذين جاؤوا َمَع الغزِو الصَّلييبِّ
َلْسطينيِّنَي يف الدِّيِن َمَع الِفرْنِة الصَّليبيِّنَي مل َتْشَفْع هلم يف التَّخلُِّص من التَّمييِز وأغلبيـَّتُـُهم الّساحقُة من العرِب، فأخوَُّة املسيحيِّنَي الفِ 

َْذهيبِّ الَّ 
ُة ذي مارَسْته الكنيسُة الرَّمسيّ الرَّمسيِّ والقانويّنِ الَّذي ماَرَسْته مملكُة القدِس الالتينّيُة ضدَّهم، كما مل َتْشَفْع هلم من االْضِطهاِد امل

 . (222، 100: 2006)العثامنة  )الالتينّيُة( ُُتاَهُهم
ْقدِس من براثِِن الفرْنة، كان من مسيحيي القدس 1187ه/583متكََّن صالُح الدِّيِن عاَم )عندما 

َ
م( من حتريِر بيِت امل

يف َكَنِف الدَّولِة األيوبّيِة، ومما فعله صالُح الدِّيِن أنه رّد رحََّب القدِس ِبُقدوِمه حُمّرِرًا، واختاروا البقاَء يف ُمُدَِّنم وبَلداِِتم لَِيعيشوا من 
م كانوا قْد تَوقَّفوا عن ا حلجيِج إىل القدِس إّّبَن لألقباِط ُمعظَم أمالِكِهم واألْديَِرِة، والكناِئِس الَّيت كانْت هلم قبَل جميِء الفرَْنِة؛ إْذ إَّنَّ

، وحّول بعض األماكن  رَِة اململوكّيِة االحتالِل الصَّلييبِّ َرَة هدوٍء –من خدمة املسيحيني إىل خدمة املسلمني. وكانت الُعالقُة يف الَفتـْ فـَتـْ
-173، 159: 1999؛ العارف 227-223، 122، 100: 2006)العثامنة  متميِّزًة يف خمتلف مناحي احلياة -واْسِتقرارٍ 
 (. 288: 2013؛ داود 20-17: 2007؛ الصالب 189-190، 181

-263، 217: 1999)العارف  م( انـَْتهْت دولُة املماليِك، وَحلَّ حَمَلَّها دولُة األتراِك العثمانيِّنيَ 1517هـ/923سنَة )
م(، يؤكُِّد فيه على 1517آذاَر  19هـ/923َصَفَر  25. وبشأن املسيحيني، أصدر السُّلطان سليم األوَّل أمرًا بتاريِخ )(264

م القاضي بضماِن اْسِتخداِم 08/1458(/31-22مِر السُّلطاِن "حممَِّد الفاتِح" بتاريِخ )حقوِق اليواننيِّنَي كما جاءت يف أ
ُقدَّسِة كما كاَن يف املاضي، أاّيَم السَّالطنِي واحلُّكاِم الّسا

كما أْصَدَر . بقنيَ اليواننيِّنَي يف القدِس حلقوِقِهم الدِّينّيِة، وأماكِنِهم امل
م(، ّبملوضوِع نفِسه 1526كانوَن األّوَل )ديسمرَب(   25-16هـ/933ربيَع األّوَل  11أمرًا آَخَر بتاريِخ ) السُّلطاُن سليماُن القانوينُّ 

  (. Cumhurbaşkanlığı 2019: 62)وّبلَفْحوى نفِسها 
الُعهدِة الُعَمريِّة.  مجيُع األواِمِر واملراسيِم والَفَرماانِت املتعلقة أبوضاع املسيحيني يف القدس كانت مستَمدٌَّة يف جْوَهرِها من

َتهى وَشِهَد القرُن السادس عشر على اْهِتماِم الدَّولِة العثمانّيِة أبموِر احُلّجاِج والسُّّياِح األجانِب، ومتابعِة أسفارِِهم وتـَنَـ  قُّالِِتِم مبُنـْ
. وبعَد أْن حَصَلْت (77ب:  2017؛ رّبيعة 283، 139-138أ:  2018؛ رّبيعة  2017)رّبيعة   الّدقَِّة، واحلَْيطِة واحلََذِر 

رِب يف القدِس وّبقي الكناِئِس واألْديِرَِة، كما جاَء أمٌر على  يِس طوائُف النَّصارى على أمٍر ُسلطايّنٍ بتعمرِي كنيسِة طائفِة السِّ يِد الِقسِّ
م بَشْكًوى من الّزايدِة العظيمِة 1556أيلوَل  19هـ/963ذو القعدِة  14تقدََّم املسلموَن يف  ب( 2019)رّبيعة  يوُنَس الَكْرجيِّ 

 . (66، 64، 1. ح33س. ش. ؛ 37-35ب:  2018)رّبيعة  يف بناِء كنيسِة القيامِة واأَلْديَِرِة اّليت فاَقْت بناَء املسلمنيَ 
/ الّسابَع َعشَ وأما  ( َوْقفّيًة 17، قيد النقاش يف دراستنا هذه، فإنَّ هناَك )َر امليالديِّ يف القرِن احلادي َعَشَر اهلجريِّ

( طواِئَف فقط، أَْوقـََفها 4م(، تَوزََّعْت على )1697هـ/1109-م1600هـ/1009مسيحّيًة، ُذرِّيًّة وخرييًّة، مسجََّلًة خالَل الفرتِة )
 (.758-729، 50: 2018)املدين  واإلْفرِنجُ  الرُّومُ ، و، واأَلْرَمنُ ُرهباُن تلَك الطّوائِف، وهي: الّسربُ 

ئُسها، لقد انَقَسَم الّنصارى إىل جمموعٍة من الّطوائِف، ولكلِّ طائفٍة اعتقاداُِتا، وآراُؤها الّدينّيُة، وطقوُسها، ورجاُل ِديِنها وكنا
َقدَّ 
ُ
)القضاة  سِة، واإلشراُف على كنيسيَتِ القيامِة واملهدوََشََل االنقساُم عدًدا من القضااي، منها: أْولويَُّة الدُّخوِل إىل األماكِن امل

 Cumhurbaşkanlığı) . وهذا ما كاَن يَْدَفُع الّسالطنَي للتَّدخُِّل املباَشِر يف حلِّ تلَك الّنزاعاتِ (477-478: 2007
2019: 86، 91) . 
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يف هذا كله كانت كنيسة املهد تُذكر كمعلم مسيحي يقع يف )قرية( بيت حلم من أعمال القدس؛ وتقع بني القدس 
واخلليل، يعّد املعلم األكثر أمهّية لدى النصارى خارج أسوار القدس. وكانت السيطرة عليه، جزئيًّا أو كّليًّا، تشكل رمزية سيادية 

العديد من الصراعات بني الطوائف املسيحية اليت تتقاسم هذه الكنيسة التارخيية، اليت ال مهمة لدى الدول والطوائف، مما سّبب 
 تقل أمهّية عن كنيسة القيامة يف القدس. 

وسنستعرض يف هذه الورقة كل ما يتعلق بشأن مسيحيي القدس وبيت حلم، وفق ما ورد من أخبار الطوائف املسيحية 
)غرة من سجالت حمكمة القدس الشرعية الذي يغطي مدة عشرة أشهر؛ خالل الفرتة  (119)النصرانية( يف ضوء السجل رقم )

، من حيث: األنشطة الكنسية، واإلدارية، م((13/11/1632-23/1/1632هـ)1042أواخر ربيع الثاين -1041رجب 
لقضااي اخلالفية. إذ تبني أن والشكاوى، ودور الدولة العثمانية يف حل النزاعات وفّض االشتباكات بني الطوائف املختلفة حول ا

( حجة موثقة يف هذا السجل، تتعلق ّبلقضااي ذات الصلة بشأن مسيحيي القدس وبيت حلم. وسيتم االعتماد، بشكل 13هناك )
 . (2014)رّبيعة ( املذكور أعاله 119رئيس، يف التحليل الذي حققه الباحث إبراهيم رّبيعة للسجل رقم )

  
 ُمْشِكَلُة الدِّراسةِ 

َ أنَّ األْباث تركزت حول نصارى القدس، كما فعل القضاة  ّبّطالع الباِحِث على َعَدٍد ِمَن الدِّراساِت الّسابَقِة، تـَبَـنيَّ
 الطوائف وقضاايها.    وغريهم، إال أَّنا مل تشمل مجيع أخبار  (2018واملدين )(، 2010(، واملدين )2007)

  
 أهداُف الدِّراَسةِ 

  حَتْقيِق األهداِف التّاليِة:َتْسعى الدِّراسُة إىل
 َحْصِر القضااي ذات الصلة مبسيحيي )نصارى( القدس وبيت حلم يف الفرتة قيد النقاش. .1
 تتبع أخبار مسيحيي )نصارى( القدس وبيت حلم يف ضوء سجل حمكمة القدس الشرعية قيد التحليل. .2
اخلروج بنتائج وتعميمات حول أوضاع مسيحيي القدس وبيت حلم يف القرن السابع عشر على وجه اخلصوص،  .3

 والفرتة العثمانية بشكل عام. 
 
يَُّة الدِّراسةِ    أهَِّ

ا أوَُّل دراسٍة توثيقية ألوضاع مسيحيي القدس وبيت حلم يف ال ثلث األول من القرن مَتْتاُز هِذِه الدِّراسُة، وِْبََسِب ِعْلِمنا، أبَّنَّ
 السابع عشر امليالدي، على مستوى احلياة اليومية، يف ضوء سجالت حمكمة القدس الشرعية.    

 
 حُمَّدداُت الدِّراسةِ 

 م.1632هـ/42-1041اقْـَتَصَرْت هِذه الدِّراسُة على فرتة عشرة أشهر خالل عام 
 

 ُُمَْتَمُع الدِّراسةِ 
اجملتمع املسيحي يف القدس وبيت حلم؛ مبختلف الشرائح، على مستوى البطاركة ورجال الدين  ِمنَ َتَكوََّن جُمَْتَمُع الدِّراسِة 

 بشكل عام، كما يشمل الكنائس واألديرة واملعابد.
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 ِإْجراءاُت الدِّراسةِ 
ت قاَم الباِحث ْبصر القضااي ذات الصلة بشأن مسيحيي القدس وبيت حلم يف الفرتة احملددة للدراسة، وحسب ما ور 

م. ومت 2014(، الذي حلله ونشره الباحث الربوفيسور إبراهيم رّبيعة عام 119أخبارها يف سجل حمكمة القدس الشرعية رقم )
 متابعة األخبار اخلاصة مبجتمع الدراسة املوصوف أعاله، وتبع ذلك تصنيف القضااي وحتليلها يف هذه الورقة العلمية.

   
 نَْظَرٌة عاّمٌة: -سجالت حمكمة القدس الشرعية

فقد َحِظَيْت القدس لقد ضاَع عديٌد من ِسِجاّلت احملكمة الشَّرعيَّة إّّبَن احلقبتَـنْيِ األيوبيَّة واململوكيَّة، أّما يف الفرتة العثمانيَّة، 
سوى سجاّلت  يسبق سِجاّلت حمكمة القدس الّشرعية يف الِقَدمِ م،؛ فال 1528هـ/935ّبالهتمام مبكِّرًا يف التوثيق، منذ عام 

( )عالونة 9: 2014)عالونة، وآخرون  م(1489هـ/895م( وِسِجاّلت حمكمة قيصرى )1455هـ/860حمكمة بورصة )
يف م، كان قد وصل عدُد سجاّلت احملكمة الشَّرعيَّة 1917وحَّتَّ مغادرة الدَّولة العثمانيَّة للقدس عام . (9: 2014وآخرون 
. 416إىل )القدس  : 1994؛  )السائح 207: 2019)العلمي  ( موضوًعا رئيًسا14هذه السجالت على حنِو )وتتوزع ( ِسِجالًّ
ومتوسط ( صفحة لكل سجل، 324مبعدل حواىل )(، 30-6: 1991؛  )البخيت وآخرون 13: 1983؛  )العسلي 22

 . (2020)العصا  ( ُحَجٍج للصفحة الواحدة5( و)4يرتاوح بني )عدُد احلَُجِج 
 

 (:119الشرعية رقم )سجل حمكمة القدس 
هـ 1042أواخر ربيع الثاين -1041)غرة رجب ( عشرة أشهر كاملة، خالل الفرتة 119يغطي السجل رقم )

: عقد احلجج والسجالت والصكوك ( صفحة. وعنوان هذا السجل562، ْبجم )م(23/1/1632-13/11/1632)
 اآليت:والدعاوي الواقعات. وجاءت افتتاحيه وفق النص 

 احلمد هلل رب العاملني
 اجلليل املصون عن ملس ايدي أهل السبيل قد عمل هذا السجل

 املطهر ابلتقديس ووضع ابحملكمة املكرمة املبّجلة املعظمة مبحروسة القدس
والسجالت وحمل االسرى )االسراء( املوسس)ؤ( على أساس)أ( التقوى أي أتسيس لعقد احلجج 

والصكوك والدعاوي الواقعات يف زمن أعلم العلماِء املتبحرين أكمل الفضال)ء( املتأخرين حمرر أنواع العلوم 
العقلية والنقلية حمرب دقائق فرايد الفوائد السنية صدر املوايل بدر مساء املعايل احلاكم االعدل واهلمام الفيصل 

الداليل )الدالئل( عامل الربع املعمور علم العلماء املتنور مبني مشكالت املسائل موضح املعضالت أبوضح 
الشهري بسر حمفل زاده أعطاه هللا من اخلري وزاده ونّوله يف الدارين سوله )سؤاله( ومراده  حممد أفندي موالان

شريف وما ضّم إليه واضيف مبعرفة انئبه قدوة ابلقدس ال وجعله من الذين أحسنوا احلسىن وزايده القاضي
قضاة اإلسالم وحر والة األانم عمدة فياصل األحكام موالان حسني أفندي أدام هللا فضله يف غرة رجب الفرد 

 احملرم لسنة أحد وأربعني وألف ختم خبري وسره"
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 (119افتتاحية سجل حمكمة القدس الشرعية رقم )

كان األكثر عددا وأمهية عن الفرتات السابقة   جاء يف هذا السجل حول طوائف النصارىوكما سنرى الحًقا، فإن ما 
 .: ذ(2014)رّبيعة والالحقة، كما أن مضامني هذه احلجج تكشف عن تباين يف مفرزات تلك احلجج ودالالِتا 

 
 طوائف القدس يف القرن السابع عشر:

(، نالحظ أن تسمية الطائفة )ُُتمع طوائف(  119م( قيد النقاش يف السجل رقم )1632ه/2-1041حَّت السنة )
كانت تطلق على ثالثة أنواع من التجمعات البشرية يف القدس، اليت سنكتفي بذكرها دون اخلوض يف تفاصيل التسمية وجذورها 

 الفكرية والعقائدية، وهي: 
  اخللفية الدينية:أواًل: تسمية الطوائف وفق 

، وطائفة الروم، وطائفة الفرنجوهي التسمية اليت تتم على خلفية االنتماء الديين، وقد مت ذكر الطوائف اآلتية،: طائفة 
. ولكل طائفة من هذه الكرج، وطائفة نصارى القبط، وطائفة السراين، وطائفة السرب، وطائفة النساطرة، وطائفة األرمن

 مل لقًبا دينيًّا وصاحب صالحيات يف احلل والربط بشأن أبناء طائفته. الطوائف مسؤول رئيس حي
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  اثنًيا: تسمية الطوائف وفق البلد األصلي:
؛ واليت تطلق املغاربة، وطائفة اهلنود، وطائفة األكرادواملقصود هنا اجملموعة البشرية اليت جيمعها انتماء وطين واحد كطائفة 

 ربية: املغرب، واجلزائر، وتونس، واألندلس.  على القادمني من البلدان املغا
  اثلثا: تسمية الطوائف وفق املهنة:

اخليـاطني،  وطائفـةالـداللني،  الـيت تُتـاجر مببـالب كبـرية، ومنهـا: طائفـةوهي التسمية اليت تطلق على جمموعة مهنية، ال سيما 
ـــازين،  طائفـــةالصـــاغة، و طائفـــةو ـــةوطائفـــة البقـــالني، وطائفـــة الطحـــانني، وطائفـــة اخلب ـــة، والكعكاني البقســـماطية، ، والكمجاني
، وطائفــة الشــعارين، واملكاريــة، وطائفــة املعماريــة، ... ا . ولكــل مــن هــذه الطوائــف مســؤول مبســمى "شــيخ" يعــرب عــن الشــرةيةو

 مهومهم وقضاايهم، ويشكل مرجعية ألصحاب املهنة أمام القاضي أو احلاكم يف القدس.
مية "طائفــة" مل تكــن حمصــورة يف االنتمــاءات الدينيــة، وإلــا تتــوزع علــى خلفيــات أخــرى قوميــة واقتصــادية ومهنيــة أي أن تســ

"، وجــدان أَّنــا قــد طوائــف النصــارى( مــن أخبــار حــول "119واجتماعيــة. وبتتبــع مــا ورد يف ســجل حمكمــة القــدس الشــرعية رقــم )
م(، وكانـــت 1632هــــ/1042م وربيــع الثـــاين 1632ه/1041وردت عشــرات املـــرات، خـــالل فـــرتة الســجل بـــني شـــهرّي )رجـــب 

 تتوزع على موضوعات خمتلفة، منها: 
 العالقات اليومية بني األفراد:  -أواًل 

 تعددت احلجج ذات الصلة ّبلعالقات بني أفراد اجملتمع املسيحي املقدسي، أو بني الطوائف، نذكر منها:
ّبلقدس إغالق ابواب الدكاكني  طائفة الروم نقوال بطرايرك م طلب نوفاين ولد6/1/1632هـ وفق 1041رجب  13يف 

( دكااًن كانت جارية يف وقف اخلانقاه استبدهلا 11من متويل وقف اخلانقاه الصالحية، وهي ) طائفة الروم اليت استبدهلا بطرايرك
على إغالق أبواب  حممد أفندي ، وافق القاضيم(، وبذلك اصبحت الدكاكني اتبعة لدير الروم1622هـ/1032) املتويل سنة

 (.1، ح 33، ص 119)س ش الدكاكني على أن ُتعل حجرات يسكنها رهبان طائفة الروم وتكون دخوهلا من جهة الدير 
ذيب النصرانية اليت كانت زوجة لرزق هللا ولد موسى النصراين املعروف ّبلصبان، مبستحقات  نبات بنت كما طالبت

زوجها من خليل وموسى ولدا ميخائيل الصبان الذين كاان شريكني مع زوجها، كاان قد استلما من توفيق ولد نقوال املتكلم على 
وبعد االستماع حسب األصول املتبعة تبني عدم وجود أي حق عند  ( سلطانيًّا ذهبا.1000) يف القدس طائفة نصارى الكرج

 (.1، ح 34، ص 119توفيق لكل من: نبات وخليل وموسى املذكورين، وحذرهم القاضي من التعرض له )س ش 
 خالفات واختالفات بني الطوائف على الكنائس:  -اثنًيا

بني الطوائف املسيحية يف القدس وبيت حلم فيما يتعلق بتوزيع احلصص ( اخلالفات 119لقد طغت يف هذا السجل )
واليت أطلق عليها يف بعض احلجج "كنيسة بيت حلم". ومن  -يف بيت حلم–واملهد  -يف القدس–والصالحيات يف كنيسيت القيامة 

 احلجج اليت مت ختصيصها لالستماع للشكاوى املتبادلة، ولفض اخلالفات:
وحاكمها فض اخلالف بني  م(، يطلب من قاضي القدس1630هـ/1040ذي القعدة سنة ) ورد أمر سلطاين يف

طائفة  م( طلب الراهب نوفاين ولد نقوال بطرايرك11/2/1632هـ وفق 1041رجب  20الطوائف املسيحية )النصرانية(. ويف )
 عن بعض األماكن اليت سيطروا عليها مدعيا أَّنا كانت للروم. فتوجه القاضي احلضور للكنيسة لرفع يد الفرنج يف القدس الروم

احلاكمان داخل  ، وقد جلسالقدس مصطفى بك لواء بصحبة مجع كبري من العلماء واألعيان واألشراف وعلى رأسهم أمري
الكنيسة وطلب االستماع إىل دعاوي الفريقني، فتكلم كل من نوفاين الرومي ويوسف ولد جوان البكاري املتكلم على طائف 

، فأجاب يوسف حمل مغسل املسيح من حيث تنظيفه وخدمته أخذوا من الروم إن الفرنج الفرنج يف القدس، فقال نوفاين:
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ّبلنفي. بعد ذلك قام احلاكمان وتفقدا املكان والقرب، فوجدا أن الشمعداانت والقناديل  البكاري على لسان ترمجانه بيرتو املاروين
 .(1، ح 41، ص 119)س ش تعود لإلفرنج، عند ذلك أبقى احلاكم األمر على ما هو عليه 

وأمريها مصطفى  املوجه لقاضي القدس وجب األمر السلطاينم(، ومب11/2/1632هـ وفق 1041رجب  20بتاريخ )
قام القاضي ّبلكشف على أماكن طائفة األرمن يف كنيسة القيامة، توجه احلاكمان بصحبة مجع غفري من السادة واألعيان  بك

واملتكلم عليهم،  لد ماليجا املخصوص بطائفة نصارى األرمن يف القدسووقفا على أماكن األرمن، تكلم الراهب األرمين دونيك و 
 ( قنطرة بيد الفرنج14أبن احملل املخصص لألرمن ضيق ال يسع الزوار األرمن يف موسم األعياد، وأن الدير الفوقاين املشتمل على )

( قناطر مالصقة ألماكن األرمن، ومذكرا احلاكم أن الزوار األرمن هلم منفع أكثر من غريهم 3وحدهم، وطلب أن خيصص هلم )
از لألرمن األمر أج القانوين املوقوف على قراءة القرآن يف املسجد األقصى املبارك. بعد أن أتمل القاضي لوقف السلطان سليمان

 .(1، ح 46، ص 119)س ش التصرف ّبلقناطر الثالثة ملا فيه منفعة هلم ولوقف السلطان 
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الكشف على أماكن م، وكان موضوعها "11/2/1632هـ وفق 1041رجب  20(، بتاريخ: 1، احلجة رقم )46(، ص119سجل رقم )

املؤرخ يف أواخر ذي القعدة  وأمريها مصطفى بك املوجه لقاضي القدس مبوجب األمر السلطاين طائفة األرمن يف كنيسة القيامة
 م".1630هـ/1040سنة

يف القدس  طائفة نصارى الروم م طلب نوفاين ولد نقوال بطرايرك16/2/1632هـ وفق 1041مجادى الثانية  25ويف 
عليه السالم،  من القاضي "حممد أفندي" اإلذن بتعليق أربعة قناديل بكنيسة املهد، منها قنديالن يف مكان مولد السيد املسيح

وف ّبملهد بكنيسة قرية واآلخران يف املكان املعروف ّبملدود داخل الكنيسة. فأذن له القاضي بتعليق أربعة قناديل بداخل احملل املعر 
 .(1، ح 47، ص 119)س ش بيت حلم... ا  
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طلب اإلذن م، وكان موضوعها "8/1/1632هـ وفق 1041من مجادى الثانية  15(، بتاريخ: 1، احلجة رقم )47(، ص119سجل رقم )

عليه السالم، واآلخران يف املكان املعروف ابملدود داخل  بتعليق أربعة قناديل بكنيسة املهد، منها قنديالن يف مكان مولد السيد املسيح
 ".الكنيسة

ادعى على طائفة الروم و  نوفاين ولد نقوال بطرايرك نفسه املذكور أعاله، حضر البطرايرك إال أنه، مبوجب األمر السلطاين
؛ الستخالص بعض األماكن من يد الكشف الشرعي على كنيسة القيامة ، وطلب من القاضيالراهب يوسف ولد جوان البيكاري

 وعقدا جلسة احملكمة -القدس أمري ومصطفى بك حممد أفندي قاضي القدس-وقد توجه احلاكمان الشرعي واملدين طائفة الفرنج.
بعد أن وجد  يف الكنيسة للنظر يف األمر املرفوع أمامهما، تفقد احلاكمان املكان املذكور فقررا أن تبقى األماكن املذكورة بيد الفرنج

 .(2، ح 48-47، ص 119)س ش من يد الفرنج  أن القناديل املوضوعة

 
دعوى م، وكان موضوعها "11/2/1632هـ وفق 1041رجب  20(، بتاريخ: 2، احلجة رقم )48و 47(، الصفحتان: 119سجل رقم )

 ".؛ الستخالص بعض األماكن من يد طائفة الفرنجللكشف على كنيسة القيامة من القاضي طائفة الروم وطلب بطرايرك

، النظر يف قضية يف القدس طائفة الروم طلب نوفاين ولد نقوال بطرايركم 13/2/1632هـ وفق 1041رجب  22ويف 
وحاكم العرف وجلسا  والفرنج حول شعل َشعتني بشمعدانني فوق املغسل بكنيسة القيامة، وقد حضر القاضي اخلالف بني الروم

يف  املتكلم على طائفة الفرنج يف الكنيسة؛ لسماع الدعاوي بني الفريقني، فقد ادعى نوفاين على يوسف ولد جوان البيكاري
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وأنكر أن  ( سنوات دون وجه حق، أجاب يوسف على لسان ترمجانه بري املاروين10القدس أبنه ميانعه يف وضع الشمعتني منذ )
للروم َشعتني يف املكان املذكور. أحضر نوفاين شهود إثبات كل من الشيخ أب بكر بن الشيخ حممد اخلليلي والراهب السرايين 

ولد يوسف والراهب دونيك ولد ماليجا األرمين والراهب املسن الفرْني انتونو ولد جرجي اجملاور بكنيسة القيامة أكثر من  إسحاق
، ص 119)س ش ثالثني سنة، وعندما ثبت ذلك للقاضي أمر )قرر( عودة الشمعتان والشمعداانن إىل ما كانت عليه بيد الروم 

 .(1، ح 50-51
ولد ماليحا وكيل كركور ولد ّبركا مطران طائفة نصارى األرمن يف القدس طلب اسرتجاع سيطرة الراهب دونيك مث قدم 

، وكذلك على تصرفهم يف طائفة األرمن على ممتلكاِتم يف كنيسة القمامة، ثالث قناطر وقناديل فوق القرب قرب كنيسة الفرنج
 -ّبللغة العثمانية–م ورد فرمان سلطاين 22/07/1632ـ وفق ه1042حمرم  4. ويف (2، ح 73، ص 119)س ش البخور 

، ص 119)س ش الكائن يف القرب املقدس  وبيت حلم من حيث الشمعدان حول أماكن طائفة األرمن والفرنج يف كنيسة القيامة
 . (1، ح 334

فرمان سلطاين حول أماكن طائفة األرمن  -ابللغة العثمانيةم: 22/07/1632هـ وفق 1042حمرم  4، بتاريخ: 1، ح334، ص119س
 الكائن يف القرب املقدس وبيت حلم من حيث الشمعدان والفرنج يف كنيسة القيامة

هـ وفق 1042حمرم  6(، بتاريخ )359-357تغطي ثالث صفحات منه )( 119وهناك حجة طويلة يف هذا السجل )
قاضي القدس( أن ينظروا ما هو وارد يف  وحممد أفندي )حممد ّبشاوهي مرسوم يطلب من حكام القدس  م(،24/7/1632

؛ إلحقاق احلق بني الفرقاء. وبعد تداول املرسوم السلطاين أبن ينفذ ما جاء فيه، وأن جيلس )احلكام( لسماع الدعوى بني الطوائف
يف املهد، عند ذلك أقر  ، وكذلك ال قناديل لطائفة الرومبيد الفرنج القضية بني الفرقاء ثبت ّبلرباهني أن مفاتيح كنيسة املهد

، وسلم مفتاح ّبب الكنيسة الشمايل ورفع األربعة قناديل اليت علقها يف وأذعن ملا جاء ّبألمر السلطاين طائفة الروم بطرايرك
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والشمعة املوضوعة فيها، وبذلك تكون املفاتيح الثالثة بيد الفرنج ومنع نوفاين بطرايرك الروم من  سة، كذلك ازال الشمعدانالكني
 .(1التعرض لياوال رئيس طائفة الفرنج يف القدس يف ذلك بغري وجه شرعي. يُنظر النص الكامل امللحق رقم )

ولقاضي  حممد ّبشا القدس املوجه ألمري لواء ّبألمر السلطاين م، وعماًل 24/7/1632هـ وفق 1042حمرم  6ويف 
، حيث طلب األمر السلطاين وتظلمها  حول حقهم يف كنيسة القيامة أبن ينظر يف دعوى طائفة نصارى الفرنج القدس القاضي

 الروم عقد احلاكمان جملسا شرعيا استجوّب فيه رؤساء طوائف النصارى، أن يعاد للفرنج ما كان أبيديهم من سابق العهود واألايم
ة ّبحلجج والرباهني، تبني أن الروم واألرمن أحداث أمورا واألرمن والفرنج، وبعد املداولة املتتابعة وطول السجال بني الفريقني واملدعم

أن يعاد ما كان للفرنج ْبيث مسح لباولو رئيس  ، عند ذلك قرر القاضيداخل القرب املقدس كانت من قبل يف أيدي طائفة الفرنج
، ص 119)س ش ( اشبار 7يفه وَكنس ما حوله من اجلهات األربع مقدار )أن يتصرف يف خدمة املغسل وتنظ الفرنج يف القدس

الراهب، على كركور مطران  اّدعى ايولو رئيس طائفة الفرنج، وقد من خالل ترمجانه بيرتو املاروين ويف نفس اليوم .(1، ح 362
الثالث اليت أخذها األرمن من الفرنج يف كنيسة القيامة. بعد اجملادلة وطول ، بشأن القناطر طائفة نصارى األرمن يف القدس

، 119)س ش القدس، أن تعاد القناطر الثالث إىل سابق عهدها بيد الفرنج  حمافظ وْبضور حممد ّبشا اخلالف قرر القاضي،
 .(1، ح 364ص 

م 23/8/1632هـ وفق 1042صفر  6ع بني طوائف النصارى يف القدس وبيت حلم مبا جرى يف وميكننا أن خنتتم الصرا 
واألرمن على ما أبيديهم من أمالك يف كنيسة القيامة: ْبضور كركور ولد ماركار مطران طائفة نصارى  من اتفاق طوائف الفرنج

وافاله نتون ولد كرستفار الوكيل ومها املتكلمان على طائفة الفرنج  يف القدس، األرمن، وّبولو ولد جاننيا رئيس رهبان طائفة الفرنج
( قناطر ويبنون حائطًا يكون فاصاًل بينها وبني بقية القناطر العلوية اليت بيد طائفة الفرنج، وأن 3يف القدس، أن يستلم األرمن )

لقني يف املكان املعروف مبكان مرمي اجملدلية والثاين بيد األرمن، بشهادة وترمجة ترمجاَّنما للفرنج شعل قنديل من القنديلني املع
، 119)س ش أنه ال تنازع هلما مع كركور راهب األرمن يف القدس بسبب األماكن اليت يف كنيسة القيامة  الراهب بيرتو املاروين

 .(1، ح 413ص 
 

  االستنتاجات 
يتبــنّي مــن هــذه الدراســة أن مســيحيي القــدس وبيــت حلــم كــانوا يرجعــون يف أمــورهم كافــة، خباصــة اخلالفيــة منهــا إىل حــاكم 
القدس وقضاة حمكمتها الشرعية. كما أن قياداِتم الدينية العليا كانت على تواصل مباشر مع القصر السلطاين والباب العايل، وغري 

عاصمة اإلمرباطورية العثمانية. ومما يؤكـد ذلـك أن املراسـيم واألوامـر السـلطانية كانـت تتمتـع  ذلك من املسميات صاحبة السيادة يف
ّبلوضوح والدقة يف اختاذ القرارات واألوامر، ّبعتبارها استجابة مباشرة ملطالب الطوائف املشـتكية، والـيت أمكنهـا الوصـول إىل أعلـى 

 مستوى يف الدولة. 
ة كانـت حتـرص علـى حتقيـق العدالـة بـني الطوائـف املسـيحية يف كـل مـن القـدس وبيـت حلـم،  كما نسـتنتج أن الدولـة العثمانيـ

( ْنـد 1كما كانت توازن بني مصاحلها ومصاحل الطوائف األخرى. وبقـراءة متمعنـة لألمـر السـلطاين املبـنّي تفصـيله يف امللحـق رقـم )
قـــدس وجوارهـــا. كمـــا يالحـــظ اســـتخدام عبـــارات االحـــرتام أن هنـــاك اهتماًمـــا جـــادًّا مـــن قبـــل الســـلطان مبـــا جيـــري مـــن تفاصـــيل يف ال

والتبجيــل لكنيســة املهــد الــيت يطلــق عليهــا األمــر الســلطاين "مهــد مولــد ســيدان عيســى عليــه الســالم" مــرتني، و"املهــد املبــارك" ثــالث 
ل السيطرة ملا أطلق عليه مرّات. وال خيفى من هذا األمر السلطاين أيًضا أن املطلوب تنفيذه من قبل حاكم القدس ومن معه هو جع

 القاطنني ّبلقدس الشريف وبكنيسة بيت حلم"، ومحايتهم من "االرمن والروم".   "طائفة الفرنج
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( يتوجـــه إىل املكـــان قيـــد النـــزاع: 1، ح46، ص119وعنــدما يتطلـــب األمـــر فـــّض نـــزاع مـــا بــني طـــائفتني، كمـــا يف )س ش 
ة ومشــايخ االســالم والعلمــاء األعــالم واألشــراف العظــام". وسيت ذلــك كلــه اســتجابة ألمــر حــاكم القــدس، والقاضــي، ومعهمــا مجاعــ

سلطايّن على أعلى مستوى. مما يعين أن الدولة العثمانية كانت حريصة كل احلرص على السلم األهلي بـني الطوائـف املسـيحية، ومل 
ســـة "فـــرق تســـد" االســـتعمارية الـــيت اتبعتهـــا االســـتعمارايت تتعامـــل معهـــا كأقليـــات علـــى هـــاممت اجملتمـــع، كمـــا مل متـــارس الدولـــة سيا

 األوروبية مع الشعوب اليت وقعت حتت سيطرِتا؛ من أجل السيطرة على ثروات البالد وترك الشعوب تقتتل فيما بينها!      
 األكثــر وكانــت النزاعــات يف أوجهــا عنــدما نتحــدث عــن التنــافس الكنســي يف األمــاكن املقدســة، وهــي تــدور حــول املكــاننْي 

قدسية لدى هذه الطوائف، ومها: كنيسة القيامة يف القدس، وكنيسة املهد يف بيت حلـم. وأكثـر مـا احتـدم التنـافس بـني طائفـة الـروم 
ويبـــدو مـــن لغـــة الطوائـــف املشـــتكية أن الفـــرنج بيـــدهم نصـــيب أكـــرب مـــن وطائفـــة الفـــرنج، وطائفـــة األرمـــن مـــع طائفـــة الفـــرنج. 

 . فع كل من الروم واألرمن للشكوى والتذمرالكنيستني، األمر الذي يد
وأمـــا طبيعـــة هـــذه النزاعـــات ونوعيتهـــا، فكانـــت تشـــمل كـــل صـــغرية وكبـــرية مـــن حقـــوق اســـتخدام الكنيســـتني، مثـــل: وضـــع 
الشــمعداانت وإشــعاهلا، أعــداد الــزوار )احلجــاج( مــن الطائفــة خباصــة يف األعيــاد واملناســبات الدينيــة، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن أمــاكن 

 ب هناك ادعاء على أن عدد القناطر )البيوت( ترتكز يف يد الفرنج دون غريهم. لسكن هؤالء القادمني من اخلارج، ويف هذا اجلان
ا؛ ففي حالة النزاع الفرْني ًً األرمين -ونلمح يف هذه الدراسة أن الدولة العثمانية كانت تقرر مراعية ملصاحلها العليا أيَض

احلجاج من طائفتهم يؤدي إىل تعزيز ومضاعفة عوائد على القناطر حول كنيسة القيامة، وعندما لفت األرمن إىل أن أعداد الزوار و 
 املشرفة، اليت وقف عليها رسوم زوار كنيسة القيامة، أتمل القاضي املوقوف على قراءة القرآن يف الصخرة وقف السلطان سليمان

سباب، منها: التوسعة على زوار طائفة األرمن الواردين إىل كنيسة القيامة يف موسم األمر فأجاز لألرمن التصرف بثالثة قناطر؛ أل
 . : ر(2014)رّبيعة األعياد، وحرصا على سالمة وقف السلطان سليمان من خالل ضمان جراين عوائده ّبلشكل املعتاد 

 
 اخلامتة

التحليلية حول طوائف النصارى اليت ترتكز على من أجل وضع قاعدة متينة للدراسات لقد بذل الباحث جهًدا جادًّا 
سجالت حمكمة القدس الشرعية. وقد اعتمد يف ذلك على الفهرس الذي أْنزه الباحث الربوفيسور إبراهيم رّبيعة للسجل رقم 

ت االلتزام (، ملا متيز به هذا السجل من َشوله على مدى واسع من القضااي ذات الصلة ّبلشأن املسيحي. إال أنه، ولضرورا119)
ْبجم حمدد للدراسة، مل يتطرق إىل تلك التفاصيل، وإلا أوىل األمهية للنزاعات اليت كانت قائمة بني الطوائف؛ من أجل سرب غورها 
والتعرف على التسلسل يف رفع الشكاوى، وطرق املتابعة واملنهجيات اليت كانت تتبعها الدولة احلاكمة )الدولة العثمانية( يف 

اجلذرية، وقطع دابر أي فتنة ووأدها قبل أن ترى النور ومتزق اجملتمع املسيحي، الذي ظهر من هذه الدراسة حرص الدولة املعاجلات 
 العثمانية على وحدته ومتاسكه.

( وغريه من الفهارس، أو السجالت نفسها، وهناك عشرات منها قام على 119وعليه، فإن هذا الفهرس للسجل )
إبراهيم رّبيعة، تشكل مصدر إهْلام للباحثني يف شأن القدس العثمانية، يف شَّت اجملاالت االجتماعية، فهرستها وحتليلها أ. د. 

 واالقتصادية، والدينية، والعلمية...    
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