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  أعالم فلسطين
  يف أواخر العهد العثماين

)1800 - 1918(  
  
  

  احملتويات
  

  
  صفحة    

  1    )بطرس أبو منّة( تقديم
 7    مقدمة الطبعة الثانية

  11    )1918 - 1800(مدخل إىل تاريخ فلسطين يف أواخر العهد العثماين 
  373    قائمة املصادر واملراجع

  
  الصفحة  سنة الوفاة  تراجم األعالم  
  25  م1813/هـ1228  أبو السعود، حممد أفندي 1
  27  غير معروفة  أبو السعود، أحمد أفندي 2
  28  م1850/هـ1267  أبو السعود، حممد تاج الدين 3
  30  1921  أبو السعود، طاهر أفندي 4
  31  غير معروفة  أبو غوش، إبراهيم 5
  33  1842  أبو غوش، جبر 6
  35  م1829/هـ1244  أبو غوش، عبد الرحمن 7
  37  غير معروفة  أبو غوش، عثمان 8
  38  م1864 - 1863/هـ1280  أبو غوش، مصطفى بن إبراهيم 9

  40  1955  أبو مدين، الشيخ فريح 10
  42  م1812/هـ1227  أبو املرق، حممد باشا 11
  46  1833  أبو نبوت، حممد باشا 12
  50  غير معروفة  أبو الهدى، أحمد أفندي 13
  51  1832  أبو الهدى، حممد أفندي 14
  52  م1826/هـ1242  اإلمام، عبد الغني أفندي 15
  53  م1828/هـ1243  اإلمام، حممد صالح أفندي 16
  55  م1890/هـ1308  اإلمام، حممد أسعد أفندي 17
  57  م1903/هـ1321  اإلمام، يوسف أفندي 18
  58  م1805/هـ1220  البديري، حممد أفندي 19
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  60  معروفةغير   البديري، عبد الله أفندي 20
  62  1834  البرقاوي، عيسى 21
  63  1901  البرقاوي، يوسف أفندي 22
  64  م1911/هـ1329  بسيسو، أحمد 23
  66  م1939/هـ1358  بسيسو، خليل أفندي 24
  67  غير معروفة  تفاحة، عباس أفندي 25
  68  غير معروفة  تفاحة، حممد رفعت أفندي 26
  69  غير معروفة  التميمي، أحمد أفندي 27
  70  م1900/هـ1317  التميم، خليل أفندي 28
  71  1924  ، حممد بن أحمد أفندييالتميم 29
  72  غير معروفة  التميمي، حممد بن موسى أفندي 30
  73  غير معروفة  اجلابي، حسن بك بصري 31
  74  غير معروفة  جار الله، حممد أفندي 32
  75  غير معروفة  اجلاعوين، يوسف آغا 33
  77  م1808/هـ1223  آغااجلرار، يوسف  34
  79  م1820/هـ1235  اجلرار، أحمد آغا اليوسف 35
  80  1834  اجلرار، عبد الله آغا 36
  82  غير معروفة  اجلرار، أحمد آغا 37
  83  1939  اجلزار، الشيخ عبد الله 38
  84  م1814 - 1813/هـ1228  اجلعفري، حممد أفندي بن هاشم 39
  85  م1935/هـ1343  اجلعفري، الشيخ منيب هاشم 40
  87  م1807/هـ1222  اجلماعي، جنم الدين أفندي اخلطيب 41
  88  غير معروفة  اجلماعي، جنم الدين بن عبد الرحمن 42
  89  1942  بنديل صليبا. اجلوزي، د 43
  92  غير معروفة  اجليوسي، الشيخ أحمد أبو عودة 44
  93  1937  اجليوسي، عبد اللطيف 45
  94  1920  حبيب حنانيا، جورجي 46
  95  م1934/هـ1352  حممد توفيق. حتحت، د 47
  96  م1878/هـ1295  احلسيني، أحمد حميي الدين أفندي 48
  98  م1909/هـ1327  احلسيني، حسين أفندي 49
  99  م1903/هـ1321  احلسيني، حنفي أفندي 50
  100  م1912/هـ1330  احلسيني، عبد احلي أفندي 51
  102  م1917/هـ1335  احلسيني، أحمد عارف 52
  104  م1818/هـ1233  احلسيني، بدر بن موسى الوفائي 53
  109  م1809/هـ1224  احلسيني، حسن بن عبد اللطيف 54
  111  م1866 - 1865/هـ1282  احلسيني، طاهر أفندي 55
  113  م1850/هـ1266  احلسيني، عمر بن عبد السالم 56
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  117  م1866 - 1865/هـ1282  احلسيني، مصطفى بن طاهر 57
  118  م1869 - 1868/هـ1285  احلسيني، حممد علي أفندي 58
  119  م1883 - 1882/هـ1300  احلسيني، عمر فهمي 59
  120  غير معروفة  احلسيني، موسى باشا 60
  121  غير معروفة  احلسيني، سليم بن حسين 61
  122  م1908/هـ1326  احلسيني، طاهر أفندي بن مصطفى 62
  123  م1886/هـ1303  أفندياحلسيني، رباح  63
  124  1918  احلسيني، حسين سليم 64
  125  1916  احلسيني، شكري 65
  127  1945  احلسيني، إسماعيل 66
  129  1945  احلسيني، سعيد بك 67
  131  1921  احلسيني، كامل أفندي 68
  132  م1888 - 1887/هـ1305  حالوة، حسن بن حممود 69
  133  1934  حمّاد، احلاج توفيق 70
  135  م1816/هـ1231  اخلالدي، علي أفندي 71
  137  م1832/هـ1247  اخلالدي، موسى أفندي 72
  139  م1845/هـ1261  اخلالدي، مصطفى أفندي 73
  141  م1864/هـ1281  اخلالدي، حممد علي أفندي 74
  143  غير معروفة  اخلالدي، سليمان أفندي 75
  144  م1901/هـ1318  اخلالدي، ياسين أفندي 76
  146  م1906/هـ1324  اخلالدي، يوسف ضياء باشا 77
  152  1913  اخلالدي، روحي 78
  157  1916  اخلالدي، نظيف بك 79
  159  1941  اخلالدي، الشيخ خليل جواد 80
  161  1952  اخلالدي، الشيخ غالب 81
  163  م1902/هـ 1320  اخلزندار، الشيخ عبد اللطيف 82
  164  غير معروفة  اخلطيب، عبد الواحد 83
  165  غير معروفة  اخلليل، مصطفى باشا 84
  166  م1920/هـ1338  اخلماش، أحمد أفندي 85
  167  م1906 - 1905/هـ1323  اخلماش، عباس شحاده 86
  168  1925  خير، صالح 87
  169  1946  الدباغ، إبراهيم بن مصطفى 88
  170  م1858/هـ1274  الدجاين، حسين بن سليم 89
  172  1908  علي أفنديالدجاين، أبو املواهب  90
  173  غير معروفة  الدجاين، عبد الرحمن أفندي 91
  174  1930  الدجاين، عارف باشا 92
  177  1927  الدجاين، عبد الله شفيق 93
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  178  غير معروفة  درويش، حممد بن مصطفى 94
  180  م1873/هـ1290  الدزدار، أحمد آغا العسلي 95
  183  غير معروفة  الدقاق، حممد فتح الله 96
  184  غير معروفة  دميان، يوسف 97
  185  غير معروفة  ريان، حممد الصادق 98
  186  غير معروفة  الريس، شاكر بن عبد الله 99

  187  1919  الريماوي، الشيخ علي 100
  191  غير معروفة  زايد، الشيخ أحمد 101
  192  1921  زريق، املعلم نخلة 102
  194  م1916/هـ1334  زعيتر، الشيخ أحمد 103
  195  1924  زعيتر، عمر أفندي 104
  197  1926  إيليا ،زكا 105
  199  م1896/هـ1314  ساق الله، الشيخ حممد 106
  201  غير معروفة  السعدي، عبد الفتاح 107
  202  1844  سعيد املصطفى 108
  205  غير معروفة  السعيد، مصطفى بك 109
  207  م1916/هـ1334  السعيد، حافظ بك 110
  209  م1902/هـ1320  النويري، الشيخ حامدالسقا  111
  211  م1854/هـ1270  السقا النويري، الشيخ صالح 112
  212  م1831/هـ1246  سكيك، الشيخ حممد 113
  214  م1884/هـ1301  سكيك، الشيخ حممود 114
  215  1818  السمحان، الشيخ سعيد 115
  216  م1834/هـ1250  السمحان، الشيخ إسماعيل 116
  218  غير معروفة  الشيخ حسين السمحان، 117
  220  1855  السمحان، الشيخ عبد اللطيف 118
  221  م1912/هـ1330  شراب، الشيخ يوسف 119
  222  م1888/هـ1305  الشريف، عبد الرحمن 120
  224  م1903/هـ1320  شعشاعة، الشيخ سليم 121
  225  1940  الشقيري، الشيخ أسعد 122
  229  غير معروفة  شكري، أحمد 123
  230  غير معروفة  الشكعة، حممد أفندي 124
  231  1916  الشنطي، حممد 125
  232  م1884/هـ1302  الشوّا، خليل أفندي 126
  233  م1930/هـ1349  الشوّا، سعيد أفندي 127
  235  غير معروفة  الصالح، سمعان 128
  236  1816  الصباغ، ميخائيل 129
  238  1889  صالح، عبد اللطيف أفندي 130
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  239  1933  الصمادي، حممد صالح بن الشيخ عبد العال 131
  240  م1825 - 1824/هـ1240  صنع الله، الشيخ عبد الله 132
  241  م1922/هـ1341  الصوراين، أحمد أفندي 133
  242  م1913/هـ1331  صوفان القدومي، الشيخ عبد الله 134
  243  غير معروفة  الطبري، عبد السالم أفندي 135
  244  1928  حممد طريف، طريف 136
  245  1889  طريف، مهنا حممد 137
  246  غير معروفة  طهبوب، إبراهيم أفندي 138
  247  1930  طهبوب، سليم أفندي 139
  248  غير معروفة  طوقان، خليل بك 140
  250  غير معروفة  طوقان، أسعد بك 141
  252  غير معروفة  طوقان، مصطفى بك 142
  254  1823  طوقان، موسى بك 143
  257  غير معروفة  طوقان، سليمان بك 144
  258  غير معروفة  طوقان، علي بك 145
  260  1952  طوقان، حيدر بك 146
  262  1811  ظاهر العمر، عباس 147
  263  1919  عبد احلليم، حممود أفندي 148
  264  م1902/هـ1319  عبد الشايف، درويش 149
  265  م1834/هـ1250نحو   عبد الله باشا 150
  271  م1838/هـ1253  الهادي، الشيخ حسين عبد 151
  274  م1841/هـ1257  عبد الهادي، الشيخ سليمان  152
  276  غير معروفة  عبد الهادي، حممد أفندي 153
  278  غير معروفة  عبد الهادي، صالح بك 154
  279  غير معروفة  عبد الهادي، حممود بك 155
  281  1915  عبد الهادي، سليم األحمد 156
  283  غير معروفة  العدوي، عبد احلليم أفندي 157
  284  غير معروفة  العطاونة، الشيخ سليمان 158
  285  1832  حممد آغا العفيفي، 159
  287  1870  عقيلة آغا احلاسي 160
  292  1834  العلمي، وفاء أفندي 161
  293  م1891 - 1890/هـ1308  العلمي، مصطفى أفندي 162
  294  م1942/هـ1361  العلمي، الشيخ حسين 163
  295  م1936/هـ1355  العلمي، عبد الله أفندي 164
  297  1924  العلمي، فيضي أفندي 165
  298  غير معروفة  العمرو، الشيخ عيسى 166
  300  غير معروفة  العمرو، الشيخ عبد الرحمن 167
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  303  1863  العورة، إبراهيم 168
  304  1906  العورة، ميخائيل 169
  305  1909  عبد اللهالعيسى، حنا  170
  306  غير معروفة  الغزاوي، احلاج حممد عبده 171
  307  م1855/هـ1271  الغزي، حسين بايل أفندي 172
  309  م1927/هـ1346  الغزي، حممد سعيد 173
  311  م1938/هـ1357  الغصين، توفيق بك 174
  312  م1903/هـ1321  الغصين، الشيخ عبد الله 175
  313  م1861/هـ1278  الوهابالفالوجي، الشيخ عبد  176
  314  غير معروفة  الفاهوم، الشيخ عبد الله 177
  316  غير معروفة  الفاهوم، سعيد أفندي 178
  317  م1892/هـ1309  الفحماوي، أحمد أفندي 179
  318  1834  قاسم األحمد 180
  319  1834  القاسم، الشيخ حممد 181
  320  غير معروفة  القاسم، عثمان بك 182
  321  1951  قبعين، سليم 183
  323  غير معروفة  قطينة، موسى أفندي 184
  324  1924  قعوار، إلياس 185
  325  1888  قعوار، طنوس 186
  326  1886  قعوار، ميخائيل 187
  327  م1846/هـ1262  قويدر، الشيخ حسن 188
  328  1961  القيشاوي، الشيخ عبد الله 189
  329  1935  الكرمي، الشيخ سعيد 190
  331  1927  الكرمي، أحمد شاكر 191
  333  م1875/هـ1291  الكسّاب، الشيخ يوسف 192
  335  م1916/هـ1334  الكيالين، الشيخ وجيه 193
  337  غير معروفة  اللحام، الشيخ عثمان 194
  338  1834  املاضي، مسعود 195
  340  1834  املاضي، عيسى 196
  342  1924  متى، جورج 197
  343  م1882/هـ1300  املظلوم، الشيخ راشد 198
  344  1838  معدي، مرزوق إسعيد 199
  345  1915  املغربي، حممد موسى 200
  346  م1890/هـ1307  مكي، أحمد أفندي 201
  347  1941  منصور، القس أسعد 202
  349  م1932/هـ1350  النبهاين، الشيخ يوسف 203
  353  م1879/هـ1296  النخال، الشيخ حممد جنيب 204
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  354  م1859/هـ1275  سليمان النشاشيبي، 205
  356  غير معروفة  النشاشيبي، رشيد 206
  357  غير معروفة  النشاشيبي، عثمان أفندي 207
  358  1916  علي. النشاشيبي، د 208
  359  1948  نصّار، جنيب 209
  363  م1819/هـ1234  النمر، حممد آغا  210
  364  م1845/هـ1261  النمر، أحمد آغا 211
  366  غير معروفة  الفتاح آغاالنمر، عبد  212
  367  غير معروفة  الهزيل، الشيخ سلمان 213
  368  م1857 - 1856/هـ1273  الوحيدي، الشيخ عايش 214
  369  1818  اليايف، الشيخ عمر 215
  370  م1899/هـ1316  اليشرطي، الشيخ علي 216

  
  

 


