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 وثائق وقف داود باشا بن عبد الرحمن بمكة المكرمة 

 ثارية معمارية(آ)نشر وتحقيق ودراسة 

 محمد حمدي متولي /د

 مدرس اآلثار اإلسالمية بكلية اآلثار جامعة أسوان

 : مقدمة
 أو الواقن  عن  مهمنة معلومنا  من  تحتوين  لمنا الوقن  حجن  ةالمعتمند التاريخينة المصنادر من  أن الشك        

 اإلسنممي المجتمع م  العليا الطبقة اهتمام في الوقفية هذه أهمية وتكم  ، لها المعماري والوص  الوقفية ةالمنشأ

 إال هنو منا المسنلمي  لصنال  منشنتت  وتسنخيره المكرمنة بمكة هذا ووقف  ، العثمانية الدولة باشوا  حدأ الواق  إذ

 هللا من  والمثوبنة جراأل طلب سبيل في والمساكي  الفقراء م  المحتاجي  مساعدة علي هؤالء حرص علي برهان

 . بعده م  الكرام وصحابت  وسلم علي  هللا صلي هللا برسول قتداءعلى اال منهم وحرصا   ، وتعالي سبحان 

بناط مدرسنة ور علني احتوي المكرمة بمكة الذي فالوق  ، الوق  أنواع م  العديد الوق  حجة تضمنت وقد       

 وحرصنت ، ومقعند ومجلنو ومطنبط وطهنارة بالمسنعى المعكنم بمكنة المشنرفة ي وداري  إلي جانب دكانوخان، 

  المنشت ، تلك إحياء أجل م  هندسية مخططا  خمل م  معمارية منشا  م  بها ما ونشر الوثيقة تلك نشر علي

 فني الواردة الكلما  م  العديد شرح علي حرصت كما ، المكرمة لمكة خريطة علي األثرية المنشت  تلك وتوقيع

 .  الوق  هذا ع  جديدة معلوما  أضفت قد أكون أن وأمل ، واألثرية التاريخية المصطلحا  وكذلك الوق ، حجة

  وثائق وقف داود باشا بن عبد الرحمن بمكة المكرمة 

 :  الوثيقة فهرسة:  أوال

: هو داود باشا ب  عبد الرحم  قدم إلي مصر في السابع عشر م  شهر محرم الحنرام سننة  صاحب الوقف

ه ، وكنان حاكمنا  956ه ، فأقام واليا  بها أحد عشر سننة وشنهري  ، إلني أن منا  فني شنهر ربينع األول سننة 945

 احة الحاج الشري .مهابا  ، وقام ببناء الجامع الواقع في سويقة المال، و قلعتي المويل  واألزلم الستر

 1176:  رقم الوثيقة

 سجم  وزارة األوقاف المصرية/القاهرة/جمهورية مصر العربية.  المكان :

ه ، كتنا  بن  صنورة مكتنو  وقن  داود 972شنوال  15مؤرخنة بتناريط  1176حجة وق  رقم : الوصف

باشا ب  عبد الرحم  نايب السنلطنة بالنديار المصنرية وكتخندا حناجي أحمند بنك موقنوف بن  مدرسنة وربناط بمكنة 

طينان واأل، ومسجد بسويقة المال بمصر وغينر ذلنك من  األمناك  الكابننة بمصنر وبنوال  ورشنيد ومكنة وغيرهنا 

بالكتا  المرقوم وهذا الكتا  مجلد وموضوع داخل محفن  مقنوي وأوراقن   ةالكابنة بجها  بالقطر المصري مبين

 ومحرر علي هامش  خصوما  في بعض مواضع . 464لغاية ة المكتوبة منمر

نكنر : الكتخدا أحمد بك ب  عبد هللا ول  الحق في تعيني  من  ي القائم باإلشراف علي الوقف والمتصرف فيه

 الوق  بعده  .

 الخصائص العامة للوثيقة
 ور  أبيض المع يميل إلي االصفرار، وجاء  الكتابة على الور  م  وجهي . الورق :

 األسود واألحمر. الحبر المستعمل :

، وتخلنو هنوام   الصنفحا   ا  سنطر 13تحتوي كنل صنفحة علني  إخراج الصفحة والهوامش والسطور :

سنم ، بالنسنبة للصنفحة 2,5سنم ، وهنام  سنفلي حنوالي 2ويوجد هام  علوي حوالي التأشيرا  والكتابا  ، م  

سم ، وبالنسبة للصنفحة اليسنري الهنام  2سم و1,5سم والهام  األيسر 3,5سم و3اليمني الهام  األيم  حوالي 

 سم.3,5سم و3سم  والهام  األيسر حوالي 2سم و1,5األيم  حوالي 

 وكي.خط النسط المملنوع الخط المستخدم : 
DOI:10.12816/0036563 
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 ملخص ما جاء بالوثيقة عن أوقاف مكة المكرمة :
اننب ربناط وخنان، ودارين  إلني جعمر داود باشا بمكة المشرفة عدة منشت  ذكنر  الوثيقنة منهنا مدرسنة و

لوثيقنة   ومقعد ومجلو ومطبط وطهارة بالمسعى المعكم بمكة المشرفة ، وسنعرض فيما يلني منا تضنمنت  ايدكان

 بخصوص تلك المنشت  .

م با  إبراهيكانت هذه المدرسة والرباط متجاوري  وكمهما فيما بي  العمرة الشريفة و المدرسة والرباط :

لصنرف األوجن   ا  م  أبوا  الحرم الشري  المكي ، ولم تتضم  الوثيقة وصفا لهذه المدرسة وإنمنا تضنمنت ذكنر

بعة وأربعي  شتمل علي عدة خموي تبلغ أرفقد ذكر  الوثيقة أن  ي، علي بعض أربا  الوظاب  بها ، أو بالرباط 

لربناط وداخل وأمام كنل خلنوة رحنا  وفسنحة يخنت  بهنا ل، خلوة علوية وسفلية تشتمل كل  خلوة منها علي با  

 المذكور مطبط ومطهرة وبير ماء معي  .

 . لمستغمل ةعلي تسع مساك  كاملة المنافع معدتذكر الوثيقة أن هذا الخان كان يشتمل  الخان :

ما ببنا  حداهما تعرف بالعزلة وتقع بخط با  المسنجد الحنرام المعنروف قنديإكانت توجد داري   الدارين :

 بني سهم وحديثا ببا  العمرة ، والدار األخرى فكانت تقع بخط السويقة .

 أورد  الوثيقة وصفا تفصيليا لمنشت  هذا المكان .  المكان بالمسعى المعظم :

 

 : نص الوثيقةثانياً : 
 (1الصفحة )

خننرج هننذا الكتنا  المسننتطا  المبنني علنني الصنند  أكننل حننال من  التوفيننق وعلين  ...... باسنم الواقنن  علني 

والصوا  في السجل المعني  المحفنوظ من  عشنرعي   فني المندلول والملفنوظ بأيندي الفقينر إلني فضنل ربن  الغنني 

شرعي منا فين    1عمضا أوالنحوية عفي عن  وغفر ل  مثال  ةملدي  القاضي بمصر المحروسة عز األالقدير ولي ا

المعمورة ما   3عالمكفر المؤيد في روم ايلي  2عمرعي ما يحوي  حرره الفقير مصطفي ب  محمد القاضي بالعسكر 

ننا المكفنر..... أشنراف ومنة األبي  بالخمف بني  االهو المسطور في  محرر علي سن  الشرع الشري ..... عالما ف

ل صال  ب  جمل القاضي بدار القناهرة..... وعفني عنهنا طالعنت منا فين  واطلعنت علني منا يحوين  فأجرينت الجم

 .  5عيوس  القاضي  بالعسكر المكفر في اناطولي  4ععلي  قلم القبول لكون  شرعي المدلول حرره الفقير

 .وب  نستعي   6عبسم هللا الرحم  الرحيم   1س

                                                           
  مثال امضا : تسنتخدم كلمنة مثنال امضنا عنادة عنندما تكنون الوثنابق التني بني  أيندينا صنورة فالناسنط عنندما ينقنل صنيغ الشنهادة 1ع

   ، إبنراهيممضا  ، وهي تعادل عبارة صنورة طبنق األصنل .علني ، عبند اللطينبقها عادة بلف  عمثال أو مثال األوالتوقيعا  يس
م ، 1956ة عدكتور  ، دراسا  تاريخية وأثرية في وثنابق من  عصنر الغنوري ، رسنالة دكتنوراه ، كلينة اجدا  ، جامعنة القناهر

 .   21، ص 1ج

مصنر والتصنرف فني األحكنام الشنرعية  ةلرباسنة قضناالمعينون م  اجستانة العسكر هم القضاة األتراك  ة  قاضي عسكر : قضا2ع
يلني سنكر النروم أععلي المذاهب األربعة ، وكان يختار م  أقدم القضاة العثمانيي  م  حاملي رتب  الموال األكبر ، وكان قاضي 
يدة لمصر فيقية الجدتونابب لشيط اإلسمم العثماني ، ويأتي في المرتبة الثانية بعده. مبارك ، علي ب  سليمان الروحي، الخطط ال

فرحنا ، محمند  – 87، ص 16م ، ج1980القاهرة ومدنها وبمدها القديمة والشهيرة، الهيئنة المصنرية العامنة للكتنا ، القناهرة 
 – 67ص  م ،1988نور عدكتور ، القضاه الشرعي في مصر في العصنر العثمناني، الهيئنة المصنرية العامنة للكتنا  ، القناهرة 

 أربا  الوظاب  .   ملحق1راجع ملحقع

مقندونيا ،  0  روم ايلي : روم أيلي أو روميليا ، ويطلق هذا االسم علي بمد الرومان، والوالية التي تحمل هذا االسم تضم عتراقيا3ع
ي  وبهنا ملنل ممين 5ميل مربع في حي  يقدر عدد سنكانها بمااليزيند عن   5100وتقدر مساحة هذه الوالية في أوسع جهاتها نحو 

ابننراهيم زكنني  –، يصنندرها باللغننة العربيننة أحمنند الشنننتناوي  ةسننمميالغالننب . دابننرة المعننارف اإلة واإلسننمم هننو النندي  مختلفنن
 . 263-254، ص ص  10م ، م 1933بدالحميد يونو ، دار الفكر العربي ، القاهرةع –خورشيد 

باشنا عدكتنور  ، األلقنا  اإلسنممية فني التناريط والوثنابق   الفقير : الفقير م  ألقا  التواضنع والتنذلل ت تعنالي . حسن  ، حسن  ال4ع
 .422م ، ص1989واجثار ، الدار الفنية للنشر والتوزيع ، القاهرة 

هي أكبر التقسيما  العسكرية في اإلمبراطورية البيزنطينة ، وكاننت مديننة كوتاهين  حاضنره هنذه الوالينة   أناضولي : أناضولي 5ع
 . 1، ص 3في واسع معانيها علي آسيا الصغرى كلها . دابرة المعارف االسممي  ، م الكبيرة ، وتدل هذه الكلمة 

جر  عاده الكتا  وخاصة في العصور الوسطي بافتتاح وثابقهم بالبسملة علي أن استخدم البسملة قند قنل فني العصنر  البسملة :  6ع
   علني ، صنب بنسم  . القلقشندى ، أبي العبناس أحمند العثماني علي أنهم كانوا عادة ما يحذفون حرف األل  م  عاسم  فتكتبعب

-2004األعشننى فنني صننناعة االنشننا، تحقيننق د. فننوزي محمنند أمنني ،  طبعننة مصننورة عنن  طبعننة دار الكتننب الخديويننة، القنناهرة 
 .225-224، 217، ص 6، ج2005
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 .هذه صورة مكتو  وق  نقلت م  أصلها الممضاة  2س

 .المختوم بإذن م  حضرة سيدنا وموالنا شيط مشايط األبمة 3س

 .العكام حمل مشكم  التفسير  7عأشرف السادة الموالي  4س

 (2الصفحة )

 بكل نكام موض  ما عسر علي األفهام بغاية البيان   1س

 مد خير األنامورايق األفهام مؤيد شريعة سيدنا مح  2س

   الواثق بلط  8عغاية أفضل الصمة وأزكي السمم  3س

 رب  المعي  المبدي موالنا شيط اإلسمم ولي الدي    4س

   الناظر في األحكام الشرعية يوميذ بمصر المحمية9أفنديع  5س

 عاملة هللا تعالي بالطاقة الخفية أمي  الموقع خط    6س

 مضمون  الحمد تالكريم أعمه دام عمه   7س

 الذي اخت  بقرب  م  شا م  خواص عباده وشيد ل  في  8س

 ساحة حرم  بيوتا أذن سبحان  أن ترفع طايلة   9س

 بالخير إلي غاية امتداده وبسط ل  بمشاهدها بساط  10س

 انس  واعلي بارجايها منار أمجاده احمده حمد م   11س

 علي  اغترف م  بحار فضل  واعترف بعكيم ما م  12س

   فشمر ع  ساعد جده في صرف10م  جزيل النوالع 13س
 

 (3الصفحة )

 ما انعم هللا ب  علي  لما وجه  ل  م  سما  الكمال  1س

 دبا مع هللا عند المواق  أوالجمال فوق  بهمت  العالية مت  2س

 الشرعية والحدود وحبو نفس  ومال  علي الطاعا   3س

 شهد أن ال ال أالوجود ولق بها فخر المؤبدة فاستط  4س

 إال هللا وحده الشريك ل  ناصب الكعبة الشريفة   5س

 ليها وجوه العباد وعكمها ومنجز وعدهإالتي وج   6س

   البر ما قصد ب  نفع 11نشأ بها م  متثرعألم  اتخذ بها أصم أو   7س

 جيرانها وعكم ب  حرمها واشهد أن سيدنا محمدا عبده   8س

 بعث بالحق م  تلك الديارشرف م  أل  ورسو 9س

 الشريفة ثم بالح  واالعتمار بهما وص  عن  الحديث  10س
                                                           

ألقا  الكتا  ، وأكثر ما يجري ذلك في تعيني  كاتنب السنر ونحنوه ، فيقنال : و المنولي فنمن الندي  و  والمنراد هننا  المولي : م   7ع
يكتنب  رين  و : والالسيد ، والمولوي نسبة إلي  للمبالغة ، وهو م  ألقا  أكابر أربا  السيوف واألقمم ، وقال في و عنرف التع

ي ي ، ويقنع علنمشترك يقع في اللغة علي السيد كما تقدم ويعبنر عنن  بنالمولي من  أعلن ب  ع  السلطان ألحد علي أن المولي لف 
خناري و اإلمنام الب المملوك والعتيق ويعبر عن  بالمولي م  أسفل ، ويقع علي المنضم إلي القبيلة م  غير أنفسها ، كمنا يقنال فني

  أعلني منك أيضنا ، وإذا كنان مشنتركا بني  المنولي الجعفي موالهم و بمعني أن  لنيو من  صنلب القبيلنة ، ويطلنق علني غينر ذلن
 .32-31،ص ص6نشا ،جوالمولي م  أسفل فكان األحس  اإلضرا  عن  . القلقشندى، صب  األعشى في صناعة اإل

منا الحمند ت ، وكاننت تكتنب أ خرها تباركا  ، وفي آخر الكتنا  تكتنب غالبنا  تلنوآتكتب في أول الكتب أو في  الصمة علي النبي :  8ع
 ،نشا اعة اإللقشندى ، صب  األعشى في صنالجمع ع وصلوات  علي سيدنا محمد   أو ع والصمة علي سيدنا محمد   . الق غةبصي
 .227، ص 6ج

م  الكلمة اليونانية العامية أفنديو ، وهي بمعني الصاحب والمالك والمولي ،والسيد والوجي  في قوم  والمعلم وعننوان أفندي :   9ع
االحتننرام  التبجينل لمنن  يعرفنون القننراءة والكتابنة ،وحنناكم الشنرع والقاضني ،وتضنناف إلني األلقننا  األخنرى منن  قبينلالتعكنيم و

  وشنيط قب القاضي بوالتقدير ،فيقال خانم أفندي وباشا أفندي وبك أفندي ،وكان أوالد سمطي  آل عثمان يلقبون باألفندي،كما يل
سنميا  بلقنب علني رسسناء النديانا  األخنرى ،وكنان الجني  العثمناني يلقنب الضنابط راإلسمم ،وكان األتراك يطلقون لقب أفندي 

 معننارف،أفننندي حتننى رتبننة البكباشنني . سننليمان ،أحمنند السعيدعدكتور ،تأصننيل منناورد فنني تنناريط الجبرتنني منن  النندخيل ،دار ال
تنور  ،الثقافنة التركينة فني وغلي ، أكمل الدي  إحسنانعدكتور    صال ،صنال  سنعداوي عدكأ -23-21ص ص  م،1979القاهرة

كننز مر مصننر عجوانننب منن  التفاعننل الحضنناري بنني  المصننريي  واألتننراك  مننع معجننم لالفنناظ التركيننة فنني العاميننة المصننرية ،
          .266-264م،ص ص 2003األبحاث للتاريط والفنون والثقافة اإلسممية ،استانبول 

 .964صم،2004القاهرة  مكتبة الشرو  الدولية، المعجم الوسيط، ة،النصيب والعطاء.  مجمع اللغة العربي النوال :  10ع

بفت  الثاء وضمها المكرمة المتوارثة ألنها تؤثر أي يذكرها قرن ع  قرن . الرازي، محمد ب  أبي بكر ب  عبد القنادر،  : متثر  11ع
 .6م ،ص1953مختار الصحاح، عني بترتيب  السيد محمود خاطر، المطبعة األميرية،  القاهرة 



 لعدد الثالثا                                                                                                                                                      مجلة العمارة والفنون

4 
 

 كرمهاأ نها أحب البمد إلي هللا فما اشرفها وماأالشري  ب 11س

 علمها  أ  وبي  مراتبها و12ودل أمت  علي انواع المثوبا ع  12س

 عمن بتموة كتا  لي اإلإفم  ذلك ما هو وسيلة  13س

 (4الصفحة )

 هللا بي  هذه األمة التي هداها ب  ورحمها وما هو  1س

  13عأكباد م  حر الكمرواح المطفئ ع  األسبيل إلي سقي الماء المنع  لا 2س

 نبياء  سيد األ14عاللهم فصل وسلم علي هذا النبي المجتبي 3س

  15عرجأيتارج ة صحاب  صمأل  وآوالمرسلي  طرا وعلي   4س

 يطوي الزمان لها نشرا امافا  وال نشرها في اج   5س

 بعد فلما كان أحب العمل إلي هللا تعالي أدوم    6س

 فضل البر ما نصب بذلك الحرم الشري  المكي علم أو 7س

 حاديث الشريفة السامية وقد ورد في األ 8س

 ثم ذكر ، دم انقطع عمل  اال م  ثمث آذا ما  اب  إ 9س

 لماء علي كثر العأجمع أم  ذلك الصدقة الجارية و 10س

 نها هي الوق  المؤبد السيما الجاري في العقار لكون أ  11س

 ال يتغير وال يتبدد وكان م  وج  همت  العالية 12س

 جراءإعمل فكرت  في ألي اغتنام هذه الفضابل وإ 13س

 (5الصفحة )

 جواد عزم  في مضمار هذه الميادي  التي ال يجول بها اال 1س

 طلبا لمرضا  هللا تعاليوشيد ، فرسان المحافل   2س

 نشا إعرايسها و ةخرا في الدنيا رياضا ليستجني في اجقصور 3س

 رجا لرحم  هللا تعالي ليستجني يوم الفزع االكبر 4س

   الكبر الفخام 16غرايسهما الملك األمر العكام ظهيرع 5س

   ميادي  االنتصاف واالنتقام 19ع  فارس18ع  هللا الضرغام17أسدع 6س

  20د العز والسعد واالنتكام جامع سجاياعممهد قواع 7س

 المكارم والمجد واالحتشام محي متثر الخيرا  الدابرة 8س

   الجليلة21عحايز الشيم الخليلة الباهرة صاحب المناقب 9س

 الفاخرة المخصوص بالطاف عواط  الملك المنان 10س
                                                           

بعنننة خاصنننة بنننوزارة التربينننة والتعلنننيم، القننناهرة   المثوبنننا  : جنننزاء الطاعنننة . مجمنننع اللغنننة العربينننة، المعجنننم النننوجيز، ط12ع
 .89م،ص1995

الكمأ : اشتد عطش  ، ويقال ظميء إلي  : اشتاق  فهنو ظنامئ والجمنع ظمناء. ابن  منكنور، جمنال الندي  أبنو الفضنل محمند بن    13ع
طبعنة دار المعنارف، اشم محمند الشناذلي، ه -حمد أحمد حسب هللام -مكرم ب  علي ، لسان العر ، تحقيق عبد هللا علي الكبير

 .2760،ص4م،م 1981القاهرة 

 .106  المجتبي : المختار والمصطفي . مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط، ص14ع

 .13  أرج :األرج واألري  توه  ري  الطيب . الرازي، ، مختار الصحاح،ص15ع

سلطنة وغيرهم ، وهنو نسنبة إلني الكهينر بمعنني ظهير : الكهيري م  ألقا  كبار أربا  السيوف وأعيان األمراء م  نوا  ال  16ع
نهنُم لِنب ُعض  ظ هِ  نان  ب ُعضن ل نُو ك  ا،، ولنم العون للمبالغة ، ومن  قول  تعنالي : َلال  ي نأُتنون  بِِمُثلِنِ  و  ء النسنب سنتعملوا مجنردا عن  ينايينر 

شنى فني ألعانهم . القلقشندى،صنب  الختصاص المكاهرة بأكابر أربا  السنيوف ، وهنو بغينر اليناء ال يقنع إال علني األدوان من
               . 19-18،ص ص 6صناعة االنشا،ج

أسد : م  األلقا  التي اصنطل  عليهنا بمعنني الشنجاعة ، وهنو فني األصنل للحينوان المفتنرس ثنم اسنتعمل فني الرجنل الشنجاع   17ع
 .    79،ص 6نشا،جلقلقشندى،صب  األعشى في صناعة اإلمجازا  لعمقة ما بينهما م  الشجاعة . ا

 الضرغام : م  األلقا  التي اصنطل  عليهنا للملنوك ، وهنو من  أسنماء األسند ، لقنب بن  الملنوك لمنا فين  من  معنني الشنجاعة .  18ع
 .     81،ص 6القلقشندى،صب  األعشى في صناعة االنشا،ج

فارس : الفارس هو راكب الفرس ، وم  هنا اسنتخدم اللفن  للداللنة علني راكنب الفنرس من  الجنند ، كمنا يندل اللفن  علني أحند   19ع
ربينننة ، الفرسنننان . حسننن  ، حسننن  الباشنننا عدكتنننور  ، الفننننون االسنننممي  والوظننناب  علننني اجثنننار العربينننة ، دار النهضنننة الع

 .      802-800،ص ص 2م ، ج1966-1965القاهرة

 .1948،ص  3سجايا :الطبيعة والخلق. وفي الحديث: كان خلقة سجية،أي طبيعة م  غير تكل .اب  منكور،لسان العر ،م   20ع

 .629المناقب : الفعل الكريم والمفخرة . مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز،ص  21ع
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   العادلة بالديار المصرية22نايب السلطنة الشريفةع11س

 عز هللا تعالي نصرت  أ  23داود باشا عبد الرحم ع وما مع ذلك 12س

 وأدام تأييده وسيد معالي  وزاد رفعت  وسعوده  13س

 

 (6الصفحة )
 ن  إف ه ومقصود  م  خيري الداري  واجخرة مأمول وبلغ   1س
 بوا  العزيزة دخلها وبلغ  أجل م  فت  هذه األ 2س
 مالها     آ  24عجور السنيةنفس  الذكية م  هذه الفضايل واأل 3س
 وحضرت  العلية ةولم تزل همت  إلي ذلك مصروف 4س
 وقد علم بأن ، باإلحسان إلي ذوي الحاجا  مألوفة  5س
 هي دار القرار  ةخرلدنيا دار الفناء والغرور وأن اجا 6س
 وأن المر ليو ل  منها وإن طال عمره وارتقي، والسرور  7س

 بقي فلذلك أتصد  فبلي أو أإال ما أكل فأفني أو لبو ف 8س
   25أمر بكتاب  هذا الوق  الشرعي وتسطيره وتنميق ع 9س
 وتحريره وأشار بتقرير مصرف  وترتيب  وتعيي  10س
 وظابف  وتهذيب  في  رغبة في جزيل األجر والثوا   11س
 وصدر اإلشهاد علي  ، م  الملك العزيز الوها   12س
   ويحرر  بمضمون  المقرر علي النمط الذي سيشرح في 13س

 (7الصفحة )
 بي  يدي سيدنا وموالنا قاضي القضاة شيط مشايط  1س
   العلماء العكام سيد الحكام في استحكام 26سمم أوحدعاإل 2س
 يمة الفخام يام قدوة األاألحكام حسنة الليالي واأل 3س
 نام الحاكم الموقع حب لواء الشريعة المحمدية بي  األصا 4س
 والهأم   ا  خراه خيرأعالي جعل هللا تول  أخط  الكريم ب 5س
 ن موالنا إلغ  في الداري  سول  ومناه وذلك وب 6س
 الواق  المشار إلي  في  لما وق  سابقا بكتا   7س

                                                           
أمنوره أو غالبهنا ، واأللن  فين  منقلبنة عن  واو ،  نابب السلطنة الشريفة : النابب هو لقب علني القنابم مقنام السنلطان فني عامنة  22ع

  عنلني كنل نابنب عويقال : نا  فمن ع  فمن ينو  نوبا ومنابا إذا قام مقام  فهو نابب ، ويطلق هذا اللقب فني العنرف العنام 
 – 453،ص 5صنب  األعشنى فني صنناعة االنشنا،ج السلطان أو غيره بحضرت  أو خارجا عنها في قر  أو بعند . القلقشنندى،

                 ملحق أربا  الوظاب  .1راجع ملحقع

م ،فأقنام والينا بهنا أحند 1538هع945محنرم سننة 17داود باشا ب  عبد الرحم  :عرف بداود باشا الخنادم ،وقندم إلني مصنرفي   23ع
ذال كريمنا يما بام  ،  وكان حاكما مهابا ،كما كان رجم حل1549هع956عشر سنة وشهري  ، إلي أن ما  في ربيع األول سنة

 لي الخزيننة محبا للعلماء ،،وقد تربي في السرايا وخرج إلي مصر م  منصب الخزندارية عالمسئول ع  اإليرادا  الموردة إ
مصنر بان لن  كتبنة الخنكارية عالملك أو السلطان  السليمانية ،وكان محبا  لمطالعة الكتب العربينة جمنع منهنا كثينرا  بمصنر ،وكن

ء ،فقند سفاكا للندما ن  جمع خزينة كبيرة منها مع كثرة مطالعت  لها ، ويذكر أن  كانإة شراب  لها أيضا بحيث ل  مع كثريكتبون 
هنو النذي بنني ووم  متثره الجامع النذي بسنويقة الملن ،  نقل المؤرخون أن  قتل في زم  واليت  ستة آالف نفو م  المفسدي ،

أحمند  لك. المصري،شا أمر أن يدف  بجوار قبر اإلمام الليثي ب  سعد ،فكان كذقلعة المويل  وقلعة األزلم ، ولما مرض داود با
م لعينني، تقندياشلبي ب  عبد الغني الحنفي، أوض  اإلشارا  فيم  تولي مصر القاهرة م  الوزراء والباشا  الملقنب بالتناريط 

-109م،ص ص 1978، القناهرة وتحقيق وضبط وتصحي  د.عبند النرحيم عبند النرحم  عبند النرحيم، مكتبنة الخنانجي بمصنر
بنن  أبنني السرور،الروضننة المأنوسننة فنني أخبننار مصننر المحروسننة، تحقيننق وتعليننق د.عبنند الننراز  عبنند  البكري،محمنند -111

 .86م،ص1997الراز  عيسي ،مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة

رة ،المدينة المنورة في الوثابق العثمانينة ، األجور السنية : األمر السلطاني أو المرسوم . مركز بحوث ودراسا  المدينة المنو  24ع
 ، ص ن.1م ،ج2001مكتبة الملك فهد الوطنية ، المدينة المنورة

 ،وزين . اب  منكور ، لسنان العنر  التنميق : التنميق م  نمق الكتا  ينمق  ، بالضم ، نمقا  كتب  ، ونمق  : حسن  وجوده ونقش   25ع
 .4549،ص 6م 

ي األلقا  السلطانية ، ويكون م  ألقا  أربا  األقمم لمن  ال تثبنت اليناء فني ألقابن  من  السنامي بغينر فمنا أوحد : األوحد يقع ف  26ع
.  دوننن  ، وفينن  مننا تقنندم فنني الكننمم علنني األجننل منن  االعتننراض علنني الكتننا  فنني جمعهننم األعلننى واألدنننى فنني لقننب واحنند

                 . 11-10،ص ص 6شى في صناعة االنشا،جالقلقشندى،صب  األع
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 وقف  الور  الحموي المطلق بعض  علي بعض الثابت  8س
 المحكوم بصحت  ولزوم  بالشرع الشري  بعد  9س
 موالنا قاضي القضاة التسجيل المشهور م  قبل المرحوم 10س
   المولي سابقا بالقاهرة المحروسة تغمده27عبد القادر الحنفيع 11س
  28عهللا تعالي برحمت  ورضوان  المورخ بسادس شهر ربيع 12س
  2-1  عشكل30عجميع المدرسة  29عربع وخمسي  وتسعمايةأول المشرف سنة األ 13س

 (8الصفحة )

   المجاور لها وذلك م  32  المشرفة والرباط ع31عالكاينة بمكة   1س

 ماك  فيما بي  العمرة الشريفة وبا  جملة األ 2س

   شرف  هللا تعالي35ع  الحرم الشري  المكي34عبوا أ  م  33عابراهيم 3س

                                                           
عبد القادر الحنفي : هو القاضي عبد القنادر بن  أحمند الرومني الحنفني ، وقند أخنذ العلنم من  علمناء أجنمء فني علنوم شنتي من    27ع

مكنة بتصوف ونحو وصرف ومنطق ، ودرس بعده مدارس ، وانتقنل إلني دار الحنديث ثنم منهنا إلني السنليمانية وصنار قاضنيا  
أحمند ،  ،العفة والتواضع ومكث في مصر إلي أن ما  ودف  بالقرافة الصغرى . الدميري المشرفة ثم مصر ، وكان مشهور ب

ص  ، تناريط تيمنور ، ص 2463قضاه مصر في القرن العاشر وأوابل الحادي عشر ، مخطوط بندار الكتنب المصنرية ، رقنم 
52-56 . 

بيع األول الثالث م  بعند رالهجري ، وترتيب شهر    ربيع األول : اسم شهر م  شهور السنة القمرية عند العر  بحسب التقويم28ع
هنم ألن ا  ربيعن شهر صفر ، وكان اسم  في الجاهلية خوان ألن الحر  فيما بينهم كانت تشتد في  فتخونهم فتنقصنهم ، وقند سنموه

  عدكتننور  ، معجنم المصنطلحا  واأللقننا الكنريم كنانوا يحصنلون فين  علنني منا أصنابوه فنني صنفر . الخطينب ، مصننطفي عبند
 .206م ، ص1996التاريخية ، مؤسسة الرسالة ، بيرو  

 م .1547سنة ابريل  25ه يوافق 954 سنة ربيع األول 6    29ع 

المدارس بمكة المكرمة : تعد المدارس بمكة المكرمة مبان هيئت بكيفينة مخصوصنة لتكنون محنم  للتعلنيم ، وزود  بمنا ييسنر   30ع
همنة ما إلني تكمينل دراسي ممبم ومشجع كفكرة المن  الدراسية حاليا  ، وقند هندف من  إقامتهنأسباب  للمقبلي  علي  إليجاد مناخ 

سنئولي  أو المساجد التعليمية في اإلسمم ، والمدارس عبارة ع  مؤسسا  خيرية ينشئ مبانيهنا دول أو كبنار شخصنيا  من  م
 علنم ، وتقنندمهنا وتسنتثمر لصننالحها خدمنة لطلبننة التجنار ، وتنوفر نفقننا  التعلنيم فيهننا وكافنة مسنتلزماتها منن  أوقناف تحننبو علي

 هنم ، ويحندد المدارس مميزا  لكل م  الطم  والمدرسي  واإلداريي  منها التكفل بإقامتهم وتخصي  رواتب مالينة وعينينة ل
أو ديث الواق  مقادير هذه الرواتب وعدد الطم  ونوع العلم الذي يدرس ، كأن تخص  لتدريو منذهب فقهني معني  أو للحن

راسنة دم  15ه /9للمذاهب األربعة . الحارثي ، عدنان محمد فايز عدكتور  ، عمارة المدرسة فني مصنر والحجناز عفني القنرن
كشننميري ،  - 59-50م ، ص ص 1995مقارننة ، رسنالة دكتنوراه ، كلينة الشنريعة والدراسنا  االسنممي  ، جامعنة أم القنري 

هجنري ن العاشر الة   ، مكة المكرمة م  بداية الحكم العثماني إلي نهاية القرابتسام بنت محمد صال  ب  عبد الرحم  ع دكتور
حضنارية ، رسنالة دكتنوراه ، كلينة الشنريعة  –م   دراسنة سياسنية 1591-1517ه  ع1000-923السادس عشنر المنيمدي ع /

 . 184-183م ، ص ص2001والدراسا  اإلسممية ، جامعة أم القرى 

نِ  أ ُينِدي هنُم آهاء في اجخر ، كما نطق ب  القرد الكاف المفتوحة ومكة :بفت  الميم وتشدي  31ع هننو  الِنِذي ك  ن الكريم في قول  تعنالي : َلو 
ُنهنمُ  ُم ع  أ ُيِدي كن ُم و  ُنكن ا ع  ك  ل ُيِهُم ۚ و  ُم ع  كن ِكة  ِمُ  ب ُعِد أ ُن أ ُظف ر  لنون  ب   ن  بِب ُطِ  م  ا ت ُعم  ا،،وسميت بذلكهللِان بِم  لقلة مابها أخذا م  قنولهم  ِصير 

اء بنإبندال المنيم ألنها تمك الذنو  بمعني أنها تنذهب بهنا ،ويقنال لهنا أيضنا عبك  ب: آمتك الفصيل ضرع أم  إذا امتص  ، وقيل 
ِضنع  لِلنِناِس ل لِنِذي بِب ِكن ب ار  موحدة .وب  نطق القرءان أيضا في قول  تعالي : َلإِِن أ ِول  ب ُينت  ون هننة  من نا و  نك  ، قنال اللينث : د ى لُِّلع  ال ِمي  

عن   اه المناروديالمسنجد خاصنة،حك ةلد  ، وقيل بالميم الحرم كل  وبكسميت بذلك ألنها تبك أعنا  الجبابرة أي تدقها والبك ا
سنمابها أالزهري وزيد بن  أسنلم ،وقينل بالبناء اسنم لموضنع الطنواف ،سنمي بنذلك الزدحنام النناس فين  والبنك االزدحنام ،ومن  

دس  ثي  و عالمقاعأم القرى وعالبلد األمي  وعأم رحم  و عصمح  و عالناسة  و عالنساسة  و عالحاطمة  و عالرأس  و عكوأيض
 .249-248،ص ص 4و عالقادس  و عالمقدسة  .ولمزيد م  التفاصيل راجع القلقشندى ، صب  األعشى في صناعة االنشا،ج

زمنة علني األمنر وعندم تركن  ، ومنن  اشنتق مرابطنة ثغنر العندو وممزمتن  بتجهينز   الرباط : الرباط لغويا هنو المواظبنة والمم32ع
ِم ُ  ا اُست ط ُعتنُم ِمُ  قنِوة  و  وا ل هنُم م  أ ِعدُّ ُيِل تنُرِهبنون  ِرب اِط الُ  الخيل والسمح لمواجهة العدو ، قال تعالي َل و  ُم ،،  خ  ِوكن دن ع  ِو هللِاِ و  دن بِِ  ع 

اتِقنوُا هللّا  وقال تعالي َل ي ا أ   ابِطنوُا و  ر  وُا و  ابِرن ص  وُا و  ننوُا اُصبِرن لِكن يُّه ا الِِذي   آم  ون  ، ، ل ع  لمعنني بانتكنار الصنمة اوكنذلك ينأتي  ُم تنُفلِحن
وره . س رواه مسلم باط  بعد الصمة لقول رسول هللا صلي هللا علي  وسلم عوانتكار الصمة بعد الصمة فذلكم الرباط فذلكم الر

، المشنقي ، يحيني بن   1561، ص 3ابن  منكنور ، لسنان العنر  ، من  – 200ية رقم آسورة آل عمران  -60ية رقم آاألنفال 
 . 319م ، ص 1983شرف النووي ، رياض الصالحي  ، دار الباز ، مكة المكرمة 

با  إبراهيم : أحد أبوا  الجدار الغربي للمسجد الحرام ، وتمتاز أبوا  الجدار الغربي للمسنجد الحنرام بمنا فيهنا بنا  إبنراهيم   33ع
بأنها تفت  علي أزقة وعمابر تغير  بتغير الزم  ، وحل با  إبراهيم مكان كل م  با  الحناطي  عالخياطي   وبا  بني جم  

فان اللذي  شيدا في العصنر العباسني ، وذلنك عنندما أضنيفت زينادة بنا  إبنراهيم فني الجهنة أو با  دار عمرو ب  عثمان ب  ع
م  بنأمر الخليفنة العباسني المقتندر بنات علني يند القاضني محمند بن  موسني ، 918ه ع306الغربية م  المسجد الحرام فني سننة 

م  حتنى هندم فني 918ه ع306الزينادة فني سننة  وتجدر اإلشارة إلي أن اسم إبراهيم ظل علمنا  علني هنذا البنا  مننذ إنشناب  منع
التوسعة السعودية للمسجد الحرام ، وإبراهيم هو شخ  كان يحترف مهنة خياطة الممبو ويزاولها عنده فسمي البا  باسنم  

وكنان  ، وليو المقصود ب  نبي هللا إبراهيم علي  الصمة والسمم ، وبا  إبراهيم معماريا  كان يتكنون من  مندخل واحند كبينر ،
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 ماك  المذكورة قديما بالمقر المرحوم وعكم  المعروفة األ 4س

   ثم عرفت م  بعده37ع  البدري بدر الدي  ب  مزهر36عالقاضي 5س

 بالمرحوم الجنا  العالي الخواجكي السيد الشري  عم الدي   6س

   الشهير بملك التجار ثم بالخواجكي 38العجمي الشيرازي الحسينيع 7س

 شرفي يحيي ب  الجمال ثم بموالنا  الواق  المشار الي  األ 8س

 ربعة أماك  المذكورة ويحصرها حدود يحيط باأل 9س

 لي إ ر والحد الشرقي ينتهيدل عليها كتا  الوق  المذكو 10س

   المتوصل 39لي با  العمرة والشارععإوباقية  المسجد الحرام 11س

                                                                                                                                                                                                 
يغلق علني فتحنة هنذا البنا  مصنراعان من  الخشنب ، وأجرينت أهنم عمنارة لهنذا البنا  فني العصنر المملنوكي بنأمر السنلطان 

م  حيث أرسل إلي مكة المكرمنة األمينر خايربنك 1516-1500ه /922-906المملوكي الجركسي األشرف قانصوة الغوري ع
ورفع  ، وإقامة عقد كبينر فنو  فتحتن  ، وتنم عمنل ذلنك فني حندود سننة  الجركسي المعروف بالمعمار إلعادة بناء با  إبراهيم

م  ، وأصب  با  إبراهيم بعد إعادة بناب  في عمارة السلطان الغوري أكبر أبوا  الجدار الغربي 1510-1509ه /916-915ع
مندبب ذو صننجا  حجرينة للمسجد الحرام ، ويتكون البا  م  دخلة عميقنة تتقندم فتحنة البنا  ، ويتنوج فتحنة هنذا البنا  عقند 

مسلوبة ، ويوجد علي جانبي العقد توشيحتان يتوسط كم  منهما رنك كتابي للسلطان الغنوري ، ويحندد صنن  العقند وتوشنيحتي  
جفت العب ينتهي بميم  كبيرة تعلو قمة العقد يشغلها زخرفة نباتية ، وكتب علي عقد هذا البنا  من  الجهنة اليمنني عالجنوبينة  

لثلنث نصنها و وعلني هللا توكلنوا إن كننتم منؤمني  و وعلني الجهنة اليسنري عالشنمالية   و أمنر بعمنارة هنذا البنا  كتابا  بخط ا
المعكم السلطان الملك األشرف أبو النصر قانصوة الغوري و ، ويلني فتحنة البنا  دهلينز مغطني بقبنو متقناطع ، ويتنوج فتحنة 

ي  اللوني في إعداد صنجات  المزررة ، وتجدر اإلشارة إلي أنة لنم يطنرأ هذا الدهليز إلي داخل المسجد عقد مدبب استخدم التبا
تغيير يذكر علي عمارة هذا البا  في العصر العثماني حينث اسنتمر علني عمنارة الغنوري فيمنا عندا إجنراء بعنض الترميمنا  

القنادر عدكتنور  ،  م  . عمنارة ، طن  عبند1901-1878ه/1319-1295كتجديد طمبن  ونقوشن  فني عهند عبند الحميند الثناني ع
مركنز أبحناث الحن  ، المملكنة  –تاريط عمارة وأسماء أبوا  المسجد الحرام حتنى نهاينة العصنر العثمناني ، جامعنة أم القنرى 

 .  124 -121العربية السعودية ، د.  ، ص ص 

مندخل من  درف خشنب وغينره . األبوا  : البا  بمعني المدخل أو الطا  الذي يدخل من  ، وأيضنا  بمعنني منا يغلنق بن  ذلنك ال  34ع
أمنني ، محمنند محمنند عدكتننور   إبننراهيم ، ليلنني علنني عدكتننور ، المصننطلحا  المعماريننة فنني الوثننابق المملوكيننة، ، الجامعننة 

 .19-18م ، ص ص 1990األمريكية ، القاهرة

ول الكعبة المشرفة ، فقد كانت  أبوا  الحرم الشري  المكي : يبدأ تاريط أبوا  المسجد الحرام مع بداية عمران مكة المكرمة ح35ع
لي المطاف دون عوابنق إذ لنم تكن  هنناك إ  العمران ، ويتم الوصول إليها والكعبة المشرفة تتوسط الوادي في مساحة خالية م

مبان قد شيد  حولها حتى أمر قصي بن  كنم  قومن  بعند أن ملكنوه علنيهم أن يبننوا بمكنة دورا  وبيوتنا  حنول الكعبنة المشنرفة 
مهابتهم بي  العر  بسكناهم حرم هللا ، وكان نتيجة لتشييد دور تحيط بالبيت الحرام م  كل ناحية فقد ترك بينهنا مسنالك  لتزداد

أو طر  تنتهي ناحية المطاف بفتحا  للدخول إلي  ، وأطلقنت المصنادر عليهنا تسنمية األبنوا  ، والمنراد بتسنمية األبنوا  هنو 
ولمزيند من  ، لم تصب  تلك الفتحا  أبوابا  ذا  كيان معماري محدد إال بعد ظهور اإلسنمم  الناحية التي يقع فيها البا  نفس  إذ

 .   7 -4التفاصيل راجع عمارة  ، تاريط عمارة وأسماء أبوا  المسجد الحرام حتى نهاية العصر العثماني ، ص ص 

وهي وظيفة قديمة كانت في زم  النبي صنلي هللا  القاضي : هو م  يتولى فصل األمور بي  المتداعيي  في األحكام الشرعية ،  36ع
 ال أبنو جعفنرعلي  وسلم ، ثم هو مشتق م  القضاء ، واختل  في معنناه فقنال أبنو عبيند : هنو إحكنام الشنيء والفنراو منن  ، وقن

ي ل قضنالنحاس : وسمي القاضي قاضنيا ألنن  يقنال قضني بني  الخصنمي  إذا فصنل بينهمنا وفنرو ، وقينل معنناه القطنع ، ويقنا
خصنمي  الشيء إذا قطع  ، ومن  قول  تعنالي : ع فناقض منا أننت قناض   ، وسنمي القاضني بنذلك ألنن  يقطنع الخصنومة بني  ال

                        ملحق أربا  الوظاب  .1قعراجع ملح – 451،ص 5بالحكم . القلقشندى،صب  األعشى في صناعة االنشا،ج

ي  بن  مزهنر كنان ربيسنا  حشنما  تنولي عندة وظناب  سننية فني عهند السنمطي  األشنرف بدر الدي  ب  مزهر : القاضي بدر الد  37ع
هنا نكنارة قايتباي ومحمد ب  قايتباي والكاهر قانصوه واألشرف جانبمط والعادل طومان بناي واألشنرف قانصنوه الغنوري من

 ر األنصاري ،م  أعيان الرسساء بمصالخاص والحسبة وكتابة السر توالها ع  أبي  ، وكان جميل الهيئة ملي  الشكل ، وكان 
نصناري وهو محمد ب  أبي بكر ب  محمد ب  محمد ب  محمد ب  أحمد ب  عبند الخنالق بن  عثمنان الشنهير بمزهنر الدمشنقي األ

عمر   سنة م  الالشافعي ، وكان ل  اشتغال بالعلم لكن  كان يتقر  إلي خواطر الملوك بإيذاء الناس ، وتوفي ع  ثمث وخمسي
صنطفي مم  . اب  اياس، أبو البركا  محمند بن  أحمند، بندابع الزهنور فني وقنابع الندهور، تحقينق د.محمند 1505ه ع910سنة 

 .    71، ص  4م ، ج1984-1982زيادة ، الهيئة المصرية العامة للكتا ، القاهرة 

خننر تغينر خنناطر م  ، وفنني جمنادي اج1452ه ع856سننة عنمء الندي  العجمنني الشنيرازي الحسننيني: تنولي الحسننبة فني مصننر  38ع
ره السلطان الملك الكاهر سني  الندي  جقمنق علني الشنيط عنمء العجمني وصنرف  عن  الحسنبة ،وفني ذي الحجنة قنرر فيهنا من

و  الغربني أخري،وينسب الشيط عمء الدي  إلي مدينة شيراز،وهي مدينة إيرانية إسنممية ،وتقنع فني منطقنة فنارس إلني الجنن
يد لتجارية.شنرواجبال زاجروس،وتلك المدينة بناها محمد ب  القاسم ب  أبي عقيل الثقفي ،واشتهر  تلنك المديننة بأسنواقها  م 

ة ماجستير م ، رسال1549-1538ه /956-945، منال عبد العزيز عدكتورة  ، وثابق وق  داود باشا عبد الرحم  والي مصر
 .   344،ص4ى،صب  األعشى في صناعة االنشا،جالقلقشند -79م ،ص1994، كلية األدا  ، جامعة القاهرة 

الشننارع : الشننارع الطريننق األعكننم الننذي يشننرع فينن  الننناس عامننة . أمنني   إبننراهيم، المصننطلحا  المعماريننة فنني الوثننابق   39ع
 .  69المملوكية، ، ص 
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   داخل الحرم الشري 40من  إليها وفي  الواجهتانع 12س

 وخارج  والشبابيك المطلة علي الحرم الشري  13س

 (9الصفحة )

 لي بيت اب  الضياإ  41وسطح  وغير ذلك والحد الشاميع 1س

 لي حوش يتعلق بحس  الكاهري إ  ينتهي 42والحد الغربيعالحنفي  2س

  43ن والقاعة الكبري والحد اليمانيعوغيره وفي  با  الخا 3س

 ينتهي إلي بيت أم الحس  بنت البلقيني وبيت الرافعي  4س

 الحقو  واألماك  المحدودة ةن م  جملأالذي ثبت واتض   5س

 وفة المذكورةماك  الموقفي  جميع الجدار الحايل بي  األ 6س

 وبي  الحوش المعروف بوق  المقام السعيد الشهير  7س

   سقي هللا تعالي عهده44شرف قانصوه الغوريعالملك األ 8س

 الذي هو غربي وق  موالنا الباشا المشار  إلي  المنشأ 9س

   لسكني الفقر المتصفي  بالصفا  المعنية 45اجن رباطع 10س

 وشرقي الحوش المذكوربكتا  الوق  المذكور في    11س

   المشار إلي  في  وداخل46وهو خاص بوق  موالنا الباشاع 12س

                                                           
علني الطرينق ، وقند يكنون للمبنني أكثنر من  الواجهة : الوج  مستقبل الشيء ، وواجهة المبني الحابط الخارجي للمبني المطنل   40ع

 .120واجهة إذا أطل علي أكثر م  جهة . أمي   إبراهيم، المصطلحا  المعمارية في الوثابق المملوكية، ، ص 

ت  بعنض سنامالشامي : المقصود ب  الرك  الشامي أحد أركان الكعبة المشرفة ،وهنو منا بني  الشنر  والشنمال ،وسنمي بنذلك لم  41ع
 .252،ص4،وداخل  با  المطلع إلي سط  الكعبة. القلقشندى،صب  األعشى في صناعة االنشا،ج بمد الشام

الغربي : المقصود ب  الرك  الغربني أحند أركنان الكعبنة المشنرفة ،وهنو منا بني  الشنمال والغنر  ،وسنمي بنذلك لمسنامت  بنمد   42ع
 .252،ص4نشا،جندى،صب  األعشى في صناعة اإللقلقشالمغر  ،ولو سمي بالمصري لكان جديرا ب  لمسامت  بمد مصر. ا

د النيم  ولنذلك خففنت اليناء فني ت  بنمالغر  والجنو  ،وسمي بنذلك لمسنام اليماني : المقصود ب  الرك  اليماني ، وهو ما بي   43ع
ركن   علين  وعلنيق نسبة إلي اليم  ،وقال اب  قتيبة :سمي بذلك ألن  بناه رجل م  اليم  يقال ل  اب  أبي سنالم ،وقند يطلن هآخر

 .252،ص4جالحجر األسود اليمانيان ،وعلي الشامي والغربي الشاميان تغليبا. القلقشندى،صب  األعشى في صناعة االنشا،

  الملك األشرف قانصوه الغوري : الملك األشرف أبو النصر قانصوه ب  بيردي الغنوري األشنرفي ،وهنو السنادس واألربعنون 44ع
ينك ر،وهو م  أصل جركسني من  ممالينك األشنراف قايتبناي ،واعتقن  وصنار من  جملنة الممالم  ملوك الترك وأوالدهم بمص

ثنم م 1484ه ع889سننة  ةأخنري بنأمره عشنر ةنعنم علين  منرأم  ،و1481هع886الوج  القبلي سننة الجندري ،وقرر في كش  
م منع قنصنوه نابنب الشنام  سافر إلني الشنام صنحب  طومنان بناي فني حربن  1500ه ع905قرر في نيابة طرطوس ، وفي سنة 

ري  ،وتنولي الكبنري والنوزارة واالسنتاد ة،ولما تسلط  طومان باي بالشام ورجع إلني القناهرة خلنع علين  وقنرر فني الدوادارين
عد قتل السلطان الملك العادل سي  الندي   طومنان بم ،وذلك 1516-1501هع922-906قانصوه الغوري حكم القاهرة م  سنة

اننت نهاينة   أثر بالغ في تاريط القناهرة بصنفة خاصنة ودولنة الممالينك الجراكسنة بصنفة عامنة ،وكباي ، وكان حكم الغوري ل
عت تلنك الغوري فني معركنة منرج دابنق التني وقعنت بني  الممالينك والعثمنانيي  ،ولنم يعثنر لن  بعند المعركنة علني أثنر ، ووضن

خمسنة عشنر  بالديار المصرية والبمد الشنامية المعركة نهاية لحكم الغوري وقضت علي سلطنت  ، وكانت مدة سلطنة الغوري
  التفاصنيل سنة ،فكانت هذه المدة علي البمد كل يوم منها كأل  سنة مما تعدون ،وكان للغوري محاسن  ومسناو . ولمزيند من
بعنة ار ، مطراجع المقريزي، تقي الندي  ، أبنو العبناس أحمند بن  علني بن  عبند القنادر،المواع  واالعتبنار بنذكر الخطنط واجثن

 20-19، 5-2،ص ص 4دابع الزهور في وقابع الدهور ،جاب  اياس، ب -،397،ص3،ج2م ، م 1996مكتبة اجدا ، القاهرة 
،41 ،51 ،87 ،92 ،282 . 

م  1955هع1375  رباط داود باشا موقع علني خريطنة وزارة المالينة واالقتصناد النوطني فني المملكنة العربينة السنعودية لسننة 45ع
يننة ، يننة . مننرزا ، معننراج بنن  نننوا  عدكتننور  ، أطلننو خننرابط مكننة المكرمننة ، مكتبننة الملننك فهنند الوطنباسننم ربنناط الداود

    129م ،ص2001الرياض

لباشا : كلمة باشا معناها في األصل قدم الملك أو الشاه ثم صار معناها ومستخدماو،واستعملت بعد ذلك كلقنب لحكنام الوالينا  ا  46ع
لنق مننذ ي في الدولة،والباشا لقب عثمناني أطلنق علني رتنب متعنددة عسنكرية ومدنينة ،وأط، وأخيرا أصبحت أعلي لقب تشريف

ا اسنتخدم النص  الثاني م  القرن التاسع عشر الميمدي علني النذي  يرقنون إلني درجنة وزينر وأمينر األمراءوميرميرانو،كمن
ا لي م  كنان ذإلي بعض شيوخ القبابل ،وا للعسكريي  الحابزي  علي رتب أمير اللواء والفريق والمشير ،ويضاف إلي أن  من 

باشنا كلمنة موقع مرمو  ، وقد ورد هذا المصطل  في وتأصيل ما ورد في تاريط الجبرتني من  الندخيلو علني النحنو التنالي: ال
 نهنا من إ  :ينلنهنا من  عبناش أغنا  أي ربنيو األغنوا  ،أو كبينر الخصنيان ، وقإ : تركية مازال أصلها االشنتقاقي خمفينا  فقينل

جنال الجني  رالكلمة الفارسية عبادشاه ،وقيل : أنها م  عباش بمعني الرأس والربيو ،ولقب الباشا كان يطلق في مصنر علني 
سننليمان  .را  ومحننافكي األقنناليم وكبننار التجننار ومننمك األراضنني اإذا صنناروا ألويننة ، وعلنني أعيننان المنندنيي  ووكننمء الننوز

عدكتنور  المعجنم الموسنوعي للمصنطلحا   صنابان ، سنهيل-37-36،ص ص ،تأصيل ماورد في تاريط الجبرتني من  الندخيل
                 .53-52م ، ص ص 2000العثمانية التاريخية، مطبوعا  مكتبة الملك فهد الوطنية ، الرياض 
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 في حده وعلي طرف أرض الوق  المذكور وأن الجدار 13س

 (10الصفحة )

 الذي كان فاصم بي  الوق  والحوش المذكور هدم بتمام   1س

 رض التي كان قايما عليها في الحوشدخلت األأوكمال  و 2س

 ترك البنا عليها ولمن أن  كان خاصا بعد ألالمذكور  3س

 يدخل ذلك وال شيء من  فيما قام علي  الجدار الحايل  4س

 رض التي كان عليها الجدار الخاص بالحوش ن األأن واج 5س

 بل هي داخلة متروكة في ، المذكور لم يك  عليها اجن بنا  6س

 ةبالحوش المذكور كما تشهد بذلك الحجة الشرعية المكت 7س

   المبارك سنة أربع47بمكة المشرف  المورخة بخامو شوالع 8س

  49المشمولة بخط موالنا قاضي القضاةع  48عوتسعي  وتسعمابة 9س

   أمام الوق  الشري  51  ناظر المسجد الحرامع50سممعشيط اإل 10س

   الناظر 52بد الباقي ب  موالنا علي العربيعوالمشاعر العكام ع 11س

   بمكة المشرفة وختم  ايد هللا53الشرعيةع في األحكام 12س

 يضا بخط ألي  ومشمولة إحس  أحكام  وأتعالي  13س

                                                           
والنمم فني بعنض شوال : اسم الشهر العاشر م  شهور السنة القمرية عند العنر  بحسنب التقنويم الهجنري تندخل علين  األلن    47ع

زواج تشناءم من  الناألحوال فيقال الشوال ، والتسمية مأخوذة مما شالت اإلبل بأذنابها عند الرحيل إلي الحن  ، وكاننت العنر  ت
ديننة بهنا فني الم في  أيام جاهليتهم غير أن النبي صلي هللا علي  وسلم غينر هنذا المفهنوم بعقند قرانن  علني عابشنة فين  وإعراسن 

. م625/ ه3نة بالنسبة للعر  المسلمي  لعل م  أهمها معركة أحد سمهمة طت بهذا الشهر عدة أحداث تاريخية ، وارتبمنورةال
 .277الخطيب ، معجم المصطلحا  واأللقا  التاريخية ،ص

 م .1586سبتمبر سنة  18يوافق  ھ994شوال سنة  5  48ع 

ننت من  أجنل الوظناب  وأعمهنا شنأنا ، وكنان لن  النكنر فني   قاضي القضاة : هذه الوظيفة تعني ربنيو القضناة وكبينرهم ، وكا49ع
ام اياها والقيناألحكام الشرعية ودور الضر  والعيار والنكر ، والنكر علي األوقاف والتحدث في الحكام الشرعية وتنفيذ قضن

اف تنام واألوقناألي باألوامر الشرعية ،والفصل بي  الخصوم ، وتعيي  النوا  م  القضناة ، كمنا كنان يسنند إلين  النكنر فني منال
 ة قبنل العهندوالتحدث فيها ، كما كان يشترك في تنكيم بعض األمور المالينة الخاصنة بالنديار الحجازينة ، وكنان قاضني القضنا

لننويريي  ، هينريي  ، واالعثماني أي في عهد المماليك تتداول  فيما بينها بعض البيوتا  العلمية المكية أمثال : الطبنريي  ، والك
أول قاضني  م   ، وهو العام الذي تنم فين  تعيني 1536ه ع943بهم علي مذهب الشافعية ، وظل الحكم هكذا حتى عام وكان غال

ط ذلنك التناري القضاة م  قبل البا  العالي في اسنطنبول ، وكنان حنفني المنذهب تبعنا لمنذهب الدولنة العثمانينة الرسنمي ، ومننذ
 ي القضناة فنيون المذاهب الثمثة األخرى ، وكان عليهم التشاور مع قاضورباسة القضاة للقاضي الحنفي مع وجود قضاة يمثل

،ص ص 2ة ،جالدعاوي الكبيرة والمهمة . ولمزيد م  التفاصيل راجع حس  ،الفنون اإلسممية والوظناب  علني اجثنار العربين
نندوة الكبنرى بمناسنبة اختينار هي  ،عبد الملك عدكتور  ، القضاء في مكة المكرمة قديما  وحديثا  ،بحث ضنم  الد -867-879

المملكنة العربينة  –مكنة المكرمنة  –ه المنعقدة في رحنا  جامعنة أم القنرى 1426مكة المكرمة عاصمة الثقافة االسممي  لعام 
  ملحننق أربننا  1ملحننقع راجننع –132-131م ، ص ص 19/9/2005-17ه /الموافننق 8/1426/ 15-13السننعودية ،الفتننرة 

                 الوظاب  .

شننيط اإلسننمم : أعلنني منصننب ديننني فنني الدولننة العثمانيننة والمسننئول عنن  تعينني  القضنناة وعننزلهم واإلشننراف علنني التنندريو   50ع
لعثمانيننة والمنندارس وإصنندار الفتنناوى الشننرعية . مركننز بحننوث ودراسننا  المدينننة المنننورة ، المدينننة المنننورة فنني الوثننابق ا

                 .   ملحق أربا  الوظاب 1راجع ملحقع –،ص ع 1،ج

فني الجهنناز  مهمننةنناظر المسننجد الحنرام أو شننيط المسنجد الحننرام : كنان منصننب شنيط الحننرم المكني فنني مكنة منن  المناصنب ال  51ع
جندية،وتحت وكان في األصل م  سلك ال، اإلداري والعسكري بالحجاز إذ كانا يمثمن السلطان في خدمة الحرمي  وفراشهما 

،دار  جنندي .هريندي ،محمند عبند اللطين  عدكتور ،شنئون الحنرمي  الشنريفي  فني العصنر العثمنانيإمرة كل منهما خمسنمابة 
                   ملحق أربا  الوظاب  .1راجع ملحقع –31م،ص1989الزهراء ،القاهرة

ر والمنطننق الفقنن  والتفسنني عبنند البنناقي بنن  علنني العربنني : هننو القاضنني عبنند البنناقي بنن  علنني العربنني الرومنني الحنفنني درس  52ع
 وم الثمثناءمصنر وقندم إليهنا ين ءشتغل بالتدريو وتولي قضنااعمختارا  المسايل في الفق   ، و ، وم  مؤلفات  كتا والتصوف

لباقي بن  م  ، وكان يفتخر بالعر  فيكتب بخط  علي الحج  عالفقير عبد ا1553ه ع960مستهل شهر رجب الفرد الحرام سنة 
م باناضنولي ثن القسنطنطينية ثنم قضنا العسنكر ءار الرومية ، وتقلد المناصب إلني أن تنولي قضناعلي العربي  ، وانتقل إلي الدي

 . 69-59بروم ايلي إلي أن توفي . الدميري , قضاه مصر في القرن العاشر وأوابل الحادي عشر ، ص ص

اة ، والنكر يعني التحدث فني ناظر األحكام الشرعية : يعد النكر في األحكام الشرعية ضم  اختصاصا  وظيفة قاضي القض  53ع
ر وكيلن  بنالنكتأمور األحكام الشرعية للقضاء ، وكان التقليد الذي يصدر لقاضي القضاة ليتولى وظيفة القضاء يتضم  عبنارة 

  ملحنق أربنا  1اجنع ملحنقعر –486، ص 3في أمور األحكام الشرعية . القلقشندى ، صب  األعشى فني صنناعة االنشنا ، ج
                 الوظاب  .
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 (11الصفحة )

 الحنفي والمالكي المنفذ ذلك بطريقة الشرعي لدي موالنا  1س

 القضاة بدر الدي  محمد ب  شعبان الحنفي دامت قاضى  2س

 فضايل  وثبت واتض  بالشرع الشري  بمكة المشرفة  3س

 عمه التيأالمذكورة  ماك ايضا أن م  جملة حقو  األ 4س

 م  جملتها الرباط والمدرسة المذكوران في  جميع الجدار  5س

 براهيم وهوإنة بقر  با  بالكا ةالذي هو غربي العتب 6س

 يضاأن م  جملت  أق وخاص بالمكان المذكور باطن  وكمتعل 7س

 ي هو اجن بيدجميع الجدار الفاصل بين  وبي  البيت الذ 8س

   جزيمة بنت المرحوم 54السيده الشريفة المصونةع 9س

   ذي الحسب والنسب المني  محمد ب  56  الشري ع55السيدع 10س

   المشرفة الكاي  ذلك بالمسجد الحرام58  أمير مكةع57بركا ع 11س

   بما في ذلك القطعة التي هي تتمة الجدار 59بالقر  م  با  العمرةع 12س

 خر غربي آالتي هي   60ذرع بذراع العملعأربعة أطولها المذكور و 13س

                                                           
المصونة : م  ألقا  النساء ، وهو مأخوذ م  الصيانة ، وهي جعل الشيء في الصوان وقاية ل  ع  مثل النكر والمنو ونحنو   54ع

 .     78،ص 6ذلك . القلقشندى،صب  األعشى في صناعة االنشا،ج

 اللغننة علنني المالننك والننزعيم ونحوهمننا . السننيد : منن  األلقننا  السننلطانية يقننال السننلطان السننيد األجننل ونحننو ذلننك ، ويقننع فنني  55ع
 .      16،ص 6القلقشندى،صب  األعشى في صناعة االنشا،ج

الشري : م  ألقا  المقر والجنا  ، وهو فعيل م  الشرف وهو العلو والرفعة ، وقال اب  السكيت : وال يكون إال لم  لن  آبناء   56ع
يم عتبر في الكرالكتا  أعلي رتبة م  الكريم الشتمال  علي قدر زابد ال ييتقدمون  في الشرف بخمف الحسيب، وم  هنا جعل  

 .      17 ،ص6نشا،جصب  األعشى في صناعة اإل م  عراقة األصل وشرف المحتد، والشريفي نسبة إلي  للمبالغة. القلقشندى،

األول : محمد ب  بركا  ب  حس  ب  عجنمن محمد ب  بركا  : هناك اثني  م  حكام مكة كم  منهما اسمهما محمد ب  بركا    57ع
  ، وكان عالمنا  فاضنم  حن  فني واليتن  السنلطان األشنرف قايتبناي 1496-1455ه ع901-859تولي إمارة مكة في الفترة م  

-1524ه ع945-931م  ، والثنناني : محمنند أبننو نمنني الثنناني بنن  بركننا  تننولي إمننارة مكننة فنني الفتننرة منن  1479ه ع884سنننة 
م  ، ولنم يتعندى سن  أبني نمني سنبع 1512ه ع918د أشرك  السلطان الغوري  مع أبين  فني والينة مكنة من  سننة م  ، وق1538

م  . الجزينري ، 1516ه ع922سنوا  ، وبعد وفاة أبي  استقل بالوالية ، وقد أقره مع أبين  السنلطان سنليم لمنا فنت  مصنر سننة 
لندرر الفرابند المنكمنة فني أخبنار الحناج وطرينق مكنة المعكمنة ، عبد القادر ب  محمد ب  عبد القادر بن  محمند األنصناري ، ا

ابنراهيم  رفعنت ، – 239، ص 2م ، من 2002تحقيق محمد حس  محمد حس  اسما عيل ، طبعة دار الكتب العلمينة ، بينرو  
الكتننب  الننرحم  الحجازينة والحنن  ومشناعره الدينيننة محنم  بمئننا  الصنور الشمسننية ، مطبعنة دار –باشنا ، مننرآة الحنرمي  
 .غوري ، جيرالدي ، حكام مكة ، ترجمة محمد شها  ، تنسيق ومراجعة محمند - 363، ص1م ،ج1925المصرية ، القاهرة 

 .156-122،145-120م ، ص ص 2000علي سويد ، مكتبة مدبولي ، القاهرة 

غنة ذو األمنر ، وهنو فعينل بمعنني فاعنل أمير مكة : األمير: هو الزعيم أو الناحية ونحو ذلك مم  يولي  اإلمنام ، وأصنل  فني الل  58ع
 رة واإلمنارةفيكون أمير بمعني آمنر ، وسنمي بنذلك المتثنال قومن  أمنره ، ويقنال : أمنر فنمن إذا صنار أمينرا ، والمصندر اإلمن

نفني ل ي ينرد لن  قنوبالكسر فيهما ، والتأمير تولية األمير، وهي وظيفة قديمة ، وأمير مكة هو الحاكم الذي الينازع فني أمنر وال
غيرهم . صنم  شاء ويحبو م  شاء ويعاقب م  شاء بيده عقد األمور كلها ، وكل الحكام بمكة طوع إشنارت  من  كبينرهم إلني 

راجننع  – 65 – 64، ص ص 1فعننت ، مننرآة الحننرمي  ،جر – 449،ص 5نشننا،جصننب  األعشننى فنني صننناعة اإل القلقشننندى،
                         ملحق أربا  الوظاب  .1ملحقع

با  العمرة : أحد أبوا  الجدار الغربي للمسجد الحنرام ، وعنرف هنذا البنا  عنندما أمنر بعمارتن  الخليفنة العباسني أبنو جعفنر   59ع
الحني   م  عنرف هنذا البنا  ببنا  العمنرة ، واسنتمر البنا  مننذ ذلنك12ه ع6م  ببا  بني سهم ، ومنذ  8ه ع2المنصور في  

ر حنرام ، وتجندثمانية يعرف ببا  العمرة حتى هدم في التوسعة السنعودية للمسنجد الوطوال العصور األيوبية والمملوكية والع
الزاهنر ثنم  م   ببنا 12ه ع6اإلشارة إلي أن اسم با  العمرة كان يطلق علي با  مكة المكرمة الغربي الذي كان يعرف في  

العمنرة    العمنرة ، وسنبب إطنم  اسنمم   ببا  الشبيكة ، وعرف أيضا  ببا  جدة باإلضافة إلي اسم  بنا14ه ع8عرف في  
منة ي مكنة المكرعلي هذا البا  هو أن المعتمري  المكيي  وغيرهم عند إحرامهم بالعمرة م  ميقا  التنعنيم أقنر  المواقينت إلن

 اء فني السننةيرجعون م  التنعيم ع  طريق الشبيكة ، ويدخلون المسجد الحرام م  هنذا البنا  فني أغلنب األوقنا  وفقنا  لمنا جن
بنناء البنا   م  حتى العصر العثماني يتكون من  مندخل واحند ، وعنندما أعيند8ه ع2لشريفة ، وظل هذا البا  منذ إنشاب  في  ا

ور ، م   جعل علي ما كنان علين  من  مندخل واحند ، وبنني أعلني فتحنة البنا  عقند موتن1576ه ع984في العصر العثماني سنة
ا ن أحصنرتم فمنإفنالعمنرة ت و بسم هللا الرحم  الرحيم وأتموا الح  و: قرأ ويعلو العقد ن  كتابي داخل إطار مستطيل بارز ي

مثيننة ثاستيسننر منن  الهنندي وال تحلقننوا رسوسننكم حتننى يبلننغ الهنندي محلنن  و ، ويتننوج البننا  شننرافا  علنني هيئننة ورقننة نباتيننة 
لسنعودية هدم فني التوسنعة ا الفصوص ، وينزل م  البا  إلي المسجد باثني عشرة درجة ، وظل البا  علي عمارت  تلك حتى

 .    129 -127للمسجد الحرام . عمارة ، تاريط عمارة وأسماء أبوا  المسجد الحرام حتى نهاية العصر العثماني ، ص ص 
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 (12الصفحة )
  ةليها وهي م  شرقي العنبة المواليإببيت الشريفة خزيمة المشار  1س
 ن ذلك م  حقو أجدار الذي هو غربي حوش الرافعي ولل 2س
 شهد بذلك الحجة يماك  الموقوفة المحددة في  كما األ 3س
 المشرفة الموافقة لتاريط الحجةالشرعية المكتبة بمكة  4س
 المذكورة المشمولة بخط موالنا قاضي القضاة عبد الباقي  5س
   سابقا وختم 61وختم  وخط نايب  المالكيع، ي  في  لإالمشار  6س
 القضاة بدر الدي  محمد ب  شعبان  قاضىيضا المتصلة بموالنا أ 7س
  لي  االتصال الشرعي بالطريق الشرعي وقفاإالمشار  8س
 صحيحا شرعيا علي ما ن  وشرح بكتا  الوق  المذكور 9س
 لي  في  بكتا إفي  وشرط موالنا الواق  المشار  10س
 وقف  المذكوران يزيد في مصاري  وقف  هذا ومستحقي   11س
 ما يري زيادت  وينق  ما يري تنقيص  ويدخل في  12س
 ويخرج م  يشاء ويختار ويقدم م  يري تقديم  ويؤخر 13س

 (13فحة )الص
 خيره ويغير ما يري م  المصارف والشروط أت ءم  يشا 1س
 وأن يشترط لنفس  ما يراه م  الشروط المخالفة لذلك 2س
 خريال يفعل ذلك ويكرره المرة بعد األوالبدل واالستبد 3س
 كلما بدا ل  ذلك وليو لغيره م  بعده فعل شيء م  ذلك  4س
 ن وق  أرح بكتا  الوق  المذكور في  بعد كما ن  وش 5س
 وعد بكتا  الوق  المذكور في  بتقرير قرا ومستحقي   6س
 ومصارف يرتبها ويقررها بوقف  المذكور علي ما تقتضي   7س
 راسه السعيدة ثم ند  م  حدود م  خال  مال  الطيب آ 8س

 الممطر علي جران هللا كالسحا  الطيب لجهة وقف  9س

   بذلك وج  هللا الكريم وعفوه ورضاه 62إلي  مبتغياعالمشار  10س

 ومقدما بي  يدي  ذخيرة ليوم ينكر المرس ما قدمت  11س

   الذي هو م  جملة 63بالمحل المعروف بالخانع أنشأاه ويد 12س

                                                                                                                                                                                                 
ذراع العمل  : هو الذراع المعماري المستخدم فني قيناس العمنابر واألراضني ، وطنول النذراع المعمناري فني القيناس المتنري   60ع

، 1م ، ج 1970ل  ، محمنند زكنني ، عثمننانلي تنناريط ديملننري وتريميلننري سننوزلغي ، مننادة أرشنني  ، اسننطنبول سننم. باكننا75.8
 .193الخطيب ، معجم المصطلحا  واأللقا  التاريخية ، ص -88ص

وفني القنرن  م ،795ه /179المالكي : المالكية هم الذي  يتبعون تعاليم اإلمام مالك ب  أنو الذي توفي في المدينة المنورة عنام   61ع
ء ، زم بن  القضناالثاني للهجرة / الثام  للميمد كانت المذاهب االسممي  متعددة ، فكان م  الضروري الخروج بن  موحد يلت

ا  بوضنع م  علي قاضي المدينة مالنك بن  أننو اقتراحن775ه /159فعرض الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور عالمتوفى سنة 
  أدخنل مالنك من  أنن المختلفة ، وتنبنع أصنالة تعناليم ةسمميفة التي كانت مطبقة في البمد اإلمختلنكام قضابي يوحد المناه  ال

مؤسسنة علني  الموطأ أقدم عمل فقهي عاش حتى يومننا هنذا ، وهنو رسنالة فني الفقن د الموطأ عمل أهل المدينة ، ويعفي كتاب  
 . 8992-8980، ص ص  29المعارف االسممي  ، ج الحديث النبوي الشري  . ولمزيد م  التفاصيل راجع موجز دابرة

 .  321،ص1مبتغيا : طلب شيء ما . اب  منكور، لسان العر ،م   62ع

رامي ، ويطلق علي الدكان والمخندع ، وتعنني فني آعني في الفارسية الحانو  وأصلها الخان : خان لفكة فارسية وتركية ، وت  63ع
و تحري  حانو  اجرامي وهني مشنتقة من  و حننة و العبرانني النذي يعنني خنيم أو التركية دار العمل والتجارة ، وهي منزل أ

نصب الخيام ، ونزل وحل ، ومن  حانو  ، ودكان ومنزل القوم ، وتعني أيضا األمينر أو السنيد ، وخنان أطلنق علني محطنا  
صنبحت تعنني البينت أو المننزل التني القوافل التجارية ، وفي اللغة الفارسية أضيفت لها هاء في نهايتها فأصنبحت و خاننة و وأ

يسكنها التجار ، ويحتوي الخان غالبا  علي طابق أو طابقي  ، ويحتوي الطابق األرضي علي فناء مكشنوف يحنيط بن  عندد من  
الحواصل لحف  البضابع ، ويحنيط بكناهر الطنابق األرضني للخنان حوانينت لعنرض وبينع البضنابع ، ويحتنوي الطنابق األول 

م ، 1980اك  إلقامة التجار بها . السيد أدي شير ، معجم األلفناظ الفارسنية المعربنة ، مكتبنة لبننان ، بينرو علي عدد م  المس
العنيسنني ، طوبيننا ، تفسننير األلفنناظ الدخيلننة فنني اللغننة العربيننة مننع ذكننر أصننلها بحروفنن  ، دار العننر  للطباعننة ،  – 58ص

 ،بلدان ، دار صادر ياقو  ب  عبدهللا الحموي الرومي، معجم الالبغدادي ، شها  الدي  أبي عبدهللا – 23م ، ص1965القاهرة
فنننني منتخبننننا  اللغننننا  ، مطبعننننة  األنسنننني ، محمنننند علنننني ، النننندراري الممعننننا   – 341، ص 2م ،  منننن 1977بيننننرو 
يننة فنني القنناهرة فنني العصننر العمننري ، آمننال أحمنند حسنن  ع دكتننورة   ، المنشننت  التجار -234م ، ص1903بيرو ،جرينند
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   كاملة64األماك  المحدودة في  تسع مساك عاشتماال   13س

 (14الصفحة )

  65ع وعمر خموي بالرباط 5-4-3-1لمستغمل عشكل  ةالمنافع والحقو  معد 1س

 ربعون خلوة علوية وسفلية  أربعة وأالمذكور عدتهما  2س

   68مام كل خلوة رحا عأ  و67  منها علي با  وداخلع66تشتمل كل خلوةع 3س

  7-6-1   عشكل71  وبيرع70ها وللرباط المذكور مطبط ومطهرهع  تخت  ب69وفسحةع 4س

                                                                                                                                                                                                 
د عدكتننور  ، مننأجور ، رفعننت موسنني محمنن – 146م ، ص1974رسننالة دكتننوراه ، كليننة اجثننار ، جامعننة القنناهرة  ،المملننوكي

التحنافي ،  – 36-25م ، ص ص1993فني مصنر العثمانينة ، الندار المصنرية اللبنانينة ، القناهرة ةسنمميالوكاال  والبيو  اإل
الخانا  في العمارة اإلسممية عدراسة تحليلينة  ، بحنث بمجلنة أصداء عبد الحميد عاألستاذة  ، الخصاب  الشكلية لمخططا  

 . 227-207م ، ص ص 2012جامعة دمشق للعلوم الهندسية ، المجلد الثام  والعشرون ، العدد األول ، دمشق

مساك  : يتكون خان الداودية م  عدة طوابق تلت  حول صح  أوسط مكشوف ، والطابق األرضي عادة يتكون م  حواصنل   64ع
صنغير من   لحف  وتخزي  التجارة ، وتلك الحواصل عبنارة مسنتطيلة مختلفنة األبعناد يفنت  عليهنا بنا  مسنتطيلة يعلوهنا شنباك
 ابقي   طنمنمصبعا  م  الحديد ، وخصصت الطوابق العليا بالخان لسك  التجار ، وبالنسبة لمسناك  التجنار فيتكنون المسنك  

اخل ، لني يسنار الندطبقتي  الطبقة األولي بهنا دخلنة بهنا دورة ميناه إلني يمني  أو إأو ثمثة طوابق ، والمسك  الذي يتكون م  ال
هنة سنلم وحجرة تتصدر هذه الطبقة وهي مستطيلة أو مربعة الشكل بها فتحا  نوافنذ علنيهم شنبابيك من  خشنب خنرط ، وبالرد

طنل علني جنزء من  الدورقاعنة ، وتيصعد علي  إلي الطبقة الثانية ، وهي قاعة حبنيو ، وهني تشنغل المسناحة الموجنودة فنو  
وابنق طالقاعة السفلية المتصدرة لمدخل المسك  بواسطة درابزي  خشنب بعنرض الحجنرة ، والمسنك  النذي يتكنون من  ثمثنة 
شنبابيك ،  الطبقة األولي عبارة ع  دورقاعة بها سلم يصعد علي  إلني الطبقنا  العلينا وحجنرة صنغيرة ربمنا تكنون مخنزن بهنا

ود حجننرة أخننري بهننا شننبابيك ، وبنني  الحجننرتي  دورة مينناه صننغيرة بهننا شننباك ، ويصننعد السننلم الموجنن ويتصنندر الدورقاعننة
ؤدي ياه ، كما يمبالدورقاعة إلي الطبقة الثانية بها حجرتي  بكل منهما شبابيك م  خشب الخرط ، وبي  هاتي  الحجرتي  دورة 

  ال  والبيننووكنناا الطبقننة الثانيننة منن  المسننك  . مننأجور ، الالسنلم السننابق ذكننره إلنني الطبقننة الثالثننة ، وهنني تشننب  فنني تخطيطهنن
القاهرة التاريخية ، خان الزراكشة ، طبعة المجلو األعلنى لثثنار ، د.  ،  – 36-25في مصر العثمانية ، ص ص ةسممياإل

 .19-15ص ص 

ة للعندو ، ويسنك  فين  المجاهندون من   هو عبارة عن  بنناء حصن  كبينر يقنام علني الحندود المتاخمناّ  الرباط : الرباط اصطمحيّ    65ع
األربطنة  م  صنار 10ه ع4المتطوعي  في سبيل هللا لصد هجمنا  العندو ابتغناء مرضناة هللا واألجنر والمثوبنة منن  ، ومننذ  

يدة فني ألربطة المشمساك  خيرية أنشئت لسك  المنقطعي  للعبادة والعلم وللفقراء والمساكي  م  الناس ، ورباط الداودية أحد ا
ن سنليمان م  فني عهند السنلطا1547ه ع954العصر العثماني بمكة المكرمة ، وشيد رباط الداودية داود باشا والي مصنر سننة 

ع ربنناط الداوديننة بالجهننة الغربيننة للمسننجد الحننرام فيمننا بنني  بننا  العمننرة وبننا  م  ، ويقنن1566-1520ه /974-927القنانوني ع
لمسناكي  من  بار الشخصيا  ورجال الحكومة إلي جانب كون  مسك  للفقنراء واابراهيم ، وكان هذا الرباط منذ نشأت  مقصد ك

 -مملنوكي الناس. شافعي، حسي  عبد العزيز حسني  عدكتنور ، الربناط فني مكنة المكرمنة مننذ البندايا  وحتنى نهاينة العصنر ال
 -6-5م، ص ص 1995قننرىدراسنة تاريخيننة حضننارية، رسنالة ماجسننتير، كليننة الشننريعة والدراسنا  اإلسننممية، جامعننة أم ال

-923دراسنة تاريخينة حضنارية  –شافعي، حسي  عبد العزينز حسني  عدكتنور ، األربطنة بمكنة المكرمنة فني العهند العثمناني 
،  1م ، ص ص2001، جامعننة أم القننرى ة سننمميلشننريعة والدراسننا  اإلوراه، كليننة ام ، رسننالة دكتنن1915-1517ه /1334
بداية الحكنم العثمناني إلني نهاينة القنرن العاشنر الهجري/السنادس عشنر المنيمدي، ص شميري، مكة المكرمة م  ك – 28-29
 . 189-186ص 

 خلننوة : الخلننوة حجننرة صننغيرة بنندون شننبابيك فنني الغالننب يختلنني داخلهننا الصننوفي بمفننرده ، وأحيانننا  لفتننرة . أمنني   إبننراهيم،  66ع
 .43المصطلحا  المعمارية في الوثابق المملوكية، ،ص 

: داخل كل شيء باطن  ، والداخل ال يكون إال اسما  ، ويجمع علي دواخل ، وتستخدم كلمة داخل في العمارة للداللة علي داخل   67ع
 .44 كل ما هو في جوف المبني وليو في خارج  . أمي   إبراهيم، المصطلحا  المعمارية في الوثابق المملوكية، ،ص

لمسجد والدار ساحتها ومتسعها ، وسميت الرحبة رحبة لسعتها بمنا رحبنت أي رحا  : الرحبة ما اتسع م  األرض ، ورحبة ا  68ع
تسنع مبما اتسعت ، ويقال منزل رحيب وبلد رحينب وأرض رحيبنة ، واسنتخدمت كلمنة رحبنة فني الوثنابق للداللنة علني مكنان 

مصننطلحا  إبننراهيم، ال سننواء بننالمنزل أو المسننجد أو أمننام المبننني ، والرحبننة فنني الغالننب كشنن  ، وقنند تكننون مسننقفة . أمنني  
 .53المعمارية في الوثابق المملوكية، ،ص 

فسننحة : الفسننحة السننعة وفسنن  لنن  وسننع لنن  ، وتسننتخدم بنننفو المعننني فنني العمننارة فتعننني المكننان المتسننع . أمنني   إبننراهيم،   69ع
 .85المصطلحا  المعمارية في الوثابق المملوكية، ،ص 

 ع مطاهر ، والمطهرة م  مادة طهر أي طهر الشنيء بالمناء وغينره ،وجعلن  طناهرا ،  مطهرة : المطهرة ما يتطهر ب  ، والجم70ع
ا  ،وينؤدي البن والمطهرة وحدة معمارية في العمارة اإلسممية تلحق بالمنشت ،والمطهرة عبارة ع  بناء ل  فتحة با  معقودة

منا مسنمور بهنا ثمانينة بزابينز ،كإلي فسحة كش  سماوي بها حنفية وحوض حجر نحيت يعلوه غطا خشب نقي مركنب علين  و
الفسنحة يوجد بتلك الفسحة عدة بيو  خم علي كل منها با  خشب ،كما تنؤدي الفسنحة إلني مخنزن لحفن  أدوا  المطهنرة ،وب

م إلني بينو  ثنبير ماء معي  يجاورها حوض يتوصل من  إلي الماء م  مجراه بنهايتها الحنفية السابق ذكرها من  عبنارة خشنبا 
-1،س197 ص13-9، س196ه، ص972شوال15أوقاف ،مؤرخة بتاريط  1176رة.وثيقة وق  داود باشا رقم الخم المذكو

 .396العربية، المعجم الوجيز، ص مجمع اللغة - 5
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 الخموي المذكورة لمنتفاع بها علي ما نبي جامعي  واعد  5س

  72لحف  الربعة الشريفةع ةخلوة واحدفي  فم  ذلك  6س

 وقفها الواق  المشار في  سابقا لقراة القرا أالتي  7س

   المذكورة 73بالمدرسةع ئذ  ها في  الموضوعة يوماالتي ذكر 8س

 في  ولحف  المصح  الشري  الموقوف لقراة شيط 9س

                                                                                                                                                                                                 
بئر: البئر من  المنشنت  المابينة التني تمكن  من  اسنتغمل الميناه الجوفينة ، وجنر  العنادة علني حفنر البئنر إلني المسنتوي النذي   71ع

اء في باط  األرض ، وتختل  طبقا  األرض في درجة حملها للماء ندرة ووفرة كما أنها قند تنؤثر علني منذا  يوصل إلي الم
وهناك عمقة إنشنابية معيننة بني  اتسناع البئنر وعمقن  ،والموضنع النذي ، الماء ، وم  ثم فقد يلجيء ذلك إلي تعميق حفر البئر 
تنهنار جواننب البئنر بعند حفنره جنر  العنادة بطيهنا بنالحجر أو اججنر ،  يتجمع في  الماء في البئر يسمي بينت المناء ،وحتنى ال

كمية م  المناء يمكن  اسنتغملها لمندة طويلنة . عثمنان  براض الكبيرة والخزانا  لتخزي  أكولرفع الماء م  البئر أنشئت األحو
، دار الوفننناء للطباعننننة  دراسنننة أثرينننة معمارينننة -،محمننند عبننند السنننتارعدكتور ، اإلعنننمن بأحكنننام البنينننان البنننن  الرومننني

 .148-146م،ص ص 2002والنشر،اإلسكندرية 

الربعة الشريفة : الربعة بتشديد النراء منع الفنت  وتسنكي  البناء ، وفنت  العني  ، هني صنندو  أجنزاء المصنح  الكنريم ، وبعند   72ع
سنلمون إلسنممي أخند المظهور المصح  العثماني المشتمل علي جميع نصنوص القنرآن ، وانتشناره فني جمينع أنحناء العنالم ا

واحند منهنا يعنون بالقرآن عناية فابقة واصطلحوا علي تقسيم المصح  إلي ثمثني  جنزء ، وقسنموا الجنزء قسنمي  ، وسنموا ال
 رآن وتسنتغر حزبا ، وقسموا الحز  إلي أربع أقسام ، وسموا الواحد منهنا ربعنا ، وهني الوحندة التني يقرأهنا المقنر  من  القن

بعة ، ثم أن التجويد ، وبذلك لو أخذنا تلك الوحدة الصغيرة بالمصح  وهي الربع ، نجده يرادف كلمة رنص  ساعة في حالة 
بعني  فني الربعة ال تطلق علي المصح  إال وهو مجزأ إلي ثمثي  جزء ، وكل جزء في مجلد أو إلي مابة وعشرون أي كل ر

و الربنع ، فنرده ، ويمكن  القنول أن أصنغر تقسنيم للمصنح  هنمجلد واحد أو إلي مابتي  وأربعي  ، أي أن كل ربع في مجلد بم
منا أنجنز فني وم  قام علي جمع  أربعة هم زيد ب  ثابت وعبد هللا ب  الزبير وسعيد ب  العاص وعبند النرحم  بن  الحنارث ، ك

بني  ل منا ذكنر وكني  ، ومن  هننا ينأتي التوافنق بن بعا أي يختم القرآن في أربع لينال  أربعة أشهر ، وكان الحجاج يقرأ كل ليلة ر
د د الندي  محمنتقسيم القرآن إلي ثمثي  جزءا كل جزء مقسم إلي حزبي  وكل حز  مقسم إلي أربع أرباع . الفيروزابادي ، مج

مصنطفي  نجينب ، محمند -25، ص 3م ، ج1979ب  يعقنو  ، القناموس المحنيط ، الهيئنة المصنرية العامنة للكتنا  ، القناهرة 
دراسنننة معمارينننة وأثرينننة ، رسنننالة دكتنننوراه ،كلينننة اجثنننار ،جامعنننة  –ينننر قرقمننناس وملحقاتهنننا عدكتنننور ، مدرسنننة األمينننر كب

 .87-84م، ص ص 1975القاهرة

م  فني عهند السنلطان سنليمان القنانوني 1547ه ع954مدرسة داود باشنا : شنيد داود باشنا والني مصنر المدرسنة الداودينة سننة   73ع
دية بالجهة الغربية للمسجد الحرام فيما بني  بنا  العمنرة وبنا  ابنراهيم ، ع المدرسة الداوم  ، وتق1566-1520ه ع927-974

م   ،  1243ه ع 641وكان في الموضع الذي شيد  ب  المدرسة الداودية مدرسة الملك المنصور عمر ب  علي صاحب النيم  
صنناد الماليننة واالقت   ، وخريطننة وزارة1952ه ع1372ووفقننا  لمننا هننو موقننع علنني خريطننة مصننلحة المسنناحة المصننرية لسنننة 

ارس فني العصنر م  لبقايا المدرسة الداودية ، والتخطنيط العنام للمند1955هع1375الوطني في المملكة العربية السعودية لسنة 
و مسننتطيلة  العثمنناني بمكننة المكرمننة والمدينننة المنننورة ، فننالتخطيط المعمنناري للمدرسننة الداوديننة عبننارة عنن  مسنناحة مربعننة أ

وكنل  وفا ، ويلت  حول الصح  أروقة أربعة تشرف علي الصح  م  خمل بابكة مرتكزة علني أعمندة ،يتوسطها صحنا  مكش
ك األروقنة بابكة تتكون م  خمسة أعمدة ، ويرتكز علني تلنك األعمندة الخمسنة أربعنة عقنود ع نصن  دابرينة أو مدببنة   ، وتلن

ها علني جنرا  الطلبنة التني تفنت  أبوابهنا ونوافنذالمحيطة بالصح  مغطناة  بقبنا  أو أسنق  مسنطحة ، ويقنع خلن  األروقنة ح
يتوسنط واألروقة وتكون جميعها مغطاة  بقبا  أو أسق  مسطحة ، وقد زود  حجرا  الطلبة بمواقد وخزانا  ذا  رفوف ، 

،  حجننرا  الطلبننة إيننوان واحنند يطلننق علينن  عننادة قاعننة المحاضننرا  ، وهننو غالبننا مننا يكننون مرتفعننا عنن  األروقننة والصننح 
رسنة يعنرف فة إلي ذلك اشتملت المدرسة علي مطبط وبينو  خنمء ، وللمدرسنة بابنان أحندهما بالواجهنة الغربينة للمدوباإلضا

ان الداودينة كن ببا  المدرسة الداودية ، والبنا  اجخنر بالواجهنة الشنرقية للمدرسنة ، ويعنرف ببنا  الداودينة ، وبنا  المدرسنة
 عفنر المنصنوريد با  بني سهم عالعمرة  في عمارة الخليفة العباسي أبني جيوجد إلي الجنو  م  با  بني سهم عالعمرة  ، وش

م  حينث 10ه ع4ذا البا  لم يذكر ضم  أبوا  المسجد الحرام مننذ  هم  غير أن 8ه ع2، وعرف ببا  دار زبيدة في نهاية  
وعنندما  ،م  12ه ع6ر فني  أصب  يؤدي مباشرة من  دار زبيندة إلني المسنجد الحنرام ، وال يعند من  أبوابن  كمنا ذكنر ابن  جبين

سنب البنا  نم  في المساحة الواقعة بي  با  بني سهم عالعمرة  وبنا  ابنراهيم 1547ه ع954شيد  مدرسة داود باشا في سنة 
   إلني السنو إليها ، وعرف باسم با  المدرسة الداودية ، وظلت هذه المدرسة باقية يدخل من  بنا  الحنرم إليهنا ، ويخنرج منن

نفنذ واحند مم  ، ويتكون البا  م  20ه ع14ت في التوسعة السعودية للمسجد الحرام في الربع األخير م   الصغير حتى هدم
د بن  أحمند بن  درجة سلم ينزل بها إلي المسجد الحرام . المكي ، الشنيط محمن 13يبلغ اتساع  متر واحد ، ويحتوي البا  علي 

ام ، دراسنة الحنرام والمشناعر العكنام ومكنة والحنرم ووالتهنا الفخنسالم ب  محمد المنالكي ، تحصنيل المنرام فني أخبنار البينت 
ة المكرمنة من  كشميري ، مك - 621م ، ص2004وتحقيق د. عبد الملك ب  عبد هللا ب  دهي  ، مكتبة األسدي ، مكة المكرمة 

لننو خننرابط مكننة رزا ، أطمنن -186بدايننة الحكننم العثمنناني إلنني نهايننة القننرن العاشننر الهجننري / السننادس عشننر المننيمدي ، ص
-1517ه /1213-923محمود عدكتورة  ، الطراز العثماني في منشنت  التعلنيم بالقناهرة  عيسي ، مرفت - 129المكرمة ،ص

العمنننري ، آمنننال أحمننند  – 165-158، ص ص  1م ، ج1987م ، رسنننالة دكتنننوراه ، كلينننة اجثنننار ، جامعنننة القننناهرة 1798
مصنطفي ،  -10م ، ص1986مصنر ، دار الثقافنة للنشنر والتوزينع ، القناهرةعدكتورة  ، دراسا  فني وثنابق داود باشنا والني 

م ، ص 1981تطورها العمراني وتراثها المعماري ، دار النهضة العربينة ، بينرو  –صال  لمعي عدكتور  ، المدينة المنورة 
 .         127 -126ص ص  مارة ، تاريط عمارة وأسماء أبوا  المسجد الحرام حتى نهاية العصر العثماني ،ع -222-217ص 



 لعدد الثالثا                                                                                                                                                      مجلة العمارة والفنون

14 
 

 تي ذكره في  ولحف  اجال  المحتاج  اج74عالصوفية 10س

   76  المذكوري  في  كالحصرع75ليها لجملة المدرسة والرباطعإ 11س

 والقناديل وغير ذلك وم  ذلك خلوتان لسكني بوابي المدرسة 12س

 تي ذكرهما في  وباقي الخموي المذكورةوالرباط اج 13س

 (15الصفحة )

  77فاقيةعاج ءالفقراشار إلي  لسكني اعدها الواق  الم 1س

 المتصفي  بالصفا  المشروحة بكتا  الوق  المحكي 2س

 تاريخ  في  واالنتفاع بها علي الوج  الشرعي واقتضت  3س

 تي يقاف ما يذكر في  علي الحكم اجإ ن آراوه السعيدةاج 4س

 شرح  في  وترتيب ما وعد بترتيب  علي الن  الذي   5س

 اجتي بيانها في  بادر  سيبي  في  واشترط الشروط   6س

 علي المراتب الدنيوية إلي المقاما أإلي اغتنام الترقي ع   7س

 رب  الكريم يوم ءهبا بذلك للقاأمت ةرفعياأل ةخروياأل  8س

   موقنا78تي هللا بقلب سليمعأال م  إال ينفع مال وال بنون   9س

 ن هذه الدنيا زايلة وكل م  عليها فان فليو عليها مقيم أب 10س

 واشهد علي نفس  الكريمة المعكمة المطمينة السليمة  11س

 شهاد  عيا حال جواز اإلالمفخمة إشهادا صحيحا شر 12س

  79ن  وق  وحبو وسبل وابد وحرمعأعا علي  شر 13س

 (16الصفحة )

 لوج  هللا العكيم وطلبا لثواب  ء    ابتغا80وتصد  وسرمدع  1س

   وتصرف  واختصاص الجسيم ما هو جار في ملك  ويده وقبض  2س

 لي حي  صدور هذا الوق  المشروح في  الشاهد إوحيازي   3س

 تي تندا  الشرعية المحضرة لشهوده اجل  بذلك المس 4س

   ابفم  ذلك جميع المكان الك، ذكر ذلك في  علي ما يبي  في   5س

                                                           
م  ،فقند أصنب  شنيط كنل 15شيط الصوفية : يعد هذا اللقب م  األلقا  الفخرية التي ظهر  منذ أوابل القرن التاسنع الهجنري ع  74ع

ي شنيط فنمدرسة أو خانقاه أو غير ذلك م  المنشت  يطلنق علين  شنيط المدرسنة أو شنيط الصنوفية أو شنيط الشنيوخ ، ويشنترط 
لهيئنة يكون ل  قدم عال في شروط طريقة الصنوفية وأال يكنون قند اتخنذ من  التصنوف حرفنة ، وأن يكنون حسن  االصوفية أن 

هننام شننيط حسنن  االعتقنناد حافكننا عارفننا أهننم للتنندريو ، ونفننع طلبننة العلننم الشننري  ، وأن يسننلك بهننم طريننق اإلفننادة ، ومنن  م
م ، ذارهم وخندمتهالمقيمي  فيهنا والنواردي  عليهنا ، وإزالنة أعنالصوفية القيام في مصال  المدرسة ، وأحوال الفقراء الصوفية 

ي فن  لمسناعدت  وتربية المريدي  ، وهو معني م  معاني الفتوة واإليثنار والسنعي فني أمنر الغينر ، وكنان للشنيط نابنب أو نناببي
اجنع ر –239-236 النكر في مصال  المدرسة وأحوال الصوفية . نجيب ، مدرسة األمير كبير قرقماس وملحقاتهنا ، ص ص

                         ملحق أربا  الوظاب  .1ملحقع

م  حف  القنرآن 1662-1591ه /1073-1000كان يقيم برباط الداودية العديد م  كبار الشخصيا  منها الشيط جمال الهندي ع  75ع
 ،إلحسناء ونجند والمديننة المننورة واالكريم وتعلم القراءا  بالمديننة المننورة ، وأخنذ عنن  جملنة من  النناس فني مكنة المكرمنة 

-1020ربني عواشتهر باألخم  الفاضلة والشيم الحميدة ، والسيد عيسي ب  محمند بن  أحمند بن  عنامر الثعنالبي الهاشنمي المغ
تعلنم علني أينندي العلمناء ، وارتحنل فني طلننب العلنم إلني أن جناء مكننة المشنرفة ، وحن  سنننة م  نشنأ و1669-م1611ه /1080
مقاليند  وجاور بهنا ثنمث سنني  ثنم رحنل عنهنا ثنم عناد إليهنا ، فندرس بالمسنجد الحنرام ، ولن  مؤلفنا  منهنا م 1651ه /1062

 .31-29األسانيد وفهرس  البابلي . شافعي ، األربطة بمكة المكرمة في العهد العثماني ، ص ص 

الحصنير المنسنوج سنمي حصنيرا  ألنن   الحصر : الحصيرة البساط المنسوج من  أورا  البنردي أو البناري أو نحوهمنا ، وقينل  76ع
ن حصر  طاقت  بعضها مع بعض ، وفي الحديث : أفضنل الجهناد وأكملن  حن  مبنرور ثنم لنزوم الحصنير .ابن  منكنور ، لسنا

 .155جمع اللغة العربية ، المعجم الوجيز،صم -897،ص1العر ، م 

 .21جمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،صفاقية : اجفا  الضار  في آفا  األرض وم  الينتسب إلي وط  . ماج  77ع

 . 89-88آيا  أرقام  –سورة الشعراء   78ع

وق  وحبو وسبل وابد وحرم وتصد  : جميعها ألفاظ إيجا  م  الواق  ،وتندل هنذه األلفناظ علني التأكيند واإلدارة والمضني    79ع
بحث  م،1734ه / 1147ا بمكة المكرمة وجده صك وقفية الوزير أبي بكر باش حسي  ب  عبد العزيزعدكتور ، شافعي، زمان.

حاشنية ،657م،ص2009ه /1430 ،مكنة المكرمنة47،العندد ع ةسمميلقرى لعلوم الشريعة والدراسا  اإلفي مجلة جامعة أم ا
23. 

 .296سرمد : الدابم الذي ال ينقطع . الرازي ، مختار الصحاح، ص  80ع
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 بمكة المشرفة فيما بي  با  العمرة الشريفة وبا  6س

 هللا تعالي  هالحرم الشري  المكي زادبراهيم م  أبوا  إ 7س

 المقر المرحوم  ءنشاإومهابة المعروف قديما ب ة  شرف  عكم 8س

 البدري بدر الدي  ب  مزهر المذكور في  وحديثا 9س

 بالواق  المشار إلي  في  المشتمل علي مساك  علوية 10س

 وسفلية ومنافع ومرافق وحقو  شرعية المحصور   11س

 دل إليها مستند التبايع الشاهدبحدود أربعة  12س

 لي  في  بملك ذلك المؤرخ بتاسع إللواق  المشار  13س

 (17الصفحة )

 الثابت  82عة  سنة خمو وخمسي  وتسعماي81عةخرجمادي اج 1س

 المحكوم في  م  قبل سيدنا وموالنا قاضي القضاة شيط 2س

 لي  في  المنفذ بالطريق إ  المشار 83مشايط اإلسمم صال  جلبيع 3س

 الشرعي بداللة فصول اسجاال  النفيدا  الشرعية  4س

 المسطرة بكاهر المستند المذكور فم  الشر  المسجد  5س

 حبة  لي  المعروف ببا  العمرة وتمام  رإالشام با  المسجد الحرام المشار الحرام الشري  وم   6س

 ور وم  الغر لي  وفي  با  المكان المذكإالبا  المشار  7س

   المدخول إليها م  با  الخان84الدهليز الصغير والمجازع 8س

 ةجمل المذكور في  الذي عمر في  تسع مساك  وهو م  9س

 األماك  الموقوفة المحدودة في  وم  اليم  المدرسة 10س

 المذكورة في  وجميع الدار المعبر عنها بالعزلة الكاملة 11س 

   با  المسجد الحرام 85المشرفة بخطع نة بمكةبالكا ءوبنا أرضا 12س

 ولأ  وحديثا ببا  العمرة ب86المعروف قديما ببا  بني سهمع 13س

 (18الصفحة )

 الزقا  المسلوك م  رحبة الخط المذكور المعروفة برحبة   1س

   المعروف لسو  با  87لي خط سو  المسفلةعإبني الضيا  2س

                                                           
السادس م  شهور السنة القمرية بحسب التقويم الهجري ، وجمادي اجخرة أو جمادي اجخرة : اسم ارتبط عند العر  بالشهر   81ع

شنرة لربنوة : العالثانية هو عند الجاهليي  ربي أو رب  ، ومعنناه عنندهم الشنهر النذي كنان النناس يجتمعنون فين  جناء فني اللغنة ا
 منا مؤنثنان .منذكرة إال جمناديي  فإنه آالف م  النناس ، والجمنع : ربني ، وينذكر أن أسنماء الشنهور القمرينة عنند العنر  كلهنا

 .126الخطيب ، معجم المصطلحا  واأللقا  التاريخية ، ص

 م .1548يوليو  15ه يوافق 955سنة  ةخرجمادى اج 9  82ع

القضناة بحلنب فندخلها ينوم الخمنيو  قاضنى  صال  جلبي : أحد موالي الروم ترقي في التدريو بأحد المدارس الثمان ثم أعطي 83ع
حكنام م  ، وأقنام األ1547ه ع954م  ، وعزل منها ثم ولي قضاه دمشق فدخلها في رجب سننة 1544ه ع951ل ستة ثالث شوا

عاشنره ، ال ابةن المبها نحو السنة وكان محمود السيرة . الغزي ، نجم الدي  ب  أحمد القرشي الشافعي ، الكواكب السابره بأعيا
 . 153-152، ص ص 2م ، ج1945ريكية ، بيرو  تحقيق جبرابيل سليمان جبور ، جامعة بيرو  األم

وقند  ،  المجاز : المجاز الطريق إذا قطع م  أحد جانبي  إلي اجخر ، ويقصد ب  في العمارة ممر يسلك من  م  مكان إلني مكنان 84ع
 .99يكون مسقفا  أو كشفا  . أمي   إبراهيم، المصطلحا  المعمارية في الوثابق المملوكية، ،ص 

ال المقريزي أن الخطة بمنزلة الحارة وجمعها علي خطنط وأخطناط ، وقنال أنهنا ال تندخل تحنت الحنارة أو الندر  أو   الخط : ق85ع
واألزقننة  الزقنا  ، والندر  والزقننا  جنزء من  الحننارة ،   ، وكاننت الخطنة أو الحننارة كبينرة متسنعة ، ويتشننعب منهنا الندرو 

 منع من  النناسقفنل لنيم  لندواعي األمن  ، وكنل خطنة أو حنارة يقطنهنا جوالعطفا  ، وكان لاخطاط أو الحارا  غالبا  أبوا  ت
ر عكنيم . تربطهم صلة العصبية أو لجنو أو المهنة ، وقند يكنون من  داخنل الحنارة الرحبنة أو الرحنا  ، وهني متسنع أمنام دا

القاهرة  -اريط مصرحمد ، محمد كمال السيد عدكتور  ، أسماء ومسميا  م  : تم - 37، ص 3،ج 2المقريزي ، الخطط ، م 
 . 41-40م ، ص ص1986، الهيئة المصرية العامة للكتا  ، القاهرة 

با  بني سهم : عرف هذا البا  ببا  بنني سنهم نسنبة إلني دور بنني سنهم التني تقنع فني الجهنة الشنمالية والغربينة من  المسنجد   86ع
نندما شنيده عم  ، وذلنك 7ه ع1إلسنمم وفني القنرن الحرام ، واحتف  هذا البا  بتسمية البا  الذي عنرف ببنا  بنني سنهم قبنل ا

شنر درجنا  الخليفة المنصور ، ويتكون البا  م  فتحة واحدة يعلوها عقد ، وينزل إلي المسنجد من  عتبتن  بسنلم مكنون من  ع
 سنجدبنوا  المتتناق  إلي خمو درجا  إذا ما تراكمت األتربة التي تحملها السيول عليها . عمنارة ، تناريط عمنارة وأسنماء أ

 . 29-28،  9الحرام حتى نهاية العصر العثماني ، ص ص 
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   علي 89ابراهيمع  وادي سيدنا 88ابراهيم الذي هو م  سيلع 3س

 وعلي نبينا أفضل الصمة والتسليم ويعرف هذا الزقا  4س

 صل أرف   ب  ويعبثور الكاأبالمحرا  الشري  النبوي الم 5س

 بيأ  ورث  قاضي القضاة 91  المذكورة بخربةع90هذه الدارع 6س

 القسم ب  الضيا الحنفي ثم بالمرحوم السيد عم الدي   7س

 حمد أثم بعتيقة دولت منال ثم بالشمسي ملك التجار  8س

   ثم بزوجت  المصونة فاطمة ثم بموالنا الواق  المشار92جلبيع 9س

 لي  المشتملة علي مساك  ومنافع ومرافق وحقو  إ 10س

 المحصورة بحدود أربعة دل عليها مكتو   ةشرعي 11س

 التبايع الشرعي الشاهد لموالنا الواق  المشار الي  في  12س

   المعكم93رخ بتاسع شهر رمضانعؤالمشرفة الممكتب بمكة ال 13س

 (19الصفحة )

                                                                                                                                                                                                 
سو  المسفلة : المسفلة : تقع المسفلة في الجهة الجنوبية م  المسنجد الحنرام ، وسنميت بنذلك بحكنم ننزول مسنتواها الجغرافني   87ع

ع منن  شنمال شنر  يسنمون  ع  المسجد الحرام ، فكل ما نزل ع  المسجد الحرام جنوبا يسمون  أهل مكة بالمسنفلة ، ومنا ارتفن
أهل مكة بالمعمة ، وحدود المسفلة م  الوسط أول زقا  البخارية الجنوبي الشرقي مقابل الحميدية وأول بيت المنصوري من  
الشر  ، وم  الشمال الغربي سو  الصغير ، ومن  الجننو  يحندها جبنل الشراشن  عرضنا إلني جبنل أبنو طبنجنة ، وبالنسنبة 

،  1بضنابع التني تنأتي لنذلك السنو  محنددة لحجناج أفريقينا غينر العربينة . رفعنت ، منرآة الحنرمي  ، جلسو  المسفلة فكانت ال
 .179ص

 ، 3سننيل : سننال المنناء والشننيء سننيم  وسننيمنا  : جننري ، والسننيل : المنناء الكثيننر السننابل . ابنن  منكننور ، لسننان العننر  ، منن   88ع
 .2172ص

يِتِني و   ، وهو الذي عناه سيدنا ابراهيم علين  السنمم بقولن نا ابراهيم : هو وادي مكة الربيو وادي سيد89ع بِن نا إِنِّني أ ُسنك نتن ِمن  ذنرِّ ر 
ِرِم و ح  ُرع  ِعند  ب ُيتِك  المن ُيِر ِذي ز  اد  غ  ل المحصب من  منني ، فنإذا صنار عنند ويأخذ وادي ابراهيم أعلي سيل  م  حيث يسي ، بِو 

المنحني بقر  القصر الملكي العامر سمي األبط  فيتج  غربا  إلي أن يصل إلي ريع الحجون ع كداء   ، فيعدل جنوبا ويسنمي 
البطحاء إلني المسنجد الحنرام ، وأمنا العامنة فتسنمي األبطن  ع الخرينق   ، فنإذا صنار عنند المسنجد الحنرام عندل إلني الجننو  

، فيمر السيل في نفق شق بي  المسجد الحرام  وبي  جبل أبي قبيو ، فإذا تجاوز المسجد الحرام سمي ع المسفلة   إلني  الغربي
جبل الميثب ، ومكة عموما ، فإذا تجاوز الوادي جبل الميثب التقي ب  وادي ذي طوي ، فيعود إلي  اسنم  ع وادي ابنراهيم   ثنم 

ضننة تسننمي أم الهشننيم تقنع جنوبننا عنندال عنن  الحديبينة بثمثننة عشننر كننيم  ، وال يكنناد يعندل باتجنناه الغننر  إلنني أن يصنب فنني رو
يتجاوزهننا ، فننإذا تجاوزهننا عنندل جنوبننا حتننى يصننب فنني وادي ع عرنننة   مننارا  بالمنصننورة أوال  ، وتبلننغ أحينناء وروافنند وادي 

ب علنني ، وادي أجيناد . سننورة ابنراهيم أزيند منن  ثمثنة وعشننري  حينا  ومنن  روافنده وادي المحصنب ، شننعب ابن  عننامر ، شنع
 – 22-20م ، ص ص 1985الننبمدي ، عنناتق بنن  غيننث ، أوديننة مكننة المكرمننة ، دار مكننة ، مكننة المكرمننة  – 37ابننراهيم ايننة

 . 29، ص 1م ، ج1982البمدي ، عاتق ب  غيث ، معالم الحجاز ، دار مكة ، مكة المكرمة 

مع دار ديرانا وتجمع أيضا دور ، وتعني الدار التكنوي  المعمناري السنكني الدار: الدار جمع أدر وقيل أدور وبعض العر  يج  90ع
ت ألخرى كالبيالشامل للعديد م  الوحدا  المعمارية ، وقد صنفت الدور علي رأس النوعيا  األخرى م  التكوينا  السكنية ا

حجننرا  نننوم دة كالفننناء والسنناحة ووالمنننزل فالنندار أكبننر يلينن  المنننزل يلينن  البيننت ،وتشننتمل النندار علنني عناصننر معماريننة عدينن
 .172ومطبط ومطهرة واسطبل ومنافع ومرافق وحقو  . عثمان ،اإلعمن بإحكام البنيان الب  الرومي، ص 

 خرا  ، وخر  الشيء : عطل  ع  أن يؤتي منفعت  . مجمع اللغة العربية ، ا    المكان : خم فهو خر  وهو أيضخربة : خر  91ع
 .189المعجم الوجيز ، ص

 نها مشتقة من  جلنبإ :ن جلبي هي في اليونانية وبروميو علم علي هللا ،وقيلإ :جلبي : ورد  اشتقاقا  عديدة لهذا اللقب فقيل  92ع
بينة الكلمنة العر نها في لغة التتر تدل علي القو النصراني أو عابد الصليب ،وقينل أنهنا من إوتكتب أيضا جم  أي هللا ،وقيل 

 ،، المتربني  والجلب أي العبد ، وأصبحت في اللغة التركية تعني األنينق ،منولي ،قنار  ،المثقن  جلب أي البضابع المستوردة
ك ، عنند األتنرا ولقب جلبي كان شابعا  بي  األتراك العثمانيي  ذوي النبل والفضل ، واستعمل أيضا بمعني سيد وبمعني خواجنة

ل لنني المنحنندري  منن  نسننل جننممنند جلبنني ، كمننا أطلننق عوقنند أطلننق هننذا اللقننب علنني أمننراء آل عثمننان حتننى عهنند السننلطان مح
معنا  فني ، واستعمل لقب جلبي لكبار رجال الدي  في الدولة وبخاصة شيوخ طر  الدراوي  . األنسي، الندراري المالرومي

بركنا  محسن عدكتور ،األلقا  والوظناب  العثمانينة دراسنة فني تطنور األلقنا   علني ، مصنطفي -213منتخبا  اللغا ، ص
دار غريننب وظنناب  منننذ الفننت  العثمنناني لمصننر حتننى إلغنناء الخمفننة العثمانيننةعم  خننمل اجثننار والوثننابق والمخطوطننا   ،وال

عجننم الموسننوعي للمصننطلحا  العثمانيننة صننابان ، الم -206-205م ، ص ص2000للطباعننة والنشننر والتوزيننع ، القنناهرة 
م ، 1990التاريخية في العصر المملوكي، دار الفكر ، دمشنق  همان ،محمد أحمدعدكتور  معجم األلفاظد -86التاريخية ، ص 

                       . 54-53ص ص 

رمضنان : اسنم الشنهر التاسنع من  شنهور السننة القمرينة بحسننب التقنويم الهجنري عنند العنر  ، وقينل إن تسنميت  منأخوذة منن    93ع
ذ لمنال المنأخوبنة كناينة عن  كثنرة اوهنو بلغن  العنر  العار الرمضاء ألن  وافق تسميت  زم  الحر، ويعرف أيضا  باسم : ناتق،

  213، 212، ص ص نتيجة الغارا  والحرو  الواقعة في الشهر الذي قبل . الخطيب،معجم المصطلحا  واأللقا  التاريخية

http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=8914
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=8914
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=8914
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 الثابت   94عةربع وخمسي  وتسعمايأقدره وحرمت  سنة  1س

 المحكوم في  بالشرع الشري  م  قبل موالنا قاضي القضاة 2س

 لي  في  المنفد بالطريق الشرعي بمكة إعبد الباقي المشار  3س

   بداللة ما سطر بطرة95المشرفة والقاهرة المعزيةع 4س

 فحدها الشرقي ، المذكور والفصول المسطرة بكاهرة  5س

 لي الحاصل الذي هو م  جملة األماك  الموقوفة سابقاإينتهي  6س

 لي الدار الكبري ذا إلمحدودة في  وحدها الشامي ينتهي ا 7س

 العزلتي  المعروفة قديما بالمرحوم قاضي القضاة أبي القسم اب    8س

 ضيا الحنفي المشار إلي  في  ثم م  بعده لورثت  ثم بالمرحوم ال  9س

 لي  ثم بعتيقي إيد عم الدي  ملك التجار المشار الس 10س

 الخواجكي خليفة وخسرو وحديثا بموالنا الواق  المشار   11س

    96تي ذكرها في  وحدها الغربي ينتهي إلي الزقا عألي  في  وسيإ 12س

 المحرا  النبوي وفي  بابها المدخول من المعروف بزقا   13س

 

 (20الصفحة )

 لي جميعها وحدها اليماني ينتهي إلي الدار المعروفة قديما إ  1س

 ثم بالمرحوم ، بي السعادا  ب  زايد أرحوم باب  زير  ثم بالم 2س

   سليمان المغربي النجار98  لطفي جلبي وحديثا بالخواجاع97الشيطع 3س

 تي ذكرها في  وجميعألي  في  وسيإ ثم بالواق  المشار 4س

 نة بمكة المشرفة بالقر بالكا ءرضا وبناأالدار الكاملة  5س

 م  المسجد الحرام برحبة خط باب  المعروف ببا  العمرة 6س

 وتعرف هذه الدار بالمرحوم قاضي القضاة   ليإالمشار  7س

 بي القسم ب  الضيا الحنفي المشار الي  في  ثم بورثت أ 8س

 ثم بالمرحوم السيد عم الدي  ملك التجار المذكور في   9س

                                                           

 م .1547 سنة أكتوبر 22ه يوافق 954رمضان سنة  9  94ع

في أولها وقاف مفتوحة بعدها أل  ثم هاء مكسورة وراء مهملة مفتوحة ثنم هناء   القاهرة المعزية : القاهرة : بأل  والم الزمي  95ع
ت بنذلك اهرة ، وسنميفي اجخر ، ويقال فيها القاهرة المعزية نسبة إلي المعز الفاطمي الذي بنيت لن   ، وربمنا قينل المعزينة القن

لقابند ااهرة بناهنا لها في مصر من  األمصنار ، والقنتفاسال ، وهي المدينة العكمي التي ليو لها نكير في اجفا  ، وال يسمع بمث
مهندي محمند بن  ال جوهر المعزي لمواله المعز لدي  هللا أبي تميم معد ب  المنصور أبي الطاهر إسماعيل ب  القنابم أبني القاسنم

ب  عليهنا تيمم   عنند وصنول  إلني النديار المصنرية من  المغنر  واسن969ه ع 358بات أبي محمد عبيد هللا الفناطمي فني سننة 
 . 348، ص 3نشا ، جاألعشى في صناعة اإل وموقعها شمالي الفسطاط . القلقشندى ، صب 

الزقا  : الزقا  الطريق الضيق نافذا أو غير نافذ يذكر ويؤنث والجمع أزقة ، وتجمع أيضا  علني زقاقنا ، وأطلنق علني بداينة   96ع
 .186-185بإحكام البنيان الب  الرومي، ص الزقا  غير النافذ مصطل  فم الزقا . عثمان ،اإلعمن 

الشننيط : لقننب تبجيننل يطلننق علنني علمنناء النندي  منن  المسننلمي  ، وكبننار السنن  ، وربننيو القبيلننة أو العشننيرة ، وكبيننر القننوم علمننا    97ع
، معجم  عدكتور يبة وفضيلة ومقاما  ، واألعيان دون األمراء والمقدمي  ، وأساتذة الحرف ورسسابها ، والعلماء . الشهابي ، قت

لثقافننة األقننا  أربننا  السننلطان فنني الدولننة اإلسننممية منن  العصننر الراشنندي حتننى بنندايا  القننرن العشننري  ، منشننورا  وزارة 
                       .58م ، ص 1990السورية ، دمشق

الجننو العجمني ،ومعناهنا السنيد الخواجا : هي كلمة فارسية تطلق علني أعينان المندن من  الطبقنةعأكابر التجار ،وخاصنة من    98ع
 ر  البينت ، ،وإضافة حرفي الكاف واليناء إلني الكلمنة فني اللغنة الفارسيةعخواجكي نسنبة إلين  للمبالغنة ،وتعنني أيضنا عنندهم

واسنتعمل  خاصنة علني التجنار ، ة  مندلول واسنع ، ولكنن  اسنتعمل بصنفوالمعلم والتاجر والشيط والحاكم ، ولقب الخواجة ذا
اجنة  بنواو الفارسنية كتبنت عخوم بمعنني تناجر ، وكتنب هنذا اللقنب بأشنكال عندة ، ففني اللغنة 12ه/6منذ بداينة   لقب الخواجة

إلني اللغنة  ،ثم انتقلت إلي العربية في صنيغتها عخواجنا  ،خواجنة ،خوجنا  بالضنم لحنرف الخناء وفنت  األخينر ،ثنم انتقلنتوأل 
ت خواجنابي تنب أو الناسنط أو المنتعلم أو المعلنم الخناص ، ثنم كتبنالتركية عخواجة في صيغة عخوجن   بمعنني المسنجل أو الكا

معنا  لندراري الموكان أول استعمالها في الفارسية ويخاطب بها كبار التجار ومنها عخواجكي نسبة إلين  للمبالغنة . األنسني ،ا
 -25لها بحروفنن  ،صع ذكننر أصننلعنيسنني، تفسننير األلفنناظ الدخيلننة فنني اللغننة العربيننة مننا - 241فنني منتخبننا  اللغننا  ، ص

 - 251-250  والوظناب  العثمانينة ،ص ص علني، األلقنا -91تأصيل منا ورد فني تناريط الجبرتني من  الندخيل ،ص،سليمان
في مصر العثمانية ،  ةسمميأجور، الوكاال  والبيو  اإلم -279حس  ،األلقا  اإلسممية في التاريط والوثابق واجثار ، ،ص

                       .104-100ص ص 
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   خليفة وخسرو المذكوري  في  وحديثا 99ثم بعتيقي ع 10س

 لي  في  وهي الموعود بذكرها إبموالنا الواق  المشار  11س

   100علي مساك  ومنافع ومرافق وحقو ع في  المشتملة 12س

 و شرعية المحصورة بحدود أربعة دل عليها مكت 13س

 (21الصفحة )

 التبايع الشرعي الشاهد لموالنا الواق  المنوه ب  في    1س

 رخ بسابع شعبان ؤملك ذلك المسطر بمكة المشرفة المب  2س

 الثابت المحكوم في   101عربع وخمسي  وتسعمايةأالمكرم سنة  3س

   م  قبل موالنا قاضي القضاة عبد الباقي102بالشرع الشري ع  4س

 في  المنفذ بالطريق الشرعي بمكة المشرفةالمشار الي    5س

  103وسة بداللة ما سطر بطرة المكتو عوالقاهرة المحر  6س

 م  فصول النفيدا  الشرعية المسطرة هالمذكور وبكاهر  7س

 مساك ب  التسعة  ئنشأحد الشرقي ينتهي إلي الخان الذي ب  فال  8س

 المذكورة في  وهو م  جملة األماك  الموقوفة سابقا المحدودة   9س

 في  والحد الشامي ينتهي إلي العزلة المستقلة التي هي م  جملة  10س

 المكان الكبير الموقوف المذكور في  وهي التي بابها بالرحبة  11س

 المذكورة في  محاذيا لبا  هذه الدار الموصوفة في  والحد 12س

 ةمذكورة في  المتصل بها ثمثة أزقينتهي إلي الرحبة ال الغربي 13س

 (22الصفحة )

 وثانيها  ،  حدها يتوصل من  إلي با  العمرة المذكور أعمهأ  1س

 يسلك في  إلي الحارة المعروفة قديما بالقاضي عبد الرحم  2س

 ثم إلي الشارع األعكم الذي هو م  سيل وادي سيدنا  ، ب  النحاس 3س

 وثالثها، فضل الصمة والتسليم أوعلي نبينا   علي ابراهيم 4س

 ن برحبة الخواجافي  إلي رحبة بني سهم المعروف اجيسلك  5س
                                                           

ألن اإلجمناع   عتيقي  : العتق خمف الر  وهو الحرية ، وقال اب  األثير : فيعتق  ليو معنناه اسنتئناف العتنق فين  بعند الشنراء   99ع
راء سببا  شفلما كان ال منعقد أن األ  يعتق علي االب  إذا ملك  في الحال ،وإنما معناه أن  إذا اشتراه فدخل في ملك  عتق علي  ،

 ،ذلك من  النر  بنألن العتق أفضل ما ينعم ب  أحد علني أحند ، وإذا خلصن    أضي  العتق إلي  ، وإنما كان هذا جزاء ل  لعتق  
 .2798، ص4وجبر ب  النق  الذي ل  ، وتكمل ل  أحكام األحرار في جميع التصرفا  . اب  منكور ، لسان العر  ، م 

طلق علي أماك  أساسية فني المبنني النذي تصنف  الوثيقنة ، ولكنهنا رغنم أهميتهنا المنافع والمرافق والحقو  : تلك الترادفا  ت  100ع
مبنني إنهنا تمند الفإنها تحتل مساحة صغيرة من  ، وتوجد بأحد جوانب  وملحق  ب  أي أنها ال تحتل مكان الصدارة ، ورغم ذلك ف

 يونح  نعنرف مند،ودورا  المياه ووالمستحمو  بأسبا  الحياة ، وم  تلك المنافع الساقية والميضأة ،وبيت األزيار والمزملةو
منا أنن  المنفعنة ،ك النفع الذي يعود علي المبني منها ،والنفع في قنواميو اللغنة ضند الضنر ،فيقنال نفعن  بكنذا فنانتفع بن   واالسنم

  بة الكنوانيصن، والمرافق ذا  نفع وفابندة أيضنا للمبنني ومنهنا : المنراحيض ون  و ما يتوصل ب  اإلنسان إلي مطلوبالخير وه
تلنك  والمطابط وبعض الخزانا  الصغيرة عالحجنرا   التني تسنتعمل للتخنزي  وحفن  األدوا  ، ومن  خنمل منا سنبق نجند أن

مالكهنا فني  المنافع والمرافق والحقو  م  ملحقنا  المبنني ، كمنا أنهنا من  حقوقن  أي أنهنا داخلنة فني حندوده ، ويتصنرف فيهنا
ء لية من  البننانها تنطبق علي بعض األماك  الخاإنضي  شيئا  لتفسير كلمة حقو  إذ أن  حدود ما هو متعارف علي  ، ونستطيع

ين  يعنود كن الواق  يتصرف فيها إو الطواحي  ، ولك  رغم إهمالها فمثل أحواش الكش  السماوية أو قطع األرض الخربة أ
 .223-222حقاتها ،ص ص ب  ذلك الحق بالفابدة علي الواق  . نجيب ، مدرسة األمير كبير قرقماس ومل

 م .1547سبتمبر سنة  21ه يوافق 954شعبان سنة  7  101ع

الثابت المحكوم في  بالشرع الشري  : تعني أوال: إثبا  التصرف والتحقق م  حصول الفصل القنانوني عن  طرينق معرفتن    102ع
بند من  اللقاضني النذي ويكنون اإلثبنا  أمنام ا حق المعرفة ،والواقع أن  ما م  حق أو التزام أو ارتباط قانوني إال ويتعي  إثبات 

 ي واض  يجعلعلم  التام بوقابع الدعوي وحكم الشرع فيها ، وطريق العلم بوقابع الدعوي هي أي حج  أو بين  أو دليل شرع
م إلزالحكم م  القاضي واالعلي اثانيا:صدور  -األمر في حيز المقطوع ب  إلي جانب ثبو  الحق بالشهادة المستوفية لشروطها

هل الحقنو  أالمحكوم علي  بالحق للمحكوم ل  واإللزام تابع ومرتبط بالحكم هو سد با  الخصوما  وفض المنازعا  وتمكي  
  أمنر واجنب اجن حكنم القاضني وااللتنزام بن ا  م  حقوقهم ، وم  ذلك نجد أن هذه العبارا  تعني أن العقد وضنع صنحيحا نافنذ

 ، دراسننة ونشننر لننبعض وثننابق الوقنن  العثمانيننة فنني مصننر منن  القننرن الحننادي عشننرومحننتم. أحمنند ، زينننب طلعننت عدكتننور  
 .203-202م،ص ص 1975سم المكتبا  والوثابق، جامعة القاهرة ق -الهجري ، رسالة ماجستير ،كلية اجدا 

. أحمد ،دراسة ونشنر  المكتو  : يقصد بها الدليل والبرهان والسند القانوني الذي تثبت ب  الدعوى عند التنازع والخصوما   103ع
 .205لبعض وثابق الوق  العثمانية في مصر م  القرن الحادي عشر الهجري .ص 
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  105علي جبل جزلإ  و104لي  الشبيكةعإاليمني و ةالي سويقالناصري ثم  6س

 لي غير ذلك وفي هذا الحد با  الدارإ  و106خشبي عحد األأ 7س

 ينتهي إلي الدار المعبر عنها بالعزلةالمذكور في  والحد اليماني  8س

 رضا وبنا  أوجميع الدار الكاملة ، المحدودة الموصوفة في   9س

 لي  إفة بالقر  م  با  العمرة المشار الكاينة بمكة المشر 10س

 المعروفة قديما بالقاضي عبد القادر ب  زبر  ثم بولده 11س

 م بحمزة الروميبي السعادا  ب  زايد ثأبي السعود ثم بالشيط أ 12س

 وحديثا، ثم بالحاج سليمان المغربي النجار المذكور  ةشبثم بعا 13س

 (23الصفحة )

 لي  المجاورة للمحرا  الشري  النبوي المشارإبالواق  المشار    1س

 لي  في  المشتملة علي مساك  ومنافع وحقو  شرعيةإ  2س

 الشاهدربعة بداللة مكتو  التبايع الشرعي أالمحصورة بحدود  3س

 لي  بملك ذلك المكتب بمكة المشرفةإلموالنا الواق  المشار   4س

 الثابت  108عربع وخمسي  وتسعمايةأ  سنة 107رخ برابع ذي الحجة الحرامعؤالم 5س

 المحكوم في  بالشرع الشري  م  قبل موالنا قاضي القضاة عبد 6س

 لي  في  المنفد ذلك بالطريق الشرعي بمكة المشرفة إي المشار الباق 7س

 والقاهرة المحروسة بداللة ما سطر بطرت  وهامش  والفصول  8س

 فم  الشر  الدار، المسطرة بكاهره  المتضمنة السجال ذلك  9س

 نفا وتمام  آلوق  المذكور المحدودة الموصوفة الجارية في ا 10س

   الساقية وم  الشام الطريق السالكة إلي المسجد الحرام 109حوشع 11س

                                                           
الشبيكة : الشبيكة بالكاف بي  مكة والزاهر علي طريق التنعيم ، ورج  أن الشبيكة سميت بهذا االسنم نسنبة لكثنرة منا حصنل   104ع

  األمناك  ن سنبب التسنمية عابند إلني تجمنع الميناه النازلنة منإ : نوباكا  علني منر التناريط ، وقنال آخنرفيها م  حرو  واشنت
ي ، بيكة الحسنينالمرتفعة بها ، وذكر مؤرخ الجزيرة العربية حمد الجاسر رحم  هللا قال : أن الشبيكة نسبة إلني رجنل اسنم  شن

لصنحابي اكان دخنول  رمة ، ومنهاوتعتبر الشبيكة م  المداخل الربيسية لمكة المكرمة ، فتعد الشبيكة البوابة الغربية لمكة المك
افنذة إلني بيكة حنارة نالجليل خالد ب  الوليد رضي هللا عن  يوم الفت  بناء علي أمر رسول هللا صلي هللا علي  وسلم ، وحارة الش

و جنرول أأهم الشوارع وأشهرها وهو شارع فهور يقطعها م  جنوبها الغربي إلي شمالها الشرقي يبتنديء من  الشنيط محمنود 
ة جهنة المعنم ومكنة من  هوسو  الليل إلي آخر ةيق القشاشيا ببا  العمرة أمام التكية المصرية ثم إلي المسعى ، وعلي طرمار

الحنرمي  ،  رفعنت ، منرآة -324، ص 3وعرض الشارع بي  ثمانية أمتار وعشرة وعشري  . البغندادي ، معجنم البلندان ، من 
 . 178، ص 1ج

لنزاي ، وهني فني اللغنة الحطنب الغلني ، وعطناء جنزل كثير،وهنو موضنع قنر  مكنة، وقنال جبل جزل: بفت  الجيم وسكون ا  105ع
 ق ب  غيث أنالسباعي في تاريط مكة جزل بكسر الجيم وتشديد المم نسبة إلي طابفة م  الجنو  كانت تلعب في ،ويذكر عات

جيناد يفة ،ويسمي اليوم جبل أوص  جبل جزل ينطبق علي  جبل بمكة يشرف علي المسجد الحرام ،وقد عرف باسم جبل خل
 د العثمناني.تراه م  المسجد الحرام جنوبنا ، وفنو  ذلنك الجبنل قلعنة بناهنا الشنري  سنرور العثمناني أحند والة مكنة فني العهن

ق ب  غيث،معالم مكنة المكرمنة التاريخينة واألثرينة ، دار مكنة ، مكنة البمدي،عات -134،ص 2البغدادي ، معجم البلدان ،م 
 . 64-63م،ص ص 1980المكرمة 

األخشبي : مثني أخشب وهو الجبل الخش  وعر المرقي ،وأكثر األقدمون م  القول ع  األخشبي  ،وكادوا يتفقون علي أنهما   106ع
ي اإلطنم  ابوقبيو وقعيقعان ،وقد تقدم تحديد قعيقعان ،أما أبنوقبيو بضنم القناف فهنو من  أشنهر جبنال مكنة بنل أشنهرها علن

وقبيو ينري إشرافا مباشرا علي المسجد الحرام م  مطلع الشمو ، ولذا يقول أهل مكة الواق  علي أب،وهو الجبل المشرف 
 لمأزمي ،وقندالطاب ، ويسمي أهل البرية الجبلي  المشرفي  علي المزدلفة م  الشر  األخشنبي  ، ويسنمون الطرينق بينهمنا ا

نناء من  لشنامي منهمنا يسنمي القابنل وهنو وجن  ثبينر غييطلق اسم األخشبي  علي جبلي منني فيمينزان بأخشنبي منني ، وكنان ا
رقي يسنمي الجنو  ،وكان يسمي ثبير األثبرة أي كبيرها ، أما جبنل منني اليمناني فكنان يسنمي الصناب  وسنفح  الشنمالي الشن

 -122-121،ص 2خينن  مننني ،ويمحنن  فنني المخطننوط أن جبننل جننزل هننو أحنند األخشننبي  . البغنندادي ، معجننم البلنندان ،منن 
 .21-20معالم مكة المكرمة التاريخية واألثرية ،ص ص البمدي،

ن الكريم ،  ويقصد ب  أربعة األشهر التي كان العر  يعتزلون فيها القتال ، وعندتها : محنرم ، آلحرام : م  ألفاظ القرالشهر ا  107ع
 .277رجب ، ذو القعدة ، ذو الحجة . الخطيب ، معجم المصطلحا  واأللقا  التاريخية ، ص

 م .1548يناير  14يوافق  ھ954ذي الحجة سنة  4   108ع

حوش : الحوش المحل الواسع ، ويقصند بهنا السناحة أو الفنناء أو السناحة الكشن  ، ويوصن  الحنوش فني الوثنابق بأوصناف   109ع
 مختلفة منها وحوش لطي  و ، ووحوش ب  ثنمث حيطنان دابنرةو ، ووحنوش سنماويو أو وحنوش كشن و . أمني   إبنراهيم،

 .  38لمعمارية في الوثابق المملوكية، ،ص المصطلحا  ا
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 وغيره وفي هذا الحد با  الدار المذكورة وم  الغر  الزقا  12س

 ليإلي المسجد الحرام وإ  با  ابراهيم و110لي سو عإالمسلوك في   13س

 (24الصفحة )

 غير ذلك وم  اليم  المحرا  الشري  النبوي الماثور المشار   1س

 رضا أفة بالحصري وجميع الدار الكاملة وتمام  الدار المعروالي   2س

   المجاورة للدار111عةنة بمكة المشرفة بخط السويقبكاوبنا ال 3س

 المعروفة باب  الجمال المصري وللدار المعروفة بعمارة المرحوم 4س

 الخواجا محمد علي الجارية في ملك ولدي  الخواجا نكام الدي   5س

 فاطمة المشتملة علي مساك  ومنافع وحقو   وشقيقت  المصونة 6س

 شرعية المحصورة بحدود أربعة بداللة مكتو  التبايع الشاهد  7س

 بملك ذلك لموالنا الواق  المشار الي  في  المورخ بسادس  8س

 الثابت  113عربع وخمسي  وتسعمايةأ  الحرام سنة 112ذي القعدةع 9س

 في الشرع الشري  م  قبل موالنا قاضي القضاة  المحكوم ب 10س

 في  المنفذ ذلك بطريقة الشرعي   عبد الباقي المشار إلي 11س

 بمكة المشرفة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12س

 (39الصفحة )

 نة بمكة المشرفة التي م  جملتهابماك  الموقوفة الكااأل 1س

 المحدود الموصوف بكتا المدرسة والرباط المذكوران  2س

 لي غلة المساك  التسعة إالوق  المحكي تاريخ  في  و 3س

 المستجدة بالخان المتقدم ذكره المعدة لمستغمل المجاورة   4س

 م  ذلك بعمارة أللمدرسة المذكورة في  ضما شرعيا ويبد 5س

   وتعمير الموقوف المذكور ذلك في  ويرمم115  والرباطع114المدرسةع 6س

 راضي  وجرف جسورهأصمح إو أيحتاج من  إلي الترميم ما  7س

 رعي  اوكلف  استخمص غلت  م  السكان بالمساك  واألماك  والمز 8س

 لعين  والدوام ولمنفعت  والنمو ءراضي وما في  البقاباأل 9س

 نفق في ذلك جميع غلت  وما فضل بعد ألغلت  ولو  10س

 وقررها بالوق ذلك يصرف من  المصارف التي رتبها  11س

 فم  ذلك ما يصرف، المذكور علي الوج  الذي سيشرح  12س
                                                           

نُلنا ق ُبل نك  ِمن     110ع منا أ ُرس  السو  : يقصد بالسو  الموضع الذي يجلب إلي  المتاع والسلع للبينع واالبتيناع ، وفني القنرآن الكنريم َل و 
ج   ي ُمشنون  فِي اأُل ُسواِ  و  لنون  الطِعام  و  لِي   إاِلِ إِنِهنُم ل ي أُكن ُرس  ُلنا ب عُ اُلمن ُم لِ ع  كن ا ، . سنب ُعض  فُِتن نة  أ ت  ض  بُّنك  ب ِصنير  كنان  ر  ون  و  ورة ُصنبِرن

 . 153، ص  3، ج 2لمقريزي ، الخطط ، م ا – 322لرازي ، مختار الصحاح ، صا – 20الفرقان أية 

. ، وتسا  المبيعنا  نحوهناإليها السويق  : السويق  تصغير السو  ، والسويق  تعني التجارة ، وسميت بذلك ألن التجارة تجلب  111ع
 .2154، ص 3اب  منكور لسان العر  ، م 

ذي القعدة : اسم الشهر الحادي عشر م  شهور السنة القمرية بحسنب التقنويم الهجنري عنند العنر  المسنلمي  ، وسنمي بنذلك   112ع
وقبنل  تي بعد شنوالة المتتابعة ، ويأألن عر  الجاهلية كانوا يقعدون في  ع  الحر  والقتال ، وهو أول األشهر الحرم الثمث

ربنة ق، وذلك سب  ذي الحجة ، وكانوا يطلقون علي  اسم : ورنة ، والواو في  منقلبة ع  همزة ، واألورن بلغة العر  : الدنو
 .197م  موعد الح  . الخطيب ، معجم المصطلحا  واأللقا  التاريخية ، ص

 م .1547 ةسن ديسمبر 17ه يوافق 954ذي القعده سنة  6  113ع

-1839ه ع1277 -1255م  فني عهند السنلطان عبند المجيند األول 1846ه ع1262أجري ترميم المدرسة الداودينة فني سننة   114ع
سننهيل  م  ، وبلغنت مصنروفا  تنرميم مدرسنة داود باشنا خمسنة عشننر ألفنا  ومابنة وأربعنة وثمناني  قروشنا  . صنابان ،1861

-34ة ، العنددل بعض الوثنابق العثمانينة ، بحنث بمجلنة الدرعينعدكتور  ، جوانب م  الحياة العلمية في مكة المكرمة م  خم
 .     356-345م   ، ص ص 2006كتوبر أ –ه / يوليو 1427مضان ر –، الرياض عجمادى اجخر  9، السنة  35

بن  علني يذكر أن رباط داود باشا استولت أيدي النكار عالمتولي   علي ايرادت  ، مما أدي مع منرور النزم  إلني تعطلن  وخرا  115ع
د النكنار ينحسا  الضعفاء والفقراء والمساكي  الذي  أوقفت عليهم ، واألخطر في حال رباط داود باشنا هنو أن أصنب  تحنت 
من  يخلفن   متوارثة حتى كاد  تعرف عند عامة الناس بأنها أممك خاصة ، ويرجع ذلك لفساد النكار أو همكهم دون وجنود

د باشنا . ها ربناط داوستيمء علي  ، فكل ذلك أدي إلي اندثار العديد م  األوقاف م  بينأو تمعبهم بوثابق الوق  أو السعي لم
العنمج ، بحنث ألقني فني المنؤتمر  –األسبا   –السدحان ، عبد هللا ب  ناصرعدكتور  ، االندثار القسري لاوقاف : المكاهر 

 . 265-264م ، ص ص 2009 –ه 1430الثالث لاوقاف بالجامعة االسممي  بالمدينة المنورة 
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  116في كل يوم وهو م  الفضة األنصاف العدية السليمانيةع 13س

 (40الصفحة )

 معاملة تاريخ  نصفان اثنان وفي كل عام ثمثماية نص   1س

 هل العلم والدي أو ما يقوم مقام ذلك م  النقود لشخ  م  أ  2س

 تي يقدره الناظر بمعرفة المتولي اج   المذهب117حنفيع والصمح 3س

   بالمدرسة المذكورة وشيخا للصوفية118ذكرهما في  مدرساع 4س

 ن يسك  بخلوة المشيخة ويدرس أتي ذكرهم في  علي اج 5س

 بالمدرسة المذكورة في كل يوم بكره النهار م  يرد علي  ويختار  6س

 سكان الرباط المذكوراالستفادة من  م  الصوفية وبقية  7س

 ويحضر، تي ل  تدريس  م  العلوم الشرعية أوغيرهم ما يت 8س

 في كل يوم بالمدرسة المذكورة بعد صمة الكهر مع  9س

 تي ذكرهم في  وهم ثمثون نفرا  فيقدم الصوفية اج 10س

   بالمدرسة المذكورة المصح 119ل  خادم الربعة الشريفةع 11س

 قبل الواق  المشار إلي  ويفر الشري  الموقوف م   12س

   المذكوري  الربعة الشريفة المزبوره في 120علي الصوفيةع 13س
                                                           

  النص  فضة السليمانية : هو نقد مصري قلينل النثم  ، واختلن  سنعره بناختمف السننوا  ، ويجمنع علني أنصناف ،ويرجنع 116ع
ام ، وعنندما قن أصل هذه التسمية التي تدل في العصر العثماني علي وحدة النقد الفضي التالينة لثقجنة إلني العصنر المملنوكي

لمؤيندي شيط بضر  أنصاف دراهم عرفها العامة باسم مؤيدي ،واستر ضر  أنصاف الندراهم أو ا الملك المؤيد أبو النصر
ر فني ة للنقند الفضني فني مصنالمؤيدي محل الدراهم كوحدة ربيسن في العصر العثماني ،وبمرور الزم  حل النص  فضة أو

ينر من  لنصن  فضةعالبارة عرضن  للتغالعصر العثماني،وعرف العثمانيون أنصاف الفضنة باسنم البنارة ،ولمنا كاننت قيمنة ا
ل لانصناف فترة إلي أخري،فقد كانت تحرص بعض الوثابق علي تحديد ماهية الفضة بنسنبتها منثم  إلني السنلطان ،فكنان يقنا
لفضنية التني التي ضربت في عهد سليمان القانوني بأنصاف الفضة السليمانية ، وأنصناف الفضنة السنليمانية هني قطنع النقند ا

ع من  أنصناف أو يقل بقدر يسير ع  الجرام الواحد ، وخمل حكم السلطان سليمان القانوني كان ضر  هذا الننو يزيد وزنها
يد الفضنة قصننرا  علنني مصننر وربمننا امتند ليشننمل بعننض الواليننا  التنني كاننت خاضننعة للحكننم المملننوكي. الصنناوي،أحمد السنن

 86،105-84م،ص ص 2001العربية،القاهرة عدكتور ،نقود مصر العثمانية،مركز الحضارة

المذهب الحنفني فني العنرا   نشأم  ، و767-699ه /150-80الحنفي : المذهب الحنفي نسبة إلي أبي حنيفة النعمان ب  ثابتع  117ع
ر  را  في المشوم  ثم أيده الخلفاء العباسيون األولون ، وقد عرض دابما  العرض الحس  في موطن  وفي الشام ،وانتشر مبك

 ،ي لتركينة والصنان ، وما وراء النهر وأفغانستان ، وشب  القارة الهندينة ، وكنذلك امتند إلني أسنيا الوسنطي ،فامتد إلي خراسا
هب الرضنا وصنار المنذهب الحنفني النذهب األثينر لندي السنمطي  السنمجقة األتنراك واألتنراك العثمنانيي  ، وحناز هنذا المنذ

 ينة ، واحنتف مي الوحيد في جميع أرجناء اإلمبراطورينة العثمانالمستمر لدي هذه األسرة الحاكمة ، وأصب  هو المذهب الرس
رع منا بقني الشن المذهب الحنفي م  حيث تراث الحكم العثمناني األولني بمكانتن  الرسنمية فني تلنك الوالينا  العثمانينة السنابقة

ردن سنودان واألل مصنر والاإلسممي سابدا  فيها بل في تلك الواليا  التي كان معكم أهلها المسلمي  يتبعنون منذهبا  آخنر مثن
ع ية ،مركنننز الشنننارقة ل بنننداولمزيننند مننن  التفاصنننيل راجنننع منننوجز دابنننرة المعنننارف اإلسنننمم، وفلسنننطي  ولبننننان وسنننوريا 

 .    4387-4380،ص ص 14،جالفكري

قندره  ايّ  شنهر ا  م  مدرس يدعي حس  أفندي الداغستاني ، وكان يتقاضى راتبن1858ه ع1274كان بالمدرسة الداودية في سنة   118ع
قنروش عطينة    لتغطية ديون  ، وصدر األمر السلطاني بتقديم  مبلغ سبعة آالف وخمسنمابةوذلك الراتب لم يكف  مابة قرش 

لعلمية في مكة ام  . صابان ، جوانب م  الحياة 1861-1839ه ع1277 -1255سنوية م  جانب السلطان عبد المجيد األول 
 .     356-345ية ، ص ص المكرمة م  خمل بعض الوثابق العثمان

خنادم الربعنة ، وكنان من  : خادم الربعة الشريفة : كان يقوم علي خدمة الربعنة والمحافكنة عليهنا بالمدرسنة شنخ  يقنال لن    119ع
جملة الصوفية الموجودي  بالمدرسة ، واخت  خادم الربعنة بخدمنة المصنح  الشنري  حينث كنان يتنولى وضنع المصنح  

وتفرقتهنا  لفراو ، وفرش السجادة لجلوس الشيط ورفعها بعد قيامن  ووضنع الربعنة بني  الصنوفيةلشيط الصوفية ورفع  عند ا
حمند محمنود الجهينني ، م -92عليهم وجمعها مع المحافكة علي ذلك . نجيب ، مدرسة األمير كبير قرقماس وملحقاتهنا ، ص

ا حتنى نهاينة النصن  محمودينة و مننذ نشنأتهال –لمسنطاح ا –علي عدكتور  ، خطط القاهرة فني جنوبهنا الغربني و الجودرينة 
 –255ص ،م 1992األول م  القرن التاسع عشر دراسة أثرينة حضنارية ، رسنالة دكتنوراه ، كلينة اجثنار ، جامعنة القناهرة 

                         ملحق أربا  الوظاب  .1راجع ملحقع

للداللة علني لنبو الصنوف ، ومن  ثنم كنان المتجنرد لحيناة الصوفية : التصوف مصدر الفعل الخماسي المصوو م  وص و   120ع
من  القنرن  الصوفية يسمي في اإلسمم صوفيا ، وورد لف  والصوفي و لقبا مفردا ألول منرة فني التناريط فني النصن  الثناني

ظهر  ، وم 867ه ع253الثام  الميمدي ،إذ نعت ب  جابر ب  حيان ، وهو صاحب كيمياء شيعي م  أهل الكوفة توفي سنة 
علني  م  في خبر فتنة قامت باإلسكندرية ،وكانت تدل في ذلنك الوقنت814ه ع199صيغة الجمع والصوفيةو ظهر  في سنة 

لمعنارف اولمزيد م  التفاصنيل راجنع منوجز دابنرة  ، مذهب م  مذاهب التصوف اإلسممي يكاد يكون شيعيا نشأ في الكوفة
 .2235-2214، ص ص 7االسممي  ،ج
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 (41الصفحة )

 الشيط المذكور بالمصح  الشري  المشار الي  حزبي أ ويقر 1س

 كل م  الصوفية المذكوري  جميع الجزء أن المجيد ويقرآم  القر 2س

 المذكورة يرفع اءة الشري  الذي بيده ثم بعد الفراو م  القر 3س

 الخادم المذكور المصح  والربعة المشار اليهما ويحفكهما بالمحل  4س

 هم بسورة اإلخمص ءتالمعد لحفكهما المذكور في  ويختمون قرا  5س

 والمعوذتي  وفاتحة الكتا  ويدعوا خادم الربعة  6س

 ة ءالمعتاد وجوا  القرا ءالشريفة بعد ذلك الدعا 7س

 ب سيدنا وموالنا محمد ب  عبد هللا ج  الشفعا المذكورة ألو 8س

 ل  وأصحاب  ثمآالمطلب صلي هللا وسلم علي  وعلي عبد  9س

  121فخم والخاقانعفضل األعدل األاأل عكم  الحتكار األبفي صحا 10س

 ل بمم ذي الفضاكرم ظل هللا الممدود علي كافة األعلم األاأل 11س

  122م الحرمي  الشريفي عال تحصي خاد والمناقب الفاخرة التي 12س

 قصي خلد هللا تعالي ملك  الذي هو مكهروالمسجد األ 13س

 (42الصفحة )

 وصباح ء  ده بالنصر والكفر في مساأمالسعادة والفمح و 1س

 رواح السادة الملوك السالفة والسمطي  الماضية ثم أل 2س

 نسالهم تغمدهم هللا تعالي بالرحمةأ  وذريتهم و123ل عثمانعآم   3س

 ثم للواق  ، عم فراديو الجنان أسكنهم أوالرضوان و 4س

 موا  أموا  ولساير لي  وعتقاي  وم  مضا ل  م  األإالمشار  5س

 المسلمي  يفعلون ذلك كذلك في كل يوم علي الدوام  6س

 واالستمرار ما عدا يوم الثمثا م  كل أسبوع وما عدا 7س

   الحرام أولها 124الحجةعيام متوالية م  ذي أوستة  يوم عيد الفطر  8س

   م  كل عام يسامحون بترك الحضور في ذلك 125لترويةعيوم ا  9س
                                                           

خاقان تعني السلطان األعكم ، وأصلها و قان قان و أو و قان القان و أو و قان القانان و ، وينذكر القلقشنندى خاقنان الخاقان :   121ع
األنسنني ،  -37،ص 6وقنناف ونننون ملننك منن  ملننوك التننرك . القلقشندى،صننب  األعشننى فنني صننناعة االنشننا،ج ةبخنناء معجمنن

  .     20- 19عثمانية ، ص ص ركا  ، األلقا  والوظاب  الب -233الدراري الممعا  ، ص 

خادم الحرمي  الشريفي  : من  األلقنا  التني أطلقنت علني الملنك الناصنر يوسن  بن  أينو  عصنمح الندي  األينوبي  ، وعلني   122ع
د بعننض سننمطي  المماليننك ،وقنند أطلننق فنني العصننر الحننديث علنني العاهننل السننعودي الملننك فهنند بنن  عبنند العزيننز ،والمقصننو

لسنلطان فني االمسجد الحنرام بمكنة المكرمنة ومسنجد الرسنول بالمديننة المننورة. الشنهابي ، معجنم ألقنا  بالحرمي  الشريفي  
                       .38الدولة اإلسممية ، ص

آل عثمان : آل عثمان ، العثمانيون ، األتراك هم سملة تركية حكمت فني تركينة عالبلقنان واألناضنول  ، وفني أراض واسنعة   123ع
در العثمانيون م  قبابل الغز عأوغوز  التركمانية ، وتحولوا مع موجة الغنارا  م ، وينح1922-1280بي  سنوا   أخري ما

ألناضول  ومقابل ام إمارة حربية في بيتيينيا عشمال 1237المغولية ع  مواطنهم في منغوليا إلي ناحية الغر  ، وأقاموا منذ 
لنذي م   ، وا1300-1280قة ع  األناضول فني عهند السنلطان عثمنان األول عجزر القرم ، وتمكنوا بعدها م  إزاحة السمج

نية لدولة العثمااولمزيد م  التفاصيل راجع الشناوي ، عبد العزيز محمد عدكتور  ، ، م  بعده  سهحملت األسرة اسم  ثم خلفا
منود محمند الحنويري ،مح -11-5، ص ص  1م ، ج1980نجلنو المصنرية ، القناهرة ة مفتري عليهنا ، مكتبنة األدولة إسممي

م ، ص ص 2002عدكتور  ، تاريط الدولة العثمانية في العصور الوسطي ، المكتب المصري لتوزيع المطبوعا  ، القناهرة 
12-39. 

ذي الحجة : اسم الشهر الثاني عشر م  شهور السنة القمرية بحسب التقويم الهجري عند العنر  ينأتي بعند ذي القعندة ، وهنو   124ع
  باأليننام شننهر الحننرم ، ويعننرف كننذلك باسننم : بننرك ألن اإلبننل تبننرك فينن  للحنن  ، وتعننرف األيننام العشننرة األولنني منننثنناني األ

األينام األضنحى ، و المعلوما  ، ويعرف اليوم الثاني من  بيوم التروية ، والتاسع بينوم الوقفنة ، والعاشنر بينوم النحنر أو عيند
 . 196-195معجم المصطلحا  واأللقا  التاريخية ، ص ص الثمثة التالية بأيام التشريق . الخطيب ، 

وروي البعير يوم التروية : هو اليوم الثام  م  ذي الحجة م  ذلك ألن الماء كان قليم  بمني فكانوا يرتوون م  الماء لما بعد،  125ع
  يقنال عليهنا ، ومنن دابة يستقي الماءية علي كل رواالماء يروي  م  با  رمي حمل  فهو راوي  الهاء في  للمبالغة ثم أطلقت ال

 ، رويننا الحنديث:: رويت الحديث إذا حملت  ونقلت  ، ويعدي بالتضعي  ، فيقال : رويت زيدا  الحديث ،ويبني للمفعنول فيقنال 
الحنبلني  فهذا سبب لتسميت  بيوم التروية وهو قوي ، وهناك سبب آخر يذكره بعضهم ، فيقول مصنطفي السنيوطي الرحيبناني

سينا و. فني أمنر الر م  هللا و سمي الثام  بذلك ألنهم كانوا يتروون في  الماء لما بعنده ، أو ألن ابنراهيم أصنب  يتنروي فين رح
 .94م،ص1987المقر ،احمد ب  محمد ب  علي الفيومي،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،مكتبة لبنان ،بيرو  
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 وما يصرف للسادة الصوفية بالمدرسة المذكورة مم  يكون 10س

 الساكني  بالرباط المذكور والمحسني   ءوالفقرا ءوالصلحا ءم  العلما 11س

 ذكورالمتصفي  بالصفا  المعينة بكتا  الوق  الم ءةللقرا 12س

 في كل يوم ثمثون نصفا بالسوية ويزاد لخادم الربعة 13س

 (43الصفحة )

 الشريفة المذكور الذي هو م  جملة عدد الصوفية المذكوري  1س

 في  في كل يوم نص  واحد ليكمل ل  بذلك في كل يوم نصفان 2س

  ءاثنان في مقابلة خدمة الربعة والمصح  الشريفي  والدعا 3س

 الكتابة غيبة م  يغيب م  السادة الصوفيةة وءعقب القرا 4س

 لي  النكرإمحة المذكورة وما يصرف لم  يؤول يام المساأفي غير  5س

 تي ذكرهم في  في كل يوم نص  واحد ومابمكة المشرفة اج 6س

الينة وما يصرف لمن  ينؤول عالين  الو،  يصرف لم  يؤول إلي  النكر بالقاهرة المحروسة نكير ذلك  7س

 قامت إالمشروط  المشرفةبمكة 

 تي ذكره في كل يوم ثمثة أنصاف م  الفضة المتقدم بها اج 8س

 لي  إها م  النقود وما يصرف لم  يؤول و ما يقوم مقامأذكرها  9س

 نة بها في كل بالوالية بالقاهرة المحروسة علي بقية الجها  الكا 10س

 مقامها م  النقودو ما يقوم أيوم ثمثة انصاف فضة سليمانية  11س

 وما يصرف لم  يتولي كتابة الوق  المذكور بمكة المشرفة وضبط 12س

   المعمورة126اك  الموقوفة بمكة المشرفة وجدهعمريع ما هو م  األ 13س

 (44الصفحة )

 وحضور عمارة ذلك ومصارف المستحقي  بالوق  المذكور في  1س

 و ما يقوم مقامهما م  النقود وما يصرف أكل يوم نصفان اثنان  2س

 ة بمصربنلم  يتولي الكتابة لضبط بقية الجها  الموقوفة الكا 3س

 المحروسة وتوابعها وضبط مصارفها علي العادة في مثل ذلك  4س

 و ما يعادل ذلك م  النقود وما يصرفأفي كل يوم نصفان اثنان  5س

   الضر 127اني الجديدعينارا م  الذهب السلطفي كل عام ثمثون د 6س

 هل النهضة والمهنة والمعرفة يتوليأعمه لشخ  م  أالموصوف  7س

 العذ  في كل يوم يضعها وقت الغرو  ء  م  الما128ملء ثمثي  دورقاع 8س

 ويسبلها بالمسجد الحرام بعد تبريده للخاص والعام ليشر  من  9س

 ويرفعهاالمسجد الحرام  على الطابفون والعاكفون والمترددون 10س

 بعد فراغها ويغسلها ويغطيها ويجعلها بمكان بعيد ع  الشمو 11س

   ويضعها بجانبها130  منها ويشتري مغارفع129دل ما يتكسر ويعتقعويب 12س

                                                           
، وأحد أهم موانئ الحجاز ، وسميت بذلك نسبة إلي وجدة ب  حزم ب  ريان  بن     جدة : تقع علي ساحل الشرقي للبحر األحمر126ع

م ل المهملة ثنحلون ب  عمران ب  الحاف ب  قضاعةو الذي ولد بها ، ويذكر القلقشندى ع  جدة وجدة بضم الجيم وتشديد الدا
األقناليم السنبعة ،وهني فني الغنر  عن   هي فنرضةن مكة علي ساحل بحر القلزم ، وموقعها في أول اإلقليم الثناني من و –هاء 

رجنة مكة بميل  إلي الشمال . قال في واألطوالو : طولها سنت وسنتون درجنة وثمثنون دقيقنة ،وعرضنها احندي وعشنرون د
ثمثنون وخمو وأربعون دقيقة . ووافق  علي ذلك في والقانونو . وقال في ورسم المعمورو : طولهنا خمنو وسنتون درجنة و

، وقنال  ما تقدم .وهي مينا عكيمة محل حط وإقنمع ،إليهنا تنتهني المراكنب من  مصنر والنيم  وغيرهمنادقيقة ،وعرها علي 
 ،ص2دان ، من اإلدريسي : بينهما أربعون ميم ، وهي ميقا  م  قطع البحر م  جهة عينذا  إليهناو . البغندادي ، معجنم البلن

 .258،ص4ب  األعشى في صناعة االنشا،جالقلقشندى،ص -115-114ص 

-1520هع974-927الذهب السلطاني الجديد : هي النقود الذهبية للسلطان سليمان القانوني الذي تنولي الحكنم فني الفتنرة من    127ع
م ،وضر  سليمان القانوني نقوده علي طراز نقود والده السلطان سليم األول،وعرفت النقود الذهبية لسليمان القانوني 1566

لنننذهب السنننلطاني الجديننند با»و« بالسنننلطاني»و«بالننندينار السنننليماني»و« طانيباألشنننرفي النننذهب السنننل»فننني بداينننة حكمننن  
ولعل ذلك بسبب نق  لقب سلطان علي هذه النقود ، والذي استمر يرد علي النقود العثمانية حتى سقوط السلطنة  ،«السليماني

 .31-26ذاتها . الصاوي، نقود مصر العثمانية،ص ص 

 .281ص،جاج يوضع في  الماء والجمع دوار  .مجمع اللغة العربية،المعجم الوسيط الدور  : إناء م  الفخار أو الز  128ع

 .2800، ص 4يعتق : العتيق أي القديم. اب  منكور، لسان العر ،م    129ع
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 يام الستة م  ذيعلي الدوام واالستمرار ما عدا األيفعل ذلك 13س

 (45الصفحة )

 ن إم  كل عام ف ا عدا يوم عيد الفطرعمه ومأالحجة الحرام المذكورة   1س

 يسام  بذلك وما يصرف لم  يح  م  الرجال العارفي  بالمناسك 2س

 ربعة دنانيرألي  إكل عام ع  موالنا الواق  المشار وشرابطيها في  3س

 ذهبا سلطانيا يعي  المتولي بمكة لذلك شخصا في كل عام   4س

 و غيره بحسب ما يراه وما يصرفأهل الرباط أاليقا بذلك م   5س

 مانة والنهضة والحف  والديانةهل  األأ  م  131لشخصي  بوابي ع 6س

 حدهما فت  بابي المدرسة المذكورةأم  سكان الرباط المذكور يتولي  7س

 حدهما للحرم الشري  المكي وغلقهما عند االحتياج إلي أفي  الموالي  8س

 ليها م  الصبيان إالمدرسة وتنكيفها ومنع م  يتطر  ذلك وكنو  9س

 ويتولي، ربا  التهمة علي العادة في ذلك أهل الفساد وأو 10س

 الثاني فت  با  الرباط المذكور وغلق  عند االحتياج الي ذلك  11س

  132وساخ وتعمير قناديلعلقماما  واألوكنو الرباط وتنكيف  م  ا 12س

 الرباط المذكور ووقودها وطفيها وتنكيفها علي العادة في ذلك 13س

 (46الصفحة )

 وما يصرف لشخ ، كل يوم نصفان اثنان بالسوية بينهما في   1س

 نة بالرباطبهل النهضة والهمة يتولي ملء الماء م  البير الكاأم   2س

 المذكور لينتفع ب  سكان الرباط المذكور بالوضوء واالستعمال   3س

 وغير ذلك بحسب الكفاية في كل يوم ، نة بالرباط ببالمطهرة الكا  4س

 نص  واحد ونص  نص  وما يصرف في ثم  ماء عذ  بقدر م    5س

 لي  لشر  سكان الرباط بعدإالكفاية عند االحتياج  6س

   الرباط المذكور م  ماء المطر بحسب ما يراه الناظر 133عخلو صهري   7س

 ربا  الخموي الساك  بالرباط المذكور في ذلك  وما يصرف لا 8س

 ربعة دنانير ذهباأوغيرهم في كل سنة لكل نفر منهم  م  الصوفية 9س

  135ل  للبيرعآحبال وأ  و134دلي عأيصرف في ثم   يا جديدا وماسلطان 10س

                                                                                                                                                                                                 
 ،لمياه توضع في أواني تعرف بنالكوزمغارف : ما يغرف ب  الماء ، وم  تلك األدوا  التي تغرف بها الماء الكبشة، وكانت ا  130ع

كوز كاز كوزا شر  بالكوز ، والكوز إناء بعروة يشر  من  ، والكوز بالضم إناء م  فخار ل  عروة وبلبل أو هو أصغر وال
عثمنان ، اإلعنمن بأحكنام البنينان  – 526، 449م  اإلبريق جمع  كيزان وأكوزة .مجمنع اللغنة العربينة،المعجم النوجيز،ص

 .219الب  الرومي، ص 

ن بمعني حراس البنا  ، ووظيفنة البوابنة من  وظناب  القنوة فني العمنابر الدينينة كالمدرسنة والربناط ، البوا  : عرف البوابو  131ع
هنا ، وال عهود ذلنك فيوكان علي  أن يمزم البا  ، ويمزم البا  ويفتح  عند اللزوم ويغلق  عند االستغناء عن  في األوقا  الم

منة يريد اإلقا و  عن  ، ويمنع م  يكثر الدخول لغير الحاجة أو م ينفصل عن  إال بعذر ، ويستخل  مكان  زم  غيبت  م  ين
  ننومن  يتوقنع م بالمدرسة أو الرباط بغير عادة ، وكذلك كان علي  منع أربا  التهم والفساد م  دخول المدرسنة أو الربناط ،

تنكين  ب  كنان يقنوم ذها البوا  فانتنجيسا أو أذي أو تشويشا علي المصلي  ، والي جانب تلك المهام الربيسية التي يتولي تنفي
 –227ص المدرسنة أو الربنناط ،وكنذلك تعميننر القنادينل ومننا غينر ذلننك . نجينب ، مدرسننة األمينر كبيننر قرقمناس وملحقاتهننا ،

                           ملحق أربا  الوظاب  .1راجع ملحقع

ل يمنا بالمناء والزينت ويشنعل . العنيسني ، تفسنير األلفناظ قناديل : قنديل كلمة التينية تعني مصباح كالكوكنب فني وسنط  فتين  132ع
 .762جمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، صم -59الدخيلة علي اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروف  ، ص

صهري  : والجمع صهاري  بفت  الصاد ، وتكسر في حالنة اإلفنراد  ، وهنو حنوض يتجمنع فين  المناء ، والصنهري  يبنني فني   133ع
و الرخنام ، تخوم األرض ، ووسيلة االتصال ب  هي الفتحة التي يجلب منها الماء ، وتغطني تلنك الفتحنة بخنرزة من  الحجنر أ

 وذلننك لنننزول المزممتنني لتنكينن   هري  تننؤدي إلنني سننلم صننغير ويمكنن  الوصننول إلنني تلننك الطبقننة عنن  طريننق فتحننة بالصنن
ألحجنار الصهري  وتطهيره قبل ملئ  عندما يحي  موسم الفيضان أو في فصنل الصني  ، ويبنني الصنهري  عنادة بناججر أو ا

 ،تار الصنحاحخملرطوبة .  الرازي ، تتكون م  الجير والحمرة تقاوم ا ةة ،ومونتها م  الخافقي ، وهي مونالمقاومة للرطوب
ة األمينر كبينر قرقمناس وملحقاتهنا ، نجينب ، مدرسن -133باح المنير في غريب الشنرح الكبينر، صالمقر ، المص-372ص
 .  178ص

: المقصود بها أدل والياء والهاء زابدة  ، وأدل جمع لكلمة الدلو، والدلو إنناء يسنتقي بن  من  البئنر، والندلو جمعهنا أيضنا  ةأدلي  134ع
 .233مع اللغة العربية، المعجم الوجيز، صدالء ودلي.  مج
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 نصاف وما يصرف في ثم  قناديل أالمذكورة في كل شهر خمسة   11س

 وزيت وحصر وسمسل بحسب الكفاية علي ما يراه الناظر وما  12س

 فضل بعد ذلك يدخره المتولي علي الوق  المذكور المقيم  13س

 .بمكة المكرمة ةإيقاف المكان بالمسعا  

 (278الصفحة )

 مثال االمضا       1س

 مازبر في  وحرر في مطاوي  م         2س

 الفاتحة إلي الخاتمة وض  لدي واتض       3س

 بي  يدي فحكمت بصحت  ولزوم      4س

 لفرع مع العلم بالخمف بي            صل وافي األ     5س

 جمعي  أمة المجتهدي  رضوان هللا عليهم باأل    6س

 حرره الفقير عبد الشافي ب  علي العزبي         7س

 القاضي بدار الفت  والنصر مدينة مصر المحروسة عفي عنهما   8س

 هذا كتا  وق  صحي  شرعي وحبو صحي      9س

 مرعي ال يقطع حكم  وال يندرس رسم  وال يضيع عند هللا  10س

 مير الكبيري المعتمديجره الجنا  العالي األأ  ثواب  و136الكريمع 11س

 كمل المفاخرأ  مستجمع 137ماجدعكابر واألالمعتمري فخر األ الخارجي 12س

   المرحوم المغفور 138والمحامد الشهابي احمد ب  عبد هللا كتخداع 13س

   والدستور141  والمشير المكرمع140  المعكمع139المقدس المبرور الوزيرع 14س

   منص  المكلوم ع  ظلم المحفوف بالرحمة والمغفرة142المفخمع 15س

 (279الصفحة )

                                                                                                                                                                                                 
ال  للبير : اجلة المستخدمة لرفع المياه م  البير هي النطالة ، والنطالة هي وسنيلة يدوينة لرفنع المناء ، وهني عبنارة عن  دلنو   135ع

رجلني  يقفنان  سم ارتفاعا  بجوانب قابمة م  ألياف النخيل المربوط بصفي  م  الجمال يمسكا بواسنطة25سم  قطرا  و40يبلغ 
بعضهما البعض علي بعد حوالي متر ونص  المتنر والنرجمن يوجندان تقريبنا علني راتبني  صنغيرتي  من  الطني  أو يتكنأن 
أمام الجوانب الرأسية ، ويغرز الرجمن الدلو في الماء ، ويرفعان  أي االرتفاع المطلنو  بمعندل من  أربعنة إلني خمسنة لتنر 

مد عدكتور  ، المنشت  المابية بمصر منذ الفت  اإلسممي وحتى نهاية العصنر المملنوكي مكعب في الساعة . نوار ،سامي مح
   .  2،حاشيةع 101م ، ص1999دراسة أثرية معمارية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، االسكندرية

ف اللئيم فيما يقتضي  كمم الجنوهري   الكريم : م  ألقا  المقر والجنا  ، ويشترك في  أربا  السيوف واألقمم ، والكريم خم136ع
ذ إي الرتبنة ، فنحيث قال : الكرم نقيض اللؤم ، وحينئذ فيكون المراد بالكريم الخال  م  اللؤم ، وم  ثم جعل دون الشري  

،ص 6في الشرف قدر زابد علي ذلنك ، وهنو اعتبنار ثبنو  رفعنة القندر . القلقشنندى، صنب  األعشنى فني صنناعة االنشنا ،ج
 .25-24ص

األماجننند : األمجننند هنننو أفعنننل التفضنننيل مننن  المجننند : وهنننو الشنننرف أو األصنننالة . القلقشندى،صنننب  األعشنننى فننني صنننناعة   137ع
 .10،ص6االنشا،ج

كتخنندا : كتخنندا بفننت  الكنناف وسننكون التنناء وضننم الخنناء فنني التركيننة ، ويطلقهننا التننرك علنني الموظنن  المسننئول والوكيننل   138ع
ي الننر  كدخنندا ، والكلمننة الفارسننية منن  كلمتنني  عكنند بمعني بيننت ،وعخنندا  بمعنننالمعتمد،وكتخنندا فنني األصننل منن  الفارسننية 

ما ورد في  والصاحب ، فالكتخدا هو في األصل ر  البيت ، ويطلقها الفرس علي السيد الموقر وعلي الملك .سليمان،تأصيل
                         ملحق أربا  الوظاب  .1راجع ملحقع –176تاريط الجبرتي م  الدخيل،ص

الوزير : الوزير هو المتحدث للملك في أمر مملكت  ، واختل  في اشتقاق  ، فقيل مشنتق من  النوزر بفنت  النواو والنزاي وهنو   139ع
ي األوزار وهن ن إلي  فني حنوابجهم ، وقينل مشنتق من أوالملجأ ، ومن  قول  تعالي : عكم ال وزر  سمي بذلك ألن الرعية يلج

قيل مشنتق وأمتعت  ، و : ع ولكنا حملنا أوزارا م  زينة القوم   سمي بذلك ألن  متقلد بخزاب  الملكاألمتعة ، ومن  قول  تعالي 
نن  يتحمنل ألم  الوزر بكسر الواو وإسكان الزاي وهو الثقل ، ومن  قول  تعالي : عحتى تضع الحر  أوزارها   سنمي بنذلك 

 وتكنون النواو ،ألن الملك يقوي بوزيره كقوة البندن بنالكهر  أثقال الملك ، وقيل مشتق م  األزر : وهو الكهر ، وسمي بذلك
  ملحنق 1اجنع ملحنقعر –448،ص5في  علي هذا التقدير منقلبة ع  همزة . القلقشندى،صب  األعشنى فني صنناعة االنشنا،ج

                       أربا  الوظاب  .

ملنننة . القلقشندى،صنننب  األعشنننى فننني صنننناعة المعكنننم : بفنننت  الكننناء المشنننددة هنننو اسنننم مفعنننول مننن  العكمنننة وهننني الج  140ع
 .29،ص6نشا،جإلا

 .30،ص6المكرم : بفت  الراء المشددة ، وهو مفعل م  الكرامة . القلقشندى،صب  األعشى في صناعة االنشا،ج  141ع

اعة المفخننم : بفننت  الخنناء المعجمننة المشننددة ، وهننو مننأخوذ منن  الفخامننة وهنني الضننخامة . القلقشندى،صننب  األعشننى فنني صننن  142ع
 .29،ص6االنشا،ج
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 والرضوان والمشير المكرم داود باشا ب  عبد الرحم  تغمد هللا   1س

 دام مجد كتخداي  إلي آو ت سكن  فسي  جنأتعالي برحمت  و 2س

 لوج  هللا تعالي العكيم وطلبا  ءلي  ابتغاإقبال سعادت  إوزاد  3س

 لثواب  الجسيم فاشهد علي نفس  الكريمة حرسها هللا تعالي 4س

 ورعاها وشكر في المصال  والخيرا  مسعاها في حال  5س

 ن  وق إرادت  إصحت  وسممت  ورغبت  و 6س

 ملك وحبو وسبل وحرم وكد وتصد  بجميع ما هو جار في  7س

 الصحي  ومنتكم في سلك حق  ويشهد ل  بصحة ملك  8س

 لذلك السبب الشرعي الذي سيشرح في  وذلك جميع المكان 9س

   المعكم علي يسره التوج  إلي مشعر143الكاي  بمكة المشرفة بالمسعىع 10س

   145  قديما بالمرحوم الشيط العممةعصلأ  المعكم المعروف 144المروةع 11س

   ثم بولدي  المرحوم الكمالي146بي عليعأبراهيم ب  برهان الدي  ا 12س

 ابي الفضل والجمالي محمد ثم بورثتهما م  بعدهما ثم بالخواجا  13س

 (280الصفحة )

   147بي الفضل وشقيق  وحديثا بالجنا عأعبد الرحم   1س

                                                           
المسعى : يقع المسعى بالجها  الشمالية والجنوبية والشرقية بالمسجد الحرام ، والمسعى اسم مكنان للسنعي بني  جبلني الصنفا   143ع

ابِِر هللِاِ...و ، ويطلق ع  ة  ِمُ  ش  ُرو  اُلم  المسنيل -يعلى بطن  النواد لف  المسعى والمروة الذي ن  علي  قول  تعالى: وإِِن الِصف ا و 
علنيكم  إن هللا كتنبفنمكان الرمل بي  الميلي  ، فهذه اجية الكريمة وفعل رسول هللا علين  الصنمة والسنمم وقولن : و... اسنعوا 

منرا  فني  السعيو تن  على وجو  استيعا  السعي مسافة ما بي  الجبلي  ، والسعي قطع المسافة بي  الصفا والمروة سبع
ا وة إلني الصنفتهي بالمروة ، والمقصود بالعد أن قطع المسنافة بني  الصنفا والمنروة أو من  المنرنسك ، ويبتد  م  الصفا وين

ل عليهمنا شوطا ال النذها  واإلينا  ، وسنبب عند السنعي نسنكا  مفروضنا أحيناء سننة سنيدتنا هناجر أم إسنماعي دمرة واحدة يع
عبند  عطنار ، أحمند -158. سنورة البقنرة آينة  السمم ، فقد مر في منادة زمنزم تنردد هناجر بني  الصنفا والمنروة سنبع منرا 

 .134 -131م ، ص ص1979 ، قاموس الح  والعمره م  حجة النبي وعمره، دار العلم للمميي ، بيرو  األستاذع الغفور

المروة : قال اب  منكور في لسان العر  المروة : واحند المنرو ، وهني حجنارة بنيض ، براقنة صنم  ، أو الصنخرة القوينة   144ع
المتعرجة ، وهي األبيض الصلب ،  وهي جبل مكة شرفها هللا ، وقال الفيروز آبادي في القاموس المحيط : المروة : حجنارة 

وقد ذكرهما هللا تعنالي فني كتابن  العزينز ، وقنال الزبيندي : قنال األصنمعي : بيض براقة ، وهي جبل بمكة يذكر مع الصفا ، 
بذلك لكونة حجارت  بيضاء براقة ، وقال الفيومي في المصباح المنير: المرو : الحجارة البيض  –يقصد جبل المروة  –سمي 

  في معرفة أحنوال العنر  : المنروة : الواحدة مروة ، وسمي بالواحدة الجبل المعروف بمكة ، وقال اجلوسي في بلوو األر
: جبل بمكة يعط  علي الصفا يميل إلي الحمرة ، وقال الحموي في معجم البلدان : الصفا والمروة : جبمن بي  بطحاء مكنة 

في األصل واحد المرو، وهني حجنارة بنيض، والمنراد هننا مكنان مرتفنع فني أصنل  المروةوالمسجد الحرام ، وقال العطار : 
في الشمال الشرقي للمسجد الحرام قر  با  السمم وهو شبي  بالمصلى طول  أربعة أمتار فني عنرض متنري   جبل قعيقعان

وارتفاع متري  . دهي  ، عبد الملك ب  عبد هللا عدكتور  ، حدود الص  والمروة و التوسعة الحديثة و دراسة تاريخية فقهينة 
م ، ص 2008ر / هشام ب  عبد الملنك بن  دهني  ، فهرسنة مكتبنة الملنك فهند الوطنينة ، جندةدكتوال، طبع بعناية واهتمام اب  

 .143-142عطار ، قاموس الح  والعمرة م  حجة النبي وعمره ، ص ص  - 24-23ص 

  المكتنو  العممة : بالتشديد م  ألقنا  أكنابر العلمناء . قنال الجنوهري : وهنو العنالم للغاينة ، وقنل أن يسنتعملوه إال فني ألقنا  145ع
و العممننة بسننبب  ونحننو ذلننك ، وحننذف الهنناء منننة لغننة ، وليسننت بمسننتعملة بنني  الكتننا  أصننم   والعممنني نسننبة إلنني العننمم أ

 .21،ص6للمبالغة . قال في وعرف التعري و : ويخت  بالمفتي . القلقشندى،صب  األعشى في صناعة االنشا،ج

ه 913لندي  ابنراهيم بن  أبني علني الندميري قاضني القضناة المنالكي تنوفي سننة برهان الدي  ابراهيم ب  أبني علني : برهنان ا  146ع
ي عهند المالكينة فن م  ، وكان عالما  فاضم  دينا  خينرا  ربيسنا  حشنما  لني  الجاننب كثينر التواضنع ، وانتهنت إلين  رياسنة1507ع

عشنر  إلطنم   ، ومنا  وهنو فنيالسلطان األشنرف قانصنوه الغنوري ، ولنم يكن  يومئنذ فني المالكينة أعنم طبقنة منن  علني ا
كنان ننادرة الثماني  ، وكانت مدت  فني منصنب القضناء إلني حني  تنوفي رحمنة هللا علين  سنت سنني  وسنتة أشنهر إال أيامنا  ، و
 ، 4دهور  ، جعصره في الخط الجيد والعبارة الحسننة وعارفنا  باألحكنام الشنرعية . ابن  ايناس ، بندابع الزهنور فني وقنابع الن

 .126ص

نا  : وهو م  ألقا  أربا  السيوف واألقمم جميعا فيما يكتب ب  ع  السلطان وغيره م  النوا  وم  في معناهم ، وقال الج  147ع
األمنراء  علي ما يكتنب للقضناة والعلمناء من  األلقنا  ، وقنال : ويكتنب لمن  اليؤهنل للمقنر من أفي وعرف التعري و : وهو 

لسنلطانية ، ان  يكتب ب  لبعض الملوك المكاتبي  ع  األبوا  أذكره قد ا وغيرهم مم  يجري مجري الوزراء ، ويزيد علي م
ا لعنالي و مجنرداالجنا  الشري  العالي و والجنا  الكريم العالي و وو الجنا  : وقال في و عرف التعري  و : ويقال في  و 

 ،صنيب الجننا  خنا بجننا  فنمن وفنمن منهما ، وأصل الجنا  في اللغة الفناء أو ما قر  م  محلة القوم ، ومن  قولهم : لنذ
اد وجمنادا  فيعبر ع  الرجل بفناب  ، وما قر  م  محلت  تعكيما ل  ، ويجمع علي أجنب  كمكان وأمكنة وعلي جنابنا  كجمن

 .495،ص5نشا،جقلقشندى،صب  األعشى في صناعة اإل. ال

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%82%D8%B9%D9%8A%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86
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   المشتملبنشاإحمد المشار إلي  وعمارت  وأ  الشهابي 148العاليع 2س

   بها150  الشميسيع149مبنية بالحجر الف  النحيتعواجه  يوميذ علي  3س

     152  متمصقان يجاورهما بابان يغلق عليهما زوجا با ع151دكانانع 4س

   مبنية155  بصدره دك ع154ي دهليزعإل  يدخل من  153يم  منهما خوخةعباأل  5س

   وبجوار الدكة المذكورة مخزن 156بالحجر النحيت بها مخزنع 6س

 لي الدهليز المذكور وبجوار الدكة المذكورة إعلي يمنة الداخل  7س

 لي طهارة ثم يتوصل م  الدرجةإ  حجر يصعد عليها 157درجةع  8س

   في  شباكان 160  لطي ع159ي مقعدعإل  يتوصل منها 158لي صفةعإالمذكورة  9س

                                                           
حندي إوصن  بن  المقنام والمقنر والجننا  والمجلنو فني العالي : م  األلقا  التي يشنترك فيهنا أربنا  السنيوف واألقنمم ، وي  148ع

ن ، ويحتمنل أ حالتي    وهو م  العمء بالمد وهو الشرف ،ويقال علي بكسر المم يعلي إذا شرف ، ومن  قيل في علي ونحوه
 .20،ص6جيكون م  العلو في المكان يقال في  عم بفت  المم يعلو علوا . القلقشندى،صب  األعشى في صناعة االنشا،

الحجر الف  النحيت : الحجر الفن  النحينت من  األحجنار الجيرينة ، وحجنم القطعنة من  الحجنر الفن  النحينت فني الغالنب   149ع
هنذا  سنم ، وبالنسنبة لتسنمية80سنم أو 75سنم و55سنم ، والطنول بني  33سنم إلني 30يتراوح ارتفاعها في بعض األحيان م  

لسنا مصنقوال الحجار بتهذيب  وتنكيمن  ونحتن  نحتنا منتكمنا حتنى جعلن  أم الحجر بالحجر الف  النحيت ، فان هذا الحجر قام
بنال جكفصوص الجواهر التي كلما زاد صقلها ازداد  حسنا وجمناال  ، وعنرف الحجنر الفن  النحينت بالشميسني نسنبة إلني 

،  ملحقاتهنناكيلننومترا  . نجيننب ، مدرسننة األميننر كبيننر قرقمنناس و 15الشميسنني التنني تبعنند عنن  المسننجد الحننرام بحننوالي 
 .  27م ، ص1988هيم أحمد حس  عاألستاذ  ، مكة المكرمة ، مطابع جامعة الملك سعود ، الرياض كيفي ، ابرا -164ص

الشميسي : يمثل حي الشميسي الحد الغربني للحنرم المكني أي المنناطق المحكنور علني غينر المسنلمي  دخولهنا ، ويبعند حني   150ع
ملكهنا يكيلومترا  ، وسبب تسمية حي الشميسني بهنذا االسنم يعنود إلني مزرعنة كنان  15الشميسي ع  الحرم المكي بحوالي 

  وبذلن  في ذلك الوقت قبل ثماني  عاما في موقع الحني الحنالي الشنيط محمند بن  علني الشميسني النذي اشنتهر بكرمن  وسنخاب
م تخنذ الحني اسنن  م  ثمارهنا ، واللمحتاج وعابري السبيل م  موارد المزرعة التي لم يجد الفقراء حرجا في أخذ ما يحتاجو

ك جامعة الملن الشميسي الحقا نسبة إلي اسم صاحب المزرعة . كيفي ، ابراهيم أحمد حس  عاألستاذ  ، مكة المكرمة ، مطابع
 –لملك ب  عبد هللا عدكتور  ، الحرم المكي الشري  واألعمم المحيطة ب  ادهي  ، عبد  -27م ، ص1988سعود ، الرياض 

 .338-331م ،ص ص 1995يخية وميدانية ،د.ط ،مكة المكرمة دراسة تار

دكان : دكان كلمنة فارسنية معربنة بمعنني الحنانو  ، الحنانو  دكنان البنابع ويطلنق أيضنا  علني البينت النذي يبناع فين  الخمنر   151ع
انوه ألصل حنوجمعها حوانيت ، والحانو  يذكر ويؤنث وهو فعلو  علي طريقة طاغو  ، وقيل م  تركيب حانة الخمار وا

 ا  قابمن د تكنون مبننيكترقوة فلما سكنت الواو انقلبت الهاء تاء واألول هو الصحي  ، وتوجد الحوانيت غالبا أسفل المباني ، وق
رضنية أبذات  ، وتستخدم لخزن وعرض وبيع مختل  السلع والبضابع ، وتشتمل عادة علي مسطبة وداخل ودرايب ، وترفع 

تسنتخدم وارع بمقدار متر تقريبنا  ، وتمتند مسنطبة الحنانو  خنارج إغنم  الحنانو  نفسن  ، الحانو  ع  مستوي أرضية الش
ب عن  لعرض البضابع ، وتبني باججر والحجر وتبلط وقد تفرش بالرخام ، وكان المحتسب يراعي عندم خنرج هنذه المسناط

لني بعنض  ، المتناع أي نضنع  بعضن  ع ن الدكان قند يكنون مشنتقا  من  دكن : إالحدود حتى ال تضر بالجار أو بالمار ، وقيل 
منع ذكنر  لغنة العربينةوالدكان أيضا المسطبة مثل الدكة يقعد عليها في األسوا  العنيسي، طوبيا ، تفسير األلفاظ الدخيلة في ال

هيم، المصننطلحا  المعماريننة فنني الوثننابق أمنني   إبننرا  -28م،ص1965أصننلها بحروفنن ، دار العننر  للطباعننة ، القنناهرة 
 .167، 163ثمان ،اإلعمن بأحكام البنيان الب  الرامي ، صع -47، 32ة، ،صالمملوكي

زوجا با  : يقصد هذا المصطل  أن  يغلق علي فتحة البا  مصراعا با  أو زوجا با  أو فردتا با  وليو مصراع واحند .   152ع
 .100نجيب ، مدرسة األمير كبير قرقماس وملحقاتها ، ص

 هيئة با  صنغير لمسنتعمال الينومي دون حاجنة إلني فنت  البوابنة الكبينرة إال عنند الضنرورة . خوخة : عبارة ع  فتحة علي  153ع
 .24علي ، دراسا  تاريخية وأثرية في وثابق م  عصر الغوري ، ص

عمنارة دهليز : دهليز كلمة فارسية تعني ما بي  البا  والدار، والدهليز تعريب دهل  ومعناه القنطرة والعقندة ، والندهليز فني ال  154ع
ان، ، مكتبنة لبننيعني ممر داخلي أو مدخل يؤدي إلي قاعة أو وحدة سكنية . السيد أدي شير، معجنم األلفناظ الفارسنية المعربنة

 .49مي   إبراهيم، المصطلحا  المعمارية في الوثابق المملوكية، ،صأ -68م ،ص1980بيرو  

م  المكان ، والعامة نكسره وتقول الدكة والدكا : ما يسط  أعمه   دك  : دك دك  دكا  ، والدك ما استوي م  الرمل والمستوي 155ع
ارينة أو كالمقعد ، وكأنهم شبهوا ما عمنل من  الخشنب أو الحجنر فأصنبحت مقاعند يجلسنون عليهنا سنواء داخنل المبناني المعم

صنطلحا  هيم، المباألسوا  لعرض وبينع البضنابع ، والدكنة المكنان المرتفنع النذي يجلنو علين  وهنو المسنطبة . أمني   إبنرا
 .48-47المعمارية في الوثابق المملوكية، ،ص ص 

مخزن : المخزن ما يخزن في  الشيء مثل الخزانة فهي أيضا  الموضع الذي يخزن في ، ولك  لف  خزانة يستعمل في العمارة   156ع
 .101لمملوكية ،ص للداللة علي حجرة صغيرة لخزن األشياء. أمي   إبراهيم، المصطلحا  المعمارية في الوثابق ا

 ألنهنا مراتنب بعضنها فنو  بعنض . عثمنان ،اإلعنمن بأحكنام  درجة : أصل الدرجة المنزلة والجمنع درج ومنن  درج البنناء   157ع
 .169البنيان الب  الرامي ، ص 

موضع مكلنل صفة : الصفة م  البنيان شب  البهو الواسع الطويل ، وكان بمسجد الرسول علي  الصمة والسمم صفة ، وهي   158ع
 .73في الجزء الخلفي م  المسجد . أمي   إبراهيم، المصطلحا  المعمارية في الوثابق المملوكية، ،ص 
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 م  الحديد مشرفان علي المسعى المعكم وبالمقعد المذكور 10س

  161وبجوارها مطبطع ة المذكورة طهارةمخزن لطي  وبالصف 11س

 لي صفة بها مخزن وطهارةإويتوصل م  الدرجة المذكورة  12س

  163  ب  مخزن ب  شباكع162لي مجلوعإثم يتوصل م  الصفة المذكورة  13س

 (281الصفحة )

   وشباك كل  164مطل علي المسعى المعكم وبالمجلو المذكور روشع 1س

 مه أعلمذكورة منهما مطل علي المسعى المعكم ويتوصل م  الدرجة ا 2س

 إلي صفة يتوصل منها إلي مقعد لطي  وبالصفة المذكورة   3س

 عمه الي السط    أمطبط وطهارة ويتوصل م  الدرجة المذكورة  4س

    9-8-1  وطهارة ويحيط بهذا المكان عشكل165العالي علي ذلك وب  مبيتع 5س

   فم  الشر  المسعى المعكم166ربعةعأالمذكور ويحصره حدود   6س

 عمه وم  الشام أ  الدكاكي  وبا  المكان المذكور بواأوفي    7س

 ماك  الجارية في وق  المرحوم الخواجا شمووالغر  األ  8س

   الذي169  والربعع168  قديما وم  اليم  سو  الرقيقع167الدي  ب  الزم ع 9س

                                                                                                                                                                                                 
  مقعد : المقعد مكان الجلوس ، ويستخدم اللف  للداللنة علني وحندة معمارينة تخصن  لجلنوس الرجنال ، ويكنون المقعند داخنل 159ع

مبنينة من  الحجنر الفن  النحينت ،ويوجند بتلنك الواجهنة شنباكان من  الحديند المبني بنأول دور يصنعد إلين  ، وواجهنة المقعند 
مشرفان علي المسعى المعكم ، ويعرف هذا النوع من  المقاعند فني مصنر بالمقعند القبطني . أمني ،   إبنراهيم، المصنطلحا  

ة السننكنية فنني ينناغي، غننزوان مصننطفيعدكتور ، المقاعنند فنني عمننابر القنناهر -113المعماريننة فنني الوثننابق المملوكيننة،ص 
 .194 -190م ،ص ص 1999العصري  المملوكي والعثماني، رسالة ماجستير، كلية اجثار، جامعة القاهرة 

لطي  : لط  صغر ود  فهو لطي  ، ويستخدم اللف  بهذا المعني في الوثابق لوص  بعض العناصر المعمارية بأنها لطيفنة   160ع
 .97رية في الوثابق المملوكية، ،ص أي صغيرة . أمي   إبراهيم، المصطلحا  المعما

مطبط : الطبط اإلنضاج سواء اللحم أو غيره ، والمطبط الموضع الذي يطبط فين  وبن  نصنبة كنواني  ، وأحياننا  مخنزن ، وقند   161ع
ور و يلحق ب  مرحاض ، وم  أوصاف المطبط في الوثابق : و مطبط ب  كرسي وسلم  و و و مطبط بن  كرسني وشنبابيك مننا

و و  كبير أرضي ب  نصبة كواني  وحنيتان ومساطب وبيت جرر وبالوعة مسنق  ذلنك غشنيما  بممنار  للندخان و و و مطبط
بئنر  مطبط بعض  كش  سماوي وب  كرسي خم ومدار سلم و و و مطبط ب  إيوان مفروش بنالبمط الكندان مسنق  عقندا وبن 

 .109لمملوكية، ،ص ماء معي  و . أمي   إبراهيم، المصطلحا  المعمارية في الوثابق ا

مجلو : المجلو موضع الجلوس ، كما يطلق علي جماعة الجلوس، والمجلو وحدة معمارية مربعة أو مسنتطيلة الشنكل لهنا   162ع
 .100،ص وكيةالمعمارية في الوثابق الممل أربعة حوابط، وبأحدي الحوابط با  أو عدة أبوا . أمي   إبراهيم، المصطلحا 

فني المبنني أو النافنذة تنصنب فيهنا قضنبان متعارضنة من  الحديند أو الخشنب بحينث يكنون بينهنا فتحنا   شباك : الشنباك فتحنة  163ع
 .69مربعة كأنها شبكة الصياد أو غيره . أمي   إبراهيم، المصطلحا  المعمارية في الوثابق المملوكية، ،ص

صود بالرواش  الخرجا  فني العمنابر عبلكوننا   روش : الروش أو الروش  فارسية معناها الكوة أو النافذة ل ضاءة ، والمق  164ع
خنرز ، والرواش  قد يكون لها دربزيننا  خشنب خنرط عنرانيو ، وإذا كاننت الرواشن  من  الخشنب الخنرط الميمنوني أو الم
خشنب الملفوف فهني المشنربيا  ، وكاننت توضنع فين  أوانني الشنر  لكني تبنرد ، وقند تكنون الرواشن  من  الغنرود أو من  ال

تحملهنا لمنكو بالممط أو م  الحجنر النحينت علني أضنمع أو مندادا  من  الخشنب النقني عمناوردا  أو كباش المدهون أو ا
 جاننب كونهنا حرمدانا  عكوابيل  م  الحجر ، وكانت الرواش  تستخدم للبروز بالعمنارة ولزينادة مسنط  األدوار العلينا إلني

، معجنم   التهوينة وتحمنل ثكنل المبنني . السنيد أدي شنيرتشرف علي الشوارع ، فهي تطل علي واجهة با  الدخول وتزيد من
  تاريخيننة وأثريننة فنني وثننابق منن  عصننر علنني ، دراسننا -73م ،ص1980األلفنناظ الفارسننية المعربننة، مكتبننة لبنننان، بيننرو  

 .18الغوري ، ص

ينواني  ودو رقاعنة بن  إأو لوثنابق : و مبينت يحنوي إيواننا مبيت : وحدة معمارية داخل المبني لقضناء اللينل فيهنا ، فينرد فني ا  165ع
 .98ة، ،ص خزانة نوم وبا  مربع يدخل من  إلي مرحاض و . أمي   إبراهيم، المصطلحا  المعمارية في الوثابق المملوكي

حدود أربع : تعني تحديد العقار أو المبني لجهات  األربعة األصلية التي جر  العادة باستخدامها في تحديد اتجاها  حدود أي   166ع
 دودة للمبننيو مبني أو أرض مملوكة ،ويحدد كل اتجاه بذكر االتجاه وذكر نوعينة المبنني أو األرض المجناورة والمحنعقار أ

ثقهنا. لملكينا  ويواأو العقار في ذلك االتجاه ، وااللتزام بهذا التحديد يعني د  ة تحديد المكنان ومواصنفا  كنل حند بمنا يؤكند 
 .160امي ، ص عثمان ،اإلعمن بأحكام البنيان الب  الر

، في سعة م  المال ، ول  بر ومعروفشمو الدي  ب  الزم  : الخواجا شمو الدي  محمد ب  الزم  كان م  مشاهير التجار   167ع
تبناي فني وهو صاحب المدرسة التي ببوال  عند الرصي  ، وكان ديننا خينرا ال بنأس بن  ، وقند أرسنل  السنلطان األشنرف قاي

 ي  والنجناري ة النبوية الشريفة لتجديد عمارة المسنجد النبنوي ، وأرسنل معن  عندة من  البننابم  إلي المدين1481ه ع886سنة 
ت مخنرم ، وكاننوالمرخمي  وغير ذلك ، وأمر بهدم القبة الشريفة وإعادتها ، وتغيير المقصورة وتجديند غيرهنا من  الحديند ال

تننوفي وم  ، 1482ه ع887العمننل فنني أواخننر سنننة منن  الخشننب ، وتغييننر المنبننر والمننتذن التنني كانننت بننالحرم ، وانتهنني مننن  
 170، ص 3م  . ابن  ايناس ، بندابع الزهنور فني وقنابع الندهور ، ج1492ه ع897الخواجا شمو الندي  بن  النزم  فني سننة 

،188 ،293 . 
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   السعيد الشهيد170اري في وق  المقامعهو علوه الج 10س

   تغمده هللا تعالي برحمت  ورضوان  173قايتبايع  172شرفع  األ171الملكع 11س

 بحد ذلك وحدوده وحقوق  ومقاليد، علي  سجال مغفرت   12س

 لي  المعلوم ذلك جميع  إورسوم  وما يعرف ب  وينسب  13س

 (282الصفحة )

 عند الواق  المشار الي  اعمه العلم الشرعي النافي للجهالة   1س

 وتصرف  واختصاص ت وحوزشرعا والجاري ذلك بيده وملك   2س

 لي حي  صدور هذا الوق  المذكور من  في ذلك حسبما   إ 3س

 يشهد ل  بذلك مكتو  التبايع الشرعي المسطر بمكة المشرفة   4س

 زاد هللا تعالي شرفها الثابت المحكوم في  بالشرع   5س

   موالنا قاضي القضاة شيط مشايط 174ضرةعالشري  م  ح 6س

 عمم محرر القضايا واألحكاماأل ءالعلماسمم ملك اإل 7س

 يام مؤيد برام حسنة الليالي واألقاضي النقض واإل 8س

 نام مميز الحمل م  الحرام معدن الفضايلشريعة سيد اج 9س

   موالنا175م المحفوف بعناية الملك العممعوالعدل والكم 10س
                                                                                                                                                                                                 

للترغينب سو  الرقيق : يقع سو  الرقيق بي  الصفا والمروة بمكنة المكرمنة ، وكنان تجنار الرقينق يتخنذون أسناليب متنوعنة   168ع
والتروي  لتجارتهم ، فكانت الجارية تزي  وتعرض للبيع بالمسجد الحرام ، ويطاف بها مسفرة حنول البينت ليشنهر أصنحابها 

جنودة ه أمرها ، ويرغبوا الناس في شرابها ، فيأتي الناس فينكرون ويشنترون ، وكنان سنعر المعنروض من  الجنواري تحندد
لطلنب علنيه  ، ويصنل أحياننا  لمبنالغ طابلنة . الجمني  ، ابنراهيم بن  عبندالعزيز ولهنذا ينزداد ا   المعروض منه  وصنفاته  

عدكتور  ، النشناط التجناري والحرفني فني مكنة فني العصنر األمنوي من  خنمل كتنا  الفناكهي : أخبنار مكنة فني قنديم الندهر 
 . 82-80م  ، ص ص 2005ه / 1426وحديث  ، بحث بمجلة الدارة ، عدد خاص ، العدد الثالث ، الرياض 

  الربع : الربع الدار حيث كانت والمنزل والوط  ، وكل ذلك مشنتق من  ربنع المكنان إذا اطمنأن ، والربنع فني العمنارة عبنارة 169ع
عنن  عمننارة ضننخمة بنن  حننوش حولنن  حوانيننت ومخننازن يعلوهننا عنندة طبننا  ذا  منندخل مسننتقل أحيانننا لسننك  عنندد كبيننر منن  

با  العديدة المتجاورة أو التني تعلنو بعضنها . علني ، دراسنا  تاريخينة وأثرينة العابم  الفقيرة بأجور شهرية زهيدة في الط
 . 52أمي   إبراهيم، المصطلحا  المعمارية في الوثابق المملوكية، ، ص  - 24في وثابق م  عصر الغوري ، ص

م لموضنع القينام أخنذا من  قنام يقنوم المقام : المقام بفت  الميم ، وهو م  األلقا  الخاصة بالملوك ، وأصل المقام فني اللغنة اسن  170ع
لمقنر اسنم  ، وقنال مقاما ، والذي يستعمل  الكتا  في المقام الفت  خاصة ، ويكنون بذلك ع  السلطان تعكيما ل  ع  التفنوه با

منا و ام السعيدو،الشهابي ب  فضل هللا في وعرف التعري و : ويقال في  والمقام األشرفو وو المقام الشري  العاليو  ووالمق
 .495-493،ص ص 5غير ذلك . القلقشندى،صب  األعشى في صناعة االنشا،ج

الملك : الملك هو الزعيم األعكم مم  لم يطلق علي  اسم الخمفة ، وقند نطنق القنرءان بنذكره فني غينر موضنع كمنا فني قولن    171ع
لِكن  ق ال  اُلم  اۚ ،َلو  لِك  ُم ط النو   م  ث  ل كن وملك    ملك بكسر المم  اجيا  ، ويقال فيملي غير ذلك  اُبتنونِي بِِ ، إتعالي : َلإِِن هللِا  ق ُد ب ع 

ُقت نِدر ،، ومنن  قولن  تعنابإسكانها ومليك بزينادة يناء لِينك  من ، أو ملينك ور من  مالنكملنك مقصن، وقنال الجنوهري : واللي :َلِعُنند  م 
 .447،ص 5  األعشى في صناعة االنشا،جصب ويجمع  علي ملوك وأممك ، ويقال لموضع الملك المملكة . القلقشندى،

لقشنندى ، صنب  األعشنى فني صنناعة األشرف : م  ألقا  المقام والمقر ، وهو أفعل التفضيل من  الشنرف بمعنني العلنو . الق  172ع
 .8،ص 6نشا،جاإل

من  الممالينك  م  ،وكنان1412ه ع815السلطان الملك األشرف سي  الندي  قايتبناي : قايتبناي من  ملنوك الجراكسنة ولند سننة   173ع
ي م  ،وصنار إلني الكناهر جقمنق بالشنراء فأعتقن  ،واسنتخدم  فن1436ه ع839اشتراه األشرف برسباي بمصر صغيرا سنة 

م  1467ه ع872جيش  ، فانتهي أمره إلي أن كان اتابك العساكر في عهد الكاهر تمربغنا ، وخلنع الممالينك تمربغنا فني سننة 
تمر ل السير واسنلملك األشرف ، وكانت مدت  حافلة بالعكابم والحرو  وسيرت  م  أطو،وبايعوا قايتباي بالسلطنة ، فتلقب با

يناس ،بندابع الزهنور فني وقنابع إبن  ا -397،ص3،ج2قرينزي ،الخطنط ،من م .الم1496ه ع901إلي أن توفي بالقناهرة سننة 
سننناء مننن  العنننر  لنننزر كلي،خينننر الننندي ،األعممعقاموس تنننراجم ألشنننهر الرجنننال والنا -332، 325، 3،ص3الننندهور،ج

 .188،ص5م،ج2002والمستعربي  والمستشرقي  ،دار العلم للمميي ،بيرو 

  حضرة : الحضرة والمراد بها حضرة صاحب اللقب ، وقال الجوهري : وحضرة الرجل قرب  وفتاسه ، وقال اب  قتيبة فني و 174ع
التني كاننت  ا  ، وهني من  األلقنا  القديمنةأد  الكاتبو : وتقال بفت  الحاء وكسرها وضنمها وأكثنر منا تسنتعمل فني المكاتبن

 عن  األبنوا  تستعمل في مكاتبنا  الخلفناء ، وكنان يقنال فيهنا و الحضنرة العالينة و ، وتسنتعمل اجن فني المكاتبنا  الصنادرة
ت ممنا ننابنة و : وكاالسلطانية إلي بعض الملوك ، ويقال فيها : و الحضرة الشريفة العالية و ، وقال اب  شيث في و معالم الكت

م لمنسنحب علنيهيكتب بها ألعيان الدولة م  الوزراء وغيرهم ، ولم يك  السلطان يكاتب بها أحدا م  الداخلي  تحت حكم  وا
 .499-498،ص ص 5نشا،جسلقلقشندى،صب  األعشى في صناعة اإلأمره ولمزيد م  التفاصيل راجع ا

ال الجنوهري : وهنو العنالم للغاينة ، وقنل أن يسنتعملوه إال فني ألقنا    العنمم : العممنة بالتشنديد من  ألقنا  أكنابر العلمناء ، وقن175ع
لعنمم أو االمكتو  بسنبب  ونحنو ذلنك ، وحنذف الهناء منن  لغنة ، وليسنت بمسنتعملة بني  الكتنا  أصنم ، والعممني نسنبة إلني 

 .21،ص 6عة االنشا،جالعممة للمبالغة ، وقال في و عرف التعري  و : ويخت بالمفتي . القلقشندى،صب  األعشى في صنا
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 الشرعية حكام  في األ176قي ب  علي العزبي الحنفي الناظرععبد البا 11س

 يد هللا تعاليأن وبمكة المشرفة حي  ذلك بالديار المصرية اج 12س

 رخؤحس  الي  واسبغ نعم  في الداري  علي  المأحكام  وأ 13س

 (283الصفحة )

 خرها اليوم الثام  عشر م    آالمكتو  المذكور في تواريط  1س

 وقفا صحيحا  177عذي الحجة سنة خمو وخمسي  وتسعماية 2س

 صل ذلك واليوهبأشرعيا وحبسا صريحا مرعيا اليباع  3س

 صول  أا علي بماواليره  واليناقل ب  والببعض  ق 4س

 تي ذكرها في  وظا علي شروط  مسبم علي سبل  اجمحف 5س

 رض وم  عليها وهو خير الوارثي ن يرث هللا األأ إلى 6س

 لي  وقف إحس  هللا تعالي ألي  إالواق  المشار أ نشأ 7س

 تي ذكره في  معينا وتفضيل  مبينا وهوأهذا علي ما ي 8س

   علي هذا الوق  والمتولي علي  يبدا م  غلت 178ن الناظرعأ 9س

 لعين  والدوام لمنفعة  ءوريع  بعمارت  وبرمت  وما في  البقا 10س

 صرف في ذلك جميع غلت  وما فصل بعد ذلك يصرفأولو  11س

 ءهوالديانة محسني  لقراهل الخير أنفار م  أربعة من  أل 12س

 ن المجيد علي أن يجتمعوا في كل يوم بعد صمة الكهر آالقر13س

 (284الصفحة )

 بوا  أحد أنة بمكة المشرفة بجوار با  العمرة ببالمدرسة الكا 1س

 المسجد الحرام المعروفة بانشاء المرحوم المغفور داود باشا المومي  2س

 كامم واحدااءا  كل منهم جز ألي  سابقا طيب هللا ثراه ويقرإ  3س

 ءةليها وبعد تمام القراإالربعة الشريفة بالمدرسة المشار م    4س

 ويهدون ثوا  ءربعة يختمون ذلك بالدعاجزاء األباأل  5س

 فضل الصمةأالحضرة الشريفة النبوية عليهما  ليإذلك  6س

 لي  ثم في صحاي إوالسمم ثم في صحاي  الواق  المشار  7س

 موات  وساير اموا  المسلمي لمرحوم داود باشا المومي إلي  وألا 8س

   م  الفضة الكبيرة السليمانية ال 179هلةعأفي كل سنة م  سني    9س

 ربعي  نصفا لكل واحد منهم فيأربعماية نص  وأنص  و 10س

 كل سنة ثمث ماية نص  وستي  نصفا حسابا ع  كل يوم  11س

 اهل المهمة واالستقامة والنهضةنصفا واحد ويصرف لشخ  م   12س

 في كل يوم عشرة دوار  م  الفخار في غير مكة المشرفة يما 13س

                                                           
  الناظر : وهو م  ينكر فيما يرفع إلي  ويتأمل  فيمضي ما يمضني وينرد منا ينرد ، وهنو منأخوذ إمنا من  النكنر النذي هنو رأي 176ع

  ذلنك مني  المصنلحة العي  : ألن  يدير نكره في أمور ما ينكر في  ، وإما م  النكر الذي هو بمعني الفكر : ألن  يفكر فيما ف
ألعشنى فني باختمف ما يضاف إلي  كناظر األحكام الشرعية وناظر أوقاف وما غير ذلك .  القلقشندى،صنب  ا ، وهو يختل 

 .465، ص 5صناعة االنشا،ج

 م .1549يناير  27ه يوافق 955ذي الحج  سنة  18  177ع

ناظر الوق  : ناظر الوق  أو المتولي علي  هو الذي يقوم برعاينة الموقنوف ويحناف  علين  بإصنمح منا يتهندم منن  ، والعمنل   178ع
ينذها علي كل ما فين  بقناسه صنالحا ، واسنتغمل مسنتغمت  وصنرف ريعن  فني مصنارف  ، وتنفينذ شنروط الواقن  الواجنب تنف

و ثمثننة هنني العقننل والبلننويم  يتننولى النكننر علنني الوقنن  شننروط ورعايننة مصننال  الواقنن  والموقننوف علننيهم ، ويشننترط فنن
ط   فين  الشنرو، وال يشترط فيم  يتولى النكر علي الوق  الحرية وال اإلسمم وال البصر ، فيص  تولية من  تنوافرواألمانة

 فاصنيل راجنع من  التالثمثة السابقة سواء كان رجم أو امنرأة مسنلما أو غينر مسنلم حنرا أو عبندا بصنيرا أو أعمني . ولمزيند 
اجنع ر –60-54دراسة ونشر لبعض وثنابق الوقن  العثمانينة فني مصنر من  القنرن الحنادي عشنر الهجنري ،ص ص أحمد ،
                         ملحق أربا  الوظاب  .1ملحقع

ال  لليلتي  من  الشنهر ثنم ال أهلة : أهلة مفردها همل والهمل : غرة القمر حي  يهل  الناس في غرة الشهر ، وقيل : يسمي هم  179ع
 :حجنر ، وقينل يسمي ب  إلي أن يعود في الشهر الثاني ، وقيل : يسمي بن  ثنمث لينال ثنم يسنمي قمنرا  ، وقينل : يسنماه حتنى ي
 ، 6لعنر  ، من يسمي همال  إلني أن يبهنر ضنوءه سنواد اللينل ، وهنذا ال يكنون إال فني الليلنة السنابعة . ابن  منكنور ، لسنان ا

 .4690ص
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 (285الصفحة )

 وبعضها بالحرم الشري  المكي زاد هللا شرف  عكما   1س

 في بيتام والطاأو ءويسقي منها الخاص والعام والرجال والنسا 2س

 كان اليصيبها الشمو  ببيت هللا الحرام ويرفعها في كل يوم إلي م 3س

   بالغسل والتنكي   180في  في وقت وجودها ويقاهدهاع 4س

 و تكسر أة والتبخير وكلما تعتق منها شيء والتبريد والتغطي 5س

 يشتري غيره في كل سنة عشرة دنانير م  الذهب السلطاني 6س

 و ما يقوم مقام ذلك م  النقود عند الصرف وعليأالجديد  7س

 ن يصرف م  ذلك شراأعمه ألمذكور خادم السبيل ا 8س

 عمه ويصرفأبحسب الكفاية علي الوج  المذكور دوار  مغارف  9س

 عمه أالموصوف  للناظر علي هذا الوق  في كل عام م  الذهب 10س

 و ما يقوم مقام ذلك م  النقود عند الصرفأثمثة دنانير  11س

 عمه في وقف  هذاألي  إوشرط الواق  المشار 12س

 ن  شرط النكر علي ذلك والوالية علي أشروطا منها  13س

 (286الصفحة )

 ن  أطيبة ول   ةحياه هللا تعالي حياأيام حيات  ألنفس   1س

 ن ما  ع  غيرإف ءيسنده ويفوض  ويوصي ب  لم  شا 2س

 سناد وال تفويض أو فعل ذلك وتعذر بوج إوصي  وال   3س

 م  الوجوه كان النكر علي ذلك لم  يكون ناظرا علي المدرسة  4س

 ن  شرط لنفس  في وقف  أوقافها ومنها أالمذكورة سابقا و 5س

  183  واالستبدالع182  والتغيير والتبديلع181خراجعدخال واإلهذا اإل 6س

   وليو لغيره م  بعده فعل شيء م  184والزيادة والنقصانع 7س

 كثر م  ستي أن ال يوجد هذا الوق  والشيء م  أذلك ومنها  8س

 جازة باخرة المثل فما فوقها ومنها انن تكون اإلأفما دونهما و 9س

 كل م  شغر  عن  وظيفة الشغور الشرعي بمو  أو سفر 10س

 بما يوجب إخراج ذلك عن  وتقرير غيره يقرر الناظر علي 11س

 مم  غيره لوق  والمتولي علي  في وظيفة شخ   هذا ا12س

 ذا نق  ريعإن  أومنها ، يكون بالصفا  المذكورة سابقا  13س
                                                           

 .3764،ص5لسان العر ،م  يقاهدها : يقاهدها م  القهد : النقي اللون والقهد :األبيض . اب  منكور،  180ع

اإلدخال واإلخراج : المراد بهما أن يدخل في الوق  م  لم يك  موقوفا علي  م  قبل ، ويخرج من  م  كان موقوفا علين  من    181ع
  قرينب منالشرطان ل  أن يدخل في الوق  م  لم يكن  موقوفنا علين  قبل بحيث ال يصب  م  أهل الوق  فالمشروط ل  هذان 

  صنرهما علني من، ولن  أن يق ةأو بحنال معينن ةمعينة واإلخراج ، ول  أن يقيدهما بمد أو أجنبي ، ول  أيضا أن يطلق اإلدخال
عثمانينة فني أدخل  وم  أخرج  ، ول  أن يجعلهما شاملي  لنذريتهما وأنسنابهما . أحمند ،دراسنة ونشنر لنبعض وثنابق الوقن  ال

 .65-64مصر م  القرن الحادي عشر الهجري ،ص ص 

الشنرط يحنتف  لنفسن  الحنق فني أن يغينر  التغيير والتبديل : المراد بالتغيير أي تغيير في مصاري  الوق  ، فم  شرط ل  هذا  182ع
يل التبنديل تبندبفي معارف الوق  أي تغيير يبدو ل  ولو لم يك  م  أنواع التغييرا  التي دلنت عليهمنا تلنك الشنروط والمنراد 

وف قنن يجعنل الموعي  م  أعيان الوق  بأن يشتري عماده بدل األطيان أو أطيانا بندل النقنود ، وتبنديل كيفينة االنتفناع ، وبنأ
 ،الهجري مصر م  القرن الحادي عشر للسكني لمستغمل وبالعكو . أحمد ،دراسة ونشر لبعض وثابق الوق  العثمانية في

 .65ص 

االستبدال : المراد م  االستبدال شراء عني  لتكنون وقفنا بندل العني  التني بيعنت من  األعينان الموقوفنة فنالعي  المسنتبدلة هني   183ع
ر الهجنري . أحمد ،دراسة ونشر لبعض وثابق الوق  العثمانينة فني مصنر من  القنرن الحنادي عشن المشتراة لتكون وقفا بدلها

 .66-65،ص ص 

  الزيادة والنقصان : المراد منهما التعديل في مقادير االنصب  المخصصة للمستحقي  بزيادة انصب  بعض المستحقي  ، ونقن  184ع
ن فنني الوقنن  ، ونقصننها فمنن  شننرط لنن  فنني وثيقننة الوقنن  هننذا أنصننبة بعضننهم ، وزيننادة مرتبننا  أربننا  الوظنناب  المقننررة

اريط من  الشرطان سواء كان الواق  أو غيره يجوز ل  أن يزيد استحقا  من  شناء من  المسنتحقي  بنأمر يجعنل لن  مسنتند قنر
مرتنب د الالريع بدال م  أريع  ، وأن ينق  اسنتحقا  من  شناء مننهم بنأن يجعلن  أربعنة بندل سنتة ، ويجنوز لن  كنذلك أن يزين
  القنرن منالشهري للعاملي  بالمنشت  الموقوفة أو ينقصها . أحمد ،دراسنة ونشنر لنبعض وثنابق الوقن  العثمانينة فني مصنر 

 .64-63الحادي عشر الهجري ،ص ص 
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 (287الصفحة )

 الوق  المذكور بوج  م  الوجوه قسم ما يفضل م  ريع    1س

  185ع صمح  بينهم علي حكم نسبة جوامكهمإبعد عمارت  وترميم  و 2س

 ن تقدم سابقا أوذلك بعد ، المذكورة بالمصلحة الشرعية   3س

  186ميريععمه وكل الجنا  العالي األألي  إان الوق  المشار   4س

   الكاي 189زهرع  ناظر الجامع األ188  الزيني نصوح ب  عبد هللاع187الكبيريع  5س

   الكاي 190بالقاهرة المحروسة وتاج الجوامع الجامع العتيق العمرويع 6س

  194بالقرافةع  193  والشافعيع192  الليثع191بمصر القديمة ومقامي اإلمامي ع 7س

                                                           
جوامكهم : الجامكية كلمة فارسنية مركبنة من  جامنة أي قيمنة ومن  كني وهنو أداة النسنبة ، وجامكينة تعنني مرتنب الجنندي أو   185ع

ي . السنيد أد م ، وأطلق في العصر العثماني علني األعطينا  والمرتبنا  الشنهرية أو السننوية التني كنان يتقاضنها الجنندالخاد
 .119لخطيب ، معجم المصطلحا  واأللقا  التاريخية ، صا -45شير، معجم األلفاظ الفارسية المعربة ،ص

و : ويكتنب بن  لكبنار األمنراء أو النوزراء ، وان كنانوا من   األميري : م  ألقا  أربا  السيوف ، وقال في و عرف التعري   186ع
  أربنا  منن كنان إاف وال يكتنب لن  القضنابي أصنم ، وأربا  األقمم ، وذكر في دستور ل  آخر أن  يكتب بن  لنقينب األشنر

                         ملحق أربا  الوظاب  .1حقعراجع مل –10، ص 6األقمم . القلقشندى،صب  األعشى في صناعة االنشا،ج

الكبيري : م  األلقا  المشتركة بي  أربا  السيوف واألقمم ، وهو في األصل لخمف الصغير ، والمراد هننا الرفينع الرتبنة   187ع
 .24، ص 6، والكبيري نسبة إلي  للمبالغة . القلقشندى،صب  األعشى في صناعة االنشا،ج

وانعنم  م   ، وننزل فني بينت األمينر ازدمنر الندوادار ،1520ه ع927نصوح ب  عبد هللا : قدم نصوح بك إلني مصنر فني سننة  188ع
لجننامع علين  بخمسننة آالف دينننار ل نفننا  علنني طابفنة الصوباشننية التنني تقننع تحننت إمرتنن  ، وكنذلك تننولي نصننوح بننك نكنناره ا

 .    398، ص 2ور في وقابع الدهور ، جاألزهر وجامع عمرو ب  العاص . اب  اياس ، بدابع الزه

-359الجننامع األزهننر : شننيد جننامع األزهننر فنني عهنند الخليفننة الفنناطمي المعننز لنندي  هللا ،وبنندأ جننوهر الصننقلي فنني بنابنن  سنننة  189ع
الجهة الرابعة بها المدخل م ،ويتكون الجامع م  الداخل م  صح  أوسط مكشوف يحيط ب  ثمث ظم ،و972-970هع361

ع والجنام ينوم ،وقد توالت أعمال اإلصمح والتجديد والتوسع واإلضافة علي هذا الجنامع مننذ إنشناب  حتنى ال امع،للج الربيو
مهنا فني األزهر الحالي هو مجموعة م  المباني األثرية التني أضنيفت إلني الجنامع الفناطمي األصنلي فني عصنور مختلفنة أه

أرض  فسننيحا يقننوم علنني وصننار الجننامع فنني شننكل  الحننالي بننناءالعصننري  المملننوكي والعثمنناني فضننم عنن  المبنناني الحديثة،
بعة ظنم  م ، ويحيط ب  سور مربع الشكل تقريبا فت  ب  ثمانية أبوا  ،ويتوسط المسجد صح  تحيط ب  أر12000مساحتها 

 اهيمبنرذا  مساحة أكبر مما كانت عليها فني العصنر الفناطمي . العمنري ،أمنال أحمند حسن عدكتور    الطناي ،علي احمند إ
-67م،ص ص 1996عدكتور ،العمارة فني مصنر اإلسنممية عالعصنري  الفناطمي واأليوبي ،مكتبنة الصنفا والمروة،القناهرة

74. 

الجامع العتيق العمروي : هو جامع عمرو ب  العاص ، ويذكر المقريزي ع  هذا الجامع و هذا الجامع بمدينة فسنطاط ويقنال   190ع
لحاف  أبو اوهو أول مسجد أسو بديار مصر في الملة االسممي  ،وبعد الفت  خرج  ل  تاج الجوامع وجامع عمرو ب  العاص

صنر القاسم ب  عساكر م  حديث معاوية ب  قرة قال عمر ب  الخطا  رضي هللا عن  م  صنلي صنمة مكتوبنة فني مسنجد م
عنناص جامعنن  سنننة منن  األمصننار كانننت لنن  كحجننة متقبلننة فننان صننلي تطوعننا كانننت لنن  كعمننرة مبرورةو،وشننيد عمننرو بنن  ال

ضنن  م ،ويقننع هننذا الجننامع علنني ضننفة نهننر النيننل علنني مسننافة تبعنند مننابتي متننرا تقريبننا منن  حصنن  بننابليون ، ويو641هع21
بنابي   م،وأرضيت  مفروشة بالحصنباء ،وتشنتمل علني15×25التوصي  المعماري لهذا المسجد عند تأسيس  أن مساحت  تبلغ 

وال مئذننة  المسجد مقسم م  الداخل إلي عدد م  األروقة،ولم يك  للمسجد صنح بكل ضلع م  أضمع  عدا الجهة القبلية ،و
زبينر ليهنا دار الوال محرا  وال منبر، وكانت تقع إلي الشر  م  هذا المسجد دار عمرو ب  العناص يليهنا دار ابنن  عبند هللا ي

ام حكننام  مصننر حتننى الوقننت بنن  العننوام ثننم دار يعقننو  القبطي،وصننار مسنن  عمننرو بنن  العنناص منننذ تأسيسنن  موضننع اهتمنن
الحاضر،وصننننننار المسننننننجد تخطيطنننننن  حاليننننننا يتكننننننون منننننن  صننننننح  أوسننننننط مكشننننننوف يحننننننيط بنننننن  أربعننننننة ظننننننم   

در اإلسمم والعصر صالعمارة في  -سليمان عدكتورة  ، آثارنا االسممي  يحيي ، سوس  -4،ص4،ج2المقريزي،الخطط،م 
 .91-82م،2000العباسي  األول،دار نهضة الشر  ،القاهرة

اإلمام : م  ألقا  الخلفاء كما يقال في المكاتبا  عنهم و م  عبد هللا وولي  اإلمام الفمني و ، وقد تقدم أن أول م  تلقنب بن  و   191ع
للغنة ااإلمنام فني  إبراهيم ب  محمد و أول م  بويع ل  بالخمفة م  بني العباس ، ويقع أيضا في ألقا  أكنابر العلمناء ، وأصنل

النك ، وأبنو لك وقع علي المجتهندي  كاألبمنة األربعنة أصنحا  المنذاهب المشنهورة : وهنم الشنافعي ، ومالذي يقتدي ب  ، ولذ
ن باشننا ،الفنننو -10، ص 6حنيفننة ،وأحمنند ، واألمننامي نسننبة إلينن  للمبالغننة . القلقشندى،صننب  األعشننى فنني صننناعة االنشننا،ج

 .106-92، ص ص 1االسممي  والوظاب  علي اجثار العربية ،ج

م اإلمام الليث ب  سعد : الليث ب  سعد هو اإلمام أبو الحارث الليث بن  سنعد بن  عبند النرحم  الفهمني ،واإلمنام اللينث من  مقا  192ع
وأجمع العلمناء علني أمانتن  وعلنو كعبن  وسنمو مرتبتن  فني الفقن  والحنديث وهنو إمنام أهنل  ي تابعي التابعي  روي ع  الكثير

يزي ع  قبر اإلمام اللينث بن  سنعد الليث حاليا بشارع اإلمام الليث ، ويذكر المقرمصر في زمان  ، ويقع مسجد ومقام اإلمام 
ن  اشتهر قبره عند المتأخري  ، وأن أول منا عرفن  المقرينزي عن  خبنر قبنر اإلمنام اللينث أنن  كنان مصنطبة فني آخنر قبنا  أ

مام الفقين  الزاهند العنالم اللينث بن  سنعد الصدفيي  ، وكانت عددها أربعمابة قبة ، وقد كتب علي مصطبة اإلمام ما نص  و اإل
ب  عبد الرحم  أبو الحارث المصري مفتي أهل مصر و ، وأول م  بني علي القبر بناء وأضاف إلي  حيزا م  األرض هنو 

م  ، وأخننذ  تتنوالي علنني المقننام ينند التعميننر والتجدينند 1242ه ع640وذلننك بعنند سنننة   أبنو زينند المصننري أحنند كبننار التجنار 
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 نكار السنيةوغير ذلك م  الوظاي  الدينية واأل، المباركة  8س

 ن يق  بالوكالة عن  جميع العي  الموقوفةأزيد قدره ودام فخره  9س

 المتقدم وصفها وتحريرها في هذا الكتا  علي حكم الوق  10س

 والشروط والترتيب المعينة في هذا الكتا  م  غير زيادة 11س

 لي  وق إن الزيني نصوح الوكيل المشار إم والنقصان ث12س

 لي  وقفا في  زيادةإي  م  الوكالة ع  الواق  المشار لإذلك بما  13س

 

 (288الصفحة )

 خل بمقصوده  أدي  فإلالواق  المشار  هرادأعما نق  عما  1س

 فرجع ع  ذلك ، غفل بعض شروط  ولم يوف بمراده في ذلك أو 2س

 ن يصدر هذا أن راية السعيد واجتهاده السديد واقتضي اج 3س

 الوق  من  في ذلك علي الحكم المشروح في هذا الكتا  الواقع  4س

 قبال سعادت  بمحمد  إ أيام دام هللا تعاليأرادت  إعلي طبق  5س

 وال  وصار ما صدر م  الوكيل المذكور في ذلك بما يشهد  6س

 رخ بتاسع عشر ذي الحجة الحرامب  المستند المسطر بمكة المشرفة المؤ 7س

 وتم هذا الوق ، سنة سبع وخمسي  وتسعماية ملغي غير معمول ب   8س

 المسطر بهذا الكتا  ولزم ونفذ حكم  وانبرم وصار وقفا 9س

 شرعيا صحيحا وحبسا مرعيا مريحا محرما بحرما  هللا األكيدة 10س

 حد يؤم  باتقوت  السديدة فم يحل ألمدفوعا عن  ب 11س

 بطال إن يسعي في ألي رب  الكريم صاير إن  أويعلم  اجخرواليوم 12س

 و يبدل أو يغيره أحكام  أو نق  شيء م  شروط  وأو تعطيل  أ 13س

 (289الصفحة )

 و بوج  م    أو تبطيل أو يساعد علي ذلك بتعطيل أ 1س

 من  فات تعالي ئا  و شيأفم  فعل ذلك ، وجوه التعليل  2س

 زي  علي فعل  ورقيب  يوم الحشرأوطليب  ومجحسيب    3س

 يوم يكون هللا تعالي هو، والتناد يوم عط  االكباد   4س

 تي هللاأال م  إلعباد يوم ال ينفع مال وال بنون الحاكم بي  ا  5س

 جراي أحكام  وأعان علي تقديره وأوم  ، بقلب سليم  6س

 حس أحكام  برد هللا تعالي مضجع  وأعلي شروط  و 7س

 زي بنو وحشت  ولقن  حجت  وجعل  م  الفاآم  جعل  و 8س

 ،الفرحي  المستبشري  الذي  ال خوف عليهم والهم يحزنون 9س

 لي إشهاد علي الواق  المشار ولما تم ذلك وتكامل باأل 10س

 لي  متوليا علي وقف إقام الواق  المشار أعمه دام عمه أ 11س
                                                                                                                                                                                                 

محمند ،سنعاد مناهرعدكتورة  ، مسناجد  – 348-347،ص ص  4،ج 2التفاصيل راجع المقرينزي ، الخطنط ،من  ولمزيد م 
 .223-213،ص ص  2م،ج1971مصر وأولياسها الصالحون ، المجلو األعلى للشئون االسممي  ، القاهرة

العباس ب  شافع ب  السابب اب  عبيد ب   مقام اإلمام أبي عبد هللا محمد ب  إدريو الشافعي : الشافعي هو محمد ب  إدريو ب   193ع
عبد يزيد ب  هاشم ب  المطلب ب  عبد مناف ، فهو عربي قرشي هاشمي مطلبي ، ويلتقي منع الرسنول صنلي هللا علين  وسنلم 
ي في جده عبد مناف ، ويقع مقام ومسجد اإلمام الشافعي بشارع اإلمام الشافعي بقرافة اإلمام الشافعي بالقناهرة ، وعنندما تنول

وذلننك بإنشنناء المدرسننة الصننمحية   السننلطان صننمح النندي  األيننوبي السننلطنة عننني بهننذه المقبننرة لتعكيمنن  لمننذهب الشننافعية 
م  ببناء قبنة فنو  قبنر 1211ه ع608بجوارها لتدريو المذهب الشافعي ،وقام بعد ذلك السلطان الكامل ب  الملك العادل سنة 

اإلمام الشافعي بعد دف  أم  بمقبرة اإلمام الشافعي كما قنام بتوسنيع المدرسنة ونصنب بهنا منبنرا ولمزيند من  التفاصنيل راجنع 
-140،ص ص  2محمنند ، مسنناجد مصننر وأولياسهننا الصننالحون ،ج -346-345،ص ص 4، ج 2يننزي ، الخطننط ،منن المقر
 .166-156العمري   الطاي  ،العمارة في مصر االسممي  ، ص ص -157

بننو ة من  المغنافر يقنال لهنم القرافة : القرافة بفت  القناف وراء مخففنة وألن  خفيفنة وفناء مقبنرة بمصنر مشنهورة مسنماة بقبيلن  194ع
، والمقصود بالقرافة في الوثيقة القرافة الصغرى ، فالقرافنة الصنغرى هني القطعنة التني تلني قلعنة الجبنل والممتندة من  قرافة

،ص 4،ج2اإلمام الشافعي إلي با  القرافة بالسنور الجننوبي للقناهرة ولمزيند من  التفاصنيل راجنع المقرينزي ، الخطنط ، من 
 .320-319ص



 لعدد الثالثا                                                                                                                                                      مجلة العمارة والفنون

34 
 

 نألي إراد أيده غرامتي وجعل ب، هذا ووالة القيام بمصالح  12س

 زالت إخراج  ع  ملك  وإمر هذا التسجيل بعد أيستتب  13س

 (290الصفحة )

   للمتولي المذكور  195  سلم وقف  المزبورعأنقر واعترف بأع  يده و1س

 قرارا واعترافاإفارغا غير مشغول بما يمنع صحة قبض  شرعا  2س

   تصديقا شرعيا196  علي ذلك المتولي المسفورعوصدقِ ، شرعيي    3س

 راد الواق  المزبور الرجوع ع   أثم بعد تمام ذلك ولزوم   4س

 ن يرده إلي ملك  وخاصم المتولي المذكور في ذلكأوقف  هذا و  5س

 عكم مام األلزوم إذا لم يك  مسجم ع  قول اإلمحتجا بعدم ال 6س

 عن    رضي هللا تعالي 197ي حنيفة النعمان ب  ثابت الكوفيعالمجتهد اب 7س

 فخاصم  المتولي المذكور، ومثواه   وارضاه وجعل الجنة متقلب 8س

 كرمي مامي  الصاحبي  األفي ذلك متمسكا باللزوم علي قول اإل 9س

 بي عبد هللا محمد ب  الحس أ  و198نصاريعبراهيم األإيوس  يعقو  ب  بي أ 10س

 لدي موالناوجعل الجنة مثواهما وتحاكما ،   رضي هللا عنهم 199الشيبانيع 11س

 ول هذا الكتا  يسر هللاأكم الشرعي الموقع خط  المستطا  بالحا12س

 الحكم في ذلك بما يفتقده ة  وسالتحس  الم ءر العلمابتعالي ل  ولسا 13س

 (291الصفحة )

 حكام  أيد هللا تعالي أا لسؤالهما وحكم مجابهأويراه ف 1س

 ولزوم نعام  بصحة الوق  المذكور إسبغ علي  فضل  وأو 2س

 علي قول ما يراه حكما صحيحا شرعيا تاما معتبرا مرضيا   3س

 ءوقف  بطريق  الشرعي علي الوج  المعتبر المرعي بعد استيفاا  4س

                                                           
الميم قلم السلطان متداول عند الناس في العصر اإلسممي ، وهنو مشنتق من  الزبنر بمعنني الكتابنة ،  المزبور : المزبر بكسر  195ع

المنرق  . وفي حديث أبي بكر الصديق رضي هللا عن  أن  دعا في مرض  بداوة ومزبر ، وم  مرادفنا  هنذا اللفن  المنرقم و
 .395معجم المصطلحا  واأللقا  التاريخية ، ص لخطيب ،ا -95المقر  ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، ص

 .301  المسفور : المسفور م  مادة سفر فسفر الكتا  أي كتب  . الرازي ، مختار الصحاح ، ص 196ع

م  : إمنام 767-699ه ع150-80أبي حنيفة النعمان ب  ثابت الكوفي : النعمان ب  ثابت ، التيمي بالوالء ، الكوفي ، أبو حنيفة   197ع
فة ، وكنان ونشأ بالكو ، والفقي  المجتهد المحقق ، وأحد األبمة األربعة عند أهل السنة قيل : أصل  م  أبناء فارس ولد الحنفية

 لني القضناء ،عيبيع الخز ويطلب العلنم فني صنباه ثنم انقطنع للتندريو واإلفتناء ، وأراده عمنر بن  هبينرة ع أمينر العنراقيي    
يفعل ،  نيفة أن  البعد ذلك علي القضاء ببغداد فأبي ،فحل  علي  ليفعل  ، فحل  أبو ح فامتنع ورعا  وأراده المنصور العباسي

:  م مالك يصف فحبس  إلي أن ما  عقال اب  خلكان :هذا هو الصحي    ،وكان قوي الحجة م  أحس  الناس منطقا  ، قال اإلما
ة لمنطنق والصنوروكنان كريمنا فني أخمقن  جنوادا  حسن  ارأيت رجم  لو كلمت  في هذه السارية أن يجعلها ذهبا  لقام بحجت  ، 

لني أبني جهوري الصو  ، وإذا حدث انطلق في القول ، وكنان لكممن  دوي وعن  اإلمنام الشنافعي :النناس عينال فني الفقن  ع
 أبنوو  ةزهنر حنيفة : وتوفي ببغداد : وألبي حنيفة كتب عديدة منهنا ومسنندو فني الحنديث جمعن  تممينذه ، وللشنيط محمند أبني
،  . النزر كلني حنيفة : حيات  وعصره وآراسه وفقه و،ولسيد عفيفي وحياة اإلمام أبي حنيفةو ، وغينر ذلنك من  الكتنب العديندة

 .36، ص8األعمم ،ح

-113أبي يوس  يعقو  بن  إبنراهيم األنصناري :يعقنو  بن  إبنراهيم بن  حبينب األنصناري الكنوفي البغندادي ، أبنو يوسن    198ع
شنر مذهبن  ،وكنان فقيهنا عممنة من  حفناظ الحنديث صاحب اإلمام أبي حنيفة ، وتلمينذه ، وأول من  نم  : 798-731ه ع182

هنادي المهندي وال ،ولد بالكوفة وتفق  بالحديث والرواية ثنم لنزم أبنا حنيفنة ،فغلنب علين  والنرأيو ، وولني القضناء ببغنداد أينام
الندنيا ،  دعا وقاضني القضناةو ،ويقنال لن  : قاضني قضناةوالرشيد ،وما  في خمفت  ببغداد وهو علي القضاء ،وهو أول م  

ر  ، ومن  وأول م  وضع الكتب في أصول  الفق  علي مذهب أبي حنيفة ، وكنان واسنع العلنم بالتفسنير والمغنازي وأينام العن
ي النزر كلنة . كتب   والخراج و وواجثارو وهو مسند أبي حنيفة ووالنوادرو وواختمف األمصارووغير ذلك م  الكتب العديند

 .193،ص8،األعمم ،ج

-748ه ع189-131أبي عبد هللا محمد ب  الحس  الشيباني : محمد ب  الحس  ب  فرقند من  منوالي بنني شنيبان ، أبنو عبند هللا   199ع
م  : إمام بالفق  واألصول ، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة ، وأصل  م  قرية حرسنت  فني غوطنة دمشنق ، وولند بواسنط 804

الرشيد القضاء بالرقة ثم عزل  ،  هل إلي بغداد فوالفة ، فسمع م  أبي حنيفة وغلب علي  مذهب  وعرف ب  ، وانتق،ونشأ بالكو
بن  الحسن  ء أن أقول نزل القرآن بلغة محمند ولما خرج الرشيد إلي خراسان صحب  فما  في الري ، قال الشافعي : علو أشا

الرأي ، ول  كتب كثيرة في الفق  واألصنول منهنا والمبسنوطو فني  فنروع  لقلت لفصاحت   ونعت  الخطيب البغدادي بإمام أهل
الفق  ووالزيادا و ووالجامع الكبينرو ووالجنامع الصنغيرو وواجثنارو ووالسنيرو ووالموطنأو وغينر ذلنك من  الكتنب العديندة . 

 .80،ص6الزر كلي ،األعمم ،ج
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   المعتبرة والمقدما  المرعية المحررة عالما200الشرابط الشرعيةع  5س

 شراف وصار الوق مة األببالخمف الواقع في ذلك بي  األ 6س

 حو  حكم موالنا الحاكم المزبور وقفا صحيحا شرعيا المذكور بل 7س

 حكام أواعتباره مقررا علي شروط  وت  متفقا مجمعا علي صح  8س

 لي رب إن  أخر ويعلم حد يؤم  بات واليوم اجذا اليحل ألإف 9س

 سلوب  المقرر ويحل المرضي المحررأن يعدل ع  أالكريم صاير  10س

 ن يجتهد في صرف مصارف أم  البرية حد أبل يجيب علي كل  11س

 الشرعي  والوقوف عند ما شرط  الواق  م  شروط  المرضية12س

 حالها علي الصورة المرضية عزل الواق  ىمر الوقفية وانبرأولما تم  13س

 (292الصفحة )

 ور ع  واليت  علي الوق  المذكور لينكر في وقف  بالمزبور المتولي المز   1س

 حي  طول رس  كما شرط  في وقف  المسطور عليلي إبنفس     2س

 الحاكم المزبور وعلي ما جري في ذلك واقع التحرير في اليوم المبارك   3س

   الفرد الحرام م  شهور 201لرابع عشر شهر رجبعاثني  الموافق يوم اال  4س 

 م  الهجرة النبوية علي  202عسنة ستي  وتسعماية  5س

 مي  يار  العالمي آكرام جمل اإلأكي التحيا  وزأوفضل الصمة والسمم أصاحبها  6س

 شهد  علي      

 سيدنا وموالنا قاضي

  203القضاة شيط مشايطع

 ءاإلسمم ملك العلما

 عمم الحاكم الشرعياأل

 ول هذاأب ةع خطالموقِّ 

 تقبل هللا موازين  ، الكتا 

 يوم الحسا  وعم فخر
                                                           

تبناره وثيقنة شنرعية إال إذا كنان مسنتوفيا لشنروط معينن  وللصنلة   استيفاء شرابط  الشرعية : المحرر أو المكتنو  اليمكن  اع200ع
ة ،واليمكن  خاصنة سنمميالعصنور الوسنطي والشنريعة اإلالقوية بي  علم الوثابق والقانون عامة ،وبي  الوثنابق العربينة فني 

سنتيفاء ااعتبار كل محرر أو مكتو  يحتوي علي تصرف صادر م  جانب  كالبيع والشراء أو م  جانب واحد ، بل البند من  
يقنة   تكنون الوثشروط الصحة الشرعية في الوثيقة الدبلوماتية بمعناها العلمي الذي اصطل  علي  الوثابقيون ، وبندون ذلنك لن

لبلولومناتي ل قنانوني ال يندع مجناال  للننزاع أو الخصنام ، وهنذا الشنكل هنو منا يعنرف بالشنكل اشرعية ، والبد أن تكتنب بشنك
تنا  مساعدوه من  كوذلك بمراعاة الشروط الشرعية أو القانونية المزمة التي ن  عليها الفقهاء والقاضي ونواب  و  للوثيقة 

ب ذكننره فرهننا فنني كننل عقنند أو محننرر وأدراهننم بمننا يجننالحكننم أو المننوثقي  ، وهننم أعلننم الننناس بالشننروط الشننرعية الننمزم تو
كنل ن مسنتوفيا لموضوع في الصباغة القانونية لكل نوع م  أنواع التصرفا  القانونينة المختلفنة ، فمنثم الوقن  البند أن يكنو
وقن  بأن ال قهاءالشروط الواجب توافرها في  ، والتي يشرطها الفقهاء علي اختمفهم وتباي  أفكارهم ، وقد جر  عبارا  الف
ذهب ممي  علني منال يعتبر إنشاب  قانونيا إال إذا تم علي يد حاكم شرعي عقاضي القضاة  أو نابب من  قبلن  ، والشنرعية االسن

الشنروط  األحناف وان كانت تعترف بجنواز الوقن  إال أن لزومن  ال ينتم إال إذا صندر بإشنهاد علني يند حناكم شنرعي ، وأهنم
راحة ابف  والن  صفي الوثيقة الشرعية ، وذكر الفاعل القانوني والتعري  ب  بذكر ألقاب  ووظالشرعية التي البد أن تتوافر 

رف المتصنن ةثبنا  ملكيننإوالغمننوض و علني أهليتنن  ، والتعرينن  بالمتصنرف فينن  بموجننب بنذكر مكاننن  وحنندوده ألزالن  الننوهم
لتصنرف اهادة الشهود العدول علي صدور للمتصرف في  بموجب مستند شرعي ، وذكر التاريط باليوم والشهر والسنة ، وش

ينة وق  العثمانفي نهاية البروتوكول الختامي مصحوبا بالتوقيعا  وذلك منعا لملتماس . أحمد ،دراسة ونشر لبعض وثابق ال
 .205-204في مصر م  القرن الحادي عشر الهجري ،ص ص

لهجري عند العر  المسلمي  ، وهو منحو  م  الترجيب رجب : اسم الشهر السابع م  شهور السنة القمرية بحسب التقويم ا  201ع
ر الحنرم بمعني : التعكيم ، ولذلك ورد اسم  في بعض المصادر رجب المعكم ، وقد كان العر  يعكمون  وعدوه م  األشنه
ادى عند جمنبحيث ال قتال في  وال صراخ وم  هنا قالوا عن  : رجب األصم أي النذي ال يسنمع فين  إنسنان قعقعنة سنمح ينأتي 

اء النبني من  أبرزهنا وأشنهرها إسنرمهمنة اجخرة وم  بعده شعبان ، وارتبطت في  منذ بداية العصنر اإلسنممي عندة أحنداث 
األلقنا  صلي هللا علي  وسلم إلي المسجد األقصى وعروج  إلي السماء قبل هجرت  بسننة . الخطينب ، معجنم المصنطلحا  و

 .207-206التاريخية ، ص ص

 م .1553يونيو  25ه يوافق 960رجب سنة  14  202ع 

شيط مشايط : شيط مشايط م  ألقا  رجال الدي  اإلسممي ، ويقصد ب  ربيو الشيوخ وكبيرهم ، وارتبط لقنب شنيط المشنايط   203ع
 . 280بأربا  الطر  الصوفية أكثر م  غيرهم . الخطيب ، معجم المصطلحا  واأللقا  التاريخية ، ص
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 ماجد الواق األكابر واأل

 دامعمه أالمشار إلي  

 عمهأليهما إما نسبت عمه ب

 في التاريط المعي  أعمه

 وكتب 

 علي الشارنقاشي اليافع

 :محمد الحبيب

 شهد  علي

 سيدنا وموالنا قاضي 

 القضاة شيط مشايط 

 ءسمم ملك العلمااإل

 عمم الحاكم الشرعياأل

 الموقع خط  باول هذا

 الكتا  ثقل هللا موازين 

 كابريوم الحسا  وعلي في األ

 لي إاق  المشار ماجد الوواأل

 عمه دام عمه بما نسبأ

 :عمه وكتب  محمد محمد المرصفيأليهما إ

 شهد  علي

 ةسيدنا وموالنا قاضي القضا

 سمم الحاكم المشارشيط اإل

 لي  في  وعلي موالناإ

 الواق  الممر في  بما نسب

 :اليهما في  وكتب  محمد عز الدي  المجولي

 شهد  علي 

 سيدنا وموالنا قاضي 

 لي إبما نسب ة القضا

 في  وكتب  نجم الدي  القصبي الشافعي
 أهم نتائج الدراسة :

 م  تاريط وآثار مكة المكرمة خمل العصر العثماني.  اوأثريا باعتباره جزءا  مهّم   اتسجيل ونشر هذا الوق  تاريخيّ   -1

 المنشت  علي خريطة مكة المكرمة .وضع مخططا  هندسية لتلك المنشت  األثرية ، وتوقيع تلك  -2

 بيان النكم الشرعية واإلدارية التي يعتمد بها الوق  في فترة الدولة العثمانية . -3

شهاد والتوثيق تدل علي الحرص والعناية من  الناحينة الشنرعية لها التنكيمي م  حيث الكتابة واألأن حجة الوق  بشك -4

. 

ومقعد ومجلو ومطبط  ي ي جانب دكانسة ورباط وخان ، وداري  إلكوق  مدر، شمولية الوق  لبعض مناحي الحياة  -5

 . وطهارة بالمسعى المعكم بمكة المشرفة

 جل الوق  في سبيل هللا .أ  دور سلفنا في بذلهم الغالي م  توضي -6

 بشكل عام ، وفي مكة المكرمة علي وج  الخصوص . ةسمميتنوع األوقاف في الدولة اإل -7

 اعتناء هؤالء الواقفي  بخدمة مكة المكرمة والتسابق فيما بينهم للحصول علي كسب الشرف بقضاء حواب  سكانها .  -8
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 : والمراجع المصادر قائمة 

 المصادر التاريخية :

 م .1903مطبعة جريد ،بيرو  الدراري الممعا  في منتخبا  اللغا  ، محمد علي ، األنسي ، -

محمند بن  أحمند، بندابع الزهنور فني وقنابع الندهور، تحقينق د.محمند مصنطفي زينادة ، الهيئنة اب  اياس، أبنو البركنا   -

 . م1984-1982المصرية العامة للكتا ، القاهرة 
  م .1977دار صادر ، بيرو  معجم البلدان ،شها  الدي  أبي عبدهللا ياقو  ب  عبدهللا الحموي الرومي، البغدادي ،  -
روضننة المأنوسننة فنني أخبننار مصننر المحروسننة، تحقيننق وتعليننق د.عبنند الننراز  عبنند البكري،محمنند بنن  أبنني السرور،ال -

 . م1997الراز  عيسي ،مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة
الجزيري، عبد القادر ب  محمند بن  عبند القنادر بن  محمند األنصناري ، الندرر الفرابند المنكمنة فني أخبنار الحناج وطرينق مكنة  -

 .م2002  اسما عيل، طبعة دار الكتب العلمية، بيرو  المعكمة، تحقيق محمد حس  محمد حس
، تناريط  2463الدميري ، أحمد ، قضاه مصر في القرن العاشر وأوابنل الحنادي عشنر ، مخطنوط بندار الكتنب المصنرية، رقنم  -

 تيمور.
يرينة،  القناهرة الرازي، محمد ب  أبي بكر بن  عبند القنادر، مختنار الصنحاح، عنني بترتيبن  السنيد محمنود خناطر، المطبعنة األم -

 .م 1953
الغزي ، نجم الدي  ب  أحمد القرشي الشافعي ، الكواكب السابره بأعيان المئة العاشره ، تحقيق جبرابيل سليمان جبنور ، جامعنة  -

 م .1945بيرو  األمريكية ، بيرو  

 م .1979القاهرة بادي، مجد الدي  محمد ب  يعقو ، القاموس المحيط، الهيئة المصرية العامة للكتا ، آالفيروز -
نشا، تحقيق د. فوزي محمد أمي ،  طبعة مصورة صب  األعشى في صناعة اإل القلقشندى ، أبي العباس أحمد ب  علي ، -

 م.2005-2004ع  طبعة دار الكتب الخديوية، القاهرة 

والشهيرة ، الهيئة المصنرية  مبارك ، علي ب  سليمان الروحي ، الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبمدها القديمة -

 م .1980العامة للكتا  ، القاهرة 
 . م1983المشقي ، يحيي ب  شرف النووي ، رياض الصالحي  ، دار الباز ، مكة المكرمة  -
المصري، أحمد شلبي ب  عبد الغني الحنفي، أوض  اإلشارا  فيم  تولي مصر القاهرة م  الوزراء والباشا  الملقب  -

تقنديم وتحقينق وضنبط وتصنحي  د.عبند النرحيم عبند النرحم  عبند النرحيم، مكتبنة الخنانجي بمصنر، بالتاريط العينني، 

 . م1978القاهرة 
 م .1987المقر ،احمد ب  محمد ب  علي الفيومي،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،مكتبة لبنان،بيرو   -
واع  واالعتبنار بنذكر الخطنط واجثنار ، مطبعنة المقريزي، تقي الدي  ، أبو العباس أحمد ب  علني بن  عبند القنادر،الم -

 . م1996مكتبة اجدا ، القاهرة 
المكي ، الشيط محمد ب  أحمد بن  سنالم بن  محمند المنالكي ، تحصنيل المنرام فني أخبنار البينت الحنرام والمشناعر العكنام ومكنة  -

 م .2004بة األسدي ، مكة المكرمة والحرم ووالتها الفخام ، دراسة وتحقيق د. عبد الملك ب  عبد هللا ب  دهي  ، مكت

 -محمد أحمد حسنب هللا -اب  منكور، جمال الدي  أبو الفضل محمد ب  مكرم ب  علي ، لسان العر ، تحقيق عبد هللا علي الكبير -

 .  م1981هاشم محمد الشاذلي، طبعة دار المعارف، القاهرة 

 المراجع العربية : 

الجامعنة  ، المصطلحا  المعمارية في الوثابق المملوكينة، ،، ليلي علي عدكتور    إبراهيم، محمد محمد عدكتور أمي  -

 م .1990األمريكية ، القاهرة

أوغلنني ، أكمننل النندي  إحسننانعدكتور    صال ،صننال  سننعداوي عدكتننور  ،الثقافننة التركيننة فنني مصننر عجوانننب منن  التفاعننل  -

في العامية المصنرية ،مركنز األبحناث للتناريط والفننون والثقافنة الحضاري بي  المصريي  واألتراك  مع معجم لالفاظ التركية 

 م. 2003اإلسممية ،استانبول 
 .م 1970باكال  ، محمد زكي ، عثمانلي تاريط ديملري وتريميلري سوزلغي ، مادة أرشي  ، اسطنبول  -
 البمدي ، عاتق ب  غيث  -

 م .1985ة أودية مكة المكرمة ، دار مكة ، مكة المكرم•                 
 م .1982معالم الحجاز ، دار مكة ، مكة المكرمة •                 
 .   م1980معالم مكة المكرمة التاريخية واألثرية ، دار مكة ، مكة المكرمة •                  

عدراسنة تحليلينة  ، التحافي ، أصداء عبند الحميند عاألسنتاذة  ، الخصناب  الشنكلية لمخططنا  الخاننا  فني العمنارة اإلسنممية  -

 م .2012بحث بمجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية ، المجلد الثام  والعشرون ، العدد األول ، دمشق
الجمي  ، ابراهيم ب  عبدالعزيز عدكتور  ، النشاط التجاري والحرفني فني مكنة فني العصنر األمنوي من  خنمل كتنا  الفناكهي :  -

 م  . 2005ه / 1426جلة الدارة ، عدد خاص ، العدد الثالث ، الرياض أخبار مكة في قديم الدهر وحديث  ، بحث بم
 حس  ، حس  الباشا عدكتور   -

 .م 1989األلقا  اإلسممية في التاريط والوثابق واجثار ، الدار الفنية للنشر والتوزيع ، القاهرة • 
 م .1966-1965القاهرةالفنون االسممي  والوظاب  علي اجثار العربية ، دار النهضة العربية ، •  
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الحويري ،محمنود محمند عدكتنور  ، تناريط الدولنة العثمانينة فني العصنور الوسنطي ، المكتنب المصنري لتوزينع المطبوعنا  ،  -

 .م2002القاهرة 

 م .1996الخطيب ، مصطفي عبد الكريمعدكتور  ، معجم المصطلحا  واأللقا  التاريخية ، مؤسسة الرسالة ، بيرو   -
عبدالحميند ينونو ، دار الفكنر  –ابنراهيم زكني خورشنيد  –السممي  ، يصدرها باللغة العربية أحمد الشننتناوي دابرة المعارف ا -

 م .1933العربي ، القاهرة
 م .1990دار الفكر ، دمشق  معجم األلفاظ التاريخية في العصر المملوكي، محمد أحمدعدكتور دهمان ، -

 دهي  ، عبد الملك ب  عبد هللا عدكتور  ، -
 .م 1995،مكة المكرمة  طدراسة تاريخية وميدانية ،د. –كي الشري  واألعمم المحيطة ب  محرم الال •
  القضاء في مكة المكرمة قديما  وحديثا  ،بحث ضم  الندوة الكبرى بمناسبة اختيار مكة المكرمة عاصمة الثقافة االسممي   •

ه 8/1426/ 15-13المملكة العربية السنعودية ،الفتنرة  –رمة مكة المك –ه المنعقدة في رحا  جامعة أم القرى 1426لعام 

 .م 19/9/2005-17الموافق /

حدود الص  والمروة و التوسعة الحديثة و دراسة تاريخية فقهية ، طبع بعناية واهتمام اب  دكتور / هشام ب  عبد الملنك •  

 م .2008ب  دهي  ، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية ، جدة

الرحم  الحجازية والح  ومشاعره الدينية محم  بمئنا  الصنور الشمسنية ، مطبعنة  –يم باشا ، مرآة الحرمي  رفعت ، ابراه -

 م  .1925دار الكتب المصرية ، القاهرة 
الننزر كلي،خيننر النندي ،األعممعقاموس تننراجم ألشننهر الرجننال والنسنناء منن  العننر  والمسننتعربي  والمستشننرقي  ،دار العلننم  -

 م .2002للمميي ،بيرو 
العنمج ، بحنث ألقني فني المنؤتمر  –األسنبا   –السدحان ، عبد هللا بن  ناصنرعدكتور  ، االنندثار القسنري لاوقناف : المكناهر  -

 م .2009 –ه 1430الثالث لاوقاف بالجامعة االسممي  بالمدينة المنورة 
 .م1979م  الدخيل ،دار المعارف،القاهرةسليمان ،أحمد السعيدعدكتور ،تأصيل ماورد في تاريط الجبرتي  -
 م .1980مكتبة لبنان ، بيرو  السيد أدي شير ، معجم األلفاظ الفارسية المعربة ، -

م،بحنث فني مجلنة 1734ه / 1147شافعي،حسي  ب  عبد العزيزعدكتور ،صك وقفية الوزير أبي بكر باشا بمكة المكرمة وجنده  -

  . م2009ه /1430مكة المكرمة ،47االسممي  ،العدد عجامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسا  
م 1980الشناوي ، عبد العزيز محمد عدكتور  ، الدولة العثمانية دولة إسممي  مفتري عليها ، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة  -

. 
حتى بدايا  القرن العشري  ،  م  العصر الراشدي معجم ألقا  أربا  السلطان في الدولة اإلسممية قتيبة عدكتور  ، الشهابي ، -

 . م1990منشورا  وزارة الثقافة السورية ، دمشق
  سهيل عدكتور  صابان ، -

 م .2000مطبوعا  مكتبة الملك فهد الوطنية ، الرياض  المعجم الموسوعي للمصطلحا  العثمانية التاريخية،• 
،  35-34ثمانينة ، بحنث بمجلنة الدرعينة ، العنددجوانب م  الحياة العلمية في مكنة المكرمنة من  خنمل بعنض الوثنابق الع• 

 م   .2006أكتوبر  –ه / يوليو 1427رمضان  –، الرياض عجمادى اجخر  9السنة 
 م .2001الصاوي ،أحمد السيد عدكتور  ،نقود مصر العثمانية،مركز الحضارة العربية،القاهرة -
دراسننة أثريننة معماريننة ، دار الوفنناء للطباعننة  -لرومننيعثمننان ،محمنند عبنند السننتارعدكتور ، اإلعننمن بأحكننام البنيننان البنن  ا -

  . م2002والنشر،اإلسكندرية 
 .م 1979عطار ، أحمد عبد الغفور ع األستاذ   ، قاموس الح  والعمره م  حجة النبي وعمره ، دار العلم للمميي  ، بيرو   -
  م .1965دار العر  للطباعة ، القاهرة ، مع ذكر أصلها بحروف  تفسير األلفاظ الدخيلة في اللغة العربية طوبيا ، العنيسي ،  -
علي ، مصطفي بركا  محس عدكتور ،األلقا  والوظناب  العثمانينة دراسنة فني تطنور األلقنا  والوظناب  مننذ الفنت  العثمناني  -

لمصر حتى إلغاء الخمفة العثمانيةعم  خمل اجثار والوثابق والمخطوطا   ،دار غرينب للطباعنة والنشنر والتوزينع ، القناهرة 

 .م 2000
 –  ، تاريط عمارة وأسماء أبوا  المسجد الحرام حتى نهاية العصر العثماني ، جامعة أم القرى عمارة ، ط  عبد القادر عدكتور -

  مركز أبحاث الح  ، المملكة العربية السعودية ، د.  .
م 1986العمري ، آمال أحمد حس  عدكتورة  ، دراسا  في وثابق داود باشا والي مصر ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة  -

. 
الطنناي ،علي احمنند إبراهيمعدكتور ،العمننارة فنني مصننر اإلسننممية عالعصننري  الفنناطمي    ،أمننال أحمنند حسنن عدكتور  لعمننريا -

  . م1996واأليوبي ،مكتبة الصفا والمروة،القاهرة
 م .2000غوري ، جيرالدي ، حكام مكة ، ترجمة محمد شها  ، تنسيق ومراجعة محمد علي سويد ، مكتبة مدبولي ، القاهرة  -
فرحا  ، محمند ننور عدكتنور  ، القضناه الشنرعي فني مصنر فني العصنر العثمناني ، الهيئنة المصنرية العامنة للكتنا  ، القناهرة  -

 م .1988

 . القاهرة التاريخية ، خان الزراكشة ، طبعة المجلو األعلى لثثار ، د.   -
  م .1988د ، الرياض كيفي ، ابراهيم أحمد حس  عاألستاذ  ، مكة المكرمة ، مطابع جامعة الملك سعو -
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النندار المصننرية اللبنانيننة ،  الوكنناال  والبيننو  االسننممي  فنني مصننر العثمانيننة ، رفعننت موسنني محمنند عدكتننور  ، مننأجور ، -

 م.1993القاهرة
 م .2004مجمع اللغة العربية،المعجم الوسيط،مكتبة الشرو  الدولية،القاهرة  -
 . م1995زارة التربية والتعليم، القاهرة مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، طبعة خاصة بو -
 . م1971محمد ،سعاد ماهرعدكتورة  ، مساجد مصر وأولياسها الصالحون ، المجلو األعلى للشئون االسممي  ، القاهرة -
القناهرة ، الهيئنة المصنرية العامنة للكتنا  ، القناهرة  -محمد ، محمد كمال السيد عدكتور  ، أسماء ومسميا  من  : تناريط مصنر -

 م . 1986
 .م2001مرزا ، معراج ب  نوا  عدكتور ، أطلو خرابط مكة المكرمة ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، الرياض -
مكتبنننة الملنننك فهننند الوطنينننة ، المديننننة  ة المننننورة فننني الوثنننابق العثمانينننة ،مركنننز بحنننوث ودراسنننا  المديننننة المننننورة ،المدينننن -

 م .2001المنورة
تطورهنننا العمرانننني وتراثهنننا المعمننناري ، دار النهضنننة العربينننة ،  –مصنننطفي ، صنننال  لمعننني عدكتنننور  ، المديننننة المننننورة  -

 م .1981بيرو 
ر. هارتمنان ، اعنداد وتحرينر ابنراهيم زكني  –ر. باسنيت  – . و . أرنولند  –موجز دابرة المعارف االسممي  ، م.  . هوتسنا  -

 م .1998د. عبدالحميد يونو ، مركز الشارقة لمبداع الفكري ، االمارا  العربية المتحدة  –أحمد الشنتناوي  –خورشيد 

ة أثرينة معمارينة نوار ،سامي محمد عدكتور  ، المنشت  المابية بمصر منذ الفت  اإلسممي وحتى نهاية العصر المملنوكي دراسن -

 .م 1999، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، االسكندرية
 .  م1989القاهرة هريدي ،محمد عبد اللطي  عدكتور ،شئون الحرمي  الشريفي  في العصر العثماني ،دار الزهراء ، -
ي  األول،دار نهضنة الشنر  العمنارة فني صندر اإلسنمم والعصنر العباسن -يحيي ، سوس  سليمان عدكتنورة  ، آثارننا االسنممي  -

  . م2000،القاهرة
 الرسائل العلمية :

أحمد ، زينب طلعت عدكتور  ، دراسة ونشر لبعض وثابق الوق  العثمانية في مصر م  القرن الحادي عشر الهجري ، رسنالة  -

 م .1975قسم المكتبا  والوثابق، جامعة القاهرة  -ماجستير ،كلية اجدا 
المحمودينة و مننذ نشنأتها  –المسنطاح  –الجهيني ، محمد محمود علي عدكتور  ، خطط القاهرة في جنوبها الغربني و الجودرينة  -

م 1992حتى نهاية النص  األول م  القرن التاسع عشر دراسة أثرية حضارية ، رسالة دكتوراه ، كلية اجثار ، جامعة القاهرة 

. 
م  دراسننة مقارنننة ، رسننالة 15ه /9ر  ، عمننارة المدرسننة فنني مصننر والحجنناز عفنني القننرنالحننارثي ، عنندنان محمنند فننايز عدكتننو -

 م . 1995دكتوراه ، كلية الشريعة والدراسا  االسممي  ، جامعة أم القري 
 شافعي ، حسي  عبد العزيز حسي  عدكتور  ، -

تاريخية حضارية ، رسالة ماجستير ، كلية دراسة  –الرباط في مكة المكرمة منذ البدايا  وحتى نهاية العصر المملوكي • 

 م .1995الشريعة والدراسا  اإلسممية ، جامعة أم القرى
م ، رسالة دكتوراه ، 1915-1517ه /1334-923دراسة تاريخية حضارية  –األربطة بمكة المكرمة في العهد العثماني • 

 م .2001كلية الشريعة والدراسا  االسممي  ، جامعة أم القرى 

م ، رسنالة 1549-1538ه /956-945د ، منال عبد العزيز عدكتورة  ، وثنابق وقن  داود باشنا عبند النرحم  والني مصنرشروي -

 م .1994ماجستير ، كلية األدا  ، جامعة القاهرة 

علي، أحمد رجب محمد عدكتور ، رسوم المسجد الحرام والمسجد النبوي وقبة الصخرة علني اجثنار والفننون العثمانينة، رسنالة  -

 م.1993اجستير، كلية اجثار، جامعة القاهرة م

علي ، عبد اللطي  إبراهيم عدكتور  ، دراسا  تاريخية وأثرية في وثابق م  عصر الغوري ، رسالة دكتنوراه ، كلينة اجدا  ،  -

 م. 1956جامعة القاهرة 
ي ، رسنالة دكتنوراه ، كلينة اجثنار ، العمري ، آمال أحمد حس  ع دكتورة   ، المنشت  التجارية في القاهرة فني العصنر المملنوك -

  .م 1974جامعة القاهرة 
م ، رسننالة 1798-1517ه /1213-923عيسنني ، مرفننت محمننود عدكتننورة  ، الطننراز العثمنناني فنني منشننت  التعلننيم بالقنناهرة  -

 م .1987دكتوراه ، كلية اجثار ، جامعة القاهرة 
كشميري ، ابتسنام بننت محمند صنال  بن  عبند النرحم  ع دكتنورة   ، مكنة المكرمنة من  بداينة الحكنم العثمناني إلني نهاينة القنرن  -

حضنارية ، رسنالة دكتنوراه ،  –م   دراسنة سياسنية 1591-1517ه  ع1000-923العاشر الهجري / السادس عشر المنيمدي ع

 م . 2001لقرى كلية الشريعة والدراسا  اإلسممية ، جامعة أم ا
متننولي ، محمنند حمنندي عدكتننور  ، السنناحة الشننمالية الشننرقية لقلعننة الجبننل بالقنناهرة منننذ العصننر األيننوبي حتننى عهنند الخننديوي  -

 م .2011دراسة آثارية وثابقية جديدة ، رسالة دكتوراه ، كلية اجثار ، جامعة القاهرة –إسماعيل 

دراسنة معمارينة وأثرينة ، رسنالة دكتنوراه ،كلينة  –قرقمناس وملحقاتهنا نجيب ، محمد مصطفي عدكتور ، مدرسة األمينر كبينر  -

 . م1975ثار ،جامعة القاهرةجا
ياغي، غزوان مصطفيعدكتور ، المقاعد في عمابر القاهرة السكنية في العصري  المملوكي والعثماني، رسنالة ماجسنتير، كلينة  -

 .م 1999اجثار، جامعة القاهرة 
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 : خالل وثيقة الوقف أرباب الوظائف من (1ملحق)

 الراتب الذي يتقاضاه مهام الوظيفة الوظيفة

 قاضي عسكر
 

سصااار  ءالعساااكر ھاااا الألضااااة اعياااران السعانااارئ سااائ ا سااايان  لر اسااا  قضاااا ةقضاااا
راليصرف في اعحكاا الشرعا  علي السذاھب اعربع  ، ركائ اخياار سائ دقااا الألضااة 

لشاا   ا  العثساناائ سئ حاسلي ريبه السرال اعكبر ، ركائ قاضاي عساكر الاررا دالاي نا با
 اإلسالا العثساني ، راأيي في السريب  الثانا  بعاه.

لا اذكر في رثاأل  
 الرقف

نا ب السلطن  
 الشراف 
 

النا ب ھر لألب علي الألا ا سألاا السلطائ في عاس  دسرره در غالبها ، راعلف فااه سنأللبا  
عاائ رار ، راألااان ب ناااب فااالئ عاائ فااالئ اناارب نربااا رسنابااا نذا قاااا سألاسااه فهاار نا ااب ، 
راطلق ھذا اللألب في العرف العااا علاي كان نا اب عائ السالطائ در غااره بحضاريه در 

 خارجا عنها في قرب در بعا .

لا اذكر في رثاأل  
 الرقف

 الألاضي
 

ھر سئ ايرلى فصن اعسرر بائ السيااعاائ في اعحكاا الشرعا  ، رھي رظاف  الألاضي 
قااس  كانت في زسئ النبي صلي هللا علاه رسلا ، ثا ھر سشايق سائ الألضااء ، راخيلاف 
في سعناه فألان دبر عبااا ب ھار نحكااا الشايء رالفارا  سناه ، رقاان دبار جعفار النحاا  ب 

رقاان  ،الخصاسائ نذا فصان بانهساا رفار  باائرسسي الألاضاي قاضااا عناه األاان قضاي 
سعناه الألطع ، راألان قضي الشيء نذا قطعه ، رسنه قرله يعالي ب ) فاقض سا دنت قاض 

 عنه األطع الخصرس  بائ الخصسائ بالحكا . ؛ ( ، رسسي الألاضي بذلن 

لا اذكر في رثاأل  
 الرقف

 قاضي القضاة

 
ركباارھا ، ركانات سائ دجان الرظاا ف ھذه الرظاف  يعني ر اا  الألضااة قاضي الألضاة 

ردعالھا شأنا ، ركائ له النظر في اعحكاا الشارعا  رارر الضارب رالعااار رالنظار ، 
رالنظر علي اعرقااف راليحااف فاي الحكااا الشارعا  رينفااذ قضااااھا رالألاااا بااعراسر 
 الشاارعا  ،رالفصاان بااائ الخصاارا ، ريعاااائ النااراب ساائ الألضاااة ، كسااا كااائ اساانا نلاااه
النظاار فااي سااان اعاياااا راعرقاااف راليحاااف فاهااا ، كسااا كااائ اشاايرن فااي ينظاااا بعااض 
اعسرر السالا  الخاص  بالااار الحجازا  ، ركائ قاضي الألضاة قبان العهاا العثسااني د  
في عها السسالان يياارله فاسا بانهاا بعاض البارياات العلساا  السكاا  دسثاان ب الطباراائ ، 

ائ ، ركائ غالبها علي سذھب الشافعا  ، رظن الحكا ھكذا حياى رالظهاراائ ، رالنرارا
ا ( ، رھر العاا الذ  يا فاه يعاائ درن قاضي الألضاة سئ قبن الباب 1536ھ )943عاا 

العالي في اسطنبرن ، ركائ حنفي السذھب يبعا لسذھب الارل  العثسانا  الرسسي ، رسناذ 
جارا قضااة اسثلارئ الساذاھب الثالثا  ذلن اليارا  رر اس  الألضاة للألاضي الحنفاي ساع ر

 اعخرى، ركائ علاها اليشارر سع قاضي الألضاة في الاعار  الكبارة رالسهس  .

لا اذكر في رثاأل  
 الرقف

 شيط اإلسمم

 
دعلااي سنصااب اانااي فااي الارلاا  العثسانااا  رالسساا رن عاائ يعاااائ الألضاااة  شااا  اإلسااالا 

 الفيارى الشرعا  . رعزلها راإلشراف علي اليارا  رالساار  رنصاار

لا اذكر في رثاأل  
 الرقف

ناظر السسجا 
الحراا در 

السسجا  شا 
 الحراا

لحارا السكاي فاي سكا  كاائ سنصاب شاا  اناظر السسجا الحراا در شا  السسجا الحراا 
 السالطائفي الجهاز اإلاار  رالعساكر  بالحجااز نذ كاناا اساثالئ  سهس سئ السناصب ال

في خاس  الحرسائ رفراشهسا ركائ في اعصن سئ سلن الجناا ،ريحت نسرة كن سنهساا 
 خسسسا   جنا  .

لا اذكر في رثاأل  
 الرقف

ناظر اعحكاا 
 الشرعا 
 

اعااا النظاار فااي اعحكاااا الشاارعا  ضااسئ اخيصاصااات رظافاا  ناااظر اعحكاااا الشاارعا  
رعا  للألضاااء ، ركااائ قاضااي الألضاااة ، رالنظاار اعنااي اليحاااف فااي دساارر اعحكاااا الشاا

اليأللاا الذ  اصار لألاضي الألضاة لايرلى رظاف  الألضاء ايضاسئ عباارة يركالاه باالنظر 
 في دسرر اعحكاا الشرعا  . 

لا اذكر في رثاأل  
 الرقف

 دسار سك 
 

اعسار ھر الزعاا در الناحا  رنحر ذلن سسئ ارلاه اإلساا ، ردصله في اللغ  ذر اعسر ، 
فاعان فاكارئ دساار بسعناي ،سار ، رساسي باذلن السيثاان قرساه دساره ، رھر فعاان بسعناي 

راألان ب دسر فالئ نذا صار دسارا ، رالسصار اإلسرة راإلسارة بالكسر فاهساا ، رالياأسار 
يرلا  اعسار، رھي رظاف  قااس  ، ردسار سك  ھر الحاكا الذ  الانازع في دسر رال اارا 

ب سائ شااء باااه عألاا اعسارر كلهاا ، ركان له قرن انفي سئ شاء راحب  سئ شاء راعاقا
 الحكاا بسك  طرع نشاريه سئ كبارھا نلي صغارھا .

لا اذكر في رثاأل  
 الرقف

 شا  الصرفا 
 

شا  الصرفا   اعا ھذا اللألب سئ اعلألاب الفخرا  اليي ظهرت سنذ درا ن الألارئ الياساع 
ئ السنشاتت اطلاق ا( ،فألا دصبح شا  كن سارس  در خانألاه در غار ذلن سا15الهجر  )

علاه شا  السارس  در شا  الصرفا  در شا  الشارخ ، راشايرط فاي شاا  الصارفا  دئ 
اكرئ له قاا عان في شررط طراأل  الصرفا  ردال اكرئ قا ايخذ سئ اليصارف حرفا  ، 
ردئ اكرئ حسئ الها   حسائ االعيألااا حافظاا عارفاا دھاال للياارا  ، رنفاع طلبا  العلاا 

ها طراق اإلفاااة ، رسائ سهااا شاا  الصارفا  الألاااا فاي سصاالح الشراف ، ردئ اسلن ب
السارس  ، ردحران الفألراء الصرفا  السألاسائ فاهاا رالاراراائ علاهاا ، رنزالا  دعاذارھا 

لا اذكر في رثاأل  
 الرقف
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رخاسيها ، ريربا  السرااائ ، رھر سعناي سائ سعااني الفيارة راإلاثاار رالساعي فاي دسار 
النظار فاي سصاالح السارسا  ردحاران  الغار ، ركائ للشا  نا ب در نا بائ لسساعايه في

 الصرفا  .
 كتخدا

 
كيخاا بفيح الكاف رسكرئ الياء رضا الخاء في اليركا  ، راطلألها اليرن علي السرظف 
السس رن رالركان السعيسا،ركيخاا فاي اعصان سائ الفارساا  كاخااا ، رالكلسا  الفارساا  

،ر)خاا( بسعني الرب رالصاحب ، فالكيخاا ھر فاي اعصان سئ كلسيائ )كا(بسعني بات 
 رب البات ، راطلألها الفر  علي الساا السرقر رعلي السلن .

لا اذكر في رثاأل  
 الرقف

 الرزار
 

الرزار ھار السيحااف للسلان فاي دسار سسلكياه ، راخيلاف فاي اشايألاقه ، فألاان سشايق سائ 
ساسي باذلن  يعاالي ب )كاال ال رزر ( الرزر بفيح الرار رالزا  رھر السلجأ ، رسناه قرلاه

رئ نلاه في حرا جها ، رقان سشايق سائ اعرزار رھاي اعسيعا  ، رسناه أعئ الرعا  الج
قرله يعالي ب ) رلكنا حسلنا درزارا سئ زان  الألرا ( سسي بذلن عنه سيأللا بخزا ئ السلن 

رسناه قرلاه ردسيعيه ، رقان سشيق سئ الارزر بكسار الارار رنساكائ الازا  رھار الثألان ، 
يعااالي ب )حيااى يضااع الحاارب درزارھااا ( سااسي بااذلن عنااه ايحساان دثألااان السلاان ، رقااان 
سشاايق ساائ اعزر ب رھاار الظهاار ، رسااسي بااذلن عئ السلاان األاار  باارزاره كألاارة البااائ 

  بالظهر ، ريكرئ الرار فاه علي ھذا اليألاار سنأللب  عئ ھسزة

لا اذكر في رثاأل  
 الرقف

 ناظر الرقف
 

ناظر الرقف در السيرلي علاه ھر الذ  األرا برعاا  السرقرف راحافظ علاه بإصالح ساا 
ايهاا سنه ، رالعسن علي كن سا فاه بألاؤه صالحا ، راسيغالن سسايغاليه رصارف راعاه 
فاااي سصاااارفه ، رينفااااذ شاااررط الراقاااف الراجاااب ينفااااذھا ررعااااا  سصاااالح الراقاااف 

ظار علاي الرقاف شاررط ثالثا  ھاي العألان رالسرقرف علاها ، راشايرط فااسئ ايارلى الن
رالبلر  راعسان ، رال اشيرط فااسئ ايارلى النظار علاي الرقاف الحراا  رال اإلساالا رال 
البصر ، فاصح يرلا  سئ يرافرت فاه الشررط الثالث  السابأل  سراء كائ رجال در اسردة 

 .سسلسا در غار سسلا حرا در عباا بصارا در دعسي 

ايألاضاااي فاااي كااان عااااا 
ث  انانار سائ الاذھب ثال

 السلطاني الجااا
 

خااا الربع  
 الشراف 
 

خااا الربع  الشراف  كائ األرا علي خاسا  الربعا  رالسحافظا  علاهاا بالسارسا  شاخ  
األان له خااا الربع  ، ركائ سئ جسل  الصرفا  السرجاراائ بالسارسا  ، راخاي  خاااا 

حف لشااا  الصاارفا  الربعا  بخاساا  السصااحف الشاراف حاااف كااائ اياارلى رضاع السصاا
ررفعه عنا الفرا  ، رفرش السجااة لجلار  الشاا  ررفعهاا بعاا قااساه ررضاع الربعا  

 بائ الصرفا  ريفرقيها علاها رجسعها سع السحافظ  علي ذلن . 

ايألاضاااي فاااي كااان اااارا 
نصفائ اثنائ سئ الفض  

 السلاسانا 
 

البرابا  سائ رظاا ف الألارة فاي البراب عارف البرابارئ بسعناي حارا  البااب ، ررظافا   البراب
العسا ر الاانا  كالسارس  رالرباط ، ركائ علاه دئ االزا الباب ، راالزا البااب رافيحاه 
عنا اللزرا راغلأله عنا االسيغناء عنه في اعرقات السعهرا ذلن فاهاا ، رال انفصان عناه 

ن لغاار نال بعذر ، راسيخلف سكانه زسئ غابيه سئ انرب عنه ، راسناع سائ اكثار الااخر
الحاجاا  در ساائ اراااا اإلقاساا  بالسارساا  در الرباااط بغااار عااااة ، ركااذلن كااائ علاااه سنااع 

ر دذ  در درباب اليها رالفساا سئ اخرن السارس  در الرباط ، رسئ ايرقع سناه ينجاساا د
ناه إلي جانب يلن السهاا الر اس  اليي ايرلي ينفاذھا البراب فنيشراشا علي السصلائ ، ر

 اف السارس  در الرباط ،ركذلن يعسار الألنااان رسا غار ذلن .كائ األرا بينظ

ايألاضاااي فاااي كااان اااارا 
نصفائ اثنائ سئ الفض  

 السلاسانا 
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 النص الوثائقي : (2ملحق)

 

 تنشر ألول مرة –( من الوثيقة عن وزارة األوقاف المصرية  2-1الصفحة )

 

 تنشر ألول مرة –عن وزارة األوقاف المصرية  -( من الوثيقة  4-3الصفحة )

 

 

 تنشر ألول مرة –عن وزارة األوقاف المصرية  -( من الوثيقة  6-5الصفحة )

 

 تنشر ألول مرة –عن وزارة األوقاف المصرية  -( من الوثيقة  8-7الصفحة )

 

 

 تنشر ألول مرة –المصرية عن وزارة األوقاف  -( من الوثيقة  10-9الصفحة )

 

 تنشر ألول مرة –عن وزارة األوقاف المصرية  -( من الوثيقة  12-11الصفحة )

 

 

 تنشر ألول مرة –عن وزارة األوقاف المصرية  -( من الوثيقة  14-13الصفحة )

 

 تنشر ألول مرة –عن وزارة األوقاف المصرية  -( من الوثيقة  16-15الصفحة )

 

 

 تنشر ألول مرة –عن وزارة األوقاف المصرية  -( من الوثيقة  18-17الصفحة )

 

 تنشر ألول مرة –عن وزارة األوقاف المصرية  -( من الوثيقة  20-19الصفحة )

 

 

 تنشر ألول مرة –عن وزارة األوقاف المصرية  -( من الوثيقة  22-21الصفحة )

 

 تنشر ألول مرة –وزارة األوقاف المصرية عن  -( من الوثيقة  24-23الصفحة )
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 تنشر ألول مرة –عن وزارة األوقاف المصرية  -( من الوثيقة  40-39الصفحة )

 

 تنشر ألول مرة –عن وزارة األوقاف المصرية  -( من الوثيقة  42-41الصفحة )

 

 

 تنشر ألول مرة –عن وزارة األوقاف المصرية  -( من الوثيقة  44-43الصفحة )

 

 تنشر ألول مرة –عن وزارة األوقاف المصرية  -( من الوثيقة  46-45الصفحة )

 

 

 تنشر ألول مرة –عن وزارة األوقاف المصرية  -( من الوثيقة  278-277الصفحة )

 

 تنشر ألول مرة –عن وزارة األوقاف المصرية  -( من الوثيقة 280-279الصفحة )

 

 

 تنشر ألول مرة –عن وزارة األوقاف المصرية  -( من الوثيقة  282-281)الصفحة 

 

 تنشر ألول مرة –عن وزارة األوقاف المصرية  -( من الوثيقة  284-283الصفحة )

 

 

 تنشر ألول مرة –عن وزارة األوقاف المصرية  -( من الوثيقة  286-285الصفحة )

 

 تنشر ألول مرة –وزارة األوقاف المصرية عن  -( من الوثيقة  288-287الصفحة )

 

 

 تنشر ألول مرة –عن وزارة األوقاف المصرية  -( من الوثيقة  290-289الصفحة )

 

 تنشر ألول مرة –عن وزارة األوقاف المصرية  -( من الوثيقة  292-291الصفحة )
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 ( األشكال التوضيحية :3ملحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م موقع عليها منشآت داود باشا1955املالية واالقتصاد الوطين يف اململكة العربية السعودية لسنة ( خريطة وزارة 1)شكل 
 م مع حتقيق للباجث(1955)عن خريطة وزارة املالية واالقتصاد الوطين يف اململكة العربية السعودية لسنة 

 

 ( مسقط أفقي تصوري ملدرسة داود باشا2)شكل 
 )عمل الباحث(يف ضوء وصف وثيقة الوقف   

 

 ( مسقط أفقي تصوري للدور األرضي خلان داود باشا3)شكل 
 )عمل الباحث(يف ضوء وصف وثيقة الوقف   
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 ( مسقط أفقي تصوري للدور األول خلان داود باشا4)شكل 
 )عمل الباحث(يف ضوء وصف وثيقة الوقف   

 

 للدور الثاين خلان داود باشا( مسقط أفقي تصوري 5)شكل 
 )عمل الباحث(يف ضوء وصف وثيقة الوقف   

 

( مسقط أفقي للدور األرضي لرباط داود باشا  يف 6)شكل 
 ضوء وصف وثيقة الوقف   )عمل الباحث(

 

( مسقط أفقي للدور األول لرباط داود باشا    يف 7)شكل 
 ضوء وصف وثيقة الوقف   )عمل الباحث(

 

ل داود باشا                      ( مسقط أفقي للدور األرضي ملنز 8)شكل 
 )عمل الباحث(    وثيقة الوقفيف ضوء وصف 

 

باشا                    ( مسقط أفقي للدور األول ملنزل داود 9)شكل 
 )عمل الباحث(  وثيقة الوقفيف ضوء وصف 

 


