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  * محمد ماجد الحزماوي
 

  صـلخم
ويوجد منه نسخة   ٣٥٢ترتكز هذه الدراسة على وثائق سجل محكمة القدس الشرعية  رقم 

ويغطي  .التابع لوزارة األوقاف الفلسطينية االسالميةوالبحوث  بمركز إحياء التراثمايكروفيلم  
هذا السجل حقبتين زمنيتين  متقطعتين بلغتا نحو سنتين وتسعة أشهر، امتدت الحقبة األولى 

بينما . م١٨٦٦نيسان /هـ١٢٨٢ذو الحجة  - م١٨٦٥أيلول /هـ١٢٨٢من شهر جمادى األولى 
تشرين /١٢٩٢رمضان  –م ١٨٧٣تشرين الثاني /هـ١٢٩٠الثانية من شوال  الحقبةامتدت 
وركزت وثائق السجل موضوع الدراسة بالدرجة األساسية على موضوعين . م١٨٧٥األول 
صفحة  ١٢٢بلغ عدد صفحات السجل بقسمية . عقود البيع والشراء والدعاوى: همامهمين 

قضية تتعلق بعقود بيع العقارات وشرائها،  ٥٣ا اشتملت على نحو تسعين قضية، كان من بينه
تكونت  الدراسة  من  قضايا تناولت موضوعات متفرقة، لذا فقد ١٠قضية تتعلق بدعاٍو و ٢٧و

  .بيع العقارات وشراؤها والدعاوى: محورين أساسين هما
سجالت محكمة القدس الشرعية، بيت لحم، القرن التاسع عشر، النقود : الدالة الكلمات

 .ثمانيةالع

  
  المقدمة

ُتعد السجالت الشرعية من أهم المصادر التاريخية  ذات القيمة التاريخية والتراثية والوثائقية التي 
ال تقدر بثمن نظرًا لما تقدمه من معلومات غزيرة ومركزة وقيمة تغطي مختلف جوانب الحياة لمجتمع 

يتها ودقتها باإلضافة وتتميز هذه المعلومات بمصداق. الدراسة  وبخاصة االقتصادية واالجتماعية منها
  .إلى تفردها سيما أن الكثير منها ال يتوفر بالمصادر األخرى مطبوعة كانت أم مخطوطة

لقد وقع اختياري للقيام بدراسة تحليلية للوثائق الواردة في السجل موضوع الدراسة  نظرًا لما يتميز 
ي تدوين عقود وحجج هذا السجل عن غيره من سجالت محكمة القدس الشرعية األخرى بتفرده ف

شرعية ألهالي بيت لحم وبخاصة المسيحيين منهم، وقد تم تكليف أحد نواب الشرع في محكمة القدس 
عالوة على ذلك فتكمن أهمية مدة السجل بأنها . الشرعية للذهاب إلى بيت لحم لتدوين تلك الوقائع

تشرين  ٨/هـ١٢٨١ى اآلخر جماد ٧جاءت مع بداية إصدار الدولة العثمانية لقانون الواليات في 
والذي قسمت مناطق الدولة العثمانية بموجبه إلى واليات يرأس كل منها واٍل وتنقسم  ١٨٦٤الثاني 

الوالية إلى ألوية يرأس كل منها متصرف وتقسم األلوية إلى أقضية يرأس كل منها قائمقام وتقسم 
                                                 

ـــــــــــر - قسم العلوم االنسانية   –كلية اآلداب والعلوم *  ـــــــة قـــــطـ م، وتاريخ قبوله للنشر ١١/١٠/٢٠١٦تاريخ استالم البحث  .جامعـــــ
 .م٣/١١/٢٠١٦
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  .)١(دير الناحيةاألقضية إلى نواٍح وقرى ومزارع ويرأس الناحية موظف يعرف بم
التي توجت  ويالحظ أن التقسيمات اإلدارية في بالد الشام خالل مرحلة التنظيمات العثمانية

م لم تكن ثابتة بل ١٨٣٩تشرين الثاني  ٣/ه ١٢٥٥شعبان  ٢٦بصدور خط شريف كولخانة  في 
ة أخرى بحدود كانت تتغير من مدة ألخرى، فكانت تتشكل ألوية ما تلبث أن تزول لتتشكل مكانها ألوي

وينطبق األمر ذاته أيضًا على األقضية والنواحي، فقد كان . جديدة خالل حقب قد تقصر أو تطول
ويالحظ أيضًا أن أصول التنظيمات لم تطبق في . يتم سلخ قضاء معين عن لواء ويلحق بلواء آخر
  .)٢(جميع الواليات العثمانية بالدرجة والسرعة نفسيهما

رمضان  ٧على القدس، اذ انتظمت والمناطق التابعة لها منذ لقد انعكس هذا الوضع 
، وبعد صدور قانون )٣(م في إيالة وهي وحدة تنظيمية توازي والية١٨٥٨نيسان  ٢١/هـ١٢٧٤

ألحقت متصرفية القدس بوالية سورية، واستمرت كذلك لمدة عشر سنوات وذلك  ١٨٦٤الواليات عام 
قدس شريف متصرفلغي (عالي مباشرة وعرفت باسم م حيث ربطت بالباب ال١٢٩١/١٨٧٤حتى عام 
  .)٤()إدارة مستقلة

. )٥(ضم قضاء القدس كأحد أقضية المتصرفية عددًا من النواحي، كان من بينها ناحية بيت لحم
،ونظرًا الى )٦(وكانت قصبة بيت لحم كما نعتهاالسجل الشرعي هي رأس أو مركز الناحية أو المديرية

قاضي محكمة القدس الشرعية فقد عين نوابًا له في المدن المجاورة من  )قضاء(اتساع منطقة حكم 
بين العلماء المحليين أصحاب المعرفة بأصول الفقه االسالمي للقيام بمهمات القضاء الشرعي فيها 

  .)٧(بدًال من قاضي القدس 
د يغطي السجل موضوع الدراسة نحو سنتين وتسعة أشهر، وينقسم إلى حقبتين زمنيتين، تمت

م أي نحو ١٨٦٦ابريل /هـ١٢٨٢ذو الحجة - م١٨٦٥أيلول /هـ١٢٨٢األولى من جمادى األولى 
أما الثانية فتمتد . ثمانية أشهر، وقد تولى نيابة الشرع فيها في مديرية بيت لحم موسى عمران الخالدي

                                                 
الدستور العثماني، ترجمة نوفل نعمة اهللا نوفل، مراجعة خليل أفندي : لمزيد من التفاصيل حول قانون الواليات أنظر   .١

عبد العزيز  :كذلك أنظر . وما بعدها ٣٨٠، ص ١م، م١٨٨٣/ه١٣٠١المطبعة األدبية، : ج، بيروت  ٢الحوراني، 
  .٧١، ص١٩٦٩دار المعارف، : ، القاهرة١٩١٤-١٨٦٤عوض، اإلدارة العثمانية في والية سورية 

  .٩٥، ص١٩٩٤منشورات بنك األعمال، : ، عمان١٩٢١-١٨٦٤جورج طريف، السلط وجوارها  .٢
، ١٩٩٦مؤسسة عبد الحميد شومان، : ، عمان١٩١٨- ١٨٥٨أمين أبو بكر، ملكية األراضي في متصرفية القدس  .٣

  .١٥٨ص
دار النهضة : أحمد عزت عبد الكريم، دراسات في تاريخ العرب الحديث، بيروت. ٧١عوض، اإلدارة العثمانية، ص .٤

  .١٥١، ص١٩٧٠العربية، 
  .١٦٤أبو بكر، ملكية األراضي، ص .٥
وسيشار إلى هذا . ١٠٨،ص١٨٧٤أب ٦/هـ١٢٩١جمادى اآلخر  ٢٣، ٣٥٢سجل شرعي محكمة القدس الشرعية رقم  .٦

  .٣٥٢س ش : يما بعد باختصار السجل ف
  .١٣٨، ص٢٠٠٨مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : عادل مناع، لواء القدس في أواسط العهد العثماني، بيروت .٧

 :أكمل الدين إحسان أوغلي، استانبولاشراف اكم العثمانية، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، مجلدان، محمد عاكف آيدين، المح
  .٤٦٣، ص١، م١٩٩٩مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، 
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م وتولى نيابة ١٨٧٥ول األتشرين /هـ١٢٩٢رمضان  –م ١٨٧٣تشرين الثاني /هـ١٢٩٠من شوال 
  .رع خاللها سليمان علي الخالديالش

شوال - م١٨٦٦ابريل /هـ١٢٨٢والالفت للنظر أن المدة الممتدة ما بين ذي الحجة 
م غير مضمنة ضمن هذا السجل بل ضمنت ضمن سجالت أخرى، ١٨٧٣تشرين الثاني /هـ١٢٩٠

هى ما يعني أن نهاية سجل معين بتاريخ محدد ال يعني أن السجل الذي يليه سيكون من حيث انت
السجل السابق، لذلك يالحظ عدم انتظام الحقب الزمنية ضمن بعض سجالت محكمة القدس 

. م١٨٧٣- م١٨٦٣/هـ١٢٩٠- هـ١٢٨٠ما بين  ٣٤٨لسجل شرعي رقم  الحقبةالشرعية، فمثًال امتدت 
وتغطي . م١٨٦٥- ١٨٦٤/هـ١٢٨٢- ١٢٨١ما بين  ٣٤٩لسجل شرعي رقم  الحقبةبينما امتدت 

. ١٨٧٤- ه١٢٩١-١٨٦٦/هـ١٢٨٣ما بين  المدة ٣٦١-٣٥٣ألرقام السجالت الشرعية ذوات ا
ويعكس ذلك مدى حالة التشوش التي تشوب تنظيم سجالت محكمة القدس الشرعية من حيث 

وعليه فإنني لم أجد تفسيرًا في وجود فاصل زمني لمدة نحو سبع سنوات ضمن . التسلسل الزمني
الوثائق الشرعية لمحكمة القدس الشرعية في إال إذا جاءت مسألة ترتيب الحجج و . ٣٥٢سجل رقم 

  .متأخرة جدًا عن تدوين تلك الوثائق حقبة
يا "وعلى جهة اليسار عبارة " يا فّتاح يا عليم"تبدأ افتتاحية السجل بالبسملة وعلى يمين ذلك عبارة 

رسول اهللا  الحمد هللا والصالة والسالم على"أما ديباجة االفتتاحية فقد تضمنت عبارة ". رزاق يا كريم
  :وتال ذلك موضوع افتتاحية السجل على النحو اآلتي" سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم

أما بعد فقد اتخذت هذه الجريدة لقيد الحجج الشرعية والوثائق المرعية التي ستقع بمدة نيابة كاتبه "
األولى سنة اثنين  الفقير خالدي زاده السيد موسى عمران بقضاء بيت لحم وذلك من غرة شهر جمادى

وثمانية ومايتين وألف من هجرة من له العز ومزيد الشرف سيدنا محمد صلى اهللا تعالى وعلى آله 
  ".وأصحابه وسلم

ويلي االفتتاحية في الصفحة نفسها كتاب صادر عن قاضي محكمة القدس الشرعية إسالم فيضي 
يًا بقضاء بيت لحم، وبين له المهام موّجه لموسى عمران الخالدي تضمن تعيين الخالدي نائبًا شرع

على قاعدة مذهب  هاوفصلتعاطي رؤية األحكام الشرعية بين األهالي واألنام "التي كلف بها وهي 
اإلمام الهمام أبي حنيفة النعمان صبت على ضريحه سحائب الرحمة والرضوان فبناًء على ذلك 

عية وفصلها في القضاء المذكور عل هذه حررنا مراسلتنا هذه إليك وٕاذنًا لك برؤية األحكام الشر 
القاعدة المرعية وبتحرير وختم الحجج الشرعية والسندات القطعية وبتحرير التركات غير الجسيمة 
وتوزيعها بين مستحقيها بالفريضة الشرعية وتنصيب األولياء والنظار وتزويج من ال ولي له من 

وقد فوضنا إليك ذلك من غرة . والعالنية الصغار وعليك بتقوى اهللا تعالى في ذلك كله بالسر
  .جمادى األولى سنة اثنتين وثمانين ومائتين وألف، اعلم ذلك والسالم

  الفقير إسالم فيضي القاضي بالقدس الشريف
 م موجه إلى١٨٦٥/هـ١٢٨٢وتال ذلك خطاب صادر عن ديوان متصرفية القدس في ربيع ثاني 

قضاء بيت لحم حافظ السعيد يخبره فيه بتعيين موسى الخالدي نائبًا للشرع في قضاء بيت لحم،  قائمقام
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تُعرفوا األفندي المومى إليه نائبًا في المديرية المذكورة مأذونًا برؤية األحكام "وطلب من القائمقام بأن 
م الهمام األعظم أبي الشرعية وفصل الدعاوي والمهام التي تقع بين األنام على قاعدة مذهب اإلما

تكون سائر حركاتك وسكناتك "وتضمن الخطاب أيضًا الطلب من موسى الخالدي أن . حنيفة النعمان
  .)٨("مطابقة للشرع الشريف وتجنب الطمع واالرتكاب وعليك بتقوى اهللا بذلك بالسر والعالنية

هنا، قد اتخذ لقيد  من: "أما الجزء الثاني من السجل فقد اشتملت ديباجته على  النص التالي
الحجج الشرعية واإلعالنات الشرعية التي ستصدر لدى خالدي زاده السيد سليمان افتدى المّولى 
بقصبة بيت لحم الممهورة من طرف مّوليه جناب سيدنا وموالنا أقضى قضاة  اإلسالم أولى والة 

يف وذلك من غرة شوال األنام عرياني زاده فضيلته والسيد محمد خير أفندي النائب بالقدس الشر 
  .)٩("سنة تسعين ومايتين وألف

م، ١٨٧٥ول األتشرين /هـ١٢٩٢رمضان  ٥أما آخر حجة شرعية في السجل فقد ُأّرخت في 
على عودة سالم مصلح من  وتمثلت بالدعوى التي أقامها عوض نصار أبو سعدة من طائفة الالتين

طائفة الروم والمتعلقة باستئجار المدعى عليه من المدعي جل، وادعى المدعي بأن المدعى عليه قد 
تثبت صحة دعواه  بّينةضرب الجمل مما أدى إلى إصابته بالعجز ولما عجز المدعي عن إحضار 

  .)١٠(طلب من المدعى عليه حلف اليمين فحلف وردت دعوى المدعي
خط السجل والذي هو أقرب ما يكون لخط الرقعة بالوضوح، واختلف حجم الحجة الشرعية امتاز 

من حجة إلى أخرى، وذلك حسب موضوع الحجة، فبعض الصفحات اشتملت على حجة واحدة بينما 
وكما اختلف عدد الحجج . تضمنت بعضها حجتين أو ثالث، وغطت بعض الحجج صفحة ونصف

ف أيضًا عدد األسطر في الصفحة الواحدة وعدد الكلمات في السطر في الصفحة الواحدة، فقد اختل
سطرًا، بينما بلغ عدد  ٣٠الواحد، ففي إحدى الحجج في الصفحة الرابعة مثًال بلغ عدد األسطر 

كلمة  ٢٥- ١٥سطرًا وتتراوح عدد الكلمات في الصفحة نفسها بين  ٤٢األسطر في الصفحة الخامسة 
  .في السطر الواحد

  
  بيـع العقــارات وشــراؤهاعقـــود 

بلغ عدد عقود البيع والشراء للعقارات بمختلف أنواعها  سكنية وتجارية وزراعية ثالثة وخمسين 
عقدًا، وقد توزعت هذه العقارات على الجهات الثالث لقصبة بيت لحم الشمالية والغربية والجنوبية، 

ولوحظ أن العقود التي . )١٢(ت صفافاوبي )١١(إضافة إلى داخل القصبة فضًال عن قريتي بيت جاال
                                                 

  ١م، ص١٨٦٥أيلول  ٢٠/هـ١٢٨٢، سلخ ربيع ثاني ٣٥٢س ش،  .٨
  .٧٩م، ص١٨٧٣تشرين الثاني  ٢١/هـ١٢٩٠المصدر نفسه، غرة شوال  .٩
  .١٢٢م، ص١٨٧٥تشرين األول  ٤/هـ١٢٩٢رمضان  ٥المصدر نفسه،  .١٠
الموسوعة . م عن سطح البحر٨٢٥كم شمال غرب مدينة بيت لحم وترتفع نحو ٢ تقع على مسافة: قرية بيت جاال .١١

مصطفى مراد الدباغ، . ٤٤٣، ص١، م١٩٨٤هيئة الموسوعة الفلسطينية، :مجلدات، دمشق ٤الفلسطينية، القسم العام، 
  .١٧٢، ص٢، ق٨، ج١٩٩١دار الهدى، : أجزاء، كفر قرع ١٠بالدنا فلسطين، 

، ٢، ق٨كم جنوب غرب مدينة القدس، مصطفى مراد الدباغ، بالدنا فلسطين، ج ٨ى مسافة وتقع عل :قرية بيت صفافا .١٢
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اشتملت على مبايعة العقارات السكنية والتجارية من دور ودكاكين اقتصرت فقط على داخل القصبة، 
بينما بلغ عدد العقود . من إجمالي عدد العقود% ٢٢,٦٤وبلغ عددها اثني عشر عقدًا ونسبة ذلك 

من العدد % ٧٧,٣٦ربعين عقدًا ونسبة ذلك التي اشتملت على مبايعة األراضي الزراعية واحدًا وأ
  :وتوزعت هذه العقود على النحو اآلتي. الكلي للعقود

  

النسبة اإلجمالية لعدد العقود   العدد  الموقع
  الكلي

النسبة اإلجمالية لعدد العقود 
  الزراعية

  ٢٤,٣٩  ١٨,٨٦  ١٠  الجهة الشمالية
  ٤,٨٧  ٣,٧٧  ٢  الجهة الجنوبية
  ٢١,٩٥  ١٦,٩٨  ٩  الجهة الغربية
  ٢٩,٢٦  ٢٢,٦٤  ١٢  داخل القصبة

قرية بيت 
  ٩,٧٥  ٧,٥٤  ٤  صفافا

  ٩,٧٥  ٧,٥٤  ٤  قرية بيت جاال
  ــــــــــــــــــــــــ  ٧٧,٣٦  ٤١  المجمــــوع

  
يبدو واضحًا أن الجزء األكبر من عمليات البيع في الجهات الثالث للقصبة قد ارتكزت في 

عقدًا، ويعني ذلك أن امتداد  ١٩الجهتين الشمالية والغربية حيث بلغ عدد العقود لهاتين الجهتين 
ي معظم األراضي الزراعية للقصبة كان في هاتين الجهتين، والقليل منها في الجهة الجنوبية الت

حازت على عقدين فقط، بينما لم يرد أي من عقود البيع في الجهة الشرقية، ومن الممكن تفسير ذلك 
إلى أن طبيعة  التربة في الجهة الشرقية غير مناسبة لزراعة األشجار المثمرة مقارنة مع الجهات 

والشمالية، بينما  األخرى، وربما كان تركز ملكية أهالي القصبة بالدرجة الرئيسة في الجهتين الغربية
وليس  )١٣(كانت ملكية األراضي أو حقوق التصرف فيها في الجهة الشرقية كان ألهالي بيت ساحور

  .ألهالي القصبة
ومن الالفت للنظر اقتصار عمليات البيع في تلك العقود على األشجار فقط وليس األرض وذلك 

، ولذلك حرص السجل )١٤(سلطان بالنظر إلى أن األراضي هي أراٍض وقفية تعود ألوقاف خاصكي
                                                                                                                                                  

  .٣٤، ص٢٠٠٠األهلية للتوزيع والنشر، : حسن شراب، معجم بلدان فلسطين، عمان. ١٧٢ص
الرعاة  بلدة الرعاة نظرًا الى ان"كم للشرق من بيت لحم، وكان من بين األسماء التي حملتها ٢تقع على ُبعد  :بيت ساحور .١٣

، ٨الدباغ، بالدنا فلسطين، ج. ٤٥١، ص١الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، م. الذين ُبشروا بميالد المسيح جاؤوا منها
  .٤٧، ص٢ق

وتنسب هذه الوقفية لخاصكي سلطان وتعني محبوبة السلطان  أو أثيرة السلطان وهي زوجة  :وقفية خاصكي سلطان .١٤
م وقفيتها الشهيرة على ١٥٥٦/هـ٩٦٤من أصل روسي واسمها األصلي روكسالنة، أوقف عام  السلطان سليمان القانوني،
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الشرعي على أن يضمن شرطًا في عقد البيع يتعهد بموجبه المشتري بأن يدفع ما هو موظف لجهة 
  .الوقف والميري السعيد

ويالحظ بأنه كان من بين العقود ثالثة عقود حدد فيها  عدد األشجار المباعة، فقداشتمل العقد 
عرق زيتون بالجهة الغربية  ٢٢ليمان عوض اهللا الفاغوري األول على بيع يعقوب فرنسيس القطان لس

بينما اشتمل العقد الثاني على بيع جاد اهللا . )١٥(ليرة مجيدي ١٢لقصبة بيت لحم بثمن مقداره 
قرش  ٢١٦٠شجرة زيتون شمالي القصبة بثمن مقداره  ١٥ميخائيل البندك لجريس نقوال فريج 

ى بيع أوالد أنطون سليمان سليم لكل من حنا عيسى صافية أما العقد الثالث فقد اشتمل عل. )١٦(أسدي
... جميع األربع أشجار زيتون القائم أصولهم في جميع أرض كرم درويش"ونقوال إبراهيم الحلبي 

بثمن قدره وبيانه أربعة وعشرين ذهب ليرة ... وجميع شجرتي الزيتون القائم أصولها باألرض المذكورة
  .)١٧( ."...عثماني ونصف ليرة عثماني

يستنتج من العقود الثالثة السابقة أن ثمن عرق الزيتون في العقد األول بلغ نحو نصف ليرة 
 ١٢٠م تساوي ١٨٦٥/م١٨٦٤/هـ١٢٨٢، فإذا كانت قيمة الليرة المجيدي عام )عثمانية(مجيدي 

قرشًا، وبذلك يكون ثمن العرق الواحد  ١٤٤٠=١٢٠×١٢قرشًا، فإن الثمن الكلي سيكون
  .قرشاً  ٦٥,٤٥=٢٢÷١٤٤٠

قرشًا، بينما بلغ ثمن الشجرة الواحدة في العقد  ١٤٤وبلغ ثمن شجرة الزيتون في العقد الثاني 
ومن الممكن تفسير الفارق في الثمن بين العروق واألشجار بأن العروق ما زالت . قرشاً  ٤٢٠الثالث 

                                                                                                                                                  
العمارة بالقدس وُتعرف باسم تكية خاصكي سلطان،  ويقع هذا المجمع بالقرب من باب الناظر أحد أبواب الحرم الشريف 

وعقود القامة الصلوات وقراءة القرآن ويتألف من عدة أقسام منها خان كبير لنزول المسافرين والتجار ومسجد ذو قباب 
واشتملت  الوقفية .حجرة القامة الصوفية والفقراء وطاحونة وعدة مخازن وسبيل لتوفير المياه للمقيمين ٥٥ورباط مؤلف من 

يوسف سعيد .  على مساحات واسعة من األراضي والعقارات المختلفة في سناجق القدس وغزة وطرابلس الشام ونابلس
، ٥٥، العدد ٤١، مجلة الدراسات الفلسطينية، م"العمارة العامرة " رياتي مع مجمع خاصكي سلطان المعماري النتشة، ذك

، ٢٠٠٥دار مجدالوي، : عبلة المهتدي، أوقاف القدس زمن االنتداب البريطاني، عمان.٨- ٢، ص٢٠٠٣صيف 
  .٣٧١- ٣٢٥ص

  . ٢٠م، ص١٨٦٥كانون األول  ١/هـ١٢٨٢رجب  ١٣، ٣٥٢س ش،  .١٥
. م١٨٤٣/هـ١٢٥٩وتعرف أيضًا بالليرة العثمانية وهي عملة ذهبية ضربت في عهد السلطان عبد المجيد عام  :لمجيديةالليرة ا

وقسمت إلى أجزاء كالنصف والربع والخمس، وبالنظر لثقة األهالي بها فقد تحددت أحيانًا قيمة المبلغ المستخدم في المعامالت 
م ما بين ١٨٩١/هـ١٣٠٩-م١٨٦٠/هـ١٢٧٧عثمانية وتراوحت قيمتها خالل الفترة ما بين التجارية والمالية بتحديد سعر الليرة ال

محمد الحزماوي، النقود العثمانية في مدينة القدس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مجلة وقائع . قرشاً  ١٢٥-١١٢
  .٨١- ٧٩، ص٢٠٠٦تاريخية، جامعة القاهرة، مركز البحوث والدراسات التاريخية، يوليو، 

  .١١٢، ص ١٨٧٤تشرين األول  ٢٥/هـ١٢٩١رمضان  ١٥، ٣٥٢س ش،  .١٦
من أصل هولندي، وكان من أكثر  وهو مشتقبهذا االسم نسبة الى وجود صورة أسد على وجهيه  القرش األسديوُسمي 

  .رفعت عنه بارة، واستمر ُيعرف باألسدي رغم أن صورة األسد ٤٠الوحدات النقدية تداوًال في المنطقة وتساوي قيمته 
، ٢، ج١٩٩٧دار المدى، : هاملتون جب وهارون بوين، المجتمع اإلسالمي والغرب، جزءان، ترجمة عبد المجيد القيسي، دمشق

  .٣٣٧، ص١٩٦٠مطبعة المعارف، : عارف العارف، المفصل في تاريخ القدس، القدس. ٦٢ص
  .١١٢م، ص١٨٧٤تشرين األول  ٢٥/هـ١٢٩١رمضان  ١٥، ٣٥٢س ش،  .١٧
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دين الثاني والثالث نظرًا لنوع صغيرة ولم تنتج ثمر، بينما يعود الفارق في ثمن الشجرة الواحدة في العق
  .الشجرة سيما أن فلسطين تشتهر بشجر الزيتون المعروف بالرومي وهو شجر قديم ويعطي ثمرًا كثيراً 

وتظهر بعض عقود البيع بأن الشجرة الواحدة أحيانًا تقسم إلى أجزاء وُيباع منها جزء معين كالثلث 
أجزاء قد جاء نتيجة لتعدد الورثة وبالتالي تفتتت  والربع والنصف وغير ذلك، ولعل تقسيم الشجرة إلى

الملكية ألجزاء صغيرة، فقد ورد في أحد العقود شراء بطرس إلياس توما من كل من مسلم يعقوب 
جميع أشجار التين وثلث شجرة الزيتون القائم أصول ذلك في جميع أرض كرم بقيع "وعيسى األعمى 

  .)١٨("ذهبًا ليرة فرنساوي بثمن قدره وبيانه إحدى وعشرون... الوطى
أما نوعية األشجار المباعة فكانت معظمها من الزيتون التين، والقليل من الرمان واللوز ودوالي 

وقد يكون . )١٩(العنب، وأشير في عقد واحد إلى أن شجر الصبر كان من بين األشجار المباعة
وجميع " )٢٠("ع غرسات الزيتونجمي"الشجر المباع في العقد الواحد من صنف معين كان يذكر مثًال 

جميع أشجار "و. )٢٢("جميع أشجار التين والرمان"وقد يكون من صنفين أو أكثر . )٢١("أشجار التين
وقد يشتمل العقد الواحد على بيع وشراء  )٢٤("جميع غراس التين واللوز"و )٢٣("التين والزيتون والعنب

ل ذلك شراء سمعان أفندي بالوكالة عن أشجار متنوعة في مواقع مختلفة من المكان الواحد، مثا
أنطون مرقص من قبالن بطرس دحداح أشجار متنوعة في خمسة مواقع مختلفة بالقرب من عين 
حنتش بقرية بيت جاال، وقد اشتملت هذه األشجار على الرمان والزيتون التين واللوز والليمون 

عة في قرية ما بمواقع متعددة كشراء وقد يتم بيع أشجار متنو . )٢٥(والمشمش والسفرجل ودوالي العنب
متري القواس من عطا اهللا عبد اهللا ثلجية أشجار زيتون ورمان وتين في قرية بيت جاال بأرض شنار 

  .)٢٦(ووعر قنبر وأرض النجمي وخلة التين
أما فيما يتعلق بالصنف الثاني من العقارات فقد اشتمل على عقارات سكنية تجارية وصناعية، تقع 

% ٢٢,٦٤عقدًا ونسبة ذلك ١٢اخل القصبة، وقد بلغ عدد العقود التي خصت هذه األنواع جميعها د
                                                 

  .١٢١، ص١٨٧٤تشرين الثاني  ٢٤/هـ١٢٩١شوال  ١٥، ٣٥٢س ش،  .١٨
وكانت تعد من أكثر العمالت األجنبية تداوًال في مدينة القدس إذا كانت فرنسا من أكثر الدول  والليرة الفرنسية هي عملة ذهبية،

ما في عمليات البيع األوروبية تجارة مع بالد الشام، واستخدمت على نطاق واسع في المعامالت المالية والتجارية، وال سي
محمد الحزماوي، ظاهرة الديون . قرشاً  ٩٤م نحو ١٨٨١/هـ١٢٦٦والشراء، واختلف سعرها من فترة ألخرى فقد بلغ سعرها عام 

، المجلة األردنية للتاريخ ١٩٠٠-١٨٥٠/هـ١٣١٨- ١٢٦٧في مدينة القدس وقراها خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
  .٨٤، ص٢٠٠٧، ١، العدد ١ة األردنية، المجلدواآلثار، عمان، الجامع

  .٨٤م، ص١٨٧٤آذار  ٣/هـ١٢٩١محرم  ١٥، ٣٥٢س ش،  .١٩
  .١٨م، ص١٨٦٥تشرين الثاني  ٢٦/هـ١٢٨٢رجب  ٨المصدر نفسه،  .٢٠
  .٤٤م، ص١٨٦٦شباط  ٦/هـ١٢٨٢رمضان  ٢١المصدر نفسه،   .٢١
  .٤٢م، ص١٨٦٦كانون ثاني  ٢٧/هـ١٢٨٢رمضان  ١١المصدر نفسه،   .٢٢
  .٤٣م، ص١٨٦٥شباط  ٤/هـ١٢٨٢رمضان  ١٩، المصدر نفسه  .٢٣
  .١٠٣م، ص١٨٧٤أواسط شباط /هـ١٢٩١المصدر نفسه، غرة محرم   .٢٤
  .٥٦م، ص١٨٦٦آذار  ٢٥/هـ١٢٨٢ذو القعدة  ٩المصدر نفسه،   .٢٥
  .٥٨م، ص١٨٦٦آذار  ٢٥/هـ١٢٨٢ذو القعدة  ٣٥٢،٩س ش،   .٢٦
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عقود اشتملت  ٨وقد خص العقارات السكنية منها . من العدد الكلي لعقود البيع الواردة في السجل
على بيع طبقة أو بيت أو دار، بينما خص العقارات التجارية عقدان، اشتمل احدهما على شراء دكان 

بينما اشتمل الثاني شراء سطح دكانتين بالسوق نفسها  )٢٧(ألف قرش ١١وق القصبة بثمن مقداره بس
أما العقارات الصناعية إذا جاز لنا التعبير فقد خصها عقدان، تضمن . )٢٨(قرش ٢٠٠٠بثمن مقداره 

بثمن مقداره  قراريط بطابون ٦و )٢٩(قرش ١٢٠٠قراريط بسطح بد بثمن مقداره  ٨العقد األول شراء 
  .)٣٠(قرش ٤٠٠

ويالحظ أنه كان من بين العقود التي خصت بيع العقارات السكنية عقد واحد اشتمل على بيع 
عشرين قيراطًا، في بيت وجزء من القيراط وأجزاء األجزاء من القيراط، ويظهر ذلك في بيع حنا عبد 

اته ورده ورنجينه ومريا ومريم األحد جريس سمعان األصيل عن نفسه والوكيل عن أمه ياسمين وشقيق
وملكه وحنه وكريستين، وخليل يوسف جريس سمعان األصيل عن نفسه والوكيل عن أشقائه جريس 
ومريم وصافيه وساباط وروزه، والخواجه إبراهيم طنوس الوكيل عن زوجته ميالده وشقيقتها كتن 

تساع ثمن سدس نصف وانجول بنات جريس سمعان عشرين قيراطًا وسدس نصف قيراط وثمانية أ
في جميع بناء البيت السفلي مع الساحة الواقعة أمامه الراكب "قيراط من أصل أربعة وعشرين قيراطًا 

، أما الجزء المتبقي من ..."البيت والساحة على جميع البيت األرضي الكائن بداخل الدار الواقعة
اط وسبعة أثمان سدس نصف البيت والبالغ ثالثة قراريط ونصف قيراط وثالثة أسداس نصف قير 

قيراط وتسع ثمن سدس سدس نصف قيراط فكان يخص اسطفان جريس سمعان، وبذلك يتضح أن 
 ٤٢٠٣,٣٠وقد بلغ ثمن الحصة المباعة . جريس سمعان هو المورث األصلي لجميع الورثة السابقين

  :قرشًا أسديًا وزعت على النحو اآلتي للورثة البائعين

                                                 
  .٧٣م، ص١٨٦٦أواسط نيسان /هـ١٢٨٢، أواخر ذي القعدة ٣٥٢س ش،  .٢٧
  .٢٠م، ص١٨٦٥كانون األول  ١/هـ١٢٨٢رجب  ١٣المصدر نفسه،   .٢٨
  .٩م، ص١٨٦٥تشرين الثاني  ٣/هـ١٢٨٢جمادى اآلخر  ١٤المصدر نفسه،   .٢٩
هو المكان الذي يدرس فيه الزيتون الستخراج الزيت، فقد كان الزيتون يسلق بالماء على نار بطيئة ثم ينشر على السطوح  :والبــد

، ثم يدرس على حجر البد الذي يدار بقوة الدواب وهو حجر مستطيل سطحه العلوي مقسوم إلى تحت أشعة الشمس حتى يجف
قسمين، قسم أملس وقسم فيه حفرة، ثم يعاد مرة أخرى على النار ليغلى في المقلى ثم يصب في قفاف ويوضع على حجر البد 

قرية دير أبان،  –تمع والتراث الشعبي الفلسطيني عبد العزيز أبو هدبا، دراسة في المج. ثانية ويعصر على ماكنة من الخشب
منشورات لجنة تاريخ : ، عمان١٩١٨- ١٨٦٤عليان الجالودي، قضاء عجلون . ٢٠٥، ص١٩٩٠جمعية إنعاش األسرة، : البيرة

  .٣٦١، ص١٩٩٤الجامعة األردنية،  –بالد الشام 
أنواع التراث الشعبي الفلسطيني منذ  ويعد الطابون من. ٥١م، ص١٨٦٦أواسط شباط /هـ١٢٨٢، غرة شوال ٣٥٢س ش،  .٣٠

ويصنع من طين الحّور أو التراب الصلصالي بعد خلطه . مئات السنين  ويستخدم للخبز  وفي بعض األحيان للطهي
شكله دائري كالقبة ويتراوح باب القبة نحو , بالقش أو التبن  ويوضع فيه كمية كبيرة من  حصى األودية تسمى بالرضف 

ويوضع الطابون في غرفة صغيرة  بجانب الدار تبنى من الحجارة وتسقف . بغطاء معدني له مقبض سم ويغطى ٥٠ - ٤٠
ويعتمد وقود الطابون . باألخشاب من فروع وأغصان األشجار أو من صفائح الحديد بينما تصقل الجدران بالطين والقش

معاينة شخصية لمكان . حتى ال يبرد على روث الحيوانات  أو جفت الزيتون بعد عصره  ويبقى مشتعًال بشكل دائم
  .الطابون من قبل الباحث
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الثمن   مقــدار الحصـــة  اسم الــوارث  الــرقم
  بالقروش

حنان عبد   .١
األحد 
  األصيل

نصف قيراط وسدس نصف قيراط وسبعة أثمان سدس 
نصف قيراط وثالثة أتساع ثمن سدس نصف قيراط وأربعة 

  .أتساع تسع ثمن سدس نصف قيراط

١٥٤,٣٦  

خمسة أسداس نصف قيراط وخمس أثمان سدس نصف   ياسمين  .٢
  .سدس نصف قيراط قيراط وثمانية أتساع ثمن

٩٩,٢٣  

أربعة أسداس نصف قيراط وثالثة أثمان سدس نصف   وردة  .٣
قيراط وستة أتساع ثمن سدس نصف قيراط وتسعًا تسع 

  .ثمن سدس نصف قيراط

٧٧,١٨  

أربعة أسداس نصف قيراط وثالثة أثمان سدس نصف   رنجينه  .٤
قيراط وستة أتساع ثمن سدس نصف قيراط وتسعًا تسع 

  .قيراط ثمن سدس نصف

٧٧,١٨  

أربعة أسداس نصف قيراط وثالثة أثمان سدس نصف   مريا  .٥
قيراط وستة أتساع ثمن سدس نصف قيراط وتسعًا تسع 

  .ثمن سدس نصف قيراط

٧٧,١٨  

أربعة أسداس نصف قيراط وثالثة أثمان سدس نصف   مريم  .٦
قيراط وستة أتساع ثمن سدس نصف قيراط وتسعًا تسع 

  .ثمن سدس نصف قيراط

٧٧,١٨  

أربعة أسداس نصف قيراط وثالثة أثمان سدس نصف   ملكه  .٧
قيراط وستة أتساع ثمن سدس نصف قيراط وتسعًا تسع 

  .ثمن سدس نصف قيراط

٧٧,١٨  

أربعة أسداس نصف قيراط وثالثة أثمان سدس نصف   حنه  .٨
قيراط وستة أتساع ثمن سدس نصف قيراط وتسعًا تسع 

  .ثمن سدس نصف قيراط

٧٧,١٨  

أربعة أسداس نصف قيراط وثالثة أثمان سدس نصف   كريستينه  .٩
قيراط وستة أتساع ثمن سدس نصف قيراط وتسعًا تسع 

  .ثمن سدس نصف قيراط

٧٧,١٨  

نصف قيراط وخمس أسداس نصف قيراط وثالثة أثمان  خليل يوسف   .١٠
  .سدس نصف قيراط وسبعة أتساع ثمن سدس نصف قيراط

١٩٩,٦  
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وخمس أسداس نصف قيراط وثالثة أثمان نصف قيراط   جريس  .١١
سدس نصف قيراط وسبعة أتساع ثمن سدس نصف قيراط 
أربعة قراريط وسدس نصف قيراط وثمانية أتساع ثمن 

  .سدس نصف قيراط

١٩٩,٦  

خمسة أسداس نصف قيراط وخمسة أثمان سدس نصف   مريم  .١٢
  .قيراط وثمانية أتساع ثمن سدس نصف قيراط

٩٩,٢٢  

أسداس نصف قيراط وخمسة أثمان سدس نصف  خمسة  صافيه  .١٣
  .قيراط وثمانية أتساع ثمن سدس نصف قيراط

٩٩,٢٢  

خمسة أسداس نصف قيراط وخمسة أثمان سدس نصف   ساباط  .١٤
  .قيراط وثمانية أتساع ثمن سدس نصف قيراط

٩٩,٢٢  

خمسة أسداس نصف قيراط وخمسة أثمان سدس نصف   روزه  .١٥
  .سدس نصف قيراطقيراط وثمانية أتساع ثمن 

٩٩,٢٢  

أربعة قراريط وسدس نصف قيراط وثمانية أتساع ثمن   ميالده  .١٦
  .سدس نصف قيراط

٨٦٩,٣٩  

أربعة قراريط وسدس نصف قيراط وثمانية أتساع ثمن   كتن  .١٧
  .سدس نصف قيراط

٨٦٩,٣٩  

أربعة قراريط وسدس نصف قيراط وثمانية أتساع ثمن   انجول  .١٨
  .)٣١(سدس نصف قيراط

٨٦٩,٣٩  

  
  تحديد العقار المبيع 

وكان يتم تحديد العقار المبيع من جهاته األربع وذلك حرصًا على عدم التالعب ومنع االختالف 
ففي الحاالت التي يكون فيها . بين الطرفين في المستقبل أو بين المشتري وجيرانه على حدود العقار

أراضي مزروعة باألشجار تحدد األرض بأسماء المالك والمتصرفين باألرض المجاورة  العقار المبيع
: لها مع ذكر نوع الغراس باألرض المحدودة في بعض األحيان، ويظهر ذلك في المثال التالي

المحدودة قبلة أرض وزيتون يعقوب يوسف الالتيني وشرقًا أرض وتين ودوالي عنب حنا صافيه "
  .)٣٢( ..."لطريق السالك وغربًا أرض وزيتون خليل حنا حنانياالرومي وشماًال ا

المحدودة "وفي عقد آخر حددت األشجار التي باعها عيسى فقوسه ليوسف وجريس ميخائيل بأنها 
قبلة أرض وتين ورمان بيد المشتريان وشرقًا أرض يوسف يعقوب نصار وشماًال أرض وتين وزيتون 

                                                 
  .٣٠- ٢٧م، ص١٨٦٥كانون األول  ٢٥/هـ١٢٨٢شعبان  ٧، ٣٥٢س ش،  .٣١
  .٨٠م، ص١٨٧٣كانون األول  ٩/هـ١٢٩٠شوال  ١٩المصدر نفسه،   .٣٢
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وقد تحدد األرض المباعة بالطريق السلطاني . )٣٣("لمشتريانحنا فرنسيس داود وغربًا أرض بيد ا
أو سور لمبنى معروف كدير الالتين أو الطريق السالك أو طريق معروفة لدى األهالي ) الرئيسي(

وشرقًا طريق النجمي "أو " وشرقًا الطريق المعروفة بطريق النجمي"كطريق النجمي في بيت جاال 
أو طريق تنسب لقرية معينة، ويتضح ذلك في األرض التي اشتراها متري القواس من  )٣٤("المعروفة

  .)٣٥("شرقًا الطريق السالك وشماًال طريق بيت جاال"عطا اهللا عبد اهللا ثلجية، وكان من بين حدودها 
وينطبق األمر ذاته على حدود الدور، إذ تحدد الدار بما يحيط بها من جهاتها األربع من دور أو 

  .)٣٦(وم أو طريق وقد تكون الطريق السالك حدًا لعقار من جهتينكر 
ولعل أهم ما يمكن معرفته من خالل وصف حدود العقار المباع أسماء أصحاب األراضي 

  :ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي. والمتصرفين بها وأسماء المواقع التي يقع فيها العقار المباع

  وم وأصحــاب األراضــيالكـــر   اســم الموقـع  الجهــــة

  .كرم أنطون الحريزي، كرم نقوال بطه، كرم عبد اهللا الحريزي  الزاوية  الشمالية
كرم حنا حنظل، كرم إبراهيم حنظل، كرم إبراهيم بطة، كرم يوسف   واد أبو حلوة  الشمالية

  .بطة
  زيتون عيلة سلمان، زيتون متري قواس  خربة العاقل  الشمالية
زيتون يعقوب يوسف الالتيني، زيتون خليل حنا صافية، أرض وتين   الشرابعراق   الشمالية

  .حنا صافية
أرض وزيتون خليل ومسلم عصفورة، أرض وزيتون خليل أنطون   أرض الوطى  الشمالية

الجعار، أرض وزيتون دير األرمن، أرض وزيتون خليل عطا اهللا 
  .الجعار، أرض وزيتون أنطون حنا

  زيتون عوض حنظل، زيتون إبراهيم شاهين  أرض الخالل  الشمالية
أرض إبراهيم عصفورة، أرض جوني حنانيا، أرض يعقوب عيسى   غير محدد  الشمالية

  .العاقل، أرض عبد النبي الفاخوري، زيتون مسلم إلياس
  .أرض عبد النبي الفاخوري  المدبسة  الغربية
  .زيتون حمدان العسعس، تين إبراهيم سمرين  الكردوشة  الغربية
  .أرض قسطندي الهواري، أرض حنا نصار  باب الزقاق  الغربية
كرم خليل دحبورة، أرض المراعشة، كرم جريس الحلبي، أرض خليل   خلة المراعشة  الغربية

                                                 
  .٩٢- ٩١م، ص١٨٧٤أواسط شباط /هـ١٢٩١، غرة محرم ٣٥٢س ش،   .٣٣
  .٥٨م، ص١٨٦٦يسان ن ٤/هـ١٢٨٢ذو القعدة  ١٩المصدر نفسه،   .٣٤
  .٦٠م، ص١٨٦٦آذار  ٢١/هـ١٢٨٢ذو القعدة  ١٥المصدر نفسه،   .٣٥
  .٥١م، ص١٨٦٦شباط  ١٧/هـ١٢٨٢المصدر نفسه، غرة شوال   .٣٦
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  .الفاعوري
  .زيتون أوالد أحمد كنعان، كرم خليل مرقص، تين فرجح القطان  غير محدد  الغربية
الفاغوري، أرض وتين محمد حسين الفاغوري أرض وتين حماد   أرض الميدان  الغربية

  .أرض وتين يوسف إبراهيم الالتيني، أرض وتين حماد وعّياد
تين ميخائيل أبو حزبون، حاكورة ميخائيل البندك حاكورة يوسف   غير محدد  الجنوبية

نصار حزبون، كرم خليل بركة، كرم إسماعيل الفاغوري، أرض دار 
  .جقمان كرم دار داود

  
إلى الجهات الثالث السابقة، فقد أورد السجل أسماء بعض المناطق دون تحديد الجهة  وباإلضافة

التي تقع فيها ومن هذه المواقع جورة الحمص وفيها أرض وزيتون خليل شاهين وأرض وزيتون جريس 
شاهين، ورأس فطيس وفيها أرض يوسف نصار وزيتون حنا فرنسيس وأرض وتين يوسف وجريس 

لجلجل وفيها أرض وتين نخلة بطة، وأرض وتين ورمان داود بطة وأرض وزيتون ميخائيل، ومنطقة ا
وأشير أيضًا إلى أرض بقيع وفيها زيتون إلياس مبارك . خليل الحداد وأرض وتين خليل أبو العراج

  .الالتيني وأرض وزيتون حنا مبارك وزيتون أنطون أنطون
  أنـــواع  البيـع 

البيع البات وهو البيع القطعي، الذي ال عودة عنه إال :السجل الشرعي نوعين من البيع هما  دأور  
بعقد جديد وبناًء على رغبة صاحب العقار، وقد بلغ عدد العقود من هذا النوع اثنان وخمسين عقدًا، 

المبيع ثانية  وقد أورد السجل موضوع الدراسة حالة واحدة  فقط من نوع البيع البات أعيد فيها العقار
م باع عيسى حنا فقوسه لمتري ١٨٦٦كانون ثاني  ٢٧/هـ١٢٨٢رمضان  ١١لصاحبه األصلي، ففي 

، )٣٧(قرش أسدي ٢٠٠٠خليل القواس غراس أشجار تين ورمان داخل أراضي القصبة بثمن مقدار 
نفسه م باع متري القواس العقار ١٨٦٦شباط  ٢٩/هـ١٢٨٢شوال  ١٥وبعد أربع وثالثين يومًا أي في 

ومن الممكن تفسير ذلك بأن القواس عجز عن دفع جميع الثمن . )٣٨(لعيسى فقوسه بالثمن نفسه
  .لفقوسه أو أن القواس دفع الثمن كامًال ثم عّدل عن ذلك باالتفاق مع فقوسه

بيع المال بشرط أن  "أما النوع الثاني فهو بيع الوعد والوفاء، وُتعرف أحكام المجلة ذلك بأنه 
البائع متى رد الثمن يرد المشتري المبيع وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، 
وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى اقتدار كل من العاقدين على الفسخ، وفي حكم الرهن بالنظر إلى 

هذا النوع من البيع على عقد واحد فقط  واقتصر. )٣٩("أن المشتري ال يقدر على بيع المبيع من الغير
وتمثل ذلك ببيع عيسى الياس قراعة إلبراهيم عطا اهللا الجعار الوكيل الشرعي عن ميالدة جريس 

                                                 
  .٤٢م، ص١٨٦٦ثاني الكانون  ٢٧/هـ١٢٨٢رمضان  ١١، ٣٥٢س ش،  .٣٧
  .٤٦م، ص١٨٦٦آذار  ٢/هـ١٢٨٢شوال  ١٥المصدر نفسه،   .٣٨
  .٦٧، ص١ت، م.دار الكتب العلمية، د: ة، مجلدان، بيروتسليم رستم باز اللبناني، شرح المجل .٣٩
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قرشًا وذلك على أساس سعر الليرة  ٨٤٠سمعان طبقة علوية بدار بيع وعد ووفاء بثمن مقداره 
وعد الوكيل المشتري البائع عيسى بأنه إذا  قرشًا، وقد ٦١)٤٠(قرشًا  والمجر الجنزير ١٠١الفرنسية 

شهرًا من تاريخ البيع ُيعيد له المبيع ثانية، كما وّكل  ١٥جاء له بنظير الثمن المتفق عليه خالل 
بعد مضي الخمسة عشر شهر المرقومة "البائع عيسى الخواجة إبراهيم طنوس في بيع العقار المبيع 

نها المرقوم وٕان فاض للبائع المرقوم شيئ يدفعه له وٕان نقص إن ما أتى للمشترية المرقومة بنظير ثم
  .)٤١("عليه شيئ من الثمن المزبور للمشترية فترجع به عليه

ويبين عقد البيع كيفية البيع والشراء فيما إذا كان ثمن العقار من مال المشتري أم من مال غيره، 
، أما إذا كان عدد )٤٢(مال غيرهفإذا كان من ماله يشير السجل إلى ذلك بعبارة من ماله دون 

مناصفة "يشار إلى ذلك بعبارة فالمشترين أكثر من واحد، فيشار إلى حصة كل منهما، فإذا كانا اثنين 
وقد يكون المشتري أصيًال ووكيًال في آن . )٤٣("مناصفة بينهما ال مزيد ألحد على اآلخر"أو " بينهما

عن نفسه وبالوكالة الشرعية عن أوالده خليل وعيسى واحد فمثًال اشترى جوني حنا حنانيا باألصالة 
  .)٤٤("وحنانيا وحنا بماله وبمال أوالده متفاضًال بينهم لكل منهم الخمس في ذلك

وتوضح عقود البيع كيفية انتقال العقار إلى البائع إما عن طريق اإلرث أو الشراء أو كليهما معًا 
اء معًا، ويتضح من خالل إجمالي عدد العقود أو عن طريق اإلنشاء واألحداث أو الشراء واإلنش

الواردة في السجل أن ثالثين منها آلت إلى البائع بطريق اإلرث وغالبيتها كانت عن طريق األب 
وبعضها عن طريق األم وبعض األخوة المتوفين، أما العقارات التي آلت عن طريق الشراء فقد بلغ 

آلت إلى البائع عن طريق اإلرث والشراء تسعة  عددها تسعة عقارات، وبلغ عدد العقارات التي
عدد العقارات التي انتقلت عن طريق اإلنشاء واإلحداث فكانت أربعة عقارات  أماعقارات أيضًا، 

اآلخر  وبعضهوكانت عقارًا واحدًا انتقل إلى البائع عن طريق الشراء واإلنشاء أي أن بعضه شراء 
الحاالت ينبغي أن يشهد بذلك عدد من األشخاص بملكية  عجميوفي . بطريق اإلنشاء من ِقبل البائع

أو القرية التي يقع العقار  )٤٥(البائع للعقار وغالبًا ما يكون هؤالء من مخاتير أو اختيارية طائفة دينية
ويالحظ أن معظم الحاالت التي كان طرفا العالقة فيها من المسيحيين كان . )٤٦(ضمن أراضيها

نفسها، ومع ذلك فقد كان الشهود في بعض األحيان من المسلمين ومن  الشهود أيضًا من الطائفة
طائفتين مختلفتين من الطوائف المسيحية، ويظهر بائعين ذلك في عقد البيع الذي أبرم بين الخواجة 
أنطون حنا الالتيني مشتريًا وكل من عيسى خليل أنطون الجعار ووالدته نجمة الجعار، واشتمل 

                                                 
-هـ١٢١٥زياد المدني، مدينة القس وجوارها خالل الفترة . عملة ذهبية تعرف أيضًا بالدوكان الهنكاري: المجر الجنزير .٤٠

  .١٢٨، ص١٩٩٦منشورات بنك األعمال، : م، عمان١٨٣٠-١٨٠٠/هـ١٢٤٥
  .٣٧-٣٦م، ص١٨٦٥ كانون األول ٢٩/هـ١٢٨٢شعبان  ١١، ٣٥٢س ش،  .٤١
  .٨م، ص١٨٦٥تشرين األول  ٣١/هـ١٢٨٢جمادى اآلخرة  ١١المصدر نفسه،   .٤٢
  .٤٠م، ص١٨٦٥كانون األول  ٢٩/هـ١٢٨٢شعبان  ١١المصدر نفسه،   .٤٣
  .٤٣م، ص١٨٦٦شباط  ٤٠/هـ١٢٨٢رمضان  ١٩المصدر نفسه،   .٤٤
  .٨٦م، ص١٨٧٤شباط  ٤/هـ١٢٩٠ذو الحجة  ١٧النصدر نفسه،    .٤٥
  .٨٧م، ص١٨٧٤آذار  ٢٣/هـ١٢٩١صفر  ٥ المصدر نفسه،  .٤٦
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شجار زيتون آلت إلى البائعين بطريق اإلرث عن خليل أنطون والد البائع وزوج العقار المبيع على أ
واضعة على ذلك بحق صحيح شرعي وطريق معتبر مرعي "البائعة، وكان يد البائعين ويد مورثهما 

ثابتة مستمرة ومستقرة دون المعارض والمنازع لهم في ذلك إلى حين صدور عقد هذا البيع البات 
ذلك حسب إخبار كل واحد من الشيخ حسين بن أحمد بن الشيخ خليل الخطيب الصحيح الشرعي و 

الفاغوري والشيخ خليل بن إسماعيل بن الشيخ خليل الخطيب، وخليل بن داود بن يعقوب القطان 
  .)٤٧(الالتيني وميخائيل بن إلياس بن ميخائيل الرومي وهم مختارون واختيارية بالقصبة

عقدًا  ٥٢ثمن العقار المباع من المشتري، فقد وردت في ووضح السجل طريقة قبض البائع 
ثمنًا حاًال مقبوضًا بيد البائع المرقوم من يد المشتري المذكور حسب "صيغة واحدة نصت على 

وهناك عقد واحد أشير فيه إلى قبض البائع ثمن ". اعترافه بقبض ذلك منه االعتراف والقبض الشرعي
القبض واالعتراف الشرعي مع صرة من الدراهم ... يد البائعمقبوضًا ب"العقار بنص مختلف وهو 

والدنانير مجهولة العدد والمقدار مقبوضة بيد البائع من يد المشتري بالحضرة والمعاينة مستهلكة 
غير أنني لم أجد تفسيرًا . )٤٨( ..."بالمجلس الشرعي بعد قبضها بيد البائع قبضًا واستهالكًا شرعيين

آخر توسط  ان الدراهم الواردة في النص، ولكن يرجح بأنه قد تخص شخصلما هو مقصود بصرة م
  .بين الطرفين في عملية البيع كمكافأة له في انجاز الصفقة

وأن ال يكون فيه فساد وال  )٤٩(واشترط في عقد البيع تحديد ثمن العقار،  وٕاال اعتبر البيع فاسداً 
كما اشترط أيضًا اإليجاب والقبول والتسلم والتسليم، فمتى تم العقد ينبغي على  غبن وال غرر،

، ويبرئ كل منهما اآلخر، فالبائع يبرئ )٥٠(المشتري أن يسلم الثمن أوًال ثم يسلم البائع المبيع له
ويتضح . )٥١(المشتري من كل دعوة تتعلق بالبيع والمشتري يبرئ البائع من كل دعوة تتعلق بالثمن

بيعًا باتًا صحيحًا شرعيًا وشراًء الزمًا معتبرًا مرعيًا ال غبن "... ك من النص التالي إلحدى العقود ذل
فبموجب ذلك كله برئت .. فيه وال فساد يعتريه مشتمًال على اإليجاب والقبول وشروط الصحة واللزوم

عية براءة قبض واستيفاء ذمة المشتري المرقوم من جميع الثمن المزبور ومن كل جزء منه البراءة الشر 
وصدر عقد هذا البيع البات بينهم في ذلك كله بإيجاب شرعي وقبول مرعي وتسلم وتسليم صحيحات 

  .)٥٢( ..."شرعيات وبمعاقدة صحيحة شرعية
  
  
 

                                                 
  .١١٩م، ص١٨٧٤تشرين األول  ١٥/هـ١٢٩١رمضان  ٥، ٣٥٢س ش،  .٤٧
  .٢٢م، ص١٨٦٥كانون األول  ١٩/هـ١٢٨٢المصدر نفسه، غرة شعبان   .٤٨
  .١٢٢، ص١أحكام المجلة، م .٤٩
  .١٣٦، ص١المصدر نفسه، م .٥٠
  .٨٥٢، ص٢المصدر نفسه، م .٥١
  .٧٨م، ص١٨٦٦أيار  ٨/هـ١٢٨٢ذي الحجة  ٢٣، ٣٥٢س ش،  .٥٢
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  النقود المستخدمة في مبايعة العقارات
بالرغم من قلة عدد بالرغم من الحقبة الزمنية القصيرة التي أبرمت خاللها عقود البيع السابقة، و 

تلك العقود، إال أنه استخدم فيها خمسة أنواع من النقود كان منها أربعة أنواع من النقود العثمانية 
ويظهر الجدول التالي النقود المستخدمة وعدد العقود التي خصت كل . ونوع واحد من النقد األجنبي

  :منها والمبلغ المدفوع
  

  توسط ثمن العقدم  عدد العقود  المبلغ  العملة  الرقم
  ٤٨٤٦,٥٣  ٢٨  ١٣٥,٧٠٣  القرش األسدي  .١
  ٢٨٥٠  ١  ٢٨٥٠قرش صاغ بندر   .٢
  ١١٠,٢  ٥  ٥٥١  )٥٤(اللایر المجيدي  .٣
  ٥٠,٥٣  ١٣  ٦٥٧,٥١  )المجيدية(الليرة العثمانية   .٤
  ٤٠,٨٣  ٦  ٢٤٥  الليرة الفرنسية  .٥

  
يبدو واضحًا من الجدول السابق أن التعامل بالقرش األسدي كان في المرتبة األولى من حيث 

عقدًا ونسبة ذلك  ٢٨عدد العقود وقيمة الثمن، فقد بلغ عدد العقود التي تمت بالقرش األسدي 
 ١٣من إجمالي عقد العقود، ويليه في المرتبة الثانية الليرة العثمانية التي حازت على % ٥٢,٨٣

من إجمالي عدد العقود ثم احتلت الليرة الفرنسية المرتبة الثالثة وحازت % ٢٤,٥٢عقدًا ونسبة ذلك 
عقود ونسبة  ٥ثم كان في المرتبة الرابعة اللایر المجيدي وقد خصه % ١١,٣٢عقود بنسبة  ٦على 
نسبة وأخيرًا جاء قرش صاغ بندر القدس في المرتبة الخامسة وخصه عقد واحد فقط و % ٩,٤٣ذلك 
  %.١,٨٨ذلك 

عقدًا من العقود التي دفعت قيمتها بالقرش األسدي قد خص األشجار ونسبة ذلك  ٢٠ويالحظ أن 
  .من العدد اإلجمالي للعقود% ٣٧,٧٣من عدد العقود التي خصت القرش األسدي و% ٧١,٤٢

 جميعألف قرش، وهذا الثمن كان أعلى ثمن في  ٤٣وبلغت قيمة أعلى عقد بالقرش األسدي 
ألف قرش، وتضمن شراء سمعان أفندي  ١٧العقود، وتاله في المرتبة الثانية عقد بلغت قيمته 

                                                 
وُيعرف أيضًا بالقرش الشرك أو الجرك أو القرش الرائح وتعني كلمة شرك بالتركية الفاسد أو  :قرش صاغ بندر القدس .٥٣

المغشوش، ويكون هذا النوع من القروش عادة باسم مدينة معينة، ويستخدم في المعامالت التجارية والشؤون العامة، وكانت 
، ٣٨٩عبلة سعيد المهتدي، سجل محكمة القدس الشرعية رقم . ٣٤٠المفصل، ص العارف،. بارات ١٠قيمته تساوي 

محمد سالم الطراونة، قضاء . ٢١١، ص٢٠٠٧مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة األردنية، : فهرسة تحليلية، عمان
  .٤٢٣، ص٢٠٠٠وزارة  الثقافة، : م، عمان١٩١٤-١٨٦٤/ه١٣٣٣- ١٢٨١يافا في العهد العثماني 

م من الفضة، وكان ١٨٤٠/هـ١٢٥٧وُسمي بهذا االسم نسبة إلى السلطان عبد المجيد األول، ضرب سنة : المجيدي الـريـال .٥٤
وبلغت قيمته عام . ٧٣الحزماوي، النقود العثمانية، ص. ُيعد من أكثر العمالت العثمانية تداوًال بين السكان بعد القرش

  .١٧٧م، ص١٨٦٦ثاني الكانون  ٢٩/هـ١٢٨٢ضان رم ١٣، ٣٥١سجل شرعي رقم . قرشاً  ٢١م ١٨٦٥/هـ١٢٨٢
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بالوكالة عن الخواجة أنطون مرقص بن الخواجه قبالن بطرس دحداح أشجار مختلفة بالقرب من 
قرش وكان ذلك ثمنًا لستة قراريط  ٤٠٠بينما بلغت قيمة أقل عقد . )٥٥(عين حنتش بقرية بيت جاال

  .)٥٦(القصبة اشتراها متري القواس من عطا اهللا عبد اهللا ثلجية داخل
عقدًا من مختلف العقارات، فقد بلغت قيمة أقل  ١٣أما فيما يتعلق بالليرة العثمانية التي خصها 

عقد منها ثماني ليرات عثمانية وكان ثمنًا ألشجار دوالي عنب وتين بقرية بيت صفافا وقد اشتراها 
 ١٣٠أما أعلى قيمة لهذا النقد فقد بلغت . )٥٧(ريس من حمد محمود وعليانكل من نخلة وعوده ج

ليرة وكانت ثمنًا لدار تقع في الجهة الغربية من القصبة، وقد اشتراها إبراهيم كرم طنوس من كل من 
ومما يلفت النظر في هذين العقدين أن المشترين كانا من . )٥٨(حمدان وحلوه العسعس الفاغوري

  .ا كان البائعان من المسلمينالمسيحيين بينم
. أما العقود التي خصت الليرة الفرنسية والبالغة خمسة عقود فقد اقتصرت على مبايعة األشجار
. كان من بينها عقد واحد بيع فيه جزء من العقار، بينما اشتملت العقود األربعة على بيع العقار كله

شجار تين ودوالي عنب بقرية بيت صفافا ليرات فرنسية وكانت ثمنًا أل ١٠وبلغت قيمة أقل عقد 
ليرة فرنسية، وكان ثمنًا  ١٠٠أما أعلى مبلغ فكان . )٥٩(اشتراها عودة نخلة من صالح إبراهيم عوده

  .)٦٠(ألشجار تين ورمان وصبر داخل القصبة اشتراها أنطون يوسف أنطون من جريس عوده
يضًا على مبايعة األشجار، وبلغة أما العقود الخمسة التي خصت اللایر المجيدي فقد اقتصرت أ

رياًال، وكان ذلك ثمنًا ألشجار زيتون شمال القصبة اشتراها بطرس حنا  ١٧٥قيمة أعلى عقد فيها 
رياًال دفعت ثمنًا ألشجار تين غربي  ٥٠، بينما بلغت قيمة أقل عقد )٦١(من مسلم يعقوب إلياس

بينما كان البائعان كل من إبراهيم وأخته القصبة، وكان المشتري في هذا العقد حنا سليمان األعمى 
  .)٦٢(آمنة شختور

قرشًا،  ٢٨٥٠أما العقد األخير الذي دفع ثمن العقار المباع فيه بقرش صاغ بندر القدس والبالغ 
فكان ثمنًا ألشجار زيتون داخل القصبة اشتراها إلياس فرنسيس نقوال من مجموعة من األخوة من 

  .)٦٣(طائفة الروم
لنظر في بعض األثمان المدفوعة استخدام أجزاء العملة أو الكسور مما يدل على ومن الالفت ل

                                                 
  .٥٦م، ص١٨٦٦آذار  ٢٥/هـ١٢٨٢ذو القعدة  ٩، ٣٥٢س ش،  .٥٥
  .٥١م، ص١٨٦٦شباط  ١٦/هـ١٢٨٢المصدر نفسه،غرة شوال   .٥٦
  .٩٥م، ص١٨٦٥أيار  ٢٦/هـ١٢٩١المصدر نفسه، غرة محرم   .٥٧
  .٧٧م، ص١٨٦٦نيسان  ٢٨/هـ١٢٨٢ذي الحجة  ١٣المصدر نفسه،   .٥٨
  .١٠٥م، ص١٨٧٤آذار  ١٩/هـ١٢٩١غرة صفر المصدر نفسه،   .٥٩
  .٨٤م، ص١٨٧٤آذار  ٣/هـ١٢٩١محرم  ١٥، المصدر نفسه .٦٠
  .١١٩م، ص١٨٧٤تشرين األول  ١٥/هـ١٢٩١رمضان  ٥المصدر نفسه،   .٦١
  .١١٢م، ص١٨٧٤آب  ٦/ هـ١٢٩١جمادى اآلخر  ٢٣المصدر نفسه،   .٦٢
  .٩٢م، ص١٨٧٤كانون ثاني  ١٧/هـ١٢٩٠ذو القعدة  ٢٩المصدر نفسه،  .٦٣
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وفي عقد  )٦٤(قرشًا وثالثين فضة ٤٢٠٣٠قيمة تلك األجزاء ففي أحد العقود كان ثمن العقار المبيع 
  .)٦٥(ليرة فرنسية ونصف وربع ليرة ٤٨آخر كان ثمن العقار المبيع 

  
  الفئـــات االجتمـــاعيــة

يوضح السجل الشرعي من خالل عقود مبايعة العقارات أن بعض أطراف العقد حملوا ألقابًا 
أن تكون هذه الفئة من عامة من غير وعلى األرجح اآلخر  بعضهماجتماعية مختلفة، بينما كان 

الناس، غير أنه ال بد من اإلشارة إلى أن األلقاب ال تعكس بالضرورة صورة واضحة ودقيقة عن 
همة مختلف الفئات االجتماعية في قصبة بيت لحم بسوق العقارات، كما أنها ال تعكس مدى مسا

  .معناها بالمفهوم الدقيق
  فئات المشترين:   أوالً 

كانوا من المسيحيين واقتصروا على  انهم جميعاً إن أهم ما يمكن مالحظته في قائمة المشترين 
 ٢٣عقدًا بينما خص طائفة الروم  ٣٠مشترين طائفتي الالتين والروم، وقد خص طائفة الالتين من ال

بينما كانت نسبة عقود الروم % ٥٦,٦٠عقدًا، وبذلك تكون نسبة عقود الشراء التي خصت الالتين 
٤٣,٤٠.%  

  :أما األلقاب التي حملها هؤالء المشترين فكانت على النحو اآلتي
  النسبة المئوية  عدد عقود الشراء  اللقــب
  ٢٠,٧٦  ١١  المعلم

  ٢٠,٧٦  ١١  الخواجة
  ١,٨٨  ١  القسيس

  ٩,٤٣  ٥  مفخر الملة المسيحية
  ٤٧,١٧  ٢٥  من غير لقب

  
ولكن من خالل تتبع األسماء فقد  يبدو واضحًا أن الجزء األكبر من المشترين كانوا من غير لقب،

لوحظ عدم الدقة في هذه األلقاب ما يعني أنها كانت تعتمد على كاتب الحجة الشرعية وربما عالقته 
مثال ذلك أن الشخص الذي حمل لقب القسيس وهو أنطون يوسف . أو معرفته بالشخص المشتري

وحمل . )٦٧(قد حمل لقب الخواجة في معاملة أخرى )٦٦(أنطون مدير مدرسة أيتام الالتين في بيت لحم

                                                 
  .٢١م، ص١٨٦٥كانون األول  ٣١/هـ١٢٨٢شعبان  ١٣، ٣٥٢ش،  س  .٦٤
  .٢٨م، ص١٨٦٦ثاني الكانون  ١٩/هـ١٢٨٢رمضان  ٣، ٣٥٢س ش،   .٦٥
  .٨٤م، ص١٨٧٤كانون األول  ٢٣/هـ١٢٩١محرم  ١٥، المصدر نفسه .٦٦
  .٨٢م، ص١٨٧٤شباط  ٦/هـ١٢٩٠ذو الحجة  ١٩المصدر نفسه،   .٦٧
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وفي إحدى العقود حمل المشتري صالح يعقوب . )٦٨(لقب الخوري في معاملةثالثة  كان فيها بائعاً 
وينطبق األمر نفسه على متري . )٧٠(بينما حمل في عقد آخر لقب الخواجة )٦٩(مرقص لقب المعلم

  .)٧٢(، بينما لم يحمل أي لقب في عقد آخر)٧١(خليل القواس إذ حمل لقب المعلم في أحد العقود
أما فئات البائعين، فقد اقتصرت فقط على لقبين هما المعلم والخوري، وقد خص لقب المعلم ثالثة 

  .لقب من غيرعقدًا  ٤٩عقود بينما خص لقب الخوري عقد واحد، وبذلك يكون البائعون في 
ن مختلفتين ويكون البائع من طائفة ثالثة، عملية شراء عقد معين من طائفتيوقد يشترك اثنان في 

ويظهر ذلك في شراء كل من حنا نصار األرمني وعيسى إبراهيم شاهين الرومي مناصفة بينهما من 
عيسى حنا حنظل الالتيني جميع أشجار التين الجاري قرار ذلك بوقف خاصكي سلطان بثمن مقداره 

  .)٧٣(قرش أسدي ٤٥٠٠
نين كان السجل الشرعي يشير بعقد البيع إلى حصة كل منهم وٕاذا كان المشترون أكثر من اث

حسب مساهمته بثمن العقار، فمثًال اشترى جوني حنانيا الرومي باألصالة عن نفسه وبالوكالة عن 
أوالده خليل وحنا وعيسى وحنانيا بماله وبمال أوالده متفاضًال بينهم لكل منهم الخمس في ذلك من 

شجار التين والزيتون ودوالي العنب بأرض خربة العاقل بثمن مقداره يعقوب عيسى الالتيني جميع أ
  .)٧٤(قرش أسدي ٢٠٠٠

  :وتوزعت الطوائف الدينية للبائعين على أربع طوائف على النحو اآلتي
  النسبة  عدد العقود  الطائفة
  ٣٩,٦٢  ٢١  الالتين
  ٣٩,٦٢  ٢١  الروم
  ١,٨٩  ١  األرمن

  ١٨,٨٧  ١٠  المسلمين
  

يالحظ بأن مساهمة طائفتي الالتين والروم في حاالت الشراء كانت أكثر من حاالت البيع، وٕان 
أما البائعون من المسلمين في العقود العشرة، فقد كان . كان ذلك بفارق قليل بالنسبة لطائفة الروم

تي خصت ويالحظ أن الثمانية عقود ال. من قرية بيت صفافا ٢أشخاص من عائلة الفواغرة و ٨منهم 
الفواغرة كان العقار المباع فيها يقع في الجهة الغربية لبيت لحم، مما يعني أن أراضي هذه العائلة 

                                                 
  .٨٦ص م،١٨٧٤شباط  ٤/هـ١٢٩٠ذو الحجة  ١٧، ٣٥٢س ش،   .٦٨
  .١٠م، ص١٨٦٥تشرين الثاني  ٦/هـ١٢٨٢جمادى اآلخر  ١٧، ٣٥٢س ش،   .٦٩
  .٦٣م، ص١٨٦٦نيسان  ١٠/هـ١٢٨٢ذو القعدة  ٢٥المصدر نفسه،  .٧٠
  .٤٢م، ص١٨٦٦كانون ثاني  ٢٧/هـ١٢٨٢رمضان ١١المصدر نفسه،  .٧١
  .٥١م، ص١٨٦٦شباط  ١٦/هـ١٢٨٢المصدر نفسه،غرة شوال   .٧٢
  .٤٤م، ص١٨٦٦شباط  ١٦/هـ١٢٨٢رمضان  ٢١، المصدر نفسه .٧٣
  .٤٣م، ص١٨٦٦شباط  ٤/هـ١٢٨٢رمضان  ١٩المصدر نفسه،   .٧٤
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  .ترتكز في تلك الجهة
من الطائفة نفسها قد بلغ ) البائع والمشتري(ويالحظ أن عدد العقود التي كان فيها طرفي العالقة 

عقدًا من طائفتين  ١٩، بينما كان الطرفان في عقدًا لطائفة الروم ١١عقدًا لطائفة الالتين و ١٣
ولعل أهم ما يمكن استنتاجه من هذه األرقام مدى االندماج الطائفي في بيت لحم بين . مختلفتين

من المسلمين، ولكن على  وٕان لم يكن من بين المشترين أحدمختلف الطوائف وقلة التقوقع الطائفي 
تعصب طائفي بقدر ما أنه ناتجًا عن سوء األوضاع  األرجح أن ذلك لم يكن ناتجًا عن نزعة أو

  .االقتصادية للبائعين من المسلمين
ومن الالفت للنظر قلة مساهمة المرأة التلحمية في سوق العقارات، إذ لم يكن من بين قائمة 

قيراطًا  ١٢المشترين سوى امرأة واحدة فقط وهي كاترين جريس حنظل من طائفة الالتين وقد اشترت 
كما لم . )٧٥(ليرة فرنسية ١٠,٥ر عنب بقطعة أرض تقع في قرية بيت صفافا بثمن مقداره بأشجا

ولعل هذا األمر يعكس . تتضمن عقود البيع أي عقد كانت فيه المرأة بائعة بشكل مباشر ومستقل
طبيعة المجتمع التلحمي في ذلك الوقت كمجتمع تقليدي لم يكن يتقبل ظهور المرأة في المحكمة 

  .الشرعية
وتمدنا عقود البيع والشراء وأسماء أطراف العالقة والشهود والمعرفين بأسماء مختلف العائالت 
التلحمية المسيحية منها واإلسالمية،، فمن عائالت طائفة الالتين نجد جقمان، مرقص، بطة، حنظل، 

ة، دحداح، القطان، الحريزي، األعمى، قراعة، جاسر، افليفل، دعيق، سمعان، البطارسة، زبلح، سالم
اما عائالت طائفة الروم فمنها البندك، قزقية، . أبو مخيلة، الدبدوب، الكنداري، الجالد، أبو العراج

الجعار، القواس، فقوسة، سعادة، صافية، عبده، حزبون، عصفورة، ادعيس، شاهين، نخلة، أبو 
ت اإلسالمية فهي أما العائال. زعرور، فريج، السحورية، أبو جارور، الحلبي، جحا، شامية، قطيش

  .الفواغرة بمختلف أسرها حيث ضمت كل من شختورة وحمد وشوكة وكنعان وأبو فروة
  

  الـدعـــاوى
كان الفصل في الدعاوى بشكل عام يتم في المحكمة الشرعية من ِقبل القاضي الشرعي أو من 

وكانت الدعاوى . ينوب عنه من نواب الشرع، ويتم ذلك بحضور أطراف العالقة أو من يوكلونه عنهم
التي تقدم للمحكمة الشرعية إما أن تكون باألصالة، وفي مثل هذه الحالة يقوم المدعي بنفسه بعرض 
دعواه أمام القاضي بحضور أطراف العالقة وعدد من الشهود، وٕاما أن تكون بالوكالة حيث يوكل 

حكمة الشرعية، وٕاما أن أحد أطراف العالقة أو كالهما شخصًا آخر بتمثيلهم في قضية معينة في الم
تكون بالوكالة واألصالة وفي هذه الحالة فقد يكون المدعي أصيًال ووكيًال له عالقة بقضية الدعوى 

  .)٧٦(وغالبًا ما يكون االثنان من األقارب
بلغ عدد الدعاوى التي وردت في السجل سبعًا وعشرين دعوى من مختلف القضايا من ديون 

                                                 
  .١٠٥م، ص١٨٧٤ثاني الكانون  ٣/هـ١٢٩٠ذو القعدة  ١٥، ٣٥٢س ش،  .٧٥
  .٧م، ص١٨٦٥تشرين الثاني  ١٠/هـ١٢٨٢جمادى اآلخرة  ٢١، ٣٥٢س ش،  .٧٦
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  :ج وسرقة وغير ذلك كما يتضح من الجدول التاليوخالف على إرث أو عقار وزوا
  

عدد الدعاوى التي كان   العدد  موضوع الدعوى  الرقم
  الحكم فيها لصالح المدعي

عدد الدعاوى التي كان الحكم 
  فيها لصالح المدعى عليه

  ٢  ٦  ٨  ديون  .١
  ٢  ٢  ٤  إرث  .٢
  ٦  ٣  ٩  اعتداء على عقار  .٣
  ـــــــــــــــــــ  ٢  ٢  سرقة حيوانات  .٤
  ١  ١  ٢  زواج  .٥
  ١  ـــــــ  ١  رهن  .٦
خالف على حيوان   .٧

  مؤجر
  ١  ـــــــــــــ  ١

  ١٣  ١٤  ٢٧  المجموع  
  

دعوى تخص المسلمين إذ كان الطرفان فيها مسلمين  ١٥كان من بين إجمالي عدد الدعاوى 
دعوى تخص المسيحيين كان المدعي في واحدة منها مسيحي رومي والمدعى عليه مسلم، أما  ١٢و

دعوى فقد كان الطرفان فيها مسيحيين ففي واحدة منها كان المدعي من طائفة  ١١البقية والبالغة 
الالتين والمدعى عليه من طائفة الروم، وفي ست دعاوي كان كال الطرفين من طائفة الالتين وفي 

  .بع دعاوي كان الطرفان من طائفة الرومأر 
ويالحظ بأنه كان من بين إجمالي عدد الدعاوي دعوتان كان المدعي فيهما من النساء مباشرة 
إحداهما كانت المدعية من طائفة الالتين والمدعى عليه رجل من الطائفة نفسها،أما الثانية فقد كانت 

  .)٧٧(هاتين الدعوتين يتعلق بخالف على إرث المدعية مسلمة والمدعى عليه مسلم، وكان موضوع
 ١٣دعوى خصت بيت لحم أو قراها بينما خّص  ١٤دعوى  ٢٧وكان من بين الدعاوى البالغة 

ست دعاوي كان طرفا العالقة  ١٤وكان من الدعاوى ألــ . دعوى مناطق خارج حدود ناحية بيت لحم
وم وثالثة دعاوى كان الطرفان من المسلمين فيها من طائفة الالتين وأربع دعاوي  كانا من طائفة الر 

  .ودعوى واحدة كان المدعي من طائفة الالتين والمدعى عليه من طائفة الروم
دعوى كان صاحب العالقة أي أنه أقامها بشكل مباشر دون  ١٩ويالحظ أيضًا أن المدعي في 

أصيًال ووكيًال في آن توكيل ألحد، بينما كان في أربع دعاوي موكًال عن آخرين وفي ثالث دعاوي 
واحد وفي دعوى واحدة كان وصيًا شرعيًا على بنات عمه عّينه القاضي لهذه الدعوى فقط، وكانت 
نتيجة الحكم فيها لصالح المدعى عليه بسبب عجز المدعي الوصي عن إقامة البنية الشرعية التي 

                                                 
  .٦٩م، ص١٨٦٦نيسان  ١٦/هـ١٢٨٢، غرة ذو الحجة ٣٥٢س ش،   .٧٧
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أرض باعها لوالد تثبت صحة دعواه علمًا بأن موضوعها يتعلق بوضع يد المدعى عليه على 
  .)٧٨(الموصى عليهن خالل حياته

أما الدعاوى التي كان المدعى عليه فيها موكًال عن آخرين فقد بلغت ثالث دعاوي، وفي ثالثة 
  .أخرى كان فيها المدعى عليه أصيًال ووكيالً 

 امة الدعوى،ويستدل من خالل مجموع الدعاوى أن البينة الشرعية ُتعد من األسس الرئيسة في إق
ًا أو سندات ال سيما إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بدين أو رهن أو بيع عقار وغالبًا ما تكون شهور 

وتطلب البينة من المدعي في حال عدم إقرار المدعي عليه بصدق الدعوى، أما إذا أقر بذلك . ما
ة أو ففي هذه الحالة يصدر القاضي حكمه لصالح المدعي مباشرة دون أن يطلب من المدعي بّين

  .)٧٩(تحليف المدعى عليه
وفي حال عدم إقرار المدعى عليه بصدق الدعوى وعدم إحضار المدعي بينة على دعواه، فيحق 
للمدعي أن يطلب تحليف المدعى عليه اليمين الشرعي، فإذا حلف تكون نتيجة الحكم في القضية 

المدعى عليه بعد عجز األخير عن إحضار بينة تثبت  وٕاذا لم يطلب المدعي تحليف. )٨٠(لصالحة
  :صحة دعواه يصدر القاضي  عندئذ الحكم لصالح المدعى عليه ويتضح ذلك من النص التالي

فطلب المهلة ثم ... فعند ذلك طلب من المدعي المرقوم البيان الشرعي على ما قرره وادعاه((
ى عليه فعندها عرفناه حيث أنك لم تثبت ما حضر فادعى العجز عن البيان ولم يلتمس يمين المدع

ادعيته من إقرار المدعى عليه وموكله ولم يلتمس يمينهما على ذلك فليس لك التعرض لهما 
  .)٨١(...))بخصوص ذلك وٕانك ممنوع عنهما بسبب ذلك

وتظهر بعض الدعاوى أنه بعد إنكار المدعى عليه صحة دعوى المدعي وطلب القاضي الشرعي 
ّينة شرعية تؤكد صدق دعواه،  كان المدعى عليه  يقر بذلك قبل إحضار المدعي تلك من المدعي ب

البّينة، ويتضح ذلك في الدعوى التي أقامها جريس أبو جابر على كل من موسى وعبد اهللا ولدي 
قرش أسدي ثمن بارود، ولدى سؤال القاضي للمدعي  ١٢٠٠صالح البطارسة مدعيًا بأن له بذمتهما 

لك، فطلب القاضي من المدعي بينة على دعواه، غير أن المدعى عليه وفي الجلسة  عليه أنكر ذ
  .)٨٢(نفسها عادوأقر بصدق الدعوى

ويشار ضمن حيثيات بعض الدعاوى بأنه يتوجب في حاالت محددة على المدعي حلف اليمين 
تعلق وٕان أثبت صحة دعواه بأكثر من بينة، ويستدل من بعض الحجج أن ذلك يكون في حاالت ت

بالمطالبة بديون قبض جزء منها، ومن األمثلة على ذلك الدعوى التي أقامها الحاج يوسف أحمد 
القندوس على مصطفى عبد الحميد أبو إبراهيم األصيل عن نفسه والوصي الشرعي على أخوته 

                                                 
  .٤م، ص١٨٦٥أيلول  ٢٩/هـ١٢٨٢ى األولى جماد ٩، ٣٥٢س ش،  .٧٨
  .٦٩م، ص١٨٦٦نيسان  ١٦/هـ١٢٨٢المصدر نفسه،غرة ذي الحجة   .٧٩
  .٣م، ص١٨٦٥أيلول  ٢٩/هـ١٢٨٢جمادى األولى  ٩المصدر نفسه،  .٨٠
  .٤١م، ص١٨٦٦كانون ثاني  ٣١/هـ١٢٨٢رمضان  ١٥، المصدر نفسه .٨١
  .٥، صم١٨٦٥تشرين األول  ٧/هـ١٢٨٢جمادى األولى  ١٧المصدر نفسه،   .٨٢
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 )٨٣(القاصرين، فقد ادعى بأن له بذمة والد المدعى عليه عبد المجيد المتوفى خمسين جرة زيت
تشرين الثاني  ٢٨/هـ١٢٧٣ريق الدين الشرعي بموجب سند مؤرخ في غرة ربيع الثاني عام بط

م وقد أوصله من ذلك تسع جرار فقط وبقي بذمته إحدى وأربعين جرة، غير أن المدعى عليه ١٨٥٦
أنكر ذلك، مما جعل القاضي يطلب من المدعي بينة أخرى غير السند تثبت ذلك، فأحضر شاهدين 

يتوجب " عوته، وبعد قبول شهادتيهما طلب القاضي من المدعي اليمين الشرعي الذي شهدا بصدق د
عليه شرعًا من أنه ما وصله من ذلك سوى التسعة جرار المزبورة ومن أن اإلحدى وأربعين جرة زيت 

وبعد حلفه اليمين أصدر القاضي الشرعي حكمه بأن يسلم المدعى عليه " باقية له بذمته لحد اآلن
  .)٨٤(وأربعين جرة زيت للمدعياإلحدى 

وحرصًا على تطبيق أحكام الشرع والعدالة في إصدار األحكام، كان القاضي الشرعي يشترط 
إذ قد يأتي المدعي بشهود ليسوا عدوًال، ويطعن المدعى عليه بصدقهم  )٨٥(تزكية الشهود سرًا وعلناً 

قامها موسى إسماعيل بالوكالة وعدالتهم من خالل بينة تثبت ذلك، ويتضح ذلك في الدعوى التي أ
الشرعية عن ابنه إسماعيل على أحمد صالح اعمر، وادعى فيها بأن معالي أحمد قبل ثماني سنوات 

 ٢٥٠٠وافق على تزويج ابنته صالحة القاصرة البنه إسماعيل القاصر وقتئذ وذلك على مهر مقداره 
ولدى . وع من تاريخ الدعوىقرش أسدي،غير أن المدعى عليه عقد نكاحه على صالحة قبل أسب

سؤال القاضي الشرعي للمدعى عليه ووالد صالحة عن ذلك أنكر قول المدعي، فطلب القاضي منه 
بأن يأتي ببّينة تثبت صحة أقواله، فأحضر شاهدين شهدا بطبق أقواله، غير أن المدعى عليه طعن 

حال قبول شهادتهما، وبالرغم  وادعى بأن المدعي استعد بأن يرشيهم بمبلغ من المال في ابعدالتهم
من إنكار المدعي ذلك إال أن القاضي طلب من المدعى عليه إثبات رشوة الشاهدين، فأحضر ثالثة 
أشخاص شهدوا أمام القاضي والمدعي والشاهدين بتقاضي الشاهدين رشوة مالية، وبعد تزكية الشهود 

إحضار شاهدين آخرين غير أنه  الثالثة قبلت شهادتهم، ومع ذلك فقد طلب القاضي من المدعي
  .)٨٦(عجز عن ذلك مما جعل القاضي يصدر حكما لصالح المدعى عليه

وتبين بعض وثائق السجل الشرعي بأن القاضي كان يعتمد في حكمه في بعض األحيان على 
فتاوى شرعية صادرة عن بعض المفتين في حاالت مشابهة للدعوى المعروضة عليه أو يستعين برأي 

لذي كانت وظيفته األساسية إبداء الرأي في المسائل الفقهية لدى استشارته فيها ووضع المفتي ا
ولهذا السبب صار لصاحب وظيفة اإلفتاء دور مهم في . )٨٧(الحلول لها ِوفقًا للشريعة اإلسالمية

                                                 
وتستخدم الجرة لكيل المواد السائلة وبخاصة الزيت وكان وزنها يختلف من مدينة ألخرى فقد بلغ في غزة تسعة أرطال  وفي   .٨٣

محمد الحزماوي، ظاهرة الديون في مدينة القدس وقراها خالل : أنظر . الخليل خمسة أرطال بينما بلغ في نابلس سبعة أرطال
  .٩٦، ص٢٠٠٧، ١،ع١،المجلة األردنية للتاريخ  واآلثار، م١٩٠٠- ١٨٥٠عشر  النصف الثاني من القرن التاسع

  .١٩م، ص١٨٦٥تشرين األول  ٢١/هـ١٢٨٢، غرة جمادى اآلخرة ٣٥٢س ش،  .٨٤
  .١٢٠م، ص١٨٧٤تشرين الثاني  ٣٠/هـ١٢٩١شوال  ٢١، المصدر نفسه .٨٥

  .١٠٨م، ص١٨٧٤ايار ١٦/هـ١٢١٩غاية ربيع االول 
  .٥٤م، ص١٨٦٦آذار  ٢٢/هـ١٢٨٢ذو القعدة  ٦المصدر نفسه،   .٨٦
  .١١٨عوض، اإلدارة العثمانية، ص. ١٦مناع، لواء القدس، ص .٨٧
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علمًا أن المفتين كانوا أقل رتبة من القضاة، غير . )٨٨(المحكمة الشرعية إلى جانب القاضي الحنفي
  .)٨٩(أنهم أعلى مرتبة من نوابهم

ويستدل من السجل الشرعي موضوع الدراسة أن القاضي اعتمد على آراء المفتي في قضية 
واحدة، وتتمثل في الدعوى التي أقامها حنا إلياس الالتيني على حنا فليفل األصيل عن نفسه والوكيل 

والده المتوفى عام  الشرعي على أخيه جريس، وذكر في دعواه أنه كان من بين مخلفات
سنة مقابل  ٣٦م دكانتان بسوق قصبة بيت لحم، وقد رهنهما لوالد المدعى عليه قبل ١٨٤٩/هـ١٢٦٦
ولدى طلبه من المدعى عليهما إعادة الدكانتين مقابل تسليمهما مبلغ الرهن رفضا . )٩٠(زولطة ٨٠٠

عوى وذكرا بأن الدكانتين ذلك، ولدى سؤال القاضي الشرعي للمدعى عليهما عن ذلك أنكرا صحة الد
ملك لهما آلتا إليهما بطريق اإلرث عن أبيهما الذي ورث ذلك أيضًا عن والده، وقد مضى على 
تصرفهم بذلك نحو أربعين سنة دون معارضتهم في ذلك سواء من والد المدعي أو من أوالده من 

على شراء الدكانتين  بعده، وذكر المدعى عليه  األصيل بأن المدعي سبق وأن حضر إليه وساومه
بخمسة عشر ألف قرش، وقد أحضر ثالثة شهود شهدوا بصدق أقواله، وبعد تزكية شهادتهم من ِقبل 
شخصين آخرين أصدر القاضي حكمه لصالح المدعى عليه وأخيه معتمدًا في ذلك على فتوتين 

عن الشيخ محمد والثانية  )٩١(شرعيتين إحداهما صادرة عن مفتي القدس الشيخ محمد طاهر الحسيني
ومضمون ذلك بأن دعوى المدعي ال تسمع بعد مرور خمسة عشر . )٩٢(خليل التميمي مفتي الخليل

عامًا دون المعارضة من المدعي، كما أن طلب المدعي شراء العقار ومساومة المدعي عليه بذلك 
  .)٩٣(ُيعد إقرارًا من المدعي بملكية المدعى عليه للعقار

بالملك  االستئجار وما عطف عليهما إقراراألحكام العدلية فإن االستشراء و ووفقًا ألحكام مجلة 

                                                 
  .١٦٥مناع، لواء القدس، ص .٨٨
  .١١٨عوض، اإلدارة العثمانية، ص .٨٩
وهي عملة فضية بولندية المنشأ، وكانت في بداية استخدامها تزيد على القرش، وتعادل حيث الوزن ثلثية أو ثالثة  :الزولطة .٩٠

ويالحظ من خالل السجالت الشرعية بأن . بارة ٦٠بارة، ومن مضاعفاتها جفتة زلطة وتساوي  ٣٠وكانت تساوي  أرباعه،
سيد محمد السيد محمود، النقود . الزولطة لم تعد من العمالت الدارجة خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر

  .٦٩، ص٢٠٠٣ب، العثمانية تاريخها وتطورها ومشكالتها، القاهرة، مكتبة اآلدا
م عن والده مصطفى ١٨٦٥وهو والد الحاج أمين الحسيني، ورث وظيفة اإلفتاء عام  :الشيخ محمد طاهر الحسيني .٩١

، ١٨٩٩الحسيني بعد وفاته، وبقي مفتيًا في القدس أكثر من أربعين عامًا متواصلة، حصل على النيشان المجيدي عام 
ولم يقتصر اهتمامه على الشؤون . اسة انتقال األراضي إلى اليهودم لجنة للتحقيق في سي١٨٩٧وكان قد ترأس عام 

 ١٩٠٨توفي عام . السياسية فقط بل شمل أيضًا المجاالت الثقافية واألدبية، فكان بيته مقرًا الجتماع رجال األدب والسياسة
فلسطين في أواخر العهد  عادل مناع، أعالم: فانتقلت وظيفة اإلفتاء إلى ولده كامل ثم إلى ولده أمين الحسيني انظر

  .١٢٢، ص١٩٩٥مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : ، بيروت١٩١٨- ١٨٠٠العثماني 
وهو ابن الشيخ أحمد التميمي الخطيب مفتي الديار المصرية، تولى منصب اإلفتاء في مدينة  :الشيخ محمد خليل التميمي .٩٢

مناع، أعالم فلسطين، . م١٩٠٠ي الخليل عام م، وبقي في هذا المنصب خمسين عام ونّيف، توفي ف١٨٤٧الخليل عام 
  .٧٠ص

  .٧٦-٧٥م، ص١٨٦٦أيار  ٦/هـ١٢٨٢ذو الحجة  ٢١، ٣٥٢س ش  .٩٣
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  .)٩٤( إقرارًا بأنه ال ملك للمساوم) المساومة(لذي اليد كما أن االستيام  
  

  الخــاتمـــــــــــــة
يبدو واضحًا من خالل ما سبق  القيمة التاريخية والعلمية التي تقدمها سجالت المحاكم الشرعية  

وال شك في . ظر النفرادها بمعلومات  ال تتوفر في المصادر األخرى مخطوطة كانت أم مطبوعةبالن
أن السجل موضوع الدراسة اشتمل على معلومات قيمة ربما ال توجد حتى في السجالت الشرعية 
األخرى بالنظر القتصاره على منطقة معينة قضاء القدس  وهي بيت لحم التي تضم مختلف 

  . حية باالضافة إلى المسلمينالطوائف المسي
ولعل أهم ما يمكن استنتاجه من وثائق هذا السجل طبيعة العالقات االجتماعية في المجتمع 
الفلسطيني بشكل عام ومجتمع بيت لحم بصفة خاصة حيث التسامح الديني والتعامل التجاري بن 

  .انعدام النزعة الطائفيةأهالي المدينة دون تمييز  مما يعكس حالة االنسجام الطائفي بينهم و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

                                                 
  .٨٧٠، ص٢أحكام المجلة، م .٩٤
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The Sijill of the Islamic Law Court of Jerusalem Number 352 (1282-
1292 A.H. /1865-1892 A.D.). An Analytical Study 

 
Muhammad Majid al-Hizmawi * 

 

ABSTRACT 
 

This study examines the sijill (register) of the Islamic Law Court of Jerusalem 
number 352 found in the Center for the Revival of Heritage and Islamic 
Research in the Palestinian Ministry of Awqaf; it covers two time periods 
totaling nearly two years and nine months. The first period extended from 
Jumada al-Uwla / 1282 A.H. / September 1865 A.D.  to Dhu al-Hijjah 1282 
A.H. / April 1866 A.D., and the second period extended from  Shawwal 1290 
A.H. / November 1873 A.D. to Ramadan 1292 A.H. / October 1875 A.D. The 
focus of the documents is primarily on two important topics: purchase and sale 
contracts and lawsuits. The sijill contains 122 pages including nearly ninety 
cases; 53 cases concerning contracts for the sale and purchase of real estate, 
27 cases involving claims and 10 cases dealing with different topics. So this 
article consists of two parts: the sale and purchase of real estate and lawsuits. 

KEYWORDS: Islamic Law Court, Jerusalem, Bethlehem, real estate, 

lawsuits. 
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