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التقديم االأولي للمقاالت
ومراجعتها،  تقييمها  ليتم  ن�شخ  ثالث  من  المقالت  تقدم 
فـي  عليها  المن�شو�س  الن�شر  قواعد  اتباع  ذلك  فـي  ويتم 
التعديالت  بع�س  اإدخال  مع   Chicago Manual of Style

التي �شتذكر فيما يلي:

التقديم النهائي للمقاالت 
تراها  التي  التعديالت  اإجراء  بعد  النهائي  الن�س  • يقدم 
قر�س  على  التحرير،  وهيئة  العلمية  المراجعة  لجنة 
 MS Word الكتابة  برنامج  ا�شتخدام  مع  ممغنط، 

وبنط 12 للغات الأجنبية، وبنط 14 للغة العربية.
 Standard اأو ورق ،A4 تقدم ن�شخة مطبوعة على ورق •
اأحد الوجهين فقط،  American، وتكون الكتابة على 

وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور وهوام�س كبيرة، 
مع عدم م�شاواة الكالم جهة الهام�س الأي�شر.

مختلفة  واأبناط  متعددة  اأنماط  ا�شتخدام  عدم  يراعى   •
الحجم. 

.Dr اأو .Prof، �شواء فـي داخل  مثل  األقاب  ت�شتخدم  • ل 
الن�س اأو الحوا�شي اأو عند كتابة ا�شم الموؤلف. 

.)     ( مثل:  هاللية  الأقوا�س  جميع  • تكون 
.’    ‘ مثل:  دائًما  المفردة  التن�شي�س  عالمات  • ت�شتخدم 

كتابة  عند  الحركية  العالمات  ا�شتخدام  تجنب  يجب   •
كلمات عربية باللغة الإنجليزية. 

القرن  مثل  بالحروف  والأ�شرات  القرون  اأرقام  • تكتب 
الخام�س، الأ�شرة الثامنة ع�شرة.

اأرقام  اأو  التواريخ  بين  ال�شغيرة  ال�شرطة  ت�شتخدم   •
ال�شفحات )130-120(.

 البنط
غير  الخط  من  نوع  باأي  التحرير  هيئة  تزويد  يتم   •

القيا�شي اأو غير التقليدي على قر�س ممغنط منف�شل.

الحوا�سي ال�سفلية
م�شتقلة  �شفحات  فـي  ختامية  كحوا�ٍس  الحوا�شي  • تكتب 

ملحقة بالن�س، وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور.
ول  ال�شطر  م�شتوى  عن  مرتفعة  الحوا�شي  اأرقام  • تكون 

تو�شع بين قو�شين.
واإذا  حا�شية،  اإلى  اإ�شارة  اأية  المقال  عنوان  يت�شمن  • ل 
ال�شكر  تقديم  بغر�س  حا�شية  لإدراج  احتياج  هناك  كان 
 ،* النجمة  عالمة  العنوان  فـي  يو�شع  ذلك،  اإلى  وما 

وتكون قبل الحا�شية قبل رقم 1. 

الملخ�ص
مقدمة  فـي  وذلك  كلمة(   150 اأق�شى  )بحدٍّ  ملخ�س  يقدم   •
المعلومات  ا�شترجاع  فـي  الملخ�س  وي�شتخدم  المقال، 
منف�شاًل عن  قراءته  تمت  ما  اإذا  يمكن فهمه  ويكتب بحيث 

ن�س المقال.

االخت�سارات 
يتبع  الدوريات والحوليات  اأ�شماء  • بالن�شبة لخت�شارات 

فـي ذلك اخت�شارات 
Bernard Mathieu, Abréviations des périodiques 

et collections en usage à l’IFAO, 4e éd. (Le 

Caire, 2003). 
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ويمكن الح�شول عليها من الموقع:
www.ifao.egnet.net 

تذكر  اأن  بعد  الخا�شة  الخت�شارات  ا�شتخدام  يمكن   •
فـي  كثيًرا  اإليها  ي�شار  التي  العناوين  فـي  بالكامل 
ال�شيغ  ا�شتخدام  اأي�ًشا  ويمكن  الفردية،  المقالت 
 المقبولة )المتعارف عليها(، مثل القامو�س الطوبوغرافـي

 Moss and Porter يكتب PM )بخط غير مائل(. وتكتب 
المراجع الأخرى كالآتي:

مقال في دورية ُيكتب المرجع لأول مرة
J.D. Ray. “The Voice of Authority: Papyrus 

Leiden I 382”, JEA 85 (1999), 190. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Ray, JEA 85, 190. 

مقال اأو ف�شل في كتاب لعدة موؤلفين
Mathieson. “Magnetometer Surveys on Kiln 

Sites at Amarna”, in B.J. Kemp (ed.), Amarna 

Reports VI, EES Occasional Publications 10 

(London, 1995), 218-220. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Mathieson, in Kemp (ed), Amarna Reports VI, 

218-220. 

مثال اآخر:
A.B. Lloyd. “The Late Period, 664-323 BC”, in 

B.G. Trigger, B.J. Kemp, D. O’Conner and A.B. 

Lloyd, Ancient Egypt: A Social History, 279-

346 (Cambridge, 1983), 279-346.

واإذا تكرر ُيكتب:
Lloyd, in Trigger et al., Ancient Egypt: A Social 

History, 279-346.

الكتب العلمية
E. Strouhal. Life in Ancient Egypt (Cambridge, 

1992), 35-38.

واإذا تكرر ُيكتب:
Strouhal. Life in Ancient Egypt, 35-38.

مثال اآخر:
D.M. Bailey, Excavations at el-Ashmunein V., 

Pottery, Lamps and Glass of the Late Roman and 

Early Arab Periods (London, 1998), 140. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Bailey, Excavations at el-Ashmunein, V. 140. 

المراجع العربية
)القاهرة،  القديمة  الم�شرية  اللغة  الدين،  نور  الحليم  عبد 

 .92 ،)1998

واإذا تكرر ُيكتب:
 عبد الحليم نور الدين، اللغة الم�شرية القديمة، 94-96.

�سل�سلة المطبوعات
W.M.F. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 

BSAE 12 (London, 1906), 37 pl. 38. A, no 26. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 37 pl. 38. A, 

no 26. 

الر�سائل العلمية
Joseph W. Wegner, The Mortuary Complex of 

Senwosrt III: A Study of Middle Kingdom State 

Activity and the Cult of Osiris at Abydos (Ph.D. 

Diss., University of Pennsylvania, 1996), 45-55. 
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 واإذا تكرر ُيكتب:
Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III, 

45-55.

الو�سائل االإلكترونية 
• عند الإ�شارة اإلى مادة علمية موجودة في موقع على الإنترنت 
يف�شل الإ�شارة اإلى الن�شخة المطبوعة، فاإذا لم تتوافر هذه 
المعلومات، فال بد من ذكر معلومات كافية عن الموقع حتى 

يتمكن القارئ من مطالعته ب�شهولة، مثل:
ht tp : / /www.mfa .org /ar temis / fu l l record .

asp?oid=36525&did=200

اأو يمكن الإ�شارة اإليها بطريقة اأف�شل، انظر acc.19.162 في  
www.mfa.org/artemis

اأ�شطوانات  اأو  الإنترنت  على  دوريات  اإلى  الإ�شارة  عند   •
)CD(، انظر الف�شل الخا�س بهذا فـي كتاب:

.Chicago Manual of Style      
وتفا�شيل  الكاتب  ا�شم  من  الأولى  الحروف  ذكر  من  بد  ل   •
وا�شم  بالكامل  المقال  عنوان  ذلك  فـي  بما  الأخرى،  الن�شر 
اأما  الأولى،  للمرة  اإليه  الإ�شارة  عند  الجزء  ورقم  ال�شل�شة 
بعد ذلك فقط فيذكر ا�شم العائلة ويذكر العنوان باخت�شار، 
 Ibid, Op.cit, مثل:  م�شطلحات  ا�شتخدام  تجنب  ويجب 
بالتحديد  ال�شفحة  رقم  اإلى  الإ�شارة  تجب  كما   ،Loc.cit

ولي�س فقط اإلى المقال ككل.  

ال�سور
• تقدم ال�شور والأ�شكال مم�شوحة م�شًحا �شوئيًّا بدقة 300 
نوع  ملفات  فـي  محفوظة  ال�شور  وتكون  الأقل،  على  نقطة 

.TIFF

• ل يزيد حجم ال�شور عن ثلث حجم البحث.  
بالبريد  تر�شل  ول  منف�شل،   )CD( على  ال�شور  تقدم   •

الإلكتروني. 

تعليقات ال�سور واالأ�سكال
ورقة  فـي  تكتب  واأن  التعليقات  �شحة  من  التاأكد  من  بد  ل   •
منف�شلة وتكون الم�شافة بين ال�شطور مزدوجة، وتقدم على 

قر�س ممغنط مع الن�شخة النهائية للمقال.
ا�شم  للن�شر  المقدمة  والر�شومات  ال�شور  تحمل  اأن  بد  ل   •
على  بو�شوح  مكتوًبا  ال�شكل  اأو  ال�شورة،  ورقم  الكاتب، 

 .)CD( الخلفية اأو على

حقوق الطبع
• تقع الم�شئولية على كاتب المقال فـي الح�شول على ت�شريح 
الن�شخ  الطبع، وهذا ي�شمل  لها حق  با�شتخدام مادة علمية 

الم�شورة من مواد تم ن�شرها من قبل.
• اأ�شول الأبحاث والمقالت التي ت�شل اإلى الحولية ل ترد اأو 

ت�شترجع، �شواء ن�شرت اأم لم تن�شر.
ترفق مع البحث �شيرة ذاتية مخت�شرة عن الكاتب.  •

للمزيد يرجى االطالع على:
http:/ /www.bibalex.org/call igraphycenter/
abgadiyat/static/home.aspx
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يزخر العدد التا�شع من حولية اأبجديات بمجموعة من الأبحاث القيمة التي تتعلق بمو�شوعات عدة في مجال الخطوط؛ 
حيث اإن الحوليَّة تخت�س بن�شر اأحدث الدرا�شات والأبحاث الخا�شة بالكتابات والخطوط والنقو�س في العالم عبر الع�شور. 
كما تعنى الحوليَّة بدرا�شة ن�شاأة وتطور وانت�شار هذه الخطوط. ولقد كانت بداية اإ�شدار حولية اأبجديات قوية منذ 2006؛ 

فا�شتطاعت اأن تتبواأ مكانة علمية مرموقة بين الحوليات الأثرية والعلمية العالمية، والإقليمية، والمحلية.

التخ�ش�شات  تنوع  اإلى  بالإ�شافة  مجاله،  في  كلٌّ  ثقل،  ذوي  متخ�ش�شين،  من  ا�شت�شارية  علمية  هيئة  الحوليَّة  وت�شم 
اأميًنا  تحكيًما  الأبحاث  بتحكيم  الهيئة  هذه  تقوم  حيث  مختلفة.  دول  اإلى  ينتمون  الذين  المتخ�ش�شون  هوؤلء  يغطيها  التي 
اللغوية )العربية، والإنجليزية، والفرن�شية(؛ مما ي�شهم في  باإر�شال كافة الأبحاث للمراجعة  ودقيًقا، وتقوم هيئة التحرير 

ن�شر الأبحاث بلغة �شليمة. 

ومواكبة ل�شيا�شة مكتبة الإ�شكندرية، تم تحديث الموقع الإلكتروني الخا�س بحوليَّة اأبجديات؛ لالإعالن عن تلقي الأبحاث 
الجديدة، وكذلك لتحميل ملخ�شات الأبحاث على الموقع مبا�شرة. هذا الموقع تم اإعداده بالعربية والإنجليزية، ويحتوي على 

ملخ�شات اأبحاث كلِّ الأعداد ال�شابقة ونبذة عن كلِّ عدد.

ويعد هذا العدد من الأعداد الهامة التي اأ�شدرتها حوليَّة اأبجديات؛ حيث تلقى فريق تحرير الحوليَّة العديد من الأبحاث 
من مختلف البلدان. ولقد خ�ش�س هذا العدد بن�شر الأبحاث التي تتعلق بالنقو�س والكتابات الإ�شالمية، �شواٌء في الم�شرق 
اأو المغرب الإ�شالمي لعظمة هذه الكتابات واأهميتها. فعلى �شبيل المثال، ولي�س الح�شر، هناك درا�شة في م�شمون النقو�س 
الكتابية على عمائر الأ�شراف ال�شعديين بالمغرب الأق�شى، وبحث اآخر عن المراأة في الكتابات ال�شاهدية في ال�شرق الجزائري 
"درا�شة اآثارية فنية مقارنة"، وكذلك بحث بعنوان النقو�س الت�شجيلية في الفنون الإ�شالمية بالمغرب الأق�شى )خالل العهدين 

الموحدي والمريني( درا�شة اأثرية فنية؛ وهناك العديد من المو�شوعات الأخرى التي تتعلق بمراحل لغوية هامة.

والجدير بالذكر اأن مركز درا�شات الخطوط يهتم كثيًرا بن�شر اأبحاث ال�شباب الواعد؛ مما ي�شهم في زيادة الن�شر العلمي. 
ودائًما ما ندعو كلَّ المتخ�ش�شين في مجال النقو�س والخطوط والكتابات واللغات لالإ�شهام باأبحاثهم في حوليَّة اأبجديات.

                                                                                                                                              
                                                                                                                                                  اأ. د. ع�شام ال�شعيد

مدير مركز درا�شات الخطوط
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Abstract
Gravestones have major significance in history and archaeology for being authentic historical 

documents that reveal many aspects of ancient societies pertaining to their population, races, 
religious culture, language, professions, trades, and many other aspects. Given that the heritage 
of Gaza has been subjected to destruction due to political conflict and negligence, the researcher 
embarked on several tours to take an inventory of gravestones in Gaza’s cemeteries in reality, 
which are of great importance with respect to Gaza’s eminent figures and their families during 
the end of the Ottoman era.

The total number of gravestones tallied in Gaza reached 139, dating back to the period 
between AH 1230/1814 CE and the British occupation of Palestine in AH 1336/1917 CE, 
which is the date of the most recent gravestones. On one of the highest hills of Bab al-Bahr 
(Gate of the Sea) and Al-Sheikh Shaban cemetery, 45 tombstones were found belonging to 
the following families: El-Husseini, Abu Khadra, Abu Shaban, Saq Allah, El-Bar’asi, Abu Assi, 
Murshid, El-Ja’farawi, El-Ghusain, Si-Salem, Al-Radwan, and others. In the Bin Marwan 
cemetery, 37 tombstones were discovered belonging to the following families: El-Nakhal, El-
Shawwa, Wafa El-Alami, El-Bitar, El-Wahidi, El-Khaznadar, and others. In El-Tiflisi (Abu al-
Kass) cemetery in the Shuja’iyya neighborhood, 18 tombstones were discovered belonging to 
the following families: Bseiso, Hathat, and sheikhs of El-Hasanat tribe, El-Sunna’, El-Qadirat, 
and others. In Addiriyah and El-Tamrtashi cemetery, 9 tombstones were found belonging to 
the following families: El-Tamrtashi, Murad, El-Batsh, El-Jabali, and others; 3 tombstones 
belonging to Al-Ghusain family were found in the cemetery of Al-Ghusain school; and 2 
tombstones belonging to Al-Husseini and El-Jaouni families were found in El-Mufti cemetery. 
In the cemetery of the Orthodox Church of Saint Porphyrius, 25 gravestones were found 
belonging to the following families: Zarifa, El-Tarzi, Farah, Qifa, El-Madbak  , El-Sayegh, 
Musaad, Shuhaiber, El-Tawil, and El-Jildah.

جرد اآثاري ل�شواهد القبور الأثرية بمقابر مدينة غزة
)1230- 1336هـ/1814- 1917م(

 An Archaeological Inventory of Gravestones in Gaza Cemeteries
(AH 1230–1336/1814–1917 CE)
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واآل  �سالم  و�سي  والغ�سين  والجعفراوي  ومر�سد  عا�سي 
�ساهًدا   37 مروان  ابن  مقبرة  ومن  وغيرهم،  ر�سوان 
لعائالت النخال وال�سوا ووفا العلمي والبيطار والوحيدي 
�ساهًدا   17 الكا�س  اأبي  مقبرة  وفي  وغيرهم،  والخزندار 
الح�سنات  ع�سيرة  ول�سيوخ  وحتحت  ب�سي�سو  لعائالت 
الديرية  مقبرة  وفي  وغيرهم،  والقديرات  وال�سناع 
ومراد  التمرتا�سي  لعائالت  �سواهد  ت�سعة  والتمرتا�سي 
الغ�سين  مدر�سة  مقبرة  وفي  وغيرهم،  والجبالي  والبط�س 
�ساهدان  المفتي  مقبرة  وفي  الغ�سين،  لآل  �سواهد  ثالثة 
لآل الح�سيني والجاعوني، وفي مقبرة كني�سة الأرثوذك�س 
25 �ساهًدا لعائالت ظريفة والترزي وفرح وقفة والمدبك 
وغيرهم، وهي �سواهد لم ي�سبق ن�سرها �سوى خم�سة ع�سر 
كتاب  في  الطباع  عثمان  ال�سيخ  ن�سو�سها  اأورد  �ساهًدا 

»اإتحاف الأعزة في تاريخ غزة«. 

الموجودة  ال�سواهد  ذكرت  للفائدة  واإتماًما 
�سنة  حتى  تاريخها  يرجع  التي  ذكرها؛  ال�سالف  بالمقابر 
الأقدم،  بال�سواهد  عالقة  من  لها  لما  1361هـ/1941م 
المدينة  تاريخ  في  اأ�سحابها  دور  ولبروز  ولأهميتها 
البحر،  باب  بمقبرة  �ساهًدا   63 عددها  ويبلغ  وفل�سطين، 
 21 مروان  ابن  وبمقبرة  �ساهًدا،   40 �سعبان  وال�سيخ 
�ساهًدا، و�ساهدين بمقبرة مدر�سة الغ�سين، و�ساهًدا واحًدا 

بكل من مقبرة المفتي ومقبرة اأبي الكا�س.

غزة  مدينة  بمقابر  الأثرية  القبور  ل�شواهد  اآثاري  جرد 
)1230-1336هـ/1814-1917م(

اأو  الرخامي  العمود  اأو  الرخامية  البالطة  ت�سمية  ياأتي 
الرخامة التي ُتكتب بها ن�سو�س ت�ستمل على ا�سم وتاريخ 
بـ»�ساهد  تركيبته  على  تل�سق  اأو  اللحد  على  تو�سع  الوفاة 
وهي  وعا�سر،  و�ساهد  �سهد  اأي  ال�سهادة  من  القبر« 
ال�سهادة  عليه  »اأقام  يقال  الأدلة،  وهي  ال�سهادة  من  ا  اأي�سً
اأوثق  هو  الحجر  ذلك  اأن  والمراد  ال�ساهد«؛  عليه  وثبت 

مقدمة

تعتبر �سواهد القبور من العادات التي ورثها الم�سلمون 
عن الأمم ال�سابقة، واكت�سبت قد�سية �سيطرت على القلوب 
بمرور القرون، و�سارت كغيرها من العادات التي غطتها 
طبقة فوق طبقة من غبار الِقدم حتى اأ�سبحت حقيقة من 
الحقائق الثابتة في الأذهان، واأ�سبح العدول عنها كالخروج 
على ن�سو�س الدين، حتى فيما يخت�س ب�سكل تركيبة القبر 
وال�ساهد وزخارفهما كان التغيير فيهما يتم بحذر �سديد، 
اأهل  برغبة  ارتباطه  من  اأكثر  وال�سيوع  بالعادة  يرتبط  وهو 
علم  في  كبيرة  اأهمية  ذات  تعتبر  القبور  و�سواهد  الميت. 
باأ�سالتها  تتميز  تاريخية  وثائق  لكونها  والآثار؛  التاريخ 
المجتمعات  في  كثيرة  جوانب  عن  الك�سف  في  وتفيد 
الدينية  واأعراقهم وثقافتهم  بال�سكان  فيما يخت�س  القديمة 

ولغتهم ووظائفهم وتجاراتهم وغير ذلك من نواٍح.

وبعد، تعد هذه الدرا�سة خال�سة اإح�ساء دقيق وبحث 
يخل  لم  غزة،  مدينة  مقابر  في  عديدة  اأيام  خالل  م�سٍن 
الأمر خالل الجولت بالمقابر من مخاطرة كبيرة؛ حيث 
وح�ستها و�سكونها وانت�سار النباتات ال�سوكية المت�سابكة، 
كل ذلك بهدف الوقوف على ال�سواهد الأثرية ودرا�ستها 
ال�سكل  ناحية  من  درا�ستها  تتناول  اأبحاث  �سل�سلة  في 
والم�سمون، وبعد جولت عديدة وم�سنية تم اإح�ساء 137 
�ساهًدا، يقع تاريخها ما بين عام 1230هـ/ 1814م حتى 
الحتالل البريطاني لفل�سطين عام 1336هـ/1917م في 
هذا  ال�سواهد،  لأحدث  كتاريخ  الأولى  العالمية  الحرب 
والعثمانية  المملوكية  ال�سواهد  من  كبير  عدد  بخالف 
الفترة  �سواهد  على  الدرا�سة  هذه  تركز  وجاء  المبكرة؛ 

التاريخية المذكورة لرتباطها بعائالت المدينة الحالية.

كل  ح�سب  اإليها  الم�سار  القبور  �سواهد  وتتوزع 
في  �سعبان  وال�سيخ  البحر  باب  مقبرة  في  كالتالي:  مقبرة 
الح�سيني  لعائالت  ترجع  وهي  �ساهًدا،  رابيتها 44  اأعلى 
واأبي  والبرع�سي  اهلل  و�ساق  �سعبان  واأبي  خ�سرة  واأبي 
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الن�سف الثاني من القرن الثالث ع�سر الهجري حتى الربع 
منا�سب  و�سغلوا  الهجري،  ع�سر  الرابع  القرن  من  الأول 
األقابهم  ال�سواهد  بهذه  ويرد  وحكومية.  ودينية  علمية 
التي ت�سير اإلى تقواهم ومكانتهم، وقد تلقى هوؤلء العلماء 
تعليمهم في الأزهر ال�سريف؛ وهو اأهم موؤ�س�سة تعليمية في 

م�سر والعالم الإ�سالمي.

ا اأ�سماء رجالت المدينة  كما ت�سم �سواهد الدرا�سة اأي�سً
من اأعيان وتجار ووجهاء وروؤ�ساء عائالت كالحاج ح�سن 
خليل  ال�سيد  واأخيه  )1301هـ/3-1884م(  خ�سرة  اأبو 
بن  اإبراهيم  والحاج  )1305هـ/1888م(،  خ�سرة  اأبو 
والحاج  )1316هـ/8-1889م(،  خ�سرة  اأبو  خليل 
عائلته،  واأفراد  )1297هـ/1880م(  �سعبان  اأبو  محمد 
وال�سيد خليل ال�سوا )1302هـ/1884م(، وابنه اأبو علي 
يا�سين  بن  علي  والحاج  )1322هـ/1904م(،  محمد 
الحاج  بن  يو�سف  )1310هـ/2-1893م(،  اهلل  �ساق 
يو�سف  والحاج  )1308هـ/1891م(،  ب�سي�سو  اأحمد 

حتحت )1334 هـ/ 1915م(، وغيرهم الكثير.

وتناولتها  �سواهدهم  بقيت  الذين  الع�سكريين  ومن 
الدرا�سة ال�سيد م�سطفى بك بو�سناق )1267هـ/1850م(، 
1844م(  )1260هـ/  الغ�سين  بك  اأحمد  والحاج 
ميرالالي اإ�سباهية غزة ، وروؤ�ساء القبائل والع�سائر القاطنين 
فهم:  �سواهدهم  بقيت  والذين  يتبعها،  وما  وق�ساتها  بغزة 
)1272هـ/5-1856م(  الوحيدي  عاي�س  ال�سيخ 
»�سيخ  و�سفه  في  وجاء  والنقب،  غزة  عموم  عربان  �سيخ 
القبائل كلها واأميرها ..... وهو الفتى فيها لدى الخطب 
العظيم«، وال�سيخ �سليمان اأبو معيلق �سيخ عربان الح�سنات 
حزبه  »على  و�سفه  في  وجاء  )1324هـ/1906م(، 
اأ�سحى رئي�ًسا و�سيًدا«، وال�سيخ اأبو رقيق �سالمة اأبو معيلق 
في  وجاء  )1327هـ/1909م(،  الح�سنات  عربان  �سيخ 
اأبو  وال�سيخ  الندا«،  ذو  والقبيلة  الع�سيرة  »�سيخ  و�سفه 
مو�سى �سالم اأبو معيلق �سيخ عربان الح�سنات )1328هـ/ 

وتاريخ  ا�سم ون�سب  يثبت  معا�سر وم�سدر  �ساهد  واأعدل 
اإلى  ي�سير  الذي  والدليل  الخبر  وهو  القبر؛  �ساحب  وفاة 
المدفون في القبر وهو نف�س معنى »تاأريخ« ال�سم ال�سائع 
لل�سواهد في بالد الأندل�س.1 وتتعاظم قيمة هذا ال�ساهد في 
اتخاذ  وعادة  وال�سنين.  الحقب  وتوالي  القبر  اندثار  حال 
عن  الم�سلمون  ورثها  التي  العادات  من  للقبور  �سواهد 
الأمم ال�سابقة، واختلف الفقهاء من الناحية النظرية حول 
كراهية اأو جواز البناء على القبر واتخاذ ال�سواهد،2 واأما في 
الواقع فكانت من العادات التي اأ�سربتها القلوب وارتبطت 
وغيرها  وال�سيوع  والثراء  الجتماعية  والأو�ساع  بالثقافة 
الإ�سالمي  العالم  في  �ساعت  فقد  ثم  ومن  الأو�ساع،  من 
ب�ستى بقاعه منذ بداية الإ�سالم حتى الآن، وتطورت تطوًرا 
كبيًرا عبر الع�سور وتنوعت اأ�سكالها وزخارفها وخطوطها 

وموادها.

القيمة الأثرية والتاريخية ل�شواهد الدرا�شة
القبور  ل�سواهد  والأثرية  التاريخية  القيمة  تبدو 
وفقهاء  وق�ساة  علماء  اأ�سماء  على  لنطوائها  الغزية 
بن  الدين  محيي  اأحمد  الكبير  كالمفتي  ومفتين 
واأبنائه  )1295هـ/1878م(،  الح�سيني  عبد الحي 
وعبد الحي  )1327هـ/1909م(،  اأفندي  عبد الرحمن 
اأفندي  وح�سين  )1330هـ/1912م(،  اأفندي 
المحا�سني  اأفندي  علي  والقا�سي  )1327هـ/1909م(، 
العلمي  وفا  وم�سطفى  )1295هـ/1878م(،  الدم�سقي 
)1304هـ/1887م(، وال�سيخ يو�سف اأبو زهرة ال�سافعي 
المعروف بالزهارنة )1299هـ/1882م(، وال�سيخ را�سد 
اهلل  �ساق  وال�سيخ محمد  المظلوم )1300هـ/1883م(، 
الخزندار  اللطيف  عبد  وال�سيخ  )1314هـ/1896م(، 
بن  يو�سف  بن  اهلل  عبد  وال�سيخ  )1320هـ/1904م(، 
اأحمد  وال�سيخ  )1321هـ/1903م(،  الغ�سين  ح�سين 
ب�سي�سو )1329هـ/1911م(، هوؤلء وغيرهم قامت على 
في  فل�سطين  جنوب  في  والأدبية  العلمية  النه�سة  اأكتافهم 
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وللح�سنات  عربان  »�سيخ  و�سفه  في  وجاء  1910م(، 
�سم�س«، وال�سيخ محمد بن �سليمان بن �سانع �سيخ ع�سيرة 
في  وجاء  )1328هـ/1910م(،  ال�سناع  اأو  المطارقية 

و�سفه »�سيخ القبيلة ذو المكارم �سانع«.

بالإ�سافة لكثير من العوام رجاًل ون�ساًء. ول يخفى ما 
الن�سب والدم؛ مما ي�ساعد  ال�سواهد من روابط  تبينه تلك 
الفترة. تلك  في  المدينة  تاريخ  عن  �سورة  تكوين  على 
اأهل  تهجير  قبل  لما  يرجع  غالبها  لأن  اأهميتها  وتتعاظم 
الوالي  من  باأمر  الأولى  العالمية  الحرب  اإبان  غزة  مدينة 
العثماني جمال با�سا، فحين تم تهجير �سكان المدينة اإلى 
مدن ال�سام حم�س وحماة وغيرها، قامت الع�ساكر التركية 
بهدم غالب بيوت غزة للح�سول على الأخ�ساب والحديد، 
و�سارفت المدينة على الدثور واأ�سابها خراب كبير وتهدم 
بع�س  ا�ستقرار  ذلك  نتيجة  من  وكان  ثلثها،3  يقارب  ما 
اأجدادهم  �سواهد  وظلت  الجديدة  اأماكنهم  في  الأهلين 
�ساهًدا على موطنهم الأ�سلي. وتك�سف ال�سواهد الم�سار 
المختلفة  العائالت  بين  والأرحام  الدم  روابط  ا  اأي�سً اإليها 
تنا�سته  الن�سيان، وربما  �ستار  اأ�سدل عليه  اأمر غالًبا ما  وهو 
اأنهم  الآباء  �سواهد  بع�س  في  ي�سار  وقد  الحالية؛  الأجيال 
تركوا في الورى اأنجاًل واأ�سباًل اأي اأولًدا اأعزاء، ومن ثم 
فاإن هذه ال�سواهد تعتبر من اأهم الم�سادر الالزمة لدرا�سة 

تاريخ غزة في نهاية الع�سر العثماني.

مالمح على �شياغة ن�شو�ص ال�شواهد
وال�سياغة  الأدبية  الناحية  من  ال�سواهد  ن�سو�س  تعتبر 
ال�سعر  من  نماذج  وتعتبر  المراثي  �سعر  من  مقاطع 
تعرف  وكانت  العثماني،  الع�سر  اأواخر  في  الفل�سطيني 
بالتاريخ لنتهائها بتاريخ الجمل، وهو لون انت�سر انت�ساًرا 
وهي  الأخيرين.  القرنين  في  الحوادث  تاأريخ  في  فاح�ًسا 
ذات دللت مهمة توثق لحال ال�سعر في تلك الفترة من 
الفنية  الركاكة، وتبين بجالء التجاهات  اأو  البالغة  حيث 

الزخرفي  ال�سجع  توظيف  على  ال�ساعر  قدرة  ومدى  منه، 
ومدى التجديد في الأ�سلوب القديم، وكل ما يحوي في 
ومح�سنات  واأ�ساليب  ومظاهر  ودللت  �سيغ  من  طياته 
بديعية، وكل ذلك باأ�سلوب يعك�س حالة الأدب في نهاية 
باعتبارها  ال�سواهد  اإلى  النظر  مع  هذا  العثماني،4  الع�سر 
مادة لتاريخ غزة الجتماعي بالإ�سافة لكونها مادة لتاريخ 
المجتمع  اأحوال  عن  تك�سف  لع�سرها  مراآة  وهي  الأدب 

ويمكننا فهم اأبعاده الجتماعية.

ا�سم  يذكر  بال�سواهد  الموجودة  المراثي  هذه  وفي 
وهو  تلميًحا،  اأو  �سراحة  الأبيات  داخل  ومناقبه  المتوفى 
ا في الح�سول على معلومات  ما يجعلنا نجد �سعوبة و�سحًّ
المتوفى  ا�سم  تذكر  حيث  مف�سل؛  ب�سكل  المتوفى  لن�سب 
وعائلته تلميًحا اأو �سراحة، وغالًبا ل يذكر ا�سم الوالد اعتماًدا 
على ال�سهرة فقد كانت حينئٍذ اأ�سماء ماألوفة، ولم يكن هناك 
حاجة للتعريف بها اأكثر، وبذلك قد نجد �ساهدين اأو اأكثر 
وي�ستهل  والتاريخ.  ال�سياغة  في  ويختلفان  ال�سم  بنف�س 
اأو  الباقي  اأو عبارة )هو الحي  بالب�سملة  الغالب  ال�ساهد في 
وهما  مًعا  كليهما  اأو  الفاتحة  كلمة  اأو  فان(  عليها  من  كل 
خارجان عن �سياق الأبيات وتو�سعان في الغالب في دائرة 
اأو معين للتنبيه، ثم تبداأ الأبيات بالإ�سارة اإلى القبر وت�سرفه 
و�سموه بحلول النزيل، وهو نوع من المدح اإلى جانب ذكر 
زائري  لقلوب  الخ�سوع والأدب  به جلب  الق�سد  �سفاته؛ 
اآيات  الميت مخاطًبا زائريه بتالوة  بل�سان  اأو الكالم  القبر، 

الذكر الحكيم والبتهال اإلى اهلل بالترحم عليه.

مناقبه  وذكر  الميت  على  الثناء  الأبيات  تتناول  ثم   
وماآثره وت�سلط ال�سوء على خالله ومحا�سنه؛ وهي �سفات 
وعراقة  وال�سرف  والت�سوف  وال�سالح  والمعارف  العلم 
والف�سل  والر�سد  والقنوت  والعفة  المنبت  الأ�سل وطيب 
وال�سجاعة وال�سوؤدد وال�سيادة ومكارم الأخالق وال�سهامة 
والمجد والعزة والجود والتقوى والزهد واللطف والوقار 
والعال  والفطنة  وال�سبر  والذكاء والحلم  وال�سخاء والكرم 
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وطول ال�سجود وال�سهرة والبالغة وح�سن البيان، كو�سيلة 
عليه  ن�س  اأمر  وهو  الجزاء.  وح�سن  اهلل  رحمة  لطلب 

الحديث ال�سريف من الحث على ذكر محا�سن الموتى.

ومجدهم  وعزهم  عائلته  عراقة  الأبيات  تبين  ثم 
وفخرهم البادي في الح�سب والن�سب والكثرة والغنى رغم 
اأن ت�سجيل الفخر على اأحجار الموتى قد يبدو م�ستغرًبا؛ اإذ 
اإن الأحياء به اأولى، ومرد ذلك اأن العائالت كانت ل تترك 

اأي فر�سة كي تعلن فيها عن نف�سها.

لطيفة  واإ�سارة  حكمة  ورود  من  الأمر  يخلو  ول   
باأ�سلوب طريف؛ كذاك الميت الذي من فرط جوده قدم 
�سوًقا  اإل  الدنيا  ترك  ما  الميت  واأن  للدود،  طعاًما  ج�سده 
الغافلين،  وتنبيه  العتبار  اإلى  الأبيات  ت�سير  وقد  ل�سرتها. 
واأن الدنيا مهما طال نعيمها فاإن ختامها الموت، وم�سير 
وهي  والعتبار.  الحتم  هذا  اإلى  محال  ل  كلهم  اآدم  بني 
يمكنه  الفقه  من  درجة  على  كان  من  اإل  يكتبها  ل  اأبيات 

معرفة ما اأجمعت عليه الأمة من م�سائل فقهية.5

وقد تذكر الأبيات طيًفا من الوظائف التي تقلدها   
بع�س المتوفين، كما تذكر ال�سواهد اأحياًنا عمر الميت قبل 
الميت بعد الح�ساب  القوم في م�ستقر  اأماني  الوفاة وذكر 
اأكان  الوفاة  �سبب  يذكر  قد  وكما  بالجنة،  وال�ستب�سار 
في  مر�سى  ماتوا  ا كمن  مر�سً اأو  الب�سر،  بين  الدفع  �سريع 
1320هـ/1902م.  عام  في  تف�سى  الذي  الكوليرا  وباء 
ومن المعلوم اأنه مات بغزة في هذا الوباء كثير من العلماء 
الذين  اآلف نف�س عدا  والأعيان وغيرهم، حوالي خم�سة 
ن�سو�س  بال�سواهد  يرد  وقد  والبادية.  القرى  في  ماتوا 
مفاهيم كانت وما زالت �سائعة في بع�س البلدان والثقافات 
ال�سالح والتقوى  وهو الإيمان ب�سفاعة من اعتقدوا فيهم 

والولية، ولمن انت�سب لآل بيت النبي  والتو�سل بهم.

الجمل  الوفاة بح�ساب  تاريخ  يرد  الأبيات  نهاية  وفي 
ثم بالأرقام الح�سابية تاأكيًدا وت�سهياًل. تعتبر طريقة التاأريخ 

قبور  �سواهد  على  التاأريخ  طرق  اأكثر  الجمل  بح�ساب 
القرن  منت�سف  بعد  �ساهًدا  تجد  اأن  قل  بحيث  الدرا�سة 
بين  ومن  الطريقة،  بهذه  يوؤرخ  ل  الهجري  ع�سر  الثالث 
130 �ساهًدا ل يوجد �سوى 19 �ساهًدا فقط ل توؤرخ بهذه 
الطريقة، �سياغتها بالنثر، في حين وجدت بع�س ال�سواهد 
التي جمعت بين الأ�سلوبين؛ وهي طريقة تتالفى ما يحيط 
يذكر  لكونه  غمو�س  من  اأبيه  وا�سم  القبر  �ساحب  با�سم 

تلميًحا وتورية في باطن ال�سعر.

اأما من الناحية اللغوية فيالحظ في الأبيات ورود ظواهر 
لغوية واأخطاء نحوية مق�سودة لذاتها، ومنها: اإهمال كتابة 
واإحداث  القافية  ل�سبط  الم�ساكلة  اأو  للت�سهيل  الهمزة 
الجر�س المو�سيقي وهو اأمر جائز في النظم، ومن الظواهر 
كذلك  واللقا(،  والبقا  )كال�سما  الممدود  ق�سر  الأخرى 
ت�سهيل وتخفيف الهمزة اأو تليـينها بمعنى تحويلها اإلى »ياء 
اأو واو« كتابة ونطًقا كقول العامة »خبيت اأو جيت اأو بير 
وقراأت«؛  وبئر  »خبئت وجئت  كلمات  وهي  قريت«  اأو 
وذلك طلًبا لل�سهولة والتي�سير والتخفيف واقت�ساد الجهد 
الع�سلي حين النطق ب�سبب �سعوبة مخرجها؛ وذلك لأن 
الحلق  اأق�سى  من  يخرج  م�ستثقل  مجهور  حرف  الهمزة 
تخفيف  وظاهرة  باجتهاد.6  تخرج  ال�سدر  في  نبرة  وهي 
لهجات  من  وتحقيقها  الحجاز  اأهل  لهجة  كانت  الهمزة 
الإ�سالم  ولما جاء  اأ�سد ومن جاورهم،  وبني  وقي�س  تميم 
ت�ستدعيه  اأمٌر  وهو  الف�ساحة،7  من  الهمزة  تخفيف  وجد 

�سرورة النظم والقافية. 

هي  ال�سواهد  في  الأخرى  الإمالئية  الظواهر  ومن 
الم�ساكلة الخطية في كتابة الياء األًفا المق�سور منها اأو غيرها 
في ال�سجع اأو قافية اأو جنا�س اأو تورية اأو للت�سهيل8 وكان 
الخطية  ال�سورة  في  القوافي  ا�ستواء  ال�سعراء  عند  الهدف 
هوا’.9  اإذا  وانجده  هفا  اإذا  اأخاك  ‘�سامح  ال�ساعر:  كقول 
ا كتابة عالمة الفتح في الإعراب  ومن الظواهر الأخرى اأي�سً
واإحداث  للقافية  موافقة  ياء  )الك�سرة(  الجر  وعالمة  األًفا 
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ال�سنة  اأ�سهر  كتابة  في  رموز  وا�ستعملت  مو�سيقي،  جر�س 
على  الدواوين  كتاب  عند  ا�ستقرت  رموز  الهجرية، وهي 

هذا النحو.10

�شواهد القبور من ناحية ال�شكل

القبور  و�سواهد  تراكيب  ومادة  �سكل  ناحية  من  اأما 
ا من تراث المتوفين، وتمثل  فاإن مظهرهما يعتبر جزًءا هامًّ
ارتباًطا  وترتبط  اآنذاك  غزة  في  الحياة  جوانب  من  جانًبا 
وثيًقا بجوانب اأخرى اجتماعية واقت�سادية ودينية وتعليمية 
و�سيا�سية وعادة تخ�سع لعرف �ساد منذ اأزمان بعيدة. وفي 
الحالة التي بين اأيدينا يرتبط بفخر ومجد العائالت وطريقة 
التعبير عن نف�سها، ولعل الكثير من اأ�سحاب ال�سواهد لم 

يبق من �سيرهم واأخبارهم �سوى تركيبة القبر.

باطن  في  اأحدهما  م�ستويين  من  القبر  ويتكون 
وهو  الميت،  رفات  ي�سم  الذي  اللحد  وهو  الأر�س 
فوقه  ويبنى  اأعلى  من  يقبى  ثم  حجرية  بجدران  يحاط 
تركيبة القبر. ويلفت النظر اأن اأهل غزة ل يعرفون الدفن 
متجاورة  القبور  تكون  اإنما  القاهرة؛  كاأهل  اأحوا�س  في 
حديدي  ب�سياج  اإحاطتها  ابتكروا  وللحماية  العراء،  في 

القبر  وتركيبة  متاأخرة.  فترة  في  وذلك  القبر  يحجب  ل 
الإجمالي  ال�سكل  وتكون  القبر  مكان  تحدد  التي  هي 
مكانة  على  نتعرف  ومظهرها  مادتها  خالل  ومن  له، 
وثراء �ساحب القبر؛ ت�ستطيع واأنت ت�سير في المقابر اأن 
تتعرف بكل �سهولة على اأرباب الي�سار. وهي ذات �سكل 
متوازي م�ستطيالت تتجه من الجنوب نحو ال�سمال اأي 
الموتى،  لدفن  ال�سرعية  الطريقة  وهي  القبلة،  اتجاه  في 
الحجر،  من  غالبها  واإما  رخامية  واإما  حجرية  اإما  وهي 
منت�سفها،  في  اأو  قاعدتها  في  رخامية  مداميك  وبها 
عند  الجنوبية  وبالناحية  بارز.  بطنف  اأعلى  من  وتنتهي 
راأ�س الميت يقوم �ساهد القبر )ال�ساهد الأمامي اأو �ساهد 
اأو  الخلفي  )ال�ساهد  يقوم  ال�سمالي  وبالجانب  الراأ�س( 
�ساهد القدم اأو الم�ساهي( وهو اأق�سر من ال�ساهد الأمامي 
يولي وجهه ناحية ال�سمال خاٍل من الكتابة والزخرفة في 
الغالب ورغم خلوه في الغالب، من الكتابة والزخارف 
واإ�سفاء  الأمامي  ال�ساهد  لم�ساهاة  تقليًدا  اأ�سبح  فاإنه 
للتركيبة، ونادًرا ما كان  الإجمالي  ال�سكل  التوازن على 
باقات  منها  تخرج  التي  الزهريات  باأ�سكال  يزخرف 

الزهور واأ�سجار ال�سرو )�سكل 1(. 

)�سكل 1( يبين �سكل تركيبة �لقبر �ل�سائعة في غزة حتى قبل منت�سف �لقرن �لع�سرين و�أ�سلوب حمايتها ب�سياج حديدي.
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رخامية  بالطات  عن  عبارة  فهي  القبور  �سواهد  اأما 
تبدو  بحيث  الظهر  مدورة  الأمام  من  م�ستوية  �سميكة، 
على �سكل ن�سف اأو ربع من اأ�سطوانة، اأما قطاعها العلوي 
فمدبب اأو م�ستدير اأو مف�س�س. ويثبت ال�ساهد في الواجهة 
حتى  اللبنات  باأطراف  يع�سق  بحيث  للتركيبة  الجنوبية 
اأما  الهواء،  في  با�سًقا  ينت�سب  ال�ساهد  وباقي  ال�سفلي  ثلثه 
من  خاٍل  خلفي  �ساهد  اأعالها  فيثبت  ال�سمالية  الناحية  في 
قديًما  ال�سواهد  وكانت  الغالب.  في  والزخارف  الكتابة 
اأكثر �سمًكا واأقوى �سد الك�سر ثم بداأ �سمكها يقل تدريجيًّا 
بحيث ا�ستقر ما بين 10-15 �سم مما جعلها �سهلة الك�سر، 
ا اأنها غير مدعمة من الخلف. ويالحظ اأن �سواهد  خ�سو�سً
مقبرة ال�سيخ �سعبان غالبها ذو جودة عالية وكذلك �سواهد 
�سواهد  اأما  الكا�س،  اأبي  بمقبرة  المدفونين  ال�سجاعية  اأهل 
عليها  فيالحظ  الحال  متو�سطة  والعائالت  القبائل  �سيوخ 

عدم الدقة في الخط والحفر وال�سكل العام.

كتابة  طريقة  في  واآخر  �ساهد  بين  الختالف  ويكمن 
ال�سطر  يحتوي  اأو  مائلة  اأو  اأفقية  بطريقة  �سواء  الأ�سطر 
الختالف  يكمن  كما  ال�سعر،  بيت  �سطري  على  الواحد 
في قمة ال�ساهد وقطاعه العلوي، فال�سواهد التي ترجع اإلى 

ما قبل القرن الرابع ع�سر الهجري �سطورها اأفقية وقطاعها 
العلوي ن�سف م�ستدير اأو مف�س�س، وينتهي بع�سها من اأعلى 
باأ�سكال عمائم ترمز لمكانة ووظيفة وت�سوف الميت حال 
حياته؛ وهي عمائم وطرابي�س وقلن�سوات وقواويق11 )�سكل 
2(. ومن اأهم الخطوط التي كتبت بها ن�سو�س ال�سواهد 
)�سكال  الن�ستعليق  وخط  الثلث،  خط  ب�سددها  نحن  التي 
الرقعة. جاءت  القليلة بخط  3، 4(، وهناك بع�س الجمل 
اأهم  من  وكان  والجمال،  الروعة  غاية  في  النماذج  بع�س 
المعلومات بال�سواهد المذكورة اإلى جانب الأ�سماء ورود 
الدين  �سهاب  لطفي  عمر  ال�سهير  البارع  الخطاط  توقيع 
اأبو خ�سرا )1316هـ/8- اإبراهيم  ال�سيد  قبر  �ساهد  على 

1889م( )�سكل 5( وهو نف�س الخطاط �ساحب التوقيع 
ال�سلطان  الرفاعية في غزة في عهد  بئر  نق�س تجديد  على 
يلي  وفيما  )1318هـ/1891م(،  العثماني  الحميد  عبد 

نتناول �سواهد مقابر المدينة كالتالي:

�شواهد مقبرة باب البحر وال�شيخ �شعبان

�سميت  الإطالق،  على  غزة  في  المقابر  كبرى  هي 
اأ�سوار المدينة  البحر لوجودها داخل  اأو برية باب  بمقبرة 

  )�سكل2( يبين �أ�سكال �سو�هد �لقبور وزخرفتها باأ�سكال �لعمائم وكذلك زخرفة �ل�ساهد �لخلفي باأ�سكال �لزهريات و�أ�سجار �ل�سرو.
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ا بتربة  ناحية باب البحر بحي الزيتون، وكانت ت�سمى اأي�سً
يعادل  ما  اأو  الحالية 68 دونًما ون�سًفا،  الباب، م�ساحتها 
الت�ساع  من  كانت  المقبرة  وهذه  مربع.  متر  األف   66
ت�سرف  رابية  اأجزائها  اأقدم  ا�سم،  من  اأكثر  اأخذت  بحيث 
عدة  وباأ�سفله  المدينة  لتل  امتداًدا  وتعتبر  حولها؛  ما  على 
من  ويحده  الأر�س،  على  ملقاة  قديمة  رومانية  اأعمدة 
الغرب دكاكين �سوق فرا�س. وقد اكتظت المقبرة بالقبور 
بع�س،  فوق  بع�سها  طبقات  و�سارت  الع�سور  خالل 
عدة؛  اأق�ساًما  ت�سمل  �سارت  حتى  ال�سنين  عبر  وات�سعت 
وهي:  الأولياء؛  من  بها  دفن  لمن  ن�سبة  اأ�سماءها  اأخذت 
منطقة مزار ال�سيخ علي الب�سيلي وهو من علماء غزة، تولى 

1888م( مايو  )1305هـ/22  خ�سرة  �أبو  خليل  �لحاج  قبر  �ساهد   )�سكل3( 
�ل�ساهد �لخلفي باأ�سكال �لزهريات و�أ�سجار �ل�سرو.

)�سكل5( �ساهد قبر �إبر�هيم بن خليل بن محمد �أبو خ�سرة)1316هـ/8-
1889م(، ويحمل توقيع �لخطاط عمر �سهاب �لدين.

�لحاج بن  يو�سف  قبر  �ساهد   )�سكل4( 
�أحمد ب�سي�سو )1308هـ/1891م(.
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وظيفة الإفتاء بها، ومنطقة مزار ال�سيخ �سالم ومنطقة مزار 
ال�سيخ محمد الع�سلي ومنطقة مزار ال�سيخ علي المرجعي 
مفتي  الم�سرقي  محمد  ال�سيخ  العالمة  �سريح  وبجواره 

ال�سافعية.12

فوق  المملوكية  القبور  �سواهد  اأغلب  على  عثر  وقد   
الثلث  بخط  كلها  كتبت  الرخام  من  وهي  المقبرة،  تل 
زخرفي  عقد  ب�سكل  بعقد  اأعلى  من  منها  كثير  وزخرف 
مثل:  نباتية،  زخارف  بها  يحيط  م�سكاة  �سكل  منه  يتدلى 
)ت514هـ/1120م(،  ر�سوان  ابنة  فاطمة  قبر  �ساهد 
اأبي  الدين  بدر  الأمير  ابن  اأحمد  الدين  �سهاب  قبر  �ساهد 
الركن )ت690هـ/1291م(، و�ساهد قبر اإبراهيم بن علم 
اأغ�سط�س  691هـ/  رم�سان  )اآخر  الجالقي  �سنجر  الدين 
1292م(، و�ساهد قبر الحاج يو�سف ابن اأخت الملوحي 
ابن عمر العر�سي )ت695هـ/1296م(، و�ساهد قبر ال�سيخ 
محمد بن معين بن مو�سى المغربي )ت706هـ/1306م(، 
�سيركوه  الدين بن  اأيوب بن �سرف  الدين  قبر نجم  و�ساهد 
)ت707هـ/1307م(، و�ساهد قبر الإمام اإبراهيم بن �سرف 
الدين مو�سى الزاهدي )ت708هـ/1308م(13، )موجود 
الدين  عالء  قبر  و�ساهد  العمري(،  الجامع  ب�سحن  حاليًّا 
القا�سي  قبر  و�ساهد  )ت730هـ/1329م(،  الزجاجي 
المنعم )ت 737هـ/1336م(  بن عبد  الدين يحيى  عماد 
)موجود حاليًّا ب�سحن الجامع العمري(، و�ساهد قبر اأحمد 
ابن عبد المنعم )ت 737هـ/1336م(، وال�سيدة با�سنجي 
زوجة قرم�س )ت737هـ/1336م( )موجود حاليًّا ب�سحن 
الجامع العمري(، و�ساهد قبر اأحمد بن نا�سر الدين الزجاجي 
اأحمد  الدين  �سهاب  قبر  و�ساهد  )ت739هـ/1338م(، 
ابن يو�سف بن محمد بن الأع�سر )ت787هـ/1385م(، 
)ت830هـ/1426م(،  ال�سهيد  الدين  �سعد  قبر  و�ساهد 
بن  ح�سين  وال�سهيد  الرومي  يو�سف  بن  اإبراهيم  وال�سهيد 
ابن  الدين  محيي  وال�سيخ  )ت859هـ/1454م(،  هارون 

ال�سيخ علي البر�سا )ت1247هـ/1831م(.14

عاطف  والباحث  المبي�س  �سليم  الأ�ستاذ  ون�سر 
ابن  اإبراهيم  قبر  �ساهد  منها:  �سواهد  عدة  عبد الدايم 
الدين �سنجر الجالقي )ت691هـ/1292م(،  الأمير علم 
كامل  بن  اأحمد  ابنة  فاطمة  ال�سيدة  �ساهد  �سواهدها  ومن 
عمر  بن  يو�سف  قبر  و�ساهد  )ت764هـ/1362م(، 
وزير  بن  محمود  بن  علي  قبر  و�ساهد  مفقود«،  »تاريخه 
المزي »تاريخه مفقود« و�ساهد قبر ال�سيدة اأيملك زوجة 
المعلم محمد بن م�سيم )ت809هـ/1406م(. وب�سحن 
المقبرة  هذه  اإلى  ترجع  قبور  �سواهد  العمري  الجامع 
منها �ساهد قبر خليل واأحمد ابني اأيدمر بن عبد اهلل الحر 
العلمي الجاولي المتوفين يومي الثامن والع�سرين والتا�سع 
)714هـ/1314م(،  عام  الأول  ربيع  �سهر  والع�سرين 
و�ساهد قبر �سهاب الدين اأحمد م�سد الحا�سية اأيام المماليك 
الجامع  ب�سحن  )حاليًّا  )ت735هـ/1331م(  ال�سلطانية 
العمري(، و�ساهد قبر المجاهد نور الدين علي بن باد�ساه 
ال�سهرزوري )ت739هـ/1435م(، و�ساهد قبر ح�سين بن 
هزار )ت747هـ/1343م(، و�ساهد قبر زوجة فخر الدين 
قبر  ال�سنقراني )ت749هـ/1445م(، و�ساهد  بن  عثمان 

�سفية ابنة جمال الدين بن وزير)ت786هـ/1366م(.15

ومن المناطق التابعة لهذه المقبرة منطقة مزار ال�سيخ 
اأن�ساأ  حين  ع�سر  الحادي  القرن  بعد  ا�ستحدثت  �سعبان، 
بقبة  م�سجًدا  المنطقة  بهذه  القرون  اأبو  �سعبان  ال�سيخ 
واألحق به مدفًنا له و�سبياًل على الطريق، ووقف الأرا�سي 
بالمدفن  قبر  مات  ولما  الم�سلمين،  اأموات  لدفن  حوله 
المذكور هو وخليفته ال�سيخ اأحمد الدروي�س، وجوارهما 
ال�سيخ محمد كمال الدين ابن ال�سيد م�سطفى البكري كان 
ا مت�سرف غزة المقتول بيد  عليه قبة، ودفن اإلى جانبه اأي�سً
عربان الوحيدات ح�سين با�سا مكي،16 وبني على قبره قبة 
قبره  �ساهد  على  مكتوًبا  وكان  1197هـ/1782م  عام 
»مالكانة)؟( غزة حين ا�ست�سهد في طرد اأ�سقياء العربان عن �سعفاء 
رعيته بغزة وقراها تقبل اهلل عمله وجعل الجنة ماأوى له اأمين توفي 
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في اأوايل �سنة 1197هـ«،17 ودفن بجواره ال�سيخ يا�سين وهو 
من ال�سالحين، وقد بقي الم�سجد وال�سبيل مق�سوًدا حيث 
المنطقة  ازدادت  وقد  )ت 1950م(،  الطباع  ال�سيخ  راآه 
الدرج  حي  دور  اإلى  و�سلت  حتى  ال�سمال  نحو  ات�ساًعا 
�سالم. �سي  عائلة  جد  �سالم  الحاج  قبر  وبها  الغرب،  من 
ال�سيخ  ومزار  المقبرة  هذه  غالب  اندثار  له  يوؤ�سف  ومما 
في  الحكومة  �سرعت  التي  القبور  من  جاوره  وما  �سعبان 
تنفيذها بالمدينة القديمة؛ حيث �سق �سارع عمر المختار 
وهدم  الغرب،  اإلى  ال�سرق  من  1334هـ/1915م  عام 
خان  وهدم  الج�سيمة  والأبنية  المتينة  المحالت  ب�سببه 
الزيت وجامع الوزير، كما م�سحت القبور المقابلة لمزار 
ال�سيخ �سعبان،18 ثم باإن�ساء ميدان فل�سطين »ال�ساحة« وبناء 
البنك العربي وبع�س العقارات الأخرى وجزء ف�ساء خلف 

الم�ست�سفى المعمداني الإنجليزي.

البحر  باب  بمقبرة  الموجودة  ال�شواهد  بعدد  بيان  وهذا 
وال�شيخ �شعبان حتى عام )1336هـ/1917م(

عدد العائلة
عدد العائلةال�سواهد

ال�سواهد
11اآل احل�سيني7اأبو خ�رضة

3�ساق اهلل6اأبو �سعبان

1الربع�سي2�سي �سامل

1الوحيدي1الغ�سني

1اجلعفراوي1اأبو عا�سي

1الطباع1مر�سد

1ن�سيبة1اآل ر�سوان
حمدي 

1اأ�سعد4عبا�س

43املجموع

�شواهد قبور عائلة اأبو خ�شرة

• خ�رضة 	 اأبو  حممد  بن  خليل  بن  اهلل  عبد  قرب  �ساهد 
)12 رجب 1292هـ/1875م(.

• خ�رضة 	 اأبو  �سليمان  بن  حممد  بن  ح�سن  قرب  �ساهد 
)1301هـ/3-1884م(.

• �ساهد قرب هامن زوجة احلاج ح�سن بن حممد بن �سليمان 	
اأبو خ�رضة )1302هـ/1885م(.

• خ�رضة 	 اأبو  �سليمان  بن  حممد  بن  خليل  قرب  �ساهد 
)11 رم�سان1305هـ/22 مايو1888م(.

• خ�رضة 	 اأبو  حممد  بن  خليل  بن  اإبراهيم  قرب  �ساهد 
)1316هـ/8-1889م(.

• �ساهد قرب حممد حنفي بن م�سطفى بن ح�سن بن حممد 	
يف  حمفوظ  )1317هـ/1899-1900م  خ�رضة  اأبو 

ق�رض البا�سا(.

• خليل 	 ابن  اأفندي  اإ�سماعيل  بن  ح�سن  قرب  �ساهد 
اأبو خ�رضة )1335هـ/16-1917م(.

�شواهد قبور عائلة الح�شيني

• �ساهد قرب ال�سيدة عاي�سة ابنة عبد احلي بن عبد الرحمن 	
احل�سيني )ذو القعدة 1289هـ/18 يناير1873م(.

• احل�سيني 	 احلي  عبد  بن  الدين  حميي  اأحمد  قرب  �ساهد   
)4 جمادى الأوىل1295هـ/7 مايو 1878م(.

• �ساهد قرب ال�سيدة نوال بنت اأحمد حميي الدين احل�سيني 	
)1302هـ/1884م(.

• الدين 	 حميي  اأحمد  بن  ح�سني  بن  خليل  قرب  �ساهد 
احل�سيني )1304هـ/1887م(.

• ابن 	 اأفندي  احلي  عبد  ال�سيخ  ابنة  خديجة  قرب  �ساهد 
اأحمد حميي الدين احل�سيني )1319هـ/1901م(.

• اأحمد 	 ابن  اأفندي  احلي  عبد  زوجة  حورية  قرب  �ساهد 
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حميي الدين احل�سيني )الأحد 5 �سوال 1320هـ/5 يناير 
1903م(.

• �ساهد قرب ابنة ح�سني اأفندي احل�سيني زوجة نعمان بك ابن 	
عثمان بن م�سطفى العلمي )1321هـ/2-1903م(.

• الدين 	 اأحمد حميي  ابن  اأفندي  الرحمن  عبد  قرب  �ساهد 
احل�سيني )1327هـ/1909م(.

• اأحمد 	 ابن  اأفندي  الرحمن  عبد  لبيبة زوجة  قرب  �ساهد 
حميي الدين احل�سيني )1327هـ/1909م(.

• احل�سيني 	 اأفندي  حنفي  حممد  زوجة  منرية  قرب  �ساهد 
)1329هـ/1911م(. 

• الدين 	 حميي  اأحمد  ابن  اأفندي  احلي  عبد  قرب  �ساهد 
احل�سيني )1330هـ/11-1912م(.

�شواهد قبور عائلة اأبو �شعبان

• �ساهد قرب احلاج حممد اأبو �سعبان )1297هـ/1880م(.	

• �سعبان 	 اأبو  حممد  بن  القادر  عبد  بن  �سالح  قرب  �ساهد 
)1304هـ/1887م(. 

• �سعبان 	 اأبو  علي  بن  اخلالق  عبد  احلاج  قرب  �ساهد 
)1311هـ/3-1894م(.

• �سعبان 	 اأبو  حممد  بن  م�سطفى  احلاج  قرب  �ساهد 
)1317هـ/1899-1900م(.

• �ساهد قرب اأبي جميل علي بن حممد �سالح بن حممد اأبو 	
�سعبان )1322هـ/1904م(.

• �ساهد قرب احلاج علي بن عبد اخلالق بن علي اأبو �سعبان 	
)1329هـ/1911م(.

�شواهد قبور عائلة �شاق اهلل

• اهلل 	 �ساق  يا�سني  بن  علي  قرب  �ساهد 
)1310هـ/2-1893م(. 

• اهلل 	 �ساق  يا�سني  بن  يو�سف  قرب  �ساهد 
)1311هـ/1893م(.

• اهلل 	 �ساق  حممد  ال�سيخ  العالمة  قرب  �ساهد 
)1314هـ/1896م(.

ومن ال�شواهد التي ترجع لعائالت اأخرى

• �ساهد قرب احلاج �سامل جد عائلة �سي �سامل )1241هـ/ 	
1825م(

• الربع�سي 	 الرحمن  عبد  بن  حماد  احلاج  قرب  �ساهد 
)1237هـ/ 1822م(

• عا�سي 	 اأبو  م�سطفى  بن  دروي�س  احلاج 
)1258هـ/1842م(.

• )1260هـ/ 	 الغ�سني  بك  اأحمد  احلاج  قرب  �ساهد 
1844م(.

• �ساهد قرب ال�سيد حممد علي اأفندي املحا�سني الدم�سقي 	
)11 �سفر 1295هـ/15 فرباير1878م(.

• �سواهد قبور اأ�رضة ال�سابط الرتكي اأحمد حمدي عبا�س 	
)1310-1322هـ/1892-1904م(.

• اإ�سماعيل �سكيك )1314هـ/1896م(.	

• )1316هـ/ 	 اأ�سعد  بن  حممد  علي  اأبي  قرب  �ساهد 
8-1889م(.

• الوحيدي 	 عاي�س  بن  حمود  بن  اإ�سماعيل  قرب  �ساهد 
)1318هـ/1899-1900م(.

• �ساهد قرب احلاج م�سطفى الطباع )1319هـ/1901م(.	

• ن�سيبة 	 �سالح  ال�سيد  ابنة  اأ�سما  ال�سيدة  قرب  �ساهد 
)1319هـ/1-1902م(.

• مر�سد 	 اإ�سماعيل  ال�سيخ  التاجر  قرب  �ساهد 
)1323هـ/4-1905م(.
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• )1328هـ/ 	 اجلعفري  م�سطفى  احلاج  قرب  �ساهد 
1910م(.

• �ساهد قرب حممود بن اأبي �سمرة احلداد )28 ذي القعدة 	
1328هـ/2 دي�سمرب 1910م(.

• �ساهد قرب ال�سيدة خريية بنت حممد بك اآل ر�سوان زوجة 	
ال�سيخ دروي�س الوحيدي )1332هـ/ 1914م(.

• �ساهد قرب ال�سيخ عثمان �سكيك )1333هـ/1914م(. 	

• �ساهد قرب ال�سيخ اأبي عبد الوهاب احلنفي )1333هـ/ 	
1914م( .

ال�شيخ  وذكرها  المقبرة  من  اندثرت  التي  ال�شواهد  ومن 
عثمان الطباع حين ترجم لأ�شحابها

• �ساهد قرب العالمة ال�سيخ داود وتيدة البكرية املتوفى عام 	
)1289هـ/1872م(، دفن بالقرب من قرب ال�سيخ علي 

الب�سيلي، والأبيات من نظم ال�سيخ اأحمد ب�سي�سو.19

• تويف 	 املالح،  اإبراهيم  ابن  اأفندي  اأديب  قرب  �ساهد 
)1310هـ/1892م(، دفن برتبة ال�سيخ �سعبان.20

• توفيت 	 املالح،  اإبراهيم  ابنة  عائ�سة  قرب  �ساهد 
)1311هـ/1893م(، دفنت جوار اأخيها.21

• املتوفى 	 �سع�ساعة  �سليم  ال�سيخ  العالمة  قرب  �ساهد 
�سعبان،  ال�سيخ  برتبة  دفن  )1320هـ/1902م(، 

والأبيات من نظم ال�سيخ عثمان الطباع.22

• تويف 	 القهوجي،  اإبراهيم  بن  �سالح  قرب  �ساهد 
ال�سيخ  نظم  من  والأبيات  )1331هـ/1913م(، 

عثمان الطباع.23

ومن ال�شواهد الموجودة التي ترجع اإلى الفترة من )1337هـ/1918م( حتى )1361هـ/ 1942م( ولها اأهميتها

لبيبة بنت عبد الخالق اأبو �سعبان زوجة �سالح اأغا 
اأبو رم�سان )ت 1353هـ/1934م(

محمد عبد الحي اأبو رم�سان 
)ت 1347هـ/1928م(

محمود بن �سمير الغالييني )ت 1361هـ/1942م(عبد الوهاب بن ح�سن الكا�سف )ت1351هـ/1932م(

ح�سيب المبا�سر )ت 1345هـ/1926م(عبد اهلل طه )ت 1339هـ/1920م(

محمد المبا�سر )ت 1350هـ/1931م(محمد الهلي�س )ت 1345هـ/1926م(

ها�سم بن محمد المبا�سر )ت 1349هـ/1930م(�سبحي الهلي�س )ت 1351هـ/1932م(

محمد طه الخطاط )ت 1357هـ/1938م(عادل الهلي�س )ت 1352هـ/1933م(

عبد ال�سالم بن عبد المعطي )ت 1350هـ/1931م(�سعيد الطباع )ت 1350هـ/1931م(
عائ�سة بنت علي اأفندي الح�سيني زوجة دروي�س الوحيدي 

ح�سن جمال الدين �ساق اهلل )ت 1357هـ/1938م()ت 1354هـ/1935م(

نبيهة بنت علي يا�سين �ساق اهلل زوجة ح�سن �ساق اهلل نعمت بنت علي اأفندي الح�سيني )ت 1354هـ/1935م( 
)ت 1345هـ/1926م(
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حامد عكيلة )ت 1348هـ/1928م(�سعيد الح�سيني )ت 1346هـ/1927م(

اآمنة اأم اأ�سعد بنت خليل اأبو خ�سرة )ت 1347هـ/1927م(فهمي الح�سيني )ت 1360هـ/1941م(

عبد النور اأفندي الإفرنجي )ت 1361هـ/1942م(كامل اأبو �سعبان )ت 1353هـ/1934م(

ال�سيخ محمد مكي )ت 1361هـ/1942م(�سعيد اأبو �سعبان )ت 1355هــ/1936م(

بدرية بنت محمود الإفرنجي )ت 1358هـ/1939م(عمر اأبو رم�سان )ت 1346هـ/1927م(

عالمة بنت عبد اللطيف الخزندار �سالح اأغا اأبو رم�سان )ت 1356هـ/1937م(
)ت 1352هـ/1933م(

عبد الوهاب الحنفي )ت 1333هـ/1914م(عبد المجيد اأبو رم�سان )ت 1360هـ/1941م(

يون�س بن محمد دلول )ت 1347هـ/1927م(يو�سف اأغا اأبو رم�سان )ت 1348هـ/1928م(

يو�سف بن محمد العلمي )ت 1358هـ/1939م(�سعيد رم�سان )ت 1360هـ/1941م(

عبد الوهاب بن ح�سن الكا�سف )ت 1351هـ/1932م(اأحمد اأبو عد�س )ت 1360هـ/1941م(

نبيه اأبو �سعبان )ت 1361هـ/1942م(بهية بنت الح�سين زوجة محمد الهلي�س )ت 1359هــ(

محمد عبد الحي اأبو رم�سان )ت 1347هـ/1927م(

�شواهد مقبرة ابن مروان

على - 1 ال�سرقية  ال�سمالية  الناحية  من  المدينة  اأ�سفل  تقع 
امتداد  وهي  مكعًبا،  بـ14335متًرا  تقدر  م�ساحة 
ال�سم  بهذا  �سميت  المندثرة،24  مي�س  بني  لمقبرة 
عام  المتوفى  مروان  بن  علي  ال�سيخ  اهلل  لولي  ن�سبة 
مروان  ابن  جامع  اأن�ساأ  الذي  )715هـ/1315م(، 
ودفن به في �سريح يعلوه قبة ما زال �ساهد قبره موجوًدا 
بال�سريح الم�سار اإليه وعليه كتابة عبارة التوحيد )ل اإله 
اإل اهلل ... محمد ر�سول اهلل(، اأبعاده 34�سم×27�سم، 
158�سم×67�سم،   اأبعادها  وتركيبته  ب�سمك7�سم، 

ون�سه كالتالي:

1- ]هذا قبر ال�سيخ علي .....[

2- قد�س اهلل �سره ونور �سريحه توفي اإلى رحمة اهلل

3- تعالى يوم الثنين ال�سابع ع�سر من �سهر ذي القعدة

4- من �سهور �سنة خم�س ع�سر و�سبعماية رحمه اهلل 
5- ورحم من ترحم عليه25

وحوله  القديم  غزة  �سوق  بجانب  الجامع   وكان 
الجامع  وبقي  والعمران  ال�سوق  اندثر  ثم  كبير،  عمران 
عامًرا بال�سالة، وقد وجدُت نق�ًسا مملوكيًّا ي�سير اإلى تربة 
مروان،  بن  علي  ال�سيخ  خادم  المويقي  بكتمر  بن  محمد 
واأواوينه  الجامع  باب  جدد  الذي  ال�سخ�س  نف�س  وهو 
ومخازنه ووقف وقًفا لذلك، وجعل للموؤذن مرتًبا ولالإمام 
مرتًبا، كما هو م�سجل في نق�س كتابي على قاعدة المئذنة 

من الناحية الجنوبية،  بما ن�سه:
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]ب�سم اهلل الرحمن الرحيم[ هذه تربة العبد الفقير اإلى ]اهلل[ - 2
تعالى محمد بن بكتمر المويقي خادم ال�سيخ علي بن

] مروان مجدد الباب والتربـ[ـة والماأذنة و�سعائر اهلل - 3
تعالى رحمه اهلل ورحم من ترحم عليه و]الحمد[ هلل  
وقد دفن النا�س موتاهم تبرًكا ب�ساكن ال�سريح وامتداًدا 
لتربة بني مي�س، وامتد الدفن اإلى �سحن الجامع ورواقه 
الغربي. ومن �سواهد القبور التي كانت بالجامع �ساهد 
ناظر  الف�سل  اأبي  بن  محمد  الدين  نا�سر  الحاج  قبر 
905هـ/1499م(،  )ت  بالقاهرة  المارداني  جامع 
وقبر  935هـ(،  علي)ت  اأويز  بن  خليل  الطفل  وقبر 
رقية بنت ن�سوح )ت 967هـ/1559م(، و�ساهد قبر 
ولي بن عبد اهلل ميرالي غزة )ت 972هـ/1564م(، 
بالطة  عن  عبارة  وهو  ال�ساهد  هذا  على  عثرت  وقد 

رخامية اأبعادها 74 �سم × 24 �سم، ن�سه كالتالي:

1- ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
2- كل نف�س ذائقة الموت26 هذا
3- قبر المرحوم ولي بن عبد اهلل

4- ميرالي غزة )توفي( اإلى 
5- رحمة اهلل تعالى في

 6- اأوايل �سهر محرم �سنة 27972

غير  مملوكي  قبر  �ساهد  للجامع  الغربي  وبالجانب 
قبر  و�ساهد  جعفر،28  بن  محمد  الطفل  با�سم  موؤرخ 
حاجب  علي  العالي  المقر  بن  محمد  بن  عبد القادر 
�سواهد  ومن  )ت 873هـ/1469م(،  غزة  حجاب 
اأبعاده  وجهيه  كال  في  مكتوب  قبر  �ساهد  ا  اأي�سً القبور 
فاطمة  قبر  �ساهد  الأول  الوجه  على  84�سم × 24�سم، 
ابنة اأحمد بن يون�س بن اأبي �سبيعة زوجة محمد ابن الفقيه 
الأع�سر)ت749هـ/1445م(،  بن  يو�سف  الدين  جمال 
وعلى الوجه الثاني �ساهد قبر اإبراهيم بن يو�سف ال�سلماني 

)ت771هـ/1466م(.29

غزة  مت�سرف  ر�سوان30  اآل  با�سا  مو�سى  اأن�ساأ  وقد 
وبنى  بالبناء  واأحاطه  ابن مروان  لوالدته غرب جامع  مدفًنا 
الحكمية  ال�ساقية  من  جزًءا  الأ�سل  في  كان  وقد  قبة،  عليه 
)1081هـ/1670م(،  عام  وقفية  عليه  ووقف  به،  ودفنها 
قبور  في  عائلته  من  الكثير  به  ودفن  وقراء  له خادًما  ورتب 
اأ�سا�ساته،  �سوى  يبق  ولم  المدفن حاليًّا  اندثر  وقد  �سخمة. 
النا�س في الدفن في المنطقة الواقعة جنوب الجامع  ثم بداأ 
تالهما،  وما  ع�سر  الثاني  والقرن  ع�سر  الحادي  القرن  في 
النخال  ح�سن  ال�سيخ  كالعالمة  النخال  اآل  قبور  منها 
اأحمد  ال�سيخ  العالمة  واأخيه  )ت1153هـ/1740م(، 
كبيرة  قبة  قبريهما  على  وكان  )ت1157هـ/1744م(، 
هدمت في اأواخر القرن الثالث ع�سر،31 ثم دفنت العائالت 
المقبرة  من  القريبة  والمناطق  بال�سجاعية  القاطنة  الحادثة 
بع�س  ن�سو�س  الطباع  عثمان  ال�سيخ  ذكر  وقد  اأفرادها. 
ال�سواهد حين ترجم لأ�سحابها ك�ساهد قبر الحاج محمد 
بن علي ال�سوراني،32 وكان من التجار المعتبرين توفي في 

ذي الحجة )1292هـ/1875م(.33

وبيان ال�شواهد الموجودة بالمقبرة حتى عام )1336هـ/1917م(:

 العائلة
عدد 

ال�سواهد
العائلة

عدد 
ال�سواهد

9العلمي10ال�سوا

2الخزندار2البيطار

2الوكيل1الوحيدي

2بو�سناق1اآل عقل

1عد�س1الأ�سطا

2النخال1المهتدي
�سواهد 
4اأخرى

38المجموع
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�شواهد قبور عائلة النخال

• النخال 	 اأحمد  ال�سيخ  ال�سافعية  مفتي  قرب  �ساهد   
)1230هـ/1814م(.

•  �ساهد قرب ال�سيخ ح�سن ابن ال�سيخ اأحمد النخال �سنة 	
)1255هـ/1839م(.

�شواهد قبور عائلة الوكيل
• )1231هـ/ 	 الوكيل  اأغا  م�سطفى  بن  اأمني  قرب  �ساهد 

1816م(.

• �ساهد قرب ح�سن بن م�سطفى اأغا الغزاوي )�سهر ربيع 	
الأول 1234هـ/ يناير1819م(.

�شواهد قبور عائلة ال�شوا

• �ساهد قرب ال�سيد خليل ال�سوا )1302هـ/1884م(.	
• ال�سوا 	 خليل  بن  ها�سم  بن  حممد  قرب  �ساهد 

)1317هـ/8-1899م(.
• ال�سوا 	 خليل  بن  �سالح  بن  عارف  قرب  �ساهد 

)1319هـ/1900-1901م(.
• �ساهد قرب ها�سم بن خليل ال�سوا )1320هـ/1902م(.	
• ال�سوا 	 خليل  بن  ها�سم  بن  ح�سن  قرب  �ساهد 

)1320هـ/1902م(.
• ال�سوا 	 خليل  بن  مو�سى  بن  م�سباح  قرب  �ساهد 

)1320هـ/1902م(.
• ال�سوا 	 خليل  بن  حممد  علي  اأبي  قرب  �ساهد 

)1322هـ/1904م(.
• بن خليل 	 اأبي علي حممد  بن  اأبي عمر علي  قرب  �ساهد 

ال�سوا )1324هـ/1906م(.
• �ساهد قرب الطفل عفيف ال�سوا )1325هـ/6-1907م(.	
•  �ساهد قرب �سالح بن خليل ال�سوا )1327هـ/1909م(.	

�شواهد قبور عائلة العلمي

• �ساهد قرب ال�سيدة خزرج العلمي )1280هـ/1863م(.	

• العلمي 	 م�سطفى  ابن  اأفندي  حممد  ال�سيخ  قرب  �ساهد 
)1282هـ/1885م(. 

• العلمي 	 جنيبة  ال�سيدة  قرب  �ساهد 
)1282هـ/5-1866م(.

• العلمي 	 وفا  بن  حممد  بن  م�سطفى  قرب  �ساهد 
)1304هـ/6-1887م(.

• العلمي 	 م�سطفى  بن  اأحمد  بن  العزيز  عبد  قرب  �ساهد 
)1316هـ/8-1899م(.

• �ساهد قرب اأحمد العلمي )1323هـ/14-1915م(.	

• العلمي 	 م�سطفى  بن  حممد  بن  ح�سن  قرب  �ساهد 
)1330هـ/11-1912م(.

• �ساهد قرب يو�سف حلمي بن خليل بن م�سطفى العلمي 	
)1330هـ/2-1903م(.

• �ساهد قرب ال�سيدة ر�سا بنت العالمة ال�سيخ عبد الرازق 	
العلمي )1330هـ/1912م(.

�شواهد قبور عائلة الخزندار

• �ساهد قرب حممد علي بن اإبراهيم )1192هـ/1778م(.	

• اخلزندار 	 اللطيف  عبد  ال�سيخ  العالمة  قرب  �ساهد 
)14 رجب 1320هـ/18اأكتوبر 1902م(.

�شواهد قبور عائلة البيطار

• البيطار 	 رم�سان  بن  حممود  قرب  �ساهد 
)1321هـ/1903م(.

• �ساهد قرب �سعيد بن حممد البيطار )26 جمادى الأوىل 	
1334هـ/5 اإبريل 1916م(.
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�شواهد قبور عائلة وع�شيرة الوحيدات

• الوحيدي 	 عاي�س  ال�سيخ  العرب  �سيخ  قرب  �ساهد 
)1272هـ/5-1856م(.

ومن ال�شواهد الأخرى

• املقرئ 	 البعبع  ح�سن  ال�سيخ  قرب  �ساهد 
)1243هـ/6-1827م(.

• بو�سناق 	 اأغا  م�سطفى  بن  حممود  قرب  �ساهد 
)1247هـ/1831م(.

• بو�سناق 	 بك  م�سطفى  ال�سيد  قرب  �ساهد 
)1267هـ/1850م(.

• ال�سافعي 	 حم�سن  احلاج  بن  �سامل  ال�سيخ  قرب  �ساهد 
)1280هـ/1863م(.

• مار�س 	 1281هـ/  )�سوال  الأ�سطا  دروي�س  قرب  �ساهد 
1865م(.

• القعدة 	 ذي  جلو)15  ح�سن  ال�سيخ  قرب  �ساهد 
1288هـ/27 يناير 1872م(.

• �ساهد قرب ال�سيدة ورد خاتون )1297هـ/79-1880م(.	

• عقل 	 اآل  من  نعمان  بن  يحيى  قرب  �ساهد 
)1304هـ/6-1887م(.

• �ساهد قرب احلاج م�سطفى عد�س )1304هـ/1887م(.	

• املهتدي 	 اأمني  ال�سيد  ابن  حممود  قرب  �ساهد 
)1329هـ/1911م(.

وقد ذكر ال�شيخ عثمان الطباع ن�شو�ص بع�ص ال�شواهد حين 
ترجم لأ�شحابها فقدت ول اأثر لها الآن، وهي كالتالي:

• �ساهد قرب العالمة ال�سيخ عبد الوهاب الفالوجي، تويف 	
والأبيات  )1278هـ/1861م(،  الثانية  جمادى  يف 

من نظم ال�سيخ اأحمد ب�سي�سو.34

• ال�سوراين، 	 علي  بن  حممد  احلاج  قرب  �ساهد 
احلجة  ذي  يف  تويف  املعتربين،  التجار  من  وكان 

)1292هـ/1875م(.35

الفترة )1337هـ/1918م(  اإلى  التي ترجع  ال�شواهد  ومن 

حتى )1360هـ/1941م( ولها اأهميتها

�ساهد قرب ال�سيدة زهوة اأبو 
اخلري )1330هـ/1912م(.

�ساهد قرب برج�س 
الوحيدي 

)1353هـ/1935م(.
�ساهد قرب اأ�سعد بن ح�سني 

ال�سوا )1357هـ/1938م(.
�ساهد قرب عثمان العلمي 

)1352هـ/1933م(.

�ساهد قرب اأحمد ال�سوراين 
)1340هـ/1921م(.

�ساهد قرب 
عبد القادر العلمي 

)1345هـ/1926م(.

�ساهد قرب �سلمان بن عبد اهلل 
املزيني )1354هـ/1936م(.

�ساهد قرب نعمان 
بك العلمي 

)1354هـ/1936م(.

�ساهد قرب عبد اهلل املزيني 
)1352هـ/1934م(.

�ساهد قرب 
اإبراهيم العلمي 

)1357هـ/1938م(.
�ساهد قرب حممد بن 

عبد الرحمن زمو النويري 
)1352هـ/1934م(.

�ساهد قرب ح�سني العلمي 
)1358هـ/1939م(.

�ساهد قرب اأم حافظ العلمي 
ابنة علي اأفندي احل�سيني 

)1349هـ/1930م(.

�ساهد قرب الدكتور 
توفيق حتحت 

)1352هـ/1934م(.

�ساهد قرب يو�سف العلمي 
)1351هـ/1933م(.

�ساهد قرب اإ�سماعيل 
ابن يو�سف اخلزندار 

)1362هـ/1943م(.
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�شواهد مقبرة مدر�شة الغ�شين
 مدر�سة الغ�سين هي في اأ�سلها مدر�سة قديمة في حي 
الدرج �سرق الجامع العمري م�ساحتها تزيد على الدونم، 
اأن�ساأها قديًما الملك الظاهر بيبر�س وزودها بمكتبة كبيرة 
ت�سم موؤلفات من مختلف العلوم، وكان لموقعها اأثٌر كبير 
في �سهرتها وكثرة روادها، وكانت معلًما م�سهوًرا اأ�سهمت 
ال�سنون  عليها  توالت  ثم  اآنذاك،  العلمية  الحركة  اإثراء  في 
برقوق  الظاهر  ال�سلطان  عهد  في  مرة  من  اأكثر  وجددت 
العلماء؛  اأجالء  بها  ودفن  قايتباي،36  الأ�سرف  وال�سلطان 
قا�سي  الأع�سر  بن  محمد  الدين  �سم�س  ال�سافعي  منهم 
قبره  وما زال  )846هـ/1442م(،37  عام  المتوفى  غزة 
من  الداخل  ي�سار  على  للمدر�سة،  ال�سرقية  بال�ساحة  ماثاًل 
ب�سمك 20�سم،  اأبعاده 150�سم×35�سم  ال�سرقي،  بابها 
مكتوب بخط ثلث مملوكي طمرت تركيبة القبر بالأتربة 
لقدمه واأبعادها 160�سم وعر�سها 70�سم ون�سه كالتالي:

1- ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
2- كـــــل نفــــــــ�س ذائقـــة المــــوت38

3- هذا قبر العبد الفقير

4- اإلى اهلل تعالى

5- �سيخ الإ�سالم

6- وقدوة الأنام

7- قا�سي الق�ساة �سم�س الدين

8- اأبو عبد اهلل محمد بن الأع�سر

9- الغزي ال�سافعي تغمده اهلل

10- برحمته توفي اإلى رحمة اهلل تعالى
11- في رجب �سنة �ستة39 واأربعين وثمان ماية40

غزة  والي  المدر�سة  جدد  العثماني  الع�سر  وفي 
ح�سن با�سا عام )1039هـ/1629م( فعرفت بالمدر�سة 
الإمام  للعالمة  ونظارتها  م�سيختها  وجعل  الح�سنية، 

النا�سك الورع ال�سيخ عبد القادر الغ�سين. ون�ست وقفية 
من  العلم  اأهل  بعده  يكون  واأن  ذلك،  على  المدر�سة 
المذكور  ال�سيخ  بها  اأقام  وقد  واحد.  بعد  واحًدا  ذريته 
يجتمع  الرفاعية،  للطريقة  وزاوية  مدر�سة  واتخذها 
باآلت  الإن�ساد  و�سماع  بالذكر  وي�ستغلون  مريدوه  فيها 
نق�س  وقد  الغ�سين.  بمدر�سة  تعرف  و�سارت  القانون، 
على حجارة المدر�سة بيتان من ال�سعر اأعلى عقد الإيوان 

الرئي�سي بها ن�سهما كالتالي:

زاويـــــــــــــة قد حــــــــــوت كل �سيئ ح�سنــا 

اأال يـــــــا رب فاجعلها لكل �سالح �سكنا

وابن الغ�سني �سيخها يارب زد يف عمره
عبد القادر داأبه اآوىالغريب اأو اأ�سكنا41 

عام  الغ�سين  القادر  عبد  ال�سيخ  مات  ولما 
ودفن  المذكورة  بالمدر�سة  دفن  )1087هـ/1676م( 
ا  يومئذ �سارت مدفًنا خا�سًّ اأولده وذريته، ومن  بجواره 
لهم، يدفنون في حديقتها ال�سرقية، ولما تعطلت الدرا�سة 
الغني  عبد  ال�سيخ  زارها  وقد  حجراتها.  في  دفنوا  بها 
)1105هـ/1693م(،42  عام  بغزة  مكثه  حال  النابل�سي 
معهًدا  وا�ستمرت  الغ�سين،  يو�سف  اأبناء  جددها  كما 
ع�سر  الرابع  القرن  اأوائل  في  تعطلت  اأن  اإلى  للعلم 
الغ�سين  ح�سين  بن  يو�سف  بها  دفن  وممن  الهجري، 
الغ�سين  يو�سف  بن  اهلل  وعبد  1300هـ/1883م(،  )ت 
الغ�سين  يو�سف  بن  اإبراهيم  1321هـ/1903م(،  )ت 
)ت  1323هـ/1905م(، ويو�سف بن �سهاب الدين بن 
يو�سف الغ�سين )ت 1331هـ/1913م(، و�سهاب الدين 
وعبد اهلل  )ت 1348هـ/1929م(،  الغ�سين  يو�سف  ابن 
)ت 1352هـ/1934م(  الغ�سين  العظيم  عبد  ابن 

وغيرهم، وما زال القوم يدفنون موتاهم فيها.
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عام  حتى  الغ�شين  لعائلة  بالمقبرة  الموجودة  ال�شواهد  من 
1336هـ/1917م

• 1844م( 	 )1260هـ/  الغ�سني  بك  اأحمد  قرب  �ساهد 
)يوجد يف اأعلى مقربة باب البحر(.

• بن 	 الوهاب  عبد  بن  ح�سني  بن  يو�سف  قرب  �ساهد 
عبد القادر بن حممد الغ�سني )1300هـ/1883م(. 

• الغ�سني 	 ح�سني  بن  يو�سف  بن  اهلل  عبد  قرب  �ساهد 
)1321هـ/1903م(.

• الغ�سني 	 يو�سف  بن  حممد  بن  يو�سف  قرب  �ساهد 
)1331هـ/1913م(.

ومن ال�شواهد التي يرجع تاريخها من )1337هـ/1918م(
حتى )1360هـ/1941م(

• الغ�سني 	 يو�سف  بن  الدين  �سهاب  قرب  �ساهد 
)1348هـ/1929م(.

• الغ�سني 	 العظيم  عبد  بن  اهلل  عبد  قرب  �ساهد 
)1352هـ/1934م(.

�شواهد مقبرة اأبو الكا�ص والتفلي�شي

وتبلغ  وغزة،  ال�سجاعية  حي  �سرق  اأق�سى  في  تقع 
م�ساحتها ت�سعة دونمات تقريًبا اأو 41359 متًرا مكعًبا وقد 
اأقيمت في الع�سر الأيوبي، وقد اأطلق عليها مقبرة التفلي�سي 
ا مجاورًة  ن�سبة اإلى رجل من تفلي�س ببالد العجم اأوقف اأر�سً
لها لدفن الموتى، فن�سبت اإليه قبل الألف ثم ُحرِّف ال�سم اإلى 
التوني�سي، وبقي العديد من �سواهدها القديمة، منها �ساهد 
قبر محمد بن اإبراهيم بن مغيكة موؤرخ )773هـ/1371م(، 
و�ساهد قبر با�سم اأحمد بن عيوط )ت 793هـ/1390م(، 
و�ساهد قبر اآخر موؤرخ )841هـ/1473م(، ثم دفن بها في 
في  ال�سالح  اأهل  من  الكا�س  اأبو  ال�سيخ  ع�سر  الثاني  القرن 
حاكم  اإلى  جنازته  �ساقتهم  توفي  ولما  ع�سر،  الثاني  القرن 
وبني  المكان  بهذا  بدفنه  فاأمر  البلدية  بباب  واأنزلوه  غزة، 

ال�سريح له، و�سار يعمل له مو�سم كل عام في اأول خمي�س 
�سهر اإبريل من كل عام، ودفن بجواره ال�سيخ اأبو عبيدة واأبو 
حرمي والخليفة وال�سيد والجعبري، وتعمل موا�سمهم في 
الأخم�سة قبل خمي�س المنطار. يقع �سريح ال�سيخ اأبي الكا�س 
على الطريق العام؛ وهو عبارة عن حجرة مربعة تعلوها قبة 
ب�سيطة، ودفن بتلك المقبرة كثير من العلماء وال�سالحين من 
دفنت  التي  العائالت  ومن  البادية،43  واأهل  ال�سجاعية  اأهل 
ب�سي�سو وحتحت وعياد  المقبرة عائلة  بهذه  اأفرادها  رفات 
والبطنيجي و�سيوخ ع�سيرة الح�سنات وقبائل اأخرى، ومن 
الزعيم  العزيز  ال�سيخ عبد  قبر  الدرا�سة �ساهد  �سواهدها بعد 
بالمقبرة  الموجودة  ال�سواهد  ح�سر  ويمكن  1354هـ، 

حتى عام )1336هـ/1917م(: 

العائلة
عدد 

ال�سواهد
العائلة

عدد 
ال�سواهد

1حتحت5ب�سي�سو

1البطنيجي1عياد

5�سيوخ قبائل1مهاين

2اأخرى

16املجموع

�شواهد قبور عائلة ب�شي�شو

• ب�سي�سو 	 اأحمد  احلاج  ابن  ال�سعدي  اهلل  عبد  قرب  �ساهد 
)1295هـ/1878م(.

• ب�سي�سو  	 اأحمد  احلاج  ابن  يو�سف  قرب  �ساهد 
)14 جمادى الثانية 1308هـ/ 24 يناير1891م(.

• اأحمد 	 ال�سيخ  ابن  �سالح  بن  طاهر  اأحمد  قرب  �ساهد 
ب�سي�سو )1319هـ/1-1902م(.

• ب�سي�سو 	 اأحمد  ال�سيخ  العالمة  قرب  �ساهد 
)1329هـ/1911م(.
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• بن 	 احل�سن  اأبي  علي  زوجة  حفيظة  ال�سيدة  قرب  �ساهد 
اأحمد بن اأحمد ب�سي�سو )1331هـ/1913م(.

�شواهد قبور ع�شائر القديرات وال�شناع والح�شنات

• عربان 	 �سيخ  معيلق  اأبو  �سليمان  ال�سيخ  قرب  �ساهد 
احل�سنات )1324هـ/1906م(.

• �ساهد قرب ال�سيخ اأبي رقيق �سالمة اأبو معيلق �سيخ ع�سرية 	
قديرات اأبو رقيق )1327هـ/1909م(.

• �ساهد قرب ال�سيخ اأبي مو�سى �سامل اأبو معيلق �سيخ عربان 	
القديرات )1328هـ/ 1910م(.

• �سيخ 	 �سانع  بن  �سليمان  بن  حممد  ال�سيخ  قرب  �ساهد 
ع�سرية املطارقية اأو ال�سناع )1328هـ/1910م(.

• )اأول 	 احل�سنات  من  �سباح  بن  زايد  ال�سيخ  قرب  �ساهد 
رم�سان 1336هـ/ يونية1921م(.

• �ساهد قرب ال�سيخ �سليمان بن �سامل �سيخ ع�سرية النتو�س 	
)1311هـ/ 2-1893م(.

• قطية 	 اأهايل  من  �سالمة  اأبو  يو�سف  ال�سيخ  قرب  �ساهد 
ب�سيناء )1325هـ/6-1907م(.

ومن ال�شواهد الأخرى

• )1334هـ/ 	 حتحت  يو�سف  احلاج  قرب  �ساهد 
1915م(.

• )1320هـ/اأكتوبر– 	 البطنيجي  اأحمد  قرب  �ساهد 
دي�سمرب1902م(.

• عياد 	 بني  من  حممد  بن  �سامل  احلاج  قرب  �ساهد 
)1327هـ/1909م(.

ومن ال�شواهد التي يرجع تاريخها من )1337هـ/1918م(
حتى )1360هـ/1941م(

• �ساهد قرب ال�سيخ عبد العزيز الزعيم )1354هـ/ 1936م(.	

�شواهد مقبرة المفتي

الأحمدية،  الزاوية  من  بالقرب  الدرج  حي  في  تقع 
ي�سمى  بالبركة  م�سهوًرا  مزاًرا  الما�سي  في  مكانها  وكان 
فيه  نزل  اإبراهيم  �سيدنا  باأن  ا�ستهر  الرحمن،  خليل  مزار 
وهو في طريقه اإلى م�سر، وكان النا�س قد اأقاموا بناًء بق�سد 
تحديد المكان لزيارته والتبرك به وال�سالة فيه كالم�سجد، 
ثم ا�ستخدم مع توالي ال�سنين مكتًبا لتعليم الأطفال، ثم اأتى 
مدفًنا  اتخذ  ثم  موح�سة،  فالة  و�سار  واندثر  الزمن  عليه 
وذلك  موتاهم؛  فيه  دفنوا  جزًءا  الح�سيني  اآل  منه  ا�ستقطع 
ح�سين  ال�سيخ  يقطنها  كان  التي  الدار  من  المكان  لقرب 
فيه  يقع  ف�سيح  مكان  الآن  والمقبرة  الح�سيني.44  اأفندي 
قبر ال�سيخ ح�سين اأفندي الح�سيني، وهو عبارة عن مدفن 
وانت�سر  تركيا  من  وافد  طراز  وهو  العثماني،  الطراز  على 
في م�سر انت�ساًرا كبيًرا، وكان موجوًدا في الأنا�سول منذ 
الميالدي(، وهو  الخام�س ع�سر  الهجري/  التا�سع  )القرن 
اأعمدة  اأو  دعامات  اأربع  الأربعة  باأركانه  مربعة،  م�ساحة 
تقوم عليها اأربعة عقود تحمل �سقًفا على �سكل قبة اأو �سكل 
هرمي اأو قبو متقاطع )خيمة(؛ وتوجد تركيبة القبر اأ�سفل 
تماًما  مفتوحة  الأربعة  الجوانب  ترك  مع  مبا�سرة  ال�سقف 
لدخول ال�سم�س والهواء الطلق. وكان لظهور هذا الطراز 
نظرة �سوفية مفادها اأن الرحمة والبركة ت�سيل على القبر مع 
اإ�سراقة ال�سم�س وطلة القمر وت�ساقط المطر وتكون الندى 
على  منه  بغزة،  موجوًدا  كان  الطراز  وهذا  القبر.45  على 
و�سف  من  ذلك  يفهم  ر�سوان،  ال�سيخ  قبر  المثال  �سبيل 
عاٍل،  وا�سع  قبر  »هو  قال:  له  النابل�سي  الغني  عبد  ال�سيخ 
عليه قبة باأربع ع�سايد، منفتح الجوانب، بحيث اإنه ي�سرف 
اإثر ق�سف  ال�سيخ ر�سوان  اأماكن بعيدة«.46 هدم قبر  على 
الأ�سطول الإنجليزي له في اأثناء الحرب العالمية الأولى،47 
وقد اأزيلت اأغلب القبور الأثرية هناك مكونة كومة كبيرة 

من الأحجار تحتاج اإلى فرزها لإخراج �سواهد القبور. 
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و�شواهد قبور هذه المقبرة حتى )1336هـ/1917م(

• احل�سيني 	 اأفندي  ح�سني  ال�سيخ  قرب  �ساهد 
)1327هـ/1909م(.

• اجلاعوين 	 اأفندي  علي  ال�سيد  قرب  �ساهد 
)1329هـ/1911م(.

ومن ال�شواهد التي يرجع تاريخها من )1337هـ/1918م(
حتى )1360هـ/1941م(

• �ساهد قرب حميي الدين با�سا ابن ح�سني اأفندي احل�سيني 	
)1348هـ/1929م(.

�شواهد مقبرة الديرية والتمرتا�شي

في  تقع  غزة،  خارج  كانت  كبيرة  قديمة  مقبرة  هي 
ال�سجاعية،  حي  �سمال  التفاح  حي  من  ال�سرقية  الجهة 
وتعتبر امتداًدا لمزار ال�سيخ ب�سير، تقل�ست م�ساحتها تباًعا 
ب�سبب �سق الطرق، تبلغ م�ساحتها الآن 873 متًرا مكعًبا، 
الحديد  ال�سكة  اإلى ثالث مناطق واأخذ خط  وقد ق�سمت 
الجهات  من  بها  تحيط  التي  والمناطق  منها،  كبيًرا  جزًءا 
ترجع  منها،  اقتطعت  م�سكونة  بيوًتا  بنيت  والتي  الأربع 
ووجد  المملوكي،  الع�سر  اإلى  فيها  الباقية  القبور  اأقدم 
�سيف  الأمير  اإلى  يرجع  تاأ�سي�سيًّا  نق�ًسا  بالمقبرة  الباحث 
ومنها  )حوالي707هـ/1301م(،  النا�سري  اأقجبا  الدين 
�ساهد قبر اإبراهيم بن اأحمد طوغان )793هـ/1390م(. 

الأهالي وال�سالحين والأعيان  فيها كثير من  كما دفن 
جماعة  هم  الدرارية  اأو  والدريرية  النخال،  اآل  منهم 
فن�سبت  بجوارها  و�سكنوا  المقبرة  عند  نزلوا  النا�س  من 
ثم  ومن  واأجدادهم  التمرتا�سي  اآل  بها  دفن  كما  لهم، 
فقيل  الكلمة  العامة  و�سحفت  ا،  اأي�سً بهم  المقبرة  عرفت 
الفقيه  ال�سيخ  العالمة  هو  واأبرزهم  الدمردا�سي،  مقبرة 
بن  اإبراهيم  بن  اأحمد  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  الم�سنف 
الإ�سالمي  العالم  في  ع�سره  فقهاء  اأكبر  التمرتا�سي  محمد 

تجديد  واأعيد  )1004هـ/1595م(،  عام  في  المتوفى 
يد  على  )1273هـ/4-1855م(،  عام  في  الحالي  القبر 
اأفندي الح�سيني  القا�سي محب الدين زاده ح�سين  ال�سيد 
بهذه  ودفن  ال�سنة  تلك  في  لغزة  قا�سًيا  وكان  المقد�سي، 
واأجداده  النخال  ال�سيخ علي  والد  النخال  اآل  من  المقبرة 
واأولدهم،48 وقد زارها الرحالة ال�سيخ عبد الغني النابل�سي 
المتاأخرة  العائالت  ومن  )1105هـ/1693م(.49  عام 
والخليلي  والزهارنة  والقطاع  الجبالي  فيها  دفنت  التي 
والمظلوم ومراد والبط�س وغيرهم الكثير. ومن ال�سواهد 
القديمة قبر لم اأتيقن من ا�سم �ساحبه ب�سكل موؤكد اأحمد 
المتاأخرة  �سواهدها  ومن  )1330هـ/1912م(،  المن�سي 

�ساهد فوزي وفاء اهلل )1349هـ/1931م(.

عام  حتى  بالمقبرة  الموجودة  ال�شواهد  بعدد  بيان  وهذا 

)1336هـ/1917م(:

عدد العائلة
عدد العائلةال�سواهد

ال�سواهد

1اجلبايل1التمرتا�سي

1املظلوم1الزهارنة

1اخلليلي1القطاع

1البط�س2مراد

9املجموع
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• �سعبان 	 )اآخر  حم�سن  ال�سيخ  قرب  �ساهد 
1247هـ/2 فرباير1832م(.

• التمرتا�سي 	 اهلل  عبد  بن  حممد  ال�سيخ  قرب  جتديد  نق�س 
)1273هـ/4-1855م(.

• )املحرم 	 اجلبايل  حممد  احلاج  ابن  �سالح  قرب  �ساهد 
1292هـ/فرباير1875م(.

• املعروف 	 ال�سافعي  اأبو زهرة  يو�سف  ال�سيخ  قرب  �ساهد 
بالزهارنة )1299هـ/1882م(.

• املظلوم 	 را�سد  ال�سيخ  العالمة  قرب  �ساهد 
)1300هـ/1883م(.

• الأول 	 ربيع   11( القطاع  اإبراهيم  ال�سيخ  قرب  �ساهد 
1303هـ/18دي�سمرب1885م(.

• �ساهد قرب احلاج اأن�س مراد )1309هـ/1-1892م(.	

• �ساهد قرب ظريف بن اأن�س مراد )1320هـ/ 1902م(.	

• )1312هـ/ 	 البط�س  �سليمان  احلاج  قرب  �ساهد 
1894م(.

• اخلليلي 	 القادر  عبد  بن  م�سطفى  قرب  �ساهد 
)1320هـ/1902م(.

�شواهد مقبرة كني�شة بيرفيريو�ص للروم الأرثوذك�ص

بغزة على  الزيتون  ال�سغيرة في حي  الكني�سة  تقع هذه 
م�ساحة ما يقارب )216 متًرا مربًعا(، غير بعيد عن الجامع 
تحويله  قبل  الكبرى  الكني�سة  يمثل  كان  الذي  العمري، 
من  الكني�سة  هذه  يحد  الإ�سالمي،  الفتح  بعد  جامع  اإلى 
ومن  حاليًّا(،  )الأهلي  �سابًقا  المعمداني  م�ست�سفى  الغرب 
جامع  ال�سرقي  ال�سمال  ومن  الطالع،  راأ�س  �سارع  ال�سرق 
بابان  ولها  عامة.  فمنازل  الجنوب  من  اأما  الولية،  كاتب 
الرئي�سي  المدخل  اإلى  الموؤدي  الغربي  الباب  رئي�سيان 
اإ�سافي حل  باب  لها  فتح  وقد  ال�سمالي،  والباب  للكني�سة 

محل ال�سباك الجنوبي من اأعلى؛ وذلك ليكون مدخاًل ثالًثا 
للكني�سة. وهو موؤدٍّ اإلى الطابق العلوي عبر درجين يمتدان 
الهيكل.  اإلى  تمتد  التي  الرئي�سي  المدخل  قاعة  اإلى  نزوًل 
425م،  �سنة  البيزنطية  الفترة  في  الكني�سة  هذه  بنيت  وقد 
البناء، وتخطيطها  ولنظام ومواد  كتابي  لنق�س  وذلك طبًقا 
العمارة  من  الماأخوذ  البازيليكي  النظام  من  مقتب�س 
الرومانية، فهي عبارة عن م�ستطيل ينتهي ب�سرقية عبارة عن 
حين  في  متقاطعة  باأقبية  الداخل  من  ومغطاة  كبيرة،  حنية 
ياأخذ ال�سقف من الخارج �سكل الجمالون.50 قام بتجديد 
بالطها وق�سارتها وزخارفها تاجر من م�سر يعود اأ�سله اإلى 
نفقته  على  اأيوب  بك  جورج  ا�سمه  بفل�سطين  غزة  مدينة 
الخا�سة التي بلغت 1800 جنيه في تلك الفترة،51 ويوجد 
�سنة  عام  تجديدها  فترة  اإلى  يرجع  كتابي  نق�س  بالكني�سة 

1856م، يوجد في اأعلى المدخل الغربي ون�سه كالتالي:
ب�سم اهلل الواحد القدو�س ابتداأ عمارة هذه الكني�سة    -1
باأيام  ب�سعي الأب برفييو�س مطران غزة �سنة 425 

الملك اأركاديو�س
وقد جرى ق�سارتها في مدة البطرياك الأور�سليمي    -2
المهند�س  بمناظرة  فلينو�س  الأب  بم�سعا  كيرالو�س 

بال�سوني �ساريون
بع�س  ومن  المقد�سة  القيامة  من  م�سروفها  كائن    -3

م�سيحين غزة �سنة 1856 م�سيحية ب�سهر اآذار.52

ال�سرقية  الناحية  من  الكني�سة  هذه  محيط  ا�ستعمل  وقد 
والجهة   ،)144( لوحة  المدينة  لم�سيحيي  عامة  مقبرة 
و  الدفن،  في  الميت  راأ�س  واتجاه  ال�سالة  اتجاه  ال�سرقية 
�سيًئا ف�سيًئا �ساق المكان فدفن النا�س في الناحية ال�سمالية ثم 
لعائالت ظريفة وترزي وفرح  القبور  الغربية. وترجع هذه 
والمدبك وقفة والطويل وم�سعد والجلدة وال�سايغ ومن�سور 
و�سحيبر وغيرهم. ولمنع التعدي على حرم القبور وحمايتها 
اأحيط الكثير منها ب�سياج حديدي ل يحجب النظر؛ مكون 

من قوائم حديدية مت�سلة تنتهي باأ�سكال رءو�س الحراب.
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عام  حتى  بالمقبرة  الموجودة  ال�شواهد  بعدد  بيان  وهذا   

)1336هـ/1917م(:

عدد العائلة
ال�سواهد

عدد العائلة
ال�سواهد

3ترزي7ظريفة

2املدبك3فرح

1�سحيرب1اجللدة

1معتوق1قفة

1الطويل1ال�سايغ
1من�سور

22املجموع

�شواهد قبور عائلة ظريفة

• �ساهد قرب نيقول ظريفة وابنته )28 رجب 1292هـ/	
غرة اأيلول - �سبتمرب 1875م(.

• 1295هـ/ 	 �سوال   3( ظريفة  �سليمان  قرب  �ساهد 
1 ت�رضين الأول 1878م(.

• �ساهد قرب اإ�سكندرة ميخائيل ظريفة )6 جمادى الثانية 	
1310هـ / 25 كانون الأول- دي�سمرب 1892م(.

• �ساهد قرب اإ�سحاق بن �سليم ظريفة )28 جمادى الأوىل 	
1311هـ/ 8 اأيلول �سنة 1893م(.

• �ساهد قرب ظريف �سامل ظريفة )9 ذي احلجة 1317هـ/ 	
7 ني�سان �سنة 1900م(.

• �ساهد قرب بق�سطندي ظريفة حوايل )1901م(.	

• �ساهد قرب ال�سيدة ملكة ظريفة )19 �سعبان 1326هـ/ 	
18متوز - يوليو �سنة 1908م(.

�شواهد قبور عائلة ترزي

• 1312هـ/ 	 رم�سان   25( ترزي  اإبراهيم  قرب  �ساهد 
23 اآذار- مار�س1895م(.

• 1319هـ/ 	 �سعبان   13( ترزي  عفيفة  قرب  �ساهد 
26 ت�رضين الثاين- نوفمرب 1901م(.

• 1325هـ/ 	 حمرم   11( ترزي  داود  قرب  �ساهد 
23 �سباط- فرباير 1907م(.

�شواهد قبور عائلة فرح

• 1317هـ/ 	 �سفر   14( فرح  عودة  �سامل  قرب  �ساهد 
الأحد 13 حزيران - يونية 1899م(

• 	 23 1321هـ/  حمرم   24( فرح  �سليمان  قرب  �ساهد 
ني�سان �سنة 1903م(

• �ساهد قرب اإ�سكندر فرح )1327هـ/1909م(	

�شواهد قبور عائلة المدبك

• الثاين 	 )ربيع  املدبك  اإبراهيم  بن  خليل  قرب  �ساهد 
1303هـ/ يناير /كانون الثاين 1886م(. 

• 1303هـ/ 	 رجب   20( املدبك  يعقوب  قرب  �ساهد 
15 اإبريل/ ني�سان 1886م(.

�شواهد قبور لعائالت اأخرى

• �ساهد قرب اإبراهيم معتوق م�سعد )5 رجب 1289هـ/ 	
29 اأغ�سط�س/ اآب 1872م(.

• القعدة 	 ذي   7( اجللدة  خليل  بن  اإبراهيم  قرب  �ساهد 
1290هـ/26 كانون الأول 1873م(.

• 1299هـ/ 	 رجب   12( من�سور  �سامل  قرب  �ساهد 
1 حزيران / 1 يونية1881م(.

• 1320هـ/ 	 رم�سان   22( ال�سايغ  بطر�س  قرب  �ساهد 
20 دي�سمرب – كانون الأول 1902م(.
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• رم�سان 	  25( قفة  ق�سطندي  بن  حنا  قرب  �ساهد 
1326هـ/ 2 ت�رضين الأول – اأكتوبر 1908م(.

• احلجة 	 ذي   4( الطويل  ق�سطندي  بن  لعبد  قرب  �ساهد 
1328هـ/ 8 كانون الأول/ دي�سمرب1910م(.

• القعدة 1330هـ/ 	 نيقول �سحيرب )10 ذي  �ساهد قرب 
21 ت�رضين الأول – اأكتوبر 1912م(.

الهوام�ص
*  باحث يف الآثار الإ�سالمية.

اإبراهيم جمعة، درا�سة يف تطور الكتابات الكوفية على الأحجار يف    1
القرون اخلم�سة الأوىل، مع درا�سة مقارنة لهذه الكتابات يف بقاع 

اأخرى من العامل الإ�سالمي، دار الفكر العربي )ب.ت.(، 87.
قبل  الإ�سالمية  القبور  �سواهد  زخارف  العمري،  اأحمد  اآمال   2
والوثائق  البحوث  امل�رضية،  الآثار  هيئة  حوليات  الطولوين،  الع�رض 

الإ�سالمية، العدد الرابع )1986م(، 1. 
الأعزة  اإحتاف  ت1370هـ/1950م(،  م�سطفى  )عثمان  الطباع   3
اأبو ها�سم، اجلزء  يف تاريخ غزة، حتقيق ودرا�سة عبد اللطيف زكي 
غزة  تاريخ  العارف،  عارف  315؛  1999م(،  )غزة،  الأول 

)القد�س، 1943م(، 232. 
)دم�سق،1926(،  الرابع  اجلزء  ال�سام،  خطط  علي،  كرد  حممد   4

.558
العا�سمة،  بتون�س  البايات  تربة  قبور من  �سواهد  ح�سن حممد نور،   5
والعلوم الجتماعية  الآداب  ال�سكل وامل�سمون، حولية  درا�سة يف 
2002-2003م(،  الكويت،  جامعة   ،191 )الر�سالة   23 رقم 

.95
ت180هـ/796م(،  قنرب  بن  عثمان  بن  عمرو  ب�رض  )اأبو  �سيبويه   6
كتاب الكتاب، حتقيق عبد ال�سالم هارون، اجلزء الثالث )القاهرة، 

1982م(، 548. 
78؛  1995م(،  )القاهرة،  العربية  اللهجات  يف  اأني�س،  اإبراهيم   7
تاريخي مقارن  العربية، مدخل  اللغة  حممود فهمي حجازي، علم 

يف �سوء الرتاث واللغات ال�سامية )القاهرة، 1992م(، 225. 
املطالع  ت1305هـ/1887م(،  الوفائي  ن�رض  )ال�سيخ  الهوريني   8
الن�رضية للمطابع امل�رضية يف الأ�سول اخلطية، حتقيق طه عبد املق�سود 

)القاهرة، 2005م(، 249، 252 . 
ح�سني وايل، كتاب الإمالء )بريوت، 1985م(، 79.   9

اخلطية،  الأ�سول  يف  امل�رضية  للمطابع  الن�رضية  املطالع  الهوريني،   10
398؛ ح�سني وايل، كتاب الإمالء، 139-138. 

وهي عبارة عن قلن�سوة جمزعة بخطوط راأ�سية ملفوف حولها �سكل   11
الرتك يغطون  بارزة، وقد كان  �سا�س ب�سورة متقاطعة حتليها وردة 
رءو�سهم بها قبل قبولهم الطربو�س غطاًء للراأ�س. وكان لكل طائفة 

للوزراء  فقواويق  القواويق؛  من  خا�سٌّ  طراز  الدولة  رجال  من 
بالقاووجية.  يدعون  و�سناعها  وغريهم  الإ�سالم  ل�سيوخ  وقواويق 
اأحمد ال�سعيد �سليمان، تاأ�سيل ما ورد يف تاريخ اجلربتي من الدخيل 

)القاهرة، 1979م(، 163.
الطباع، اإحتاف الأعزة  يف تاريخ غزة ، اجلزء الثاين، 214، 251-  12

253، 251؛ عارف العارف، تاريخ غزة، 277.
بغزة  الإ�سالمية  العمائر  كتابات  احلي،  عبد  الدامي  عبد  عاطف   13
وقطاعها درا�سة اأثرية فنية مقارنة مع مثيالتها مب�رض )ر�سالة دكتوراه 
غري من�سورة، جامعة القاهرة، 2001م(، 228، اأبعاد ال�ساهد 83 

�سم × 37 �سم، لوحة 316، بخط الثلث. 
الطباع، اإحتاف الأعزة  يف تاريخ غزة، اجلزء الثاين، 214، 251-  14
253، 251؛ عارف العارف، تاريخ غزة، 277؛ �سليم املبي�س، 
عاطف  434-437؛  وقطاعها،  بغزة  الإ�سالمية  الأثرية  البنايات 
وقطاعها،  بغزة  الإ�سالمية  العمائر  كتابات  احلي،  عبد  الدامي  عبد 

 .204 ،201 ،191 ،188 ،173،186،189
الدامي  عبد  عاطف  434-437؛  الأثرية،  البنايات  املبي�س،  �سليم   15
عبد احلي، كتابات العمائر الإ�سالمية بغزة وقطاعها، 173، 189، 

 .191 ،188
املرادي )حممد خليل بن علي ت1206هـ/1791م(، �سلك الدرر   16
يف اأعيان القرن الثاين ع�رض، اجلزء الثاين )بريوت، 1988م(،60-

 .63
الطباع، اإحتاف الأعزة يف تاريخ غزة، اجلزء الرابع، 178.   17

الطباع، اإحتاف الأعزة  يف تاريخ غزة ، اجلزء الأول، 314-313.   18
الطباع، اإحتاف الأعزة يف تاريخ غزة، اجلزء الرابع، 243.   19

الطباع، اإحتاف الأعزة يف تاريخ غزة، اجلزء الثالث، 443.   20
الطباع، اإحتاف الأعزة يف تاريخ غزة، اجلزء الثالث، 443.   21
الطباع، اإحتاف الأعزة يف تاريخ غزة، اجلزء الرابع، 347.   22

الطباع، اإحتاف الأعزة يف تاريخ غزة، اجلزء الثالث، 386.   23
مزار  قبالة  غزة  ملدينة  ال�رضقي  ال�سفح  عند  تقع  املقربة  هذه  كانت   24
ال�سيخ حممد اأبو حممد اأبو العزم، وكانت متتد حتى م�سجد العجمي 
القرن  بداية  مع  متاًما  قبورها  فاندثرت  العمران  غزاها  ثم  اجلديد، 
الع�رضين، ثم اأن�سئ مكانها مدر�سة الر�سيدية يف نهاية الع�رض العثماين 
“ها�سم بن عبد مناف الإعدادية”، وقد عرث على العديد من الأعمدة 
الرخامية واأواٍن فخارية و�سواهد قبور؛ منها �ساهد قرب اإ�سحاق بن 
بن  �سنجر  ابنة  قرب  و�ساهد  املقلدي )ت740هـ/1339م(  اإبراهيم 
اأبي عبيد  اأبي عبد اهلل بن  عبد اهلل )760هـ/1358م( و�ساهد قرب 
)792هـ/1389م(. انظر: �سليم املبي�س، البنايات الأثرية، 444-

445؛ عاطف عبد الدامي عبد احلي، كتابات العمائر الإ�سالمية بغزة 
وقطاعها، 593-592. 

الطباع، اإحتاف الأعزة يف تاريخ غزة، اجلزء الثاين، 146؛ عاطف   25
وقطاعها،  بغزة  الإ�سالمية  العمائر  كتابات  احلي،  عبد  الدامي  عبد 
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�سورة اآل عمران، الآية 185.   26
الثاين، 148؛ عاطف  اجلزء  غزة،  تاريخ  الأعزة  يف  اإحتاف  الطباع،   27
وقطاعها،  بغزة  الإ�سالمية  العمائر  كتابات  احلي،  عبد  عبد الدامي 
261. وقد قراأه الطباع )هذا قرب عبد اهلل ابن اأمريالي غزة املتوفى �سنة 
972هـ(، وذكر عاطف عبد الدامي )اأن ل وجود لهذا ال�ساهد الآن(.

بغزة  الإ�سالمية  العمائر  كتابات  احلي،  عبد  الدامي  عبد  عاطف   28
وقطاعها، 256. 

بغزة  الإ�سالمية  العمائر  كتابات  احلي،  عبد  الدامي  عبد  عاطف   29
وقطاعها، 225، اأبعاده 82 �سم × 23 �سم، لوحة )311(. 

هو مو�سى با�سا ابن ح�سن با�سا ابن اأحمد با�سا ابن ر�سوان حاكم   30
-1662 )1071-1090هـ/  بني  ما  الفرتة  يف  غزة  �سنجق 

الدولة  �سجن  يف  با�سا  ح�سني  اأخيه  وفاة  بعد  توىل  1680م(، 
جماح  وكبح  واحلزم  ال�سدة  ب�سيا�سة  حكمه  وبداأ  العثمانية، 
الأعراب والبعد عن الأجانب والرهبان، ويف عهده ازدهرت احلياة 
القت�سادية والعمرانية بغزة ويافا. �سليم املبي�س، وقفية مو�سى با�سا 

اآل ر�سوان �سنة 1081هـ )القاهرة ، 2000م(، 95-94. 
الطباع، اإحتاف الأعزة  يف تاريخ غزة، اجلزء الثاين، 147-145،   31
450؛  وقطاعها،  بغزة  الأثرية  البنايات  املبي�س،  �سليم  255؛ 
عبد اللطيف زكي اأبو ها�سم، امل�ساجد الأثرية يف مدينة غزة، وزارة 

الأوقاف الفل�سطينية )غزة، 1995م(، 112-108. 
هو احلاج علي ابن احلاج حامد ابن احلاج علي ابن احلاج حممد   32
ابن احلاج يو�سف ابن احلاج يو�سف بن عبا�س ال�سوراين. لقبت 
عائلته بال�سوراين ن�سبة ل�سوران قرية بالقرب من حماة جاء منها 
اأبو  كان  ع�رض،  الثاين  القرن  اأوائل  يف  غزة  اإىل  ال�سوراين  عبا�س 
بالتجارة بني غزة ومعان، وخلف  ي�ستغل  احلاج حامد   املرتجم 
ابنه عليًّا، وكان ي�ستغل بالتجارة والزراعة، تويف يف 2 ذي احلجة 
عام 1292هـ وخلف ابنه الوجيه املحرتم اأحمد ال�سوراين الذي 
نال �سهرة كبرية وا�ستغل بالزراعة والتجارة، وتعني ع�سًوا مبجل�س 
مبحكمة  ال�ستنطاق  ووظيفة  البلدية  مبجل�س  وع�سًوا  الإدارة 
يف  تويف  والريا�سة.  والإقدام  واحلزم  بال�سهامة  وعرف  غزة. 
)1340هـ/1921م( كما هو ثابت على �ساهد قربه ودفن مبقربة 
ابن مروان قريًبا من قرب ال�سيخ عبد اللطيف اخلزندار اإىل اجلنوب 
الثالث،  منه قلياًل،  الطباع، اإحتاف الأعزة يف تاريخ غزة، اجلزء 
273-275. )ومكتوب على �ساهد قرب ال�سيد اأحمد ال�سوراين 
اأحمد  فيه  قد حل  رو�س  زر  الباقي 2-  احلي  هو  ن�سه: 1-  ما 
3- ذو الهمة العليا �سليل الأكرمني 4- فقدت بنو ال�سوراين اأكرب 
الفتى 5- رجل ال�سهامة وهو خري املح�سنني 6- ذهب احلبيب 
الطاهر القلب الذي 7- بكته غزة من دم القلب احلزين 8- ناداه 
 -10 العاملني  رب  عفو  ليحرز  فم�سى  نعيمه 9-  لدار  ر�سوان 
املتقني  دار  ولنعم  بجواره   -11 اآمن  اأرخ  وهو  لأحمد  ب�رضى 

12- لروحه الفاحتة 13- �سنة 1340(. 
الطباع، اإحتاف الأعزة  يف تاريخ غزة ، اجلزء الثالث، 273.   33

الطباع، اإحتاف الأعزة يف تاريخ غزة، اجلزء الرابع، 236.   34
الطباع، اإحتاف الأعزة يف تاريخ غزة، اجلزء الثالث، 273.   35

الطباع، اإحتاف الأعزة يف تاريخ غزة ، اجلزء الثاين، 184؛ عارف   36
العارف، تاريخ غزة، 278.

القر�سي  ال�سم�س  بن  حممد  بن  عمر  بن  حممد  بن  حممد  القا�سي  هو   37
عام  ولد  الأع�رض  بابن  عرف  ال�سافعي،  الغزي  اجلعفري  الها�سمي 
763هـ، وويل ق�ساء احلنفية بغزة زماًنا نحو �سنتني ثم �رضف ثم ناب 
يف ق�ساء ال�سافعية عن القا�سي ابن مكنون، فلما قام الرجبي اخلارجي 
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