
    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٢٨  

 وثیقة وقف األمیر حسن أفندي كاتب عزبان
 دراسة أثریة معماریة وثائقیة
 حنان مصطفي حجازي. د

  ملخص ال
محفوظ�ة  ، وھي وثیق�ةكاتب عزبان )١(حسن أفنديتتناول الدراسة وثیقة وقف األمیر 

عل�ى الظھ�ر أي أنھ�ا تض�م ووثیقت�ان ، عل�ي الوج�ھ  وثیقة أول�ي ،بدار الوثائق القومیة
غ�رة ربی�ع ف�ي  الوثیقة األولي الت�ي عل�ى الوج�ھ مؤرخة ،٣٧٩/٩٧برقم، ثائقثالث و
خ�امس عش�ر ش�ھر ذي  الت�ي عل�ي الظھ�ر ف�ي ثانیةوتاریخ الوثیقة ال ،ھـ١٠٩٧األول 

أواخ�ر ش�ھر رخ�ة ف�ي الت�ي عل�ى الظھ�ر فمؤ لثةوأما الوثیقة الثا، ـھ١١٠٥القعدة سنة 
ع�ن ، لم�نھج الوص�في التحلیل�يوذل�ك باتب�اع ا ،ـھ�١١١٨ذي الحجة ختام ش�ھور س�نة 

   .طریق دراسة الوثیقة من ناحیة الشكل والمضمون
 ،معلوم�ات خاص�ة ب�األمیر حس�ن أفن�دي كات�ب عزب�انلدراس�ة التحلیلی�ة ا وتوضح لن�ا

، وك�ذلك واألوق�اف الت�ي خصص�ت لھ�ا، تنوع�ةوكذلك ما یخص منشآتھ المعماریة الم
عل��یھم، وص��یغة الوق��ف، وم��ن ب��اقي أرك��ان الوق��ف م��ن حی��ث اإلش��ارة إل��ي الموق��وف 

  .من وظائف األوقاف المختلفة عدیدةیتولى األمور ال
  :أھداف الدراسة

  حسن أفندي كاتب عزبان حیث لم یسبق نشرھا من وثیقة وقف األمیر نشر ودراسة
 .قبل
  تصحیح خطأ وقع فیھ بعض الباحثین حیث حدث التباس بین األمیر حسن أفندي

حیث أن صاحب المجموعة المعماریة ، ا عزبانكاتب عزبان واألمیر حسن كتخد
بدرب الحصر ھو األمیر حسن أفندي كاتب عزبان وتم نسبھا من قبل إلي األمیر 

 .حسن كتخدا الرزاز
  :الدراسة منھج

 وذك��ر بیاناتھ��ا ش��كلھا وثیق��ة الوق��ف م��ن ناحی��ة بوص��فالم��نھج الوص��في التحلیل��ي 
بالنس��بة إل��ي األخط��اء الت��ي ج��اء  أم��ا، وكتاب��ة ن��ص الوثیق��ة كم��ا ورد ذكرھ��ا ،وحالتھ��ا

 م�ن التحق�قو، ذكرھا في متن الوثیقة فتكون اإلشارة إلیھا ف�ي الھ�امش م�ع تص�حیحھا
، الوق�ف ةوثیق� ف�ي ال�واردة واأللق�اب تراجم واألم�اكنالوالتعری�ف ب� المعلومات صحة

  مضمون ما ورد بالوثیقةوتحلیل 
  
  

                                                 
  كلیة اآلداب بالوادي الجدید جامعة أسیوطبقسم اآلثار بمدرس اآلثار اإلسالمیة.  

، السید، الخواجھ، القارئ، ویشترط في االفندي العلم، ولقب بھ كلمة تركیة تعني المتولي :افندي )(١

مطبع�ة  اإلدارة ف�ي مص�ر العص�ر العثم�اني،: لیل�ي عب�د اللطی�ف. العلماء والكتاب لكونھم أھ�ل القل�م
 . ٤٣٩ ـــــ٤٣٨ص ، م١٩٧٨جامعة عین شمس،سنة 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٢٩  

  :الكلمات الدالة
زاویة  ـ  ـ كبريالدشیشة ال ـالكاتب الرومي بان ـ أفندي ـ عز األمیر ـ حسن ـوقف ــ 

ش�اروخ  ـ طش�تخاناه شند قمری�ات ــ قلمطاي ـ درب ــ الكوجري ـ وكالة ـ بیت كالر 
  .ان ـ اسطبلللدخ

  :مقدمة
ارتبط نظام الوقف عبر الممارسة االجتماعیة لھ على طول تاریخھ منذ فج�ر اإلس�الم 

األنشطة والمؤسس�ات والمش�روعات الت�ي وحتي العصر الحدیث بمجموعة كبیرة من 
عمل����ت ف����ي ص����میم البن����اء االجتم����اعي وغ����دت نس����یج ش����بكة العالق����ات اإلنس����انیة 

  .)٢(التراحمیة
 -والوثیق��ة موض��وع الدراس��ة توض��ح لن��ا المجموع��ة المعماری��ة الت��ي أنش��ئھا الواق��ف  

ی�ث إن ح، )٣(واألوق�اف الت�ي أوقفھ�ا علیھ�ا -بعضھا قائم والبعض اآلخر من�دثر حالی�اً 
اآلثر المعماري یعبر ع�ن نفس�ھ إذا ك�ان قائم�اً وبحال�ة جی�دة ولك�ن ھن�اك آث�ار من�دثرة 

  .)٤(ألنھا جزء ال یتجزأ من التراث الحضاري التقل أھمیتھا عن اآلثار القائمة 
ارتبطت األوقاف اإلسالمیة منذ نشأتھا في صدر اإلسالم بالصدقات، وم�ن الطبیع�ي و

وك��ان ، )٥(ء والمحت��اجین وف��ق توجیھ��ات الق��رآن الك��ریم أن تك��ون ھ��ذه الص��دقة للفق��را
الوق��ف ف��ي الدول��ة ویعتب��ر ، )٦(لنظ��ام الوق��ف العثم��اني دور كبی��ر ف��ي حی��اة المس��لمین

طبقھ العثمانیون بدقة وحسب الشرع الشریف، األمر ال�ذي  العثمانیة جزء من ثقافتھم،
  .)٧(جعل السعادة والرفاھیة تتحقق بشكل متكافئ بھا

  
  

                                                 
دراس�ة ـ�ـ نش�ر ، قراءة ف�ي وثیق�ة وق�ف ترج�ع إل�ي أوائ�ل الق�رن العش�رین: سحر محمد القطري) (٢

 .١٧٦ص، م٢٠١٢لسنة ، العدد الثالث عشر، مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب، تحقیق
 .راجع نص الوثیقة موضوع الدراسة) (٣
م�ؤتمر الحف�اظ عل�ي ، ض�اري المعم�اريدور الوث�ائق ف�ي الحف�اظ عل�ى الت�راث الح: خالد زی�ادة) (٤

، إصدارات المعھد العربي إلنماء المدن، م١٩٨٥إبریل سنة ، التراث المعماري اإلسالمي في المدن
وق��ف الش��یخ محم��د المس��یري بمدین��ة األس��كندریة : س��حر محم��د القط��ري، ٤١٢ص، ه١٤٠٩س��نة 

لس�نة ، العدد التاس�ع، یین العربمجلة االتحاد العام لآلثار، دراسة أثریة وثائقیة، م١٨٢٧ –ه ١٢٤٣
 .٥٥ص، م٢٠٠٨

دراس�ة (المشیدات الوقفیة والعمرانی�ة ف�ي مص�ر خ�الل العص�ر الممل�وكي: أحمد خلف السبعاوي) (٥

 .١٩م، ص٢٠١٥،المكتب العربي للمعارف، القاھرة، سنة )تاریخیة
ن�دوة مكان�ة  ت�اریخ األوق�اف ف�ي المملك�ة وس�بل تطویرھ�ا، بح�ث ف�ي :عبد اللطیف محمد الحمید) (٦

  .٤، ص١٤٢٠شوال سنة  ١٩ـ ١٨الوقف وأثره في الدعوة والتنمیة بمكة المكرمة، 
أوقاف النساء في مكة المكرمة في العص�ر العثم�اني ودور الم�رأة فیھ�ا، : أمیرة بنت علي مداح)   (٧
  .١٠م،ص ٢٠١٠، القاھرة، دار القاھرة، سنة١ط
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٩٣٠  

  :الوصفیة للوثیقة مع تحقیقھا الدراسة
تضم الوثیقة  ،حسن أفندي كاتب عزبانألمیر ھي عبارة عن وثیقة وقف لالوثیقة 

على الظھر  وثالثة ثانیةثم وثیقة ، ساسیة على الوجھ األولما یلي وثیقة أ ٣٧٩/٩٧
وقف، : وأركان الوقف وھي" الوقف"وضوعھا وم ،أي أنھا تضم ثالث وثائق

أي أن  ،وكل األركان مذكورة في ھذه الوثیقة ،)٨(ةوصیغ ،یھموقوف علوواقف، و
  . الوثیقة حوت أركان الوقف األربعة

  :الفھرسة الشكلیة أوالً 
رقم 

  وثیقةال
مكان 
  الحفظ

نوع 
  الوثیقة

مادة 
  الكتابة

شكل 
  الوثیقة

مقاس 
  الوثیقة

اللغة 
  المستخدمة

البلد 
أو 

  القطر

حالة 
  وثیقةال

دار   ٣٧٩/٩٧
الوثائق 
  القومیة

وثیقة 
  وقف

٤٦٣٫  ملف  ورق
سم ٥

 ×
  سم٣١

اللغة 
  العربیة

سلیمة   مصر
وكاملة 

ومكتوبة 
على 

  الوجھین

  :ثانیاً الفھرسة الموضوعیة
  المتصرف فیھ  المتصرف  نوع التصرف

إنشاء یعقبھ وقف وضم 
  وإلحاق

األمیر حسن أفندي كاتب 
  عزبان

  عقارات وأمالك

   :حسن أفندي كاتب عزبانوثیقة وقف األمیر  شرن
  :الوثیقة األولي التي على الوجھ

شأ من حیا البقاع المیتھ على ید من جودات بحكمتھ واالمو الحمد � الذي انشا)١(س
سس بنیانھ على تقوى من ه حمد من احمدا بنیانھ وعمارتھ)٢(س/بریتھ فأنشأھا بحسن

 لوقف من اجتباه على جزیوا)٣(س /لى عبادتھحب ا وعمر قلبھ بطاعتھ وفق من اهللا
شھد ان ال وا)٤(س /لحضرتھ )٩(صدقة من انفع الوسایلل الفضلھ فوقف لخدمتھ وجع

سیدنا ونبینا )٥(س/شھد انوا عبد مخلص في نیتھ ھ اال هللا وحده ال شریك لھ شھادةال
 /ذا ماتل صلى هللا علیھ وسلم ایقتھ القایكرم خلشرف رسلھ واورسولھ اعبده  محمدا

ن ثالث عد منھا الصدقة الجاریة على ممر الدھر ال مدم انقطع عملھ اابن ا)٦(س
ا وعلى الھ وصحبھ وشیعتھ صالة وسالمعلیھ وسلم  )٧(س/وانقضاء مدتھ صلى هللا

ففاز بمزید فضلھ وفریتھ وبعد  )٨(س/لیھ عبد ن متالزمین بدوام ملتھ فما تقرب ادائمی
ال خلل  صریح مرعي یعقبھ وقف)٩(س/ركانصحیح شرعي مشید اال نشاتند افھذا مس

                                                 
: مصطفي أحمد الزرقا .راجعھ والنیة والعقد عن الوقف وشروطھ وصیغلمزید من التفاصیل  )٨(

الوقف مفھومھ : ؛ العیاشي الصادق فداد٤٣-٣٨م، ص ١٩٩٨عمان  ،أحكام األوقاف، دار عمار
بحث بمؤتمر األوقاف األول جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون ، شروطھ أنواعھ

  .١٠٤ص  ،ھـ١٤٢٢مكة المكرمة ، اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد
  .   "الوسایل" ولكنھا وردت في الوثیقة " الوسائل"صحیح الكلمة )  (٩
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٩٣١  

الطریقھ  )١٠(س/حكم على امبناه و بھ وال نقصان اسس على قواعد الشریعھ الشریفھ
نھ ھ المیمون عن ذكر ما ھو اضح مكنونمضمونھ المصون ویو مبناه یعرب المنیفھ

زھر بالباب العالي الشریف االنور ومحفل الدین المنیف اال )١١(س/بمجلس الشرع
بین  نوسھالعامره الما )١٢(س/لقاھرة المحروسھر ار والمعالي بمصدامت لھ المفاخ

 /م عین البلغا العظام معتمد السادةكل من سیدنا وموالنا فخر علما االسالیدي 
خالفھ بمصر  حكام الشرعیھاالر في اظل والكالم النالموالي الفخام معدن الفض)١٣(س

صدر المدرسین  الفرید المفید الرحلة الفھامة )١٤(س/وموالنا الشیخ العالمة المحمیة
عي الموقع كل الشاف )١٥(س/قین جمال الدین عبدهللا العاملي الحاكم الشرعيعمدة المحق

 )١٦(س/نعامجزیل االرقام أسبغ هللا تعالى علیھما عالي ھذه االمنھما خطھ الكریم با
  )١٠(ابرقام الجنصحاب االقالم عمدة اسطر ما مضمونھ لما ملك فخر ارباب اال

 )١١(عیان طایفة عزبانافندي ابن المرحوم علي من ا )١٧(س/سنمیر حالمكرم اال
 )١٣(الكبرىف الدشیشة الشریفھ الخاصكیھ باوقا)١٢(بمصر المحروسھ الكاتب الرومي

زید اقبالھ منفعھ تواجر جمیع ارض الخربة الكشف السماوى المعروفھ  )١٨(س/

                                                 
استعمل الجناب كلقب للعسكریین والم�دنیین ف�ي مص�ر ف�ي العص�ر الممل�وكي وأعتب�ر : الجناب)  (١٠

حس�ن . كم�ا دخ�ل الجن�اب ف�ي تك�وین العدی�د م�ن األلق�اب المركب�ة، من أعلي ألقاب القض�اة والعلم�اء
س��نة ، الق��اھرة، مكتب��ة النھض��ة الحدیث��ة، اب اإلس��المیة ف��ي الت��اریخ والوث��ائق واآلث��اراأللق��: الباش��ا
  .٢٤٦- ٢٤٣ص، م١٩٥٧

ھم أفراد أوجاق المشاة حملة البنادق وقد عرفوا في المص�ادر العربی�ة والوث�ائق : طایفة عزبان)  (١١
حی��ث أس��ندت لھ��م ، باس��م طایف��ة الع��زب ویق��وم ھ��ذا األوج��اق ب��أداء الخ��دمات الس��لطانیة ف��ي القلع��ة

عف��اف . اختصاص��ات مماثل��ة الختص��ات االنكش��اریة مث��ل حمای��ة مم��رات القلع��ة وض��واحي الق��اھرة
سلس�لة ت�اریخ ، الھیئ�ة المص�ریة العام�ة للكت�اب، دور الحامیة العثمانیة في تاریخ مصر: مسعد السید
لعثماني الوجود ا: عراقي یوسف محمد.لمزید من التفاصیل راجع، ٦٦ص، م٢٠٠٠ سنة،المصریین

س�نة ،الق�اھرة، بیت الحكمة لإلع�الم والنش�ر،١ط، في مصر في القرنین السادس عشر والسابع عشر
  .٨٠ص، م١٩٩٦

انقسمت وظیفة الكاتب إلي قسمین الكاتب الرومي أي باللغة التركی�ة العثمانی�ة : الكاتب الرومي)  (١٢
أیم��ن أحم��د ، ع��ن الكت��اب راج��ع لمزی��د م��ن التفاص��یل . والثانی��ة الكات��ب العرب��ي أي باللغ��ة العربی��ة

، م١٧٤١/ ھ�ـ١١١٥٤الج�زء األول م�ن الس�جل األول ، الدیوان العالي ف�ي مص�ر العثمانی�ة: محمود
، م٢٠١٤س�نة ، القاھرة، وحدة البحوث الوثائقیة، دار الكتب والوثائق القومیة، دراسة ونشر وتحقیق

  .   ٢٦ص
، یط�بخ كحس�اء بھریس�ة القم�ح واللح�مالدشیش�ة ھ�ي قم�ح مرض�وض و: وقف الدشیشھ الكبرى)   (١٣

، قایتب�اي، جقم�ق، وقد ورث ھذا الوقف جمیع األوقاف  التي حبسھا جمی�ع معظ�م س�الطین الممالی�ك
، ھذا باإلضافة إلي ما اضافھ السلطان سلیم األول وس�لیمان الق�انوني إلیھم�ا م�ن أوق�اف، واألمیر تنم

، لبھنس�ا والقلیوبی�ة والدقھلی�ة والغربی�ة وجرج�اقریة من أق�الیم ا ٦٠وھذا الوقف یضم ما یناھز علي 
م أرس��ال عش��رة آالف آردب م��ن الغ��الل إل��ي ب��الد ١٥٨٢/ ه٩٩١وك��ان عل��ي ھ��ذا الوق��ف من��ذ س��نة 

العالقات المصریة الحجازیة في : حسام محمد عبدالمعطى. الحجاز لصالح فقراء الحرمین الشریفین
الق�اھرة ، ١٤٩ع�دد ، سلس�لة ت�اریخ المص�ریین، الھیئة المص�ریة العام�ة للكت�اب، القرن الثامن عشر

  .   ٢٧٦ - ٢٧٥ص، م١٩٩٩سنة 
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ي رحوم قلمطاولون بجوار زاویة المبخط ط)١٩(س/بالوكالھ الكاینھ بمصر المحروسھ
تشتمل  )٢٠(س /حین كانت )١٥(بالقرب من خشقدم داخل درب الكوجري)١٤(الجمالي

سماوي بھا معالم بعض حواصل متھدمھ مسلوبھ المنفعھ المقصوده كشف  على ساحھ
 ھا فیھتي ذكروحقوق وحدود اربعھ بداللھ الحجة اال )٢١(س/ھا حین ذاك ومرافقمن

لزاویة قلمطاي   )٢٢(س/ق والحد البحري ینتھيینتھي لوكالة عبدالح)١٦(يالحد القبل
بي والحد الغر ینتھي لمكان القاضي عثمان الخیرى والحد الشرقيالجمالي المذكور
الخط ذلك وحدوده وجمیع المكان الكاین ب شعبان یحد )٢٣(س/)١٧(میرینتھي لمكان اال

 كورهالمذ جاور للخربھلھ الم )٢٤(س/على یسره الداخلالمذكور برأس الدرب المذكور
المسقفھ  رضیھاق اثنان منھا علو القاعھ األحین كان یشتمل على معالم ثالث طب

قضاه  رة وقصبھالكشف السماوي وثالثھا بالفسحة المذكو والفسحھ )٢٥(س/غشیما
سنھ كاملھ متوالیھ ھاللیھ تمضي من  )٢٦(س/التي قدرھا تسعون ومرافق وحقوق المده

التي قدرھا عشر ذلك  ن والف باالجرهثامن عشرى رمضان سنة اربع وتسعی
یة نصف فلوسا عمامن ذلك من الفلوس الجدد النحاس لرب لكل سنھ  )٢٧(س/جمیع

نصفا فلوسا من ذلك وما  )٢٨(س/ثلثمایة نصف وستون الخربھ نحاسا ما ھو عن اجره

                                                 
ذكرھا علي مبارك بأنھا كانت تعرف أول األمر بھذا األسم وبعد ذلك عرفت : زاویة قلمطاي )١٤(

، باسم جامع عبدالعزیز قلمطاي وأن بھ عمودان من الزلط وضریح علیھ مقصورة من الخشب
دا عزبان ابن األمیر ناصف في جمادي الثانیة سنة أربعوعشرین جددھا األمیر حسن أفندي كتخ

الخطط : علي مبارك . راجع  .ومائة وألف وشعائره مقامة من أوقاف بنظر الشیخ محمد القھوجي
  .١١٣ـ ١١٢ص، ھـ١٣٠٤سنة ، بري األمیریة ببوالقالمطبعة الك، ٢ج، ١ط، التوفیقیة

لي مبارك في خططھ بأن أول شارع الحصر ھو درب الحصر الذي عرفھ ع: درب الكوجري )١٥(
من نھایة شارع الرماح بجوار جامع سیدي محمد وآخره بأول شارع الخلیفة وآخر شارع الركیبة 
وجھة الیسار من الشارع یوجد درب الحصر الذي عرف الشارع بھ وھو درب كبیر بھ عدة بیوت 

یوجد في جھة الیسار من شارع لیاً ودرب الحصر حا، وبھذا الشارع أیضاً جامع عبدالعزیر قلمطاي
درب  ثم بدرب نافع مجاور لحمام، عرف قدیماً بدرب السیفي برقوق الكوجري، درب الحصر

ثم عرف بعد عصر علي مبارك علي خرائط ھیئة المساحة ، الذي أنشأه خوشقدم األحمدي الحصر
ھي التي اشارت إلیھا ثم حارة الجباسة و، م بعطفة رشوان بك وھو غیر نافذ وھو غیر نافذ١٩١٢

ویغلب علي الظن أن ، خرائط المساحة بعطفة زھرا وھي غیر نافذة ثم عطفة قبنور وھي غیر نافذة
: علي مبارك . للمزید راجع  .عطفة قنبور ھي التي وردت في سجالت المحاكم بزقاق القرمانى

) األشرف ـالركبیة(ه شارع الخلیفة وامتدادا: طایع عادل شحاتھ ،١١٢ص ، ٢جـ، الخطط التوفیقیة
كلیة اآلثار ، غیر منشورة، رسالة ماجستیر، وحتي نھایة العصر العثماني عمرانھ وآثاره منذ نشأتھ

  .٤٦ـ ٤٥ص ، م١٩٩٨سنة ،جامعة القاھرة، 
دأب كت��اب الوث��ائق ف��ي مص��ر عن��د تحدی��دھم الح��دود والعق��ارات أن یب��دأوا بالح��د : الح��د القبل��ي)  (١٦

أما ال�ذي عل�ى یم�ین الح�د القبل�ي فھ�و الح�د ، لقبلة والذي یقابلھ الحد البحريویقصد بھ جھة ا، القبلي
ك��ل ذل��ك بغ��ض النظ��ر ع��ن الجھ��ات الجغرافی��ة ، الغرب��ي بینم��ا ال��ذي عل��ى یس��اره ھ��و الح��د الش��رقي

، العمارة في وثائق الغ�وري الجدی�دة ب�وازرة األوق�اف: أحمد محمد عبدالوھاب المصري. الصحیحة
    .٧ص ، م١٩٨١سنة ، جامعة أسیوط، اآلداب بسوھاج كلیة، رسالة ماجستیر

  ).١(راجع شكل  )١٧(



    ا طر اآ  ت١٨درا 
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ھو عن أجرة المكان المذكور أربعون نصفا فلوسا نحاسا باقي ذلك یقون لجھة الوقف 
م الشرعي واشترى ما كان بارض في اخرھا القیا كل سنھ باجره )٢٩(س/ورالمذك

روس الجدر ومعالم  )٣٠(س/ومعالممن األنقاض القایمة والمطروحھ  الخربة المذكوره
الحواصل التي بھا مما دار على السیاج وحصرتھ الحدود المذكورة كل ذلك من جھة 

ه من قبل ناظره حین ذلك ھو الجمالي المذكور أعال)٣١(س/وقف المرحوم قلمطاي
ا طایفة عزبان بمصر المحروسة سابق فخر األماجد الكرام األمیر خضر كتخدا

اربع وتسعین  شھر رمضان سنھ تقریره في ذلك المؤرخھ بغره حجھ )٣٢(س/بموجب
 اثنان فضھ قیمھ )٣٣(س/ االفا نصف ھ المذكورهبثمن قدره عن األنقاض المبتاعوالف 

في صرفھا على عماره  لألمیر حسن افندي المستاجر المذكورون واستظھاًرا ماذ
شأنھا وأنشأ  صالحوبیوت أخلیتھا وفسقیتھا وا )٣٤(س/رالواقف المذكو ه زاویھمطھر

وبین الزاویھ  )٣٥(س/ بین مكانھ ر لھا من تخوم االرض الى العلو وتكون مشتركھبی
ف مبلغ زاد عن مصر على حدتھا ومھما المذكورة بخرزتین لكل منھا خرزه مستقلھ

رجوع لدیھ على االذن بھ لجھة الوقف المذكور ال )٣٦(س/التمن المذكور یكون متبرعا
 الشرعي بعد وجود المسوغ الشرعى واالذن الحكمي وثبوت ان االجره المذكوره

في ذلك حین ذاك كما بره المھندسین أھل الخ اجره المثل عن ذلك بشھاده)٣٧(س/ھي
التواجر الموعود بذكرھا  بحجھ )٣٨(س/ومبین ومفصل حذلك جمیعھ معین ومشرو

لشرع الشریف من قبل عاله المسطره من ھذه المحكمة الثابت المحكوم بموجبھا باا
عبدالروف الحواوشي الحاكم الشرعي الحنبلي بھا المتصل )٣٩(س/موالنا القاضى

الحاكم )٤٠(س /سالم عبدالوھاب افنديااله قضاھ والمنفذ من قبل موالنا فخرحكم
لف تمن الشرعي الحنفى المؤرخھ بثامن عشري شھر رمضان سنة اربع وتسعین وا

رض الخربھ والمكان اعاله انھ ازال ما با )٤١(س /شار الیھمیر حسن افندي الملأل
 من)٤٢(س /عاله من األبنیة القدیمة وخلطھما ونظف أرضھما ونقل ما بھاالمذكور ا

واحدة مصطبھ صالحھ لالنشأ والعماره  االتربة الى الكیمان حتى صارت أرضا
وعمر وأنشأ  واالالت المحكمھ وطایفھ المعماریھ)٤٣(س/ واحضر لذلك المؤن المتقنھ

ضرار بمار من غیر ا )٤٤(س/وره المستدیمھى أسس جدره القدیمھ وبروزاتھ ومناعل
ناء جار جمیع المكان المستجد األنشأ والعماره المشتمل اآلن ببوال 
النحیت الجدید  الفصبالحجر والمشاھده على واجھھ بحریھ مبنیھ)٤٥(س/باالمأل
 میمھبجفت و )٤٦(س /الجدید )١٨(النحیت بھا باب مقنطر مبني بالحجر الفص األحمر

رة یغلق على فرده باب خشبا نقیا جدیدا یعلو شباك خرط یعلو صوان كبی بعتبھ
ا لوھما فرده خشبثالث حرمدانات حجرا طي على طي یع )٤٧(س/الواجھھ المذكوره

                                                 
ھو نوع من الحجر المھذب استعمل في بناء معظ�م العم�ائ ذات الش�أن، : الحجر الفص النحیت )(١٨

وثیق�ة األمی�ر : عب�د اللطی�ف إب�راھیم. ویكون علي ھیئة مدامیك م�ن الل�ونین االب�یض واألحم�ر غالب�اً 
، ١٩٥٦، جامعة القاھرة، دیسمبر سنة ٢، جـ١٨لحسني، مجلة كلیة اآلداب، مج آخور كبیر قراقجا ا

 .٦، ھامش ٢٢٣ص
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مسطبھ سفلھا  )٤٨(س/ نقیا بھ یدخل من الباب المذكور الى دركاه لطیفھ مسقفھ نقیا
نطر یدخل منھ الى دھلیز مستطیل ا وباب استثنا مقخزانھ یعلوھا شباك خشبا خرط

یمنھ الداخل  النحیت الجدید األحمر بھ على مبني بالحجر الفص )٤٩(س/ا مسقف نقی
 كرسي راحھ )٥٠(س/لىا خرطا یدخل من الباب المذكور اباب یعلوه شباك خشب

مسقف الدھلیز المذكور خشبا النحیت  لمذكور قنطره معقوده بالحجر الفصوبالدھلیز ا
معقوده بالحجر الفص  وبھ على یسره الداخل قنطره ثانیھ)٥١(س/ا نقیا فرخا شامی
معین مركب  )٥٢(س/ر ماءحجرا بھا بی یتوصل منھا إلى تبلیطھاالحمر النحیت الجدید
لوضوء رسم احجرا بھا شش نحاس ب ورھا حنفیھالحجر یجامن  علیھا خرزه

الن متجاوران معقودان بالحجر حاص)٥٣(س/الداخل وبالدھلیز المذكور على یمنھ
 /یعلو كل واحد منھما على كل منھما فرده باب خشبا نقیا جدیداالنحیت یغلق  الفص

ویتوصل من الدھلیز المذكور ا بالمون المتقنھ شباك خشبا جدیدا مستفان عقد )٥٤(س
من جھاتھ األربع بالحجر الفص النحیت الجدید )٥٥(س/إلى حوش كبیر مبني دوایره

سلم مبني بالحجر الجدید بھ على یمنة الداخل  صل سدراالحمر مفروش بھ ا
ر الجدید بالحج سفلھا مزیره مقنطره لى بسطھیصعد من علیھ ا )٥٦(س/حمراال

االحمر بھ  )٥٧(س/ النحیت بالبسطة المذكوره باب مربع مبني بالحجر الفصاألحمر 
على الباب المذكور فرده باب خشبا عربیا یعلوه  ا یغلقیمنھ ویسره جلستان حجر

البالط لى سلم معقود بالمون مفروش بمنھ ا )٥٨(س/كل یتوجھشباك خشبا خرطا و
 )٥٩(س/لصاعد باب یغلق علىھا على یمنة الى بسطة بالجدید الكدان یتوصل منھ ا

فرده باب خشبا نقیا یدخل منھ إلى فسحة مفروشھ بالبالط الكدان بعضھا مسقف نقیا 
ایني وباب یدخل منھ إلى تجاه الداخل مزیره عقد مد )٦٠(س/بھا وباقیھا كشف سماوى

البسطھ  )٦١(س/الصاعد من ي راحھ ونصبھ كوانین برسم القھوه وعلى یسرهكرس
عمود  لى مقعد بھیغلق على فرده باب خشبا نقیا عربیا یدخل منھ االمذكوره باب 

ي ایوانا جدیدا ودرابزي خشبا نقیا یحو )٦٢(س/ا رخام مركب على قنطرتان حجر
 /ا مفروش أرضھ بالبالط االیوان المذكور درابزي خشب واحدا ودور قاعھ باطروفھ

شب یعلوه رفرف بئر الخ الكدان مسقف نقیا فرخا شامیا بھ طراز دایر من )٦٣(س
ت والخرستانات والخورنقا )٦٤(س/ا مكمل بالرفرف والخزاینخشبا نقی)١٩((.....)

ا نقیا یعلوه شباك خرطا برسم بدور قاعة المذكوره باب یغلق على فرده باب خشب
ارضھا بالبالط الكدان بھا على مفروش  لى فسحھمنھ ا )٦٥(س/ى یدخلوالنور والھ

 /ب المقعد المذكورى فرده باب خشبا نقیا یدخل منھ إلى قبلداخل باب یغلق علا یسره
ا فرخا شامیا بصدره شباك ط الكدان الجدید مسقف نقیرض بالبالمفروش اال)٦٦(س

یعلوه ثالث  الحوش المذكور )٦٧(س/راجعي متفح خرط بخوختین مطل على كبیر
الكدان بھا بالبالط  والھوى وبھ مرتبھ صغیرة مفروشھ شبابیك شبك خرط برسم النور

شند من الجھة القبلیھ في العلو  الحوش المذكور فیھ)٦٨(س/شباك خرط مطل على
                                                 

 .كلمة غیر مقرؤة )(١٩
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لى بزي خشبا من السفل اسلم بدرا من الزجاج الملون وبالفسحھ المذكوره )٢٠(قمریات
بھا باب یغلق على  ط الكدان الجدید یصعد من على بسطھمعقود بالبال)٦٩(س/العلو

ف علو بیت المقعد رواق لطی )٧٠(س/لىبیا یدخل منھ اخشبا جدیدا نقیا عرفرده باب 
/ بھ ثالث واجھات شبابیك ھ بالبالط الكدان مسقف رومیا شیشھرضالمذكور مفروش ا

عاله وثانیھا وثالثھا مطالن خرطا أحدھا مطل على وكالھ عبدالحق المذكوره ا)٧١(س
ات وبالحوش والخرستان )٧٢(س /على الحوش المذكور مكمل ذلك بالخزاین والرفوف

المذكور بجوار سلم المقعد المذكور حاصالن متجاوران یغلق على كل منھما فرده 
بالبالط الكدان یجاور  سفل المقعد المذكور مفروش أرضھما)٧٣(س /باب خشبا جدیدا

سفل  )٧٤(س/ )٢١(یدخل فیھ إلى طشتخاناه متفح ركھ خشبا نقیا خرطذلك باب بخ
خزاین والخرستانات بال ش أرضھا بالحجر مكملھفة نقیا مفروالمقعد المذكور مسق

فرده باب خشبا نقیا یعلوه شباك  )٧٥(س/ا باب مقنطر یغلق علىیجاور ذلك أیض
یوانا واحدا ودور قاعة منھ الى قنطرة لطیفة تحوي ا ى یدخلوخرطا برسم النور والھ

 یسره الداخل مرتبھ بھا شباك كبیر خرط متفح مطل على الحوش)٧٦(س /بھا على
) ٧٧(س/بالرفوف والخزاین المذكور مفروش ارضھا بالحجر الجدید مكملھ

تجاوران یغلق على خا شامیا وبالحوش المذكور بابان منقیا فر والخرستانات مسقفھ
من احدھما الى دھلیز مستطیل یدخل منھ  )٧٨(س/كل منھما فرده باب خشبا یتوصل

ویدخل  ا بالمون المتقنھد للعلو مسقف عقدصاع )٢٢(لى مطبخ بھ شاروخ للدخانا

                                                 
الجمع أشناد ھي كما عرفتھ�ا العم�ارة المملوكی�ة ف�ي مص�ر عب�ارة ع�ن فتح�ة حائطی�ة أو : شند  )(٢٠

أو الرخ��ام أو ناف��ذة علیھ��ا ش��بكة م��ن الزخ��ارف ب��داخلھا زخ��ارف م��ن الخش��ب أو الج��ص أو الحج��ر 
وفرق�وا ب�ین القندیلی�ة البس�یطة ، واصطلح عل�ي تس�میة المجموع�ة م�ن الش�ند قندیلی�ة، الزجاج الملون

للمزی��د . الت�ي تتك�ون م�ن ناف�ذتین رأس��تین معق�ودتین غالب�اً تتوس�طھما قمری��ة وب�ین القندیلی�ة المركب�ة
، مكتب��ة م��دبولي ،١ط، معج��م مص��طلحات العم��ارة والفن��ون اإلس��المیة: رزقمحم��د راج��ع عاص��م .

 .١٦٦ص، م٢٠٠٠سنة، القاھرة
وسمیت بذلك ألن منھا الطشت الذي تغسل فیھ األی�دي ویغس�ل ، معناھا بیت الطشت: طشتخاناه )(٢١

وق��د غل��ب اس��تعمال لف��ظ طش��تخانة اص��طالحا تعن��ي خزان��ة حف��ظ المالب��س الس��لطانیة ، فیھ��ا القم��اش
. وك�ل م�ا یتعل�ق بالحمام�ات، السجاد والمقاع�د المختلفة التي یحتفظ فیھا بما یجلس علیھ السلطان من

، القاھرة، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة، صبح األعشى في صناعة اإلنشا : القلقشندي
 .٤٧١ـ٤٦٩ص، ٥جـ، ١١ـ١٠ص، ٤جـ، م١٩٦٢سنة 

ح�ة المدخنة أو الدبكونیة كما وردت قي الوثائق المملوكیة وھي عب�ارة ع�ن فت: شاروخ للدخان  )(٢٢

. وكانت تسمي أیضاً في الوثائق ممارق دخان، تمتد إلي أعلي سطوح األبنیة ومستوقدات الحمامات 
راج�ع عاص�م .للمزی�د . وجاءت ھنا في ھذه الوثیقة التي من العص�ر العثم�اني باس�م ش�اروخ لل�دخان

 .١٠٤ص، معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمیة: محمد رزق



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٣٦  

سقف غشیما بھ على ثالث روس خیل م مقامھ )٢٣(الباب الثاني الى اسطبل )٧٩(س/من
یعلو كل من البابین ) ٨٠(س/یمنھ الداخل متبن یجاوره مسطبة مبنیھ بالمون المتقنھ

شب النقي الجدید انات حجرا على طي یعلو ذلك ما قدره من الخكورین حرمدالمذ
النحیت  لداخل باب مربع مبني بالحجر الفصیسار ا) ٨١(س /علىوبالحوش المذكور

برسم  )٨٢(س/الجدید األحمر یغلق علیھ فرده باب خشبا نقیا یعلو شباك خرط شبك 
زي بلى سلم معقود بالبالط الجدید الكدان بدراى یدخل من الباب المذكور اور والھالنو

لق لى بسطة بھا باب یغذكور امن السلم الم )٨٣(س/ خشبا من السفل إلى العلو یصعد
رضھ بالبالط الكدان علیھ فرده باب خشبا یدخل منھ الى دھلیز مستطیل مفروش ا

ى وسلم یأتي وربع شبابیك خشبا في العلو برسم النور والھنقیا بھ ا )٨٤(س/ مسقف
 قاعة لطیفھ )٨٥(س /لىباب خشبا عربیا یدخل منھ اذكره فیھ وباب یغلق علیھ درفتي 

انین ودور قاعة مفروش أرضھا بالبالط الجدید الكدان مسقفة نقیا فرخا تحوي ایو
قمریات من الزجاج الملون وشباكان  شند )٨٦(س/شامیا وباالیوان الكبیر ثالث شبابیك

مطل على  )٢٤((....)المذكور ویعلو االیوان الصغیر  خشبا خرطا بصدر االیوان
القاعة  ه ممرق مربع مكملھالمذكور وبدور قاعھ )٨٧(س/الدور قاعة المذكوره

 أیضا الىالمذكوره بالخزاین والرفوف والخرستانات ویتوصل من الدھلیز المذكور 
فرده باب خشبا یدخل منھ إلى كرسى راحة یجاور الباب  )٨٨(س/باب یغلق علیھ

لى مطبخ بھ مزیره خشبا نقیا یدخل منھ الق على فرده باب المذكور باب یغ
منھ إلى بیت اس ونصبھ كوانین یجاور ذلك باب یدخل برسم النح )٨٩(س/ومسطبھ

من  )٩٠(س/یصعدو نقیا مفروش أرضھ بالبالط الكدان العجین مسقف ذلك جمیعھ
روش لى دھلیز مسقف نقیا مفالسلم الموعود بذكره أعاله الى بسطھ یتوصل منھا ا

ور مطل على الحوش برسم الن )٩١(س/شبابیك خشبا أرضھا بالبالط الكدان بھ یمنھ
توصل منھ إلى ى بصدر الدھلیز المذكور باب یغلق علیھ فرده باب خشبا یوالھو
بھ مرتبھ مفروشھ بالبالط الكدان القاعة الصغیر  )٩٢(س/المركب على ایوان)٢٥((....)

 /یضا بابان یغلقفوف والخزاین وبالدھلیز المذكور ابالر بسط مكملھ مسقفھ شقھ
حدھما إلى كرسي راحة ومن یا یدخل من أعلى كل منھما فرده باب خشبا نق)٩٣(س

بالبالط الكدان بھ )٩٤(س/مسقف ذلك نقیا مفروش أرضھ )٢٦(لى بیت كالرالثاني ا

                                                 
ان أقامة ورعای�ة ال�دواب وخاص�ة الخی�ول منھ�ا نظ�را لكونھ�ا وس�یلة االصطبل ھو مك: اسطبل) (٢٣

، منش�آت رعای�ة الحی�وان بالق�اھرة ف�ي العص�ر الممل�وكي والعثم�اني: محمد الشش�تاوي. المواصالت
 .٢٩٢ص،م٢٠٠١سنة ، جامعة القاھرة، كلیة اآلثار، رسالة دكتوراه

 .كلمة غیر مقرؤة )(٢٤
 .كلمة غیر مقرؤة )(٢٥
وج�ي ، الكالر في اللغة التركیة غرفة تخزن فیھا حوائج البی�ت م�ن الم�واد الغذائی�ة : بیت كالر) (٢٦

والك�الر یطل�ق عل�ى مخ�زن أو مس�تودع ، أداة النسب إلي الصنعة والكالرجي ھو العامل في الك�الر



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٣٧  

بالرفوف والخزاین  ى مكمل ذلكبرسم النور والھوثالث شبابیك خشبا في العلو 
من باقي السلم المذكور الى دھلیز مستطیل مفروش  )٩٥(س/توصلوالخرستانات ی

 )٩٦(س /لق على فرده باب خشباالداخل باب یغ الكدان بھ على یمنھط رضھ بالبالا
یوانا واحدا ودور قاعة بھ ممرق وملقف وبدایره یدخل منھ الى رواق لطیف یحوى ا

على القاعة الكبرى وبھ ایضا ثالث )٩٧(س/شبابیك خشبا خرطا متفح بخوختین مطل
ش أرضھ بالبالط الكدان قمریات من الزجاج الملون مسقف نقیا مفرو شبابیك شند

لى سطح بھ كرسي راحة وبیت رسم من باقى الدھلیز المذكور ا)٩٨(س/ویتوصل
 )٩٩(س /الدجاج ویصعد من بقیة السلم المذكور إلى فسحة كشف سماوي مفروش

دیدا رضھا بالبالط الجدید الكدان بصدرھا باب یغلق على فرده باب خشبا نقیا جا
كشف سماوي مفروش  )١٠٠(س/الى فسحة ثانیھ لى دھلیز یتوصل منھیدخل منھ ا
لى لق على درفھ باب عربیا یدخل منھ ابالبالط الجدید الكدان بھا باب یغأرض ذلك 

 كدان مسقفھودور قاعة مفروش أرضھا بالبالط ال )١٠١(س/قاعة كبرى تحوي ایوانین
 /حنقیا فرخا شامیا بصدر االیوان الكبیر مرتبة بھا شباك كبیر خرط راجعي متف

 المكان المذكور یعلو ذلك ثالث شبابیك شند بخوختین مطل ذلك على واجھھ )١٠٢(س
ھ باب یغلق على درف)١٠٣(س/یضا مرتبة ثانیة مسقفة نقیا بصدرھا بابقمریات وبھ ا

قمریات من  نقیا بھا شباكان شند مسقفھ خشبا نقیا عربیا یدخل منھ الى خزانھ نومیھ
یا وسداله بھا الصغیر شباكان خرطا خشبا نق القاعھ )١٠٤(س/یوانالزجاج الملون وبا

) ١٠٥(س/قمریات من الزجاج  یعلو ذلك شباك شند خزانتان كتبیتان بابواب عربیھ

ه زوجي كرادي من الخشب وبدور قاعھ الملون باطروفت كل من االیوانین والسدال
باب فردتي  لق علىیغ )١٠٦(س/خشب وبصدرھا باب عكبھ ممرق مثمن المذكوره

بالمؤن  شف سماوي بھا مزیره مدایني معقودهك خشبا عربیا یدخل منھ الى فسحھ
وسلمان  راحھ علیھ فرد باب خشبا یدخل منھ الى كرسى )١٠٧(س /لقالمتقنھ وباب یغ

 /یغلق على فرده ى یمنة الداخل من الفسحة المذكورهیأتي ذكرھما فیھ وباب عل
امات یف یشتمل على دھلیز مرخم وجمام لطلى حجدیدا یدخل منھ اباب خشبا )١٠٨(س

ى فرده لى باب  مركب علالمذكور ا )١٠٩(س/من الزجاج الملون ویتوصل من الدھلیز
مفروش أرضھا بالرخام لى بیت حرارة الحمام المذكور باب خشبا جدیدا یدخل منھ ا

 اج الملون بھ حوض حجرا لطیف حنفیھبالجامات الزج )١١٠(س/الملون مسقف
لمجاري وا )١١١(س/بالدست الرصاص برسم الغسل والوضوء مكملھن نحاسا بششمتی

سطح لى عاله االسلمین الموعود بذكرھما ا حدواألقصاب الرصاص یصعد من ا
واألقصاب ویصعد من السلم )١١٢(س/الحمام الذي بھ الدست الرصاص ومصب الماء

ھ یدخل من اى فرده باب خشبا نقیبسطة بھا على یسار الداخل باب یغلق عل لىالثاني ا

                                                                                                                            
أم���ارة الح���ج ف���ي مص���ر : س���میرة فھم���ي عل���ي. الطع���ام أو المالب���س أو األس���لحة الخاص���ة بالباش���ا

الھیئ��ة ،سلس��لة ت��اریخ المص��ریین ، ٢٠١الع��دد ،  ،م١٧٩٨/م١٥١٧ھ��ـ ـ ١٢١٣ /ھ��ـ ٩٢٣العثمانی��ة
 .٢٣٠ص، م٢٠٠١سنة ، القاھرة، المصریة العامة للكتاب



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٣٨  

كشف سماوي مفروش أرضھا بالبالط الكدان بھا باب  )١١٣(س/إلى فسحھ لطیفھ
فرخا  )١١٤(س/لى بیت كالر مسقف نقیاى فرده باب خشبا جدیدا یدخل منھ امركب عل

قمریات وشباك خرط متفح مطل  شامیا مفروش األرض بالبالط الكدان بھ شباك شند
السلم ن بقیھ بالمون ویتوصل م)١١٥(س/على الحوش المذكور تجاھھ دخلھ معقود

لق على اب یغمفروش أرضھا بالبالط الكدان بھا ب المذكور الى فسحة كشف سماوى
لى بیت كالر مسقف نقیا مفروش أرضھ یدخل منھ ا )١١٦(س/فرده باب خشبا جدیدا

 /لى السطحبالبالط الكدان بصدره شباكان شیشھ ویتوصل من باقي السلم المذكور ا
الرفوف اض مكمل ذلك جمیعھ بیلعالي على ذلك مسبل جدر ذلك جمیعھ بالبا)١١٧(س

ذلك بالحدود األربعة  )١١٨(س/اریات المحصوروالخزاین والخورنقات والصفف والبخ
واستمر  المعینة أعاله ولما أن تكاملت األبنیة المذكوره على الحكم المشروح أعاله

واضع الید على ذلك ومتصرفا فیھ عاله لیھ اا)١١٩(س/األمیر حسن المنشئ المشار
 )١٢٠(س /تصرف المالك في أمالكھم وذوي الحقوق في حقوقھم من غیر معارض لھ

ي من الخارج لى أن قام لھ مدعوال رافع لیده عن ذلك وال مدافع افي ذلك وال منازع 
المكان المذكور جار في تصرفھ واستحقاقھ باألیلولھ )١٢١(س/وادعي علیھ بأن بناء

ولم یصدقھ  )١٢٢(س/تشھد لھ بذلك ھ شرعیھقبل أصولھ وأن عنده بین ة منشرعیال
جر أرض رضھ فیھ وتمسك علیھ بأنھ لما استاعاله على ذلك وعاالمشار الیھ ا المنشئ

 ھ من األنقاض بداللة الحجھواشترى ما كان ب )١٢٣(س/ذلك من جھة وقف المذكور
 /حالھ من مالھ وصلب ذلك وعمره وصرف علیھتاریخھا أعاله أنشأ  المحكى

تشھد لھ بذلك  ھ شرعیھأعاله وعنده بین الصفة المشروحھ حتى صار على )١٢٤(س
الشافعي المشار إلیھ أعاله األذن لھ في احضارھا  /وطلب من موالنا الحاكم الشرعي

براھیم ا )١٢٥(س /فاذن لھ في ذلك فخرج وعاد وأحضر كال من فخر األعیان األمیر
واألمیر  عبان بن سلیمان من طایفة المتفرقھواألمیر ش )٢٧(فظانجوربجي طایفة مستح

والعالي علي بن عبدهللا مستحفظان والسید  )١٢٦(س/أحمد جاویش تابع قافلة باش
 )١٢٧(س/الشریف اسماعیل بن السید حجازي والزین ایواز بن عبدهللا والزیني

الفاضل  والشیخ رمضان بن علي من طایفة عزبان كل منھما بمصر المحروسھ
شمس  والشیخ العمده )١٢٨(س/شمس الدین محمد بن المرحوم الشیخ یاسین الزواوي

مباشر وقف قلمطاي المذكور أعاله والشیخ  ن محمد بن الشیخ عبدالجواد الفیومىالدی
یخ محمد بن الشیخ شرف الدین والش الشیخ محمد السكرى )١٢٩(س/عبدالعال بن

یعلمونھ من  )١٣٠(س/واستشھدھم عمالمذكوره م الجمیع من أھل المحلھ اي وھالدلج
 ى موالنا الحاكم الشافعي المشار الیھ اعاله بمعرفھقام كل منھم شھادتھ لدذلك فا

وف المشار الیھ اعاله ومعرفة المكان الموص )١٣١(س/األمیر حسن افندي المنشئ

                                                 
ك�ان أف�راد ھ�ذه الطائف�ة انكش�اریة مش�اة أت�ت إل�ي مص�ر م�ع الس�لطان س�لیم األول : مستحفظان) (٢٧

س��لیحھم الجی��د ف��ي الق��رن الس��ابع وق��د أش��اد أح��د الرحال��ة بھ��ذه الطائف��ة وت، وعرف��ت بطائف��ة الس��لطان
         .De Monconys, Voyage en Egypt, 1646, 1647, IFAO, Le Caire, 1973, p. 152.عشر



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٣٩  

 )١٣٢(س/المحدود أعاله وأنھ لما ملك منفعة تواجر أرض ذلك واشترى ما بھ من 

األنقاض على الحكم المشروح أعاله أزال ما بھ من األبنیة القدیمة ونظف أرض ذلك 
وشق جدر ذلك وحفر أساساتھ وأحضر لذلك المؤن  )١٣٣(س/ونقل أتربتھ إلى الكیمان

مالھ وصلب علیھ من )١٣٤(س/وأنشأ ذلك وعمره وصرف الت المحكمھواال ھالمتقن
اآلن من غیر اضرار بمار وال ببناء جار التي ھو علیھا  حالھ حتى صار على الصفھ

أمالكھم الید على ذلك ومتصرفا فیھ تصرف المالك في  )١٣٥(س /واستمر واضع
وال مدافع وال رافع ) ١٣٦(س/الحقوق في حقوقھم من غیر منازع لھ في ذلك  وذوى

 /شرعا  ذلك ویشھدون بھ كذلك شھادة شرعیھ مقبولھ لیده عن ذلك وال ممانع یعلمون
لیھ أعاله ى موالنا الحاكم الشافعي المشار اولما ثبت صدق ما شرح أعاله لد )١٣٧(س

ه أعاله بشھادتھا لدیھ ثبوتا شرعیا ماالمس ھالبین )١٣٨(س/بشھادة شھوده وما قامت بھ 
اجرا  )١٣٩(س/اله من حضرتھ العلیھعمیر حسن افندي المنشئ المشار الیھ ااالطلب 

لذلك وحكم بموجب ذلك وبصحتھ ومن موجبھ  ابھالشرع الشریف لھ في شأن ذلك اج
مام قاعده مذھبھ الشریف ومعتقده المنیف مذھب سیدنا وموالنا اال) ١٤٠(س/عنده على

الكتاب والسنھ مؤسس قواعد ) ١٤١(س/وناصر عظم والمجتھد األفخم أمام األئمھاأل
 /ھ ونورمام محمد بن إدریس الشافعي المطلبي قدس هللا روحاألفتاء والتدریس اال

ھ لمذكور على غیر منشیھ وتقدیم بینضریحھ وطیب فوحھ احترام البنآ ا)١٤٢(س
سندت ھ الخارج مطلقا سواء ابین ) ١٤٣(س /الید المالك الحایز علىالداخل وھو ذو 

اختلف  ) ١٤٤(س/ ارث أو وقف أرخت أم لم تؤرخ قیدت أو أطلقت تھ إلى ملك أوبین
و نقاله عن ما صرح بھ الشیخان في كتبھما ا لىسببھا أو اتفق معتمدا في ذلك ع

فتى بھ علیھ األردبیلي في انواره وابن المقري في روضھ وا) ١٤٥(س/البغوي ومشى
وضع المدعي الخارج من  ) ١٤٦(س/جمعینمن المتأخرین رضوان هللا علیھم ا جمع

ھ لیا ان المذكور في ید المنشئ المشارنشئ المذكور في ذلك وابقى المكملل المعارضھ 
 بعدبقاء شرعیات للمقتضى المشروح وذلك حكما ومنعا وا) ١٤٧(س /عاله وتصرفھا

ھ المسماه البین) ١٤٨(س/ الشافعي المشار إلیھ اعاله بشھادهأن ثبت لدى موالنا الحاكم 
لفي األمیر حسن افندي المنشئ المشار الیھ اعاله وأنھ صرف مبلغ اال اعاله معرفھ

لمذكوره وزیادة علیھا في بحجة التواجر ا المعینھ) ١٤٩(س/نصف الفضة ثمن األنقاض
 /لیةف المذكور وأنشائھا وعمارة المطھره وبیوت االخالوق ویھوزا رعمارة بئ

ذن والفسقیھ واصالح شأنھا حتى صارت على الصفھ التي ھي علیھا حسب ا) ١٥٠(س
مذكوره اعاله ال ) ١٥١(س /ھ في ذلك على الحكم المعین بالحجھناظر الوقف المذكور ل

ت ذمتھ لجھة الوقف المذكور من مبلغ ثمن األنقاض ثبوتا شرعیا وتعقبھ ذلك بری
عاله وبعد لما علم مسدي المشروح ا ) ١٥٢(س/رأه الشرعیة للمقضيبالمذكور ال

) ١٥٣(س /ندي المشار الیھ أعاله أن الصدقھلمبرات موالنا حسن افالخیرات ومنشئ ا

لسارع علیھا ال سیما صدقات األوقاف التي یدوم لیھا محثوث من قبل امندوب ا
ویجني ثمرھا في كل وقت وأوان تقبل هللا تعالى  الزمان ) ١٥٤(س/فضلھا وأن طال

لى فعل ھذا الخیر العظیم بادر ا ) ١٥٥(س/فعلھ وغفر هللا وختم بالصالحات عملھ 
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وترتیب  ) ١٥٦(س/الجسیم وتحریر ھذا الوقف وتحبیرهواجتھد في طلب ھذا الثواب 
) ١٥٧(س/ ن هللا یجزي المتصدقین وأشھدوتقریره عمال بقول رب العالمین ا مصاریفھ

ویدیھ  هللا تعالى من الخیرات صحایفھ ألمیر حسن افندي المشار الیھ مألعلى نفسھ ا
كافلھ ونعمھ شاملھ ونیھ  ھو بحمد هللا تعالى في صحھشرعیا و ) ١٥٨(س /شھود اشھادا

علیھ شرعا  شھادواردتھ لھ وجواز اال) ١٥٩(س/غبتھ في الخیرور صادقھ وطویھ فایقھ
التخلید وتصدق على سبیل  )١٦٠(س/ید وحبس على قصدأنھ وقف على وجھ التأب

 )١٦١(س/التأكید � سبحانھ وتعالى بما ھو جار في ملكھ ویده وتصرفھ وانشائھ
رح في ما ذكر فیھ وش وعمارتھ واختصاصھ الشرعي بمفرده الى تاریخھ بداللھ

جمیع بناء المكان المستجد االنشاء والعماره الموصوف  )١٦٢(س/مطاویھ وھو
ند الواقف علوم ذلك عمالمعین والمشروح فیھ ال )١٦٣(س /عالیھ على الحكمالمحدود با

وقفا صحیحا شرعیا وحبسا  )١٦٤(س /لعلم الشرعي النافي للجھالة شرعالیھ االمشار ا
رسمھ  وال یندرس )١٦٥(س /لدوام ال ینقطع اسمھجاریة على ا ا وصدقھصریحا مرعی

 /جره على مدى الشھور واألعوام ال یباع وال یوھب والوال یضیع عند هللا ثوابھ وا
یرھن وال یناقل بھ وال ببعضھ قایما على أصولھ محفوظا على شروطھ  )١٦٦(س

أن یرث  لىابد االبدین ودھر الداھرین ا فیھ  )١٦٧(س /مسبال على سبلھ اآلتي ذكرھا
أنشأ الواقف المذكور  )١٦٨(س /ألرض ومن علیھا وھو خیر الوارثینهللا جل جاللھ ا

تعالى حیاة  )١٦٩(س /حیاه هللا لھ األجور وقصر ھذا على نفسھ ایام حیاتھ اضاعف هللا
 /واستغالال ك وبما شاء منھ سكنا واسكانا وعلھطیبة ورزقھ أطول األعمار ینتفع بذل

ا بقى ثم من ابدا ما عاش ودایما م االنتفاعات الشرعیة الوقفیھ وجوه یسایر )١٧٠(س
خاتون بنت المرحوم  المخدرات المصونھ فاطمھ )١٧١(س /بعده على والدتھ فخر

اآلن   )١٧٢(س /الحاج محمد الشھیر بالجیشي مع مشاركة أوالده لصلبھ الموجود بھ 
ذكر مثل حظ األنثیین ثم من بعد ومن سیحدثھ هللا تعالى لھ من األوالد  ذكورا واناثا لل

ده على أوالده ثم على أوالد أوالده ثم على أوالد أوالد أوال المذكوره )١٧٣(س /والدتھ
د نسل وجیال بعد جیل ونسال بع طبقھ )١٧٤(س/بعد  ثم على ذریتھ ونسلھ وعقبھ طبقھ

السفلى  الطبقھ )١٧٥(س/العلیا منھم ھور دون أوالد البطون تحجب الطبقةمن أوالد الظ
فرعھ دون فرع غیره على أن من من نفسھا دون غیرھا بحیث یحجب كل أصل 

منھم وترك ولدا أو ولد ولدا وأسفل من ذلك انتقل نصیبھ من ذلك لولده  )١٧٦(س/مات
فان لم یكن لھ ولد وال ولد ولد وال أسفل من ذلك انتقل   )١٧٧(س/وان سفلأو ولد ولده 

في الدرجھ واألستحقاق  )١٧٨(س /المشاركین لھنصیبھ من ذلك ألخوتھ واخوانھ 
 )١٧٩(س /مضافا لما یستحقونھ فان لم یكن لھ اخوه وال اخوات فلمن ھو فى درجتھ

واستحقاقھ لشئ من وذوى طبقتھ على ان من مات منھم قبل دخولھ فى ھذا الوقف 
ه أو أو ولد ولد أو سفل من ذلك انتقل نصیبھ من ذلك لولد )١٨٠(س /ریعھ وترك ولدا

في ذلك ان لو كان حیا باقیا )١٨١(س /مقامھ ه وان سفل قام ولده أو ولد ولدهولد ولد
 /ذا انفرد ویشتركھم االستحق ما كان أصلھ یستحقھ من ذلك یستقل بھ الواحد من

لك بینھم كذلك إلى حین فیھ االثنان فما فوقھما عند االجتماع یتداولون ذ )١٨٢(س
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عن آخرھم وخلت  بادھم الموتبأسرھم وا )١٨٣(س/واذا انقرضانقراضھم اجمعین فا
یوجد حین على من )١٨٤(س/ عھن ذلك وقفا مصروفا ریجمعین كابقاع األرض منھم ا

والترتیب  ھم وعقبھم على النصذاك من أوالد البطون ثم على ذریتھم ونسل
ھم ولم یبق منھم أحد كان في أوالد الظھور فإذا انقرضوا بأسر )١٨٥(س /المشروح

المذكور وعتقاء  الواقف )١٨٦(س /ا ریعھ على من یوجد من عتقاء لك وقفا مصروفذ
 /ة حیاتھا ثم من بعد عتقائھ وعتقاأختھ المصونة كریمة خاتون مد أوالده مع مشاركھ

أوالد أوالد أوالدھم ثم  أوالد أوالدھم ثم على والده على أوالدھم ثم علىا )١٨٧(س
ذا عاله فاوالترتیب المشروح ا )١٨٨(س/لنصى ذریتھم ونسلھم وعقبھم على اعل

 /انقرضوا بأسرھم ولم یبق منھم أحد كان وقفا مصروفا ریعھ على من یوجد
بھم على النص من أوالد اختھ كریمة المذكورة وأوالدھم وذریھم ونسلھم وعق)١٨٩(س

بأسرھم وأبادھم الموت عن آخرھم  )١٩٠(س/ذا انقرضواعالیھ فاوالترتیب المشروح با
 /لت بقاع األرض منھم أجمعین كان ذلك وقفا مصروفا ریعھ على مصالحوخ
ر الصرف لذلك ي المجاورة للمكان المذكور فإن تعذزاویة قلمطاي الجمال) ١٩١(س

كانوا وحیثما وجدوا یجري  )١٩٢(س /ینماللفقراء والمساكین من المسلمین ا صرف
 /األبدین ودھر الداھرینمكانا ابد دما تعذرا او االحال في ذلك كذلك وجودا وع

رثین وشرط رض ومن علیھا وھو خیر الواالى أن یرث هللا جل جاللھ اال )١٩٣(س
ور في وقفھ ھذا شروطا حث علیھا واكد ضاعف هللا لھ األج )١٩٤(س/الواقف المذكور

منھا أن یبدأ من ریع ذلك بعمارتھ ومرمتھ  )١٩٥(س /لیھاالعمل بھا فوجب المصیر ا
ومنھا أن  لمنفعتھ ولو صرف في ذلك جمیع غلتھ )١٩٦(س/لعینھ والدوام وما فیھ البقا

یام حیاتھ ثم من بعده یكون النظر على علیھ لنفسھ ا )١٩٧(س/ النظر على ذلك والوالیھ
ثم من  اأعاله مدة حیاتھ المذكوره )١٩٨(س /لك والوالیة علیھ لوالدتھ المصونھ فاطمةذ

ونسلھ وعقبھ على  )١٩٩(س /قف المذكور وذریتھ رشد من أوالد الوالالرشد فاالبعدھا 
/ ءیب المشروح أعاله ثم من بعدھم لالرشد فاالرشد من عتقائھ وعتقاالنص والترت

وذریتھم ونسلھم وعقبھم مع مشاركھ اختھ كریمھ المذكوره ثم من  أوالده) ٢٠٠(س
ذریتھم و یوجد من أوالد اختھ كریمھ المذكوره )٢٠١(س /رشد ممنبعدھم لالرشد فاال

یلولتھ لزاویة وعند ا )٢٠٢(س/عالهقبھم على النص والترتیب المشروح اونسلھم وع
فلحاكم  )٢٠٣(س /یلولتھ للفقراء والمساكیني الجمالي فلناظره حین ذاك وعند اقلمطا

ن ریعھ حكر األرض وھلم جرا ومنھا أن یصرف م المسلمین بالدیار المصریھ
عاله وقدرھا جمالى المذكور اة وقف قلمطاى الالمذكور لجھ )٢٠٤(س/الحاملة للبناء

على حكم ما ھو معین بحجة  )٢٠٥(س/ساربعمایة نصف فلوسا نحافي كل سنھ ا
بعد وفاة الواقف  )٢٠٦(س/ن یصرف من ریعھاجر المحكي تاریخھا أعاله ومنھا االتو

یة خمسة عشر المذكور في كل شھر من شھور األھلة من الفضة األنصاف العدد
مقامھا من النقود عند الصرف على ما یبین فیھ فما )٢٠٧(س/ ة أو ما یقومنصفا فض

قرأتھ من القرآن  )٢٠٨(س/ ما تیسر المبین یقراء یصرف لرجل من حفظھ كتاب هللا
 /بة الواقف التي سیدفن بھا الكاینھ بالقرافھكل یوم جمعة على تر العظیم صبیحھ
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 عمت بركاتھا بجوار تربة ابى سعیدهصغرى بالقرب من مقام السیدة نفیسھ ال )٢٠٩(س
وریحان رطبان یوضعان على  صومع ثمن خ )٢١٠(س/ تجاه تربة الخواجا الجزار

للنبي  )٢١١(س /من ذلك ویھدي ثواب قرآتھ مسھ انصاف فضھخالتربھ المذكوره 
ھ والقرابھ والتابعین واألربعھ األئمھ المجتھدین صلى هللا علیھ وسلم وللصحاب

الواقف المذكور واصولھ وفروعھ واقاربھ وعتقائھ روح  )٢١٢(س/لىومقلدیھم وا
وما یصرف في ثمن  )٢١٣(س /موات المسلمین على العادة في ذلكرقایھ وسایر أوا

 / عشرة أنصاف لسبیل الحجر الموضوع بتربھ الواقف المذكورهماء عذب یصب با
ذا االدخال ھا أنھ شرط لنفسھ في وقفھ ھكل شھر باقي ذلك ومن فضھ فى )٢١٤(س

والتبدیل واالستبدال بنقد أو عقار واألعطا والحرمان ) ٢١٥(س/خراج والتغییرواال
 فعلھ ویكرره المره بعد المره والكره )٢١٦(س /ل ذلك كلما بدالھعوالزیادة والنقصان یف

نھ شرط ا )٢١٧(س / مدة حیاتھ ولیس ألحد من بعده فعل شئ من ذلك ومنھا بعد الكره
 م على عتقاتھوالد اختھ كریمھ وذریذكور بعد انقراض افھ المن یصرف ریع وقا

والده وذریتھم ونسلھم وعقبھم ویكونوا مقدمون في وعتقا عتقاء ا )٢١٨(س /عتقائھ
عاله فقد تم ھذا الوقف ولزم على وقف قلمطاي الجمالي المذكور ا)٢١٩(س /االستحقاق

 /تھ السدیدهكیده مدفوعا بقوالوصار وقفا من اوقاف هللا احكمھ وانبرم )٢٢٠(س/ ونفذ 
لى ربھ الكبیر صایر أن نھ امن با� والیوم االخر ویعلم احد یو یحل الفال )٢٢١(س

من منافعھ فمن فعل ذلك  بطال شيو یسعى في ابطالھ أو ایبدلھ او ا )٢٢٢(س/یغیره 
كون كباد یوم یملھ یوم التناد یوم عطش االوحسیبھ ومجازیھ بع )٢٢٣(س/كان هللا طلیبھ
 نفع الظالمین معذرتھم ولھم اللعنھالحاكم بین العباد یوم ال ت )٢٢٤(س/هللا تعالى ھو

وصرفھ في مصاریفھ  ھ في ید مستحقیھبقایالدار ومن اعان على ا )٢٢٥(س/ولھم سوء
فیھ برد هللا مضجعھ وأحسن ماء بھ ومرجعھ ولقنھ حجتھ  )٢٢٦(س/وشروطھ المحررة
فرحین المستبشرین الذین ال خوف علیھم وال ھم ال) ٢٢٧(س /وجعلھ من اآلمنین

وحیازتھ وسلمھ لمتولي  المذكور عن وقفھ ھذا ید ملكھ )٢٢٨(س/الواقفیحزنون ورفع 
مر التسجیل فاعترف المتولي المذكور بتسلمھ یتم ا )٢٢٩(س/نشرعي اقامھ علیھ الى ا

لمذكور لواقف اشرعا ثم عن ل )٢٣٠(س/مغا غیر مشغول مما یمنع صحة التسلفار
ك بعدم الصحة متمسكا في ذل )٢٣١(س/لى ملكھعن وقفھ ھذا واراد استرداده ا الرجوع

النعمان بن  )٢٣٢(س/بي حنیفة واللزوم على قول األمام االعظم والمجتھد المقدم ا
 )٢٣٣(س/ھ فعارضھ في ذلك المتولي المذكورثابت الكوفي رضي هللا تعالى عن

 )٢٣٤(س/ بو یوسفول االمامین الصاحبین ھما اواللزوم على ق علیھ بالصحھ وتمسك
 /الشیباني رضي هللا عنھما وتنازعانصاري ومحمد بن الحسن عقوب بن ابراھیم االی

یھ أعاله فنظر بینھما لدى موالنا الحاكم الحنفي المشار افي ذلك وترافعا ل )٢٣٥(س
ور برھانا جلیا لمذكمال حقیقا فعاین في جانب الوقف اوتاملھ تا )٢٣٦(س/ نظرا دقیقا

 /فاستخار هللا تعالى وثبت لدیھ ما نسب للواقف المذكور من )٢٣٧(س /ورجحانا قویا
 /شھوده ثبوتا شرعیا وحكم والشروط على النمط المبسوط بشھادة الوقف )٢٣٨(س
ھ في خصوصھ وعمومھ عالما بموجب ذلك وبصحة الوقف المذكور ولزوم )٢٣٩(س
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تاما  ان االوقاف حكما شرعییمة االشراف في شاقع بین االالوا )٢٤٠(س/بالخالف
وقعھ بطریقھ الشرعي مسئوال في ذلك ثم عزل الواقف ا )٢٤١(س /معتبرامحررامرعیا

ع ظر فیھ بطریق نظره وتحدثھ ووقینل) ٢٤٢(س/ لمذكورالمتولي المذكور ووضع یدها
محسنین فمن ال )٢٤٣(س/ جر نھ ال یضیع اهللا الكریم البر الروف الرحیم فاجره على ا

 /ھ إن هللا سمیع علیم وعلى ما جرىثمھ على الذین یبدلونبدلھ بعدما سمعھ فانما ا
بع وتسعین س شھر ربیع االول سنھ تسطیر في غرةقلم ال وقع التحریر ونمقھ )٢٤٤(س

والشرف محمد صلى  الروف من ھجره من لھ العزه )٢٤٥(س /وألف ختمت بالخبیر 
  )٢٨( .ونعم الوكیل هللا علیھ وسلم وحسبنا هللا

"الوثیقة الثانیة التي على الظھر" ظھر الوثیقة   
 لطولوني بمصر المحروسةبباب الجامع ا المطھرة المضیھ حكمھ الشرعیھبالم )١(س

سالم كمال والة االنام اال ن متولھا سیدنا وموالنا جمال قضاةكل م المحمیھ بین یدى
موالنا مصطفى افندي  المبدىوالمعید  ق بالملكالواث )٢(س/معدن الفضل والجود التام

الھمام والحاكم الشرعي  العالمھ لعمدةم الشرعي الحنفي وسیدنا الشیخ االمام االحاك
شھد على مضمونھ ا )٣(س/ام عالهودعاله الموقع كل منھما خطھ الكریم أ فعيالشا

 میر حسناب العالي االولي الشان الفخام الجنخر االعیان الكرام كمال انفسھ ف
الدشیشة  )٤(س/ والكاتب الرومي بوقف جي طایفة عزبان قلعھ مصر المحروسةجورب

شھاد الشرعي في كمال صحتھ وسالمتھ ه االشھود هالكبرى دام مجد الخاصكیھ
 /نھا اشھاد علیھ شرعتھ في الخیر وارادتھ لھ وجواز االوطواعیتھ واختیاره ورغب

بكتاب وقفھ المسطر من الباب وقف وحبس وسبل وضم لوقفھ السابق المعین ) ٥(س
ول سنة سبع غرة شھر ربیعي اال في )٢٩(رخالي بمصر المرقوم باطنھ وباطنھ موالع
 ع المكان المستجد االنشاوتصدق � سبحانھ وتعالى بجمی )٦(س/ لفعین واسوت

والعمارة المتداخل في مكانھ المعروف بسكنھ الكاین بمصر المحروسة بخط طولون 
داللھ االمال والمشاھده على واجھة اجماال ب )٧(س /مشتمل ذلك بدرب الكوجري ال

باب خشبا نقیا یدخل منھ  یھ فردةالنحیت بھا باب مقنطر یغلق عل بالحجر الفص مبنیة
صغیره بدرا  )٨(س /رضھ بالحجر الفص النحیت بصدره جنینھ ش الى دھلیز مفروا

 ر ساقیھبھ مدا ىباب یدخل منھ الى دھلیز كشف سماو بذى خشب باقصاه یسرة
 )٣٠()....(وال سلم االنتفاع وحاصل معد للمآ بالدھلیز ا على البیر المشتركھمركبھ 
بھا  لفص النحیت یصعد من علیھ الى بسطھ مدورةدرج مبنى بالحجر ا  )٩(س/ ثالث 

ربع دخل منھ الى قاعھ تحوي ایوانین وااب مربع یغلق علیھ درفتي باب عربى یب
الملون الدقي بوسطھا فسقیھ مرخمھ  )١٠(س /بالرخام  وشھمفر سدالت ودور قاعھ

ى الملون بالقیشان یرةباالیوان الكبیر وزره داوسطھا عامود صغیر بھ بزابیز دایر ب

                                                 
  ).٢(راجع شكل  )٢٨(
  .صحیح الكلمة مؤرخ ووردت بھذا الشكل كثیرا في الوثیقة )٢٩(

                                                                            .كلمة غیر مقرؤة) (٣٠



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٤٤  

 لة على الجنینھ المذكورةتفاحي مط )١١(س /حد السدالت المذكورات شبابیك خرط بأ
باب مربع یدخل منھ خرى ھوى وباالعاله یعلو ذلك شبابیك خرط برسم النور والا

شامیا منصوري  )١٢(س /فرخا قفھ نقیا مسقفھ القاعھ المذكورةالى خزنھ نومیھ مس
الذھب مسقف الدور القاعة بسابلھ ملمعھ یوان زوج كرادي كل سداله وا )٣١(باطروفیة
 دایرة )١٣(س/ ممرق مثمن علو الفسقیھ المذكورةطھ رومي موتور بوس المذكورة

باب یدخل  ملمع بأنواع الدھانات بدور القاعة المذكورةلھوى شبابیك برسم النور وا
 /لى دھلیز لطیف بھ مزیره مركب علیھا درفتي باب خرط مدھون یجاور ذلك منھ ا

 افع برسم الحریم یجاوره كرسي راحھمن الجھة الیمنى حمام لطیف كامل المن )١٤(س
لى یصعد من علیھ ا ود بالبالط الكدانمن الجھة الیسرى سلم معق اور المزیرهویج

 )٣٢(..)(......حدھما إلى بكل منھما باب مربع یدخل من ا )١٥(س /بسطتین متقابلتین 

على  ن القاعة المذكورة علو الخزنھ المذكورةبواجھتھ شبابیك خرط مطل على ایوا
ویدخل من الثاني  )١٦(س /مسقف نقیا مدھون حریریا  شباك راجعي ومشربیة یمنھ

لى سكن ي وكرسي راحھ ویتوصل من بقیة السلم المرقوم االى فسحھ كشف سماو
لطیف مسقف نقیا والى السطح العالي على ذلك مفروش أرض ذلك جمیعھ بالبالط 

ویحیط  مكمل بالخزاین والرفوف والكتبیات بالبیاض )١٧(س /الكدان مسبل الجدار 
المسطر اجر الشرعي صدیق والتوتمستند ال ربع بداللھامل ذلك ویحصره حدود ابك

ومایة  ربعأ  )١٨(س / بخامس عشر شھر ربیعي الثاني سنة المورخ من ھذه المحكمھ
كورة اعاله بالخط المذكور التي بھا نصف البیر المذ والف القبلي لباقي الوكالھ الكاینھ

اآلن في  والبحري للقطعھ األرض المغروزه من اصل الوكالة المذكوره المتداخلھ
مشار الیھ والشرقي لمكان خلف االدمي والغربي للعطفھ الواقف ال )١٩(س /مكان 

قھ وحقوقھ ومعالمھ ورسومھ المعروفة بدرب الحصر بحد ذلك كلھ وحدوده وح
 نسب الیھ شرعا بالصفھعنھ وما یعرف بھ ذلك وی والخارجھ )٢٠(س/ فیھ  الداخلھ

شرعي النافي المعلوم ذلك عند الواقف المشار الیھ اعاله العلم ال نالتي ھو علیھا اال
زینب بنت علي  والجاري أصل ذلك في وقف المرحومھ )٢١(س/ ا للجھالھ شرع

جھة الوقف المرقوم المدة  لیھ منومع تواجر موالنا الواقف المشار االجھركس 
ن الفضة رة التي قدرھا مجباال )٢٢(س /عاله لھ بالمستند المذكور ا الطویلھ المستكملھ

ل لطول جیصف فضة مقبوضھ منھ على سبیل التعة نالعددیة الف نصف وثمانمای
ل لھ من قب )٢٣(س/ذونالمده المذكوره حالھ التواجر المذكوره بید مستحقھا شرعا الما

ساسات ر وحفر االلجدالتواجر المذكور في شق ا الناظرة على الوقف المذكور حالھ
/ ه بذلكختار لیكون ما ینشئھ ویعمرحب واما ا وفي البناء والتعلي على ذلك كیف

                                                 
في المصطلح األثري المعماري ھي الحافة األفقیة النائمة للمسطبة أو الصفة أو ھ�ي : اطروفیھ )(٣١

: عاص�م محم�د رزق. أو الس�دلة وكان�ت تعم�ل م�ن الرخ�ام المل�ون غالب�اً أو م�ن الحج�رمرتبة الباب 
  .٢١ص، معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمیة

  .مقرؤةكلمة غیر  )(٣٢



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٤٥  

المشروح بالمستند ین والمفصل وھ وحقا من حقوقھ المعین ذلك والمبملكا ل )٢٤(س
 ھذن على حكمه الثابت والمحكوم بموجب ما فیھ من التواجر واالعالالمحكي تاریخھ ا

القاضي نور  وحد الفضالما االعل یدنا وموالنا نخبھمن قبل س )٢٥(س/عاله معین اال
الثابت جریان ذلك في ملكھ وانشایھ  ید هللا تعالى احكامھ لي البھوتي الحنبا الدین علي

كل  الحاكم الشرعي الشافعي المشار الیھ اعاله بشھاده )٢٦ٍ(س/وعمارتھ لدى موالنا 
فاضل المكرمین الشیخ شمس الدین محمد بن المرحوم القاضي عبدالجواد من ذخر اال

 عزبان ن طایفھحجازي م )٢٧(س/الشریف إسماعیل بن السید الشریف الفیومي والسید
محمد بن سلیمان عزبان دام  ىمان والشمسمثل المكرم الحاج محمد بن عثواال
بھا من  )٢٨(س/زال ما كانرض ذلك واموالنا حسن افندي نظف ا نرھم واتوقی
ساسات وأنشأ وعمر وصرف على تربة الى الكیمان وشق جدر ذلك ووضع االاال

 / شتمل على االوصاف المشروحة في مدةی ذلك من مالھ وصلب حالھ حتى صار
ون ذلك كلھ ذن الصادر لھ في فعل ذلك یعلمسابقھ على تاریخھ حسب اال )٢٩(س

 )٣٠(س/ ا وقفا ویشھدون بھ كذلك شھاده شرعیھ مقبولھ بالطریق الشرعي ثبوتا شرعی
على  ن وصدقة جاریھلحاقا شرعییصحیحا شرعیا وحبسا صریحا مرعیا وضما وا

یغیر وال  )٣١(س /مدا ال یباع أصل ذلك وال یوھب وال یرھن وال یملك وال الدوام سر
شروطھ مسبالً على صولھ محفوظا على  یناقل بھ وال ببعضھ قایما على ایبدل وال

ومن رض اال )٣٢(س /ن یرث هللا جل جاللھ سبلھ أبد االبدین ودھر الداھرین إلى ا
قفھ ھذا على حكم انشایھ عاله ولیھ اااقف المشار الو علیھا وھو خیر الوارثین انشا

  )٣٣(س /وشروطھ ھ لحكمھذلك الیھ حكم قل المعین باطنھ المضموملوقفھ اال
أن یرث  بدین ودھر الداھرین الىالحال والمال والتعذر واالمكان ابد اال كشروطھ في

/ جر وھو خیر الوارثین ووقع أمن علیھا رض وجل جاللھ وتقدست اسمأوه اال
وقفھ ھذا  لیھهللا الكریم وسلم الواقف المشار الیھ في ذلك على المشار ااقف الو )٣٤(س

لى أن یتم أمر التسجیل فاعترف المتولي المذكور بتسلمھ لمتولي شرعي ینظر فیھ ا
لواقف الرجوع عن لیمنع صحة التسلیم شرعا ثم  )٣٥(س/ فارغا غیر مشغول بما 

مام زوم على قول االوالل م الصحھلى ملكھ متمسكا في ذلك بعدعن وقفھ وعوده ا
في فعارضھ المتولي الكو النعمان بن ثابت) ٣٦(س /بي حنیفھاالعظم والمجتھد االفخم ا

مامین الصاحبین وترافعا لدى ا في ذلك بالصحھ واللزوم على قول االالمذكور متمسك
ینھما ب القضیھوسأاله فصل  )٣٧(س /عالهلیھ انا الحاكم الشرعي الحنفي المشار اموال

ین في جانب الموقف المرقوم رجحانا قویا فعا وتأملھ تأمال حقیقا نیقافنظر بینھما ا
شھاد بمضمون الوقف وثبت اال )٣٨(س /ا فاستخار هللا سبحانھ وتعالىوبرھانا جلی

ون ما عدى ذلك لدى الشافعي بشھاده شھوده ثبوتا والشروط لدى الحنفي ومضم
من ذلك ومن موجبھ عند الحنفي صحھ  ت عندها وحكم كل منھما بموجب ما ثبشرعی

ا بالخالف الواقع بین االیمة وعمومھ عالم )٣٩(س /الوقف المذكور في خصوصھ
مقیدا محررا مرضیا مستوفیا شرایطھ  وقاف حكما شرعیا تامافي شان االسالف اال

في ذلك واشھد كل  )٤٠(س /مسئول كل منھما  الشرعیھ وواجباتھ المحرره المرعیھ



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٤٦  

نبرم وصار وقفا بذلك فقد تم ھذا الوقف ولزم ونفذ حكمھ وا ةمنھما على نفسھ الكریم
من با� فال یحل الحد یو )٤١(س /من أوقاف هللا االكیدة مدفوعا عنھ بقوتھ السدیده

یبھ والنار نصیبھ ا منھ فا� حسخر ان یغیره او یبدلھ فمن فعل ذلك أو شیوالیوم اال
 )٤٢(س /ھ بید مستحقھ برد هللا مضجعھ ولقنھ حجتھ وجعلھ ان على بقایومن اع

م یحزنون فمن بدلھ بعد ما زین الذین ال خوف علیھم وال ھمنین الفایوجعلھ من اال
لیھ سمیع علیم ثم عزل الواقف المشار ان هللا سمعھ فانما أثمھ على الذین یبدلونھ ا

نظر فیھ بطریق نظره وتحدثھ علیھ لیالمتولي المذكور ووضع یده  )٤٣(س /عاله ا
نھ ال یضیع أجر المحسنین فا وف الرحیمفي ذلك على هللا الكریم البر الرجره ووقع ا

حرام سنة ى شھر ذي القعده الوحرر وبھ شھد في خامس عشر )٤٤(س/ جرى ذلك 
والشرف والحمد � وحده وحسبي هللا ونعم من لھ العز  خمس ومایھ والف من ھجرة

  الوكیل
  تسع توقیعات                           شھود

  
  "الوثیقة الثالثة التي على الظھر "ظھر الوثیقة 

على ید من یشأ من  جودات بحكمتھ وأحیا البقاع المیتھالمو حمد � الذي انشاال )١(س
سس بنیانھ على تقوى من ا )٢(س/حمد من هحمدھا بحسن بنیانھ وعمارتھ اتھ فانشابری
وقف من اجتباه على جزیل فضلھ لى عبادتھ واحب البھ بطاعتھ وقف من ا وعمر قهللا

شھد ان ال الھ اال ایل لحضرتھ واوجعل الصدقھ من انفع الوس )٣(س/فوقف لخدمتھ 
ن سیدنا ونبینا محمد واشھد ا )٤(س/عبد مخلص في نیتھ هللا وحده ال شریك لھ شھاده

لیھ الصاله والسالم اذا مات ابن ع ل عبده ورسولھ اشرف رسلھ واكرم خلیقتھ القای
 قة الجاریة على ممر الدھر وانقضاانقطع عملھ من ثالث عد منھا الصد )٥(س/دم ا

ن یمصالة وسالما دای )٦(س/وحزبھ لھ وصحبھ وشیعتھهللا علیھ وعلى ا مدتھ صلى
ید فضلھ وفریتھ وبعد فھذا مستند لیھ عبد ففاز بمزدوام ملتھ ما تقرب امتالزمین ب

وال  لحاق صریح من غیر ال خلل فیھصحیح شرعي یعقبھ وقف وضم وا  )٧(س/نشأا
 طریقة المنیعھعلى ال )٨(س/حكم بناه وانقصان اسس على قواعد الشریعھ الشریفھ م

یعھ الطاھره نھ بمجلس الشرمونھ ویوضح مكنونھ عن ذكر ما ھو امض مبناه یعرب
ي بمصر المحروسھ بین یدي الجامع الطولون )٩(س/ بباب  ومحفل الطریقھ الفاخره

مام العالمة الھمام مفید الطالب الحاكم ن متولھا سیدنا وموالنا الشیخ االكل م
سالم كمال عاله وسیدنا فخر حكام االاالشافعي الذي سیضع خطھ  )١٠(س /الشرعي

دام عاله  عالهالكریم ا  )١١(س /مام الحاكم الشرعي الحنفي الموقع كل منھما ة االوال
الشأن الفطام الجناب المكرم عیان الكرام ذخر ذوي لما ملك فخر االمضمونھ 

ان بمصر وكتخدا موالنا حسن افندي كاتب كبیر طایفة عزب )١٢(س/ والمخدوم المعظم
 جره المعجلھباال )١٣(س/ ا جمیع منفعة الخلو والتواجرالطایفة المرقومھ بمصر سابق

ا ربعھ عشر قیراطریخھ بحق االوكالة المغروز قبل تاب بجمیع الحوش المعروف
ھ بخط طولون بالوكالة الكاین )١٤(س /وخمسا قیراط من أصل الحوش المعروف



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٤٧  

خطاب بن  بنت أحمد بن سقاط الشرعي من قبل الحرمھ مكیھبدرب الكوجري باال
سقاط المسطر من ھذه المحكمة المورخ مستند اال )١٥(س/عمر حین كان یشمل بداللھ 
ر ومایة والف على ساحة كشف خر من سنة عشعي االفي رابع عشرین شھر ربی

حدھما بدرب حواصل وبابان ا مآ معین مشتركھ ومعالم خمسھبھا بیر )١٦(س/ سماوي
قریبا من جامع  )١٧(س/ الكوجري سد اآلن والثاني بدرب یعرف بدرب القصري 

لى حوش اربع القبلي ا قدم والحمام الذي ھناك ومنافع ومرافق وحقوق وحدود خوش
 مغروزهال اقیھ لمنزل االمام والبحري للقطعھالسقا بعضھ وب )١٨(س /والد بدر الدینا

افندي  )١٩(س /میر حسن من اصل الحوش التي صار االن قاعة الداخل في مكان اال
وباقیھ لمكان حصر ولوكالة  ھلیھ ولمكان سلیمان المبیض بعضكتخدا المشار ا

قدم والشرقي  الى جامع خوش )٢٠(س/  قلمطاي وفي ھذا الحد الباب المتوصل منھ
جواد الفران والشیخ رجب لبیت علي الفیومي بعضھ وباقیھ للشیخ أحمد وعبدال

 تي ذكره فیھ الجاري أصلھ في وقفاال )٢١(س /لى خربھ من الوقف والغربي ا
موالنا حسن افندي كتخدا  زینب بنت علي الجھركسي وفي خلو وتواجر المرحومھ
اشھر  ثمانیھحد وعشرون سنة وتواجره بذلك ا  )٢٢(س /مدة  لیھ وقدرالمشار ا

اله في نظیر ما قبضتھ الحرمھ عي ذلك من تاریخ المستند المرقوم اوسبعة ایام بمض
المذكوره من موالنا حسن افندي كتخدا المشار إلیھ حسب االسقاط  )٢٣(س /مكیھ

 /االسقاط وقدره عشرون الف نصف فضة على الحكم المعین المشروح بمستند 
لیھ لنفسھ اجر موالنا حسن افندي كتخدا المشار المحكي تاریخھ اعاله واستا  )٢٤(س

 اوالد )٢٥(س /من كل من عبدالرحمن جلبي ومحمد حلبي ویوسف جلبي أوالد
النظار والمستحقون  كل منھم وھم م یوسف بن عابدین بن طایفة الجملیھالمرحو

 سلیمان باشا بموجب حجھ )٢٦(س/ تابع  زینب بنت علي الجھركسي لوقف المرحومھ
ثامن عشري ذي الحجة في  رخھلمسطره من الباب العالي بمصر الموثبوت نسبھم ا

 و جمیع الحوش المعروف بالوكالھفاجر   )٢٧(س /والف الحرام من سنھ عشره ومایھ
  )٢٨(س /المذكور أعاله لینتفع بذلك سكنا واسكانا واجره واجازة وفي ادخال ذلك في 

لي على ذلك كیفما یجب ویختار وان لجدر وحفر االساسات والبناء والتعمكانھ وشق ا
ا من حقوقھ یكون لھ ملكا طلقا وحق كبذل )٢٩(س/كل شئ أنشأه وعمره وجدده 
  )٣٠(س /شرعي لمدة قدرھا ثمانیة وستون سنھ كاملھاالنتفاع الشرعي على الوجھ ال

ذلك من عشره محرم سنة ثمانیة وثالثین  ھاللیھ وثالثھ أشھر وستة عشر یوما تمضي
 الذي غایتھ ذي الحجھ ختام سنھ )٣١(س /لف حال ذلك لتواجره لذلك ومایھ بعد اال

 والف اكمل تواجرا بذلك تسعین سنھ كاملة متوالیھ ھاللیھ وثالثین ومایھ سبعھ
جرة رابع عشرین ربیعي الثاني سنة ستھ عشر ومایھ والف با من )٣٢(س /تمضي
 حالھ التواجر )٣٣(س /من بعدھم  قدرھا تسعة االف نصف فضة مقبوضھ ةمعجل

تواجره لذلك المسطره من الباب العالي  المرقوم كما ذلك معین ومشروح بحجھ
شرعي من قبل سیدنا الشیخ  وحكم  )٣٤(س /مع ما بھا من ثبوت  لمؤرخھبمصر ا

فذ من قبل موالنا شیخ كمھ والمنلیھ المتصل حالعالمھ علي الحنبلي بالباب المشار ا



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٤٨  

ولى سنھ مصر سابقا في رابع شھر جمادى اال یحیى افندي قاضي  )٣٥(س /سالم اال
بذلك عن لھ انھ  )٣٦(س/ عاله وشاع لھ االنتفاعستة عشر ومایھ والف المذكوره ا

لى جامع ما كان بذلك من األتربة ونظف ارض ذلك وسد الباب المتوصل منھ ا زالا
ق جدر وحفر أساسا واحضر لذلك خلط ذلك بمكانھ المرقوم وشو  )٣٧(س /حوش قدم 

ذلك جمیع ثالث خزانات وعمر بأرض  )٣٨(س/نشأ ت المحكمة والمون المتقنة واالاال
من سلم بدھلیز  یتوصل لھاأحدھم یتوصل لھا من باب سدلھ بالقاعة المذكورة والثانیة 

حاصل  وم سفلي الخزنھ الثالثھا تجاه السلم المرقیضوالثالثة من سلم ا )٣٩(س /القاعھ
ارضھا بالبالط  )٤٠(س /كشف سماوي مفروش  اللھ الغراس تجاه ذلك فسحھ معد

كوران بالبالط ان المذالكدان بھا نصبھ قھوه وكرسي راحھ مفروش ارض الخزن
مكملین بالشبابیك الخرط والمنافع والحقوق مطالن على  )٤١(س/ا الكدان مسقفین نقی

 القاعھ )٤٢(س/شبابیك  سفلشأ بأرض ذلك جناین صغیرة نالحوش المرقوم وأ
 بالحوش المرقوم من الجھة الغربیھ واجھة مبنیھ بالحجر الفص وأنشأ المرقومھ

لى مطبخ بھ نصبات كوانین امنھ  )٤٣(س/النحیت بھا بابان مقوصران احدھما یدخل 
رض شأ باجواره یدخل منھ إلى كالر وأنوالباب الثاني ب یما بھ مدخنھمسقف غش

النحیت  واجھھ مبنیھ أیضا بالحجر الفص المرقوم من الجھة القبلیھ )٤٤(س/ الحوش
سا من الخیل بھ رأ) ٤٥(س/ ربھا بابان أحدھما یدخل منھ إلى اسطبل مقام اثنا عش

اجھة المرقومة النحیت مسقف غشیما یعلو الو أربع بوایك معقوده بالحجر الفص
على طي والباب الثاني  حجر طي )٤٦(س/ اناتعلى حرمد شب مركبھورده من الخما

وبالحوش المرقوم من الجھة الشرقیھ واجھة مبنیھ بالحجر الفص النحیت بھا مربع 
سماوي معدة للجمال بصدرھا حاصل وأنشأ  )٤٧(س / لى خربة كشفباب یدخل منھ ا

 )٤٨(س /مذكور في اعاله جمیع أربعة مساكنوعمر علو المطبخ والكالر واالسطبل ال
أحدھم یتوصل لھ من الباب المربع الذي بالحوش المرقوم أعاله یشتمل على منافع 

بدرب  لھا من باب مربع )٤٩(س/ وحقوق وستكمل عمارتھ والثالثة الباقیة یتوصل
لى الكوجري المرقوم یدخل منھ الى سلم یصعد من علیھ الى دھلیز یتوصل منھ ا

ومنافع وتوابع وحقوق نھم على خزنھ مشتمل كل م المرقومھ )٥٠(س /الثالثة مساكن 
بالبالط الكدان  )٥١(س /رضھم والرفوف والشبابیك مفروش ا بالخزاینمكملین 

لى العلو وبالحوش المرقوم بیر مسقفین بالنقي مستجدین االنشأ والعمارة من السفل ا
معد للماء وحوض سفلھ تبلیطھ ومنافع وحقوق  )٥٢(س /ساقیھ ما معین وحاصل 

 /لیھ موالنا حسن افندي كتخدا المشار ا عاله واستمرا ینھلك بالحدود المعالمحصور ذ
بناء بطریق الملك واضع الید على ذلك متصرف في أرضھ بالتواجر وفي ال )٥٣(س

موالنا حسن وادعى على  )٥٤(س /لى أن قام لھ مدع من الخارج الصحیح الشرعي ا
كور جار في ملكھ وتصرفھ واستحقاقھ افندي المنشئ المشار الیھ اعاله بان البناء المذ

ھ بذلك فلم شرعیة تشھد ل صولھ وعنده بینھالشرعیة من قبل ا )٥٥(س /یلولباال
نھ علیھ با )٥٦(س /لیھ على ذلك وعارضھ في ذلك وتمسك یصدقھ المنشئ المشار ا

ربة ونظف زال ما كان بذلك من األتالمعنیھ اعاله ا مشروحھملك ذلك بالطرق ال لما



    ا طر اآ  ت١٨درا 
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ت الجدره وحفر أساساتھ وأحضر لذلك ا )٥٧(س /وشق  ك وخلط ذلك بمكانھأرض ذل
وصرف على ذلك من  ومون متقنھ وأنشأ وعمر على اسس جدره القدیمھ محكمھ

صار یشتمل على الصفة المشروحھ وعنده بینھ  وصلب حالھ حتى )٥٨(س /مالھ
المومى  )٥٩(س /تشھد لھ بذلك والتمس من موالنا الحاكم الشرعي الشافعي  شرعیھ
حضر لدیھ كل من فخر ذن لھ في احضارھا وسماع شھادتھا فاذن لھ في ذلك فاالیھ اال

والزیني خلیل والشھابي محمد والجمالي یوسف  )٦٠(س /أمثالھ المكرمین الزیني 
شمس الدین محمد بن  ایفة عزبان كل منھم والشیخ العمدهباشي بط )٣٣(هأحمد االود

حماد االمام والشیخ جعفر القیوم والشیخ محمد بن الشیخ  الجواد)٦١(س/  عبد الشیخ 
یعلمونھ من )٦٢(س/ حمد الطویل الجمیع من أھل المحلة واستشھدھم عما والحاج ا

المنشى  بمعرفھلیھ لدى الحاكم الشرعي الشافعي المومى ا قام كل منھم شھادتھذلك فا
ما ملك الطرق المشروحھ عاله وأنھ لالموصوف المحدود أ )٦٣(س /المشار الیھ والبنا

 ذلك بمكانھ )٦٤(س /رض ذلك وخلط زال ما كان بذلك من األتربھ ونظف اأعاله ا
مة جمیع البناء المرقوم وشق جدره وحفر أساساتھ وأنشأ وعمر على أسس جدره القدی

حتى وصرف على ذلك من مالھ وصلب حالھ  )٦٥(س /عاله الموصوف المحدود ا
تصرف في روحھ واستمر واضع الید على ذلك مصار یشتمل على الصفة المش

بالتواجر وفي البناء بطریق الملك الصحیح الشرعي تصرف المالك  )٦٦(س /أرضھ
في حقوقھم من غیر  )٦٧(س /في أمالكھم وأرباب األموال في أموالھم وذوي الحقوق

دافع یعلمون ذلك منازع لھ في ذلك وال یعارض وال دافعا لیده عن ذلك وال م
الشرعي ولما بدى مضمون لدیھ بالطریق  شرعیة مقبولھ )٦٨(س /ون بھ شھادهویشھد

المومى الیھ بشھاده شھوده وما قامت بھ  )٦٩(س /ما شرح اعاله لدى موالنا الحاكم
من موالنا )٧٠(س/ ثبوًتا شرعًیا طلب المنشئ المشارالمسماه عنده بشھادتھا لدیھ  البینھ

لذلك وحكم  لشرع الشریف في شأن ذلك اجابھفعل ما یراه ا لیھالحاكم المومى ا
الشریف سیدنا مذھبھ  عنده على قاعده ذلك وبصحتھ ومن موجبھ) ٧١(س/ بموجب

والتدریس  والسنھ مؤسس قواعد االفتأ )٧٢(س /وناصر الكتاب  وموالنا امام االئمھ
 )٧٣(س/ االمام محمد بن أدریس الشافعي المطلبي قدس هللا سره ونور ضریحھ 

الید المالك الداخل وھو ذو  بینھیم قدعلى غیر منشئیھ وت ترام البنافوحھ احوطیب 
ا سواء استبدت ببینھ الى مطلقالخارج المدعي ذلك  )٧٤(س /الحایز لذلك على بینھ

اختلف سببھا او  )٧٥(س /و ارث او وقف أرخت أم لم تؤرخ اطلعت أو قیدت ملك ا
االمامان العالمان العابدان الزاھدان  اتفق معتمدا في ذلك على ما صرح بھ الشیخان

ابو القاسم عبدالكریم الرافعي وابو زكریا یحیى بن شرف النواوي في  )٧٦(س /ھما 
بیلي وأفتى بھ االمام األرد )٧٧(س /او نقاله عن االمام البغوي ومشى علیھ كتبھما

ضتھ لخارج من معارجمیع من المتأخرین رضوان هللا علیھم أجمعین ومنع المدعي ا

                                                 
راج�ع ، كلمة تركیة تعني حجرة أو غرفة وھذه الكلمة تستخدم حتي اآلن للتعبیر عن ذلك: أوده) (٣٣

 .٥ص، م١٩٤٥سنة ، القاھرة ، تفسیر األلفاظ الدخیلة في اللغة العربیة: طوبیا العنیسي
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لیھ حكما المنشئ المشار ابقى البناء بما یحویھ في ید وا )٧٨(س /لیھللمنشئ المشار ا
اقف اآلتي ذكره نظر الو)٧٩(س/ لما اء شرعیا وللمقتضى المشروح وبعد فبقومنعا وا

 /نكر فیھا بحسن تجیھ لھذه الدنیا بعین البصیرة وتیاه في الدارین ما نرفیھ بلغنا هللا وا
ھو ن زاد فتحتھ طایل وأن المال وا ن طال فمافرأى ان العمر وا السریره )٨٠(س

ن ال ما سعى والآلخرة وان لیس لالنسان ا )٨١(س /كالزوال زایل وان الدنیا مزرعھ
لیھا ا ) ٨٢(س/مندوب  م یجزاه الجزاء األوفى وإن الصدقھسعیھ سوف یرى ث

ن طال الزمان وا ل السارع علیھا ال سیما صدقات االوقاف ونفعھاومحثوث من قب
ذ� وختم بالصالحات  في كل وقت وأوان تقبل هللا فعلھ وغفر )٨٣(س /ویجني ثمرھا
ھذا الثواب الحسیم  في طلب )٨٤(س /لى فعل ھذا الخیر العظیم واجتھد عملھ بادر ا

موالنا  )٨٥(س /ن هللا یجزي المتصدقین وأشھد على نفسھ عمال بقول رب العالمین ا
لیھ مال هللا من الخیرات صحایفھ ویدیھ شھوده اشھادا المشار ا حسن افندي كتخدا

ونعمھ شاملھ ونیھ صادقھ  في صحھ كاملھ )٨٦(س /حمد هللا تعالى یا وھو بشرع
والصھریج والمكتب  وجواز االشھاد علیھ شرعا الوكالھ ورغبتھ في الخیر وارادتھ

خلد وتصدق بد واكد وانھ وقف وحبس وسبل وا )٨٧(س /تجاه زاویة قلمطاي الجمالي 
والصھریج  )٨٨(س / الةكقبل تاریخھ لجمیع الو منھ وضم والحق بوقفھ الصار

واالماكن والحوانیت  ة قلمطاي الجمالي والوكالة بسویقھ الخالفھوالمكتب تجاه زاوی
المعین ذلك بمستند االنشاء والوقف  )٨٩(س /والرزق واالطالق والمرتب وغیر ذلك 

من قبل كل من سیدنا فخر حكام  كمة الثابت المحكوم بموجبھالمسطر من ھذه المح
مام الحاكم الشرعي حمد افندي الحنفي وموالنا الشیخ االا )٩٠(س /سالم حافظ اال

في  )٩١(س /ى الیھ والمرحوم الشیخ شھاب الدین القلیبي المالكي كان الشافعي الموم
میع البناء لف جوا جمادى االخرة سنة خمسة عشر ومایھ خامس عشر شھر

المعینھ ذلك )٩٢(س/ ذلك  الموصوف المحدود اعاله وجمیع منفعھ مدة تواجر ارض
بظاھر البناء المكان القایم على االرض المحتكره  اعاله واجرتھ المعجلھ وجمیع بنا

كسي بزقاق ھناك غیر بدرب الجھر )٩٣(س/)٣٤(ن بخط الرمیليالموصوف اعاله الكای
وغیره بجوار مكان خروج العزا ووكالھ  )٣٥(البقليجامع  السالك طالبا نافذ على یمنھ

االستبدال  حوش المذكور أعاله المشتمل بداللھ الحجھوھو ال )٩٤(س/ عبدالحق
اني عشر شھر رجب الفرد في ت باب العالي بمصر المؤرخھالشرعي المسطره من ال

مكان لى مجاز مستطیل بظاھر على باب یدخل منھ ا )٩٥(س /تاریخھ  الحرام سنھ
ج یوسف القھوجي یتوصل من المجاز الى باب ثاني تجاھھ حفره مرحاض الحا

                                                 
ان أي وك��ان یطل�ق علی�ھ أحیان��اً ق�رة می��د، ھ��و المی�دان الممت�د أس��فل س�ور القلع�ة: خ�ط الرمیل�ي )(٣٤

 .٢٣٦ص، عفاف مسعد السید. ویعرف أیضاً بالمیدان الكبیر أو المیدان السلطاني، المیدان األسود
ذكره علي مبارك أنھ بشارع البقلي الذي أولھ من شارع تحت السور بجوار جامع :جامع البقلي )(٣٥

الخط�ط  :علي مبارك. ھـ٦٦٦لي المتوفي سنة الجركس وعرف بذلك ألن بھ ضریح الشیخ علي البق
 .١١١ص،٢جـ،التوفیقیة
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وم الى فسحھ كشف سماوي بھا المرقوم یدخل من الباب المرق المكان)٩٦(س/ خاصھ 
ومنافع  )٩٧(س /فرن  قفھ غشیما یعلوھا طبقھ وبالفسحھ المذكورهمس رضیھقاعھ ا

عضھ أعاله القبلي للدرب وفیھ الباب ب ومرافق وحقوق وحدود اربع بالداللھ المرقومھ
الفیومي والبحري للحوش  ومكان علي) ٩٨(س/ وباقیھ لمكان محمد الصنافیري

د الحق عب المرقوم اعاله الداخل في المكان المرقوم اعاله المعروف قدیما بوكالھ
وباقیھ لمكان بعضھ  اخروج العز یونس والغربي لمكان )٩٩(س/ والشرقي لقاعھ

عند الواقف  )١٠٠(س /جي یحد ذلك وحدوده وحقھ وحقوق المعلوم ذلكیوسف القھو
وبناء  )٣٦( )ھدوالبي( شرعي والجاري ذلك في وقف المرحومھلیھ المعلم الالمشار ا

یخھا االستبدال المحكي تار )١٠١(س / ذلك في ملك الواقف المشار الیھ بداللھ حجھ
شرعیا انشا الواقف المشار  وقفا صحیحا شرعیا وحبسا صریحا مرعیا وضما والحاقا

ا واسكانا فع بذلك وبما شاء منھ سكنینوقفھ ھذا على نفسھ ایام حیاتھ   )١٠٢(س /لیھ ا
الشرعیة الوقفیة ابدا ما عاش   )١٠٣(س /وغلھ واستغالال ال یسایر وجوه االنتفاعات 

 درات المصونة فاطمة خاتون بنتى ثم من بعده على والدتھ فخر المخودایما ما بق
ده لصلبھ الموجودین اآلن ومن والالحاج محمد الحبیشي وا )١٠٤(س/ المرحوم 

نثیین ثم من بعد األ  )١٠٥(س /للذكر مثل حظ سیحدثھ هللا لھ من االوالد ذكورا واناثا 
لمذكورین ثم من بعد كل منھم على اوالده ثم والده اوالدتھ المرقومھ تنقل حصتھا ال

م على اوالد اوالد اوالدھم وذریھم ونسلھم وعقبھ طبقھ اوالده ث  )١٠٦(س /والد على ا
الظھور دون البطون   )١٠٧(س /والد من ابعد جیل  بعد طبقھ ونسال بعد نسل وجیال

صل دون غیرھا بحیث یحجب كل ا العلیا منھم الطبقة السفلى من نفسھا یحجب الطبقھ
لد ولدا وأسفل من نھ من مات منھم ولدا أو ودون فرع غیره على ا  )١٠٨(س /فرعھ 

ن لم یكن لھ ولد وان سفل فا )١٠٩(س/ ذلك انتقل نصیبھ من ذلك لولده أو ولد ولده 
المشاركین لھ وال ولد ولد وال أسفل من ذلك انتقل نصیبھ من ذلك ألخوتھ واخواتھ 

واالستحقاق مضافا لما یستحقونھ فان لم یكن لھ اخوه وال  )١١٠(س /في الدرجھ
ومن مات منھم قبل  )١١١(س / بقات للمتوفین من أھل ھذا الوقفاخوات فاألقرب الط

دخولھ في ھذا الوقف واستحقاقھ لبى من ریعھ وترك ولدا او ولد ولدا واسفل من ذلك 
نصیبھ من ذلك لولده او ولد ولده وان سفل قام ولده او ولد ولده مقامھ  )١١٢(س/ انتقل 

بھ الواحد منھم اذا   )١١٣(س /تقل في ذلك واستحق ما كان اصلھ مستحقھ من ذلك یس
انفرد ویشترك فیھ االثنان فما فوقھما عند االجتماع یتداولون ذلك بینھم الى حین 

ا على من یوجد من اوالد فاذا انقرضوا جمیعا یكون ذلك وقف  )١١٤(س /انقراضھم
م على النص وعقبھ  )١١٥(س /والدھم وذریتھم ونسلھم ون ثم على من یوجد من االبط

ذا انقرضوا جمیعا الترتیب المشروح في حق اوالد الواقف الى حین انقراضھم فاو
على  األرض منھم اجمعین یكون ذلك وقفا حین ذلك )١١٦(س /بأسرھم وخلت بقاع 

للذكر  واناثا  )١١٧(س /ا ف المشار إلیھ وعتقا أوالده ذكورمن یوجد من عتقا الواق
                                                 

 .كلمة غیر مقرؤة )(٣٦
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عاله ھما فخر أمثالھ المشار الیھ امثل حظ االنثیین مع مشاركھ أخوي الواقف 
م ثم من بعدھم خاتون مدة حیاتھ الشھابي احمد والمصونھ كریمھ  )١١٨(س /المكرمین

لمشروح ذلك والترتیب ا )١١٩(س/ وعقبھم على النص  والدھم وذریتھم ونسلھمعلى ا
ون ذلك وقفا على من یوجد ا یكعاله الى حین انقراضھم اجمعین فاذا انقرضوا جمیعا

عاله وعتقا عتقاي اوالده ذكورا واناثا عتقاي الواقف المشار الیھ ا )١٢٠(س/  من عتقا
ونسلھم وعقبھم الى حین انقراضھم  )١٢١(س/ والدھم وذریتھم ثم من بعدھم على ا

/ ا یكون ذلك وقفا مصروفا ریعھ على مصالح الصھریج اجمعین فاذا انقرضوا جمیع
للفقراء ن تعذر الصرف لھما صرف ریع ذلك اوالمكتب المذكورین اعاله ف )١٢٢(س

الى ان یرث هللا  )١٢٣(س/ ینما كانوا وحیثما وجدوا والمساكین بین المسلمین ا
ھذا  ر الوارثین وشرط الواقف المشار الیھ اعاله في وقفھرض ومن علیھا وھو خیاال
قیھ اظر على ذلك من ریعھ بعمارتھ ومرمتھ وباالن شروطا منھا ان یبدا )١٢٤(س/ 

وم لنفسھ من ومنھا ان النظر على وقفھ المرق  )١٢٥(س /لعینھ والدوام لمنفعتھ  البقا
رشد من عتقاء فاال  )١٢٦(س /رشدحیاتھ ثم من بعده لالرشد فاالرشد من اوالده ثم لال

/ قراء والمساكین فعتقایھ وعتقا عتقاي أوالدھم وذریتھم ونسلھم وعقبھم ثم إذا آل لل
لمسلمین الحنفي بمصر حین ذلك ومنھا أنھ شرط لنفسھ في وقفھ فلم یقرره حاكم ا

والنقصان وان یزید في وقفھ ما یرى   )١٢٧(س /المرقوم االدخال واالخراج والزیادة 
والتعدیل   )١٢٨(س /والحرمان والتغییر دتھ وینقص ما یرى نقصانھ واالعطازیا

نھ ویكرره المرة بعد اء مواالستبدال بدراھم واالسقاط والبیع یفعل ذلك كلھ وما ش
حد من بعده فعل شئ من ذلك دة حیاتھ ولیس الم بعد الكره )١٢٩(س/ المرة والكره 

أجر المحسنین  )١٣٠(س/ ووقع أجر الواقف في ذلك على هللا الكریم أنھ ال یضیع 
محكي تاریخھ أعاله وضم ما وقفھ بیوم تاریخھ لوقفھ السابق المعین بالمستند ال

وطھ في الحال والمال والتقدر كشر )١٣١(س /حكمھ وشروطھ كالمصیر حكمھ 
/ ا ض ومن علیھا وھو خیر الوارثین ضما شرعین یرث هللا األرواالمكان الى ا

عاله وقفھ ھذا لمتولي شرعي ینظر فیھ إلى أن یتم وسلم الواقف المشار الیھ ا )١٣٢(س
یر مشغول بما یمنع غالمذكور بتسلم ذلك   )١٣٣(س /أمر التسجیل فاعترف المتولي

  )١٣٤(س /لیھ الرجوع عن وقفھ ھذا وعودصحة التسلیم شرعا ثم عن الواقف المشار ا
عظم والمجتھد األفخم االمام لك بعد اللزوم على قول االمام االا في ذالى ملكھ متمسك

فعارضھ المتولي المرقوم متمسكا بالصحة واللزوم على  )١٣٥(س /بو حنیفة النعمان ا
 ابو یوسف )١٣٦(س /امین الصاحبین االمام محمد أبو الحسن واالمام قول االم

وترافعا لدى الحاكم الحنفي المومى الیھ فنظر بینھما نظرا دقیقا وتأمل ذلك تأمال 
ا فاستخار هللا ربھ جانب الوقف رجحانا قویا وبرھانا جلی )١٣٧(س/ ى فيحثیثا فرا

شھوده  وجھ المبسوط بشھادهى الالوقف والشروط عل  )١٣٨(س /وثبت لدیھ مضمون 
في خصوصھ   )١٣٩(س /ثبوتا شرعیا وحكم بموجب ذلك وبصحة الوقف المرقوم 

وعمومھ عالما بالخالف فیما فیھ الخالف الواقع بین االئمة األسالف في شأن األوقاف 
 في ذلك وأشھد على حكما صحیحا شرعیا تاما معتبًرا من خدما مسبوال )١٤٠(س /
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وصار وقفا  ھذا الوقف ولزم ونفذ حكمھ وانبرم )١٤١(س/ بذلك فقد تم  نفسھ الكریمھ
 حدالسدیده فال یحل البقوتھ   )١٤٢(س  /ا عنھ محرما بحرمات هللا االكیدة مدفوع

  )١٤٤(س/ ن یغیر ھذا یؤمن با� والیوم اآلخر ویعلم انھ الى ربھ الكریم صایر ا
ل شئ منھ فمن فعل ذلك فا� حسیبھ بطاأو یبدلھ أو یسعى في ابطالھ أو ا الوقف 

وطھ برد هللا جرائھ على شربید مستحقیھ وا  )١٤٥(س/ وطلیبھ ومن أعان على بقائھ 
لفایزین ا  )١٤٦(س /حسن مآبھ ومرجعھ وجعلھ من اآلمنینمضجعھ ولقنھ حجتھ وا

علیھم وال ھم یحزنون جرى ذلك  هللا الذین ال خوف الفرحین المستبشرین برحمھ
 في اواخر شھر ذي الحجھ الحرام ختام شھور سنة ثمانیھ  )١٤٧(س/ شھد  وبھ وصى

  توقیعات  .وحسبي هللا ونعم الوكیلعشر ومایة والف 
  :من خالل الوثیقة منشآت الواقف وأعمالھ المعماریة

الواقف ھو األمیر حسن أفندي كاتب عزبان ابن المرحوم األمیر ناصف علي وذلك 
ووصفتھ الوثیقة بأنھ فخر ، )٣٧(زاویة قلمطاى الجماليحسبماً ورد علي نص تجدید 

األعیان الكرام ذخر ذوي الشأن العظام الجناب المكرم والمخدوم المعظم موالنا حسن 
قام أفندي كاتب كبیر طایفة عزبان بمصر وكتخدا الطایفة المرقومة بمصر سابقاً 

ن وكالة كانت بخط الواقف بازالة ما كان بأرض الخربة وما بھا من أبنیة عبارة ع
باإلضافة إلي ثالثة ، طولون بجوار زاویة قلمطاي وذكرت الوثیقة أیضاً حدودھا

صفت ونظف األرض وما علیھا من أبنیة وقام باألنشاء والعمارة وو، )٣٨(طباق
كما قام بتجدید زاویة قلمطاي وصرف علي ،)٣٩( الوثیقة سكن الواقف بالتفصیل

ویوجد نص ، )٤٠(بئر ماء مشترك مع سكنھ نشاءرة المطھرة وبیوت األخلیة وأعما
" والنص كاآلتي ،"ھـ١١٢٣"تجدید الزاویة بجدار القبلة موضح بھ سنة التجدید وھي 

السطر األول بسم هللا الرحمن الرحیم عن سیدي ابي الدرداء رضي هللا عنھ قال 
باإلیمان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إن رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشھدوا لھ 

السطر الثاني  ،)٤١(قال هللا تعالى إنما یعمر مساجد هللا من آمن با� والیوم اآلخر
إلي رحمة ...في ھذا المسجد المعمور قدیما بزاویة قلمطاى الجمالي........... 

األمیر حسن أفندي كتخدا عزبان ابن المرحوم األمیر ناصف علي وذلك في ....هللا
، ووكالة بخط طولون بدرب الكوجري ، )٤٢("١١٢٣نة جمادى الثاني من شھور س

                                                 
  )١(راجع لوحة  )(٣٧
  .٢٥ــس ١٨راجع الوثیقة األولي التي على الوجھ من س )(٣٨
  .١١٧ــس ٤١راجع الوثیقة األولي التي على الوجھ من س )(٣٩
  .٣٥ــس ٣٢راجع الوثیقة األولي التي على الوجھ من س )(٤٠
  .التوبةسورة " ١٨"اآلیة رقم  )(٤١
  ).٣(لوحة ، ) ٢(ولوحة ، ) ١(راجع لوحة  )(٤٢
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بھا بیر ماء معین مشتركھ ومعالم خمسھ حواصل وبابان أحدھما بدرب الكوجري سد 
والثاني بدرب یعرف بدرب القصري قریباً من جامع  -اآلن ــ حسب وصف الوثیقة 

نھ كما ذكرت الوثیقة أ ،)٤٣(خوش قدم والحمام الذي ھناك ومنافع ومرافق وحقوق
وقف وحبس جمیع الوكالة والصھریج والمكتب تجاه زاویة قلمطاي والوكالة بسویقة 

وجمیع بنا المكان بخط الرمیلي بدرب الجھركس علي ، وغیر ذلكالخالفة والحوانیت 
بجوار سبیل وكتاب  كما كان للواقف وكالة، )٤٤(یمنة السالك طالب جامع البقلي

ولكن لم  ،)٤٥(الة وھي ما زالت باقیة حتي اآلنوھذه الوك، تجاه زاویة قلمطاي الواقف
 ولكن ورد وصفھا في سجل محكمة طولون ،تذكرھا وثیقة الوقف موضوع الدارسة

جمیع بناء الصھریج والمكتب والوكالة والربع والخمس حوانیت المستجدین "  كاآلتي
الكاین بخط طولون بجوار مكان المرحوم كرد علي كتخدا / اإلنشاء والعمارة

واألثنان أحدھما مربع یدخل منھ إلي / علي ثالثة أبواب أحدھم كبیر/..../ بانعز
والباب الثاني وھو الكبیر یدخل منھ إلي الوكالة بھا عشرة ...../ مزملة

  .)٤٦( ......"حواصل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٠ س ــ ١٤ من س الثالثة التي علي الظھرراجع الوثیقة  )(٤٣
  .٨٨ــس ٨٧من سالوثیقة الثالثة التي علي الظھر راجع  )(٤٤
  ).٣(لوحة ،)١(خریطةراجع  )(٤٥
جل م�ن س�، ھ�ـ١١٢٦مح�رم س�نة  ١٠محررة في ،حجة وقف األمیر حسن كتخدا طایفة عزبان )(٤٦

  خانة محكمة مصر الشرعیة رفوظ بدفتالمح، محكمة طولون
 Nicholas Warner: The Monuments of Historic Cairo A map and descriptive   للمزید راجع 

catalogue,Auc,2005 ,p.188,189.   
ون مركز األبحاث للتاریخ والفن، ٢جـ،٣مج، آثار القاھرة في العصر العثماني: محمد أبو العمایم

  ٧١٠ـ٧٠٨ص ،م٢٠١٥سنة ،استانبول، )ارسیكا(والثقافة اإلسالمیة 
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  :قائمة المصادر والمراجع
  القرآن الكریم  
  الوثائق 
   ث�م وثیق�ة  ،محفوظ�ة ب�دار الوث�ائق القومی�ة وھ�ي وثیق�ة، حسن أفن�دي كات�ب عزب�اناألمیر وثیقة

مؤرخة الوثیقة األولي التي على  ،٣٧٩/٩٧برقم، أولي وثانیة على الظھر أي أنھا تضم ثالث وثائق
 .ـھ١١١٨والثالثة ، ـ ھ١١٠٥والثانیة ، ـھ١٠٩٧الوجھ في غرة ربیع األول 

من سجل محكمة ، ھـ١١٢٦سنة  محرم ١٠محررة في ،حجة وقف األمیر حسن كتخدا طایفة عزبان
  .  المحفوظ بدفتر خانة محكمة مصر الشرعیة، طولون

 المراجعالمصادر و: 
 دراس�ة (المشیدات الوقفی�ة والعمرانی�ة ف�ي مص�ر خ�الل العص�ر الممل�وكي: أحمد خلف السبعاوي

 .م٢٠١٥،المكتب العربي للمعارف، القاھرة، سنة )تاریخیة
 رس�الة ، رة في وث�ائق الغ�وري الجدی�دة ب�وازرة األوق�افالعما: أحمد محمد عبدالوھاب المصري

  .  م١٩٨١سنة ، جامعة أسیوط، كلیة اآلداب بسوھاج، ماجستیر
 أوقاف النساء في مك�ة المكرم�ة ف�ي العص�ر العثم�اني ودور الم�رأة فیھ�ا، : أمیرة بنت علي مداح
  .م٢٠١٠، القاھرة، دار القاھرة، سنة١ط
 الج���زء األول م���ن الس���جل األول ، ف���ي مص���ر العثمانی���ةال���دیوان الع���الي : أیم���ن أحم���د محم���ود

، وح�دة البح�وث الوثائقی�ة، دار الكتب والوثائق القومی�ة، دراسة ونشر وتحقیق، م١٧٤١/ ھـ١١١٥٤
  .   م٢٠١٤سنة ، القاھرة

 الھیئ�ة المص�ریة ، العالقات المصریة الحجازیة في القرن الثامن عش�ر: حسام محمد عبدالمعطى
  .   م١٩٩٩القاھرة سنة ، ١٤٩عدد ، ة تاریخ المصریینسلسل، العامة للكتاب

 الق�اھرة، مكتب�ة النھض�ة الحدیث�ة، األلقاب اإلسالمیة في الت�اریخ والوث�ائق واآلث�ار: حسن الباشا ،
  .م١٩٥٧سنة 
 م�ؤتمر الحف�اظ عل��ي ، دور الوث��ائق ف�ي الحف�اظ عل��ى الت�راث الحض�اري المعم��اري: خال�د زی�ادة

، إصدارات المعھد العربي إلنماء المدن، م١٩٨٥إبریل سنة ، ي المدنالتراث المعماري اإلسالمي ف
 . ھـ١٤٠٩سنة 
 م١٨٢٧ –ه ١٢٤٣وق��ف الش��یخ محم��د المس��یري بمدین��ة األس��كندریة : س��حر محم��د القط��ري ،

 .م٢٠٠٨لسنة ، العدد التاسع، مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب، دراسة أثریة وثائقیة
 دراس�ة ـ�ـ نش�ر ، وثیق�ة وق�ف ترج�ع إل�ي أوائ�ل الق�رن العش�رین ق�راءة ف�ي: سحر محمد القطري

 .م٢٠١٢لسنة ، العدد الثالث عشر، مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب، وتحقیق
 الع�دد ، م١٧٩٨/م١٥١٧ھـ ـ ١٢١٣/ ھـ ٩٢٣أمارة الحج في مصر العثمانیة: سمیرة فھمي علي

 .م٢٠٠١سنة ، القاھرة، للكتابالھیئة المصریة العامة ، سلسلة تاریخ المصریین، ٢٠١
 م١٩٤٥سنة ، القاھرة ، تفسیر األلفاظ الدخیلة في اللغة العربیة: طوبیا العنیسي. 
 وحتي نھایة العصر  منذ نشأتھ) األشرف ـ الركبیة(شارع الخلیفة وامتداداه : عادل شحاتھ طایع

 .م١٩٩٨سنة ،معة القاھرةجا، آلثاركلیة ا، غیر منشورة، رسالة ماجستیر، العثماني عمرانھ وآثاره
 القاھرة، مكتبة مدبولي، ١ط، معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمیة: عاصم محمد رزق ،

  .م٢٠٠٠سنة
 ١٨وثیق��ة األمی�ر آخ��ور كبی��ر قراقج��ا الحس�ني، مجل��ة كلی��ة اآلداب، م��ج : عب�د اللطی��ف إب��راھیم ،

 .م١٩٥٦، جامعة القاھرة، دیسمبر سنة ٢جـ



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٥٦  

 ت�اریخ األوق�اف ف�ي المملك�ة وس�بل تطویرھ�ا، بح�ث ف�ي ن�دوة مكان�ة  :ی�دعبد اللطیف محمد الحم
  .١٤٢٠شوال سنة  ١٩ـ ١٨الوقف وأثره في الدعوة والتنمیة بمكة المكرمة، 

 الوج��ود العثم��اني ف��ي مص��ر ف��ي الق��رنین الس��ادس عش��ر والس��ابع عش��ر: عراق��ي یوس��ف محم��د ،
  . م١٩٩٦سنة ،القاھرة، بیت الحكمة لإلعالم والنشر،١ط
 الھیئ��ة المص��ریة العام��ة للكت��اب، دور الحامی��ة العثمانی��ة ف��ي ت��اریخ مص��ر: ف مس��عد الس��یدعف��ا ،

 . م٢٠٠٠سنة ،سلسلة تاریخ المصریین
  ھـ١٣٠٤سنة ، المطبعة الكبري األمیریة ببوالق، ٢ج، ١ط، الخطط التوفیقیة: علي مبارك.  
 وقاف األول جامعة أم بحث بمؤتمر األ، الوقف مفھومھ شروطھ أنواعھ: العیاشي الصادق فداد

 .ھـ١٤٢٢مكة المكرمة ، القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة، صبح األعشى في صناعة اإلنشا : القلقشندي ،
  .م١٩٦٢سنة ، القاھرة

 م١٩٧٨مطبعة جامعة عین شمس،سنة  اإلدارة في مصر العصر العثماني،: لیلي عبد اللطیف. 
 مركز األبحاث للتاریخ والفن�ون ، ٢جـ،٣مج، آثار القاھرة في العصر العثماني: محمد أبو العمایم

 .م٢٠١٥سنة ،استانبول، )ارسیكا(والثقافة اإلسالمیة 
 رس��الة ، منش��آت رعای��ة الحی��وان بالق��اھرة ف��ي العص��ر الممل��وكي والعثم��اني: محم��د الشش��تاوي

 .م٢٠٠١سنة ، جامعة القاھرة، كلیة اآلثار ،دكتوراه
 م١٩٩٨عمان  ،أحكام األوقاف، دار عمار: مصطفي أحمد الزرقا. 

  :المراجع األجنبیة
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o فھرس الخرائط: 

  

  
  
  
  
  
  
  

بین المسقط األفقي لوكالة حسن ت) ١(خریطة
نقالً عن ، أفندي عزبان وجامع قلمطاي

Nicholas Warner   The Monuments of 

Historic Cairo A map and descriptive 

catalogue,Auc,2005,Map,17.  

  :األشكال

 

  

  

یبین بدایة وثیقة األمیر ) ١(شكل
حسن أفندي كاتب عزبان 

ة والمؤرخ،المكتوبة على الوجھ
في غرة ربیع األول سنة 

 ،٣٧٩/٩٧ھـ تحت رقم ١٠٩٧
) ١(من س، دار الوثائق القومیة

  ).٢٢(حتي س
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المؤرخة في غرة ربیع األول سنة  ،یبین ختام الوثیقة األولي علي الوجھ) ٢(شكل
  ). ٢٤٥(حتي س) ٢١٧(من س، دار الوثائق القومیة، ٣٧٩/٩٧تحت رقم  ،ھـ١٠٩٧
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شھر ذي القعدة  ١٥یبین بدایة الوثیقة الثانیة المكتوبة علي ظھر المؤرخة في ) ٣(شكل
  ).٣٩(حتي س) ١(من س، دار الوثائق القومیة،٣٧٩/٩٧تحت رقم، ھـ١١٠٥سنة
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المؤرخة في  ،یبین الجزء األخیر من الوثیقة الثانیة المكتوبة علي ظھر الوثیقة) ٤(شكل

حتي ) ٣٢(س، دار الوثائق القومیة،٣٧٩/٩٧تحت رقم، ھـ١١٠٥ذي القعدة سنةشھر  ١٥
دار  ،ھـ١١١٨وبدایة الوثیقة الثالثة المؤرخة في أواخر شھر ذي الحجة سنة ) ٤٤(س

  ).٢٠(حتي س) ١(الوثائق القومیة  س
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  :اللوحات

  

  "تصویر الباحثة"، تبین نص تجدید زاویة قلمطاي الجمالي) ١(لوحة 

  

 "تصویر الباحثة" .زاویة قلمطاي الجمالي تجدیدجزء من نص تبین  )٢(لوحة 

  

 "تصویر الباحثة" .الواجھة الرئیسة لوكالة حسن أفندي كاتب عزبانتبین ) ٣(لوحة 
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The Document of the Endowment of Prince Hassan 
Effendi, Azban Clerk  A Study and Dissemination 

 Dr. Hanan Mustafa Hegaz  
Abstract 
The study deals with The Document of Prince Hassan Effendi, 
Azban Clerk. It is a document reserved at the House of National 
Archives. It is a document on the face and two on the back. That 
is to say, it includes three documents with the number 379/97. 
The initial document on the face is dated in the onset of Raby` al-
awal 1097 AH. The date of the second document on the back is 
the fifteenth of Thul Qa`dah 1105 AH while the third document 
on the back is dated at the end of  Thul Hijjah, the last month of 
the year 1118 AH. The study follows the descriptive and 
analytical approach through the study of the form and content of 
the document.  
The analytical study shows information about Prince Hassan 
Effendi, Azban clerk and his diverse architectural installations, 
and endowments allocated to it. The study also shows the other 
elements of the endowment with reference to the suspended, the 
form of the endowment, and who has the several various 
functions of endowments. 
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