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اإلىداء

نبض قمبي امي الغالية حفظيا اهلل إلى

إلى قمكب نابضة بالحب كالحياة إلى اخكاتي كاخي

لمعمـ، إلى ابي كاختي رحميما اهلل، ةمحب إلى أراكحو 

مسار العمـ، الثر الطيب في تكجيوإلى كؿ مف كاف لو ا

 إلى بيت المقدس كالمسجد األقصى مقاـ األنبياء كميبط األتقياء كمزار مبلئكة السماء.

كالذم منو المحشر كالمنشر كفيو الصخرة الشريفة كفكقيا باب السماء التي عرج منيا الرسكؿ الكريـ 
محمد صمى اهلل عميو وسمم

 عميو، إلى شيداء بيت المقدس الذيف صدقكا ما عاىدكا اهلل

الذيف ارتقكا كما يجب أف يرتحؿ الرجاؿ تاركيف بعدىـ رجاؿ يتابعكف الطريؽ،



  أ

إقرار

كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة  ،أقر أنا معٌدة الرسالة بأنيا قدمية لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستي
ـ يقدـ مف قبؿ لنيؿ باستثناء ما تمت اإلشارة لو حيث كرد، كأف ىذا الرسالة ككؿ، أك أم جزء منيا ل

 .أم درجة أك لقب عممي أك بحثي لدل أية مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل

 _______________التكقيع:

اسـ الطالب: ميا كليد عبد الرحمف كنعاف

 19/12/2016 التاريخ:



  ب

شكر وتقدير

لى مشرفي د. يكسؼ كا، ثار في جامعة القدسلآل العالي معيدالاتقدـ بالشكر كالتقدير الى استاذتي في 
 .النتشة عمى تفانيو في متابعتي كتكجييي

 : تفضمكا بقبكؿ الرسالة كتصكيبيا  لى اعضاء لجنة المناقشة الكراـ الذيفكا

د.ابراىيـ ابك اعمر  

د. نظمي الجعبة    

قراءة  نصكص الحجج  د. شامخ عبلكنة  لى مف كجيني فيكا



  ت

الممخص

تي عنكانيا:" النشاط المعمارم في المباني الكقفية في مدينة القدس يكتسب مكضكع ىذه الرسالة ال

"، اىمية خاصة، ككنو يتضمف معمكمات كثائقية نادرة 156حسب سجؿ محكمة القدس الشرعية رقـ 

قمما يجدىا الباحث في الكتب التاريخية، كالف المكضكع يعالج قضايا تتعمؽ بترميـ كصيانة مجمكعة 

-1068تي اكقفت عمى مصالح المجتمع في القدس في الفترة الكاقعة ما بيف عاـ مف المباني العامة ال

. كىذه فترة محددة مركزة تمتد لحكالي سنتاف، سجؿ فييا العديد مف االنشطة 1660-1658ىػ/1070

االجتماعية كاالقتصادية كالعمرانية، مما يساعد في القاء الكضكء عمى احكاؿ كاسمكب كأنظمة سكاف 

  .ذه الفترةالقدس في ى

كاضافة الى ما تقدـ فاف مكضكع البحث يساعد في تتبع انكاع كأحكاؿ العديد مف المباني العامة 

كالمدارس كالمساجد كالزكايا الصكفية كبعض الكحدات السكنية. كترصد المشاكؿ  المعمارية كاليندسية 

ى سبلمة المباني التي اصابت المباني كالطرؽ التي استخدمت لعبلج ذلؾ، مف اجؿ الحرص عم

 .كاستمرار اداء دكرىا في مساعدة المجتمع في النماء كاالستمرارية

صفحة، شممت اربع فصكؿ، كذيمت بنتائج كتكصيات، كممحؽ بمجمكعة مف  158تتككف الدراسة مف 

 .نصكص الكثائؽ  الخاصة بالصيانة كالترميـ، كصكر ليذه الكثائؽ مع قائمة بمراجع كمصادر الدراسة

لفصؿ االكؿ لبياف دكافع كأسباب اختيار ىذه الدارسة، كأىميتيا كأىدافيا، كالمنيجية التي كخصص ا

  .اتبعت في البحث مع تركيز عمى حدكد الدراسة الزمنية المكانية

( مكضكع البحث مف حيث كصفو، 156اما الفصؿ الثاني فيتناكؿ لمحة شاممة عف محتكيات السجؿ)

   .ب كظائؼ متعددة دينية كمدنية كمكاضيع حججوكمحتكياتو كما كرد فيو مف ألقا



  ث
 

كييتـ الفصؿ الثالث بإعطاء نبذة مكجزة عف المباني  المتعددة التي كرد ذكر ترميميا في السجؿ مف 

مدارس، كزكايا كخكانؽ، كأربطة، كمنشآت مائية بحيث تـ ذكر مكاقعيا، كمسمياتيا المختمفة كأكقافيا، 

 .ذكرت بياكأشير الى ابرز المراجع التي 

كركز الفصؿ الرابع عمى قراءة الكثائؽ الخاصة بالترميـ مف اجؿ تحميميا لمتعرؼ عمى االجراءات التي 

كانت متبعة مف أجؿ اتماـ عممية صيانة كالترميـ لممباني الكقفية  التي كانت بحاجة ماسة الى العناية 

رميـ كانت تعزل الى تقادـ الزمف سكاء كاف االمر كمي أك جزئي. كتبيف اف اغمب مشاكؿ كمظاىر الت

كعدـ كجكد صيانة دكرية لممباني عكضا عف اسباب اخرل تعكد لمعكامؿ الجكية. كتبيف بكضكح ارتباط 

عممية الترميـ بدكر القاضي كالقضاء الشرعي في المحكمة الشرعية بمدينة القدس بشكؿ مباشر، 

دارتيا كصيانتيا، عكضا عف بحث دكر لجنة الكشؼ كالمعماريكف  باإلضافة إلى طرؽ تمكيميا كا 

 .كالعماؿ كالمكاد المستخدمة في التعمير
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Abstract  

The subject of this thesis which entitled: "The architectural activity in the endowment 

buildings in the city of Jerusalem According to the Islamic Court record No. 156"، acquires 

a special significance، being includes documented information and rare data barely founds 

by a researcher in the historical references، and because the subject deals with issues 

related to the restoration and maintenance of a set of public buildings that dedicated to the 

interests of society in Jerusalem in the period between the year 1068-1070h / 1658-1660. 

This period focuses on  a limited time  extends for about two years، in which many of the 

social، economic and Architectural activity  were recorded، which helps to shed lights on 

the conditions and the systems of Jerusalem’s residents in this period.  

In addition to the above mentioned، the research helps in tracking the types and conditions 

of many public buildings such as schools، mosques، Sufi institutions، and some residential 

units. It also detects the architectural and engineering problems that hit the buildings،   and 

what methods have been used to treat them، in order to ensure the safety of the buildings 

and secure their continued role to help the community in the development and 

sustainability. 

The study consists of 158 pages، made of four chapters، followed by findings، 

recommendations، with an appendix contains various texts of documents about the 

maintenance and repairs، photographs of some of these documents، and a list of references 

and sources of the study. 

The first chapter is devoted to explain the motivations and reasons for choosing this study، 

its importance and objectives، and to the methodology followed in the research with a 

focus on the limits of time and space of the study. 

The second chapter deals with an overview of the contents of the record “sijil” (156)، -the 

subject of research- in terms of its description، contents، lists of the titles of multiple 

positions religious and civic، and the subjects of its different documents. 



  ح
 

The third chapter cares to give a brief overview of the various buildings that their 

restoration and maintenance have been in the records such as schools، Sufi foundations، 

ribats، and water installations.  This includes mentioning their locations، different names، 

endowments، and refers to the most prominent references that reported them.  

The fourth chapter concentrates in reading the text of the documents to be able to analyze 

and identify the procedures that were followed in order to complete the process of 

maintenance and restoration of the endowment buildings that were in a bad need of 

restoration، whether it is total or partial repaired. It seems that most of the problems and 

aspects of deterioration were due to the passing of time and the lack of regular 

maintenance programs، in addition to other factors such as weathering. Obviously، the 

studies demonstrate that the process of restoration is linked to the legitimate role of the 

judge and the judiciary in the Islamic court in Jerusalem directly، in addition to the 

methods of funding، management، maintenance. The role of the inspection committee، the 

master builders، workers، and the buildings materials were addressed also at this chapter. 
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 الفصل األول
_______________________________________________________ 

 مدخل لمدراسة
 

 مقدمة: 1:1

تيعدُّ سجبلت المحاكـ الشرعية في فمسطيف مف أىـ الكثائؽ المخطكطة التي تتناكؿ جكانب مختمفة مف 

الحياة االقتصادية كاإلدارية كالكقفية كالدينية كالمعمارية لممجتمع الفمسطيني، ككاف الظيكر األكؿ ليذه 

 القرف العاشر اليجرم أم السادس عشر ميبلدم. السجبلت في الربع األكؿ مف

كانت ىذه السجبلت تقسـ مف قبؿ الدكلة بحسب أىمية كؿ لكاء كمتصرفيو، حيث كانت منطقة جنكبي 

فمسطيف ضمف متصرفية القدس، أما المناطؽ الشمالية في فمسطيف فقد تـ تنظيـ مكاضيع الحياة 

فقد  ،، ككذلؾ بالنسبة لمنطقة الساحؿ الفمسطينيالمختمفة فييا ضمف سجبلت محكمة نابمس الشرعية

 .نظمت مف خبلؿ سجبلت محكمة يافا كغزة كغيرىما مف المدف

منيا النسخ األصمية الكرقية المكجكدة في  ؛شكاؿكمف الجدير ذكره أف تمؾ الكثائؽ محفكظة بعدة أ

. كما يكجد نسخ بنمط محكمة القدس الشرعية القائمة في القبة النحكية في المسجد االقصى المبارؾ

أبك ديس، كفي الجامعة األردنية في القدس  ميكركفيمـ في مؤسسة إحياء التراث كالبحكث اإلسبلمية في

مركز التكثيؽ كالمخطكطات التابع لمجامعة األردنية، حيث قاـ المركز بتحكيؿ تمؾ السجبلت إلى نمط 

(pdf. ) 
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الدكتكر/ محمكد عطا هلل، كىذا النمط أسيـ في كما يكجد نسخ بيذا النمط في مكتبة بيت المرحكـ 

تسييؿ قراءة السجبلت كدراستيا دكف استخداـ جياز الميكركفيمـ، كدكف إضاعة كقت طكيؿ جدان في 

 دراستيا، كاىدار الكقت في زيارة المراكز التي تكجد فييا.

ة نابمس، كفي تمؾ السجبلت محفكظ في نفس المحكمة الخاصة بيا مثؿ: محكم كيذكر أف عددان مف

مناطؽ مختمفة، كمنيا مركز لجنة تاريخ ببلد الشاـ في األردف، كالجامعة العبرية فرع حيفا، كالمكتبة 

كجد بعض األبحاث المتناثرة تنبكؿ. كما طالعثماني في مدينة إس الكطنية التركية، كاألرشيؼ الحككمي

 .ىنا كىناؾ عف تمؾ السجبلت

 موضوع الدراسة: 2:1

(، حيث تميز ىذا السجؿ 156البحث في حجج الترميـ حسب ذكرىا في السجؿ )بدراسة تقـك ىذه ال 

عف غيره مف السجبلت بكثرة  الحجج )الدفاتر( التي تناكلت عمميات الترميـ كالصيانة، كيعزل السبب 

 كالذم أدل إلى انييار ،في ذلؾ الى كثرة األمطار كالثمكج التي ىطمت في السنة التي دكف فييا السجؿ

 .عدد كبير مف البيكت كالمدارس كاألبنية المكقكفة في مدينة القدس

في بعض  كرد كمفظ مرادؼ لمحجج التي تناكلت مكضكع الترميـ كمف المبلحظ أف مصطمح دفاتر

، حيث يعالج السجؿ دفاتر الترميـ، كدفاتر المترككات، كدفاتر حصر اإلرث، فقد قسمت األحياف

 .عياالسجبلت إلى دفاتر حسب مكاضي

الضكء عمى مكضكع في غاية األىمية يتعمؽ بدفاتر الترميـ التي كانت مف  كىذه الدراسة تسمط

صبلحيات القاضي الشرعي في مدينة القدس، حيث لعب نظاـ األكقاؼ دكران رئيسيان في عممية صيانة 

ترميـ يعقبو رفع المباني الكقفية كترميميا ضمف آلية متبعة تبدأ باستدعاء يكضح الحاجة الماسة الى ال

تقرير كتقدير)كشؼ( مستمزمات عممية الترميـ، حيث كانت تتـ مف قبؿ )معمارباشي( بمعنى مختص 
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في البناء ذم خبرة كممارسة، كليس بطريقة عفكية، حيث كاف يذكر كافة أنكاع الحجارة كمكاد البناء 

مالية كمكضكع القرض كأجرة العماؿ كالمعمميف كطرؽ الترميـ، كما تكضح السجبلت الجكانب ال

 الشرعي كاالستدانة مف أجؿ عمميات الترميـ. 

 أىمية وثائق السجل بالنسبة لمدينة القدس: 3:1

تتمخص  المكجكدة في مدينة القدس كالتيدراسة لبعض كثائؽ السجؿ بتعتبر الدراسة ميمة ألنيا تقكـ 

 :يتطرؽ ألىلككنو أىميتيا بالنسبة لمتاريخ الحضارم كالمعمارم لمدينة القدس 

: نجد أف ىناؾ عددا كبيرا جدان مف الحجج التي تتناكؿ المباني الدينية بما فييا المباني الدينية .1

المسجد األقصى كقبة الصخرة كاألماكف المكقكفة عمييما، لما ليا مف أىمية كبيرة في حياة المقدسييف. 

حيث أظير السجؿ عمميات الترميـ  في كمف األمكر التي تندرج في الجانب الديني الزكايا كاألربطة، 

األماكف التي ليا دكر كبير في خدمة سكاف المدينة كالكافديف إلييا، كما بيف السجؿ أسماءىا كأماكف 

 م مصدر معاصر.ف المعمكمات التي قمما نجدىا في أكىذا كغيره م كجكدىا كأسماء القائميف عمييا

ا لو مف ارتباط عميؽ بالمؤسسات السابقة، كلعؿ سبب ناؿ الكقؼ جانبان رئيسان مف ىذا السجؿ لم .2

زيادة عدد الكثائؽ التي تتناكؿ قضايا الكقؼ يعكد إلى أف مختمؼ القضايا مف محاسبة كترميـ كتأجير، 

 .كانت تتـ مف خبلؿ المحكمة الشرعية، ككف القاضي يعد المشرؼ العاـ عمى األكقاؼ

مى األكقاؼ مف أجؿ تجنب اندثار الكقؼ كمالو، كمف ذلؾ الكسائؿ التي اتبعيا القائمكف عتناكؿ   .3

االستدانة كىي قرض شرعي يستممو المتكلي عمى األكقاؼ كيصرفو عمى عمميات الترميـ كالصيانة، 

 .الحقا مف ريع الكقؼ هعمى أف يسدد
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ذكر األسكاؽ كالنشاطات االقتصادية كعمميات الصيانة التي كانت تحتاجيا، فقد كضح السجؿ  .4

و كصكالن إلى حساب التكمفة، ترميمشكؿ كبير جدان مكاد البناء، ككيفية إعداد التقارير عف البناء المراد ب

 .كاألجرة مكزعة بالغركش كاألياـ

 :أىداف الدراسة 4:1

، حيث (156) لقد جاء حافز ىذه الدراسة مف خبلؿ قراءة فيرس سجؿ محكمة القدس الشرعية

عمييا أعماؿ ترميـ كصيانة كبيرة كمممكسة خبلؿ ىذه الفترة، فأفادت تبيف أف العمارة في القدس جرل 

الحجج كالكثائؽ الكاردة في السجؿ أف األسباب الداعية لمترميـ كانت إما لكثرة األمطار كالثمكج في ذلؾ 

العاـ، أك تقادـ السنيف عمييا، مما أدل إلى تيدـ عدد كبير مف األبنية في مدينة القدس بعضيا بشكؿ 

لعقد النية عمى ىذه الدراسة ككنيا  كافيان  ؿ كبعضيا اآلخر بشكؿ جزئي. لقد كاف ىذا الحاؿ سببان كام

كعممية في  اني مختمفة الكظائؼكبيرة، ألف ما نتناكلو في ىذا البحث يطاؿ ترميـ مب يتحمؿ معان

ففي الكقت الذم القدس كاف ليا دكر كبير في ازدىار الحياة العممية كالفكرية خبلؿ الحقب المنصرمة، 

بنا رصد ىذه التطكرات المعمارية  يتـ فيو تيديد العمارة اإلسبلمية في القدس مف قبؿ إسرائيؿ، حرم  

عمى ىذه المؤسسات لنتمكف مف بناء تاريخ لمعمارة اإلسبلمية في القدس الشريؼ بشكؿ مكضكعي 

لتاريخي،  فقد تكجب التعمؽ كعممي. كبما أف الترميـ عممية ضركرية لمحفاظ عمى اإلرث المعمارم ا

في دراسة الكسائؿ كاألساليب التي اتبعت في ترميـ المباني الكقفية في الفترة العثمانية، كتتمثؿ في 

 اآلتي:

 .مى المباني الكقفية المذككرة في دفاتر الترميـ ككظيفتيا كاستخداماتياعالتعرؼ  .1

ابتداءن مف عممية رفع الدعكل لدل الحاكـ  مى المكاد المستخدمة في الترميـ كالطرؽ المتبعةعالتعرؼ  .2

 .الشرعي في المدينة كانتياءن بعممية الترميـ
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بياف مدل االىتماـ بالحفاظ عمى  ى أساليب الترميـ كالمكاد المستخدمة التقميدية كمحاكلةعمالتعرؼ  .3

 .المباني كأصالتيا

 :أىمية الدراسة 5:1

الكقفية في مدينة  كثائؽ الشرعية عمى ترميـ المبانيتكمف أىمية الدراسة في تسميط الضكء مف خبلؿ ال -1

 . القدس كالطرؽ كاآلليات التي استخدمت في تنفيذ ذلؾ

 . تكثيؽ المباني الكقفية التي جرل عمييا الترميـ خبلؿ تمؾ الفترة  -2

 تحميؿ الطرؽ المستخدمة في عممية الترميـ مف خبلؿ ىذه الكثائؽ كىي نكعاف:   -3

 . يانة جزئيةالنكع األكؿ: عممية ص 

 .النكع الثاني: عممية ترميـ كمية لكافة المبنى  

 الدراسات السابقة: 6:1

ة كلسنا في معرض االشارة الى ذلؾ كلكف ر نالت سجبلت محكمة القدس الشرعية عناية كبيرة ككثيى  .1

سجؿ محكمة القدس  عمؿ عمى فيرسة حيث ربايعة إبراىيـد.سجؿ الدرسة حظي باىتماـ مف قبؿ 

. مركز بيت المقدس (ـ1660-1658ق/1070-1068لسنة ) (156)ة العثمانية. سجؿ رقـ الشرعي

خبللو حصر الحجج التي تتناكؿ مكضكع  بحيث تـ  .2012لمدراسات التكثيقية، قبرص نيكقكسيا، 

كتمت االستعانة بعدد مف الكتب التي تتناكؿ مكضكع سجبلت المحكمة الشرعية العثمانية الى  الترميـ،

جؿ التكضيح كالتكثيؽ لبعض الحجج الكاردة في سجؿ ألقدس مف خبلؿ مكاضيع حجج مف مدينة ا

(156.) 
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 :منيجية البحث 7:1

لمنصكص كالحجج الكاردة في سجؿ المحكمة  ستستند منيجية البحث عمى التحميؿ الكصفي التاريخي 

 : الشرعية العثمانية في مدينة القدس،  كذلؾ مف خبلؿ

كقراءتيا كالعمؿ عمى تصنيفيا كتقسيميا  اكؿ مكضكع الصيانة كالترميـ،. حصر الحجج التي تتن1

حسب نكع المباني الكقفية أك مباف عامة )بيكت(، كتحميؿ مضمكف الحجة بما فييا اسـ القاضي، كرفع 

كالشخصيات الكاردة  كاسـ الناظر، كاسـ  الدعكة، كتناكؿ المصطمحات الكاردة في الحجة، كاألسماء

كتتبع نكعية الحجارة كالمكاد كاألدكات  ؛ككؿ بالكشؼ عمى المبنى، كالترميـ كآلية الترميـالمعمارم الم

 .كانتياء الترميـ، التي كانت تستخدـ في عممية الترميـ

. تقسيميا حسب مكاضيعيا أك حسب تسمسميا في السجؿ، حيث كردت جميعيا مؤرخة باليـك كالشير 2

 كالسنة في ىذا السجؿ.

 . ليتوآعمى البناء ك  . طريقة الكشؼ3

 .. طريقة تقدير التكمفة اإلجمالية لعممية الترميـ4

 حدود الدراسة: 8:1

   20 -1068 ذم القعدة14مف) ( 156الدراسة عمى الحجج الكاردة في سجؿ رقـ)  سكؼ تقتصر

ـ(، كذلؾ لككنو يتضمف عددان كبيران مف 1660كانكف ثاني 4  - 1658آب 13\ ىػ1070ربيع اكؿ 

  تر التي تتناكؿ مكضكع الصيانة كالترميـ.الدفا

 :أسئمة الدراسة 9:1

 ما ىي اآللية التي استخدمت في عممية الترميـ لممباني الكقفية مف خبلؿ الكثائؽ الشرعية؟ -
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 ما ىي الطرؽ كاألساليب التي كانت تتـ مف خبلليا عمميات الترميـ؟ -

 باني الكقفية كطبيعة الكقؼ؟ما مدل محافظة عمميات الصيانة كالترميـ عمى الم -

 :منيج  الدراسة 10:1

 ىذه الفصكؿ عمى النحك االتي: أربعة فصكؿ، كتـ تقسيـتقسـ الدراسة إلى 

  مدراسةلمدخل  الفصل األول:

 يحتكم ىذا الفصؿ عمى ممخص عاـ عف الدراسة، كأىميتيا، كىدفيا، كالمنيج المتبع. 

 

 وخصائصو  (156السجل)محتويات عن  لمحة الفصل الثاني:

مف حيث عدد الحجج  156حتكم ىذا الفصؿ عمى تحميؿ كدراسة مفصمة عف ماىية السجؿ يك 

كالمصطمحات كالمكاضيع االجتماعية كاالقتصادية كنكعية الخطكط كالحالة العامة لمسجؿ كغيرىا مف 

صفحة كتبت بخط اليد،  690مكزعة عمى  وحج 3203المعمكمات ذات العبلقة. كيضـ السجؿ 

تعمؽ مكاضيعيا بالحياة االجتماعية كاالقتصادية كاإلدارية كالمعمارية، حيث نجد في الناحية كت

 االجتماعية عدة مكاضيع مثؿ: الزكاج، كالطبلؽ، كالخمع، كمقدـ الزكاج كغيرىا مف األمكر. 

اكؿ ار لمكقؼ. كيتنأما الجانب اإلدارم فيتناكؿ تعييف قراء في المسجد األقصى كقبة الصخرة، كنظٌ 

ع كطرؽ ككسائؿ االنتاج الزراعي كالتجارم كبعض الصناعات ري التطرؽ الى الجانب االقتصادم

 الخاصة، كآلية البيع كالمزادات المختمفة عمى البضائع كطرؽ جباية الضرائب.

 في السجل ترميميا ذكرنبذة تاريخية عن المباني التي  :الفصل الثالث    

فمف خبلؿ  ـ.الترمـ ترميميا، كتحديد المشكبلت التي استدعت المباني التي ت كيتناكؿ تصنيؼ  

 الكثائؽ التي تمت دراستيا تبيف أنو جرل ترميـ مجمكعة مف المباني العامة:
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 المدارس )الجاكلية، التنكزية، العثمانية، الصبلحية، الحنفية( .1

 أربطة )رباط عبلء الديف البصير(. .2

 الخانات )خاف الفحـ(. .3

 الزيت، بركة عيف سمكاف(. برؾ مياه )بركة خاف .4

 أسكاؽ )سكؽ الطباخيف( .5

   حمامات )حماـ العيف، حماـ الشفا، مستحـ درج العيف، حماـ األسباط، حماـ البطرؽ( .6

، العمرم(. .7  مساجد )مسجد عيف كاـر

 زكايا )زاكية الشيخ األزرؽ(. .8

 ترميـ مباني كقؼ ذرم )دار جارية في كقؼ أحمد الطبيب(. .9

 

 سة تحميمية لوثائق الترميم وما تتضمنو من معطياتدرا الفصل الرابع:   

الكشؼ عف  كيختص بتحميؿ آلية ترميـ المباني الكقفية، كطرؽ الكشؼ عنيا، كالمكاد المستخدمة في

المبنى، كأعضاء كفريؽ الكشؼ، كالتكمفة كمصادرىا، كمدة الترميـ، كفريؽ الحرفييف، كاألعماؿ 

 لتفاصيؿ التي سكؼ تظير خبلؿ دراسة الكثائؽ كتحميميا.المطمكبة، كمكاد البناء، كغيرىا مف ا

ليو البحث مف نتائج، كما تقترحو الباحثة مف تكصيات لمنيكض إكيعقب الفصؿ االخير ما تكصؿ 

 البقاء كالمنعة. بأسباببالمباني الكقفية مف أجؿ الحفاظ عمييا كمدىا 
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 الفصل الثاني

 وخصائصو (156عن السجل)مختصرة لمحة 

 

 لمحة عن السجالت الشرعية: 1:2

تيعد سجبلت المحاكـ الشرعية اإلسبلمية في العيد العثماني مف أىـ مصادر التاريخ اإلسبلمي في     

ببلد الشاـ كأغناىا، فيي تقكـ عمى تكثيؽ ما يزيد عف أربعة قركف تتناكؿ مختمؼ جكانب الحياة في 

، مف حمب 1شرعية المتكاجدة في ببلد الشاـببلد الشاـ، فقد كجدت ىذه السجبلت في كؿ المحاكـ ال

إلى المدينة نفسيا  كأىميتيا،  كحمص كطرابمس كدمشؽ كمنيا القدس، كاختمفت ىذه السجبلت تبعان 

ب سكء التخزيف كاإلىماؿ أك ظركؼ االعتداء أك الجيؿ بض إلى التمؼ بسكبعض ىذه السجبلت تعر  

 . 2بأىميتيا، كبعضيا جيد مثؿ: سجبلت محكمة القدس

قدـ السجبلت الشرعية، ما حفظ في محكمة القدس الشرعية اإلسبلمية في العيد عظـ كأأىـ ك أكمف 

سجبلت  لمعالـ اإلسبلمي. كتميزت كركحيان  دينيان  العثماني، كىذا يعكس مكانة القدس ككنيا مركزان 

كعكا، بأنيا محكمة القدس الشرعية عف غيرىا مف سجبلت المدف الفمسطينية مثؿ: غزة كيافا كنابمس 

                                                           
1  Salameh,2000.vol.1,p103. 

 .10، ص1983العسمي،  2
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، 1كال يسبقيا إال عدد قميؿ مف سجبلت المحاكـ الشرعية العثمانية مف أقدـ السجبلت لممحاكـ الشرعية،

ككنيا سجبلت كاممة غير ناقصة، إذ لـ تتعرض لمضياع أك لمتمؼ الجزئي، مما كفر ليا الحماية 

  .2الكاممة مف االعتداءات كالتخريب

الحياتية اليكمية،  سجبلن، كىي تتناكؿ مختمؼ األمكر 616ر مف كيبمغ عدد سجبلت محكمة القدس أكث

كناحية  مف الناحية االجتماعية، كمف زكاج كطبلؽ كحصر إرث، كناحية اقتصادية مف بيع كشراء،

 11ق /936شكاؿ سنة  14كيبدأ السجؿ األكؿ منيا في  .إدارية مف تعييف مكظفيف كغيره مف األمكر

 .3مف بداية الحكـ العثماني عشر عامان  ـ. أم بعد أربعة1530حزيراف 

 :نفت إلىة الشرعية في مدينة القدس حيث صي مكتتنكع سجبلت  المحك -

 .سجبلت الفرمانات كاألكامر: كىي التي كانت تسجؿ فييا أكامر سمطانية عميا مركزية أك لكائية  -1

جبلن مف س 450السجبلت العادية: كىي تتضمف النسبة الكبرل مف السجبلت حيث بمغ عددىا  -2

 .4سجبلن  616صؿ أ

، كالعسكر العثماني. ةقساـ العسكريألكسجبلت ا ةقساـ العاديسجبلت المترككات كسجبلت األ  -3

. كيمكف اعتبار ـ ماليان أ داريان إقساـ العسكرية كؿ مف لو صمة بالحكـ سكاء أكاف كيدخؿ في سجبلت األ

  . مكضكع ىذه السجبلت كاحدان لكف بكجكد اختبلفات بسيطة

ف أكؿ مكاف تـ حفظ السجبلت فيو كاف المدرسة التنكزية التي كانت مقران لمحكمة القدس الشرعية إ   

حكمة الجديدة في الزاكية مفي أكاسط العيد العثماني في مدينة القدس. كقد تـ نقؿ السجبلت إلى مقر ال

                                                           
 .115، ص2005سركر،  1
 .1، ص1، ج1991عطا هلل،  2
 .13ص ،2013؛ ربايعة،  .1، ص1، ج1991عطا اهلل،  3
 .13، ص1983العسمي،  4
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مية في فترة االنتداب . لقد بدأت أكؿ عممية جمع كتجميد لسجبلت المحكمة الشرعية اإلسبل1نديةبقشنال

ميف الحسيني الذم أـ.  ككاف ذلؾ بمبادرة مف الحاج 1923البريطاني في المدف الفمسطينية في العاـ 

  .2الشرعي اإلسبلمي األعمى كاف في حينيا يشغؿ منصب مفتي القدس كرئيس المجمس

  3في خزائف حديدية في مبنى القبة النحكية في مدينة القدس، كىي  محفكظة حاليان كتكجد السجبلت  

ـ، 1983ـ كالمرة الثاني في العاـ 1982ميكركفمـ ألكؿ مرة في العاـ  بأسمكبكتـ تصكير السجبلت 

حياء التراث في بمدة ابك ديس إكتكجد نسخة مصكره عف ىذه السجبلت في الجامعة األردنية، كمؤسسة 

ىي سبلمية كالبحكث اإللتراث حياء اإفي مؤسسة  الكاقعة شرقي مدينة القدس؛ كالنسخة المتكاجدة

 ميا خارج المركز، ككذلؾ ال يمكف تصكير بعض صفحتيا . البلطبلع فقط، كال يمكف استخد

 الضكء عمى لكاء القدس في تمؾ الفترة الزمنية، كالتعرؼ صميو نادرة تيمقيأكيحكل السجؿ معمكمات   

دارية كاألمكر االقتصادية كاالجتماعية إلامييا مف خبلؿ المعمكمات الكاردة فيو كالتي تتناكؿ النكاحي ع

 كالدينية كالعممية.

 عدد أوراق وحجج السجل: 2:2

( حجة 50ما يزيد عف) ، منيا4ةمختمف جة( ح3203( كرقة، تضمنت )  690بمغ عدد أكراؽ السجؿ )

( بشكؿ ىػػ1070ربيع ثاني20\ىػػ 1068ذم القعدة 14) كنصؼ كالترميـ لسنةة تتناكؿ قضايا الصيان

مي أك بشكؿ جزئي لممبنى . أما فيما يتعمؽ بعدد الحجج في كؿ كرقة فقد كجد في غالبية صفحات ك

حجج شرعية، كتبت غالبيتيا  7حجة شرعية، كلكف معظميا احتكل عمى  12 -3السجؿ ما بيف 

                                                           
 .10، ص 2014خركف، آعبلكنة ك  1
 .13، ص1983 ،العسمي 2
 .10، ص2014عبلكنة كاخركف،  3
 .4، ص2012ربايعة،  4
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بالخط النسخي، بعضيا كاضح القراءة، كلكف دكف استخداـ عبلمات اإلعجاـ، كبعضيا غاية في 

كما تكجد بعض الكممات المتآكمة في نياية الصفحات أك في بدايتيا، مما اسيـ في ضياع الصعكبة، 

جزء مف الشيكد كتاريخ الحجة الشرعية. إف السمة الغالبة عمى نص الحجج  أنيا غير منقطة، كىذا 

يصعب عممية القراءة كيؤدم إلى المغالطة في قراءة  بعض األسماء كاألماكف التي تشترؾ في 

التي تحتمؿ أكثر مف قراءة مثؿ: حرؼ السيف كالشيف كالراء كالزام، كالعيف كالغيف كغيرىا مف  األحرؼ

األسماء كالكممات المتشابية. مما أدل إلى تعدد كتنكع في تحقيؽ كقراءة مجمكعة مف أسماء محبلت 

 عضبلكالعائبلت، مثؿ: عائمة سحيماف أك زحيماف كالعممي كالعميمي، ككذلؾ في أسماء 1القدس

 .2كالعقبات مثؿ: محمة الخكالدة اك الجكالدة لمحبلت

 وصف السجل: 3:2

 :اآلتيحسب تتم  قراءة السجل 

 الترتيب:  1:3:2

ريخ سجبلت المحكمة الشرعية في مدينة القدس؛ فنجد بعض السجبلت مرتبة حسب تختمؼ طريقة تأ

التكاريخ فيي متسمسمة بشكؿ  في اك اضطرابان  األياـ كالشيكر بشكؿ متسمسؿ بحيث ال نجد انقطاعان 

؛ كبعضيا اآلخر يكجد تداخؿ فيما بيف تاريخ الحجج الشرعية فعمى سبيؿ 1723دقيؽ مثؿ سجؿ رقـ 

في عممية ترتيب تمؾ الحجج، حيث يبلحظ حجة ترجع الى شير  اختبلفان  156المثاؿ نجد في سجؿ 

                                                           
 .306، ص1996. ؛ المدني، 438، ص431، ص1999يعقكب،  1
 .2، ص 2014عبلكنو كآخركف,  2
 .12، ص2014عبلكنو كاخركف،  3
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بطء  -ربما–حجتيف، كىذا يفسر صفر كأخرل الى ربيع الثاني في الكرقة نفسيا مع تباعد تاريخ ال

 .   1عممية التدكيف كنقؿ الحجج الشرعية إلى تمؾ الدفاتر في الكقت المناسب

  الكتابة:  2:3:2

كجكد شيكد في نياية كؿ حجة  (156تبيف مف خبلؿ دراسة سجؿ المحكمة الشرعية رقـ)        

ما لـ يتبع نيج خاصة ك غمب الحجج،كما ىك متعارؼ عميو في أ يشيدكف عمى مضمكف الحجة

، كال يفصؿ بيف الحجج سكل خط رفيع. كيشير د.عطاهلل كاممة تشغؿ الحجة الصفحة ان بالكتابة فأحيان

، كىذا األكلى منيما عرفت باسـ كاتب أصمو كالثانية عرفت بػ كاتبو أف الحجة كانت تكتب مرتيف،

ف سجؿ اليكميات إلى سجؿ لـ يكف ىناؾ نيج خاص بالكتابة حيث تنسخ تمؾ الحجج م يعنى أنو

السنة، أم أف الحجج  كامؿ مف أشيرو كؿ الحجج التي نسخت ككثقت طكاؿ شير يخاص يجمع ف

ذيمت بكاتب أصمو غير متقنة نظران لسرعة عممية اإلمبلء مف قبؿ القاضي لمكاتب، كبالتالي جاءت 

بشكؿ دقيؽ كفني كمتقف مف الحجج المذيمة بكاتبو أكثر دقة، حيث كاف لدل كاتبو كقت لعممية النسخ 

 .2الناحية المغكية كاإلمبلئية

 المغة: 3:3:2

تبت بالمغة العربية، كىي أقرب تبت في العيد العثماني كي غالبية سجبلت محكمة القدس الشرعية التي كي 

؛ خاصة في 4كىي بيذا تعبر عف ركح العصر السائدة في تمؾ الفترة 3إلى العامية منيا إلى الفصحى

                                                           
 .4، ص1، ج1991عطاهلل،  1
    .  4، ص1، ج1991هلل،  عطا 2
 . 4، ص1، ج1991عطاهلل،  3

4  .  Salameh.2000, Vol.1, p107 
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رف السادس عشر، كلكف كجد عدد مف الحجج الشرعية خاصة في أكاخر كؿ سجؿ التي منتصؼ الق

 156، كمع ذلؾ فقد جاءت فاتحة تمؾ السجبلت كمنيا سجؿ 1كتبت بالمغة التركية بالخط العربي

بالمغة العربية. كىناؾ حجة كاحدة في ىذا السجؿ كتبت بالمغة التركية كىي تتعمؽ بالجزية كالخراج 

 .2مرسـك سمطاني مف قبؿ الباب العالي كىي بمثابة

 الخط:  4:3:2

نكعان -بالخط النسخي، كجاء معظميا بشكؿ مائؿ مما صعب بخط اليد ك غالبية حجج السجؿ كتبت 

عممية قراءة الحجج، كبعضيا كتب بخط نسخي متقف، كمنيا معجمة كبعضيا اآلخر بدكف  -ما

بت بخط الرقعة أك الخط الككفي أك الفارسي إعجاـ، كلـ أعثر مف خبلؿ تصفح السجؿ عمى حجج كت

ككثيران ما كاف الخط غير كاضح  لمتعارؼ عمييا في المغة العربية؛أك الديكاني أك غيرىا مف الخطكط ا

كيصعب قراءتو، أما فيما يتعمؽ بحالة السجؿ فيكجد تآكؿ في مقدمة أكراؽ السجؿ كنيايتيا كبقية 

  .3السجبلت

 مواضيع السجل:  4:2

  مواضيع اجتماعية: 1:4:2

ىي قضايا شاممة عامة شرعية مدنية، كغالبان ما تناكلت قضايا تنازع عمى ممكية أك ثمف بضاعة أك 

ديف، حيث كاف مف اختصاص المحكمة الشرعية في مدينة القدس جميع تمؾ القضايا التي كردت في 

في مكاضيع تتعمؽ  السجؿ؛ كالقضايا االجتماعية ىي دعاكم خاصة بالممكية، كدعاكم مخاصمة
                                                           

 Salameh,2000, Vol.1, p107؛  4، ص1 ، ج1991 ،عطا اهلل  1
 . 687(، ص156سجؿ القدس ) 2

. 3Salameh, 2000, Vol.1, p107. 
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بالصداؽ كالطبلؽ كالخمع كحقكؽ النفقة كالعدة كأجرة سكف كرضاعة كرعاية أطفاؿ كدعكل ألسباب قدح 

كذـ، كأخرل قضايا مالية تناكلت دعاكم ديكف كمستحقات مالية عمى أثماف سمع كبيكت كديكف 

بضائع مثؿ: قماش  كبساتيف كأراضو كمكاش مف كديش كجماؿ كحمير كأغناـ مختمفة، ككذلؾ أثماف

كخرز كصكؼ، كمحاصيؿ زراعية مف قمح كشعير كتبف كخبلفو، ككذلؾ أثماف عسؿ كصابكف كزيت 

تتعمؽ باإلرث كطرؽ  إرثيوكفخار كخكاتـ كأدكات مثؿ: صحكف بأنكاعيا مف قاشاني كغيرىا، كدعاكم 

كقضايا تتعمؽ تقسيمو، كدعاكل تتعمؽ بالصيانة كالترميـ، كدعاكل تتعمؽ باألجرة كاإليجار، 

 .2الشرعية، حيث يكجد أكثر مف مائة نكع مختمؼ في السجؿ تحت مسمى دعاكل شرعية1الميايىأىةي 

 مواضيع حجج شرعية تناولت البيع والشراء والتأجير: 2:4:2

دار أك أراضو خالية أك  مف محمة أك فيتضمف السجؿ حججان شرعية تناكلت بيع حصص إرثية   

مف خبلؿ القراريط، كغالبان ما كاف البيع أربعة أك خمسة قراريط مف أصؿ  أراضو بغرس، كمعيار ذلؾ

أربعة كعشركف قيراطان، أك شراء غرس زيتكف كتيف، أك شراء عقارات، أك حيكانات، كعبيد مف الرقيؽ 

مف اإلناث أك الذككر، أك عتؽ بعض العبيد كىناؾ بعض الحجج مف شراء بيكت كعقارات كبيعيا في 

ية لقدس، كمدينة المد كالرممة كنابمس، كغيرىا مف المدف التي كانت ضمف المدف العثمانخارج مدينة ا

، كما تناكلت الحجج شراء كبيع بعض المنشآت الصناعية كمعاصر الزيتكف كاألفراف في تمؾ الفترة

ذا كالطكاحيف. ككذلؾ مطاحف القمح التي عرفت باسـ البمد أك القرية المكجكدة فييا؛ باإلضافة إلى ى

الشرعية كالسكف في البيت مف قبؿ المالكيف كبلن حسب حصتو الشرعية حسب السجؿ  الميايأةقضايا 

                                                           

الميايىأىةي تعني القسمة   1  
 .36(، ص156سجؿ القدس ) 2
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الشرعي، أضؼ إلى ذلؾ دعاكل تتناكؿ مشاكؿ تصاحب عممية التأجير كدفع األجرة في كقتيا 

 .1كار لدفع تمؾ األجرةكالتأخير في دفعيا أك اإلن

 دفاتر الضبط والمتروكات : 3:4:2

، كىي متعددة كصعبة القراءة أحيانا؛ لعدـ ذيكع أك معرفة أك 2ال بأس بو مف دفاتر الضبط كرد عدد 

استخداـ المسميات كالسمع كالمكاد كالمخمفات الكاردة فييا كالتي كانت متداكلة في تمؾ الفترة. كعرؼ 

 بدفتر ضبط كتخميف لشخص متكفى، كأخرل دفاتر ضبط كتخميف كبيع، كآخر دفتر ضبط كتقسيـ،

. كما كرد في تمؾ الدفاتر حسب التقسيـ الشرعي، حيث كاف يضاؼ 3حيث كاف يتـ حصر المنتفعيف

إلى تمؾ الدفاتر في أثناء التقسيـ أجرة القاسـ الشرعي، كمف يعاكنو أثناء عممية الحصر كالتقسيـ 

  كالبيع، كما كرد في دفاتر أخرل سعر كؿ سمعة يتـ ضبطيا، كيذكر سعرىا في دفتر التخميف

)الضبط(. ككاف ىناؾ دفاتر غالبان ما تبيف كيؼ تمت عممية التقسيـ كالماؿ المتبقي، ككيفية تكزيع تمؾ 

 .4المستحقات حسب الحصص كنصيب مف يقكـ بعممية التقسيـ ككاف يطمؽ عميو اسـ القساـ الشرعي

 حجج المحاسبة )معامالت البيع والشراء(: 4:4:2

عيا المختمفة، حيث كردت محاسبة عمى محصكؿ تيمار، سكاء كثؽ السجؿ مكضكع المحاسبة بأنكا 

المسؤكؿ عف  5أكاف شتكيان أـ صيفيان، كناتج محصكؿ التيمار سكاء مف الككيؿ أك القائـ أك التيمارم

                                                           
 .79(، ص156سجؿ القدس)  ؛ 161، ص159(، ص172دس)سجؿ الق 1
 الضبط: بمعنى إحصاء كؿ األدكات كاألغراض في البيت أك الدكاف لممكاف المراد الحصر فيو. 2
 .686(، ص156سجؿ القدس) 3
 .11، ص2014عبلكنة، كآخركف،  4
 .705، ص702، ص1974ساحمي اكغمي،  .الؼ آقجة 20-6التيمار: اقطاع مف زرع االرض ريعيا ما بيف  5
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عمى المبمغ المترتب 2كرىف دار بعقبة الست 1كقبض مستحقات تيمار قرية أـ طكبى مارية،األرض التي

اسبة عمى أمبلؾ القاصريف، أك أمكاليـ مف قبؿ ككبلئيـ الشرعييف، كما عمى التيمار، ككذلؾ المح

ذكرت بعض الحجج كأفردت المحاسبة عمى مستحقات قافمة الحاج الشامي بالتفصيؿ، كالمحاسبة عمى 

بقية سمع تجارية، كما ظير أيضا المحاسبة عمى مستحقات عكائد الكنائس السنكية، كدفع ما يترتب 

 .3س أك زعيميا كمتكليياعمييا لمحافظ القد

 الشيادة الشرعية: 5:4:2

المقصكد بالشيادة الشرعية حمؼ اليميف أماـ القاضي الشرعي تكثيقا كتأكيدان عمى كقكع معاممة أك  

حدث، كىي أنكاع مختمفة فمنيا: شيادات عمى آخريف، أك شيادات عمى النفس، أك شيادة عمى 

التجارية بيف التجار، باإلضافة إلى الشيادة العامة  مستحقات كديكف في حاؿ قياـً بعض الصفقات

؛ بحيث ال تخمك الحجج الشرعية مف شيكد في نياية لتي تذيؿ بيا نياية كؿ حجة شرعيةكىي الشيادة ا

كؿ حجة شرعية، كما يضاؼ إلى ىذا النكع مف الشيادات، شيادة براءة زكج مف مؤخر صداؽ زكجتو، 

طرؼ ككيؿ أك ناظر شرعي، كشيادة حقكؽ كمستحقات مختمفة،  كشيادةن براءة مككؿ، كشيادة خمك

 .5بربعة خير بؾ بف حديد مف مصر 4كشيادة مف خبلؿ تككيؿ لقبض ركاتب القراء كالميمميف

                                                           
 .170، ص8، ج1991قرية اـ طكبى: تقع جنكبي القدس كغربي صكر باىر. الدباغ،  1
عقبة الست: طريؽ يربط شارع الكاد مع شارع خاف الزيت كعرفت بعقبة الست طنشؽ المظفرية كال حقا عرفت بعقبة  2

 .p485., Burgoyne,1989 . ؛ 512، ص1961التكية. العارؼ، 
 . 99، ص43، ص58(، ص156سجؿ القدس ) 3
 الميممكف: مف يقـك بعممية التيميؿ قبؿ صبلة العصر كالمغرب كالفجر خاصة يـك الخميس. 4
 . 36(، ص156سجؿ القدس) 5
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 حجج الصداق والطالق والنفقة واُلخمع: 6:4:2

ليذه الحجج نصيب كبير جدان في السجؿ، كقد  تناكلت مكضكع الصداؽ؛ كمف يدرس ىذه الحجج 

ما كاف يتـ مف نفس الطبقة االجتماعية،  فطبقة الفرساف السباىية  يتضح لو جميان أف الزكاج غالبان 

 أسديان  فيناؾ مير مقداره ستكف غرشان  كبمير كشركط تختمؼ عف طبقة العامة تتزكج مف بعضيا بعضان 

غرشيف منيا ك  1يدفع ثبلثكف منيا كمقدـ صداؽ، كىناؾ مير مقداره أربعة غركش غرشيف منيا حاال

مؤخران لفراؽ بمكت أك طبلؽ. كتتزكج طبقة التجار مف كسطيا  كبمير كشركط مختمفة عف طبقة 

الفقراء كعامة الناس، كقد اختمؼ مير البكر عف الثيب أك المطمقة، كىذا يتضح مف خبلؿ الحجج التي 

كضكع المخالعة ترد في السجؿ.  كمف مقدـ كمؤخر الصداؽ الكارد في الحجج ، كما ذكرت الحجج م

كأسبابيا الشرعية، ككذلؾ كرد في عدة حجج أكامر قضائية بدفع نفقة زكجات مطمقات بأطفاؿ أك مف 

دكف أطفاؿ، أك في حالة حمؿ كعدـ كجكد طبلؽ بائف بطمقة ثالثة. كتناكلت بعض الحجج بشكؿ غير 

الصداؽ كحجج  مباشر ابتزاز بعض الزكجات مف خبلؿ رفض عممية الطبلؽ إال بتنازؿ عف مؤخر

 .2أخرل مطالبات بدفع مؤخر الصداؽ أك التنازؿ عنو

 الوقفيات المختمفة: 7:4:2

حدد مكضكع الكقؼ بسب أىميتو التاريخية التي تراكمت عبر العصكر كىك نتيجة الدكر البارز الذم  

اكؿ التي تتن لقد بمغ عدد الحجج 3أدتو في مجاالت الحياة االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية كالدينية

مف كتابة الكقؼ كالمحاسبة المالية كاألديرة كالقػائميف عمييا،  حجة؛ 60مكضكع الكقؼ في ىذا السجؿ 

                                                           
 .367، ص373(، ص156سجؿ القدس ) 1
 .189(، ص156سجؿ القدس ) 2
 .2، ص2002سركر، 3
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كىي تتنكع مف أكقاؼ ذات نفع خاص كأكقاؼ عامة مف مدارس كأرابطو كتكايا كزكايا كبيمارستانات 

اإلسبلمي ليا،  كيعتبر كقؼ  ف بداية الكقؼ في فمسطيف ترجع إلى بدايات الفتحإ .1قات كغيرىاكخان

رضي اهلل عنو سنة  -عيف سمكف عمى ضعفاء البمد مف قبؿ ثالث الخمفاء الراشديف عثماف بف عفاف 

كتغطي الكقفيات أغمب أمكر الحياة مف االجتماعية كالثقافية  . 2ق ( أكؿ كقؼ في القدس23-26)

عف أىمية المدينة مف الناحية لمختمفة تعبر ؾ أف ىذه الكقفيات اكاالقتصادية كالدينية كالسياسية، كال ش

كطاعة  صدقة جارية؛ ىدفيا تقرب الدينية، كال تزاؿ فكرة الكقؼ أساسيا خيران ابتداءن كانتياءن ككف الكقؼ

هلل سبحانو كتعالى. كال شؾ أف مؤسسة الكقؼ تعتبر مؤسسة أىمية تتمتع بدرجة عالية مف االستقبللية 

. كتتنكع األكقاؼ في فمسطيف 3فقياء األمة عبر الفترات التاريخية أسسياقكاعد كأسس  كىي تستند إلى

فمف األكقاؼ العامة التي يعكد نفعيا عمى عمـك أىؿ الببلد ضمف شركط الكقؼ. كالكقؼ الذرم الذم 

 .4يعكد نفعو عمى األىؿ كالذرية. ككقؼ الحكر كاألراضي التي يجرم تأجيرىا إلى أزمنة طكيمة

ىذه الكقفيات في ىذا السجؿ كقفية أمير لكاء غزة درغكت آغا، كما كردت عدة أنكاع مف  ما كردكأىـ 

ختمؼ في شرعية كقفيا مف الناحية الشرعية، كذكر آراء مف الكقفيات، منيا األمبلؾ كمنيا النقكد التي أي 

لدينية الفقياء حكؿ شرعيتيا مف عدمو. كما كردت األكقاؼ الدينية كأىميتيا في التنمية العممية كا

كاالقتصادية كاالجتماعية، حيث نجد تمؾ األكقاؼ مع ذكر القائميف عمييا، كالكظائؼ الخاصة بيا، 

كما كردت بعض الحجج التي تناكلت مكضكع حبس كقؼ كتسبيؿ بعض األكقاؼ الخاصة، كتحكلييا 

 . 5فاًتيا إلى أكقاؼ عامة بعد كفاة صاحبيا األكؿ كعف كقفيات في مدينة القدس كطرًؽ ضٍبًط مصرك 

 
                                                           

 (.156سجؿ القدس) 1
 .1، ص2008اشقر،  2
 .171، ص1991؛ المقدسي، 3ص،  1، ص2008اشقر،   3
 .74، ص2المكسكعة الفمسطينية الميسرة، ط 4
 (، ذكر في مكاضع عدة .156سجؿ القدس)  5
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 قرار واالعتراف:حجج اإل 8:4:2

أما الحجج الشرعية التي تناكلت مكضكع االعتراؼ كاإلقرار، فيي كثيرة منيا: اإلقرار مف قبؿ القاضي 

الشرعي بتخصيص طاسة طعاـ كتكابعيا، سكاء أكانت طاسة مسائية أك صباحية أك مرة كاحدة مف 

صدارك إقرار . ككذلؾ 1العمارة العامرة في مدينة القدس مف القاضي الشرعي بعد االستماع مف الشيكد  ا 

عمى مستحقات اك ديف كأمكاؿ إلى أحد المتخاصميف.  كما كردت إقرارات كاعترافات شخصية أف 

لفبلف مبمغان مف الماؿ بذمتو أك بذمة فبلف مف الناس، كما كردت اعترافات باالعتداء كمنع سفر 

سبب دعاكم شرعية كقضائية،  كما كرد في بعض الحجج كتعرض ألشخاص في حالة نزاع معيـ ب

 إرثيوفي أرض أك بيت أك ممتمكات أك حقكؽ  مشاعيو إرثيواعتراؼ أك إقرار بممكية دار أك حصص 

يا افاد خاصة بيف األقارب كاألخكة الذككر كاإلناث، أك شيادة براءة شيادة ببراءة ذمة كعدـ " :نصي

 .2"بف عبلء الديف استحقاؽ فتح اهلل الدمشقي مف خميؿ

 حجج معمارية خاصة بالصيانة والترميم: 9:4:2

أظيرت تمؾ الحجج العمميات التي كانت تتـ فييا عممية الصيانة كالترميـ، كعمميات البناء كالترميـ  

التي كانت تتـ في مدينة القدس كبخاصة في المدارس التي كانت تتضرر بفعؿ األمطار كالثمكج.  

لمقاضي، كانتياءن بإنجاز  لشرعيةعممية الترميـ بالتفصيؿ ابتداءن مف رفع القضية ا كتناكلت تمؾ الحجج

جازة االستدانة في حاؿ عدـ تكافر األمكاؿ لعمميات الترميـ في األماكف التي ذكرت  عممية الترميـ كا 

 بالسجؿ.  

                                                           
 . 477(، ص156سجؿ القدس ) 1
 .351(، ص156سجؿ القدس ) 2
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 حجج أىل الذمة في القدس: 10:4:2

أس بو مف تمؾ الحجج التي عالجت عدة مكاضيع كاف ألىؿ الذمة مف سكاف مدينة القدس نصيب ال ب

سبلمو أك تنصيب أك اعبلف ييكدم إ 1كاف منيا:  تحصيؿ الجزية كترتيبيا عمى الييكد كالنصارل

 3أك شيخ طائفة أك شيادة نصارل أك ييكد عمى بعضيـ، في عممية بيع كشراء عقارات 2رئيس أطباء

كقضايا مطالبة الزكج  4ر دعكة عمى طائفة الييكدحيث كانت المحكمة الشرعية تنظر فييا كشمؿ األم

بالعدؿ بيف زكجتيو، كتعييف السقية إلى كنسية القيامة. كىك ما أشار إليو الكاتب العارؼ في ما منحتو 

ختبلؼ الدكلة مف صبلحيات كحكـ لمقاضي الشرعي، فيك المسؤكؿ عف حؿ المشاكؿ بيف الناس عمى ا

قضاياىـ االجتماعية كاإلدارية كالمالية مف التكايا كالزكايا األماف  ؛ كىك الناظر فيكطكائفيـ ذاىبيـم

دارة أمكاؿ اليتامى، كغيرىا مف أمكر بيع كشراء  كعف االعتداء عمى األشخاص ك تكزيع اإلرث، كا 

 ."5تنبيو إلى شيكخ الحرؼ كالطكائؼ لمتقيد باألسعار"ك

                                                           
 . 34(، ص156سجؿ  القدس ) 1
 .   44(، ص156سجؿ القدس ) 2
 . 18(، ص156سجؿ القدس ) 3
 . 68(، ص156سجؿ القدس ) 4
 .312، ص1961العارؼ,  5
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 األلقاب والوظائف التي وردت في السجل: 5:2

 ب القضاة: ألقا 1:5:2

عد المذىب الحنفي المذىب الرسمي لمدكلة العثمانية، مع ذلؾ كجد قضاة يمثمكف المذاىب األخرل. يي  

، كيمكف كصؼ لقب الحاكـ الشرعي كال شؾ أف بداية الكجكد العثماني زاد مف ىيبة القاضي فأخذ

ـ الشرعية، كقضائية ألنو سمطاتو بأنيا تشريعية كتنفيذية كقضائية باعتباره ممثبلن عف تنفيذ األحكا

، كتنفيذية باعتباره مسؤكال عف تنفيذ األحكاـ. كقد ارتبط منصب القضاء في الناس يفصؿ في قضايا

ىذه الفترة بالسمطاف في اسطنبكؿ كلقبت الكثائؽ القاضي بخميفة الحاكـ الشريؼ في القدس، كىي 

نفيذ األحكاـ أك بمنعيا ضد ع بصبلحيات تسمح لو بتتة فاقت سمطة حاكـ العرؼ، فيك يتممطس

 1السكاف.

حيث كرد ما  يف،كتضمنت الحجج الشرعية عددان كبيران جدان مف األلقاب التي تخص القضاة الشرعي  

صدر المكلى  نصو "افتخار القضاة كالمدرسيف" ك" عميد العمماء العالميف" ك حبلؿ مشكبلت الديف"

ل سيدنا كمكالنا العامؿ الكبير، العامؿ الفقير، محرر أسماء المكالي" كالحاكـ الشرعي المكلى" لدبدر 

أكلى كالة األناـ معدف العمـ كالحمـ  ،سبلـ، أقضى قضاة اإلحسف تقديردقائؽ التفسير مقرر قكاعده أ

كالفضؿ كالكماؿ، كارث عمكـ األنبياء الكراـ شيخ مشايخ اإلسبلـ، مميز الحبلؿ عف الحراـ خادـ 

العالـ الفاضؿ الفاصؿ بيف الحؽ كالباطؿ، الحاكـ  ،الصبلة كالسبلـفضؿ شريعة المصطفى، عميو أ

 "2الشرعي، المكلى المكالي حسف أفندم المكقع خطو الكريـ بأعالي نظيره، داـ عبله بأعالي

                                                           
 .6، ص1991عطا اهلل،  1
  .11، ص13(، ص156سجؿ القدس) 2
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كالخبلصة أف غالبية الحجج الشرعية تصؼ القاضي الشرعي بأنو العالـ، العامؿ، المحرر، أقضى 

ضؿ كالكماؿ، كارث عمكـ األنبياء ، شيخ مشايخ اإلسبلـ، مميز الحبلؿ القضاة، معدف العمـ، ذك الف

نمحظ مف خبلؿ ىذه األلقاب أنيا كانت تمجد كتبجؿ قاضي  ،عف الحراـ، الفاضؿ، الفاضؿ الخبير

  المحكمة.

 ألقاب المدرسين: 2:5:2

العمماء كالمدرسكف  كفخر تعددت ألقاب المدرسيف منيا: فخر العمماء، كتاج العارفيف، كفخر المدرسيػف،

الشيخ ياسيف أفندم مفتى السادات العظاـ السيد تاج العارفيف نقيب األشراؼ بالقدس الشريؼ، فخر 

العمماء كالمدرسيف الشيخ عمر أفندم العممي، كفخر العمماء كالمدرسيف الشيخ أبك الكفا أفندم العممي 

الشيخ  ،فخر المدرسيف الكراـبالصخرة، ك الخطيب بالمسجد االقصى، كفخر العمماء الشيخ محمد اإلماـ 

، كفخر المشايخ الكراـ الشيخ عبد  محمد العفيفي، كفخر المشايخ الكراـ الشيخ صالح شيخ الحـر

"  1الرحمف شيخ الحـر

 القاب العسكريين: 3:5:2

مف ، كيقضي ذلؾ بمنح القادة كالجند إقطاعات عسكرم في نيابة بيت المقدسلقد ساد نظاـ اإلقطاع ال    
عدد كبير جدان مف األلقاب العسكرية، مثؿ: السباىي  156؛ كيكجد في السجؿ 2األراضي بدؿ العطاء

بما  كغيرىا مف األلقاب العسكرية التي كردت في نصكص الحجج الشرعية العثمانية 3كالصكباشي
في كذلؾ فخر أقرانو أحمد بؾ بف يكنس صكباشي بالككالة عنيا حسب ما ككمتو بالمجمس  " نصيا

                                                           
 . 1(، ص172سجؿ القدس) 1
 .218، ص2009المغربي,  2
الصكباشي: ىي كممة تركية معناىا العسكرم الذم يقـك عمى المحافظة عمى األماف داخؿ المكاء كمنيـ مف كاف  3

 .563( , ص160سجؿ القدس) صباشية عند امراء الكقؼ كعند السباىي.
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ناصر "ك" 1زكجيا كفي االعتراؼ بقبض مقدـ الصداؽ المزبكر كعرؼ بيا جكازىا سميماف السباىي
 ".شرعيان  مف الزكج المزبكر لنفسو قبكالن  مقبكالن  شرعيان  صحيحان  زكاجان  شرعيان  الديريي تعريفان 

 

 لقاب أرباب الحرف والطوائف:أ 6 :2

، كمشيخة أرباب الحرؼ 2ؿ المثاؿ: مشيخة السكؽعمى سبي طائفة منيا 52لقد أحصى عطا هلل       

 .3، كالحبلقيف، كالحياكيف، كالصباغيفيةكالحمكانالحداديف، ك األطباء، كالطكائؼ مثؿ األساكفة، ك 

   الوظائف المختمفة: 7:2

أما فيما يتعمؽ بالكظائؼ التي كردت في السجؿ، فتكاد تزيد عف الثبلثيف كظيفة منيا الدينية 

 كاإلدارية.

 

 

 

                                                           
السباىي: كىي مفرد كجمعيا السباىية كىـ الجنكد الفرساف المتمركزيف في منطقة االرياؼ الذيف تـ منحيـ إقطاعات  1

أقجة مف دخؿ الزعامات أك اإلقطاع السنكم، كىـ مف أقدـ أنكاع  3000محددة مقابؿ تقديـ فارس مجيز لمحرب مقابؿ 
نية كاف ليـ مصمحة في داـك االقطاعات كىـ خميط مف األجناس مف أتراؾ كعرب كأكراد؛ الجنكد في الدكلة العثما

 .103(، ص 172سجؿ القدس)؛  374، ص 2012؛ عامر،  279، ص1961غرايبة، 
شيخ السكؽ : نظاـ  المشيخة كاف متبعا في الدكلة العثمانية ككظيفة إدارية، فكاف لكؿ سكؽ شيخ خاص بو، كلكؿ   2

(، 172خاص بيا كىك المسؤكؿ عف مراقبة كتأميف دخكؿ البضائع إلى سكؽ المدينة. سجؿ القدس رقـ)طائفة شيخ 
(، 83انظر: سجؿ القدس )  .. كيطمؽ عميو ايضا  : بازارباشي حيث بازار تعني السكؽ، كباشي كتعني رئيس 57ص
 4ح
 3، ص 1991عطا اهلل,  3
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 الوظائف الدينية:  7:2:1

كظيفة قراءة القرآف الشريؼ، في ربعات كأماكف مختمفة مف المسجد األقصى، ككظيفة قراءة 

عانة الخطباء في المسجد األقصى ،3كاألذاف ،2كاإلمامة ،1ككظيفة اإلفتاء ،الشريؼ الحديث النبكم  ،4كا 

عانة  ، ككظيفة المشيخة كالنظر عمى أكقاؼ 7الربعةككظيفة أمانة  ،6كالفقو كالخطابة كالتيميؿ ،5األئمةكا 

دينية في مدينة القدس، ككظيفة الدعاجية كىي مف يقكـ باألدعية الدينية قبؿ الصمكات المختمفة 

األربطة، كالرباط ، ككظيفة المشيخة كالكتابة في 8كبعدىا، ككظيفة التصدير كىي إلقاء الدركس الدينية

، 9راءة القصائد الدينية في المسجد األقصى كقبة الصخرة المشرفةالمنصكرم. ككظيفة اإلمامة ككظيفة ق

 ككظيفة خدمة األماكف الدينية الكقفية في القدس.

 الوظائف المدنية: 7:2:2

في  10لقد تـ ذكر كظيفة القنكاتية الخاصة بقناة السبيؿ، ككظيفة الترميـ كالصيانة، ككظيفة التربدارية

ككظيفة السقاية  كظيفة شعؿ الشمكع،العثمانية، ك  محكمة القدسككظيفة الترجماف في  مدينة القدس،

 ككظيفة البكابة بكنيسة القيامة كالسقاية .؛ بالمسجد األقصى، ككظيفة فرش المسجد األقصى ككناستو

                                                           
 .245 (، ص156سجؿ القدس ) 1
 .483ص(، 156سجؿ القدس )  2
 .516، ص(156سجؿ القدس ) 3
 .412(، ص156سجؿ القدس ) 4
 .77ص(، 156سجؿ القدس ) 5
 .206ص(، 156سجؿ القدس )6
 .72ص(، 156سجؿ القدس ) 7
 .45(، ص156سجؿ القدس ) 8
 .465(، ص156سجؿ القدس ) 9

 التربدارية ىي كظيفة خدمة التربة التي تضـ ضريح.  10
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ف السجؿ نافذة عمى نشاط القدس المعمارم االجتماعي، كىك بيذا امتداد أكيبلحظ مف خبلؿ الدراسة 

 .مف حجج كممفات يتبعوما سكؼ لما سبقو مف سجبلت ك 
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 الفصل الثالث

 نبذة تاريخية عن المباني التي ذكر ترميميا في السجل

 

 :مقدمة 1:3

حظيت عممية ترميـ المباني الكقفية كالعامة بنصيب كبير مف الحجج الشرعية في السجؿ؛ كبالتالي 

لية الترميـ بتعقيداتيا المختمفة تضمف معمكمات غاية في األىمية تناكلت آ يعتبر ىذا السجؿ أرشيفان 

كديكنيا كالمكاد التي كانت تستخدـ فييا؛ كأسعارىا المختمفة، كقد حددت الحجج الشرعية كظيفة المباني 

التي تحكلت مع مركر الزمف كأصبحت تعرؼ بأسماء مختمفة مف خبلؿ ذكر ممكيتيا أك كقفيا لممباني 

 ربع.العامة ككذلؾ مف خبلؿ تحديدىا مف الجيات األ

 :منياتنكعت المباني المعمارية التي تناكليا السجؿ       

مف العمكـ المختمفة كالمدرسة  النحك كغيرىاك المدارس المتخصصة في المغة ك  ،المدارس الدينية -1

 .1الجاكلية، كالتنكزية، كالعثمانية، كالصبلحية، كالحنفية، كالميمكنية

المباني المعمارية في مدينة القدس؛ كذلؾ لمكانة القدس  الحمامات التي كانت تعتبر مف أىـ  -2   

الدينية كفمسفة الطيارة كالكضكء كالنظافة في الديف اإلسبلمي، اضؼ إلى ذلؾ عدـ تكفر الحمامات في 

                                                           
 .93، ص71، ص543، ص273(، ص 156سجؿ القدس ) 1
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العيف،  درجالبيكت الخاصة فكجدت الحمامات العامة كنذكر منيا: حماـ العيف، كحماـ الشفا، كمستحـ 

  . 1البطرؽ)ؾ( كحماـ األسباط، كحماـ

األربطة كالزكايا، كىي مف المباني الدينية التي كجدت في مدينة القدس؛ كىي كثيرة، ككانت   - 3

ر، يتؤدم كظيفة دينية كاجتماعية في آف كاحد، كمف ىذه األربطة رباط الكرد، كرباط عبلء الديف البص

   2كزاكية الشيخ األزرؽ.

كترميـ كمي أك جزئي لبعض األسكاؽ كالخانات في المدينة، صيانة  كما دكنت الحجج الشرعية       

كخاصة سكؽ الطباخيف كخاف الفحـ، إضافة إلى برؾ المياه التي كجدت في المدينة كصيانتيا أك 

تحكيؿ أك إعادة ترميـ لتمؾ البرؾ بسبب تيدميا لتقادـ الزمف أك الظركؼ الجكية؛ كما ذكرت بعض 

نة القدس؛ كما عنيت المحكمة الشرعية بترميـ بعض الجدراف الحجج ترميـ بعض المساجد في مدي

العامة في الطرقات كالممرات حتى ال يككف مركر السكاف منيا عرضة لمخطر، فكانت عممية ترميميا 

 . 3عمى نفقة أصحابيا أك  مستأجرييا أك القائميف عمييا

 المدارس: 1:1:3

عرؼ باسـ الكتاتيب في العالـ اإلسبلمي، سبقت مرحمة التدريس في المدارس النظامية ما      

كبخاصة في العراؽ كببلد الشاـ، ككانت عممية كلكف سرعاف ما نشأت  كتاتيب جديدة مف أجؿ تعميـ 

                                                           
 .333، ص22، ص180(، ص156سجؿ القدس ) 1
 .289، ص465(، ص156سجؿ القدس ) 2
 .42، ص356، ص23(، ص 156سجؿ القدس ) 3
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مىؽى} 1؛ فقد حض الديف اإلسبلمي عمى طمب العمـ بقكة انب الكتابةالقرآف بج بِّؾى الًَّذم خى { 1" اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى

نسىافى مً  مىؽى اإٍلً مىؽو}خى ـي}2ٍف عى بُّؾى اأٍلىٍكرى  .2{3{ اٍقرىٍأ كىرى

كتعد الفترة األيكبية كخاصة فترة السمطاف صبلح الديف األيكبي مف أىـ فترات االزدىار       

تعتبر مرحمة البداية فقط؛ كذلؾ بسبب عدـ  ياالحضارم كالفكرم كالعممي في مدينة القدس، غير أن

سبلمية إلنياء الكجكد الصميبي في منطقة ببلد الشاـ. غير أف استقرار المنطقة نتيجة الفتكحات اإل

ثابتة كذلؾ منذ أكاسط القرف ك التطكر العممي زاد في الفترة المممككية كسار في  خطكات صاعدة 

عمى النشاط العممي كاإلقباؿ عميو، كقد ير التطكر السابع اليجرم حتى نياية حكـ المماليؾ. فقد ظ

كاحي الحياة االقتصادية حيث ساعد عمى زيادة اإلنفاؽ عمى تمؾ المنشأة شمؿ ىذا التطكر جميع ن

 مدرسة 56ككقؼ األكقاؼ الغنية عمييا.  كيمكف إجماؿ المدارس التي تـ تأسيسيا في مدينة القدس بػ 

 .3عشر مدارس منيا إلى الفترة األيكبية، كالباقية إلى الفترة المممككية تعكد

 . المدرسة الصالحية:1

لحكـ األيكبي بعد فترة طكيمة مف الصرعات كالتدمير المتبلحؽ، كتغير مكازيف القكل كاختبلؼ جاء ا

العقيدة التي أرجعت حكـ القدس لمحكـ اآليكبي مرة أخرل بدؿ حكـ الكنيسة، كاجو السمطاف صبلح 

عاده ا  ك الديف بعد تحرير القدس الشريؼ عدة قضايا مف أبرزىا إعادة  الكجو اإلسبلمي لمدينة القدس 

سكانو األصمييف الييا؛ ألف الفرنجة احتمكا كؿ المؤسسات اإلسبلمية السابقة كالمدارس كالمساجد 

كالزكايا كغيرىا كحكلكىا لخدمتيـ بيدؼ طمس المعالـ اإلسبلمية، كمف تمؾ المباني المدرسة الصبلحية 

 الكتابيش كالنقلتاريخية تبيف مف خبلؿ المصادر اك  التي كانت كنيسة صند حنة في الفترة الفرنجية،

كقد عمؿ صبلح الديف عمى تحكيميا إلى منبر لمعمـ كالعمماء كقامت  أنيا تعكد إلى الفترة األيكبية،

                                                           
 .5، ص3، ج1990 ،؛ المكسكعة الفمسطينية 30ص ،2009الككارم,  1
 القراف الكريـ ، سكرة أقرأ.  2
 .   20، ص1999العممي،  3
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، كىي مف أقدـ المدارس التي أقيمت في بيت المقدس بعد تحريره مف 1بتدريس المذىب الشافعي

المسجد االقصى المبارؾ، أنشئت  قع المدرسة في الجية الشمالية مف؛ كت(ـ1187ىػ/583)الفرنجة 

المندثرة، كقد  -عمييا السبلـ-كنيسة صند حنة المعركفة بكنيسة كالدة القديسة مريـ  مكافالمدرسة 

، كبعد سيطرة الصميبييف عمى مدينة القدس تـ تحكيميا إلى كنيسة، في العيد الفاطميكانت دار عمـ 

ـ يدـ طكيبلن، فعندما حرر الناصر صبلح الديف كبنيت كنيسة اخرل في المكقع، غير أف ىذا الحاؿ ل

األيكبي مدينة القدس عمؿ عمى تحكيميا إلى معيد لمعمـ، ككانت بذلؾ مف أكؿ المدارس التي تـ 

الكثيرة لتعكد فكائدىا عمى المدرسة، كمنيا سكؽ  تأسيسيا في تمؾ الفترة، كأكقفت عمييا المباني

اع المذىب الشافعي فقد كانت المدرسة تدرس المذىب العطاريف، كنظران لككف األيكبييف مف أتب

 . 2الشافعي

فقد استمرت المدرسة القياـ بدكرىا حاليا حاؿ بقية المدارس في تمؾ  أما في العصر المممككي      

فقد عطمت كىجرت الى نياية القرف الثامف  الفترة. غير أف ىذا الحاؿ تغير في  أكاخر الحكـ العثماني

ـ،  1842كائؿ القرف التاسع عشر تيدمت المدرسة عمى إثر الزلزاؿ الذم ضربيا سنة . كفي أ3اليجرم

براىيـ باشا، خطط ليدـ المدرسة الستعماؿ حجارتيا اـ لحكـ 1831كعندما خضعت مدينة القدس عاـ 

 .4ليدـ المدرسة مخططو في بناء ثكنة عسكرية، إال أف اعتراض األىالي كاحتجاجيـ جعمو يكقؼ

دت المحاكالت في أكاسط القرف التاسع عشر إلعادة الحياة إلى المدرسة إال أنيا لـ تنجح؛ تجد       

سمطاني لبلستيبلء عمى المدرسة إال أف . 5افـ حصمت الطائفة اليكنانية عمى فرم1840كفي العاـ 

                                                           
 .76-55، ص1981،العسمي؛  587ص ،1983،؛ نجـ كاخركف ،535, ص3ج ,1984المكسكعة الفمسطينية،  1
 .77، ص1981العسمي،  2
 .57، ص1981العسمي،  3
 .16-1، ص1، ج1983؛ كرد عمي محمد،  59، ص 1981العسمي،  4
ى فرماف كىك لفظ فارسي بمعنى أمر أك حكـ أك دستكر مكقع مف الممؾ، استعممو االتراؾ في العصر العثماني بمعن  5

 .164، ص2000اكامر. صاباف، 
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ني عبد منحيا السمطاف العثما 1855المسمميف عارضكا ذلؾ كحالكا دكفن تنفيذ ذلؾ الفرماف، كفي العاـ 

 ، المجيد إلى الحككمة الفرنسية مكافأة ليا عمى ما قدمتو مف مساعدات لمعثمانييف في حرب القـر

 .1ـ1882باء البيض مدرسة القديسة حنة اإلكميركية لمرـك الكاثكليؾ في سنة األفعمرتيا كأسس فييا 

ية سماىا كمية صبلح الديف المدرسة الصبلحية إلى كمية إسبلم 2ـ حكؿ جماؿ باشا1915في العاـ ك        

ميز مدينة القدس أعادكىا ـ، كعندما احتؿ االنج1917يناير عاـ  9األيكبي، كاستمرت كمدرسة عصرية حتى 

قامت القكات اإلسرائيمية بضرب المدرسة بقنابميا التي ألحقت بيا أضراران ـ 1967، كفي العاـ 3ء البيضإلى األبا

 .4فادحة

ديف األيكبي كثيران مف األكقاؼ لصالح المدرسة لئلنفاؽ عمييا، كمف تمؾ أكقؼ السمطاف صبلح الك    

داخؿ مدينة القدس كخارجيا، كما أحضر ليا أفاضؿ العمماء لمتدريس فييا، كمف  5األكقاؼ دكاكيف كبساتيف

أشيرىـ شمس الديف أبك عبد اهلل اليركم، كنجـ الديف بف جماعة، كشمس الديػف أبك الخير الدمشقي 

ككانت تدرس الفقو كالفرائض كالحديث كالنحك كالشعر كالمغة العربية، كالرياضيات  كف غيرىـ. ككثير 

 . 6كعمـ التاريخ

 بناء المدرسةة الصبلحية نقش تأسيسي يؤرخ كيكجد عمى مدخؿ المدرس

                                                           

.166،  ص1982؛ غكانمة,   59، ص 1983العسمي،  1  
ـ كفرض 1915جماؿ باشا: قائد الجيش الرابع العثماني ككزير البحرية عيف حاكمان عمى سكريا كببلد الشاـ عاـ  2

ي كقاتؿ في مقدكنيا كبمغاريا سمطانو عمى ببلد الشاـ كأصبح الحاكـ المطمؽ فييا. كىك مف زعماء جمعية االتحاد كالترق
ـ ثـ عيف قائدنا 1913كاشترؾ في االنقبلب عمى السمطاف عبد الحميد الثاني . كشغؿ منصب كزير األشغاؿ العامة عاـ 

 .60، ص1983أحمد، ـ. 1914لمبحرية العثمانية عاـ
 .237، ص1969؛ العارؼ,  166، ص1982غكانمة،  3
 .65، ص1981العسمي، 4
 .532(، ص172سجؿ القدس ) 5
 .70، ص1981العسمي،  6
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 نص النقش:

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ كما بكـ مف نعمة فمف اهلل. 

 نا الممؾ الناصر صبلح الدنيا كالديف سمطاف اإلسبلـ.ىذه المدرسة المباركة كقفيا مكال 

 كالمسمميف أبي المظفر يكسؼ بف أيكب بف شادم محي دكلة أمير المؤمنيف أعز اهلل. 

 أنصاره كجمع لو بيف الدنيا كاآلخرة عمى الفقياء مف أصحاب اإلماـ أبي عبد اهلل 

 .1يف كخمس مائة محمد بف إدريس الشافعي كرضي اهلل عنو في سنة ثماف كثمان 

 . المدرسة المعظمية:2

تقع مقابؿ الزقاؽ المؤدم إلى باب الحـر المسمى باب العتـ، كيمكف الكصكؿ إلييا مف طريؽ باب 

 ـ( عرفت1217ىػ/ 614تنسب إلى الممؾ المعظـ عيسى الذم أكقؼ المدرسة في سنة )ك   ،األسباط 

: المدرسة الحنفية ألنيا تدرس المذىب الحنفي، اطمؽ عمييا أيضان اسـكما ؛ 2المدرسة المعظمية بأسـ

كتجدر اإلشارة أف األيكبييف كانكا مف أصحاب المذىب الشافعي، كتـ تعييف عبد الرحمف بف عبد 

 غركش.الكريـ الصامت بعد كفاة  كالده متكليان لممدرسة براتب عشرة 

عميا كعبلر السفمى كقرية دير كقد أكقؼ عمييا الكثير مف القرل كالمباني، أذكر منيا قرية عبلر ال

كمزرعة دار السبلـ، كيشار إلى أف المدرسة يطمؽ عمييا المدرسة الحنفية كذلؾ ألنيا تتبع  3السد

المذىب الحنفي كليس المذىب المتعارؼ عميو عند األيكبييف، فالممؾ المعظـ عيسى كاف مف أتباع 

 4المذىب الحنفي.

                                                           
 .62، ص1981العسمي،  1

المعظـ عيسى: ىك ابف الممؾ العادؿ اخك الناصر صبلح الديف االيكبي كحاكـ القدس كلو فييا الكثير مف االثار    2
 .185, ص 1961منيا المدرسة المعظمية كسبيؿ الشعبلف.  العارؼ، 

اخؿ المحتؿ.قرية دير السد: مف القرل المندثرة  في الد 3  
, 1983. ؛ العسمي، 170،  ص1982؛ غكانمة، 178،  ص2009؛ غكانمة، 240ص ،1961عارؼ، ال 4

 . 280 -272ص
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الكؿ فيك صحف مكشكؼ كما يكجد ايكاف مرتفع كبير الحجـ المدرسة مف طابقيف اما الطابؽ ا تتألؼ

قد مدبب كحكؿ الصحف عدد الى الشماؿ مف الصحف كيطؿ عمى الصحف مف فتحة جنكبية  يتقدميا ع

، كتكجد ف الشمالي؛ كتشير الدالئؿ  االثرية الى كجكد ايكاف جنكبي مقابؿ االيكاالخبلكمك  مف الغرؼ

، كبقايا مئذنة خمؼ الكاجية المطمة عمى تربة تضـ قبكر مجاىديف  ف كخمفيافي ىذا المكاف غرفة اال

 .1الشارع

 نقش المدرسة:

" أمر بعممو مكالنا السمطاف الممؾ المعظـ شرؼ الدنيا كالديف أبك العزائـ عيسى بف أبي بكر بف أيكب 

هلل عنو الكاقؼ ىذه المدرسة عمى الفقياء كالمتفقية مف أصحاب اإلماـ األعظـ أبي حنيفة رضي ا

كأرضاه" كذلؾ في شيكر سنة أربع عشرة كستماية لميجرة النبكية تقبؿ اهلل منو كغفر لو كصمى اهلل عمى 

 .2كسمـ تسميمان"  كألوسيدنا محمد 

  . المدرسة التنكزية :3

، كأفسحيا أشير المدارس في القدس الشريؼ، فيي مف أكثرىا كقفان  مفتعد المدرسة التنكزية "       

ـ(، 1312ىػ/712، أنشأىا األمير المممككي تنكز الناصرم نائب دمشؽ الشاـ )ت3"أكثرىا عمماك  بيتان 

، كتضـ مدرسة كداران لمحديث كرباطان 4إلى الغرب مف الحـر الشريؼ جنكبي طريؽ باب السمسمة قعكت

عمارم ، كبنيت عمى النمط الم5رباط التنكزيةقاة التنكزية، أك لمصكفية، كيطمؽ عمييا أيضان الخان

                                                           
 .99، ص2005كزيرل،  1
  ،p146-160..Hawari, 2007  ؛ .241-240، ص2، ج1998الحنبمي،  2
.118،  ص1981العسمي,   3  
 .78، ص2ج ،1998الحنبمي،  4
 .119ص ،1981العسمي,  5
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كنظران ليذه األىمية كالمكانة اتخذت منذ فترة مبكرة مف العصر العثماني  ـ1328ىػ/729عاـ 1المممككي

 .2مقران لقاضي المحكمة الشرعية في القدس

متران  82، كيبمغ طكليا مف الشماؿ إلى الجنكب 3تتزيف كاجيتيا األمامية بالزخارؼ كالمقرنصات     

،   5ـ1328ىػ/ 729الشاـ عاـ  . أنشأىا األمير تنكز الناصرم نائب4ان متر  25كمف الشرؽ إلى الغرب 

 .6كجعميا مدرسة كخانقاه لمصكفييف كدار حديث

المدرسة األربعة كصحنيا  أيكناتمخطط تظير فيو  عمؿب" Van Bercheamفاف برشاـ  قاـ         

 ف اليدؼ مف كأكسنة الكقؼ، ، كيكجد نصاف كتابياف عمى جدراف المدرسة يشيراف إلى الكاقؼ 7كغرفيا

المسجد تقربان إلى اهلل تعالى كرغبة في رضاه كما تشير إلى الكاقؼ األمير تنكز، كاألكقاؼ التي كقفيا عمى 

لى المدرسيف كمرتباتيـ، 8مدرستو في باب السمسة رباط النساء كفي أماكف أخرل في القدس كخارجيا ، كا 

لى الفقياء كدرج لى شيخ المحدثيف كالمعيديف كمرتباتيـ، كا  الحديث، كجماعة  كقارئاتيـ كمرتباتيـ  كا 

 ."9المحدثيف، كالصكفية، كمشيخة الرباط، كالعجائز، كقارئي القرآف، كمرتباتيـ

 ش مسجد المدرسة:نق

 بجانب محراب مسجد المدرسة في الطابؽ األكؿ يكجد نقش كتابي نقش بخط نسخي: 

                                                           
 .245، ص1961العارؼ،  1
 .426(، ص192سجؿ القدس ) 2
المقرصنات ىي مف عناصر العمارة اإلسبلمية المميزة كيشبو المقرنص الكاحد إذا أخذناه مفصكال عف مجمكعتو محربان  3

، 1974األلفي،  صغيرة، كتتعدد أشكالو كأنكاعو كال يستخدـ إال متكاثران متزاحمان  في صفكؼ ككأنيا بيكت نحؿ. ؛
 .34ص

 .339، ص1981العسمي،  4
 .35، ص1999العممي،  5
 .119، ص6، ج1994كرد عمي،  6
 .122، ص1981العسمي, 7
 .125-124، ص1981العسمي، 8
 .131-130، ص1981العسمي،  9
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 ذا النقش:  كنص ق

د كضع عمى كجو األرض كاختار لعبادتو مكاطف إلقامة السنف كالفرض، البيت الحراـ أكؿ مسج" 

كجعؿ ىذا المسجد جار المسجد األقصى كنعـ الجار الطاىر، كأجرل لبانيو جزيؿ الثناء كالثكاب الكافر 

ا يىٍعميري مىسىاًجدى المًَّو مىٍف آمىفى ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً   لقكلو تعالى" ًإنَّمى
كتو مف رضي فعمو كقكلو، " اختار لعمارة بي1 

 .2كأطاؿ بالبذؿ كالسعد طكلو

 

 أوقافيا:

لقد بينت كثائؽ سجبلت محكمة القدس الشرعية العثمانية عددان كبيران مف األكقاؼ أكقفت عمى ىذه 

 المدرسة بأقساميا المختمفة اآلتي ذكره:

 . 3كاممة بأراضييا كمزارعيا رية عيف قينياق  -1

 .4سكؽ القطانيف بمدينة القدس حماـ العيف كحماـ الشفا في  -2

 .5مستحـ درج العيف  -3

 . المدرسة الميمونية :4

ـ(، تقع عند باب 1196ىػ/593المدرسة الميمكنية: ىي مف أكائؿ المدارس في القدس بنيت سنة )   

الساىرة، عمى بعد نحك مائتي متر مف السكر في داخؿ المدينة، كاقفيا األمير فارس الديف، أبك سعيد 

                                                           
 .18القراف الكريـ ، التكبة،   1
 .45، ص1961العارؼ،  2
 .107، ص1، ج 1983؛ العسمي، 430(، ص1020سجؿ القدس ) 3
 .95ػ94، ص342؛ سجؿ أراضي لكاء القػدس حػسب الػدفتر 127(، ص945جؿ القدس )س 4
 .430(، ص1020سجؿ القدس ) 5
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كانت كنسية لمركـ كقيؿ إنيا كانت لمسرياف، ككانت ك .1القصرم خازندار صبلح الديف األيكبيميمكف 

كقفيا األمير تسمى دير المدلية، ككانت في بداية األمر زاكية كفيما بعد تحكلت إلى مدرسة لمشافعية، 

ديف ، ككاف ىذا خازندارا لمسمطاف صبلح الـ1196ىػ / 693فارس الديف أبك سعيد ميمكف عاـ 

كسميت الميمكنية، كجعمت زمف  ـ1892كذلؾ سنة كفي الفترة العثمانية تحكلت الى مدرسة (2)األيكبي

 .3االحتبلؿ اإلنجميزم مدرسة لمبنات تابعة لمصمحة المعارؼ العامة

 

 المدرسة العثمانية: .5

 الغربية ؽ إلى الجيةفكؽ جزء مف الركا بجانب البكابة تقع عند باب المطيرة مف الحـر الشريؼ    

تبام كتنسب إلى كاقفتيا أصفياف شاه خاتكف بنت محمكد العثمانية، كقد كقفتيا سنة يتجاه سبيؿ قا

كتتألؼ المدرسة مف طابقيف  ،ـ لطؼ اهلل سنةابنة محمكد العثماني الشييرة بخان 4ـ(1436ىػ/840)

، 5اؽ الغربي لمحـر الشريؼعمى الرك  مستند الجزء الكاقع ما بيف باب المطيرة كالمدرسة األشرفية منيما

كمف المباني المكقكفة عمى المدرسة قرية كفر قرع في نابمس، كعمى ما يبدك ىي الكقؼ الكحيد 

قطعة نقدية في السنة، كيذكر أف المدرسة في أكؿ  3400، ككانت تدخؿ عمى المدرسة مبمغ 6لممدرسة

ي كانت ترسؿ سنكيا كأعماؿ خيرية القرف السابع عشر كانت تتمقى األمكاؿ مف الخزينة المصرية الت

                                                           
.؛ الدباغ 28، ص 1981. ؛ العسمي، 340، ص1، ج1981؛ عبد الميدم،  239، ص1969انظر العارؼ،  1

 .134، ص2، ؽ1، ج1990
 . 48، ص2, ج1998الحنبمي،  3
 .239، ص1961العارؼ,  3

 541، ص1984؛ المكسكعة الفمسطينية،   .p544. 1987Burgoyne ..؛ 130ص ، 2، ج1981الميدم،  عبد 4
 .181-176ص ،1981 ،العسمي

5  Burgoyne. 1987. p544. 
 .115، ص 1982العسمي،  6
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مف أربعة أقساـ، منيا مجمع المدرسة، كممحؽ غربي في الطابؽ  تتككفالمدرسة ك مف جانب السمطاف، 

 . 1األكؿ، باإلضافة إلى غرفة غير مقببة، كمجمكعة مف الغرؼ في الطابؽ العمكم فكؽ ركاؽ الحـر

كتدعى خانـ، كعمييا أكقاؼ بتركيا كغيرىا في كاقفتيا امرأة مف تركية اسميا أصفياف شاه خاتكف    

ىػ( ، كقد كاف ليا دكر كبير في الحركة العممية في القدس، كمف مدرسييا 840ىذه الببلد كذلؾ سنة)

شيخ اإلسبلـ سراج الديف عمر أبي عبد المطيؼ المفتي في الديار المقدسية، كجار اهلل بف أبي حافظ 

 الديف المقدسي. 

جزء منيا يقكـ عمى الركاؽ الغربي لممسجد األقصى، كيتـ الكصكؿ إلييا عبر  كتتككف مف طابقيف،

مدخؿ مرتفع جميؿ ذم حجارة بيضاء كحمراء، كقد رممت مف قبؿ المجمس اإلسبلمي األعمى، كقامت 

السمطات الصييكنية بحفريات تحتيا مما أدل إلى تصدع مبناىا كمسجدىا، كتـ إغبلؽ البئر المكجكدة 

تعرؼ اليكـ بدار الفتياني كتقع . ك 2ة تشقؽ أرضيتيا كجدرانيا كسقكط أحد األقكاس الحاممةداخميا نتيج

إلى يسار الخارج مف الحـر مف باب المتكضأ المعركؼ بباب المطيرة، كأكقفتيا أصفياف شاه خاتكف 

كخصصت ليا أكقافان كثيرة كعمى مدخؿ المدرسة كتابة تفيد أف بناء المدرسة كاف في العاـ 

 .(4)كيسكنيا اليـك جماعة مف آؿ الفتياني السابؽ ذكرىـ (3)ـ1437ىػ/840

 المدرسة الجاولية:  .6

مف مدارس القدس المشيكرة، كقد حكلت ىذه المدرسة إلى سكف لنكاب القدس ، كقد تـ تجديدىا في 

لؼ العيد العثماني حكلت إلى دار لمحكـ كحاليا ىي مدرسة لمبنيف، كىي تتأ عيد شاىيف الدباغ، كفي

مف طابقيف يطبلف عمى ساحة مكشكفة، كعمى الحـر الشريؼ بكاجية جنكبية عالية االرتفاع، كيقكـ في 
                                                           

؛   254، ص208، ص206, ص1961؛ العارؼ,  16، ص1982؛ غكانمة،  112-110، ص1999العممي، 1
 .285 -284، ص1983؛  نجـ كاخركف،  181-176، ص1982العسمي، 

 .35، ص2، جػ1998الحنبمي،  2
 .541، ص3المكسكعة الفمسطينية، ـ 3
 .97، ص1961العارؼ،  4
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يكاف جنكبي متكسط الحجـ يعتبراف أصؿ المدرسة؛ أما  الطابؽ األكؿ مف البناء مجمكعة غرؼ كا 

دريس. كقد الطابؽ الثاني فيك يحتكم عمى عدد مف الغرؼ المتكسطة الحجـ التي ال تزاؿ تستعمؿ لمت

 .1أضيؼ إلييا طابؽ ثالث، بعد قرف تقريبان يضـ عددان مف الغرؼ التي يرجع أغمبيا إلى الفترة العثماني

 واألربطة والزوايا:الجوامع والخوانق  2:1:3   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الجامع العمرم  1

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جامع قرية عيف كاـر 2

 1189ق/585 الخانقاة الصبلحية 3

 1267ق/666 رباط عبلء الديف البصير 4

 ـ1294ق/ 693 رباط الكرد 5

 ـ1349ق/750 زاكية الشيخ األزرؽ 6

 ـ1360ىػ/761 دار القرآف السبلمية 7

 ـ 1368ىػ/ 770 الزاكية البسطامية 8

 

 الجامع العمري:

ـ القرأف يبناء الجكامع ؛ مف اجؿ اقامة الفركض الخمسة كتعمبنتشار  ميةترافؽ انتشار الدعكة االسبل 

الكريـ كنشر تعاليـ الديف االسبلمي. كيعتيبر المسجد العمر اكؿ مسجد تـ بنائو بعد الفتح العمرم الى 

مقابؿ كنسية  كيقع الجامع ،ة عمر بف الخطابفيكتاريخ بنائو يعرؼ بفترة الخم ،مدينة القدس الشريؼ

                                                           
1   Burgoyne, 1987.p201-p209. 
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كلو محراب  لو  ،بيت الى الصبلةلؼ الجامع مف افة أمتار مف ساحتيا الكبيرل. كيتأالقيامة عمى مس

 .1حنية في الجية الجنكبية كلو مئذنة تشبو في بنائيا طراز المأذف المممككية في الشاـ

 

 أ. الخوانق:

طابع  كذات المتعاقبة، اإلسبلمية العصكر خبلؿ كاجتماعي  دكر ديني كثقافي لمخكانؽ كاف     

 الفقو كالتفسير دركس فيو كثرت عمميا مركزان  تعد أنيا إال المنشأ صكفية أنيا مف الرغـ كعمى صكفي،

 األخرل، المراكز العممية في يدكر كاف عما تختمؼ ال كىي مف ميريدييا، مسامع عمى تيمقى كانت التي

 كمما معان، لمدرسةبالخانقاة كا المصادر ذكرتيا الخكانؽ بعض أف إليو ذاىبكف نحف ما يعزز كمما

 .2منشؤكىا كضعيا التي األىداؼ كحدة بينيما القائـ التشابو ىذا يظير

 الخانقاة الصالحية:

الخانقاه كممة فارسية تعني: الدار الكبيرة كبالتركية تعني تكية يعيش فييا أىؿ العمـ مع شيكخ 

طعاميـ كمناميـ مدرسة كمكاف إلقامة الطبلب  -أصبلن –كطبلب كتنفؽ عمييا الدكلة ، كىي  ، كقد 3كا 

أضيؼ ليا مٌأذنة مربعة بالفترة المممككية. أنشأىا السمطاف صبلح الديف األيكبي بعد تحرير مدينة 

ـ 1189ىػ/ 585ـ كأكقفيا عمى الصكفية في العاـ 1187ىػ/ 583القدس مف أيدم اإلفرنج في العاـ 

عف مركب معمارم يتككف مف طابقيف  ، كتعتبر الخانقاه الصبلحية أقدـ خانقاه بالقدس كىي عبارة

ك أقيمت ليا مئذنة مربعة الشكؿ عاـ  تضـ مسجدان كغرفان لمسكف كمرافؽ عامة مف العصر المممككي،

 .4ـ1417ىػ / 840

                                                           

.  98،  ص1961؛ العارؼ,  188،  ص 1983نجـ كاخركف,   1  
 .430، ص1، ج1951النعيمي،  2

3.Burgoyne. 1987. p517  
 .206، ص1، ج1991. ؛ الدباغ ، 96, ص1983آخركف، نجـ ك  4
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 ب. األربطة:

يرتبط نظاـ المرابطة في الفكر اإلسبلمي بنظاـ الجياد الذم يشكؿ سناـ اإلسبلـ، حيث تعتبر       

ترنت نشأتيا في ببلد المسمميف في عصر أساسيان مف مظاىر التطكر الحضارم التي اقاألربطة مظيران 

الفتكحات اإلسبلمية، ككممة رابطة اطمقت في الماضي عمى الثكنة العسكرية المخصصة  لممجاىديف 

ثـ أصحبت تطمؽ عمى المكاف الذم يأكم إليو أىؿ الطرؽ الصكفية لئلقامة كالطعاـ  1المتطكعيف

دينية عسكرية شيدت لتككف لممتعبديف كالمجاىديف  بنيةمعبادة كذكر اهلل .كبذلؾ اصبحت أكالتفرغ ل

كغمب عمييا الطابع الديني  ما بعدالذيف كانكا يدافعكف عف حدكد الدكلة اإلسبلمية. ثـ تطكرت في

 ربطة، ككاف يكجد في بيت المقدس سبعة أ2فأصحبت تمثؿ مكاف إيكاء المتصكفيف كالزىداء كالحجاج

 3أنشئت ثبلثة منيا في القرف السابع ككاحد في كؿ مف القركف الثامف كالقرف التاسع كالقرف العاشر.

 ر:يرباط عالء الدين البص  -4

يدغدم بف عبد اهلل المعركؼ األكتسميتو جاءت نسبة إلى ناظر الحرميف، كأكقفو عبلء الديف      

، كقد استخدـ  الرباط  في الفترة العثمانية كيةكىي الفترة المممك   ـ(1267ىػ / 666ر، في سنة )يبالبص

كسجف ثـ تحكؿ فيما بعد إلى دار لمسكف، كتـ  إضافة بعض الغرؼ لو،  كىك حاليا مسكف آؿ 

 .4السكاديف القادميف إلى القدس

 

 

 

                                                           
 .67-66، ص1999. ؛ الشيخ، 73-68، ص2012شقركف،   1
 .374، ص2009ابك خمؼ،  2
 .p117-p125 Burgoyne,1987 ؛ 315، ص1981العسمي، 3
 .150-149، ص1981 ؛ العسمي،144، ص1982نجـ كاخركف،  4
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  -رباط الكرد:

  ،1فىػ/ في عيد السمطاف محمد بف قبلكك 693الديار المصرية سنة  شأه المقر السيفي كرد صاحبأن  -5

رغكنية بباب الحديد، كاألربطة أساسيا يتككف مف طابؽ كاحد، أما الطابؽ كيقع مقابؿ المدرسة األ

الثاني فيك تابع لممدرسة الجكىرية كقد تـ إضافة طابؽ ثالث في الفترة العثمانية، كقد بقى الرباط يقكـ 

كيسكنو اليكـ آؿ ؛ مقدسىـ المدارس التي القديمة في بيت الأبدكره الفكرم لعدة قركف، كىي مف 

 .2الشيابي كىك ميدد نتيجة الحفريات التي تجرم خمؼ األسكار التي قاـ بيا االحتبلؿ اإلسرائيمي

 ج. الزوايا:  

نفصمة في جيات جمع زاكية ، كىي شبيية بالرباط ك"الخانقاه" ، إال أنيا أصغر ، كىي أبنية صغيرة م

، صمكات الخمسصغيرة ، يقيـ فييا المسممكف ال، أك مساجد مختمفة مف المدينة، في شكؿ دكر

، كما يعقد فييا مشايخ الطرؽ الصكفية يا حمقات دراسية في عمـك الديفكيتعبدكف فييا كيعقدكف في

.  لقد لعبت الزكايا باإلضافة 3حمقات الذكر، كقد تككنت الزاكية في ناحية مف نكاحي المساجد الكبرل

يث كانت إحدل مراكز الحياة العممية في بيت المقدس في ىذه الفترة إلى دكرىا الديني دكران عمميان، ح

العثمانية، إذ كاف يؤميا المتصكفة بقصد العبادة كتدارس العمكـ المختمفة. ككاف ذلؾ استمراران لدكرىا 

في العيديف األيكبي كالمممككي، أما ركادىا فمـ يقتصركا عمى سكاف بيت المقدس بؿ تعداه إلى أنحاء 

. ككانت صغيرة الحجـ ال تتسع إال لعدد قميؿ مف المتصكفيف، كقد استخدمت 4اإلسبلمي  العالـ

                                                           
 . 322-320، ص1982، العسمي,  153، ص1983؛ نجـ كاخركف،  241، ص1961العارؼ,  1
 .425، ص1983؛ نجـ كاخركف،  351، ص 1981العسمي،  2
 .423، ص4، جػ1957حسف،  3
 .34، ص2009النعيمات،  4



42 
 

حدل الطرؽ إكمصمى صغير، ككانت تابعة ألحد الزىاد المتصكفيف، كقد عرفت بعض الزكايا بأسماء 

 1الصكفية، أك بأسماء ىؤالء الشيكخ.

 زاوية الشيخ األزرق:

ـ؛  كتعرؼ بزاكية 1378ىػ/ 780ألزرؽ المتكفي في العاـ كتنسب إلى كاقفيا الشيخ إبراىيـ ا     

،  كيكجد فييا 2السرائي، كىي تقع بظاىر مدينة القدس في الجية الغربية إلى الشرؽ مف زاكية الببلسي

 .  3قبكر جماعية

 الزاوية البسطامية:

أكقفيا الشيخ عبداهلل  ،الزاكية البسطامية مف الزكايا المقدسية، تقع في حارة السعدية أك المشارقة سابقنا

ـ كأكقفيا عمى الفقراء المقيميف، كمف المباني المحبكسة عمى  1368ىػ/ 770بف خميؿ البسطامي سنة 

 .4الزاكية بيت في العقبة الظاىرية

 دار القرآن السالمية:

 عرفت بيذه التسمية نسبة إلى كاقفيا أبي القاسـ سراج الديف عمر بف أبي بكر السبلمي، أكقفيا في

ـ (، كتتككف ىذه الدار مف ثبلث غرؼ، كساحة مكشكفة، كصيريج لمماء،  كقد 1360ىػ/761سنة )

عممت عمى تدريس عمكـ الحديث، كىي اآلف مصادرة مف  فقد كاف ليا دكر بارز في الحركة الفكرية،

 .5قبؿ قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي

                                                           
 .373، ص2009ابك خمؼ،  1
 .424، ص1983نجـ كاخركف,  2
 .425، ص1983؛ نجـ كاخركف,  351، ص1981العسمي،  3

 .Burgoyne. 1987. p460؛   67، ص2000شعث،  4
 .143، ص1981؛ العسمي,  225، ص1983نجـ ,  5



43 
 

 

 المنشأت المائية )الحمامات وبرك المياه( 3:1:3

  ـ1337ىػ/737 العيفحماـ  1

 ـ1137ىػ/ 737 حماـ الشفا 2

 ـ1373\ق945 العيف درجمستحـ  3

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       األسباطباب حماـ  4

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       البطرؾبركة حماـ  5

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       بركة عيف سمكاف 6

 ـ(1336 -ىػ737 بركة خاف الزيت 7

 

 مامات:الح . أ

لعبت المياه دكران ىامان في حياة مدينة القدس الشريؼ، فمصادر المياه كانت السبب كراء قياـ كؿ      

مستكطنة كقرية زراعية، فالمصادر المائية في مدينة القدس شحيحة، فقد عانت المدينة مف شح 

ت كاألسبمة كالقنكات مصادر المياه، كقد ترتب عمى ذلؾ إقامة عدد مف المنشآت المعمارية كالحماما

تدؿ عمى أف المدينة كانت تعاني مف مشكمة نقص  الصياريج كالبرؾ في مدينة القدس كالبرؾ. إف كفرة

المياه، فقد مرت بفترات عصيبة لـ تعد فييا مياه األمطار كافية، كال الينابيع، لسد الحاجات نظران 

القدس كالخميؿ  1قناة تبدأ مف كادم العركب الزدياد عدد السكاف، فقد تـ جمب المياه إلى المدينة عبر

 . 2كعندما لـ تعد ىذه العيف كافية كجمبت المياه مف مصادر أخرل كعيف فارة، كرأس العيف

                                                           

  1في كادم العركب سبع عيكف ىي: فريديس، المزرعة، الغكار، عيف البص، عيف البرادة، عيف قكزيبا، كعيف الدلبة
.473،  ص1961العارؼ,  2  
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كانت تمؾ الحمامات تتفاكت في االتساع كالفخامة إال أنو ميما بمغ اتساعيا كميما بمغت       

كانت مكجكدة في المدف اإلسبلمية الكبرل مثؿ: فخامتيا ال يمكف مقارنتيا مع تمؾ الحمامات التي 

استانبكؿ كالقاىرة كدمشؽ، كبالطبع يعكد ذلؾ إلى صغر مدينة القدس كضآلة عدد سكانيا كمكاردىا 

االقتصادية، كمع ذلؾ فيي تتفؽ مع حمامات المدف الكبرل، مف حيث التقسيمات الداخمية كالمشمح 

 .1المقصكرات كغيرىاالبراني كالمشمح الجكاني كمكاقد النار ك 

تذكر المراجع التاريخية أف ىذه الحمامات ظمت حية تقـك بكظيفتيا حتى القرف العاشر اليجرم، أما 

يكجد في مدينة القدس ستة ك بعد ذلؾ أم في القرف الحادم عشر فبدأت تختفي كيتناقص عددىا، 

حماـ العيف كحماـ الصخرة خانات كستة حمامات ىي: حماـ ستنا مريـ كحماـ السمطاف كحماـ الشفا ك 

 .2تحدث جمبي عف الحمامات المشيكرة في زمانو في القدسك كحماـ البطرؾ. 

 حمام العين: .1

يقع في الجية الغربية مف سكؽ القطانيف كىك احد المنشات المممككية، أنشأه األمير تنكز سنة 

يف العركب  التي تغذيو ـ كأكقفو عمى المدرسة التنكزية؛ كسمي بحماـ العيف نسبة إلى ع1329\ىػ730

 .3ـ1982بالماء، كبقي يعمؿ حتى عاـ 

 حمام  الشفا: .2

ـ( في عيد 1337ىػ /737كىك أحد المنشآت التي أكقفيا األمير سيؼ الديف تنكز الناصرم سنة)     

 .4كيقع إلى الجية الشرقية داخؿ سكؽ القطانيف السمطاف أحمد بف قبلككف،

                                                           
 .23-22، ص2007عامر،1
 .172، ص1982. ؛ العسمي، 28، ص20، ص2009ابك خمؼ،  2
 p 287-292 .Burgoyne. 1987. ؛ ،200-190، ص1983. ؛ العسمي، 199، ص1982 نجـ كاخركف، 3
 .198-197، ص1982نجـ كاخركف،  4
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 العين:درج  مستحم .3

درج  مة الشرعية بمستحـفي كقؼ المدرسة التنكزية؛ كعرؼ في سجبلت المحك ـ جاركىك مستح     

  .1( أقجة في اليكـ 7،5العيف، ككاف يتـ تأجيره بحكالي)

 سباط:حمام األ .4

 .2مرة كيقع  بالقرب مف باب األسباط قع في محمة باب حطة، رمـ أكثر مفكي

 حمام البطرك: .5

 3كيقع في حارة النصارل قرب بركة البطرؾ

 حمام السمطان: .6

كيقع في خط كادم الطكاحيف المعركفة اليكـ بطريؽ الكاد، كتحديدان عند مفترؽ طريؽ درب اآلالـ  

كأنشأت ىذا الحماـ خاصكي سمطاف مع حماـ آخر كخصصت كاحدان منيا لمرجاؿ، كاآلخر لمنساء، 

كلـ  ،ألرمف الكاثكليؾايسة كنـ(، كقد أقيـ مكانو 1556ىػ/ 964كحبستيا عمى العمارة العامرة في سنة )

 .4يبؽ سكل بعض الجدراف التي ىي في األصؿ جزء مف الحماـ 

 برك المياه: . ب

  بركة عين سموان:  .1

، كقد ذكرت ىذه العيف كثيران    - تقع سمكاف عمى مسافة ثبلثمائة متر مف الزاكية الجنكبية الشرقية لمحـر

تجاكز في كصفو ليذه العيف إلى االعتقاد  في كتاب الرحالة كالزكار منذ كقت مبكر، حتى إف البعض

                                                           
 .430(، ص1020سجؿ القدس) 1
 .3(، ص156سجؿ القدس) 2

 .172(، ص156سجؿ القدس) 3
 .362، ص361، ص1981العسمي،  4
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، كتقربان هلل عز كجؿ قاـ  بأف مياه العيف قادرة عمى شفاء األمراض الكثيرة، كأنيا قريبة مف مياه زمـز

رد الرئيسي لمدينة ككانت ىي المك  .1الخميفة عثماف بف عفاف بكقؼ العيف عمى فقراء القدس الشريؼ

 .2عدة أسماء منيا: عيف جيجكف، كعيف العذراء، كعيف أـ الدرج، كعرفت ىذه العيف بالقدس بالمياه

أىمية خاصة لعيف سمكاف، ذلؾ العتقادىـ أف  ، لمدينة القدس3أعار اإلفرنج خبلؿ فترة احتبلليـ      

السيدة مريـ العذراء غسمت فييا مبلبس السيد المسيح عيسى عميو السبلـ يكـ أف كاف رضيعان، كيذكر 

السبب سميت ىذه العيف بعيف العذراء، كتعرؼ اليكـ العيف عند أىؿ القدس باسـ عيف البعض أنو ليذا 

 .4أـ الدرج ألنو يكصؿ إلييا بكساطة درج

 بركة خان الزيت:  .2

 مف البرؾ التي كانت تكجد في خاف الزيت.

 األسواق والخانات والترب: 4:1:3

 األسواق: . أ

، كىي نتيجة لمنمك السكاني المتزايد، كتتطكر تجارتيا تعتبر األسكاؽ أحد أىـ التككينات المعمارية      

كيزداد اإلقباؿ عمييا عادة مف قبؿ الحجاج كالسكاف. كىي تتككف مف محبلت مبلصقة إلى بعضيا 

عمى جانبي الشارع الرئيس، كتقع قرب المساجد كالزكايا كالتكايا كالمدارس، كقد ازدىرت األسكاؽ  بعضان 

استجابة طبيعية لمدكر التجارم المرمكؽ لممدينة المقدسة. كال شؾ أف الكقؼ في الفترة المممككية كذلؾ 

عزز كجكدىا مما أدل إلى كثرة المنتجات التجارية في األسكاؽ لككنيا مرافؽ مكقكفة، كتعبر عف 
                                                           

. 101، ص1981العسمي،  1  
.190 -189، ص1961. ؛ العارؼ ، 516، ص 3، ـ1984ينية ،. ؛ المكسكعة الفمسط97،  ص 1982العسمي , 2  

احتؿ اإلفرنج )الصميبيكف( مدينة القدس في القرف الثاني عشر الميبلدم السادس اليجرم كأسسكا فيو مممكة عرفت 
.163، ص1961بمممكة القدس كلكف العرب المسمميف حرركا المدينة بقيادة صبلح الديف األيكبي.  العارؼ،  . 3  

. 103، ص1982عسمي، ال 4  
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. حيث اشتيرت مدينة القدس بأسكاقيا  التجارية التي ال تزاؿ عامرة 1جانب ميـ مف ذلؾ االستثمار

 .2ىذاحتى يكمنا 

 سوق الطباخين:  -

ك بخاف الزيت كيمتد مف الحـر حتى باب القمعة كيتفرع كىك كقؼ أحمد باشا كيعرؼ بالسكؽ الكبير أ

 .4، كىك معركؼ في يكمنا ىذا بسكؽ خاف الزيت3منو عدة أسكاؽ صغيرة

 الخانات: . ب

القرب مف الخاف كممة فارسية األصؿ كىي تعني الفندؽ في العصر الحديث،  كىي أماكف بنيت ب 

األسكاؽ داخؿ المدف أك عمى الطريؽ الخارجي الكاصؿ بينيما، كىدفيا إيكاء التجار كالمسافريف 

كالحجاج، مقابؿ مبمغ مف الماؿ. كشكؿ البناء مستطيؿ أك مربع  في كسطو ساحة مكشكفة، كالطابؽ 

بؽ الثاني األكؿ يحتكم عمى اسطبؿ مف أجؿ الخيكؿ، كغرؼ الخزيف في حاؿ كجكد بضائع، كالطا

 . 5يتككف مف غرؼ مف أجؿ مبيت الحجاج كالمسافريف

 خان الفحم:

عمى المسجد األقصى كمسجد قبة  المحبكسات، كىك مف لو في خط دكاد كلو سكؽ خاصالخاف  يقع"

 .6"الصخرة

                                                           
 .386، ص 2009ابك خمؼ،  1
 .410، ص1983نجـ كاخركف،  2
 .556(، ص171سجؿ القدس ) 3

 .529، ص1961العارؼ،   4
 .28، ص2009ابك خمؼ،  5
 .52، ص2ج ، 1998الحنبمي،  6
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 ج. الترب:

 تربة بركة خان:

دعاىـ الممؾ نجـ الديف تنسب إلى مؤسسيا األمير حساـ الديف بركة خاف، قائد الخكارزمية الذيف است

ـ(،لمساعدتو في استرداد بيت المقدس مف أيدم الفرنج، حيث 1340-1349ىػ/637-647أيكب)

ك تقع  ـ(.ثـ دفف فييا كلداه حساـ الديف كره.1246ىػ/644استشيد في سنة تأسيسيا كدفف فييا في )

لغرب مف دار القرآف في الجية الجنكبية مف طريؽ باب السمسمة لمخارج مف الحـر الشريؼ، إلى ا

ان كعمرانيان ميعم ان السبلمية، كمقابؿ التربة الطازية. ما يشير إلى أىمية مكقعيا ككنيا تقع في كسط نشط

مف الحـر الشريؼ كتتألؼ التربة مف ساحة مكشكفة يقكـ فييا  ايمنذ أياـ المماليؾ، ناىيؾ عف قرب

 .1بمكتبة آؿ الخالدماآلف كتعرؼ  ثبلث قبكر، كيقـك في غربيا غرفة مستعممة

 تعمير بيوت وقفية بمحالت القدس 5:1:3

 تعمير بيت بمحمة النصارل 1

 تعمير بيت بمحمة القطانييف 2

 تعمير بيت بمحمة الشرؼ 3

 تعمير بيت بمحمة العامكد 4

 تعمير بيت بمحمة الجكدلة 5

 تعمير بيت بمحمة النيابة 6

 تعمير بيت بمحمة الييكد 7

 

                                                           
  .Burgoyne.1987.p109.؛ 387 -385، ص379ص ،1981؛  العسمي،  45، ص2، ج1998الحنبمي، 1
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 القدس: محالت مدينة

لقد قسمت القدس إلى عدة محبلت، كمفردىا محمة ككؿ محمة تتككف مف عدة حارات ، كمحبلت 

كنذكر   كالتي عبؽ بيا التاريخ الطكيؿ الذم امتد قركنا متكاصمة. القدس عرفت بأسماء أبكابيا كحاراتيا

  مف أىـ ىذه األحياء كالحارات السكنية اآلتي:

   :محمة باب الحطة .1

المسجد األقصى، كمف حاراتيا: الحداديف، كالطكرية الشرقية، كالمشارقة، كمحمة باب  كتقع شمالي

 .1الناظر

  محمة القطانين: .2

 .2، كمف حاراتيا: باب الحديدقرب درج العيف كتقع بباب المسجد األقصى

 : الزراعنة محمة  .3

 .3ان كتقع عمى خط كادم الطكاحي شرق كىي مف محبلت النصارل القاطنيف بالقدس      

 محمة السعدية: .4

مف محبلت باب العامكد  كالمحمة عبارة عف مجمكعة مف البيكت كاحدة  تقع شماؿ مدينة القدس 

 .4تحتكم عمى عداد مف الساحات  كتككف لطائفة كلعدة  طكائؼ

 

 

 

                                                           

.52،  ص2،  ج1998 الحنبمي, 1  
.340(, ص156سجؿ القدس) 2  
.271(, ص156سجؿ القدس) 3  

.71،  ص1999غكشة،  4  
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 :محمة الشرف .5

ة بجكار حار  كتقع كسميت بيذا االسـ نسبة إلى رجؿ مف أكابر البمد اسمو )شرؼ الديف مكسى(، 

، كمف حاراتيا العىمىـ نسبة إلى رجؿ اسمو عمـ  المغاربة مف جية الغرب كتسمى أيضان حارة األكرا

 .1سميماف، كحارة الحيادرة، السمطية، الفستقة الديف

 محمة النصارى:  .6

كىذه الحارة سميت بالنصارل ألف أغمب مبلكيا مف النصارل، كىي تمتد مف درج باب خاف الزيت    

ى باب الخميؿ )مشارؼ باب الخميؿ( غرب السكؽ كحتى سكيقة عمكف مف جية كسط السكؽ كحت

الجنكب. كمعظـ أصحاب الدكاكيف مف المسمميف المقدسييف كأبناء الخميؿ، رغـ تسميتيا بحارة 

النصارل غير أف عدد أصحاب السكؽ غالبيتيـ  نصارل. كيعيش المسممكف كالنصارل بكؿ محبة 

عمر بف الخطاب الذم بني لو مسجد داخؿ الحارة كسمي باسـ مسجد  كسبلـ داخؿ المدينة منذ عيد

 .2كنيسة القيامة فيياقع تك  ،عمر

 :محمة باب العمود .7

 .3آخر المدينة مف جية الشماؿ الغربي، كمف حاراتيا: اإلفرنج، كالقصيمة، كالحصرية كىي في 

  :محمة الغوانمة.8

ف جميع سكانيا ىـ مف عائمة بني غانـ، التي يقارب عرفت بحارة بني غانـ، أك حارة أكالد غانـ.  أل 

كجكدىا في القدس مف األلؼ عاـ، حيث اكتسبت تسميتيا مف الجد األكؿ لمعائمة شيخ اإلسبلـ غانـ 

 .4ىػ583بف عمي بف حسيف األنصارم الخزرجي المقدسي، الذم نزؿ بيا بعد تحريرىا مف الفرنج عاـ 

                                                           

.27، ص2009جمعة،  1  
53،  ص1،ج1999الحنبمي,   2  

.308، ص306، ص1996المدني،   3  
437، ص2،ج1999يعقكب،   4  
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 :محمة بني زيد .9  

 .1أزقتيا السعدييف كتقع شماؿ شرقي كادم الطكاحيف، كمف الت باب العامكدكىي مف محا    

 :الييودمحمة . 10

، بيف حارتي شرؼ كريشة،  : حاراتياككانت تعرؼ بالمحمة الكسطى كمف  كتقع غربي سكر الحـر

 2أخرل مثؿ: المشاعمية، كعقبة السكداف، كالصمتييف. كىناؾ محبلت. الييكد القرائيف، كالمسمخ

 محمة المغاربة: .11

مياجرم المغرب العربي )تكنس كالجزائر كقؼ صبلح الديف عمى  كىيبجكار حائط البراؽ المحمة  قعت

حيث استطاع امتبلؾ بضعة دكنمات في الحي  .لعمؿ ابك مديف الغكث كىك مغربينتيجت كمراكش( 

 .3كبدأ يسكف فييا مف يأتي مف المغرب العربي

                                                           

.13ص (، 152سجؿ القدس ) 1   
 .110، ص2005الشناؽ,  2
. لممزيد حكؿ محبلت القدس انظر البخيت ،محمد عدناف ، السكارية ، نكفاف .لكاء 437 ص ،2، ج1999يعقكب, 4

. 2005القدس الشريؼ مف دفتر مفصؿ لكاء صفد كغزة كالقدس الشريؼ   
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 الفصل الرابع 
______________________________________________________  

 من معطيات تتضمنولوثائق الترميم وما  تحميميةدراسة 
 

خاص، كقد العاـ ك الكقؼ الالعمراني بمدينة القدس في الفترة العثمانية عمى المباني ذات  رميـاستمر الت

ىتماـ الدكلة العثمانية في كرد ذلؾ في سجبلت المحكمة الشرعية العثمانية؛ حيث تكضح السجبلت ا

كالتي أجريت  (156شير الى ذلؾ قائمة المباني المعمارية التي كردت في السجؿ )ت؛ ك العامة المباني

صبلح معمارم؛  يميز تمؾ السجبلت بمعمكمات قيمة تمقي  كذلؾ ماعمييا عمميات صيانة كترميـ كا 

 .الضكء عمى القرف السادس عشر الميبلدم

 الترميم: فيع سموب المتباأل 1:4

حظيت المباني الكقفية  بأىمية خاصة في الفترات اإلسبلمية المتعاقبة؛ ك كانت في تزايد  

مستمر في كؿ الفترات اإلسبلمية بدءان مف الفترة األمكية كحتى نياية العيد العثماني، كازدادت المباني 

فسيا، فكاف اإلشراؼ عمى الكقفية في عيد الدكلة العثمانية بشكؿ خاص، ككانت خاضعة لمدكلة ن

صيانتيا كترميميا كعمى تمكيميا ىك مف مرجعية القضاء، كقد خضعت إلى الرقابة المشددة كذلؾ 

لمفائدة الكبيرة التي تعكد عمى المسمميف عامة مف الجكانب الدينية كالعممية كاالجتماعية ك ألىميتيا 

ىمية أالخاصة بالترميـ، ىذا دليؿ عمى  كاالقتصادية. كيبلحظ أف ىناؾ نشاطان كبيران بيف الدعاكم

ك صغرىا، كيمكف تفصيؿ ذلؾ حسب الحجج الشرعية أالمباني الكقفية، كذلؾ عمى اختبلؼ كبر الحجو 

  :المتعددة الكاردة في السجؿ مكضكع الدراسة حسب  المراحؿ االتية



53 
 

 

 األولى المرحمة: 

س إلى المحكمة الشرعية كرفع دعكل أك بحضكر متكلى الكقؼ أك الناظر أك الجابي أك المدر  أكتبد

تنبيو أك إخبار بحاؿ البناء أك ما آؿ إليو، كيذكر السبب، كمدل حاجتو إلى التعمير كالترميـ، كطريؽ 

 .تكفير الماؿ المراد ترميـ المباني بو

 المرحمة الثانية : 

ىؿ الثقة كأمحكمة ر األمر مف القاضي الشرعي بتعييف معمار باشا كمف يعاكنو كبعض الكتاب بالصدي

القاضي معيـ  ىؿ المدينة التي ليا عبلقة بالكقؼ أك األثر.  كفي بعض الحاالت يتكجوأكالكجياء مف 

 .البناءحالة  يـ يكتق جؿ الكشؼأمف 

 المرحمة الثالثة: 

كأصحاب الثقة كالخبراء المعمارييف عمى البناء كالتأكد مف حالتو كىؿ حالتو  وكقكؼ جمع مف الكتاب 

كذكر الضرر الكاقع عميو بالتفصيؿ، كنكع الصيانة المراد استخدميا،  ،كر المتكلي أك الناظركما ذ

البناء كاألماكف التي تحتاج إلى الترميـ  عمىالمعمارييف  كشؼكذكر المبمغ المطمكب لمتعمير، كبعد 

دميا كأسعارىا، كذلؾ مع حساب نكع المكاد المراد استخدميا بالتعمير، كالكمية المراد استخ كالتعمير،

 .كاألدكات 1كمدة العمؿ باألياـ كأجرة المعمميف كالفعكؿ

 المرحمة الرابعة: 

ببلغو  بعد التأكد مف حالة البناء كتخميف ما يحتاجو مف تعمير يتـ الرجكع إلى القاضي الشرعي  كا 

ياف ال يكجد بحاؿ البناء كحاجتو إلى التعمير، كعند ذلؾ يأذف القاضي بتعمير المبنى، كفي غالب األح

                                                           

المقصكد بالفعكؿ : العماؿ   1  
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في نياية كؿ حجة كاف ك  .فيالمعمار قبؿ  اختبلؼ بيف ما تـ كصفو مف قبؿ الناظر كما تـ تخمينو مف 

 المتكاجديف في المحكمة الشرعية. ضمف كتبة المحكمةتمجمكعة مف الشيكد ت أسماء يكجد

  بالسجل: هالمباني الوقفية الوارد 2.4

)كحبس( المباني عمى تمؾ الكقفيات، ككانت األكقاؼ منتشرة لـ يغفؿ بناة دكر العمـ كالعبادة عف كقؼ 

نحاء أخرل مف ببلد الشاـ، كقد تنكعت المباني المكقكفة مف خانات أليس في فمسطيف كحدىا بؿ في 

قطاعات زراعية كدكاكيف كمبافو كبساتيف زراعيو كفي جميع  نحاء ببلد أكطكاحيف كمصابف كأفراف كا 

المؤسسات القياـ بكاجبيا عمى أكمؿ كجو في مجاؿ التعميـ كالمبيت  الشاـ؛ كذلؾ حتى تستطيع تمؾ

لكؿ مف المعمميف كالطبلب كالمسافريف لتأميف مأكميـ كمشربيـ كغاياتيـ، ككذلؾ أكقفت حمامات كما 

كقاؼ خاصة كأ. 1ىك الحاؿ في مدينة القدس مثؿ حماـ العيف كالشفاء المكقفيف عمى المدرسة التنكزية

الصبلحي كالصخرة المشرفة كحارة المغاربة كمحاؿ تجارية كافراف خاصة بالخانقاة بالبيمارستاف 

كما كأكقؼ عمى المدرسة الصبلحية  2الصبلحيو كىي: اربعة بيكت كثبلثة محاؿ تجارية كفرف كقرية

مف اثنتي عشرة دكانان في سكؽ  أكقاؼ مختمفة مثؿ قرية سمكاف كالقسطؿ كصكبا كحماـ كفرف، كأكثر

ممباني الكقفية لة؛ باإلضافة إلى اليبات المالية التي كاف يتـ رصدىا مف، كبابي حطة كالسمسالعطاري

 . 3الركمية كالمصرية ةغنياء كالصر كاألمف رجاؿ الدكلة  كاألمراء 

ف إكتكضح الحجج الخاصة بالمحكمة الشرعية الخاصة بالنشاط المعمارم الحاصؿ في مدينة القدس، 

لى قسميف مباف كقفية كظيفية تعكد بالنفع عمى عامة المسمميف كىي  إتنقسـ  ترميميا هالمباني الكرد

                                                           

.603ص، 480، ص315( ، ص156سجؿ القدس)   1  
.144،  ص59،  ص391ص، 570،  ص398، ص 35، ص423،  ص394( ، ص156سجؿ القدس)   2  

الصرة الركمية: االمكاؿ التي تصؿ مف طرؼ العاصمة اسطنبكؿ الى لقدس الشريؼ لتكزع عمى أىميا مف العمماء  
؛ العسمي ،معمكمات جديدة عف مدارس القدس االسبلمية مف  594( ص 156كالصمحاء كالخداـ . سجؿ القدس)

. 106سجبلت المحكمة  الشرعية في القدس،  ص 3  
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. كما كرد بو في السجؿ؛ سبع مدارس، كرباط، كزاكيا، كخانقاة، كبمارستاف، كخاف، كقرية عيف سمكف

 -: لىإكتقسـ   ،كمباني كقفية خاصة

 :االسالمية مباني الوقف الذري . أ

كالذم يعكد ريعو عمى  الخاص بالعائبلت المسممة قؼ الذرملى الحجج المتعمقة بالك ة إبما بالنسأ

، كقؼ محمد القرمي، كقؼ ابف فبنية كىي: كقؼ يكنس الطحا(أ6الكقؼ، فقد بمغت )المستحقيف مف 

كىذه ، كقؼ احمد الطبيب، كقؼ القضماني، الدةفي محمة الجك  لمصطفى بف داكد شركيف، كقؼ

، ككقؼ ابف كالذم تناكؿ ترميـ محاؿو تجارية د القرميكقؼ محم باستثناءتخص ترميـ منازؿ الحجج 

 .1الى ترميـ منزؿ باإلضافةشركيف حيث ضـ تعمير محاؿ تجارية 

  :والنصارى بالييودالمباني الوقفية الخاصة  . ب

أف المباني الكقفية الخاصة لـ تكف حكران عمى المسمميف، حيث يظير في السجؿ ألى تجدر اإلشارة 

تعكد لمييكد كالنصارل، ككاف يتـ التكجو إلى القاضي الشرعي مف  كفوالمكقأف بعض المباني  156

 أجؿ التعمير أك الترميـ الخاص في المباني الكقفية الخاصة بيـ كىي:

  :الييودتعمير بيت بمحمة 

استيمت إحدل الحجج  في السجؿ أف البيت القائـ بمحمة الييكد قرب المسمخ، قد لحؽ بو خراب كانيدـ 

 ، كىك يحتاج إلى ترميـ كتكحيؿ ظاىره كباطنو، كطمبالجنكبية كالجيةت مف الجية الشمالية باب البي

الشيخ سماء كؿ مف الكشؼ أكرد أك قمر بنت مخمكؼ،  ككيؿشمعكف كلد مسعكد الييكدم الكشؼ 

زكريا كاتب أصمو كعمي اآلل جاكيش ككيؿ متسمـ القدس كمحمكد بف حسف بف نمر معماربشي 

قاس الحاج محمكد معمار باشا عرض الباب  ثـ المشركحة بالصفةبيت الشمالي، ككجد ية الجلمعاينة 

                                                           
 .357، ص752، ص242، ص316، ص202، ص 396( ، ص156سجؿ القدس) 1



56 
 

رع ككؿ ذلؾ بذراع العمؿ؛ كعند ذلؾ شرع القاضي عبد ذأكطكال ستو  رع،ذأ ةستفكجده  كغربان  شرقان 

 .1عبلهأالباقي أفندم بتعمير البيت المذككر 

 

 :  يساق وياسفإطمب تعمير بيت تعود ممكيتو لمييوديين 

كنصؼ حائطو الغربي، كسقطت  تكضح السجبلت أف البيت انيدـ نصؼ حائطو الشمالي مع بابو،

كيكضح  ،االستدانة آيمة لمسقكط كاالنيداـ كطمب العاـ، كبقية الحائطيف بعض أحجاره عمى الطريؽ

لى مف الدخؿ كالخارجالتخميف أف البيت يحتاج إلى ترميـ  عادة كا  الكاجيتيف الشمالية كالغربية ىدـ  كا 

مف أجؿ ذلؾ، عمى  االستدانةكأجاز ليما  ،، كرفع الضرر عف الطريؽ العاـضعيما القديـكك بنائيما 

يساؽ كالسيد ياسؼ إف السيد أكأف يأخذا نسبة حصتيما في البناء فقط، حيث  دينان كد ذلؾ كأف ي

 .2المذككريف ليما سكية حصة )ثبلثة ارباع( الدار

 محمة الريشة:دير بتعمير 

بناه كتخمخمت  ضعؼ البناءإلى أف جميع  شيرتي ك  ،قد انيدـ حارة الريشةبالكائف  أف الدير ةد الحجتكر  

آيؿ لمسقكط كاالنيداـ، كأف  انيدـ بعضو كالجزاء الباقي أركانو، كأف الدىميز الذم يدخؿ منو إلى الدير

عادة بناء كتكحيؿ كتر ىدـ كىي تحتاج إلى  تشققت الشرفةالمرافؽ العمكية ك  ميـ، كأف البيكت الثبلثة كا 

لى حالو القديمة مف غير إ شرع القاضي في بناء ما انيدـ كاعادتو ،العمكية تحتاج إلى تبميط كترميـ

 .3زيادة، كتعمير كتكحيؿ كترميـ الذم تـ الكشؼ عميو ظاىره كباطنو

                                                           
 .126(، ص156سجؿ القدس)  1
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 مواضيع الحجج الخاصة بالنشاط المعماري: 3.4

 منيا ما، ف156ر في سجؿ محكمة القدس الشرعية العثمانية تنكعت مكاضيع الدعاكم الخاصة بالتعمي

إف  ك طمب االذف باالستدانةأطمب تعمير كترميـ،  كأ، تأجيرطمب  كأقرار ديف، إك أ، ىك طمب كشؼ

 أىـ ما أشارت إليو الكثائؽ ىك:

 ربع حجج: قرار بدين، وىي أإ1:3:4  

 :الحنفيةدرسة دعوة )دين(  بخصوص محصول وقف قرية بتير الجاري في الم . أ

عفيؼ الديف بف فخر الديف السركرم لكي يقبض  إلى عندما سافر المدرس ىبة الديف أككؿ  

مستحقات مقطكع قرية بتير، كىك مقدار المستحقات ماية غرش كستة غركش كعشركف قطعة مصرية، 

و صرؼ منيا اعترؼ الككيؿ بأنو قبض مف أىالي قرية بتير مقطكع قريتيـ كمقداره ثمانكف غرشان، كأن

ستة غركش لتعمير المدرسة الحنفية، كقاـ بدفع المبمغ كقدره خمسة كخمسكف غرشان ثبكتا شرعيا في 

نفس الجمسة؛ كتـ الكشؼ عمى المدرسة الحنفية كمعرفة نكع الترميـ الذم تحتاجو، كعميو فقد أذف 

 .1ذنان شرعيان إالقاضي بتعمير المدرسة الحنفية بذلؾ المبمغ بمكجب تاريخو 

  :وقف الزاوية البسطامية . ب

، كقد تـ ان تكضح الحجة إف البيت المستأجر تـ ترميمو كتعميره بمبمغ كقدره ثبلثمائة كثبلثكف غرش

كخمف ما تـ تعميره مف بناء  ،ميبلدم تخميف ذلؾ، حيث حصؿ الكشؼ في سنة ستة كستيف كألؼ

ـ بناؤه ىك طابؽ بمطبخ كالبيتيف كما ت ،كامبل كميةالشمالي الذم يقع فيو الركشف المنيدـ  البيت

  .2كالشمالية كساحة الدارالجنكبية الجيتيف  كجدارف الجنكبي

                                                           
 .114(، ص156سجؿ القدس) 1
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   :تعمير خان الفحم . ت

ف الشيخ صالح عمؿ عمى ترميمو كتعزيؿ التربة كتجديد كأ لحؽ بالخاف، خرابان  استيمت الحجة بأف

جراء متكلي كقؼ المسجد األقصى القصارة كترميـ السقكؼ كالجدراف، كقد كافؽ  أبكاب الخاف كا 

كالصخرة المشرفة عمى استرداد الشيخ صالح ما تـ صرفو عمى الخاف حاؿ تكفر الماؿ مف أجرة أك 

 .1كذلؾ بعد تعميره متى شاء محصكلو،

 :تعمير بيت القضماني  . ث

تكرد الحجة بخصكص المستحقيف عمى الكقؼ، بأنو تـ تعمير بيت الكقؼ كىك ديف عمى رقبة الكقؼ  

رجكعو متى أمكف، كطمب الكشؼ عمى ما تـ تعميره بالكقؼ؛ كأشار نائب القاضي بإرجاع  يستحؽ

 .2المبمغ إلى مكسى القضماني متى أمكف

 رباط الكرد:   . ج

ف أكتكضح الحجة  جراء التعمير كالترميـ بمكجب حجة قديمة،إف تـ أ طمب الكشؼ عمى الرباط بعد

 .3كىك ديف عمى رقبة الكقؼ ،السبلـإالتعمير تـ مف قبؿ ناظر الرباط نصرة 

 دعوة تحذير من ضائع وقف المدرسة الميمونية:2:3:4.  

تناكؿ مكضكع الحجة دعكل تحذير لمقاضي الشرعي مف ضياع أمبلؾ كقؼ خاص بالمدرسة 

الميمكنية، كسمب المنفعة بسبب زيادة المصاريؼ عمى المدرسة، كتعدد المتكليف عمى الكقؼ، كتعطؿ 

في  لى القاضي الشرعي مصطفى أفندم تكلي مكضكع النظرإ كطمب نفع منيا،شعائرىا كذىاب ال
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ف ىذا األجر العالي يؤدم بالكقؼ إلى أك  ،( عثمانية12)التكلية الجديدة لممدرسة الميمكنية كىي 

( عثمانية، تعمؿ عمى انتظاـ الكقؼ كترجع شعائر المدرسة، 6،5كىي ) القديمة التكليةالتعطؿ؛ كأف 

كالعكدة إلى التكلية القديمة لما فييا مف خير كصبلح  عمى تنحية التكلية الجديدة، ككافؽ القاضي

 .1لممدرسة

 بالمدرسة الصالحية : خاص دعوة أمر 3:3:4 .

مر سمطاني بضبط المدرسة الصبلحية، أمر تحرير مف قبؿ القاضي يتـ بمكجبو أكرد  تشير الحجة ألى
؛ كأف يعمؿ القاضي عمى 2حقاتيا كاإلشراؼ عمييامنع السيد أبي المطؼ مف ضبط المدرسة كمست

ضبط أكقاؼ المدرسة الصبلحية، كالنظر في مياميا كأىدفيا، كأف المدرسة مغمقة كخربة كىي خالية 
كقد دثر غالب  كأنيا تحتاج إلى تعمير كترميـ، كىي مشحكنة بالقمامات، مف الطبلب كالسكاف،

 .3أركانيا، كانيدـ  الكثير مف حيطانيا

 المواضيع الخاصة بالتعيد في التعمير:4:3:4  

بصرؼ ما  مستأجرالتعيد ك القائـ بكقؼ بدر بف جماعة،  الحجو حضكر مستأجر الطابكفتكضح   
  .4يحتاج إليو الطابكف مف ترميـ كعمارة متبرعا بذلؾ لكجو اهلل تعالى

 :الكشف بعد التعمير 5:3:4.

 ( مباف كىذه المباني ىي: 6) ف تـ تعميرىا كىيعد أب ىناؾ مباني تـ تعميرىا كطمب الكشؼ عمييا 
                                                           

 .404(، ص156سجؿ القدس) 1
حصؿ اضطراب في مدينة القدس نتيجة زكاج احدل بنات عائمة المطفي مف أحد القراء المصرييف كالفتنو كاف ليا  2

أبعاد سياسية  كاجتماعية  كقد تـ عزؿ مفتي الساده الحنفية الشيخ عمي بف جار اهلل  مف منصبو، كاطيح  بييبة العائمة 
 ـ(.1659\7\20\ىػ1069)ختاـ ذم القعدة  444(، ص156االفتاء. سجؿ القدس)بسبب عزؿ المفتي عف 

 .511(، ص156سجؿ القدس) 3
 .243(، ص156سجؿ القدس)  4
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 :المدرسة التنكزية . أ
قرار القاضي الشرعي بمحكمة القدس الشرعية بدفع ثمف الشيد إكىذه الحجة يقع جؿ مكضكعيا حكؿ  

 . 1كاألحجار كأجرة المعمميف الذيف عممكا في تعمير المدرسة كتعمير جامعيا كاألرضية
 

 :  جامع عين كارم . ب

مف قبؿ متكلى الكقؼ؛ مف محصكؿ كقؼ قرية عيف كاـر جامع عيف كاـر  تـ تعميرلحجة انو تكضح ا

ابتداء مف سنة ست كستيف كألؼ كحتى سنة تسع كستيف كألؼ، كثبت تعمير  مف كرـك كشعير كغيرىا،

الجامع بمبمغ كقدره خمسة كثبلثيف غرشا اسدية، كانو صرؼ جميع المبمغ المذككر في عمارة الجامع. 

في ال بد مف اإلشارة أف قرية عيف كاـر ىي أرض مكقكفة عمى كقؼ أبك مديف، كقد حرر ىذا الكقؼ ك 

 .2الخامس عشر مف صفر سنة سبعيف كالؼ

 :حمام العين  . ت

طمب الكشؼ عمى الحماـ بعد تعميره، كحصؿ الكشؼ كالكقؼ عمى الحماـ كخمف ما  تشير الحجة ألى

بكت ذلؾ أذف القاضي الشرعي بمخاصصة  نصؼ المبمغ ، كبثحديقتوتـ صرفو في تعمير الحماـ ك 

 .   3الذم تـ صرفو في عمارة الحماـ كأجرة الحماـ  بيف المستأجريف

 :دكان مالصقة لحمام االسباط . ث

بكقؼ المدرسة  ةحماـ األسباط مف الجية الغربية كالجاريلف الدكاف المبلصقة أتكضح الحجة       

جة قديمة كبكجكد المدرس كالناظر القديـ، غير أنو بقي عمى حالو الصبلحية، أنو تـ تعميره بمكجب ح

ا بقيت أضر بالمحبلت المحيطة ككذلؾ أضر بحماـ األسباط المبلصؽ، كأني الدماركأف  الدمارمف 

ػر، كتـ شرح التعمير الجارم ئسقؼ القبك كانيدـ قبك الب دمرالرغـ مف التعمير فقد  عمى عمى حاليا
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بيدؼ رفع الضرر عف محيط الدكاكيف  ىاكسممت البئر كأنو تـ تعمير  ،ي آلت إليولة التكالحاكتأثيره 

كىك يزيد عف المبمغ الذم تـ  ر، كطمب النظر في ما تـ تعميره كحصؿ الكشؼ كتـ التخميف؛البئكعف 

 .1ذكره

 ر:يوقف عالء الدين البص . ج

بقة فقد تـ اإلذف بطمب الكشؼ ،كيتبيف أنو بمكجب حجة شرعية سا 156حجة في السجؿ تشير ال

بتعمير الكقؼ ،كتكضح الحجة بأنو تـ مد أسطحة البيكت بالقصرمؿ؛ كتـ تعمر الحائط الذم في 

 .2ككذلؾ أسطح األرضية كترميـ البيت الغربي مع بعض حيطاف البيتالجنكبية الجية 

  :حمام الشفاء التعمير د.

ير الحماـ، كطمب المستأجر خصـ تكرد الحجة حضكر المستأجر إلى القاضي مكضحان أنو تـ تعم 

 .3ذلؾ مف األجرة؛ كقد أذف القاضي بذلؾ

 ذن باالستدانة:األجل التعمير و أالحجج الخاصة بطمب الكشف من  6:3:4

مكية األكلتو الفترات االسبلمية المتعاقبة مف أيكضح السجؿ مدل االىتماـ الكاضح الذم         

؛ كقامت كالخاصةة القدس مف خبلؿ المباني المكقكفة العامة مككية كالعثمانية بمدينكالمم يكبيةألاك 

بالعمؿ عمى تمكيؿ ىذه المنشات مف الناحية المالية، عف طريؽ حبس قرل زراعية كبيكت كحمامات  

كفي بعض  في العطاء. استمرارىاجؿ ضماف أكذلؾ مف  حتى تعمؿ عمى تغطية مصاريفيا اليكمية،

جؿ أذ لـ يكف المبمغ كافيا مف كا  مكقؼ لـ يحف كقت حصادىا؛ ل الحاالت كانت المحصكالت التابعة
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 .362(، ص156سجؿ القدس) 2
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جؿ تكفير الماؿ بطرؽ مختمفة باختبلؼ نكع أمف  لبلستدانةؼ الكقؼ فيتـ التكجو يتغطية مصار 

 .الكقكؼ كالمباني المحبكسة عميو

( دعوى 21ب) بجل التعمير واالذن باالستدانة فيي ما يقار من أ الحجج الخاصة بطمب الكشف

 : منيا

 : تعمير وقف تربة بركة خان  . أ

متعمير كالترميـ، كيحتاج كذلؾ لإلى حاؿ البيت المطؿ عمى الشارع إلى حاجتو  الحجوأشارت          

ما بالنسبة لطاقة البيت كحائطو الشرقي فيكجد بو بعض األحجار الساقطة، كأف كأ إلى باب بيت،

ج إلى الترميـ كالتكحيؿ، كأف قبتو متخمخمو كتمنع الدىميز في الطابؽ السفمي كالمؤدم إلى العمكم يحتا

الضكء كأف بقيت عمى حاليا فستسقط كيضيع النفع منيا؛ كشٌرع القاضي بتعمير البيت مف ماؿ متكلي 

 . 1عمى رقبة الكقؼ ان دينالكقؼ عمى أف يككف 

 : دكاكين وفرن وطاحون في سوق باب حطة  . ب

سكؽ باب  ككميا كاقعة في اكيف كقبك كطاحكف كفرفتشير الحجة إلى كقؼ المدرسة الصبلحية مف دك

حطة بالقدس الشريؼ، كأف الفرف كالطاحكف كالدكاكيف بعضيا قد انيدـ كبعضيا آيؿ إلى االنيداـ، كأنو 

عمى الجار كالمار، كيشير ناظر الكقؼ أنو ليس تحت يده مف محصكؿ الكقؼ  بمغ منيا الضرر البميغ

الى ترميـ مف أجؿ العمارة، كانيا تحتاج إل ، كأنو ليس تحت بكاممومنيا االنتفاع لجية الكقؼ  ذىبكا 

يده شيء مف محصكالت الكقؼ، كطمب االستدانة؛ كفصؿ األجزاء المراد تعميرىا كترميميا لكؿ جزء 

كاألقكاس المتكاجدة  المتيدـالفرف مف جميع جيات كقبك الصيريج  الفرف كالقناطر كقبكك مف الدكاكيف 
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 ىدـدكاكيف كجدراف البيت الشمالي كالغربي كالشرقي، كترميـ اإلسطبؿ كتحتاج إلى فييا، كأسطحة ال

  .1عمى رقبة الكقؼ ف يككف دينان جؿ التعمير عمى أأ عادة بناء ، كسمح القاضي باالستدانة مفإلى كا  

 حمام الشفا: . ت

ؼ بف حيث حضر المستأجر يكس أف الحماـ بحاجة إلى التعمير كالترميـ، الحججإحدل  تكضح   

حماـ، كقد تشقؽ سطحو كانيدـ تنكره، كيحتاج إلى بناء تنكر جديد، كسمح المحمد بف رجا كاصفان حاؿ 

  . 2القاضي إلى المستأجر باالستدانة عمى أف تككف مقايضة بدؿ أجرتو

عادتو إ بطمب الكشف عمى البناءالخاصة  الحجج 7:5:4 لى حالو القديم من أجل التعمير وا 

 دعاوي: (5وىي)

 ئط الجامع العمري:حا . أ

ف الكاجية الشرقية لمجامع مع بابيا قد انيدمت، كأف سبب ذلؾ انييار المبنى المجاكر لو إ تشير الحجة

كأمر القاضي ترجماف طائفة النصارل  الكاقع عميو، كالتابع إلى نصارل األرمف؛ كطمب برفع الضرر

عاد  .3تو عمى حالو القديـبرفع الضرر الكاقع عمى كاجية الجامع الشرقية كتعميره كا 

 بيت مجاور لمخانقاة الصالحية: . ب

رؾ كمف الجية الغربية دار عمكية البطف البناء الكائف في الجية الشمالية مف حماـ إتشير الحجة  

ف كاجية البيت مف الجيتيف  قؼ نصارل القبط كالدارك كىي  المجاكرة لكقؼ الخانقاة الصبلحية، كا 

نو إذا استمرت عمى ىذه الحالة سقط عمى البيت كالشرقية قد تشقؽ بناالجنكبية  ؤىا كتخمخمت أركانيا، كا 

                                                           
 .423(، ص156سجؿ القدس) 1
 .450(، ص156سجؿ القدس) 2
 .301(، ص 156سجؿ القدس) 3



64 
 

مر القاضي مف الناظر صالح بف جريس كسراف بنقض الحائط أالكائف بكقؼ الخانقاة الصبلحية، 

عادتو عمى حالو القديـ  .1كا 

 :الوقف الجاري لمحمة الجوالدة   . ت

 الشرفة لمدكرة  كالممتدة غربا قد انيدـ؛ كأفالجارم بيف الكقؼ كبيف الدار ا الجدارإف تكضح الحجة 

ككاجية البيت السفمي مع بابيا تحتاج  ،قد تشقؽ بابيما جنكبيا شمالي كاآلخر أحدىمالسفمي بيتو في 

القديـ في الجية الغربية كالدرج  الجدارإلى الترميـ كالتكحيؿ حيث اف ظاىره كباطنو انيدما ككؿ مف 

قد انيدمت كمف  الجنكبيةالمدكرة  مف الجية  الدارف ا  ك تاج إلى التعمير جد في البيت يحاكالمطبخ المتك 

 تششقتف الجية المشتركة بينيما كبينبعض الجيراف قد كا  الجانب الشمالي تحتاج إلى إعادة بناء، 

كتكحيؿ  داخمو كخارجوكترميـ البيت  الجدارببناء  بناءىا كتخمخمت أركانيا، كسمح الحاكـ الشرعي

 .2تاج إليو البيتكتعمير ما يح

 :طمب تعمير وقف ابن شروين  

إٌف الكقؼ المذككر القائـ بحارة النصارل كالمشتمؿ عمى بيت كدكاكيف كفرف قد انيدـ بكاممو، كأف 

الطريؽ  عمىأحجارىا  كقعت البيت انيدـ منو جية مف الجيات الغربية كجانب مف الجية الشمالية ك

إلضافة إلى الدكاف الكائنو خمفو كالجاريو في الكقؼ كسد عمى المارة العاـ، كانيدـ الفرف الكائف خمفو با

بيت لعدـ عمارتيا كقد حصؿ مف ذلؾ ضرر كبير عمى الكقؼ؛ كطمب مف القاضي  كىدـ الطريؽ،

كأذف القاضي باالستدانة مف أجؿ التعمير  ،عف المارة المكافقة ألجؿ التعمير كالترميـ كرفع الضرر

 . 3كنقؿ األتربة
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 لتغطية مصاريف المسجد األقصى: االستدانةطمب 8:3:4.  

تكضح الحجة أنو تـ جمع الجزية مف أىؿ الذمة، كتـ صرفيا عمى المستحقيف مف الجيات كعمى  

تحتاج إلى تعمير كترميـ؛  يألف ىناؾ مبان كقؼ قبة الصخرة، كيكضح الحاجة إلى االستدانة،

غرش  600ربيع األكؿ ليذه السنة؛ كقيمة المبمغ ىي  12باإلضافة إلى قراءة المكلد الشريؼ في ليمة 

 .1عمى أف يتـ سداد الديف مف ثمف زيت الزيتكف الكائف  بكقؼ المسجد األقصى أسدية،

 :لتحكير.ا9:3:4 

المباني الكقفية مف أىـ الطرؽ المتبعة في الحفاظ عمى المباني كاالستفادة مف المبمغ  2تحكيريعتبر  

ؼ عمى أف يككف دينا ن برقبة الكقؼ، كيخصـ المبمغ مف األجرة. حيث كرد في المالي كرجكعو عمى الكق

أكثر مف حجة االستئذاف مف القاضي الشرعي بتحكير بعض األمبلؾ الكقفية لبلستفادة مف عكائدىا 

 :كىي عمى النحك التالي ،في ترميـ المباني المختمفة

 : بيت عمى البيمارستان الصالحي . أ

كذلؾ عند الكشؼ عمى البناء مف أجؿ  ب البيت كأنو أصبح مسمكب النفع،انيداـ غال ةالجحتكضح 

عمى رقبة الكقؼ، عمى أف يقكـ المستأجر بترميـ البيت مف مالو الخاص، ،حكيرهي ت  عمى أف يككف دينا ن

كتـ تأجيره، كخمف متكلى الكقؼ حاجة البيت إلى التعمير بمبمغ مئتيف كاثنيف كخمسيف قرشا لسنة 

نو تـ تعميره كبإشرافو، كبيف أ كىك تسع كستكف كألؼ؛ كذكر متكلى الكقؼ القديمة،تاريخ الحجة 

ـٌ تعمير اإليكاف الجديد الكائف بالبيت كلكنو لـ يدخؿ بالتخميف أ ك أنوأ الكشؼ أنو معمرة عمارة جديدة ت

 3كتمت اإلشارة إلى أف المبمغ المصركؼ ىك ديف عمى رقبة الكقؼ.
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 :  ن الصالحيعمى البيمارستا فرن موقف . ب

البناء مف أجؿ تعميره كالحفاظ عميو،  حدل الحجج الميمة في السجؿ الحاجة إلى تحكيرإتشير 

 الجنكبيةكتكضح الحجة تضعضع بناء الفرف الجارم في باب القطانيف؛ كأف ركبة الفرف مف الجية 

ر الكقؼ ليصرفو مف الداخؿ؛ كليس ىناؾ ماؿ تحت يد ناظالجنكبية مع كاجية القكس  شرقان ك انيدمت 

كطمب السماح لو بتأجير سطح الفرف، كقد أذف القاضي  في العمارة كالترميـ، كال يكجد مف يستداف منو،

 .1بعرض البناء إلى التحكير لمف يرغب في ذلؾ

 : خان الفحم تأجير . ت

سجؿ الدراسة، فقد لكحظ كجكد أكثر مف حجة تناكلت مكضكع خاف الفحـ كترميمو،  دراسةمف خبلؿ 

عاماى، كذلؾ بغية تمكيف القائميف 90حكرت حكؿ تأجير بعض غرفو أك عرض الخاف، إلجارة طكيمةكتم

عميو مف تعميره ككنو أصبح شبو مسمكب المنفعة، كبخرابو يحدث ضرر كبير عمى إيرادات كقؼ 

  2المسجد األقصى كالصخرة المشرفة، ككف الخاف جاريا في كقفيما، كقد تـ تأجيره.

 : اخينمحل في سوق الطب . ث

 الحاصمةتكرد الحجة الخاصة بتعمير دكاكيف في سكؽ الطباخيف أنو تـ الكشؼ عمى حالة االنيداـ  

بلت التجارية، كأنو لـ يكف تحت يد الكقؼ أم ماؿ، كشرٌع نائب القاضي بتعمير الدكاكيف مف المحفي 

شرعي كعمى المستأجر الحاضر معيما بالمجمس ال رؼأجرة المحبلت، كأنيا سكؼ تككف تحت تص

تعمير أدراجيا كمنافعيا المستأجر  . 3أيضا ن
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 : االستبدال10:3:4.  

المبنى المتيالؾ، ييدـ المبنى كتباع أحجاره كتعرض األرض إلى األجرة عمى  تعميركذلؾ بدؿ أف يتـ  

 أف تعكد األجرة عمى الكقؼ. كقد تـ ذلؾ مرة في السجؿ مكضع الدراسة.

 :الحمراء ط المنارةطمب الكشف عمى بيت منيدم بخ  

كالمحبكس عمى أكقاؼ  ة الحمراءحدل الحجج في السجؿ انيداـ بيت كاقع  في خط المنار إتشير  

نو قد تضرره  إالالصخرة المشرفة كاصفا حالتو أنيا منيدمة كلـ يبؽ منيا  بعض جدراف آيمة لمسقكط كا 

كبعد  و أنفع لجية الكقؼ،، كأف أنقاضكثيران يكمؼ  سكؼ جيرانو، كتكضح الحجة أف تعمير البيت

غرش  الحديقةكأجرة  األرض كالبيت كتـ تخميف األنقاض بمبمغ كقدره عشريف غرشان  تأجيرالكشؼ تـ 

كاحد في السنة، كعمى ذلؾ تـ بيع األنقاض كتحكير األرض لمدة تسعيف عاما مبمغ قدره تسعكف 

 .1غرشا ن 

 البيع :  11:3:4.

ء أكاف محصكؿ كركـ أك غيره؛ مثؿ بيع قدريف مف النحاس كىي بيع ما ىك متكاجد ضمف الكقؼ سكا

كيظير في السجؿ حجتيف تتناكؿ تعمير رباط عبلء الديف  ر،يمكجكديف في رباط عبلء الديف البص

ر إلى حضكر جمع غفير مف ير، كتشير الحجة األكلى الخاصة بتعمير رباط عبلء الديف البصيالبص

فطمب  ف معظـ أماكنو متيدمة، كيتعذر النفع منو،كأ خرب، الناس يشككف لمقاضي حاؿ الرباط، كأنو

براىيـ الشريؼ كأنو ليس تحت يدىـ ماؿ مف  ،الكقؼ متكلياالقاضي حضكر  كىما إبراىيـ الترابي كا 

كتـ تخميف  ؛ امأجؿ الترميـ، كذكر أنو يكجد في حماـ الرباط قدراف مف النحاس كطمب األذف ببيعي

كترميـ الحجرات الغربية كبناء القكس كتعمير المرفقات  حائط الشمالي،ترميـ تربة الكلي كترميـ ال
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؛ كتـ تخميف القدريف بمبمغ مائة الجنكبيكاألسطحة ككاجية الدار الغربية كالحائط الشمالي كالحائط 

 .1كخمسة كتسعيف غرشا كسمح القاضي في بيع القدريف النحاسييف كصرؼ ثمنيما في ما تـ تخمينو

بيع محاصيؿ زراعية أك ممتمكات غير مستعممة كالقدكر أك تتناكؿ  حجة أكثر مفجؿ في السكقد كرد 

 .2بعض الثمار أك محاصيؿ قرل زراعية تككف مكقكفة عمى المكاف أك األثر

 . تبرع من أىل الخير :12:3:4 

 الصبلحيةذلؾ، فيناؾ كثيقة تخص المدرسة كيكضح السجؿ كىدؼ ىذا التبرع نيؿ رضا اهلل تعالى، 

 .3بعد اف تـ عزؿ الناظر السابؽ مفتي الحنفية بتعميرىاندما قاـ القاضي الشرعي ع

 :لى التعميرإ وضاع المباني وحاجتياأسباب تردي أ 4:4 

 لى التصدعات كالتشققات بفعؿ الزمف كإ عادة تأىيؿ المباني القديمة التي تعرضتى إف الترميـ ىك إ

الجمالية التي الكظيفية ك لى فقدانيا لجزء كبير مف القيـ إدل أالطبيعية، مما  العكامؿ الطبيعية كغير

ف أنشائية كالكظيفية. كتكضح الحجج إلكييدؼ الترميـ بشكؿ عاـ إلى الحفاظ عمى البنية ا .تحتكييا

 :بو في معظـ الحجج كىيضرار التي تعرضت ليا المباني الكقفية كانت متشاألسبب ا

   :عوامل جوية -1

نتيجة  كؿ المباني كذلؾتفيد بتآف النسبة الكبيرة مف حجج أ (156)ة في سجؿ دراسة الحجج الكاردتفيد 

كتسبب سقكط التكحيمة  ،ىطكؿ األمطار كالثمكج لمدة طكيمة بحيث تؤثر في المباني القديمة لكثرة

 كىي سبع حجج تخصمطار(ألكتصدع المباني فحسب بعض الحجج كرد ما نصو )لكثرة الثمكج كا
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مف المدرسة الت ، كزاكية الشيخ اسماعيؿ يرنكزية، كالمدرسة الجكلية، كرباط عبلء الديف البصكبل ن

  .زرؽ، كحماـ السمطاف، كالزاكية البسطامية، ك كقؼ ابف شركيفألا

 :العمر الزمني لمبناء -2

سابقة: بمعنى تقادـ  اسبلمية إلى فترات تاريخ تأسيسيا عكديف معظـ المباني أ تكرد بعض الحجج

( مبافو منيا 6الدىكر(كىي )كممر ـ. حيث كرد في بعض الحجج )بسبب تقادـ األياـ الزماف كاأليا

كفرف مكقكؼ عمى لعثمانية ، كىي المدرسة اأف السبب ىك تقادـ الزمف كمركر األعكاـربعة مباف تذكر أ

، كمنيا مباف بسبب تقادـ الزمف ، كبيت في محمة الييكدفك كقؼ يكنس الطحا البيمارستاف الصبلحي،

، مثؿ بركة عيف سمكف، كقؼ احمد الطبيبيتفقدىا كمف ييتـ بتعميرىا، إلى عدـ كجكد مف  اإلضافةب

 ، كالمدرسة العثمانية.ؽبسبب تقادـ الزمف كعدـ اكتماؿ التعمير الساب يكىناؾ مبان

 :عوامل جيولوجيا -3

ة بشكؿ خاص، فيي التاريخية األثريعمى المباني إف لمزالزؿ تأثير بالغ عمى المباني بشكؿ عاـ، ك 

تعمؿ عمى تشقؽ الكاجيات كفي بعض األحياف تؤدم إلى االنيداـ الكامؿ، كذلؾ حسب شدة الزلزاؿ، 

  بسبب الزالزؿ كاألمطار( منيا مبنى مكقكؼ عمى البيمارستاف الصبلحي.)الحجج كرد فييا لاحدك 

 الىمال(:إعدم وجود من يتفقدىا)- 4

: الخانقاأر الدىكر ك ممطار كمألف السبب ىك كثرة اأكتذكر بعض الحجج  ة العكاـ، كىي ثبلثة مبافو

رمف؛ كمنيا بسبب تقادـ الزمف  ككثرة أليساؼ، بيت نصارل االصبلحية، كبيت ممؾ الييكدييف إيساؽ كا  

 حمد الطبيب.   ألى عدـ كجكد مف ييتـ بيا مثؿ كقؼ إ باإلضافةمطار ألا
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 (_ عدم وجود )وقف 5

المكقكؼ عميو  حبس خاصة( يعكد فكائده عمىبب ىك عدـ كجكد كقؼ )ف الستشير إحدل الحجج أ

 كىك ما يكرده السجؿ في:

 النيابة: بمحمة تعمير بيت . أ

النيابة جارية ضمف كقؼ أمة بنت اشر الركمي ؛  بمحمةتظير إحدل الحجج الحاجة الى ترميـ بيت     

مككف مف طابقيف عمكم كسفمي ك البيت المكقؼ عمى قراءة سكرة تبارؾ كؿ يكـ كفي أم مكاف؛ كال

كبيما ساحو سماكية، كيكضح الناظر أف البيت العمكم انيدـ نصفو مف الجية الشرقية كالجية الشمالية 

ال يذىب النفع  عمى البيت الكائف أسفمو كىدمو مف الجيتيف المذككرتيف كيحتاجاف لمتعمير كالترميـ كا 

عمى رقبة الكقؼ  دينان االستدانة عمى أف يككف طبلع القاضي عمى التخميف أجاز إمف الكقؼ، كبعد 

عادتو عمى حالو القديـ  .1مف أجؿ تعمير الطابؽ العمكم كا 

 ب . بركة عين سمون:

الحجة أف بركة عيف سمكاف الجارية بقرية عيف سمكاف قد تـ كقفيا عمى المدرسة  تشير       

الدىكر كاألعكاـ  كأنو بسبب مركر الصبلحية، كيشر متكلى الكقؼ عمي أفندم المطؼ إلى حاؿ البركة

ككثرة السيكؿ كاألمطار فقد اندممت بالتربة كالحجارة، كأنيا تحتاج إلى تعمير كترميـ، كطمب االستدانة 

حاليا، كقد تـ الكشؼ عمييا  مفصبلن لتعميرىا لعدـ كجكد ماؿ لدل جية الكقؼ لصرفيا عمى تعميرىا 

ستدانة مف أجؿ تعمير ما تـ الكشؼ عميو ألالقاضي باأقر كقد  كتخميف ما تحتاج إليو مف تعمير،

 .2بالبركة
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 كثر من مرة:حجج تم رفعيا أ5:4 

كتجدر اإلشارة   ،بعض األحياف قؿ مف شير فيخبلؿ فترة أ ججان تـ رفعيا مرتيفيكرد السجؿ ح       

ر، كزاكية الشيخ يبص، كرباط عبلء الديف الأف ىذه الحجج تتعمؽ بالمدرسة العثمانية كالمدرسة التنكزية

كمف ىذه  ،ك ترميميا، كخاف الفحـ كذلؾ بقصد تعميرىا أككقؼ أحمد الطبيب ،اسماعيؿ األزرؽ

 -الحجج:

 المدرسة العثمانية: 

أف بعض الغرؼ , ـ1658\9\12\ - ىػ1086 القعدة ذم24المؤرخة بتاريخ األكلى الحجة  تكضح  

ا تحتاج إلى ترميـ، كمنيا بعض أماكف تحتاج إلى لى السقكط كاالنيداـ، كجميع أماكنيإفييا آيمة 

؛ كتحتاج المدرسة إلى الترميـ مف أعبلىا إلى أسفميا، كترميميا مف الجيات الغربية 1النقض كاإلعادة

منيا يحتاج إلى نقض أخرل في حيف فإف قسما ن  جياتيا تحتاج إلى الترميـكا كالشرقية كالشمالية، ك

عادة بناء؛  يكانيا جميعان ف سقؼ المدكما أكا  ، كالبيت العمكم ىدـمتشققة، كتحتاج إلى  رسة كجامعيا كا 

بناء، كبعض  الراكبيف عمى المدرسة كميا آيمة إلى السقكط كتحتاج إلى إعادة يففييا ككذلؾ اإليكان

المؤدم إلى قبة  األحجار ساقطة في دىميزىا البراني )الخارجي( كالمستطرؽ باإلضافة إلى الدىميز

 الكشؼ تـ أنوالحجة  كتضيؼ ,ف ركبة المطبخ آيمة السقكط، كأف سطح المدرسة متشقؽالمدفف، كأ

 أحجارا فييا كأف الكردم، عمي السيد مقاـ القائـ كبحضكر البكاب حجرة فييا بما العثمانية المدرسة عمى

عادتيا نقضيا كيجب لمسقكط آيمة  .القديـ الحاؿ عمى كا 

تشير إلى ك  ،ـ 1659\6\26 -ىػ 1069شكاؿ  6جؿ كيعكد تاريخيا في السكما ظيرت حجة ثانية           

حاؿ المدرسة كتضعضع بنائيا نتيجة عدـ كجكد مف يتفقدىا، كىي تحتاج إلى التعمير كالترميـ، كتذكر 

                                                           
 .4(، ص156سجؿ  القدس) 1
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، كأف المبمغ المقرر في الحجة 1الحجة أف المدرسة تـ الكشؼ عمى حاليا كما تحتاج إليو مف تعمير

ف أخمسة عشر غرشان كنصؼ الغرش ذاكران التاريخ كالقاضي، كتشير الحجة القديمة ىك خمسماية ك 

ف المبمغ كأ، 2الناظر السابؽ عمى المدرسة كاف يقبض مبمغ أربع عشرة سمطانية مف الصرة المصرية

بكامميا منيدمة  كتبيف لدل الكشؼ أف غرفة البكاب المذككر لـ يتـ صرفو في العمارة كترميـ المدرسة،

 تـ أنو كتشير الحجةقط، كلـ يتبؽ منيا سكل بعض األسقؼ مف الجية الشمالية كالجنكبية، كترابيا سا

 كأذف ,األغمب عمى انييارىا إلى أدل مما البكاب غرفة تعمير تجاىؿ كتـ المذككرة المكاقع تعمير

 .المذككرة الغرفة تعمير أجؿ مف االستدانة القاضي

 المدرسة التنكزية:  

قرار القاضي الشرعي إـ, 1659\8\4\ -ىػ1069م القعدةذ 15المؤرخة بتاريخ  ىاألكلكتتناكؿ الحجة 

بمحكمة القدس الشرعية بدفع ثمف الشيد كاألحجار كأجرة المعمميف الذيف عممكا في تعمير المدرسة 

الثانية المؤرخة بتاريخ الحجة  تكشؼ ،3كتعمير جامعيا كاألرضية التي يجمس عمييا القاضي الشرعي

إبراىيـ أفندم إلى جابي  ي الشرعيعف التنبيو الذم كجيو القاض ـ,1659\4\30\-ىػ 1069شعباف 7

التي تشمؿ نصؼ حماـ  -، بضركرة جمع عائدات أكقافيا4المدرسة التنكزية يعقكب بف قاضي الصمت

                                                           
 .255(، ص156سجؿ القدس) 1
األمكاؿ التي كانت تصؿ إلى فقراء كمكظفي بيت المقدس ككاف جزءان منيا يكزع عمى فقراء المدينة ، ككاف جزءان مف   2

ء المصرييف. النعيمات أمكاؿ الصرة المصرية ىبة كتبرع مف السمطاف المصرم كالجزء اآلخر مف رجاؿ الخير كاألغنيا
أكاسط ذم الحجة، لسنة  172، انظر أيضان سجؿ محكمة القدس الشرعية العثمانية، سجؿ 51، ص2009
 .49ـ، ص1732ىػ/1145

 .486(، ص156سجؿ القدس القدس) -  3
 80كـ إلى الغرب مف العاصمة عماف، كعمى بعد 28الصمت: المقصكد بيا )السمط( تقع مدينة الصمت عمى بعد  - 4

 .11، ص 1، ط1997كـ إلى الشرؽ مف القدس. خريسات ،
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إلجراء بعض الترميمات عمييا مف خبلؿ تحكيؿ مبمغ مف  3العيف بمحمة باب القطانيف2، كمستحـ1العيف

 المدرسة.  اؿ لمحاج إبراىيـ الشعاؿ متكلي الكقؼ إلجراء بعض أعماؿ الترميـ التي تحتاجيالما

فتناكلت المقاطعة عمى ـ, 1659\9\10\ -ىػ 1069م الحجة ذ 22ة بتاريخ خكالمؤر  أما الحجة الثانية

 ، ك4كقؼ المدرسة حيث قاطع كؿ مف الشيخ شياب الديف بف أحمد تنكز متكلي كقؼ المدرسة التنكزية

الحاج إسماعيؿ تنكز الناظر عمى أكقاؼ المدرسة، كبحضكر الشيخ فخر الديف المصرم كاتب عمو 

أكقاؼ المدرسة، بمقاطعة خميؿ أغا الشيير بابف نسيبة عمى محصكؿ قرية عيف قينيا، كذكرت الحجة 

كالمقاطعة كانت كيعادؿ ثمانية قراريط يتـ كقفيا عمى المدرسة التنكزية،  أف المكقكؼ مف القرية ثمثيا

عف مدة ثبلث سنكات كىي)  غبلؿ )صيفي كشتكم( كزيت كغير ذلؾعمى محصكؿ 

ـ(، كمما يستنتج مف الحجة أف االمكاؿ التي كجيت لعمارة 1662-ـ1659\ق1069/1070/1072

ركش الكبار، كقد استمـ المتكلياف عمى الكقؼ غالمدرسة كترميميا بمغت ستيف قرشان أسدية فضية مف ال

يؿ أغا قنطار كنصؼ القنطار مف الصابكف، كاعترؼ المقاطعاف بتسمميما الصابكف المذككر، مف خم

 كحصؿ السيد خميؿ آغا بف نسيبو الزعيـ في القدس عمى البراءة الشرعية عف ماؿ الكقؼ المذككر.

ك مدتو مف خبلؿ عقد التأجير المبـر  كما يمكف أف نستنتج أف التعمير الذم تحتاجو المدرسة كاف كبيران 

سنكات، عممان أف العادة الجارية آنذاؾ ىي سنة كاحدة، كبالتالي أجاز القاضي التأجير مثمما أجاز  3

قبض الصابكف كأجرة لممقاطعة؛ بغية تحقيؽ التعمير البلـز مف خبلؿ تكفير المبالغ التي يحتاجيا 

 .لذلؾ
                                                           

حماـ العيف: يقع في شارع الكاد الى الغرب مف مدخؿ سكؽ القطانيف ، كىك مكقكؼ عمى المدرسة التنكزية قبة  - 1
 .5(، ص152الصخرة المشرفة مناصفة. سجؿ القدس )

درج العيف غير حماـ العيف" كيفيـ مف النص انو مستحـ  درج العيف: يقع بمحمة العيف كعمى ما يبدك فإف مستحـ  - 2
(، 156حماـ صغير" كال يحتكم عمى كافة المنشآت المعمارية المتعارؼ عمييا في الحمامات العامة. سجؿ القدس)

 .112، ص1983؛ العسمي،  348ص
 باب القطانيف: أحد أبكاب الحـر القدسي مف الجية الغربية. - 3
 .404(، ص156سجؿ  القدس) - 4
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حكؿ مجريات التعمير  ـ,1659\9\5\ -ىػ 1069ذم القعدة 17المؤرخة بتاريخ  ثالثةال حجةالتشير ك  

مف معماريف ،بالمدرسة التنكزية كمسبباتو أف يطمب  شاركا عمى القاضي الشرعيقدس قد أال كأف عددا ن

تبيف  كيتشاكر معيـ عف حاؿ المدرسة بعد ،النظر في تعميرىا كأف يجتمع بيـ مف القائميف عمى الكقؼ

، كأنو يجب مسقكط، كطمب منيـ ترميميا كصيانتياة لالمدرسة التنكزية قد تضعضع بنيانيا كىي آيمأف 

، كأف الدعائـ كالعقكد القائمة اكضع البغ الت لتدعيـ البناء، عمى أف تكضع خارج األركقة كداخؿ الحـر

ال ستسقط المدرسة اعمييا المدرسة آيمة لمسقكط، كال بدى مف كضع البغ الت الضركرية لمترميـ، كا 

، كطمبكا منو السماح ليـ كالبيكت القائمة فكقيا؛ مما يتس بب في ضرر كبير لكقؼ المدرسة كلمحـر

 .1باالستدانة لمترميـ فأذف ليـ بذلؾ

يفيد نص الحجة أف عممية الترميـ تمت مف خبلؿ مبدأ "التكافؿ الشرعي"، كمف خبلؿ تأجيؿ سداد 

فقد نبهو  الديف؛ كقد تبيف أف القاضي الشرعي كاف حريصان عمى استمرار التعمير عمى أكمؿ كجو،

القاضي عمى معمار باشا القدس الشريؼ فخر الديف بأف يمنع بيع األحجار المستعممة في البناء في 

، كذلؾ كردت كثائؽ تشيد بقبض ثمف 2نتيي المعمارم مف بناء كترميـ المدرسة التنكزيةيالقدس حتى 

حجارة مف السيد أبي بكر بف الحجارة التي استعممت في بناء كتعمير المدرسة التنكزية، كقد تـ شراء ال

 .3محمكد السمفيتي الحجار

 ر:يرباط عالء الدين البص  . ت

ر، كتشير الحجة األكلى يكيظير في السجؿ أكثر مف حجو تتناكؿ تعمير رباط عبلء الديف البص 

ـ, 1658أكاخر ايمكؿ  -ىػ 1069محـر  1كالمؤرخة بتاريخ  ريالخاصة بتعمير رباط عبلء الديف البص

معظـ كأف القاضي يشككف حاؿ الرباط،  لىإ إلى حضكر جمع غفير مف الناس ذكرىا سابقان كالتي تـ 

                                                           
 .471(، ص 156سجؿ القدس) 1
468( ، ص156سجؿ القدس)  2  

. 378(، ص156سجؿ القدس) 3  



75 
 

 ونأ كضح متكليا الكقؼكقد أفطمب القاضي حضكر متكليي الكقؼ،  ماكنو متيدمة، كيتعذر النفع منو،أ

 ا أنو يكجد في حماـ الرباط قدريف مف النحاس كطمبار مكاؿ مف أجؿ الترميـ، كذكا أليس تحت يدىم

صبلح الببلط  األذف ببيعيما، مف أجؿ ترميـ تربة الكلي كترميـ الحائط الشمالي، كترميـ الحجرات كا 

كنقؿ االتربة المتكاجدة في القبك الغربي كبناء القكس كتعمير المرفقات كاألسطحة ككاجية الدار الغربية 

يع القدريف النحاسييف القاضي في ب كسمح ،كتـ تخميف القدريف ,الجنكبيكالحائط الشمالي كالحائط 

 البصير الديف عبلء رباط لكقؼ المتكلييف إىماؿ أف الحجةكتشير  , 1كصرؼ ثمنيما في ما تـ تخمينو

 .معظمو في خرب كأنو بالرباط أضرت األمطار ككثرة

اـ جماعة مف يقـ, ب1659\5\23\ -ىػ 1069المؤرخة بتاريخ أكائؿ رمضاف الحجة الثانية كضح كت

قاضي بحاؿ الرباط كبحاجتو إلى الترميـ كالتعمير، حيث تفسخت حيطانو كسطحو الناس بإخبار ال

الكقؼ في ترميمو؛ فنتج عنو تضرر الساكنيف فيو مف  المطار كعدـ تكاتؼ المتكلييف عمىلكثره ا

حيث  مف الحجرات عشريو الفقراء كالمجاكريف بالسكف مف الرباط، كأنو يحتاج إلى الترميـ كالتعمير، كف

عادة تعمير، كالجدار  حيطانو ضعؼك  ,حاؿ الرباط ناسال كصؼ كمنيا ما يحتاج إلى نقض كا 

 أنو كتكضح الحجة ،لرباط كتبياف حالواالحشائش كتـ الكشؼ عمى  والخارجي تشقؽ كنبتت في شقكق

 كتعميرهالرباط  عمى الكشؼ القاضي مف كطيمب الخراب، مف حالو عمى بقي كأنو الرباط تعمير يتـ لـ

 الرباط كقؼ ماؿ مفالرباط  تعمير أجؿ مف بدليما صالح الشيخ كتعييف عنو الكقؼ فكلييمت كعزؿ

 .2بو الخاص

 

 

                                                           
 .140(، ص156سجؿ القدس)  1
 .160(، ص156سجؿ القدس) 2
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  :الشيخ إسماعيل األزرق زاويةث . 

-ىػ 1069رجب 5كالمؤرخة بتاريخ  األكلى بالكقؼ، أما افتتعمق حجتافيظير في السجؿ 

ناظر الكقؼ كمتكلى الكقؼ  ـك قدل كتشيرتتطرؽ إلى ترميـ زاكية الشيخ إسماعيؿ، ف ـ,1659\3\9\

الكائف في المحراب الجنكبي أجؿ تعميرىا، كأنو قد انيدـ سقفيا كالقكس  عمى الزاكية مفطمبا الكشؼ ك 

 ىدـنصؼ القكس الشرقي آيؿ جميعو إلى السقكط، كيحتاج إلى أف مع ركنيو الشرقي كالغربي كما 

عادة ترميـ، جؿ تعمير الكقؼ، كتـ الكشؼ كخمنا ما تحتاج أمف كليس تحت يدىما ماؿ لجية الكقؼ  كا 

زاكية الشيخ اسماعيؿ يعكد ريعو عمى كقؼ  ان ف ىناؾ كقف، ذاكريف أإليو مف ترميـ، مفصميف ذلؾ

 عمى الكشؼ طمب أف الحجة كتكضح, 1فأذف ليما القاضي باالستدانة مف أجؿ تعمير الزاكية ،زرؽاأل

 .ستدانةكاال بالتعمير االذف أجؿ مف الميندـ البناء

ما قاـ بو متكلى  ـ, 1659\7\12\-ىػ 1069شكاؿ 21 المؤرخة بتاريخ كتكضح الحجة الثانية   

مف كثرة األمطار كتحتاج إلى تعمير  تحاؿ الزاكية، كأنيا تيدم ان كصفالشيخ عثماف الحمبي  الكقؼ

مب ط، كتكضح الحجة التابعة إلى كقؼ زاكية الشيخ إسماعيؿ ديقةكالترميـ، كتـ تقييـ أجرة البيت كالح

مائة قطعة مصرية، كانو استمـ منيا خمسيف قطعة  -مف اجؿ التعمير رةقر مال -متكلي الكقؼ باألجرة ا

 .2بدفعيامصرية كطالبيـ بدفع األجرة ألجؿ التعمير كالترميـ، كاعترفا بالكفاء 

 

 

 

 

                                                           

.313(، ص156سجؿ القدس)  1  
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 ج . تعمير خان الفحم: 

جة تناكلت مكضكع خاف الفحـ كترميمو، ففي تبيف مف خبلؿ مراجعة سجؿ الدراسة، كجكد أكثر مف ح

حيث  , ـ1658\9\24\-ىػ 1068م الحجة  26المؤرخة بتاريخ كقد تـ ذكرىا سابقا ك  ،الحجة األكلى

ف سبب أ الحجة كتشير ,1عاماى 90ض الخاف، إجارة طكيمة ك تمحكرت حكؿ تأجير بعض غرؼ أك أ

 .كترميمو الخاف عمى الحفاظ بيدؼ الغالب عمى كذلؾ ,االمد الطكيؿ تأجيرال ىك رفع الدعكل

تكضح إجراءات تعمير ـ, 1658\12\3\ -ىػ1069ربيع األكؿ 7المؤرخة بتاريخ أما الحجة الثانية  

الذم عمر الخاف بو، كالذم ىك ديف عمى رقبة ستخدمة في التعمير كقيمة المبمغ الخاف كالمكاد الم

2الكقؼ
 مف الشرعي األذف أخذ بعد ترميمو، تـ كأنو الترميـ الى الخاف حاجةايضان  الحجة كتكضح, 

 . الكقؼ متكلي

التي كرد ـ, 1659\11\27\ -ىػ 1069المؤرخة بتاريخ أكائؿ ربيع األكؿ  أما مكضكع الحجة الثالثة 

د الجكاد العسمي فييا استكماؿ اإلصبلح كالترميـ فكانت عمى نفقة الشيخ صالح بف فخر األعياف عب

بعد أف تعطمت كقطعت الحكاالت المحكلة إليو؛ كقد عيٌمر الخاف بعد أخذ مخاف، لمستأجر الالقائـ ك 

اإلذف الشرعي الصادر عف متكلي كقؼ المسجد األقصى عمي آغا، كقد كافؽ متكلي كقؼ المسجد 

األقصى كالصخرة المشرفة عمى استرداد الشيخ صالح ما تـ صرفو عمى الخاف حاؿ تكفر المبمغ مف 

 ذلؾ، كغير الترميـ في المستخدمة كالمكاد الخاف حاؿ ألحجة اكضحت كقد ,3أجرة أك محصكؿ الخاف

  .الكقؼ رقبة عمى ديف إثبات ىك لحجةأ ىذه في السبب فأ كيبدك

 

                                                           

39(,  ص156سجؿ القدس)  1  
ب الخميؿ ، بخط النبي داككد، ككاف مستعمبلن آنذاؾ كيقع ىذا الخاف في الطريؽ الكاصؿ ما بيف باب السمسمة  كبا  2

 .115(, ص156غرفو. سجؿ القدس) 18بيتا لمقيكة فترة كتابة الحجة؛ كيتككف مف 
.682(,  ص 156سجؿ القدس)  3  
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 : ح . تعمير وقف أحمد الطبيب

كجكد حجتيف تتعمقاف بترميـ بيت كقؼ أحمد الطبيب الكاقع في محمة الشرؼ،  لى إكيشير السجؿ 

نيداـ الحائط إألى  ـ,1659\5\11\ -ىػ 1069شعباف18المؤرخة بتاريخ  كلىاألكتكضح الحجة 

ف استمر كضع كا  الشرقي المطؿ عمى الزاكية المغربية مع نصؼ المدرسة الطشتمرية الممتدة قبالة، 

كحصؿ الكشؼ عمى الكقؼ كعمى الحائط الميندـ , يضيع غرض الكقؼ الكقؼ عمى حالو في االنييار

 1.ي بعكدة الحائط الميدـك مع نصؼ البيت عمى شكميما القديـمر القاضكأكعمى البيت، 

التي ىي أقدـ مف حيث ـ, ك 1659\4\25\-ىػ 1069شعباف 2المؤرخة بتاريخ أما الحجة الثانية 

بكقؼ أحمد الطبيب تكضح أف سبب تحرير الحجة ىك حضكر الناظريف  ةعمقالمتك التاريخ  كالتكثيؽ، 

بناء الحائط الشرقي المتيدـ نو تـ الكشؼ عمى أكمكضحيف  المستحقيف مف كقؼ جدىما كجدتيما،

ككذلؾ نصؼ عقد البيت، كتكضح الحجة أف ىدؼ األخكيف ىك تعمير الحائط كالبيت المنيدـ، كسمح 

 تنفيذ يتـ لـ الغالب كفي, سمكبيماالسابؽأبإعادة الحائط كنصؼ العقد المنيدـ عمى  القاضي ليما

  .اخرل مرة طمبال تجديد تـ كلذلؾ األكؿ الطمب

 :في الحجج الخاصة بالنشاط المعماري دور القاضي  6:4

، كقد ظير ذلؾ مف خبلؿ 2ةاىتمت مؤسسة القضاء في القدس باألكقاؼ كأكلتيا كؿ عناية كاىتمام 

إشراؼ القاضي عمى شؤكنيا المختمفة، ككاف قاضي القدس في زمف الدكلة العثمانية ىك المسير، ككاف 

شرعي( كىك المسؤكؿ عف تسير االعماؿ كحؿ الخبلفات بيف الناس عمى اختبلؼ يسمى )الحاكـ ال

مذاىبيـ كطكائفيـ،  ككانت سمطات القاضي كاسعة جدان، كىك مكمؼ بتطبيؽ األحكاـ الشرعية بيف 

                                                           

.358ص 357(، ص156سجؿ القدس)  1  
.75،  ص2011كانت المباني الكقفية معفية مف الضرائب. الجنباكم،  2 
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الناس كما أف كاجبو االستماع الى شكاكل المكاطنيف كاالىتماـ بقضايا الميراث كالكصايا كالنكاح كالبيع 

 . 1اء، ككاف لمقاضي نكاب في جميع أنحاء الكاليةكالشر 

، ك يكجد إلى جانب كؿ قاض ثبلثة نكاب 2ةسنأنو كاف يكجد ىناؾ قاض لكؿ  156كيكضح السجؿ   

كاتبة  عندككاف النائب يستمع الى أصحاب الشكاكم المقدمة، كيصدر األحكاـ الشرعية؛ كيعمؿ 

 .3الشرعةالحجج 

الكاردة في السجؿ يمكف مبلحظة ذلؾ، حيث تكضح الحجج أف معظـ  كمف خبلؿ دراسة حجج الترميـ 

، كقد أشرؼ 4الدعاكم كانت في فترة القاضي مصطفى أفندم كتكلى منيا سبع قضايا خاصة بالترميـ

، 6؛ النائب زكريا الخالدم أشرؼ عمى قضيتيف 5نائبو  ابراىيـ أفندم عمى ست عشرة قضية ترميـ

، ككاف أقؿ مف متكلى الدعاكم ىك النائب نكر الديف الشافعي 7ى دعكتيفكأشرؼ النائب عبد الحميـ عم

، كىك ما مجمكعو تسع كعشركف حجو خاصة بالترميـ. ككاف 8شرؼ عمى قضية ترميـ كاحدةأحيث 

، كالنائب عبد الباقي 10، كنائبو محمد الخالدم تسع عشرة دعكل9القاضي حسف أفندم ثبلث دعاكم

 .و اثنتاف كعشركفكىك ما مجمكع ،11دعكل كاحدة

                                                           

.312، ص 1961العارؼ,   1  
312، ص 1966العارؼ,   2  

157-155، ص2011الحاكـ الشرعية :" كىك كاتب اصؿ الحجة   في المحكمة ؛ الجبناكم، .  3  
515،  ص397، ص385،  ص394،  ص653،  ص621( ، ص156سجؿ القدس) .     4  

،  424،  ص485،  ص480، ص423، ص382، ص 160، ص358، ص357(، ص156سجؿ القدس) 6 
516, ص 470، ص450ص ،437، ص436ص .  

39، ص399( ، ص 156سجؿ القدس)   6  
  7 356، ص362(، ص156سجؿ القدس) 

  8 115(، ص156سجؿ القدس)  
  9 240، ص272( ، ص156سجؿ القدس)  

  10  144، ص 69، ص59، ص 40، ص28،ص 11( ، ص156سجؿ القدس)   
  11 115(، ص156سجؿ القدس)    
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كيشير السجؿ أف القاضي نفسو كاف يتكجو في بعض الحاالت مع لجنة الكشؼ، أك يرسؿ نائبو، كقد 

ظير ذلؾ في بعض الحجج ،حيث تكجو القاضي مصطفى مع لجنة الكشؼ في كؿ مف الحجج 

مكشؼ ، في حيف أرسؿ نائبو في لجنة ل2البصير، كرباط عبلء الديف 1الخاصة بالمدرسة الصبلحية

عمى المدررسة الجاكلية، كأرسؿ النائب نفسو لمكشؼ عمى الزاكية البسطامية عبد الحميـ أفندم، ككما 

 .3أرسؿ النائب إبراىيـ أفندم لمكشؼ عمى حماـ العيف

 المدعي ) من يقوم برفع الدعوى(: 7:4.

نو تـ رفع أ غير ،4يقكـ برفعيا ناظر الكقؼ اك متكلي الكقؼ م كافيكضح السجؿ اف معظـ الدعاك 

 :ثبلث منيا مف قبيؿ

  .حماـ الشفاءالكشؼ عمى  بطمب المستأجرحيث قاـ  :المستأجر .1

  .التنكزيةالمدرسة  ةبلغ بحالالمعماريكف:  قاـ المعماريكف بب .2

 .الناس: قاـ جماعة مف الناس برفع الطمب الخاصة برباط البصير جماعة مف .3

 الكشف : لجنة 8:4.

عمى االستعانة بأىؿ الثقة مف كتبة المحكمة الشرعية ككجياء  يعمؿ ضي كافف القالسجؿ أيكضح ا 

عض الحاالت المدينة، كأىؿ المعرفة كالثقة مف الخبراء المعمارييف كناظر الكقؼ كمتكلي الكقؼ كفي ب

                                                           

.  511(، ص156سجؿ القدس)     1  
140،  ص511(، ص156سجؿ القدس)  2  

،621، ص511( ، ص156سجؿ القدس)    3 603،  ص470ص  
متكلي الكقؼ: المسؤكؿ عف امكر تصريؼ الكقؼ  مف اعماؿ ترميـ كاصبلح كاستبلـ عكائد كمصركفات الكقؼ  2

.316، ص2006, المختمفة كىك المكمؼ  باإلدارة العامة  لمكقؼ  كمراقبة اعماؿ المتكليف فييا ، فضؿ بيات   
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كاف القاضي بنفسو يذىب الى الكشؼ،  يتـ ارفاؽ شيكد الحجة مع لجنة الكشؼ، كفي أحياف اخرل

 ة التي تناكلت تعمير المدرسة الصبلحية في مدينة القدس. كذلؾ ما تكضحو الحج

 المعماريون:9:4. 

كتعني تتككف مف مقطعيف معمارم كباشا.  ىي لفظة تركيةك  ،معمارم باشالفظ  تتضمف لجنة الكشؼ

ما كممة باشا ؛ أكممة معمارٌم: مف يمارس مينة البناء، كرسـ األبنية كتصميميا كاإلشراؼ عمى تنفيذىا

جؿ الكشؼ عمى مف قبؿ القاضي مف أ ان ككاف المعمارم باشا مكفد .مة تركية كتعني رئيسكم فيي

ياـ العمؿ؛ كقد تـ كصؼ المعمارم بالسجؿ بعدة عمير كتقدير حاجاتو إلى المكاد كألى تالبناء المحتاج إ

جؿ ىـ ف جميع المعمارييف الكارديف في السأ كتكضح الحجج كرئيس المعمارم،مسميات منيا: المعمـ، 

 ان حضكر، ككاف يرد في  الكشؼ أحيانعماـأبناء كتكضح الدراسات أنيـ أ أبناء المعمارم ابف نمر،

  ،1بناء العمكمة المعمـ فخر الديف أك مع أحد أ بشكؿ منفرد

كجميع المعمارييف الكارديف في السجؿ ىـ  مف الجيؿ الرابع مف المعماريف، مف أكالد ابف نمر في  

كد ( مبنى تـ الكشؼ عمييا كالتأ36( ما مجمكعو )156بالسجؿ ) تكرد الحجج الكاردهك  .2مدينة القدس

 -مف قبؿ: ،أربعة منيا تـ الكشؼ عمييا بعد التعميرك لى التعمير، مف حاجتيا إ

                                                           
1  Atallah. 2000. vol.1, p159-162.  :  .Natsheh. 2000. vol.1, p621-629. 
2 Natsheh. 2000. vol.1, p625. 



82 
 

 المعماري فخر الدين :

مدينة القدس في القرف عظـ معماريي ؿ الديف ابف حسف بف نمر؛ كىك مف أالديف ابف خميىك فخر 

في  أخرلككصؼ في حجة  ،3كرئيس المعمارييف2نو المعمـ بأ  156، كذكر في السجؿ 1سادس عشرال

المعمـ  فخر الديف ابف خميؿ ابف  بأنو، ككاف يتـ ذكره 4باألستاذ أيضاالسجؿ معمارم باشا ككصؼ 

 ( مبنى منيا المدرسة التنكزية،15المعمارييف في السجؿ ككشؼ عمى ) أنشطحسف بف نمر، كاف مف 

، كبركة عيف سمكاف، ك كحماـ العيف، ك  بسطامية، ككقؼ بركة كقؼ القضماني، كالزاكية الجامع عيف كاـر

يساؼ، كقؼ دياف إيساؽ كا  ، كبيت يممكو الييك ف، ككقؼ يكنس الطحابمحمة الجكالدة ، كبيتخاف

 .5، كبيت بالقرب مف خط المنارةالقضماني

 المعماريان عمر ومحمود بن حسن بن نمر:

، األزرؽ إسماعيؿ: المدرسة العثمانية، كزاكية الشيخ ( مبافو أذكر منيا5مف ) ما يقاربشفا عمى ك     

 .6كالخانقة الصبلحية

 المعماري محمود ابن نمر:

، 7ىك أحد أكالد نمر المعمارم كعمى الغالب أنو ىك ابف عبد المحسف، كسمي عمى اسـ جده       

حمد حماـ السمطاف، ككقؼ أ ككشؼ عمى 8كالحاج محمكد محمكد األستاذبأنو  إليو اإلشارةكتمت 

                                                           
1 Natsheh.2000. vol.1, P624. 

 .4(،ص156سجؿ القدس) 2 
 .313،ص245،ص255(،ص156سجؿ القدس) 3
 .041(،ص156سجؿ القدس) 4
 .516ص ،485ص ،423ص ،450ص ،437ص ،436ص ،41ص (،156سجؿ القدس) 5 

 .245ص ،4ص ،436ص (،156سجؿ القدس) 6
7  Natsheh.2000. vol.1, P627.   

 .543،ص511(،ص156سجؿ القدس )   8
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حمد القرمي في سكؽ الطباخيف، كبيت بمحمة اد باشا، ككقؼ بف شركيف، ككقؼ أالطبيب، ككقؼ مر 

 .1الييكد

 نمر: أوالدالمعماريان عمر وعمي 

 كيفاألخكؿ مف  إلىعـ  أبناءنمر ىما  أكالدكبلن مف عمر كعمي  فأتكرد سجبلت المحكمة الشرعية 

عف  مسئكليفمعمارييف مدينة القدس، ككاف كؿ مف المعمارم عمر كعمي مف  حسف ككريـ الديف كىما

 مىكقد كشفا سكيان ع . 2، كتـ استبداليما بالمعمـ فخر الديفكقبة الصخرة األقصىترميمات المسجد 

 .3مبنى كقؼ بنت آشر الركمي

 المعماري عمر:  

ابف محمد ابف غانـ ابف عمي ابف نمر ككاف يعرؼ بالحج المعمـ عمر ابف حسف  فأكيكرد السجؿ 

كقبة الصخرة   األقصىناظر المسجد  بأنو أيضاكذكر  ،األقصىمعمارم المسجد  بأنوعمي، كصؼ 

بأنو قد  (156)، كيشر السجؿ 4كالمتصرؼ عمى كقؼ يكسؼ آغا الكاقع خارج سكر مدينة القدس

دس الشريؼ كقد كشؼ خبلؿ عممو عف المدرسة كرئيس المعمارييف في الق ،المعمارم عمرب كصؼ

 .5الصبلحية كرباط الكرد

                                                           
 .202،ص317،ص316(،ص156سجؿ القدس ) 1

2  Natsheh.2000. vol.1,p625.   
 .570(،ص156سجؿ القدس )  3

4  Natsheh.2000. vol.1,p625. 
 .511،ص28(،ص156سجؿ القدس) 5
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 :المعماري محمد

ـ عمر كالمعمـ عمي كالمعمـ مف المعم كقاـ كؿٌ  لمعمـ محمد قاـ بترميـ قناة السبيؿ، أف اإلشارة تجدر 

 إف ىإل 156كيشير السجؿ 1 جؿ العمؿ عمى الترميـدتو بتكفير العماؿ المتفرغيف مف أبمساع محمكد

 . 2حمد الطبيب، كبيت في محمة النصارلأالمعمـ محمد كشؼ عمى كقؼ 

 :محمود بن حسن وعوض

معمـ كؿ مف ال مبنى جامع عمر، كقاـ بالكشؼ عميولـ يكرد السجؿ غير حجة كاحدة تتعمؽ بترميـ   

 .3محمكد ابف حسف كعكض ابف نمر

 :4العمال)الفعول(10:4. 

عماؿ مف أجؿ تنفيذ التعمير كذلؾ مف نحاتيف  إلىو تتعني حاج رميـكالت التعميرإلى  حاجة البناء إف

لى التعمير اء. ككاف تقدير المبمغ المحتاج إليو إكنجاريف كعماؿ بناء حجر، كمف ليـ عبلقة في البن

العمؿ مع حساب تكمفة   أياـرئيس العماؿ كذلؾ حسب مدة  كأجرةالمعمميف كالفعكؿ  أجرةيشمؿ 

 الحجج المتعمقة بتعمير خاف الفحـ ذلؾ. لإحد، كتكضح 5إطعاميـ

                                                           
1  Natsheh.2000. vol.1,P627. 

 .358(،ص156سجؿ القدس) 2
 .301(،ص156سجؿ القدس ) 3
 .280، ص570(، ص156سجؿ القدس ) 4
 .115(، ص156سجؿ  القدس ) 5
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 المواد المستخدمة في التعمير: 11.4

بمغ المراد تكفيره مف أجؿ الم اف يتـ الكشؼ عمييا مف أجؿ تقديرك تعميرال إلى وحتاجالمباني الم إف 

 عميرىاكتنكع المكاد المستخدمة بالتعمير، ذلؾ اختبلؼ األبنية التي يتـ الكشؼ عمييا مف أجؿ ت ،المكاد

 ىي:ك  ،ك كانت المكاد المستخدمة في التعمير مختمفة

  :الحجارة 

 ،منيا الدبشمف الحجارة  نكعيف السجؿ استخدـكيذكر  ،كىي مف المكاد التي استخدمت في البناء

 .1كاستخداـ الحجارة النارية في الحمامات

  :قصرمل 

، كالذم قد تكرر ذكرىا في جميع يعتبر القصرمؿ أحد أىـ المكاد الخاصة في البناء كفي الترميـ 

أم قصارتيا، يات الكاج عمى(، كىك يصنع محميا، كيستخدـ 156)الحجج الخاصة في سجؿ 

 .2كالقصرمؿ ىك مادة خاصة  تتككف مف خميط الشيد مع الرماد

 :الشيد 

مادة خاصة تتككف مف الحجر الجيرم حيث يتـ حرقو في حفر، كحسب السجبلت  بأنويعرؼ الشيد 

تـ تصنيعو في القرل المحيطة بمدينة القدس، كتذكر بعض السجبلت أنو كاف يتـ إحضاره  مف فانو ي

أنو كاف يتـ شراء قنطار الشيد  156. كيشير السجؿ 3ىاالمراد تعمير  قعاالمك  إلىمكقع التصنيع مباشرة 

ذلؾ  بغرش في فترة فصؿ الصيؼ، ككاف يتـ شراء قنطار الشيد بغرش كنصؼ في فترة الشتاء؛ كسبب

 فصؿ الشتاء. إلىتصنيعو يككف في فصؿ الصيؼ ،كيكجد منو كفرة ، كيتـ تخزينو  إف

                                                           
 vol.1, p6162000. .Natsheh ..;   .202 ،ص245(، ص156سجؿ القدس)  1
 .vol.1, p618.2000.Natsheh . . ؛115،ص140(، ص156سجؿ القدس)  2
 .Natsheh.2000. vol.1, p615. ؛ 511(، ص.156سجؿ القدس)   3
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  ُ(:حمرةمر )مادة الح 

كرد في السجؿ ذكر مادة الحمر كىي عبارة عف خميط مف القصارة الخشنة كمادة مف المكف األحمر 

 .1األرضياتكيعمؿ منيا  خميط قكم كمتماسؾ، كيتـ فرش ىذه المادة  في 

 :الخشب 

، كفي األبكابتصنيع  الترميـ، ككاف يستخدـ مف أجؿ ـ الخشب في ااستخد إلىيشير السجؿ     

 .2صناعة الرتب )الكنب(

 :الجبصين 

كذلؾ مف أجؿ عمؿ أشكاؿ مختمفة عمى في الترميـ كالتعمير الجبصيف يشير السجؿ الى استخداـ      

 .3ا بالزجاج الممكف مف أجؿ النكافذيقيالكاجيات تستخدـ مادة الجبصيف في البناء ككاف يتـ تعش

 :حديد 

 .4كقؼ الزاكية البسطاميةفي   وكيكرد السجؿ استخدام ـ الحديد في عممية الترميـ،اكاف يتـ استخد   

 كمفة التعمير: 12.4

لـ تخرج الكثائؽ عف النمط المعركؼ في تسعير الخامات المتداكلة، كيمكف مبلحظة كجكد أكثر مف 

استخداـ ب، كالقطعة المصرية، شبيو 5ألسدماالغرش  أيدم سكاف مدينة القدس كىيعممة متداكلة ب

 الفذلؾ  سبب الشيكؿ.كاحدة  األردني ك رالدينا حدةك عندنا حيث يتـ التعامؿ مع  المتداكلةالعمبلت 

                                                           

.Natsheh.2000.vol.1,p615. . ؛  511( ، ص156سجؿ القدس)  1  
  2 .603،ص140( ، ص156سجؿ القدس)
.4(، ص 156سجؿ القدس) 3  
.315،ص470(، ص156سجؿ القدس) 4  

في القرنيف السادس عشر كالسابع عشر الميبلدييف، فالغرش  غرشا أسديان: نكع مف النقكد الفضية كانت منتشرة  5
 .294، ص2005قطعة شامية، كمف القطع الذىبية قطعة كنصؼ، ؛ شككت،  80قطعة مصرية، ك 40األسدم يساكم
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 كذلؾكالدكلة العثمانية أكبر قكتيف اقتصاديتيف مجاكرتيف لمدينة القدس في تمؾ الفترة التاريخية، ك  مصر

مبلحظة  ذلؾ فانو يمكف إلى ةضافإاستقبلؿ مصر ككالية مستقمة تابعة اسميان لمدكلة العثمانية. بسبب 

كلكف القطعة المصرية ىي 1كجكد صكيف مف نفس العممة كىما الغرش االسدم، كالغرش االسدم الكبير

لكاقع عمييا، حاجات المباني الى التعمير حسب حجـ الضرر ا تشير الحجج إلى اختبلؼ. ك ذاتيا

 المبالغ المالية التي خمنت في التعمير: الى كحسب حجـ المباني، كتشير بعض الحجج

 .2سديان أ غرشان ( 293( غرش فضي ك)1000قدر المبمغ ب )ك  المدرسة الصبلحية،  -1

 سديان.أ( غرشان 1258المدرسة الجاكلية، كخمف المبمغ)   -2

 سديان.أ(غرشان 730كقؼ شركيف،) -3

 سديان كنصؼ الغرش.أ( غرشان 515ية،)المدرسة العثمان  -4

 سديان.أ( غرشان 553بيت مراد باشا، )  -5

 ( غرشان أسديان.325بركة عيف سمكف، ) -6

 قطعة مصرية. 25( غرش أسدم ك 300الخانقاة الصبلحية،)  -7

 ( غرشان أسديان. 293بيت مكقؼ عمى البيمارستاف الصبلحي،)  -8

 .غركش(216ر، )يرباط عبلء الديف البص  -9

 .( غركش207يف باب حطة، )كقؼ كدكاك -10

 ( غرشا.131زاكية الشيخ اسماعيؿ، ) -11

 (غرشا.115خاف الفحـ،) -12

 ( غرشان أسديان.90حماـ العيف ،) -13

                                                           
 .404(، ص156سجؿ القدس)  1
عة عميو ، كحافظ القطعة الفضية تعادؿ الغرش االسدم: سميت كذلؾ  نسبة الى صكرة االسد  التي كانت  مطبك    2

 .337، ص1961عمى ىذه التسمية الغرش األسدم حتى بعد رفع صكرة األسد عف العممة. العارؼ، 
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 ( غرشان .60كقؼ بنت آشر الركمي، ) -14

 (غرشان.55بيت بخط المنارة ) -15

 (غرشان. 45كقؼ احمد القرمي"،) -16

 ( غرشان كنصؼ الغرش.44حماـ السمطاف ،). -17

 ( قطعة مصرية.25غرشا ك) 43رستاف الصبلحي،)فرف مكقؼ عمى البيما  -18

19-  ،  ( غرشان أسديان.35 )-جامع عيف كاـر

 ( غرشان أسديان.12كقؼ القضماني، ) -20

 ( غرشان أسديان.11حماـ الشفا،) -21

  

ما يماثميا في  ال نجدحيث ضكاء عمى الترميـ في ىذه الفترة أيمقي أنو مف خبلؿ دراسة السجؿ نبلحظ 

ف السجؿ يكتسب اىمية ما يكرده كتب التاريخية التقميدية كبيذا فإصرة مف الالمعاالمراجع كالمصادر 

كعممية الكشؼ عمى المبنى كاالشراؼ عمى  السمكب المتعامؿ في رفع الدعكة كأسبابياا مف تفصيبلت

 التعمير كالترميـ .



89 
 

 :النتائج

لكقفية مجمكعة مف بترميـ المباني ا كالخاصةكتحميميا  قراءتيا تتمالتي  سبؽ تكضح الحججمما 

 -النتائج ظيرت لدينا كىي:

بأىمية خاصة في فترات اإلسبلـ المتعاقبة؛ ك كانت في تزايد مستمر في  حظيت  المباني الكقفية -1

كؿ الفترات اإلسبلمية، كازدادت المباني الكقفية في عيد الدكلة العثمانية بشكؿ خاص، ككانت خاضعة 

يا كترميميا كعمى تمكيميا مف مرجعية القضاء، كقد خضعت لمدكلة نفسيا فكاف اإلشراؼ عمى صيانت

إلى الرقابة المشددة، كتـ استحداث كظائؼ، كمف الكظائؼ التي تـ استحداثيا ىي الناظر عمى الكقؼ 

 .عمى المباني الكقفية كاإلشراؼككاف يقبض مستحقات الكقؼ  كضبط مكاردىا 

يدؿ عمى حضارات  ان متنكع ان تاريخي ان كية أثر شكؿ التراث المعمارم بكؿ محتكياتو كمككناتو الحي -2

الببلد كيدؿ التنكع في النسيج المعمارم في مدينة القدس الشريؼ عمى أىميتيا  عاشتياكفترات تاريخية 

، كيعتبر الترميـ مف أىـ أسباب حفظ المكرث المعمارم مف خبلؿ كاالقتصاديةالدينية كالسياسية 

لترميـ كالتكحيؿ. كالترميـ ىك عممية صيانة المباني ككقؼ اإلشراؼ عمى المباني كحاجتيا إلى ا

كذلؾ مف خبلؿ تثبيت المبنى كتكحيمو كعزلو كفي   غير القابمة لئلصبلح كالخسارةالتدىكر الحاصؿ 

عادة  أىداف إدارة عمى ىيئتو القديمة؛ كتشير الكثاؽ الى  أعمارهبعض الحاالت نقض بعض أجزائو كا 

 :وترميم المنشات  الوقفية

لتي يذكر فييا اسـ اهلل المحافظة عمى ديمكمة المباني الكقفية مف مدارس ك كزكايا كدكر العبادة ا -أ 

دارة شؤكنيا. ،مف مساجد  كالعمؿ عمى صيانتيا كا 

 العناية بالمباني الكقفية مف المدارس كالزكايا كتطكيرىا كضماف استمرارىا. -ب

 .اإلسبلمي سيا الديفأستنمية الركح كالعدالة االجتماعية التي  -ج
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 فعممت؛ كبديمكمتو بأىمية الكقؼ كلتو الفترات االسبلميةكف مبلحظة االىتماـ الكاضح الذم أيم -3

بؿ في  ككانت االكقاؼ منتشرة ليس في فمسطيف كحدىاناحية المالية الالمنشآت مف عمى تمكيؿ ىذه 

قطاعات كتنكعة المباني المكقكفو مف خانات  أنحاء اخرل مف ببلد الشاـ كطكاحيف كمصابف كأفراف كا 

زراعية كدكاكيف كمباني كبساتيف زراعيو كفي جميع أنحاء ببلد الشاـ؛ كذلؾ حتى تستطيع تمؾ 

كفي  اء.كذلؾ حتى تعمؿ عمى تغطية مصاريفيا اليكمية، المؤسسات القياـ بكجبيا عمى أكمؿ كجو 

ف غير متكفرة كذلؾ ألحصادىا  لى الكقؼ لـ يكف كقتمحصكالت التابعة إال تبعض الحاالت كان

الكقؼ فتـ التكجو  مصاريؼمف اجؿ تغطية ك أف المبمغ المتكفر غير كاؼن  أ،يحيف بعدمكعد حصادىا 

 .عميو المكقكفةنكع الكقؼ كالمباني  باختبلؼمف أجؿ تكفير الماؿ بطرؽ مختمفة 

الييكد،  أك نصاراأل أك المسمميف إلىتظير الكثائؽ بعض البيكت الخاصة المكقكفة كالتي تعكد  4-

 ليـ بترميـ. أجؿ السماحالقاضي مف  إلىكرثتيـ  أكىذه المباني  أصحابكتكضح الحجج رجكع 

 ،اـ في نياية الحجةالشيكد  اسماء جميع الحجج يتـ ختميا بكجكد مجمكعة مف فأيمكف مبلحظة  -5

 .الشرعيةكىذا مراعاة لمتكثيؽ كالعدالة كتحقيقا لبلشتراطات اك في اعمى صفحة 

كالكشؼ ال بعد تكجو جمع مف أىؿ العمـ إفي المباني الكقفية  نو ال يتـ أم تعميرأ الحجج تكضح -6

مثؿ المدرسة  تنفيذىاالحجج التي لـ يتـ  نمكذج بعضفي كيظير ذلؾ  ،كالتأكد مف حاؿ البناءعميو 

 التنكزية. 

الى  ( ناظر الكقؼ)عف الكقؼ  المسؤكؿطمب التعمير كالترميـ في الغالب كاف يتـ عند تكجو  فإ  -7

يبدأ بعد تشريع القاضي  القاضي الشرعي كاصفان حاؿ البناء كحاجتو الى التعمير، ككاف التعمير

 .بالتعمير

مف نصكص الحجج أجرة المعمميف كالفعكؿ كذلؾ مف خبلؿ حساب عدد أياـ  جنا أف نستنتيمكن -8

ؿ األجرة عمى أسعار المكاد، إذ ال يعقؿ أف أجرة العام العمؿ مقسمة عمى المبمغ اإلجمالي كقياس تمؾ
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ذا ما كاف قنطار الشيد يساكم غرشان أسديان فيمكف حساب أجرة العامؿ اليكمية تساكم قنطار مف الشيد إ

أجرة العامؿ  ف قطعة مصرية، فنستنتج أفيبالقطع المصرية إذ إف كؿ قرش أسدم يساكم ثمانية كعشر 

 قطع مصرية كتختمؼ األجرة ما بيف العماؿ كالمعمميف. شرع أكاليكمي ما بيف خمس 

رئيس  فكاف منيا المعمارم  ،يتـ تكريث بعض الميف أنو الحظ أفخبلؿ قراءة الكثائؽ مف  -9

 ابنو فإف الحنفية، كشيخ مفتي ريامعما يككفمعمارم ال فابف ،يعمـ الحرفة إلى ابنائو قدسبال المعمارييف

 ابنو قارئ بالربعات.فإف يخ القارئ بالربعات ، كالشيولمحنفيككف مفتيا 

 بيف سكاف مدينة القدس مف مسمميف كييكد كنصارل ان الذم كاف سائد تظير الكثائؽ التعايش -10

 .الخاص أكقافيـكرجكعيـ الى القاضي الشرعي؛ مف أجؿ تعمير 

 كالترميـ: مف خبلؿ دراسة الحجج نستنتج  اختبلؼ طرؽ تاميف الماؿ مف اجؿ عمؿ الصيانة -11

 جؿ الحفاظ عمى المباني كتعميرىا كترميميا.ستخداـ  التأجير مف أإ  - أ

في سببيؿ نيؿ رضا اهلل  ،جؿ التعميربعض الحاالت كاف يتـ التبرع مف أ نو فيأالحجج  تكضح  - ب

 تعالى.

 رضجير األالحجارة كالعمؿ عمى تأبيدـ البناء كبيع كذلؾ  ،االستبدؿ تظير الحجج استخداـ مبدأ  -ت

 عمى الكقؼ.و ف يعكد الريععمى أ

جؿ تاميف االمكؿ مف اجؿ عممية الكقؼ مف أ بيع بعض االدكات المتكاجد فيج انو تـ ستنتيي  -ث 

 الترميـ كالتعمير.

ككاف يتـ عمؿ مقايضو مع الصابكف أك  ،تشير الحجج أنو كاف يتـ االستدانة مف اجؿ التعمير  -ج

   غيره.

كممر الدىكر  ،ميـ يتـ بسبب كثرة االمطار كثمكجير كالتر ف طمب التعمتكضح الحجج أ -12

 كفي بعض الحاالت عدـ كجكد مف يتفقدىا .،عكاـكاأل
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 ف الكقؼ تـ تعميره كترميمو.أاثبات  طمب الكشؼ مف اجؿ بعض الحجج ىي تشير -13

   الكقؼ.عمى  ان دين اثبات  جؿ أف طمب الكشؼ ىك مف أ بعض الحجج كضحتي   -14

كأف ىذه المباني ال يتكفر  ،دل الحجج حاجة بعض المباني مف اجؿ التعمير كالترميـتكضح  اح -15

 ليا حبسو.
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 التوصيات:

شكمت الكثائؽ الخاصة بمحكمة القدس الشرعية العثمانية مرجعية ميمة، قاـ عمييا البحث كمف خبلليا 

ىذه الدراسة تـ تحميؿ الكثائؽ في مدينة القدس، كفي ختاـ  الكقفيةتـ دراسة النشاط المعمارم لممباني 

 الخاصة بالبحث حيث تـ الكصكؿ الى بعض التكصيات كىي :

منح مزيد مف العمؿ كاإلىتماـ بسجبلت المحاكـ الشرعية العثمانية كالعمؿ عمى دراسة الكثائؽ،  -1

االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية لمدينة  الحالةإلحتكائيا عمى معمكمات قيمة تساعد في دراسة 

 القدس.

مف جامعة القدس كجامعة  التعمميةالعمؿ عمى االىتماـ بالمباني الكقفية مف قبؿ مختمؼ المؤسسات  -2

النجاح كجامعة القدس المفتكحة كالتي تقكـ بمشركع ضخـ كىك دراسة كتكثيؽ كأحياء سجبلت محكمة 

 القدس الشرعية العثمانية.  

ترميـ ، بيدؼ التكعية بأىمية الترميـ  كعمؿ عمؿ كرشات كعمؿ دكرات خاصو بالبناء كاليندسة كال -3

نشرات تبيف اىمية المباني الكقفية كأنكاعيا كحمايتيا مف االنتياكات الصييكنية ؛اليادفة الى االستيبلء 

 .عمى المدينة كتيكدييا

عمى المباني الكقفية الخاصة كالعامة كاستمرار صيانتيا كاستخداميا، كذلؾ حتى  المحافظةالعمؿ عمى   -4

   .تـ حفظياي

العمؿ عمى قراءة سجبلت المحكمة الشرعية العثمانية كارشفتيا كطباعتيا في كتب، حتى تككف مرجعية  -5

 .تسيؿ الكصكؿ الييا مف قبؿ الباحثيف

 العمؿ عمى ادخاؿ التراث المعمارم لمدينة القدس في المنيج التعميمي لممدارس. -6

 .في مدينة القدس  كالحفاظ مكقكفة كغير المكقفةالمباني العامة كالخاصة، ال بأىميةتكعية السكاف  -7
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 (156)جدول الحجج التي تناولت صيانة المباني في السجل

أسم األثر أو  الرقم
المنشأة 
 المعمارية

بالتقويم قابمو تاريخ الحجة حسب السجل وما ي
  الميالدي

رقم الصفحة 
 بالسجل

المدرسة الحنفية 1
  

 138  ـ(1658\10\8\ -ىػ1069صفر  11)  

المدرسة  2
  العثمانية

 (ـ1658\9\12\ -ىػ 1086ذم القعدة 24) 

  ـ(26/6/1659/ - ىػ1069شكاؿ 6) 

 

4 

255 

المدرسة  3
 التنكزية  

 ـ(30/4/1659/ - ىػ1069شعباف 7)

 ـ(10/9/1659/ - ىػ1069ذم الحجة22)

 ـ(5/9/1659/- ق1069ذم القعدة 17)

  ـ(4/8/1659/ - ىػ1069ذم القعدة 15) 

  

486 

404 

471 

468 

المدرسة  4
 الجاكلية

 621 (ـ1659\5\8\ -ىػ 1069شعباف  15)

المدرسة  5
 الصبلحية

 ـ(1659\3\9\  - ىػ1069)اكاسط جمادل الثانية 

 ـ(  1659\10\18\ - ىػ1070)غرة صفر 

653 

511 

المدرسة  6
 الميمكنية

 569  ىػ( 1070ربيع الثاني 5)  

زكاية الشيخ  7
اسماعيؿ 

 االزرؽ

 ـ(1600\5\11\ - ىػ1065رجب  5) 

  ـ(1659\7\12 \ - ىػ1069شكاؿ 21)       

313 

436 

الخانقاه  8
 الصبلحية

ـ(1659\2\5\- ىػ1069جمادل االكلى 12)  
  

245 
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 516  ـ(1659\11\1\ -ىػ  1970صفر  15)  جامع عيف كاـر 9

ـ(1659\3\6\ -ىػ 1069جمادل الثانية 11)  الجامع العمرم 10
  

301 

ـ(1659\3\10\-ىػ 1069جمادل الثانية 15)  حماـ السمطاف 11
  

315 

ـ(1659\8\23\-ىػ1069ذم الحجة 4)   حماـ الشفاء 12
  

480 

 603  ـ(1659\9\29\ - ىػ1069\)غرة محـر   حماـ العيف 13

 423  ـ(1659\8\4\ -ىػ1069ذم القعدة15)  بركة عيف سمكف 14

 59  (1658\10\14\-ىػ1069محـر16)   كقؼ بركة خاف 15

كقؼ حارة  16
 المغاربة

 144 ـ(1658\11\9\ - ىػ1069صفر|12)  

كقؼ عبلء  17
الديف البصير

  

 ـ(1659\5\23\ -ىػ 1069)كائؿ رمضاف       

ـ(1658أكخر ايمكؿ\-ىػ 1069محـر 1)          
  

 

362 

140 

كقؼ الزاكية  18
البسطامية
  

 470  ـ(1659\8\28 \ - ىػ1069 \ذم الحجة9)

 ـ(1658\9\24\-ىػ 1068ذم الحجة 26) كقؼ خاف الفحـ 19

  ـ(1658\12\3\ -ىػ 1069ربيع األكؿ 7)

  ـ(27/11/1659\ - ىػ1069)أكائؿ ربيع األكؿ

39 

115 

682 

كقؼ المسجد  20
 االقصى

ـ(1659\11\23\-ىػ 1070ربيع اكؿ 8) 
  

532 
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كقؼ بيت  21
بمحمة الييكد

  

 126 ـ(1658\11\16\-ىػ 1069صفر 19)      

كقؼ الييكدياف  22
ايساؽ كياسؼ

  

ـ(1659\2\23\ -ىػ1069)اكخر جمادل االكلى  
  

299 

كقؼ قيكة خط  23
 مرزباف

 302     ـ(1659\2\21\-ىػ 1069جمادل االكلى 28)  

محمة ب دير 24
 الرشية

 280  ـ(1659\3\5\-ىػ 1069جمادل الثانية11)     

كقؼ دار بخط  25
اخيفبسكؽ الطب
  

 ـ(،1659\1\9\-ىػ1069ربيع ثاني  14)   

  ـ(1659\1\24\ -ىػ 1069)ا جمادل األكلى    

202 

230 

كقؼ دكاكيف  26
كفرف كطاحكف 
بسكؽ باب 

 حطة

 423  ـ(81659\4\-ىػ1069)ذم القعدة  

كقؼ دكاف  27
مبلصقو لحماـ 

 االسباط

 356  ـ(  1659\5\9\-ق1069شعباف16) 

كقؼ احمد  28
 الطبيب

 (ـ1659\5\11\-ىػ 1069شعباف18)        

  ـ(1659\4\25\ -ىػ1069شعباف2)       

357 

358 

كقؼ ابف  29
 شركيف

 216  ـ(1659\3\27\-ىػ 1069رجب 3)  

كقؼ مراد باشا 30
  

ـ(1659\3\24\ -ىػ 1069)ختاـ جمادل الثانية   
  

217 



97 
 

بيت  كقؼ 31
بمحمة الجكالدة

  

 240  ـ(1659\1\28\ -ىػ1069جمادل االكلى5)     

 283 (ـ1659\1\13\ -ق 1069ربيع ثاني 18)        كقؼ طابكف 32

كقؼ بيت بخط  33
 دار النيابة

(1659ـ\11\26\ -ق1070ربيع اكؿ 11)  
  

543 

كقؼ بيت في  34
 محمة الشرؼ

ـ(1659\3\6\-ىػ1069الثانية جمادل11)         
  

300 

كقؼ بيت بخط  35
 المنارة الحمراء

 391  (ـ1659\7\9\ -ىػ1069شكاؿ17)  

كقؼ بيت  36
مجاكر لمخانقاه 

 الصبلحية

ـ(1659\1|8\ػ - ق1069ربيع ثاني  13)  
  

197 

كقؼ بيت بخط  37
 المنارة الحمراء 

 394  (1659\7\8\ -ىػ 1069شكاؿ17)   

بيت مكقكؼ  38
عمى 

البيمارستاف 
 الصبلحي

(1659\12\16\ - ىػ1070)غرة ربيع ثاني   
  

570 

فرف مكقكؼ  39
عمى 

البيمارستاف 
 الصبلحي

 398  (1659\7\10\ –ق 1069 شكاؿ 19)        

كقؼ يكنس  40
 فالطحا

 396  ـ(1659\7\10\ -ىػ1069شكاؿ19) 
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 ممحق
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 (156)نصوص الحجج الشرعية كما وردت في السجل

  لمدرسة الحنفية.ا نص حجة .1

سبب تحرير الحركؼ ىك أنو بالمجمس الشرعي المحرر المرعي أجمو هلل تعالى مكالنا كسيدنا العالـ 

الكبير الشيير محرر دقايؽ التفاسير مقرر قكاعده احسف التقرير اقضى قضاة  الكبلـ  اكلى كالة  

العمماء االعبلـ كارث عمكـ االنبياء الكراـ  صدر أمتي كالحمـ كالفضؿ كالكبلـ االناـ معدف العمـ 

خادـ شريؼ المصطفى عميو افضؿ الصبلة كالسبلـ الحبلؿ عف الحراـ قاضي النقض كاالبراـ مميز 

العالـ الفاضؿ الكامؿ الفاصؿ بيف الحؽ كالباطؿ الحاكـ الشرعي المكلى المكلي حسف أفندم المكقع 

حكاـ الخاقانية عمى قدكة السمطانية كاأل األكامر داـ عبله لما انعمت نظيرة خطو الكريـ بأعالي

 ـشيخ االسبلاالعبلـ  قدكة العمماء ابف المرحكـ يف ىبة اهلل أفندمبدة المدققً المدرسيف عمدة المحقيقيف ز 

و المبارؾ بالعجمي المفتي بالقدس الشريؼ تغمده اهلل بالرحمة كالرضكاف بسالشيير ن عبد الغفار أفندم

بالقدس الشريؼ المجيد بمكجب األكامر السطانية المقيدة بكظيفة المدرس بالمدرسة الحنفية الكاينة 

بالسجؿ المحفكظ كانعمت عميو كعمى اخيو  قدكة المدرسيف الكراـ سبللة العمماء االعبلـ مكالنا الشيخ 

عبد اهلل بف عبد الغفار أفندم المزبكر بكظيفة التكلية عمى أكقاؼ المدرسة المزبكرة بمكجب البراءة 

المقيدة بالسجؿ المحفكظ كأذف مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو لمشيخ عبد المطيؼ  الشريفة السمطانية

الشيير كقدكة المدرسيف الشيخ فخر الديف األفاضؿ الشيخ فضؿ اهلل  بكر كفخر المدرسيف عمدةالمز 

بنسبو المبارؾ بالعجمي الككيؿ الشرعي مف قبؿ بف عمو ىبة أفندم المزبكر بالتصرؼ في ذلؾ اذف 

ؼ المرقكـ عف يطمبكر بحضكر الشيخ عبد العيا لسنة تاريخو ادناه الشيخ  فضؿ اهلل الككيؿ المز شر 

الديف الشيير بابف  فخر االفاضؿ بف الشيخ عفيؼ الديف بف المرحـك قدكة المدرسيف الشيخ فخر

المبارؾ  ف قبؿ قدكة المدرسيف الكراـ مكالنا الشيخ شمس الديف الشيير بنسبوالشرعي م السركرم الكلي
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ككاف في تقرير دعكه عميو انو قبض مف أىالي قرية بتير  هبكر بالمطفى المدرس السابؽ بالمدرسة المز 

مبمغ قدره  ماية غرش  ك ية كستيف غرش كالؼ مقطكع قريتيـ الجارية في الكقؼ المزبكر مبمغ ثمان

فاجاب  و عف ذلؾالسؤ  بكر كسئؿلجية الكقؼ المز ة بذلؾ كعشريف قطعة مصرية  كطالبكستة غركش 

باف الشيخ شمس الديف المزبكر كاف ككمو في قبض محصكؿ الكقؼ المزبكر لما أراد السفر عف مدينة 

إلى اف يحضر إلى القدس الشريؼ كتصرؼ في عمارة المدرسة  كضعو تحت يدهالقدس الشريؼ ك 

و قبض كانيخ ادناه شرعية سابقة عمى التار  المزبكرة لككنيا محتاجة إلى التعمير كالمرمة بمكجب حجة

بتير ثمانيف غرشا كصرؼ منيا ستة غركش كتاخر تحت يده اربعة كسبعكف غرشان  مف اىالي قرية

المقطكع المزبكر مف قبؿ اىالي  قرية بتير المزبكرة  ؿ سابؽ التاريخ عمى تاريخو ادناه كبقيةبمكجب سج

خمد اهلل النعـ عميو  ثبكتا شرعيا مف  المشار إليو ا الحاكـ الشرعيكلما ثبت اعترافو بذلؾ  لدل مكالن

فعند ذلؾ دفع الشيخ  الشيخ عفيؼ المزبكر بدفع المبمغ المرقكـ لمشيخ فضؿ اهلل المزبكرة أمران شرعيان 

بحضكر الشيخ عبد المطيؼ المرقـك خمسة كخمسكف غرشا   فضؿ المرقكـ بكر لمشيخالمز عفيؼ 

اذف مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو خمد اهلل فقبض ذلؾ منو بالحضرة كالمعاينة القبض الشرعي ك 

عبد المطيؼ المرقكـ بصرؼ ذلؾ في عمارة المدرسة المزبكرة  بكرالنعـ عميو لمشيخ فضؿ هلل المز 

الخير لسنة   في حادم عشر صفر بيكـ تاريخو اذنا شرعيا تحريران  بمكجب حجة الكشؼ عمى المدرسة 

  . تسع كستيف كالؼ

 الشيخ مصطفى الدجاني، الشيخ عفيؼ، الشيخ ابك الفتح، كاتبو. الديرم، شيكد: الشيخ زكريا
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 ية لمدرسة العثمانانص حجة  .2

خادـ شريعو نبيو عميو افضؿ حبلؿ عف الحراـ مميز ال العمماء االعبلـ لدل مكالنا الحاكـ الشرعي أعمـ

حسف أفندم بف مصطفى  الصبلة كالسبلـ العالـ الفاضؿ مميز الحؽ كالباطؿ الحاكـ الشرعي المكلى

ليو قدكة المدرسيف الكراـ عمدة العمماء األعبلـ االمكقع خطو الكريـ بأعالي نظيره دامت فضائمو كمع

 بالقدس الشريؼ السادة الشافعية أفندم مفتىالمطؼ فخاـ شيخ االسبلـ مكلى السيد ابك االشراؼ الدة زب

 ذبدة العمماء الفخاـ الكراـ لكراـ عمدة االشراؼكة المدرسيف االشرعي عف قبؿ كلده قدالمحميو الككيؿ 

فندم مفتي الساده الحنفيو بالقدس المحميو حاال كالمدرس  ا السيد عبد الرحمفاالسبلـ مكالن شيخ

المحميو كذكر لمكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو اف  ية الكائينو في القدس الشريؼبالمدرسو العثمان

كالمرمة كينظر  مف ييتـ بيا بالعمارةلزمف كممر الدىكر كاالعكاـ كعدـ المدرسة المذككر بسب تقادـ ا

تحتاج إلى مرمة كبيا بعض  السقكط كاالنيدـ  كجميع اماكنيا في احكليا بيا بعض البيكت ايمة  إلى

اماكف تحتاج إلى النقض كاإلعادة كليس تحت يد مككمو المشار إليو ماؿ لجية الكقؼ لممدرسة المزبكرة 

كيفكت بذلؾ بالكمية مرت عمى منكاليا تنيدـ ي عمارتيا كمرمتيا كاف بقيت عمى حاليا كاستيصرفو ف

عرض الكقؼ المذككر كطالب مف الحاكـ الشرعي المشار إليو اف يعيف معو مف يكشؼ عمى المكاف 

فاذا كجدت بالصفو المشركحو  كمف مرمة مف عمارة المزبكر كأماكنيا المرقكمة كيخمف ما تحتاج إليو

تسرج في ك  يؿ التي تفرشعمى أكقاففيا كماليا المعيف لمعمارة كالحصر كالقناد اعبله يؤذف لو بتحرير

في  في محمو كباستدانة ما تحتاج إليو بزيادة عف المطمكب كما كفر صرفوك  المدرسة المذككرة كقبضو

لطؼ اهلل  بوانكبالرجكع  بنظيره عمى جية الكقؼ لممدرسة المذككرة  فعيف مف ج عمارتيا كمرمتيا

فتكجو  العابديف مكلى الشيخ نكر الشافعيتعالى ككاتب اصمو فخر الفضبلء المدققيف سبللو العمماء 

كؿ كاحد مف المعمـ محمكد كالمعمـ عمر كىما رئيسا المعمارية لمكشؼ عف المدرسة المذككرة  كصحبو 

دم نا ابك المطؼ أفنبالقدس الشريؼ كحصؿ الكشؼ كالكقكؼ عمى المكاف  المذككر بحضكر مكال
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و بسا لشيخ عبد الرحمف الشيير ناألئمو المزبكريف كذكر لمكالن المكلى إليو كحضكر كؿ كاحد مف

ا المبارؾ بابف قاضي الصمت اف احدل البكابتيف بالمدرسة المذككرة  متيدـ كفخر المدرسيف الكراـ مكالن

 حائطفي المدرسة المذككرة  فكجد  تقرأ تيربعات اللا قراءالشيير بابف المصرم احد  الديفالشيخ فخر 

المربع المذككر بيا مدفكف بالمدرسة المذككرة مف الجية القبمية  بيا بعض أحجار أيمة إلى السقكط  

كنقض األحجار المربعة المزبكرة   إلى المرمةكاالنيدـ  كطاقتيا الشمالية بيا جرار كأخشاب تحتاج 

دخؿ إليو مف باب الدار المزبكرة مع الدىميز التي يستطرؽ إلى كعدتيا ككجد الدىميز البراني الذم ي

 الذم يستطرؽ منو إلىالدىميز  المردسة آيؿ إلى السقكط كالباب االخر إلى الجية الشرقية بغرب

السفمي اسقفيـ مشققو بيا دلؼ كببلط الدىميز المكصؿ إلى المرتفؽ مشقؽ كحايطو المطمو  المرتفؽ

الحاج كاتربة كذكر  بكاب ببلطكاالنيدـ كجد حجر ال قكطكايمة إلى الس ارىاعمى المتكضى متخمخمو أحج

كالعمكم  المطؿ  قع مف االرض البيت الكسطانيك لببلط المزبكر اف قاـ المقاـ المذككر البكاب ب عمي

 تربةبال التاني ) بالقرب اك بالغرب ( مممكتاف المزبكر كجدت الحجره عمى المسجد ككضع بالحجر 

خاف  مف الجية الشرقية منيدـ كبو بعض  سبالدر السفمي المعركؼ ت كجد في الحايط الجامع اكالقمام

 اماتبينيما الحايط  المشيكد بو جرار كقم الكايف بداخمو الفاصؿاالتربة كأحجار بالبيت الصغير 

الدرس خاف  لتعمير كالترميـ كالقصاره كاكجيةكتحتاج  إلى ا كحيطاف الدرس خاف المزبكر منشقة

 المزبكرة مف الجية الشمالية منشقة كخارجة عف سمتيا كايمة إلى السقكط مع البيت العمكم كااليكاف

كاالعادة كجد إلى النقض   كتحتاج عمى الدرس خاف المزبكر كىي ايمة إلى السقكط كاالنيداـ الراكبيف

ار مكسره كتحتاج االبكاب الشمالي السفمي قد جعمو المسافركف الذيف ينزلكف بالمدرسة مطجايع أحج

المنزؿ العمكم تحتاج إلى مرمو ككجد الدىميز الكايف  المكصمة الىجية جد سقؼ الإلى نقض كاعادة  ك 

بداخمو الدار العمكم السقؼ بالسكاقيؼ الببلط مف ببلطتاف ساقطتاف كحايطو الشرقية  تحتاج إلى نقض 

ايمة إلى السقكط كتحتاجاف إلى نقض  كاعاده مع باب الدار المزبكر كركبو المطبخ المزبكره مع عقده
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إلى مرمة الحمر كرد باب  ثابت عمييا كتحتاجكاالعاده ككجد سطح التربو مع قبتو متشققيف كالخشب 

باب جديد يدخؿ  الجامع العمكم المطؿ عمى المسجد الشريؼ القديـ منسي كمنفتح لو باب جديد كتجاه

بابو القديـ محصكال طاقو مطمو عمى البيت   ---- ---الجامع المزبكر منو إلى البيت المقابؿ 

و لككف ما يكؼ عمييا قمتشق اسطحو المدرسة المزبكرةالمطؿ عمى البيت المتكسط  بينيما ككجد جميع 

كيحتاج إلى مد بالقصرمؿ ككجدة الطاقو الشمالية  بالعمارة  تفقدىا كينزؿ إلى بيكتيا لعدـ مف المطر

المدرسو المزبكره بعض يكجد بيا شباؾ بك  بيا محؿ شباؾ حديد يوالمطمو عمى ساحة الدرس خاف السفم

 كأحجار كثمف شيد المزبكرة االماكف ف المزبكراف ما تحتاج إليوياالمعمار بيكت تحتاج إلى ابكاب  كخمف 

كما اجره  دقاقات  كسمبمميف كفعكؿ كمكنة كثمف قفؼ مع كقصرمؿ كأجرة كحمر ككتاف كجبصيف

اسديو عمى ما يفصؿ   مسماية غرش  كخمسة كعشر غرشا  كنصؼ الغرشبمبمغ  قدره خ كغير ذلؾ

أحجار  كنصؼ الغرش ثمف ثمف ماية قنطار شيد كخمسة كثبلثكف غرشا فييا ضمف ذلؾ ماية غرش

ا اثتناعشر ثمف خمسة قناطير كقفؼ كقنطار جبصين غرش كنصؼ تمفة كسبعة كعشركف غرشامخ

ثمف  ركشغ كثبلثة سطح كقبة  التربة المزبكر فؿحمر االسخمسيف مدا غرشا كنصؼ الغرش ثمف 

ثمف الؼ حمؿ قصرمؿ الجؿ مد اسطحو كماية غرش  الدرس خاف المزبكر شيد مف اجؿ قصارة

كثبلثكف غرشا أجرة معمميف كفعكؿ كنحاتيف  أحجار كنقؿ  كماتيا غرش كسبعة   المدرسو المزبكرة

نو كىي طبؽ المبمغ المزبكر كلـ  يكجد قصرمؿ كاتربة  كأجرة دقاقات كثمف قفؼ كسمب كما كمك 

بالمدرسة المزبكرة كحصر قناديؿ  قاؿ مكالنا ابك الطؼ أفندم المشار إليو الحاج عمى الكريد  قايـ 

لمدرسة  ااف ليا حصر كقناديؿ مقاـ البكاب المزبكر عف حصر المدرسة المزبكرة  كقنادلييا كذكر 

تقاليا منيا كحضر المسجد االقصى كاخرىا عف ان لما سكف بيا مدة  قميؿ  فرشيا بحصر السابؽ

ف بالصفحو الثانية غير مقركيف فعاد كاخبر كبعدىا نظيرى ايضا عف االجر الشريؼ التي كاف كسائمو

الحاكـ الشرعي المرقكـ عمر   ---- ----بذلؾ مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو اخبار شرعيا  
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إليو  كالمككميف عبد الرحمف أفندم المكحي إليو بعماره المدرسو  سممو لمكالنا إلى هلل  الككيؿ المشار

قناديؿ ر عمى ماىك معيف الشراء الحصر كالالمرقكـ كالتحريمو كاالماكف المزبكره كاالماكف المرقك 

كقبض المعيف المزبكر كصرفو في محمو كاالستدانو ما تحتاج  إليو  أكقافياكعمى كغير ذلؾ  كالعماره

فو عمى عمارتيا كمرمتيا كبالرجكع بنظيره عمى جية الكقؼ المدرسو المزبكره اذنا المعيف ليا كصر 

  شرعيا  مقبكال  شرعيا في  رابع  عشر  ذم القعدة  الحراـ  لسنة ثمانية كستيف كالؼ

 الشيكد: 

مشيخ عفيؼ الديرم الشيخ محب اهلل الشيخ فتح اهلل  ي  الم الشيخ مصطفى الدجانالدير الشيخ  زكريا   

الدجاني    الشيخ عفيؼ    ---الشيخ  ---- ---يخ محي اهلل   ا الشيخ  فتح اهلل  مكالنا الشمكالن

 كاتب اصمو
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 لمدرسة التنكزيةا حجةنص . .3

ىك انو بالمجمس الشرعي المحرر المرعي أجمو هلل تعالى لدل مكالنا كسيدنا  سبب تحرير الحركؼ 

لتفسير مقرر قكاعده أحسف تقرير أقضى قضاة اإلسبلـ العالـ الكبير العامؿ التحرير محرر دقائؽ ا

أكلى كالة االناـ معدف العمـ كالحمـ كالكبلـ، كارث عمكـ االنبياء العظاـ، سند المكالي العظاـ صدر 

أساطيف العمماء األعبلـ، مميز الحبلؿ عف الحراـ، قاضي النقض كاإلسبلـ، حبلؿ مشكبلت االناـ، 

ضؿ الصبلة كالسبلـ شيخ مشايخ اإلسبلـ العالـ العامؿ العابد الفاضؿ خادـ شريعة المصطفى عميو أف

المكقع  -الكامؿ الزاىد الفاصؿ في الحؽ كالباطؿ الحاكـ الشرعي المكلي مصطفى أفندم بف عبد اهلل

لما تضعضع بنياف المدرسة التنكزية الكاقعة فكؽ  -خطو الكريـ بأعالي نظيره دامت فضائمو كمعإليو

كاألمطار كتشقؽ عقكد األركقة الراكبة عمييا مع  الشريؼ في ىذه السنة مف كثرة الزاللزؿأركقة الحـر 

عقكد البيكت الكائنة فكقيا كآلت إلى السقكط كاالنيداـ، كأخبر المعماريكف اف في بقاء ذلؾ عمى حالو 

ديـ يحتاج ضرر كبير عمى جية الكقؼ، كاف ذلؾ اف نقض كأعيد عمى اسمكبو القديـ كبنيانو األكؿ الق

الحـر خارجان عف األركقة كيمتصؽ و بغبلت جديدة بداخؿ إلى مصرؼ كبير كماؿ كثير كاف في بنيان

بنياف البغبلت المزبكرة، كلـ تنقض كتعاد عمى األسمكب القديـ تنيدـ البيكت كميا الراكبة عمى األركقة 

نة أسفميا، الجارية في كقؼ المسجد المزبكرة كتنيدـ معيا األركقة المزبكرة كتنيدـ معيا األركقة الكائ

األقصى الشريؼ كيحصؿ الضرر البميغ عمى كقؼ التنكزية ككقؼ المسجد األقصى الشريؼ، فأحضر 

المتكمميف عمى كقؼ المدرسة التنكزية المزبكيريف كىـ  -المشار إليو -مكالنا كسيدنا الحاكـ الشرعي

كعمو الحاج إسماعيؿ الناظر عمى الكقؼ  الشيخ شياب الديف تنكز المتكلي عمى الكقؼ المزبكر،

المزبكر، كفخر المدرسيف عمدة العمماء العامميف حبلؿ مشكبلت الديف مكالنا الشيخ فخر الديف 

المصرم كاتب الكقؼ المزبكر، كفخر األفاضؿ المكرميف الشيخ يعقكب بف قاضي الصمت جابي 
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ـ ما أخبر بو المعماريكف المزبكركف الكقؼ المزبكر، كجماعة مف مستحقي الكقؼ المزبكر، كأخبرى

لحضكرىـ ما أخبركا بو أعبله أخباران شرعيان مرعيا،ن كأمر مكالنا المتكمميف عمى الكقؼ المزبكريف، 

بتدارؾ عمارة ذلؾ لما في ذلؾ مف المصمحة لجية الكقؼ المزبكر، امران شرعيان، فذكر المتكلي كالناظر 

محصكؿ الكقؼ يصرفاه في عمارة ذلؾ، كطمبا مف مكالنا  عمى الكقؼ اف ليس تحت أيدييما ماؿ مف

اف يأذف ليما بإستدانة مبمغان يصرفاه في ذلؾ كيكفياف مف أجرة  -المشار إليو -الشيخ الحاكـ الشرعي

المستحـ، كمف أجرة حماـ العيف الجارم نصفو في الكقت المزبكر، كبقية مسقفاتو كغبلتو، فأذف ليما 

بذلؾ إذنان شرعيان فعند ذلؾ اشترل الشيخ شياب الديف المتكلي  -المشار إليو -مكالنا الحاكـ الشرعي

عمى الكقؼ المزبكر كعمو الحاج اسمعيؿ الناظر عمى الكقؼ المزبكر لجية الكقؼ المزبكر مف مكالنا 

الشيخ فخر الديف المصرم الكاتب عمى الكقؼ المزبكر فباعيما سكية ما ىك لو كجار في ممكو كمنتقؿ 

ياع الشرعي مف الشيخ نكر الديف بف الشيخ عبد الرحمف عفيؼ بمكجب حجة شرعية مؤرخة بباإلبتإليو 

الصابكف  1كذلؾ جميع الفردة -المشار إليو أعبله -في يكـ تاريخو أدناه مباشرة لدل الحاكـ الشرعي

أسديان حسابان  ع الذم زنتيا ستكف رطبلن عمى جارم العادة، بثمف قدره سبعة كأربعكف غرشان اليابس الكاق

عف ثمف كؿ رطؿ ثبلث كعشركف قطعة مصرية كدفع ليما ثمانية كخمسكف غرشان أسدية، قبضا ذلؾ 

منو بيدىما بالحضرة كالمعاينة ثمف جممة ذلؾ، مائة غرش كاحدة كخمسة غركش أسدية يعادؿ كؿ 

لمزبكر ليدفع ذلؾ بالثمف المرقـك عمى الشيخ يعقكب جابي الكقؼ ا وأجاله قرش ثبلثيف قطعة مصرية، 

لو في سنة كاممة كشير كاحد كؿ يكـ ثمانية قطع مصرية مف أكؿ شير مف ذم الحجة لسنة تاريخو 

أدناه إلى ختاـ محـر سنة أحدة كسبعيف كألؼ كأجرة المستحـ كمف أجرة  نصؼ حماـ العيف نصؼ 

كأذف بذلؾ في األمر  قطعة مصرية كأذنا لو بذلؾ إذنان شرعيان مقبكالن مف كؿ منيـ القبكؿ الشرعي

لممتكلي كالناظر المزبكر بتسمـ الصابكف المزبكر كبيعو كصرفو في عمارة ذلؾ  -المشار إليو -الشرعي

                                                           
 الفردة: ىي أكياس الخيش الصغيرة الحجـ كيقاؿ فردة قمح أك فردة شعير أك فردة صابكف كتساكل نصؼ كيس كبير.1
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بمعرفة كاتب الكقؼ كالمستحقيف بو لما في ذلؾ مف المصمحة لجية الكقؼ، تحرر إذنان شرعيا لمجابي 

يكـ مف أجرة حماـ العيف كالمستحـ في الشيخ يعقكب المزبكر بتناكؿ أكؿ ثمانية قطع مصرية في كؿ 

تم تضافر وتكافل مدة السنة كالشير المذككريف، كدفعيما لمشيخ فخر الديف المزبكر، إذنان شرعيان 

المرقكماف في جميع المبمغ المزبكر كفي إيصالو في الماؿ كالذمة بأذف كؿ منيما  المتولي والناظر

يف كعمو الحاج اسماعيؿ المزبكر لمشيخ فخر الديف ، كدفع الشيخ شياب الدالتكافل الشرعي لآلخر

المزبكر قرشان كاحدان كىك الزائد عما ىك معيف عف تناكلو في كؿ يكـ، فقبض ذلؾ منيما بالحضرة 

كالمعاينة كتصادقكا عمى ذلؾ، كذلؾ كثيبت مضمكف ذلؾ كمو لدل مكالنا كسيدنا الحاكـ الشرعي المشار 

شرعيان تحريران في سادس عشر مف ذم القعدة مف شيكر سنة تسع كستيف  إليو خمد اهلل النعـ عميو ثبكتان 

 كألؼ".

 

 لمدرسة الجاوليةا نص حجة .4

كالة االناـ  ؽ التفسير اقضى قضاة االسبلـ اكلىحضر مكالنا كسيدنا العالـ الكبير الفاضؿ محرر دقاي

و  افضؿ الصبلة كالسبلـ معدف العمـ كالفصؿ كالكبلـ  المميز الحبلؿ عف الحراـ رسكؿ المصطفى عمي

شيخ مشايخ االسبلـ العالـ الفاضؿ الكامؿ الفاصؿ بيف الحؽ كالباطؿ الحاكـ الشرعي المكلى مصطفى 

أفندم القاضي بالقدس الشريؼ كما تحرر إليو اف المدرسة الجاكلية الكاينة بالقدس الشريؼ الراكبة 

ار الجارية في كقؼ المدرسة األحمدية عمى كتاؼ المسجد االقصى الشريؼ مف الجية الشمالية كالد

المبلصقة لمدار المزبكرة لممدرسة الجاكلية مف الجية الغربية كاف المدرسة المزبكرة كالدار المرقكمة مف 

كثرة االمطار كتزايده الحاصمة في سنة تاريخو قد تضعضع بناء مدفف الجاكلية كسقطت بعض قبتو 

المزبكرة باكممو كاف الدار المزبكرة الجارية بالمدرسة االحمدية كسقط المطبخ الكايف بالمدرسة الجاكلية 
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المسماه عمى ثبلث بيكت متصمة ببعضيا البعض كعمى ساحة سماكية مف الجية القبمية كعمى مرفقيف 

ساحو سماكيو كعمى صيريج معد لجمع ماء الشتاء كاقع بالقرب مف السمـ ية تجاه كخمسة بيكت كسطان

بيكت اماميا ساحو  كالتنقؿ فييا كالسفمى منيا مشتمؿ عمى االصطبؿ كثبلث الحجرم الذم كاف ىناؾ

كمرافؽ شرعية المحدكدة  قبمة حـر المسجد االقصى الشريؼ كشرؽ المدرسة الجاكلية  سماكية كمنافع

كشماال غربا الطريؽ السالؾ، حضر المكلى المشار إليو مف جانب لطؼ اهلل تعالى ابراىيـ أفندم قدكة 

االستاذ فخر الديف ف العظاـ عمدة العمماء الفخاـ محرر األحكاـ الحاكـ مكالنا أفندم  كصحبو المدرسي

بف نمر معمارباشي بالقدس الشريؼ كحصؿ الكشؼ كالكقكؼ عمى المدرسة المزبكرة  المعمـ ك خميؿ

الكايف  بعض قبة مدفف الجاكلىة كجميع المطبخ مزبكرة منيدـالى الدار المرقكمة فكجدت المدرسة كعم

المعمـ  فخر الديف  ---ككجد بعض بيكت مف الدار المرقكمة منيدـ  باكمبله  بالمدرسة المزبكرة منيدـ

بف معمار باشي المرقكـ  كخمف ما تحتاج إليو  المدرسة المزبكرة  مف عمارة قبة مدفنيا كمطبخيا كمف 

بمغ  قدرىا الؼ غرش كماتيا عمارة الدار الجارية في كقؼ المدرسة االحمدية المحرر عمى حدكدىا م

غرش كثمانية كخمسكف غرشا عمى ما يفصؿ  فيو خمف ذلؾ ما خمنو  في عمارة المزبكرة الجارية مبمغ 

قدره  خمسماية غرش كثمانية كخمسكف غرشا كما ىك في تخميف قبة المدرسة المزبكرة  كنقضيا 

كما خمنو في عمارة مايتي غرش   بمبمغ  قدره كمكنة مف ثمف شيد كحجارة كفعكؿ كمعمميفكاعادتيا 

كما خمنو في اربعة الغرؼ السماكية كما ىك أجرة  ثمف سبعيف قنطار شيد سبعيف غرشا المطبخ مف 

الؼ عقادم  كتعزيؿ اتربة ثماف كما ماية كخمسيف غرش كما ىك ثمف معمميف  كفعكؿ مدة خمسيف ي

خمنو المعمار المزبكر في عمارة الدار عشركف غرشا كما ك كعشركف غرشا كما ىك ثمف اربعماية زاكية 

 المحرر عمى حدكدىا كما تحتاج ليو ثمف شيد كأحجار الجارية في كقؼ المدرسة االحمديةالمزبكرة 

بمبمغ قدره سبعمائية غرش اسدية تخميف شرعيا كىك طبؽ الجممة  كمعمميف كفعكؿ كمكنة كغير ذلؾ

نا الحاكـ الشرعي المشار إليو خمد اهلل النعـ عميو  المذككرة المخمف كيمو اعبله ىذا كاخبر بذلؾ مكال
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شعباف  المبارؾ لسنة  تسع  ع نظيره  شارع  خامس  عشر مف شيراخبار شرعيا  كعمى ما ىك الدف

  كستكف كالؼ

م، مكالنا الشيخ زكريا،  مكالنا الشيخ نكر الديف،  مكالنا الشيخ صالح الدير الشيكد: مكالنا الشيخ زكريا 

، ،  مكالنا محمكد جمبي كاتب أكقاؼ الصخرة   شيخ الحـر مكالنا الشيخ عبد الحمف الصالح شيخ الحـر

 المشرفة، مكالنا الشيخ  محمد العفيفي،  الحاج محمكد  المرداكم.       

 

 الصالحية لمدرسة احجة نص   .5

ط الحركؼ ىك انو بالمجمس الشرعي المحرر المرعي بالقدس المقدس عف التدنيس ميبسبب تحرير 

الكحي كمكطف التقديس اجمو اهلل تعالى كعظمو كحماه ككبره مف لدل مكالنا كسيدنا اعمـ العمماء 

المتحرريف اكمؿ الفضبلء المتاخريف اعمـ العمماء المنشكريف افضؿ عمماء الزمف المعمكر العالـ الكبير 

بلـ اكلى كالة االناـ الفاضؿ الشيير محرر دقائؽ التفسير مقرر قكاعد احسف التقرير اقضى قضاة االع

معدف العمـ كالفضؿ كالكبلـ حبلؿ المشكبلت الدينية كشاؼ المعضبلت اليقينية الكارع مف حياض 

العمـ كالديف كالتقكل المراقب مكاله الكريـ في البر كالنجكل كمبيف الشريعة النبكية مشيد اركاف الممؾ 

باطؿ الحاكـ الشرعي المكلى مصطفى أفندم المصطفكية العالـ  الفاضؿ  الكامؿ الفاصؿ بيف الحؽ كال

ابف عبد اهلل أفندم حبلؿ بالقدس الشريؼ كما تـ إليو المكقع خطو الكريـ بأعالي نظيره دامت فضائميو 

كمعإليو لما كرد االمر الشريؼ السمطاني كالحكـ المنيؼ الخاقاني ايد اهلل خبلنو كميدانو كسمطانو إلى 

يد الحالـ الشرعي المكقع خطو الكريـ بأعإليو ناؿ مف اهلل تعالى في يكـ الديف خطابا لمكالنا كالس

الداريف ما يرتجيو مف مضمكنو الكريـ كمكتكبو الكريـ باف يضبط المدرسة الصبلحية بانيا بالقدس 

الشريؼ مع أكقافيا كيقبض محصكالتيا كينظر في تكازنيا ىدفيا كميماتيا كاف يمنع السيد ابك المطؼ 
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طيا كقبض مستحقاتيا كلـز عمى مكالنا السيد الحاكـ الشرعي المشار إليو العمؿ مدرسيا مف ضب

باآلمر الشريؼ السمطاني كيدير أكقاؼ المدرسة المذككرة كمحصكرتيا لصرفيا في لكاـز المدرسة 

كعمارتيا كمصركفاتيا ثمف افضؿ اف  المدرسة المذككرة المذككرة كعمارتيا كمصركفاتيا ثمف افضؿ اف

المذككرة النو قد خربت غالب اماكنيا كىي مسكرة خالية مف الطمبة كالسكاف كقد كىنت  المدرسة

 كحيطانيا عارية تماـ مف الحجر كاالبكاب خالية مف الدارسة  كتبلكة القراف يا كدثر عقكدىااركان

ما ى الكريـ ذلؾ حركتو غيرت االيماف كاالسبلـ  عمى االطبلع  عمكشعار الثكاب لما اتصؿ بالمكلى 

كاالجتياد كطمب لمرضات ربو الكريـ الجكاد دكف قصد اف يجرب عمى ىنالؾ  فقاـ عمى ساؽ الجيد 

كما خرب منيا ييا كيكشؼ عمى المدرسة المذككرة المدرسة المذككرة الحالية  التي ىي االف عم

ييا طمبا إلى ليجد)أسعارىا كيقيـ مرسيا( كاركانيا كاعادة ما اكثرت مرمتيا كاجبر الخبرات المشركطة ف

مرضات اهلل كعمؿ بكقؿ  اهلل تعالى انما يعمر مساجد اهلل مف امف باهلل تكجو بنفسو الكريمة معمنيا اهلل 

تعالى كحماىا كشكر في مصالح الخير كالبر كمتقبميا كمثكاىا كصحب معو جماعة مف العمما االعبلـ 

الخراب تحرير كافيا  كعمى ما فييا مفيا كىك عمييا ككقؼ المدرسة المذككرة  ككشؼ عمييا  كشفا شاف

كمأثر الثكاب كقد دثر غالب اركانيا  كالطمبة عارية مف الحصر كاالبكابسكاف  فقد كجدىا خالية مف

إلى  كر فتحتاجكاثره العقكد عمى ارضيا ككجد مكاف الدرس مشحكف بزبالة الطي ياكانيدـ الكثير حيطان

ع ياستمارة عمى ىذه الحاؿ تنيدـ بالكمية ال محاؿ كيض فليا كا فييا كمرمة كاجبةالعمارة البلزمة 

مر بف معمار غرض الكقؼ المزبكر لممؾ صبلح الديف االيكبي منافع اهلل لو انيا جكار فامر االستاذ ع

اجبة كعمارة بتخميف ما يحتاج  إليو مف المصرؼ في عمارة  االزمة كالمرمـ كالك  باشي بالقدس الشريؼ

المذككر مصرؼ ذلؾ كما يمـز  يا الحصكؿ عمى االنتفاع انا ضمف المعمار كمرمتيا حجراتعقكدىا 

بمبمغ  قدره مف الغركش الفضية  الؼ غرش كمأتيا غرش  كثمثو كتسعكف غرشا  صرفو فييا ىنالؾ

منو مع  ( ارضية كقصار كحيطاف----اسديو عمى ما يفصؿ  فيو  مف ذلؾ  ما ىك لمرمة محمة)
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كمد سطحيا  بالقصرمؿ  كمد قبة الدرس بالحجر ف جية القبمة كالشمالية ر لو مااليكاف المجاك  مرمة

جبصنا كسبعكف غرشا ثمف خمسة عشر قنطار ثمف ثمانيف قنطار شيد  كخمسكف  كف غرشكالشيد ثمان

ؿ كمكنة في مدة شيريف مايتا غرش ف غرشا كأجرة معمميف كفعك ثك ا( خمسة  كثبلكثمف قنطار )قنان

 المذككرة خمسكف غرشا كما ىك لمد قبة محؿ الدرس بالحجر درس كااليكافمحؿ الكاخر لمد ارضية 

أجرة معمميف  كما ىك ية حمؿ قصرمؿ مع نقمو ستكف غرشكما ىك ثمف خمسما خمسكف غرشا كالشيد

قات في عشريف يكـ كظير محؿ الدرس كالمكنة  دقا المذككرة فكؽ سطح االيكاف كفعكؿ لمد القصرمؿ

تمثكف غرشا كما ىك تعزيؿ  س ككمب كنعراف كماء كغير ذلؾ كانقفؼ كم كما ىك ثمفخمسكف غرشا 

ف حمر ثمكحمامات عشركف غرشا كما ىك لتجديد ايكف حجرات كساكف كمكنة كابكب قديمة ك  التربة

ىي تحت دار الشيخ  الخارج ثبلثكف  كما ىك المرمة الحايط الغربي التي كما ىك ثمف ثبلثكف غرشا

ىي تجاه الحاككرة الكاينة  فييا مف الجيات االربع مع  التي السفمية اليكافغرشا كغير ذلؾ لمرمة ا

تجديد أحجار لركبيا كمرمة الحجرات الكاينة باإليكاف المذككرة  كمد ارضيا كميا مائة غرش ثمف  ما 

ىك قنطار شيد كما ىك ثمف أحجار كبار كصغار ثبلثكف غرشا كما ىك ثمف قناطر جبصينا خمسكف 

شيد كما ىك ثمف قنطاريف   صرمؿ خمسكف غرشا ثمف عشريف قنطارك لمد ارضية بالقغرشا كما ى

(كما ىك أجرة معمميف كفعكؿ  كمكنة في مدة ثبلثيف يكما خمسكف غرشا كثمف قنطار لعمارة —جبصينا

الكبير العمكم ك مف الحجرات كمف ارضية كمد سطحو بالقصرمؿ عشركف كمرمة  االيكاف القبمي 

كمكنة مدة عشرة غركش كما ىك أجرة معمميف كفعكؿ  ثمف قنطاريف جبصيفشيد كما  نطارمف قغرشا 

كخمسيف  كش كما ىك ثمف ماتيفمد ارضية عشرة غر معرفة  خمسة عشر غرشا كما ىك عشرة اياـ 

لمد القصرمؿ عمى ظير أجرة معمميف كفعكؿ  كما ىك نقمو كخمسو كعشركف غرشاحمبل قصرمؿ 

دقاقات عشرة غركش كضمف ذلؾ لمرمة االيكاف الكبير الشرقي العمكم كاف  الحجرات الشمالية كمكنة ك 

في الحجرات كمد ارضية  كتبميطيا كمد سطحو  بالقصرمؿ عشركف غرشا ثمف عشركف قنطار  شيد 
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كما ىك ثمف ثبلثيا طبؽ جبصينا خمسة عشرة غرش كما مصرؼ مد ارضية خمسة عشرة يكما خمسة 

غرش كما ىك أجرة معمميف حمؿ قصرمؿ كنقمو خمسة كثبلثكف  ثمائةكعشركف غرشا كما ىك ثمف  ثبل

سة عشر غرش اسدية  كمكنة كأجرة دقاقات خم د القصرمؿ عمى سطحو كسطح الحجراتكفعكؿ لم

د كعقاد كأجرة مف ثمف شير بعض المرتفعات العمكية  كماىك لتحديد بعض عناص كمف ذلؾ ما ىك

 يكافلنقض بعض ببلط الممشى الذم عمى جية اال عشركف غرشا كما ىك معمميف كفعكؿ كغيره

الحايط  كمكنة  خمسكف غرشا كمف ذلؾ ما ىك لعمارةاـز كأجرة معمميف كفعكؿ السفمية مف ثمف شيد كلك 

فكؽ االيكاف الشمالي السفمي الذم يدخؿ منو إلى الحاككرة ثمف أحجار كشيد القبمي العمكم الكاقفة 

غرش كما ىك لمد ظير االيكاف المذككر بالقصرمؿ ثمف قصرمؿ كأجرة معمميف كفعكؿ كمكنة عشركف 

كاحده  كمعمميف كفعكؿ لخمسة عشر غرش كمف ذلؾ ما ىك لمرمة  كعمارة الجية الثانية  القبمية  

العمكية التي ىي بساحو العمكية المستطرؽ منيا إلى الممر مع حد الساحة بالقصرمؿ عشرة  غركش 

( حمؿ قصرمؿ ---شر غركش ثمف لمحائط المذككر عشر غرشا ثمف)ثمف أحجار لمناحية المذككرة ع

كما ىك أجرة معمميف كفعكؿ لعمارة  الحايط  كمد الساحة بالقصرمؿ  كمكنة  كعمؿ مرارة  كمعمؽ 

خمسة ك عشر غرشا كذلؾ ما ىك لمرمة طريؽ المدرسة المذككرة مف ثمف شيد كجبصيف  كأجرة 

بالحمر كالشيد اربعكف غرشا اسدية  كىي طريؽ المبمغ  معمميف كفعكؿ في عشرة اياـ مف ممدىا

مر المخمف اعبله كقدره  مف غير تكرار الؼ مايتا غر كثمثة كتسعكف غرشا اسدية كاخبر االستاذ ع

بمثؿ ذلؾ كىما مف اىؿ الحكـ كالفكر كالمحمة  كجماعة مف الخبرة كالثقو المعمـ عكض كابراىيـ القنكاتي

بانيا اف تركت عمى حاليا التي ىي االف عمييا  تنيدـ  بالكمية كاف في   كجيراف المدرسة المذككرة

عمارتيا كمرمتيا كاقامة منبرىا ما ىك اجر كبير كخير كثير  اخبار شرعيا  فقد ذلؾ امر مكالنا كسيدنا 

ب كيقيـ شعائرىا  طمبا ليناؿ الثكا ذلؾ  ليجتيد في عمارتيا  كمرمتياالحاكـ الشرعي المشار لينظر في 
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الخير مف الشيكر سنة  كالفرار يكـ القيامة ذلؾ باألصؿ الشرعي المبارؾ  ثاني غرة  صفر الحـر 

 االناـ عميو افضؿ التحية كاكمؿ الصمكات كاتـ السبلـ ختمة  الخير  رة سيدسنة ىج سبعيف كالؼ

خر مشايخ االسبلـ  عبد اهلل أفندم مفتي القدس الشريؼ،  ف  الشيكد: فخر العمماء االعبلـ  شيخ

 خ عمى صالح اليماالقدس،  الشيخ كلي الديف،  الشي ونياالناـ الشيخ صالح شيخ مد

 أجرة  حمام االسباط  لغرض تعمير المدرسة الصالحية نص الحجة الخاصة ب   .6

خمسيف  ىتعالنا فخر الفاضؿ الكامؿ الشيخ لطفي سممو اهلل ااستد سبب تحير الحركؼ ىك انو  لما كنا

نا غيرىا في عمارة كقؼ المدرسة الصبلحية الماذكف لنا سابقا ايا مع ما كنا استدفلصر غرشا كنصؼ 

ستدانة الجمو بكجد حجج شرعية لنا لمشيخ لطفي اف يقبض أجرة الحاج سميماف المبمغ المذككر مف بال

كالت ما بالحأجرة الحماـ  كؿ  يكـ نصؼ غرش أجرة جديدة كذلؾ بعد اف يستكفى امر باب النيا 

تاريخ فراغ الحكالت كيرسبل الينا النقيده  كيحرر الدفتر الذم ارسمناه مع شاىيف ----ىـ بو  احمنا

 1069تحرير في اكساط شير جماد الثانية  عندنا كالخير يككف

 ريرباط عالء الدين البصحجة نص  .7

نا ا كسيدلدل مكالناهلل تعالى  أجمو عيالمحرر المر و بالمجمس الشرعي انسبب تحرير الحركؼ ىك 

مقرر قكاعد احسف التقرير اقضى قضاة  لعامؿ الشيير محرر دقايؽ التفسيرالفاضؿ االعامؿ الكبير 

صدر المكلى العظاـ سند العمما  بياءكارث عمكـ االنمعدف العمـ كالفضؿ كالكبلـ اـ االنلى اك االسبلـ 

لباطؿ الحاكـ الشرعي االعبلـ  شيخ مشايخ االسبلـ حبلؿ مشكبلت االناـ العالـ الفاصؿ بيف الحؽ كا

ليو لما حضر اكمع دامت فضائمو ى نظيرهبف مصطفى المكقع خطو الكريـ باعالالمكلى حسف أفندم 

 الفخاـ مف اىالي القدس الشريؼ كالمشايخىمـ كثير كجمع غفير مف العمما االعبلـ كاالشراؼ العظاـ 

ر قدس يلقدس الشريؼ عبلء الديف البصاف الرباط الكايف  با كانيك لمكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو
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النفع بو  رقد  خرب غالب اماكنو  كجدرانو كتعذ المعد سكنا إلى الفقر كالكارديف اهلل سره )العريف(

تفاع  النفع كاالن نكالو  ينيدـ بالكمية  كيسمب منوعمى مترؾ عمى حالو  كاستمر   لسكانو  كانو اف

الحاكـ الشرعي النظر في ذلؾ  كاحضار المتكلى  ابك مف مكالنكاالجتماع  كطم ذر فيو ايكاء القكـكيتع

عمى الكقؼ المذككر )لبناىـ( بعمارتو كمرمتو لبقاء عينو  رغبو في الخير المستقر كالثكاب المستمر 

ىيـ عمدة المدققيف الفخاـ الشيخ ابرافاحضر مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو في الفضؿ كالكبلـ 

 فخر الفضبل  عمدة النببلء الشيخالشريؼ ك كعمدة النببل الشيخ ابراىيـ  الفضبل ترابي الشريؼ كفخر

 ليس تحت يدىـ شيء المذككر فذكر مكالنا الحاكـ الشرعي اف كامرىما بعمارة الرباط فخر اهلل الديرم

قدرييف النحاسي الت الكقؼ يفي بعمارة ما يمـز عمارتو كمرمة ما يجب مرمتو سكل فاضؿ مف محصك 

مف مكالنا الحاكـ الشرعي  الحماـ الخراب الجارم  في الكقؼ المذككر كطمبا مي التي كانت فيالدخ

المشار إليو اف يعيف معيما مف يكشؼ عمى الرباط المذككر كاماكف الكقؼ الخربة  كخمف في العمارة 

مرمة االزمة الك ما في العمارة االزمة يف النحاسييف كصرؼ ثمنية  في ذلؾ  لياذف ليما بيع القدريكالمرم

اصمو فخر المدرسيف الكراـ مكالنا الشيخ لطؼ اهلل تعالى كاتب  فعيف مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو

بالقدس الشريؼ  مف العماريفعفيؼ الديف الخالدم  كاالستاذ عمر كاالستاذ فخر الديف ابف نمر 

الرباط  سكاف ميف كجماعة كمفالمتكليف المرقك كحصؿ الكشؼ كالكقكؼ عمى الرباط المذككر تحقيؽ 

االتي ذكرىا المرقـك كخمف المعمار اف المزبكرف ما يحتاج  لصرفو  في عمارتو الرباط المذككر كاماكف 

 مبمغ  قدره ب فعكؿ كلكـز العمارة  ثمف الحجارة كببلط  كغيرهمعمميف ك  فقد ثمف شيد كقصرمؿ كأجرة

مرقكـ الكايف ف ذلؾ ما ىك لمرمة مقاـ الكلى الاسدية عمى ما يفصؿ فيو ضم ميتا غرش كعشرة غركش

كما ىك لمرمة  كقصرمؿ كفعكؿ كمعمميف خمسيف غرشاكقصارتو ثمف شيد كجبصيف فيو تربتو الكريمة 

الكاينة فيو  الحجرات رشا اسدية كما ىك لمرمةالحايط الشمالي مف الجامع الجكاني كقصارتو  بثمثكف غ

الغربي  كخامات الكاينة بالقبكقؿ اتربة غرشا اسدية كما ىك لنمع اصبلح  ببلطو كتحديد ببلط ستكف 
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كبنا بعض العقد الراكب عميو يفضي اماكف الحسني مع  قكس الراكبة عميو حايط الحسيفمع بناء ال

الكقؼ سكف الحاج ك  عمارة المرفقات الغربيو عشركف غرشا  كما ىك لمرمة  كعمارة االيكاف الركب عميو

اسطحة الحجرات  عشركف غرشا كما ىك لمد لبيت الدجاني في االيكاف رجب الخمجي مع كاجية

ؼ عمى الدار ثـ الكشيا داس معمميف كدقاقات كمكنة عشركف غرشاقصرمؿ كأجرة  الشمالية مف ثمف

ابقا  مف الرباط  المذككر الجاريو في الكقؼ المزبكر سكف المرتب الحاج محمد س الكاقعة لجية الغرب

بيذاه الدار جد الحايط الشمالي فييا الفاصمو كبيت فكقو منيدـ كك سفمى  فكجد عصا بيت منيدـ

الحايط القبمية منيا تحتاج إلى مرمة كاجبة   منيدمة كجية تصريؼ اسحؽ بكر كالحاككرة  الجارية في

شيد كحجارة كأجرة معمميف كفعكؿ كثمف مف ثمف  ف المذككرافياكعمارة الزمة كخمف ذلؾ المعمار 

ماية غرش اسدية كعاد كاخبر بذلؾ مكالنا الحاكـ الشرعي اخبار المشار ؾ بمبمغ قدره عقادم كغير ذل

المنظيره بدفاتر شرعيا  كطمع مكالنا  الحاكـ الشرعي المشار إليو عمى محصكالت الكقؼ  اخبار إليو

بيع القدرييف  كذاف لممتكليف المزبكرافبعد كقع الكشؼ عميو  ----المحاسبة  فكجدت قميؿ جدا 

 لؾ  كصرؼ ثمنيما فيما خمف اعبله كماشرعوفي ذ لنحاسييف ا)الرممي( المذككريف بثمف  المخمفا

حضره يـك ما كصفو ادناه المتكلياف المزبكراف كاخبر مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو اف  كزف 

ي رطؿ كاثتيف بالقدس الشريؼ  بمبمغ كزنيما مات اف القبانيتحرير مف عندىما  بقب ييف المزبكريفالقدر 

حسابا عف كؿ ية غرش كخمسة كتسعكف غرشا اسدية كتسعيف رطبل كانيما باعا القدريف بثمف قدره ما

ثمف رطؿ عشركف  قطعة مصرية  كذلؾ ثمف )المبمغ( كذلؾ باخبار  اىؿ الخبرة  ككذلؾ كغيرىـ  

كطمبا مف مكالنا كالشيخ محمد  العسمي كالشيخ  صالح ككلدىما الخكاجو عبد الجكاد بيعا شرعيا  

 ليما بصرؼ  ذلؾ في  عمارتو  كيجب مرمتو مف الرباط الحاكـ الشرعي المشار إليو اف ياذف 

القدرريف   كاالماكف الكاقع عمييا الكشؼ لبقاء عيف الكقؼ كاالنتفاع بو كلعدـ االحتياج إلى بقاء

مف ثـ مثؿ كؿ رطؿ  (--ريف  )القد لدل مكالنا الحاكـ الشرعي  المشار إليو  افالمذككريف كلما تبيف 
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 عسمي ككلداىما الخكجو عبد الجكدصالح ال رىا اعبله اخبار الشيخ محمد العسمي الشيخمنيا ما ذك

العسمي  كجماعة  مف اىؿ الخير كبمثؿ  ذلؾ ثبكتا شرعيا  لدل مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو 

كريف في (  ثمف القدريف المزب--رؼ )مائتا عمى المذككريف  بص يفكلكقبؿ ذلؾ قبكال شرعيا اذف لممت

كالكجب الي الرباط )كاماكنو( كاماكف الكاقع عمييا الكشؼ اذنا شرعيا مفعكال  فييا العمارة الزمة كالمرمة 

 القكؿ الدعي في اكيؿ شير محـر  لسنة تسع كستكف كالؼ.

يريي، الشيخ نكر الديف  م، الشيخ مصطفى الدجاني، الشيخ عفيؼ الدالدير الشيكد: الشيخ زكريا   

الشيخ  فخر الديف، الشيخ يكسؼ الخميمي،  السيد احمد الدجاني، الشيخ عفيؼ كاتب اصمو، الشيخ 

 م. الدير ابراىيـ 

 (1زاوية الشيخ اسماعيل االزرق رقم )حجة نص  .8

ا سبب تحرير الحركؼ ىك انو بالمجمس الشرعي المحرر المرعي اجمو تعالى  اهلل تعالى لدل مكالن  

كسدنا افتخار القضاء كالمدرسيف عمدة الفقياء كالمحرريف خبلصة العمماء العامميف قدكة المكالي العظاـ 

كالمكلى الفخاـ الحاكـ الشرعي المكلى ابك البركات محمد بدر الديف  أفندم الخالدم المكقع خطو 

ة الناظر الشرعي في كشعباف بف جمع –ليو  فخر الصالحيف االكريـ بأعالي نظيره دامت فضائمو كمع

زاكاية الشيخ اسماعيؿ االزرؽ )قايـ البناء( بالقدس الشريؼ بمحمة الشرؼ  كالشيخ عثماف  الحمبي 

الشرعي المشار إليو باف الزكاية المذككرة لكثرة   المتكلى  عمى الكقؼ المزبكر  كذكر لمكالنا  الحاكـ

ب مع ركنيو الشرقي كالغربي كنصؼ القكس االمطار كقد انيدـ سقفيا كالقكس القبمي الكايف بالمحر 

الشرقي ايؿ جميع ذلؾ إلى السقكط  كيحتاج إلى النقض كاالعادة كليس تحت يدىما ماؿ لجية الكقؼ 

المزبكر يصرفاه في عمارة  ذلؾ كطمبا مف مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو خمد اهلل النعـ عميو اف 

بالصفة المشركحو اعبله اذف ليما باستدانة ما  كجدر فاف  يعيف معيما مف يكشؼ عمى الزاكية المزبك 
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الجارية في الكقؼ  سيصرفو في عمارتيا بعد التخميف بالرجكع  بنظر ذلؾ عمى أجرة  البيكت كالحاككة

المزبكر فعيف مف جيتو لطؼ اهلل تعالى  بو كاتب اصمو الشيخ  نكر الديف الشافعي فتكجو كصحبتو 

الشريؼ  بالقدسكلد المرحكـ الحاج حسف بف نمر كىما رئيسا المعمارية   المعمـ نمر كالحاج محمكد

يـ اسمائكحصؿ الكشؼ كالكقكؼ عمى الزاكية المزبكرة بحضكر الناظر المتكلي المرقكميف كمف تذكر 

 ج  إليو الزاكيةتاحتذلؾ خمف المعماراف المزبكراف ما  فعندادناه فكجدتيا بالصفة المشركحة اعبله 

كمكنة بمبمغ  كقدره  كنعراف كأجرة معميمف كفعكؿ ف ثمف شيد كأحجار كقصرمؿ كقفؼ كسمبالمزبكره م

كف غرش اسديا عمى ما يفصؿ  ثمف ذلؾ  ما ىك ثمف ثبلثيف  كستماية غرش  كاحده كثبلثكف كثبلثو 

خمسة كاربعكف غرشا كما ىا ىك ثمف خمساية حجر مع الحجر المنيدـ  احدل عشر  قنطار شيد

كخمسكف حمبل   ك ثمف  أحجار عقادية  كجبش عشرة غركش  كما ىك ثمف ماتي حمؿغرشا كما ى

عشر غرشا كما ىك ثمف ماية حجر منظرية  كثمانيف عشرة غركش كما  قصرمؿ مع أجرة نقمو خمسة

ىك ثمف قفؼ كسمب كنعراف خمسة غركش كما ىك  أجرة معمميف كفعكؿ  كدقاقات  كمكنة  بمدة ثبلثة 

ف المزبكراف أجرة البيكت اة  كستكف غرش كىي طبؽ الجممة المزبكرة كخمف المعمار كثبلثيف  يكـ سبع

 الكاينة  بالجية الشمالية مف الزاكية المرقكمو مع أجرة المزيكرهفي كقؼ الزاكية  الكاينة بالدار الجارية

الحاكـ الشرعي مكالنا  مدة سنة فعاد كاخبركا بذلؾ المزبكرهىناؾ  الجارية في الكقؼ  الحاككرة الكاينة

المشار إليو اخبار شرعيا فعند ذلؾ اذف مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو خمد اهلل النعـ عميو الشيخ  

شعباف الناظر المزبكر كالشيخ عثماف المتكلى المرقـك باستدانة المبمغ المزبكر كبصرفو في عمارة 

قكـ  اذنا شرعيا مقبكال  مف شيكر سنة سبع الزاكية المزبكرة  بالرجكع  في نظيره  عمى جية الكقؼ المر 

 كستيف كالؼ.

م، الشيخ نكر الديف الدير م، الشيخ مصطفى الدجاني، الشيخ عفيؼ الدير الشيكد : الشيخ زكريا    

 الشافعي،  الشيخ خميؿ الديريي، الشيخ  عمى النكرم، كاتبو. 
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 حجة ترميم الخانقاة الصالحية نص   .9

كسيدنا العبد   المجمس الشرعي المرعي اجمو اهلل تعالى حضر لدل مكالنسبب تحرير الحركؼ ىك انو با

سبحانو كتعالى الراجي عفكه كغفرانو إلى اهلل  االمؿ منو كمف احسانو  افتخار القضاء  الفقير هلل

كلى ميف حبلؿ مشكبلت الديف صدر المكلى بدر سما المعالي الحاكـ الشرعي  الممعكالمدرسيف عمدة ال

ليو ابعالي نظيره دامت فضائمو كمعالخالدم المكقع خطو الكريـ  أفندمت محمد شرؼ الديف ابك البركا

المبدع لى المكلي سيدنا حسف بف المرحكـ فخر السادات منبع افخر كالسعادة قكـ الشجرة الرقية مك 

كشرفة  فندممكالنا كسيدنا شمس الديف أ ة العامميف العظاـ سبللو العبلـالغفكر قدكة السادات الكراـ عمد

عمى الكقؼ الخانقاه لقدس الشريؼ كىكالمتكلي كالناظر القدس الشريؼ نقيب االشراؼ السابؽ با

شرعي المشار إليو انو لتقادـ الزمف لالصبلحية الحبيسة الكائنة بالقدس الشريؼ كذكر لمكالنا الحاكـ ا

اماكف كثيرة  ـديبيسو المزبكرة انكممر الدىكر كاالعكاـ ككثرة الثمكج كاالمطار تضعضع بنا الخانقاه الح

لى المرمة  كالتكحيؿ كبنى مد سطحية االرض كثكبتيا كاجياتيا  كتحتاج إلى النقض كالبناء كا 

لى ابكاب خشب كباب المتكضأ كالبيتيف  كباب الجامع كباب الخانقاه المزبكرة ىاكية  بالقصرمؿ  كا 

بحاجتيا إلى مرمة بقيت  عمى منكليا ذلؾ عمى حالو كأبقيت لجية الجامع مع كاجيتو كاف استمر

في عمارتيا البلزمة  ماؿ لجية الكقؼ المزبكر ليصرفو يده مكبة عكض الكقؼ المزبكر كليس تحتمس

كمرمة الكاجية كطمب مف مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو الكشؼ عمى ما ىنالؾ فاذا كجده بالصفة 

و في عمارتيا فعيف مف جانبو لطؼ اهلل تعالى ككاتب لمشركحو اعبله  يأذف ليا باالستدانة مبمغ يصرف

اصمو فخر المدرسيف سبللو العمما المكلى القضائي الشيخ مصطفى الدجاني فتكجو عمى ذلؾ كصحبتو 

اشي معمارب لمرحكـ الحاج حسف  بف نمركؿ كاحد مف حسني الصفكف كالحاج محمكد كعمر كلدم ا

خ  احمد كالشيخ زيف الديف بف الحاج خمؼ بف شيخ بالقدس الشريؼ كالحاج حسف اسماعيؿ  بف شي

البنائيف بالقدس الشريؼ كحصؿ الكشؼ كالكقكؼ عمى الخانقاه المزبكرة فكجد بداخمو انيا تحتاج إلى  
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د ارضيا بالقصرمؿ كليس ليا ابكب مف الخشب ككجد كاجية مالمرمة كالتعمير كالتكحيؿ كالتبميط ك 

الجية (ككجد كاجية الجامع ---إلى النقض كاالعادة كتحتاج إلى)ج الجية االكضتيف المفركشتيف تحتا

كالصيريج يز كالغرؼ المكدم إلى الدىم تاج إلى نقض كاعادتيا ككجد البيتالشمالية متشقؽ بنيانو كتح

لى مرمة بقيت ا ألركقة كالدىميز كمد كالدخكؿ إلى المرافؽ مف الجية الشرقية تحتاج إلى نقض كاعادة كا 

لى حصر لمخان ارضية كببلط الستائر المرقكمة بأسطحة الخانقاه المذككرة  قاه المزبكرة ككجداالخير كا 

فكقو ككجدت االكض  –بعضيا يحتاج إلى نقض كاعدة كبعضيا يحتاج إلى مرمة  كتمكيف كبناء 

يا كتمكيف ككجد حايطقاة المزبكرة تحتاج إلى ترميـ الكاينة بأسفؿ الخانقاه منيدمة العقد كرد ذكر الخان

رميـ ككجد حيطيا الشرقي المزبكر مف الجية الغربية المطؿ عمى المرافؽ التي ممر تحتاج تكحيؿ كالت

أسطحة ر يحتاج إلى  ترميـ كتكحيؿ ككجد المطمة عمى الرباط  المزبكر لغرب مف بيت الدا مف الصكر

ما ابكب خشب ليس بي  ياالخانقاه المزبكرة تحتاج  مده بالقصرمؿ ككجد جميع ارض كالبيكت ككم

المرقكماف مصرؼ عمارتيا المزبكره الجاريو مف مرمة كثمف شيد كاجار كحديد كاعتاب  كخمف المعماراف

كقصرمؿ كنجاريف كأخشاب )كاسيار( كمرمة كصكلج حديد معدف كدعامات كقعكر كمكنة كادكات  ليا 

عة مصرية عمى ما مكانس كسطؿ كغير ذلؾ بمبمغ  قدره ثبلثة ماية غرش اسدية كخمسة كعشركف قط

يفصؿ قدره  ثمف مف ذلؾ سبعة كخمسكف غرش  كنصؼ الغرش ثمف ثبلثة كسبعكف قنطار كنصؼ 

ثمف خمسكف زاكية كما ىك اربعة غركش ثمف سد كنصؼ الغرش ك  القنطار شيد كما ىك غرشاف

عشركف حجر كما ىك ثبلث غركشا العتاب المزبكرة كماىك خمسة عشر غرش ثمف ستماية حجر ك 

أجرة نحت األحجار المرقكـ كما ىك ثمف اربعمائة حمؿ قصرمؿ كما ىك أجرة نقمو خمسة غركش  سديا

كخمسو كعشركف قطعة مصرية كما ىك ثبلث غركش ثمف جبصيف كما ىك أجرة معمميف  كفعكؿ  

كدقاقات  كمكانس  كمكنو كغير ذلؾ في مدة  سبعو كاربعكف يكما ثمانيو كتسعكف غرشا كما ىك ثمف 

حد عشر غرش كالبيكت الجامع كطاقة الزكايا ثبلثو كعشركف غرشا كثبلث غركش ثمف ثبلثكف ماية  كا
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غرش الجؿ باب الخانقاه كباب الجامع  كطاقتو خمسة غركش كما ىك ثمف خمسة ارطاؿ حديد ألجؿ 

الساحة كستو غركش كما ىك ثمف حديد ألجؿ السنج باب الخانقاه المزبكرة بثبلثة غركش كما ىك ثمف 

ف غرش سكره أخشاب ألجؿ االبكاب االرض غرشاف كما ىك أجرة النجاريف في عشركف يكما ثبلثة ستك 

عشر غرش كنصؼ الغرش كما ىك مكنة النجاريف في المرمة المزبكرة ثبلثة غركش كثبلث غركش 

ؾ كىك طبؽ المبمغ المذككر المخمف اعبله كعاد كاخبر بذلؾ مكالنا الحاكـ الشرعي اخبرا شرعيا فعند ذل

اذف ليما المكلى الحاكـ الشرعي المزبكر إلى مكالنا المشار إليو اعبله باستدانة المبمغ  المخمف اعبله 

اعبله كصرفيا في العمارة المزبكرة كفي عمؿ ابكاب خشب ألجؿ كصرؼ  عمى جية الكقؼ المزبكر

تكجو عمى بتعمير البيكت كباب الجامع كباب الخانقاه المزبكره الكاقع عمى ذلؾ الكشؼ كالتحرير )ك 

ف االناظر المزبكر حرير شرعيا مقبكال مف السيد حسف ذبكر كمحصكالتو متى امكف ذلؾ تمجية الكقؼ ال

قبكؿ شرعا  تحرير مقبكؿ شرعيا تحرر في اليكـ الثاني عشر مف جمادل االكؿ لسنة  تسع   اعبله

 كستكف كالؼ.  

م، الشيخ مصطفى الدجاني، الدير الشيخ زكريا مة كاالعياف السيد حسف أفندم الكفائي، اال فخرشيكد: 

فخر األمو   الشيخ خميؿ الديريي، الشيخ فتح اهلل، فخر العمماء كالمدرسيف مكالنا حسف أفندم،

م، فخر الدير المكرميف مكالنا الشيخ  مجير الديف العفيفي، الشيخ نكر الديف الشافعي، الشيخ عفيؼ 

 الدجاني، الشيخ حسف الدجاني، كاتبو. المشايخ المكرميف مكالنا الشيخ ابراىيـ

 تعمير واجية الجامع العمري نص حجة .10

سبب تحرير الحركؼ ىك انو بالمجمس الشرعي المحرر أجمو هلل تعالى حضر لدل مكالنا كسيدنا العبد  

حسانو افتخار القضاء كالمدرسيف عمدة العمماء  الفقير اهلل سبحانو الراجي عفكه كغفرانو االمؿ منو كا 

لى صاحب المعالي الحاكـ الشرعي المكلى ابك البركات مميف حبلؿ مشكبلت الديف صدر المكااالع
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ليو أدعى عبد ادامت فضائمو كمعالمكقع خطو الكريـ بأعالي نظيره دم الخال محمد شرؼ الديف أفندم

بالقدس بمحمة الريشو بزقاؽ  الجامع العمرم الكايف الناظر الشرعي عمى كقؼ ىالرحمف بف مكس

اف كاجيت الجامع المزبكر مف الجية الشرقية مع  لمشار إليوا الحاكـ الشرعي لمكالن غربا كذكر غيرص

كالجية  ؼبالقدس الشري حكمو نصارل االرمفلمدار الجارية  تحت  ريدـ المبلصؽ كالمجاك بابو ان

صؽ لمجامع المرقكـ مف ية لذلؾ المبلالمحاذ البيتيف الذيف اسفمو  كالدىميز يدـ اكال العمكمالقبمية كانو ان

حصؿ لمجامع  بذلؾع المزبكر كتضعضع ك بناء الجام مف ذلؾ تخمخؿ يدـالشمالية كلما ان الجية

مف مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو الكشؼ عمى  كطمبحايط المزبكر  يدـالن المزبكر ضرر بميغ

يف الكراـ سميؿ فخر المدرس مواهلل تعالى كاتب اص بو لطؼذلؾ كالتحرير عمى ما ىنالؾ  فعيف مف جان

ذلؾ  كصحبتو كؿ كاحد  الدجاني فتكجو لمكشؼ عمى ا الشيخ مصطفىالقاضي مكالن العمماء كاالكليا

رحكـ خميؿ  كاكالد نمر محمكد بف المرحكـ االستاذ حسف كالحاج فخر الديف بف الم مف االستاذ

كالمعمارم بالقدس  محمد القنكاتيف نمر كابراىيـ بف بالقدس الشريؼ كعكض ابراىيـ ب معمارباشي

بف محمد بف ىما مف السباىية بالقدس الشريؼ سميماف كبل كحسيف بؾ الشريؼ كمحمكد بف سمـك

م ر السيد محمد بف االشيخ عبد الرحمف الفاخك ك  عبد القدر كالرجؿ المدعك كريـحسف الكافي الحنبمي 

كعمى  الجامع المزبكر مع بابو عمى حايطالكقؼ الكشؼ ك  ؿكحص النجاركاتب كاحمد بف مصطفى 

مف الجية حايط الجامع  فكجد لااليكاف كالبيتيف المذيف اسفمو كالدىميز الكاقع  ذلؾ في دار النصار 

كاالستاذ فخر الديف المزبكراف باف الساقط كاألحجار  محمكد بابو منيدـ كاخبر االستاذالشرقية مع 

ؾ الجامع المزبكر كالمحاذم لو كالجية الشمإليو كسبب منيدـ كااليكاف كالبيتيف كالدىميز المبلصؽ لذل

نو كتضعضع كانيدـ بسب ذلؾ كبحضكر اياليدـ كسقكط تخمخؿ بناء الحايط الجامع المزبكر مع بن

فعند ذلؾ طمب عبد بكر كالمتكمـ عمييـ اخبار شرعيا الكشاؼ كلد عطاهلل  ترجماف طائفة النصارل المز 

ظر في قضية  بالكجو الشرعي المشار إليو الن ا الحاكـمف مكالنالرحمف المزبكر الناظر المذككر 
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االرمف باف سبب ىدـ بناء الحايط الجامع  لمرعيا عمى الكشاؼ المتكمـ عمى نصار  الشرعي مكجيا

المزبكر كاف بسبب ىدـ االيكاف كالبيتيف كالدىميز كلككنو بعد انيدـ االماكف المزبكرة كالمبلصقو لمجامع 

تضعضع حايط الجامع المزبكر كانيدـ  بسبب ذلؾ كيطالبو باعادة  الحايط المزبكر عمى المزبكر اكال ك 

مف االستاذ   كؿ-جاب  فعند ذلؾ اخبر اسمكبو القديـ  كساؿ مكالنا ثمف ذلؾ  سبؿ  فاجاب ببلي

 محمكد كاالستاذ  فخر الديف معمارباشي القدس الشريؼ عمى الطريؽ المنيارة باف الساقط  اكال مما ىك

دـ ذلؾ كسقكطو كبسبب الي ليواكالدىميز المزبكر مف الجية الشم (---كالبيتيف المذيف) منيدـ االيكاف

حايط الجامع المزبكر مع بابو كتضعضع كانيدـ كيكجد لو كشاؼ  المزبكر اخبار شرعيا  كلما  كتكحيؿ

ؼ الترجماف لطائفة ه الحاكـ الشرعي المشار إليو ما ىنالؾ مف الكشاتبيف  ذلؾ  كميد كاتضح لمكال

عمى اسمكبو المزبكر حائط  لشرعي مف الجامع نصارل االرمف المزبكر كالمتكممكف عمييـ باعادة ال

السابؽ امر شرعيا ما تحرر مقبكؿ شرعيا كعمى ما ىك  الكاقع نظيره في اليـك الجارم  عشر مف 

 جمادل  الثاني مف سنة  تسع كستكف كالؼ.

لشيخ نكر الديف الشافعي، الشيخ خميؿ ا م،الدير صطفى، الشيخ عفيؼ شيكد:الشيخ زكريا،  الشيخ م

 م، الشيخ ابراىميـ الدجاني كاتب اصمو. الدير الديريي، الشيخ  مجير اهلل 

 حجة تعمير حمام السمطان الجاري  في وقف خاصكي سمطاننص   .11

 الدل مكالن حضر لمجمس الشرعي المحرر المرعي اجمو اهلل تعالىسبب تحرير الحركؼ ىك انو با

قدكة المكالي العظاـ المدرسيف خبلصة العمما العامميف القضاء كالمدرسيف عمدة الفقيا ك كسيدنا افتخار 

لخالدم المكقع أفندم ا مكلى ابك البركات محرر شرؼ الديفبدر سما المعالي الفخاـ الحاكـ الشرعي ال

ف محمد الشيير بابف رجو المستأجر يكسؼ بالمعمـ  ليوانظيره دامت فضائمو كمع خطو الكريـ بأعالي

بالقدس الشريؼ الجارم  في كقؼ خاصكي السمطاف حضر ابراىيـ مكالنا  الكايف في حماـ السمطاف
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ر قد تشقؽ سطحو كتكسر بعض الحاكـ الشرعي المشار إليو اف الحماـ المزبكر مف كثرة االمطا

لى بعض جاماتو حديد االجؿ منع ك  بالقصرمؿ سطحو إلى مد و  كيحتاجيدـ  تنكر اقميكان جاماتو ا 

يد كاذا بقى عمى حاليا دإلى بناء تنكر ج المزبكر كتحتاجفي داخؿ الحماـ  الدم ينزؿ الدلؼ كالمطر

 يعيف الحاكـ الشرعي المشار إليو اف انعدـ النفع  بو لجية الكقؼ المزبكر كطمب مف مكالنيتعذر كي

ما تاج إليو مف العماره كياذف لو باستدانة معو مف يكشؼ عمى الحماـ المزبكر كتخميف كما تح

لطؼ اهلل تعالى   بوبنظيره مف أجرة الحماـ المزبكر فعيف مف جان سيصرفو في العمارة  كما يقبض

 ف بف فخر الديف كفخر المدرسيف عميككاتب اصمو  فخر االفاضؿ المكرميف مكالنا الشيخ نكر الدي

كـ الحاج حسف بف نمر مدرس المعمارية بالقدس كصحبتو الحاج محمكد بف المرح فتكجيا أفندم

ذكر المعمـ يكسؼ المزبكر كخمف  ؼ عمى الحماـ المزبكر فكجدىا كماالشريؼ كحصؿ الكشؼ كالكقك 

 كأحجاره )كركاثا( كسكاقيؼ كشيد المعمارم المزبكر ما يحتاج إليو مف ثمف جامات كقصرمؿ كأحجار

ي مات كاربعكف غرش كنصؼ الغرش كما ىك ثمف اربعة  مبمغ كقدره حمراء كأجرة معمميف كفعكؿ كمكنو

ش عقادم الجؿ السكر كغر  حمؿ قصرمؿ الجؿ السطح مع نقمو اربعة غركش كما ىك ثمف ماتي حجر

كخمسة زكايا كغرشاف كنصؼ الغرش كاربع غركش  كما ىك ثمف كاحد كما ىك ثمف خمسة سكاقيؼ 

فعكؿ كمكاد  كجامات في مدرة سبعة اياـ احد شمعة كحكر كممح غرشاف كما ىك ثمف أجرة  معمميف ك 

خمد اهلل عميو  ا الحاكـ الشرعي المشاربذلؾ مكالن طبؽ المبمغ المزبكر فعاد كاخبر عشر غرش كىي

يكسؼ  خمد اهلل النعـ عميو المعمـ ذلؾ اذف مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو و اخبار شرعيااحسان

بض بطرؼ( أجرة الحماـ المزبكر كحتى يككف رة ذلؾ كمو )ليقو منو في عماالشريؼ بصرفو ما يستدان

عيا مقبكؿ شرعا تحرر في خامس )المزبكر مكردنا شر الشيخ ذلؾ بمعرفة كاتب الكقؼ المرقكـ ىك 

 مف شيكر سنة  تسع كستيف كالؼ.   يةالثانجمادل  رعش
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كر الديف، الشيخ عفيؼ، م، الشيخ مصطفى الدجاني، الشيخ خميؿ، الشيخ نالدير الشيكد: الشيخ زكريا 

 الشيخ ابراىيـ، كاتبو.

 :حمام الشفاء  نص حجة -12

سبب تحرير الحركؼ ىك انو المرعي اجمو اهلل تعالى حضر لدل مكالنا كسيدنا قدكة القضاء  

قيف المدقؽ الحاكـ الشرعي المكلى ابراىيـ أفندم بف خميؿ المكقع خطو المحقكالمدرسيف عمدة العمماء 

عياف عمى اغا المتكلى حاال القايـ كاال ليو فخر االكابرالي  نظيره دامت فضائمو كمعالكريـ  بأعا

 الحاكـ الشرعي المشار إليو اف بعض ببلط حماـ الشفاء أكقاؼ الصخرة المشرفة كالمسجد االقصى

الجارم في الكقؼ الشريؼ المزبكر كىك ببلط الحماـ الكايف فكؽ بيت النار تكسر كنفخت كيحتاج إلى 

ف يعيف تحت رعايتو عمى الدار المزبكر أكطمب مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو  د ببلط جديدم

كتخميف ما يحتاج إليو مف المصرؼ في عمارتو كياذف لممعمـ عمي بف لطكؼ مستاجر الحماـ المزبكر 

الحاكـ مكالنا  يفعفمف أجرة الحماـ المزبكر  صص بنظيرهاقليالمصرؼ   بصرؼ ما يحتاج  إليو ذلؾ

الديف  اصمو فخر اقارنو خير المحرريف مكالنا الشيخ نكر الشرعي مف جانبو لطؼ اهلل تعالى كاتب

الكقؼ الشريؼ المزبكر بف  كؿ كاحد مف فخر االعياف محمكد جمبي كاتبو الشافعي كتكجو كصحبتو

حضكر المعمـ بف خميؿ بف نمر معمارباشي بالقدس الشريؼ كحصؿ الكشؼ كالكقؼ عمى الحماـ ب

كبحضكر المعمـ عمي مستاجر الحماـ المزبكر فكجد بعض الببلط الكايف فكؽ بيت  هالمزبكريف اعبل

نار الحماـ المزبكر مكسر كمنفخت كخمف المعمارم المزبكرما يحتاج إليو ذلؾ كثمف أحجار كببلط  

ما يفصؿ عمى  اسدية غرشا كشيد كحكر كسمنت كأجرة  معمميف كفعكؿ كمكده بمبمغ قدره احد عشر

عقادية برابعة كعشريف قطعة مصرية كما ىك ثمف عشر حجر  فيو خمف ذلؾ ما ىك ثمف مايتي حجر

كانقاضو عشركف قطعة مصرية كنص قطعة مصرية كما ىك  ثمف حكر كسمنت ثبلثكف قطعة  زكايا

كما ىك ثمف شيد خمسة عشر قطعة مصرية  مصرية  كما ىك ثمف ببلط  ستو كثبلثكف قطعة مصرية
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ىك ثمف أحجار سكاقيؼ ستكف قطعة مصرية كماىك ثمف ممح  خمسكف قطعة مصرية كما ىك  كما

 ب الجؿ الحماـ المزبكرسمستكف قطعة مصرية كما ىك ثمف  أجرة معمميف كفعكؿ كمكنو مدة يـك كاحد

مكالنا  اثتاف كثبلثكف قطعة كنصؼ قطعة مصرية كىي طبؽ المبمغ المذككر فعادكا كاخبركا بذلؾ

مكالنا الحاكـ الشرعي المشار لذلؾ  الشرعي المشار إليو خمد اهلل النعـ عميو اخبار شرعيا فعيفالحاكـ 

في عماره  إليو خمد اهلل النعـ عميو المعمـ عمي المزبكر مف الحماـ المزبكر كصرؼ المبمغ المزبكر

 رمف المعمـ عمى المدبك اذنا شرعيا  مقبكال  ث الببلط المرقكـ كمده معا بنظيره كمف أجرة الحماـ المزبكر

   .قبكؿ شرعيا  تحرم في سادس عشر ذم القعدة الحـر  لسنة تسع كستيف كالؼ

م، الشيخ  عفيؼ الديف، الشيخ نكر الديف، الشيخ الدير م،  الشيخ خميؿ  الدير الشيكد: الشيخ زكريا 

 خميؿ، الشيخ  ابراىيـ،  الشيخ عمر جمبي الترجماف،  الشيخ  محمكد جمبي.

 حجة تعمير بركة عين سمواننص .12

كة قد ا كسيدناسبب تحرير الحركؼ ىك انو بالمجمس الشرعي المرعي اجمو اهلل  تعالى حضر مكالن

ابراىيـ أفندم بف خميؿ المكقع خطو  المشكبلت المكلى العامميف حبلؿ القضاء المدرسيف عمدة العمماء

ء يف عمدة القضاالحناة كاألصكليالعامميف زبدة قدكة العمماء  ليواالكريـ بأعالي نظيرة دامت فضائمو كمع

أفندم ابف  ا عمييف مكالنملاـ في العاكالمحرر حبلؿ مشكبلت الديف شيخ االناـ كالمسمميف كبركة االن

يير بنسبو المبارؾ بف ابي المطؼ الشأفندم اهلل ا جار المرحكـ قدكة  العمماء االعبلـ شيخ االسبلـ مكالن

الكاينة  ده ىك المدرس  بالمدرسة الصبلحيةيؼ اداـ اهلل تعالى كرحـ كالده كجمفتي لمدينة القدس الشر 

مف الجارم في  اف كذكر مكالنا الحاكـ الشرعي المكلى إليو يابالقدس الشريؼ المجيد كالنظر عمى أكقاف

 كقؼ المدرسة المزبكرة جميع قرية عيف سمكاف الكاينو بظاىر القدس الشريؼ كاف البركة الكاينو في

نزؿ منيا في رضي المزبكرة المجاكرة لمعيف السفمى مف الجية القبمية الذم  يجتمع فييا الماء الذم ياال
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دممت بساتيف القرية المزبكرة  لتقادـ الزماف كممر الدىكر ككثرة السيكؿ كاالمطار انقناة الذم يصؿ إلى 

كحايطيا الشرقي بعضيا منيدـ كانيدـ حايطيا الغربي بكاممو  هتربة كالحجار البركة المزبكرة  باال

كالبعض ايؿ إلى السقكط كاالنيداـ كحايطيا الشمالي مف جذكره كتحتاج إلى نقض كاعادة  بالحجر 

المزبكرة في  قناة البركة كاف القبمي يحتاج إلى ترميـ كالتكحيؿكالشيد مف اجؿ حفظ الماء كحيطيا 

ى اف ينزؿ البساتيف كاف قناة العيف المطمة عمى منزليا تحتاج إلى التعزيؿ ألجؿ اف المشي الماء بيا إل

عة في البساتيف القرية المزبكرة البساتيف منيدـ بعضيا كبعضيا االخر بالتربة  كاف الحائط القديـ الكاق

اء كانيا تمنع  كصكؿ المحايط  فاكاحتاج إلى قائمة يدـ مف الجية الشمالية المعركؼ بذلؾ بالجسر ان

عمى منكالو يحصؿ استمر ذلؾ عمى حالو كاستمر  القرية المزبكرة كاف الصاؿي اإلى رم البساتيف الت

كالبساتيف بذلؾ األضرار لجية الكقؼ المزبكر لككف الماء الذم ينزؿ مف العيف إلى البركة المزبكرة 

سبب ذلؾ اف ليس تحت يده ماؿ لجية الكقؼ المزبكر يصرفو في تعمير  المذككرة  يتعذر كصكلو

لؾ كتعمير ما ذكر اعبله كطمب  مف مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو الكشؼ عمى ذكترميـ كبناء 

في  ة  ماؿ بصرفوذلؾ بالصفة المشركحة اعبله  يأذف لو  باستدان كالتحرير عمى ما ىنالؾ فاذ كجد

صبلحيا كما فييا نعمارة االماكف المزب ب فعتييا فعيف مف جيت لمطؼ اهلل تعالى بو كاتكرة كمرمتيا كا 

كفخر اقرانو  يالدجان مصطفى ا الشيخ اصمو  فخر المدرسيف  الكراـ سبللو  العمماء االعبلـ مكالن

احمد الجكقدار كزينة خبلنو فضؿ جمبي بكجو الكشؼ عمى ذلؾ كصحبو االستاذ فخر الديف بف 

زبكرة الم رباشي بالقدس الشريؼ  كحصؿ الكشؼ كالكقؼ عمى البركةالمرحـك الحاج خميؿ بف نمر معما

رية كاألحجار كحايطيا القريب منيدمة عمى احسف صكر فكجدت مشحكنة باالت ككشؼ كشفا شافيا

بالكمية كحايطو الشرقي منيدـ بعضيا كالبعض ايؿ إلى السقكط  كاالنيداـ كحايطو الشمالي جد يحتاج 

يحتاج إلى  القبميحايطيا ألجؿ الضبط الماء بالبركة المرقكمة كا ى نقض كاعادة بناء بالشيد كالحجرإل

 الماء بالبساتيف تحتاج إلى تعزيؿترميـ كتكحيؿ ككجدت قناة  البركة  المزبكرة مف ممرىا الكاصؿ 
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ايؿ إلى السقكط كاالنيداـ  ككجدت  منيدـ بعضيا كبعضيا ة عمى البساتيفككجدت قناة العيف المطم

الحبس متيدمة تحتاج إلى اقامة الحايط القديـ  لمكقؼ في البساتيف مف الجية الشمالية المعركفة ب

 فع االشياء فخر الدياالمزبكرة كدر  حايط عكضيا  تمنع كصكؿ الكردم إلى البساتيف اىالي القرية

درعا كارتفاعيا  اـ( ثبلث كعشركفنيدـ مف البركة المزبكرة قبمة )شالمالمعمارم باشا الحائط الغربي 

اـ( ثبلثة كعشركف كارتفاعيا عشرة ادرع ة قبمة )شلمدبكر  اع الحايط الشرقي مف البركةعشرة ادرع كدر 

البساتيف مف الجية القديمة الكاقعة في ع الحايط ابعة ادرع كدر ع البركة المزبكرة شرقا بقرب ساكدر 

ع العمؿ خمف المعمار المزبكر ما اكؿ ذلؾ بدر  شرقا غرب كارتفاعيا دراعالشمالية المعركفة بالجية 

بمبمغ كمكنة كغير ذلؾ  كسمبيةمصركؼ كمف ثمف شيد كحجارة كقفؼ  مف  المزبكرة العمارة تحتاج إليو

ما ىك ثمف خمسيف قنطار مف ذلؾ فيو خ عمى ما يفصؿ ش كخمس كعشركف غرشاثبلث مائة غر  قدره

 االلؼ حجر ألجؿ البركة المزبكرة غرشاف كما ىك ثمف ثبلثةجؿ بناء البركة المزبكرة خمسكف شيد أل

ف يكما في بناء البركة كمكنة كغير ذلؾ  في مدة ثبلثي معمميف كفعكؿ كما ىك أجرة غرشاستكف 

قناة الما مف منزؿ البركة  يؿكما ىك لتعز  ثبلثكف غرشا ؾالمزبكرة كقفؼ كسمب كفعكؿ كمكنة كغير ذل

دـ ثمف عمى البساتيف المين المطمة إلى اف ينزؿ بالبساتيف عشركف غرشا  كما ىك االصؿ لعمارة  كبناء

كغير ذلؾ ستكف غرشا ضمف ذلؾ عشرة غركش ثمف عشرة قناطير شيد  فعكؿ كمكنة كره  شيد كحجا

في مدة عشرة  كخمسيف حجر كأجرة معمميف كفعكؿ كمكنة  كغير ذلؾجر كثبلثكف غرشا ثمف الؼ ح

عاد كاخبركا الحاكـ الشرعي المشار إليو بذلؾ   اعبله ك غرشا كىي طبؽ المبمغ  المخمف  اياـ عشركف

أفندم  ا عميىاديا كنصيرا اذف لمكالناليو  ا الحاكـ الشرعي المشاررعيان استخار لو مكالناخبار ش

المزبكر مجمكعة عمى جية الكقكؼ  ة المبمغعمى أكقافيا استدانالمدرسة المزبكرة كالناظر  المشار إليو

نظيره في ذلؾ في ع عمييا الكشؼ كالتحرير كالرجكع بكالبناء كالتعزيؿ الكاق اعبله كيصرفو في العمارة

 أفندم  المشار إليو ا عميمقبكال مف مكالنر اعبله اذنا شرعيا محرر في ذلؾ شرعيا ماؿ الكقؼ المزبك 
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شرعيا تحرير اليكـ الخامس عشر مف ذم القعدة الحـر لسنة   مفعكؿ( ) اعبله قبكؿ  شرعيا  كاعتبار 

 سبعكف كالؼ

 نص حجة تعمير دكاكين بباب حطة .12

ىك انو بالمجمس الشرعي المحرر اجمو اهلل تعالى لدل سيدنا كمكالنا كسيدنا العبد  الحركؼ تحريرسبب 

جي عفكه كغفرانو افتخار القضاة كالحكاـ خبلصة ااهلل سبحانو االكؿ منو كمف احسانو الر  الى الفقير

 العمماء حبلؿ مشكبلت االناـ الحاكـ الشرعي المكلى ابراىيـ أفندم بف خميؿ المكقع خطو الكريـ

ليو حضر فخر المدرسيف الكـر عمدة العمماء االعبلـ حبلؿ مشكبلت الى نظيره دامت فضائمو كمعباعا

كاالصكليف شيخ االسبلـ كالمسمميف مكالنا عمى أفندم المطؼ  االناـ عمدة الفقياء كالبياف عيف الفقيا

تى القدس الشريؼ كاف فندم مف  بف المرحـك شيخ االسبلـ كالمسمميف حبلؿ المشكبلت االناـ  جار اهلل

لمدرسة الصبلحية الكاينة بمدينة القدس الشريؼ كالناظر عمى باف كىك المدرس اتعمره بالرحمف كالرضك 

 فإليو كقؼ المدرسة المذككرة دكاكيف كقبك طاحكف كقبك فر  قفتيا كذكر مكالنا الحاكـ الشرعي المشاراك 

كاكيف بعضيا قد انيدـ  كبعضيا داحكف كالكاقعاف بسكيقة باب حطة بالقدس الشريؼ كاف الفرف كالط

إلى اعادة ما انيدـ منيا  كمرمة ما بقي منيا كمد اسطحتيا كمكنة الزمة  ؿ إلى االنيداـ تحتاجاي

االزمة  تيامككاجبة كمر  عمى الناظر عمى ىذه الكقؼ اف يبذؿ  جيد في عمارتيا كعمارة كاجبو يجب

الضرار البميغ عمى  بذلؾ ؿحصكي باكميياع لجية الكقؼ كبسمب منيا كاالنتفا اميباكمحتى ال تنيدـ 

الكقؼ  محصكؿتحت يده شي مف  ليسجية الكقؼ كالجيراف كذلؾ  كالماريف مف السكؽ  المذككر كانو 

 كتحرير اف يكتب عمى ذلؾ المذككر ليصرؼ في ذلؾ كطمب مف مكالنا الحاكـ الشرعي المشر إليو

اعادتو كما تجب مرمتو ليستدانو كيصرؼ في ذلؾ كيرجع لو عمى ما ىنالؾ كتخميف كمعرفة ما يمـز 

كرفع الضرر عف  محو لجية الكقؼكالمصعمى محصكالت الكقؼ متى امكف  لما في ذلؾ مف الخير 

 رفخ اصموالجار كالمار فعيف مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو ليكشؼ عمى ذلؾ كتحريره كاتب 
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االستاذ  معو مكالنا الشيخ محمد عفيؼ الديف الخالدم كذلؾ بلـاالع ءالمدرسيف الكراـ كخبلصة العمما

لتحقيؽ في ما  مف اىؿ الخبرة كالمعرفة( معمارباشي بالقدس الشريؼ)كعمارتو فخر الديف بف نمر

اسماىـ  بأجرة كحصؿ الكشؼ كالكقؼ عمى ذلؾ مف ذكر   كثمف كمرمتو يصرفو في عمارتو  ذلؾ

 كجماعتو المدرسو المذككربي الكقؼ المذككر بحضكر مكالنا الناظر الجارية ف كاالماكف االتى ذكرىا 

المذككرة عمى ىذه  كغير ذلؾ مف بقا االماكف يف كالطاحكفكمف سكاف كدكا كثيره مف اىؿ المحمو

الشرقية  كميا بالسكيقة المذككر مع قبك الطاحكف كقبك  كاكيفدقع عمييا الكشؼ فكجدة الاالك  الحالة

ة كحرر عمى الفرف الجارم مكبعضيا ايؿ إلى االنيدـ  كبعضيا يحتاج إلى مر  ـمنيد الفرف كبعضيا

فكجد الفرف الذم يخبز مف الخبز منيدـ  الكاقع  خمؼ دكاكيف الكقؼ مف جية الشرؽ في كقؼ  كقبكه

منيدـ بعض عقده مف جية  الفرف فيكيحتاج إلى اعادة بناء جديد كجد بعض القبو الكاقع  باغمبيتو

عقد قبك مف كسطو منيدـ  ايط الغربي فكؽ الصيريج منيدـ ككشؼالحالصيريج كبعض الغرؼ فكؽ 

الكاقع  ككجد بعض القكس الشرقي مف القبك المذككر القبك المنيدـ الكايف بكاسطة مع  نصؼ القكس

مف داخمو  فكؽ  عقد القبك غالب يحتاج إلى اعادة فكجد وبيف الركبتيف الشرقيتيف بعضو منيدـ  كبعض

 ة كغالب جدار مف الشرؽ  تحتاج إلى مرمة كمف ذلؾ ما كقع  منيا مف األحجارمتحتاج إلى مر  النار

كاخر  طاحكف يحتاج إلى مرمةلكبيف مف ىذا ا بينوالفانيو كدار القكس القبمي ضمف الغرؼ الفارؽ 

ا ككجد بعض جدراف القديمة مف جية الغرب تحتاج إلى مرمة كاعادة م دلؼ  الفرف كتحديد مف جية

د تحتاج إلى عمارة كاعادة عمى يانيدـ منو فكؽ الصيريج ككجد القكس الكاقع كسط القبك الميندـ تحد

ككجد فـ الصيريح مندمؿ تحت اليدـ كخمف المعمارم المذككر كما يصرفو في ذلؾ كمو  اصكلو القديمة

اتربة كمد قصرمؿ كتعزيؿ  كثمف شيد كأحجار كجبصينو كقنطرات كأجرة معمميف كفعكؿ كمكنو

في ذلؾ ما ىك ثمف  كحمامات بداخمو  كغير ذلؾ بمبمغ قدره ميتا غرش كسبعة غركش عمى ما يفصؿ

-------) غركشأحجار نارية لبناء الفرف الذم يجرم فيو الخبز ثبلثة غركش كما ىك ثمف خمسة 
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غرشاف  لقبة الغرؼ الذم يخبز قبة المخبز رخاـ لمفرف غرش كثمف خمساية عقادم كثمف ثمثة اذرع (

غركش كثمف ستو قناطر شيد لمبناء كعقدة ستو غركش كأجرة  كحكر لمفرف المذككر ثمثة شمع كثمف

 غرش نحت أحجار الفرف كتمديد غرشاف كأجرة معمميف كفعكؿ كمكنة في مدة عشرة اياـ خمسة عشر

تحت  جزاء بقاء القكس الكاقع ثمف مايو حجر قنطرم في بناء ممكف اتككف كغرؼ كغيره  كمف ذلؾ

مف  شيد لعقد ما انيدـ مف عقد القبكا عقد القبك المذككر مف كسطو خمسة غركش كثمف عشرة قناطير

كالحايط  العربي مف  العقد كلبناء ما انيدـ بكسطالكايف   جية الغرب كما تيدـ مف القبك فكؽ القكس

دة عشرة اياـ في كمكنة في م كما ىك أجرة معمميف كفعكؿ فكؽ الصيريج عشرة غركش القبك المذككر

كثمف خمسة قناطر  شيد خمسة  جبصيف خمسة غركش خمسة عشر غرشا كمف ذلؾ ثمف قنطار عمؿ

كأجرة معمميف كفعكؿ   غركش كذلؾ لمرمة بعض مف القبك الكايف  في الغربي ثمف داخمو  فكؽ الباب

الشرقي   كمكنة في اربعة اياـ في عمؿ ذلؾ ستو غركش كثبلث غرش ثمف ماتي حجر لبناء القكس

مف سطح الفرف الذم يخبز فيو الخبز  بيف الركبتيف مف القبك الكاقع القكس عفي القبك المذككر  كم

عة غركش باربعة غركش  ثمف شيد لبناء كأجرة معمميف كفعكؿ كمكنة في ثمثة اياـ لعمؿ ذلؾ ار 

احماؿ  سةخم كمف ذلؾ لمرمة بعض القبك مف الجية القبمية مف داخمو ثمف جبصيف كنصؼ الغرش

كمف ذلؾ لعمارة   كمكنة في ستو اياـ تسعة غركش كقناطر ستو غركش كأجرة معمميف كفعكؿ كثمف شيد

خمسة غركش  ثمف ماتي حجر كخمسيف حجر  حايط الفرف الراكبو عمى بيت النار فييا المدخنة

كفعكؿ   كخمسة غركش ثمف شيد لذلؾ كأجرة معمميف (--)غركش ثمف ببلط كاربعة الحايط المذككره 

ستو غركش  كمف تمؾ عمارة  القكس القبمي مف  كمكنو  لبنا الحايط  كفرش الببلط في اربعة اياـ

في عمؿ ذلؾ  في   مكنةغرش كأجرة معمميف كفعكؿ ك  (اربعة غركش--الغرؼ بمف داخمو  كخارجو )

لة لجداره ازبي تعزيؿ الفرف مف االتربة كالفاربعة اياـ  ستة غركش  كثمف ذلؾ عشركف غرشا  تصرؼ 

 لفرف كلعمؿ بعض اماكف فكؽ ظير القبك جداره كمعمقة كمف ذلؾ مد ظير القبك كمو بالقصرمؿ عشرا
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كنصفيا ماتي مف القصرمؿ  كنصفيا أجرة معميمف كفعكؿ كدقاقات كمكنة مده كحرر كخمف المعمار 

انيدـ مف  كاكيف كمادكبعض جدراف ال عف الدكاكيف المذككر  ما صرؼ  ما انيدـ  في عمارة

فكقيا كلبناء بعض  يتالاكيف كالقناطر دكالطاحكف كمرمة ما بقي ممف تجب مرمتو كمد اسطحو ال

لدكاكيف كبعض تراسيا كعقكدىا بمبمغ قدره ماتي غرش كستة عشر غركش عمى ما ا مفالجدراف 

كاعادة  ككرةالكايف بالمحمة المذ الحايط الشرقي مف قبك الطاحكف يفصؿ  فيو  ضمف ذلؾ  ما ىك لبناء

ما انيدـ  مف جدرانيا كبعض سقفيا كعقكدىا كبناء الحايط الشرقي مف اصبطؿ الخيؿ فييا كجارم 

 .(بالشمالية مف االسطبؿ المذككر ظاىر كباطنا مع مرمة القكس القبمي )باقي الحجة غير مقركءة

 نص حجة تعمير دكاكين  بباب األسباط .13

المدعى اجمو اهلل تعالى حضر لدل مكالنا كسيدنا فخر  الحركؼ ىك انو المجمس المحرر سبب تحرير

عبد  المدرسيف الكراـ عمدة العمماء العبلـ العالـ  المدقؽ  الفاضؿ المحقؽ الحاكـ الشرعي المكلى

فخر المدرسيف الكراـ  ليوالى نظيره دامت فضايمو كمعالكشاؼ المكقع خطو الكريـ باعا الحميـ أفندم

ؼ كالمكرميف نخبة العبد مناؼ المعظميف شيخ االسبلـ اصة االشر قيف العظاـ خبلعمدة المحق

كالمسمميف مكالنا السيد الشيخ ابي المطؼ أفندم بف المرحكـ  شيخ فاتح مكالنا الشيخ اسحؽ الشيير 

 بنسبو المبارؾ لمكالنا المبارؾ مفتى السادة الشافعية بمدينة القدس الشريؼ كالناظر عمى أكقاؼ

الكشاؼ المشار إليو اف الدكاف المبلصقة  ا الحالكـ الشرعيكذكر لمكالن لمزبكرةالمدرسة الصبلحية ا

لحماـ االسباط مف الجية الغربية الجارية في أكقاؼ المدرسة الصبلحية الكاينة بمدينة القدس الشريؼ 

كانت سابقا عمى تاريخو ادناه في زمف المدرسة كالناظر السابؽ فييا انيدمت كاذف لمحاكـ الشرعي 

بتعمرييا بمكجب الكشؼ السابؽ عمى تاريخو ادناه كعمرىا مع بعض كاجيتيا القبمية كبقيت عمى حاليا 

بحايط الحماـ ككادت اف تسقط حايط المبلصقة ليا كاضر خربيا  ىخربة  قكاض خربو كاف بقائيا

ا بسبب التي ىي مبلصقة مف الجية الغربية ككادت الدكاف المزبكرة اف يسقط حائطيا كعقدى لمدكاف
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 لمذبكرة  كاسس ركبتيا المبلصقة لمحماـ كعقدىا جديد عقد ليـاذلؾ فاسس حايطيا المبلصقة  لمدكاف 

العمارة االكلى لككنيا بقيت خربة كاختشى عمييا  سطحيا كاسطحة الدكاكيف المبلصقة ليا الباقية بغية

يد كتراب كأحجار كمد بكرة بشذالم مف السقكط كمدىا مرراره كمعمؽ كقصرمؿ كجبش ركبتي الدكاف

ماية  فكؽ االنقاض و نقؿ التراب الكايف بالطريؽبقصرمؿ كاننبيا طحيا كسطح الدكاكيف التي إلى جاس

جديدة فتحو  االبار كالمحصكؿ المعده لمحماـ المزبكر اعبله الجارم في الكقؼ المزبكر كفتح لو فييا 

كف ذلؾ فيو دفع ا الماء منيا إلى األكقاؼ لكبناىا بالشيد كمدىا بالقصرمؿ كسقفيا بالببلط ليفيض مني

كظير الحاصؿ كالساحة التي  فييا  إالمزبكر كنقؿ جميع التراب الذم كاف  فكؽ االن القرار عف الحماـ

االبار كنقؿ جميع االتربة التي كانت حكؿ البير الذم بالقبكا التي كانت فيو القناة  مف الحكاصؿ  

كالذم بني حايطا  لكثرة االمطار كبقى عمى حالو صرمؿ القبك سقط القبكو بعد  قكالساحة إلى البيف كان

حائطا مف شرؽ الشرؽ كبني  ر تمتد مف ركبة الحماـ إلى الجيةمف الجانب القبمي مف ساحة االبا

ب الشمالي عمى لشمالية كاسس حائط مف الجانار ممتد مف الجية القبمية إلى ساحو الحاصؿ كالى االبا

ب البير الذم إلى جانب البير الجديد كبني حايط أخرل مف الجانب الشمالي إلى الجان ةالساحة المزبكر 

كمف كصكؿ ار كالحكاصؿ مف كقع التراب فييا شرقا بقرب ككؿ ذلؾ الجؿ ضبط االب يمر لو ممتد

كاضر ذلؾ بالحاصؿ كاالبار كانو سمـ فمميت بالقمامات   بغير حيطاف يا تركت سابقاالناس إلييا الن

ماء العيف قطاع بو مطمـك مف االتربة كالقمامات الحتياج الحماـ المزبكرة عند ان ؿ جميع ما كافكنق

في  التي بناىا ربية ممتده مف االيؾاعبل الحاككرة مف الجية الغكبني عميو حايط إلى  ا كبني بابواحيان

ط  كالشيد حكتو كالببلالجية القبمية إلى الشمالية كمف الجانب البير المزبكر حكضا مف الحجار المن

الما مف لبير ليذىب إلى حاضو الحماـ كبني  قكصو باب البير الثاني كاف تحت  جديد الجؿ مده

البيت المنيدمة مف الدار الجارية في الكقؼ التراب كاظير جديد مف اسفميا كاعبلىا كتكحؿ جميع 

صقة  ليا مف الجية الشمالية  المبللسقكط  لدفع الضرار عف الدكاكيف ايمة إلى ا المكشكفة عمييا سابقا
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قادم كقفؼ كسمب في ثمف شيد كقصرمؿ كحطب الجؿ العقد كع و صرؼ عمى ذلؾ كموكان كافترض

ؿ شيد  كخيطاف كاجر نق سككان (--مف حجارة نحيت كببلط الجؿ )االشغاؿ كث الجؿ البير كبقية

ر ذلؾ ثبلثمة غرش كثبلثة نو كغيكمعمميف كفعكؿ كسقايف كمعتمد مك  كأجرة دقاقاتكنقؿ قصرمؿ 

 ت المجمد بيف طمب مف كلنا الحاكـبمكجب دفتر المفردا كاربع قطع  كىك طبؽ االصؿكثمثيف غرشا 

لكقؼ المزبكر ا كمو ليظير بذلؾ صدقو كسعيو لجية الشرعي الكتاب المشار إليو الكشؼ عمى ذلؾ

ا كنصر كتكجو يانمع ك يو كثيرار الاكـ الشرعي الكشاؼ المشاستخار اهلل تعالى  مكالنا الح فعند ذلؾ

كصحبو المعمـ فخر الديف بف المعمـ خميؿ  الشيير بابف  يمة لمكشؼ عمى االماكف المزبكرةالكر  بنفسو

معمار باشي بمدينة القدس الشريؼ كحصؿ الكشؼ كالكقكؼ عمى االماكف المزبكرة اعبله  فكجدت 

 مف مكالنا السيد الشيخ ابي المطؼ أفندم ما صرفوشرح اعبله كحسب المعمار المزبكر  معمره كما

عمى طريؽ  الشيادة  اغرشغرش كستكف  بمبمغ قدره  ثبلثمة في عمارة االماكف المزبكرةو لمشار الي

المزبكر في تعمير مثؿ ىذه االماكف بتاريخ سادس عشر شعباف  المشارؾ لسنة  صرؼ ىذا المبمغ باف

 تسع كسبعكف كالؼ.

ػمكالنا الشيخ زكريا، مكالنا ؼ،كالنا الشيخ سميماف الديريي، السيد  عبد  المطيالشيكد:  مجير الديف، م 

 الشيخ  الدجاني.  

 الحمراءحجة تعمير دار بالقرب من خط المنارة نص  .14

الحركؼ ىك انو بالمجمس الشرعي المحرر المرعي اجمو اهلل تعالى لدل مكالنا كسيدنا سبب تحرير 

كاالحكاـ خبلصة العمماء العبلـ الحاكـ الشرعي المكلى ابراىيـ  اياالحكاـ محرر القضر القضاء افتخا

الكاينة لما ىدمت جميع الدار  ليواليو كمعاالكريـ باعمى نظيره دامت فض بف خميؿ المكقع خطو أفندم

بخط المنارة  الحمراء  لمدينة القدس الشريؼ التي كانت مشتممو عمى طبقة كبيت صغير كمرتفؽ 
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لسقكط  كقبمو بدار ا لىايمة ا ماء الشتاء كلـ يبقى مف بنيانيا اال بعض جدراف كصيريج  معد لجمع

الحج محمكد الحمبي شرقا كالشيخ محمد كالشيخ عبد القادر عفيفي شيخ الحـر الشريؼ كشماال دار 

الشيخ محمكد مغربي كغربا الطريؽ السالؾ كفيو المستطرقو إليو مف الجية الكاينة بالطريؽ المرقـك 

( يكـ تاريخو ادناه فخر الفاضميف الشيخ محمكد بف المرحكـ الشيخ القادرم المرقكـ كذلؾ لمكالنا )عمد

اغا الناظر  يالساف عمعمدة اكلى الفخر  الحاكـ الشرعي المشار إليو بحضكر فخر الجاىات كاالعياف

جارية في كقؼ عمى أكقاؼ المسجد االقصى الشريؼ كالصخرة المشرفة داـ مجده اف الدار المنيدمة ال

مع مف شركو كتضرر بقائيا عمى  يا ىاكية كحكلوالمسجد االقصى الشريؼ كالصخرة المشرفة  كان

كطمب مف مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو اف يامر  تي ىي عمييا لككنيا مبلصقة لدارهحاليا ال

عيف مكالنا  كعمييا كتعيف الكشؼ  بعمارتيا كرفع الضرر عنيا كعف داره لناظر عمى الكقؼ المزبكر

سيف الكراـ سبللة الحاكـ الشرعي المشار إليو مف جانبو لطؼ اهلل تعالى بو كاتب  اصمو فخر المدر 

باشي بمدينة القدس كاالستاذ فخر الديف بف نمر معمار مكالنا الشيخ عفيؼ الديف الديرم  العمماء العبلـ

اغا الناظر المزبكر كفخر الفاضميف  يكقؼ عمى الدار المذككرة بحضكر عمالشريؼ كحصؿ الكشؼ كال

الشيخ صالح شيخ الحـر  كفخر المحرريف  محمد جمبي  كاتب األكقاؼ الشريؼ محمد بف نمر الشيخ 

منيدمة  ليس ليا قايمة اال  اسماىـ  باخره فكجده عبد القادار المرقكـ كجماعو مف المزبكر مف ترد

دـ كاخبر المعمـ فخر الديف معمار باشي كمكس بف بعض الجدراف مف الطبقة ايمة إلى السقكط كاالني

( منيا إلى ---سعيد الديف البناء عبد اهلل الفر كجماعة كثرة مف اىؿ الخير كاىؿ البمد باف االنتفاع ) 

كبير تنيؼ جية الكقؼ كاف عمارتيا كاعادتيا عمى ما كانت عمى ما كانت عميو تحتاج إلى مصرفو 

نقاضيا كاحكار ارضيا لمراغب في ذلؾ  تمثؿ قيمتيا انفع لجيت كاف في اش كخمسيف غرش ماتي غر 

ى عمارتيا حت يده شيئ مف محصكالت الكقؼ تكفالكقؼ اخبار شرعيا فذكر الناظر المرقكـ اف ليس ت

ككؿ  لشيخ صالح شيخ الحـر المرقكـ  بحضكر الجماعة المزبكرة  في بيع  انقاضيا بثمف مثميا 
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يرغب االذف الشرعي المزبكر اعبله تككيبل شرعيا  فعاد كاخبر بذلؾ  كاحكار قراىا باجر مثميا لمف

مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو اخبار شرعيا كطمب  مكالنا الشيخ صالح  الككيؿ عمييا عمى اغا 

مرقكـ عف مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو االذف بيع انقاض الدار المرقكـ لمف يرغب في لالناظر ا

منو النفع إلى جية الكقؼ فسائؿ مكالنا الحاكـ  الشرعي المشار إليو مف فخر  بتحصيؿ ذلؾ بمبمغ

مف يا في  كؿ سنة كاخبر بذلؾ جماعة الديف معمارم باشي المرقكـ عمى انقاضيا كقيمتو حككرت

ا المعماريو باف قيمة انقاضيا عشركف غرشا كحككرتيا غرشا كاحد اخبار شرعيا  فعند ذلؾ اذف مكالن

صالح المرقكـ في بيع االنقاض المذككرة في الدار المرقكـ بعشريف لمشيخ  المشار إليواكـ الشرعي الح

حكارىا قرارىا في كؿ سنة بغرش كاحد عمى المزبكر بو اىؿ الخبرة اذنا شرعيا فعند ذلؾ يغرش ك 

يؿ عمى اشترل الشيخ  محمد بف المرحكـ الشيخ عبد القادر المرقكـ مف الشيخ صالح المرقكـ الكك

الناظر المزبكر فباعو ما ىك جارم في الكقؼ بمقتضى االكلى الشرعي لو ىنالؾ كذلؾ حسب جميع 

( غركش --يثمف )ثمان عشركف غرشا اسدية اجمو عميودره بثمف ق قض المكجكدة  بالدار المرقكمةاالن

في الماؿ  كنصؼ الغرش إلى سنة مف غرة شير تاريخو ككفمو في ذلؾ كمو بابنو كلده الشيخ عمي 

ثـ احكره جميع قرار االرض كالدار المدككرة  ككمو مدة تسعيف سنة   تاجيبل شرعيا كالده كفالة شريعة 

مف غرة شير تاريخو احكار ابا ما ىك حكر كؿ سنة  غرش كاحد تبمغ قدره تسعكف غرشا اسدية حس

ف اخبار شريعا تعاقد و بعد اخبار ما تـ ممالصحي الز  شرعيا مشتمبل عمى االيجاب كالقبكؿ كشرطو

ككرة جار في تصرؼ الشيخ محمد المرقـك كما يحد لو قبة مف كذلؾ كصار قرار الدار المذ  عمى ذلؾ

الحاكـ الشرعي  احد فيو حؽ الصرؼ كالشرعو كذلؾ كمو  لدل مكالنا البنا فكؿ ليس لجية الكقؼ كال

المباعة  رقاض الدابمكجبو جرياف ان المشار إليو خمد اهلل النعـ عميو ثبكتا شرعيا كحكـ بمكجبو كجر

البناء  فيو كيجرياف ما يحدث ب في تصرفو المدرة المذككرةلمشيخ محمد المرقكـ كاقرار الدار المرقكمة 

 المحرر في  خامس  شير شكاؿ  المبارؾ لسنة  تسع كستكف كالؼ   مف ممكو حكما شرعيا
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صطفى الدجاني،  مكالنا الشيخ عفيؼ، مكالنا م،  مكالنا الشيخ مالدير شيكد: مكالنا الشيخ  زكريا  

الشيخ نكر الديف،  مكالنا الشيخ خميؿ، مكالنا الشيخ  فخر الديف، مكالنا الشيخ  خميؿ،   مكالنا الشيخ 

 ابراىيـ الدجاني،  الشيخ عفيؼ الدجاني، عمر جمبي كاتب أصمو.

 نص حجة تعمير وقف تربة بركة خان .15

مس الشرعي المرعي اجمو  اهلل تعالى حضر لدل مكالنا كسيدنا سبب تحرير الحركؼ ىك انو بالمج

عيف  و افتخار القضاء كالمدرسيفالعبد الفقير إلى اهلل سبحانو الراجي عفكه كغفرانو االمؿ منو كاحسان

العامميف حبلؿ مشكبلت الديف صدر مكلى بدر سما المعالي الحاكـ الشرعي المكلى ابك  ءالعمما

دم المكقع خطو الكريـ بأعالي نظيره دامت فضائمو كمعإليو  لديف أفندم الخاالبركات محمد  شرؼ ال

فخر االعياف الصالحيف ابراىيـ ابف المرحـك  الشيخ محمد القطب المتكلى عمى كقؼ بركة خاف الكاينة 

بالقدس الشريؼ بخط داكد ليا شيرة  في محميا  تغني عف كصفيا  كتحيد  بيا كذكر لمكالنا الحاكـ  

لى باب  ير المطؿ عمى الشارععي المشار إليو اف البيت الصغالشر  محتاج إلى ترميـ كالتكحيؿ كا 

ساقطة الشرقية بيا أحجار  تو كحايط البيت المزبكر مف الجيةخشب زاجؿ باب البيت المزبكر كطاق

يحتاج إلى  هإلى عمك الدار المزبكر  لدىميز الدار السفمى المتكصؿ منوالترميـ كالتكحيؿ كاف ا تحتاج إلى

يحتاج إلى باب خشب كاف القبة الكاينة عمك البيت تشعت بناييا   كباب الدار المزبكركالتكحيؿ ترميـ 

ىا يمنع الفضا عمى الساكنيف بالدر المزبكرة سدكتخمخؿ اركانيا كايمة إلى السقكط كىي مسدكدة كاف 

كليس تحت  كط لعدـ العمارهعمى منكاليا يختشى عمييا مف السقا كاستمر لؾ عمى حاليكاف استمر ذ

ف المزبكر كطمب مف مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو اكاؿ جية الكقؼ المزبكر لتعمير الميده م

الكشؼ عمى ذلؾ كالتحرير عمى ماىك فاذا كجدت بالصفو المشركحو اعبله ياذف لو  بالعمارة كيصرؼ 

ة الكقؼ المزبكر فعيف مف بفو  دينا عمى رقمف مالو في العمارة المزبكرة ما يحتاج إليو ليككف ما بصر 

جيتو لطؼ اهلل بو كاتب الفقير مصطفى  الدجاني فتكجو كصحبتو االستاذ فخر الديف  بف الحاج 
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المشركحو اعبله  بالصفةؼ عمى ذلؾ  فكجد ك قي بالقدس الشريؼ كحصؿ الكشؼ كالك خميؿ معمارباش

بيت كالحايط كالدىميز كالقبة كفتحيا مف عمكىا الجؿ كخمف االستاذ فخر الديف المزبكر ما يحتاج إليو ال

الفضا عمى السكاكنيف كالحيط المحيط بالجية المزبكرة ثمف شيد  كأحجار كجبصيف كأجرة معمميف 

و ضمف ذلؾ ما عمى ما يفصؿ  في ذلؾ بمبمغ كقدره ستو كعشركف غرشاكفعكؿ  كمكنة كخشب كغير 

حجر  ك ثمف خمسكفىك ثمف جبصيف غرشاف كما ىشيد بعشرة غركش كما  ىك ثمف عشرة قناطير

في سبعة اياـ عشرة غركش كما ىك ثمف أخشاب االجؿ  عمميف كفعكؿ كمكنوغر كما ىك أجرة م

االبكاب ثبلثة غركش  كىك طبؽ الجممة المخمنة اعبله كعاد كاخبر بذلؾ الحاكـ الشرعي المشار إليو 

ابراىيـ المزبكر بصرؼ  نا الحاكـ الشرعي المشار إليوأخباران شرعيان فعاد كأخبر  شرعيا فعند ذلؾ مكال

جؿ الفضى عمى أ مفالمبمغ المزبكر في عمارة االماكف المزبكرة مف مالو  كفتح القبة المزبكرة كعمكىا 

يف الذيف أسفميا  ليككف ما يصرفو دينا لو عمى رقبة الكقؼ المزبكر كيرجع  بنظير ما الساكنيف بالبيت

تحرير في اليكـ السادس عشر مف محـر الحراـ افتتاح يا كقؼ المزبكر اذنا شرعيصرفو عمى رقبة ال

 شيكر  سنة تسع كستكف كالؼ

الشيكد : الشيخ زكريا،  الشيخ مصطفى،  الشيخ عفيؼ،  الشيخ  نكر الديف،  الشيخ فتح اهلل،    

 الشيخ ابراىيـ،   كاتبو.

 نص حجة وقف الزاوية البسطامية  .16

ك انو بالمجمس الشرعي المحرر المرعى اجمو  اهلل تعالى حضر لدل مكالنا سبب تحرير الحركؼ ى

 دقؽ الفاضؿ المحقؽ الحاكـ الشرعيكسيدنا فخر المدرسيف الكراـ عمدة العمماء األعبلـ العالـ الم

عبد الرجؿ المدعك  ليوادامت فضائمو كمع باعالى نظيرهالمكقع خطو الكريـ  القاضي عبد الحميـ أفندم

بف  ف( الكايف سره)العريالشيخ قدس اهللاظر عمى كقؼ بف شريؼ الديف الحاميو ىك المتكلى كالنالقادر 
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القدس الشريؼ ذكر لمكالنا الحاكـ الشرعي الكاشؼ المدعي إليو انو كاف سابقا عمى تاريخو  عبد اهلل

كعمارة  رمةجارية في الكقؼ المزبكر إلى مادناه مف كثرة  الثمكج كاالمطار خرب  بعض المحبلت ال

المشار  ا الحاكـ الشرعيتكالو كطمب مف مكالنمحبلت المزبكرة كثمف مالو كخالص كانو رمـ كعمر ال

كتحرير ما صرفو  المحبلت كتحرير المرمة  كالعمارالكشاؼ المشار اف يعيف معو مف يذىب إلى 

اهلل تعالى  ستخارؾ عمى جية الكقؼ المزبكر اليرجع بذلالمزبكر في عمارة كمرمة المحبلت  الناظر

 بف نمر لمعمـ فخر الديف بف المعمـ خميؿمكالنا الحاكـ الكشاؼ المشار إليو فتكجو بنفسو كصحبتو ا

فكجد  في الكقؼؼ عمى المحبلت الجارية فحصؿ الكشؼ كالكقمعمارباشي بمدينة القدس الشريؼ 

البيكت طحو الناظر ككجدت اسر يالكبيرة المجاكر لحماـ عبل الديف البصالقبمة الكاينة بالدار  حايط

الجارية ؼ بالجية القبمية الكايف بالدار ككجدت الحايط الكاق بالقصرمؿده بالدار المزبكرة  ممدك  الكاينة

العظاـ غير نافذ بخط داكد النبي عميو السبلـ كليا شير في الدخمة المزبكرة بزقاؽ  رفي الكقؼ المدبك 

 دهممدك  بالدار المزبكرةبيكت الكاينة  رضيةاسطحة اال دةم كمحميا تغني عف الكصؼ كالتحديد معمره 

ة ككذلؾ حايطو كبابو كجد مرم ---غربية مف الدار المزبكرة  ككجد البيت الكاقع بالجية ال بالقصرمؿ

البيت المزبكرة  فعند ذلؾ  ا( مع مرمة  بعض حيطافيفكه بابو )مغرب البيت الكاقع بالدار المزبكرة الذم

 دا اسطحةمك  باشي المزبكر ما صرفو عبد القادر في عمارة الحايط القبميلديف معمار فخر ا خمف العمـ

مرمة الحايط القبمية بمبمغ قدره ستو كعشركف غرش كما صرفو في عمارة ك البيكت الكاينة بالدار الكبيرة 

 بابو هك كمصطبة البيت الذم يف اقع بالجية الغربية كحايطو كبابواالربعة بيكت كالبيت الك كمف اسطحة 

تخمينا شرعيا كاخبر  كعشركف غرشا كنصؼ غرشا اثنتافمع مرمة بعض خشبو مبمغ قدره  (ا)مغرب

في  جميع المبمغ صرفو الناظر المزبكرالمعمـ فخر الديف معمارباشي المزبكرة عمى ظريؼ الشيادة باف 

ذلؾ  كحرر في  كعمى ما ىك مكقع نظيره  جرل اخبار صحيحا شرعيا عمارة كمرمة المحبلت المزبكرة
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م،  الشيخ مصطفى الدير الشيكد: الشيخ زكريا  اكائؿ شير رمضاف  المبارؾ لسنة تسع كستكف كالؼ.

 الشيخ حسف الدجاني، كاتبو. الديف الشافعي، الشيخ فتح اهلل  كاتب اصمو، رالدجاني، الشيخ نك 

 نص الحجة الشرعية طمب استدانة  .17

المحرر المرعي اجمو حضر لدل سيدنا العالـ الكبير  يو بالمجمس الشرعالحركؼ ىك ان سبب تحرير 

عدف الشيير محرر دقايؽ التفسير كالفقو مفسر قكاعده أحسف تفسير اقضى قضاة االسبلـ اكلى االناـ م

السبلطيف العمماء االعبلـ شيخ مشايخ  كريث عمـك االنبياء الكراـ صدر العمـ كالحمـ كالفضؿ كالكبلـ

الحراـ خادـ شريؼ لممصطفى عميو افضؿ الصبلة كاتـ عف  ؿاـ مميز االحبلف النقض كابر يببلـ ماالس

المكلى المكلي  مصطفى  بيف الحؽ كالباطؿ الحاكـ الشرعيالعامؿ الفاصؿ  السبلـ العالـ الفاضؿ

اريف ليو كفقو اهلل تعالى في الداو كمع المكقع خطو الكريـ باعمي نظيره دامت فضائمأفندم  بف عبد اهلل

يرتجيو كؿ كاحد مف فخر االكابر كاالعياف عمدة اكلى الفخر كالثناء ماكل المفاخر كالعرفاف  كماسكل 

القصى الشريؼ الصخرة المشرفة كالمسجد  عمى اغا بيؾ بالقدس الشريؼ المتكلى حاال عمى أكقاؼ

ضؿ يف عمدة االكابر المكقريف محمكد جمبي كاتب الكقؼ المزبكر كفخر االفار كفخر الكتاب كالمحري

الكـر عمدة االتقياء العظاـ مكالنا الشيخ صالح مكالنا الشيخ عبد الرحمف نائبا كالناظر عمى الكقؼ 

ى إليو عالمزبكر لمكالنا الحاكـ الشرعي  المد الحـر القديـ ذكر عمي اغا المتكليالشريؼ المزبكر كشيخ 

اد كصرفيا كؿ سنة في مكجب انو قد جمع  الجزية  مف اىؿ الذمة العايدة جية الكقؼ المزبكر المعت

لكقؼ الشريؼ المزبكر كاف المتحصميف في سنة تاريخو االبقى  ب الجيات المستحقيفعمى أكقاؼ اربا

كمرمة كتحتاج ايضا  ى المزبكر اماكف تحتاج إلى عمارةبمعرفة جيات كالمستحقيف كاف المسجد االقص

الشريؼ في ليمة ثاني عشر شير  إلى مصرؼ يصرؼ في قراة المكلد الشريؼ الذم تقراء بالمسجد

ـ لمستخداكقاؼ المستحقيف كالمرمة اجو مف مصرؼ في بقية عمى اتاريخو ادناه كاف جممة ما تحت

قصى الشريؼ كقراة المكلد الشريؼ ستماية غرش اسدم تحرير كانت الكقؼ الشريؼ المزبكر كطمب لم



140 
 

ات المستحقيف مبمغ المزبكر كبصرفو عمكمال االذف لو باستادنة مف مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو

في عمار االماكف الكاينة بالمسجد الشريؼ كفي قراة المكلد الشريؼ كبالرجكع  نظيره عمى ثمف زيت 

المزبكر المتحصؿ في سنة تاريخو ادناه كخبر مكالنا الحاكـ الشرعي  الزيتكف الجارم في الكقؼ الشريؼ

تب الكقؼ الشريؼ المزبكر الشيخ  صالح كالشيخ عبد المشار إليو كؿ كاحد مف محمكد جمبي كا

اخبار شرعيا  فعند ذلؾ اذف مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو خمد لرحمف  نائبا الناظر  المزبكريف ا

كفات في )القم ة المبمغ المزبكر كيصرفواهلل  النعـ عميو متكلي عمي اغا المتكلي المرقكـ باستدان

لرجكع عمى نظيره ثمف زيت الزيتكف الجارم بالكقؼ كقراة المكلد الشريؼ بارمة كالعمارة كالم ه(المزبكر 

المتحصؿ في سنة تاريخو اذنا شرعيا  مقبكال مف عمى اغا المزبكر  قبكال شرعيا  الشريؼ المزبكر 

 تحرير في ثامف مف ربيع االكؿ  االغر  االنكر مف شيكر سنة سبعيف كالؼ الشيكد بعد النظيره. 

يي، الشيخ زكريا، الشيخ كلي الديف، الشيخ عمي النكر، الشيخ عفيؼ الدجاني،  الديشيخ عفيؼ شيكد: ال

 كاتبو.

 النيابة   جة طمب ترميم دار بخطحنص  .18

ا سبب تحرير الحركؼ ىك انو بالمجمس الشرعي المحرر المرعي اجمو اهلل تعالى حضر لدل مكالن

المكلى مما العبلـ الحاكـ الشرعي حققيف خبلصة العكسيدنا قدكة القضاء كالمدرسيف عمدة الفقيا كالم

ليو الرجؿ المدعك حسف بف منصكر الركمي االمكقع خطو الكريـ بأعالي نظيره  دامت فضائمو كمع

شرعي المشار إليو عمى كقؼ المحرر المدعكة مف بنت ا الحاكـ الالحبلؽ المنصب ناظر مف قبؿ مكالن

البناء بالقدس الشريؼ بخط النيابة  كليا شيرة في محميا تغني اشر الركمي كىك جميع الدار القائمة  

المكقفة الدار كبيت اسفميا كساحة صغيرة سماكيو  عف كصفيا كتحديدىا كتشمؿ عمى طبقة عمكية

القاره المزبكره المزبكرة عمى قراة سكرة تبارؾ في كؿ يكـ  في أم مكاف تسير المقرار حسف المزبكر في 

بؽ عمى تاريخو ادناه كذكر لمكنا الحاكـ الشرعي المشار إليو اف الطبقة الكاينة عي سابمكجب تقرير شر 
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بالدار المزبكرة قد انيدـ نصفيا مف الجية الشرقية كالجية الشمالية عمى البيت الكاينة اسفميا كىدمتو 

إلى  المزبكره تحتاج عمى حكميا القديـ كحيطاف الدار عادهامف الجيتيف المزبكرتيف كيحتاجاف إلى 

المرمة كليس تحت يده ماؿ لجية الكقؼ المزبكر كليس ليا شي مكقكؼ عمييا  ليصرؼ عميو في 

ؾ بالكمية كيفكت بذلؾ غرض الكافؽ عمارتيا كانيا كاف بقيت عمى حاليا كاستمرة عمى منكليا  تنيد

لمزبكر كطمب مف مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو اف يعيف معو مف يكشؼ عمى الكقؼ ا المزبكر

صيرفو في عمارتيا كيبؽ عمييا دينا عمى  فاذا كجدت بالصفة المشركحة اعبله ياذف لو باستدانة ما

رقبة الكقؼ الدار المزبكرة فعيف مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو خمد اهلل النعـ عمييا عميو مف جانبو 

ندم فتكجو كصحبتو كؿ كاحد مف كاتب اصمو مكالنا الشيخ نكر الديف الشافعي كفخر المدرسيف محمد ف

المعمـ عمر كالمعمـ عمي اكالد نمر كىما مف المعمارية بالقدس الشريؼ كحصؿ الكشؼ كالكقؼ عمى 

 لصفة المشركحة اعبلهبا ماىـ ادناه فكجدتالدار المزبكرة كبحضكر المزبكرف اعبله كىما سيذكر اس

كمرمة  بنا نصؼ الطبقة كالبيت المزبكريف المزبكراف ما تحتاج إليو مف المصركؼ في كخمف المعماراف

كأحجار كقصرمؿ كمعمميف كفعكؿ  كمكنة  كغير ذلؾ بمبمغ قدره  ستكف  المرقكمة كثمف شيد الحيطاف

غرشا اسدية  عمى ما يفصؿ فيو ضمف ذلؾ  ما ىك ثمف عشريف قنطار  شيد  عشركف غرشا كما ىك 

كنصؼ الغرش  ؼ قنطار )حصما( غرشافثمف خمسماية حجر جديده عشره غركش كما ىك ثمف  نص

كعشركف غرشا كنصؼ  اجؿ ذلؾ مدة عشر يكما اثناف ة معمميف  كفعكؿ كمكنة كثمف مفأجر كما ىك 

كثمف ما كأجرة معمميف  ؿ  الجؿ مد سطح الطبقة  المزبكرة كأجرة نقمةكما ىك ثمف  قصرم الغرش

طبؽ الجممة المزبكرة  فعاد خمسة غركش كىي  سكفعكؿ كمكنة كدقات كثمف قفؼ كسمب  كمكان

شرعيا فعند ذلؾ اذف مكالنا الحاكـ الشرعي  اخبار كاخبر بذلؾ  مكالنا الحاكـ الشرعي المشار إليو

كيصرفو في عمارتيا ة المبمغ المرقـك المشار إليو خمد اهلل النعـ عميو كليو الحسف المزبكر باستدان

 يـ كفي مرمة حيطاف الدار الطبقة  كالبيت المزبكر كاعادتيا عمى حاليا القد
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قبكال شرعيا  تحرير في  ر اذنا شرعيا مقبكال حسف المزبكرالمزبكرة  ليبقى لو دينا عميو مف الدار المزبك 

م، الشيخ نكر الديف، الشيخ  الدير شيكد:  الشيخ عفيؼ  حادم عشر  ربيع االكؿ لسنة  سبعبف كالؼ

 ابراىيـ، كاتب اصمو. كلي الديف، الشيخ
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 الدةي محمة الجك بيت ف
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  طمب ترميـ المدرسة الميمكنية
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  طمب الكشؼ عمى جامع عيف كاـر

 

 

 



147 
 

  ريطمب ترميـ عبلء الديف البص
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