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  األختام الوقفیة المطبوعة علي المخطوطات اإلسالمیة
  عاطف سعد محمد محمود.د

  
إذ تمدنا ببعض ، تعد األختام من المعطیات الحضاریة التي تمثل جانبا مھما

، والسیاسیة واالقتصادیة لشعب ماوالفنیة ، المعلومات التي تتعلق بالنواحي الدینیة
إذ ، وتكتسب دراسة األختام أھمیًة خاصًة في الكشف عن النواحي اإلبداعیة والتقنیة

وما دراسة األختام ، كان لھا األثر الملموس في تسییر أمور الناس وتسھیل معامالتھم
ً من ھذه الدراسات المختصة إذ تمدنا ، اإلسالمیة بمختلف أصنافھا إال جزءا

ومن . )١(المعلومات المتعلقة بالتعامالت الرسمیة والشخصیة وتطور األبجدیة العربیةب
بل تم إغفالھا من ، المعروف أن دراسة األختام اإلسالمیة لم تعط األھمیة الالئقة بھا

، قبل الدراسین الذین ركزوا في دراساتھم علي فنون العمارة والزخارف اإلسالمیة
وإن ، العربیة ال یجد سوى الشئ الیسیر حول ھذا الموضوعوإن المتصفح للمكتبة 

  .)٢(وجدت فإنھا تكون كإشارات دون إسھاب وتعمق
  :١الختم رقم 

لمخطوط المحیط البرھاني في  ٣١٨ختم دائري الشكل ورد علي الصفحة األخیرة 
الفقھ النعماني، ألبي المعالي برھان الدین محمود بن أحمد بن عبدالعزیز بن عمر بن 

، والختم علیھ كتابة بالخط النستعلیق األبیض على أرضیة سوداء، )٣(مازة البخاري

                                                             
 أستاذ اآلثار اإلسالمیة المساعد كلیة اآلثار جامعة جنوب الوادي 

األختام اإلسالمیة دراسة تأریخیة وصفیة لمجموعة خاصة من  ،علي یونس خالد المناصیر )(١
  .١م، ص٢٠٠١الجامعة األردنیة  ،كلیة الدراسات العلیا، مخطوط رسالة ماجستیر، األختام

األختام اإلسالمیة دراسة تأریخیة وصفیة لمجموعة خاصة من  ،علي یونس خالد المناصیر )(٢
  .١م، ص٢٠٠١اسات العلیا، الجامعة األردنیة كلیة الدر، مخطوط رسالة ماجستیر، األختام

ووجد ھذا الختم بذات المكتبة علي مخطوط رقم . ٢٢٨محفوظ بمكتبة السلطانة أسمیھان رقم  )(٣
٢١٧.  
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سلطان بنت سلطان سلیم خان بمدرستھا في  )٤(وقف إسمیھان: (نص كتاباتھ كالتالي
  ).١لوحة ). (٩٧٦ )٦(األنصاري )٥(أبي أیوب

  : ٢الختم رقم 
المخطوط شرح مفتاح العلوم ھو عبارة عن ختم دائري ورد علي الصفحة الثانیة من 

، بھ كتابة بالخط النستعلیق )٧(م١٥٥٩/ ھـ ٩٦٦لیحیي بن أحمد الكاشي وتاریخ نسخھ 
وزیر أعظم  )٨(وقف محمد باشا: (األبیض على أرضیة سوداء نص كتاباتھ كالتالي

 .)٢لوحة (). ٩٧٦بمدرسة برغوس سنة 
                                                             

تزوجت من صوقولو محمد  ١٥٦٤بقصر مانیسا وفي سنة  ١٥٤٤إسمھان سلطان ولدت في  )(٤
وبعد عام مات سمیز علي باشا . سلطانباشا وصار لدیھا ولدان وھما إبراھیم خان وغول روح 

ً وذو سلطة، في أیلول توفي جدھا السلطان سلیمان  وأصبح زوجھا صدًرا أعظم، وقد صار قویا
وبعد استالم والدھا حكم السلطنة العثمانیة واستالم . وانتقلت بعدھا مع أمھا وإخوتھا إلى إسطنبول

تاریخ الولة : یلماز اوزتونا. لةزوجھا منصب الصدر األعظم أصبحت صاحبة نفوذ في الدو
، ١ج، م١٩٩٠أستانبول ، منشورات مؤسسة فیصل للتمویل، ترجمة عدنان محمود سلمان، العثمانیة

الطبعة الرابعة لبنان ، المكتب اإلسالمي، التاریخ اإلسالمي العھد العثماني: ؛ محمود شاكر٣٥٢ص
  .١٢٤ص، ٨ج، ٢٠٠٠

تقع أیوب المدینة اإلسالمیة الخالصة في شمال الخلیج ، اريالمقصود ھنا جبانة أبي أیوب األنص )(٥
وھي المنطقة التي كان یفضل العلماء السكن فیھا وكان یطلق اسم بھاریة علي ، كقطعة من إستانبول

تاریخ : یلماز اوزتونا. في ھذه المدینة قبر أبي أیوب األنصاري، قسمھا الواقع علي ساحل الخلیج
، م١٩٩٠إستانبول ، منشورات مؤسسة فیصل للتمویل، عدنان محمود سلمانترجمة ، الولة العثمانیة

  .٦٤٤ص ،٢ج
صحابي، شھد العقبة : ھو خالد بن زید بن كلیب بن ثعلبة من بني النجار: أبوأیوب األنصاري )(٦

ً للغزو والجھاد ً محبا ً تقیا ً صابرا ً والخندق وسائر المشاھد، وكان شجاعا ُحدا ً وأ َرَوى عن . وبدرا
بي بن كعبالن ُ وعنھ البراء بن عازب وجابر بن سمرة وزید بن . بي صلى هللا علیھ وسلم وعن أ

ولما غزا یزید القسطنطینیة في خالفة أبیھ معاویة، صحبھ . خالد الجھیني وابن عباس وغیرھم
ً، فحضر الوقائع ومرض، ولما توفي ُدفن في أصل حصن القسطنطینیة، لھ  ) ١٥٥(أبوأیوب غازیا

 ً   .٣٣٦، ص٢األعالم، ج: خیر الدین الزركلي. حدیثا
وُوجد أیضا الختم على مخطوط المختصر في شرح  .٩٠٠المحفوظ في مكتبة الدولة ببرلین رقم  )(٧

 -  ٧١٢(تلخیص المفتاح للتفتازاني، سعدالدین مسعود بن عمر بن عبدهللا الھروي الخراساني 
  .٧٠٤رقم  ، محفوظ بمكتبة المخطوطات، جامعة الكویت، نحت)ھـ٧٩٣

ھو سیاسي عثماني، آخر وزیر ) م٩٨٧ -٩١٢/ م١٥٧٩-١٥٠٦(صوقوللو داماد محمد باشا  )(٨
ترقى في مناصب الدولة إلى أن . وھو الصھر األكبر ألولو شھزادة سلیم الثاني، أعظم للقانوني

-١٥٦٥/ ھـ ٩٨٧-٩٧٢(سنة  ١٤أصبح قائد البحریة العثمانیة ثم الصدر األعظم للدولة لمدة 
ِر عھده )م١٥٧٩ ً في إسطنبول، وھو أحد أقوى الصدور العظام في تاریخ الدولة واعُتب ، لھ جامعا

ُعدم نتیجة المؤامرات في عھد مراد  بدایة بروز سیطرة الصدر األعظم وانحسار دور السالطین، وأ
یلماز  .الثالث، لیبدأ عصر جدید في الدولة سمتھ تحكم الحریم وانتشار فساد الجنود االنكشاریة

، التاریخ اإلسالمي العھد العثماني: ؛ محمود شاكر٣٥٢ص، ١ج، تاریخ الولة العثمانیة: اوزتونا
  .١٢٤ص، ٨ج
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:٣الختم رقم   
وأسفل عن طریق ما یشبھ زخرفة الورق یوجد ختم بیضاوي الشكل مدبب من أعلي 

النباتیة، لھ إطار بھ حبیبات متماسة، ورد على الصفحة األولى من مخطوط حاشیة 
، بداخلھ كتابة )٩(م١٤١٣/ ھـ ٨١٦شرح المطالع للسید میر شریف علي الجرجاني 

ھذا مما وقفھ العبد : (بالخط النستعلیق األبیض على أرضیة سوداء نص كتابتھ كالتالي
حسین بن  )١٢(بتولیة ابن أخیھ سمي أبیھ )١١(على الطلبة اإلمامیة )١٠(بھاءالدین محمد

 ).٣لوحة (). ١٠٣٠ولو كان أبعد  وبنیھمعبدالصمد، ثم األتقى من بنیھ 
  :٤الختم رقم 

رسالة في خلق اإلنسان ألحمد من المخطوط  ١٠٤ختم دائري الشكل علي الصفحة 
علیھ كتابة بالخط النستعلیق األبیض على أرضیة ، )١٣(بن اسماعیل بن قاسم بن علي

وقف المولي الفاضل حسام الدین الشھیر بقره جلبي زادة : (سوداء نصھا كالتالي
ألوالده ثم ألوالد أوالده العلماء سنة  )١٤(المنفصل عن قضاء عساكر روم ایلي

  )٤لوحة (). ١٠٣٢
 

                                                             
ً الختم على . ١٢٩المخطوط محفوظ بمكتبة المدرسة الباقریة بمدینة مشھد رقم  )(٩ وُوجد أیضا

: راني، آقا برزك الطھ٤/٤٩١٧غالف مخطوط قواعد علم النظر، ضمن مجموعة دانشكاه 
  .١٨٨، ص ١٧ت، ج .الذریعة، الطبعة الثانیة دار األضواء، لبنان د

عالِم أدیب إمامي، من : بھاءالدین بن محمد بن حسین بن عبدالصمد الحارثي العاملي الھمذاني )(١٠
الشعراء، ُولد ببعلبّك، وانتقل بھ أبوه إلى ٍایران، ورحل رحلة واسعة، ونزل بأصفھان فواله الشاه 

وزار القدس ودمشق وحلب وعاد ٍالى . سة العلماء، فأقام مدة ثم تحول إلى مصرعباس ریا
أصفھان، فتوفي فیھا، وُدفن بطوس، أشھر كتبھ الكشكول والمخالة وھما من كتب األدب المرسلة، 
ولھ العروة الوثقى، والفوائد الصمدیة في علم العربیة والحبل المتین في الحدیث، ولھ رسائل، 

  .١٠٢ص، ٦األعالم، ج: خیر الدین الزركلي .لھ العدید من المؤلفات بالفارسیةو. وشعر كثیر
اإلمامیة اسم یطلق على طوائف الشیعة التي تؤمن بأن إمامة المسلمین، وھذا اللقب عند كثیر  )(١١

من أصحاب الفرق والمقاالت، یطلق علي مجموعة من الفرق الشیعیة، ولكن تخصص فیما بعد عند 
أصول مذاھب الشیعة : ناصر عبدهللا بن علي الفقاري. المؤلفین وغیرھم باألثنى عشریةجمع من 

  .١٠١، ص ١م، مج١٩٩٤االثنى عشریة عرض ونقد، الطبعة الثانیة، الریاض 
َو نظیُرهُ، والمقصود أن اسم ابن أخیھ علي اسم أبیھ: َسِميُّ الشيء )(١٢ ُھ في اسِمھ، أ   .موافِق

  .٤٠٩لة ببرلین رقم المحفوظ بمكتبة الدو )١٣(
روم إیلي أو الروملي . كإیالة ثانیة بعد إیالة أناضولي، م ١٣٦٣تأسست إیالة روملي عام  )(١٤

الشرقیة ھي والیة عثمانیة ذاتیة الحكم عاصمتھا بلوفدیف، تشكلت الوالیة في اإلمبراطوریة 
-١٨٧٧(العثمانیة م في أعقاب اتفاقیة برلین التي أنھت الحرب الروسیة ١٨٧٨العثمانیة عام 

م حیث اتحدت مع مقاطعة ١٨٨٥، ظلت والیة الروملي الشرقیة والیة عثمانیة حتى عام )م١٨٧٨
یلماز . م أعلنت بلغاریا استقاللھا عن اإلمبراطوریة العثمانیة١٩٠٨بلغاریا ذاتیة الحكم، في عام 

  https://ar.wikipedia.org/wiki . ٦٥٣ص، ٢ج، تاریخ الولة العثمانیة: اوزتونا

https://ar.wikipedia.org/wiki
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  :٥الختم رقم 
المجموعات المكیة، متفرقات مؤرخ م دائري الشكل ورد علي الصفحة التاسعة من خت

، علیھ كتابة بالخط النستعلیق األبیض على أرضیة )١٥(م١٦٥٣/ ھـ١٠٦٣بـَصَفر 
ھذا الكتاب المستطاب وقف مؤبد علي كافة عدول : (سوداء نص كتاباتھ كالتالي

ث أو المشتغلین بتحصیلھما دون الطلبة المؤمنین المعروفین بمعرفة الفقھ والحدی
حكمة الفالسفة والتنجیم علي الشروط والقیود الالزمة المذكورة المحلة في المعبرة 

ً أوقفھ  تعالي سنة .... واقفھ  ً میسورا ً علیا  .)٥لوحة ( ).١٠٥٥عفو  حماال
  :٦الختم رقم 

بما ھو الحق في من المخطوط إثارة الفكر  ١٠٠ختم دائري الشكل علي الصفحة رقم 
م، واسم الناسخ عمر ١٤٨٠/ ھـ٨٨٥كیفیة الذكر إلبراھیم بن عمر بن حسن البقاعي 

، بھ )١٦(م١٤٧٧مارس  ١٣/ ھـ٨٨١ذوالقعدة  ٢٧بن محمد بن علي المؤدب بتاریخ 
وقف ھذا : ( كتابة بالخط النستعلیق بحروف بیضاء على أرضیة سوادء نصھا كالتالي

سنھ  )١٧(ضات هللا الوھاب الشیخ أحمد الشھیر بچاوش زادهالكتاب خشیھ  وطلبا لمر
   )٦لوحة ( )١٠٧٣

 :٧الختم رقم 
ورد علي صفحة الغالف من مخطوط الجزء الثاني من شرح ، ختم دائري الشكل

، بھ كتابة )١٨(مختص النووي أبي نصر أحمد بن محمد البغدادي المعروف باألقطع
تتخلل كتاباتھ الزخارف النباتیة ، حمراءبالخط النستعلیق األبیض على أرضیة 

ھذه الكتب وقف من السید محمد أفندي ابن : (البسیطة البدیعة نص كتابتھ كالتالي
یحیي الشھیر بقبوجي زادة قد شرط الوضع في الجامع الشریف السلطان بایزید والي 

  )٧لوحة ().١٠٨١المحروسة سنة  )١٩(بقسطنطینیة
  

                                                             
  .٥٢٨٤المحفوظ بمكتبة تشیستربیتي رقم  )١٥(

  .٣٦٦٦المحفوظ بمكتبة تشیستربیتي رقم  )(١٦
كر اسمھ عند الحدیث عن الشیخ األستاذ زین العابدین الصدیقي المصري وأنھ أخذ عنھ ذُ  )(١٧

والمولى أحمد بن سنان البیاضي زاده  جاویش جماعة من أھالي الروم منھم العالمة المولى أحمد
، ص ٣سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر،ج: المرادي. والمولى محمد رفیعي زاده وغیرھم

٣.  
وتجدر اإلشارة الي وجود ھذا الختم علي  .١١٧١المحفوظ بمكتبة مخطوطات ولي الدین برقم  )(١٨

، ١٣١٢، ١٢٥٨، ١١٩٨العدید من مخطوطات بذات المكتبة منھا المخطوطات ذوات األرقام 
١٥٠١، ١٤٨٧، ١٣٢٣.  

قسطنطینیة ویقال قسطنطینة باسقاط یاء النسبة، قال ابن خردذابة كانت رومیة دار ملك الروم  )(١٩
یاقوت . واسمھا اآلن اسطنبول بتركیا. بعموریة منھم ملكانوكان بھا منھم تسعة عشر ملكا، ونزل 

  .٣٤٧، ص٢معجم البلدان، ج: الحموي



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٥٠٦ 
 

  :٨الختم رقم 
الشكل َوَرَد على صفحة الغالف من المخطوط التلخیص في تفسیر ختم بیضاوي 
، علیھ كتابة )٢٠(لموفق الدین أبي العباس أحمد بن یوسف الكواشي، القرآن العزیز

بالخط النستعلیق األبیض على أرضیة سوداء یتخلل كلماتھ وحروفھ زخارف نباتیة، 
أحمد بن الوزیر أبي عبدهللا  )٢١(ھذا ما وقفھ الوزیر أبوالعباس: (نص كتاباتھ كالتالي

  ).٨لوحة ( ).١٠٨٨أقال هللا عثارھما  )٢٢(محمد عرف بكوبریلي
 :٩الختم رقم 

ختم بیضاوي الشكل ورد علي صفحة الغالف من مخطوط شفاء الغلیل في علم 
، علیھ كتابة بالخط الثلث األبیض على أرضیة )٢٣(الخلیل لمحمد بن علي المحلي

وقف ھذا الكتاب لوجھ : (تزینھ الزخارف النباتیة البدیعة نصھ كتاباتھ كالتالي، سوداء
  ).٩لوحة (). ١١٠٠هللا األجل األكرم مصطفى باشا الوزیر األعظم 

  
                                                             

وُوجد الختم علي العدید من مخطوطات ذات . ١٣٥رقم زادة محمد  .محفوظ بمكتبة كوبریلي )(٢٠
  .٨٤٤، ٨٠١، ٣٤٧، ٢٣٦، المكتبة منھا أرقام

تولى منصب الصدر األعظم في الدولة خلف والده في منصبھ بعد وفاتھ، وكان أصغر من  )(٢١
العثمانیة، وقد استطاع بحسن إدارتھ أن یسوس البالد، وأعلى رایة الجھاد وفتح البالد حتى لقي ربھ 

م في العاصمة ١٦٣٥/ ھـ١٠٤٥وكان مولده عام . بعد أن أعاد للدولة العثمانیة مجدھا وھیبتھا
باشا كوبریلي فأحسن تربیتھ وتعلیمھ، فقد  نشأ أحمد كوبریلي تحت رعایة والده محمد. إستانبول

أنشأه على اإلسالم، وعلمھ أمور السیاسة والقیادة، فخلف والده في منصب الصدر األعظم ، فقد 
أحسن سیاسة الدولة ورعایة أحوال العباد، واستطاع في وقت قصیر أن یعید أمجاد الدولة العثمانیة 

جھاد، واستطاع أن یفتح أعظم قالع النمسا، وألقى هللا التي دبَّ في أوصالھا الضعف، ورفع رایة ال
، التاریخ اإلسالمي العھد العثماني: محمود شاكر. الرعب في قلب األوربیین بعد فتح ھذه القلعة

  .١٣٦ص، ٨ج، ٢٠٠٠الطبعة الرابعة لبنان ، المكتب اإلسالمي
ة وصاحب شخصیة وھو ألباني األصل قوي الشكیم، ھـ الصدارة العظمي١٠٦٧تولي عام  )(٢٢

على الرغم من كبر سنھ، قوي، وعظیم الھمة، یمیل إلى الشدة والترھیب فیما یتصل بأمن ، قویة
الدولة وسلطانھا، فانتظمت أمور الدولة الداخلیة، وضرب على أیدي اإلنكشاریة وأعادھم إلى 

لسیاسة، وفي الوقت احترام النظام واالنشغال بعملھم، ومنعھم من التدخل فیما ال یعینھم من شئون ا
ً " لمنوس"نفسھ حقق للدولة بعض االنتصارات الخارجیة، فھزم البنادقة وأخذ منھم جزیرة  وجزرا

وكان البنادقة قد استولوا على ھذه الجزر واحتلوا مدخل مضیق الدردنیل، وفرضوا حصاًرا . أخرى
نجاح كوبریلي في فك ھذا بحرًیا على الدولة، ومنعوا دخول المؤن والغذاء إلى إستانبول، ولوال 

واستمرت صدارة محمد كوبریلي خمس سنوات أعاد في . الحصار لتعرضت الدولة إلى خطر فادح
أثنائھا األمن واالستقرار للدولة، وُتوفي بعدھا وُدفن في إستانبول عن ثالثة وثمانین عاما في 

الطبعة ، مكتب اإلسالميال، التاریخ اإلسالمي العھد العثماني: محمود شاكر). م١٦٦١/ھـ ١٠٧٢(
  .١٣٦-١٣٥ص ص، ٨ج، ٢٠٠٠الرابعة لبنان 

وُوجد ھذا الختم علي العدید من المخطوطات بھذه المكتبة . ١٩١٣٣المحفوظ بمكتبة بایزید رقم  )(٢٣
  .١٩٠٤٨، ١٩٠٤٦المكتبة منھا المخطوطات أرقام 
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 :١٠الختم رقم 
وط األنوار في ختم بیضاوي الشكل ورد علي الصفحتین الثانیة والخمسین من المخط

، )٢٤(لمحي الدولة والدین محمد الحنفي الرومي الشھیر بالكافیاجي أفندي، علم التوحید
تزینھ الزخارف النباتیة البدیعة ، علیھ كتابة بالخط الثلث األبیض على أرضیة سوداء

ھذا مما وقفھ الوزیر حسین باشا ابن حسین أغا أخ الوزیر : (نصھ كتاباتھ كالتالي
  ).١٠لوحة (). ١١١١المعروف بكوبریلي عفى هللا عنھم محمد باشا 
 :١١الختم رقم 

ختم بیضاوي الشكل ورد علي الصفحة الثانیة من المخطوط البرھان الساطع شرح 
علیھ كتابة بالخط النستعلیق  ،)٢٥(عقیدة االمام الطحاوي أبي شجاع الناصري التركي

نص كتاباتھ ، البتالت یةتزینھ الوریدات السداس، األبیض على أرضیة سوداء
 ).١١١٢ھذا الكتاب وقفھ داماد زادة محمد مراد وفق هللا خیره بالعبادة سنة (:كالتالي

  ).١١لوحة (
  :١٢الختم رقم 

م، علي ١٧٠١/ ھـ١١١٣ختم دائري الشكل للشیخ فیض هللا أفندي مؤرخ بعام 
بالخط ، علیھ كتابة )٢٦(الصفحة األولي من مخطوط بمعھد المخطوطات العربیة

وقف شیخ االسالم السید فیض هللا : (النستعلیق األبیض على أرضیة سوداء نصھا
غفر هللا لھ ولوالدیھ بشرط أن ال یخرج من المدرسة التي أنشأھا  )٢٧(افندي

  ).١٢لوحة (). ١١١٣بقسطنطینیة سنة 
                                                             

المخطوطات  وُوجد ھذا الختم على العدید من. ٢٩٦المحفوظ بمكتبة عموجة حسین باشا رقم  )٢٤(
على  ٣٧٧والمخطوط ، ٢٦٤، ٢على الصفحتین  ٤٥٠بھذه المكتبة منھا المخطوطات أرقام

  .١٠الصفحة 
  .١٣٩٤المحفوظ بمكتبة مخطوطات مراد مال برقم  )٢٥(

وُوجد  .٥٠٦ محفوظ بمعھد المخطوطات العربیة، بجامعة الدول العربیة بالقاھرة، یحمل رقم )(٢٦
  .١٣، ٥، ٤الختم بكثرة علي مخطوطات مكتبة فیض هللا منھا المخطوطات أرقام 

ْرضُرومي المولد  )(٢٧ َ بریزي األصل، األ د بن حبیب التِّ شیخ اإلسالم فیض هللا محمَّد بن محمَّ
شأة ولة العثمانیَّة، بل ِمن ، ھـ١٠٤٨شوال سنة  ٨ولد في  .والنَّ ِمن شیوخ اإلسالم في زمن الدَّ

ًال، ثمَّ على ابن خالھ إسماعیَل بِن مرتضى  َّم مباِدَئ العلوِم على أبیھ أوَّ ً، َتعل أشھِرھم مكانًة وأثرا
ِدْرنة، حیث١٠٧٤وجھھ شیُخھ إلى إستانبول سنة . أفندي َ الطیِن  ھـ، وبعَدھا إلى مدینة أ إقامُة السَّ

لطان أحمد الثالث،  ًسا للسُّ وكذا ). وكان أمیًرا وقَتھا(ھناك عمل مع العدید من السالطین مدرِّ
ابع لتعلیم ابنھ د الرَّ لطاُن محمَّ ب شیًخا لإلسالم، في ، السُّ لطان سلیمان الثاني، ُنصِّ  ١١وفي خالفُة السُّ

م بوقف المجموعة ١٦٩٩/ ھـ ١١١١أفندي عام  ھـ قام شیخ اإلسالم فیض هللا١٠٩٩ربیع اآلخر 
وكانت مآثره عدیدة فقد . القیمة الموجودة في المدرسة الفیضیة الكائنة في حي الفاتح بإستانبول

إسماعیل أراونصال، تاریخ . أوقف علي العدید من المنشآت في كثیر من المدن وترك عدة مؤلفات
مكتبة شیخ اإلسالم السیِّد فیض هللا : الحنبلي ؛ محمد وائل٦٦-٦٥م، ص ص١٩٨٨المكتبات، أنقرة 

  /http://sahniseman.org/ar :مقالة منشورة علي الموقع، أفندي

http://sahniseman.org/ar/
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 :١٣الختم رقم 
ماني وأربعین ورد علي الصفحة المائتین وث، ختم دائري الشكل لولي الدین جار هللا

نص كتابتھ ، ، بھ كتابة بالخط الثلث األبیض على أرضیة سوادء)٢٨(من المخطوط
وقف ھذا الكتاب  أبو عبدهللا ولي الدین جار هللا بشرط أن ال یخرج من : (كالتالي

وتجدر ). لوحة( )١١١٣خزانة بناھا بجنب جامع سلطان محمد بقسطنطینیة سنة 
بنفس نص وصیغة ، )٢٩(جار هللا بذات المكتبةاإلشارة إلي وجود ختم آخر ل

  .)١٣لوحة (. ؛ لكن بإختالف الخط حیث جاء علیھ من النستعلیق)٣٠(الكتابات
 :١٤الختم رقم 

ختم دائري الشكل ورد علي صفحة الغالف من المخطوط تفسیر القرآن العظیم للشیخ 
، أرضیة سوادء، بھ كتابة بالخط الثلث األبیض على )٣١(االمام القاضي عضد الدین

تتخللھ ، وتوقیع الطغراء في الجزء السفلي، جاءت كتاباتھ في الجزء العلوي منھ
وقف سلطان أحمد خان غازي : (الزخارف النباتیة في شكل بدیع نص كتابتھ كالتالي

   )١٤لوحة ( )١١١٥بن سلطان محمد خان والتوقیع الطغرائي 
 :١٥الختم رقم 

من المخطوط شرح مصابیح شریف، أوائل  ١٥٣ختم دائري الشكل على الصفحة 
، ویتمیز الختم بوجود زخارف نباتیة غایة في )٣٢(م مؤلِف مجھول١٧/ ھـ١١القرن 

بھ كتابة الدقة واإلبداع تتمثل في انتشار الوریدات والفروع النیاتیة بین سطوره، 
ُث األبیض على أرضیة سوداء نصھا علي ھذا مما وقفھ الوزیر األعظم : (بالخط الُثل

  ).١٥لوحة (.)١١٢٠سنة  )٣٤(بن الحاج محمد أغا عفي هللا عنھما)٣٣(باشا

                                                             
وُوجد الختم علي مخطوط بذات المكتبة رقما . ٣١٨المحفوظ بمكتبة مخطوطات جارهللا برقم  )(٢٨
٢٣٣، ٣١.  
  .٤٨٨المحفوظ بمكتبة مخطوطات جارهللا برقم  )(٢٩
  .مطابقة النص في الختمین؛ لكن التاریخ في ختم النستعلیق غیر واضح من المالحظ )(٣٠

بذات  ٦١٣، ٧٥٩ووجد كذلك علي المخطوطین رقمي  .٣٨المحفوظ بمكتبة جامع یني رقم  )٣١(
  .المكتبة

وتجدر اإلشارة إلي وجود عدید من  Isl Ms 26.  المحفوظ بمكتبة جامعة میتشجان رقم )(٣٢
  .١٤٠الختم منھا المخطوط رقم المخطوطات ورد بھا ھذا 

بالتركیة (علي باشا السلحدار  الداماد. وتعلم في إستانبول، ُولد علي باشا لعائلة تركیة في أزنیق )(٣٣
، قام شھید علي بتأسیس عثماني وصدر أعظمھو قائد عسكري ) SilahdarDamat Ali Pasa: الحدیثة

شغل منصب الصدر األعظم في عھد ، مكتبة قیمة لھا وقفیتین نص فیھما علي بنود عدیدة للمكتبة
نجح . ١٧١٦أغسطس  ٥إلى مصرعھ في  ١٧١٣أبریل  ٢٧، في الفترة من أحمد الثالثالسلطان 

قي علي باشا السلحدار ل. في عقد معاھدة مع روسیا لتأمین الحدود الشمالیة لالمبراطوریة العثمانیة
وُدفن في  ،١٧١٦أغسطس  ٥مصرعھ أثناء قیادتھ للجیش العثماني في معركة بتروفارادین في 

ُقب عقب مصرعھ بعلي باشا الشھید بلغراد ). Şehit Ali Pasa: بالتركیة(، ول
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 :١٦الختم رقم 
ورد علي الصفحة الخامسة من مخطوط المعاني الدقیقة إدراك ، ختم دائري الشكل

، بھ كتابة بالخط )٣٥(الحقیقة لجالل الدین أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي
وقف الكتاب علي : (نص كتابتھ كالتالي، ة سوداءالنستعلیق األبیض على أرضی

  )١٦لوحة ().١١٢٢رضاء هللا الوھاب مشروطا في دار الواقف للطالب سنة 
 :١٧الختم رقم 

ورد علي الصفحة المائة وأثنتین وأربعین من ، ختم دائري الشكل لصالحة سلطان
الثلث األبیض على ، بھ كتابة بالخط )٣٦(المخطوط شرح سنن أبي داود لإلمام النووي

وتوقیع الطغراء في الجزء ، جاءت كتاباتھ في الجزء العلوي منھ، أرضیة سوادء
وقف حضرت : (تتخللھ الزخارف النباتیة في شكل بدیع نص كتابتھ كالتالي، السفلي

   )١٧لوحة ( )١١٢٣صالحة سلطان بنت المرحوم سلطان أحمد خان 
   :١٨الختم رقم 

صفحتین الثانیة والثالثة من المخطوط جامع األصول في ختم شبھ دائري وجد علي ال
أحادیث الرسول، ألبي السعادات المبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكریم 

تاریخ ، وم١٢١٠/ ھـ٦٠٦بن عبدالواحد الشیباني، المعروف بابن األثیر الجزري 
ُث . )٣٧(م١٤٣٥/ ھـ ٨٣٩نسخ المخطوط  األبیض على أرضیة علیھ كتابة بالخط الُثل

مما : (سوادء، تتخللھا الزخارف النباتیة التي تشبھ الختم السابق نص كتاباتھ كالتالي
) ٣٨(وقف الوزیر الشھید علي پاشا رحمھ هللا تعالى بشرط ان ال یخرج من خزانتھ

  ).١٨لوحة (). ١١٣٠

                                                                                                                                                           
http://en.wikipedia.org/wiki/Silahdar_Damat_Ali_Pasha  ؛ إسماعیل أراونصال، تاریخ

  .٧٠م، ص١٩٨٨المكتبات، أنقرة 
ُمحقق كتاب أدب المفتي، عند حدیثھ عن نسخ المخطوط أن ، موفق عبدهللا عبدالقادر. َذَكَر د )(٣٤

، والمسمى بجواھر الفتاوي وآداب المفتي والمستفتي، ورد ٢٦٦نسخة جور لولو علي باشا رقم 
عثمان بن عبدالرحمن، أبوعمرو، تقي الدین المعروف . ة التاریخعلیھا الختم ولم یتمكن من قراء

موفق عبدهللا عبدالقادر، مكتبة العلوم والحكم، المدینة . ، تحقیق د)ھـ٦٤٣المتوفى (بابن الصالح 
  .٣٧م، ص٢٠٠٢المنورة 

  .١٠٣المحفوظ بمكتبة السلطانة أسمیھان رقم  )(٣٥
  .٢٠٠ المحفوظ بمكتبة حكیم أوغلي علي باشا رقم )٣٦(

وتجدر اإلشارة إلي وجود العدید من المخطوطات  W.579.المحفوظ بمتحف والترز رقم  )(٣٧
، ٦٣٠، ٣٧٣، ٣٦٠المختومة بھ في مكتبة الشھید علي باشا منھا المخطوطات ذوات األرقام 

١٨٤١.  
الوقف وبنیة : راجع یحیي محمود ساعاتي .قرأ یحیي ساعاتي نص الختم ولم یذكر التاریخ )(٣٨

المكتبة العربیة، استبطان للموروث الثقافي، مركز الملك فیصل للدراسات اإلسالمیة، الطبعة الثانیة 
  ١٤٢م، ص١٩٩٦الریاض 

http://en.wikipedia.org/
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  :١٩الختم رقم 
ح المطالع من المخطوط نكات متعلقة بشر ٧٧ختم بیضاوي ورد علي الصفحة 

بتاریخ نھایة  وحواشیھ الشریفة، لمحمد بن بیر أحمد الشھیر بابن أرغون الشیرازي،
علیھ كتابة داخل خمسة أجزاء، األوسط منھا ، )٣٩(م١٥١٢/ ھـ٩١٨شھر شعبان 

بیضاوي حولھ أربع شطرات تتخللھا الوریدات سداسیة البتالت، بھ كتابات بالخط 
ُث األبیض على أرضیة سوداء، أكثر من الخیرات وهللا : (نص كتاباتھ كالتالي الُثل

            ). ١١٣٠) ٤٠(یغفر الذالت وقف في سبیل هللا وقف في سبیل هللا یا بشیر
 ).١٩لوحة (

  :٢٠الختم رقم 
ختم بیضاوي الشكل، ورد علي الصفحة األولي من مخطوط بدائع الصنائع في 

والختم علیھ . )٤١(نفي عالء الدینترتیب الشرائع، ألبي بكر بن مسعود الكاساني الح
ُث األبیض على أرضیة سوداء، تزینھ الحلیات النباتیة، نص كتاباتھ  كتابة بالخط الُثل

زادة  )٤٣(بداماد )٤٢(وقف لوجھ هللا تعالى أفقر الوري أبوالخیر أحمد الشھیر: (كالتالي
  ).٢٠لوحة ). (١١٣٧عفا هللا عنھ وعن أسالفھ وأخالفھ 

  

                                                             
  W.591.المحفوظ بمتحف والترز رقم  )(٣٩
وال   ، ھـ١١٥٠تأسست مدرسة بشیر آغا سنة ألف ومائة وخمسین : مكتبة مدرسة بشیر آغا )(٤٠

ُطلق علیھا، وربما كان أحد الموظفین الكبار في  ُیعَرف شيٌء عن مؤسسھا سوى اسمھ األول الذي أ
الدولة العثمانیة، وقد ُبنیت مالصقة لباب السالم في زقاق الخیاطین، ثم نقلت ضمن رباط بشیر أغا 

لت إلى مكتبة المدینة وحوى مبنى المدرسة مكتبة قیمة ظلت بھ إلى أن انتق. إلى باب المجیدي
. المنورة العامة تحت اسم مكتبة مدرسة بشیر آغا، ثم استقر بھا المقام في مكتبة الملك عبدالعزیز

المكتبات الوقفیة بالمدینة المنورة في العھد العثماني، مركز بحوث ودراسات : سحر عبدالرحمن
ور الوقف في تأسیس ؛ محمد الحصین، د٧١- ٧٠ھـ، ص ص١٤٢٤المدینة المنورة، السعودیة 

العدد التاسع،  المدارس واألربطة المحافظة علیھا في المدینة المنورة، مجلة جامعة الملك سعود
  .٧٧م، ص١٩٩٧السعودیة 

ووجد ھذا الختم علي مخطوط آخر بذات المكتبة برقم  .٨٥٩محفوظ بمكتبة مراد مال رقم  )(٤١
٧٥٠.  

 –ورد ذكره عند الترجمة لخلیل الصدیقي في كتاب سلك الدرر، بأنھ أحمد أبوالخیر دامات  )(٤٢
زادة عندما كان شیخ اإلسالم  - ھكذا كتبھا المؤلف ممن الممكن أن تكون ُكتبت باللھجة العامیة

راویات المولي أبوالخیر أحمد دامات زادة مفتیا بالدولة كان المترجم من المنتمیین لھ، وُیفھم من ال
سلك الدرر : المرادي. ھـ، أي من المؤكد أنھ ھو المعنِي في ھذه الروایة١١٣٥الواردة أنھا في عام 

  .٢٢٨، ص١في أعیان القرن الثاني عشر، ج
وبالعادة یختار  ،)سواء زوج أخت السلطان أو ابنة السلطان(ُیطلق على صھر السلطان : داماد )(٤٣

المصطلحات المتداولة في : محمود عامر. من كبار العائالت أو من كبار المسؤولین في الدولة
  .٣٧٣، ص١١٨الدولة العثمانیة، مجلة دراسات تاریخیة، العدد 
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 :٢١الختم رقم 
منیة المفتي في فروع الحنفیة لیوسف ختم شبھ دائري علي صفحة الغالف للمخطوط 

، علیھ كتابة بیضاء على أرضیة سوداء بالخط )٤٤(بن أبي سعید أحمد السجستاني
ُث نصھا كالتالي   ).٢١لوحة ( ).١١٥٠من كتب الفقیر مصطفى دایة زاده :(الُثل

  : ٢٢الختم رقم 
العامة شكل القلب، تخرج من أعاله شكل وریقة ختم لوزي الشكل یشبھ في ھیئتھ 

نباتیة، ورد على صفحة الغالف من مخطوط المرقاة الوفیة في طبقات الحنفیة، ألبي 
. )٤٥(م١٤١٥/ ھـ٨١٧الفیروزآبادي ت  طاھر مجیدالدین محمد بن یعقوب الشیرازي

ُث األبیض على أرضیة سوداء نص كتاباتھ كالتالي هللا حسبي (: علیھ كتابة بالخط الُثل
رئیس الكتاب السابق لوجھ هللا  )٤٦(بسم هللا الرحمن الرحیم وقف ھذا الكتاب مصطفي

الخالق وسلمھ للمتولي وحكم بصحتھ حاكم الشرع الشریف وشرط االستفادة منھ 
هللا  )٤٨(الى قیام الساعة وأخزي )٤٧(ألوالده فثم فثم وبعدھم یعمل بھ كما في الوقفیة

   ).٢٢لوحة ( ).١١٥٤من أشتراه وباعھ سنة 

                                                             
  .٥٢٤٥المحفوظ بمكتبة تشیستربیتي رقم  )٤٤(

  .٦٢٧مخطوط رقم وكذا وجد علي ال. ٦٧١محفوظ بمكتبة مصطفي أفندي بتركیا رقم  )(٤٥
من الخطاطین المشھورین في العصر العثماني ، ھو مصطفي صدقي رئیس الكتاب الرومي )(٤٦

َّع العدید من اللوحات منھا ، ورد اسمھ علي العدید من المخطوطات كخطاط أو كناقل لإلجازات َوق
لھ بالعربیة ) الترك(عروضي من علماء الروم ، ما ھو محفوظ في مجموعة دار الكتب المصریة

فوائد (في العروض، و ) ٦٠٧٢الرقم (في الظاھریة ) خ -في تفصیل أجزاء البحور  منبع السرور(
وھو من الخطاطین . ورقة ٣٧) الرقم نفسھ(في الظاھریة أیضا ) خ -مسعدة على منبع السرور 

المشھورین في العصر العثماني ورد اسمھ علي العدید من المخطوطات كخطاط أو كناقل 
َّع العدید م، لإلجازات وُیذكر . ن اللوحات منھا ما ھو محفوظ في مجموعة دار الكتب المصریةَوق

م قام رئیس الكتاب مصطفى أفندي بوقف مجموعة قیمة من الكتب، ١٧٤١/ ھـ١١٥٤أنھ في عام 
لتكون نواة لمكتبتھ، ولكنھ توفي قبل أن یقوم بتشییدھا لُیوِدع فیھا ھذه المجموعة، ثم قام ابنھ 

ً،  مصطفى عاشور أفندي بنقل ھذه المجموعة إلى أحد المباني؛ كما أضاف إلیھا كتبھ الخاصة أیضا
وھذه المجموعات الموجودة حالیا بمكتبة ، ثم أضیفت إلى ھذه المكتبة فیما بعد مجموعة حفید أفندي

َْراُوْنَصال، تاریخ المكتبات، أنقرة . السلیمانیة خیر الدین ؛ ٩٢-٩٠م، ص ص ١٩٨٨إسماعیل أ
، قاموس تراجم ألشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین األعالم: الزركلي

؛ محمد علي حامد بیومي ٢٣٦ص، ٧م، ج٢٠٠٢بیروت ، دار العلم للمالیین الطبعة الخامسة عشر
دراسة أثرسة فنیة للوحات الحلیة الفنیة النبویة في فن الخط العربي مجموعة دار الكتب : 

  .١٨٠ص، ٢٠٠١القاھرة ، ١٢العد ، لعام لآلثاریین العربمجلة األتحاد ا، المصریة
االستفادة منھ البنھ وألوالده ثم فیما بعد ھبة (حیث قرأوھا كالتالي : جانب الصواب كل من )(٤٧

الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات، الدار : أیمن فؤاد سید). یعمل بھ كما في الوقف
وقف المخطوطات العربیة، دراسة : أحمد سلیم غانم. ٤٤٩م، ص١٩٩٧المصریة اللبنانیة، القاھرة 

  .١٩م، ص٢٠٠٧، الكویت مایو ١٢في األنماط والداللة والقیمة، مجلة أوقاف العدد 
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  :٢٣الختم رقم 
ھـ، ورد علي ١١٥٦مؤرخ بعام  )٤٩(ختم دائري الشكل للحاج مصطفى عاطف

ألبي الفضل ، غالف مخطوط إیضاح في الفروع المعروف بمختصر الكرخي
ُث األبیض على أرضیة )٥٠(عبدالرحمن محمد الكرماني ، والختم علیھ كتابة بالخط الُثل

: أفقیة، ُزخرف بالزخارف النباتیة البسیطة نص كتاباتھ كالتاليسوداء في خطوط 
). ١١٥٦وقف ھذا الكتاب الحاج مصطفى عاطف بشرط أن ال یخرج من خزانتھ (
  ).٢٣لوحة (

  :٢٤الختم رقم 
حیاة الحیوان الكبرى ختم مربع الشكل، وجد علي الصفحة األولي من المخطوط  

ً للقرن م، المخطوط غیر ١٤٠٥/ ھـ٨٠٨للدمیري  م، ١٦/ ھـ ١٠مؤرخ یرجع تقریبا
ومكتوب علي ذات الصفحة شرف الدین محمد مكي بن محمد بن شمس الدین بن 

/ ه١١٤٨الحسن بن زین الدین في ذریة الشھید محمد بن مكي المطلبي العاملي 
ُث األبیض على أرضیة سوداء نصھا)٥١(م١٧٣٥          :، والختم بھ كتابة بالخط الُثل

  ).١١٦٠الد الشرابي عبدهللا الشھید محمد بن العاملي الشھید مكي من وقف و(
  ).٢٤لوحة (

 :٢٥الختم رقم 
الدرة الصقیلة في شرح أبیات ختم دائري الشكل علي الصفحة الثالثة من المخطوط 

العقیلة للمقرئ الحافظ أبي یحیى أبي بكر بن أبي محمد عبدالغني التونسي المشتھر 
علیھ كتابة بالخط الثلث األبیض على أرضیة سوداء في ، )٥٢(ھـ٧٢٤باللبیب ت

وقف ھذا الكتاب  عبده في الخزانة : (نصھا كالتالي، خطوط أفقیة متوازیة

                                                                                                                                                           
الكتاب العربي : أیمن فؤاد سید). أجزي(حیث قرأوھا كالتالي : جانب الصواب كل من )(٤٨

  .١٩ص وقف المخطوطات العربیة،: ؛ أحمد سلیم غانم٤٤٩المخطوط، ص
. ھو الشاعر عاطف مصطفى أفندي الذي كان في زمن الخلیفة محمود األول باش دفتردارا )(٤٩

م في حي الوفاء بإسطنبول، وتعد المكتبة ثاني مكتبة ذات مبنى ١٧٤١/ھـ١١٥٤أسس مكتبتھ عام 
ركي مبنى المكتبة یعكس الطراز المعماري الت. مستقل في العھد العثماني بعد مكتبة محمد كوبرولي

في القرن الثامن عشر المیالدي، حتى أنھ من أحسن األمثلة على أسلوب الباروك في فن العمارة 
خزائن الكتب العربیة : ؛ الفیكنت فیلیب دي طرازي http://www.ibb.gov.tr. التركیة المدنیة

  .٢٥٥، ص١م، ج١٩٤٧في الخافقین، وزارة التربیة الوطنیة والفنون الجمیلة، لبنان 
ورد ھذا الختم علي مخطوط محفوظ بمكتبة السلیمانیة ضمن مجموعة مكتبة عاطف أفندي  )(٥٠

  .٩١١برقم 
  .٨٦٣١ُیحفظ المخطوط في مكتبة تشیستربیتي رقم  )٥١(
وُوجد ھذا الختم علي العدید من المخطوطات بھذه . ٧٢٤المحفوظ بمكتبة حسین أغا رقم  )٥٢(

  .وفي جمیعھا ورد في الصفحة الثالثة. ٢٤٠، ١٩٢، ١٧٤المكتبة منھا المخطوطات أرقام 

http://www.ibb.gov.tr
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بالبروسھ لیطالع أیام التحصیل في المسجد  )٥٣(المالصقة بالزاویة الجدیدة النقشبندیة
  )٢٥لوحة (). ١١٦٣بشرط أن ال یخرج منھ سنة 

  :٢٦الختم رقم 
من المخطوط التمھید  ١٩٠دائري الشكل مشطوف من أعلي ورد في الصفحة  ختم

م، ١٤٢٩/ ھ٨٣٣في علم التجوید، لشمس الدین أبي الخیر محمد بن الجزري  ت 
ُث )٥٤(م١٤٥٥یولیو  ٨/ ھـ ٨٥٩رجب  ٢٢والمؤرخ بـ  ، الختم علیھ كتابة بالخط الُثل

ف بن فضل هللا إمام وقف سید یوس: (األبیض على أرضیة سوداء نصھا كالتالي
 )٥٥(جامع سلطان محمد خان ألوالده وللمدرسین المتأھلین في جامع المزبور

  ).٢٦لوحة ( ).)٥٦(١١٦٥
 :٢٧الختم رقم 

، بھ كتابة بالخط الثلث )٥٧(ورد علي الصفحة األولي من مخطوط ، ختم دائري الشكل
تزدام كتاباتھ بالزخارف النباتیة الخالبة البدیعة من ، األبیض على أرضیة سوداء

                                                             
وكانت مركزا للطریقة النقشبندیة ، م١٧٨٤الزاویة النقشبندیة بناھا الحاج حسین أغا في عام  )(٥٣

للمتصوفة، وتقع في حي حصار ببورصة، وأوقفت علي ھذه الزاویة العدید من الكتب ومعظمھا 
  .م١٩٢٦باللغة العربیة، والتي نقلت إلي مسجد أورھان في عام 

Hüseyin Gürsel BİLMİŞ: BURSA İNEBEY KÜTÜPHANESİNDEKİ ORTAÇAĞ İSLAM 
CİLTLERİNİN (13-14. YÜZYIL, YÜKSEK LİSANS TEZİ, CİLT SANATI AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ MİMAR SİNAN GÜZEL  SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI TÜRK İSLÂM 
SANATLARI PROGRAMI, P. 10. 

  .٣٦٥٣محفوظ بمكتبة تشیستربیتي رقم  )٥٤(
ورودھا في كتب التراجم والسیر في ھي عبارة عن كلمة الحظت : المزبور أو المزبورة )(٥٥

، فیقال الجامع المزبور، وتلحق العدید من األلفاظ، تعني المذكور أو المشار إلیھ. العصر العثماني
طاشكبري : أنظر. إلخ....وفالن المزبور، والسنة المزبورة، والبلدة المزبورة، والمدینة المزبورة

دار ، عثمانیة و یلیھ العقد المنظوم في ذكر أفاضل الرومالشقائق النعمانیة في علماء الدولة ال: زاده
، تحفة المدنیین: ؛ محمد عمر بن محمد بن الفقیھ٤٠٧، ٤٠٦ص ، م١٩٧٥بیروت ، الكتاب العربي

الكتاب متاح علي موقع مكتبة المصطفي . ٢٣، ١٨، ١٧، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٥ص 
   http://www.al-mostafa.com االلكتروني

فقد جاء بكلمات ، أ محقق المخطوط في قراءة الختم الوارد علي نفس المخطوط المشار إلیھأخط )(٥٦
، حیث ١١٦٥وصحیحھ  ١١٤٥ال وجود لھا مثل الوالة وصحیھا أوالده، وأخطأ في التاریخ وقرأه 

وقف سید یوسف فضل هللا، إمام جامع سلطان محمد خان، للوالة وللمدرسین (ذكر ما نصھ 
رسالة لشیخ اإلسالم تقي الدین ابن : راجع للتفصیل ابن تیمیة) ١١٤٥جامع المزبور المتأھلین، في 

بحث بمجلة البحوث ، تحقیق محمد علي سلطاني، تیمیة أجاب فیھا عن أسئلة في علم القراءات
  . ١٨٥ص، ١٣ج، ھـ١٤٠٥العدد الثالث عشر السعودیة ، اإلسالمیة

 ١٢٠٧وكذا ُوجد الختم علي المخطوط ، ١٣٩٢المحفوظ بمكتبة مخطوطات ولي الدین برقم  )(٥٧
  .بذات المكتبة

http://www.al-mostafa.com
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مما وقفھ :(ھ كالتالينص كتابت، وریدات سداسیة البتالت المنتشرة بكثرة بین كلماتھ
  )٢٧لوحة (. )١١٧٣الحاج محمد بن حسن شكري بن إسماعیل سنة 

  :٢٨الختم رقم 
الشكل لھ إطار من أنصاف الحبیبات المتماسة، بھ كتابة بالخط النستعلیق ختم دائري 

األبیض على أرضیة سوداء في سطور أفقیة یفصل بین كل منھا فاصل أفقي، من 
ُطره )٥٨(أكبر األختام التي ُوجدت على المخطوطات : سم ونص كتاباتھ كالتالي٧،٣، ق

ً وحبسا منیفا لمرضا( ة هللا تعالي شرط أن ال یخرج وقفت ھذا الكتاب وقفا صحیحا
من بیت الكتب داري إال لعلماء ھذه البلدة بكفیل أو رھن مرعي بتولیة نفسي الذي ھو 

بن الحاج محمد غفر هللا لھ ولوالدیھ وأحسن إلیھما وإلیھ  )٥٩(الحاج حافظ علي أفندي
 )٦٠(ع علیملقولھ تعالي فمن بدلھ بعدما سمعھ فإنما إثمھ علي الذین یبدلونھ إن هللا سمی

الوقف حبس المال علي ملك هللا تعالي فال یجوز إبطالھ وال یورث عنھ، وعلیھ 
الفتوى من در المختار سنة خمسة وسبعین ومائة وألف من ھجرة من لھ العزة 

  ).٢٨لوحة ( ).١١٧٥والشرف سنة 
 :٢٩الختم رقم 

والجواھر في ختم بیضاوي الشكل ورد علي صفحة الغالف من المخطوط الیواقیت 
، علیھ كتابة بالخط الثلث األبیض على )٦١(بیان عقاید األكابر لعبدالوھاب الشعراوي

تزینھ الزخارف النباتیة البدیعة ویغلب علیھ الوریدات سداسیة ، أرضیة سوداء
وقف شیخ اإلسالم ولي الدین أفندي ابن المرحوم : (البتالت نصھ كتاباتھ كالتالي

  ).٢٩لوحة (). ١١٧٥مرحوم الحاج حسین أغا سنة الحاج مصطفى أغا ابن ال
  :٣٠الختم رقم 

َمھ الصانع إلي أربع شطرات أفقیة حوت  ختم مستطیل الشكل مشطوف األركان، َقسَّ
النص، باالضافة إلى أشكال دوائر عددھا أربع، ثنتان رأسیتان في كال الجانبین 

بالمخطوط فتح الباري شرح األیمن واألیسر، وجد ھذا الختم علي صفحة الفھرس 
بھ . )٦٢(م١٤٤٨/ ھـ٨٥٢ت  بن علي بن حجر العسقالني صحیح البخاري ألحمد

ُث األبیض علي أرضیة سوداء، نص كتاباتھ كالتالي حبس ووقف : (كتابة بالخط الُثل
                                                             

الوقف وبنیة المكتبة العربیة، استبطان للموروث الثقافي، مركز الملك : یحیي محمود ساعاتي )(٥٨
  .١٤٢، ص ٢٣م، لوحة  رقم ١٩٩٦فیصل للدراسات اإلسالمیة، الطبعة الثانیة الریاض 

من المحتمل أن یكون المقصود ھنا بالترجمة حافظ أفندي صاحب مكتبة حافظ أفندي الملحقة  )(٥٩
  .على مكتبة السلیمانیة

  .١٨١سورة البقرة، اآلیة : قرآن كریم )٦٠(
وُوجد ھذا الختم على العدید من  .١٨٦٦المحفوظ بمكتبة مخطوطات ولي الدین برقم  )٦١(

، ١٠٩٦، ١٠٣٢، ١٠١٥،  ١٠١٤،  ٩٧٨المخطوطات بھذه المكتبة منھا المخطوطات أرقام  
  .وفي معظمھا ورد علي صفحة الغالف، ١٥٩٧، ١٣٨٠

  .محفوظ بمكتبة اآلثار المخطوطة بقونیا بتركیا )(٦٢
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علي  )٦٤(عن خواجكان دیوان ھمایون في بلدة خادم )٦٣(ھذه النسخة عثمان شھدي
طلبة العلم بشرط ان ال یخرج عن خزانتھا خطوة وال شبرا الحمد  علي التوفیق نعم 

  ).٣٠لوحة ). (١١٧٥المولي وھو ولي التوفیق سنة 
  :٣١الختم رقم 

من المخطوط االبتھاج في انتخاب  ٢٧ختم بیضاوي الشكل ُوجد علي الصفحة 
بالخط  ، علیھ كتابة)٦٥(م١٣٢٩/ھـ٧٢٩المنھاج القونوي علي بن إسماعیل بن یوسف 

النسخ األبیض على أرضیة سوداء تتخللھا الزخارف النباتیة البسیطة من وریدات 
وقف  تعالي الفقیر سلیمان سر خلیفھ یومیھ : (وفروع نباتیة، كتاباتھ كالتالي

  ).٣١لوحة ( )١١٧٧
  :٣٢الختم رقم 

ختم بیضاوي الشكل ورد علي الصفحة األولي من مخطوط شرح الحماسة، ألبي 
ً للقرن ١٠٣٠/ ھـ٤٢١حمد بن محمد بن الحسن المرزوقي علي أ / ھـ٦م، یرجع تقریبا

: ، علیھ كتابة بالخط النستعلیق األبیض على أرضیة سوداء نصھا كالتالي)٦٦(م١٢
  ).٣٢لوحة (        ).١١٧٩غفر لھ  )٦٧(من متملكات الفقیر الحاج مصطفى صدقي(

  :٣٣الختم رقم 
حقائق التفسیر ألبي من المخطوط  ٢١٣ختم مستطیل الشكل علي الصفحة 

، غیر )٦٨(م١٠٢١/ ھـ٤١٢ عبدالرحمن محمد بن الحسین بن موسى األزدي السلمي
ً للقرن  ُث األبیض على أرضیة ١٢/ھـ٦مؤرخ یرجع تقریبا م، بھ كتابة بالخط الُثل

  ).٣٣لوحة ( ).١١٨٠وقف لطف هللا : (سوداء نصھا كالتالي
  :٣٤الختم رقم 

ُث  ختم بیضاوي الشكل یخرج من أعاله شكل ورقة نباتیة أو قلیب، بھ كتابة بالخط الُثل
ً كالتالي ً مطوال ً كتابیا حسبي هللا ونعم : (األبیض على أرضیة سوداء، حوي نصا

                                                             
ثم . م١٧٥٩/ ھـ١١٧٣راییفو سنة یذكر أن لعثمان شھدي أفندي مكتبة عامرة التي أسسھا في س )(٦٣

ضمت فیما بعد علي مكتبة الغازي خسرو بیك في سراییفو؛ أقدم وأعرق وأكبر المكتبات وخزائن 
مخطوطات : أحمد عبدالكریم نجیب. المخطوطات الشرقّیة في منطقة البلقان بعد مكتبات تركیا

  .١٠ص، م٢٠٠٣، الحدیث النبوي و علومھ في مكتبات البوسنة
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا)(٦٤

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  .٣٠٨١محفوظ في مكتبة تشیستربیتي رقم  )٦٥(
، وورد ھذا الختم علي العدید من المخطوطات في ٣٠٠٨رقم  محفوظ في مكتبة شیستر بیتي )٦٦(

  .ذات المكتبة، وكذا مكتبة الدولة ببرلین
  .ھـ١١٥٤سبق الترجمة لھ عند الحدیث عن ختمھ السابق ذكره بتاریخ  )٦٧(
  .٣٧٨٧محفوظ بمكتبة تشیستربیتي رقم  )٦٨(
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 )٦٩(الوكیل وقفھ  الملك األحد الصمد الحاج أحمد ابن حسن بن أحمد الكریدي
سة في الزمان األسعد لمطالعة الطالبیین المستفیدین ونفع القاضي بمصر المحرو

الراغبین المحصلین وشرط أن ال ینقل من المحل المعین المتصل بالجامع الدفتري 
غفر هللا  )٧١(فمن بدلھ بعد ما سمعھ فإنما إثمھ علي الذین یبدلونھ )٧٠(في محمیة قندیة

لھ وآلبائھ وأمھاتھ ولجمیع أقرانھ وكافة أھل بلده ومن سعي في حفظھ آمین سنة 
  ).٣٤لوحة (. )٧٢()١١٨٣

  :٣٥الختم رقم 
من المخطوط فتاوي ابن الصالح م دائري الشكل ورد علي الصفحة الخامسة خت

یختلف ھذا الختم عما  ،)٧٣( ھـ٦٤٣لعثمان عبدالرحمن المعروف بابن الصالح ت 
ً لدار الكتب ولیس للكتاب كما عھدنا من قبل ً وقفیا علیھ . سبقھ؛ في أنھ جاء ھنا ختما

:             أرضیة سوداء نص كتاباتھ كالتاليكتابة بالخط النستعلیق األبیض على 
ً للكتب وأوقفھا للطالب السید أحمد أفندي بتوفیق العزیز الوھاب ( ). ١١٨٩بنى دارا
  .)٣٥لوحة (

 :٣٦الختم رقم 
ختم بیضاوي الشكل ورد علي الصفحة الثالثة من المخطوط المصابیح للبغوي، ابن 

علیھ كتابة بالخط الُثلث األبیض  ،)٧٤(الفراء الحسین بن مسعود بن محمد أبومحمد
تزینھ الزخارف النباتیة لتشغل الفراغات البسیطة دونما تأثیر ، على أرضیة سوداء

ھذا وقف الصدر األعظم محمد باشا : (یذكر علي الكلمات ونصھ كتاباتھ كالتالي
  ).٣٦لوحة (). ١١٩٢الدارندوي سنة 

   :٣٧الختم رقم 
من المخطوط مزیل نقاب الخفا عن كنى  ٣٢ ختم بیضاوي الشكل ورد علي الصفحة

م، علیھ اسم ١٢٠٥/ ھـ٧٩١لمرتضى الزبیدي محمد بن محمد  )٧٥(سادتنا بني الوفا
                                                             

ً ) أحمد بن حسین بن مصطفي الكریدي(من المحتمل أن یكون مؤلف  )(٦٩ مخطوط أربعون حدیثا
بمكتبة المخطوطات جامعة الكویت، والمحفوظ بالمتحف الریطاني  ٢١٥٩نسخة منھ محفوظة برقم 

  .٣٣٣٠رقم 
 .عن التركیة قندیة إسم جزیرة كریت على ساحل البحر األبیض وھنالك قلعة تعرف بقلعة قندیة )(٧٠

http://asmaa.org ، ١ج، م٢٠٠٠القاھرة ، دار الفكر العربي، في األدب الحدیث: الدسوقيعمر ،
  .٢٠١ص

  .١٨١سورة البقرة، اآلیة : قرآن كریم )٧١(
  .١٤٣، ص٢٤الوقف وبنیة المكتبة العربیة، لوحة : یحیي محمود ساعاتي )(٧٢

  .٦٥٠المحفوظ بمكتبة السلیمانیة رقم  )٧٣(
  .المحفوظ بمكتبة السلیمانیة )(٧٤
  .٤٦٥٩محفوظ بمكتبة تشیستربیتي رقم  )(٧٥

http://asmaa.org
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م، ١٧٧٤ینایر  ٥/ ھـ١١٨٧شوال  ٢١الناسخ أحمد بدري البطار الشافعي المؤرخ 
یا موالي : (علیھ كتابة من الخط النستعلیق األبیض على أرضیة سوداء نصھا كالتالي

 )١١٩٣ )٧٦(ا واحد شانھ وقف  تعالي ھذا الكتاب السید محمد ابواالنوار الساداتی
 ).٣٧لوحة (

  :٣٨الختم رقم 
 ١٥٦ختم بیضاوي الشكل مدبب الطرفین یخرج منھ شكل قلیب ورد علي الصفحة 

من المخطوط المحیط والقابوس الوسیط الجامع لما ذھب من لغة العرب شماطیط 
ر محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراھیم الشیرازي لمجد الدین أبوالطاھ

ً ألوائل، )٧٧(الفیروزابادي م، علیھ كتابة بالخط ١٧ /ھـ١١ القرن نسخة ترجع تقریبا
ُث األبیض على أرضیة سوداء كتابة نصھا كالتالي بسم هللا قد وقفت ھذا الكتاب (: الُثل

وشرط بان ال یخرج وال یرھن  )٧٨(المستطاب لوجھ هللا الملك الوھاب الحاج سلیم اغا
  ).٣٨لوحة (   )١١٩٦) ٨٠( )٧٩(فمن بدلھ بعدما سمعھ فانما اثمھ على الذین یبدلونھ

 :٣٩الختم رقم 
ختم دائري الشكل َوَرَد على صفحة الغالف من المخطوط نجاح القاري شرح صحیح 

، علیھ كتابة بالخط النستعلیق األبیض على أرضیة )٨١(البخاري لیوسف أفندي زاده

                                                             
الطرق الصوقیة ورئیس نقابة االشراف في فترة حكم  تولي مشیخة  محمد أبواألنوار السادات )(٧٦

 ٩ /ھـ١٢٢٨ ربیع ١٨ إلى ھـ١٢٢٤ جماد الثاني ٢٧محمد علي باشا بدایة من 
حیث ُیذكر أن ذو شأن عظیم وكان لھ دور بارز، كان  م،١٨١٣  مارس ٢١ إلى م١٨٠٨ أغسطس

ً وقوضھ محمد أبواألنوار السادات تاریخ الطرق : فرید دي یونج. محمد علي باشا أصدر فرمانا
عبدالحمید فھمي الجمال، تاریخ المصریین : الصوفیة في مصر في القرن التاسع عشر، ترجمة

  .٣٣٢ص، م١٩٩٥القاھرة  الھیئة المصریة العامة للكتاب،، ٧٩العدد 
وجدیر بالذكر أنھ من البدھي ورود ھذا الختم  Isl. Ms. 221. بجامعة میتشجان رقم محفوظ )(٧٧

  .١١٦٨، ٤٢٦، ٣٦٧، ٢٦٨، ١٩٥على الكثیر من مخطوطات مكتبة الحاج سلیم أغا منھا أرقام 
وتضم المكتبة إضافة إلى . م الحاج سلیم آغا١٧٨٢/ھـ١١٩٦أسسھا عام : مكتبة سلیم آغا )(٧٨

. جموعات عزیز محمود خدائي ونوریایانو سلطان وكمانكش أمیر خوجھمجموعة سلیم آغا، م
وقد طبع الفھرس المختصر . مخطوط ٢٩٥٢ویكون مجموع المخطوطات التي تحتویھا المكتبة 

  . وتعتبر مخطوطات ھذه المكتبة مھمة. ھـ ١٣١٠للمكتبة عام 
  .١٨١سورة البقرة، اآلیة : قرآن كریم )٧٩(

أیمن فؤاد . ، ولم یذكر بیاناتھ علي اإلطالق١١٩٦الختم دون ذكر سنة  قرأ أیمن فؤاد سید نص )(٨٠
م، ١٩٩٧الكتاب العربي المخطوط وِعلم المخطوطات، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة : سید
  .٤٤٩ص
  .٤٠٤٨محفوظ بمكتبة اآلثار المخطوطة بقونیا بتركیا رقم  )(٨١
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بشرط اال یخرج  )٨٢(وقف ھذا الكتاب خلیل حمید باشا: (سوداء نص كتاباتھ كالتالي
  ).٣٩لوحة ). (١١٩٧من خزانتھ 
  :٤٠الختم رقم 

ختم دائري الشكل ورد علي صفحة الغالف من المخطوط شرح الكنز لإلمام العالمة 
، علیھ كتابة بالخط النسخ األبیض على أرضیة سوداء، نص كتاباتھ )٨٣(الزیلعي
وقف المدرس بجامع صدر اسبق قندیة الحاج ابوبكر ابن الحاج عثمان : (كالتالي

  ).٤٠لوحة (). ١٢٠٤المرزیفوني 
  :٤١الختم رقم 

تذكرة ختم بیضاوي الشكل جاء علي الصفحة االولي من الجزء الثاني من مخطوط 
یوم المعاد للصنھاجي لخلیل بن ھارون بن مھدي الصنھاجي الجزائري  األعداد لھول

الناسخ أبوبكر أحمد بن م، علیھ اسم ١٤٢٣/ ھـ٨٢٦أبو الخیر المغربي المالكي ت 
/ ھـ٨٥٦محرم  ٢٥محمود بن محمد بن محمود الفھد الھاشمي المكي الشافعي مؤرخ 

األبیض على أرضیة سوداء ، بداخلھ كتابة بالخط النستعلیق )٨٤(م١٤٥٢فبرایر  ١٧
في خطوط أفقیة یفصل بین كل منھا فاصل أفقي تتخلل الكتابة الزخارف النباتیة 

ھذا وقف الحاج  )٨٥(بسم هللا الرحمن الرحیم وما توفیقي إال با: (ونصھا كالتالي
 .)٤١لوحة (       ).١٢٠٥)٨٧(بمدرستھ النور أحمدیة )٨٦(أحمد باشا الجزار

                                                             
ً في الفترة من  )(٨٢ ً أعظما  ٣٠ھـ حتي ١١٩٦ذي الحجة  ٢٦/ م١٧٨٢دیسمبر  ٣١كان صدرا

مكتبة إسبارطة خلیل حمید ھـ، ولھ مكتبة عظیمة تسمي ١١٩٩جمادي اآلخر  ٢١/ م١٧٨٥أبریل 
: راجع عن قائمة الصدر األعظم للدولة العثمانیة متاح علي الموقع االلكتروني. باشا

https://ar.wikipedia.org/wiki  
  .١٢٠محفوظ بالمكتبة العامة بالدوحة، رقم  )(٨٣

ُوجد أیضا ھذا الختم على صفحة غالف مخطوط  .٣٢٣٦محفوظ بمكتبة تشیستربیتي رقم  )٨٤(
م، ١٥٩٣/ھـ٩٧١الفتاوي األمینیة في واقعات السادة الحنفیة، ألمین الدین محمد عبدالعال المصري 

  .ضمن مخطوطات دار إسعاف النشاشیبي بالقدس
  .٨٨سورة ھود، اآلیة : قرآن كریم )٨٥(

أو أحمد البوشناقي الذي حكم ساحل فلسطین والشام ) م١٨٠٤ -م١٧٣٤(أحمد باشا الجزار  )(٨٦
في ) الجزار(ولد البوشناقي . عاما ولوال وفاتھ لتولى حكم مصر َقبل محمد علي باشا ٣٠أكثر من 

ة في مطلع شبابھ وأرجع ثالثة مؤرخین م وھرب إلى القسطنطینی١٧٣٤البوسنة ألسرة مسیحیة عام 
ھروبھ إلى اعتدائھ على زوجة أخیھ أو اغتصابھ لخطیبة أخیھ أو بسبب جریمة قتل، وباعھ تاجر 
رقیق للباب العالي حیث اعتنق اإلسالم بإرادتھ لعدم استطاعتھ الحصول على أي مركز ذي نفوذ 

لحج وانضم لخدمة أحد المسئولین في ثم جاء إلى القاھرة مع قافلة عائدة من ا، بطریقة أخرى
، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة: محمد فرید. البحیرة بشمالي مصر

د ت، ؛ ُكْرد َعلي٢٦٢ص، م٢٠١٤القاھرة  ، خطط الشام: ھـ١٣٧٢محمد بن عبدالرزاق بن محمَّ
  .٥٧ص، ٦ج، م١٩٨٣مكتبة النوري، دمشق 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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  :٤٢الختم رقم 
فتح الباري من شرح دائري الشكل ورد علي صفحة الغالف من المخطوط ختم 

ُث األبیض على أرضیة سوداء  )٨٨(البخاري لیوسف أفندي زادة، بھ كتابة بالخط الُثل
وقف : (تتخللھ الزخارف النباتیة من وریدات وأزھار وأوراق متناثرة ونصھا كالتالي

 )٩٠(والده سلطان سلیم خان ثالثحضرت مھد علیا  )٨٩(ھذا الكتاب یوسف كتخداي
  ).٤٢لوحة ( ).١٢٠٩بشرط اال یخرج من خزانتھ سنة 

 :٤٣الختم رقم 
ورد علي صفحة الغالف من مخطوط الجزء الثاني من كتاب ، ختم دائري الشكل

، بھ كتابة بالخط )٩١(العدة في شرح العمدة لعالء الدین أبي الحسن علي العطار
والختم غیر واضح إلي حد ما یمكن قراءة ، النستعلیق األبیض على أرضیة سوداء

وقف ھذا الكتاب لمرضاة هللا تعالي دباغ زادة الحاج إبراھیم : (نص كتابتھ كالتالي
). ١٢١٢أفندي بشرط ان یطالع في درسخانھ مدرسة قلج علي باشا درطوبخانھ 

  )٤٣لوحة (

                                                                                                                                                           
ً المكتبة األحمدیة ونور أحمدیة: مكتبة الجزار )(٨٧ وھي ، مكتبة أحمد باشا الجزار وتسمى أیضا

-ھـ١٢١٩ت(مكتبة أنشئت في القرن الثامن عشر وأمر بإنشائھا والي عكا أحمد باشا الجزار 
على عادة الملوك واألمراء في تشیید ما یخلد ذكراھم من مساجد ومكتبات ومستشفیات ) م١٨٠٤

مر أحمد باشا الجزار ببناء ھذه المكتبة بعد بنائھ المسجد المسمى باسمھ وجعل المسجد أ، وغیرھا
وجمع فیھا كل المخطوطات التي انتزعھا من أنحاء البالد الخاضعة لوالیتھ؛ وانتھب . نواة للمكتبة

ین، خزائن الكتب العربیة في الخافق: الفیكنت فیلیب دي طرازي. الجزار العدید من مكتبات العلماء
  .٣٩٦، ص١ج

  .٣٨٨٥محفوظ بمكتبة اآلثار المخطوطة بقونیا بتركیا رقم  )(٨٨
م، في عھد السلطان سلیم الثالث ١٧٩٥/ ھـ١٢١٠تأسست مكتبة یوسف أغا في قونیة عام  )(٨٩
وتعتبر ھذه المكتبة من  .م١٧٩٤/ ھـ١٢٠٩وقد نظمت وقفیة ھذه المكتبة عام ) م١٨٠٨- ١٧٨٩(

 ً المكتبات المھمة في األناضول، وھي مكتبة عامة تابعة لوزارة الثقافة، وقد قام یوسف آغا أیضا
إسماعیل أراونصال، تاریخ المكتبات، . بتأسیس مكتبة أخرى في مسجد مھرماه سلطان في اسكدار

  .١١٦- ١١٥م، ص ص١٩٨٨أنقرة 
َجوٌّ السیاسة م، وَ ١٧٦٢/ ه١١٧٥مصطفى الثالث، المولود سنة سلیم الثالث ھو ابن السلطان  )(٩٠

مكفھر ورحى الحرب دائرة بال انقطاع، فبذل جھده في تقویة الجیوش وإرسال المؤن والذخائر، 
وفي ھذه السنة اتَّحد القائد . لكن كان الیأس قد استولى على الجنود وغادر كثیر منھم مراكزھم

ا جیوشھما لبعضھما، فاستظھرا على الروسي مع قائد الجیوش النمسا ویة في األعمال الحربیة وضمَّ
م، وكانت عاقبة ذلك أن استولى الروس على ١٧٨٩سبتمبر سنة  ٢٢یولیو وفي  ٣١العثمانیین في

َوَطدَّ العالقات الخارجیة . والنظام العسكري، مدینة بندر الحصینة، لھ كثیر من اإلصالحات الداخلیة
مؤسسة ھنداوي للتعلیم ، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة:محمد فرید. األجنبیة مع العدید من البالد

 .٢٥١ص، م٢٠١٤القاھرة ، والثقافة
  .٢٤٤المحفوظ بمكتبة قلج علي باشا رقم  )(٩١
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  :٤٤الختم رقم 
ھـ، ورد علي صفحة الغالف ١٢١٥ختم دائري الشكل للسلطانة مھرشاه مؤرخ بعام 

وتاریخ نسخھ ، لحسین القدسي، لمخطوط القول البدیع في أصول أحادیث النبي الشفیع
ُث األبیض على أرضیة سوداء في  )٩٣(، والختم)٩٢(ھـ ١١٨٠ علیھ كتابة بالخط الُثل

: باتیة البسیطة نص كتاباتھ كالتاليخطوط أفقیة متداخلة، ُزخرف بالزخارف الن
أمیر المؤمنین سلطان سلیم خان  )٩٦(سلطان أم )٩٥(ھذا الكتاب مھرشاه )٩٤(وقفت(

  ).٤٤لوحة ). (١٢١٥بشرط ان ال یخرج من خزانتھ سنة 
  :٤٥الختم رقم 

ختم دائري الشكل ورد علي الصفحة األولى لمخطوط الجواھر النضایر علي األشباه 
، والختم علیھ كتابة )٩٧(بن محمد بن عبدهللا الخطیب التمرتاشيوالنضایر، لصالح 

ُث األبیض على أرضیة سوداء في خطوط أفقیة متوازیة تتخلھ الزخارف  بالخط الُثل
ھذا وقف سلطان الزمان الغازي سلطان سلیم خان ابن : (النباتیة، نص كتاباتھ كالتالي

  ).٤٥لوحة ).(١٢١٧السلطان مصطفي خان عفي هللا عنھما الرحمان
  :٤٦الختم رقم 

 حیاة الحیوان الكبرىختم دائري الشكل ورد علي الصفحة األولي من المخطوط 
ُث األبیض م١٦٩٩ -٩٨/ ھـ١١١٠، تاریخ النسخ )٩٨(للدمیري ، علیھ كتابة بالخط الُثل

                                                             
  .٤٧محفوظ بمكتبة مھرشاه سلطان رقم  )(٩٢
الوارد  - الختم جانب الصواب تماما الباحثة نادیة بنت حسن بن عثمان العمري حیث قرأت ھذا  )(٩٣

ً حیث قرأت كلمة أم  - علي أحد مخطوطات المكتبات التركیة  وقرأت ) أمر(قراءة خاطئة تماما
دونما مراعة للفترة التاریخیة وال العالقات بین األشخاص الواردة في نص ، )١٣١٥(١٢١٥السنة 
ً على المعلومة المقدمة للقارئ، الختم نادیة بنت حسن بن ، لراجع للتفصی. مما ُیحدث إرتباكا عظیما

كلیة ، مخطوط رسالة ماجستیر ، تحقیق ودراسة، تفسیر الفقھاء وتكذیب السفھاء: عثمان العمري
  .٤٢-٤١ص ص، م٢٠١٢/ ھـ١٤٣٣جامعة أم القري ، الدعوة وأصول الدین

الكتاب العربي : أیمن فؤاد سیدراجع . أیمن سید فؤاد وقرأھا قد وقف. جانب الصواب د )(٩٤
  .٤٤٩، المخطوط

وأم السلطان مصطفي كانت علي رتبة ، ھي أمینة مھرشاه ُسلطان زوجة السلطان أحمد الثالث )(٩٥
  قادن أفندي

، الكتاب العربي المخطوط: أیمن فؤاد سیدراجع . أیمن سید فؤاد وقرأھا أخ. جانب الصواب د )(٩٦
٤٤٩.  

المخطوطات بذات المكتبة ، ویوجد الختم على العدید من ٩٤٥محفوظ بمكتبة اللھ لي رقم  )(٩٧
  .٣٦٧٩، ٢٥٣٦، ٢٣٦٠، ٢٣٢١، ٢٠٨٩، ٩٤٥، ٧٦٠، ٤٠٤، ٣٧٦، ٢٥٥بأرقام 

وقد الحظت الدراسة وجود ھذا الختم على  .Isl. Ms. 122 محفوظ بجامعة میتشجان برقم )(٩٨
  .العدید من مخطوطات جامعة میتشجان ومكتبة تشیستربیتي


