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جـامعة القـدس المفتوحـة
عـمادة البحث الـعلمي

ُت حمكمِة القدِس الشَّرعيَِّة الُعثمانيَِّة ِسِجلاّ

 )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني

 )1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م( 

ئيُس:  إعداُد الباحِث الرَّ

د. شامخ زكريا مفلح علونه

الباحثون املشاركون: 
د. إبراهيم أبو رميس 	 	 	د. إبراهيم حسين ربايعة	

د. مروان ربايعة  	 	 د. حممد عثمان اخلطيب	



إعداُد الباحِث الرَّئيُس: 

د. �صامخ زكريا مفلح عالونه ♦
جامعة القد�ص املفتوحة/ فرع رام اهلل والبرية التعليمي. 

الباحثون املشاركون: 

د. اإبراهيم ح�صني ربايعة ♦
جامعة القد�ص املفتوحة/ فرع طولكرم التعليمي. 

د. اإبراهيم اأبو رمي�س  ♦
جامعة القد�ص املفتوحة/ فرع بيت حلم التعليمي. 

د. حممد عثمان اخلطيب ♦
جامعة النجاح الوطنية/ نابل�ص.  

د. مروان ربايعة ♦
الكلية اجلامعية للعلوم الرتبوية/ رام اهلل. 

رعيَِّة الُعثمانّيِة وإحياُؤها؛ هو مشروٌع بتمويٍل مْن  دراسُة ِسِجّلِت حمكمِة القدِس الشَّ

ِلِس البحِث العلميِّ الّتابِع ِلِوزارِة التَّعليِم العالي الِفَلسطييّن وَعماَدِة البحِث العلميِّ يف جامعِة  َمْ

القدِس املفتوحِة. 

هذا السجل حمكم علميًا من قبل عمادة البحث العلمي يف جامعة القدس 

املفتوحة. 



شـــكـر وتـقـديـر

يتوجه الباحثون بالشكر والتقدير 

إىل جامعة القدس املفتوحة ممثلًة بـ: 

أ.د. يونس عمرو

رئيس اجلامعة 

وإىل عمادة البحث العلمي 

يف جامعة القدس املفتوحة ممثلًة بـ: 

أ.د. حسين عوض

عميد البحث العلمي

وإىل مصممي اجلرافيك واملونتاج 

يف عمادة البحث العلمي: 

أ. كميل غالب زيد

أ. رواء نظمي احلمد اللـه

كما يتوجه الباحثون جبزيل الشكر والتقدير إىل جملس البحث 
العلمي يف وزارة الرتبية والتعليم العالي الفلسطيين،

وإىل كل من ساهم يف إخراج هذا العمل العلمي. 

الباحثون
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اإبراء 
�رْشِعيٍّ يف 
ُمْلك بعقبة 

الكماج 
بالقد�ص 
ال�رشيف

5جمادى 
الأوىل �سنة 
 /9 /8 /
1761م
2801هـ

افتخاِر  وَمْولَنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَّه  امّلْرِعيِّ  امُلَحرِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
رِّر الأحكاِم بالإحكام، عمدِة الُعَلَماء الأعالم  ق�ساِة الإ�ْسالم ذْخِر ُولِة الأَنام ُمَ
ه الكرمي دمت ف�سائُله  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل يو�سف اأَفْنِدي بن ممد امُلَوقَّ احَلاِكم ال�رشَّ
الوكيل  ال�سباغ  ال�سيد ممد  القادر بن  ال�سيد عبد  ومعاليه. ح�رش كلُّ واحٍد من 
ِْعيِّ ِقَبل فاطمة بنت فخر الدين البحري، الثابت وكالته عنها يف الت�سديق  ال�رشَّ
الآتي بياُنه فيه، والإبراء والإ�ْسَهاد ب�سهادة كل واحٍد من ال�سيد مو�سى ابن ال�سيد 
ممد، وال�سيد اأحمد ابن ال�سيد يو�سف العارفْي بها تعريَف والِدها املزبور ُثُبوَتًا 
الدين  وفخر   )...( ال�سهري ب  البحري  علي  احلاّج  ابن  النبي  عبد  واحلاّج  ًا،  ِعيَّ �رَشْ
املزبور الأ�سيل عن نف�سهما، وابراهيم ب�سه ابن املرحوم احلاّج ممود الكردي، 
الثابت  باآدم  ال�سهري  ابراهيم،  بنت  حجازية  احلرمِة  ِقَبل  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ الوكيل 
ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  فيه  بياُنه  الآتي  والإ�ْسَهاِد،  والإبراِء  امل�سادقة  يف  عنها  وكالته 
اجلاري  من  اأّن  �رشعًا،  َيتعترُب  بحاٍل  منهم  وكلٌّ  ِعيَّة،  �رَشْ م�سادقًة  وت�سادقوا 
ت�سعة ع�رش  وقدرها  ال�سائعة  احل�سة  املزبورة مبفردها جميَع  ُمْلك حجازية  يف 
اأْرَبعٍة وع�رشين قرياطا، من جميع الدار الكائنِة  ِل  اأ�سْ قرياطا ون�سف قرياط من 
�ِص عقبة الكماج )1( املعروفة بدار املراكبي، ولها �سهرة يف  بالقد�ص ال�رشيف ِبَراأْ
ملها تغني عن و�سفها وحتديدها. واجلاري يف ُمْلِك احلاّج عبد النبي املزبور 
يف الدار امَلْرُقْومة قرياط ون�سف قرياط، ويف ُمْلك بنته خديجة املزبورة يف الدار 
ِْعيِّ من ِقَبل حاكمة بنت ابراهيم  امَلْرُقْومة ثالثة قراريط اآلت اإلْيِهما بالإرث ال�رشَّ
ادم املزبور زوجة احلاّج عبد النبي املزبور، ووالدة خديجة املزبورة. ول منازعة 
ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الوجوه  �ساير  الدين املزبورين معهم يف ذلك بوجٍه من  لفاطمة وفخر 
اإ�سهاٌد وتباٍر  بينهم  اأَْدَناه. و�سدر  اإىل يوم تاريخه  الزمان  مطلقا ملا م�سى من 
امَلْزُبورة فريق  الدين املزبور وبنته فاطمة املوكلة  عاٌم من اجلانبي باأّن فخر 
ل، واحلاّج عبد النبي وحجازية املوكلة امَلْرُقْومة فريق ثاٍن، وان كل فريق من  اأوَّ
ِقَبل الفريِق الآَخر حقا ول ا�ستحقاقا ول  الَفريَقْي مل يبق ي�ستحق ول ي�ستوجب 
دعوى ول طلبا ول ف�سة ول ذهبا ل ب�سبب نكاٍح ول ب�سبِب اأجرة الدار املزبورة، 
ا َم�سى ِمَن الزَّماِن، واإىل يوِم تاريِخِه اأَْدَناه اإ�سهاداً  ول ب�سبب غريها حقًا مطلقًا مِلَ
ًا ت�سادقوا على ذلَك  ِعيَّ َقًا من كلٍّ منهم لالآخر ت�سديقًا �رَشْ دَّ ًا ُم�سَ ِعيَّ �سحيحًا �رَشْ
ًا  ِعيَّ اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ ِْعيِّ امُل�َسار  كذلَك وثبَت م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

حتريراً يف خام�ِص جمادى الأوىل ل�سنِة اثنِي وثمانَي الف. 
مو�سى،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الديِن،  نوُر  ال�سيُخ  زكريا،  ال�سيُخ  �سهد: 

ال�سيخ خليل ممد جلبي كاتبه. 

)1( رأس عقبة الكماج: تقع في محلة باب العمود. 
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 دعوى 
لأجل 
اثبات 
موؤخر 
�سداق 

من و�سي 
على 
مرياث

َغرَّة جمادى 
الأوىل �سنة / 

 /9  /4
1671م
1082هـ

َر مبجل�ِص  وقَع وحترَّ ما  بذكِر  ناطقٌة  ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ِعيَّة  �رَشْ هذه حجٌة 
ال�رشيعِة املطهرِة الغراِء، ومفِل الطريقِة النريِة الزهراِء مبحرو�سِة القد�ِص ال�رشيِف 
العامِل  الكبرِي  الَعامِلِ  َمْولَنا  يدي  بي  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العايل  واملعبِد 
م�سايِخ  �سيِخ  تقريٍر،  اأح�سَن  قواِعِدِه  ُمقرَّر  والتف�سرِي،  الِفْقِه  دقائِق  رِّر  ُمَ ال�سهرِي، 
يحيى،  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املويل  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  وامل�سلمي،  الإ�ْسالم 
بن  اأحمد  مات  ا  ملَّ ومعاليِه.  ف�سائله  دامت  نظريه،  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ
ِْعيُّ يف زوجته �سفية بنت رجب اللدي، وولده  ممد القاروت، وانح�رش اإْرثُه ال�رشَّ
ِْعيِّ الق�سام ال�سيخ  ب َمْولَنا احَلاِكُم ال�رشَّ اأبي الن�رش القا�رش عن �سن البلوغ، ون�سّ
املزبور.  الن�رش  اأبي  على  ًا  ِعيَّ �رَشْ و�سيا  الفانو�سي  القادر  عبد  بن  الرحمن  عبد 
واأثبتت �سفية الزوجة املذكورة موؤخر �سداقها على زوجها اأحمد امَلْرُقْوم، وقدره 
املحفوظ  ال�ِسِجل  مبوجب  املزبور،  ّي  الَو�سِ بوجه  عددية  ف�سة  غر�سا  ع�رشون 
امَلْرُقْوم  َر �سداقها  ُموؤَخَّ لها  يدفع  اأن  املزبور  ّي  الَو�سِ من  ًا. وطلبت  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا 
لٌَّف عن زوجها اأحمد  ّي انه مل يكن ُمَ من مرتوكات زوجها املزبور. فذكر الَو�سِ
العمود  باب  مَبحلَّة  ال�رشيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  جميع  �سوى  امَلْرُقْوم 
امل�ستملة على م�ساكن �رْشِعّية، ون�سف ال�سهريج الكائن بالدار املزبورة، وجميع 
بن  ممد  دار  ِقَبلًة  املزبورة  الدار  ويحد  املزبورة.  الدار  اأ�سفل  الكائن  ال�سطبل 
الدني�رشي،  وقف  ومتامه  ال�سامية  بن  بيك  علي  بيِد  داٌر  و�رشقا  ال�سامية،  رجب 
و�سمال الطريق ال�سالك، وغربا كذلك الطريق ال�سالك، وفيه بابها، ويحد ال�سطبل 
املزبور ِقْبَلة ا�سطبُل جار يف ُمْلك عبد الرزاق ال�سباهي )1( وولده اأحمد، و�رشقا 
الطريق  كذلك  وغربا  ال�سالك،  الطريق  و�سمال  ال�سامية،  بن  الدلل  بكر  علي  دار 
ال�سالك وفيه بابه بجميع حقوق ذلك، ل غري الدار املزبور ول �سواها. وان ولده 
والده  يكن متلفا عن  انه مل  لكون  وك�سوٍة  نفقة  اإىل  يحتاج  املزبور  الن�رش  ابا 
ِْعيُّ  �سوى الدار امَلْزُبورة، ولي�ص له مال ينفق عليه منه. وطلب َمْولَنا احَلاِكُم ال�رشَّ
القا�رش  نفقة  ولأجل  الدين،  لوفاء  املزبورة  الدار  ببيع  له  ياأذن  ان  اإلْيِه  امُل�َساُر 
وا�سهر  ًا  ِعيَّ �رَشْ اذنا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيُّ  ال�رشَّ احَلاِكُم  َمْولَنا  بذلك  له  فاأذن  وك�سوته. 
النداء على الدار املزبورة مدة خم�سة ع�رش يوما، فعند ذلك ا�سرتى الرجل الكامل 
ِعيِّة عن ِقَبل زوجته  ْ املدعو �سم�ص الدين ابن احلاّج �سالح احلوا�ص بالوكالة ال�رشَّ
احلرمة بدرى ابنة ال�سيد اأحمد ابي اجلود، مبالها الثابت وكالته يف الآتي ذكره 
ّي امَلْرُقْوِم، فباعه ملوكلته  فيه، مبوجب �ِسِجٍل �رْشِعيٍّ من ال�سيخ عبد الرحمن الَو�سِ

لٌَّف  امَلْرُقْومة ما هو ُمَ

)1( السباهية: الجنود الفرسان الذين تم منحهم إقطاعات محددة مقابل تقديم فارس مجهز للحرب مقابل 3000 أقجة من
دخل الزعامت أو اإلقطاع السنوي، وهم من أقدم أنواع الجنود في الدولة العثمانية، كان لهم مصلحة في دوام االقطاعات 
العرب  رافق،  الكريم  عبد  بك؛  أآلي  برتبة  ضابط  يرأسهم  كان  وأكراد،  وعرب  أتراك  من  األجناس  من  خليط  وهم 

والعثمانيون، ص 47. 
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رقم �س/ 
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عن اأحمد املزبور يف وفاء الدين امَلْرُقْوِم، وواجب نفقِة وك�سوِة القا�رِش املزبور، 
العمود  باب  مَبحلَّة  البناء  القائمة  الدار  جميع  وذلك   ، ِْعيِّ ال�رشَّ احَلاِكم  وباإذن 
�رشاًء  اأعاله  امَلْرُقْوم  وال�سطبل  اأعاله،  املو�سوفة  املحددة  ال�رشيف،  بالقد�ص 
ًا، ل ُغْب فيه ولف�ساد، ول �رشط  �سحيحًا �رْشِعّيًا وبيعًا باتًا لزمًا معترباً َمْرِعيَّ
قدره  بثمن  واللزوم،  ال�سحة  و�رشوط  والقبول  الإيجاب  على  م�ستمل  حيف،  ول 
ة العددية مايتا غر�ص )...( ووخم�سُة غرو�ٍص ف�سٍة عددية ثمنا  من الغرو�ص الف�سَّ
ًا. فبموجب  ِعيَّ ّي املزبور باحل�رشة واملعاينة، قب�سا �رَشْ حال مقبو�سا بيد الَو�سِ
جزء  كل  ومن  امَلْرُقْوم  الثمن  جميع  من  موكلته  وذمة  امل�سرتي  ذمة  ُبرِّئْت  ذلك 
ِْعيِّ براءة قب�ص وا�ستيفاء. و�سدر البيع الَباتُّ  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ من الرباءة ال�رشَّ
ِعيَّي  بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ وت�سلٍُّم وت�سليم �سحيحي �رَشْ
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهما. وحيثما  بعد الُروؤية التامة وامَلْعِرفة العامة، والتَّ
كان يف ذلك من َدْرٍك وتبعه ف�سمانه لزم، حيث يجب �رشعا. وح�رش كل واحد من 
ممد وعلي وم�سطفى الدللي بالقد�ص ال�رشيف، واخربوا انهم اأ�سهروا النداء على 
الدار املزبورة مدة خم�سة ع�رش يوما، فلم يوجد من يرغب يف �رشائها باأزيد من 
ًا وح�رشت �سفية الزوجة امَلْرُقْومة، وقب�ست  الثمن، �سوى امل�سرتي. اخبارا َمْرِعيَّ
ّي امَلْرُقْوم موؤخر �سداقها وقدره ع�رشون غر�سا ف�سة عددية، وقب�ست ما  من الَو�سِ
ِْعيِّ بقية الثمن امَلْرُقْوم وقدره اثنان وع�رشون غر�سا بيدها،  ها بالإرث ال�رشَّ خ�سَّ
ًا، و�سدقت على �سحة املبيع امَلْرُقْوم و�سدوره  ِعيَّ باحل�رشة واملعاينة قب�سا �رَشْ
من اأهله يف مله. واأَ�ْسَهَدت عليها ان ل معاأر�سة لها ول منازعة ول ما�سمة مع 
. وعرَّف بها يف ذلك كله لدى �سهوٍد  ِْعيِّ ّي ال�رشَّ امل�سرتي امَلْرُقْوِم بوجٍه من الَو�سِ
ًا ت�سادقوا  ِعيَّ اآخرين: اأخوها خلف وابن عمها يو�سف بن يو�سف ال�سقا، تعريفا �رَشْ
اإلْيِه  امُل�َساِر  ِْعيِّ  على ذلك كذلك، ثبت م�سمون ذلك كله لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ِة �سهِر جمادي الأوىل �سنة اثني وثماني الف.  ًا حتريراً يف َغرَّ ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  احَلاّل:  �سهود 

مو�سى، ال�سيخ خليل ممد جلبي، وغريهم من احلا�رشين كاتبه. 
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وظيفة 
املرتب 

على 
اأوقاف 

ال�سدقات 

اوائل جمادى 
الأوىل/ 4/ 

 /9
1671م
1082هـ

اأْعَلم  و�سيدنا  َمْولَنا  ر  قرَّ تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املرعي  امُلَحرِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص 
م�سكالت  حالل  الِعظام  املوايل  �سدر  الِفخام  الء  الُف�سَ ل  اأْف�سَ الِعظام  الُعَلَماء 
الأَنام �سيخ الإ�ْسالم الكارع من حيا�ص الدين والتقوى املراقب ملوله الكرمي يف 
ِع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي بن يحيى  ِْعيِّ املولة املوىل م�سطفى  ال�رشَّ احَلاِكم  ال�رش والنجوى 
 ، ِْعيِّ ه الكرمي باأََعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه، حلاملة هذا الكتاب ال�رشَّ َخطُّ
وظيفة  غ�سبة،  ممد  ال�سيخ  املرحوم  بن  ابراهيم  ال�سيخ  بنت  مف�سلة  وناقلته 
املرتب على اأوقاِف ال�سدقات احلياكة الكائنة بالقد�ص ال�رشيف، املحمية مبا لها



9عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

اأ�سيل ابنة املرحوم  من املعلوم، وقدره يف كل يوم عثمايٌن عو�سا عن والدتها 
ال�سيخ مو�سى فتيان، بحكم وفاتها اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك منها. واذن 
اأمثالها  اأُ�ْسَوَة  بتناول ذلك يف كل وقته  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لها 
تقريرا واذنا �سحيحي �رْشِعّيي مقبولي �رشعا حتريرا يف اوائل جمادي الأوىل 

من �سهور �سنة اثني وثماني الف. 
مو�سى،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

ال�سيخ خليل ممد جلبي كاتبه. 
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�رشاء كرم 
العري�سة 
الغربي 
باأر�ص 

ال�سالحية

7 جمادى 
الأوىل �سنة / 

 /9  /10
1671م
1082هـ

َر مبجل�ِص  وقَع وحترَّ ما  بذكِر  ناطقٌة  ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ِعيَّة  �رَشْ هذه حجٌة 
ال�رشيعِة املطهرِة الغراِء، ومفِل الطريقِة النريِة الزهراِء مبحرو�سِة القد�ِص ال�رشيِف 
العامِل  الكبرِي  الَعامِلِ  مولنا  يدي  بي  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العايل  واملعبِد 
م�سايِخ  �سيِخ  تقريٍر،  اأح�سَن  قواعَدُه  ُمقرَّر  والتف�سرِي،  الِفْقِه  دقائِق  رِّر  ُمَ ال�سهرِي، 
ه  ِع َخطُّ الإ�ْسالم وامل�سلمي، احلاكِم ال�رْشِعيٍّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي بن ممد، امُلَوقَّ
الكرمُي باأََعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه ا�سرتى فخر اخلطباء املعظمي زبدة 
قدوة  ابراهيم،  ممد  ال�سيخ  َمْولَنا  العاملي  الُعَلَماء  �سليل  املدققي،  الِء  الُف�سَ
باأن  املبارك  ن�سبه،  ال�سهري  الرحمن  عبد  ال�سيخ  َمْولَنا  َحاء،  الُف�سَ زبدة  اخلطباء 
جماعة الظهريي خطيب امل�سجد الق�سى ال�رشيف مباله لنف�سه دون غريه، الرجل 
ُمْلكه وطلق  له وحار يف  �سابلة، فباعه ما هو  ابي  ابن  املدعو ح�سن بن �سالح 
ِعيِّة، ويده وا�سعة على ذلك، اإىل حي �سدور هذا البيع دون  ْ ت�رشفه وحيازته ال�رشَّ
املعار�ص واملنازع له يف ذلك وذلك جميع الغرا�ص الزيتون وامل�سم�ص وال�سويدا 
اأ�سوله باأر�ص ال�سالحية )1( بظاهر القد�ص ال�رشيف املعروف  وغري ذلك القامي 
بكرم العري�سه الغربي ويحده ِقَبلة كرم مرزوق، بيد البايع امَلْرُقْوم، و�رشقا الدرب 
ال�سالكة، و�سمال كرم امل�سرتي املذكور، وغربا قطعة باأر�ص ملا بيد اأولد دزنكل 
بجميع حقوق ذلك كله: طرقه وجدره ومرافقه ومنافعه، وما عرف به ون�سب اإلْيِه 
والقبول  ِْعيِّ  ال�رشَّ اليجاب  على  ي�سمل  وجب  معتربا  و�رشاء  ًا  ِعيَّ �رَشْ لزما  بيعا 

املرعي وال�سحة والالزم املعلوم ذلك عند املتبايعي املزبورين العلم ال�رشعي

 )1( أرض الصالحية: المقصود بها ارض المدرسة الصالحية، من أقدم المدارس الشافعية في بيت المقدس، أسسها 
السلطان صالح الدين األيوبي سنة )588هـ/ 1192م( ، على أنقاض كنيسة تعرف باسم كنيسة القديسة حنة تقع داخل 
باب األسباط، وكان صالح الدين قد اشترى األرض من أموال بيت المال، وكان لها دور هام فكري وعلمي مرموق حتى 
نهاية القرن الثاني عشر الهجري، انظر: النابلسي، عبدالغني بن إسماعيل: الحضرة األنسية في الرحلة القدسية، جريدة 
اإلخالص، مصر، 1902، ص -45 46، سيشار إليه: النابلسي، الحضرة األنسية، األصفهاني، عماد الدين، محمد بن 
أحمد: الفتح القسي في الفتح القدسي، تح: محمد محمود صبح، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 1965، ص 145، 
سيشار إليه: العماد األصفهاني، الفتح القسي؛ العليمي الحنبلي، عبدالرحمن بن محمد، مجير الدين )ت 928هـ/ 1521م( 

: األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، مكتبة المحتسب، عمان، 1973، مج2، ص 41. 



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 10
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

حال  ثمنا  عددية  غر�سا  وع�رشون  اأْرَبعة  قدره  بثمن  �رشعا  للجهاله  النايف 
وُبرَِّئت   ، ِْعيِّ ال�رشَّ القب�ص  واملعاينة  باحل�رشة  امَلْرُقْوم  البايع  بيد  مقبو�سا 
الرباءة  من  ومن كل جزء  امَلْرُقْوم  الثمن  املزبور من جميع  امل�سرتي  ذمة  بذلك 
ِْعيِّ براءة قب�ٍص وا�ستيفاٍء. و�سدر البيع الَباّت بينهما يف  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ ال�رشَّ
ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ مقبول مرعي وت�سليم وت�سلم �سحيحي �رْشِعّية، بعد الُروؤية 
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهما، وحيثما كان  ِعيِّة والتَّ ْ ال�رشَّ وامَلْعِرفة واملعاقده 
يف ذلك من درك وتبعة ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعا. ت�سادقا على ذلك كذلك 
ًا حتريرا  ِعيَّ ِْعيِّ املومى اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

يف �سابع جمادى الأوىل ل�سنة اثني وثماني الف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ علي الدقاق، ال�سيخ 
اخلالدي  خليل  ال�سيخ   ،  )...( ممد  احلاّج  ال�سافعي،  مو�سى  ال�سيخ  الديري،  علي 

ح�سي بك، ال�سيخ ممد جلبي ح�سن بروز كاتبه. 
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كرم ِبَراأْ�ِص 

ال�سيب 
بظاهر 
القد�ص

َغرَّة ربيع 
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افتخاِر  ومولنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَّه  امّلْرِعيِّ  امُلَحرِّر  ِعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
رِّر الأحكاِم بالإحكام، عمدِة الُعَلَماء الأعالم  ق�ساِة الإ�ْسالم ذْخِر ُولِة الأَنام ُمَ
ه الكرمي باأعلى نظريه  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل يو�سف اأَفْنِدي بن ممد امُلَوقَّ احلاكِم ال�رشَّ
فخِر  َمْولَنا  لدى  تعاىل،  اهلُل  اأَجلَّه  املرعيِّ  امُلَحرِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملْجِل�ِص  اأَعاله  دام 
ِْعيِّ  اِة واملدر�سي، عمدِة الُفَقَهاِء املحدثي، حالَِّل ُم�ِسكالِت الديِن احَلاِكم ال�رشَّ الُق�سَ
باأََعايل نظرِيِه دامْت ف�ساِئُلُه  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي بِن ممٍد  اأحمد  امَلوىل 
عى عبد الرحمن بن مو�سى �سنطينة على احلاّج عربي املغربي وقال:  ومعاليه. ادَّ
ظاهر  الكائن  تاريخه،  �سنة  ال�سي�سب  ِبَراأْ�ِص  منجك  باأر�ِص  كرِمه  ثمرَة  باعه  ه  اإنَّ
القد�ص ال�رشيف عنب وتي و�سفرجل واجنا�ص ما عدا احلم�ص والفقو�ص والبطيخ 
منه  ا�سرتى  بانه  فاأجاب  �سئل  بها  طالبه  غرو�ص.  باأْرَبعة  والزيتون  العبدلوي، 
و�سول  يف  ال  ي�سدقه  فلم  له  دفعها  غرو�ص  بثالثة  الزيتون  عدا  ما  ذلك  جميع 
قطع  وخم�ص  غر�سان  املزبور  الرحمن  لعبد  ِقْبَلة  ر  وحترَّ قطعة،  وع�رشين  خم�سة 
ِْعيِّ بعد اعتبار ما وجب اعتباره �رشعا حتريرا يف َغرَّة ربيع  م�رشية التحرر ال�رشَّ

ل ل�سنة اثني وثماني الف.  الأوَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ مو�سى ممد جلبي كاتبه. 
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باأر�ص 
ال�سالحية

6 جمادي 
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َر مبجل�ِص  وقَع وحترَّ ما  بذكِر  ناطقٌة  ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ِعيَّة  �رَشْ هذه حجٌة 
ال�رشيعِة املطهرِة الغراِء، ومفِل الطريقِة النريِة الزهراِء مبحرو�سِة القد�ِص ال�رشيِف 
العامِل  الكبرِي  الَعامِلِ  مولنا  يدي  بي  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العايل  واملعبِد 
م�سايِخ  �سيِخ  تقريٍر،  اأح�سَن  قواعَدُه  ُمقرَّر  والتف�سرِي،  الفقه  دقائِق  رِّر  ُمَ ال�سهرِي، 
ه  ِع َخطُّ اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ الإ�ْسالم وامل�سلمي، احلاكِم ال�رْشِعيٍّ املوىل اأحمد 

الكرمي باأََعايل نظريه دام عاله ا�سرتى الرجل املدعو ح�سن بن �سالح بن ابي



11عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

�سيخ  بن  ممد  احلاّج  بن  احلق  عبد  احلاّج  من  غريه  دون  لنف�سه  مباله  �سابلية 
ِعيِّة ويده  ْ ال�سوق )1( فباعه ما هو له وجار يف ُمْلكه وطلق ت�رشفه وحيازته ال�رشَّ
وا�سعة على ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع دون املعار�ص واملنازع له يف ذلك 
وذلك جميع الأْرَبعة كروم امل�ستملة على غرا�ص العنب والتي والزيتون وامل�سم�ص 
وال�سويدا وغري ذلك القائم ا�سوله باأر�ص ال�سالحية بظاهر القد�ص ال�رشيف ويحد 
ل منها ِقَبلة الدرب ال�سالك و�رشقا و�سمال اأر�ص ك�سف بيد اأولد زنكل  الكرم الأوَّ
وغربا اأر�ص بيد فخر الكاملي ال�سيخ بدر الدين ع�سبة ويحد الكرم الثاين والثالث 
قبور  ال�سالك  مرزوقوالدرب  اأولد  كرم  ومتامه  امَلْرُقْوم  امل�سرتي  بيد  كرم  ِقْبَلة 
ال�سيخ  َمْولَنا  الكرام  اخلطباء  فخر  كرم  و�سمال  ال�سالك  الدرب  ومتامه  ال�سهداء 
ممد الظهريي اخلطيب بامل�سجدالق�سى ال�رشيف وغربا كرم اأولد زكريا ويحد 
جارية  اأر�ص  و�سمال  حنيكات  بن  كرم  و�رشقا  ال�سهداء  قبور  ِقْبَلة  الرابع  الكرم 
يف وقف )ال�ستابي( وغربا الدرب ال�سالك بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره 
ومرافقه ومنافعه وما عرف به ون�سب اإلْيِه وبكل حق هو لذلك �رشعا بيعا لزما 
ِعيِّي  ْ ًا م�ستمال على اليجاب والقبول ال�سحيحي ال�رشَّ ًا و�رشءا معتربا َمْرِعيَّ ِعيَّ �رَشْ
ِْعيِّ  ال�رشَّ العلم  عندهما  ذلك  املعلوم  املرعيي  املعتربين  لت�سليم  اأو  لت�سلم  او  او 
حال  ثمنا  عددية  غر�سا  وخم�سون  ثمانية  قدره  بثمن  �رشعا  للجهالة  النايف 
بذلك  فرُبِّئْت  ِْعيِّ  ال�رشَّ القب�ص  واملعاينة  باحل�رشة  امَلْرُقْوم  البائع  بيد  مقبو�سا 
ِعيِّة  ْ ذمة امل�سرتي امَلْرُقْوم من جميع الثمن املزبور ومن كل جزء منه الرباءة ال�رشَّ
باإيجاٍب  ذلك  يف  بينهما  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء  قب�ص  براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق 
وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ �سحيحي  وت�سليم  وت�سلم  مرعي  وقبول  �رْشِعيٍّ 
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهما وحيثما كان يف ذلك من  ِعيِّة والتَّ ْ واملعاينة ال�رشَّ
درك وتبعة وقبول فق�سائه لزم حيث يجب �رشعا ت�سادقا على ذلك كذلك وثبت 
ًا وحكم  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأعاله ُثُبوَتًا �رَشْ م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
اثني  �سنة  �سهور  من  الأوىل  جمادى  �ساد�ص  يف  حتريرا  ًا  ِعيَّ �رَشْ حكما  مبوجبه 

وثماني الف. 
�سهد: ال�سيخ زكريا ال�سيخ نور الدين ال�سيخ علي ال�سيخ علي ال�سيخ مو�سى ال�سيخ 

خليل احلاّج ممد )...( ح�سن بيك ابو �رشين ممد جلبي ترجمان كاتيه

القدس عدة أسواق وعلى رأس كل سوق موظف يسمى شيخ السوق مسؤول   )1( شيخ السوق: كان يوجد في مدينة 
كالبيع والشراء والحراسة واالوزان غيرها من  السوق  الشرعي عن شؤون  القاضي  امام  والمراقبة ومسؤال  األسعار 
االمور التي تتعلق بحياة السوق المختلفة. يقوم باإلشراق على أوضاع السوق والمواد الموجودة فيها، ويسيّر عمل التجار 
داخله، والبازار كلمة فارسية تتكون من مقطعين: بازار وتعني السوق، وباشي وتعني رئيس، انظر: سجل القدس رقم 

)83( ، حجة رقم )4( ، 11 ذي الحجة 1010هـ/ 2 حزيران 1602م، ص231. 
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وكالة 
قب�ص 
اأجرة 

ب�ستان 
ب�ساحلية 

دم�سق 
ال�سام

اوائل جمادى 
الأوىل

 /9  /4 /
1671م
1082هـ

اأْعَلم  و�سيدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املرعي  امُلَحرِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص 
الء الِفخام حالل م�سكالت الأَنام الكارع من حيا�ص  ل الُف�سَ الُعَلَماء الِعظام اأْف�سَ
ِْعيِّ املويل  ال�رشَّ احَلاِكم  ال�رش والنحوى  الكرمي يف  الدين والتقوى املراقب موله 
ه دامت ف�سائله  َنِظرْيِ ه الكرمي باأََعايل  ِع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْنِدي يحيى  املوىل م�سطفى 
ومعاليه ثبت ب�سهادة كل واحد من فخر ال�ساحلي ال�سيخ عبد املنعم بن ال�سيخ 
ممد اخلما�ص واحلاّج ممد بن �سم�ص الدين اجلالوديان ال�ست نبوية واآمنة بنتي 
املرحوم قدوة الُعَلَماء واملدر�سي ال�سيد ال�سيخ ابو اللطفى وكلنا اخيهما لبيهما 
فخر املدر�سي الكرام ال�سيد �سم�ص الدين يف قب�ص ما يخ�سهما مما كان يقب�سه 
بابنة  ال�سهرية  خاتون  اآمنة  لأّمه  جدته  لوقف  ا�ستحقاق  من  املذكور  والدهما 
امل�سهور   )1( ال�سام  دم�سق  ب�ساحلية  الكائن  الب�ستان  اأجرة  من  وذلك  البغدادي 
الكائنة بال�ساحلية املذكورة ويف كل ما  اأجرة اجلنينة  التينة ومن  بب�ستان بن 
ىل الف�سال  يتوقف عليه من املخا�سمة واجلدال واملرافعةاإىل ال�سادة احلكام اأوَّ
ًا حتريرا  ِعيَّ ِعيَّة مقبولة �رشعا وال�ساهدين باملوكله عارفان ُثُبوَتًا �رَشْ وكالة �رَشْ

يف اوائل جمادى الأوىل ب�سة اثني وثماني الف. 
�سهود: فخر الُعَلَماء واملدر�سي ال�سيخ اأبو الوفا العلي، ال�سيخ زكريا الديري، فخر 
الء املكرمي ال�سيخ عبد احلي العلمي، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ علي  الُف�سَ

الدقاق، ال�سيخ علي النوري، ممد جلبي ترجمان كاتبه. 
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الُعَلَماء  اأْعَلم  وَمْولَنا  �سيدنا  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املرعي  امُلَحرِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص 
الِعظام حالل م�سكالت الأَنام �سدر املوايل الِعظام المل من اهلل تعاىل واح�سانه 
الراجي عفو ربه وغفرانه الكارع من حيا�ص الدين والتقوى املراقب ملوله الكرمي 
يحيى  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املويل  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  والنجوى  ال�رش  يف 
ه الكرمي باأََعايل نظريه، دام عاله. ح�رش كل واحد من فخر الكاملي  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
ال�سيخ ممد ابن يحيى العنبو�سي ال�سيل عن نف�سه، واحلاّج كمال بن بدر الدين 
ِْعيِّ عن ِقَبل ال�ستِّ رابعة بنت ممد اأَفْنِدي بن �سم�ص الدين،  املحت�سب الوكيل ال�رشَّ
وعن بلقي�ص ام ممد بن اأحمد اأَفْنِدي، املزبور الثابت وكالته عنهما فيما ياأتي 
اأَْدَناه، وذكرا  التاريخ على تاريخه  بيانه فيه مبوجب حجتي �رَشْعيَّنت �سابقتي 
ابن املزبور تَرك  اأَفْنِدي  اأنه ملا مات ممد  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  مَلْولَنا 
اأولدا �سغارا وهم ممد وابراهيم و�ساحلة ورابعة واآمنة واأ�سماء. وانح�رش اإْرثه 
ًا، وان من امُلَخلَّف عن ممد اأَفْنِدي املزبور جميع امل�سبنة  ِعيَّ فيهم انح�ساراً �رَشْ
الكائنة مَبحلَّة باب العمود املحددة ِقْبلة ب�سويقة باب العمود ومنه الباب املتو�سل

)1( صالحية دمشق الشام: أول من سكنها آل قدامة عندما هجروا قرية جماعيل جنوب مدينة نابلس هرباً من االضطهاد
الصليبي وتم بناء الزوايا والمدارس والمساجد والتي اشهرها الجامع الجنبلي وهي تقع على سفح جبل قاسيون باتجاه مدينة 
دمشق. أحمد بن طولون الصالحي )ت953 هـ/ 1546م( . القالئد الجوهرية في تاريخ الصالحية، تحقيق محمد أحمد 

دهمان، دمشق، 1980، . ج1، ص12. 
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الو�سة  ومتامه  الكبري  الباب  من  امل�سبنة  اإىل  منها  يتو�سل  غربي  حو�ص  اإىل 
من  للمفر�ص  باب  ومنه  ال�سالك،  الطريق  ومتامه  اأ�سفلها  الذي  والدكان  ال�سكرى 
اآغا  ُمْلك عبد الكرمي  القهوة اجلارية الآن يف  الطريق املو�سل لباب العمود، وثم 
الرتجمان ثم الطريق ال�سالك ومنه باب احلو�ص الِقَبلي و�رشقا حاكورة وقف لوؤلوؤ 
غازي، ثم دار اأولد حمادة، ثم دار بن ابي احلزم، ثم الطابون. و�سمال زاوية لوؤلوؤ 
غازي ثم �سور للمدينة، وغربا دار �سافع امل�رشي ثم دار وراث ال�سيد اأحمد الوفائي 
على  املطلة  الهوا  ِقبلة  املحدودة  بي  حطة  باب  مَبحلَّة  الكائنة  الدار  وجميع 
الرباط املعروف بفروخ با�سا )1( و�رشقا الهوا املطل على ال�سارع وفيه باب الدار 
املزبورة، ثم اإىل �سلم حجرا ُي�سعد منه لدار �سكن ال�سيخ ممد العفيفي، و�سمال 
جميع  وفيه  ذكره  الآتي  احلو�ص  على  املطل  الهوا  وغربا   )2( احلنبلية،  املدر�سة 
ال�سطبل الراكبة عليه الدار املزبورة املحددة ِقَبلة الرباط املذكور اأعاله و�رشقا 
الطريق وفيه بابه، و�سمال املدر�سة احلنبلية، وغربا احلو�ص املذكور وفيه باب 
اخر وجميع احلو�ص الكائن بباب ال�سطبل امل�ستمل على بيت �سغري املحدود ِقَبلة 
الرباط و�رشقا ال�سطبل و�سمال الطريق ال�سالكة وفيه بابه ومتامه احلاكورة ثم 
دار بيد وراث تاج الدين علي الرتجمان وغربا �سطح الدكاكي الكائنة بال�سوق ثم 
دار الهمام وجميع ال�سطبل الكائن اأ�سفل الدار املزبورة، وجميع احل�سة ال�سائعة 
وقدرها احدى وع�رشون قرياطا من جميع الدار الكائنة مَبحلَّة ال�رشف، املحدودة 
و�رشقا  بابها  وفيه  ال�سالك  الطريق  و�رشقا  بابها،  وفيه  ال�سالك  الطريق  ِقَبلة 
اأحمد احلنبلي  الطريق ال�سالك وفيه باب ثاٍن، و�سمال دار وراث املرحوم ال�سيخ 
وغربا زاوية ال�سيخ فرج )3( وجميع الدار الكائنة مَبحلَّة النيابة )4( املعروفة بدار 
الهنود  وقف  دار  ال�سالك ومتامه  الطريق  على  املطل  الهوا  ِقَبلة  املحدوده  جابر 
و�رشقا دار اأولد احلداد الَيهودي، ثم دار اخلواجه عبد احلق �سموم، و�سمال الهوا 
املطل على الدرب ال�سالك ومتامه دار وقف اأولد مرعي، وغربا طريق غري نافذ 
يتو�سل منها اإىل حو�ص اأولد �سموم وجميع احل�سة ال�سائعة وقدرها ثمانية ع�رش 
)هاونه(  وقف  �رشكة  النيابة  مَبحلَّة  الكائنة  الدار  جميع  كامل  ِل  اأ�سْ من  قرياط 
احلمرا بحق الباقي املجاورة لدار وقف العنبو�سي ولها �سهرة يف ملها تغني عن 
اإرثها  ال�سيخ ممد املزبور ماتت بعد والدها وانح�رش  اأ�سماء بنت  التحديد وان 

ِْعيِّ يف والدتها عو�ص بنت عبد اهلل، ويف �سقيقها ابراهيم ورابعة، ثم ماتت ال�رشَّ

)1( رباط فروخ باشا: يقع في باب حطة في البلدة القديمة في مدينة القدس. 
الى  المؤدي  والزقاق  الحديد  باب  الحديد خط  باب  بين طريق  لاللتقاء  الغربية  الزاوية  في  تقع  الحنبلية:  المدرسة   )2(
سوق القطانين. مؤسسها األمير سيف الدين بيدمور الخوارزمي أسسها سنة 781ه/ 1379م. العليمي، احمد. المدارس 

المملوكية في القدس، مركز القدس لألبحاث، 1999، ص77. 
أول1630،  20كانون  األولى1040هـ/  15جمادى  ح2،  س117،  الشرف:  محلة  في  تقع  فرج:  الشيخ  زاوية   )3(

ص224. 
)4( محلة النيابة: من محالت بيت المقدس. 
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ِْعيِّ يف زوجها يحيى ابن ال�سيخ ممد العنبو�سي، ويف  اآمنة وانح�رش اإْرثها ال�رشَّ
والدتها غزال بنت عبداهلل ويف اأخيها لأّمها ويف اخوتها لأبيها ممد وابراهيم 
ِْعيِّ يف زوجها ممد بحق  و�ساحلة ورابعة ثم ماتت �ساحلة وانح�رش اإْرثها ال�رشَّ
الربع ويف والدتها بلقي�ص ويف بنتها بحق الثلثي، ثم مات ممد وانح�رش اإْرثه 
لبيه  واخته  ابراهيم  لأبيه  اخيه  ويف  ال�سد�ص  بحق  بلقي�ص  والدته  يف  ِْعيِّ  ال�رشَّ
ابنها  ِْعيِّ يف زوجها م�سطفى ويف  ال�رشَّ اإْرثها  رابعة. ثم ماتت عو�ص وانح�رش 
�سقيقته  يف  اإْرثه  وانح�رش  ابراهيم  مات  ثم  الباقي  بحق  رابعة  وبنتها  ابراهيم 
املذكور  ممد  ال�سيخ  عمه  بنت  ويف  الن�سف،  بحق  امَلْرُقْومة  املوكلة  رابعة 
ًا بطلب من َمْولَنا احَلاِكم ال�رَشِْعي يعرِّْفهما ال�سيخ ممد ال�سيل  ِعيَّ انح�سارا �رَشْ
املزبور، واملوكلتي امَلْرُقْومتي يف جميع العقار يف الكامل وامل�ساع، فا�ستخار 
الكامل احد ع�رش قرياطا  الذي يخ�ص رابعة املزبورة من  اهلل تعاىل وعرفهم ان 
و�ستة اأجزاء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط و�ستة اأت�ساِع جزء من ثالثة ع�رش جزءا 
من قرياط وت�سع جزء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط و�سبعة اأثمان، ُت�ْسُع جزء من 
ثالثِة ع�رش من قرياط ون�سف ثمن ت�سع جزء من ثالثة ع�رش جزءاً من قرياط، ومن 
الواحد والع�رشين قرياطًا ع�رشة قراريط، وثمانية اأت�ساع جزء من ثالثة ع�رش جزءاً 
من قرياط، وربع ت�سع جزء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، وثلثا ُثُمٍن ثمن ت�سع 
العنبو�سي  ال�سيخ ممد بن يحيى  من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، والذي خ�ص 
اإْرثه من ابن عمه ابراهيم من الكامل خم�سة قراريط، وت�سعة اأجزاء من ثالثة ع�رش 
جزءا من قرياط، و�سبعة اأت�ساع جزء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، وربع ت�سع 
جزء من ثالثة ع�رش جزءا من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، وثلث ثمن ت�سع جزء 
من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، ومن الثمانية ع�رش قرياطا اأْرَبعة قراريط، واأْرَبعة 
اأجزاء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، و�سبعة اثمان ت�سعة جزء من ثالثة ع�رش 
جزءا من قرياط، وثالثة اأرباع ثمن ت�سع جزء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، ومن 
الحد والع�رشين قرياطا خم�سة قراريط واأْرَبعة اأت�ساع جزء من ثالثة ع�رش جزءا 
من قرياط، وثمن ت�سع جزء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، وثلث ثمن ت�سع جزء 
من ثالثة ع�رش جزء من ثالثة ع�رش جزء ا من قرياط والذي خ�ص يحيى زوج اآمنة 
املزبورة من الكامل قرياط، و�ستة اأجزاء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، واأْرَبعة 
اأت�ساع جزء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، ون�سف ت�سع جزء من ثالثة ع�رش جزءا 
واحد وجزء من ثالثة ع�رش جزءا  الثمانية ع�رش قرياطا قرياط  من قرياط، ومن 
اأت�ساع جزء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، وخم�سة اثمان  من قرياط، وخم�سة 
ت�سع جزء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، ومن الحد والع�رشين قرياطا قرياط 
واحد، واأْرَبعة اأجزاء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، ون�سف ثمن ت�سع جزء من 
ثالثة ع�رش جزءا من قرياط. كما خ�ص غزال والدة اآمنة املزبورة من الكامل �ستة 
اأت�ساع جزء من ثالثة ع�رش جزءا  اأجزاء من ثالثة ع�رش جزءاً من قرياط، واأْرَبعة 
من قرياط، ون�سف ت�سع جزء من ثالثة ع�رش جزءاً من قرياط، ومن الثمانية ع�رش
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

قرياطا اأْرَبعة اأجزاء من ثالثة ع�رش جزءاً من قرياط، و�سبعة اأت�ساع جزء من ثالثة 
ت�سع جزء من ثالثة ع�رش جزء من قرياط،  اثمان  و�سبعة  من قرياط،  ع�رش جزءاً 
ومن الأحد والع�رشين قرياطًا خم�سة اأجزاء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، و�سبعة 
ثالثة  من  جزء  ت�سع  ثمن  ون�سف  قرياط،  من  جزءا  ع�رش  ثالثة  من  جزء  اأت�ساع 
املزبورة. كما خ�ص  لآمنة  اٌخ لم  الذي هو  والذي خ�ص  ع�رش جزءا من قرياط، 
قرياطًا،  والع�رشين  والأحد  ع�رش،  والثمانية  الكامل  من  املزبورة  غزال  والدته 
والذي خ�ص ممد زوج �ساحلة املزبورة من الكامل ت�سعة اأجزاء من ثالثة ع�رش 
حزءا من قرياط، وت�سع جزء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، وثالثة اثمان ت�سع 
جزء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، ون�سف ثمن ت�سع جزء من ثالثة ع�رش جزءاً 
من قرياط، ومن الحد والع�رشين قرياطا، ثمانية اأجزاء من ثالثة ع�رش جزءا من 
ثمن  اأرباع  وثالثة  قرياط،  من  جزءاً  ع�رش  ثالثة  من  جزء  اأرباع  وثالثة  قرياط، 
من  جزء  قرياطًا  ع�رش  الثمانية  ومن  قرياط  من  جزءاً  ع�رش  ثالثة  من  جزء  ت�سع 
اثمان ت�سع جزء  قرياط، وت�سع جزء من من ثالثة ع�رش جزء من قرياط، و�سبعة 
من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، ومن الحد والع�رشين قرياط جزء من ثالثة ع�رش 
اأرباع ت�سع  جزءا من قرياط، وثلث جزء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، وثالثة 
جزء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، وثالثة اثمان ت�سع جزء من ثالثة ع�رش جزءا 
اثنا  الكامل  من  املزبورة  �ساحلة  بنتي  من  واحدة  كل  خ�ص  والذي  قرياط،  من 
الثمانية  ع�رش جزءا من قرياط وثلث جزء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط ومن 
اأجزاء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط وت�سعا جزء من ثالثة  ع�رش قرياطا ت�سعة 
ع�رش جزءا من قرياط وربع ت�سع جزء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، ومن الحد 
والع�رشين قرياطا ع�رشة اأجزاء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط، و�سبعة اأت�ساع جزء 
من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط وثمن ت�سع جزء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط 

ًا حتريرا يف ثاين �سهر ربيع الثاين ل�سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ تعريفا �رَشْ
اهلل  ال�سيخ فتح  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  ال�سيخ زكريا  احَلاّل  �سهود:   
الديري، ال�سيخ علي النوري ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، ال�سيخ خليل اخلالدي ممد 

جلبي ترجمان، كاتبه. 
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بيع ق�رش 
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احلجر 
بظاهر 
القد�ص

اأواخر �سهر 
ربيع الثاين
 /9  /3 /
1671م
1082هـ

َر مبجل�ِص  وقَع وحترَّ ما  بذكِر  ناطقٌة  ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ِعيَّة  �رَشْ هذه حجٌة 
ال�رشيعِة املطهرِة الغراِء، ومفِل الطريقِة النريِة الزهراِء مبحرو�سِة القد�ِص ال�رشيِف 
العامِل  الكبرِي  الَعامِلِ  مولنا  يدي  بي  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العايل  واملعبِد 
م�سايِخ  �سيِخ  تقريٍر،  اأح�سَن  قواعَدُه  ُمقرَّر  والتف�سرِي،  الفقه  دقائِق  رِّر  ُمَ ال�سهرِي، 
ُه  ِع َخطُّ اأَفْنِدي ابِن ممٍد امُلَوقَّ الإ�ْسالم وامل�سلمي، احلاكِم ال�رْشِعيٍّ املوىل اأحمد 
بن  يو�سف  واحد من  كل  ا�سرتى  ومعاليه.  ف�سائله  دامت  نظريه،  باأََعايل  الكرمي 
ِعيِّة عن اأّمه �سعد الرجا وخالته عفيفة ْ حبيب املهتدي لدين الإ�ْسالم بالوكالة ال�رشَّ



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 16
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

، بنتي املرحوم احلاجِّ م�سطفى ال�رشابي الثابِت وكالُته عنهما يف ال�رشاء الآتي 
�سحيمان،  م�سطفى  احلاّج  الدين  فتح  احلاّج  من  واحد  كل  ب�سهادة  فيه،  تعيينه 
امَلْرُقْوم  الدين  فتح  واحلاّج  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  امل�رشي  �سافع  بن  اأحمد  بن  وارهم 
بالوكالة عن زوجته قادرية بنت احلاّج م�سطفى ال�رشابي، الثابت وكالته عنها. 
ُثُبوَتًا  فيما ياأتي بيان فيه ب�سهادة كل واحد من يو�سف وابراهيم العارفي بها 
ًا، ومبا لهن �سوية )...( من الرجل املدعو ممد بن احلاّج م�سطفى ال�رشابي  ِعيَّ �رَشْ
ِْعيِّ عن ِقَبل اأّمه فخري بنت حيدر، الثابت وكالته  ال�سيل عن نف�سه، والوكيل ال�رشَّ
عنها يف البيع الآتي ذكره فيه التمر الذي �سيعي فيه، ويف القب�ص ب�سهادة كل 
واحٍد من عي�سى بن عبد القادر وممد بن َعالء الدين النجار، العارفي بها ُثُبوَتًا 
ومنتقل  ُمْلكهما  يف  وجاء  وملوكله.  له  هو  ما  ووكالة  اأ�سالة  فباعهما  ًا،  ِعيَّ �رَشْ
على  وا�سعة  ويدهما  املزبور،  م�سطفى  احلاّج  ِقَبل  من  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإرث  اإلْيِهما 
ذلك، اإىل حي �سدور هذا البيع، وذلك جميع احل�سة ال�سائعة، وقدرها قرياطان 
الكائن   ،  )1( باحلجر  املبني  الق�رش  جميع  من  قرياط  وخم�ص  قرياط  ون�سف 
باأر�ص الغرا�ص الآتي ذكره فيه بظاهر القد�ص ال�رشيف، وجميع احل�سة ال�سائعة 
وقدرها قرياط واأْرَبعة اأخما�ص قرياط من جميع الغرا�ص الكائن باأر�ص ال�رشارة 
الكرامة،  ال�سالك، و�رشقا طريق  الطريق  ِقْبَلة  املحدود  ال�رشيف  القد�ص  )2( ظاهر 

و�سمال كرٌم بيِد احلاّج �سم�ص الدين )...( ، وغربا الطريق ال�سالك املال�سق للق�رش 
الكائن باأر�ص الفرا�ص املرثوم، وجميع احل�سة ال�سائعة، وقدرها قرياطان ون�سف 
ٍل من جميع البيت الكائن مَبحلَّة الن�سارى بالقد�ص  قرياط وخم�ص قرياط من اأ�سْ
ال�رشيف، املال�سق له دار يو�سف بن حلبل املزبور اأَعاله، ونظري احل�سة يف البايكة 
الكائنة باملحلة املزبورة )...( )...( يف ملة تغني عن الو�سف والتحديد، �رشكة 
البائع وامل�سرتي والعالول بحق الباقي، ولها �سهرة يف ملها تغني عن الو�سف 
ًا م�ستمال على اليجاب  ًا، وبيعا باتا لزما َمْرِعيَّ ِعيَّ والتحديد، �رشاًء �سحيحا �رَشْ
والقبول و�رشوط ال�سحة واللزوم، بثمن قدره �سبعة ع�رش غر�سا ف�سة عددية على 
اأ�سالة عن نف�سه يف الق�رش املزبور  ما ف�سل، فمن ذلك ما باعه ممد املزبور 
قرياط وُخم�ص قرياط، ويف الغرا�ص املزبور اأْرَبعة اأخما�ص قرياط ويف البيت قرياط 
وخم�ص قرياط ونظريها يف البائكة، ويف احلاكورة ن�سف قرياط وخم�ص قرياط 
اأّمه املزبورة يف  بثمن قدره ع�رشة غرو�ص ف�سه عددية وما باعه بالوكالة عن 

الق�رش امَلْرُقْوم قرياط ون�سف، ويف الغرا�ص قرياط، ومن البيت امَلْرُقْوم قرياط

)1( قصر مبني من الحجر: هي البيوت التي كان يتم تشييدها في األراضي الزراعية ألغراض حراسة المحصول خاصة 
محصول البستنة في المناطق الجبلية والتي ال زالت تحتفظ بهذه القصور خاصة في قرى القدس ورام هللا. 

)2( أرض الصراراة: تعرف حالياً باسم المصراراة تقع شمال باب العامود من مدينة القدس. المصرارة: من أحياء القدس 
في الشمال الغربي منها، شمالي حي الشيخ جراح على الطريق الموصلة إلى رام هللا. شراب: معجم بلدان فلسطين، ص 
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ون�سف قرياط، ونظريها يف البايكة، وثالثة اأرباع قريط يف احلاكورة املزبورة. 
امُلَخلَّف ذلك عن احلاّج م�سطفى ال�رشابي املزبور بثمن قدره �سبعة غرو�ص ف�سة 
ًا.  ِعيَّ �رَشْ قب�سا  واملعاينة  باحل�رشة  امَلْرُقْوم  البائع  بيد  مقبو�سة  حال  عددية 
ِعيَّة  ْ وُبرَِّئت ذمة موكالته من جميع الثمن امَلْرُقْوم، ومن كل جزء منه الرباءة ال�رشَّ
ذلك  يف  بينهما  الَباّت  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء.  قب�ص  براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق 
الُروؤية  بعد  ِعيَِّي  �رَشْ �سحيحي  وت�سليم  وت�سلُّم  مرعي  وقبول  �رْشِعيٍّ  باإيجاٍب 
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص بينهما، وت�سادقوا اأنَّ  ِعيِّة، والتَّ ْ وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
جميع احل�سة وقدرها الن�سف من جميع الق�رش املزبور، وجميع احل�سة، وقدرها 
املزبور،  الق�رش  بها  الكائن  بالأر�ص  اأ�سوله  القائم  الغرا�ص  جميع  من  الثلث 
احل�سة  وجميع  والبائكة،  البيت  جميع  من  الن�سف  وقدرها  احل�سة  وجميع 
وقدرها الربع من احلاكورة املزبورة امُلَخلَّف ذلك عن احلاّج م�سطفى ال�رشابي 
. وثبت  ِْعيِّ املزبور بي املوكالت وممد املزبور )... ... ... ... ( الآَخر الت�سادق ال�رشَّ
ُثُبوَتًا  اأَعاله  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  و�سيدنا  َمْولَنا  لدى  كله  ذلك  م�سمون 

ًا حتريرا يف اأواخر �سهر ربيع الثاين ل�سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
 �سهود احَلاّل: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

مو�سى، ال�سيخ خليل ممد جلبي، كاتبه. 
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ا�ستئجار 
طبيب 

ملعاجلة 
مري�ص 
بالِفتاق

9 جمادى 
الأوىل �سنة / 

 /9  /12
1671م
1082هـ

افتخاِر  ومولنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَّه  امّلْرِعيِّ  امُلَحرِّر  ِعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
رِّر الأحكاِم بالإحكام، عمدِة الُعَلَماء الأعالِم  ق�ساِة الإ�ْسالم ذْخِر ُولِة الأَنام ُمَ
ه الكرمي باأََعايل نظريه  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ احلاكِم ال�رشَّ
دام َعاله ا�ستاأجر الن�رشاين املدعو حنا ولد ا�رشائيل امل�سطور من نقول ولد ياين، 
الدوية  وي�سنع  اْلفتاق  داء  من  به  ما  يداوي  اأن  على  الرومي  اجلراح  الطبيب 
بيده  اأجرة حال مقبو�سة  اثنا ع�رش غر�سا �سحاحا،  باأجرة قدرها  التي يعرفها 
، وعلى اأنه اإن هلك كان بق�ساء اهلل تعاىل وقدره،  ِْعيِّ باعرتافه بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
ِْعيِّ حتريرا  ِعيَّة مقبولة �رشعا بالطريق ال�رشَّ ل يطالبه به اأحد. اإجارة �سحيحة �رَشْ

يف تا�سع جمادي الأوىل ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود احَلاّل: ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ علي 

الدقاق، ال�سيخ مو�سى ال�سافعي ممد جلبي، الرتجمان، كاتبه. 
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بيع دار 
مَبحلَّة 

الن�سارى

8 جمادى 
الأوىل �سنة / 

 /9  /11
1671م
1082هـ

افتخاِر  �سيِدنا ومولنا  لدى  اهلُل تعاىل  اأَجلَّه  امّلْرِعيِّ  امُلَحرِّر  ِعيِّ  ال�رشَّ  باملجل�ِص 
رِّر الأحكاِم بالإحكام، عمدِة الُعَلَماء الأعالِم  ق�ساِة الإ�ْسالم ذْخِر ُولِة الأَنام ُمَ
باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِعيِّ  ال�رشَّ احلاكِم 
نظريه، دام عاله. ا�سرتى فخر الدين بن برهان بن �سياج مباله لنف�سه دون غريه 
فخر  خالها  بها  وعرف  �سعبان،  ال�سيخ  املرحوم  بنت  نعيمة  احلرمة  والدته  من 
ًا فباعته ما حولها ِعيَّ ال�ساحلي ال�سيخ عو�ص ابن ابي الف�سل ف�سيلة تعريفا �رَشْ



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 18
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ِْعيِّ  ِعيِّة، ومنتقل اإلْيِها بالرث ال�رشَّ ْ وجاٍر يف ُمْلكها، وطلِق ت�رشفها وحيازتها ال�رشَّ
من ِقَبل زوجها برهان املزبور وولديها منه علي وكرمي الدين، ويدها وا�سعة على 
ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع دون املعار�ص واملنازع لها يف ذلك، وذلك جميع 
ِل اأْرَبعة وع�رشين قرياطا  احل�سة ال�سائعة وقدرها قرياطان ون�سف قرياط من اأ�سْ
من جميع الدار القائمة البناء بالُقْد�ِص ال�رشيف بحلة الن�سارى، �رشكة امل�سرتي 
بحق �ستة قراريط ون�سف، واأخته عائ�سة بحق ثالثة قراريط، ومن ي�رشكهما بحق 
الباقي. ويحدها ِقَبلة الطريق ال�سالك وفيه الباب، و�رشقا دار ابن مرعي، و�سمال 
بجميع  ي�رشكه  ومن  )املالك(  بيد  �سياج  ابن  بدار  تعرف  داٌر  وغربا  زعرت،  دار 
وبكل  اإلْيِه،  ون�سب  به  عرف  وما  ومرافقه،  ومنافعه  وجدره  وطرقه  ذلك،  حقوق 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعا بثمن  حق لذلك �رشعا املعلوم ذلك عندهما العلم ال�رشَّ
البايعة املزبورة باعرتافها  قدره خم�سة غرو�ص عددية ثمنا حال مقبو�سة بيد 
. وُبرَِّئت ذمة امل�سرتي املزبور من الثمن امَلْرُقْوم ومن كل  ِْعيِّ بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
ِْعيِّ براءة قب�ص وا�ستيفاء، و�سدر البيع  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ جزء منه الرباءة ال�رشَّ
�سحيحي  وت�سليم  وت�سلم  مرعي  وقبول  �رْشِعيٍّ  باإيجاٍب  ذلك  يف  بينهما  الَباّت 
ترا�ٍص  بالأْبدان عن  َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ
منهما، وحيثما كان يف البيع امَلْرُقْوم من درك وتبعة ف�سماُنه لزم حيث يجب 
�رشعا ثم بعد متام ذلك اأَ�ْسَهَدت عليها البائعه املزبورة باأنها مل تبق ت�ستحق ول 
ت�ستوجب ِقَبل ولدها امل�سرتي املزبور ب�سبب مرتوكات زوجها وولديها ول ب�سبب 
انه مل  املزبور  امل�سرتي  الدين  اأَ�ْسَهَد عليه فخر  ال�سباب حقا مطلقا. وكذلك  من 
املزبور  والده  مرتوكات  ب�سبب  املزبورة  والدته  ِقَبل  ي�ستوجب  ول  ي�ستحق  يبق 
امَلْرُقْومي، ول �سبب من ال�سباب حقا مطلقا ت�سادقا على ذلك كذلك،  واأخويه 
ًا  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأعاله ُثُبوَتًا �رَشْ وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

حتريرا يف ثامن جمادى الأوىل ل�سنة اثني وثماني الف. 
مو�سى،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

ال�سيخ خليل ممد جلبي، كاتبه. 

 /204
 عقد زواج ح4

9 جمادى 
الأوىل �سنة 
 /9  /12 /

1671م
1082هـ

بُن عبِد  الدين  ال�سابُّ خرُي  َج  َتَزوَّ داَم ف�سُله،  ابِن ممٍد  اأَفْنِدي  اأحمد  َمْولَنا  لدى 
القادِر �سياج بُن عوج مبخطوبِته ندا بنت خليل النابل�سي البكر القا�رِش اخلاليِة 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه وح�سن توفيقه و�سنة  ِعيِّة. اأَ�سْ ْ عن املوانع ال�رشَّ
احَلاّل لها من  نبيه ممد �سلى اهلل و�سلم �سداقا جملته خم�سون غر�سا عددية، 
املن�سوبة  الطحان  خلف  بنت  ح�سنا  والدتها  بيد  مقبو�سة  غر�سا  ثالثون  ذلك 
ِع اأعاله، باعرتاف وكيلها الآتي  ِْعيِّ امُلَوقَّ و�سية عليها من ِقَبل َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ذكره فيه، والباقي بعد احَلاّل ع�رشون غر�سا موؤجلة لها عليها اإىل الفراق مبوت اأو 

جها منه بذلك على ذلك كذلك ممد بن اأحمد الدم�سقي بالوكالة طالق بائن. زوَّ



19عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

للقا�رشة  الأوىل  حيث  ووليها  املزبورة  القا�رش  والدة  ح�سنا  ِقَبل  عن  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
غريها الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف الْعرِتَاف بقب�ص مقدم ال�سداق ب�سهادة 
لة  باملوكِّ العارفي  اأحمد  بن  وخليل  ال�سلفيتي  م�سطفى  بعد  فيما  واحد  كل 
ًا مقبول من الزوج املزبور لنف�سه  ِعيَّ ًا زواجا �سحيحا �رَشْ ِعيَّ املزبورة تعريفا �رَشْ

ًا. حتريرا يف تا�سع جمادى الأوىل ل�سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ قبول �رَشْ
ال�سيخ مو�سى ممد جلبي،  ال�سيخ علي،  الدين،  نور  ال�سيخ  ال�سيخ زكريا،  �سهود: 

كاتبه. 

�ص 205 
 عقد زواجح1

9 جمادى 
الأوىل �سنة 
 /9  /12 /

1671م
1082هـ

َج احلاّج علي بن ليا�ص  لدى َمْولَنا و�سيِدنا اأحمد اأَفْنِدي بن ممٍد داَم ف�سُله، َتَزوَّ
َدَقَها  الرتكماين مبخطوبِته حامدَة بنِت عبِد الكرمِي القا�رشِة عن درجِة البلوِغ اأَ�سْ
ِة نبيِِّه ممد �سلى اهلل عليه و�سلم  عن بركة اهلل تعاىل وعوِنه وُح�ْسِن توفيِقِه و�سنَّ
�سداقًا جملُته ع�رشون غر�سا عددية، احَلاّل لها من ذلك خم�سُة غرو�ٍص، مقبو�سة 
وليها  عمها،  ابن  عن  بالوكالة  )ب�رش�سم(  ال�سهري  ر�سوان  بن  علي  احلاّج  بيدي 
لها  موؤجلة  غر�سا  ع�رش  خم�سة  احَلاّل  بعد  والباقي  باحل�رشة،  فيه  ذكره  الآتي 
جها منه بذلك على ذلك  ًا. زوَّ ِعيَّ عليها اإىل الفراق مبوت او طالق بائن، تاأجيال �رَشْ
ِعيِّة عن ابن عمها علي ب�سه ابن من�سور،  ْ كذلك احلاّج علي املزبور بالوكالة ال�رشَّ
حيث الأوىل لها غريه الثابت وكالته عنه يف الزواج املزبور على ال�سباق امَلْرُقْوم 
ب�سهادة كل واحد من �سلمان بن اأحمد بيك ابن يون�ص واأحمد ابن �سالح اخلليلي، 
قبول  لنف�سه  املزبور  الزوج  من  مقبول  ًا،  ِعيَّ �رَشْ �سحيحا  زواجا  �رشعيا،  ُثُبوَتًا 

�رشعا حتريرا يف تا�سع جمادى الأوىل من �سهور �سنة اثني وثماني و اأَْلٍف. 
مو�سى،  وال�سيخ  علي،  وال�سيخ  الدين،  نور  وال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  احَلاّل:  �سهود 

وال�سيخ خليل ممد جلبي، كاتبه. 

 /205
ح2

وظيفة 
بواب يف 
املدر�سة 

وقف 
خا�سكي 

�سلطان

اوائل مرم 
�سنة 

 /5  /9 /
1671م
1082هـ

افتخاِر  ومولنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَّه  امّلْرِعيِّ  امُلَحرِّر  ِعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
رِّر الأحكاِم بالإحكام، عمدِة الُعَلَماء الأعالِم  ق�ساِة الإ�ْسالم ذْخِر ُولِة الأَنام ُمَ
ه الكرمي باأََعايل نظريه،  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد، امُلَوقَّ احلاكِم ال�رشَّ
دامت ف�سائله و معاليه فخر ال�سادات ال�سيد ممد ابن ال�سيد عبد احلق، وابرز من 
اإحدى  �سنة  الآَخرة  ربيع  �سهر  ع�رش  بتا�سع  موؤرخة  �سلطانيًة،  ًة  ِعيَّ �رَشْ براءة  يده 
وثماني الف، من خال�سة مو�سمونها وفحوى مكنونها اأن ال�سداقات ال�سلطانية 
املرحوم  ال�رشيف وقف  بالقد�ص  الكائنة  باملدر�سة  البوابة  بوظيفة  عليه  اأنعمت 
املغفور له خا�سكي �سلطان، طاب ثراها مبا لها من املعلوم وقدره يف كل يوم 
اأْرَبع قطع �سامية عن ملول علي الرومي )مبننه( على عر�ص افتخار اخلوا�ص 
ِْعيِّ  واملقربي اآغا باب ال�سعاده داوود اآغا دام علوه وطلب من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

امُل�َسار اإلْيِه في�ص الرباءة املزبورة بال�ِسِجل املحفوظ، والإذن له بالتَّ�رَشُّف



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 20
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ِْعيُّ بقْب�سها،  بالوظيفة املزبورة و ق�ص معلومها املعي فاأَمَر َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
الوظيفة  الرعي مبا�رشه  احَلاِكم  َمْولَنا  له  اأَْدَناه. واذن  فقي�ست يف يوم تاريخه 
ًا  ِعيَّ �رَشْ اإذنا �سحيحا  ال�سلطانية  ال�رشيفة  وقب�ص معلومها املعي عمل بالرباءة 
اثني  �سنة  �سهور  افتتاح  احلرام  مرم  �سهر  اوائل  يف  حتريرا  �رشعا  مقبول 

وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، وال�سيخ نور الدين، وال�سيخ فتح اهلل، وال�سيخ علي، وال�سيخ 

علي، وال�سيخ ابن الفتح، كاتبه. 

3 ا�ستئجار 205/ 
طبيب

11جمادى 
الأوىل �سنة 
 /9  /14 /

1671م
1082هـ

افتخاِر  ومولنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَّه  امّلْرِعيِّ  امُلَحرِّر  ِعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
رِّر الأحكاِم بالإحكام، عمدِة الُعَلَماء الأعالِم  ق�ساِة الإ�ْسالم ذْخِر ُولِة الأَنام ُمَ
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  اأَْعاله  دام  املوىل  ِعيِّ  ال�رشَّ احلاكِم 
ولد  العذار،  اخلايل  ال�ساب  يعقوب  الن�رشاين  ا�ستاجر  عاله  دام  نظريه  باأعايل 
بطر�ص الأَرَمني نقول ولد ياين الن�رشاين الرومي الطبيب اجلراح على ان يداوي ما 
به من احل�سار ليخرج من حليله احلم�سه )1( املوؤدية للح�سار وي�سنع الدوية 
الذي يعرفها باأجرة قدرها ع�رش غرو�ص عددية، يعدل كل قر�ص منها ثالثون قطعة 
ِْعيِّ على انه اهذا هلك  م�رشية حال مقبو�سة بيده باعرتافه بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
الن�رشانية  اأّمه  باوؤه. وذلك بح�سور  اأَقرَّ كان بق�ساه اهلل تعاىل وقدره ل يطالبه 
حانون بنت بغزه الأَرَمنية وت�سديقها على ذلك اجاره �سحيحة �رْشِعيٍّه مقبولة 
. حتريرا يف حادي  ِْعيِّ ال�رشَّ ِْعيِّ بالطريق  ال�رشَّ امَلْرُقْوم القبول  من نقوله الطبيب 

ع�رش �سهر جماده الأوىل من �سهور �سنة ثني وثماني و اأَْلٍف. 
�سهود احَلاّل: ال�سيخ زكريا الداري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، فخر امل�سايخ ال�سيخ 
جلبي،  وممد  الدم�سقي،  اآغا  ممد  امثاله  وفخر  القد�سي  احلرم  �سيخ  ممود، 

الرتجمان، كاتبه. 

 /205
ح4

ر�سم نفقة 
قا�رشتي

10 جمادي 
الأوىل �سنة 
 /9  /13 /

1671م
1082هـ

افتخاِر  ومولنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَّه  امّلْرِعيِّ  امُلَحرِّر  ِعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
رِّر الأحكاِم بالإحكام، عمدِة الُعَلَماء الأعالِم  ق�ساِة الإ�ْسالم ذْخِر ُولِة الأَنام ُمَ
ه الكرمي باأََعايل نظريه  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ احلاكِم ال�رشَّ
َعالء  املرحوم  بنتي  وظريفة،  اآمنة  وك�سوة  نفقة  ور�سم  ومعاليه  ف�سائله  دامت 
يو�سف  احلاّج  بنت  فاطمة  والدتهما  امل�ستقرتي يف ح�سانة  البعلبكاوي،  الدين 
ابن ال�سقا القا�رشتي عن درجة البلوغ، وملا يحتاجان اإلْيِه من ثمن ادم وزيت 
لهما عنه ما  لهما منه ول غنا  بد  اأثواب مما ل  ودخول حمام و�سابون وغيار 
قيمة ذلك، وقدره يف كل يوم تاريخه قطعتان م�رشيتان ون�سف قطعة م�رشية، 

ل فيه من ذلك ما هو من ر�سم النفقة قطعتان وما هو بر�سم الك�سوة على ما يف�سَّ

)1( الحمصة: ال نعرف على وجه الدقة إذا كان المقصود بالحمصة أي حبة الحمص هي التي أدت الى الحصار أي عدم
إخراج البول أو البراز أو القصد هنا بمريض حصوة أو رمل وهي من االمراض الشائعة في الوقت الحاضر. 



21عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه من نفاق ذلك من النفقة  ن�ص قطعة. واذن لها مولنا احَلاِكم ال�رشَّ
والك�سوة وعليهما �سوية بينهما وبال�ستدانة عند احلاجة، وبالرجوع بذلك على ما 
ًا  ِعيَّ ِعيَّي مقبولي من فاطمة املزبورة قبول �رَشْ لهما حتريرا واأذنا �سحيحي �رَشْ
اأخيهما  وبح�سور  ًا  ِعيَّ �رَشْ تعريفا  املزبورة  والدتهما  بهما  عرف  ان  بعد  وذلك 
ِْعيِّ حتريرا يف عا�رش جمادى الأوىل �سنة  لبيهما يو�سف وقبوله بذلك القبول ال�رشَّ

اثني وثماني الف. 
مو�سى،  وال�سيخ  قمرة،  علي  وال�سيخ  الدين،  نور  وال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

وال�سيخ خليل، وممد جلبي كاتبه. 

6 ار 205/  اأَقرَّ
واعرتاف
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الُعَلَماء  اأْعَلم  و�سيِدنا،  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَّه  املرعيِّ  امُلَحرِّر  املجل�َص  يف 
املويل  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الإ�ْسالم  �سيخ  الِفخام،  الِء  الُف�سَ ل  اأْف�سَ الِعظام، 
ف�سائُله  دامت  نظريه  باأعايل  الكرمي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ يحيى،  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى 
التفاحي  �سليمان  بن  م�سطفى  اخلواجه  من  واحٍد  كلُّ  واعرتف  اأَقرَّ  ومعاليه، 
القا�رش  اأحمد  املدعو  اجللبي،  ال�سيخ ممد  املرحوم  يتيم  ِْعيِّ على  ال�رشَّ ّي  الَو�سِ
ِْعيِّ عن اأخته نور الهدى التي كانت  عن �سن البلوغ واحلاّج عبد النبي الوكيل ال�رشَّ
ِْعيِّ عن ِقَبل زوجته مرمي  زوجا ل�سيخ ممد املزبور واحلاّج عبد احلق الوكيل ال�رشَّ
بنت ال�سيخ ممد املزبور انهم )قب�سوا..( و و�سل اإلْيِهم و�ساية و وكالة من ال�سيد 
ال�سيد يحيى مبلٌغ قدره ثالثماية قر�ص و�سبعة وثالثي غر�سا، على  ابن  خطاب 
ُل املبلغ الذي كان بذمة ال�سيد خطاب املزبور  ل فيه. فمن ذلك ما هو اأ�سْ ما ُيف�سَّ
ِْعيِّ ثالثمائة قر�ص واثنا  ملورثهم احلاّج ممد املرحوم وانتقل اإلْيِهم بالإرث ال�رشَّ
وع�رشين  خم�سة   )1( ِعيِّة  ْ ال�رشَّ امل�ساربة  بطرق  املبلغ  ربح  هو  وما  غر�سا،  ع�رش 
ِعيِّة. واأَ�ْسَهَد عليهم ان  ْ ًا على حكم الفري�سة ال�رشَّ ِعيَّ غر�سا ف�سة عددية قب�سا �رَشْ
ل حق للوراثي املزبورين من ِقَبل ال�سيد خطاب املزبور ب�سبب املبلغ امَلْرُقْوم ل 
ٍل ول من ربٍح ملا م�سى من الزمان، واإىل يوم تاريخه. و�سدَّقهم على ذلك  من اأ�سْ
ًا. ت�سادقوا على ذلك وثبت م�سمون ذلك لدى  ِعيَّ ال�سيد خطاب املزبور ت�سديقا �رَشْ
ًا حتريرا يف حادي ع�رش جمادي  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

الأوىل �سنة اثني وثماين الف. 
ال�سيخ  الدين، وال�سيخ فتح اهلل، وال�سيخ مو�سى،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،  �سهود: 

علي، ال�سيخ ابو الفتح. 

)1( المضاربة الشرعية: لغًة أصلها من القرض في األرض وهو قطعها بالسير فيها انظر: لسان العرب )7/ 217( تاج
العروس )19/ 19( . أما اصطالحاً العمل بالتجارة بين شركاء يقوم على أساسا االشتراك بالربح والخسارة لكال الطرفين. 
وهي هي عقٌد يتضمن مال خاص، وما في معناه، معلوٌم قدره، ونوعه وصفته، من جائِز التصرف، لعاقل مميز رشيد، 
ُر به، بجزٍء ُمشاع معلوم من ربحه له، حسب الشرط واالتفاق. انظر: المضاربة في الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة  يتجِّ
بين المذاهب األربعة، إعداد: عبدهللا بن حمد بن عثمان الخويطر، دار النشر: دار المسير –الرياض- 1420هـ- 1999م، 

الطبعة: األولى، تحقيق: د. طارق بن محمد الخويطر. ص62. 
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ما  ذكر  عن  مكنونه  ويو�سح  م�سموعنه  يعر�ص  �رْشِعيٍّ  �سيحيح  الكتاب  هذا 
وقع يف جمل�ص ال�رشيعه الغراء ومفل الطريقة النرية الزهراء مبحرو�سة القد�ص 
ال�رشيف املعبد ال�سنى املنيف اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى َمْولَنا و�سيدنا اأْعَلم الُعَلَماء 
الء الِفخام حالل م�سكالت الأَنام �سيخ الإ�ْسالم، �سدِر املوايل  ل الُف�سَ الِعظام اأْف�سَ
ال�رش  يف  الكرمي  موله  املراقِب  والتقوى،  الدين  حيا�ص  من  الكارِع  الِعظام، 
ِع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي ابن يحيى زاده  ِْعيِّ املوىل املوىل م�سطفى  ال�رشَّ والنجوى، احلكِم 
ُه الكرمي باأََعايل نظرِيه دام عاله. ح�رش الن�رشاين املدعو خدور ولد مرة كرب  َخطُّ
الكائنه  واماكنهم  اأوقافهم  وعلى  الأَرَمن  ن�سارى  طائفة  على  املتكلم  الأَرَمني 
بالقد�ص ال�رشيف، واأَ�ْسَهَد عليه وهو بحاٍل تعترب �رشعا، انه وقف وحب�ص وابد ما 
ِْعيِّ مبوجب حجتي  هو له وجاٍر يف ُمْلكه وت�رشفه، ومنتقل اإلْيِه بالبتياع ال�رشَّ
الَوْقف  اإىل حي �سدور هذا  �رَشْعيَّنت ياأتي بيانهما فيه ويده وا�سعة على ذلك، 
على  امل�ستمله  الري�سة  مَبحلَّة  ال�رشيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  وذلك جميع 
ثالث بيوت وطبقة ومطبخ ومرتفق و�سحريج معد جلمع املاء ال�ستية ومنافع 
ِعيَّة ويحديها ِقَبلة دار بيد ن�سارى الأَرَمن و�رشقا زقاق غري  ومرافق وحقوق �رَشْ
نافذ وفيه بابها وم�ستمال حاكورة بيد عبد الرحمن �سنطبيه وغربا دار الزيتون 
ة �رْشِعيٍّه موؤرخه يف عا�رش  اجلاري جميع ذلك يف ُمْلك الَوْقف املزبور مبوجب ُحجَّ
وقدرها  ال�سابقة  احل�سة  الف وجميع  وثماني  احدى  �سنة  الآَخرة  �سهر جمادى 
الدار  جميع  من  قرياطا  وع�رشين  اأْرَبٍع  ِل  اأ�سْ ومن  قرياطنا  ع�رش  واثنا  الن�سف 
القائمة البناء يف القد�ص ال�رشيف، يف ملة الري�سة )1( يف خط �سهيون الربانية 
امل�ستملة على علو و�سفلي وعدة بيوت ومنافع ومرافق و�سهريجي معدين جلمع 
املزبور  يعقوب  دار مار  القاطني يف  الأَرَمن  الإ�ْسِتَية �رشكة وقف ن�سارى  ماء 
ة  ُحجَّ مبقت�سى  املزبور  املتكلم  ت�رشف  يف  ذلك  الآيل  الباقي  الن�سف  بحق 
القعدة احلرام  بثاين ع�رش ذي  املوؤرخة  البغداين  ال�سادرة من قرة كوز  البتياع 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه  �سنة ثمان و�سبعي الف، الثابت امل�سمون لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
بتماِمها وكمالها وما  ًا ويحدها  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  امَلْرُقْوم  بوجه خليل ولد قرة كوز 
ا�ستملت عليه من الِقَبلة امل�رشفة داٌر جارية يف وقف فقراء الدير املزبور، و�رشقا 
و�سمال  املزبور  الَوْقف  يف  جارية  والن   )...( ابراهيم  ب�سالح  قدميا  تعرف  دار 
امَلْرُقْوم بجميع حقوق ذلك كله وطرقه  الدير  ال�سالك ومنه بابها وغربا  الطريق 
مل  او  احلدود  و�سملته  اإلْيِه،  ن�سب  وما  به  عرف  وما  ومرافقه،  ومنافعه  وجدره 
ًا ل  ًا وحب�سا �سحيحا َمْرِعيَّ ِعيَّ ت�سمله وبكل حق هو لذلك �رشعا، وقفا �سحيحا �رَشْ
ينمحي ا�سمه ول يندر�ص ر�سمه بل كلما مر عليه زمان اأكده واأتى عليه اوان اطاله 

واخال يجري احَلاّل على ذلك كذلك اأُبدل بدين ودهر الداهرين اإىل ان يرث اهلل

)1( محلّة الريشة: تقع في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة القدس، اليعقوب، ناحية القدس الشريف، ج2، ص435. 
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الأر�ص ومن عليها وهو خري الوارثي ان الَوْقف املزبور وقفه هذا على فقراء
ن�سارى الأَرَمن القاطني يف الدير املزبور املعروف بدير مار يعقوب الكاين يف 
القد�ص ال�رشيف ينفقون يف ذلك غله وا�ستغالل �سكنا وا�سكانا و�ساير النتفاعات 
الدير  يف  القاطني  الأَرَمن  الن�سارى  فقراء  من  احد  يوجد  مل  اهذا  ثم  الَوْقفية 
ال�رشيف،  القد�ص  يف  القاطني  الأَرَمن  ن�سارى  فقراء  على  وقفا  فيكون  املزبور 
تعذر  واهذا  امل�رشفة،  ال�سخرة  م�سالح  على  وقفا  عاد  بالكلية  ذلك  تعذر  فاهذا 
املجاورين يف  وامل�ساكي  الُفَقراء  على  وقفا  ذلك  عاد  تعاىل  باهلل  والعياذ  ذلك 
هذا  وقف  املزبور  الواقف  و�رشط  وجدوا.  وحيثما  كانوا  اينما  ال�رشيف  القد�ص 
�رشوطا ن�ص عليها وجب العمل بها واملعي اإلْيِها، منها انه جعل النظر والتكلُّم 
على هذا الَوْقف ملن يكون متكلما ومرتانا على طائفة ن�سارى الأَرَمن القاطني 
ال�سخرة  م�سالح  اإىل  الَوْقف  اآل  اهذا  ومنها  ال�رشيف،  بالقد�ص  يعقوب  مار  بدار 
امل�رشفة يكون النظر على الَوْقف ملن يكون ناظرا على اأوقاف ال�سخرة امل�رشفة 
واهذا اآل اإىل الُفَقراء وامل�ساكي يف القد�ص ال�رشيف يكون الناظر على الَوْقف من 
ل ما  به القا�سي يوم اٍذ بالقد�ص ال�رشيف. ومنها ان الناظر على هذا الَوْقف اأوَّ ُين�سِّ
يبداأ فيه من غلته بعمارته الزمة وما فيه )...( ومهما بقي ي�رشف على من يكون 
الَوْقف عليه من الوقوف عليهم من الرتتيب امل�رشوح اأعاله منها )...( ممد جلبي 
ابن عبد اهلل متوليا على الَوْقف لت�سجيله و�رشط لنف�سه غنى له عنه، ودفع الواقف 
املزبور يد ُمْلكه عن هذا الَوْقف و�سلمه للمتويل امَلْرُقْوم وت�سلمه منه باعرتافه ذلك 
ِْعيِّ ت�سليم مثله. وملا مت امر هذا الَوْقف رجع الواقف املزبور عن  الْعرِتَاف ال�رشَّ
هذا الَوْقف املقرَّر متم�سكا ب�سحة الَوْقف وبعدم لزومه على قول المام العظم 
الكويف  حنيفة  ابي  الوهاج  وال�رشاج  الجتهاد  يربر  �سلطان  القدم  واملتجهد 
جوزي اخلري وكويف وطلب ا�سرتداده اإىل ُمْلكه على قول المام املزبور فعار�سه 
ذلك  لزوم  ودعا  ورجوعه  برده  ير�ص  ومل  وخا�سمه  ذلك  يف  امَلْرُقْوم  املتويل 
على قول المامي: اإمام الكرمي الِفخامي المام ابي يو�سف، والمام ممد، 
رحمهما اهلل تعاىل خ�سو�سا بعد ت�سليمه للمتويل وترافعا وتخا�سما يف ذلك لدى 
النمط  املزبور  املتويل  و�ساأل  اأعاله  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  و�سيدنا  َمْولَنا 
اأي  يف  ون�سريا  هاديا  تعاىل  اهلل  واأخد  كثريا،  ذلك  يف  فتاأمل  امل�سبوط  ر  املقرَّ
جانب الَوْقف اأوىل واح�سن من جانب امُلْلك يف رواية احل�سن، فاأجابه اإىل �سوؤاله 
د اهلل تعاىل اأحكامه واأَعاله يف برج ال�سعادة، على راأي  ومال اإىل ما قاله، وحكم اأيَّ
الَوْقف  الرحمة عليهما ب�سحة  اأنواع  تعاىل  اهلل  اإلْيِهما وح�سبه  امُل�َسار  المامي 
ًا  ِعيَّ ولزومه. وثبت �رشوطه يف خ�سو�سه وعمومه، وق�سى به حكما �سحيحا �رَشْ
ًا عاملا باخلالف اجلاري يف م�سائل الأوقاف بي  َمْرِعيَّ وق�ساء �رشيحا مربما 
الئمه ال�سالف، مبا ان الَوْقف عزل املتويل عن هذه التولية ح�سب ما �رشط اأعاله 

ال كما قرَّر وحب�سا �رشيحا كما حرَّر بتاريخ و�سار جميع ذلك وقفا لزما م�سجَّ
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�ساد�ص �سهر جماد الأوىل ل�سنة اثني وثماني الف. 
ال�سيخ علي  َمْولَنا  ال�سيخ علي،  الدير، وَمْولَنا  �سيخ زكريا  َمْولَنا  احَلاّل:  �سهود 

النوري، وَمْولَنا ال�سيخ مو�سى، وال�سيخ خليل ممد جلبي، الرتجمان، كاتبه
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ِْعيِّ امُلَحرِّر املرعيِّ اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى  �سبُب حتريِر احلروِف هو اأنه باملجل�ِص ال�رشَّ
�سيِدنا َمْولَنا قدوِة ق�ساِة الإ�ْسالِم، ذخِر ولِة الأَناِم عمدِة الُعَلَماِء الَعالِم، احَلاِكِم 
ُه الكرمي باأََعايل نظريه، دامت ف�سائله و  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي امُلَوقَّ ال�رشَّ
معاليه، اأَ�ْسَهَدت عليها احلرمة املدعوة خديجة بنت احلاّج ا�سماعيل ال�سالة عن 
ّيه على اأولدها �سفيان وحامدة وفاطمة الذين رزقهم زوجها ال�سيخ  نف�سها والَو�سِ
ممود ابن املرحوم ال�سيخ ممود اجللبي القا�رشين عن درجة البلوغ وباقية 
املرحوم  ابن  ال�سيخ ممد  املرحوم  التى كانت زوجة  قا�سم اجللبي  بنت احلاّج 
ِْعيِّ  ال�رشَّ اإْرثه  ال�سيخ ممود املنح�رش  اأخيه  ال�سيخ ممود اجللبي املتوفى قبل 
ًا  ِعيَّ يف زوجته الباقية املزبورة، وفيه زوجة ال�سيخ ممود املزبور انح�سارا �رَشْ
ِْعيِّ النهائي اأحمد بن  لتا واأقامتا مقاَمُه اأنف�َسهما حامَل هذا الكتاب ال�رشَّ )...( وكَّ
امَلْرُقْومي والعقار يف مدينة  لَّف عن الخوين  ممد القد�سي يف بيع ما هو ُمَ
َجج  َجج املخلدة بيده يف مدينة جني مبوجب احْلُ حلب ال�سهباء املعي ذلك باحْلُ
كل  ويف  الثمن  قب�ص  ويف  ِعيَّة  ْ ال�رشَّ َجج  باحْلُ ذلك  املعيَّ  جميعه  ذلك  بيع  ويف 
ما يتوجب عليه القب�ص )...( واملخا�سمة واجلدال وكالة �رْشِعّيًة �سحيحة تامة 
اأْرَبعة  بالوكالة  وعرف   ، ِْعيِّ ال�رشَّ القبول  مقبولة  مفو�سة  �رشعيَّة  مطلقة  رِّرة  ُمَ
من كل واحد من ابن املرحوم ال�سيخ طه واحلاّج رم�سان بن ممد )...( تعريفا 
ًا حتريرا  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ ًا ثبت الإ�ْسَهاد بذلك لدى احَلاِكم ال�رشَّ ِعيَّ �رَشْ

يف حادي ع�رش جمادي الأوىل �سنة اثني وثماني الف. 
ال�سيخ  الفتح،  ابو  وال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

مو�سى، كاتبه. 
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11 جمادى 
الأوىل �سنة 
 /9  /14 /

1671م
1082هـ

العامِل  اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا وَمْولَنا  اأَجلَّه  امُلَحرِّر املرعيِّ  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ يف املجل�ص 
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  الأَناِم  ولِة  الإ�ْسالِم، ذخِر  ق�ساِة  قدوِة  امُلَحقِّق  ل  الفا�سِ ِق  املدقِّ
ف�سُله  دام  نظرِيه،  باأََعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل 
ال�سيد  الكرام  الئمه  فخر  ابن  ممد  ال�سيد  الكرام  ال�سادات  فخر  ا�ستاأجر  وُعاله. 
علي  ال�سيد  ابن  �سيد ممد  من  غريه  دون  بنف�سه  مباله  الوفائي  احل�سيني  اأحمد 
ِْعيِّ عن احلرمة �سم�سية بنت ا�سماعيل امل�رشي، الناظرة على  الرملي الوكيل ال�رشَّ
وقف جدها لأّمها خليل جلبي ابن قا�سم املعروف بابن نايب الناظر الثابت وكالته عنها 
فيها ياأتي بيانه فيه ب�سهادة كل واحد من زين الدين بن عبد اللطيف وخليل بن اأحمد، 

اً.  العارفي بتعريف ابن عمها ال�سيخ عبد الرحمن ابن �سم�ص الدين امل�رشي ُثُبوَتاً �رَشِْعيَّ



25عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ِْعيَّة ما هو جاٍر يف الَوْقف، وله ولية اإجاره وقب�ص اأجوره بالطريق  ره بالوكالة ال�رشَّ فاأجَّ
ِْعيِّ وذلك جميع الدار القائمة البناء بالقد�ص ال�رشيف )...( ال�ست بالقرب من اخلا�سكية  ال�رشَّ
)1( ويحدها ِقْبَلة الدرب ال�سالك ويف الباب، و�رشقا دار امل�ستاأجر امَلْرُقْوم، و�سمال دار 

املرحوم ال�سيخ ممد الفتياين، وغربا دار وقف جارية يف وقف قا�سم بجميع حقوق ذلك 
كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما عرف به ون�سب اإلْيِه وبكل حق هو لذلك �رشعا، 
ِْعّي والنايف للجهالة �رشعا )مدة( ثالث �سنوات عربيات  املعلوم ذلك عندهما العلم ال�رشَّ
هالليات )2( متواليات ال�سهور والعوام متعاقبات الليايل واليام اأول املدة املزبورة 
اأَْدَناه. واآخُرها انق�ساوؤها باأجرٍة قدرها عن  ة اجلمادي الثانية ل�سنة تاريخه  َغرَّ
املدة املزبورة �سبعة وع�رشون غر�سا عدديا مقبو�ص من الأجرة املزبورة ت�سعة 
بقية  ِْعيَّ  ال�رشَّ اَف  الْعرِتَ امَلْرُقْوم  وكيلها  باعرتاف  املزبورة  املوكلة  بيد  غرو�ص 

الأجرة املزبورة ثمانية ع�رش غر�سا حتل اأجرة كل �سنة يف ابتدائها

)1( تكية خاصكي سلطان: تقع في قبة الست مقابل حارة باب الناظر من جهة الغرب، قامت زوجة السلطان العثماني 
سليمان القانوني )-1520 1551( ، روكسالنة المعروفة باسم خاصكي سلطان بإنشائها سنة )959 هـ/ 1551م( ، 
وهي تتكون من رباط ومسجد ومطبخ ومدرسة، وهي من أكبر المنشآت الخيرية في فلسطين، أوقفت عليها أوقافاً كثيرة 
القرن  أواسط  العثمانية  الوثائق  العربية في األحكام  البالد  بيات، فاضل،  نرافقها في عدة قرى ومزارع،  لإلنفاق على 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميالدي، ج2، استانبول، 2011م، ج2، ص162؛ العسلي، كامل جميل، وثائق مقدسية 
تاريخية، ج1، مطبعة التوفيق، 1983، ص 125؛ اليعقوب، محمد أحمد سليم، ناحية القدس الشريف، ج2، ص 363؛ 
العارف، عارف، المفصل في تاريخ القدس، ص469، أبو علية، عبد الفتاح حسن، القدس دراسة تاريخية حول المسجد 

األقصى والقدس الشريف، دار المريخ للنشر، الرياض، 2000، ص 130. 
)2( سنوات عربيات هالليات: المقصود بالسنة العربية هي السنة الهجرية التي تعتمد في تقويمها على الهالل لذلك تسمى 

أشهرها هالليات وهي ترتيبها كالتالي: 

عدد االأيام االإ�صم العربي   الرتجمه   باالإجنليزي   ال�صهر 

31 كانون ثاني- محرم   يناير     January  1
شباط- صفر   29 فبراير    Febraury  2
31 آذار- ربيع أول   مارس     March  3
30 نيسان- ربيع ثاني   ابريل     April  4
31 آيار- جماد االول   مايو     May  5
30 حزيران- جماد الثاني   يونيو     June  6
31 تموز- رجب   يوليو     July  7
آب- شعبان               31 اغسطس     August  8
30 ايلول- رمضان   سبتمبر    September  9
31 تشرين أول- شوال   أكتوبر     October  10
تشرين ثاني- ذي القعدة              30 نوفمبر    November  11
كانون أول- ذي الحجة              31 ديسمبر    December  12



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 26
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

. وُبرَِّئت ذمة امل�ستاأجر املرحوم  ِْعيِّ ح�سابا عن كل �سنة ت�سعة غرو�ص احللول ال�رشَّ
، براءة قب�ٍص وا�ستيفاء.  ِْعيِّ ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ من اأجرة ال�سنة الأوىل الرباءة ال�رشَّ
و�سدر عقد الجارة بينهما يف ذلك باإجاب �رْشِعيٍّ وقبول مرعي وت�سلٍُّم وت�سليٍم 
َفرُّق بالأْبدان عن  ِعيِّة والتَّ ْ �سحيحي �رْشِعّيي بعد الُروؤية واملعرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
ترا�ٍص منهما. وحيثما كان يف ذلك من ذلك وتبعة ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعا 
ِْعيِّ ُثُبوَتًا  ت�سادقا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك كله لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ًا حتريرا يف حادي ع�رش جمادة الأوىل ل�سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
�سهود احَلاّل: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، وال�سيخ علي، وال�سيخ مو�سى، ال�سيخ 

خليل، ال�سيخ ممد جلبي، كاتبه. 
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عقد زواجح2

12 جمادى 
الأوىل �سنة 
 /9  /15 /

1671م
1082هـ

َج ال�ساُب ال�سعيُد املوفُق  لدى َمْولَنا �سيِدنا اأحمد اأَفْنِدي ابِن ممٍد داَم ف�سُله، َتَزوَّ
ال�ست  مبخطوبته  ال�سوق،  �سيخ  ابن  الدين  َعالء  احلاّج  ابن  الدين  بهاء  الر�سيُد 
الزوج  عن  اخللية  الكاملة  املراأة  ح�سن  قرة  بن  القادر  عبد  ال�ستاذ  بنت  فاطمة 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه وح�سن توفيقه و�سنة نبيه  ة اأَ�سْ ِعيَّ ْ واملوانع ال�رشَّ
ممد �سلى اهلل عليه و�سلم و�سداقا جملته خم�سة وع�رشون غر�سا احَلاّل لها من 
الآتي ذكره فيه  ذلك ثالثة ع�رش غر�سا عددية مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها 
ِْعيِّ والباقي بعد احَلاّل وقدره اثنا ع�رش غر�سا موؤجلة لها عليه اإىل  الْعرِتَاف ال�رشَّ
َجها منه بذلك على ذلك كذلك  . زوَّ ِْعيِّ الفراق باملوت او طالق بائن التاأجيل ال�رشَّ
�سقيقها الزيني �سالح بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف ذلك، ويف الْعرِتَاف 
بقب�ص معجل ال�سداق املزبور ب�سهادة كل واحد من احلاّج ممد ابن احلاّج بريم 
ح�سن  بن  ح�سي  عمها  بتعريف  بها  العارفي  النجار  علي  ابن  واأحمد  الرومي 
ًا زواجا  ِعيَّ وال�سيخ ح�سن ابن ال�سيخ �سم�ص الدين العنياتي، تعريفا �رشعا ُثُبوَتًا �رَشْ
ًا وعليها املعا�رشة  ِعيَّ ًا مقبول من الزوج املزبور لنف�سه قبول �رَشْ ِعيَّ �سحيحا �رَشْ
باملعروف واخللق املاألوف، ان اهلل مع الذين اتقو والذين هم م�سنون. حتريرا يف 

الثاين ع�رش جمادى الأوىل من �سهور �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود احَلاّل: ال�سيخ الداري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ علي الدقاق، ال�سيخ 
علي النوري، وال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ال�سيخ رم�سان فتياين، ال�سيخ �سالح، 

كاتبه. 
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13 جمادى 
الأوىل �سنة 
 /9  /16 /

1671م
1082هـ

َر مبجل�ِص  وقَع وحترَّ ما  بذكِر  ناطقٌة  ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ٌة  �رْشِعيٍّ هذه حجٌة 
ال�رشيعِة املطهرِة الغراِء، ومفِل الطريقِة النريِة الزهراِء مبحرو�سِة القد�ِص ال�رشيِف 
العامِل  الكبرِي  الَعامِلِ  مولنا  يدي  بي  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العايل  واملعبِد 
م�سايخ  �سيِخ  تقريٍر،  اأح�سَن  قواعَدُه  ُمقرَّر  والتف�سرِي،  الفقه  دقائِق  رِّر  ُمَ ال�سهرِي، 
ِع  م�سايِخ الإ�سالِم وامل�سلمي، احلاكِم ال�رْشِعيٍّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممٍد امُلَوقَّ
ه الكرمي باأََعايل نظرة دام عاله ا�سرتت احلرمة اآمنة العجوزة )...( البادية عن َخطُّ



27عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

وجهها بنت ال�سيخ ممد ابن ق�سم من اهايل املجدل مبالها لنف�سها دون غريها 
ُمْلكه  ابن احلاّج علي يعلو ب�سه، فباعها ما هو له وجاٍر يف  من زوجها بركات 
وحوزه وت�رشفه ويده وا�سعة على ذلك دون املعار�ص واملنازع له يف ذلك اإىل 
باأر�ص  ِله  اأ�سْ القائم  الزيتون  الغرا�ص  ق�سمة  وذلك جميع  البيع  هذا  حي �سدور 
ابن  ابراهيم  كرمل  ِقَبلة  املحدودة  بالبوا�سيل  املعروفة  املزبورة   )1( املجدل 
بعلو�سة و�رشقا الطريق ال�سلك و�سمال كرم بيد م�سطفى العور، وغربا ا�سماعيل 
ابن طه وجميع الق�سم الكائنة باأر�ص ع�سقالن )2( امل�ستملة على م�سم�ص وجميز 
ِقَبلة كرم حمود ابن �سالح ومن ي�رشكه و�رشقا كرم  وتوت، وغري ذلك املحدود 
نافذ  غري  زقاق  وغربا  العمى  ح�سي  ابن  �سالح  كرم  و�سمال  ديب  ابن  �سالح 
ويتو�سل منه اإىل الق�سم املزبورة وجميع الغرا�ص الزيتون الكائن باأر�ص )بفات( 
ابراهيم ابن قمر و�رشقا كرم  ِقْبَلة كرم  امَلْرُقْومة واملحدودة  اأر�سي املجدل  من 
بجميع  نافذ  غري  زقاق  وغربا  �سالح  ابن  حمودة  كرم  �سمال  عماد  ابن  عثمان 
حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما عرف به وما ن�سب اإلْيِه من 
احلقوق الواجبه لذلك �رشعا بثمن قدره خم�سة ع�رش غر�سا عددية قا�س�ص البائع 
امَلْرُقْوم امل�سرتي املزبورة مما لها بذمته من ثمن طوق وخلخال ف�سة املوافق 
ِعيَّة مقبولة �رشعا وُبرَِّئت ذمة امل�سرتية امَلْرُقْومة  لذلك �سفة وكمية مقا�س�سة �رَشْ
ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة  من  جزء  كل  ومن  امَلْرُقْوم  الثمن  جميع  من 
براءة ا�ستيفاء وُبرَِّئت ذمة البائع من ثمن الطوق واخللخال امَلْرُقْوم اأعاله براءة 
وقبول  �رْشِعيٍّ  باإيجاٍب  ذلك  بينهما يف  البيع  ِْعيِّ و�سدر  ال�رشَّ بالطريق  ا�ستيفاء 
َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  �رْشِعيٍّ  وت�سلم  و�سلم  مرعي 
بالأْبدان عن ترا�ٍص منهما وحيثما كان يف ذلك من درك وتبعة ف�سمانه لزم 
وثبت  كذلك  بذلك  عليهما  واأَ�ْسَهَداه  كذلك  ذلك  على  ت�سادقا  �رشعا  يجب  حيث 
ًا حتريرا يف  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  م�سمون ذلك 

ثالث ع�رش �سهر جمادى الأوىل �سنة اثني ثماني اأَْلٍف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، وال�سيخ مو�سى ممد جلبي، 

ترجمان كاتبه. 

 /208
ح1

�رشاء دار 
قائمة 

البنا يف 
القد�ص

11 جمادى 
الأوىل �سنة 

َر مبجل�ِص  وقَع وحترَّ ما  بذكِر  ناطقٌة  ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ٌة  �رْشِعيٍّ هذه حجٌة 
ال�رشيعِة املطهرِة الغراِء، ومفِل الطريقِة النريِة الزهراِء مبحرو�سِة القد�ِص ال�رشيِف 
العامِل  الكبرِي  الَعامِلِ  مولنا  يدي  بي  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العايل  واملعبِد 

رِّر دقائِق الفقه والتف�سرِي، ُمقرَّر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ م�سايِخ ال�سهرِي، ُمَ

)1( المجدل: تقع على بعد 25كم شمال غزة، انظر: شراب: معجم بلدان فلسطين، ص 645. 
يد  23ه على  العرب  فتحها  الفلسطينية وتقع شمال مدينة غزة، وهي مدينة كنعانية  الساحلية  المدن  )2( عسقالن: من 

معاوية. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، ص533. 



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 28
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

يف واد 
الطواحي

 /9  /14 /
1671م
1082هـ

ُه  ِع َخطُّ اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ الإ�سالِم وامل�سلمي، احلاكِم ال�رْشِعيٍّ املوىل اأحمد 
الكرمُي ملعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه ا�سرتى الرجل الكامل املدعو �سمور 
ابن زعيرت النابل�سي مباله لنف�سه دون غريه من الرجل الكامل املدعو �سم�ص الدين 
من  ِْعيِّ  ال�رشَّ الوكيل  احلوا�ص  اأولد  من  الدباغ  �سالح  احلاّج  التقياء  فخر  ابن 
اأحمد �رشف اجلود الثابت وكالته  ال�سيد  ال�سيدة بدرى بنت املرحوم  ِقَبل زوجته 
كل  ب�سهادة  وقب�سه  فيه  �سيعي  الذي  بالثمن  فيه  ذكره  الآتي  البيع  يف  عنها 
ُثُبوَتًا  العارفي بها  ابن �سالح احلباين  ال�سيد عو�ص ومو�سى  واحد من �سقيقها 
ُمْلكها  يف  اجلاري  املزبورة  ملوكلته  هو  ما  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ بالوكالة  فباعه  ًا  ِعيَّ �رَشْ
ِْعيِّ مبوجب حجة  ِعيَّة ومنطقل اإلْيِها بال�رشاء ال�رشَّ ْ وطلق ت�رشفها وحيازتها ال�رشَّ
�رْشِعيٍّه، �سادر لدى َمْولَنا قدوة ق�ساة الإ�ْسالم علي اأَفْنِدي خليفة احلكم العزيز 
يف القد�ص ال�رشيف �سابقا موؤرخة ب�ساد�ص ع�رش ذي القعدة ال�رشيفة ل�سنة احدى 
وثماني الف ويدها وا�سعة على ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع دون املعار�ص 
واملنازع لها يف ذلك وذلك جميع احل�سة ال�سائعة وقدرها احد وع�رشين قرياطا 
ِل اأْرَبعة وع�رشين قرياطا من جميع الدار القائمة البناء يف القد�ص ال�رشيف  من اأ�سْ
املرحوم  وراث  دار  ِقَبلة  ويحدها  العمود  باب  مالت  من   )1( الطوحي  واد  يف 
فخر املدر�سي َمْولَنا ال�سيخ فخر الدين املغربي و�رشقا دار وراث املرحوم احلاّج 
عبد النبي ابن بعي�سة و�سمال دار وراث قدوة المراء م�سطفى بيك ابن املرحوم 
كبري المراء الكرام ممد با�سا مافظ القد�ص ال�رشيف كان تغمده اهلل بالرحمة 
والر�سوان وغربا الدرب ال�سالك ويف الباب بجميع حقوق ذلك كله وطرقه جدره 
ًا و�رشاء معتربا  ِعيَّ اإلْيِه بيعا �سحيحا �رَشْ ومرافقه ومنافعه وما عرف به ون�سب 
ِْعيِّ وال�سلوب املقر املرعي والت�سلم والت�سليم  ًا م�ستمال على اليجاب ال�رشَّ َمْرِعيَّ
ِْعيِّ  ِعيِّي املعلوم ذلك عند التبايعي العارفي العلم ال�رشَّ ْ والزوم ال�سحة )...( ال�رشَّ
غر�سا  و�سبعون  اثنان  العددية  الغرو�ص  من  قدره  بثمن  �رشعا  للجهاله  النايف 
عددية يعدل كل قر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية ثمنا حال مقبو�سة بيد البائع 
ِْعيِّ وُبرَِّئت بذلك ذمة  امَلْرُقْوم ملوكلته املزبورة باحل�رش واملعاينة القب�ص ال�رشَّ
ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة  منه  جزء  كل  ومن  امَلْرُقْوم  الثمن  جميع  من  امَلْرُقْوم  امل�سرتي 
ذلك  يف  بينهما  الَباّت  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء  قب�ص  براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق 
ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة  باأجاب )...( وقبول مرعي وت�سلم و�سلم �رَشْ
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منها و حيثما كان يف ذلك من درك. وتبعة  ِعيِّة والتَّ ْ ال�رشَّ
ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعا وت�سادقا ع ذلك وكذلك، وثبت م�سمون ذلك لدى 
ًا. وحكم  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ، دامت نعم املوىل عليه ُثُبوَتًا �رَشْ َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ًا مقبول فيه م�ستوفيا �رشائط ال�رشيعة بعد اعتبار ما وجب  ِعيَّ مبوجبة حكما �رَشْ

اعتباره �رشعا حتريرا يف حادي ع�رش جماده الأوىل ل�سنة اثني وثماني الف. 

)1( واد الطواحين: يقع شرق مدينة القدس. 



29عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

�سهود: ال�سيخ زكريا ، ال�سيخ علي ، الي�سخ نور اليدين ، والي�سخ مو�سى، وممد 
جلبي كاتبه. 

 /208
ح2

�رشاء 
اأر�ص 
بظاهر 
القد�ص 
ال�رشيف

10 جمادى 
الأوىل �سنة

 /9  /13 /
1671م
1082هـ

َر مبجل�ِص  وقَع وحترَّ ما  بذكِر  ناطقٌة  ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ٌة  �رْشِعيٍّ هذه حجٌة 
ال�رشيعِة املطهرِة الغراِء، ومفِل الطريقِة النريِة الزهراِء مبحرو�سِة القد�ِص ال�رشيِف 
العامِل  الكبرِي  الَعامِلِ  مولنا  يدي  بي  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العايل  واملعبِد 
م�سايِخ  �سيِخ  تقريٍر،  اأح�سَن  قواعَدُه  ُمقرَّر  والتف�سرِي،  الفقه  دقائِق  رِّر  ُمَ ال�سهرِي، 
ممد،  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  بن  اأحمد  املوىل  ال�رْشِعيٍّ  احلاكِم  وامل�سلمي،  الإ�سالِم 
ه الكرمي باأََعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه، ا�سرتى احلاّج يو�سف  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
املرحوم  ابن  يو�سف  احلاّج  لنف�سه دون غريه من  ال�سقى مباله  اأحمد  احلاّج  ابن 
ِْعيِّ على اختيه لبيه اآمنة  عالء الدين البعلبكاوي ال�سيل عن نف�سه الوايل ال�رشَّ
ًا من ِقَبل احَلاِكم  ِعيَّ وظريفة، القا�رشتي عن درجة البلوغ واملن�سوب، و�سيا �رَشْ
لَّف عن والده املزبور يف جتهيز  ِْعيِّ املومى اإلْيِه، فباعه وتفرغ له ما هو ُمَ ال�رشَّ
وتكفي والده امَلْرُقْوم ويف ر�سم ق�سمته ويف نفقة اختيه املزبورتي باإذن احَلاِكم 
ِْعيِّ وذلك جميع منافع الأر�ص الكاينه باأر�ص �سمامر بظاهر القد�ص ال�رشيف.  ال�رشَّ
ويحد ذلك ِقَبلة كْرٌم بيد احلاّج ممد بن بزور، و�رشقا كرم املراوي احلاّج اأحمد، 
اأولد �سموع بجميع حقوق  اأولد ا�سحيمان �سابقا، والن بيد  و�سمال اخلال كرم 
ذلك كلها وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه، وما عرف به ما ن�سب اإلْيِه، وبكل حق 
هو لذلك �رشعا بثمن قدره خم�سة ع�رش غر�سا وثلث قر�ص عددية قا�س�ص امل�سرتي 
الق�سمة  التجهيز والتكفي ور�سم  امَلْرُقْوم امل�رشوف يف  امَلْرُقْوم باملبلغ  البائع 
ُبرِّئْت  و   . ِْعيِّ ال�رشَّ الطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ املقا�س�سة  امَلْرُقْوم  البائع  باإذن  ذلك  وغري 
ِعيِّة  ْ بذلك ذمة امل�سرتي امَلْرُقْوم من الثمن امَلْرُقْوم، ومن كل جزء منه الرباءة ال�رشَّ
باإيجاٍب  ذلك  بينهما يف  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء.  قب�ٍص  براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق 
وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ �سحيحي  وت�سليٍم  وت�سلٍم  مرعي  وقبول  �رْشِعيٍّ 
ذلك  بينهما، وحيثما كان يف  ترا�ٍص  بالأْبدان عن  َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة 
من درك ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعا وذلك بعد ان اخرب من )...( به من اأهايل 
كذلك،  ذلك  على  ت�سادقا  ًا  َمْرِعيَّ الخبار  املثل  متمم  ذلك  باأن  وامَلْعِرفة  اخلربة 
ًا حتريرا  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ وثبت م�سموع ذلك اإىل َمْولَنا احلااكم ال�رشَّ

يف عا�رش جمادى الأوىل ل�سنة اثني وثماني الف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، وال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، 

ال�سيخ خليل ممد جلبي، كاتبه. 

 /208
اإ�سهادح3

16 جمادى 
الأوىل �سنة

 /9  /19 /
1671م
1082هـ

ِْعيِّ امُلَحرِّر امَلْرِعيِّ اأَجلَّه اهلل تعاىل،  ه يف املجل�ِص ال�رشَّ �سبُب حتريِر احلروِف هو اأنَّ
الإ�ْسالِم، وذخِر  افتخاِر ق�ساِة  َمْولَنا و�سيِدنا  العطوفِة  الكرميِة  اأَ�ْسَهَد على نف�ِسه 
ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد  ولِة الأَناِم عمدِة الُعَلَماِء الأعالم، احَلاِكم ال�رشَّ

ُه الكرمي باأََعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه وهو يف مل حكمة ِع َخطُّ امُلَوقَّ



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 30
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

وموطن ق�سائه نافذ الحكام والق�ساية )...( �رشعا انه ثبت عنده وثبت ا�سم جمده. 
ال�سهود كل واحد من: فخر الُعَلَماء الِعظام ال�سيخ زكريا الديري، وال�سيخ نور الدين 
ِع اأعاله نظريه )...(  ال�سافعي، مات مَلْولَنا م�سطفى اأحمد اأَفْنِدي ابن عثمان امُلَوقَّ
ثمن املن�سوب )...( )...( املوؤرخ يف اليوم اخلام�ص يف جمادي الثانية ل�سنة �ستي 
الف، واأن )...( )...( واإجارة )...( واألزمه )...( )...( �سحيحا �رشعا )...( ومن ح�رش 
ًا حتريرا يف �ساد�ص ع�رش جمادي  ِعيَّ جمل�َسه الكرمي من ال�سادة العدول ُثُبوَتًا �رَشْ

الأوىل ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا الديري، وال�سيخ علي الدقاق، ال�سيخ ابو الفتح، وال�سيخ مو�سى، 

وال�سيخ خليل، وممد جلبي كاتبه. 

 /209
ح1

وقف 
وحب�ص 

دار مَبحلَّة 
الري�سة

6 جمادى 
الأوىل �سنة 
 /9  /9 /
1671م
1082هـ

َر  ُح َمكُنوَنُه َمْن َذَكَر ما وَقَع وحترَّ ٌة ُيعرُب َم�سموَنُه، وُيو�سِّ ٌة �سحيحٌة �رَشِْعيَّ هِذِه ُحجَّ
مبحرو�سِة  الزَّْهراِء  ِة  َ النريِّ الطريقِة  فِل  وَمْ اِء  الغرَّ َرِة  امُلَطهَّ ال�رشيعة  قد�ِص  حِل  مِبَ
القد�ِص ال�رشيِف واملعبِد الأ�سمى املنيِف اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى َمْولَنا و�سيِِّدنا اأْعَلِم 
الِء الِفخاِم حالَِّل ُم�سكالِت الأَناِم، �سيِخ الإ�ْسالِم �سدِر  ِل الُف�سَ الُعَلَماِء الِعظاِم اأْف�سَ
املوايل الِعظاِم الكارِع ِمْن حيا�ِص الديِن والتقوى، املراقِب موله الكرمَي يف ال�رشِّ 
ِع  ِْعيِّ املوىل املويل م�سطفى اأَفْنِدي ابن يحيى زادة، امُلَوقَّ والنجوى، واحَلاِكم ال�رشَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريِه، داَم ُعاله. ح�رش الن�رشاين املدعو خدور ولد مردكي�ص  َخطُّ
يف   )1( يعقوب  مار  دير  القاطني يف  الأَرَمن  ن�سارى  على  الن  املتكلم  الأَرَمني 
، عن ِقَبل الن�رشاين املدعو ايفيا املتكلم �سابقا على  ِْعيِّ القد�ص ال�رشيف الوكيل ال�رشَّ
طائفة الن�سارى املزبورين الثابت وكالته عنه يف الَوْقف الآتي ذكره فيه، ب�سهادة 
كل واحد من �سل�سخان ولد بغد�سار والك�سار ولد خ�سدور الن�رشاني واأَ�ْسَهَد عليها 
ومنتقل  ُمْلكه  يف  وجاٍر  ملوكله  هو  ما  د  واأبَّ وحب�ص  وقف  انه  امَلْرُقْومة،  الوكالة 
ِْعيَّة املوؤرَّخة  َجج ال�رشَّ ِْعيِّ من قرة كوز الن�رشاين مبوجب احْلُ اإلْيِه يف البتياع ال�رشَّ
الثابتة  الف،  القعده احلرام يف �سنة ثماٍن و�سبعي  الثاين ع�رش من ذي  اليوم  يف 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه بوجِه خليل ولد قرة كوز املزبور  امل�سمون، لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
اإىل حي �سدور  له وا�سعة على ذلك،  ، ويد موكِّ ِْعيِّ ًا يف الطريق ال�رشَّ ُثُبوَتًا �رَشِْعيَّ
ِل  هذا الَوْقف وذلك جميع ااحل�سة ال�سائعة وقدرها ن�سف اثنا ع�رش قرياطا من اأ�سْ
كامل اأْرَبعه وع�رشين قرياطا من جميع الدار قائمة البناء بالقد�ص ال�رشيف يف ملَّة 
الري�سة )2( بخط �سهيون الربانية امل�ستملة على ايوان ِقَبلي فيه بيتان واإىل جانبه 
بيت ِقَبلي وبيت �سمايل، ويف �سهريج ُمعدٍّ جلمع ماء الإ�ْسِتَية، وبيت �سمايل اي�سا 
بداخله مرتفق وعليه طبقة علوية و�ساحة �سماوية علوية فوق البيتي ال�سماليي 
�ساحة  على  اي�سا  وت�ستعمل  ال�سالك.  الطريق  على  مطلة  طاقة  املزبورة  وللطبقة 

�سماوية �سفلية بها �سهريج معد جلمع ماء

)1( دير مار يعقوب: يقع في حارة األرمن في الجزء الغربي من مدينة القدس.
)2( محلة الريشة: تقع في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة القدس، اليعقوب، ناحية القدس الشريف، ج2، ص435. 
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اليوان  �سطح  وبني  علوية.  �سماوية  �ساحة  اإىل  منه  ي�سعد  حجر  و�سلم  ال�ستية 
الِقَبلي ال�سفلي والبيت املزبور ولهذه ال�ساحة بيت ِقَبلي يفوه بابه �سمال بداخله 
طبقة  على  اي�سا  وت�ستمل  اي�سا.  ومرتفق  مطبخ  جانبه  اإىل  غربي،  وايوان  بيت 
ن�سارى  وقف  و�رشكة  ِعيَّة  �رَشْ وحقوق  ومرافق  ومنافع  �سماوية  و�ساحة  علوية 
الأَرَمن املزبورين بحق الباقي. ويحدُّها ِقَبلة بتماِمها ومبا ا�ستملت عليه ِقَبلة دار 
جارية فيها وقف فقراء الدير امَلْرُقْوم، و�رشقا دار تعرف قدميا ب�سالح بن ال�سق، 
والن جارية يف الَوْقف املزبور، و�سمال الطريق ال�سالك وفيه بابها، وغربا الدير 
ًا  ِعيَّ امَلْرُقْوم بجميع حقوق ذلك كله وبكل حق هو لذلك �رشعا وقفا �سحيحا �رَشْ
ًا ل ينمحي ا�سمه ول يندر�ص ر�سمه اإىل ان يرث اهلل الأر�ص  وحب�سا �رشيحا َمْرِعيَّ
فقراء  على  الَوْقف  هذا  املزبور،  الَوْقف  اإن�ساء  الوراثي،  خري  وهو  عليها  ومن 
ن�سارى الأَرَمن القاطني بدير مار يعقوب كائن بالقد�ص ال�رشيف، ينتفعون بذلك 
كله وا�ستغالل �سكنا وا�سكانا و�سائر النتفاعات الَوْقفيه ثم اهذا مل يوجد احد من 
فقراء الن�سارى القاطني بالدير امَلْرُقْوم فيكون وقفا على فقراء ن�سارى الأَرَمن 
القد�ص ال�رشيف، فاإهذا تعذر ذلك عاد وقف على م�سالح ال�سخرة  القاطني يف 
امل�رشفة، واهذا تعذر ذلك والعياذ باهلل تعاىل عاد وقف على الُفَقراء وامل�ساكي 
امَلْرُقْوم  الَوْقف  اينما كانوا وحيثما وجدوا �رشوط  ال�رشيف  املجاورين بالقد�ص 
الَوْقف ملن يكون  النظر والتكلم على هذا  انه جعل  الَوْقف �رشوطا منها  يف هذا 
مطرانا متكلما على ن�سارى الأَرَمن، ومنها اهذا اآَل الَوْقف اإىل م�سالح ال�سخرة 
امل�رشفة يكون النظر ملن يكون ناظرا على وقف ال�سخرة امل�رشفة، واهذا اآَل يف 
يوميئذ  القا�سي  به  ُين�سِّ ملن  النظر  يكون  ال�رشيف  بالُقْد�ص  املجاورين  الُفَقراء 
بالقد�ص ال�رشيف منها ان الناظر على هذا الَوْقف يبداأ من غلته بعمارته وما فيه 
بقاعدين ومهما ف�سل، ي�رشف على من يكون الَوْقف عليه على الرتتيب امل�رشوح 
اأعاله، ومنها انه ن�سب ممداً اجللبي ابن عبدهلل متوليا على هذا الَوْقف لت�سجيله 
و�رشط لنف�سه )عزله( ودفع الَوْقف املزبور يد ُمْلكه عن هذا الَوْقف و�ُسلِّم للمتويل 
الَوْقف  امر  وملا مت   ، ِْعيَّ ال�رشَّ الْعرِتَاف  بذلك  باعرتافه  مثله  ت�سليم  منه  فت�سلمه 
رجع الواقف عن هذا الَوْقف متم�سكا بان هذا الَوْقف غري �سحيح على قول المام 
المام  قول  على  ُمْلكه  اإىل  ا�سرتداده  وطلب  عنه،  اهلل  ر�سى  حنيفة  ابي  العظم 
عى �سحة ذلك  املزبور فعار�سه املتويل يف ذلك وخا�سمه ومل ير�ص يف رده وادَّ
على قول الهمام ابي يو�سف حماه اهلل عن )...( . وترافعا وتخا�سما يف ذلك لدى 
ِْعيَّ  ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه و�ساأل املتويل املزبور َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ل يف ذلك كثريا وتخذه  احلْكم ب�سحة الَوْقف ولزومه، على قول المام املزبور فتاأوَّ
هاديا ون�سريا، فراأى جانب الَوْقف اح�سن من جانب امُلْلك يف راأيه احل�سن فاأجابه 
د اهلل تعاىل اأحكامه واأَعاله يف برج ال�سعادة اأعالمه على راأي  اإىل �سوؤاله وحكم، اأيَّ
ًا. وق�سا به  ِعيَّ الَوْقف ولزومه حكما �سحيحا �رَشْ اإلْيِه ب�سحة هذا  امُل�َسار  المام 

ًا باخلالف الواقع بي الئمه ال�سالف. ثم ان الَوْقف عزل ق�سيا معتربا َمْرِعيَّ
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املتويل عن هذا الَوْقف ح�سب ما �رشط اأعاله و�سارت الدار وقفا كما قرَّر وحْب�سًا 
ع. �سطر بتاريخ اليوم ال�ساد�ص من �سهر جمادى الأوىل اثني  كما حرَّر وكما ُوقِّ

وثماني الف. 
 �سهود احَلاّل: َمْولَنا ال�سيخ زكريا، َمْولَنا ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي الدقاق، 
ال�سيخ علي النوري، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل ممد جلبي، كاتبه، وغريهم من 

احلا�رشين. 
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ويبُي  مكنوُنُه  يعرُف   ، مرعيٌّ ُمقرَّر  رِّر  ُمَ تاٌم  �رشعٌي  �سحيٌح  وقٍف  كتاُب  هذا 
ومفِل  اِء  الغرَّ رِة  املطهَّ ال�رشيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ وقَع  ما  ِذكَر  عن  م�سموُنُه 
تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيِف،  العليِّ  ال�رشيِف  القد�ص  مبرو�سِة  الزهراِء  ِة  النريِّ الطريقِة 
ق الفا�سل امُلَحقِّق قدوِة ق�ساِة الإ�سالِم، خال�سِة  لدى مولنا و�سيدنا الَعامِل امُلَدقِّ
ِعيِّ املوىل م�سطفى اأَفْنِدي ابن يحيى زادة،  اخلطباِء والعلماِء العالِم احلاكِم ال�رشَّ
الن�رشاين املدعو حدور ولد  الكرمي باأعايل نظريه دام عاله. ح�رش  ه  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
القاطني بدير مار يعقوب  الأَرَمن  الأَرَمني املتكلم الن على ن�سارى  مردكي�ص 
ِْعيِّ عن ماريو�ص مرتان طائفة ن�سارى الأَرَمن  يف القد�ص ال�رشيف والوكيل ال�رشَّ
واملتكلم على اأوقافهم يف القد�ص ال�رشيف، واأَ�ْسَهَد عليه وهو بحال يعترب �رشعا 
انه وقف وحب�ص واأبدا ما هو له وجار يف ُمْلكه وت�رشفه ومنتقل اإلْيِه بالبتياع 
خه يف عا�رش �سهر جمادى الآَخرة �سنة اإحدى  ِعيَّة موؤرَّ ِْعيِّ مبوجب حجة �رَشْ ال�رشَّ
جميع  وذلك  الَوْقف  هذا  �سدور  حي  اإىل  ذلك  على  وا�سعة  ويده  الف،  وثماني 
الدار القائمة البناء يف القد�ص ال�رشيف مَبحلَّة الري�سة امل�ستملة على ثالثة بيوت 
وطبقة علوية ومطبخ ومرتفق و�سهريج معد جلمع ماء الأ�ستية، ومنافع ومرافق 
ِقَبلة داٌر بيد ن�سارى الأَرَمن املزبورين، و�رشقا زقاق  ِعيَّة. ويحدها  وحقوق �رَشْ
غري نافذ وفيه بابها، و�سمال حكورة بيد الراخمي�ص �سنطبية، وغربا دير الزيتون 
)1( بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه، وما عرف به ون�سب 

ًا ل  َمْرِعيَّ ًا وحب�سا �سحيحا  ِعيَّ �رَشْ اإلْيِه، �سملته احلدود ومل ت�سمله وقفا �سحيحا 
ينهي ا�سما ول يندرج ر�سٌم بل كلما مر عليه الزمان اأكده واأتى عليه اأوان املدة 
واأخلده. يجري احَلاّل على ذلك كذلك اأبد الأبدان ودهره الداهرين اإىل اأن يرث اهلل 
الأر�ص ومن عليها، وهو خري الوارثي. اإن الواقف املذكور وَقَف هذا على فقراء 
ن�سارى الأَرَمن القاطني بدير مار يعقوب الكائن بالقد�ص ال�رشيف ينتفعون بذلك 
عليه وا�ستغالل �سكنا واإ�سكانا و�ساير النتفاعات الَوْقفية. ثم اإهذا مل يوجد احد 
املزبور فيكون وقفا على ن�سارى  بالدير  القاطني  الأَرَمن  الن�سارى  فقراء  من 
على  وقفت  عاد  بالكلية  ذلك  تعذر  فاإهذا  ال�رشيف  بالقد�ص  القاطني  الأَرَمن 
وقفا  ذلك  عاد  تعاىل  باهلل  والعياذ  ذلك  تعذر  واإهذا  امل�رشفة.  ال�سخرة  م�سالح 
على الُفَقراء وامل�ساكي املجاورين بالقد�ص ال�رشيف اأينما كانوا وحيثما وجدوا 

)1( دير الزيتون: يقع في الجهة الجنوبية الغربية من القدس. 
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، و�رشَّط الواقف املزبور يف وقفه هذا �رشوطا ن�ص عليها وجب العمل بها واملعي 
اإلْيِها، منها: اإن ح�سل النظر والتكلم على هذا الَوْقف ملن يكون مطرانا ومتكلما 
على طائفة الن�سارى الأَرَمن القاطني بدير مار يعقوب بالقد�ص ال�رشيف. ومنها 
اإهذا اآل الَوْقف اإىل م�سالح ال�سخرة ال�رشيفة يكون النظر على الَوْقف ملن يكون 
ناظرا )1( على اأوقاف ال�سخرة امل�رشفة واإهذا اآل اإىل الُفَقراء وامل�ساكي بالقد�ص 
ال�رشيف يكون الناظر على الَوْقف من ين�سبه القا�سي يومئذ بالقد�ص ال�رشيف، 
ل ما يبداأ فيه من علته بعمارته الالزمة وما  ومنها اإن الناظر على هذا الَوْقف اأوَّ

فيه بقاء عينه، ومهما بقي ي�رشف على من يكون الَوْقف عليه من املوقوف 
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اهلل  عبد  بن  جلبي  ممد  ن�سب  اأنه  ومنها  اأعاله،  امل�رشوح  الرتتيب  على  عليهم 
يد  املذكور  الواقف  ورفع  عنه  عزله  لنف�سه  و�رشط  لت�سجيله  الَوْقف  على  متوليا 
ُمْلكه عن هذا الَوْقف، و�سلمه للمتويل امَلْرُقْوم فت�سلمه ت�سليم مثله باعرتافه بذلك 
اأمر هذا الَوْقف راجع الواقف املذكور عن هذا الَوْقف  ِْعيِّ وملا مت  الْعرِتَاف ال�رشَّ
املجتهد  الأعظم  الإمام  قول  على  لزومه  وبعدم  الَوْقف  ب�سحة  متم�سكا  املقرَّر 
الأقدم �سلطان �رشير الجتهاد ال�رشاج )اأبو حنيفة الكويف( جوزي باخلريي وكويف 
وطلب ا�سرتداده اإىل ُمْلكه على قول الإمام املذكور فعاأر�سه املتويل امَلْرُقْوم يف 
الإمامي  قول  على  ذلك  لزوم  عى  وادَّ ورجوعه  برده  ير�سى  ومل  ذلك وخا�سمه 
تعاىل  الإله  رحمهما  ممد  والإمام  يو�سف  اأبي  الإمام  القمقامي  الأكرمي 
احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  ذلك  يف  وتخا�سما  وترافقا  للمتويل  ت�سليمه  بعد  خ�سو�سا 
امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  املذكور من  املتويل  و�ساأل  اأعاله.  اإلْيِه  امُل�َسار   ، ِْعيِّ ال�رشَّ
اإلْيِه احلكم بلزوم الَوْقف و�سحة ال�رشوط على النمط املقرَّر امل�سبوط، فتاأمل يف 
ذلك كثريا وتخذه هاديا ون�سريا، فراأى جانب الَوْقف اأوىل واأحنَّ من جانب امُلْلك 
يف رواية احل�سن فاأجابه اإىل �سوؤاله، ومال اإىل مقاله وحكم اأيد اهلل اأحكامه واأعلى 
الَوْقف  هذا  ب�سحة  اإلْيِهما  امُل�َسار  الإمامي  راأي  على  اأعالمه  ال�سعادة  برج  يف 
ًا وق�ساءه  ِعيَّ �رَشْ ولزومه وثبوت �رشوطه يف خ�سو�سه وعمومه حكما �سحيحا 
الأوقاف بي  م�سائل  اجلاري يف  ًا عاملا باخلالف  َمْرِعيَّ ق�ساءا �رشيحا مربما 
الأئمة الأ�سالف ثم ان الواقف عزل املتويل عن هذه التوليه حب ما �رشطه اأعاله 
م�ساوت بجميع الدار امَلْرُقْومة وقفا لزما م�ِسِجال كما قرَّر وحب�سا �رشيحا كما 

حرر بتاريخ �ساد�ص �سهر جمادى الأوىل �سنة اثني وثماني الف. 
الدقاق،  علي  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  ال�سهود:   
جلبي،  ممد  الديري  خليل  ال�سيخ  ال�سافعي،  مو�سى  ال�سيخ  النوري،  علي  ال�سيخ 

الرتجمان، كاتبه. 

)1( ناظر الوقف: ناظر الوقف. مشرف الوقف أو المكان، وهو المكلف باإلدارة العامة للوقف ومراقبة عمل المتولين فيها، 
فاضل، بيات، بالد الشام في األحكام السلطانية الواردة في دفاتر المهمة )975 هـ/ -1567 977 هـ/ 1570م( ، الجزء 

الثاني، الجامعة األردنية، منشورات لجنة تاريخ بالد الشام34، 2006، ص، 316. 
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ال�سامي  مفوظ  بُن  اأحمد  احلاّج  َج  َتَزوَّ ُله،  ف�سْ داَم  اأَفْنِدي  اأحمد  َمْولَنا  لدى 
ِعيِِّة،  ْ ال�رشَّ البالِغ اخلاليِة عن املوانِع  الِبْكِر  الدين،  مبوخطوبِته خامت بنت ح�سام 
َدَقَها على بركِة اهلل تعاىل وعوِنه وح�سِن توفيِقه و�سنِة نبيِّه ممد �سلى اهلل  اأَ�سْ
عليه و�سلم �سداقًا جملُته خم�سُة غرو�ٍص احَلاّل لها من ذلك ثالثة قرو�ص مقبو�سة 
احَلاّل  بعد  والباقي   ، ِْعيَّ ال�رشَّ الْعرِتَاف  فيه  الآتي ذكره  بيدها باعرتاف وكيلها 
ًا.  ِعيَّ َلة لها عليها اإىل الفراق مبوٍت او طالٍق بائٍن تاأجياًل �رَشْ وقدره غر�سان موؤَجَّ
الثابت  الدم�سقي  علي  ابن   )1( ال�ستا  وكيُلها  كذلك  ذلك  على  بذلك  منه  جها  زوَّ
كل  ب�سهادة  املزبور  ال�سداق  معجل  بقب�ص  والْعرِتَاف  ذلك،  يف  عنها  وكالته 
ًا زواجا �سحيحا  ِعيَّ من عبد الرحمن وممد ابن دروي�ص العارفي بها ُثُبوَتًا �رَشْ
ًا حتريرا يف �سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ ًا مقبول من الزوج املزبور قبول �رَشْ ِعيَّ �رَشْ
ال�سيخ  الفتح،  ابو  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود:   

مو�سى، كاتبه. 
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ح1

ر�سم نفقة 
وك�سوة

لع َمْولَنا و�سيُدنا اأْعَلُم  ا اطَّ ِْعيِّ امُلَحرِّر املرعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، ملَّ باملْجِل�ِص ال�رشَّ
الِء الِفخام حالَّل م�سكالِت الأَناِم، �سدُر املوايل الِعظام  ُل الُف�سَ الُعَلَماء الِعظام اأْف�سَ
ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ زادة،  يحيى  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املويل  املوىل  ِْعيُّ  ال�رشَّ احَلاِكُم 
ر بر�سم نفقة وك�سوة �سادقة و�رشيفة  الكرمي باأََعايل نظريه دام عاله على ان املقرَّ
م�رشية  قطع  خم�ص  كل  يف  �رشيف  ابي  ابن  القادر  عبد  ال�سيخ  بنات  وجوهرية 
خة يف غرة �سهر ربيع الثاين ل�سنة اإحدى وثماني الف  مبوجب حجة �سابقة موؤرَّ
ال�رشيف �سابقا، واطلع  القد�ص  العزيز يف  اأَفْنِدي خليفة احلكم  �سادرة لدى علي 
ِْعيِّ ِقَبل والدتهن املرحومة  ِْعيِّ على مالهن الآيل اإلْيِهن بالإرث ال�رشَّ احَلاِكم ال�رشَّ
فا�سلة بنت املرحوم ال�سيخ نور اهلل اللطفي فوجده قليال وربحه ل يفي بالنفقة 
املقرَّرة املزبورة، ويف ذلك نق�ص يف مالهن وغدر عليهن ا�ستخار اهلل تعاىل كثريا 
لهن  وقرَّر  قطعتي م�رشيتي،  املعي  القدر  من  وا�سقط  ون�سريا  هاديا  وتاأخذه 
يف كل يوم مي�سي من تاريخه اأَْدَناه ما يقوم باأودهن من طعام و�رشاب وك�سوة 
ِعيَّة ما قيمته يف كل يوم ثالث قطع م�رشية �سوية بينهن  ْ و�سائر لوازمهن ال�رشَّ
ر �سابقا، واذن لوالدهن املرحوم باإنفاق ذلك عليهن بالرجوع على  كما هو مقرَّ
ِعيَّي مقبولي �رشعا  مالهن بال�ستدانة عند احلاجة تقريرا واذنا �سحيحي �رَشْ

حتريرا يف حادي ع�رش �سهر جمادى الأوىل من �سهور �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود احَلاّل: ال�سيخ زكريا الديلي، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي ال�سيخ علي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل ممد جلبي، كاتبه. 
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الِء ال�سيُخ عبد القادر ابُن ابي اوائل جمادىما�سبةح2 ٌة ا�سدَرها من نف�ِسِه فخُر الُف�سَ ِعيَّ هذه ما�سبٌة �رَشْ
ِْعيُّ على بناِته الثالِث، هنَّ �سادقة و�رشيفة وجوهرية يُّ ال�رشَّ �رشيٍف الَو�سِ

)1( األستا: مشتقة من الكلمة الفارسية أستا، بمعنى المعلم، سجل القدس 80، 3 جمادى األولى 1008ه/ 21 تشرين 
الثاني 1599م، ص317، ادى شير، كتاب األلفاظ الفارسية المصرية، )د. ت( ، )د. ط( ، )د. م( ، ص10



35عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

الأوىل �سنة
 /9  /4 /
1671م
1082هـ

يُّ املزبور لبناته املزبورات ما  ُه الَو�سِ القا�رشاُت عن درجِة البلوِغ على ما قب�سَ
ِْعيِّ ِقَبل والدتهن املرحومِة فا�سلَة ابنة املرحوم ال�سيخ نور  اآَل اإلْيِهن بالإرث ال�رشَّ
نفقتهن وك�سوتهن يف  واجب  ق�سمتها، وما �رشفه يف  اللطفي مبوجب دفرت  اهلل 
لها غره �سهر ربيع الثاين �سنة احدى وثماني الف �سدر ذلك  اأوَّ مدة �سنة كاملة 
كله لدى َمْولَنا و�سيدنا اأْعَلِم الُعَلَماِء الِعظاِم �سدِر املوايل الِفخاِم حالَِّل م�سكالِت 
ه الكرمي عليه دامت ف�سائله ومعاليه،  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل، امُلَوقَّ الأَناِم احَلاِكِم ال�رشَّ
ربيع  اثني  يف  املوؤرخ  الق�سمة  دفرت  مبوجب  املزبورات،  القا�رشات  مال  ِل  اأ�سْ

الثاين �سنة 1081هـ/ 1670
170ظهر من ذلك نفقة وك�سوة يف  اِل وربحا  اأ�سْ 4 مدة �سنة جميع  148 ربحا 
مدة �سنة 36 �سهر يوم/ 3 ربح8 ال�سنة للقا�رشات املزبورات 134غر�سا. حتريرا 
يف اوائل �سهر جمادي الأوىل �سنة اثني وثماني الف الفقري هلل �سبانه وتعاىل 

م�سطفى القا�سي بالقد�ص ال�رشيف عفا اهلل عنه متوم بختمه املعتاد. 
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�سبط ارثح3

14 جمادى 
الأوىل �سنة 
 /9  /17 /

1671م
1082هـ

اأَجلَّه اهلل تعاىل  امُلَحرِّر املرعيِّ  ِْعيِّ  ال�رشَّ انه باملجل�ص  �سبب حترير احلروف هو 
احَلاِكُم  الِعظاِم  املوايل  �ساللُة  الكراِم  املدر�سي  افتخاُر  و�سيُدنا  َمْولَنا  َب  ن�سَّ
الكرمُي باأعاليه دامْت ف�سائُلُه  ُه  ُع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْنِدي  اأحمُد  الق�ساُم املوىل  ِْعيُّ  ال�رشَّ
الن�رش  ابو  احلاّج  ابن  ممد  املدعوَّ  الرجَل  وناقَله  الكتاب  هذا  حامَل  ومعاليه، 
الدين،  عالء  بن  املدعو  اأحمد  املرحوم  اأخيه  ولدْي  على  ًا  ِعيَّ �رَشْ و�سيا  القليني 
ِْعيِّ  ال�رشَّ الرُث  ه  جرَّ ما  لي�سبط  البلوغ  �سن  عن  القا�رشين  ال�سغريين  و�ساحلة 
للقا�رشين  ِقَبل والدهما املزبور، ويتعاطى ملا فيه احلظ وامل�سلحة  اإلْيِهما من 
ِعيِّة العايد نفعها  ْ املزبورين من بيع و�رشاء واأْخٍد وعطاء و�سائر التَّ�رَشُّفات ال�رشَّ
ِْعيُّ الق�سام املومى اإلْيِه  على القا�رشين امَلْرُقْومي. واأذن له َمْولَنا احَلاِكُم ال�رشَّ
ِعيَّي مقبولي �رشعا حتريرا يف  اأعاله يتعاطى ذلك كله ن�سبا واذنا �سحيحي �رَشْ

رابع ع�رش �سهر جمادى الأوىل ل�سنة واثني وثماني الف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  احَلاّل:  �سهود   

مو�سى، ال�سيخ خليل، ال�سيخ ممد جلبي، كاتبه. 
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ح4

زواج 
م�رشوط 

معلق

13 جمادى 
الأوىل �سنة 
 /9  /16 /

1671م
1082هـ

افتخاِر  ومولنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  امُلَحرِّر  ِعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
رِّر الأحكاِم بالإحكام، عمدِة العلماِء الأعالِم  ق�ساِة الإ�سالِم ذْخِر ُولِة الأَناِم ُمَ
ه الكرمي باأعلى نظريه  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل يو�سف اأفندي بن ممد امُلَوقَّ احلاكِم ال�رشَّ
اأَْعاله دامت ف�سائله ومعاليه، ح�رش الرجل املدعو ع�سفور ابن )...( الرملي  دام 
واأَ�ْسَهَد عليه هو يف حال يعترب �رشعا انه علَّق طالق زوجته �سم�سية بنت احلاّج 
م�سطفى فرار على �سفة انه متى غاب عنها من مدينة القد�ص ال�رشيف مده خم�سة 
بائن،  طالقة  املزبورة  زوجته  تكون   ، �رْشِعيٍّ منفق  ول  نفقة  بال  وتركها  ا�سهر 
 )...( فواز  الدين ممد بن  ال�سيخ �سالح  الطالق بوجهه  وِقْبَلة يف ثبوت  ويكون 
ًا حتريرا يف ثالث ع�رش جمادى  ِعيَّ ال�سيخ �سالح الدين )...( الوكالة )...( تعليقا �رَشْ
الأوىل ل�سنة اثني وثماني الف. �سهد: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، 
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ال�سيخ خليل، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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دعوىح1

14 جمادى 
الأوىل �سنة 
 /9  /17 /

1671م
1082هـ

افتخاِر  ومولنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  امُلَحرِّر  ِعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
رِّر الأحكاِم بالإحكام، عمدِة العلماِء الأعالِم  ق�ساِة الإ�سالِم ذْخِر ُولِة الأَناِم ُمَ
ُه الكرمُي باأََعايل نظريه  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابِن ممٍد امُلَوقَّ احلاكِم ال�رشَّ
علي  الغوال  بابن  ال�سهري  البجايل  الن�رشاين  اي�ساق  ولد  جري�ص  عى  ادَّ عاله  دام 
عازر ولد مو�سى الن�رشاين ال�سهري بابن ابراهيم. وقال يف تقرير دعواه عليه انه 
امُلَخلَّف عن جده لبيه املدعو فرج الن�رشاين جميع الدار الكائنة بالقد�ص ال�رشيف 
مَبحلَّة الن�سارى املحدودة ِقَبلة بالطريق ال�سالك ومن بابها ومنه بابها و�رشقا 
بدير ال�سيدة مرمي، املعروف بدير البنات و�سمال بدار الن�سارى املوارنة وغربا 
اإىل الدار املزبورة، وان جده هلك وانتقلت لوالده  بزقاق غري نافذ يتو�سل منها 
ِْعيِّ من ِقْبَلة وان املدعى عليه وا�سع يده  ثم هلك والده وانتقلت اإلْيِه بالإرث ال�رشَّ
، وطالبه برفع يده عنها  �رْشِعيٍّ �سنة بغري وجٍه  اأْرَبعي  الدار املزبورة مدة  على 
وت�سليمها له و�ساأل موله عن ذلك و�سال فاأجاب باأنه وا�سع يده على جميع الدار 
والده  ِقَبل  ِْعيِّ عن  ال�رشَّ بالإرث  اإلْيِه بع�سها  املزبورة، مت�رشف فيها بالنتقال 
، وذلك مبوجب  ِْعيِّ ال�رشَّ ِقَبل والدته رومية بنت ميكائل وبال�رشاء  املزبور، ومن 
ل ل�سنة اثني ع�رشين الف يف  ِعيَّة موؤرخ احداها يف خام�ص ربيع الأوَّ حجج �رَشْ
يف  القعده  ذي  ع�رش  والثالثة  الف  وثالثي  ثمان  ل�سنة  احلجة  ذي  ع�رش  �ساد�ص 
اماكن مبوجب حجة  فيها  ر  فيها وعمَّ ووالده ت�رشف  الف،  �ستي  و  �سنة خم�ص 
ل ل�سنة ع�رشين الف، وانهم مت�رشفون  �رْشِعيٍّه موؤرخة يف تا�سع ع�رش ربيع الأوَّ
يف الدار املزبورة مدة تزيد على �ستي �سنة من غري معار�ص ومنازع يف ذلك، ل 
ابن ابي بكر  ِقْبَلة. واح�رش كل واحد من اجلاح ممد  من املدعي ول من والده 
وح�رش  مو�سى  ابن  الرحمن  وعبد  بانود  الدين  عالء  احلاّج  ابن  و�سالح  الداقور 
�ساه ولد �سفر وحنا ولد ابن �سليمان الن�رشانيي، وهم من اهل ملتهم و�سهدوا 
ِْعيِّ بان عازر املزبور ووالده مت�رشفان بالدار املزبورة بطريق  عن الإ�ْسَهاد ال�رشَّ
غري  من  �سنة  �ستي  على  تزيد  مدة  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ مت�سكاتهم  مبوجب  واحليازة  امُلْلك 
ِعيَّة بوجه املدعي املزبور، فعند ذلك عرف َمْولَنا  منازع لهم يف ذلك �سهاده �رَشْ
)...( املزبور ووالده   ، ان  اإلْيِه جري�ص املزبور حيث ثبت  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 
املزبورة  املدة  واحليازة  امُلْلك  بالطريق  املزبورة  الدار  يف  مت�رشفان  ِقْبَلة  من 
ودعواه ل ت�سمع بورود المر ال�رشيف ال�سلطاين بعدم �سماع دعوة م�سى عليها 
ذلك  ب�سبب  املزبور  لعازر  التعر�ص  من  منع  و  ًا  ِعيَّ �رَشْ تعريفا  �سنة  ع�رش  خم�سة 
ًا حتريرا يف رابع �سهر جمادى الأوىل ب�سنة اثني  ِعيَّ بغري وجه �رْشِعيٍّ منعا �رَشْ

وثماني الف. 
ال�سيخ خليل  ال�سافعي،  ال�سيخ مو�سى  النوري،  ال�سيخ علي  ال�سيخ زكريا،  �سهود:   

اخلالدي، ممد جلبي، الرتجمان، وغريهم من احلا�رشين. 



37عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

 /212
ح2

ار  اأَقرَّ
واعرتاف 

ب�رشاء 
قرارايط 
من دار 
مَبحلَّة 

الن�سارى

16 جمادى 
الأوىل �سنة 
 /9  /19 /

1671م
1082هـ

َر مبجل�ِص  وقَع وحترَّ ما  بذكِر  ناطقٌة  ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ٌة  �رْشِعيٍّ هذه حجٌة 
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  ومفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�رشيعِة 
الكبرِي  الَعامِلِ  مولنا  يدي  بي  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العايل  واملعبِد  ال�رشيِف 
�سيِخ  تقريٍر،  اأح�سَن  قواعَدُه  ُمقرَّر  والتف�سرِي،  الفقه  دقائِق  رِّر  ُمَ ال�سهرِي،  العامِل 
ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ال�رْشِعيٍّ  احلاكِم  وامل�سلمي،  الإ�سالِم  م�سايِخ 
اأَقرَّ واعرتف الرجل الكامل املدعو  ه الكرمي باأََعايل نظريه، دام عاله  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
ممد ابن دروي�ص القرعي وهو بحال يعترب �رشعا انه كان مدة �سنتي �سابقتي 
ابن  ال�سهري  احلاّج خليل بن �سالح  للمرحوم  اأَْدَناه، وباع  تاريخه  التاريخ على 
ما  املزبور  التاريخ  يف  منه  وا�سرتى  وفاته.  ِقَبل  حياته  حال  يف  وهو  �سيخة، 
وقدرها ثالث  ال�سائعة  احل�سة  وذلك جميع  ُمْلكه،  امَلْرُقْوم وجاٍر يف  للبائع  هو 
القائمة  الدار  اأْرَبعة وع�رشين قرياطا من جميع  ِل  اأ�سْ قراريط وُخم�ُص قرياط من 
البناء بالقد�ص ال�رشيف مَبحلَّة الن�سارى امل�ستملة على علو و�سفلي، فالعلو منها 
ت�ستمل على طبقة وايوان ومرتفق و�ساحة �سماوية وحو�ص و�سجرة رمان و�سفلي 
ت�ستمل على مبنيي واإيوان و�ساحة �سماوية حقل ال�ستقاء من ال�سهريج الكائن 
ل وفيه  بالزقاق الآتي ذكره فيه ويحده ِقبلًة، الزقاُق غري النافذ، وفيه الباب الأوَّ
ال�سهريج املزبور، و�رشقا دار وراث بدر الدين ال�سامي، ومتامه دار بيد زين بن 
الثاين، وغربا بيت يد علي اخي  الباب  ال�سالك وفيه  الدرب  الزين، و�سمال  خليل 
البائع املزبور جاري قراره يف وقف البيمار�ستان ال�سالحي بجميع حقوق ذلك 
هو  حق  وبكل  اإلْيِه  ون�سب  به  عرف  وما  ومرافقه،  ومنافعه  وجدره  وطرقه  كله 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعا، بثمن قدره  لذلك �رشعا املعلوم ذلك عنهما العلم ال�رشَّ
وع�رشة  غرو�ص  �ستة  املزبور  امل�سرتي  من  بيده  مقبو�ص  عددية  غرو�ص  ثمانية 
قطع وبقية الثمن املزبور خم�سون قطعة م�رشية قب�سها من حجازي ابن احلاّج 
خليل املزبور. واأن ذمة امل�سرتي املزبور ُبرِّئْت من ذلك ومن كل جزء منه الرباءة 
بينهما يف  الَباّت  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء  قب�ص  براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ الطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
ِعيَّي بعد الروؤية  ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعي وت�سلم وت�سليم �سحيحي �رَشْ
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص بينهما، وحيثما كان  ِعيِّة والتَّ ْ وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
اراً واعرتافًا �سحيحي  يف ذلك من درك وتبعه ف�سمانه لزم، حيث يجب �رشعا اأَقرَّ
ِعيَّي مقبولي من احجازي ابن احلاّج خليل املزبور اأحد وراثي والده امَلْرُقْوم  �رَشْ
َمْولَنا  لدى  كله  ذلك  م�سمون  وثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقا  ًا  ِعيَّ �رَشْ ت�سديقا 
ًا حتريرا يف �ساد�ص ع�رش جمادى الأوىل  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ احَلاِكم ال�رشَّ

�سنة اثني وثماني الف. 
ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا  ال�سيخ،  احَلاّل:  �سهود   

مو�سى ممد جلبي. 



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 38
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

 /212
ح3

ما�سبة 
ِعيَّة  �رَشْ

على نف�سه

15 جمادى 
�سنة

 /9  /18 /
1671م
1082ه

ٌة ا�سدَرها عْن نف�ِسِه فخُر العياِن احلاجُّ علي جلبي ابن امَلْرُقْوِم  ِعيَّ ما�سبٌة �رَشْ
عن  القا�رش  جلبي  عمر  عمه  يتيم  جلبي  عثمان  على  يُّ  الَو�سِ جلبي  الديِن  تاِج 
لها َغرَّة جمادى الأوىل ل�سنة  درجة البلوغ على ما قب�سه يف مدة �سنة كاملة اأوَّ
املده  الف، وعلى ما هو مت�رشَّف يف واجب نفقته وك�سوته يف  احدى وثماني 
م�سايخ  �سيخ  الِعظام،  املوايل  �سدر  الإ�ْسالم  علماء  اأْعَلم  الكاري  عند  املزبورة 
ال�رش  يف  الكرمي  ملوله  املراقب  والتقوى،  الدين  حيا�ص  من  الكارع  الإ�ْسالم 
ُه الكرمي دامت نعم الباري  ِع َخطُّ والنجوى، احَلاِكم ال�س�رشعي املوىل املويل امُلَوقَّ
لطفية  والدته  ِقَبل  امَلْرُقْوم  الإرث  ح�رش   552 املزبور  القا�رش  مال  ل  اأ�سْ عليه 
دفرت  مبوجب  ها�سم  عند  عندها  الإرث  ح�رش   22 �سابق  دفرت  مبوجب  خاتويل 
�سابق 31 ، ح�رش الإرث يف اخته فاطمة مبوجب دفرت �سابق 157 ح�رش الإرث 
من ِقَبل اخته اآمنة مبوجب دفرت �سابق 134 ربح 4 املدة املزبورة 79 )9( ، يف 
ِل املزبور بذمة طائفة  ِل املزبور بذمة طائفة يهود 240، ربح 48 ويف الأ�سْ الأ�سْ
ِل مع اليتيم املزبور م�ساريف واحد  ن�سارى روم 31 ، 31 )9( )63( )...( الأ�سْ
ّي املزبور ،  يف واحد نفقة وك�سوة القا�رش املزبور يف يوم 5 يف �سنة90، الَو�سِ
ر�سم هذه املحا�سبة نواف 62 خرج ما�سبة 32 �سحيح جملة للقا�رش املزبور 

ّي امَلْرُقْوم 568 )24(  حتت يد الَو�سِ
حتريرا يف اوا�سط جمادى الأوىل �سنة اثنان وثماني الف حو�سب مبعرفة الفقري 
هلل �سبحانه حو�سب مبعرفة الفقري م�سطفى القا�سي يف القد�ص ال�رشيف عفى عنه 

ممهور مبهره املعتاد. 

 /213
ح 1

بيع 
احل�سة 

من جميع 
الدار 

القائمة 
مَبحلَّة 

الن�سارى

18 جمادى 
الأوىل �سنة 
 /9  /21 /

1671م
1082هـ

َر مبجل�ِص  وقَع وحترَّ ما  بذكِر  ناطقٌة  ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ٌة  �رْشِعيٍّ هذه حجٌة 
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  ومفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�رشيعِة 
الكبرِي  الَعامِلِ  مولنا  يدي  بي  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العايل  واملعبِد  ال�رشيِف 
�سيِخ  تقريٍر،  اأح�سَن  قواعَدُه  ُمقرَّر  والتف�سرِي،  الفقه  دقائِق  رِّر  ُمَ ال�سهرِي،  العامِل 
ِع  م�سايِخ الإ�سالِم وامل�سلمي، احلاكِم ال�رْشِعيٍّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ
املرحوم  الدين  باع �سالح  دامت ف�سائله ومعاليه.  باأََعايل نظريه  الكرمي  ه  َخطُّ
احلاّج �سالح املوؤذن ل�سليمان ولد بطر�ص الن�رشاين املاروين فباعه وهو ا�سرتى 
منه ماهو ل�سالح الدين البايع املزبور وجاٍر يف ُمْلكه وحتت ت�رشفه وحيازته 
يده  هو  اأعاله  املذكور  والده  ِقَبل  من  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإرث  اإلْيِه  ومنتقل  ال�رشعية، 
وا�سعة على ذلك بال منازع ول معار�ص له يف ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع 
ِل اأْرَبعة  وذلك جميع احل�سة ال�سائعة وقدرها �ستة قراريط وُخم�ُص قرياط من اأ�سْ
وع�رشين قرياطا من جميع الدار قائمة البناء يف مدينة القد�ص ال�رشيف يف ملة 
الن�سارى امل�ستملة على علوي و�سفلي، فالعلوي ي�ستمل على ثالث طبقات وبيت 
�سفي و�ساحة �سماوية ومطبخ، وال�سفلي ي�ستمل على بيتي و�ساحة وبيت �سغري 
الأ�ستية ومرتفق، وعلى منافع ومرافق  اي�سا ومطبخ و�سهريج معدٍّ جلمع مياه 
ِعيَّة �رشكة �سالح احلامد ومائيل الن�رشاين بحق الباقي. ويحد الدار وحقوق �رَشْ



39عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

املزبورة ِقَبلًة �ساحة هناك و�رشقا الطريق ال�سالك و�سمال زقاق احلدادين وفيه 
بابها وغربا دار ب�سارى الن�رشاين وحكورة ن�سار ال�رشب بجميع حقوق ذلك كله 
لذلك  هو  حق  وبكل  اإلْيِه  ون�سب  به  عرف  وما  ومرافقه  ومنافعه  وجدره  وطرقه 
�رشعا بيعا باتا و�رشاء لزما مر�سيا ل غب فيه ول ف�ساد يعرتيه املعلوم ذلك 
النايف للجهالة �رشعا بثمن قدره خم�سة و�سبعون غر�سا  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلم  عندهما 
معدن  بحجر  ذهب  وخامت  م�رشية  قطعة  ثالثي  منهما  غر�سا  كل  يعدل  عددية 
حال  ثمنا  باملجل�ص  م�ستهلكة  القدر  جمهولة  فلو�ص  و�رشة  القيمة  جمهول 
القب�ص  واملعاينة  باحل�رشة  امَلْرُقْوم  امل�سرتي  من  املزبور  البائع  بيد  مقبو�سا 
ِْعيِّ وُبرَِّئت ذمة امل�سرتي املذكور اأعاله من جميع الثمن امَلْرُقْوم اأعاله ومن  ال�رشَّ
ِْعيِّ براءة قب�ص وا�ستيفاء و�سدر البيع  ِعيِّة بطريقها ال�رشَّ ْ كل جزء من الرباءة ال�رشَّ
�سحيحي  وت�سليم  وت�سلم  مرعي  وقبول  �رْشِعيٍّ  باإيجاٍب  ذلك  يف  بينهما  الَباّت 
َفرُّق  ِعيِّة والتَّ ْ ًا بعد الرويه التامة وامَلْعِرفة العامة وامُلَعاَقَدة ال�سحيحة ال�رشَّ ِعيَّ �رَشْ
يف البدان عن ترا�ٍص منهما وحيثما كان يف ذلك من درك وتبعه و�سمانه لزم 
حيث يجد �رشعا ت�سادقا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم 
ًا حتريرا  ِعيَّ ًا وحكم مبوجبه حكما �سحيحا �رَشْ ِعيَّ اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ ِْعيِّ امُل�َسار  ال�رشَّ

يف ثامن ع�رش جمادى الأوىل ل�سنة اثنان وثماني الف. 
 �سهود احَلاّل: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ 
دانييل  ممد  احلاّج  عبداهلل،  بن  ممد  احلاّج  مو�سى  ال�سيد  جلبي،  ممد  خليل 

نوار ظ. 

 /213
ح2

بيع جميع 
احل�سة 
ال�سائعة 
يف دار 
بباب 
حطة

19 جمادى 
الأوىل �سنة

 /9  /22 /
1671م
1082هـ

َر مبجل�ِص  وقَع وحترَّ ما  بذكِر  ناطقٌة  ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ٌة  �رْشِعيٍّ هذه حجٌة 
ال�رشيعِة املطهرِة الغراِء، ومفِل الطريقِة النريِة الزهراِء مبحرو�سِة القد�ِص ال�رشيِف 
العامِل  الكبرِي  الَعامِلِ  مولنا  يدي  بي  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العايل  واملعبِد 
م�سايِخ  �سيِخ  تقريٍر،  اأح�سَن  قواعَدُه  ُمقرَّر  والتف�سرِي،  اأَْلٍفقِه  دقائِق  رِّر  ُمَ ال�سهرِي، 
ه  ِع َخطُّ اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ الإ�سالِم وامل�سلمي، احلاكِم ال�رْشِعيٍّ املوىل اأحمد 
ه دامت ف�سائله ومعاليه، ا�سرتى فخر ال�ساحلي ال�سيخ ممد  الكرمي باأََعايل َنِظرْيِ
ِعيِّة من احلرمة عائ�سة بنت احلاّج من�سور ال�سهري بابن  ْ بن دانيال بالوكالة ال�رشَّ
زبيدة، الثابت وكالته عنها يف ال�رشاء الآتي ذكره فيها بالثمن الذي �سيتعي فيه 
ح�سن  ابن  وفواز  ال�سباغ،  ممد  ال�سيد  ابن  مو�سى  ال�سيد  من  واحد  كل  ب�سهادة 
ًا، ومبال املوكلة املزبورة دون مالها من عالء الدين  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ املعرفي بها 
 ، ِْعيِّ ابن احلاّج حمدان النابل�سي ال�سهري بابن العكا، احلا�رش معه باملجل�ص ال�رشَّ
ِْعيِّ من ِقَبل ابيه واأّمه  اإلْيِه بالإرث ال�رشَّ فباعه ماهو له وجاٍر يف ُمْلكه ومنتقل 
ويده وا�سعة على ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع دون املعار�ص واملنازع له يف 
ذلك، اإىل حي هذا البيع وذلك جميع احل�سة ال�سائعة وقدرها الثلثان �ستة ع�رشة 
ِل اأْرَبعة وع�رشين قرياطا، يف جميع الدار القائمة البناء يف القد�ص  قرياطا من اأ�سْ

ال�رشيف يف ملة باب حطة امل�ستملة على اأْرَبعة بيوت و�سهريج وم�سطح
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ومرتفق )...( �سغرية خارج باب الدار املزبورة، وا�سطبلي �سفليي ومنافع ومرافق 
ِعيَّة يحدها ِقَبلة ممر هناك ومنه باب الدار املزبورة، و�رشقا دار ممد  وحقوق �رَشْ
علي،  باو�ستة  تعرف  دار  وغربا  احلداد،  )...( يف  دار  و�سمال  ال�سباحي  فرح  بن 
والن بيد ابن الدزهم بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجداره ومنافعه ومرافقه، 
وماعرف به وما ُن�سب اإلْيِه، وبكل حق هو لذلك �رشعا املعلوم ذلك عندهم العلم 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعا بثمن قدره ت�سعون غر�سا عددية عن كل قر�ص منها  ال�رشَّ
ثالثون قطعة م�رشية ثمنا حال مقبو�سا بيد البائع املزبور باحل�رشة واملعاينة 
الثمن  جميع  من  املزبورة  امل�سرتية  ذمة  ُبرِّئْت  ذلك  فبموجب  ًا  ِعيَّ �رَشْ قب�سا 
ِْعيِّ براءة قب�ص وا�ستيفاء.  ِعيِّة يف الطريق ال�رشَّ ْ امَلْرُقْوم وكل جزء من الرباءة ال�رشَّ
و�سدر البيع الَباّت بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعي وت�سلم وت�سليم 
َفرُّق بالأْبدان عن  ِعيِّة والتَّ ْ ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ �سحيحي �رَشْ
ترا�ص منهما وحيثما كان يف ذلك درك وتبعه و�سمانه لزم حيث يجب �رشعا اأن 
ِْعيِّ املومى  ت�سادق على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ًا بتا�سع ع�رش جمادى الأوىل ل�سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

مو�سى، ال�سيخ خليل ممد جلبي، كاتبه. 
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ار  اأَقرَّ
واعرتاف 
ببيع دار 
بقرية لد 
مَبحلَّة 

الن�سارى

19 جمادى 
الأوىل �سنة 
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1671م
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َر مبجل�ِص  وقَع وحترَّ ما  بذكِر  ناطقٌة  ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ٌة  �رْشِعيٍّ هذه حجٌة 
ال�رشيعِة املطهرِة الغراِء، ومفِل الطريقِة النريِة الزهراِء مبحرو�سِة القد�ِص ال�رشيِف 
العامِل  الكبرِي  الَعامِلِ  مولنا  يدي  بي  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العايل  واملعبِد 
م�سايِخ  �سيِخ  تقريٍر،  اأح�سَن  قواعَدُه  ُمقرَّر  والتف�سرِي،  اأَْلٍفقِه  دقائِق  رِّر  ُمَ ال�سهرِي، 
ه  ِع َخطُّ اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ الإ�سالِم وامل�سلمي، احلاكِم ال�رْشِعيٍّ املوىل اأحمد 
الن�رشاين  اأَقرَّ واعرتف اخلوري حبيب ولد ن�رش  دام عاله  ه  َنِظرْيِ باأََعايل  الكرمي 
اللدي وهو بحال يعترب �رشعا انه باع لبن عم �سليمان ولد من�سور ماهو للبائع 
اإلْيِه من والده املزبور بالإرث  امَلْرُقْوم وجار يف ُمْلكه وحوزه وت�رشفه ومنتقل 
ِْعيِّ ويده وا�سعة على ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع وهو ا�سرتى منه مباله  ال�رشَّ
لنف�سه دون غريه دون غريه من مدة �سهرين �سابقي التاريخ على تاريخه جميع 
الدار قائمة البناء بقرية لد مَبحلَّة الن�سارى الغربية امل�ستملة على بيت و�ساحة 
من  اأْرَبعة  وحدود  وجدر  وطرق  وحقوق  لوز  و�سجرة  رمان  �سجر  بها  �سماوية 
ال�سالك وغربا  الِقَبلة بيت بيد مو�سى قويعة و�رشقا بيت �سعادة و�سمال الطريق 
الطريق ال�سالك وفيه الباب )...( بثمن قدره �سبعة واأْرَبعون غر�سا عددية مقبو�سة 
ِْعيِّ وُبرَِّئت ذمة  بيده حي البيع باعرتافه بذلك لدى �سهوده اخره الْعرِتَاف ال�رشَّ
ِْعيِّ  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ امل�سرتي من الثمن امَلْرُقْوم ومن كل جزء من الرباءة ال�رشَّ
براءة قب�ص وا�ستيفاء و�سدر البيع الَباّت يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعي 
ِعيَّي بعد ان )...( على ت�سليم املبيع املزبور بالقرية  و�سلم وت�سلم �سحيحي �رَشْ
ِْعيِّ بعد الُروؤية امَلْرُقْومة فت�سلم منه بيده حي هذاك باعرتافه بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ



41عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ِعيِّة والعلم مبا على املبيع امَلْرُقْوم من  ْ وامَلْعِرفة واخلربة التامة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ص بينهما  العواأر�ص ال�سلطانية )1( والتكاليف العرفية والتَّ
املزبور من درك وتبعت و�سمانه لزم حيث يجب �رشعا  وحيثما كان باملبيع 
امَلْرُقْوم  �سلمان  من  مقبولي  م�سدقي  ِعيَّي  و�رَشْ �سحيحي  واعرتافا  ارا  اأَقرَّ
واأَ�ْسَهَدا عليهما  ِْعيِّ  ال�رشَّ الت�سادق  ًا ت�سادقا على ذلك كذلك  ِعيَّ �رَشْ بنف�سه قبول 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه  ِْعيِّ وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ بذلك الإ�ْسَهاد ال�رشَّ
ًا حتريرا يف تا�سع  ِعيَّ ب�سهادة �سهوده اخره وت�رشح الْعرِتَاف بذلك )...( ُثُبوَتًا �رَشْ

ع�رش من جمادى الأوىل يف �سنة اثني وثماني الف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا ال�سيخ مور الدين ال�سيخ علي ال�سيخ مو�سى ممد جلبي ال�سيخ 
�سم�ص الدين النوري احلاّج نا�رش مركاح وحامد ابن ممد اللدي واحلاّج ابراهيم 
ابن احلاّج �سالح الرملي واملعلم ا�سحادة ابن ح�سن احلمدي وابراهيم ابن ح�سي 
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وكالة 
ِعيَّة �رَشْ

15 جمادى 
الأوىل �سنة

 /9  /18 /
1671م
1082ه

افتخاِر  و�سيِدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  املرعيِّ  امُلَحرِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
م�سكالت  حالَّل  الِعظاِم،  املوايل  �سدِر  الِفخاِم،  الِء  الُف�سَ ِل  اأْف�سَ الأعالم،  الُعَلَماِء 
املويل  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  الكراِم،  الُعَلَماِء  اأْعَلِم  الإ�ْسالِم  �سيِخ  الأَناِم، 
عاله.  دام  نظريه  باأََعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ زادة،  يحيى  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى 
اأَ�ْسَهَد عليه فخر لكاملي زبدة ال�ساحلي ال�سيخ ممد ابن املرحوم ال�سيخ يحيى 
الكتاب  نف�سه عامل هذا  واأقام مقام  َل  وكَّ انه  العنبو�سي وهو بحال يعترب �رشعا 
فخر ال�ساحلي ال�سيخ علي بن فخر الأتقياء ال�سيخ ممد ابن ال�سهري بابن غ�سية 
ِْعيِّ من ِقَبل ابن عمه ابراهيم ابن  يف قب�ص وا�ستخال�ص ما يخ�سه بالإرث ال�رشَّ
املرحوم ممد اأَفْنِدي العنبو�سي املتوفى ِقَبل تاريخه مب�رش املحرو�سة من نقود 
الكائنة  الدار  يف  ه  يخ�سُّ ما  بيع  يف  لَّفاته  ُمَ و�سائر  وعقارات  واأ�سباب  وكتب 
مب�رش املحرو�سة مَبحلَّة بركة الرطلي )2( ل بيع غريها ما يخ�سه من العقارات 
الكائنة مب�رش واي�سال جميع ما يقب�سه له من امُلَخلَّفات املذكورة للحاج كمال 
ابن بدر الدين املحت�سب ليو�سل ذلك اإىل ال�سيخ ممد املوكل امَلْرُقْوم ويف كلما 
يل  اأوَّ احلكام  �سادات  اإىل  واملرافعة  واجلدال  املخا�سمة  من  احَلاّل  عليه  يتوقف 
علي  ال�سيخ  مقبولة من  والإبراء  ال�سلح   )...( عليه  له ل  ِعيَّة  �رَشْ وكالة  الأف�سال 
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  بذلك  الإ�ْسَهاد  وثبت  ًا  ِعيَّ �رَشْ قبول  بنف�سه  املزبور 
ًا حتريرا يف خام�ص ع�رش �سهر جمادى الأوىل �سنة اثني  ِعيَّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ

وثماني الف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

مو�سى، ال�سيخ خليل ممد جلبي، كاتبه. 

)1( العوارض السلطانية: الضرائب التي تفرضها الدولة عند الحاجة. 
)2( بركة الرطلي: لم اعثر عليها. 
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�رشاء 
احل�سة 
ال�سائعة 
وقدرها 
ثالثة 

قراريط 
ن�سف 

من جميع 
الدار 

القائمة 
البناء 
مَبحلَّة 
التبانه

10جمادى 
الأوىل �سنة 
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1671م
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َر مبجل�ِص  وقَع وحترَّ ما  بذكِر  ناطقٌة  ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ٌة  �رْشِعيٍّ هذه حجٌة 
ال�رشيعِة املطهرِة الغراِء، ومفِل الطريقِة النريِة الزهراِء مبحرو�سِة القد�ِص ال�رشيِف 
العامِل  الكبرِي  الَعامِلِ  مولنا  يدي  بي  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العايل  واملعبِد 
م�سايِخ  �سيِخ  تقريٍر،  اأح�سَن  قواعَدُه  ُمقرَّر  والتف�سرِي،  اأَْلٍفقِه  دقائِق  رِّر  ُمَ ال�سهرِي، 
ه  ِع َخطُّ اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ الإ�سالِم وامل�سلمي، احلاكِم ال�رْشِعيٍّ املوىل اأحمد 
ه دام عاله. ا�سرتى فخر ال�سادات الكرام عمدة الأئمة الِعظام  الكرمي باأََعايل َنِظرْيِ
احل�سيني  الوفائي  اأحمد  ال�سيد  الِعظام  ال�سادات  قدوة  املرحوم  ابن  ا�سحق  ال�سيد 
ِعيِّة عن ِقَبل خالته فخر املخدرات وتاج امل�ستورات ال�سيدة فخرا  ْ بالوكالة ال�رشَّ
الوفائي  ا�سحق  ال�سيد  الِفخام  )...؟(  الِعظام خال�سة  ال�سادات  بنت املرحوم فخر 
الثابت وكالته عنه يف ال�رشاء الآتي ذكره فيه بالثمن الذي �سيعي فيه ب�سهادة كل 
واحد من ابن اختها فخر ال�سادات املكرمي ال�سيد ممد ابن ال�سيد اأحمد املزبور، 
ًا مبال املوكلة  ِعيَّ وفخر الكتاب وامُلَحرِّرين �سالح جلبي العارفي بها ُثُبوَتًا �رَشْ
اأحمد  الِعظام  الكرام عمدة الأعيان  الكتاب  املزبورة دون ماله من زوجها، فخر 
ال�سهري ن�سبه املبارك بابن ويل  جلبي ابن املرحوم فخر الأعيان �ساهي جلبي 
ِعيِّة،  ْ فباعه ملوكلته املزبورة ماهو له وجار يف ُمْلكه وطلق ت�رشفه وحيازته ال�رشَّ
ِْعيِّ من ِقَبل ابويه واخيه �سقيقه ويل جلبي وبنته ال�سيدة  ومنطلق اإلْيِه بالإرث ال�رشَّ
حي  اإىل  ذلك  يف  له  واملنازع  املعار�ص  دون  ذلك  على  وا�سعة  ويده  عائ�سة، 
�سدور هذا البيع وذلك جميع احل�سة ال�سائعة وقدرها ثالث قراريط ون�سف قرياط 
ون�سف �سد�ص قرياط وخم�سة اأ�سباع ثمن قرياط ون�سف �سبع ثمن قرياط ون�سف 
مَبحلَّة  ال�رشيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  جميع  من  قرياط  ثمن  �سبع  �سد�ص 
التبانه امل�ستملة على علو و�سفل. فالعلو منها ي�ستمل على طبقة علوية و�ساحة 
�سهريج  باأحدها  بيوت  ت�سعة  على  ي�ستمل  منها  وال�سفل  ومرتفق  �سغري  وبيت 
ي�رشكهما  ومن  امل�سرتين  �رشكة  ال�ستية  مياه  جلمع  و�سهريج  �سماوية  و�ساحة 
بحق الباقي ويحدها ِقَبلة دار بيد ن�سارى ال�رشيان و�رشقا �رشكة بيد اأولد فار�ص 
ومتامه الطريق ال�سالك ومنه باب الدار امَلْزُبورة، و�سمال زقاق غري نافذ وغربا 
دار جارية يف وقف العنبو�سي ومتامه دار بيد ح�سن احلمامية ومتامه دار جارية 
بوقف احلرمي ال�رشيفي بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه 
العلم  عندهما  ذلك  املعلوم  �رشعا  لذلك  هو  حق  وبكل  اإلْيِه،  ون�سب  به  وماعرف 
ِعّي النايف للجهالة �رشعا، بثمن قدره خم�سة و�سبعون غر�سا عن كل قر�ص  ْ ال�رشَّ
منها ثالثون قطعة م�رشية و�رشة فلو�ص وخامت ف�سة حلجر معدن جمهول القيمة 
ًا.  ِعيَّ والقيم ثمنا حال مقبو�سا بيد البائع املزبور باحل�رشة واملعاينة قب�سا �رَشْ
مبوجب ذلك ُبرِّئْت ذمة امل�سرتيه املزبورة من جميع الثمن امَلْرُقْوم ومن كل جزء 
ِْعيِّ براءة قب�ص وا�ستيفاء و�سدر البيع الَباّت  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ من الرباءة ال�رشَّ
ِعيَّي  بينهما بذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ وت�سلم وت�سليم �سححيحي �رَشْ

َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص بينهما،  ِعيِّة والتَّ ْ بعد الُروؤية وامَلْعِرفة واملعاينة ال�رشَّ



43عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

وحيثما كان يف ذلك من درك وتبع و�سمانه لزم حيث يجب �رشعا ت�سادقا على 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه خلد  ذلك كذلك وثبت م�سمونه ذلك كله لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ًا حتريرا يف ع�رشة جمادى الأوىل من �سهور �سنة اثني  ِعيَّ اهلل النعم عليه ُثُبوَتًا �رَشْ

وثماني الف. 
�سهود احَلاّل: ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ ويل الدين 
ممد  مو�سى،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  ويل  ابن  جلبي،  ممود  العيان  فخر  جماعة، 
اأدام  ابن ممد  اأَفْنِدي  اأحمد  َمْولَنا و�سيدنا  ال�رشاج لدى  اأحمد  ابن  جلبي، خليل 

اهلل ف�سله. 
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18جمادى 
ل �سنة الأوَّ

 /9  /21 /
1671م
1082هـ

ممٍد  ال�سيِخ  املرحوِم  ابُن  ابراهيم  ال�سيُخ  املتقي  عمدُة  ال�ساحلي  فخُر  َج  َتَزوَّ
ع�سيَة مبخوطبِته ال�ست امل�سونِة، والدرِة املكنونِة، وال�ستِّ بنِت ابو جود خاتون 
بابن  املبارك  ن�سبه  ال�سهري  اأحمد،  ال�سيِخ  الكاملي  عمدِة  لي،  الفا�سِ فخِر  بنت 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وح�سن  ِعيِّة، اأَ�سْ ْ ال�سافعي، البكِر البالِغ عن املوانِع ال�رشَّ
توفيقه و�سنن نبيه ممد �سلى اهلل وعليه و�سلم �سداقا جملته مئة قر�ٍص و�ستون 
غر�سا عددية احَلاّل لها من ذلك ثمانون غر�سا عددية مقبو�سة بيدها باعرتاف 
ثمانون  وقدره  احَلال  بعد  والباقي   ، ِْعيَّ ال�رشَّ اَف  الْعرِتَ فيه  ذكره  الآتي  وكيلها 
َجها  زوَّ ًا.  ِعيَّ �رَشْ تاأجيال  بائن  او طالٍق  الفراق مبوٍت  اإىل  عليه  لها  موؤجلة  غر�سا 
منه على ذلك لذلك والدها املزبور اأعاله بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف 
ال�سداق املزبور ب�سهادة كل واحد من خالْيها  الْعرِتَاف بقب�ص مقدم  ذلك ويف 
فخر التجار اخلوجة عبد القادر واخلواجة عمر المكاري العارفْي بها مع تعريف 
الزوج  من  مقبول  ًا  ِعيَّ �رَشْ �سحيحا  زواجا  ًا  ِعيَّ �رَشْ تعريفا  ممد  ال�سيخ  �سقيقها 
ًا. وعليهما املعا�رشة باملعروف واللحاق املاألوف “ان  ِعيَّ املزبور لنف�سه قبول �رَشْ
اهلل مع الذين اتقوا والذين هم م�سنون” حتريرا يف ثامن ع�رش جمادى الأوىل من 

�سهور �سنة اثني وثماني الف. 
 �سهود احَلال: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل ممد جلبي، كاتبه. 
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14جمادى 
ل �سنة الأوَّ

 /9  /17 /
1671م
1082ه

لَّفاِت املرحوِم اأحمَد ابِن احلاجِّ ابو الن�رِش القليني املتوفى  دفرٌت يت�سمُن عر�َص ُمَ
ِْعيُّ يف زوجِته احلرمِة حجازية  يف مدينِة القد�ِص ال�رشيِف، واملنح�رِش اإْرُثُه ال�رشَّ
بنت احلاّج حجازي القليني، ويف اأولده: عو�ص و�سعدة البالغي، و�ساحلة وعالء 
ًا ذلك مبعرفة حجازي املزبور  ِعيَّ البلوغ انح�سارا �رَشْ الدين القا�رشين عن �سن 
 ، ِعيِّ ْ ال�رشَّ باملجل�ص  وكلته  ح�سبما  املرقومة  الزوجة  بنته  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ الوكيل 
الن�رش  ابو  احلاّج  ابن  وممد  امَلْرُقْوم  عو�ص  ولدها  من  واحد  كل  بها  وعرَّف 
ِْعيِّ عن زوجته  ًا، ومبعرفة ح�سن بن عمر اجللبي الوكيل ال�رشَّ ِعيَّ القليني تعريفا �رَشْ
لته باملجل�ص وعرف بها ال�ساهدان امَلْرُقْومان  �سعدة البنت امَلْرُقْومة، ح�سبما وكَّ

ِْعيِّ على ولدي اأخيه، وهما عالء ّي ال�رشَّ اأعاله، ومبعرفة ممد العم املزبور الَو�سِ
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

الدين و�ساحلة ال�سغريين القا�رشين عن درجة البلوغ، وبح�سور املعرفي من 
ِقَبل  ِْعيِّ من  ال�رشَّ اإلْيِه املدعو احلاّج علي. وبالإذن  ِْعيِّ املومى  ال�رشَّ احَلاِكم  ِقَبل 
احَلاِكم  الأعالم،  الُعَلَماء  عمدة  الِفخام،  املوايل  �ساللة  الكرام،  املدر�سي  قدوة 
الكرمي، عليه دامت نعم املوىل. عليه تخمي جلد  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ الق�سام،  ِْعيِّ  ال�رشَّ
6غرو�ص، ترابي جامو�ص عدد   :30 3 غرو�ص، جلد �سحتيان عدد   :17 حور عدد 
جامو�ص  جلد،   ،15  :3 عدد  مالحي  رزبول   ،2 غرو�ص  ثالثة  عدد  حور  اأْرَبعة، 
عدد10: 32 غرو�ص، قالب خ�سب عدد4: 74، قالب خ�سب حور عدد16: 12 )...( ، 

322، مق�ص �سكاف عدد2: 72.  نحا�ص م�سط عدد 1 
15، جرة بها جب عدد   :3 72، جرة بها زيت عدد  تخمٌي معه بها جرة زيت: 
3: 15، طنجرة نحا�ص عدد2: 4 غرو�ص، طنجرة نحا�ص �سحن نحا�ص �سنجعي 
2 قر�ص، �سحن الرملي عدد2: 2، قر�ص بريق قهوة 15 )قيما زرق( عدد 2=45 

دي�ست ا�سمر عدد1. 
1غر�سا، �سحن نحا�ص )...( 3، �سا�ص فرداوي  تخمي غطا طنجرة نحا�ص عدد 3 
15 جرة بها زيت عدد: 3 232 را�ص خراف عدد 2: 15 احل�سة بجيع الدار الكائنة 
مَبحلَّة َخّطه مرزبان بالقد�ص ال�رشيف 8 ط م�سرتاوط 4 ارث من والده 70 غرو�ص 

جمموع 101
1 قر�ص، حجة  3 غرو�ص، ف�سول ق�سمة  ظهر من ذلك حترر وتكفي وقرب وغريه 
 30 الثبات  بعد  الزوجة  �سداق  موؤخر   ،225 ولوازم  وقهوة  فطور   ،15 ق�ساه 
قر�سا، جمموع 35، جميعة وتخمي ح�سة الدار لتق�سيم بي الوراث على ح�س�سهم 
ِعيِّة، ح�سة الزوجة امَلْزُبورة بحق الثمن ط 12، تخمي 8غرو�ص،  ْ بالقريطة ال�رشَّ
البن عو�ص املزبور ط 32، تخمي 19 غرو�ص، ح�سة �سعدا )...( املزبور ط 12، 
تخمي 92، ن�سف الربع عالء الدين ط 3، تخمي 19 غرو�ص، �ساحلة القا�رشة 

املزبورة 12، تخمي 92 ن�سف الربع. 
موؤخر  نظري  اأعاله  املخمنة  ال�سباب  جميع  امَلْرُقْوم  الوكيُل  حجازي  وقب�َص 
باعرتافه  امَلْرُقْومة وقدره ثالثون غر�سا  الزوجة  ابنته  �سداق موكلته حجازية، 
، وبقية احل�سة بالدار امَلْرُقْومة بي الورثة على الفري�سة  ِْعيِّ بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
ِْعّي حتريرا يف رابع ع�رش �سهر جمادى الأوىل  ِعيَّة. كما عي اأعاله البقاء ال�رشَّ ْ ال�رشَّ
�سنة 138، ورد الدفرت على وجه العبد الفقري هلل �سبحانه اأحمد م�سطفى الق�سام 

بالقد�ص ال�رشيف عفا عنهما متوم بختمه املعتاد. 
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10جمادى 
ل �سنة الأوَّ

 /9  /13 /
1671م
1082هـ

َج الرجُل املدعو ح�سن  لدى َمْولَنا و�سيِدنا اأحمد اأَفْنِدي ابِن ممٍد داَم ف�سُله َتَزوَّ
ابن ال�سيِخ عامِر الغزي مبخطوبِته عائ�سَة بنِت عليِّ اجلبايل البكِر القا�رِش اخلاليِة 
َدَقَها على بركِة اهلِل تعاىل وعوِنِه وح�سِن توفيِقِه  ِة، اأَ�سْ ِعيَّ ْ عن الزوِج واملوانِع ال�رشَّ
و�سنِة نبيِه ممٍد �سلى اهلل وعليه و�سلم �سداقًا جملُته ماية قر�ص عددية احَلاّل 
لها من ذلك خم�سون قر�سا عددية، وا�سرتى والدها املزبور من ح�سن امَلْرُقْوم لها 
ٍل كامٍل من جميِع الغرا�ص:  جميع احل�سة ال�سائعة وقدرها خم�سة قراريط من اأ�سْ



45عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

الزيتون وامل�سم�ص والتفاِح، وغري ذلك القائم اأ�سوله ب�رشيبة ال�سيخ ر�سوان ظاهر 
ه ِقَبلة كرم ااحلجاج، و�رشقا كرم القادر متامه الطريق،  مدينة غزة )1( ها�سم. ويحدُّ
و�سمال كرم خلف بن عطية، وغربا ق�سم الكرم املزبور بجميع حقوق ذلك كله و 
طرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وماعرف به ون�سب اإلْيِه وبكل حق هو لذلك �رشعا 
ِعّي، النايف للجهالة �رشعا بثمٍن قدُره اأْرَبعون غر�سا ثمنا  ْ املعلوم بهما العلم ال�رشَّ
ِعّي، والباقي من احَلاّل ع�رشة  ْ حال مقبو�سا بيده باعرتافه بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
، والباقي بعد احَلاّل اأْرَبعون  ِْعيِّ غرو�ص باقية بذمة الزوج على حكم احللول ال�رشَّ
 . ِْعيِّ غر�سا عددية موؤجلة لها عليها اإىل الفراق مبوت او طالق بائن التاأجيل ال�رشَّ
ِعيَّة عليها زواجا  ْ جها منه بذلك على ذلك كذلك والُدها املزبور بالولية ال�رشَّ زوَّ
ًا. و�سدر البيع الَباّت  ِعيَّ ًا مقبول من الزوج املزبور لنف�سه قبول �رَشْ ِعيَّ �سحيحا �رَشْ
ِعيَّي بعد الُروؤية  بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعي وت�سلُّم وت�سليم �رَشْ
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ص بينهما وحيثما كان  ِعيِّة والتَّ ْ ال�رشَّ وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة 
يف ذلك من درك وتبعة ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعا ت�سادقا على ذلك كذلك 
ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  كله  ذلك  م�سمون  وثبت 

حتريرا يف ع�رشة جمادى الأوىل �سنة اثني وثماني الف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

مو�سى ال�سيخ، خليل ممد جلبي، كاتبه. 
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ترميم 
�سقف 
كني�سة 

املهد

18 جمادى 
الأوىل �سنة 
 /9  /21 /

1671م
1082هـ

ق�سيُة ك�سٍف منظٍم: 
اهلُل تعاىل  اأَجلَُّه  املرِعيِّ  امُلَحرِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ ه باملجل�ِص  اأنَّ �سبُب حتريِر احلروِف هو 
الِء الِفخاِم، حالَّل م�سكالت  ِل الُف�سَ لدى َمْولَنا و�سيِدنا اأْعَلِم الُعَلَماِء الِعظاِم، اأْف�سَ
منه  الآمل  وغفرانه،  عفوه  تعاىل  اهلل  من  الراجي  الِعظام،  املوايل  �سدر  الأَنام، 
منة واإح�سانا، الكارع من حيا�ص الدين والتقوى، املراقب موله الكرمي يف ال�رش 
ه  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل املويل م�سطفى اأَفْنِدي ابن يحيى امُلَوقَّ والنجوى، احَلاِكم ال�رشَّ
ه، دامت ف�سائله ومعاليه، ملا ورد فخر الأعيان كرمي الدين  الكرمي باأََعايل َنِظرْيِ
اآغا ابن عبد اهلل امُلعيَّ عن طرف ال�سلطنة العليا، وعلى يده اأمر �رشيف �سلطاين 
هذا بالعون الرباين. نفذ يف اأوائل مرم احلرام ل�سنة اثني وثماني الف  دام ُمنفَّ
ومكتوب منيف من الد�ستور املكرم امل�ستمر املعجم )موؤ�رش( اأمور اجلمهور بالفكر 
الثاقب )...( مهام الأَنام بالراأي ال�سائب ال�سدر الأعظم اأحمد با�سا، اأدام اهلل تعاىل 
اإجالله، وختم بال�ساحلات اأعماله، خطابا حلاكميِّ القد�ص ال�رشيف. وُقرئ المر 
ال�رشيف ال�سلطاين مبح�رش املت�سلم عن ِقَبل اأمري الأمراء الكرام ابن كبري الكرباء 
الِفخام، �ساحب العز واملجد والدولة والجزام، ممد با�سا مافظ لواء القد�ص 
الكرمي  عبد  الأعيان  اإقباله، هو فخر  دام  ال�سامي  ال�رشيف  احلج  واأمري  ال�رشيف، 

اآغا ابن م�سطفى، فوجد من خال�سة م�سمونه ال�رشيف وفحوى مكنونه املنيف

)1( بضريبة الشيخ رضوان ظاهر مدينة غزة: مصطلح كان يرد في غزة ويعني مزرعة أو مقاطعة. 
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

املحل  ان  العليا  عتبتنا  اإىل  عر�ص  ال�رشيف  القد�ص  قا�سي  اهلل  عبد  َمْولَنا  اأن 
خارج  الكائنة  اللحم  ببيت  املعروف  ال�سالم  عليه  عي�سى  ح�رشة  فيه  ولد  الذي 
على  الذي  ال�سقف  وانه  وملهم،  الروم  ن�سارى  طائفة  باأيدي  ال�رشيف  القد�ص 
لزما  بناوؤه  و�سار  اخلراب،  على  جميُعه  اأ�رشَف  اليام  ملرور  املذكور  املحل 
ومهما، واحَلال اأنهم يدفعون بكل �سنة اأَْلَف قر�ص اإىل اجلامع ال�رشيف الذي ان�ساأه 
املرحوم املغفور له ال�سلطان اأحمد خان الكائن باإ�سطنبول واأبرزوا مبجل�ص ال�رشع 
ال�رشيف اخلط ال�رشيف ال�سلطاين والأوامر ال�رشيفة، وفتاوي �سيخ الإ�ْسالم املنيفة 
التي باأيديهم ورجو منا الإذن ال�رشيف برتميم وتعمري ال�سقف الذي على املحل 
املذكور، ف�سدر اأمرنا واأذننا ال�رشيف لهم بتعمري ال�سقف املذكور وترميمه على 
و�سعه القدمي من غري زيادة ول نق�سان، وان متكنهم من تعمري املحل املذكور 
املنيفة  والفتاوي  ال�رشيفة  والأوامر  ال�سلطاين  ال�رشيف  اخلط  مبوجب  وترميمه 
التي باأيديهم، من غري زيادة ول نق�سان. واإْن �سمْعنا اأنهم جتاوزوا يف التعمري 
ر �سوؤاُلكم عن ذلك، وم�سمون  والرتميم غري الو�سع القدمي فال ُيْقَبل لكم عذٌر، ومقرَّ
املكتوب املنيف طبق ذلك. ح�رش الراهب املدعو و�ستيو�ص بطريق طائفة ن�سارى 
الروم القاطني بالقد�ص ال�رشيف وتوابعها مبوجب الرباءة ال�رشيفه املخلدة بيده 
ال�سالم  عليه  عي�سى  مولد ح�رشة  مل  وعلى  واأماكنهم،  اأوقافهم  على  واملتكلم 
من  باأيديهم  ما  مبوجب  ال�رشيف  القد�ص  خارج  الكائنة  اللحم  ببيت  واملعروف 
الأوامر ال�رشيفة املتوجة باخلطوط ال�رشيفة املبنية على عهدنا من ح�رشة �سيدنا 
ِعيَّة. وطلب من َمْولَنا احَلاِكم  ْ عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه واملتم�سكات ال�رشَّ
اإلْيِه بتجهيز الأمر ال�رشيف ال�سلطاين والعمل مبوجبه. فعند ذلك  ِْعيِّ امُل�َسار  ال�رشَّ
ًا ح�رش فيه الُعَلَماء الِعظام،  ِعيَّ ِْعيُّ امُل�َسار اإلْيِه جمل�سًا �رَشْ عقد َمْولَنا احَلاِكُم ال�رشَّ
م�سايخ الإ�ْسالم واخلطباء الِفخام، والأ�رشاف والُعَلَماء والأئمة الكرام، وامل�سايخ 
والزعماء وارباب التيمار، وم�ستحفظو قلعة القد�ص ال�رشيف وجمٌع من امل�سلمي 
ممن �سيذكر اأ�سماوؤهم اآخره، وُقِرئ الأمر ال�رشيف بح�سورهم قراءة تاأمل، وُفِهم 
موافق  واأنه  التباع،  واجب  املطاع  ال�رشيف  الأمر  باأن  جميعا  فاأجابوا  معناه. 
ل يف  ِْعيُّ بت�سجيل الأمر ال�رشيف، ف�ُسجِّ لل�رشع ال�رشيف. فاأَمَر َمْولَنا احَلاِكُم ال�رشَّ
ِْعيُّ بنف�سه الزكية اإىل مل مولد ح�رشة  يوم تاريخه، وتوجه َمْولَنا احَلاِكُم ال�رشَّ
عي�سى عليه ال�سالم الكائن بخارج القد�ص ال�رشيف باملحل املعروف ببيت اللحم 
اإلْيِه  املومى  املت�سلم  و�سحبة  املذكورين،  الروم  ن�سارى  طائفة  باأيدي  التي 
والُعَلَماء الِعظام واخلطباء والأ�رشاف الِفخام وامل�سايخ الكرام والزعماء وارباب 
التيمار )1( ، ومن �سيذكر اأ�سماوؤهم، وح�سل الك�سف والوقوف على املحل املذكور 
اأعاله فوجد �سقفه من خ�سب و�ساج وعلى ظاهره ر�سا�ص وهو راكب على حيطان

)1( التيمار: مأخوذه من الكلمة اليوانية برونيا وترجمت للفارسية باسم تيمار وهي تعني األراضي التي اقتطعت للجند
مقابل خدماتهم للدولة؛ أمين مسعود أبو بكر، ملكية األراضي، مرجع سابق، ص204
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من حجر راكبة على عواميد من حجر، وباحليطان طاقات عدتها خم�سون طاقة 
وباقيه  �ساقط،  والغربية  وال�سمالية  الِقبلية  اجلهة  من  املذكور  ال�سقف  وبع�ص 
من  اإلْيِه  امُل�َساُر  ِْعيُّ  ال�رشَّ احَلاِكُم  َمْولَنا  و�ساأل  وال�سقوط.  اخلراب  على  اأ�رشَف 
الكرام  والأئمة  والأ�رشاف  وامل�سايخ  الِعظام  الُعَلَماء  من  الكرمي  مبجل�َسه  ح�رش 
والزعماء واأرباب التيمار وجمعًا من امل�سلمي، عن �سبب �سقوط ال�سقف املذكور، 
اأَفْنِدي الر�سى خطيب امل�سجد  فاأخربه واحد من فخر الُعَلَماء واملدر�سي يو�سف 
اخلطباء  وفخر  العلمي،  عمر  ال�سيخ  امُلَحقِّقي  الُعَلَماء  وفخر  ال�رشيف،  الأق�سى 
باملج�سد  اخلطيب  جماعة  الدين  ويل  ال�سيخ  اخلطباء  وفخر  العفيفي،  ممد 
ال�سيخ  الكرام  ال�سيخ لطفي الدجاين، ومفاخر امل�سايخ  الأق�سى، وفخر املدر�سي 
�سالح وال�سيخ عبد الرحمن وال�سيخ ممود م�سايخ حرم اامل�سجد الأق�سى، وفخر 
وفخر  اجلوربجي،  اآغا  اأحمد  الأعيان  وفخر  الع�سئلي،  يو�سف  ال�سيخ  املدر�سي 
الء ال�سيخ ممد الع�سلي، وفخر ال�سادات  امل�سايخ ال�سيخ ممد غ�سية، وفخر الُف�سَ
ال�سيد عبد ال�سمد وفخر العظماء ال�سيخ اأحمد ال�سافعي والكابر ال�سيخ علي ع�سية 
الء ال�سيخ علي الثوري وفخر النبالء ال�سيخ ابراهيم غ�سة وفخر العيان  وفخر الُف�سَ
علي اآغا م�رش با�سي القد�ص ال�رشيف، وفخر الأعيان ممود جلبي كاتب اأوقاف 
ال�سخرة امل�رشفة، وفخر العيان اأحمد جلبي كاتب اأوقاف خا�سكي �سلطان طابا 
ال�سيخ يعقوب �سيخ  العنبو�سي، وفخر امل�سايخ  ال�سيخ ممد  الكابر  ثراها، وفخر 
الء ال�سيخ فخر الدين اللطفي، وفخر الكاملي  بني زيد، واأحمد با�سا، وفخر الُف�سَ
ال�سيد عبد احلليم، وفخر الزعماء م�سطفى اآغا الزعيم، وفخر الأئمة دروي�ص بيك 
واحلاّج  ف�سله  عو�ص  احلاّج  ال�ساحلي  وفخر  ال�سباهي،  بيك  ويحيى  ال�سباهي 
ممود منر داود وعلي بن معايل املعروف بالديري و�سالح بن معايل وممود 
�سيذكر  مما  امل�سلمي  من  كبري  وجمع  اللحم،  بيت  قرية  اهايل  من  �سمعون  بن 
اأ�سماوؤهم )...( انهم جميعا يعرفون �سقف مل ومو�سع مولد ح�رشة عي�سى عليه 
 ال�سالم املعروف ببيت اللحم املذكور اأعاله �سامل من اخلراب او ال�سقوط بتمامه من
الأْرَبعة، لي�ص به مٌل خرٌب ول اأخ�ساب �ساقطة، ول هدم احد من طرف ال�سلطنة 
العليا. وانه من مدة ع�رشين �سنة �سابقة على تاريخه �سقط بع�ص ال�سقف املذكور 
من  بع�ص  �سقط  تاريخه  على  �سابقة  �سنوات  �سبع  مدة  ومن  الغربيه،  اجلهة  من 
اجلهة ال�سمالية والِقَبلية لكرثة الثلوج والمطار، ومن ومرور الأيام. واأ�رشف باقيه 
على اخلراب وال�سقوط. واأنه يعهدون ال�سقف املذكور بالخ�ساب والر�سا�ص وهو 
�سامل من اخلراب من الباب ال�سغري التي يدخل منه اإىل النهاية ولي�ص �سقوطا ول 
انهداما واأنه ح�سل ال�سقوط يف بع�سه بالثلوج والمطار وعلى مرور الأيام ل غري 
ًا من حتقيق وبيان ل غري تخمي وح�سبان، وملا مت احَلاّل على  ذلك، اإخبار َمْرِعيَّ
بتاريخ  احَلال  لواقعه  وال�سوؤال �سبطا  الطلب  الواقع عن  �سطر ماهو  املنوال  هذا 

ثامن ع�رش �سهر جمادى الأوىل �سنة اثني وثماني الف. 
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الرحيم  عبد  ال�سيد  وامل�سلمي،  الإ�ْسالم  �سيخ  املعظمي،  الُعَلَماء  قدوة  �سهود: 
�سيخ  املدر�سي،  الُعَلَماء  فخر  ال�رشيف،  بالقد�ص  احلنفية  ال�سادة  مفتي  اللطفي، 
تاج  ال�سيد  املكرمي  الأ�رشاف  قدوة  ال�سافعية،  ال�سادة   )...( اأَفْنِدي   )...( الإ�ْسالم 
ن�رشة  ال�سيخ  املعتربين  الأئمة  فخر  ال�رشيف،  القد�ص   )...( الأ�رشاف  �سيد  الدين 
الإ�ْسالم )........( المام فخر اخلطباء املوقرين ال�سيخ ممد عز الدين اجلماعة فخر 
العيان املعظمي ال�سيد خليل بيك الي بيك مبدينة القد�ص ال�رشيف..........( ال�سيخ 
ممود الدجاين، َمْولَنا ال�سيخ زكريا الديري، َمْولَنا ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، 
ِله، َمْولَنا ال�سيخ  اأ�سْ َمْولَنا ال�سيخ ويل الدين، َمْولَنا ال�سيخ علي الدقاق، كاتب 
علي النوري، ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، ال�سيخ خليل اخلالدي. ا�سماعيل عجيج، ن�رش 
)...( عبد بن عمر �سبطية، �سلمان ممد،  )...( كرمي  ابراهيم  النجار  اأحمد  عجيج، 
ممد علي ممد، الرتجمان مو�سى القيم، وغريهم ممد جلبي ترجمان، كاتبه. 
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وَقَع  ما  َذَكَر  َمْن  َمكُنوَنُه  ُح  وُيو�سِّ َم�سموَنُه،  ُيعرُب  ٌة  ِعيَّ �رَشْ �سحيحٌة  ٌة  ُحجَّ هِذِه 
ْهراِء  الزَّ ِة  َ النريِّ الطريقِة  فِل  وَمْ اِء  الغرَّ َرِة  امُلَطهَّ ال�رشيعة  قد�ِص  حِل  مِبَ َر  وحترَّ
َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  املنيِف  الأ�سمى  واملعبِد  ال�رشيِف  القد�ِص  مبحرو�سِة 
الِء الِفخاِم حالَِّل ُم�سكالِت الأَناِم، �سيِخ  ِل الُف�سَ و�سيِِّدنا اأْعَلِم الُعَلَماِء الِعظاِم اأْف�سَ
الإ�ْسالِم �سدِر املوايل الِعظاِم الكارِع ِمْن حيا�ِص الديِن والتقوى، املراقِب موله 
ِع  ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ الكرمَي يف ال�رشِّ والنجوى، واحَلاِكم ال�رشَّ
عامر  ال�سيخ  ابن  يو�سف  املدعو  الرجل  ا�سرتى  عاله.  دام  نظريه،  باأََعايل  ه  َخطُّ
ِعيِّة عن زوجته احلرمة املدعوة رومية بنت ال�سيخ ال�سويكي،  ْ الغزي بالوكالة ال�رشَّ
الثابت وكالته عنها �رشعا ومبال املوكلة املزبورة دون ماله من والده ال�سخ عامر 
الغزي فباعها ملوكلته املزبورة ماهو له وجاٍر يف ُمْلكه، وطلق ت�رشفه وحيازته 
ِعيَّة، ويده وا�سعة على ذلك بحٍق �سحيح �رْشِعيٍّ دون املعار�ص واملنازع  ْ ال�رشَّ
ٍل كامٍل من جميع  له يف ذلك جميع احل�سة ال�سائعة وقدرها قرياط واحد من اأ�سْ
ال�سيخ  اهلل  اأ�سوله بن�رش  القامي  والرمان، وغري ذلك  الزيتون وامل�سم�ص  الغرا�ص: 
الفار ومتامه  ِقَبلة كْرم احلجاج، و�رشقا كرم  ر�سوان ظاهر مدينة غزة، ويحده 
الطريق، و�سمال كرم خلف بن عطية، وغربا ق�سمة الغرا�ص املزبورة بجميع حقوق 
حق  وبكل  اإلْيِه،  ون�سب  به  وماعرف  ومرافقه  ومنافعه  وجدره  وطرقه  كله  ذلك 
ِعّي النايف للجهالة �رشعا بثمٍن  ْ ال�رشَّ هو لذلك �رشعا املعلوم ذلك عندهما العلم 
ِعّي. مبوجب ذلك ُبرِّئْت  ْ قدره غر�سان مقبو�سة بيده باعرتافه بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
امَلْرُقْوم، ومن كل جزء  الثمن  الوكيل املزبور واملوكلة املزبورة من جميع  ذمة 
القب�ص  و�سدر  وا�ستيفاء.  قب�ص  براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة  منه 
�رْشِعيٍّ وقبول مرعيٍّ وت�سلم وت�سليم �سحيحي  باإيجاٍب  الثابت بينهما يف ذلك 
ترا�ص  بالأْبدان عن  َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ
�رشعا،  يجب  حيث  لزم  ف�سمانه  وتبعة  درك  من  ذلك  يف  كان  وح�سبما  منهما 
ًا حتريرا ِعيَّ ِْعيِّ املومى اإلْيِه ثبوتًا �رَشْ وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
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يف حادي ع�رش من جمادى الأوىل ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود احَلاّل: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 
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نا�رُش  الرجُل  َج  َتَزوَّ ف�سَله،  اهلل  اأدام  ممٍد  ابِن  اأَفْنِدي  اأحمد  َمْولَناو�سيِدنا  لدى 
الديِن ابِن ممٍد الفالح مبخطوبِته نور الهدى بنِت �سم�ِص الدين ِالعراقيِّ ابن ابي 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه  ِعيِّة، اأَ�سْ ْ اجلود، اخلالية عن الزوج واملوانع ال�رشَّ
وح�سن توفيقه و�سنة نبيه ممد �سلى اهلل وعليه و�سلم، �سداقًا جملُته خم�سون 
غر�سا عددية، احَلاّل لها من ذلك ثالثون غر�سا مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيِلها 
الفراق  اإىل  لها عليه  احَلاّل ع�رشون غر�سا موؤجلة  بعد  والباقي  الآتي ذكره فيه، 
خالها  كذلك  ذلك  على  بذلك  منه  جها  زوَّ ًا  ِعيَّ �رَشْ تاأجيال  بائن  طالق  او  مبوت 
بقب�ص  الْعرِتَاف  ويف  ذلك،  يف  عنها  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ بالوكالة  القليني  �ساهي  احلاّج 
ها �سالح الدين العارفي بها  اأبيها املزبور وعمِّ امَلْرُقْوم ب�سهادة  مقدم ال�سداق 
ًا مقبول  ِعيَّ ًا زواجًا �سحيحًا �رَشْ ِعيَّ ًا ُثُبوَتًا �رَشْ ِعيَّ من اأولد ابي اجلود تعريفا �رَشْ
الأوىل  �سهر جمادي  ًا حتريرا يف ع�رشين  ِعيَّ �رَشْ قبول  لنف�سه  املزبور  الزوج  من 

�سنة 1082هـ/ . 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

مو�سى، ال�سيخ خليل ممد جلبي، كمال، اأخوها، كاتبه. 
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ح2

قراءة 
اجلزء 

ال�رشيف 
بال�سخرة

9 جمادى 
الأوىل �سنة

 /9  /12 /
1671م
1082ه

افتخاِر  ومولنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  امُلَحرِّر  ِعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
رِّر الأحكاِم بالإحكام، عمدِة العلماِء الأعالِم  ق�ساِة الإ�سالِم ذْخِر ُولِة الأَناِم ُمَ
ه الكرمي باأعلى نظريه  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل اأحمد اأفندي بن ممد امُلَوقَّ احلاكِم ال�رشَّ
ابن  الدين  �سم�ص  ال�سيخ  امُلكرمي  الأ�رشاف  دامت ف�سائله ومعاليه، ح�رش فخر 
املرحوم �سيخ الإ�ْسالم ال�سيخ ابو اللطف اللطفي، اأحد قراء الأجزاء بربعة �سلطان 
الإ�ْسالم وامل�سلمي ال�سلطان مراد خان، تغمده اهلل بالرحمة والر�سوان، وهي من 
الربعات املوقوفة من ِقَبل �ساحب اخلريات كوجك اأحمد با�سا، طاب ثراها وقب�ص 
لي ال�سيخ ابراهيم بن فخر امل�سايخ املكرمي ال�سيخ ممود �سيخ  من فخر الفا�سِ
من  املوقوفة  ال�رشيفة  الأجزاء  قراء  ِقَبل  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ الوكيل  القد�سي،  احلرمي 
ِقَبل كوجك اأحمد با�سا امُل�َسار اإلْيِه مبلغا قدره ثمانية غرو�ص و�ست قطع م�رشية 
علوفته نظري قراءة اجلزء ال�رشيف بالربعة املزبورة عن �سنة احدى وثماني الف، 
كما هو موزع له ولقيد القراء بالربعات ال�رشيفة املزبورة مبوجب حجة التوزيع 
ِع  ِْعيِّ امُلَوقَّ ال�سابقة التاريخ على تاريخه اأَْدَناه ال�سادرة لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ًا. وُبرَِّئت بذلك ذمة  ِعيَّ ِْعيِّ بيده باحل�رشة واملعاينة قب�سا �رَشْ اأعاله ال�سدور ال�رشَّ
يف  حتريرا  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة  ذلك  من  املزبور  ابراهيم  ال�سيخ 

تا�سع جمادى الأوىل ل�سنة اثني وثماني الف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

ابو الفتح، ال�سيخ خليل. 
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رقم �س/ 
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�رشاء 
ح�سة 
من دار 

يف ملة 
اخلوالده

10 جمادى 
الأوىل

 /9  /13 /
1671م
1082هـ

َر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
ِر اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى َمْولَنا  مبجل�ِص ال�رشِع ال�رشيِف الأنوِر بالقد�ِص العليِّ امُلَطهَّ
احَلاِكِم  الأعالِم،  الُعَلَماِء  اأْعَلِم  الأَناِم،  ولِة  وذخِر  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة  فخِر  و�سيِدنا، 
ُه الكرمُي باأََعايل نظريِه دامْت  ِع َخطُّ اأَفْنِدي ابِن ممٍد امُلَوقَّ ِْعيِّ املوىل اأحمد  ال�رشَّ
ف�سائُلُه ومعاليه، ا�سرتى خليفة ولد ابراهيم الن�رشاين مباله لنف�سه دون غريه من 
�سهوده اخت ممد  لدى  احلرمة مرمي بنت حنا املعروف بحنحوت، وعرَّف بها 
ًا، فباعته ماهو لها وجار يف ُمْلكها وطلق  ِعيَّ علي بن حجازي العجمية تعريفا �رَشْ
ِعيَّة ويدها وا�سعٌة على ذلك ثابتٌة م�ستمرٌة م�ستقرة دون  ْ ت�رشفها وحيازتها ال�رشَّ
خم�سة  وقدرها  ال�سائعة  احل�سة  جميع  وذلك  ذلك  يف  لها  واملنازع  املعار�ص 
اأْرَبعة وع�رشين قرياط من جميع الدار قائمة البناء يف القد�ص  ِل  اأ�سْ قراريط من 
الن�رشاين،  عواد  دار  و�رشقا  الدويك  دار  ِقَبلة  ويحدها  اخلوالدة،  مَبحلَّة  ال�رشيف 
ومنه  ال�سالك  الطريق  ومتامه  البد  وغربا  احلواكري  ومتامه  عواد  بيت  و�سمال 
ال�ستطراق اإىل الدار )... ال�سلفية( ثماىل املبيع املزبور �رشكة البائعة وامل�سرتي 
ِل  ومن ي�رشكهم بحق الباقي وجميع احل�سة ال�سائعة وقدره �ستة قراريط من الأ�سْ
اأ�سوله  القائم  ذلك  وال�سفرجل، وغري  والزيتون  والتي  العنب  الغرا�ص  من جميع 
الق�رش  جميع  من  ال�سائعة  احل�سة   )...( ال�رشيف  القد�ص  ظاهر  ال�رشارة  باأر�ص 
وال�سهريج الكائني باأر�ص الغرا�ص املزبورة، ويحده ِقَبلة غرا�ص الطوال و�رشقا 
كرم بيد وارث ال�سيخ فخر الدين املقري، و�سمال الطريق ال�سالك وغربا كرم العنب 
بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه، وما عرف به وما ن�سب 
ِعّي النايف  ْ اإلْيِه، وبكل حق هو له هو لذلك �رشعا املعلوم ذلك عندهما العلَم ال�رشَّ
للجهالة �رشعا بثمٍن وقدُره خم�سة وخم�سون غر�سا عددية ثمنا حال مقبو�ص بيد 
. وُبرَِّئت ذمة امل�سرتي املزبور  ِْعيِّ البائعة امَلْزُبورة باعرتافها بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ِعيَّة  ْ ال�رشَّ الرباءة  منه  كل جزء  ومن  امَلْرُقْوم  الثمن  من جميع 
براءة قب�ص وا�ستيفاء و�سدر البيع الَباّت بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول 
َفرُّق  ِعيِّة والتَّ ْ ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ مرعي وت�سلم وت�سليم �رَشْ
بالأْبدان عن ترا�ٍص بينهما، وحيثما كان يف ذلك من درك وتبعة ف�سمانه لزم 
حيث يجب �رشعا ت�سادقا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم 
اثني  ل�سنة  الأوىل  ًا حتريرا يف ع�رشة جمادي  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َساِر  ِْعيِّ  ال�رشَّ

وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، وال�سيخ ابو الفتح. 
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زواجح4

 10 جمادى 
الأوىل �سنة 
 /9  /13 /

1671م
1082هـ

 )...( عمر  بن  الدين  �سهاب  َج  َتَزوَّ بقاوؤه،  داَم  اأَفْنِدي  اأحمد  و�سيِدنا  َمْولَنا  لدى 
َدَقَها على بركة اهلل  ِعّيِة اأَ�سْ ْ الزوجَة قد�سيَة املراأَة الكاملَة اخلالية عن املوانع ال�رشَّ
تعاىل وعونه �سداقا جملته ت�سعة غرو�ص احَلاّل لها وذلك خم�سة غرو�ص مقبو�سة 
ِْعيِّ والباقي اأْرَبعة غرو�ص  بيدها باعرتاف وكيلها الآتي ذكرها يف الْعرِتَاف ال�رشَّ

جها منه ًا( زوَّ ِعيَّ موؤجلة لها عليها اإىل )الفراق مبوت او طالق بائن تاأجيال �رَشْ



51عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ويف  ذلك،  يف  عنها  وكالته  الثابت  اأحمد  بن  الرحمن  عبد  كذلك  ذلك  على  بذلك 
 )،...  ،...  ،...  ،...  ،...( ال�سداق ب�سهادة كل واحد من عو�ص  الْعرِتَاف بقب�ص مقدم 
 ،...  ،...  ،...  ،... ًا )...،  ِعيَّ زواجا �سحيحا مقبول من الزوج املزبور لنف�سه قبول �رَشْ

...،( حتريرا يف ثاين ع�رش جمادى الأوىل �سنة اثني وثماني الف. 
ِله.   ال�سهود: املزبورون، كاتب اأ�سْ
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حت�سيل 
ثمار من 

قرية 
مما�ص

3 جمادى 
الأوىل �سنة
 /7  /6 /
1671م
1082ه

افتخاِر  ومولنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  امُلَحرِّر  ِعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
رِّر الأحكاِم بالإحكام، عمدِة العلماِء الأعالِم  ق�ساِة الإ�سالِم ذْخِر ُولِة الأَناِم ُمَ
ه الكرمي باأعلى نظريه  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل يو�سف اأفندي بن ممد امُلَوقَّ احلاكِم ال�رشَّ
ابن ممد جاوي�ص  الأعيان م�سطفى جلبي  دامت ف�سائله ومعاليه، قاطع فخر 
الزعيم بالقد�ص ال�رشيف على ما )ع�ساه( ان يتح�سل من تيماره بقرية مما�ص 
)1( وقدره اأحد ع�رش اأَْلفا وماية اجلاري الن يف مقاطعة ح�سي جلبي املزبور من 

لها َغرَّة رجب  �سيفي و�ستوي وعداد اغنام وا�سجار وانكجه وبادهو �سنة كاملة، اأوَّ
ل�سنة ثالث وثماني الف واآخرها ختامه مببلغ قدره ت�سعون غر�سا عن كل قر�ص 
ًا  ِعيَّ �رَشْ قب�سا  واملعاينة  باحل�رشة  بيده  مقبو�سة  م�رشية  قطعة  ثالثون  منها 
جلبي  م�سطفى  عليه  واأَ�ْسَهَد  املرعي،  بالطريق  بينهما  �سدرت  مر�سية  مقاطعة 
املزبور، ل حق له ِقَبل املقاطع امَلْرُقْوم من ح�سي قاطعة على القرية املزبورة 
ًا ت�سادقا  ِعيَّ واإىل يوم تاريخه و�سدقه على ذلك ح�سي جلبي املزبور ت�سديقا �رَشْ
ثالث  يف  حتريرا  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  لدى  م�سمونه  وثبت  ذلك  على 

جمادى الأوىل �سنة اثني وثماني الف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي ال�سيخ 

ابو الفتح. 
ِْعيِّ امُلَحرِّر املرعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى  ه باملجل�ِص ال�رشَّ �سبُب حتريِر احلروِف هو اأنَّ
الق�سايا والأحكام  رِّر  ُمَ الأَناِم،  الإ�ْسالِم، ذخِر ولِة  وَمْولَنا فخِر ق�ساِة  �سيِدنا 
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  بن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  بالحكام، 
َمْولَنا  املكرمي  الأفا�سل  فخر  عى  ادَّ ومعاليه،  ف�سائله  دامت  نظريه،  باأََعايل 
ال�سيخ ممد بن فخر الأعيان احلاّج عبد اجلواد، ال�سهري ن�سبه املبارك بالع�سلي 
، وقال  ِْعيِّ على الرجل املدعو مو�سى ح�سي الفوعي احلا�رش معه باملجل�ص ال�رشَّ
يف تقرير دعواه عليه: ان له بذمة املدعى عليه املزبور مبلغا قدره اأْرَبع ماية قر�ص 
وت�سعة غرو�ص عددية، وع�رشون قطعة م�رشية، وهي اآخر كل قب�ص وح�ساب من 
املال الذي كان عنده بطريق امل�ساربة بعد املحا�سبة على ذلك مبوجب م�سطور 
اأَْدَناه، وطلبه باملبلغ املزبور.  ل ل�سنة تاريخه  الأوَّ موؤرخ يف �ساد�ص ع�رش ربيع 
و�ساأل �سوؤاله عن ذلك �ساأل فاأجاب باأن يف ذمته للمدعي املزبور ثالث ماية قر�ص

)1( قرية مخماس: تقع شمال مدينة القدس من مخماش بمعنى مختفي وهي قرية معروفة من الفترة الرومانية. شراب، 
محمد. معجم بلدان فلسطين، 651. 
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مطالبه 
بدين

11 جمادى 
الأوىل �سنة 
 /9  /14 /

1671م
1082هـ

وت�سعه غرو�ص عددية وع�رشون قطعة م�رشية من مال امل�ساربة، وانكر الزيادة 
على ذلك، فطلب من املدعي املزبور بينه ت�سهد له بطبق دعواه فاأح�رش كل واحد 
من الأ�سته ممد والأ�سته رجب وعبد اهلل با�سا ابن احلاّج م�سطفى احلموي )...( 
ِْعيِّ بان مو�سى املدعى عليه املزبور اأَقرَّ بح�سورهما  ، و�سهد عن ال�ست�سهاد ال�رشَّ
اأْرَبعماية قر�ص وت�سعة غرو�ص عددية وع�رشون قطعة م�رشية وهي  بان بذمته 
املزبور  للمدعي  الذي عنده بطريق امل�ساربة  املال  اخر كل قب�ص وح�ساب من 
بعد املحا�سبةعلى ذلك مبوجب املزبور واأَقرَّ بذلك لديهما واأَ�ْسَهَدهما على نف�سه 
فلم يبدي يف  املزبور  املدعى عليه  ِعيَّة بوجه مو�سى  �رَشْ �سهادة �سحيحة  بذلك 
ذكر  ذلك  فعند  ًا  ِعيَّ �رَشْ قبول  �سهادتهما  بذلك  فِقَبلت  ًا  ِعيَّ �رَشْ دافعا  �سهادتهما 
امَلْرُقْوم من ذلك خم�سي غر�سا عددية ف�سدقه  للمدعي  انه دفع  مو�سى املزبور 
على و�سول ذلك يف يدي تابعه قا�سم وطلب الزاأّمه بثالث ماية وت�سع وخم�سون 
ًا حتريرا يف حادي  ِعيَّ غر�سا عددية وع�رشون قطعة م�رشية والزم بذلك الزاما �رَشْ

ع�رشى جلمادى الأوىل ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ نور الدين ال�سيخ ويل ال�سيخ علي ال�سيخ علي ال�سيخ ابي الفتح كاتبه 

الفقري خليل

 /219
ر�سم نفقة ح3

12جمادى 
الأوىل �سنة 
 /9  /15 /

1671م
1082هـ

تاأمل  ان  بعد  وقدر  فر�ص  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املرعي  امُلَحرِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص 
املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  امُلَحقِّقي  عمدة  املدر�سي  قدوة  وَمْولَنا  �سيدنا  وتدبر 
احلرمة  نفقة  بر�سم  عاله  دام  اأعاله  نظريه  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد 
را�سية بنت املرحوم احلاّج ممد الأجهر وما يقوم بها من طعام و�رشاب واآدم 
ِعيِّة التي لبد لها منه ول غنى لها عنه ماقيمة ذلك  ْ وحمام و�سائر لوازمه ال�رشَّ
وقدره يف كل يوم قطعة م�رشية ون�سف قطعة واذنا َمْولَنا احَلاِكم امُل�َسار اإلْيِه 
امَلْرُقْومة بانفاق ذلك عليها يف واجب نفقتها وبال�ستدانة عند احلاّجة  لرا�سية 
ِْعيِّ وقبوله  وبالرجوع على زوجها رم�سان ابن احنيكان احلا�رش باملجل�ص ال�رشَّ
ِْعيِّ تقريرا واذنا �سحيحي �رْشِعيٍّ مقبولي �رشعا حتريرا يف  لذلك القبول ال�رشَّ

ثاين ع�رشى �سهر جمادى الأوىل من �سهور �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا ال�سيخ نور الدين ال�سيخ علي ال�سيخ علي ال�سيخ مو�سى ال�سيخ 

خليل ممد جلبي كاتبه. 

 /219
زواجح4

10جمادى 
الأوىل �سنة 
 /9  /13 /

1671م
1082هـ

َج ال�ساب املدعو مراد بن ابي بكر اللدي  لدى َمْولَنا اأحمد اأَفْنِدي دام بقاوؤه، َتَزوَّ
مطوبِته �ساحلَة بنِت ر�سوان ال�سهري باأبي �سبعة اللدي البكر البالغ اخلالية عن 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه وح�سن توفيقه و�سنة نبيه  ة اأَ�سْ ِعيَّ ْ املوانع ال�رشَّ
عن  عددية  غر�سا  وثالثون  ثمانية  جملته  �سداقا  و�سلم،  وعليه  اهلل  �سلى  ممد 
لها من ذلك ثالث وع�رشون غر�سا  احَلاّل  كل قر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية 
احَلاّل  بعد  والباقي  ِْعيِّ  ال�رشَّ الْعرِتَاف  بذلك  وكيلها  باعرتاف  بيدها  مقبو�سة 
جها منه  خم�سة ع�رش غر�سا موؤجلة لها عليها اإىل الفراق مبوت او طالق بائن. زوَّ

بذلك على ذلك كذلك والُدها املزبور بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف ذلك



53عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ويف الْعرِتَاف بقب�ص معجل ال�سداق )..( ب�سهادة كل من احلاّج ابراهيم ابن عبد 
الرحمن واحلاّج ممد ابن عبد القادر العارفي بها �رشعا ُثُبوَتًا زواجا �سحيحا 
ًا حتريرا يف ع�رش جمادي  ِعيَّ �رَشْ قبول  لنف�سه  املزبور  الزوج  من  مقبول  ًا  ِعيَّ �رَشْ

الأوىل من �سهور �سنة اثني وثماني الف. 
 �سهود احَلاّل: ال�سيخ نور الدين. 

 /219
ح5

تعيي 
ناظر 
ًا ِعيَّ �رَشْ

اأواخر جمادى 
الأوىل

 /10  /3 /
1671م
1082هـ

فخر  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  مق�سما  اأَفْنِدي  اأحمد  الإ�ْسالِم  ق�ساِة  قدوِة  لدى 
لي )... ....( �ساللَة املوقرين ال�سيَخ خليل ابن املرحوم زبدة الأفا�سل )...(  الفا�سِ
ًا ح�سبة هلل تعاىل على  ِعيَّ ال�سيخ عوين )...( ال�سهري ن�سبه املبارك )... ...( ناظرا �رَشْ
املزبورة  ا�سماعيل  العا�سي  ابي  الهدى  نور  ال�ست  املرحوم  والدة  خالته  وقف 
الكائن الَوْقف املزبور مبدينة القد�ص ال�رشيف عو�سا عن �سقيقه املرحوم ال�سيخ 
احَلاِكم  َمْولَنا  ممد بحكم وفاتهاإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه واذن 
اإلْيِه خلد اهلل النعم عليه )...( خليل املزبور مببا�رشة ذلك ح�سبة  ِْعيِّ امُل�َسار  ال�رشَّ
ِعيَّي مقبولي �رشعا  اهلل تعاىل وبال�ستدانة عند احلاّجة و�سيا واذنا �سحيحيا �رَشْ

حتريرا يف اأواخر جمادي الأوىل من �سهور �سنة اثنان وثماني الف. 
 �سهود ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ابو الفتح )...( . 

 /220
ح 1

تنازل 
عن اأر�ص 
يف قرية 
العيزرية

10 جمادى 
الأوىل �سنة 
 /9  /13 /

1671م
1082هـ

َر مبجل�ِص  وقَع وحترَّ ما  بذكِر  ناطقٌة  ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ٌة  �رْشِعيٍّ هذه حجٌة 
ال�رشيعِة املطهرِة الغراِء، ومفِل الطريقِة النريِة الزهراِء مبحرو�سِة القد�ِص ال�رشيِف 
العامِل  الكبرِي  الَعامِلِ  مولنا  يدي  بي  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العايل  واملعبِد 
م�سايِخ  �سيِخ  تقريٍر،  اأح�سَن  قواعَدُه  ُمقرَّر  والتف�سرِي،  اأَْلٍفقِه  دقائِق  رِّر  ُمَ ال�سهرِي، 
ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ابن ممٍد  اأَفْنِدي  ال�رْشِعيٍّ املوىلاأحمد  الإ�سالِم وامل�سلمي، احلاكِم 
قرية  اأهايل  ابن عايد من  اهلل  واعرتف عبد  اأَقرَّ  دام عاله.  باأََعايل نظريه  الكرمي 
قرية  �سيخ  بن �سالح  ل�سمري  وتفرغ  نزل  انه  �رشعا  يعترب  بحاٍل  وهو  العيزرية 
العيزرية )1( عما هو جار يف ُمْلكه وت�رشفه، وذلك عن منافع الأر�ص اخلالية عن 
اأر�ص  ِقَبلة  الكاتب، حدها  بب�سعات  وتعرف  العيزرية  قرية  اأرا�سي  من  الغرا�ص 
بيد �سالح بن �سالح الهزمي من القرية ومتامه اأر�ص بيد �سمري املزبور، و�رشقا 
اأر�ص بيد �سمري، و�سمال اخلالء وغربا اأر�ص بيد �سالح املزبور وجميع منافع 
اأر�ص  ِقَبلة  القرية املزبورة حدها  اأرا�سي  ق�سمة الأر�ص املعروفة باملار�ص من 
بيد عي�سان بن مراد، و�رشقا اأر�ص بيد �سمري املزبور، و�سمال اأر�ص بيد �سالح 
املزبور وغربا اأر�ص بيد �سالح املزبور وجميع منافع ق�سمة الأر�ص تعرف �سعيب 
التق�سيم حدها ِقَبلة اأر�ص بيد البائع و�رشقا اأر�ص بيد املهدي وعدوي من القرية، 
اأولد �سامل بجميع حقوق ذلك كله  اأر�ص بيد  اأر�ص بيد امل�سرتي وغربا  و�سمال 

وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وماعرف به ون�سب اإلْيِه، ولكل حق هو لذلك

)1( قرية العيزرية: تقع الى الجنوب الشرقي من جبل الزيتون، ذكرت باسم بيت عينيا وتعرف باسم العيزرية نسبة الى
قبير العازر. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، ص 554. 



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 54
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

قدره  بثمٍن  �رشعا  للجهالة  النايف  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلم  عندهما  ذلك  املعلوم  �رشعا 
ثالثي غر�سا ون�سف عن كل قر�ص منهما ثالثون قطعة م�رشية، واأنه قب�ص منه 
املبلغ املزبور، و�سدر ذلك بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعي وت�سلٍُّم 
َفرُّق بالأْبدان عن  ِعيَّة والتَّ ْ ِعيَّي بعد الُروؤية واملعاقدة ال�رشَّ وت�سليم �سحيحي �رَشْ
ترا�ٍص بينهما، وح�سبما كان يف ذلك من درك وتبعة و�سمانه لزم، حيث يجب 
ِعيَّي م�سدقي من �سمري املزبور ت�سديقا  �رَشْ ارا واعرتافا �سحيحي  اأَقرَّ �رشعا 
و�سيدنا  َمْولَنا  لدى  كله  ذلك  م�سمون  وثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقا  ًا  ِعيَّ �رَشْ
ًا حتريراً يف ع�رشة  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ النعَم عليه  اإلْيِه خلَّد اهلل  امُل�َساِر  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 

جمادي الأوىل ل�سنة اثني وثماني الف. 
 �سهود احَلال: ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو 

الفتح، ال�سيخ مو�سى ممد جلبي، كاتبه. 

 /220
ح2

�رشاء 
قرياط من 
ِل 24  اأ�سْ
قرياط من 
دار قائمة 
يف باب 
العمود

اأواخر جمادى 
�سنة الأوىل

 1082هـ/ 
 /10  /3
1671م

َر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
ِر اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى َمْولَنا  مبجل�ِص ال�رشِع ال�رشيِف الأنوِر بالقد�ِص العليِّ امُلَطهَّ
احَلاِكِم  الأعالِم،  الُعَلَماِء  اأْعَلِم  الأَناِم،  ولِة  وذخِر  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة  فخِر  و�سيِدنا، 
ُه الكرمُي باأََعايل نظريِه دامْت  ِع َخطُّ اأَفْنِدي ابِن ممٍد امُلَوقَّ ِْعيِّ املوىل اأحمد  ال�رشَّ
ف�سائُلُه ومعاليه، ا�سرتى فخر امل�سدرين الكرام َمْولَنا ال�سيخ علي ابن املرحوم 
الدقاق  بابن  املبارك  ن�سبه  ال�سهري  اأَفْنِدي  الأَنام م�سطفى  )...( ذخر ولة  ممد 
امل�سايخ  فخر  بنت  خاتون  مف�سلة  املخدرات  فخر  ِقَبل  عن  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ بالوكالة 
الثابت وكالته عنها  النوري  ال�سهري ن�سبه املبارك بابن  ال�سيخ علي،  امل�سدرين 
يف ال�رشاء الآتي ذكره فيه بالثمن الذي �سيتعي فيه ب�سهادة كل واحد من فخِر 
ُثُبوَتًا  بها  العارفي  الديري،  خليل  وال�سيخ  العنبو�سي  ممد  ال�سيخ  لي  الفا�سِ
ًا ومبال موكلته املزبورة دون ماله من والدها ال�سيخ علي املزبور فباعه  ِعيَّ �رَشْ
ِْعيِّة، ويده  ملوكلته املزبورة ماهو له وجاٍر يف ُمْلكه وطلق ت�رشفه وحيازته ال�رشَّ
وا�سعة على ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع دون املعار�ص واملنازع له يف ذلك 
اأْرَبع وع�رشين قرياطا من جميع  ِل  اأ�سْ ال�سائعة وقدرها قرياط من  جميع احل�سة 
الدار القائمة البناء بالقد�ص ال�رشيف مَبحلَّة باب العمود ويحدها ِقَبلة زقاق غري 
نافذ وفيه الباب و�رشقا الطريق ال�سالك و�سمال اأ�سطحة الدكاكي الكائنة هناك، 
ومتامه دار جمال وغربا دار اأولد )املو�سنت( بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره 
ومنافعه ومرافقه، وما عرف به ون�سب اإلْيِه وكل حق هو لذلك �رشعا املعلوم ذلك 
ِْعّي النايف للجهالة �رشعا قدره ع�رشون غر�سا عددية ثمنا حال  عندهما العلم ال�رشَّ
قا�س�ص البائع املزبور امل�سرتي امَلْرُقْوم نظريه ماهو ملوكلته املزبورة من الدين 
الذي )... ...( لذلك كمية و�سفة مفا�س�سة �رَشِْعيَّة. وُبرَِّئت ذمة امل�سرتي امَلْرُقْوم من 
، وُبرَِّئت  ِْعيِّ ِْعيِّة بالطريق ال�رشَّ جميع الثمن امَلْرُقْوم ومن كل جزء منه الرباءة ال�رشَّ
ِْعيِّ و�سدر البيع  ِْعيِّة بالطريق ال�رشَّ ذمة البائع من املبلغ املقا�س�ص به الرباءة ال�رشَّ

الَباّت بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعي



55عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  التامة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ �سحيحي  وت�سليم  وت�سلم 
درك  من  ذلك  يف  كان  وح�سبما  بينهما  ترا�ٍص  عن  بالأْبدان  َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
ذلك كذلك وثبت م�سمون  ت�سادقا على  وتبعة ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعا 
ًا حتريرا يف اأواخر  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ ذلك كله لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

�سهر جمادى الأوىل ل�سنة اثني وثماني الف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى 

ممد جلبي، )...( الرتجمان )... ...( 

 /220
زواجح3

12 جمادى 
الأوىل �سنة 
 /9  /15 /

1671م
1082هـ

َج الرجل املدعو ممد الفالح  لدى َمْولَنا اأحمد اأَفْنِدي ابِن ممٍد داَم بقاوؤه، َتَزوَّ
مبخطوبِته �ساحلَة بنِت احلاجِّ اأحمد ابا يزيد من )...( نا�رش الديك البالغ اخلاليِة 
َدَقَها على بركِة اهلِل تعاىل وعوِنه وح�سن توفيِقه، و�سنة  ِعيِِّة اأَ�سْ ْ عن املوانِع ال�رشَّ
نبيه ممد �سلى اهلل وعليه و�سلم �سداقا جمليه خم�سة و�ستون غر�سا عددية احَلاّل 
لها من ذلك ثالثون غر�سا مقبو�سة منه بيد والدها املزبور باعرتاف والدها )...( 
�رشعا والباقي بعد احَلاّل وقدره خم�سة وثالثون غر�سا موؤجلة لها عليه اإىل الفراق 
ًا زوجها منه بذلك على ذلك كذلك والدها اأحمد  ِعيَّ مبوت او طالق بائن تاأجيال �رَشْ
)...( بالوكالة عنها يف ذلك الثابت و كالته عنها يف ذلك ب�سهادة كل من ال�سيخ 
علي بن زكريا الواعظ وال�سيخ ابراهيم بن ممد ابن عمها العارفي بها امَلْعِرفة 
قبول  بنف�سه  املزبور  الزوج  من  مقبول  ًا  ِعيَّ �رَشْ �سحيحا  زواجا  ُثُبوَتًا  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
ًا حتريرا يف ثاين ع�رشة جمادى الأوىل من �سهور �سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
 �سهود: ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، 
ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ قا�سم، ال�سيخ جمعة )... ...( خليل )...( ممد جلبي الرتجمان 

 . )... ....(
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طالق 
رجعي

15 جمادى 
الأوىل �سنة

 /9  /18 /
1671م
1082ه

افتخاِر  ومولنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  امُلَحرِّر  ِعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
رِّر الأحكاِم بالإحكام، عمدِة العلماِء الأعالِم  ق�ساِة الإ�سالِم ذْخِر ُولِة الأَناِم ُمَ
ه الكرمي باأعلى نظريه،  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل اأحمد اأفندي بن ممد امُلَوقَّ احلاكِم ال�رشَّ
دامت ف�سائله ومعاليه، �سهد على نف�سه النقب م�سطفى ابن احلاّج خليل الغزي، 
وهو بحال تعترب �رشعا انه طلَّق زوجته خديجة بنت املرحوم علي كتخدا طلقة 
ًا. واأَقرَّ واعرتف النقيب م�سطفى  ِعيَّ رجعية بعد الدخول اإلْيِها وال�سابة ا�سهادا �رَشْ
املذكور املطلق، اأنه بذمته ملطلقته خديجة املزبورة نظريه موؤخر �سداقها مبلغ 
َر عليه بر�سم نفقة عدة مطلقته املزبورة،  وقدره �ستة وثالثون غر�سا عددية وقرَّ
بها اأْرَبع غرو�ص عددية فيكون )...( ملطلقته خديجة اأْرَبعون قر�سا  واأَُجرة ال�سكن رتَّ
عددية، يعد كل قر�ص منها ثالثي قطعة م�رشية. وح�رش احلاّج عثمان العبوي 
ِْعيِّ املطلق عن ِقَبل خديجة املطلقة امَلْرُقْومة الثابت وكالته املطلقة  الوكيل ال�رشَّ
با�سا  ابن  خري  من  واحد  كل  بها  وعرف  ِعّي،  ْ ال�رشَّ املجل�ص  وكلته  ح�سبما  عنها 
ًا ُثُبوَتًا  ِعيَّ ابن ح�سي، و�سالح بن عالء الدين مع تعريف والدها علي تعريفا �رَشْ

ًا، وق�سط على النقيب م�سطفى املذكور اأعاله اأْرَبعون غر�سا املزبورة ِعيَّ �رَشْ



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 56
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ل�سنة  الآَخرة  جمادى  �سهر  َغرَّة  من  يوم  كل  يف  املزبورة  خديجة  عن  بالوكالة 
َمْولَنا  اطلع  ان  بعد  وذلك  ًا،  ِعيَّ �رَشْ تق�سيطا  م�رشيتان  قطعتان  اأَْدَناه  تاريخه 
ِْعيُّ امُل�َسار اإلْيِه، دامت نعم املوىل عليه على فقر فاقت النقيب م�سطفى  احَلاِكم ال�رشَّ
امَلْرُقْومة  غر�سا  الأْرَبعي  دفع  على  قدرة  له  لي�ص  اأن  له  وظهر  املزبور،  املطلق 
اإبرامه بالطريق  ، ثم بعد متام ذلك ولزمه، واألزم  ِْعيِّ ال�رشَّ دفعة واحدة الطالع 
باأن  اأعاله  املزبورة  بالوكالة  املذكور  الوكيل  اأَ�ْسَهَد عليه احلاّج ممد   . ِْعيِّ ال�رشَّ
املوكلة امَلْرُقْومة مل تبق ت�ستحق ول تتوجب ِقَبل مطلقها النقيب م�سطفى املزبور 
حقا ول ا�ستحقاقا ول دعوة ول طلبا ول ف�سة ول ذهبا ول دينا ول عينا ول حقا 
ِعيِّة ماعدا الأْرَبعي غر�سا املزبورة فاإنها باقية لها  ْ مطلقا من �سائر احلقوق ال�رشَّ
بذمة )... ... ...( الإ�ْسَهاد. واأَ�ْسَهَد عليه النقيب م�سطفى املذكور وهو بحال يعترب 
�رشعا باأنه مل يبق ي�ستحُق ملطلقته خديجة املزبورة ب�سبب مكان )...( من عمارة 
مطلقا  حقا  ول  دعوة  ول  ا�ستحقاقا  ول  حقا  الأ�سباب   )...( على  بعد  ول  دارها 
ًا ت�سادقا  ِعيَّ َقًا ت�سديقا �رَشْ دَّ ًا ُم�سَ ِعيَّ اإ�سهاد )...( )...( ا�سهادا �رَشْ وح�سل بينهما 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه  على ذلك كذلك، وثبت م�سمون ذلك كله لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
حتريرا  �رشعا  اعتباره  وجب  ما  اعتبار  بعد  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  عليه،  النعم  اهلل  خلَّد 
باليوم اخلام�ص والع�رشين من جمادي الأوىل من �سهور �سنة اثني وثماني الف. 
اأَفْنِدي،  الدين  ويل  اأَفْنِدي،  الدين  نور  ال�سيخ  اأَفْنِدي،  زكريا  ال�سيخ  احَلال:  �سهود   

ال�سيخ علي اأَفْنِدي، ال�سيخ علي ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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�رشاء 
قرياطان 
من الدار 
الواقعة 
يف خط 
مرزبان 
بالقد�ص 
ال�رشيف

15 جمادى 
الأوىل �سنة

 /9  /18 /
1671م
1082هـ

َر مبجل�ِص  وقَع وحترَّ ما  بذكِر  ناطقٌة  ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ٌة  �رْشِعيٍّ هذه حجٌة 
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  ومفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�رشيعِة 
الكبرِي  الَعامِلِ  مولنا  يدي  بي  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العايل  واملعبِد  ال�رشيِف 
�سيِخ  تقريٍر،  اأح�سَن  قواعَدُه  ُمَقّرِر  والتف�سرِي،  اأَْلٍفقِه  دقائِق  رِّر  ُمَ ال�سهرِي،  العامِل 
باأََعايل  الكرمُي  ه  ِع َخطُّ امُلَوقَّ ال�رْشِعيِّ املوىل  الإ�سالِم وامل�سلمي، احلاكِم  م�سايِخ 
جلبي  ممد  اخلالن  وزين  ان  الأَقرَّ فخر  ا�سرتى  ومعاليه،  ف�سائله  دامت  نظريه 
الرتجمان مبحكمة القد�ص ال�رشيف مباله لنف�سه دون ما غريه من احلاّج ابراهيم 
 ، ِْعيِّ ابن اأحمد املراكي، فباعه ماهو له وجاٍر يف ُمْلكه ومنتقل اإلْيِه بالبتياع ال�رشَّ
مرعي  �سالح  بنت  �ساحلة  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ الوكيل  املع�رشاين  ح�سي  ابن  وخلف 
مبوجب �ِسِجل موؤرخ بحادي ع�رش �سهر تاريخه اأَْدَناه ثابت امل�سمون لدى َمْولَنا 
ًا، وذلك جميع احل�سة ال�سائعة قدرها  ِعيَّ ِع اأعاله ُثُبوَتًا �رَشْ ِْعيِّ امُلَوقَّ احَلاِكم ال�رشَّ
القائمة  الدار  اأْرَبعة وع�رشين قرياطا من جميع  ِل  اأ�سْ وربع قرياط من  قرياطان 
البناء بالقد�ص ال�رشيف، بخط مرزبان )1( بالقرب من مكتب ال�سيخ ممد املرين 

املحدودة ِقَبلة يف دار ال�سيخ رم�سان النابل�سي، وفيه بركة، و�رشقا بزقاق غري

)1( خط مرزبان: يقع في حارة الواد. العليمي: األنس الجليل، ج2، ص 53؛ العسلي: من آثارنا في ببيت المقدس، ص 
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جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ومنه  امل�ستطرق  الباب  وفيه  ال�سالك  الطريق  و�سمال  القدمي،  بابها  ومنه  نافذ 
اإلْيِه الآن، وغربا امللتب املزبور، بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه 
ومرافقه وماعرف به وما ن�سب اإلْيِه بكل حق هو لذلك �رشعا املعلوم ذلك عندهما 
ِعّي النايف للجهالة �رشعا بثمن قدره اثنا ع�رش غر�سا عددية ثمنا حال  ْ العلم ال�رشَّ
ذلك  مبوجب  ًا.  ِعيَّ �رَشْ قب�سا  واملعاينة  باحل�رشة  املزبور  البائع  بيد  مقبو�سا 
ُبرِّئْت ذمة امل�سرتي املزبور من جميع الثمن امَلْرُقْوم ومن كل جزء منها الرباءة 
، براءة قب�ص وا�ستيفاء و�سدور البيع الَباّت بينهما يف  ِْعيِّ ِعّية بالطريق ال�رشَّ ْ ال�رشَّ
ِعيَّي، بعد الُروؤية  ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعي وت�سلم وت�سليم �سحيحي �رَشْ
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ص بينهما، وحيثما كان  ِعيِّة والتَّ ْ واملعرقة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
يف ذلك من درك وتبعة ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعا. وح�رشه خلف بن ح�سي 
ِْعيِّ عن �ساحلة املزبورة و�سدقه على �سحة املبيع املزبور  املزبور الوكيل ال�رشَّ
ِله يف مله ل معار�سة ول منازعة له ول ملوكلته  و�سدقه له و�سدوره من اأ�سْ
ِعيِّة  ْ املزبورة مع امل�سرتي املزبور يف البيع امَلْرُقْوم بوجه من �سائر الوجوه ال�رشَّ
ًا، ت�سادقوا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا  ِعيَّ مطلقا ت�سديقا �رَشْ
ًا حتريرا يف اأوا�سط �سهر  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأَجلَّه اهلل تعاىل ُثُبوَتًا �رَشْ احَلاِكم ال�رشَّ

جمادى الأوىل ل�سنة اثني وثماني الف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل. 
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�رشاء دار 
بالقد�ص 
ال�رشيف

25جمادى 
الأوىل �سنة

 /9  /28 /
1671م
1082هـ

َر مبجل�ِص  وقَع وحترَّ ما  بذكِر  ناطقٌة  ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ٌة  �رْشِعيٍّ هذه حجٌة 
ال�رشيعِة املطهرِة الغراِء، ومفِل الطريقِة النريِة الزهراِء مبحرو�سِة القد�ِص ال�رشيِف 
العامِل  الكبرِي  الَعامِلِ  مولنا  يدي  بي  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العايل  واملعبِد 
م�سايِخ  �سيِخ  تقريٍر،  اأح�سَن  قواعَدُه  ُمَقّرِر  والتف�سرِي،  اأَْلٍفقِه  دقائِق  رِّر  ُمَ ال�سهرِي، 
ه  ِع َخطُّ اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ الإ�سالِم وامل�سلمي، احلاكِم ال�رْشِعيٍّ املوىل اأحمد 
غريه  دون  لنف�سه  مباله  داوود  ابن  م�سطفى  ا�سرتى  عاله  دام  نظريه  اعايل  يف 
ِقَبل  ِْعيِّ عن  ال�رشَّ الوكيل  العنباي  الدين  �سم�ص  ال�سيخ  املرحوم  ال�سيخ ح�سن  من 
زوجته فاطمة بنت مو�سى الرومي الثابت وكالته عنها بالبيع الآتي ذكره فيها 
بالثمن الذي �سيتعي فيها وبالْعرِتَاف بقب�سه ب�سهادة كل واحد من احلاّج ممد 
ابن بريام الرومي وبهاء الدين ابن عالء الدين �سيخ ال�سوق العارفي بها �رشعا 
ًا فباعه بالوكالة املزبورة ماهو ملوكلته فاطمة املذكورة وجار يف  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ
ِعيِّة ويدها وا�سعة على ذلك بال معاأر�ص  ْ ُمْلكها وحتت ت�رشفها وحيازتها ال�رشَّ
ول منازع لها يف ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع وذلك جميع الدار القائمة البناء 
بالقد�ص ال�رشيف امل�ستملة على علوي و�سفلي و�سهريج معد جلمع ماء الإ�ْسِتَية 
ويحدها ِقَبلة الطريق ال�سالك وفيه بابها و�رشقا دارا كبري تابع علي بيك و�سمال 
وطرقه  كله  ذلك  حقوق  بجميع  املحبي  ممد  ال�سيخ  دار  وغربا  الدرعجمي  دار 

وجدره ومنافعه ومرافقه وما عرف به وما ن�سب اإلْيِه وبكل حق هو لذلك �رْشِعيٍّ
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ًا و�رشا لزما مقبول ل غب فيه ول ف�ساد يعرتيه واملعلوم  ِعيَّ بيعا �سحيحا �رَشْ
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعا بثمن قدره  ذلك عند املتبايعي املزبورين العلم ال�رشَّ
اثنان وع�رشون غر�سا عددية يعدل كل قر�ص منهما ثالثي قطعة م�رشية ثمنا 
وبذلك  اأعاله  املزبور  وكيله  اعرتافه  ح�سب  املقرقوم  املوكل  بي  مقبو�سا  حال 
من  املزبور  امل�سرتي  ذمة  ُبرِّئْت  ذلك  مبوجب  ًا  ِعيَّ �رَشْ قب�سا  ِْعيِّ  ال�رشَّ الْعرِتَاف 
ِْعيِّ براءة  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ جميع الثمن امَلْرُقْوم ومن كل جزء منه الرباءة ال�رشَّ
قب�ص وا�ستيفاء و�سدر البيع الَباّت بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعي 
ال�سحيحة  وامُلَعاَقَدة  العامة  وامَلْعِرفة  التامة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ وت�سلم  و�سلم 
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ص منهما حيثما كان يف ذلك من درك وتبعة  ِعيِّة والتَّ ْ ال�رشَّ
ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعا ت�سادقا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك كله 
ًا  ِعيَّ ًا وحكم مبوجبه حكما �رَشْ ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
حتريرا يف اليوم اخلام�ص والع�رشين )... ...( �سنة اثني وثماني الف �سهد ال�سيخ 
الدقاق  علي  ال�سيخ  جماعة  الدين  ويل  ال�سيخ  ال�سافعي  الدين  نور  ال�سيخ  زكريا 

ال�سيخ علي النوري ال�سيخ مو�سى ال�سافعي ممد جلبي ترجمان كاتبه. 
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، املوىل  ِْعيِّ لدى َمْولَنا و�سيِدنا فخِر ق�ساِة الإ�ْسالِم، ذخر ولِة الأَنام احَلاِكِم ال�رشَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه، دامت ف�سائله ومعاليه  ِع َخطُّ اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ
)ا�سرتى يو�سف ابن ممد )...( مباله لنف�سه دون غريه وابراهيم ابن اأحمد، فباعه 
ِعيَّة  �رَشْ حجة  مبوجب   ، ِْعيِّ ال�رشَّ بالبتياع  اإلْيِه  واآيل  ُمْلكه  يف  وجار  له  ماهو 
موؤرخة يف عا�رش جمادى الأوىل ل�سنة �سبع و�سبعي الف، ويده وا�سعة على ذلك 
اإىل حي �سدور هذا البيع، وذلك جميع احل�سة ال�سائعة وقدرها الن�سف اثنا ع�رش 
ال�رشيف مَبحلَّة باب  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  ِل كامل جميع  اأ�سْ قرياطا من 
امل�ستملة على ثالثة بيوت و�ساحة �سماوية و�سهريج م�سرتك، و�رشكة  ة )1(  حطَّ
فيه بحق )...( الدار امَلْرُقْومة ِقَبلة دار مع�سل الدلل، و�رشقا زقاق غري نافذ )... ...( 
، وغربا دار عبد النبي قنبو�ص، بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه 
العلم  عندهما  ذلك  املعلوم  �رشعا  لذلك  هو  حق  وبكل  اإلْيِه،  ون�سب  به  وماعرف 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعا بثمن قدره واحد وثالثون غر�سا عددية، يعدل كل  ال�رشَّ
البائع املزبور ح�سب  قر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية ثمنا حال مقبو�سا بيد 
املزبور من جميع  امل�سرتي  ذمة  بذلك  وُبرَِّئت   . ِْعيَّ ال�رشَّ الْعرِتَاف  بذلك  اعرتافه 
ِعيِّة براءة قب�ص وا�ستيفاء، و�سدر  ْ الثمن امَلْرُقْوم، ومن كل جزء منه الرباءة ال�رشَّ
ِعيَّي،  البيع الَباّت بينهما يف ذلك بيعا �رْشِعيًا وقبول مرعيًا وت�سلُّمًا وت�سليمًا �رَشْ
بينهما،  ترا�ٍص  عن  بالأْبدان  َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد 
ح�سبما كان يف ذلك من درك وتبعة، ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعا. ت�سادقا 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

)1( باب حطة: هي كبرى المحالت، تقع بين الحرم وسور المدينة الشمالي، العليمي، االنس الجليل، ج2، ص29.



59عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ًا حتريرا يف �سابع ع�رشى جمادى الأوىل من �سهور �سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
 �سهود: ال�سيخ نور الدين ال�سيخ ويل ال�سيخ علي ال�سيخ علي ال�سيخ ابو الفتح ال�سيخ 

مو�سى كاتبه. 
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َر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
ِر اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى َمْولَنا  مبجل�ِص ال�رشِع ال�رشيِف الأنوِر بالقد�ِص العليِّ امُلَطهَّ
احَلاِكِم  الأعالِم،  الُعَلَماِء  اأْعَلِم  الأَناِم،  ولِة  وذخِر  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة  فخِر  و�سيِدنا، 
دام  نظريِه  باأََعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممٍد  ابِن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ
عاله. ا�سرتى كل واحد من ممد وعمر ولدي املرحوم ابي بكر بن حماد مبالهما 
ال�سيخ  املرحوم  ولدي  و�سامل  �سليمان  واحد من  بينهما من كل  �سويًة  لنف�سيهما 
�سقيقه  عن  وبالوكالة  نف�سه  عن  بالأ�سالة  ل  الأوَّ فالبايع  ايوب،  اأولد  من  علي 
البيع الآتي ذكره فيه ويف قب�ص ثمنه الذي �سيعي فيه  الثابت وكالته عن  من 
امَلْرُقْوم  �سامل  و�سقيقه  الرومي،  ويل  احلاّج  ابن  ابراهيم  من  واحد  كل  ب�سهادة 
ًا، والبائع الثاين من نف�ص خا�سة فباعهما بالأ�سالة والوكالة ماهو  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ
ِعيِّة ومنتقل اإلْيِهم بالإرث  ْ لهما وجار يف ُمْلكهم وحتت ت�رشفهم وحيازتهم ال�رشَّ
ِْعيِّ من والدهم املزبور ويدهم وا�سعة على ذلك اإىل حي �سدور رهن البيع،  ال�رشَّ
وذلك جميع احل�سة ال�سائعة وقدرها اأْرَبعة قراريط ون�سف قرياط واأْرَبعة اأجزاء 
ِل كامل جميع الكرم املعروف  ون�سف جزء من ثالثة ع�رش جزءا من قرياط من اأ�سْ
اأولد )...( الكائن باأر�ص ال�رشارة ب�ساهر القد�ص ال�رشيف )...( املزبورين  بكرم 
اأ�سجار زيتون وتي ورمان و�سفرجل  ومن �رشكتهما بحق الباقي امل�ستمل على 
وخوخ وم�سم�ص و�سويدا، وغري ذلك. ونظر احل�سة من العطن الكائن به وله البئر 
املعد جلمع ماء الأ�ستية املحدود ِقَبلة بالطريق ال�سالك، و�رشقا بكرم بيد البائعي 
الباقي، و�سمال بكرم �ست للق�ساة، وغربا بكرم  امَلْرُقْومي، ومن ي�رشكهم بحق 
)...( له �سهريج ذكر اهلل تعاىل ال�سيخ )...( تقد�ص �رشه )...( وجميع احل�سة ال�سائعة، 
ٍل كامٍل من جميع الكرم الكائن  وقدرها ثالثة قراريط وثالثة اأرباع قرياط من اأ�سْ
وتفاح وغري  امل�ستملة على عنب وتي  ال�رشيف  القد�ص  )�رشلطح( ظاهر  باأر�ص 
ذلك، �رشكة امل�سرتين املزبورين ومن تركهم بحق الباقي املحدود ِقْبَلة بكرم بيد 
وديران ال�سيخ ابو الفتح الرجائي، و�رشقا بكرٍم يعرف بال�سلفية الأ�رشاف و�سمال 
بكرم ابو �سربين والآن بيد ال�سيخ بدر الدين ح�سي وغربا بكرم بيد وران ال�سيخ 
الدين املعري بجميع حقوق ذلك كله طرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما  فخر 
اإلْيِه، وبكل حق هو له �رشعا بثمن قدره �ستون غر�سا عددية  عرف به وما ن�سب 
ِعيِّة عن  ْ على ما يف�سل فيه ماباعه �سليمان بالأ�سالة عن نف�سه وبالوكالة ال�رشَّ
�سقيقه ح�سن املزبور يف )... ...( بذكره ثالثة قراريط وثالثة اأجزاء من ثالثة ع�رش 
امَلْرُقْوم �سبعة وثالثون غر�سا ون�سف قر�ص يف  الثمن  جزءا من قرياط قابل به 
ون�سف  غر�سان  الثمن  من  قابلة  قرياط  ون�سف  يف  قرياط  بذكر  امل�سمى  الكرم 

قر�ص وما باعه �سامل املزبور من )...( املبداأ بذكره قرياط ون�سف قرياط وجزء



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 60
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ون�سف جزء وثالثة ع�رش جزء قرياط قابلة من الثمن ثمانية ع�رش غر�سا وثالثة 
اأرباع قر�ص ويف الكرم املبي امل�سمى بذكر قرياط وربع قرياط قابله من الثمن 
اأ�سالة  البائعي املزبورين  غر�ص وربع قر�ص مقبو�ٌص جميُع الثمن املزبور بيد 
ًا وُبرَِّئت  ِعيَّ عنه ووكالة باحل�رشة واملعاينة من امل�سرتين املزبورين قب�سا �رَشْ
ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة  منه  جزء  كل  من  املزبور  الثمن  من  املرقومي  امل�سرتين  ذمة 
ذلك  يف  بينهما  الَباّت  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء.  قب�ص  براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق 
ِعيَّي مقبولي �رشعا  باإيجاٍب �رْشِعيٍّ مقبول �رشعا و�سلم وت�سليم �سحيحي �رَشْ
منهم  ترا�ص  عن  بالأْبدان  َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  ة  الُرويَّ بعد 
وح�سبما كان يف ذلك من درك وتبعة، ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعا. ت�سادقوا 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه  على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك كذلك لذى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ًا حتريرا يف اأواخر جمادى الأوىل ل�سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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اأَجلَّه اهلل تعاىل  امُلَحرِّر املرعيِّ  ِْعيِّ  ال�رشَّ ه باملجل�ِص  اأنَّ �سبُب حتريِر احلروِف هو 
الق�سايا يف  رِّر  ُمَ الأَناِم  الإ�ْسالِم، وذخِر ولِة  قدوِة ق�ساِة  و�سيِدنا  َمْولَنا  لدى 
ه  ِع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْنِدي ابن ممد  اأحمد  ِْعيِّ املوىل  ال�رشَّ احَلاِكِم  الأحكاِم بالإحكاِم، 
الدين  فتح  احلاّج  عليه  اأَ�ْسَهَد  ومعاِليِه،  ف�سائُلُه  دامْت  نظريِه  باأََعايل  الكرمُي 
ابن املرحوم  ابنة  ِقَبل قادرية  ِْعيِّ عن  ال�رشَّ الوكيل  واحلاّج م�سطفى بن عثمان 
احلاّج م�سطفى ال�رشابي الثابت وكالته عنها يف ما ياأتي ذكره فيه من الإ�ْسَهاد 
)والإبراء....( ، فيه ب�سهادة كل واحد من اخلواجة عو�ص ابن اخلواجة ابي الفتح 
ابن مرعي وممد ابن ابي بكر الداقور العارفي باملوكلة املزبورة على التعريف 
ًا وهو بحال يعترب �رشعا باأن موكلته املزبورة اأعاله مل يبق  ِعيَّ ِْعيِّ ُثُبوَتًا �رَشْ ال�رشَّ
ي�ستحق ول يتوجب ِقَبل اأخيها ممد ابن احلاّج م�سطفى ال�رشابي، ول ِقَبل عمها 
ول  ال�رشابي،  م�سطفى  احلاّج  والدها  مرتوكات  ب�سبب  ال�رشابي  �ساهي  احلاّج 
ب�سبب غريه ول ِقَبل ابنة عمها �سفية بنت احلاّج �ساهي املزبور ب�سبب ذلك، ول 
ب�سبب غريه من �سائر الأ�سباب حقا ول ا�ستحقاقا ول دعوة ول طلبا ول دينا ول 
عينا ول اإرثا ول موروثا ول حقا مطلقا. واأَ�ْسَهَد عليه احلاّج �ساهي امَلْرُقْوم اأنه ل 
ي�ستحق ول يتوجب ِقَبل والدي اأخيه ممد وقادرية لدى احلاّج م�سطفى ال�رشابي 
ب�سبب مرتوكات والده احلاّج ممد ال�رشابي، ول ب�سبب غريه حقا ول ا�ستحقاقا 
ول دعوة ول طلبا ول ف�سة ول ذهبا ول اذنا ول ارثا ول موروثا ول حقا مطلقا 
ًا وان النحا�ص  ِعيَّ َقًا ت�سديقا �رَشْ دَّ ًا ُم�سَ ِعيَّ ِعيِّة ا�سهادا �رَشْ ْ من �سائر احلقوق ال�رشَّ
املختلف على احلاّج م�سطفى ال�رشابي وهو ثالث )...( كاأ�ص وطبق وم�سفاة البيع 
يف ثالث ع�رشة غر�سا و�رشف يف جتهيز وتكفي احلاّج م�سطفى املزبور و�سدر 
ل احلاّج �ساهي وابنته �سفيه  اأوَّ ...( فريق   ...  ....( ا�سهادا وتبارا عام من  بينهم 
فريق ثاين وان كل فريق مل يبقى ي�ستحق ِقَبل الفريِق الآَخر حقا مطلقا ملا م�سى



61عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

من الزمان واإىل يوم تاريخه اأَْدَناه ت�سادقوا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك 
ًا حتريرا يف ختام �سهر  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ثبوتتا �رَشْ كال لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ربيع الثاين �سنة اثني وثماني الف. 
 �سهود احَلاّل: ال�سيخ زكريا ال�سيخ نور الدين ال�سيخ ويل ال�سيخ علي ال�سيخ علي 

ال�سيخ ابو اأَْلٍفت ال�سيخ مو�سى كاتبه. 
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ِعيَّة ووثيقة �رشيحة مرعية ناطقة بذكر ما وقع وحترر  هذه حجة �سحيحة �رَشْ
مبجل�ص ال�رشيعة الغراء ومفل الطريقة النريه الزهراء مبحرو�سة القد�ص ال�رشيف 
الإ�ْسالم  ق�ساة  فخر  وَمْولَنا  �سيدنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف  العلي  واملعبد 
رِّر الق�سايا والأحكام بالحكام عمدة الُعَلَماء الأعالم احَلاِكم  فخر ولة الأَنام ُمَ
دام  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ
فخر  املرحوم  ابن  اهلل  مب  ال�سيخ  اأَْلٍف�سايل  جابي  الأفا�سل  فخر  ا�سرتى  عاله 
املدر�سي الكرام ال�سيخ جمد الدين ال�سهري ن�سبه املبارك بالعجمي مباله لنف�سه 
دون غريه من اخيه ال�سيخ �سقيقه فخر امل�سدرين ال�سيخ ف�سل اهلل احلا�رش معه 
ِْعيِّ  ِْعيِّ فباعه ماهو له وجار يف ُمْلكه ومنتقل اإلْيِه بالأبتياع ال�رشَّ باملجل�ص ال�رشَّ
ال�رشع  كاتب  خليل  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  لدى  �سادرة  ِعيَّة  �رَشْ حجة  مبوجب 
ال�رشيف بالقد�ص ال�رشيف �سابقا موؤرخة يف رابعة ع�رشى �سفر اخلري ل�سنة �سبع 
املعار�ص  البيع دون  اإىل حي �سدور هذا  ذلك  وا�سعة على  ويده  الف  و�سبعي 
تاريخه  التاريخ على  �سابقة  اي�سا  ِعيَّة  �رَشْ له يف ذلك ومبوجب حجة  واملنازع 
اأَْدَناه وذلك جميع احل�سة ال�سائعة وقدرها اثنا ع�رشة قرياطا ون�سف ثمن قرياط 
ِل اأْرَبعة وع�رشين قرياطا من جميع البيت الراكب على الأ�سطبل الآتي ذكره  من اأ�سْ
فيه املعروف )... ...( ونظريه احل�سة املزبورة من الأ�سطبل املزبور الكائن �سفلها 
الكائن مَبحلَّة املغاربة )1( بالقد�ص ال�رشيف املحدودين ِقَبلة الطريق ال�سالك وفيه 
باملدر�سة  و�سمال  احللواين  عبيد  ابن  وراث  بدار  و�رشقا  املزبور  الأ�سطبل  باب 
ال�سلمية ومنه باب البيت العلوي املزبور املعروف بالأو�سة وغربا بدار جارية 
وامت  ال�سالة  ل  اأْف�سَ عليه  ممد  �سيدنا  ح�رشة  الكاينات  �سيد  حجرة  وقف  يف 
املزبورة  الأو�سة  اإىل  والأ�ستطراق  التو�سل  امل�رشفة وحق  وال�سخرة  الت�سليمات 
من باب املدر�سة املزبورة من الطريق ال�سالك من خط داوود عليه ال�سالم بجميع 
حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه واأخ�سابه وان�سائه وماعرف به 
ًا و�رشاءا مقبول  ِعيَّ ومان�سب اإلْيِه وبكل حق هو لذلك �رشعا بيعا باتا �سحيحا �رَشْ
ًا ل غب فيه ول ف�ساد ول م�ساحنة ول عناد وم�ستمال على الإيجاب والقبول  َمْرِعيَّ
قدره  بثمن  املرعيي  املقبولي  ِعيِّي  ْ ال�رشَّ ال�سحيحي  الزمة  ال�سحة  و�رشوط 

خم�سة وثمانون غر�سا يعدل كل قر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية ثمنا حال

)1( محلة المغاربة: وتقع غرب محلة المغاربة، وتعرف أحياًنا بمحلة أوالد العم الذين يسكنون في الجهة الشمالية منها، 
انظر: العليمي، األنس الجليل، ج2، ص52. اليعقوب، ناحية القدس الشريف، ج2، ص435.
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غر�سا  والع�رشين  غر�سا  و�ستون  خم�سة  املزبور  البائع  بيد  ذلك  من  مقبو�سا 
مقا�س�سة  البايع  بذمة  للم�سرتي  زيتا  جرار  ع�رشة  ثمن  نظريه  بها  قا�س�سه 
ِعيَّة وُبرَِّئت بذلك ذمة امل�سرتي املزبور من بيع الثمن امَلْرُقْوم ومن كل جزء  �رَشْ
ِْعيِّ براءة قب�ص وا�ستيفاء و�سدر البيع الَباّت  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ منه الرباءة ال�رشَّ
ِعيَّي  بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعي وت�سلم وت�سليم �سحيحي �رَشْ
بينهما  ترا�ص  عن  بالأْبدان  َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد 
ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعا وح�رش  وتبعة  درك  ذلك من  وح�سبما كان يف 
بح�سور املتبايعي املزبورين فخر اخلطباء واملدر�سي َمْولَنا ال�سيخ ويل الدين 
اهلل  عبد  ابن  ممد  على  ِْعيِّ  ال�رشَّ ّي  الَو�سِ جماعة  بابن  املبارك  ن�سبه  ال�سهري 
القا�رش وقب�ص ال�سيخ ف�سل اهلل املزبور نظريه ما بذمته للقا�رش امَلْرُقْوم وقدره 
�ستون غر�سا عددية باحل�رشة واملعاينة واأَ�ْسَهَد عليه ان ل حق لليتيم املزبور ِقْبَلة 
ِل ول من ربح ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه اأَْدَناه وفك رهن  ول من اأ�سْ
امَلْرُقْوم  البائع  ًا و�سدقه على ذلك  ِعيَّ البيع املرتهن على املبلغ املزبور فكا �رَشْ
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  كله  ذلك  م�سمون  وثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقو 
ًا حتريرا يف ثامن ع�رشى �سهر جمادى الأوىل �سنة اثني  ِعيَّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ

وثماني الف. 
ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  َمْولَنا  الديري،  زكريا  ال�سيخ  َمْولَنا  احَلاّل:  �سهود 
َمْولَنا ال�سيخ علي جماعة، َمْولَنا ال�سيخ علي الدقاق، َمْولَنا ال�سيخ علي النوري، 

َمْولَنا ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، ممد جلبي ترجمان كاتبه. 
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اأَجلَّه اهلل تعايل  امُلَحرِّر املرعي  ِْعيِّ  ال�رشَّ انه باملجل�ص  �سبب حترير احلروف هو 
رِّر الق�سايا والأحكام  لدى �سيدنا وَمْولَنا فخر ق�ساة الإ�ْسالم ذخر ولة الأَنام ُمَ
ِْعيِّ الق�سام اأحمد اأَفْنِدي ابن املوىل  بالحكام عمدة املدر�سي الكرام احَلاِكم ال�رشَّ
ه الكرمي دام عاله ا�سرتت احلرمة فاطمة بنت يا�سي  ِع َخطُّ م�سطفى اأَفْنِدي امُلَوقَّ
ِع اأعاله على  ِْعيِّ امُلَوقَّ ِعيَّة من ِقَبل َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ )...( املن�سوبة و�سية �رَشْ
بنتها يتيمة زوجها اأحمد )...( ابن فتولة املتويف �سابقا )...( عائ�سة القا�رشة عن 
القا�رشة املزبور مات ومل يرتك  ان والد  البلوغ وذكرت فاطمة املزبورة  درجة 
ًا  ....( اخبارا َمْرِعيَّ لها �سيئا من النقد ت�رشفه يف نفقتها وحتتاج اإىل النفقة )... 
ح�رش يوم تاريخه اأَْدَناه كل واحدمن نا�رش ابن مو�سى )... ... ... ... ... ( ابن ممد 
�سم�ص  ابن  ابن ممد  املزبورة واحلاّج خليل  القا�رشة  اأولد عم  له   )...  ...( وهم 
ِْعيِّ من ِقَبل زوجته مي�سة بنت اأحمد بدوي )...( املزبور �سقيق  الدين الوكيل ال�رشَّ
القا�رشة املزبورة واأَقرَّو عليهم بر�سم نفقة القا�رشة املزبورة يف كل يوم مي�سي 
من تاريخه اأَْدَناه قطعة ف�سة م�رشية فمن ذلك ماهو على نا�رش املزبور ن�سف 
قطعة  ثمن   )...( على  وماهو  م�رشية  قطعة  ثلث  وعو�ص  لطفي  على  وما  قطعة 
فاطمة  لوالدتها  واأذنو  ن�سف قطعة م�رشية  مي�سة  زوجته  على  وماهو  م�رشية 
املزبورة باإنفاق ذلك عليها يف واجب نفقتها منها للقا�رشة املزبورة وبال�ستدانة
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واذنن  تقريرا  اأعاله  املزبور  التف�سيل  على  ذلك  ه  َنِظرْيِ وبالرجوع  احلاّجة  عند 
ِعيَّي مقبولي �رشعا حتريرا يف رابع جمادى الثانية ل�سنة اثني  �سحيحي �رَشْ
وثماني الف �سهود احَلاّل ال�سيخ زكريا ال�سيخ نور الدين ال�سيخ ويل ال�سيخ فتح 

اهلل ال�سيخ علي ال�سيخ علي ال�سيخ ابو الفتح ال�سيخ مو�سى كاتبه. 
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ِْعيِّ امُلَحرِّر املرعي اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا وَمْولَنا فخر ق�ساة  باملجل�ص ال�رشَّ
ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأَنام  ولة  وذخر  الإ�ْسالم 
الكرمي باأََعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه ملا ح�رش الرجل املدعو ح�سان ابن 
الهيكاري  برهان واأَقرَّ واعرتف انه من اهايل قرية ابي دي�ص اجلارية يف وقف 
لي ال�سيخ عبد  ًا ح�رش يوم تاريخه اأَْدَناه كل واحد من فخر الفا�سِ ِعيَّ اعرتافا �رَشْ
اللطيف ابن املرحوم ال�سيخ طه اللطفي وال�سيخ عبد اهلل ابن عبد اهلل العجمي وهما 
املتوليان على الَوْقف املزبور وفخر الأعيان م�سطفى اآغا اجلارية القرية املزبورة 
يف تيماره وِقَبلة وترا�سو باأنه اذ عاد ح�سان املزبور هو واخوان ح�سنات وعناية 
ابنة وابن عمهم ابراهيم واخوته ممد وعلي وغامن اإىل قريتهم ابو دي�ص املزبورة 
وعمر )...( ويزرعو ارا�سيهم مل ياأخذو منهم فنجان ول عداد زيتون ول ع�رشا ول 
َحة مدة ثالث �سنوات  رجالية ويكونون معافون من جميع ماعليهم ب�سبب الفالَّ
اإىل  بالعودة  املزبور  حل�سان  واذن  املزبورة  بالقرية  �سكناهم  يومي  من  مت�سي 
ًا حتريرا يف  ِعيَّ القرية هو واخوانه واأولد عمه وِقَبل ح�سان املزبور بذلك قبول �رَشْ

اأوائل جمادي الآَخرة ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا ال�سيخ نور الدين ال�سيخ ويل ال�سيخ فتح اهلل ال�سيخ علي ال�سيخ 

ابو الفتح كاتبه. 
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الِفخام حالل م�سكالت  الء  الُف�سَ ل  اأْف�سَ الِعظام  الُعَلَماء  اأْعَلم  َمْولَنا و�سيدنا  ر  قرَّ
الأَنام �سدر املوايل الِعظام الكارع يف )...( الدين والتقوى املراقب ملوله الكرمي 
ِع  ِْعيِّ املوىل املويل م�سطفى اأَفْنِدي ابن يحيى امُلَوقَّ يف ال�رش والنجوى احَلاِكم ال�رشَّ
ِْعيِّ  ال�رشَّ الكتاب  هذا  حامل  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  اأعاله  الكرمي  ه  َخطُّ
م�سطفى ابن املرحوم احلاّج ا�سحاق احلداد يف ن�سف وظيفة الطبخ مبقام ح�رشة 
ال�سيد مو�سى الكليم على نبينا وعليه وعلى �سائر الأنبياء واملر�سلي �سلوات امُلْلك 
العليم مبا لها من املعلوم وقدره يف كل �سنة ثالث �سلطانية ذهبا الوارد ذلك يف 
ال�رشة  �سحبة  ال�سنية  ال�رشيف  القد�ص  اإىل  املحمية  )الق�سطنطنية(  من  �سنة  كل 
الرومية عو�سا عن والده احلاّج ا�سحق املزبور بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه خلد اهلل النعم  وانحالل ذلك عنه واأذن َمْولَنا و�سيدنا احَلاِكم ال�رشَّ
معلومها  وقب�ص  املزبورة  الوظيفة  ن�سف  مببا�رشة  عليه  النعم  مببا�رشة  عليه 
ِعيَّي مقبولي �رشعا  املعي )بال�ستدانة( عند احلاّج تقريرا واذنا �سحيحي �رَشْ

حتريرا يف خام�ص �سهر جمادى الآَخرة �سنة اثني وثماني الف. 
 �سهود احَلاّل: ال�سيخ علي دقاق، املزبورون، ممد جلبي، كاتبه. 
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املتكلمي  ال�رشيان  ن�سارى  بذمة  َبة  املرتتَّ الديون  وحترير  �سبط  يت�سمن  دفرت 
ارباب  وبيان  ال�رشيف  بالقد�ص  الكائنة  اماكنهم  وعلى  املذكورة  الطائفة  على 
الديون مبوجب املتم�سكات املخلدة باأيديهم بح�سور كل واحد من ن�رش اهلل ولد 
الن�سارى  على  املتكلمي  من  اخلليل  عبد  ولد  ابراهيم  واخلوري  احلداد  �سلمان 
ِْعيِّ �سدرة ذلك لدى  املذكورين ولت�سديقهما مبحا�سبات بيان من الت�سديق ال�رشَّ
الء الِفخام حالل م�سكالت الأَنام  ل الُف�سَ َمْولَنا و�سيدنا اأْعَلم الُعَلَماء الِعظام اأْف�سَ
عليه  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ املوىل  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الِعظام  املوايل  �سدر 

دامت نعم اهلل تعاىل عليه. 
ال�سيخ ميى الدين جاعوين 575 غرو�ص بيان ال�سيخ ممد ع�سلي 593 غرو�ص 
خاتون  زين  غرو�ص   66 ع�سية  ابراهيم  �سيخ  غرو�ص   33 ع�سية  ممد  ال�سيخ 
 266 جاعوين  الرحمن  عبد  �سيخ  غرو�ص   36 جاعون  الدين  ميي  �سيخ  زوجة 
غرو�ص بدرا خاتون اهلل ممد ال�سالح 100 غرو�ص خويلة خاتون اهلل اأحمد بيك 
�سم�ص 66 غرو�ص فوملة ال�سكاكيني 875 غرو�ص �سيخ ممد �سيخ ممد ميي 

واأّمه عايدة خاتون واأخته حامدة خاتون 156 غرو�ص. 
 �سيخ فخر الإ�ْسالم ابن �سيخ عبد القادر 120 غرو�ص ممد بيك ابن ح�سي جلبي 
ممد  حواة  اهلل  خاتون  عارفة  غرو�ص   23  )...( �سلمان  ابن  ح�سن  غرو�ص   86
140 غرو�ص  الدين �ساحب  120 غرو�ص نعمة ختون اهلل خوجة عالء  ال�سالح 
 88 �سمق  الرحمن  عبد  ابن  ميي  غرو�ص   250 ال�سالح  ممد  اخلواجة  ايتام 
غرو�ص ال�ست خاتون اهلل ال�سيخ ممد �ساحب 60 غرو�ص وراث اأولد ممد احدى 

)...( 966 غرو�ص احلاّج علم منر 356 غرو�ص. 
�سيخ عمر ع�سية 66 غرو�ص احلاّج جنم خليلي 312 غرو�ص حاج عمر ابن منر 
980 غرو�ص وراث ابراهيم م�سم�ص 3332 غرو�ص م�سطفى م�سم�ص 62 غرو�ص 
حاج اأحمد علوي 310 غرو�ص غ�سبان با�سا 140 غرو�ص ابراهيم با�سا ابن حمدان 
40 غرو�ص ابراهيم بلوكبا�سي �سنفودي 60غرو�ص �سيخ ممد ع�سية جلهة وقف 
كيالين 60 غرو�ص خواجة جمال الدين ع�سلي 800غرو�ص احلاّج ممد ابي �سيف 
270 غرو�ص ال�سيخ �سالح ع�سلي 1900غرو�ص ال�سيخ عبد الرحمن م�رشي 32 
غرو�ص )... ... ...( ابراهيم الن�رشاين 57 غرو�ص ال�سيخ ممد ابن ال�سيخ كمال الدين 
الع�سلي 757 قرو�ص رزق )....( العداد 130 غرو�ص خواجة �سليمان الع�سلي 360 
غرو�ص هاأجرة خاتون اهلل ممد ال�سالح 264 غرو�ص �سالح خاتون اهلل �سم�ص 
الدين �سموم 198 غرو�ص ال�سيخ عبد الرحمن ابن ال�سيخ اأحمد ع�سلي 34 غرو�ص 
خوجة رجب ابن جميع 72 غرو�ص )...( ابن ممد بلوك با�سا 808 غرو�ص ال�سيخ 
عبد الرحمن م�رشي جلهة وقف ال�سيخ علي م�رشي 42 غرو�ص يو�سف �سم�ص اهلل 
�سمايل 25 غرو�ص )..( بنت يحيى عوي�ساين 60 غرو�ص جمعا غرو�ص ف�سة عددية 
12254 اثنا ع�رش اأَْلٍف غر�ص ومائتا غر�ص واأْرَبعة وخم�سون غر�سا ف�سة عددية 
حرر ذلك بتاريخ خام�ص �سهر جمادى الآَخرة من �سهور �سنة اثني وثماني الف
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حرر مبعرفة العبد الفقري هلل تعاىل م�سطفى العا�سي بالقد�ص ال�رشيف عفى عنه 
)...( مهره املعتاد
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ِْعيِّ امُلَحرِّر املرعي اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى  �سبب حتربر احلروف هو انه باملجل�ص ال�رشَّ
الء الِفخام حالل م�سكالت الأَنام  ل الُف�سَ َمْولَنا و�سيدنا اأْعَلم الُعَلَماء الِعظام اأْف�سَ
�سدر املوايل الِعظام الكارع من حيا�ص الدين والتقوى املراقب موله الكرمي يف 
ه الكرمي  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل املوىل م�سطفى اأَفْنِدي امُلَوقَّ ال�رش والنجوى احَلاِكم ال�رشَّ
َبة بذمة املتكلمي  لأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه ملا حتررت الديون املرتتَّ
فبلغت  ال�رشيف  بالقد�ص  القائمة  اأماكنهم  وعلى  ال�رشيان  ن�سارى  طائفة  على 
عددية  ف�سة  غر�سا  واأْرَبعة وخم�سي  قر�ص  ومئتي  قر�ص  اأَْلٍف  ع�رش  اثنا  جملتها 
اأ�سماءئهم  امل�سطر  الديون  باأيدي ا�سحاب  التي  التم�سكات  اِل وربحا مبوجب  اأ�سْ
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  ال�سادر  اأَْدَناه  بتاريخة  املوؤرخ  بالدفرت  وديونهم 
ِع اعلى نظريه بح�سور كل واحد من ن�رش اهلل ولد �سلمان احلداد الن�رشاين  امُلَوقَّ
ن�سارا  طائفة  على  املتكلمي  من  اخلليل  عبد  ولد  الن�رشاين  ابراهيم  واخلوري 
ِْعيِّ  ال�رشَّ الت�سديق  ذلك  على  وت�سديقهما  املزبورين  ال�رشيان  طائفة  ال�رشيان 
الن�سارى  واأّمهلوا  امَلْرُقْوم  بالدفرت  اأ�سماءئهم  امل�سطر  الديون  ا�سحاب  ح�رشه 
ال�رشيان املذكورين جميع املبلغ امَلْرُقْوم اأعاله مل�سي ماية وثماني يوما مت�سي 
ًا ثم يوافق ا�سحاب الديون املزبورين مع ن�رش اهلل  ِعيَّ من تاريخه اأَْدَناه اأّمهال �رَشْ
وابراهيم املزبورين ان دفعا لهم ن�سف مالهم امل�سطر بالدفرت امَلْرُقْوم بعد م�سي 
املدة امَلْرُقْومة ميهل طائفة الن�سارى املزبورين لن�سف املال الباقي لهم مل�سي 
ثالث ماية و�ستي يوما مت�سي بعد م�سي املاية والثماني يوما املذكورة اأعاله 
وان مل يدفعا لهم ذلك يف املدة امَلْرُقْومة فال موافقة لهم معهما مل يكون مالهم 
حال بذمة املتكلمي على طائفة ن�سارى ال�رشيان املذكورين )... ....( وعائالتهم 
هم  واماكنهم الكائنة بالقد�ص ال�رشيف... الديون...( مبوافقة )...( �سدرت لهم برتا�سٍ
على ذلك وقبولهم بذلك املوافق والقبول املعتربين املر�سيي ت�سادقوا على ذلك 

كذلك بتاريخ خام�ص �سهر جمادى الآَخرة �سنة اثني وثماني الف. 
علي  ال�سيخ  اأَفْنِدي،  علي  اأَفْنِدي،  الدين  نور  اأَفْنِدي،  زكريا  َمْولَنا  احَلاّل:  �سهود 
الديري،  ال�سيخ خليل  ال�سافعي،  ال�سيخ مو�سى  النوري،  الفتح  ال�سيخ ابي  النوري، 

كاتبه. 
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افتخار  وَمْولَنا  �سيدنا  لدى  تعااإىل  اهلل  اأَجلَّه  املرعي  امُلَحرِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص 
ه  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي امُلَوقَّ ق�ساة الإ�ْسالم ذخر ولة الأَنام احَلاِكم ال�رشَّ
ابن  الدين  �رشف  املدعو  الرجل  عى  ادَّ ومعاليه  ف�سائله  دامت  باأعاليه  الكرمي 
من�سور النابل�سي على الرجل املدعو عبد الكرمي ابن احلاّج علي الرتابل�سي الوكيل 
الثابت وكالته عنها  النابل�سي  الدين قرواع  ِقَبل كافية بنت نا�رش  ِْعيِّ عن  ال�رشَّ
فيما ياأتي بيانه فيه من الدعوة الآتي ذكرها فيه ب�سهادة كل واحد من �سالح ابن 

ًا وقال ِعيَّ ِعيِّة ُثُبوَتًا �رَشْ ْ مو�سى املقري ومن�سور )...( العارفي بها امَلْعِرفة ال�رشَّ
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يف تقرير دعواه عليه انه ملا كان و�سيا على املوكلة املزبورة )�رشف( عليها مدة 
ل املدة املزبورة رابع ذي  �سبع �سنوات ون�سف �سنة كل يوم قطعتي م�رشتي اأوَّ
القعدة احلرام ل�سنة اأْرَبع و�سبعي الف واآخرها ختام جمادى الأوىل ل�سنة تاريخه 
بال�ستدانه  له  واذن  �رْشِعيٍّ  حاكم  من  �رْشِعيٍّ  باإذن  ذلك  عليها  انفق  وانه  اأَْدَناه 
والرجوع بنظر ما ينفقه عليها وانه �رشف يف املدة املزبورة مبلغ قدره ثمانية 
غر�ص وثمانون غر�سا عددية طالبه بذلك و�ساأل �سوؤاله عن ذلك فاأجاب بالْعرِتَاف 
اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  ِْعيِّ وملا ثبت ذلك لدى  ال�رشَّ الْعرِتَاف  بذلك 
الزام املدعى  امَلْرُقْوم  ًا وطلب املدعي  ِعيَّ �رَشْ ًا وحكم مبوجبه حكما  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا 
عليه وموكلته باملبلغ امَلْرُقْوم املدعى به فاألزم له ثمانية وثمانون غر�سا عدديا 
ًا حترر يف �سابع جمادى الثانية من �سهور �سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ الزاما �رَشْ

�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي الديري، كاتبه. 
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ِْعيِّ امُلَحرِّر اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى َمْولَنا و�سيدنا اأْعَلم الُعَلَماء الِعظام  باملجل�ص ال�رشَّ
الء الِفخام حالل امل�سكالت الأَنام �سدر املوايل الِعظام الراجي من  ل الُف�سَ اأْف�سَ
ِْعيِّ املوىل املوىل م�سطفى  اهلل عفوه وغفرانه الآمل منه منة واح�سانا احَلاِكم ال�رشَّ
ه دام عاله ح�رش ممد ابن عبد  ه الكرمي باأََعايل َنِظرْيِ ِع َخطُّ ابن يحيى زادة امُلَوقَّ
اهلل الرومي واأح�رش )...( املدعو عبد الحد وكيل رهبان ن�سارى الأفرجن القاطني 
اأَقرَّ�ص الراهب  بدير العمود )1( الكائن بالقد�ص ال�رشيف وذكر ممد املزبور انه 
املدعو �سئليتور الأفرجني القاطن مبدينة قرب�ص مبلغ قدره مئتا غر�ص ريال وان 
�سئليتور امَلْرُقْوم ذكر له انه من رهبان دير العمود الكاين بالقد�ص ال�رشيف وكتب 
باأنه  امَلْرُقْوم  الأحد  لعبد  خطابا  الأفرجن  ن�سارى  بخط  مكتوبا  النذكور  �سليتور 
يدفع ملحمد املزبور مئتا غر�ص ريال واح�رش املكتوب مبجل�ص ال�رشع ال�رشيف 
وطالب عبد الأحد املزبور مبائتي غر�ص ريال مبقت�سى املكتوب امَلْرُقْوم فقراأ عبد 
الأحد املكتوب املذكور فاأجاب انه ل يعرف �سليتور الراهب املذكور ولي�ص هو من 
رهبان دير العمود املذكور ولي�ص للراهب �سليتور املذكور ِقْبَلة ول ِقَبل الرهبان 
القاطني بدير العمود املذكورين ول َعالءقة بوجة من الوجوه وطلب من َمْولَنا 
تاأمل  فلما  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالوجه  الق�سية  النظر يف هذه  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 
ِْعيِّ يف ذلك عرف ممد املدعي امَلْرُقْوم ان املكتوب ل يعمل  َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
به ولي�ص له معاأر�سة مع عبد الأحد امَلْرُقْوم ول مع رهبان الفرجن القاطني بدير 
العمود املذكور ب�سبب ذلك ومنعه من معاأر�سة عبد الأحد امَلْرُقْوم ب�سبب ذلك كله 

ًا حتريرا يف ختام �سهر جمادى الأوىل �سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ منعا �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا ال�سيخ نور الدين ال�سيخ ويل ال�سيخ علي ال�سيخ مو�سى ممد 

جلبي كاتبه. 

)1( دير العمود: من أديرة طائفة الروم في القدس. 
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حالل  الِفخام  الء  الُف�سَ ل  اأْف�سَ الِعظام  الُعَلَماء  اأْعَلم  و�سيدنا  َمْولَنا  ر  قرَّ
ِعيِّ املوىل املوىل م�سطفى  ْ ال�رشَّ احَلاِكم  الِعظام  املوايل  الأَنام �سدر  م�سكالت 
ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ يحيى  ابن  اأَفْنِدي 
امل�سايخ  ر  رِّ ُمَ املرعي  هذااخلطاب  وناقل  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ الكاتب  هذا  حلاملي 
امل�سايخ  فخر  ابن  ابراهيم  ال�سيخ  وال�ساحلي  لياء  الأوَّ �ساللتي  املكرمي 
م�سطفى  ال�سيخ  املرحوم  ابن  �سعود  ابو  وال�سيخ  ممود  ال�سيخ  املكرمي 
على  الكتابة  وظيفة  العزيز  �رشه  اهلل  قد�ص  بالدجاين  املبارك  ن�سبهما  ال�سهري 
يف  وقدره  املعلوم  من  له  مبا  الودود  امُلْلك  )�سلوة(  عليه  داوود  النبي  وقف 
بينهما عو�سا عن  �سوية  املزبور  الَوْقف  اأْرَبعة عثمانية من م�سول  يوم  كل 
وانحالل  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  وفاته  بحكم  الدجاين  ممد  ال�سيخ  املرحوم 
عليه  النعم  اهلل  خلد  اإلْيِه  امُل�َسار  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لهما  واذن  عنه  ذلك 
م�سول  من  اأعاله  املعي  معلومها  بقب�ص  املزبورة  الوظيفة  مببا�رشة 
واذنا �سحيحي  تقريرا  بينهما وبال�ستدانه عند احلاّجة  �سوية  املزبور  الَوْقف 
وثماني  اثني  ل�سنة  الآَخرة  جمادى  ثاين  يف  حتررا  �رشعا  مقبولي  ِعيَّي  �رَشْ

الف. 
الفتح،  ابو  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

كاتبه.  ترجمان  جلبي،  ممد  خليل،  ال�سيخ  مو�سى،  ال�سيخ 
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ممود  املدعو  الرجل  َج  َتَزوَّ عاله  دام  َفْنِدي  اأ اأحمد  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ احَلاِكم  لدى 
املوانع  عن  اخللية  الكامل  املراأة  العطري  ممد  بنت  امنة  مبخطوبته  الغزي 
نبيه  و�سنة  توفيقه  وح�سن  وعونه  تعاىل  اهلل  بركة  على  َدَقَها  اأَ�سْ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
عددية  غر�سا  ع�رش  �سبعة  جملته  �سداقا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ممد  �سيدنا 
الآتي  وكيلها  باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  غرو�ص  ع�رشة  ذلك  من  لها  احَلاّل 
لها  موؤجلة  غرو�ص  �سبعة  احَلاّل  بعد  والباقي  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ اف  الْعرِتَ فيه  ذكره 
على  بذلك  منه  زوجها  ًا  ِعيَّ �رَشْ تاأجيال  بائن  طالق  او  مبوت  الفراق  اإىل  عليه 
وكلته  ح�سبما  الدين  �سم�ص  احلاّج  ابن  القادر  عبد  اختها  ابن  كذلك  ذلك 
جارها  بها  وعرف  باملجل�ص  املرقثوم  ال�سداق  على  املزبور  الزواج  يف 
ًا  ِعيَّ �رَشْ تعريفا  �رشعا  تعريفه  جاز  من  مع  ع�سفور  �سالح  ابن  عو�ص  ال�سيخ 
قبول  لنف�سه  املزبور  الزوج  ًا �سحيحا مقبول من  ِعيَّ �رَشْ زواجا  ًا  ِعيَّ �رَشْ وكيال 
اثني  �سنة  �سهور  من  الأوىل  جمادى  ع�رشى  �ساد�ص  فيه  حتريرا  ًا  ِعيَّ �رَشْ

الف.  وثماني 
ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

كاتبه.  الفتح،  ابو  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  علي، 
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7جمادى 
الآَخرة �سنة 
 /9  /10 /

1671م
1082هـ

قدوة  و�سيدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املرعي  امُلَحرِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص 
ِْعيِّ  املدر�سي الكرام �سدر الأفا�سل الِعظام خال�سة املدققي الِفخام احَلاِكم ال�رشَّ
ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل 
ابو علي من اهايل قرية عازور )1(  ابنة ممد  اأَ�ْسَهَدت على نف�سها احلرمة عليا 
الكائنة ظاهر القد�ص ال�رشيف وعرف بها كل واحد من ابن اختها فراج ابن نفال 
ًا انها قطعت واقامت مقام  ِعيَّ ويو�سف ابن عبد الرحيم من قرية جيو�ص تعريفا �رَشْ
نف�سها زوجها عواد ابن خليل من اهايل قرية عازور املزبورة )... ...( وتعلقاتها 
ودعاويها ويف القب�ص الأ�سال واملخا�سمة واجلدال واملرافعةاإىل احلكام ذوي 
املذكور  الوكيل  مقبولة من   )...( ُثُبوَتًا  ِعيَّة مطلقة  �رَشْ وكالة �سحيحة  الأف�سال 
ِْعيِّ امُل�َسار  ًا وثبته م�سمون ذلك كله لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ِعيَّ لنف�سه قبول �رَشْ
ًا حتريرا يف �سابع جمادى الآَخرة من �سهور  ِعيَّ اإلْيِه خلد اهلل نعمه عليه ُثُبوَتًا �رَشْ

�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ ويل الديري، املزبورون، كاتبه. 
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ترميم 
�سقف 
كن�سية 

املهد

د. ن

اأَجلَّه اهلل تعاىل  امُلَحرِّر املرعي  ِْعيِّ  ال�رشَّ انه باملجل�ص  �سبب حترير احلروف هو 
الء الِفخام حالل امل�سكالت الأَنام  ل الُف�سَ َمْولَنا و�سيدنا اأْعَلم الُعَلَماء الِعظام اأْف�سَ
�سدر املوايل الِعظام الراجي من اهلل تعاىل عفوه وغفرانه الآمل منه منة واح�سان 
الكارع من حيا�ص الدين والتقوى املراقب موله الكرمي يف ال�رش والنجوى احَلاِكم 
ِع  ِْعيِّ املوىل املوىل َمْولَنا م�سطفى اأَفْنِدي ابن املرحوم يحيى اأَفْنِدي امُلَوقَّ ال�رشَّ
العيان كرمي  فخر  ورد  ومعاليه ملا  ف�سائله  دامت  ه  َنِظرْيِ باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ
�رشيف  امر  يده  وعلى  العليا  ال�سلطنة  طرف  من  املعي  اهلل  عبد  ابن  اآغا  الدين 
اثني  ل�سنة  احلرام  مرم  باأوائل  موؤرخ  الرباين  بالعون  منفهذا  دام  �سلطاين 
وثاني الف ومكتوب منيف من الد�ستو املكرم امل�سطر املفخم مدبر امور اجلمهور 
اأحمد با�سا ادام  بالفكر الثاقب متمم مهام الأَنام بالراأي ال�سائب ال�سدر العظم 
ال�رشيف  القد�ص  حلاكمي  خطابا  اعماله  بال�ساحلات  وختم  اجالله  تعاىل  اهلل 
وقوى الأمر ال�رشيف ال�سلطاين مبح�رش املت�سلم عن ِقَبل اأمري الأمراء الكرام كبري 
الكرباء الِفخام �ساحب املجد والدولة والأحرتام ممد با�سا مافظ لواء القد�ص 
ال�رشيف واأمري احلج ال�رشيف ال�سامي دام اإقباله هو فخر الأعيان عبد الكرمي اآغا 
ابن م�سطفى فوجد من خال�سة م�سمون الأمر ال�رشيف وفحوى مكنونه املنيف 
ان َمْولَنا ممد اأَفْنِدي قا�سي القد�ص ال�رشيف عر�ص اإىل عتبتنا العلية ان املحل 
خارج  الكائنة  اللحم  ببيت  املعروف  ال�سالم  عليه  عي�سى  ح�رشة  فيه  ولد  الذي 
على  الذي  ال�سقف  وان  وملهم  الروم  ن�سارى  طائفة  باأيادي  ال�رشيف  القد�ص 

املحل املذكور ملرور الأيام ا�رشف جميع على اخلراب و�سار بنائه لزما واحَلاّل

)1( قرية عازور: يعتقد انها قرية يازور تقع غرب مدينة القدس على الطريق الواصل بين يافا ومدينة القدس. شراب، 
محمد. معجم بلدان فلسطين، ص724. 
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ان�ساأه املرحوم املغفور  الذي  ال�رشيف  اأَْلٍف قر�ص للجامع  انهم يدفعون كل �سنة 
ال�رشع  مبجل�ص  وابرز  با�سطنبول  الكائن  ثراه  طاب  خان  اأحمد  ال�سلطان  له 
ال�رشيف اخلط ال�رشيف ال�سلطاين والأوامر ال�رشيفة وفتوى �سيخ الإ�ْسالم املنيفه 
على  الذي  ال�سقف  وترميم  بعمري  لهم  ال�رشيف  الإذن  منا  واأرجوا  باأيديهم  التي 
املحل املذكور ف�سدر امرنا واأذننا ال�رشيف لهم بتعمري ال�سقف الذي على املحل 
املذكور وترميمه على و�سعه القدمي من غري زيادة ول نق�سان وان متكنوهم من 
تعمري ال�سقف الذي على املحل املذكور وترميمه مبوجب اخلط ال�رشيف ال�سلطاين 
نق�سان  ول  زيادة  غري  من  باأيديهم  التي  املنيفه  وامل�ساوي  ال�رشيفه  والأوامر 
وان �سمعنا انه جتاوزو يف التعمري والرتميم عن الو�سع القدمي فال نِقَبل لكم عذرا 
ومقرَّر �سوؤالكم عن ذلك وم�سمون الكتاب املنيف طبق ذلك ح�رش الراهب املدعو 
وتوابعها  ال�رشيف  بالقد�ص  القاطني  الروم  ن�سارى  طائفة  بطريق  دوتيو�ص 
بالقد�ص  واماكنهم  اأوقافهم  واملتكلم عن  بيده  املخلدة  ال�رشيفة  الرباءة  مبوجب 
ال�سالم املعروف ببيت اللحم  ال�رشيف وتوابعها وعلى مل ح�رشة عي�سى عليه 
والوامر  ال�رشيفة  اخلطوط  من  بيده  ما  مبوجب  ال�رشيف  القد�ص  خارج  الكائنة 
املنيفة املبنية على عهد ناما ح�رشة �سيدنا عمر ابن اخلطاب ر�سي اهلل تعاىل 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ت�سجيل الأمر ال�رشيف ال�سلطاين  عنه وطلب من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
والعمل مبوجب والإذن له بتعمري ال�سقف املذكور وترميمه عمال بالمر ال�رشيف 
الُعَلَماء  ال�رشيف بح�سور  اناه وقراأ المر  فاأَمَر بت�سجيله ف�ِسِجل يف يوم تاريخه 
الِعظام م�سايخ الإ�ْسالم واخلطباء والأ�رشاف والُعَلَماء وامل�سايخ الكرام والزعماء 
فاأجابو  امل�سلمي  من  وجمع  ال�رشيف  القد�ص  قلعة  وم�ستحفظي  التمار  وارباب 
ِْعيِّ امُل�َسار  باأن الأمر ال�رشيف املطاع واجب الأتباع وتوجيه َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
اإلْيِه لنف�سه الزكية و�سحبته املت�سلم املومى اإلْيِه والُعَلَماء الِعظام م�سايخ الإ�ْسالم 
التمار  واأرباب  والزعماء  الكرام  والأئمة  والُعَلَماء  الِفخام  والأ�رشاف  واخلطباء 
اآغا  اأحمد  بذيله  اأ�سماءئهم  �ستذكر  امل�سلمي ممن  القلعة وجمع من  وم�ستحفظي 
والوقوف  الك�سف  ال�رشيفه وح�سل  الرباءة  ال�رشيف مبوجب  القد�ص  با�سا  معمار 
على مل مولد ح�رشة عي�سى عليه ال�سالم املعرلوف ببيت اللحم الكائنة خارج 
وعلى  �ساج  خ�سب  من  املذكور  املحل  على  الذي  ال�سقف  فوجد  ال�رشيف  القد�ص 
ظاهره ر�سا�ص راكب ال�سقف املذكور على حيطان من حجر وبها طاقا عدتها 
خم�سون طاقة راكبة على احليطان امَلْرُقْومة على عواميد من حجر وبع�ص ال�سقف 
الِقَبلية وال�سمالية والغربيه وباقيه م�رشف على اخلراب واأخرب  �ساقط من اجلهة 
الُعَلَماء وامل�سايخ واخلطباء الكرام وجمع من امل�سلمي باأن ال�سقف املذكور كان 
ِقَبل ذلك �ساملا من اخلراب و�سبب �سقوط بع�سه كرثة الأمطار ويف مرور الأيام 
ِع  ِْعيِّ امُلَوقَّ ِعيَّة �سادرة لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ًا مبوجب حجة �رَشْ ِعيَّ اخبارا �رَشْ
ه اعلى نظريه ووجدت احليطان والطاقات املزبورة حتتاج اإىل تعمري وترميم َخطُّ
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فذرع اأحمد اآغا معمار با�سي )1( امَلْرُقْوم عر�ص ال�سقف امَلْرُقْوم ِقَبلة ب�سام فبلغ 
ال�سقف  اثنان وثمانون ذراعا وارتفاع  ت�سع وثالثون ذراعا و�رشقا بغرب طوله 
بالعمق خم�سة وع�رشون ذراعا بذراع العمل واخرب اأحمد اآغا املذكور ان ال�سقف 
اهذا اعيد على و�سعه القدمي حتتاج احليطان التي بها الطاقات اإىل تعمري وترميم 
ديو�سو�ص  البطريق  ابرز  ثم  ًا  َمْرِعيَّ اخبارا  عليها  ال�سقف  اخ�ساب  تقف  ان  لأجل 
امَلْرُقْوم من يده عهد ناما ح�رشه �سيدنا عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه املوؤرخ 
يف ع�رشة �سهر ربيع الآَخرة �سنة خم�ص ع�رش من الهجرة ال�رشيفه وخطوط �رشيفه 
اهلل  ر�سي  اخلطاب  ابن  عمر  �سيدنا  ح�رشة  ناما  عهد  على  مبنية  منيفه  واأوامر 
امر  منها  العلية  ال�سلطنة  بدار  الإ�ْسالم  م�سايخ  فتاوي  واأبرز  اإلْيِه  امُل�َسار  عنه 
�رشيف من�سوخ بخط املرحوم املغفور له �سلطان الإ�ْسالم وامل�سلمي قامع الكفرة 
ف�سيح  ا�سكنه  خان  �سليمان  ال�سلطان  واملجاهدين  الغزاة  �سلطان  وامل�رشكي 
نا�رش  البحرين  خاقان  الربين  �سلطان  بخط  من�سوخ  �رشيف  اأمر  ومنها  اجلنان 
امللة والدين نا�رش العدل يف العاملي املرحوم املغفور له ال�سلطان �سليمان خان 
الأكرم  ال�سلطان  امر �رشيف من�سوخ بخط  والر�سوان ومنها  بالرحمة  تغمده اهلل 
واخلاقان الأفخم �سلطان ملوك الغرب والعجم ال�سلطان الغازي املجاهد ال�سلطان 
بخط  من�سوخة  �رشيف  امر  ومنها  اجلنان  رحيق  من  روحه  اهلل  �سقى  خان  مراد 
�سلطان الإ�ْسالم وامل�سلمي قامع الكفرة وامللحدين املرحوم املغفور له ال�سلطان 
بخط  من�سوخ  �رشيف  امر  ومنها  والغفران  الرحمة  اهلل  من  عليه  خان  ابراهيم 
قامع  والأح�سان  العدل  نا�رش  العاملي  اهلل يف  واملجاهدين ظل  الغزاه  ال�سلطان 
املجاهد  اأَْلٍفاحت  الغازي  والعجم  العرب  ملوك  �سلطان  ال�سلبان  وعبدة  الرف�سة 
اأعز اهلل بالن�رش ايام دولته ال�رشيفةاإىل يوم الدين ثم ابرز  ال�سلطان ممد خان 
ِعيَّة م�سطرة بالأ�ستانه العلية �سادرة لدى اأْعَلم الُعَلَماء املتبحرين �سعبان  حجة �رَشْ
اأَفْنِدي قا�سي ع�سكر الروم )...( �سابقا وُبرَِّئت الوامر ال�رشيفة املتوجة باخلطوط 
ِعيِّة فوجد من خال�سة م�سمونها ال�رشيف اأن باأيدي طائفة  ْ ال�رشيفة واحلجة ال�رشَّ
ن�سارى الروم مالت ممن جملتها مل مولد ح�رشة عي�سى املعروف ببيت حلم 
الكائنة خارج القد�ص ال�رشيف واإن الإذن ال�رشيف �سادر لهم يلزمهم ما حتتاج 
اإلْيِه الأماكن التي باأيديهم امل�رشوحة باخلطوط ال�رشيفة ويف نظري ذلك يدفعون 
اأَْلٍف قر�ص اإىل جامع املغفور له ال�سلطان اأحمد خان طاب ثراه وملا تاأمل َمْولَنا 
الُعَلَماء  الكرمي من  �ساأل من ح�رش جمل�سه  اإلْيِه يف ذلك  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 
الكرام  وامل�سايخ  الِعظام  والأئمة  والأ�رشاف  الِعظام  واخلطباء  م�سايخ  الِعظام 
والزعماء وارباب التمار وم�ستحفظي قلعة القد�ص ال�رشيف مما �ستذكر اأ�سماءئهم 
ال�سقف  وترميم  تعمري  الروم  ن�سارى  لطائفة  ح�سل  امل�سلمي  من  وجمع  بذيله 

امَلْرُقْوم فاأجابوا جميعا باأن لهم ذلك عمال بالأمر ال�رشيف ال�سلطاين واخلطوط

)1( معمارباشي: مسؤول البناء ومراقبة أعمال الترميم وإصالح المباني المتضررة في مدينة القدس.
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التي  ال�سقف  الراكب عليها  اأعاله  الطاقات املذكورة  التي بها  املذكور وحيطانه 
باأيديهم والفتاوي املنيفة املوافقة لل�رشع ال�رشيف فعند ذلك اأذن َمْولَنا احَلاِكم 
وترميم  لتعمري  املزبور  البطريق  دو�سو�ص  املدعو  بالراهب  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ
القدمي من غري زيادة ول نق�سان وترميم وتكحيل  ال�سقف املذكور على و�سعه 
على  الر�سا�ص  وباعادة  عليها  ال�سقف  الراكب  بها  الكائنة  والطاقات  احليطان 
الواجب  املطاع  ال�رشيف  بالأمر  عمال  القدمي  و�سعه  على  امَلْرُقْوم  ال�سقف  ظهر 
من  الأوىل  جمادى  �سهر  ع�رش  بثامن  حتريرا  �رشعا  مقبول  ًا  ِعيَّ �رَشْ اذنا  الأتباع 

�سهور �سنة اثني وثماني الف �سهود احَلاّل
 )...( احلمد هلل وده وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده وبعد فلما ورد الأمر 
ال�سلطاين نفذ باملون الرباين بخ�سو�ص ما ذكر مبينا على ال�رشع ال�رشيف كما 
هو �ساأنه دائما خلد هذه الدولة العلية ابن اللطيف وثبت اخبار نقول ان يعمرون 
لهم  ان  �سك  فال  بالأمطار  الأيام  ملرور  انهدم  وانه  ا�رشار   )...( املذكور  ال�سقف 
ل ولو تغري نقده بال زيادة كما وكيفا وي�رشط ان ل يكون  اعادة ماتهدم يف الأوَّ
ِْعيِّ بطريقة امُلَحرِّر املرعي مبوجب  ما يبنى به الآن اعلى فيح�سد وقعة الإذن ال�رشَّ
الأمر العايل دام منفهذا واهلل �سبحانه املوفق وكتب ال�سفر عبد الرحيم ابن ابي 

اللطيف احل�سيني احلنفي حامدا م�سليا م�سلما. 
 )...( احلمد لوليه وال�سلوات على نبيه وبعد مما كتب يف هذا الرقم وزبر يف طي 
ن�رشه القومي مبوجب الأمر ال�رشيف ال�سلطاين دام مع�سوما بعناية امُلْلك الرباين 
يف اعادته وترميم ال�سطح العام للخا�ص والعام ل�سيما للوارد من ابناء ال�سبيل 
الجابة  وفيه  والت�سليم  ال�سالة  ل  اأْف�سَ عليه  اخلليل  ال�سيد  لزيارة  وللمتوجهي 
حل�رشة مولد ال�سيد عي�سى الذي حي وكتبه الفقري ل�سني امل�سي بالقد�ص ال�رشيف 

على مذهب المام ال�سافعي املنيف حامدا وم�سليا وم�سلما. 
املطاع  ال�رشيف  الأمر  املطابق  الواقع  الإذن  ح�سل  فقد  وبعد  وحده  هلل  احلمد 

وكتبه الفقري تاج العارفي احل�سي نقيب الل�سان الأ�رشاف بالقد�ص ال�رشيف. 
كتبه الفقري هلل تعاىل ممد اخلطيب الظهريي 

ممد ابو الف�سل امام ال�سخرة امل�رشفة �رشفها اهلل 
الأمر  ورد  فلما  وبعد  ونبيه  ر�سوله  على  وال�سالم  وال�سالة  لوليه  احلمد   )...(  
ال�رشيف العايل املطاع الواجب الأتباع بخ�سو�ص ما ت�رشيفه قوبل بالأمتثال 
ذكر  ما  على  ل  تاأوَّ غري  من  الرقم  هذا  �سطر  ح�سبما  مبقت�ساه  وعومل  والتعظيم 
الأق�سى  ال�سعيف يو�سف ابن ممد اخلطيب بامل�سجد  العبد  ورقم و�سطر وكتبه 

بالقد�ص ال�رشيف. 
 )...( حمد املوىل النعم و�سالة و�سالما على �سيد العرب والعجم وبعد فلما ورد 
واالتعظيم  بالمتثال  م�سمونه  قوبل  الأتباع  امل�ستوجب  املطاع  ال�رشيف  الأمر 
ابن عبد  الفقري عمر  ...( كتبه   ...( الرقم من غري تاأويل على  ح�سبما ورد يف هذا 

ال�سمد العلمي
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ِعيِّة جار على نهج  ْ َجج ال�رشَّ نعم لهم بتعمري ال�سقف ل غري �سهدا وما �سطر باحْلُ
�سهد  ال�سقف  تعمر  لهم  تعمري  نعم  الأمام  اأَْلٍفخري  ممد  الفقري  وكتبه  ال�رشيعة 

الفقري ن�رشة الإ�ْسالم العمري الأمام. 
كتب الفقري هلل تعاىل لطفي املدر�ص بالقد�ص ال�رشيف عفى عنه. 

الفقرييو�سف  وكتبه  ال�سادع  ال�رشيف  لالأمر  املطابق  الواقع  الإذن  ح�رش   )...(  
الع�سلي احد املدر�سي بامل�سجد الأق�سى. 

احلمد اهلل وحده ماذكر يف هذا امل�سطور غري ماور على ما �سطر فيه كتبه الفقري 
ويل الدين احد اخلطباء بالقد�ص ال�رشيف. 

�سهد الفقري ممد العفيفي �سهد الفقري فخر الدين اللطفي �سهد العبد الداعي �سيد 
اخلليل ابن )... ...( وكتبه الفقري نور الدين احل�سيني الفقري ابراهيم الدجاين الفقري 
الفقري �سليمان  الفقري �سليمان با�سي  الفقري علي م�رش با�سي  الدجاين  ممود 
كاتب الفقري �سوبا�سي )...( الفقري عبد اللطيف الكاتب عبد النبي بلوك با�سي بيده 

جد عبد ال�سالم كاتخوده. 
احلمد هلل لوليه وال�سالة وال�سالم على ر�سوله ونبيه وبعد فلما ورد الأمر ال�رشيف 
العايل املطاع الواجب الأتباع بخ�سو�ص ما ن�ص فيه قوبل بالإمتثال والتعظيم 
الرقم غري جماوز على ما ذكر ورقم وكتبه  وعومله مبقت�ساه ح�سبما �سطر هذا 

العبد الفقري �سالح كاتب امل�ساطر بالقد�ص ال�رشيف. 
احلمد هلل وكفى كتبه الفقري )...( الدين امل�سدر يف امل�سجد األأق�سى ال�رشيف الفقري 
علي جلبي الفقري م�سطفى حلمي الزعيم الفقري علي الفقري بدر الدين ابن جماعة 
الفقري عبد احلق جماعة اخلطيب الفقري عبد ال�سمد الفقري ممد عز الدين اخلطيب 
ممود  الفقري  با�سي  م�رش  علي  ابن  ح�سي  الفقري  املفتاح   )...( ممد  الفقري 

كاتب اأوقاف �سخرة م�رشفة الفقري ابراهيم الفقري ا�سحاق. 
عبد  الفقري  كتبه  ا�سطفى  الذين  عباده  على  وال�سالم  وال�سالة  وكفى  هلل  احلمد 

الرحمن احلمد هلل وال�سالة وال�سالم كتبه الفقري ممود �سيخ احلرم 
احلمد هلل وكفى وال�سالة وال�سالم على النبي امل�سطفى كتبه الفقري نور اهلل. 

احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على النبي واآله وبعد فلما ورد الأمر ال�رشيف 
عبد  الفقري  كتبه  بالإمتثال  م�سمونه  قوبل  الأتباع  الواجب  اخلاقاين  ال�سلطاين 
الرحمن �سيخ احلرم بالقد�ص ال�رشيف الفقري عبد الرحمن الفقري علي ع�سة الفقري 

فتح اهلل ع�سة. 
احلمد هلل وال�سالة على �سيدنا ممد ذي الراأي الر�سيد وبعدوالأمر ال�رشيف متبع 

ِْعيِّ يف الكنائ�ص والبيع وكتبه الفقري عبد الباقي العلمي غفر له على الوجه ال�رشَّ
لك احلمد واملنة وعلى �سيدنا ممد ال�سالة والتحية وبعد الأمر ال�رشيف مطاع 

واجب الأتباع وكتبه الفقري م�سطفى ابن ابي الوفى العلمي عفا عنه. 
اأَفْنِدي  الدين  نور  َمْولَنا  َمْولَنا  ال�سافعي  اأحمد  الفقري  �رشاف  ممود  احلاّج 
الفتح ابو  ال�سيخ  النوري  ال�سيخ علي  ِله  اأ�سْ اأَفْنِدي كاتب  َمْولَنا علي  ال�سافعي 
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النوري ال�سيخ مو�سى ال�سافعي ال�سيخ خليل الديري احلاّج ا�سماعيل الر�سول ولده 
رجب الر�سول ممد علي اأَْلٍفخريه اخوه �سليمان البدوي ال�سقا كرم الر�سول ممد 

الرتجمان اأحمد جنار مو�سى الغنم. 

 /229
ح1

بناء على 
بيت يف 

را�ص عقبة 
يف القد�ص 

ال�رشيف

اأواخر جمادى 
الأوىل �سنة

 /10  /3 /
1671م
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العامل  وَمْولَنا  �سيدنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املرعي  امُلَحرِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص 
ِْعيِّ  ل امُلَحقِّق افتخار ق�ساة الإ�ْسالم ذخر ولة الأَنام احَلاِكم ال�رشَّ املدقق الفا�سِ
دامت  نظريه  باأََعايل  اأعاله  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل 
الدين ابن املرحوم  ال�سيخ امي  الء املدققي  الُف�سَ ف�سائله ومعاليه ح�رش فخر 
الرجل  امَلْرُقْوم  والده  وقف  على  الناظر  اخلليلي  ممد  ال�سيخ  املدر�سي  قدوة 
على  امَلْرُقْوم  الدين  امي  ال�سيخ  عى  وادَّ اجللبي  م�سطفى  ابن  من�سور  املدعو 
من�سور امَلْرُقْوم وقال يف تقرير دعواه عليه انه راكب ببناية على بيت جار يف 
عقبة  ِبَراأْ�ِص  ال�رشيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  بالدار  الكائن  املزبور  والده  وقف 
النبي  امَلْرُقْوم ومتامه دار عبد  ِقَبلة بحارة وراث والد املدعي  املوىل املحدودة 
�سحادة  وراث  دار  كذلك  و�سمال  الزين  ابن  �سحادة  وراث  بدار  و�رشقا  اخل�رشي 
ابن الزين وفيه باب الدار املزبورة وغربا بدار ممد بيك ال�سباهي )1( بالقد�ص 
وبغري  �رْشِعيٍّ  بغري طريق  كله  ذلك  مراد بجميع حقوق  باأبي  املعروف  ال�رشيف 
ِعيَّة وطلبه بقلع بناية عن �سطح البيت امَلْرُقْوم لكونه م�رش ب�سطح البيت  اجارة �رَشْ
امَلْرُقْوم و�ساأل موله عن ذلك �ساأل فاأجاب باأنه ا�سرتى الدار املزبورة الكائن بها 
ابن  املدعو ح�سن  الرجل  من  الَوْقف  اجلاري يف  البيت  �سطح  على  الراكب  البيت 
ِْعيِّ من اأحمد بيك ابن  اأحمد املعروف بابن ابي الركب الآيل ذلك اإلْيِه ب�رشاء ال�رشَّ
ِعيَّة موؤرخه بثالث ع�رش  اآغا ال�سهري بابن ابي الق�سبان مبو جب حجة �رَشْ خليل 
ذي احلجة ال�رشيفة ل�سنة اأْرَبعة و�سبعي الف ال�سادرة لدى َمْولَنا قدوة الق�ساة 
اأَفْنِدي خليفة احَلاِكم العزيز بالقد�ص ال�رشيف الآيل له من علي بيك  عبد الباقي 
ِعيِّة املوؤرخة �سابع ع�رش  ْ ابن املرحوم ممد بيك ابن منري مبوجب احلجة ال�رشَّ
ِعيِّة املحكى تاريخه  ْ �سفر ل�سنة ثمان و�ستي الف واأبرز من يده املتم�سكات ال�رشَّ
ِعيَّة موؤرخة بخام�ص ع�رش  اأعاله وانه راكب على �سطح البيت امَلْرُقْوم باإجارة �رَشْ
�سفر اخلري ل�سنة �سبع ملدة ت�سعي �سنة عربيات هالليات متواليات ال�سهو والأعوام 
اأَفْنِدي  �سليمان  الق�ساة  قدوة  لدى  �سادرة  الف  وخم�سي  يف  والأيام  والليايل 
فوجد  يده  من  واأبرزها  �سابقا  ال�رشيف  بالقد�ص  العزيز  احلكم  خليفة  ال�سافعي 
املرحوم خوجة  ابن  الدين  املعتربين اخلواجة �رشف  التجار  ان فخر  م�سمونها 
ال�سيخ ب�سري ابن فخر املدر�سي  ا�ستاأجر من فخر املدر�سي  الدين ال�ساحب  نور 

ِْعيِّ عن والده الناظر على وقفه الثابت وكالته ال�سيخ ممد اخلليلي الوكيل ال�رشَّ

)1( السباهية: هم العسكر أصحاب االقطاعات العسكرية المقيمين في األرياف، منحتهم الدولة هذه االقطاعات مقابل 
خدمة عسكرية يقدموها للدولة عندما يستدعي األمر ذلك، انظر: ربايعة، إبراهيم، العسكر السباهية في ريف لواء القدس، 

مجلة جامعة النجاح الوطنية، مجلد21، عدد13، 2007، ص838. 
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عنه فيما ياأتي بيانه وتعينيه فيه من قب�ص الأجرة ب�سهادة كل واحد من ممد 
ماهو جار  فاأجره  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اخلليلي  ابن �سالح  ال�سامي وخليل  عمران  ابن 
ِْعيِّ وذلك جميع  ال�رشَّ اإجارة وقب�ص اجوره بالطريق  بالَوْقف املزبور وله ولية 
ِقَبلة  املحدود  ال�رشيف  بالقد�ص  املوىل  درج  من  بالقرب  بنائه  القائم  البيت 
بحاكورة جارية يف الَوْقف املزبور و�رشقا بدار وراث �سحادة الزير و�سمال بدار 
اخلوجة �رشف الدين امل�ستاأجر امَلْرُقْوم وغربا باحلكورة املزبورة بجميع حقوق 
امل�ستاأجر  ينتفع  للجهالة �رشعا  النايف  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ العلم  املعلوم عندهما  ذلك كله 
ببناية  ذلك  امل�سغولة  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ النتفاعات  �سائر  املاأجرة  بالعي  املزبور 
ِْعيِّ من املوكل امَلْرُقْوم املوؤجر عنهماغري مقدمتها ثالث  املو�سوع بالوجه ال�رشَّ
الأجارة  حجة  تاريخ  يوم  املدة  ل  اأوَّ ثبت  والتي  )الول(  على  ِقْبَلة  يليها  �سنوات 
قطعة  وثمانون  قطعة  ماية  املزبورة  املدة  عن  ِقْبَلةا  باأجرة  انق�سائها  واآخرها 
م�رشية ح�سابا عن اأجرة كل �سنة قطعتان م�رشيتان مقبو�سة بيد الوكيل امَلْرُقْوم 
ِْعيِّ بعد ان ثبت بالبينة  على حكم ال�سلف والتعجيل باإعرتافه بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
ًا وقريت حجة  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ ِعيِّة باأن الأجرة اأجرة املثل وفوق قيمة بالعدل  ْ ال�رشَّ
من  واحد  كل  مب�سمونها  ف�سهد  م�سمونها  انكر  امَلْرُقْوم  املدعي  بوجه  الأجارة 
فخر املدر�سي َمْولَنان ال�سيخ نور الدين ال�سافعي وكاتبه الفقري زكريا اخلالدي 
دافعا  �سهادتهما  يف  يبدي  فلم  امَلْرُقْوم  املدعي  بوجه  ِعيَّة  �رَشْ �سحيحة  �سهادة 
ًا وملا ثبت ذلك وما قامت به البينة  ِعيَّ ًا فِقَبلت �سهادتهما بذلك قبول �رَشْ ِعيَّ �رَشْ
مبوجبه  حكم  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
ًا عرف املدعى امَلْرُقْوم ان ركوب بناء املدعى عليه على �سطح البيت  ِعيَّ حكما �رَشْ
ِعيِّة لي�ص له معه  ْ َجج ال�رشَّ اجلاري يف الَوْقف املزبور �سحيح �رْشِعيٍّ مبوجب احْلُ
ِعيِّة ومنع من معار�سة املدعى عليه  ْ ال�رشَّ معاأر�سته يف ذلك بوجه من الوجوه 
ِعيَّي ومقبولي �رشعا حتريرا يف اأواخر  ب�سبب ذلك تعريفا ومنعا �سحيحي �رَشْ

جمادى الأوىل ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود احَلاّل: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 

علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 

 /229
زواجح 2

6 جمادى 
الثانية �سنة 
 /10  /9 /

1671م
1082هـ

َج الرجل املدعو ابراهيم بركات  َتَزوَّ اأَفْنِدي دام عاله  اأحمد  ِْعيِّ  ال�رشَّ لدى احَلاِكم 
النابل�سي مبخطوبته �ساحلية بنت احلاّج نعمة امل�رشي البكر البالغ عن اخللية 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه وح�سن توفيقه و�سنة  ِعيِّة اأَ�سْ ْ عن املوانع ال�رشَّ
احَلاّل  غر�سا  ثالثون  جملته  �سداقا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ممد  �سيدنا  نبيه 
فيه  ذكره  الآتي  وكيلها  باإعرتاف  بيدها  مقبو�سة  غر�سا  ع�رشون  ذلك  من  لها 
ِعيِّ والباقي بعد احَلاّل ع�رشة غرو�ص موؤجلة لها عليه اإىل الفراق  ْ اف ال�رشَّ الْعرِتَ
مبوت او طالق بائن زوجها منه بذلك على ذلك كذلك ديب ابن عبد النبي احلموي 
اف بقب�ص مقدم ال�سداق  بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف الْعرِتَ

املزبور ب�سهادة كل واحد من جابر ابن احلاّج ممد ابن ممد البغدادي



75عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ًا زواجا �سحيحا  ِعيَّ واحلاّج �سليمان ابن خطاف امل�رشي العارفي بها ُثُبوَتًا �رَشْ
ًا حتريرا يف �ساد�ص جمادى  ِعيَّ ًا مقبول من الزوج املزبور لنف�سه قبول �رَشْ ِعيَّ �رَشْ

الثانية ل�سنة اثني وثماني الف املزبورون اأعاله كاتبه. 

 /230
ح1

ترميم 
الرتبة 

الكيالنية

اوائل جمادى 
الآَخرة �سنة 
 /10  /4 /

1671م
1082هـ

ِْعيِّ امُلَحرِّر املرعي ح�رش لدى �سيدنا وَمْولَنا اأْعَلم الُعَلَماء الأعالم  باملجل�ص ال�رشَّ
ل ال�سالة واأمت ال�سالم  الء الِعظام خادم �رشيعة �سيد الأَنام عليه اأْف�سَ ل الُف�سَ اأْف�سَ
والنجوى  ال�رش  يف  الكرمي  ملوله  املراقب  والتقوى  الدين  حيا�ص  من  الكارع 
ه الكرمي باأعلى نظريه  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ احَلاِكم ال�رشَّ
دامت ف�سائله ومعاليه كل واحد من فخر الأئمة املكرمي ال�سيخ نور اهلل الداوودي 
احل�سيني  م�سطفى  ال�سيد  الِعظام  ال�سادات  فخر  ِقَبل  من  الوكيل  اآغا  و�سليمان 
املتويل على وقف الرتبة الكيالنية )1( يف القد�ص ال�رشيف املحمية وال�سيخ نور 
ان  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  مَلْولَنا  وذكر  املزبورة  الرتبة  �سيخ  املزبور  اهلل 
الرتبة املزبورة من تقادم الزمان وممر الدهور والأعوام وعدم من يتفقد حلالها 
البيت  تر�ص  وان�سق  بداخلها  الكائنة  بيوتها  واأحجار  احجارا  تكحيل(  )واملرمة 
العلوي ال�سمايل منها ف�سخت )...( وانهدم جميعه وان حائطها الغربية منها ولها 
اإىل اخرها حتتاج اإىل املرمة مع حائطي اليوان ال�رشقي الذي الآن مطبخا مع 
يده  حتت  لي�ص  متوليها  وان  ا�سطحها  وت�سققت  ملن  املزبورة  الرتبة  باب  قو�ص 
اأَفْنِدي  ال�سيد ح�سن  الِعظام  ال�سادات  ال�سابق فخر  املتويل  وان  وقفها  مال جلهة 
احل�سيني كان اأذن لل�سيخ نور اهلل املزبور باأن ي�ستدين ويعمر ماحتتاج اإلْيِه الرتبة 
من تعمري وترميم ونقل اتربة وقمامات وقطع الغبار الثابت على ا�سطحها لدفع 
ال�رشر وجميع ما ي�رشفه ويكون له دينا على جهة الَوْقف املزبور مبوجب مت�سكه 
املوؤرخ يف جمادى الأوىل ل�سنة �ستة و�سبعي الف املكتوب بذيله واملختوم بختمه 
الكائنة  العلوية  قباب  الثالث  ورمم  عمر  وانه  املزبور  اهلل  نور  ال�سيخ  املخلد هلل 
باجلهة ال�رشقية منها وطلب الك�سف على الرتبة املزبورة فاإهذا وجدت بال�سفة 
امل�رشوحة اأعالها ِقَبل ال�سخ نور اهلل املزبور بعمارة ذلك وبال�ستدانة ما �سي�رشف 
بالعمارة واملرمة ليكون له دينا على جهة الَوْقف املزبور وتخمي ما�رشفه يف 
ِْعيِّ امُل�َسار  عمارة القباب املزبورة ك�سف على الرتبة املزبورة باإذن احَلاِكم ال�رشَّ
اإلْيِه بح�سور اأحمد اآغا معمار با�سي القد�ص ال�رشيف ومن �ستذكر اأ�سماءئهم بذيله 
فوجدت بال�سفة امل�رشوحة اأعاله وخمن املعمار املزبور ما �رشفه ال�سيخ نور اهلل 
امَلْرُقْوم يف مرمة القباب املزبورة ومد ا�سطحها من ثمن �سيد وجب�سي وحمره 
وكبارة واأجرة معلمي وفعول ومونة تبلغ قدره خم�سون غر�سا عددية اخرب بذلك

)1( التربة الكيالنية: تنسب إلى جمال الدين بهلوان بن األمير مراد شاه شمس الدين محمد الكيالني الالهجي المشهور
بابن صاحب كيالن، ويعود انشاؤها إلى وصية األمير بهلوان إلى ولده نظام الدين كهشروان بأن يصرف من ثلث ماله 
مئة ألف درهم فضة ليبتاع مكاناً ويعمر تربة في القدس فعمرت سنة )753هـ/ 1352م( ، انظر: العليمي: األنس الجليل، 

ج2، ص 45؛ العسلي: أجدادنا في ثرى بيت المقدس، ص 63. 



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 76
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  واأذن  ًا  َمْرِعيَّ اخبارا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا 
ًا  ِعيَّ �رَشْ اذنا   )...( املزبورة  الأماكن  بعمارة  املزبور  اهلل  نور  لل�سيخ  اإلْيِه  امُل�َسار 
مقبول �رشعا ح�رش يوم تاريخ اأَْدَناه ال�سيخ نور اهلل املزبور و�سليمان اآغا امَلْرُقْوم 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ان ال�سيخ نور اهلل املزبور ا�ستدنه وعمر  واخربا َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
الكنيف املزبور مع حائطي اليوان اأَْلٍفرعي مع قو�ص باب الرتبة املزبورة وطلب 
الك�سف لتخمي ما�رشفه يف عمارة ذلك ليكون له دينا على جهة الَوْقف املزبور 
وك�سف عليها ثانيا حل�سور املعمار املزبور و�سليمان اآغا الوكيل امَلْرُقْوم وخمن 

املعمار املزبور يف عمارة الكنيف امَلْرُقْوم وبناء عقود وعمل بابه ومد اأر�سه 
من  املزبورة  الرتبة  باب  قو�ص  ومرمة  املزبورين  احلائطي  وعمارة  بالبالط 
�ستون  قدره  مببلغ  ومونة  وفعول  معلمي  واأجرة  عقادية  واأحجار  �سيد  ثمن 
ًا  ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اخبارا َمْرِعيَّ غر�سا عددية فعاد واأخرب بذلك َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
مبقت�سى ذلك �سار ما�رشفه ال�سيخ نور اهلل املزبور بعمارة ذلك وقدره ماية غر�ص 
وع�رشة غرو�ص عددية دينا لل�سيخ نور اهلل املزبور على جهة وقف الرتبة املزبورة 
ِعيِّة حتريرا يف اوائل جمادي الآَخرة من �سهور �سنة اثني وثماني  ْ ال�سريورة ال�رشَّ

الف. 
 �سهود احَلاّل: ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ ويل الدين 
ال�سيخ  النوري،  ال�سيخ علي  الدقاق،  ال�سيخ علي  الديري،  ال�سيخ فتح اهلل  جماعة، 
يو�سف الع�سلي، ال�سيخ )... ...( ال�سيخ ح�سي اللطفي، اأحمد الداودي، ال�سيخ مو�سى، 

ال�سيخ عبد اهلل )...( 

 /230
ح2

وكالة 
للح�سول 

الرث

10 جمادى 
الآَخرة �سنة 

 /10  /13 /
1671م
1082هـ

اأَجلَّه اهلل تعاىل  امُلَحرِّر املرعي  ِْعيِّ  ال�رشَّ انه باملجل�ص  �سبب حترير احلروف هو 
رِّر الق�سايا والأحكام  لدى َمْولَنا و�سيدنا قدوة ق�ساة الإ�ْسالم ذخر ولة الأَنام ُمَ
دامت  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 
ال�سيخ  املرحوم  ابن  العابدين  زين  �سيد  لي  الفا�سِ ف�سائله ومعاليه ح�رش فخر 
ِْعيِّ عن ِقَبل كل واحد من والدته ال�سيدة را�سية  عالء الدين الع�سلي الوكيل ال�رشَّ
ابنت املرحوم ال�سيخ طه الع�سئلي وجدته لأّمه ال�سيدة موؤمنة ابنت املرحوم ال�سيد 
جمال الدين الثابت وكالته عنهما املطلقة يف �سائر امورهما ودواعيهما ب�سهادة 
العارفي  احلباين  �سالح  ابن  ومو�سى  ا�سماعيل  احلاّج  ابن  رجب  من  واحد  كل 
اأَفْنِدي ابن املرحوم  بهما بتعريف َمْولَنا قدوة املدر�سي عمدة املدققي زكريا 
ًا وذكر  ِعيَّ ِْعيِّ ُثُبوَتًا �رَشْ عمدة الُعَلَماء العافي ال�سيخ �سالح اخلالدي التعريف ال�رشَّ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ان من امُلَخلَّف عن جده لأّمه املرحوم ال�سيخ  مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
احلكم  بالطريق  غر�ص  ون�سف  غر�سا  ثمانون  وقدره  املبلغ  جميع  الع�سئلي  طه 
 )...( املحرو�سة  م�رش  مبدينة  ال�سابون  بوكالة  الكائن  ِل  احلاأ�سْ على  ِْعيِّ  ال�رشَّ
البحري اجلاري يف وقف احلرمي ال�رشيفي وان ال�سيخ طه املزبور مات وانح�رش 
ِْعيِّ يف زوجته موؤمنة املزبورة و�سقيقيه ال�سيد ممد وال�سيدة را�سية  اإْرثه ال�رشَّ
ِْعيِّ يف والدته ال�سيدة موؤمنة املزبورين وان ال�سيد ممد مات وانح�رش اإْرثه ال�رشَّ



77عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ًا وطلب من  ِعيَّ املزبورة وزوجته ال�ست اح�سان وولديه عبيد وعي�سى انح�سارا �رَشْ
ِْعيِّ ان يرد ما يخ�ص كل واحد من موكليه املزبورين ف�ستخار  َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
زوجها  ِقَبل  من  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإرث  موؤمنة  ال�ست  يخ�ص  ما  ان  وعرف  تعاىل  اهلل 
اأعاله  املزبور  ِل  احلاأ�سْ خلو  جميع  من  املزبور  ولدها  بعد  املتوفي  وولديها 
ع�رشون غر�سا واإن الذي قب�ستها ال�سيدة را�سية املزبورة من والده ثمانية ع�رشة 
العا�رش من جمادي  اليوم  ًا حترير يف  ِعيَّ �رَشْ تعريفا  قطع م�رشية  وربعه  غر�سا 

الآَخرة ل�سنة اثني وثماني الف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 

علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، كاتبه. 

 /231
ح1

اعفاء من 
رو�سوم 

عداد 
الزيتون 
واع�سار 
يف قرية 
ابودي�ص

اأواخر جمادى 
الآَخرة �سنة

 /11  /1 /
1671م
1082هـ

ِْعيِّ امُلَحرِّر املرعي اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا وَمْولَنا فخر ق�ساة  باملجل�ص ال�رشَّ
اأَفْنِدي  اأحمد  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  والأحكام  الق�سايا  رِّر  ُمَ الأَنام  ولة  فخر  ال�سالم 
ه الكرمي باأََعايل نظريه دام عاله وقف الرجل ح�سان ابن براءة واأَقرَّ  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
واعرتف انه من اهايل قرية ابو دي�ص الكائنة ظاهر القد�ص ال�رشيف اجلارية يف 
وقف الهكاري وانه كان رحل من القرية املزبورة هو واأولده وعمه الآتي ذكرهم 
ًا ح�رش  ِعيَّ فيه من مدة خم�ص وع�رشين �سنة �سابقة على تاريخه اأَْدَناه واعرتافا �رَشْ
لي ال�سيخ عبد اللطيف ابن املرحوم  يوم تاريخه اأَْدَناه كل واحد من فخري الفا�سِ
ال�سيخ طه اللطفي وال�سيخ عبد اهلل ابن عبداهلل العجمي وهما متوليان على الَوْقف 
وِقَبلوا  تيماره  املزبورة يف  القرية  اجلاري  اآغا  الأعيان م�سطفى  املزبور وفخر 
ور�سوا باأنه ان عاد ح�سان املزبور هو واأخواه ح�سنات وعناية اهلل واأولد عمهم 
ابراهيم واأخوته ممد وعلي وغنام اإىل قريتهم ابو دي�ص املزبورة وعمرو اأماكنهم 
رجالية  ول  ع�رش  ول  زيتون  عداد  ول  ق�سما  منهم  ياأخذوا  مل  اأرا�سيهم  وزرعو 
َحة مدة ثالث �سنوات مت�سي  ويكونون معافون من جميع ما عليهم ب�سبب الفالَّ
من يوم �سكناهم يف القرية املزبورة واأذنه حل�سان املزبور بالعود اإىل قريتهما 
ًا حتريرا  ِعيَّ املزبورة هو واأخواه واأولد عمه وِقَبل ح�سان املزبور بذلك قبول �رَشْ

يف اأواخر جمادى الآَخرة ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، وال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

 /231
ح 2

ادعاء 
وكالة 
زواج 

11 جمادى 
الآَخرة �سنة

 /10  /14 /
1671م
1082هـ

لدى َمْولَنا و�سيدنا قدوة ق�ساة الإ�ْسالم ذخر ولة الأَنام �سدر الأفا�سل الِفخام 
ه الكرمي باأََعايل نظريه دامت ف�سائله  ِع بَخطُّ ِْعيِّ املوىل اأحمد امُلَوقَّ احَلاِكم ال�رشَّ
ال�سنة  اأهايل قرية دير  ومعاليه ح�رشة احلرمة املدعوة �ستارة بنت ممود من 
الكائنة بظهر مدينة القد�ص ال�رشيف وعرف بها كل واحد من معايل ابن مارب 
ًا واأح�رشت معها ن�رش اهلل  ِعيَّ �رَشْ امَلْرُقْومة تعريفا  القرية  اأحمد ابن ممود من 
ابن علي من القرية امَلْرُقْومة وادعت عليه باأن ق�سده ان يزوجها جربا عليها بغري 
اذنها ور�ساها واإنها مل تِقَبل بوكالته واأن ق�سده جربها على ذلك و�ساألت �سوؤاله 
عن ذلك �سئل فاأجاب باأن �ستارة املدعية املزبورة كانت وكلته �سابقا يف زواجها
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ِْعيِّ  ال�رشَّ بالوجه  ذلك  اثبات  منه  ذلك وطلب  املزبورة على  املدعية  ت�سدقه  فلم 
فعجز عن اثباته وطلب ميي ااملدعية املزبورة على ذلك فحلفت �ستارة املزبورة 
باهلل العظيم انها مل توكل ن�رش اهلل املدعى عليه املزبور يف زواجها ومل تاأذن له 
ًا م�ستوفيا ملعاين احللف �رشعا وملا ثبت حلفها على  ِعيَّ ومل تر�سى بفعله حلفا �رَشْ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه عرفه ن�رش اهلل املزبور باأنه لي�ص له  ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ان يزوج �ستارة املزبورة ال باإذنها ور�ساها ومنعه من التعر�ص لها ل�سبب ذلك 
ًا حتريرا يف حادي  ِعيَّ ِعيَّي مقبولي قبول �رَشْ بغري وجه �رْشِعيٍّ تعريفا ومنعا �رَشْ

ع�رش جمادى الثاين من �سهور �سنة اثني وثماني الف. 
ال�سيخ علي،  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور   �سهود: �سيخ زكريا، 

ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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َج الرجل املدعواأحمد  َتَزوَّ اأَفْنِدي ابن ممد دام ف�سله  اأحمد  َمْولَنا و�سيدنا  لدى 
القرية  من  ممود  بنت  �ستارة  مبخطوبته  ال�سنة  دير  قرية  اهايل  من  خلف  ابن 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه  اأَ�سْ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ املوانع  الكامل اخللية عن  املراأة 
ثمانون  جملته  �سداقا  و�سلم  وعليه  اهلل  �سلى  ممد  نبيه  و�سنة  توفيقه  وح�سن 
غر�سا احَلاّل لها من ذلك خم�سون غر�سا عددية مقبو�سة بيدها باإعرتافها وذلك 
او طالق  الفراق مبوت  اإىل  غر�سا  احَلاّل ثالثون  بعد  والباقي  ِْعيِّ  ال�رشَّ الْعرِتَاف 
كذلك  لذلك  بذلك  منه  �سقيقها ممد( زوجها  بها  )وعرف  ِْعيِّ  ال�رشَّ تاجيل  بائن 
ممود  ابن  ممد  هو  امَلْرُقْوم  الزوج  وكيل  من  مقبول  ًا  ِعيَّ �رَشْ �سحيحا  زواجا 
ابن  معايل  من  واحد  كل  ب�سهادة  امَلْرُقْوم  النكاح  قبول  يف  عنه  وكالته  الثابت 
من  مقبول  ًا  ِعيَّ �رَشْ �سحيحا  زواجا  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  ممود  ابن  وحميد  مارب 
الثاينة  عا�رش جمادي  ًا حتريرا يف  ِعيَّ �رَشْ قبول  املزبور  امَلْرُقْوم ملوكله  الوكيل 

ل�سنة اثني وثماني الف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورون اأعاله، كاتبه. 
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اأهايل  من  ممود  ابن  ممد  َج  َتَزوَّ بقاه  دام  اأَفْنِدي  اأحمد  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  لدى 
ِعيِّة  ْ قرية دير ال�سنة مبخطوبته رومية بنت خلف البكر القا�رش عن املوانع ال�رشَّ
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه وح�سن توفيقه و�سنة نبيه �سيدنا ممد �سلى  اأَ�سْ
ثالثون  ذلك  من  لها  احَلاّل  عددية  غر�سا  �ستون  جملته  �سداقا  و�سلم  وعليه  اهلل 
ًا من  ِعيَّ غر�سا مقبو�سة بيد وليها �سقيقها خليفه ابن خلف املن�سوب و�سيا �رَشْ
ِْعيِّ على القا�رشة املزبورة لقب�ص مقدم ال�سداق باعرتافه  ِقَبل َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
، والباقي بعد احَلاّل ثالثون غر�سا موؤجلة لها عليها اإىل  ِْعيِّ بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
الفراق مبوت او طالق بائن زوجها منه بذلك على ذلك كذلك وليها �سقيقها خليفة 
ًا مقبول من و�سية معايل بن مارب  ِعيَّ ىل لها عندها )...( �رَشْ املزبور حيث لأوَّ
ًا حتريرا يف عا�رش جمادى الثانية �سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ من القرية قبول �رَشْ

 �سهود: ال�سيخ زكريا املزبورين اأعاله كاتبه 
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، امُلَحرِّر املرعي، اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيِّدنا وَمْولَنا فخر ق�ساة  ِْعيِّ باملجل�ص ال�رشَّ
ِْعيِّ امَلوىل اأحمد  رِّر الق�سايا والأحكام احَلاِكم ال�رشَّ الإ�ْسالم، ُذخر ولة الأَنام ُمَ
ه الكرمي باأََعايل نظريه داَم عاله، ملا كان ا�سرتى عبد  ِع َخطُّ اأَفْنِدي بن ممد امُلَوقَّ
القادر ابن نا�رش ال�سهري ببلورة من احلرمة املدعوة �ساكنة بنت املرحوم ال�سيخ 
عبد احلق اخلرويف، وباعته بيع وفاء جميع احل�سة ال�سائعة وقدرها ت�سعة ع�رش 
قرياطًا من جميع الدار الكائنة بالقد�ص ال�رشيف ِبَراأْ�ِص عقبة البطيح بثمن قدره 
خم�سة و�ستون قر�سًا عن كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية، ووعدها عبد القادر 
امل�سرتي املزبور اأنها متى رّدت اإلْيِه نظري الثمن يعيد لها املبيع امَلْرُقْوم مبوجب 
خة يف �ساد�ص مرَّم احلرام ل�سنة اإحدى وثماني الف �سادرة  ِعيَّة موؤرَّ ة �رَشْ حجَّ
ِْعيِّ بالقد�ص ال�رشيف �سابقًا ثم دفعت له  لدى فخر النواب علي اأَفْنِدي النائب ال�رشَّ
ة  احلجَّ ِعيَّة مكتتبة على ظهر  �رَشْ ة  املزبور ثالثي غر�سًا مبوجب حجَّ الثمن  من 
خة يف تا�سع ع�رش  ِع اأعاله موؤرَّ ِْعيِّ امُلَوقَّ املزبورة �سادرة لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
رلهم من الثمن املزبور خم�سة وثالثون  �سهر ربيع الآَخر ل�سنة تاريخ اأَْدَناه، وتاأخَّ
بن  علي  املدعّو  الكامل  ال�ساّب  اأَْدَناه  تاريخ  يوم  ، ح�رش  ِْعيِّ ال�رشَّ التاأخرَي  غر�سًا 
ِْعيِّ عن ِقَبل والدته �ساكنة املزبورة ودفع لعبد  اخلواجة خليل الرومّي الوكيل ال�رشَّ
ِْعيِّ خم�سة وثالثي غر�سًا  القادر بلورة املزبور احلا�رش معه يف باملجل�ص ال�رشَّ
املتاأخرة بذمة والدته املزبورة فقب�ص ذلك منه بيده باحل�رشة واملعاينة قب�سًا 
ِعيَّة واأَ�ْسَهَد عليه عبد القادر املزبوراأن  ًا، واأعاد لها املبيع املزبور اإعادة �رَشْ ِعيَّ �رَشْ
املزبور  الوكيل  علّي  َقًا من  دَّ ُم�سَ ًا  ِعيَّ �رَشْ اإ�سهاداً  املزبورة  �ساكنة  ِقَبل  له  ل حقَّ 
املبلغ  جميع  من  املزبورة  �ساكنة  ذّمة  ُبرِّئت  ذلك  ومبوجب   . ِْعيَّ ال�رشَّ الت�سديق 
ِْعيِّ براءة قب�ص وا�ستيفاء. ت�سادقا على  ال�رشَّ ِعيِّة بالطريق  ْ ال�رشَّ الرباءة  املزبور 
ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  ذلك  م�سموُن  وثبَت،  كذلك  ذلك 

ًا، حتريراً يف عا�رش جمادى الآَخرة ل�سنة اثنتي وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه.  
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اأْعَلِم  و�سيِِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَُّه  املرعيِّ  امُلَحرِِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
الإ�ْسالِم  �سيِخ  الأَناِم،  ُم�سكالِت  حالَِّل  الِفخاِم  الِء  الُف�سَ ِل  اأْف�سَ الِعظاِم  الُعَلَماِء 
الكرمَي  موله  املراقِب  والتقوى،  الديِن  ِمْن حيا�ِص  الكارِع  الِعظاِم  املوايل  �سدِر 
يحيى  بن  اأَفْنِدي  م�سطفى  امُلويل  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ واحَلاِكم  والنجوى،  ال�رشِّ  يف 
احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  ح�رَش  عاله،  داَم  نظريه،  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ زادة، 
ولد  ومو�سى  كلمان  ولد  اأ�سموئيل،  احلاخام  من  واحد  كل  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ
اليهود  املتكلمون على جميع طائفة  اأبرهام، وهم  ولد  واإي�ساف  �سموئيل كيالن 
واأخربوا  املزبورين.  اليهود  طائفة  وكرباء  ال�رشيف،  بالقد�ص  الكائنة  واأوقافهم 
ِْعيَّ امُل�َساَر اإلْيِه اأن كلَّ واحد من مردخاي ولد بليناي واإي�ساف  َمْولَنا احَلاِكَم ال�رشَّ
اِلن يهودا و �سبتاي ولدي حييم و�ساوؤل خرَج ومو�سى هارون ولدي اإي�ساف واأ�سْ
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كلهم من طائفة اليهود الربنا�سيي املتكلمي على بقية طائفة اليهود القاطني 
بالقد�ص ال�رشيف لهم مدة اأْرَبع �سنوات �سابقة على تاريخه يتعاطون خدمة اليهود 
من اأخذ وعطاء وقب�ص ما يرد اإىل طائفة اليهود من ال�سدقات املعتادة، و�رشفها 
احَلاّل ح�سب ما هو معتاد عليهم من قدمي  اإلْيِه  لأربابها، وي�رشفون ما يحتاج 
القدمية واأن لهم قبوًل باأنهم يبقون  العوائد  الديون وغري ذلك من  الأيام ووفاء 
على تعاطي خدمة اليهود لأجل م�سالح امل�سلمي مدة �سنتي كاملتي، مت�سي 
من تاريخ اأَْدَناه، واأخربوا اأي�سًا اأن مردخاي امَلْرُقْوم م�ستقيم يف خدمته لي�ص له 
خيانة ول حيلة، واأنهم اأذنوا له باأْن يقب�ص ما هو معتاد قب�سه و�رشف ما هو 
تعاطيه  مدة  يف  ت�رشفاته  جميع  واأنَّ  املعتادة،  عوائدهم  ح�سب  �رشفه،  معتاد 
بينهم،  معتاد  ما هو  و�سائر  وديون  و�رشاء  وبيع  اأخذ وعطاء  من  اليهود  خلدمة 
مردخاي  كله  ذلك  على  ف�سدَّقهم  ًا،  َمْرِعيَّ اإخباراً  به  وقبولهم  بذلك  له  باإذنهم 
ًا، وِقَبلوا  ِعيَّ اِلن واإي�ساف املزبورون ت�سديقًا �رَشْ وهارون واإي�ساف و�سبتاي واأ�سْ
ًا،  بتعاطي خدمة اليهود يف جميع امل�سالح املعتادة املدة امَلْرُقْومة قبوًل َمْرِعيَّ

و�سطر ماهو الواقع بتاريخ عا�رش �سهر جمادى الآَخرة �سنة اثنتي الف. 
الدين  ويل  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  ال�سهود: 
اجلماعة، ال�سيخ فتح اهلل الديري، ال�سيخ علي الّدّقاق، ال�سيخ علي الثوري، ال�سيخ 

مو�سى ال�سافعي، ال�سيخ خليل الديري، ممد جلبي، كاتبه. 
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ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأَنام  ولة  ُذخر  الإ�ْسالم،  ق�ساة  افتخار  وَمْولَنا  �سيِّدنا  ر  قرَّ
ه باأََعايل نظريه، داَم عاله، حلاِمل هذا  ِع َخطُّ اأَفْنِدي بن ممد امُلَوقَّ املوىل اأحمد 
ِْعيِّ وناقل هذا اخلطاب املرعّي احلرمة حجازية بنت تاج الدين يف  الكتاب ال�رشَّ
بذلك من  ال�رشيف مبا  بالقد�ص  الكائنة  العامرة  العمارة  طا�سة طعام من طعام 
اأمثالها عو�سًا عن احلرمة �سم�ص الدجى  اأُ�ْسَوًة  ِ لها �سباحًا وم�ساًء  اخلبز امُلَعيَّ
بنت املرحوم احلاّج داود بن �سامل بحكم فراغها لها عن ذلك يف يوم تاريخ اأَْدَناه 
خ  بح�سن اختياها ور�ساها الآيل ذلك للفارغة املزبورة مبوجب تقرير �رْشِعيٍّ موؤرَّ
بثامن ع�رش �سوال ل�سنة خم�ص و�ستي الف �سادرة عن قدوة الق�ساة عبد الباقي 
اأَفْنِدي احل�سيني خليفة احلكم العزيز بالقد�ص ال�رشيف �سابقًا، واأذن َمْولَنا احَلاِكم 
اأُ�ْسَوًة اأمثالها تقريراً  ِْعيِّ حلجازية املزبورة بتناول اخلبز والطعام كل يوم  اال�رشَّ
، من زوجها احلاّج ممد بن حرب بالوكالة  ِعيَّي مقبوَلْيِ واإذنًا �سحيَحْيِ �رَشْ
املفروغ  من  تعوَّ�ست  املزبورة  اْلفارغة  ب�سهادة  ًا  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  عنها  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
اأْرَبعة غرو�ص عددية قب�ستها باحل�رشة واملعاينة القب�َص  لها عن نظري فراغها 
ًا،  ِعيَّ ِعّي، وعرَّف بالفارغِة املزبورِة ولِدها خليل بن خليل بن �سامل تعريفًا �رَشْ ْ ال�رشَّ

حتريراً يف حادي ع�رش �سهر جمادى الثانية ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
ال�سيخ مو�سى،  ال�سيخ علي،  ال�سيخ ويل،  ال�سيخ نور الدين،  ال�سيخ زكريا،  ال�سهود: 

ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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ادِّعاءح1

10 �سهر 
جمادى الآَخرة 

�سنة
 /10 /13 /

1671م
1082ه

اأْعَلم  وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى  تعاىل،  اهلل  اأَجلَّه  املرعّي  امُلَحرِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص 
املوايل  �ُسنَن  الأَنام  م�سكالت  حاّلل  الِفخام،  الق�ساة  ل  اأْف�سَ الِعظام،  الُعَلَماء 
 ِّ ال�رشِّ يف  الكرمي  موله  املراقب  والتقوى،  الدِّين  حيا�ص  من  الكارع  الِعظام، 
ِع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي بن يحيى زادة  امُلويل م�سطفى  ِْعيِّ املوىل  ال�رشَّ احَلاِكم  والنَّجوى 
بن  الدين  املدعوُّ �رشف  الرجل  عى  ادَّ داَم عاله، ملا  باأََعايل نظريه،  الكرمي  ه  َخطُّ
من�سور النابل�سّي على كافية بنت نا�رش الدين النابل�سيِّ العاقلة البالغة احلا�رشة 
ها حي كان �سنُّها ع�رش �سنوات كانت  ، وقال يف دعواه عليها: اإنَّ ِْعيِّ باملجل�ص ال�رشَّ
ما  و�رشاب  طعام  من  بها  يقوم  فيما  عليها  واأنفق  عليها  و�سّيًا  وكان  قا�رشة، 
تاريخ  على  �سابقة  ون�سف  �سنوات  �سبع  ُمدَّة  م�رشيتي  قطعتي  كل  يف  قيمته 
ل املدَّة رابع �سهر ذي القعدة �سنة اأْرَبع و�سبعي الف، واآخرها ختامها مبوجب  اأوَّ
ة امَلْرُقْومة مائة  د له عليها يف امُلدَّ خة بالتاريخ املذكور، وجتمَّ ة النفقة املوؤرَّ حجَّ
بلغت من  باأنها  اأجابت  �سئلت  بذلك،  ة عددية طالبها  غر�ص وثمانون غر�سًا ف�سَّ
ِقَبل  ال�سني  واأنها يف  اأَْدَناه  تاريخ  �سابقة على  �سنة  �سنوات ون�سف  مدَّة خم�ص 
بلوغها كانت يف عياله تاأكل طعام مع عائلته من غري طعام م�سو�ص بها ول 
دفَع اإلْيِها النفقة املعيَّنة يف كل يوم، وكان يطعمها من طعام يف نظري خدمتها 
دة، ف�سدَّقها �رشف الدين املذكور اأنها كانت تاأكل  له، ولي�ص له عليها نفقة متجمِّ
من طعام لي�ص لها طعام م�سو�ص، ول دفع اإلْيِها القطعتي يف كل يوم وكانت 
تخدمه، وطال اخل�سام بينهما يف ذلك ح�رش يوم تاريخه �رشف الدين امَلْرُقْوم 
ة عددية، قب�سها  وتعو�ص من كافية املذكورة نظري ذلك خم�سة ع�رش غر�سًا ف�سَّ
ًا، واأَ�ْسَهَد عليه من غري اإكراه  ِعيَّ منها بيده باحل�رشة واملعاينة قب�سها قب�سًا �رَشْ
امَلْرُقْومة يف  ة كافية  ذمَّ اأبراأ  اأنه  الإ�ْسَهاد  اإجبار، عارفًا مبعنى  ول  ذلك،  له يف 
د له عليها يف النفقة، واأنه مل يبق ي�ستحق ِقْبَلةا ب�سبب ذلك حّقًا ول  جميع ما جتمَّ
ا�ستحقاقًا، ول دعوًى ول طلبًا، ول ف�سة ول ذهبًا ول دينًا ول نفقة واأنه ا�سقط 
حاأ�سماء  عاّمًا  اإبراء  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ احلقوق  �سائر  يف  ِقْبَلةا  حقَّ  ل  واأنه  النفقة  فر�ص 
اأن عرَّف بها يف  بعد  ًا، وذلك  ِعيَّ �رَشْ املزبورة ت�سديقًا  َقًا من كافية  دَّ ُم�سَ مانعًا 
ذلك كله لدى �سهود اآخرين كّل واحٍد من خالها من�سور بن دغ�ص النابل�سّي وال�سيخ 
ًا ت�سادق على ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن  ِعيَّ عو�ص بن ف�سيلة جارها تعريفًا �رَشْ
ًا حتريراً يف عا�رش �سهر  ِعيَّ ِعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ ْ ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

جمادى الآَخرة ل�سنة اثني وثماني الف. 
الدين  ويّل  ال�سيخ  ال�سافعّي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  ال�سهود: 
ّقاق، ال�سيخ ممد اأَْلٍفخري، ال�سيخ  جماعة، ال�سيخ فتح اهلل الديري، ال�سيخ علّي الدَّ
اأحمداأرغون،  خليل بك الأتابك بالقد�ص ال�رشيف، ال�سيخ عبد اهلل العجمي، احلاّج 
ال�سيخ خليل اخلالدي، ممد جلبي  ال�سافعي،  ال�سيخ مو�سى  الثورّي،  ال�سيخ علّي 

الرتجمان، وغريهم. 
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ح�سورح 2

11 جمادى 
الثانية �سنة

 /10  /14 /
1671م
1082هـ

اأْعَلم  وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املرعّي،  امُلَحرِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص 
م�سكالت  حاّلل  الِعظام،  املوايل  �ُسنن  الِفخام،  الق�ساة  ل  اأْف�سَ الِعظام  الق�ساة 
ِّ والنَّجوى  الأَنام الكارع من حيا�ِص الدِّين والتقوى، املراقب موله الكرمي يف ال�رشِّ
ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ زادة  بن يحيى  بن  اأَفْنِدي  امُلويل م�سطفى  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 
ِلَكتاب اهلل  الكرمي باأََعايل نظريه، داَم عاله، ح�رَش فخُر ال�ساحلي زبدة احلّفاظ 
جبل  بناحية  الكائنة   )1( زيتا  قرية  �سكان  من  الزيتاوي  ممد  ال�سيخ  امُلبي 
الآَخر �سنة  خًا يف رابع ع�رش من ربيع  �سلطانيًا موؤرَّ اأمراً  نابلو�ص واأبرز من يده 
اأنَّ  املنيف  مكنونه  وفحوى  ال�رشيف  معاجلة  خال�سة  من  الف  و�سبعي  �سبع 
ال�سيخ ممد وال�سيخ عبد احلق الزيتاوي الأخوين عر�ساها لهما اإىل عتبة العلية 
انهما من حلمة الُقْراآن العظيم واأنهما خطيبان واإمامان باجلامع الكائن بالقرية 
املزبورة ح�سبة هلل تعاىل وان لهما فداني لأجل الزراعة باأر�ص القرية ليح�سل 
الُفَقراء، واأنهما يف مقابل ذلك ل ياأخذ  الِغالل ما ي�رشفانه يف طعام  لهما من 
منهما خراج الزيتون اجلاري يف ُمْلكهما ولهما اأغنام لأجل معي�ستهما وبيدهما 
الأمر  برز  وقد  �ساقة  تكاليف  ول  اأغنام  ر�سم  منهما  ياأخذ  ل  باأْن  ِعيَّة  �رَشْ حجة 
ال�ساقة  التكاليف  من  �سيء  طلب  ب�سبب  اإلْيِهما  يتعرَّ�ص  من  كلِّ  ملنع  وال�رشيف 
ال�سيخ  وطلب  تعاىل،  هلل  ح�سبًة  املذكور  باجلامع  والأئمة  اخلطباء  من  لكونهما 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه قيد الأمر ال�رشيف بال�ِسِجل املحفوظ  ممد من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ِْعيِّ لقيده بال�ِسِجل املحفوظ فقّيد يف  والعمل مبوجبه، فاأَمَر َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ِْعيِّ كّل من �سيتعرَّ�ص لل�سيخ ممد  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  اأَْدَناه، ومنع  يوم تاريخ 
منعًا  ال�سلطايّن  ال�رشيف  بالأمر  َعِمال  ال�ساّقة  التكاليف  ب�سبب  املزبوَرْيِن  واأخيه 

ًا، حتريراً يف حادي ع�رش �سهر جمادي الثانية ل�سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين جماعة، ال�سيخ فتح اهلل، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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ح 3

ار  اأَقرَّ
طا�سة 

طعام من 
العمارة 
العامرة

12 جمادى 
الثانية �سنة

 /10  /15 /
1671م
1082ه

�سَي ُعمدة امُلَحقِّقي اأحمد اأَفْنِدي بن ممد  ِْعيِّ فخُر املدرِّ ر َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ قرَّ
هذا  حلامِل  ومعاليه،  ف�سائله  دامْت  نظريه،  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ امَلوىل 
ِْعيِّ وناقل هذا اخِلطاب املرعّي ال�رشيّف مو�سى بن احلاّج ممد بن  الكتاب ال�رشَّ
العامة بالقد�ص ال�رشيف مع ما يتبع ذلك  العمارة  حرب طا�سة طعام من طعام 
من اخلبز والطعام �سباحًا وم�ساًء ِعَو�سًا عن رفيقه �سالح بحكم فراغه عن ذلك 
يف يوم تاريخ اأَْدَناه بح�سن اختياره ور�ساه الآيل ذلك له مبوجب تقرير �رْشِعيٍّ 
باأمر اهلل  ال�سهري  اأَفْنِدي  َمْولَنا ممد  �سماء املعايل  الوايل بدر  �سادر عن �سدر 
زاده القا�سي بالقد�ص ال�رشيف بتناول اخلبز والطعام يف كل يوم �سباحًا وم�ساء 

ِعيَّي مقبوَلْيِ �رشعًا يف وقته من مّله اأُ�ْسَوًة اأمثاله تقريراً واإذنًا �سحيَحْيِ �رَشْ

)1( قرية زيتا: من قرى مدينة نابلس وتقع جنوب غرب مدينة نابلس على بعد 18 كيال. شراب، محمد. معجم بلدان
فلسطين، 436. 
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جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ًا حتريراً يف ثاين ع�رش �سهر جمادى الثانية من  ِعيَّ من مو�سى امَلْرُقْوم لنف�سه ع�رَشْ
�سهور�سنة اثنتي وثماني الف. 

الديري،  اهلل  فتح  ال�سيخ  جماعة،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
جلبي  ممد  ال�سافعي،  مو�سى  ال�سيخ  اللدي،  علي  ال�سيخ  الدقاق،  علي  ال�سيخ 

الرتجمان، كاتبه. 
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زواجح 1

12 جمادى 
الآَخرة �سنة

 /10  /15 /
1671م
1082هـ

ِْعيِّ اأحمد اأَفْنِدي بن  لدى َمْولَنا و�سيِّدنا فخر الإ�ْسالم، ُذخر ولة الأَنام احَلاِكم ال�رشَّ
ق اخلواجة  َج النَّجل املوفَّ ه الكرمي باأََعايل نظريه، داَم عاله، َتَزوَّ ِع َخطُّ ممد امُلَوقَّ
ال�سهري بن�سبه املبارك بن  الأخيار اخلوجة يحيى  ُعمدة  ّجار  التُّ ممود بن فخر 
ة املكنونة فخري خاتون بنت اخلواجة ا�سماعيل  رَّ اأرغون مبخطوبته امل�سونة والدُّ
َدَقَها على بركة  ِعيِّة اأَ�سْ ْ خواجة بن اأرغون البكرّي البالغ اخلالية عن املوانع ال�رشَّ
اهلل تعاىل وعونه وُح�ْسِن توفيقه و�ُسنَّة نبيه ممد، �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، �سداقًا 
بيدها  مقبو�سة  غر�ص  مئة  ذلك  من  لها  احَلاّل  عددية،  غر�ص  مائتان  ُجملته 
مائة  احَلاّل  بعد  والباقي   ، ِْعيِّ ال�رشَّ الْعرِتَاف  فيه  ذكره  الآتي  وكيلها  باعرتاف 
جها منه  ًا، زوَّ ِعيَّ لة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالٍق بائٍن، تاأجياًل �رَشْ غر�ص موؤجَّ
بذلك على ذلك كذلك فخُر اأمثاله ممد بيك ابن املرحوم علّي بيك ال�سهري بابن 
ل  اأرغون بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف الْعرِتَاف بقب�ص ُمعجَّ
داق املزبور ب�سهادة كلِّ واحٍد من خالها فخر الأئمة الكرام ال�سيخ يحيى ابن  ال�سَّ
ومهرها  قتبان  بن  املبارك  بن�سبه  وال�سهري  ال�سيخ ممود  الأئمة  فخر  املرحوم 
ّجار احلاّج عبد اجلواد  التُّ الدين ابن قدوة  ّجار املكرمي اخلواجة جمال  التُّ فخر 
ًا مقبوًل  ِعيَّ ًا زواجًا �رَشْ ِعيَّ ال�سهري بن�سبه املبارك بالع�سلّي العاِرَفْيِ بها ُثُبوَتًا �رَشْ
قبوًل  عليه  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ بالولية  امَلْرُقْوم  يحيى  اخلواجة  والده  من  املزبور  للزوج 
ِعيِّة وواجباته املعتربة املرعّية بعد اعتبار  ْ ًا وقد متَّ النكاح ب�رشوطه ال�رشَّ ِعيَّ �رَشْ
ما وجَب اعتباره �رشعًا، حتريراً يف ثاين ع�رش �سهر جمادى الآَخرة من �سهور �سنة 

اثنتي وثماني الف. 
ال�سهود ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ ويّل الدين جماعة، 
مو�سى  ال�سيخ  الثورّي،  علّي  ال�سيخ  ّقاق،  الدَّ علّي  ال�سيخ  الديري،  اهلل  فتح  ال�سيخ 
الأعيان  فخر  الإمام،  اإ�سحاق  ال�سيخ  الأتابك،  اآغا  خليل  الأعيان  فخر  ال�سافعي، 
ّجار اخلواجة عبد اجلواد الع�سلّي،  م�سطفى دوردار قلعة القد�ص ال�رشيف، فخر التُّ
اآغا جربا�سي، وغريهم من  الع�سلّي، م�سطفى  ال�سيخ ممد  الإمام،  ال�سيخ ممد 

احلا�رشين. 
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قدوة  وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه   ، املرعيِّ امُلَحرِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص 
ِْعيِّ امَلوىل  رِّر الأحكام بالإحكام احَلاِكم ال�رشَّ ق�ساة الإ�ْسالم، ُذخر ولة الأَنام ُمَ
ُه الكرمُي باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله ومعاليه،  ِع َخطُّ اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ
اأنه ل  اأَ�ْسَهَد عليه الرجل املدعّو عبد الرحمن بن حمدان وهو بحاٍل ُيعترب �رشعًا 

ْيِن معه باملجل�ص َ ي�ستحق ول ي�ستوجب ِقَبل اأخويه لأبيه اأحمد واإبراهيم احلا�رشِ
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ا�ستحقاقًا  ذلك حّقًا ول  ب�سبب غري  املزبور، ول  والده  ب�سبب مرتوكات  ِْعيِّ  ال�رشَّ
ة ول ذهبًا ول دينًا ول عينًا ول غنمًا ول بقراً ول  ول دعوًى ول طلبًا ول ف�سَّ
جلياًل ول حقرياً ول حّقًا مطلقًا ملا م�سى يف الزَّمان واإىل يوم تاريخ اأَْدَناه واأَ�ْسَهَد 
عليه اأي�سًا عبد الرحمن امَلْرُقْوم واأخواه املزبوران هما اأحمد واإبراهيم، وهم بحال 
ُيعترب �رشعًا اأنهم ل ي�ستحقون ول ي�ستوجبون ِقَبل دهمان بن ممد احلا�رش معهم 
ِْعيِّ ب�سبب مرتوكات والدهم ول ب�سبب غري ذلك حّقًا ول ا�ستحقاقًا  باملجل�ص ال�رشَّ
ة ول ذهبًا ول دينًا ول عينًا ول غنمًا ول بقراً ول  ول دعوًى ول طلبًا ول ف�سَّ
قلياًل ول كبرياً ول جلياًل ول حقرياً ول حّقًا مطلقًا ملا م�سى من الزمان واإىل يوم 
ل  تاريخ اأَْدَناه، و�سدَر منهم اإ�سهاد )...( من اجلانبي باأنَّ الإخوة الثالثة فريق اأوَّ
دهمان امَلْرُقْوم فريق ثاٍن، واأنَّ كلَّ فريٍق مل يبَق ي�ستحق ِقَبل الفريِق الآَخر ب�سبب 
مرتوكات والدهم ول ب�سبب غري ذلك، ول ب�سبب مرتوكات والد دهمان املزبور 
حّقًا مطلقًا ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخ اأَْدَناه، ت�سادقوا على ذلك كذلك، 
املوىل  ِنَعُم  دامْت  اإلْيِه،  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  ذلك  وثبَت م�سمون 

عليه، حتريراً يف ثاين ع�رش جمادى الثاين ل�سنة اثني وثماني الف. 
ال�سيخ علي،  اهلل،  ال�سيخ فتح  ال�سيخ ويّل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،  �سهود 

ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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فخر  وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املرعّي،  امُلَحرِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص 
عمدة  بالإحكام،  والأحكام  الق�سايا  رِّر  ُمَ الأَنام،  ولة  ذخر  الإ�ْسالم،  ق�ساة 
ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد،  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأعالم،  الُعَلَماء 
الكرمي باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله ومعاليه، ملا األزم مو�سى بن ح�سي الفرعي 
لفخِر الأفا�سل املكرمي ال�سيخ ممد ابن فخر الأعيان احلاّج عبد اجلواد ال�سهري 
غر�سًا  وخم�سون  وت�سعة  غر�ص  ثالثمائة  قدره  مببلغ  بالع�سلّي  املبارك  بن�سبه 
وع�رشون قطعة م�رشية ح�سابًا عن كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية مبوجب 
خة يف حادي ع�رشي جمادى الأوىل ل�سنة تاريخ اأَْدَناه، �سادرة  ِعيَّة موؤرَّ ة �رَشْ حجَّ
ِْعيِّ ح�رَش يوم تاريخ اأَْدَناه  ِع على ال�سدور ال�رشَّ ِْعيِّ امُلَوقَّ لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ال�سيخ ممد امَلْرُقْوم ومو�سى املزبور ودفع مو�سى املزبور لل�سيخ ممد امَلْرُقْوم 
واملعاينة  باحل�رشة  بيده  منه  ذلك  فقب�ص  عددية،  غرو�ص  وع�رشة  غر�ص  مائة 
: اأحدهما اأبي�ص والثاين اأزرق ب�سبعي غر�سا  ًا، وتعوَّ�ص عنه جمَلْيِ ِعيَّ قب�سًا �رَشْ
عددية وفر�ص حمراء بثالثي غر�سًا عددية عن يد احلاّج �سليمان ابن احلاّج ممد 
ون�سف  بذلك  له  امَلْرُقْوم  مو�سى  باإذن  باملجل�ص  معهما  احلا�رش  اللدّي  �سويتح 
عبد  احلاّج  يد  عن  عددية  غر�سًا  بثالثي  ال�سماغي  �سَعالن  �رشكة  حمراء  مهرة 
ذلك  بت�سلُّم  املزبور  ممد  ال�سيخ  واعرتف  املزبور،  مو�سى  باإذن  املزبور  اجلواد 
�سليمان املزبور �ستي  �سابقًا من يد احلاّج  واأنه قب�َص من مو�سى املزبور  كلِّه، 
قطعة  وع�رشين  غر�سًا  وخم�سي  ت�سعة  اأي�سًا  املزبور  مو�سى  من  وقب�ص  غر�سًا 
ًا، وذلك طبق املبلغ ِعيَّ م�رشية، و�سدَّقه على ذلك كلِّه مو�سى املزبور ت�سديقًا �رَشْ



85عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

املزبور، واأَ�ْسَهَد عليه ال�سيخ ممد املزبور باأنه مل يبَق ي�ستحقُّ ول ي�ستوجب ِقَبل 
ة ول ذهبًا ول دينًا  مو�سى املزبور حّقًا ول ا�ستحقاقًا ول دعوًى ول طلبًا ول ف�سَّ
ِعيِّة  ْ ال�رشَّ احلقوق  �سائر  من  حّقًا  ول  غريها،  ول  م�ساربة  حال  ب�سبب  عينًا  ول 
مو�سى  عليه  اأَ�ْسَهَد  وكذلك  اأَْدَناه،  تاريخ  يوم  واإىل  الزمان  من  م�سى  ملا  مطلقًا 
ول  حّقًا  املزبور  ممد  ال�سيخ  ِقَبل  ي�ستوجب  ول  ي�ستحّق  يبَق  مل  باأنه  املزبور 
ة ول ذهبًا ول دينًا ول عينًا ول حنطًة ول  ا�ستحقاقًا ول دعوًى ول طلبًا ول ف�سَّ
�سمنًا ول �سابونًا ول )...( ول ب�سبب حال امل�ساربة ول ب�سبب )...( ال�سيخ ممد 
)...( قا�سم وداود فرح  ِقَبل  بلد، ول ي�ستحقون على جرايته، ول  الكائنة  املزبور 
الَيهودي ب�سبب ما كان دفعه لهما �سابقًا ليد )...( لل�سيخ ممد املزبور، ول حّقًا 
اأَْدَناه،  واإىل يوم تاريخ  الزمان  ِعيِّة مطلقًا ملا م�سى من  ْ ال�رشَّ �سائر احلقوق  من 
َقًا  دَّ ُم�سَ عاّمًا  اإبراًء  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ �سائر حقوقه  الآَخر من  ة  ذمَّ واحد منهما  واأبراأ كلُّ 
وثبَت م�سموُن  كذلك،  ذلك  على  ت�سادقا  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ت�سديقًا  لالآخر  منهما  كلٍّ  من 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه يف رابع جمادى الآَخرى ل�سنة  ذلك كلِّه لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

اثنتي وثماني الف 
علّي،  ال�سيخ  علّي،  ال�سيخ  ويّل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  ال�سهود: 

ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
ال�سيخ  َمْولَنا  الدين،  نور  ال�سيخ  ولده  احلرم،  �سيخ  الرحمن  عبد  ال�سيخ  َمْولَنا 
يِّد موؤيد الدين،  ال�سَّ يِّد قا�سم ابن  ال�سَّ مو�سى �سيخ احلرم، اخلواجة �سالح الرومّي، 
)...( ، ال�سيخ عو�ص ف�سيلة، ممد الرتكمان الر�سول، كرمي الر�سول، عبد اهلل ب�سه 

احلموّي. 
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وَمْولَنا قدوِة  �سيِّدنا  لدى  اأَجلَُّه اهلل تعاىل،   ، امُلَحرِِّر املرعيِّ  ، ِْعيِّ ال�رشَّ  باملجل�ص 
ِْعيِّ  �سي الِكراِم، احَلاِكِم ال�رشَّ قي الِفخام، عمدِة املدرِّ الق�ساِة واحُلّكاِم، �سْدِر املدقِّ
ا  ه الكرمي باأََعايل نظريه، داَم عاله، ملَّ ِع َخطُّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد، امُلَوقَّ
يِّد مي الدين للن�رشاينِّ املدعوِّ �سليمان ولد جري�ص  يِّد ممد ابن ال�سَّ كان باع ال�سَّ
مَبحلَّة  الكائنة  بالدار  البناء  القائمة  الطبقة  جميَع  وفاء  بيع  ال�سايغ  الن�رشاينِّ 
الغربية من  البائع املزبور باجلهة  ُمْلك  ال�رشيف اجلارية يف  الن�سارى بالقد�ص 
بالدار  الكائن  ال�سهريج  من  ال�ستقاء  حقِّ  مع  ِقَبلة  بابها  يفوه  املزبورة  الدار 
ة  املزبورة، والرتفاق مبرتفقها املحدودة الدار الكائن بها الطبقة مبقت�سى حجَّ
ة ل�سنة �سبع و�سبعي الف  خة بع�رشي ذي احلجَّ التبايع ببيع الوفاء امَلْرُقْوم املوؤرَّ
بثمن قدره ثالثون غر�سًا عددية يعِدُل كلُّ غر�ص منها ثالثي قطعة م�رشية، واأَِذَن 
امَلْرُقْوم النتفاع بالطبقة املزبورة مع حقوقها  للم�سرتي  البائع املزبور  واأباَح 
واإ�سكاٍن وغريه من غري رجوع عليه ب�سيء  �َسَكٍن  ِعيِّة يف  ْ ال�رشَّ �سائر النتفاعات 

ِْعيِّ يف زوجته نا�رشية بنت كليب من ذلك، ثم هلك امل�سرتي وانح�رش اإْرثه ال�رشَّ
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رقم �س/ 
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�سلمان  هما  منها  ولديه  ويف  نابل�ص،  معاملة  من   )1( رفيديا  قرية  اأهايل  من 
اأَْدَناه  تاريخ  يوم  ح�رَش  ًا،  ِعيَّ �رَشْ انح�ساراً  البلوغ  درجة  عن  القا�رشان  وح�سنة 
يِّد البائع املزبور اأعاله ونا�رشية الزوجة املزبورة، وعرَّف بها  كلُّ واحٍد من ال�سَّ
ًا على ولديها �سلمان وح�سنة  ِعيَّ قد�ص، الأ�سيلة عن نف�سها واملن�سوبة و�سّيًا �رَشْ
يِّد  ال�سَّ اإلْيِه، ودفَع  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  ِقَبل  املزبورين من  القا�رشين 
نا�رشية  مورِّث  �سليمان  من  قب�سه  كان  ما  امَلْرُقْومة،  لنا�رشية  املزبور  ممد 
الطبقة  ْيِن املزبوَرْيِن، وهو مبلغ قدُره ثالثون غر�سًا عددية نظري ثمن  َ والقا�رشِ
املزبورَتْيِ  والو�ساية  بالأ�سالة  بيدها  منه  ذلك  فقب�سْت  اأعاله،  املزبورة 
اإعادة مرعيَّة،  امَلْرُقْوم  ، واأعادْت له املبيع  ِْعيِّ ال�رشَّ القب�َص  باحل�رشة واملعاينة 
يِّد ممد املذكور من جميع املبلغ امَلْرُقْوم ومن كلِّ جزٍء منه  ة ال�سَّ وبرئت بذلك ذمَّ
ِْعيِّ براءَة قب�ٍص وا�ستيفاء، ت�سادقا على ذلك كذلك،  ِعيِّة بطريقه ال�رشَّ ْ الرباءة ال�رشَّ
ًا  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأعاله ُثُبوَتًا �رَشْ وثبَت م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
َبْعَد اعتبار ما وجَب اعتباره �رشعًا، حتريراً يف ثالث ع�رش جمادى الآَخرة ل�سنة 

اثنتي وثماني الف. 
ال�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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رِِّر الق�سايا  ح�رَش لدى �سيِّدنا وَمْولَنا، فخِر ق�ساِة الإ�ْسالِم، ذخِر ولة الأَنام، ُمَ
ُه  ِع َخطُّ ِْعيِّ امَلوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممٍد امُلَوقَّ والأحكاِم بالإحكاِم، احَلاِكم ال�رشَّ
الكرمُي باأََعايل نظريه، داَم عاله، فخُر الأعياِن اأحمد اآغا وكيل املتويل على اأوقاف 
اأنَّ  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  مَلْولَنا  وذكر  ثراها،  طاَب  �سلطان  خا�سكي 
امراأتي من اأهايل قرية اجلديرة )2( الكائنة ظاهر مدينة القد�ص ال�رشيف اجلارية 
عليهما  ف�سقط  ترابًا،  منها  لتاأخهذا  هناك  مغارة  اإىل  َدَخلتا  املزبور  الَوْقف  يف 
 َ هما، وَطَلَب الك�سف على ذلك والتَّحرير على ما هنالك، َفَعيَّ تراب من املغارة وطمَّ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه من جانبه ُلْطَف اهلل تعاىل به فخر الأفا�سل  َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
اآغا املزبور وح�سل  اأحمد  ه للك�سف على ذلك و�سحبه  اأحمد الرومّي، فتوجَّ امُلاّل 
املزبور  اآغا  اأحمد  بح�سور  املزبورة  القرية  عند  مغارٍة  على  والوقوف  الك�سف 
واأخرَب  اأَْدَناه،  اأ�سماوؤهم  �ُسيذكر  وَمْن  املزبور  الَوْقف  كاتب  اللطيف  عبد  وال�سيخ 
كلُّ واحٍد من ممد بن �ساهي �سيخ قرية بيتونية وممود بن دويل من بيتونية 
نبال وممد بن  ابن ممد من قرية رفات ورّحال بن �سغري من بري  و�سحادة 
برجي�ص، وم�سلم بن �سامل ومفرج ابن اأبي فاطمة وخلف بن خليفة من اأهايل قرية

)1( قرية رفيديا: إحدى قرى غرب مدينة نابلس سابقاً وتعتبر حالياُ إحدى ضواحي نابلس الغربية، وقد يكون معناها من
رفد وهو جذر مشترك بمعنى كمن وزحف فيكون معناها الممتدة المسطحة وقد تكون نسبة الى بني رفيدة العربية من كلب 

من القحطانية. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، ص414. 
)2( قرية الجديرة: تقع شمال غرب القدس، على بعد 10كم. الدباغ، بالدنا فلسطين، ج8، ق2، ص68. 
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ة اإحداهما ي�رشية بنت �سليم والثانية فتنة  اجلديرة املزبورة، باأنَّ املراأتي املدعوَّ
بنت حمزة كلتاهما من القرية املزبورة دخلتا اإىل املغارة املزبورة لتاأخهذا منها 
اأَْلٍفّخارية واجلماعة املزبورون جال�سون بنوادر القرية ف�سقط  ترابًا لعمل اجِلرار 
اإخباراً  الرتاب املزبور  الآن بداخل املغارة يف  الرتاب عليهما من املغارة وهما 
ًا، ثم اأزيل الرتاب عنهما من داخل املغارة، واأظهراهما من الرتاب املزبور،  َمْرِعيَّ
ُروح فيهما، ول حركة، ولي�ص بهما جراحة، و�سئل )كّل( من  فُوِجَدتا ميتتي ل 
ممد بن حمزة املزبور �سقيق فتنة املزبورة ور�سوان وزايد عّم ي�رشّية امَلْرُقْومة 
احلا�رشين عن �سبب ذلك فاأخربوا باأنهما ماتا بالرتاب املزبور، وذلك بق�ساء اهلل 
تعاىل وقدره، ولي�ص لهم دعوى ِقَبل اأحد ب�سبب ذلك فعاد الك�ّساف املزبور واأخرب 
ر ما هو الواقع غري  ًا، و�سطَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه بذلك اإخباراً َمْرِعيَّ َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ر، حتريراً يف  الطلب وال�سوؤال حفظًا لواقع احَلاّل وهذا ما دلَّ عليه الك�سف والتحرُّ

ثاين ع�رش جمادى الآَخرة ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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قدوة  وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى  تعاىل،  اهلل  اأَجلَّه   ، املرعيِّ امُلَحرِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص 
ِْعيِّ امَلوىل  رِّر الق�سايا والأحكام، احَلاِكم ال�رشَّ ق�ساة الإ�ْسالم ذخر ولة الأَنام، ُمَ
ه الكرمي نظري اأعاإلْيِه، دامْت ف�سائله ومعاليه،  ِع َخطُّ اأحمد اأَفْنِدي بن ممد امُلَوقَّ
عى احلاّج مب اهلل ابن املرحوم ابن احلاّج رجب اخليمي الأ�سيل عن نف�سه  ملا ادَّ
علم  احلاّج  املرحوم  ابنة  اأني�سة  والدته  من  واحٍد  كلِّ  ِقَبل  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ والوكيل 
وكالته  الثابت  واآمنة  جلبي  وقا�سم  اأحمد  ال�سيخ  وهم  اأ�سقائه  واإخوته  الأ�سامي 
عنهم فيما ياأتي من الدعوى والقب�ص والهبة والإ�ْسَهاد الذي �ُسيذكر فيه ب�سهادة 
العاِرَفْيِ  بك  �ساهي  بن  بكر  واأبي  ا�سماعيل  احلاّج  ابن  رجب  من  واحد  كلِّ 
لتي املزبورتي بتعريف ال�سيخ اأحمد وقا�سم جلبي املزبورين، والتعريف  باملوكِّ
ِْعيِّ  ّي ال�رشَّ لي ال�سيخ عبداهلل العجمّي الَو�سِ ًا على فخر الفا�سِ ِعيَّ املرعّي ُثُبوَتًا �رَشْ
على ال�سيخ منيع اهلل ابن املرحوم زبدة الأفا�سل ال�سيخ خليل الديري القا�رش عن 
درجة البلوغ واملتويلِّ على وقف ويلِّ اهلل تعاىل ال�سيخ عالء الدين الب�سري الكائن 
ُه العزيز، وقال يف تقرير دعواه عليه: اإنَّ لوالد امُلدَّعي  �َص �رِشَّ بالقد�ص ال�رشيف َقدَّ
املزبور ووالدته اأن�سيَّة امَلْرُقْومة مبلغًا قدره مائتا غر�ص اثنتان وثالثة وثالثي 
و�سبعون غر�سًا  وت�سعة  الِقَطِع امل�رشية مائتا غر�ص  اأ�سدية عنها بح�ساب  غر�سًا 
َدْينًا على رقبته الدار اجلارية يف الَوْقف امَلْرُقْوم القائمة البناء بالقد�ص ال�رشيف 
بالطريق  ِقَبلًة  املحدودة  ال�رشيف  الأق�سى  امل�سجد  اأبواب  اأحد  الناظر  باب  بخطِّ 
يف  جارية  بحاكورة  و�سماًل  احل�سينية،  باملدر�سة  و�رشقًا  بابها،  وفيه  ال�سالك، 
الَوْقف املزبور، وغربًا بدار بيد َوَرثة ال�سيخ فخر الدين املغربّي بجميع حقوق ذلك 
َفها والد امُلدَّعي املذكور يف عمارة الدار املزبورة اأعاله اجلارية يف  َ كلِّه كان �رشَ

الَوْقف املذكور باإذن �رْشِعيٍّ �سدَر لهما من متويلِّ الَوْقف املزبور
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ُل فيه، فمن ذلك ما �رشفه والدا امُلدَّعي املذكور يف عمارة  �سابقًا على ما �َسُيَف�سَّ
الدار املزبورة مائة غر�ص واحدة وثماني و�ستون غر�سًا اأ�سدية، وما �رشفه خليل 
املزبورة  امُلدَّعي  والدة  اأن�سية  واإنَّ  اأ�سديًا،  غر�سًا  و�ستون  خم�سة  املذكور  املنجد 
الدار  عمارة  يف  �رشفه  الذي  املبلغ  اأعاله  املذكور  املنجد  خلليل  دفعت  اأعاله 
اأ�سديًا مبعرفة املتولِّي على الَوْقف  امَلْرُقْومة اأعاله وقدره خم�سة و�ستون غر�سًا 
اأعاله وقدره مائتا غر�ص  امَلْرُقْوم  واإنَّ املبلغ  واأذنهم لها بذلك،  امَلْرُقْوم �سابقًا، 
وثالثة وثالثون غر�سًا اأ�سدية �سار َدْينًا لوالد امُلدَّعي املذكور ووالدته املزبورة 
ة  حجَّ مبقت�سى  وذلك  اأعاله،  امل�رشوح  التف�سيل  على  املزبورة  الدار  رقبة  على 
اأَفْنِدي خليفة احَلاِكم  الِكرام هبة اهلل  ّواب  النُّ اإحداهما لدى قدوة  ِعيَّة �سادرة  �رَشْ
�ست  ل�سنة  احلرام  القعدة  ذي  بع�رشة  خة  موؤرَّ �سابقًا  ال�رشيف  بالقد�ص  العزيز 
ِْعيِّ يف امُلدَّعي  وخم�سي الف، واإنَّ والد امُلدَّعي املذكور ماَت وانح�رش اإْرثه ال�رشَّ
لوالد  الذي  املبلغ  واإنَّ  ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ بالفري�سة  اأعاله  املذكورين  ليه  وموكِّ امَلْرُقْوم 
ِعيِّة  ْ ال�رشَّ بالأدلَّة  اإلْيِهم  اآَل  املزبورين  ليه  وموكِّ للُمدَّعي  �سار  املزبور  امُلدَّعي 
ثهم والد امُلدَّعي امَلْرُقْوم، واإنَّ ال�سيخ عبد اهلل امُلدَّعى عليه املزبور  من ِقَبل مورِّ
، وطالبه بعدم  ّي على املتويلِّ امَلْرُقْوم يعاأر�سهم يف ذلك بغري طريق �رْشِعيٍّ الَو�سِ
املعار�سة لهم يف ذلك، و�ساأل �سوؤاله عن ذلك، �ُسِئَل، فاأجاب بالأنكار لذلك كلِّه، 
اأعاله،  تاريخهما  امُلَحلَّى  املزبورَتْيِ  تِي  احُلجَّ يده  يف  املزبور  امُلدَّعي  واأبرَز 
امَلْرُقْوم فوجد م�سمونهما باأنَّ املتولِّي  امُلدَّعى عليه  ة بوجِه  وقرئتا قراءة تامَّ
على الَوْقف املذكور �سابقًا كانوا اأَِذنوا للحاج رجب والد امُلدَّعي املزبور وخلليل 
املنجد امَلْرُقْوم ب�رشف املبلغ امَلْرُقْوم وقدره مائتا غر�ص وثالثة وثالثون غر�سًا 
الَوْقف  يف  اجلارية  اأعاله  املو�سوفة  املحدودة  املزبورة  الدار  عمارة  يف  اأ�سدية 
اأعاله،  امَلْرُقْوم  املبلغ  على  بينهم  املحا�سبة  �سدور  بعد  ِْعيِّ  ال�رشَّ الإذن  املزبور 
ُل فيه، فمن  و�رشفهما مبعرفة املتولِّي على الَوْقف املزبور حينئذ على ما ُيف�سَّ
وثمانية  واحدة  غر�ص  مائة  املزبور  املدَّعي  والد  رجب  احلاّج  �رشفه  ما  ذلك 
غر�سًا  و�سّتون  خم�سة  املذكور  املنجد  خليل  �رشفه  وما  اأ�سديًا  غر�سًا  و�سّتون 
امَلْرُقْوم نظري ما �رشفه  اأعاله دفعت خلليل املنجد  اأن�سّية املذكورة  واإنَّ  اأ�سديًا، 
بذلك  لها  املزبور  الَوْقف  متويّل  باإذن  الزبور  واملبلغ  الداراملزبورة  عمارة  يف 
حينئذ وت�سديقهم على ذلك واإنَّ ذلك �سار َدْينًا لأن�سية املزبورة على رقبة الدار 
ِْعيِّ واأنكَر ال�سيخ عبداهلل امُلدَّعى عليه  ِعيَِّة بطريقها ال�رشَّ ْ امَلْرُقْومة ال�سريورَة ال�رشَّ
قدوتِي  من  كلٌّ  م�سمونها  ة  بحجَّ و�سهَد   ، املزبورَتْيِ تِي  احُلجَّ م�سموَن  املزبور 
قي الِفخام َمْولَنا زكريا اأَفْنِدي ابن املرحوم زبدة  الُعَلَماء الأعالم عمدتِي املدقِّ
اأَفْنِدي ابن املرحوم ُخال�سة  الأفا�سل ال�سيخ �سالح اخلالدّي وَمْولَنا نور الدين 

ِعيَّة بوجِه ال�سيخ امل�سايخ امُلَكرَّمي ال�سيخ يحيى ال�سافعّي �سهادة �سحيحة �رَشْ
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ًا، وثبَت  ِعيَّ ًا، وِقَبلْت �سهادُتهما قبوًل �رَشْ ِعيَّ عبداهلل امُلدَّعى عليه، فلم ُيْبِد دافعًا �رَشْ
ًا ح�رش  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  كلِّه  ذلك  م�سموُن 
الِكرام  ال�ّسادات  فخر  اإلْيِه  املوماأ  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  اأَْدَناه  تاريخ  يوم 
رين  امُلوقَّ امل�سايخ  قدوة  املرحوم  ابن  مد  ال�سَّ عبد  يِّد  ال�سَّ الِفخام  الأفا�سل  نخبة 
ِْعيِّ على ولده ال�سيخ  ال�سيخ عبد القادر ال�سهري ن�سبه الكرمي بابن غ�سيَّة الويّل ال�رشَّ
ِقَبل فخر املخدرات  ِْعيِّ عن  مب الدين القا�رش عن درجة البلوغ والوكيل ال�رشَّ
الثابت  الع�سئلّي  الدين  كمال  ال�سيخ  الُعَلَماء  قدوة  املرحوم  ابنة  �سافية  ّت  ال�سِّ
ُ فيه ب�سهادة كلِّ واحٍد من زوجها قدوة  وكالته عنها يف دفع املبلغ الذي �َسُيَعيَّ
�سي الِفخام ال�سيخ نور  الأفا�سل الِكرام ال�سيخ حبيب اهلل ابن املرحوم ُعمدة املدرِّ
اهلل اللطفّي واحلاّج اإبراهيم ابن احلاّج عبد اهلل البغدادّي العارفي بها �رشعًا ُثُبوَتًا 
ّي على املتويّل املذكور  ًا، وح�رَش بح�سوره كلُّ واحٍد من ال�سيخ عبداهلل الَو�سِ ِعيَّ �رَشْ
واحلاّج مب اهلل املذكور اأعاله، ودفَع ال�سيخ عبد ال�سمد املذكور اأعاله بالولية 
والوكالة املزبورة اأعاله للحاج مب اهلل املذكور اأعاله مبلغًا قدره مائة غر�ص 
لته  وموكِّ املزبور  الدين  ال�سيخ مب  ولده  مال  غر�سًا عددية من  و�سّتون  واحدة 
تِّ �سافية امَلْرُقْومة �سوّية بينهما، فقب�َص ذلك منه احلاّج مّب اهلل املذكور  ال�سِّ
وذلك  ًا،  ِعيَّ �رَشْ قب�سًا  واملعاينة  باحل�رشة  بيده  املزبورتي  والوكالة  بالأ�سالة 
ال�سمد  يِّد عبد  لل�سَّ الَوْقف املزبور  ّي على متويّل  الَو�سِ ال�سيُخ عبداهلل  اأَِذَن  اأن  بعد 
ِْعيِّ ليكوَن ذلك  امَلْرُقْوم بدفع املبلغ امَلْرُقْوم للحاج مب اهلل املزبور الإذن ال�رشَّ
الدار  رقبة  على  املزبورة  �سافية  تِّ  ال�سِّ لته  وموكِّ الدين  مّب  ال�سيخ  لولده  َدْينًا 
اأعاله،  امَلْرُقْوم  املبلغ  وبقية  بينهما  ة  �سويَّ اأعاله  املو�سوفة  املحدودة  املزبورة 
اأَ�ْسَهَد احلاّج مب اهلل املزبور  وقدُرها مائة غر�ص واحدة وت�سعة غرو�ص عددية، 
بالأ�سالة والوكالة امَلْرُقْومتي اأعاله اأنه َوَهَب ذلك جلهة الَوْقف املزبور، واأ�سقَط 
ِهَبًة  ولوازمه  امَلْرُقْوم  الَوْقف  م�سالح  يف  ِلُي�رشَف  ذلك  من  لوه  وموكِّ هو  ه  حقَّ
ًا  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  املزبور  الَوْقف  جلهة  املزبور  عبداهلل  ال�سيخ  من  مقبولة  ِعيَّة  �رَشْ
دفعه  الذي  امَلْرُقْوم  املبلغ  �سار  ذلك  ومبوجب  �رشعًا،  َقًا  دَّ ُم�سَ ًا  ِعيَّ �رَشْ اإ�سهاداً 
ال�سيخ عبد ال�سمد بالولية والوكالة املزبورة للحاج مبِّ اهلل امَلْرُقْوم َدْينًا لولده 
ة بينهما  تِّ �سافية امَلْرُقْومة �سويَّ لته ال�سِّ ال�سيخ مبِّ الدين القا�رش امَلْرُقْوم وملوكِّ
ِعيَِّة بطريقها  ْ على رقبة الدار امَلْرُقْومة املحدودة املو�سوفة اأعاله ال�سريورَة ال�رشَّ
ْيِن الذي كان ِلُوّراث املرحوم رجب  ، وبرئْت جهُة الَوْقف امَلْرُقْوم من الدَّ ِْعيِّ ال�رشَّ
بالطريق  ِعيَِّة  ْ ال�رشَّ الرباءَة  املزبورة  الدار  رقبة  على  املزبورة  ولأن�سّية  امَلْرُقْوم 
ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  كلِّه  ذلك  م�سموُن  وثبَت   ، ِْعيِّ ال�رشَّ

حتريراً يف اليوم العا�رش من جمادى الآَخرة ل�سنة اثنتي وثماني الف
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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قدوِة  و�سيِِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه   ، املرعيِّ امُلَحرِِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
ِْعيِّ ال�سافعيِّ  قي الِفخاِم احَلاِكِم ال�رشَّ ق�ساة الإ�ْسالم ذخِر ولِة الأَناِم زبدِة املدقِّ
ا�ستاأجر  داَم عاله،  نظرِيه،  باأََعايل  الكرمُي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي  الدين  نور  امَلوىل 
املرحوم  ابن  ال�سمد  عبد  يِّد  ال�سَّ َمْولَنا  املكرمي  ال�سادات  زبدة  لي  الفا�سِ قدوة 
ِْعيِّ على ولده ال�سيخ  قدوة امل�سايخ الِكرام ال�سيخ عبد القادر ابن غ�سيَّة الويّل ال�رشَّ
ِقَبل فخر املخدرات  ِْعيِّ عن  مبِّ الدين القا�رش عن درجة البلوغ والوكيل ال�رشَّ
لي ال�سيخ كمال الدين الع�سئلّي الثابت  ال�ّسّت �سافية ابنة املرحوم عمدة الفا�سِ
فيه  �َسُيذكر  التي  الإجارة  َعقد  قبول  من  فيه  ذكره  �سياأتي  فيما  عنها  وكالته 
الِكرام  الأفا�سل  بهجة  زوجها  من  واحٍد  كلِّ  ب�سهادة  فيه   ُ �سُتَعيَّ التي  بالأجرة 
الُعَلَماء  قدوة  املرحوم  ابن  اهلل  حبيب  ال�سيخ  َمْولَنا  الأعالم  الُعَلَماء  �ساللة 
�رشعًا  بها  العارفي  عبداهلل  بن  اإبراهيم  واحلاّج  اللطفّي  اهلل  نور  ال�سيخ  الأعالم 
على  ِْعيِّ  ال�رشَّ ّي  الَو�سِ العجمّي  عبداهلل  ال�سيخ  لي  الفا�سِ زبدة  من  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا 
فخر امل�ستغلي ال�سيخ منيع اهلل ابن املرحوم قدوة الأفا�سل ال�سيخ خليل الديرّي 
َوْقِف ويّل اهلل تعاىل ال�سيخ عالء الدين  القا�رش عن درجة البلوغ واملتويّل على 
َرُه بالو�ساية املزبورة لولده  الب�سري الكائن بالقد�ص ال�رشيف َقدَّ�سها العزيز، فاأجَّ
ما هو  لهما  ة  �سويَّ املذكورة  تِّ �سافية  ال�سِّ لته  املزبور وملوكِّ الدين  ال�سيخ مبِّ 
 ، ِْعيِّ ال�رشَّ بالطريق  اأجوره  وقب�ِص  اإيجارٍة  ولية  وله  املزبور،  الَوْقف  يف  جاٍر 
اأبواب  اأحد  الناظر  باب  بخط  ال�رشيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  جميع  وذلك 
و�رشقًا  بابها،  وفيه  ال�سالك  الطريق  ِقَبلُة  ه  ويحدُّ ال�رشيف،  الأق�سى  امل�سجد 
بيد  دار  وغربًا  امَلْرُقْوم،  الَوْقف  يف  جارية  حاكورة  و�سماًل  احل�سينية  املدر�سة 
ُوّراث املرحوم ال�سيخ فخر الدين املغربّي بجميع حقوق ذلك كلِّه وطرقه وُجدره 
ومرافقه ومنافعه وما ُعِرَف به وُن�ِسَب اإلْيِه وبكلِّ حقٍّ هو لذلك �رشعًا املعلوُم ذلك 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا مُلدَّة ثالثي �سنة هاللياٍت عربّيات  عندهما العلَم ال�رشَّ
متوالياِت ال�سهور والأعوام متعاقبات الليايل والأيام يف ع�رشة عقود، وكلُّ َعقد 
ل امُلدَّة يوم تاريخ اأَْدَناه  ثالث �سنوات يلي كلَّ َعقِد ما ِقْبَلة على الولء والرتتيب، اأوَّ
رة �َسَكنًا واإ�سكانًا  واآخرها انق�ساوؤها، لينتفَع امل�ستاأجران املزبوران بالعي املوؤجَّ
ِعيِِّة باأجرة قدُرها عن املدَّة املزبورة مائة غر�ص واحدة  ْ و�سائر النتفاعات ال�رشَّ
و�سبعة وخم�سون غر�سًا ون�سف غر�ص ِقَطعًا م�رشية، َيعدُل كلُّ غر�ص منها ثالثي 
اأجرة  حتلُّ  غر�ص  وربع  غرو�ص  خم�سة  �سنة  كل  اأجرة  عن  ح�سابًا  م�رشية  قطعة 
كلِّ �سنة يف ختامها بطريق الزيادة على الإجارة ال�سابقة ربع غر�ص، و�سدَر عقد 
ِعيَّي بعد  الإجارة بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ وت�سلٍُّم ت�سليٍم �رَشْ
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص بينهما، وحيثما  ِعيِّة والتَّ ْ الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
كان يف ذلك من َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سمانه لزٌم حيث يجب �رشعًا، وح�رَش كلُّ واحٍد من 
فخر اأقرانه احلاّج عمر ابن املرحوم ح�سن منر وعو�ص ابن املرحوم منر وال�سيخ 

ِْعيِّ باأنَّ يف اإجارة الدار  اأحمد بن ح�سن الداجوين و�سهدوا غّب الإ�ْسَهاد ال�رشَّ
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نفعها  عائد  وغبطًة  وم�سلحة  حّظًا  املذكورة  بالأجرة  امَلْرُقْومة  ة  املدَّ املزبورة 
ِعيَّة مقبولًة  على جهة الَوْقف املزبور، واأنَّ الأجرة امَلْرُقْومة اأجرة املثل �سهادة �رَشْ
ًا  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ �رشعًا وثبَت م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
وعدُم  امَلْرُقْومة،  ة  املدَّ املزبورة  الإجارة  َعقد  لزوُم  موجبه  ومن  مبوجبه  وُحكم 
للغري  النظر وال�ستحقاق  انتقل  واإِن  اأحٍد منهما،  اأو  انف�ساخها مبوت املتعاقدين 
ًا، مَتَّ بعد متام ذلك  ِعيَّ ومنع قبول الزيادة يف املدَّة املزبورة ُحكمًا �سحيحًا �رَشْ
َر الدار  ر املزبور للم�ستاأجر امَلْرُقْوم باأن يعمِّ ، اأَِذَن املوؤجِّ ِْعيِّ ولزومه بطريقه ال�رشَّ
الَوْقف  على  املتكلم  مبعرفة  املزبورين  بها  امل�ستاأجر  مال  من  اأعاله  املزبورة 
املزبور ومهما �رشف على الدار امَلْرُقْومة يكن َدْينًا لهما على رقبة الدار املزبورة 
ِع  ِْعيِّ ال�سافعيِّ امُلَوقَّ ًا مقبوًل �رشعًا، وثبَت ما ُن�سب مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ِعيَّ اإذنًا �رَشْ
الُعَلَماء  َمْولَنا و�سيِّدنا خال�سة  لدى  اأعاله  املزبورين  الثبوت واحلكم  اأعاله من 
ِع اأحمد اأَفْنِدي بن ممد  ِْعيِّ احلنفيِّ امُلَوقَّ الأعالم قدوة ق�ساة الإ�ْسالم احَلاِكم ال�رشَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه، داَم عاله، واأنه ِقْبَلة واأم�ساه واأجازه وارت�ساه واألزم  َخطُّ
ًا بعد اعتبار ما وجب اعتباره �رشعًا حتريراً  ِعيَّ ذه تنفيهذا �رَشْ العمل مبقت�ساه ونفَّ

يف اليوم العا�رش من جمادي الثانية من �سهور �سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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لدى َمْولَنا اأحمد اأَفْنِدي بِن ممٍد داَم ف�سُلُه 
َج احلاّج اأحمد بُن عزام امل�رشي مبخطوبِته ح�سنا بنِت خلٍف املراأة الكاملة  َتَزوَّ
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه وح�سن توفيقه  ِعيِّة، اأَ�سْ ْ اخلالية عن املوانع ال�رشَّ
�ستة ع�رش غر�سا عددية  ُجملته  داقًا  و�سلَّم، �سَ اهلل عليه  نبيه ممد، �سلَّى  و�ُسنَّة 
ذكره  الآتي  وكيلها  باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  غرو�ص  ع�رشة  ذلك  يف  لها  احَلاّل 
لة لها عليه  احَلاّل وقدره �ستة غرو�ص موؤجَّ ، والباقي بعد  ِْعيِّ ال�رشَّ فيه الْعرِتَاف 
َجها منه بذلك على ذلك كذلك  ِْعيِّ َزوَّ اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن التاأجيَل ال�رشَّ
وكيُلها ممد بن اأحمد الدم�سقّي الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف الْعرِتَاف بقب�ص 
داق ب�سهادة كلِّ واحٍد من احلاّج ممد بن عبد القادر اأبي زرعة واأحمد  ُمقدَّم ال�سَّ
ًا مقبوًل من الزوج امَلْرُقْوم  ِعيَّ بن علي احلموي العارفي بها زواجًا �سحيحًا �رَشْ
ًا، حتريراً يف عا�رش جمادى الثانية ل�سنة اثنتي وثماني الف.  ِعيَّ لنف�سه قبوًل �رَشْ

�سهود: ال�سيخ نور الدين، املزبورون اأعاله، كاتبه. 
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، امُلَحرِّر املرعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِّدنا اأْعَلِم علماِء الإ�ْسالِم  ِْعيِّ باملجل�ص ال�رشَّ
احَلاِكم  الأَنام  ولة  الإ�ْسالم ذخر  ق�ساة  قدوة  الكامل،  امة  الَفهَّ الَعالمة  ل  الفا�سِ
داَم  باأََعايل نظريه،  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ابن ممد  اأَفْنِدي  اأحمد  امَلوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ
عى قدوة الأعيان امُلكرمي زبدة امُلَحقِّقي الكاملي ال�سيخ عبد ال�سالم  عاله، ادَّ
ِْعيِّ على م�سطفى ّي ال�رشَّ ابن املرحوم زبدة الأئمة الكرام ال�سيخ اأحمد الإمام الَو�سِ
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ْيِن عن درجة البلوغ على �سالح بن  َ وممد ولدّي احلاّج علي الطالحي القا�رشِ
من  اإنَّ  عليه:  دعواه  تقرير  يف  وقال   ،  )1( �سلوان  قرية  اأهايل  من   )...( بن  �سامل 
واأْرَبعة  قراريط  اأْرَبعة  ال�سائعة  احل�سة  جميع  املزبور  علي  احلاّج  عن  امُلَخلَّف 
اأ�سوله باأر�ص ال�سالحّية  القائم  ِل كامل التي والزيتون  اأ�سْ اأخما�ص قرياط من 
املو�سلة  الطريق  ومتامه  عواد  حبائل  ِقَبلًة  ذلك  ويحدُّ  ال�رشيف،  القد�ص  بظاهر 
وتي،  م�سم�ص  غرا�ص  و�سماًل  جربان،  ُوّراث  غرا�ص  و�رشقًا  ال�سنة،  دير  قرية  اإىل 
امَلْرُقْوم  علي  للحاج  ذلك  الآيل  كلِّه  ذلك  حقوق  بجميع  ال�سالك  الطريق  وغربًا 
ِْعيِّ من ِقَبل والدته فاطمة بنت ال�سيخ �سهاب الدين النيزق املنح�رش  بالإرث ال�رشَّ
القا�رَشْيِن  )...( ويف ولديه م�سطفى وممد  ِْعيِّ يف زوجته ليلى بنت  ال�رشَّ اإْرثه 
عن درجة البلوغ الآيلة اإلْيِه من والدته فاطمة بنت ال�سيخ �سهاب الدين لكون اأنَّ 
ته و�سالمته يف �سنة  والد امُلّدعى عليه كان اأَقرَّ يف حال حياته ِقَبل وهو يف �سحَّ
اأعاله لفاطمة بنت  امَلْرُقْوم املحدود املو�سوف  الغرا�ص  باأنَّ ن�سف  الف  �سبعي 
ِْعيِّ يف اأولدها، وهم احلاّج علّي  ال�سيخ �سهاب الدين البريق املنح�رش اإْرثها ال�رشَّ
ة امُلَخلَّفة عن احلاّج  وبناتها املزبورون، واأنَّ امُلدَّعى عليه وا�سع يده على احل�سَّ
امَلْرُقْوم،  لُوّراث احلاّج علي  له  امَلْرُقْوم وطالبه برفع يده عنها وبت�سليمها  علي 
بيِّنة  امُلدَّعي  �ُسئل فاأجاب بامتالكه لذلك كلِّه وطلب من  �سوؤاله عن ذلك،  و�ساأل 
ت�سهد له بذلك، فاأح�رش كّل من ال�سيخ علّي ابن ال�سيخ علّي البان واحلاّج اإبراهيم 
ابن ال�سيخ عبد الكرمي الغّزي و�سهدا بعد اأْن ا�ْسُت�ْسهدا باأنَّ والد امُلدَّعي عليه كان 
ا  اأَقرَّ الف  �سبعي  �سنة  و�سالمته يف  وفاته وهو يف �سحته  ِقَبل  يف حال حياته 
�سهاب  ال�سيخ  بنت  لفاطمة  امَلْرُقْوم  اأغرا�ص  اأن ن�سف  يديهما  بح�سورهما وبي 
امَلْرُقْوم  علي  احلاّج  وهم  اأولدها  يف  ِْعيِّ  ال�رشَّ اإْرثها  املنح�رش  البريق  الدين 
املتويف بعد وفاة والدته املزبورة ويف اأخواته املذكورات اأعاله �سهادة �سحيحة 
ًا، َفِقَبلْت �سهادتهما  ِعيَّ ِعيَّة بوجه امُلدَّعى عليه، فلم ُيْبِد يف �سهادتهما دافعًا �رَشْ �رَشْ
احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  ِعيُِّة  ْ ال�رشَّ البيِّنُة  به  قامت  ما  ثبَت  وملا  ًا  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  بذلك 
ًا، وَحَكَم مبوجبه ُحكمًا  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ ِنَعُم املوىل عليه  اإلْيِه دامْت  ِْعيِّ امُل�َسار  ال�رشَّ
ًا عرف امُلدَّعى عليه امَلْرُقْوم حيث بّينت باأنَّ ن�سف الغرا�ص امَلْرُقْوم لفاطمة  ِعيَّ �رَشْ
ا�ستحقاقهم   )...( يف  املزبورين  اأولدها  يف  ِْعيِّ  ال�رشَّ اإْرثها  املنح�رش  املذكورة 
ًا، واأنَّ لالأنثى منهم قرياطي  ِعيَّ ومعرفتهم: ” للذكر مثُل حظِّ الأنثيي” تعريفًا �رَشْ
ًا، واأْن يرفَع يده عن ذلك وُي�سلِّم ذلك لُوّراث فاطمة  ِعيَّ وُخْم�َسي قرياٍط، تعريفًا �رَشْ
ِعيَّي مقبولِي �رشعًا، حتريراً يف حادي ع�رش جمادى  اِلً �رَشْ املزبورة تعريفًا واأ�سْ

الثاين ل�سنة اثنتي وثماني الف. 

)1( قرية سلوان: تقع شرق مدينة القدس وتبعد عنها مسافة 1كم، ولفظ سلوان من سيلون االرامية التي تعني الشوك
بلدان  والعزلة. شراب، محمد. معجم  والهدوء  السكون  يعني  يكون مشتق من سال شال وهو جذر سامي  وقد  والعليق 

فلسطين، ص 451. 



93عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 
ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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ح2

ار  اأَقرَّ
طا�سة 

طعام من 
العمارة 
العامرة

10 جمادى 
الآَخرة �سنة

1082

الإ�ْسالم ذخر  الكامل، قدوة ق�ساة  امة  الَفهَّ ل  الفا�سِ مة  الَعالَّ َمْولَنا و�سيِّدنا  ر  قرَّ
ُه الكرمُي  ِع َخطُّ ، امَلوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممٍد، امُلَوقَّ ِْعيِّ ولة الأَنام، احَلاِكم ال�رشَّ
هذا  وناقل  ِْعيِّ  ال�رشَّ الكتاب  هذا  باأنَّ  ومعاليه،  ف�سائله  دامْت  نظريه،  باأََعايل 
اخلطاب املرعّي، ال�ساّب املدعّو �سّب اللطيفي اأحمد الطابومي يف ق�سم طعام من 
طعام العمارة العامرة الكائنة بالقد�ص ال�رشيف )...( يف كل يوم اأْرَبعة اأرغفة من 
خبز العمارة املزبورة ِعَو�سًا عن احلرمة فاطمة بنت خليل بن تاج الدين اللّدّي 
اأَْدَناه بح�سن اختيارها ور�ساها الآيل  بحكم فراغها له عن ذلك يف يوم تاريخ 
احلرام  القعدة  ذي  ع�رشي  بحادي  خ  موؤرَّ �رْشِعيٍّ  تقرير  مبوجب  عو�ص  لها  ذلك 
ل�سنة ت�سع و�سبعي الف �سادر عن َمْولَنا قدوة اخلطباء والُعَلَماء الأعالم يو�سف 
ِْعيِّ بالقد�ص ال�رشيف �سابقًا، واأَِذَن له َمْولَنا  اأَفْنِدي )الر�سى( خليفة احلاكم ال�رشَّ
يوم �سباحًا وم�ساًء  والطعام يف كل  اخلبز  بتناول  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 
ِعيَّي مقبوَلْيِ �رشعًا، حتريراً يف عا�رش  واإذنًا �سحيحي �رَشْ اأمثاله تقريراً  اأُ�ْسَوًة 

جمادى الثاين ل�سنة اثنتي وثمان الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورون، كاتبه. 
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ح3

ار  اأَقرَّ
واعرتاف

اأوا�سط �سهر 
جمادى الآَخرة 

�سنة
 /10  /18 /

1671م
1082هـ

ُه الكرمُي باأََعايل  ِع َخطُّ ِْعيِّ امَلوىل اأحمد اأَفْنِدي بِن ممٍد امُلَوقَّ الأعالِم احَلاِكِم ال�رشَّ
نظريه، دامْت ف�سائُله ومعاليه، اأَقرَّ واعرتف فخر املكرمي الكرام عمدة اخلطباء 
يِّد بن  الِعظام ال�سيخ ويّل الدين املرحوم قدوة الُعَلَماء العاملي ال�سيخ ممد ال�سَّ
املخدرات  فخر  �سقيقته  ِقَبل  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ الوكيل  وهو  جماعة،  بن  الكرمي  عبد 
ب�سهادة  فيه  ذكره  الآتي  اخل�سو�ص  يف  عنها  وكالته  الثابت  خاتون  خريي 
فخر  تعريف  مع  بها  العارفي  �سهوان  عو�ص  واحلاّج  ب�سه  لطفي  من  واحٍد  كلِّ 
باأن  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  ال�رشيف،  القد�ص  قلعة  كتخدا  ال�سالم  عبد  والأَقرَّان  الأَنامل 
ابن  خليل  يِّد  ال�سَّ والأعيان  الأكابر  فخر  من  وت�سلَّمت  فوَّ�ست  املذكورة  لته  موكِّ
واأْرَبعون  اأحد  قدره  مبلغًا  اخلزرجّي  يو�سف  ال�سيخ  ال�ساحلي  ُقدوة  املرحوم 
لة امَلْرُقْومة من تركة ولدها  غر�سا عددية، واملبلغ املزبور هو الذي خ�صَّ املوكِّ
ف�سل اهلل بك امُلَتوّفى �سابقًا على تاريخه بحقِّ الثلث، وذلك من نقود واأ�سماءن 
وخيول وحنطة و�سعري وزيت وغري ذلك مبوجب دفرت الق�سمة ال�سابق على تاريخ 
يِّد خليل  َقْيِ من ال�سَّ دَّ اراً واعرتافًا �سحيَحْيِ مرعْيَيِ ُم�سَ اإَقرَّ ًا  اأَْدَناه قب�سًا َمْرِعيَّ
ُة  يِّد خليل املذكور وذمَّ ال�سَّ ُة  ، فبموجب ذلك برئت ذمَّ ِْعيِّ ال�رشَّ التَّ�سديَق  املذكور 
ِعيَِّة  ْ ُوّراث ف�سل اهلل بك امُلَتوّفى املرحوم من جميع املبلغ امَلْرُقْوم الرباءَة ال�رشَّ
ِْعيِّ براءَة قب�ٍص وا�ستيفاء، وثبَت م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم  بالطريق ال�رشَّ
ًا حتريراً يف اأوا�سط جمادى  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه خلَّد اهلُل النَِّعَم عليه ُثُبوَتًا �رَشْ ال�رشَّ

الآَخرة ل�سنة اثنتي وثماني الف. 



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 94
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

الُعَلَماِء  امِة فخِر املكرمي الِكراِم ُعمدِة  الَفهَّ مِة العمدِة  لدى َمْولَنا و�سيِّدنا الَعالَّ
ال�سيخ  الفتح،  اأبو  ال�سيخ  اأَفْنِدي،  علّي  اأَفْنِدي،  الدين  نور  اأَفْنِدي،  زكريا  �سهود: 

مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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زواجح4

13جمادى 
الآَخرة �سنة

 /10  /16 /
1671م
1082هـ

لدى َمْولَنا و�سيدنا اأحمد اأَفْنِدي بن داَم ف�سُلُه 
البكر  علّي  احلاجِّ  ابنِة  خريى  مبخطوبِته  املغربّي  ممد  بن  اأحمد  احلاّج  َج  َتَزوَّ
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�سن  ِعيِّة، اأَ�سْ ْ البالغة اخلالية عن املوانع ال�رشَّ
داقًا ُجملته خم�سة وع�رشون  ِة نبيه ممد، �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، �سَ توفيقه، و�ُسنَّ
باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  غر�سًا  ع�رش  خم�سة  ذلك  يف  لها  احَلاّل  عددية،  غر�سًا 
لة  ًا، والباقي بعد احَلاّل ع�رشة غرو�ص موؤجَّ ِعيَّ وكيلها الآتي ذكره فيه، قب�سًا �رَشْ
َجها منه بذلك على  ًا، َزوَّ ِعيَّ لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن، تاأجياًل �رَشْ
يف  عنها  وكالته  الثابت  النابل�سّي  �سالح  بن  اأحمد  احلاّج  وكيُلها  كذلك  ذلك 
داق املزبور اأعاله، ب�سهادة كلِّ واحٍد من  ل ال�سَّ ذلك، ويف الْعرِتَاف بقب�ص ُمعجَّ
ًا، زواجًا  ِعيَّ اإبراهيم بن ا�سماعيل وممد بن �سليمان العاِرَفْيِ بها �رشعًا ُثُبوَتًا �رَشْ
ًا، حتريراً يف ثالث  ِعيَّ ًا مقبوًل من الزوج امَلْرُقْوم لنف�سه قبوًل �رَشْ ِعيَّ �سحيحًا �رَشْ

ع�رش جمادى الآَخرة ل�سنة اثنتي وثمان الف. 
�سهود: ال�سيخ ويّل الدين، املزبورون، كاتبه. 
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ح�سورح1

13 جمادى 
الآَخرة �سنة

 /10  /16 /
1671م
1082هـ

اأْعَلم  وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه   ، املرعيِّ امُلَحرِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص 
الِء املتاأخرين، منبِع العلِم واحِللِم والف�سِل واليقي،  ل الُف�سَ رين اأْف�سَ الُعَلَماء امُلتبحِّ
ِّ والنَّجوى الآمل  الكارع من ِحيا�ص الدِّين والتَّقوى، املراقِب ملوله الكرمِي يف ال�رشِّ
بن  اأَفْنِدي  م�سطفى  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  وغفرانه  عفوه  الراجي  واإح�سانًا  مّنة  منه 
ح�رَش  عاله،  داَم  نظريه،  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ امُلويل  امَلوىل  زاده  يحيي 
خة يف  فخر ال�ساحلي ال�سيخ عمر الغزّي واأبرز خريدة براءة �رشيفة �سلطانّية موؤرَّ
اأواخر �سهر رجب الفرد ل�سنة اإحدى وثماني الف من خال�سٍة، م�سموُنها ال�رشيف 
ة اأنعمْت عليه بوظيفة اخِلطابة باجلامع  وفحوى مكنوِنها امُلنيِف اأنَّ ال�سلطنة العليَّ
َة املحرو�سة مبا لها  املعمور بذكر اهلل تعاىل، املعروف بجامع الوزير مبدينة غزَّ
من املعلوم، وقدِّرت يف كلِّ يوم عثماينٌّ ِعَو�سًا عن ال�سيخ علّي بن ممد ِبُحْكِم 
بُح�ْسِن اختياره ور�ساه، مبوجب  اأعاله  َنِة  امُلَعيَّ اخِلطابة املزبورة  له غري  فراغه 
ِْعيِّ قيَد الرباءة ال�رشيفة بالتَّ�سجيل  ِعيَّة، وطلب من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ٍة �رَشْ ُحجَّ
املحفوظ،  بال�ِسِجل  بقيِده  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  فاأَمَر  املحفوظ، 
عمر  ال�سيخ  اإلْيِه  املوماأ  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  ر  وقرَّ اأَْدَناه  تاريخ  يوم  فقيُّدت 
مبدينة  الكائن  امَلْرُقْوم  الوزير  باجلامع  املزبورة  اخِلطابة  وظيفة  يف  املزبور 
وقته  يف  معلومها  وقب�َص  املزبورة،  اخِلطابة  مببا�رشة  له  واأَِذَن  املزبورة،  ة  غزَّ
�رشعًا،  مقبوَلْيِ  ِعيَّي  �رَشْ �سحيَحْيِ  واذنًا  تقريراً  احلاّجة،  عند  وبال�ستنابة 

حتريراً يف ثالث ع�رش �سهر جمادى الآَخرة ل�سنة اثنتي وثماني الف. 



95عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 
علّي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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ح�سورح2

13 جمادي 
الآَخرة �سنة

 /10  /16 /
1671م
1082ه

اأْعَلم  وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املرعيِّ  امُلَحرِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص 
املوايل  �سدر  الأَنام،  م�سكالت  حاّلل  الِفخام  الء  الُف�سَ ل  اأْف�سَ الِعظام  الُعَلَماء 
الكارع  واإح�سانًا،  مّنة  منه  الآمل  وغفرانه،  عفَوه  تعاىل  اهلل  من  الراجي  الِعظام 
احَلاِكم  والنَّجوى  ال�رّشِّ  يف  الكرمي  موله  املراقب  والتَّقوى،  الدِّين  ِحيا�ص  من 
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ امُلويل  امَلوىل  زاده  يحيي  بن  اأَفْنِدي  م�سطفى  ِْعيِّ  ال�رشَّ
باأََعايل نظريه، داَم عاله، ملا ح�رش كل واحد من مردخاي ولد بليياي واإي�ساف 
فرخى  و�ساوؤول  يعي�ص  و�سبتاي  يهودا  اِلن  واأ�سْ حييم  ولد  وهارون  مو�سى  ولد 
القاطني  اليهود  طائفة  على  املتكلمي   )1( الربنا�سيي  اليهود  طائفة  من  كّلهم 
ِل(  بالقد�ص ال�رشيف، واأح�رشوا معهم الَيهودي املدعّو يهيا ولد )بيا�ص يف الأ�سْ
واأَقرَّ واعرتف اليهود الربنا�سيي املزبورون اأعاله اأنهم كانوا اأر�سلوا يهيا املذكور 
املعتادة من طوائف  ال�سدقات  البالد جلمع  من  والها  وما  الرومّية  الديار  اإىل 
اإىل طائفة اليهود القاطني بالقد�ص ال�رشيف، واأنَّ  الديار  اليهود القاطني بتلك 
على  �سابقة  �سنوات  اأْرَبع  مدة  ال�رشيف  القد�ص  مدينة  عن  غاَب  املذكور  يهيا 
َدقاٍت من طوائف اليهود، واأنهم حتا�سبوا معه على جميع  تاريخه وجمع لهم �سَ
وم�سارفه  اأجرته  نظري  يف  �رشفه  ما  وعلى  امُلعتادة  دقات  ال�سَّ من  قب�سه  ما 
ر ِقَبل يهيا املذكور خم�سمائة  الالزمة ح�سبما توافقوا معه عليه فكان اآخر ما حترَّ
ًا،  ِعيَّ غر�ص عدديه قب�سوه منه يوم تاريخه بيدهم باحل�رشة واملعاينة قب�سًا �رَشْ
اأنه مل يبَق حتت يد  و�رشفوا املبلغ يف خدمة اليهود لأربابها مبا �سهدوا عليهم 
دقات املزبورة �سيء قلَّ ول جلَّ واأن  يهيا املذكور من جميع ما قب�سه من ال�سَّ
ِْعيِّ و�سدقهم على  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ ته وعهدته برئت من ذلك كلِّه الرباءة ال�رشَّ ذمَّ
ًا، ت�سادقوا على ذلك كذلك وعن م�سمون ذلك  ِعيَّ ذلك كله يهيا املزبور ت�سديقًا �رَشْ
ًا حتريراً يف ثالث  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ كله لدى َمْولَنا و�سيِّدنا احَلاِكم ال�رشَّ

ع�رش �سهر جمادى الآَخرة ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

)1( البرناسيين: مفردها برنس وهو كلمة أجنبية مأخوذة من PRINCE وتعني الكبير أو المتكلم عن الجماعة وهو أيضاً 
يعرف بالسجالت برئيس طائفة اليهود بالقدس. الشناق، محمود نهاد. العالقات بين اليهود والعرب في فلسطين، )1293 

- 1333هـ الموافق 1876 - 1914( فلسطين، 2005، ص110. 
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ح3

وظيفة 
النظر 

والتولية 
على وقف 

الريكاه 
الكائنة 
بالقد�ص 
ال�رشيف

14 جمادى 
الثانية �سنة

 /10  /17 /
1671م
1082هـ

م�سكالت  حاّلل  الِفخام  املوايل  و�سدُر  الِعظام  الُعَلَماء  اأْعَلم  و�سيِّدنا  َمْولَنا  ر  قرَّ
ِّ والنَّجوى  الأَنام، الكارع من ِحيا�ص الدِّين والتَّقوى املراقب موله الكرمي يف ال�رشِّ
ِْعيِّ م�سطفى اأَفْنِدي ابن  ل الكامل احَلاِكم ال�رشَّ العامل العامل العابد الزاهد الفا�سِ
حامل  عاله،  داَم  نظريه،  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ املويل  املوىل  زادة  يحيى 
ِْعيِّ وناقل هذا اخلطاب املرعّي فخر ال�ساحلي ال�سيخ ح�سن بن  هذا الكتاب ال�رشَّ
املرحوم ال�سيخ �سم�ص الدين ال�سيائي يف وظيفة النظر والتولية على وقف الريكاه 
الكائنة بالقد�ص ال�رشيف مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوم عثمانيان عو�سًا 
عن زوجته فاطمة بنت مو�سى الرومّي بحكم فراغها له عن ذلك يف يوم تاريخ 
اأَْدَناه بح�سن اختيارها ور�ساها وعرف بها احلاّج ممد بن بريام الرومّي تعريفًا 
اإلْيِه خلد اهلل النعم عليه  ِْعيِّ امُل�َسار  ًا واأذن له َمْولَنا و�سيدنا احَلاِكم ال�رشَّ ِعيَّ �رَشْ
مببا�رشة وظيفة النظر والتولية على الَوْقف امَلْرُقْوم وبقب�ص املعلوم املغري يف 
مقبوَلْيِ  ِعيَّي  �رَشْ �سحيَحْيِ  واإذنًا  تقريراً  احلاّجة  عند  وبال�ستنابة  �سنة  كل 

�رشعًا، حتريراً يف رابع ع�رش جمادى الثانية ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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اإ�سهادح4

13 جمادى 
الآَخرة �سنة

 /10  /16 /
1671م
1082هـ

م�سكالت  حاّلل  الِفخام  الق�ساة  اأكمل  الِعظام  الُعَلَماء  اأْعَلم  و�سيِّدنا  َمْولَنا  ر  قرَّ
الدِّين والتَّقوى املراقب موله  الكارع من ِحيا�ص  الإ�ْسالم،  الأَنام، �سيخ م�سايخ 
احَلاِكم  الزاهد  العابد  الكامل  ل  الفا�سِ العامل  العامل  والنَّجوى   ِّ ال�رشِّ يف  الكرمَي 
ه الكرمي باأََعايل  ِع َخطُّ ِْعيِّ م�سطفى اأَفْنِدي بن يحيى زاده امَلوىل امُلويل امُلَوقَّ ال�رشَّ
ة فاطمة بنت مو�سى الرومي وهي  نظريه، داَم عاله، اأَ�ْسَهَدت عليها احُلرمة املدعوَّ
ها تفهم ما تقول وما يقال لها اأنها َوَهَبْت زوَجها ال�سيخ  كة اجل�سد بحيث اإنَّ متوعِّ
وقدره  عليه  داقها  �سَ ر  موؤخَّ ال�سيائي  الدِّين  �سم�ص  ال�سيخ  املرحوم  ابن  ح�سن 
، اأَ�ْسَهَدت عليها فاطمة  ِْعيِّ ة عددية ِهَبًة مقبولًة منه القبوَل ال�رشَّ اأْرَبعون غر�سًا ف�سَّ
املذكورة اأنها ل مُتْلك من الأ�سباب والنقود �سوى حلقتي ذهبًا و�سحني نحا�سًا 
ت�سعة  زنتها  ذهبًا  ونعم  روميًا  وب�ساط  نحا�سًا  حمام  وط�ست  نحا�سًا  وتنجرة 
مثاقيل واأطل�ص اأحمر وقمي�ص كتانا وقنباز وطاقية كهنة ل غري ذلك ول�سواه، 
ًا،  ِعيَّ �رَشْ امَلْرُقْوم ت�سديقًا  ال�سيُخ ح�سن  ًا و�سدَّقها على ذلك زوُجها  ِعيَّ �رَشْ اأثبتها 
اآخره جارها احلاّج ممد بن  �سهوده  لدى  كلِّه  اأن عرَّف بها يف ذلك  بعد  وذلك 
ًا، حتريراً يف ثالث ع�رش �سهر جمادى الآَخرة من �سهور  ِعيَّ بريام الرومي تعريفًا �رَشْ

�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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زواجح5

18 جمادى 
الآَخرة �سنة

 /10  /21 /
1671م
1082هـ

لدى َمْولَنا و�سيدنا اأحمد اأَفْنِدي بن ممد
اأحمد بِن حمد مبخطوبِته مرمي بنِت ممد  الرجُل املدعوُّ خليل بن احلاّج  َج  َتَزوَّ
َدَقَها على  اأَ�سْ ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ َحة املراأة الكاملِة اخلالية عن املوانع  ال�سهرِي بابن الفالَّ
بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�ْسن توفيقه و�ُسنَّة نبّيه ممد، �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، 
غر�سُا  وع�رشون  اثنان  ذلك  يف  لها  احَلاّل  غر�سًا،  واأْرَبعون  اثنان  ُجملته  داقًا  �سَ
 ، ِْعيِّ ال�رشَّ القب�َص  واملعاينة  باحل�رشة  فيه  ذكره  الآتي  وكيلها  بيد  مقبو�سة 
لة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن،  والباقي بعد احَلاّل ع�رشون غر�سًا موؤجَّ
َجها منه بذلك على ذلك كذلك خاُلها احلاّج ح�سني بن ممد  َزوَّ ًا  ِعيَّ تاأجياًل �رَشْ
�سعد  احلاّج  ابن  ا�سماعيل  من  واحٍد  كلِّ  ب�سهادة  الثابتة  عنها  بالوكالة  الكردّي 
الدين واحلاّج فخر الدين يو�سف املر�سي العارفي بها بتعريف والدها املزبور 
ًا، حتريراً يف  ِعيَّ ًا مقبوًل من الزوج ُثُبوَتًا �رَشْ ِعيَّ ًا زواجًا �سحيحًا �رَشْ ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ

ثامن ع�رش جمادى الآَخرة ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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ح1

قرار 
ب�رشف 

من 
م�ستحقات 

ال�رشة 
الرومية

14جمادى 
الآَخرة �سنة

 /10  /17 /
1671م
1002هـ

الِء الِفخاِم، حاًلِل م�سكالِت  ِل الُف�سَ ر َمْولَنا و�سيِِّدنا اأْعَلِم الُعَلَماِء الِعظاِم، اأْف�سَ قرَّ
مّنة  منه  الآمل  وغفرانه،  عفَوه  اهلل  من  الراجي  الِعظام،  املوايل  �سدِر  الأَنام، 
ِّ والنَّجوى،  واإح�سانًا، الكارِع من ِحيا�ص الدِّين والتَّقوى، املراقب موله يف ال�رشِّ
باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ زاده  يحيى  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 
ِْعيِّ وناقله فخر ال�ساحلي ال�سيخ ح�سن  نظريه، داَم عاله، حلامل هذا الكتاب ال�رشَّ
بن املرحوم ال�سيخ �سم�ص الدين ال�سيائي ت�سعة �سلطانية ذهبًا ون�سف �سلطاين 
اإىل  الواردة يف كل �سنة من الق�سطنطينية املحمّية  ذهبّا من ال�رشة الرومية )1( 
وجماعة  املغاربة  مّلة  وجماعة  داود  خّط  جماعة  يف  نيَّة  ال�سَّ ال�رشيف  القد�ص 
ة التحتانية وجماعة ملة عقيب  ال�سلحاء واملجاورين وجماعة مّلة باب ِحطَّ
ّت وجماعة الرباط املن�سوري والرباط وقف �سيدي عالء الدين الب�سري عو�سًا  ال�سِّ
عن زوجته فاطمة بنت مو�سى الرومّي بحكم فراغها له عن ذلك يف يوم تاريخ 
اأَْدَناه بح�سن اختيارها ور�ساها، وعرَّف بها يف ذلك جارها احلاّج ممد بن بريام 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه لل�سيخ  ًا، واأَِذَن َمْولَنا و�سيِّدنا احَلاِكم ال�رشَّ ِعيَّ الرومّي تعريفًا �رَشْ
ح�سن املزبور بتناول ذلك يف كلِّ �سنة يف وقته يف مله اأُ�ْسَوًة اأمثاله تقريرا واإذنًا 
الآَخرة  �سهر جمادى  رابع ع�رش  مقبوَلْيِ �رشعًا حتريراً، يف  ِعيَّي  �رَشْ �سحيَحْيِ 

ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

)1( الصرة الرومية: مبلغ من المال كانت ترسل كمواجب لعلماء الحرمين والمدرسين والمجاورين والفقراء والضعفاء 
)الصوفية( ، ومنها الصرة الرومية، والصرة المصرية، والصرة الشامية، انظر: الخليلي، تاريخ القدس والخليل، ص2 

)( . السلطاني: من النقود الذهبية قيمة4/ 3 1 من الغرش األسدي. ربايعة، تاريخ القدس، ص. 43. 
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ح2

اّدعاء على 
ُمْلكية 
اأر�ص 

باأر�ص 
ال�سالحية

11 جمادي 
الثاين �سنة

 /10  /14 /
1671م
1082هـ

مة  الَعالَّ اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيِّدنا وَمْولَنا  امُلَحرِّر املرعيِّ   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص 
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأَنام  ولة  ذخر  الإ�ْسالم  ق�ساة  قدوة  الكامِل  امِة  الَفهَّ ل  الفا�سِ
ه الكرمي باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله  ِع َخطُّ اأَفْنِدي بن ممٍد امُلَوقَّ امَلوىل اأحمد 
ابن  ال�سالم  عبد  ال�سيخ  الِعظام  ال�سادة  زبدة  الكرام  الئمة  فخُر  عى  ادَّ ومعاليه، 
ِْعيِّ على م�سطفى  ال�رشَّ ّي  الَو�سِ الإمام  اأحمد  ال�سيخ  الكرام  الأئمة  املرحوم قدوة 
وممد ولدي علي ابن �سم�ص الدين الطالحّي علي �سالح بن �سالح بن اأبي ودان، 
وفاته  ِقَبل  حياته  حال  يف  كان  املزبور  والده  اإنَّ  عليه:  دعواه  تقرير  يف  وقال 
وهو يف �سحته و�سالمته يف �سنة �سبعي الف اأَقرَّ اأنَّ لفاطمة بنت ال�سيخ �سهاب 
ال�سالحيَّة  باأر�ص  اأ�سوله  القائم  والزيتون  التي  الغرا�ص  ن�سف  البريق  الدين 
بظاهر القد�ص ال�رشيف املحدودة ِقَبلة بحبائل عواد ومتامه درب �سالك مو�سلة 
ُوّراث جربان البعجي، و�سماًل بغرا�ص م�سم�ص وتي،  ال�سنة، و�رشقًا بغرا�ص  لدير 
كلِّه  ذلك  حقوق  بجميع  العزيز  عبد  غرا�ص  وبي  بينه  الفا�سل  بالدرب  وغربًا 
ِْعيِّ يف اأولدها، وهم احلاّج علي  وطرقه، واأنَّ فاطمة ماتت وانح�رش اإْرثها ال�رشَّ
ِْعيِّ  ًا، واأنَّ احلاّج مات وانح�رش اإْرثه ال�رشَّ ِعيَّ و�سم�سية وبدرة وعنقاء انح�ساراً �رَشْ
يف زوجته ليلى بنت علي ابن بيا�ص ويف ولديه م�سطفى وممد القا�رشين عن 
درجة البلوغ، واأن الذي يخ�ص علّيًا امَلْرُقْوم اأْرَبعة قراريط واأْرَبعة اأخما�ص قرياط 
ة  واأن احل�سة املزبورة اآلْت من بعده ِلُوّراثه واأن امُلدَّعى عليه وا�سع يده على احل�سَّ
، ويطالبه برفع يده عن ذلك وبت�سليم ذلك اإلْيِه وللُوّراث، و�ساأل  بغري طريق �رْشِعيٍّ
لَّف عن والده واأنكر اأن والده  �سوؤاله عن ذلك، �ُسِئَل فاأجاب باأن الغرا�ص امَلْرُقْوم ُمَ
بذلك،  له  ت�سهد  َبيَِّنًة  لفاطمة وطلب من املدعى  الغرا�ص  امَلْرُقْوم اعرتف بن�سف 
ال�سيخ عبد  اإبراهيم بن  البار واحلاّج  ال�سيخ علّي بن علي  فاأح�رَش كلَّ واحٍد من 
الكرمي و�سهدا بعد ال�ست�سهاد باأنَّ والد امُلدَّعى عليه امَلْرُقْوم كان يف حال حياته 
ِقَبل وفاته وهو يف �سحته و�سالمته بح�سورهما وبيَّ يديهما يف �سنة �سبعي 
واأنها  البريق  الدين  �سهاب  ال�سيخ  بنت  لفاطمة  امَلْرُقْوم  الغرا�ص  ن�سف  اأنَّ  الف، 
املزبورة  وانتقلت احل�سة  املزبورين  اأولدها  ِْعيِّ يف  ال�رشَّ اإْرثها  وانح�رش  ماتت 
ِعيَّة بوجه امُلدَّعى عليه امَلْرُقْوم، فلم ُيْبِد  لُوّراثها من بعدها �سهادة �سحيحة �رَشْ
ًا، وملا ثبَت ذلك  ِعيَّ ًا، فِقَبلت �سهادتهما بذلك قبوًل �رَشْ ِعيَّ يف �سهادتهما دافعًا �رَشْ
ِعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا  ْ ِعيِّة لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ْ نَّة ال�رشَّ وعلى ما بيَّنت به ال�سُّ
ًا عرف امُلدَّعى عليه امَلْرُقْوم حيث ثبَت باأن  ِعيَّ ًا، وحكم مبوجبه حكمًا �رَشْ ِعيَّ �رَشْ
لَّف عنها واآل من بعدها لوراثها  ن�سف الغرا�ص امَلْرُقْوم لفاطمة املذكورة فهو ُمَ
معاأر�سته  من  ومنَع  قرياط،  وُخْم�َسْي  قرياطي  والأولد  لالأنثى  واأنَّ  املزبورين 
ًا ومنعًا �سحيَحْيِ مقبوَلْيِ �رشعًا، حتريراً يف حادي ع�رش  ِعيَّ بعد ذلك تعريفًا �رَشْ

جمادي الثاين ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ علّي، ال�سيخ علّي، ممد 

جلبي، كاتبه. 
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َر  َع وحترَّ ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعّيٌة ناطقٌة بذكر ما وقِّ ِعيَّ ٌة �سحيحٌة �رَشْ هذه ُحجَّ
ة الزهراء، مبحرو�سة القد�ص  مبجل�ص ال�رشيعة ال�رشيفة الغّراء، ومفل الطريقة النَّريِّ
وَمْولَنا فخر ق�ساة  �ّسيدنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  امُلنيف  العلّي  واملعبد  ال�رشيف 
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  بالأحكام  والأحكام  الق�سايا  رِّر  ُمَ الأَنام  ولة  وذخر  الإ�ْسالم 
ه الكرمي باأََعايل نظريه، داَم عاله، ا�سرتت  ِع َخطُّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي بن ممد امُلَوقَّ
مبالهّن  الن�رشانّيات  ياقوب  بنات  ومرمي  و�سّيدة  و�ساحلة  ذيبة  من  واحدة  كلُّ 
ة بينهن، وعّرف بهن كلُّ واحٍد من توما ولد مو�سى ويا�سف ولد  �سويَّ لأنف�سهن 
ًا يف والدتهن الن�رشانية املدعّوة �سابات بنت  ِعيَّ �سمعان الن�رشانيي تعريفًا �رَشْ
يف  وهي  ي�سرياً،  اجل�سد  متوعكة  وهي  بينهن  �سوّية  فباعتهن  الن�رشاين  مائيل 
�سحة عقلها وجواد اأمرها ما هو لها وجار يف ُمْلكها وحتت ت�رشفها وحيازتها 
ِعيِّة ويدها وا�سع على ذلك ثابتة م�ستمرة دون املعار�ص وامُلنازع لها يف  ْ ال�رشَّ
ْبُع، �ستة  ذلك، اإىل حي �سدور هذا البيع، وذلك جميع احل�سة ال�سائعة، وقدُرها الرُّ
ِل اأْرَبعة وع�رشين قرياطًا من جميع الدار الظاهرة البناء بالقد�ص  قراريط من اأ�سْ
ومرافق  ومنافع  و�سفل  علو  على  امل�ستملة  الدين  عز  بنت  رقية  بخط  ال�رشيف 
و�رشقًا  الن�رشانية  ق�سطنطي  ابنة  بنت  بركة  دار  ِقَبلة  ويحدها  ِعيَّة  �رَشْ وحقوق 
ال�سالم،  اخل�رشعليه  مقام  وقف  دار  و�سماًل  التربك،  بركة  على  املطّل  )الهواء( 
وغربًا الطريق ال�سالك بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وُجدره وما ُعِرَف به وُن�ِسَب 
ِْعيِّ النايف للجهالة  اإلْيِه، وبكلِّ حق هو لذلك �رشعًا، املعلوُم ذلك عند اأهل العلم ال�رشَّ
�رشعًا، بثمن قدُره مائة غر�ص عددية وهبت البائع املزبور جميع الثمن املزبور 
وعرف  �رشعًا،  مقبولة  ِعيَّة  �رَشْ هبة  بينهن  �سوية  املزبورات  امل�سرتيات  لبناتها 
ة امل�سرتيات  ًا مبوجب ذلك برئت ذمَّ ِعيَّ بها توما ويا�سف املزبوران تعريفًا �رَشْ
ِعيِّة، و�سدر  ْ ال�رشَّ ِعيَِّة بالطريقة  ْ ال�رشَّ امَلْرُقْوم الرباءَة  املزبورات من جميع الثمن 
عقد البيع بينهن يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيَحْيِ 
ترا�ٍص  بالأْبدان عن  َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ
�رشعًا،  يجب  حيث  لزٌم  ف�سمانه  وَتِبَعٍة  َدْرٍك  من  ذلك  يف  كان  وحيثما  بينهن، 
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  كلِّه  ذلك  وثبَت م�سموُن  كذلك،  ذلك  ت�سادقوا على 
ل�سنة  الآَخرة  جمادى  �سهر  ع�رش  �ساد�ص  يف  حتريراً  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار 

اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ فتح اهلل، 
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، اأَجلَّه اهلل تعاىل بي يدي َمْولَنا و�سيِّدنا فخِر  ، امُلَحرِّر املرعيِّ ِْعيِّ باملجل�ص ال�رشَّ
الدين  نور  ال�سافعّي،  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأعالِم،  الُعَلَماِء  عمدِة  الكراِم،  املدر�سي 
ُه الكرمُي باأََعايل نظريه، داَم عاله، ا�ستاأجر فخُر الأكابِر  ِع َخطُّ اأَفْنِدي، املوىل امُلَوقَّ

والأعيان عبد الكرمي بن يحيى بن املرحوم م�سطفى مباله لنف�سه دون غريه من
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باأر�ص 
البقعة 
ظاهر 
القد�ص 
ال�رشيف

كلِّ واحٍد من فخر اخلطباء الكرام عمدة املدر�سي الِفخام يو�سف اأَفْنِدي املر�سي 
احلق  عبد  ال�سيخ  الِعظام  اخلطباء  عمدتيِّ  الكرام  املدر�سي  فخريِّ  ومن  اللطفي 
واأخيه ال�سيخ ويل الدين واأخيهما ال�سيخ بدر الدين ال�سهري ن�سبهم الكرمي باأولد 
لي الكرام ال�سيخ م�سطفى بن فخر املدر�سي اأبي الوفاء  جماعة ومن فخر الفا�سِ
ال�ساحلي  قدوة  املرحوم  بن  ف�سل  ال�سيخ  امل�ستغلي  فخر  ومن  العلمّي  اأَفْنِدي 
ومن  العجمّي،  عبداهلل  ال�سيخ  لي  الفا�سِ قدوة  ومن  الدجاين  الف�سل  اأبي  ال�سيخ 
ال�سيخ تقي الدين بن ال�سيخ فخر الدين العلم وال�سيخ يو�سف املبداأ بذكره اأ�سالة 
عن نف�سه وال�سيخ عبد احلق واأخيه ال�سيخ بدر الدين اأ�ساله عن نف�سهما وال�سيخ 
ويّل الدين اأ�سالة عن نف�سه ووكالة عن كل واحد من �سقيقته خريى خاتون وعن 
فخري خاتون وعليا خاتون بنتي ال�سيخ �سالح العلمّي الثابت وكالته عنهن يف 
جميع ما �سياأتي ذكره فيه ب�سهادة كل واحد من ال�سيخ عبد احلق املزبور وال�سيخ 
ًا، وال�سيخ م�سطفى املذكور بطريق  ِعيَّ بدر الدين امَلْرُقْوم العارفي بهن، ُثُبوَتًا �رَشْ
امل�ستورات  تاج  خالته  وعن  خاتون  عفيفة  بات  املحجَّ فخر  والدته  عن  الوكالة 
ب�سهادة كلِّ  بيانه فيه  الآتي  الثابت وكالته عنهما يف اخل�سو�ص  رقية خاتون 
واحد من ال�سيخ عبد احلق املزبور وعلي بن نا�رش العارفي بهما مع تعريف ابن 
بطريق  املزبور  عبداهلل  وال�سيخ  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  املزبور  اهلل  ف�سل  ال�سيخ  اأختهما 
ِعيِّة عن كل واحدة من فخري املخدرات نعيمة خاتون و�سيدة العلياء  ْ الوكالة ال�رشَّ
وكالته  الثابت  العجمّي  الغفار  عبد  ال�سيخ  الإ�ْسالم  �سيخ  املرحوم  بنتي  خاتون 
عنهما فيما ياأتي ذكره فيه ب�سهادة كلِّ واحٍد من ال�سيخ عبد احلق وال�سيخ ويّل 
ًا، وال�سيخ تقّي الدين املزبور اأ�سالة عن نف�سه  ِعيَّ الدين العارفي بهما ُثُبوَتًا �رَشْ
باقية  املحّجبات  فخر  والدته  عن  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ بالوكالة  املزبور  اهلل  ف�سل  وال�سيخ 
خاتون الثابت وكالته عنها يف ذلك ب�سهادة كلِّ واحٍد من ال�سيخ عبد احلق وال�سيخ 
ًا، واأجروه اأ�سالة ووكالة ما هو جاٍر  ِعيَّ م�سطفى العلمي والعارفي بها ُثُبوَتًا �رَشْ
يف الَوْقف عليهم من ِقَبل حرمي الأعالم �سيخ الإ�ْسالم ال�سيخ بدر الدين ابن جماعة 
ال�سابق  املواقف  ته مبوجب �رشط  على ح�سَّ ناظر  منهم  وكلٌّ  منهم،  ومن ح�رش 
ًا، وذلك جميع منافع الأر�ص مع جميع الق�رش  ِعيَّ اأَْدَناه اإح�ساراً �رَشْ على تاريخ 
ذلك  جميع  الكائن  فيه  حتديدها  الآتي  بالأر�ص  الكائني  وال�سهريجي  اخلرب 
باأر�ص البقعة ظاهر القد�ص ال�رشيف املعروف املعروف يف ملِّه بكرم ال�رشاباتي 
املحدود ِقَبلًة َكْرُم اجلوزة الآتي ذكره فيه، و�رشقًا كرم اجلوزة املزبور و�سمالها 
ة  يِّد اخلليل عليه ال�سالم وغربًا الدرب ال�سالك وجميع احل�سَّ َكْرُم جار يف وقف ال�سَّ
باأر�ص  الكائنة  الأر�ص  ال�سائعة، وقدرها ثمانية ع�رش قرياطًا من جميع منافع 
البقعة املذكورة املعروف يف ملِّه ِبَكْرِم اجلوزة املحدود ِقَبلة َكْرٌم ُيعرف باأبي 
العبا�ص، و�رشقًا َكْرٌم بيد ال�سيخ عبد الوهاب اجللعوين ويف �رشكه و�سماًل كرم بيد 
وراث املرحوم ال�سيخ يحيى قا�سي ال�سلت ومتامه كرم ال�رشباتي املذكور وغربًا 

يِّد اخلليل عليه ال�سالم، وجميع احل�سة ال�سائعة،  وغربًا كرم جار يف وقف ال�سَّ
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البقعة  باأر�ص  الكائنة  الأر�ص  منافع  جميع  من  قرياطًا  ع�رش  ثمانية  وقدرها 
ه ِقَبلة َكْرُم بيد امل�ستاأجر عبد الكرمي  املزبورة املعروف يف ملِّه بامليدان، ويحدُّ
َكْرُم وقف  ا�سماعيل، وغربًا  اأولد  القعدة، و�سماًل قطع  َكْرُم  اآغا املزبور، و�رشقًا 
الن�سف  ال�سائعة، وقدرها  بالدنكزية وجميع احل�سة  ُيعرف  ال�سالحّية  اخلانقاة 
اثنا ع�رش قرياطًا من جميع منافع الأر�ص مع الق�رش امُلَهدَّم بع�سه الكائن ذلك 
اجلوزة  َكْرُم  ِقَبلة  املحدود  عبده  اأبي  ِبَكْرِم  املعروف  املزبورة  البقعة  باأر�ص 
املزبورة، و�رشقًا الطريق ال�سالك، و�سماًل َكْرُم ُوّراِث ال�سيخ يحيي املزبور، وغربًا 
اأْرَبعة  وقدرها  ال�ساائعة،  ة  احل�سَّ وجميع  ال�سالم،  عليه  اخلليل  يِّد  ال�سَّ َوْقِف  َكْرُم 
يف  املعروف  املزبورة  البقعة  باأر�ص  الكائنة  الأر�ص  منافع  جميع  من  قراريط 
اآغا  الكرمي  ِبَكْرِم كرمي ولد �سهره يف ملِّه بقي على و�سع امل�ستاأجر عبد  ملِّه 
وتي،  عنب  غرا�ص  من  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ النتفاعات  �سائر  املزبورة  رة  املوؤجَّ بالأرا�سي 
ِعيَّة لزمة النتفاع بانتفاع  وغريذلك وزراعة َغلَّة وا�ستغالل واإجارة �سحيحة �رَشْ
ال�سهور  متواليات  عربيات  هالليات  �سنة  ت�سعي  ة  مُلدَّ �رشعًا  ذلك  مبثل  مثله 
ِقْبَلة على الولء  والأعوام يف ثالثي عقد كلِّ عقد ثالث �سنوات يلي كل عقد ما 
اأجره  فما  انق�ساوؤها  واآخرها  اأَْدَناه  تاريخ  يوم  املزبورة  املدة  ل  اأوَّ بي  والرب 
ثالثة  ال�رشباتي  كرم  جميع  من  نف�سه  عن  اأ�سالة  املزبور  اأَفْنِدي  يو�سف  ال�سيخ 
جميع  من  اأجره  وما  قرياط  �سبع  خم�ص  وثلث  قرياط  اأ�سباع  وخم�سة  قراريط 
احل�سة ال�سائعة وقدرها ثمانية ع�رش قرياطًا من جميع َكْرِم اجلوزة وكرم امليدان 
ة وقدرها الن�سف من َكْرِم  اأع�سار قرياط، وما اأجره من احل�سَّ قرياطان وثمانية 
ره من  اأبي عبده قرياط واحد و�ستة اأ�سباع قرياط وثلث خم�ص �سبع قرياط وما اأجَّ
ة َكْرِم كرمي خم�سة اأت�ساع قرياط واأْرَبعة اأ�سباع ت�سع قرياط وخم�ص وخم�ص  ح�سَّ
ره ال�سيخ ويّل الدين الوكيل عن علماء وفخري وال�سيخ  �سبع ت�سع قرياط، وما اأجَّ
تقي الدين نظري ح�سة ال�سيخ يو�سف املزبور من الأرا�سي املزبورة بينهم للذكر 
مثل حظ الأنثيي وما اأجره ال�سيخ عبد احلق وال�سيخ بدر الدين وال�سيخ ويّل الدين 
ال�رشباتي  كرم  جميع  من  خاتون  خريى  �سقيقته  عن  ووكالة  نف�سه  عن  اأ�سالة 
روه من كلِّ  اأجَّ ت�سعة قراريط وخم�سان �سبع قرياط وثلث ع�رش �سبع قرياط، وما 
امليدان  وكرم  اجلورة  َكْرِم  من  قرياطًا  ع�رش  ثمانية  وقدرها  ة  احل�سَّ جميع  من 
ة َكْرِم اأبي عبيدة وقدرها  روه من ح�سَّ �ستة قراريط وثمانية اأع�سار قرياط وما اأجَّ
الن�سف اأْرَبعة قراريط وثلث اأ�سباع قرياط وثلث اأخما�ص �سبع قرياط وثلثا خم�ص 
اأت�ساع قرياط  واأْرَبعة  واحد  كرم كرمي قرياط  اأجروه من ح�سة  وما  �سبع قرياط 
واأْرَبعة اأ�سباع ت�سع قرياط وخم�ص �سبع ت�سع قرياط بينهم للذكر مثل حظِّ الأنثيي، 
عفيفة  تِّ  ال�سِّ والدته  عن  بالوكالة  املزبور  العلمّي  م�سطفى  ال�سيخ  ره  اأجَّ وما 
تِّ باقية من جميع  تِّ رقية وال�سيخ ف�سل اهلل بالوكالة عن والدته ال�سِّ وخالته ال�سِّ
ره  َكْرِم ال�رشباتي خم�سة قراريط واأْرَبعة اأ�سباع قرياط وخم�ص �سبع قرياط وما اأجَّ
راه من من كلِّ من كرم اجلوزة وكرم امليدان اأْرَبعة قراريط وخم�ص قرياط وما اأجَّ
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ن�سف كرم اأبي عبده قرياطان وخم�سة اأ�سباع قرياط وثالثة اأخما�ص �سبع قرياط 
وما اأجراه من َكْرِم كرمي ثمانية اأت�ساع قرياط و�سبعا ت�سع قرياط واأْرَبعة اأخما�ص 
�سبع ت�سع قرياط �سوية بينهن وما اأجره ال�سيخ عبداهلل املزبور بالوكالة عن �سيدة 
الُعَلَماء ونعيمة خاتون يف كرم ال�رشباتي قرياط واحد و�ستة اأ�سباع قرياط وثلث 
اأجره من كل من كرم اجلوزة وكرم امليدان قرياط واحد  خم�ص �سبع قرياط وما 
وما اأجره من كرم اأبي عبدة �سلة اأ�سباع قرياط وخم�سا �سبع قرياط وثلثا خم�ص 
�سبع قرياط وما اأجره من كرم كرمي ت�سعا قرياط وخم�سة اأ�سباع ت�سع قرياط وثلث 
اأخما�ص �سبع ت�سع قرياط �سوية بينهما باأجرة قدُرها مائة غر�ص واحدة وخم�سون 
ة عددية ح�سابًا عن اأجرة كلِّ �سنة ع�رش ِقَطٍع م�رشية قب�سوها باأيديهم  غر�سًا ف�سَّ
جميع  عن  والتعجيل  ال�سلف  بطريق  املزبور  اآغا  الكرمي  عبد  من  ووكالة  اأ�سالة 
ة  ًا، فبموجب ذلك برئت ذمَّ ِعيَّ امُلدَّة املذكورة اأعاله باحل�رشة واملعاينة قب�سًا �رَشْ
ِعيَِّة  ْ ة امَلْرُقْومة اأعاله الرباءَة ال�رشَّ عبد الكرمي اآغا من جميع مال الإجارة عن امُلدَّ
وَتِبَعٍة  َدْرٍك  من  ذلك  وا�ستيفاء، وحيثما كان يف  قب�ٍص  براءَة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق 
اأ�سالة ووكالة  اأن �ساقوا املوؤجرون  ف�سمانه لزم حيث يجُب �رشعًا، وذلك بعد 
امل�ستاأجر املزبور على غرا�ص الزيتون الهرم والتي القائم باأر�ص كرم ال�رشباتي، 
اجلوزة  كرم  باأر�ص  القائم  التوت  و�سجرة  الهرم  والتي  الزيتون  غرا�ص  وعلى 
ّمان القائمة باأر�ص كرم امليدان على اأن يعمل امل�ستاأجر املذكور  وعلى �سجرة الرُّ
َ منه  وَي�رشَّ اهلل  َفَتَح  املزبورة من حرث وحرا�سة وغري ذلك، ومهما  الغرا�ص  على 
يق�سم على اإذٍن منهم جلهة الَوْقف، والباقي للم�ستاأجر املزبور، واأذنوا له ب�رشف 
�سحيحة  م�ساقاة  املزبورة  الأرا�سي  حكر  اإذن  يف  الَوْقف  جلهة  منه  املتح�سل 
يف  املذكورة  الأرا�سي  على  ما  املزبور  امل�ستاأجر  وعلم  �رشعًا،  مقبولة  ِعيَّة  �رَشْ
احلكر يف كلِّ �سنة جلهة وقف اخلانقاة ال�سالحيَّة وقدَّر ذلك �ستة غرو�ص عددية 
اخلانقاة  وقف  على  للمتويلِّ  ذلك  بو�سع  وِقَبل  م�رشية،  قطعة  ع�رشة  واثنتي 
عبد  ا�ستاأجر  ولزومه،  ذلك  بعد متام  ثمَّ  ِْعيِّ  ال�رشَّ القبوَل  �سنة  كلِّ  ال�سالحيَّة يف 
اأَفْنِدي ابن  الكرمي املزبور مباله لنف�سه دون غريه من فخر املدرِّ�سي نور الدين 
ِه القا�سي  املرحوم قدوة ال�ساحلي القا�سي يحيى ال�سافعّي الناظر على وقف جدَّ
ره ما هو جار يف العقد املزبور وذلك باإيجاٍب بالطريق  نور الدين ال�سافعّي، فاأجَّ
ِل اأْرَبعة  ة ال�سائعة، وقدُرها الباقي �ستَّة قراريط من اأ�سْ ، وذلك جميع احل�سَّ ِْعيِّ ال�رشَّ
املعرَّف  املذكورة  البقعة  الكائنة يف  الأر�ص  وع�رشين قرياطًا من جميع منافع 
ِبَكْرِم كرمي املذكورة اأعاله ولها �سهرة يف ملِّها يغني عن و�سفها وعن قدرها 
بجميع حقوقها وطرقها وُجدرها ومنافعها ومرافقها، وما ُعِرَف بها وُن�ِسَب اإلْيِها، 
رة  لُّ اأجرة كلِّ �سنة يف ختامها على اأن ينتفع امل�ستاأجر املزبور بالعي املوؤجَّ حَتُ
اإجارًة �سحيحة  الغرا�سات  من  �ساء  ما  بها  ويغر�ص  ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ النتفاعات  �سائر 
ًا، وِعْلَم امل�ستاأجر املزبور ِعيَّ ِعيَّة مقبولة من امل�ستاأجر املزبور لنف�سه قبوًل �رَشْ �رَشْ
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ة الأر�ص املزبورة من احُلْكم، وقدُره يف كلِّ �سنة ع�رش ِقَطٍع م�رشية،  ما على ح�سَّ
ًا، و�سدَر َعقد التاآجر بينهم يف جميع الأرا�سي املذكورة  ِعيَّ وِقَبل بذلك قبوًل �رَشْ
بعد  مقبوَلْيِ  ِعيَّي  �رَشْ �سحيَحْيِ  وت�سليٍم  وت�سلُّم  مرعيٍّ  وقبول  �رْشِعيٍّ  باإيجاٍب 
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص  ِعيِّة والتَّ ْ الُروؤية الّتاّمة وامَلْعِرفة العاّمة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
منهم، وحيثما كان يف ذلك من َدْرٍك وَتِبَعْة ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعًا، وذلك 
بعد اأن ح�رَش كلُّ واحٍد من ممود بن ممد بن خاطر ورا�سي بن �سالح و �سَعالن 
بن ممد وعي�سى بن مو�سى وح�سي بن حّماد، وحّماد بن زكريا وح�سن بن علي، 
ِْعيَّ ال�سافعيَّ باأنَّ الأجرة املزبورة اأجرُة املثِل وفوق  واأخربوا َمْولَنا احَلاِكَم ال�رشَّ
الَوْقف  جهة  على  نفُعها  عائٌد  وغبطة  وم�سلحة  حّظًا  ذلك  يف  واأنَّ  العدل،  قيمة 
لدى  كلِّه  ذلك  وثبَت م�سموُن  كذلك،  ذلك  ت�سادقوا على  ًا،  َمْرِعيَّ اإخباراً  املزبور، 
ًا، وَحَكم مبوجبه ومن موجبه لزوَم  ِعيَّ ِْعيِّ ال�سافعيِّ ُثُبوَتًا �رَشْ َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
َعقد الإجارة يف امُلدَّة املزبورة وعدم انف�ساخها مبوت املتاآجرين اأو اأحدهم وعدم 
ًا،  ِعيَّ قبول الزيادة، واإن انتقل النظر وال�ستحقاق يف ذلك للغري ُحكمًا �سحيحًا �رَشْ
ِعيِّة وواجباته املعتربة املرعّية، بعد اعتبار ما  ْ مقبوًل فيه م�ستوفيًا برابطة ال�رشَّ
ِْعيِّ ال�سافعيِّ امُل�َسار اإلْيِه  وجَب اعتباره �رشعًا، وثبَت ما ُن�ِسَب مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
�سي الكرام عمدة  امة امُلَحقِّق فخر املدرِّ ق الَفهَّ مة املدقِّ لدى َمْولَنا و�سيِّدنا الَعالَّ
ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  بن  اأَفْنِدي  اأحمد  احلنفيِّ  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الِفخام  امُلَحقِّقي 
الكرمي باأََعايل نظريه، داَم عاله، واأنه ِقْبَله واأم�ساه واأجازه وارت�ساه واألزم العمل 
ل الأغر الأنور من  ًا حتريراً يف ثامن ع�رش ربيع الأوَّ ِعيَّ ذه تنفيهذا �رَشْ مبقت�ساه، ونفَّ

�سهور �سنة اثنتي وثماني الف. 
�سي الكرام عمدة اخلطباء الِفخام ال�سيخ اأبو الوفاء العلمي، فخر  �سهود: فخر املدرِّ
ال�ساحلي ال�سيخ م�سطفى الرومّي، احلاّج كمال بن الزين، احلاّج ممد اجللبي 

تابع يو�سف اأَفْنِدي، ال�سيخ عو�ص ابن احلاّج ع�سفور. 
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ر  ٌة ناطقٌة بذكر ما وقَع وحترَّ ٌة، ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيَّ ِعيَّ ٌة �سحيحٌة �رَشْ هذه ُحجَّ
ة الزهراء مبحرو�سة القد�ص ال�رشيف  اء ومفل الطريقة النَّريِّ مبجل�ص ال�رشيعة الغرَّ
العمدة  مة  الَعالَّ و�سيِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  امُلنيف،  العلّي  واملعبد 
امَلوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأعالم،  الُعَلَماء  عمدة  الكرام  �سي  املدرِّ فخر  امة،  الَفهَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله، ا�سرتى  ِع َخطُّ اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ
فخُر الأفا�سل والأعيان عبد الكرمي جوربجّي ابن املرحوم م�سطفى مباله لنف�سه 
دون غريه من الرجل املدعّو عبد الرحمن ابن احلاّج خليل الطويل احلا�رش معه 
ِعيِّة  ْ ، فباعه ما هو له وجاٍر يف ُمْلكه وت�رشُّفه وحيازته ال�رشَّ ِْعيِّ باملجل�ص ال�رشَّ
خة بعا�رش �سهر ذي  ِعيَّة موؤرَّ ة �رَشْ ِعيِّ مبوجب حجَّ ْ اإلْيِه بالبتياع ال�رشَّ ومنتقل 
ثابتة م�ستمرة الف، ويده وا�سعة على ذلك  ت�سع و�سبعي  ل�سنة  القعدة احلرام 
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الدار  البيع، وذلك جميع  اإىل حي �سدور هذا  وامُلنازع  املعار�ص  م�ستقرة دون 
العمود  باب  ماّلت  من   )1( ال�سْيفّية  مَبحلَّة  ال�رشيف  بالقد�ص  البناء  القائمة 
ومرافق  ومطبخ  مة  مر�سَّ وطبقة  واإيوان  �سفلّي،  وبيت  علوّي  بيت  على  امل�ستملة 
و�ساحة �سماوّية وجميع احل�سة ال�سائعة، وقدرها الن�سف، اثنا ع�رش قرياطًا من 
دار  ِقَبلًة  املذكورة، ويحدها  بالدار  الكائن  الأ�ستية  ماء  امُلَعّد جلمع  البئر  جميع 
ُوّراث ال�ّسيِّد يحيى ال�سمادي، ومتامه زقاق غري نافذ ومنه ال�ستطراق اإىل الدار 
املزبورة وفيه بابها، و�رشقًا دار اأحمد املراوي، و�سماًل حو�ص بيد اأولد ال�سعدّي، 
ومرافقه  وُجدره ومنافعه  ذلك وطرقه  النابل�سّي بجميع حقوق  اأحمد  دار  وغربًا 
العلَم  ذلك عندهم  املعلوُم  لذلك �رشعًا،  وبكلِّ حقٍّ هو  اإلْيِه،  وُن�ِسَب  به  ُعِرَف  وما 
ة عددية ثمنًا حاّلً  �سّتون غر�سُا ف�سَّ قدُره  للجهالة �رشعًا، بثمن  النايف  املرعيَّ 
ذلك  فبموجب  ًا،  ِعيَّ �رَشْ قب�سًا  واملعاينة  باحل�رشة  املزبور  البائع  بيد  مقبو�سُا 
ُة عبد الكرمي جوربجي امل�سرتي املزبور من جميع الثمن امَلْرُقْوم الرباءَة  برئت ذمَّ
ِْعيِّ براءَة قب�ٍص وا�ستيفاء، و�سدَر البيع الَباّت بينهما يف  ِعيَِّة بالطريق ال�رشَّ ْ ال�رشَّ
ِعيَّي بعد الُروؤية  ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيَحْيِ �رَشْ
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهما،  ِعيِّة والتَّ ْ الّتاّمة وامَلْعِرفة العامة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعًا، ت�سادقا  وحيثما كان يف ذلك من 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا  على ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ًا، حتريراً يف �ساد�ص ع�رش �سهر جمادى الآَخرة ل�سنة اثنتي وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 

علّي، ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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لدى َمْولَنا اأحمد اأَفْنِدي بن ممد دام ف�سله
�سي عمدُة امُلَحقِّقي، ال�سيخ ممد ابن املرحوم عبيد اهلل احلريري  َج فخُر املدرِّ َتَزوَّ
تِّ ديرية بنت ال�سيخ ممد الديرّي البكر  بات ال�سِّ الأزهري مبخطوبِته فخِر املحجَّ
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه، وُح�ْسِن توفيقه، و�ُسنَّة نبيِّه ممد،  القا�رش، اأَ�سْ
ذلك  من  لها  احَلاّل  عددية،  غر�سًا  �سبعون  ُجملته  داقًا  �سَ و�سلَّم،  عليه  اهلل  �سلَّى 
عليها  ِْعيِّ  ال�رشَّ الويلِّ  والدها  بيد  غر�سًا  ثالثون  منها  مقبو�ص  غر�سًا  اأْرَبعون 
اأْرَبع  م�سيِّ  اإىل  بها  اأّمهله  غرو�ص  وع�رشة   ، ِْعيِّ ال�رشَّ الْعرِتَاف  بذلك  باعرتافه 
ًا، والباقي بعد احَلاّل ثالثون غر�سًا  ِعيَّ �سنوات مت�سي من �سهر تاريخه اأّمهاًل �رَشْ
َجها منه بذلك  ًا، َزوَّ ِعيَّ لة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن، تاأجياًل �رَشْ موؤجَّ
ًا  ِعيَّ �رَشْ ِعيِّة عليها زواجًا �سحيحًا  ْ ال�رشَّ على ذلك كذلك والدها املزبور بالولية 
ًا، حتريراً يف ع�رشي �سهر جمادى الآَخرة  ِعيَّ مقبوًل من الزوج املزبور قبوًل �رَشْ

ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
ِل( املزبورون وغريهم.  �سهود: )�سواد يف الأ�سْ

)1( محلة السيفية: من محالت باب العامود تقع شمال مدينة القدس.
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ر  ٌة ناطقٌة بذكر ما وقَع وحترَّ ٌة، ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيَّ ِعيَّ ٌة �سحيحٌة �رَشْ هذه ُحجَّ
لدى  تعاىل،  اهلل  اأَجلَّه  ر،  امُلَطهَّ ال�رشيف  بالقد�ص  الأنور  ال�رشيف  ْع  ال�رشَّ مبجل�ص 
الأعالم،  الُعَلَماء  عمدة  الأَنام  ولة  ذخر  الإ�ْسالم  ق�ساة  افتخار  وَمْولَنا  �سيِّدنا 
ه الكرمي باأََعايل نظريه،  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ احَلاِكم ال�رشَّ
داَم عاله، ا�سرتى اأحمد بن ممد حنيفة مباله لنف�سه دون غريه من احُلرمة طرفة 
يِّد علي القّوا�ص  يِّد عبد الهادي ابن ال�سَّ بنت عبداهلل �رشيف، وعرَّف كلُّ واحٍد من ال�سَّ
ُمْلكها  لها وجاٍر يف  فباعته ما هو  ًا،  ِعيَّ �رَشْ تعريفًا  النابل�سّي  يون�ص  بن  وثلجي 
رقيَة  من  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإرث  اإلْيِها  ومنتقل  ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ وحيازتها  ت�رشُّفاتها  وَطْلُق 
، ويُدها وا�سعة على ذلك اإىل حي �سدوِر هذا البيع، دون املعار�ص  بنت عبد النبيِّ
ال�سائعة، وقدُرها الن�سف، اثنا ع�رش  ة  وامُلنازع لها يف ذلك، وذلك جميع احل�سَّ
ِل كامٍل من جميع الدار القائمة البناء بالقد�ص ال�رشيف مَبحلَّة باب  قرياطًا من اأ�سْ
ْبُع من كلٍّ من ال�سهريج امُلَعدِّ جلمع ماء  ة ال�سائعة، وقدُرها الرُّ ة، وجميع احل�سَّ ِحطَّ
الأ�ستية، واملرافق الكائني بالدار املزبورة، ويحدُّها ِقَبلًة الطريق ال�سالك، و�رشقًا 
دار البائعة املزبورة، و�سماًل حاكورة نا�رش ال�سّقاء وفيه الباب، وغربًا حاكورة 
ال�سيخ اأبي �سو�سة بجميع حقوق ذلك كلِّه وطرقه وُجدره ومرافقه ومنافعه، وما 
ِْعيِّ  ُعِرَف به وُن�ِسَب اإلْيِه، وبكلِّ حقٍّ هو لذلك �رشعًا، املعلوُم ذلك عندهما العلَم ال�رشَّ
النايف للجهالة �رشعًا، بثمن قدُره ثالثة ع�رش غر�سًا عددية و�سربة فلو�ص وخامت 
بيد  غر�سًا  ع�رش  ثالثة  مقبو�سًا  حاّلً  ثمنًا  والقيمة،  الَقْدِر  جمهويِل  بحجٍر  ة  ف�سَّ
 ، ِْعيِّ البائع باعرتافها وال�سربة فلو�ص واخلامت باحل�رشة واملعاينة القب�ص ال�رشَّ
الرباءَة  الثمن املزبور ويف كل جزٍء منه  ُة امل�سرتي املزبور من  ِذمَّ وبرئت بذلك 
ِْعيِّ براءَة قب�ٍص وا�ستيفاء، و�سدَر البيُع الَباّت بينهما يف  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ ال�رشَّ
ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة  ، وت�سلٍُّم وت�سليٍم �رَشْ ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعيٍّ
ذلك  ترا�ٍص منهما، وحيثما كان يف  بالأْبدان عن  َفرُّق  والتَّ ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة 
من َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سمانه لزٌم حيث يجُب �رشعًا، ت�سادقا على ذلك كذلك، وثبَت 
ًا، حتريراً يف  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ اإلْيِه  ِْعيِّ امُل�َسار  م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

عا�رش جمادى الثاين ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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، اأَجلَّه اهلل تعاىل  ، امُلَحرِّر املرعيِّ ِْعيِّ ه باملجل�ص ال�رشَّ �سبُب حتريِر احلروِف هو اأنَّ
ِْعيِّ امَلوىل  لدى �سيِّدنا وَمْولَنا فخِر ق�ساِة الإ�ْسالِم، ذخِر ولِة الأَناِم، احَلاِكم ال�رشَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله، ملا كان  ِع َخطُّ اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ

ة باَع �سعد الدين بن م�سطفى الرمليُّ ل�سقيقته لطيفة بيَع وفاء جميع احل�سَّ



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 106
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(
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ال�سائعة، وقدُرها الن�سف اثنا ع�رش قرياطًا من الدار القائمة البناء بالرملة مَبحلَّة 
الدين  �سم�ص  ال�ّسيِّد  ُوّراث املرحوم  دار  الأَرَمن، و�رشقًا  دير  ِقَبلة  ال�سّفة، ويحدُّها 
الرحمن  عبد  دار  وغربًا  الباب،  وفيه  ال�سالك  الدرب  و�سماًل  الوفائي،  احل�سينّي 
قمحة، بثمن قدُره خم�سون غر�سًا عددية، ح�رش يوم تاريخه �سعد الدين امَلْرُقْوم 
و�سقيقته لطيفة، ودفع �سعد الدين امَلْرُقْوم ل�سقيقته نظري ما بذمته، وقدره خم�سون 
غر�سًا عددية على ما يف�سل فيه، فمن ذلك خم�سة وع�رشون غر�سًا قب�ستها منه 
باعرتافها، وما ثمن جوخة مناوي�ص بع�رشين غر�سًا باعرتافها، وبقية ذلك خم�سة 
اإعادة  املزبورة  احل�سة  له  واأعادت  واملعاينة،  باحل�رشة  منه  قب�ستها  غرو�ص 
ِعيَِّة،  ْ مرعية، وبرئت بذلك ذمة �سعد الدين امَلْرُقْوم من املبلغ امَلْرُقْوم، الرباءَة ال�رشَّ
من  م�سى  ملا  مطلقًا  حقٌّ  ذلك  من  ِقْبَلة  لها  يتاأخر  ومل  وا�ستيفاء،  في�ٍص  براءَة 
الزمان، واإىل يوم تاريخ اأَْدَناه، وعرَّف بلطيفة املزبورة كلُّ واحٍد من فخر اأقرانه 
اإ�سحاق ب�سه ابن ممد بن البيكجري بدم�سق ال�سام، وال�سيخ علي بن ال�سيخ نور 
ًا. ت�سادقا على ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن ذلك لدى  ِعيَّ الدين ال�سيائّي، تعريفًا �رَشْ
جماد  ع�رش  رابع  يف  حتريراً  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا 

الثاين ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
ِله، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ فتح  �سهود: ال�سيخ زكريا كاتبه اأ�سْ
اهلل، ال�سيخ علّي، ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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ال�سيُخ عبد احلق بن املرحوم  الُعَلَماء الأعالم،  الكراِم، عمدُة  َج فخُر اخلطباِء  َتَزوَّ
فخر اخلطباء الِعظام، ال�سيخ ممد ال�سهري ن�سبه الكرمي بابن جماعة مبخطوبته 
املراأة  رّي،  كَّ ال�سُّ الن�رش  اأبي  اخلواجة  املرحوم  ابنة  اآمنة  بال�ست  املدعّوة  احُلرمة 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�سن  ِعيِّة، اأَ�سْ ْ الكامل اخلالية عن املوانع ال�رشَّ
غر�سًا  خم�سون  ُجملته  داقًا  �سَ و�سلم،  عليه  اهلل  �سلَّى  ممد،  نبيه  و�ُسنَّة  توفيقه 
باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  غر�سًا  وع�رشون  خم�سة  ذلك  من  لها  احَلاّل  عددية، 
وكيلها وكيلها الآتي ذكره فيه، والباقي بعد احَلاّل، وقدره خم�سة وع�رشون غر�سًا، 
منه  َجها  زوَّ ًا،  ِعيَّ �رَشْ تاأجياًل  بائن،  طالق  اأو  مبوت  الفراق  اإىل  عليه  لها  لة  موؤجَّ
بذلك على ذلك كذلك، �سقيقها مو�سى بيك بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف 
داق املزبور، ب�سهادة كل واحد من �سقيقها  ل ال�سَّ ذلك، ويف الْعرِتَاف بقب�ص ُمَعجَّ
رّي، العاِرَفْيِ بها ُثُبوَتًا  كَّ عي�سى بيك وعمها اخلواجة اأحمد بن اخلواجة ممد ال�سُّ
ًا، حتريراً يف  ِعيَّ ًا مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �رَشْ ِعيَّ ًا، زواجًا �رَشْ ِعيَّ �رَشْ

حادي ع�رشي ربيع الثاين ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 
جلبي،  ممد  خليل،  ال�سيخ  مو�سى،  ال�سيخ  الفتح،  اأبو  ال�سيخ  علّي،  ال�سيخ  علّي، 

كاتبه. 
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قدوِة  وَمْولَنا  �سيدنا  لدى  تعاىل،  اهلل  اأَجلَّه  املرعيِّ  امُلَحرِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص 
ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي  �سي، ذخِر ولِة الأَناِم، احَلاِكِم ال�رشَّ ق�ساِة الإ�ْسالِم وامُلدرِّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه، داَم عاله، ا�ستاأجر جري�ص ولد �سامل  ِع َخطُّ بن ممد امُلَوقَّ
الذي  الِفتاق  داِء  من  يداوَيه  اأْن  على  اجلّراح  الروميِّ  باين  ولد  نقول  الن�رشاينِّ 
باأجرة،  ه ول يطالبه  َيُذمُّ اإّياه، ل  اإْن هلَك ب�سبب معاجلته  واأنه  ال�سمال،  مَب�سَعِره 
قدُرها اثنا ع�رش غر�سًا عددية، اأجرة حالَّة مقبو�سة بيد نقول امَلْرُقْوم، باعرتافه 
املزبورة  الأجرة  من  املزبور  امل�ستاأِجر  ة  ذمَّ وبرئت   ، ِْعيِّ ال�رشَّ الْعرِتَاف  بذلك 
ِعيَّة مقبولة �رشعًا،  �رَشْ اإجارة �سحيحة  وا�ستيفاء،  براءَة قب�ٍص  ِعيَِّة،  ْ ال�رشَّ الرباءَة 

حتريراً يف �سابع ع�رش جماد الثاين �سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 

علّي، ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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17جمادى 
الآَخرة �سنة

 /10  /20 /
1671م
1082هـ

قدوِة  وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى  تعاىل،  اهلل  اأَجلَّه   ، املرعيِّ امُلَحرِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص 
ِْعيِّ امَلوىل  قي الِفخاِم، احَلاِكِم ال�رشَّ ق�ساِة الإ�ْسالِم، ُذخِر ولِة الأَناِم، زبدِة املدقِّ
داَم  نظريه،  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ال�سافعيِّ  اأَفْنِدي  الدين  نور  ال�سافعيِّ 
ابن املرحوم اخلواجة عبد  الأخيار اخلواجة يحيى  الأتقياء  ا�ستاأجر قدوة  عاله، 
ِْعيِّ عن ِقَبل ابنة اأخيه فخر  الرحمن ال�سهري ن�سبه املبارك بابن اأرغون الوكيل ال�رشَّ
تِّ فخري ابنة املرحوم اخلواجة ا�سماعيل الثابت وكالته امُلْطَلقة  امل�ستورات ال�سِّ
ًا مبال  ِعيَّ ِعيَّة �سابقة التاريخ على تاريخ اأَْدَناه ُثُبوَتًا �رَشْ ة �رَشْ عنها مبقت�سى ُحجَّ
ح�سن  احلاّج  املرحوم  ابن  القادر  عبد  الأو�سته  من  ماله  دون  املزبورة  لته  موكِّ
ال�رشيف،  بالقد�ص  الكائن  اأَفْنِدي  اهلل  جار  املرحوم  َوْقِف  على  ِْعيِّ  ال�رشَّ املتويلِّ 
اإيجارة  ولية  وله  املذكور،  الَوْقف  يف  جاٍر  هو  ما  املزبورة  لته  ملوكِّ ره  فاأجَّ
ّكانات الكائنات بالقد�ص  اأْرَبع الدُّ ، وذلك جميع  ِْعيِّ وقب�ص اأجوره بالطريق ال�رشَّ
ال�رشيف بخطِّ باب القطاني بالقرب من درج العي فيها ثالث ُدّكانات بال�سف 
فِّ ال�سمايلِّ يفوه بابها ِقَبلًة، ولها �سهرة  ال�رشقي يفوه بابها مغربًا، وواحدة بال�سِّ
يف ملِّها تغني عن و�سفها وحتديِدها، بجميع حقوق ذلك كلِّه وطرقه وُجُدره 
اإلْيِه، وبكلِّ حقٍّ هو لذلك �رشعًا، املعلوُم  ومرافقه ومنافعه، وما ُعِرَف به وُن�ِسَب 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا، مُلدَّة ثالث ع�رشة �سنة هاللّيات  ذلك عندهما العلَم ال�رشَّ
عقود،  اأْرَبعة  والأيام يف  الليايل  متعاقبات  والأعوام  ال�سهور  متوالياِت  عربّيات 
وكلُّ َعْقٍد منها ثالث �سنوات ما عدا الَعْقَد الرابَع، فاإنه اأْرَبع �سنوات يلي كل عقد ما 
ل امُلدَّة املزبورة يوم تاريخ اأَْدَناه واآخرها انق�ساوؤها؛  ِقْبَلة على الولء والرتتيب اأوَّ
و�سائر  واإ�سكانًا،  �َسكنًا  رة  املوؤجَّ بالعي  لها  امل�ستاأَجر  املزبورة  لُة  املوكِّ لتنتفَع 
ة امَلْرُقْومة مائة غر�ص واحدة واأْرَبعة  ِعيِّة، باأجرة قدُرها عن امُلدَّ ْ النتفاعات ال�رشَّ
على  الزيادة  بطريق  غرو�ص  ثمانية  �سنة  كلِّ  اأجرة  عن  ح�سابًا  عددية  غرو�ص 

الإجاره ال�سابقة ن�سف غر�ص اأجرة حالَّة قا�صَّ امل�ستاأجر املذكور بالوكالة 
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ثبت  مبا  امَلْرُقْومة  الأجرة  بنظري  املزبور  الَوْقف  على  املتويلِّ  ر  املوؤجِّ املزبورة 
ِْعيِّ  ِْعيِّ على جهة الَوْقف املزبور امل�رشوف بالإذن ال�رشَّ ْيِن ال�رشَّ لة من الدَّ للموكِّ
يف �سبك عمارة امل�سبغة اجلارية يف الَوْقف املزبور ولوازمه، الثابت لها بطريقه 
ة  مقا�سَّ ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اأَْدَناه  تاريخ  باأم�ص  خ  املوؤرَّ الدفرت  مبقت�سى  ِْعيِّ  ال�رشَّ
امل�ستاأجر  ُة  ذمَّ برئت  ذلك  فبموجب   ، ِْعيِّ ال�رشَّ بطريقها  بينهما  �سدرْت  ِعيَّة  �رَشْ
لة املزبورة من جميع الأجرة امَلْرُقْومة، ومن كلِّ جزٍء منها الرباءَة  املزبور واملوكِّ
جهة  كلِّ  ومن  امَلْرُقْوم،  ْيِن  الدَّ جميع  من  امَلْرُقْوم  الَوْقف  جهة  وبرئت  ِعيَِّة،  ْ ال�رشَّ
يف  بينهما  املزبورة  الإجارة  َعْقُد  و�سدَر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ بطريقها  ِعيَّة  �رَشْ براءًة  منه 
ِعيَّي بعد الُروؤية  ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيَحْيِ �رَشْ
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهما، وحيثما كان  ِعيِّة والتَّ ْ ال�رشَّ وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة 
واحٍد من  كلُّ  وتبعٍة ف�سمانه لزٌم حيث يجُب �رشعًا، وح�رَش  َدْرٍك  ذلك من  يف 
ال�ست�سهاد  بعد  و�سهدا  احل�سباين  �سالح  بن  ومو�سى  النجار  م�سطفى  بن  اأحمد 
املذكورة  بالأجرة  امَلْرُقْومة  ة  امُلدَّ املزبورة  ّكانات  الدُّ اإجازة  يف  باأن   ، ِْعيِّ ال�رشَّ
حّظًا وم�سلحة وغبطة عائد نفُعها على جهة الَوْقف املذكور، واأنَّ الأجرة امَلْرُقْومة 
لدى  كلِّه  ذلك  م�سموُن  وثبَت  ًا،  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  مقبولة  ِعيَّة  �رَشْ �سهادة  املثل  اأجرة 
ًا، وَحَكم مبوجبه ُحكمًا �سحيحًا  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ة امَلْرُقْومة وَعَدُم انف�ساخها  ًا، ومن موجبه لزوم َعْقد الإجارة املزبورة امُلدَّ ِعيَّ �رَشْ
مبوت املتعاقدين اأو اأحد منهما، واإْن انتقل النظر وال�ستحقاق للغري وَمْنُع قبول 
ِْعيِّ ال�سافعيِّ امُل�َسار  الزيادة يف امُلدَّة املزبورة، وثبَت ما ُن�ِسَب مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  و�سيِّدنا  َمْولَنا  لدى  اأعاله،  امل�رشوحة  واحُلْكِم  الثبوت  من  اإلْيِه 
ه  ه الكرمي باأََعايل نظريه، داَم عاله، واأنَّ ِع َخطُّ احلنفيِّ اأحمد اأَفْنِدي بن ممد امُلَوقَّ
ًا بعد  ِعيَّ ذه تنفيهذا �رَشْ ِقْبَلة واأم�ساه واأجازه وارت�ساه، واألزم العمُل مبقت�ساه، ونفَّ
ًا، حتريراً يف �سابع ع�رش �سهر جمادى الآَخرة ل�سنة  ِعيَّ اعتبار ما وجب اعتباره �رَشْ

اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علّي، ال�سيخ علّي، ال�سيخ 

فتح اهلل، ال�سيخ خليل، كاتبه. 
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17 جمادى 
الآَخرة
 �سنة

1082هـ
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1671م

�سي الِكرام  َج فخر امُلدرِّ لدى َمْولَنا و�سيدنا اأحمد اأَفْنِدي بن ممد داَم ف�سُلُه، َتَزوَّ
الدِّين،  �سم�ص  بنِت  خاتون  مرمي  مبخطوبِته  املغربّي  عبداهلل  ابن  اأَفْنِدي  اإدري�ص 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل،  ِعيِّة، اأَ�سْ ْ ْوِج واملوانع ال�رشَّ املراأة الكاملة اخلالية عن الزَّ
ُجملته  داقًا  �سَ و�سلَّم،  عليه  اهلل  �سلَّى  ممٍد،  نبيِّه  ِة  و�ُسنَّ توفيِقه،  وُح�ْسِن  وعوِنه 
خم�سة وثالثون غر�سًا عددية، احَلاّل لها يف ذلك ع�رشون غر�سًا مقبو�سة بيدها 
، والباقي بعد احَلاّل خم�سة  ِْعيِّ باعرتاف وكيلها الآتي ذكره فيه، الْعرِتَاف ال�رشَّ

ًا،  ِعيَّ لة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن تاأجياًل �رَشْ ع�رش غر�سًا موؤجَّ



109عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

لي احلاّج اأبو رّيان بن ممد املغربّي  َجها منه بذلك على ذلك كذلك فخُر الفا�سِ َزوَّ
داق  ِل ال�سَّ بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف الْعرِتَاف بقب�ص ُمَعجَّ
املزبور، ب�سهادة كلِّ واحٍد من ابن اأختها عثمان بن ممد وابن اأخيها �سعبان بن 
ْوِج املزبور  ًا مقبوًل من الزَّ ِعيَّ ًا زواجًا �سحيحًا �رَشْ ِعيَّ اأحمد العاِرَفْيِ بها ُثُبوَتًا �رَشْ
ًا، حتريراً يف �سابع ع�رش جمادى الآَخرة من �سهور �سنة اثنتي  ِعيَّ لنف�سه قبوًل �رَشْ

وثماني الف. 
خليل،  ال�سيخ  علّي،  ال�سيخ  علّي،  ال�سيخ  ويّل،  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  احلكم:  �سهود 

ممد جلبي، كاتبه. 
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�ساد�ص ع�رش 
جمادى الآَخرة 

�سنة
 /10  /19 /

1671م
1082هـ

ا كاَن ح�رَش لدى َمْولَنا و�سيِدنا احَلاِكم  ه ملَّ دفرٌت مبارٌك اإْن �ساَء اهلُل تعاىل، هو اأنَّ
ِْعيِّ الدروي�ِص عبِد القادِر بِن قرَّة ح�سن املتويّل على َوْقِف املرحوِم جاِر اهلِل  ال�رشَّ
اأَفْنِدي الكائِن مبدينة القد�ص ال�رشيف، واأح�رَش معه اخلواجة يحيى ابن اخلواجة 
ِعيِّ  ْ عبد الرحمن بن اأرغون، وَذَكَر الدروي�ص عبد القادر املزبور مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
اأنَّ الِقْدَرَة النُّحا�ص الكائنة بامل�سبنة اجلارية يف الَوْقف املزبور من تقاُدِم الزمان 
لت، ومل َيْبَق بها نفٌع بالكلِّيَّة، واأنها حتتاج اإىل �سبك  انقطعت الِقْدَرُة النُّحا�ص وتعطَّ
واإعادة، ولي�ص حتت يده مال جلهة الَوْقف ي�رشفه يف اإعادة الِقْدَرِة املزبورة على 
اأْن َي�ْسَتديَن من اخلواجة يحيى املزبور ماًل ي�رشفه  َدُه  اأ�سلوبها القدمي، واأنَّ َق�سْ
ِْعيِّ الإذن له يف ذلك، َفاأَِذَن  يف العمارة املزبورة، وطلَب من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ًا، ح�رَش يوم تاريخ اأَْدَناه  ِعيَّ ِْعيِّ املوماأ اإلْيِه بذلك اإذنًا �رَشْ له َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ِْعيِّ امُلطلق عن  الدروي�ص عبد القادر املتويّل املزبور واخلواجة يحيى الوكيل ال�رشَّ
ة �سابقة على  بنت اأخيه فخرى خاتون الثابت وكالته املطلقة عنها مبوجب حجَّ
ِعيَّة على ما �رشفه اخلواجة يحيى من  تاريخه، وحتا�سبا ما�سبًة �سحيحة �رَشْ
لته املزبورة على �َسْبِك الِقْدَرِة النُّحا�ص املزبورة واإعادتها على ما كانت  مال موكِّ
النِّحرير  العامل  الكبري  العامل  و�سيِّدنا  َمْولَنا  لدى  ذلك  ذلك. �سدَر  ولوازم  عليه، 
رِّر دقائِق التَّف�سري، �سدِر املوايل الِعظام حاّلل م�سكالت الأَنام الآمل من اهلل  ُمَ
ه  ِع َخطُّ ِْعيِّ امَلوىل امُلويل امُلَوقَّ َمنَّه واإح�سانه الراجي عفوه وغفرانه احَلاِكم ال�رشَّ

الكرمي عليه دامت ِنَعُم الباري عليه. 
نحا�ص 52، نحا�ص 152، نحا�ص 1، نحا�ص 3، نحا�ص 1، نحا�ص 8، نحا�ص 1، 
يوم  املعلمي   )...(  ،23 مرة  ل  اأوَّ ال�سبك  وَفْحر على  اأجرة معلمي   ،72 ر�سا�ص 
ة 67، قيمة ر جهة 20، قيمة در جهة 12، قيمة در جهة 5،  ل مرَّ �سبك النحا�ص اأوَّ
ل مرة 16، حمراء و�سيد و�سبكة واأخ�ساب  در جهة 20، حطب يوم قطع النحا�ص اأوَّ
63، ق�رش مل و�سمع وزيت  ة  النحا�ص ثاين مرَّ �سبك  لوازم يوم   ،15 61، حطب 
11، لوازم يوم  17، حطب يوم ك�رش النحا�ص وقطن وق�رش مل  وقطن وم�سطور 

ة 55، اأجرة جّنار 7، ق�رش مل وقطن 8، ما�سبة معلمي �سبك النحا�ص ثالث مرَّ
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

�سيد  الِقْدرة  عمارة   ،110 وحطب  و�سمع  ِحّور  و�سقاء  ومونة  و�سيد  حطب   ،45
وق�رش مل و�سقف وكّتان وقطن وزيت 54، �سطول واأدلية و�سلب 30، خلعة �سباك 

النحا�ص 30، م�رشف ولوازم 60. 
املوكلة  خاتون  اْلفخري  الَوْقف  رقبة  دينًا  امَلْرُقْوم  املبلغ  �سار  ذلك  فبموجب 
ل�سنة  الآَخرة  جمادى  ع�رش  �ساد�ص  يف  حتريراً  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ ال�سريورة  امَلْرُقْومة 
1082هـ/ . ُحرِّر مبعرفة الفقري اإلْيِه �سبحانه وتعاىل م�سطفى القا�سي بالقد�ص 

ال�رشيف، ممهور مبهره امُلعتاد. 
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ح2

عاء على  ادِّ
ُمْلكية دار

15 جمادى 
الآَخرة �سنة

 /10  /18 /
1671م
1082هـ

اأْعَلِم  وَمْولَنا  �سيِِّدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  املرعّي،  امُلَحرِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص 
والتَّقوى  الدِّين  ِحيا�ص  من  الكارع  رين،  املتاأخِّ الق�ساة  ل  اأْف�سَ امُلتحرِِّر  الُعَلَماِء 
ِْعيِّ امَلوىل امُلويل م�سطفى  ِّ والنَّجوى احَلاِكم ال�رشَّ املراقب ملوله الكرمي يف ال�رشِّ
عبد  عى  ادَّ داَم عاله،  نظريه،  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ زاده  يحيى  بن  اأَفْنِدي 
اأخويه  ِقَبل  عن  والوكيل  نف�سه  عن  الأ�سيل  امل�رشيُّ  الدِّين  �سم�ص  بن  الرحمن 
ذكره  ياأتي  فيما  عنهم  وكالته  الثابت  واآمنة  واإبراهيم  الدين  بدر  وهم  اأ�سقائه، 
بن  الدين و�سالح  نور  املرحوم  ابن  واحٍد من ممد  كلِّ  ًا على  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  فيه 
مو�سى من اأولد امل�رشّي، قائل يف تقرير دعواه عليهما: اإنَّ يف اجلاري يف َوْقِف 
الدار  امل�رشّي جميع  الوّهاب  عبد  بن  بن ممد  الدِّين  �سم�ص  لأبيه  الأعلى  َجدِِّه 
القائمة البناء بالقد�ص ال�رشيف بخطِّ باب )1( القّطاني، املحدودة ِقَبلًة دار َوْقِف 
الباب،  وفيه  ال�ستطراق،  ال�سالك ومنه  الطريق  املغاربة، و�رشقًا  ِمْدَين على  اأبي 
و�سماًل َوْقُف املدر�سة الغازّية، وغربًا داُر َوْقِف الوجوهية بجميع حقوق ذلك كلِّه، 
ِْعيِّ  ال�رشَّ اإخوته املزبورين النح�ساَر  الدار املزبورة انح�رش فيه ويف  واإنَّ وقف 
الدِّين  �سم�ص  اأولد  امَلْرُقْومي  واإخوته  املزبور  امُلدَّعي  الرحمن  عبد  اأنَّ  لكون 
الواقف  الدين  �سم�ص  ابن  ال�سيخ علي امل�رشّي  ابن  القادر  الدين بن عبد  بدر  بن 
املزبور، واإنَّ امُلدَّعى عليهما يعار�سان يف ال�ستحقاق بوقف الدار املزبورة بغري 
، الكائنة بخطِّ مي زيادة بالقد�ص ال�رشيف املحدودة ِقَبلًة بدار ال�سيخ  وجه �رْشِعيٍّ
�سنة  �سعبان  خ يف حادي ع�رش  املوؤرَّ الَوْقف  كتاب  يده  واأبرز من  الواعظ،  ح�سن 
ثالث وخم�سي وت�سعمائة َفُقِرَئ، َفُوِجَد يف م�سمونه اأنَّ �سم�ص الدين ممد بن عبد 
الوهاب امل�رشّي املزبور وقف جميع الدار املحدودة املو�سوفة اأعاله على واجهة 
ة ال�سائعة، وقدُرها النِّ�سف من جميع الدار  اأبي الي�رش وعلّي، ووقف جميع احل�سَّ

و�رشقًا بالطريق ال�سالك وفيه الباب، و�سماًل بزاوية البدرىة، وغربًا �سطح �سطُح

)1( محلة باب القطانين: تقع غرب الحرم القدسي، وتنسب إلى سوق القطانين الواقع قربها، وباب القطانين هو أحد أبواب 
الحرم، وتضم هذه المحلة حارة تعرف بحارة باب الحديد نسبة إلى أحد أبواب المسجد األقصى المبارك، انظر: العليمي، 

األنس الجليل، ج2، ص53، اليعقوب، ناحية القدس الشريف، ج2، ص436. 



111عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ولإخوته  له  املعار�سة  بعدم  وطالهما  ًا،  ِعيَّ �رَشْ وقفًا  عي�سى  ولده  على  ال�سوق 
�سم�ص  الأعلى  لأبيهم  َجدِّهم  ِقَبل  من  عليهم  املوقوفة  املزبورة  الدار  وقف  يف 
الدِّين ممد املزبور اأعاله، و�ساأل �سوؤاَلهما عن ذلك، �ُسِئَل، اأجاب بالإنكار وباأنَّ 
ّية الواقف املذكور اأعاله، واأن يثبت انف�سال ن�سبه  امُلدَّعي املزبور واإخوته من ُذرِّ
عبد  ال�سيخ  الأخيار  فخر  واحٍد من  كلَّ  فاأح�رَش  املزبور،  بالواقف  اإخوته  ون�سب 
ِْعيِّ باأنَّ عبد الرحمن املزبور واإخوته  اجلواد الع�سلّي، و�سهَد غب ال�ست�سهاد ال�رشَّ
�سم�ص  بن  علّي  بن  القادر  عبد  ابن  الدِّين  بدر  بن  الدِّين  �سم�ص  اأولد  امَلْرُقْومي 
ال�سيخ عمر  ِعيَّة مقبولة �رشعًا، و�َسِهَد  الواقف املزبور �سهادة �رَشْ الدِّين امل�رشّي 
بن يحيى غ�سّية وعلّي بن عالء الدِّين باأنَّ يحيى بن علّي ال�سهري ب�سنده اأَ�ْسَهَدهما 
ه ي�سهد اأنَّ عبد الرحمن  على نف�سه لعجزه عن احل�سور ملجل�ص ال�رشع ال�رشيف باأنَّ
امَلْرُقْوم واإخوته اأولد �سم�ص الدِّين بن بدر الدِّين بن عبد القادر بن علّي بن �سم�ص 
على  ي�سهدان  هما  واإنَّ بذلك،  اأَ�ْسَهَدا  لهما:  وقال  املذكور،  الواقف  امل�رشّي  الدِّين 
ِعيَّة بوجه امُلدَّعى عليهما املزبوَرْيِن، فلم ُيْبِديا  �سهادته بذلك �سهادًة �سحيحًة �رَشْ
ما  ثبَت  ومّلا  ًا،  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  بذلك  �سهادتهم  َفِقَبلْت  ًا،  ِعيَّ �رَشْ دافعًا  �سهادتهم  يف 
ًا،  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ ِعيِّة لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ْ قامْت به البيِّنة ال�رشَّ
بالواقف  املزبورين  واإخوته  الرحمن  عبد  ن�سب  ثبَت  اأنه  عليهما  امُلدَّعى  عَرف 
ًا، حتريراً يف خام�ص  ِعيَّ �رَشْ تعريفًا  ذلك  ب�سبب  لهما معه  معاأر�سة  املذكور، فال 

ع�رش �سهر جمادى الآَخرة ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
الّدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي،  �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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زواجح1

13 جمادى 
الآَخرة �سنة
1082هـ

 /10  /16 /
1671م

بن  َج ممد  َتَزوَّ بقاوؤه،  دام  بن ممد  اأَفْنِدي  اأحمد  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى 
من  ح�سي  بنت  �سبحية  مبخطوبِته  �سينا  عي  قرية  اأهايل  من  احلاّلق  عي�سى 
َدَقَها على على بركة اهلل  اأَ�سْ ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ املوانِع  ِة عن  البالغِة اخلاليَّ البكِر  القرية، 
داقًا  �سَ و�سلَّم،  عليه  اهلل  �سلَّى  ممد،  نبيِّه  ِة  و�ُسنَّ توفيقه،  وُح�ْسِن  وعونه  تعاىل، 
ُجملته مائة واأْرَبعون غنمًة وثوران مقبو�ص جميع ذلك من َجدِّها لآبيها بالوكالة 
َجها منه  ، َزوَّ ِْعيِّ عنها املدعّو ُمَعالء بن عبد القادر، باعرتافه بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
بذلك على ذلك كذلك عابد بن عبد اهلل من اأهايل قرية عي �سينا )1( بالوكالة عنها 
داقها من َجدِّها املزبور، ب�سهادة كلِّ  الثابت وكالته عنها يف ذلك، ويف قب�ِص �سَ
واحٍد من احلاّج اإ�سحاق من قرية اجلفنا، ودحام بن فهد من عي �سينا العارفي 
ًا مقبوًل  ِعيَّ بها بتعريف َجدِّها لأّمها املزبور، وخالها عليان بن ُمَعالء ُثُبوَتًا �رَشْ
ًا، حتريراً يف ثالث ع�رش جمادى الآَخرة �سنة  ِعيَّ من الزوج املزبور لنف�سه، قبوًل �رَشْ

اثنتي وثماني الف. 



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 112
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ علّي، ال�سيخ علّي، ال�سيخ 
خليل، ال�سيخ اأبو الفتح، كاتبه. 
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ا�ستئجارح2

13جمادى 
الآَخرة �سنة

 /10  /16 /
1671م
1082هـ

قدوِة  وَمْولَنا  �سيِِّدنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه   ، املرعيِّ امُلَحرِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص 
ِْعيِّ امَلوىل  رِِّر الق�سايا والأحكام، احَلاِكم ال�رشَّ ق�ساِة الإ�ْسالم، ُذخِر ولِة الأَناِم، ُمَ
ه الكرمي باأََعايل نظريه، داَم عاله، ا�ستاأجر �سيف  ِع َخطُّ اأحمد اأَفْنِدي بن ممد امُلَوقَّ
ْيِن باملجل�ص  َ الدين بن كمال التميمّي نقول ولد يايف الن�رشايّن الرومّي احلا�رشِ
عن  القا�رش  امَلْرُقْوم  الدِّين  �سيف  بن  عبده  ابَنه  يداوَي  اأن  على  اجَلّراح  ِْعيِّ  ال�رشَّ
امَلْرُقْوم  القا�رش  اإْن ماَت عبده  اأنه  احُل�سار، وعلى  بداء  وامُلبتلى  البلوغ،  درجة 
على  ُيْلَزْم  فال  امَلْرُقْوم،  الداء  من  ومداواته  جراحته  ب�سبب  �سيء  فيه  ل  تعطَّ اأو 
اِلً ول ُيطالب به، قدُرها خم�سة ع�رش غر�سًا عددية  نقول اجَلّراح املزبور �سيٌء اأ�سْ
ُة  ًا، وبرئْت ِذمَّ ِعيَّ اأجرة حالٌَّة مقبو�سة بيد نقول املذكور باعرتافه بذلك قب�سًا �رَشْ
ِعيَِّة بطريقها  ْ ِْعيِّ عليه، الرباءَة ال�رشَّ �سيف الدِّين والد القا�رش امَلْرُقْوم والويلِّ ال�رشَّ
ِعيَّة مقبوًل من نقول املذكور  ِْعيِّ براءَة قب�ٍص وا�ستيفاء، اإجارًة �سحيحًة �رَشْ ال�رشَّ
احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  ًا، ت�سادقا على ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن ذلك  ِعيَّ �رَشْ قبوًل 
ًا، حتريراً يف ثالث ع�رشي جمادى الآَخرة ل�سنة  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ ال�رشَّ

اثنتي الف. 
علّي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ويّل،  ال�سيخ  نورالدين،  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

كاتبه. 
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َبح3 ترتَّ

12 جمادى 
الآَخرة ل�سنة

 /10  /15 /
1671م
1082هـ

العامِل  َمْولَنا و�سيِّدنا  لدى  اأَجلَّه اهلل تعاىل،   ، امُلَحرِّر املرعيِّ  ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص 
الآمل  تقريٍر،  اأح�سَن  قواعِده  ِر  ُمقرَّ التَّف�سرِي،  دقائِق  رِِّر  ُمَ ال�سهرِي  العامِل  الكبرِي 
ل الكامل العابد  ًة واإح�سانًا الراجي عفوه وغفرانه العامل العامل الفا�سِ من اهلل ِمنَّ
ِْعيِّ امَلوىل امُلويل م�سطفى اأَفْنِدي  الزاهد الفا�سل بي احلقِّ والباطل، احَلاِكم ال�رشَّ
ِْعيِّ  َب بالطريق ال�رشَّ ه الكرمي باأََعايل نظريه، داَم عاله، ترتَّ ِع َخطُّ يحيى زادة امُلَوقَّ
ّقا القا�رش عن درجة البلوغ  والأ�سلوب امُلعترب املرعيِّ لعبيد ابن احلاّج يو�سف ال�سَّ
على  ة  العامَّ الولية  من  له  مبا  اأعاله،  ِع  امُلَوقَّ ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  مببا�رشة 
غر�سًا  واأْرَبعون  ثالثة  قدُره  مبلٌغ  املذكور  يو�سف  احلاّج  والده  ة  ِذمَّ يف  القا�رشِ 
ة عددية، قب�سها بيده باحل�رشة واملعاينة، وهي التي اآلْت للقا�رش املذكور  ف�سَّ
دفرت  مبوجب  تاريخه،  على  �سابقًا  املتوّفاة  جتار  والدته  من  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإرث 
خ بتاريخه، وثمن كتاب �رشح ال�رشاجيَّة للمرحوم ال�سيد �ستَّة غرو�ص  الق�سمة املوؤرَّ
ون�سف غر�ص عددية، ابتاعه احلاّج يو�سف املزبور وت�سلَّمه مل�سي �سنة مت�سي من 

ًا، َوَرَهَن احلاّج يو�سف املزبور على جميع املبلغ ِعيَّ َبًا �رَشْ تاريخ اأَْدَناه ترتَّ

)1( قرية عين سينيا: قرية تقع شمال مدينة رام هللا قد يكون إسمها تحريف لكلمة سين بمعنى القمر فيكون المعنى عين 
القمر. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين. ص559. 



113عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

امَلْرُقْوم، وعلى كل جزٍء منه ما هو له وجاٍر يف ُمْلكه، ويده وا�سعة عليه اإىل حي 
ة ال�سائعة، وقدُرها ثالثة قراريط من  ، وذلك جميع احل�سَّ ِْعيِّ ْهِن ال�رشَّ �سدور هذا الرَّ
ة،  ِل كامٍل جميع الدار القائمة البناء مبدينة القد�ص ال�رشيف مَبحلَّة باب ِحطَّ اأ�سْ
خبي�سة،  الدِّين  ميي  دار  و�رشقًا  الباب،  وفيه  ال�سالك،  الطريق  ِقَبلًة  املحدودة 
ومتامه احلواكري، و�سماًل دار مو�سى الطورّي، وغربًا املربعة بجميع حقوق ذلك 
وبكلِّ حقٍّ هو  اإلْيِه،  وُن�ِسَب  به  ُعِرَف  وما  ومرافقه،  ومنافعه  وُجدُره  كلِّه وطرقه 
ًا م�سلَّمًا ت�سليَم مثله مبثل ذلك �رشعًا ماأذونًا له  ِعيَّ لذلك �رشعًا، رهنًا �سحيحًا �رَشْ
بالنتفاع مع بقاء الرَّهن على حكمه على قاعدة مذهب الإمام ال�سافعّي، ر�سي 
اهلل عنه، واأَ�ْسَهَد عليه احلاّج يو�سف املزبور باأنه يطعم وي�سقي ويك�سو ولده عبيد 
القا�رش املزبور ابتغاًء لوجه اهلل، وطلبًا ملر�ساته من غري نفقة ول كتابة نفقًة 
ِله، ول يرجع على ولده  عليه يف ذلك، واأنه يف كلِّ �سنة ُي�سيف ربح ماِله اإىل اأ�سْ
َقًا �رشعًا، وثبَت م�سموُن ذلك لدى  دَّ ًا ُم�سَ ِعيَّ اإ�سهاداً �سحيحًا �رَشْ ب�سيء من ذلك 
ًا، حتريراً يف ثاين ع�رشي جمادى  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

الآَخرة ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ خليل، ممد جلبي، وغريهم، كاتبه. 
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فخر  و�سيدنا  َمْولَنا  َب  َن�سَّ تعاىل  اهلل  اأَجلَّه   ، املرعيِّ امُلَحرِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص 
املوايل  �ساللة  الأَنام  م�سكالت  حاّلل  الِفخام  امُلَحقِّقي  عمدة  الكرام  �سي  املدرِّ
ِْعيِّ الق�ّسام اأحمد اأَفْنِدي ابن م�سطفى اأَفْنِدي ابن يحيى زادة،  الِعظام احَلاِكم ال�رشَّ
احلاّج  وناقله  الكتاب  هذا  حامل  عاله،  داَم  نظريه  باأََعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ
ًا على ولده عبيد القا�رش عن درجة البلوغ  ِعيَّ ًا �رَشْ قا و�سيَّ يو�سف بن مو�سى ال�سَّ
ِْعيِّ من ِقَبل والدته جتار بنت دروي�ص املتوّفاة �سابقًا  ه الإرث ال�رشَّ ِلَي�سبَط ما جرَّ
على تاريخه ويتعاطى ما فيه من احلظ وامل�سلحة من بيع و�رشاء واأخذ وعطاء 
ِعيِّة العائد نفُعها على القا�رش املزبور،  ْ ويت�رشف يف ذلك �سائر التَّ�رَشُّفات ال�رشَّ
اأن  بعد  �رشعًا  مقبولْي  ِعيَّي  �رَشْ �سحيحْي  واذنًا  ن�سبًا  ذلك،  بتعاطي  له  واأذن 
اأتقى التَّقاة، حتريراً يف ثاين  اأو�ساه بتقوى اهلل تعاىل يف الأمور كلها الذي من 

ع�رشي جمادى الآَخرة ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا البدرى، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ علّي، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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دفرٌت يت�سمُن �سْبَط ومبيَع اأ�سباِب املرحومِة جتار بنت دروي�ص ال�سامية املتوّفاة 
ِْعيُّ يف زوجها احلاّج يو�سف بن مو�سى  بالقد�ص ال�رشيف، واملنح�رش اإْرثها ال�رشَّ
ُد�ص، ويف ولدها  ال�سّقا بحقِّ الرُّبع، ويف والدتها نبوّية بنت احلاّج ر�سوان بحقِّ ال�سُّ
ًا، وذلك مبعرفة ال�سيخ عو�ص بن �سالح ِعيَّ عبيد القا�رش بحقِّ الباقي انح�ساراً �رَشْ
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يف  باملجل�ص  لته  وكَّ ح�سبما  املذكورة،  الأمِّ  نبوّية  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ الوكيل  ع�سفور 
ِعيَّة  �رَشْ وكالة  ًا  ِعيَّ �رَشْ تعريفًا  املزبور  يو�سف  احلاّج  بها  وعرَّف  اأمورها،  �سائر 
ِْعيِّ على  ال�رشَّ ّي  والَو�سِ نف�سه  الأ�سيل عن  يو�سف  احلاّج  مقبولة �رشعًا ومبعرفة 
�سي الكرام  ولده عبيد القا�رش املزبور، �سدر ذلك لدى َمْولَنا و�سيدنا مفخر املدرِّ
ِْعيِّ  عمدة الُعَلَماء الأعالم حاّلل م�سكالت الأَنام �ساللة املوايل الِعظام احَلاِكم ال�رشَّ

ه عليه دامت نعم الباري عليه:  ِع َخطُّ املوىل الق�ّسام امُلَوقَّ
جنبّية زرقاء 46، زربية حمراء 42، حلاف ميني ماك 47، حلاف وحرير اأحمر 
ماك 83، حلاف ميني ماك 62، حلاف ميني 19، 2، مقعد ميني بدائر اأزرق 
34، مدِّة �رش�سكاري وجنبية 213، فرا�ص اأزرق 34، مدة ميني عدد3، 242، 
لبا�ص   ،165 2 وبقجة ميني  قالب مّدة عدد   ،18  ،2 مّدة وقالب مّدة عدد 
جملوبة 112، من�سف حّمام عدد 3، 13، ممل اأخ�رش كهني 76، قمي�ص كّتان 
32، دامر بي�ساء كهني وبقجة كهني 29، حريرية وم�سعرية ولفحة 8، �رش�سف 
اأبي�ص 13، طاقية زرياب 47، قمباز اأزرق كهني ومرمة 15، قمباز اأبي�ص 10، 
لّفة خ�رشاء   ،32 ز  لبا�ص مطرَّ  ،43 زيتي  25، قمي�ص مطّرز  ملّون  قمباز حرير 
ومنديل 7، كلفة دراية زرقاء ذراع 5، 46، نقاب اأبي�ص ووجه مّدة 11، وجه 
مّدة بغدادي اأ�سفر 102، لفحة بي�ساء مطّرزة، �سمعدان نحا�ص، �سحن نحا�ص 
�سنجقي عدد 2، 55، �سحن نحا�ص كبري عدد2، و�سينية 50، �سحن نحا�ص بكعب 
نحا�ص  قهوة  اإبريق   ،9 �سغرية  نحا�ص  طا�سة   ،232 اأرمني  نحا�ص  �سحن   ،55
�سغري 10، طا�سة نحا�ص عدد 2، 16، طا�سة نحا�ص 9، فنجان اأزتكي عدد 42، 
19، زبادي ق�ستايل عدد 33، 552، �سحن ق�ستايل عدد 4، 72، �رشبة فّخار عدد 
ة درهم 35، 150،  ة 61، عق�ص ف�سَّ 3، 1، �سندوق �سامّي 9، )...( اأزرق بفم ف�سَّ
ة �سمراء مزرك�سة 26، كي�ص �سغري مزرك�ص  ة عدد 9، درهم 9، 27، لفَّ اأزرار ف�سَّ
داق امُلتوّفاة  ر �سَ ة درهم معاملة 50، 60، خلعة عدد2، 27، موؤخَّ 5، خلخال ف�سَّ

ة زوجها احلاّج يو�سف املزبور مبوجب كتاب الزوجّية 900.  املذكورة بذمَّ
و�ساية  ة  حجَّ  ،20 اأَفْنِدي  ق�سمة  خرج   ،70 اأَفْنِدي  ق�سمة  ر�سم  ذلك  من  ُطِرح 
الُوّراث  بيد  للق�سمة   )  ...(  ،30 ولوازم  ور�سول  ُدّكان  واأجرة  اأ�سباب  دّللي   ،30
ُد�ص 370،  ة الأّم بحقِّ ال�سُّ ة الزوج بحقِّ الربع 555، ح�سَّ املزبورين 2220، ح�سَّ

ة عبيد القا�رش بحقِّ الباقي 1295.  حجَّ
بيده  املزبور  عبيد  ولده  وخ�صَّ  ه  خ�سَّ ما  املزبور  الزوج  يو�سف  احلاّج  وقب�ص 
ة الأم املذكورة  لته نبويَّ باحل�رشة واملعاينة، وقب�ص ال�سيخ عو�ص ما خ�صَّ موكِّ
ًا، حتريراً يف ثاين ع�رشي جمادى  ِعيَّ �رَشْ ها باحل�رشة واملعاينة، قب�سًا  ما خ�سَّ

الآَخرة ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
م�سطفى  اأحمد  وتعاىل  �سبحانه  اإلْيِه  الفقري  العبد  ق�سمة  على  الدفرت  هذا  ُحرِّر 

الق�ّسام بالقد�ص ال�رشيف ُعِفَي عنهما، متوم بختم املعتاد. 
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َج رم�سان بن عثمان  َتَزوَّ اأَفْنِدي بِن ممٍد داَم ف�سُله  اأحمد  لدى �سيدنا وَمْولَنا 
اخَلّما�ص مبخطوبِتِه احُلرمِة املدعّوة كاملة بنت يا�سي املراأة الكامل اخلاليَّة عن 
و�ُسنَّة  توفيقه،  وُح�ْسِن  وعونه،  تعاىل  اهلل  بركة  على  َدَقَها  اأَ�سْ ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ املوانع 
داقًا ُجملته ثالثون غر�سًا عددية، احَلاّل لها  نبيِّه ممد، �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، �سَ
فيه،  بيانه  الآتي  اعرتاِف وكيلها  بيدها ح�سب  يف ذلك ع�رشون غر�سًا مقبو�سة 
لة لها عليه اإىل الفراق  ، والباقي بعد احَلاّل ع�رشة غرو�ص موؤجَّ ِْعيِّ الْعرِتَاف ال�رشَّ
َجها منه بذلك على ذلك كذلك �سقيقها ف�سل اهلل بالوكالة  مبوت اأو طالق بائن، َزوَّ
داق  ِل ال�سَّ ِعيِّة عنها يف ذلك، ويف الْعرِتَاف بقب�ِص ُمَعجَّ ْ عنها الثابت وكالته ال�رشَّ
الزوجة املزبورة، واأحمد بن عثمان  املذكور ب�سهادة كلِّ واحٍد من بدران �سقيق 
ًا مقبوًل من الزوج  ِعيَّ ِعيِّة، زواجًا �سحيحًا �رَشْ ْ اخلّما�ص العاِرَفْيِ بها امَلْعِرفة ال�رشَّ
ًا، واأَ�ْسَهَد على نف�سه الزوج املزبور باأْن ل ينقَل الزوجَة  ِعيَّ املزبور لنف�سه قبوًل �رَشْ
املزبورة من مدينة القد�ص ال�رشيف اإىل مدينة غريها، اإّل بر�ساها واإذنها اإ�سهاداً 
َقًا �رشعًا، حتريراً يف �ساد�ص ع�رش جمادى الآَخرة ل�سنة اثني وثماني  دَّ ًا ُم�سَ َمْرِعيَّ

الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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ر  ٌة، ووثيقٌة �رشيحٌة مرعّيٌة، ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ ٌة �سحيحٌة �رَشْ هذه ُحجَّ
ة الزَّهراء مبحرو�سة القد�ص  ِفل الطريقة النَّريِّ َرِة الَغّراِء، وَمْ مبجل�ِص ال�رشيعِة امُلَطهَّ
افتخار  وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى  تعاىل،  اهلل  اأَجلَّه  امُلنيف،  العلّي  واملعبد  ال�رشيف، 
امَلوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأعالم  علماء  ُعمدة  الأَنام،  ولة  ذخر  الإ�ْسالم  ق�ساة 
ه الكرمي باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله وعاله  ِع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْنِدي بن ممد  اأحمد 
عليه، ا�سرتى الرجُل الكامُل املدعوُّ اأحمد بن ممد مباله لنف�سه دون غريه من كلِّ 
ِْعيِّ عن ِقَبل حليمة بنت �سليمان  واحٍد من رم�سان بن ممد الر�ساق الوكيل ال�رشَّ
ِْعيِّ ِقَبل زوجته ح�سنا بنت رجب  ، ومن ممد بن طاهر احلاّلق الوكيل ال�رشَّ الروميِّ
 ُ الرتكمايّن، الثابت وكالتهما عنهما يف البيع الآتي ذكره فيه، والثمن الذي �َسُيَعيَّ
فيه، ويف الْعرِتَاف بقب�سه، ب�سهادة كلِّ واحٍد من ميي الدين ابن احلاّج م�سلح 
اجلامو�ص، ومو�سى بن �سالح احل�سبايّن، وعرََّف بحليمة �سهُرها ممد بن طاهر، 
ًا، فباعْت بالوكالة املزبورة ما هو  ِعيَّ وَعرََّف بح�سنا رم�سان امَلْرُقْوم تعريفًا �رَشْ
ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ وحيازتهما  ت�رشُّفها  وَطْلُق  ُمْلكهما  يف  وجاٍر  املزبورتِي  لتِي  للموكِّ
خة  ِعيَّة موؤرَّ ٍة �رَشْ ، مبوجب ُحجَّ ِْعيِّ ومنتقل حلليمة املزبورة بع�سه بال�رشاء ال�رشَّ
ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإرث  ون�سفه  الف،  و�سبعي  ثمانية  ل�سنة  �سّوال  ع�رشي  �ساد�ص  يف 
ِقَبل  ِْعيِّ من  ال�رشَّ الرتكمايّن، ومنتقل حل�سنا بالإرث  من ولدها ع�ساف بن رجب 

�سقيقها، ويُدها وا�سعة عليه ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع دون املعار�ص
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ة ال�سائعة، وقدُرها خم�سة ع�رش قرياطًا  وامُلنازع لهما يف ذلك، وذلك جميع احل�سَّ
ة  ِل كامٍل من جميع الدار القائمة البناء بالقد�ص ال�رشيف مَبحلَّة باب ِحطَّ من اأ�سْ
ُمَعدٍّ جلمع ماء الأ�ستية ومرتفق ومنافع  امل�ستملة على بيتي �سفليَّي و�سهريج 
ِعيَّة بركة وقف ال�سخرة امل�رشفة )...( الباقي، ويحدُّها  ومرافق وخ�سو�سية �رَشْ
الباب،  وفيه  ال�سالك  بالطريق  و�رشقًا  اجللبي،  ممود  ال�سيخ  ُوّراث  بدار  ِقَبلًة 
و�سماًل بدار مكرما النابل�سّي، وغربًا بدارم�سطفى امل�رشّي، بجميع حقوق ذلك 
وبكلِّ حقٍّ هو  اإلْيِه،  وُن�ِسَب  به  ُعِرَف  وما  ومرافقه،  ومنافعه  كلِّه وطرقه وجدره 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا، بثمٍن قدُره  لذلك �رشعًا، املعلوُم ذلك عندهم العلَم ال�رشَّ
ل فيه، فمن ذلك ما باعه رم�سان امَلْرُقْوم  ع�رشون غر�سًا، عدتا حاًل على ما ُيَف�سَّ
ممد  باعه  وما  عددية،  غر�سًا  ع�رش  بخم�سة  قراريط  ع�رشة  امَلْرُقْوم  املبيع  من 
مقبو�ص  غرو�ص  بع�رشة  قراريط  خم�سة  املبيع  من  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ بالوكالة  طاهر  بن 
ُة  ِذمَّ بذلك  وبرئْت   ، ِْعيِّ ال�رشَّ الْعرِتَاف  املزبورتي،  لتي  املوكِّ بيد  امَلْرُقْوم  الثمن 
ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءَة  ذلك  من  جزٍء  كل  ومن  امَلْرُقْوم،  امل�سرتي 
، وقبول  براءَة قب�ٍص وا�ستيفاٍء، و�سدَر البيُع الَباّت بينهم يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ
َفرُّق  ِعيِّة، والتَّ ْ ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ ، وت�سلٍُّم وت�سليٍم �رَشْ مرعيٍّ
َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سمانه لزٌم  بالأْبدان عن ترا�ٍص بينهم، وحيثما كان يف ذلك من 
حيث يجُب �رشعًا، ت�سادقا على ذلك بذلك كذلك، وثبَت م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا 
ًا، حتريراً يف اأوا�سط جمادى الثاين ل�سنة  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ احَلاِكم ال�رشَّ

اثني وثماني الف. 
ال�سيخ علّي  اهلل،  ال�سيخ فتح  ال�سيخ ويّل،  الدين،  نور  ال�سيخ  ال�سيخ زكريا،  �سهود: 

اأَفْنِدي، ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو الفتح، ممد جلبي، كاتبه. 
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ح2

تن�سيب 
ناظر 

�رْشِعيٍّ 
على وقف 

جده

14 جمادى 
الثاين 

�سنة
 1082هـ/ 
 /10  /17

1671م

َب َمْولَنا و�سيُِّدنا قدوُة ق�ساِة الإ�ْسالم، ُذخُر ولِة الأَنام، ُعمدة الُعَلَماء الأعالم،  َن�سَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه،  ِع َخطُّ ِْعيِّ امَلوىل اأحمد اأَفْنِدي بن ممد امُلَوقَّ احَلاِكم ال�رشَّ
، وناقَل هذا اخلطاِب املرعيِّ الرجَل  ِْعيِّ داَم ف�سله وعاله، حامَل هذا الكتاب ال�رشَّ
ًا على وقف َجدِِّه )...(  ِعيَّ املدعوَّ احلاّج عمر بن احلاّج ممود ال�سحرور ناظراً �رَشْ
لأبيه اأحمد ال�سحرور، وعلى َوْقِف والده ممود ال�سحرورالكائنِي مبدينة �سيِّدنا 
املزبوريِن؛  الَوْقفْيِ  مبوجب  عليهما  الوقوف  اأر�سد  لكونه  ال�سالم،  عليه  اخلليل، 
اإىل  الَوْقفْيِ املزبوريِن  اأحد، ولحتياج  )...( �ساَغرَّة مل يبا�رشها  ولكون الوظيفة 
ِْعيِّ امُل�َسار  ناظٍر، فينظر يف اأحوالهما وي�سبط غاّلتهما، واأَِذَن َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
َظر على الَوْقفْيِ املزبورين ح�سبة  اإلْيِه دامْت ِنَعُم املوىل عليه مببا�رشة وظيفة النَّ
ِعيَّي مقبوَلْيِ �رشعًا،  هلل تعاىل، وبال�ستنابة عنه احلاّج نور الدين اإذنًا حكمًا �رَشْ

حتريراً يف اليوم الرابع والع�رشين من جمادى الثاين ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو الفتح، ممد جلبي، كاتبه. 
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ
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ح3

�رشاء دار 
مَبحلَّة 

باب حطة

19 جمادى 
الآَخرة �سنة

 /10  /22 /
1671م
1082هـ

ر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
ة الزَّهراء، مبحرو�سة القد�ص  يفة الَغّراء ومفل الطريقة النَّريِّ مبجل�ص ال�رشيعة ال�رشَّ
ال�رشيف، واملعبد العلّي امُلنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل، لدى �سيِّدنا وَمْولَنا فخِر ق�ساة 
اأحمد  امَلوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأعالم  الُعَلَماء  ُعمدة  الأَنام،  ولة  ذخر  الإ�ْسالم 
ومعاليه،  ف�سائله  دامْت  نظريه،  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  بن  اأَفْنِدي 
ا�سرتى الرجُل الكامُل املدعوُّ مو�سى ابن املرحوم احلاّج عبد الوّهاب ال�سهريايل 
بن مو�سى مباله لنف�سه دون غريه من الرجِل املدعوِّ يو�سف بن عبد اجلواد القيادّي 
الثابت وكالته  ِقَبل زوجته فخري بنت حجازي اخلّياط،  ِعيِّة عن  ْ ال�رشَّ بالوكالة 
ًا،  ِعيَّ املطلقة عنها مبوجب �ِسِجل موؤرخ يف �سابع ع�رش �سهر تاريخ اأَْدَناه، ُثُبوَتًا �رَشْ
ِقَبل  من  بالإرث  اإلْيِها  ومنتقل  ُمْلكها  يف  وجاٍر  املزبورة،  لة  للموكِّ هو  ما  فباَع 
احل�سة  جميع  وذلك  املزبور  امل�سرتي  والد  الوهاب  عبد  احلاّج  ال�ّسابق  زوِجها 
وع�رشين  اأْرَبعة  ِل  اأ�سْ من  قرياط  ُت�سع  وثمن  قراريط،  ثالثة  وقدُرها  ال�سائعة، 
ويحدها  ال�رشيف  بالقد�ص  ة  ِحطَّ باب  مَبحلَّة  الكائنة  الدار  جميع  من  قرياطًا 
ال�سالكة، وفيها بابها، و�سماًل دار يعرف بدار  القيادي، ومتام الطريق  ِقَبلة دار 
احلاّج �رشيعة، و�سماًل دار احلاّج علي )...( وغربًا الدار الآتي �ساأنها فيه، وجميع 
وُت�سع  اأثمان  قرياط وخم�سة  اأخما�ص  وثالثة  قرياطان  وقدُرها  ال�سائعة،  ة  احل�سَّ
خم�ص قرياط من جميع الدار الكائنة باملحلَّة املزبورة، يحدُّها ِقَبلًة دار القيادّي، 
ال�سالك  اأعاله، و�سماًل دار الداجوين، وغربًا الطريق  الدار املزبورة ح�سب  و�رشقًا 
وفيها الباب بجميع حقوق ذلك كلِّه، وطرقه وُجُدِره ومنافعه ومرافقه، وما ُعِرَف 
اإلْيِه، وبكلِّ طريق له �رشعًا، بثمن قدُره ثالثة غرو�ص عددية َعّداً حاّلً  به وُن�ِسَب 
ُة  ًا، فبموجب ذلك برئت ِذمَّ ِعيَّ مقبو�سًا بيد البائع باحل�رشة واملعاينة قب�سًا �رَشْ
ِعيِّة براءَة قب�ٍص  ْ ِعيَِّة بالطريقة ال�رشَّ ْ امل�سرتي املزبور، ومن كلِّ حقوقه الرباءَة ال�رشَّ
وا�ستيفاٍء، و�سدَر البيُع الَباّت بينهما يف ذلك باجتار �رْشِعيٍّ وقبول مرعيٍّ وت�سلٍُّم 
َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ �سحيَحْيِ  وت�سليٍم 
ف�سمانه  وَتِبَعٍة  َدْرٍك  من  ذلك  يف  كان  وحيثما  منهما،  ترا�ٍص  عن  بالأْبدان 
عامٌّ   )...( اإ�سهاد  امَلْرُقْوم  وامل�سرتي  الوكيل  بي  و�سدَر  �رشعًا،  يجُب  حيث  لزٌم 
مو�سى  ِقَبل  ت�ستوجب  ول   ، ت�ستحقُّ َتْبَق  مل  املزبورة  لة  املوكَّ باأن  اجلاِنَبْيِ  من 
م�سى  ملا  مطلقًا،  حقًا  عليها  �سبب  ول  امَلْرُقْوم  والده  مرتوكات  ب�سبب  املزبور 
َقًا من كلٍّ منهما لالآخر  دَّ ًا ُم�سَ ِعيَّ اأَْدَناه، اإ�سهاداً �رَشْ من الزمان، واإىل يوم تاريخ 
َمْولَنا  لدى  كلُّه  ذلك  م�سموُن  وثبَت  كذلك،  ذلك  على  ت�سادقا  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ت�سديقًا 
ًا، حتريراً يف تا�سع ع�رش جمادى الآَخرة  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ احَلاِكم ال�رشَّ

ل�سنة اثنتي وثالثي الف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علّي، ال�سيخ علّي، ال�سيخ 

مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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زواجح1

18جمادى 
الآَخرة �سنة

 /10  /21 /
1671م
1082هـ

َج فخر الأئمة امُلكرمي  لدى َمْولَنا و�سيِّدنا اأحمد اأَفْنِدي بن ممد، داَم ف�سُله َتَزوَّ
املرحوم  ابن  الإ�ْسالم  ن�رشة  ال�سيخ  َمْولَنا  رين  امُلوقَّ والُعَلَماء  لياء  الأوَّ �ساللة 
مبخطوبته  بالغزيِّ  املبارك  ن�سبه  ال�سهري  الإ�ْسالم  ن�رشة  ال�سيخ  الُعَلَماء،  فخر 
العي بنت املرحوم فخر امل�سايخ  فخر املخدرات وتاج امل�ستورات احلاّجة نور 
ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ واملوانع  الزوج  عن  اخلالية  الكامل  املراأة  الع�سئلي،  طه  ال�سيخ  الِكرام 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل، وعونه، وُح�ْسِن توفيقه و�ُسنَّة نبيِّه ممد، �سلَّى اهلل  اأَ�سْ
داقًا ُجملته مائة غر�ص عددية، احَلاّل لها يف ذلك خم�سون غر�سًا  عليه و�سلَّم، �سَ
احَلاّل خم�سون  الآتي ذكره فيه، والباقي بعد  مقبو�سة بيدها، باعرتاف وكيلها 
زوجها  ًا  ِعيَّ �رَشْ تاأجياًل  بائن  طالق  اأو  مبوت  الفراق  اإىل  عليه  لها  لة  موؤجَّ غر�سًا 
منه بذلك على ذلك كذلك فخر الأفا�سل املكرمي عمدة املدر�سي َمْولَنا ال�سيخ 
هداية اهلل بن املرحوم فخر الُعَلَماء الأعالم ال�سيخ اأبو الهدى الغزي بالوكالة عنها 
الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف الْعرِتَاف بقب�ص معجل ال�سداق املزبور ب�سهادة 
كل واحد من فخر الأفا�سل الكرام َمْولَنا ال�سيخ ممود بن اخلواجه فخر الدين 
بتعريف جارتها  بها  العارفي  احلموي  النبي  عبد  بن  �سامل وذيب  بابن  ال�سهري 
فخر ال�ساحلي احلاّج ممد واحلاّج م�سطفى ولدي املرحوم احلاّج ممد النجار 
قبوًل  لنف�سه  امَلْرُقْوم  الزوج  من  مقبوًل  ًا  ِعيَّ �رَشْ �سحيحًا  زواجًا  ًا  ِعيَّ �رَشْ تعريفًا 

ًا يف ثامن ع�رشي جمادى الآَخرة �سنة تاريخه.  ِعيَّ �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 

علّي، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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ح2

�رشاء 
ح�س�ص 

من اأر�ص 
متيم 
الداري

17جمادى 
الآَخرة �سنة

 /10  /20 /
1671م
1082هـ

ر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
ة الزَّهراء مبحرو�سة القد�ص  رة الَغّراء، ومفِل الطريقة النَّريِّ مبجل�ص ال�رشيعة امُلَطهَّ
افتخار  و�سيِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل،  اهلل  اأَجلَّه  امُلنيف،  الأ�سمى  واملعبد  ال�رشيف، 
ِْعيِّ املوىل اأحمد  ق�ساة الإ�ْسالم ذخر ولة الأَنام ُعمدة الُعَلَماء الأعالم احَلاِكم ال�رشَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه داَم عاله، ا�سرتى كلُّ واحٍد من  ِع َخطُّ اأَفْنِدي بن ممد امُلَوقَّ
الن�رشاينِّ املدعو غنائم ولد خليل و�سالح ولد �سامل الن�رشاين مبالهما لنف�سهما 
بخرور  املعروف  حجاز  بن  حجاز  املدعوِّ  الرجل  من  واحٍد  وكّل  بينهما  �سوية 
ال�رشيف،  القد�ص  ظاهر  الكائنة   )1( �سفافا  بيت  قرية  من  الدين  �سالح  واأخيه 
ُمْلكهما، ويدُهما وا�سعٌة  فباعاه �سوّية بينهما بيَع وفاٍء ما هو لهما، وجاٍر يف 
ة ال�سائعة، وقدُرها النِّ�سف  على ذلك اإىل حي �سدوِر هذا البيع، وذلك جميع احل�سَّ
ِل كامٍل من جميع الِغرا�ص العنب والتي والزيتون القائم  اثنا ع�رش قرياطًا من اأ�سْ

َكْرٌم بيد احلاّج عبد احلافظ بجميع حقوِق ذلك كلِّه، بثمٍن قدُره �سبعة ع�رش غر�سًا

)1( قرية بيت صفافا: تقع جنوب غرب بيت المقدس. الدباغ، بالدنا، ج8، ص172



119عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

اأ�سوله باأر�ص متيم الدارّي )1( من اأرا�سي القرية املزبورة، �رِشكة حجاز و�سالح 
بن منر، و�رشقًا كذلك،  بداح  بيد  َكْرٌم  ِقَبلًة  ه  الباقي، ويحدُّ البائعي بحقِّ  اأخوي 
و�سماًل اأر�ص ك�سٌف من اأرا�سي بيت نبال الكائنة ظاهر القد�ص ال�رشيف، وغربًا 
ة عددية َعّدا حاّلً مقبو�سًا بيد البائعي املزبورين باعرتافهما بذلك الْعرِتَاف  ف�سَّ
، وت�سلٍُّم  ، و�سدَر بيُع الوفاء بينهم يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعيٍّ ِْعيِّ ال�رشَّ
َفرُّق بالأْبدان  ِعيَّي بعد امَلْعِرفة الّتاّمة واحلرفة العاّمة، والتَّ وت�سليٍم �سحيَحْيِ �رَشْ
حيث  لزٌم  ف�سمانه  وَتِبَعٍة  َدْرٍك  من  املبيع  يف  كان  وحيثما  منهم،  ترا�ٍص  عن 
نظرَي  اإلْيِهما  َرّدا  متى  اأنهما  املزبوَرْيِن  للم�سرتَيْيِ  البائعاِن  َوَوَعَد  �رشعًا،  يجُب 
ًا، واأباَح البائعان للم�سرتين  الثمِن امَلْرُقْوم ُيعيدا لهما املبيع امَلْرُقْوم وعداً َمْرِعيَّ
رجوع  غري  من  ِتهما  بِذمَّ باقيًا  املبلغ  داَم  ما  امَلْرُقْوم  امَلبيع  ثمرِة  املزبورين 
كلِّه  ذلك  وثبَت م�سموُن  ذلك كذلك،  اإباحًة مرعّية، ت�سادقوا على  بذلك،  عليهما 
ًا، يف �سابع ع�رشي جمادى  ِعيَّ ِعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ ْ لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

الآَخر �سنة تاريخه. 
�سهود ال�سيخ زكريا، املزبورون اأعاله، كاتبه. 
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17جمادى 
الآَخرة �سنة

 /10  /20 /
1671م
1082هـ

َمْولَنا  �سيِّدنا و  اأَجلَّه اهلل تعاىل، ح�رَش لدى   ، امُلَحرِّر املرعيِّ ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص 
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأَنام  الإ�ْسالم ُذخر ولة  ُقدوة ق�ساة  امة  الَفهَّ ل  الفا�سِ مة  الَعالَّ
ه باأََعايل نظريه، داَم عاله، ح�رش الرجُل  ِع َخطُّ امَلوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ
امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الكامُل املدعوُّ ممد بن مو�سى امل�رشّي، وذكَر مَلْولَنا 
وقدُرها  ال�سائعة،  ة  احل�سَّ جميع  العال  عبد  بن  ممد  عن  امُلَخلَّف  من  اأنَّ  اإلْيِه 
ال�رشيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  ِل كامٍل من جميع  اأ�سْ قراريط من  ثمانية 
مَبحلَّة الري�سة املحدودة ِقَبلًة بحاكورة الأَرَمن، و�رشقًا بحائط دار الأَرَمن، و�سماًل 
واأنَّ  الأَرَمن، بجميع حقوِق ذلك كلِّه،  ال�سيخ احلري�سّي، وغربًا بدير  دار املرحوم 
ِْعيِّ يف زوجته حجازية، ويف اأولده منها وهم:  اإْرثه ال�رشَّ ممداً مات وانح�رَش 
ِْعيِّ يف والدته حجازية  اإْرثه ال�رشَّ عليٌّ وب�ساٌم وفاطمة، واأنَّ علّيًا مات وانح�رش 
انح�ساراً  لأّمه حمدان  اأخيه  فاطمة، ويف  و�سقيقته  ب�سام  �سقيقه  املزبورة، ويف 
زوجته  فاطمة  َيخ�صُّ  ما  ُيعرَّفه  اأْن  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  من  وطلَب  ًا،  ِعيَّ �رَشْ
َمْولَنا  تعاىل،  اهلل  ا�ستخاَر  ذلك،  يف  لأّمه  الأخ  َيخ�صُّ  وما  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ بالوكالة 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه كثرياً واتخذه هاديًا ون�سرياً، وعرَّفه اأنَّ الذي َيخ�صُّ  احَلاِكم ال�رشَّ
حمدان  َيخ�صُّ  الذي  واأنَّ  قرياط،  ع�رش  وُت�سعا  قرياطان  املزبورة  زوجته  فاطمة 

ًا، حتريراً يف �سابع ِعيَّ الأخ الأخ الأّمه خم�سا قرياط وُثلثا ع�رش قرياط تعريفًا �رَشْ

)1( تميم الداري: من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أول إقطاع في االسالم هو إقطاع تميم الداري وهو إقطاع
مدينة الخليل ونواحيها. 
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ع�رشى جمادى الآَخرة ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورون اأعاله، كاتبه. 
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16 جمادى 
الآَخرة �سنة
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1671م
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العامل  وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه   ، املرعيِّ امُلَحرِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص 
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأَنام  ولة  ذخر  الإ�ْسالم  ق�ساة  قدوة  امُلَحقِّق  ل  الفا�سِ ق  املدقِّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه داَم عاله، اّدعت  ِع َخطُّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي بن ممد امُلَوقَّ
الدويك  الكرمي  عبد  بن  حنون  زوجها  على  ح�سن  بنت  خديجة  املدعّوة  احلرمة 
ِقْبَلة مبلغًا قدره  لها  اأّن  تقرير دعواها عليه:  اأنها زوجته، وقالت يف  وت�سديقه 
مرة  ل  اأوَّ على مرتي  ذلك  له  دفعت  ًا،  ِعيَّ �رَشْ قر�سًا ح�سنًا  غر�سًا عددية  ع�رشون 
ثمانية غرو�ص وثاين اثني ع�رش غر�سًا طالبته بذلك و�ساألت �سوؤاله عن ذلك، �سئل، 
فاأجاب بالإنكار لذلك كله وطلب من املدَّعية عليه ت�سهيداً لها بذلك، فاأح�رشْت 
مو�سى خاطر  بنت  و�سم�سية  الغباري  احلاّج ممد  بن  اجلواد  عبد  من  واحٍد  كلَّ 
وموؤمنة بنت عبد اهلل الكردي و�سهدوا بعد اأن ا�ست�سهدوا باأنَّ امُلدَّعى عليه امَلْرُقْوم 
مبلغًا  املزبورة  عليه  املدَّعية  لزوجته  بذمته  اأنَّ  يدهم  وبي  بح�سورهم  اأَقرَّ�ص 
ُيْبِد يف  فلم  ِعيَّة،  �رَشْ �سهادة �سحيحة  ًا  ِعيَّ �رَشْ قدُره ع�رشون غر�سًا عددية قر�سًا 
ًا وعرَّف بال�ساهدين  ِعيَّ َفِقَبلْت �سهادُتهم بذلك قبوًل �رَشْ ًا،  ِعيَّ �سهادتهم دافعًا �رَشْ
احلاّج  بن  الكرمي  وعبد  ذيب  بن  علي  احلاّج  بن  يحيى  من  واحد  كل  املزبورين 
الَبيِّنُة  به  قامت  وما  ذلك  ثبت  وملا  ًا،  ِعيَّ �رَشْ تعريفًا  حرب  بن  ومو�سى  اإبراهيم 
املدَّعي  اأّمهلت  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
الآَخرة  �ساد�ص ع�رش جمادى  ًا حتريراً يف  ِعيَّ �رَشْ اأّمهاًل  لوقت مي�رشة  بذلك  عليه 

ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ خليل، 

ممد جلبي، كاتبه. 
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ال�سيخ جراح 
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16 جمادى 
الآَخرة �سنة
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َر  وحترَّ وقَع  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �رشيحٌة  ووثيقٌة  ٌة  ِعيَّ �رَشْ �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
بالقد�ص  املحرو�سة  الزهراء  النرّية  الطريقة  ومفِل  الغّراء  ال�رشيعة  مبجل�ص 
ق�ساة  فخر  وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى  تعاىل  اأَجلَّه  املنيف،  العلّي  واملعبد  ال�رشيف، 
الُعَلَماء  عمدة  بالإحكام  والأحكام  الق�سايا  رِّر  ُمَ الأَنام  ولة  وذخر  الإ�ْسالم 
ه الكرمي باأََعايل  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ الأعالم احَلاِكم ال�رشَّ
لياء  الأوَّ �ساللة  املكرمي  الأئمة  عمدة  �سي  املدرِّ فخُر  ا�سرتى  عاله،  دام  نظريه 
وال�ساحلي َمْولَنا ال�سيخ ممد بناملرحوم فخر امل�سايخ املكرمي ال�سيخ ح�سي 
بن  ح�سن  ال�سيخ  من  غريه  دون  لنف�سه  مباله  باجلامدّي  املبارك  ن�سبه  ال�سهري 
تِّ فاطمة بنت املرحوم ال�سيخ فخر  ِْعيِّ عن ِقَبل ال�سِّ نا�رش النابل�سّي الوكيل ال�رشَّ
الدين املعرّي، الثابت وكالته امُلطَلقة عنها مبوجب �ِسِجل �سابق على تاريخ اأَْدَناه، 

ًا، فباعه ما هو للموكّلة املزبورة وجاٍر يف ُمْلكها ومطلق ت�رّشفها ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ



121عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ِعيِّة اإىل حي �سدور هذا البيع وذلك جميع احل�سة ال�سائعة وقدرها  ْ وحيازتها ال�رشَّ
الروماين  الزيتون  الغرا�ص  قرياطًا من جميع  وع�رشين  اأْرَبعة  ِل  اأ�سْ من  قرياطان 
القائم اأ�سوله باأر�ص ال�سيخ جراح )1( ظاهر القد�ص ال�رشيف �رشكة امل�سرتي بحق 
الن�سف ومن �رشكة بحقِّ الباقي، ويحّده ِقَبلة كرم ُيعرف بكرم الزين بيد ال�سيخ 
ممد الظهريي وال�سيخ ممد العفيفي، و�رشقًا كرم ُيعرف بقطعة الع�سياأتي بيد 
اجلاعوين،  الرحمن  عبد  ال�سيخ  كرم  و�سماًل  الأ�رشاف،  نقيب  ح�سن  ال�سيد  وّراث 
بجميع  ال�ساحب،  اأولد  َكْرُم  ومتامه  غ�سّية،  الدين  بدر  ال�سيخ  بيد  كرم  وغربًا 
حقوِق ذلك كلِّه وطرقه وُجُدره ومنافعه ومرافقه، وما ُعِرَف به وُن�ِسَب اإلْيِه، وبكلِّ 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا،  ال�رشَّ العلّم  حقٍّ هو لذلك �رشعًا، املعلوُم ذلك عندهما 
البائع  بيد  مقبو�سًا  حاّلً  ثمنًا  عددية،  غر�ص  ون�سف  غرو�ص  اأْرَبعة  قدُره  بثمن 
امل�سرتي  ُة  ِذمَّ برئْت  ذلك،  فبموجب   ، ِْعيِّ ال�رشَّ الْعرِتَاف  بذلك  باعرتافه  املزبور 
ِعيَِّة، بالطريق  ْ ال�رشَّ الرباءَة  امَلْرُقْوم، ومن كلِّ جزٍء منه  الثمن  املزبور من جميع 
ِْعيِّ براءَة قب�ٍص وا�ستيفاٍء، و�سدَر البيُع الَباّت بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ  ال�رشَّ
ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة  ، وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيَحْيِ �رَشْ وقبوٍل مرعيٍّ
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهما، وحيثما كان يف ذلك من َدْرٍك وَتِبَعٍة  ِعيِّة والتَّ ْ ال�رشَّ
ف�سمانه لزٌم حيث يجُب �رشعًا، ت�سادقا على ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن ذلك لدى 
ًا، حتريراً يف �ساد�ص ع�رش  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأعاله ُثُبوَتًا �رَشْ َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

جمادى الآَخرة ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ممد جلبي، كاتبه. 
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يِّد رجب ابن  ٌة اأ�سدَرها من نف�ِسه فخر ال�ّسادات ال�سَّ ِعيَّ هذه ما�سبٌة �سحيحٌة �رَشْ
يِّد اأبي الن�رش، هما  ِْعيِّ على يتيمي اأخيه ال�سَّ ّي ال�رشَّ يِّد اإبراهيم الَو�سِ املرحوم ال�سَّ
لها  يِّد اإبراهيم القا�رشان عن درجة البلوغ عن ُمّدة �سنة كاملة اأوَّ يُِّد �سالح وال�سَّ ال�سَّ
ة �سهر رجب احلرام ل�سنة اإحدى وثماني الف، واآخرها ختامها على ما قب�سه  َغرَّ
ّي املزبور للقا�رشين املزبورين و�سدَّقه يف واجب نفقتهما وك�سوتهما يف  الَو�سِ
املدة املزبورة و�سدر ذلك لدى َمْولَنا و�سيدنا افتخار الُعَلَماء واملدرِّ�سي حاّلل 
ِع علمه، داَم  ِْعيِّ املوىل امُلَوقَّ م�سكالت الدين �ساللة املوايل املكرمي احَلاِكم ال�رشَّ

ف�سله عليه. 
 ،352 تاريخه: دي  ال�سابق على  املزبورون مبوجب دفرت املحا�سبة  القا�رشون 

ى �سابقًا 40 غر�سًا، ومنها منها ما اآَل اإلْيِهما بالإرث من ِقَبل �سقيقهما امُلَتوفَّ

)1( أرض الشيخ جراح: تقع خارج أسوار القدس من الجهة الشمالية على الطريق الموصلة إلى رام هللا. : شراب، محمد. 
معجم بلدان فلسطين، ص -679 680. 
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 ما اآل اإلْيِهما من اأبيهما 212 غر�سًا، يف امُلدَّة املزبورة 50، ُثُبوَتًا جميعًا 302، 
ة 12،  ة 36، ك�سوة اليتيمي املزبوَرْيِن يف املدَّ نفقة اليتيمي املزبورَيِن يف امُلدَّ
كاتب وخرج 20، ثبَت جمعه من ذلك 48، 20، )...( لليتيمي املزبورين حتت يِد 
الف،  وثماني  اثنتي  ل�سنة  الآَخرة  �سهر جمادى  53، حتريراً يف ختام  ّي  الَو�سِ
حو�سَب مبعرفة العبد الفقري اإلْيِه �سبحانه وتعاىل اأحمد بن م�سطفى املحا�سب يف 

القد�ص ال�رشيف، ُعِفَي عنهم متوٌم بختمه امُلعتاد. 
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ح�سورح 1

28 �سهر 
جمادى الآَخرة 

�سنة
 /10  /31 /

1671م
1082ه

قدوِة  وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى  تعاىل،  اهلل  اأَجلَّه   ، املرعيِّ امُلَحرِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص 
 ، ِْعيِّ ال�سافعيِّ ق�ساِة الإ�ْسالِم، ذخِر ولِة الأَناِم، نخبِة الُعَلَماِء الأعالِم، احَلاِكِم ال�رشَّ
ه الكرمي نظري اأعالْيِه، دامت ف�سائله ومعاليه. ح�رشت  املوىل نور الدين، الوّقع َخطُّ
احلرمة املدعّوة �ساكرة بنت اأحمد بن ممد اخلليلّي التميمّي من اأولد القا�سي، 
بن  اإبراهيم  وخالها  املزبور،  والدها  من  واحٍد  كّل  اأخيها  ل�سهودها  بها  وعرَّف 
ِْعيِّ ال�سافعي امُل�َسار  ًا، وانتهت مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ِعيَّ ممد وعبو�ص تعريفًا �رَشْ
اإلْيِه اأنَّ زوجها �ساهي بن خليل من اأولد القا�سي اخلليل غاب عنها من مدينة 
والإ�سابة وهي يف ملِّ  بها  الدخول  بعد  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  اخلليل،  يِّد  ال�سَّ
طاعته وهو فقري نف�ص معدم عاجز عن نفقة يومه ل مال له ول عقار مدَّة ع�رش 
�سنوات �سابقة على تاريخ اأَْدَناه ومل يرتك عندها �سيئًا تقتات منه ول اأر�سل لها 
مبلغًا  منه  ت�ستدين  من  فيه ومل جتد  ترا�سله  معلوم  مقرٌّ  له  ولي�ص  و�سلها  �سيئًا 
تنفقه يف واجب نفقتها وك�سوتها غيبة منقطعة وقد �ساق ذرعها وت�رشَّرت من 
اإلْيِه النظر يف ق�سيتها  ِْعيِّ ال�سافعّي امُل�َسار  ذلك وطلبت من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
املذكور  الغائب  زوجها  ع�سمة  من  نكاحها  وف�سخ  املنيف،  مذهبه  قاعدة  على 
مها واأخربها مبا لها من الأجر والثواب اإن هي �سربت واحت�سبت، فلم  اأعاله فلوَّ
ة بعد الَكرَّة فطلب منها بيِّنة  اإلْيِه املرة بعد املرة والَكرَّ دت  اأَْلٍف�سخ وتردَّ اإل  تخرت 
بن  وفرحات  ممد  بن  اإبراهيم  من  واحد  كل  فاأُح�رش  بذلك،  لها  ت�سهد  ِعيَّة  �رَشْ
ِْعيِّ باأنَّ �ساهي ابن خليل زوج  ممد خطاب اخلليلي و�سهدا غّب ال�ست�سهاد ال�رشَّ
�ساكرة املدَّعية املزبورة غاب عن زوجته امَلْرُقْومة من مدينة اخلليل عليه ال�سالة 
وال�سالم وهي يف ملِّ طاعته وعقد نكاحه مدة ع�رش �سني �سابقة على تاريخ 
اأَْدَناه غيبته منقطعة مل ُيعَلم له مكان ول م�ستقّر واأنه فقري نف�ص معدم عاجز عن 
ًا، وحلفت �ساكرة  ِعيَّ ِعيَّة مقبولة قبوًل �رَشْ نفقة يومه واإىل الآن �سهادة �سحيحة �رَشْ
املدَّعية املذكورة باهلل العظيم الذي ل اإله اإل هو اأنَّ زوجها �ساهي املذكور اأعاله 
غاب عنها من مدينة ال�سيد اخلليل، عليه ال�سالة وال�سالم، املدَّة املزبورة اأعاله، 
�سيئًا، وو�سلها حلفًا  لها  اأر�سل  ول  منه  تقتات  �سيئًا  نفقة ول  ومل يرتك عندها 
ِْعيِّ  ال�رشَّ ِْعيِّ طلبت من مولنا احلاكم  ال�رشَّ ًا، وملا حلفت على ذلك احللف  ِعيَّ �رَشْ

ال�سافعّي امُل�َسار اإلْيِه، لإذن لها بف�سخ نكاحها من 



123عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ذلك  فعند  ًا.  ِعيَّ �رَشْ اإذنًا  بذلك  لها  فاأذن  املزبور،  الغائب  �ساهي  زوجها  ع�سمة 
ف�سخت عقد  باأنها  لفظها  املذكورة ب�رشيح  امُلدَّعية  �ساكرة  نف�سها  اأَ�ْسَهَدت على 
الإ�ْسَهاد  فراقه  اختارت  املذكور  خليل  بن  �ساهي  زوجها  ع�سمة  من  نكاحها 
ًا، فبموجب ذلك بانت �ساكرة امَلْرُقْومة من زوجها �ساهي  ِعيَّ ِْعيَّ ف�سخًا �رَشْ ال�رشَّ
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  كله  ذلك  وثبت م�سمون  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ البينونة  املزبور 
ًا وحكم مبوجبه حكمًا �سحيحًا  ِعيَّ امُل�َسار اإلْيِه خلَّد اهلل تعاىل نعماه عليه ُثُبوَتًا �رَشْ
ًا بعد اعتبار ما وجب اعتباره �رشعًا، حتريراً يف اليوم الثامن والع�رشين من  ِعيَّ �رَشْ

جمادى الآَخرة ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، ال�سيخ علّي، ال�سيخ 

خليل، ممد جلبي وغريهم، كاتبه 

 /251
ح 2

ار  اأَقرَّ
وظيفة 
قراءة 

ق�سيدة 
املنفرجة 

ليلة 
الثالثاء 
بال�سخرة

اأواخر �سهر 
جمادى الآَخرة 

�سنة 
1082ه/ 

قي  املدقِّ الُعَلَماِء  خال�سُة  �سي،  واملدرِّ الق�ساِة  افتخاُر  وَمْولَنا  �سيُِّدنا  ر  قرَّ
ِع  امُلَوقَّ ابن ممد  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  امُلَحقِّقي  �سدُرالأفا�سِل 
ه الكرمي باأََعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه، حلاملي هذا الكتاب وناقلي  َخطُّ
لي ال�سيخ عبد الرحمن بن املرحوم ال�سيخ عبد  هذا اللفظ امل�ستطاب فخر الفا�سِ
عبد  ال�سيخ  الكاملي  زبدة  اأخيه  راأي  ال�رشيف  الأق�سى  بامل�سجد  ن  املوذِّ الكرمي 
الكرمي بن ال�سيخ �سالح وظيفة قراءة الق�سيدة املنفرجة )1( يف ليلة الثالثاء بُقبَّة 
الق�سيدة املزبورة  الدعجية بعد قراءة  الِقَبلي ووظيفة  امُل�رشَّفة بالباب  ال�سخرة 
ِعو�سًا عن بوق امل�سايخ ال�سيخ يا�سي بن املرحوم ال�سيخ ح�سن رئي�ص املوذِّني 
اإذنًا  تاريخه  يوم  يف  ذلك  عن  لهما  فراغه  بحكم  ال�رشيف  الأق�سى  بامل�سجد 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه لهما مببا�رشة  بح�سن اختياره ور�ساه واأذن َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
اأمثالهما يف وقته  اأُ�ْسَوًة  الوظيفتي املزبورتي وقب�ص معلومهما �سوية بينهما 
ًا  ِعيَّ واإذنًا �سحيحي مقبولي قبوًل �رَشْ من مّله وبال�ستبانة عند احلاّجة تقراً 

حتريراً يف اأواخر جمادى الآَخرة ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: املزبورون. 
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ح 3

وظيفة 
قراءة 

�سورة ي�ص

اأواخر جمادى 
الآَخرة �سنة

 /31 /
1082ه

ُة وجه امُلَحقِّقي الِفخام، حاّلل  قي الكراِم، َغرَّ ُة عقِد امُلدقِّ ر �سيِّدنا وَمْولَنا ُدرَّ قرَّ
ه الكرمي  ِع َخطُّ ِْعيِّ امَلوىل اأحمد اأَفْنِدي بن ممد امُلَوقَّ م�سكالت الأَنام، احَلاِكم ال�رشَّ
باأََعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه، حلامل هذا الرقيم وناقل هذا ال�سّك القدمي

)1( قصيدة المنفرجة البن النحوي و هو من شعراء األندلس ونذكر هنا مطلعها 

اشتدي أزمة تنفرجي * قد آذن ليلك بالبلج وظالم الليل له ُسرٌج * حتى يغشاه أبو الُسرج
وسحاب الخير له مطُر * فإذا جاء اإلبان تجي وفوائد موالنا ُجَمٌل * لشروج األنفس والُمهج 
ولها أرج محي أبداً * فاقصد محيا ذاك األَرِج فلُربما فاض المحيا * ِببُحور الموج من اللَجج

والخلق جميعا في يدِه * فذوو َسَعٍة وذوو َحَرِج. 
ونزولهُم و ُطلوُعُهُم * فإلي درٍك وعلى درِجومعايشهم و عواقبهم * ليست في المشي على ِعَوِج



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 124
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

كل يوم 
بامل�سجد 
الأق�سى

ن  املوؤذِّ الكرمي  عبد  ال�سيخ  املرحوم  ابن  الرحمن  عبد  ال�سيخ  لي  الفا�سِ زبدة 
الأق�سى  بامل�سجد  يوم  كل  ي�ص  �سورة  قراءة  وظيفة  ال�رشيف  الأق�سى  بامل�سجد 
ال�رشيف، مبا لها من املعلوم وقدُره يف كلِّ �سنة �ستَّة غرو�ص املنتدب اإنفاق ذلك 
وترتيبه للمرحوم عثمان اأَفْنِدي ال�سويف عو�سًا عن قدوة امل�سايخ ال�سيخ يا�سي 
بن املرحوم ال�سيخ طه رئي�ص املوذِّني بامل�سجد الأق�سى ال�رشيف بحكم فراغه 
له عن ذلك يف يوم تاريخ اأَْدَناه، بح�سن اختياره ور�ساه واأذن له َمْولَنا احَلاِكم 
ِْعيِّ املوماأ اإلْيِه مببا�رشة الوظيفة املزبورة وبقب�ص معلومها املعيَّ لها يف  ال�رشَّ
�سحيَحْيِ  واإذنًا  تقريراً  احلاّجة  عند  وبال�ستبانة  اأمثاله،  اأُ�ْسَوًة  ملِّه  يف  وقته 
اثنتي  ل�سنة  الآَخرة  جمادى  اأواخر  يف  حتريراً  ًا،  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  مقبوَلْيِ  ِعيَّي  �رَشْ

وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، كاتبه. 
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زواجح1

18 جمادى 
الآَخرة �سنة

 /10  /21 /
1671م
1082ه

لي زبدة  َج فخُر الفا�سِ لدى �سيِّدنا وَمْولَنا اأحمد اأَفْنِدي بِن ممد دام ف�سُله، َتَزوَّ
الأئمة املكرمي ال�سيُخ ممِد بُن فخِر ال�ساحلي ال�سيخ ميي ال�سهري بابن اأبي 
البالغة  البكر  النابل�سّي  الدين  نا�رش  املرحوم  بنُت  كافية  مبخطوبته  املوّقت 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل، وعونه وُح�ْسِن توفيقه  ِعيِّة اأَ�سْ ْ اخلالية عن املوانع ال�رشَّ
عددية  غر�سًا  خم�سون  جملته  �سداقًا  و�سلَّم،  عليه  اهلل  �سلَّى  ممد  نبيه  وب�سنَّة 
واملعاينة  باحل�رشة  بيدها  مقبو�سة  عددية  غر�سًا  ثالثون  ذلك  من  لها  احَلاّل 
بن  عو�ص  ال�سيخ  وجارها  النابل�سّي  �ساهي  ابن  من�سور  ها  عمِّ ابن  بها  وعرَّف 
ل لها عليه اإىل  ًا، والباقي بعد احَلاّل ع�رشون غر�سًا موؤجَّ ِعيَّ اأبي الف�سل تعريفًا �رَشْ
جها منه بذلك على ذلك كذلك ابن  ًا زوَّ ِعيَّ الفراق مبوت اأو طالق بائن تاأجياًل �رَشْ
ها �رشف الدين بن من�سور النابل�سي بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف  عمِّ
ذلك ب�سهادة كل واحد من ال�سيخ عو�ص املزبور ومن�سور امَلْرُقْوم العارفي بها 
قبوًل  لنف�سه  امَلْرُقْومة  الزوجة  ًا مقبوًل من  ِعيَّ �رَشْ زواجًا �سحيحًا  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا 

ًا حتريراً يف ثامن ع�رش �سهر جمادى الآَخرة ل�سنة اثنتي وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
الدين  نور  ال�سيخ  الدين،  ويل  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
مو�سى  ال�سيخ  املعطي،  عبد  بن  قا�سم  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  الداودي، 
بن ال�سيد ممد، يو�سف ب�سه ابن احلاّج ممود حلتم، �سم�ص الدين بن ممد اأبي 

اجلود، كاتبه 
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زواجح 2

ة �سهر رجب  َغرَّ
�سنة

 /11  /2 /
1671م
1082ه

دام  نظريه  باأََعايل  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  وَمْولَنا  �سيدنا  لدى 
َج فخر ال�ساحلي النقيب م�سطفى بن احلاّج خليل ال�سهري بابن عيد،  َتَزوَّ عاله، 
عن  اخلالية  القا�رشة  البكر  ع�سم،  نعمة  بن  علي  احلاّج  بنت  لطيفة  مبخطوبته 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل، وعونه، وُح�ْسِن توفيقه و�سنَّة نبيه ِعيِّة اأَ�سْ ْ املوانع ال�رشَّ



125عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

داقًا ُجملته مائة غر�ص احَلاّل لها من ذلك خم�سون  ممد، �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، �سَ
بذلك  باعرتافه  عليها  ًا  ِعيَّ �رَشْ و�سّيًا  املن�سوب  املزبور  بيدها  مقبو�سة  غر�سًا 
ل لها عليه اإىل الفراق  ، والباقي بعد احَلاّل خم�سون غر�سًا موجَّ ِْعيِّ الْعرِتَاف ال�رشَّ
جها منه بذلك على ذلك كذلك والدها املزبور بالولء من  مبوت اأو طالق بائن، زوَّ
ًا حتريراً  ِعيَّ ًا مقبوًل من الزوجة لنف�سه قبوًل �رَشْ ِعيَّ ِعيِّة زواجًا �سحيحًا �رَشْ ْ ال�رشَّ

ة �سهر رجب �سنة اثنتيت وثماني الف.  يف َغرَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه 
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فخر  و�سيِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املرعّي،  امُلَحرِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص 
ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي بن  �سي الكرام عمدة امُلَحقِّقي الِفخام احَلاِكم ال�رشَّ املدرِّ
ة  ه الكرمي باأََعايل نظريه دام عاله، اأَقرَّت واعرتفت احلرمة املدعوَّ ِع َخطُّ ممد امُلَوقَّ
�سكرية بنت اأحمد ال�سكري املري�سة اجل�سد اإل اأنها تفهم ما تقول وما يقال لها، 
اخلواجة  بن  ب�سه  واأحمد  بن ح�سن  الدين  واحد من جاَرْيها خري  بها كل  وعرَّف 
تها و�سالمتها من منذ �سهر  ًا اأنها كانت يف حال �سحَّ ِعيَّ �سالح الدقاق تعريفًا �رَشْ
املرحوم  ابن  بلوكبا�سي  بكر  اأبا  ال�سيد  زوجها  وباعت  اأَْدَناه  تاريخ  على  �سابق 
ِل( احلا�رش معها باملجل�ص وهو ا�سرتى منها مباله لنف�سه دون  )بيا�ص يف الأ�سْ
البغمة  ُمْلكها ويدها وا�سعة عليه، وذلك جميع  لها وجاٍر يف  مال غريه ما هو 
الذهب الفحل التي زنتها ثالثة ع�رش مثقاًل واأْرَبعة قراريط باحل�رشة باملجل�ص 
فلقة  وع�رشون  ت�سعة  وعّدتها  بالذهب  املحاّلة  الرخت  الف�سة  احليا�سة  وجميع 
ة عددية ثمنًا حاًل مقبو�سًا بيد  املح�رشة باملجل�ص بثمن قدره �سبعون غر�سًا ف�سَّ
�سكرية البالغة املذكورة حي البيع باعرتافها بذلك واأنه �سدر البيع الَباّت بينهما 
ة  ِعيَّي واأنَّ ذمَّ يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعيوت�سلُّم وت�سليم �سحيحي �رَشْ
اراً واعرتافًا  ِعيِّة براءة قب�ص وا�ستيفاء اأَقرَّ ْ زوجها برئت لها يف ذلك الرباءة ال�رشَّ
واعرتفت  ِْعيِّ  ال�رشَّ الت�سديق  املزبور  زوجها  من  م�سدقي  ِعيَّي  �رَشْ �سحيحي 
�سكرية املذكورة باأنها قب�ست وت�سلَّمت من زوجها ال�سيد اأبي بكر املذكور ما لها 
ر �سداقها املَعيَّ اأعاله حّقًا مطلقًا ملا م�سى  ِْعيِّ وهو موؤخَّ ْيِن ال�رشَّ ته من الدَّ بذمَّ
َقًا �رشعًا وثبت م�سمون  دَّ ُم�سَ ًا  ِعيَّ �رَشْ اإ�سهاداً  اأَْدَناه  تاريخ  واإىل يوم  الزمان  من 
تا�سع  يف  حتريراً  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  ذلك 

ع�رشين جمادى الآَخرة ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
دردار  اآغا  م�سطفى  حماد،  ويل  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
قلعة قد�ص �رشيف، ال�سيخ علي، اأحمد بلوكبا�سي قلعة قد�ص �رشيف، م�سطفى ابن 

دروي�ص، ا�سماعيل بن اإليا�ص، ممد جلبي ترجمان، كاتبه 
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ه هذا ما اأَ�ْسَهَدْت على نف�ِسها �سكرية بنت اأحمد ال�سكري  �سبُب حتريِر احلروِف هو اأنَّ
من  واحد  كلُّ  بها  وعرَّف  لها  يقال  وما  تقول  ما  تفهم  اأنها  اإل  اجل�سد  املري�سة 
ًا  ِعيَّ جاريها خري الدين بن ح�سن واأحمد ب�سه ابن اخلوجة �سالح الدقاق تعريفًا �رَشْ
باأنها ل مُتْلك من حطام الدنيا الفانية �سوى الأ�سباب الآتي ذكرها: اأطل�ص اأزرق 
اأطل�ص  9، قنباز  ة عدد  اأطل�ص مقّلم ميط باأزرار ف�سَّ  ،2 ة عدد  ميط باأزرارف�سَّ
 ،6 ة عدد  6، قنباز كمخ اأخ�رش ميط باأزرار ف�سَّ ة عدد  اأزرق ميط باأزرار ف�سَّ
قمي�ص عليه تراكيف ماي�ص، قمي�ص كناريل رومي، ب�ساط رومي عدد 3، �سبال 
�سفزي 1، ولن�سة حمراء عدد 1، �رش�سف حرير1، مدة ممل اأحمر عدد 3، مدة 
مناوي�ص  جوخ   ،1 لبا�سات   ،1 لولو  بغمة   ،1 ة  ف�سَّ عق�ص   ،2 اأخ�رشعدد  ممل 
اأزرق عنرب قطن عدد  فرا�ص   ،3 عدد  فنجان �سيني   ،6 عدد  ة  ف�سَّ باأزرار  ميط 
اأحمر...،  1، مقعد  3، �سحن نحا�ص كبري  1، �سحن نحا�ص عدد  3، ط�ست حمام 
َقًا من زوجها ال�سيد اأبو  دَّ دو�سما اأزرق عدد 2، ل غري ول �سواه اإ�سهاداً �سحيحًا ُم�سَ
�سي الكرام عمدة  يدنا فخر املدرِّ بكر ال�سديق، وثبَت م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا و�سِّ
ه عليه دامت ِنَعُم الباري عليه ُثُبوَتًا  ِع َخطُّ ِْعيِّ امُلَوقَّ امُلَحقِّقي الِفخام احَلاِكم ال�رشَّ
ًا حتريراً يف تا�سع ع�رشي جمادى الآَخرة �سنة اثنتي وثماني الف، ُحرِّر  ِعيَّ �رَشْ
مبعرفة الفقري اإلْيِه �سبحانه وتعاىل اأحمد بن ممد املوىل خالفه مبدر�سة القد�ص 

ال�رشيف متوم بختمه املعتاد. 
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ر  ٌة، ووثيقٌة �رشيحٌة مرعّيٌة، ناطقٌة بذكر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ ٌة �سحيحٌة �رَشْ هذه حجَّ
ة الزهراء مبحرو�سة القد�ص  مبجل�ص ال�رشيعة ال�رشيفة الغّراء ومفل الطريقة النريِّ
اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا وَمْولَنا فخر ق�ساة  العلّي املنيف،  ال�رشيف واملعبد 
املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  بالإحكام  الأحكام  رِّر  ُمَ الأَنام  ولة  وذخر  الإ�ْسالم 
ا�سرتى  عاله،  دام  نظريه،  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  بن  اأَفْنِدي  اأحمد 
فخر  املرحوم  ابن  الدين  ميي  ال�سيخ  املكرمي  اخلطباء  عمدة  لي  الفا�سِ فخر 
املدر�سي ال�سيخ نور الدين ال�سهري بابن اجلاعوين مباله لنف�سه من فخر الكّتاب 
ممود جلبي بن املرحوم �ساهي جلبي ال�سهري بابن ويل، فباعه ما هو له وجاٍر 
بنت  خاتون  عائ�سة  اأخيه  بنت  ِقَبل  من  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإرث  اإلْيِه  ومنتقل  ُمْلكه  يف 
ِل  ة ال�سائعة وقدرها ن�سف قرياط من اأ�سْ املرحوم ويل جلبي وذلك جميع احل�سّ
مَبحلَّة  ال�رشيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  جميع  من  قرياطًا  وع�رشين  اأْرَبعة 
التبانة وُتعرف قدميًا بدار اخلوجة ممد بن مرعي امل�ستمل على علوف م�سعل 
ِعيَّة �رشكة امل�سرتي ومن ي�رشكه بحق  و�سهريجي ومنافع ومرافق وحقوق �رَشْ
اأولد فار�ص  الباقي ويحدُّها ِقَبلي دار بيد ن�سارى ال�رشيان و�رشقًا دار بيد بيد 
ومتامه الطريق ال�سالك ومنه بابها و�سماًل زقاق غري نافذ وغربًا دار جارية يف 
وقف  يف  جارية  دار  ومتامه  احلمامية  ح�سن  بيد  دار  ومتامه  العنبو�سي  وقف 
احلرمي ال�رشيفي بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وُجُدره ومنافعه ومرافقه، وما 

ِْعيِّ ُعِرَف وُن�ِسَب اإلْيِه وبكل حقٍّ هو لذلك �رشعًا، املعلوم ذلك عندهما العلَم ال�رشَّ



127عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

بيد  مقبو�سًا  ثمنًا حاّل  عددية  �سبعة غرو�ص  قدره  بثمن  �رشعًا  للجهالة  النايف 
ِْعيِّ فبموجب ذلك برئت ذمة امل�سرتي  البائع املزبور باعرتافه بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
بالطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة  منه  جزء  كل  ومن  امَلْرُقْوم  الثمن  جميع  من  املزبور 
ِْعيِّ براءة قب�ص وا�ستيفاء و�سدر البيع الَباّت بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ  ال�رشَّ
ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة  وقبول مرعي وت�سلُّم وت�سليم �سحيحي �رَشْ
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهما، وحيثما كان يف ذلك من َدْرٍك وَتِبَعٍة  ِعيِّة والتَّ ْ ال�رشَّ
ذلك  م�سموُن  وثبَت  كذلك،  ذلك  على  ت�سادقا  �رشعًا،  يجُب  حيث  لزٌم  ف�سمانه 
ًا حتريراً يف ثامن ع�رشي جمادى  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه �رَشْ لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

الآَخرة ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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اأْعَلم  وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه   ، املرعيِّ امُلَحرِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص 
م�سكالت  حاّلل  الِعظام  املوايل  �سدر  الِفخام  الء  الُف�سَ ل  اأْف�سَ الِعظام  الُعَلَماء 
الأَنام الكارع من حيا�ص الدين والتقوى املراقب موله الكرمي يف ال�رشِّ والنجوى 
ِْعيِّ املوىل الويل م�سطفى  ل الفا�سل بي احلقِّ والباطل احَلاِكم ال�رشَّ العامل الفا�سِ
ه الكرمي باأََعايل نظريه دام عاله، ا�سرتى فخر  ِع َخطُّ اأَفْنِدي بن يحيى زاده امُلَوقَّ
الأعيان قا�سم جلبي من اأعيان )...( التّجار مبدينة حلب املحرو�سة مباله لنف�سه 
ال�رشيف �سابقًا،  القد�ص  اآغا مت�سلِّم مدينة  دون غريه من فخر الأعيان ف�سل اهلل 
وذلك  البيع  هذا  اإىل حي �سدور  عليه  وا�سع  ويده  ُمْلكه  ما هو جاٍر يف  فباعه 
اأَْلٍف مدِّ حنطة وع�رشة اأمداد حنطة بثمن قدره خم�سمائة غر�ص وخم�ص وع�رشين 
ة عددية ح�سابًا عن ثمن كل مدٍّ )1( خم�ص ع�رشة قطعة م�رشية الف مدٍّ  قطعة ف�سَّ
القد�سّي بثمن قدره ثالثمائة غر�ص وثمانون غر�سًا  بالكيل  وت�سعمائة مدِّ �سعري 
ة عددية ح�سابًا عن ثمن كلِّ مدٍّ �ست قطع م�رشية واأْرَبعة قناطري وع�رشون  ف�سَّ
ة  رطاًل �سمنًا بالوزن القد�سي بثمن قدره مائتا غر�ص واثنان وثمانون غر�سًا ف�سَّ
عددية ح�سابًا عن ثمن كلِّ رطل ع�رشون قطعة م�رشية ثمنًا حاّلً مقبو�سًا جميع 
الثمن املزبور وقدره اأَْلٍف غر�ص ومائة غر�ص وخم�سة وخم�سون غر�سًا بيد البائع 
ًا،  ِعيَّ �رَشْ قب�سًا  امَلْرُقْوم  امل�سرتي  من  ِْعيِّ  ال�رشَّ الْعرِتَاف  بذلك  باعرتافه  امَلْرُقْوم 
، وبرئت  ِْعيِّ د اأعاله، الْعرِتَاف ال�رشَّ واعرتف امل�سرتي امَلْرُقْوم بت�سليم املبيع املقيَّ
ِعيِّة  ْ ذّمة امل�سرتي امَلْرُقْوم من جميع الثمن املزبور ومن كلِّ جزء منه الرباءة ال�رشَّ
ذلك  يف  بينهما  الَباّت  البيُع  و�سدَر  وا�ستيفاء  قب�ص  براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق 

ِعيَّي بعد الُروؤية باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعيٍّ وت�سلُّم وت�سليٍم �سحيحي �رَشْ

)1( مد: وهي المد التي أستخدمت في كيل الحبوب وغيرها، ويختلف مقدارها من مدينة إلى أخرى، ومن محصول إلى
آخر؛ المد العثماني الرسمي للدولة يعادل 20 كيلة من عيار استانبول وهذا يعني أنه كان يزن 12 و 13 كغم من الشعير. 
فانتر هنتس، المكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادلها في النظام المتري، ترجمة كامل جميل العسلي، ط2، منشورات 

الجامعة األردنية، 1970م. ص75. 
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منهما،  ترا�ٍص  عن  بالأْبدان  َفرُّق  والتَّ احلكم  من  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة 
اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ ت�سادقا على ذلك، وثبَت م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم 
الف.  اثنتي وثماني  ل�سنة  الآَخرة  ثالث ع�رش جمادى  ًا حتريراً يف  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا 
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  ال�سيخ فتح اهلل،  ال�سيخ ويل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا، 

خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيِّدنا وَمْولَنا افتخار   ، امُلَحرِّر املرعيِّ  ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص 
ابن ممد  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأَنام  ولة  الإ�ْسالم ذخر  ق�ساة 
يِّد  ال�سَّ من  واحٍد  كلُّ  واعرتف  اأَقرَّ  عاله،  دام  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ
ر  يِّد خليل ال�سلفيتّي، والرجُل املدعوُّ بدر بن ممد الرّتهي، واملقرَّ م�سطفى ابن ال�سَّ
ِعيِّة عن ِقَبل كلِّ واحٍد من احلرمة  ْ يِّد م�سطفى املزبور بالوكالة ال�رشَّ ل عن ال�سَّ الأوَّ
اأَْلٍفّية واحلرمة هنّية بنتي املرحوم اإبراهيم ابن ناجي الثابت وكالته عنهما يف 
من  واحد  كل  ب�سهادة  فيه  �سُيَعيَّ  الذي  املبلغ  وقب�ص  فيه،  ذكره  الآتي  اأَْلٍفراغ 
بهما  العارفي  الدّلل  ممد  بن  وعلي  ال�سمد  عبد  بن  اهلل  عبد  املدعو  الرجل 
ِعيِّة  ْ ر الثاين هو بدر املزبور بالو�ساية ال�رشَّ ِعيَّة، واملقرَّ �رشعًا �سهادة �سهادة �رَشْ
على بنات اأخيه عثمان بن ممد وهنَّ فاطمة وخريي و�ساحلة القا�رشات عن 
ِْعيِّ امُل�َسار  درجة البلوغ يف واجب ك�سوتهن ونفقتهن، وباإذن َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
وتفرُّغًا  توّليا  اأنهما  ًا  ِعيَّ �رَشْ اإذنًا  فيه  ذكره  الآتي  باأَْلٍفراغ  املزبور  للو�سي  اإلْيِه 
حّماد  اأولد  من  بكر  اأبي  احلاّج  بن  ممد  لل�سيد  املزبورة  والوكالة  بالو�ساية 
لي والقا�رشات املزبورات ومنتقل لأَْلٍفّية بالإرث  عّما هو جاٍر يف ت�رشُّف املوكِّ
ِْعيِّ من ِقَبل والدهما اإبراهيم ومنتقل للقا�رشات من ِقَبل والدتهم يفعة بنت  ال�رشَّ
اإبراهيم املزبور املتوفيي �سابقًا على تاريخ اأَْدَناه وذلك عن منافع جميع الأر�ص 
ِقَبلة  باأر�ص �رشنطا حدُّها  ال�رشيف املعروفة  القد�ص  )...( ظاهر  باأر�ص  الكائنة 
كرم اأحمد ب�سه بن فرا�ص، و�رشقًا َكْرُم اأيوب اخلّريت، و�سماًل كرم ُيعرف بالراأ�ص 
بيد امل�سرتي وغربًا بالطريق ال�سالك جميع حقوق ذلك وطرقه ومنافعه ومرافقه 
ِْعيِّ  مما ُعرف ببه وُن�سب اإلْيِه بكل حقٍّ هو لذلك �رشعًا املعلوم عندهم العلم ال�رشَّ
ل فيه، فمن ذلك ما فرغ عن ال�سيد م�سطفى  مبلغ �ستة غرو�ص عددية على ما ُيف�سَّ
ة زنتهما ثلثا منافع الأر�ص ثلثي  لي �سويَّ املزبور بالوكالة املزبورة عن املوكِّ
املبلغ وما فرَغ عن بدر املزبور بالو�ساية على القا�رشات ثلثي منافع الأر�ص 
ة  ، واأنَّ ذمَّ ِْعيِّ املزبورة )...( املبلغ املزبور وقب�سا )...( باعرتافهما الْعرِتَاف ال�رشَّ
ِعيِّة، بالطريق  ْ املفروغ له برئت من املبلغ امَلْرُقْوم ومن كلِّ جزٍء منه الرباءَة ال�رشَّ
ِْعيِّ براءَة قب�ٍص وا�ستيفاٍء، و�سدَر اأَْلٍفراُغ بينهم يف ذلك كله باإيجاٍب �رْشِعيٍّ  ال�رشَّ
ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ �سحيحي  وت�سليم  وت�سلُّم 
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهم، وحيثما كان يف ذلك درك وبيع ف�سمانه لزم  والتَّ
حيث يجب �رشعًا وت�سادقا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم
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ل�سنة  الثاين  ًا حتريراً يف ثالث ع�رشي جمادى  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ
اثنتي وثماني الف. 

�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 
ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه 
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اأَجلَّه اهلل تعاىل، لدى �سيِّدنا وَمْولَنا قدوة   ، ، وامُلَحرِّر املرعيِّ ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص 
ِْعيِّ املوىل  رِّر الق�سايا والأحكام احَلاِكم ال�رشَّ ق�ساة الإ�ْسالم عمدة ولة الأَنام ُمَ
ه الكرمي باأََعايل نظريه، داَم عاله، اأَقرَّ واعرتف  ِع َخطُّ اأحمد اأَفْنِدي بن ممد امُلَوقَّ
فخر امل�سايخ ف�سل اهلل العجمي اأنه باع ما هو له وجاٍر يف ُمْلكه وحوزه وت�رشُّفه 
ِعيَّة �سابقة التاريخ على تاريخه  ة �رَشْ ِْعيِّ مبوجب حجَّ ومنتقل اإلْيِه بالبتياع ال�رشَّ
اأَْدَناه حلماد بن زكريا بن حماد وهو ا�سرتى منه مباله لنف�سه دون غريه من مدَّة 
ة ال�سائعة وقدرها الثلث ثمانية قراريط  �سهرين م�ست ِقَبل تاريخه جميع احل�سّ
ِل كامٍل من جميع الِغرا�ص الزيتون والتي وغري ذلك القائم اأ�سوله باأر�ص  من اأ�سْ
الكرم املعروف بال�سبع رجوم باأر�ص البقعة ظاهر القد�ص ال�رشيف اجلارية يف 
ة يف كّل من العري�سة اجلدار والبئر املعّد جلمع ماء  وقف اخلانقاة ونظري احل�سَّ
الأ�ستية املحدود ِقَبلة بكرم �سمعون قدميًا والآن بيد فخر اخلطباء الِعظام ال�سيخ 
و�سماًل  القرمي  ال�سيخ ممد  ال�ساحلي  بيد فخر  العلمي و�رشقًا كرم  الوفا  اأبي 
كرم بيد ورثة املرحوم �سيخ الإ�ْسالم ال�سيخ عبد الغفار العجمي وغربًا كرم بيد 
اأبو با�ص بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه  اأولد منر ُيعرف بكرم 
ومرافقه وما ُعرف به وُن�سب اإلْيِه وبكل حقٍّ هو لذلك �رشعًا بثمن قدره اقنا ع�رش 
غر�سًا مقبو�سة بيده حي البيع باحل�رشة واملعاينة من امل�سرتي امَلْرُقْوم قب�سًا 
ًا، واأن البيع الَباّت �سدر بينهما حي هذاك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعي  ِعيَّ �رَشْ
�سحيَحْيِ  واعرتافًا  اراً  اأَقرَّ �رشعًا،  مقبوَلْيِ  ِعيَّي  �رَشْ �سحيَحْيِ  وت�سليٍم  وت�سلُّم 
بعد متام  ثمَّ  ِْعيِّ  ال�رشَّ الت�سديق  املزبور  زكريا  بن  دَّقي من حماد  ُم�سَ ِعيَّي  �رَشْ
ال�سيخ  املرحوم  بن  ممد  ال�سيخ  الأتقياء  فخر  ا�سرتى  وانربائه،  وانق�سائه  ذلك 
ِعيِّة عن ِقَبل فخر الأعيان اأحمد بلوكبا�سي بن املرحوم  ْ عبد الرزاق بالوكالة ال�رشَّ
عثمان ب�سه الثابت وكالته عنه يف ذلك وفيما ياأتي بيانه فيه ب�سهادة كل واحد 
ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  ب�سه  علي  بن  وممد  الدم�سقي  اإبراهيم  احلاّج  بن  الرزاق  عبد  من 
له دون مال غريه من الرجل الكامل حماد بن زكريا بن حماد امَلْرُقْوم  مبال موكِّ
ِعيِّة ويده وا�سعة عليه دون  ْ فباعه ما هو له وُمْلكه وحتت ت�رشُّفه وحيازته ال�رشَّ
ة ال�سائعة التي  املعار�ص واملنازع اإىل حي �سدور هذا البيع وذلك جميع احل�سَّ
العري�سة واجلدار  اأعاله ونظري ذلك يف كلٍّ من  امَلْرُقْوم  الغرا�ص  الثلث يف  قدرها 
الباقي  امَلْرُقْوم ومن ي�رشكه بحقِّ  البائع  الأ�ستية �رشكة  والبئر املعّد جلمع ماء 
بيد  ثمنًا حاّلً مقبو�سًا  اثنا ع�رش غر�سًا  قدره  بثمن  اأعاله  املحدود واملو�سوف 

ًا. وبرئت ذّمة امل�سرتي وموّكله ِعيَّ البائع املزبور باحل�رشة واملعاينة قب�سًا �رَشْ
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براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة  منه  جزء  كلِّ  ويف  امَلْرُقْوم  الثمن  من 
قب�ص وا�ستيفاء و�سدر البيع الَباّت بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعي 
ِعيِّة والعلم مبا على  ْ ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ وت�سلُّم وت�سليم �رَشْ
ترا�ٍص  عن  بالأْبدان  َفرُّق  والتَّ احلكم  من  اخلانقاه  وقف  جلهة  امَلْرُقْومة  ة  احل�سّ
�رشعًا  يجب  ف�سمانه لزم حيث  وتبعة  درك  من  ذلك  كان يف  ، وحيثما  منهما 
ِْعيِّ املوماأ  ت�سادقا على ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ًا حتريراً يف  ِعيَّ اإلْيِه ب�سهادة ممهورة اآخره وب�رشيح الْعرِتَاف بذلك لديه ُثُبوَتًا �رَشْ

ة �سهر رجب الفرد ل�سنة اثنتي وثماني الف.  َغرَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ ويل الدين جماعة، 
ال�سيخ فتح اهلل الديري، ال�سيخ علي الدقاق، ال�سيخ عليابن احلمامية، ميي الدين 
جلبي  ممد  اللدي،  خليل  ال�سيخ  ال�سيداوي،  عمر  بن  ممود   )...( اإبراهيم  بن 

الرتجمان، كاتبه. 
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قي  ،الأَناِم �سدُر املدقِّ َمْولَنا و�سيُِّدنا قدوُة ق�ساِة الإ�ْسالِم، حاّلُل م�سكالِت  ر  قرَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه  ِع َخطُّ اأَفْنِدي امُلَوقَّ ِْعيُّ ،املوىل اأحمد  الِفخاِم ،احَلاِكُم ال�رشَّ
بهجة  امل�ستطاب  اللفظ  هذا  وناقل  الكتاب  هذا  حلامل  ومعاليه،  ف�سائله  دامْت 
ن  املوؤذِّ الكرمي  عبد  ال�سيخ  املرحوم  ابن  الرحمن  عبد  ال�سيخ  َمولَنا  الكاملي 
ال�سخرة  بقّبة  )املنفرجة(  ق�سيدة  قراءة  وظيفة  ال�رشيف  الأق�سى  بامل�سجد 
اأبي  اخلواجة  للمرحوم  وترتيبه  ذلك  اإيقاف  املن�سوب  الع�سائي  بي  امل�رّشفة 
الدعجية  �سّتة غرو�ص ووظيفة  �سنة  كلِّ  املعلوم وقدره يف  لذلك من  ال�سعود مبا 
بعد قراءة الق�سيدة املزبورة مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كلِّ �سنة غر�ص واحد 
رئي�ص  طه  ال�سيخ  املرحوم  بن  يا�سي  ال�سيخ  َمْولَنا  امل�سايخ  فخر  عن  عو�سًا 
تاريخ  يوم  حتى  ذلك  عن  له  فراغه  بحكم  ال�رشيف  الأق�سى  بامل�سجد  املوؤذِّني 
اإلْيِه خلَّد  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  له  واأذن  اختياره ور�ساه  اأَْدَناه بح�سن 
اأعاله  امُلَعيَّ  املزبورتي وقب�ص معلومهما  الوظيفتي  النَِّعَم عليه مببا�رشة  اهلل 
ِعيَّي مقبولي �رشعًا حتريراً  وال�ستدانة عند احلاّجة تقريراً واإذنًا �سحيحي �رَشْ

يف َغرَّة رجب احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: املزبورون، كاتبه. 
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الق�ساِة واملدر�سي،  ُة وجِه  ،َغرَّ الأفا�سِل املكرمي  ة عقِد  ُدرَّ َمْولَنا و�سيُِّدنا  ر  قرَّ
ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيُّ  ال�رشَّ ،احَلاِكُم  العاملي  الُعَلَماِء  خال�سُة 
كِّ  الكرمي باأََعايل نظريه، دامت ف�سائله ومعاليه، حلامل هذا الرقيم وناقل هذا ال�سَّ
ن بامل�سجد  القومي َمْولَنا ال�سيخ عبد الرحمن ابن املرحوم ال�سيخ عبد الكرمي املوؤذِّ
الأق�سى ال�رشيف وظيفة قراءة ال�سبع ال�رشيف من كالم اهلل تعاىل املخيف يف كلِّ
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يوم بعد �سالة الظهر بباب الناظر اأحد اأبواب امل�سجد الأق�سى ال�رشيف املن�سوب 
وقدُره  املعلوم،  من  لذلك  مبا  خاتون  ابنة  جنح  للمرحومة  وترتيبه  ذلك  اإيقاف 
اأَفْنِدي  َوْقِف املرحوم م�سطفى  التولية على  يف كلِّ يوم خم�سة غرو�ص ووظيفة 
املعلوم، وقدره  لذلك من  امل�رشَّفة مبا  ال�سخرة  بقبَّة  الرثيا  �سعل  املوقوف على 
يف كلِّ �سنة غر�سان عو�سًا عن قدوة امل�سايخ َمْولَنا ال�سيخ يا�سي ابن املرحوم 
ال�سيخ طه ،رئي�ص املوؤذِّني بامل�سجد الأق�سى ال�رشيف ،بحكم فراغه له عن ذلك 
ِْعيِّ املوماأ  يف يوم تاريخ اأَْدَناه ِبُح�ْسِن اختياره ور�ساه. واأَِذَن َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
وبقب�ص  املزبورتي  الوظيفتي  مببا�رشة  له  عليه  النَِّعَم  تعاىل  اهلل  خلَّد  اإلْيِه، 
اأمثاله وال�ستدانة عند احلاّجة  اأُ�ْسَوًة  معلومهما امُلَعيَّ لهما يف وقته من ملِّه، 
ِعيَّي مقبولي �رشعًا حتريراً يف َغرَّة رجب احلرام ل�سنة  تقريراً واإذنًا �سحيحي �رَشْ

اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 

علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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اّدعاءح 4

3 رجب احلرام 
�سنة

 /11  /4 /
1671م
1082هـ

فخِر  وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى  تعاىل،  اهلل  اأَجلَّه   ، املرعيِّ امُلَحرِِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  بن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة 
الن�رشاين  اإبراهيم ولد من�سور  الن�رشاين  عى  ادَّ باأََعايل نظريه، دام عاله،  الكرمي 
مدَّة  من  اإنه  وقال:  ا�ص،  الر�سّ م�سطفى  بن  ممد  على  الكرك  مدينة  اأهايل  من 
جميع  بالكرك  الكائنة  داره  من  �ساع  اأَْدَناه  تاريخ  على  التاريخ  �سابقة  �سنتي 
ِْعيِّ وامُل�َسار اإلْيِه بالدعوى واإنه وجده الآن  البهم الأ�سمر املح�رش باملجل�ص ال�رشَّ
عند امُلدَّعى عليه املزبور، وطالبه برفع يده عنه وبت�سليمه له لأنه بهيمه وُمْلكه، 
و�ساأل �سوؤاله عن ذلك، �سئل، فاأجاب باأنه ا�سرتى البهيم املزبور من ُمدَّة خم�سة 
ع�رش يومًا من الرجل املدعوِّ �سالح بن ال�سلتيِّ ب�سبعة غرو�ص واأنكَر اأنه للمدَّعي، 
و�ساع منه، وطلب من امُلدَّعي بيِّنة ت�سهد له بذلك، فاأح�رش كّل واحد من )...( بن 
املزبور  البهيم  باأنَّ  ِْعيِّ  ال�رشَّ ال�ست�سهاد   )...( و�سهدا  يو�سف  ابن  و�سليمان  اأحمد 
امُل�َسار اإلْيِه �ساع من اإبراهيم املزبور من داره يف الكرك من مدَّة �سنتي �سابقتي 
التاريخ على تاريخ اأَْدَناه لوجه امُلدَّعى عليه املزبور وال�ساهدين )...( قلعة معان 
ًا وحلف امُلدَّعي املزبور باهلل العظيم )...( من  ِعيَّ فِقَبلت �سهادتهما بذلك قبوًل �رَشْ
اأنه �ساع منه البهيم املزبور من مدَّة �سنتي وهو باٍق على ُمْلكيته له )...( �رْشِعّي 
البهيم  عن  يده  برفع  عليه  امُلدَّعى  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  واأمر  ًا  ِعيَّ �رَشْ حلفًا 
واملعاينة  باحل�رشة  منه  وت�سلَّم  ًا  ِعيَّ �رَشْ اأمراً  امَلْرُقْوم  للُمدَّعي  وت�سليمه  املزبور 

ِْعيِّ حتريراً يف ثالث رجب احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف.  الت�سلم ال�رشَّ
�سهود: ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، املزبورون اأعاله، كاتبه. 
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�رشاء 
غرا�ص 
زيتون 
باأر�ص 
قري لفتا

25 جمادى 
الآَخرة �سنة

 /10  /28 /
1671م
1082ه

ر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  ر،  امُلَطهَّ ال�رشيف  بالقد�ص  الأنور  ال�رشيف  ال�رشع  مبجل�ص 
�سيِّدنا وَمْولَنا قدوة ق�ساة الإ�ْسالم، ذخر ولة الأَنام عمدة الُعَلَماء الأعالم احَلاِكم 
داَم  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  امَلوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ
ِْعيِّ عن  عاله، ا�سرتى احلاّج نور الدين بن احلاّج اأبي اخلمر الطنبغا الوكيل ال�رشَّ
اأبي بكر اجللبي الثابت وكالته عنها يف  ِقَبل زوجته احلاّجة فاطمة بنت ال�سيخ 
املزبورة  لته  موكِّ مبال  �رشعًا  فيه  �سُيَعيَّ  الذي  بالثمن  فيه  بيانه  الآتي  ال�سيء 
دون ماله من عودة بن زايد ووالدته حمدة بنت قا�سي، وعرَّف بها ولدها زايد 
املزبور فباعاه ملوكلته بيع وفاء ما هو لهما وجاٍر يف ُمْلكهما مطلق ت�رشُّفهما 
البيع دون  اإىل حي �سدور هذا  ِعيِّة، ويدهما وا�سعة على ذلك  ْ ال�رشَّ وحيازتهما 
اثنا  الن�سف  وقدرها  ال�سائعة  ة  احل�سَّ جميع  ذلك  يف  لهما  وامُلنازع  املعار�ص 
ِل كامٍل من جميع ثالثة ع�رشة زيتونة القائم اأ�سولها باأر�ص  ع�رش قرياطًا من اأ�سْ
قرية لفتا بظاهر القد�ص ال�رشيف �رشكة عليان بن �سدقة بحقِّ الباقي ويحدُّ ذلك 
ِقَبلة زيتون مراد با�سا بيد ال�سيخ علي الثوري و�رشقًا كرم زيتون ُيعرف بعاي�سة 
و�سماًل كرم بيد علي بن طرباي وغربًا م�سئل املاء وزيتون م�سطفى بن حجازي 
من القرية املزبورة بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومرافقه ومنافعه وما 
ِْعيِّ  ُعرف به وُن�سب اإلْيِه وبكلِّ حقٍّ هو لذلك �رشعًا، املعلوم ذلك عندهما العلَم ال�رشَّ
النايف للجهالة �رشعًا بثمن قدره اأْرَبعة ع�رش غر�سًا عددية ثمنًا حاّلً مقبو�سًا بيد 
ة امل�سرتي  ِْعيِّ وبرئت بذلك ذمَّ ال�رشَّ القب�ص  البائع املزبور باحل�رشة واملعاينة 
ِعيَِّة  ْ لته من جميع الثمن امَلْرُقْوم ومن كلِّ جزء منه الرباءَة ال�رشَّ ُة موكِّ امَلْرُقْوم وذمَّ
ِْعيِّ براءَة قب�ٍص وا�ستيفاٍء، و�سدَر بيُع الوفاِء بينهم يف ذلك باإيجاٍب  بالطريق ال�رشَّ
وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ وت�سليٍم  وت�سلٍُّم   ، مرعيٍّ وقبوٍل  �رْشِعيٍّ 
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهم، وحيثما كان يف ذلك من درك وتبعة  ِعيِّة والتَّ ْ ال�رشَّ
ة الزيتون  ف�سمانه لزم حيث يجُب �رشعًا، واأباَح البائعان املزبوران ثمرة ح�سّ
اإباحة  بذلك  عليه  رجوع  غري  من  مرعية  اإباحة  تهما  بذمَّ املبلغ  دام  ما  املزبور 
لته بنظري  مرعية ووعد امل�سرتي املزبور بالوكالة املزبورة اأنهما متى جاء ملوكِّ
وثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا  مر�سيًا  وعداً  امَلْرُقْوم  املبيع  اإلْيِهما  يعيد  الثمر 
ًا حتريراً يف خام�ص  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ م�سمون لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ع�رشي جمادى الآَخرة �سنة 1082. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ علي، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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الفرد احلرام

بن ممد  بكر  اأبو  َج  َتَزوَّ ُلُه.  َف�سْ ِزيَد  بن ممد  اأَفْنِدي  اأحمد  و�سيدنا  َمْولَنا  لدى 
الرتكماين مبخطوبِته فاطمَة بنِت احلاجِّ ممٍد الرتكماين املراأة الكاملة اخلالية 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه، وُح�ْسِن توفيقه، ب�سنَّة  ِعيِّة، اأَ�سْ ْ عن املوانع ال�رشَّ
داقًا جملته خم�سة ع�رش غر�سًا عددية احَلاّل لها من ممد، �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، �سَ



133عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

�سنة
 /11  /6 /

1671م
1082ه

الْعرِتَاف  فيه  ذكره  الآتي  وكيلها  باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  غرو�ص  ثمانية  ذلك 
اأو  مبوت  الفراق  اإىل  عليه  لها  لة  موؤجَّ غرو�ص  �سبعة  احَلاّل  بعد  والباقي  ِْعيِّ  ال�رشَّ
احلاّج  بن  عثمان  كذلك  ذلك  على  بذلك  منه  جها  زوَّ ًا  �رَشِْعيَّ تاأجياًل  بائن  طالق 
علي الرتكماين بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف الْعرِتَاف بوجود 
ل ال�سداق املزبور ب�سهادة كلِّ واحد من ممد بن عبد اجلليل وح�سي ابن اأحمد  معجَّ
ًا زواجًا  العارفِي بها مع تعريف جارها ممد بن مو�سى الرتكماين تعريفًا �رَشِْعيَّ
ًا وعلَّق الزوج املزبور  ًا مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �رَشِْعيَّ �سحيحًا �رَشِْعيَّ
اأنه متى غاَب عنها من مدينة القد�ص ال�رشيف  طالق زوجته املزبورة على �سفة 
ُمدَّة �سنة كاملة وتركها بال نفقة ول �سيء �رْشِعيٍّ تكن طالقة طلقة ثانية مُتْلك بها 
نف�سها ويكون )...( وثبوت الطالق بوجه عثمان املزبور )....( الوكالة املزبورة تعليقًا 

ًا، حتريراً يف رابع رجب الفرد احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف.  �رَشِْعيَّ
�سهود: ال�سيخ نور الدين، املزبورون، كاتبه. 
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3 �سهر رجب 
احلرام �سنة

 /11  /4 /
1671م
1082ه

اأْعَلِم  و�سيِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل،  اهلل  اأَجلَّه   ، املرعيِّ امُلَحرِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
م�سكالت  حاّلل  الِعظام  املوايل  ،�سْدَر  الِفخاِم  الِء  الُف�سَ ِل  اأْف�سَ الِعظاِم  الُعَلَماِء 
ِّ والنجوى  الأَنام الكارع من حيا�ص الدين والتقوى املراقب موله الكرمي يف ال�رشِّ
ه الكرمي  ِع َخطُّ ِْعيِّ الويل املوىل م�سطفى اأَفْنِدي بن يحيى زاده امُلَوقَّ احَلاِكم ال�رشَّ
باأََعايل نظريه دام عاله، اأَ�ْسَهَد عليه ال�سيخ خري الدين ابن املرحوم ال�سيخ �سالح 
اجلزء  قراءة  وظيفة  ن�سف  يف  له  حقَّ  ل  اأنه  �رشعًا  ُيعترب  بحال  وهو  الرهاة، 
وال�رشيف بربعة املرحوم املغفور له ال�سلطان �سليم خان عليه الرحمة والر�سوان 
ملا لها من املعلوم وقدره يف كلِّ �سنة �ستَّة �سلطانّية ذهبًا، واأنَّ ن�سف الوظيفة 
الرباءة  الداودي مبوجب  ال�سيخ ممد  املرحوم  ابن  اهلل  نور  ال�سيخ  بيد  املزبورة 
لل�سيخ نور اهلل املزبور عن  الدين املزبور نزل وتفرَّغ  ال�سيخ خري  واأنَّ  ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ
اأعاله، واأْن ل معار�سة ول   ِ ن�سف الوظيفة املزبورة مبا لها من املعلوم امُلَعيَّ
منازعة له معه ب�سبب ن�سف الوظيفة املزبورة ول ما�سمة له معه ب�سبب ذلك، 
ًا، وتعوَّ�ص ال�سيخ خري  ِعيَّ و�سدَّقه على ذلك كلِّه ال�سيخ نور اهلل امَلْرُقْوم ت�سديقًا �رَشْ
ة عددية قب�سها  الدين امَلْرُقْوم من ال�سيخ الإمام نور اهلل امَلْرُقْوم اأْرَبعة غرو�ص ف�سّ
احَلاِكم  َمْولَنا  ر  قرَّ ذلك  فبموجب  ًا،  ِعيَّ �رَشْ قب�سًا  واملعاينة  باحل�رشة  بيده  منه 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه خلَّد اهلل النَِّعَم عليه لل�سيخ نور اهلل امَلْرُقْوم يف ن�سف وظيفة  ال�رشَّ
قراءة اجلزء ال�رشيف بربعة املرحوم ال�سلطان �سليم مبا لها من املعلوم، وقدره يف 
كلِّ �سنة �ستَّة �سلطانية ذهبًا عو�سًا عن ال�سيخ خري الدِّين امَلْرُقْوم لنزوله وتفّرغه 
عن ن�سف الوظيفة املزبور. واأذن له مببا�رشة ن�سف الوظيفة املزبورة، وقب�ص 
ِعيَّي مقبولي �رشعًا، حتريراً يف ثالث  معلومها امُلَعيَّ تقريراً واإذنًا �سحيحي �رَشْ

�سهر رجب احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

اهلل  اأَجلَّه   ، املرعيِّ امُلَحرِِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص  ه  اأنَّ هو  احلروِف  حتريِر  �سبُب 
الأَناِم  ولِة  ،ذخِر  الأعالِم  ق�ساِة  قدوِة  مِة،  الَعالَّ و�سيِدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل، 
باأََعايل نظريه وليت  الكرمي  ه  ِع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْنِدي  اأحمد  امَلوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم 
ّي  الَو�سِ الرجل املدعّو ممد بن �رشاب اجلبايل  اأَ�ْسَهَد عليه  ف�سائله ومعاليه، 
نكاح  امَلْرُقْوم  لولده  اأنه  البلوغ  القا�رش عن درجة  ولده �سالح  ِْعيِّ على  ال�رشَّ
ه مل ت�سدر  على )...( اأّم الهنا بنت �سالح بن ذياب القا�رشة عن درجة البلوغ واأنَّ
�سالح  والدها  كله  ذلك  على  و�سدَّقه  عليها،  نكاح  عقد  والدها  يكون  ل  بيِّنة 
ًا، واأَ�ْسَهَد عليه كل منهما اأنه ل ي�ستحقُّ ِقَبل الآَخر حّقًا  ِعيَّ املزبور ت�سديقًا �رَشْ
 ، ِْعيِّ ًا )...( بينهما بالطريق ال�رشَّ ُمطلقًا ل من نكاٍح ول من غريه اإ�سهاداً َمْرِعيَّ
ِْعيِّ امُل�َسار  ت�سادقا على ذلك بذلك، وثبَت م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ًا، حتريراً يف رابع رجب الفرد احلرام  ِعيَّ اإلْيِه، دامْت ِنَعُم املوىل عليه ُثُبوَتًا �رَشْ

ل�سنة اثنتي وثماني الف، ُحرِّر باحلرف واألزم. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ اأبو 

الفتح، ال�سيخ خليل، كاتبه. 

4 رجب الفرد
 احلرام �سنة
 1082هـ/ 
 /11  /5
1671م

اإ�سهاد  /255
ح 4

اأْعَلُم  َر َمْولَنا و�سّيُدنا  اأَجلَّه اهلُل تعاىل، قرَّ امُلَحرِِّر املرعّي،   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
الِعظام ،حاّلُل م�سكالت  الِفخاِم ،�سدُر املوايل  الِء  الُف�سَ ُل  اأْف�سَ الِعظام  الُعَلَماء 
 ِّ ال�رشِّ يف  الكرمي  موله  ،املراقُب  والتقوى  الدين  حيا�ص  من  ،الكارُع  الأَنام 
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ زاده  يحيى  بن  اأَفْنِدي  املويل م�سطفى  ،املوىل  والنجوى 
ِْعيِّ وناقليه ال�سيخ خري الدين  باأََعايل نظريه دام عاله، حلاملي هذا الكتاب ال�رشَّ
َّة  وفاطمة خاتون ولدي املرحوم ال�سيخ �سالح الّدّهان �سلطاين ذهبًا من ال�رشُّ
اّل�ّسنّية  ال�رشيف  القد�ص  اإىل  املحمية  الق�سطنطينة  الواردة يف كلٍّ من  الرومية 
وقف  العامرة  العمارة  من  طعام  وطا�سة  واملجاورين  ال�سلحاء  جماعة  من 
يتبعها من اخلبز  ثراها مع ما  �سلطان طاَب  لها جا�سكي  املغفور  املرحومة 
بينهما عو�سًا عن  �سوية  املزبورة  العمارة  اأرغفة من خبز  ثالثة  يوم  كلِّ  يف 
اأختهما املرحومة لطيفة بحكم وفاتها اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنها، 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِهما بتناول ال�سلطاين ذهبًا يف كلِّ  واأذن لهما َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
�سنة يف وقته من مله �سوية بينهما وبتناول الطا�سة الطعام مع ما يتبعها 
من اخلبز يف كلِّ يوم �سباحًا وم�ساًء اأُ�ْسَوًة اأمثالهما �سوية بينهما تقريراً واإذنًا 
اثنتي  �سنة  الفرد  رجب  َغرَّة  يف  حتريراً  �رشعًا  مقبولي  ِعيَّي  �رَشْ �سحيحي 

وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ علي، ال�سيخ خليل، ممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 

َغرَّة رجب 
الفرد �سنة

 1082هـ/ 
 /11  /2
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135عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

اأْعَلُم  َر َمْولَنا و�سّيُدنا  اأَجلَّه اهلُل تعاىل، قرَّ امُلَحرِِّر املرعّي،   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
الِعظام ،حاّلُل م�سكالت  الِفخاِم ،�سدُر املوايل  الِء  الُف�سَ ُل  اأْف�سَ الِعظام  الُعَلَماء 
 ِّ ال�رشِّ يف  الكرمي  موله  ،املراقُب  والتقوى  الدين  حيا�ص  من  ،الكارُع  الأَنام 
ِع اأعاله دام عاله،  والنجوى ،املوىل امُلويل م�سطفى اأَفْنِدي بن يحيى زاده امُلَوقَّ
حلامل هذا الكتاب وناقله ال�سيخ خري الدين ابن املرحوم ال�سيخ �سالح الدّهان 
اإىل  املحمية  الق�سطنطينة  �سنة من  كلِّ  الواردة يف  ال�رّشّة  �سلطاني ذهبًا من 
القّطاني  باب  مّلة  جماعة  من  ذهبًا  �سلطاين  منها  ال�ّسنّية  ال�رشيف  القد�ص 
اهلل  نور  ال�سيخ  عن  عو�سًا  ال�سامت  ال�سيخ  فقراء  جماعة  من  �سلطاين  ومنها 
بن املرحوم ال�سيخ ممد الداودي الإمام بال�رشخة امل�رشَّفة بحكم فراغه له 
عن ذلك يف يوم تاريخ اأَْدَناه بح�سن اختياره ور�ساه، واأذن له َمْولَنا احَلاِكم 
اإلْيِه خلَّد اهلل النَِّعَم عليه بتناول ال�سلطاني ذهبًا يف كلِّ �سنة  ِْعيِّ امُل�َسار  ال�رشَّ
ِعيَّي مقبولي �رشعًا  يف وقته من مّله اأُ�ْسَوًة اأمثاله تقريراً واإذنًا �سحيحي �رَشْ

حتريراً يف ثالث �سهر رجب احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ علي الدّقاق، املزبورون اأعاله، كاتبه. 

3 �سهر رجب 
احلرام �سنة
 1082ه/ 
 /11  /4
1671م
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اأَقرَّ

 /256
ح 2

َج خليل ابن احلاّج  ،َتَزوَّ اأَفْنِدي بن ممد دام ف�سله  لدى َمْولَنا و�سيِّدنا اأحمد 
َدَقَها  ا�سماعيل مبخطوبته بدرى بنت علي الِبْكر القا�رشة عن درجة البلوغ، اأَ�سْ
على بركة اهلل تعاىل وعونه وح�سن توفيقه و�سنَّة نبيِّه ممد، �سلَّى اهلل عليه 
داقًا جملته ثمانون غر�سًا عددية احَلاّل لها من ذلك خم�سون غر�سًا  و�سلَّم، �سَ
مقبو�سة بيد والدها املزبور باعرتافه بذلك �رشعًا، والباقي بعد احَلاّل وقدُره 
ًا،  ِعيَّ لة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن تاأجياًل �رَشْ ثالثون غر�سًا موؤجَّ
ِعيِّة عليها زواجًا  ْ جها منه بذلك على ذلك كذلك والدها املزبور بالولية ال�رشَّ زوَّ
يف  حتريراً  ًا،  ِعيَّ �رَشْ قبوًل،  لنف�سه  املزبور  الزوج  من  مقبوًل  ًا  ِعيَّ �رَشْ �سحيحًا 

ثالث �سهر رجب �سنة اثنتي وثماني الف. 
ال�سيخ خليل،  ال�سيخ علي،  ال�سيخ ويل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،  �سهود: 

ممد جلبي، كاتبه. 

3 �سهر رجب 
�سنة

 1082هـ/ 
 /11  /4
1671م

زواج  /256
ح 3

ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّر  ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
مبحرو�سة  الزَّهراء  ة  النَّريِّ الطريقة  ومفِل  الغّراء  رة،  امُلَطهَّ ال�رشيفة  مبجل�ص 
اأَجلَّه اهلل تعاىل، لدى َمْولَنا و�سيِّدنا  القد�ص ال�رشيف واملعبد الأ�سنى املنيف، 
اأَفْنِدي بن  اأحمد  ِْعيِّ املوىل  قدوة ق�ساة الإ�ْسالم ذخر ولة الأَنام احَلاِكم ال�رشَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه دام عاله، ا�سرتى الرجُل الكامُل املدعوُّ  ِع َخطُّ ممد امُلَوقَّ
بن  ممد  من  غريه  دون  لنف�سه  مباله  العال  عبد  بن  مو�سى  احلاّج  ابن  كرمي 
ِْعيِّ عن ولده اأحمد القا�رش عن  مو�سى امل�رشي الأ�سيل عن نف�سه والويّل ال�رشَّ

ِْعيِّ درجة البلوغ، فباعه ما هو له ولولده القا�رش باإذن َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

2 رجب الفرد 
الأ�سهب �سنة

 1082هـ
 /11  /3 /

1671م

�رشاء دار 
مَبحلَّة 
الري�سة

 /256
ح 4
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

امُل�َسار اإلْيِه، ملا يف ذلك من احلظِّ وامل�سلحة العائد نفعها على القا�رش وجاٍر 
ِْعيِّ من ِقَبل فاطمة  يف ُمْلكهما وطلبي ت�رشُّفهما، ومنتقل اإلْيِهما بالإرث ال�رشَّ
ويدهما  امَلْرُقْوم  القا�رش  اأحمد  ووالدة  العال زوجة ممد  عبد  بن  بنت نحمد 
ال�سائعة  ة  احل�سَّ جميع  وذلك  البيع  هذا  �سدور  حي  اإىل  ذلك  على  وا�سعة 
بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  جميع  من  كامل  ِل  اأ�سْ من  قرياطان  وقدرها 
ال�سالك  الطريق  الأَرَمن و�رشقًا  ِقَبلي حاكورة  الري�سة ويحدُّها  ال�رشيف مَبحلَّة 
ومنه الباب و�سماًل دار ُوّراث املرحوم �سيخ الإ�ْسالم ال�سيخ اإ�سحاق اخلري�سي 
الأَرَمن بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه،  وغربًا، دير 
وما ُعِرَف به وُن�ِسَب اإلْيِه، وبكلِّ حقٍّ هو لذلك �رشعًا، املعلوُم ذلك عندهما العلَم 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا، بثمٍن قدُره خم�سة ع�رش غر�سًا عددية ثمنًا حاّلً  ال�رشَّ
ل فيه، فمن ذلك ما باعه ممد امَلْرُقْوم من املبيع املزبور ربع  على ما ُيف�سَّ
املبيع امَلْرُقْوم بربع الثمن وقدره ثالثة غرو�ص وثالثة اأرباع غر�ص وما باعه 
ِعيِّة على ولده اأحمد القا�رش امَلْرُقْوم ثالثة اأرباع املبيع امَلْرُقْوم  ْ بالولية ال�رشَّ
الثمن  اأحد ع�رش غر�سًا وربع غر�ص مقبو�ص من  امَلْرُقْوم وقدره  الثمن  بثالثة 
باعرتافه  البائع  بيد  مقبو�سة  غرو�ص  ثالثة  منها  غر�سًا  ع�رش  ثالثة  امَلْرُقْوم 
وقدره  الثمن  وبقيَّة   ، ِْعيِّ ال�رشَّ القب�َص  واملعاينة  باحل�رشة  الغرو�ص  وع�رشة 
طها البائع امَلْرُقْوم على امل�سرتي امَلْرُقْوم يف كلِّ يوم قطعة م�رشية  غر�سان ق�سَّ
الثمن  من  امل�سرتي  ة  ذمَّ بذلك  وبرئت  ًا،  ِعيَّ �رَشْ تق�سيطًا  تاريخه  �سهر  ة  َغرَّ من 
قب�ٍص  براءَة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة  منه  جزء  كلِّ  ومن  املقبو�ص 
 ، وا�ستيفاٍء، و�سدَر البيُع الَباّت بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول �رْشِعيٍّ
َفرُّق  والتَّ ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ وت�سليٍم  وت�سلٍُّم 
بالأْبدان عن ترا�ٍص بينهما، وحيثما كان يف ذلك من َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سمانه لزٌم 
اأهل اخلربة وامَلْعِرفة باأنَّ  اأْن اأح�رَش جماعة من  حيث يجُب �رشعًا، وذلك بعد 
ة القا�رش امَلْرُقْوم ثمن املثل وفوق قيمة العدل وفيها حظٌّ وم�سلحة  ثمن ح�سَّ
ذلك  وثبَت م�سموُن  كذلك،  ذلك  على  ت�سادقا  ًا  َمْرِعيَّ اإخباراً  امَلْرُقْوم  للقا�رش 
ًا، حتريراً يف ثاين رجب  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى 

الفرد الأ�سهب ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
الِء الِفخاِم ،�سْدَر املوايل  ِل الُف�سَ لدى َمْولَنا و�سيِّدنا اأْعَلِم الُعَلَماِء الِعظاِم اأْف�سَ
الِعظاِم حاّلِل م�سكالِت �سْدِر املوايل الِعظاِم ،�سيِخ م�سايِخ الإ�ْسالِم مُميِِّز احلالِل 
عن احلراِم ،خادِم �رشيعِة امل�سطفى عليه ال�سالة وال�سالم الكارِع من حيا�ِص 
ِْعيِّ املوىل  ِّ والنجوى احَلاِكم ال�رشَّ الديِن والتقوى املراقِب موله الكرمي يف ال�رشِّ
فخر  َج  َتَزوَّ عاله،  دام  اأعاله  ِع  امُلَوقَّ زاده  يحيى  بن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املوىل 
يل اأَْلٍفخر وال�ساأن حاوي املحامد واملكارم والعرفان الأكابر والأعيان عمدة اأوَّ

اأوائل �سهر 
رجب الفرد 
احلرام �سنة 

1082ه
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ح 1



137عمادة البحث العلمي
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

املحرارات  تاج  مبخطوبته  اهلل  عبد  ابن  ال�سام  بدم�سق  اجلوربجي  اآغا  يو�سف 
الرفيع  احلجاب  هذات  املكنونة  ة  رَّ والدُّ امل�سونة  ّت  ال�سِّ املح�سنات  احلليلة 
عمدة  واملدرِّ�سي  الُعَلَماء  فخر  ابنة  خاتون  الهدى  نور  املنيع  النامي  وال�سرت 
قي ال�سيخ عمر اأَفْنِدي املتَّ�سل ن�سبه  الء املدقِّ الُفَقَهاء امُلَحقِّقي خال�سة الُف�سَ
ال�سمداين  والعامل  الرّباين  القطب  والأحباب  لياء  الأوَّ �سفوة  الأقطاب  بقطب 
من  امل�سلمي  وعلى  علينا  واأعاد  العرين  �رشَّه  اهلل  قدَّ�ص  العلمي  ممد  ال�سيخ 
َدَقَها على بركة اهلل  ِعيِّة، اأَ�سْ ْ �سالح دعواته البكر البالغ اخلالية عن املوانع ال�رشَّ
داقًا  تعاىل وعونه، وُح�ْسِن توفيقه و�سنَّة نبيه ممد، �سّلى اهلل عليه و�سلَّم، �سَ
ة عددية احَلاّل لها من ذلك �ستمائة غر�ص مقبو�سة بيدها  جملته اأَْلٍف غر�ص ف�سَّ
باعرتاف والدها وكيلها امُل�َسار اإلْيِه والباقي بعد احَلاّل وقدره األبعمائة غر�ص 
جها منه بذلك على ذلك  لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن، زوَّ ة موؤجَّ ف�سَّ
ِعيِّة عنها الثابت يف ذلك ويف  ْ كذلك وكيلها والدها امُل�َسار اإلْيِه بالوكالة ال�رشَّ
�سي  الْعرِتَاف بقب�ص ُمَقدَّم ال�سداق املزبور ب�سهادة كلٍّ من ابن عّمها فخر املدرِّ
اأَفْنِدي  الكرام ال�سيخ عبد الباقي بن املرحوم قدوة املوايل الِعظام عبد القادر 
مي َمْولَنا  الء املعظَّ ِله فخر امل�سّدرين عهدة الُف�سَ العلمي وابن خالها كاتب اأ�سْ
ال�سيخ علي الدّقاق العارفي بها مع تعريف خالها قدوة ال�ساحلي ال�سيخ عبد 
ًا مقبوًل للزوج املزبور من  ِعيَّ ًا زواجًا �سحيحًا �رَشْ ِعيَّ الرحمن الّدّقاق تعريفًا �رَشْ
الء املكرمي زبدة امل�سايخ املكرمي ال�سيخ �سالح �سيح احلرم  وكيله فخر الُف�سَ
القد�سي الثابت وكالته عنه يف قبول النكاح املزبور ب�سهادة كلِّ واحٍد من فخر 
اأقرانه يو�سف بك ابن احلاّج ممد ال�سباهّي مبدينة نابلو�ص واحلاّج �سامل ابن 
ِعيِّة وواجباته  ْ ًا، وقد متَّ عقد النكاح املبارك ب�رشائطه ال�رشَّ ِعيَّ عبد اهلل ُثُبوَتًا �رَشْ
“ اإنَّ  امُلَحرِّرة املرعّية وعليهما امل�سابرة واملعروف واخللق احل�سن املاألوف 
الفرد  رجب  �سهر  اأوائل  يف  حتريراً  م�سنون”  هم  والذين  َقوا  اتَّ الذين  مع  اهلل 

احلرام الأ�سم من �سهور �سنة اثنتي وثماني الف. 
الرحمن  ال�سيخ عبد  َمْولَنا  الرملي،  اأَفْنِدي  الكرام يو�سف  �سهود: فخر اخلطباء 
نائب )...( ، ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 

ِله، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ممد جلبي، كاتبه.  علي كاتب اأ�سْ
َج خليُل بُن عبد النبّي مبخطوبِته حامدَة بنِت فتِح الديِن الزَّلطة القا�رِش عن  َتَزوَّ
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه وح�سن توفيقه و�سنَّة نبّيه  درجة ِالبلوِغ، اأَ�سْ
داقًا جملته خم�سون غر�سًا عددية احَلاّل لها من  ممد، �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، �سَ
ًا،  ِعيَّ ذلك ثالثون غر�سًا مقبو�سة بيد والدها املزبور باعرتافه بذلك قب�سًا �رَشْ
لة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو  والباقي بعد احَلاّل وقدره ع�رشون غر�سًا موؤجَّ
ِعيِّة  ْ جها منه بذلك على ذلك كذلك والدها املزبور بالولية ال�رشَّ طالق بائن، زوَّ
ًا  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  لنف�سه  املزبور  الزوج  من  مقبوًل  ًا  ِعيَّ �رَشْ �سحيحًا  زواجًا  عليها 

حتريراً يف خام�ص رجب احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف. 

5 رجب احلرام 
�سنة

 1082ه
 /11  /6 /

1671م

زواج  /257
ح 2
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
ال�سيخ اأبو الفتح، كاتبه. 

الق�سايا  رُِّر  ُمَ الأَناِم  ولِة  ذخُر  الإ�ْسالِم  ق�ساِة  قدوُة  و�سّيُدنا  َمْولَنا  ر  قرَّ
ه الكرمي  ِع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْنِدي  اأحمد  ِْعيُّ امَلوىل  والأحكام بالإحكام ،احَلاِكُم ال�رشَّ
َج فخر امل�سايخ وال�ساحلي ال�سيخ  باأََعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه، َتَزوَّ
حّماد بن املرحوم ال�سيخ اأحمد الرّي�ص مبخطوبته احلرمة مارية بنت املرحوم 
َدَقَها على  ِعيِّة، اأَ�سْ ْ احلاّج يو�سف املغربي املراأة الكامل اخلالية عن املوانع ال�رشَّ
بركة اهلل تعاىل وعونه وح�سن توفيقه و�سنَّة نبّيه ممد، �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، 
م�رشية  قطعة  ثالثون  منها  غر�ص  كلُّ  عددية،  غر�سًا  ثالثون  جملته  �سداقًا 
الآتي  وكيلها  باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  غر�سًا  ع�رشون  ذلك  عن  لها  احَلاّل 
ًا، والباقي بعد احَلاّل ع�رشة غرو�ص موؤّجلة لها عليه اإىل  ِعيَّ ذكره فيه قب�سًا �رَشْ
جها منه بذلك على ذلك كذلك  ًا، زوَّ ِعيَّ اأو طالق بائن تاأجياًل �رَشْ الفراق مبوت 
احلاّج م�سطفى بن علي املغربي بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف ذلك 
ل ال�سداق ب�سهادة كلِّ واحد من خاإلْيِها عبد القادر  ويف الْعرِتَاف بقب�ص معجَّ
ًا  ِعيَّ ورجب ولدي احلاّج اأحمد املغربي العارفي بها �رشعًا زواجًا �سحيحًا �رَشْ
ًا حتريراً يف رابع رجب احلرام من  ِعيَّ مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �رَشْ
ْلٍف  اأَ اأَْلٍف  �ساحبها  على  النبوية  الهجرة  من  الف  وثماني  اثنتي  �سنة  �سهور 

�سالة الف اأَْلٍف حتيَّة. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

4 �سهر رجب 
احلرام �سنة 

1082 ه
 /11  /5 /

1671م

زواج  /257
ح 3

اهلل  اأَجلَّه   ، املرعيِّ امُلَحرِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص  اأنه  هو  احلروِف  حتريِر  �سبُب 
عمدة  الأَنام  ولة  ذخر  الالإ�سالم  ق�ساة  افتخار  و�سّيدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل 
ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأعالم  الُعَلَماء 
امل�سلمي  من  جماعة  ح�رش  ومعاليه،  ف�سائله  دامت  نظريه،  باأََعايل  الكرمي 
)...( جماعة من اليهود وهم كلُّ واحد من مردخاي ولد تل�سائي وهارون ولد 
حييم ويا�سف ال�سوفيلي وياقوب ولد ياقوب وحييم ترو و�سموئيل ولد مو�سى 
واأبراهام ومو�سى ولد يا�سف القاطني بالقد�ص ال�رشيف واأخربوا َمْولَنا احَلاِكم 
احلا�رش  الفري  �سلمان  ولد  اأبرهام  املدعو  الَيهودي  اأن  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ
واليهود، ويكذبه ويخيل  امل�سلمي   )...( �سالك طريق  ِْعيِّ  ال�رشَّ معهم باملجل�ص 
بال�سحر )...( النا�ص )...( وكهذاب ويبيع اخلمر وقد ح�سل من ال�رشر والإ�رشار 
ب�سبب ذلك )...( ول ير�سونه اأن يقيم بينهم بالقد�ص بال�رشيف لأهذاه وم�رّشته 
ِعيِّ اأْن ينبَّه عليه اأن ل يعلم  ْ للم�سلمي واليهود، وطلبوا من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
بينهم قطع يف املدينة القد�ص ال�رشيف وقفًا لل�رشر الف�ساد فنبَّه َمْولَنا احَلاِكم 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه على اأبرهام الَيهودي املزبور )...( من القد�ص ال�رشيف )...(  ال�رشَّ

3 رجب الفرد 
احلرام �سنة 

1082ه
 /11  /4 /

1671م

ح�سور  /257
ح 4
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

الفرد  رجب  من  الثالث  اليوم  يف  وُحرِّر  الواقع،  هو  ما  وعلى  ًا،  ِعيَّ �رَشْ تنبيهًا 
احلرام �سنة اثنتي وثماني. 

�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 
علي، ال�سيخ خليل، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 

3 رجب الفرد 
احلرام �سنة 

1082ه
 /11  /4 /

1671م

ح�سور  /257
ح 4

ِْعيِّ املوىل  لدى َمْولَنا و�سيِِّدنا فخِر ُق�ساِة الإ�ْسالِم ُذخِر ُولِة الأَناِم احَلاِكِم ال�رشَّ
َج  َتَزوَّ ُعاله،  داَم  نظريه،  باأََعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممٍد،  بِن  اأَفْنِدي  اأحمد 
الزاملي  رجب  بنت  منى  مبخطوبته  البهن�ساوي  هيكل  بن  م�سطفى  الدروي�ص 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه  ِعيِّة، اأَ�سْ ْ البكر البالغ اخلالية عن املوانع ال�رشَّ
وح�سن توفيقه و�سنَّة نبيِّه ممد، �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، �سداقًا جملته خم�سون 
غر�سًا عددية احَلاّل لها من ذلك ثالثون غر�سًا مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها 
غر�سًا  ع�رشون  وقدره  احَلاّل  بعد  والباقي  ِْعيِّ  ال�رشَّ الْعرِتَاف  فيه  ذكره  الآتي 
جها منه  ًا، زوَّ ِعيَّ اأو طالق بائن تاأجياًل �رَشْ الفراق مبوت  اإىل  لة لها عليه  موؤجَّ
بذلك على ذلك كذلك وكيلها فتح الدين بن �سم�ص الدين ال�سّكري بالوكالة عنها 
داق املزبور ب�سهادة  ل ال�سَّ الثابت وكالته عنها ذلك ويف الْعرِتَاف بقب�ص ُمَعجَّ
اإبراهيم  الرزاق واحلاّج  بن عبد  الدين  ا�سماعيل بن عالء  احلاّج  واحٍد من  كلِّ 
بن هيكل  اهلل  اأّمها عطا  زوج  ها  بتعريف عمِّ بها  العارفي  بن يحيى خ�سكان 
ًا مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه  ِعيَّ ًا زواجًا �سحيحًا �رَشْ ِعيَّ املزبور تعريفًا �رَشْ
ًا، حتريراً يف �سابع �سهر رجب الفرد احلرام من �سهور �سنة اثنتي  ِعيَّ قبوًل �رَشْ

وثماني الف. 
ال�سيخ  ال�سيخ ويل،  ِله،  اأ�سْ الدين كاتب  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكرياالديري،  �سهود: 

علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 

7 �سهر رجب 
الفرد احلرام 

�سنة 
1082ه

 /11  /8 /
1671م

زواج  /258
ح1 

الأفا�سِل  �سدُر  الأناِم،  ولِة  ذخُر  الإ�سالِم،  ق�ساِة  فخُر  و�سيُِّدنا  مولنا  َر  َقرَّ
الكرمي  ه  َخطُّ ع  امُلَوقَّ ممٍد،  بُن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل   ، ِعيُّ ال�رشَّ احلاكُم  الِفخاِم 
ِعّي، وناقل هذا اخلطاب امّلْرِعّي فخر اأْقرانه،  اأعال نظريه حلامل هذا الكتاب ال�رشَّ
ابن  اأحمد  اأولد  وعائ�سة  وفاطمة  ونبوّية  الدين  كرمي  وهم  الأْرَبعة  الأخوة 
ّة الرومّية  م�سطفى النجار )...( �سلطاين ذهبًا ون�سف �سلطاين ذهبًا من ال�رشُّ
نّية  الوارد يف كلِّ �سنة من مدينة ق�سطنطينية املحمّية اإىل القد�ص ال�رشيف ال�سَّ
عو�سًا عن والدهم املزبور بحكم فراغه لهم عن ذلك يف يوم تاريخ اأَْدَناه بح�سن 
تهم خديجة بنت م�سطفى بحكم وفاتها اإىل رحمة اهلل  اختياره ور�ساه وعن عمَّ
تعاىل )...( عنها الآيل ذلك لأحمد وخديجة املزبورين مبقت�سى تقرير �رْشِعيٍّ 
�سادر لدى �سدر املوايل بدر �سما املعايل �سالح اأَفْنِدي قا�سي القد�ص ال�رشيف 
ل الأنور ل�سنة اإحدى واأْرَبعي الف �سوّية بي  خ باأوائل �سهر ربيع الأوَّ �سابقًا موؤرَّ

ِْعيُّ املوماأ اإلْيِه، خلَّد امُلقرَّرين املزبورين. واأَِذَن لهم َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

اأوائل رجب 
الفرد احلرام 

�سنة 
1082هـ

 /11  /2 /
1671م

مية
لرو

رشة ا
ل�

ت ا
�سا

م�س
ار 

اأَقرَّ

 /258
ح 2
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ة بينهم  اهلل تعاىل النَِّعَم عليه بتناول ذلك يف كلِّ �سنة يف وقته من ملِّه �سويَّ
ل فيه، فمن ذلك �سلطاين من جماعة مّلة ال�رشف ومن ذلك ن�سف  على ما ُيف�سَّ
ِعيَّي مقبوَلْيِ  �رَشْ واإذنًا �سحيَحْيِ  تقريراً  بدرىة،  )...( مع  ن�ساء  �سلطاين من 
وثماني  اثنتي  �سنة  �سهور  من  واحلرام  الفرد  اأوائل رجب  يف  �رشعًا، حتريراً 

الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 

الأفا�سِل  ،�سدُر  الأَناِم  ولِة  ذخُر  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة  قدوُة  و�سيِّدنا  َمْولَنا  ر  قرَّ
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  ،املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ ،احَلاِكُم  الكراِم 
كِّ القومي  باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله ومعاليه، حلامل هذا الرقيم وناقل ال�سَّ
النَّظر  وظيفة  ن�سف  ال�رشفندي  علي  ال�سيخ  بن  ح�سن  ال�سيخ  ال�ساحلي  فخر 
ون�سف البّوابة على بركة خان ثمان ن�سف الوظيفتي املزبورتي من املعلوم، 
وقدُره يف كلِّ يوم عثماين ووظيفة تعليم الأطفال باملكتب الكائن �سفل بركة 
خان املزبورة ح�سبة هلل تعاىل ِعَو�سًا عن والده بحكم فراغه له عن ذلك يف يوم 
ِْعيِّ امُل�َسار  اأَْدَناه بح�سن اختياره ور�ساه، واأذن له َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ تاريخ 
اإلْيِه خلَّد اهلل تعاىل نعماه عليه )...( ذلك وبقب�ص املعلوم امُلَعيِّ يف وقته من 
ِعيَّي مقبولي �رشعًا،  ملِّه وال�ستنابة عند احلاّجة تقريراً واإذنًا �سحيحي �رَشْ

حتريراً يف اليوم الثامن من رجب الفرد من �سهور �سنة اثنتي وثماني الف. 
علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

ال�سيخ مو�سى، كاتبه

8 �سهر رجب 
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ار  اأَقرَّ
وظيفة 
النظر 

ون�سف 
بوابة على 
بركة خان

 /258
ح 3

ُة وجِه امُلَحقِّقي الكرام ،قدوُة  قي الِفخام ،عزَّ ر َمْولَنا و�سيُِّدنا ،عمدُة املدقِّ قرَّ
ه  ُع َخطُّ ِْعيُّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ �سي الِعظام ،احَلاِكُم ال�رشَّ امُلدرِّ
اخلطاب  هذا  وناقل   ، ِْعيِّ ال�رشَّ الكتاب  هذا  حلامل  عاله،  داَم  نظريه  باأََعايل 
جماعة  من  ذهبًا  �سلطاين  ال�رشفندي  علي  ال�سيخ  بنت  عائدة  ال�سّت   ، املرعيِّ
ة الرومية الواردة يف كلِّ �سنة من ق�سطنينية املحمّية لإىل  َّ عقبة ال�سّت من ال�رشُّ
ذلك  عن  لها  فراغه  بحكم  املزبور  والدها  عن  عو�سًا  نّية  ال�سَّ ال�رشيف  القد�ص 
ِْعيِّ  يف يوم تاريخ اأَْدَناه بح�سن اختياره ور�ساه. واأذن لها َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
اإلْيِه خلَّد اهلل تعاىل نعماه عليه بتناول ذلك يف كلِّ �سنة يف وقته من  امُل�َسار 
ِعيَّي مقبوَلْيِ �رشعًا، حتريراً يف  ملِّه اأُ�ْسَوًة اأمثالها تقريراً واإذنًا �سحيحي �رَشْ

ثامن رجب احلرام من �سهور �سنة اثنتي وثماني الف. 
ال�سيخ  فتح،  ال�سيخ  الدين،  ال�سيخ ويل  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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141عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�رشَّ
ق�ساِة الإ�سالِم ذْخِر ُولِة الأَناِم مرِِّر الأحكاِم بالإحكام، عمدِة العلماِء الأعالِم 
ه الكرمي باأعلى نظريه  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل يو�سف اأفندي بن ممد امُلَوقَّ احلاكِم ال�رشَّ
ِْعيِّ على ولده ح�سن  دام اأَْعاله، ا�ستاأجر حمدان بن �سباح العجلوين الويل ال�رشَّ
القا�رش الذي به داء احل�سار نقول ولد يايف الن�رشايّن اجلراح على اأن يعالج 
غر�سًا  ع�رش  �سبعة  قدرها  باأجرة  عنه  الداء  لإزالة  اجلراحة  باآلة  املزبور  ولده 
عددية يدفعها لنقول املزبور وِقَبل نقول بذلك واأَ�ْسَهَد عليه حمدان املزبور على 
اأنَّ ولده املزبور اأنه مات ب�سبب املعاجلة فال حقَّ له ِقَبل نقول املزبور ويكون 
تا�سع  يف  حتريراً  �رشعًا  َقًا  دَّ ُم�سَ ًا  ِعيَّ �رَشْ اإ�سهاداً  وقدره  تعاىل  اهلل  ق�ساء  ذلك 

رجب احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، ال�سيخ ممد فتح اهلل، 

ال�سيخ علي، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �رشيحٌة  ووثيقٌة  ٌة  ِعيَّ �رَشْ �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  ِر  امُلَطهَّ العليِّ  بالقد�ِص  الأنوِر  ال�رشيِف  ال�رشِع  َر مبجل�ِص  وحترَّ
الُعَلَماِء  اأْعَلِم  الأَناِم،  ولِة  وذخِر  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة  فخِر  و�سيِدنا،  َمْولَنا  لدى 
الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممٍد  ابِن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  الأعالِم، 
الأعيان ممد  ا�سرتى فخر  باأََعايل نظريِه دامْت ف�سائُلُه ومعاليه، دام عاله، 
اآغا بن حمدان البيكجري بنابلو�ص مباله لنف�سه دون غريه من علي بيك بن بدر 
الدين ال�سامية ال�سباهي بالقد�ص ال�رشيف فباعه بيع وفاء ما هو له وجاٍر يف 
ُمْلكه وذلك جميع البيت الكائن بالدار الكائنة مبدينة نابل�ص املزبورة وجميع 
ال�ساحة الكائنة �سفلة املر�سة دكانًا الواقع )...( باجلهة الِقَبل من الدار املزبورة 
به  فخيت  بيت  و�رشقًا  ختال،  دكاكي  ِقَبلة  ويحدُّها  ال�سامية  بدار  املعروفة 
دودو  ابن  جمعة  بيت  ،و�سماًل  الباب  ومنه  الدار  �ساحة  ومتامه  تي  �سجرة 
و�رشقًا  املزبورة  الدكاكي  ِقَبلة  املزبورة  الدار  ويحدُّ  ال�سالك  الطريق  ،وغربًا 
ال�سالك ومنه  الطريق  دار ُتعرف بحالوب ،و�سماًل دار جمعة املزبورة ،وغربًا 
ذلك  حقوق  بجميع  امَلْرُقْوم  البيت  اإىل  منه  ل  ُيتو�سَّ الذي  املزبورة  الدار  باب 
كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما ُعرف به وُن�سب اإلْيِه اإلْيِه وبكلِّ حقٍّ 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا بثمن  هو لذلك �رشعًا املعلوم ذلك عندهما العلم ال�رشَّ
�َص  قدره اأحد واأْرَبعون غر�سًا يعدُل كلُّ غر�ص منها ثالثي قطعة م�رشية قا�سَ
ته وقدره اأْرَبعة  البائع امل�سرتي املزبور بالثمن املزبور من الدين الذي له بذمَّ
الثمن،  من  امل�سرتي  ة  ذمَّ وبرئت   ، ِعيَّة  �رَشْ مقا�س�سة  عددية  غر�سًا  و�سبعون 
بينهما  الوفا  بيع   )...( مقا�س�سة  براءة  غر�سًا  اأْرَبعي  من  البائع  ة  ذمَّ وبرئت 
ِعيَّي بعد  ، وت�سلٍُّم وت�سليم �سحيَحْيِ �رَشْ ، وقبول مرعيٍّ يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ

َفرُّقبالأْبدان عن ترا�ٍص منهما،  ِعيِّة والتَّ ْ الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

 وحيثما كان يف ذلك من َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سمانه لزم حيُث يجُب �رشعًا، واأباَح 
النتفاعات  و�سائر  واإ�سكانًا  �سكنًا  املزبور  باملبيع  النتفاع  للم�سرتي  البائُع 
ِعيِّة )...( رجوع عليه )...( من ذلك ووعد امل�سرتي البائع اأنه متى ردَّ اإلْيِه  ْ ال�رشَّ
ًا، وح�رش عو�ص  ِعيَّ نظري الثمن يف �سنة تاريخه ُيعيد له املبيع املزبور وعداً �رَشْ
ًا، ت�سادقوا على ذلك كذلك، وثبت  ِعيَّ بن �سهوان و�سدَّق على ذلك ت�سديقًا �رَشْ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه خلَّد اهلل النَِّعَم عليه ُثُبوَتًا  م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ًا حتريراً يف ثامن �سهر رجب ل�سنة اثنتي وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ممد جلبي، كاتبه. 
ر  ة، ووثيقة �رشيحة مرعية ناطقة بذكر ما وقع وحترَّ ِعيَّ ة �سحيحة �رَشْ هذه حجَّ
مبحرو�سة  الزهراء  ة  النريِّ الطريقة  ومفل  الغّراء  ال�رشيفة  ال�رشيعة  مبجل�ص 
القد�ص ال�رشيف واملعبد العلّي املنيف اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى َمْولَنا و�سيدنا فخر 
ق�ساة الإ�ْسالم ذخر ولة الأَنام عمدة الُعَلَماء الأعالم احَلاِكم دام عاله، ا�سرتى 
يِّد مو�سى ابن املرحوم ال�سيد ممد ال�سّباغ مباله لنف�سه دون  فخر اأمثاله ال�سَّ
ِْعيِّ  ال�رشَّ الوكيل  القّوا�ص  ال�سيد علي  ابن املرحوم  الهادي  ال�سيد عبد  غريه من 
يِّد املزبور الثابت وكالته عنها يف املبيع الآتي  يِّدة عفيفة بنت ال�سَّ عن ِقَبل ال�سَّ
ذكره فيه بالثمن الذي �سُيَعيَّ فيه ويف قب�سه ووكالته املطلقة عنها يف �سائر 
واحد  كلِّ  ب�سهادة  والزواج  والت�سال  والقب�ص  ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ ودعاويها  اأمورها 
العارفي  الثوري  الدين  بن عالء  القادر  وعبد  علي  ال�سيد  بن  ال�سيد خليل  من 
ما  فباعه  ًا،  ِعيَّ �رَشْ تعريفًا  �سليم  بن  م�سطفى  احلاّج  اأختها  زوج  بتعريف  بها 
ِقَبل  ِْعيِّ من  ال�رشَّ اإلْيِها بالإرث  ُمْلكها ومنتقل  لته املزبورة وجاٍر يف  هو ملوكِّ
والدها املزبور، ويدها وا�سعة على ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع وذلك جميع 
من  قرياطًا  وع�رشين  اأْرَبعة  ِل  اأ�سْ من  قراريط  اأْرَبعة  وقدرها  ال�سائعة  ة  احل�سَّ
على  امل�ستملة  ة  ِحطَّ باب  مَبحلَّة  ال�رشيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  جميع 
اأْرَبعة بيوت ،بداخل اأحدهما بيت �سغري ومطبخ و�سهريج ماء ومرتفق و�ساحة 
ِعيَّة، ويحدُّها ِقَبلة دار احلاّج علي بن ذيب  �سماوية ومنافع ومرافق وحقوق �رَشْ
ومتامه دار بن حرب، و�رشقًا دار احلاّج علي املزبور، و�سماًل الطريق ال�سالك 
وفيه الباب وغربًا دار العقداين والآن بيت ميي ومتامه دار طحينة بنت ابن 
الكائن باملحلَّة املزبورة امل�ستمل  الإ�سطبل  ة املزبورة من  عرب ونظري احل�سَّ
الباب و�رشقًا زقاق غري  ال�سالك وفيه  الطريق  ِقَبلة  ه  على �سهريج ماء. ويحدُّ
نافذ و�سماًل حاكورة بيت احلاّج اأحمد الهارو�ص، وغربًا اإ�سطبل هناك �رشكة 
كلِّه وطرقه  والباقي بجميع حقوق ذلك  واأخوته بحّق  كّله  )...( ذلك  للم�سرتي 
اإلْيِه وبكلِّ حقٍّ هو بذلك �رشعًا  وجدره ومنافعه ومرافقه وما ُعرف به وُن�سب 
الوكيل  بيد  مقبو�سًا  حاّلً  ثمنًا  عددية  ّية  ف�سِّ غر�سًا  ع�رش  خم�سة  قدره  بثمن 

ة ًا ومبوجب ذلك برئت ذمَّ ِعيَّ البائع املزبور باحل�رشة واملعاينة قب�سًا �رَشْ
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143عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ِعيِّة  ْ امل�سرتي املزبور من جميع الثمن امَلْرُقْوم ومن كلِّ جزء منه الرباءة ال�رشَّ
ذلك  بينهما يف  الَباّت  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء.  قب�ص  براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق 
الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ وت�سليم �سحيحي  وت�سلُّم  وقبول مرعي  �رْشِعيٍّ  باإيجاٍب 
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهما وحيثما كان  ِعيِّة والتَّ ْ وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
ذلك  على  ت�سادقا  �رشعًا،  يجب  حيث  لزم  ف�سمانه  وتبعة  درٍك  من  ذلك  يف 
ًا  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

حتريراً يف ثامن رجب احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 

َج قدوة التّجار املكرمي اخلواجة ح�سن  لدى َمْولَنا اأحمد اأَفْنِدي داَم ف�سُله ،َتَزوَّ
ال�سيدة عفيفة  الأتقياء امل�سّدرين احلاّج ممد بن بّزوز مبخطوبِته  ابن قدوة 
بنِت املرحوِم ال�سيِد ممٍد الرتجمان ،بائنة �سابقًا بطلقة واحدة املراأة الكامل 
وُح�ْسِن  وعونه،  تعاىل  اهلل  بركة  على  َدَقَها  اأَ�سْ ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ املوانع  عن  اخلالية 
داقًا ُجملته ع�رشون غر�سًا  توفيقه و�سنَّة نبيه ممد، �سّلى اهلل عليه و�سلَّم، �سَ
عددية احَلاّل لها من ذلك ع�رشة غرو�ص مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها الآتي 
لة  ، والباقي بعد احَلاّل وقدُره ع�رشة غرو�ص موجَّ ِْعيِّ ذكره فيه الْعرِتَاف ال�رشَّ
كذلك  ذلك  على  بذلك  منه  جها  زوَّ بائن،  طالق  اأو  مبوت  الفراق  اإىل  عليه  لها 
وكيلها قدوة ال�سادات ال�سيد عبد الهادي بن ال�سيد علي القّوا�ص الثابت وكالته 
داق ب�سهادة كلِّ واحد من ال�سيد  عنها يف ذلك ويف الْعرِتَاف بقب�ص ُمَقدَّم ال�سَّ
خليل بن ال�سيد علي املزبور وعبد القادر بن عالء الدين الثوري العارفي بها 
ًا  ِعيَّ ِعيِّة تعريفًا �رَشْ ْ بتعريف جّدها احلاّج م�سطفى بن احلاّج عمر �سليم )...( ال�رشَّ
ًا، حتريراً  ِعيَّ ًا مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �رَشْ ِعيَّ زواجًا �سحيحًا �رَشْ

يف ثامن رجب احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ اأبو الفتح، كاتبه. 

8 رجب احلرام 
�سنة 

1082ه
 /11  /9 /

1671م

زواج  /259
ح 3

َر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
ِر اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى َمْولَنا  مبجل�ِص ال�رشِع ال�رشيِف الأنوِر بالقد�ِص العليِّ امُلَطهَّ
و�سيِدنا، فخِر ق�ساِة الإ�ْسالِم، وذخِر ولِة الأَناِم، اأْعَلِم الُعَلَماِء الأعالِم، احَلاِكِم 
ُه الكرمُي باأََعايل نظريِه دامْت  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابِن ممٍد امُلَوقَّ ال�رشَّ
ف�سائُلُه ومعاليه، دام عاله، ا�سرتى �سالح ولد اإبراهيم دنديل الن�رشاين الوكيل 
ِْعيِّ عن دوتنيو�ص بطريق طائفة ن�سارى الروم القاطني بالقد�ص ال�رشيف  ال�رشَّ
واملتكّلم على اأوقافهم الكائنة بالقد�ص ال�رشيف الثابت وكالته عنه يف املبيع 
الآتي ذكره فيه بالثمن الذي �َسُيَعيَّ فيه ب�سهادة كلِّ واحد من فخر اأقرانه ممد 

ًا ومبال وقف ِعيَّ جلبي الرتجمان وممد علي بن حجازي العجمية ُثُبوَتًا �رَشْ

7 رجب الفرد 
�سنة 

1082ه
 /11  /8 /

1671م

�رشاء دار 
مَبحلَّة 

الن�سارى

 /260
ح 1
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

الن�رشاين  برت�ص  ولد  �سليمان  من  له  موكِّ مال  دون  الروم  ن�سارى  رهبان 
، فباعه جلهة وقف رهبان ن�سارى  ِْعيِّ ال�رشَّ املاروين احلا�رش معه باملجل�ص 
ت�رشُّفه  وحتت  ُمْلكه  يف  وجاٍر  له  هو  ما  ال�رشيف  بالقد�ص  القاطني  الروم 
ِعيَّة  �رَشْ ة  حجَّ مبوجب  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالبتياع  اإلْيِه  ومنتقل  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وحيازته 
خة بثامن ع�رش جمادى  ِع اأعاله موؤرَّ ِعيِّ امُلَوقَّ ْ �سادرة لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
الأوىل ل�سنة تاريخ اأَْدَناه ويده وا�سعة على ذلك بال منازع ول معاأر�ص له يف 
ة ال�سائعة وقدرها �ستة  ، وذلك جميع احل�سَّ ِْعيِّ ذلك حي �سدور هذا البيع ال�رشَّ
من  قرياطًا  وع�رشين  اأْرَبعة  ِل  اأ�سْ من  كامل  ِل  اأ�سْ من  قرياٍط  ،وُخْم�سا  قراريط 
امل�ستملة  الن�سارى  مَبحلَّة  ال�رشيف  القد�ص  البناء مبدينة  القائمة  الدار  جميع 
�سغري  وبيت  طبقات  ثالث  على  ي�ستمل  منها  فالعلوي  و�سفلي  علوي  على 
و�ساحة �سماوية ومطبخ وال�سفلي منها ي�ستمل على بيتي و�ساحة وبيت �سغري 
اأي�سًا ومطبخ و�سهريج معدٍّ جلمع ماء الأ�ستية ومرتفق وعلى منافع ومرافق 
ِعيَّة �رشكة �سالح اجلامد وميخائيل الن�رشايّن، وبحقِّ الباقي ويحدُّ  وحقوق �رَشْ
الدار املذكورة بتماِمها وكمالها مع ما ا�ستملت عليه من ال�ستمالت املذكورة 
هناك  كائنة  �ساحة  ونوراً  �رشفًا  وزادها  اهلل  �رشَّفها  الِقَبلية  اجلهة  من  اأعاله 
بابها،  وفيها  احلدادين  بزقاق  ُيعرف  زقاق  و�سماًل  ال�سالك  الطريق  و�رشقًا 
وغربًا دار بيد ب�سارة الن�رشاين وحاكورة ال�رشب بجميع حقوق ذلك كلِّه وطرقه 
وجدره ومنافعه ومرافقه وما ُعرف به وما ُن�سب اإلْيِه وبكلِّ حقٍّ هو لذلك �رشعًا 
ًا ل ذّمًا مر�سيًا ل ُغب فيه ول ف�ساد يعرتيه، املعلوُم  ِعيَّ بيعًا باّتًا �سحيحًا �رَشْ
الغرو�ص  من  قدره  بثمن  �رشعًا  للجهالة  النايف  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلَم  عندهما  ذلك 
منها  غر�ص  كلِّ  عن  عددية  ة  ف�سَّ غرو�ص  وثمانية  واحدة  غر�ص  مائة  يَّة  اأَْلٍف�سِّ
وقف  مال  من  املزبور  البائع  بيد  مقبو�سًا  حاّلً  ثمنًا  م�رشية  قطعة  ثالثون 
واملعاينة  باحل�رشة  امَلْرُقْوم  املوّكل  يد  حتت  الكائنة  الروم  ن�سارى  رهبان 
ة  وذمَّ املزبور  البطريق  ديتنيو�ص  ة  ذمًّ برئت  ذلك  فبموجب  ًا،  ِعيَّ �رَشْ قب�سًا 
ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة  منه  جزء  كلِّ  ومن  امَلْرُقْوم  الثمن  جميع  من  املزبور  وكيله 
ذلك  بينهما يف  الَباّت  البيع  و�سدر  وا�ستيفاٍء،  قب�ٍص  براءَة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق 
الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ وت�سليم �سحيحي  وت�سلُّم  وقبول مرعي  �رْشِعيٍّ  باإيجاٍب 
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهما  ِعيِّة والتَّ ْ التاّمة وامَلْعِرفة العامة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
وحيثما كان يف ذلك من درك وتبعة ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعًا ت�سادقا 
ِْعيِّ امُل�َسار  على ذلك كذلك، وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا و�سيدنا احَلاِكم ال�رشَّ
ًا )...(  ِعيَّ ًا وحكم مبوجبه حكمًا �سحيحًا �رَشْ ِعيَّ اإلْيِه خلَّد اهلل النَِّعم عليه ُثُبوَتًا �رَشْ
فيه م�ستوفيًا �رشائطه )...( وواجباته املعتربة املرعّية حتريراً يف �سابع رجب 

الفرد �سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 



145عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه   ، املرعيِّ امُلَحرِِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
افتخاِر الق�ساِة واحلكاِم �سدِر الأفا�سِل الِعظاِم عمدِة املدر�سي الِفخاِم احَلاِكِم 
ه الكرمي باأََعايل نظريه دام  ِع َخطُّ ال�رشعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ
عاله، اأَ�ْسَهَدت على نف�سها كلَّ واحدة من فخر املخدرات تاج امل�ستورات ال�سّت 
الأئمة  زبدة  زوجها  بها  وعرَّف  الع�سئلي  طه  ال�سيخ  املرحوم  ابنة  العي  نور 
تعريفًا  الغّزي  الإ�ْسالم  ن�رشة  ال�سيخ  َمْولَنا  الِفخام  لياء  الأوَّ �ساللة  الكرام 
ة امل�سونة اجلوهرة املكنونة ال�سّت �سافية ابنة املرحوم  ًا وابنتها الدرَّ ِعيَّ �رَشْ
بهجة  زوجها  بها  وعرَّف  الع�سئلي  الدين  كمال  ال�سيخ  رين  املوقَّ الُعَلَماء  فخر 
اللطفي  اهلل  حبيب  ال�سيخ  َمْولَنا  العاملي  الُعَلَماء  �ساللة  املكرمي  الأفا�سل 
ة وال�سالمة والطواعية والختيار من غري  ِْعيِّ وهما بحال ال�سحَّ التعريف ال�رشَّ
َب عليهما  اإجبار عارفتي مبعنى هذا الإ�ْسَهاد وما يرتتَّ اإكراه لها يف ذلك ول 
املزبورتي  ال�سّت �سافية  وابنتها  العي  نور  ال�سّت  من  واحدة  كلَّ  باأنَّ  �رشعًا 
اأعاله مل تبَق ت�ستحقُّ ول ت�ستوجب ِقَبل الآَخرى حّقًا ول ا�ستحقاقًا ول دعوًى 
ة ول ذهبًا ول نقداً ول حليًا ول م�ساآغا ول نحا�سًا ول اأ�سبابًا  ول طلبًا ول ف�سَّ
اإرثًا  ول  عينًا  ول  زيتًا  ول  لوؤلوؤاً  ول  حنطة  ول  اأرزاق  ول  اإرثًا  ول  ب�سطًا  ول 
ة  بذمَّ لها  الثابت  املزبورة  ال�ستِّ �سافية  ر �سداق  موؤخَّ ب�سبب  ول  موروثًا  ول 
اأَْدَناه ول  زوجها املرحوم ممد اآغا مبوجب دفرت ق�سمته ال�سابق على تاريخ 
غري  ب�سبب  ول  املزبور  الدين  كمال  ال�سيخ  املرحوم  والدها  مرتوكات  ب�سبب 
ذلك من �سائر الأ�سباب مما ي�سحُّ به الدعوى وُتقام عليه البيِّنة ول ميينًا باهلل 
ِعيِّة واأبراأت كلُّ واحدة  ْ تعاىل، واإن وجبت ول حّقًا مطلقًا من �سائر احلقوق ال�رشَّ
اإبراًء  الواجبات  والأميان  واملطالب  الدعاوي  جميع  من  الآَخرى  ة  ذمَّ منهما 
عاّمًا مطلقًا حا�سما لكلِّ دعوًى وتظلُّم و�سكوى ملا م�سى من الزمان واإىل يوم 
ِعيَّي م�سدَّقي من كلٍّ من ال�ستِّ نور  تاريخ اأَْدَناه اإ�سهاداً واإبراًء �سحيحي �رَشْ
ًا ت�سادقا على ذلك كذلك وثبت  ِعيَّ العي وال�ستِّ �سافية املزبورتي ت�سديقًا �رَشْ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه خلَّد اهلل النَِّعَم عليه ُثُبوَتًا  م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ًا حتريراً يف ثامن رجب احلرام من �سهور �سنة اثنتي وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
الدين  ويل  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
مو�سى  ال�سيخ  الثوري،  علي  ال�سيخ  اخلالدي،  اهلل  فتح  ممد  ال�سيخ  جماعة، 

ال�سافعي، ال�سيخ خليل الديرّي، ممد جلبي الرتجمان، وغريهم، كاتبه. 

8 رجب احلرام 
�سنة 

1082ه
 /11  /9 /

1671م

�سهادة  /260
ح 2

، امُلَحرِِّر املرعّي، اأَجلَّه اهلل تعاىل �سيدنا وَمْولَنا قدوة ق�ساِة  ِْعيِّ باملجل�ِص ال�رشَّ
املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  والأحكام  الق�سايا  رِّر  ُمَ الأَنام  ُولِة  ذخُر  الإ�ْسالِم 
ه الكرمي باأََعايل نظريه دام عاله حلاملي هذا  ِع َخطُّ اأحمد اأَفْنِدي بن ممد امُلَوقَّ

الكتاب وناقلي اللفظ امل�ستطاب ممد واأحمد ولدي احلاّج �سامل املغربي ربع

9 رجب احلرام 
�سنة 

1082ه
 /11  /10 /

1671م

ار  اأَقرَّ
وظيفة 
بوابة 
بباب 

املغاربة

 /260
ح 3
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

مبا  ال�رشيف  الأق�سى  امل�سجد  اأبواب  اأحد   )1( املغاربة  بباب  البّوابة  وظيفة 
َّة  لذلك من املعلوم وقدره يف كلِّ يوم ن�سف عثمايّن مع ما يتبع ذلك من ال�رشُّ
الرومّية وال�سدقات املعتادة اأُ�ْسَوًة الأمثال عو�سًا عن يو�سف بن خليفة ال�سهري 
باأَْلٍفخر بحكم فراغه لهما عن ذلك يف يوم تاريخ اأَْدَناه بح�سن اختياره ور�ساه 
مببا�رشة  عليه  النَِّعَم  اهلل  خلَّد  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لهما  واأذن 
ربع الوظيفة املزبورة وقب�ص معلومها امُلَعيَّ لهما �سوّية بينهما يف وقته من 
ِعيَّي  ملِّه اأُ�ْسَوًة الأمثال وبال�ستدانة عند احلاّجة تقريراً واإذنًا �سحيحي �رَشْ
مقبولي �رشعًا وتعوَّ�ص اأَْلٍفارغ امَلْرُقْوم من والد املفروغ لهما املزبورين اأعاله 
بيده  �سبعة غرو�ص عددية قب�سها منه  نظري فراغه لهما عن ذلك مبلغًا قدره 
تا�سع رجب  ًا حتريراً يف  َمْرِعيَّ تعوي�سًا  ِْعيِّ  ال�رشَّ القب�ص  واملعاينة  باحل�رشة 

احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
َر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
مبحرو�سة  الزَّهراء  ة  النريِّ الطريقة  ِفِل  وَمْ الغّراء،  رة  امُلَطهَّ ال�رشيعِة  مبجل�ِص 
ِل(  القد�ص ال�رشيف الآتي�ص ملِّة )...( وموطن التقدي�ص، اأَجلَّه )بيا�ص يف الأ�سْ
تعاىل لدى َمْولَنا و�سيدنا افتخار ق�ساة الإ�ْسالم ذخر ولة الأَنام عمدة الُعَلَماء 
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  بن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأعالم 
املعلِّم  ان  والأَقرَّ الأتابك  فخر  ا�سرتى  ومعاليه،  ف�سائله  دامت  نظريه،  باأََعايل 
هبة اهلل بن فخر الأعيان احلاّج عمر ال�سهري ن�سبه املبارك بابن متر مباله لنف�سه 
املرحوم  اأولد  وفاخرة  وعائ�سة  ممود  ال�سيخ  من  واحد  كلِّ  من  غريه  دون 
ال�سيخ علي الأدهمي ومن والدتهم �سم�سية بنت املرحوم ال�سيخ مو�سى الأدهمي 
وعرَّف بهنَّ كلُّ واحد من ال�سيخ �سم�ص الدين ابن املرحوم ال�سيخ ممد الأدهمي 
ُمْلكهم  لهم وجاٍر يف  هو  ما  فباعوه  ًا،  ِعيَّ �رَشْ تعريفًا  امَلْرُقْوم  وال�سيخ ممود 
ِقَبل  من  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإرث  اإلْيِهم  ومنتقل  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وحيازتهم  ت�رشُّفهم  وطلق 
ال�سيخ الأدهمي والد ال�سيخ ممود واأختيه عائ�سة وفاخرة املزبورتي وزوج 
على  التاريخ  بعد  ِعيَّة  �رَشْ ة  حجَّ مبوجب  ِْعيِّ  ال�رشَّ بال�رّش   )...( ومنتقل  �سم�سية 
تاريخ اأَْدَناه، ويدهم وا�سعة على ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع دون املعار�ص 
ِل  ة ال�سائعة، وقدُرها قرياطان من اأ�سْ وامُلنازع لهم يف ذلك، وذلك جميع احل�سَّ
اأْرَبعة وع�رشين قرياطًا من جميع الدار القائمة البناء بالقد�ص ال�رشيف مَبحلَّة 
الري�سة امل�ستملة على علوٍّ و�سفٍل و�سهريج ماء ُمَعدٍّ جلمع ماء الأ�ستية ومنافع 

ِعيَّة �رشكة امل�سرتي املرحوم بحق ت�سعة قراريط ووالده ومرافق وحقوق �رَشْ

9 رجب الفرد 
احلرام �سنة
 1082ه

 /11 /10 /
1671م

�رشاء دار 
مَبحلَّة 
الري�سة

 /261
ح1

)1( باب المغاربة سمي بهذا االسم لمجاورته لباب جامع المغاربة، وينتهي إلى حارة المغاربة في الجهة الغربية من 
المسجد، جدد هذا الباب في عهد الناصر محمد بن قالوون. العليمي: األنس الجليل، ج2، ص 31؛ نجم: كنوز القدس، 

ص 178. 



147عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

بدار  ِقَبلة  املحدودة  الباقي،  بحقِّ  ُي�رْشِكهما  ومن  الن�سف  بحقِّ  امَلْرُقْوم 
وحاكورة جاريتي يف وقف البيمار�ستان ال�سالحي و�رشقًا بالطريق ال�سالك، 
وفيه باب الدار املزبورة، و�سماًل بدار وقف احلاّج قا�سم بن اأرغون ومتامه دار 
ُتعرف بقديح وغربًا بدار )�سقيدح( والآن بيد ن�سارى الأَرَمن بجميع حقوق ذلك 
اإلْيِه ولكلِّ حقٍّ هو  كلِّه وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما ُعرف به وُن�ِسب 
ًا ُم�ستماًل على الإيجاب  َمْرِعيَّ ًا و�رشاًء معترباً  ِعيَّ لذلك �رشعًا بيعًا �سحيحًا �رَشْ
ِعيِّي ل ُغَب فيه فُيف�سده ول  ْ �سليم ال�رشَّ ِْعيِّ والقبول املرعي والت�سلُّم والتَّ ال�رشَّ
ِعيَّة املعلوم ذلك، ذلك عندهم  ة ب�سبغة �رَشْ له ول يخرج عن احل�سَّ ف�ساَد فُيعطِّ
وثلثا  غر�سًا  وثالثون  �ستَّة  قدُره  بثمن  �رشعًا  للجهالة  النايف  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلَم 
ما  على  حاّلً  ثمنًا  م�رشية  قطعة  ثالثي  منها  غر�ٍص  كلُّ  يعدل  عددية  غر�ص 
امَلْرُقْوم  املبيع  من  بذكره   )...( ممود  ال�سيخ  باعه  ما  ذلك  فمن  فيه،  ل  ُيف�سَّ
�سبعة اأثمان قرياط ب�ستَّة ع�رش غر�سًا عددية وقطعة م�رشية وما باعته عائ�سة 
اأثمان  �سبعة  بينهما  ة  �سويَّ امَلْرُقْوم  املبيع  من  بذكرهما  )املبينتي(  وفاخرة 
قرياط ب�ستَّة ع�رش غر�سًا وقطعة م�رشية وما باعته �سمي�سة املزبورة من املبيع 
امَلْرُقْوم ثمنًا قرياط باأْرَبعة غرو�ص وثماين ع�رشة قطعة م�رشية، وهي العملة 
البائعتي املزبورتي باحل�رشة  بيد  امَلْرُقْوم  الثمن  املزبورة، مقبو�ص جميع 
الثمن  جميع  من  املزبور  امل�سرتي  ة  ذمَّ وبرئت  ِْعيِّ  ال�رشَّ القب�ص  واملعاينة 
قب�ص  براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة  منه  جزٍء  كلِّ  ومن  امَلْرُقْوم 
مرعيٍّ  وقبوٍل  �رْشِعيٍّ  باإيجاٍب  ذلك  يف  بينهم  الَباّت  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء، 
َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ وت�سليٍم  وت�سلٍُّم 
بالأْبدان عن ترا�ٍص منهم، وحيثما كان يف ذلك من َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سمانه لزٌم 
َمْولَنا  حيُث يجُب �رشعًا، ت�سادقوا على ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن ذلك لدى 
وُحِكَم مبوجبه  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  املوىل  ِنَعُم  دامت  اإلْيِه،  امُل�َسار  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ احَلاِكم 
يف  حتريراً  املرعيَّة،  وواجباته  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ بالطرق   )...( م�ستوفيًا  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُحْكمًا 

تا�سع رجب الفرد احلرام الأ�سّم ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
ال�سيخ  الدين،  ويّل  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  ِله،  اأ�سْ ال�سيخ زكريا كاتب  �سهود: 

ممد فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ممد جلبي، كاتبه. 
الرتكماين،  يو�سف  بنت  عائ�سة  مبخطوبته  الرومّي  نعمان  بن  �سليمان  َج  َتَزوَّ
تعاىل  اهلل  بركة  على  َدَقَها  اأَ�سْ ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ املوانع  عن  اخلالية  الكامل،  املراأة 
وعونه وُح�سن توفيقه ب�ُسنَّة ممد، �سّلى اهلل عليه و�سلَّم، �سداقًا جملته ع�رشة 
باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  غرو�ص  خم�سة  ذلك  من  لها  احَلاّل  عددية  غرو�ص 
، والباقي بعد احَلاّل وقدره خم�سة  ِْعيِّ وكيلها الآتي ذكره فيه والْعرِتَاف ال�رشَّ
ًا،  ِعيَّ �رَشْ تاأجياًل  بائنمٍن  اأو طالٍق  الفراق مبوت  اإىل  عليه  لها  لة  غرو�ص موؤجَّ
الرومّي بالوكالة  ا�سماعيل  الرحمن بن  جها منه بذلك على ذلك كذلك عبد  زوَّ
داق املزبور عنها الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف الْعرِتَاف والقب�ص )...( ال�سَّ

11 رجب �سنة 
1082ه

 /11  /12 /
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

العارفي  ابن عبد اخلليل وممد بن علي  ب�سهادة كلِّ واحد من احلاّج ممد 
ًا  ِعيَّ ًا مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �رَشْ ِعيَّ ًا زواجًا �رَشْ ِعيَّ بها ُثُبوَتًا �رَشْ

حتريراً يف حادي ع�رش رجب ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
اأبو  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  ويّل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود:   

الفتح، ممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
اأَجلَّه اهلل تعاىل، لدى �سيِّدنا وَمْولَنا فخر   ، ، امُلَحرِّر املرعيِّ ِْعيِّ باملجل�ص ال�رشَّ
الُعَلَماء  ُعمدة  والأحكام،  الق�سايا  رِّر  ُمَ الأَنام،  ولة  ذخر  الإ�ْسالم،  ق�ساة 
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  والأعالم 
اأهايل  الن�رشايّن من  اإبراهيم ولد من�سور  عى  ادَّ داَم عاله، ملا  باأََعايل نظريه، 
�سابقتي  �سنتي  مدَّة  يف  باأنه  ا�ص  الرَّ�سّ م�سطفى  بن  ممد  على  الكرك 
التاريَخ على تاريخ اأَْدَناه، �ساع من داره بالكرك جميع الُبهم الأ�سمر املح�رش 
ِْعيِّ واأنه وجده الآن بيد امُلدَّعى عليه املزبور وطالبه برفع يده  باملجل�ص ال�رشَّ
عنه وت�سليمه له، �ساأل �سوؤاله، اأجاَب، اأنه ا�سرتى البهيم املزبور من مدَّة خم�سة 
واأنكر  ال�سلتّي ب�سبعة غرو�ص عددية،  الرجل املدعّو �سالح بن  ع�رش يومًا من 
بالبيِّنة  وُمْلكيته  �سياعه  املزبور  الن�رشايّن  واأثبت  منه  و�ساَع  للمدَّعي  اأنه 
خة يف ثالث  ِعيَّة موؤرَّ ة �رَشْ ِعيِّة وحلَف على )...( على ُمْلكيته مبوجب حجَّ ْ ال�رشَّ
 ، ِْعيِّ �سليم ال�رشَّ �سهر تاريخه وت�سلَّم البهيم املزبور مبوجب احلّجة املزبورة التَّ
لتّي امَلْرُقْوم باأنه ا�سرتى البهيم املزبور  عى ممد املزبور على �سالح ال�سَّ وادَّ
منه ب�سبعة غرو�ص عددية وا�ستحقَّت، وطالبه بالثمن، و�ُسِئَل، اعرتَف باأنه باعه 
البهيم املزبور بالثمن امَلْرُقْوم واأنه كان ا�سرتاه من م�سعل بن �سَعالن من قرية 
)قلونية( ب�سبعة غرو�ص عددية واأمر �سالح بدفع ثمن البهيم املزبور ملحمود 
املزبور  �سالح  اأَْدَناه  تاريخ  يوم  ح�رَش  ًا  ِعيَّ �رَشْ اأمراً  بائعه  على  وبالرجوع 
غرو�ص  ب�سبعة  املزبور  البهيم  باعه  اأنه  عليه  عى  وادَّ امَلْرُقْوم  م�سعل  واأح�رش 
عددية، و�ُسِئَل، اأجاَب باأنه من مدَّة ثمانية اأ�سهر �سابقة على تاريخ اأَْدَناه ا�سرتى 
ل�سالح  باعه  ثمَّ  عددية  غرو�ص  ب�سبعة  الّطّحان  �سعبان  من  املزبور  البهيم 
امَلْرُقْوم  ل�سالح  املزبور  م�سعل  واألِزم  منه،  وقب�سه  امَلْرُقْوم  بالثمن  املزبور 
يف  حتريراً  ًا  ِعيَّ �رَشْ اأمراً  بائعه  على  بنظريه  وبالرجوع  امَلْرُقْوم  البهيم  بثمن 

ثالث رجب احلرام ل�سنة اثنتي ثماني الف. 
الدين  ويّل  ال�سيخ  ال�سافعّي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
)...( ممد  ال�سيخ خليل  الثوري،  علي  ال�سيخ  الديري،  اهلل  فتح  ال�سيخ  جماعة، 

جلبي، كاتبه. 

3 رجب احلرام 
�سنة 

1082ه
 /11  /4 /
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اّدعاء  /261
ح 3

مة  ِْعيِّ امُلَحرِّر املرعي اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيدنا وَمْولَنا الَعالَّ باملجل�ص ال�رشَّ
ِْعيِّ  امة الكامل قدوة ق�ساة الإ�ْسالم ذخر ولة الأَنام احَلاِكم ال�رشَّ ل الَفهَّ الفا�سِ
ه الكرمي باأََعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه،  ِع َخطُّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي امُلَوقَّ

رين اخلواجة ح�سن ابن فخر الأتقياء ّجار امُلوقَّ ة فخر التُّ َبًا بذمَّ ملا كان ُمرتتَّ

9 رجب احلرام 
�سنة 

1082هـ ح�سور  /262
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

احلاّج ممد بزور لقدوة الأ�رشاف ال�سيِّد عبد الهادي ابن ال�سّيد علي القّوا�ص مبلغ 
ة اخلواجة ح�سن لل�سيِّد عبد الهادي  قدره خم�سة وثالثون غر�سًا عددية لزمت ذمَّ
ِْعيِّ ح�رش يوم تاريخ اأَْدَناه  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ امَلْرُقْوم بطريق املعار�سة ال�رشَّ
كلُّ واحد من ال�سيِّد عبد الهادي امَلْرُقْوم واخلواجة ح�سن امَلْرُقْوم واأَقرَّ واعرتف 
ِْعيِّ واخلواجة ح�سن  ال�سيِّد عبد الهادي املزبور اأنه و�سله و�سار اإلْيِه )...( ال�رشَّ
ته له قب�سها منه  امَلْرُقْوم مبلغ قدره خم�سة وثالثون غر�سًا عددية نظري ما بذمَّ
امَلْرُقْوم، وبرئت له من  )...( اخلواجة ح�سن  ِْعيِّ  ال�رشَّ الْعرِتَاف  باعرتافه بذلك 
ته  ِْعيِّ ومل يتاأخر له بذمَّ ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ املبلغ املزبور امَلْرُقْوم الرباءة ال�رشَّ
من ذلك حقٌّ مطلقًا ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخ اأَْدَناه وذكر بعد اأن ذكر 
ال�سيِّد عبد الهادي امَلْرُقْوم الوكيل عن ال�سيِّدة عفيفة بنت املرحوم ال�سيِّد ممد 
الرتجمان زوجة اخلواجة ح�سن امَلْرُقْوم باأنها ِقَبلت بنفقة زوجها وك�سوته على 
ًا ت�سادقا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا  ِعيَّ )...( حاله قبوًل �رَشْ
ًا، حتريراً يف  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  ِنَعُم املوىل عليه  اإلْيِه دامت  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 

اليوم التا�سع من رجب الفرد احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي الثوري، 
ال�سيخ اأبو الفتح الثوري، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ال�سيخ ممد جلبي، كاتبه. 
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مرتوكات  وتخمي  ومبيع  �سبَط  ن  يت�سمَّ تعاىل  اهلل  �ساء  اإن  مبارٌك  دفرٌت 
ال�رشيف  القد�ص  مدينة  يف  امُلَتوّفى  بكر  اأبي  ابن  ممد  ال�سيخ  املرحوم 
ُمن  ِْعيِّ يف زوجته نور الهدى بنت يحيى ال�سوميي بحّق الثُّ واملنح�رش اإْرثه ال�رشَّ
ويف اأولده اأحمد القا�رش عن درجة البلوغ ورا�سية ومرمي البالغتي اإح�ساراً 
ًا وذلك مبعرفة عبد النبّي بن يحيى ال�سوميي الوكيل عن اأخته نور الهدى  ِعيَّ �رَشْ
ِعيَّة ومبعرفة اخلواجة م�سطفى ابن �سليمان  ة �رَشْ الزوجة املزبورة مبوجب ُحجَّ
والوكيل  ِعيَّة  �رَشْ ة  حجَّ مبوجب  القا�رش  اأحمد  على  املختار  ّي  الَو�سِ النعاجي 
ِعيَّة ومعرفة احلاّج عبد  ة �رَشْ ِْعيِّ عن زوجته را�سية املذكورة مبوجب حجَّ ال�رشَّ
ة  ِْعيِّ عن زوجته مرمي املذكورة مبوجب حجَّ احلّقب ح�سن الزاغة الوكيل ال�رشَّ
�سي  املدرِّ امُلعيَّ من طرف فخر  اأحمد  املاّل  لي  الفا�سِ ِعيَّة ومبعرفة فخر  �رَشْ
نام  الأَ م�سكالت  حاّلل  الِعظام  املوايل  �ساللة  الِفخام  امُلَحقِّقي  عمدة  الكرام 

ه الكرمي عليه دامت ِنَعُم الباري عليه:  ِع َخطُّ ِْعيِّ الق�ّسام امُلَوقَّ احَلاِكم ال�رشَّ
اأزرق مبطنة  210، �سلما خوخ  اأحمر  بغدادي  ب�سحاق  خوجة خ�رشا مّيطة 
كهنة 60، خوخة مناوي�ص )...( كهنة 180، �سوف مرّي اأخ�رش بفرو وحزوق 
كهنة 20، جوخة خ�رشاء ب�سحاق اأحمر كهنة كمخ 360، �سوف حَور ب�سحاق 
بغدادي اأزرق كهنة 75، �سوف اأخ�رش ب�سحاق بغدادي اأ�سفر كهنة 90، خوخة 
15، قمي�ص  30، قبابيد كهنة  اأحمر كهنة   )...(  ،180 بور�سلونة مّيط كهنة 
كّتان عدد 3، 20، ميزر اأبي�ص عدد2، 30، كّنب مرومة عدد 15، 80، �سحن 

نحا�ص اأرمني وطا�سة 28، تنجرة بغطاء و�سحون نحا�ص 47، تنجرة نحا�ص

اأوائل جمادى 
الأوىل �سنة 
1082 هـ
 /9  /4 /
1671م

دفرت 
مرتوكات

 /262
ح 2
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)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

بغطاء 277، لكن نحا�ص 48، طبق نحا�ص كبرية 111، طبق نحا�ص كبري 13، 
طنجرة نحا�ص �سغرية 45، اإبريق قهوة �سغري 192، طوي نحا�ص �سغرية 13، 
120، ماعون نحا�ص كبري  150، تنجرة نحا�ص بغطاء  طنجرة نحا�ص كبرية 
زيت  فحمية   ،40 يد  بال  نحا�ص  هاون   ،60 بعّدة  نحا�ص  هاون   ،130 بحلق 
اأَفْنِدي بالقد�ص ال�رشيف 17 قنطار، احلاّج خلدون  مب�سبنة املرحوم جار اهلل 
 ،10  ،10 اِل  اأ�سْ اللدّي  ّي خّطاب  الَو�سِ بيد  400، مقبو�ص  بن ح�سن خمايطة 
 ،1840 باعرتافه  با�سي  بازر  م�سطفى   ،1710 باعرتافه  النعامي  م�سطفى 
عو�ص مارية 310، نور الدين نابل�سّي 840، خلدون حلواين اأ�سالة وكفالة عن 
ابن عّمه كمال الغائب، كمال الدين الِعظام املحا�سب بالقد�ص ال�رشيف 184، 
ال�سيد خليل القوا�ص 540، حجازي ال�سكايف 140، الن�سارى احلّدادين 224، 
340، مقبو�ص  ّي من علوق املبيوع بامل�سجد من املتويل  مقبو�ص بيد الَو�سِ
ة الرومّية 70، اأحمد اآغا... جميع الدار الكائنة بزقاق... 900، جميع  من ال�رشَّ
جميعه   ،4000 املزبور  املتوفى  بيت  �سكن  �سامة  اأبي  بزقاق  الكائنة  الدار 
48384، ممد... ولوازم 1300، ر�سم ق�سمة 1110، خرج ق�سمة 90، و�سّية 
داق الزوجة  ل �سَ ال�سيخ ممد للجامع ب�رشق اأبي �سامة بعد املوت 1500، موؤجَّ
730، دللْيِ نحا�ص ولوازم 33، ... 4453... 43636، تخمي العقار وتخمي 
مبوجب  ومق�سط  مقبو�ص  غري   ،9840 ّي  الَو�سِ من  مقبو�ص   ،35110 الزيت 
الثمن  بحقِّ  الزوجة  ح�سة   ،9840 وقدره  املقبو�ص   ،77074 مت�ّسكات... 
البالغة  ة مرمي  31532، ح�سَّ البالغة  را�سية   ،4305 القا�رش  اأحمد   ،1330
ة  8842، ح�سَّ الثمن  الزوجة بحق  ة  7074، ح�سّ 31532، مل ُيقب�ص وقدره 
ة را�سية البالغة 15472، مرمي البالغة 15472،  اأحمد القا�رش 30942، ح�سَّ
ة  351، ح�سَّ  ،149 القا�رش  اأحمد  ة  32، ح�سَّ  ،43 الثمن  الزوجة بحّق  ة  ح�سَّ

را�سية بنت ح�سن 74، 72، ح�سة مرمي، اأجرة زيت 74. 
ّي املزبور ما خ�صَّ القا�رش املزبور من املبلغ املقبو�ص بح�سور  وقب�ص الَو�سِ
الناظر على القا�رش هو فخر الزاغة احلاّج جنم الدين بلوكبا�سي بيده باحل�رشة 
بالقد�ص  اأَفْنِدي  اهلل  جار  مب�سبنة  الكائن  الزيت  بت�سلُّم  واعرتف  واملعاينة 
ّي املزبور ما خ�صَّ زوجته را�سية من املبلغ املقبو�ص  ال�رشيف وقب�ص الَو�سِ
ًا وقب�ص  ِعيَّ ها من الزيت اعرتافًا �رَشْ باحل�رشة واملعاينة، اعرتف بت�سلُّم ما خ�سَّ
لته مرمي من املبلغ املقبو�ص بيده باحل�رشة واملعاينة  عبد احلّق ما خ�صَّ موكِّ
لته  موكِّ خ�صَّ  ما  النبّي  عبد  خ�صَّ  وما  الزيت  من  ها  خ�سَّ ما  بت�سلُّم  واعرتف 
بت�سلُّم  واعرتف  واملعاينة  باحل�رشة  املقبو�ص  املبلغ  من  املزبورة  الزوجة 
ِْعيِّ حتريراً يف اأوائل جمادى الأوىل ل�سنة  ها من الزيت الْعرِتَاف ال�رشَّ ما خ�سَّ
اثنتي وثماني الف، ُحرِّر هذا الدفرت على وجه )...( اأحمد بن م�سطفى الق�ّسام 

بالقد�ص ال�رشيف. 



151عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

�سيِّدنا وَمْولَنا فخر  اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى  امُلَحّرر املرعّي،   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص 
عمدة  بالإحكام  والأحكام  الق�سايا  رِّر  ُمَ الأَنام  ولة  ذخر  الإ�ْسالم  ق�ساة 
ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأعالم  الُعَلَماء 
ِعيِّة اأنَّ لزكريا بن زكريا  ْ الكرمي باأََعايل نظريه دام عاله، ملا ثبت بالبيِّنة ال�رشَّ
ة خليل ابن احلاّج علي الزبداين بالأ�سالة عن نف�سه  كاكيني بذمَّ ال�سِّ الَعالءف 
والكفالة عن مو�سى بن ممد الرتكماين مبلٌغ قدره اأْرَبعون غر�سًا عددية ثمن 
تب ا�سرتياه منه �سابقًا �سوية بينهما، واألزم له باملبلغ املزبور بطلب احلاّج 
باع  ثمَّ  ًا  ِعيَّ �رَشْ اإلزامًا  اأَْدَناه  تاريخ  على  �سابق  �ِسِجل  مبوجب  امَلْرُقْوم  زكريا 
ته يف الدار الكائنة بالقد�ص ال�رشيف وقدرها  خليل املزبور لزكريا امَلْرُقْوم ح�سَّ
خم�سة قراريط ب�سطر املبلغ املزبور، وقدره ع�رشون غر�سًا وقا�س�سه بذلك مبا 
عنه  واأفرج  اأَْدَناه  تاريخ  على  �سابقة  ة  ُحجَّ ِعيَّة مبوجب  �رَشْ مقا�سة  ته  ذمَّ يف 
يف احلب�ص املزبور ثمَّ اأنَّ خليل املزبور اأح�رش مو�سى املكفول املزبور مبجل�ص 
ًا،  ِعيَّ �رَشْ اإلزامًا  الباقية  غر�سًا  بع�رشين  امَلْرُقْوم  زكريا  واألزمه  يف  ال�رشَّ ع  ال�رشَّ
ته  ح�سَّ له  بيعه  ِقَبل  له  قال  باأنه  امَلْرُقْوم  زكريا  على  املزبور  خليل  عى  ادَّ
ة املزبورة بالع�رشين غر�سًا التي ِقَبلَك واأح�رشت يل  املزبورة: اإْن بعتني احل�سَّ
مو�سى املكفول املزبور، فاأنت بريء يل يف كفالته يف ال�سطر الباقي من املبلغ 
امَلْرُقْوم، وقد اأح�رشه واأُْلزم له باملبلغ املزبور وبرئ من كفالته، و�ساأل �سوؤاله 
عن ذلك، �ُسئل، اأنكر ذلك فاأْح�رَشَ خليُل املزبور كلَّ واحد من اأحمد ابن احلاّج 
ِْعيِّ باأنَّ زكريا  علي الإ�سكاف وبدر الدين بن نا�رش و�سهدا )...( ال�ست�سهاد ال�رشَّ
ة  احل�سَّ بعتني  اإن  املزبورة  ته  ح�سَّ له  بيعه  ِقَبل  املزبور  خلليل  قال  املزبور 
املزبور  املكفول  مو�سى  يل  واأح�رشت  ِقَبلَك  التي  غر�سًا  بالع�رشين  املزبورة 
ِعيَّة  فاأنت بريء يل من كفالته يف ال�سطر الباقي من املبلغ املزبور �سهادة �رَشْ
ًا، ومنع زكريا املزبور  ِعيَّ بوجه زكريا املزبور َفِقَبلْت �سهادتهما بذلك قبوًل �رَشْ
ًا، حتريراً يف  ِعيَّ من معاأر�سته خلياًل امَلْرُقْوم ب�سبب الكفالة املزبورة منعًا �رَشْ

حادي ع�رش رجب الفرد ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

11 رجب 
الفرد �سنة 
1082هـ
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ح�سور  /263
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بالقد�ص  ال�سباهي  بكر  علّي  املرحوم  اأ�سباب  وتخمي  �سبط  ن  يت�سمَّ دفرت 
اإْرثه  واملنح�رش  ال�رشيف  بالقد�ص  امُلَتوّفى  �ساهي  باأبي  املعروف  ال�رشيف 
القا�رش  اهلل  العاقل ومب  البالغ  بكري  اأولده  )...( ويف  ِْعيِّ يف زوجته  ال�رشَّ
ًا وذلك مبعرفة عبد اللطيف بن ممد الوكيل  ِعيَّ عن درجة البلوغ انح�ساراً �رَشْ
القا�رش  اهلل  مب  اأخيه  على  ًا  ِعيَّ �رَشْ و�سّيًا  واملقام  والدته  ِقَبل  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ
امة امُلَحقِّق  ومبعرفة بكري املزبور، فثبت ذلك لدى َمْولَنا و�سيدنا املدقق الَفهَّ
احَلاِكم  الأَنام  م�سكالت  حاّلل  الأعالم  الُعَلَماء  عمدة  الكرام  �سي  املدرِّ فخر 

ه الكرمي عليه دامت ِنَعُم الباري عليه:  ِع َخطُّ ِْعيِّ الق�ّسام امُلَوقَّ ال�رشَّ

اأوائل رجب 
الفرد احلرام 

�سنة 
1082ه

 /11  /2 /
1671م

اإرث 
�رْشِعيٍّ

 /263
ح2
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ة ال�سائعة وقدرها 132 طــ يف جميع الدار الكائنة مَبحلَّة باب  ..... جميع احل�سَّ
ة ال�سائعة وقدرها 132 طــ  حّطة �سكن امُلَتوّفى املزبور... 50، ... جميع احل�سَّ
ة  يف الدار الكائنة باملحلَّة املزبورة بالقرب من الأوىل... 50، ... جميع احل�سَّ
كانت  التي  الدار  �سفل  الواقعة  ّكان  الدُّ جميع  يف  طـ   132 وقدرها  ال�سائعة 
ة ال�سائعة وقدرها 11 طـ يف كرم املعبدية  �سابقًا اإ�سطبل... 15، جميع احل�سَّ
ة وقدرها 6 طـ يف الكرم املعروف  ظاهر القد�ص ال�رشيف... 15، ... جميع احل�سَّ
ة وقدرها 6 طـ يف املعروف بالأغر... 6، ... جميع  بالباطن... 11، جميع احل�سَّ
ة وقدرها 11 طـ يف اخليول الثالثة �رشكة علي بك القرطة... 10، ... تنجرة  احل�سَّ
نحا�ص... 1، �سحن نحا�ص اأر�سي... 15، حنطة 3 مّد... 12، قطن 10 مد... 20، 
عباة م�سان بي�ساء... 20، ن�سف �سا�ص... 10، قاووق اأخ�رش و�سري جله... 20، 
..... 161... 20 ، ظهر من ذلك ر�سم ق�سمة.... 135، خرج ق�سمة... 45، .... 180، 
ة بكري البالغ... 2037...  ة الزوجة بحقِّ الثُّمن... 596... 19... 26، ح�سَّ ح�سَّ
ة مب اهلل القا�رش... 2037... 67... 27، للق�سمة بي الُوّراث  67.. 27، ح�سَّ
املزبورين... 1550... 4670 حتريراً يف اأوائل رجب الفرد احلرام �سنة اثنتي 
م�سطفى  بن  اأحمد  وتعاىل  �سبحانه  اإلْيِه  الفقري  العبد  ومبعرفة  الف  وثماني 

الق�ّسام ُعِفَي عنهما بالقد�ص ال�رشيف متوم بختمه املعتاد. 
ب َمْولَنا و�سيِّدنا فخر  ِْعيِّ امُلَحرِِّر املرعيِّ اأَجلَّ�سه اهلل تعاىل، ن�سَّ باملجل�ِص ال�رشَّ
�سي الكرام عمدة امُلَحقِّقي الِفخام �ساللة املوايل الِعظام حاّلل م�سكالت  املدرِّ
ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي  ابن م�سطفى  اأَفْنِدي  اأحمد  الق�ّسام  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأَنام 
ِْعيِّ وناقله عبد اللطيف  الكرمي باأََعايل نظريه دام عاله، حامَل هذا الكتاب ال�رشَّ
ًا على اأخيه لأّمه مب اهلل القا�رش  ِعيَّ بن ممد القط املعروف بحموز و�سّيًا �رَشْ
بن علي بك ال�سباهي مبدينة القد�ص ال�رشيف امُلَتوّفى �سابقًا على تاريخه اأَْدَناه 
ِْعيِّ اإلْيِه من ِقَبل والده املزبور ويتعاطى ما فيه من  ه الإرث ال�رشَّ لي�سبط ما جرَّ
�سائر  ذلك  ويت�رشَّف يف  املزبور  القا�رش  على  نفعها  العائد  وامل�سلحة  احلّظ 
ِعيَّي مقبوَلْيِ من عبد اللطيف  ِعيِّة ن�سبًا واإذنًا �سحيَحْيِ �رَشْ ْ التَّ�رَشُّفات ال�رشَّ
ًا، حتريراً يف اأوائل �سهر رجب احلرام �سنة اثنتي وثماني  ِعيَّ املزبور قبوًل �رَشْ

الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

اأوائل �سهر 
رجب احلرام 

�سنة 
1082 هـ

 /11  /2 /
1671م

تن�سيب 
على 
قا�رش

 /263
ح 3

الكامل  املراأة  الكلزيّل  ح�سن  بنت  مرمي  الزوجة  اللدي  ممد  بن  اأحمد  ْوُج  الزَّ
وُح�سن  وعونه،  تعاىل  اهلل  بركة  على  َدَقَها  اأَ�سْ ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ املوانع  عن  اخلالية 
توفيقه و�ُسنَّة نبيه ممد، �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، �سداقًا جملته اثنا ع�رش غر�سًا 
�سبعة  احَلاّل  بعد  والباقي  بيدها  مقبو�سة  غرو�ص  خم�سة  ذلك  من  لها  احَلاّل 
جها ًا، زوَّ ِعيَّ لة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن تاأجياًل �رَشْ غرو�ص موؤجَّ

13 رجب 
الفرد احلرام 

�سنة  زواج  /263
ح 4
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

الثابت  الن�رش غ�سّية  اأبي  ابن  اأحمد  ال�سيُخ  وكيلها  كذلك  ذلك  على  بذلك  منه 
داق املزبور ب�سهادة كلِّ  ل ال�سَّ وكالته عنها يف ذلك ويف الْعرِتَاف بقب�ص معجَّ
واحد من ال�سيخ اإبراهيم بن يو�سف الأنطاكي ورم�سان بن ممد العوا العارفي 
ًا  ِعيَّ بها بتعريف َمْولَنا قدوة الُعَلَماء الأعالم يو�سف اأَفْنِدي اخلطيب ُثُبوَتًا �رَشْ
ًا، وقرَّر  ِعيَّ ًا مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �رَشْ ِعيَّ وزواجًا �سحيحًا �رَشْ
الزوُج املزبور على نف�سه بر�سم ِك�سوة مرمي املزبورة يف كلِّ �سنة غر�سي تقريراً 
ًا، حتريراً يف ثالث ع�رش رجب الفرد احلرام من �سهور �سنة اثنتي وثماني  َمْرِعيَّ

الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ ممد فتح اهلل، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 

1082هـ
 /11  /14 /

1671م

لدى َمْولَنا اأحمد اأَفْنِدي بن ممد داَم بقاوؤه
بابن  ن�سبه  ال�سهري  يو�سف  اخلواجة  بن  اإبراهيم  املدعّو  الكامل  ال�ّسابُّ  َج  َتَزوَّ
ال�سباهي  بيك   )...( املرحوم  بنت  فاطمة  امل�ستورات  فخر  مبخطوبته  الهواري 
َدَقَها على بركة  ِعيِّة، اأَ�سْ ْ بالقد�ص ال�رشيف البكر البالغ اخلالية عن املوانع ال�رشَّ
داقًا  اهلل تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه و�ُسنَّة نبّيه ممد، �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، �سَ
ة عددية، احَلاّل لها من ذلك ت�سعون غر�سًا  جملته مائة غر�ص و�سّتون غر�سًا ف�سَّ
ِْعيِّ والباقي  ال�رشَّ الآتي ذكره فيه الْعرِتَاف  مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها 
لة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن تاأجياًل  بعد احَلاّل �سبعون غر�سًا موؤجَّ
جها منه بذلك على ذلك مذلك زوُج اأّمها فخر اأمثاله اأحمد ب�سه بن  ًا، زوَّ ِعيَّ �رَشْ
ممد العارمو�ص بالوكالة عنها الثابت وكالته يف ذلك ويف الْعرِتَاف بقب�ص 
�رشف  القا�سي  الأمثال  فخري  من  واحد  كلِّ  ب�سهادة  املزبور  داق  ال�سَّ ل  ُمعجَّ
الدين بن املرحوم عالء الدين ال�سيخ ولطفي ب�سه بن ممد )...( العارفِي بها 
ًا مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه  ِعيَّ بتعريف خالها يو�سف املزبور تعريفًا �رَشْ

ًا حتريراً يف ثالث ع�رش رجب احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف.  ِعيَّ قبوًل �رَشْ
ويّل،  ال�سيخ  الداوردي،  لطفي  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
ال�سيخ ممد فتح اهلل، ال�سيخ ال�سّيد عبد الهادي، ال�سيخ علّي هبة اهلل بن زكريا، 

ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 

13 رجب 
احلرام �سنة
 1082 هـ

 /11  /14 /
1671م

زواج  /263
ح 5

ِعيَّة ووثيقة �رشيحة مرعية ناطقة بذكر ما وقَع وحترَّر  ة �سحيحة �رَشْ هذه حجَّ
القد�ص  مبحرو�سة  الزهراء  ة  النَّريِّ الطريقة  ومفل  الغّراء  ال�رشيعة  مبجل�ص 
ال�رشيف واملعبد العليِّ امُلنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيِّدنا وَمْولَنا فخر ق�ساة 
الُعَلَماء  عمدة  بالإحكام،  والأحكام  الق�سايا  رِّر  ُمَ الأَنام،  ولة  ذخر  الإ�ْسالم 
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  بن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأعالم 
مبالها  الَيهودية  اإ�رشائيل  بنت  لونا  ا�سرتْت  وعاله،  ف�سله  داَم  نظريه  باأََعايل 
ًا من نحاما  ِعيَّ اليهود تعريفًا �رَشْ لنف�سها دون غريها، وعرَّف بها حييم �سيخ 

، وعرَّف بها ولدها ِْعيِّ بنت �سموئيل الَيهودية احلا�رشة معها باملجل�ص ال�رشَّ

13 رجب 
احلرام �سنة
 1082 هـ

 /11  /14 /
1671م

�رشاء 
ح�سة من 
دار مَبحلَّة 

اليهود

 /264
ح 1



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 154
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

بيع  فباعتها  ًا،  ِعيَّ �رَشْ تعريفًا  املزبور  وحييم  الَيهودي  �سحادة  ولد  اإي�ساف 
ِعيِّة، وذلك  ْ وفاء مما هو لها وجاٍر يف ُمْلكها ومطلق ت�رشُّفها وحيازتها ال�رشَّ
اليهود  مَبحلَّة  ال�رشيف  بالقد�ص  الكائنة  بالدار  الكائنة  العلوية  الطبقة  جميع 
الكائنة  بال�ساحة  النتفاع  املزبورة مع  الدار  الغربية من  باجلهة  الواقعة   )1(

جتاهها من اجلهة ال�رشقية وال�ستقاء من ال�سهريج الكائن بال�ساحة املزبورة، 
ويحدُّ الطبقة املزبورة ِقَبلة الربحة املو�سلة اإلْيِها وال�سرتاحات املزبورة وبه 
عبد  بن  احلاّج ممد  دار  و�سماًل  املزبورة  بالدار  ثانية  �ساحة  و�سماًل  بابها 
اهلل ويحدُّ الدار الكائنة بها الطبقة املزبورة ِقَبلة بزقاق مو�سل اإىل دور هناك 
ومتامه دار مو�سى الَيهودي ومتامه الزقاق املو�سل اإىل الدار املزبورة من باب 
البّوابة الكائنة بالطريق ال�سالك، و�رشقًا دار اأولد الدم�سقّي ومتامه دار مو�سى 
اهلل بجميع  ابن عبد  دار  املزبورة وغربًا  الدم�سقّي  اأولد  دار  املزبورة و�سماًل 
حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما ُعِرف به وُن�ِسب اإلْيِه وبكلِّ 
ِْعيِّ للجهالة �رشعًا بثمن  ال�رشَّ العلم  حقٍّ هو لذلك �رشعًا املعلوم ذلك عندهما 
حاّلً  ثمنًا  م�رشية  قطعة  ثالثي  منها  غر�ص  كلُّ  يعدل  غر�سًا  خم�سون  قدره 
فبموجب   ، ِْعيِّ ال�رشَّ الْعرِتَاف  بذلك  باعرتافها  املزبورة  البائعة  بيد  مقبو�سًا 
ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة  امَلْرُقْوم  الثمن  املزبورة من جميع  امل�سرتية  ة  ذمَّ برئت  ذلك 
ذلك  يف  بينهما  الوفاء  بيع  و�سدر  وا�ستيفاء،  قب�ص  براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق 
الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ وت�سليم �سحيحي  وت�سلُّم  مرعّي  وقبول  �رْشِعيٍّ  باإيجاٍب 
وحيثما  منهما،  ترا�ٍص  عن  بالأْبدان  َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة 
كان يف ذلك من درٍك وتبعة ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعًا، واأباحت البائعة 
و�سائر  واإ�سكانًا  �سكنًا  املزبور  بالبيت  النتفاع  امَلْرُقْومة  للم�سرتية  املزبورة 
امل�سرتية  ووعدت  تها،  بذمَّ باٍق  املزبور  املبلغ  دام  ما  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ النتفاعات 
ت اإلْيِها الثمن املزبور يعود لها املبيع  املزبورة البائعة امَلْرُقْومة اأنها متى ردَّ
َمْولَنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبت  ذلك،  على  ت�سادقتا  ًا،  َمْرِعيَّ وعداً  امَلْرُقْوم 
ًا حتريراً يف ثالث ع�رش رجب احلرام  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ اإلْيِه  ِْعيِّ امُل�َسار  احَلاِكم ال�رشَّ

�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
ر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
القد�ص  مبحرو�سة  الزَّهراء  ة  الّنريِّ ريقة  الطَّ ِفِل  وَمْ الغّراء  ال�رشيعة  مبجل�ص 
و�سيِّدنا  َمْولَنا  يدي  بي  تعاىل،  اهلل  اأَجلَّه  امُلنيف،  الأ�سنى  واملعبد  يف  ال�رشَّ

رِّر دقائق التف�سري ُمقرَّر قواعده اأح�سن تقرير العامل الكبري العامل ال�سهري ُمَ

�رشاء دار 
مَبحلَّة 
باب 

العامود

 /264
ح 2

)1( محلة اليهود: تقع في مدينة القدس إلى الغرب من حارة الشرف بين حارتي الشرف والريشة، وكانت أحيانا تعرف 
بالمحلة الوسطى، اليعقوب، ناحية القدس الشريف، ج2، ص436. 
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ًة واإح�سانًا، الراجي عفوه وغفرانه الكارع من حيا�ص الدين  الأمل من ربِّه منَّ
ل الكامل  ِّ والنَّجوى العامل العامل الفا�سِ والتقوى املراقب موله الكرمي يف ال�رشِّ
ه الكرمي  ِع َخطُّ ِْعيِّ م�سطفى اأَفْنِدي بن يحيى زادة امَلوىل امُلويل امُلَوقَّ احَلاِكم ال�رشَّ
باأََعايل نظريه داَم ف�سُله وعاله، ا�سرتى فخر الأَقرَّان م�سطفى بيك جريبا�سي 
ال�سباهية بالقد�ص ال�رشيف مباله لنف�سه دون غريه من والدته فخر املخدرات 
معه  احلا�رشة  م�سم�ص  اآغا  الأعيان ممد  قدوة  املرحوم  ابنة  فاطمة خاتون 
ابن املرحوم  الفتح  اأبو  ال�سيخ  ال�ساحلي  ، وعرَّف بها فخر  ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص 
ًا، فباعته ما هو لها  ِعيَّ مفخر ال�ساحلي ال�سيخ �سم�ص الدين الثورّي تعريفًا �رَشْ
ِْعيِّ من ِقَبل والدها املزبور  وجاٍر يف ُمْلكها ومنتقل اإلْيِها بع�سه بالإرث ال�رشَّ
تاريخ  على  �سابقة  مت�ّسكات  مبوجب  اأخواتها  من  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالبتياع  وبع�سه 
وذلك  ذلك،  يف  لها  وامُلنازع  املعار�ص  دون  ذلك  على  وا�سعة  ويدها  اأَْدَناه، 
ِل اأْرَبعة وع�رشين  ة ال�سائعة، وقدرها اأحد وع�رشون قرياطًا من اأ�سْ جميع احل�سَّ
قرياطًا من جميع الدار القائمة البناء مبدينة القد�ص ال�رشيف مَبحلَّة باب العمود 
وقاعة  كبرية  على طبقة  ي�ستمل  منها  فالعلوّي  و�سفلّي،  علوّي  على  امل�ستملة 
ومنافع  وحّمام  ومطبخ  �سماوية  و�ساحة  وبيتان  �سادروان  بداخلها  كبرية 
ِعيَّة، وال�سفلّي منها ي�ستمل على بيت واحد و�ساحة �سماوية  ومرافق وحقوق �رَشْ
ِعيَّة  ُتعرف باحلو�ص وعلى اإ�سطبل كبري و�سهريج ومنافع ومرافق وحقوق �رَشْ
�رِشكة فخري خاتون ابنة ممد اآغا املزبور بحقِّ ثالثة قراريط، ويحدُّها ِقَبلًة 
اأي�سًا،  ال�سالك  الطريق  و�رشقًا  الباب،  وفيه  ال�سالك  الطريق  وكمالها  بتماِمها 
و�سماًل حاكورٌة هناك، وغربًا دار �سم�ص الدين اأبي احلويج بجميع حقوق ذلك 
اإلْيِه وبكلِّ حقٍّ هو  كلِّه وطرقه وُجدره ومنافعه ومرافقه وما ُعرف به وُن�ِسب 
بثمن  للجهالة �رشعًا  النايف  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلم  املعلوم ذلك عندهما  لذلك �رشعًا، 
م�رشية،  قطعة  ثالثون  منها  غر�ص  كلِّ  عن  عددية  ة  ف�سَّ غر�ص  �ستَّمائة  قدره 
اأَ�ْسَهَدت عليها البائعة املذكورة باأنها وهبت الثمن املزبور وقدره يف غري تكرار 
�سحيحة  هبًة  امَلْرُقْوم  امل�سرتي  بك  م�سطفى  لولدها  عددية  غر�ص  �ستَّمائة 
ذلك  فبموجب  ًا،  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  لنف�سه  املزبور  بك  م�سطفى  من  مقبولة  ِعيَّة  �رَشْ
كلِّ  ومن  امَلْرُقْوم  الثمن  جميع  يف  امَلْرُقْوم  امل�سرتي  بك  م�سطفى  ة  ذمَّ برئت 
ِْعيِّ و�سدر البيع الَباّت بينهما يف ذلك  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ جزء منه الرباءة ال�رشَّ
الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ وت�سليٍم �سحيحي  وت�سلٍُّم  وقبول مرعيٍّ  �رْشِعيٍّ  باإيجاٍب 
وحيثما  منهما،  ترا�ٍص  عن  بالأْبدان  َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة 
على  ت�سادقا  �رشعًا،  ف�سمانه لزم حيث يجب  وتبعة  درٍك  ذلك من  كان يف 
امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  و�سيِّدنا  َمْولَنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبت  كذلك،  ذلك 
ة املذكورة ُمْلكًا  ًا وحكم مبوجبه ومن موجبه �سريورة احل�سَّ ِعيَّ اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ
من اأمالك م�سطفى بك املزبور يت�رشَّف فيها ت�رشُّف املاّلك وذي احلقوق يف 

ِعيِّة وواجباته ْ ًا )...( فيه م�ستوفيًا �رشائطه ال�رشَّ ِعيَّ حقوقهم حكمًا �سحيحًا �رَشْ

11 رجب 
الفرد احلرام 

�سنة 
1082 هـ

 /11  /12 /
1671م
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

املعتربة املر�سية اعتبارها )...( اعتباره �رشعًا، حتريراً يف حادي ع�رش رجب 
الفرد احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف. 

�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 
ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، كاتبه. 

امة قخر ق�ساة الإ�ْسالم عمدة الُعَلَماء  مة القدوة الَفهَّ لدى َمْولَنا و�سيِّدنا الَعالَّ
ه الكرمي باأََعايل  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي املوىل امُلَوقَّ الأعالم احَلاِكم ال�رشَّ
َج ال�ساّب املدعّو اأبو اأ�سعد عبد اهلل املهتدي  نظريه دامْت ف�سائله ومعاليه، َتَزوَّ
لدين الإ�ْسالم مبخطوبته موؤمنة بنت احلاّج خليل ال�سفدي البكر البالغ اخلالية 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه و�ُسنَّة  ِعيِّة، اأَ�سْ ْ عن املوانع ال�رشَّ
نبيه ممد، �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، �سداقًا ُجملته �سبعون غر�سًا احَلاّل لها من ذلك 
اأْرَبعون غر�سًا مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها الآتي ذكره فيه بذلك الْعرِتَاف 
لة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو  ِْعيِّ والباقي بعد احَلاّل ثالثون غر�سًا موؤجَّ ال�رشَّ
الأعيان  جها منه بذلك على ذلك كذلك فخر  ، زوَّ ِْعيِّ ال�رشَّ التاأجيل  طالٍق بائٍن 
عبد النبّي بلوكبا�سي بقلعة القد�ص ال�رشيف ابن احلاّج �سالح الرملّي بالوكالة 
داق املزبور  ل ال�سَّ عنها الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف الْعرِتَاف بقب�ص ُمعجَّ
ب�سهادة كلِّ واحد من رجب ب�سه املحت�سب بالقد�ص ال�رشيف و�سالح بن علّي 
ًا  ِعيَّ بن ع�سفور العارفي بها )...( ال�سيخ رم�سان وال�سيخ ممد )...( تعريفًا �رَشْ
ًا حتريراً يف خام�ص  ِعيَّ زواجًا �سحيًا �رشعًا مقبوًل من الزوج املزبور قبوًل �رَشْ

ع�رش رجب ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

مو�سى، كاتبه. 

15 رجب �سنة
 1082 هـ

 /11  /16 /
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زواج  /264
ح 3

ِْعيِّ امُلَحرِّر املرعّي اأَجلَّه اهلل تعاىل بطلب َمْولَنا و�سيِّدنا العامل  باملجل�ِص ال�رشَّ
رِّر دقائق التف�سري ُمقرَّر قواعده اأح�سن تقرير الكارع من  الكبري العامل ال�سهري ُمَ
ِّ والنجوى العامل العامل  حيا�ص الدِّين والتقوى املراقب موله الكرمي يف ال�رشِّ
ِْعيِّ م�سطفى اأَفْنِدي يحيى  ل بي احلقِّ والباطل احَلاِكم ال�رشَّ الزاهد العابد الفا�سِ
ه الكرمي باأََعايل نظريه داَم ف�سله وعاله حامل  ِع َخطُّ زادة املوىل املوىل امُلَوقَّ
ولده  على  ًا  ِعيَّ �رَشْ و�سّيًا  علّي  املرحوم  ابن  بلوكبا�سي  بكر  اأبي  الكتاب  هذا 
ِْعيِّ من ِقَبل والدته  ه الإرث ال�رشَّ مو�سى القا�رش عن درجة البلوغ لي�سبط ما جرَّ
اأَْدَناه، ويت�رشَّف �سائر  ية �سابقًا على تاريخ  ّكري املتوفَّ �سكرية بنت اأحمد ال�سُّ
ِعيِّة من بيع و�رشاء واأخذ وعطاء، واأذن له بتعاطي ذلك ن�سبًا  ْ التَّ�رَشُّفات ال�رشَّ
َبت للقا�رش املزبور مببا�رشة  ِعيَّي مقبولْيِ �رشعًا، ثمَّ ترتَّ واإذنًا �سحيحِي �رَشْ
ة والده اأبي بكر املزبور مبلغ قدره  ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه يف ذمَّ َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ة عددية قب�سها بيده باحل�رشة واملعاينة، وهي التي  اأْرَبعة و�سّتون غر�سًا ف�سَّ
ِْعيِّ من والدته �سكرّية مبوجب دفرت الق�سمة  اآلْت للقا�رش املزبور بالإرث ال�رشَّ

ة اثنا ع�رش غر�سًا عددية واأْرَبعة ال�سابق على تاريخه وثمن دواة نحا�ص بف�سَّ

 14رجب 
احلرام �سنة 

1082ه
 /11  /15 /

1671م

و�ساية  /265
ح 1



157عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

وع�رشون قطعة م�رشية ابتاعها وت�سلَّمها مل�سّي �سنة مت�سي من تاريخ اأَْدَناه 
ًا، ورهن اأبو بكر املزبور على جميع املبلغ امَلْرُقْوم وعلى كلِّ جزء  ِعيَّ َبًا �رَشْ ترتَّ
ِعيِّة، ويده وا�سعة عليه  ْ منه ما هو له وجاٍر يف ُمْلكه وت�رشُّفه وحيازته ال�رشَّ
القلعة  بداخل  البناء  القائمة  الدار  جميع  وذلك  الرهن  هذا  �سدور  حي  اإىل 
يف  جارية  دار  و�رشقًا  الباب  وفيه  ال�سالك  الطريق  ِقَبلة  املحدودة  املن�سورة 
بجميع  با�سي  طوبجي  الباقي  عبد  دار  وغربًا  اخلندق  و�سماًل  اجلامع  وقف 
ًا م�سلَّمًا  ِعيَّ حقوق ذلك كلِّه وطرقه وُجدره ومنافعه ومرافقه رهنًا �سحيحًا �رَشْ
ت�سليمًا مثله ملثل ذلك �رشعًا معاراً له ماأذونًا بالنتفاع مع بقاء الرهن على 
امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبَت  ًا،  ِعيَّ �رَشْ اإذنًا  حكمه 
ًا، حتريراً يف �سهر رجب الفرد احلرام ل�سنة  ِعيَّ اإلْيِه، خلَّد اهلل النَِّعَم عليه ُثُبوَتًا �رَشْ

اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

ٌة ناطقٌة بذكر ما وقَع وحترَّر مبجل�ص  ِعيَّة ووثيقة �رشيحٌة مرعيَّ ٌة �رَشْ هذه حجَّ
القد�ص  مبحرو�سة  الزهراء  ة  النَّريِّ الطريقة  ومفل  الغّراء  رة  املطهَّ ال�رشيعة 
مة  الَعالَّ و�سيِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العلّي  واملعبد  ال�رشيف 
ِْعيِّ  امة الكامل قدوة ق�ساة الإ�ْسالم ذخر ولة الأَنام احَلاِكم ال�رشَّ ل الَفهَّ الفا�سِ
ا�سرتى  عاله،  داَم  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  بن  اأَفْنِدي  اأحمد 
ّزاق مباله لنف�سه دون غريه  الرجُل املدعّو عبد اهلل ابن احلاّج علّي بن عبد الرَّ
من احلاّج عبد القادر بن �سم�ص الّدين ابن اأبي النِّعم، فباعه ما هو له وجاٍر يف 
ِعيِّة ومباع له بيَع وفاء مبوجب م�سطور  ْ ُمْلكه، ومطلق ت�رشُّفه وحيازته ال�رشَّ
ِْعيِّ  خ بثاين ع�رش �سوال ل�سنة اإحدى وثماني الف ومنتقل اإلْيِه بالإرث ال�رشَّ موؤرَّ
من ِقَبل والده املزبور ويده وا�سعة على ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع دون 
ة ال�سائعة، وقدُرها قرياطان  املعار�ص وامُلنازع له يف ذلك وذلك جميع احل�سَّ
ِل كامل من جميع الدار القائمة البناء بالقد�ص ال�رشيف مَبحلَّة الن�سارى  من اأ�سْ
املعروفة بدار ال�سلتي امل�ستملة على علوّي و�سفلّي، فالعلوّي منها ي�ستمل على 
ومرتفقي  ومطبخي  بيوت  اأْرَبعة  على  ي�ستمل  منها  وال�سفلّي  بيوت،  خم�سة 
و�ساحتي �سماويتي و�سهريج ُيَعدُّ جلمع الأ�ستية وحو�ص ب�سجر عنب ومنافع 
ِعيَّة، ويحدُّها ِقَبلة زقاق غري نافذ وفيه الباب ومتامه دار  ومرافق وحقوق �رَشْ
وَمْن ي�رشكهما،  النّجار وزوجته  داود  دار  النّجار و�رشقًا  �سكن زعيرت  البخيت 
و�سماًل دار عبد اهلل الن�رشاين ومتامه دار وقف اخلانقاه ال�سالحّية، وغربًا دار 
اأبي جربة الن�رشايّن بجميع حقوق ذلك كلِّه وطرقه وُجدره ومرافقه ومنافعه، 
وما ُعرف به وُن�ِسَب اإلْيِه وبكلِّ حقٍّ هو لذلك �رشعًا، املعلوم ذلك عندهما العلَم 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا بثمٍن قدره ع�رشون غر�سًا عددية ثمنًا حاّلً على ال�رشَّ

14 رجب 
الفرد �سنة
 1082 هـ
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�رشاء دار 
مَبحلَّة 

الن�سارى
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ل فيه ذلك: اثنا ع�رش غر�سًا قا�س�َص امل�سرتي امَلْرُقْوم البائَع امَلْرُقْوم  ما ُيَف�سَّ
املزبور  الثمن  وبقيَّة   ، ِْعيِّ ال�رشَّ بالطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ املقا�س�سة  ته  بذمَّ َلُه  مبا 
وقدره ثمانية غرو�ص قب�سها البائع من امل�سرتي امَلْرُقْوم باحل�رشة واملعاينة 
ة امل�سرتي امَلْرُقْوم من الثمن امَلْرُقْوم ومن كلِّ جزء  ، وبرئت ذمَّ ِْعيِّ القب�َص ال�رشَّ
البيُع  و�سَدَر  وا�ستيفاٍء،  قب�ٍص  براءَة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ِعيَِّة  ْ ال�رشَّ الرباءَة  منه 
الَباّت بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعّي وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيَحْيِ 
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص  ِعيِّة والتَّ ْ ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ �رَشْ
منهما، وحيثما كان يف ذلك من َدْرٍك وتبعٍة ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعًا 
بحق  ووالدته  الن�رشايّن  واإ�سحاق  الرحيم  وعبد  اهلل  عبد  البائع  اأَخَوي  �رشكة 
احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبَت  كذلك،  ذلك  على  ت�ساَدقا  الباقي، 
ًا حتريراً يف رابع ع�رش رجب الفرد ل�سنة اثنتي  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ ال�رشَّ

وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 

علّي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

ر �سيِّدنا وَمْولَنا قدوُة ق�ساِة الإ�ْسالِم، عمدِة ولِة الأَناِم زبدِة الق�ساِة الِعظام  قرَّ
باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 
ِْعيِّ وناقليه الرجاُل الكاملون خليل  نظريه، داَم عاله، حاملي هذا الكتاب ال�رشَّ
وحموده وعبد اهلل اأولد املرحوم احلاّج حجازي العجمية يف طا�سة طعام من 
طعام العمارة العامرة الكائنة بالقد�ص ال�رشيف مع ما يتبعها من اخلبز �سباحًا 
ة بينهم ِعَو�سًا عن والدتهم احُلرمة �ستِّ البنات ابنة املرحوم ف�سيل  وم�ساًء �سويَّ
ة بينهم يف يوم تاريخ اأَْدَناه بُح�سن اختيارها  بُحكم فراغها لهم عن ذلك �سويَّ
ور�ساها الآيل اإلْيِها ن�سف ذلك عن �سقيقتها �ستِّ الروم مبوجب تقرير �رْشِعيٍّ 
تقرير  مبوجب  اإلْيِها  الآيل  الثاين  والن�سف  تاريخه  على  على  التاريخ  �سابق 
َمْولَنا  لهم  واأَِذَن  كلِّه،  ذلك  على  للتاريخ  ال�سابق  املزبور  والدها  عن  �رْشِعيٍّ 
ِْعيِّ امُلوَماأِ اإلْيِه اأعاله بتناول ذلك يف كلِّ يوم يف وقته من ملِّه  احَلاِكم ال�رشَّ
ًا،  ِعيَّ �رَشْ ِعيَّي مقبوَلْيِ  واإذنًا �سحيَحْيِ �رَشْ اأمثالهم تقريراً  اأُ�ْسَوًة  ة بينهم  �سويَّ
وتَعوَّ�ست الفارغة املزبورة من املفروغ لهم امَلْرُقْومي خم�سة غرو�ص عددية 
بذلك  فاق�س�سوها  ِْعيِّ  ال�رشَّ الْعرِتَاف  بذلك  باعرتافها  لهم  تها  بذمَّ التي  وهي 
ًا، وعرَّف بها  ِعيَّ ِعيَّة مقبولة منها لنف�سها قبوًل �رَشْ ة �رَشْ نظري فراغها لهم مقا�سّ
عبد الهادي ابن زوجها احلاّج حجازي املزبور مع َمْن جاٍر تعريفه بها �رشعًا، 

حتريراً يف ثالث ع�رش �سهر رجب احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

13 رجب 
احلرام ل�سنة

 1082 هـ/ 

ار  اأَقرَّ
طا�سة 

طعام من 
العمارة 
العامرة

 /265
ح 3



159عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى  تعاىل،  اهلُل  اأَجلَُّه   ، املرعيِّ امُلَحرِِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
امة الكامل قدوة ق�ساة الإ�ْسالم، ذخِر ولِة الأَناِم احَلاِكم  ل الَفهَّ مة الفا�سِ الَعالَّ
ه، الكرمي باأََعايل نظريه، داَم  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي بن ممد امُلَوقَّ ال�رشَّ
عاله، ح�رشْت كلُّ واحدة من زليخة بنت �رشف الدين العّز زادة وفاطمة بنت 
بركات العّز زادة وهما الناظرتان على وقف عبد الرّزاق وعبد اخلاّلق من اأولد 
العّز زادة، وعرَّف بهما كلُّ واحد من رجب بن كمال و�سعبان بن حمدان ب�سه 
امل�سبنة  جميع  وهو  نابل�ص،  مبدينة  املزبور  الَوْقف  الكائن  ًا،  ِعيَّ �رَشْ تعريفًا 
بها  وبايكة  زيت  اآبار  واأْرَبع  مفر�ص  على  امل�ستملة   )1( الغرب  ب�سوق  الكائنة 
دّكان  امَلْرُقْوم ون�سف  بال�سوق  الكائنة  اأْرَبع دكاكي  اآبار زيت وجميع  ثالث 
ة  باملربعة وغرا�ص زيتون بقرية عنبتا وغرا�ص زيتون يف اأورم وجميع احل�سَّ
الكائنتي  الداَرْيِن  وجميع  اخلرب�ستي  طاحونة  يف  الرُّبع  وقدرها  ال�سائعة، 
ي�ستحّقُه  الذي  اأنَّ  املزبورة  زليخة  واأَقرَّت  اأَْلٍفاخورة،  )2( مع  اليا�سمينة  مَبحلَّة 
ّزاق  علّي بن اإبراهيم بن ممد العّز زادة من ن�سف علّي امُلتَّ�سل ن�سبه بعبد الرَّ
الدين  ه حاكمة بنت �رشف  اإلْيِه بعد وفاة بنت عمِّ اآَلْت  العّززادة ثالثة قراريط 
العّز زادة مبفرده لكونها ماتت عن غري ولد، واأنَّ الذين ي�ستحّقون الن�سف الثاين 
ه فاطمة خليجية ابنتي  كلُّ واحد من علّي املزبور و�سقيقته فاطمة وابنتي عمِّ
بركات العّززادة وعّمته �ساحلة بنت ممد العّززادة و�سعد بن �سالح بن ممد 
ة بينهم ل مزية لأحدهم عن الآَخر لكونهم من اأولد الظهور دون  العّززادة �سويَّ
اراً  اأولد البطون لكون اأنَّ اأولد البطون لي�ص لهم ا�ستحقاق مع اأولد الظهور، اأَقرَّ
ًا ت�سادقوا  ِعيَّ دَّقْيِ علّي امَلْرُقْوم ت�سديقًا �رَشْ ِعيَّي ُم�سَ واعرتافًا �سحيَحْيِ �رَشْ
َمْولَنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبَت  ِعيَّة،  �رَشْ م�سادقة  كذلك  ذلك  على  وتراهنوا 
ًا حتريراً  ِعيَّ ًا وُحكم مبوجبه ُحكمًا �رَشْ ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ احَلاِكم ال�رشَّ

يف ثامن رجب الفرد احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ويّل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
علّي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه، ال�سيخ كرمي الداودي، احلاّج حجازي 
اأحمد م�سطفى  القليني، ممد ابن احلاّج علي ال�سقيف، عالء الدين امل�رشنب، 

لوبة، ممد بكر بن �ساهي، ا�سماعيل بن مو�سى، وغريهم. 

8 رجب الفرد 
احلرام �سنة 
1082 هـ

 /11  /9 /
1671م

ح�سور  /266
ح1

َر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحَترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
ر، اأَجلَّه اهلل تعاىل،  مبجل�ص ال�رشع الأغرِّ الأْنَوِر مبحرو�سة القد�ص ال�رشيف امُلَطهَّ
الق�سايا  رِّر  ُمَ الأَنام،  ولة  ذخر  الإ�ْسالم،  ق�ساة  قدوة  وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى 
ه الكرمي  ِع َخطُّ اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ ِْعيِّ املوىل اأحمد  والأحكام، احَلاِكم ال�رشَّ

باأََعايل نظريه، داَم عاله، ا�سرتى الرجُل املدعّو حجازي ابن احلاّج علّي 

اأوا�سط �سهر 
رجب احلرام 

�سنة 

�رشاء بيت 
مَبحلَّة 

باب حطة

 /266
ح 2

)1( سوق الغرب: يقع في الجهة الغربية من مدينة نابلس. 
)2( محلة الياسمينة: أقدم حارات مدينة نابلس تقع في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة. 



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 160
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

النابل�سّي مباله لنف�سه دون غريه من كلِّ واحد من اإبراهيم بن يحيى القوي�ساتي 
وذيب �سقيق امل�سرتي املزبور، فباعاه ما هو لهما وجاٍر يف ُمْلكهما وحيازتهما 
ِْعيِّ من ِقَبل اأخيه اأحمد ولد ديب  ِعيِّة واآيل لإبراهيم املزبور بالإرث ال�رشَّ ْ ال�رشَّ
اأَْدَناه،  تاريخ  على  �سابقة  ِعيَّة  �رَشْ ة  حجَّ مبوجب  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالبتياع  امَلْرُقْوم 
دور هذا البيع دون  ة اإىل حي �سُ ة ُم�ستقرَّ ويده وا�سعة على ذلك، ثابتة م�ستمرَّ
امُلنازع واملعار�ص لهما يف ذلك، وذلك جميع البيت الِقَبلّي القائم البناء بالدار 
الكائنة بالقد�ص ال�رشيف مَبحلَّة باب حّطة، ال�سهري بدار )...( يفوُه باُبه �سماًل، 
بابه  يفوُه  امَلْرُقْومة  بالدار  الكائن  الغربّي  الو�سطايّن  البيت  ن�سف  وجميع 
و�سماًل  قّطو�سة،  دار  و�رشقًا  دار مي�سن،  ِقَبلًة  املزبورة  الدار  ه  ويحدُّ م�رشقًا، 
الباب  وفيه  الطريق،  ومتامه  القدا�سي  دار  وغربًا  الدروي�ص،  يحيى  بيد  دار 
ذلك  حقوق  بجميع  امَلْرُقْوم  للمبيع  املو�سل  امَلْرُقْوم  الباب  من  وال�ستطراق 
ال�ساحة  اإلْيِه من  ُعِرَف به، وُن�ِسَب  كلِّه، وطرقه وُجُدره ومنافعه ومرافقه، وما 
لذلك  حقٍّ  وبكلِّ  القدمي،  وال�ستطراق  وامُلرتفق  واملطبخ  وال�سهريج  ماوية  ال�سَّ
للجهالة �رشعًا بثمن قدره  النايف  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلَم  �رشعًا، املعلوم ذلك عندهما 
امَلْرُقْوم  اإبراهيم  باعه  فما  فيه،  ُل  ُيَف�سَّ ما  على  حاّلً  ثمنًا  غر�سًا  ع�رش  اأْرَبعة 
الثمن وقدره �ستَّة غرو�ص ون�سف غر�ص،  امَلْرُقْوم ن�سفه مباله من  من املبيع 
وما باعه ديب املذكور من املبيع املزبور ن�سفه مباله من الثمن وقدره �سبعة 
البائَعْيِ املزبوَرْيِن  امَلْرُقْوم بيد  غرو�ص ون�سف غر�ص، مقبو�ص جميع الثمن 
ة امل�سرتي املزبور من جميع  ًا، وبرئْت ذمَّ ِعيَّ باعرتافهما بذلك �رشعًا قب�سًا �رَشْ
ِعيِّة براءة قب�ص وا�ستيفاء، و�سَدَر  ْ الثمن امَلْرُقْوم ومن كلِّ جزء منه الرباءة ال�رشَّ
وت�سليٍم  وت�سلٍُّم  مرعيٍّ  وقبول  �رْشِعيٍّ  باإيجاٍب  ذلك  يف  بينهما  الَباّت  البيع 
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص  ِعيِّة والتَّ ْ ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ �رَشْ
منهما، وحيثما كان يف ذلك من َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعًا، 
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  ذلك  م�سمون  وَثَبَت  كذلك،  ذلك  على  ت�سادقوا 
اثنتي  ل�سنة  احلرام  رجب  �سهر  اأوا�سط  يف  حتريراً  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار 

وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ خليل، ممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 

1082هـ
 /11  /16 /

1671م

ر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وَقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
القد�ص  مبحرو�سة  الزَّهراء،  ة  النَّريِّ الطريقة  ِفِل  وَمْ الغّراء  ال�رشيعة  مبجل�ص 
فخر  وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى  تعاىل،  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  الأ�سنى  واملعبد  ال�رشيف 
الأعالم،  الُعَلَماء  عمدة  بالإحكام  والأحكام  الق�سايا  رِّر  ُمَ الإ�ْسالم،  ق�ساة 
باأََعايل  الكرمي  ه،  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد،  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 
نظريه، داَم عاله، ا�سرتى الرجُل الكامُل املدعّو رم�سان بن ممود ال�سهري بابن 
هرام مباله لنف�سه دون غريه من فخر الأفا�سل املكرمي ال�سيخ حبيب اهلل ابن

15 رجب 
احلرام �سنة
 1082 هـ

 /11  /16 /
1671م

�رشاء دار 
مَبحلَّة 
باب 

العامود

 /266
ح 3



161عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ِْعيِّ عن  املرحوم قدوة الُعَلَماء الأعالم َمْولَنا ال�سيخ نور اهلل اللطفّي الوكيل ال�رشَّ
تِّ �سافية بنت املرحوم فخر املدر�سي َمْولَنا  ِقَبل زوجته فخر املخدرات ال�سِّ
ال�سيخ كمال الدين الع�سئلي بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف البيع الآتي 
ذكره فيه، بالثمن الذي �سُيَعيَّ فيه ويف قب�سه ب�سهادة كلِّ واحد من �سهرها 
ال�سهري بابن  القادر  ال�سيخ عبد  ابن املرحوم  ال�سمد  يِّد عبد  ال�سَّ الأ�رشاف  فخر 
غ�سيَّة وفخر ال�ساحلي احلاّج م�سطفى بن علّي ال�سهري بابن عوي�ص العارفي 
ومطلق  ُمْلكها  يف  وجاٍر  املزبورة  لة  للموكِّ هو  ما  فباعه  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  بها 
ة  حجَّ مبوجب  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالبتياع  اإلْيِها  ومنتقل  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وحيازتها  ت�رشُّفها 
خة يف رابع ع�رش ربيع الثاين ل�سنة ثماني الف �سادرة لدى قدوة  ِعيَّة موؤرَّ �رَشْ
ال�سريورة  �سابقًا  ال�رشيف  بالقد�ص  العزيز  احَلاِكم  خليفة  اأَفْنِدي  اأحمد  ّواب  النُّ
ِعيِّة ويدها وا�سعة على ذلك ثابتة م�ستمرَّة دون امُلنازع واملعار�ص لها  ْ ال�رشَّ
بالقد�ص  القائمة  الدار  ق�سمة  البيِع، وذلك جميع  اإىل حي �سدور هذا  ذلك  يف 
ال�رشيف مَبحلَّة باب العمود امل�ستملة على علوي و�سفلي، فالعلوّي منها ي�ستمل 
على طبقتي علويتي كبريتي واإيوان وطبقة �سغرية �سمالية بالقرب من باب 
الدار املزبورة و�ساحة �سماوية، وال�سفل ي�ستمل على بيت ِقَبلّي َيُفوُه بابه �سماًل 
و�ساحة  املزبورة  الطبقة  اأ�سفل  �سمايل  وبيت  م�رشقًا  باب  َيُفوُه  غربّي  وبيت 
�سماوية جتاه البيت امَلْرُقْوم و�سهريج معّد جلمع الأ�ستية ومطبخ �سغري ون�سف 
املرتفق و�ساحة �سماوية ُي�ستطرق منها اإىل ق�سمة الدار املزبورة، ويحدُّها ِقَبلة 
الطريق  و�سماًل  الدني�رشي  وقف  دار  و�رشقًا  ال�سارم  عي�سى  احلاّج  ُوّراث  دار 
ال�سالك وفيه الباب ومتامه دار يو�سف ابن ال�رشما، وق�سمة الدار املزبورة التي 
ُي�ستطرق اإلْيِها من باب الدار املزبورة، وغربًا دار ُوّراث ممد ابن الأزعر ال�سهري 
وُجدره  وطرقه  كلِّه  حقوقذلك  بجميع  املزبورة  الق�سمة  ومتامه  بالقوي�سي، 
اإلْيِه وبكلِّ حقٍّ هو  ومنافعه ومرافقه، وما ُعِرَف به واأخ�سابه واإن�سائه، وُن�ِسَب 
ًا، ل ُغَب فيه ول ف�ساَد،  ًا، و�رشاًء ُمعترباً َمْرِعيَّ ِعيَّ لذلك �رشعًا تبعًا �سحيحًا �رَشْ
ة واللزوم  حَّ ول م�ساحنة ول عناَد، ُم�ستماًل على الإيجاب والقبول و�رشوط ال�سِّ
ة عددية رابحة جارية يف  بثمٍن قدره مائة غر�ص وخم�سة وع�رشون غر�سًا ف�سَّ
معاملته اإىل يوم تاريخ اأَْدَناه عن كلِّ غر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية، ثمنًا 
ًا،  ِعيَّ �رَشْ قب�سًا  املزبور باحل�رشة واملعاينة  الوكيل  البائع  بيد  حاّلً مقبو�سًا 
امَلْرُقْوم ومن كلِّ  الثمن  ة امل�سرتي املزبور من جميع  فبموجب ذلك برئت ذمَّ
، و�سدَر البيع الَباّت بينهما يف ذلك  ِْعيِّ ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ جزٍء منه الرباءة ال�رشَّ
الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ وت�سليٍم �سحيحِي  وت�سلٍُّم  وقبوٍل مرعيٍّ  �رْشِعيٍّ  باإيجاٍب 
وحيثما  منهما،  ترا�ٍص  عن  بالأْبدان  َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة 
على  ت�سادقا  �رشعًا،  يجُب  لزٌم حيُث  ف�سمانه  وَتِبعٍة  َدْرك  من  ذلك  كان يف 
ًا،  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ ذلك وثبَت م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

حتريراً يف خام�ص ع�رش رجب احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 
ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، وغريهم من احلا�رشين، ممد جلبي، كاتبه. 

وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �رشيحٌة  ووثيقٌة  ٌة  ِعيَّ �رَشْ �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
اأَجلَّه اهلل تعاىل  ر،  امُلَطهَّ القد�ص  الأنور مبحرو�سة  الأغرِّ  ال�رشع  وحترَّر مبجل�ص 
لدى َمْولَنا و�سيِّدنا فخر ق�ساة الإ�ْسالمذخر ولة الأَنام �سدر الأفا�سل الكرام، 
باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 
مرعّي،  ممد  بنت  عّيو�سة  احُلرمة  ا�سرتت  ومعاليه،  ف�سائله  دامْت  نظريه، 
بن  علّي  من  دون غريها  لنف�سها  لها  بن حفيدها  بها �سهرها ح�سي  وعرَّف 
مو�سى بن ممد من اأهايل قرية جباليا )1( ، فباعها بيعًا باّتًا ما هو له وجاٍر 
ول  ُمنازع  بال  ذلك  على  وا�سعة  ويده  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وحيازته  وت�رشُّفه  ُمْلكه  يف 
ال�سائعة، وقدرها قرياط  ة  البيع، وذلك جميع احل�سَّ اإىل حي �سدور  ُمعار�ص 
ِل اأْرَبعة وع�رشين قرياطًا من جميع غرا�ص الزيتون القائم اأ�سوله  ون�سف من اأ�سْ
ه ِقَبلًة  بالكرم الكائن باأر�ص القرية �رشكة امل�سرتية والبائع بحقِّ الباقي، ويحدُّ
احلربة و�رشقًا قطعة فهيمة و�سماًل الدرب ال�سالك وغربًا زقاق غري نافذ بجميع 
حقوق ذلك كلِّه وطرقه وُجدره ومرافقه ومنافعه وما ُعِرف به وُن�ِسب اإلْيِه ولكلِّ 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا  حقٍّ هو لذلك �رشعًا، املعلوم ذلك عندهما العلَم ال�رشَّ
بثمٍن قدره �ستَّة غرو�ص ون�سف عددية ثمنًا حاّلً مقبو�سًا بيد البائع املزبور 
ة امل�سرتية املزبورة يف ذلك  ، وبرئت بذلك ذمَّ ِْعيِّ باعرتافه بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
ذلك  يف  بينهما  الَباّت  البيع  و�سدَر  وا�ستيفاء،  قب�ص  براءة  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة 
وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ وت�سليٍم  وت�سلٍُّم  مرعيٍّ  وقبول  �رْشِعيٍّ  باإيجاٍب 
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهما، وحيثما كان يف ذلك  ِعيِّة والتَّ ْ وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
من َدْرٍك وَتِبعة ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعًا ت�سادقا على ذلك كذلك، وثبَت 
ًا بعد اعتبار  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ما وَجَب اعتباره �رشعًا، حتريراً يف اأوا�سط رجب احلرام ل�سنة اثنتي وثماني 

الف. 
ِل، �سيخ علّي، �سيخ اأبو  �سهود: �سيخ زكريا، �سيخ نور الدين، �سيخ ويّل كاتب اأ�سْ

الفتح، �سيخ مو�سى، ممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 

اأوا�سط �سهر 
رجب احلرام 

ل�سنة
 1082 هـ

 /11  /16 /
1671م

�رشاء كرم 
زيتون 
بقرية 
جباليا

 /267
ح1

مة  ، امُلَحرِّر املرعّي، اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيِّدنا وَمْولَنا الَعالَّ ِْعيِّ باملجل�ص ال�رشَّ
ِْعيِّ  امة الكامل، قدوة ق�ساة الإ�ْسالم ذخر ولة الأَنام، احَلاِكم ال�رشَّ ل الَفهَّ الفا�سِ
عاله،  داَم  نظريه  باأََعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممٍد  بن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل 
يِّد ح�سن ابن املرحوم ال�ّسيِّد يو�سف الن�رشايّن املدعّو نقول ولد يايف ا�ستاأجر ال�سَّ

17 رجب 
الفرد �سنة ا�ستئجار 

طبيب
 /267

ح 2

)1( لعلها مأخوذة من أزاليا الرومانية التي تقوم عليها فقرية النزلة المجاورة، وقد تكون تحريف لكلمة جباالية السريانية
بمعنى الجبال. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، ص244. 
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جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

خم�سة  قدرها  باأجرة  به  الذي   )1( احل�سار  داِء  من  ُيداِوَيه  اأْن  على  الرومّي 
اإْن  اأنه  وعلى   ، ِْعيِّ ال�رشَّ الْعرِتَاف  بذلك  باعرتافه  منه  قب�سها  غر�سًا  وع�رشون 
اإجارة  ب�سيء،  اإلْيِه  يتعرَّ�ص  اأحد  ول  ُيطالب  فال  عليه  وُق�سي  �سيء  له  �سار 
ِعيَّة، وثبَت م�سمون ذلك  ِعيَّة ت�سادقا على ذلك كذلك ُم�سادقة �رَشْ �سحيحة �رَشْ
ًا، حتريراً يف �سابع  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ لدى َمْولَنا و�سيِّدنا احَلاِكم ال�رشَّ

ع�رش رجب الفرد �سنة اثنتي وثماني الف. 
الديري،  اهلل  فتح  ال�سيخ  ويّل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

 1082 هـ
 /11  /18 /

1671م

املدعو  الرجُل  َج  ،َتَزوَّ ف�سُلُه  داَم  ممٍد  ابِن  اأَفْنِدي  اأحمد  و�سيِِّدنا  َمْولَنا  لدى 
باحلاّج عبد احلقِّ بن زكريا بن حمودة مبخطوبِته خديجة بنت زيتون ،املراأة 
وعوِنه  تعاىل  اهلل  بركة  على  َدَقَها  اأَ�سْ ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ املوانع  عن  اخلالية  الكاملة 
داقًا ُجملته ع�رشة  وُح�سِن توفيِقه و�ُسنَّة نبيِّه ممد، �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، �سَ
باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  غرو�ص  خم�سة  ذلك  من  لها  احَلاّل  عددية  غرو�ص 
، والباقي بعد احَلاّل خم�سة غرو�ص  ِْعيِّ وكيلها الآتي ذكره فيه، الْعرِتَاف ال�رشَّ
جها منه بذلك  بائن، زوَّ اأو طالٍق  لفراق موٍت  امَلْرُقْوم  الزوج  لها على  لة  موؤجَّ
يف  عنها  وكالته  الثابت  عنها  بالوكالة  اللدّي  علّي  بن  اأحمد  كذلك  ذلك  على 
داق ب�سهادة كلِّ واحد من ال�سيخ علّي ابن  ذلك ويف الْعرِتَاف بقب�ص ُمَقدَّم ال�سَّ
زواجًا �سحيحًا  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  بها  العارَفْيِ  بن ذيب  الباز وعلّي  علّي  ال�سيخ 
ًا، حتريراً يف ثامن ع�رش  ِعيَّ �رَشْ الزوج املزبور لنف�سه قبوًل  ًا مقبوًل من  ِعيَّ �رَشْ

رجب الفرد احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

18 رجب 
الفرد احلرام 

�سنة 
1082 هـ

 /11  /19 /
1671م

زواج  /267
ح 3

َع  ُح َمكُنوَنُه َمْن َذَكَر ما ُوقِّ ٌة ُيعرُب َم�سموَنُه، وُيو�سِّ ِعيَّ ٌة �سحيحٌة �رَشْ هِذِه ُحجَّ
ر، اأَجلَّه اهلل  َر مبجل�ِص ال�رشِع ال�رشيف الأنور بالقد�ص ال�رشيف العلّي امُلَطهَّ وحترَّ
الكرام،  �سي  امُلدرِّ فخر  امة،  الَفهَّ الُعمدة  مة  الَعالَّ و�سيِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل، 
ِع  ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ ُعمدة امُلَحقِّقي الِعظام، احَلاِكم ال�رشَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله ومعاليه، ا�سرتى ال�ّسابُّ املدعّو زايد  َخطُّ
ان  بن ممد اأفرانه اأحمد ب�سه اخلربطوين مباله لنف�سه دون غريه من فخر الأَقرَّ
ممد جلبي الرتجمان، فباعه ما هو له وجاٍر يف ُمْلكه وُمنتقل اإلْيِه بالبتياع 
ِع  امُلَوقَّ ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  �سادرة  ِعيَّة  �رَشْ ة  حجَّ مبوجب  ِْعيِّ  ال�رشَّ
عليه  وا�سعة  ويده  اأَْدَناه،  تاريخ  ل�سنة  الأوىل  جمادى  باأوا�سط  خة  موؤرَّ اأعاله 

ة ُم�ستقرَّة دون املعار�ص وامُلنازع له يف ذلك، وذلك جميع ثابتة م�ستمرَّ

اأوائل رجب 
احلرام �سنة
 1082 هـ

 /11  /2 /
1671م

�رشاء 
دار بخط 
مرزبان 
مبدينة 
القد�ص

 /267
ح 4

)1( داء الحصار: المقصود بذلك حصر البول أو البراز. 
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ِل اأْرَبعة وع�رشين قرياطًا  ة ال�سائعة وقدرها قرياطان وربع قرياط من اأ�سْ احل�سَّ
من جميع الدار القائمة البناء بالقد�ص ال�رشيف بخطِّ مرزبان بالقرب من مكتبة 
ال�سيخ ممد امل�رشقّي املحدودة ِقَبلة بدار ال�سيخ رم�سان النابل�سّي وهي �رشكة، 
و�رشقًا بزقاق غري نافذ ومنه بابها القدمي و�سماًل الطريق ال�سالك وفيه الباب 
امُل�ستطرق منه اإلْيِها الآن، وغربًا باملكتبة املزبورة بجميع حقوق ذلك وطرقه 
وُجدره ومنافعه ومرافقه، وما ُعِرَف به وُن�ِسَب اإلْيِه، ولكلِّ حقٍّ هو لذلك �رشعًا، 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا بثمن قدره اثنا ع�رش  املعلوُم ذلك عندهما العلَم ال�رشَّ
غر�سًا عددية ثمنًا حاّلً مقبو�سًا بيد البائع املزبور باعرتافه بذلك الْعرِتَاف 
ة امل�سرتي املزبور من الثمن امَلْرُقْوم ومن كلِّ  ، فبموجب ذلك برئت ذمَّ ِْعيِّ ال�رشَّ
ِْعيِّ براءة قب�ص وا�ستيفاء، و�سدر البيُع  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ جزٍء منه الرباءة ال�رشَّ
الَباّت منهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيحي 
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص  ِعيِّة والتَّ ْ ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ �رَشْ
منهما، وحيثما كان يف ذلك من َدْرك وتبعٍة ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعًا، 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه  ت�سادقا على ذلك، وثبَت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ًا، حتريراً يف اأوائل رجب احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف.  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ
�سهود: ال�سيخ فتح اهلل الديري، املزبورون اأعاله، كاتبه. 

، اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، لدى �سيِِّدنا وَمْولَنا قدوِة  ، امُلَحرِّر املرعيِّ ِْعيِّ باملجل�ص ال�رشَّ
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  والأحكام،  الق�سايا  رِِّر  ُمَ الأَناِم،  ولِة  ذخِر  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة 
داَم عاله،  نظريه،  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ابن ممد  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل 
ِْعيِّ والأ�سلوب امُلعترب املرعّي ملحمد وعلّي ولدي املرحوم  َب بالطريق ال�رشَّ ترتَّ
احلاّج اإبراهيم بن م�سيم�ص القا�رشين عن درجة البلوغ مببا�رشة كلِّ واحد يف 
ِْعيِّ قدوة امل�سايخ الكرام ال�سيخ خليل ابن املرحوم ال�سيخ ممد  و�سيِّهما ال�رشَّ
ِْعيِّ على  ال�رشَّ الناظر  اأقرانه �سيدي م�سطفى بن م�سيم�ص  غ�سيَّة وعّمهما فخر 
ة علّي ابن احلاّج حجيح احلا�رش معهما باملجل�ص  القا�رشين املزبورين يف ذمَّ
ّي  الَو�سِ من  بيده  قب�سها  اِلً  اأ�سْ عددية   )...( غر�ص  مائتا  قدره  مبلغ  ِْعيِّ  ال�رشَّ
اثنا  قطنًا   )...( وثمن  ًا،  ِعيَّ �رَشْ قب�سًا  واملعاينة  باحل�رشة  املذكوَرْيِن  والناظر 
ع�رش غر�سًا ون�سف غر�ص يحلُّ عليه جميع املبلغ امَلْرُقْوم وقدره من غري تكرار 
اِلً وربحًا مل�سيِّ �سنة مت�سي من  مائتا غر�ص واثنا ع�رش غر�سًا ون�سف غر�ص اأ�سْ
ًا، وح�رش كل واحد من احلاّج  ِعيَّ َبًا �رَشْ ة �سعبان املبارك �سنة تاريخ اأَْدَناه ترتَّ َغرَّ
حجيج والد علّي املزبور وولده �سعبان �سقيق علّي املذكور وكفال علّيًا املذكور 
ة باإذنه لهما  اأعاله يف جميع املبلغ امَلْرُقْوم ويف كلِّ جزٍء منه يف املال والذِّمَّ
ِعيَّة، ت�سادقوا على ذلك كذلك، وثبَت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا  بذلك كفالة �رَشْ
اثنتي  �سنة  ثامن ع�رش رجب  ًا حتريراً يف  ِعيَّ �رَشْ اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 

وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ ويّل الدين جماعة، املزبورون اأعاله، كاتبه. 
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى �سيِّدنا وَمْولَنا قدوِة  ، امُلَحرِّر املرعّي،  ِْعيِّ باملجل�ص ال�رشَّ
ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد  ق�ساة ِالإ�ْسالِم، ذخِر ولِة الأَناِم احَلاِكِم ال�رشَّ
عى املدعو ح�سن  ه الكرمي باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله ومعاليه، ادَّ ِع َخطُّ امُلَوقَّ
الكائنتي  نبال  بري  من  ا�سماعيل  بن  نوفل  على  اجليب  قرية  من  �سحادة  بن 
ُمْلكه  اإنه من اجلاري يف  ال�رشيف، وقال يف تقرير دعواه عليه:  القد�ص  ظاهر 
ِل كامٍل من جميع غرا�ص العنب  ة ال�سائعة وقدرها الن�سف من اأ�سْ جميع احل�سَّ
املزبورة  باملحرو�سة  الكائنة  اجليب  بقرية  اأ�سوله  القائم  والزيتون  والتي 
وغربًا  اجليب  قرية  و�سماًل  كذلك  و�رشقًا  بالبناء  ُتعرف  اأر�ص  ِقَبلّي  املحدود 
كذلك القرية املزبورة، بجميع حقوق ذلك كلِّه، واإنَّ امُلدَّعى عليه املزبور وا�سع 
ة املزبورة ويطالبه برفع يده عنها وبت�سليمها اإلْيِه، و�ساأل �سوؤاله  يده على احل�سَّ
امُلدَّعي بيِّنة ت�سهد له بذلك،  عن ذلك، �سئل فاأجاب بالإنكار بذلك، وُطِلَب من 
فاأح�رش كّل واحد من حميد بن ممد وممد بن �رّشام، و�سهدا بعد اأْن ا�ْسُت�ْسهدا 
بوجه  ِعيَّة  �رَشْ �سحيحة  �سهادة  امَلْرُقْوم  للُمدَّعي  امَلْرُقْوم  الغرا�ص  ن�سف  باأنَّ 
بذلك  �سهادتهما  فِقَبلت  ًا،  ِعيَّ �رَشْ دافعًا  �سهادتهما  يف  ُيْبِد  فلم  عليه،  امُلدَّعى 
ِعيِّة لدى احَلاِكم  ْ ًا، وملا ثبَت م�سمون ذلك وما قامت به البيِّنة ال�رشَّ ِعيَّ قبوًل �رَشْ
من  ل  حَت�سَّ اأنه  امَلْرُقْوم  امُلدَّعي  ذكَر  ثمَّ  ًا،  ِعيَّ �رَشْ اإلْيِهُثُبوَتًا  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ
ل  ة امَلْرُقْومة �سبعة غرو�ص ون�سف، وحلَف على ذلك باهلل العظيم ما حت�سَّ احل�سَّ
التحرير  غرو�ص  ثالثة  للُمدَّعي  ر  حترَّ ثمَّ  ًا،  ِعيَّ �رَشْ حلفًا  ون�سف  غرو�ص  �سبعة 
املزبورة وت�سليمها  ة  يده عن احل�سَّ ًا، ويرفع  ِعيَّ �رَشْ اأمراً  اأُمر بدفعها   ، ِْعيِّ ال�رشَّ
، حتريراً يف  ِْعيِّ ال�رشَّ الْعرِتَاف  امَلْرُقْوم، فرفع يده وت�سلَّمها باعرتافه  للُمدَّعي 

�سابع ع�رش رجب ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ خليل، ال�سيخ اأبو الفتح، كاتبه. 
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قي الكرام، خال�سة امُلَحقِّقي الِعظام، افتخاِر  لدى َمْولَنا و�سيِّدنا عمدة امُلدقِّ
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  واحُلّكاِم  الق�ساِة 
)م�سيبح(  املدعّو  الرجُل  واعرتف  اأَقرَّ  ومعاليه،  ف�سائله  دامت  نظريه،  باأََعايل 
ابن اأبي فرا�ص من اأهايل قرية �سلوان الكائنة بظاهر القد�ص ال�رشيف اأنَّ جلمعة 
بن مظّفر من اأهايل قرية اأبي دي�ص الكائنة بظاهر املحرو�سة املزبورة ثالثة 
ال�سبحا  احلمراء  الفر�ص  جميع  من  قرياطًا  وع�رشين  اأْرَبعة  ِل  اأ�سْ من  قراريط 
تركة  نتاجها  املهرة  يف  ة  احل�سَّ ونظري  باملجل�ص،  اإلْيِها  وامُل�َسار  احلا�رشة 
الباقي،  العفيفي )وم�سيبح( املزبور بحقِّ  ال�سيخ ممد  لي  الفا�سِ َمْولَنا فخر 
ِْعيِّ من �سيف اهلل بن  ة املزبورة اآلْت جلمعة املزبور بالبتياع ال�رشَّ واأنَّ احل�سَّ
ًا،  ِعيَّ ًا، و�سدَّقه على ذلك جمعة املزبور ت�سديقًا �رَشْ ِعيَّ اراً �رَشْ جبارة العبيدي اإَقرَّ
ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبَت 

حتريراً يف ثامن ع�رش رجب احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
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�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو 
الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، كاتبه. 

ُح َمكُنوَنُه َمْن َذَكَر ما وقَع  ٌة ُيعرُب َم�سموَنُه، وُيو�سِّ ِعيَّ ٌة �سحيحٌة �رَشْ هِذِه ُحجَّ
ة الزهراء مبحرو�سة  وحترَّر مبجل�ص ال�رشيعة ال�رشيفة الغّراء ومفل الطريقة النَّريِّ
وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى  تعاىل،  اهلل  اأَجلَّه  املنيف،  العليِّ  واملعبد  ال�رشيف  القد�ص 
رِّر الق�سايا والأحكام، ُعمدة الُعَلَماء  قدوة ق�ساة الإ�ْسالم، ذخر ولة الأَنام، ُمَ
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأعالم 
باأََعايل نظريه، داَم عاله، ا�سرتى احلاّج كرمي ابن املرحوم بدر الدين املحت�سب 
ِعيِّة عن ولده احلاّج �رشف الثابت وكالته عنه يف ال�رشاء الآتي  ْ بالوكالة ال�رشَّ
دون  املزبور  له  موكِّ ًا ومبال  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  فيه  �َسُيَعيَّ  الذي  بالثمن  فيه  ذكره 
النابل�سّي  الدكم  بابن  ال�سهري  بن عامر  املدعِوّ م�سطفى  الرجل  مال غريه من 
، فباعه ملوكلِّه املزبور ما هو له وجاٍر يف ُمْلكه  ِْعيِّ احلا�رش معه باملجل�ص ال�رشَّ
ِْعيِّ من ِقَبل والدتها قادرية بنت ح�سي النابل�سّي يف  وُمنتقل اإلْيِه بالإرث ال�رشَّ
ِْعيِّ من ِقَبل اأخيها �سقيقها رجب بن ح�سي املزبور،  املنتقل اإلْيِها بالإرث ال�رشَّ
ويد البائع امَلْرُقْوم وا�سعة على ذلك دون املعار�ص وامُلنازع له يف ذلك اإىل 
ة ال�سائعة وقدرها ثالثة قراريَط من  حي �سدور هذا البيع، وذلك جميع احل�سَّ
ال�رشيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  اأْرَبعة وع�رشين قرياطًا من جميع  ِل  اأ�سْ
الأ�ستية  جلمع  ُمَعدٍّ  و�سهريج  بيوت  ثالثة  على  امل�ستملة  الن�سارى  مَبحلَّة 
ويحدُّها  ِعيَّة،  �رَشْ وحقوق  ومرافق  ومنافع  �سماوية  و�ساحة  ومرتفق  ومطبخ 
اللدي  بال�سلمونة  ال�سهري  الرحيم  دار عبد  دار احلاّج عمر بن منر و�رشقًا  ِقَبلة 
و�سماًل دار �سالح الن�رشاين ويف �رشكة ومتامه دار وقف هناك، وغربًا الطريق 
القليني بجميع حقوق ذلك كله  الباب ومتامه دار بنت حجازي  ال�سالك وفيه 
وطرقه وُجدره ومنافعه ومرافقه وما ُعِرف به وُن�ِسب اإلْيِه، وبكلِّ حقٍّ هو لذلك 
للجهالة �رشعًا بثمن قدره  النايف  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلَم  �رشعًا، املعلوم ذلك عندهما 
مقبو�سًا  ثمنًا حاّلً  قطعة م�رشية  ثالثون  منها  غر�ص  كلِّ  ع�رشة غرو�ص عن 
ة  ، فبموجب ذلك برئت ذمَّ ِْعيِّ بيد البائع املزبور باعرتافه بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
ِعيِّة  ْ امل�سرتي املزبور من جميع الثمن امَلْرُقْوم، ويف كلِّ جزٍء منه الرباءة ال�رشَّ
باإيجاٍب  كلِّه  ذلك  يف  بينهما  الَباّت  البيُع  و�سَدَر  وا�ستيفاء،  قب�ص  براءة 
الُروؤية وامَلْعِرفة  ِعيَّي بعد  �رْشِعيٍّ وقبول مرعيٍّ وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيَحْيِ �رَشْ
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهما، وحيثما كان يف ذلك  ِعيِّة والتَّ ْ وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
من َدْرٍك وَتِبعٍة ف�سمانه لزم حيث يجُب �رشعًا، ت�سادقا على ذلك كذلك، وثبت 
ًا، حتريراً يف  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ثامن ع�رش �سهر رجب احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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، امُلَحرِِّر املرعّي، اأَجلَُّه اهلل تعاىل، لدى َمْولَنا و�سيِّدنا العامِل  ِْعيِّ باملجل�ِص ال�رشَّ
ِر قواعدِه اأح�سَن تقرير، الآمِل من  رِِّر دقائِق التف�سرِي ُمقرَّ الكبرِي العامِل ال�سهرِي ُمَ
اهلِل منًة واإح�سانًا ،الراجي عفَوه وغفراَنه، الكارِع من حيا�ص الدين والتقوى، 
ل الكامل العابد  ِّ والنجوى، العامل العامل الفا�سِ املراقب موله الكرمي يف ال�رشِّ
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ زادة  يحيى  بن  اأَفْنِدي  م�سطفى  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الزاهد 
ابن  يو�سف  ال�سيخ  �سي  املدرِّ فخر  قاطَع  كان  ملا  عاله،  داَم  نظريه،  باأََعايل 
ِْعيِّ عن فخر  املرحوم قدوة الُعَلَماء العاملي ال�سيخ ممد الع�سئلي الوكيل ال�رشَّ
اإينال  ال�سلطان  املرحوم  وقف  على  ِْعيِّ  ال�رشَّ الناظر  اأَفْنِدي  �سليمان  الأعيان 
ِعيَّة �سادرة لدى  ة �رَشْ الكاتب بالقد�ص ال�رشيف الثابت وكالته عنه مبوجب حجَّ
خ ب�ساد�ص ع�رش  فخر املدرِّ�سي ح�سي اأَفْنِدي النائب مبدينة م�رش القاهرة موؤرَّ
ًا فخر الأعيان ممد اآغا متويّل  ِعيَّ �سهر �سفر اخلري ل�سنة تاريخ اأَْدَناه ُثُبوَتًا �رَشْ
ل من قرية  اأوقاف املرحومة خا�سكي �سلطاين طاب ثراها على ما ع�ساه يتح�سَّ
ال�سلطان  وقف  يف  واجلارية  ال�رشيف  القد�ص  ظاهر  الكائنة   )1( اأَْلٍفّخار  جيب 
لها ذي القعدة احلرام �سنة اإحدى وثماني الف،  اإينال املزبور مدَّة �سنة كاملة اأوَّ
واآخرها ختام �سّوال ل�سنة تاريخ اأَْدَناه مببلٍغ قدره مائة غر�ص واحدة وخم�سون 
يوم  ح�رَش  اأَْدَناه،  تاريخ  على  ال�سابق  املقاطعة  ك  مت�سُّ مبوجب  عددية  غر�سًا 
ِْعيِّ عن  ال�رشَّ الوكيل  اآغا  اأحمد  ال�سيخ يو�سف املذكور وقب�َص من  اأَْدَناه  تاريخ 
املقاطعة  مال  �رشعًا  ذلك  عنه يف  وكالته  الثابت  امَلْرُقْوم  املتويلِّ  اآغا  ممد 
ة عددية عن كلِّ غر�ص  امَلْرُقْومة، وقدُره مائة غر�ص واحدة وخم�سون غر�سًا ف�سَّ
ًا، فبموجب  ِعيَّ منها ثالثون قطعة م�رشية بيده باحل�رشة واملعاينة قب�سًا �رَشْ
ة وكيل املذكور يف مال املقاطعة امُلَعيَّ  ة ممد اآغا امَلْرُقْوم وذمَّ ذلك برئْت ذمَّ
ِْعيِّ براءة قب�ٍص وا�ستيفاٍء، وثبَت م�سمون  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ اأعاله الرباءة ال�رشَّ
ًا، حتريراً يف  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ ذلك لدى َمْولَنا و�سيِّدنا احَلاِكم ال�رشَّ

اأوا�سط رجب الفرد ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

اأوا�سط رجب 
الفرد �سنة
 1082 هـ

 /11  /16 /
1671م

مقاطعة 
على 

متح�سل 
قرية جيب 

اأَْلٍفخار
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، امُلَحرِِّر املرعّي، اأَجلَُّه اهلل تعاىل، لدى َمْولَنا و�سيِّدنا العامِل  ِْعيِّ باملجل�ِص ال�رشَّ
ِل ال�سهرِي �سدِر املوايل الِعظاِم، حاّلِل م�سكالِت الأَناِم، الكارِع من  الكبرِي الفا�سِ
ِّ والنجوى ،العامِل العامِل الزاهِد  حيا�ِص الدِّين والتقوى، املراقِب موله يف ال�رشِّ
ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ املويل،  املوىل  زادة  يحيى  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم 
الكرمي باأََعايل نظريه، حامل هذا الكتاب وناقله ال�ساب املدعّو مو�سى ابن اخلوجة

13 رجب 
احلرام �سنة
 1082 هـ

 /11  /14 /
1671م

�سبط اإرث 
�رْشِعيٍّ

 /269
ح 2

)1( قرية جيب الفخار: تعرف حالياً بقرية جيب تقع شمال الغربي من القدس وتقوم على بقعة كنعانية تسمى جبعون وهي 
كلمة كنعانية تعني تل الكنعانية. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، األهلية لنشر والتوزيع، ط2، 2000، ص283؛ 

الدباغ، بالدنا فلسطين، ج8، ق2، ص78. 



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 168
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ًا على اإخوته لأبيه نور الدين وزين الدين وذهبّية  ِعيَّ ممد بن زنكل و�سّيًا �رَشْ
ِقَبل  من  اإلْيِهم  ِْعيِّ  ال�رشَّ الإرث  ه  جرَّ ما  لي�سبط  البلوغ؛  درجة  عن  القا�رشين 
ة امُلَتوّفاة �سابقًا على تاريخه، ويتعاطى ما فيه احلظُّ وامل�سلحة  ريَّ والدتهم �سكَّ
�سحيَحْيِ  واإذنًا  ن�سبًا  ذلك  بتعاطي  له  واأِذَن  القا�رشين،  على  ذلك  العائد 
ل  ًا، ثمَّ فر�َص وَقدَّر هديًا تاأمَّ ِعيَّ ِعيَّي مقبوَلْيِ من مو�سى املزبور قبوًل �رَشْ �رَشْ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه بر�سم نفقة زين الدين املزبور  ر َمْولَنا و�سيِّدنا احَلاِكم ال�رشَّ وتدبَّ
وذهبية امَلْرُقْومة يف كلِّ �سنة مت�سي من يوم تاريخ اأَْدَناه فيما ل ُبدَّ لهما منه 
�سنة ثالثة  ذلك، وقدره يف كلِّ  واأَدم وغري ذلك ما قيمته  من ثمن حلٍم وخبز 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه لو�سيِّهما مو�سى  ع�رش غر�سًا عددية، واأَِذَن َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ة  ب لهما يف ذمَّ امَلْرُقْوم باإنفاق ذلك عليهما وبالرجوع على ربح مالهما امُلَرتَّ
عند  وبال�ستدانة  املحفوظ  ال�ِسِجل  مبوجب  الدين  بدر  بن  الدين  كرمي  احلاّج 
ّي املزبور القبوَل  ِعيَّي مقبوَلْيِ من الَو�سِ احلاّجة فر�سًا واإذنًا �سحيَحْيِ �رَشْ

، حتريراً يف ثالث ع�رش رجب احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف.  ِْعيِّ ال�رشَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
ما  َذَكَر  َمْن  َمكُنوَنُه  ُح  وُيو�سِّ َم�سموَنُه،  ُيعرُب  ٌة  ِعيَّ �رَشْ �سحيحٌة  ٌة  ُحجَّ هِذِه 
اهلل  اأَجلَّه  ر،  امُلَطهَّ املنيف  الدِّين  ِفِل  وَمْ ال�رشيف،  ال�رشع  َر مبجل�ص  وقَع وحترَّ
�سي  امُلدرِّ فخر  امُلَحقِّق،  امة  الَفهَّ ق،  امُلَدقِّ العامل  و�سيِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل، 
ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأعالم،  الُعَلَماء  عمدة  الِكرام 
الدين  عالء  بن  جمعة  ا�سرتى  عاله،  دام  نظريه،  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ
من  واحٍد  كلِّ  من  غريه  دون  لنف�سه  مباله   )1( الطور  قرية  اأهايل  من  ال�سمعة 
ِقَبل زوجته �ساحلة خاتون بنت  ِْعيِّ عن  اآغا الوكيل ال�رشَّ ممد ابن م�سطفى 
ابن  علّي  يِّد  ال�سَّ واحٍد من  ب�سهادة كلِّ  ذلك  الثابت وكالته عنها يف  اآغا  ح�سن 
ِْعيِّ  ًا، والويّل ال�رشَّ ِعيَّ يِّد جمال الدين وعلّي بن ح�سن العاِرَفْيِ بها ُثُبوَتًا �رَشْ ال�سَّ
ال�سيخ ح�سن بن  البلوغ، ومن  ْيِن عن درجة  َ القا�رشِ على ولديه طلحة وحمزة 
ال�سيخ  ابنة  ِْعيِّ عن كلِّ واحٍد من فاطمة خاتون  ال�رشَّ الوكيل  النابل�سّي  نا�رش 
الثابت  ال�سامت  ال�سيخ ممد  اآمنة خاتون بنت  الدين املغربّي ووالدتها  فخر 
ًا، فباعاه ما  ِعيَّ وكالته عنها مبوجب م�ِسِجلي �سابقي على تاريخه، ُثُبوَتًا �رَشْ
الت املزبورات والقا�رشين املزبورين، ومنتقل لفاطمة خاتون من  هو للموكِّ
ِقَبل والدها واأخيها لأبيها ومنتقل لطلحة وحمزة من ِقَبل اأخيهما لأّمهما عبد 
اللطيف املزبور ويدهم وا�سعة على ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع، وذلك جميع 
غرا�ص الزيتون )...( اأ�سوله �ستَّة ع�رش زيتونة القائم اأ�سولها باأر�ص ال�سالحّية، 

ويحدُّ الأر�ص الكائن بها الزيتون املزبور ِقَبلّي كرم عودة ال�سلواين و�رشقًا

اأوا�سط �سهر 
رجب الفرد 

�سنة 
1082 هـ

 /11  /16 /
1671م

�رشاء 
زيتون 
بالقرب 

من 
املدر�سة 
ال�سالحية

 /269
ح 3

)1( قرية الطور: قرية ظاهر القدس الشرقي، أخذت اسمها من الجبل الذي تقوم عليه، تقوم على قرية بيت فاجي المعروفة 
في العهد الروماني ومعناها بيت التين. شراب، محمد. معجم بلدان، ص506. 



169عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

كلِّه وطرقه وُجدره  اأَْلٍفاّلح بجميع حقوق ذلك  بيد غّنام  و�سماًل وغربًا كروم 
ومنافعه ومرافقه، وما ُعِرَف به وُن�ِسَب اإلْيِه، وبكلِّ حقٍّ هو لذلك �رشعًا، املعلوم 
غرو�ص  ثمانية  قدره  بثمٍن  �رشعًا  للجهالة  النايف  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلَم  عندهم  ذلك 
ل فيه، فمن ذلك ما باعه ممد بك املزبور من  عددية ثمنًا حاّلً على ما ُيَف�سَّ
ون�سف  قراريط  ثمانية  امَلْرُقْومة  والولية  املزبورة  بالوكالة  امَلْرُقْوم  املبيع 
قرياط مبا قابَل ذلك من الثمن وقدره غر�سان وخم�ص وع�رشون قطعة م�رشية 
مقبو�ص بيده باعرتافه، وباعه ال�سيخ ح�سن املزبور بالوكالة امَلْرُقْومة خم�سة 
ع�رش قرياطًا ون�سف قرياط، مبا قابَل ذلك من الثمن وقدره خم�سة غرو�ص وع�رش 
ة امل�سرتي  ًا، وبرئت ذمَّ ِعيَّ قطٍع م�رشية مقبو�ص بيده باعرتافه بذلك قب�سًا �رَشْ
ِْعيِّ براءة قب�ص  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ املزبور من جميع الثمن امَلْرُقْوم الرباءة ال�رشَّ
�رْشِعيٍّ وقبوٍل مرعّي،  باإيجاٍب  الَباّت بينهما يف ذلك  البيُع  وا�ستيفاء، و�سدَر 
َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ وت�سليٍم  وت�سلٍُّم 
بالأْبدان عن ترا�ٍص منهم، وحيثما كان يف ذلك من َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سمانه لزم 
َمْولَنا  لدى  ذلك  م�سمون  وثبَت  كذلك،  ذلك  على  ت�سادقا  �رشعًا،  يجب  حيث 
ًا، حتريراً يف اأوا�سط �سهر رجب الفرد  ِعيَّ اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ ِعيِّ امُل�َسار  ْ احَلاِكم ال�رشَّ

�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، كاتبه. 
َج ال�سابُّ الكامُل املدعوُّ  لدى �سيِّدنا وَمْولَنا اأحمد اأَفْنِدي بِن ممٍد داَم ف�سُله، َتَزوَّ
زِّيز مبخطوبِته حبيبَة بنِت عي�سى بِن عبد القادر  ممد بن عليٍّ ،ال�سهرُي بابن الطَّ
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل  ِْعيِّة، اأَ�سْ زِّيز البكر البالغة اخلالية عن املوانع ال�رشَّ الطَّ
داقًا ُجملته  وعونه وُح�سن توفيقه، و�ُسنَّة نبيِّه ممد، �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، �سَ
يَّة، عن كلِّ غر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية، احَلاّل من ذلك  ت�سعون غر�سًا ف�سِّ
ِْعيِّ والباقي  خم�سون غر�سًا مقبو�سة بيدها باعرتاف والدها وكيلها الْعرِتَاف ال�رشَّ
لة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن، تاأجياًل  بعد احَلاّل اأْرَبعون غر�سًا موؤجَّ
جها منه بذلك على ذلك كذلك والدها املزبور بالوكالة عنها الثابت  ًا، زوَّ �رَشِْعيَّ
داق املزبور ب�سهادة كلِّ  ل ال�سَّ وكالته عنها يف ذلك، ويف الْعرِتَاف بقب�ِص ُمَعجَّ
واحد من خليل بن �سعد الدقرّي ومي�سن بن برهان بن اأيوب العاِرَفْيِ بها ُثُبوَتًا 
ًا زواجًا  ها عبد ال�سمد بن ح�سي املع�رشاين تعريفًا �رَشِْعيَّ ًا مع تعريف عمِّ �رَشِْعيَّ
ًا حتريراً يف حادي  ًا مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �رَشِْعيَّ �سحيحًا �رَشِْعيَّ

ع�رشي رجب الفرد احلرام ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 
نور  اأحمد  ال�سلت، احلاّج  ابن قا�سي  اإبراهيم  ال�سيخ  الأعيان  ال�سيخ علّي، فخر 
الدين ال�سافعّي، احلاّج م�سطفى بن علّي عوي�ص، �سعبان بن حجيج، رم�سان بن 

ممود، رجب بن �ساعد حجيج، كاتبه. 

11 رجب 
الفرد احلرام 

�سنة 
1082 هـ

 /11  /12 /
1671م

زواج  /270
ح 1
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ُح َمكُنوَنُه َمْن َذَكَر ما وقَع  ٌة ُيعرُب َم�سموَنُه، وُيو�سِّ ِعيَّ ٌة �سحيحٌة �رَشْ هِذِه ُحجَّ
اأَجلَّه اهلل  ر،  وحترَّر مبجل�ص ال�رشع الوايف الأنور مبدينة القد�ص ال�رشيف امُلَطهَّ
احَلاِكم  الأَنام،  ولة  ىل  اأوَّ الإ�ْسالم،  ق�ساة  اأق�سى  وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى  تعاىل، 
ه الكرمي باأََعايل نظريه، داَم  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ ال�رشَّ
عاله، ا�سرتى الرجُل املدعُوّ حّيان بن يحيى مباله لنف�سه دون غريه من الرجِل 
املدعّو �سالح بن مرعب، كالهما من اأهايل قرية لفتا ظاهر القد�ص ال�رشيف، 
ِعيِّة، ويده  ْ ال�رشَّ له وُمْلكه وجاٍر يف ت�رشُّفه وحيازته  فباعه بيَع وفاء ما هو 
وا�سعة على ذلك دون املعار�ص وامُلنازع له يف ذلك اإىل حي �سدر هذا البيع، 
ِل كامٍل من جميع غرا�ص  ة ال�سائعة، وقدُرها قرياطان من اأ�سْ وذلك جميع احل�سَّ
الزيتون القائم اأ�سوله باأر�ص برج عرب )1( ظاهر مدينة القد�ص ال�رشيف الذي 
فا بيد ح�سي  عدَّته مائة و�ستِّون �سجرًة زيتونًا، املحدودة ِقَبلة بوعر اأبي ال�سّ
بن اأبي جودة، و�رشقًا البور، و�سماًل الطريق ال�سالك، وغربًا قطعة نا�رش الدين، 
بجميع حقوق ذلك كلِّه وطرقه وُجدره ومنافعه ومرافقه وما ُعِرَف به وُن�ِسَب 
اإلْيِه، وبكلِّ حقٍّ هو لذلك �رشعًا بثمٍن قدره ثالثون غر�سًا عددية حاّلً مقبو�سًا 
ة  ًا، وبرئت ذمَّ ِعيَّ ِْعيِّ قب�سًا �رَشْ بيد البائع املزبور باعرتافه بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
، براءة  ِْعيِّ ِعيَِّة بالطريق ال�رشَّ ْ امل�سرتي املزبور من الثمن امَلْرُقْوم الرباءَة ال�رشَّ
قب�ٍص وا�ستيفاء، و�سَدَر بيُع الوفاء بينهما باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ وت�سلٍُّم 
َفرُّق  ِعيِّة والتَّ ْ ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ وت�سليٍم �سحيَحْيِ �رَشْ
بالأْبدان عن ترا�ٍص منهما، وحيثما كان يف ذلك من َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سمانه لزم 
ثمرة  يف  التَّ�رَشُّف  املزبور  للم�سرتي  املزبور  البائُع  واأباَح  �رشعًا  يجُب  حيث 
ته اإباحًة  املبيع امَلْرُقْوم وا�ستهالك ذلك لنف�سه ما داَم املبلغ املزبور باٍق بذمَّ
ه متى ردَّ اإلْيِه  ِعيَّة مقبولة �رشعًا، ووعَد امل�سرتي املزبور البائَع امَلْرُقْوم اأنَّ �رَشْ
ًا مقبوًل �رشعًا، ت�سادقا  نظري الثمن امَلْرُقْوم ُيِعْد اإلْيِه املبلغ املزبور وعداً َمْرِعيَّ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه  على ذلك، وثبَت م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
اثنتي وثماني  ل�سنة  �سهر رجب احلرام  �سابع ع�رش  ًا حتريراً يف  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا 

الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 

17 رجب 
احلرام �سنة
 1082 هـ

 /11  /18 /
171م

�رشاء 
غرا�ص 
زيتون 
باأر�ص 

برج عرب

 /270
ح 2

اهلُل  اأَجلَُّه   ، املرعيِّ امُلَحرِِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص  اأنه  هو  احلروِف  حتريِر  �سبُب 
احَلاِكِم  الأَناِم  ولِة  ذخِر  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة  قدوِة  وَمْولَنا  �سيِِّدنا  لدى  تعاىل، 
باأعاليه،  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم 
دامْت ف�سائله ومعاليه، مّلا اأُْلِزَم ممد بن خليل بن ا�ستقتلك للحرمة املدعّوة 

نبوّية بنت ممد اخلليلّي بخم�سة وع�رشين غر�سًا عددية مبوجب �ِسِجل �سابق

14 رجب �سنة
 1082 هـ

 /11  /15 /
1671م

اإلزام مبال  /270
ح 3

)1( مزرعة بالقرب من القدس، . صالحية، سجل أراضي لواء القدس، ص156. 



171عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

املزبورة،  ونبوية  امَلْرُقْوم  ممد  اأَْدَناه  تاريخ  يوم  ح�رَش  اأَْدَناه،  تاريخ  على 
ًا ودفَع لنبوّية املزبورة �ستَّة غرو�ص  ِعيَّ وعرَّف بها م�سلح بن علّي تعريفًا �رَشْ
ذلك منه باحل�رشة واملعاينة وخم�سة ع�رش غر�سًا قا�س�ست  عددية، فقب�سْت 
ر �سداقها يف والدتها  الدين اخلليلّي، وهو موؤخَّ بها والدته �سم�سّية بنت عالء 
لها  النائب  اخلليلّي  للحاج ممد  زوجًا  كانت  التي  علّي  بنت  �ستيتة  ة  املدعوَّ
املزبورة  �سم�سّية  بنتها  اإْرثها يف  امُلنح�رش  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  على مرتوكاته 
لتها عليه  بطريق الغر�ص والرّد، وبقيَّة املبلغ امَلْرُقْوم وقدره اأْرَبعة غرو�ص اأجَّ
ة �سعبان �سنة تاريخ اأَْدَناه، واأَ�ْسَهَدت عليها  اإىل م�سيِّ ثالثة اأ�سهر، مت�سي من َغرَّ
ًا  ِعيَّ �سم�سيَّة املزبورة، وعرَّف بها زوجها خليل ب�سه ابن ا�ستقت لك تعريفًا �رَشْ
اأنها ل ت�ستحّق ول ت�ستوجُب ِقَبل ُوّراث احلاّج ممد اخلليلّي ب�سبب مرتوكاته 
البناء مبدينة �سيِّدنا اخلليل عليه  القائمة  امُلَخلَّفة عنه  الدار  ول ب�سبب ن�سف 
ول  ُمعاأر�سة  لها  لي�ص  ُوّراثه،  حقوق  من  حقٌّ  واأنها  اأَْلٍف�ستقة،  مَبحلَّة  ال�سالم 
ِعيِّة، ول  ْ ُم�ساحنة ول منازعة يف ن�سف الدار املزبورة بوجٍه من الوجوه ال�رشَّ
ًا ت�سادقتا  ِعيَّ ة ت�سديقًا �رَشْ ب�سبب من الأ�سباب، و�سدَّقتها على ذلك كلِّه نبويَّ
ِْعيِّ  ًا فيهما بذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ِعيَّة وثبَت ن�سّ على ذلك م�سادقة �رَشْ
ًا، حتريراً يف رابع ع�رشي رجب �سنة اثنتي وثماني الف.  امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشِْعيَّ
ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ويّل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

مو�سى، ال�سيخ اأبو الفتح، كاتبه. 
ما  َذَكَر  َمْن  َمكُنوَنُه  ُح  وُيو�سِّ َم�سموَنُه،  ُيعرُب  ٌة  ِعيَّ �رَشْ �سحيحٌة  ٌة  ُحجَّ هِذِه 
الزهراِء  ِة  النَّريِّ الطريقِة  ومِل  الغّراِء،  رِة  امُلَطهَّ ال�رشيعِة  مبجل�ِص  َر  وحترَّ وقَع 
مبحرو�سِة القد�ِص ال�رشيِف، واملعبد العلّي امُلنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل، لدى �سيِّدنا 
الأَنام،  ُم�سكالت  حاّلل  الِفخام،  الء  الُف�سَ ل  اأْف�سَ الِعظام  الُعَلَماء  اأْعَلم  وَمْولَنا 
�سدر املوايل الِعظام �سيخ م�سايخ الإ�ْسالم، العامل العامل الكارع من حيا�ص 
ِْعيِّ املوىل  ِّ والنَّجوى، احَلاِكم ال�رشَّ الدين والتَّقوى، امُلراقب موله الكرمي يف ال�رشِّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه، داَم  ِع َخطُّ امُلويل م�سطفى اأَفْنِدي ابن يحيى زادة امُلَوقَّ
الء الِكرام، زبدة النبالء الِفخام ال�سيخ ممد ابن فخر  عاله، ا�سرتى فخر الُف�سَ
امل�سايخ ال�سيخ عبد اجلواد الع�سلّي �سيخ الّتّجار بالقد�ص ال�رشيف مباله لنف�سه 
ِْعيِّ  دون غريه من كلِّ واحٍد من م�سطفى اآغا ابن املرحوم ح�سن اآغا الوكيل ال�رشَّ
ّت �ساحلة الثات وكالته امُلْطَلقة مبوجب �ِسِجل �سابق على  عن ِقَبل �سقيقته ال�سِّ
ِْعيِّ على ولدْيه عبا�ص  تاريخه، وممد بك بن م�سطفى اآغا الزعيم الويّل ال�رشَّ
ِْعيِّ عن ِقَبل  ْيِن وال�سيخ ح�سن بن نا�رش النابل�سّي الوكيل ال�رشَّ َ وطلحة القا�رشِ
ّت فاطمة بنت املرحوم ال�سيخ فخر الدين املغربّي وال�ّسّت اآمنة ابنة املرحوم  ال�سِّ
ال�سيخ طه ال�سامت اأجداد زوجتي املرحوم ال�سيخ فخر الدين املزبور وعن ولده 
عبد اللطيف امُلَتَوّفى بعد والده، ومنتقل لفاطمة امَلْرُقْومة من ِقَبل والدها ال�سيخ 
فخر الدين امَلْرُقْوم واأخيها لأبيها عبد اللطيف امَلْرُقْوم ومنتقل لأخته امَلْرُقْومة

اأوا�سط جمادى 
الثانية �سنة 

1082 هـ
 /10  /18 /

1671م

�رشاء 
قبو فرن 
بعقبة 

الظاهرية

 /271
ح1
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

من ِقَبل زوجها ال�سيخ فخر الدين امَلْرُقْوم، ومنتقل لعبا�ص وطلحة املزبوَرْيِن 
دون  ذلك  على  وا�سعة  ويدهم  امَلْرُقْوم،  اللطيف  عبد  لأّمهما  اأخيهما  ِقَبل  من 
َقْبِو  البيع، وذلك جميع  اإىل حي �سدور هذا  املعار�ص وامُلنازع لهم يف ذلك 
 )...( على  امل�ستمل  ال�رشيف  بالقد�ص   )1( الظاهرية  عقبة  مَبحلَّة  الكائن  اأَْلٍفرن 
ه  وبيت نار وزّلقة و�ساحة �سماوية بها �سهريج ُمَعدٍّ جلمع ماء الأ�ستية، ويحدُّ
ِقَبلة الطريق ال�سالك وفيه الباب، و�رشقًا دار بيد البائعي ومن ي�رشكهم، وغربًا 
الر�سي،  اأَفْنِدي  يو�سف  َمْولَنا  بيد  والآن  جاوي�ص  بقيطا�ص  قدميًا  ُيعرف  قبٌو 
وطرقه  ذلك  حقوق  بجميع  العلمّي  اأَفْنِدي  عمر  َمْولَنا  بيد  حاكورة  و�سماًل 
�رشعًا،  لذلك  هو  حقٍّ  وبكلِّ  وُن�ِسَب  به  ُعِرَف  وما  ومرافقه  ومنافعه  وُجدره 
ًا  ِعيَّ ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا �رشاًء �سحيحًا �رَشْ املعلوُم ذلك عندهم العلَم ال�رشَّ
ًا، ل ُغَب فيه ول ف�ساد يعرتيه، م�ستمل على الإيجاب  َمْرِعيَّ وبيعًا باّتًا لزمًا 
العددية  يَّة  اأَْلٍف�سِّ الغرو�ص  من  قدره  بثمن  واللزوم  ة  حَّ ال�سِّ و�رشوط  والقبول 
ل فيه، فمن ذلك ما باعه م�سطفى اآغا  خم�سون غر�سًا ثمنًا حاّلً على ما ُيَف�سَّ
بالوكالة عن �سقيقته �ساحلة خاتون ثالثة قراريط وخم�سة اأ�سدا�ص قرياط مبا 
الثمن ثمانية غرو�ص، وما باعه ممد بك بالولية على ولديه  قاَبَل ذلك من 
ة بينهما اأْرَبعة قراريط وثلثا قرياط، مبا قابَل ذلك من الثمن ت�سعة غرو�ص  �سويَّ
واإحدى وع�رشون قطعة م�رشية، وما باعه ال�سيخ ح�سن املزبور بالوكالة عن 
ّت فاطمة املزبورة اأْرَبعة ع�رش قرياطًا مبا قاَبَل ذلك من الثمن وقدره ت�سعة  ال�سِّ
ال�سيخ ح�سن  باعه  وما  قطعة م�رشية وخم�ص قطع م�رشية،  غر�سًا  وع�رشون 
امَلْرُقْوم بالوكالة عن اآمنة املزبورة قرياط ون�سف مبا قابَله من الثمن ثالثة 
غرو�ص واأْرَبع قطع م�رشية مقبو�ص جميع املبلغ امَلْرُقْوم بيد البائعي ووكالة 
ة امل�سرتي  ًا، فبموجب ذلك برئت ذمَّ ِعيَّ ووليًة باحل�رشة واملعاينة قب�سًا �رَشْ
ِعيِّة بالطريق  ْ امَلْرُقْوم من جميع الثمن املزبور ومن كلِّ جزٍء منه الرباءة ال�رشَّ
ِْعيِّ براءة قب�ص وا�ستيفاء، و�سدر البيُع الَباّت بينهم يف ذلك كلِّه باإيجاٍب  ال�رشَّ
�رْشِعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ وملا يف ذلك من احلظِّ وامل�سلحة للقا�رشين املزبورين 
َفرُّق  ة ووالتَّ ة وامَلْعِرفة العامَّ ِعيَّي بعد الُروؤية الّتامَّ وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيَحْيِ �رَشْ
بالأْبدان عن ترا�ٍص منهم، وحيثما كان يف ذلك من َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سمانه لزم 
حيث يجب �رشعًا، ت�سادقوا على ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن ذلك كلِّه لدى َمْولَنا 
جمادى  �سهر  اأوا�سط  يف  حتريراً  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 

الثانية ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

)1( عقبة الظاهرية: تقع غرب وادي الطواحين، وتنسب إلى زاوية قديمة كانت فيها تعرف بالزاوية الظاهرية. العليمي: 
األنس الجليــل، ج2، ص 54؛ اليعقوب: ناحية القـــدس، ج2، ص 438. 
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

و�سيِّدنا  َمْولَنا  يدي  بي  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  املرعيِّ  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
تقرير  اأح�سَن  قواعِدِه  ِر  ُمقرَّ التف�سرِي  دقائِق  رِِّر  ُمَ ال�سهرِي  العامِل  الكبرِي  العامِل 
ِّ والنجوى  ، الكارع من حيا�ص الدين والتَّقوى، املراقب موله الكرمي يف ال�رشِّ
امُلويل  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الزاهد  العابد  الكامل  ل  الفا�سِ العامل  العامل 
ه الكرمي باأعاليه نظريه، داَم عاله،  ِع َخطُّ م�سطفى اأَفْنِدي ابن يحيى زادة امُلَوقَّ
ّقاق الأ�سيل عن نف�سه  مّلا اأَقرَّ واعرتَف احلاّج م�سلح ابن احلاّج فتح الدين الدَّ
ّقاق  الدَّ ممد  اخلواجة  ابنة  خاتون  اآمنة  زوجته  ِقَبل  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ والوكيل 
ة طائفة  لته املزبورة بذمَّ ر له وملوكِّ الثابت وكالته عنها �رشعًا اأنَّ اآخَر ما تاأخَّ
اليهود الربنا�سيِّي املتكلِّمي على اليهود القاطني بالقد�ص ال�رشيف مبلغ قدره 
تهم  َبة بذمَّ يَّة عددية، وهي التي كانت مرتتَّ ثالثمائة غر�ص وخم�سون غر�سًا ف�سِّ
ُل فيه، فمن  ِعيَّة �سابقة على تاريخ اأَْدَناه على ما ُيَف�سَّ ة �رَشْ �سابقًا مبوجب حجَّ
اآَل  ذلك ما هو للحاج م�سلح املزبور مائتا غر�ص وخم�سة و�سبعون غر�سًا مبا 
فاطمة   )...( ّقاق  الدَّ �سالمة  احلاّج  اأخيه  بنات  ِقَبل  من  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإرث  اإلْيِه 
ِْعيِّ  لته املزبورة الآيل اإلْيِها بالإرث ال�رشَّ وخريي وخم�سة و�سبعون غر�سًا ملوكِّ
ت�سديقًا  املزبورون  اليهود  ذلك  على  و�سدَّقوه  املزبورَتْيِ  بنتيها  ِقَبل  من 
ًا، ح�رَش يوم تاريخه احلاّج م�سلح املزبور، وقب�َص من اليهود املزبورين  ِعيَّ �رَشْ
قب�سًا  واملعاينة  باحل�رشة  بيده  عددية  ة  ف�سَّ غر�سًا  خم�سي  ووكالًة  اأ�سالة 
اأْرَبعون غر�سًا عددية وما هو ملوّكلته ع�رشة  لنف�سه  ًا، فمن ذلك ما هو  ِعيَّ �رَشْ
ة  لته امَلْرُقْومة بذمَّ ر بعد ذلك للحاج م�سلح املزبور وموكِّ غرو�ص عددية وتاأخَّ
ة عددية، فمن ذلك ما هو للحاج م�سلح  اليهود املزبورين ثالثمائة غر�ص ف�سَّ
لته املزبورة  املزبور مائتا غر�ص وخم�سة وثالثون غر�سًا عددية، وما هو ملوكِّ
، واأَ�ْسَهَد عليه احلاّج م�سلح املزبور  ِْعيِّ خم�سة و�سّتون غر�سًا عددية التاأخري ال�رشَّ
اأ�سالة ووكالًة باأنه مل يبَق ي�ستحقُّ ول ي�ستوجُب ِقَبل طائفة اليهود املزبورين 
ِعيِّة حّقًا مطلقًا ما عدا املبلغ املزبور وقدره من غري  ْ يف �سائر املعامالت ال�رشَّ
لته ح�سب التف�سيل املذكور اأعاله، اإ�سهاداً  تكرار ثالثمائة غر�ص عددية له وملوكِّ
َقًا �رشعًا ت�سادقوا على ذلك كذلك، وثبَت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا  دَّ ًا ُم�سَ ِعيَّ �رَشْ
جمادى  اأواخر  يف  حتريراً  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اأعاله،  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 

الثانية ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

اأواخر جمادى 
الثانية �سنة 

1082 هـ
 /11  /1 /

1671م

ار  اأَقرَّ
واعرتاف

 /271
ح 2

َج احلاّج ياقوت بن عبد اهلل  لدى َمْولَنا اأحمد اأَفْنِدي بن ممد داَم ف�سله، َتَزوَّ
معتق فخر الأعيان )...( ويّل املجد وال�سان اأحمد اخلوربجي مبخطوبته فائدة 
ابنة عبد اهلل �سعيعة اأحمد اخلوربجي املزبور املراأة الكامل اخلالية عن املوانع 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه و�ُسنَّة نبيَّه ممد،  ِعيِّة، اأَ�سْ ْ ال�رشَّ
�سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، �سداقًا ُجملته خم�سة ع�رش غر�سًا عددية احَلاّل لها من ذلك

13 رجب 
الفرد احلرام 

�سنة  زواج  /271
ح 3
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

القب�َص  فيه،  ذكره  الآتي  وكيلها  باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  غرو�ص  ع�رشة 
لة لها عليه اإىل الفراق  ، والباقي بعد احَلاّل وقدره خم�سة غرو�ص موؤجَّ ِْعيِّ ال�رشَّ
فخر  كذلك  ذلك  على  بذلك  منه  جها  زوَّ ًا،  ِعيَّ �رَشْ تاأجياًل  بائٍن،  اأو طالٍق  مبوٍت 
عنها  بالوكالة  ّزاق  الرَّ عبد  بن  الدين  عالء  بن  ممد  ال�سيخ  الأخيار  الأتقياء 
داق  ال�سَّ ل  ُمَعجَّ بقب�ص  الْعرِتَاف  ويف  ذلك  يف  عنها  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وكالته  الثابت 
امَلْرُقْوم ب�سهادة كلِّ واحٍد من فخر اأقرانه ممد بن علّي ب�سه واحلاّج علّي بن 
الزوج  من  مقبوًل  ًا  ِعيَّ �رَشْ زواجًا �سحيحًا  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  بها  العاِرَفْيِ  عثمان 
ًا، حتريراً يف ثالث ع�رشي رجب الفرد احلرام �سنة  ِعيَّ املزبور لنف�سه قبوًل �رَشْ

اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ ويّل الدين، املزبورون اأعاله، كاتبه. 

1082 هـ
 /11  /14 /

1671م
زواج  /271

ح 3

اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى َمْولَنا و�سيِّدنا قدوة   ، ، امُلَحرِِّر املرعيِّ ِْعيِّ باملجل�ِص ال�رشَّ
ِع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأَنام  ولة  ذخر  الإ�ْسالم  ق�ساة 
ه الكرمي باأََعايل نظريه، دامت ف�سائله ومعاليه، ح�رَش كلُّ واحٍد من فخر  َخطُّ
قي ال�سيخ عبد ال�سالم ابن املرحوم قدوة الأئمة امُلكرمي ال�سيخ  الء امُلدقِّ الُف�سَ
ِْعيِّ على ممد وم�سطفى يتيمي املرحوم احلاّج علّي  ّي ال�رشَّ اأحمد موؤن�ص الَو�سِ
ِْعيِّ عن ِقَبل كلِّ واحٍد من  ْيِن عن درجة البلوغ والوكيل ال�رشَّ َ الطناجي القا�رشِ
ّت عنقاء بنات املرحوم الأ�ستاذ �سم�ص  ّت بدرة وال�سِّ والدته �سم�سية واأختيها ال�سِّ
الدين الطناجّي الثابت وكالته عنهّن ب�سهادة كلِّ واحد من علّي ابن املرحوم 
م�سطفى ب�سه واإبراهيم ب�سه ابن املرحوم �رشف جاوي�ص العاِرَفْيِ بهنَّ امَلْعِرفة 
ًا والرجل املدعّو عمر ابن احلاّج خليل القّزاز الأ�سيل عن  ِعيَّ ِعيِّة ُثُبوَتًا �رَشْ ْ ال�رشَّ
بظاهر  ال�سمار  باأر�ص  الكائنة  الأر�ص  زراعة  على  وتوافقا  وت�سادقا  نف�سه، 
الت  واملوكِّ املزبورين  للقا�رشين  ذلك  يف  منافعها  اجلاري  ال�رشيف  القد�ص 
املزبورات، املحدودة ِقَبلة باأر�ص يحيى بن �سنده، و�رشقًا باأر�ص ُوّراث املرحوم 
يِّد  يِّد �سم�ص الدين الوفائّي وَمْن ي�رشكهم، و�سماًل باأر�ص ُوّراث املرحوم ال�سَّ ال�سَّ
يِّد اأحمد  �سم�ص الدين الوفائّي ومن ي�رشكهم، و�سماًل باأر�ص ُوّراث املرحوم ال�سَّ
الوفائّي، وغربًا باأر�ص ُتعرف بال�سالمل بيد ُوّراث املرحوم اأحمد الوفائّي وَمْن 
الأر�ص  زرع  اأن  على  ِعيَّة  �رَشْ معاقدة  وتعادقدا  وتوافقا  وت�سادقا  ي�رشكهم، 
الت املزبوراِت  املزبورة اجلاري منافعها يف ُمْلك القا�رشيِن املزبوَريِن واملوكِّ
انق�ساوؤها على  واآخرها  اأَْدَناه،  تاريخ  ل�سنة  َغرَّة رجب  لها  اأوَّ �سنة كاملة  مدَّة 
اأنَّ الأر�ص املزبورة للقا�رَشْيِن  اأْن يزرعها عمُر املزبور حنطًة ق�رشية وعلى 
املزبوَرْيِن واملوّكالت املزبورات وعلى اأْن يكون احلرث واحلفر والبقر )...( من 
ن�سفان:  بينهما  تعاىل  اهلل  ورزقه  منها  ل  اأنه مهما حت�سّ وعلى  امَلْرُقْوم  عمر 
الت املزبورات  ُف الثاين للقا�رشين وللموكِّ ُف لعمر العامل امَلْرُقْوم والنِّ�سْ النَّ�سْ
عبد  ال�سيخ  اأنَّ  ثمَّ  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  بينهما  �سدرْت  مرعيَّة  وموافقة  مزارعة 

ال�سالم اأِذَن لعمر امَلْرُقْوم باأْن يعمل على ا�ستئجار التي والإجنا�سة الكائنة

11 رجب 
الفرد احلرام 

�سنة 
1082 هـ

 /11  /12 /
1671م

ح�سور  /272
ح 1
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

بالأر�ص من حرٍث وحفر وقطع اأغ�سان ح�رشه ليكون له يف نظري عمله اأْرَبعة 
والد  من  �سابقًا  له  ماأذون  هو  واحليازة  امُلْلك  بطريق  قراريط  واأْرَبعة  قراريط 
متّر  القدمية  التم�ّسكات  مبوجب  املزبورين  والقا�رشين  املزبورات  الت  املوكِّ
على  وت�سادقا  توافقا  ًا  ِعيَّ �رَشْ اإذنًا  الأر�ص  من  ل  امُلَتَح�سَّ من  ذلك  متام  بعد 
اإلْيِه ُثُبوَتًا  ِْعيِّ امُل�َسار  ِعيَّة لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ذلك موافقة وم�سادقة �رَشْ
ًا، ت�سادقهما لديه، حتريراً يف حادي ع�رش رجب الفرد احلرام ل�سنة اثنتي  ِعيَّ �رَشْ

وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ خليل، كاتبه. 
، اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، لدى �سيِِّدنا وَمْولَنا قدوِة  ، امُلَحرِِّر املرعيِّ ِْعيِّ باملجل�ِص ال�رشَّ
ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد  ق�ساِة الإ�ْسالِم ذخِر ولِة الأَناِم احَلاِكِم ال�رشَّ
عى الرجُل املدعوُّ  ه الكرمي باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله ومعاليه، ادَّ ِع َخطُّ امُلَوقَّ
فتح الدين بن اأحمد النحلة على رم�سان بن اأحمد ال�سافوطّي، وقال يف تقرير 
ِل  اأ�سْ الرُّبع من  وقدرها  ال�سائعة  ة  احل�سَّ بيع  ُمْلكه ح�سب  اإنَّ يف  عليه:  دعواه 
بظاهر  باأر�ص  اأ�سوله  القائم  والزيتون  والتي  العنب  غرا�ص  كامٍل من جميع 
وابن  الع�سلّي  َكْرُم  و�رشقًا  احل�سا�رشة  َكْرُم  ِقَبلة  ذلك  ويحدُّ  ال�رشيف،  القد�ص 
امُلدَّعي بجميع حقوق  َكْرُم  َكْرُم احلاّج ممد بن بّزوز، وغربًا  القّزاز، و�سماًل 
ذلك كلِّه، واإنَّ امُلدََّعى عليه ا�ستاأجرها مدَّة �سنتي �سابقتِي التاريخ على تاريخ 
ة، و�ساأل �سوؤاله املدَّعي، �ُسئل فاأجاب  ل منها يف املدَّ اأَْدَناه، ويطالبه مبا حت�سَّ
بالإنكار لذلك، وطلَب من امُلدَّعي بيِّنة ت�سهد له بذلك، ف�سهَد كلُّ واحٍد من ممد 
بن حمد وخ�رش بن ممد ال�سغدّي باأنَّ ُربع الغرا�ص امَلْرُقْوم للُمدَّعي امَلْرُقْوم، 
ِعيَّة بوجه امُلدََّعى عليه، فلم  واأّنه تلّقاه من والده املزبور �سهادة �سحيحة �رَشْ
ًا، وملا ثبَت  ِعيَّ ًا، َفِقَبلْت �سهادتهما بذلك قبوًل �رَشْ ِعيَّ ُيبِد يف �سهادتهما دافعًا �رَشْ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا  ِعيِّة لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ْ ذلك وما قامْت به البيِّنُة ال�رشَّ
ة  يده عن احل�سَّ برفع  امُلدَّعى عليع  اأَمَر  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُحكمًا  وَحَكَم مبوجبه  ًا،  ِعيَّ �رَشْ
احلرام  الفرد  رجب  ع�رش  �سابع  يف  حتريراً  ًا  ِعيَّ �رَشْ اأمراً  اإلْيِه  و�َسلَّمها  املزبورة 

ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، 

ال�سيخ خليل، كاتبه. 
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ما  َذَكَر  َمْن  َمكُنوَنُه  ُح  وُيو�سِّ َم�سموَنُه،  ُيعرُب  ٌة  ِعيَّ �رَشْ �سحيحٌة  ٌة  ُحجَّ هِذِه 
الزهراء  ة  النَّريِّ الطريقة  ومفل  الغّراء  رة  امُلَطهَّ ال�رشيعة  مبجل�ص  وحترَّر  وقَع 
مبحرو�سة القد�ص ال�رشيف، واملعبد الأ�سنى امُلنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل، لدى َمْولَنا 
و�سيِّدنا افتخار ق�ساة الإ�ْسالم، ذخر ولة الأَنام، ُعمدة الُعَلَماء الأعالم، احَلاِكم 
عاله،  داَم  نظريه،  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ

ا�سرتى فخُر ال�ساحلي احلاّج �ساهي ابن املرحوم احلاّج �سليمان القّليني

ختام �سهر 
جمادى 

الثانية �سنة 

�رشاء 
زيتون 
باأر�ص

 /272
ح 3
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ما  فباعه  القّليني،  خلف  احلاّج  ابن  حجازي  املدعّو  الرجل  من  لنف�سه  مباله 
هو له وجاٍر يف ُمْلكه ومطلق ت�رشُّفه، ويده وا�سعة عليه اإىل حي �سدور هذا 
ِل  ة ال�سائعة وقدرها الن�سف اثنا ع�رش قرياطًا من اأ�سْ البيع، وذلك جميع احل�سَّ
كامٍل من جميع غرا�ص العنب والتي القائم اأ�سوله باأر�ص خربة حارث )1( من 
اأرا�سي قرية عي كارم )2( الكائنة ظاهر القد�ص ال�رشيف �رشكة امل�سرتي بحقِّ 
ه ِقَبلة َكْرم بيد اأولد �سيبول، و�رشقًا َكْرُم ابن وهدان، و�سماًل َكْرٌم  الباقي، ويحدُّ
بيد بني وهدان املزبور، ومتامه الطريق ال�سالك، وغربًا َكْرم بيد ابن املحروق 
بجميع حقوق ذلك كلِّه وطرقه وُجدره وما ُعِرَف به وُن�ِسَب اإلْيِه وبكلِّ حقِّ هو 
ة العددية خم�سة غرو�ص ثمنًا حاّلً  يَّ لذلك �رشعًا بثمٍن قدره من الغرو�ص اأَْلٍف�سِّ
ًا،  ِعيَّ �رَشْ ِْعيِّ قب�سًا  ال�رشَّ الْعرِتَاف  البائع املزبور باعرتافه بذلك  بيد  مقبو�سًا 
امَلْرُقْوم ومن كلِّ  امَلْرُقْوم من جميع الثمن  ة امل�سرتي  فبموجب ذلك برئت ذمَّ
ِْعيِّ براءَة قب�ٍص وا�ستيفاء، �سدَر البيُع  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ جزٍء منه الرباءة ال�رشَّ
الَباّت بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيَحْيِ 
ترا�ٍص  عن  بالأْبدان  َفرُّق  والتَّ ة  العامَّ وامَلْعِرفة  ة  الّتامَّ الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ
منهما، وحيثما كان يف ذلك من َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعًا، 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه  ت�سادقا على كذلك، وثبَت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ًا حتريراً يف ختام �سهر جمادى الثانية ل�سنة اثنتي وثماني الف.  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 

1082 هـ
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خربة 
حارث من 

اأرا�سي 
قرية عي 

كارم

ُح َمكُنوَنُه َمْن َذَكَر ما وقَع  ٌة ُيعرُب َم�سموَنُه، وُيو�سِّ ِعيَّ ٌة �سحيحٌة �رَشْ هِذِه ُحجَّ
اأَجلَّه اهلل  ر،  وحترَّر مبجل�ص ال�رشع الوايف الأنور مبدينة القد�ص ال�رشيف امُلَطهَّ
تعاىل، لدى �سيِّدنا وَمْولَنا قدوة ق�ساة الإ�ْسالم، عمدة الُعَلَماء الأعالم، احَلاِكم 
ه الكرمي باأََعايل نظريه، داَم  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ ال�رشَّ
ْت واعرتفْت احُلرمة اآمنة بنت فرحات الأبرح اللدّي، وهي بحاّل ُيعترب  عاله، اأَقرَّ
�رشعًا، وعرَّف بها ولداها ا�سماعيل وعلّي ولدا ح�سي بن جابر الأطر�ص تعريفًا 
�سقيقها  ة  ذمَّ �ستَّة ع�رش غر�سًا عن  يا�سي  �سقيقها  يد  ها و�سلها من  اأنَّ ًا  ِعيَّ �رَشْ
الكائنة ببلد املزبورة املباعة بثمن قدره  ّكان  الدُّ احلاّج يو�سف من ثمن ثلث 
ع�رشون غر�سًا، املحدودة ِقَبلًة ُدّكان بركات الطويل، و�رشقًا الطريق ال�سلك وفيه 
الباب، و�سماًل دكاكي زيتون عبد الرحمن ق�سيمتها، وغربًا اإيوان ق�سيمتها بيد 
لها  وتبّقى  املزبور،  والدها  من  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإرث  اإلْيِها  الآيلة  املزبور  الرحمن 
اراً  اأَقرَّ اأَْدَناه  تاريخ  يوم  اإىل  غر�سًا  الع�رشين  بقيَّة  اأْرَبعة غرو�ص  �سقيقها  ة  بذمَّ

ًا،  ِعيَّ دَّقْيِ من يا�سي املزبور ت�سديقًا �رَشْ ِعيَّي ُم�سَ واعرتافًا �سحيَحْيِ �رَشْ
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)1( خربة حارث: أحدى الخرب األثرية التي تقع شمال قرية عين كارم. شراب، محمد. معجم بلدان، ص561. 
)2( قرية عين كارم: تقع غرب مدينة القدس، ترتفع عن سطح البحر 500م. شراب، محمد. معجم بلدان، ص561. 



177عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

املزبورة  اآمنة  ل�سقيقته  ودفَع  املزبور  يو�سف  احلاّج  اأَْدَناه  تاريخ  يوم  ح�رَش 
ًا،  ِعيَّ �رَشْ قب�سًا  واملعاينة  باحل�رشة  منه  بيدها  قب�ستها  اأْرَبعة غرو�ص عددية 
امَلْرُقْومة ول  الّدّكان  اأْن ل حقَّ لها ب�سبب ثلث  امَلْرُقْومة  اآمنة  واأَ�ْسَهَدت عليها 
املزبوَرين ول  �سقيقها احلاّج يو�سف ويا�سي  ِقَبل  اأعاله  امُلَعيَّ  ب�سبب ثمنها 
م�سى  ملا  مطلقًا  حّقًا  ول  ذهبًا  ول  ًة  ف�سَّ ول  طلبًا  ول  دعوى  ول  ا�ستحقاق 
َقًا �رشعًا وتباريا يف  دَّ ُم�سَ ًا  ِعيَّ �رَشْ اإ�سهاداً  تاريخه،  واإىل يوم يوم  الزمان  من 
، ت�سادقوا على  ِْعيِّ َقًا من كلٍّ منهم الت�سديَق ال�رشَّ دَّ الطرفي تباريًا عاّمًا ُم�سَ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا  ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ًا، حتريراً يف اإحدى وع�رشين �سهر رجب �سنة 1082 هـ/ .  ِعيَّ �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
ُح َمكُنوَنُه َمْن َذَكَر ما وقَع  ٌة ُيعرُب َم�سموَنُه، وُيو�سِّ ِعيَّ ٌة �سحيحٌة �رَشْ هِذِه ُحجَّ
ر، اأَجلَّه اهلل  وحترَّر مبجل�ص ال�رشع ال�رشيف الأنور مبدينة القد�ص ال�رشيف امُلَطهَّ
�سي الِكرام، عمدة امُلَحقِّقي الِفخام،  تعاىل، بي يدي �سيِّدنا وَمْولَنا قدوة امُلدرِّ
باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 
دون  لنف�سه  مباله  اللّدّي  الأبرج  فرحات  بن  يا�سي  ا�سرتى  عاله،  داَم  نظريه، 
غريه من �سقيقه احلاّج يو�سف احلا�رش معه باملجل�ص، فباعه ما هو له وجاٍر 
البيع،  اإىل حي �سدور هذا  ُمْلكه وَحْوِزِه وت�رشُّفه ويده وا�سعة على ذلك  يف 
ِل كامٍل من  ة ال�سائعة وقدرها قرياطان ون�سف قرياط من اأ�سْ وذلك جميع احل�سَّ
جميع غرا�ص الزيتون القائم اأ�سوله بقرية لّد مَبحلَّة الغربية بالكرم املعروف 
ه بحّق الباقي، املحدودة ِقَبلة اأر�ص مل�ساء، و�رشقًا  بَكْرم عو�ص �رشكة اأولد عمِّ
وغربًا  ق�سيمه،  و�سماًل  فرحات،  احلاّج  حاكورة  ومتامه  ال�ساتر  عبد  ابن  َكْرم 
ِل كامل  ة ال�سائعة وقدرها قرياطان من اأ�سْ حاكورة دار �سعادة، وجميع احل�سَّ
امَلْرُقْومة  باملحلَّة  املزبورة  بالقرية  اأ�سوله  القائم  الزيتون  غرا�ص  جميع  من 
بالَكْرم املعروف بكرم ا�سماعيل بن زيتون املحدودة ِقَبلة اأر�ص مل�ساء بيد ابن 
عريج، و�رشقًا كرم ابن الطوق، و�سماًل كْرم ا�سماعيل اإجميل والبيك، وغربًا َكْرم 
احلاّج ممد اجلّعار بجميع حقوق ذلك كلِّه وطرقه وُجدره ومنافعه ومرافقه، 
وما ُعِرَف به وُن�ِسَب اإلْيِه، وبكلِّ حقٍّ هو لذلك �رشعًا بثمن قدره �ستَّة ع�رش غر�سًا، 
ته وقدره �ستَّة ع�رش  �َص البائع املزبور امل�سرتي املزبور بنظري ما َلُه بذمَّ قا�سَ
لّد  بقرية  الكائنة  ّكان  الدُّ ثلث  ثمن  من  اآمنة  ل�سقيقته  عنه  دفعها  التي  غر�سًا 
الثمن  من  املزبور  امل�سرتي  ة  ذمَّ وبرئْت  �رشعًا،  مقبولة  ِعيَّة  �رَشْ مقا�س�سًة 
وا�ستيفاء مقا�س�سة  براءة قب�ص  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة  امَلْرُقْوم ومن كلِّ جزٍء منه 
ِْعيِّ و�سَدَر البيُع الَباّت بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ  وا�ستيفاء بالطريق ال�رشَّ
ِعيِّة  ْ ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ وقبوٍل مرعيٍّ وت�سلٍُّم وت�سليٍم �رَشْ

َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهما، وحيثما كان يف ذلك من َدْرٍك وَتِبَعٍة والتَّ
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

م�سمون  وثبَت  كذلك،  ذلك  على  ت�سادقا  �رشعًا،  يجُب  حيث  لزم  ف�سمانه 
اإحدى  ًا، حتريراً يف  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ َمْولَنا احَلاِكم  ذلك لدى 

وع�رشين رجب الفرد �سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
َج عبُد العزيِز بُن اأحمد املغربّي مبخطوبِتِه كرميَة بنِت  اأَفْنِدي ، َتَزوَّ لدى اأحمد 
َدَقَها على بركة  ِعيِِّة، اأَ�سْ ْ ممد غنيمة ،املراأِة الكاملِة اخلاليِة عن املوانِع ال�رشَّ
و�سلَّم،  عليه  اهلُل  �سلَّى  ممد،  نبيِّه  و�ُسنَّة  توفيقه  وُح�سن  وعونه  تعاىل  اهلل 
ع�رش  خم�سة  ذلك  من  لها  احَلاّل  عددية  غر�سًا  وثالثون  خم�سة  ُجملته  �سداقًا 
ِْعيِّ  ال�رشَّ الْعرِتَاف  فيه  ذكره  الآتي  وكيلها  باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  غر�سًا 
لة لها عليه اإىل الفراق مبوٍت اأو طالٍق  والباقي بعد احَلاّل ع�رشون غر�سًا ُموؤجَّ
اأحمد  لأّمها  اأخوها  كذلك  ذلك  على  بذلك  منه  جها  زوَّ ًا،  ِعيَّ �رَشْ تاأجياًل  بائٍن 
ُمَقدَّم  بقب�ِص  الْعرِتَاف  ذلك ويف  وكالته عنها يف  الثابت  زيتون  بن من�سور 
داق، ب�سهادة كلِّ واحٍد من الأخوْيِن: يو�سف وم�سطفى ولدي احلاّج اأحمد  ال�سَّ
ًا مقبوًل للزوج املزبور من  ِعيَّ ًا، زواجًا �رَشْ ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ العاِرَفْيِ بها  اللمداين 
قبول  يف  عنه  وكالته  الثابت  عنه  بالوكالة  ممد  بن  زّيان  اأبي  احلاّج  ه  عمِّ
ابن  ممد  يِّد  ال�سَّ من  واحٍد  كلِّ  ب�سهادة  املزبور  داق  ال�سَّ على  املزبور  النكاِح 
رِّراً يف رابع  ًا، ُمَ ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اأحمد واحلاّج قا�سم بن ممد املغربيي  يِّد  ال�سِّ

ع�رشي رجب �سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: املزبورون اأعاله، كاتبه. 

14 رجب �سنة
 1082 هـ

 /11  /15 /
1671م

زواج  /273
ح 3

َج فخُر اأمثاِله بكري  ِْعيِّ اأحمد اأَفْنِدي بِن ممٍد داَم عاله، َتَزوَّ لدى احَلاِكم ال�رشَّ
احلاّج  بنت  بدرى  مبخطوبِته  القلعّي  ح�سي  احلاجِّ  املرحوِم  ابِن  بلوكبا�سي 
ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ املوانِع  عن  اخلاليِة  الكاملِة  املراأِة  املحت�سِب  الديِن  بدِر  بِن  ممِد 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه و�ُسنَّة نبيِّه ممد، �سلَّى  اأَ�سْ
ة عددية، يعِدُل كلُّ غر�ص منها  اهلل عليه و�سلَّم، �سداقًا ُجملته مائة غر�ص ف�سَّ
ثالثون قطعة م�رشية، احَلاّل لها من ذلك �ستِّون غر�سًا تعوَّ�سْت عنها حيا�سة 
باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  اأر�سية،  نحا�ص  �سحون  و�سفرة  مطليَّة  كمر  ة  ف�سَّ
اأْرَبعون غر�سًا  احَلاّل  ، والباقي بعد  ِْعيِّ ال�رشَّ وكيلها الآتي ذكره فيه الْعرِتَاف 
جها منه بذلك على ذلك  اأو طالٍق بائٍن، زوَّ الفراق مبوٍت  اإىل  لة لها عليه  موؤجَّ
الثابت وكالته  بالوكالة عنها  املزبور  الدين  بدر  بن  احلاّج كرمي  ها  كذلك عمُّ
من  واحٍد  كلِّ  وب�سهادة  داق،  ال�سَّ م  ُمَقدَّ بقب�ص  اف  الْعرِتَ ويف  ذلك  يف  عنها 
ّعار  الذَّ ممد  احلاّج  ابن  ممد  واحلاّج  ممد  ابن  بلوكبا�سي  النبّي  عبد 
ًا مقبوًل من  ِعيَّ ًا زواجًا �رَشْ ِعيَّ العاِرَفْيِ بها بتعريف والدها املزبور ُثُبوَتًا �رَشْ
ًا، حتريراً يف رابع ع�رشي رجب احلرام ل�سنة  ِعيَّ الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �رَشْ

اثنتي وثماني الف. 

14 رجب 
احلرام �سنة 

1082هـ
 /11  /15 /

1671م

زواج  /274
ح1



179عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

جماعة،  ويّل  ال�سيخ  ال�سافعّي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديرّي،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
ال�سيخ فتح اهلل الديرّي، ال�سيخ علي الدّقاق، ال�سيخ علي الثورّي، ال�سيخ اأبو الفتح 
الم كتجدا قلعة، لطفي  اآغا دزدار قلعة قد�ص، ال�سيِّد عبد ال�سَّ الثورّي، م�سطفى 

ّقاق.  ب�سه جري�ص، اأحمد ب�سه الدَّ
ُح َمكُنوَنُه َمْن َذَكَر ما وَقَع  ٌة ُيعرُب َم�سموَنُه، وُيو�سِّ ِعيَّ ٌة �سحيحٌة �رَشْ هِذِه ُحجَّ
ْهراِء  الزَّ ِة  َ النريِّ الطريقِة  فِل  وَمْ اِء  الغرَّ َرِة  امُلَطهَّ ال�رشيعة  قد�ِص  حِل  مِبَ َر  وحترَّ
مبحرو�سِة القد�ِص ال�رشيِف واملعبِد الأ�سمى املنيِف اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى َمْولَنا 
الأَناِم،  ُم�سكالِت  حالَِّل  الِفخاِم  الِء  الُف�سَ ِل  اأْف�سَ الِعظاِم  الُعَلَماِء  اأْعَلِم  و�سيِِّدنا 
�سيِخ الإ�ْسالِم �سدِر املوايل الِعظاِم الكارِع ِمْن حيا�ِص الديِن والتقوى، املراقِب 
ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد  موله الكرمَي يف ال�رشِّ والنجوى، واحَلاِكم ال�رشَّ
ا�سرتى كلُّ واحٍد  باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله ومعاليه،  الكرمي  ه  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
من احلاّج اأحمد ابن ال�سيخ ممد النابل�سّي ال�سهري بابن اجلامو�ص ولطفي بن 
فاطمة  احلاّجة  من  بينهما  ة  �سويَّ لنف�سيهما  مبالهما  ّقا  ال�سَّ ال�سامّي  �سليمان 
، وعرَّف بها  ِْعيِّ بنت ممد ال�سهرية بال�سيخة، احلا�رشة معهما باملجل�ص ال�رشَّ
َمْن جاء يف تعريفه بها �رشعًا تعريفًا  اأحمد مع  اأَخر ولدها ممد بن  ب�سهود 
اإلْيِها  ومنتقل  ُمْلكها  يف  وجاٍر  لها  هو  ما  بينهما  ة  �سويَّ فباعتهما  ًا،  ِعيَّ �رَشْ
الثانية  جمادى  �ساد�ص  يف  خة  موؤرَّ ِعيَّة  �رَشْ ة  حجَّ مبوجب  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالبتياع 
ّواب علّي اأَفْنِدي خليفة احَلاِكم  ل�سنة اإحدى وثماني الف، �سادرة لدى قدوة النُّ
، ويدها وا�سعة على ذلك دون  ِْعيِّ دور ال�رشَّ ِْعيِّ بالقد�ص ال�رشيف �سابقًا ال�سُّ ال�رشَّ
املعار�ص وامُلنازع لها يف ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع، وذلك جميع الدار 
القائمة البناء بالقد�ص ال�رشيف بعقبة الظاهرية، وُتعرف قدميًا بدار الطابيتي 
تانريج  �سجر  به  وحو�ص  واإيوان  �سفلْيَيِ  وبيتِي  علويٍّ  بيٍت  على  امل�ستملة 
ِعيَّة،  �رَشْ وحقوق  ومرافق،  ومنافع  ومرتفق  الأ�ستية  ماء  جلمع  ُمَعدٍّ  و�سهريج 
ويحدُّها ِقَبلة دار بيد ُوّراث م�سطفى بيك، و�رشقًا الطريق ال�سالك وفيه الباب، 
و�سماًل كذلك، وغربًا دار ُوّراث ال�سيخ ممد الق�ّسامي بجميع حقوق ذلك كلِّه 
وطرقه وُجدره ومنافعه ومرافقه، وما ُعِرَف به، وُن�ِسَب اإلْيِه، وكلِّ حقٍّ هو لذلك 
للجهالة �رشعًا بثمٍن قدره  النايف  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلَم  �رشعًا، املعلوُم ذلك عندهما 
َيْعِدُل كلُّ غر�ٍص منها ثالثون قطعة م�رشية ثمنًا حاّلً  خم�سة و�ستِّون غر�سًا، 
، فبموجب ذلك  ِْعيِّ مقبو�سًا بيد البائعة املزبورة باعرتافها بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
ة امل�سرتَيْيِ املزبوَرْيِن من الثمن امَلْرُقْوم ومن كلِّ جزٍء منه الرباءة  برئْت ذمَّ
ِْعيِّ براءة قب�ٍص وا�ستيفاء، و�سدَر البيُع الَباّت بينهم يف  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ ال�رشَّ
ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة  ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ وت�سلٍُّم وت�سليٍم �رَشْ
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهم، وحيثما كان يف ذلك  ِعيِّة والتَّ ْ ال�رشَّ واملعافدة 
من َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سمانه لزٌم حيث يجُب �رشعًا، ت�سادقوا على ذلك كذلك، وثبَت 
ًا، حتريراً يف حادي  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ م�سمون ذلك لدى احَلاِكم ال�رشَّ

11 رجب �سنة 
1082ه

 /11  /12 /
1671م

�رشاء دار 
بعقبة 

الظاهرية

 /274
ح2



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 180
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ع�رشي رجب ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي 

ال�سيخ علّي. 
ثبَت ب�سهادِة كلِّ واحٍد من ممد اآغا بن م�سطفى بيك الزَّعيم واحلاّج اإبراهيم 
لْت  ال�سيخ يو�سف اخلزرجّي وكَّ ّت عفيفة بنت  ال�سِّ ،باأنَّ  القلعّي  اأحمد  بن احلاّج 
يِّد عبد ال�سالم الكتخدا القلعة القد�ص ال�رشيف ابن ال�سيخ عبد القادر  زوَجها ال�سَّ
والإي�سال  القب�ص  ويف  �سيٍء  كلِّ  ويف  وتعّلقاتها  اأمورها  �سائر  ،يف  غ�سّية 
ال�سالم  عبد  يِّد  ال�سَّ من  مقبولة  لراأيه   )...( مطلقة  وكالًة  واجلدال  واملخا�سمة 
رجب  ع�رش  خام�ص  يف  حتريراً  عارفان،  بالوكالة  وال�ساهدان  لنف�سه،  املزبور 
�سنة اثنتي وثماني الف، وذلك بعَد اأْن عزلْت �سقيقها علّي بيك وكيلها ال�سابق 

بتاريخ اأعاله. 
�سهود: ال�سيخ ويّل، املزبورون، كاتبه. 

15 رجب �سنة
 1082 هـ

 /11  /16 /
1671م

ثبوت 
توكيل 
�رْشِعيٍّ

 /274
ح 3

َج احلاجُّ عثمان ابُن املرحوِم  لدى َمْولَنا اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد داَم ف�سُله ،َتَزوَّ
يحيى  احلاجِّ  املرحوِم  ابنِة  الهدى  نور  ّت  ال�سِّ مبخطوبِته  منر  بن  ح�سن  احلاّج 
َدَقَها على بركة اهلل  اأَ�سْ ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ الكاملة اخلالية عن املوانع  املراأة  ال�سوميي 
داقًا  �سَ و�سلَّم،  عليه  اهلل  �سلَّى  ممد،  نبيِّه  و�ُسنَّة  توفيه  وُح�سن  وعونه  تعاىل 
م�رشية،  قطعة  ثالثون  منها  غر�ٍص  كلُّ  َيْعِدُل  عددية،  غر�سًا  خم�سون  جملته 
باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  عددية  غر�سًا  وع�رشون  خم�سٌة  ذلك  من  لها  احَلاّل 
، والباقي بعَد احَلاّل خم�سة وع�رشون  ِْعيِّ وكيلها الآتي ذكره فيه، الْعرِتَاف ال�رشَّ
جها  ًا، زوَّ ِعيَّ لة لها عليه اإىل الفراق مبوٍت اأو طالٍق بائٍن، تاأجياًل �رَشْ غر�سًا موؤجَّ
الثابت  عنها  بالوكالة  النبّي  عبد  احلاّج  �سقيقها  كذلك  ذلك  على  بذلك  منه 
واحد  كلِّ  ب�سهادة  داق  ال�سَّ ُمَقدَّم  بقب�ِص  الْعرِتَاف  ذلك ويف  وكالته عنها يف 
من ال�سيخ لطفي ابن امَلْرُقْوم م�سطفى بن غ�سيَّة واحلاّج ا�سماعيل ابن احلاّج 
ًا، زواجًا �سحيحًا  ِعيَّ ِعيِّة ُثُبوَتًا �رَشْ ْ ممد بن عجعج العاِرَفْيِ بها امَلْعِرفة ال�رشَّ
متَّ  وقد   )....( وعليهما  ًا  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  لنف�سه  املزبور  الزوج  من  مقبوًل  ًا  ِعيَّ �رَشْ
َقْوا والَّذين هْم ُم�سنوَن”  ِْعيِّ “ اإنَّ اهلَل مَع اّلذيَن اتَّ العقد املزبور بالطريق ال�رشَّ
حتريراً يف اليوم الرابع والع�رشين من �سهر رجب الفرد احلرام من �سهور �سنة 

اثنتي وثماني الف، اأح�سَن اهلل )...( 
�سهود: ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ اأبو الفتح، )... ( 

14 رجب 
الفرد احلرام 

�سنة 
1082 هـ

 /11  /15 /
1671م

زواج  /274
ح 4

ُح َمكُنوَنُه َمْن َذَكَر ما وَقَع  ٌة ُيعرُب َم�سموَنُه، وُيو�سِّ ِعيَّ ٌة �سحيحٌة �رَشْ هِذِه ُحجَّ
ْهراِء  الزَّ ِة  َ النريِّ الطريقِة  فِل  وَمْ اِء  الغرَّ َرِة  امُلَطهَّ ال�رشيعة  قد�ِص  حِل  مِبَ َر  وحترَّ
مبحرو�سِة القد�ِص ال�رشيِف واملعبِد الأ�سمى املنيِف اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى َمْولَنا 
الِء الِفخاِم حالَِّل ُم�سكالِت الأَناِم، �سيِخ  ِل الُف�سَ و�سيِِّدنا اأْعَلِم الُعَلَماِء الِعظاِم اأْف�سَ
الإ�ْسالِم �سدِر املوايل الِعظاِم الكارِع ِمْن حيا�ِص الديِن والتقوى، املراقِب موله 

ه ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي امُلَوقَّ الكرمَي يف ال�رشِّ والنجوى، واحَلاِكم ال�رشَّ

15 رجب 
الفرد �سنة
 1082 هـ

 /11  /16 /
1671م

�رشاء 
ح�سة من 
دار بخط 
مرزبان

 /275
ح1



181عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

الكرمي باأََعايل نظريه، داَم عاله، ا�سرتت احلرمة املدعوة فاطمة ابنة املرحوم 
اأيتام ابن اأخيها  ِعيِّة على  ْ ّية ال�رشَّ ممد �سوبا�سي الأ�سيلة عن نف�سها والَو�سِ
وهم ممد وعلي وعابدة اأولد يحيى القا�رشين عن درجة البلوغ مبالها ومال 
املعلم  بن  علي  احلاّج  من  واحٍد  كل  من  غريهم  مال  دون  املزبورين  الأيتام 
قويدر الَعالءف وولده ممد، فباعاه لهما ولالأيتام املزبورين متفا�ساًل بينهم 
ِعيِّة  ْ ما هو للبائعي املزبورين وجار يف ُمْلكهما وت�رشفهما وبحيازتهما ال�رشَّ
ع�رش  بتا�سع  موؤرخة  ِعيَّة  �رَشْ حجة  مبقت�سى  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالبتياع  اإلْيِهما  واآياًل 
جمادى الآَخرة ل�سنة تاريخ اأَْدَناه ويديهما وا�سعة على ذلك دون املنازع لهما 
يف ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع وذلك جميع احل�سة ال�سابقة وقدرها خم�سة 
البناء  القائمة  الدار  جميع  من  قرياطًا  وع�رشين  اأْرَبعة  ِل  اأ�سْ من  قرياطًا  ع�رش 
بالقد�ص ال�رشيف بخط مرزيات بالقرب من زاوية ويل اهلل تعاىل ال�سيخ ممد 
القرمي امل�ستملة على علوي و�سفلي وايوان و�سهريج معد جلمع ماء الأ�ستية 
وا�سطبل ومنافع ومرافق  واأو�سة ومطبخ ومرتفق  اأي�سًا  به �سهريج  وحو�ص 
وحو�ص �سفلي �رشكة وقف ال�سيد اخلليل عليه اأمت ال�سالة والت�سليم بحق البائع 
بيد  القرمي و�رشقًا حاكورة  ال�سيخ ممد  اهلل تعاىل  زاوية ويل  ِقَبلة  ويحدها 
اأولد منر و�سماًل الطريق ال�سالك وفيه بابها وغربًا من ال�سفل الطريق ال�سالك 
وُجُدِرِه  كله وطرقه  ذلك  بجميع حقوق  اخلياط  يحيى  الأو�سته  دار  العلو  ويف 
بيعًا  لذلك �رشعًا  وبكل حقٍّ هو  اإلْيِه،  وُن�ِسَب  به  ُعِرَف  وما  ومنافعه،  ومرافقه 
ًا و�رشاًء لزمًا مر�سّيًا ل ُغْبَ فيه ول ف�ساد يعرتيه املعلوم  ِعيَّ باتًا �سحيحًا �رَشْ
بثمن  �رشعًا،  للجهالة  النايف  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلم  املزبورين  املتبايعي  عند  ذلك 
قدُره ثمانون غر�سًا ف�سة عددية، يعدل كل غر�ص منها ثالث قطع م�رشية ثمنًا 
ل فيه ثمن ذلك لكل ما باعه احلاّج علي املزبور من املبيع  حاًل على ما ُيف�سَّ
امَلْرُقْوم ع�رشة قراريط مباله من الثمن امَلْرُقْوم، وقدُره ثالثة وخم�سون غر�سًا 
وثلث غر�ص، وما باعه ولده ممد املذكور من املبيع امَلْرُقْوم خم�سة قراريط 
مباله من الثمن امَلْرُقْوم وقدُره �ستة وع�رشون غر�سًا وثلثا غر�ص، وما ا�سرتته 
الأنثيي”  حظِّ  مثُل  “ للذكر  منهم  املذكورين  الأيتام  على  بالو�ساية  فاطمة 
اثنا ع�رش قرياط من املبيع املذكور مبا قابله من الثمن املذكور وقدره اأْرَبعة 
على  امَلْرُقْوم  الثمن  جميع  من  املزبوران  البائعان  وقب�ص  غر�سًا  و�ستون 
وبرئْت  ًا،  ِعيَّ �رَشْ قب�سًا  واملعاينة  باحل�رشة  بيدهما  اأعاله  امل�رشوح  التف�سيل 
امَلْرُقْوم  الثمن  جميع  من  املزبورين  الأيتام  وذمة  املزبورة  امل�سرتية  ُة  ِذمَّ
وا�ستيفاٍء،  قب�ٍص  براءَة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بطريقها  ِعيَِّة  ْ ال�رشَّ الرباءَة  منه  جزٍء  كلِّ  ومن 
، وت�سلٍُّم وت�سليٍم  و�سدَر البيُع الَباّت بينهم يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعيٍّ
َفرُّق بالأْبدان  ِعيِّة والتَّ ْ ِعيَّي بعد الرتوي وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ �سحيَحْيِ �رَشْ
عن ترا�ٍص منهم وحيثما كان يف ذلك من درك وتبعه ف�سمانه لزم حيث يجب 
�رشعًا وح�رش بح�سور املتبايعي املزبورين قدوة الأعيان م�سطفى اآغا وزوار 
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قلعة القد�ص ال�رشيف املتويل على وقف املرحوم ممد اآغا الطوا�سي، وقب�ص 
ِتِه جلهة الَوْقف امَلْرُقْوم  من احلاّج علي البائع املزبور نظري املبلغ املرتب بِذمَّ
املباعة  احل�سة  ِلَرْهِن  وفّك  اأَْدَناه  تاريخ  على  ال�سابق  تيب  الرتَّ �ِسِجل  مبوجب 
ِة احلاّج علي البائع  َب املبلغ امَلْرُقْوم ِبِذمَّ ًا، ثم ُرتِّ ِعيَّ املزبورة اأعاله فكاكًا �رَشْ
املزبور وكفله يف ذلك ولداه ممد املذكور وداود يف املال والذمة باإذنه لهما 
على  ت�سادقوا  ِعيَّة،  �رَشْ كفالة  اأَْدَناه  تاريخ  على  �سابٍق  �ِسِجل  مبوجب  بذلك 
اإلْيِه  امُل�َسار  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن ذلك كلِّه لدى 
ًا، حتريراً يف خام�ص ع�رش من �سهر رجب الفرد ل�سنة اثني  ِعيَّ اأعاله ُثُبوَتًا �رَشْ

وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
وَمْولَنا  �سيِِّدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه   ، املرعيِّ امُلَحرِِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
امِة الكامِل، قدوِة ق�ساِة الإ�ْسالِم، ذخِر ولِة الأَناِم احَلاِكِم  ِل الَفهَّ مِة الفا�سِ الَعالَّ
ُه الكرمي باأََعايل نظريه، داَم  ِع َخطُّ ، املوىل اأحمد اأَفْنِدي بِن ممٍد امُلَوقَّ ِْعيِّ ال�رشَّ
ِْعيِّ امُلَحرِّر املرعّي جلهة وقف املرحوم �سنجق ممد  َب بالطريق ال�رشَّ عاله، ترتَّ
ال�سيخ  َمْولَنا  املدققي  زبدة  املدر�سي  فخر  متولية  مببا�رشة  مة  الَعالَّ اأَفْنِدي 
ممد فتح اهلل بن املرحوم �سيخ الإ�ْسالم اأْعَلم الُعَلَماء الأعالم ل�سان املتكلمي 
من  واحد  كل  ذمة  يف  الدري  بابن  املبارك  ن�سبه  ال�سهري  طه  ال�سيخ  الِعظام 
باتان ولد مو�سى ومو�سى ولد �سموئيل وفلق ولد ا�رشائيل وا�رشائيل ولد ايليا 
واإبراهيم ولد �سموئيل ومو�سى ولد اإبراهيم ،اجلميع من طائفة اليهود ال�سكناج 
مبلغ  ال�رشيف  بالقد�ص  القاطني  ال�سكناج  اليهود  على  املتكلمي  وبران�ستهم 
ل مال الَوْقف املزبور خم�سة  اِلً وربحًا اأ�سْ قدره �ستة و�ستون غر�سًا عددية اأ�سْ
وخم�سون غر�سًا عددية قب�سوها يوم تاريخ اأَْدَناه وهي املنتقلة عن ذمة احلاّج 
ِْعيِّ  عثمان بن املرحوم احلاّج ح�سن بن منر باحل�رشة واملعاينة القا�سي ال�رشَّ
وما هو ثمن بارودة اأحد ع�رش غر�سًا عددية احَلاّل ابتاعوها وت�سلموها مل�سي 
�سنة مت�سي يف َغرَّة جمادى الأوىل ل�سنة تاريخ اأَْدَناه وت�سامنوا وتكافلوا يف 
جميع املبلغ امَلْرُقْوم ويف كل جزء منه يف املال والذمة باإذن كل منهم لالآخر 
َمْولَنا  لدى  ذلك  م�سموُن  وثبَت  ِعيَّة،  �رَشْ م�سادقة  كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا 
ع�رشي  ثالث  يف  حتريراً  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  و�سيِّدنا 

رجب الفرد احلرام الأ�سم من �سهور اثني وثمان الف. 
علّي،  ال�سيخ  علّي،  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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احلرام الأ�سّم 

�سنة 
1082 هـ
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1671م

َب على  ترتَّ
طائفة 

ال�سكناج 
بالقد�ص

 /275
ح2

َج فخُر اأقرانه امُلَعلُِّم  لدى َمْولَنا و�سيِِّدنا اأحمد اأَفْنِدي بِن ممٍد ، ِزْيَد ف�سُله ،َتَزوَّ
هبُة اهلِل ابُن قدوِة اأقرانه امُلعلُِّم عمُر ،ال�سهرُي بابن منٍر مبخطوبِته �سم�سية خاتون 
َدَقَها ِعيِّة، اأَ�سْ ْ ابنِة املعلِم مموِد بن منر ،البكر البالغة اخلالية عن املوانع ال�رشَّ

12 رجب 
احلرام �سنة  زواج  /275

ح3



183عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة
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وحجة

ِة نبّيه، ممد، �سلَّى اهلل عليه  على بركة اهلل تعاىل، وعونه وُح�ْسِن توفيقه، و�ُسنَّ
داقًا ُجملته مائة غر�ص عددية احَلاّل لها يف ذلك خ�سون غر�سًا عددية  و�سلَّم، �سَ
، والباقي  ِْعيِّ مقبو�سة بيدها باعرتاف وكيلها الآتي ذكره فيه الْعرِتَاف ال�رشَّ
اأو طالق  الفراق مبوت  اإىل  عليه  لها  لة  ُموؤجَّ غر�سًا عددية  احَلاّل خم�سون  بعد 
ها احلاّج عثمان بن  َجها منه بذلك على ذلك كذلك عمُّ ًا، َزوَّ ِعيَّ بائن تاأجياًل �رَشْ
الْعرِتَاف  الثابت وكالته عنها يف ذلك، ويف  احلاّج ح�سن منر بالوكالة عنها 
داق ب�سهادة كلِّ واحٍد من اخلواجة رجب بن اخلواجة عو�ص  ِل ال�سَّ بقب�ص ُمَعجَّ
ًا، زواجًا �سحيحًا  ِعيَّ قمبع وربيع بن ممود ابن اأبي زيد العارفي بها ُثُبوَتًا �رَشْ
رجب  ع�رشي  ثاين  يف  حتريراً  ًا،  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  لنف�سه  الزوج  من  مقبوًل  ًا  ِعيَّ �رَشْ

الفرد احلرام من �سهور �سنة اثنتي وثماني الف. 
 ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، ال�سيخ 

علّي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 

1082هـ
 /11  /13 /

1671م

مِة  ، اأَجلَّه اهلل تعاىل، لدى �سيِِّدنا وَمْولَنا الَعالَّ ، امُلَحرِّر املرعيِّ ِعيِّ ْ باملجل�ِص ال�رشَّ
 ، ِْعيِّ امِة الكامِل، قدوِة ق�ساِة الإ�ْسالِم ذخِر ولِة الأَناِم احَلاِكِم ال�رشَّ ِل الَفهَّ الفا�سِ
ه الكرمي باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله ومعاليه،  ِع َخطُّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي امُلَوقَّ
مببا�رشة  مة  الَعالَّ اأَفْنِدي  ممد  �سيخي  املرحوم  وقف  جلهة  َبًا  ُمرتتَّ كان  ملا 
قي َمْولَنا ممد فتح اهلل ابن املرحوم �سيخ  متوّلية فخر املدر�سي عمدة امُلدقِّ
احلاّج  اأقرانه  فخر  ِة  ِذمَّ يف  الديري  طه  ال�سيخ  الأعالم  الُعَلَماء  اأْعَلم  الإ�ْسالم، 
عثمان ابن املرحوم احلاّج ح�سن بن منر مبلٌغ قدره �ستٌة و�ستون غر�سًا عددية 
وثمن  غر�سًا عددية  املزبور خم�سة وخم�سون  الَوْقف  مال  ل  اأ�سْ وربحًا،  اِلً  اأ�سْ
ال�سيخ  من  واحد  كل  اأَْدَناه  تاريخه  يوم  ح�رش  عددية،  غر�سًا  ع�رش  اأحد  �سلعة 
ممد فتح اهلل املتويّل امَلْرُقْوم واحلاّج عثمان امَلْرُقْوم وقب�ص ال�سيخ فتح اهلل 
من احلاّج عثمان نظري ما بذمته جلهة الَوْقف املزبور مبلغًا، قدُره �سّتة و�سّتون 
ِل مال الَوْقف خم�سة وخم�سون غر�سًا عددية، وما هو  غر�سًا عددية، فمن ذلك اأ�سْ
، وبرئْت  ِْعيِّ ثمن ال�سلعة اأحد ع�رش غر�سًا عددية باحل�رشة واملعاينة القب�ص ال�رشَّ
، ومل  ِْعيِّ ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ ُة احلاّج عثمان امَلْرُقْوم جلهة الَوْقف الرباءَة ال�رشَّ ِذمَّ
ال�سيخ فتح اهلل  الَوْقف من املبلغ حقٌّ مطلقًا، واأَ�ْسَهَد عليه  ِتِه جلهة  ِبِذمَّ يتاأخر 
املزبور  الَوْقف  جلهة  امَلْرُقْوم  عثمان  احلاّج  ِقَبل  ي�ستحق  يبق  مل  اأنه  املزبور 
واإىل يوم تاريخه  الزمان  ِل، ول يف ربح حقًا مطلقًا ملا م�سى من  اأ�سْ ل يف 
على  ت�سادقا  ًا  ِعيَّ �رَشْ ت�سديقًا  املزبور  عثمان  احلاّج  ذلك  على  و�سّدق  اأَْدَناه، 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا  ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ًا، حتريراً يف رابع ع�رشي رجب ل�سنة اثنتي وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو الفتح، ممد جلبي، كاتبه. 
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َب ترتَّ  /276
ح1
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َر مبجل�ِص  ٌة ووثيقٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  ِر  امُلَطهَّ العليِّ  بالقد�ِص  الأنوِر  ال�رشيِف  ال�رشِع 
و�سيِدنا، فخِر ق�ساِة الإ�ْسالِم، وذخِر ولِة الأَناِم، اأْعَلِم الُعَلَماِء الأعالِم، احَلاِكِم 
ُه الكرمُي باأََعايل نظريِه، داَم  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابِن ممٍد امُلَوقَّ ال�رشَّ
مرعّي  بابن  ال�سهري  الفتح  اأبي  ابن  اأحمد  اخلواجة  ّجار  التُّ فخُر  ا�سرتى  عاله، 
ِعيِّة عن ِقَبل احُلرمة ر�سّية بنت ممود امل�رشّي الثابت وكالته  ْ بالوكالة ال�رشَّ
ُ فيه ب�سهادة كلِّ واحٍد من  اء الآتي ذكره فيه بالثمن الذي �َسُيَعيَّ عنهما يف ال�رشِّ
احلاّج ا�سماعيل بن ممود بن غنيم وح�سن بن احلاّج علي احلموي العارفي 
ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  مرعي  بن  الدين  فخر  بن  الدين  كمال  ولدها  تعريف  مع  بها 
لته املزبورة دون ماله من الرجِل املدعوِّ نا�رش الدين ابن املرحوم  ومبال موكِّ
ِْعيِّ عن اأخته لأّمه �ساحلة  اخلوجة نور الدين ال�سهري بابن قرنبع الوكيل ال�رشَّ
بالثمن  الآتي ذكره فيه  البيع  الثابت وكالته عنها يف  بنت مو�سى بن مرعي 
ُ فيه، ويف قب�سه ب�سهادة كلِّ واحٍد من زوجها احلاّج عبد القادر  الذي �َسُيَعيَّ
بن احلاّج ممد القباين وابن اأخيها اخلوجة يو�سف ابن املرحوم اخلوجة يحيى 
املزبورة  لته  موكِّ عن  بالوكالة  فباعه  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  بها  العارفي  مرعي  بن 
لة املزبورة وجاٍر يف ُمْلكها ومنتقل اإلْيِها  له امل�سرتي امَلْرُقْوم ما هو للموكِّ ملوكِّ
ِْعيِّ من ِقَبل والدها املزبور، ويُدها وا�سعة على ذلك ثابتة م�ستمرة  بالإرث ال�رشَّ
م�ستقرَّة دون املعار�ص وامُلنازع لها يف ذلك اإىل حي �سدور هذا البيِع جميع 
ِل اأْرَبعة وع�رشين  احل�سة ال�سائعة، وقدُرها قرياط واحد و�سد�ص قرياط من اأ�سْ
قرياطًا من جميع الدار الكائنة البناء بالقد�ص ال�رشيف مَبحلَّة التبابة امل�ستملة 
ومنافع  الأ�ستية  ماء  جلمع  معد  و�سهريج  بيوت  وعدة  و�سفلي  علوي  على 
الباقي  املزبورة ومن ي�رشكها بحق  امل�سرتية  ِعيَّة �رشكة  �رَشْ ومرافق وحقوق 
ويحدها ِقَبلة اأر�ص ن�سارى الروم ومتامه دار املقرطم و�رشقًا زقاق غري نافذ 
وفيه الباب و�سماًل الطريق ال�سالك وغربًا دار بيد اأولد وردة الن�رشاين بجميع 
حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما عرف به ون�سب اإلْيِه وبكل 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا بثمن  حق هو لذلك �رشعًا املعلوم عندهم العلم ال�رشَّ
قدره ثالثة ع�رش غر�سًا ف�سة عددية يعدل كل غر�ص منها ثالثي قطعة م�رشية 
قب�سًا  واملعاينة  باحل�رشة  املزبور  الوكيل  البائع  بيد  مقبو�سًا  حاًل  ثمنًا 
امَلْرُقْوم  الثمن  املزبور من جميع  امل�سرتي  ُة  ِذمَّ برئْت  ًا، فبموجب ذلك،  ِعيَّ �رَشْ
، براءَة قب�ٍص وا�ستيفاٍء،  ِْعيِّ ال�رشَّ ِعيِّة بالطريق  ْ ال�رشَّ الرباءَة  ومن كل جزٍء منه 
و�سدَر البيُع الَباّت بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ وت�سلٍُّم وت�سليٍم 
ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  �رشعًا  مقبوَلْيِ  ِعيَّي  �رَشْ �سحيَحْيِ 
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهما، وحيثما كان يف املبيع املزبور من َدْرٍك  والتَّ
وَتِبَعٍة ف�سمانه لزٌم حيُث يجُب �رشعًا، ت�سادقا على ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن 
ًا حتريراً يف رابع ع�رش  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

14رجب �سنة 
1082هـ

 /11  /15 /
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�رشاء دار 
مَبحلَّة 
التبانة
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185عمادة البحث العلمي
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

رجب �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 

علّي، ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

َج دروي�ص بن ر�سوان من قرية بيت  اأَفْنِدي داَم بقاوؤه ،َتَزوَّ  لدى َمْولَنا اأحمد 
عن  اخلالية  البالغة  البكر  و�ساح،  بن  مو�سى  بنت  حمدة  مبخطوبته   )1( اأونية 
ِة  َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه، وُح�ْسِن توفيقه، و�ُسنَّ اأَ�سْ ِعيِّة،  ْ املوانع ال�رشَّ
وع�رشة  واحدة  غر�ص  مائة  ُجملته  داقًا  �سَ و�سلَّم،  عليه  اهلل  �سلَّى  ممد،  نبيه 
بذلك  باعرتافها  بيدها  مقبو�سة  غر�ص  مائة  ذلك  من  لها  احَلاّل  غرو�ص، 
بن  وعلي  �ساهي  بن  ممد  من  واحد  من  كل  بها  وعرف  ِْعيِّ  ال�رشَّ الْعرِتَاف 
غرو�ص  ع�رشة  احَلاّل  بعد  والباقي  ًا  ِعيَّ �رَشْ تعريفًا  بيتونية  قرية  من  اإبراهيم 
منه  ًا زوجها  ِعيَّ �رَشْ تاأجياًل  بائن  اأو طالق  الفراق مبوت  اإىل  عليه  لها  موؤجلة 
بذلك على ذلك كذلك عايد بن عبد الرحيم من بيتونية بالوكالة عنها ح�سبما 
زواجًا  ًا  ِعيَّ �رَشْ توكياًل  املزبوران  املعرفان  وعرف  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص  وكلته 
ًا حتربراً  ِعيَّ ًا مقبوًل من الزوج املذكور املزبور لنف�سه قبوًل �رَشْ ِعيَّ �سحيحًا �رَشْ

يف ختام �سهر رجب احلرام من �سهور �سنة اثنتي وثماني الف. 
علّي،  ال�سيخ  علّي،  ال�سيخ  ويّل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
ال�سيخ مو�سى، عليان بن علي احلداد من بيت اأونية، ح�سي بن دروي�ص من بيت 

ح�سنا، معايل بن علي من بيتونية، ممد جلبي، كاتبه. 

ختام �سهر 
رجب احلرام 

�سنة 
1082هـ

 /11  /30 /
1671م

زواج  /276
ح3

لدى اأحمد اأَفْنِدي
عو�ص  ال�سيخ  بنت  هيكل  مبخطوبته  النابل�سّي  اأحمد  بن  �سالح  احلاّج  َج  َتَزوَّ
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل  ِعيِّة، اأَ�سْ ْ ف�سيلة، البكر البالغ اخلالية عن املوانع ال�رشَّ
داقًا  ِة نبيه �سيِّدنا ممد، �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، �سَ وعونه، وُح�ْسِن توفيقه، و�ُسنَّ
ُجْملته �سّتون غر�سًا، احَلاّل لها من ذلك اأْرَبعون غر�سًا مقبو�سة بيدها باعرتاف 
، والباقي بعد احَلاّل ع�رشون غر�سًا  ِْعيِّ وكيلها الآتي ذكره فيه الْعرِتَاف ال�رشَّ
َجها منه بذلك على ذلك  َزوَّ اأو طالق بائٍن،  الفراق مبوت  اإىل  لة لها عليه  ُموؤَجَّ
ِم  كذلك والدها املزبور الثابت وكالته عنها يف ذلك، ويف الْعرِتَاف بقب�ِص ُمقدَّ
داق ب�سهادة كلِّ واحٍد من ا�سماعيل اللحام وولده ممد العارفي بها مع  ال�سَّ
ًا مقبوًل من الزوج لنف�سه، حتريراً يف اأواخر  ِعيَّ تعريف �سقيقها �سّتار زواجًا �رَشْ

رجب �سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ علّي، ال�سيخ ويل، املزبورون، كاتبه. 

اأواخر رجب 
�سنة 

1028هـ
 /11  /30 /

1671م

زواج  /276
ح4

)1( بيت أونيه: تعرف حالياً باسم بيتونيا ككلمة واحدة، تقع شمال مدينة القدس وغرب مدينة رام هللا تعرف باسم بيت ثونيا
أو بيت طوني تقع القرية على بعد ثالثة أميال الى الجنوب الغربي من رام هللا. شراب، محمد. معجم بلدان، ص 207. 
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

َر  رَّ ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحَتَ ِعيَّ  هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزَّهراِء  ِة  النَّريِّ الطريقِة  ِفِل  وَمْ الَغّراء،  ال�رشيعِة  مبجل�ِص 
العامل  و�سيِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل،  اهلل  اأَجلَّه  امُلنيف،  الَعِليِّ  واملعبِد  ال�رشيِف، 
رِّر دقائق التَّف�سري ُمقرَّر قواعده اأَْح�َسَن تقريٍر، الكارع  الكبري العامل النِّحرير، ُمَ
العامل  والنجوى  ال�رش  يف  الكرمي  موله  املراقب  والتقوى  الدين  حِيا�ص  من 
، امَلوىل امُلويل  ِْعيِّ العامل العابد الزاهد الفا�سل بي احلق والباطل احَلاِكم ال�رشَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه، داَم عاله،  ِع َخطُّ م�سطفى اأَفْنِدي ابن يحيى زادة امُلَوقَّ
ان ح�سن اآغا مباله لنف�سه  ا�سرتى فخُر اأقرانه ممد بيك ابن املرحوم ُقدوة الأَقرَّ
بات فاطمة خاتون ابنة املرحوم ممد اآغا  دون غريه من والدته فخر املحجَّ
، فباعته ما هو لها وجاٍر يف ُمْلكها، ومنتقل  ِْعيِّ احلا�رشة معه باملجل�ص ال�رشَّ
ِْعيِّ  ِْعيِّ من ِقَبل والدها املزبور، وبع�سه بالبتياع ال�رشَّ اإلْيِها بع�سه بالإرث ال�رشَّ
ِعيَّة �سابقة على تاريخه، ويُدها وا�سعٌة على ذلك ثابتة  �رَشْ كاٍت  �سُّ مَتَ مبوجب 
التبايِع  هذا  اإىل حي  ذلك  لها يف  وامُلنازع  املعار�ص  دون  م�ستقرَّة  م�ستمرة 
ِل  ، وذلك جميع احل�سة ال�سائعة وقدُرها اأحد وع�رشون قرياطًا من اأ�سْ ِْعيِّ ال�رشَّ
كامٍل من جميع الدار القائمة البناء مبدينة القد�ص ال�رشيف مَبحلَّة باب العمود 
امل�ستملة على خم�سة بيوت و�ساحة �سماوية واأر�ص ومنافع ومرافق وحقوق 
ّكان  ِعيَّة ما عدا البيَت الكبرَي الذي له طاقة ُمِطلٌَّة على الطريق ال�سالك والدُّ �رَشْ
املذكورة يف  ة  احل�سَّ ونظري  املبيع،  عن  فاإنهما خارجان  الدار،  �َسْفَل  الواقعة 
الطاحونة اخلربة املعلومة عندهما �رشكة فخري خاتون يف ذلك بحقِّ الباقي، 
فيه  ذكره  الآتي  احلو�ص  باب  وفيه  ال�سالُك  الطريُق  ِقَبلًة  املذكورة  الدار  وَيُحدُّ 
امل�ستطرق منه اإىل الدار، و�رشقًا الطريق ال�سالك، و�سماًل دار اليمنّي، وغربًا دار 
ون�سف  قراريط  وقدرها ع�رشة  ال�سائعة  احل�سة  الكرمي خوربجي وجميع  عبد 
ومنافع  وا�سطبل  �سهريج  على  امل�ستمل  املذكور  احلو�ص  جميع  من  قرياط 
الباقي، وجميع احلاكورة  اآغا ويف �رشكة بحقِّ  اأخيه م�سطفى  ومرافق �رشكة 
ال�سغرية امل�ستملة على �سهريج خرب وِغرا�ص عنب ومنافع ومرافق، وحقوق 
ممد  احلاّج  بيد  دار  و�رشقًا  اآغا،  م�سطفى  اأخيه  دار  ِقَبلًة  وَيُحدُّها  ِعيَّة،  �رَشْ
الذعار ومتامه زقاق غري نافذ، وفيه الباب، و�سماًل الزُّقاق املذكور ومتامه دار 
علي العجمّية، وغربًا الطريق ال�سالك بجميع حقوق ذلك كلِّه، ومنافعه ومرفقه، 
وما ُعِرَف به وُن�ِسَب، اإلْيِه وبكلِّ حقٍّ هو لذلك �رشعًا، املعلوُم ذلك عندهما العلَم 
يَّة مائتا غر�ص  اأَْلٍف�سِّ الغرو�ص  للجهالة �رشعًا، بثمٍن قدُره من  النايف  ِْعيِّ  ال�رشَّ
هو  ما  ذلك  فمن  فيه،  ُل  ُيَف�سُّ ما  على  عددية  غر�سًا  وع�رشون  و�ستَّة  اثنتان، 
ة الدار والطاحون واحلو�ص مائتا غر�ص اثنتان، وما هو ثمن جميع  ثمُن ح�سَّ
اأنها  املذكورة  البائعة  اأَ�ْسَهَدْت عليهما  �ستَّة وع�رشون غر�سًا عددية،  احلاكورة 
َوَهَبِت الثمن املزبور وقدُره من غري تكرار مائتا غر�ص و�ستة وع�رشون غر�سًا 

ِعيَّة مقبولًة منه  عددية لولدها ممد بك امل�سرتي املزبور ِهَبًة �سحيحًة �رَشْ

اأوا�سط �سهر 
رجب الفرد 

�سنة 
1082هـ

 /11  /16 /
1671م

�رشاء دار 
مَبحلَّة 
باب 

العامود

 /277
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

جميع  من  امَلْرُقْوم  امل�سرتي  ُة  ِذمَّ برئْت  ذلك  فبموجب  ًا،  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  لنف�سه 
، و�سدَر البيُع الَباّت بينهما باإيجاٍب  ِْعيِّ ِعيَِّة بالطريق ال�رشَّ ْ الثمن الرباءَة ال�رشَّ
ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة  ، وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيَحْيِ �رَشْ �رْشِعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ
يف  كان  وحيثما  منهما،  ترا�ٍص  عن  بالأْبدان  َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة 
وَتِبَعٍة ف�سمانه لزٌم حيُث يجُب �رشعًا، ت�سادقا على  َدْرٍك  املزبور من  البيع 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا  ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ًا، حتريراً يف اأوا�سط �سهر رجب الفرد ل�سنة اثني وثمان الف.  ِعيَّ �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 

علّي، ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
اأْعَلِم  ، اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، لدى َمْولَنا و�سيِِّدنا  ، امُلَحرِِّر املرعيِّ ِْعيِّ باملجل�ِص ال�رشَّ
الُعَلَماِء الِعظاِم �سدِر املوايل الِفخاِم �سيِخ م�سايِخ الإ�ْسالِم، الكارع من ِحيا�ص 
ل  ِّ والنَّجوى، العامل العامل الفا�سِ الدين والتَّقوى، املراقِب موله الكرمي يف ال�رشِّ
، امَلوىل امُلويل م�سطفى اأَفْنِدي بن يحيى  ِْعيِّ الكامل العابد الزاهد احَلاِكم ال�رشَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه، داَم عاله، ح�رَش فخُر الأماثل والأعيان  ِع َخطُّ زاده امُلَوقَّ
احَلاِكم  َمْولَنا  واأخرب  ال�رشيف،  بالقد�ص  ال�سباهّية  مريالي  اآغا  خليل  يِّد  ال�سَّ
، امُل�َسار اإلْيِه اأنه بلغه اأن ممد العنتابي �سنع َمهراً با�سم ال�سيد خليل  ِْعيِّ ال�رشَّ
بالقد�ص  التيمارات  من  له  َيُحلُّ  فيما  ولغريه  له   )...( عرو�سًا  به  يختم  واأنه 
ال�رشيف وح�سل بذلك ال�رشر العام للزعماء واأرباب التيمار واأنه مل يعط ممد 
َه  املزبور عر�سًا يف تيمار بالقد�ص ال�رشيف، واأنَّ ممداً املزبور من حي َتَوجَّ
تيماريًا  يكن  مل  تاريخه  على  �سابقة  �سنوات  اأْرَبع  ِة  ُمدَّ من  املقد�ص  بيت  من 
ول اأخذ منه عر�سًا يف تيمار له ول لغريه واأن ممد املزبور اأظهر من طرف 
ال�سلطنة العلية تيمارات برباءات �سلطانية مبنية على عر�ص ال�سيد خليل، واأّنه 
مل َيعر�ْص له يف ذلك، واأنَّ امَلهر املقيد بالدفاتر اخلاقانية الذي �سنعه ممد 
يُِّد  املزبور لي�ص مبهر ال�سيد خليل، واإمنا هو تقليد من ممد املزبور واأبرَز ال�سَّ
، َفُوِجَد مكتوبًا عليه ُلْطُف الإِله يرجتي  ِْعيِّ خليل امَلهر الذي بيِده باملجل�ص ال�رشَّ
اآغا  وح�سن  الزعيم  اآغا  ح�سي  من  واحٍد  كلُّ  وح�رَش  اخلزرجّي،  خليل  يِّد  ال�سَّ
الزعيم وم�سطفى اآغا الزعيم وم�سطفى اآغا جري با�سي و�سليمان بك وممد 
بك وم�سطفى بك ويو�سف بك بن ويل وقا�سم بك ودروي�ص جاوي�ص وغريهم من 
اأرباب التيمار وفخر الأماثل م�سطفى اآغا دزدان قلعة القد�ص ال�رشيف وال�سيد 
ِْعيِّ امُل�َسار  عبد ال�سالم كتخدا قلعة القد�ص ال�رشيف، واأخربوا َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
اإلْيِه باأنَّ املهر الذي بيد ال�سيد خليل املذكور امل�رشوح اأعاله من حي �سار اأمري 
اأَْدَناه يختم به العرو�ص يف  األي ال�سباهية بالقد�ص ال�رشيف واإىل يوم تاريخ 
ِْعيِّ  يِّد خليل املزبور من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ًا، وطلَب ال�سَّ التيمارات اإخباراً َمْرِعيَّ
ر غّب الطلب وال�سوؤال بتاريخ اأواخر جمادي الآَخرة  امُل�َسار اإلْيِه ت�سطري ذلك َف�ُسطِّ

ل�سنة اثنتي وثماني الف. 

اأواخر جمادى 
الآَخرة �سنة 
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ فتح اهلل كاتبه 
اِلً، ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه.  اأ�سْ

الق�سايا  رِِّر  ُمَ الأَناِم،  ولِة  ُذخِر  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة  قدوِة  و�سيِِّدنا  َمْولَنا  لدى 
ُه الكرمُي  ُع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْنِدي  اأحمد  ِْعيِّ امَلوىل  والأحكاِم بالأحكاِم ،احَلاِكِم ال�رشَّ
باأعايل نظرِيه، اأداَم اهلُل عاله، �ساأل فخُر ال�ساحلي ال�سيَخ اإمام ابن ال�سيخ ممد 
اخلليلي  العبا�سي  قويدر  بنت  �ساحلة  ِقَبل  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ الوكيل  اخلليلّي  اإمام 
البكر البالغ الثابت وكالته عنها يف الإبراء واخَلْلِع الآتي بيانه فيه، ب�سهادة كلِّ 
واحٍد من �سهاب الدين بن ممد املوؤقت وابراهيم بن ح�سن اخلليليي العارفي 
املوّكلة  �ساحلة  زوج  امل�رشّي  علي  بن  اهلل  عبد  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  �رشعًا  بها 
املزبورة  �ساحلة  زوجَته  َيْخَلَع  اأْن  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص  معه  احلا�رش  املزبورة 
الثابت  داِقها  �سَ ن�سف  من  لها  ُته  ِذمَّ ترباأ  اأن  على  نكاحه  وعقد  ع�سمته  من 
لها بذمته وقدُره اأْرَبعة وثالثون غر�سًا؛ لكونه مل يدخل بها ومن �سائر حقوق 
الزوجّية الواجبة لها ِقَبل الفرقة وبعدها، فاأجابه الزوُج املزبور اإىل �سوؤاله يف 
َخْلِع �ساحلة الزوجة املزبورة من ع�سمته وعقد نكاحه على الِعَو�ص امَلْرُقْوم 
ًا، فبموجب ذلك بانْت �ساحلة املزبورة من ع�سمة زوجها امَلْرُقْوم  ِعيَّ خلعًا �رَشْ
ُة الزوِج  لُّ له اإل ِبَعْقٍد جديد وَمْهٍر ُم�َسّمًى، وبرئْت ِذمَّ ِعيَِّة، فال حَتِ ْ البينونَة ال�رشَّ
، ت�سادقا  ِْعيِّ ِعيِّة بطريقها ال�رشَّ ْ داقها املزبور الرباءَة ال�رشَّ امَلْرُقْوم من ن�سف �سَ
اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  على ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن ذلك 
ًا بعد اعتبار ما وجب اعتباره �رشعًا، حتريراً يف اليوم الثاين من  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ

�سعبان املبارك من �سهور �سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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، اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، لدى �سيِّدنا وَمْولَنا قدوِة  ، امُلَحرِِّر املرعيِّ ِْعيِّ باملجل�ِص ال�رشَّ
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  والأحكام،  الق�سايا  رِِّر  ُمَ الأَناِم  ولِة  عمدِة  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة 
داَم  باأََعايل نظريه،  الكرمي  ه  ِع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْنِدي  ابن ممد  اأَفْنِدي  اأحمد  امَلوىل 
املرحوم  بن  اللطيف  عبد  ال�سيخ  امل�سدرين  قدوة  من  واحٍد  كلُّ  عى  ادَّ عاله، 
الُعَلَماء  قدوة  املرحوم  بن  حبيب  ال�سيخ  املدر�سي  وقدوة  اللطفي  طه  ال�سيخ 
اهلل  جار  املرحوم  بن  اأحمد  الأو�سطة  الُعَلَماء  وفخر  الدين  نور  ال�سيخ  الأعالم 
اجلميع من اأولد اأبي اللطف على كل واحد من فخر املقتدرين َمْولَنا ال�سيخ عبد 
ال�سهري ن�سبهما املبارك باأولد العجمّي  ال�سيخ مب اهلل  اهلل وعمدة املدققي 
ِْعيِّ قائلي يف تقرير دعواهم عليهما: اإنَّ من  احلا�رشين معهم باملجل�ص ال�رشَّ
الء ال�سيخ ممود جميع الدار الكائنة  امُلَخلَّف عن جدِّهم املرحوم قدوة الُف�سَ
بدار  ِقَبلًة  املحدودة  الطوا�سي  حو�ص  بداخل  ال�رشف  مَبحلَّة  ال�رشيف  بالقد�ص 
اأولد املرحوم ال�سيخ يحيى ابن قا�سي ال�سلت، و�رشقًا الهواء امُلِطّل على ملَّة 

املغاربة، و�سماًل دار اأولد معيقل، و�سماًل دار الكركّي، وغربًا حاكورة بيد

اأوا�سط �سهر 
رجب �سنة 
1082هـ
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189عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

الدار  على  يدهما  وا�سعان  عليهما  امُلدَّعى  واأنَّ  املزبورين،  عليهما  امُلدَّعى 
باأنَّ  فاأجابا  �ُسِئال  ذلك،  عن  �سوؤالهما  و�ساألوا   ، �رْشِعيٍّ طريق  بغري  املزبورة 
ذلك  جميع  واأن  دفرت،  به  لي�ص  املذكور  املحدود  اأعاله  املو�سوف  امَلِحلَّ 
الغّفار العجمي تلّقاها  ال�سيخ عبد  الإ�ْسالم  لَّفة عن املرحوم �سيخ  حاكورة ُمَ
واأنها   ، ِْعيِّ ال�رشَّ بالإرث  العجمّي  اهلل  ِهَبُة  ال�سيخ  الإ�ْسالم  �سيخ  ولده  بعده  من 
هما وا�سعان يديهما على احلاكورة  ِقْبَلة، واأنَّ ِْعيِّ من  ال�رشَّ اإلْيِهما بالإرث  اآلت 
اأَْدَناه، واأنهما مل  ٍة تزيد على خم�سي �سنة �سابقة على تاريخ  املزبورة بعد ُمدَّ
ِْعيِّ الك�سف  يعلما اأن بداخل احلاكورة داراً لأحٍد، وطلبوا من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
فخر  به  تعاىل  اهلل  لطف  جانبه  من  فخري  هنالك،  ما  على  َر  َحرُّ والتَّ ذلك  على 
ال�سهري  الدين  ويل  ال�سيخ  َمْولَنا  املعظمي  الُعَلَماء  �ساللة  املوقرين  اخلطباء 
ن�سبه املبارك بابن جماعة فتوجه للك�سف على ذلك وح�سل الك�سف والوقوف 
على املكان املحدود اأعاله فوجد هناك حاكورة بداخلها عقد منهدم ومملوءاً 
ِْعيِّ  اأتربة وبجانبه �سجرة تي ومل يوجد بها دار فعاد واأخرب َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  ًا ففند ذلك طلب  َمْرِعيَّ اإخباراً  بذلك  اأعاله  اإلْيِه  امُل�َسار 
ِعيَّة ت�سهد  املوماأ اإلْيِه من ال�سيخ عبد اهلل وال�سيخ مب اهلل املزبورين بينة �رَشْ
ة امَلْرُقْومة فاأح�رش كل واحد  لهما بو�سع يدهما على احلاكورة املزبورة امُلدَّ
ّكرّي الثلثي وابن  من فخر اأقرانه اأبو اأكرم بن املرحوم ال�سيخ َعالئي الدين ال�سُّ
عمه فتح الدين ابن املرحوم �سم�ص الدين ال�سكري. و�سهدا بعد اأن ا�ست�سهدا باأن 
املحدودة  املزبورة  احلاكورة  جميع  على  اأيديهما  وا�سعان  عليهما  املدعى 
العجمي  اأَفْنِدي  اهلل  الإ�ْسالم هبة  �سيخ  املرحوم  تلقياها عن  اأعاله  املو�سوفة 
يف  وهي  العجمّي،  اأَفْنِدي  الغفار  عبد  الإ�ْسالم  �سيخ  والده  عن  تلقاها  وهو 
ًة تزيد على خم�سي �سنة واأنهما ل يعلمان اأن  ت�رشُّفهم وحتت ت�رشُّف يدهم ُمدَّ
ِعيَّة بوجه  اأحداً مت�رشف يف احلاكورة املزبورة غريهما �سهادة �سحيحة �رَشْ
فِقَبلت  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُيْبدوا يف �سهادتهما دافعًا ول مطعنًا  املدعيي املزبورين فلم 
َمْولَنا  ًا ففند ذلك طلب املدعيان املزبوران من  ِعيَّ �رَشْ �سهادتهما بذلك قبوًل 
ِعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأعاله اأن يعرفهم �رشع اهلل يف ذلك فعرفهم حيث  ْ احَلاِكم ال�رشَّ
اأنه ثبت و�سع يد �سيخ الإ�ْسالم ال�سيخ عبد الغفار وبعده ولده �سيخ الإ�ْسالم ِهَبُة 
َة امَلْرُقْومة، فلي�ص لهم معاأر�سهما  اهلل وبعدهما امُلدَّعى عليهما املزبوران امُلدَّ
وم�ساهدون  امَلْرُقْومة  َة  امُلدَّ املزبورة  املدينة  يف  معهما  مقيمون  اأنهم  لكون 
دعواهم  ت�سمع  فال  عليهما،  دعواهم  ْدِق  �سِ من  مانع  هناك  ولي�ص  ت�رشُّفهما، 
بذلك لورود الأمر ال�رشيف ال�سلطايّن الوارد بالتهاين نفذ بالعون ال�سبحاين مبنع 
ًا ومنع املدعيي  ِعيَّ �سماع كل دعوى م�سى عليها خم�سة ع�رش �سنة تعريفًا �رَشْ
املحدودة  املزبورة  احلاكورة  ب�سبب  عليهما  للمدعى  التعر�ص  من  املزبورين 
يف  حتريراً  �رشعًا  اعتباره  بعد  ًا  ِعيَّ �رَشْ مقبوًل  ًا  ِعيَّ �رَشْ منعًا  اأعاله  املو�سوفة 

اأوا�سط �سهر رجب من �سهور �سنة اثني وثمان الف. 

اأوا�سط �سهر 
رجب �سنة 
1082هـ

 /11  /16 /
1671م

عاء ادِّ  /278
ح2
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

علّي،  ال�سيخ  علّي،  ال�سيخ  ويّل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
ممد جلبي، كاتبه. 

لدى َمْولَنا اأحمد اأَفْنِدي بن ممد داَم ف�سُله
املدعّوِة  مبخطوبِته  البلوِغ  درجِة  عن  القا�رُش  اجلبايل  عامر  بُن  ممُد  َج  َتَزوَّ
َدَقَها على بركة  خ�رشاء بنت ح�سي اجلبايّل البكِر القا�رِش عن درجِة البلوِغ، اأَ�سْ
داقًا  اهلل تعاىل عونه وُح�سن توفيقه و�ُسنَّة نبيِّه ممد، �سّلى اهلل عليه و�سلَّم، �سَ
قدره ثالثون غر�سًا عن كلِّ غر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية، احَلاّل لها من 
ذلك ع�رشة غرو�ص مقبو�سة بيد وليِّها والدها املزبور باعرتافه بذلك الْعرِتَاف 
لة لها عليه اإىل الفراق مبوٍت  ، والباقي بعد احَلاّل ع�رشون غر�سًا موؤجَّ ِْعيِّ ال�رشَّ
جها منه بذلك على ذلك كذلك والدها املزبور  ًا، زوَّ ِعيَّ اأو طالٍق بائن تاأجياًل �رَشْ
ًا مقبوًل للزوج املزبور من والده  ِعيَّ ِعيِّة عليها زواجًا �سحيحًا �رَشْ ْ بالولية ال�رشَّ
ًا، حتريراً يف ثاين �سعبان املبارك  ِعيَّ ِعيِّة عليه قبوًل �رَشْ ْ املزبور بالولية ال�رشَّ

ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ نور الدين، املزبورون، كاتبه. 

2 �سعبان 
املبارك �سنة 

1082 هـ
 /12  /3 /

1671م

زواج  /278
ح 3

َر �سيُِّدنا وَمْولَنا قدوُة  ، اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، قرَّ ، امُلَحرِِّر املرعيِّ ِْعيِّ باملجل�ِص ال�رشَّ
، املوىل  ِْعيِّ قي الِفخام احَلاِكُم ال�رشَّ ق�ساِة الإ�ْسالِم عمدُة ولِة الأَناِم زبدُة املدقِّ
داَم عاله، حلامل  باأََعايل نظريه،  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ابن ممد  اأَفْنِدي  اأحمد 
دانيال  املرحوم  بن  ممد  ال�سيخ  ال�سلحاء  فخر  وناقله  ِْعيِّ  ال�رشَّ الكتاب  هذا 
اأحد املوؤذني بامل�سجد الأق�سى ال�رشيف ق�سم طعام من طعام العمارة العامرة 
الكائنة بالقد�ص ال�رشيف مبا لذلك من اخلبز يف كل يوم �سباحًا وم�ساءاً وقدره 
اأْرَبعة اأرغفة ِعَو�سًا عن املرحوم ممد بن احلاّج فخر الدين مريان ِبُحْكِم وفاته 
امَلْرُقْوم مبوجب  للُمَتوّفى  ذلك  الآيل  عنه  ذلك  وانحالل  تعاىل،  اهلل  اإىل رحمة 
القد�ص  مبدينة  امَلوىل  علّي  بن  اأَفْنِدي  اأحمد  َمْولَنا  لدى  �سادر  �رْشِعيٍّ  تقريٍر 
خ يف خام�ص �سهر رجب احلرام ل�سنة ت�سع و�سبعي الف،  ال�رشيف �سابقًا املوؤرَّ
بتناول  املزبور  لل�سيخ ممد  اأعاله  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  واأَِذَن 
ق�سم الطعام املزبور مع اخلبز املعي اأعاله يف كل يوم �سباحًا وم�ساًء يف وقته 
ِعيَّي مقبوَلْيِ �رشعًا، حتريراً  من ملِّه اأُ�ْسَوًة اأمثاله، تقريراً واإذنًا �سحيَحْيِ �رَشْ

يف ثاين �سهر �سعبان املبارك ل�سنة لثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 

2 �سعبان 
املبارك �سنة 
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َر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
ِر اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى َمْولَنا  مبجل�ِص ال�رشِع ال�رشيِف الأنوِر بالقد�ِص العليِّ امُلَطهَّ
و�سيِدنا، فخِر ق�ساِة الإ�ْسالِم، وذخِر ولِة الأَناِم، اأْعَلِم الُعَلَماِء الأعالِم، احَلاِكِم 
ُه الكرمُي باأََعايل نظريِه دامْت ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابِن ممٍد امُلَوقَّ ال�رشَّ

ة �سعبان  َغرَّ
املبارك 

املعظم �سنة

�رشاء دار 
مَبحلَّة من 

مالت

 /279
ح2



191عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

باأََعايل نظريه،  الكرمي  ه  ِع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْنِدي ابن ممد  اأحمد  ف�سائُلُه ومعاليه، 
الن�رشاين  �سليمان ولد دياب من  الن�رشايّن املدعّو  ا�سرتى  داَم عاله، ملا كان 
املدعّو خليل بن اإبراهيم املنري، فباعه ما هو له بيَع وفاٍء وهو جميع البيتان 
اأحدهما  الن�سارى  مالت  من   )...( مَبحلَّة  ال�رشيف  بالقد�ص  البناء  القائمي 
�رشقي يفوه بابه مغربًا به طاقة جديدة مطلة على الدار املزبورة والثاين غربي 
يفوه بابه �رشقًا ويحد الدار املزبورة الكائن بها البيتان املزبوران ِقَبلًة بدار 
و�سماًل  الباب،  وفيه  ال�سالك  بالدرب  و�رشقًا  ال�رشابّي،  م�سطفى  احلاّج  ُوّراث 
بدار دعدو�ص الن�رشايّن وغربًا بحاكورة ن�سارى ال�رشيان بجميع حقوق ذلك 
لذلك  هو  حق  وبكل  اإلْيِه  وين�سب  به  يعرف  وما  ومنافعه  ورافقه  وطرقه  كله 
يوم  ح�رش  �رشعًا  للجهالة  النايف  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلم  عندهما  ذلك  املعلوم  �رشعًا 
ودفع  الن�رشاين  امَلْرُقْوم  وخليل  امَلْرُقْوم  �سليمان  من  واحد  كل  اأَْدَناه  تاريخ 
خليل امَلْرُقْوم ل�سليمان امَلْرُقْوم نظري ما بذمته له وهو ثمن البيتي املباعي 
بيع وفاء ل�سليمان املزبور مبوجب احلجة املوؤرخة ل�ساد�ص �سعبان ل�سنة ت�سع 
البيتي  بيع  اإلْيِه  ورد  واملعاينة  باحل�رشة  منه  ذلك  فقب�ص  الف،  و�سبعي 
امَلْرُقْوم  املبلغ  من  امَلْرُقْوم  خليل  ذمة  وبرئت   . ِْعيِّ ال�رشَّ بالطريق  املزبورين 
ِْعيِّ براءة قب�ص وا�ستيفاء ثم  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ ل�سليمان امَلْرُقْوم الرباءة ال�رشَّ
بعد متام ذلك يف يومه باع خليل امَلْرُقْوم لولده عبد اهلل احلا�رش معه باملجل�ص 
ُمْلكه  له وجار يف  هو  والده مما  من  ا�سرتى  وهو  العار�سْي  اخلايل  ِْعيِّ  ال�رشَّ
اإىل حي �سدور هذا  ِعيِّة ويده وا�سعة على ذلك  ْ ال�رشَّ وطلق ت�رشفه وحيازته 
البيع من املعار�ص واملنازع له يف ذلك وذلك جميع احل�سة ال�سابقة وقدرها 
ِل كامل من جميع الدار القائمة البناء بالقد�ص  الن�سف اثنا ع�رش قرياطًا من اأ�سْ
اأعاله  املو�سوفة  املحدودة  الن�سارى  تغّيه من مالت ملة  مَبحلَّة  ال�رشيف 
بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومرافقه ومنافعه وما عرف به ون�سب 
ِْعيِّ النايف للجهالة  اإلْيِه وبكل حق هو لذلك �رشعًا املعلوم ذلك عندهما العلم ال�رشَّ
�رشعًا بثمن قدره خم�سة وخم�سون غر�سًا عددية عدا حاًل مقبو�سًا بيد البائع 
ِْعيِّ وبرئت بذلك ذمة امل�سرتي من  ال�رشَّ القب�ص  امَلْرُقْوم باحل�رشة واملعاينة 
ِْعيِّ براءة  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ جميع الثمن امَلْرُقْوم ومن كل جزء منه الرباءة ال�رشَّ
، وت�سلٍُّم  قب�ص وا�ستيفاء و�سدر لبيع الَباّت بينهما باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعيٍّ
َفرُّق  ِعيِّة، والتَّ ْ ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ وت�سليٍم �سحيَحْيِ �رَشْ
بالأْبدان عن ترا�ٍص منهما، وحيثما كان يف ذلك من َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سمانه لزٌم 
َمْولَنا  لدى  ذلك  م�سموُن  وثبَت  كذلك،  ذلك  على  ت�سادقا  �رشعًا،  يجُب  حيُث 
ًا،  ِعيَّ ًا، وحكم مبوجبه ُحْكمًا �رَشْ ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأعاله، ُثُبوَتًا �رَشْ احَلاِكم ال�رشَّ

ة �سعبان املبارك املعظم قدُره ل�سنة اثنتي وثماني الف.  حتريراً يف َغرَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 

 1082هـ
 /12  /12 /

1671م

الن�سارى 
بالقد�ص



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 192
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

الِء الِفخاِم، �سدُر املوايل الِعظاِم  ُل الُف�سَ َر َمْولَنا و�سيُِّدنا اأْعَلُم الُعَلَماِء، اأْف�سَ قرَّ
موله  املراقُب  والتَّقوى،  الديِن  ِحيا�ِص  من  الكارُع  الأَناِم،  م�سكالِت  حاّلُل 
اأَفْنِدي  م�سطفى  املويل  املوىل   ، ِْعيِّ ال�رشَّ احَلاِكُم  والنَّجوى،   ِّ ال�رشِّ يف  الكرمي 
ُه الكرمُي باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله ومعاليه، حامل هذا الكتاب  ُع َخطُّ امُلَوقَّ
الء الِفخام ال�سيخ عز الدين بن  ، وناقله فخر اخلطباء الكرام زبدة الُف�سَ ِْعيِّ ال�رشَّ
فخر اخلطباء الكرام زبدة البلغاء الِعظام ال�سيخ عبد احلق ال�سهري ن�سبه العظيم 
بابن جماعة يف �سلطاين ذهبًا من ال�رشة الرومية يف جماعة املدر�سة الزمنية 
َّة  ة الوارث ال�رشُّ َّة الرومّية يف جماعة باب ِحطَّ ون�سف �سلطاين ذهبًا من ال�رشُّ
ِنيَّة،  ال�سَّ ال�رشيف  القد�ص  اإىل  امَلحمّية  الق�سطنطينية  من  �سنة  كل  يف  الرومّية 
دقات اخلا�سة الواردة يف  ويف �سلطاين ون�سف �سلطاين ِقَطعًا م�رشية من ال�سَّ
والدته  عن  ِعَو�سًا  امَلْحِميَّة  ال�رشيف  القد�ص  اإىل  امل�رشية  الديار  من  �سنة  كل 
ِبُحْكِم  الدَّجاين  الدين  زين  ال�سيخ  ال�ساحلي  ُقدوة  املرحوم  ابنة  رقية خاتون 
وفاتها اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنها، واأَِذَن َمْولَنا و�سيِّدنا احَلاِكم 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه َخلََّد اهلل تعاىل النَِّعَم عليه لل�سيخ عّز الدين امَلْرُقْوم بتناول،  ال�رشَّ
وقب�َص ذلك يف كلِّ �سنة يف وقته من ملِّه اأُ�ْسَوًة اأمثاله، تقريراً واإذنًا �سحيَحْيِ 
ِعيَّي مقبوَلْيِ �رشعًا، حتريراً يف اأوائل �سهر جمادى من �سهور �سنة اثنتي  �رَشْ

وثماني الف. 
اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  ويّل  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  ال�سهود: 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 

اأوائل �سهر 
جمادى الأوىل 
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ِْعيِّ امَلويل اأحمد اأَفْنِدي  يِدنا قدوِة ق�ساِة الإ�ْسالِم، احَلاِكِم ال�رشَّ لدى َمْولَنا و�سِّ
َج احلاّج علي بن خاطر مبخطوبِته  ه باأََعايل نظريه، داَم عاله، َتَزوَّ ِع َخطُّ امُلَوقَّ
َدَقَها على  ِعيِّة، اأَ�سْ ْ خديجَة بنِت رم�سان البكر البالغة اخلالية عن املوانع ال�رشَّ
و�سلَّم،  اهلل عليه  نبيه ممد �سلى  و�سنة  توفيقه  تعاىل وح�سن  اهلل  بعون  ذلك 
داقًا جملته خم�سون غر�سًا عددية احَلاّل لها من ذلك ثالثون غر�سًا مقبو�سة  �سَ
ِْعيِّ بعد احَلاّل وقدره  بيدها، باعرتاف وكيلها الآتي ذكره فيه الْعرِتَاف ال�رشَّ
ًا  ِعيَّ ع�رشون غر�سًا موؤجلة، لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن تاأجياًل �رَشْ
زوجها منه بذلك على ذلك كذلك ممد بن خاطر بالوكالة عنها الثابت وكالته 
عنها يف ذلك ويف الْعرِتَاف بقب�ص معجل ال�سداق املزبور ب�سهادة كل واحد 
بها  العارفي  النابل�سّي  �سالح  بن  وح�سن  رنبده  من�سور  بن  حجازي  من 
ًا، حتريراً يف خام�ص �سهر  ِعيَّ بتعريف والدها املزبور و�سقيقها عبد اهلل ُثُبوَتًا �رَشْ

�سعبان املبارك ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 

5 �سعبان �سنة
 1082 هـ

 /12  /6 /
1671م
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193عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ّكري املتوّفاِة  رّية بنت اأحمد ال�سُّ بَط و�سَع اأ�سباِب املرحومِة �ُسكَّ دفرٌت مبارٌك �سَ
بكر  اأبي  يِِّد  ال�سَّ ِْعّي يف زوجها  ال�رشَّ اإْرُثها  ال�رشيِف، واملنح�رِش  القد�ِص  مبدينِة 
ُد�ص، ويف اأولدها نور  ُبع، ويف والدها اأحمد املزبور بحقِّ ال�سُّ بن علي بحقِّ الرُّ
ًا، وذلك مبعرفة  ِعيَّ الدين ومو�سى وزين الدين وذهيبة بحق الباقي انح�ساراً �رَشْ
القا�رش  ِْعيِّ على ولده مو�سى  ال�رشَّ ّي  اأبي بكر الأ�سيل عن نف�سه والَو�سِ يِّد  ال�سَّ
عن درجة البلوغ ومبعرفة اأحمد الأب امَلْرُقْوم ومبعرفة مو�سى بن ممد زنكل 
القا�رشين  الدين وذهبية  الدين وزين  اإخوته لأبيه نور  ِْعيِّ على  ال�رشَّ ّي  الَو�سِ
لي املنال اأحمد املعي من ِقَبل َمْولَنا  عن درجة البلوغ ومبعرفة فخر الفا�سِ
الِعظام  املوايل  �ساللة  الِفخام  امُلَحقِّقي  عمدة  الكرام  املدر�سي  فخر  و�سيدنا 

ه الكرمي عليه دامت نعم الباري عليه:  ِع َخطُّ ِْعيِّ الق�سام امُلَوقَّ احَلاِكم ال�رشَّ
ة اأندكي اأحمر 21، مدَّة ميني كهني  مدَّة مطرَّزة21، مدَّة ميني 35، مدَّ
كّتاين  بغدادي  حلاف   ،48 كهنة  ميني  مدَّتي   ،24 اأحمر  اأندكي  ة  مدَّ  ،21
حلاف   ،34 ميني  مدَّة   ،121 ميني  حلاف   ،430 ميني  حلاف   ،41 مبلحفة 
ميني 32، حلاف بغداي اأزرق 38، ولن�سة وفلقة جوايل 34، فرا�ص اأزرق كبري 
90، فرا�ص اأزرق كبري 85، دو�سما اأزرق 80، مندل اأزرق 35، فرا�ص اأزرق 110، 
ز 92، كّباية حمراء كبرية 130،  فرا�ص اأزرق كبري 77، جردل حرير اأحمرر مطرَّ
لّباد �سفدي طويل 125، لّباد �سفدي �سغري 51، �سّجادة م�رشية 34، زربية 
حمراء 30، ب�ساط رومّي 87، ب�ساط رومّي و�سط 210، �رش�سف حرير دمياطي 
102، بدك  47، بقجة ميني  اأزرق  470، �رش�سف  اأحمر وحرام  145، �رش�سف 
ة 47، ب�ساط رومّي 101، ملحفة حلاف وبغازية 352، قمي�ص  جوخ باأزرار ف�سَّ
اأبي�ص 14، جوخة زرقاء 17، �سّجادة وبقجة 19، قنباز اأبي�ص وملحفة 27، 
فلقة برة 14، وجه مّدة اأ�سفر قرقوبي ووجه مّدة اأخ�رش قرقوبي 83، وجه 
ة  مدَّة حرير اأحمر قرقوبي 84، قنباز جوخ 50، جوخة مناوي�ص باأزرار ف�سَّ
 ،195 300، بقجة كّتاين مزرك�سة   ،12 ة عدد  باأزرار ف�سَّ اأحمر  اأطل�ص   ،585
ة 63،  قمي�ص اأبي�ص 30، بقجة عربة 15، لبا�ص... 21، حارة حريرباأزرار ف�سَّ
قمي�ص اأبي�ص مبخاي�ص 255، ثوب منا�سف وقمي�ص 40، منا�ص مق�سب لّفة 
48، وجه مدَّة ممل اأحمر... 195، وجه مدَّة ممل اأخ�رش عدد 2، 180، 
ة  قنباز اأطل�ص وردي 45، قنباز هندية وردي 39، اأطل�ص مقلَّم مّيط باأزرار ف�سَّ
ة 12، 302، طاقية  238، قمي�ص اأبي�ص كناري 70، اأطل�ص اأزرق باأزرار ف�سّ
لبا�ص درايا   ،130 �سال وردي حرير   ،63 130، طاقية زرياب كهنة  زرياب 
ة 6، 180، قمباز كمخ اأخ�رش باأزرار  اأ�سفر 39، قمباز اأطل�ص عما�ص باأزرار ف�سَّ
ة 9، 62، �سنتيان لوازي اأحمر 100، لبا�ص زمل احلان 90، لبا�ص اأبي�ص  ف�سَّ
ز 23، �سعرية �سمراء 30، �سنة وردي 47، مرمتي مطرَّزتي 40، مرمة  مطرَّ
ومنديل  من�سفة   ،15 وكتان  طعرنة   ،8 قطن  ولبا�ص  مرمتي   ،37 دمياطي 

وكي�ص اأ�سفر 382، �رش�سف وقمي�ص ومراآتي 112، تلبي�سة نحا�ص اأر�سية

اأوائل �سهر 
رجب �سنة 
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ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 194
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

نحا�ص  60، �سينية  اأرمني  نحا�ص  تنجرة   ،60 اأرمني  نحا�ص  65، �سحن   ،3
�سغرية  نحا�ص  طا�سة   ،192 نحا�ص  �سقرق   ،242 نحا�ص  بربخ   ،33 �سغرية 
ُح�رُش مقرن عدد3،   ،18 رّف خ�سب عدد7،   ،13 18، �سينية نحا�ص �سغرية 
59، كرا�سي خ�سب 13، ط�ست حّمام نحا�ص كبري 30، �سينية نحا�ص �سغرية 
112، تلب�سية اأر�سية عدد3، 65، �سحن نحا�ص 13، �سمعدان نحا�ص عدد 2، 
 ،1 نحا�ص  10، حّقة  نحا�ص  تنجرة   ،82 نحا�ص  10، حّق  قهوة  اإبريق   ،152
فنجان �سيني عدد7، 109، فنجان �سيني عبادي عدد3، 32، زبدية �سينية 
فنجان   ،31 وفنجان  قزاز  قمقم   ،35 مكربة  قرقوبي  تلب�سية   ،10 مر�سة 
�سيني عدد2، 25، فنجان �سيني عدد 3، 36، فنجان �سيني 3، 46، فنجان 
�سيني 3، 23، فنجان �سيني مّر�ص11، فنجان �سيني 132، فنجان �سيني 
15، فنجان   ،10 17، فنجان وكا   ،10 اأزبتكي  10، فنجان   ،4 مّر�ص عدد 
�سيني 15، فنجان قيايف وزبدية مالقي 10، باطية خ�سب 8، فنجان اأزبتكي 
اأزبتكي  30، فنجان   ،5 اأزبتكي  31، فنجان   ،3 بغدادي  16، فنجان   ،5 عدد 
10، فنجان... 32، فنجان �سيني مالقي 40، فنجان مالقي 7، فنجان... كبري 
31، فنجان قيايف 3، 7، �سحن قيايف كبري 3، 13، فنجان �سيني مكّور 3، 
1، علبة خ�سب 7، ب�سكري اأزرق قطن 15، عباة �سمراء كهنة 12، زبدية ق�ساين 
5، 3، زبدية ق�ساين 5، 20، زبدية ق�ساين 5، 20، زبدية ق�ساين 5، 22، زبدية 
ق�ساين 5، 162، زبدية ق�ساين 20، زبدية ق�ساين 5، 10، زبدية ق�ساين 5، 10، 
زبدية ق�سانيي 5، 10، زبدية... 50، 4، زبدية ق�ساين 5، 9، زبدية ق�ساين 20، 
 ،6 زبادي خ�سب مدهون   ،45  ،24 ق�ساين  13، �سحن   ،4 ق�ساين  38، �سحن 
61، م�سارب ق�ساين 38، �سينية نحا�ص �سغرية 30، طا�سة نحا�ص �سفراء 1، 
30، �سب�سب مكور 60، ....، مق�ّص حديد 6، ...، 60، �سناديق خ�سب 312، قفل 
ة 3، 16، كنافة لولو حبل وبريقات ذهب24،  حديد 9، عطار�ص 9، خوامت ف�سَّ
ة �سغار 9، 15، حلقة ذهب بلولو 3، 150،  1300، �سّيالة لولو 300، اأزرار ف�سَّ
ة طبلة عدد 53، 225، لّبة  نرنق مرجان 50، خرز وتومبكال 35، عق�ص ف�سَّ
 ،13 مثقال  ذهب  بغمة   ،66 طاقية  زيان   ،22 ة  ف�سَّ ِقطع   ،220 ذهب  ذهب 
ة مطلي 196، 996، بغمة لولو مثقال 7، 1، 730،  1380، حيا�سة رخت بف�سّ
ة الزوج بعد  ر �سداق الزوجة بذمَّ ة و�سحن نحا�ص 43، 240، موؤخَّ خلخال ف�سَّ
ار يف مر�ص املوت... �سحيح الإجارة لورثته  ِْعيِّ اأن الأَقرَّ اأن عّرفه احَلاِكم ال�رشَّ

 .1200
والبالغي  نفقة...   ،14880 جميعه   ،150 باعرتافه  والدها  ة  بذمَّ امُلتوّفاة 
437، ر�سم ق�سمة اأَفْنِدي 300، خرج ق�سمة 90، وفاء َدْين الزوج النائب بالوجه 
ِْعيِّ 2100، وفاء َدْين زوجة خري الدين 75، لوازم للُمتوّفاة 161، دّللي  ال�رشَّ
 ،3343 30، ثبت  اأ�سباب  اأجرة ُدّكان وحّمالي   ،150 اأ�سباب و�سيخ امل�سايخ 

ر ة قرَّ بع 3884، ح�سَّ ة الزوج بحّق الرُّ للق�سمة بي الُوّراث 11537، ح�سّ



195عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

 ،1923 ة مو�سى  1923، ح�سَّ الدين  نور  ة  19332، ح�سَّ ُد�ص  ال�سُّ الأب بحقِّ 
ة ذهبية 941.  ح�سَّ

ما  وذهبية  الدين  وزين  الدين  نور  على  ّي  الَو�سِ ممد  بن  مو�سى  وقب�ص 
خ�سهم باحل�رشة واملعاينة، وقب�ص ال�سيد اأبي بكر ما خ�سه وخ�ص ولده بيده 
ًا  ِعيَّ �رَشْ الأب املزبور ما خ�سه باحل�رشة قب�سًا  باحل�رشة واملعاينة، وقب�ص 

حتريراً يف اأوائل رجب �سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ُحرَِّر هذا الدفرت على وجه العبد الأفقر اإلْيِه �سبحانه اأحمد بن م�سطفى 

الق�سام بالقد�ص ال�رشيف عفى عنهما. 
، املوىل  ِْعيِّ َمْولَنا و�سيُِّدنا فخُر ق�ساِة الإ�ْسالِم، ذخُر ولِة الأَناِم، احَلاِكُم ال�رشَّ
ف�سائِله  دامت  نظريه،  باأََعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ ممد  بن  اأَفْنِدي  اأحمد 
�ساحلة  املرعّي  اخلطاب  هذا  وناقلة   ، ِْعيِّ ال�رشَّ الكتاب  هذا  حلاملة  ومعاليه، 
ة الرومّية الواردة يف كل  َّ خاتون بنت خليل البيطار �سلطانيي ذهبًا من ال�رشُّ
�سنة من ق�سطنطينية املحمية فيها ن�سف �سلطاين يف جماعة ال�سلحاء بالقد�ص 
ال�رشيف ِعَو�سًا عن زوجها فخر ال�سلحاء النقيب ح�سن بن فواز بحكم فراغه 
لها عن ذلك يف يوم تاريخ اأَْدَناه بح�سن اختيارها ور�ساها، واأَِذَن لها َمْولَنا 
اإلْيِه، َخلََّد اهلل النَِّعَم عليه بتناول ذلك يف كل �سنة يف  ِْعيِّ امُل�َسار  احَلاِكم ال�رشَّ
ِعيَّي مقبوَلْيِ �رشعًا،  وقته من مله اأُ�ْسَوًة اأمثالها تقريراً واإذنًا �سحيَحْيِ �رَشْ

حتريراً يف رابع �سعبان املبارك ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 

علّي، ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 

4 �سعبان 
املبارك �سنة
1082هـ/ 
 /12  /5
1671م

مية
لرو

رشة ا
ل�

ن ا
ت م

�سا
م�س

ار 
اأَقرَّ

 /281
ح1

يف  )بيا�ص  �ساكنَة  احُلرمِة  مرتوكاِت  وتخمَي  �سبَط  مت�سمٌن  مبارٌك  دفرٌت 
ِْعيُّ يف اأولدها،  ِل( امُلتوّفاُة مبدينِة القد�ِص ال�رشيِف واملنح�رُش اإْرُثها ال�رشَّ الأ�سْ
وهم كلُّ واحٍد من احلاّج فخر الدين واحلاّج كرمي واحلاّج ممد واحلاّج كمال 
الدين  فخر  احلاّج  مبعرفة  وذلك  ال�رشيف،  القد�ص  مدينة  عن  يومي  الغائب 
ِْعيِّ عن ِقَبل اأخيه احلاّج كمال امَلْرُقْوم الثابت  الأ�سيل عن نف�سه والوكيل ال�رشَّ
وكالته عنه �رشعًا، ومبعرفة احلاّج كرمي املزبور واحلاّج ممد امَلْرُقْوم كلهم 
افتخار  و�سيِّدنا  َمْولَنا  لدى  ذلك  �سدَر  املحت�سب  الدين  بدر  املرحوم  اأولد 
الء امُلَحقِّقي �ساللة املوايل امُلكرمي احَلاِكم  الُعَلَماء وامُلدرِّ�سي خال�سة الُف�سَ

ه الكرمي عليه نظراهلل بعي عنايته اإلْيِه.  ِع َخطُّ ِْعيِّ الق�ّسام امُلَوقَّ ال�رشَّ
ب�ساط كهنة 3، قمي�ص 3، مرمة مطرَّزة 15، فوطة �سمراء 10، لبا�ص طوب�سي 
3، �رش�سف كهنة 20، �رش�سفان كهنة 3، قنبازين بغا�سي 12، من�سف 5، درايا 
 ،6 قطن  بطالة   ،10 كلبتك  م�سبحة   ،2 زرياب  طاقية   ،15 مرمة   ،3 زرقاء 
مدات ميني عدد4، 4، حلاف ميني كهنة عدد3، 4، حلاف ميني كهنة عدد 3، 
20، جديرية  3، �سينية نحا�ص  4، �سحن نحا�ص عدد3،  �سوب�سي  4، فرا�سي 
3، 10، �سمعدان نحا�ص 15، �سندقان خ�سب 3، 1، زبادي ق�ساين عدد 10، 1، 

اأوائل رجب 
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

 ،100  ،35 مثقال  ذهب  اأ�ساور   ،5 كهنة  مناوي�ص  جوخة   ،10 كهنة  �سّجادة 
واأ�سبوع وغري  170، جتهيز وبكور  ثبوت جمعه   ،30  ،10 بغمة ذهب مثقال 
ذلك 30، ر�سم ق�سمة 150، خرج ق�سمة 50، ثبوت جمعه 36، 20، جمعه 133، 
ة احلاّج كرمي امَلْرُقْوم 33،  ة احلاّج فخر الدين املزبور 33، 12، ح�سَّ 10، ح�سَّ

ة ممد امَلْرُقْوم 33، 12.  ة احلاّج كمال الغائب 33، 12، ح�سَّ 12، ح�سَّ
ِعيِّة  ْ واأبقيت الأ�سباب امَلْرُقْومة حتت يديهم ليق�سموها على حكم الفري�سة ال�رشَّ

حتريراً يف اأوائل رجب احلرام �سنة اأثنتي وثماني الف. 
الق�سام  م�سطفى  بن  اأحمد  وتعاىل  �سبحانه  اإلْيِه  الفقري  العبد  مبعرفة  حرر 

بالقد�ص ال�رشيف عفى عنهما 

ِْعيِّ اأحمد اأَفْنِدي داَم بقاوؤُه لدى احَلاِكم ال�رشَّ
َج ح�سُن بُن احلاجِّ يو�سف بُن عبد الرزاق مبخطوبِته اأُْن�ص العامل بنت احلاّج  َتَزوَّ
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�ْسِن توفيقه،  ويل اخلياط البكر القا�رش، اأَ�سْ
ثمانون غر�سًا  ُجملته  داقًا  و�سلَّم، �سَ اهلل عليه  �سيِّدنا ممد، �سلَّى  نبيه  و�ُسنَّة 
الآتي  اأخيها  احَلاّل من ذلك خم�سون غر�سًا عددية مقبو�سة بيد وليها  عددية 
ِْعيِّ والباقي بعد احَلاّل ثالثون غر�سًا  ذكره فيه باعرتافه بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
عددية موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن زوجها منه بذلك على 
ِعيِّة عليها واملن�سوب و�سيًا عليها  ْ ذلك كذلك �سقيقها احلاّج علي بالولية ال�رشَّ
ًا مقبوًل من الزوج  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه، زواجًا �سحيحًا �رَشْ من ِقَبل احَلاِكم ال�رشَّ
اثنتي  ل�سنة  املبارك  �سعبان  رابع  يف  حتريراً  ًا،  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  لنف�سه  املزبور 

وثماني الف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، كاتبه. 

4 �سعبان 
املبارك �سنة
 1082 هـ

 /12  /6 /
1671م

زواج  /281
ح 3

�سيِِّدنا وَمْولَنا فخِر  اهلُل تعاىل لدى  اأَجلَُّه   ، امُلَحرِِّر املرعيِّ  ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
ِع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي  اأحمد  ، املوىل  ِْعيِّ ال�رشَّ احَلاِكم  الأَنام  الإ�ْسالِم، ذخِر ولِة  ق�ساِة 
ْت واعرتفت �رَشِفيَّة بنت  ه الكرمي باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله ومعاليه، اأَقرَّ َخطُّ
ِله املوؤرخ خام�ص �سعبان ل�سنة اثنتي و�سبعي الف،  ممد املذكور بي�رشة اأ�سْ
ويو�سف  احلمامية  علي  بن  عي�سى  جاريها  من  واحد  كل  ب�سهوده  بها  وعرف 
بن نا�رش ، بحال يعترب �رشعًا اأنها قب�ست من ولده ممود بن عمر ال�سداوي 
ِله اخلم�سة ع�رشر غر�سًا الباقية لها بذمته ثمن الطبقة املزبورة  املزبور ي�رشة اأ�سْ
ًا، فبموجب ذلك  ِعيَّ ِله و�سدقها على ذلك ممود املزبور، ت�سديقًا �رَشْ ي�رشة اأ�سْ
ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءَة  املزبورة  الطبقة  ثمن  جميع  من  املزبور  ممود  ُة  ِذمَّ برئْت 
اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  لدى  ذلك  م�سموُن  وثبَت  وا�ستيفاٍء،  قب�ٍص  براءَة 

ًا حتريراً يف اأوائل رجب �سنة اثنتي وثماني الف.  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ
�سهود: ال�سيخ نور الدين، املزبورون اأعاله، كاتبه. 

اأوائل رجب 
�سنة 

1082هـ
 /11  /2 /

1671م

ار  اأَقرَّ
واعرتاف 
بقب�ص 

مال

 /281
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ٌة �سدرْت بي كلِّ واحٍد من فخِر الأماجِد الكراِم قدوِة ال�ساداِت  ِعيَّ  ما�سبٌة �رَشْ
اآغا اخلزرجي الآي بيك ال�سباهية بالقد�ص ال�رشيف حاًل،  الِفخاِم ال�سيِد خليل 
ِْعيِّ على عبد الباقي ابن املرحوم ممود بيك بن �سّموم القا�رش عن  الناظِر ال�رشَّ
ِْعيِّ  ّي ال�رشَّ درجة البلوغ، وفخر اأقرانه عو�ص ابن املرحوم اأحمد بن منر الَو�سِ
ّي امَلْرُقْوم من م�سول تيمار القا�رش  على القا�رش امَلْرُقْوم غري ما قب�سه الَو�سِ
املزبور وما �رشفه يف لوازمه وم�سارفه يف �سنة اإحدى وثماني الف الواقع 
َمْولَنا و�سيِّدنا قدوِة املدر�سي  اأَْدَناه. �سدر ذلك لدى  قب�سه يف �سنة تاريخه 
امَلوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  الِعظاِم  املوايل  �ساللِة  الِفخاِم  الأفا�سِل  ،�سْدِر  الكرام 

ُه الكرمي عليه ، نظر اهلل تعاىل اإلْيِه.  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
م�سول قرية البرية الكربى

عداد كروم 80، عداد غنم، ر�سم عيدية 60، قمح منجل عدد9، 20، حنطة ُمّد 
واد عبا�ص،  برح مزون، جزية  20، جزية   )...(  88  ،11 ُمّد  �سعري   ،52  ،11
 ،34  ،3 ُمّد  �سعري   ،42  ،9 ُمّد  حنطة   ،34  ،3 ُمّد  �سعري   ،40  ،9 ُمّد  حنطة 
دردمم،  باقي  حربي  م�سول  فالحي،  دردمم  باقي  اأرطا�ص  قرية  م�سول 
م�سول نحاّلي باقي دردمم رعايا، م�سول جمدل باع باقي دردمم رعايا، 
م�سول دير اأهلي باقي دردمم اأولد �سموم، ثبوت 36، 1، وذلك، نفقة وك�سوة 
للقا�رشين املزبورين يف مدَّة �سنة يا�سي 36، كل يوم 3، مقطوع نحاّلي 20، 

20 ،36
حتريراً يف اأوائل رجب احلرام من �سهور �سنة اإثنتي وثماني الف. 

حو�سب مبعرفة الفقري اإلْيِه �سبحانه وتعاىل اأحمد بن م�سطفى الق�سام بالقد�ص 
ال�رشيف عفى اهلل عنهما. 

اأوائل رجب 
احلرام �سنة
1082هـ

 /11  /2 /
1671م

ما�سبة 
�رشعية

 /282
ح1

، اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، لدى َمْولَنا و�سيِِّدنا افتخاِر  ، امُلَحرِِّر املرعيِّ ِْعيِّ باملجل�ِص ال�رشَّ
ِْعيِّ املوىل  ق�ساِة الإ�ْسالِم ذخِر ولة ِالأَناِم، عمدِة الُعَلَماِء الأعالِم، احَلاِكِم ال�رشَّ
ف�سائله  دامْت  نظريه،  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد 
يِّد اأبي الن�رش العاقل البالغ،  ومعاليه، ملا ح�رش ال�سيد �سالح ابن املرحوم ال�سَّ
يِّد  يِّد رجب ابن املرحوم ال�سَّ ه ال�سَّ وهو يف �ِسنٍّ يحتمله �رشعًا، واأح�رش معه عمَّ
اأن له حتت يده مبلغًا قدُره مائة غر�ص و�سّتة وع�رشون  عى عليه  اإبراهيم وادَّ
غر�سًا وع�رشون ِقطعة م�رشية مبوجب دفرت املحا�سبة املوؤرخ بختام جمادى 
الآَخرة �سنة تاريخه كان قب�سها له حي كان و�سّيًا عليه من الآيل اإلْيِه بالإرث 
اأخيه ال�سيد ممد املتويف  اأبي الن�رش ومن ِقَبل  يِّد  ِْعيِّ من ِقَبل والده ال�سَّ ال�رشَّ
يِّد رجب امَلْرُقْوم باملبلغ املزبور،  ه ال�سَّ بعد والده واأنه الأن بلغ ر�سيداً وطالَب عمَّ
ِْعيِّ دفع  و�ساأل �سوؤاله عن ذلك �سوؤل فاأجاب بالْعرِتَاف لذلك كلَّ الْعرِتَاف ال�رشَّ
يوم تاريخه ال�سيد رجب امَلْرُقْوم لل�سيد �سالح املزبور جميع املبلغ وقدره مائة 
�سالح  ال�سيد  فقب�سها  م�رشية  قطعة  وع�رشون  غر�سًا  وع�رشون  و�ستة  غر�ص 

َب ًا ثم بعد متام ذلك ترتَّ ِعيَّ امَلْرُقْوم بيده باحل�رشة واملعاينة قب�سًا �رَشْ

4 �سعبان �سنة 
1082هـ

 /12  /5 /
1671م

ح�سور  /282
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

يِّد �رشف  ال�سَّ اأخيه  يِّد �سالح املزبور مببا�رشته يف ذمة  لل�سَّ ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق 
الدين املبلغ امَلْرُقْوم وقدُره مائة غر�ص و�ستَّة وع�رشون غر�سًا وع�رشون قطعة 
باحل�رشة  بيده  امَلْرُقْوم  الدين  �رشف  يِّد  ال�سَّ تاريخه  يوم  قب�سها  م�رشية، 
ًا وثمن وثمن جوخة خ�رشاء بفروتان اأْرَبعة وع�رشون  ِعيَّ واملعاينة قب�سًا �رَشْ
غر�سًا موؤجلة عليه يف كل يوم مي�سي من تاريخ اأَْدَناه قطعتي م�رشيتي ابتاع 
ذلك وت�سلمه بجل جميع املبلغ بعد م�سيِّ �سنة من تاريخه وكفل ال�سيد �رشف 
الدين امَلْرُقْوم عمه ال�سيد رجب املزبور يف جميع املبلغ، ويف كلِّ جزٍء منه ويف 
على  ت�سادقا  ِعيَّة،  �رَشْ كفالة  ذلك  يف  له  باإذنه  ْين  والدَّ املتاأخر  اجلوخة  ثمن 
ًا  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن ذلك لدى احَلاِكم ال�رشَّ

حتريراً يف رابع �سعبان �سنة اثنتي وثماني الف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
مِة  ، اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِّدنا وَمْولَنا الَعالَّ ، امُلَحرِِّر املرعيِّ ِْعيِّ باملجل�ِص ال�رشَّ
ِْعيِّ  امِة الكامِل، قدوِة ق�ساِة الإ�ْسالِم ُذخِر ولِة الأَناِم احَلاِكِم ال�رشَّ ِل الَفهَّ الفا�سِ
عاله،  داَم  نظريه،  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  بن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل 
�سي  قي ال�سيخ كمال الدين ابن املرحوم قدوة املدرِّ الء امُلَدقِّ ح�رَش فخر الُف�سَ
ال�سيخ ممد اخلليلّي املتويّل على وقف املرحوم قداوردي اأبي �سيفي، واأح�رش 
عى عليه املتويّل امَلْرُقْوم  معه الرجل املدعّو عبد النبّي بن ممد النابل�سّي وادَّ
ة  ذمَّ عن  والكفالة  نف�سه  عن  الأ�سالة  بطريق  املزبور  الَوْقف  جلهة  ته  بذمَّ اأنَّ 
وهما  اأ�سدية  غر�سًا  ع�رشون  قدره  مبلغًا  الرجبّي  مو�سى  بن  الدين  �سالح 
منهما  كلٍّ  باإذن  ة  والذمَّ املال  يف  املزبور  املبلغ  يف  ومتكافالن  مت�سامنان 
لالآخر، واأنَّ عبد النبّي امَلْرُقْوم كان َرَهَن ما هو له وجاٍر يف ُمْلكه وهو جميع 
قِّ ال�رشقّي امل�ستملة  ّكان الكائنة بالقد�ص بال�رشيف ب�سويقة باب حّطة بال�سَّ الدُّ
على �سهريج ُمَعدٍّ جلمع ماء الأ�ستية املحدود ِقَبلًة بُدّكان ُوّراث ممد جعارة 
َوْقِف املدر�سة  ابراهيم طرطر، و�رشقًا بحاكورة جارية يف  والآن �سكن احلاّج 
الباب  ال�سالك وفيه  ال�سالحّية، و�سماًل بُدّكان ممد خباعي وغربا بالطريق 
ة �سعبان ل�سنة �سبعي الف وطالبه  خ بَغرَّ بجميع حقوقها مبوجب ال�ِسِجل املوؤرَّ
مال  ثمنه  يف  لي�ستوف  الرهن  وببيع  امَلْرُقْوم  الَوْقف  جلهة  املذكور  باملبلغ 
الَوْقف امَلْرُقْوم و�ساأل �سوؤاله عن ذلك �سئل فاأجاب بالنكار لذلك وطلب املتويل 
للوقف  َب  ترتَّ باأنه  م�سمونه  فوجد  فك�سف  امَلْرُقْوم  ال�ِسِجل  ك�سف  امَلْرُقْوم 
اأ�سدية  املزبور ع�رشون غر�سًا  الدين  املدعى عليه وذمة �سالح  بذمة  امَلْرُقْوم 
منهما  كل  باإذن  والذمة  املال  قي  ذلك  يف  وتكافال  وت�سامنا  بينهما  �سوية 
ّكان املحدود اأعاله، وقراأ بوجه املدعي عليه اأنكر  لالآخر ورهن امُلدَّعى عليه الدُّ
�سهادة  الثوري  علي  وال�سيخ  كاتبه  من  واحد  كل  مب�سمونه  ف�سهد  م�سمونها 
ِعيًَّا ِعيَّة بوجه الدعى عليه امَلْرُقْوم فلم يبد يف �سهادتهما دافعًا �رَشْ �سحيحة �رَشْ

18 رجب 
الفرد �سنة 
1082هـ
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ًا وذلك بح�سور كل واحد من احلاّج �سليمان  ِعيَّ فِقَبلت �سهادتهما بذلك قبوًل �رَشْ
ِْعيِّ  بن عبد النبي امَلْرُقْوم واحلاّج ممد بن احلاّج ممد اخلما�ص احل�سور ال�رشَّ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه الزام املدعي عليه  ثم اإن املتويل طلب من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
الَوْقف  مال  ثمنها  من  لي�ستويَف  املزبورة  ّكان  الدُّ وببيع  امَلْرُقْوم،  باملبلغ 
ّكان املزبور وا�سع يده عليها احلاّج ممد  الدُّ اأن  املزبور فذكر املدعى عليه 
عى عليه عبد النبّي برفع  ِْعيِّ وادَّ اخلما�ص امَلْرُقْوم احلا�رش معه باملجل�ص ال�رشَّ
يده عنها وبت�سليمها اإلْيِه ليبيعها ويدفع مال الَوْقف املزبور، و�ساأل �سوؤاله عن 
ذلك �سئل فاأجاب باأنه ا�سرتاها من والد امُلدَّعى عليه املذكور بثمٍن قدُره خم�سة 
خة ب�سابع  ِعيِّة امُلَخلَّدة بيده املوؤرَّ ْ ة ال�رشَّ وع�رشون غر�سًا عددية مبوجب احُلجَّ
ع�رش ربيع الثاين ل�سنة �ست و�سبعون الف الآيل ل�سليمان املزبور من والده عبد 
خة بثالث ع�رش مرم  ِعيَّة موؤرَّ ة �رَشْ ِْعيِّ مبوجب ُحجَّ النبي امَلْرُقْوم بال�رشاء ال�رشَّ
احلرام يف ال�سنة املزبورة بثمٍن قدُره خم�سة وع�رشون غر�سًا عددية واأبرزا يف 
ِعيِّة، فوجد م�سمون حجة �سليمان باأن والده باعه الدكان  ْ ة ال�رشَّ يديهما احُلجَّ
املزبور بخم�سة وع�رشين غر�سًا عددية وقب�سها البائع ووجد م�سمون احلاّج 
ممد امَلْرُقْوم اأنَّ �سليمان باعه الدكان املزبور بخم�سة وع�رشين غر�سًا وقب�سها 
منه فعند ذلك عاأر�ص عبد النبّي امَلْرُقْوم احلاّج ممد امَلْرُقْوم مدعيًا عليه اأنَّ 
ولده �سليمان اأغراه وا�سرتى منه الدكان املزبورة بخم�سة وع�رشين غر�سًا، واأن 
قيمتها خم�سة واأْرَبعون غر�سًا، واأنَّ امُلدَّعى عليه اأغر ولده وا�سرتي منه بخم�سة 
ّكان املزبورة غبنًا فاح�سًا، فلم ُي�سدِّقه على  وع�رشين غر�سًا، واأنَّ يف �رشائه للدُّ
ذلك، وطلَب من امُلدَّعي عبد النبي امَلْرُقْوم بينة ت�سهد له باأن ثمن الدكان خم�سة 
الدللي  ال�ساميي  وم�سطفى  ممد  من  واحد  كل  فاأح�رش  غر�سًا،  واأْرَبعون 
غر�سًا  واأْرَبعون  خم�سة  املزبورة  ّكان  الدُّ قيمة  باأن  و�سهدا  ال�رشيف  بالقد�ص 
امَلْرُقْوم  البيع  اأن  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  ثبت  وملا  عددية، 
ًا، عرف  ِعيَّ ًا، وَحَكَم مبوجبه ُحْكمًا �رَشْ ِعيَّ فيه غٌب فاح�ٌص مع الغرور ُثُبوَتًا �رَشْ
امُلدَّعى عليه امَلْرُقْوم اأنَّ ما ا�سرتاه من �سليمان املزبور، وما ا�سرتى �سليمان من 
ل ل�سليمان واأمر عبد النبي بدفع الثمن لولده  ولده باطل واأمره بدفع الثمن الأوَّ
الذي قب�سه من  الثمن  اأنه و�سله  امُلدَّعى عليه  ًا، واعرتف  ِعيَّ �رَشْ اأمراً  �سليمان 
ًا  ِعيَّ �سليمان، واعرتف �سليمان اأنه و�سله من والده الثمن الذي قب�سه اعرتافًا �رَشْ
واأمر عبد النبي بدفع مال الَوْقف امَلْرُقْوم فدفعه للمتويل امَلْرُقْوم فقب�سه منه 
ًا  ِعيَّ ِْعيِّ فك رهن الدكان املزبورة فكاكًا �رَشْ باحل�رشة واملعاينة القب�ص ال�رشَّ
ثم اأن احلاّج ممد امَلْرُقْوم ا�سرتى مباله لنف�سه من عبد النبي امَلْرُقْوم فباعه 
املو�سوفة  املحدودة  املزبورة  ّكان  الدُّ وذلك جميع  ُمْلكه  له وجار يف  هو  ما 
منه  قب�سها  عددية  غر�سًا  واأْرَبعون  خم�سة  قدُره  بثمٍن  حقوقها  بجميع  اأعاله 
، وبرئت ذمة امل�سرتي امَلْرُقْوم من الثمن  ِْعيِّ باحل�رشة واملعاينة القب�َص ال�رشَّ
ِْعيِّ براءَة قب�ٍص وا�ستيفاٍء، و�سدَر البيُع ِعيَِّة بالطريق ال�رشَّ ْ امَلْرُقْوم الرباءَة ال�رشَّ
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، وت�سلُّم وت�سليٍم �سحيَحْيِ  الَباّت بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص  ِعيِّة والتَّ ْ ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ �رَشْ
منهما، وحيثما كان يف ذلك من َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سمانه لزٌم حيُث يجُب �رشعًا، 
ل اإ�سهاداً  ّكان الأوَّ واأَ�ْسَهَد كّل منهم اأنه ل ي�ستحقُّ ِقَبل الآَخر مطلقًا ب�سبب ثمن الدُّ
احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  ذلك  م�سموُن  وثبَت  كذلك،  ذلك  على  ت�سادقوا  ًا،  ِعيَّ �رَشْ
ًا، حتريراً يف ثامن ع�رشي �سهر رجب  ِعيَّ اإلْيِه اأعاله، ُثُبوَتًا �رَشْ ِْعيِّ امُل�َسار  ال�رشَّ

الفرد ل�سنة اثني وثماني الف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ علّي، ال�سيخ 

علّي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  ٌة،  مرعيَّ �رشحيٌة  ووثيقٌة  ٌة،  ِعيَّ �رَشْ �سحيحٌة  ٌة  حجَّ هذه 
ر، اأَجلَُّه اهلل تعاىل،  وحترَّر مبجل�ص ال�رشِع ال�رشيِف الأنوِر، بالقد�ص العلّي امُلَطهَّ
امة الكامل قدوة ق�ساة الإ�ْسالم، ُذخر  ل الَفهَّ مة الفا�سِ لدى �سيِّدنا وَمْولَنا الَعالَّ
ه الكرمي  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي بن ممد امُلَوقَّ ولة الأَنام، احَلاِكم ال�رشَّ
باأََعايل نظريه، داَم عاله، ا�سرتى كلُّ واحٍد من ا�سماعيل بن معايل ودخل اهلل 
ال�رشيف  القد�ص  الكائنة ظاهر  املاحلة  قرية  اأهايل  كليهما من  العال  بن عبد 
مبالهما لنق�سهما دون غريهما من كلِّ واحٍد من الرجل الكامل املدعّو عو�ص 
ابن املرحوم املعلِّم اأحمد بن منر وعبد القادر ابن احلاّج يو�سف الدّقاق فباعهما 
وحيازتهما  ت�رشفهما  وطلق  ُمْلكهما  يف  وجار  لهما  هو  ما  بينهما  �سوية 
،وا�سعة  ويدهما  والدتهما  ِقَبل  من  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإرث  اإلْيِهما  ومنتقل  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
على ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع وذلك جميع احل�سة ال�سائعة وقدرها الربع 
ٍل كامٍل من جميع الغرا�ص الزيتون والتينة القائم اأ�سوله  �ستة قراريط يف اأ�سْ
اأحمد بن  ِقَبلة مار�ص بيد احلاّج  الثوري، ويحده  اأحمد  ال�سيخ  باأر�ص ويل اهلل 
زايد يعرف قدميًا مبار�ص بن اأيوب، و�رشقًا الدرب ال�سالك و�سماًل كرم الزناتي 
ونظري  ك�ساف  اأر�ص  وغربًا  باهر،  �سور  قرية  اأهايل  من  ديه  اأبي  يو�سف  بيد 
امَلْرُقْوم بجميع حقوق  الغرا�ص  الكائن باأر�ص  ال�سهريج  احل�سة املزبورة من 
ذلك كله وطرقه وجدره و مرافقه و منافعه وما عرف به ون�سب اإلْيِه، وبكل حق 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا بثمٍن  هو لذلك �رشعًا املعلوم ذلك عندهما العلم ال�رشَّ
اأَِذَن البائعان املزبوران  قدُره �سبعون غر�سًا عددية، فمن ذلك ع�رشون غر�سًا، 
للم�سرتين املزبورين باأْن يغر�سا بيا�َص الأر�ص من �سائر الِغرا�سات املزبورة 
اإذنًا  امَلْرُقْوم  الِغرا�ص  ُيقيما  واأْن  ذلك،  من عنب وتي وزيتون و�سفرجل وغري 
ًا، وبقَية الثمن وقدُره خم�سون غر�سًا عددية، َرَهَن امل�سرتيان املزبوران  ِعيَّ �رَشْ
لدى �سيِّدنا وَمْولَنا ُقدوة ق�ساة الإ�ْسالم ُذخر ولة الأَنام، عمدة الُعَلَماء الأعالم 
ه الكرمي باأََعايل  ِع َخطُّ ِْعيِّ ال�سافعّي امَلوىل نور الدين اأَفْنِدي، امُلَوقَّ احَلاِكم ال�رشَّ
�سّلما  ًا  ِعيَّ �رَشْ رهنًا  املزبور  املبلغ  على  املزبورة  ة  احل�سَّ عاله،  داَم  نظريه، 

ت�سليمًا ِقْبَلة مبثل ذلك �رشعًا، ماأذونًا له بالنتفاع مع بقاء الرَّْهن على ُحكمه
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ل�سنة  �سعبان  َغرَّة  لها  اأوَّ �سنوات،  �سبع  مل�سيِّ  غر�سًا  خم�سي  عليهما  واأّجال 
ًا، و�سدَر البيُع الَباّت بينهم يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ  ِعيَّ تاريخ اأَْدَناه تاأجياًل �رَشْ
ِعيِّة  ْ ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ ، وت�سلٍُّم وت�سليٍم �رَشْ وقبولٍّ مرعيٍّ
وَتِبَعٍة  َدْرٍك  من  ذلك  يف  كان  وحيثما  منهما،  ترا�ٍص  عن  بالأْبدان  َفرُّق  والتَّ
ِعيَّة،  �رَشْ م�سادقًة  كذلك،  ذلك  على  ت�سادقا  �رشعًا،  يجُب  لزٌم حيُث  ف�سمانه 
ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  ذلك  م�سموُن  وثبَت 
، واأ�سلوبه املعترب املرعّي  ِْعيِّ ًا، اأوقع بالطريق ال�رشَّ ِعيَّ وَحَكَم مبوجبه ُحْكمًا �رَشْ
بعد اعتبار ما وجب اعتباره �رشعًا، حتريراً يف ختام �سهر رجب الفرد الأ�سّم 

ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، و غريهم، كاتبه. 
وقَع  ما  بذكر  ناطقة  مرعيَّة،  �رشيحة  ووثيقة  ِعيَّة،  �رَشْ �سحيحة  ة  حجَّ هذه 
َر مبجل�ِص  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ هذه حجٌة �رْشِعيٍّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  ومفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�رشيعِة 
ال�رشيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بي يدي مولنا الَعامِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، مرِر دقائِق اأَْلٍفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 
ه  ِع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْنِدي  اأحمد  ال�رْشِعيٍّ املوىل  م�سايِخ الإ�سالِم وامل�سلمي، احلاكِم 
الكرمي باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله ومعاليه، ا�سرتى فخُر الأتقياء وال�ساحلي 
النَّقيب ح�سي بن فّواز مباله لنف�سه دون غريه من اأحمد ب�سه بن علّي ال�سهري 
ِْعيِّ عن ِقَبل وزجته نور بنت دلور  بابن اإليا�ص، الأ�سيل عن نف�سه والوكيل ال�رشَّ
فيه، ويف   ُ �َسُيَعيَّ الذي  بالثمن  فيه  الآتي  البيع  عنها يف  وكالته  الثابت  بيك 
قب�سه ب�سهادة كلِّ واحٍد من ممد بن علّي بيك وفخر الدين بن اأحمد الطنبغا 
العاِرَفْيِ بها بتعريف خالها احلاّج م�سطفى بن علّي ال�سهري بابن عوي�ص ُثُبوَتًا 
لته املزبورة،  ًا، فباعه اأ�سالة ووكالًة ما هو له وجاٍر يف ُمْلكه وُمْلك موكِّ ِعيَّ �رَشْ
ة  ِْعيِّ من ِقَبل نور بنت ممد بن كمال مبقت�سى حجَّ ومنتقل اإلْيِه بال�رشاء ال�رشَّ
وثماني  اإحدى  ل�سنة  املبارك  رم�سان  �سهر  ع�رش  �ساد�ص  يف  خة  موؤرَّ ِعيَّة  �رَشْ
ِْعيِّ من �سقيقها ح�ّسونة بن  الف املنتقل لنور بنت ممد املزبورة بالإرث ال�رشَّ
ِْعيِّ من ِقَبل زوجها  ممد املزبور ومنتقل لنور املوّكلة املزبورة بالإرث ال�رشَّ
املعار�ص  دون  م�ستمرَّة  ثابتة  ذلك  على  وا�سعة  ويدهما  امَلْرُقْوم،  ح�ّسونة 
ة ال�سائعة  وامُلنازع لهما يف ذلك اإىل حي �سدور هذا البيِع، وذلك جميع احل�سَّ
الدار  اأْرَبعة وع�رشين قرياطًا من جميع  ِل  اأ�سْ وقدرها خم�سة ع�رش قرياطًا من 
القائمة البناء بالقد�ص ال�رشيف بداخل الزقاق الكائن ب�سوق الطناجر امل�ستملة 
ِعيَّة، فالعلّو منها ي�ستمل على  على علوّي و�سفلّي ومنافع ومرافق وحقوق �رَشْ
ثالثة بيوت، منها: بيت حرب و�ساحة �سماوّية ومرتفق، وال�سفلّي منها ي�ستمل 

على بيتي واإيوان و�سهريج ُمَعدٌّ جلمِع ماء الأ�ستية ومطبخ ومرتفق و�ساحة
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بحقِّ  املزبور  بن كمال  بنت ممد  اآمنة  ذلك �رشكة  �سفلّي،  واإ�سطبل  ة  �سماويَّ
الباقي، ويحدُّها ِقَبلًة دار ُوّراث خليل الطبنغا، و�رشقًا دار ُوّراث ممد اخل�رشا 
ومتامه الزقاق امل�ستطرق منه اإلْيِها وبه بابها وباب الإ�سطبل املزبور، و�سماًل 
ذلك  الطنبغا بجميع حقوق  ُوّراث ح�سن  دار  املزبور، وغربًا  امل�سرتي  بيد  داٌر 
�سحيحًا  باّتًا  بيعًا  واأن�سابه  واأخ�سابه  ومرافقه  ومنافعه  وُجدره  وطرقه  كلِّه 
ًا ل ُغَب ول ف�ساَد ول م�ساحنة ول عناَد، ُم�ستماًل  َمْرِعيَّ ًا و�رشاًء ُمعترباً  ِعيَّ �رَشْ
يَّة  ة واللزوم بثمٍن قدره من الغرو�ص الف�سِّ حَّ على الإيجاب والقبول و�رشوط ال�سِّ
الرابحة اجلارية يف معاملة يوم تاريخ اأَْدَناه، مائة غر�ٍص وع�رشة غرو�ص، َيْعِدُل 
ًل فيه، فمن ذلك ما باعه املزبور  كلُّ غر�ص منها ثالثي قطعة م�رشية على ُيَف�سَّ
بالأ�سالة عن نف�سه من املبلغ امَلْرُقْوم ت�سعة قراريط بثمٍن قدره �ستَّة و�سّتون 
لة املزبورة �ستَّة قراريط بثمن قدره اأْرَبعة  غر�سًا، وما باعه بالوكالة عن املوكِّ
واأْرَبعون غر�سًا ثمنًا حاّلً مقبو�سًا بيد البائع املزبور اأ�سالة ووكالًة باحل�رشة 
ة امل�سرتي املزبور من جميع  ًا، فبموجب ذلك برئْت ذمَّ ِعيَّ واملعاينة قب�سًا �رَشْ
ِْعيِّ براءَة قب�ٍص  ِعيَِّة بالطريق ال�رشَّ ْ الثمن امَلْرُقْوم ومن كلِّ جزٍء منه الرباءَة ال�رشَّ
مرعيٍّ  وقبوٍل  �رْشِعيٍّ  باإيجاٍب  ذلك  يف  بينهما  الَباّت  البيع  و�سدَر  وا�ستيفاء 
ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ �سحيَحْيِ  وت�سليٍم  وت�سلٍُّم 
وَتِبَعٍة  َدْرٍك  من  ذلك  يف  كان  وحيثما  منهما،  ترا�ٍص  عن  بالأْبدان  َفرُّق  والتَّ
ف�سمانه لزٌم حيث يجُب �رشعًا، وح�رَش بح�سور امُلتباِيَعْيِ املزبوريِن ال�سيخ 
خوجة  علّي  َوْقِف  على  املتويّل  وكيل  الداودّي  ممد  ال�سيخ  ابن  القادر  عبد 
عن  بالوكالة  وامل�سرتي  املزبور  البائع  من  وقب�َص  املزبور،  الَوْقف  وجابي 
ته ح�ّسونة املزبور مبوجب ال�ِسِجل املحفوظ وقدره اثنا  زوجته اآمنة نظري ما بذمَّ
ع�رش غر�سًا عددية منها من البائع املزبور �سبعة غرو�ص ون�سف غر�ص، ومنها 
ح�س�سهم  قْدِر  على  ون�سف  غرو�ص  اأْرَبعة  املزبورة  زوجته  عن  امل�سرتي  من 
بيده باحل�رشة واملعاينة، وفكَّ ارتهان ثالثة القراريط امُلرتهنة على املبلغ من 
ًا، ت�سادقوا على ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن ذلك لدى  ِعيَّ الدار املزبورة فكاكًا �رَشْ
ًا، حتريراً يف ثاين �سعبان من  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

�سهور �سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، كاتبه. 
لدى َمْولَنا و�سيِِّدنا اأحمد اأَفْنِدي ابن ممٍد داَم ف�سُله

َج الرجُل املدعوُّ باحلاّج ممد ابن احلاّج ممد امل�رشّي مبخطوبِته بدرة  َتَزوَّ
َدَقَها  ِعيِّة، اأَ�سْ ْ بنت ال�سيخ ممد احلوي�ص املراأة الكاملة اخلالية عن املوانع ال�رشَّ
على بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه و�ُسنَّة نبيه ممد، �سلَّى اهلل عليه 
لة لها عليه اإىل الفراق مبوٍت اأو  داقًا جملته �ستَّة غرو�ص عددية موؤجَّ و�سلَّم، �سَ
جها منه بذلك على ذلك كذلك وكيلها احلاّج ا�سماعيل ابن احلاّج طالٍق بائن، زوَّ

16 جمادى 
الثانية �سنة 
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203عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ممد بن عجعج الثابت وكالته عنها يف ذلك ب�سهادة كلِّ واحٍد من احلاّج ب�سري 
ِعيَِّة ُثُبوَتًا  ْ بن علّي املغربّي وفار�ص بن داود كبتار العاِرَفْيِ بها امَلْعِرفة ال�رشَّ
ًا،  ِعيَّ ًا مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �رَشْ ِعيَّ ًا زواجًا �سحيحًا �رَشْ ِعيَّ �رَشْ
اثنتي  �سنة  �سهور  من  الثانية  جمادى  من  ع�رش  ال�ساد�ص  اليوم  يف  حتريراً 

وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 
علّي، ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
مِة  ، اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِِّدنا وَمْولَنا الَعالَّ ِْعيِّ امُلَحرِِّر املرعيِّ باملجل�ِص ال�رشَّ
ِْعيِّ  امِة الكامِل، قدوِة ق�ساِة الإ�ْسالِم، ذخِر ولِة الأَناِم احَلاِكِم ال�رشَّ ِل الَفهَّ الفا�سِ
داَم عاله،  نظريه،  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ابن ممد  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل 
ح�رَش كلُّ واحٍد من اخلر�سّي خليل ابن ال�سيخ ممد الرملّي الأ�سيل عن نف�سه 
ِْعيِّ عن ِقَبل كلِّ واحٍد من اأخيه لأّمه اإبراهيم بن �سليمان وعن اأخته  والوكيل ال�رشَّ
عائ�سة وابنة خالته حليمة بنت خليل ال�سعبّي وفار�ص بن داود كنبار الوكيل 
من  واحٍد  كلِّ  ب�سهادة  عنها  وكالته  الثابت  خريي  �سقيقته  ِقَبل  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ
يِّد حمدان ابن احلاّج ممود ال�سامّي العاِرَفْيِ  احلاّج عبد القادر ابن ممد وال�سَّ
ِل( الوكيل  ًا وعبد الٍفّتاح بن )بيا�ص يف الأ�سْ ِعيَّ ِعيَِّة ُثُبوَتًا �رَشْ ْ بها امَلْعِرفة ال�رشَّ
ِْعيِّ عن زوجته نعيمة بنت م�سطفى الثابت وكالته عنها فيما ياأتي بيانه  ال�رشَّ
اإلْيِه اأنَّ من امُلَخلَّف عن احلاّج  ِْعيِّ امُل�َسار  �رشعًا، وذكروا مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
باب  مَبحلَّة  ال�رشيف  بالقد�ص  الكائنتي  والّدّكان  الدار  جميع  ال�سعبّي  خليل 
ِقَبلة بقهوة وقف  الدار املزبورة، املحدود ذلك  ّكان �سفَل  الدُّ الكائنة  القطاني 
الرباط احلموي، و�رشقًا بالرباط املزبور، و�سماًل بدار احلكمة، وغربًا بالدرب 
ّكان املزبورتِي بجميع حقوق ذلك كلِّه، واأنَّ ن�سَف  ال�سالك وفيه باب الدار والدُّ
واأنَّ  كذلك،  الثاين  والن�سف  احلاّج خليل  ِقَبل  من  وْقف  ّكان  والدُّ الدار  كلٍّ من 
ِْعيِّ يف اأولده وهم: ممد وحليمة  احلاّج خليل امَلْرُقْوم ماَت وانح�رَش اإْرثه ال�رشَّ
الثالثة  بناتها  يف  ِْعيِّ  ال�رشَّ اإرقها  وانح�رَش  ماتت  زليخة  واأنَّ  ومّنا،  وزليخة 
: خديجة ورا�سية ونعيمة ويف �سقيقتها حليمة، واأنَّ مّنا املزبورة ماتت  وهنَّ
انح�ساراً  وعائ�سة  واإبراهيم  خليل  وهم:  اأولدها  يف  ِْعيِّ  ال�رشَّ اإْرثها  وانح�رش 
ُيَعرِّفهم ما يُخ�صُّ  اأْن  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  ًا، وطلبوا من  ِعيَّ �رَشْ
املزبوَرتِي  ّكان  والدُّ الدار  من  كلٍّ  ن�سف  ِعيِّمن  ْ ال�رشَّ بالطريق  منهم  واحٍد  كلَّ 
ّكان اأْرَبعة قراريط واأْرَبعة  تعّرفهم اأنَّ الذي يخ�صُّ ممداً من كلٍّ من الدار والدُّ
ِقَبل  من  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإرث  املزبورة  حليمة  يخ�صُّ  الذي  واأنَّ  قرياط،  اأخما�ص 
الذي  واأنَّ  وُخم�ص قرياط،  قراريط  �سقيقتها حليمة ثالثة  املزبور ومن  والدها 
ة بينهنَّ قرياٌط  �سويَّ يخ�صُّ خديجة ورا�س�سية ونعيمة بنات زليخة املزبورة 
ذلك  الآيل  وعائ�سة  واإبراهيم  خلياًل  يخ�صُّ  الذي  واأنَّ  قرياط،  اأخما�ص  وثالثة 

ِْعيِّ من ِقَبل والدتهم مّنا بينهم للذكر مثُل حظُّ الأنثيِي اإلْيِهم بالإرث ال�رشَّ

15 رجب 
الفرد �سنة 
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

بينهم  والَوْقف  ّكان  والدُّ الدار  الَوْقف من  واأنَّ ن�سف  وُخم�سا قرياٍط،  قرياطان 
رِّراً ُمعترباً  ًا تاّمًا ُمَ ِعيَّ على ح�سب ما �رشَط الواقف يف كتاب وقفه تعريفًا �رَشْ
ر وجرى ذلك فوراً بتاريخ خام�ص ع�رشي رجب  مر�سّيًا وعلى ما هو الواقع، �ُسطَّ

الفرد ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّر مبجل�ِص  هذه حجٌة �رْشِعيٍّ
بي  تعاىل،  اهلُل  اأَجلَُّه  ِر،  امُلَطهَّ ال�رشيِف  القد�ِص  مبحرو�سِة  الأنوِر،  الأغرِّ  ال�رشِع 
الِفخام،  امُلَحقِّقي  وجه  َغرَّة  الِكرام،  قي  امُلدقِّ عقد  ة  ُدرَّ وَمْولَنا  �سيِّدنا  يدي 
ِع  ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ �سي الِعظام احَلاِكم ال�رشَّ �سدر امُلدرِّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه، داَم عاله، ا�سرتت احُلرمة فاطمة بنت ممد املّكّي  َخطُّ
احلا�رشة باملجل�ص وامُلَعرِّف بها ب�سهوده اآخره ولدها ممد من كلِّ واحٍد من 
ال�سيخ ح�سي  ال�ساحلي زبدة احلّفاظ لكتاب اهلل تعاىل املبي،  الأتقياء  فخر 
بن نا�رش وقدوة اأقرانه ممد بيك ابن املرحوم م�سطفى بيك الزعيم بالقد�ص 
كلِّ  ِقَبل  ِعيِّة عن  ْ ال�رشَّ بالوكالة  املذكور  ال�سيخ ح�سن  ل  الأوَّ فالبائع  ال�رشيف، 
ّت فاطمة ابنة املرحوم قدوة الأئمة الِكرام ال�سيخ  واحٍد من فخري املخدرات ال�سِّ
ال�سامت  طه  ال�سيخ  املرحوم  ابنة  اآمنة  ّت  ال�سِّ ووالدتها  املغربّي  الدين  فخر 
�َسُيَعيَّ فيه ويف  الذي  بالثمن  الآتي ذكره فيه  البيع  الثابت وكالته عنها يف 
املغرّب وممد  اأحمد  املرحوم  ابن  ال�سيخ �سالح  من  واحٍد  كلِّ  ب�سهادة  قب�سه 
بيك املزبور اأعاله العاِرَفْيِ بهما مع تعريف فخر امل�سايخ الِكرام ال�سيخ عبد 
املزبورة  ّت فاطمة  ال�سِّ ابن  ال�سامت  الرحمن  ال�سيخ عبد  املرحوم  ابن  الرحيم 
ِقَبل  عن  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ بالوكالة  املزبور  بيك  ممد  الثاين  والبائع  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا 
اآغا  ح�سن  الأعيان  فخر  املرحوم  ابنة  �ساحلة  ّت  ال�سِّ امل�ستورات  تاج  زوجته 
�ِسِجل  مبوجب  �رشعًا  اأمره  جائٍز  �سيٍء  كلِّ  يف  عنها  املطلقة  وكالته  الثابت 
املزبورة  بالوكالة  فباعاه  ِْعيِّ  ال�رشَّ الثبوت  اأَْدَناه  تاريخ  على  �سابق  �رْشِعيٍّ 
ْيِن  َ القا�رشِ وطلحة  عبا�ص  ولدْيه  على  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ بالولية  املزبور  بيك  وممد 
عن درجة البلوغ يف واجب نفقٍة وك�سوة القا�رَشْيِن املزبوَرْيِن، وملا يف ذلك 
الت املزبورات  ِْعيِّ ما هو للموكِّ من احلظِّ وامل�سلحة لهما وباإذن احَلاِكم ال�رشَّ
ِعيِّة واآيل اإلْيِهم بالإرث  ْ ْيِن املزبوَرْيِن، وجاٍر يف ُمْلكهم وحيازتهم ال�رشَّ َ والقا�رشِ
ثهم ال�سيخ فخر الدين املغربّي املزبور وولده عبد اللطيف  ِْعيِّ من ِقَبل ُمَورِّ ال�رشَّ
ويدهم وا�سعة على ذلك بال ُمنازع ول ُمعاأر�ص لهم يف ذلك اإىل حي �سدور 
ِل  ة ال�سائعة وقدرها خم�سة ع�رش قرياطًا من اأ�سْ هذا البيع، وذلك جميع احل�سَّ
بخّط  ال�رشيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  جميع  من  قرياطًا  وع�رشين  اأرعة 

عقبة الظاهرية الراكب بع�سها على َقْبِو فرن كان جاريًا يف ُمْلك املرحوم 

اأوا�سط �سعبان 
�سنة
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ال�سيخ فخر الدين املزبور �سابقًا، وبع�سها على قبٍو جاٍر يف ُمْلك ُوّراث عمر اآغا 
جلمع  و�سهريج  ومرتفق  ومطبخ  واإيواني  علوّية  بيوت  اأْرَبعة  على  امل�ستملة 
ومنافع  مرافق  وعلى  لوز  �سجرة  باأحدهما  ْيِ  وحْو�سَ �سماوّية  و�ساحة  املاء 
الباب  وبداخل  بابها  وفيه  ال�سالك  الطريق  ِقَبلة  ويحدُّها  ِعيَّة،  �رَشْ وحقوق 
و�سماًل  ال�سغيف،  اأولد  دار  و�رشقًا  املزبورة،  الدار  اإىل  منه  ُي�سعد  حجراً  �ُسلَّم 
بن  عفيف  بيد  دار  وغربًا  �سابقًا،  جلبي  اإبراهيم  حاكورة  على  امُلِطّل  الهواء 
يا�سي �سابقًا والآن بيد حّمودة بن �سبع الّدرة بجميع حقوق ذلك كلِّه وطرقه 
اإلْيِه وبكلِّ حقٍّ هو لذلك �رشعًا  وُجدره ومنافعه ومرافقه وما ُعِرَف به وُن�ِسَب 
ُغْبَ فيه ول ف�ساد يعرتيه، املعلوُم  ًا و�رشاًء لزمًا مر�سّيًا ل  ِعيَّ بيعًا باّتًا �رَشْ
غر�سًا  �سّتون  قدره  بثمن  �رشعًا  للجهالة  النايف  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلَم  عندهم  ذلك 
اأَْلٍفلو�ص جمهولتا  و�رّشتا  القيمة  معدن جمهوًل  بحجري  ة  ف�سِّ عددية وخامت 
ل فيه، فمن ذلك ما باعه ال�سيخ  القدر )...( باملجل�ص ثمنًا حاّلً على ما �َسُيَف�سَّ
ّت فاطمة املزبورة ثمانية  ح�سن املزبور من املبيع امَلْرُقْوم بالوكالة عن ال�سِّ
امَلْرُقْوم وقدره خم�سة وثالثون  الثمن  اأرباع قرياط مباله من  قراريط وثالثة 
غر�سًا )...( املزبورين، وما باعه بالوكالة عن ال�ّسّت اآمنة املزبورة من املبيع 
املزبور �سبعة اأثمان قرياط ون�سف ثمن قرياط مباله من الثمن امَلْرُقْوم وقدره 
ثالثة غرو�ص وثالثة اأرباع غر�ص واخلامت الثاين املزبور، وما باعه ممد بيك 
قرياطان  املزبورة  �ساحلة  ّت  ال�سِّ عن  بالوكالة  املزبور  املبيع  من  املذكور 
وثالثة اأثمان قرياط و�سد�ص ثمن قرياط مباله من الثمن امَلْرُقْوم وقدره ت�سعة 
غرو�ص ون�سف غر�ص وثلث غر�ص واإحدى �رشتّي اأَْلٍفلو�ص املزبورتِي، وما باعه 
املبيع  من  بينهما  ة  �سويَّ املزبورْيِن  ْيِن  َ القا�رشِ ولديه  على  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ بالولية 
املزبور قرياطان و�سبعة اأثمان قرياط وثلث ثمن قرياط مباله من الثمن امَلْرُقْوم 
ت  اأَْلٍفلو�ص الثانية املزبورة، وقب�سَ ة  اأحد ع�رش غر�سًا وثلثا غر�ص و�رشَّ وقدره 
البائعات املزبورات من امل�سرتية املزبورة جميع الثمن املزبور على التف�سيل 
امل�سرتية  ة  ذمَّ وبرئْت   ، ِْعيِّ ال�رشَّ القب�ص  بذلك  باعرتافهنَّ  اأعاله  امل�رشوح 
ِعيَِّة بالطريق  ْ املزبورة من جميع الثمن امَلْرُقْوم، ومن كلِّ جزٍء منه الرباءَة ال�رشَّ
باإيجاٍب  ذلك  يف  بينهم  الَباّت  البيُع  و�سدَر  وا�ستيفاٍء،  قب�ٍص  براءَة  ِْعيِّ  ال�رشَّ
وامَلْعِرفة  الّتاّمة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ وت�سليٍم  وت�سلٍُّم  مرعيٍّ  وقبوٍل  �رْشِعيٍّ 
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهم، وحيثما كان يف  ِعيِّة والتَّ ْ العاّمة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
ذلك من َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سمانه لزٌم حيث يجُب �رشعًا، ت�سادقوا على ذلك كذلك، 
ًا وحكم  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ وثبَت م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ًا، حتريراً يف اأوا�سط �سعبان �سنة اثنتي وثماني الف.  ِعيَّ مبوجبه حكمًا �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

اأْعَلم  َمْولَنا و�سيِِّدنا  اهلُل تعاىل لدى  اأَجلَُّه  امُلَحرِّر املرعّي،   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
الِء الِفخاِم، �سدِر املوايل الِعظام، حاّلِل م�سكالِت  ِل الُف�سَ الُعَلَماِء الِعظاِم، اأْف�سَ
ِل الكامِل العابِد الزاهِد، الفا�سل بي احلقِّ والباطل  الأَناِم العامِل العامِل الفا�سِ
ه الكرمي  ِع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْنِدي بن يحيى  ِْعيِّ املوىل امُلويل م�سطفى  ال�رشَّ احَلاِكم 
ولد  نرج�ص  املدعّو  الن�رشايّن  ح�رَش  ومعاليه،  ف�سائله  دامْت  نظريه،  باأََعايل 
ن�ساري  طائفة  َبْطريق  غو�ص  قبة  اأغيازار  ِقَبل  عن  الوكيل  الن�رشايّن  خ�رش 
مبدئها،  خالفة  تعاىل  اهلل  خلَّد  �سلطانية  �رشيفة  براءة  يده  من  واأبرز  الأَرَمن 
�رشيٌف  اأمٌر  موجبها  وعلى  اأَْدَناه،  تاريخ  ل�سنة  الأوىل  جمادى  بَغرَّة  خة  موؤرَّ
خ يف حادي ع�رش �سهر جمادى الأوىل �سنة تاريخه من خال�سة  �سلطاينٌّ موؤرَّ
م�سمون الرباءة ال�رشيفة، اأنَّ طائفة ن�سارى الأَرَمن اأر�سلوا عر�ص حال وثبوت 
عليهم يف  ما  يدفعون  اأنهم  ة  العليَّ العتبة  اإىل  وعر�سوا حالهم  ال�سلطايّن،   )...(
ن�سارى  طوائق  من  ماردو�ص  واأنَّ  ال�سلطانية  والتكاليف  اجلزية  من  �سنة  كلِّ 
الأَرَمن العجم، واأنه من مدَّة �سنتي �سابقة �سار بطريقًا على طائفة ن�سارى 
الأَرَمن القاطني بدير مار يعقوب بالقد�ص ال�رشيف، واأ�ساَع واأتلف اأوقافهم، 
واأنَّ جميع الأموال التي جُتمع يف كلِّ �سنة لفقراء الن�سارى املزبورين يقب�سها 
اأغيازار  واأنَّ  ال�رشر واحليف،  اإىل مُمْلكته بالعجم، وح�سَل لهم بذلك  وير�سلها 
العامرة  اخلزينة  اإىل  العادة  هدية ح�سب  �سلَّم  �سابقًا  البطريق  املزبور  الراهب 
ماردو�ص  رفعت  ال�سلطانيَّة  ال�سدقات  واأنَّ  عثمايّن،  وت�سعمائة  اأَْلٍف  ع�رش  اأحد 
بت الراهب اأغيازار قبة غو�ص  من البطريقّية على طائفة ن�سارى الأَرَمن، ون�سَّ
بطريقًا وناظراً على طائفة ن�سارى الأَرَمن كما كان �سابقًا، واأْن َيت�رشَّف يف 
املزبورين  الن�سارى  طائفة  على  املتكلِّمي  ِقْبَلة  من  يت�رشَّف  كان  كما  ذلك 
ويت�رشَّف  املا�سية،  ال�سالطي  من  ال�رشيفة  الأوامر  من  باأيديهم  ما  مبوجب 
بداخل  املزبورين  الأَرَمن  ن�سارى  بطائفة  متعلِّق  هو  فيما  امَلْرُقْوم  اأغبازار 
قمامة واملغارة ببيت اللحم ومفتاح باب املغارة ال�سمايّل ومار يعقوب ودير 
الزيتون وحب�ص امل�سيح ونابل�ص، ول اأحد من طوائف الن�سارى الأَرَمن وتوابعها 
الحلبي�ص والقبط وال�رشيان و�سائر الن�سارى املتمكني بدير مار يعقوب )...( 
اأغيازار  اأحد ول بداخله فيما هو متعّلق بكنائ�سهم )...( واأنَّ  اأغيازار ول  كالم 
ب ويعزل من ي�ستحّق ذلك من الن�سارى املتعّلق ن�سبهم وعزلهم  امَلْرُقْوم ُين�سِّ
بالبطريق امَلْرُقْوم، وكّل من هلَك من ن�سارى الأَرَمن وتوابعها احلبي�ص والقبط 
عوائدهم  واأخذت  والبابا�ص  والرهبان  والب�سقيون�ص  واملرتبوليد  وال�رشيان 
اأحد  ول  املعتاد  بخالف  اإلْيِهم  يتعرَّ�ص  توابعه  ول  ق�سام  فال  املرتوكات  من 
بداخلهم يف معابدهم واأماكنهم وزياراتهم يف كنائ�سهم واأماكنهم املعتادة ول 
يف اإيقاد ال�سمع والبّخور يف و�سط كني�سة قمامة مبوجب الرباءة ال�رشيفة التي 
ّت مرمي ومولد ح�رشة عي�سى  باأيديهم، ول اأحد يعاأر�سهم يف زيارة معبدها ال�سِّ

عليه ال�سالم الكائن ببيت اللحم واملغارة ومفتاح الباب ال�سمايّل والقنديلي

اأوا�سط �سهر 
�سعبان �سنة 
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

واإيقاد ال�سمع يف �سمعداني بداخل املغارة، واإيقاد البّخور و�سائر ما باأيديهم 
من املعابد والأماكن والزيارات ول اأحد يتعرَّ�ص اإىل اأغيازار الراهب البطريق 
ول يداخله يف نكاح ن�سارى الأَرَمن وتوابعها املزبورين ول يقار�سه يف ذلك 
اأحد من غري ملَّته ول اأحد يعاأر�سهم يف دورهم واأماكنهم وكرومهم واأمالكهم 
طوائف  من  بو�سيَّة  اأو�سى  من  وكّل  باأيديهم،  التي  ذلك  وغري  وطواحينهم 
الن�سارى املزبورين ُتِقَبل و�سيَّته ول ي�سري جزئيٌّ ول كليٌّ من الأمور املتعلِّقة 
بطوائف الن�سارى املزبورين الأَرَمن وتوابعها اإل مبعرفة اأغيازار امَلْرُقْوم، واأنَّ 
املزبور  الراهب  معرفة  بغري  اإنها  بخالف  �رشيفة  اأوامر  يظهرون  نا�ص  بع�ص 
الأَرَمن  بن�سارى  يتعلَّق  ما  جميع  اأنَّ  وباجلملة  ف�سوًل  ترجمانًا  يكون  باأْن 
وتوابعها من قدمي الأيام كما كان يت�رشَّف يف ذلك البطارقة ال�سابقة يت�رشَّف 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه  يف ذلك اأغيازار وطلَب نرج�ص املزبور من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
قيد الرباءة والأمر ال�رشيف ال�سلطايّن بال�ِسِجل املحفوظ والعمل مبوجبها، فاأَمَر 
تاريخ  ُم�ِسِجاًل يف يوم  بال�ِسِجل املحفوظ  بت�سجيلهما  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا 
اأَْدَناه، واأِذَن للراهب اأغيازار امَلْرُقْوم بالتَّ�رَشُّف يف ذلك عماًل بالرباءة ال�رشيفة 

ًا حتريراً يف اأوا�سط �سهر �سعبان �سنة اثنتي وثماني الف.  ِعيَّ اإذنًا �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

الق�سايا  رِِّر  ُمَ الأَناِم،  ولِة  ُذخِر  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة  قدوِة  و�سيِِّدنا  َمْولَنا  لدى   
ه الكرمي باأََعايل  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي امُلَوقَّ والأحكاِم، )...( احَلاِكِم ال�رشَّ
طلَّق  ه  اأنَّ النابل�سّي  الدين  عالء  بن  مو�سى  عليه  اأَ�ْسَهَد  ملا  عاله،  داَم  نظريه، 
وعرَّف   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص  معه  احلا�رشة  اخلفاجّي  ح�سي  بنت  اآمنة  زوجته 
ر  ًا طالقًا ثالثًا، وطالبته اآمنة املزبورة مبوؤخَّ ِعيَّ بها �سقيقها ممد تعريفًا �رَشْ
داقها وقدُره ع�رشون غر�سًا وبنفقة العّدة وغريها، واأجاب باأنها اأبراأته من  �سَ
ومل  وبعدها،  َفرُّقة  التَّ ِقَبل  لها  الواجب  الزوجة  حقوق  �سائر  ومن  ذلك  جميع 
ابن  اإبراهيم  يِّد  ال�سِّ من  واحٍد  كّل  اأح�رش  ذلك،  على  املزبورة  الزوجة  دِّقه  ُت�سَ
اأنَّ  ِْعيِّ  ال�رشَّ ال�سامّي و�سهدا غّب ال�ست�سهاد  اأبي بكر وممد بن من�سور  يِّد  ال�سِّ
ُمَطلِّقها مو�سى املزبور من  ة  اأبراأت ذمَّ اأنها  اآمنة املزبورة بعد معرفتهما بها 
الواجبة  الزوجة  العدَّة و�سائر حقوق  داقها املزبور ومن نفقة  ر �سَ جميع موؤخَّ
اآمنة  وكيل  عثمان  ممد  احلاّج  ِعيَّة  �رَشْ ب�سهادة  وبعدها  َفرُّقة  التَّ ِقَبل  لها 
لته يف ذلك باملجل�ص، وعرَّف بها �سقيقها املزبور فلم ُتبِد  املزبورة ح�سبما وكَّ
ثبَت  ًا، وملا  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  لذلك  �سهادتهما  َفِقَبلت  ًا،  ِعيَّ �رَشْ دافعًا  �سهادتهما  يف 
ًا منَع اآمنة  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ًا، حتريراً يف ثالث ِعيَّ املزبورة من معاأر�سة ُمطلِّقها املزبور ب�سبب ذلك منعًا �رَشْ

13 �سعبان 
�سنة
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ع�رش �سعبان ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ نور الدين، املزبورون اأعاله، كاتبه. 

اأْعَلم  َمْولَنا و�سيِِّدنا  اهلُل تعاىل لدى  اأَجلَّه  امُلَحرِِّر املرعّي،   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
م�سايخ  �سيخ  الِعظام،  املوايل  �سدر  الِفخام،  الء  الُف�سَ ل  اأْف�سَ الِعظام  الُعَلَماء 
 ِّ ال�رشِّ يف  الكرمي  موله  املراقب  والتَّقوى،  الدِّين  ِحيا�ص  من  الكارع  الإ�ْسالم، 
ه الكرمي  ِع َخطُّ اأَفْنِدي امُلَوقَّ ِْعيِّ املوىل امُلويل م�سطفى  والنَّجوى، احَلاِكم ال�رشَّ
ولد  املدعّو مردخاي  الَيهودي  دامْت ف�سائله ومعاليه، ح�رَش  باأََعايل نظريه، 
ال�رشيف، واأبرز من يده  القاطني بالقد�ص  اليهود  بلتياي املتكّلم على طائفة 
داً بال�ِسِجل املحفوظ باأوا�سط �سهر ذي القعدة ال�رشيفة  اأمراً �رشيفًا �سلطانّيًا ُمقيَّ
اليهود  فقراء  اأنَّ  ال�رشيف  م�سمونه  خال�سة  من  الف  وثماني  اإحدى  ل�سنة 
ة اأنَّ لطائفة اليهود القاطني بالقد�ص ال�رشيف  عر�سوا حالهم اإىل العتبة العليَّ
بع�ص دور ُمْلكًا واأنها حتتاج اإىل تعمري وترميم واأنه متّر من )...( اأر�سهم يف 
تعمري وترميم واأمالكهم التي باإيديهم بغري وجٍه �رْشِعيٍّ واآلْت جميع اأمالكهم 
ر ، وقد برز الأمر ال�رشيف ال�سلطايّن مبنع كلِّ  اإىل اخلراب، وح�سَل لهم بذلك ال�رشَّ
من يتعرَّ�ص لطائفة اليهود املزبورين يف تعمري وترميم اأمالكهم التي باأيديهم 
الكائنة بالقد�ص ال�رشيف ول اأحد يعار�سهم يف ذلك، وطلبوا من َمْولَنا احَلاِكم 
ال�سلطايّن والعمل مبوجبه، فعند  ال�رشيف  الأمر  النظر يف  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه لطائفة اليهود املزبورين بتعمري  ذلك اأَِذَن َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
وترميم اأمالكهم التي باأيديهم الكائنة بالقد�ص ال�رشيف، ومنَع كلَّ َمْن يتعرَّ�ص 
لهم )...( �رْشِعّي. عماًل يف ذلك بالأمر ال�رشيف ال�سلطايّن منعًا واإذنًا �سحيَحْيِ 

مقبولْيِ �رشعًا، حتريراً يف ختام رجب �سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو الفتح، كاتبه. 

ختام رجب 
�سنة 

1082هـ
 /11  /30 /

1671م

ح�سور  /287
ح1

َر مبجل�ِص  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ هذه حجٌة �رْشِعيٍّ
�سيِّدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  ِر،  امُلَطهَّ العليِّ  بالقد�ِص  الأنوِر  ال�رشيِف  ال�رشِع 
اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  الأَناِم  ولِة  ُذخِر  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة  قدوِة  وَمْولَنا 
ه الكرمي باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله ومعاليه، باَع الرجُل  ِع َخطُّ اأَفْنِدي امُلَوقَّ
ولد  اإ�سحاق  املدعوِّ  للن�رشايّن  الرّزاق  عبد  بن  علّي  احلاّج  ابن  اهلل  عبد  املدعّو 
عبد  فباعه  غريه،  دون  لنف�سه  مباله  منه  ا�سرتى  وهو  البناء،  اجللبي  يو�سف 
اإلْيِه  ِعيِّة ومنتقل  ْ ال�رشَّ ُمْلكه وطلق ت�رشُّفه وحيازته  اهلل ما هو له ووجاٍر يف 
خة برابع ع�رش رجب ل�سنة تاريخ  ِعيَّة موؤرَّ ة �رَشْ ِْعيِّ مبوجب حجَّ بالبتياع ال�رشَّ
ِع اأعاله، ويده وا�سعة على ذلك  ِْعيِّ امُلَوقَّ اأَْدَناه �سادرة لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
له يف ذلك، وذلك جميع  املعار�ص واملنازع  البيع دون  اإىل حي �سدور هذا 
ِل كامل من جميع الدار القائمة البناء ة ال�سائعة وقدرها قرياطان من اأ�سْ احل�سَّ

2 �سعبان �سنة
 1082 هـ

 /12  /3 /
1671م

بيع دار 
مَبحلَّة 

الن�سارى

 /287
ح 2



209عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

علٍو  على  امل�ستملة  ال�سلتّي  بدار  املعروفة  الن�سارى  مَبحلَّة  ال�رشيف  بالقد�ص 
اأْرَبعة بيوت  و�سفٍل، فالعلّو منها ي�ستمل على بيوت وال�سفل منها ي�ستمل على 
الأ�ستية  ماء  جلمع  ُمعّد  و�سهريج  �سماوتي  و�ساحتِي  ومرتفقي  ومطبخي 
ِعيَّة، املحدودة ِقَبلة  وحو�ص به �سجرة من العنب ومنافع ومرافق، وحقوق �رَشْ
بزقاق غري نافذ وفيه الباب، ومتامه دار البخيت �ساكن زعرت النجار، و�رشقًا 
الن�رشايّن،  اهلل  عبد  بدار  و�سماًل  ي�رشكهما،  وَمْن  وزوجته،  النجار  داود  بدار 
اأبي خبزة الن�رشايّن، بجميع  ومتامه داردور اخلانقاه ال�سالحّية، وغربًا بدار 
اإلْيِه،  وُن�ِسَب  به  ُعِرَف  وما  ومرافقه،  ومنافعه  وُجدره  وطرقه  كلِّه  ذلك  حقوق 
ِْعيِّ النايف للجهالة  وبكلِّ حقٍّ هو لذلك �رشعًا املعلوُم ذلك عندهما العلَم ال�رشَّ
البائع  بيد  اأحد وع�رشون غر�سًا عددية ثمنًا حاّلً مقبو�سة  �رشعًا بثمٍن قدره 
ة امل�سرتي من  ، وبرئْت بذلك ذمَّ ِْعيِّ ال�رشَّ القب�َص  املزبور باحل�رشة واملعاينة 
ِْعيِّ براءَة  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ جميع الثمن امَلْرُقْوم ومن كلِّ جزٍء منه الرباءَة ال�رشَّ
مرعيٍّ  وقبوٍل  �رْشِعيٍّ  باإيجاٍب  ذلك  يف  بينهما  البيُع  و�سدَر  وا�ستيفاء،  قب�ٍص 
ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ �سحيَحْيِ  وت�سليٍم  وت�سلٍُّم 
وَتِبَعٍة  َدْرٍك  من  ذلك  يف  كان  وحيثما  منهما،  ترا�ٍص  عن  بالأْبدان  َفرُّق  والتَّ
كّل  املزبوريِن  املتبايعِي  بح�سور  وح�رَش  �رشعًا،  يجب  حيث  لزٌم  ف�سمانه 
البيع  ة  الدين، و�سدَّقا على �سحَّ �سم�ص  الرحيم وعبد اهلل ولدي  واحد من عبد 
ًا )...( ل معاأر�سة لهما يف  ِعيَّ املزبور، و�سدوره من اأهله يف ملِّه ت�سديقًا �رَشْ
ِعيِّة، ت�سادقوا على ذلك بذلك، وثبَت م�سمون ذلك  ْ ذلك بوجه من الوجوه ال�رشَّ
ًا،  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه دامْت ِنَعُم املوىل عليه ُثُبوَتًا �رَشْ لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

حتريراً يف ثاين �سعبان املبارك ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو 

الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، كاتبه. 
لدى اأحمد اأَفْنِدي

اإبراهيم  بنِت احلاجِّ  َج احلاّج قا�سم بن ممد املغربّي مبخطوبِته خديجَة  َتَزوَّ
توفيِقه  وُح�سِن  وعوِنه  تعاىل  اهلل  بركة  على  َدَقَها  اأَ�سْ القا�رش،  البكر  اللمدايّن 
غر�سًا  �سبعون  ُجملته  داقًا  �سَ و�سلَّم،  عليه  اهلل  �سلَّى  �سيِّدنا ممد،  نبيِّه  و�ُسنَّة 
عددية، احَلاّل لها من ذلك اأْرَبعون غر�سًا مقبو�سة بيد والدها املن�سوب و�سّيًا 
ِع اأعاله، والباقي بعد احَلاّل ثالثون غر�سًا  ِْعيِّ امُلَوقَّ عليها من ِقَبل احَلاِكم ال�رشَّ
جها منه  ًا، زوَّ ِعيَّ اأو طالٍق بائٍن تاأجياًل �رَشْ الفراق مبوٍت  اإىل  لة لها عليه  موؤجَّ
ًا  ِعيَّ �رَشْ زواجًا  عليها  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ بالولية  املزبور  والدها  كذلك  ذلك  على  بذلك 
ًا، حتريراً يف ثالث �سعبان ل�سنة  ِعيَّ مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �رَشْ

اثنتي وثماني الف. 
ال�سيخ زكريا الديرّي، ال�سيخ نور الدين ال�سافعّي، ال�سيخ ويّل جماعة، ال�سيخ علّي 

الثورّي، ال�سيخ اأبو الفتح، كاتبه. 

3 �سعبان �سنة 
1082 هـ

 /12  /4 /
1671م

زواج  /287
ح 3
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّر مبجل�ِص  هذه حجٌة �رْشِعيٍّ
�سّيدنا  لدى  تعاىل،  اهلل  اأَجلَّه  ر،  امُلَطهَّ ال�رشيِف  بالقد�ِص  الأنوِر  ال�رشيِف  ال�رشِع 
ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي  وَمْولَنا قدوة ق�ساة الإ�ْسالم، ُذخر ولة الأَنام احَلاِكم ال�رشَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه، داَم عاله، ا�سرتى الن�رشايّن املدعّو  ِع َخطُّ بن ممد امُلَوقَّ
اإ�سحاق ولد يو�سف اجللبي البناء مباله لنف�سه دون غريه من كلِّ واحٍد من الأخويِن 
اِلً بينهما بيَع وفاٍء ما هو  عبد الرحيم وعبد اهلل ولدي �سم�ص الدين، فباعاه متفاأ�سْ
ِْعيِّة ويدهما وا�سعة على  لهما وجاٍر يف ُمْلكهما وطلُق ت�رشُّفهما وحيازتهما ال�رشَّ
ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع دون املعار�ص واملنازع لهما يف ذلك، وذلك جميع 
البيتِي ال�سفليي الكائني بالدار القائمة البناء بالقد�ص ال�رشيف مَبحلَّة الن�سارى 
عنب  دالية  وبها  متامها  الكائنة  ال�ساحة  مع  ِقَبلة  بابهما  يفوه  املتال�سقتي 
اأحد البيتي املزبوريِن  امُلَعّد جلمع ماء الأ�ستية جتاه  وال�ستقاء من ال�سهريج 
ِقَبلًة  املزبورة  الدار  ويحدُّ  املزبورة،  بالدار  الكائنتي  الطبقتي  �سفل  الواقعِي 
زقاٌق غري نافذ ومنها بابها الذي ُي�ستطرُق منه اإىل البيتِي املزبوريِن ومتامه دار 
�سكن زعيرت النّجار، و�رشقًا دار داود الّنّجار وزوجته عزيزة الن�رشانيَّة، و�سماًل 
دار عبد اهلل الن�رشايّن ومتامه دار وْقِف اخلانقاه ال�سالحيَّة، وغربًا دار ُتعرف 
كلِّه وطرقه وُجدره  القندلفت بجميع حقوق ذلك  اأولد  دار  باأبي خرية ومتامه 
ومرافقه ومنافعه وما ُعِرَف به وُن�ِسَب اإلْيِه، وبكلِّ حقٍّ هو لذلك �رشعًا، املعلوُم 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا بثمٍن قدره ع�رشون غر�سًا عددية  ذلك عندهما العلَم ال�رشَّ
ُل فيه، فمن ذلك ما باعه عبد الرحيم من املبيع امَلْرُقْوم  ثمنًا حاّلً على ما ُيَف�سَّ
ثلثي البيتِي املزبوريِن مع ال�ساحة املزبورة مع املنافع باأْرَبعة ع�رش غر�سًا وثلث 
غر�ص، وما باعه عبد اهلل املزبور ثلث املبيع ب�ستَّة غرو�ص وثلث غر�ص مقبو�ص 
ة  ، وبرئْت بذلك ذمَّ ِْعيِّ بيد البائعي املزبوريِن باحل�رشة واملعاينة القب�َص ال�رشَّ
ِْعيِّة بالطريق  امل�سرتي امَلْرُقْوم من الثمن املزبور ومن كلِّ جزٍء منه الرباءَة ال�رشَّ
ِْعيِّ براءَة قب�ٍص وا�ستيفاء، و�سدَر بيُع الوفاء بينهم يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ  ال�رشَّ
ِْعيِّة  وقبوٍل مرعيٍّ وت�سلٍُّم وت�سليٍم �رَشِْعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهم، وحيثما كان يف ذلك من َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سمانه  والتَّ
لزٌم حيُث يجُب �رشعًا، ووعَد امل�سرتي املزبور البئَعْيِ املزبوَرْيِن اأنهما متى رّدا 
ًا، واأباح البائعاِن  اإلْيِه نظري الثمن امَلْرُقْوم يِعْد اإلْيِهما املبيع امَلْرُقْوم وعداً َمْرِعيَّ
امَلْرُقْوم  املبلغ  داَم  ما  امَلْرُقْوم  باملبيع  النتفاع  املزبور  للم�سرتي  املزبوران 
ِْعيِّة من �سكٍن ولإ�سكاٍن اإباحًة �رَشِْعيَّة، ت�سادقوا  تهما �سائر النتفاعات ال�رشَّ بذمَّ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه، دامْت  على ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ًا حتريراً يف ثالث �سهر �سعبان ل�سنة اثنتي وثماني  ِنَعُم املوىل عليه، ُثُبوَتًا �رَشِْعيَّ

الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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دارين 
مَبحلَّة 

الن�سارى
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211عمادة البحث العلمي
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

�سيِِّدنا وَمْولَنا قدوِة  اهلُل تعاىل لدى  اأَجلَُّه  امُلَحرِِّر املرعّي،  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
ِْعيِّ املوىل  ق�ساِة الإ�ْسالِم، ُذخِر ولِة الأَناِم، �سدِر الأفا�سِل الِكراِم، احَلاِكِم ال�رشَّ
عى  ه الكرمي باأََعايل نظريه، داَم عاله، مّلا ادَّ ِع َخطُّ اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ
م�سطفى بن اإبراهيم بن الأذعر على فخر اأقرانه احلاّج اأحمد ب�سه ال�سهري بابن 
الهارو�ص الراجل بقلعة القد�ص ال�رشيف، وقال يف تقرير دعواه عليه: اأنَّ امُلدَّعى 
اإذنه،  بغري  قد�ص  ُمّداً  �سّتي  اآخر  بحقِّ  بزرة  �سربة  للُمدَّعي  اأخذ  املزبور  عليه 
املذكور  عليه  امُلدَّعى  ب�سه  اأحمد  و�ُسئَل  ذلك،  عن  �سوؤاَله  و�ساأل  بذلك،  وطالبه 
عن ذلك، واأجاب اأنه ا�سرتى من امُلدَّعي امَلْرُقْوم حملي مّداً بزرة مبائة غر�ص 
عددية، ودفَع له الثمن املزبور واأنه ت�سادق مع امُلدَّعي املزبور بعد ذلك على 
امَلْرُقْوم يف �سائر املعامالت  ِقَبل م�سطفى  ر لأحمد ب�سه املذكور  اآخر ما تاأخَّ
ومل  عددية،  غرو�ص  ثمانية  قدره  مبلٌغ  ذلك  وغري  بزرة  من  بينهما  ال�سادرة 
من  واحٍد  كلَّ  امَلْرُقْوم  ب�سه  اأحمد  اأح�رش  ذلك،  على  املزبور  م�سطفى  دِّقه  ُي�سَ
ان يو�سف ب�سه بن اأحمد وا�ست�سهدهما  يِّد ممد وفخر الأَقرَّ يِّد مو�سى ابن ال�سَّ ال�سَّ
بح�سور  ِْعيِّ  ال�رشَّ ال�ست�سهاد  غّب  ف�سهدا  املزبورة  امل�سادقة  من  يعلمانه  مبا 
بح�سورهما  ت�سادقا  امَلْرُقْومي  وم�سطفى  ب�سه  اأحمد  باأنَّ  املزبور  م�سطفى 
ر لأحمد ب�سه املذكور ِقَبل م�سطفى املذكور  وبي يديهما على اأنَّ اآخر ما تاأخَّ
من �سائر املعامالت التي بينهما من البزرة وغريها ثمانية غرو�ص عددية، واأنَّ 
ِعيَّة بوجه م�سطفى  �ْسَهَداهما بذلك �سهادة �رَشْ م�سطفى واأحمد ب�سه املزبوريِن اأَ
ًا، وملا ثبَت  ِعيَّ ًا، َفِقَبلْت �سهادتهما بذلك قبوًل �رَشْ ِعيَّ املزبور، فلم ُيْبِد دافعًا �رَشْ
ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ البيِّنة  به  قامْت  ما 
ًا اأمَر م�سطفى املزبور بدفع ثمانية غرو�ص امَلْرُقْومة لأحمد ب�سه امَلْرُقْوم،  ِعيَّ �رَشْ
اأمراً  �رْشِعيٍّ  وجه  بغري  البزرة  ب�سبب  املذكور  ب�سه  اأحمد  معاأر�سته  من  ومنَع 
ًا، حتريراً يف ثالث ع�رش �سعبان  ِعيَّ ًا ومنعًا �سحيَحْيِ مقبولة قبوًل �رَشْ ِعيَّ �رَشْ

ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�س�سخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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املبارك ل�سنة
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اّدعاء  /288
ح 2

، اأَجلَُّه اهلُل تعاىل، ح�رَشْت لدى �سيِّدنا وَمْولَنا  ، امُلَحرِِّر املرعيِّ ِْعيِّ باملجل�ِص ال�رشَّ
�سي الِعظام، احَلاِكِم  قدوِة ق�ساِة الإ�ْسالِم، ُذخِر ولِة الأَناِم، ُعمدِة الُعَلَماِء وامُلدرِّ
ُه الكرمي باأََعايل نظريه،  ِع َخطُّ ِعّي ال�سافعّي املوىل نوِر الدين اأَفْنِدي ،امُلَوقَّ ْ ال�رشَّ
داَم عاله، احلرمُة املدعّوة حبيبة بنت اأحمد ال�ساملّي، وعرَّف بها كلُّ واحٍد من 
مارّيا  ممد  احلاّج  ابن  ب�سه  �سليمان  وجارها  بحي�سة  النبّي  عبد  بن  ح�سي 
ِْعيِّ ال�سافعّي امُل�َسار اإلْيِه اأنَّ زوجها  ًا، وذكرت مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ِعيَّ تعريفًا �رَشْ
بعد  ال�رشيف  القد�ص  �سافَر عنها من مدينة  الدب�ص  بن رم�سان  املدعّو �سالح 
الدخول بها والإ�سابة، وهي يف ملِّ طاعته يف مدَّة خم�ص ع�رشة �سنة �سابقة

7 �سعبان �سنة
 1082 هـ

 /12  /8 /
1671م

ح�سور  /288
ح 3



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 212
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

لها  اأر�سل  ول  منه،  ُتْنفق  عقار  ول  ماٌل  له  ولي�ص  به،  تقتاُت  �سيئًا  ول  �سيئًا 
بحالها  ذلك  اأ�رشَّ  وقد  اإلْيِه  ترا�سله  ماّلً  له  تعرف  مل  واأنها  و�سلها،  اأ�سياء 
ِعيِّ امُل�َسار اإلْيِه النظر يف  ْ و�ساق منه ذرعها، وطلبت من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
مها َمْولَنا احَلاِكم  ق�سيتها على قاعدة مذهبه ال�رشيف ومعتقده املنيف، فلوَّ
واحت�سبْت،  �سربْت  هي  اإْن  الأجر  من  لها  مبا  واأخربها  اإلْيِه  امُل�َسار  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ
ِعيِّ ال�سافعّي امُل�َسار  ْ فاأبْت ومل تخرت اإل اأَْلٍف�سخ وطلب منها َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
فقري  وهو  عنها  فرَّ  املزبور  �سالح  زوجها  باأنَّ  لها  ت�سهد  ِعيَّة  �رَشْ بيِّنة  اإلْيِه 
ُمعرتٌّ معدوم ل قدرة له على نفقة يومه ولي�ص له ماٌل ول عقار، فاأح�رشت 
النابل�سّي  ماريه وح�سن بن ممد  بن  احلاّج ممد  ابن  واحٍد من عو�ص  كلَّ 
و�سهدا بعد اأْن ا�ْسُت�سِهدا باأنَّ �ساحلًا امَلْرُقْوم زوج حبيبة املزبورة �سافَر عنها 
من مدينة القد�ص ال�رشيف بعد الدخول بها والإ�سابة وهي يف ملِّ طاعتهه 
ة خم�ص ع�رشة �سنة، وهو فقرٌي معرتٌّ معدوم عاجز عن نفقة يومه ولي�ص  من مدَّ
مقبولة  ِعيَّة  �رَشْ �سهادة �سحيحة  الآن  اإىل  فقرٌي معرتٌّ  وهو  عقار،  ول  ماٌل  له 
، وحلفْت حبيبة املزبورة باهلل العظيم الذي ل اإلَه اإل هو  ِعيِّ ْ �رشعًا القبوَل ال�رشَّ
ة املزبورة، ومل يرتك عندها  ول معبود �سواه اأنَّ زوجها املزبور غاَب عنها امُلدَّ
�سيئًا وو�سلها  لها  اأر�سَل  ،ول  به  تقتاُت  �سيئًا  ول  �سعرياً  نفقة ول حنطة ول 
امُل�َسار  ال�سافعّي  احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  وحلفها  ذلك  ثبَت  ومّلا  ًا،  ِعيَّ �رَشْ حلفًا 
من  نكاحها  بف�سخ  لها  اأِذَن  ًا  ِعيَّ �رَشْ حكمًا  مبوجبه  وَحَكَم  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه 
املزبورة  حبيبة  نف�سها  على  اأَ�ْسَهَدت  ذلك  وعند  ًا،  ِعيَّ �رَشْ اإذنًا  زوجها  ع�سمة 
اأنها ف�سخت عقد نكاحها من ع�سمة زوجها �سالح امَلْرُقْوم، واختارت فراقه 
اإلْيِه  امُل�َسار  ال�سافعّي  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  من  وطلبت  ًا،  ِعيَّ �رَشْ اإ�سهاداً 
ًا، ومبوجب ذلك بانت  ِعيَّ اأَْلٍف�سخ امَلْرُقْوم، فحكم بذلك حكمًا �رَشْ ة  احلكَم ب�سحَّ
فال  ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ البينونَة  امَلْرُقْوم  �سالح  زوجها  ع�سمة  من  املزبورة  حبيبة 
�سابع  يف  حتريراً  جديٍد،  ومهٍر  جديٍد  بعقد  اإل  بعده  من  لالأزواج  ول  له  حتلُّ 

�سعبان ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
ال�سيخ  علّي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  ويّل  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 

حاّلل  الِفخام،  الء  الُف�سَ ل  اأْف�سَ الِعظام  الُعَلَماء  اأْعَلم  وَمْولَنا  �سيِّدنا  ر  قرَّ
ِعيِّ  ْ ال�رشَّ احَلاِكم  الِعظام  املوايل  �سدر  الإ�ْسالم  م�سايخ  �سيخ  الأَنام  م�سكالت 
ِّ والنَّجوى،  الكارع من حيا�ص الدين والتقوى، املراقب موله الكرمي يف ال�رشِّ
باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ زادة  يحيى  بن  اأَفْنِدي  م�سطفى  امُلويل  املوىل 
فخر  املرعّي  اخلطاب  وناقل  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ الكتاب  هذا  حلامل  عاله،  داَم  نظريه، 
بن  ح�سن  ال�سيخ  املقام،  العظيِم  اهلل  لكتاب  احلّفاظ  زبدة  الِكرام  ال�سلحاء 

نا�رش وطبقة قراءة ال�سبع ال�رشيف يف كلِّ ليلة بي الع�سائِي بالإيوان

اأوا�سط رجب 
الفرد احلرام 

�سنة
 1082هـ

 /11  /16 /
1671م

ار  اأَقرَّ
وظيفة 
قراءة 
ال�سبع

 /288
ح 4



213عمادة البحث العلمي
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ليلة وقف  ال�رشيف يف كلِّ  الأق�سى  )1( بامل�سجد  النارجن  الربكة  الكائن جتاه 
�سي اأنَّ فخر الدين املغربّي مبا بذلك من املعلوم  املرحوم فخر الُعَلَماء وامُلدرِّ
له  واأِذَن  اإلْيِه،  املوماأ  الواقف  ثالثة غرو�ص مبوجب �رشط  �سنة  كلِّ  وقدره يف 
ِْعيِّ مببا�رشة الوظيفة املزبورة وقب�ص معلومها املعترب من  َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ِعيَّي  ربع الَوْقف املزبور وبال�ستدانة عند احلاّجة تقريراً واإذنًا �سحيَحْيِ �رَشْ
مقبوَلْيِ �رشعًا، حتريراً يف اأوا�سط رجب الفرد احلرام �سنة اثنتي وثماني الف. 

�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، املزبورون، كاتبه. 
اأْعَلِم  َمْولَنا و�سيِِّدنا  اهلُل تعاىل، لدى  اأَجلَُّه   ، امُلَحرِِّر املرعيِّ ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
الِء الِفخاِم، �سيِخ م�سايِخ الإ�ْسالِم، حاّلِل م�سكالِت  ِل الُف�سَ الُعَلَماِء الِعظاِم، اأْف�سَ
ِّ والنجوى،  الأَنام، الكارِع من حيا�ِص الدين والتَّقوى، املراقِب موله يف ال�رشِّ
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  والباطل  احلق  بي  الفا�سل  الكامل  ل  الفا�سِ العامل  العامل 
باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ زادة  يحيى  بن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املوىل  املوىل 
ِْعيِّ عن  ال�رشَّ الوكيل  النابل�سي  نا�رش  بن  ال�سيخ ح�سن  دام عاله ح�رش  نظريه 
املرحوم  بن  الدين  فخر  ال�سيخ  الُعَلَماء  قدوة  املرحوم  ابنة  فاطمة  ال�ست  ِقَبل 
املزبور  والدها  وقف  على  الناظرة  وهي  املغربّي  زكريا  ال�سيخ  الإ�ْسالم  �سيخ 
الآتي ذكره فيه الثابت وكالته عنها مبوجب �ِسِجل �سابق التاريخ على تاريخ 
ِْعيِّ  عى بالوكالة املزبورة على ممد بك بن م�سطفى اآغا الوكيل ال�رشَّ اأَْدَناه وادَّ
عن ِقَبل ال�ست �ساحلة ابنة املرحوم ح�سن اآغا التي كانت زوجًا للمرحوم ال�سيخ 
فخر الدين املزبور الثابت وكالته عنها مبوجب �ِسِجل �سابق التاريخ على تاريخ 
تقرير  يف  وقال  القا�رشين،  وطلحة  عبا�ص  ولديه  على  ِْعيِّ  ال�رشَّ والويل  اأَْدَناه 
دعواه عليه اأن ال�سيخ فخر الدين املزبور كان حال حياته ِقَبل وفاته يف اأوائل 
�سهر جمادى الآَخرة ل�سنة �سبعي الف وقف يف مر�سه الذي مات فيه جميع 
الدارين املتال�سقتي الكائنتي مَبحلَّة ال�رشف مبدينة القد�ص ال�رشيف مع قبو 
خاطر  اأولد  بيد  دار  ِقَبلة  املزبورين  الدارين  ويحد  لهما  املال�سق  الطاحون 
ال�سقيطي  اأولد  بيد  دار  و�رشقًا  البال�سي  تعاىل  اهلل  ويل  بها  حاكورة  ومتامه 
اأبواب الدارين والطاحون وغربًا زقاق غري نافذ  و�سماًل الطريق ال�سالك وفيه 
وخانة دار بيد املعلم عمر بن منر وجميع احل�سة ال�سائعة وقدرها خم�سة ع�رش 
ِل كامل من جميع الدار القائمة البناء بعقبة الظاهرية بالقد�ص  قرياطًا من اأ�سْ

ال�رشيف الراكب بع�سها على قبو الغرف الآتي ذكره فيه �رشكة وراث عيد

اأوائل رجب 
الفرد �سنة 
1082 هـ

 /11  /2 /
1671م

ح�سور  /289
ح 1

)1( بركة النارنج: تقع في الساحة الغربية من المسجد األقصى المبارك أمام المدرسة األشرفية، بين مصطبة سبيل قايتباي
شماال، وسبيل قاسم باشا جنوبا، ولها من األسماء أيضاً )بركة عنغج( ، بنيت في عهد السلطان المملوكي قايتباي عام 
887هـ- 1482م, وقامت لجنة إعمار المقدسات بترميمها مؤخرا. وهي بركة مربعة الشكل، طول ضلعها سبعة أمتار، 
فرشت أرضها وحيطانها بالرخام، في وسطها صحن نافورة معطلة، إذ استغني عن عملها بمخزن المياه الخاص بسبيل 
قاسم باشا المالصق لها من الجهة الجنوبية، وبالمتوضأ الذي أضافته لجنة اإلعمار، في نهاية سنة 1997م، حول جهاتها 

الثالث األخرى. وهي عبارة عن أربع وعشرين حنفية. 
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

الباب  الباب وبداخل  ال�سالك وفيه  ِقَبلة الطريق  الباقي ويحدها  البيطار بحق 
بيد  حاكورة  على  املطل  الهواء  و�سماًل  ال�سقيف  اأولد  دار  و�رشقًا  حجر  �سلم 
َمْولَنا ال�سيخ عمر العلمي، وغربًا دار حمودة بن �سبع الدرة ومن ي�رشكه وجميع 
ال�سالك  بالطريق  ِقَبلة  ويحده  املذكورة  الطاهرية  بعقبة  الكائن  الغرف  القبو 
ال�سيخ  َمْولَنا  بيد  و�سماًل حاكورة  اِلً،  اأ�سْ املزبورة  الدار  ،و�رشقًا  الباب  وفيه 
عمر العلمي املزبور ،وغربًا قبو بيد َمْولَنا يو�سف اأَفْنِدي الر�سى مع الدار مع 
الدار ال�سغرية الراكبة فوق القبو املزبور الكائنة مَبحلَّة اليهود بالقد�ص ال�رشيف 
ويحد الدار املزبورة الراكبة على القبو املزبور ِقَبلة دار جارية يف ُمْلك ال�سيخ 
،و�رشقًا  الباب  وفيه  ال�سالك  الطريق  ومتامه  الدين  باب  اأحمد  ال�سيخ  بن  علي 
كذلك  ،وغربًا  املغاربة  وقف  دار  ،و�سماًل  ال�سالك  الطريق  على  املطل  الهواء 
ويحد الطاحونة الكائنة �سفل الدار املزبورة ِقَبلة دكان جارية يف ُمْلك ال�سيخ 
علي املزبور ،و�رشقًا الطريق ال�سالك وفيه الباب و�سماًل دار تعرف بامل�سابغ 
،وغربًا دار وقف املغاربة وجميع احلاكورة امل�ستملة على غرا�ص تي باأر�ص 
،و�سماًل  ال�سالك  الطريق  و�رشقًا  ِقَبلة  ويحدها  ال�رشيف  القد�ص  ظاهر  اخلتنية 
وطرقه  كله  ذلك  حقوق  بجميع  اخلطابة  دار  ،وغربًا  ال�رشيف  امل�سجد  �سور 
وجدره ومنافعه ومرافقه ،وما عرف به ون�سب اإلْيِه وبكل حق هو لذلك �رشعًا 
ًا على جهات بّر عّينها وم�سارف خري بينها وهي اأنه عي  ِعيَّ وقفًا �سحيحًا �رَشْ
اأْرَبعة اأنفار يقروؤون الُقْراآن العظيم يف كل ليلة بي الع�سائي بامل�سجد الأق�سى 
النبي �سلى  اإىل روح  النارجن ويهدون ثواب ذلك  الكائن جتاه بركة  باليوان 
اهلل عليه و�سلم ثم اإىل روح الواقف ووالديه واأرواح امل�سلمي وعّي لكل واحٍد 
منهم ثالثة غرو�ص ويف ثمن زيت ي�رشج يف ثريا ت�سعل على القّراء املزبورين 
غر�سًا واحداً وخلادم الرّثيا يف كل �سنة غر�سًا واحداً وللناظر على ذلك يف كل 
�سنة غر�سًا واحداً فيكون جملة ذلك خم�سة ع�رشوعّي لبنتي اإبنه ال�سيخ اإبراهيم 
بعد  ل  ف�سَّ الَوْقف ومهما  ربع  �سنة ع�رشين غر�سًا من  مفتية و�ساحلة يف كل 
ذلك وبعد العمارة ي�رشف لولديه عبد اللطيف وفاطمة املوكلة املذكورة للذكر 
مثل حظ الأنثيي ثم من بعدهما لأولدهما ثّم لأولد اأولدهما ثم لأولد اأولد 
اأولدهما ون�سلهما وعقبهما اإبداء ما داموا ودائمًا ما تنا�سلوا وتعاقبوا اإىل اأن 
يرث اهلل الأر�ص ومن عليها وهو حيز الوارثي اأولد الظهور دون اأولد البطون 
اأو ولد ولده واإن  اأوولد ولد انتقل ن�سيبه لولده  اأن من مات منهم عن ولد  ‘ىل 
�ُسغلوا ومن مات منهم عن غري ولد ول ولد ولد اإنتقل ن�سيبه ملن هو يف درجته 
احلكم  على  البطون  لأولد  ي�رشف  الظهور  اأولد  انقر�ص  واإهذا  طبقته  وذوي 
املزبور واإهذا انقر�سوا جميعًا ي�رشف يف م�سالح امل�سجد الأق�سى وال�سخرة 
امل�رشفة واإهذا تعذر ذلك والعياذ باهلل تعاىل ُي�رشف للفقراء وامل�ساكي اأينما 
كانوا وحيثما وجدوا وجعل النظر على وقفه لالأر�سد فالأر�سد يف ذريته ورفع 
الواقف يد ُمْلكه عن الأماكن املزبورة وتويف اإىل رحمة اهلل تعاىل واأن املدعى 
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

عليه وا�سع يده على جميع الأماكن املزبورة بغري وجه �رْشِعيٍّ وطالبه برفع 
يده عن ذلك �ساأل �سوؤاله عن ذلك �سئل فاأجاب بالإنكار للوقف املزبور وذكر 
لَّفة عن ال�سيخ فخر الدين املزبور بطريق امُلْلك واأنه  امَلْرُقْومة ُمَ اأن الأماكن 
ِْعيِّ يف زوجته �ساحلة امَلْرُقْومة واآمنة بنت املرحوم  مات وانح�رش اإْرثه ال�رشَّ
ال�سيخ طه امل�رشي ويف ولديه عبد اللطيف وفاطمة املوكلة املزبورة ثم مات 
واأخته لأبيه  ِْعيِّ يف والدته �ساحلة املزبورة  ال�رشَّ اإْرثه  اللطيف وانح�رش  عبد 
ًا واأنه  ِعيَّ فاطمة املزبورة واإخوته لأّمه عبا�ص وطلحة املزبورين انح�ساراً �رَشْ
ِْعيِّ واأن يثبت ما يدعيه بالطريق  وا�سع يده ح�س�سهم الآيلة اإلْيِهم بالإرث ال�رشَّ
ِعيَّة ت�سهد له بذلك فاأح�رش كل واحد من  �رَشْ ِْعيِّ فطلب من املدعي بينة  ال�رشَّ
ال�سيخ �سالح  الء  الُف�سَ اأَفْنِدي بن املرحوم قدوة  الكرام زكريا  فخر املدر�سي 
اأقرانه احلاّج �ساهي بن املرحوم برهان الدين ال�سقطي و�سهدا  الديري وفخر 
يف  املزبورة  الأماكن  وقف  املزبور  الدين  فخر  ال�سيخ  باأن  ا�ست�سهدا  اأن  بعد 
مر�سه الذي مات فيه على جهات بر عينها وم�سارف خري بينها وهي اأنه عيَّ 
اأْرَبعة اأنفار يقروؤون الُقْراآن العظيم يف كل ليلة بي الع�سائي بامل�سجد الأق�سى 
ال�رشيف بالإيوان الكائن جتاه بركة النارجن ويهدون ثواب الُقْراآن لروح النبي 
لكل  وعي  امل�سلمي  ولأرواح  ولوالديه  الواقف  لروح  ثم  و�سلم  عليه  اهلل  �سل 
واحد منهم يف كل �سنة ثالثة غرو�ص ويف ثمن زيت ي�رشج يف ثريا ت�سعل على 
�سنة  كل  يف  الرثيا  وخلادم  واحداً  غر�سًا  املزبور  بالإيوان  ليلة  كل  يف  القّراء 
فيكون جملة ذلك  �سنة غر�سًا واحداً  الَوْقف يف كل  وللناظر على  غر�سًا واحداً 
خم�سة ع�رش غر�سًا وعي لبنتي اإبنه ال�سيخ ابراهيم مفتية و�ساحلة يف كل �سنة 
ع�رشين غر�سًا �سوية بينهما من ربع الَوْقف ومهما ف�سل بعد ذلك وبعد العمارة 
لأولد  ثم  لأولدهما  بعدهما  من  ثم  وفاطمة  اللطيف  عبد  لولديه  ي�رشف 
اأولدهما ون�سبهما وعقبهما ابداء ما داموا ودائمًا ما تنا�سلوا وتعاقبوا اإىل اأن 
يرث اهلل الأر�ص ومن عليها وهو خري الوارثي اأولد الظهور دون اأولد البطون 
على اأن من مات منهم عن ولد اأو ولد ولد انتقل ن�سيبه لولدده اأو ولد ولده واإن 
�ُسغلوا ومن مات منهم عن غري ولد ول ولد ولد انتقل ن�سيبه ملن هو يف درجته 
احلكم  على  البطون  لأولد  ي�رشف  الظهور  اأولد  انقر�ص  واإهذا  طبقته  وذوي 
وال�سخرة  الأق�سى  امل�سجد  انقر�سوا جميعًا ي�رشف يف م�سالح  واإن  املزبور 
امل�رشفة واإهذا تعذر ذلك والعياذ باهلل تعاىل ي�رشف للفقراء وامل�ساكي اأينما 
كانوا وحيثما وجدوا وجعل النظر على وقفه لالأر�سد فالأر�سد يف ذرية الواقف 
ورفع الواقف يده ُمْلكه عن الأماكن املزبورة واأَ�ْسَهَدهما على نف�سه بذلك وتويف 
ِعيَّة بوجه املدعى عليه املزبور، فلم  اإىل رحمة اهلل تعاىل �سهادة �سحيحة �رَشْ
وملا  ًا،  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  بذلك  �سهادتهما  َفِقَبلْت  ًا،  ِعيَّ �رَشْ دافعًا  �سهادتهما  يف  ُيْبِد 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأعاله  ِعيِّة لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ْ ثبت ما قامت به الَبيِّنُة ال�رشَّ
ًا عرف املدعى عليه امَلْرُقْوم حيث اأن  ِعيَّ ًا وحكم مبوجبه حكمًا �رَشْ ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ
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ال�سيخ فخر الدين امَلْرُقْوم وقف الأماكن الزبورة يف مر�سه الذي مات فيه ومل 
ّية ينفذ يف ثلث ماله الباقي بعد اإخراج لوازم جتهيزه  جتزه الورثة فهو كالَو�سِ
وتكفينه واأداء ديونه الالزمة كما �رشح بذلك الُعَلَماء الِعظام يف كتبهم املعتربة 
ًا  ِعيَّ ًا ثم اإن املدعى عليه اأَْلٍفت الكالم اإىل �سمت اأعز من اخل�سام �رَشْ ِعيَّ تعريفًا �رَشْ
باأن الَوْقف املزبور غري �سحيح عند بع�ص الأئمة الِعظام فعاأر�سه الوكيل عن 
الناظرة امَلْرُقْومة باأن الَوْقف �سحيح ينفذ يف ثلث مال الواقف الإمام الهمام 
لدى  ثانيًا  متخا�سمي  ذلك  يف  وتوافقا  تعاىل  اهلل  رحمه  يو�سف  اأبي  الإمام 
احَلاِكم  َمْولَنا  امَلْرُقْوم من  الوكيل  اإلْيِه وطلب  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه احلكم ب�سحة نفوذ الَوْقف املزبور من ثلث مال الواقف على  ال�رشَّ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه  قول المام اأبي يو�سف وبلزومه فلما تاأمل َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ىل واأح�سن  يف كالم الَفريَقْي ولح جانب الرب من البي وراأى جانب الَوْقف اأوَّ
اأعالمه ب�سحة  ال�سعادة  بروج  اأحكامه ورفع يف  تعاىل  اهلل  اأيد  راأيه حكم  يف 
واأداء  جتهيزه  لوازم  اخراج  بعد  امَلْرُقْوم  الواقف  مال  ثلث  يف  املزبور  الَوْقف 
ديونه الالزمة وق�سى ب�سحمه ولزومه يف خ�سو�سه وعمومه عاملًا باخلالف 
ِعيَّي مقبولة �رشعًا بعد  الواقع نري الأئمة الأ�سالف حكمًا وق�ساء �سحيحي �رَشْ
يف  ح�سته  عن  يده  برفع  عليه  املدعى  واأمر  �رشعًا  اعتباره  وجب  ما  اعتبار 
مقبوًل  ًا  ِعيَّ �رَشْ اأمراً  املزبور  الَوْقف  جلهة  للناظرين  وت�سليمها  املزبور  الَوْقف 

�رشعًا، حتريراً يف اأوائل �سهر رجب الفرد �سنة اثنتي وثماني الف. 
الدين  ويل  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
جماعة، ال�سيخ علي الدقاق، ال�سيخ علي الثوري، ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، ال�سيخ 

خليل اخلالدي، ممد جلبي ترجمان، وغريهم، كاتبه. 

لدى َمْولَنا اأحمد اأَفْنِدي داَم بقاوؤُه
َج جناح مرعب بُن علي الدّلِل مبخطوبِته احلرمِة هيفاء بنِت ممٍد اخللّيِة   َتَزوَّ
داقًا ُجملُته اثنتا  َدَقَها على بركِة اهلِل تعاىل �سَ ِعيِّة، اأَ�سْ ْ عن الزوِج واملوانِع ال�رشَّ
بيدها  مقبو�سًة  عددية  غرو�ص  �سبع  ذلك  يف  لها  احَلاّل  عددية،  غر�سًا  ع�رش 
باعرتاِف وكيِلها الآتي ذكُره فيه والباقي بعد خم�سة غرو�ص موؤجلة لها عليه 
ذلك  على  بذلك  منه  زوجها  ًا.  ِعيَّ �رَشْ تاأجياًل  بائن  طالق  اأو  مبوت  الفراق  اإىل 
ِل  كذلك اأحمد بن �سم�ص الدين بالوكالة عنها يف ذلك ويف الْعرِتَاف بقب�ص ُمَعجَّ
داق امَلْرُقْوم ب�سهادة كلِّ واحٍد من ممد بن عمر وممود بن ممد ُثُبوَتًا  ال�سَّ
ًا، حتريراً يف خام�ص ع�رش  ِعيَّ ًا، وَعرََّف بها مو�سى بن رم�سان تعريفًا �رَشْ ِعيَّ �رَشْ

�سعبان ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
ال�سيخ  ال�سيخ علي،  الدين،  ال�سيخ ويل  الدين،  نور  ال�سيخ  ال�سيخ زكريا،  �سهود: 

علي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 

15�سعبان 
1082هـ

 /12  /16 /
1671م

زواج  /289
ح2
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لدى َمْولَنا اأحمد اأَفْنِدي بِن ممٍد داَم ف�سُله
ُق خرُي الديِن بُن عالِء الدين بِن �سيِخ ال�سوِق مبخطوبِته عائ�سة  َج ال�ّسابُّ املوفَّ َتَزوَّ
واملوانع  الزوج  اخلالية عن  الكاملة  املراأة  وق  ال�سُّ �سيخ  ابن  اأحمد  احلاّج  بنت 
ِة نبيه ممد، �سلَّى اهلل عليه  َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه و�ُسنَّ ِعيِّة، اأَ�سْ ْ ال�رشَّ
داقًا جملته خم�سة وثالثون غر�سًا، احَلاّل لها من ذلك ع�رشون غر�سًا  و�سلَّم، �سَ
احَلاّل خم�سة  الآتي ذكره فيه، والباقي بعد  مقبو�سة بيدها باعرتاِف وكيِلها 
بائٍن  طالٍق  اأو  مبوٍت  الفراق  اإىل  املزبور  الزوج  على  لها  لة  ُموؤجَّ غر�سًا  ع�رش 
ها احلاّج ممد بن �سيخ  َجها منه بذلك على ذلك كذلك عمُّ ًا، َزوَّ ِعيَّ تاأجياًل �رَشْ
ِم  وق بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف الْعرِتَاف بقب�ِص ُمَقدَّ ال�سُّ
بن  الدين  عالء  واحلاّج  قيقوت  الأو�سطة  بن  جّنون  ب�سهادة  امَلْرُقْوم  ال�سداق 
ًا زواجًا �سحيحًا  ِعيَّ ممد ووالدها احلاّج اأحمد املزبور العارفي بها تعريفًا �رَشْ

ًا يف 19 �سهر �سعبان تاريخه.  ِعيَّ ًا، مقبوًل من الزوج املزبور قبوًل �رَشْ ِعيَّ �رَشْ
علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

ممد جلبي، كاتبه. 

19 �سهر 
�سعبان �سنة
1082هـ/ 
 /12  /20

1671م
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َر  وَقَع وحترَّ بذكِر  ناطقٌة  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ِعيَّ �رَشْ هذه حجٌة �سحيحٌة 
ْهراِء مبحرو�سِة  ِة الزَّ َ فِل الطريقِة النريِّ اِء وَمْ َرِة الغرَّ حِل قد�ِص ال�رشيعة امُلَطهَّ مِبَ
و�سيِِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  املنيِف  الأ�سمى  واملعبِد  ال�رشيِف  القد�ِص 
الِء الِفخاِم حالَِّل ُم�سكالِت الأَناِم، �سيِخ الإ�ْسالِم  ِل الُف�سَ اأْعَلِم الُعَلَماِء الِعظاِم اأْف�سَ
�سدِر املوايل الِعظاِم الكارِع ِمْن حيا�ِص الديِن والتقوى، املراقِب موله الكرمَي 
ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ واحَلاِكم  والنجوى،  ال�رشِّ  يف 
ه الكرمي باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله ومعاليه، ا�سرتى كلُّ واحٍد من الرجِل  َخطُّ
املدعوِّ ممود ال�سعدّي املعروف باأبي حر�سيفو وخلف بن ممد ال�سعدّي لهما 
فخري  احُلرمة  من  واحٍد  كلِّ  من  بينهما  متفا�سالن  غريهما  دوَن  لنف�سهما 
بنت ا�سماعيل طنطن الأ�سيل عن نف�سها، ومن احلاّج اإ�سحاق بن داود الوكيل 
املزبورة  �سقيقة فخري  ا�سماعيل طنطن  بنت  اأ�سيل  ِقَبل زوجته  ِْعيِّ عن  ال�رشَّ
الثابت وكالته عنها البيع الآتي ذكره بالثمِن الذي �سُيعّي وقب�سه ب�سهادة كلٍّ 
يِّد اإبراهيم ابن احلاّج خليل حنات ومو�سى بن �سالح احل�سباين العارفي  من ال�سَّ
يِّد  ال�سَّ من  واحٍد  كلُّ  املزبورة  بفخري  وَعرََّف  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ امَلْعِرفة 
ًا وابن �سالح بن  ِعيَّ امَلْرُقْوم وال�سيخ ممود علي ال�سعدّي تعريفًا �رَشْ اإبراهيم 
ِْعيِّ عن ِقَبل فاطمة بنت عبيد احل�ص... الثابت وكالته  فرج النابل�سّي الوكيل ال�رشَّ
عنها يف البيع الآتي ذكره فيه الثمن الذي الذي �سيعي ويف الْعرِتَاف بقب�سه 
ب�سهادة كل واحد من احلاّج ا�سماعيل تركي الآَخر�ص وممد بن علي ال�سعدي 
ًا فباعوه بالأ�سالة والوكالة ما هو  ِعيَّ ِعيِّة ُثُبوَتًا �رَشْ ْ العارفي بها امَلْعِرفة ال�رشَّ
لالأ�سيلة وللموكلتي وجار يف ُمْلكهن وطلق ت�رشفهن ومنتقل اإلْيِهن بالإرث 
ِْعيِّ من ِقَبل ا�سماعيل طنطن والد فخري واأ�سيل املزبورتي وزوج فاطمة ال�رشَّ

12 �سعبان 
املبارك �سنة
 1082 هـ

 /12  /13 /
1671م

�رشاء دار 
مَبحلَّة 
العتبة
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

بوجاهاتهن  ت�رشُّفهنَّ  وَطْلق  ُمْلكهن  يف  وجاٍر  ُمْلكهن  يف  وجاٍر  املزبورة 
املعار�ص  البيع دون  اإىل حي �سدور هذا  ذلك  ِعيِّة ويدهن وا�سعة على  ْ ال�رشَّ
وامُلنازع لهن يف ذلك وذلك جميع الدار القائمة البناء بالقد�ص ال�رشيف مَبحلَّة 
العتبة )1( من ماّلت باب العمود امل�ستملة على علوٍّ و�سفٍل، فالعلوُّ منها ي�ستمُل 
على طبقة متهدِّمة و�ساحة �سماوّية وال�سفُل ي�ستمل على بيت كبرٍي وبيت �سغري 
ِعيَّة،  �رَشْ وحقوق  ومرافق  ومنافع  الأ�ستية  ماء  جلمع  ُمَعدٍّ  و�سهريج  ومرتفق 
�سيخ  بن  اأحمد  احلاّج  بيد  ال�سبغاين  دار  و�رشقًا  ال�سالك،  الدَّرُب  ِقَبلًة  ويحدُّها 
اأولد نوح، وغربُا  اأبي عمر، و�سماُل حاكورة بيد  ال�سوق ومتامه حاكورة بيد 
كّله وطرقه  ذلك  الباب بجميع حقوق  امل�سرتي وهو �رشكة، وفيه  دار ممود 
املعلوم  لذلك �رشعًا  اإلْيِه، ولكل حق هو  وُن�ِسب  به  ُعِرف  وُجدره ومرافقه وما 
غر�سًا  ع�رشون  قدُره  بثمٍن  �رشعًا،  للجهالة  النايف  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلَم  عندهم  ذلك 
يِّد تركي  ُل فيه، فمن ذلك ما ا�سرتاه ممود ال�سَّ عددية ثمنًا حاّلً على ما ُيَف�سَّ
بثلث  املبيع  ثلث  تركي  يِّد  ال�سَّ خلُف  ا�سرتاه  وما  الثمن،  بثلثي  املبيع  بثلثي 
اإ�سحاق بالوكالة  الأ�سيلة املزبورة وجناح  الثمن، فمن ذلك ما باعته فخري 
العر�ص  امَلْرُقْوم بطريق  اأ�سيل �سقيقة فخري املزبورة من املبيع  عن زوجته 
ع�رشة  واثنتا  غر�سًا  واأْرَبعي  ثالثة  قدُره  بثمٍن  قرياطًا  وع�رشين  اإحدى  دِّ  والرَّ
ِعيِّة عن والدته فاطمة املزبورة  ْ ِقْطَعًة م�رشية، وما باعه �سالح بالوكالة ال�رشَّ
م�رشية  قطعًة  ع�رشة  وثماين  غرو�ص  ب�ستَّة  قراريط  ثالثة  امَلْرُقْوم  املبيع  من 
مقبو�سة بيد البائعي املزبورين فخري بالأ�سالة عن نف�سها واحلاّج اإ�سحاق 
ِعيِّة عن زوجته اأ�سيل باحل�رشة واملعاينة ومقبو�ص بيد فاطمة  ْ بالوكالة ال�رشَّ
وبرئْت   ، ِْعيِّ ال�رشَّ الْعرِتَاف  ولِدها  �سالح  وكيِلها  باعرتاف  املزبورة  الزوجة 
الرباءَة  منه  جزٍء  كلِّ  ومن  امَلْرُقْوم  الثمن  من  املزبورين  امل�سرتين  ُة  ِذمَّ بذلك 
ِْعيِّ براءَة قب�ٍص وا�ستيفاٍء، و�سدَر البيُع الَباّت بينهم يف  ِعيَِّة بالطريق ال�رشَّ ْ ال�رشَّ
ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة  ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ وت�سلٍُّم وت�سليٍم �رَشْ
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهم، وحيثما كان يف ذلك  ِعيِّة والتَّ ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة 
من َدْرٍك وَتِبَعٍة ف�سمانه لزٌم حيُث يجُب �رشعًا، ت�سادقوا على ذلك كذلك، وثبَت 
ًا، حتريراً يف  ِعيَّ ِعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ ْ م�سموُن ذلك لدى �سيِّدنا احَلاِكم ال�رشَّ

ثاين ع�رش�سعبان املبارك ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: زكريا اأَفْنِدي، نور الدين اأَفْنِدي، ويل الدين اأَفْنِدي، علي اأَفْنِدي، فتح اهلل 

اأَفْنِدي، اأبو الفتح اأَفْنِدي، مو�سى اأَفْنِدي، كاتبه. 

اهلُل  اأَجلَُّه   ، املرعيِّ امُلَحرِِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص  ه  اأنَّ هو  احلروِف  حتريِر  �سَبُب 
الِء الِفخاِم، حاّلِل  ِل الُف�سَ تعاىل، لدى َمْولَنا و�سيِّدنا اأْعَلِم الُعَلَماِء الِعظاِم، اأْف�سَ

م�سكالِت الأَناِم �سدِر املوايل الِعظام ما�سي النق�ص والإبرام، الكارِع من

ن�سف �سعبان 
املكرَّم �سنة

ح�سور 
ار  واأَقرَّ

واعرتاف
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)1( محلة العتبة: تقع في القسم الشمالي من مدينة القدس وهي من محالت باب العامود. 



219عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

احَلاِكم  والنجوى   ِّ ال�رشِّ يف  الكرمي  موله  املراقب  والتقوى،  الدِّين  حيا�ص 
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ زادة  يحيى  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  امُلويل  امَلوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ
باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله ومعاليه، ح�رَش احلاّج اأحمد ب�سه بن زايد ال�سالحي 
ه من ُمدَّة �سبع �سنوات �سابقة  واأَقرَّ واعرتَف واأَ�ْسَهَد عليه وهو بحاٍل ُيعترب �رشعًا اأنَّ
على تاريخ اأَْدَناه باَع للن�رشايّن املدعوِّ ُمْلكون ولد مركدي�ص الن�رشايّن الأَرَمنّي 
وهو ا�سرتى منه يف التاريخ املزبور جميَع الدار القائمة البناء بخّط رحبة ابن 
ل  عزِّ الدين يف ملَّة الن�سارى بالقد�ص ال�رشيف الكائنة بزقاق غري نافذ امُلَتو�سّ
اإلْيِه من باب من الطريق ال�سالك امل�ستملة على علّو و�سفل ومعازل وطباق علوية 
اإىل الدار املزبورة من الباب الكائن  ومنافع ومرافق وحقوق �رَشِْعيَّة ويتو�سل 
بالزقاق املزبور اإىل مربع لطيف من اجلهة الِقَبلية متو�سل منه اإىل �ساحة بها 
�سهريج معد جلمع ماء الأ�ستية وبيتان متال�سقان يفوه بابهما �سماًل ومن جهة 
الغرب بيتان ِقَبلة وحائط �رشقيه بها ثالث طاقات �سبابيك من احلديد مطاّلت 
على بركة التربك وبها من جهة الِقَبلة اإيوانان ِقَبليان كبريان يفوه بابهما �سماًل، 
ومن جهة الغرب بيتان اأحدهما غربّي َيُفوُه باباهما م�رشقًا والآَخر ِقَبلّي َيُفوُه 
بابه �سماًل بداخله بيت اآخر وبال�ساحة املزبورة اأي�سًا بيت بداخله �رشيحان ثم 
فِل املزبور من �ُسلٍَّم َحَجٍر غربّي َيُفوُه بابه م�رشقًا حتته م�سقاة  ُل من ال�سَّ ُيَتَو�سّ
لَِّم املذكور طبقة كبرية ِقَبلية َيُفوُه  للماء على درابزون من اخل�سب وعلى راأ�ص ال�سُّ
وباملربع  ومرتفق  مطبخ  ال�سمال  جهة  من  بها  �سماوية  و�ساحة  مغربًا  بابها 
املذكور عن ي�سار الداخل مرتفق وت�سمل هذه الدار على منافع ومرافق واإيوان 
اأْرَبع  حدوُد  وكماُلها  بتماِمها  ويحيط  �رَشِْعيَّة،  وحقوق  خ�سبًا  وخرا�ص  خ�سب 
امُلِطّل على بركة  الهواء  ال�رشق  الِقَبلة دار بيد وراّث علي كُتخدا ومن جهة  من 
التربك، ومن ال�سمال دار بركة بنت ق�سطنطي ومن الغرب من ال�ّسفِل زقاق غري 
نافذ وفيه الباب ومن العلّو دار ابن توما بجميع حقوقها وما ا�ستملت عليه بثمن 
قدره خم�سمائة غر�ص وخم�سون غر�سًا ف�سية عددية، واأنه قب�َص الثمن وقت البيع 
املزبور واأنَّ ل حقَّ له يف جميع الدار املحدودة املو�سوفة اأعاله، واأنها حقٌّ من 
ِْعيِّ يف ابنته خرتان  حقوق ُمْلكون املزبور واأنَّ ُمْلكون هلك وانح�رَش اإْرثه ال�رشَّ
يف  معهما  له  معاأر�سة  ل  واأنه  ًا  �رَشِْعيَّ انح�ساراً  خاتون  خا�ص  �سقيقته  ويف 
الدار املزبورة امُلَخلَّفة لهما عن مورِّثهما ُمْلكون املزبور، و�سدَّقه على ذلك كلِّه 
ِْعيِّ عنها  توما ولد كلدير الن�رشايّن الأَرَمنّي زوج خرتان امَلْرُقْومة والوكيل ال�رشَّ
الثابت وكالته عنها يف الت�سديق املذكور ب�سهادة كلِّ واحٍد من الن�رشايّن املدعوِّ 
ًا  �رَشِْعيَّ ُثُبوَتًا  بها  العارَفْيِ  الأَرَمنّي  اِلن  اأ�سْ ولد  واإبراهام  اأرميا  ولد  مريخان 
وخا�ص خاتون املزبورة الأخت امَلْرُقْومة، وعرَّف بها ال�ساهدان املزبوران تعريفًا 
ًا، ت�سادقوا على ذلك كذلك، وثبَت الإ�ْسَهاد عليه بذلك لدى  ًا وت�سديقًا �رَشِْعيَّ �رَشِْعيَّ
ًا، حتريراً يف ن�سف �سبان  ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشِْعيَّ َمْولَنا و�سيِّدنا احَلاِكم ال�رشَّ

امُلكرَّم �سنة اثنتي وثماني الف. 
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 
علّي، ال�سيخ اأبو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، كاتبه. 

اأْعَلِم  َمْولَنا و�سيِِّدنا  اهلُل تعاىل لدى  اأَجلَُّه   ، امُلَحرِِّر املرعيِّ  ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
املوىل  �سدِر  الأَناِم،  م�سكالِت  حاّلِل  الِفخاِم،  الِء  الُف�سَ ِل  اأْف�سَ الِعظاِم،  الُعَلَماِء 
 ِّ ال�رشِّ يف  الكرمي  موله  املراقِب  والتقوى،  الدِّيِن  ِحيا�ِص  من  الكارِع  الِعظام، 
احَلاِكم  والباطِل  احلقِّ  بي  الفا�سِل  الكامِل  ِل  الفا�سِ العابِد  العامِل  والنجوى، 
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ زادة،  يحيى  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  امُلويل  امَلوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ
باأََعايل نظريه، داَم عاله، ح�رَش كلُّ واحٍد من الن�رشايّن املدعوِّ توما ولد كلدير 
ِْعيِّ عن ِقَبل زوجته خرتان بنت ُمْلكون الن�رشايّن الثابت  الأَرَمنّي الوكيل ال�رشَّ
املدعوِّ  الن�رشايّن  من  واحٍد  كلِّ  ب�سهادة  فيه،  بيانه  ياأتي  فيما  عنها  وكالته 
ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  بها  العاِرَفْيِ  الأَرَمنّي  اِلن  اأ�سْ ولد  واأبرهام  اأرميا  ولد  مريخان 
وخا�ص خاتون بنت مركدي�ص الن�رشايّن الأَرَمنّي �سقيقة ُمْلكون املزبور، وذكَر 
اإلْيِه اأنَّ الن�رشايّن ُمْلكون امَلْرُقْوم هلَك مبدينة  ِْعيِّ امُل�َسار  مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ِْعيِّ يف ابنته خرتان امَلْرُقْومة ويف �سقيقته خا�ص  اإ�سالمبول وانح�رَش اإْرثه ال�رشَّ
ًا، واأن امُلَخلَّف عن ُمْلكون املزبور جميع الدار  ِعيَّ خاتون امَلْرُقْومة انح�ساراً �رَشْ
القائمة البناء بخط رحبة بن عز الدين من ملة الن�سارى بالقد�ص ال�رشيف، 
الكائنة بزقاق غري نافذ املتو�سل اإلْيِه من باب من الطريق ال�سالك امل�ستملة على 
ِعيَّة ويتو�سل اإىل  علو و�سفل ومعازل وطباق علوية ومنافع ومرافق وحقوق �رَشْ
اجلهة  يف  لطيف  مربع  اإىل  املزبور  بالزقاق  الكائن  الباب  من  املزبورة  الدار 
الِقَبلية فيه باب يتو�سل منه اإىل �ساحة �سماوية �سفلية مبلطة بها �سهريج معد 
جلمع ماء الأ�ستية و�سجرة نارجن ،وبال�ساحة املزبورة يف جهة ال�سمال بيتان 
متال�سقان ميتدان �رشقًا بغرب َيُفوُه بابهما ِقَبلًة بال�رشقيِّ منها طبقة حتتانية 
احلديد  من  ب�سبابيك  طاقات  ثالث  املزبورة  ال�ساحة  من  ال�رشقّية  وباحلائط 
مطاّلت على بركة التربك ،وبال�ساحة املزبورة من جهة الِقَبلة اإيوانان كبريان 
ِقَبليان متال�سقان َيُفوُه بابهما �سماًل ومن جهة الغرب بيتان اأحدهما غربي 
اآخر وبال�ساحة  بيت  بداخله  �سماًل  بابه  ُيُفوُه  ِقَبليٌّ  والآَخر  بابه م�رشقًا  يفوه 
ُل من ال�ّسفِل املزبور من �ُسلٍَّم  املزبورة اأي�سًا بيت بداخله �سهريجان ثمَّ ُيَتو�سَّ
حجر غربّي حتته م�سقاة للماء على درابزون من اخل�سب اإىل اإيوان غربي على 
ّلم املزبور طبقة كبرية ِقَبلية بابها �سمايل و�ساحة �سماوية علوية بها  راأ�ص ال�سُّ
ال�سمال  جهة  من  ال�ساحة  حائط  وعلى  التربك  بركة  على  مطلة  �رشقية  طاقة 
درابزون من اخل�سب و�سبابيك من اخل�سب مطالت على الدار ال�سفلية وبال�ساحة 
املطلة على و�سط الدار التحتانية باب �سمايل يخرج منه اإىل اإيوان غربي يفوه 
بابه م�رشقًا يتو�سل منه اإىل �ساحة �سماوية كبرية مبلطة وهي املعزل ال�سمايل 

من الدار املزبورة وبال�ساحة املزبورة من جهة ال�رشق طبقة

15 �سعبان 
�سنة
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

كبرية �رشقية يفوه بابها مغربًا وت�ستمل اأي�سًا على �ساحة �سماوية من اجلهة 
ال�سمال  جهة  من  بها  لطيفة  �سماوية  �ساحة  اإىل  منه  يتو�سل  باب  ال�سمالية 
مطبخ ومرتفق ويتو�سل اأي�سًا اإىل هذه ال�ساحة والطبقة من درجة �رشقية اإىل 
جهة الِقَبلة من املربع الذي يدخل اإلْيِه من باب الدار املزبور وباملربع املزبور 
الدار على منافع ومرافق واإيوان  اأي�سًا هذه  الداخل مرتفق وت�ستمل  عن ي�سار 
ِعيَّة ويحيط بتماِمها وكمالها حدود اأْرَبع من  خ�سب وخزائن خ�سبًا وحقوق �رَشْ
الِقَبلة دار بيد وراّث علي كتخدا ومن ال�رشق الهواء املطل على بركة التربك ومن 
ال�سفل زقاق غري نافذ وفيه  الغرب من  ال�سمال دار بركة بنت ق�سطنطي ويف 
ِْعيِّ  الباب ويف العلو دار بن توما بجميع حقوقها وطلبا من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
امُل�َسار اإلْيِه اأن يعرفهما ما يخ�ص خرتان ابنة ُمْلكون امَلْرُقْوم و�سقيقته خا�ص 
خاتون امَلْرُقْومة يف جميع الدار امَلْرُقْومة وا�ستخار اهلل تعاىل َمْولَنا احَلاِكم 
ِْعيِّ وعرفهما اأن الذي يخ�ص خرتان ابنة ُمْلكون امَلْرُقْومة يف جميع الدار  ال�رشَّ
امَلْرُقْومة الن�سف اثنا ع�رش قرياطًا والذي يخ�ص خا�ص خاتون امَلْرُقْومة �سقيقة 
ُمْلكون امَلْرُقْوم يف جميع الدار امَلْرُقْومة الن�سف اثنا ع�رش قرياطًا بحق الباقي 
اأمالك  من  ُمْلكًا  امَلْرُقْومة  الدار  جميع  �سارت  ذلك  فبموجب  ًا  ِعيَّ �رَشْ تعريفًا 
ِْعيِّ جرى ذلك  ال�رشَّ خرتان وخا�ص خاتون املزبورتي �سوية بينهما بالطريق 

وحرر يف خام�ص ع�رش �سعبان �سنة اثنتي وثماني الف. 
علي،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
َر مبجل�ِص  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ هذه حجٌة �رْشِعيٍّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  ومفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�رشيعِة 
ال�رشيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بي يدي مولنا الَعامِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، مرِر دقائِق اأَْلٍفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 
م�سايِخ الإ�سالِم وامل�سلمي، احلاكِم ال�رْشِعيٍّ املوىل امُلويل م�سطفى اأَفْنِدي بن 
املدعوُّ  الن�رشاينُّ  ا�سرتى  عاله،  داَم  نظريه،  باأََعايل  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ زادة  يحيى 
ِْعيِّ عن ِقَبل زوجته خرتان بنت  توما ولد كلدير الن�رشايّن الأَرَمنّي الوكيل ال�رشَّ
ُمْلكون الن�رشايّن الأَرَمنّي الثابت وكالته عنها فيما ياأتي ذكره فيه ب�سهادة كلِّ 
اِلن الأَرَمنيي  واحد من الن�رشايّن املدعو مريخان ولد اأرميا واإبراهام ولد اأ�سْ
خا�ص  املدعّوة  والدها  �سقيقة  لة  املوكِّ ة  عمِّ من  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  بها  العارفي 
ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص  معه  احلا�رشة  الأَرَمنّي  الن�رشايّن  مرادي�ص  بنت  خاتون 
ًا، فباعته ملوكلته خرتان  ِعيَّ وعرف بها مريخان وابراهام املزبورين تعريفًا �رَشْ
ِْعيِّ  ابنة اأخيها امَلْرُقْوم ما هو لها وجاٍر يف ُمْلكها ومنتقٌل اإلْيِها بالإرث ال�رشَّ
من ِقَبل �سقيقها ُمْلكون املزبور ويدها وا�سعة على ذلك اإىل حي �سدور هذا 
ِل  ة ال�سائعة، وقدُرها الن�سف اثنا ع�رش قرياطًا من اأ�سْ املبيع وذلك جميع احل�سّ

كامٍل جميع الدار القائمة البناء بخطِّ رحبة بن عّز الدين يف ملة الن�سارى

20 �سعبان 
املبارك �سنة

 1082هـ
 /12  /21 /

1671م

�رشاء 
دار بخط 
رحبة بن 
عز الدين 

مَبحلَّة 
الن�سارى

 /291
ح2



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 222
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

اإلْيِه من باب من الطريق  بالقد�ص ال�رشيف الكائنة بزقاق غري نافذ النتو�سل 
ومرافق  ومنافع  علوية  وطباق  ومعازل  و�سفل  علة  على  امل�ستملة  ال�سالك 
اإىل  ُل  وُيَتو�سَّ الباقي،  لة املزبورة بحقِّ  املوكِّ امل�سرتية  ِعيَّة �رشكة  �رَشْ وحقوق 
اجلهة  يف  لطيف  مربع  اإىل  املزبور  بالزقاق  الكائن  الباب  من  املزبورة  الدار 
الِقَبلية به باب يتو�سل منه اإىل �ساحة �سماوية �سفلية مبلطة بها �سهريج معد 
جلمع ماء الأ�ستية و�سجرة نارجن وبال�ساحة املزبورة من جهة ال�سمال بيتان 
طابقة  منها  بال�رشقي  ِقَبلة  باباهما  يفوه  بغرب  �رشقًا  ممتدان  متال�سقان 
حتتانية وباحلائط ال�رشقية ال�ساحة املزبورة ثالث طاقات ب�سبابيك من احلديد 
مطالت على بركة التربك وبال�ساحة املزبورة من جهة الِقَبلة اإيوانان كبريان 
ِقَبليان متال�سقان يفوه باباهما �سماًل ويف جهة الغرب بيتان اأحدهما غربّي 
وبال�ساحة  اآخر  بيت  بداخله  �سماًل  بابه  يفوه  ِقَبلي  ولآخر  م�رشقًا  بابه  يفوه 
املزبورة اأي�سًا بيت بداخله �سهريجان، ثم يتو�سل يف ال�سفل املزبور من �سلم 
حجراً غربّي حتته م�سقاة للماء على درابزون من اخل�سب اإىل اإيوان غربّي على 
علوية  �سماوية  و�ساحة  �سمايّل  بابها  ِقَبلية  كبرية  طبقة  املذكور  ال�سلم  راأ�ص 
بها طاقة �رشقية مطلة على بركة التربك وعلى حائط ال�ساحة يف جهة ال�سمال 
درابزون من اخل�سب و�سبابيك من احلديد مطالت على الدار ال�سفلية وبال�ساحة 
املطلة على و�سط الدار التحتانية باب �سمايل يخرج منه اإىل اإيوان غربّي يفوه 
بابه م�رشقًا وبال�ساحة املزبورة اأي�سًا يف جهة ال�رشق طبقة كبرية يفوه بابها 
وباملربع  ومرتفق  مطبخ  ال�سمال  جهة  من  بها  اأي�سًا  �سماوية  و�ساحة  مغربًا 
املزبور غربًا ي�سار الداخل مرتفق وت�ستمل هذه الدار على منافع ومرافق واإيوان 
ِعيَّة ويحيط بتماِمها وكمالها حدود اأْرَبع من  خ�سب وخزائن خ�سبًا وحقوق �رَشْ
التربُّك  بركة  على  املطل  الهواء  ال�رشق  ومن  كتخدا  علي  وراث  بيد  دار  الِقَبلة 
نافذ  ال�سفل زقاق غري  الغرب يف  دار بركة بنت ق�سطنطي ومن  ال�سمال  ومن 
وجدره  وطرقه  كله  ذلك  حقوق  بجميع  توما  ابن  دار  العلو  ومن  الباب  وفيه 
ت�سمله وبكل  اأو مل  �سملته احلدود  اإلْيِه  ومنافعه ومرافقه وما عرف به ون�سب 
�رشعًا،  للجهالة  النايف  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلَم  عندهما  املعلوُم  �رشعًا،  لذلك  هو  حق 
ُغْبَ فيه ول ف�ساَد يعرتيه  ًا، ل  َمْرِعيَّ ًا وبيعًا باتًا لزمًا  ِعيَّ �رَشْ �رشاًء �سحيحًا 
ة واللزوم بثمٍن قدُره من الغرو�ص  حَّ م�ستماًل على الإيجاب والقبول و�رشوط ال�سِّ
الف�سة العددية الرابحة ثالثمائمة غر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية ثمنًا حاّلً، 
َوَهَبِت البائعُة خا�ص خاتون امَلْرُقْومة جميع املبلغ امَلْرُقْوم لبنة اأخيها خرتان 
توما  زوجها  وكيلها  لها يف  مقبولة  ِعيَّة  �رَشْ ِهَبًة  امَلْرُقْومة  املوكلة  امل�سرتية 
لُته امَلْرُقْومة  ُة امل�سرتي وموكِّ ، فبموجب ذلك، برئْت ِذمَّ ِْعيِّ امَلْرُقْوم القبوَل ال�رشَّ
، و�سدَر البيُع الَباّت  ِْعيِّ ِعيَِّة بالطريق ال�رشَّ ْ من جميع الثمن امَلْرُقْوم الرباءَة ال�رشَّ
ِعيَّي  بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيَحْيِ �رَشْ

َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهما،  بعد الُروؤية الّتاّمة وامَلْعِرفة العاّمة والتَّ
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ت�ستمل  ما  اأعاله مع  املو�سوفة  املحدودة  الدار  ذلك �سارت جميع   ومبوجب 
بالطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ ال�سريورة  امَلْرُقْومة  خرتان  اأمالك  يف  طلقًا  ُمْلكًا  عليه 
ِْعيِّ وذلك بعد اأْن َعرََّف بالبائعة املذكورة يف ذلك كلِّه لدى �سهوده اأخرة  ال�رشَّ
الأَرَمنّي  الن�رشايّن  اِلن  اأ�سْ ولد  وابراهام  اأرميا  ولد  مرخان  املدعّو  الن�رشايّن 
َمْولَنا  لدى  ًا ت�سادقوا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك كله  ِعيَّ �رَشْ تعريفًا 
يف  حتريراً  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  عليه  النَِّعَم  اهلل  خّلد  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 

ع�رشين �سهر �سعبان املبارك ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
الدين  ويّل  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديرّي،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
ّقاق، ال�سيخ علّي الثورّي، ال�سيخ مو�سى ال�سافعّي، ال�سيخ  جماعة، ال�سيخ علّي الدَّ

خليل اخلالدّي، ممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
اأْعَلِم  َمْولَنا و�سيِِّدنا  اهلُل تعاىل لدى  اأَجلَُّه   ، امُلَحرِِّر املرعيِّ  ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
املوىل  �سدِر  الأَناِم،  م�سكالِت  حاّلِل  الِفخاِم،  الِء  الُف�سَ ِل  اأْف�سَ الِعظاِم،  الُعَلَماِء 
 ِّ ال�رشِّ يف  الكرمي  موله  املراقِب  والتقوى،  الدِّيِن  ِحيا�ِص  من  الكارِع  الِعظام، 
احَلاِكم  والباطِل  احلقِّ  بي  الفا�سِل  الكامِل  ِل  الفا�سِ العابِد  العامِل  والنجوى، 
باأََعايل  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ زادة  يحيى  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  امُلويل  امَلوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ
ال�ساحلي  فخر  واحٍد من  كّل  ِْعيِّ  ال�رشَّ الكتاب  هذا  داَم عاله، حلاملي  نظريَه، 
عبد  وال�سيخ  احلليم  عبد  وال�سيخ  الرحيم  عبد  ال�سيخ  امُلكرمي  لياء  الأوَّ �ُساللة 
العظيم اأولد املرحوم ال�سيخ عبد الرحمن املتَّ�سل ن�سُبه بح�رشة �سيدنا عبادة 
ليلة بي  يف يف كل  ال�رشَّ ال�سبِع  قراءة  تعاىل عنه وظيفة  اهلل  ال�سامت ر�سي 
النارجن وقف جدهم  الأق�سى جتاه بركة  الكائن بامل�سجد  الع�سائي بالإيوان 
�سي ال�سيخ فخر الدين املغربّي مبا لذلك من املعلوِم  لأّمهم املرحوم فخر امُلدرِّ
�سنة  كلِّ  يف  غرو�ص  ثالثة  منهم  واحٍد  لكلِّ  غرو�ص  ت�سعة  �سنة  كلِّ  يف  وقدُره 
القراءة  ثواب  ويهدون  املذكور  الواقف  الدين  فخر  ال�سيخ  جدهم  عّي  ح�سبما 
الواقف وروح  اإىل روح  ثم  و�سلم  اهلل عليه  امل�سطفى �سلى  اإىل روح  ال�رشيفة 
ِْعيِّ مببا�رشة القراءة يف  والديه واأرواح امل�سلمي واأذن لهم َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
كل ليلة وقب�ص املعلوم املعّي يف كل �سنة من الناظر على الَوْقف وبال�ستدانة 
ِعيَّي مقبوَلْيِ �رشعًا، حتريراً يف اأوا�سط  عند احلاّجة تقريراً واإذنًا �سحيَحْيِ �رَشْ

رجب الفرد احلرام من �سهور �سنة اثنتي وثماني الف. 
ال�سيخ  علّي،  ال�سيخ  الدين،  ويّل  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  ال�سيخ زكريا،  �سهود: 

علّي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

اأوا�سط رجب 
الفرد احلرام 

�سنة 
1082هـ

 /11  /16 /
1671م

ار  اأَقرَّ
تعيي 
وظيفة 
قراءة 
ال�سبع 

ال�رشيف 
بامل�سجد 
الأق�سى
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ِر امّلْرِعيِّ اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى �سيِدنا ومولنا افتخاِر  ِعيِّ امُلَحرَّ باملجل�ِص ال�رشَّ
ق�ساِة الإ�سالِم ذْخِر ُولِة الأَناِم مرِِّر الأحكاِم بالإحكام، عمدِة العلماِء الأعالِم 
ه الكرمي باأعلى نظريه،  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل اأحمد اأفندي بن ممد امُلَوقَّ احلاكِم ال�رشَّ

دامْت ف�سائله ومعاليه، مببا�رشة كلِّ واحٍد من فخري امل�سايخ الكرام ال�سيخ

16 �سعبان 
�سنة 

اإجارة 
دكاكي 

ِبَراأْ�ِص

 /292
ح2
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

امُل�رَشَّفة  ال�سخرة  اأوقاف  على  الناظر  نائبي  الرحمن  عبد  وال�سيخ  �سالح 
وامل�سجد الأق�سى ال�رشيف وفخر الكتاب ممود جلبي كاتب الَوْقف ال�رشيف 
وق الكبري بالقد�ص ال�رشيف  ِبَراأْ�ِص ال�سُّ اإجارة ثالِث دكاكي الكائنات  ْت  ا�ستقرَّ
اجلاري ذلك يف الَوْقف ال�رشيف مع ر�سم َكْيِل الِغالل )1( وورق ال�سماق وال�سم�سم 
)...( على ما جرت به العادة القدمية من قدمي الأيام على كل واحد من احلاّج 
ا�ّص �سوية  �سليمان بن احلاّج عبد العزيز وكمال الدين بن �رشف ال�سهري بالر�سّ
لها �ساد�ص �سهر �سعبان املبارك ل�سنة تاريخه واآخرها  بينهما مدة �سنة كاملة اأوَّ
مق�سط  عددية  ف�سة  غر�سًا  وثمانون  غر�ص  خم�سمائة  قدرها  باأجرة  ختامها 
جميع الأجرة امَلْرُقْومة على امل�ستاأجرين امَلْرُقْومي على ثالثة اأق�ساط يحلُّ كل 
رون للم�ستاأجرين  ق�سط بعد م�سًي اأْرَبعة اأ�سهر مت�سي من تاريخه واأَِذَن املوؤجِّ
امَلْرُقْومي بدفع الأجرة امَلْرُقْومة لأرباب احلوالت مبوجب املقف�سة املكتتبة 
بخط ممود جلبي كاتب الَوْقف املزبور على ح�سب التق�سيط امل�رشوح اإجارة 
الأجرة  يف  املزبوران  امل�ستاأجران  وتكافال  وت�سامنا  �رشعًا،  مقبولة  ِعيَّة  �رَشْ
ِعيَّة، ت�سادقوا على  ة باإذن كلٍّ منهما لالآخر كفالة �رَشْ املزبورة يف املال والذِّمَّ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا  ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ًا، حتريراً يف �ساد�ص �سعبان �سنة اثنتي وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو الفتح، كاتبه. 

1082هـ
 /12  /17 /

1671م

ال�سوق 
الكبري 

بالقد�ص 
ال�رشيف

َر مبجل�ِص  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ هذه حجٌة �رْشِعيٍّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  ومفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�رشيعِة 
ال�رشيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بي يدي مولنا الَعامِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، مرِر دقائِق الفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 
ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ال�رْشِعيٍّ  احلاكِم  وامل�سلمي،  الإ�سالِم  م�سايِخ 
ه الكرمي باأََعايل نظريه، دام عاله، ا�سرتى الن�رشاينُّ املدعوُّ �سليمان  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
ًا على اأخويه خليل واإبراهيم ولدي  ِعيَّ ولد �سحادة الهالك املن�سوب و�سّيًا �رَشْ
�سحادة املزبور القا�رشين عن درجة البلوغ من كلِّ واحٍد من اأخيه حبيب ولد 
�سحادة امَلْرُقْوم وزينة ابنة حّنا النَّ�رشانّية التي كانت زوجًا ل�سحادة الهالك 
املزبور  ّي  الَو�سِ ماِل  دوَن  ومبالهما  املزبورين  للقا�رشين  فباعاه  امَلْرُقْوم، 
ِتِه لولديه القا�رشين  لَّف عن �سحادة املزبور ويف وفاِء ما ثبَت ِبِذمَّ ما هو ُمَ
�سوّية  عددية  غر�سًا  و�سّتون  �ستَّة  وقدُره   ، ِْعيِّ ال�رشَّ ْيِن  الدَّ يف  اأعاله  املذكورين 
احلظِّ  من  ذلك  يف  ملا  �ساحلة  والدتهما  تركة  من  اإلْيِهما  ذلك  الآيل  بينهما 
ة ال�سائعة وقدُرها خم�سة  وامل�سلحة للقا�رشين املزبورين، وذلك جميع احل�سَّ

ِل اأْرَبعة وع�رشين قرياطًا من جميع الدار القائمة قراريط وُربع قرياٍط من اأ�سْ

19 �سعبان 
�سنة

 1082هـ
 /12  /20 /

1671م

�رشاء دار 
مَبحلَّة 

احلدادين

 /292
ح3

)1( رسم كيل الغالل: من الرسوم التي كانت تعرف في أسواق مدينة القدس، وهو يأخذ على كيل الغالل الواردة على 
السوق. 
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ال�رشيف  القد�ص  مبدينة  الن�سارى  حارة  ماّلت  من  احلّدادين  مَبحلَّة  البناء 
و�سطايّن  وبيت  �سماوية  و�ساحة  �سفلّي  وبيت  طبقاٍت  ثالث  على  امل�ستملة 
ِعيَّة  �رَشْ وحقوق  ومنافع  ومرافق  ومطبخ  الأ�ستية  ماء  جلمع  ُمَعّد  و�سهريج 
اأْرَبعة  حدود  املزبورة  بالدار  ويحيط  البائع،  بحقِّ  وجري�ص  �سالح  �رِشكة 
يحدها من الِقَبلة زقاق غري نافذ وفيه بابها ومن ال�رشق دار بيد وراّث عبود 
ومتامه  ال�رشابّي  م�سطفى  احلاّج  املرحوم  ورثة  بيد  دار  ال�سمال  ومن  احلداد 
دار اخلوري ميخائيل ويف الغرب زقاق غري نافذ ومتامه حاكورة بيد ن�سارى 
يعرف  وما  ومنافعه  ومرافقه  وجدره  وطرقه  كله  ذلك  حقوق  بجميع  ال�رشب 
ًا و�رشاًء لزمًا  ِعيَّ �رَشْ اإلْيِه وبكلِّ حقٍّ هو لذلك �رشعًا بيعًا �سحيحًا  به وين�سب 
ِعيِّ النايف  ْ مر�سّيًا ل غب فيه ول ف�ساد يعرتيه املعلوم ذلك عنده العلَم ال�رشَّ
ثالثي  منها  غر�ص  ُكلُّ  َيْعِدُل  عددية  غر�سًا  �سّتون  قدُره  بثمن  �رشعًا  للجهالة 
ِقْطعة م�رشية ثمنًا حاّلً قا�ّص امل�سرتي املزبور بالو�ساية املزبورة البائعي 
ِة والدهما  املزبورين بنظري الثمن امَلْرُقْوم مما ثّبت للقا�رشين املزبورين ِبِذمَّ
ِْعيِّ امَلْرُقْوم، وقدُره يف غري تكرار �ستَّة  �سحادة الهالك امَلْرُقْوم من الدين ال�رشَّ
برئْت  ِْعيِّ  ال�رشَّ بطريقها  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ املقا�س�سة  بينهما  �سوّية  غر�سًا  و�سّتون 
الثمن  امَلْرُقْوم من جميع  القا�رشين املزبورين وذمة و�سيهما امل�سرتي  ُة  ِذمَّ
والد  املزبور  الهالك  ِعيَِّة وبرئت ذمة  ْ ال�رشَّ الرباءَة  امَلْرُقْوم، ومن كلِّ جزٍء منه 
القا�رشين املزبورين من �ستي غر�سًا من َدْيِن القا�رشين املزبورين امَلْرُقْوم 
، وتبقى للقا�رشين املزبورين  ِْعيِّ ِعيَِّة بالطريق ال�رشَّ ْ كميته اأعاله، الرباءَة ال�رشَّ
ِْعيِّ و�سدر البيع  �سّتة غرو�ص من تركة والدهما املزبور �سوية بينهما البقاء ال�رشَّ
ِعيَّي  �رَشْ وت�سليٍم  وت�سلٍُّم  �رْشِعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ  باإيجاٍب  بينهما يف ذلك  الَباّت 
منهم،  ترا�ٍص  بالأْبدان عن  َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد 
وحيثما كان يف ذلك من َدْرٍك وبيٍع ف�سمانه لزٌم حيُث يجُب �رشعًا، وح�رَش 
بح�سور املتبايعي املزبورين كلُّ واحٍد من اأحمد بن م�سطفى النجار و�سليمان 
ة املزبورة بالثمن امَلْرُقْوم حظًا  بن حجازي العجمية واأخربا اأنَّ يف �رشاء احل�سَّ
لدى  كلِّه  ذلك  م�سموُن  وثبَت  ًا،  َمْرِعيَّ اإخباراً  املزبورين  للقا�رشين  وم�سلحة 
ولزومه  ذلك  متام  بعد  ثم  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا 
الن�رشانّية  حّنا  بنت  زينة  قب�سها  على  �سهدْت   ، ِْعيِّ ال�رشَّ بطريقه  وانرباأّمه 
ِة وال�ّسالمة والطواعية عند الختيار عارفة  حَّ املزبورة اأعاله، وهي بحال ال�سِّ
َب به عليها �رشعًا باأنها مل ت�ستحْق ول ت�ستوجُب ِقَبل  مبعنى الإ�ْسَهاد، وما َيرتتَّ
ورثة زوجها �سحادة الهالك املزبور ل�سبب تركته، ول ل�سبب غري ذلك من �سائر 
ة ول ذهبًا  ا�ستحقاقًا ول دعوًى ول طلبًا ول ف�سَّ ِعيِّة حقًا ول  ْ ال�رشَّ الأ�سباب 
ول اأ�سبابًا ول نقداً ول َدْينًا ول عينًا ول اإرثًا ول موروثًا ول حّقًا مطلقًا من 
َتهم من جميع الدَّعاوى واملطالب واحلقوق  ِعيِّة، واأبرئْت ِذمَّ ْ �سائر احلقوق ال�رشَّ
َقها على ذلك كلِّه  دَّ الواجبات ملا م�سى من الزَّمان واإىل يوم تاريخ اأَْدَناه، و�سَ
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ًا، وذلك بعد  ِعيَّ كلُّ واحٍد من �سليمان وحبيب ولدي �سحادة املزبور ت�سديقًا �رَشْ
اأْن َعرََّف بزينة املزبورة اأعاله يف جميع ما ذكر اأعاله كّل واحٍد من �سالح بن 
ًا، ت�سادقوا  ِعيَّ دنديل �سيخ الن�سارى بالقد�ص ال�رشيف وولده عطا اهلل تعريفًا �رَشْ
ِْعيِّ املوماأ اإلْيِه  على ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن ذلك كلِّه لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ًا، حتريراً يف تا�سع ع�رش �سعبان ل�سنة اثنتي وثماني الف.  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ
 �سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ علّي، ال�سيخ 

علّي، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
َر مبجل�ِص  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ هذه حجٌة �رْشِعيٍّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  ومفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�رشيعِة 
ال�رشيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بي يدي مولنا الَعامِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، مرِر دقائِق الفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 
ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ال�رْشِعيٍّ  احلاكِم  وامل�سلمي،  الإ�سالِم  م�سايِخ 
اإبراهيم  ا�سرتى  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ
ولد من�سور بن مرجمان طائفة رهبان الفرجن القاطني بدير العمود بالقد�ص 
رهبان  وكيل  الفرجني  ولد  الأحد  عبد  ِقَبل  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ والوكيل  ال�رشيف 
املزبورين  الرهبان  على  واملتكلِّم  امَلْرُقْوم  بالدِّير  القاطني  الفرجن  ن�سارى 
ل  وعلى اأوقافهم الكائنة بالقد�ص ال�رشيف وعلى الدير امَلْرُقْوم دفرت مال املوكِّ
امَلْرُقْوم املوقوف على رهبان ن�سارى الفرجن املزبورين الثابت وكالته عنهم 
من  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  �رشعًا  فيه  �سيعي  الذي  الثمن  فيه   )...( الآتي  ال�رشاء  يف 
ِْعيِّ عن ِقَبل كل واحد من اأديبة  الن�رشاين املدعو يو�سف ولد �سمعان الوكيل ال�رشَّ
و�ساحلة و�سّيدة ومرمي بنات ياقوت الن�رشاين الثابت وكالته عنهن يف البيع 
ُ فيه، ويف قب�سه ب�سهادة كلِّ واحٍد من عودة  الآتي ذكره فيه الثمن الذي �َسُيَعيَّ
بتعريف  بهن  العارفي  العجمّية  حجازي  بن  علي  وممد  اخلليلّي،  عواد  بن 
بالوكالة  فباعه  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  دنديل  �سالح  ولد  اهلل  عطا  املدعوِّ  الن�رشايّن 
امَلْرُقْومة ملوكله امَلْرُقْوم جلهة َوْقِف رهبان ن�سارى الفرجن املذكورين ما هو 
ِْعيِّ �سوّية  الت امَلْرُقْومات وجاٍر يف ُمْلكهنَّ ومنتقٌل اإلْيِهن بالبتياع ال�رشَّ للموكِّ
ل�سنة  الآَخرة  جمادى  ع�رش  �ساد�ص  يف  خة  موؤرَّ ِعيَّة  �رَشْ ٍة  ُحجَّ مبوجب  بينهن 
ِع اأعاله، ويدهن وا�سعة على  ِْعيِّ امُلَوقَّ تاريخه اأَْدَناه �سادرة لدى احَلاِكم ال�رشَّ
حي  اإىل  ذلك  يف  لهن  وامُلنازع  املعار�ص  دون  م�ستقرَّة  م�ستمرَّة  ثابتة  ذلك 
ُبع �ستة قراريط من  ة ال�سائعة، وقدُرها الرُّ �سدور هذا البيِع، وذلك جميع احل�سّ
بيوت و�سهريج  اأْرَبعة  على  ي�ستمل  منها  فالعلّو  ِعيَّة،  �رَشْ اأْرَبعة وحقوق  ِل  اأ�سْ
ُمَعدٍّ جلمع ماء الأ�ستية ومطبخ ومرتفق و�ساحة �سماوية، وي�سعد اإىل ذلك كلِّه 
من �ُسلَّم حجر، وبجانب اأحد البوت املذكورة اإيوان مال�سق للبيت الكبري وال�سفل 
ِعيَّة �رشكة وقف رهبان  اأْرَبعة بيوت ومنافع ومرافق وحقوق �رَشْ ي�ستمل على 
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دار بيد بركة بنت ق�سطنطي الن�رشايّن و�رشقًا الهواء املطل على بركة التربُّك، 
�سليمان  اأولد  �سكن  ال�سالم  عليه  اخل�رش  مقام  وقف  يف  جارية  دار  و�سماًل 
وغربًا  املزبور،  املبيع  اإىل  منه  الباب  وفيه  ال�سالك  الطريق  ومتامه  احلّداد، 
ومرافقه،  ومنافعه  وُجُدره  وطرقه  كلِّه  ذلك  حقوق  بجميع  ال�سالك  الطريق 
اأو مل ت�سمله  اإلْيِه وداخل فيه وخارج عنه �سملته احلدود  ُعِرَف به وُن�ِسَب  وما 
ِْعيِّ النايف للجهالة  مت�ص به ومنف�سل عنه، املعلوُم ذلك عندهم العلَم ال�رشَّ
ًا ل غب فيه ول  َمْرِعيَّ ًا وبيعًا باّتًا لزمًا معترباً  ِعيَّ �رشعًا، �رشاًء �سحيحًا �رَشْ
قطعة  ثالثون  منها  والقبول  الإيجار  على  م�ستماًل  حيف  ول  �رشط  ول  ف�ساد 
ة بحجر معدن وجمهول القيمة  م�رشية و�رشة فلو�ص جمهولة القدر وخامت ف�سَّ
اأَْلٍفلو�ص  وم�ستهلة  املذكور  البائع  بيد  املذكور  البائع  بيد  مقبو�سًا  ثمنًا حاّلً 
باملجل�ص، ودفع الثمن املقبو�ص بيد البائع املذكور باحل�رشة واملعاينة قب�سًا 
الَوْقف املزبور من  امَلْرُقْوم وجهة  ًا، فبموجب ذلك برئت ذمة امل�سرتي  ِعيَّ �رَشْ
ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ِعيَِّة  ْ ال�رشَّ الرباءَة  منه  جزٍء  كلِّ  ومن  امَلْرُقْوم،  الثمن  جميع 
�رْشِعيٍّ  باإيجاٍب  ذلك  يف  بينهما  الَباّت  البيُع  و�سدَر  وا�ستيفاٍء،  قب�ٍص  براءَة 
ِعيَّي بعد الُروؤية الّتاّمة وامَلْعِرفة  ، وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيَحْيِ �رَشْ وقبوٍل مرعيٍّ
الَوْقف  التبايع جلهة  َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ٍص منهما، وكمل بهذا  العامة، والتَّ
املحدودة  الدار  وجميع  العمود  بدير  القاطني  الفرجن  ن�سارى  رهبان  على 
عمر  الِكرام  ّواب  النُّ فخر  لدى  �سادرة  ة  ُحجَّ مبوجب  وذلك  اأعاله،  املو�سوفة 
خة يف خام�ص ع�رشي  اأَفْنِدي خليفة احلكم العزيز بالقد�ص ال�رشيف �سابقًا، موؤرَّ
ن�سف  َمبيع  م�سمونها  الف  و�سبعي  ثمان  �سنة  �سهور  من  ل  الأوَّ ربيع  �سهر 
املذكور، ومبوجب  الدير  اأعاله، جلهة وقف رهبان  املو�سوفة  املحدودة  الدار 
خة يف �سابع ع�رش �سفر اخلري ل�سنة ثماني الف �سادرة لدى  ِعيَّة موؤرَّ ة �رَشْ ُحجَّ
اأَفْنِدي خليفة احلكم العزيز بالقد�ص ال�رشيف �سابقًا  ّواب ممد  َمْولَنا فخر النُّ
على  الَوْقف  جلهة  املو�سوفة  املحدودة  املزبورة  الدار  ُربع  بيع  م�سمونها 
الدار املحدودة املو�سوفة  رهبان الدير املذكور، فبموجب ذلك �سارت جميع 
ِعيِّة  ْ اأعاله وقفًا على فقراء رهبان الفرجن القاطني بدير العمود ال�سريورة ال�رشَّ
َمْولَنا  ، ت�سادقوا على ذلك كذلك، وثبَت م�سموُن ذلك لدى  ِْعيِّ ال�رشَّ بالطريق 
�سحيحًا  ُحْكمًا  مبوجبه  وَحَكَم  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 
ن�سارى  رهبان  وقف  يف  امَلْرُقْومة  الدار  جميع  جريان  موجبه  ومن  ًا،  ِعيَّ �رَشْ
ِْعيِّ قبوًل فيه م�ستوفيًا �رشائطه  اأوقعه بالطريق ال�رشَّ اأعاله  الفرجن املذكورين 
ِعيِّة وواجباته امُلَحرِّرة املرعّية بعد اعتبار ما وجب اعتباره �رشعًا، حتريراً  ْ ال�رشَّ

يف ع�رشين �سهر �سعبان ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
علّي،  ال�سيخ  علّي،  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، وغريهم من احلا�رشين، كاتبه. 
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َر مبجل�ِص  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ هذه حجٌة �رْشِعيٍّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  ومفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�رشيعِة 
ال�رشيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بي يدي مولنا الَعامِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، مرِر دقائِق الفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 
ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ال�رْشِعيٍّ  احلاكِم  وامل�سلمي،  الإ�سالِم  م�سايِخ 
احلاّج ممد بن ممد  ا�سرتى  داَم عاله،  باأََعايل نظريه،  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ
اخلّياط مباله لنف�سه دون غريه من زوجته احُلرمة املدعّوة ع�سكرية بنت ممد 
�سّلوف، وَعرََّف بها ب�سهوده اأخر كلِّ واحٍد من �سهرها زوج ابنتها احلاّج مو�سى 
بن ح�سن اخلياط وجريانها، وهم احلاّج ح�سن بن اإبراهيم املقدم واحلاّج خليل 
ًا، فباعته ما هو  ِعيَّ بن ممد اخلّياط وبدر الدين بن ح�سن اخلياط تعريفًا �رَشْ
ِقَبل  ِْعيِّ من  ال�رشَّ بالإرث  اإلْيِها  واآيل  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ ُمْلكها وحيازتها  لها وجاٍر يف 
خة  موؤرَّ ِعيَّة  �رَشْ ٍة  ُحجَّ مبقت�سى  اخلياط  بن  العون  اأبي  احلاّج  ال�سابق  زوجها 
بال  ذلك  على  وا�سعة  ويُدهما  الف،  و�سّتي  ثماٍن  ل�سنة  ل  الأوَّ ربيع  ب�ساد�ص 
ُمنازع ول ُمعاأر�ص لها يف ذلك اإىل حي �سدور هذا البيِع، وذلك جميع احل�سة 
ِل اأْرَبعة وع�رشين قرياطًا  ال�سائعة، وقدُرها خم�سة قراريط وُربع قرياط من اأ�سْ
ونظري  ال�رشف،  مَبحلَّة  ال�رشيف  القد�ص  البناء مبدينة  القائمة  الدار  من جميع 
الدار املزبورة وت�ستمل  ة املزبورة من جميع الإ�سطبلي الكائني �سفل  احل�سَّ
الدار امَلْرُقْومة على علوي و�سفلي فالعلوي منها ي�ستمل على بيت �رشقي يفوه 
بابه مغربًا وطبقة �سمالية يفوه بابها ِقَبلة و�ساحة �سماوية ي�سعد اإلْيِها ب�ُسلَِّم 
بابه  َيُفوُه  �رشقيٍّ  بيت  على  ي�ستمل  منها  وال�سفلّي  املزبور،  ال�ّسفِل  من  حجٍر 
ومرتفق  �سماًل  بابه  َيُفوُه  ِقَبلي  ومطبخ  ِقَبلًة  بابه  َيُفوُه  �سمايلٍّ  وبيت  مغربًا 
�رشقي يفوه بابه مغربًا و�ساحة �سماوية بها �سهريج ُمَعدٍّ جلمع ماء الأ�ستية 
ِعيَّة  �رَشْ وحقوق  ومرافق  منافع  وعلى  املزبورة،  ال�ساحة  من  الغربية  باجلهة 
بحقِّ  اخلياط  اأولد  الدين  وبدر  واأخيه خليل ومو�سى  املزبور  امل�سرتي  �رِشكة 
الباقي، وَيُحدُّ الدار املزبورة والإ�سطبلي املزبورين ِقَبلًة حو�ص و�ُسّباك يعرف 
عليه  اهلل  النبّي، �سلَّى  َوْقِف  دار جارية يف  العلّو  احلوّي�ص، و�رشقًا يف  باأولد 
و�سلَّم، ومن ال�ّسفِل الطريق ال�سالك، وفيه باب اأحد الإ�سطبلي املزبورين، و�سماًل 
الطريق ال�سالك وفيه باب الإ�سطبل الثاين وباب الدار املزبورة ي�سعد منه ب�ُسلٍَّم 
حجٍر اإىل الدار املزبورة، وغربًا احلو�ص املزبور بجميع حقوق ذلك كلِّه وطرقه 
وُجُدِره ومنافعه ومرافقه، وما ُعِرَف به وُن�ِسَب اإلْيِه، وبكلِّ حقٍّ هو لذلك �رشعًا 
ًا لزمًا مر�سّيًا ل ُغَب فيه ول ف�ساَد يعرتيه، املعلوُم عندهم  ِعيَّ بيعًا باتًا �رَشْ
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا، بثمٍن قدُره �سبعة وثالثون غر�سًا ون�سف  العلَم ال�رشَّ
بيد  مقبو�سًا  حاّلً  ثمنًا  م�رشية  قطعة  ثالثي  منها  غر�ص  كل  يعدل  عددية 
امل�سرتي  ُة  ِذمَّ وبرئْت  ًا،  ِعيَّ �رَشْ قب�سًا  واملعاينة  باحل�رشة  املزبورة  البائعة 

ِعيَِّة بالطريق  ْ املزبور من جميع الثمن امَلْرُقْوم ومن كلِّ جزٍء منه الرباءَة ال�رشَّ
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باإيجاٍب  ذلك  يف  بينهما  الَباّت  البيُع  و�سدَر  وا�ستيفاٍء،  قب�ٍص  براءَة  ِْعيِّ  ال�رشَّ
الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة  ِعيَّي بعد  �رْشِعيٍّ وقبوٍل مرعيٍّ وت�سلٍُّم وت�سليٍم �رَشْ
َدْرٍك  ترا�ٍص منهما، وحيثما كان يف ذلك من  بالأْبدان عن  َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
وَتِبَعٍة ف�سمانه لزٌم حيُث يجُب �رشعًا، ت�سادقا على ذلك وثبت م�سمون ذلك 
ثاين  يف  حتريراً  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  كله 

ع�رشي �سهر �سعبان املبارك ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
ال�سيخ علي،  ال�سيخ علي،  ال�سيخ ويل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكر يا،  �سهود: 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
دفرت تق�سيم و�سبط وتخمي تركة املرحومة فوزانة ابنة عبد اهلل �سقيقة املرحوم 
ِْعيِّ  ُقدوة الأعيان �ساهي بيك امُلتوّفاة بالقد�ص ال�رشيف واملنح�رش اإْرثها ال�رشَّ
ان يو�سف بيك  يف ابني ابن �سقيقها، وهما فخر الأماجد ممد بيك وفخر الأَقرَّ
ًا،  ِعيَّ ولدا جعفر بيك بن �ساهي بيك ال�سقيق املزبور �سوية بينهما احت�ساراً �رَشْ
يِّد تاج  وذلك مبعرفة �سيِّد ال�ّسادات الِكرام ُنخبة )...( الُعَلَماء الِفخام َمْولَنا ال�سَّ
ِْعيِّ عن ِقَبل ممد  العارفي بن�سب الأ�رشاف بالقد�ص ال�رشيف حاًل الوكيل ال�رشَّ
�سي الِكرام ُعمدة  بيك ويو�سف بيك املزبورين اأعاله، �سدَر ذلك لدى ُقدوة امُلدرِّ
ِع  ِْعيِّ الق�ّسام امَلوىل امُلَوقَّ الأفا�سل الِفخام �ُساللة املوايل الِعظام احَلاِكم ال�رشَّ

ه الكرمي عليه َنَظَر اهلل تعاىل اإلْيِه.  َخطُّ
املرتوكات: 

40، قنباز  5، درايا مناوي�ص  50، مدَّة ميني  اأزرق  15، فرا�ص  حلاف ميني 
10، بقجة حرير  20، لبا�ص كّتان  5، قمي�ص كّتان  15، قنباز بخازي  درايا 
 ،30 كهنة  طاقية   ،5 بي�ساء  طا�سة   ،13 جان  طا�سة   ،10 ميني  بقجة   ،15
تها يف البالت دور مبوجب دفرت ق�سمة  كليمر كهنة 30، �رش�سف قطن 30، ح�سَّ
زوجها خليل بن �سيخة 160، جتهيز وتكتي ولوازم 99، ر�سم ق�سمة 26، خرج 

ق�سمة 10، كاتب دفرت 4، ثبوت 139. 
يِّد تاج العارفي الوكيل املزبور اإىل  نِت الأ�سباب املزبورة حتت يِد َمْولَنا ال�سَّ ُدوِّ
، حتريراً يف حادي ع�رشي �سعبان  ِْعيِّ اأن ُيْح�رَشَ الإرثان املزبوران الثباَت ال�رشَّ

املبارك �سنة اثنتي وثماني الف. 
َر مبعرفة الفقري اإلْيِه �سبحانه وتعاىل اأحمد الق�سام بالقد�ص ال�رشيف.  ُحرَّ
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لدى َمْولَنا و�سيدنا اأحمد اأَفْنِدي بن ممد دام ف�سله
فخِر  مبخطوبِته  الغربي  الدين  كرمي  احلاجِّ  املرحوِم  ابُن  مو�سى  احلاجُّ  َج  َتَزوَّ
املخدراِت فاطمَة بنِت املرحوِم فِخر ال�ساحلَي ال�سيِخ يو�سف الدم�سقّي، املراأَة 
وعونه  تعاىل،  اهلل  بركِة  على  َدَقَها  اأَ�سْ ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ املوانِع  عن  اخلاليَة  الكاملَة 
داقًا ُجملته ع�رشون  ِة نبيِّه ممد، �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، �سَ وُح�ْسِن توفيقه، و�ُسنَّ
غر�سًا احَلاّل لها من ذلك ع�رشة غرو�ص مقبو�سة بيدها باعرتاِف وكيِلها الآتي 

لة لها عليه اإىل الفراق مبوٍت ذكره فيه، والباقي بعد احَلاّل ع�رشة غرو�ص ُموؤجَّ
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ها ال�سيخ  َجها منه بذلك على ذلك كذلك عمُّ ، َزوَّ ِْعيِّ اأو طالٍق بائٍن التاأجيَل ال�رشَّ
الثابت وكالته عنها  بالوكالة عنها  الدم�سقّي  ال�سيخ طه  ابن املرحوم  يا�سي 
ب�سهادة كلِّ واحٍد من  املزبور  داق  ال�سَّ ِل  ُمَعجَّ الْعرِتَاف بقب�ِص  يف ذلك، ويف 
احلاّج م�سطفى ابن احلاّج علي بن �سقرية وممد بن حجازي الرملّي العارَفْيِ 
ًا  ِعيَّ ًا زواجًا �سحيحًا �رَشْ ِعيَّ ًا ُثُبوَتًا �رَشْ ِعيَّ بها بتعريِف ولِدها ممد تعريفًا �رَشْ
ًا، حتريراً يف حادي ع�رشي �سعبان  ِعيَّ مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �رَشْ

ل�سنة اثنتي وثماني األف. 
علّي،  ال�سيخ  علّي،  ال�سيخ  ويّل،  ال�سيخ  نورالدين،  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
ِْعيِّ اأحمد اأَفْنِدي داَم ُعاله لدى احَلاِكم ال�رشَّ

قي ال�سيُخ يون�ُص بُن فخِر الأفا�سِل الكراِم  َج فخُر الأفا�سِل امُلكرمي ُعمدُة امُلدقِّ َتَزوَّ
هرِي ن�سُبه  ،َمْولَنا ال�سيُخ بدُر الدين ابِن رئي�ِص امُلوؤذِّني بامل�سجِد الأق�سى ال�رشيِف ال�سَّ
ة امَل�سونة  املبارُك بابن غ�سّية، مبخطوبِته فخر املخدرات تاج امل�ستورات النَّريِّ
تِّ اأََمِة اهلل ابنة املرحوم ُقدوة الُعَلَماء وامُلدرِّ�سي ال�سيخ نور الدين اللطفي البكر  ال�سِّ
َدَقَها على بركة اهلل وعونه وُح�ْسِن توفيقه،  ِْعيِّة، اأَ�سْ البالغة اخلالية عن املوانع ال�رشَّ
داقًا ُجملته ثالثمائة غر�ص عن كلِّ  ِة نبّيه �سيِّدنا ممد، �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، �سَ و�ُسنَّ
غر�ص منها ثالثون ِقطعة م�رشية، احَلاّل لها من ذلك مائتا غر�ص مقبو�سة بيدها 
، والباقي بعد احَلاّل وقدُره مائة  ِْعيِّ باعرتاِف وكيِلها الآتي ذكره، فيه الْعرِتَاف ال�رشَّ
َجها منه بذلك على ذلك  لة لها عليه اإىل الفراق مبوٍت اأو طالٍق بائٍن، َزوَّ غر�ص ُموؤجَّ
يِّد عبد ال�سمد ابن فخر امل�سايخ  ها زوج اأّمها فخر الأ�رشاف امُلكرمي ال�سَّ كذلك َعمُّ
عبد القادر ابن �سيخ احَلَرِم القد�سّي �سابقًا بالوكالة عنها الثابت وكالته عنها يف 
داق ب�سهادة كلِّ واحٍد من فخر الأئمة امُلكرمي  ذلك، ويف الْعرِتَاف بقب�ِص ُمَقدَِّم ال�سَّ
ال�سيخ نور الدين ابن املرحوم فخر امل�سايخ الِعظام َمْولَنا ال�سيخ ممد الداودي 
واأخيها �سقيقها َفخر امُلدرِّ�سي الِكرام َمْولَنا ال�سيخ حبيِب اهلل العارَفْيِ بها ُثُبوَتًا 
ًا مقبولً من الزوج املزبور من والده ال�سيخ بدر الدين  ًا، زواجًا �سحيحًا �رَشِْعيَّ �رَشِْعيَّ
داق امَلْرُقْوم  بالوكالة عنه الثابت وكالته عنه يف قبوِل الزَّواج املزبور على ال�سَّ
قي الِكرام َمْولَنا ال�سيخ  ه فخر امل�سايخ الِعظام ُعمدة امُلدقِّ ب�سهادة كلِّ واحٍد من عمِّ
�سالح ابن املرحوم فخر امل�سايخ امُلكرمي ال�سيخ عبد الرَّّزاق �سيخ احَلَرِم القد�سيِّ 
ًا،  وفخر ال�ساحلي ال�سيخ ممود ابن املرحوم ال�سيخ يعقوب املرداوّي ُثُبوَتًا �رَشِْعيَّ

حتريراً يف ثالث ع�رشي �سعبان ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: فخر اخلطباء ال�سيخ يو�سف الرملّي، ال�سيخ زكريا الديرّي، ال�سيخ عبد الباقي 
اللطفّي، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ عبد الرحمن �سيخ احلرم، ال�سيخ علّي 
ال�سيخ مو�سى  الفتح،  اأبو  ال�سيخ  ال�سيخ علّي،  احَلَرم،  ال�سيخ ممود �سيخ  الدَّّقاق، 
غ�سّية، ال�سيخ فخر الدين اللطفّي، ال�سيخ �سليمان �سلطة، احلاّج عمر بن منر، احلاّج 

علّي بن منر. 
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

الأزواِج  بَي  بالّتفاِق  الطرو�ِص  �سطوِر  يف  الأقالَم  اأجرى  الذي  هلِل  احلمُد 
و�سئلًة  النِّكاَح  والبتهاِج، وجعَل  الهدايِة  بنوِر  والأج�سام  الأرواِح  والأَْلفِة بي 
ْوِن  و�سَ الأن�ساِب،  وحفِظ  التَّنا�ُسِل  اإىل  وذريعًة  الأحباِب،  وَجْمِع  الئتالِف  اإىل 
الة وال�ّسالم  واب، وال�سَّ َق َمِن اختاره من عباده اإىل طريق ال�سَّ َوَوفَّ الأح�ساِب، 
�سيِّدنا  و�ُسَنَنها  فرو�سها   َ وَبيَّ اأركانها  َد  و�َسيَّ َنها  وَبيَّ يعة  ال�رشَّ اأقاَم  َمْن  على 
ممد امُلخت�ّص باخُلُلق العظيِم، املبعوث من ِتهامة الوارد عنه، �سلَّى اهلل عليه 
و�سلََّم،  تناكحوا تنا�سلوا فاإين ُمباٍه بكم الأمم يوم القيامة، وعلى اآله واأ�سحابه 
الأنور  ال�رشيف  ال�رشع  مبجل�ص  وبعد  ت�سليمًا،  و�سلِّم  والِكرام  اأَْلٍف�ساحة  يل  اأوَّ
راأَجلَّه اهلل تعاىل، لدى َمْولَنا و�سيِّدنا فخر ق�ساة الإ�ْسالم  بالقد�ص العلّي امُلطهَّ
امَلوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  بالإحكام  والأحكام  الق�سايا  رِّر  ُمَ الأَنام  ولة  ذخر 
َج  ه الكرمي باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله ومعاليه، َتَزوَّ ِع َخطُّ اأحمد اأَفْنِدي امُلَوقَّ
الِفخام  والأ�سوليي  النحاة  ُعمدة  الأعالم  الُعَلَماء  الِكرام عي  �سي  امُلدرِّ فخر 
ال�ّسادة احلنفية بالقد�ص  اأَفْنِدي مفتي  الرحيم  يِّد عبد  ال�سَّ َمْولَنا  الإ�ْسالم  �سيخ 
احِلجاب  امل�ستورات هذات  وتاج  املخدرات  فخر  امَلحميَّه مبخطوبته  ال�رشيف 
عبد  الإ�ْسالم  �سيخ  املرحوم  ابنة  فخري  تِّ  ال�سِّ املنيع،  الكامل  وال�سرت  الرفيع 
داٍق  �سَ على  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ املوانع  عن  اخلالية  البالغة  البكر  اللطفّي  اأَفْنِدي  احلق 
ثالثي  َيْعِدُل  منها  غر�ص  كلُّ  عددية،  غر�سًا  وخم�سون  غر�ص  ثالثمائة  قدُره 
بعد  والباقي  ذلك مائة غر�ص وخم�سون غر�سًا،  لها من  احَلاّل  ِقطعًة م�رشية، 
تاأجياًل  بائن،  اأو طالق  الفراق مبوت  اإىل  لها عليه  موؤجلة  احَلاّل مائتا غر�ص 
َجها منه بذلك على ذلك كذلك فخر الُعَلَماء َمْولَنا ال�سيخ يحيى بن  ًا، َزوَّ ِعيَّ �رَشْ
داق  ال�سَّ ِل  ُمَعجَّ بقب�ِص  الْعرِتَاف  ويف  ذلك  يف  عنها  بالوكالة  الواعظ  زكريا 
لي ال�سيخ ح�سي بن ال�سيخ ا�سماعيل الّرفاعي  ب�سهادة كلِّ واحٍد من فخر الفا�سِ
اأحمد موؤن�ص اجلالودي  الء ال�سيخ عبد ال�سالم ابن املرحوم ال�سيخ  وفخر الُف�سَ
يِّد عبد الباقي  �سي َمْولَنا ال�سَّ العارفي بها بتعريف اأخيها فخر الُعَلَماء وامُلدرِّ
يِّد ح�سن ابن فخر  لي ال�سَّ اأَفْنِدي املزبور وابن اأخيها فخر الفا�سِ بن عبد احلق 
ًا  ِعيَّ �رَشْ �سحيحًا  وزواجًا  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اللطفّي،  علّي  يِّد  ال�سَّ الِكرام  �سي  امُلدرِّ
�سي َمْولَنا يو�سف اأَفْنِدي ابن  مقبوًل من الزوج املزبورابن فخر اخلطباء وامُلدرِّ
ًا  ِعيَّ املرحوم �سيخ الإ�ْسالم ر�سي الدين اأَفْنِدي اللطفي بطريق اأَْلٍف�سول قبوًل �رَشْ
اإىل يدها  داِقها وو�سوِله  ِم �سَ ُمَقدَّ ببعِث  املزبور فَعال  الزوج  النكاح  اأجاز  ،ثم 
الْعرِتَاف  ِْعيِّ يف ذلك  ال�رشَّ الوكيل  ال�سيخ يحيى املزبور  ح�سبما اعرتَف بذلك 
ِعيِّة وواجباته املعتربة املرعّية  ْ ، وقد مَتَّ النِّكاُح املزبور بطرائقه ال�رشَّ ِْعيِّ ال�رشَّ
بعد اعتبار ما وجب اعتباره �رشعًا، حتريراً يف رابع ع�رش �سعبان املبارك من 

�سهور �سنة اثنتي وثماني الف. 
َمْولَنا  ال�رشيف،  بالقد�ص  الأ�رشاف  نقيب  العارفي  تاج  ال�سيد  َمْولَنا  �سهود: 

ال�سيخ �سالح مكتب الناظر، َمْولَنا ال�سيخ زكريا الديرّي، َمْولَنا ال�سيخ عبد 
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
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الرحمن �سيخ احلرم، ال�س�سخ عبد الرحمن الق�س�سّي، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ �سالح، 
ال�سيخ ممود، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو 

الفتح، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
لدى َمْولَنا اأحمد اأَفْنِدي داَم بقاوؤه

ابن  خليل  ال�سيُخ  َمْولَنا  الأعالِم  الُعَلَماِء  �ُساللُة  الِكرام  �سي  امُلدرِّ فخُر  َج  َتَزوَّ
اأَفْنِدي  اللطف  اأبو  يِّد  ال�سَّ َمْولَنا  الأعالم  الُعَلَماء  على  الإ�ْسالم  �سيخ  املرحوم 
امل�ستوراِت  دباِج  املخدراِت  فخِر  مبخطوبِته  �سابقًا،  ال�رشيف  القد�ص  مفتي 
الِكرام  �سي  وامُلدرِّ الُعَلَماء  فخِر  ابنة  �سافية  يِّدِة  ال�سَّ امَلكنونِة  ِة  رَّ الدُّ امل�سونِة 
ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ املوانع  عن  اخلالية  البالغة  البكر  اللطفي  اأَفْنِدي  علي  يِّد  ال�سَّ َمْولَنا 
ِة نبيه ممد، �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم،  َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه، و�ُسنَّ اأَ�سْ
ُجْملته ثالثمائة غر�ص عددية، كلُّ غر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية،  داقًا  �سَ
ذكره  الآتي  وكيِلها  باعرتاِف  بيدها  مائة غر�ص مقبو�سة  ذلك  لها من  احَلاّل 
الن لها عليه اإىل  ، والباقي بعد احَلاّل مائتا غر�ص ُيوؤجَّ ِْعيِّ فيه الْعرِتَاف ال�رشَّ
َجها منه بذلك على ذلك كذلك  ًا، َزوَّ ِعيَّ اأو طالٍق بائن تاأجياًل �رَشْ الفراق مبوٍت 
فخر الُعَلَماء وامُلدّر�سي الِعظام َمْولَنا يو�سف اأَفْنِدي ابن املرحوم �سيخ الإ�ْسالم 
الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف  بالوكالة عنها  اللطفّي  اأَفْنِدي  الدين  ر�سّي 
لي  داق املزبور ب�سهادة كلِّ واحٍد من فخر الفا�سِ ِل ال�سَّ الْعرِتَاف بقب�ِص ُمَعجَّ
ال�سالم  عبد  ال�سيخ  وفخرالأفا�سل  الّرفلعي  ا�سماعيل  ال�سيخ  بن  ح�سي  ال�سيخ 
فخر  ها  عمِّ تعريف  بعد  بها  العارفي  اجلالودي  يون�ص  اأحمد  ال�سيخ  املرحوم 
عبد  الإ�ْسالم  �سيخ  املرحوم  ابن  الباقي  عبد  يِّد  ال�سَّ َمْولَنا  �سي  وامُلدرِّ الُعَلَماء 
ًا،  ِعيَّ يِّد ح�سن اللطفّي ُثُبوَتًا �رَشْ لي ال�سَّ احلق اأَفْنِدي اللطفّي و�سقيقها فخر الفا�سِ
املدر�سي  فخر  وكيله  من  املذكور  الزوج  من  مقبول  ًا  ِعيَّ �رَشْ �سحيحًا  زواجًا 
النِّكاح  اأبي اللطف الثابت وكالته عنه يف قبوِل  ال�سيد  ال�سيخ نهال الدين ابن 
داق املذكور ب�سهادة كل واحد من مراد جلبي وال�سيع �سالح  املزبور على ال�سَّ
ًا، حتريراً يف رابع ع�رش �سعبان املبارك من �سهور �سنة  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ الأ�سودي 

اثنتي وثماني الف. 
اِلً، املزبورون اأعاله، كاتبه.  �سهود: ال�سيخ نور الدين ال�سافعي كاتبه اأ�سْ
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َر مبجل�ِص  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ هذه حجٌة �رْشِعيٍّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  ومفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�رشيعِة 
ال�رشيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بي يدي مولنا الَعامِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، مرِر دقائِق اأَْلٍفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 
ه الكرمي باأََعايل  ِع َخطُّ م�سايِخ الإ�سالِم وامل�سلمي، احلاكِم ال�رْشِعيٍّ املوىل امُلَوقَّ
نظريه، داَم عاله، ا�سرتى كلُّ واحٍد من الرجِل املدعوِّ اأحمد بن ممد بن عوين 
ِعيِّة  ْ الأ�سيل عن نف�سه واحلاّج ممد ابن احلاّج اإبراهيم ابن )...( بالوكالة ال�رشَّ

عن ِقَبل كلِّ واحدة من �سقيقته �سفية وبنتها حامدة بنت اأحمد بن مرزوق
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

املزبورتي دون  الأ�سيل واملوكلتي  ِْعيِّ مبال  ال�رشَّ لتاه باملجل�ص  ح�سبما وكَّ
غريهم من كلِّ واحٍد من اأحمد بن احلاّج اإبراهيم مرزوق ورا�سية بنت خليل بن 
حّجي وعّرف بها وبامل�سرتيتي املزبورتي كّل واحٍد من عبد النبّي املعروف 
عن  الأ�سالة  مبوجب  فباعوهما  ًا،  ِعيَّ �رَشْ تعريفًا  امَلْرُقْوم  واأحمد  ك�سك  باأبي 
ِعيِّة  ْ اأنف�سهما ما هو لهما وجاٍر يف ُمْلكهما وطلق ت�رشفهما وحيازتهما ال�رشَّ
ويدهما وا�سعة على ذلك اإىل حي �سدوِر هذا البيِع دون املعار�ص وامُلنازع 
من  قرياطًا  ع�رش  خم�سة  وقدرها  ال�سائعة  احل�سة  جميع  وذلك  ذلك،  يف  لهما 
امل�ستملة  باب حطة  مَبحلَّة  ال�رشيف  بالقد�ص  البناء  القائمة  الدار  ِل جميع  اأ�سْ
ومنافع  ومرتفق  ومطبخ  الأ�ستية  ماء  جلمع  ُمَعدٍّ  و�سهريج  بيوت  ثالثة  على 
اأ�سفل  الكائن  الإ�سطبلي  ة املزبورة يف  ِعيَّة ونظري احل�سّ �رَشْ ومرافق وحقوق 
اأ�سفل  ّكان املعدة للحاكة الكائن  الدُّ امَلْرُقْوم ونظري احل�سة املزبورة يف  الدار 
الدار امَلْرُقْومة املحدود ذلك ِقَبلًة بدار ُوّراث يون�ص �سوبا�سي، و�رشقًا بالطريق 
باب  وفيه  ال�سالك  الطريق  و�سماًل  املزبورين،  الإ�سطبلي  باب  وفيه  ال�سالك 
الدكان املزبورة وغربًا بدار ُوّراث املرحوم ال�سيخ اأحمد موؤن�ص بجميع حقوق 
وبكلِّ  اإلْيِه،  وُن�ِسَب  به  ُعِرَف  وما  ومنافعه،  ومرافقه  وجدره  وطرقه  كلِّه  ذلك 
ًا و�رشاًء معترباً مر�سّيًا م�ستماًل على  ِعيَّ حقٍّ هو لذلك �رشعًا بيعًا �سحيحًا �رَشْ
 ، ِعيَِّيِ ْ ال�رشَّ ال�سحيَحْيِ  والت�سليِم  �سلُّم  والتَّ املرعيِّ  والقبول  ِْعيِّ  ال�رشَّ الإيجاب 
�رشعًا  للجهالة  النايف  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلَم  املزبورين  املتبايعي  عند  ذلك  املعلوُم 
ُل فيه، فمن ذلك ما  بثمٍن قدُره خم�سون غر�سًا عددية، ثمنًا حاّلً على ما ُيَف�سَّ
امَلْرُقْوم ثالثة قراريط، وما باعته را�سية  اأحمد املبداأ بذكره يف املبيع  باعه 
قراريط  ثالثة  ثمن  هو  فما  قرياطًا،  ع�رش  اثنا  امَلْرُقْوم  املبيع  من  حجي  بنت 
ما  ذلك  فمن  غر�سًا،  اأْرَبعون  قرياطًا  ع�رش  الثني  ثمن  هو  وما  غرو�ص،  ع�رشة 
ا�سرتاه اأحمد املبداأ بذكره ن�سف املبيع بن�سف الثمن، وقدُره خم�سة وع�رشون 
لتيه �سوّية  ِعيِّة عن موكِّ ْ غر�سًا، وما ا�سرتاه احلاّج مو�سى امَلْرُقْوم بالوكالة ال�رشَّ
بينهما ن�سف املبيع بن�سف الثمِن وقدُره خم�سة وع�رشون غر�سًا مقبو�ص من 
القب�َص  واملعاينة  باحل�رشة  املزبورين  البائعي  بيد  امَلْرُقْوم  الثمن  جميع 
جميع  من  لتي  املوكَّ ُة  وِذمَّ املزبورين  امل�سرتين  ُة  ِذمَّ بذلك  وبرئْت   ، ِْعيِّ ال�رشَّ
ِْعيِّ براءَة قب�ٍص  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ الثمن امَلْرُقْوم ومن كلِّ جزٍء منه الرباءَة ال�رشَّ
مرعّي  وقبول  �رْشِعيٍّ  باإيجاٍب  ذلك  يف  بينهم  الَباّت  البيُع  و�سدَر  وا�ستيفاٍء، 
َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ وت�سليٍم  وت�سلُّم 
ف�سمانه  وَتِبَعٍة  َدْرٍك  من  ذلك  يف  كان  وحيثما  منهما،  ترا�ٍص  عن  بالأْبدان 
لزٌم حيُث يجُب �رشعًا ثم بعد متام ذلك ولزومه اأَ�ْسَهَدْت عليها �سفية املوكلة 
املزبورة باأنها ل ت�ستحق ِقَبل �سقيقها احلاّج مو�سى امَلْرُقْوم ب�سبب مرتوكات 
ًا  ِعيَّ والدها امَلْرُقْوم ول ل�سبب غريه، وَعرََّف بها املعرِّفان املزبوران تعريفًا �رَشْ

حقًا ول ا�ستحقاقًا ولدعوى ول طلبًا ول ف�سة ول ذهبًا ول عينًا ول ٌرثًا ول 
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واإن  ول عينًا باهلل تعاىل،  ول قلياًل ول كثرياً  موروثات ول جلياًل ول حقرياً 
دَّقها  وجبت ول حقًا مطلقًا ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه اأَْدَناه و�سَ
ذلك  ت�سادقوا على  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ت�سديقًا  امَلْرُقْوم  احلاّج مو�سى  �سقيقها  ذلك  على 
ًا،  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

حتريراً يف ع�رشين �سعبان املبارك ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
علّي،  ال�سيخ  علّي،  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

َر مبجل�ِص  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ هذه حجٌة �رْشِعيٍّ
القد�ِص  مبحرو�سِة  الزهراِء  النريِة  الطريقِة  ومفِل  الغراِء،  املطهرِة  ال�رشيعِة 
ال�رشيِف واملعبِد العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل بي يدي مولنا الَعامِلِ الكبرِي 
العامِل ال�سهرِي، مرِر دقائِق اأَْلٍفقِه والتف�سرِي، ُمَقّرِر قواعَدُه اأح�سَن تقريٍر، �سيِخ 
ال�رْشِعيٍّ املوىل، دام عاله، ا�سرتى مو�سى  م�سايِخ الإ�سالِم وامل�سلمي، احلاكِم 
لنف�سه دون غريه من �سحادة بن خليل �سمعون ومن  ال�سعدي مباله  اأحمد  بن 
 . ِْعيِّ اأخته لأّمه املدعّوة منى بنت �سالح بانود احلا�رشين معه باملجل�ص ال�رشَّ
ًا،  ِعيَّ �رَشْ تعريفًا  امَلْرُقْوم  اأحمد  بن  الدين  وفخر  املزبور  اأخوها  بها  وعّرف 
فباعاه ما هو لهما وجار يف ُمْلكهما �سوية بينهما ويدهما وا�سعة على ذلك 
دون املعار�ص وامُلنازع لهما يف ذلك اإىل حي �سدوِر هذا البيِع، وذلك جميع 
ِل اأْرَبعة وع�رشين قرياطًا من جميع الِغرا�ص  احل�سة وقدُرها اأْرَبعة قراريط من اأ�سْ
التي والزيتون والعناب والرمان القائم اأ�سوله باأر�ص اخلانقاة )1( ال�سالحية 
ظاهر القد�ص ال�رشيف، ونظري احل�سة من املغارة ونظري احل�سة من ال�سهريج 
الكائني باأر�ص الغرا�ص الزبور �رِشكة َمْولَنا ال�سيخ عبد الوهاب اجلاعوين ويف 
ه ِقَبلة غرا�ص زيتون بيد ال�سيخ عبد الوهاب املزبور،  �رِشكة بحق الباقي ويحدُّ
و�رشقًا الطريق ال�سالك، و�سماًل غرا�ص يعرف بجورة العينبو�سي، وغربًا غرا�ص 
بيد ال�سيخ عبد الوهاب املزبور بجميع حقوق ذلك كلِّه وطرقه وجدره ومنافعه 
ومرافقه وما ُعِرَف به وُن�ِسَب اإلْيِه وبكلِّ حقٍّ هو لذلك �رشعًا املعلوُم ذلك عندهما 
منها  غر�ص  كل  عن  غرو�ص  �سبعة  قدُره  بثمن  للجهالة  النايف  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلَم 
ثالثون قطعة م�رشية ثمنًا حاًل مقبو�سًا بيد البائعي املزبورين �سوّية بينهما 
ُة امل�سرتي املزبور  ًا، فبموجب ذلك برئْت ِذمَّ ِعيَّ باحل�رشة واملعاينة قب�سًا �رَشْ
ِْعيِّ  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ من جميع الثمن امَلْرُقْوم ومن كلِّ جزٍء منه الرباءَة ال�رشَّ
براءَة قب�ٍص وا�ستيفاٍء، و�سدَر البيُع الَباّت بينهم يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبوٍل 

ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة مرعيٍّ وت�سلٍُّم وت�سليٍم �سحيَحْيِ �رَشْ

13 �سعبان 
املبارك �سنة 

1082ه
 /12  /14 /
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�رشاء 
غرا�ص تي 

وزيتون 
باأر�ص 

ال�ساليحة

 /296
ح 2

)1( تقع في محلة النصارى قرب كنيسة القيامة في الدار المعروفة بدار البترك، وقد فتحها صالح الدين األيوبي إثر فتحه
القدس سنة 583ه/ 1187م، للصوفية وحبسها عليهم؟ اليعقوب، ناحية القدس الشريف، ج2، 349. 



ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

َدْرٍك  من  ذلك  يف  كان  وحيثما  منهم،  ترا�ٍص  عن  بالأْبدان  َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
وثبَت  كذلك،  ذلك  على  ت�سادقوا  �رشعًا،  يجُب  حيُث  لزٌم  ف�سمانه  وَتِبَعٍة 
ًا، حتريراً يف  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ثالث ع�رشي �سهر �سعبان املبارك ل�سنة ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
علّي،  ال�سيخ  علّي،  ال�سيخ  ويّل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
اأْعَلِم  َمْولَنا و�سيِِّدنا  اهلُل تعاىل لدى  اأَجلَُّه   ، امُلَحرِِّر املرعيِّ  ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
املوىل  �سدِر  الأَناِم،  م�سكالِت  حاّلِل  الِفخاِم،  الِء  الُف�سَ ِل  اأْف�سَ الِعظاِم،  الُعَلَماِء 
 ِّ ال�رشِّ يف  الكرمي  موله  املراقِب  والتقوى،  الدِّيِن  ِحيا�ِص  من  الكارِع  الِعظام، 
احَلاِكم  والباطِل  احلقِّ  بي  الفا�سِل  الكامِل  ِل  الفا�سِ العابِد  العامِل  والنجوى، 
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ زادة  يحيى  بن  اأَفْنِدي  م�سطفى  امُلويل  امَلوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ
َوَقَفُه  الذي  الَوْقف  اأنَّ  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ثبَت  مّلا  عاله،  داَم  نظريه،  باأََعايل 
اأَفْنِدي يف  املرحوم ال�سيخ فخر الدين بن املرحوم �سيخ الإ�ْسالم ال�سيخ زكريا 
مر�سه الذي ماَت فيه نفذ �رشعًا يف ثلث ماله بعد اإخراج لوازم جتهيزه واأداء 
ِْعيِّ  ِعيَّة �سادرة لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ة �رَشْ ًا مبوجب ُحجَّ ِعيَّ ديونه ُثُبوَتًا �رَشْ
ِع اأعاله يف يوم تاريخه كّل واحٍد من ال�سيخ ح�سن الوكيل عن ِقَبل فاطمة  امُلَوقَّ
خاتون الناظرة على َوْقِف والدها امَلْرُقْوم الثابت وكالته عنها مبوجب �ِسِجل 
املرحوم  ابنة  خاتون  اآمنة  ِقَبل  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ والوكيل  التاريخ  �سابق  �رْشِعيٍّ 
ال�سيخ طه ال�سامت التي كانت زوجًا لل�سيخ فخر الدين املزبور الثابت وكالته 
ِْعيِّ عن  عنها �رشعًا مبوجب �ِسِجل �رْشِعيٍّ �سابق التاريخ وممد اآغا الوكيل ال�رشَّ
الثابت وكالته عنها  الثانية  الدين املزبور  ال�سيخ فخر  �ساحلة خاتون زوجة 
عبا�ص  ولديه  على  ِْعيِّ  ال�رشَّ والويل  تاريخه  على  �سابق  �رْشِعيٍّ  �ِسِجل  مبوجب 
ال�سيخ فخر  امُلَخلَّف عن  اأن  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  مَلْولَنا  وذكر  القا�رشين  وطلحة 
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  ُعّي يف وقفه وطلب من  اأماكن�ص خارجة عما  الدين 
تخمي جميع الأماكن التي عّينها يف وقفه والأماكن التي مل ُيعّينها يف الَوْقف 
ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الفري�سة  حكم  على  الورثة  بي  امُلْلك  وتق�سيم  الَوْقف،  ة  ح�سّ وبيان 
زوجته  يف  ِْعيِّ  ال�رشَّ اإْرثه  وانح�رَش  ماَت  املزبور  فخرالدين  ال�سيخ  اأن  لكون 
املزبورة  لة  املوكِّ اللطيف وفاطمة  ولديه عبد  املزبورتي ويف  واآمنة  �ساحلة 
ِْعيِّ يف والدته �ساحلة واأخته فاطمة  حيث مات عبد اللطيف وانح�رش اإْرثه ال�رشَّ
امَلْرُقْومة ويف اأخويه لأّمه عبا�ص وطلحة املزبورين وخّمن اأهل اخلربة جميع 
العقار امُلَخلَّف عن ال�سيخ فخر الدين امَلْرُقْوم امُلعّي يف الَوْقف والتي مل يعينه، 
اأَْلٍف غر�ص ومائتي غر�ص ف�سة وظهر جلهِة الَوْقف امَلْرُقْوم ُثلث  فبلغ تخمينه 
الورثة  بي  التخمي  ح�سب  الباقي  جميع  وق�سم  غر�ص  اأْرَبعمائة  وقدُره  ذلك 
ِعيِّة مبوجب دفرت التق�سيم ال�سادر لدى َمْولَنا احَلاِكم  ْ على ُحْكِم الطريقة ال�رشَّ

ِع اأعاله، وطلَب يوم تاريخه ال�سيخ ح�سن الوكيل امَلْرُقْوم عن ِْعيِّ امُلَوقَّ ال�رشَّ

اأوا�سط رجب 
احلرام �سنة 
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 /11  /16 /

1671م

ثبوت  /297
ح 1



ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

اآمنة الزوجة  امَلْرُقْوم وعلى  ة بوقف والدها  فاطمة خاتون الناظرة وامل�ستحقَّ
ولديه  على  ِْعيِّ  ال�رشَّ والويّل  خاتون  �ساحلة  عن  الوكيل  اآغا  وممد  املزبورة 
جميع  امَلْرُقْوم  الَوْقف  جلهة  ُيقرَّر  اأْن  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  من  املزبورين 
ِل( الكائن مَبحلَّة ال�رشف املحدودة ِقَبلًة بدار بيد اأولد خاطر،  )�سواد يف الأ�سْ
بدار  وغربًا  الباب،  وفيه  ال�سالك  بالطريق  و�سماًل  ال�سقطي  اأولد  بدار  و�رشقًا 
قبو  وجميع  غر�سًا،  وخم�سي  غر�ص  مبائتي  نة  امُلَخمَّ املذكورين  الوراّث  بيد 
الطاحون الكائنة مَبحلَّة اليهود مع الدار ال�سغرية الراكبة فوق القبو املدكور 
املحدودة ِقَبلًة ِبُدّكان ُمْلك ال�سيخ علي باب الدين ومتامه الطريق وفيه الباب، 
و�رشقًا كذلك الطريق، و�سماًل دار تعرف بامل�سابغ، وغربًا بدار وقف املغاربة 
اأْرَبعمائة وهي طبق  املخمنة مبائة غر�ص وخم�سي غر�سًا، فيكون جملة ذلك 
الثلث  وقدره  املزبور  الدين  فخر  ال�سيخ  مال  جميع  من  الَوْقف  جلهة  ظهر  ما 
واأن ذلك فيه حظ وم�سلحة جلهة الَوْقف، فعند ذلك ا�ستخاَر اهلل تعاىل َمْولَنا 
ِْعيِّ واأفرز جلهة الَوْقف الَوْقف املزبور جميع َقْبَوِي الطاحون مع  احَلاِكم ال�رشَّ
ذلك،  على  املزبورين  الُوّراث  ت�سادق  ح�سبما  اأعاله،  املذكورة  ال�سغرية  الدار 
جلهة  امَلْرُقْومة  ال�سغرية  والدار  الطاحون  قبوي  جميع  �سار  ذلك  فبموجب 
الدين  ال�سيخ فخر  التي عينها  امل�سارف  ريعها جلهة  املزبور ي�رشف  الَوْقف 
واأمر  وقفه  يف  عليه  ن�ص  كما  الواقف  لأولد  ي�رشف  ل  ف�سّ ومهما  امَلْرُقْوم، 
الوكيل عن الناظرة امَلْرُقْومة بو�سع يد نظرة موكلته على الَوْقف املزبور اأمراً 

ًا، حتريراً يف اأوا�سط رجب احلرام من �سهور �سنة اثنتي وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
الدين  ويّل  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  الديرّي،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
ال�سافعّي،  ال�سيخ مو�سى  الثوري،  ال�سيخ علي  الديري،  اهلل  فتح  ال�سيخ  جماعة، 

ِلي ال�سيخ علّي الّدّقاق، ممد جلبي، كاتبه.  كاتب اأ�سْ
ِه  ِْعيِّ اإزاَء الَوْقِف الذي وقَفُه ال�سيُخ فخِر الديِن امُلغربيِّ يف مر�سِ بالطريِق ال�رشَّ
الذي ماَت فيه نفذ �رشعًا من ثلث ماله الباقي بعد اإخراج لوازم جتهيزه واأداء 
ِع عليه ومات  ِْعيِّ امُلَوقَّ ِعيَّة �سادرة لدى احَلاِكم ال�رشَّ ة �رَشْ ديونه مبوجب ُحجَّ
ِْعيِّ يف زوجتيه وهما �ساحلة  ال�رشَّ اإْرثه  وانح�رش  املزبور،  الدين  ال�سيخ فخر 
خاتون ابنة املرحوم ح�سن اآغا واآمنة خاتون ابنة املرحوم ال�سيخ طه ال�سامت 
اللطيف،  عبد  ماَت  ثم  ًا  ِعيَّ �رَشْ انح�ساراً  وفاطمة  اللطيف  عبد  ولديه  ويف 
لأبيه  اأخته  ويف  املزبورة  خاتون  �ساحلة  والدته  يف  ِْعيِّ  ال�رشَّ اإْرثه  وانح�رش 
ًا ح�رَش يوم  ِعيَّ �رَشْ فاطمة امَلْرُقْومة ويف اخويه لأّمه عبا�ص وطلحة انح�ساراً 
ِْعيِّ عن ِقَبل  تاريخه كلُّ واحٍد من ال�سيخ ح�سن بن نا�رش النابل�سّي الوكيل ال�رشَّ
كلِّ واحدٍة من فاطمة خاتون املزبورة واآمنة خاتون امَلْرُقْومة الثابت وكالته 
م�سطفى  اآغا  وممد  اأَْدَناه  تاريخ  على  �سابق  �رْشِعيٍّ  �ِسِجل  مبوجب  عنهما 
ِْعيِّ على ولديه  ِْعيِّ عن ِقَبل �ساحلة خاتون امَلْرُقْومة والويل ال�رشَّ الوكيل ال�رشَّ
ل يدنا اأْعَلم الُعَلَماء الِعظام اأْف�سَ عبا�ص وطلحة املزبورين وطلبوا من َمْولَنا و�سِّ
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الفرد احلرام 
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

الوا�سع  امُلويل  امَلوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الِعظام  الِفخام �سدِر املوايل  الء  الُف�سَ
ه عليه دامْت ِنَعُم اهلل تعاىل عليه، بتخمي جميع العقار اخلّلفة عن ال�سيخ  َخطُّ
فخر الدين املزبور واآخراج ح�سة الَوْقف امَلْرُقْوم من ثلث جميع مال الواقف 
من  جماعة  به  اهلل  لطف  جانبه  من  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  فعي  امَلْرُقْوم 
العقارات  وخمنت  وتخمينها  بالعقارات  وامَلْعِرفة  اخلربة  اأهل  من  امل�سلمي 

امَلْرُقْومة على ما �سياأتي بيانه فيه: 
تخمي: جميع الدارين املتال�سقتي الكائنتي مَبحلَّة ال�رشف بالقد�ص ال�رشيف 
 ،250 املذكورين  للدارين  املال�سق  ال�رشف  مَبحلَّة  الكائن  جميع....   ،340
الطاهرة  قبو   ،40 ال�رشيف  القد�ص  باخلتنية ظاهر  املعروفة  احلاكورة  جميع 
ة ال�سائعة  مع البيت الكائن فوقه الكائن ذلك مَبحلَّة اليهود 150، جميع احل�سَّ
وقدُرها 15 قرياط من جميع الدار الكائنة بعقبة الظاهرية �رشكة عيد البيطار 
60، جميع الدار ال�سهرية بامل�سابغ مَبحلَّة اليهود 60، قبو اأَْلٍفرن الكائن بعقبة 
الظاهرية 50، جميع الدار الكائنة مَبحلَّة واد الطواحي بالقد�ص ال�رشيف 150، 
8 قرياط يف جميع غرا�ص العنب والتِّي بظاهر القد�ص  ة وقدُرها  جميع احل�سَّ
يف  قرياطًا   18 وقدُرها  ة  احل�سَّ جميع   ،15 عجوز  بقطع  املعروفة  ال�رشيف 
جميع غرا�ص العنب والتِّي الكائن باأر�ص �رشيطة ظاهر القد�ص ال�رشيف 30، 
ِبَراأْ�ِص اأبي  ة ال�سائعة وقدُرها 8 قرياط يف جميع الَكْرم املعروف  جميع احل�سّ
دّبو�ص �رشكة عفا�ص 10، جميع الَكْرم الكائن ظاهر القد�ص ال�رشيف املعروف 
الغرا�ص املعروف باملقّطع بعي جارود يف ظاهر  30، جميع  ّوان  ال�سُّ بعقبة 

القد�ص ال�رشيف 5، جميعه 1200
تخمي جميع الطاحونتي مع البيت املذكورين اأعاله جلهة الَوْقف املزبور يف 

ثلث املال 400
ح�سب التخمي املذكور للُوّراث املزبورين من العقار امَلْرُقْوم 800

تق�سيم العقار امُلَخلَّف عن ال�سيخ فخر الدين املزبور وولده عبد اللطيف امُلَتوّفى 
بعد والده: 

عبد  وولدها  الدين  فخر  ال�سيخ  زوجها  من  امَلْرُقْومة  خاتون  �ساحلة  ة  ح�سَّ
اأ�سدا�ص قرياط ومن خم�سة  امَلْرُقْوم من الكامل ثالثة قراريط وخم�سة  اللطيف 
ع�رش قرياطًا قرياطان وثالثة اأثمان قرياط و�ُسد�ص ثمن قرياط ومن ثمانية ع�رش 
قرياطًا قرياطان و�سبعة اأثمان قرياط ومن ثمانية قراريط قرياط و�سد�ص قرياط 
ة اآمنة من زوجها ال�سيخ فخر  وثلثا �سد�ص قرياط قيمته من التخمي 138، ح�سَّ
الدين امَلْرُقْوم من الكامل قرياط ون�سف قرياط ومن خم�سة ع�رش قرياطًا �سبعة 
اأثمان قرياط ون�سف ثمن قرياط ومن ثمانية ع�رش قرياطًا خم�ص قرياط وثمن 
ة فاطمة املزبورة من  قرياط ومن ثمانية قراريط ن�سف قرياط تخمي 50، ح�سَّ
والدها امَلْرُقْوم واأخيها عبد اللطيف من الكامل اأْرَبعة ع�رش قرياطًا ومن خم�سة 

ع�رش قرياطًا ثمانية قراريط وثالثة اأرباع قرياط ومن ثمانية قراريط اأْرَبعة



ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

قرياط  ون�سف  قراريط  ع�رشة  قرياطًا  ع�رش  ثمانية  ومن  قرياط  وثلثا  قراريط 
ة عبا�ص وطلحة من اأخيهما عبد اللطيف امَلْرُقْوم من الكامل  تخمي 466، ح�سّ
اأثمان  و�سبعة  قرياطان  قرياطًا  ع�رش  خم�سة  ومن  قرياط  وثلثا  قراريط  اأْرَبعة 
قرياط وثلث ثمن قرياط ومن ثمانية ع�رش قرياطًا ثالثة قراريط ون�سف قرياط 
بح�سب  قيمته  قرياط  �سد�ص  وثلث  قرياط  ون�سف  قرياط  قراريط  ثمانية  ومن 
نة املذكورة بي الُوّراث على التَّق�سيم امل�رشوح  التخمي 156، العقارات امُلَخمَّ
امَلْرُقْوم  الَوْقف  جلهة  الثلث  يف  ظهرا  اللتان  املزبورتان  والطاحونتان  فيه 
ه  ِع َخطُّ ِْعيِّ امُلَوقَّ ة ال�سادرة لدى احَلاِكم ال�رشَّ ب�رشف ربعهما كما ُمَعيَّ باحلجُّ
عليه دامْت ِنَعُم اهلل تعاىل عليه حتريراً يف َغرَّة رجب الفرد احلرام يف �سهور �سنة 
اثنتي وثماني الف، ُحرِّر مبعرفة العبد الفقري اإلْيِه �سبحانه وتعاىل م�سطفى 

القا�سي بالقد�ص ال�رشيف ُعِفَي عنه، متوم بختمه امُلعتاد. 
ِْعيِّ اأحمد اأَفْنِدي بن ممد املوّق، داَم بقاوؤه لدى احَلاِكم ال�رشَّ

َج ال�ساُب الكامُل احلاجُّ علّي بُن احلاجِّ ممد املحت�سب مبخطوبِته اأ�سامي  َتَزوَّ
ِعيِّة،  ْ ال�رشَّ املوانع  عن  اخلالية  البالغ  البكر  الهّواري  يو�سف  اخلوجة  بنت 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه وُح�سن توفيقه و�ُسنَّة نبيِّه ممد، �سلَّى  اأَ�سْ
احَلاّل لها  داقًا ُجملته مائة غر�ص وخم�سون غر�سًا عددية،  اهلل عليه و�سلَّم، �سَ
ذكره  الآتي  وكيلها  والدها  باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  غر�سًا  ت�سعون  ذلك  من 
اإىل  لة لها عليه  احَلاّل �سّتون غر�سًا موؤجَّ ِْعيِّ والباقي بعد  ال�رشَّ الْعرِتَاف  فيه، 
جها منه بذلك والدها املزبور بالوكالة عنها،  الفراق مبوٍت اأو طالٍق بائٍن، زوَّ
ب�سهادة  داق  ال�سَّ ُمَقدَّم  بقب�ِص  الْعرِتَاف  ويف  ذلك  يف  عنها  )وكالته(  الثابت 
عالء  بن  الدين  و�رشف  الهارو�ص  ممد  بن  ب�سه  اأحمد  �سهرها  من  واحٍد  كلِّ 
احلاّج  ابن  ممد  احلاّج  ها  عمِّ ابن  تعريف  مع  بها  العاِرَفْيِ  ال�سافعّي  الدين 
للزوج املزبور من  ًا مقبوًل  ِعيَّ �رَشْ ًا زواجًا �سحيحًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  ّعار  الذَّ ممد 
النِّكاح املزبور على  امَلْرُقْوم الثابت وكالته عنه يف قبول  والده احلاّج ممد 
ه احلاّج كرمي ابن احلاّج نور الدين  داق امَلْرُقْوم ب�سهادة كلِّ واحٍد من عمِّ ال�سَّ
ًا،  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  املنجد  احلاّج ممد  ابن  املحت�سب واحلاّج خليل 
ِعيِّة، حتريراً يف �ساد�ص ع�رشي �سعبان �سنة اثنتي  ْ وقد متَّ النكاح ب�رشائطه ال�رشَّ

وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الّدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 
ال�سيخ  ابن  احلاّج حافظ  الداودي،  لطفي  ال�سيخ  الفتح،  اأبو  ال�سيخ  ال�سيخ علّي، 

ممد، مب اهلل �سمحان، هبة اهلل بن زكريا. 
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ًة واإح�سانًا، الراجي  ر َمْولَنا و�سيُِّدنا العبُد الفقرُي اإلْيِه �سبحانه، الآمُل منه ِمنَّ قرَّ
الكرمي يف  املراقُب موله  والتَّقوى،  الديِن  الكارُع من حيا�ِص  عفَوه وغفراَنه، 
ِْعيُّ امَلوىل امُلويل م�سطفى اأَفْنِدي ابن يحيى زادة  ِّ والنجوى، احَلاِكُم ال�رشَّ ال�رشِّ

ه الكرمي باأََعايل نظريه دام عاله علي بن احلاّج جنم بلوبا�سي يف ِع َخطُّ امُلَوقَّ

اأوا�سط �سعبان 
�سنة ار  اأَقرَّ

وظيفة
 /298

ح 2



ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف يف كالم اهلل تعاىل املنيف يف كل يوم بحرم ال�سيد 
اخلليل عليه �سالة امُلْلك اجلليل َرْبَعة املرحوم ال�سيخ اأحمد ال�سهري ن�سبه بابن 
عمارة اخلليلّي ،مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل �سنة ثالثة غرو�ص عددية 
،مبوجب عو�سًا عن والده بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه مببا�رشة الوظيفة املزبورة وبقب�ص  واأذن له َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ِعيَّي  �رَشْ �سحيحي  واذنًا  تقريراً  احلاّجة  عند  وبال�ستنابة   ِ امُلَعيَّ املعلوم 

مقبولة �رشعًا حتريراً يف اأوا�سط �سعبان ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، ال�سيخ 

علّي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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ًة واإح�سانًا، الراجي  ر َمْولَنا و�سيُِّدنا العبُد الفقرُي اإلْيِه �سبحانه، الآمُل منه ِمنَّ قرَّ
الكرمي يف  املراقُب موله  والتَّقوى،  الديِن  الكارُع من حيا�ِص  عفَوه وغفراَنه، 
بي  الفا�سُل  الكامُل  ُل  الفا�سِ العامُل  ،العامُل  ِعيُّ  ْ ال�رشَّ احَلاِكُم  والنجوى،   ِّ ال�رشِّ
ِْعيُّ املوىل املويل م�سطفى اأَفْنِدي ابن يحيى زادة  احلِق والباطِل، احَلاِكُم ال�رشَّ
ِْعيِّ  ال�رشَّ الكتاب  هذا  حلاملي  عاله،  داَم  نظريه،  باأََعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ
وناقلي هذا اخلطاب املرعيِّ نور الدين وعلي يتيمّي احلاّج جنم بلوكبا�سي يف 
يِّد اخلليل  وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف من كالم اهلل املنيف يف كل يوم بحرم ال�سَّ
املعلوم  من  لذلك  اهلل مبا  عباد  ابن  املرحوم  بربعة  اجلليل  امُلْلك  عليه �سالة 
باحَلَرِم  ال�رشيف  اخلرب  قراءة  ربع  وظيفة  ويف  بينهما  �سوية  اأمثالهما  اأُ�ْسَوًة 
بينهما  �سوّية  اأمثالهما  اأُ�ْسَوًة  املعلوم  من  لها  مبا  املذكورة  بالربعة  اخلليلّي 
عو�سًا عن والدهما بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه واأذن 
ِْعيِّ مببا�رشة الوظيفة وربعها وبقب�ص املعلوم �سوية  لهما َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
مقبوَلْيِ  ِعيَّي  �رَشْ �سحيَحْيِ  واإذنًا  تقريراً  احلاّجة  عند  وبال�ستنابة  بينهما 

�رشعًا، حتريراً التاريخ املزبور. 
�سهود: �سهود: ال�سيخ فتح اهلل، املزبورون اأعاله، كاتبه. 
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ُر  ُمقرَّ التَّف�سرِي  دقائِق  رُِّر  ُمَ ال�سهرُي  العامُل  الكبرُي  العامُل  و�سيُِّدنا  َمْولَنا  َر  قرَّ
قواعِده اأح�سَن تقرير، الكارُع من ِحيا�ِص الديِن والتَّقوى، املراقُب موله الكرمُي 
اأَفْنِدي ابن يحيى  ِْعيُّ امَلوىل امُلويل م�سطفى  ال�رشَّ احَلاِكُم  ِّ والنَّجوى،  ال�رشِّ يف 
ِْعيِّ  ه الكرمي باأََعايل نظريه، داَم عاله، حاملي هذا الكتاب ال�رشَّ ِع َخطُّ زادة امُلَوقَّ
وناقلي هذا اخلطاب املرعّي نور الدين واأخيه علي ولدّي احلاّج جنم بلوكبا�سي 
يِّد  يف وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف من كالم اهلل امُلنيف يف كل يوم بحرم ال�سَّ
ذلك  اإيقاف  املن�سوب  �سليِم،  التَّ واأمتُّ  ال�سالة  ل  اأْف�سَ وعليه  نبينا  على  اخلليل 
وترتيبه للمرحوم عبد القادر اأَفْنِدي احلريري مبا لذلك من املعلوم وقدره يف 
كلِّ �سنة �سّتة غرو�ص �سوّية بينهما ِعَو�سًا عن والدهما احلاّج جنم الدين بحكم 

وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه واأذن لهما َمْولَنا احَلاِكم 
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ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 240
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ِْعيِّ مببا�رشة الوظيفة مناوبة وبقب�ص املعلوِم �سوّية بينهما وبال�ستنابة  ال�رشَّ
ِعيَّي مقبولي �رشعًا حتريراً يف اأوا�سط  عند احلاّجة تقريراً واإذنًا �سحيحي �رَشْ

�سعبان. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
ًة واإح�سانًا، الراجي  ر َمْولَنا و�سيُِّدنا العبُد الفقرُي اإلْيِه �سبحانه، الآمُل منه ِمنَّ قرَّ
الكرمي يف  املراقُب موله  والتَّقوى،  الديِن  الكارُع من حيا�ِص  عفَوه وغفراَنه، 
امَلوىل  ِْعيُّ  ال�رشَّ احَلاِكُم  الزاهُد  العابُد  الكامُل  العامُل  العامُل  والنجوى،   ِّ ال�رشِّ
نظريه،  باأََعايل  الكرمي  ُه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ زادة  يحيى  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  امُلويل 
ِْعيِّ وناقلي هذا اخلطاب املرعّي نور الدين  داَم عاله، حلاملي هذا الكتاب ال�رشَّ
ال�رشيف  اجلزء  قراءة  وظيفة  يف  بلوكبا�سي  الدين  جنم  احلاّج  يتيمّي  وعلي 
ِبَحَرِم ال�سيِّد اخلليل عليه �سالة امُلْلك  من كالم اهلل تعاىل امُلنيف يف كلِّ يوم 
َلُه ذلك من املعلوم، وقدُره يف كلِّ  اجلليل بربعة املرحوم م�سطفى با�سا مبا 
اإىل  وفاته  بُحْكم  املزبور  والدهما  عن  ِعَو�سًا  غر�ٍص  وثلث  غرو�ص  ثالثة  �سنٍة 
ِْعيِّ امُل�َسار  رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه، واأَِذَن لهما َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ة بينهما وبال�ستنابة عند  اإلْيِه مببا�رشة الوظيفة مناوبًة وبقب�ص املعلوم �سويَّ
اأوا�سط  يف  حتريراً  �رشعًا،  مقبولْيِ  ِعيَّي  �رَشْ �سحيحِي  واإذنًا  تقريراً  احلاّجة 

�سعبان �سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ فتح اهلل، املزبورون اأعاله، كاتبه. 
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اأح�سَن  قواعِده  ُر  ُمقرَّ التف�سرِي،  دقائِق  رُِّر  ُمَ الكبرُي  العامُل  و�سيُِّدنا  َمْولَنا  َر  قرَّ
ُل  الفا�سِ العامُل  العامُل  الأَناِم،  م�سكالِت  حاّلُل  الِعظام،  املوايل  �سدُر  تقرير، 
ِْعيُّ امَلوىل امُلويل م�سطفى اأَفْنِدي ابن يحيى  الكامُل العابُد الزاهُد احَلاِكُم ال�رشَّ
ِْعيِّ  ه الكرمي باأََعايل نظريه، داَم عاله، حلاملة هذا الكتاب ال�رشَّ ِع َخطُّ زادة امُلَوقَّ
اخلليلّي  الدين  جنم  احلاّج  املرحوم  ابنة  فاطمة  املرعّي  اخلطاب  هذا  وناقلة 
مائتي رغيف وخم�سي رغيفًا من خبز اجلراية ال�سلطانية من خبز �سيِّد خليل 
اإىل  وفاته  بحكم  املزبور  والدها  عن  عو�سًا  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  الرحمن 
امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه، واأِذَن لها 
�سحيَحْيِ  واإذنًا  تقريراً  مغرفة  من  يوٍم  كلِّ  يف  املزبور  اخلبز  بتناول  اإلْيِه 

ِعيَّي مقبوَلْيِ �رشعًا، حتريراً باأوا�سط �سعبان �سنة اثني وثماني الف.  �رَشْ
�سهود: ال�سيخ فتح اهلل الديري، املزبورون اأعاله، كاتبه. 
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اأح�سَن  قواعِده  ٌر  ُمقرَّ التَّف�سرِي  ُ دقائِق  ربِّ ُمَ الكبرُي  العامُل  و�سيِّدنا  َمْولَنا  َب  ن�سَّ
ُل الكامُل العابُد الزاهُد  تقرير �سيُخ الإ�ْسالِم عمدُة الُعَلَماِء العامُل العامُل الفا�سِ
ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ زادة  يحيى  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  امُلويل  امَلوىل  ِْعيُّ  ال�رشَّ احَلاِكُم 
فخر  وناقله  ِْعيِّ  ال�رشَّ الكتاب  هذا  حامَل  عاله،  داَم  نظريه،  باأََعايل  الكرمي 

ال�ساحلي عمدة اخلطباء املكرمي ال�سيخ اأحمد ابن املرحوم قدوة الُعَلَماء

12 �سهر 
�سعبان �سنة 

تن�سيب 
و�سي 
�رْشِعيٍّ

 /299
ح 4



241عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ًا على نور الدين واأحمد يتيمي  ِعيَّ العاملي ال�سيخ اأبا الوفاء اخلليلّي و�سّيًا �رَشْ
ِْعيِّ  احلاّج جنم الدين بلوكبا�سي اخلليلّي ال�سغريين لي�سبَط باأجرة الإرث ال�رشَّ
ِعيِّة  ْ ال�رشَّ التَّ�رَشُّفات  ِقَبل والدهما ويت�رشَُّف يف ذلك �سائر  اإلْيِهما من  )الآيل( 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه بتعاطي ذلك  العائد نفعها عليهما، واأَِذَن له َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
واإذنًا  ن�سبًا  املزبور  اأحمد  ال�سيخ  وا�ستقامة  ة  وعفَّ وديانة  دين  على  لّطالعه 
�سنة  �سعبان  �سهر  ع�رش  ثاين  يف  حتريراً  �رشعًا،  مقبوَلْيِ  ِعيَّي  �رَشْ �سحيَحْيِ 

اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ فتح اهلل، املزبورون اأعاله، كاتبه. 

1082ه
 /12  /13 /

1671م

�سدِر  الِفخاِم،  الِء  الُف�سَ ِل  اأْف�سَ الِعظاِم،  الُعَلَماِء  اأْعَلِم  وَمْولَنا  �سيِّدنا  لدى 
املوايل الِعظاِم ،الكارِع من حيا�ِص الدِّيِن والتقوى ،املراقِب موله الكرمي يف 
يحيى  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  وامُلويل  امَلوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  والنجوى،   ِّ ال�رشِّ
الكامل  الرجل  اأَ�ْسَهَد عليه  داَم عاله،  باأََعايل نظريه،  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ زادة 
ُيعترب �رشعًا  بحاٍل  عّجور، وهو  اأبي  بابن  ال�سهري  احلاّج عمر  ابن  ب�سه  حبيب 
اأنه ل ي�ستحقُّ ول ي�ستوجب ِقَبل فخر الأعيان ح�سن اآغا جريي با�سي ال�سباهّية 
اأبراأ  ه  واأنَّ ذهبًا،  ول  ة  ف�سَّ ول  طلبًا  ول  ا�ستحقاقًا  ول  ًا  حقَّ ال�رشيف  بالقد�ص 
من  الإ�ْسَهاد  هذا  نظري  وتعّو�ص  دعوًى  لكلِّ  قاطعًا  حاأ�سماء  عاّمًا  اإبراًء  ته  ذمَّ
واملعاينة  بيده باحل�رشة  اأ�سدّية قب�سها  املزبور خم�سة غرو�ص  اآغا  م�سطفى 
ًا،  ِعيَّ �رَشْ ت�سديقًا  امَلْرُقْوم  اآغا  م�سطفى  كلِّه  ذلك  على  و�سدَّقه  ًا،  ِعيَّ �رَشْ قب�سًا 
ت�سادقا على ذلك كذلك، وثبَت الإ�ْسَهاد عليه بذلك لدى َمْولَنا و�سيِّدنا احَلاِكم 
ًا، حتريراً يف اأوا�سط �سهر �سعبان املبارك ل�سنة  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ ال�رشَّ

اثنتي وثماني الف. 
ّقاق، املزبورون اأعاله، كاتبه.  �سهود: ال�سيخ علّي الدَّ
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الِء الِفخاِم، حاّلِل م�سكالِت  ِل الُف�سَ ر َمْولَنا و�سيِّدنا اأْعَلِم الُعَلَماِء الِعظاِم، اأْف�سَ قرَّ
الأَناِم، �سدِر املوىل الِعظام، الكارِع من ِحيا�ِص الدِّيِن والتقوى، املراقب نوله 
ابن  اأَفْنِدي  امَلوىل املويل م�سطفى  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  والنَّجوى   ِّ ال�رشِّ الكرمي يف 
الكتاب  داَم عاله، حلامل هذا  باأََعايل نظريه،  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ زادة  يحيى 
ِْعيِّ وناقله فخر ال�ساحلي ال�سيخ م�سطفى ابن فخر الأتقياء ال�سيخ خليل  ال�رشَّ
�سنة من  كلِّ  الواردة يف  الروميَّة  َّة  ال�رشُّ ذهبًا من  �سلطايّن  عيد،  بابن  ال�سهري 
نيَّة من جماعة الكتاب عو�سًا عن  الق�سطنطينة املحميَّة اإىل القد�ص ال�رشيف ال�سَّ
اختياره  بُح�سن  اأَْدَناه  تاريخ  يوم  يف  ذلك  عن  له  فراغه  بُحكم  امَلْرُقْوم  والده 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه خلَّد اهلل النَِّعًم عليه  ور�ساه، واأَِذَن �سيِّدنا وَمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
اأُ�ْسَوًة  ملِّه  من  وقته  يف  �سنة  كلِّ  يف  ذلك  بتناول  امَلْرُقْوم  م�سطفى  لل�سيخ 
ِعيَّي مقبوَلْيِ �رشعًا، حتريراً يف اأوا�سط �سهر  اأمثاله تقريراً واإذنًا �سحيَحْيِ �رَشْ

رجب احلرام من �سهور �سنة اثنتي وثماني الف. 
ّقاق، املزبورون اأعاله، كاتبه.  �سهود: ال�سيخ علّي الدَّ
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ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 242
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ُر  ُمقرَّ التف�سرِي  دقائِق  رُِّر  ُمَ ال�سهرُي  العامُل  الكبرُي  العامُل  ُدنا  و�سيَّ َمْولَنا  َر  قرَّ
قواعِده اأح�سَن تقرير، الكارُع من حيا�ِص الدِّيِن والتَّقوى، املراقُب موله الكرمي 
ِْعيُّ امَلوىل  ُل احَلاِكُم ال�رشَّ ِّ والنَّجوى، العاُل العامُل العابُد الزاهُد الفا�سِ يف ال�رشِّ
نظريه،  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ زادة  يحيى  بن  اأَفْنِدي  م�سطفى  امُلويل 
ِْعيِّ وناقله نور الدين ابن احلاّج جنم الدين  داَم عاله، حامل هذا الكتاب ال�رشَّ
اخلليلّي يف وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف من كالم اهلل تعاىل امُلنيف يف كلِّ يوم 
يِّد اخلليل عليه ال�سالة وال�سالم، وربعة املرحوم ال�سيخ اأحمد ال�سهري  بَحَرم ال�سَّ
غرو�ص  ثالثة  �سنة  كلِّ  يف  وقدره  املعلوم  من  لذلك  مبا  اخلليلّي  عمارة  بابن 
عددية ِعَو�سًا عن والده احلاّج جنم بُحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل، وانحالل 
ِْعيِّ مببا�رشة الوظيفة املزبورة وبقب�ص  ذلك عنه، واأَِذَن له َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
مقبولْيِ  ِعيَّي  �رَشْ �سحيَحْيِ  واإذنًا  تقريراً  احلاّجة  عند  وبال�ستبانة  املعلوم 

�رشعًا، حتريراً يف اأوا�سط �سعبان �سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ فتح اهلل، املزبورون اأعاله، كاتبه. 
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ُر  ُمقرَّ التف�سرِي  دقائِق  رُِّر  ُمَ ال�سهرُي  العامُل  الكبرُي  العامُل  ُدنا  و�سيَّ َمْولَنا  َر  قرَّ
قواعِده اأح�سَن تقرير، الكارُع من حيا�ِص الدِّيِن والتَّقوى، املراقُب موله الكرمي 
ِْعيُّ امَلوىل  ُل احَلاِكُم ال�رشَّ ِّ والنَّجوى، العاُل العامُل العابُد الزاهُد الفا�سِ يف ال�رشِّ
نظريه،  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ُع  ،امُلَوقَّ زادة  يحيى  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  امُلويل 
ِْعيِّ وناقلْي هذا اخلطاب املرعّي نور الدين  داَم عاله، حلامَلْي هذا الكتاب ال�رشَّ
وعلّي يتيمي املرحوم احلاّج جنم الدين اخلليلّي يف اأْرَبعمائة رغيف واأْرَبعي 
رغيفًا من خبز جراية امل�سطبة من خبز �سيِّدنا خليل الرحمن عليه �سالة الكبري 
ة بينهما عو�سًا عن والدهما احلاّج جنم الدين املذكور بُحكم وفاته  ّيان �سويَّ الدَّ
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لهما  واأِذَن  عنه،  ذلك  وانحالل  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل 
ة  امُل�َسار اإلْيِه بتناول اخلبز املزبور يف كلِّ يوٍم من مفرقه، اأُ�ْسَوًة اأمثالهما �سويَّ
اأوا�سط  يف  حتريراً  �رشعًا،  مقبوَلْيِ  ِعيَّي  �رَشْ �سحيَحْيِ  واإذنًا  تقريراً  بينهما 

�سعبان �سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، كاتبه. 
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ُر  رُِّر دقائِق التَّف�سرِي، ُمقرَّ ب َمْولَنا و�سيِّدنا العامُل الكبرُي العامُل النحريُر، ُمَ ن�سَّ
ُل الكامُل العابُد الزاهُد الفا�سُل بي  قواعِده اأح�سَن تقريِر، العامُل العامُل الفا�سِ
ِْعيِّ امَلوىل امُلويل م�سطفى اأَفْنِدي ابن يحيى زادة  احلقِّ والباطِل ،احَلاِكُم ال�رشَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله ومعاليه، حامَل هذا الكتاب  ُع َخطُّ ،امُلَوقَّ
ِْعيِّ وناقَله اخلواجة فخر الدين ابن املرحوم اخلواجة �سالح اخلليلّي ناظراً  ال�رشَّ
ْيِن  َ ًا على نور الدين واأحمد يتيمي املرحوم احلاّج جنم بلوكبا�سي القا�رشِ ِعيَّ �رَشْ
والدهما  ِقَبل  من  اإلْيِهما  ِْعيِّ  ال�رشَّ الإرث  متاأجرة  لي�سبَط  البلوغ  درجة  عن 

ِعيِّة العائد نفعها ْ ّي عليهما �سائر التَّ�رَشُّفات ال�رشَّ ويت�رشَّف مع الَو�سِ

12 �سعبان 
املبارك �سنة
 1082 هـ

 /12  /13 /
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243عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ِْعيِّ بذلك، ن�سبًا واإذنًا  ْيِن املزبوَرْيِن، واأِذَن له َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ َ على القا�رشِ
املبارك  �سعبان  ع�رشي  ثاين  يف  حتريراً  �رشعًا،  مقبوَلْيِ  ِعيَّي  �رَشْ �سحيَحْيِ 

ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ اأبو الفتح، كاتبه. 

الِء الِفخاِم، حاّلٌل م�سكالِت  ُل الُف�سَ ر َمْولَنا و�سيُِّدنا اأْعَلُم الُعَلَماِء الِعظاِم ،اأْف�سَ قرَّ
الأَنام، �سدُر املوايل الِعظاِم، الكارُع مْن حيا�ِص الديِن والتقوى، املراقُب مولُه 
ُع  ِْعيُّ امَلوىل امُلويل م�سطفى اأَفْنِدي امُلَوقَّ ِّ والنَّجوى احَلاِكُم ال�رشَّ الكرمُي يف ال�رشِّ
ِْعيِّ  ه الكرمي باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله ومعاليه، حلامل هذا الكتاب ال�رشَّ َخطُّ
اجلزء  قراءة  وظيفة  ن�سف  مفوظ  ال�سيخ  املرحوم  ابن  اأحمد  ال�سيخ  وناقله 
ال�رشيف من كالم اهلل تعاىل امُلنيف يف كلِّ يوٍم مبقام ال�سيِّد داود عليه �سلوات 
امُلْلك الودود مبا لذلك من املعلوم، وقدره يف كلِّ يوٍم عثمايّن وقف املرحومة 
من  ال�رشيف  اجلزء  قراءة  ووظيفة  ثراها،  طاَب  �سلطان  خا�سكي  لها  املغفور 
اهلل  من  ال�سالة  عليه  داود  يِّد  ال�سَّ مبقام  يوٍم  كلِّ  يف  امُلنيف  تعاىل  اهلل  كالم 
املرحوم   )...( غرو�ص  �ستَّة  �سنة  كلِّ  يف  وقدره  املعلوم  من  لذلك  مبا  الودود 
ابن  اأحمد  ال�سيخ  املرحوم  ه  عمِّ ابن  عن  ِعَو�سًا  اخلزري  القادر  عبد  القا�سي 
احلاّج علّي القادرّي بُحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه، واأِذَن 
ِعيِّ امُل�َسار اإلْيِه مببا�رشة الوظيفتي املزبورتي  ْ له َمْولَنا و�سيِّدنا احَلاِكم ال�رشَّ
ِعيَّي  وقب�ص املعلوم امُلَعيَّ وال�ستنابة عند احلاّجة تقريراً واإذنًا �سحيَحْيِ �رَشْ

مقبوَلْيِ �رشعًا، حتريراً يف �سابع ع�رشي �سعبان �سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويّل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 
اأبو  ال�سيخ  خليل،  ال�سيخ  مو�سى،  ال�سيخ  الفتح،  اأبو  ال�سيخ  علّي،  ال�سيخ  علّي، 

ال�سعود. 
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الِء الِفخاِم، حاّلٌل م�سكالِت  ُل الُف�سَ ر َمْولَنا و�سيُِّدنا اأْعَلُم الُعَلَماِء الِعظاِم ،اأْف�سَ قرَّ
الأَنام، �سدُر املوايل الِعظاِم، الكارُع مْن حيا�ِص الديِن والتقوى، املراقُب مولُه 
ُع  ِْعيُّ امَلوىل امُلويل م�سطفى اأَفْنِدي امُلَوقَّ ِّ والنَّجوى احَلاِكُم ال�رشَّ الكرمُي يف ال�رشِّ
ِْعيِّ  ه الكرمي باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله ومعاليه، حلامل هذا الكتاب ال�رشَّ َخطُّ
النظر على وقف  احلّوا�ص وظيفة  احلاّج �سالح  ابن  الدين  احلاّج عالء  وناقله 
اجلامع الكائن بقرية اأبي دي�ص الكائنة ظاهر القد�ص ال�رشيف ح�سبة هلل تعاىل 
َمْولَنا و�سيِّدنا  لينظر يف م�ساحله واإقامة �سعائره ح�سبًة هلل تعاىل، واأِذَن له 
اإذنًا  الوظيفة املزبورة ح�سبًة هلل تعاىل  اإلْيِه مببا�رشة  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 
�سعبان  �سهر  اأواخر  يف  حتريراً  �رشعًا،  مقبوَلْيِ  �سحيَحْيِ  ِعيَّي  �رَشْ وتقريراً 

املبارك ل�سنة اثنتِي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورين اأعاله، كاتبه. 
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

الِء الِفخاِم، حاّلٌل م�سكالِت  ُل الُف�سَ ر َمْولَنا و�سيُِّدنا اأْعَلُم الُعَلَماِء الِعظاِم ،اأْف�سَ قرَّ
الأَنام، �سدُر املوايل الِعظاِم، الكارُع مْن حيا�ِص الديِن والتقوى، املراقُب مولُه 
اأَفْنِدي  م�سطفى  امُلويل  امَلوىل  ِْعيُّ  ال�رشَّ احَلاِكُم  والنَّجوى   ِّ ال�رشِّ يف  الكرمُي 
ه الكرمي باأََعايل نظريه، دامْت ف�سائله ومعاليه، حلاملة هذا الكتاب  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
ال�سيخ  املحت�سبي  الُعَلَماء  قدوة  املرحوم  ابنة  الفية خاتون  وناقلته  ِْعيِّ  ال�رشَّ
َّة الرومّية الواردة يف كلِّ �سنة من  اإ�سحاق الدَّّجاين يف �سلطايّن ذهبًا من ال�رشُّ
ِنيَّة من جماعة املجاورين مبقام  الق�سطنينية املحميَّة اإىل القد�ص ال�رشيف ال�سَّ
يِّد داود عليه �سلوات امُلْلك الودود ِعَو�سًا عن زوجها املرحوم ال�سيخ اأحمد  ال�سَّ
عنه،  ذلك  وانحالل  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  وفاته  بُحْكم  الفقيه  علّي  احلاّج  ابن 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه بتناول ذلك يف كلِّ �سنة  واأَِذَن لها َمْولَنا و�سيِّدنا احَلاِكم ال�رشَّ
مقبوَلْيِ  ِعيَّي  �رَشْ �سحيَحْيِ  واإذنًا  تقريراً  اأمثالها  اأُ�ْسَوًة  مّله  من  وقته  يف 

�رشعًا حتريراً يف اأواخر �سهر �سعبان املبارك ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورين اأعاله، كاتبه. 
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�سيِِّدنا وَمْولَنا فخِر  اهلُل تعاىل لدى  اأَجلَُّه   ، امُلَحرِِّر املرعيِّ  ، ِعيِّ ْ ال�رشَّ باملجل�ص 
ِع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  الأَناِم  ولِة  ُذخِر  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة 
ُه الكرمُي اأعلى نظريه، داَم عاله، ا�ستلم كلُّ واحٍد من طه بن مو�سى وقراجا  َخطُّ
بن �سامل كليهما من اأهايل قرية دير بزيغ الكائنة ظاهر مدينة القد�ص ال�رشيف 
اجلواد  عبد  احلاّج  الأعيان  فخر  بن  ممد  ال�سيخ  َمْولَنا  الأفا�سل  فخر  من 
ال�سهري بالع�سلي فاأ�سلمهما �سوية بينهما مائة غر�ص وع�رشة غرو�ص عددية يف 
�سبعة قناطري وخم�سة و�ستي رطاًل من زيت الزيتون الطيب اخلايل من العكر 
مرتكًاعلى  زيتًا  جّرة  وخم�سون  وثالثة  مائة  القد�سي  بالكيل  عنها  والزيبار 
ال�سلم املزبور بيديهما �سوية بينهما  العرف والعادة وقب�سا منه راأ�ص  جاري 
ع�رش  اأحد  م�سي  اإىل  عليهما  ذلك  موؤجل  ًا  ِعيَّ �رَشْ قب�سًا  واملعاينة  باحل�رشة 
القد�ص  اإىل  الأجل  اأن ينقاله عند حلول  اأَْدَناه وعلى  تاريخه  �سهراً مت�سي من 
ال�رشيف ملنزل ال�سيخ ممد املزبور وت�سامنا وتكافال يف ذلك كله يف املال 
والذمة باإذن كل منهما لالأخ وح�رش فخر املدر�سي َمْولَنا ال�سيخ بهاء الدين 
بن املرحوم �سيخ الإ�ْسالم َمْولَنا ال�سيد اأبو اللطف وكيل طه وقراجا املزبورين 
ِعيَّة ثم بعد متام ذلك  يف جميع ذلك يف املال والذمة باإذنهما له بذلك كفالة �رَشْ
ولزومه اأَقرَّ طه وقراجا املزبورين وهما بحال يعترب �رشعًا اأن بذمتهما لل�سيخ 
ممد املزبور اأي�سًا �ستة و�ستي جّرة زيتًا مبا له بذمتهما يدفعان ذلك له يف 
ًا،  ِعيَّ �سهر تاريخ اأَْدَناه و�سّدقهما على ذلك ب�سهادة ممد املزبور ت�سديقًا �رَشْ
ًا  ِعيَّ ِْعيِّ ُثُبوَتًا �رَشْ ت�سادقوا على ذلك كذلك، وثبَت م�سمون ذلك لدى احَلاِكم ال�رشَّ

حتريراً يف ثامن ع�رش �سعبان �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علّي، كاتبه. 
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245عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

َر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  ِر  امُلَطهَّ العليِّ  بالقد�ِص  الأنوِر  ال�رشيِف  ال�رشِع  مبجل�ِص 
اأْعَلِم الُعَلَماِء الأعالِم،  َمْولَنا و�سيِدنا، فخِر ق�ساِة الإ�ْسالِم، وذخِر ولِة الأَناِم، 
باأََعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممٍد  ابِن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم 
املرحوم  بن  ا�سماعيل  املدعو  الرجل  ا�سرتى  ومعاليه،  ف�سائُلُه  دامْت  نظريِه 
مو�سى اجلبايل مباله لنف�سه دون غريه من احلرمة املدعّوة �سفية بنت �سليمان 
ِْعيِّ وعّرفها والدها املزبور ووكيلها  ال�رشَّ الق�سماين احلا�رشة معه باملجل�ص 
ُمْلكها  لها وجاٍر يف  ًا، فباعته ما هو  ِعيَّ �رَشْ احلاّج رم�سان بن ممد تعريفًا 
ِْعيِّ من زوجها املرحوم مو�سى  ِعيِّة ومنتقٌل اإلْيِها بالإرث ال�رشَّ ْ وحيازتها ال�رشَّ
من  قرياط  ثمن  و  واحد  قرياط  وقدرها  ال�سائعة  احل�سة  جميع  وذلك  املزبور 
امل�سرتي  �رشكة  ة  ِحطَّ باب  مَبحلَّة  الكائنة  احلاكورة  جميع  من  كامل  ِل  اأ�سْ
ماء  جلمع  ٍة  ُمَعدَّ وبئر  متلفة  اأ�سجار  على  امل�ستملة  الباقي  نحو  �رشكة  ويف 
الأ�ستية وحقوق وطرق وجدر وحدود اأْرَبعة من الِقَبلة دار احلاّج ميي الدين 
بن احلاّج م�سلح ومتامه بابها وم�رشقًا، و�سماًل ال�سور، وغربًا حاكورة احلاّج 
اأْرَبعة غرو�ص  النابل�سّي، ومتامه دار بن �سيموع بثمن قدره  اأحمد بن حمدان 
املزبورة باحل�رشة  البائعة  بيد  واحد وع�رشون قطعة م�رشية حاّلً مقبو�سًا 
ًا فبموجب ذلك برئت ذمة امل�سرتي  واملعاينة من امل�سرتي املزبور قب�سًا َمْرِعيَّ
ِْعيِّ  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ املزبور من الثمن املزبور ومن كل جزء منه الرباءة ال�رشَّ
براءَة قب�ٍص وا�ستيفاٍء، �سدَر البيُع الَباّت بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول 
ِعيِّة الفرق  ْ ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ مرعيٍّ وت�سلٍُّم وت�سليٍم �رَشْ
بالأْبدان عن ترا�ص منهما وحيثما كان يف ذلك من درك وتبعة ف�سمانه لزٌم 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه  حيُث يجُب �رشعًا، وثبَت م�سموُن ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ًا حتريراً يف رابع ع�رشي �سهر �سعبان ل�سنة اثنتي وثماني  ِعيَّ اأعاله ُثُبوَتًا �رَشْ

الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 

ال�سيخ علّي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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يِِّد م�سطفى اإ�سحاق مبخطوبِته ح�سنا بنِت مموِد  يُِّد عبُد القادِر ابُن ال�سَّ َج ال�سَّ َتَزوَّ
اهلِل  بركِة  على  َدَقَها  اأَ�سْ ِعيِِّة،  ْ ال�رشَّ املوانِع  عن  اخللّيَة  الكاملَة  ،املراأَة  الّرمليِّ 
داقًا  ِة نبّيه ممد، �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم، �سَ تعاىل وعوِنه، وُح�ْسِن توفيقه، و�ُسنَّ
ُجملته ع�رشون غر�سًا عددية، احَلاّل لها من ذلك ع�رشة غرو�ص مقبو�سة بيدها 
ًا، والباقي بعد احَلاّل وقدُره ع�رشة  ِعيَّ باعرتاِف وكيِلها الآتي ذكره فيه قب�سًا �رَشْ
َجها  ًا َزوَّ ِعيَّ لة لها عليه اإىل الفراق مبوٍت اأو طالٍق بائٍن تاأجياًل �رَشْ غرو�ص موؤجَّ
منه بذلك على ذلك كذلك، �سالح بن غر�ص الدين اآجَكره بالوكالة عنها الثابت 
داق املزبور ب�سهادة كلِّ  ِل ال�سَّ وكالته عنها يف ذلك، ويف الْعرِتَاف بقب�ِص ُمَعجَّ
واحٍد من احلاّج م�سطفى بن ممود وعلوان واحلاّج عثمان بن ممد الدم�سقّي
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ًا،  ِعيَّ ًا، زواجًا �رَشْ ِعيَّ فدّي ُثُبوَتًا �رَشْ العاِرَفْيِ بها بتعريِف ممد بن �سليمان ال�سّ
ًا حتريراً يف ثامن ع�رشي �سعبان املبارك  ِعيَّ مقبوًل من الزوج لنف�سه قبوًل �رَشْ

ل�سنة اثنتي وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علّي، 
ال�سعود،  اأبو  ال�سيخ  ال�سيخ خليل،  ال�سيخ مو�سى،  الفتح،  اأبو  ال�سيخ  ال�سيخ علّي، 

كاتبه. 
�سيِدنا وَمْولَنا فخِر  اهلُل تعاىل لدى  اأَجلَُّه   ، امُلَحرِِّر املرعيِّ  ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  الأعالِم،  الُعَلَماِء  اأْعَلِم  الأَناِم،  ولِة  وذخِر  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة 
ُه الكرمُي باأََعايل نظريِه دامْت ف�سائُلُه  ِع َخطُّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابِن ممٍد امُلَوقَّ
ِقَبل م�سطفى  ِْعيِّ عن  ال�رشَّ الوكيل  الزاغة  عى عبد احلق بن ح�سن  ادَّ ومعاليه، 
على  الّدباغ  احلاّج ممد  املرحوم  يتيم  اأحمد  على  ِْعيِّ  ال�رشَّ ّي  الَو�سِ الَنعَلجّي 
الدين وكمال بن عمر بن عبيد احللوانيي،  �سم�ص  كلٍّ من واحٍد من خليل بن 
ِتهما �سوية بينهما للحاج ممد املزبور  وقال يف تقرير دعواه عليهما: اإنَّ بذمَّ
ِة كمال  ِة خليل وخم�سون غر�سًا ِبِذمَّ مائة غر�ص عددية، منها خم�سون غر�سًا ِبِذمَّ
ة باإذن كلٍّ منهما  وَت�سامنا وتكافال يف جميع املبلغ املزبور يف املال والذِّمَّ
ِْعيِّ يف زوجته نور  اإْرثه ال�رشَّ لالآخر، واإنَّ احلاّج ممد املزبور ماَت وانح�رَش 
بنت يحيى ال�سوعي ويف اأولده القا�رش املزبور واأختيه را�سية ومرمي البالغتي 
املزبور  خليل  من  وو�سله  بذمتهما  باٍق  املزبور  واملبلغ  ًا،  ِعيَّ �رَشْ انح�ساراً 
ليق�ّسم  بذلك  طالبهما  غر�سًا  وت�سعون  اثنان  ِتهما  بذمَّ وتاأخَر  غرو�ص  ثمانية 
�سوؤالهما عن ذلك، �سئال  ِعيِّة و�ساأل  ْ ال�رشَّ الفري�سة  الُوّراث املزبورين على  بي 
فاأجابا باأنهما كانا ا�ستدانا املبلغ املزبور من احلاّج ممد امَلْرُقْوم وت�سامنا 
ة باإذن كلٍّ منهما لالآخر مبوجب م�سطور  وتكافال يف ذلك يف املال والولد والذِّمَّ
�سابق على تاريخ اأَْدَناه ودفعا للحاج ممد املزبور يف حال حياته ِقَبل وفاته 
بح�سب ما كان ق�سطه عليهما مبوجب امل�سطور املزبور املوؤرخ يف �سنة ثماني 
وع�رشون  اأْرَبعة  ومنها  غر�سًا  و�ستون  ثمانية  املزبور  يد خليل  من  منها  الف 
وطلَب  ذلك،  على  املزبور  املدعي  ي�سدقهما  فلم  املزبور  كمال  يد  من  غر�سًا 
ِعيَّة  �رَشْ ًة  ُحجَّ يده  املزبورمن  فاأبرز خليل  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالوجه  اثبات ذلك  منهما 
ل ل�سنة تاريخ اأَْدَناه فوجد يف م�سمونها باأن خليل  خة يف اأوا�سط ربيع الأوَّ موؤرَّ
املزبور دفَع للحاج ممد امَلْرُقْوم يف حاِل حياته ِقَبل وفاته ثمانية و�ستي 
ّي  الَو�سِ احلاّج رجب  ابن  اهلل  بوجه مبِّ  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالوجه  ذلك  واأثبَت  غر�سًا، 
املزبور، وثبَت م�سموُنها  امُلدَّعي  املزبور وقرئت بوجه  القا�رش  ال�سابق على 
ًا،  ِعيَّ ِع اأعاله، بوجه امُلدَّعي املزبور ُثُبوَتًا �رَشْ ِْعيِّ امُلَوقَّ لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
التميمّي وغامن  اأحمد  النقيب دروي�ص بن  واأح�رَش كماُل املزبوُر كلَّ واحٍد من 
ِْعيِّ باأنَّ احلاّج ممد املزبور اأَقرَّ يف حال  بن ممد و�سهدا بعد ال�ست�سهاد ال�رشَّ

حياته ِقَبل وفاته يف �سنة ثماني الف اأنه قب�ص من كماِل املزبور من املبلغ

16 �سعبان 
املبارك �سنة 

1082ه
 /12  /17 /

1671م

عاء على  ادَّ
دين

 /301
ح 4
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ِجلِّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ ة تاريخ احِلجَّ املو�صوع رقم �س/ 
وحجة

ِعيَّة بوجه امُلدَّعي امَلْرُقْوم،  امَلْرُقْوم اأْرَبعة وع�رشين غر�سًا �سهادة �سحيحة �رَشْ
ًا، وملا ثبَت  ِعيَّ ًا، َفِقَبلْت منهما بذلك قبوًل �رَشْ ِعيَّ فلم ُيْبِد يف �سهادتهما دافعًا �رَشْ
ًا ُمِنَع امُلدَّعي املزبور  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
وبقّيُة ُوّراِث احلاّج ممد امَلْرُقْوم من التعرُّ�ِص للُمدَّعى عليهما ب�سبب ذلك منعًا 

ًا، حتريراً يف �ساد�ص ع�رشي �سعبان املبارك ل�سنة اثنتي وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
�سهود: ال�سيخ نور الدين، املزبورون اأعاله، كاتبه. 

قدوِة  و�سيِدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلل  اأَجلَّه  املرعيِّ  امُلَحرِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
رِّر الق�سايا يف الأحكاِم بالإحكاِم ُعمدة  ق�ساِة الإ�ْسالِم، وذخِر ولِة الأَناِم ُمَ
ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ابن ممد  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  الأعالم،  الُعَلَماء 
ر  الكرمُي باأََعايل نظريِه دامْت ف�سائُلُه ومعاِليِه، داَم عاله، مّلا كان اآخر ما تاأخَّ
اأبي احل�سن بن ا�سماعيل البتريّي  ِة خليل بن �سم�ص الدين احللوايّن ملحمد  ِبِذمَّ
قدُره ع�رشون غر�سًا عددية، عن كلِّ غر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية،  مبلٌغ 
خليل  اأَْدَناه  تاريخ  يوم  ح�رَش  واأمانة،  وزيٍت  وب�سٍل  زبيب  ثمِن  ُة  بقيَّ وذلك 
وممد املزبوران، ودفَع خليل املزبور ملحمٍد امَلْرُقْوم ع�رشين غر�سًا املزبورة، 
ُة خليل  ًا، وبرئْت بذلك ِذمَّ ِعيَّ ها منه بيده باحل�رشِة واملعاينِة قب�سًا �رَشْ فقب�سَ
قب�ٍص  براءَة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ِعيَِّة  ْ ال�رشَّ الرباءَة  امَلْرُقْوم  املبلغ  من  امَلْرُقْوم 
ول  امَلْرُقْوم  ِقَبل خليل  له  باأنه ل حقَّ  املزبور  عليه ممداً  واأَ�ْسَهَد  وا�ستيفاٍء، 
َدْينًا ول عينًا، ول حّقًا  ًة ول ذهبًا ول  ا�ستحقاقًا ول دعوًى ول طلبًا ول ِف�سَّ
ى من الزَّمان واإىل يوِم تاريِخ اأَْدَناه،  ِعيِّة مطلقًا ملا َم�سَ ْ من �سائر احلقوق ال�رشَّ
ًا، ت�سادقا على ذلك كذلك،  ِعيَّ َق على ذلك كلِّه خليل املزبور ت�سديقًا �رَشْ دَّ و�سَ
ًا،  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ وثبَت م�سموُن ذلك كلِّه لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

حتريراً يف ثامن ع�رشي �سعبان �سنة اثني وثمان الف. 
ال�سيخ نور الدين، املزبورون اأعاله، كاتبه. 

18 �سعبان 
�سنة

 1082 هـ
 /12  /19 /

1671م

ح�سور  /301
ح 5

اهلِل  اإىل  اأَجُله  املرعيِّ  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص  ه  انَّ احلروِف هو  �سبُب حتريِر 
الِء الِفخاِم ،حالَِّل  ِل الُف�سَ تعاىل ،لدى َمْولَنا و�سيِدنا اأْعَلِم الُعَلَماِء الِعظاِم ،اأْف�سَ
والتقوى  الدين  حيا�ص  من  ،الكارع  الِعظاِم  املوايل  �سدِر  ،الأَناِم  م�سكالِت 
املويل  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ ،احَلاِكم  والنجوى  ال�رش  يف  الكرمي  موله  ،املراقب 
ومعاليه.  ف�سائُلُه  دامت  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي  م�سطفى 
اأَقرَّ واعرتَف كلُّ واحٍد من احلاجِّ عمر ابن املرحوِم ح�سن منر واحلاّج علي بن 
�سابقًا  كانا  اأنهما  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص  احلا�رشين  الدين  كرمي  احلاّج  املرحوِم 
اأوقاف  على  املتويل  اآغا  اأحمد  الأعيان  فخر  مع  يوافقان  اأَْدَناه  تاريخه  على 
ال�سخرة  �سطح  بالط  يفر�سا  اأن  على  امل�رشفة  اهلل  و�سخرة  الأق�سى  امل�سجد 
اآلف  ثالثة  قدره  مببلغ  وعمالهما  باأنف�سهما  وجديداً  قدميًا  بالطًا  امل�رشفة 
م�رشية  قطعة  ثالثون  منها  غر�ص  كل  عددية  ف�سية  غر�ص  و�ستماية  غر�ص 
ِعيَّة �سابقة التاريخ اأَْدَناه ،وانهما قب�سا من املبلغ امَلْرُقْوم مبوجب حجة �رَشْ

19 �سعبان 
�سنة

 /12  /20 /
1671م
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ار  اأَقرَّ
واإعرتاف
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ح1



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 248
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

من يد اأحمد اآغا املتويل، على دفعات متعددة اأَْلفي غر�ص ومئتي و�ستة و�سبعي 
ذلك  بعد  لهما  وتاأخر  م�رشية  قطعة  ثالثون  منها  غر�ص  كل  عددية   )...( غر�سًا 
�سبعماية غر�ص واأْرَبعة وع�رشون غر�سًا ف�سية عددية كل غر�ص منها ثالثون قطعة 
ِعيَّي و�سدقهما على ذلك فخر الأَقران علي  م�رشية اإقرارا واإعرتافا �سحيحي �رَشْ
ِْعيِّ ت�سديقًا  اآغا وكيل اأحمد اآغا املتويل امَلْرُقْوم احلا�رش معهما باملجل�ص ال�رشَّ
ًا ت�سادقوا على ذلك كذلك رقيت م�سمون ذلك ح�سبما اإَقرارهما بذلك لدى  ِعيَّ �رَشْ
ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  عليه  النعم  اهلل  خلد  اإلْيِه  امُل�َسار  املرعي  احَلاِكم  و�سيدنا  مولما 
حتريراً يف تا�سع ع�رش من �سهر �سعبان املبارك من �سهور �سنة اثني وثمانيي 

الف. 
ال�سيخ  الدين،  ال�سيخ ويل  ال�سافعي،  الدين  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريااأَفْنِدي،  �سهود: 

فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 

 /302
ح2

بيع ح�سة 
من دار 
بباب 
حطة

20 �سعبان 
�سنة 

 /12  /21 /
1671م
1082هـ

،ناطقٌة بذكِر ما فيها. دفع  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ِعيَّ �رَشْ هذه حجٌة �سحيحٌة 
ممد مبحفِل ال�رشيعِة الغراء ،ومفِل الطريقِة املنريِة املحرو�سِة بالقد�ِص ال�رشيِف 
الإ�ْسالِم  و�سيِدنا قدوِة ق�ساِة  َمْولَنا  لدى  هلُل تعاىل  ،اأَجلَُّه  املنرِي  العلي  واملقتدِر 
اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ ،احَلاِكِم  الأعالِم  الُعَلَماِء  عمدِة  الأَناِم  ولِة  وذخِر 
ُه الكرمُي باأََعايل نظرِيه دامت ف�سائلة ومعاليه ،ا�سرتى كل واحد من  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
بن  مو�سى  واحلاّج  نف�سه  بالأ�سالة عن  بن عوين  بن ممد  اأحمد  املدعو  الرجل 
ِعيِّة عن كل واحدة من �سقيقتيه �سفية وعرف  ْ احلاّج ابراهيم )...( بالوكالة ال�رشَّ
ِْعيِّ من كل واحد  بها حامد وبنت اأحمد بن مرزوق ح�سبما وكلتاه باملجل�ص ال�رشَّ
من اأحمد بن احلاّج ابراهيم بن مرزوق ورا�سية بنت خليل ال�رشبجي وعرف بها 
املعروف  النبي  عبد  ابن  �سالح  احلاّج  من  واحد  كل  املزبورتي  وبامل�سرتيتي 
عن  بالأ�سالة  فباعوهما  باملجل�ص  وكلتاه  ح�سبما  ًا  ِعيَّ �رَشْ تعريفًا  ك�سك  باأبي 
ِعيِّة وقد  ْ انف�سهما ما هو لهما وجار يف ُمْلكهما وحتت ت�رشفهما وحيازتهما ال�رشَّ
كان )...( على ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع دون املنازعة واملعار�سة لهما يف 
ِل كامل من  ذلك وذلك جميع احل�سة ال�سايعة وقدرها خم�سة ع�رش قرياطًا من اأ�سْ
جميع الدار القائمة البنا بالقد�ص ال�رشيف مَبحلَّة باب حطة امل�ستملة على ثلالثة 
ِعيَّة  بيوت و�سهريج معد جلمع ماء الإ�ْسِتَية ومطبخ ومرافق ومنافع وحقوق �رَشْ
ونظري احل�سة املزبورة والأ�سطلبلي الكائنيي اأ�سفل الدار املزبورة نظري احل�سة 
ذلك  املحدد  املزبورة  الدار  اأ�سفل  الكائنة  للحياكة  املعي  الدكان  من  املزبورة 
ِقَبلة بدار بدران يون�ص �سوبا�سي و�رشقًا الطريق ال�سالك ومن الباب الدار املزبورة 
وبابا ال�سطبلي املزبورين و�سماًل بالطريق ال�سالك وفيه باب الدكان املزبور 
والقبول  كله  ذلك  موؤن�ص بجميع حقوق  اأحمد  ال�سيخ  املرحوم  وارث  بدار  وغربًا 

ِعيِّي املعلوم وذلك عند املتابعيي ْ املرعي والت�سلم والت�سليم ال�سحيحي ال�رشَّ
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ِْعيِّ الناجي من اجلهالة �رشعًا بثمن قدره خم�سون غر�سًا  املزبوريي العلم ال�رشَّ
بذكره يف  املزبور  باعة حمد  ما  ذلك  ثمن  فيه  يت�سب  ما  ثمنًا حاًل غري  عددية 
ع�رش  اثنا  املزبورة  حجي  بنت  را�سية  باعاه  ،وما  قراريط  ثالثة  امَلْرُقْوم  البيع 
الأثني  ثمن  وما هو  قرارايط ع�رشة غرو�ص  الثالثة  ما هو عن  ذلك  ثمن  قرياطًا 
املبتدا ذكره يف  بن عون  اأحمد  ا�سرتاه  ما  ذلك  ثمن  اأْرَبعون غر�سًا  ع�رش قرياطًا 
ا�سرتاه احلاّج مو�سى  املبيع املزبور �ستة قرارايط ثمن قدره ع�رشون غر�سًا وما 
بالوكالة عن �سقيقته �سفية املزبورة من املبيع امَلْرُقْوم �ستة قرارايط منها ثالثة 
قراريط من را�سية املزبورة ومنها ثالثة قرارايط من اأحمد بن مرزوق بع�رشين 
امَلْرُقْوم  املبيع  من  حامدة  اأخيه  بنت  عن  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ بالوكالة  ا�سرتاه  وما  غر�سًا 
ثالثة قرارايط من را�سية املزبورة بع�رشة غرو�ص مقبو�سة جميع الثمن امَلْرُقْوم 
. وبرئت بذلك ذمة  ِْعيِّ بيد البائعي املزبورين باحل�رشة واملعاينة القب�ص ال�رشَّ
امل�سرتين املزبورين وذمة املوكلتي من جميع الثمن امَلْرُقْوم ومن كل جزء من 
ترا�ص  بالإيهذان عن  والتعرف  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  الُروؤية  بعد  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة 
ذلك  �سماع  بعد  �رشيحة  لزمة  ب�سمانة  وثيقة  وذلك  ذلك  يف  كان  باأنها  منهم 
لزوجته اأَ�ْسَهَدت عليها �سفية املزبورة وعرف بها املعرفان بانها ل ت�ستحق ِقَبل 
امَلْرُقْوم بعد مرتوكات والدها املزبور ولغريها حقًا ول  �سقيقها احلاّج مو�سى 
ا�ستحقاق ول دعوى ول طلب ول قب�ص ول ذمتها ول ارث ول مورثها ول قلياًل 
ول �سغرياً ول قلياًل ول كثرياً ول ميبنًا باهلل تعاىل وان وجبت ول حقًا مطلقًا ملا 
م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه اأَْدَناه و�سدقها على ذلك كله �سقيقها احلاّج 
ًا ت�سادقوا على ذلك كذلك رتب م�سمون ذلك لدى  ِعيَّ مو�سى امَلْرُقْوم ت�سديقًا �رَشْ
ًا  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ الباري تعاىل عليه  اإلْيِه دامت نعم  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا 

حتريراً يف ع�رشين �سعبان املبارك ل�سنة اثني وثمانيي الف. 
ال�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، ال�سيخ فتح اللهن ال�سيخ 
علي، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ال�سيخ ابو ال�سعود. حمد بن رزق 

ح�سبما وكلتاه باملجل�ص ال�رشعيةاأحمد بن رزق ح�سبما 
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اأَجلَّه اهلل تعاىل  امُلَحرِّر املرعيِّ  ِْعيِّ  ال�رشَّ ه باملجل�ِص  اأنَّ �سبُب حتريِر احلروِف هو 
يف  الق�سايا  رِّر  ُمَ الأَناِم  ولِة  وذخِر  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة  فخر  و�سيِدنا  َمْولَنا  لدى 
ه  ِع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْنِدي ابن ممد  اأحمد  ِْعيِّ املوىل  ال�رشَّ احَلاِكِم  الأحكاِم بالإحكاِم، 
الأعيان ممد جلبي  دامْت ف�سائُلُه ومعاِليِه ،ح�رش فخر  باأََعايل نظريِه  الكرمُي 
امُلَحرِّرات  لأبيه فخر  اأخته  ِقَبل  ِْعيِّ عن  ال�رشَّ الوكيل  �ساهي جلبي  املرحوم  بن 
ال�ست فاطمه بنت �ساهي جلبي املزبور الثابت وكالته عنها يف الت�سديق الآتي 
ذكره فيه ب�سهادة كل واحد من اأن�ص اأخيها مراد جلبي وفخر الأعيان اأحمد جلبي 
و�سدق  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  املزبورة  باملوكلة  العارفي  اخلري  ابي  بن  ب�سه  وممد 
بالوكالة عن موكلته امَلْرُقْومة على �سحة بيع �ساحلة خاتون بنت ابراهيم جميع 

الدار الكائنة مبدينة الرملة لل�سيد مِقَبل وال�سيد عبد الكرمي اأبني ال�سيد ا�سمعيل
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ال�رشيف  ال�رشع  نائب  اأَفْنِدي  يو�سف  باإم�ساء  املتوجة  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ احلجة  مبوجب 
مبدينة الرملة املوؤرخة يف �ساد�ص رجب احلرام ل�سنة تاريخه اأَْدَناه و�سدوره من 
املزبورين  امل�سرتين  املزبور مع  اأهله يف مله ل معاأر�ص ول منازع ملوكلته 
ِعيِّة مطلقًا و�سدقه على ذلك  ْ ال�رشَّ ب�سبب املبيع املزبور بوجه من �ساير الوجوه 
َمْولَنا  لدى  كله  ذلك  م�سمون  وثبت  ًا  ِعيَّ �رَشْ ت�سديقًا  املزبور  مِقَبل  ال�سيد  كله 
ع�رش  �ساد�ص  ًا يف  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  عليه  النعم  اهلل  اإلْيِه خلد  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 

�سعبان املبارك ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، �سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، املزبورون، كاتبه. 
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ِْعيِّ امُلَحرِِّر اأَجُلُه اإىل اهلِل تعاىل ،لدى َمْولَنا و�سيِدنا افتخاِر ق�ساِة  باملجل�ِص ال�رشَّ
اأحمد  ،املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ ،احَلاِكِم  الأعالِم  الُعَلَماِء  ،عمدِة  الأَناِم  الإ�ْسالِم، ذخِر ولِة 
عى بوعيا ولد  ه الكرمي باأعايل نظريه ،دام عاله ادَّ ِع َخطُّ اأَفْنِدي ابن ممد ،امُلَوقَّ
ِعيِّة املطلقة عن كل واحد من يهودا ولد مرعباى  ْ اي�ساف الَيهودي بالوكالة ال�رشَّ
الَيهودي وزوجته نحامينا ابنت )...( الَيهودي على الَيهودي املدعو يا�سف ولد اإيليا 
ِْعيِّ وقال يف تقرير دعواه عليه اأن ملوكليه بذمة يا�سف  احلا�رش باملجل�ص ال�رشَّ
اجابت  �سئل  ذلك  عن  �سوؤاله  و�ساأل  ملوكليه  بذلك  فطالبه  نقداً،  غر�سي  امَلْرُقْوم 
نحاميا  ول  يهودا  عن  وكيل  املدعو  اأن  وانكر  املزبورين  بالقر�سي  بالْعرِتَاف 
ِْعيِّ ،فطلب من املدعو  ال�رشَّ املزبورين وان ثبت وكالته املطلقة عنهما بالطريق 
امَلْرُقْوم بينة ت�سهد له بذلك. فاأح�رش كل واحد من عباديا ولد داوود والَيهودي 
يهودا  باأن  و�سهدا  مب�رش  اليهود  ملة  �سكان  من  الَيهودي  �سموئيل  ولد  مو�سى 
ًا الَيهودي امَلْرُقْوم يف قب�ص  ِعيَّ ًا وزوجته نحاميا املزبورين وكال �رَشْ َمْرِعيَّ ولد 
وا�ستخال�ص  ال�رشيف  بالقد�ص  الكائنة  وتعلقاتهما  �ساير حقوقهما  وا�ستخال�ص 
ذلك  ثبت  ًا. وملا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  ِقْبَلة كائنًا من كان واملرافعة  حقوقهما ممن هي 
ًا اأمر املدعى عليه بدفع  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ كله لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ِْعيِّ غر�سان ختام  امَلْرُقْوم فقب�ص باعرتافه القب�ص ال�رشَّ املبلغ املزبور للمدعي 

�سهر �سعبان املبارك �سهور �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ممد جلبي. 
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الِء الِفخاِم ،حالَِّل م�سكالِت  ِل الُف�سَ ر َمْولَنا و�سيِدنا اأْعَلِم الُعَلَماِء الِعظاِم ،اأْف�سَ قرَّ
،الأَناِم �سدِر املوايل الِعظاِم ،الكارع من حيا�ص الدين والتقوى ،املراقب مولنا 
ِع  ِْعيِّ املوىل املويل م�سطفى اأَفْنِدي امُلَوقَّ الكرمي يف ال�رشِّ والنجوى ،احَلاِكم ال�رشَّ
ِْعيِّ وناقليه نور  ال�رشَّ الكتاب  باأََعايل نظريه ،دام عاله حلاملي هذا  الكرمي  ه  َخطُّ
الدين وعلي ولدي املرحوم احلاّج جنم بلوكبا�سي ثلثي وظيفة قراءة ما تي�رش من
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املعلوم  يف  لها  مبا  ثراه  )1( طاب  القادري  اأحمد  ال�سيخ  بزاوية  ال�رشيف  الُقْراآن 
وقدره يف كل �سنة غر�سان م�سوغان على القهوة املوقوفة على الزاوية املذكورة 
تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  وفاته  بحكم  املزبور  والدهما  عن  عو�سًا  بينهما  �سوية 
ِْعيِّ مببا�رشة ثلثي الوظيفة املزبورة  وانحالل ذلك عنه واأذن َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
يًا  وقب�ص املعلوم املعي وبال�ستدانة عند احلاّجة تقريرا واإذنًا �سحيحيًا �رْشِعيٍّ

مقبولي �رشعًا حتررا يف اأوا�سط �سهر �سعبان املبارك ل�سنة اأثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ علي الدقاق، املزبورين اأعاله، كاتبه. 
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ِْعيِّ امُلَحرِّر املرعي اأَجلَّه اإىل اهلل تعاىل  �سبُب حتريِر احلروِف هو اأنه باملجل�ِص ال�رشَّ
لدى َمْولَنا و�سيِدنا افتخاِر ُق�ساِة الإ�ْسالِم ذخِر ولِة الأَناِم عمدِة الُعَلَماِء الأعالِم 
ه الكرمي باأََعايل نظريه  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ احَلاِكِم ال�رشَّ
دامْت ف�سائُله ومعاليه ،ثبَت ب�سهادِة كلِّ واحٍد من الن�رشاين املدعو ابن �سي�سولد 
خ�رش الن�رشاين )...( ولد ماردور�ص الن�رشاين اأن ُمْلكون ولد ماركدي�ص الن�رشاين 
واأنهما  تاريخه  على  �سابقي  �سهرين  املحمية ومبدة  الق�سطنطينية  هلك مبدينة 
ِعيَّة بوجه الن�رشاين املدعو توما الوكيل  �ساهدا موته ودفنه ب�سهادة �سحيحة �رَشْ
ِعيَّة �سدرت  ِْعيِّ عن ِقَبل زوجته حزان بنت ُمْلكونا لدميي بعد تقدمي دعوى �رَشْ ال�رشَّ
ًا فِقَبل �سهادتهما  ِعيَّ ِْعيِّ ومل )...( يف �سهادتهما مطعنًا �رَشْ بينهما بالطريق ال�رشَّ
ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  بذلك  وثبت  ًا  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  بذلك 
�سنة  �سعبان املبارك  �سهر  اأوائل  ًا حتريراً يف  ِعيَّ �رَشْ اعتبارها واجب  ًا بعد  ِعيَّ �رَشْ

اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، الدين ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو 

الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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َر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
ِر اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى َمْولَنا  مبجل�ِص ال�رشِع ال�رشيِف الأنوِر بالقد�ِص العليِّ امُلَطهَّ
احَلاِكِم  الأعالِم،  الُعَلَماِء  اأْعَلِم  الأَناِم،  ولِة  وذخِر  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة  فخِر  و�سيِدنا، 
ُه الكرمُي باأََعايل نظريِه دامْت  ِع َخطُّ اأَفْنِدي ابِن ممٍد امُلَوقَّ ِْعيِّ املوىل اأحمد  ال�رشَّ
ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر  ِعيَّ ف�سائُلُه ومعاليه، هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
املحرو�سِة   )...( النريِة  الطريقِة  ال�رشيِف، ومفِل  ال�رشِع  َر مبجل�ص  وقع وحترَّ ما 
العامِل  َمْولَنا  �سيدنا  لدى  تعاىل  اأَجلَُّه  املنيِف  العليِّ  واملعبِد  ال�رشيِف  بالقد�ِص 

ِْعيِّ ِل الفهامة الكامل قدوة ق�ساة الإ�ْسالم ذخر ولة الأَنام احَلاِكم ال�رشَّ الفا�سِ

)1( الزاوية القادرية: يسمونها زاوية األفغان، ألن اكثر النتمين اليها منهم، تقع في حارة الواد على بعد عدة امتار من 
الزاوية النقشبندية الى الجنوب الغربي، كان مخصص لها في الفترة العثماني تسعة أوراق من الخبز ومئتا درهم من 
الزيت مكتب على بابها نقش )بسم هللا الرحمن الرحيم هذه زاوية موالنا وسيدنا قطب العارفين وسلطان األولياء الشيخ عبد 
القادر الجيالني قدس هللا سره العزيز سنة 1043هـ- 1633م. العارف، عارف. المفصل في تاريخ القدس، ص722. 
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ه الكرمي باأََعايل نظريه دامت ف�سائله  ِع َخطُّ اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ املويل اأحمد 
ومعاليه. ا�سرتى ال�سيخ عو�ص ابن املرحوم �سبح بن ع�سفور بالأ�سالة عن نف�سه 
ِعيِّة عن ِقَبل زوجته فاطمة بنت دروي�ص ال�سامي النابل�سي الثابت  ْ وبالوكالة ال�رشَّ
وكالته عنها يف ال�سند )ال�ِسِجل الآتي ذكره( قيد �رشعًا مباله ومال موكلته �سوية 
ِْعيِّ  بينهما دون غريهما من احلاّج ممد بن احلاّج يا�سي النحا�ص الوكيل ال�رشَّ
عن ِقَبل زوجته خديجة بنت يو�سف ال�سيوري اجللبي الثابت وكالته عنها يف البيع 
الآتي بيان فيه الثمن الذي �سيبنى فيه وقب�سه ب�سهادة كل من واحد من الأ�سطا 
ِعيِّة  ْ ممد بن رجب وم�سطفى بن اخلواجة اأحمد الدقاق العارفي به امَلْعِرفة ال�رشَّ
ًا فباعه بالوكالة املزبورة وملوكلته ما هو ملوكليه املزبورين وجار  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ
ِْعيِّ  ال�رشَّ بالنتفاع  اإلْيِها  ومنتقل  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وحيازتها  ت�رشفها  وطلب  ُمْلكه  يف 
لدى  �سادر  ،وهو  والأف  و�سبعي  �سبع  ل�سنة  ل  الأوَّ ربيع  ب�سابع  موؤرخ  مبوجب 
ال�رشيف  بالقد�ص  العزيز  احَلاِكم  خليفة  اأَفْنِدي  م�سطفى  الق�ساة  قدوة  َمْولَنا 
�سابقًا ويده واأ�سنعه على ذلك اإىل حي �سدور هذا املبلغ دون املعر�ص واملنازع 
الكائنة  ال�رشيف  بالقد�ص  الكائنة  العلوية  الدار  ق�سمة  بيع  ح�سب  ذلك  يف  لها 
بالقد�ص ال�رشيف بخط مرزبان امل�ستملة على ثالثة بيوت و�سطح ومرتفق و�ساحة 
�سماوية و�سهريج معد جلمع ماء الأ�ستية وحق ال�ستطراق التام باب الدار ال�سفلية 
دار  و�رشقًا  البدرىة  الزاوية  ِقَبلة  ويحدها  النابل�سي  ا�سمعيل  ُمْلك  يف  اجلارية 
الفقاعي و�سماًل الطريق ال�سالك وفيه باب الدار ال�سفلية امل�ستطرق منها اإىل الدار 
العلوية )...( من �سلم حجر بالدار ال�سفلية وغربًا ب�سطح ال�سوق بجميع حقوق ذلك 
كله وطرق وجنبه ومنافعه ومرافقه وما عرف به ون�سب اإلْيِه وكل حق هو لذلك 
ِْعيِّ الباقي للجهالة �رشعًا بثمن  املعلوم ذلك عند املتابعي املنجدين العلم ال�رشَّ
قدره خم�سة وخم�سون غر�سًا عددية ثمنًا حاًل مقبو�سًا بيد البائع الوكيل امَلْرُقْوم 
ًا وريت بذلك ذمة امل�سرتي وموكلته من جميع  ِعيَّ باحل�رشة واملعاينة قب�سَا �رَشْ
ِْعيِّ براءة قب�ص  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ الثمن امَلْرُقْوم ومن كل جزء من الرباءة ال�رشَّ
وا�ستيفًا و�سدر البيع بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وِقَبل مرعي وت�سلم وت�سليم 
عن  بينهما  بالأمر  والتعرف  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ
ترا�ص منهما وحثما كان يف ذلك من درك وتبعه ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعا 
وح�رش بح�سور التابعي املزبورين كل واحد من فخر اخلطباء املعربين َمْولَنا 
املبارك  ن�سبه  ال�سهري  ال�سيخ ممد  الُعَلَماء  قدرة  املرحوم  بن  الدين  ال�سيخ ويل 
بابن جماعة خطيب امل�سجد الأق�سى وهو املتويل على وقف املرحوم عبد العيم 
والأعيان  الأمثل  فخر  ِقَبل  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ الوكيل  ح�سن  بن  وفاز  احلريري  اأَفْنِدي 
بالأ�سالة  انف�سهما  على  واأَ�ْسَهَد  اآغا  درغود  وقف  على  املتويل  اآغا  م�سطفى 
والوكالة اأنهما )...( املبلغ امَلْرُقْوم املرهون على مال الَوْقفي املزبورين وقدره 
ثالثة وع�سورن غر�سًا عددية منها جلهة وقف احلريري اأْرَبعة ع�رش غر�سًا ومنها 

جلهة وقف درغود اآغا ت�سعة غرو�ص وقب�سا ذلك من البايع امَلْرُقْوم باحل�رشة
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اأنهما مل يح�سال  والوكالة  بالأ�سالة  واأَ�ْسَهَدا عليهما  ِْعيِّ  ال�رشَّ القب�ص  واملعاينة 
ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  ِقَبل املولكة املزبورة جلهة ذلك 

ًا حتريراً يف �ساد�ص ع�رش من �سعبان �سنة اأثني وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
ابو  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

الفتح، ممد جلبي، كاتبه. 
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مة  الَعالَّ وَمْولَنا  �سيدنا  ،لدى  تعاىل  اأَجُله هلل  املرعيِّ  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
ِْعيِّ  ال�رشَّ ،احَلاِكِم  الأَناِم  ولِة  ،ذخِر  الإ�ْسالِم  ق�ساِة  ،قدوِة  الكامِل  العامِل  ِل  الفا�سِ
ه الكرمي باأََعايل نظريه دام عاله ملا حترر وتاأخر  ِع َخطُّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي امُلَوقَّ
الكمويل  عبد  بن  الباقي  عبد   )...( مطلقها  ِقَبل  ال�سامي  علي  احلاّج  بنت  ل�سفية 
،موؤخر �سداقها ونفقة عدتها واأجرة �سكنها وغري ذلك �ستة وثالثون غر�سًا عددية 
الباقي املزبور ما  اأَْدَناه كل واحد من عبد  ِْعيِّ ح�رش يوم تاريخه  ال�رشَّ التاأخري 
بن  واأحمد  رم�سان  بن  مو�سى  من  واحد  كل  بها  وعرف  وثالثون  �ستة  ل�سفية 
امَلْرُقْومة  ل�سفية  امَلْرُقْوم  الباقي  عبد  ودفع  ًا  ِعيَّ �رَشْ تعريفًا  النجار  م�سطفى 
وال�ستة  ِْعيِّ  ال�رشَّ القب�ص  واملعاينة  باحل�رشة  ذلك  قب�ست  عددية  غر�سًا  ثالثة 
اأَ�ْسَهَدت عليها انها وهبتها لعبد الباقي مطلقها فالنًا وِقَبل ذلك  غرو�ص الباقية 
ًا اأنها ل ت�ستحق ِقَبل مطلقها عبد  ِعيَّ ِْعيِّ واأَ�ْسَهَدت عليها )...( �رَشْ منها القبول ال�رشَّ
واأجرة  عليها  نفقته  وب�سبب  اأياها  احَلاّل بطالقه  املوؤخر  ب�سبب �سدلقها  الباقي 
ال�سكن زمنها ومن غري ذلك حقًا ول ا�ستحقاق ول دعوىىول طلب ول ف�سه ول 
ذهبًا ول دينًا ول عينا ول نقداً ول كثري ول قليل ول ح�سرياً ولأّمهراً ول نفقة 
ول ما ي�سبح بعد الدعوى ويقام عليه البينة ول ميينًا باهلل تعاىل وان وجبت ول 
حقًا مطلقًا لها مب�سي من الزمان واإىل يوم تاريخه واأَ�ْسَهَد عليه عبد الباقي اأَْدَناه 
واأَ�ْسَهَد عليه عبد الباقي امَلْرُقْوم ول )...( �رشعًا اأنه ل ي�ستحق ول ي�ستوجب ِقَبل 
)...( �سفية املزبورة حقًا ول ا�ستحقاق ول دعوى ول طلب ول ف�سة ول ذهب ول 
دينًا عينًا ول حق مطلق ملا م�سى من الزمان من يوم تاريخه اأَْدَناه ودر بينهما 
ل و�سفية فريق  ا�سهارا وتباين عام من اجلانبي باأن عبد الباقي امَلْرُقْوم فريق اأوَّ
الزمان  الآَخر حق مطلق ملا م�سى من  ِقَبل  ي�ستحق  يبق  وان كل فريق مل  ثاين 
واإىل يوم تاريخه اأَْدَناه ت�سادقًا على ذلك وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم 
ًا حتريراً يف ختام �سعبان املبارك ل�سنة اثني  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ اإلْيِه  ِْعيِّ امُل�َسار  ال�رشَّ

وثماني الف. 
�سهود احَلاّل: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 

علي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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�سنة

لدى َمْولَنا و�سيِدنا الأَفْنِدي داَم ُعاَلُه
 ، بزور  ممد  احلاجُّ  املكرمي  الُعَلَماِء  فخُر  اخلواَجة  التجاِر  قدوُة  واعرتف  اأَقرَّ 
ال�سيد ممد  ال�سيِِّد عفيِف ابن املرحوِم  ،اأو بذمٍة لزوجِة  وهو بحاٍل يعترُب �رشعًا 

الرتكمان مبلغًا قدُرُه خم�سٌة وثالثوَن غر�سًا عددية على ما )...( لكم ذلك خم�سة



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 254
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

 /11  /9 /
1671م
1082هـ

عليه  موؤجلة  عددية  غر�سًا  ع�رشون  ،ومنه  ميطة  خ�رشا  جوخة  ثمن  غرو�ص 
ة �سهر تاريخه اأَْدَناه. و�سدَّقه على ذلك بذلك ال�سيد عبد  مل�سي �سنة مت�سي من َغرَّ
بذلك كذلك  ًا وت�سادقا  َمْرِعيَّ رِّرا  ُمَ ًا  ِعيَّ �رَشْ )...( ت�سديقًا  ال�سيد عبد  ابن  الهادي 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه دامت نعمه ُثُبوَتًا  )...( م�سمون ذلك كله لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ًا حتريراً يف ثامن رجب احلرام ل�سنة اأثني وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
�سهود احَلاّل: ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ فتح اهلل، 

ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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الو�سايا  ِر  رِّ ُمَ الأَناِم  ولِة  ذخِر  الإ�ْسالِم  ق�ساِة  فخِر  و�سيِدنا  َمْولَنا  لدى 
ُه  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي امُلَوقَّ ْ والأحكاِم عمدِة الُعَلَماِء الأعالِم احَلاِكِم ال�رشَّ
عى عبد احلق بن ح�سن ال�سهري  الكرمُي باأََعايل نظريه دامْت ف�ساِئُله ومعاليه ،ادَّ
ِعيِّ على اأحمد  ْ ّي ال�رشَّ ِعيُّ ِقَبل م�سطفى ابن النعاجي الَو�سِ ْ بالزاغة الوكيُل ال�رشَّ
احلاّج  بن  كمال  بن  علي  الدباغ  اجللبي  احلاّج م�سطفى  املرحوم  ابن  القا�رش 
اأن للحاج ممد املزبور بذمته مبلغًا  ،وقال يف تقرير دعواه  البحريي  �سعبان 
ة  قدره اثنان و�ستون غر�سًا عددية ثمن اأرز وحرير مبوجب م�سطور موؤرخ يف َغرَّ
اإْرثه  وانح�رش  مات  املزبور  ممد  احلاّج  واأن  الف  ثماني  ل�سنة  احلرام  رجب 
واأختيه  املزبور  القا�رش  واأولده  ال�سومتي  بنت يحيى  نور  ِعيِّ يف زوجته  ْ ال�رشَّ
ليق�سم بي  باإح�ساره  امَلْرُقْوم وطالبه  ًا واملبلغ  ِعيَّ �رَشْ اإنح�ساراً  را�سية ومرمي 
ِعيِّة وي�ساأل �سوؤاله عن ذلك �سئل فاأجاب باأن  ْ الوارثي املزبورين علي )...( ال�رشَّ
امَلْرُقْوم  امل�سطور  مبوجب  امَلْرُقْوم  ممد  للحاج  بذمته  كان  املزبور  املبلغ 
واأنه دفع له يف حال حياته ِقَبل وفاته يف ذلك ثمانية واأْرَبعي غر�سًا وتاأخر 
تاأخر بذمته من املبلغ املزبور  اآخر ما  اأْرَبعة ع�رش غر�سًا وهي  بذمته من ذلك 
ي�سهد بذلك فاأح�رش كل  فلم ي�سدقه املدعي املزبور على ذلك وطلب منه بينة 
اللطيف املعلم عمر  ال�سكاكيني وعبد  واحد من احلاّج حموده بن احلاّج زكريا 
اأمر يف حال  ِعيِّ باأن احلاّج ممد املزبور  ْ احللواين و�سهدا عن ال�ست�سهاد ال�رشَّ
اأنه قب�ص من كمال  اأحدى وثماني الف  ِقَبل وفاته يف �سهر �سفر �سنة  حياته 
�سهادة  بذلك  نف�سه  على  واأَ�ْسَهَدهما  غر�سًا  ع�رش  اأْرَبع  امَلْرُقْوم  املبلغ  املزبور 
ًا فِقَبلت  ِعيَّ ِعيَّة بذمة املدعي املزبور فلم يبدل �سهادتهما واقعًا �رَشْ �سحيحة �رَشْ
ِعيِّة لدى َمْولَنا  ْ ًا وملا ثبت ما قامت به البينة ال�رشَّ ِعيَّ �سهادتهما بذلك قبوًل �رَشْ
باإح�سار  املزبور  عليه  املدعى  اأمر  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ احَلاِكم 
ًا  ِعيَّ �رَشْ اأمراً  املزبورين  الوراثة  بي  لتق�سم  ت�سلم  الباقية  غر�سًا  ع�رش  الأْرَبعة 

حتريراً يف �ساد�ص �سعبان ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو 

الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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لدى َمْولَنا و�سيدنا قدوة ق�ساة الإ�ْسالم ،ذخر ولة الأَنام عندة الُعَلَماء الأعالم 
دامْت  نظرِيِه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 
ف�سائُلُه ومعاليه. اأَقرَّ واعرتف فخر اأَقرانه مو�سى بيك ابن املرحوم اخلواجة ابي 
واحد من حمزة  كل  ي�ستحق  الذي  اأن  �رشعًا  يعرب  احَلال  وبهذا   ، ال�سكري  الن�رش 
ِْعيِّ واآمنة )...( اأولد رم�سان الرتجمان جميع  و�سالح احلا�رشين باملجل�ص ال�رشَّ
البنا  القائم  وال�سطبل  الدار  كل  من  قرارايط  ثمانية  وقدرها  ال�سايعة  احل�سة 
بالقد�ص ال�رشيف مَبحلَّة باب العامود ويحدها ِقَبلة دار بنت موؤمن بنت الأو�ستة 
اأحمد الونلي ،و�رشقًا زقاق غري نافذ وفيه بابا ال�سطبل ،و�سماًل الطريق ال�سالك 
بي باب الدار امَلْرُقْوم، وغربًا دكاكي وقف اأولد كاتب الزيت املعروفي باأولد 
الغوي�ساتي ،بجميع حقوق ذلك كله اإىل ذلك لهم من ولد بهيج فاطمة )...( الآيلة 
واعرتافًا  اراً  اأَقرَّ الأنثيي  مثل حظ  للذكر  بينهم  بنت عطية  اأمنة  والدتها  لها من 
ذلك  على  ت�سادقًا  ًا  ِعيَّ �رَشْ ت�سديقًا  املزبورين  و�سالح  وحمزة  ًا  ِعيَّ �رَشْ �سحيحًا 
احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  كله  ذلك  م�سمون  وثبت  ِعيَّة  �رَشْ �سحيحة  م�سادقة  كذلك 
معترباً  رِّراً  ُمَ تامًا  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  عليه  املوىل  نعم  دامت  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ
اثني  ل�سنة  املبارك  �سعبان  من  والع�رشين  التا�سع  اليوم  يف  حتريراً  ًا  ِعيَّ �رَشْ

وثماني الف. 
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ق�ساِة  قدوِة  �سيِِّدنا  لدى  تعاىل،  اهلل  اأَجلَّه   ، املرعيِّ امُلَحرِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
اأحمد  املوىل   ، ِْعيِّ ال�رشَّ احَلاِكِم  الأعالِم  الُعَلَماء  عمدِة  الأَناِم  ولِة  ،ذخِر  الإ�ْسالِم 
الرجل  عى  ادَّ َعالءة  دام  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  بن  اأَفْنِدي 
لأبي  ممد  بن  �ساهي  املدعو  الرجل  على  ال�سلواين  رم�سان  ابن  عودة  املدعو 
ال�رشيف، وقال يف تقرير  القد�ص  الكائنة ظاهر  اأهايل �سلوان املزبورة  را�ص من 
ِل ثالثي غر�سًا  دعواه عليه ان له ِقْبَلًة مبلغًا قدره اأحد ع�رش غر�سًا عددية من اأ�سْ
ِْعيِّ وطالبه بذلك و�ساأل �سوؤاله عن ذلك �سئل فاأجاب  عددية بطريق القر�ص ال�رشَّ
باأن املبلغ امَلْرُقْوم مل يكن عنده ول ِقْبَلة وامنا هو ِقَبل كل واحد من عبد القادر 
بن عمر املدعي وزياد وانه كفيلهما كفالة اإح�سار ولك يكن كفيل لهما يف املبلغ 
امَلْرُقْوم يف املال والذمة وطلب من املدعي عليه ت�سهد له باأن املدعى عليه كفيل 
لعبد القادر وزياد يف املال والذمة فذكر ان لال بينة له بذلك وطلب ميي املدعي 
عليه فحلف باهلل العظيم الذي ل اإله اإل هو احلي القيوم منزل الُقْراآن على �سيدنا 
ممد �سلى اهلل عليه و�سلم باأنه مل يكن كفيل لعبد القادر وزياد يف املبلغ امَلْرُقْوم 
ًا جامعًا ملعلي احللف �رشعًا وملا ثبت حلف املدعى  ِعيَّ يف املال والذمة حلفًا �رَشْ
منع  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  بذلك  امَلْرُقْوم  عليه 
ًا حتريراً  ِعيَّ املدعى عليه من معاأر�سة املدعي عليه امَلْرُقْوم ب�سبب ذلك منعًا �رَشْ

يف رابع �سهر رم�سان املبارك ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: �سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ويل الدين، ال�سيخ علي، ممد جلبي. 
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املراأِة   )...( بنِت خليٍل  اأحمد امل�رشي مبخطوبِته فاطمَة  احلاّج  ابن  َج ممُد  َتَزوَّ
َدَقَها على بركة اللع تعاىل وعوِنِه وح�ْسِن  ِعيِِّة اأَ�سْ ْ الكماِل اخلاليِة عن املوانِع ال�رشَّ
توفيِقِه و�سنَّة نبيه ممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملته �ستة غرو�ص عددية 
الآتي ذكره  باعرتاف وكيلها  بيدها  لها يف ذمته ثالث غرو�ص مقبو�سة  احَلاّل 
اأو طالق  اإىل الفراق مبوت  فيه والباقي بعد احَلاّل ثالثة غرو�ص موؤجلة له عليه 
الهدى  طيب  احلاّج  بن  ابراهيم  احلاّج  وكيلها  ذلك  على  بذلك  منه  زوجها  بائن 
واحد  كل  ب�سهادة  ال�سداق  مقدم  تقب�ص  الْعرِتَاف  ذلك  وكالته عنها يف  الثابت 
ًا زواجًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  العارفي بها  من ممود بن علي واخيها �سالح بن خليل 
ِعيًَّا حترييراً يف تا�سع رم�سان  ًا مقبوًل يف من الزوجة املزبورة قبوًل �رَشْ ِعيَّ �رَشْ

�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، 

كاتبه. 
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املوايل  الِفخام، �سدِر  الء  الُف�سَ ل  ،اأْف�سَ الِعظام  الُعَلَماء  اأْعَلم  َمْولَنا و�سيِدنا  لدى 
ال�رش  يف  الكرمي  موله  املراقب  ،املتويل  الديِن  حيا�ِص  من  ،الكارِع  الِعظاِم 
باأََعايل  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي  م�سطفى  املوىل  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  والنجوى 
بن  ح�سن  احلاّج  املرحوم  ابن  عمر  احلاّج  عى  ادَّ ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه 
ِْعيِّ قائاًل يف  منر على الَيهودي املدعو نحميا ولد يا�سف احلا�رش باملجل�ص ال�رشَّ
دعواه عليه ان له بذمة كل واحد من مردخاى ولد مليتاى الَيهودي واي�ساف ولد 
ل فرج  اِلن و�ساأوَّ مو�سى وهارون ولد حييم و�سبيتاين ولد يعي�ص ويهودا ولد اأ�سْ
املتكلمي  الريا�ستي  مبلغًا  ال�رشيف  بالقد�ص  القاطني  اليهود  طائفة  من  كلهم 
على طائفة اليهود القاطني بالقد�ص ال�رشيف مبلغًا قدره �سبعماية غر�ص قب�سة 
ثمن  هو  ما  منه  يف�سل  ما  غري  م�رشي  قطعة  ثالثون  منها  غر�ص  كل  عددية 
قنطارين من بنًا قهوة بخم�ساية غر�ص وما هو ثمن دماية �سا�ص ماية وخم�سون 
غر�سًا وما هو ثمن ع�رش اذرع جوخا خم�سون غر�سًا وهي طبق اجلملة واأن الدعى 
وطالبه  والذمة  املال  يف  امَلْرُقْوم  املبلغ  جميع  يف  املزبور  الَيهودي  كفل  عليه 
عن  �سوؤاله  و�ساأل  املزبور  املبلغ  بجميع  املزبورين  اليهود  عند  الكفالة  بطريق 
له  ت�سهد  بينة  امَلْرُقْوم  املدعى  كله فطلب من  لذلك  فاأجاب باللنكار  �سئل  ذلك 
احَلاِكم  َمْولَنا  املنوال عرف  احَلاّل على هذا  بذلك ومل يت�سمن ميينه فلما كان 
ِْعيِّ امُل�َسار اإليع احلاّج عمر املدعي امَلْرُقْوم اأن ل يعطي ملجرد دعواه ومنع  ال�رشَّ
ًا حترياً  ِعيَّ من التعر�ص لها الدعى عليه امَلْرُقْوم ب�سبب ذلك )...( �رْشِعيٍّ منعًا �رَشْ

يف اأواخر �سعبان املبارك ل�سنة اثني وثماني الفف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 

علي، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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َر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
ِر اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى َمْولَنا  مبجل�ِص ال�رشِع ال�رشيِف الأنوِر بالقد�ِص العليِّ امُلَطهَّ
احَلاِكِم  الأعالِم،  الُعَلَماِء  اأْعَلِم  الأَناِم،  ولِة  وذخِر  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة  فخِر  و�سيِدنا، 
ُه الكرمُي باأََعايل نظريِه دامْت  ِع َخطُّ اأَفْنِدي ابِن ممٍد امُلَوقَّ ِْعيِّ املوىل اأحمد  ال�رشَّ
ِْعيِّ  ف�سائُلُه ومعاليه، ا�سرتى احلاّج ممد ابن احلاّج عثمان العبوى الوكيل ال�رشَّ
عن  ماله  دون  موكلته  مبال  الكيالري  ويل  احلاّج  بنت  �سفية  زوجته  ِقَبل  عن 
يف  وجار  له  هو  ما  املزبورة  ملوكلته  فباعه  الكيالري  ممد  ال�سيخ  بن  �سالح 
ِْعيِّ من ِقَبل والده  ِعيِّة ومنتقل اإلْيِه بالإرث ال�رشَّ ْ ُمْلكه وطلب ت�رشفه وحيازنه ال�رشَّ
املزبور وم �سقيقه ممد و�سقيقته را�سية ويده وا�سعة على ذلك اإىل حي البيع 
دون معاأر�ص ول منازع له يف ذلك وذلك جميع احل�سة ال�سايعة وقدرها �سبعة 
ِل اأْرَبعة وع�رشين قرياطًا من جميع الغرا�ص والتي والزيتون وغري  قراريط من اأ�سْ
ذلك القائم اأ�سوله باأر�ص ال�سالحية بظاهر القد�ص ال�رشيف املحدود ِقَبلة بكرم 
احلاّج ممود بن يعقوب و�رشقًا بالدرب ال�سالك و�سماًل بكرم �رشيف وغربًا بكرم 
جينكات بجميع حقوق ُمْلكه يف ذلك كله وطرقه وجدرة ومنافعه اأو ما عرف به 
النايف  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلم  اإلْيِه وكل من هو بذلك �رشعًا املعلوم ذلك عندهما  ون�سب 
للجهالة �رشعًا بثمن قدره اأثنان وع�رشون غر�سًا عددية وخم�ص قطع م�رشية ثمنًا 
. فبموجب ذلك  ِْعيِّ حاًل مقبو�سًا بيد البايع امَلْرُقْوم باعرتافه بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
ُبرِّئْت ذمة امل�سرتي املزبور وذمة موكلته املزبورة من جميع الثمن املزبور ومن 
ِْعيِّ براءة قب�ص وا�ستيفاء و�سدر البيع  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ كل جزء من الرباءة ال�رشَّ
الثابت بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعي وت�سلم وت�سليم مرعيي بعد 
َفرُّق بالأْبدان عن )...( وحينما كان يف  ِعيِّة والتَّ ْ الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
ذلك من ذلك )...( و�سمانه لزم حيث يجب �رشعًا ثم بعد متام ذلك ولذويه ا�سرتى 
غريه  دون  لنف�سه  مباله  الكالري  ويل  احلاج  املرحوم  ابن  القادر  عبد  الزينيي 
ِقَبل زوجته �سفية املزبورة  ِْعيِّ عن  ال�رشَّ الوكيل  امَلْرُقْوم  العبوي  واحلاّج ممد 
فيه وقب�سه  �سيعي  الذي  بالثمن  فيه  الآتي ذكره  البيع  الثابت وكالة عنها يف 
ِعيِّة ما هو ملوكلته وجاٍر يف ُمْلكه وطلبه وحيازتها  ْ �رشعًا فباعه بالوكالة ال�رشَّ
ممد  ال�سيخ  ابن  �سالح  عمها  ،وابن  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالربا  اإلْيِها  ومنتقل  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
الكالري يف يوم تاريخه اأَْدَناه وهي وا�سعة على ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع 
دون املعار�ص واملنازع لها يف ذلك وذلك جميع احل�سة ال�سايعة وقدرها �سبعة 
باأر�ص  اأ�سوله  القائم  والزيتون  والتي  الغرا�ص  كٍل من جميع  ِل  اأ�سْ من  قراريط 
الطالحية بظاهر القد�ص ال�رشيف املحدود واملو�سوف اأعاله بجميع حقوق ذلك 
كله وطرقه وجدره ومرافقه ومنافعه ،وما عرف به ون�سب اإلْيِه وكل حق هو بذلك 
املرعي  اليجاب  على  م�ستماًل  مما  اأم  �سغرياً  وتراه  �رشعًا  �سحيحًا   )...( �رشعًا 

والقبول املعرب املرعي والت�سلم والت�سليم وال�سحة وللزوم ل غري فيه قيبطان، 
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وخم�ص  عددية  العلم  املزبورين  املبايعي  عند  ذلك  املعلوم  فيبطله  ف�ساد  ول 
قطع م�رشية ثمنًا حاًل بيد البائع املزبور ملوكلته املزبورة باحل�رشة واملعاينة 
امَلْرُقْوم  الثمن  وُبرَِّئت موكلته من امل�سرتي املزبور من جميع  ِعّي.  ْ ال�رشَّ القب�ص 
ِْعيِّ براءة قب�ص وا�ستيفاء و�سدر  ِعيِّة والتعرف ال�رشَّ ْ ومن كل جزء من الرباءة ال�رشَّ
بعد  مرعيي  وت�سليم  وت�سلم  مرعي  وقبول  �رْشِعيٍّ  باإيجاٍب  ذلك  �سهمًا يف  البيع 
ِعيِّة والتعرف بالأْبدان )...( منهما وح�سبما كان  ْ الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
بذلك )...( ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعًا م�سادقًا على ذلك. كذلك برئت م�سمون 
ًا  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه دامت نعم املوىل عليه ُثُبوَتًا �رَشْ ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ِعيِّة وواجباته املعربة  ْ ًا قبوًل وم�ستوفيًا ترابيطه ال�رشَّ ِعيَّ وحكم مبوجبه حكمًا �رَشْ

ِعيِّة حتريراً يف رابع ع�رش من �سعبان ل�سنة اثني وثماني الف.  ْ ال�رشَّ
�سهود احَلاّل: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، 
ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ال�سيخ ابو ال�سعود، كاتبه. 
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اأْعَلم  َمْولَنا و�سيدنا  اإىل اهلل تعاىل لدى  اأَجلَّه  امُلَحرِّر املرعي  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص 
ل )...( الِفخام ،حالل م�سكالت الأَنام �سدر املوايل الِعظام، الراجي  الُعَلَماء الأْفا�سَ
والتقوى  الدين  حيا�ص  من  ،الكارع  واحن  موؤمن   )...( وغفرانه  عفوه  اهلل  من 
ِْعيِّ املوىل م�سطفى اأَفْنِدي  املراقب موله الكرمي يف ال�رش والنجوى احَلاِكم ال�رشَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه دام عاله ح�رش املراقب املدعو  ِع َخطُّ ابن يحيى زادة امُلَوقَّ
عبد الواحد ولد حنا وكيل رهبات ن�سارى الفرجن القاطني بدير العمود بالقد�ص 
ال�رشيف واملتكلم على اأوقافهم واماكنهم الكائنة بالقد�ص ال�رشيف وذكر مَلْولَنا 
بالقد�ص   )...( اأن  القدمية  العادة  من  كان  ملا  اأنه  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 
املقد�ص  بيت  �سكان  القلعة وغريهم من  وان�سار  وامل�سايخ  الُعَلَماء  ال�رشيف من 
ياأخذونها يف  العمود  بدير  القاطني  الفرجن  ن�سارى  على طائفة  معتاده  عوايد 
فيه  يظهر  الذي  عيدهم  يوم  ويف  الأ�سحى  عيد  ويف  املعظم  رم�سان  �سهر  عيد 
الُعَلَماء  من  جماعة  واأن  بالديا�سة  املعروفة  �سنوات  ثالث  كل  ويف  النار  عليهم 
وامُل�َسار وان�سار القلعة وغريهم من �سكان القد�ص ال�رشيف نزلوا وتفرغوا للوكيل 
بح�سن  امَلْرُقْوم  الدير  على  املتكلمي  بدفاتر  ومعي  لهم  معتاد  هو  ما  امَلْرُقْوم 
ِْعيِّ  ال�رشَّ ِعيَّة ابرزها باملجل�ص  اختيارهم ور�ساهم مبوجب مت�سكات وحجج �رَشْ
فوجد ان فخر ال�سادات الكرام ال�سيد تاج ابن املرحوم �سيخ الإ�ْسالم وال�سيد عبد 
القادر الوفائي مت�سك وتفرغ بحجج ما هو معتاد لهم بدفاتر الن�سارى امَلْرُقْومي 
لملعروفة بالريا�سة )...( يف كل ثالث �سنوات جوخة ب�سنجاقها العو�ص عنها يف 
نظري  امَلْرُقْوم  الدين  تاج  ال�سيد  وتعو�ص  غر�سًا  وع�رشون  اأحد  �سنوات  ثالث  كل 
ِعيَّة موؤرخة يف ثاين ع�رش �سهر �سعبان  ذلك �سبعون غر�سًا اأ�سديًا مبوجب حجة �رَشْ
املعظم �سنة اأْرَبع و�سبعي الف وال�سيخ ف�سل اهلل بن املرحوم ال�سيخ جمد الدين 
العجمي نزل وتفرغ عن عادته يف كل �سنة �ستة غرو�ص منها يف عيد �سهر رم�سان
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غر�سان ويف عيد الأ�سحى غر�سان ويف عيد الن�سارى الذي يظهر فيه النار عليهم 
يوم ال�سبت غر�سان ح�سبما هو م�سطر بدفاترهم وتعو�ص ال�سيخ ف�سل اهلل املزبور 
اوا�سط مرم  موؤرخة يف  ِعيَّة  �رَشْ قب�سها مبوجب حجة  غر�سًا  اأْرَبعون  ذلك  ثمن 
احلرام ل�سنة ت�سع و�ستي الف وال�سيد زين الدين بن فتح الدين ال�سوا نزل وتفرغ 
الغر�ص ويف مو�سم  املذكورة غر�سًا وربع  العياد  له يف كل عيد من  عن عادته 
وتعو�ص  غرو�ص  خم�سة  �سنة  كل  يف  ذلك  جملة  الغر�ص  وربع  غر�ص  اخلمريية 
نظري ذلك اأْرَبعون غر�سًا قب�سها مبوجب مت�سك موؤرخ يف خام�ص �رشال �سنة �سبع 
 )...( الف وابراهيم بن عطية تفرغ ثمن عادته يف كل عيد خم�ص قطع  و�سبعي 
يف كل �سنة خم�سة ع�رش قطعة ،وتعو�ص ثمن ذلك ثالثة غرو�ص قب�سها مبوجب 
م�سطفى  وال�سيد  الف  و�سبعي  اأْرَبع  �سنة  رم�سان  �رشه  اأواخر  يف  موؤرخ  مت�سك 
قب�سها  تعو�ص خم�سة غرو�ص  �ستة قطع  �سنة  ال�سلفيتي فرغ عن عادته يف كل 
مبوجب مت�سك موؤرخ يف اأوا�سط رجب �سنة اأْرَبع و�سبعي الف وال�سيد جمد الدين 
البديري فرغ عن ما هو معتاد له يف كل عيد منها غر�ص واحد وتعو�ص نظري ذلك 
اأْرَبعي غر�سًا قب�سها مبوجب مت�سك موؤرخ يف اأواخر �سهر ذي القعدة ال�رشيفة �سنة 
اأْرَبع و�سبعي الف وال�ستة ح�سي بن قرة ح�سن فرغ عن عادته يف كل عيد منها 
ويعر�ص  بالريا�سة  املعروف  جوخا  ذراعي  �سنوات  ثالث  كل  ويف  واحد  غر�ص 
نظري ذلك خم�سة ع�رش غر�سًا اأ�سدية قب�سها مبوجب مت�سك موؤرخ يف اأواخر �سهر 
القلعة كان نزل وتفرع عن  انقاذ  الف ومِقَبل ب�سه يف  اأحدى و�ستي  �سوال �سنة 
ت�سعة غرو�ص ون�سف  ذلك  عادته يف كل عيد منها ن�سف غر�ص وتعو�ص نظري 
غر�ص قب�سها مبوجب متيك موؤرخ يف اوا�سط جمادى الأوىل �سنة �سبع و�سبعي 
الف )...( اأحمد كتخ هذا الطحينية فرغ عن ما هو معتاد له يف الريا�سة وهي يف 
مت�سك  مبوجب  قب�سها  غر�سي  ذلك  ثمن  تعو�ص  غر�ص  ن�سف  �سنوات  ثالث  كل 
واأخيه  با�سا  و�ساهي  الف  و�سبعي  ت�سع  �سنة  الثاين  ربيع  ع�رش  ثاين  موؤرخ يف 
كل  ويف  لهما  معتاد  هو  ما  عن  فرغا  القلعة  انفار  من  خ�رش  ولدي  ب�سه  كرمي 
ثالث �سنوات الريا�سة �سبعة غرو�ص منها اأْرَبعة غرو�ص �سوية بينهما ومنها ثالثة 
غرو�ص لكرمي خا�ص وتعو�سا نظري فراغهما ثمن ال�سبعة غر�سي خم�سة وثالثون. 
ل ل�سنة ت�سع و�سبعي  غر�سًا قب�ساها مبوجب مت�سك موؤرخ يف عا�رش �سهر ربيع الأوَّ
الف وبركات الدين امل�سعطي نزل وتفرغ عن عادته يف كل عيد منها واخلمرية 
والريا�سة وجميع ماله من العامرة بالدير امَلْرُقْوم مبوجب مت�سك موؤرخ يف ن�سف 
عادته  عن  فرع  ال�سهنودي  بلوكبا�سي  وابراهيم  األفا  و�سبعي  �ستة  �سنة  �سعبان 
ذلك  عن  يعو�ص  واحد  غر�ص  اخلريية  مو�سم  ويف  واحد  غر�ص  منها  عيد  كل  يف 
ل�سنة  الثاين  ربيع  اأوائل  موؤرخ يف  قب�سها مبوجب مت�سك  غر�سًا  وع�رشين  اأْرَبعة 
يف  عوايده  عن  فرغ  اإثم  القا�سي  املرحوم  ابن  علي  وال�سيخ  األف  و�سبعي  �سبع 
كل عيد منها ثلث غر�ص وتعو�ص نظري ذلك ع�رشة غرو�ص قب�سها مبوجب مت�سك 

موؤرخ يف ختام جمادى
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عيد  فرغ كمن عادته يف كل  قرة  بن  ،و�سالح  واألف  و�سبعي  اإحدى  �سنة  ل  الأوَّ
منها ربع غر�ص وتعو�ص نظري ذلك خم�سة غرو�ص قب�سها مبوجب مت�سك موؤرخ يف 
ل �سنة ت�سع و�سبعي واألف ، و�رشف الدين بن م�سطفى الر�سا�ص  اأواخر ربيع الأوَّ
فرع عن عادته يف كل عيد منها خم�سة قطع م�رشية وتعو�ص ثمن ذلك ثالثة 
ل �سنة اأْرَبع و�سبعي  غرو�ص قب�سها مبوجب مت�سك موؤرخ يف اوا�سط جمادى الأوَّ
قطع  خم�سة  منها  عيد  كل  يف  عادته  عن  فرغ  ال�رشاف  اأحمد  بن  ويحيى  الف 
م�رشية مبوجب مت�سك موؤرخ يف ع�رشين مرم �سنة اأْرَبع و�سبعي واألف وابراهيم 
بلوكبا�سي ال�سهنودي وولده م�سطفى فرغا ثمن عادتهما يف الدير امَلْرُقْوم يف كل 
عيد غر�سًا واحدا ويف مو�سم اخلمريية غر�سًا واحدا ،وتعو�ص نظري ذلك بع�رشين 
الف  و�سبعي  �ستة  �سنة  ل  الأوَّ ربيع  �سهر  اأواخر  يف  موؤرخ  مت�سك  مبوجب  غر�سًا 
ورجب بن ب�سنيلة فرغ عن عادته يف كل عيد منها خم�ص قطع وتعو�ص نظري 
اأْرَبع  ة �سهر رم�سان �سنة  ذلك ثالثة غرو�ص قب�سها مبوجب مت�سك موؤرخ يف َغرَّ
و�سبعي واألف واأحمد البابا وولده علي فرغا عن عادتهما بالدير يف كل عيد منها 
اأْرَبع قطع م�رشية ويف الريا�سة يف كل ثالث �سنوات ن�سف غر�ص ،وتعو�ص عن 
اأواخر �سهر ربيع الثاين �سنة  ذلك ثالثة غرو�ص قب�سها مبوجي مت�سك موؤرخ يف 
�ستة و�سبعي الف وبدر الدين بن علي �سطرنا فرع عن عادته يف كل عيد منها 
خم�ص قطع وتعو�ص عن ذلك ثالثة غرو�ص قب�سها مبوجب مت�سك موؤرخ يف اأواخر 
�سهر رم�سان �سنة اأْرَبع و�سبعي الف وعلي بن ا�سماعيل العجمية فرغ عن عادته 
يف كل عيد منها خم�ص قطع م�رشية تعو�ص عن ذلك ثالثة غرو�ص مبوجب مت�سك 
موؤرخ يف َغرَّة مرم �سنة خم�ص و�سبعي الف وبدر الدمي بن �سطرنا املذكور فرغ 
ما هو عن عادته يف كل ثالث �سنوات غر�ص واحد املعروف بالريا�سة تعو�ص عن 
ذلك ثالثة غرو�ص مبوجب مت�سك موؤرخ يف ختام �سهر رم�سان �سنة اأْرَبع و�سبعي 
الف وابراهيم بن ممد القنواتي فرغ عن عادته يف كل عيد منها ن�سف غر�ص 
بالريا�سة  ن�سف غر�ص  �سنوات  ن�سف غر�ص ويف كل ثالث  اخلمرية  مو�سم  ويف 
َغرَّة �سفر  موؤرخ يف  قب�سها مبوجب مت�سك  غر�سًا  ذلك خم�سة ع�رش  تعو�ص عن 
ل�سنة �ست و�سبعي واألف وال�سيخ ممد ابن ابي را�ص فرغ عن عادته يف كل عيد 
منها را�ص من ال�سكر وع�رشة �سمعات وربع غر�ص تعو�ص نظري ذلك �سبعة غرو�ص 
اأْرَبع و�سبعي واألف واأحمد بن عز  مبوجب مت�سك موؤرخ يف جمادى الأوىل �سنة 
الدين اأ�سكره فرغ عن عادته يف كل عيد منها خم�سة قطع م�رشية تعو�ص عن ذلك 
ة �سوال �سنة اأْرَبع و�سبعي والف  ثالثة غرو�ص قب�سها مبوجب مت�سك موؤرخ يف َغرَّ
وعبد الفتاح ابن احلاّج ا�سماعيل البيطار واخيه �ساهي فرغا عن عادتهما يف كل 
عيد منها ن�سف غر�ص مبوجب مت�سك موؤرخ يف َغرَّة مرم �سنة ت�سع و�سبعي الف 
وعلي بك بن ارنوط )...( فرغ عن عادته يف كل عيد منها را�ص من ال�سكر وع�رشة 

�سمعات تعو�ص عن ذلك خم�سة غرو�ص مبوجب مت�سك موؤرخ يف َغرَّة ذي احلجة
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ل�سنة �ست و�سبعي الف وممد ب�سه ابن �رشف الدين ال�ساحب اأحد اأنفار القلعة 
فرغ عن عادته يف كل عيد منها ن�سف غر�ص وتعو�ص نظري ذلك ع�رشة غرو�ص 
ل �سنة ت�سع و�سبعي الف  قب�سها مبوجب من�سك موؤرخ يف �سابع ع�رش ربيع الأوَّ
منها  عيد  كل  يف  عادتهما  عن  فرغا  ب�سه  كرمي  واخيه  خ�رش  بن  ب�سه  و�ساهي 
ن�سف غر�ص ويف مو�سم اخلمرية ن�سف غر�ص وتعو�ص عن ذلك خم�سة وع�رشين 
غر�سًا قب�ساها مبوجب مت�سك موؤرخ يف تا�سع ع�رش �سوال �سنة ت�سع و�سبعي الف 
وعبد القادر بلوكبا�سي بالقلعة فرغ عن عادته يف كل ثالث �سنوات غر�سَا واحداً 
ل  تعو�ص عن ذلك اأْرَبع غرو�ص قب�سها مبوجب متيك موؤرخ يف ثاين ع�رش ربيع الأوَّ
�سنة ت�سع و�سبعي واألف واحلاّج طوقان بن عبد الكرمي فرغ عن عادته يف كل عيد 
كل ثالث  الريا�سة يف  غر�ص ويف  ن�سف  اخلمرية  موي�سم  ن�سف غر�ص يف  منها 
�سنوات ن�سف غر�ص وتعو�ص عن ذلك خم�سة عر�ص غر�سًا قب�سها مبوجب متيك 
موؤرخ يف َغرَّة �سفر �سنة �ست و�سبعي الف وابراهيم بلوكبا�سي ال�سهنوري فرغ 
عن عادته يف كل عيد ن�سف غر�ص وبهذه العادة اآلت اإلْيِه بالفراغ عن ال�سيخ اأحمد 
ال�رشو�سي ثالثة غرو�ص قب�سها مبوجب مت�سك موؤرخ ختام �سعبان �سنة ثماني 
الف وفرع ابراهيم بلوكبا�سي املزبور عن عادته يف كل ثالث �سنوات غر�ص واحد 
وتعو�ص عن ذلك �رشة )...( ف�سة قب�سها مبوجب مت�سك موؤرخ رابع ع�رش �سعبان 
العلمي فرغ عن عادته يف كل عيد  الدين  �سنة �ست و�سبعي الف والقا�سي نور 
منها غر�ص ون�سف غر�ص وتعو�ص عن ذلك بثالثون غر�سًا ا�سديًا قب�سها مبوجب 
ل �سنة احدى و�سبعي الف وح�سن ال�سايف فرغ  مت�سك موؤرخ يف اأواخر ربيع الأوَّ
ة �سهر رم�سان  عن عادته يف كل عيد منها خم�ص قطع مبوجب مت�سك موؤرخ يف َغرَّ
�سن اثني و�سبعي الف واأحمد الباب وولده على فراغ عادتهما يف كل �سنة منها 
اأْرَبعة قطع م�رشية ويف كل ثالث �سنوات ن�سف غر�ص تعو�ص نظري ذلك ثالثة 
غرو�ص قب�سها مبوجب مت�سك موؤرخ يف ازاخر ربيع الثاين �سنة �ست و�سبعي الف 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأن يقرَّره  وطلب عبد الحد الوكيل امَلْرُقْوم من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه عبد الحد  ر َمْولَنا باملجل�ص ال�رشَّ يف الوائد املزبورة. فعند ذلك قرَّ
ذلك  ،ومبوجب  بتناولها كما هو معتاد  له  واأذن  امل�رشوحة  العوايد  امَلْرُقْوم يف 
�سارت العوايد امَلْرُقْومة للوكيل امَلْرُقْوم ل يداخله )...( غري املزبور يف ذلك ول 
معار�ص لهم مع الوكيل امَلْرُقْوم ول مع رهبان الن�سارى املزبورين على مدى 
الدهور واليام ب�سبب العوايد امَلْرُقْومة مبوجب الوامر ال�رشيفة والتم�سكات التي 
بيد الن�سارى املزبورين ،ومنع كل من يتعر�ص لرهبان الفرجن امَلْرُقْومي ب�سبب 
ًا و�سطر ذلك عن الطلب وال�سوؤال بتاريخ �ساد�ص  ِعيَّ ذلك بغري وجه �رْشِعيٍّ منعًا �رَشْ

�سهر رم�سان �سنة اثني وثماني واألف. 
�سهود احَلاّل: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ ويل، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، ال�سيخ 

فتح اهلل الديري، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي النوري، ممد جلبي، كاتبه. 
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افتخاِر  �سيِدنا ومولنا  ،لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
ِْعيِّ  ال�رشَّ ،احَلاِكم  بالإحكام ِ الحكاِم  ،مرِِّر  الأَناِم  ُولِة  ذْخِر   ، الإ�سالِم  ق�ساِة 
ُعاله.  ،داَم  نظريه  ،باأََعايل  الكرمُي  ه  َخطُّ ِع  ،امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل 
ِعيِّة  ْ ال�رشَّ بالوكالة  ال�سكري  الن�رش  ابي  اخلواجة  املرحوم  ابن  ب�سه  عى عب�سي  ادَّ
وكالة  الثابت  املقرطم  �ساهي  احلاّج  املرحوم  بنت  فخري  زوجته  ِقَبل  عن 
املزبور  والدها  لَّفات  ُمَ من  حقوقها  من  حٍق  ويف  املتعلقة  دعاويها  يف  عنها 
عو�ص  على  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اأَْدَناه  تاريخه  يوم  يف  موؤرٍخ  �ِسِجٍل  مبوجب  ووالدتها 
تقرير دعواه  املزبورة. وقال يف  املوكلة  �سقيق  املزبور  �ساهي  احلاّج  ابن  ب�سه 
ِْعيِّ يف  عليه ان والد املوكلة مات يف �سنة �سبع و�سبعي الف وانح�رش اإْرثه ال�رشَّ
زوجته عادلية بنت مو�سى ويف اأولده عو�ص املزبور وا�سمعيل وفخري املولكة 
�سنة  املوؤرخ  ق�سمة  ًا و�سبطت متوركاته مبوجب دفرت  ِعيَّ �رَشْ انح�ساراً  املزبورة 
�سبع و�سبعي الف ،واأن املدعي عليه و�سع يده على نقد وا�سباب ونحا�ص خارجًا 
عما هو م�سطر بدفرت ق�سمته وهي قنطاران و�ستون رطال ُبن )1( وخم�سماية غر�ص 
ريال نقداً وبروجي وكورجيت وفناجي �سينيا وباردودة جموهرة و�سيف ملى 
وخم�سون  واثنان  بالف�سة  ملية  عقفا  و�سكي  بف�سة  ملى  وخنجر  بالذهب 
نحا�ص  ،وطبق  الكان  ،واأْرَبعة  نحا�سًا  طناجر  ،وت�سع  نحا�سًا  �سنجقية  �سحنًا 
،وزبادي و�سحون قي�سانيًا،  ، وحريٌر عدتهم خم�سة وثالثون قر�سا  ٌف عينًا  وحُلُ
وان مقدار وقيمة جميع ذلك اأَْلُف غر�ٍص واأْرَبعماية غر�ص ا�سد�سة ،وان الذي يحظى 
ملوكله من ذلك مايتا غر�ص وخم�سة واأْرَبعون غر�سًا ا�سدية طالبه بذلك ملوكلته 
املزبورة و�ساأل �سوؤاله عن ذلك �سئل فاأجاب بالنكار لذلك كله وطلب من املدعو 
بينة ت�سهد له بذلك، فذكر ان ل بينة له بذلك والتم�ص ميينه على ذلك ،فحلف باهلل 
العظيم الذي ل اإله اإل هو ول معبوداً �سواه اأنه مل ي�سع يده على ال�سباب والنقد 
ًا  ِعيَّ املزبور ،ومل يرتك والده املزبور �سوى ما هو معي بالدفرت امَلْرُقْوم ،حلفًا �رَشْ
ِعيَّة باأن املوكلة قب�ست ما ح�ستها من مرتوكات والدها  ثم ابرز من يده حجة �رَشْ
وانها ل ت�ستحق ِقَبل اخيها املزبور حقًا مطلقًا ما عدا العقاد امُلَخلَّف عن والده 
ًا  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ ا حلف على ذلك لدى َمْولَنا احلكم ال�رشَّ املزبور. وملَّ
ًا  ِعيَّ منع املدعي املزبور وموكلته من معار�سة املدعى عليه ب�سبب ذلك منعًا �رَشْ

حتريراً يف ثامن ع�رش رم�سان املعظم ل�سنة اثني وثماني واألف. 
جلبي،  ممد  مو�سى،  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  نورالدين،  ال�سيخ  زكريا،  �سيخ  �سهود: 

كاتبه. 

 /308
ح2

ار  اأَقرَّ
ن�سف

9 رم�سان 
�سنة

ِْعيُّ  مُة قدوُة ق�ساِة الإ�ْسالِم ذخُر ولِة الأَناِم احَلاِكُم ال�رشَّ ر َمْولَنا و�سيُدنا الَعالَّ قرَّ
ه وُعاله ،حلامِل هذا الكتاِب  ُه الكرمُي اأَعاله دام ِعزُّ ُع َخطُّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي امُلَوقَّ

ِْعيِّ واخلطاِب املرعيِّ عبِد اهلل بِن عبِد القادِر بِن عبِد ال�سمِد ن�سف طا�سة ال�رشَّ

 )1( البن: القهوة. 



263عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

طا�سة 
طعام

 /1  /8 /
1672م
1082هـ

ذلك من  تبع  ما  ال�رشيف مع  بالقد�ص  الكائنة  العامرة  العمارة  طعام من طعام 
اخلبز �سباحًا وم�ساء عو�سًا عن �سليمان بن ابي ايوب بحكم براعة له ثمن ذلك 
ِْعيُّ  يف يوم تاريخه اأَْدَناه �رشكة )...( املدعو بعبد الباقي. واأذن َمْولَنا احَلاِكُم ال�رشَّ
امُل�َساُر اإلْيِه بتناوله اخلبَز والطعاَم اأُ�ْسَوًة بابنائة يف كل يوم �سباحًا وم�ساء ويف 
ل�سنة  ًا مقبول �رشعًا حتريراً يف تا�سع رم�سان املعظم  ِعيَّ �رَشْ اإذنًا �سحيحًا   )...(

اثني وثمانية واألٍف. 
�سهود: ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ عمر. 
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َج احلاجُّ علي بُن احلاجِّ �ساهي  َتَزوَّ اأَفْنِدي داَم ف�سُلُه  اأحمد  لدى َمْولَنا و�سيِدنا 
ال�سهرِي بابن �سعادة مبخطوبِته بدرة بنِت �سمري النابل�سي ،املراأِة الكاملِة اخلاليِة 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه وح�سن توفيقه و�سنة  اأَ�سْ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ من املوانع 
نبيه ممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملته اأْرَبعة ع�رش غر�سًا عدد احَلاّل لها 
ِْعيِّ وعرف  من ذلك ثمانية غرو�ص مقبو�سة بيدها باعرتافها بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
بها ممد علي ابن حجازي العجمية مع من جاز اعرتافه بها �رشعًا والباقي بعد 
ًا.  ِعيَّ احَلاّل �ستة غرو�ص موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن تاأجاًل �رَشْ
جها بذلك على ذلك عبد اللطيف بن اأحمد ال�سهري بابن ابي ا�سيبعة بالوكالة  زوَّ
�سحيحًا  زواجًا  ًا  ِعيَّ �رَشْ توكياًل  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص  ذلك  يف  لته  وكَّ ح�سبما  عنها 
ًا حتريراً يف ثاين �سهر رم�سان �سنة اثنثن  ِعيَّ مقبوًل من الزوج املزبور قبوًل �رَشْ

وثماين الف
�سهود احَلاّل: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل احلج علي، احلج مو�سى، 

ممد جلبي، كاتبه. 
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والتف�سرِي  الفقِه  دقائِق  رِِّر  ُمَ ال�سهرِي  العامِل  الكبرِي  العامِل  و�سيِدنا  َمْولَنا  لدى 
والنجوى  ال�رشِّ  يف  الكرمِي  موله  املراقِب  والتقوى،  الديِن  حيا�ِص  من  الكارِع 
ِع  ِل الكامِل الفا�سِل بَي احلِق والباطِل، العابِد الزاهِد، امُلَوقَّ ،العامِل العامِل الفا�سِ
عى فخر ال�ساحلي ال�سيخ اأحمد ابن املرحوم  ُه الكرمُي اأعال نظريه دام عاله، ادَّ َخطُّ
اأحمد ونور الدين يتيمي املرحوم  ِْعيِّ علي  ّي ال�رشَّ الَو�سِ ال�سيخ ابي الوفا اخلليل 
احلاّج جنم بلوكبا�سي على احلاّج ابن املرحوم احلاّج كرمي الدين منر ،وقال يف 
على  �سابقة  �سنة  مدة  من  حياته  حال  كان  املزبور  جنم  احلاّج  اأن  عليه  دعواه 
تاريخه �رشف يف م�سالح احلاّج علي املزبور باإذنه له بذلك وقال احلاّج جنم 
املزبور مبوجب دفرت مفرداته مبلغًا قدره ثالثمائة غر�ص واثنتان وع�رشون غر�سًا 
عددية ،واأنه و�سل احلاّج جنم املزبور من ذلك ماية غر�ص واحدة وع�رشة غرو�ص 
غر�سًا  ع�رش  واثنا  غر�ص  مايتا  قدره  مبلٌغ  املبلِغ  جميع  من  املتاأخر  من  عددية 
اإْرثه انح�رش  عددية ،وان احلاّج جنم مات واملبلغ املزبور باٍق بذمته عليه وان 

يف والدته موؤمنة وزوجته �ست الروم واأولده وهم القا�رشان املزبوران وفاطمة
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واأْرَبع  غر�سًا  وع�رشون  ماية  ذلك  من  للقا�رشين  انح�رش  الذي  ،وان  البالغ 
فاأجاب  �سئل  �سوؤاله  و�سال  املزبورين  القا�رشين  بح�سة  وطالبه  م�رشية  قطع 
املتاأخر مبلغًا  املبلغ  امَلْرُقْوم من  للحاج جنم  اأنه دفع  ، وذكر  بذلك  بالْعرِتَاف 
دفع  فما  دفعتي  يف  عددية  غر�سًا  وثمانون  وت�سعة  واحدة  غر�ص  ماية  قدره 
الثانية ت�سعة  الدفعة  الأوىل ماية غر�ص وثالثون غر�سًا وما دفع يف  الدفعة  يف 
وخم�سون غر�سًا عددية وان احلاّج جنم املزبور اأَقرَّ واعرتف بو�سول ذلك واأَ�ْسَهَد 
علي نف�سه بذلك فلم ي�سدقه املدعي على ذلك فطلب منه بينه ت�سهد له على ذلك 
ال�ساحب  �سالح  بن  الدين  فخر  اخلواجة  من  واحد  كل  بذلك  لل�سهادة  ،فاأح�رش 
وال�سيخ مو�سى ابن ال�سيخ ابراهيم املوؤقت وال�سيخ عبد القادر طعمة وعي�سى بن 
املزبور  الدين  فخر  ف�سهد  ذلك  عن  يعملونه  مبا  عليهم  واأَ�ْسَهَد  اخلليلي.  ممود 
وال�سيخ مو�سى )...( علما باأن احلاّج جنم املزبور اأَقرَّ واعرتف بح�سورهما وبي 
يديهما اأنه و�سله من احلاّج على من املبلغ امَلْرُقْوم املتاخر ماية غر�ص وثالثون 
غر�سًا )...( واحداً وانه اأَ�ْسَهَدهما على نف�سه بذلك و�سهد ال�سيخ عبد القادر وعي�سى 
اأَقرَّ بح�سورهما باأنه و�سله من احلاّج علي  بن ممود باأن احلاّج جنم املزبور 
من املبلغ املتاأخر امَلْرُقْوم دفعة ثانية ت�سعة وخم�سون غر�سًا عددية ل غري ذلك 
ِْعيِّ مت بعد متام ذلك اأَقرَّ واعرتف احلاّج علي امَلْرُقْوم اأن  ول �سواه التاأخري ال�رشَّ
ًا ف�سار  ِعيَّ �رَشْ اراً  اأَقرَّ اأْرَبعة وع�رشين غر�سًا عددية  اأي�سًا للموتفي امَلْرُقْوم  بذمته 
جميع املبلغ ِقَبل احلاّج علي للوراثة امَلْرُقْومي مبلغًا قدره �سبعة وع�رشون غر�سًا 
ّي املزبور فقب�سها منه باعرتافه بذلك الْعرِتَاف  عددية دفعها لل�سيخ اأحمد الَو�سِ
بذمة  الذي كان  املبلغ  )...( ذمة احلاّج علي من  ًا مبوجب  ِعيَّ �رَشْ ِْعيِّ قب�سًا  ال�رشَّ
احلاّج جنم بن �سالح احلاّج علي ومن املبلغ املعرتف به على املزبور ومن كل 
ِعيِّة براءة وا�ستيفاء وذلك بعد ان حلف احلاّج علي املزبور باهلل  ْ من الرباءة ال�رشَّ
امَلْرُقْوم �سحيح وان باطن  املبلغ  امَلْرُقْوم بو�سول  ار احلاّج جنم  اأَقرَّ اأن  العظيم 
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  ذلك  وثبت م�سمون  ِْعيِّ  ال�رشَّ احللف  المر كظاهره 

ًا حتريراً يف اأواخر �سعبان ل�سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 

علي، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى. 

 /309
ح2

دفرت 
قب�ص من 

متويل 
اأوقاف 
امل�سجد 
الق�سى 

وقبة 
ال�سخرة

د. ن

ُه احلاجُّ عمر ابن احلاّج ح�سن بن منر واحلاّج علي بن كرمي  دفرٌت يت�سمُن ما قب�سَ
اآغا املتويل على  اأحمد  الأعيان  الذي توافقا عليه مع فخر  الدين منر من املبلغ 
اأوقاف ال�سخرة امل�رشفة وامل�سجد الأق�سى ال�رشيف لفر�ص �سطح ال�سخرة امل�رشفة 
بالط جديد او قدمي وقدر املبلغ ثالثة اآلف غر�ص و�ستماية غر�ص ف�سة كل غر�ص 
ِعيَّة �سابقة على تاريخه عن يد اأحمد اآغا  ثالثون قطعة م�رشية مبوجب حجة �رَشْ
امَلْرُقْوم عن يد وكيله علي اآغا وبيان دفعات مقبو�سهما ومفردادهما وملهما 
من علي اآغا وكيل اأحمد اآغا املتويل امَلْرُقْوم على ما قب�ساه من املبلغ وما بقي 

لهما بح�سور كل واحد من فخر امل�سايخ ال�سيخ �سالح وال�سيخ عبد الرحمن 



265عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

نائبي الناظر و�سجى احلرم وممود جلبي كاتب الَوْقف ال�رشيف �سدر ذلك لدى 
الء الِفخام �سدر املوايل الكرام  الُف�سَ ل  اأْف�سَ الُعَلَماء الِعظام  اأْعَلم  َمْولَنا و�سيدنا 

ه الكرمي عليه رحمة اهلل تعاىل.  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل املوىل امُلَوقَّ احَلاِكم ال�رشَّ
بيده  تذكره  مبوجب   1082 �سنة  �سعبان   10 املزبور  اآغا  اأحمد  يد  عن  دفعه 
900غر�ص. دفعة عن يد علي اآغا امَلْرُقْوم يف 7 ذي احلجة ل�سنة 1080 مبوجب 
تذكره 400ع )غر�ص( . دفعه يف 7 رجب �سنة 1081هـ/ عن يد علي اآغا مبوجب 
تذكره 300ع، دفعه يف 20 رجب عن يد علي اآغا ميوجب تذكرة 300 ع، دفعه 
يف اأوائل �سعبان �سنة 1081هـ/ عن يد اأحمد اآغا مبوجب تذكرة 600ع، دفعه يف 
اأواخر �سعبان عن يد علي اآغا مبوجب تذكرع 100 ع عددية، دفعه يف اأوائل ربيع 
الثاين �سنة 1082اأمر كل من نا�سيف بيد ال�سيخ �سالح 100ع، دفعهجممادى 
ل ل�سنة 1082 تر�سل من نا�سيف ب�سه 50 ع، دفعه 11 جمادى �سنة 1082  الأوَّ
عن يد حاج عبد اجلواد وال�سيخ ممد ع�سلي عن يد �سيخ �سالح مبوجب تذكرة 
300ع، دفعه ثالثة رجب �سنة 1082 ار�سل من نا�رش ب�سه عن يد �سيخ �سالح 
املبلغ  قب�سها عليهما من  ثم  احلمام  بعمارة  يد عمر دفعهما  دفعه عن  15 ع، 

امَلْرُقْوم يف اأواخر �سعبان 11ع. 
املدفوع 2876 عددى، 724 �سحيحًا. 

 /310
ح1

ت�سادق 
على اأموال 
بي كاتب 
ومتويل 
اأوقاف 

ال�سخرة 
وامل�سجد 
الق�سى

اأوائل رم�سان 
�سنة

 /12  /31 /
1671م
1082هـ

اأن هذا  اآغا الوكيل املزبور مع احلاّج عمر واحلاّج علي املزبورين  ت�سادق علي 
اأَقرَّ بقب�سه عن يد  اأعاله هو املبلغ الذي  املبلغ املقبو�ص بيدهما على ما �رشح 
ِع  امُلَوقَّ ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  ال�سادرة عن  احلجة  امَلْرُقْوم مبوجب  املتويل  اآغا  اأحمد 
امَلْرُقْوم املعترب بهذا  او ل يف مقبو�سهما �سوى املبلغ  ،واأْن لي�ص بيدهما  اأعاله 
يف  حتريراً  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ِعيَّة  �رَشْ م�سادقة  ال�سابقة  باحلجة  املعترب  الدفرت 

اأوائل �سهر رم�سان �سنة اثني وثماني واألف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ ن�رش اهلل، ال�سيخ زكريا، ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، 

كاتبه. 

 /310
ح2

وقف 
وت�سبيل 
وحب�ص 
وتابيد 

مبلغ من 
املال 

كوقف من 
اجل انارة 

امل�سجد 
الق�سى

اأوا�سط �سهـر 
�سعبان �سنة

 /12  /16 /
1671م
1082هـ

َق َمْن اأُِحُب اإىل طريِق اخلرِي البديِع ،واأر�سَد من اأختاره من خلِقه  احلمُد هلِل الذي وفَّ
اإل اهلل  اإله  اأن ل  اإىل ح�ْسِن ال�سنيِع و�سلَك مَبْن �ساَء طريَق الُهدى الرفيِع ، واأَ�ْسَهَد 
الهادي اإىل احلق املنيع واأَ�ْسَهَد اأن ممداً عبده ور�سوله النبي ال�سفيع �سهادة تبلَّغ 
اآله وا�سحابه اكمل خري  قائُلها يف اخلري ثواب عبد مطيع �سلى اهلل عليه وعلى 
بنور �سدقاتهم كل امر مطيع. وبعد ، فاإن اأوىل ما ادخره العبد ليوٍم ت�سَخ�ُص فيه 
الب�سار ال�سدقة اجلارية على ممر الدهور والع�سار ل �سيما �سدقات الأوقاف 
التي يعدل كل جزء منها جبل اأحد اأوقافا. وملا علم َمْولَنا اأْعَلم الُعَلَماء املتبحرين 
الء املنا�رشين ،�سدر املوايل املكرمي ،نبع العمل واحللم واليقي  ل الُف�سَ ابن اأْف�سَ
،وارث عليهم النبياء واملر�سلي ،الراجي من اهلل عفوه وغفرانه، الآمل منه في�ص 

ف�سله من )..( حافظ ممد اأَفْنِدي ابن املرحوم الدراج اإىل عفو ربه الغفور ن�سيم
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

اأَفْنِدي قا�سي الع�سكر اأنا طوبى �سابقًا ما وعد اهلل عباده املت�سدقي من جزيل 
احل�ساب  يقوم  يوم  العمل  من  لأنف�سهم  عمال  قدموا  ما  على  وجمازاتهم  الثواب 
ب من لهيب  رغب اأي عمل عمل �سالح يلب�ص احلالل الفاطر يف الدار الآَخرة ورهَّ
النار احلر عماًل بقوله �سلى اهلل عليه و�سلم اتقوا النار ولو ب�سق مترة ،واطلع على 
التقوى  على  الذي  واملحل  املقد�ص  البيت  اإ�رشاج  ف�سل  يف  ال�رشيفة  الحاديث 
موؤ�س�ص منها ما رواه التقاة ذوو البتهاج من ا�رشج يف ميجد بيت املقد�ص �رشاجًا 
مل تزل املالئكة ت�ستغفر له ما دام اأ�سواء ذلك ال�رشاج اأَ�ْسَهَد على نف�سه الزكية اأنه 
وقف وحب�ص و�سبل واأبد جميع املبلغ النقدي الذي افرزه من ماله وخال�ص نواله 
�ستة وع�رشون غر�سًا ف�سه عددية كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية  وقدره 
ًا ل ينمحي ا�سمه ول يندر�ص ا�سمه ول  ًا وحبًا �رشيحًا َمْرِعيَّ ِعيَّ وقفًا �سحيحًا �رَشْ
ي�سيع عند اهلل ثوابه واجره اأبداً ل بدين ول )...( اإىل ان يرث اهلل الأر�ص ومن عليها 
وهو خري الوارثي اأن الواقف امُل�َسار اإلْيِه )...( من له الأجر وقفه بهذا على جهات 
الَوْقف يعامل يف املبلغ املزبور يف كل �سنة  برغبتها وهو ان املتويل على هذا 
الربا ويجعل ربح كل ع�رشة غرو�ص  ِعيِّة ويتقي يف ذلك �سبهات  ْ ال�رشَّ باملعاملة 
غر�سي ،فيكون املتح�سل يف ربح جميع املبلغ يف كل �سنة خم�سة غرو�ص �رشف 
الثالثة  الرتيا  يف  ي�رشج  زيت  ثمن  يف  غرو�ص  ثالثة  �سنة  كل  يف  املتويل  منها 
املتويل  وي�رشف  ال�سخرة  قبة  بداخل  اإلْيِه  امُل�َسار  الواقف  علقها  التي  قناديل 
يف كل �سنة لنف�سه نظري توليه على الَوْقف غر�سًا واحداً واهذا تعذر ذلك والعياذ 
وحتى  كانوا  اينما  امل�سلمي  من  وامل�ساكي  الُفَقراء  على  ت�رشف  تعاىل  باهلل 
وجدوا وجعل ثواب وقفه هذا اإىل نف�سه واإىل والده املرحوم ن�سيم اأَفْنِدي ووالدته 
ن�ص  �رشوطًا  هذا  وقفه  يف  اإلْيِه  امُل�َسار  الَوْقف  و�رشط  خاتون  ر�سمة  املرحومة 
عليها مبوجب العمل بها وامل�سري اإلْيِها منها انه عي متوليًا على هذا الَوْقف فخر 
�سيخ احلرم  الرازق  ال�سيخ عبد  ال�ساحلي  ال�سيخ �سالح بن فخر  الكرام  امل�سايخ 
القد�سي ثم من بعده ملن يراه قا�ص القد�ص ال�رشيف اأ�سالة ورفع الواقف امُل�َسار 
اإلْيِه يده عن املبلغ و�سلمه للمتويل املرقون فقب�ص من يده باحل�رشة واملعاينة 
الرجوع  اإلْيِه  امُل�َسار  الواقف  عن  والت�سليم  الَوْقف  اأمر  مت  وملا  ِْعيِّ  ال�رشَّ القب�ص 
عن الَوْقف م�ستبدًل باأن وقف النقود غري �سحيح وطلب ا�سرتداد املبلغ فعاأر�ص 
املتويل امَلْرُقْوم باأن وقف النقود وما منه يف ال�رشوط والقيود �سحيح م�رشوع 
عند المام املعرب المام اأَقرَّ عليه رحمة امُلْلك الكرب على رواية ممد بن عبد اهلل 
الن�ساري عليه رحمة الباري وترافق متخا�سمي يف ذلك لدى َمْولَنا و�سيدنا 
من  الكارع  الِفخام  املوايل  �سدر  الِفخام  الء  الُف�سَ ل  اأْف�سَ الِعظام  الُعَلَماء  اأْعَلم 
ِْعيِّ  حيا�ص الدين والتقوى املراقب موله الكرمي يف ال�رش والنجوى احَلاِكم ال�رشَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه  ِع َخطُّ املوىل املوىل م�سطفى اأَفْنِدي بن يحيى زاده امُلَوقَّ

دام عاله فلما تامل يف كالم الَفريَقْي وترجح عنده جانب الرب من



267عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

الن�ساري  امَلْرُقْوم على رواية ممد  الَوْقف  اأحكامه ب�سحة  ايد من  البي حكم 
ِع بي الئمة ال�رشاف فبموجب ذلك �سار  ًا كما ملا باخلالف امُلَوقَّ ِعيَّ حكمًا �رَشْ
املبلغ املزبور وقفًا �سحيحًا كما حرر وجب �رشيحًا لزما كما قرَّر ووقع اجر 
الواقف امَلْرُقْوم على احلي القيوم يف اوا�سط �سهر �سعبان �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ عبد الرحمن، 

احلج ممود، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 

 /310
ح3

تن�سيب 
�رْشِعيٍّ 

على اأموال 
قا�رشين

اأوائل �سهـر 
رم�سان 
املبارك

 /12  /31 /
1671م
1082هـ

ن�سب َمْولَنا و�سيدنا افتخار الُعَلَماء واملدر�سي ثالثة املوايل املعظمي باحلرم 
ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ الق�سام  اأَفْنِدي  اأحمد  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  امُلَحقِّقي  الُفَقَهاء  خال�سة 
حنا  املدعوة  الن�رشانية  احلباب  نربا  حاملة  عاله  دام  نظريه،  باأعاليه  الكرمي 
ًا على اأولد ورتان داكور وناني�ص ومرمي ويف اجلملة  ِعيَّ بنت رزق اهلل و�سيًا �رَشْ
الن�رشاين  زوجها  من  رزقهم  الذي  البلوغ  درجة  عن  القا�رشون  عليه  امل�ستملة 
ِْعيِّ  املدعو ابراهام ولد بولي الهالك مبدينة القد�ص ال�رشيف والنح�رش اإْرثه ال�رشَّ
ِْعيِّ اإلْيِهم من  يف ازلده املذكورين وزوجته امَلْرُقْومة لي�سبط ما جره الرث ال�رشَّ
اابيهم املذكور ويتعاطى ما فيه احلظ وامل�سلحة للقا�رشين املزبورين من بيع 
القا�رشين  على  نفعها  العايدة  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ التَّ�رَشُّفات  �سائر  وعطاء  واخذ  و�رشاء 
ِعيًَّا�ص مقبول �رشعًا حتريراً  املزبورين واذن لها بذلك تن�سيبًا وامراً �سحيحًا �رَشْ

يف اوائل �سهر رم�سان املبارك ل�سنة اثني وثماني الف. 
مو�سى،  ال�سيخ  على،  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

ممد جلبي كاتب. 
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ح1

وقف مال 
نقداً على 
امل�سجد 
الأق�سى 

وراأى 
الُعَلَماء 

فيه

اأوا�سط �سعبان 
�سنة

 /12  /16 /
1671م
1082هـ

احلمد هلل الذي وفق من اأحب اإىل طريق اخلري البديع واأر�سد من اإختاره من خلقه 
اإىل ح�سن ال�سنيع و�سلك مبن �ساطرين الهدي الرفيع واأَ�ْسَهَد اأن ل اله اإل اهلل اإ�سهاداً 
اإىل احلق املنيع واأَ�ْسَهَد اأن ممدا عبده ور�سوله النبي ال�سفيع ب�سهادة تبليغ قابلها 
اآله واأ�سحابه املاح�سي بنور  من اخلري ثواب عبد مطيع �سلى اهلل عليه وعلى 
لها اأدخره العبد ليوم ت�سخ�ص فيه الأب�سار  �سدقاتهم كل اأمر فظيع وبعد فاإن اأوَّ
ال�سدقة اجلارية على ممر الدهور والأع�سار ل �سيما �سدقات الأوقاف التي تعدل 
ل  اأْف�سَ الُعَلَماء املتبحرين  اأْعَلم  َمْولَنا  اأوقافه وملا علم  اأحد  كل جزء منها جبل 
الء املتاأخرين فخر الأكابر والأعيان حاوي املحامد والعرفان جامع �ستات  الُف�سَ
املحا�سن والبيان عمدة امُلَحرِّرين )...( التقان ح�سي اأَفْنِدي بن املرحوم ممد 
اأَفْنِدي بن ممد بن رئي�ص الكتاب بال�ستانة العلية �سابقًا )...( الدار الآَخرة ورهب 
من لهيب النار جهنم عماًل بقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: اتقوا النار ولو ب�سق متره 
واطلع على الأحاديث ال�رشيفة يف ف�سل اإ�رشاج البيت املقد�ص واملحل الذي على 
التقوى )...( منها ما رواه التقاة ذوو البتهاج من ا�رشج يف بيت املقد�ص �رشاجًا 
مل تزل املالئكة ت�ستغفر له ما دام �سوء ذلك ال�رشاج اأَ�ْسَهَد على نف�سه الزكية اأنه 
وقف وحب�ص و�سبل واأن جميع املبلغ النقدي الذي اأفرزه من ماله وخال�ص نواله
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وقدره ع�رشون غر�سًا عددية كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية وقفًا �سحيحًا 
ًا ل ينمحي ر�سمه ول يندر�ص ا�سمه ول ي�سيع عند اهلل ثوابه  ًا �رشيحًا َمْرِعيَّ ِعيَّ �رَشْ
واجره زبد البدين ودبر الداهرين اإىل اأن يرث اهلل الأر�ص ومن عليها وهو خري 
ِعيَّة  الوارثي اأن�ساأ الواقف امُل�َسار اإلْيِه )...( اهلل له الأجر وقف هذا على جهات �رَشْ
،وهو اأن املتويل على هذا الَوْقف يعامل يف املبلغ املزبور يف كل �سنة باملعاملة 
غر�سي  غرو�ص  ع�رشة  كل  ربح  ويح�سل  الربا  �سبهات  ذلك  ،ويتقي  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
،فيكون املتح�سل من ربح جميع املبلغ يف كل �سنة اأْرَبعة غرو�ص ي�رشف منها 
املتويل يف كل �سنة غر�سي يف ثمن زيت ي�رشج يف الرثيا الثالثة قناديل التي 
ل  علقها الواقف امُل�َسار اإلْيِه على قدم ح�رشة النبي اأدري�ص على نبينا عليه اأْف�سَ
ال�سالة والت�سليم بقبة ال�سخرة امل�رشفة وخلادم الرثيا يف كل �سنة غر�سًا واحد 
واهذا  واحداً  غر�سًا  الوقف  على  توليه  نظري  لنف�سه  �سنة  كل  املتويل يف  ي�رشف 
تعذر ذلك والعياذ باهلل تعلى ي�رشف على الُفَقراء وامل�ساكي من امل�سلمي اينما 
له واإىل روح والده املرحوم ممد  كانوا وحيثما وجدوا وجعل ثواب وقفه هذا 
وقفه  يف  اإلْيِه  امُل�َسار  الواقف  �رشط  اهلل  عبد  بنت  خاتون  كرميه  ووالدته  اأَفْنِدي 
متوليًا  انه عي  منها  اإلْيِها  وامل�سري  بها  العمل  فوجب  عليها  ن�ص  �رشوطًا  هذا 
على هذا الَوْقف فخر امل�سايخ الكرام ال�سيخ �سالح بن فخر ال�ساحلي ال�سيخ عبد 
الرازق �سيخ احلرم القد�سي ثم من بعده ملن يراه قا�سي القد�ص ال�رشيف اأ�سالة 
ورفع الواقف امُل�َسار اإلْيِه يده عن املبلغ و�سلمه للمتويل امَلْرُقْوم فقب�سه منه بيجه 
ِْعيِّ وملا مت اأمر الواقف والت�سليم عن ه للواقف  باحل�رشة واملعاينة القب�ص ال�رشَّ
امُل�َسار اإلْيِه بالرجوع عن الَوْقف م�ستنداً اإىل اأن وقف النقود وما فيه من ال�رشوط 
باأن وقف  امَلْرُقْوم  املبلغ فعاأر�سه املتويل  ا�سرتداد  والقيود غري �سحيح وطلب 
الأمام  الإمام املعترب  والقيود �سحيح م�رشوع عن  ال�رشوط  النقود وما فيه من 
)...( عليه رحمة امُلْلك الأكرب على رواية ممد بن عبد اهلل الن�ساري عليه رحمة 
الِعظام  الُعَلَماء  اأْعَلم  و�سيدنا  َمْولَنا  لدى  ذلك  يف  متخا�سمي  وترافعا  الباري 
الء الِفخام ،�سدر املوايل الِعظام ،الكارع من حيا�ص الدين والتقوى  ل الُف�سَ اأْف�سَ
ِْعيِّ املوىل املويل م�سطفى  ،املراقب موله الكرمي يف ال�رش والنجوى ،احَلاِكم ال�رشَّ
تاأمل  فلما  دام عاله  باأعاليه نظريه  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ زاده  ابن يحيى  اأَفْنِدي 
يف كالم الَفريَقْي وترجح عنده جانب الرب من البي حكم اآية اهلل تعاىل اأحكامه 
ًا عاملًا باخلالف  ِعيَّ ب�سحة الَوْقف امَلْرُقْوم على رواية ممد الن�ساري حكمًا �رَشْ
الواقع بي الأئمة الأ�رشاف مبوجب ذلك �سار املبلغ امَلْرُقْوم وقفًا �سحيحًا كما 
القيوم  امَلْرُقْوم على اهلل احلي  الواقف  اأج  حرر وحب�ص �رشيحًا كما حترر ووقع 

حتريراً يف اأوا�سط �سهر �سعبان املبارك من �سهور �سنة اثني وثماني الف. 
مو�سى،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

وغريهم من احلا�رشين، ممد جلبي، كاتبه. 
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َج خليل بن ابراهيم اخلليلي  اأَفْنِدي ابِن ممٍد داَم ف�سُله ، َتَزوَّ لدى َمْولَنا اأحمد 
ال�سليمي من طائفِة الأكراِد مبدينِة ال�سِيد اخلليِل عليه ال�سالة وال�سالم مبخطوبته 
َدَقَها  اأَ�سْ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ البالغِة اخلاليِة عن املوانع  البكِر  الداهوين  عفيفِة بنت ح�سي 
�سداقًا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  نبيه  و�سنة  وح�سن  وعونه  تعاىل  اللع  بركة  على 
جملته ماية غر�ص واحدة واأْرَبعون غر�سًا كل غر�ص ثالثون قطعة م�رشية احَلاّل 
لها يف ذلك �سبعون غر�سًا منها من ذلك الزوج امَلْرُقْوم بخم�سة وخم�سي غر�سًا 
وجميع ن�سف غرا�ص الكرم الكائن بواد الن�سارى ظاهر مدينة ال�سيد اخلليل عليه 
ال�سالم �رشكة حماد بن جرب بن اخ الزوج املزبور وذلك ب�سهرته يف مله تغني 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا تعريفًا  عن و�سفه وحتديده املعلوم يف ذلك العلم ال�رشَّ
ًا مقبوًل للزوجة امَلْرُقْومة من وكيلها الآتي ذكره فيه )..( اأحد ع�رش وبقية  َمْرِعيَّ
احَلاّل وقيد ذلك خم�سة ع�رش غر�سًا مقبو�سة بيد الزوجة املزبورة ح�سب اعرتاف 
ِْعيِّ والباقي بعد احَلاّل وهذه �سبعون غر�سًا  وكيلها الآتي ذكره فيه القب�ص ال�رشَّ
َجها عليه بذلك  ًا. زوَّ ِعيَّ موؤجلة لها عليه اإىل الفراق ومبوت اأو بطالق تاجياًل �رَشْ
ِعيِّة الثابت وكالة عنها  ْ على ذلك علي ابن عبد اهلل الدويكي اخلليلي بالوكالة ال�رشَّ
يف ذلك ويف قبول التعوي�ص املزبور والْعرِتَاف )....( بن عم الزوجة واحلاّج اأحمد 
ِْعيِّ ).....( زواجًا �سحيحيًا �رشعًا مقبوًل  بن علي )...( والعارفي بها التعريف ال�رشَّ

�رشعًا حترر يف الثاين ع�رش من �سهر رم�سان �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ ويل. 
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ح1

دفرت 
�سبط 

وتخمي

اأواخر �سهـر 
رم�سان �سنة
 /2  /29 /

1672م
1082هـ

دفرٌت يت�سمُن �سبَط وتخمَي مرتوكاِت الن�رشاينِّ املدعو اأبرام ولد بول�ص الهالك 
رزقان،  بنت  حنة  زوجته  يف  ِْعيِّ  ال�رشَّ اإْرثه  واملنح�رش  ال�رشيف  القد�ص  مبدينة 
البلوغ ،ويف  القا�رشين عن درجة  اأولده منها و�سم ورتاق وناني�ص ورمي  ويف 
ًا  ِعيَّ اجلملة امل�ستملة على حنه املزبورة وذلك مبعرفة حنة املن�سوبة و�سيًا �رَشْ
على اأولدها املزبورين مبوجب حجة �سدر ذلك كله لدى َمْولَنا و�سيدنا افتخار 
ِْعيِّ  الُعَلَماء املر�سلي حالل م�سكالت الدين ثالثة املوايل املكرمي احَلاِكم ال�رشَّ

ه عليه دامت نعم املوىل عليه.  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
قمي�ص وفوط م�رشية 15، تخمي فوطة عدد3/ 15، تخمي قمي�ص قطن عدد3/ 
30، تخمي مدة عدد 3/ 20، تخمي مدة قطن 2/ 20، تخمي مدة 1/ 30، 
تخمي )...( / 15، تخمي قمباز/ 10، تخمي قمباز عدد3/ 24، تخمي طنجرة 
نحا�ص/ 45، تخمي حلاف عدد3/ 20، تخمي فرا�ص/ 30، تخمي مدة 3/ 
30، تخمي جباية بي�سا عدد3/ 30، تخمي قمباز اأزرق/ 15، تخمي الأ�سباب 

املوجودة بالدار عدد 20. 
لَّفات الهالك الكائنة بالدكان الكائنة بخط داوود.  تخمي ُمَ

 ،40  /20 عدد  زرابيل �سغار  30غرو�ص9/ تخمي  عدد  درابيل �سغار  تخمي 
تخمي زرابيل كبار عدد 9/ 36، تخمي بابوج عدد16 غرو�ص 5/ تخمي جزمة 

�سغرية 3 غرو�ص 2، تخمي جزمة كبرية عدد7 غرو�ص 6، تخمي بطانة جزمة
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عدد 6 غرو�ص 3، تخمي بابوج عدد13 غر�سا 3، تخمي طباطب عدد6 غرو�ص 
ح�سة  �سغار  واأبقى  زرابيل.  تخمي   ،2 غر�سا   30 ح�سة  فال�سيق  تخمي   ،10
9، تخمي   /3 36، تخمي جزمة ح�سة  عدد9/  كبار  زرابيل  40، تخمي   /3
 ،21 زرابيل ح�سة  25، تخمي  12، تخمي حور عد4/  �سيجاد �سغري عدد4/ 
32، تخمي نعال عدد 100/ 200، تعال �سغري عدد 120/ 60، بابوج عدد1/ 
15، تخمي قالب �سغري وكبري عدد 8/ 10، تخمي زركاه عدد1/ 60، تخمي 

م�سطة/ 30/ ثبوت 1060. 
املعجلة  الأجرة  بطريق  ال�رشيف  بالقد�ص  الع�سفورية  مَبحلَّة  الكائنة  الدار  اأجرة 

324 غرو�ص. 
جميع ذلك 3501

ظهر يف ذلك: 
ر�سم ق�سمة 250، خرج ق�سمة 50 املتبقي 3410. 

اأكور  غرو�ص، ح�سة  الأبن=366  درناه  الثمن=420، ح�سة  عن  الزوجة  ح�سة 
الأبن 366 غرو�ص، ح�سة اني�ص البن 366 غرو�ص، ح�سة )...( 366، ح�سة مرمي 

البيت املزبور 33/ 7/ 3
ِْعيِّ حتريراً  ّية امَلْرُقْومة البقاء ال�رشَّ وابقى ذلك جميعه حتت يد الم املزبورة الَو�سِ

يف اأواخر �سهر رم�سان يف �سهور �سنة اثني وثماني الف. 

 /312
ح2

قر�ص 
�رْشِعيٍّ

13 رم�سان 
�سنة

 /1  /12 /
1672م
1082هـ

اِة  الُق�سَ فخِر  َمْولَنا  لدى  تعاىل،  اهلُل  اأَجلَُّه  املرعيِّ  ِر  امُلحرَّ ِْعيِّ  ال�رشَّ باملْجِل�ِص 
ِْعيِّ امَلوىل  واملدر�سي، عمدِة الُفَقَهاِء املحدثي، حالَِّل ُم�ِسكالِت الديِن احَلاِكم ال�رشَّ
ُه الكرمُي باأََعايل نظرِيِه دامْت ف�ساِئُلُه ومعاليه.  ِع َخطُّ اأحمد اأفندي بِن ممٍد امُلَوقَّ
ابن  اآغا  ممد  العيان  فخر  اقرت�ص  كان  عاله  دام  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ
قطعة  ثالثون  منها  غر�ص  كل  يعدل  عددية  واحدا  وغر�سًا  غر�ص  اأَْلف  م�سطفى 
اأَفْنِدي  يو�سف  الفطام  اخلطيب  من  لها  �سادرة  ِعيَّة  �رَشْ حجة  ،مبوجب  م�رشية 
خليفة الكم العزيز بالقد�ص ال�رشيف �سابقًا موؤرخة يف �سابع ع�رش من ذي احلجة 
اآغا  ممد  اأَْدَناه  تاريخة  يوم  ح�رش  ًا  ِعيَّ �رَشْ ،قر�سًا  واألف  وثماني  اإحدى  ل�سنة 
واحلاّج عثمان املزبور واأَقرَّ واعرتف ممد اآغا املزبور وهو بحال يعترب �رشعًا 
اأنه قب�ص وت�سلم من احلاّج عثمان امَلْرُقْوم نظري املبلغ امَلْرُقْوم وقدره من غري 
تكرار اأَْلٍف غر�ص وغر�ص واحد عددية ول حق له ِقَبل احلاّج عثمان املزبور ب�سبب 
امَلْرُقْوم ت�سديقًا  َقًا من احلاّج عثمان  دَّ ًا ُم�سَ ِعيَّ ذلك قراراً واعرتافًا �سحيحًا �رَشْ
ًا وُبرَِّئت بذلك ذمة احلاّج عثمان امَلْرُقْوم من جميع املبلغ امَلْرُقْوم الرباءة  ِعيَّ �رَشْ
احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  كله  ذلك  َب م�سمون  وترتَّ ذلك كذلك  ت�سادقًا على  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
ًا حتريراً يف ثالث ع�رش �سهر رم�سان املعظم من  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ ال�رشَّ

�سهور �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، 

كاتبه. 
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ح1

وفاة 
عامل بد 
من قرية 
العي�سوية 
بالقد�ص

8 رم�سان 
�سنة

 /1  /7 /
1672م
1082هـ

 ، والحكاِم  الق�سايا  رِِّر  ،ُمَ الأَناِم  ولِة  ،ذخِر  الإ�ْسالِم  ق�ساِة  قدوِة  َمْولَنا  لدى 
دامْت  نظرِيِه  باأََعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي  اأحمد  ،املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم 
القد�ص  �سوبا�سي  اآغا  ح�سي  اأقرانه  فخر  تاريخه  يوم  ح�رش  ومعاليه.  ف�سائُله 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ان الرجل املدعو حجازي بن  ال�رشيف، وذكر مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ذياب من اهايل قرية بيت �سفافا )1( الكائنة بظاهر املحرو�سة املزبورة وجد ميتًا 
يوم تاريخه ب�ساحة ملة ال�سعد الكائنة بالقد�ص ال�رشيف وطلب الك�سف على ذلك 
والتحرير عليه فعي َمْولَنا احَلاِكم املوىل اإلْيِه من جانبه لطف اهلل تعاىل للك�سف 
على ذلك والتحرير على ما هنالك كل واحد من قدوة الفا�سل الكرام ا�سماعيل 
بن عفيف وذياب وعثمان وعامر اأولد عم حجازي املزبور ومن �سيذكر اأ�سماوؤهم 
اأَْدَناه يوجد ميتًا ملقى على ظهره ب�ساحة ملة ال�سعدية املزبورة وك�سف  بذيله 
راأ�سه  �رشبة  اأثر  �سوى  اخر  اأثر  ،ول  جراحة  بيدية  يوجد  فلم  �سافيًا  ك�سفًا  بدنه 
قدمية لي�ص حولها دم ول غريه. و�سئل من اأولد عمه املذكورين عن �سبب موته 
فذكروا انه كان ي�ستغل ِقَبل اأولد �سحادة الكائن باملحلة املزبورة مع �رشكائه 
�رشكاءه  وان  ال�سعدية  من  و�سمور  وا�سماعيل  العمري  ممد  وهم  املزبور  بالبد 
ممد وا�سمعايل و�سمور املذكورين )...( ثم اأن ممد العمري وا�سماعيل و�سمور 
ا�سماعيل  اخي  خل�رش  و�سلموه  بهيم  على  املزبور  حجازي  و�سعوا  امَلْرُقْومي 
لقي  امَلْرُقْوم  ابن عم حجازي  وان عفيف  املزبورة.  قريته  اإىل  ليو�سله  امَلْرُقْوم 
البقعة  باأر�ص  بهيم  امَلْرُقْوم على  تاريخه و�سحبه حجازي  يوم  املزبور  خ�رش 
ظاهر القد�ص ال�رشيف باإعادة اإىل اأن و�سل اإىل ال�ساحة امَلْرُقْومة فو�سه بها ومات 
واخرب ممد العمري اأحد ال�رشكاء املزبورين باأن حجازي املذكور من مدة خم�سة 
الثور بالبد املزبور فوقع على راأ�سه ومل يعلم لذلك �سببًا  ع�رش يومًا كان ي�سوق 
ًا  َمْرِعيَّ اإخباراً  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  بذلك  ،فعاد واخرب  ذلك  �سوى 
العمري  ممد  اخبار  على �سحة  اأعاله  املزبورين  عمر حجازي  اأولد  ثم �سدق 
ًا. وح�رش اي�سًا كل واحد من عبد بن مو�سى من اهايل قرية  املزبور ت�سديقًا َمْرِعيَّ
املزبور  حجازي  عمر  بن  عفيف  بح�سور  حنيكات  بن  ورم�سان   )2( العي�ساوية 
اأَ�ْسَهَدهما على نف�سه حال حياته وهو بحال تعترب  ،واخرب باأن حجازي امَلْرُقْوم 
�رشعًا بانه ل حق له ول دعوى مطلقًا ثبت كل واحد من ممد العمري وا�سماعيل 
�ساير  من  غريهم  اأحد  ِقَبل  ول  ِبَراأْ�ِسه  الذي  اجلرح  اثر  ب�سبب  املزبورين  و�سمور 
النا�ص ،وانهم بريئون من ذلك وامنا �سبب ذلك انه كان ي�سوق الثور بالبد املزبور 

توقع عمل دابة الواقع عقب الطلب وال�سوؤال حفظًا لواقع احَلاّل بتاريخ ثامن

)1( قرية بيت صفافا: تقع في ظاهر القدس الجنوبي وهي تحريف صفيفا بالسريانية بمعنى العطشان. شراب، محمد. 
معجم بلدان فلسطين، ص 192. 

)2( قرية العيساوية: تقع ظاهر القدس الشمالي الشرقي، على مقربة من مكان صعود السيد المسيح. شراب، محمد. معجم 
بلدان فلسطين، ص 554. 
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وحترر  وقع  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �رشيحٌة  ووثيقٌة  ٌة  ِعيَّ �رَشْ �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
�سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلل  اإىل  اأَجُلُه  املنيِف  الديِن   )...( يِّ  الَو�سِ ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
وَمْولَنا فخِر املدر�سي الكراِم ،عمدِة امُلَحقِّقي الِفخاِم خال�سِة الُعَلَماِء عمر بن 
ممد  بن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  العامل  علي  بن  ،وطه  عي�سى 
الن�رشاين  ا�سرتى �سالح ولد �سامل  باأََعايل نظريه دام عاله.  الكرمي  ه  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
مباله لنف�سه دون غريه من ممد بن ممد )...( ال�سعدي ببيت حنينا )1( الكائنة 
ظاهر القد�ص ال�رشيف ،فباعه بيع وفا ما هو جاٍر يف ُمْلكه وذلك جميع احل�سة 
اأْرَبعة وع�رشين قرياطًا يف جميع  ِل  اأ�سْ قراريط من  �ستة  الربع  ال�سائعة وقدرها 
املحدود  املزبورة  القرية  باأر�ص  اأ�سوله  القائم  والزيتون  والتي  العنب  الغرا�ص 
ِقْبَلة و�رشقًا باخللة و�سماًل غرا�ص ياأتي ذكره فيه وغربًا كرم حجازي بن حزوط 
بجميع حقوق بثمن قدره خم�سة ع�رش غر�سًا عددية عن كل غر�ص منها ثالثون 
ِل كامل  قطعة م�رشية وجميع احل�سة ال�سائعة وقدرها الربع �ستة قراريط من اأ�سْ
القرية  باأر�ص  اأ�سولة  القائم  وال�سفرجل  والزيتون  والتي  العنب  الغرا�ص  جميع 
املزبورة حدها ِقْبَلة الغرا�ص املزبورة اأعاله و�رشقًا كرم يو�سف بن ح�سني، و�سماًل 
كرم زياد بن �سكارة وغربًا كرِم بال ،وجميع حقوق ذلك كله بثمن قدره ثمانية 
ع�رش غر�سًا عددية ثمن كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية ثمنًا حال مقبو�سًا 
ِْعيِّ مبوجب  بيد البائع املزبور جميع الثمن امَلْرُقْوم باعرتافه بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
الرباءة  امَلْرُقْوم ومن كل من  الثمن  املزبور من جميع  امل�سرتي  ذمة  ُبرِّئْت  ذلك 
ذلك  يف  بينهما  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء  قب�ص  براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
ِعيَّة بعد الُروؤية وامَلْعِرفة  باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعي وي�سلم ت�سليم �سحيح �رَشْ
ذلك  بينهما وحيثما كان يف  ترا�ص  بالأْبدان عن  والتعرف  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة 
منه وذلك وتبعه ف�سمانة لزم )...( �رشعًا واباح البائع املزبور للم�سرتي امَلْرُقْوم 
واأَ�ْسَهَد كرمي بن احل�سي ما دام املبلغ باق بذمته اباحة مرعية ووعدا امل�سرتي 
املزبور البائع امَلْرُقْوم اأنه متى )...( اإلْيِه الثمن امَلْرُقْوم )...( املبيع امَلْرُقْوم وعداً 
ِْعيِّ امُل�َسار  ًا ت�سادقًا على ذلك. وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ َمْرِعيَّ
ًا حتريراً يف خام�ص ع�رش من �سهر رم�سان ل�سنة اثني وثماني  ِعيَّ اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ

الف. 
علي  ال�سيخ  الدين،  ويل  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

الدقاق، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي الرتكمان، كاتبه. 

)1( قرية بيت حنينا: تقع شمال القدس على بعد ثماني أكيال أقرب قربة لها شعفاط وهي بمعنى حنانيا السريانية بمعنى
الذي يستحق الحنان أو من حنا بمعنى عسكر فيكون المعنى بيت المعسكرين. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين. ص 
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َر مبجل�ِص  وقَع وحترَّ ما  بذكِر  ناطقٌة  ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ٌة  �رْشِعيٍّ هذه حجٌة 
ال�رشيعِة الغراِء، ومفِل الطريقِة الزهراِء مبحرو�سِة القد�ِص ال�رشيِف واملعبِد العايل 
الِء  الُف�سَ ِل  اأْف�سَ الِعظاِم،  الُعَلَماِء  ،اأْعَلِم  يدي مولنا  تعاىل بي  اهلل  اأَجلَّه  املنيف، 
الدِّيِن  ِحيا�ِص  من  الكارِع  الِعظام،  املوىل  �سدِر  الأَناِم،  م�سكالِت  الِفخاِم، حاّلِل 
ِع  ِّ والنجوى، املوىل م�سطفى اأَفْنِدي امُلَوقَّ والتقوى، املراقِب موله الكرمي يف ال�رشِّ
الأعيان خ�رش  ا�سرتى فخر  باأََعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه،  الكرمي  ه  َخطُّ
عثمان  احلاّج  من  غريه  دون  لنف�سه  مباله  ب�سنق  اآغا  ابراهيم  املرحوم  ابن  اآغا 
فباعه  املذكور،  والده  ِْعيِّ عن  ال�رشَّ الوكيل  الدم�سقي  احلاّج م�سطفى كوزبر  ابن 
بالوكالة املزبورة ما هو للموكل املزبور وجاٍر يف ُمْلكه ومنتقل اإلْيِه بالبتياع 
ِعيَّة موؤرخة برابع ع�رش ذي احلجة ال�رشيفة �سنة اإحدى  ِْعيِّ مبوجب حجة �رَشْ ال�رشَّ
جميع  وذلك  البيع،  هذا  �سدور  حي  اإىل  ذلك  ثمن  و�سع  وبيده  األف،  وثماني 
جميع  من  قرياطًا  وع�رشين  اأْرَبعة  ِل  اأ�سْ من  قرياطان  وقدرها  ال�سايعة  احل�سة 
اخلان )1( القائم البناء مبدينة نابل�ص مبحله الكرمي واخلم�سة دكاكي املال�سقة 
و�سفل  علو  على  امَلْرُقْوم  اخلان  على  امل�ستملة  القبيلية  باجلهة  امَلْرُقْوم  للخان 
احدى  على  ت�ستمل  منه  بالعلوي  ِعيَّة.  �رَشْ وحقوق  ومرافق  وم�ساكن  ومنافع 
وثالثي اأو�سه وال�سفلي ت�ستمل على احدى وع�رشين اأو�سه وعلى حو�ص يتو�سل 
منه اإىل اخلان وعلى بركة ماء ماوؤها وارد اإلْيِها من ماء القريون ويحد ذلك جميع 
الدكاكي املزبورة و�رشقًا خان  ل وابواب  الأوَّ الباب  ِقْبَلة زقاق غري نافذ ومنه 
وغربًا  با�سا  ع�ساف  وارث  بيد  ب�ستان  و�سماًل  با�سا  م�سطفى  اخلريات  �ساحب 
الطريق ال�سالك ومنه الباب الثاين املو�سل منه اإىل الطريق ال�سالك وجميع احل�سة 
 )...( املزبورة  باملحلة  الكائن  القهوة  قبو  جميع  من  قرياطان  وقدرها  ال�سايعة 
اخلان املزبور من اجلهة الِقَبلية ويحدها ِقَبلة دار رم�سان النجار و�رشقًا دكان 
وقف  يف  جارية  دكان  وغربًا  البا  وفيه  ال�سالك  الطريق  و�سماًل  قطنفر  ابن  بيد 
املرحوم م�سطفى با�سا بجميع حقوق ذلك كله وما عرف به ون�سب اإلْيِه وكل حق 
فيه ول  ًا ل غري  َمْرِعيَّ ًا وبيعًا لزمًا معترباً  ِعيَّ �رَشْ )...( �سحيحًا  لذلك �رشعًا  هو 
ف�ساد يعرتيه م�ستماًل على اليجاب والقبول و�رشوط ال�سحة واللزوم بثمن قدره 
من القرو�ص اأَْلٍف�سية العددية الرابحة اجلارية يف معاينة يوم تاريخة خم�سماية 
غر�ص واأْرَبع وثمانون غر�سًا تعدل كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية ثمنًا حال 

ًا ِعيَّ على ما يف�سل مقبو�سًا بيد البائع املزبور باحل�رشة واملعاينة قب�سًا �رَشْ

)1( المقصود بالخان القائم بالبنا بمدينة نابلس: هو خان خان الوكالة الفروخية نسبة لحاكم نابلس األمير فروخ باشا أمير
 الحج الشامي، الذي شيده في العصر المملوكي عام 1630، ليكون مقرا لتجميع الحجاج ونزول القوافل التجارية، فاصبح 
بمثابة مركز رئيسي للتجارة يأتون اليه من جميع محافظات الوطن. حيث يوجد في الجزء الغربي من سوق مصطفى الال 
باشا وهو يعرف اليوم بسوق خان التجار، حيث الخان الوحيد في نابلس الذي يشتمل على علوي وسفلي هو خان الوكالة. 
الهواري، محمود وأخرون. الحج العلم الصوفية. الفن االسالمي في الضفة الغربية وغزة. المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر، 2007، ص181. 
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مبوجب ذلك ُبرِّئْت ذمة امل�سرتي امَلْرُقْوم من جميع الثمن امَلْرُقْوم ومن كل جزء 
 )...( البيع  و�سدر  وا�ستيفاء  قب�ص  براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة  من 
ًا  ِعيَّ �رَشْ وت�سليم �سحيحيًا  وت�سلم  وقبول مرعي  �رْشِعيٍّ  باإيجاٍب  ذلك  بينهما يف 
بعد الُروؤية التامة وامَلْعِرفة والتعرف بالأْبدان عن ترا�ص منهما وحثما كان يف 
ذلك من ذلك وتبعه ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعًا ت�سادقًا على ذلك كذلك وثبت 
ًا حتريراً يف  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  م�سمون ذلك 

ن�سف �سهر رم�سان �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 

علي، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 

 /314
ح2

بيع قرياط 
من خان 
مبدينة 
نابل�ص

منت�سف �سهـر 
رم�سان �سنة
 /1  /14 /

1672م
1082هـ

َر مبجل�ِص  وقَع وحترَّ ما  بذكِر  ناطقٌة  ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ٌة  �رْشِعيٍّ هذه حجٌة 
ال�رشيعِة الغراِء، ومفِل الطريقِة الزهراِء مبحرو�سِة القد�ِص ال�رشيِف واملعبِد العايل 
الِء  الُف�سَ ِل  اأْف�سَ الِعظاِم،  الُعَلَماِء  ،اأْعَلِم  يدي مولنا  تعاىل بي  اهلل  اأَجلَّه  املنيف، 
الدِّيِن  ِحيا�ِص  من  الكارِع  الِعظام،  املوىل  �سدِر  الأَناِم،  م�سكالِت  الِفخاِم، حاّلِل 
ِع  ِّ والنجوى، املوىل م�سطفى اأَفْنِدي امُلَوقَّ والتقوى، املراقِب موله الكرمي يف ال�رشِّ
اأقرانه عثمان  ،ا�سرتى فخر  ،دامت ف�سائله ومعاليه  باأََعايل نظريه  الكرمي  ه  َخطُّ
با�سا ابن احلاّج مطر النابل�سي مباله لنف�سه دون غريه من احلاّج عثمان ابن احلاّج 
بالوكالة  ،فباعه  املذكور  والده  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ الوكيل  الدم�سقي  الوزير  م�سطفى 
ِْعيِّ  اإلْيِه بالبتياع ال�رشَّ املزبورة ما هو للموكل املزبور وجار يف ُمْلكه ومنتقل 
ِعيَّة موؤرخة برابع ع�رش ذي احلجة ال�رشيفة �سنة اإحدى وثماني  مبوجب حجة �رَشْ
األف ويده وا�سعة على ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع وذلك جميع احل�سة ال�سايعة 
ِل اأْرَبعة وع�رشين قرياطًا من جميع اخلان )1( القائم البنا  وقدرها قرياط من اأ�سْ
مبدينة نابل�ص مبحله الكرمي واخلم�سة دكاكي املال�سقة للخان امَلْرُقْوم باجلهة 
القبيلية امل�ستملة على اخلان امَلْرُقْوم على علو و�سفل ومنافع وم�ساكن ومرافق 
ِعيَّة بالعلوي منه ت�ستمل على احدى وثالثي اأو�سه وال�سفلي ت�ستمل  وحقوق �رَشْ
على احدى وع�رشين اأو�سه وعلى حو�ص يتو�سل منه اإىل اخلان وعلى بركة ماء 
ِقْبَلة زقاق غري نافذ ومنه  القريون ويحد ذلك جميع  اإلْيِها من ماء  ماوؤها وارد 
املزبورة و�رشقًا خان �ساحب اخلريات م�سطفى  الدكاكي  وابواب  ل  الأوَّ الباب 
البا  ومنه  ال�سالك  الطريق  وغربًا  با�سا  ع�ساف  وارث  بيد  ب�ستان  و�سماًل  با�سا 
الثاين املو�سل منه اإىل الطريق ال�سالك وجميع احل�سة ال�سايعة وقدرها قرياط من 
جميع قبو القهوة الكائن باملحلة املزبورة )...( اخلان املزبور من اجلهة الِقَبلية 
الطريق  و�سماًل  ابن قطنفر  بيد  دكان  النجار و�رشقًا  دار رم�سان  ِقَبلة  ويحدها 
البا وغربًا دكان جارية يف وقف املرحوم م�سطفى با�سا بجميع  ال�سالك وفيه 

حقوق ذلك كله وما عرف به ون�سب اإلْيِه وكل حق هو لذلك �رشعًا )...( �سحيحًا

)1( المقصود بالخان هنا خان الوكالة الفروخية السابق الذكر. 
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

على  م�ستماًل  يعرتيه  ف�ساد  ول  فيه  غري  ل  ًا  َمْرِعيَّ معترباً  لزمًا  وبيعًا  ًا  ِعيَّ �رَشْ
الف�سية  القرو�ص  من  قدره  بثمن  واللزوم  ال�سحة  و�رشوط  والقبول  اليجاب 
وت�سعون  واثنان  غر�ص  مايتا  تاريخة  يوم  معاينة  اجلارية يف  الرابحة  العددية 
يف�سل  ما  على  حال  ثمنًا  م�رشية  قطعة  ثالثون  منها  غر�ص  كل  يعدل  غر�سًا 
ًا مبوجب ذلك ُبرِّئْت  ِعيَّ مقبو�سًا بيد البائع املزبور باحل�رشة واملعاينة قب�سًا �رَشْ
ِعيِّة  ْ ذمة امل�سرتي امَلْرُقْوم من جميع الثمن امَلْرُقْوم ومن كل جزء من الرباءة ال�رشَّ
ِْعيِّ براءة قب�ص وا�ستيفاء و�سدر البيع )...( بينهما يف ذلك باإيجاٍب  بالطريق ال�رشَّ
ًا بعد الُروؤية التامة وامَلْعِرفة  ِعيَّ �رْشِعيٍّ وقبول مرعي وت�سلم وت�سليم �سحيحيًا �رَشْ
والتعرف بالأْبدان عن ترا�ص منهما وحثما كان يف ذلك من ذلك وتبعه ف�سمانه 
لزم حيث يجب �رشعًا ت�سادقًا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا 
�سنة  رم�سان  �سهر  ن�سف  ًا حتريراً يف  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 

اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، ال�سيخ فتح اللهن ال�سيخ 

علي، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه
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با�سا يف 
مدينة 
نابل�ص

ن�سف �سهـر 
رم�سان �سنة
 /1  /14 /

1672م
1081هـ

اأْعَلِم  و�سيِِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه   ، املرعيِّ امُلَحرِِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
املوىل  �سدِر  الأَناِم،  م�سكالِت  حاّلِل  الِفخاِم،  الِء  الُف�سَ ِل  اأْف�سَ الِعظاِم،  الُعَلَماِء 
 ِّ ال�رشِّ يف  الكرمي  موله  املراقِب  والتقوى،  الدِّيِن  ِحيا�ِص  من  الكارِع  الِعظام، 
احَلاِكم  والباطِل  احلقِّ  بي  الفا�سِل  الكامِل  ِل  الفا�سِ العابِد  العامِل  والنجوى، 
ِْعيِّ امَلوىل. ملا كان ا�سرتى احلاّج عثمان ابن احلاّج م�سطفى كوزبر الدم�سقي  ال�رشَّ
ِعيِّة عن والده املزبور ومباله دون ماله من فخر اأقرانه ممد اآغا  ْ بالوكالة ال�رشَّ
ِْعيِّ على مهمنور خامن ابن املرحوم ع�ساف با�سا جميع اخلان القائم  ّي ال�رشَّ الَو�سِ
امَلْرُقْوم  للخان  املال�سقة  دكاكي  واخلم�سة  الكرمي  مبحله  نابل�ص  مبدينة  البنا 
ِعيَّة املحدودوة  باجلهة القبيلية امل�ستملة اخلان على منافع وم�ساكن وحقوق �رَشْ
ل واأبواب الدكاكي املزبورين و�رشقًا خان  ِقَبلة بزقاق غري نافذ وفيه الباب الأوَّ
املزبور  با�سا  وارث ع�ساف  بيد  ب�ستان  و�سماًل  با�سا  �ساحب اخلريات م�سطفى 
وغربًا الطريق ال�سالك وفيه الباب الثاين املت�سل منه اإىل الطريق ال�سالك وجميع 
بدار  ِقَبلة  املحدودة  الِقَبلية  اجلهة  من  امَلْرُقْوم  اخلان  جتاه  الكائن  القهوة  قبو 
الباب  وفيه  ال�سالك  بالطريق  و�سماًل  قظنفر  بن  بدكان  و�رشقًا  النجار  رم�سان 
وغربًا بدكان جارية يف وقف م�سطفى با�سا بجميع حقوق ذلك بثمن قدره �سبعة 
امَلْرُقْوم  البايع  امَلْرُقْوم  امل�سرتي  قا�ص  اآلف غر�ص ف�سة عددية وغر�ص عددي 
بالوكالة عن والده من الثمن ب�ستة اآلف غر�ص عددية الثابتة لوالده امَلْرُقْوم على 
البائع  قب�سة  املبلغ  وبقية  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  با�سا  ع�ساف  املرحوم  مرتوكات 
ِعيَّة �سادرة لدى فخر الق�ساة يو�سف  ّي امَلْرُقْوم باعرتافه مبوجب حجة �رَشْ الَو�سِ
ذي  ع�رش  رابع  يف  موؤرخة  �سابقًا  ال�رشيف  بالقد�ص  العزيز  احلكم  خليفة  اأَفْنِدي 

ّي احلجة احلرام �سنة احدى وثماني الف ح�رش يوم تاريخه ممد اآغا الَو�سِ
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

امَلْرُقْوم وذكر مَلْولَنا احَلاِكم امُل�َسار اإلْيِه اأنه ثبت على مرتوكات املرحوم ع�ساف 
لَّفاته فلم  ِعيَّة و�سبط جميع ُمَ امَلْرُقْوم ديون كثريه مبوجب مت�سكات �رَشْ با�سا 
ديونهم.  بقدر   )...( تق�سيمًا على  الرتكة و�سارت  الديون  وا�ستغرقت  بديونه  تفي 
على  ثبت  ذلك  وبعد  الدين  من  لوالده  ثبت  ما  بجميع  قا�ص  عثمان  احلاّج  وان 
على  ديونهم  يطلبون  الديون  وارباب  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالوجه  كثرية  ديون  املرتوكات 
اخلان  ثمن  من  دفع  اأنه  امَلْرُقْوم  عثمان  احلاّج  ذكر  ذلك  فعند  التوزيع  ح�سب 
املقا�ص به اإىل بريي جلبي من دم�سق ال�سام اأَْلٍف غر�ص و�سبعماية غر�ص وخم�سي 
ّي امَلْرُقْوم من ثمن  غر�سًا ف�سة عددية وبي التي اأحاله بها عليه ممد اآغا الَو�سِ
اخلان املذكور ثمامناية غر�ص واثني وت�سعي غر�سًا ف�سة عددية قب�سها بيده 
ًا ،وكان جملة ما دفع احلاّج عثمان امَلْرُقْوم من  ِعيَّ باحل�رشة واملعاينة قب�سًا �رَشْ
ّي امَلْرُقْوم  مال والده املزبور من ثمن اخلان والقهوة املذكورة ملحمد اآغا الَو�سِ
ف�سة  غر�سًا  واأْرَبعون  واثنان  غر�ص  و�ستماية  غر�ص  اآلف  ثالثة  قدره  مبلغًا 
ّي ودفعها لأرباب  ًا الَو�سِ ِعيَّ عددية ،قب�سها بيده باحل�رشة واملعاينة قب�سًا �رَشْ
الديون املحت�سب عليهم من ديونهم الثابتة على مرتوكات ع�ساف با�سا امَلْرُقْوم 
وكان املتاخر من املقا�ص به احلاّج عثمان امَلْرُقْوم من دين والده الثابت على 
الف  ثالثة  املذكورة  والقهوة  اخلان  ثمن  من  امَلْرُقْوم  با�سا  ع�ساف  مرتوكات 
ِْعيِّ بعد  غر�ص وثالثماية غر�ص وت�سعة خم�سي غر�سًا ف�سة عددية التاأخري ال�رشَّ
ّي امَلْرُقْوم من املبلغ املقبو�ص بيده من احلاّج عثمان  ذلك دفع ممد اآغا الَو�سِ
اآغا بن ب�سنق �ستماية غر�ص  اأقرانه ح�رش  امَلْرُقْوم من ثمن اخلان املزبور لفخر 
امَلْرُقْوم  با�سا  ع�ساف  ماروكات  على  امَلْرُقْوم  اآغا  ثبت خل�رش  عددية مما  ف�سة 
ّي للحاج عثمان بن مطر النابل�سي  فقب�سها منه باحل�رشة واملعاينة ودفع الَو�سِ
مما ثبت له على مرتوكات املرحوم ع�ساف با�سا مايتي غر�ص واثنتي وت�سعي 
ُبرِّئْت ذمة  غر�سًا ف�سة عددية قب�سها بيده باحل�رشة واملعاينة فبمقت�سى ذلك 
ذلك  على  ت�سادقوا  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباة  بيده  املقبو�ص  املبلغ  من  امَلْرُقْوم  ّي  الَو�سِ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا  كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا و�سيدنا احَلاِكم ال�رشَّ

ًا حتريراً يف ن�سف �سهر رم�سان املعظم ل�سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ ممد اآغا، 
اأقرانه  فخر  الداودي،  اآغا  خ�رش  اأقرانه  فخر  الداودي،  ال�سعود  ابو  ال�سيخ  َمْولَنا 
خ�رش اآغا بن ب�سنق، ح�سي بك بن ال�سافعي، عثمان بن مطر، ممد جلبي كاتبه. 
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ا�ستئجار 
مقدم 
خلدمة

20 رم�سان 
�سنة

، اأَجلَُّه اهلل تعاىل  ِْعيِّ امُلَحرِِّر املرعيِّ ه باملجل�ِص ال�رشَّ �سبُب حتريِر احلروِف ،هو اأنَّ
ِر  ُمقرَّ التف�سرِي،  دقائِق  رِِّر  ،ُمَ ال�سهرِي  ،ال�سيِِّد  الكبرِي  العامِل  و�سيِدنا  َمْولَنا  لدى 
ِه وغفراِنه ،الآمِل منه  قواعِده اأح�سِن تقريٍر ،اأتقى ق�ساِة الإ�ْسالِم ،الراجي عْفَو ربِّ

،واإح�ساِنه الكارِع من حيا�ِص الديِن والتقوى ،املراقِب مولُه الكرمي يف ال�رشِّ
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عائلة 
ومرافقتها 

بطريق 
احلج

 /1  /19 /
1672م
1082هـ

ِْعيِّ املوىل ممد اأَفْنِدي من اأهايل مدينة اأدرنة )1( املحمية  والنجوى ،احَلاِكم ال�رشَّ
يتعاطى خدمته  ان  ،على  القد�سي  ابراهيم  املقدم  املرحوم  ابن  )2( ح�سن  املقدم 
وخدمة اأهله وخدِمِه ِمْن مدينه القد�ص ال�رشيف اإىل مدينة م�رش املحرو�سة ومنها 
القد�ص ال�رشيف ذهابًا وايابًا هو  اإىل  اإىل مكة امل�رشفة واإىل املدينة املنورة ثم 
،واإح�سار  واأخ�سابه ون�سب خيامه وطبخ طعامه  اأثقاله  اأنفار من حمل  واأْرَبعة 
اأهله  وخدمة  خدمته  و�ساير  وتنزيل  ،ومتحيل  وال�رشب  املاأكل  من  يحتاج  ما 
عن  ح�سابًا  عددية  غر�سًا  وخم�سون  غر�ص  ماية  قدرها  باأجرة  الالزمة  وخدمته 
اأجرة كل نفر خم�سة غرو�ص واملقدم ح�سن باأجرة نفرين خم�سون غر�سًا مقبو�ص 
منها بيد املقدم ح�سن املزبور خم�سة و�سبعون غر�سًا ف�سة عددية وبقية الأجرة 
وقدرها خم�سة و�سبعون غر�سًا يدفعها اأحمد اأَفْنِدي امَلْرُقْوم للمقدم ح�سن امَلْرُقْوم 
اأن �ساء اهلل تعاىل ملدينة القد�ص معاقدة  ُمْلك الماكن امل�رشفة  بعد عودهم من 
ِْعيِّ عن طيب قلب وان�رشاح �سدر  ِعيَّة �سدرت بينهما بالطريق ال�رشَّ �سحيحة �رَشْ
بتاريخ  �سطر  وقع  وكما  وحرر  ذلك  حرر  ًا  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  منهما  كل  من  مقبولة 

ع�رشين من رم�سان املعظم ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ علي الدقاق، ال�سيخ 
ويل الدين، ال�سيخ ابو الفتح الثوري، ممد جلبي الرتجمان، ال�سيخ عبد الرحمن 

املوؤن اللبابيدي، احلاّج اأحمد ابو زايد، اخلواجة مي الدين، كاتبه. 
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ح3

طلب 
تعيي 

�سيخ على 
طائفة 

ال�سباغي

14 رم�سان 
�سنة

 /1  /13 /
1672م
1082هـ

اأْعَلِم  و�سيِِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه   ، املرعيِّ امُلَحرِِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
املوىل  �سدِر  الأَناِم،  م�سكالِت  حاّلِل  الِفخاِم،  الِء  الُف�سَ ِل  اأْف�سَ الأعالِم،  الُعَلَماِء 
باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  بن  م�سطفى  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الكرام، 
نظريه دام عاله. ملَّا ح�رش كل واحد من عي�سى ولد جرج�ص وخليل ولد ن�رش اهلل 
�سلمون اجلميع  ولد  ويا�سف  ولد حفتي  ولد مو�سى  اِلن  واأ�سْ نقول  ولد  وابراهيم 
اليع  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  من  وطلبوا  ال�رشيف  بالقد�ص  ال�سباغ  من 
ال�سايغ  اأمثاله داود بلوكبا�سي بن ممد  ان ين�سب �سيخًا ومتكلمًا عليهم فخر 
لي�سوي بينهم يف مغامنهم ومغازلهم ،وانهم منه را�سون يف امل�سيخة عليهم فعند 
ِْعيِّ داود بلوكبا�سي املزبور �سيخًا ومتكلمًا على  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  ذلك ن�سب 
طائفة ال�سباغ بالقد�ص ال�رشيف وي�سوي بينهم يف املغنم واملغزل. واأذن له بذلك 
ِعيَّي مقبولي �رشعًا حتريراً يف رابع ع�رش من  ًا �سحيحن �رَشْ ِعيَّ تن�سيبًا واإذنًا �رَشْ

�سهور رم�سان �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ممد مو�سى، كاتبه. 

)1( إدرنه: أدرنة إحدى مدن تركيا في أقليم تراقيا وتقع في أقصى الجهة الشمالية الغربية من الجزء األوروبي للجمهورية
التركية بالقرب من حدود بلغاريا واليونان حيث تبعد عن حدود اليونان 7 كم وبلغاريا 20 كم كما يمر بها نهر ماريتزا 

وكان اسمها قبل العثمانيين أدريانوپل.  
)2( مقدم: بمعنى قائد، ولم تستعمل كلقب فخري الى في حالة اإلضافة الي ياء النسب المقدمي، وكان يطلق على مقدمي 
األلوف من االمراء في عصر المماليك، واصبح يطلق على مقدم الجيوش وغيرها. الباشا، حسن. االلقاب االسالمية، 

1957، ص 487. 
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َبح1 ترتَّ

منت�سف �سهـر 
رم�سان �سنة
 /1  /14 /

1672م
1082هـ

اأْعَلِم  و�سيِِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه   ، املرعيِّ امُلَحرِِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
املوايل  �سدِر  الأَناِم،  م�سكالِت  حاّلِل  الِفخاِم،  الِء  الُف�سَ ِل  اأْف�سَ الأعالِم،  الُعَلَماِء 
باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  بن  م�سطفى  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الكرام، 
لفخر  املرعي  املعترب  وال�سلوب  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  َب  ترتَّ ف�سائله  ،دامت  نظريه 
اأقرانه احلاّج عثمان بن فخر التجار احلاّج م�سطفى كوزير الدم�سقي مببا�رشته 
اآغا ب�سنق مبلغ قدره خم�ساية غر�ص و�ستون غر�سًا  يف ذمة فخر الأعيان خ�رش 
الفرر  الدرر  كتاب  وثمن  واملعاينة  باحل�رشة  تاريخه  يوم  بيده  قب�سها  عددية 
اأْرَبعون غر�سًا ف�سة عددية اتباعه وت�سلمه يحل عليه املبلغ املزبور مل�سي ثالثة 
اأَْدَناه ورهنه على ذلك حتت يد احلاّج  ة �سوال �سنة تاريخه  َغرَّ ا�سهر مت�سي من 
ِل  ال�سائعة وقدرها قرياطان واأ�سْ عثمان املزبور ما هو له ،وذلك جميع احل�سة 
كامل من جميع اخلان الكائن مبدينة نابل�ص مَبحلَّة الكرمي املحدودة بزقاق غري 
ل، و�رشقًا خان �ساحب اخلريات م�سطفى با�سا )1( و�سماًل  الأوَّ نافذ وفيه البا 
ال�سالك وفيه الباب الثاين ونظري  ب�ستان ابي وارث ع�ساف با�سا ،وغربًا الطريق 
احل�سة املزبورة يف جميع قبو القهوة الكائنة باملدينة املزبورة املحدودة ِقَبلة 
الباب  ال�سالك وفيه  الطريق  ،و�سماًل  النجار و�رشقًا بيد بن نظفتفر  دار رم�سان 
وغربًا دكان جارية يف وقف املرحوم م�سطفى با�سا بجميع حقوق ذلك كله رهنًا 
له بالنتفاع مع بقاء  ِعيِّة ماأذونًا  ْ ال�رشَّ التخلية  ِقْبَلة �رشعًا بعد  ًا مت�سلمًا  ِعيَّ �رَشْ
الرهن على حكمه على قاعدة مذهب �سيدنا المام ال�سافعي ر�سي اهلل تعاىل عنه 
واحلكام  الق�ساة  فخر  و�سيدنا  َمْولَنا  لدى  امَلْرُقْوم  الرهن  �سحة  جريان  وثبت 
ًا حتريراً يف منت�سف �سهر  ِعيَّ ه عليه ُثُبوَتًا �رَشْ ِع َخطُّ ِْعيِّ املويل امُلَوقَّ احَلاِكم ال�رشَّ

رم�سان املعظم وهو من �سهور �سنة اثني وثماني الف. 
ابو  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  ويل  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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ترميم 
خان 

بالقد�ص

اأوا�سط �سهـر 
�سعبان ل�سنة
 /1  /14 /

1672م
1082هـ

اأْعَلِم  و�سيِِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه   ، املرعيِّ امُلَحرِِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
املوىل  �سدِر  الأَناِم،  م�سكالِت  حاّلِل  الِفخاِم،  الِء  الُف�سَ ِل  اأْف�سَ الأعالِم،  الُعَلَماِء 
باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  بن  م�سطفى  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الكرام، 
اني  القطَّ باب  ملة  اأهايل  من  امل�سلمي  من  جماعة  ح�رش   ، عاله  دام  نظريه 
الكائنة بالقد�ص ال�رشيف ،وجماعة من امل�ستاأجرين للدكاكي اجلارية يف الَوْقف 
احَلاِكم  مَلْولَنا  وذكر  ال�رشيف  بالقد�ص  القطاني  بباب  الكائنة  فيه  ذكره  الآتي 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأن من اجلاري يف وقف املرحوم ال�سيفي امُلْلك املوؤبد جميع ال�رشَّ

)1( مصطفى باشا: كان أول من عرف من ال طوقان بتسلمه متسليمة نابلس، حيث اشتهر برده هجوم ظاهر العمر على 
مدينة نابلس 1158ه- 1771م، كما صد هجوم ظاهر العمر الزيداني على مدينة نابلس، ونتيجة لذلك قامت السلطات 
العثمانية بمنحه والية يافا والقدس وغزة والرملة ونابلس كما حصل على رتبة الباشوية. المرادي. سلك الدرر، ج1، 54، 
الدنفي السامري. ظاهر العمر وحكام جبل نابلس، ص 48، النمر، احسان. تاريخ جبل نابلس والبلقاء، ج1، ص 191. 
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اخلان واللدكاني الكائنة مَبحلَّة باب القطاني املذكورة امل�ستملة اخلان املزبور على 
عدة اأَُو�ٍص وقبٍو كبرٍي واأن اخلان املزبور والدكاكي امَلْرُقْومة لتطاول الزمان وكرثة 
الثلوج والمطار وعدم من يتفقد بالعمارة هدم جانب من قبو اخلان املذكور وهدم 
جانب من الو�ص وبقية الأو�ص حتتاج اإىل ترميم وتعمري ومد ا�سطح بالق�رشمل 
والدكاكي وكف املاء من �سقوفها وان بقيت جميع الماكن املزبورة على حالها 
وا�ستمرت على منوالها تنهدم بالكلية وبفوت بذلك غر�ص الواقف ويح�سل ال�رشر 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه بك�سف على ذلك  للجار ب�سبب ذلك وطلبوا من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه بنف�سه الزكية اإىل  ابتغاء الوجه هلل تعاىل فتوجه َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
اخلان امَلْرُقْوم وح�سل الك�سف عليه بح�سور جماعة من الُعَلَماء وامل�سايخ الكرام 
من اأهايل القد�ص ال�رشيف وبح�سور فخر املدر�سي ال�سيخ يو�سف بن املرحوم قدوة 
ِْعيِّ عن �سليمان اآغا املتكلم على الَوْقف  الُعَلَماء ال�سيخ ممد الع�سئلي الوكيل ال�رشَّ
املزبور فوجد جميع اخلان امَلْرُقْوم والأو�ص امَلْرُقْومة حتتاج اإىل تعمري وترميم 
ووجد املنهدم من قبو اخلان امَلْرُقْوم الكائن جتاه الباب ثمانية ع�رش ذراعًا طول 
وثمانية اأذرع عر�سَا بذراع العمل ويحتاج جميع ال�سطح القبو اإىل مد بالق�رشمل 
ووجدت الو�ص الكائنة باخلان امَلْرُقْوم بع�سها منهدم وبع�سها اآيل على ال�سقوط 
والنهدام ويحتاج اإىل التعمري وترميم ومد ال�سطح بالق�رشمل ووجد �سطح الكاكي 
وا�ستمرت على  الماكن على حالها  بقيت جميع  وان  بالق�رشمل  مد  اإىل  متاج 
للجار  ال�رشر  بذلك  ويح�سل  الواقف  بذلك غر�ص  ويفوت  بالكلية  تنهدم  منوالها 
ِْعيِّ ال�سيخ يو�سف الوكيل بتعمري املنهدم  واملار فبعد ذلك اأمر َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
من قبو اخلان امَلْرُقْوم ومد ال�سطحة وترميم ما يحتاج اإلْيِه جميع الماكن املزبورة 
ومد �سطح الدكاكي و�رشف ما يحتاج اإلْيِه جميع الأماكن املزبورة من ثمن �سيد 
يف  اجلارية  امل�سقفات  اأجرة  وقب�ص  وال�ستدانة  اللوازم  من  ذلك  وغري  واحجار 
الَوْقف امَلْرُقْوم فاإمتثل ذلك و�رشف ال�سيخ يو�سف امَلْرُقْوم يف تعمري املنهدم من 
اخلان امَلْرُقْوم ومد ال�سطحة ترميم الأر�ص ومد ا�سطحة الدكاكي و�ساير املرمة 
التي باخلان امَلْرُقْوم مبلغًا قدره ماية غر�ص واأْرَبعة وخم�سون غر�سًا ف�سة عددية 
مبوجب دفرت مفردات امل�رشف يف كل من ثمن �سيد وثمن احجار واأجرة معلمي 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اإلْيِه بنف�سه الزكية  وفعول ومونه وغري ذلك توجه َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ثانيًا اإىل اخلان امَلْرُقْوم وح�سل الك�سف على الأماكن املزبورة فوجد كما �سيد يف 
اأعاله وخمن ما �رشفه ال�سيخ يو�سف امَلْرُقْوم فوجد مطابق ملا ذكره اأعاله وملا 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه لل�سيخ يو�سف  كان احَلاّل على هذا املنوال اأذن َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ًا مقبوًل �رشعًا حترياً يف اوا�سط  امَلْرُقْوم بقي�ص املبلغ نت م�سول الَوْقف اذنًا �رَشِْعيَّ

�سعبان املبارك من �سهور �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا اأَفْنِدي، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ ويل الدين حمامي، 
ال�سيخ علي الدقاق، ال�سيخ علي النوري، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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وكالة 
حت�سيل 

م�ستحقات 
وقفية يف 

حلب

11رم�سان 
�سنة

 /1  /10 /
1672م
1082هـ

اأْعَلِم  و�سيِِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه   ، املرعيِّ امُلَحرِِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
املوىل  �سدِر  الأَناِم،  م�سكالِت  حاّلِل  الِفخاِم،  الِء  الُف�سَ ِل  اأْف�سَ الأعالِم،  الُعَلَماِء 
باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  بن  م�سطفى  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الكرام، 
نظريه دام عاله ،ح�رشت احلرمة اآمنة بنت ممد اجللبي وعرف بها كل واحٍد من 
ابن احلاّج  ،و�سهرها احلاّج خليل  ابن احلاّج رجب اخليمي  ابن عمها مب اهلل 
ًا واأَ�ْسَهَدت عليها ب�رشيح لفظها اأنها وكلت واقامت  ِعيَّ ح�سن احلمامية تعريفًا �رَشْ
مقام نف�سها احلاّج ممد ابن احلاّج معتوق امل�ستقر الن مبدينة حلب يف قب�ص 
ا�ستحقاقها من وقف جدها الكائن مبدينة حلب ال�سهري باق بالط ويف الي�سال 
واملخا�سمة واجلدال واملرافعة اإىل ال�سادة احلكام اأوىل الف�سال وكالة مقبو�سة 
ًا وثبت م�سمون ذلك لدى  ِعيَّ �رَشْ اأ�سهاراً  لذلك  لراأيه يف ذلك موقوفة على قبوله 
ًا حتريراً يف حادي ع�رش يف �سهر  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

رم�سان املعظم ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود احَلاّل: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ممد جلبي، كاتبه. 
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دعوة 
لتح�سيل 

موؤخر 
�سداق

11 رم�سان 
�سنة

 /1  /10 /
1672م
1082هـ

اأْعَلِم  و�سيِِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه   ، املرعيِّ امُلَحرِِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
م�سكالِت  ،حاّلِل  الكرام  املوايل  �سدر  الِفخاِم،  الِء  الُف�سَ ِل  اأْف�سَ الِعظام،  الُعَلَماِء 
موله  ،املراقِب  والتقوى  الديِن  حيا�ِص  من  الكارِع  الكرام،  املوىل  �سدِر  الأَناِم، 
ه  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل م�سطفى بن ممد امُلَوقَّ الكرمي يف ال�رشِّ والنجوى احَلاِكم ال�رشَّ
املدم�سقي  علي  بن  ح�سي  املدعو  الرجل  عى  ادَّ عاله.  دام  نظريه  باأََعايل  الكرمي 
اآمنة  زوجته  ِقَبل  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ الوكيل  ال�رشيف  بالقد�ص  الن  ،ال�ساكن  الأ�سيل 
ياأتي ذكره فيه مبوجب  الثابت وكالته عنها فيما  خاتون بنت ممد بن كمال 
اليا�ص  علي  بن  ب�سه  اأحمد  على  اأَْدَناه  تاريخه  على  التاريخ  �سابق  �رْشِعيٍّ  �ِسِجٍل 
ِعيِّة ،وقال يف تقرير دعواه عليه ان من اخللف عن  ْ احلا�رش معه باملجل�ص ال�رشَّ
احلرمة نور �سقيقة املوكلة املزبورة وزوجة املدعي عليه املزبور جميع ال�سباب 
وامل�ساغ الآتي بيانه فيه، وهي درايا اأ�سفر بها ت�سعة اأزرار ف�سة و�سبات حريراً 
وجوه  وثالثة  ف�سية  خياطة  وجميع  زمكا  ولبا�ص  وردبا  درايا  وقنباز  اأخ�رش 
ولباد  روميان  وب�ساطان  مطرزتات  ومر�ستان  ملون  قرقوبي  بغدادي  مدات 
جانا  وطا�ستان  نحا�سًا  وتب�سية  نحا�سا  �سحون  وثالثة  كهنة  وزرين  �سفديًا 
وحلافان حريرا وحلاف ميني وفرا�ص اأزرق وثماين ع�رشة زبدية قي�ساين واأْرَبعون 
اأخ�رش  جوخ  دكية  ذهب  وحلقتان  طبالت  خم�ص  ف�سة  وعق�ص  ازنكي  فنجانًا 
ثالثة اأزرار ف�سية و�سينية �سغرية واأْرَبعون غر�سًا موؤخر �سداقها عليه احَلاّل لها 
مبوتها وخم�سة و�سبعون غر�سًا ف�سية عددية ثمن احل�سة ال�سايعة وقدرها ت�سعة 
ِل كامل يف جميع الدار القائمة البنا ب�سوق الطباخي )1( بالقد�ص قرارايط من اأ�سْ

)1( سوق الطباخين: أحد األسواق التي كانت في مدينة القدس في حارة الشرف. 
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ال�رشيف املحدودة ِقْبَلة دار خليل بن )...( ،و�رشقًا دار ممد اخل�رشا وفيه الباب 
،و�سماًل دار قويدر املباعة احل�سة املزبورة للمدعى عليه مبوجب حجة �رشعية 
�سابقة على تاريخه اأَْدَناه. واأن نورا امَلْزُبورة كانت مقعدة من مدة �سنتي �سابقتي 
ِْعيِّ يف زوجها اأحمد  التاريخ على تاريخة اأَْدَناه ،وماتت الن ،وانح�رش اإْرثها ال�رشَّ
امَلْرُقْومة �سوية بينهما وان  اآمنة املوكلة  امَلْرُقْوم ويف اختها  ب�سه املدعى عليه 
املدعى عليه و�سع يده على جميع ذلك بغري وجه �رْشِعيٍّ وطالبه برفع يده عن 
فاأجاب  �سئل  ذلك  �سوؤاله عن  وم�ساأل  له  وت�سليمها  املزبورة  اآمنة  ح�سة موكلته 
بالْعرِتَاف بو�سع يده على ال�سباب وامل�ساغ امَلْرُقْوم وانها وهبته وُمْلكه جميع 
امَلْرُقْومة له موؤخر �سداقها عليه  اأعاله ووهبته نورا  الأ�سباب وامل�ساغ املعي 
مبوجب  واملهر  وامل�ساغ  ال�سباب  جميع  و�سلمته  عددية  غر�سًا  اأْرَبعون  وقدره 
ِعيَّة موؤرخة يف ثامن ع�رش �سهر رم�سان املبارك �سنة احدى وثماني  حجة �رَشْ
الف وباعت نور املزبور حال حياتها يف �ساد�ص ع�رش �سهر رم�سان املزبور لل�سنة 
املزبورة للمدعى عليه امَلْرُقْوم احل�سة املزبورة بالثمن امَلْرُقْوم وقب�سته بيدها 
ِعيَّة  �رَشْ حجة  مبوجب  الثمن  من  ذمته  وبرئت  واملعاينة  باحل�رشة  البيع  وقف 
موؤرخه يف �ساد�ص ع�رش رم�سان املزبور لل�سنة امَلْرُقْومة واأبرز احلجتي من يده 
على  و�سدق  املزبور  املدعو  بوجه  اأعاله  �رشح  كما  م�سمونهما  فوجد  فقرءهما 
وامل�ساغ  ال�سباب  لكن  حي  امَلْرُقْومة  نور  باأن  وعاأر�ص  م�سمونهما  �سحته 
ب�سنة مقعدة وترافعًا  ِقَبل  ال�سداق كانت حي هذاك مقعدة ومن  ووهبته موؤخر 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه فلما تاأمل يف ذلك تاأماًل �سافيًا  يف ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
عرف املدعي امَلْرُقْوم حيث ان نورا املزبورة وهبت ال�سباب وامل�ساغ واملوؤخر 
وال�سداق وباعت احل�سة يف الدار لزوجها اأحمد ب�سه امَلْرُقْوم وهي مقعدة وم�سى 
للعلماء  بذلك  �رشح  كما  ت�سحيحه  كما  فهي  ف�سول  اأْرَبعة  �سنة  مدة  ذلك  على 
الِعظام من الأئمة احلنفية الكرام يف كتبهم املعتربة فال معار�ص لختها املوكلة 
ًا  ِعيَّ املزبورة مع اأحمد ب�سه امَلْرُقْوم ب�سبب ذلك كله وحكم مبوجب ذلك حكمًا �رَشْ
ومنع املدعو وموكلته امَلْرُقْومة من املعار�سة للمدعى عليه امَلْرُقْوم ب�سبب ذلك 
ًا حتريراً يف حادي ع�رش من رم�سان املعظم ل�سنة اثني وثماني  ِعيَّ كله منعًا �رَشْ

الف. 
�سهود احَلاّل: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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�رشاء دار 
مَبحلَّة 
الري�سة

15 رم�سان 
�سنة

 /1  /14 /
1672م
1082هـ

َر  وحترَّ وَقَع  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �رشيحٌة  ووثيقٌة  ٌة  ِعيَّ �رَشْ �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
ْهراِء مبحرو�سِة القد�ِص ال�رشيِف  ِة الزَّ َ فِل الطريقِة النريِّ اِء وَمْ مبجل�ص ال�رشيعة الغرَّ
واملعبِد العلي املبي اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى َمْولَنا فخِر املدر�سي الكراِم بخال�سِة 
ه  ِع َخطُّ ،امُلَوقَّ اأَفْنِدي ب�سه ممد  ِْعيِّ املوىل م�سطفى  ال�رشَّ احَلاِكِم  الأعالِم  علماِء 

الكرمي باأََعايل نظريه دامْت ف�سائُلُه ومعاليه. ا�سرتى هارون ولد ابراهيم املدعو
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

كرمي الَيهودي مباله لنف�سه دون غريه من ابيه ابراهيم املزبور ،فباعه ما هو له 
دفرت  ذلك  على  وا�سعة  ،ويده  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وحيازته  ت�رشفه  وطْلق  ُمْلكه  يف  وجاٍر 
البيت  بجميع  وذلك  البيع  هذا  �سدور  حي  اإىل  ذلك  يف  له  واملنازع  املعار�ص 
ال�ستقامة  حق  مع  الري�سة  مَبحلَّة  ال�رشيف  بالقد�ص  الكائنة  الدار  بداخل  الكائن 
ال�سهريجي الكائني بالدار املزبورة والرتفاق باملرتفق الكائن بالدار املزبورة 
ويحده ِقْبَلة دار احلاّج ممد بن عبداهلل و�رشقًا دار عبد الكرمي الرتجمان و�سماًل 
�ساحة هناك يتو�سل منها اإىل البيت املزبور من باب الدار امَلْرُقْومة ومتامه بيت 
بيد عبد الرحمن ولد هارون الَيهودي وغربًا حاكورة وقف اخل�رش عليه ال�سالم 
به  عرف  وما  ومرافق  ومنافع  ذلك  وقف  من  و�سلني  كله  ذلك  حقوق  بجميع 
الباقي  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلم  عنهما  ذلك  املعلوم  �رشعًا  لذلك  هو  حق  وكل  اإلْيِه  ون�سب 
ثالثون  منها  يعدل كل غر�ص  غر�سًا  وثالثون  قدره خم�سة  بثمن  للجهالة �رشعًا 
قطعة م�رشية ثمنًا حاًل مقبو�سًا بيد البايع املزبور باعرتافه ،وبذلك الْعرِتَاف 
الرباءة  من  كل  ،ومن  امَلْرُقْوِم  الثمِن  من  املزبوِر  امل�سرتي  ذمُة  ُوِرَيْت  ِْعيِّ  ال�رشَّ
بينهما  الثابت  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء.  قب�ص  براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  �سحيحي  وت�سليم  وت�سلم  �رْشِعيٍّ  وقبول  باإيجاٍب  ذلك  يف 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه  ِعيِّة والتعرف وثبت م�سمون ذلك لدى احَلاِكم ال�رشَّ ْ وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ

ًا يف خام�ص ع�رش من رم�سان ل�سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزورون، كاتبه. 
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تعيي 
موؤذن 
مبنارة 

ال�سباط 
يف احلرم 
ال�رشيف

15 رم�سان 
�سنة

 /1  /14 /
1672م
1082هـ

املوايل  �سدُر  الِفخاِم  الِء  الُف�سَ ُل  ،اأْف�سَ الِعظاِم  الُعَلَماِء  اأْعَلُم  و�سيُدنا  َمْولَنا  ر  قرَّ
الكراِم ،مميُز احلالِل عن احلراِم ،الكارُع من حيا�ِص الديِن والتقوى ،املراقُب موله 
ه الكرمُي باأََعايل  ُع َخطُّ الكرمي يف ال�رشِّ والنجوى ،م�سطفى اأَفْنِدي ابن يحيى امُلَوقَّ
اخلطاب  هذا  وناقل  ِْعيِّ  ال�رشَّ الكتاب  هذا  حلامل  ومعاليه  ف�سائُله  دامت  نظريه 
املرعي فخر ال�ساحلي ال�سيخ �سعد الدين ابن املرحوم ال�سيخ عبد اجلواد والع�سلي 
اأحد منابر امل�سجد الق�سى ال�رشيف ،مبا لذلك  وظيفة الآذان مبنارة ال�سباط )1( 
الرومية  من املعلوم وقدره يف كل يوم عثمانيتان مع ما يتبع ذلك من ال�رشة 
وال�سدقات املعتاده على جاري العادة عو�سًا عن والده املزبور بحكم وفاته ذلك 
اإلْيِه مببا�رشة  اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك واأذن له َمْولَنا احَلاِكم امُل�َسار 
الرومية  ال�رشة  من  ذل  يتبع  ما  مع  املعي  معلومها  وقب�ص  املزبورة  الوظيفة 
واذنًا  تربءاً  احلاّجة  عند  وبال�ستدانة  العادة  جاري  على  املعتادة  وال�سدقات 
اثني  ل�سنة  املعظم  رم�سان  �سهر  من  ع�رش  خام�ص  يف  حتريراً  ًا  ِعيَّ �رَشْ �سحيحًا 

وثماني والف. 

)1( منارة األسباط أحد منابر المسجد األقصى المبارك. 
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

 /318
عقد زواجح2

14 رم�سان 
�سنة

 /1  /13 /
1672م
1082هـ

َج الرجُل املدعو �سعباُن بُن م�سعٍل من اأهايل قريِة عناتا )1( الكائنِة ظاهَر القد�ِص  َتَزوَّ
ال�رشيِف مبخطوبِته زايدَة بنِت مموٍد من اأهايل قريِة عناتا املزبورِة البكِر البالغِة 
َدَقَها على بركِة اهلِل تعاىل وعوِنِه وح�ْسِن توفيِقِه ،و�سنِة  ِْعيِّة اأَ�سْ ِة عن املوانع ال�رشَّ اخلليَّ
نبيه �سيدنا ممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملته خم�سون غر�سًا عددية احَلاّل 
من ذلك ثالثة وثالثون غر�سًا وثلث غر�ص مقبو�سة بيدها باعرتافها بذلك الْعرِتَاف 
ِْعيِّ والباقية احَلال وقدره �ستة ع�رش غر�سًا وثلث غر�ص موؤجلة لها عليه لها عليه  ال�رشَّ
جْت نف�سها منه بذلك على ذلك كذلك موافقتها  اإىل الفراق مبوت اأو طالق ،باأنها زوَّ
ًا وعرف  ًا مقبولً من الزوج املزبور لنف�سه قبولً �رَشِْعيَّ وعيانا تزويجًا �سحيحًا �رَشِْعيَّ
بزايده امَلْرُقْومة كل واحد من والدها املزبور وعمها علي بن وفخر اأقرانه م�سطغى 
ًا بح�رشة �سهوده اخيها حتريراً يف رابع ع�رش من رم�سان  اآغا بن ح�سن تعريفًا �رَشِْعيَّ

املبارك ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، كاتبه. 
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نهب 
ال�رشة 
الرومية

اأواخر رجب 
�سنة

 /11  /30 /
1671م
1082هـ

اأف�سُل الف�سالِء املنا�رشين ،حالَُّل م�سكالِت  اأْعَلُم الُعَلَماِء املتبحرين  ر َمْولَنا  قرَّ
الديِن ،�سدُر املوايل املكرمي الكارُع من حيا�ِص الديِن والتقوى، املراقُب موله 
ِع  اأَفْنِدي امُلَوقَّ ِْعيُّ املوىل املويل م�سطفى  الكرمي يف ال�رشِّ والنَّجوى احَلاِكُم ال�رشَّ
ِْعيِّ  ه الكرمي باأََعايل نظريه دامت ف�سائُله ومعاليه ،حلامِل هذا الكتاب ال�رشَّ َخطُّ
الء الِفخام ال�سيخ عز  وناقِل هذا اخلطاب املرعي فخِر اخلطباء الكراِم زبدِة الُف�سَ
من  ونهبا  �سلطاين  يف  جماعة  احلق  عبد  ال�سيخ  الكرام  اخلطباء  فخر  ابن  الدين 
ال�رشة الرومية يف كل �سنة من الق�سطنطينية املحمية اإىل القد�ص ال�رشيف ، من 
�سيدنا داوود على نبينا وعليه �سلوات  جماعة خداع وجماورين مبقام ح�رشة 
بحكم  يون�ص،  ال�سيخ  املرحوم  بن  الدين  زين  املرحوم  ابناء  ،من  الودود  امُلْلك 
ِْعيِّ  وفاته اإىل اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه. واأذن له َمْولَنا و�سيدنا احَلاِكم ال�رشَّ
امُل�َسار اإلْيِه خلد اهلل النعم عليه بتناول ذلك يف ملِّ �سَنٍة يف وقته من مله اأُ�ْسَوًة 
ًا �سحيحًا �رشعًا حتريراً يف اأواخر �سهر رجب احلرام من  ِعيَّ امثاله تقريراً واذنًا �رَشْ

�سنة اثني وثماني الف
�سهود ال�سيخ زكريا ال�سيخ نور الدين ال�سيخ ويل الدين ال�سيخ فتح اهلل ال�سيخ علي 

ال�سيخ ابو الفتح ال�سيخ مو�سى
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6 �سوال �سنة
 /2  /4 /
1672م
1082هـ

ِْعيِّ املوىل  لدى َمْولَنا و�سيِدنا قدوِة ق�ساِة الإ�ْسالِم ذخِر ولِة الأَناِم احَلاِكِم ال�رشَّ
ف�سائُله  ،دامْت  نظريِه  باأََعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  بِن  اأَفْنِدي  م�سطفى 
َج ال�ساب املدعو اأحمد برمكي اخلريي مبخطوبته خديجة بنت رجب  ومعاليه ،َتَزوَّ
اهلل  بركة  على  َدَقَها  اأَ�سْ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ املوانع  من  اخللية  الكاملة  ،املراأة  ب�سيلية  بن 
تعاىل وعونه وح�سن توفيقه و�سنة نبيه ممد �سلى اهلل عليه و�سلم ،�سداقًا جملته

)1( قرية عناتا: قرية تقع خلف جبل الزيتون الى الشمال الشرقي من القدس، تقوم على بلدة عنا ثوث الكنعانية وهي جمع
عناة وعانات اسم الهة الحرب عند الكنعانيين. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، ص548. 
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

خم�سة ع�رش غر�سًا عددية احَلاّل لها من ذلك ع�رشة غرو�ص مقبو�سة بيدها،باعرتاف 
ِْعيِّ ،والباقي بعد احَلاّل وقدره خم�سة  وكيلها الآتي ذكره يف ذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
جها  . زوَّ ِْعيِّ غرو�ص موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن التاأجيل ال�رشَّ
الثابت  ب�سيلية  رجب  بن  ابراهيم  �سقيقها  وكيلها  وكذلك  ذلك  على  بذلك  منه 
ال�سداق املزبور ب�سهادة كل واحد  وكالة عنها يف ذلك الْعرِتَاف بقب�ص معجل 
من ابراهيم بن ا�سمعيل اللطفي وعلي بن ابراهيم القبطي العارفي بها بتعريف 
ًا  ِعيَّ ًا زواجًا �سحيحًا �رَشْ ِعيَّ اخيها عبد الباقي بن م�سطفى بن ب�سيلة تعريفًا �رَشْ
ًا حتريراً يف �ساد�ص �سوال ل�سنة اثني  ِعيَّ مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه ُثُبوَتًا �رَشْ

وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل ابو ال�سعود، كاتبه. 
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ح1

ار  اأَقرَّ
واعرتاف

15 رم�سان 
�سنة

 /1  /14 /
1672م
1082هـ

اأْعَلِم  و�سيِدنا  َمْولَنا  ،لدى  تعاىل  هلُل  اأَجلَُّه  املرعيِّ  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
م�سكالِت  ،حالَِّل  الكراِم  املوايل  ،�سدِر  الِفخاِم  الِء  الُف�سَ ِل  ،اأْف�سَ الِعظاِم  الُعَلَماِء 
ال�سالة  ل  اأْف�سَ عليه  امل�سطفى  �سويقة  ،خادم  احلراِم  عن  احلالِل  ،مميز  الأَناِم 
ال�رش  يف  الكرمي  موله  املراقِب  والتقوى  الديِن  حيا�ِص  من  ،الكارِع  وال�سالم 
ِع  اأَفْنِدي ابن يحيى زادة امُلَوقَّ ِْعيِّ املوىل املويل م�سطفى  والنجوى احَلاِكم ال�رشَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه دام عاله. اأَقرَّت واعرتفت زاهدة خاتون ابنة اخلواجة  َخطُّ
ممد الدهينة وهي بحال ال�سحة وال�سالمة ووقور عقلها والطواعية والختيار 
َب عليها �رشعًا  ار وما يرتتَّ من غري اإكراه لها يف ذلك ول اجبار عارفة مبفتي الإَقرَّ
اأن زوجها املرحوم عبد اجلواد الع�سلي كان يف �سحة و�سالمة يقر لها ويخربها 
ْين الذي بذمة طايفة ن�سارى الروم ،وان جميع الدَّين الذي  باأن ل حق له يف الدَّ
الء  بذمة طائفة ن�سارى الروم حق من حقوق اأولده وهم كل واحد من فخر الُف�سَ
املكرمي ال�سيخ ممد وال�سيخ �سالح وتفاخر التجار اخلواجة مو�سى واخلواجة 
الدين  كمال  واخلواجة  الدين  �سعد  واخلواجة  الدين  جمال  واخلواجة  �سليمان 
و�سفية خاتون وفاطمة خاتون الثابت وكالة عنهما يف ذلك ب�سهادة كل واحد 
من اخلواجة �سليمان واخلواجة �سعد الدين املزبورين اأعاله واخلواجة كمال الدين 
اأ�سالة عن نف�سه ووكالة عن اختيه حامده خاتون واألفية خاتون ،الثابت وكالة 
�سليمان  واخلواجة  الدين  جمال  اخلواجة  من  واحد  كل  ب�سهادة  ذلك  يف  عنهما 
ًا ،وذلك بعد اأن عرف بزاهدة خاتون  ِعيَّ ًا ت�سديقًا �رَشْ ِعيَّ ،العارفي بهن ُثُبوَتًا �رَشْ
الكرام  املدر�سي  فخر  من  واحد  كل  اآخرين  �سهود  لدى  كله  ذلك  يف  امَلْرُقْومة 
العنبو�سي  ال�سيخ يحيى  ال�سيخ ممد ابن  الء  الُف�سَ الع�سيلي وفخر  ال�سيخ يو�سف 
ًا ت�سادقوا على ذلك  ِعيَّ واخلواجة يو�سف ابن اخلواجة يحيى بن مرعي ،تعريفًا �رَشْ
اإلْيِه  ِْعيِّ امُل�َسار  كذلك وثبت م�سمونن ذلك كله لدى َمْولَنا و�سيدنا احَلاِكم ال�رشَّ
ًا حتريراً يف خام�ص ع�رش من  ًا تامًا معترباً َمْرِعيَّ ِعيَّ خلد اهلل النعم عليه ُثُبوَتًا �رَشْ

�سهر رم�سان املعظم قيده يف �سهور �سنة اثني وثماني الف. 



285عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

�سهود احَلاّل: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 
علي ال�سيخ ممد جلبي، كاتبه. 
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تق�سيم 
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متن�سف �سهـر 
رجب
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ِْعيِّ امُلَحرِِّر املرعيِّ اأَجلَُّه هلُل تعاىل ،لدى َمْولَنا و�سيِدنا اأْعَلِم الُعَلَماِء  باملجل�ِص ال�رشَّ
الِء الِفخاِم ،�سدِر املوايل الكراِم ،حالَِّل م�سكالِت الأَناِم ،مميز  ِل الُف�سَ الِعظاِم ،اأْف�سَ
ل ال�سالة وال�سالم ،الكارِع  احلالِل عن احلراِم ،خادم �سويقة امل�سطفى عليه اأْف�سَ
احَلاِكم  والنجوى  ال�رش  يف  الكرمي  موله  املراقِب  والتقوى  الديِن  حيا�ِص  من 
ه الكرمي باأََعايل  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل املويل م�سطفى اأَفْنِدي ابن يحيى زادة امُلَوقَّ ال�رشَّ
ِْعيِّ  ال�رشَّ الوكيل  اآغا  ابن م�سطفى  اأقرانه ممد بك  نظريه دام عاله. ح�رش فخر 
عن ِقَبل ال�ست �ساحلة بنت املرحوم ح�سن اآغا التي كانت زوجًا للمرحوم ال�س�سخ 
القا�رشين وذكر  ِْعيِّ عن ولدها عبا�ص وطلحة  ال�رشَّ الدين امل�رشي والويل  فخر 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأن ال�سيخ فخر الدين املزبور مات وانح�رش  مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ابنة املرحوم  ِْعيِّ يف زوجتيه �ساحلة خاتون املزبورة وامنة خاتون  ال�رشَّ اإْرثه 
ًا ثم  ِعيَّ ال�سيخ طه ال�سامت ويف ولديه عبد اللطيف وفاطمة خاتون انح�ساراً �رَشْ
ِْعيِّ  ال�رشَّ اإْرثه  وانح�رش  امَلْرُقْوم  الدين  فخر  ال�سيخ  ابن  اللطيف  عبد  ال�سيخ  مات 
ويف  امَلْرُقْومة  خاتون  فاطمة  اخته  ويف  املزبورة  خاتون  �ساحلة  والدته  يف 
ال�سيخ  امُلَخلَّف عن  وان  ًا  ِعيَّ �رَشْ انح�ساراً  املزبورين  عبا�ص وطلحة  لأّمه  اخويه 
مر�سه  يف  امَلْرُقْوم  الدين  فخر  ال�سيخ  وقفه  ما  اخراج  بعد  امَلْرُقْوم  الدين  فخر 
الالزمه  م�سادقه  اخراج  بعد  الباقي  ماله  ثلث  من  �رشعًا  ونفذ  فيه  مات  الذي 
وجميع الدارين املتال�سقتي الكائنتي مَبحلَّة ال�رشف بالقد�ص ال�رشيف وجميع 
احل�سة  وجميع  باحلنثية  املعروفة  ال�رشيف  القد�ص  بظاهر  الكائنة  احلاكورة 
الظاهرية  بعقبة  الكائنة  الدار  جميع  يف  قرياطًا  ع�رش  خم�سة  وقدرها  ال�سايعة 
مَبحلَّة  الكائنة  الدار  وجميع  الباقي  بحق  البيطار  عيد  �رشكة  ال�رشيف  بالقد�ص 
اليهود املعروفة بامل�سابع وجميع الفرن الكائن بعقبة الظاهرية ،وجميع الدار 
الكائنة مَبحلَّة واد الطواحي بالقد�ص ال�رشيف ،وجميع احل�سة ال�سايعة وقدرها 
بظاهر  عجوز  بقطع  املعروفة  والتي  العنب  الغرا�ص  جميع  يف  قرارايط  ثمانية 
القد�ص ال�رشيف ،وجميع احل�سة ال�سايعة وقدرها ثمانية ع�رش قرياطًا من جميع 
باأر�ص �رشفطا ظاهر املحرو�سة املزبورة وجميع  الكائنة  العنب والتي  غرا�ص 
احل�سة ال�سايعة وقدرها ثمانية ع�رش غر�سًا يف جميع الكرم املعروف ِبَراأْ�ِص ابي 
ال�رشيف املزبور  القد�ص  الكائن ظاهر  الكرم املعروف باحلريري  دبو�ص وجميع 
وجميع  املزبورة  املحرو�سة  ظاهر  ال�سوان  بعقبة  الكائنة  احلاكورة  جميع  يف 
الوكيل  وطلب  ال�رشيف  القد�ص  بعي جاووت ظاهر  باملقطعة  املعروف  الغرا�ص 
اإلْيِه ان يعرفه ما ح�رش موكلته يف  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  امَلْرُقْوم من 
الماكن املزبورة من زوجها ال�سابق ال�سيخ فخر الدين امَلْرُقْوم ومن ولده ال�سيخ 

عبد اللطيف املتويف بعده وان يعرفه ما ح�رش ولديه عبا�ص وطلحة املزبورة
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ِْعيِّ ان الذي  ال�رشَّ امَلْرُقْوم فعرفه َمْولَنا احَلاِكم  يف اخيهما لأّمهما عبد اللطيف 
يخ�ص �ساحلة خاتون من زوجها ال�سيخ فخر الدين وولدها عبد اللطيف امَلْرُقْوم 
يف الكامل ثالثة قرارايط وخم�سة ا�سدا�ص قرياط من اخلم�سة ع�رش قرياطًا قرياطان 
قرياطان  قرياطًا  ع�رش  الثمانية  ومن  قرياط  ثمن  و�سد�ص  قرياط  اثمان  وثالثة 
�سد�ص  وثلث  قرياط  و�سد�ص  قرياطًا  ع�رش  الثمانية  ومن  قرياط  اثمان  و�سبعة 
قرياط واأن الذي يخ�ص عبا�ص وطلحة املزبورين �سوية بينهما من اخيهما عبد 
اللطيف امَلْرُقْوم من الكامل اأْرَبعة قرارايط وثلث قرياط ومن اخلم�سة ع�رش قرياطًا 
قرياطان و�سبعة اثمان قرياط وثلث ثمن قرياط ومن الثمانية ع�رش قرياطًا ثالثة 
وثلث  قرياط  ون�سف  قرياط  قرياطًا  ع�رش  الثمانية  ومن  قرياط  ون�سف  قرارايط 
ًا مبوجب ذلك �سارت احل�س�ص املزبورة يف الماكن  ِعيَّ و�سد�ص قرياط تعريفًا �رَشْ
وطلحة  عبا�ص  وولديها  امَلْرُقْومة  خاتون  �ساحلة  امالك  من  ماكًا  امَلْرُقْومة 
واحلرام  املرجب  رجب  �سهر  ن�سف  يف  حترياً  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق   )...( املزبورين 

ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، اأَفْنِدي ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ ويل الدين، ال�سيخ 
ممد  مو�سى،  ال�سيخ  النوري،  علي  ال�سيخ  الدقاق،  علي  ال�سيخ  اأَفْنِدي،  اهلل  فتح 

جلبي، كاتبه. 
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ِْعيِّ م�سطفى اأَفْنِدي بِن ممدٍ داَم ُعالُه.  لدى احَلاِكم ال�رشَّ
َج فخُر اأقراِنه دروي�ص بك ال�سباهي مبخطوبِته باقية خاتون بنِت احلاّج ح�سي  َتَزوَّ
تعاىل  اهلل  بركة  على  َدَقَها  اأَ�سْ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ املوانع  عن  اخللية  الكاملة  املراأة   )...(
جملته  �سداقًا  عليه  اهلل  �سلى  ممد  �سيدنا  نبيه  و�سنة  توفيقه  وح�سن  وعونه 
خم�سة وثالثون غر�سًا عددية احَلاّل لها من ذلك ع�رشون غر�سًا عددية مقبو�سة 
بيدخها باعرتاف وكيلها الآتي ذكره فيه والباقي بعد احَلاّل خم�سة ع�رش غر�سًا 
ًا زوجها منه بذلك  ِعيَّ موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت او طالق بائن تاأجياًل �رَشْ
ويف  ذلك  يف  عنها  وكالة  الثابت   )...( اأحمد  بن  ح�سني  وكيلها  كذلك  ذلك  على 
الْعرِتَاف بقب�ص مقدم ال�سداق لها ،وعن كل واحد من حجازي بن عبد اهلل فركاح 
الباقي  عبد  ال�سيد  �سقيقها  تعريف  مع  بها  العارفي   )...( اأحمد  بن  الدين  وفخر 
ًا حتريراً  ِعيَّ ًا مقبول من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �رَشْ ِعيَّ ًا زواجًا �رَشْ ِعيَّ تعريفًا �رَشْ

يف خام�ص �سوال املكرم �سنة اثني وثماني الف. 
ابو  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

الفتح، ممد جلبي ترجمان، �سليمان عجمية، ابراهيم بن الكردي. 
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ح2

َب  ترتَّ
جلهة 
وقف 

املرحوم 
خداوردي

5 �سوال �سنة
 /2  /3 /
1672م
1082هـ

، اأَجلَُّه اهلل تعاىل ،تقام لدى �سيِدنا وَمْولَنا فخِر  ِْعيِّ امُلَحرِِّر املرعيِّ باملجل�ِص ال�رشَّ
ِْعيِّ  املدر�سي الكراِم عمدِة امُلَحقِّقي الِفخاِم خال�سِة الُعَلَماِء الأعالِم احَلاِكِم ال�رشَّ
َبًا  ِع باأعايل نظرِيه دام ُعاله. ملا كان مرتتَّ املوىل م�سطفى اأَفْنِدي ابن ممٍد امُلَوقَّ
جلهة وقف املرحوم خداوردي اأبي �سيفي ووقف ممد اأَفْنِدي املوقوف على فقراء 
املولولية بالقد�ص ال�رشيف مببا�رشة املتويل ال�سابق علي ابو قف�ص املزبورين يف
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ذمة املتكلم �سابقًا على دير ن�سارى الأَرَمن بالقد�ص ال�رشيف وعلى اأوقافه مبلغ 
وقدره ثالثماية غر�ص وثالثون غر�سًا يعدل كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية 
اِل منها منه جلهو وقف خداوردي ابي �سيفي ماية غر�ص وثالثون غر�سًا وما  اأ�سْ
هو جلهة وقف ممد اأَفْنِدي مايتا غر�ص واأي�سًا ربح املبلغ املزبور مدة �ستة اأ�سهر 
ة �سهر تاريخه اأَْدَناه ثالثون غر�سًا عددية ح�رش يوم تاريخه اأَْدَناه فخر  اأخرها َغرَّ
لي ال�سيخ كمال الدين بن املرحوم ال�سيخ ممد اخلليلي املتويل حال على  الفا�سِ
الَوْقفي املزبوروين واأَقرَّ واعرتف وهو بحال يعترب �رشعًا اأن قب�ص من خ�سدقي 
ِل املزبور مع  الن�رشاين وكيل املتكلم حال على الدين املزبور وعلى اأوقافه الأ�سْ
الربح امَلْرُقْوم وقدره من غري تكرار ثالثماية غر�ص وثالث و�ستون غر�سًا عددية 
،واأَ�ْسَهَد عليه املتويل اأن ل حق جلهة الَوْقفي املزبورين ِقَبل الوكيل عن املتكلم 
ِل ول من ربح ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه  على الدين املزبور ل من اأ�سْ
اأَْدَناه و�سدقه على ذلك مليدفي ولد مق�سود الن�رشاين ترجمان ن�سارى الأَرَمن 
َب بذمة املوكل  ًا. وترتَّ ِعيَّ والوكيل على املتكلمي على الدين امَلْرُقْوم ت�سديقًا �رَشْ
قب�ص  براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة  امَلْرُقْوم  املبلغ  جميع  املزبور 
ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  وا�ستيفاء ثبت م�سمون ذلك كله لدى 

ًا حتحر يف خام�ص �سوال املبارك �سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، ممد 

جلبي، كاتبه. 
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عقد زواجح3

اأوائل �سهـر 
�سوال املبارك 

�سنة
 /1  /30 /

1672م
1082هـ

احلمد هلِل وحَده ،وال�سالُة وال�سالُم على َمْن ل نبَي بعَدُه ،وغفراِنه و�سحِبه )....( 
ِْعيِّ املرعيِّ )....( وح�سُبه لدى َمْولَنا و�سيِدنا قدروِة ق�ساِة الإ�ْسالِم  باملجل�ِص ال�رشَّ
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي  م�سطفى  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأَناِم  ولِة  وذخِر 
َج احلاجُّ م�سطفى ابُن املرحوِم احلاّج  باأََعايل نظرِيه دامْت ف�سائُله وبقاوؤه ، َتَزوَّ
ا املراأِة اخلليِة عن  ال�سقَّ العز بن �سهم ،مبخطوبِته فاطمَة بنِت احلاجِّ يو�سف  ابي 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه وح�سن توفيقه و�سنة نبيه  ِعيِِّة اأَ�سْ ْ املوانِع ال�رشَّ
ممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملته ثمانية ع�رش غر�سًا عددية احَلاّل من ذلك 
ع�رشة غرو�ص مقبو�سة بيدها باعرتاف والدها امَلْرُقْوم الثابت وكالته عنها يف 
ًا مقبوًل من الزوج امَلْرُقْوم بنف�سه ُثُبوَتًا  ِعيَّ ًا زواجًا �سحيحًا �رَشْ ِعيَّ ذلك ُثُبوَتًا �رَشْ
امَلْرُقْوم ب�رشوط   )...( ًا املتاأجرة باملعروف واحللف احل�سن الألوف وندمي  ِعيَّ �رَشْ
اأوائل �سوال املبارك ل�سنة اثني  ًا حتريراً يف  َمْرِعيَّ ِعيِّة املر�سية )...( معرباً  ْ ال�رشَّ

وثماني الف
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عقد زواجح4

9 �سوال �سنة
 /2  /7 /
1672م
1082هـ

ال�سيدِة رحمَة  الرتكماين مبخطوبِته  احلاّج ممد  ابُن  اأحمُد  املدعو  الرجُل  َج  َتَزوَّ
َدَقَها  ِعيِّة اأَ�سْ ْ بنِت ال�سيِد ممِد �سبانة �سابقًا بطلقة بائنة ،اخللية عن املوانع ال�رشَّ
على بركة اهلل تعاىل وعونه وح�سن توفيقه و�سنة نبيه ممد �سلى اهلل عليه و�سلم 
�سداقًا جملته اأثنان وع�رشون غر�سًا عددية احَلاّل لها من ذلك غر�سان مقبو�سة 

ِْعيِّ ولباقي بعد احَلاّل بيدها باعرتاف وكيلها الآتي ذكره فيه الْعرِتَاف ال�رشَّ
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ع�رشة غرو�ص موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت او طالق بئنة زوجها منه بذلك 
الْعرِتَاف  ذلك ويف  الثابت وكالته عنها يف  الرتكماين  اأحمد  ولكن  له  ذلك  على 
بقب�ص مقدم ال�سداق، ب�سهادة كل واحد من ال�سيخ ممود بن ال�سيخ اأحمد غ�سية 
وال�سيخ عبد القادر بن ح�سي ،العارفي بها بتعريف جارها ابراهيم بن يو�سف 
ًا  ِعيَّ �رَشْ لنف�سه قبول  املزبور  الزوج  ًا مقبول من  ِعيَّ �رَشْ النطايل زواجًا �سحيحًا 
ر الزوج امَلْرُقْوم بر�سيمن ك�سوة زوجته الزوجة املزبورة يف كل �سنة مت�سي  وقرَّ
من تاريخه اأَْدَناه قر�سان ون�سف غر�ص واأذن لها بايقاف ذلك عليها وبال�ستدانة 
مقبول  وع�رشا  �سحيحا  واذنًا  تقريراً  عليه  ذلك  فنظري  وبالرجوع  احلاّجة  عن 

�رشعًا حتريرا يف تا�سع �سوال �سنة 1082. 
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ح1

دفرت 
�سبط 
وبيع 

ا�سباب 
املرحوم 

جنم الدين 
اخلليلي

د. ن

دفرٌت ما يت�سمُن �سبَط ووبيَع ا�سباِب املرحوم ِاحلاجِّ جنم الدين اخلليلي العطاِر 
ِْعيُّ  مبدينِة القد�ِص ال�رشيِف املتويف مبدينِة القد�ِص ال�رشيِف واملنح�رِش اإْرُثُه ال�رشَّ
يف زوجِته �سِت الدوم بنِت اأحمد اخلليلي ،ويف والدته احلاّجة موؤمنة بنت �سهاب 
الدين اخلليلي ،ويف اأولده نور الدين وعلي القا�رشين وفاطمة البالغة انح�ساراً 
بن  اأحمد  ال�سيخ  املكرمي  اخلطباء  عمدة  ال�ساحلي  فخر  مبعرفة  وذلك  ًا  ِعيَّ �رَشْ
ِعيَّة والوكيل  ِْعيِّ على القا�رشين مبوجب حجة �رَشْ ّي ال�رشَّ ال�سيخ ابو الوفا الَو�سِ
اأحمد اخلليلي  ِْعيِّ للبنت البالغة ح�سبما وكلته باملجل�ص وعرف بها احلاّج  ال�رشَّ
ِْعيِّ عن الأم امَلْرُقْومة ح�سبما وكلته يف  وعي�سى بن ممود اخلليلي الوكيل ال�رشَّ
ِْعيِّ على  ًا ومبعرفة فخر الدين بن اخلواجا �سالح الناظر ال�رشَّ ِعيَّ ذلك توةكيال �رَشْ
لي عمدة  ِعيَّة ومبعرفة كل واحد من مفخرة الفا�سِ القا�رشين مبوجب حجة �رَشْ
اأَْلٍفري�ستي اأبناء اأحمد وح�سن با�سا اجلوخدار املندوبي عن طرف َمْولَنا و�سيدنا 
ر قواعد اأح�سن تف�سري الكارع من حيا�ص  رِّر دقائق التف�سري ومقرَّ العامل الكبري ُمَ
الدين والتقوى املراقب موله الكرمي يف ال�رش والنجوى العامل العامل العابد احلكم 
ه الكرمي عليه دامت نعم الباري عليه ونظر اهلل  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل املوىل امُلَوقَّ ال�رشَّ

بغري عنايته اإلْيِه. 
19، �سمع ع�سل   )...( 312، علبة بها  11، زودية ورق حلوي/  علبه بها حلبة/ 
 ،9 289، عليه بها �سنا/   /4 231، قربتي   /715 188، قهوة درهم  �سكري/ 
علبة كاو هندي 36، ر�سا�ص12/ 198، علبة بها جاز 62، علية بها طرطة 19، 
52، علبة بها   /10 اأزرق312، علبة بها حب  �سرب27، بنود حرير47، �سبطاة 
عنرب72، علبة بها قنب 16، براويز32/ 264، علبة بها عرف اأ�سفر 11، علبة 
بها اأبلج 7، علبة بها ليت ولفاية 2/ 10، علبة بها �سمن 112، علبة بهام حلب 
62، علبة  152، علبة بها غرو�ص  4، قرفة خاة  142، علبة بها عود �سليب2/ 
يل 6، علبة بها حلتيت 32، علبة بها عزوت 102،  بها ورقرير 3، علبة بهاج اأوَّ
علبة بها �سهيواة 102، علبة بهاز جنار 52/ 62، علبة بها ا�سبيداج 32، علبة 
12، علبة بها ارينا هندية  3، علبة بها كركم  2، علبة بها كايلي  بها بردب�سوة 

24، علبة عود قرح 7، علبة حب نيل 32، علبة �سم�سم 62، علبة ل�سان ع�سفور
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رقم �س/ 
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7، علبة زجنار ومرتك  5، علبة بزر قطن  102، علبة ح�سا لبان  9، علبة فوط 
علبة زجنبيل 4، علبة خمرية 3، علبة بها ورق ف�سة 72، علبة بهل مري�ص   ،28
62، ب�سبابي 5، علبة خمرية 32، علبة متر و�رشاب خرمل44، علبة �رشا�ص 42، 
اأم�ساط   ،92 132، علبة مرفتوة  12، علبة حرقد12، علبة �رشا�ص  �سل�سله  علبة 
خ�سب 18، علبة اأ�سفر 5، قليل ن�سادر 11، علبة عي حرار 12، علبة فارغة 32، 
علبة �سب 4، علبة قرفة 13، حورة زنبق 11، علبة �سجي 8، ورق لف 7، �سقة 
براقع حرير ا�سفر 232، علبة دار فلفل 72، علبة قرطم 7، بالفري اأحر واأخ�رش 
29/ 319، عيوة قرا 42، براقع ذراع 50/ 155، قدوم حديد 62، علبة بزر قطن 
ورق بفة 7، ورق لفة 5، غزل 2/ 162، ا�سمونية 59، ا�سفيداج   ،5 لف  ورق   ،3
مد2/ 72، كفة ورق مد2/ 13، �سمع ع�سلي 41، علبة عف�ص 4، تي قطي 48، 
31، بخور ميعاد  13، قلفة قما�ص  30، ورق كعبي  8، �سملة حمرا  ورق وعلب 
�سب ميي 36، مرمة وقلفة اأطلي 53، �سب ميي 34، نحا�ص رملي 35،   ،102
ميي خيط 23، خيط قب 30، ورق لي 362، �سملة دكان 5، دنقلية حمرا 372، 
8، كدي�سة بي�سا  62، غزل قطن  37، �سنربا �سمرا  30، ورق خبوي  ورق خبوي 
162، �سم فار 3، ن�سف لب قطني 132، قفطان اأخ�رش 27، ك�سابك حرير 30، 
 ،312 102، علبة �سنبل  102، كدي�سة �سمرا  15، علبة م�ستكا   /3 خيطان ندق 
قلف نحا�ص 15، قمر ترياق 10، بنود فالحي 55، غزل كتان 14، خيط قاطع 
9، ف�سلة نقبا 12، بنود حرير 352، ورق علبة فارغة 9، فلفل 3/ 100، ذراع 
 ،3 فارغة  علبة   ،3 كبرية  علبة   ،7 دندكي  فلقة   ،62 كحل  بها  علبة   ،30 ميي 
تر�سانة خرانة 3، �سقفة بولد 11/ 172، علبة بها م�ساط خ�سب 7، علبة فارغة 
 ،5 32، علبة بها بخور  6، علبة خرز هندي  2، مريان حديد  �سمع  3، علبة بها 
علبة حب غول 42، ابر بولد 1900/ 750، قنب اأو بخور 35، قهوة 9/ 113، 
مريار حديد 45، دعفر درهم 190/ 79، قلفة �سا�ص 16، ميزان ذهب 16، �سدر 
نحا�ص 102، علبة فارغة 3، حمر ا�سمر رطل 11، حرير درهم 95/ 87، ابر عدد 
900/ 12، مطرقة حديد 72، قدوم حديد 5، طا�سة و�رشبة نحا�ص 162، قاوق 
كهنة 9، اأداة نحا�ص 45، بولد مطرق 150، علبة بها خرق 7، �رشج حديد 2/ 
82، دواج حديد 182، دا�رشخت 18، علبه بها لقم 3، مق�ص حديد ومقطعة 13، 
�سندوق خ�سب 62، علبة بها حقة حديد 38، علبة خ�سب 38، علبة بها خرب 3، 
مم�سك خ�سب 32، بولد 1/ 41، بولد 3/ 100، حقة نحا�ص 5، قليل �سكر 22، 
حقة نحا�ص 32، علبة فلفل 12، دكة وغزل 3، علبة خرق 3، علبة بها جري�ص 6، 
علبة كبرية 6، قلفة 45، علبة بها حب 3، ورق جنوي 7، غطا علبة بها خردل 7، 
خيطان ازرق، خرقة 12، ر�سا�ص 174/ 324، حرير اخ�رش ذراع 15/ 193، 
 ،93  /7 احمر  دندكي   ،44  /23 ن�سادر   ،73  /19 بولد   ،7 ذراع  ازرق  حرير 
�ِسِجلة �سمرا 4، دندكي اأحمر 3، دندكي احمر 3/ 55، �سملة �سمرا عدد 4/ 27، 

قلفة عبايات وردي 23، 
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 ،52 احمر  50، دنديل  �سمر  �سمالت   ،120 ا�سمر  �سمالت  56، خط  احمر  دندكي 
 /3 30، علبة �رشاب حمي�ص  29، ثوب لبي�ص ق�سري عدد3/  ابي�ص قطن  ثوب 
30، قلفة خيط قنب 40، قلفة خيط قنب 3/ 36، غزل اأزرق 37، خيط قنب 23، 
63، حمر مد   /7 اب�سوف مد   ،308  /14 70، حمرة  21، جاز م32/  ممقني�ص 
لبان  22، ح�سا  �سمع ع�سلي طا�سة   ،4 169، كمون   /2 137، �سنفر مد   /11
 ،192  /6 عدد  ورق  روزمة   ،320  /10 ورق  روزمة   ،192  /6 لدومة   ،129
روزمة ورق عدد3/ 64، روزمة ورق عدد3/ 64، رزومة ورق عدد3/ 32، قف 
روزمة   ،31 م�سقول  ورق  روزمة   ،152 م�سقول  ورق   ،25 مد3/  الين�سون   ،9
 ،90  /3 ورق  روزمة   ،30 ورق  روزمة   ،360  /3 ورق  روزمة   ،60 بلدي  ورق 
ورق بلدي 18، كحل ا�سمر 71، قرفة وقية 9/ 61، بخور جاَويل 1مد ½ وقية 
100، بط  37، دوة نحا�ص  126، �سب   /10 31، كحل ا�سمر وقية  حمر   1102
نحا�ص 162، مفرق نحا�ص 2/ 24، مغني�ص 132، نحا�ص 104، �سومر 61، قرية 
وجرا 5، قهوة نحا�ص 18، �سميم 342، خردة نحا�ص 36، طا�سة نحا�ص 112، 
 ،19  /282 172، نبل غوراين  2 وقية/  15، بن قهوة  5، �سمر وخرقية  �سومر 
�رشخ ومطرقة 25، علبة بهاج ردة حديد 90، عباءة خوخ مناوي�ص خيطان خ�رش 
�سا�ص   ،3 غرو�ص  ا�سفر  اأطل�ص   ،15 غرو�ص  اخ�رش  واطل�ص  خ�رشا  جوخة   ،15
4 غرو�ص،  اأحمر كهنة  4 غرو�ص �سخ�سريا  1، عباءة جوخ اخ�رش كهنة  وقاروق 
عباءة حجازية بي�سا 1غر�ص، �سوف ع�سلي 1غرو�ص، �سوف مناوي�ص ب�سجاف 
10 غرو�ص، مقعد مزرك�ص اأحمر 7 غرو�ص، هندية كتاين 12 غر�سًا، باروده جوهر 
بعدتها 10 غرو�ص، �سيف كبري 3 غرو�ص عقفا مف�س�سة 4 غرو�ص �سيف كبري 8 
 ،52 غرو�ص   4 عدد  نحا�ص  غرو�ص، �سحون   42 عدد5  نحا�ص  غرو�ص، �سحون 
�سمعدان نحا�ص �سغري 12 غر�ص، �سواين نحا�ص �سغار عدد2 غرو�ص 5، �سواين 
5 غرو�ص، طنجرة  ا�سفر بغطا مرم  لكن نحا�ص  1 غرو�ص،  نحا�ص كبرية عدد 
نحا�ص �سغرية بال غطا 12 غر�سًا، جلن نحا�ص كبري بغطا غر�سًا، م�سفاة نحا�ص 
1 غرو�ص، �رشبة نحا�ص  30 غر�سًا، اناء نحا�ص كبري  30، �رشبة نحا�ص  غرو�ص 
مغطى 10 غرو�ص، �سحن نحا�ص �سغري عدد5 غرو�ص 25، طا�سة نحا�ص كبرية 5 
غرو�ص، تنجرة نحا�ص بغطا كبري 3 غرو�ص، تنجرة نحا�ص بغطا كبرية 32 غرو�ص 
طبق نحا�ص و�سط مك�سور 3 غرو�ص، طبق نحا�ص و�سط غرو�ص 15، لكن نحا�ص 
�سغري 12 غر�سًا، طبق نحا�ص عدد3 101 غرو�ص، منقل نحا�ص كبري 1 غرو�ص، 
جرة نحا�ص 14 غر�سًا، �سطل نحا�ص ا�سفر 12 غر�سًا، مفرقة نحا�ص و�سطل 1 
غرو�ص، دبو�سي حديد 1 غرو�ص، منقل نحا�ص مرم كبري 3 غرو�ص، طبق نحا�ص 
نحا�ص  غر�سًا،   15 ميزان  قب  غرو�ص،   12 رملي  نحا�ص  قهوة  غر�سًا،   62 كبري 
عدد5  �سمرا  �سملة  عثمانية،   385 وقية   14 مك�سور  رملي  نحا�ص  غر�سًا،   213
غرو�ص 24، هاون �سغري وبن وملوخية 62 غر�سًا، قلفة بولد وعلبة 18 غر�سًا، 

ر�سائل ال�سيخ قا�سم وفتاوي



291عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ال�سنيعة  يف  ال�سدق  غر�سًا،   16 ال�سوفية  ترجمة  كتاب  غر�سًا،   46 اهلل  عبد  بن 
5 غرو�ص،  اأَْلٍفقة مرومة  5، كتاب يف  جمموع  غر�سًا،   12 الطب  يف  غرو�ص   5
ح�سة يف الكنز 8 غرو�ص، امل�سابيح 32 غرو�ص، كتاب يف الت�سوف 30 غر�سًا، 
كتاب مفاتيح الرحمة 16 غر�سًا، فتوح الغيب عدد3 غرو�ص 10، كتاب ال�رشف 
 /24 مد  حنطة  غر�سًا،   11 ال�سالة  �رشوط  كتاب  غرو�ص،   5 تخمي  غرو�ص،   5
غرو�ص،   20 زيت  بها  جرة  غرو�ص،   56 قيمة   76 مد  �سعري   ،432 قيمة   184
تخمي ر�سوم خليل غرو�ص 90، تخمي زير بها زيت 150 غرو�ص، تخمي جرة 
60 غرو�ص، تخمي جرة بها زيت  �سمن  60 غرو�ص، تخمي جرة بها  بها زيت 
30 غر�سًا، تخمي ملية بها زيت زقوم 15 غر�سًا، عباءة �سوف ميطة 192 
 44 بقيمة   24 فلفل  غرو�ص،   3 جواين  �سل�ص  غر�سًا،   32 ميطة  �سامية  غر�سًا، 
غر�سًا، زيت مب�سبة الغوي�ساتي قنطار 8 غرو�ص غر�سا، موجود نقداً بالدكان قطع 
م�رشية 36 غر�سًا، موجود بالدكان ذهب �رشيتي 10/ 800 غر�سًا، للمتوفى دين 
على رقبة الدكان ب�سوق العطارين �سكنه �سابقًا مبوجي مت�سك 120 غر�سًا، حرير 
متلف اللوان وذهب 152/ 5890 ا�سرتى احلرير املعي كل واحد من يا�سف 
ولد ايليا وابراهام ولد �رشي ومو�سى ولد يا�سف وداود ولد �سموئيل ويحيى ولد 
�ستة غرو�ص  تاريخه  بتق�سيط عليه يف كل جمعة من  اأعاله  املعي  باملبلغ  فلق 

وت�سامنوا وتكافلوا يف املبلغ ويف )...( . 
حرير متلف الألوان 1200 غرو�ص 38 عددي، حرير متلف الألوان درهم 250 
غرو�ص 6، ميزان نحا�ص كبري ووربات نحا�ص غرو�ص 3، تخمي القنطار واملر�سل 
املر�سل  والف�سة  الذهب   ،10  /8 غرو�ص  املحرو�سة  مب�رش  الَيهودي  مطور  مع 
�سحبة م�سطفى النعاجي مب�رش املرحو�سة غرو�ص 60، خامت ف�سة بحجر غرو�ص 

 .3
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ِْعيِّ امُلَحرِّر اأَجُله اإىل اهلل تعاىل لدى َمْولَنا و�سيدنا قدروِة املدر�سي  باملجل�ص ال�رشَّ
الكراِم عمدِة امُلَحقِّقي الِفخاِم ُحِرَر مبعرفِة العبد الفقري اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل 
ه الكرمي  ِع َخطُّ ِْعيِّ امُلَوقَّ م�سطفى القا�سي بالقد�ص ال�رشيف عفى عنه احَلاِكم ال�رشَّ
باأََعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه ملا اعرتف �سالمة بن املعلم �سحادة النجار 
اأن عنده للمعلم ح�سن املعروف  اأعمال م�رش املحرو�سة  من اهايل اخلانقاة من 
يوم  اإىل  بذمته  باقية  غر�سًا  ثمانون  قدره  مبلغًا  امَلْرُقْومة  باملحرو�سة  املبا�رش 
ِْعيِّ ا�سرتى ال�سيخ علي بن ال�سيخ غ�سية القد�سي بالوكالة  تاريخ الْعرِتَاف ال�رشَّ
ِعيِّة ِقَبل املبا�رش املزبور الثابت وكالته عنه يف ذلك وفيما ياأتي ذكره فيه  ْ ال�رشَّ
من املكانية والإ�ْسَهاد على الر�سم املعتاد ب�سهادة كل واحد من من�سور بن ممد 
ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  امل�رشي  بالطبيب  املعروف  �سليمان  بن  وداود  �سن�سور  فرنة  بن 
�سحادة  بن  �سالمة  باملعلم  املدعو  الرجل  من  ماله  دون  املزبور  موكله  ومبال 
امَلْرُقْوم فباعه ما ذكر ان املبيع الآتي ذكره له وُمْلكه وجار يف ت�رشفه وحيازته 

ِعيِّة ويده وا�سعة على ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع وذلك جميع الثالث ْ ال�رشَّ
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جمال اأحدها ا�سمر والآَخر اأحمر والثالث اأزرق �سعيديًا بثمن قدره �سبعون غر�سًا 
امَلْرُقْوم  الدين املزبور بالثمن  امَلْرُقْوم مبا يف ذمته من  البائع  عددية قا�س�ص 
ِعيَّة مقبولة من الوكيل املزبور ويبقى ويبقى بذمته  للموكل امَلْرُقْوم مقا�س�سة �رَشْ
ِْعيِّ  ال�رشَّ البقاء  غرو�ص  ع�رشة  امَلْرُقْوم  للموكل  بها  املعرتف  غر�سًا  الثالثي  من 
�سحيحي  ت�سليمًا  وت�سلم  �رشعًا  مقبول  �رْشِعيٍّ  وباإيجاٍب  ب�سهادة  البيع  و�سدر 
ِعيِّة والتَّ�رَشُّف بالأْبدان عن  ْ ِعيَّي وذلك بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ �رَشْ
ترا�ص بينهما ثم بعد متام ذلك وانق�ساءه فر�ص املعلم �سالمة امَلْرُقْوم من ال�سيخ 
علي املزبور خم�سة غرو�ص من مال املوكل املزبور قب�سها منه بيدهما باحل�رشة 
اأخر  غر�سًا  اأحد ع�رش  ذمته  عنده ويف  ذلك  فكان جملة  ًا  ِعيَّ �رَشْ قب�سَا  واملعاينة 
كل قب�ص وما�سبة وفر�ص واأجرة جمال ودواء وغري ذلك وتباريا بي الطرفي 
ل واملعلم �سالأّمه )...( واأَ�ْسَهَد عليه فريف انه مل  باأن ال�سيخ علي وموكله فريق اأوَّ
باقية  منها  ما  غر�سًا  ع�رش  اخلم�سة  عدا  ما  مطلق  حق  الآَخر  ِقَبل  ي�ستحق  يبقى 
َقًا �رشعًا من كل منهما  دَّ يدفع املعلم �سالمة اإىل ح�سن املكل امَلْرُقْوم انها )...( ُم�سَ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه  ًا وثبت م�سمون ذلك كله لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ِعيَّ ت�سديقًا �رَشْ

ًا حتريراً يف اوائل �سوال �سنة 1082:  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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افتخار  وَمْولَنا  �سيدنا  لدى  تعاىل  هلل  اأَجُله  املرعيِّ  امُلَحرِّر  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ باملجل�ص 
احَلاِكم  املدقق  ل  الفا�سِ امُلَحقِّق  العامل  الدين  م�سكالت  حالل  امُلَحقِّقي  الُعَلَماء 
َعايل  باأَ الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ املوىل  ممد  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ
عمر  ال�سيخ  املكرمي  لياء  الأوَّ  )...( واملدر�سي  الُعَلَماء  فخر  عاله  دام  نظريه 
ال�سيخ عبد  امُلَحقِّقي  الُعَلَماء  ابن املرحوم قدوة  اأَفْنِدي  اأَفْنِدي بن املرحوم عمر 
البيمار�ستان  اأوقاف  على  حالل  املتويل  بالعلمي  املبارك  ن�سبه  ال�سهري  ال�سمد 
ِْعيِّ امُل�َسار اإليه اأن  ال�سالحي الكائن بالقد�ص ال�رشيف وذكر مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
من اجلاري يف الَوْقف املزبور جميع قطعة الأر�ص اخلالية عن البناء والغرا�ص 
الكائنة بالقد�ص ال�رشيف مَبحلَّة �سهيون اجلارية املحدودة ِقَبلة بدار جارية يف 
بن  اهلل  ُمْلك هبة  بدار جارية يف  ال�سالك و�سمال  الطريق  املزبور و�رشقا  الَوْقف 
احلاّج عمر ال�سهري بابن منر وولده املزبور وغربًا بيت جار يف الَوْقف املزبور وان 
الَوْقف املزبور  الأر�ص املزبورة لها مدة ع�رشين �سنة معطلة ل يقع فيها جلهة 
ذلك م�سلحة  املثل ويف  باأجرة  اجارتها مدة طويلة  يرغب يف  ثم من  الن  واأن 
اإلْيِه الك�سف على  ِْعيِّ امُل�َسار  جلهة الَوْقف املزبور وطلب من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ذلك فاإهذا وجدت الأر�ص املزبورة بال�سفة امل�رشوحة اأعاله ياأذن له يف اجارتها 
مدة طويلة ملن يرغب فيها باأجرة مثلها وك�سف على الأر�ص املزبورة بح�سور 
املتويل امَلْرُقْوم اأحمد اآغا معماربا�سي بالقد�ص ال�رشيف ومن �سيذكر اأ�سماءءهم 

فيه فوجدت بال�سفة امل�رشوحة اأعاله وزرع اأحمد اآغا معماربا�سي املذكور
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الأر�ص املزبورة فكان طولها �رشقًا بقرب ثمانية ع�رش ذراعًا وِقَبلة ب�سام عر�سًا 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه للمتويل امَلْرُقْوم  ت�سعة اأذرع بذراع العمل واأذن َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
يف ايجار الأر�ص املذكورة مدة طويلة ملن يرغب فيها باأجرة مثلها لأن يف ذلك 
اإ�ستاأذن فخر  ًا مقبول �رشعا فعند ذلك  ِعيَّ �رَشْ اإذنًا  الَوْقف املزبور  م�سلحة جلهة 
اأقرانه هبة اهلل بن فخر الأفا�سل احلاّج عمر بن منر مباله لنف�سهدون مال غريه 
من َمْولَنا ال�سيخ عمر املتويل على الَوْقف املزبور لدى فخر ق�ساة الإ�ْسالم احَلاِكم 
ه الكرمي نظري اأعاليِه دام عاله فاأجره ما هو  ِع َخطُّ ِْعيِّ ال�سافعي املوىل امُلَوقَّ ال�رشَّ
ِْعيِّ وذلك  جار يف الَوْقف املزبور وله ولية اإيجاره وقب�سه اأجوره بالطريق ال�رشَّ
جميع قطعة الأر�ص املحدودة املو�سوفة اأعاله على اأن ينتفع امل�ستاأجر املزبور 
ِعيِّة ويبني ما �ساء فيها من اأنواع البناء  ْ بالأر�ص املوؤجرة �سائر النتفاعات ال�رشَّ
ال�سهور  ُمْلكًا له مدة ت�سعي �سنة عربيات هالليات متواليات  ليكون ما �سيبنيه 
�سنوات  واليام يف ثالثي عقد كل عقد منها ثالث  الليايل  والأعوام متعاقبات 
تاريخه  يوم  املزبورة  للمدة  اأو  والرتتيب  الولء  على  ِقْبَلة  منها  عقد  كل  يلي 
اأَْلٍف قطعة وثلثماية  باأجرة قدرها عن املدة املزبورة  انق�ساوؤها  اأَْدَناه واآخرها 
منها  قطعة  ع�رش  خم�سة  �سنة  كل  اأجرة  عن  ح�سابًا  م�رشية  قطع  وخم�ص  قطعة 
اأجرة خم�سة ع�رش �سنة مت�سي من تاريخه وقدرها مايتا قطعة م�رشية وخم�ص 
ال�سلف  حكم  على  املزبور  املوؤجر  بيد  مقبو�سة  حال  م�رشية  قطعة  وع�رشون 
والتعجيل باعرتافه بذلك العرتاف بعد انق�ساء مدة الجارة احَلاّلية حتل اأجرة 
�سنة يف ختامها و�سدر عقد الجارة بينهما يف ذلك كله باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول 
َفرُّق  ِعيِّة والتَّ ْ ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ مرعي وت�سلم وت�سليم �رَشْ
)...( جزءاً من منهما حيثما كان يف ذلكوتبعه ك�سمانة لزمة حيث يجب �رشعًا 
الدين  وبدر  مو�سى  واحلاّج  املزبور  معماربا�سي  اآغا  اأحمد  من  واحد  كا  واأخرب 
املعمارية  من  وهم  خليل  بن  الدين  وخري  �رشف  وال�سيد  اخلاط  ح�سن  ولدي 
حارة  يف  باأن  وتخمينها  بالعقارات  وامَلْعِرفة  اخلربة  ذلك  ال�رشيف  بالقد�ص 
ه وم�سلحة عائد نفعها على جهة الَوْقف  الأَرَمن امَلْزُبورة بالأجرة امَلْرُقْومة َخطُّ
وثبت  ًا  َمْرِعيَّ اإخباراً  العد  قيمة  وفوق  املثل  اأجرة  املزبورة  الأجرة  واأن  املزبور 
ِْعيِّ ال�سافعي امُل�َسار اإلْيِه ويف لزوم عقد  م�سمون ذلك كله لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
الجارة لمزبورة بالأجرة امَلْرُقْومة للمدة املذكورة وعدم انف�ستخها مبوت اأحد 
املتعاقدين واإن انتقل النظر وال�ستحقاق املعي للغري يف ذلك وعدم قبول الزيادة 
ِْعيِّ ال�سافعي  ًا وثبت ما ن�سب مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ِعيَّ يف املدة امَلْرُقْومة ُثُبوَتًا �رَشْ
دام  اأعايل نظريه  ِع  امُلَوقَّ ال�سعر احلنفي  احَلاِكم  و�سيدنا  َمْولَنا  لدى  اإلْيِه  امُل�َسار 
عاله واإن ِقَبل ذلك واأم�ساه واإجارة وارت�ساء والزم العمل مبقت�ساة ونفذه تنفيهذا 

ًا حترر يف �سليع �سوال �سنة 1082.  ِعيَّ �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ممد جلبي، كاتبه. 
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ِْعيِّ امُلَحرِّر املرعي اأَجلَّه اإىل اهلل تعاىل لدى َمْولَنا فخر املدر�سي  باملجل�ص ال�رشَّ
ممد  بن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأعالم  الُعَلَماء  زبدة  الكرام 
اأَقرَّ واعرتف كل واحد  ه الكرمي باأعايل نظريه دامت ف�سائله ومعليه  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
من ممد احلاّج اأحمد املرداوي واأخته �سقيقته فاطمه وعرف بها زوجها ممد 
ًا يف ُمْلك والدتهما  ِعيَّ بن م�سطفى املرداوي مع من جاز تعريفه بها تعريفًا �رَشْ
نور العي بنت احلاّج فتح الدين ال�سهري بابن توم بجميع احل�سة ال�سائعة وقدرها 
اأْرَبعة وع�سي قرياطًا من جميع الدار القائمة البنا  ِل  اأ�سْ الربع �ستة قرارايط من 
وقف  يف  جارية  بدرا  وغربًا  ال�سالك  بالطريق  ِقَبلة  املحدودة  ال�رشيف  بالقد�ص 
البيمار�ستان ال�سالحي و�سماًل بحاكورة ال�سيخ ممد املغربي وغربًا بدار عبد 
والدهما  من  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإرث  اإلْيِها  ذلك  انتقل  كله  ذلك  حقوق  بجميع  احلليم 
احلاّج اأحمد املزبور يف حال حياته ِقَبل وفاته بثمن قدره ثالثي غر�سًا عددية 
وحا�س�سها بالثمن املزبور نظري ما لها بذمته منها ع�رشون غر�سًا موؤخر �سداقها 
ِعيَّة خال  �رَشْ ِْعيِّ مقاب�سة  ال�رشَّ القر�ص  لها بطريق  وع�رشون غر�سًا كانت بذمته 
ِقَبل زوجها املزبور قدره ن�سف قرياط وربع  ِْعيِّ من  ال�رشَّ اإلْيِها بالإرث  اآل  عما 
قرياط يف الدار املزبورة املباع ملحمد املزبور واأن ريع الدار املزبورة باقية على 
ِعيِّة مطلقًا  ْ نلكيتها ل معاأر�سة لهنا معها يف ذلك بوجه من �سائر الوجوه ال�رشَّ
و�سدقها على ذلك كله نطري )...( املزبورة وعرف بها �سهرة ممد املزبور مع 
ًا وت�سادقوا مع م�سطفى بن احلاّج ابراهيم املرداوي  ِعيَّ من جاز تعريفًا بها �رَشْ
ِعيَّة وثبت  �رَشْ امَلْرُقْوم م�سادقة  ُمْلك م�سطفى  الدار املزبورة جار يف  اأن ن�سف 
النعم عليه  اللله  اإلْيِه خلد  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ َمْولَنا احَلاِكم  م�سمون ذلك كله لدى 

ًا تخريراً يف ثمانية �سوال من �سهور �سنة اثني وثماين الف.  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ
�سهود: نور الدين، املزورون، كاتبه. 

 /322
ح4

توليه على 
وقف

اأوا�سط �سوال 
�سنة

 /2  /13 /
1672م
1082هـ

ُر قواعد  رُِّر دقائِق التف�سرِي ،مقرَّ ُل ال�سهرُي ُمَ قرَّر َمْولَنا و�سيُدنا العامُل الكبرُي الفا�سِ
ل ولة الأَنام �سدر املوايل )...( املعايل  اأْف�سَ اأح�سن تقرير قا�سي ق�ساة الإ�ْسالم، 
ه الكرمي باأََعايل نظريه  ِع َخطُّ احَلاِكم ال�رْشِعيٍّ املوىل املويل م�سطفى اأَفْنِدي امُلَوقَّ
ِْعيِّ وناقله فخر الأفا�سل امللتزمي  دامت ف�سائله ومعاليه حامل هذا الكتاب ال�رشَّ
ال�سيخ عفيف الدين بن املرحوم قدرو الُعَلَماء ال�سيخى فخر الدين ال�رشوري يف ن�سف 
وظيفة التولية على وقف )...( اهلل تعاىل ال�سيخ جراح الكائن ظاهر القد�ص ال�رشيف 
مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوم عثمانيتان �رشكة بحق الن�سف الباقي )...( 
فخر املدر�سي الكرام ال�سيخ ممد واأخيه ال�سيخ ابراهيم ممودج واأخيهما له عن 
احَلاِكم  َمْولَنا  له  واأذن  اأَْدَناه بح�سن اختيارهما ور�ساهما  ذلك يف يوم تاريخه 
ِْعيِّ مببا�رشة ما قرَّر فيه وبقب�ص املعي وبال�ستبانة عند احلاّجة تقريراً واأذنًا  ال�رشَّ
�سحيحيي �رَشِْعيَّي مقبولة �رشعًا حتريراً يف اوا�سط �سوال ل�سنة اأثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، 

كاتبه. 
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و�سيِدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلل  اإىل  اأَجُله  املرعيِّ  امُلَحرِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص 
اأَفْنِدي  ِْعيِّ املوىل م�سطفى  ال�رشَّ احَلاِكِم  الأَناِم  الإ�ْسالِم ذخِر ولِة  افتخاِر ق�ساِة 
اأَقرَّت  دامت ف�سائله ومعاليه ملا  باأََعايل نظريه  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ابن ممد 
واعرتفت الن�رشانية املدعوة ب�سارة بنت �سفر الن�رشاين وهي بحال يعترب �رشعًا 
الأَرَمني مبلغًا قدره ماية غر�ص  الن�رشاين  اأن بذمتها لولدها كريكور ولد وديك 
للحاج  وباإذنها  الوكالة  بطريق  عنها  دفعها  كان  عددية  ف�سة  غر�سًا  وخم�سون 
ِْعيِّ عن ِقَبل الراهب املدعو داوود ولد حنا الرومي  اأحمد ب�سه ابي زايد الوكيل ال�رشَّ
امل�ستاأجر جلميع الدار واحلاكورة الآتي بيانهما قيد يف ف�سخ اإجارة ح�ستها من 
�سابع مرم احلرام  ِعيَّة موؤرخة يف  �رَشْ املزبورة مبوجب حجة  الدار واحلاكورة 
ِعيَّي م�سدقي من  ًا واعرتافًا �سحيحي �رَشْ ِعيَّ اراً �رَشْ ل�سنة اأحدى وثماني الف اإَقرَّ
ًا ا�ستاأجر يوم تاريخه كريكور املزبور مباله لنف�سه  ِعيَّ ولده املزبور ت�سديقًا �رَشْ
دون غريه من والدته �سارة امَلْرُقْومة. فاأجرته ما هو لها وجار يف الَوْقف عليها 
ِْعيِّ وذلك جميع  ولها ولية ايجاره وقب�ص اأجوره نظرياً وا�ستحقاقًا بالطريق ال�رشَّ
الدار  جميع  يف  كامل  ِل  اأ�سْ من  قرارايط  ثمانية  الثلث  وقدرها  ال�سائعة  احل�سة 
امل�ستملة على علوي  ال�رشيف  بالقد�ص  الدين  البنا مَبحلَّة برحبة بن عز  القائمة 
و�سفلي وحو�ص وا�سطبل ومنافع ومرافق و�سهريج معد جلمع ماء الإ�ْسِتَية وحقوق 
�رْشِعّيى �رشكة ح�رش ولد �سفر بحق الباقي ويحدها ِقَبلة دار بيد وارث ممد اآغا 
املزبور ومتامه دار بيد ياقوب ولد توما الن�رشاين و�سمال الطريق ال�سالك وفيه 
احلاكورة  املزبورة يف جميع  احل�سة  ونظري  ال�سالك  الطريق  كذلك  وغربًا  بابها 
و�سويدا و�سهريج معد جلمع  امل�ستملة على غرا�ص عنب وتي وزيتون وم�سم�ص 
الباقي  ِعيَّة �رشكة خ�رش املزبور بحق  ماء ال�ستية ومنافع ومرافق وحقوق �رَشْ
ال�سالك وفيه بابها و�رشقًا كذلك و�سمال  الطريق  ِقَبلة  ويحد احلاكورة املزبورة 
حائط لدير املعروف ملقام اخل�رش ومتامه دير ما مرتي وغربًا الطريق ال�سالك 
بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما عرف به ون�سب اإلْيِه 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا  وكل حق هو لذلك �رشعًا املعلوم ذلك عندهما العلم ال�رشَّ
حقوق  و�ساير  وا�سكانًا  �سكنًا  املوجب  بالعي  املزبور  امل�ستاأجر  ينتفع  اأن  على 
ِعيِّة مل�سي خم�سة ع�رش �سنة عربيا وهالليات متواليات ال�سهور  ْ النتفاعات ال�رشَّ
والعوام متعاقبات الليايل واليام يف خم�سة عقود كل عقد منها ثالث �سنوات 
ل املدة املزبورة يوم تاريخه اأَْدَناه  يلي كل عقد ما ِقْبَلة على الولء والرتتيب اأوَّ
واآخرها انق�ساوؤها باأجرة قدرها عن املدة املزبورة ماية غر�ص وخم�سون غر�سًا 
ف�سية ععدية اأجرة حالة قا�ست املوؤجر املزبور امل�ستاأجر امَلْرُقْوم بجميع املبلغ 
ِعيَّة بالطريق  امَلْرُقْوم نظري ما بذمته له املوافق لذلك �سفية و�سميةمقا�سة �رَشْ
ِْعيِّ فبموجب ذلك برئت ذمة امل�ستاأجر امَلْرُقْوم من جميع الأجرة امَلْرُقْومة  ال�رشَّ
ِعيِّة براءة مقا�سة  ْ وبرئت ذمة املوؤجرة امَلْرُقْومة من املبلغ امَلْرُقْوم الرباءة ال�رشَّ
ِْعيِّ و�سدر عقد الجارة بينهما يف ذلك كله باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول  بالطريق ال�رشَّ
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العامة  وامَلْعِرفة  التامة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ �سحيحي  وت�سلم  وت�سليم  مرعي 
وتبعه  درك  من  ذلك  يف  كان  وحيثما  منهما  ترا�ص  عن  بالأْبدان  والتَّ�رَشُّف 
لدى  املزبورة  الجارة  �سحة  م�سمون  وثبت  �رشعًا  يجب  حيث  لزم  ف�سمتنه 
امللى  ال�سافعي  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الإ�ْسالم  ق�ساة  افتخار  افتخار  و�سيدنا  َمْولَنا 
ًا وحكم  ِعيَّ ه الكرمي اأعاله نظريه دام اأعاله ُثُبوَتًا �رَشْ ِع َخطُّ نور الدين اأَفْنِدي امُلَوقَّ
املدة  املتواجرين  بي  الجارة  عقد  لزوم  موجبه  ومن  ًا  ِعيَّ �رَشْ حكمًا  مبوجبه 
املزبورة وعدم اي�ساحها مبوجب اأحد املتواجرين وان انتقل النظر وال�ستحقاق 
ًا وفيه ما ن�سب  ِعيَّ للغري يف ذلك وتبع قبول الزيادة يف املدة املزبورة ُثُبوَتًا �رَشْ
ِْعيِّ احلنفي امُل�َسار اإلْيِه  ِْعيِّ ال�سافعي لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ًا  ِعيَّ وان ِقَبل ذلك واقت�ساة واجاره ور�ساه ولزم العلم مبقت�ساة ونفذه تنفيهذا �رَشْ
وذلك بعد اأن علرف بالن�رشانية �سارة املزبورة يف ذلك كله لدى يهودا اأجره كل 
ًا  ِعيَّ واحد من اأخيها خ�رش املزبور وولدها ح�سدق ولد دويك املزبور تَعالءيفًا �رَشْ

حتريراً يف �سابع �سوال �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل. 
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لدى َمْولَنا بن م�سطفى اأَفْنِدي دام بقاوؤه
َج الرجُل الكامُل املدعو عثماُن بُن احلاجِّ علي اجلَلبي مبخطوبِته حامدَة بنِت  َتَزوَّ
اهلل  بركِة  َدَقَها على  اأَ�سْ ِعيِِّة  ْ ال�رشَّ املوانِع  القا�رِش اخلليِة عن  البكِر  الرملي  ح�سِن 
تعاىل وعوِنه وح�سن توفيقه و�سنة نبيه ممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جمُلُته 
خم�سٌة وثالثوَن غر�سًا عددية احَلاّل لها من ذلك ع�رشون غر�سًا عددية مقبو�سة 
مقدم  يقب�ص  ًا.  ِعيَّ �رَشْ و�سيًا  واملن�سوب  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ بالولية  املزبور  والدها  بيد 
وقدره  احَلاّل  بعد  والباقي  �رشعًا  ِْعيِّ  ال�رشَّ الْعرِتَاف  وبذلك  باعرتافه  ال�سداق 
خم�سة ع�رش غر�سًا عددية موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن تاأجياًل 
ِعيِّة  ْ ًا زوجها منه. له بذلك على ذلك حتت يد والدها امَلْرُقْوم بالولية ال�رشَّ ِعيَّ �رَشْ
املزبور  الزوج  من  مقبوًل  ًا  ِعيَّ �رَشْ �سحيحًا  زواجًا  غريه  لها  الأوىل  حيث  عليها 

لنف�سه قبول حتريراً يف اأحد ع�رش �سوال املبارك �سنة اثني وثماني األف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ ابو الفتح، كاتبه. 
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ِْعيِّ املوىل م�سطفى اأَفْنِدي  لدى َمْولَنا و�سيِدنا قدوِة ق�ساِة الإ�ْسالِم احَلاِكِم ال�رشَّ
َج الرجل  ُه الكرمُي باأََعايل نظرِيه دامْت ف�سائُله ومعاليه، َتَزوَّ ِع َخطُّ بِن ممٍد امُلَوقَّ
الدم�سقي  اأحمد  بنِت  عبية  احلرمِة  مبخطوبِته  الغزي  ر�سوان  بن  مدين  املدعو 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وعونه �سداقًا  ِعيِّة اأَ�سْ ْ الكاملة اخللية عن املوانع ال�رشَّ
بيدها  مقبو�سة  غرو�ص  ثالثة  ذلك  من  لها  احَلاّل  عددية  غرو�ص  خم�سة  جملته 
الفراق  اإىل  عليه  لها  موؤجلة  عددية  غر�سي  احَلاّل  بعد  والباقي  بذلك  باعرتافها 
مبوت اأو طالق بائن زوجت نف�سها منه بذلك على ذلك كذلك )...( وعرف بها ا�سحق 

ًا وتعهد الزوج املزبور باأن ينفق على زوجته املزبورة ِعيَّ بن ابراهيم تعريفًا �رَشْ
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املدعوة رحيمة بنت علي ال�سامي القا�رشة عن درجة البلوغ وعن رجوعه عليها 
ًا زواجًا �سحيحًا �رشعًا مقبوًل من الزوجة املزبورة لنف�سه  ِعيَّ يف ذلك ،تعهداً �رَشْ

ًا حتريراً يف احلادي ع�رش من �سوال ل�سنة اثني وثماني واألف.  ِعيَّ قبوًل �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ ويل الدين حماد، 
جلبي  ال�سافعي،  دعا�ص  ال�سيخ  النوري،  الفتح  ابو  ال�سيخ  الدقاق،  علي  ال�سيخ 

التجمان، كاتبه. 
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لدى قدوِة ق�ساِة الإ�ْسالِم م�سطفى اأَفْنِدي داَم ُعاله
بنِت  ال�سيفي مبخطوبِته حبيبة  بُن فرحان  املدعو ممود  الكامُل  الرجُل  َج  َتَزوَّ
بركِة  على  َدَقَها  اأَ�سْ ِعيِِّة  ْ ال�رشَّ املواِنِع  عن  اخلليِة  الكاملِة  املراأِة   ، ال�ساملي  اأحمد 
اهلل تعاىل وح�سن توفيقة و�سنة نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملته خم�سة 
وع�رشون غر�سًا عددية احَلاّل لها )...( خم�سة ع�رش غر�سًا مقبو�سة بيدها باعرتاف 
وكيلها الآتي ذكره ، والباقي بعد احَلاّل وقدره ع�رش غرو�ص موؤجلة لها عليه اإىل 
ح�سن  وكيلها  كذلك  بذلك  منه  زوجها  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ املنا�رشة  باأئن  طالق  اأو  مبوت 
بن عبد النبي )...( الثابت وكالة عنها بذلك ويف الْعرِتَاف بقب�سه مقدم ال�سداق 
الدين  ابي رجب وفخر  ابن  ال�سيخ يو�سف  اأحمد بن  ال�سيخ  ب�سهادِة كل واحد من 
ًا )...( ح�سن بن احلاّج ممد العريان الثابت  ِعيَّ ابن اأحمد العرفي بها تعريفًا �رَشْ
ًا مقبوًل �رشعًا يف املال والذمة واأَ�ْسَهَد عليه اأحمد  ِعيَّ ِْعيِّ زواجًا �رَشْ املعرف ال�رشَّ
امَلْرُقْوم )....( وافق الزوج برمي ك�سوة زوجته يف كل �سنة من تاريخه اأْرَبعة غرو�ص 
ًا مقبول �رشعًا حتريراً يف  ِعيَّ �رَشْ )...( تقريراً  بال�ستدانة عند احلاّجة وبالرجوع 

ثامن �سوال �سنة اثني وثماني واألف. 
�سهود: ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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َر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
بالقد�ِص  املحرو�سِة  الزاهرِة  النريِة  الطريقِة  وَمفِل  الغراء،  ال�رشيعِة  مبجل�ِص 
فخر  وَمْولَنا  �سيدنا  لدى  تعاىل.  اهلل  اإىل  اأَجله  املنيِف،  العليِّ  واملعبِد  ال�رشيِف 
ِْعيِّ املوىل م�سطفى اأَفْنِدي  املدر�سي الكراِم عمدِة امُلَحقِّقي الِعظاِم احَلاِكِم ال�رشَّ
ا�سرتى  ومعاليه  ف�سائله  ،دامت  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن 
دون  لنف�سه  مباله  املرداوي  اأحمد  احلاّج  املرحوم  ابن  ممد  املدعو  ال�ساب 
عريه من والدته نور العي بنت احلاّج فتح الدين بن �سومرة ومن اأخته �سقيقته 
ِْعيِّ وعرف بهما  فاطمة بنت احلاّج اأحمد املزبور احلا�رشتب معه باملجل�ص ال�رشَّ
)...( كل واحد من ممود بن م�سطفى املرداوي زوج فاطمة املزبورة  ب�سهوده 
ومنتقل  ُمْلكهما  يف  وجار  لهما  هو  ما  فباعتاه  ًا  ِعيَّ �رَشْ تعريفًا  امَلْرُقْوم  ووالدة 
ِْعيِّ من ِقَبل احلاّج اأحمد املزبور زوج نور العي ووالد فاظمة  اإلْيِهما بالإرث ال�رشَّ
املزبورتي ويدهماه وا�سعة على ذلك دفرت املعار�ص واملنازع لهما يف ذلك اإىل
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حي �سدور البيع وذلك بجميع احل�سة ال�سائعة وقدرها قريطان ون�سف قرياط 
البنا بالقد�ص ال�رشيف  القائمة  الدار  اأْرَبعة وع�رشين قرياطًا من جميع  ِل  اأ�سْ من 
وقف  بدار  و�رشقًا  الباب  ومنه  ال�سالك  بالطريق  ِقَبلة  املحدودة  مرزبان  بخط 
�رشكة  احَلاِكم  عبد  بدار  وغربًا  الرتمي  وقف  بحاكورة  و�سماًل  البيمار�ستان 
الربع  بحق  املزبورة  العي  نو  من  قرياط  ون�سف  قرارايط  ثالثة  بحق  امل�سرتي 
احل�سة  وجميع  ذلك  على  ت�سادقهم  ح�سب  الن�سف  بحق  امَلْرُقْوم  وم�سطفى 
ِل اأْرَبع وع�رشين قرياطًا من جميع الغرا�ص  ال�سائعة وقدرها ع�رشة قرارايط من اأ�سْ
ال�رشيف  القد�ص  ظاهر  امل�رشارة  باأر�ص  اأ�سولة  القائم  والزيتون  والتي  العنب 
القليني  كرم  و�رشقًا  القليني  بن  كرم  ِقْبَلة  ويحده  الباقي  بحق  امل�سرتي  �رشكة 
و�سمالكرم ا�سمعيل بن �سيخ ال�سوق وغربًا كرم اخلواجة ممد بن بزوز بجميع 
حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومواقفه وما عرف به ون�سب اإلْيِه وبطل 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا بثمن  حق هو لذلك �رشعًا املعلوم ذلك عندهم العلم ال�رشَّ
قدره خم�سة ع�رش غر�سًا عن كل غر�ص منه ثالثون قطعة م�رشية منه حاًل على 
ما يف�سل فيه فمن ذلك ما باعته نور العي املزبورة يف الدار امَلْرُقْومة يف الدار 
الغرا�ص املزبور �سبعة قرارايط  املزبورة قرياط ون�سف قرياط وربع قرياط ويف 
الْعرِتَاف  بذلك  باعرتافهما  املزبور  الثمن  وقب�ستا  غرو�ص  ع�رش  قدره  بثمن 
ِْعيِّ وبرئت بذلك ذمة امل�سرتي املزبور من الثمن امَلْرُقْوم ويف كل جزء يف  ال�رشَّ
ِْعيِّ براءة قب�ص وا�ستيفا و�سدر البيع الثابت بينهم  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ الرباءة ال�رشَّ
ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة  يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعي وت�سليم وت�سلم �رَشْ
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ص منهما وحيثما كان يف ذلك من ذلك وتبعه  ِعيِّة والتَّ ْ ال�رشَّ
�سمانة لزمة حيث يجب �رشعًا وت�سادقوا على ذلك كذلك ثبت م�سمون ذلك لدى 
ًا حترر يف ثامن �سوال املبارك  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا 

�سنة اثني وثمانيني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ 

مو�سى، كاتبه. 
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اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى َمْولَنا و�سيِدنا،  باملجل�ِص ال�رشِعي ال�رشيِف املحرر املْرعيِّ 
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  الأعالِم،  الُعَلَماِء  اأْعَلِم  الأَناِم،  ولِة  وذخِر  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة  فخِر 
ُه الكرمُي باأََعايل نظريِه دامْت ف�سائُلُه  ِع َخطُّ اأَفْنِدي ابِن ممٍد امُلَوقَّ املوىل اأحمد 
ومعاليه، ح�رشت احلرمة املدعوة نور العي بنت احلاّج فتح الدين �سومرة وعرف 
اأحمد  ابن احلاّج  وابنها ممد  املرداوي  ابراهيم  بها كل واحد من م�سطفى بن 
ُمْلكت  اأنها  �رشعًا  يعترب  بحال  وهي  واعرتفت  واأَقرَّت.  ًا  ِعيَّ �رَشْ ترعيفًا  املرداوي 
ِْعيِّ  ال�رشَّ املزبور احلا�رشة معها باملجل�ص  اأحمد  التي رزقها منه زوجها  بيتها 
وعرف بها ممد بن م�سطفى املزبور ما هو لها وجار يف ُمْلكها ومنتقل اإلْيِها 

ِْعيِّ من ِقَبل زوجها احلاّج ممد املزبور وذلك جميع احل�سة ال�سائعة )...( ال�رشَّ
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القائمة  الدار  جميع  من  قرياطًا  وع�رشين  اأْرَبعة  ِل  اأ�سْ من  قرارايط  �ستة  وقدرها 
ال�سالك وفيه بابها  ِقَبلة بالطريق  البنا بالقد�ص ال�رشيف بخط مرزبان املحدود 
و�رشقًا بدار وقف البيمار�ستان ال�سالحي و�سماًل حاكورة ال�سيخ ممد القرمي 
وغربًا بدار عيد احلايك �رشكة م�سطفى املزبور واأمنا ممد امَلْرُقْوم بجميع الربع 
اإلْيِه بكل  الباقي وذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه ما عرف به ون�سب 
�رشعًا  للجهالة  النايف  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلم  عندهما  ذلك  املعلوم  �رشعًا  لذلك  هو  حق 
اإلْيِه  امُل�َسار  ال�سافعي  مذهب  بحكم  املزبورة  الدار  ربع  ُمْلكها  بعد  دفعت  ،واأنها 
وثبت  الف  وثماني  لثني  ل�سنة  �سوال  من  ع�رش  ثالث  يف  حتريراً  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا 

 . ِْعيِّ م�سمون ذلك مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ابو  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  ويل  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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ِعيِّ امُلَحرِِّر اأَجلَُّه هلِل تعاىل لدى َمْولَنا و�سيدنا اأْعَلم الُعَلَماء الِعظام  ْ باملجل�ِص ال�رشَّ
الِء الِفخاِم حالل م�سكال ت الأَنام الكارع من حيا�ص الدين والتقوى  ِل الُف�سَ اأْف�سَ
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الِعظام  املوايل  �سدر  والنجوى  ال�رش  يف  الكرمي  موله  املراقب 
ه الكرمي باأعاليه نظرِيه دامت  ِع َخطُّ املوىل املوىل م�سطفى اأَفْنِدي بن يحيى امُلَوقَّ
ِقَبل املتويل  ِْعيِّ عن  اآغا الوكيل ال�رشَّ ف�سائله ومعاليه ح�رش فخر الأعيان علي 
على اأوقاف خا�سكي �سلطان باحلرمي ال�رشيفي وفخر املدر�سي ال�سيخ يو�سف 
ملولنا  وذكر  ال�رشيف  بالقد�ص  الكائنة  ال�رشيفي  احلرمي  اأوقاف  كاتب  العلي 
ال�رشيف  بالقد�ص  ال�رشف  مَبحلَّة  الكائن  الدار  اأن  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 
ل ال�سلواة  جارية يف اأوقاف م�سالح احلجرة ال�رشيف النبوية على احَلاّل بها اأْف�سَ
والتحية امل�ستملة على بيوت وطبقة علوية وعلى قاعة ومطبخ ومرتفق ومنافع 
�رْشِعيٍّى املحدودة ِقَبلة بدار جارية يف ُمْلك احلاّج اأحمد ب�سه بن اخلواجة �سالح 
الدقاق و�رشقًا دار جارية يف ُمْلك احلاّج ا�سمعيل بن غنيم ومن ي�رشكه و�سماًل 
بزاوية ويل اهلل تعاىل ال�سيخ خليل وغربًا بالطريق ال�سالك وفيه باباها واأن الدار 
وعدم  والأمطار  الثلوج  وكرثة  والإع�سار  الدهور  وممر  الأيام  ل  لتطاأوَّ املزبورة 
بها  وت�سققت  ال�سكنية  والبيوت  العلوية  الطبقة  انهدمت  بالعمارة  ينفقدها  من 
القاعة املزبورة واآلت اإىل ال�سقوط والنهدام واأن الدار املزبورة �سلب النفع منها 
جلهة الَوْقف املوقوم اإن بقيت على حالها وا�ستمرت على منوالها تنهدم بالكلية 
ويفوت بذلك غر�ص الواقع ويح�سل ب�سبب تهدم ال�رشر للجار واملار ولي�ص جلهة 
الَوْقف ما ي�رشف يف عمارة الدار املزبورة وان الدار املزبورة فهي خالية من اأحد 
�سكانها وم�سلوبة النفع من عدة �سنوات وم�سلوبة النفع من مدة ع�رش �سنوات�سابقة 
على تاريخه وانه ثم من يرغب يف ا�ستئجارها مدة طويلة باأجرة �سنوية وي�رشف 
اِلحها وترمميها ومد ا�سطحها مبلغًا من ماله و�سلب حاله ليكون له دينًا  يف اأ�سْ
ِْعيِّ  على رقية الدار املزبورة وجهة الَوْقف امَلْرُقْوم وطلب من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

امُل�َسار اإلْيِه الك�سف على الدار امَلْرُقْومة فاإهذا وجدت بال�سفة امل�رشوحة اأعاله
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وتعمريها  ترميمها  ويف  ذلك  يف  يرغب  ملن  طويلة  مدية  باإجارتها  لهما  ياأذن 
و�رشف ما حتتاج اإلْيِه ما يحتاج اإلْيِه فعي من جانبه لطف اهلل تعاىل به كاتب 
اآغا  اأحمد  اأقرانه  الدقاق فتوجه و�سحبة فخر  ال�سيخ علي  املدر�سي  ِلخ فخر  اأ�سْ
معماربا�سي القد�ص ال�رشيف وك�سف على الدار املزبورة فوجدت خربة ل ينتفع 
الدار  حائط  ووجد  والنهدام  لل�سقوط  وايلة  البنا  مت�سققة  القاعة  ووجدت  بها 
منوالها  على  وا�ستمرت  حالها  على  بقيت  واأن  والنهدام  لل�سقوط  اآيله  الِقَبلية 
للبيوت  هذا  ب�سبب  ال�رشر  ويح�سل  الواقف  عر�ص  بذلك  ويفوت  بالكلية  تنهدم 
الدار  اإلْيِه جميع  اآغا املعمار املزبور ما يحتاج  اأحمد  املجاورة فعند ذلك خمن 
املزبورة من تعمري وترميم ونق�ص واأعادة ومدا ال�سطحة وتكحيل وغري ذلك من 
ثمن �سيد واأحجار واأجرة معلمي وفعول ومونة وغري ذلك من اللوازم مببلغ قدره 
ذلك ما هو ثمن خم�سون  مايتا غر�ص وخم�سة وع�سون غر�سًا ف�سة عددية فمن 
قنطار �سيد خم�سون غر�سًا وما هو ثمن ق�رشمل خم�سة ع�رش غر�سًا وما هو اأجرة 
معلمي وفعول ومونة يف مدة خم�سة واأْرَبعي يومًا ت�سعون غر�سًا وما هو اأجرة 
فعول  اأجرة  يف  هو  وما  غر�سًا  ع�رش  خم�سة  اأيام  ع�رشة  مدة  يف  ومونة  دقاقات 
النق�ص والتعزيل التربة ونقلها اإىل خارج القد�ص ال�رشيف ثالثون غر�سًا وما هو 
يف ثمن بالط واأجرة معلمي لنخب البالط وفعول ومونة وغري ذلك من اللوازم يف 
مدة ع�رشة اأيام ع�رشون غر�سًا وما هو يف ثمن جب�سي خم�سة غرو�ص وهي طبق 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأخباراً  اجلملة املزبورة فعادوا واأخربوا بذلك َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  من  امَلْرُقْوم  الوكيل  اآغا  علي  وطلب  ًا  َمْرِعيَّ
الإذن له باإجارة الدار املزبورة مدة طويلة ملن يرغب يف ذلك فاأذن َمْولَنا احَلاِكم 
التقياء  فخر  اأَْدَناه  تاريخه  يوم  ا�ساأجر  ًا  ِعيَّ �رَشْ اإذنًا  بذلك  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ
املعلم ممد بن احلاّج ا�سمعيل الع�ساب الرتقي مباله لنف�سه دون غرية من علي 
ايجاره  ولية  وله  ال�رشيف  الَوْقف  يف  جار  هو  ما  فاأجره  امَلْرُقْوم  املتويل  اآغا 
ِْعيِّ وذلك جميع الدار الكائنة مَبحلَّة ال�رشف املزبورة  وقب�ص اأجوره بالطريق ال�رشَّ
املحدودة املو�سوفة اأعاله ملدة ت�سعي �سنة هالليات عربيات متواليات ال�سهور 
�سهور  املبارك من  �سهر رم�سان  ة  َغرَّ لها  اأوَّ واليام  الليايل  والعوام متعاقبات 
�سنة تاريخه اأَْدَناه واآخرها انق�ساوؤها يف ثالثي عقد كل عقد منها ثالث �سنوات 
يلي كل عقد ما ِقْبَلة على الولء والرتتيب باأجرة قدرها عن املدة املزبورة ماية 
غر�ص وثماني غر�سًا ف�سية ح�سابًا عن اأجرة كل �سنة �سبقت قطعة م�رشية حتل 
ِعيَّة م�سلمة على اليجاب والقبول  اأجرة كل �سنة يف ختامها اأجارة �سحيحة �رَشْ
و�رشوط ال�سحة واللزوم على اأن ينتفع امل�ستاأجر امَلْرُقْوم بالدار املزبورة �سكنًا 
امَلْرُقْومة و�سدر عقد الجارة  ِعيِّة املدة  ْ ال�رشَّ واإ�سكانًا و�سائر وجوه النتفاعات 
وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ �سحيحي  وقبول  باإيجاٍب  كله  ذلك  يف  بينهما 
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ص بينهما وحيثما كان يف ذلك من ِعيِّة والتَّ ْ وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
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لدى  الجارة  )...( وتبع �سمانة لزمة حيث يجب �رشعًا وثبت م�سمون �سحة   
ِْعيِّ ال�سافعي الوىل نور الدين اأَفْنِدي  َمْولَنا افتخار ق�سارة الإ�ْسالم احَلاِكم ال�رشَّ
ًا ومن موجبه  ِعيَّ ه الكرمي اأعاله دام ف�سله وحكمه مبوجبه حكمًا �رَشْ ِع َخطُّ امُلَوقَّ
لزوم عقد الجارة بي املتواجرين وعدم انقا�سها مبوت املتواجرين اأو اأحدهما 
يف  امَلْرُقْومة  الأجرة  يف  الزيادات  قبول  وعدم  للغري  ذلك  يف  وال�ستحقاق   )...(
ِْعيِّ منفهذا من َمْولَنا  ًا اأوقفه بالطريق ال�رشَّ ِعيَّ املدة املزبورة حكمًا �سحيحًا �رَشْ
اأخرب َمْولَنا  اأن  ًا وذلك بعد  ِعيَّ اأعاله تنفيهذا �رَشْ ِع  امُلَوقَّ ِْعيِّ احلنفي  ال�رشَّ احَلاِكم 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه كل واحد من ال�سيخ حبيب وولده ال�سيد اأحمد واحلاّج  احَلاِكم ال�رشَّ
ا�سمعيل الدقاق واحلاّج ممد غنيم واحلاّج �سالح وال�سيخ عبد اهلل واحلاّج اأحمد 
الرحمن  عبد  واحلاّج  املوؤقت  اأحمد  وال�سيخ  الدين  نور  بن  اأحمد  واحلاّج  ب�سه 
اإجارة  الدار املزبورة باأن يف   )...( وال�سيخ �ساهي وهم من اهايل املحلة وجيه 
الدار املزبورة بالأجرة امَلْرُقْومة م�سلحة جلهة الَوْقف واأن اأجرة املثل وفوق قيمة 
العدل )...( الدار املزبورة خربة اآيلة اإىل ال�سقوط والنهدام واأنها م�سلوبة النفع وان 
ب�سبب هدمها  بالكلية ويح�سل  وا�ستمرت على منوالها تنهدم  بقيت على حالها 
طلب  ذلك  فعند  ًا  َمْرِعيَّ اإخباراً  الواقف  غر�ص  بذلك  ويفوت  واملار  للجار  ال�رشر 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأعاله )...( اهلل تعاىل ما  املعلم بن ممد من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
يتمناه الإذن له بتعمري وترميم الدار املزبورة وي�رشف ما يحتاج اإلْيِه من ماله 
ليكون ما �سي�رشفه دينًا له على رقية الدار املزبورة لوجهة الَوْقف املزبور فاأذن 
ًا وت�سادقوا على  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اإذنًا �سحيحًا �رَشْ له بذلك َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا  ذلك لذلك وثبت م�سمون ذلك اأعاله لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ًا حتريراً يف اأواخر �سعبان من �سهور �سنة اأثني وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
الديري،  اهلل  فتح  ال�سيخ  الدين جماعة،  ال�سيخ ويل  الديري،  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
ممد  ال�سعود،  ابو  ال�سيخ  الديري،  خليل  ال�سيخ  الفتح،  ابو  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ 
جلبي الرتجمان، احلاّج ا�سمعيل عجعج، ولده رجب ممد علي عجمية، �سليمان 
النجار،  اأحمد  عواد،  اهلل  عو�ص  قندجلي،  الكرمي  عبد  داوود،  بن  فار�ص  عجمية، 

ممد امل�رشي، كاتبه. 
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ِعيَّة ووثيقة �رشيحة مرعية ناطقة بذكرها وقع وحترر  �رَشْ هذه حجة �سحيحة 
ال�رشيف  بالقد�ص  املحرو�سة   )...( النرية  الطريقة  ومفل  الغرا  ال�رشيعة  مبجل�ص 
الكرام عمدة  َمْولَنا و�سيدنا فخر املدر�سي  العلي املنيف هلل تعلى لدى  واملعبد 
ِْعيِّ املوىل م�سطفى اأَفْنِدي  امُلَحقِّقي الِعظام خال�سة الُعَلَماء الأعالم احَلاِكم ال�رشَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه اإ�سرتى احلاّج  ِع َخطُّ بن ممد امُلَوقَّ
فتح الدين بن املرحوم احلاّج م�سطفى ال�سهري بابن �سيحمان مباله لنف�سه دون 
ِْعيِّ  غريه من ال�سيد ابراهيم بن ال�سيد ابي بكر احلجار احلا�رش معه باملجل�ص ال�رشَّ
ِْعيِّ مبوجب حجة  ال�رشَّ بالنتفاع  اإلْيِه  ومنتقل  ُمْلكه  له وجار يف  هو  ما  فباعه 
ِعيَّة موؤرخة يف �سابع ع�رش من ذي القعدة احلرام ل�سنة ت�سع و�سبعي الف ويده �رَشْ



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 302
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

وا�سعة على ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع وذلك جميع الدار القائمة البنا بالقد�ص 
وثالث  علوية  منهدمة  بيوت  ثالث  على  امل�ستملة  العامود  باب  مَبحلَّة  ال�رشيف 
و�ساحة  ومرتفق  الأ�ستية  ماء  جلمع  معدين  و�سهريجي  ومطبخ  �سفلية  بيوت 
ملي�ص  و�سجرة   )...( غرا�ص  بع�ص  على  م�ستملتي  وحاكورتي  علوية  �سماوية 
ِعيَّة بتماِمها وكمالها دار بن ابي اجلود و�رشقًا دار  ومنافع ومرافق وحقوق �رَشْ
ابن املر�ستق ومتامه حمام خرب جار يف وقف ال�سخرة امل�رشفة و�سماًل الطريق 
ال�سالك ومنه بابها وغربًا دار دروي�ص الرملي ومتامه دار اخلفاجي بجميع حقوق 
لذلك  اإلْيِه وكلة حق هو  ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه وما يعرف بع ون�سب 
قدره  بثمن  �رشعًا  للجهالة  النايف  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلم  عندهما  ذلك  املعلوم  �رشعًا 
اأْرَبعون غر�سًا يعدل كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية ثمنا حاًل مقبو�سًا بيد 
ًا وبرئت ذمة امل�سرتي املزبور  ِعيَّ �رَشْ البائع املزبور باحل�رشة واملبايعة قب�سًا 
ِْعيِّ براءة قب�ص  ال�رشَّ ِعيِّة بالطريق  ْ ال�رشَّ الرباءة   )...( امَلْرُقْوم ومن كل  الثمن  من 
وا�ستيفاء و�سدر البيع الثابت بينهما يف ذمل باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعي وقبول 
ِعيِّة والتفريق  ْ ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ مرعي وت�سلم وت�سليم �رَشْ
ذلك وتبعه ف�سمانه لزم  ذلك من  ترا�ص منهما وحيثما كان يف  بالأْبدان عن 
احَلاِكم  لدى  ذلك  م�سمون  وثبت  وكذلك  ذلك  على  ت�سادقًا  �رشعًا  يجب  حيث 
�سوال  ع�رش  حادي  يف  حتريراً  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  تعاىل  اهلل  اإىل  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ

�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ ابو الفتح، كاتبه. 
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قرية لفتا

9 �سوال �سنة
 /2  /7 /
1672م
1082هـ

ٌة ووثيُق �رشيحة مرعية ناطقة بذكر ما وقع وحترر  ِعيَّ �رَشْ هذه حجٌة �سحيحٌة 
بالقد�ص  املحرو�سة   )...( النرية  الطريقة  وحفل  الغرا  ال�رشيفة  ال�رشيعة  مبجل�ص 
ال�رشيف واملعبد العي املنيف اأَجلَّه هلل تعاىل �سيدنا وَمْولَنا قدوة ق�ساة الإ�ْسالم 
ه  ِع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْنِدي بن ممد  ِْعيِّ املوىل م�سطفى  ذخر ولة الأَنام احَلاِكم ال�رشَّ
لي زبدة النبالء  الكرمي باأََعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه ،ا�سرتى فخر الفا�سِ
املدققي َمْولَنا ال�سيخ ف�سل اهلل ابن املرحوم ال�سيخ جمري الدين العجمي مباله 
ِْعيِّ  لنف�سه دون غريه من كل واحد من ال�ساتي اأحمد بن ممد ف�ستق الوكيل ال�رشَّ
الآتي  املبلغ  وكالة عنها يف  الثابت  الرتكماين  �سليمان  بنت  عن زوجته حليمه 
ال�ساهدين  من  واحد  كل  ب�سهادة  قب�سه  فيه ويف  �سعي  الذي  بالثمن  فيه  ذكره 
املزبورين اأعاله العارفي بها بتعريف زوج بنتها اأحمد بن ممد ف�ستق امَلْرُقْوم 
بها  نف�سها وعرف  الأ�سيلة عن  الرتكماين  ًا ومن عائ�سة بنت خليل  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا 
بالأ�سالة  فباعوه  ًا  ِعيَّ �رَشْ تعريفًا  اأعاله  املزبورين  وممد  اأحمد  من  واحد  كل 
ُمْلكهما  يف  وجار  املزبورتي  وللموكلتي  املزبورة  لالأ�سبية  هو  ما  والوكالة 
ِْعيِّ من والدها  ِعيِّة ومنتقل لعائ�سة بالإرث ال�رشَّ ْ وطلق ت�رشفهما وحيازتهما ال�رشَّ
ِْعيِّ من ِقَبل زوجها رجب بن ممد املزبور ومنتقل حللمية املزبورة بالإرث ال�رشَّ
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ومن ولدها ع�ساف بن رجب ومنتقل حل�سنا املزبورة من ِقَبل والدها رجب امَلْرُقْوم 
البيع دون  اإىل حي �سدور هذا  ومن �سقيقها ع�ساف وايديهن وا�سعة على ذلك 
الغرا�ص التي والزنبق وال�سفرجل  املعار�ص واملنازع لهن يف ذلك وذلك جميع 
ال�رشيف  القد�ص  )1( بظاهر  لفتا  باأر�ص خارج  اأ�سوله  القائم  ذلك  والتوت وغري 
وجميع احل�سة ال�سائعة وقدرها الن�سف من ال�سهريجي باأر�ص الغرا�ص املزبورة 
و�رشقًا  العي�سيني  كرم  ِقَبلة  ذلك  ويحد  املزبورة  بالأر�ص  الكائنة  املغارة  مع 
الإ�ْسالم  �سيخ  املرحوم  وارث  املزبور  امل�سرتي  بيد  خلة  و�سماًل  ال�سالك  الدرب 
وجدره  طرقة  كله  ذلك  حقوق  بجميع  اخلال  وغربًا  العجمي  الغفار  عبد  ال�سيخ 
اإلْيِه وكل حق هو لذلك �رشعًا املعلوم  ومنافعه ومرافقه وما عرف به وما ن�سب 
غر�سًا  ع�رش  خم�سة  قدره  �رشعًابثمن  للجهالة  الثابت  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلم  عندهم  ذلك 
عددية ثمنًا حاًل مقبو�سًا على ما يف�سل فيه فمن ذلك ما باعته عائ�سة املزبورة 
بالأ�سالة عن نف�سها ثلث املبلغ امَلْرُقْوم وقدره ثمانية قراريط بثلث الثمن وقدره 
امَلْرُقْوم  املبلغ  من  زوجته  عن  بالوكالة  اأحمد  باعه  وما  عددية  غرو�ص  خم�سة 
بطريق اأَْلٍفر�ص والرد يف ولدها ع�ساف اأْرَبعة قراريط واأْرَبع اأخما�ص قرياط بثمن 
قدره غر�سان واأْرَبع وع�رشون قطعة م�رشية وما باعه ممد بن �ساهر بالوكالة 
ِقَبل  من  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإرث  لها  ذلك  الآيل  امَلْرُقْوم  املبلغ  من  ح�سنا  زوجته  عن 
وخم�ص  قراريط  ت�سعة  والرد  اأَْلٍفر�ص  بطريق  ع�ساف  �سقيقها  ومن  رجب  والدها 
البائعي  بيد  مقبو�سًا  حاًل  ثمنًا  م�رشية  قطع  و�ست  غرو�ص  �سبعة  قدره  بثمن 
ِْعيِّ وبرئت ذمة امل�سرتي املزبور من  املزبورين باحل�رشة واملعاينة القب�ص ال�رشَّ
ِْعيِّ براءة  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ جميع الثمن امَلْرُقْوم ومن كل جزء من الرباءة ال�رشَّ
براءة قب�ص وا�ستيفاء و�سدر البيع الثابت بينهم يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول 
َفرُّق بالأْبدان  ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة والتَّ مرعي وت�سلم وت�سليم �رَشْ
عن ترا�ص وحيثما كان يف ذلك من ذلك وتبعه ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعًا 
ِْعيِّ امُل�َسار  ت�سادقوا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ًا حتريراً يف تا�سع �سوال �سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، 

ال�سيخ ابو الفتح، كاتبه. 
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13 �سوال �سنة
 /2  /11 /

1672م
1082هـ

املدر�سي  فخِر  َمْولَنا  لدى  تعاىل،  اهلُل  اأَجلَُّه  املرعيِّ  ِر  امُلحرَّ ِْعيِّ  ال�رشَّ باملْجِل�ِص 
امَلوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الديِن  ُم�ِسكالِت  حالَِّل  املحدثي،  الُفَقَهاِء  عمدِة  الكرام، 
ُه الكرمُي باأََعايل نظرِيِه دامْت ف�ساِئُلُه ومعاليه.  ِع َخطُّ اأحمد اأفندي بِن ممٍد امُلَوقَّ
اأولد قعبور وعرف بها  اأحمد البط�ص من  وح�رشت حامدة بنت املرحوم احلاّج 
ًا  ِعيَّ �رَشْ تعريفًا  النابل�سي  فركاح  بن  احلاّج ممد  �سقيقها ممد وخالها  اأخوها 

واأَ�ْسَهَدت عليها وهي بحال يعترب �رشعًا اأنها وكلت واأقامت مقام نف�سها عمها

)1( لفتا: قرية تقع شمال غرب القدس، تقوم على قريو نفتوح الكنعانية. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، ص639. 



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 304
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

مال من 
ّي  الَو�سِ
ال�سابق 

على يتيمة

زوج اأّمها ح�سي بن املرحوم احلاّج علي احلموي يف قب�ص مالها الذي لها حتت 
ّي  الَو�سِ اأرغون  بابن  ال�سهر  اخلواجة عبد احلمن  املرحوم  بن  اخلواجة يحيى  يد 
اأمورها املنتقلة بذلك  �ساير  ال�سابق عليها والي�سال واملحا�سبة على ذلك ويف 
ًا حتريراً يف ثالث ع�رش �سوال  ِعيَّ ِعيَّة مقبولة من ح�سني املزبور قبوًل �رَشْ وكالة �رَشْ

من �سهور �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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ممد بن 

كمال

15 رم�سان 
�سنة

 /1  /14 /
1672م
1082هـ

دفرٌت يت�سمُن �سبَط ومبيَع مرتوكاِت املرحومِة نوِر بنِت ممٍد بن كمال املتوفية 
ِْعيِّ يف زوجها اأحمد ب�سه ابن علي  مبدينة القد�ص ال�رشيف واملنح�رش اإْرثها ال�رشَّ
ًا  ِعيَّ �رَشْ اإنح�ساراً  الباقي  الن�سف  بحق  اآمنة  لأختها  ،ويف  الن�سف  بحق  اليا�ص 
وذلك مبعرفة اأحمد ب�سه الزوج امَلْرُقْوم ومبعرفة النقيب ح�سي بنم علي ال�سامي 
ِْعيِّ عن ِقَبل زوجته اأمنة املزبورة ح�سبما وكلته باملجل�ص وعرف بها  الوكيل ال�رشَّ
ًا �سدر ذلك كله لدى َمْولَنا و�سيدنا افتخار الُعَلَماء  ِعيَّ رجب بن ا�سمعيل تعريفًا �رَشْ
واملدر�سي عهدة الُفَقَهاء امُلَحقِّقي حالل م�سكالت الدين �ساللة املوايل املكرمي 
ه الكرمي باأعاليه دامت ف�سائله ومعاليه.  ِع َخطُّ ِْعيِّ العام املوىل امُلَوقَّ احَلاِكم ال�رشَّ
وقب�ص الزوج املزبور ما خ�سه بيده باحل�رشة واملعاينة ،وقب�ص ح�سي املزبور 
ما خ�ص موكلته املزبورة باحل�رشة واملعاينة ، حتريراً يف ن�سف �سهر رم�سان 

املبارك ل�سنة اثني وثملني الف
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دفرت 
�سبط 
ومبيع 

مرتوكات

د. ن

دفرٌت يت�سمُن �سبَط ومبيَع مرتوكاِت املرحوم اأحمد ب�سع بن علي اليا�ص املتويف 
�سابقًا مبدينة القد�ص واملنح�رش اإْرثها يف والدها املزبور ويف اأّمها نور بنت 
ِْعيِّ يف  ممد بن كمال انح�ساراً ثم ماتت نور املزبورة وانح�رش اإْرثها ال�رشَّ

ًا وذلك مبعرفة اأحمد  ِعيَّ زوجها اأحمد ب�سه املذكر ويف اختها اأمة انح�ساراً �رَشْ
با�سا امَلْرُقْوم مبعرفة ح�سي بن علي ال�سامعن ِقَبل زوجته اأمنة املزبورة ح�سبما 
ًا �سدر ذلك كله لدى  ِعيَّ وكلته باملجل�ص وعرف بها رجب بن ا�سماعيل تعريفًا �رَشْ

َمْولَنا و�سيدنا افتخار ق�ساة الإ�ْسالم ذخر ولة الأَنام عهدة املدر�سي الكرام 
ِْعيِّ الق�سام املوىل  �ساللة املوايل الِعظام حالل م�سكالت الأَنام احَلاِكم ال�رشَّ

ه الكرمي عاليًا دامت ف�سائله ومعاليه حرر مبعرفة العبد هلل �سبحانه  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
وتعاىل اأحمد الق�سام بالقد�ص ال�رشيف. 

 /327
ح3

�رشاء دار 
مَبحلَّة 
باب 

العامود

13 �سوال �سنة
1082 

ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقُة بذكر ما وقع وحترر  ِعيَّ هذه حجُة �سحيحٌة �رَشْ
بالقد�ص  املحرو�سة  الزاهرة  النرية  الطريقة  ومفل  الغراء  ال�رشيف  باملجل�ص 
املدر�سي  فخر  وَمْولَنا  �سيدنا  تعاىل  هلل  اأَجلَّه  املنيف  العلي  واملعبد  ال�رشيف 
ِْعيِّ املوىل م�سطفى اأَفْنِدي بن ممد  الكرام عمدة امُلَحقِّقي الِفخام احَلاِكم ال�رشَّ
 )...( اأحمد  ال�سيخ  بن  ا�سرتى ممد  دام عاله  باأعايل نظريه  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ
�سالح  اأبنة  �ساحلة  والدته  ِقَبل  عن  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وبالوكالة  نف�سه  عن  بالأ�سالة 
ال�سهري باأَْلٍفرزان واأخته �سقيقته نبيلة اأبنة احلاّج اأحمد املزبور ب�سهادة كل واحد



305عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

من ال�سيخ �سالح بن املرحوم ال�سيخ اأحمد معي الأئمة بامل�سجد الأق�سى وال�سيد 
ًا ومباله  ِعيَّ ممد بن ال�سيد عبد الرحمن بن اأخت اأن�سية العارفي بهما ُثُبوَتًا �رَشْ
ومال موكليته املزبورتي متفا�سل بينهم من احلاّج زكريا اأبني املرحوم احلاّج 
زكريا ال�سكاكيني فباعاه له وملوكلته ما هو لهما وجار يف ُمْلكهما �سوية بينهما 
ِعيَّة موؤرخة يف �ساد�ص ع�رش  ِْعيِّ مبوجب حجة �رَشْ ومنتقل اإلْيِهما بالبتياع ال�رشَّ
�سدور  حي  اإىل  ذلك  على  وا�سعة  ويدهما  اأَْدَناه  تاريخه  �سنة  الثاين  ربيع  من 
كامل  ِل  اأ�سْ من  قرارايط  وقدرها خم�سة  ال�سائعة  احل�سة  وذلك جميع  البيع  هذا 
من جميع الدار القائمة البنا بالقد�ص ال�رشيف مَبحلَّة باب العمود امل�ستملة على 
�سماويتي  و�ساحتي  ال�ستية  ماء  جلمع  معدين  و�سهريجي  ومرتفق  بيتي 
دار  و�رشقًا  الق�سماين  اأحمد  دار  ِقَبلة  ويحدها  ِعيَّة  �رَشْ وحقوق  ومرافق  ومنافع 
يحيى الأيوبي و�سمال الطريق ال�سالك وفيه بابها وغربًا دار ا�ستيتية بنت الدهينة 
بجميع حقوق ذلك كله اإ�سرتاه بالأ�سالة عن نف�سه قرياط واحد بثمن قدره ثالثة 
غرو�ص وثماين ع�رش قطعة م�رشية وما ا�سرتاه بثمن قدره ثمانية غرو�ص يف كل 
غر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية على ما يف�سل فيه ثمن ذلك ا�سرتاه بالأ�سالة 
عن نف�سه قرياد واحد بثمن قدره ثالثة غرو�ص وثمانية ع�رش قطعة م�رشية ثمنًا 
حاًل بالوكالة عن والدتهما املزبورة قرياطان ون�سف قرياط بثمن قدره ت�سعة 
غرو�ص وما ا�سرتاه بالوكالة عن اخته امَلْرُقْومة قرياط ون�سف قرياط بثمن قدره 
خم�سة غرو�ص واثنا ع�رش قطعة م�رشية ثمنًا حاًل بيد البائعي املزبورين بينهما 
البيع  و�سدر  الثمن  يف  وت�سامنوا  وتكافلو  ًا  ِعيَّ �رَشْ قب�سًا  واملعاينة  باحل�رشة 
ِعيَّي �سحيحي  الثابت يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعي وت�سلم وت�سليم �رَشْ
ِعيِّة والتَّ�رَشُّف بالأْبدان عن  ْ ِعيَّي وذلك بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ �رَشْ
ًا يف ثالث ع�رش �سوال من  ِعيَّ �رَشْ ترا�ص بينهما وت�سامنوا وتكافلوا )...( ترحرياً 

�سهور �سنة اثني وثماني الف
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ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقع وحترر  ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
بالقد�ص  املحرو�سة  الزاهرة  النرية  الطريقة  ومفل  الغراء  ال�رشيعة  مبجل�ص 
املدر�سي  فخر  وَمْولَنا  �سيدنا  لدى  تعاىل  اأَجلَّه  املبي  العلي  واملعبد  ال�رشيف 
ِْعيِّ املوىل م�سطفى اأَفْنِدي ابن ممد  الكرام بخال�سة علماء الأعالم احَلاِكم ال�رشَّ
ان  والأَقرَّ الأكابر  ا�ساأجر فخر  ف�سائله  دامت  باأََعايل نظريه  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ
املعلم هبة اهلل بن فخر الأمام والأعيان احلاّج عمر بن منر مباله لنف�سه دون غريه 
من ال�سيخ خليل بن ابراهيم ابن املرحوم ال�سيخ علي الأدهمي الأ�سيل عن نف�سه 
وولدها  حماد  احلاّج  ابن  اأحمد  ال�سيخ  بنت  �سم�سية  احلرمة  والدته  عن  والوكيل 
ُثُبوَتًا  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ امَلْعِرفة  بها  ،العارفي  الأدهمي  علي  ال�سيخ  ابن  ممود  ال�سيخ 
ِعيِّة عن والدته �سم�سية املزبورة  ْ ًا فباعه بالأ�سالة عن نف�سه بالوكالة ال�رشَّ ِعيَّ �رَشْ
ما هو له وملوكلته املزبورة وجار يف ُمْلكها وطلق ت�رشفهما متفا�سل بينهما 
ِْعيِّ من ال�سيخ على الأدهمي والد ال�سيخ خليل املزبور ومنتقل اإلْيِهما بالإرث ال�رشَّ
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دون  البيع  هذا  �سدور  حلي  ذلك  على  وا�سعة  ويدها  املزبورة  �سم�سية  َج  وَتَزوَّ
قرياط  وقدرها  ال�سائعة  احل�سة  جميع  وذلك  ذلك  يف  لهما  واملنازع  املعار�ص 
الدار القائمة بالقد�ص ال�رشيف  اأْرَبعة وع�رشون قرياط من جميع  ِل  اأ�سْ واحد من 
مَبحلَّة الري�سة �رشكة امل�سرتي امَلْرُقْوم ووالده بحق الباقي املحودة ِقَبلة بحاكورة 
جاية يف وقف البيمار�ستان ال�سالحي و�رشقًا بالدرب ال�سالك وفيه الباب والدرا 
وقف  بدار  و�سماًل  امَلْرُقْوم  امل�ستاأجر  ايجار  يف  جارية  الِقَبلة  جهة  من  التي 
اخلواجة قا�سم بن ارغون وغربًا بدار ابن �سقديج بيد ن�سارى بيد ن�سارى الأَرَمن 
ون�سب  به  عرف  ،وما  ومنافعه  ومرافقه  وجدره  وطرقه  كله  ذلك  حقوق  بجميع 
ِْعيِّ والقبول املعترب  ًا م�ستماًل على الإيجاب ال�رشَّ ًا َمْرِعيَّ ِعيَّ اإلْيِه بيعًا �سحيحًا �رَشْ
ِْعيِّ النايف  ِعيِّي املعلوم هذاك عندهما العلم ال�رشَّ ْ املر�سي والت�سلم والت�سليم ال�رشَّ
للجهالة �رشعًا بثمن قدرة ثمانية ع�رش غر�ص عددية ثمنًا حال على ما يف�سل فيه 
فما باعه ال�سيخ خليل بالأ�سالة عن نف�سه من املبيع امَلْرُقْوم �سبعة اأثمان قرياط 
ِعيِّة عن  ْ بثمن قدره خم�سة ع�رش غر�سًا وثالثة اأرباع غر�ص وما باعه بالوكالة ال�رشَّ
امَلْرُقْوم ثمن قرياط بثمن قدره غر�سان وربع غر�ص  امَلْرُقْومة من املبيع  والدته 
ِْعيِّ  ال�رشَّ القب�ص  واملعاينة  باحل�رشة  امَلْرُقْوم  البائع  بيد  مقبو�سًا  حاًل  ثمنًا 
امَلْرُقْوم ومن كل جزء من  الثمن  امَلْرُقْوم يف جميع  امل�سرتي  ذمة  بذلك  وبرئت 
ِعيِّة والتعرف بالأْبدان عن ترا�ص منهما وح�سبما كان يف ذلك من  ْ الرباءة ال�رشَّ
ذلك وتبعه ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعًا ت�سادقا على ذلك كذلك وثبت م�سمون 
ًا حتريراً يف حادي ع�رش �سنة اثني  ِعيَّ ِْعيِّ ُثُبوَتًا �رَشْ ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 
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العبِد  وَمْولَنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  هلِل  اأَجلُه  املرعيِّ  امُلَحرِّر  ال�رشعيِّ  باملجل�ِص 
ِق  ِه وغفراِنِه ،الَعَلِم املدقِّ الفقرِي اإلْيِه �سبحاَنُه الأجل )...( واإح�ساُنه املرجتي عفَو ربِّ
�سماِء  بدِر  املوايل  )...( �سدِر  ،ويل ولة  الإ�ْسالِم  ،افتخاِر ق�ساِة  ِق  امُلَحقِّ ِل  الفا�سِ
ِع  امُلَوقَّ زادة  يحيى  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املويل  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  املعايل 
ه الكرمُي باأََعايل نظرِيه دامْت ف�سائُله ومعاليه. اأَ�ْسَهَد عليه كلَّ واحٍد من فخر  َخطُّ
الء املدققي �سيخ الإ�ْسالم وامل�سلمي َمْولَنا ال�سيد  ل الُف�سَ الُعَلَماء واملدر�سي اأْف�سَ
عبد الرحيم ابن املرحوم �سيخ الإ�ْسالم َمْولَنا اأبي اللطف مفتي ال�سادة احلنفية 

بالقد�ص ال�رشيف واملدر�ص باملدر�سة العثمانية )1( والنظر على اأوقافها وَمْولَنا

الغربي  الحرم  فوق رواق  البوابة وجزئياً  المطهرة قرب  باب  لزقاق  الجنوبية  الناحية  تقع في  العثمانية:  المدرسة   )1(
وساحات الحرم الى الشرق منها وزقاق باب المطهرة الى الشمال منها، وقفتها أمرأة من أكابر الروم أسمه أصفهان شاه 
خاتون بنت محمود العثمانية وتلقب بالخاتم وكان ذلك سنة )840ه/ 1437م( ، وعليها أوقاف ببالد الروم. العارف، 

عارف. المفصل في تاريخ القدس. المؤسسة العربية للنشر والدراسات، بيروت، لبنان، 2007، ص397
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ممد  ال�سيخ  الإ�ْسالم  �سيخ  املرحوم  ابن  يو�سف  ال�سيخ  املدر�سي  اخلطباء  فخر 
ر�سي الدين ، وَمْولَنا �سيد ال�سادات منبع الغز وال�سعادات َمْولَنا ال�سيد م�سطفى 
احل�سني الوفائي نقيب ال�سادات الأ�رشاف بالقد�ص ال�رشيف وفخر املدر�سي َمْولَنا 
ال�سيخ نور الدين ال�سافعي وخال�سة اخلطباء والُعَلَماء املدهي َمْولَنا ال�سيخ ويل 
ال�رشيف  الأق�سى  بامل�سجد  اخلطيب  وجماعة  ممد  ال�س�سخ  املرحوم  بن  الدين 
الإ�ْسالم  �سيخ  املرحوم  بن  اهلل  فتح  ال�سيخ ممد  َمْولَنا  الكرام  املدر�سي  وفخر 
ال�سيخ  املرحوم  بن  ال�سيخ ممد  َمْولَنا  الِعظام  الأئمة  الديري وفخر  ال�سيخ طه 
وقدوة  الداودي  الدين  نور  ال�سيخ  َمْولَنا  الأئمة  وقدوة  الإ�ْسالم  �سيخ  بن  ممد 
الئمة  القبانية  اهلل  هبة  ال�سيخ  الأمة  ومقتدي  اللطفي  الف�سل  ابو  ال�سيخ  الأئمة 
عالء  ال�سيخ  املرحوم  بن  العابدات  التزيالت  ال�سادات  وفخر  امل�رشفة  بال�سخرة 
ال�سيخ ممد  ال�سيخ يو�سف بن املرحوم  َمْولَنا  الع�سئلي وزيدة املدر�سي  الدين 
الع�سئلي وفخر امل�سدرين َمْولَنا ال�سيخ ممد امَلْرُقْوم �سيخ الإ�ْسالم ال�سيخ عمر بن 
الع�سئلي وَمْولَنا ال�سيخة ممد بن املرحوم ال�سيخ ح�سي احلامدي وفخر الُعَلَماء 
بن  الباقي  ال�سيخ عبد  الء  الُف�سَ العلمي وخال�سة  ال�سيخ عمر  َمْولَنا  واملدر�سي 
املرحوم عبد القادر اأَفْنِدي العلمي وال�سيخ ف�سل اهلل بن ال�سيخ جمد الدين وال�سيخ 
عبد الرحيم وال�سيخ عبد احلليم ولدي املرحوم ولدي ال�سيخ عبد الرحمن ال�سامت 
وال�سيخ  الإ�ْسالم  ال�سيخ ح�سن بن فخر  بن  وال�سيخ ح�سي  الديري  وال�سيخ زكريا 
جلبي  وممود  بزوز  اللطيف  عبد  وال�سيخ  احلنبلي  اأحمد  وال�سيخ  ال�سياء  ح�سن 
لهم  املعينة  امل�رشية  ال�رشة  امل�ستحقي  من  ،وهم  جلبي  �ساهي  املرحوم  ابن 
اأْرَبعون قطعة م�رشية بح�ساب القطع امل�رشية خم�سة  وديوان م�رش املحرو�سة 
العددية  الغرو�ص  بح�ساب  اأَْلٍف قطعه وثالثمائة قطعة وع�رشون قطعة  وثالثون 
واأقاموا  وكلوا  اأنهم  غر�ص  وثلث  غر�سًا  و�سبعون  و�سبع  غر�ص  وماية  غر�ص  اأَْلٍف 
مقام اأنف�سهم يف قب�ص �رشتهما املعينة لهم بديوان م�رش املحرو�سة فخر النبالء 
الكاملي ال�سيخ علي ابن ال�سيخ ممد غ�سية القرين وا�ستخال�ص ذلك من املتكلم 
عليها وذلك عن �سنة اأثني وثماني الف املوؤرخة يف �سنة ثالث وثماني واألف 
ويف �ِسِجلها متوقف عليهما القب�ص والميال واملا�س�سة واجلدال وامَلْعِرفة اإىل 
ِعيَّة مقبولة من ال�سيخ املزبور لنف�سه قبوًل  احلكام والح�سار وكالة �سحيحة �رَشْ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه )...( املتويل  ًا وثبت الإ�ْسَهاد بذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ِعيَّ �رَشْ
ًا حتريراً يف رابع ع�رش �سوال املبارك �سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ عليه ُثُبوَتًا �رَشْ

علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  �سيخ  �سهود: 
ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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العامِل  و�سيِدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اإلْيِه  اأَجلَّه  املرعيِّ  امُلَحرِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
رِّر قواعد اأح�سن تقرير الكارع من  رِّر دقائق التف�سري ُمَ الكبري العامل ال�سهري ُمَ
حيا�ص الدين والتقوى املراقب موله الكرمي يف ال�رش واجلوى العمل العامل افا�سل
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يحيى  ابن  اأَفْنِدي  املويل م�سطفى  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الزاهد  العابد  الكامل 
الدين  باأعاليه دامت ف�سائلة ومعاليه ح�رش اخلواجة فخر  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ
احلاّج  املرحوم  يتيمي  على  ِْعيِّ  ال�رشَّ الناظر  الدين  �سالح  اخلوادة  املرحوم  بن 
جنم الدين الكتويف �سابقًا على تاريخه اأَْدَناه هما نور الدين وعلي وذكر مَلْولَنا 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأن من امُلَخلَّف عن احلاّج جنم الدين املزبور جميع  احَلاِكم ال�رشَّ
مَبحلَّة  الكائنة  الدار  وجميع  ال�رشيف  بالقد�ص  �سامة  ابي  بزقاق  الكائنة  الدار 
ذمة  ويف  اخلليلي  اأحمد  بنت  الروم  �ست  زوجته  يف  انح�رش  اإْرثه  وانه  ال�رشيف 
والدته موؤمنة ويف اأولده نور الدين وعلي القا�رشين وفاطمة البالغة وطلب من 
ِْعيِّ اأن يعرفه ما يخ�ص كل واحد من الزوجة املزبورة والأم  َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ِْعيِّ  امَلْرُقْومة والقا�رشتي املزبورتي والبالغة املزبورة عرفه َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
املوؤتى اإلْيِه اأن الذي يخ�ص الزوجة املزبورة من الأْرَبعة والع�رشين قرياطاأ ثالثة 
قرارايط واأن الذي يخ�ص الم امَلْرُقْومة اأْرَبعة قرارايط والذي يخ�ص كل واحد من 
القا�رشتي �ستة قرارايط واأْرَبعة اأخما�ص قرياط واأن الذي يخ�ص فاطمة البالغة 
ًا حتريراً يف اأوا�سط �سوال ل�سنة اثني  ِعيَّ ثالثة قرارايط وخم�ص قرياط ترعيفًا �رَشْ

وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، كاتبه. 
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ح2

تعيي 
جابي 

على حمام 
العي

1 رجب �سنة
 /11  /2 /

1671م
1082هـ

م�سكال  حالل  الِفخام  الء  الُف�سَ ل  ،اأْف�سَ الِعظاِم  الُعَلَماِء  اأْعَلُم  و�سيُدنا  َمْولَنا  ر  قرَّ
ملوله  املراقِب  والتقوي  الديِن  حيا�ِص  من  الكارِع  الِعظام  املوايل  �سدر  الأَنام 
ِع  اأَفْنِدي امُلَوقَّ ِْعيِّ املوىل املوىل م�سطفى  الكرمِي يف ال�رِش والنجوى احَلاِكم ال�رشَّ
ِْعيِّ  ال�رشَّ الكتاب  دامت ف�سائله ومعاليه حلامل هذا  باأََعايل نظريه  الكرمي  ه  َخطُّ
وناقل هذا اخلطاب املرعي فخر الأئمة املكرمي عمدة احلفاظ الكتاب هلل تعاىل 
الرحمن  ال�سيخ عبد  َمْولَنا  الِعظام  الأئمة  ال�سيخ يعقوب بن قدرو  َمْولَنا  املبي 
العي )1(  ال�سلت وظيفة اجلباية على حمام  ال�سهري ن�سبة املبارك بابن قا�سي 
الكائن بالقد�ص ال�رشيف اجلاري ن�سفه يف وقف ال�سخرة امل�رشفة والن�سف يف 
املعلوم  من  مبالها  املحمية  ال�رشيف  بالقد�ص  الكائنة  التنكزية  املدر�سة  وقف 
وقدره كل يوم ثالثة عثمانية عو�سًا عن والده املزبور بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه خلد اهلل النعم عليه  تعاىل وانحالل ذلك واأذن َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

لل�سيخ يعقوب املزبور مببا�رشة الوظيفة املزبورة وقب�ص معلومها املعي اأعاله

)1( يقع عند درج العين الذي يصل بين طريق الواد وطريق باب السلسلة بسوق القطانين، أحد حمامين حبسهما األمير 
تنكز سنة )730هـ/ 1329م( ، وهو في باب القطانين، وينسب إلى عين العروب التي تمده بالماء بواسطة قناة، ويبدو 
أنه كان خاصاً بالنساء. انظر: العسلي: وثائق مقدسية تاريخية، ج1، ص 167؛ العسلي: من آثارنا، ص 200؛ اليعقوب: 

ناحية القدس، ج2، ص 461. 
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ِعيَّي مقبولي �رشعًا حترراً  وبال�ستدانة عند احلاّجة تقريراً واإذنًا �سحيحي �رَشْ
يف )...( رجب من �سهور �سنة اثني وثماني الف. 

ال�سيخ علي،  علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  الدين،  نور  �سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
ممد جلبي، كاتبه. 

3 ار 329/  اأَقرَّ
واعرتاف

16 �سوال �سنة
 /2  /14 /

1672م
1082هـ

ِْعيِّ م�سطفى اأَفْنِدي بن ممد دام بقاءه لدى احَلاِكم ال�رشَّ
بالقد�ص  بزربا�سي  املغربيِّ  علي  احلاجِّ  بِن  م�سطفى  من  واحٍد  كلُّ  واعرتَف  اأَقرَّ 
ال�رشيف واحلاّج عالء الدين بن �سليمان القليني �سيخ الق�سابي واملعلم مو�سى 
عالء الدين ابي حلية ابن عقبة �سيخ اخلبازين بالقد�ص ال�رشيف ،وكل منهم بحال 
اأنهم و�سلهم من فخر الأفا�سل والأعيان ع�ساف بك مت�سلم القد�ص  يعترب �رشعًا 
اأذيال  �ساحب  الِفخام  الكرباء  كبري  الكرام  المراء  اأمري  ح�رشة  متخدا  ال�رشيف 
اإلْيِه  املتويف  البا�سا  ح�رشة  بتناوله  كان  ما  ال�رشيف  القد�ص  مافظ  الأختام 
وكتخداية من زيت و�سمن واأرز وحلم وخبز و�ساير احتياجاتها عن مدة ع�رشين 
ح�ساب  من  يومًا  ع�رش  اأثنا  منها  تاريخه  ل�سنة  املبارك  رم�سان  �سهر  يف  يومًا 
ح�رشة البا�سا املوتى اإلْيِه ومنا بثمانية اأيام من ح�ساب ع�ساف كتخدا اإىل التمام 
يومًا  الع�رشين  خرج  من  ع�ساف  وكتخدانة  البا�سا  ِقَبل  لهم  يتاأخر  ومل  والكمال 
على  و�سدقهم  ِْعيِّ  ال�رشَّ  )...( ذلك  من  حق  اأَْدَناه  تاريخه  ل�سنة  رم�سان  بدء  من 
ًا  ِعيَّ ذلك كله علي بك بن رم�سان املعي من ِقَبل ع�ساف بك امَلْرُقْوم ت�سديقًا �رَشْ
ًا حتريراً يف �ساد�ص ع�رش �سوال ل�سنة  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ )...( احَلاِكم ال�رشَّ

اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورون، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ ابي الفتح، كاتبه. 
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ح4

�رشاء دار 
مَبحلَّة 
بني زيد

16 �سوال �سنة
 /2  /14 /

1672م
1082هـ

َر مبجل�ِص  وقَع وحترَّ ما  بذكِر  ناطقٌة  ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ٌة  �رْشِعيٍّ هذه حجٌة 
ال�رشيعِة الغراِء، ومفِل الطريقِة النريِة الزهراِء مبحرو�سِة القد�ِص ال�رشيِف واملعبِد 
العايل املنيف، اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى َمْولَنا و�سيِدنا فخِر املدر�سي الكراِم ،عمدِة 
ِع  ِْعيِّ املوىل م�سطفى اأَفْنِدي ابن ممد املوىل امُلَوقَّ الُعَلَماِء الأعالم ،احَلاِكم ال�رشَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه ،دام عاله ا�سرتى الرجل املدعو ف�سل الدين بن يا�سي  َخطُّ
مباله ولنف�سه دون غريه من احلرمة املدعوه ليال بنت مو�سى العريان وعرف بها 
ًا فباعته  ِعيَّ ال�سيخ �سعد الدين بن ممود بن جابر تعريفه بها �رشعًا تعريفًا �رَشْ
ِعيِّة ويده وا�سعة على  ْ ما هو لها وجار يف ُمْلكها وطلق ت�رشفها وحيازتها ال�رشَّ
ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع دون املعار�ص واملنازع لها يف ذلك وذلك جميع 
ِل اأْرَبعة وع�رشين قرياطًا من  احل�سة ال�سائعة وقدرها الربع �ستة قرارايط من اأ�سْ
جميع الدار الكائنة بالقد�ص ال�رشيف مَبحلَّة بني زيد ويحدها ِقَبلة الطريق ال�سالك 
بيد  حاكورة  و�سماًل  عمر  ال�سيخ  بن  �سالح  ال�سيخ  بيد  دار  و�رشقًا  الباب  وفيه 
ح�سنى اآغا ال�سباهي وغربًا كذلك بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه 
ومرافقه وما عرف به ون�سب اإلْيِه وبكل حق هو بذلك �رشعًا املعلوم عندهما العلم



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 310
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا بثمن قدره ع�رشة غرو�ص عددية ثمنًا حاًل مقبو�سًا  ال�رشَّ
امل�سرتي  ذمة  وبرئت  ِْعيِّ  ال�رشَّ العرتاف  بذلك  لعرتافها  املزبورة  البائعة  بيد 
بالطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة  من  جزء  كل  ومن  امَلْرُقْوم  الثمن  جميع  من  املزبور 
باإيجاٍب  ذلك  يف  بينهما  الثابت  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء  قب�ص  براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ
وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  �رْشِعيٍّ  وت�سليم  وت�سلم  مرعي  وقبول  �رْشِعيٍّ 
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ص بينهما وحثما كان يف ذلك من ذلك وتبعة  ِعيِّة والتَّ ْ ال�رشَّ
ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعًا ت�سادقا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى 
ًا حتريراً يف �ساد�ص ع�رش �سوال  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ َمْولَنا احَلاِكم 

�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ علي، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 
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ح1

�رشاء 
دكان 
بباب 
اخلليل

9 �سوال �سنة
 /2  /7 /
1672م
1082هـ

َر مبجل�ِص  وقَع وحترَّ ما  بذكِر  ناطقٌة  ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة  ٌة  �رْشِعيٍّ هذه حجٌة 
و�سيِدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اأَجلَُّه  املطهِر  العلي  بالقد�ِص  الأنوِر  ال�رشيِف  ال�رشِع 
اأَفْنِدي  م�سطفى  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  الأَناِم  ولِة  ذخِر  الإ�ْسالِم  ق�ساِة  قدروِة 
ا�سرتى  ومعاليه  ف�سائُله  دامْت  نظرِيه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممٍد  ابن 
اخلواجُة فخُر الدين ابُن املرحوِم اخلواجة �سالح ال�ساحب الناظر على نور الدين 
واأحمد يتيمي احلاّج جنم اخلليلي القا�رشين عن درجة البلوغ مبال القا�رشين 
بيع  املزبورين  لليتيمي  فباعه  القزاز  بن  دروي�ص  من  غريهما  دون  املزبورين 
على  وا�سعة  ويده  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ ُمْلكه وطلق ت�رشفه وحيازته  ما هو جار يف  وفاء 
ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع دون املعار�ص واملنازع له يف ذلك وذلك جميع 
بالدرب  ِقَبلة  املحدودة   )1( اخلليل  بباب  ال�رشيف  بالقد�ص  البنا  القائمة  الدكان 
ال�سالك وفيه الباب و�رشقًا بدار ال�ستقوطي و�سماًل بدار بن قيقوب املعلوم ذلك 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا بثمن قدره �ستة ع�رش غر�سًا عددية  عندهما العلم ال�رشَّ
ّي امَلْرُقْوم والقا�رشين الرباءة  ثمنًا حاًل قا�س�ص البائع امَلْرُقْوم امل�سرتي الَو�سِ
الوفا بينهما يف  البيع  ِْعيِّ براءة قب�ص وا�ستيفاء و�سدر  ال�رشَّ ِعيِّة بالطريق  ْ ال�رشَّ
ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة  ذلك ، باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعي وت�سلم وت�سليم �رَشْ
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ص بينهما ووعد امل�سرتي امَلْرُقْوم  ِعيِّة والتَّ ْ وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
البائع امَلْرُقْوم اأنه متى جاله بنظري الثمن امَلْرُقْوم يعيد له املبلغ امَلْرُقْوم وعداً 
ِْعيِّ  ًا ت�سادقًا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ َمْرِعيَّ
ًا حتريراً يف  َمْرِعيَّ رِّراً  ًا تامًا ُمَ ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا 

تا�سع �سوال املبارك من �سهور �سنة اثنب وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، كاتبه. 

)1( باب الخليل: الباب الغربي لمدينة القدس. 
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

 /330
ح2

ار  اأَقرَّ
واعرتاف

12 �سوال �سنة
 /2  /10 /

1672م
1082هـ

افتخاِر  وَمْولَنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  هلُل  اأَجلَُّه  املرعيِّ  ِر  امُلَحرِّ ِعيِّ  ْ ال�رشَّ باملجل�ِص 
املوىل  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ احَلاِكِم  الأعالِم  الُعَلَماِء  عمدِة  الأَناِم  ولِة  ذخِر  الإ�ْسالِم  ق�ساِة 
اأَقرَّ  عزه.  داَم  نظريه  باأََعايل  الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى 
واعرتف الرجل املدعو ممد ابن املرحوم احلاّج م�سطفى ال�رشابي وهو بحال 
اأنه باع للن�رشاين املدعو عي�سى ولد �سلمان املرعوف بابن غزالة  يعترب �رشعًا 
ومنتقل  ُمْلكه  يف  جار  هو  ما  واألف  وثماني  اثني  �سنة  �سعبان  ع�رشين  يف 
موؤرخة يف حادي ع�رش جمادى  ِعيَّة  �رَشْ ِعيِّ مبوجب حجة  ْ ال�رشَّ بالبتياع  اإلْيِه 
البيع وهو ا�سرتى  اإىل حي  الثانية �سنة ثمان و�سبعي الف ويده وا�سعة عليه 
ال�سايعة  احل�سة  جميع  وذلك  غريه  دون  لنف�سه  مباله  املزبور  التاريخ  يف  منه 
وقدرها خم�سة ع�رش قرياطًا و�سد�ص قرياط يف جميع الدار القائمة البنا بالقد�ص 
ال�رشيف مَبحلَّة الن�سارى ما عدا البيتي ال�سفليي الواحد �رشقي والثاين غربي 
ون�سف ال�سهريج املرتفق الكائن ذلك داخل الدار املزبورة فاإنه غري داخل يف 
املبيع امَلْرُقْوم وجار يف ُمْلك اأولد مطر الن�رشاين وي�ستمل املبيع امَلْرُقْوم على 
بيت كبري علوي �سمايل بفوت بابه �سماًل وجميع احل�سة ال�سائعة وقدرها �سبعة 
املزبورة  بالدار  الكائن  ال�سهريج  يف  قرياط  و�سد�ص  قرياط  ون�سف  قرارايط 
ونظريها يف املطبخ ونظريها يف املرتفق الكائن بالدار املزبورة ونظريها يف 
باب  وعلى  ِقَبلة  باباهما  يفوت  �سماليي  بيتي  على  ي�ستمل  بالأ�سفل  املطبخ 
الطريق  ِقَبلة  امَلْرُقْوم  املبيع  الباقي ويحد  امل�سرتي بحق  اإيوان �رشكة  اأحدهما 
الن�رشاين و�سماًل  اليا�ص  اأولد مطر ومتاه دار  الباب و�رشقًا بيت  ال�سالك وفيه 
زقاق غري نافذ وغربًا بيت اأولد مطر ومتامه دار وارث بن ك�سيبة ومن ي�رشكه 
به  عرف  وما  ومنافعه  وجدره  وطرقه  كله  ذلك  حقوق  جميع  يف  الباقي  بحق 
لزمًا  باتًا  وبيعًا   )...( ًا  ِعيَّ �رَشْ �سحيحًا  �رشعًا  لذلك  هو  حق  وبكل  اإلْيِه  ون�سب 
ًا ل غب فيه ول ف�ساد )...( بثمن قدره خم�سة و�ستون غر�سًا ف�سية  معترباً َمْرِعيَّ
�سدر  الَباّت  البيع  واأن  البيع  وقت  امَلْرُقْوم  الثمن  وقب�ص  حالًل  ثمنًا  عددية 
امَلْرُقْوم  امل�سرتي  ذمة  واأن  مرعي  وقبول  �رْشِعيٍّ  باإيجاٍب  كله  ذلك  يف  بينهما 
ِعيِّة بالطريق  ْ برئت له من جميع الثمن امَلْرُقْوم ومن كل جزء منه الرباءة ال�رشَّ
ت�سلم  البيع  امَلْرُقْوم وقت  املبيع  ت�سلم من  واأنه  وا�ستيفاء  براءة قب�ص  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ
ق بالأْبدان عن ترا�ص بينهما حيثما كان يف  َفرُّ الُروؤية وامَلْعِرفة والتَّ مثله بعد 
�سحيحي  واعرتافًا  اراً  اإَقرَّ �رشعًا  يجب  حيث  لزم  ف�سمانة  تبعة  ذلك  من  ذلك 
ًا ت�سادقًا على ذلك كذلك  ِعيَّ ِعيَّي م�سدقي من عي�سى املذكور ت�سديقًا �رَشْ �رَشْ
ًا جتريراً  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  كله  ذلك  ون�سب م�سمون 

يف ثاين ع�رش �سهر �سوال ل�سنة اثني وثماني واألف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، 

ممد جلبي، كاتبه. 
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املوايل  ،�سدِر  الِفخاِم  الِء  الُف�سَ ِل  ،اأْف�سَ الِعظاِم  الُعَلَماِء  اأْعَلُم  و�سيُدنا  َمْولَنا  َر  قرَّ
ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ يحيى  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املويل  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الِعظام 
الكرمي باأََعايل نظريه دام عزه ، حلاملة هذا الكتاب وناقلة هذا اخلطاب املرعي 
بالقد�ص  الكائنة  العامرة  العمارة  من  طعام  طا�سة  النالبل�سي  اأحمد  بنت  �سفية 
من  اأرغفة  ثالثة  يوم  كل  يف  وقدره  اخلري  من  يتبعها  من  مع  الفاخرة  ال�رشيف 
خبز العمارة عو�سًا عن ابنتها �ساحلة بنت ا�سماعيل بن لل )1( النابل�سي بحكم 
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  واأذن  عنها.  ذلك  وانحالل  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  وفاتها 
امُل�َسار اإلْيِه بتناول الطا�سة الطعام مع اخلبز امَلْرُقْوم يف كل يوم �سباحًا وم�ساًء 
اأوا�سط  �رشعًا حتريراً يف  مقبولي  ِعيَّي  �رَشْ واأذنًا �سحيحًا  تقريراً  اأمثالها  اأُ�ْسَوًة 

�سوال �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ ويل، كاتبه. 
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املوايل  �سدُر  الأَناِم  م�سكالِت  ،حالَُّل  الِعظاِم  الُعَلَماِء  اأْعَلُم  و�سيُدنا  َمْولَنا  َر  قرَّ
ه الكرمي اأعاله دام عاله حلامل  ِع َخطُّ الِعظام ،املوىل املويل م�سطفى اأَفْنِدي امُلَوقَّ
ِْعيِّ وناقل هذا اخلطاب املرعي فخر املدر�سي ال�سيخ ح�سي بن  هذا الكتاب ال�رشَّ
فخر املدر�سي ال�سيخ ح�سن ال�سهري بابن فخر الإ�ْسالم وظيفة املتابعة على وقف 
اخلانقاة )2( احل�سينية الكائنة بالقد�ص ال�رشيف ملا لها من املعلوم وقدره يف كل 
يوم اأْرَبع عثمانية عو�سًا عن فخر ال�سادات ال�سيد خليل بحكم فراغه عن ذلك يف 
امَلْرُقْوم مبقت�سى  للفارغ  ،الآيل ذلك  اختياره ور�ساه  اأَْدَناه حل�سن  يوم تاريخه 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه مببا�رشة  الرباءة ال�رشيفة ال�سلطانية. واذن له َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
الوظيفة املزبورة وقب�ص معلومها املعي اأعاله وبال�ستنابة عند احلاّجة حتريراً 
ِعيَّي مقبولي حتريراً يف خام�ص ع�رش �سوال املبارك ل�سنة  واإذنًا �سحيحي �رَشْ

اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، كاتبه. 
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اإرث 
�رْشِعيٍّ

اأوا�سط �سوال 
املبارك �سنة

اإلْيِه تعاىل  اأَجلَّه  ِْعيِّ امُلَحرِِّر املرعيِّ  اأنه باملجل�ِص ال�رشَّ �سبُب حتريِر احلروِف هو 
الء الِفخام حالَّل م�سكالت  ل الُف�سَ لدى �سيدنا وَمْولَنا اأعلم الُعَلَماء الِعظام، اأْف�سَ
،املراقب مللواه  والتقوى  الدين  ،الكارع من حيا�ص  الكرام  املوايل  ،�سدر  الأَنام 
يحيى  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املويل  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ ،احَلاِكم  والنجوى  ال�رش  يف 
تعاىل  اهلل   )...( ومعاليه  ف�سائله  واأحد  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ زادة 

يف املدين

)1( الال: هي في األصل تعني المدرسة أو المدرس ثم اصبح علماً على مدرسي االمراء أو من يشتغل بتربية االمراء أو
أوالد السالطين وكان السالطين يخاطبون بهذا االسم وزراءهم. صابان، سهيل. المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية 

التاريخية. الرياض، 2000، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، ص196
كلمة فارسية تتكون من خان بمعنى بيت، وقاة ظرف المكان الفارسية ويقابلها بالغربية خا، وهي تعني األماكن التي يشغلها 

الدراويش المتصوفة، انظر: اليعقوب، ناحية القدس الشريف، ج2، ص347. 
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�سوؤاله وما يرجيه ملا يجهز للحاجة زاهدة اأبنة املرحوم اخلواجة ممد الدهنية 
زوجة املرحوم احلاّج عبد اجلواد الع�سلي املتوفى �سابقًا على تاريخه واملنح�رش 
 )...( لي  الفا�سِ فخري  من  واحد  كل  وهم  اأولده  ويف  املزبورة  زوجته  يف  اإْرثه 
�سليمان واخلواجة جمال  وال�سيخ مو�سى واخلواجه  وال�سيخ �سالح  ال�سيخ ممد 
وال�ست فاطمة  وال�ست �سفية  الدين  الدين واخلواجة كمال  �سعد  الدين واخلواجة 
واثنان  غر�ص  مايتا  قدره  مبلغ  ًا  ِعيَّ �رَشْ انح�ساراً  اأَْلِفية  وال�ست  حامدة  وال�ست 
ِْعيِّ  ال�رشَّ و�سبعون غر�ص منها مايتا غر�ص وع�رشة غرو�ص ثمن ح�ستها بالإرث 
اأ�سباب ودور وديون ونقد مبوجب دفرت الق�سمة املكتتب مبعرفة  وهو ثمنها من 
الثابت  امل�رشي  الدين  �سم�ص  بن  الرحمن  عبد  ال�سيخ  املزبورة  الزوجة  وكيل 
وكالته عنها يف حترير ما يخ�سها من ذلك ب�سهادة كل واحد من جلبي ال�ساحب 
املزبورين  اأولده  ومبعرفة  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  بها  العارفي  القلع  ممد  والدروي�ص 
املوؤرخة يف اأواخر �سهر رم�سان ل�سنة تاريخه اأَْدَناه ال�سادرة لدى َمْولَنا احَلاِكم 
املزبورة  زاهدة  احلاّجة  واعرتفت  اأَقرَّت  ِْعيِّ  ال�رشَّ ال�سدور  اأعاله  ِع  امُلَوقَّ ِْعيِّ  ال�رشَّ
اأَْدَناه وهي بحال �سحتها و�سالمتها والطواعية والختيار من غري  يوم تاريخه 
اإكراه لها يف ذلك ول اإجبار ).....( زوجها املزبور املبلغ امَلْرُقْوم �ستون غر�سًا وهو 
موؤخر �سداقها امَلْرُقْوم املذكور جميع ذلك اأعاله واأَ�ْسَهَدت عليها باأنها ل حق لها 
ِقَبل اأولد زوجها املزبور ب�سبب مرتوكاته ولل ا�ستحقاق من ديون وغفار وغري 
ذلك ول دعوى ول طلبًا ول ف�سة ول ذهب ول دينًا ول عينًا ول حقًا من �سائر 
ِعيِّة مطلقًا واأبراأن ذمتهم من �سائر الدعاوي ملا م�سى من الزمان  ْ احلقوق ال�رشَّ
ت�سديقًا  ذلك  على  و�سدقوها  الإبراء  هذا  منها  وِقَبلوا  اأَْدَناه  تاريخه  يوم  واإىل 
احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  كله  ذلك  م�سمون  ثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا  ًا  ِعيَّ �رَشْ
�سوال  اأوا�سط  يف  حتريراً  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  عليه  النعم  اهلل  خلد  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ

املبارك من �سهور �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: َمْولَنا زكريا اأَفْنِدي، نور الدين اأَفْنِدي، ويل الدين اأَفْنِدي، علي اأَفْنِدي، �سيخ 

على، �سيخ ابو الفتح، �سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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َر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  ِر  امُلَطهَّ العليِّ  بالقد�ِص  الأنوِر   ، ال�رشيِف  ال�رشيعِة  مبجل�ِص 
الأعالِم،  الُعَلَماِء  اأْعَلِم  الأَناِم،  ولِة  وذخِر  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة  فخِر  و�سيِدنا،  َمْولَنا 
ُه الكرمُي باأََعايل نظريِه  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابِن ممٍد امُلَوقَّ احَلاِكِم ال�رشَّ
املرحوم  ابن  ا�سماعيل  ال�سيخ  ال�ساحلي  فخر  ا�سرتى  ومعاليه،  ف�سائُلُه  دامْت 
ممد  بنت  فخري  احلرمة  من  غريه  دون  لنف�سه  مباله  ال�سلتي  �سليمان  احلاّج 
ِْعيِّ من ِقَبل  القاطع فباعته ما هو لها وجار يف ُمْلكها ومنتقل اإلْيِها بالإرث ال�رشَّ
البيع وذلك جميع  اإىل حي �سدور هذا  والدها املزبور ويدها وا�سعة على ذلك 
ِل كامل جميع الغرا�ص العنب والتي احل�سة ال�سائعة وقدرها ثالثة قرارايط من اأ�سْ
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ظاهر  البقاع  باأر�ص  اأ�سولة  القائم  ذلك  وغري  والزيتون  وال�سفرجل  واليجا�ص 
القد�ص ال�رشيف امل�ستمل على ق�رشين اأحدهما متهدم وعليه �سهريج معد جلمع 
ماء ال�ستية ويحدة ِقَبلة كرم �سيدورات ابن �سومرة ومتامة كرم �سيدورات لطفي 
بزوز و�رشقًا كرم مو�سى ا�ستيتية ومتامة الطريق ال�سالك و�سماًل كرم اأولد حامد 
وغربًا كرم �سيدرات يو�سف املر�ستق وعامة كرم ممد بن عودة ال�سعدي ونظري 
احل�سة املزبورة وجميع الغرا�ص العنب والتي والزيتون وغري ذلك القائم اأ�سوله 
�سحادة  بيد  غرا�ص  ِقَبلة  ويحده  مبني  ق�رش  على  امل�ستملة  املذكورة  بالأر�ص 
ابي  بنت  غرا�ص  و�رشقًا  حمرو�ص  بن  ممد  غرا�ص  ومتامه  ي�رشكه  ومن  ممود 
من  احلة  ونظري  امليداين  �سالح  بيد  كرم  وغربًا  ال�سالك  الطريق  و�سماًل  رحال 
العري�سة اجلدار الكائنة باأر�ص الغرا�ص الآتي ذكره �رشكة امل�سرتي ومن ي�رشكه 
بحق الباقي نظري احل�سة املزبورة اأعاله يف جميع الغرا�ص التي والزيتون القائم 
و�رشقًا  حنيف�ص  اأولد  كرم  ِقَبلة  ويحده  ال�رشيف  القد�ص  ظاهر  ال�رشارة  باأر�ص 
كرم بيد وراث م�سطفى تال و�سمال كرم بيد وراث احلاّج ح�سي الطيتفا وغربًا 
كرم بيد على بن املطرين بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه 
اإلْيِه وبكل حق هو لذلك �رشعًا بثمن قدره ثالثون غر�سًا ف�سة  وما عرف ون�سب 
ًا  ِعيَّ عددية ثمنًا حاًل مقبو�سة بيد البائع املزبور باحل�رشة واملعاينة قب�سًا �رَشْ
مبوجب ذلك برئت ذمة امل�سرتي املزبور من جميع الثمن امَلْرُقْوم ومن كل جزء 
ِْعيِّ براءة قب�ص وا�ستيفاء و�سدر البيع الثابت  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ من الرباءة ال�رشَّ
بعد  ِعيَّي  �رَشْ �سحيحي  وت�سليم  وت�سلم  مرعي  وقبول  �رْشِعيٍّ  باإيجاٍب  ذلك  يف 
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ص بينهما وحيثما  ِعيِّة والتَّ ْ الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
اأن عرف بالبائعة  كان يف ذلك من ذلك وبيع ف�سمانة لزمة حيث يجب وذلك 
املذكورة يف ذلك كله لدى ثمن اأجرة زوجها ال�سيد ممد بن خليل )...( واحلاّج 
لدى  كله  ذلك  م�سمون  وثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا  ًا  ِعيَّ �رَشْ تعريفًا  �سالح 
اأواخر �سهر رم�سان �سنة اثني  ًا حتريراً يف  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ ِْعيِّ  َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

مو�سى، كاتبه. 
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 /2  /27 /
1672م
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م�سكالت  ،حالل  املكرمي  املوايل  �سدر  املتبحرين  الُعَلَماء  و�سيُد  َمْولَنا  ر  قرَّ
والنجوى،  ال�رش  يف  ملوله  املراقب  والتقوى  الدين  حيا�ص  من  الكارع  الدين 
الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املول  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 
بدرى  وناقله  ِْعيِّ  ال�رشَّ الكتاب  دامت ف�سائلة ومعاليه حلمل هذا  باأََعايل نظريه 
ابن املرحوم خليل اآغا الرومي املعروف بق�سبان �سلطاين ون�سف �سلطانية ذهبًا 
من ال�رشة امل�رشية الواردة يف كل �سنة اإىل القد�ص ال�رشيف ال�سنية من ال�سدقات 

اخلا�سة عو�سًا عن اأّمها املرحومة ر�سا خاتون اأبنة املرحوم فخر امل�سايخ



315عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ال�سيخ اأحمد غ�سية بحكم وفاتها اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنها واإذن 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه جلب اهلل النعم عليه بتناول ذلك  لها َمْولَنا و�سيدنا احَلاِكم ال�رشَّ
ًا مقبول  ِعيَّ يف كل �سنة يف وقته من مل ابوه اذنًا له تقريراً واذنًا �سحيحًا �رَشْ

�رشعًا حتريراً يف اأواخر �سهر �سوال. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، كاتبه. 
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12 �سوال �سنة
 /2  /10 /

1672م
1082هـ

ِْعيِّ امُلَحرِِّر املرعيِّ اأَجُله هلل تعاىل لدى  �سبُب حتريِر احلروِف هو انه باملجل�ِص ال�رشَّ
�سيدنا وَمْولَنا فخر املدر�سي الكرام عمدة الُعَلَماء الأعالم حالل م�سكالت الأَنام 
باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 
الكرام  املدر�سي  فخر  من  واحد  كل  مببا�رشة  ومعاليه  ف�سائلة  دامت  نظريه 
ال�رشيف  بالقد�ص  الكائنة  التنكزية  وقف  على  املتويل  ال�رشوروي  ممد  ال�سيخ 
والوكيل  امل�رشفة  ال�سخرة  وقف  كاتب  جلبي  ممود  امُلَحرِّرين  الكتاب  وفخر 
اجلاري  العي  حمام  اإجارة  ا�ستقرت  امل�رشفة  ال�سخرة  وقف  على  املتويل  عن 
ن�سفه يف وقف املدر�سة التنكزية والن�سف الثاين يف وقف ال�سخرة امل�رشفة مع 
ة تاريخه  لها َغرَّ جريان امُل�َسار اإلْيِه على احلاّج ن�سار بن علي مدة �سنة كاملة اأوَّ
واآخرها انق�ساوؤها باأجرة قدرها عن املدة �ستماية عددية ح�سابًا عن اأجرة كل 
ِعيَّة  يوم خم�سون قطعة م�رشية حتل اأجرة كل يوم يف ختاأّمه اأجارة �سحيحة �رَشْ
مقبولة �رشعًا وذلك بعد اأن ح�رش امل�ستاأجر ال�سابق �سباح وتفا�سخ مع املتويل 
املزبور والوكيل امَلْرُقْوم فيما بقي من مدته من اإجارة احلمام املزبور مفا�سخة 
لدى  كله  ذلك  وثبت م�سمون  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  بينهم  ِعيَّة �سدرت  �رَشْ �سحيحة 
ًا حتريراً يف ثاين ع�رش �سوال ل�سنة  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

اثني وثماني الف. 
�سهود: �سيخ زكريا، �سيخ ابو الفتح، �سيخ ويل، �سيخ فتح اهلل، �سيخ علي، �سيخ ابو 

الفتح، �سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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17 �سوال �سنة
 /2  /15 /

1672م
1082هـ

قدوة  و�سيِدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اإلْيِه  اأَجلَّه  املرعيِّ  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ اجلحاكم  الأَنام  ولة  ذخر  الإ�ْسالم  ق�ساة 
رابعة  ادعت  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  باأعاليه  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد 
على  ًا  ِعيَّ �رَشْ ترعيفًا  العبوي  ممد  احلاّج  بها  وعرف  مك�سورة  ابي  خليل  بنت 
انها ت�ستحق  الزول وقالت يف تقرير دعواها عليه  الرجل املدعو علي بن ممد 
بذمته ع�رشين غر�سًا وهي التي كان قب�سها لها ملا كان و�سيًا عليها من احلاّج 
التي كان با�سمها لها بالو�ساية عليها  الدار  )...( بكل ح�سة  ال�سوي  الدين  فتح 
وطالبته بذلك و�ساألت �سوؤاله عن ذلك �سئل فاأجاب باأنه حتا�سب مع رابعة املدعية 
املزبورة بعد بلوغها على ما كان قب�سته لها زمن و�سايته عليها من مرتوكات 
والدها املزبور فكان اآخر ما تاأخر ِقْبَلة لها خم�سة ع�رش غر�سًا واأن رابعة املزبورة



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 316
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

اأَ�ْسَهَدت على نف�سها باأنها مل تبق ت�ستحق ول ت�ستوجب ِقَبل علي املزبور ب�سبب ما 
ِعيِّة  ْ له لها زمن و�سايته عليها حقًا مطلقًا من ذلك �ساير احلقوق ال�رشَّ كان تناأوَّ
يف  وزادت  امَلْرُقْومة  غر�سًا  ع�رش  اخلم�سة  عدا  ما  ذلك  جميع  من  ذمته  واأبراأت 
اإ�سهادها باأنها قب�ست من على املزبور ثمانية وثالثي غر�سًا وهي كان قب�سها 
لها بالوكالة عنها من معجل ال�سداق �سداقها من زوجها عبد القادر وقد ح�سل 
بينهما اإ�سهاد وتباري عام من اجلانبي مبوجب �ِسِجل �رْشِعيٍّ موؤرخ بتا�سع ع�رش 
ذي القعدة احلرام ل�سن اثني و�سبعي الف ثم دفع لها اخلم�سة ع�رش غر�سًا وقرئ 
واعرتفت  م�سمونها  �سحة  على  �سدقت  امَلْرُقْومة  رابعة  بوجه  املزبور  ال�ِسِجل 
لها ع�رشين غر�سًا بعد  اأنه قب�ص  بو�سول اخلم�سة ع�رش غر�سًا املذكورة وذكرت 
علي  والتم�ص  ذلك  املدعية  تثبت  ومل  ذلك  فاأنكر  امَلْرُقْومي  والإبراء  الإ�ْسَهاد 
ذلك فحلف باهلل العظيم باأن املدعية املزبورة مل ت�ستحق بذمته الع�رشين غر�سًا 
ًا وملا ثبت م�سمون ذلك كله لدى َمْولَنا احَلاِكم  ِعيَّ املزبورة ول غري ذلك حلفًا �رَشْ
املدعية  رابعة  عرف  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  عليه  نعماته  اهلل  اأ�سبغ  اإلْيِه  املويف  ِْعيِّ  ال�رشَّ
املزبورة باأنها لي�ص لها معاأر�سة على املدعي )...( امَلْرُقْوم ب�سبب ذلك ومنعها 
يف  حتريراً  �رشعًا  مقبولي  ِعيَّي  �رَشْ ومنعًا  تعريفًا  ذلك  ب�سبب  له  التعر�ص  من 

�سابع ع�رش �سوال ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ ابو الفتح، كاتبه. 

 /332
ح3

تعي 
قارئ 

بال�سخرة 
للجزء 

ال�رشيف 
بعد �سالة 

الع�رش

اأوا�سط �سوال 
�سنة 

1082هـ
 /2  /13 /

1672م

الِء الِفخاِم حالِل م�سكالِت  ُل الُف�سَ ر َمْولَنا و�سيُدنا اأْعَلُم الُعَلَماِء الِعظاِم اأْف�سَ قرَّ
ال�رش  يف  الكرمي  موله  ،املراقب  والتقوى  الدين  حيا�ص  من  ،الكارِع  الأَناِم 
اأعلى  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  ،امُلَوقَّ يحيى  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املويل  املوىل  والنجوى 
نظريه دام ف�سله وعاله حامل هذا الكتاب وناقل هذا ال�رشاط امل�ستطاب فخر 
عبد  ال�سيخ  الإ�ْسالم  �سيخ  املرحوم  بن  الباقي  عبد  ال�سيد  واملدر�سي  ال�سادات 
ال�رشيف  اجلزء  قراءة  وظيفة  يف  اللطف  ابي  بابن  املبارك  ن�سبه  ال�سهري  احلق 
الع�رش  �سالة  بعد  امل�رشفة  بال�سخرة  يوم  كل  يف  املنيف  تعاىل  اهلل  كالم  من 
مبربعة املرحوم ابراهيم بك بن قرمان مبا لذلك من املعلوم وقدره يف كل �سنة 
ال�سيخ عبد احلق املزبور بحكم  �سبعة �سلطانية قطعًا م�رشية عو�سًا عن والدة 
ِعيِّ  ْ اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه واأذن له َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ وفاته 
ولل�ستنابة  املعي  معلومها  وبقب�ص  املزبورة  الوظيفة  مببا�رشة  اإلْيِه  امُل�َسار 
ِعيَّي مقبولي �رشعًا حتريراً يف اأوا�سط  عند احلاّجة تقريراً واإذنًا �سحيحي �رَشْ

�سوال ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي كاتبه. 
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تاأمل  ما  بعد  قدره  فر�ص  تعاىل  اإلْيِه  اأَجلَّه  املرعي  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
وتدبر َمْولَنا و�سيدنا قدرة ق�ساة الإ�ْسالم ذخر ولة الأَنام �سدر الأفا�سل الِعظام 
باأعاليه  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ابن ممد  اأَفْنِدي  املوىل م�سطفى  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 
دامت ف�سائله ومقاإلْيِه بر�سم نفقة عدة احلرمة املدعوة كرمية بنت �سافع على 
زوجها مطلقها ح�سن بن عبد النبي ما قيمة ذلك وقدره يف كل يوم مت�سي من 
ر اي�سًا بر�سم نفقة واأجرة ر�ساع ممد بن ح�سن  تاريخه اأَْدَناه قطعة م�رشية وقرَّ
املزبور القا�رش عن درجة البلوغ الذي رزقه منه كرمية بنت �سافع املزبورة فيما 
ل بد له منه ول غنى له عنه ما قيمة ذلك وقدره يف كل يوم مت�سي من تاريخه 
القا�رش  والده  املزبورة  الكرمية  واأذنه  املزبور  والده  على  م�رشية  قطعة  اأَْدَناه 
املزبور  القا�رش  والدها  نفقة  واجب  ذلك  باتفاق  واملتقر يف ح�سانتها  املزبور 
وبالرجوع  اإلْيِها  احلاّجة  عند  وبال�ستدانة  عدتها  زمن  لها  فر�ص  ما  وباتفاق 
بنظري ذلك على مطلقها والد القا�رش املزبور وذلك بح�سور كل واحد من ح�سن 
ِْعيِّ  ال�رشَّ التعريف  القليني  �ساهي  ال�سيخ  بها  وعرف  امَلْرُقْومة  وكرمية  املزبور 
ِعيَّي مقبولي �رشعًا حتريراً يف �ساد�ص ع�رش �سوال من  فر�سًا واإذنًا �سحيحي �رَشْ

�سهور �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ علي، ابو الفتح، كاتبه. 

 /332
د. نزواجح5

بثينة بنت احلاّج مو�سى  املغربي مبخطوبِته  القادر  َج احلاّج ممد بن عبد  َتَزوَّ
اهلل  بركة  على  َدَقَها  اأَ�سْ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ املوانع  عن  اخللية  الكاملة  املراأة  رمو�ص  ابن 
تعاىل وعونه وح�سن توفيقه و�سنة نبيه ممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملته 
ع�رشون غر�سًا عددية احَلاّل لها من ذلك اأثنا ع�رش غر�سًا مقبو�سة بيدها باعرتافه 
وكيلها الآتي والباقي ثمانية غرو�ص موؤجلة عليه اإىل اأَقرَّب الأجلي زوجها منه 
بن   )...( واحد  كل  ب�سهادة  عنها  بالوكالة  البنا  يو�سف  بن  ذلكمحمد  على  بذلك 
ًا مقبوًل  ِعيَّ ممد واحلاّج عبد العزيز مب ممد املغربي العارفي بها زواجًا �رَشْ
ًا )...( الزوج طالق زوجته على �سفة ماأَْلٍفة  ِعيَّ من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل �رَشْ
غاب عنهت من مدته )...( ل نفقه ول منفق �رْشِعيٍّ تكن زوجته طالقة طلقة بائنة 

مُتْلك بها نف�سها )...( وتكن )الن�ص متاآكل( . 
�سهود: �سيخ مو�سى املزورون اأعاله. 
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19 �سوال �سنة 
1082هـ

 /2  /17 /
1672م

اأْعَلم  و�سيدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل،  اإلْيِه  اأَجُله  املرعي  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
م�سكالت  ،حالَُّل  الِفخاِم  املوايل  ،�سدُر  الكراِم  الِء  الُف�سَ ُل  ،اأْف�سَ الِعظاِم  الُعَلَماء 
الأَناِم ،مميُز احلالِل عن احلراِم ،الكارُع من حيا�ِص الديِن والتقوى ،املراقُب موله 
ه الكرمي  ِع َخطُّ يف ال�رش والنجوى املوىل املويل م�سطفى اأَفْنِدي ابن يحيى امُلَوقَّ
عى الَيهودي املدعو �سوعيا ولد اي�ساف  باأََعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه. ادَّ
ِْعيِّ عن ِقَبل كل واحٍد من يهودا ولد َمْرِعيا وزوجته نحاميا الَيهودي الوكيل ال�رشَّ
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�سهر  ِعيَّة موؤرخة يف ختام  �رَشْ الثابت وكالته املطلَّقة عنها ،مبوجب حجة  ابنة 
اأحمد  احلاّج  بن  ابراهيم  احلاّج  على  ًا  ِعيَّ �رَشْ ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  تاريخة  �سنة  �سعبان 
من  اأنه  عليه  دعواه  تقرير  يف  وقال   . ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ص  معه  احلا�رش  اللمداين 
الكائنة  بالدار  الكائن  الغربي  املغزل  املزبورين جميع  ُمْلك موكليه  اجلاري يف 
بابه  يفوت  بيت  على  امل�ستمل  ال�رشيف  بالقد�ص  الكائن  بامل�سلخ  اليهود  مَبحلَّة 
�رشقًا وبه طاقة �رشقية مطلة على الدار املزبورة وبجانبة بيت اأخر مال�سق له 
ايوان  املزبور  البيت  وعلى  بيت  ،وبداخله  �رشقًا  باباه  يفوت  الِقَبلية  اجلهة  من 
الدار  ب�ساحة  الكائن  باملرتفق  الرتفاق  �سماوية وحق  ،و�ساحة  باملطبخ  يعرف 
ِقَبلة  املزبورة ،وحق ال�ستفادة من ال�سهريج الكائن بالدار املزبورة ويحد ذلك 
ومتامة  الدهينة  ممد  اخلواجة  املرحوم  وقف  يف  جار  ِل  باحلاأ�سْ يعرف  بيت 
و�رشقًا  امَلْرُقْوم  املعزل  اإىل  املو�سل  املزبورة  الدار  باب  ومنه  ال�سالك  الطريق 
مغزل جاريف ُمْلك احلاّج ابراهيم املدعي عليه امَلْرُقْوم ي�ستمل على ثالثة بيوت 
�سفلية وطبقينت علوية ي�سعد اإلْيِهما من �سلم حجر و�سماًل دار بيد لوي املعروف 
بجميع  ابي �رشيف  بن  دكاكي جارية يف وقف كمال  وغربًا  الَيهودي  بروتني 
ُمْلك  يف  اجلاري  امَلْرُقْوم  املعزل  اأجر  امَلْرُقْوم  ابراهيم  احلاّج  وان  ذلك  حقوق 
لها َغرَّة املحرم  موكلية املزبورين باأجرة قدرها ثمانية ع�رش غر�سًا من �سنوات اأوَّ
اأْرَبع و�سبعي الف واآخرها ختام �سنة تاريخه ح�سابًا عن كل �سنة غر�سي  �سنة 
وقب�ص الأجرة وطالبة بذلك ملوكليه وبرفع يده عن املعزل امَلْرُقْوم وبت�سلمه له 
و�ساأل �سوؤاله عن ذلك �سئل فاأجاب بالْعرِتَاف باأن املعزل املحمد املو�سوف اأعاله 
ُمْلك من اأمالك يهودا امَلْرُقْوم وزوجته ،وحق من حقوقهما ل معار�ص له معهما 
ب�سبب ذلك كله، واأنه اأجر البيت الذي بداخله بيت املزبور من ثالث �سنوات �سابقة 
على تاريخه اآخرها َغرَّة �سهر تاريخه باأجرة قدرها عن املدة �ستة غرو�ص ح�سابًا 
الدار  عن كل �سنة غر�سي وقب�ص الأجرة واأنه �رشف من ذلك يف عمارة حائط 
املزبورة على ح�سة املوكلي املزبورين ثالثة غرو�ص وتاأخر لهما ثالثة غرو�ص 
ِْعيِّ اأن يعي معهما من يك�سف على  ،فعند ذلك طلب طلبًا من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ال ال�سيخ علي فتوح و�سحبتهما وح�سل الك�سف على املعزل  ذلك فعي كاتبه اأ�سْ
امَلْرُقْوم وعلى احلائط امَلْرُقْومة فوجد باحلائط تعمري وترميم جديد وخمن ذلك 
ِْعيِّ  ال�رشَّ الت�سديق  ذلك  امَلْرُقْوم على  الوكيل  �سوعيا  مببلغ ثالثة غرو�ص ف�سدق 
ثم اأَقرَّ واعرتاف احلاّج ابراهيم اأن املعزل الغربي املحود املو�سوف اأعاله وحق 
الرتفاق باملرتفق وال�ستقاء من ال�سهريج الكائن بالدار املزبورة ُمْلك من اأمالك 
املوكلي املزبورين وحق من حقوقهما ل معاأر�ص له معهما ب�سبب ذلك الوجه 
اإلْيِه  ِْعيِّ امُل�َسار  ًا وملا حترر ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ِعيَّ من الوجوه اأمراً �رَشْ
اأمر احلاّج ابراهيم امَلْرُقْوم برفع يده عن املعزل امَلْرُقْوم وبت�سلمه للوكيل امَلْرُقْوم 
ًا وت�سادقوا على ذلك  ِعيَّ وبدفع الثالثة غرو�ص املنحررة ِقْبَلة من الأجرة اأمراً �رَشْ

ًا حتريراً يف ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ وثبت م�سمون ذلك لدى احَلاِكم ال�رشَّ
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فخِر  وَمْولَنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اإلْيِه  اأَجلَُّه  املرعيِّ  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأعالِم  الُعَلَماِء  زبدِة  الِفخاِم  امُلَحقِّقي  عمدِة  الكراِم  املدر�سي 
ثم عاله.  باأعاليه نظريه  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ابن ممد  اأَفْنِدي  املوىل م�سطفى 
الدين  فتح  احلاّج  على  غزالة  بابن  ال�سهري  الن�رشاين  �سليمان  ولد  عي�سى  عى  ادَّ
ِْعيِّ عن ِقَبل كل واحد من  ابن احلاّج م�سطفى ال�سهري بابن �سحيمان الوكيل ال�رشَّ
فخري بنت الأو�ستة خديجة التي كانت زوجًا للحاج م�سطفى ال�رشابي املتويف 
�سابقًا على تاريخه اأَْدَناه و�سعد الرجبي وقادرية بنتي احلاّج م�سطفى ال�رشابي 
املخا�سمة  ويف  بيانها  الآتي  الدعوى  �سماع  يف  عنهن  وكالته  الثابت  امَلْرُقْوم 
احلاّج  بن  وممد  اهلل  عبد  بن  ابراهيم  من  واحد  كل  ب�سهادة  فيه  ذكرها  الآتي 
م�سطفى  احلاّج  بن  خليل  وعلى  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  بهن  العارفي  املزبور  م�سطفى 
ال�رشابي  م�سطفى  احلاّج  بنت  عفيفه  زوجته  ِقَبل  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ الوكيل  فهيم  بن 
املزبورة الثابت وكالته عنها يف �سماع الدعوى املزبورة ب�سهادة كل واحد من 
ًا وقال يف  ِعيَّ احلاّج فتح الدين املزبور وممد بن �سعداهلل العارفي بها ُثُبوَتًا �رَشْ
املزبورة  فخري  زوج  املزبور  ال�رشابي  م�سطفى  احلاّج  اأن  عليهما  دعواه  تقرير 
ووالده �سعد الرجبي وقادرية وعفيفه املزبورات كان يف حال حياته ِقَبل وفاته 
على  التاريخ  �سابقات  �سنوات  اأْرَبع  فزيده  �رشعًا  اأمره  وجواز   )...( �سحته  ويف 
،باع املدعي  واألف  ل�سنة ثمام و�سبعي  اأَْدَناه وذلك يف ع�رشين �سعبان  تاريخه 
املزبور بالأ�سالة عن نف�سه وبالوكالة عن زوجته فخري املزبورة وا�سرتى منه 
ال�سائعة  احل�سة  جميع  وذلك  املزبورة  وملوكلته  له  هو  ما  املزبور  التاريخ  يف 
البنا  القائمة  الدار  جميع  يف  قرياط  اأ�سدا�ص  وخم�سة  قراريط  ثمانية  وقدرها 
نف�سه  عن  بالأ�سالة  قرارايط  اأْرَبعة  منها  الن�سارى  مبلحة  ال�رشيف  بالقد�ص 
عدا  ما  املزبورة  زوجته  عن  بالوكالة  قرياط  اأ�سدا�ص  وخم�سة  قرارايط  واأْرَبعة 
البيتي ال�سفليي من الدار املزبورة اللذين اأحدهما �رشقي والثاين غربي وجميع 
احل�سة ال�سائعة وقدرها اأْرَبعة قرارايط يف كل منها ال�سهريج واملطبخ واملرتفق 
الكائني بالدار ال�سفليي من الدار املزبورة املحدودة ِقَبلة بالطريق ال�سالك ومنه 
و�سماًل  الن�رشاين  اليا�ص  دار  ومتامه  الن�رشاين  مطر  اأولد  بيت  و�رشقًا  باباها 
ومن  ك�سبه  اأولد  دار  ومتامه  الن�رشاين  مطر  اأولد  بيت  وغربًا  نافذ  غري  زقاق 
ي�رشكه بجميع حقوق ذلك كله بثمن قدره خم�ص وخم�سون غر�سًا عن كل غر�ص 
منها ثالثون قطعة م�رشية واأن احلاّج م�سطفى املزبور قب�ص منه الثمن امَلْرُقْوم 
وقت البيع واأن املوكالت املزبورات يعاأر�سن يف ذلك بغري وجه �رْشِعيٍّ وطالب 
الوكيلي املزبورين بعدم املعار�سة له يف ذلك �ساأل �سوؤاله عن ذلك �سئال فاأجابا 

بالإنكار لذلك كله وطلب منه بينة ت�سهد له بذلك فاأح�رش كل واحد من
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احلاّج ممد بن ابي بكر ال�سهري بابن الداقور وكمال ابن احلاّج ممد عز الدين. 
ال�رشابي  م�سطفى  احلاّج  باأن  ِْعيِّ  ال�رشَّ ال�ست�سهاد  عن  ا�ست�سهدا  اأن  بعد  و�سهدا 
املزبور كان يف حال حياته ِقَبل وفاته ويف �سحته و�سالمته وجوار اأمره �رشعًا 
فخري  زوجته  عن  وبالوكالة  نف�سه  عن  بالأ�سالة  املزبور  املدعي  عي�سى  باع 
املزبورة  وملوكلته  للبائع  هو  ما  امَلْرُقْوم  التاريخ  يف  منه  وا�سرتى  املزبورة 
جميع احل�سة ال�سائعة وقدرها ثمانية قرارايط وخم�سة ا�سدا�ص قرياط يف جميع 
الدار املحدودة املو�سوفة اأعاله منها اأْرَبعة قرارايط بالأ�سالة عن نف�سه واأْرَبعة 
احل�سة  وجميع  املزبورة  زوجته  عن  بالوكالة  قرياط  اأ�سدا�ص  وخم�سة  قرارايط 
ال�سائعة وقدرها اأْرَبعة قرارايط يف كل منه ال�سهريج واملطبخ واملرتفق الكائني 
بالدار املزبورة ما عدا البيتي ال�سفليي اللذين اأحدهما �رشقي والثاين غربي بثمن 
قدره خم�ص وخم�سون غر�سًا عن كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية وقب�ص منه 
جميع الثمن امَلْرُقْوم بيده وقت البيع بح�سورهما واأَ�ْسَهَد )...( ب�سهادة �سحيحة 
اأن احلاّج فتح  ًا غري  ِعيَّ ِعيَّة بوجه الوكيلي فِقَبلت �سهادتهما بذلك قبوًل �رَشْ �رَشْ
اأنكر اأن موكلته فخري املزبورة وكلت زوجها يف جميع ح�ستها  الدين امَلْرُقْوم 
امَلْزُبورة  ِعيَّة ت�سهد له باأن فخري  �رَشْ امَلْرُقْومة وطلب من املدعي املزبور بينة 
وكلت زوجها احلاّج م�سطفى امَلْرُقْوم يف بيه ح�ستها امَلْرُقْومة فذكر اأن ل بينة 
له بذلك والثمن بينهما على ذلك فحلفت فخري املزبورة باهلل العظيم الذي ل اإله 
اإل هو باأنها مل توكل زوجها احلاّج م�سطفى املزبور يف بيع ح�ستها املزبورة ول 
ًا بعد اأن عرف  ِعيَّ ر�سيت بذلك ول �سمعت باملبيع اإل يوم تاريخه اأَْدَناه حلفًا �رَشْ
تعريفًا  بها  تعريفه  مع من جاز  املزبور  احلاّج م�سطفى  ابن  والدها ممد  بها 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا  ًا. وملا ثبت م�سمون ذلك كله لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ِعيَّ �رَشْ
ًا عرف الوكيل املزبور من اأن البيع نفذ يف ح�سته احلاّج م�سطفى املزبور  ِعيَّ �رَشْ
ول معاأر�ص للموكالت املزبورات مع امل�سرتي املزبور يف ذلك وللمدعي الرجوع 
بثمن ح�سة فخري املزبورة التي باعها احلاّج م�سطفى املزبور ف�سوًل من غري 
ًا  ِعيَّ اإجارة ول وكالة ومل ينفذ على مرتوكات احلاّج م�سطفى املزبور تعريفًا �رَشْ
ًا يف ثاين ع�رش �سوال  ِعيَّ وقدره يف ذلك ثالثة وثالثون قطعة م�رشية تعريفًا �رَشْ

املبارك من �سهور �سنة اثني وثماني الف
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�رشاء 
اأر�ص مع 

غرا�ص
د. ن

ِْعيِّ م�سطفى اأَفْنِدي بِن ممٍد املوىل خالفُته بالقد�ِص ال�رشيِف  لدى احَلاِكِم ال�رشَّ
دام عاله. 

ِعيِّة ِقَبل �سالح ولد  ْ اإ�سرتى فخُر اأمثالِه احلاجُّ اأحمُد ب�سه ابُن زايد بالوكالة ال�رشَّ
جري�ص الن�رشاين ال�سهري بابن الديواين الثابت وكالته عنه يف ال�ِسِجل الآتي ذكره 
فيه بالثمن الذي �سيعي فيه ب�سهادة كل واحد من منر بن بداح احلينيني وممد 
ًا من الرجل املدعو ممد بن ممود احلينيني اجلا�رش معه  ِعيَّ بن خلف ُثُبوَتًا �رَشْ
ِْعيِّ فباعه ملوكله املزبور بيع وفا مما هو له وجار يف ُمْلكه وذلك باملجل�ص ال�رشَّ



321عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

وع�رشين  اأْرَبعة  ِل  اأ�سْ من  قرارايط  �ستة  الربع  وقدره  ال�سائعة  احل�سة  جميع 
قرياطًامن جميع الغرا�ص العنب والتي والزيتون وال�سفرجل القائم اأ�سوله باأر�ص 
بي حنينا املزبورة املحدود ِقَبلة اأر�ص بيد �سليمان بن عبده و�رشقًا كرم ممد 
بن ح�سن و�سماًل كرم بيو�ص بن جالل وغربًا كرم اليا�ص بن منر املزبور بجميع 
اإلْيِه وكل  حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما عرف بع ون�سب 
ِْعيِّ النفي للجهالة �رشعًا بثمن  حق هو لذلك �رشعًا املعلوم ذلك عندهم العلم ال�رشَّ
قدره ثالثون غر�سًا عن كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية ثمنًا حاًل مقبو�سًا 
ِْعيِّ وبرئت ذمة امل�سرتي املزبور  بيد البائع املزبور باعرتافه بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
بينهما  الوفا  بيع  و�سدر  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة  من  جزء  كل  ويف  امَلْرُقْوم  الثمن  من 
وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  �سحيحي  وت�سليم  وت�سلم  �رْشِعيٍّ  وقبول  باإيجاٍب  ذلك  يف 
وامُلَعاَقَدة والتفري بالأْبدان عن ترا�ص بينهما وحيثما كان بذلك من ذلك وتبعه 
ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعًا ووعد امل�سرتي املزبور البائع امَلْرُقْوم اأنه متى 
رد اإلْيِه الثمن بعد م�سي �سنتي ون�سف مت�سي من تاريخه رده له املبلغ امَلْرُقْوم 
ًا واباح البائع املزبور للم�سرتين اأن يوافق على ا�ستهالك ثمرة احل�سة  ِعيَّ وعداً �رَشْ
عن  بالوكالة  املزبور  امل�سرتي  وتعهد  مرعية  اإباحة  امَلْرُقْومة  للمدة  املزبورة 
ًا  َمْرِعيَّ )...( يف املدة املزبورة تعهداً  املوكلة بدفع ما على احل�سة املزبورة من 
ِْعيِّ امُل�َسار  ت�سادقا على ذلك وبذلك وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

ًا.  ِعيَّ اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ ابو الفتح، كاتبه. 
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بيع بيت 
مَبحلَّة 
باب 

العامود

15 �سوال �سنة 
1082هـ

 /2  /13 /
1672م

َر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
مبجل�ِص ال�رشِع ال�رشيِف الأنوِر بالقد�ص العليِّ املطهِر اأَجلَّه اإلْيِه تعاىل لدى �سيِدنا 
املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  الِفخاِم  امُلَحقِّقي  عمدِة  الكراِم  املدر�سي  قدوِة  وَمْولَنا 
ف�سائلة  دامن  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى 
ومعاليه اإ�سرتى كل واحد من الرجل املدعو �سالح و�سقيقته احلرمة لطيفة ولدي 
املرحوم فرج بن ابراهيم احلجازي النابل�سي مبا لهما �سوية بينهما )دفرت مال 
النابل�سي  الرحمن  عبد  املرحوم  بنت  فاطمة  احلرمة  والدتهما  من  عندهما   )1(

هو  ما  الآَخر وهي يف حالة مر�سية  لأحد عن  مزية  بينهما ل  �سوية  فباعتهما 
ِعيِّة ويدها وا�سعة على  ْ )...( احلد بينهما ما هو جار يف ُمْلكهما وحيازتهما ال�رشَّ
اإىل حي �سدور  ذلك  لها يف  املعر�ص واملنازع  �رْشِعيٍّ دفرت  ذلك بحق �سحيح 
العمود  باب  مَبحلَّة  ال�رشيف  بالقد�ص  لبنا  القائم  البيت  جميع  وذلك  البيع  هذا 
بها زنكوج باجلهة ال�رشقية من الذي اأن�ساأه زوجها فرح امَلْرُقْوم و�سمع احلاكورة 

الكائنة بالدار امَلْرُقْومة باجلهة الِقَبلية من املبلغ املزبور وحق ال�ستيقا من

العرب  تاريخ  في  بحوث  العزيز،  عبد  المنقولة. عوض،  المنقولة وغير  األموال  فيه  تسجيل  يتم  دفتر  مال:  دفتر   )1(
الحديث، عمان، 1983، ص71، اليعقوب، ناحية القدس الشريف، ج1، ص133. 
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

اإىل  ال�ستطراق  املزبورة وحق  بالدار  الكائن  ال�ستية  ماء  املعد جلمع  ال�سهريج 
ُمْلك  الغربية اجلارية يف  الأْرَبعة بيوت  القدمي ما عدا  البا  امَلْرُقْوم من  ال�ستقا 
ممود تكوجه امَلْرُقْوم وحدها ِقَبلة الدرب ال�سالك وفيه الباب الذي �سيطرق من 
املبيع املزبور و�رشقًا كذلك الدرب ال�سالك و�سماًل حاكورة املرحوم عبد الكرمي 
بيوت  ولأْرَبعة  تكوجة  ممود  بيد  حاكورة  وفربًا  وراقة  بيد  والآن  اللبابيدي 
اأْرَبعة  ِل  اأ�سْ من  قرياطًا  ع�رش  ثالثة  وقدرها  ال�سائعة  احل�سة  وجميع  امَلْرُقْومة 
باأر�ص  اأ�سوله  القائم  والجنا�ص  الزيتون  الغرا�ص  جميع  من  قرياطًا  وع�رشون 
ال�سيخ  َمْولَنا  بيد  بغرا�ص  ِقَبلة  املحدود  ال�رشيف  القد�ص  ظاهر  الزعفران  مرج 
ممد الكرمي و�رشقًا كذلك و�سماًل بكرم بيد يحيى ال�سعدي وغربًا بكرم بيد اأولد 
القاطع بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره وا�ستطراقه ومنافعه ومرافقه وما 
ًا وبيعًا باتًا  ِعيَّ عرف به ون�سب اإلْيِه وبكل حق هو له لذلك �رشعًا �رشاً �سحيحًا �رَشْ
ع�رشون  اأَْلٍف�سية  الغو�ص  من  قدره  بثمن  يعرتيه  ف�ساد  ول  فيه  �رشط  ل  مر�سيًا 
غر�سا عددية ثمنًا حال على ما يف�سل فيه فمن ذلك ما باعته احلرمة �ساحلة 
امَلْرُقْوم  الثمن  امَلْرُقْوم الن�سف مبا قابلها من  فاطمة لولدها �سالح من املبيع 
قابلها من  الن�سف مبا  املزبورة  لطيفة  لبنتها  باعته  ع�رشة غرو�ص عددية وما 
امَلْرُقْوم ع�رشة غرو�ص عددية مقبو�سة بيدها باحل�رشة واملعاينة قب�سًا  الثمن 
من  جزء  كل  ومن  امَلْرُقْوم  الثمن  من  املزبورين  امل�سرتيي  ذمة  وبرئت  ًا  ِعيَّ �رَشْ
الثابت  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء  قب�ص  براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة 
ِعيَّي  بينهما يف ذلك باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعي وت�سلم وت�سليم �سحيحيي �رَشْ
بينهما  ترا�ص  عن  بالأْبدان  َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  الُروؤيةوامَلْعِرفة  بعد 
وتبعه ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعًا وعرف  وذلك  ذلك منه  وحيثما كان يف 
ع�سكر  بن  ابراهيم  من  واحد  كل  اآخره  �سهوده  لدى  ذلك  يف  وامل�رشية  بالبائعة 
ًا ت�سادقوا على ذلك كذلك  ِعيَّ وولده حمد وال�سيخ كرمي الدين الداودي تعريفًا �رَشْ
ًا حترراً يف خام�ص ع�رش  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ )...( لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

من �سوال من �سهور �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ ابو الفتح، كاتبه. 
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ح3

�رشاء دار 
مَبحلَّة 

الن�سارى

ختام �سوال 
�سنة 

1082هـ
 /2  /27 /

1672م

حِل  َر مِبَ ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر وَقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
القد�ِص  ْهراِء مبحرو�سِة  الزَّ ِة  َ النريِّ الطريقِة  فِل  وَمْ اِء  الغرَّ َرِة  امُلَطهَّ ال�رشيعة  قد�ِص 
ال�رشيِف واملعبِد الأ�سمى املنيِف اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى َمْولَنا و�سيِِّدنا اأْعَلِم الُعَلَماِء 
ِْعيِّ م�سطفى  الِء الِفخاِم حالَِّل ُم�سكالِت الأَناِم، احَلاِكم ال�رشَّ ِل الُف�سَ اأْف�سَ الِعظاِم 
الن�رشاين  ا�سرتى  عاله  دام.  نظريه  اأعاله  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي 
من  غريه  دون  مباله  غزالة  بابن  ال�سهري  الن�رشاين  �سليمان  ولد  عي�سى  املدعو 
فباعته ما هو  ِْعيِّ  ال�رشَّ الو�ستة ح�سي احلا�رشه باملجل�ص  بنت  احلرمة فخري 
لها وجار يف ُمْلكها ويدها وا�سعة على ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع وذلك جميع



323عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

الدار  جميع  من  قرياط  ا�سدا�ص  وخم�سة  قرارايط  اأْرَبعة  وقدرها  ال�سائعة  احل�سة 
وم�ساكن  منافع  على  امل�ستملة  الن�سارى  مَبحلَّة  ال�رشيف  بالقد�ص  البنا  القائمة 
ما عدا البيتي ال�سفليي من الدار امَلْرُقْومة اللذين اأحداهما �رشقي والثاين غربي 
واملطبخ  ال�سهريج  من  كل  يف  قراريط  اأْرَبعة  وقدرها  ال�سائعة  احل�سة  وجميع 
ومنه  ال�سالك  بالطريق  ِقْبَلةا  واملحدودة  املزبورة  بالدار  الكائني  واملرتفق 
، و�سماًل  الن�رشاين  اليا�ص  الن�رشاين ومتامه دار  اأولد مطر  باباها و�رشقًا بيت 
ومن  ك�سبة  اأولد  دار  ومتام  الن�رشاين  مطر  اأولد  بيت  وغربًا  نافذ  غري  زقاق 
ي�رشكهم بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما عرف به 
ًا  َمْرِعيَّ معترباً  باتًا لزمًا  وبيعًا  �رشعًا �سحيحًا  لذلك  هو  وبكل حق  اإلْيِه  ون�سب 
امَلْرُقْوم  الثمن  من  املزبور  امل�سرتي  ذمة  وبرئت  �رشط  ول  قيد  ول  فيه  غنى  ل 
ِْعيِّ براءة قب�ص وا�ستيفاء و�سدر  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ ومن كل جزء من الرباءة ال�رشَّ
البيع الكائن بينهما يف ذلك باإيجاٍب وقبول وت�سلم وت�سليم بعد الُروؤية وامَلْعِرفة 
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ص منهما وحيثما كان يف ذلك من ذلك وتبعه  ِعيِّة والتَّ ْ ال�رشَّ
ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعًا وعرف بالبائعة املزبورة يف ذلك كله ب�سهوده 
اأخره كل واحد من ولده ممد بن املرحوم احلاّج م�سطفى ال�رشابي وابن اأخيها 
ًا ثم يعد مبا مر ذلك ولزومه  ِعيَّ يو�سف بن حبيب املهتدي لدين الإ�ْسالم تعريفًا �رَشْ
اأَقرَّ الن�رشاين عي�سى املزبور اأنه قب�ص من وارث احلاّج م�سطفى ال�رشابي ما كان 
ِعيَّة �سابقة على تاريخه �سادرة  )...( م ذمة مرنتهم امَلْرُقْومة له مبوجب حجة �رَشْ
ِع اأعاله وقدره ثالثون غر�سًا وثالثة قطع عددية واأنه  ِْعيِّ امُلَوقَّ لدى احَلاِكم ال�رشَّ
ل حق له ِقْبَلةم ب�سبب ذلك واأَ�ْسَهَدت عليها فخري املزبورة اأنها ال حق لها ِقَبل 
اإىل يوم تاريخه وعرف بها ولدها وان  الن�رشاين املزبور ملا م�سى من الزمان 
َب م�سمون ذلك لدى  ًا ت�سادقوا على ذلك كذلك ترتَّ ِعيَّ بنتها املزبورة تعريفًا �رَشْ
ًا حتريراً يف ختام �سهر �سوال �سنة  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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�رشاء بيت 
مَبحلَّة 
ال�رشف

18 �سوال �سنة
 1082هـ

 /2  /16 /
1672م

َر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
ِر اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى َمْولَنا  مبجل�ِص ال�رشِع ال�رشيِف الأنوِر بالقد�ِص العليِّ امُلَطهَّ
احَلاِكِم  الأعالِم،  الُعَلَماِء  اأْعَلِم  الأَناِم،  ولِة  وذخِر  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة  فخِر  و�سيِدنا، 
ُه الكرمُي باأََعايل نظريِه دام  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل م�سطفى اأَفْنِدي ابِن ممٍد امُلَوقَّ ال�رشَّ
ِعيِّة عن ِقَبل  ْ عاله اأ�سرتى فخر اأمثاله رجب بلوكبا�سي بن عبد احلي بالوكالة ال�رشَّ
الفية ابنة احلاّج ابراهيم ال�سهري بابن ناجي الثابت وكالته عنها يف ال�رشاك الآتي 
ذكره فيه بالثمن الذي �سيعي فيه واملقاي�سة الآتي بيانها فيه ب�سهادة كل واحد 
ًا وباأن  ِعيَّ من عليان بن حجازي وممد بن ممد امل�رشي العارفي بها قبوًل �رَشْ
املولكة املزبورة دون ماله من زوجها �سالح ابن املرحوم احلاّج ممد الرتبتي 

ِْعيِّ فباعه ملوكلته املزبورة ما هو له وجار يف ال�رشير احلا�رش باملجل�ص ال�رشَّ
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

املعار�ص  دون  ذلك  على  وا�سعة  ويده  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وحيازته  ت�رشفه  وطلق  ُمْلكه 
واملنازع له يف ذلك اإىل حي �سدور هذا البيع وذلك جميع احل�سة وقدرها الثلث 
اِل اأْرَبعة وع�رشين قرياطًا من جميع الدار القائمة البنا بالقد�ص  ثمانية قراريط اأ�سْ
على  امل�ستملة  احلروب  بحو�ص  املعروف  احلو�ص  بداخل  ال�رشف  مَبحلَّة  ال�رشيف 
ومرافق  ومنافع  ومرتفق  وحاكورة  و�سهريج  �سفليي  وبيتي  علويي  بيتي 
ِقَبلة الطريق  ِعيَّة �رشكة بدر و�سعد اخوي البائع بحق الباقي ويدها  وحقوق �رَشْ
دار  و�سماًل  معيقل  بن  الدين  فتح  دار  و�رشقًا  بابها  ومنه  املزبور  احلز�ص  من 
ال�سيخ �سالح الع�سلي ومتامه دار عو�ص بن منر وغربًا دار ابراهيم بن �سي�سربك 
ومتامه دار البداوي بيد �ساهي بن حجيج وجميع احل�سة ال�سائعة وقدرها الربع 
مَبحلَّة  الكائنة  الدار  جميع  من  قرياطًا  وع�رشين  اأْرَبعة  ِل  اأ�سْ من  قرارايط  �ستة 
احليادرة بخط درج اخلزافي امل�ستملة على ثالث بيوت �سفلية وايوان و�سهريج 
�سجرتي ومرتفق ومنافع ومرافق  بها  �سماوية  الأ�ستية و�ساحة  معد جلمع ماء 
ِعيَّة �رشكة �سليمان بن مارية ومن ي�رشكه بحق الباقي ويحدها ِقَبلة  وحقوق �رَشْ
دار وارث �سالح بن عقبة ومتامه دار احلاّج حيدر اللطفي و�رشقًا حاكورة احلاّج 
حيدر املزبور و�سماًل دار )...( وغربًا زقاق غري نافذ ومنه بابها بجميع حقوق 
ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما عرف به ون�سب اإلْيِه وبكل حق هو 
الباقي للجهالة �رشعًا بثمن  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلم  له بذلك �رشعًا املعلوم ذلك عندهما 
ثالثون قطعة م�رشية  منها  يعدل كل غر�ص  عددية  ف�سية  غر�سًا  قدره خم�سون 
من  بذمته  ما  نظري  املزبور  بالثمن  امَلْرُقْوم  امل�سرتي  املزبور  البايع  قا�س�ص 
كمية  بذلك  املوافقه  غر�سًا  خم�سون  وقدره  املزبورة  للموكلة  ِْعيِّ  ال�رشَّ القر�ص 
ِعيَّة وبرئت بذلك ذمة البائع املزبور من الدين امَلْرُقْوم وذمة  و�سفة مقا�س�سة �رَشْ
ِعيِّة بالطريقة  ْ امل�سرتية املزبورة يف الثمن امَلْرُقْوم ومن كل جزء منه الرباءة ال�رشَّ
ِعيِّة براءة مقا�س�سة وا�ستيفاء و�سدر البيع الَباّت بينهما يف ذلك باإيجاٍب  ْ ال�رشَّ
وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ �سحيحي  وت�سليم  وت�سلم  مرعي  وقبول  �رْشِعيٍّ 
ِعيِّة والتفري بالأْبدان عن ترا�ص منهما وحيثما كان يف ذلك من  ْ وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
ذلك وتبعه ف�سمانه لزم حيث يجب �رشعًا ت�سادقا على ذلك كذلك وثبت م�سمون 
ًا حتريراً يف ثامن ع�رش من �سوال  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ ِْعيِّ  ذيك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 

 /335
ح2

�سهادة 
ِعيَّة �رَشْ

18 �سوال �سنة 
1082هـ

 /2  /16 /
1672م

الكراِم  املدر�سي  فخِر  و�سيِدنا  َمْولَنا  لدى  املرعِي  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
،املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  الأعالِم،  الُعَلَماِء  ،خال�سِة  الِعظاِم  امُلَحقِّقي  عمدِة   ،
ح�رش  عاله  دام  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى 
الرجل املدعو �سالح ابن املرحوم احلاّج ممد الرتهي واأَ�ْسَهَد عليه وهو بحال 

ال�سحة والطواعية والختيار من غري اإكراه له يف ذلك ول اإجبار عارفًا مبعنى



325عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

َب به عليه �رشعًا باأن ل حق له ِقَبل زوجته اأَْلٍفية ابنة  ِْعيِّ وما يرتتَّ الإ�ْسَهاد ال�رشَّ
املرحوم احلاّج ابراهيم ال�سهري بابن ناجي وال�ستحقاق ول دعوى ول طلب ول 
ف�سة ول ذهب ول دينًا ول عينًا ول نحا�سًا ول ر�سا�سًا ول ا�سبابًا ول حق من 
ِعيِّة مطلقًا ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه اأَْدَناه ا�سهاداً  ْ �سائر احلقوق ال�رشَّ
اأمثاله رجب بلوكبا�سي بن عبد احلي بالوكالة  َقًا من فخر  دَّ ُم�سَ ًا مقبوًل  ِعيَّ �رَشْ
َمْولَنا  لدى  بذلك  ا�سهاده  وثبت  ًا  ِعيَّ �رَشْ وت�سديقًا  ًا  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  عنها  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
ل�سنة  ًا حترراً يف ثامن ع�رش من �سوال  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 

اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ ويل، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

 /335
ح3

دفع ر�سم 
نفقة

17 �سوال �سنة 
1082هـ

 /2  /15 /
1672م

َر َمْولَنا و�سيُدنا فخُر املدر�سي الكرام ،عمدُة امُلَحقِّقي  َر فيما تاأمَل وتدبَّ فر�َص وقدَّ
ِْعيُّ املوىل م�سطفى اأَفْنِدي ابن ممٍد  الِعظام ،زبدُة املدققي الِفخام، احَلاِكُم ال�رشَّ
ُه الكرمُي باأََعايل نظرِيِه داَم ُعاله بر�سِم نفقِة احلرمِة �سفيَة بنِت املرحوم  ُع َخطُّ امُلَوقَّ
ال�سيخ عثمان اجللبي واأولدها �سعيد وعبد الرحيم وكائنة القا�رشين عن درجة 
امل�ستقرين  الدباغ  �سالح  احلاّج  بن  الدين  عالء  زوجها  من  رزقهم  التي  البلوغ 
وغ�سل  و�سابون  واآدم  طعام  من  بهم  يقوم  وما  املزبورة  والدتهم  ح�سانة  يف 
ِعيِّة الذي ل بد لهم منها ول غنى عنها  ْ اثواب ودخول حمام و�سائر لوازمهم ال�رشَّ
واقيم ذلك وقدره يف كل يوم اأْرَبع قطع م�رشية �سوية بينهم واأذن َمْولَنا احَلاِكم 
ِعيِّة امُل�َسار اإلْيِه خلد اهلل النعم عليه ل�سفية املزبورة بانفاق ذلك عليها وعلى  ْ ال�رشَّ
اأولدها املزبورين يف واحد بع�سهم وما لذلك عند احلاّجة وبالرجوع نظري ذلك 
ِعيَّي مقبولي �رشعًا  على زوجها عالء الدين املزبور فر�سًا واإذنًا �سحيحي �رَشْ
ثم بعد متام ذلك اأَ�ْسَهَدت عليها �سفية املزبورة اأنها وكلت اأخاها �سقيقها ممد 
يف قب�ص البقية املزبورة من زوجها املزبور يف كل يوم وِقَبل الوكالة املزبورة 
ًا حتريراً  ِعيَّ ًا وعرف بها اأخاها ح�سن �سقيقها قبوًل �رَشْ ِعيَّ ممد املزبور قبوًل �رَشْ

يف �سابع ع�رش من �سوال املبارك �سهور �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 

 /335
عقد زواجح4

17 �سوال �سنة 
1082هـ

 /2  /15 /
1672م

ِْعيِّ م�سطفى اأَفْنِدي ابن ممد لدى احَلاِكم ال�رشَّ
البكِر  عتبَة  احلاّج �سالح  بنت  فاطمة  احلداد مبخطوبِتِه  اأحمد  بن  �سعباُن  َج  َتَزوَّ
َدَقَها على بركِة اهلل تعاىل وعوِنه وح�سِن  ِعيِّة اأَ�سْ ْ القا�رِش اخلليِة عن املوانِع ال�رشَّ
توفيقِه و�سنِة نبيِه �سيدنا ممٍد �سلى اهلل عليه و�سلم ،�سداقًا جملته �سبعي غر�سًا 
املتفق  �سعبان  �سقيقها  بيد  مقبو�سة  غر�سًا  اأْرَبعي  ذلك  من  لها  احَلاّل  عددية 
احَلاّل ثالثون  بعد  والباقي  اأعاله  ِع  امُلَوقَّ ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  ِقَبل  و�سيًا عليها من 

غر�سًا موؤجلة لها عليه اإىل فراق مبوت اأو طالق بائن زوجها منه بذلك على ذلك
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ًا مقبوًل من الزوج املزبور  ِعيَّ ِعيِّة زواجًا �رَشْ ْ كذلك �سقيقها �سعبان بالولية ال�رشَّ
ًا حترر يف �سابع ع�رش من �سوال �سنة اثني وثماني واألٍف.  ِعيَّ لنف�سه قبوًل �رَشْ

�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 
ال�سيخ ابو الفتح. 

 /335
عقد زواجح5

16 �سوال �سنة 
1082هـ

 /2  /14 /
1672م

لدى َمْولَنا م�سطفةى اأَفْنِدي بن ممد دام ف�سله
َج الرجُل املدعو ح�سن بُن علي امل�رشي مبخطوبِته فخري البكِر البالِغ اخلليِة  َتَزوَّ
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل  ِعيِّة ،ابنة ممٍد بِن رجٍب اأَ�سْ ْ عن الأزواِج واملوانع ال�رشَّ
وعونه وح�سن توفيقه و�سنة نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا ما جملته خم�سون 
والباقي  املزبور،  والدها  بيد  مقبو�سة  غر�سًا  ثالثون  ذلك  يف  لها  احَلاّل  غر�سًا 
ع�رشين غر�سًا موؤجلة لها على الزوج املزبور اإىل فراق مبوت اأو طالق بائن تاأجياًل 
الثايتة  امَلْرُقْوم بالوكالة عنها  ًا زوجها منه بذلك على ذلك كذلك والدها  ِعيَّ �رَشْ
ُثُبوَتًا  بها  العارفي  الثوري  اأحمد  بن  و�سالح  رجب  اأحمد  احلاّج  عمها  ب�سهادة 
ًا  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  لنف�سه  املزبور  الواقع  يف  مقبوًل  ًا  ِعيَّ �رَشْ �سحيحًا  زواجًا  ًا  ِعيَّ �رَشْ

حتريراً يف �ساد�ص ع�رش يف �سوال �سنة اثني وثماني الف. 
مو�سى،  ال�سيخ  علي،  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

ال�سيخ ابو الفتح، كاتبه. 

 /336
ح1

�سيانة 
وترميم 

دار 
موقوفة 
لل�سخرة 
امل�رشفة

20 �سوال �سنة 
1082هـ

 /2  /18 /
1672م

اأْعَلِم  و�سيِِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اإلْيِه  اأَجلَّه   ، املرعيِّ امُلَحرِِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
املوىل  �سدِر  الأَناِم،  م�سكالِت  حاّلِل  الِفخاِم،  الِء  الُف�سَ ِل  اأْف�سَ الِعظاِم،  الُعَلَماِء 
 ِّ ال�رشِّ يف  الكرمي  موله  املراقِب  والتقوى،  الدِّيِن  ِحيا�ِص  من  الكارِع  الِعظام، 
ِْعيِّ  ِل الكامِل الفا�سِل بي احلقِّ والباطِل احَلاِكم ال�رشَّ والنجوى، العامِل العابِد الفا�سِ
ه الكرمي باأََعايل نظريه دامت ف�سائله  ِع َخطُّ امَلوىل م�سطفى اأَفْنِدي بن يحيى امُلَوقَّ
ِْعيِّ للمعلم ممد بن ا�سمعيل الق�ساب باأن ي�رشف  ومعاليه ملا �سدر الإذن ال�رشَّ
منهدمي  بيتي  على  امل�ستملة  اخلربة  الدار  جميع  وترميم  تعمري  يف  ماله  من 
وقاعة مت�سققة البناء الكائنة بالدار املزبورة مَبحلَّة ال�رشف اجلاري يف اأوقاف 
ل ال�سلواة والتحية واجلارية  م�سالح احلجرة ال�رشيفة النبوية على احَلاّل باأْف�سَ
يف تواجر املعلم ممد املزبور مدة طويلة من وكيل املتويل على الَوْقف ال�رشيف 
املزبورة  الدار  اإلْيِه  حتتاج  ما  كل  يف  املزبور  ممد  املعلم  ي�رشفه  ما  وجميع 
يكون له دينًا على جهة الَوْقف ال�رشيف ورقية الدار املزبورة وذلك بعد اأن ك�سف 
على الدار امَلْرُقْومة و�سمن ما حتتاج اإلْيِه من التعمري والرتميم مببلغ قدره مايتا 
ِعيَّة �سابقة  غر�ص واأثنان وخم�سة وع�رشون غر�سًا ف�سة عددية مبوجب حجة �رَشْ
اأعاله  ِع  امُلَوقَّ ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  �سادر  اأَْدَناه  تاريخه  على  التاريخ 
ومبوجب مت�سك �رْشِعيٍّ من ِقَبل فخر الأماثل علي اآغا وكيل املتويل على الَوْقف 
ال�رشيف املحدودة املو�سوفة الدار املزبورة باحلجر امَلْرُقْوم ح�رش يوم تاريخه 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأنه �رشف  اأَْدَناه املعلم ممد املزبور وذكر مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

يف تعمري وترميم الدار املوثوفة ومد جميع الأ�سطحة بالق�رشمل وبالبيتي
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البيتي  �سطح  فوق  حديد  ابواب  وبناء  املزبورة  القاعة  وترميم  املنهدمي 
املزبورين وبناء حائط الدار الِقَبلية وتكحيل واأخ�ساب وترميم �سائر حيطان الدار 
غر�سًا  وثمانون  واثنان  مائتا غر�ص  قدره  مبلغًا  مرتفق ومطبخ  وبناء  املزبورة 
احلرمي  اأوقاف  كاتب  اأَفْنِدي  يو�سف  بخط  مفردات  دفرت  مبوجب  عددية  ف�سة 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه  ال�رشيفي الكائنة بالقد�ص ال�رشيف طلب من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
اأن يعي من جانبه من يك�سف على ذلك ويخمن ما �رشفه يف عمارة الدار املزبورة 
ِْعيِّ  ليكون له دينًا على جهة الَوْقف ودفرت الدار املزبور فعي َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ِله فخر امل�سدرين الكرام َمْولَنا ال�سيخ علي  من جانبه لطف اهلل تعاىل كاتب اأ�سْ
اأحمد  ان  الأَقرَّ ا�سماعيل فتوجها و�سحبتهما فخر  الدقاق وفخر املدر�سي املنال 
فوجد  املزبورة  الدار  على  والوقوف  الك�سف  وح�سل  بالقد�ص  با�سي  معمار  اآغا 
البيتي  �سطح  فوق  حديد  وابوابه  واجلري  باحلجر  معقودان  جديدان  بيتان  بها 
املزبورين ي�سعد اإلْيِه من �سلم حجرا وبناء املرتفق واملطبخ جديد ووجدت القاعة 
املزبورة بها تعمري وترميم وق�سارة ووجدت �ساحة الدار مبلطة بالبالط النحيت 
ممدوة  والقاعة  والأبواب  البيوت  الأ�سطحة  وجميع  جديد  الِقَبلية  احلائط  وبنا 
بالق�رشمل اجلديد ووجدت ابواب البيوت وباب الدار املزبورة من اخل�سب اجلديد 
وبالطاقات الكائنات بالقاعة �سبابيك من حديد جديد وخمن اأحمد اآغا املعمار 
املزبور ما �رشفه املعلم ممد املزبور يف تعمري وترميم الدار املزبورة من ثمن 
�سيد وق�رشمل واأخ�ساب وحديد واأجرة معلمي وفعول ومونة و�سائر اللوازم من 
جب�سي وكنان وغري ذلك مببلغ قدره مايتا غر�ص وثمانون غر�سًا ف�سية عددية 
املزبورة  الدار  رقبة  وعلى  املزبور  الَوْقف  دينًا على جهة  املزبور  للمعلم ممد 
بالطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ ال�سدوره  واجب  �ساء  متى  الَوْقف  جهة  على  بنظريه  لريجع 

ِْعيِّ حتريراً يف ع�رشين �سهر �سوال املكرم �سنة اثني وثماني الف.  ال�رشَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا اأَفْنِدي، َمْولَنا نور الدين اأَفْنِدي، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، 

ال�سيخ ابو الفتح. 
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فخِر  وَمْولَنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل،  اإلْيِه  اأَجلَُّه  املرعيِّ  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
ِْعيِّ املوىل م�سطفى اأَفْنِدي  املدر�سي الكرام ،عمدِة امُلَحقِّقي الِعظاِم ،احَلاِكِم ال�رشَّ
ح�رشت  ومعاليه.  ف�سائله  دامت  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممٍد  ابن 
احلرمة فخري بنت املرحوم الو�ستة حيدر وعرف بها كل واحد من جاريها ممد 
ًا واأَ�ْسَهَد عليها وهي  ِعيَّ علي و�سليمان ولدي املرحوم حجازي العجمية تعريفًا �رَشْ
بحال يعترب �رشعًا اأنها ل مُتْلك من حطام هذه الدنيا اأَْلٍفانية �سوى اأ�سباب بدنها 
وجنبية  منايراً  زريابًا وحلاف  وطاقية  ولبا�سان ملوبة  كتانًا  قمي�سان  وهي 
ومدة بهو�سيا اأزرق ل غري ول �سواة وانها ل ت�ستحق ول ت�ستوجب ِقَبل اأولدها 
التي رزقتهم من زوجها املرحوم احلاّج م�سطفى ال�رشابي ابن احلاّج ممد وهم 
ممد و�سعد الرجبي وقادرية وعفيفة ورزج بنتها احلاّج فتح الدين ابن املرحوم
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احلاّج م�سطفى �سحيمان حقاً ول ا�ستحقاق ول دعوى ولى طلب ول ف�سة ول ذهب ول 
دينًا ول عينًا ول اإرثًا ول موروثًا ول نحا�سًا ول ر�سا�سًا ول ا�سبابًا ول حقًا من �ساير 
ِْعيِّة مطلقًا ملا م�سى من الزمان وايل يوم تاريخه اأَْدَناه ا�سهاداً �سحيحًا  احلقوق ال�رشَّ
ًا بعد  دََّقًا من اأولده املزبورين ولاحلاّج فتح الدين امَلْرُقْوم ت�سديقًا �رَشِْعيَّ ًا ُم�سَ �رَشِْعيَّ
اأن عرف بناتها املزرورات يو�سف بن حبيب املهتدي واخوهن ممد املزبور ترعيفًا 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه خلد اهلل النعم  ًا وثبت الإ�ْسَهاد عليها بذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ �رَشِْعيَّ

ًا حتريراً يف �سابع ع�رش يف �سوال �سنة اثني وثماني الف.  عليه ُثُبوَتًا �رَشِْعيَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، �سيخ ويل، �سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، �سيخ ابو 

الفتح، كاتبه. 
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قدوِة  وَمْولَنا  �سيِدَنا  لدى  تعاىل  اإلْيِه  اأَجلَُّه  املرعيِّ  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
ِْعيِّ املوىل م�سطفى اأَفْنِدي  املدر�سي الكراِم ،عمدِة امُلَحقِّقي الِفخام، احَلاِكم ال�رشَّ
ه الكرمي باأعاليه نظريه دام عاله. ح�رش الرجل املدعو ح�سن  ِع َخطُّ ابن ممٍد امُلَوقَّ
عى على الرجل  بن علي من اأهايل قرية عارورا )1( الكائنة ظاهر القد�ص ال�رشيف وادَّ
ِْعيِّ عن علياء بنت  ال�رشَّ الوكيل  القرية املزبورة  اأهايل  املدعو عواد بن خليل من 
الأْرَبع حرة ونايفة وزين  بناتها  املزبورة وعن  القرية  اأهايل  ممد بن علي من 
وعرف  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص  وكلته  ح�سبما  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص  القا�رشات  وفاطمة 
ًا  بهن كل واحد من ر�سيد بن عمر ومفرج بن رحال وفراج بن ن�سال تعريفًا �رَشِْعيَّ
يف  وقال  البلوغ  درجة  عن  القا�رشين  وبذمة  غنيم  ولديه  على  ِْعيِّ  ال�رشَّ والويل 
تقرير دعواه عليه اأن من ابن عمه عودة بن عطا جميع الغرا�ص التي القائم اأ�سوله 
ِقَبلة و�رشقًا باخلال و�سماًل بكرم مفرج و�سالم  القرية املزبورة املحدودة  باأر�ص 
ِْعيِّ يف  ال�رشَّ اإْرثه  وغربًا باخلال بجميع حقوق ذلك كله وان عودة مات وانح�رش 
والدته عليا املزبورة ويف �سقيقهاتها الأْرَبعة وهن حرة ونايفة وزين الدار وفاطمة 
ًا وفيه بحق الباقي واأن املدعي عليه  ويف اأخويه لأّمه غنيم وبدور انح�ساراً �رَشِْعيَّ
ِْعيِّة �سال �سوؤاله عن  امَلْرُقْوم وا�سع يده على ح�سته الباقية من بعد اأَْلٍفرو�ص ال�رشَّ
ذلك بالْعرِتَاف بو�سع اليد على الغرا�ص امَلْرُقْوم وانكر اأن غ�سية للمتويف املزبور 
ًا وطلب املدعي عليه امَلْرُقْوم باأن يعرفه باحلكم الآتي يف ذلك ويعرف  اعرتافًا �رَشِْعيَّ
ما يخ�ص الم املزبورة وال�سقيقات املزبورات والأخوين فعتند ذلك عرف احَلاِكم 
اأْرَبع قرارايط يف الكامل  اأن الذي يخ�ص الم  اإلْيِه املعي امَلْرُقْوم  ِْعيِّ امُل�َسار  ال�رشَّ
وان الذي يخ�ص ال�سقيقات يف الكامل �ستة ع�رش قرياطًا وان الذي يخ�ص الخوين 
ًا )...( امُل�َسار اإلْيِه وان الغ�سية مل يبق له �سيئ من  الثلث ثمانية قرارايط تعريفًا �رَشِْعيَّ

الرتكة بعد )...( حترر يف الثالث ذي القعدة �سنة اثني وثماني الف. 

)1( قرية عارورا: تقع في الجهة الشمالية من رام هللا ترتفع 450م عن مستوى سطح البحر معروفه منذ العهد الروماني. 
شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، ص513. 
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ِْعيِّ امُلَحرِِّر املرعيِّ اأَجلَُّه اإلْيِه تعاىل ،لدى �سيِدنا وَمْولَنا فخِر ق�ساِة  باملجل�ِص ال�رشَّ
ه  ِع َخطُّ ِْعيِّ م�سطفى اأفندي ابن ممد امُلَوقَّ الإ�ْسالِم ،ذخِر ولِة الأَناِم احَلاِكِم ال�رشَّ
الكرمي اأعاله دام عاله ثبت ب�سهادة كل واحد من �سعبان بن احلاّج اأحمد املغربي 
ال�سهري  اأحمد بن قعبور  ابن املرحوم  باأن ممداً  وكال بن املعلم عمر بن عبيد 
ِله �رشعًا وب�سهادة ممد ابن احلاّج علي خال  بالبط�ص بلغ ر�سداً وهو يف �سنِّ حتمُّ
ر�سدا  بلغت  باأنها  اأّمها  زوج  علي  بن  وح�سي  املزبور  اأحمد  احلاّج  بنت  حامدة 
وانهما �ساحلان لدينهما ودنياهما بوجه فخر التجار الأخيار اخلواجة يحيى ابن 
ِْعيِّ عليهما ُثُبوَتًا  ّي ال�رشَّ املرحوم اخلواجة عبد الرحمن ال�سهري بابن ارغون الَو�سِ
ه  ِع َخطُّ ِْعيِّ امُلَوقَّ ًا وطلب ممد بن حامدة املزبور من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ِعيَّ �رَشْ
الكرمي اأعاله ما�سبة اخلواجة يحيى املزبور على مالهما ومال اأخيهما ممود 
ِْعيِّ من ِقَبل والدهم امَلْرُقْوم  القا�رش عن درجة البلوغ املنتقل اإلْيِهم بالإرث ال�رشَّ
ِْعيِّ امل�سال  وحترير ودفع مالهما الذي حتت يده لهما واأمره َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ًا ثم وكلت حامدة املزبورة ح�سي ابن احلاّج علي احلموي يف  ِعيَّ اإلْيِه بذلك اأمراً �رَشْ
ما�سبة اخلواجة يحيى املزبور على مالها وارباحه وم�سارفه الالزمة وقب�ص 
اأخوها ممد مع من جاز  بها  والي�سال ولبراء ولا�سهاد وعرف  لها  املتحرر 
تاريخه  يوم  ًا حتا�سب  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  مقبوًل من ح�سي  توكياًل  لها �رشعًا  تعريقه 
امَلْرُقْوم على ما قب�سه  الوكيل  اأَْدَناه اخلواجة يحيى املزبور مع ممد وح�سي 
لهما ولأخيهما القا�رش املزبور من مالهم واملتح�سل من ارباح وعلى ما �رشفه 
يف واجب نفقتهم وك�سوتهم وم�ساريفهم الالزمة من حي و�سايته عليهم الذي 
اأَْدَناه  تايرخه  يوم  وانتهوؤها  الف  و�سبعي  اثني  ل�سنة  �سعبان  اأوا�سط  ابتداوؤها 
مبوجب دفاتر ما�سبة �سنة بعد �سنة املتوجه بام�ساء الق�ساة ال�سابقي قا�ص 
التي  بيده  املخلدة  املحفوة  بال�ِسِجالت  املقيدة  بختومهم  ومتومة  قا�ص  بعد 
�سهر  اأواخر  املوؤرخ يف  واآخرها  اأعاله  املزبور  التاريخ  املوؤرخ يف  الدفرت  اأوالها 
يد اخلواجة يحيى  تاأخر حتت  اآخر ما  الف وكان  اأحدى وثماني  ل�سنة  رم�سان 
اأْرَبعماية غر�ص واأْرَبعة وثالثون غر�سًا  املزبور من ذلك كله بعد قب�ص وح�ساب 
ععدية نقداً واثنا ع�رش قنطاراً �سابونًا بالوزن القد�سي وكان ربحها من تاريخ 
الدفرت املوؤرخ يف �سنة واحدا وثماني األفا وخم�سي غر�سًا عددية اإىل يوم تاريخه 
لها ن�سف �سعبان ل�سنة اأحدى  �رشف منها يف واجب نفقتهم عن مدة �سنة كاملة اأوَّ
هذه  ر�سم  وغر�سي  غر�سًا  وع�رشين  غر�ص  ماية  ختامها  واآخرها  الف  وثماني 
املحا�سبة مع خرجها وغر�سي ر�سلية وم�سارف لزمة وتاأخر حتت يد اخلواجه 
يحيى املزبور ثالثماية غر�ص و�ستون غر�سًا نقداً مع ال�سابون املزبور اأعاله وزاد 
ِْعيِّ فكان ما خ�ص  لهم بعد وزنه �سبعة وثالثون رطاًل ون�سف رطل التاأخري ال�رشَّ
ممد املزبور من النقد امَلْرُقْوم ماية غر�ص واأْرَبعة واأْرَبعون غر�سًا ومن ال�سابون 
القا�رش املزبور  اأْرَبعة قناطري خم�سة وت�سعي رطاًل وما خ�ص ممود  امَلْرُقْوم 
نظري ذلك وما خ�ص حامدة املزبورة من النقد املزبور اأثنان و�سبعون غر�سًا ومن
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ِْعيِّ  ال�سابون املزبور قنطاران و�ستة واأْرَبعون رطاًل ون�سف رطل اخل�سو�ص ال�رشَّ
اأْرَبعة  املزبور  النقد  من  ح�سة   )...( من  امَلْرُقْوم  يحيى  اخلواجة  دفع  ذلك  فعند 
ًا ،واإحالة  ِعيَّ وت�سعي غر�سًا فقب�ص ذلك منه بيده باحل�رشة واملعاينة قب�سًا �رَشْ
غر�سًا  ع�رش  اأْرَبعة  منها  الذمم  اأرباب  على  ماله  من  له  الباقية  غر�سًا  اخلم�سي 
على اخلواجة �سليمان الع�سلي وقب�سها منه بيده باحل�رشة واملعاينة وبع�رشين 
غر�سًا على ممد بن علي الهكاري واثني ع�رش غر�سًا على ح�سي املزبور واأْرَبعة 
اأ�سد ال�سباهي ومتى طبق ما ملحمد املزبور  غرو�ص على عبد الرحمن بن احلاّج 
منه  غر�سًا  وخم�سي  خم�سة  املزبور  حل�سي  ودفع  �رشعًا  مقبولة  ِعيَّة  �رَشْ حوالة 
بت�سعة  واحالة  بذمته  مما  غرو�ص  ب�ستة  وقا�س�سة  واملعاينة  باحل�رشة  بيده 
حوالة  املزبور  الرحمن  عبد  على  وغر�سي  الأ�سكاف  على  ممد  على  غالو�ص 
ِعيَّة مقبولة �رشعًا وذلك طبق ما للموكلة املزبورة واأَقرَّ واعرتف ممد املزبور  �رَشْ
وح�سي امَلْرُقْوم انهما قب�سا وت�سلما اأ�سالة ووكالة من اخلواجة يحيى امَلْرُقْوم 
ح�ستيهما يف ال�سابون املزبور اأعاله ول طلب ول ف�سة ول ذهب ول ل�سبب من 
ِعيِّة مطلقًا وبراءة  ْ ال�سباب ول بطريق من الطرق ول بوجه من �سائر الوجوه ال�رشَّ
ًا  ِعيَّ )...( ابراءة ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه اأَْدَناه ا�سهاداً �سحيحًا �رَشْ
كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا  ًا  ِعيَّ �رَشْ ت�سديقًا  املزبور  يحيى  اخلواجه  من  َقًا  دَّ ُم�سَ
النعم  اهلل  اإلْيِه خلد  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  وثبت م�سمون ذلك كله 

ًا حتريراً يف اأوا�سط �سوال املبارك ل�سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ عليه ُثُبوَتًا �رَشْ
علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  �سيخ  �سهود: 

ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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وكالة 
ِعيَّة �رَشْ

َغرَّة ذي القعدة 
�سنة 

2801هـ
 /2 /82 /

2761م

ِْعيِّ امُلَحرِِّر املرعيِّ اأَجلَُّه اإلْيِه تعاىل ،لدى �سيِدنا وَمْولَنا فخِر ق�ساِة  باملجل�ِص ال�رشَّ
ه  ِع َخطُّ ِْعيِّ م�سطفى اأفندي ابن ممد امُلَوقَّ الإ�ْسالِم ،ذخِر ولِة الأَناِم احَلاِكِم ال�رشَّ
الكرمي اأعاله دام عاله ثبت ب�سهادة كل واحد من �سعبان بن احلاّج اأحمد املغربي 
ال�سهري  اأحمد بن قعبور  ابن املرحوم  باأن ممداً  وكال بن املعلم عمر بن عبيد 
ِله �رشعًا وب�سهادة ممد ابن احلاّج علي خال  بالبط�ص بلغ ر�سداً وهو يف �سنِّ حتمُّ
ر�سدا  بلغت  باأنها  اأّمها  زوج  علي  بن  وح�سي  املزبور  اأحمد  احلاّج  بنت  حامدة 
وانهما �ساحلان لدينهما ودنياهما بوجه فخر التجار الأخيار اخلواجة يحيى ابن 
ِْعيِّ عليهما ُثُبوَتًا  ّي ال�رشَّ املرحوم اخلواجة عبد الرحمن ال�سهري بابن ارغون الَو�سِ
ه  ِع َخطُّ ِْعيِّ امُلَوقَّ ًا وطلب ممد بن حامدة املزبور من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ِعيَّ �رَشْ
الكرمي اأعاله ما�سبة اخلواجة يحيى املزبور على مالهما ومال اأخيهما ممود 
ِْعيِّ من ِقَبل والدهم امَلْرُقْوم  القا�رش عن درجة البلوغ املنتقل اإلْيِهم بالإرث ال�رشَّ
ِْعيِّ امل�سال  وحترير ودفع مالهما الذي حتت يده لهما واأمره َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ًا ثم وكلت حامدة املزبورة ح�سي ابن احلاّج علي احلموي يف  ِعيَّ اإلْيِه بذلك اأمراً �رَشْ
ما�سبة اخلواجة يحيى املزبور على مالها وارباحه وم�سارفه الالزمة وقب�ص 

املتحرر لها والي�سال ولبراء ولا�سهاد وعرف بها اأخوها ممد مع من جاز
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تاريخه  يوم  ًا حتا�سب  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  مقبوًل من ح�سي  توكياًل  لها �رشعًا  تعريقه 
امَلْرُقْوم على ما قب�سه  الوكيل  اأَْدَناه اخلواجة يحيى املزبور مع ممد وح�سي 
لهما ولأخيهما القا�رش املزبور من مالهم واملتح�سل من ارباح وعلى ما �رشفه 
يف واجب نفقتهم وك�سوتهم وم�ساريفهم الالزمة من حي و�سايته عليهم الذي 
اأَْدَناه  تايرخه  يوم  وانتهوؤها  الف  و�سبعي  اثني  ل�سنة  �سعبان  اأوا�سط  ابتداوؤها 
مبوجب دفاتر ما�سبة �سنة بعد �سنة املتوجه بام�ساء الق�ساة ال�سابقي قا�ص 
بعد قا�ص ومتومة بختومهم املقيدة بال�ِسِجالت املحفوظة املخلدة بيده التي 
�سهر  اأواخر  املوؤرخ يف  واآخرها  اأعاله  املزبور  التاريخ  املوؤرخ يف  الدفرت  اأوالها 
يد اخلواجة يحيى  تاأخر حتت  اآخر ما  الف وكان  اأحدى وثماني  ل�سنة  رم�سان 
اأْرَبعماية غر�ص واأْرَبعة وثالثون غر�سًا  املزبور من ذلك كله بعد قب�ص وح�ساب 
ععدية نقداً واثنا ع�رش قنطاراً �سابونًا بالوزن القد�سي وكان ربحها من تاريخ 
الدفرت املوؤرخ يف �سنة واحدا وثماني األفا وخم�سي غر�سًا عددية اإىل يوم تاريخه 
لها ن�سف �سعبان ل�سنة اأحدى  �رشف منها يف واجب نفقتهم عن مدة �سنة كاملة اأوَّ
هذه  ر�سم  وغر�سي  غر�سًا  وع�رشين  غر�ص  ماية  ختامها  واآخرها  الف  وثماني 
املحا�سبة مع خرجها وغر�سي ر�سلية وم�سارف لزمة وتاأخر حتت يد اخلواجه 
يحيى املزبور ثالثماية غر�ص و�ستون غر�سًا نقداً مع ال�سابون املزبور اأعاله وزاد 
ِْعيِّ فكان ما خ�ص  لهم بعد وزنه �سبعة وثالثون رطاًل ون�سف رطل التاأخري ال�رشَّ
ممد املزبور من النقد امَلْرُقْوم ماية غر�ص واأْرَبعة واأْرَبعون غر�سًا ومن ال�سابون 
القا�رش املزبور  اأْرَبعة قناطري خم�سة وت�سعي رطاًل وما خ�ص ممود  امَلْرُقْوم 
نظري ذلك وما خ�ص حامدة املزبورة من النقد املزبور اأثنان و�سبعون غر�سًا ومن

ِْعيِّ  ال�سابون املزبور قنطاران و�ستة واأْرَبعون رطاًل ون�سف رطل اخل�سو�ص ال�رشَّ
اأْرَبعة  املزبور  النقد  من  ح�سة   )...( من  امَلْرُقْوم  يحيى  اخلواجة  دفع  ذلك  فعند 
ًا ،واإحالة  ِعيَّ وت�سعي غر�سًا فقب�ص ذلك منه بيده باحل�رشة واملعاينة قب�سًا �رَشْ
غر�سًا  ع�رش  اأْرَبعة  منها  الذمم  اأرباب  على  ماله  من  له  الباقية  غر�سًا  اخلم�سي 
على اخلواجة �سليمان الع�سلي وقب�سها منه بيده باحل�رشة واملعاينة وبع�رشين 
غر�سًا على ممد بن علي الهكاري واثني ع�رش غر�سًا على ح�سي املزبور واأْرَبعة 
اأ�سد ال�سباهي ومتى طبق ما ملحمد املزبور  غرو�ص على عبد الرحمن بن احلاّج 
منه  غر�سًا  وخم�سي  خم�سة  املزبور  حل�سي  ودفع  �رشعًا  مقبولة  ِعيَّة  �رَشْ حوالة 
بت�سعة  واحالة  بذمته  مما  غرو�ص  ب�ستة  وقا�س�سة  واملعاينة  باحل�رشة  بيده 
حوالة  املزبور  الرحمن  عبد  على  وغر�سي  الأ�سكاف  على  ممد  على  غالو�ص 
ِعيَّة مقبولة �رشعًا وذلك طبق ما للموكلة املزبورة واأَقرَّ واعرتف ممد املزبور  �رَشْ
وح�سي امَلْرُقْوم انهما قب�سا وت�سلما اأ�سالة ووكالة من اخلواجة يحيى امَلْرُقْوم 
ح�ستيهما يف ال�سابون املزبور اأعاله ول طلب ول ف�سة ول ذهب ول ل�سبب من 
ِعيِّة مطلقًا وبراءة  ْ ال�سباب ول بطريق من الطرق ول بوجه من �سائر الوجوه ال�رشَّ

ًا ِعيَّ )...( ابراءة ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه اأَْدَناه ا�سهاداً �سحيحًا �رَشْ
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كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا  ًا  ِعيَّ �رَشْ ت�سديقًا  املزبور  يحيى  اخلواجه  من  َقًا  دَّ ُم�سَ
النعم  اهلل  اإلْيِه خلد  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  وثبت م�سمون ذلك كله 

ًا حتريراً يف اأوا�سط �سوال املبارك ل�سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ عليه ُثُبوَتًا �رَشْ
علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  �سيخ  �سهود: 

ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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مال�سة 
على وقف

منت�سف �سهـر 
�سول �سنة 
1082هـ

 /2  /13 /
1672م

َر  وحترَّ وَقَع  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �رشيحٌة  ووثيقٌة  ٌة  ِعيَّ �رَشْ �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبحرو�سِة  ْهراِء  الزَّ ِة  َ النريِّ الطريقِة  فِل  وَمْ اِء  الغرَّ َرِة  امُلَطهَّ ال�رشيعة  قد�ِص  حِل  مِبَ
و�سيِِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  املنيِف  الأ�سمى  واملعبِد  ال�رشيِف  القد�ِص 
الِء الِفخاِم حالَِّل ُم�سكالِت الأَناِم، �سيِخ الإ�ْسالِم  ِل الُف�سَ اأْعَلِم الُعَلَماِء الِعظاِم اأْف�سَ
الكرمَي  موله  املراقِب  والتقوى،  الديِن  ِمْن حيا�ِص  الكارِع  الِعظاِم  املوايل  �سدِر 
يحيى  بن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املويل  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ واحَلاِكم  والنجوى،  ال�رشِّ  يف 
ه الكرمي باأََعايل نظريه دام عاله ملا كان من امل�سرتك بي كل  ِع َخطُّ زاده امُلَوقَّ
واحد من احلاّج ممد بن ابي الن�رش واينال اأحد املوؤذني بحرم امل�سجد الأق�سى 
ال�رشيف وزوجته اأمنة بنت فتح الدين ابي قليبي وولدى ولده خليل هما عبد اهلل 
وعبد الرحمن وال�سيد نور الدين بن عمر ووقف احلرمة نبوية على قراءة ما تي�رش 
من الُقْراآن العظيم يف اأي مكان تي�رش وذلك جميع الدار القائمة البنا مَبحلَّة باب 
امل�ستملة على ثالثة مغازا علوي و�سفلي منها مغزل  ال�رشيف  بالقد�ص  العامود 
�سفلي ي�ستمل على خم�سة بيوت �سفلية بداخل اأحدها �سهريج معد جلمع الأ�ستية 
و�ساحة �سماوية بها �سهريج اي�سًا معد جلمع ماء ال�ستية ومرتفق وبهذه ال�ساحة 
اإىل �ساحة لطيفة بها بيتان يفوه باباهما �رشقًا ثم ي�سعد  درجة يتو�سل منها 
على  وبها طاقتان مطلتان  مغربًا  بابها  يفوه  به طبقة كبرية  ايوان  اإىل  منهما 
الطريق وطاقة �سمالية وينتهي يف اليوان املزبور �ساحة �سماوية بها بيت يفوه 
بابه �رشقًا به طاقة �رشقية مطلة على الطريق ال�سالك ومطبخ ويتو�سل اإىل ذلك 
كله من باب زقاق غري نافذ ويفتح �رشقًا ومغزل ِقَبلي يتو�سل اإلْيِه من باب من 
اإىل  اإىل حاكورة لطيفة بها �سلم حجري ي�سعد منه  الزقاق املزبور يفتح �سماًل 
بابه  وعلى  مغربًا  بابه  يفوه  بيت  بها  �سماوية  �ساحة  على  ي�ستمل  علوي  مغزل 
طبقة  به  كبري  ايوان  اإىل  املذكورة  ال�ساحة  من  وينتهي  ومرتفق  لطيف  اإيوان 
مطلتان  غربيتان  طاقتان  وبها  لطيف  مدع  وبها  م�رشقًا  بابها  يفوه  كبريه 
على حاكورة املولوية )1( وطاقة ِقَبلية ثم ينتهي من اليوان امَلْرُقْوم اإىل �ساحة 
�سماوية ممتدة بها درجة لطيفة ي�سعد منها اإىل ايوان يوجه اإىل جهته ال�سمالية 

مبلط بالرخام به�ص ادوران وباليوان املزبور طبقة علوية بها خزانة لطيفة

)1( المولوية: نسبة إلى الطريقة المولوية أحد اشهر الطرق الصوفية في ذلك العصر وخط المولوية يقع هذا الخط في 
حارة المولوية الواقعة إلى الشرق من حارة القصيلة جنوب حارة المشارقة، وهي تنسب إلى زاوية المولوية الموجودة فيها. 

العليمي، األنس الجليل، ج2، ص54، اليعقوب، ناحية القدس الشريف، ج2، ص438، العارف، المفصل، ص500. 
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وطاقة ِقَبلية وطاقة �سمالية مطلة على املغزل ال�سفلي وباحلاكورة ال�سغرية التي 
�سمايل  بيت  بها  كبرية  حاكورة  املذكور  املغزل  اإىل  بها  املتو�سل  الدرجة  بها 
من  �رشقًا  بابه  يفوه  الطبقة  اأ�سفل  ا�سطبل  على  اي�سًا  وت�ستمل  ِقَبلة  بابه  يفوه 
جميع  ويحد  امَلْرُقْوم  الزقاق  من  باب  به  باحلمام  يعرف  وبيت  املزبور  الزقاق 
الدرا امَلْرُقْومة بتماِمها وكمالها ِقَبلة دار املرحوم القا�سي يون�ص �سابقًا والن 
بيد وراث احلاّج �سالح زنكار ثم بيد �سالح الفقاعي ثم دار �سيف الدين النابل�سي 
و�رشقًا زقاق غري نافذ وفيه بابا الدار املزبورة احدهما يفتح م�رشقًا والثاين يفتح 
�سماًل ثم دار بيد القا�سي مب الدين الدويك و�سماًل دار بيد مو�سى العجلوين ثم 
دار اأحمد بلتكبا�سي �سابقًا والن بيد �سليمان جينكات وغربًا دار اأولد النا�رشة 
ثم دار وارث احلاّج عثمان العبوي ثم دار م�سطفى بك بن ب�سري �سابقًا ولن بيد 
دخل اهلل بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما عرف به 
ون�سب اإلْيِه وبكل حق هو لذلك �رشعًا على ما يف�سل فيه فمن ذلك ما هو ح�سة 
احلاّج ممد املزبور قرياطان وما هو للزوجة احلاّجة امنة املزبورة �ستة قرارايط 
وما هو لعبد اهلل وعبد الرحمن ولد خليل بن احلاّج ممد املزبور قرياطان ون�سف 
قرياط �سوية بينهما وما هو لل�سيد نور الدين املزبور ع�رشة قرارايط ون�سف قرياط 
عن  الأ�سيل  ممد  احلاّج  بت�سادق  قرارايط  ثالثة  املزبور  نبوية  وقف  هو  وما 
على  ِْعيِّ  ال�رشَّ ّي  والَو�سِ امَلْرُقْومة  اأمنة  زوجته  ِقَبل  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ والوكيل  نف�سه 
ولدي ولده خليل جا عبد اهلل وعبد الرحمن املزبوران وال�سيخ لطفي بن م�سطفى 
ِْعيِّ قب�ص يوم  عقبة املتويل على الَوْقف امل�رشوح ب�رشط الواقف الت�سادق ال�رشَّ
ِْعيِّ عن ِقَبل زوجته  تاريخه احلاّجة ممد املزبور الأ�سيل عن نف�سه والوكيل ال�رشَّ
احلاّجة اآمنة املزبورة الثابت وكالة عنها فيما ياأتي ذكره فيه من املقا�سمة الآتي 
ال�رشيف  القد�ص  خادم  ح�سن  بن  فواز  النقيب  من  واحد  كل  ب�سهادة  فيه  ذكرها 
ِْعيِّ  ّي ال�رشَّ ًا والَو�سِ ِعيَّ واحلاّج اأحمد بن نور الدين بن �سامل العرفي يها ُثُبوَتًا �رَشْ
وال�سيخ لطفي  امَلْرُقْوم  الدين  نور  وال�سيد  املزبورين  الرحمن  اهلل وعبد  على عبد 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأن الدار  املتويل على الَوْقف امَلْرُقْوم وذكروا مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
املزبورة قلبلة للق�سمة وق�سدهم ان يقت�سموها بينهم على قدر ح�س�سهم ق�سمة 
وقف وُمْلك وافراز بي اهليهم على ذلك ملا يف ذلك من احلظ وامل�سلحة جلهة 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأن  الَوْقف والقا�رشين املزبورين وطلبوا من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
يعي معهم من يق�سم بينهم الدار امَلْرُقْومة ويفرز ح�سة الَوْقف وامُلْلك عن ترا�ص 
عمدة  الكرام  امل�سدرين  فخر  جانبه  من  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  فيعي  بينهم 
املنال  املوقرين  الء  الُف�سَ وفخر  اأَفْنِدي  علي  تعاىل   )...( كاتب  الِفخام  امُلَحقِّقي 
ان اأحمد اآغا معماربا�سي القد�ص ال�رشيف  ا�سمعيل فيتوجها و�سحبتهم فخر الأَقرَّ
وح�سل الك�سف والوقوف على الدار الكزبورة فوجدت قابلة للق�سمة فاإقت�سموها 
ِْعيِّ  بينهم ق�سمة وقف وُمْلك وافراز بي حقيهم على ذلك واأذن َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
امُل�َسار اإلْيِه معتمداً على ما ن�ص عليه الُعَلَماء الِعظام يف كتبهم املعتربة من جواز
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ق�سمة الَوْقف حيث ذلك انفع للوقف وبتعي الَوْقف معززاً ملا كان ما ِقَبل به احلاّج 
ممد املزبور اأ�سالة عن نف�سه ووكالة عن زوجته امَلْرُقْومة وو�سايته على عيد 
اهلل وعبد الرحمن ولدي ولده املزبور بقدر ح�ستهم وقدرها ع�رشة قرارايط ون�سف 
قرياط بينهم على التف�سيل امل�رشوح اأعاله جميع املغزل ال�رشقي الكتو�سل اإلْيِه 
امَلْرُقْوم وم�ستمل على  نافذ وبه طاقة  الغري  بالزقاق  الكائن  ال�رشقي  الباب  من 
ثالثة بيوت �سفلية و�ساحة �سماوية بها �سهريج معد جلمع ماء ال�ستية ومرتفق 
م�رشقًا  بابه  ويفوه  ال�سفلية  بال�ساحة  التي  الدرجة  ِبَراأْ�ِص  الكائن  البيت  وجميع 
طاقتان  وبه  مغربًا  بابه  يفوه  الذي  اأعاله  املزبور  باليوان  الكائنة  والطبقة 
مطلتان غربًا على الطريق وطاقة �سمالية وجميع الكائن بال�ساحة املزبورة يفوه 
بابه مغربًا وبه طاقة �رشقية مطلة على الطريق الكائنة بجانبه وجميع املرتفق 
الكائن بالدار ال�سفلية وما هو جلهة الَوْقف املزبور مببا�رشة املتويل امَلْرُقْوم جيع 
البيتي القائمي البنا بالدار امَلْرُقْومة اأحدهما علوي بال�ساحة التي ِبَراأْ�ِص الدرجة 
بجانب  وهو  �رشقًا  بابه  يفوه  املزبور  ممد  احلاّجة  املغزل  اإىل  منها  املت�سل 
بابه  يفوه  �سفلى  والثاين  الكبرية  الطبقة  واإىل  اليوان  اإىل  منه  املتو�سل  الباب 
م�رشقًا ويعرف ببيت الغزالة له حق ال�ستقا من ال�سهريج الكائن بالدار ال�سفلية 
والرتفاق باملرتفق الكائن بال�ساحة ال�سفلية وحق امَلْرُقْوم اإىل البيتي املزبورين 
من بابا الدار امَلْرُقْومة وما ِقَبل به ال�سيد نور الدين امَلْرُقْوم بقدر ح�سته وقدرها 
اإلْيِه من الباب  ع�رشة قرارايط ون�سف قرياط جميع املعزل الِقَبلي الذي يتو�سل 
الكائن بالزقاق املزبور الذي يفتح �سماًل ويتو�سل منه اإىل حاكورة لطيفة واإىل 
حاكورة كبرية بها بيت يفوه بابه ِقَبلة وي�ستمل على احلاكورة على بع�ص ا�سجار 
امَلْرُقْوم  املعزل  اإىل  منها  ي�سعد  حجر  من  �سلم  املزبورة  ال�سغرية  باحلاكورة 
امل�ستمل على �ساحة �سماوية بها بيت يفوه بابه مغربًا وعلى بابه ايوان لطيف 
وبال�ساحة املزبورة مرتفق ثم ينتهي من ال�ساحة املزبورة اإىل ايوان من بيت كبري 
يفوه بابه م�رشقًا به طاقتان غربيتان مطلتان على حاكورة املولوية وبه مدع 
لطيف وباليوان املزبور )...( ثم ينتهي من اليوان املذكور اإىل �ساحة �سماوية 
ي�سعد اإلْيِها من �سلم حجري لطيف وبها ايوان يوجد جلهة ال�سمال مبلط بالرخام 
به�ص ادوران وبه طاقة م�سدودة وباليوان امَلْرُقْوم طبقة علوية بها طاقة ِقَبلية 
الغري  الطريق  من  بابه  الكائن  الإ�سطبل  وجميع  لطيفة  وخزانة  �سمالية  وطاقة 
ماء  جلمع  املعد  وال�سهريج  ال�سفلية  بالدار  الكائن  البيت  وجميع  املزبور  نافذ 
الأ�ستية التي له باب من الدار ال�سفلية الواقفة يف ق�سمة احلاّج ممد ، والَوْقف 
املزبور وعلى اأن ي�سد بابه من الدار ال�سفلية ويفتح له بابًا من الزقاق غري النافذ 
امَلْرُقْوم وجميع البيت املعروف باحلمام الكائن بابه من الزقاق املرفق بجميع 
ِْعيِّ وذلك بعد  ِعيَّة �سدرت بينهم بالطريق ال�رشَّ حقوق ذلك مقا�سمة �سحيحة �رَشْ
ال�سيخ  اخلطباء  فخر  من  واحد  كل  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  اأخرب  اأن 
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ال�سباهي  نبيل  واأحمد بك وعلي بك بن فرج  ال�رشيف  بالقد�ص  اآغا  اآغا ويو�سف 
واأحمد  ور�سيد  العجلوين  مو�سى  واحلاّج   )...( بن  اأحمد  واحلاّج  ال�رشيف  بالقد�ص 
اآغا معماربا�سي املذكور باأن ما اأفرز جلهة الَوْقف انفع وارفق واأن يف ذلك نفعًا 
ًا فعادوا واخربوا  ِعيَّ وم�سلحة للوقف امَلْرُقْوم والقا�رشين املزبورين اأخباراً �رَشْ
ًا فبموجب ذلك �سار املعزل  ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اإخباراً َمْرِعيَّ بذلك َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ال�رشقي من العلوي وال�سفلي ُمْلكًا من اأمالك احلاّج ممد وزوجته وولدي ولده 
املزبورين وحق ال�ستقا من ال�سهريج الكائن بال�ساحة بال�ساحة ال�سلية ولرتفاق 
و�سار  املزبورة  الدار  باب  من  ذكره  الآتي  امَلْرُقْوم  وحق  بها  الكائن  باملرتفق 
جميع املعزل الِقَبلي وما ا�ستمل عليه من احلاكورة وال�سطبل والبيت املعرروفة 
بال�سطبل الكائن به ال�سهريج والبيت املعروف باحلمام بجميع حقوق ذلك ُمْلك 
من اأمالك الواقفة املزبورة وحقًا من حقوقه ل معاأر�ص لكل منهم مع الآَخر يف 
ق�سمته وتوافقوا على )...( الطاقات امل�سدودة )...( واأن ل حق لكل واحد منهما يف 
ال�سهريج الواقع يف ق�سمته وت�سادقوا على ذلك )...( لدى َمْولَنا و�سيدنا احَلاِكم 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه )...( حتريراً يف ن�سف �سهر �سوال املبارة من �سهور �سنة اثني  ال�رشَّ

وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ خليل، اأحمد جلبي، كاتبه. 
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تعاىل  اإلْيِه  اأَجلَُّه  املرعيِّ  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ ه باملجل�ِص  اأنَّ �سبُب حتريِر احلروِف هو 
لدى �سيِدنا وَمْولَنا فخر ِاملدر�سي الكراِم ،عمدِة امُلَحقِّقي الِفخاِم خال�سِة الُعَلَماِء 
ُه باأََعايل نظرِيِه داَم عاله.  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل م�سطفى اأَفْنِدي امُلَوقَّ الأعالِم احَلاِكِم ال�رشَّ
ح�رش احلاّج م�سطفى ابن املرحوم �سهم �سيخ احلاكة بالقد�ص ال�رشيف ، وح�رش 
معه كل واحد من قريبي ولد �سالح الن�رشاين املتكلم على حاكة ن�سارى الروم )1( 
وكرا بنت الن�رشاين املتكلم على حاكة ن�سارى الأَرَمن و�سالمة املتكلم على حاكة 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأن  ن�سارى ال�رشيان بالقد�ص ال�رشيف وذكروا مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
العادة ان حكم العرف اهذا طلب منهم �سيئًا يتعلق ب�سيعهم يوزخ ذلك ال�سيخ عليهم 
وي�سوي بينهم يف املغنم واملغرم وان مت�سلم مدينة القد�ص ال�رشيف الن طلب منهم 
�ستي ثوبًا قطنًا واأن احلاّج م�سطفى املزبور اأن يجعل عمل خم�ص ذلك على حاكة 
امل�سلمي، ولأْرَبع اأخما�ص على احلاكة من الن�سارى واحَلاّل اأن حاكة امل�سلمي اأكرث 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه على اأن ينبه على  اأنوالتهم وعمل وطابوا من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
احلاّج م�سطفى املزبور باأن يجعل عمل الثلث على امل�سلمي وعمل الثلثي عليهم 
يف )...( بطلب منهم لأحكام العرف وتوزع ثمنه بح�سب ذلك فعند ذلك نبه َمْولَنا 
ًا  ًا قبوًل �رَشِْعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه على احلاّج م�سطفى املزبور تنبيهًا �رَشِْعيَّ احَلاِكم ال�رشَّ

حتريراً يف ثاين ذي القعدة احلرام ل�سنة اثني وثماني الف. 

)1( المتكلم على حاكة نصارى الروم: الرئيس. 
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فتح اهلل، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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ِْعيِّ امُلَحرِِّر املرعيِّ اأَجلَُّه هلِل تعاىل لدى َمْولَنا و�سيِدنا اأْعَلِم الُعَلَماِء  باملجل�ِص ال�رشَّ
رِِّر  الِء الِفخاِم ،�سدِر املوايل الِعظاِم ،حالَِّل م�سكالِت الناِم ،ُمَ ِل الُف�سَ الِعظاِم ،اأْف�سَ
احلالِل عن احلراِم ،الكارِع من حيا�ِص الديِن والتقوى املارقِب موله الكرمَي يف ال�رشَّ 
ه  ِع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْنِدي ابن يحيى  ِْعيِّ املوىل املويل م�سطفى  ال�رشَّ والنجوى احَلاِكم 
الكرمي اأعاله نظريه داَم ُعاله. حتا�سَب كلُّ واحٍد من فخِر اأقراِنه غ�سيبات ب�سه ابن 
ِْعيِّ املطلق عن ِقَبل زوجته  املرحوم اأحمد ب�سه ال�سافوطي القلعي وهو الوكيل ال�رشَّ
فاطمة خاتون ابنة املرحوم احلاّج ممود ممود الدقاق الثابت وكالته املطلقة 
عنها ب�سهادة كل واحد من ابنتي عمها وهما احلاّج م�سلح بن الرحوم احلاّج فتح 
ن�سبيهما  ال�سهري  الرومي  �سالح  اخلواجة  املرحوم  ابن  ب�سه  اأحمد  واحلاّج  الدين 
ًا وفخر التجار احلاّج ا�سماعيل امَلْرُقْوم  املبارك بالدقاق العارفي بها ُثُبوَتًا �رَشِْعيَّ
لخته لأبيه فاطمة امَلْرُقْومة وهو جميع ح�ستها من مرتوكات والدها امَلْرُقْوم وهو 
الأخ الب لفاطمة املوكلة املزبورة )...( كان قب�سه احلاّج ا�سماعيل امَلْرُقْوم لخته 
لأبيه فاطمة امَلْرُقْومة وهو جميع ح�ستها من مرتوكات والدها امَلْرُقْوم من نقد 
وديون وثمن �سابون وقلي وقما�ص واثاث وغري ذلك مبوجب دفرت الق�سمة املوؤرخ 
يف ن�سف �سوال �سنة اثني و�سبعي الف وعلى ما قب�سه و�رشفه يف واجب نفقة 
وذلك  عليها  بو�سايته  مالها  اأرباح  لها من  قب�سه  وما  امَلْرُقْومة  فاطمة  وك�سوة 
مبوجب دفاتر املحا�سبات التي ابتداوؤها الدفرت املوؤرخ فر اوا�سط ذي احلجة احلرام 
ل�سنة ثالث و�سبعي الف واآخرها الدفرت املوؤرخ يف اأواخر �سهر ذي احلجة احلرام ل�سنة 
اأحدى وثماني واألف. ال�سادرات لدى ق�ساة الإ�ْسالم واحداً بعد واحد فكان املتحرر 
لها مبوجب دفرت املحا�سبة املوؤرخ يف اأواخر ذي احلجة �سنة احدى وثماني الف 
مبلغًا قدره من الغرو�ص اأَْلٍف�سية العددية ثمامناية غر�ص زخم�سة وخم�سون غر�سًا 
ف�سة عددية وقب�ست فاطمة املوكلة املزبورة من اأخيها احلاّج ا�سمعيل امَلْرُقْوم 
ِْعيِّ  اأْرَبعماية غر�ص وثالثي غر�سًا ، بعد اأن بلغت ر�سيدة وثبت ر�سدها بالطريق ال�رشَّ
لدى  تاريخه �سادرة  �سنة  الثاين  �رَشِْعيَّة موؤرخة يف ع�رشين ربيع  مبوجب حجة 
�سدر الق�ساة اأحمد اأَفْنِدي خليفة احلكم العزيز بالقد�ص ال�رشيف �سابقًا ،وتاأخر بعد 
ذلك كله لفاطمة امَلْرُقْومة حتت يد اأخيها امَلْرُقْوم اأْرَبعماية غر�ص وخم�سة وع�رشون 
ِْعيِّ ل غري ذلك ثم اأَقرَّ واعرتف احلاّج ا�سمعيل امَلْرُقْوم اأن لأخته  غر�سًا التاخري ال�رشَّ
فاطمة امَلْرُقْومة حتت يده ع�رشة غرو�ص وهي ما ح�ستها من ثمن ال�سطبل الكائن 
ببواية اأولد العلمي مَبحلَّة ال�رشف بالقد�ص ال�رشيف املحدود واملو�سوف املعلوم 
ًا و�سدقه على ذلك غ�سيبان  عندهما امُلَخلَّف ذلك عن والدها امَلْرُقْوم اعرتافًا �رَشِْعيَّ
ًا فعند ذلك دفع احلاّج ا�سمعيل امَلْرُقْوم لغ�سيبان  ب�سه الوكيل امَلْرُقْوم ت�سديقًا �رَشِْعيَّ
امَلْرُقْوم  ب�سه  ل�سه الوكيل املزبور خم�سة وثالثي غر�سًا ف�سية قب�سها غ�سيبان 

ًا وتاخر بعد ذلك كله ملوكلته امَلْرُقْومة ِعيَّ بيده باحل�رشة واملعاينة قب�سًا �رَشْ
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

بذمة اأخيها امَلْرُقْوم اأْرَبعماية غر�ص ف�سية عددية قب�سها غ�سيبان ب�سه امَلْرُقْوم 
امَلْرُقْومة  كله ملوكلته  ذلك  بعد  وناخر  ًا  ِعيَّ �رَشْ قب�سًا  واملعاينة  باحل�رشة  بيده 
باحل�رشة حتل  بيده  امَلْرُقْوم  ا�سماعيل  احلاّج  وت�سلمها  ابتاعها  غر�سًا  بخم�سي 
مل�سي  عددية  ف�سة  غر�سًا  وخم�سون  غر�ص  اأْرَبعماية  وقدره  املبلغ  جميع  عليه 
ًا وكفله يف جميع املبلغ  ِعيَّ اأْرَبعة ا�سهر مت�سي ومتر نت تاريخه اأَْدَناه ترتيبًا �رَشْ
ويف كل جزء من ولده الرجل املدعو ممد باإذنه له يف املال والذمة والكفالة لها 
من مرتوكات والدها ومن ارباح مالها مبوجب الدفاتر وابرئه من ذلك كله ما عدا 
َب لها بذمته وقدره اأْرَبعماية غر�ص زخم�سون غر�سًا املجل اإىل املدة  املبلغ املرتتَّ
امَلْرُقْومة فاإنه باق لها بذمته مل يدخل يف عموم هذا الإ�ْسَهاد و�سدقه على ذلك 
ًا ت�سادقوا على ذلك وكذلك وثبت م�سمون  ِعيَّ احلاّج ا�سمعيل املزبور ت�سديقًا �رَشْ
ًا حتريراً يف اأواخر  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ ذلك كله لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

�سهر �سوال املبارك من �سهور �سنة اثني وثالثي الف. 
علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  �سيخ  �سهود: 

ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، كاتبه. 
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بيع بيت 
مَبحلَّة 
باب 

العامود

اأوائل ذي 
القعدة �سنة 

1082هـ
 /2  /28 /

1672م

املدر�سي  فخِر  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اإلْيِه  اأَجلَُّه  املرعيِّ  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
ِْعيِّ الق�ساِم، اأحمد  الكراِم عمدِة الُعَلَماِء الأعالِم، �ساللِة املوايل الِعظاِم احَلاِكم ال�رشَّ
ه اأعاله دام عاله ، ح�رش احلاّج خليل ابن �رشف  ِع َخطُّ اأَفْنِدي ابن م�سطفى امُلَوقَّ
الدويك، واأَ�ْسَهَد عليه وهو بحال ال�سحة وال�سالمة انه �سدق على �سحة بيع زوجته 
فاطمة بنت عبد الرحمن النابل�سي لولديها �سالح ولطيفة ولدي فرج وذلك جميع 
البت القائم البنا بالقد�ص ال�رشيف مَبحلَّة باب العامود وجميع احلاكورة الكائنة 
ال�سائعة وقدرها ثالثة ع�رش قرياطًا من جميع  باملحلة املزبورة وجميع احل�سة 
الغرا�ص الزيتون والجنا�ص القائم اأ�سوله باأر�ص مرج الزعفران مببلغ قدره ع�رشون 
غر�سًا عددية وانه اجاز البيع وارت�ساه وان ل مطاعن ول منازع له معها يف ذلك 
مبوجب حجة البايع املوؤرخة يف خام�ص ع�رش من �سوال ل�سنة تاريخه اأَْدَناه اأمراً 
وت�سديقًا �سحيحي �رَشِْعيَّي م�سدقيي من �سالح املزبور اأ�سالة عن نف�سه ووكالة 
ًا واأَ�ْسَهَد عليه �سالح املزبور اأ�سالة عن نف�سه  عن �سقيقته املزبورة ت�سديقًا �رَشِْعيَّ
ووكالة عن اخته لطيفة باأنهما ابراءا ذمة احلاّج خليل من نظري ما بذمته من موؤخر 
ًا واأَ�ْسَهَد عليه احلاّج خليل  �سداق والدتهما وقدره خم�سة غرو�ص عددية ابراء �رَشِْعيَّ
املزبور باأنه مل يبق في�ستحق ول ي�ستوجب ِقَبل �سالح املزبور ول ِقَبل اأخته لطيفة 
ب�سبب مرتوكات والدتهما حقًا ول ا�ستحقاقًا ول دعوى ول طلب ول ف�سة ول ذهب 
َقًا  دَّ ًا ُم�سَ ول حق مطلقًا ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه اأَْدَناه اأ�سهاداً �رَشِْعيَّ
ًا  ُثُبوَتًا �رَشِْعيَّ اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ �رشعًا وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم 

حتريراً يف اأوائل ذي القعدة �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

علي، ال�سيخ ابو الفتح، كاتبه. 
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ح1

توزيع 
على حاكة 
الن�سارى 
وامل�سلمي 
يف القد�ص

2 ذي القعدة 
�سنة 

1082هـ
 /2  /29 /

1672م

املدر�سي  فخِر  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اإلْيِه  اأَجلَُّه  املرعيِّ  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
ِْعيِّ الق�ساِم، اأحمد  الكراِم عمدِة الُعَلَماِء الأعالِم، �ساللِة املوايل الِعظاِم احَلاِكم ال�رشَّ
ابن  م�سطفى  احلاّج  ح�رش   ، عاله  دام  اأعاله  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ م�سطفى  ابن  اأَفْنِدي 
املرحوم �سهم �سيخ احلاكة بالقد�ص ال�رشيف وح�رش معه كل واحد من قريتي ولد 
املتكلم  الن�رشاين  الروم وكرا بنت  املتكلم على حاكة ن�سارى  الن�رشاين  �سالح 
على حاكة ن�سارى الأَرَمن و�سالمة املتكلم على حاكة ن�سارى ال�رشيان بالقد�ص 
العرف  ان حكم  العادة  اأن  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  مَلْولَنا  ال�رشيف وذكروا 
اهذا طلب منهم �سيئًا يتعلق ب�سيعهم يورخ ذلك ال�سيخ عليهم وي�سوي بينهم يف 
ثوبًا  �ستي  منهم  طلب  الن  ال�رشيف  القد�ص  مدينة  مت�سلم  وان  واملغرم  املغنم 
قطنًا واأن احلاّج م�سطفى املزبور اأن يجعل عمل خم�ص ذلك على حاكة امل�سلمي 
اأكرث  امل�سلمي  حاكة  اأن  واحَلاّل  الن�سارى  من  احلاكة  على  اأخما�ص  ولأْرَبع 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه على اأن ينبه على  اأنوالتهم وعمل وطلبوا من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
احلاّج م�سطفى املزبور باأن يجعل عمل الثلث على امل�سلمي وعمل الثلثان عليهم 
يف )...( بطلب منهم حلكام العرف وتوزع ثمنه بح�سب ذلك فعند ذلك نبه َمْولَنا 
قبوًل  ًا  ِعيَّ �رَشْ تنبيهًا  املزبور  م�سطفى  احلاّج  على  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 

ًا حتريراً يف ثاين ذي القعدة احلرام ل�سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

فتح اهلل، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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دعوىح2

11 �سوال �سنة 
1082هـ

 /2  /9 /
1672م

قدوِة  وَمْولَنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اإلْيِه  اأَجلَُّه  املرعيِّ  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  الأعالِم  الُعَلَماِء  الأَناِم عمدِة  ولِة  ، ذخِر  الإ�ْسالِم  ق�ساِة 
ه الكرمي باأََعايل نظريه دامت ف�سائله  ِع َخطُّ اأحمد م�سطفى اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ
ومعاليه. اأدعت احلرمة �سفية بنت ممد ابن حجي العجوز ال�سوباتي البادية عن 
وجها على ممد بن ح�سن )...( لزينتها وقالت يف تقرير دعواها عليه اأنها كانت 
باعت له فردة �سابون بثمانية ع�رش غر�سًا عددية وطالبته بذلك و�ساألت �سوؤاله 
عن ذلك �سئل اأجاب بالْعرِتَاف بذلك وانها كانت اأذنت له باأن ي�رشف ثمنها يف 
نفقتها يف كل يوم خم�ص قطع م�رشية من مدة ثمانية ا�سهر �سابقة على تاريخه 
وانه �رشف ثمن الفردة ال�سابون يف نفقتها باإذنها فلم ت�سدقه على ذلك وطلب 
اهلل  عبد  بن  واحد من �سالح  كل  فاأح�رش  بذلك  له  ت�سهد  بينة  عليه  املدعي  من 
يو�سف  بن  �سالح  بنت  وي�رشكه  احلم�سي  ابراهيم  احلاّج  بنت  ونعمة  معي  بن 
ًا و�سهدوا بعد ان ا�ست�سهدوا باأن  ِعيَّ وعرف بها �سالح بن معي امَلْرُقْوم تعريفًا �رَشْ
املدعية املزبورة اأذنت للمدعى عليه امَلْرُقْوم باأن ي�رشف ثمن الفردة ال�سابون 
التي باعتها له بثمانية ع�رش غر�سًا عددية كل يوم خم�ص قطع م�رشية من مدة 
ِعيَّة بوجه املدعية اأَْدَناه �سهادة �سحيحة �رَشْ ثمانية اأ�سهر �سابقة على تاريخه 



339عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ًا  ِعيَّ ًا فِقَبلت �سهادتهم بذلك قبوًل �رَشْ ِعيَّ امَلْرُقْومة فلم يبد يف �سهادتهم دافعًا �رَشْ
ِْعيِّ امُل�َسار  ِعيِّة لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ْ وملا ثبت ذلك وما قامت به البينة ال�رشَّ
منع  ًا  ِعيَّ �رَشْ حكمًا  مبوجب  وحكمه  ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  عليه  املوىل  نعم  دامت  اإلْيِه 
ًا حتريراً  ِعيَّ املدعية املزبورة من معاأر�سة املدعية امَلْرُقْوم ب�سبب ذيك منعًا �رَشْ

يف حادي ع�رش �سوال املبارك ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ ابو الفتح، كاتبه. 

 /340
ح3

وظيفة 
تنظيف 
متو�ساأ 
بباب 

القطاني 
و�رشف 
راتبه من 
ال�رشة 
الرومية

5 ذي القعدة 
�سنة 

1082هـ
 /3  /3 /
1672م

الكراِم  املوايل  ،�سدُر  الِفخاِم  الِء  الُف�سَ ُل  ،اأْف�سَ الِعظاِم  اأْعَلُم  و�سيُدنا  َمْولَنا  َر  قرَّ
حالَُّل م�سكالِت الأَناِم ،مرُب احلالِل مميُز احلالِل عن احلراِم ،الكارُع من حيا�ِص 
ِْعيًّ املوىل  الديِن والتقوى ،املراقُب موله الكرمي يف ال�رشِّ والنجوى ،احَلاِكُم ال�رشَّ
دام  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ  )...( يحيى  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املويل 
الكرمي  ِْعيِّ وناقل اخلطاب املرعي عبد  ال�رشَّ الكتاب  ف�سله ومعاليه، حلامل هذا 
بباب  الكائن  باملتو�سي  التنظيف  وظيفة  بالنجار  امل�سهور  اأحمد  املرحوم  ابن 
القطانيي بالقرب من امل�سجد الأق�سى ال�رشيف مبا لها من املعلوم يف كل يوم 
ما  مع  امل�رشفة  وال�سخرة  الأق�سى  امل�سجد  اأوقاف  م�سول  من  عثمانية  اأْرَبع 
تبع ذلك من ال�رشة الرومية وال�سدقات املعتادة على جاري العادة عو�سًا عن 
والده املبزبور بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل وانحالل ذلك عنه واأذن له َمْولَنا 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه خلد اهلل النعم عليه مببا�رشة الوظيفة املزبورة وقب�ص  احَلاِكم ال�رشَّ
ِعيَّي  معلومها املعي اأعاله وبال�ستدانة عند احلاّجة تقريراً واإذنًا �سحيحي �رَشْ
اثني  �سنة  �سهور  من  احلرام  القعدة  ذي  �سهر  خام�ص  يف  حتريراً  �رشعًا  مقبوًل 

وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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َج رم�ساُن بُن خليل جينكات مبخطوبِتِه را�سية بنت ممٍد )...( �سابقًا اخللية  َتَزوَّ
َدَقَها على �سداٍق قدُرُه خم�سٌة و�سبعوَن غر�سًا احَلاّل بها  ِعيِِّة اأَ�سْ ْ عن املوانِع ال�رشَّ
من ذلك اأْرَبعون غر�سًا مقبو�سة بيدها باعرتافه وكيلها الآتي ذكره ولباقي بعد 
بانه  طالق  اأو  مبوت  الفراق  اإىل  عليه  لها  موؤجلة  غر�سًا  وثالثون  خم�سة  احَلاّل 
الثابت  العبوي  عثمان  بن  ممد  بن  ممد  احلاّج  ذلك  على  بذلك  منه  زوجها 
وكالته عنها يف ذلك ويف الْعرِتَاف بقب�ص مقدم ال�سداق ب�سهادة كل واحد من 
ممد جلبي الرتجمان وظاهر بن �سعبان بن عبد الوهاب جينكات العارفي بها 
ًا زواجًا مقبوًل من الزوج لنف�سه حتريراً يف رابع ذي القعدة �سنة اثني  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ

وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، املزبورن، كاتبه. 
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ار  اأَقرَّ
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خدمة 
مبقام 
النبي 
مو�سى

10 ذي القعدة 
�سنة 

1082هـ
 /3  /8 /
1672م

ر َمْولَنا و�سيُدنا فخُر املدر�سي الكرام ،عمدُة امُلَحقِّقي الِعظام ،خال�سُة الُعَلَماء  قرَّ
الكرمي  ه  َخطُّ ُع  امُلَوقَّ اأَفْنِدي بُن ممد  ، املوىل م�سطفى  ِْعيِّ ال�رشَّ ،احَلاِكُم  الأعالِم 
املرعي  واخلطاب  وناقله  املرعي  الكتاب  هذا  حلامل   ، عاله  دام  نظريه  باأََعايل 
ال�سمد  عبد  ال�سيد  واملكرمي  الأ�رشاف  فخر  الدين  مب  الر�سيد  املوفق  ال�ِسِجل 
عليه  الكليم  مو�سى  النبي  مبقام  اخلدام  اأحد  غ�سية  بابن  املبارك  ن�سبة  ال�سهري 
من  لها  املزبور مبا  ال�رشيف  باملقام  اخلدمة  وظيفة  ريع  العظيم  امُلْلك  �سلوات 
املعلوم وقدره يف كل يوم ربع عثماين عو�سًا عن والده املزبور بحكم واعتزاله عن 
ِْعيِّ  ذلك من يوم تاريخه اأَْدَناه بح�سن اختياره ور�ساه واأذن َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
امُل�َسار اإلْيِه خلد اهلل النعم عليه لل�سيخ مب الدين املزبور مببا�رشة ال�سيخ الوظيفة 
النبي مو�سى عليه  اأعاله من م�سول وقف  املزبورة وبقب�ص معلومها املزبور 
مقبولي  ِعيَّي  �رَشْ �سحيحي  ًا  ِعيَّ �رَشْ واإذنًا  اأمراً  احَلاّل  عند  وبال�ستدانة  ال�سالم 

�رشعًا حتريراً يف عا�رش ذي القعدة ال�رشيفة احلرام ل�سنة اثني وثماني واألف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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اأوائل ذي 
احلجة �سنة 

1082هـ
 /3  /29 /

1672م

احلمُد هلِل الذي اأحلَّ النكاَح و�رشَعُه وحرَّم ال�سفاَح ومنعه وال�سالة وال�سالم على 
ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص  اأنه  هو  وبعد.  ت�سليمًا  و�سلم  و�سحِبه  اآِله  وعلى  ممٍد  �سيِِّدنا 
رِّر دقائق  امُلَحرِّر املرعي اأَجلَّه هلل تعاىل بي يدي َمْولَنا و�سيدنا العامل الكبري ُمَ
الأَنام  م�سكالت  حالل  الِعظام  املوايل  �سدر  حترير  اأح�سن  قواعد  بعدد  التف�سري 
ه الكرمي باأََعايل نظريه  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل املويل م�سطفى اأَفْنِدي امُلَوقَّ احَلاِكم ال�رشَّ
َج عي�سى بن ممود اخلليلي مبخطوبته فاطمة بنت املرحوم جنم  دام عاله ، َتَزوَّ
َدَقَها على بركة اهلل وعونه وح�سن توفيقة  الدين بلوكبا�سي اخلليلي البكر البالغ اأَ�سْ
و�سنة نبيه �سيدنا ممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملته ماية �سلطاين ح�سابًا 
عن كل �سلطاين منها اأْرَبعون قطعة م�رشية احَلاّل لها من ذلك خم�سون �سلطانية 
ِْعيِّ والباقي بعد  باقية لها بذمة الزوج على حكم احللول باعرتافه بذلك )...( ال�رشَّ
احَلاّل خم�سون �سلطانيا موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق باأئن زوجها 
منه بذلك على ذلك كذلك اخلواجة فخر الدين بن �سالح اخلليلي بطريق الوكالة 
ِعيِّة عنهاحيثما وكلته يف ذلك وعرف بها كل واحد من احلاّج اأحمد بن عالء  ْ ال�رشَّ
ًا زواجًا �سحيحًا �رشعًا  ِعيَّ الدين اخلليلي وابراهيم ال�ساحب اخلليلي تعريفًا �رَشْ
ِعيِّة  ْ ال�رشَّ برابطة  النكاح  مت  وقد  �رشعًا  قبوًل  لنف�سه  املزبور  الزوج  من  مقبوًل 

بتاريخ اأوائل ذي القعدة ال�رشيفة احلرام ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، 

ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، احلاّج علي، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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�رشاء بيت 
بخط باب 

احلديد

اأوائل ذي 
القعدة �سنة

حِل  َر مِبَ ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر وَقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
ْهراِء مبحرو�سِة القد�ِص ِة الزَّ َ فِل الطريقِة النريِّ اِء وَمْ َرِة الغرَّ قد�ِص ال�رشيعة امُلَطهَّ
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ال�رشيِف واملعبِد الأ�سمى املنيِف اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى َمْولَنا و�سيِِّدنا اأْعَلِم الُعَلَماِء 
الِء الِفخاِم حالَِّل ُم�سكالِت الأَناِم، �سيِخ الإ�ْسالِم �سدِر املوايل  ِل الُف�سَ الِعظاِم اأْف�سَ
ال�رشِّ  يف  الكرمَي  موله  املراقِب  والتقوى،  الديِن  حيا�ِص  ِمْن  الكارِع  الِعظاِم 
جلبي  علي  والأعيان  الأكابر  فخر  ا�سرتى  املوىل.  ِْعيِّ  ال�رشَّ واحَلاِكم  والنجوى، 
ابن املرحوم فخر الأعيان تاج الدين جلبي ابن املرحوم علي بايل مباله لنف�سه 
دون مال غريه من جدته لأّمه احلرمة املدعوه �سم�سية اأبنة )...( ح�سن احلا�رشة 
ِْعيِّ من  اإلْيِها بالإرث ال�رشَّ باملجل�ص فباعته ما هو لها وجار يف ُمْلكها ومنتقل 
ابنة بنتها املدعوة   )...( ابنة املرحوم ممد بن  بنتها املرحومة لطيفة خاتون 
فاطمة خاتون املتولية بعد وفاة والدتها املرحومة ومن بنتي )...( امَلْرُقْومة هما 
امَلْرُقْوم ويدها وا�سعة على  اآمنة وعاي�سة ابنتا عمر جلبي ابن املرحوم عثمان 
ال�سائعة  البيع وذلك جميع احل�سة  اإىل حي �سدور  ثابتة م�ستمرة م�ستقرة  ذلك 
ِل اأْرَبعة وع�رشين قرياطًا من  وقدرها قرياطان وخم�سة اأثمان قرياط )...( من اأ�سْ
جميع الدار الكبرية القائمة البنا بخط باب احلديد )1( اأحد اأبواب امل�سجد الأق�سى 
و�سهاريج  ومرافق  ونافع  وبيوت  و�سفلي  علوي  معازل  على  امل�ستملة  ال�رشيف 
ي�رشكه  ومن  امل�سرتي  �رشكة  ِعيَّة  �رَشْ وحقوق  واأو�سة  الأ�ستية  ماء  جلمع  معدة 
بحق الباقي ويحدها بتماِمها وكمالها من الِقَبلة امل�رشفة الطريق ال�سالك ومنه 
ل ومتامه من العلو املدر�سة احلنبلية ومتامه دار وقف �سكن فخر الآية  بابها الأوَّ
على  املطل  الهوى  و�رشقًا  نافذ  غري  زقاق  و�سماًل  الإ�ْسالم  فخر  ممد  ال�سيخ 
ال�سيخ  ُمْلك وارث  الهوى املطل على احلو�ص اجلاري يف  ال�سالك ومتامه  الطريق 
العنبو�سي املزبور بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه وما 
ِْعيِّ  عرف به ون�سب اإلْيِه وبكل حق هو لذلك �رشعًا املعلوم ذلك عندهما العلم ال�رشَّ
ًا وبيعًا )...( معترباً �رشعًا )...( م�ستمل  ِعيَّ النايف للجهالة �رشعًا اأمراً �سحيحًا �رَشْ
اأَْلٍف�سية  على اليجاب والقبول و�رشوط ال�سحة واللزوم بثمن قدره من الغرو�ص 
املذكور  البائع  بيد  مقبو�سًا  حاًل  بيديهثمنًا  قب�سها  غر�سًا  اأْرَبعون  الأ�سدية 
امَلْرُقْوم  امل�سرتي  ذمة  برئت  ذلك  مبوجب  ًا  ِعيَّ �رَشْ قب�سًا  واملعاينة  باحل�رشة 
ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة  منه  جزء  كل  ومن  املزبور  الثمن  جميع  من 
�رْشِعيٍّ  باإيجاٍب  ذلك  كل  يف  بينهما  الثبت  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء  قب�ص  براءة 
ِعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة واملعاقدرة  وقبول مرعي وت�سلم وت�سليم �سحيحي �رَشْ
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ص بينهما وحيثما كان ذلك من ذلك وبيعه  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
و�سمانه لزم حيث يجب �رشعا ثم بعد متام ذلك ولزومه )...( �سم�سية امَلْرُقْومة 
وهي بكمال ال�سحة وال�سالمة ووعد عقلها الآتي بينهما مع جلبي امَلْرُقْوم جميع 
باحل�رشة  بيده  فقب�سه  له  و�سلمته  ا�سدية  ف�سة  غر�سًا  اأْرَبعون  وقدره  املبلغ 
ِعيِّة مقبولة �رشعًا واأَ�ْسَهَدت عليها �سم�سية املزبورة اأنا ل حق لها  ْ واملعاينة ال�رشَّ

ِقَبل ابن �سبها على جلبي املذكور

)1( باب الحديد: أحد ابواب الحرم من الجهة الغربية. 
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اإرثًا ول مورثًا ول حقًا  ول ا�ستحقاق ول حق ول ا�سياء ول ف�سة ول ذهبًا ول 
مطلقًا )...( بيتها املزبور اأعاله ،وانها بغري اجلابي ل مُيْلك �سوى ا�سباب )...( ،وانها 
ِعيِّة والدعوى واملطالَباّت  ْ اأبراأت ذمة علي جلبي امَلْرُقْوم من �سائر احلقوق ال�رشَّ
َقًا من  دَّ ًا ُم�سَ ِعيَّ ابراًء عامًا مطلقًا لكل دعوى مانعًا لكل تظلم و�سكوى اأ�سهاداً �رَشْ
ًا وذلك بعد اأن عرف ل�سم�سية املزبورة يف ذلك  ِعيَّ علي جلبي امَلْرُقْوم تعريفًا �رَشْ
كله لدى �سهوده اأخره كل واحد من الأئمة الكرام ال�سيخ يعقوب بن املرحوم قدوة 
ال�سيخ  ال�ساحلي  ال�سلت وفخر  الرحمن بن قا�سي  ال�سيخ عبد  العاملي  الُعَلَماء 
ًا ت�سادقوا على ذلك كذلك  ِعيَّ ابراهيم بن اخلواجا مي الدين بن �سامل تعريفًا �رَشْ
ًا  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  كله  ذلك  م�سمون  وثبت 

حتريراً فياأوائل ذي القعدة ال�رشيفة �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، كاتبه. 
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يتيم

ة �سوال  َغرَّ
املبارك �سنة 

1082هـ
 /1  /30 /

1672م

خال�سُة  الِعظاِم  امُلَحقِّقي  عمدُة  الكراِم  املدر�سي  فخُر  وَمْولَنا  �سيُدنا  فر�َص 
ه  ِع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْنِدي بن ممد  ِْعيُّ املوىل م�سطفى  ال�رشَّ ،احَلاِكُم  الأعالِم  الُعَلَماِء 
يتيم  ممود  وك�سوة  نفقة  بر�سم  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  باأََعايل  الكرمي 
اأحمد بن قعبور ال�سهري بالبط�ص القا�رش عن درجة البلوغ فيما  املرحوم احلاّج 
ل بد له منه ول غنى عنه وثمن زيت وخبز وحلم و�سابون وغ�سل اثواب ودخول 
حمام وغري ذلك من اللوازم ما قيمته ذلك وقدره يف كل يوم مت�سي من تاريخه 
اإلْيِه لو�سيه فخر  ِْعيِّ امُل�َسار  اأَْدَناه قطعتان م�رشيتان واأذن َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
التجار املكرمي اخلواجة يحيى بن اخلواجة عبد الرحمن ارغون بانفاق ذلك يف 
الرحمن قعبور والده  القا�رش املزبور وبدفع ذلك لأبنة عبد  واجب نفقة وك�سوة 
القا�رش امل�ستقر يف ح�سانتها وبال�ستدانة عند احلاّجة وبالرجوع نظري ذلك على 
ِعيَّي مقبولي �رشعًا حتريراً يف  مال القا�رش املزبور و�سيًا واإذمًا �سحيحي �رَشْ

ة �سوال املبارك من �سهور �سنة اثني وثماني الف.  َغرَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

مو�سى، كاتبه. 

 /342
ح1

دعوى 
ف�سخ نكاح 

ب�سبب 
غياب 

الزوج عن 
زوجته

5 ذي القعدة 
�سنة 

1082هـ
 /3  /3 /
1672م

قدوة  و�سيدنا  َمْولَنا  تعاىل ح�رش  اإلْيِه  اأَجلَّه  املرعي  امُلَحرِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ص 
احَلاِكم  الِعظام  واملدر�سي  الُعَلَماء  خال�سة  الأَنام  ولة  ذخر  الإ�ْسالم  ق�ساة 
ه الكرمي باأََعايل نظريه  ِع َخطُّ ِْعيِّ ال�سافعي املوفى نور الدين ال�سافعي امُلَوقَّ ال�رشَّ
دام ف�سله وعاله احلرمة املدعوة �ساميه بنت ا�سكندر وعرف بها كل واحد من 
مَلْولَنا  ًا وذكرت  ِعيَّ �رَشْ ا�سكندر تعريفًا  �سمره و�سقيقها  القادر بن خلف بن  عبد 

الدين بن علي اأن زوجها املدعو مي  اإلْيِه  ال�سافعي املوفى  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ احَلاِكم 



343عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

القد�ص ال�رشيف من  النور )1( �سافر عنها من مدينة  ًا �سهر  ِعيَّ ا�سكندر تعريفًا �رَشْ
مدة ثالث �سنوات �سابقة على تاريخه وتركها بال نفقة ولمنفق �رْشِعيٍّ وهو )...( 
النفقة ومل يرتك عندها �سيئًا تقتات به ول ار�سل لها �سيئًا وو�سلها وقد لأ�رش 
ال�سافهي  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  من  وطلبت  ذرعها  منه  و�ساق  بحالها  ذلك 
النظر يف ق�سيتها على قاعدة مذهبه ال�رشيف ومعتقده املنيف فعند ذلك لأّمها 
ِْعيِّ املوفى اإلْيِه واأخربها مبا لها من الأجر اأن هي �سربت واحت�سبت  احَلاِكم ال�رشَّ
اإلْيِه بينتة ت�سهد  ِْعيِّ امُل�َسار  اأَْلٍف�سخ وطلب منها َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ اإل  فلم تخري 
لها بذلك فاأح�رشت كل واحد من ال�سم�سي ممد بن املرحوم على ب�سه و�سمور 
زوج  النوبي  علي  بن  الدين  مي  باأن  ا�ست�سهدا  اأن  بعد  و�سهاد  اأحمد  احلاّج  بن 
�سامية املزبورة غاب عنها من مدينة القد�ص ال�رشيف مدة ثالث �سنوات �سابقة 
على تاريخه وتركها يف مل طاعته وهو فقري يعترب معدم عاجز عن النفقة وعو 
وحلفت  ًا  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  منها  مقبولة  ِعيَّة  �رَشْ �سحيحة  �سهادة   )...( فقري  الآن  اإىل 
�سامية املزبورة باهلل العظيم الذي ل اإله اإل هو ول معبود �سواه باأن زوجها مي 
ول  به  تقتات  �سيئًا  عندها  يرتك  ومل  املزبورة  املدة  عنها  غاب  امَلْرُقْوم  الدين 
ِْعيِّ  ًا وملا ثبت ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ِعيَّ ار�سل لها �سيئًا وو�سلها حلفًا �رَشْ
املزبورة من  ًا طلبت �ساحلة  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ البينة  به  اأمن  وما  ال�سافعي 
اإلْيِه بف�سخ نكاحها من ع�سمة زوجها  ال�سافعي املومي  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا 
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  من  وطلب  ًا  ِعيَّ �رَشْ ا�سهاداً  فراقه  واختارت  الدين  مي 
امَلْرُقْوم  زوجها  ع�سمة  من  نكاحها  ف�سخ  ب�سحة  احلكم  اإلْيِه  املومي  ال�سافعي 
املزبورة من ع�سمة  باتت �سائمة  ذلك  فبموجب  ًا  ِعيَّ �رَشْ بذلك حكمًا  لها  يحكم 
ِْعيِّ فال حتل له ول لالأزواج من بعده اإل مبهر وعقد جديد  زوجها امَلْرُقْوم )...( ال�رشَّ

ِْعيِّ حتريراً يف خام�ص ذي القعدة احلرام ل�سنة اثني وثماني الف.  احلكم ال�رشَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ ابو ال�سعود، ممد جلبي، كاتبه. 

 /342
عقد زواجح2

10 ذي القعدة 
�سنة 

1082هـ
 /3  /8 /
1672م

ِْعيِّ م�سطفى بِن ممٍد داَم بقاوؤه لدى احَلاِكِم ال�رشَّ
الدقاق  يو�سف  احلاّج  املرحوم  بن  القادِر  عبد  اخلواجة  التّجاِر  فخُر  َج  َتَزوَّ
عن  اخللية  القا�رش  البكر  الدقاق  الدين  فخر  اخلواجة  بنت  �سفية  مبخطوبته 
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل وح�سن توفيقه و�سنة نبيه �سيدنا  ِعيِّة اأَ�سْ ْ املوانع ال�رشَّ
ممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملته ماية غر�ص عددية احَلاّل لها من ذلك 
�ستون غر�سًا مقبو�سة بيد وليها والدها املزبور والباقي بعد احَلاّل اأْرَبعون غر�سًا 
موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن زوجها منه بذلك على ذلك كذلك 

ًا مقبوًل من الزوج املزبور ِعيَّ ِعيِّة عليها زواجًا �رَشْ ْ والدها املزبور بالولية ال�رشَّ

)1( شهر النور: شهر عيد النصارى أو راس السنة الميالدية. 
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ًا حتريراً يف عا�رش ذي القعدة ل�سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ لنف�سه قبوًل �رَشْ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ ابو الفتح، كاتبه. 

 /342
ح3

الأخبار 
عن �سقوط 

بيت 
ووفاة 

�ساحبه 
من قرية 

البرية 

اأوائل ذي 
القعدة �سنة 

1082هـ
 /2  /28 /

1672م

املدر�سي  فخِر  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اإلْيِه  اأَجلَُّه  املرعيِّ  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
ِْعيِّ الق�ساِم، اأحمد  الكراِم عمدِة الُعَلَماِء الأعالِم، �ساللِة املوايل الِعظاِم احَلاِكم ال�رشَّ
اأعاله دام عاله، ح�رش من�سور بن �سالمة من  ه  ِع َخطُّ امُلَوقَّ اأَفْنِدي ابن م�سطفى 
اأن  ِْعيِّ  قرية البرية )1( الكائنة ظاهر القد�ص ال�رشيف، وذكر مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
الكائن بالقرية  القرية املزبورة كان نائمًا يف بيته  اأهايل  اأحمد بن حميدة من 
ذلك  على  الك�سف  وطلب  مات  ،واأنه  اهلل  بق�ساء  عليه  وقع  البيت  ،واأن  املزبورة 
ِْعيُّ من جانِبه قدوَة الأفا�سِل  والتحرير على ما هنالك، فعي َمْولَنا احَلاِكُم ال�رشَّ
الك�سف  وح�سل  املزبورة  للقرية  املزبور  من�سور  �سحبة  فتوجه  اأَفْنِدي.  اأحمد 
الرتاب  واأزيل  اأحمد بن حميدة فوجد بناء واقفًا مهدومًا  والوقوف على ما لدى 
واخل�سب عن اأحمد بن حميده املزبور ، فُوِجد ميتًا ل روح فيه ول حركة ووجدا 
)...( حتت الهدم قف�ص دجاج ميتي وحمار اأخ�رش ميت ف�سئل من زوجته جبينة 
بنت ظاهر عن ذلك ،فاأخربْت َمْولَنا احَلاِكم الك�ساف لأنها كانت نائمة يف بيتها 
هي وزوجها اأحمد وولدها فاأح�ست بالهدم ففرت هي واأخذت ولدها معها ووقع 
وقدره  اهلل  بق�ساء  ذلك  ب�سبب  فمات  امَلْرُقْوم  اأحمد  زوجها  على  املزبور  البيت 
ًا وكذلك اأخرب كل واحد من زياد بن زاهر و�سعد اهلل بن علي وممود  اختاراً َمْرِعيَّ
فقاموا  ًا  َمْرِعيَّ اأخباراً  املزبورة  وجبينة  احنا  طبق  مناع  بن  وممد  �سالح  بن 
ًا و�سطر ذلك  ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه بذلك اأخباراً َمْرِعيَّ واأخربوا بذلك َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

عند الطلب وال�سوؤال بتاريخ اأوائل ذي القعدة ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 
ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ اأحمد بن طه اإمام التحرير املزبور نبهان بن )...( ، كاتبه. 

 /342
ح�سورح4

اأْعَلِم  و�سيِدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اإلْيِه  اأَجلَُّه  املرعيِّ  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
الديِن  حيا�ِص  من  الكارِع  املوايل  �سدِر  الأَناِم  م�سكالِت  حالِل  الِعظاِم  الُعَلَماِء 
ِل الكامِل الفا�سِل  والتقوى املراقِب موله يف ال�رِش والنجوى العامِل العامِل الفا�سِ
يحيى  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املويل  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  والباطِل  احلقِّ  بَي 
التجار  فخر  ،ح�رش  ومعاليه  ف�سائله  دامت  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ

واملكرمي اخلواجا اأبي الن�رش ابن املرحوم يو�سف قروا�ص ،واأَ�ْسَهَد عليه وهو

)1( ح4،  رقم  العثمانية  الشرعيّة  القدس  محكمة  سجل  انظر:  كم،   16 بعد  على  القدس  شمال  تقع  البيرة:  قرية   )1(
ص187، سجل محكمة القدس الشرعيّة العثمانية رقم )17( ، ح1، ص57، النقشبندي، عبد الغني إسماعيل الشهير 
بابن النابلسي الدمشقي الحنفي، )ت1143هـ/ 1730م( ، الحضرة األنسية في الرحلة القدسية، ميكروفيلم، مركز الوثائق 

والمخطوطات في الجامعة األردنية رقم )597( ، ورقة38أ، شراب، معجم بلدان فلسطين، ص-214 215. 



345عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

بحال يعترب �رشعًا اأنه تربع بقب�ص وك�سوة بريي ابنة املرحوم �سالح الدين امل�رشي 
القا�رشة عن درجة البلوغ امل�ستقرة يف ح�سانة والدتها احلرمة �سامي بنت يو�سف 
املذكورة اأخت اخلواجا ابي الن�رش املزبور فيما ل بد منه ول غنى عنه من طعام 
و�رشاب واأثواب وغري ذلك من �ساير اللوازم �رشعًا بوجه اهلل تعاىل من غري رجوع عليها 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه للخواجه ابي الن�رش  ًا اإذن َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ بنظري ذلك اإ�سهاداً �رَشِْعيَّ
اأن يقب�ص )...( مل يبقى املتح�سالت املزبورة من اأجرة ح�ستها يف الدار الكائنة مَبحلَّة 
ال�سفوية )1( بالقد�ص ال�رشيف يف كل �سنة وي�رشف املبلغ يف واجب نفقتها وك�سوتها 
ًا مقبولً �رشعًا حتريراً يف اأوا�سط ذي القعدة �سنة اثني  �سحيحة ملا ي�رشع اإذنًا �رَشِْعيَّ

وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، كاتبه. 

 /343
ح1

معامالت 
وقف 

املرحوم 
درغون

َغرَّة مرم 
احلرام �سنة 

1082هـ
 /5  /9 /
1671م

 1082 ِم احلراِم �سنة  َغرَّة مرَّ الواقعة يف  اآغا  معامالُت وقِف املرحوِم درغون 
مببا�رشِة متوليه فخِر الأعياِن م�سطفى اآغا بِن دزدار قلعة القد�ص ال�رشيف لدى 
بالقد�ِص  العزيِز  اأَفْنِدي خليفة احلكِم  اأحمد  الكراِم  املدر�سي  َمْولَنا و�سيِدنا فخِر 

ال�رشيِف وبح�سوِر ال�سيِخ عفيِف الديِن ال�رشوروي الناظِر على الَوْقِف املزبوِر. 

 /343
ح2

َب  ترتَّ
لوقف 
درغون

َغرَّة مرم 
�سنة 

1082هـ
 /5  /9 /
1671م

الدويك  اأحمد  بن  ذمِة خليل  امَلْرُقْوِم يف  املتويل  املزبوِر مببا�رشِة  للوقِف  َب  ترتَّ
الغرو�ص  بح�ساب  منها  ون�سف  غر�ص  �سلطاين  كل  ثمن  ح�سنة  �سلطانية  خم�سة 
نحا�ص  دواة  وثمن  �سابقًا  بذمته  َبة  املرتتَّ العثماين خم�سة غرو�ص ون�سف وهي 
اأر�ص  كرمه  ورهن  تاريخه  �سنة  مل�سي  ابتاعها  م�رشية  قطعة  وثالثون  اأْرَبع 

البقعة باق على حكمه مبوجب ال�ِسِجل ال�سابق. 
�سهود: َمْولَنا زكريا اأَفْنِدي، َمْولَنا نور الدين اأَفْنِدي، َمْولَنا علي اأَفْنِدي، ال�سيخ 
جلبي  ممد  الديري،  خليل  ال�سيخ  ال�سافعي،  مو�سى  ال�سيخ  النوري،  الفتح  ابي 

الرتجمان، كاتبه. 

 /343
َبح3 ترتَّ

َغرَّة مرم 
�سنة 

1082هـ
 /5  /9 /
1671م

مت ترتيٌب للوقِف املزبوِر مببا�رشِة املتويل املذكوِر يف ذمِة فخِر الديِن ابن ابي 
اأْرَبعة وخم�سة  غرو�ص  منها خم�سة  �سلطاين  وثلث  �سلطانية  ثالثة  بنا�ص  العون 
َبة بذمته �سابقًا وثمن دواه  �سلطانية �سكه م�رشي منها خم�سة غرو�ص وهي املرتتَّ
غر�ص ون�سف ابتاعها وت�سلمها مل�سي �سنة تاريخ ورهنه ال�سابق باق على حكمه 

مبوجب ال�ِسِجل. 
�سهود: املزبورون اأعاله، كاتبه. 

 /343
َبح4 ترتَّ

َغرَّة مرم 
�سنة 

1082هـ
 /1  /9 /
1671م

بِن  ال�سيِخ م�سطفى  ذمِة  امَلْرُقْوم يف  املتويل  املزبوِر مببا�رشِة  للوقِف  َب  ترتَّ ثم 
غر�سًا  وع�رشون  �سبعة  عنها  ذهبًا  �سلطانية  ع�رش  ثمان  �سويكة  بن  اأحمد  ال�سيِخ 
عددية وثمن دواة اأْرَبعة غرو�ص وقطعة ون�سف قطعة ح�رش ابتاعها مل�سي �سنة 

تاريخه وكفالة خاله ال�سيخ �سالح باق على حكمه مبوجب ال�ِسِجل ال�سابق. 
�سهود: املزبورون اأعاله، كاتبه. 

)1( محلة الصفوية: لم اعثر عليها. 
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 /343
َبح5 ترتَّ

َغرَّة مرم 
�سنة

 1082هـ
 /5  /9 /
1671م

َب للوقف املزبور مببا�رشة املتويل املذكور بذمِة طه بن ابي احلرم �ستة  ثم ترتَّ
�سابقًا، وثمن  بذمته  َبة  املرتتَّ ،وهي  اأْرَبعة وع�رشون غر�سًا  �سلطانيا حينة عنها 
تاريخه  �سنة  مل�سي  ابتاعها  م�رشية  قطعة  ع�رش  ،وثمان  غرو�ص  ثالثة  دواة 

وكفالة ابن اأخيه ممد باق على حكمها مبوجب ال�ِسِجل ال�سابق. 
�سهود: املزبورون اأعاله، كاتبه. 

 /343
َبح6 ترتَّ

َغرَّة مرم 
�سنة 

1082هـ
5  /9 /
1671م

طعمة  ولد  حنا  ذمة  يف  امَلْرُقْوم  املتويل  مببا�رشة  املزبور  للوقف  َب  ترتَّ ثم 
�سلطانية  ثمانية  ب�سارة  اأخيه  عن  وكفالِة  نف�سه  عن  اأ�سالة  ال�سايغ  الن�رشاين 

ح�سنة عنها اأثني ع�رش غر�سًا وثمن دواة اأْرَبعة ابتاعها مل�سي �سنة من تاريخة. 
�سهود: املزبورون اأعاله، كاتبه. 

 /343
َبح7 ترتَّ

َغرَّة مرم 
�سنة 

1082هـ
 /5  /9 /
1671م

مريا  ولد  مهنا  ذمة  يف  املذكور  املتويل  مببا�رشة  املزبور  للوقف  َب  ترتَّ ثم 
الن�رشاين النجار مبلغ قدره ثالثة ع�رش �سلطانية وثلث ح�سنة منها ع�رشين غر�سًا 
وثمن  باعرتافه  قب�سها  ال�رشابي  احلاّج م�سطفى  املنتقلة عن ذمة  عددية وهي 
دواه ثالث غرو�ص عددية ابتاعها وت�سلمها مل�سي �سنة تاريخه ورهن على ذلك 
جميع الدار القائمة البنا بالقد�ص ال�رشيف املحدودة ِقَبلة دار احل�سن ب�سه بن جنم 
الرباح  اأولد املحت�سب و�سماًل حاكورة اجلب�سة وغربًا دار حنا  و�رشقًا حاكورة 
ًا  ِعيَّ ومتامه ال�ساحة وفيه الباب بجميع حقوق ذلك كله وطرقة وجدره رهنُا �رَشْ

م�سلمًا �رشعًا. 
�سهود: املزبورون اأعاله، كاتبه. 

 /343
َبح8 ترتَّ

َغرَّة مرم 
�سنة 

1082هـ
 /5  /9 /
1671م

َب للوقِف املزبوِر مببا�رشِة املتويل املذكوِر يف ذمِة َمْولَنا ال�سيِخ م�سطفى  ثم ترتَّ
�سلطانية وع�رشون  �سلطانية وخم�سون  ماية  العلي  الوفا  ابي  ال�سيخ  َمْولَنا  ابن 
كل  عن  �سلطانيًا  وع�رشون  عددية  وثالثون  �سلطانية  ماية  منها  م�رشية  قطعة 
�سلطاين منها غر�ص ون�سف غر�ص و�سبعة وع�رشون �سلطانيًا و�ستة وع�رشون قطعة 
م�رشية بح�ساب الغرو�ص العددية ماية غر�ص واحدة وت�سعون غر�سًا واحد ع�رش 
قطع م�رشية ومنها ثمانية ع�رش �سلطانية عن كل �سلطاين ون�سف قطعة م�رشية 
منها بح�ساب الغرو�ص اأْرَبعة وع�رشون غر�سًا عددية ومنها خم�سة �سلطانية باقية 
عن كل �سلطاين ع�رشون قطعة م�رشية عنها بح�ساب الغرو�ص ثالثة غرو�ص وثلث 
غر�ص ومن املال املر�سد لنحا�ص امل�سبنة اأحدى وع�رشون غر�سًا عددية ون�سف 
َب بذمته �سابقًا مبوجب ال�ِسِجل  غر�ص وربع غر�ص واملبلغ املزبور قب�سه هو املرتتَّ
�سنة  مب�سي  وت�سلمها  ابتاعها  عددية  غر�سًا  وثالثون  �ستة  مق�سبة  عباءة  وثمن 

تاريخه ورهنه ال�سابق باق على حكمه مبوجب ال�ِسِجل ال�سابق. 
بن  ممد  الَوْقف،  جابي  فواز  الداودي،  حمدان  ال�سيخ  اأعاله،  املزبورون  �سهود: 

الأو�ستة رجب معي كاتب الَوْقف، م�سطفى ابن دروي�ص، كاتبه. 
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رقم �س/ 
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 /343
َبح9 ترتَّ

َغرَّة مرم 
�سنة 

1082هـ
/ 1671م

َب للوقِف املزبوِر مببا�رشِة املتويل املذكوِر يف ذمِة َمْولَنا و�سيِدنا ال�سيِخ  ثم ترتَّ
ماية  ذلك  فمن  فيه  يف�سل  ما  على  وربع  وثلث   )...( �سلطاين  مايتا  العلمي  عمر 
�سلطاين و�سبعة وثمانون ون�سف وربع ح�سنة عن كل �سلطاين منها غر�ص ون�سف 
غر�ص منها بح�ساب الغرو�ص العددي مايتا غر�ص واإثنان وثمانون غر�سًا وقطعتان 
اأْرَبعون قطعة ومنها  م�رشية وثالثة ذهب ون�سف وربع م�رشي عن كل دينار 
خم�سة غرو�ص �سلطاين عثماين عن كل �سلطانية ع�رشون قطعة م�رشية عنها �ستة 
غرو�ص وع�رشون قطعة م�رشية ومن املال املر�سد لنحا�ص املبنة اأْرَبعة وخم�سون 
َبة بذمته �سابقًا ومبوجب ال�ِسِجل ال�سابق وثمن جوخة  غر�سًا عددية، وهي املرتتَّ
قطعة  ون�سف  وقطعتان  عددية  غر�سًا  وخم�سون  اثنان  ميطة  ب�سحاف  خ�رشا 
الطواحي  واد  بخط  الكائنة  داره  ورهن  تاريخة  �سنة  مل�سي  وت�سلمها  ابتاعها 

�سكن باق على حكمه مبوجب ال�ِسِجل ال�سابق. 
ال�سيخ  ال�رشوري،  ال�سيخ عفيف  َمْولَنا  العلمي،  الباقي  ال�سيخ عبد  َمْولَنا  �سهود: 

خليل فواز جابي الَوْقف، رجب بن ا�سمعيل، املزبورون اأعاله، كاتبه. 

 /343
َب دينح10 ترتَّ

َغرَّة مرم 
�سنة 

1082هـ
/ 1671م

َب للوقِف املزبوِر مببا�رشِة املتويل امَلْرُقْوِم يف ذمِة َمْولَنا ال�سيخ ابي الوفا  ثم ترتَّ
�سبعة   )...( الغرو�ص  بح�ساب  وريع عنها  �سلطانيًا ح�سن  واأْرَبعون  العلمي خم�سٌة 
َبة بذمته �سابقًا ثمن دواه ع�رشة  و�سبعون غر�سًا وربع غر�ص عددية وهي املرتتَّ
ابتاعها وت�سلمها مل�سي �سنة تاريخه ورهننه  غرو�ص عددية والقر�سي ون�سف 

ال�سابق باق على حكمه مبوجب ال�ِسِجل ال�سابق. 
�سهود: ال�سيخ م�سطفى الع�سلي، ال�سيخ م�سطفى الرومي، املزبورون اأعاله. 

 /343
ح11

مطالبة 
بتطبيق 
مر�سوم 
خاقاين 

ين�ص على 
اإعفاء اأهل 
اخلليل من 

الر�سوم 
وال�رشائب

اأوائل ذي 
القعدة �سنة 

1082هـ
 /2  /28 /

1672م

اأْعَلِم  و�سيِِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه   ، املرعيِّ امُلَحرِِّر   ، ِْعيِّ ال�رشَّ باملجل�ِص 
املوىل  �سدِر  الأَناِم،  م�سكالِت  حاّلِل  الِفخاِم،  الِء  الُف�سَ ِل  اأْف�سَ الِعظاِم،  الُعَلَماِء 
 ِّ ال�رشِّ يف  الكرمي  موله  املراقِب  والتقوى،  الدِّيِن  ِحيا�ِص  من  الكارِع  الِعظام، 
احَلاِكم  والباطِل  احلقِّ  بي  الفا�سِل  الكامِل  ِل  الفا�سِ العابِد  العامِل  والنجوى، 
نبينا وعليه  ال�سيد اخلليل على  اأهايل مدينة  امَلوىل. ح�رش جماعة من  ِْعيِّ  ال�رشَّ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه من اهايل اخلليل  �سلوات امُلْلك اجلليل وذكر مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
الأمر  مبوجب  ال�ساقة  العرفية  التكاليف  و�ساير  الرمية  من  وم�سامون  معافون 
املقيد  الف  و�سبعي  خم�سة  ل�سنة  ل  الأوَّ بيع  �سهر  ثامن  يف  املوؤرخ  ال�سلطاين 
بال�ِسِجل املحفوظ بتاريخ خام�ص رجب احلرام ل�سنة اأحدى وثماني الف وقرئ 
الأمر ال�رشيف فوجد يف م�سمونه املنيف خطابًا حلاكم القد�ص ال�رشيف اأن اأهايل 
اأنهم من الفتح  اإىل العتبة العلية  مينة ال�سيد خليل عليه ال�سالم عر�سوا امانيهم 

اخلاقاين )1( واإىل الآن معفون وم�سلمون من الرمية و�سائر التكاليف العرفية

)1( الفتح الخاقاني: فتح السلطان سليم للقدس 1516م. 
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رمية  من  ويطلبون  اإلْيِهم  يتعر�سون   )1( العرف  طائفة  اأهل  بع�ص  واأن  ال�ساقة 
وتكاليف عرفية وقد نهي المر ال�رشيف ال�سلطاين متنع كل من يتعر�ص اإىل اأهايل 
اجلماعة  وطلب  عرفية  وتكاليف  رمية  بطلب  ال�سالم  عليه  اخلليل  ال�سيد  مدينة 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأن يعمل مبوجب الأمر ال�رشيف  املذكورة من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ومينع كل من يتعر�ص اإلْيِهم بطلب الرمية وتكاليف عرفيه فعند ذلك منع َمْولَنا 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه كل من يتعر�ص اإىل اأهايل مدينة ال�سيد اخلليل عليه  احَلاِكم ال�رشَّ
ولكونهم جماورين  ال�رشيف  بالأمر  وتكاليف عرفية عماًل  الرمية  بطاب  ال�سالم 
حل�رشة الأنبياء الكرام ال�سيد اخلليل واأولده الأكرمي على نبينا وعليهم �سلوات 

امُلْلك املعي بتاريخ اأوائل ذي القعدة �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى. 

 /344
د. نمعامالتح1

 1082 �سنة  َغرَّة مرم  املوافق يف  الطوا�سي  اخلواجا  املرحوِم  معامالُت وقِف 
و�سيدنا  َمْولَنا  لدى  ال�رشيف  القد�ص  قلعة  دزدار  اآغا  م�سطفى  متوليه  مببا�رشة 

اأحمد اأَفْنِدي احَلاِكم العزيز بالقد�ص ال�رشيف. 

 /344
َب دينح2 د. نترتَّ

املذكوِر يف ذمِة احلاجِّ مو�سى بن كرمي  املتويل  املزبوِر مببا�رشِة  للوْقِف  َب  ترتَّ
َبة �سنة  الدين امل�رشي �ستة �سلطانية ح�سنة منها ت�سعة غرو�ص عددية وهي املرتتَّ
تاريخة  �سنة  وت�سلمها مل�سي  ابتاعها  اأْرَبعون قطعة م�رشية  دواه  �سابقًا وثمن 

ورهن داره باقية على حكمها مبوجب ال�ِسِجل. 
ال�سيخ علي  َمْولَنا  اأَفْنِدي،  الدين  َمْولَنا نور  اأَفْنِدي،  َمْولَنا زكريا  احَلاّل:  �سهود 
ال�سافعي،  مو�سى  ال�سيخ  النوري،  الفتح  ابي  ال�سيخ  النوري،  علي  ال�سيخ  اأَفْنِدي، 

ال�سيخ خليل الديري، ممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 

 /344
َب دينح3 د. تترتَّ

َب للوقف املزبور مببا�رشة متوليه يف ذمة احلاّج مو�سى املغربي املذكور  ثم ترتَّ
اأْرَبعون قطعة م�رشية عنها  ،منها  �سلطاين  �سلطانية م�رشية عن كل  �ستة ع�رش 
َبة بذمته �سابقًا وثمن دواه �ستة وت�سعون قطعة  ع�رشون غر�سًا عددية. وهي املرتتَّ
م�رشية ابتاعها وت�سلمها مل�سي �سنة تاريخه ورهن ح�سة داره باق على حكمها 

مبوجب ال�ِسِجل. 
�سهود: املزبورون اأعاله، كاتبه. 

 /344
َب دينح4 د. تترتَّ

املعروف  م�سطفى  ال�سيخ  ذمة  يف  متوليه  مببا�رشة  املزبور  للوقف  َب  ترتَّ ثم 
دواه  �ستة غرو�ص وع�رشون قطعة م�رشية وثمن  �سلطانية منها  ب�سويكة خم�سة 
ال�سيخ �سالح  وكفالة خاله  تاريخه  �سنة  ابتاعها مل�سي  ثالثون قطعة م�رشية 

باق على حكمها. 
�سهود: املزبورون اأعاله، كاتبه. 

)1( طائفة العرف: أمير لواء القدس وأعوانه. 
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 /344
َب دينح5 د. تترتَّ

خم�سة  احلرم  ابي  بن  طه  ذمة  يف  متوليه  مببا�رشة  املزبور  للوقف  َب  ترتَّ ثم 
غر�ص  دواه  وثمن  م�رشية  قطعة  وع�رشون  غرو�ص  �ستة  عنها  م�رشية  �سلطانية 
ابتاعها مل�سي �سنة تاريخه وكفالة ممد بن �سالح ابي احلرم باقي على حكمها. 

�سهود: املزبورون اأعاله، كاتبه. 

 /344
َب دينح6 د. تترتَّ

َب للوقف املزبور مببا�رشة متوليه يف ذمة فخر الدين بن ال�سيخ اأحمد مكية  ثم ترتَّ
ثالثة �سلطانية م�رشية عنها اأْرَبعة غرو�ص وثمن دواه ثمانية ع�رش قطعة م�رشية 

ابتاعها مل�سي �سنة تاريخه ورهن قرياط يف داره باق على حكمه. 
�سهود: املزبورون اأعاله، كاتبه. 

 /344
َب دينح7 د. تترتَّ

ملا كان مرتّتَبًا للوقف املزبور مببا�رشِة متوليه يف ذمِة كلِّ واحٍد من عبِد الباقي 
اأْرَبعة �سلطانية ون�سف ح�سنة عنها �سبعة  ابِن �سالح املغربي، واأخيه م�سطفى 
اِلً وثمن دواه غر�ص واحد ح�رش يوم تاريخه عبد الباقي  غرو�ص وربع غر�ص اأ�سْ
وربحًا  اِلً  اأ�سْ املزبور  املبلغ  املزبور  للمتويل  ودفعا  م�سطفى  واأخيه  املزبور 
املزبور  الَوْقف  جلهة  ذمتهما  وبرئت  واملعاينة  باحل�رشة  منهما  بيده  فقب�ص 
ِل املال وربحه واأَ�ْسَهَد عليه املتويل  ِعيِّة براءة قب�ص وا�ستيفاء من اأ�سْ ْ الرباءة ال�رشَّ

َقًا �رشعًا.  دَّ ًا ُم�سَ ِعيَّ اأن ل حق جلهة الَوْقف ِقْبَلةما اإ�سهاداً �رَشْ
�سهود: املزبورون اأعاله، كاتبه. 

 /344
َب دينح8 د. تترتَّ

َب للوقف املزبور مببا�رشة متوليه يف ذمة ال�سيخ عفيف الدين ال�رشوري اأْرَبعة  ترتَّ
ذمة  عن  املنتقلة  وهي  غر�ص  وريع  غرو�ص  �سبعة  عنها  ح�سن  ون�سف  �سلطانية 
وت�سلمها  ابتاعها  واحد  غر�ص  دواه  وثمن  املغربي  م�سطفى  واخيه  الباقي  عبد 
مل�سي �سنة تاريخه ورهن على جميع املبلغ ما هو له وجار يف ُمْلكه وذلك جميع 
احل�سة ال�سايعة وقدرها قرياطان يف جميع غرا�ص الكرم الكائن باأر�ص املرهونة 
واملار�ص املحدود ِقَبلة الطريق ال�سالك و�رشقًا كرم ال�سيخ دروي�ص اخلليلي و�سماًل 
ًا على قاعدة  ِعيَّ الطريق ومتامه كرم احلوت وغربًا الطريق بجميع حقوقه رهنًا �رَشْ

مذهب الإمام ال�سافعي. 
�سهود: املزبورون اأعاله، كاتبه. 

 /344
َب دينح9 د. تترتَّ

َب للوقف املزبور مببا�رشة متوليه يف ذمة احلاّج �سامل بن نا�رش املغربي  ثم ترتَّ
ع�رشة �سلطانية عنها خم�سة ع�رش غر�سًا وثمن دواه غر�سان ابتاعها مل�سي �سنة 

تاريخه ورهن كرمه باق على حكمه مبوجب ال�ِسِجل. 
�سهود: املزبورون اأعاله، كاتبه. 

 /344
َب دينح10 د. تترتَّ

َب للوقف املزبور مببا�رشة املتويل املذكور يف ذمة َمْولَنا ال�سيخ م�سطفى  ثم ترتَّ
ون�سف  �سلطاين  وثلث  �سلطانيًا  وخم�سون  واحد  العلمي  وفا  ال�سيخ  َمْولَنا  بن 
�سلطاين ح�سن. وثمن كل �سلطاين غر�ص ون�سف غر�ص عددي خم�سة ع�رش �سلطلنيًا 
وثلث �سلطاين منها غر�ص عددي ثالثة وع�رشون ون�سف ومنها �سلطاين م�رشي



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 350
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ثمانية  عنها  �سلطاين  ون�سف  �سلطانيًا  وثالثون  ح�سنة  م�رشية  قطعة  اأْرَبعون 
جوخ  عباءة  وثمن  �سابقًا  بذمته  َبة  املرتتَّ وهي  قطعة  وع�رشون  غر�سًا  واأْرَبعون 
وت�سلمها  ابتاعها  م�رشية  قطعة  وع�رشون  واأْرَبعة  عددية  غرو�ص  ع�رشة  ميط 

مل�سي �سنة تاريخة والرهن ال�سابق باق على حكمه مبوجب ال�ِسِجل. 
الأو�ستة رجب معي  الَوْقف، ممد جلبي  الداوودي جابي  ال�سيخ حمدان  �سهود: 
القلعة،  دروي�ص  زاده  م�سطفى  �ساهي،  الدروي�ص  ح�سن،  بن  فوؤاد  الَوْقف،  كاتب 

كاتبه. 

344/ ح 
َب دين11 د. تترتَّ

عمَر  ال�سيِخ  َمْولَنا  ذمِة  يف  امَلْرُقْوِم  املتويل  مببا�رشِة  املزبوِر  للوقِف  َب  ترتَّ ثم 
�سلطاين غر�ص  �سلطانيًا وربع منها ح�سبة عن كل  �ستة وخم�سون  العلمي  اأَفْنِدي 
خم�سة  العددي  الغرو�ص  بح�ساب  منه  وربع  ون�سف  �سلطاين  ثالثون  ون�سف 
واأْرَبعي غر�سًا ون�سف وربع ومنها م�رشي عن كل �سلطاين اأْرَبعي قطعة م�رشية 
غر�سًا  وثالثون  اأْرَبعة  الغرو�ص  بح�ساب  عنها  ون�سف  غر�سًا  وع�رشون  خم�سة 
َبة بذمته �سابقًا وثمن جوخه ميطة اثنا ع�رش غر�سًا عددية ابتاعها  وهي املرتتَّ

وت�سلمها مل�سي �سنة تاريخه والرهن ال�سابق باق على حكمه مبوجب ال�ِسِجل. 
�سهود: ال�سيخ م�سطفى ال�رشوري، ال�سيخ حمدان الداودي، عمر الداعوين، كاتبه. 

 /344
َب دينح12 د. تترتَّ

َب للوقف املزبور مببا�رشة املتويل امَلْرُقْوم يف ذمة َمْولَنا ال�سيخ ابي الوفا  ثم ترتَّ
العدديخم�سة  الغرو�ص  �سلطانية وثلث ح�سبة عنها بح�ساب  العلمي ع�رشة  اأَفْنِدي 
ع�رش غر�سًا ون�سف وثمن دواه غر�سي وثلث غر�ص ابتاعها مل�سي �سنة تاريخة 

الرهن ال�سابق باق على حكمه مبوجب ال�ِسِجل. 
�سهود: ال�سيخ م�سطفى النحا�ص، ال�سيخ م�سطفى الرومي، فواز بن ح�سن ال�ستة 

ممد معي كاتبه، عبد الرحمن �سنطية، كاتبه. 

 /344
ح13

تعيي 
قراء 

بامل�سجد 
الأق�سى

اأوائل ذي 
القعدة �سنة 

1082هـ
 /2  /28 /

1672م

رِّر دقائق التف�سري مقرَّر قواعد اأح�سن تقرير  ر َمْولَنا و�سيدنا العامل الكبري ُمَ قرَّ
والتقوى  الدين  حيا�ص  من  الكارع  الأَنام  م�سكالت  حالل  الِعظام  املوايل  �سدر 
الفا�سل  الكامل  ل  الفا�سِ العامل  العامل  ال�رش والنجوى  الكرمي يف  املراقب موله 
يحيى  بن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املوىل  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  والباطل  احلق  بي 
هذا  وناقل  ِْعيِّ  ال�رشَّ الكتاب  هذا  حلامل  عاله  دام  اأعاله  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ
ال�سيد علي  الكرام  ال�سيد ح�سن بن فخر املدر�سي  ال�سادات  اخلطاب املرعي فخر 
ال�سهري ن�سبه بابن ابي اللطف وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف من كالم اهلل املنيف 
�سبيحة كل يوم بامل�سجد الق�سى ال�رشيف مربعة املرحوم املغفور له ال�سلطان 
َبه للمرحوم كجك  اأيقاف ذلك وترتَّ الرجمة والر�سوان املن�سوب  مراد خان عليه 
اأحمد با�سا ملا لذلك من املعلوم وقدره يف كل يوم اأْرَبعة عثمانية عو�سَا عن جده 
�سيخ الإ�ْسالم عبد احلق اأَفْنِدي بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل واإنحالل ذلك عنه 
ِعيِّ امُل�َسار اإلْيِه مببا�رشة الوظيفة املزبورة وقب�ص ْ واأذن له َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
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مقبولي  ِعيَّي  �رَشْ �سحيحي  واإذنًا  تقريراً  احلاّجة  عند  وبال�ستدانة  معلومها 
�رشعًا حترر يف اأوائل ذي القعدة ل�سنة اثني وثماني الف. 

�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 
ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، كاتبه. 

 /344
ح14

قرَّر من 
احَلاِكم 
ِْعيِّ  ال�رشَّ
بفر�ص 
طا�سة 

طعام من 
العمارة 
العامرة

اأوائل ذي 
القعدة �سنة 

1082هـ
 /2  /28 /

1672م

من  الكارع  الِفخام  الء  الُف�سَ ل  اأْف�سَ الِعظام  الُعَلَماء  اأْعَلم  و�سيدنا  َمْولَنا  ر  قرَّ
حيا�ص الدين والتقوى املراقب موله يف ال�رش والنجوى املوىل املويل م�سطفى 
ِْعيِّ وناقله  ه الكرمي دام عاله حامل هذا الكتاب ال�رشَّ ِع َخطُّ اأَفْنِدي بن يحيى امُلَوقَّ
امنة بنت فتح الدين �سيبانة يف طا�سة طعام من طعام العمارة العامرة الكائنة 
بالقد�ص ال�رشيف وقف املرحومة خا�سكي �سلطان طابت ثراها مع ما يتبع ذلك 
من )...( املعي وقدره يف كل يوم ثالثة ارغفة عو�سًا عن اأخيها م�سطفى بن فتح 
الدين املزبور بحكم وفاته اإىل رحمة اهلل تعاىل واإنحالل ذلك عنه واأذن لها َمْولَنا 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه بتناول الطا�سة الطعام مع اخلبز املعي يف كب يوم  احَلاِكم ال�رشَّ
ِعيَّي مقبولي حتررا يف اأوائل ذي القعدة �سنة اثني  تقريراً واإذنًا �سحيحي �رَشْ

وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكرياالديري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ ويل جماعة، ال�سيخ 

فتح اهلل الديري، ال�سيخ علي الدقاق، ال�سيخ علي، كاتبه. 

 /345
َب دينح1 د. تترتَّ

َب جلهة وقف املرحوم علي خوجة الواقعة يف َغرَّة مرم احلرام �سنة 1082  ترتَّ
عمدة  املرد�سي  فخر  َمْولَنا  لدى  اأَفْنِدي  ال�سعود  ابو  َمْولَنا  متوليه  مببا�رشة 

امُلَحقِّقي اأحمد اأَفْنِدي بن ممد خليفِة احلكِم العزيِز بالقد�ص دام ف�سله

 /345
َب دينح2 د. تترتَّ

عيد  ولِد  ابراهيِم  ذمِة  يف  امَلْرُقْوِم  املتويل  مببا�رشة ِ املزبوِر  الَوْقِف  جلهة  َب  ترتَّ
ابن قطة اأ�سالة عن نف�سه ووكالة عن عبد العزيز ولد ميخائيل الن�رشاين الفلفلة 
اِلً وهي من املنتقلة عن ذمة حمودة البطريق وثمن  مبلغ قدره ع�رشة غرو�ص اأ�سْ
خامت ف�سة بحجر معدن غر�سان ابتاعه وت�سلمه يحل عليه مل�سي �سنة مت�سي من 

ًا.  ِعيَّ َبًا �رَشْ تاريخه ترتَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ خليل، ممد جلبي، كاتبه. 

 /345
َب دينح3 د. تترتَّ

ثم جلهة الَوْقف املزبور مببا�رشة املتويل امَلْرُقْوم يف ذمة يعقوب ولد خداوردي 
لبتاعه  غر�سي  معدن  بحجر  ف�سة  خامت  وثمن  اِلً  اأ�سْ غرو�ص  ع�رشة  قدره  مبلغ 
ة �سهر تاريخه وهي م�رشوفة يف  وت�سلمه يحل عليه مل�سي �سنة مت�سي من َغرَّ

ًا.  ِعيَّ َبًا �رَشْ علوفة َمْولَنا فخر امل�سدرين ال�سيخ فتح اهلل الديري ترتَّ
�سهود: ال�سيخ نور الدين، املزبورون اأعاله، كاتبه. 
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 /345
َب دينح4 د. تترتَّ

من  واحد  كل  ذمة  يف  امَلْرُقْوم  املتويل  مببا�رشة  املزبوِر  الَوْقِف  جلهِة  َب  ترتَّ ثم 
ابراهيم  ولد  ويهودا  حييم  ولد  و�سينا  مو�سى  ولد  وا�ساف  يليان  ولد  مردخاى 
ودينا و�ساوؤول ولد ياقوب وهم بران�سة اليهود بالقد�ص ال�رشيف مبلغ قدره خم�سة 
غرو�ص  خم�سة  �سلعة  وثمن  �سابقًا  بذمتهم  َبة  املرتتَّ وهي  اِلً  اأ�سْ غر�سًا  وع�رشون 
مرم  �سهر  ة  َغرَّ من  مت�سي  �سنة  مل�سي  ذلك  لعيهم  يحل  وت�سلموه  ذلك  ابتاعو 
�سنة تاريخه وهم مت�سامنون ومتكافلون يف املال والذمة ياأذن كل منهم لالآخر 

ًا.  ِعيَّ َبًا �رَشْ ترتَّ
�سهود: ال�سيخ نور الدين، املزورون اأعاله، كاتبه. 

 /345
َب دينح5 د. تترتَّ

َب جلهة الَوْقِف املزبوِر مببا�رشِة املتويِل امَلْرُقْوم يف ذمة ال�سيخ ممد بن  ثم ترتَّ
ال�سيخ عبد الرحمن الظهريي بالأ�سالة عن نف�سه والكفالة عن اأخيه ال�سيخ برهان 
خامت  ومن  �سابقًا  بذمتها  َبة  املرتتَّ وهي  اِلً  اأ�سْ غر�سًا  ثالثون  قدره  مبلغ  الدين 
ف�سة بحجر معدن �ستة غرو�ص ابتاعه وت�سلمه يحل عليه ذلك مل�سي �سنة مت�سي 

ًا.  ِعيَّ َبًا �رَشْ من �سهر مرم �سنة تاريخه ترتَّ
�سهود: ال�سيخ نور الدين، املزبورون اأعاله. 

 /345
َب دينح 6 د. تترتَّ

َب جلهِة الَوْقِف املزبوِر مببا�رشة املتويل امَلْرُقْوم فر ذمة عبد الطيف بن  ثم ترتَّ
َبة بذمته �سابقا، وثمن  اِلً عددية، وهي املرتتَّ ال�سيخ طه اللطفي ثالثة غرو�ص اأ�سْ
خامت بحجر معدن ثمانية ع�رش قطعة م�رشية ابتاعه، وت�سلمه يحل عليه املبلغ 
ًا والرهن ال�سابق باق على  ِعيَّ َبًا �رَشْ مل�سي �سنة مت�سي من مرم �سنة تاريخه ترتَّ

حكمه مبوجب ال�ِسِجالت ال�سابقة. 
�سهود: ال�سيخ نور الدين، املزبورن اأعاله، كاتبه. 

 /345
َب دينح7 د. تترتَّ

عبد  ال�سيخ  ذمة  يف  امَلْرُقْوم  املتويل  مببا�رشة  املزبور  الَوْقف  جلهة  َب  ترتَّ ثم 
اِلً وهي املنتقلة  الرحمن بن ال�سيخ م�سطفى الدجاين مبلغ قدره خم�سة غرو�ص اأ�سْ
عن ذمة والده وثمن خامت بحجر معدن غر�ص واحد يحل عليه مل�سي �سنة مت�سي 

ًا.  ِعيَّ َبًا �رَشْ ة �سهر تاريخه ترتَّ من َغرَّ
�سهود: ال�سيخ نور الدين، املزورون اأعاله، كاتبه. 

 /345
َب دينح8 د. تترتَّ

َب جلهِة الَوْقِف املزبوِر مببا�رشِة املتويل امَلْرُقْوِم يف ذمِة ممٍد بن ح�سن  ثم ترتَّ
اِلً وثمن دواه غر�سي ابتاعها وت�سلمها مل�سي  معي مبلغ قدره ع�رشة غرو�ص اأ�سْ

�سنة مت�سي من تاريخه ورهن ن�سف كرمه باق على حكمه. 
�سهود

 /345
َب دينح9 د. تترتَّ

َب جلهِة الَوْقِف املزبوِر مببا�رشِة املتويل امَلْرُقْوِم يف ذمِة ابراهيم بِن ع�سكر  ثم ترتَّ
غرو�ص  ثالثة  دواه  وثمن  �سابقًا  بذمته  َبة  املرتتَّ وهي  اِلً  اأ�سْ غر�سًا  ع�رش  خم�سَة 
ة �سهر مرم �سنة تاريخه  ابتاعها وت�سلمها يحل عليه مل�سي �سنة مت�سي من َغرَّ

ًا.  ِعيَّ َبًا �رَشْ ورهنه ال�سابق داره باق على حكمه مبوجب ال�ِسِجالت ال�سابقة ترتَّ
�سهود: 
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 /345
َب دينح10 د. تترتَّ

امَلْرُقْوِم يف ذمة ممد بن نوِر  الَوْقِف املزبوِر مببا�رشِة املتويل  َب جلهِة  ثم ترتَّ
بذمته  َبة  املرتتَّ اِلً وهي  اأ�سْ قدره خم�سة غرو�ص  مبلغ  املاوردي  امل�رشي  الدين 
�سابقًا وثمن دواه غر�ص واحد ابتاعها وت�سلمها يحل عليه مل�سي �سنة مت�سي من 
ال�ِسِجالت  على حكمها مبوجب  باقية  اخية رجب  ابن  وكفالة  تاريخه  �سنة  ة  َغرَّ

ًا.  ِعيَّ َبًا �رَشْ ال�سابقة ترتَّ

 /345
َب دينح11 د. تترتَّ

عبد  ال�سيخ  ذمة  يف  امَلْرُقْوم  املتويل  مببا�رشة  املزبور  الَوْقف  جلهة  َب  ترتَّ ثم 
الرحمن اجلاعوين اأ�سالة عن نف�سه وكفالة عن اإخوانه مبلغ قدره ع�رشون غر�سًا 
اِلً وثمن خامت بحجر معدن اأْرَبع غرو�ص ابتاعه وت�سلمه يحل عليه مبلغ مل�سي  اأ�سْ
ة �سهر مرم �سنة تاريخه وكفالة اأخويه ال�سيخ عبد الوهاب  �سنة مت�سي من َغرَّ

وال�سيخ مي الدين باقية على حكمها مبوجب ال�ِسِجالت ال�سابقة. 

 /345
َب دينح12 د. تترتَّ

َب جلهة الَوْقف املزبور مببا�رشة املتويل امَلْرُقْوم يف ذمة ال�سيخ عو�ص بن  ثم ترتَّ
اأْرَبعة غرو�ص  اِلً وثمن دواه  اثن وع�رشون غر�سًا لأ�سْ �سالح ع�سفور مبلغ قدره 
واثناع ع�رش قطعة م�رشية ابتاعه وت�سلمه يحل عليه مل�سي �سنة مت�سي من َغرَّة 
�سهر مرم �سنة تاريخه ورهنه ال�سابق باق على حكمه مبوجب ال�ِسِجالت ال�سابقة 

ًا.  ِعيَّ َبًا �رَشْ ترتَّ
�سهود: 

 /345
َب دينح13 د. تترتَّ

بنم  �سعبان  ذمة  يف  امَلْرُقْوم  املتويل  مببا�رشة  املزبور  الَوْقف  جلهة  َب  ترتَّ ثم 
اِلً وثمن دواه غر�سي ابتاعها وت�سلمها يحل عليه  �سالح عتبه ع�رشة غرو�ص اأ�سْ
ة �سهر مرم �سنة تاريخه ورهن على ذلك جميع احل�سة  مل�سي �سنة مت�سي من َغرَّ
ِْعيِّ  ال�سايعة وقدرها قرياطان يف الدار الكبرية �سكن املعلوم عندهما العلم ال�رشَّ
ًا ت�سلمًا وت�سليمًا �سكن  ِعيَّ باقية على حكمها مبوجب ال�ِسِجالت ال�سابقة رهنًا �رَشْ

مبثل ذلك �رشعًا على قاعدة مذهب الأمام ال�سافعي. 

 /345
َب دينح14 د. تترتَّ

َب جلهة الَوْقف املزبور مببا�رشة املتويل امَلْرُقْوم يف ذمة ال�سيخ ناثان ولد  ثم ترتَّ
مو�سى الَيهودي ال�سكناجي ومو�سى ولد �سموئيل ومو�سى ولد ابراهام اأ�سالة عن 
ايليا  ولد  وا�رشائيل  �سموئيل  ولد  وابرهام  اإ�رشائيل  ولد  فلق  وكفالة عن  انف�سهم 
،وع�رشون  �سابقًا  بذمتهم  َبة  املرتتَّ عددية وهي  اِلً  اأ�سْ غر�ص  ثلثماية  قدره  مبلغ 
غر�سًا عددية وثمن خامت بف�سة احدهم ذهب باحجار معدن اأْرَبع و�ستون غر�سًا 
عددية ،ابتاعوا ذلك وت�سلموه يحل عليهم الثلثماية غر�ص والع�رشين غر�سًا مل�سي 
تاريخه وهم مت�سامنون ومتكافلون يف  �سنة  �سهر مرم  ة  َغرَّ �سنة مت�سي من 

املال والذمة ياأذن كل منهم لالآخر. 
�سهود: 
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 /345
َب دينح15 د. تترتَّ

ثم ترّتَب جلهِة الَوْقِف املزبوِر مببا�رشِة املتويل امَلْرُقْوِم يف ذمة احلاج نور الدين 
اِلً وثمن خامت ابتاعه وت�سلمه يحل عليه  اأ�سْ النابل�سي مبلغ قدره خم�سة غرو�ص 

مل�سي �سنة مت�سي من �سنة تاريخه. 
�سهود: 

 /345
َب دينح16 د. تترتَّ

ثم جلهة الَوْقف املزبور مببا�رشة املتويل امَلْرُقْوم يف ذمة ال�سيخى طعمه احللواين 
اِلً وثمن خامت ف�سة غر�سي ابتاعه وت�سلمه يحل عليه  مبلغ قدره ع�رشة غرو�ص اأ�سْ
ة �سهر تاريخه وكفالة ولده باقية على حكمها  املبلغ مل�سي �سنة مت�سي من َغرَّ

ًا.  ِعيَّ َبًا �رَشْ مبوجب ال�ِسِجالت ال�سابقة ترتَّ
�سهود: 

 /345
َب دينح17 د. تترتَّ

ال�سيِخ مو�سى  ذمة  امَلْرُقْوِم يف  املتويل  املزبوِر مببا�رشِة  الَوْقِف  ترّتَب جلهِة  ثم 
َبة بذمته �سابقًا وثمن  اِلً ،وهي املرتتَّ بن ابراهيم بن ناظر ال�سقا ع�رشة غرو�ص اأ�سْ
ة �سهر تاريخه  دواه غر�سان ابتاعها وت�سلمها يحل عليه مل�سي �سنة مت�سي من َغرَّ

ًا.  ِعيَّ َبًا �رَشْ ورهنه ال�سابق باق على حكمه مبوجب ال�ِسِجالت ال�سابقة ترتَّ
�سهود: 

 /345
َب دينح18 د. تترتَّ

ح�سن  ال�سيخ  ذمة  يف  امَلْرُقْوم  املتويل  مببا�رشة  املزبور  الَوْقف  جلهة  َب  ترتَّ ثم 
اِلً وثمن كتاب ال�رشاجية �ستة غرو�ص  بن علي فواز مبلغ قدره ثالثون غر�سًا اأ�سْ
َبةىبذمته  ة �سهر تاريخه وهي املرتتَّ ابتاعه وت�سلمه مل�سي �سنة مت�سي من َغرَّ

�سابقًا وكفالة اأخيه ح�سن باقية على حكمها مبوجب ال�ِسِجالت ال�سابقة. 
�سهود

 /345
َب دينح19 د. تترتَّ

ممد  ال�سيِخ  ذمة  يف  امَلْرُقْوِم  املتويل  مببا�رشِة  املزبوِر  الَوْقِف  جلهِة  ترّتَب  ثم 
َبة بذمته �سابقًا وثمن  اِلً وهي املرتتَّ اأ�سْ زكريا القطب مبلغ قدره خم�سة غرو�ص 
خامت ف�سة بحجر معدن غر�ص واحد ابتاعه وت�سلمه مل�سي �سنة مت�سي من َغرَّة 
َبًا  ترتَّ ال�سابقة  ال�ِسِجالت  مبوجب  حكمها  على  باق  ال�سابق  ورهنه  تاريخه  �سهر 

ًا ِعيَّ �رَشْ

 /345
َب دينح20 د. تترتَّ

زكريا  ال�سيِخ  ذمة  يف  امَلْرُقْوِم  املتويل  مببا�رشِة  املزبوِر  الَوْقِف  جلهِة  ترّتَب  ثم 
اِلً وثمن  بن زكريا الَعالءف بالأ�سالة والكفالة عن اأخيه حموده اأْرَبع غرو�ص اأ�سْ
اأْرَبع وع�رشون قطعة يحل عليه مل�سي �سنة مت�سي من �سهر  خامت بحجر معدن 

ًا.  ِعيَّ َبًا �رَشْ تاريخه ترتَّ
�سهود. 
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 /346
َب دينح1 د. تترتَّ

ثم ترّتَب جلهِة الَوْقِف املزبوِر مببا�رشِة املتويل امَلْرُقْوِم يف ذمة �سليمان بن عبد 
العزيز بالأ�سالة عن نف�سه والكفالة عن ممد مروق مبلغ قدره ع�رشون غر�سًا 
ف�سة حجر  وثمن خامت  �سابقًا  وثمن خامت  �سابقًا،  بذمتها  املرننبة  اِل وهي  اأ�سْ
معدن اأْرَبع غرو�ص ابتاعه ،وت�سلمه وهو وعبد الرحمن بن ممد املحروق مل�سي 

�سنة مت�سي من تاريخه 
َبًا  ،وت�سامنا وتكافال يف جميع املبلغ يف املال والذمة ياأذن كل منهما لالآخر ترتَّ

ًا.  ِعيَّ �رَشْ
ال�سيخ علي،  ال�سيخ علي  ال�سيخ فتح اهلل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،  �سهود: 

ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 

 /346
َب دينح2 د. تترتَّ

ثم ترّتَب جلهِة الَوْقِف املزبوِر مببا�رشِة املتويل امَلْرُقْوِم يف ذمة الق�سي�ص اليا�ص 
بذمته  َبة  املرتتَّ وهي  اِلً  اأ�سْ غرو�ص  ع�رشة  قدره  مبلغ  فرتونة  حنا  اخلوري  ولد 
�سابقًا ،وثمن خامت ف�سة بحجر معدن غر�سان ابتاعه. وت�سلمه مل�سي �سنة مت�سي 
من �سهر مرم �سنة تاريخه وكفالة اأخيه ميحائيال باقية على حكمها مبوجيب 

ال�ِسِجالت ال�سابقة. 
�سهود

 /346
َب دينح3 د. تترتَّ

ثم ترّتَب جلهِة الَوْقِف املزبوِر مببا�رشِة املتويل امَلْرُقْوِم يف ذمة احلاّج علي بن 
َبة بذمته  اِلً، وهي املرتتَّ املعلم كرمي الدين بن منر ، مبلغ قدره ثالثون غر�سًا اأ�سْ
ابتاعها وت�سلمها مل�سي �سنة مت�سي من  �سابقا، وثمن دواه بف�سة �ستة غرو�ص 
َغرَّة مرم �سنة تاريخه ورهنه ال�سابق باق على حكمه مبوجب ال�ِسِجالت ال�سابقة 

ًا.  ِعيَّ َبًا �رَشْ ترتَّ
�سهود

 /346
َب دينح4 ثم ترّتَب جلهِة الَوْقِف املزبوِر مببا�رشِة املتويل امَلْرُقْوِم يف ذمة رجب ب�سه بن ابي د. تترتَّ

بكر خبي�سة بالأ�سالة عن نف�سه مبلغ قدره. 

 /346
َب دينح5 د. تترتَّ

ثم ترّتَب جلهِة الَوْقِف املزبوِر مببا�رشِة املتويل امَلْرُقْوِم يف ذمة طه ابن ابي اجلرم 
َبة �سابقًا وثمن خامت ف�سة بحجر معدن  اِلً ،وهي املرتتَّ الربمكي خم�سة غرو�ص اأ�سْ
غر�ص واحد لبتاعه وت�سلمه يحل عليه مل�سي �سنة مت�سي من َغرَّة مرم احلرام 
�سنة تاريخه وكفالة بن اخيه ممد باقية على حكمها مبوجب ال�ِسِجالت ال�سابقة 

ًا.  ِعيَّ َبًا �رَشْ ترتَّ

 /346
َب دينح6 د. تترتَّ

ثم ترّتَب جلهِة الَوْقِف املزبوِر مببا�رشِة املتويل امَلْرُقْوِم يف ذمِة ممد بن 
َبة بذمته  اِلً وهي املرتتَّ �سحادة ال�سباغ القظاة مبلغ قدره خم�سة ع�رش غر�سًا اأ�سْ

�سابقًا وثمن خامت ف�سة بحجر معدن ثالثة غرو�ص ابتاعه وت�سلمه مل�سي �سنة 
ة �سهر مرم �سنة تاريخه وكفالة ولده علد احلافظ باقية على  مت�سي من َغرَّ

ًا.  ِعيَّ َبًا �رَشْ حكمها مبوجب �ِسِجل �سابق ترتَّ
�سهود
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 /346
َب دينح7 د. تترتَّ

ثم ترّتَب جلهِة الَوْقِف املزبوِر مببا�رشِة املتويل امَلْرُقْوِم يف ذمِة مو�سى بن �سالح 
ف�سة  خامت  وثمن  �سابقًا،  بذمته  َبة  املرتتَّ ،وهي  اِلً  اأ�سْ غرو�ص  ع�رشة  احل�سباين 
بحجر معدن غر�سان ابتاعه وت�سلمه ،يحل عليه مل�سي �سنة مت�سي من َغرَّة مرم 

ًا.  ِعيَّ َبًا �رَشْ ل�سنة تاريخه ترتَّ
�سهود: 

 /346
ح8

�رشاء 
ح�سة 

من قطعة 
اأر�ص

اأوا�سط �سهـر 
ذي القعدة 

�سنة 
1082هـ

 /3  /13 /
1672م

وحترََّر  وقَع  ما  بذكِر  ناطقٌة  مرعيٌة  �رشيحٌة  ووثيقٌة  ٌة  �رَشِْعيَّ �سحيحٌة  حجٌة  هذه 
مبجل�ِص ال�رشيِف الأنوِر مبدينِة القد�ِص ال�رشيِف املطهِر اأَجلَّه اإلْيِه تعاىل بي يدي قدوِة 
ِْعيِّ املوىل م�سطفى اأَفْنِدي ابن  املدر�سي الكراِم عمدِة امُلَحقِّقي الِفخاِم احَلاِكِم ال�رشَّ
اإ�سرتت احلرمة  ه الكرمي باأعاليه نظريه دامت ف�سائله ومعاليه.  ِع َخطُّ امُلَوقَّ ممد 
فاطمة بنت ا�سماعيل العطار املعروفة بال�سمرا من اأهايل قرية جباليا )1( تابع غزة 
املحرو�سة وعرف بها كل واحد من �سهرها ابراهيم بن احلاّج وايل واحلاّج ح�سي بن 
ًا مبالها لنف�سها دون غريها من الرجل  خريي من اهايل القرية املزبورة تعريفًا �رَشِْعيَّ
الكامل مو�سى بن ممد بن ابو ن�رش من اهايل القرية املذكورة فباعها ما هو له وجار 
ِْعيِّ من والده املزبور وذلك جميع احل�سة ال�سائعة  يف ُمْلكه ومنتقل اإلْيِه بالإرث ال�رشَّ
بالكرم  اأ�سوله  القائم  الزيتون  غرا�ص  جميع  كامل  ِل  اأ�سْ من  واحد  قرياط  وقدرها 
املعروف بال�سناقة الكائن باأر�ص التجربة املذكورة �رشكة البائع ومن ي�رشكة بحق 
الباقي املحدود ِقَبلة )...( وارث ممد بن ابو ن�رش و�رشقًا بقطعة )...( قدميًا والآن بيد 
عبد القادر بن عرم�ص ومن ي�رشكه و�سمالً بالطريق ال�سالك وغربًا بالطريق املو�سل 
اإىل ابي الكروم بجميع احلدود وكافة احلقوق والتوابع واللواحق وكل ما هو بحق لذلك 
�رشعًا بثمن قدره �ستة غرو�ص ثمنًا حالً قا�س�ص البائع املزبور امل�سرتية امَلْرُقْومة مبا 
ِْعيِّ بالثمن امَلْرُقْوم مقا�س�سة �رَشِْعيَّة مقبولة �رشعًا وبرئت  لها بذمته من الدين ال�رشَّ
ِْعيِّة بالطريق  ذمة امل�سرتية امَلْرُقْومة من الثمن امَلْرُقْوم ووكل جزء منه الرباءة ال�رشَّ
للم�سرتية  بذمته  كانت  التي  غرو�ص  بال�ستة  امَلْرُقْوم  البائع  ذمة  وبرئت  ِْعيِّ  ال�رشَّ
ِْعيِّ براءة  ِْعيِّة بالطريق ال�رشَّ ِْعيِّ الرباءة ال�رشَّ امَلْرُقْومة باعرتافه بذلك الْعرِتَاف ال�رشَّ
باإيجاٍب وقبول مرعي وت�سلم  الَباّت بينهما ف ذلك  البيع  قب�ص وا�ستيفاء و�سدر 
َفرُّق بالأْبدان عن ترا�ص  ِْعيِّة والتَّ وت�سليم �رَشِْعيَّي بعد الُروؤية وامَلْعِرفة وامُلَعاَقَدة ال�رشَّ
بينهما وح�سبما كان يف املبيع امَلْرُقْوم يف ذلك وتبعه و�سمانه لزم حيث يجب �رشعًا 
ِْعيِّ  ًا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك كله لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ت�سادقًا �رَشِْعيَّ
ًا حتريراً يف اأوا�سط �سهر ذي العقدة احلرام ل�سنة اثني  امُل�َسار اإلْيِه اأعاله ُثُبوَتًا �رَشِْعيَّ

وثماني واألف ختما باخلري وال�رشف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل الدين، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ِله، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه.  ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح كاتبه اأ�سْ

)1( قرية جباليا: تقع شمال مدينة غزة ولعلها مأخوذة من أزاليا البلدة الرومانية التي تقوم عليها قرية النزلة المجاورة 
وقد تكون تحريفاً لكلمة جباالية السريانية بمعنى الجبال وهي من جذر جبلي بمعنى الفخار والطين. شراب، محمد. معجم 

بلدان فلسطين، ص244. 
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ح9

قرار 
�رْشِعيٍّ

اأوا�سط �سهـر 
�سوال �سنة 
1082هـ

 /2  /13 /
1672م

ر َمْولَنا و�سيُدنا افتخاُر ق�ساِة الإ�ْسالِم ،ذخُر ولِة الأَناِم ،عمدُة الُعَلَماِء الأعالِم  قرَّ
باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ابن ممد  اأَفْنِدي  املوىل م�سطفى  ِْعيُّ  ال�رشَّ ،احَلاِكُم 
ِْعيِّ وناقل هذا اخلطاب  نظريه دامت ف�سائله ومعاليه ، حلامل هذا الكتاب ال�رشَّ
العارفي  بقطب  ن�سبه  املت�سل  اأحمد  ال�سيخ  وال�ساحلي  لياء  الأوَّ �ساللة  املرعي 
ال�سيخ اأحمد الدجاين اأْرَبعة غرو�ص ون�سف وذلك يف كل ثالث �سنوات وهي العادة 
ن�سارى  رهبان  طايفة  على  �سنوات  ثالث  كل  يف  املعتادة  بالريا�سة  املعروفة 
حقوقه  ربع  نظري  عن  وذلك  ال�رشيف  بالقد�ص  العامود  بدير  القاطنيي  الفرجن 
ابراهيم  ال�سيخ  بالباقي عو�سًا عن  الدجاين  الرحمن  عبد  ال�سيخ  �رشكته و�رشكة 
بن ال�سيخ ممود )...( بحكم فراغة له مع ذلك يف يوم تاريخه اأَْدَناه وهي الآيلة 
اإلْيِه ذلك عن املرحوم ال�سيخ ممد الدجاين واأَ�ْسَهَد عليه ال�سيخ ابراهيم امَلْرُقْوم اأ 
ل َعالءقة له يف ثمن ربع اجلوقة املزبورة وقدره اأْرَبعة ون�سف وانه نزل وفرغ 
اأحمد املزبور بح�سن اختياره ور�ساه مبقت�سى ذلك �سار املبلغ املزبور  لل�سيخ 
لل�سيخ اأحمد امَلْرُقْوم بتناوله يف كل ثالث ى�سنوات من طائفة الرهبان الأفرجن 
على ح�سب عوائدهم املعتادة وعلى ما هو الواقع �سطر بتاريخ اأوا�سط �سهر �سوال 

املبارك ل�سن اثني وثماني الف. 
ال�سيخ علي  اللهن  ال�سيخ فتح  ال�سيخ ويل  الدين،  ال�سيخ نور  �سهود: �سيخ زكريا، 

ال�سيخ ابو الفتح، كاتبه. 

 /346
عقد زواجح10

17 ذي القعدة 
�سنة 

1082هـ
 /2  /15 /

1672م

ُله لدى َمْولَنا م�سطفى اأَفْنِدي ابِن ممٍد داَم َف�سْ
َج احلاّج يا�سي ابن احلاّج ممد اجللبي مبخطوبته �سفية بنت احلاّج علي  َتَزوَّ
َدَقَها على بركة اهلل تعاىل  اأَ�سْ ِعيِّة  ْ النجار املراأة الكاملة اخللية عن املوانع ال�رشَّ
وعونه وح�سن توفيقه و�سنة نبيه ممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا وقدره ثالثون 
باعرتاف  بيدها  مقبو�سة  غر�سًا  ع�رش  خم�سة  ذلك  يف  لها  احَلاّل  عددية  غر�سًا 
وكيلها الآتي ذكره فيه والباقي بعد احَلاّل خم�سة ع�رش غر�سًا موؤجلة لها عليه اإىل 
اأَقرَّ الأجلي زوجها منه بذلك على ذلك بذلك ال�سيخ كرمي الدين بن ال�سيخ ممد 
الداودي الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف الْعرِتَاف بقب�ص مقدم ال�سداق ب�سهادة 
ونا�رش  كاتب  بن  وخليف   )...( الدين  برهان  بن  �سالح  احلاّج  خالها  ومن  كل 
الدين الزردكا�سي العارفي بها زواجًا �سحيحًا مقبوًل من الزوج املزبور بنف�سه 
ًا وعلى الزوج يف طالق زوجته على �سفة متى انتهى غاب عنها من  ِعيَّ قبوًل �رَشْ
القد�ص ال�رشيف �سنة كاملة وتركها بال نفقة ول منفق �رْشِعيٍّ يكن لها طلقة بائنة 
مُتْلك بها نف�سها ويكون وكيلها يف ثبوت الظالق بوجه ال�سيخ كرمي الدين امَلْرُقْوم 
ًا حتريراً يف  ِعيَّ ًا وِقَبل ال�سيخ كرمي الدين الوكالة املزبورة تعريفًا �رَشْ ِعيَّ قبوًل �رَشْ

�سابع ع�رش ذي القعدة �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، كاتبه. 
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 /347
�سهـر مرم معامالتح1

احلرام

معامالُت وقِف املحيا ال�رشيِف الواقِع يف �سهِر مرِم احلراِم �سنة 1082 مببا�رشة 
اأَفْنِدي بن  اأحمد  الداوودي لدى فخر املدر�سي  ال�سعود  ابو  ال�سيخ  َمْولَنا  متوليه 

ممد خليفة احلكم العزيز بالقد�ص ال�رشيف دام ف�سله. 

 /347
َب دينح2 �سهـر مرم ترتَّ

احلرام

زكريا  بن  زكرِّيا  ذمِة  امَلْرُقْوِم يف  املتويل  املزبوِر مببا�رشِة  الَوْقِف  َب جلهِة  ترتَّ
َبة بذمته �سابقًا وثمن خامت  اِلً وهي املرتتَّ الَعالف مبلغ قدره ع�رشون غر�سًا اأ�سْ
ف�سة بحجر معدن ابتاعه وت�سلمه يحل عليه مل�سي �سنة من �سهر مرم احلرام 
ًا.  ِعيَّ َبًا �رَشْ �سنة تاريخه وذلك بالأ�سالة عن نف�سه والكفالة عن اأخ�سه حموده ترتَّ

�سهود: ال�سيخ نور الدين، املزبورون اأعاله، كاتبه. 

 /347
َب دينح3 �سهـر مرم ترتَّ

احلرم

بِن  رجِب  ذمِة  يف  امَلْرُقْوِم  املتويل  مببا�رشِة  املزبوِر  الَوْقِف  جلهِة  َب  ترتَّ ثم 
َبة بذمته  اِلً ،وهي املرتتَّ اأ�سْ املرحوِم ابي بكر خبي�سة مبلغ قدُره ع�رشُة غرو�ص 
�سنة  ابتاعه وت�سلمه يحل عليه مل�سي  ،وثمن خامت بحجر معدن غر�سي  �سابقًا 
ة �سهر مرم �سنة تاريخه والرهن ال�سابق باق على حكمه مبوجب  مت�سي من َغرَّ

ًا.  ِعيَّ َبًا �رَشْ ال�ِسِجالت ال�سابقة ترتَّ
�سهود

 /347
َب دينح4 �سهـر مرم ترتَّ

احلرام

َب جلهِة الَوْقِف املزبوِر مببا�رشِة املتويل امَلْرُقْوِم يف ذمِة �سليمان ولد خليل  ثم ترتَّ
َبة  اِلً ، وهي املرتتَّ الن�رشاين احلداد ال�سيفي �سكايف مبلٌغ قدره خم�سة غرو�ص اأ�سْ
عليه  يحل  وت�سلمه  ابتاعه  واحد  غر�ص  معدن  بحجر  خامت  ،وثمن  �سابقًا  بذمته 

ًا.  ِعيَّ َبًا �رَشْ مل�سي �سنة مت�سي من َغرَّة مرم �سنة تاريخه ترتَّ
�سهود

 /347
َب دينح 5 د. تترتَّ

عبد  ال�سيخ  ذمِة  يف  امَلْرُقْوِم  املتويل  مببا�رشِة  املزبوِر  الَوْقِف  جلهِة  َب  ترتَّ ثم 
اِلً وهي  اللطيف بن ال�سيخ طه اللطفي مبلغ قدره اأْرَبعة غرو�ص ون�سف غر�ص اأ�سْ
م�رشية  قطعة  وع�رشون  �سبعة  معدن  بحجر  خامت  وثمن  �سابقًا  بذمته  َبة  املرتتَّ
ابتاعه وت�سلمه يحل عليه املبلغ مل�سي �سنة مت�سي من َغرَّة مرم �سنة تاريخه 

ًا.  ِعيَّ َبًا �رَشْ والرهن باق على حكمه ترتَّ
�سهود

 /347
ح6

وكالة 
ِعيَّة  �رَشْ
وتق�سيم 

مرياث

اأوا�سط ذي 
القعدة �سنة 

1082هـ
 /3  /13 /

1672م

مة  الَعالَّ و�سيِدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  هلل  اأَجلَُّه  املرعيِّ  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الِفخام  امُلَحقِّقي  عمدة  الكرام  املدر�سي  فخر  الفهامة  العمدة 
ه الكرمي باأََعايل نظريه دام عاله ملا  ِع َخطُّ املوىل م�سطفى اأَفْنِدي بن ممد امُلَوقَّ
ِْعيِّ  مات اخلواجة عبد الرحمن بن املرحوم احلاّج اأحمد مريان وانح�رش اإْرثه ال�رشَّ
يف زوجته ناظرية بنت اخلواجه �سليمان الع�سلي ويف والدته بلقي�ص بنت عبد اهلل 
اأَْدَناه  تاريخه  يوم  ح�رش  ًا  ِعيَّ �رَشْ انح�ساراً  و�سم�سية  مكية  �سقيقتيه  اأختيه  ويف 
ناظرية  ابنه  على  ِْعيِّ  ال�رشَّ املوىل  وهو  املذكور  �سليمان  واخلواجه  التجار  فخر 
ِقَبل زوجته مكية �سقيقة عبد الرحمن املتويف ِعيِّ عن  ْ ال�رشَّ امَلْرُقْومة والوكيل 
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التاريخ على  ِعيَّة �سابقة  امَلْرُقْوم الثابت وكالته املطلقة منها مبوجب حجة �رَشْ
الثابت وكالته املطلقة  امَلْرُقْومة  ِقَبل بلقي�ص الم  ِْعيِّ عن  ال�رشَّ تاريخه والوكيل 
ال�سناطريي  اأحمد  بن  بن رجب وممد  اأحمد  ال�سيخ  واحد من  ب�سهادة كل  عنها 
ًا واأح�رش معه فخر امل�سدرين الكرام ال�سيح علي الدقاق  ِعيَّ العارفي بها ُثُبوَتًا �رَشْ
اأن  امَلْرُقْوم  �سليمان  اخلواجة  وذكر  م�سطفى  ال�سيخ  الق�ساة  قدوة  املرحوم  بن 
اأ�سالة  امَلْرُقْوم  ال�سيخ علي  ال�سيخ  بذمة  امَلْرُقْوم  املتويف  الرحمن  لعبد  َب  املرتتَّ
ما  على  عددية  ف�سة  غر�ص  اأْرَبعماية  قدره  مبلغًا  والده  عن  وكفالة  نف�سه  عن 
وت�سعون  واحد  غر�ص  مايتا  امَلْرُقْوم  والده  بذمة  هو  ما  ذلك  فمن  فيه  يف�سل 
الثانية  جمادى  ع�رش  ب�سابع  موؤرخة  ِعيَّة  �رَشْ حجة  مبوجب  عددية  ف�سية  غر�سًا 
ل�سنة ثماني الف وما هو بذمة ال�سيخ علي امَلْرُقْوم اأ�سالة عن نف�سه وكفالة عن 
اأْرَبعماية غر�ص ف�سة عددية على ما يف�سل فيه فمن ذلك ما  والده مبلغًا قدره 
امَلْرُقْوم مايتا غر�ص واحد وت�سعون غر�سًا ف�سية عددية مبوجب  هو بذمة والده 
ِعيَّة موؤرخة ب�سابع ع�رش من جمادى الثانية ل�سنة ثماني الف وما هو  حجة �رَشْ
مبوجب  غرو�ص  وت�سعة  غر�ص  ماية  نف�سه  عن  اأ�سالة  امَلْرُقْوم  علي  ال�سيخ  بذمة 
ت�سديقًا  امَلْرُقْوم  ال�سيخ  ذلك  على  ف�سدقه  تاريخه  على  �سابقًا  �رْشِعيٍّ  مت�سك 
اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ َمْولَنا احَلاِكم  امَلْرُقْوم من  ًا وطلب اخلواجه �سليمان  ِعيَّ �رَشْ
ابنته  يخ�ص  وما  امَلْرُقْوم  املبلغ  من  امَلْرُقْومتي  موكلتيه  يخ�ص  ما  يعرفه  اأن 
ِْعيِّ اأن  ِعيِّة فعرفه احَلاِكم ال�رشَّ ْ ناظرية من جميع املبلغ امَلْرُقْوم بالفري�سة ال�رشَّ
بذمة  َب  واملرتتَّ امَلْرُقْوم  املبلغ  جميع  من  امَلْرُقْومة  ناظرية  ابنته  يخ�ص  الذي 
ال�سيخ علي ووالده اثنان وت�سعون غر�سًا وثلث غر�ص على ما يف�سل فيه فمن ذلك 
َب بذمة ال�سيخ م�سطفى امَلْرُقْوم �سبعة و�ستون غر�سًا  ما خ�سها من املبلغ املرتتَّ
املزبور  علي  ال�سيخ  بذمة  َب  املرتتَّ املبلغ  من  وما خ�سها  وخم�ص قطع م�رشية 
خم�سة وع�رشون غر�سا�ص وخم�ص قطع م�رشية وان الذي يخ�ص مكية امَلْرُقْومة 
وثالثة  غر�ص  ماية  امَلْرُقْومي  وولده  م�سطفى  ال�سيخ  بذمة  َب  املرتتَّ املبلغ  من 
وع�رشون غر�سًا وقطعتان م�رشيتان على ما يف�سل فيه فمن ذلك ما خ�سها من 
َب بذمة ال�سيخ م�سطفى ت�سعة وثمانون غر�سا�ص و�ستة ع�رش قطعة  املبلغ املرتتَّ
و�ستة  غر�سا  وثالثون  اثنان  ولده  بذمة  املرتب  املبلغ  من  خ�سها  وما  م�رشية 
املزبور  املببلغ  يف  املزبورة  الأم  بلقي�ص  يخ�ص  الذي  وان  م�رشية  قطعة  ع�رش 
ما  ذلك  فمن  فيه  يف�سل  ما  على  م�رشية  قطعة  ع�رش  و�ستة  غر�سًا  و�ستون  احد 
وخم�ص  غر�سًا  واأْرَبعون  اأْرَبعة  م�سطفى  ال�سيخ  بذمة  َب  املرتتَّ املبلغ  يف  خ�سها 
قطع م�رشية وما خ�سها يف املبلغ املرتب بذمة ولده �سبعة ع�رش غر�سًا وان الذي 
امَلْرُقْوم ماية غر�ص وثالثة وع�رشون غر�سًا  امَلْرُقْومة من املبلغ  يخ�ص �سم�سية 
ال�سيخ  بذمة  َب  املرتتَّ املبلغ  من  خ�سها  ما  ذلك  فمن   )...( م�رشيتان  وقطعتان 
م�سطفى امَلْرُقْوم ت�سعة وثمانون غر�سًا و�ستة ع�رش قطعة م�رشية وما خ�سها من 
م�رشية  قطعة  ع�رش  و�ستة  غر�سًا  وثالثون  اثنان  ولده  بذمة  َب  املرتتَّ املبلغ 
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اأ�سالة  امَلْرُقْوم  علي  ال�سيخ  دفع  ذلك  فعند  ًا  ِعيَّ �رَشْ ترعيفًا  ِْعيِّ  ال�رشَّ اخل�سو�ص 
ِْعيِّ على ابنته  عن نف�سه وكفالة عن والده اخلواجة �سليمان امَلْرُقْوم الوايل ال�رشَّ
ِْعيِّ عن ِقَبل كل واحد  ناظرية زوجة عبد الرحمن املتويف املزبور والوكيل ال�رشَّ
من زوجته مكية �سقيقة عبد الرحمن امَلْرُقْوم وبلقي�ص والدة عبد الرحمن امَلْرُقْوم 
َب بذمة ال�سيخ م�سطفى وولده  نظري ما خ�س�سهن من جميع املبلغ امَلْرُقْوم املرتتَّ
وثمانية  غر�سا�ص  و�سبعون  و�ستة  اثنتان  غر�ص  مايتا  امَلْرُقْومي  علي  ال�سيخ 
وع�رشون قطعة م�رشية على ما يف�سل فيه فمن ذلك ما هو عن نظري ما ح�ستهن 
َب بذمة ال�سيخ م�سطفى مايتا غر�ص اثنتان و�ستة وع�رشون قطعة  من املبلغ املرتتَّ
َب  م�رشية على التف�سيل امل�رشوح اأعاله وعن نظري ما ح�ستهن يف املبلغ املرتتَّ
بذمة ال�سيخ علي امَلْرُقْوم �ستة و�ستون غر�سًا ف�سة عددية فقب�ص ذلك من اخلواجة 
الْعرِتَاف  بذلك  باعرتافه  والوكالة  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الوكالة  بطريق  امَلْرُقْوم  �سليمان 
اأ�سالة عن  امَلْرُقْوم  ال�سيخ علي  ًا فبموجب ذلك برئت ذمة  ِعيَّ �رَشْ ِْعيِّ قب�سًا  ال�رشَّ
ومكية  لناظرية  املقبو�ص  امَلْرُقْوم  املبلغ  يف  املزبور  والده  عن  وكفالة  نف�سه 
ِْعيِّ واأَ�ْسَهَد عليه اخلواجة �سليمان املزبور  ِعيِّة بالطريق ال�رشَّ ْ وبلقي�ص الرباءة ال�رشَّ
اأبراأ ذمة ال�سيخ علي امَلْرُقْوم وذمة والده امَلْرُقْوم من املبلغ املقبو�ص لبنته  اأن 
ت�سديقًا  امَلْرُقْوم  علي  ال�سيخ  من  َقًا  دَّ ُم�سَ ِعيَّة  �رَشْ �سهادة  بلقي�ص  وانها  وزوجته 
ِْعيِّ  ًا ت�سادقوا على ذلك كذلك وبي م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ِعيَّ �رَشْ

ًا ترحراً يف اأوا�سط ذي القعدة ل�سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ
علي،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

ال�سيخ مو�سى ال�سيخ خليل الديري، ممد جلبي الرتجمان، كاتبه. 
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وَمْولَنا  �سيِدنا  لدى  ح�رًش  تعاىل  هلل ِ اأَجلَّه  املرعيِّ  امُلَحرِِّر  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ باملجل�ِص 
ِْعيِّ املوىل  قدوة ق�ساة الإ�ْسالم ،ذخر ولة الأَنام ،عمدِة الُعَلَماِء )...( احَلاِكِم ال�رشَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه دام عاله عبد الباقي  ِع َخطُّ م�سطفى اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ
بن عبد املوىل القلعي واأح�رش معه �سفية بنت احلاّج علي النجار مطلقة ثالثًا 
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأن ابنته املدعوه وجود التي رزقها من  وذكر مَلْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ِْعيِّ �سارت كبرية مراهقة فطلبها منها  مبانته املزبورة احلا�رشة باملجل�ص ال�رشَّ
ليكون حجره ووليته فاأجابته �سفية املزبورة باأن وجود املزبورة مل تبلغ وهي 
اإل بعد بلوغها  اأخذها منها  م�ستقرة يف ح�سانتها الن وانها قا�رشة ولي�ص له 
�سنة  مدة  نفقتها  تتكفل  وانها  تبلغ  ان  اإىل  واحدة  �سنة  عندها  تبقى  ان  وطلبت 
امَلْرُقْومة  �سفية  وطلبت  �رْشِعيٍّ  رجوع  غري  من  انتهاآئها  اإىل  اأَْدَناه  تاريخه  من 
ِْعيِّ ان يبقيها عندها مدة ال�سنة املزبورة فاأبقاها عندها  من َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ت�ستحق  ل  اأنها  املزبورة  �سفية  عليها  واأَ�ْسَهَدت  ِْعيِّ  ال�رشَّ البقاء  املزبورة  املدة 
احلجة  مبوجب  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ احلقوق  �ساير  من  مطلقا�ص  حقًا  امَلْرُقْوم  مطلقها  ِقَبل 
امَلْرُقْوم  الباقي  عبد  ذلك  على  و�سدقها  ًا  ِعيَّ �رَشْ ا�سهاداً  بيده  املحددة  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
ِعيًَّا�ص وذلك بعد اأن عرف بها خالها �سالح الدين الغربي مع من ت�سديقًا �رَشْ
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امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  جار تعريفه بها �رشعًا وثبت م�سمون ذلك لدى 
ًا حتريراً يف حادي ع�رش ذي القعدة احلرام  ِعيَّ اإلْيِه دامت نعم املوىل عليه ُثُبوَتًا �رَشْ

�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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ناظِر  و�سيٍِّدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اإلْيِه  اأَجلَُّه  املرعيِّ  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
ِْعيِّ املوىل  املدر�سي الكراِم عمدِة الُعَلَماِء الِفخاِم عي الُعَلَماِء الأكراِم احَلاِكِم ال�رشَّ
هلكت  ملا  عاله.  دام  نظريه  باأََعايل  ِع  امُلَوقَّ املغربي  ممد  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى 
يف  ِْعيِّ  ال�رشَّ اإْرثها  واإنح�رش  الن�رشاين  ابراهيم  ابنة  خاتون  املدعوة  الن�رشانية 
اأبوها ابراهيم املزبور و�سلونك بنت بدر الن�رشانية ويف زوجها خ�سدور ولد اإيكان 
القا�رش  ديك  وابو  الأحد  عبد  منه  ولديها  ويف  ًا  ِعيَّ �رَشْ اعفاءاً  احلداد  الن�رشانية 
ًا وحتررت امُلَخلَّف عنها من ثمن حلي واأ�سباب  ِعيَّ عن درجة البلوغ انح�ساراً �رَشْ
اأحدى وثمانون غر�سًا  من موؤخر �سداقها الذي بذمة زوجها املزبور مبلغ قدرة 
ِْعيِّ  ال�رشَّ التحرر  واملنازعة  املخا�سمة  بعد  م�رشية  قطعة  ثلثون  غر�ص  كل  بعد 
وما  غر�سًا  وع�رشون  �سبعة  ال�سد�ص  بينهما  املزبورين  الأبوين  خ�ص  ما  فكان 
خ�ص الزوج املزبور بحق الربع ع�رشون غر�سًا وربع غر�ص وما خ�ص عبد الأحد 
الأبن املزبور �سبعة ع�رش غر�سًا و�ستة وع�رشون قطعة وربع قطعة م�رشية وما 
وربع  م�رشية  قطعة  وع�رشون  غر�سًا  ع�رش  �ستة  املزبور  ديك  ابو  اأخاها  خ�ص 
ِْعيِّ يف جدته لأّمه  قطعة م�رشية ثم مات عبد الأحد املزبور وانح�رش اإْرثه ال�رشَّ
انح�ساراً  الباقي  امَلْرُقْوم بحق  اأبيه خ�سدور  ال�سد�ص ويف  املزبورة بحق  �سلونك 
ًا و�رشف يف جتهيز وتكفي يف املال الآيل اإلْيِه من والدته املزبورة �ستة  ِعيَّ �رَشْ
غرو�ص وبقي من ذلك ع�رشة غرو�ص و�ستة وع�رشون قطعة وربع قطعة م�رشية 
ون�سف  قطعة  وع�رشون  واأْرَبعة  واحداً  غر�سًا  املزبورة  اجلدة  خ�ص  ما  وكان 
قطعة م�رشية وح�رش والده املزبور ت�سعة غرو�ص وقطعتان م�رشيتان )...( ربع 
اأَْدَناه ابراهيم املزبور الأ�سيل عن  ِْعيِّ ح�رش يوم تاريخه  قطعة اخل�سو�ص ال�رشَّ
ِْعيِّ عن ِقَبل زوجته �سلونك املزبور ح�سبما وكلته بباملجل�ص  نف�سه والوكيل ال�رشَّ
ِْعيِّ يف قب�ص ما يخ�سها من مرتوكات بنتها وابن بنتها وامل�سادقة والإبراء  ال�رشَّ
والإ�ْسَهاد الآتي جميع ذلك فيه وعرف بها فار�ص بن داود مع من جاز تعريفه بها 
ِْعيِّ على ولده  ًا وحلف املزبور الأ�سيل عن نف�سه والوايل ال�رشَّ ِعيَّ �رشعًا توكياًل �رَشْ
القا�رش املرفق واأَقرَّ واعرتف ابراهيم املزبور اأنه قب�ص من خ�سدور والد الك�سان 
وع�رشون  واأْرَبعة  غر�سًا  وع�رشون  ثماني  منها  غر�سًا  وثالثي  اثني  املزبورة 
قطعة ون�سف قطعة م�رشية نظري ما خ�سه من مرتوكات بنته املزبورة ونظري 
ما خ�ص زوجته موكلته امَلْرُقْومة من مرتوكات بنتها املزبورة ومن ابن بنتها 
وما  املزبورة  اأّمها  املزبورة ثالث غرو�ص وثالث قطع ون�سف قطعة مرتوكات 
ًا وح�سي بن ابراهيم ِعيَّ اراً �رَشْ خ�سه من مرتوكات زوجته واأبنة املزبور اأَقرَّ اأَقرَّ
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املزبور وخ�سدور املزبور اأنه قب�ص ما ح�ص ولده القا�رش امَلْرُقْوم واأَقرَّ واعرتف 
اأنه قب�ص من ح�سدور ولد الك�سان املزبور اثني وثالثي غر�سًا  ابراهيم املزبور 
منها ثمانية وع�رشون غر�سًا واأْرَبعة وع�رشون قطعة ون�سف قطعة م�رشية نظري 
ح�سته من مرتوكات بنته املزبورة ونظري ما خ�ص زوجة موكلته امَلْرُقْومة من 
قطع  وثالث  غرو�ص  ثالثة  املزبورة  بنتها  ابن  ومن  املزبورة  بنتها  مرتوكات 
باإذن  املزبور  الحد  عبد  نفقة  يف  �رشفها  كان  م�رشية  قطعة  ون�سف  م�رشية 
والده امَلْرُقْوم ِقَبل وفاته و�سدقه على ذلك ح�سدور املزبور واأَقرَّ واعرتف خ�سدور 
املزبور اأنه قب�ص ما خ�ص ولده ابو ديك املزبور من مرتوكات اأّمه املزبورة وما 
ًا وح�سي بن ابراهيم  ِعيَّ اراً �رَشْ خ�سه من مرتوكات زوجته وابنه املزبور اأَقرَّ اأَقرَّ
املزبور وخ�سدور امَلْرُقْوم ا�سهاداً وتبارى متام من اجلانبي باأن ابراهيم وزوجته 
�سلونك فريق اأولد خ�سدور بالأ�سالة والولية على ولدها امَلْرُقْوم فريق ثاين واأن 
ب�سبب  الآَخر  الفريِق  ِقَبل  ي�ستوجب  ول  ي�ستحق  يبقى  مل  الَفريَقْي  من  فريق  كل 
املرتوكات املزبورة حقًا ول ا�ستحقاقًا ول دعوى ول طلبًا ول ف�سة ول اربًا ول 
ِعيِّة مطلقًا  ْ موؤذونًا ول ب�سبب نفقه ول ب�سبب غريها ول حق من �ساير احلقوق ال�رشَّ
َقًا من كل منهما  دَّ ًا ُم�سَ ِعيَّ ملا م�سى من الزمان اإىل يوم تاريخه اأَْدَناه ا�سهاداً �رَشْ
ِْعيِّ امُل�َسار  ًا وثبت م�سمون ذلك كله لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ِعيَّ لالآخر ت�سديقًا �رَشْ
اثني وثماني  ل�سنة  القعدة احلرام  ًا حتريراً يف رابع ع�رش ذي  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه 

الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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افتخاِر  ومولنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
ق�ساِة الإ�سالِم ذْخِر ُولِة الأَناِم مرِِّر الأحكاِم بالإحكام، عمدِة العلماِء الأعالِم 
باأعلى  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  بن  اأفندي  م�سطفى  املوىل  ِعيِّ  ال�رشَّ احلاكِم 
نظريه دامت ف�سائله ومعاليه. ح�رش كل واحد من اخلواجه فخر الدين ال�ساحب 
ِْعيِّ على بريي بنت �سالح الدين امل�رشي وكمال الدين بن املرحوم  ّي ال�رشَّ الَو�سِ
ممود  بنت  ر�سية  اأّمه  ِقَبل  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ الوكيل  مرعي  الدين  فخر  اخلواجة 
ِْعيِّ  ال�رشَّ الوكيل  قروا�ص  يو�سف  املرحوم  بن  الن�رش  ابي  واخلواجه  امل�رشي 
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  مَلْولَنا  الثابت وكالته عنها �رشعًا وذكر  ا�سامي  اأخته  ِقَبل  عن 
ِْعيِّ يف زوجته  امُل�َسار اإلْيِه �سالح الدين امل�رشي املزبور مات وانح�رش اإْرثه ال�رشَّ
ًا  ِعيَّ �رَشْ انح�ساراً  اأخته ر�سية  الرمقومة ويف  ابنته بدرى  امَلْرُقْومة ويف  اأ�سامي 
واأن امُلَخلَّف عن �سالح الدين املزبور جميع احل�سة ال�سائعة وقدرها ت�سعة ع�رش 
ِل كامل من جميع الدار القائمة البنا  اأ�سْ قرياطًا وثلث ون�سف �سد�ص قرياط من 
مَبحلَّة ال�سنوية بالقد�ص ال�رشيف �رشكة ر�سية املزبورة بحق الباقي ولها �سهرة 
قرياط  وقدرها  ال�سائعة  احل�سة  وجميع  والتحديد  الو�سف  عن  تغني  ملها  يف 
ِل كامل من جميع الدار ال�سفلية الكائنة وثلث قرياط ون�سف ت�سع قرياط من اأ�سْ
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مَبحلَّة ال�رشف املعروفة بدار بن مرعي ولها �سهرة يف ملها تغني عن الو�سف 
�سد�ص قرياط  ا�سدا�ص قرياط وربع  املزبورة بحق خم�سة  والتحديد �رشكة ر�سية 
بن  مو�سى  اخلواجا  بنت  �سم�سية  اأّمها  ِقَبل  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ بااإرث  اإلْيِها  ذلك  الآيل 
من  وطلبوا  الباقي  بحق  ي�رشكه  ومن  مرعي  بن  اأحمد  اخلواجا  و�رشكة  مرعي 
بالفري�سة  يخت�ص  ما  منهم  كال  يعرف  اأن  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا 
اأو   )...( اتخذه  او  لنف�سه  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  تعاىل  اإلْيِه  فا�ستخارا  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
مرعي  بن  بدار  املعروفة  ال�سفلية  ال�رشف  مَبحلَّة  الكائنة  الدار  وعرفهم  تف�سرياً 
ت�سع قرارايط و�سبعة اثمان ت�سع قرياط ون�سف ثمن ت�سع قرياط واأن الذي يخ�ص 
ت�سعة  اأعاله  امَلْرُقْومة  ال�سنوية  مَبحلَّة  الكائنة  الدار  جميع  من  امَلْرُقْومة  بدرى 
قرارايط ون�سف قرياط وثلث ن�سف �سد�ص قرياط ومن الدار الكائنة مَبحلَّة ال�رشف 
ال�سنوية املزبورة اعلاله �سبعة قرارايط وثلث و�سد�ص قرياط واأن الذي يخ�سها من 
الدار ال�سفلية الكائنة مَبحلَّة ال�رشف املزبورة اأعاله خم�سة اأت�ساع قرياط ون�سف 
ِْعيِّ فبموجب ذلك  ت�سع قرياط وخم�سة اثمان ون�سف ت�سع قرياط اخل�سو�ص ال�رشَّ
�سار وكمل لر�سية امَلْرُقْومة يف جميع الدار الكائنة مَبحلَّة ال�رشف املزبورة �سبعة 
قرارايط اأت�ساع قرياط وثالثة اأرباع ت�سع قرياط وان الذي يخ�ص ر�سية امَلْرُقْومة 
من �سقيقها �سالح الدين املزبور يف الدار الكائنة مَبحلَّة ال�سنوية املزبورة اأعاله 
مَبحلَّة  الكائنة  الدار  من  يخ�سها  الذي  وان  قرياط  �سد�ص  وثلث  قرارايط  �سبعة 
واأْرَبع  الدين املزبور قرياط  اأخيها �سالح  اأّمها �سم�سية ومن  ال�رشف بادئها من 
اأت�ساع قرياط ون�سف ت�سع قرياط وكمل لبدرى واأّمها اأ�سامي امَلْرُقْومة يف جميع 
الكمال  و�سد�ص قرياط  اثنا ع�رش قرياطًا  امَلْرُقْومة  ال�سنوية  مَبحلَّة  الكائنة  الدار 

ِْعيِّ حتريراً يف اوا�سط �سهر ذي القعدة ال�رشيفة �سنة اثني وثماني الف.  ال�رشَّ
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي 

ال�سيخ علي، اأبو الفتح، كاتبه. 
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ِْعيِّ امُلَحرِِّر املرعيِّ اأَجلَُّه اإلْيِه تعاىل لدى َمْولَنا و�سيِدنا قدوِة ق�ساِة  باملجل�ِص ال�رشَّ
ُه الكرمُي اأعاله دام عاله ، ثبت  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل م�سطفى اأَفْنِدي امُلَوقَّ الإ�ْسالِم احَلاِكِم ال�رشَّ
ب�سهادِة كلِّ واحٍد من ال�سيخ اأحمد بن رجب وممد بن اأحمد ال�سناطريي اأن بلقي�ص بنت 
عبد اهلل اأم عبد الرحمن بن احلاّج اأحمد مريان وكلت واأقامت مقام نف�سها فخر الأَقرَّان 
اخلواجة �سليمان بن املرحوم ال�سيخ عبد اجلواد الع�سلي يف قب�ص وا�ستخال�ص ما يخ�سها 
من مرتوكات ولدها عبد الرحمن املزبور ويف املخا�سمة واجلدال والت�سال ويف �ساير 
ما يتوقف عليه ذلك ويف �ساير اأمورها وتعلقاتها وكالة مطلقة مقبو�سة لراأية مقبولة من 
ِْعيِّ وال�ساهدان لها عارفان بالوكلة املزبورة تعريفًا  اخلواجة �سلمان املزبور القبول ال�رشَّ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتاً �رَشِْعيَّاً حتريراً  اً وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ �رَشِْعيَّ

يف اأوا�سط ذي القعدة احلرام ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ ويل جماعة، ال�سيخ علي 

الدقاق، ال�سيخ علي الثوري، كاتبه. 
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قدوِة  وَمْولَنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اإلْيِه  اأَجلَُّه  املرعيِّ  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  الِفخاِم  الأفا�سِل  �سدِر  الأَناِم  ولِة  ذخِر  الإ�ْسالِم  ق�ساِة 
ه الكرمُي باأََعايل نظرِيِه داَم عالُه، اأَ�ْسَهَد على نف�سه  ِع َخطُّ م�سطفى بن ممد امُلَوقَّ
ابن  املعايل  الُعَلَماء  زبدة  املرحوم  ابن  ممد  ال�سيخ  ابن  املوقر  الأفا�سل  فخر 
ال�سيخ كمال الدين ال�سهري ن�سبه املبارك بالع�سئلي ،وهو بحال ال�سحة وال�سالمة 
الإ�ْسَهاد  مبعنى  ،عارفًا  اإجبار  ول  ذلك  يف  اإكراه  غري  من  والختيار  والطواعية 
َب عليه �رشحًا اأن كان باع ل�سقيقه فخر امُلَحرِّرات تاج امل�ستورات اإكليلة  ،وما ترتَّ
املحجبات فاطمة خاتون قب�سًا باتًا ختام ربيع الثاين ل�سنة ثماني الف وذلك 
جميع احل�سة ال�سائعة وقدرها ثالثة قرارايط وثلثا ثمن قرياط ون�سف ع�رش �سد�ص 
ِل اأْرَبعة وع�رشين قرياطًا منة جميع الدار القئمة البنا مبدينة  ثمن قرياط من اأ�سْ
و�سفلي و�سهريح معد جلمع  وامل�ستملة على علوي  داوود  ال�رشيف بخط  القد�ص 
ِعيَّة ونظري احل�سة من الأ�سطبل الكائن  ماء الأ�ستية ومرافق ومنافع وحقوق �رَشْ
يو�سف  املدر�سي  قدوة  وعمها  املذكورة  امل�سرتية  �رشكة  املذكورة  الدار  اأ�سفل 
اأَفْنِدي الع�سئلي ومن ي�رشكها بحق الباقي الآيل ذلك لل�سيخ ممد البايع املزبور 
بهجة  �سقيقته  من  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وبالرباءة  املزبور  والده  ِقَبل  من  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإرث 
من  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإرث  اإلْيِه  ال  مما  فيه  �سيف�سل  ما  على  �سافية  ال�ست  امُلَحرِّرات 
ِْعيِّ  ِقَبل والده امَلْرُقْوم قرياطان وخم�سة اأثمان قرياط وما اآل اإلْيِه بالبتاع ال�رشَّ
ِعيَّة موؤرخة برابع ع�رش بيع  من �سقيقته ال�ست �سافية املزبورة مبقت�سى حجة �رَشْ
الثاين ل�سنة ثماني الف ثالثة اأثمان قرياط وثلثا ثمن قرياط ون�سف ع�رش �سد�ص 
ثمن قرياط من الن�سف الكامل املزبور اأعاله ويحد جميع الدار وال�سطبل املزبور 
اأعاله قبة الطريق ال�سالك وفيه باب الدار وباب الأ�سطبل املذكورين و�رشقًا دار 
جارية يف وقف اأولد ال�ساتي و�سماًل حاكورة �رشوان ال�سيخ اأحمد القباين وغربًا 
دار بيد ورثة ال�سيخ اأحمد القباين امَلْرُقْوم بجميع حقوق ذلك كله بطرقه وجدره 
اإلْيِه وبكل حق هو لذلك �رشعًا بيعًا باتًا  ومنافعه ومرافقه وما عرف به ون�سب 
عندهما  ذلك  املعلوم  يعرتيه  ف�ساد  ول  فيه  غري  ل  ًا  َمْرِعيَّ  )...( ًا  ِعيَّ �رَشْ �سحيحًا 
غر�سًا عددية  قدره خم�سة وخم�سون  بثمن  للجهالة �رشعًا  النايف  ِْعيِّ  ال�رشَّ العلم 
يعدل كل غر�ص منها ثالثون قطعة م�رشية ثمنًا حاًل مقبو�سًا بيد ال�سيخ ممد 
البائع امَلْرُقْوم من �سقيقته فاطمة خاتون امل�سرتية املذكورة وقت البيع املزبور 
من  املزبورة  امل�سرتية  ذمة  وبرئت  ِْعيِّ  ال�رشَّ الْعرِتَاف  املزبور  البائع  باعرتاف 
ِْعيِّ براءة  ِعيِّة بطريقها ال�رشَّ ْ جميع الثمن امَلْرُقْوم ومن كل جزء من الرباءة ال�رشَّ
قب�ص وا�ستيفاء و�سدر البيع الثابت بينهما باإيجاٍب �رْشِعيٍّ وقبول مرعي وت�سلم 
والتعرف  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ ال�سحيحة  وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ وت�سليم 
بالأْبدان عن ترا�ص بينهما وحيثما كان يف ذلك من ذلك وتبعه ف�سمانه لزم 
ل الأجل عبد  َقًا من َمْولَنا الفا�سِ دَّ ًا ُم�سَ ِعيَّ حيث يجب �رشعًا ا�سهاداً �سحيحًا �رَشْ
اهلل اأَفْنِدي ابن املرحوم �سيخ الإ�ْسالم طه اأَفْنِدي اخلالدي بالوكالة عن ِقَبل زوجته. 



365عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ًا وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا  ِعيَّ فاطمة خاتون امل�سرتية املزبورة ت�سديقًا �رَشْ
ًا بعد اعتبار  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه خلد اهلل تعاىل نعماه عليه ُثُبوَتًا �رَشْ احَلاِكم ال�رشَّ
ما وجب اعتباره �رشعًا حترراً يف اأوائل ذي القعدة احلرام من �سهور �سنة اثني 

وثماين الف. 
علي  ال�سيخ  جماعة،  الدين  ويل  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 
الدقاق، ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ال�سيخ ابو الفتح، ممد جلبي، 

كاتبه. 

 /349
ح2

ق�سية 
ُخلع مع 
تعوي�ص

9 ذي القعدة 
�سنة 

1082هـ
 /3  /7 /
1672م

مِة  الَعالَّ و�سيِدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  املرعِي  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الِفخاِم  امُلَحقِّقي  عمدِة  الكراِم  املدر�سي  فخِر  الفهامة  العمدِة 
عاله  دام  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املوىل 
ِْعيِّ عن ِقَبل عاي�سة خاتون  �ساأل ابراهيم بك ابن املرحوم حبيب جلبي الوكيل ال�رشَّ
كل  ب�سهادة  فيه  بيانه  ياأتي  مما  عنها  وكالته  الثابت  بك  ح�سي  املرحوم  بنت 
واحد من ممد بك بن املرحوم على بك ابن خليل بك العارفي بها مع تعريف 
اأن  �سم�سوم  باأبي  ال�سهري  بك  اأحمد  ابن  بك  ممد  ِعيًَّا  �رَشْ ثبواتًا  بك  عمر  خالها 
يخلع موكلته عائ�سة خاتون املزبورة من ع�سمته وعقد نكاحه ِقَبل الدخول بها 
والأ�سابة على ان يترباأ ذمته لها من ن�سف �سداقها وقدره ماية غر�ص عددية 
ومن �ساير حقوق الزوجية الواجبة لها عليه ِقَبل الفرقة وبعدها فاأجابه اإىل �سوؤاله 
وخلع املوكلة املذكورة اأعاله من عقد نكاحه على العو�ص املذكور فبموجب ذلك 
بانت عائ�سة خاتون املوكلة املزبورة من زوجها ممد بك املزبور فال حتل له 
مبلغًا  املزبور  بك  ملحمد  املذكور  الوكيل  ودفع  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ ال�سوية  جديد  بعقد  اإل 
قدره ثمانية وع�رشون غر�سًا عددية واأطل�ص اأحمر وهو الذي كان دفعه ممد بك 
قب�سًا  واملعاينة  باحل�رشة  بيده  ذلك  فقب�ص  املزبورة  خاتون  لعائ�سة  املزبور 
ًا و�سدر بينهما اإ�سهاداً وتبارى )...( من اجلانبي باأن كل منهما ل ي�ستحق  ِعيَّ �رَشْ
اأَْدَناه  تاريخه  يوم  واإىل  الزامن  من  مت�سي  مطلقًا  حقًا  الآَخر  ِقَبل  يتوجب  ول 
اأخته  ِقَبل  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ الوكيل  املزبور  بك  ابراهيم  عليه  واأَ�ْسَهَد  ًا،  ِعيَّ �رَشْ ا�سهاداً 
حبيبة خاتون بنت خليل املزبور الثابت وكالته عنها يف الإ�ْسَهاد وب�سهادة كل 
واحد من ممد بك املزبور باأنه مل يبق ي�ستحق ِقَبل ال�ست حبيبة حقًا مطلقًا ملا 
َقًا يف كل منهما  دَّ ًا ُم�سَ ِعيَّ �رَشْ اأَْدَناه ا�سهاداً  م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه 
لدى  كله  ذلك  م�سمون  ثبت  كذلك  ذلك  على  ت�سادقوا  ًا  ِعيَّ �رَشْ ت�سديقًا  لالآخر 
ًا يف تا�سع ذي القعدة ل�سنة اثني  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

وثماني واألف. 
ال�سيخ  الدين على بك اجلوربجي،  نور  ال�سيخ  ال�سيخ خليل،  ال�سيخ زكريا،  �سهود: 
فتح اهلل، احلاّج عو�ص �سهوان، علي بن خليل ال�رشوجي، ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو 

الفتح، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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�سنة 
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 /3  /16 /
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النابل�سي  ال�سلتي  بابِن  ال�سهرُي  م�سطفى  بُن  حمودُة  الكامُل  ال�ساُب  َج  َتَزوَّ
املوانِع  عن  اخلليِة  البالغِة  البكِر   )...( اجلب�سية  اهلل  عبِد  بنِت  غزالَة  مبخطوبِته 
َدَقَها على بركِة اهلل تعاىل وعوِنه وح�سِن توفيِقِه و�سنِة نبيِه �سيدنا  اأَ�سْ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
ممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملُته اأْرَبعون غر�سًا عددية احَلاّل لها من ذلك 
خم�سة وع�رشون غر�سًا باقية بذمة الزوج املزبور على حكم احللول والباقي بعد 
احَلاّل خم�سة ع�رش غر�سًا موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق باتًا تاأجياًل 
ًا ب�سهادة كل واحد من يحيى بن ممد قرطم ومرعب بن �سعيد النابل�سي  ِعيَّ �رَشْ
ًا وزواجًا  ِعيَّ العارفي بها مع تعريف جارها ممد بن يو�سف النتاكي تعريفًا �رَشْ
اقعدة  ثامن ع�رش ذي  ًا حتريراً يف  ِعيَّ �رَشْ قبوًل  لنف�سه  الزوج  مقبوًل من  ًا  ِعيَّ �رَشْ

ل�سنة اثني وثماني الف. 
ال�سيخ ويل،  ال�سيخ فتح اهلل،  ال�سيخ ويل،  الدين،  ال�سيخ نور  ال�سيخ زكريا،  �سهود: 

ال�سيخ علي، كاتبه. 
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ح�رش اإرث 
�رْشِعيٍّ

اأوا�سط �سهـر 
رم�سان �سنة 

1082هـ
 /1  /14 /

1672م

افتخاِر  ومولنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
ق�ساِة الإ�سالِم ذْخِر ُولِة الأَناِم مرِِّر الأحكاِم بالإحكام، عمدِة العلماِء الأعالِم 
ه الكرمي باأعلى نظريه  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل اأحمد اأفندي بن م�سطفى امُلَوقَّ احلاكِم ال�رشَّ
دام اأَْعاله، ملا مات الرحوم الأو�ستي اأحمد بن نا�رش الدين ال�سايغ وانح�رش اإْرثه 
ًا و�سبطت  ِعيَّ يف زوجته نعيمة بنت �سالح ح�سونة ويف اأخيه خلف انح�ساراً �رَشْ
ِع  ِْعيِّ امُلَوقَّ لَّفاته مبوجب دفرت الق�سمة ال�سادر لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ جميع ُمَ
اأعاله فبلغ قيمتها ثالثون غر�سًا ف�سة عددية �رشف من ذلك يف جتهيزه وتكفينه 
�ستة غرو�ص ،وتاأخر بعد ذلك اأْرَبعة وع�رشون غر�سًا على ما يف�سل فيه فمن ذلك ما 
هو قيمة الدار بالقلعة املن�سورة )1( املحدودة ِقَبلة بدار �سالح بن ممد و�رشقًا 
ال�سالك  الطريق  و�سماًل   )2( الداودي  بالربج  وغربًا  البا  وفيه  ال�سالك  بالطريق 
وبيت البري ع�رشة غرو�ص ،وما هو قيمة الأ�سباب اأْرَبعة ع�رش غر�سًا تفو�ست بقيمة 
الزوج املزبور الدار املحدودة املو�سوفة اأعاله والأ�سباب التي قيمتها اأْرَبعة ع�رش 
غر�سًا عن نظري موؤخر �سداقها على زوجها امَلْرُقْوم الثابت على مرتوكاته مبوجب 
ًا وعرف بها يف ذلك كله اأخوها علي ب�سه ابن كمال  ِعيَّ �ِسِجل �رْشِعيٍّ تقو�سًا �رَشْ
ًا ،وطلب بينهما ا�سهاداً وتباريا عاما من اجلانبي باأن خلف  ِعيَّ املزبور تعريفًا �رَشْ
ل ونعيمة الزوجة املزبورة فريق ثاٍن ،وكل فريق من الفريِق مل  امَلْرُقْوم فريق اأوَّ
يبق ي�ستحق ِقَبل الفريِق الآَخر حقًا مطلقًا ب�سبب مرتوكات مورثهما اأحمد املزبور 
ِْعيِّ عن ِقَبل اخته  َقًا من خلف امَلْرُقْوم وعلى ب�سه الوكيل ال�رشَّ دَّ ًا ُم�سَ ِعيَّ تعريفًا �رَشْ
ًا ت�سادقًا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى  ِعيَّ نعيمة املزبورة ت�سديقًا �رَشْ

)1( القلعة المنصورة: قلعة القدس. 
)2( البرج الداودي: أحد أبراج القلعة وهو نسبة لسيدنا داود عليه السالم. 
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ًا حتريراً يف اأوا�سط �سهر رم�سان  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
�سنة اثني وثماني واألٍف. 

�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 
ال�سيخ ابو الفتح، ممد جلبي، كاتبه. 
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ح2

دفرت 
�سبط 
وبيع 

مرتوكات 
املرحوم 
اأحمد بن 
نا�رش 
الدين 
ال�سايغ

د. ت

الدين  نا�رش  بن  اأحمد  ال�ستة  املرحوِم  مرتوكاِت  وبيَع  �سْبَط  يت�سمُن  دفرٌت 
زوجته  يف  ِْعيِّ  ال�رشَّ اإْرثه  ،واملنح�رش  ال�رشيف  القد�ص  مبدينة  املتوفى  ال�سايغ 
مبعرفة  وذلك  ًا  ِعيَّ �رَشْ انح�ساراً  خلف  اأخيه  ويف  ح�سونه  �سالح  بنت  نعيمة 
ِْعيِّ  ال�رشَّ الوكيل  املزبور  ح�سونة  �سالح  املرحوم  بن  ب�سه  على  اأقرانه  فخر 
ومبعرفة  �رشعًا،  عنها  وكالته  الثابت  املزبور  الزوج  نعيمة  اأخته  ِقَبل  عن 
واملدر�سي  الُعَلَماء  افتخار  و�سيدنا  َمْولَنا  لدى  ذلك  �سدر  امَلْرُقْوم  الأخ  خلف 
نظرائه.  عليه  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ الق�سام  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  املكرمي  املوايل  �ساللة 

 /351
َب دينح1 ترتَّ

10 ذي القعدة 
�سنة 

1082هـ
 /3  /8 /
1672م

مِة  الَعالَّ و�سيِدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  املرعِي  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الِفخاِم  امُلَحقِّقي  عمدِة  الكراِم  املدر�سي  فخِر  الفهامة  العمدِة 
عاله  دام  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املوىل 
اإبنة  لفخر املحرارات مكية خاتون  والأ�سلوب املرعي  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  َب  ترتَّ  ،
املرحوم احلاّج اأحمد مريان وابنتها التي رزقها من زوجها فخر التجار املكرمي 
اخلواجة �سليمان الع�سلي املدعوة ناظرية ،ولبلقي�ص عبد اهلل املزبورة والدة مكية 
ناظرية  بنته  على  ِْعيِّ  ال�رشَّ الويل  املزبور  �سليمان  اخلواجة  مببا�رشة  املزبورة 
مكية  زوجته  ِقَبل  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ والوكيل  البلوغ  درجة  عن  القا�رش  املزبورة 
حجتي  مبوجب  عنها  املطلقة  وكالته  الثابت  امَلْرُقْومة  بلقي�ص  وعن  املزبورة 
ِعيَّة يف حقه كل واحد  اأَْدَناه �سهادة �رَشْ �رَشْعيَّنت �سابقتي التاريخ على تاريخه 
من مردخاى ولد يلناي واي�ساف ولد مو�سى ويهودا ولد حييم و�سيبتاي ولد حييم 
وهارون ولد اي�ساف و�ساوؤل ولد ياقوب اجلميع بران�سة اليهود بالقد�ص ال�رشيف 
مبلغ قدره مايتا غر�ص وخم�سة وع�رشون غر�سًا عددية عن كل غر�ص منه ثالثون 
ِل املبلغ املنتقل عن ذمة فخر امل�سدرين الكرام علي اأَفْنِدي،  قطعة م�رشية من اأ�سْ
وعن ذمة والده م�سطفى اأَفْنِدي ال�سهري ن�سبه املبارك بابن الدقاق والآيل ملكية 
الرحمن بن  ِقَبل مورثهن عبد  ِْعيِّ من  ال�رشَّ وناظرية وبلقي�ص املزبورات بالإرث 
امَلْرُقْومة وابن بلقي�ص  اأحمد املزبور زوج ناظرية املزبورة و�سقيق مكية  احلاّج 
امَلْرُقْوم على ما يف�سل فيه فمن ذلك ما هو لناظرية املزبورة خم�سة و�سبعون 
غر�سًا وما هو ملكية امَلْرُقْومة ماية غر�ص وما هو لبلقي�ص امَلْرُقْومة خم�سون غر�سًا 
ح�سب اعرتافها ابتاعو ذلك وت�سلموه منه للموكلتي والعاجزة املزبورة باأيديهم 
ِْعيِّ موؤجل ذلك عليهم مل�سي �سنة مت�سي من  ال�رشَّ الت�سليم  باحل�رشة واملعاينة 
ًا وت�سامنوا وتكافلوا يف جميع املبلغ املزبور يف ِعيَّ يوم تاريخه اأَْدَناه تاأجياًل �رَشْ
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ًا ت�سادقوا على ذلك كذلك  ِعيَّ املال والذمة ياأذن كل واحد منهم لالآخر تكافاًل �رَشْ
النعم  اهلل  اإلْيِه خلد  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  وثبت م�سمون ذلك كله 
ًا حتريراً يف عا�رش ذي القعدة احلرام ل�سنة اثني وثماني الف.  ِعيَّ عليه ُثُبوَتًا �رَشْ

�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 
ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 

 /351
ح2

ح�رش اإرث 
�رْشِعيٍّ

10 ذي القعدة 
�سنة 

1082هـ
 /3  /8 /
1672م

املدر�سي  فخِر  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  املرعِي  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
ِْعيِّ املوىل م�سطفى اأَفْنِدي ابن ممد  الكراِم خال�سِة الُعَلَماِء الأعالِم احَلاِكِم ال�رشَّ
ا مات اخلواجة عبد الرحمن ابن  ه الكرمي باأََعايل نظريه دام عاله. ملَّ ِع َخطُّ امُلَوقَّ
ِْعيِّ يف زوجته امل�سونة ناظرية  املرحوم احلاّج اأحمد مريان ،وانح�رش اإْرثه ال�رشَّ
ويف  اهلل  عبد  بنت  بلقي�ص  اأّمه  ويف  الع�سلي  �سليمان  اخلواجة  التجار  فخر  بنت 
ًا  ِعيَّ �رَشْ اأختيه �سقيقتيه فخر املحرارات مكية خاتون و�سم�سية خاتون انح�ساراً 
َب له بذمة بران�سة اليهود الفرجن بالقد�ص ال�رشيف مبلغًا وقدره اأَْلُف  وكان املرتتَّ
ثالثون  منه  غر�ص  كل  يعدل  عددية  غر�سًا  و�سبعون  و�ستة  غر�ص  وماية  غر�ص 
قطعة م�رشية مبوجب حجتي �رَشْعيَّنت موؤرخة اأحدهما يف ثالث جمادى الأوىل 
اأحدى وثماني  ل�سنة  ل  الأوَّ ربيع  ثالث  والثانية موؤرخة يف  واألف  ل�سنة ثماني 
غر�سًا  و�سبعون  وواحد  مايتان  ذلك  املزبورة من  زوجته  ما خ�ص  وكان  واألف. 
وع�رشون  و�ست  غر�ص  ماية  امَلْرُقْومة  اأّمه  خ�ص  وما  م�رشية  قطعة  ع�رش  واثنا 
قطعة م�رشية ،وما خ�ص �سقيقته مكية املزبورة ثالثماية غر�ص وواحد و�ستون 
غر�سًا و�ست وع�رشون قطعة م�رشية ،وما خ�ص �سم�سية امَلْرُقْومة ثالثماية غر�ص 
يوم  ح�رش  ِْعيِّ  ال�رشَّ اخل�سو�ص  م�رشية  قطعة  وع�رشون  غر�سًا  و�ستون  وواحد 
ِْعيِّ على بنته ناظرية املزبورة  تاريخه اأَْدَناه اخلواجة �سليمان املزبور الويل ال�رشَّ
ِْعيِّ عن ِقَبل زوجته مكية اأخت املتويف  القا�رشة عن درجة البلوغ والوكيل ال�رشَّ
املزبور وعن اأّمها بلقي�ص املزبورة الثابت وكالته املطلقة عنها مبوجب حجتي 
ًا واأح�رش معه كل واحد  ِعيَّ �رَشْعيَّنت �سابقتي التاريخ على تاريخه اأَْدَناه ُثُبوَتًا �رَشْ
من مردخاى ولد يلناي واي�ساف ولد مو�سى ويهودا ولد حييم و�سبتاي ولد حييم 
وهارون ولد اي�ساف و�ساوؤل ولد ياقوب وهم بران�سة اليهود املزبورين واملتكلمي 
عليهم وعلى اأوقافهم بالقد�ص ال�رشيف واأَقرَّ واعرتف اأن بذمتهم املبلغ املزبور اأن 
لوارثة  وانتقل  اأعاله  تاريخهما  املحكي  احلجتي  مبوجب  املروقم  الرحمن  عبد 
املزبورات اأعاله وبذمتهم اأي�سًا ملكية وناظرية وبلقي�ص املزبورة مبلغ قدرةماية 
لهن من  �سلعة  بها  ا�سرتوا  غر�ص وع�رشون غر�سًا و�ست وع�رشون قطعة م�رشية 
اخلواجة �سليمان املزبور على ما يف�سل فيه فمن ذلك ما هو ملكية املزبورة ثالثة 
وخم�سون غر�سًا عددية واثنا وع�رشون قطعة م�رشية وما هو لناظرية املزبورة 
اأْرَبعي غر�سًا عددية وت�سع قطع م�رشية وما هو لبلقي�ص املزبورة �ستة وع�رشون 
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َقًا من اخلاوجة �سليمان  دَّ ًا ُم�سَ ِعيَّ اراً �رَشْ غر�سًا و�ست وع�رشون قطعة م�رشية اإَقرَّ
ًا وحترر اأن ملكية وناظرية وبلقي�ص املزبورات )...( )...(  ِعيَّ املزبور ت�سديقًا �رَشْ
غر�سًا  وثالثون  وخم�سة  غر�ص  ت�سعماية  قدره  مبلغ  املزبور  الَيهودي  بذمة 
فيه  يف�سل  ما  على  املزبورة  ال�سلعة  وثمن  املزبور  عبد  من  اإْرثهن  من  عددية 
وثمانية  غر�سًا  ع�رش  وخم�سة  غر�ص  اأْرَبعماية  املزبورة  ملكية  هو  ما  ذلك  فمن 
ع�رش  واأحد  غر�ص  ثالثماية  امَلْرُقْومة  لناظرية  هو  وما  م�رشية  قطعة  ع�رش 
غر�ص  مايتا  امَلْزُبورة  لبلقي�ص  هو  وما  م�رشية  قطعة  وع�رشون  واأحد  غر�سًا 
ِعيِّ رتبها اخلواجة  ْ و�سبعة غرو�ص واثنان وع�رشون قطعة م�رشية التحرر ال�رشَّ
مكية  عن  وبالوكالة  ناظرية  بنتيه  على  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ بالولية  املزبور  �سليمان 
خوج  ثالث  وباعهم  املزبورين  اليهود  بران�سة  ذمة  يف  املزبورتي  وبلقي�ص 
غر�سًا  وثالثون  وخم�ص  ماية  قدره  بثمن  زيتيًا  وواحدة  مناوت  اثنتان  ميط 
موؤجل  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ الت�سلم  واملعينة  باحل�رشة  وت�سلموه  منه  ذلك  ابتاعوا  عددية 
اأَْدَناه  تاريخه  ل�سنة  احلرام  احلجة  ة ذي  َغرَّ �سنة مت�سي من  عليهم مل�سي  ذلك 
والذمة  املال  املزبور يف  املبلغ  وتكافلوا يف جميع  وت�سامنوا  ًا  ِعيَّ �رَشْ تاأجياًل 
َجج  احْلُ باق على حكمه مبوجب  ال�سابق  وترتيبهم  لالآخر  منهم  واحد  ياأذن كل 
َمْولَنا  لدى  ذلك  م�سمون  ثبت  كذلك  ذلك  على  ا�سادقوا  تاريخه  على  ال�سابقة 
احلرام  القعدة  ًا حتريراً يف عا�رش ذي  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  اإلْيِه  امُل�َسار  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ احَلاِكم 

ل�سنة اثني وثماني الف. 
خليل  الفتح،  ابو  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

الرومي، ممد اآغا، خليل بن رم�سان، كاتبه. 
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َج الرجُل املدعو )...( بُن �سليمان بلوكبا�سي مبخطوبِته قادريَة خاتون ابنِة  َتَزوَّ
على  َدَقَها  اأَ�سْ ِعيِِّة  ْ ال�رشَّ املوانِع  عن  اخلليِة  الكاملِة  اآغا،املراأِة  ابراهيم  املرحوِم 
و�سلم �سداقًا  عليه  اهلل  نبيه ممد �سلى  و�سنة  توفيقه  تعاىل وح�سن  اهلل  بركة 
مقبو�سة  عددية  غر�سًا  ثالثون  ذلك  من  احَلاّل  عددية  غر�سًا  خم�سون  جملته 
غر�سًا  ع�رشون  وقدُره  احَلاّل  بعد  والباقي  ذكره  الآتي  وكيلها  باعرتاف  بيدها 
عبد  وكيلها  كذمل  ذلك  على  بها  وعرف  بائن  طالق  اأو  مبوت  عليه  لها  موؤجلة 
الرحمن بن يا�سي املعروف بالثلجي الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف قب�ص 
اأحد  ال�سيخ  بن  وعي�سى  حماد  بن  اأحمد  من  واحد  كل  ب�سهادة  ال�سداق  معلوم 
ِعيِّة ُثُبوَتًا  ْ ًا اأحمد بن ال�سيخ ي�سن امَلْعِرفة ال�رشَّ ِعيَّ الكركي العارفي بها ُثُبوَتًا �رَشْ
ًا حتريراً  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  امَلْرُقْوم  الزوج  ًا مقبوًل من  ِعيَّ �رَشْ ًا زواجًا �سحيحًا  ِعيَّ �رَشْ

يف تا�سع ع�رش ذي القعدة �سنة اثني وثماني الف. 
ابو  ال�سيخ  عمر،  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ويل،  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  �سهود: 

الفتح، كاتبه. 
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افتخاِر  ومولنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اهلُل  اأَجلَُّه  امّلْرِعيِّ  ِر  امُلَحرَّ ِعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
ق�ساِة الإ�سالِم ذْخِر ُولِة الأَناِم مرِِّر الأحكاِم بالإحكام، عمدِة العلماِء الأعالِم 
ه الكرمي باأعلى نظريه  ِع َخطُّ ِعيِّ املوىل يو�سف اأفندي بن ممد امُلَوقَّ احلاكِم ال�رشَّ
اأَفْنِدي ابن �سم�ص الدين  اآخر ما تاأخر لوراث املرحوم ممد  اأَْعاله، ملا كان  دام 
العنبو�سي بذمة فخر التجار اخلواجة �سالح الرومي مبلغًا وقدره ت�سعون غر�سًا 
ِعيَّة  َبًا بذمته مبوجب مت�سكات �رَشْ ف�سة عددية ،وهي من املبلغ الذي كان مرتتَّ
يحيى  بن  ممد  ال�سيخ  من  واحد  لكل  املزبور  املبلغ  ،واأنَّ  تاريخه  على  �سابقة 
بنت عبد  ولبلقي�ص  املزبور  اأَفْنِدي  بنت ممد  رابعة  ال�ست  وابنة عمه  العنبو�سي 
ر  ِْعيِّ وحترَّ ِْعيِّ بالطريقى ال�رشَّ اهلل اأم ممد بن ممد اأَفْنِدي امَلْرُقْوم بالإرث ال�رشَّ
يف  موؤرخ  �رْشِعيٍّ  �ِسِجل  مبوجب  امَلْرُقْوم  �سالح  اخلواجة  ِقَبل  الرمقوم  املبلغ 
ِْعيِّ ح�رش  ل �سنة اثني وثماني الف التحرر ال�رشَّ حادي ع�رش �سهر جمادى الأوَّ
ِقَبل  ِْعيِّ عن  ال�رشَّ الوكيل  الدين املحت�سب  الدين بن بدر  يوم تاريخه احلاّج فخر 
اأخيه احلاّج كمال الثابت وكالته عنه يف ذلك �رشعًا الأذون لأخيه كمال املزبور 
اأذنًا  املزبورتي  وبلقي�ص  رابعة  ِقَبل  املزبور  فخر  احلاّج  يوكل  باأن  وكالته  يف 
ِل  الء ال�سيخ ممد بن يحيى العينبو�سي الأ�سْ ِْعيِّ وفخر الُف�سَ ًا بالطريق ال�رشَّ ِعيَّ �رَشْ
فخر  للحاج  امَلْرُقْوم  �سالح  اخلواجا  ودفع  امَلْرُقْوم  �سالح  واخلواجل  نف�سه  عن 
الرمقوم وال�سيخ ممد ت�سعون غر�سًا عددية نظري ما كان متحررا بذمته  الدين 
ًا فبموجب ذلك برئت ذمة  ِعيَّ قب�ساها منه بيدهما باحل�رشة واملعاينة قب�سًا �رَشْ
براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ الرباءة  كله  ذلك  يف  املزبور  �سالح  اخلواجا 
اأ�سالة عن  ال�سيخ ممد  قب�ص وا�ستيفاء على ما تف�سل فيه ممن ذكرها قب�سه 
نف�سه اأحد واأْرَبعون غر�سًا وربع غر�ص ف�سة عددية وما قب�سه احلاّج فخر املزبور 
عليه  واأَ�ْسَهَدوا  غر�ص  اأرباع  وثالثة  غر�سًا  وخم�سون  ثمانية  املزبورة  بالوكالة 
ِل واملوكلتي  ال�سيخ ممد الأ�سيل عن نف�سه واحلا�رش الوكيل املزبور بان الأ�سْ
مل يبقى ي�ستحقا ول ي�ستوجبوا ِقَبل اخلواجة �سالح امَلْرُقْوم حقًا ول ا�ستحقاقًا 
ول دعوى ول طلبًا ول ربحًا ملا م�سى من الزمان واإىل يوم تاريخه اأَْدَناه وفك 
ًا وابراًء منه من  ِعيَّ رهن ن�سف داره املرتهن �سابقًا على املبلغ امَلْرُقْوم فكاكًا �رَشْ
ًا ت�سادقوا على ذلك وكذلك وثبت م�سمون ذلك  ِعيَّ ِعيِّة ابراًء �رَشْ ْ �ساير احلقوق ال�رشَّ
ًا حتريراً يف اأوا�سط ذي  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ كله لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

القعدة احلرام ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ �سعود، كاتبه. 
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�رشاء دار 
ب�سويقة 
باب حطة

16 ذي القعدة 
�سنة

َر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
ِر اأَجلَُّه اهلُل تعاىل لدى َمْولَنا  مبجل�ِص ال�رشِع ال�رشيِف الأنوِر بالقد�ِص العليِّ امُلَطهَّ
احَلاِكِم  الأعالِم،  الُعَلَماِء  اأْعَلِم  الأَناِم،  ولِة  وذخِر  الإ�ْسالِم،  ق�ساِة  فخِر  و�سيِدنا، 
باأََعايل نظريِه الكرمُي  ُه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ابِن ممٍد  اأَفْنِدي  ِعيِّ املوىل م�سطفى  ْ ال�رشَّ
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الويل  خبي�سة  اأحمد  بن  ابراهيم  املدعو  الرجل  ا�سرتى  ومعاليه،  ف�سائُلُه  دامْت 
من  ماله  دون  ولده  مبال  البلوغ  درجة  عن  القا�رش  مو�سى  ولده  على  ِْعيِّ  ال�رشَّ
يو�سف بن ممد القرطه ،فباعه ما هو له لولده القا�رش امَلْرُقْوم وجار يف ُمْلكه 
حجة  مبوجب  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإرث  اإلْيِه  ومنتقل  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وحيازنه  ت�رشفه  ،وطلق 
ِعيَّة �سابقة التاريخ على تاريخه ،ويده وا�سعة على ذلك اإىل حي �سدور هذا  �رَشْ
البيع دون املعار�ص واملنازع له يف ذلك وذلك جميع الدكان ال�سغرية الكائنة 
ب�سويقة باب حطة )1( بالقد�ص ال�رشيف ويحدها ِقَبلة دكان فخر )...( ب�سه و�رشقًا 
القادر  عبد  دار  وغربًا  كروم  بن  ِل  حاأ�سْ و�سماًل  الباب  وفيه  ال�سالك  الطريق 
الكالرجي بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومناقبه وما عرف به ون�سب اإلْيِه 
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا  وكل حق هو لذلك �رشعًا املعلوم ذلك عندهما العلم ال�رشَّ
بثمن قدره خم�سة ع�رش غر�سًا عددية ثمنًا حاًل مقبو�سًا فقب�ص البائع امَلْرُقْوم 
امَلْرُقْوم  الثمن  �سطر  امل�سرتي  من  البائع  قب�سها  بعدتها  ببارودة  الثمن  �سطر 
امَلْرُقْوم وذمة  امل�سرتي  بذلك ذمة  وبرئت  ِْعيِّ  ال�رشَّ القب�ص  واملعاينة  باحل�رشة 
ِعيِّة بالطريق  ْ ولده مو�سى القا�رش يف الثمن امَلْرُقْوم ومن كل جزء من الرباءة ال�رشَّ
�رْشِعيٍّ  باإيجاٍب  ذلك  يف  بينهما  الثابت  البيع  وا�ستيفاء  قب�ص  براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ
ِعيِّة  ْ ال�رشَّ وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ وت�سليم  وت�سلم  وقبول مرعي 
لزم  و�سمانه  وذلك  ذلك  يف  كان  ح�سبما  بينهما  ترا�ص  عن  بالأْبدان  َفرُّق  والتَّ
حيث يجب �رشعًا الت�سادق على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم 
ًا حتريراً يف �ساد�ص ع�رش  ِعيَّ ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه دامت نعم املوىل عليه ُثُبوَتًا �رَشْ ال�رشَّ

ذي القعدة احلرام ل�سنة اثني وثماني الف. 
الدين،  ويل  ال�سيخ  الدين،  نور  ال�سيخ  اِل،  اأ�سْ كاتبه  زكريا  ال�سيخ  احَلاّل:  �سهود   
ال�سيخ  ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ مو�سى،  ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ علي، 

ابو ال�سعود، ممد جلبي، كاتبه. 

 /352
ح3

دعوى 
على 

حت�سيل 
اإرث

11 ذي القعدة 
�سنة 

1082هـ
 /3  /9 /
1672م

ِْعيِّ امُلَحرِّر املرعيِّ اأَجلَّه اهلل تعاىل لدى َمْولَنا و�سيِدنا قدوِة ق�ساِة  باملجل�ِص ال�رشَّ
الأعالم  الُعَلَماء  عمدة  والحتكام،  الق�سايا  رِّر  ُمَ الأَناِم  ولِة  وذخِر  الإ�ْسالِم، 
ه الكرمُي باأََعايل نظريِه  ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل اأحمد اأَفْنِدي ابن ممد امُلَوقَّ ،احَلاِكِم ال�رشَّ
دامْت ف�سائُلُه ومعاِليِه، اإدعت احلرمة زهرة بنت ممد الدهنية ال�سناوية وعرف 
ًا على ن�رش اهلل ابن علي ال�سناوي  ِعيَّ بها ابنها حميد بن اأحمد العواين تعريفًا �رَشْ
ِْعيِّ وقلت يف تقرير دعواهما  ال�سهري بالدهنية اأي�سًا احلا�رش معها باملجل�ص ال�رشَّ
ال�سائعة  احل�سة  جميع  املزبور  الدهنية  ممد  والدها  عن  امُلَخلَّف  من  اأن  عليه 
ِل اأْرَبعة وع�رشين قرياطًا من جميع الغرا�ص وقدرها الربع �ستة قرارايط من اأ�سْ

)1( سويقة صغيرة كائنة قرب باب حطة. العليمي: األنس الجليل، ج2، ص 14؛ اليعقوب: ناحية القدس، ج2، ص 449. 
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ال�سالك  بالطريق  ِقَبلة  املحدود  القرية  باأر�ص  اأ�سوله  القائم  وامل�سم�ص  الزيتون 
وو�رشقًا زيتون بن �سالح ومن ي�رشكه و�سماًل بالطريق وغربًا بالغرا�ص املعروف 
ِله فخر الُعَلَماء واملدر�سي نور الدين اأَفْنِدي ال�سافعي  بال�سبع قاعات بيد كاتب اأ�سْ
ومن ي�رشكه وجميع الغرا�ص التي والزيتون القائم اأ�سوله باأر�ص القرية وجميع 
املحدود ِقَبلة بالطريق ال�سالك و�رشقًا كرم خلف و�سماًل بكرم املدعى عليه ومن 
ي�رشكه وغربًا بكرم �سفيان ومن ي�رشكه وجميع احل�سة ال�سائعة وقدرها الن�سف 
ِل اأْرَبعة وع�رشين قرياطًا من جميع الغرا�ص التي القائم  اثنى ع�رش قرياطًا من اأ�سْ
بن  واأحمد  �رشور  كرم  و�رشقًا  ال�سالك  الطريق  ِقَبلة  حده  القرية  باأر�ص  اأ�سوله 
ن�رش اهلل ال�ساحوري و�سماًل اأر�ص بنت باج�ص وغربًا كرم بجا�ص وجميع احل�سة 
اأْرَبع وع�رشين قرياطًا  ِل  اأ�سْ من  اثني ع�رش قرياطا�ص  الن�سف  وقدرها  ال�سائعة 
من جميع الغرا�ص الكائن بالقرية املعروف بقرب الدار املحدودة ِقَبلة بكرم اأولد 
�سفيان و�رشقًا بكرم ح�سان من القرية و�سماًل بكرم عبد من القرية وغربًا ببور 
ِْعيِّ يف  اإْرثه ال�رشَّ اأنه انح�رش  القرية بجميع حقوق ذلك كله وان والدها املزبور 
عليه  املدعى  واأن  ًا  ِعيَّ �رَشْ انح�ساراً  وحمده  ممود  واخويها  املزبورة  املدعية 
ًا و�ساألت �سوؤاله عن ذلك وان يعرفها  ِعيَّ املزبور وما وقع بيده على ذلك تعريفًا �رَشْ
ِْعيِّ من ِقَبل والدها املزبور يف احل�س�ص املزبورة ويف  ما انح�رش بالإرث ال�رشَّ
خريها وباأجرة يرفع يده عن ح�ستها وي�سلمها لها و�سئل ن�رش اهلل املزبور عن 
لَّفة عن والدها فعند ذلك عرفته  ذلك فاأجاب بالْعرِتَاف باأن احل�س�ص املزبورة ُمَ
ِْعيِّ امُل�َسار اإلْيِه اأن الذي يخ�ص زهرة املزبورة يف الكامل �ستة  َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ًا واأمره  ِعيَّ قراريط ويف الن�سف ثالثة قرارايط ويف الربع قرياط ون�سف تعريفًا �رَشْ
ًا مقبوًل  ِعيَّ برفع يده عن ح�ستها يف االقرياطات املزبورة وت�سليمها اإلْيِها اأمراً �رَشْ
�رشعًا وعرف زاهرة املزبورة حبيب اهلل ولدها املزبور باأن انح�رش اإْرثه فيها ويف 
ًا حتريراً يف  ِعيَّ اأخويا املزبورين من والدها يف جميع مرتوكات والدها تعريفًا �رَشْ

حادي ع�رش من ذي القعدة ل�سنة اثني وثماني الف. 
عليـ  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ال�سيخ  ال�سيخ ويل،  الدين،  نور  ال�سيخ  زكريا،  ال�سيخ  �سهود: 

ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، كاتبه. 
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عقد زواجح1

بِن  اأَفْنِدي  اأحمد  َمْولَنا  املدر�سي  فخِر  َمْولَنا  ال�سادِر عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإذِن  ُقيَِّد 
ممد القا�سي مبدينِة القد�ِص ال�رشيف. 

احلمد اهلل الذي اأحل النكاَح وحرَم ال�سفاَح وال�سالُة وال�سالُم على �سيِدنا ممٍد �سيِد 
املالح وعلى اآله واأ�سحابه اأوىل النجاح الوارد عنه يف رواية التقاة واملحدثي 
باملجل�ص  اأنه  هو  وبعد  الدين،  يوم  المم  بكم  اأباهي  فاإين  وتنا�سلوا  تناكحوا 
ل  الفا�سِ مة  الَعالَّ وَمْولَنا  �سيدنا  لدى  تعاىل  اإلْيِه  اأَجلَّه  املرعيِّ  امُلَحرَّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ
املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الأَنام  ولة  ذخر  الإ�ْسالم،  ق�ساة  قدوة  الكامل  الفهامة 
َج فخُر  ه الكرمي باأََعايل نظريه دامت ف�سائله ومعاليه َتَزوَّ ِع َخطُّ علي اأَفْنِدي امُلَوقَّ

الكاملي زبدُة الأفا�سل املكرمي ال�سيُخ �سم�ُص الدين بُن قدوة املدققي �سليُل



373عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

اأكليلة  املحراراِت  فخِر  مبخطوبِته  الثوري  الفتح  ابو  ال�سيُخ  املطهرين  لياء  الأوَّ
امل�ستوررات ال�ست ف�سيلة بنت فخر املدققي زبدة امُلَحقِّقي َمْولَنا ال�سيخ على 
تعاىل  اهلل  بركة  على  َدَقَها  اأَ�سْ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ املوانع  عن  اخللية  البالغ  البكر  الثوري 
وعونه وح�سن توفيقه و�سنة نبيه �سيدنا ممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سداقًا جملته 
ماية غر�ص وع�رشة غرو�ص عددية احَلاّل لها من ذلك �ستون غر�سًا عددية باقية 
بذمة الزوج املزبور على حكم احللول والباقي بعد احَلاّل وقدره خم�سون غر�سًا 
ِْعيِّ زوجها  عددية موؤجلة لها عليه اإىل الفراق مبوت اأو طالق بائن التاأجيل ال�رشَّ
ال�سيخ  َمْولَنا  املدققي  زبدة  املدر�سي  فخر  وكيلها  كذلك  ذلك  على  بذلك  منه 
م�سطفى بن املرحوم بن املرحوم قدوة الُعَلَماء العاملي ال�سيخ ا�سحق الدجاين 
ال�سداق ب�سهادة كل  الْعرِتَاف وبقب�ص مقدم  الثابت وكالته عنها يف ذلك ويف 
واحد من ال�سيد �سليمان بن املرحوم ال�سيخ �سم�ص الدين بن ابي اللطف و�سليمان 
اخلواجة  املرحوم  بن  ال�سيخ ممد  بتعريف  بها  العارفي  العجمية  بن حجازي 
اره بذلك وقبوله وبتعريف �سقيقها  يحيى العينبو�سي بح�سور والدها املزبور واأَقرَّ
ِعيِّة زواجًا مقبوًل من الزوج املزبور لنف�سه قبوًل  ْ ال�سيخ ابي ال�سعود امَلْعِرفة ال�رشَّ

ًا حتريراً يف �سابع جمادى الثانية �سهور �سنة اأحدى وثماني الف.  ِعيَّ �رَشْ
الدين  ال�سيخ ويل  ال�سافعي،  الدين  نور  ال�سيخ  اِلً،  اأ�سْ كاتبه  زكريا  ال�سيخ  �سهود: 
احلاّج  الديري،  علي  ال�سيخ  الدقاق،  علي  ال�سيخ  اهلل،  فتح  ممد  ال�سيخ  جماعة، 
�ساهي الرتجمان، ممد جلبي الرتجمان، ممد علي ممد، عبد الرحمن �سنطية، 

ابو الب�سري ال�سقطي، فخر الدين �سقطي، كاتبه ال�سيخ مو�سى ال�سافعي. 

 /353
ح2

تاأجري 
اأوقاف 

من قرية 
عابود

اأواخر �سوال 
�سنة 

1082هـ
 /2  /27 /

1671م

ِْعيِّ املوىل املويل م�سطفى  ِْعيِّ من ِقَبِل �سيِخ الإ�ْسالِم احَلاِكِم ال�رشَّ ُقيَِّد بالإذِن ال�رشَّ
اأَفْنِدي ابن يحيى )...( بتاريخ اأوائل ذي القعدة �سنة 1082

رنا اإىل اأخونا عبد الكرمي بلوكبا�سي قريَة عابود  وجُه حتريِر احلروِف هو اأنه اأجَّ
َب  )1( ، وجاري يف وقف ح�رش ال�رشيفي مبلغًا وقدره ثالثماية غر�ص عددي وترتَّ

ذلك  وقب�سا  عددي  غر�ص  وخم�سون  ماية  اخلليل  �سيدنا  ح�رشة  وقف  ِل  اأ�سْ من 
ًا حاليًا حترر يف اأواخر �سوال �سنة 1082 ِعيَّ املبلغ امَلْرُقْوم قب�سًا �رَشْ

وبالكفار قرية رامال )رام اهلل( اإىل �سنة ثالث وثماني واألف وقرية عابود اإىل �سنة 
اثني وثماني واألف وثالث وثماني واألف. 

كاتبه: الفقري اأحمد كتخدا املتويل

 /353
ح 3

دفع 
م�ستحقات 

وقف 
اخلليل

�سهـر ذو 
القعدة �سنة
 1082هـ
 /3 /... /

1672

غر�ص  ماية  بلوكبا�سي  الكرمِي  عبِد  من  و�سَل  ه  اأنَّ هو  احلروِف  هذه  حتريِر  وجُه 
وع�رشون غر�سًا عددية من مال قرية رام اهلل وقف اخلليل عن واجب �سنة اثني 

وثماني واألف الواقع فيها ويف �سنة ثالث وثماني واألف

)1( قرية عابود: تقع شمال غرب رام هللا ترتفع 450م عن مستوى سطح البحر. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، 
ص513. 
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

 /353
ح 4

دفع 
م�ستحقات 

وقف 
من قرية 

عابود

�سهـر ذي 
القعدة �سنة
 1082هـ
 /3 /... /
1672م

املاِل  من  بلوكبا�سي  الكرمي  عبد  من  و�سَل  ه  اأنَّ هو  احلروِف  هذه  حتريِر  وجُه 
ع�رشون غر�سا عن قريِة عابود وقت التم�سكات بجميع حرر يف �سهر ذي القعدة 

�سنة 1082
اأحمد كتخدا

 /354
ح1

�سبط 
وتخمي 
مرتوكات

اأواخر �سهـر 
رم�سان 

املعظم �سنة
 1082هـ

 /1  /29 /
1672م

دفرٌت يت�سمُن �سبَط وتخمَي وحتريَر مرتوكاِت املرحوِم احلاجِّ عبِد اجلواِد الع�سلي 
ِْعيِّ يف  املتوفى اإىل رحمة اهلل تعاىل مبدينِة القد�ِص ال�رشيِف ،واملنح�رِش اإْرثه ال�رشَّ
زوجِته احلاّجِة زاهدَة خاتون ابنِة املرحوِم اخلواجة ممد الدهنية ،ويف اأولده 
الء ال�سيخ ممد ع�سلي وال�سيخ �سالح وال�سيخ مو�سى  ويف كل واحد فخري الُف�سَ
كمال  واخلواجة  الدين  �سعد  واخلواجة  الدين  واخلواجة جمال  �سلمان  واخلواجة 
الدين و�سفية خاتون وحامدة خاتون الفية خاتون البالغي العاقلي انح�ساراً 
ًا وذلك مبعرفة ال�سيخ ممد وال�سيخ �سالح وال�سيخ مو�سى واخلواجة �سليمان  ِعيَّ �رَشْ
ِعيِّة  ْ ال�رشَّ اأ�سالة عن نف�سه وبالوكالة  الدين  اأ�سالة عن انف�سهم واخلواجة جمال 
عن ِقَبل كل واحد من �سقيقتيه �سفية خاتون وفاطمة خاتون الثابت وكالة عنهما 
يف ذلك ب�سهادة كل واحد من اخلواجة �سلمان واخلواجة �سعد الدين العارفي بهما 
ِعيِّة  ْ ًا ومبعرفة اخلواجة كمال الدين اأ�سالة عن نف�سه وبالوكالة ال�رشَّ ِعيَّ ُثُبوَتًا �رَشْ
ذلك  يف  عنهما  وكالته  الثابت  خاتون  الفية  حامدة  هما  لأبيه  اأختيه  ِقَبل  عن 
بها  العارفي  الدين  �سعد  الدين واخلواجة  ب�سهادة كل واحد من اخلواجة جمال 
اأبن  الدين  �سم�ص  ال�سيخ  املرحوم  الرحمن بن  ال�سيخ عبد  ًا ومبعرفة  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا 
ِْعيِّ عن ِقَبل احلاّجة زاهدة خاتون الزوجة املزبورة الثابت  املغربي الوكيل ال�رشَّ
وكالته عنها يف ذلك ب�سهادة كل واحدة من ممد ب�سه ال�ساحب والدروي�ص ممد 
واملدر�سي  الُعَلَماء  لدى فخر  كله  ذلك  ًا �سدر  ِعيَّ �رَشْ ُثُبوَتًا  بها  العارفي  القلعي 
الُعَلَماء  املوايل املكرمي نخبة  �ساللة  الدين  امُلَحقِّقي حالل م�سكالت  الء  الُف�سَ
ه الكرمي عليه دامت نعم املوىل تعاىل عليه.  ِع َخطُّ ِْعيِّ امُلَوقَّ العاملي احَلاِكم ال�رشَّ

 /354
ح2

ار  اأَقرَّ
واعرتاف 

بدين

20 ذي القعدة 
�سنة 

1082هـ
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لدى  تعاىل  اإلْيِه  اأَجلَّه  امُلَحرِِّر  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ باملجل�ِص  اأنه  هو  احلروِف  حتريِر  �سبُب 
ِر قواعِد  ،مقرَّ التف�سرِي  رِِّر دقائِق  ُمَ ال�سهرِي  ِل  الفا�سِ الكبرِي  العامِل  َمْولَنا و�سيِدنا 
حيا�ِص  من  الكارِع  الِعظاِم  املوايل  �سدِر  الإ�ْسالِم  ق�ساِة  ،قا�سي  تقريٍر  اأح�سِن 
ِْعيِّ املوىل  ال�رشَّ احَلاِكم  ال�رشِّ والنجوى  الكرمي يف  الديِن والتقوى املراقِب موله 
دام  نظريه  باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ زادة  يحيى  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املويل 
عاله اأَقرَّ واعرتف الرجل املدعو ابراهيم بن اأحمد ق�سقو�ص من اهايل مدينة الرملة 
وهو بحال ال�سحة وال�سالمة وامَلْعِرفة والختيار دون اإكراه له يف ذلك ول اإجبار 
م�سطفى  بن  خليل  املدعو  للرجل  الأدان  واجب  �رْشِعيٍّ  �سحيح  بحق  بذمته  اأن 
ِعيِّ مبلغًا قدره مايو غر�ص واحدة ْ بطيخة الرملي احلا�رش معه باملجل�ص ال�رشَّ



375عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

اراً  وخم�سون غر�سًا عددية ومايتا جرة زيت بالوزن الرملي املتعارف بينهما اأَقرَّ
ِعيَّي م�سدقي من احلاّج خليل املذكزر تعريفًا وت�سديقًا  واعرتافًا �سحيحي �رَشْ
ًا مت بعد متام ذلك من احلاّج خليل املزبور لإبراهيم امَلْرُقْوم باملبلغ املزبور  ِعيَّ �رَشْ
وقدره ماية غر�ص وخم�سون غر�سًا عددية مل�سي ثالثة اأيام مت�سي من تاريخه 
واأّمهله باملاية جرة زيت امَلْرُقْومة مل�سي ت�سعة اأ�سهر مت�سي من تاريخه اأّمهاًل 
ِْعيِّ  ًا ت�سادقا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ ِعيَّ �رَشْ
ًا حتريراً يف ع�رشين ذي القعدة ل�سنة  ِعيَّ امُل�َسار اإلْيِه خلد اهلل النعم عليه ُثُبوَتًا �رَشْ

اثني وثماني الف. 
�سهود احَلاّل: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ 
فخر  ال�رشيف،  القد�ص   )1( مريلي  اآغا  خليل  الأعيان  فخر  مو�سى،  ال�سيخ  علي، 
لي ال�سيخ ممد الع�سلي، ال�سيخ ممد  الأفا�سل ال�سيخ �سالح الع�سلي، فخر الفا�سِ

بن اخلواجة يحيى، ممد جلبي، كاتبه
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الُعَلَماِء  فخِر  عن  ال�سادِر  1081هـ/  �سنة  احلجة  ذي   28 ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإذِن  ُقيَِّد 
يو�سف اأَفْنِدي. 

ُقيَِّد الأمُر ح�سبما ُحرَِّر فيه )...( اأحمد النائب الق�سام الع�سكري بدم�سق ال�سام. 
اأْعَلُم الُعَلَماِء  اإلْيِه تعاىل لدى َمْولَنا  اأَجلَُّه  مبجل�ِص ال�رشيعِة الغرا بدم�سق املرعيِّ 
بدم�سق  الع�سكرُي  العاُم  احلنفي  احَلاِكُم  املدققي  الِء  الُف�سَ ُل  اأْف�سَ املتميزين 
ابن املرحوم  الأَقرَّان ممد ب�سه  عى فخر  ،ادَّ اأعاله دام عاله  الواقع  واإيالتها )2( 
بن  اآغا  ممد  بن  اآغا  ممد  الأماجد  فخر  على  بدم�سق  الينكجري  بلوكبا�سي 
ِعيَّة �سابقة التاريخ على تاريخه على  ِْعيِّ مبوجب حجة �رَشْ ّي ال�رشَّ م�سطفى الَو�سِ
بيت املرحوم املغفور له ع�ساف ب�سه بن املرحوم ممد با�سا بن املرحوم فروخ 
هي  والر�سوان  بالرحمة  اهلل  تغمده  كان  ال�سامي  ال�رشيف  احلاّج  اأمري  با�سا   )3(

امل�سونة فيها )...( القا�رشة عن درجة البلوغ مقرَّراً يف دعواه عليه باأنه ي�ستحق 
الذهب  من  قدره  مبلغًا  الية  امُل�َسار  املتويف  با�سا  ع�ساف  ذمة  يف  وي�ستوجب 
ما  على  للمدعي  املتويف  ذمة  لزم  ذلك  وان  ذهبا  وخم�سون  ثمامناية  ال�رشيفي 

يف�سل فيه من ذلك مايتا ذهب �رشيفي دفعها باإذن املتويف امُل�َسار اإليه لل�سيد

)1( ميرالي القدس الشريف: قائد الجيس في اللواء وهو اعلى رتبة عسكرية. 
)2( إيالة دمشق: اإليالة: أكبر التقسيمات اإلدارية في الدولة العثمانية، فقد كانت الدولة مقسمة إلى أياالت، واإلياالت إلى 
سناجق والسناجق إلى أقضية واألقضية إلى نواحي والنواحي إلى قرى، وقد أشرف على االياالت في الدولة أمير األمراء 
الحكم اإلداري والعسكري  السلطان ويجمعون بين  الميالدي، حيث كانوا يمثلون  السادس عشر  القرن  الوزراء بعد  ثم 
لإليالة ولهم النفوذ المطلق ما عدا الحاالت القضائية. سهيل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، 

مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، )1421 هـ/ 2000م( ، ص 45. 
)3( محمد بن فروخ: أمير لواء نابلس حيث كان تولى اإلمارة عن أبيه فروخ باشا. 
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

اأحمد ثمن كراء العربات )1( وماية وخم�سون ذهبًا دفع ذلك يف ثمن املق�سماط 
املنورة  باملدينة  ابتاعها  )....( وخبزة  ثمن  امل�رشفة وخم�سماية ذهب  )2( مبكة 

اإلْيِه و�ساأل  لَّفات املتويف امُل�َسار  اإلْيِه وطالبه بذلك من ُمَ باإذن املتويف امُل�َسار 
الهادي  عبد  الأفا�سل  فخري  من  كل  لل�سهادة  فاأح�رش  بالإنكار  فاأجاب  �سوؤاله 
ال�سبان  املح�سن جلبي بن احلاّج ممد  ال�سيخ ممد املخلجي وعبد  بن  جلبي 
با�سا  ع�ساف  باأن  املزبور  اخل�سم  وجه  يف  لديه  ف�سهدوا  ذلك  يف  وا�ست�سهدوا 
اأَ�ْسَهَدهما عليه باأن املدعي ي�ستحق وي�ستوجب يف ذمته مبلغًا قدره  امُل�َسار اإلْيِه 
ما  على  له  دقق  يوم  ذلك  واأن  ذهبا  وخم�سون  ثمامناية  ال�رشيقي  الذهب  من 
يف�سل فيه من ذلك مايتا ذهب �رشيقي دفعها باإذنه لل�سيد اأحمد عن كرا العربات 
وماية وخم�سون ذهبا دفع باإذنه وثمن بق�سماط ابتاعه مبكة امل�رشفه وخم�ساية 
ذهب ثمن ).....( ابتاعها له باملدينة املنورة باإذنه يعلمان ذلك وي�ستحقان ذلك 
ِعيَّة وقعت يف حد القبول واعذر اخل�سم ممن �سهد اأعاله  وي�سهدان فيه �سهادة �رَشْ
ِْعيِّ وحلفه على اأنه مل يقب�ص املبلغ املعي اأعاله ول �سيئًا منه احللف  العزار ال�رشَّ
للمدعي مبوجب  اإلْيِه  امُل�َسار  الق�سام  ذلك حكم  ِْعيِّ فعند  ال�رشَّ ِْعيِّ باملجل�ص  ال�رشَّ
امُلَخلَّفة عن املتويف  الرتكة  له من  ّي بدفع ذلك  الَو�سِ ثابت عندة من ذلك وامر 
ًا من بعد اعتبار ما وجب اعتباره �رشعًا  ِعيَّ �رَشْ ًا واأمراً  ِعيَّ اإلْيِه حكمًا �رَشْ املومي 

جرى ذلك وحرر يف ثالث ع�رشين ذي القعدة ل�سنة اأحدى وثماني واألف. 
�سهود: عبد الباقي اأحمد الفقري، عبد الرحمن بن العرقور، ممد بن مو�سى الفقيه، 

عبد احلي الفقيه، ممد ح�سي الفقيه، ابراهيم بن اأحمد الفقيه. 
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الُعَلَماِء  فخِر  عن  ال�سادِر  1081هـ/  �سنة  احلجة  ذي   28 ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإذِن  ُقيَِّد 
يو�سف اأَفْنِدي. 

ُقيَِّد الأمُر ح�سبما ُحرَِّر فيه )...( اأحمد النائب الق�سام الع�سكري بدم�سق ال�سام. 
احلمد هلل وحده

مبجل�ِص ال�رشيعِة الغرا بدم�سَق املحميِة اأَجلَُّه اإلْيِه تعاىل لدى َمْولَنا اأْعَلِم الُعَلَماِء 
وايالتها  بدم�سق  الق�سام  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  املزبورين  الِء  الُف�سَ ِل  ،اأْف�سَ املتميزين 
الزعيم جنل  يو�سف  بن  اآغا  الأعيان رم�سان  اأدهى فخر  دام عاله  اأعاله  ِع  امُلَوقَّ
ِعيَّة �سابقة  ِْعيِّ مبوجب حجة �رَشْ ّي ال�رشَّ فخر الماجد ممد اآغا بن م�سطفى الَو�سِ
على تاريخه على بيت املرحوم املغفور له ع�ساف با�سا بن املرحوم ممد با�سا 
اأمري الركب ال�سامي كان تغمده اهلل اإلْيِه بالرحمة هي فخر امُلَحرِّرات امل�سونة فاه 
منور القا�رشة عنة درجة البلوغ مقرَّراً يف دعواه عليه باأنه ي�ستحق وي�ستوجب 
يف ذمة املرحوم ع�ساف با�سا امُل�َسار اإلْيِه مبلغًا قدره �ستماية غر�ص ف�سة اأ�سدية

)1( كراء العربات: أجرة العربات التي كانت تحمل أمتعة الحجاج إلى مكة. 
)2( المقسماط: المعروف حالياً بالقسماط، وهو قطع الخبز اليابس الذي يأكل مع الحليب أو الشاي. 



377عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

وان ذلك بذمة و�سيه له ثمن �ستي غرارة )1( من ال�سعري بالكيل الدم�سقي )....( 
لَّفات  ابتاعه منه حال حياته وت�سلمه من قلعة )احلريريت( وطالبه بذلك من ُمَ
املتويف امل�سال اإلْيِه ف�ساأل �سوؤاله عن ذلك ف�سئل فاأجاب بالإنكار لذلك فاأح�رش 
نابل�ص  مبدينة  ال�سباهي  بريم  بن  بك  اأحمد  الأماثل  فخر  من  كل  لذلك  لل�سهادة 
وممد بن ممد الرومي القواف وا�ست�سهدهما يف ذلك ف�سهدا لديه حتت الإ�ْسَهاد 
ِْعيِّ ان املتويف ع�ساف با�سا امُل�َسار اإلْيِه اأَ�ْسَهَدهما عليه باأن املدعي ي�ستحق  ال�رشَّ
وي�ستوجب يف ذمته مبلغًا قدره �ستماية غر�ص ف�سة اأ�سدية واأن ذلك بذمته ومنه 
ابتاعه  اأَْلٍفارد  ثمن  على  الدم�سقي  بالكيل  ال�سعري  من  غراراة  �ستي  عن  ثمنا  له 
ويتحققان  ذلك  يعلمان  )اجلوُبرَِّئت(  قلعة  وت�سلمه من  وت�سلمه منه حال حياته 
اأعاله  �سهدا  من  يف  اخل�سم  واعذر  �رشعًا  مقبولة  ِعيَّة  �رَشْ ب�سهادة  له  وي�سهدان 
اأنه مل يقب�ص املبلغ املدعي ول �سيثئًا منه احللف  ِْعيِّ وحلفه على  ال�رشَّ العذار 
اإلْيِه للمدعي املزبور مبوجب  امُل�َسار  ِْعيِّ باملجل�ص فعند ذلك حكمه الق�سام  ال�رشَّ
امُلَخلَّفة عنه  الرتكة  املزبور بدفع ذلك من  واأمر املدعي  ما تبي عنده من ذلك 
ان م�سطفى  ًا بامتام �رْشِعيٍّ ثم وكل املدعي امَلْرُقْوم فخر الأَقرَّ ِعيَّ حكمًا وامراً �رَشْ
من  امَلْرُقْوم  باملبلغ  له  املطالية  يف  املحمية  بدم�سق  الينكجري  على  بن  با�سا 
تركة املتويف امُل�َسار اإلْيِه وبقب�ص ذلك وكالة مطلقة مقبو�سة اإىل براءة يف ذلك 
مقبولة منه جرى ذلك وحرر يف ثالث ع�رشين من ذي القعدة احلرام �سنة احدى 

وثماني الف. 
�سهود: �سهود: عبد الباقي اأحمد الفقري، عبد الرحمن بن العرقور، ممد بن مو�سى 

الفقيه، عبد احلي الفقيه، ممد ح�سي الفقيه، ابراهيم بن اأحمد الفقيه. 
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الأمر كما ذكر فيه الفقري اإلْيِه �سبحانة ممد القا�سي مبدينة دم�سق ال�سام عفى 
عنه. 

و�سيِدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اإلْيِه  اأَجلَُّه  املحرو�سِة  بدم�سَق  الغرا  ال�رشيعِة  مبجل�ِص 
رِِّر  ُمَ الِعظاِم  املوايل  قدوِة  الإ�ْسالِم  م�سايِخ  �سيِخ  الق�ساِة  مالِذ  الق�ساِة  قا�سي 
الق�سايا والحكاِم مميِز احلالِل عن احلراِم موؤيِد �رشيعِة �سيِد الأَناِم عليه ال�سالة 
عى مفخُر ال�سلحاء الكرام  ِع اأعاله دام ُعاله ،ادَّ واأمتِّ ال�سالم احَلاِكم الأكمل امُلَوقَّ
العلمي  عمر  ال�سيخ  عن  والوكيل  نف�سه  عن  الأ�سيل  ممود  بن  ابراهيم  ال�سيخ 
وال�سيخ ابو الوفا العلمي وال�سيد م�سطفى الوفائي وال�سيخ يو�سف املر�سي وال�سيخ 
�سالح اللطفي وال�سيخ عبد الرحمن ابن القا�سي ال�سليط وال�سيخ ابراهيم قا�سي 
ال�سلت وال�سيخ عبد القادر قا�سي ال�سلت وحافظ الدين قا�سي ال�سلت وفق اهلل 
ابن ال�سيخ طه الديري وال�سيخ مي الدين اجلاعوين وال�سيخ عبد احلي العلمي

)1( غراراة: وحدة قياس الغالل مثل القمح والشعير. 
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وال�سيخ ممد الع�سلي وال�سيخ عبد اهلل لطفي وال�سيخ ممد احلامدي وال�سيخ على 
الدقاق وال�سيخ ممد الظهري وال�سيخ ممد باب الدين وال�سيخ عز الدين وال�سيخ 
ابراهيم ولد عي�سى وال�سيخ ممد املوقت وال�سيخ طعمه الداودي وال�سيخ مو�سى 
غ�سية وال�سيخ عبد الباقي العلمي وال�سيخ ابي ال�سعود واخيه عبد اهلل الداوودي 
العجمي وال�سيخ عبد املنعم  ال�سالم موؤن�ص وال�سيخ ممود  واأولده وال�سيخ عبد 
وممد �سالح الدين وال�سيخ عبد الرحمن احلنبلي وال�سيخ ممد العيفي وال�سيخ 
ممد ع�سلي وال�سيخ عبد الرحمن اجلاعوين وال�سيخ عبد اهلل فتيان وال�سيخ زكريا 
ال�سافعي  الدين  نور  وال�سيخ  دجاين  م�سطفى  بن  ال�سعود  ابو  وال�سيخ  الديري 
ال�سامت  الرحم  عبد  وال�سيخ  الع�سئلي  يو�سف  وال�سيخ  الع�سئلي  ممد  وال�سيخ 
و�رشيكه وال�سيخ ممد الع�سلي وال�سيخ ح�سي اأَْلٍفخري وال�سيخ ف�سل اهلل الدجاين 
واأولد ال�سيخ اأحمد الديري وال�سيخ اأمي الدين وال�سيخ كمال الدين خليلي وال�سيخ 
�سالح الع�سلي وال�سيخ �سالح اأ�سعردي وال�سيخ فخر الإ�ْسالم ميي وال�سيخ ممد 
وال�سيخ علي  ديري  وال�سيخ ممود  اهلل عجمي  فتح  وال�سيخ  ولدي جعفر  واخيه 
عوي�ص وال�سيخ ممود وال�سيخ ابو ال�سعود الدجاين وعبد البديع بن عمران وخليل 
مهند�ص وممد املحبي وال�سيخ عبد الرحمن وال�سيخ �سالح اللبابيدي وابو الن�رش 
�سقطي وال�سيخ اأحمد باب الدين وزكريا الديري وعبد ال�سالم موؤن�ص وال�سيخ خليل 
الوفا  ابو  وال�سيخ  الناظر  نائب  �سالح  وال�سيخ  الدجني  يو�سف  وال�سيخ  مهند�ص 
لطفي  الباقي  عبد  وال�سيد  و�رشيكه  املغربي  العلمي  الباقي  عبد  وال�سيخ  العلمي 
وال�سيخ علي لطفي وال�سيخ ممد احلامدي وح�سي وممود داوودي وال�سيخ علي 
الدقاق وال�سيخ علي ثوري وال�سيخ عبد اللطيف لطفي وفخر الدين لطفي وال�سيخ 
ممد فخر الإ�ْسالم ومو�سى موؤقت وال�سيخ �سالح واأخيه علمي وعبد الرحمن بن 
وال�سيخ  الع�سئلي  يو�سف  وال�سيخ  ال�سفاوي  اأحمد  وال�سيخ  الع�سئلي  اأحمد  ال�سيخ 
وال�سيد م�سطفى  وال�سيخ ح�سي  ال�سمد  عبد  وال�سيخ  فقيه  وعلي  الإ�ْسالم  ن�رشة 
وال�سيخ خليل غ�سية  ع�سلي  وال�سيخ ممد  واأخيه  لطفي  وال�سيخ  ال�سلت  قا�سي 
وال�سيخ  و�رشكائه  واأخيه  القادر  عبد  وال�سيخ  الدين  تاج  وعلي  عقبة  وابراهيم 
ابو  اأبا بكر وال�سيخ ممد  ابي بكر وال�سيخ ممد  ابن  القادر وال�سيخ ممد  عبد 
بكر وال�سيخ عبد القادر داوود وَمْولَنا حبيب اهلل لطفي واأولده و�سيد ابو اللكف 
اجلميع مرتزقة اأجر املرحوم كوجك )1( اأحمد با�سا الثابت وكالته عنهم يف ذلك 
غ�سية  بن  ا�سحق  وال�سيخ  املقد�سي  م�سطفى  بن  اأحمد  ال�سيخ  ب�سهادة  وتوابعه 
ًا  ِعيَّ املقد�سي وال�سيخ اأحمد بن م�سطفى يف وجه املدعى عليه املزبور ُثُبوَتًا �رَشْ
على فخر الأماجد والعيان ح�سي اآغا ابن املرحوم م�سطفى بلوكبا�سي الوكيل 
ِْعيِّ عن اأخيه فخر الأماجد والعيان فجميع املجاهد والعرفان ح�سي اأفندي ال�رشَّ

)1( كوجيك: كلمة تركية معناها الصغير. 
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وكالته  الثابت  اإلْيِه  املومي  با�سا  اأحمد  كوجك  املوحوم  وقف  على  املتويل 
الغرو�ص  واحد من  اأَْلٍف  تق�سيط  العددية  الغرو�ص  ِْعيِّ وما بي من  ال�رشَّ بالطريق 
الأ�سد�سة نظري مواجب املوكلي املزبورين ومواجب املدعي ومواجب خدام طا�سة 
ال�سبيلي يف الَوْقف املزبور عن �سنة تاريخه وطالبه بذلك و�ساأل �سوؤاله عن ذلك 
ذلك  ان عليه دفع  اإلْيِه  املومي  بذلك فعند ذلك عرفه املوىل  بالْعرِتَاف  فاأجاب 
ًا  ِعيَّ اإىل املوكلي املزبورين واأمره بدفع ذلك للوكيل املزبور تعريفًا والزامًا �رَشْ
الَوْقف  الوكيل املزبور قب�ص املدعي املزبور له ولبقية مرتزقة  بالتما�ص عرفه 
اآغا املزبورين ومن امللتزم باملوكلي املزبورين  اأَْلٍف غر�ص من ح�سي  املزبور 
ًا ح�سب اعرتاف املدعى املزبور ومبقت�سى ذمل برئت  ِعيَّ واملدعي املزبور قب�سًا �رَشْ
ِعيَّة مقبولة من  ذمة وكيل املتويل وموكله جلهة الَوْقف املزبور من ذلك براءة �رَشْ
كل منهما لالأخر وثبت ذللك كله ب�سهادة �سهوده وت�رشيح الْعرِتَاف امل�سطر اأعاله 
ًا حترر يف �سابع ذي احلجة �سنة اأحدى وثماني الف.  رِّراً َمْرِعيَّ ًا ُمَ ِعيَّ اعرتافًا �رَشْ
ان ح�سن  �سهود: ممد الن�ساري، فخر الأعيان علي جلبي الرتجمان، فخر الأَقرَّ

ان ابراهيم الينكجري.  اآغا م�رش با�سي، فخر الأَقرَّ
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�رشاء دار 
مَبحلَّة 
ال�سعدية

15 ذي القعدة 
�سنة

َر  ٌة ووثيقٌة �رشيحٌة مرعيٌة ناطقٌة بذكِر ما وقَع وحترَّ ِعيَّ هذه حجٌة �سحيحٌة �رَشْ
تعاىل  اإلْيِه  اأَجلَّه  املطهرة  ال�رشيفِة  القد�ِص  الأغرِّ مبدينِة  ال�رشيِف  ال�رشِع  مبجل�ِص 
لدى �سيدنا وَمْولَنا قدروة ق�ساة الإ�ْسالم ذخر ولة الأَنام ،�سدر الأفا�سل الكرام 
باأََعايل  الكرمي  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ ممد  ابن  اأَفْنِدي  م�سطفى  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم 
لنف�سه دون مال  الكردي مباله  احلاّج ح�سي بن ممد  ا�سرتى  دام عاله  نظريه 
غريه من كل واحد من عمدة املدققي الكرام زبدة الُعَلَماء الِفخام َمْولَنا نور الدين 
ِْعيِّ  اأَفْنِدي بن الرموم زبدة الُعَلَماء املوقرين ال�سيخ يحيى ال�سافعي الوكيل ال�رشَّ
عن ِقَبل حامد بن ممد بن حامد اللدي الثابت وكالته عنه يف البيع الآتي ذكره 
فيه بالثمن الذي �سيعي فيه ويف قب�سه مبا هو نهج الثبوت �رشعًا و�سعبان بن 
هو  ما  املزبورين  والأ�سالة  بالوكالة  فباعاه  نف�سه  عن  الأ�سيل  الرملي  ممد 
للموكبل املزبور والأ�سيل امَلْرُقْوم وجار يف ُمْلكهما وحتت ت�رشفهما وحيازتهما 
ِعيِّة ويدها وا�سعة على ذلك بال معاأر�ص ول منازع لهما يف ذلك اإىل حي  ْ ال�رشَّ
القد�ص  مبدينة  البنا  القائمة  الدار  جميع  وذلك  بينهما  �سوية  البيع  هذا  �سدور 
ال�رشيف مَبحلَّة ال�سعدية امل�ستملة على حاكورة واقعة بناحية ال�سمالية من الدار 
ِعيَّة ويحدها ِقَبلة  املزبورة وعلى �سهريج ما ومنافع ومرافق وحقوق وثبوت �رَشْ
املدينة  �سور  و�سماًل  فركاح  بن  عي�سى  احلاّج  دار  و�رشقًا  احلالق  ابراهيم  دارا 
وغربًا زقاق غري نافذ وفيه الباب بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه 
ومرافقه وما عرف بن ون�سب اإلْيِه وبكل حق هو له بذلك �رشعًا بيعًا �سح�سحيًا 
العلم  املعلوم ذلك عندهم  ف�ساد يعرتيه  فيه ول  ًا ل غري  ِعيَّ �رَشْ ذمًا   )...( ًا  ِعيَّ �رَشْ
ِْعيِّ النايف للجهالة �رشعًا بثمن قدره ثمانون غر�سًا عددية يعدل كل غر�ص  ال�رشَّ
منع ثالثون قطعة م�رشية ثمنًا حاًل على ما يف�سل فيه فما باع َمْولَنا نور
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بن�سف  املزبور  املبيع  ن�سف  املزبور  حامد  عن  بالوكالة  املزبور  اأَفْنِدي  الدين 
عن  بالأ�سالة  املزبور  �سعبان  باعه  وما  غر�سًا  اأْرَبعون  وقدره  امَلْرُقْوم  الثمن 
اأْرَبعون غر�سًا وقب�ص  نف�سه ن�سف املبيع امَلْرُقْوم بن�سف الثمن امَلْرُقْوم وقدره 
املذكور  امل�سرتي  من  امَلْرُقْوم  الثمن  جميع  املزبورين  البائعي  من  واحد  كل 
ًا وبرئت  ِعيَّ بيديهما باحل�رشة واملعاينة على التف�سيل امل�رشوع اأعاله قب�سًا �رَشْ
ذمة امل�سرتي املذكور من جميع الثمن الرمقوم ومن كل جزء من الرباءة املرعية 
باإيجاٍب  بينهم  البيع  و�سدر  وا�ستيفاء  قب�ص  براءة  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالطريق  ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
وامُلَعاَقَدة  وامَلْعِرفة  الُروؤية  بعد  ِعيَّي  �رَشْ وت�سليم  وت�سلم  مرعي  وقبول  �رْشِعيٍّ 
ذلك  من  ذلك  يف  كان  وح�سبما  بينهما  ترا�ص  عن  بالأْبدان  َفرُّق  والتَّ ِعيِّة  ْ ال�رشَّ
املزبورين  املتبايعي  بح�سور  وح�رش  �رشعًا  يجب  حيث  لزم  ف�سمانه  ،وتبعه 
فخر الئمة الكرام ال�سيخ نور الدين الداودي اأحد لنظار على وقف املرحوم اأوي�ص 
بك ،وقب�ص من �سعبان الأْرَبعي غر�سًا املزبورة املرهونة عليها احل�سة املزبورة 
ًا ت�سادقوا على ذلك كذلك وثبت م�سمون ذلك كله  ِعيَّ من الدار امَلْرُقْومة فكاكًا �رَشْ
ًا يف خام�ص ع�رش ذبي القعدة  ِعيَّ ِْعيِّ املوىل اإلْيِه ُثُبوَتًا �رَشْ لدى َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ

احلرام �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل الديري، ال�سيخ 

علي، ال�سيخ علي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 
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1082هـ
 /1  /14 /

1672م

دفرٌت يت�سمُن �سبَط وتخمَي مرتوكاِت الن�رشاين كراكور ولِد وكاز الهالك بناحيِة 
خليل  وهم  واأولده   )...( زوجِته  يف  ِْعيُّ  ال�رشَّ اإْرُثه  املنح�رِش  ال�رشيِف  القد�ِص 
ّي  الَو�سِ ًا وذلك مبوجب خليل  ِعيَّ �رَشْ وح�رشور وعطلي وزوجته وح�سن انح�ساراً 
القا�سام  ِْعيِّ على اخوانه والوكيل عن زوجته وذلك لدى قدوة الق�ساة )...(  ال�رشَّ

ِع عليه.  امُلَوقَّ
تخمي   ،5 غرو�ص  عدد2:  ب�ساط  تخمي  غ50،  ومدتي  فرا�ص  حلاف  تخمي 
غرو�ص3،  ع3  ب�ساط�سفدي  تخمي  غ12،  نحا�ص  �سينية  تخمي   ،15 �سمعدان 
تخمي ماعون نحا�ص غرو�ص3، تخمي تناجر نحا�ص 3غرو�ص 6، تخمي مقلى 
نحا�ص  �سحون  تخمي  غرو�ص،   10 نحا�ص  �سنية  تخمي   ،15 غرو�ص  نحا�ص 
3غرو�ص 3، تخمي طا�سات �سغار غرو�ص3، تخمي عباءة بي�سا غر�ص1، تخمي 
لكن  تخمي  غر�ص،   30 فردتي  تخمي  غر�ص1،  قم�سان  تخمي  غر�ص1،   )...(
نحا�ص 1 غر�ص، تخمي ابريق نحا�ص 15 غر�ص، تخمي تنجرة �سغرية 1 غر�ص، 
10 غر�ص،  1 غر�ص، تخمي �سينيتي  1 غر�ص، تخمي �سب�سب  تخمي ف�سيتي 
غرو�ص   10 وغريه  تخمي  غرو�ص،   35 جميعها  غر�ص   15 قهوة  ابريق  تخمي 
12 غر�ص للق�سمة بي الورثة املزبورين، واأبقى ذلك  3غرو�ص، خرج  ريع ق�سمة 
ِْعيِّ حتريراً يف اأوا�سط رم�سان �سنة اأحدى  حتت يد الورثة املزبورين التق�سيم ال�رشَّ

وثماني الف. 
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 /1 ـ/ 14/ 
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اأحمد  احلاّج  بنِت  �سلطانَة  املدعوِة  احلرمِة  ا�سباب  وَمبيَع  �سبَط  يت�سمُن  دفرٌت 
يف  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ اإْرثها  ،واملنح�رش  ال�رشيف  القد�ص  مبدينة  املتوفية  العنبو�سي 
ممد  ابن  ب�سه  اأحمد  اأقرانه  فخر  زوجها  ويف  ال�سد�ص  بحق  املزبور  والدها 
البلوغ  درجة  القا�رش عن  املدعو ممد  منه  ولدها  ،ويف  الربع  بحق  الرمي 
ًا، وذلك مبعرفة الزوج املزبور الأ�سيل عن نف�سه  ِعيَّ بحق الباقي انح�ساراً �رَشْ
نف�سه  على  الأ�سيل  املزبور  الأب  ومبعرفة  القا�رشين  على  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ ّي  والَو�سِ
احَلاِكم  الإ�ْسالم  قدوة  لدى  ذلك  �سدر  املزبور  القا�رش  على  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ والناظر 

اإلْيِه.  اإلْيِه تعاىل  الكرمي عليه نظري  ه  َخطُّ ِع  امُلَوقَّ الق�سام  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ
25، بها قالب  75غر�ص، بها مده ميي اأحمر3/  املرتوكات: بها مقعد اأحمر 
25، بها قالب مده اأزرق8، بها حلاف اأحمر/ 60، بها  مده اأحمر ميي 3/ 
كهنة/  اأزرق  فرا�ص  بها   ،100 اأحمر  بغدادي  حلاف  بها   ،26 ميي/  حلاف 
40، بها فرا�ص اأزرق كهنة/ 60، بها لباد ابي�ص 30، بها ب�ساط اأحمر كهنة/ 
112، بها �رش�سف ابي�ص كهنة/ 33، بها وجه مدة فرفريل/ 50، بها مدة 
80، بها �سحن  24، بها ط�ست حمام/  15، بها �سحن اأرمني/  بي�سا كهنة/ 
بها   ،20 كبرية/  نحا�ص  طا�سة   /15 نحا�ص/  طنجرة  بها   ،50 �سنجقي/ 
بها   ،10 ميي3/  بقجة  بها   ،30 �سغرية/  �سينية  بها   ،31 نحا�ص/  طا�سة 
بها   ،9 مطرز/  بي�سا  بقجة   ،7 ميي  بقجة  بها   ،3 ف�سة  باأزرار  درايا  قنباز 
15، بها �سعري  15، بها لبا�ص ليه/  60، بها لبا�ص مطرز/  جن�سان وردي/ 
درايا  قنباز  بها   ،75 كهنة  اأزرق  مدات  بهاوجوه   ،15 لية/  وليمة  اأَْلٍفية 
مطرز  ابي�ص  �رش�سف  بها   ،13 اب�ص  قمباز  بها   ،88  /6 ف�سة  باأزرار  كهنة 
اأزرار  بها   ،45 كهنة/  زرقا  بقجة  بها   ،15 كهنة  اأزرق  مده  وجه  بها   ،30
اأخ�رش  خانة  بها   ،37  /9 ف�سة  حرير  مزرك�ص  اأطل�ص   /31 كهنة/  ابي�ص 
150، بها �سال وردي كهنة/ 45، بهامرمة مطرزة كهنة/  باأزرار ف�سة 9/ 
مرمة  بها   ،16 مطرزة/  مرمة   ،29  /3 كهنة  مطرزة  مرمة  بها   ،25
16، بها مق�ص  مطرزة/ 10، بها مرمة مطرزة3/ 40، بها قيفان �ساع 3/ 
 /38 10، فنجان عدد60/  براة/  150، بها رمادي عدد29، بها   /6 ف�سة 
 :1280 املجموع  يكون  40غرو�ص،  الزوج  ذمة  يف  متوفيه  �سداق  موؤخر 
ق�سمة43،  خرج   ،138 ق�سمة  ر�سم   ،88 بها  ذلك  وغريه  وتكفي  جتهيز 
 ،30 30، يكون  30، كاتب واأجرة قدم اأمي  30، دلل اأ�سباب  م�سول ومال 
الربع  بحق  الزوج  ح�سة   ،20  /18 غرو�ص  ال�سد�ص  بحق  املزبور  الب  ح�سة 
ما  الب  من  كل  وقب�ص   :46 الثلث  بحق  املزبور  القا�رش  ح�سة   ،38 غرو�ص 
باعرتافه  القا�رش  وقب�ص  ح�سته  ما  الزوج  وقب�ص  بذلك  باعرتافه  ح�سته 
ِعيِّة  ْ ال�رشَّ البارءة  ال�سداق  موؤخر  من  ذمته  وبرذت  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ اف  الْعرِتَ بذلك 

حتريراً يف تا�سع ع�رش ذي القعدة �سنة احدى وثماني الف. 
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ِْعيِّ يف 4 �سهر مرم �سنة اثني وثماني الف.  قيدت بالإذن ال�رشَّ
النبي داوود  الكائنة بقرب باب املعروف باب  اإجارة احلاكورة  ا�ستقرت  انه  هو 
ال�سخرة امل�رشفة  اأوقاف  والت�سليم اجلارية يف  ال�سالة  ل  اأْف�سَ نبينا  عليه وعلى 
وامل�سجد الأق�سى ال�رشيف يف عهد قدوة الماجد والأكارم عبد الكرمي جوربجي 
يف كب �سنة عن مدة ثالث �سنوات متواليات باأحدى وع�رشين غر�ص ح�سابًا عن 
كل �سنة �سبع غرو�ص مبا يف ذلك زيادة على الأجرة ال�سابقة يف كل �سنة خم�ص 
�سنة  اأجرتها يف كل  يدفع  واأن  املزبورة  بالتَّ�رَشُّف باحلاكورة  له  واأذنا  غرو�ص 
جلانب الَوْقف ال�رشيف وذلك من َغرَّة �سهر مرم احلرام �سنة اثني وثماني الف. 

�سهود: علي اآغا وكيل متويل وقف �رشيف، ممود 

 /358
ح2

دفرت 
�سبط 

وتق�سيم 
مرتوكات

د. ت

ابن املرحوِم  دفرٌت يت�سمُن �سبَط وتق�سيَم مرتوكاِت املرحوِم اخلواجَة م�سطفى 
ِْعيِّ  ال�رشَّ اإْرثه  واملنح�رش  ال�رشيف  القد�ص  مبدينة  املتوفى  الفوعي  قا�سم  احلاّج 
الباقي  بحق  ورومية  ابراهيم  لأبيه  اأخويه  الن�سف ويف  بحق  نبال  �سقيقتيه  يف 
ِْعيِّ عن ِقَبل  ًا وذلك مبعرفة ممود بن ح�سي اأَْلٍفوعي الوكيل ال�رشَّ ِعيَّ انح�ساراً �رَشْ
نبال ورومية املزبورتي الثابت وكالته عنهما يف ذلك �رشعًا واملقام وكياًل عن 
ِقَبل ابراهيم الخ املزبور الغائب )...( عن قد�ص �رشيف �سدر ذلك كله لدى َمْولَنا 
و�سيدنا افتخار الُعَلَماء املدر�سي حالل م�سكالت الدين �ساللة املوايل املكرمي 
ه عليه نظر اهلل اإلْيِه احللف عن مط�سفى  ِع َخطُّ ِْعيِّ املقام املوىل امُلَوقَّ احَلاِكم ال�رشَّ
امَلْرُقْوم مبوجب دفرت املحا�سبة الثابت التاريخ على تاريخه اأَْدَناه حتت يد اأخيه 

ابراهيم املذكور. 
غرو�ص 127، منها ر�سم ق�سمة �سارة 125، خرج ق�سمة وكاتب بارة25، يكون عن 
يد ممود امَلْرُقْوم بارة 150، عنها غرو�ص 5، باقي �سحيح بي الورثة املزبورين 
غرو�ص 133، ح�سة ليال املزبورة بحق الن�ص غرو�ص 16، ح�سة ابراهيم امَلْرُقْوم 
غرو�ص 40 باره 20، ح�سة رومية املزبورة غرو�ص 20 بارة 10، واأبقى ذلك اإىل 
ِعيِّة  ْ ال�رشَّ بالفري�سة  املزبورين  املزبور بي ورثته  املبلغ  ابراهيم وق�سم  ح�سور 
حتريراً يف ختام جمادى الآَخرة �سنة اثني وثماني الف حرر مبعرفة العبد الفقري 

اإلْيِه �سبحانه وتعاىل اأحمد بن م�سطفى الق�سام مبدينة القد�ص ال�رشيف. 

 /358
ح3

ا�ستئجار 
قبو قهوة 

باب 
القطاني

ة �سهـر  َغرَّ
�سعبان �سنة 

1082هـ
 /12  /2 /

1671م

ر فخُر املدر�سي م�سطفى اأَفْنِدي باملدر�سِة القادريِة كلَّ  وجُه حتريِرها هو انه اأجَّ
اأحمد  احلاّج  بن  ولطفي  الدم�سقي  ابراهيم  احلاّج  بن  ا�سماعيل  احلاجِّ  من  واحٍد 
الَوْقف  يف  اجلارية  القهوة  قبو  جميع  �سوية  لنف�سهما  منه  فاأ�ستاجر  الدم�سقي 
)...( مدة  القطانيي  امل�سهور بقهوة باب  القطانيي  الكائنة مَبحلَّة باب  املزبور 
لها ثاين �سهر �سعبان �سنة تاريخه باأجرة قدرها عم املدة ثالثون  خم�سة اأ�سهر اأوَّ
غر�سًا ف�سة عددية ح�سابًا عن اأجرة كل يوم �ستة قطع م�رشية حتل اأجرة كل يوم 
يف ختامة وت�سامنا وتكافال يف الأجرة املزبورة يف املال والذمة ياأذن كل
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رقم �س/ 
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ِْعيِّ حتررا  ِعيَّة مقبولة منهما القبول ال�رشَّ اإجارة �رَشْ ِعيَّة  منهما لالآخر كفالة �رَشْ
ة �سهر �سعبان املبارك ل�سنة اثني وثماني الف.  يف َغرَّ

�سهود: ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ علي الدقاق، كاتبه، 
الفقري م�سطفى املدر�ص. 
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ما�سبة 
على تيمار 

خليل بك

3 ذي احلجة 
�سنة 

1081هـ
 /4  /12 /

1671م

ِْعيِّ يف 28 ذي احلجِة �سنة 1081هـ/  ُقيَِّد بالإذِن ال�رشَّ
اأمرُي قد�ِص �رشيِف مري لواء مزبور

حتويُل خليل املتوفى
30 قا�سم، بها على �سباتاي قد�ص �رشيف ح�سة 12 ط مع الع�رش �سومة/ 2500، 
قطعة   ،1300 حاجب  بخط  فرخة  مزرعة   ،1900 ح�سة  تابع  علط  ن�سف  بها 
اأر�ص ممد حامد قري كفر عي )1( وجملة وملحقي 1200، بها كفر عي تابع 
ِل 400،  قد�ص موقف غرو�ص 2500، مزرعة اأحمد ب�سه من قرية كفر لقيا حاأ�سْ
تابع  كو�ص  بها   ،3500  ،900 ِل  حاأ�سْ عبود  كفر  قرية  من  ب�سه  ممد  مزرعة 
ِل 520، بها.... 1700، مزرعة دير عمود وقرية... تابع 150 مزرعة  مدينة حاأ�سْ
 ،3500 ر�سوم  مع  ِل  حاأ�سْ �رشيف  قد�ص  تابع  اجلود  طورة  بها   ،305 �سب  كفر 
مزرعة �سيدا اليمن تابع مزبور 2500 جمموع 11000/ 1000، يبق9300/ 
6300، ملح واجال نوري فق اردي�ص مثقال بت مل�ص مت�رشف بزوج موؤرخة 

 .6000
قد�ص �رشيف �سنجا مدة وباج�ص �سنك عي �سيبا بام قرية وعريك مليح واجمال 
جليق  لن خليل بن اأوَّ بعد ثمن حق دوزره دورت اأوجيق اأقجة تيماره مت�رشف اأوَّ
تيماري ملول وملعي معد مابراد لفي عر�ص اأو اليد الندة اأبندادن التي بيك اأقج 
لن اأورية بن بلوفيق كور لوجيك ما هو قا�سم بيد مل م�سحور  تيماره اأموي اأوَّ
لدوغي  ليو لواء مزبور الي بكب�سي �سيد خليل بلبوبيك اأعاله املتكلمي تيمار اأوَّ
�سماعي �ساكن او بعد الي بكب�سي براعي التنده �سفر اميك وحدمان زاده وا�سئل 
بك  �سبك  القعدة  ذي  الف  وثماني  احدى  �سنة  اثني  �رشطبلي  ليمن  بو  موجود 
اأو حيق  ليه دورن بيك  اأوَّ لتحق ذكر  اأوَّ بن ي�ستحق كوبيك حتويل مكربيلي بذمة 
ليمود  اِقَبل  بق  بودي  واحمال  مليح  كويليك  خيل  مزبور  متوفاى  تيمار  ممد 
اأوبرك مرقوم  اأ�سدادي بدلريه نق�سا على موؤرخة تكميل التي بيك اأملف  ولدي 
ليق ابيدارن برابريق على ل�سان  قا�سم بيد رلرمنه �رشوط مرقومة اأعلى بوجه اأوَّ
ليق  �سدقة واح�سان يبق ملن رحاآمنة بذكره بيد ميىموله دودليما اأن عر�ص اأوَّ

بان فرمان دز ذلك. 
ِل متوم اأحمد البكري الق�سام الع�سكري بال�سام، تخريراً يف �سهر ذي  مطابق اأ�سْ

احلجة ال�رشيفة �سنة احدى وثماني الف. 

)1( قرية كفر عين: من قرى شمال رام هللا. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، ص625. 
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تيمار 

خليل بك 
يف قرية 
عي عريك

قدوُة ق�ساِة الإ�ْسالِم عمدُة وارِث الأَناِم َمْولَنا قد�ُص �رشيِف قا�سي اأَفْنِدي ح�رشيل 
ليق �سيخ قد�ص �رشيف ا�سماعيل رجب  بك ح�سور لربه بعد التحية وال�سالن اأنها اأوَّ
خليل  اأولد  مت�رشف  تيمار  اأوج  بيك  )1( دورت  عريك  عي  قرية  عك�ص  وبا�سيد 
ملغلي اأوبات ا�ستحق قدوة اورية بوبلوقرة كوز لوحيق ما  ليق تيماري ملول اأوَّ اأوَّ
بلودا يده حروف قا�سم مل وم�ستحق بيده وللواء مزبور البك�سي خليل متوفاى 
وي�ستحق  ذلك  �سيك  القعدة  ذي  الف  وثماني  اأحدى  �سنة  �سهور  عر�ص  مزبور 
ليق بتحويل بعد ذلك كوكيده وجه م�رشوح اأوريك مزبور خليل قائمة  مبوجبه اأوَّ
ِله اثني من �ستة ومتويل  �سبط وربط اأفندري وتيمار مزبور طرف اأخرون مفق اأ�سْ
اثني  وقب�ص  اأحدى  و�سنة  بعد  عرفية  ور�سومه  و�رشعة  اأع�سار  دو�سن  وتاريخه 
ِلها املعلم  ورمن كم�سنة من معاأر�سة اثني حتريراً يف التاريخ امَلْرُقْوم. طلب اأ�سْ

حرره القري اإىل احلي القيوم ممد ال�سالح املوىل خالفة بدم�سق ال�سام. 

)1( قرية عين عريك: قرية تقع الى الغرب من رام هللا. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، ص559. 
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قدوة ق�ساة الإ�ْسالم عمدة وارث الأَنام َمْولَنا قد�ص �رشيف قا�سي اأَفْنِدي 
ليق.  ح�رشي لبيك ح�سور لربه بعد التحية وال�سالم اأنها اأوَّ
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�سنة 
1082

 /3 /16 /
1672م

ِْعيِّ امُلَحرِِّر املرعيِّ اأَجلَّه اإلْيِه تعاىل ح�رَش لدى �سيدِّنا وَمْولَنا قدوِة  باملجل�ِص ال�رشَّ
ِْعيِّ املوىل م�سطفى اأَفْنِدي ابن ممٍد  ق�ساِة الإ�ْسالِم ذخِر ولِة الأَناِم احَلاِكِم ال�رشَّ
ه الكرمي باأََعايل نظريه دام عاله فخر الكاملي ال�سيخ عي�سى بن املرحوم  ِع َخطُّ امُلَوقَّ
بالأو�ساف  وهو  عليه  ،واأَ�ْسَهَد  الغامني  امل�سطفى  ممد  ،ال�سيخ  ال�ساحلي  فخر 
النبالء  فخر  مع  ما�سمة  ول  م�ساحنة  ول  معار�سته  لي�ص  اأنه  �رشعًا  املعتربة 
الكاملي ال�سيخ كمال الدين ابن املرحوم ال�سيخ ممد العوين ب�سبب ال�سلطانيتي 
الذهب اللتي بال�رشة الرومية التي كانت فرغت عنهما ال�ست عليمة بنت املرحوم 
ال�سيخ ممود العلمي والدة ال�سيخ عي�سى امَلْرُقْوم الآيلي لها عن زوجها املرحوم 
اللذين  الغامني  الدين  م�سلح  ال�سيخ  املدر�سي  فخر  املرحوم  ابن  ممد  ال�سيخ 
اأحدهما مَبحلَّة باب حطة مع جماعة من الرجال والثاين مَبحلَّة باب العامود مع 
جماعة الرجال هذات ال�سلطانيتي املزبورتي حق من حقوق ال�سيخ كمال الدين 
العوين ي�ستحقهما دونه لكون اأحدهما عن جده ال�سيخ م�سلح الدين الغامني املقيد 
ًا  ا�سمه فيها وانه فرغ عنهما له لكونه اأن ا�سمه مقيد بالدفرت ال�سلطاين فراآغا �رَشِْعيَّ
ال�سيخ كمال  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  امَلْرُقْوم وقرَّر  ال�سيخ عي�سى  مقبوًل من 
ِْعيِّ املحدد بيد ال�سيخ  الدين امَلْرُقْوم كما هو مقرَّر فيهما �سابقًا مبوجب النظر ال�رشَّ
احَلاِكم  اأَفْنِدي خليفة  الإ�ْسالم علي  ال�سادر عن قدوة ق�ساة  امَلْرُقْوم  الدين  كمال 
ًا حتريراً  العزيز بالقد�ص ال�رشيف �سابقًا ال�سابق التاريخ على تاريخه ُثُبوَتًا �رَشِْعيَّ

يف ثامن ع�رش ذي القعدة احلرام ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، ال�سيخ 

علي، ال�سيخ مو�سى، ممد جلبي، كاتبه. 

 /360
ح1

حجة 
باللغة 
الرتكية



387عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

 /360
ح2/ 

دعوى 
على 

ع�ساف 
با�سا مري 

احلاّج 
ال�سامي

دعوى على ع�ساف با�سا اأمري احلاّج ال�سامي )ن�ص متاآكل( د. ت

 /360
ح�سورح3

22 ذي القعدة 
�سنة 

1082هـ
 /3  /20 /

1672م

فخر  و�سيدنا  َمْولَنا  لدى  تعاىل  اإلْيِه  اأَجلَّه  املرعي  امُلَحرِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
ابِن ممٍد  اأَفْنِدي  اأحمد  املوىل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكِم  الأَناِم  ولِة  ذخِر  الإ�ْسالِم  ق�ساِة 
ه الكرمي اأعاله نظريه داَم عاله ، ح�رش كل واحٍد من ابراهيم  ِع َخطُّ ابن ممد امُلَوقَّ
ِْعيِّ عن ِقَبل فخر الأعيان م�سطفى  بلوكبا�سي بقلعة القد�ص ال�رشيف الوكيل ال�رشَّ
املزبورة  بالقلعة  بلوكبا�سي  وابراهيم  حاًل  ال�رشيف  القد�ص  قلعة  دذدار  اآغا 
وعقبان الينكجري بالقلعة امَلْرُقْومة وهم املتكلمون الن على الأرا�سي اجلارية 
يف املريي )1( الكائنة ظاهر القد�ص ال�رشيف اجلارية يف حوالة الدزدار املزبور 
وانفار القلعة املزبورة واأن بقي الق�سام بن يو�سف من اأهايل قرية كفر مالك )2( 
املعروفة  ال�رشيف  بالقد�ص  الكائنة  املريي  يف  اجلارية  الأر�ص  على  يعمل  باأن 
باأر�ص خربة �سامية )3( ،ويزرعها ويدفع ما عليها جلهة املريي املتكلمي عليها 
ًا حتريراً يف ثاين ع�رشين ذي  ِعيَّ ًا مقبوًل من غنام املزبور قبوًل �رَشْ ِعيَّ اإذنًا �رَشْ

القعدة احلرام ل�سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ نور الدين، ال�سيخ ويل، ال�سيخ فتح اهلل، ال�سيخ علي، 

ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح. 

 /361
ح1

دفرت 
�سبط 
وبيع 

مرتوكات

اأوا�سط جمادى 
�سنة

1081هـ
 /9  /18 /

1671م

بالقد�ِص  الزعيِم  اآغا  م�سطفى  املرحوِم  مرتوكاِت  ومبيَع  �سبَط  يت�سمُن  دفرٌت 
ال�رشيِف  القد�ِص  مبدينِة  املتويف  والر�سوان  بالرحمة  اهلُل  تغمَده  ،كاَن  ال�رشيِف 
ولديه  ،. ويف  اآغا  بنت ح�سي  عايده  ال�ست  زوجته  ِْعيِّ يف  ال�رشَّ اإْرثه  واملنح�رش 
مو�سى وعاي�سه القا�رشين عن درجة البلوغ ويف )...( وذلك مبعرفة ممد غ�سية( 
والوكيل  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  ِقَبل  املزبورين من  القا�رشين  ًا على  ِعيَّ �رَشْ  )...
ِْعيِّ عن ِقَبل ال�ست عائدة الزوجة املزبورة ح�سبما وكلته باملجل�ص وعرف بها  ال�رشَّ
ًا �سدر  ِعيَّ علي بن احلاّج ح�سن و�سالح الدين بن احلاّج �سالح املوؤذن تعريفًا �رَشْ
ه الكرمي عليه  ِع َخطُّ ِْعيِّ الق�سام امُلَوقَّ ذلك لدى َمْولَنا قدوة املدر�سي احَلاِكم ال�رشَّ
ومبعرفة فخر الأعيان �سليمان اآغا كتخدا ح�رشة الأَفْنِدي وقع التحرر يف اأوا�سط 

جمادى الثانية �سنة 1081هـ/ 

)1( األراضي الميري: األرض السلطانية الجارية في ملك السلطان. وتعرف بأرض دولة أيضا. 
)2( قرية كفر مالك: تقع شمال شرق رام هللا. شراب، محمد. معجم بلدان فلسطين، ص 629. 

)3( أرض خربة سامية: بالقرب من عين سامية: من أراضي قرية كفر مالك. 



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 388
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

بها جوخة مناوي�ص غرو�ص 15، بها �سخ�سري اأحمر كنهة/ 21، بها جوخة منتور 
كهنة، 32، بهاجوخة �سمرا كهنة/ 32، بها عباية بي�سا 32، بها طنجرة نحا�ص 
65، بها �سينية نحا�ص 68، بها �سينية نحا�ص 39، بها �سحون نحا�ص عدد3/ 
بها   ،7 بها طنجرة نحا�ص غرو�ص   ،3  /3 ولكن نحا�ص غرو�ص  ابريق  بها   ،70
20، بها تنجرة نحا�ص  32، بها لكن نحا�ص/  �سحون و�سينية نحا�ص 3غرو�ص 
غرو�ص 3، تنجرة نحا�ص غرو�ص 45، بها �سينية/ 20، ابريق قهوة/ 25، �سينية 
نحا�ص/ 7، جرار زيت/ 12، تنجرة نحا�ص مك�سورة غرو�ص 3، �سحن نحا�ص 1 
1 غرو�ص، لبادعتيق12 غر�سا،  7، �سحن نحا�ص  غرو�ص، بها لباد كبري غرو�ص 
الدار  للبيع  تخمي   ،30 غرو�ص  اأحمر  ح�سان  تخمي  غر�سا،   12 �سي�سه  كدي�ص 
100مد36  �سعري   ،150 غرو�ص  بالدقية  املعروفة  حطة  باب  مَبحلَّة  الكائنة 
جميع  تخمي   ،10  /3 اأحمر  ب�ساط  بها   ،30 غرو�ص  مد50  حنطة  غرو�ص، 
غر�سا،   37 املزرعة  مراح   ،10 غرو�ص  ال�رشيف  القد�ص  ظاهر  الكائنة  احلاكورة 
488. ظهر  6، جمموع غرو�ص  100غرو�ص، ثمن غنم غرو�ص  من دراهم اخلليل 

من ذلك. 
تخمي وتكفي غرو�ص 33، ا�سبوع غرو�ص 100، ر�سم ق�سمة 488، خرج ق�سمة 
143، و�ساية وكالة 300، اإىل �سالح اأجرة لدم�سق ال�سام غرو�ص 34، م�سول 
لأجل مرا�سالت م�سول زعامة 360، اأجرة وخدم كتخدا غرو�ص 3، ر�سلية وتوابع 
اأَفْنِدي 60، كاتب 30، اأجرة دكان خالية 5، ك�سوة ليتام 30 غرو�ص، وفاء من 
اأجرة دين، مو�سم رطب6، وفاء من بن كنعان غرو�ص 5، وفاء من ثمن غنم غرو�ص 
34، ثمن جميع اخلراج غرو�ص 3، ولده �سالح غرو�ص 12، بيد ال�سيخ �سهاب الدين 
اأجرة   ،3 4 غرو�ص، ثمن قهوة وعلف غرو�ص  اأجرة الدين الوارد من اخلراج   ،35
قدم متوجهي باملرا�سالت، وفاء دين املتويف مبوجب 15 غرو�ص، وفاء دين بن 
الكردي غرو�ص 3، اإىل ال�سباهية غرو�ص 6، حهذا اخليل ولوازمه غرو�ص 3، قب�ص 
ثمن دب�ص غرو�ص 3، نق�ص يف مقا�سي�ص يف دراهم اخلليل غرو�ص 10، مرا�سالت 
لأجل اأَْلٍفالحي 60 غرو�ص، ثمن مقطع لاليتام غرو�ص 30، جميع غرو�ص 354. 

حتريراً يف اأوا�سط �سهر ذي القعدة ل�سنة اأحدى وثماني الف. 

 /361
ح2

دفرت 
�سبط 
وبيع 

اأوا�سط �سهـر 
ذي القعدة 

�سنة
 1081هـ

 /3  /13 /
1672م

مبدينة  املتوفية  ال�سامي  ح�سي  بنت  لطيفة  احلرمِة  اأ�سباِب  و�سبِط  بيِع  دفرُت 
 )...( رهن  املزبور  ح�سي  والدها  من  ِْعيِّ  ال�رشَّ اإْرثها  ،وا�ستحقت  ال�رشيف  القد�ص 
مبعرفة الفقري اإلْيِه تعاىل ويف والدتها رقية بنت ممود الكردي ويف ولديها عبد 
البلوغ  القا�رش عن درجة  العمري وفيفيه بنت حافظ بن نوح  ابراهيم  احلق بن 
رجب الق�سام مبدينة القد�ص ويف ولدها حافظ ب�سه املزبور وذلك مبعرفة الزوج 
ِعيِّة على )...( عفيفه املزبورة القا�رشة  ْ املزبور بالأ�سالة عن نف�سه والولية ال�رشَّ
امَلْرُقْومة  الم  ومبعرفة  نف�سه  عن  بالأ�سالة  امَلْرُقْوم  الأبن  ومبعرفة  املزبورة 
وعرف بها كل واحد من زوجها املزبور و�سهرها حافظ امَلْرُقْوم ومبعرفة ال�سيد 

ِْعيِّ علي عبد ًا من ِقَبل احَلاِكم ال�رشَّ ِعيَّ ممد بن ح�سي املزبور املقام و�سيًا �رَشْ



389عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  الكرام  ِقَبل فخر املدر�سي  القا�رش املزبور �سدر ذلك من  احلق 
ه الكرمي اأعاله دامت نعم املوىل عليه ونظر اإلْيِه تعاىل اإلْيِه.  ِع َخطُّ الق�سام امُلَوقَّ

بها طاقية زرياب كهنة 73، بها جوخة اأحمر كهنة/ 30، بها رزية بي�سا 302، 
اأحمر  53، بها حلاف ميي  اأ�سفر  312، بها حلاف بغدادي   /3 بها ملي مدة 
43، بها فرا�ص 37، بها ب�ساط كهنة 33، بها لبا�ص اأ�سفر درايا 33، بها لبا�ص 
درايا وردي 53، بها لبا�ص بك 50، بها قمباز بغدادي 11، بها قمي�ص اأ�سفر 53، 
مدة اأحمر 32، مدة لبا�ص كهنة 102، بها قمي�ص ابي�ص 132، �سحن �سغري 

نحا�ص 15، وجه مدة ابي�ص 3، �رش�سف كهنة اأ�سفر 3. 
وفاء دين حكيم3 غرو�ص، وفاء دين ثمن �سمن 42 غرو�ص، دفع مبلغ 150، غدا 
بي  للق�سمة  �سحيح   ،4 الب  خرج  غر�ص،   15 دكان  اأجرة  غرو�ص،   30 وقهوة 
الأم بحق  11 غرو�ص، ح�سة  ال�سد�ص  الب بحق  37، ح�سة  68 غرو�ص،  الورثة 
ال�سد�ص غرو�ص 12، ح�سة الزوج بحق الربع 18 غرو�ص، ح�سة القا�رش املزبور 
املزبور  الزوج  9، وقب�ص كل من  املزبورة غرو�ص  القا�رشة  19، ح�سة  غرو�ص 
اأحدى  ل�سنة  املحرم  َغرَّة  باعرتافهما حتريراً يف  والقا�رشة  والزوجة  ما ح�سته 

وثماني الف. 

 /362
ح1

دفرت 
�سبط 
ومبيع 

مرتوكات

اأوائل ذي 
القعدة �سنة 

1081هـ
 /2  /28 /

1672م

مبدينة  املتويف  ابراهيم  بن  اأحمد  املرحوِم  اأ�سباِب  ومبيَع  �سبَط  يت�سمُن  دفرٌت 
اأحمد دخان  بنت  ِْعيِّ يف زوجته �ساحلة  ال�رشَّ اإْرثه  ،واملنح�رش  ال�رشيف  القد�ص 
ويف ولديه ابراهيم و�سالح البالغي العاقالن وذلك يف الآتي املزبور بالأ�سالة 
و�سالح  مو�سى  ومبعرفة  الزوج  �سالح  ِقَبل  عن  ِْعيِّ  ال�رشَّ ،والوكيل  نف�سه  عن 
احل�سباين الوكيل عن ِقَبل �ساحلة بنت املزبورة ح�سبما وكلته باملجل�ص وعرف 
ًا قيد ذلك  ِعيَّ بها كل واحد من اأحمد دخان املزبور وابراهيم امَلْرُقْوم تعريفًا �رَشْ
ه الكرمي  ِع َخطُّ امُلَوقَّ ِْعيِّ الق�سام  يف ق�ساة الإ�ْسالم ذخر ولة الأَنام احَلاِكم ال�رشَّ

عليه نظر اإلْيِه تعاىل عليه. 
عباءة �سمرا كهنة 334، قمباز اأزرق كهنة 440، بها طا�سة �سغرية، 52، تنجرة 
52، بها  33، بها طا�سة  ابريق قهوة نحا�ص �سغرية   ،35 نحا�ص بغطا �سغرية 
بها   ،5 13، منجل وغربال  15، �سندوق كهنة  بها �سندوق جمل   ،312 مو�ص 
15، ظهر غري ذلك جتهيز وتكفي ولوازم غرو�ص 6، ر�سم ق�سمة  قطن قنطار 1/ 
53، خرج 15، ثمن قهوة 32، كاتب �سغري 15، لوازم التعمري على حكم احل�سة 

ِعيِّة.  ْ ال�رشَّ

 /363
ح1

قب�ص 
م�ستحقا 
وعلوفة 

من وقف 
كوجك 

با�سا

8 ذي القعدة 
�سنة

 1081هـ
 /3  /6 /
1672م

ِْعيِّ  ِْعيِّ َمْولَنا فخر ق�ساة الإ�ْسالم ذخر ولة الأَنام احَلاِكم ال�رشَّ قيدت بالإذن ال�رشَّ
ل �سنة 1082 اأحمد اأَفْنِدي يف �سهر ربيع الأوَّ

ِل  اأْف�سَ وَمْولَنا  �سيِدنا  لدى  تعاىل  اإلْيِه  اأَجلَّه  املرعي  امُلَحرِِّر  ِْعيِّ  ال�رشَّ باملجل�ِص 
ق�ساِة الإ�ْسالِم ويل ولة الأَنام معدِن العلِم واحللم ِوالكالم، مبدد اأ�ساطي الُعَلَماء 
ل الكامل الأعالم ،�سيد املوايل الِعظام ،قا�سي التف�سري �سيخ الإ�ْسالم العامل الفا�سِ



ِة )ِسِجلُّ 173( - اجلزء الثاني ِة الُعثمانيَّ رعيَّ ُت حمكمِة القدِس الشَّ ِسِجلاّ 390
)1081 - 1083هـ/ 1670 - 1672م(

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

َعايل  ه الكرمي باأَ ِع َخطُّ ِْعيِّ املوىل امُلَوقَّ الفا�سل بي احلق والباطل، احَلاِكم ال�رشَّ
والأعالم  اأَ�ْسَهَد عليه كل واحد من فخر اخلطباء  نظريه دامت ف�سائله ومعاليه، 
َمْولَنا ال�سيخ يو�سف الرمي وقدوتي الُعَلَماء العاملي َمْولَنا ال�سيخ عمر وَمْولَنا 
العلمي  ال�سمد  عبد  ال�سيخ  املرفقي  الُعَلَماء  قدوة  احلاّج  ولدي  الوفا  ابو  ال�سيخ 
الرحمن  عبد  ال�سيخ  امل�سايخ  ال�سيخ �سالح وعمدة  َمْولَنا  الكرام  امل�سايخ  وفخر 
وقدوة  ال�سافعي  الدين  نور  ال�سيخ  َمْولَنا  املدر�سي  وفخر  و�سجى  غ�سية  ولدي 
الديري  اهلل  فتح  ال�سيخ  َمْولَنا  املدر�سي  وقدوة  الدقاق  علي  ال�سيخ  امل�سدرين 
وال�سيخ علي النوري وال�سيخ زكريا الديري وَمْولَنا ال�سيخ ابو ال�سعود بن املرحوم 
القراء  ال�سيخ م�سفى الدجاين وال�سيخ مو�سى القطب وال�سيخ الأ�سعردي وهم من 
با�سا  ممد  كوجك  واملربات  اخلريات  �ساحب  املرحوم  بربعات  وامل�ستحقي 
حاكم دم�سق ال�سام �سابقًا وبقية املنتفعي بالربعات املزبورة املقيدة اأ�سماوؤهم 
بالدفرت املقيد بال�ِسِجل واملحفوظ مبحكمة القد�ص ال�رشيف املوؤرخ باأوا�سط مرم 
املرحوم  الرحمن بن  ال�سيخ عبد  اأَْدَناه وهما كل واحد من  تاريخه  ل�سنة  احلرام 
وا�ستخال�ص علوفاتهم من وقف  للنائبي يف قب�ص  الكرمي املغربي  ال�سيخ عبد 
املرحوم كوجك اأحمد با�سا الكائنة مبدمية ال�سام من املتكلم على الَوْقف كائنًا 
القب�ص  عليهما  يتوقف  كلما  ويف  الف  وثماني  اثني  �سنة  واجب  عن  كان  من 
وكالة  الفعال  يل  اأوَّ احلكام  ال�سادة  اإىل   )...( واجلدال  واملخا�سمة  والت�سال 
الوكيل املزبور قبوًل  ِعيَّة مقبولة من  �رَشْ ِعيَّة تامة جمهزة معتربة  �رَشْ �سحيحة 
اهلل  خلد  اإلْيِه  امُل�َسار  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  َمْولَنا  لدى  بذلك  الأ�سماءء  وثبت  ًا  ِعيَّ �رَشْ

ًا حتريراً يف ثامن ذي القعدة ل�سنة اأحدى وثماني الف.  ِعيَّ النعم عليه ُثُبوَتًا �رَشْ
�سهود: �سيخ زكريا، �سيخ نور الدين، �سيخ فتح اهلل، �سيخ علي، �سيخ علي، �سيخ ابو 

الفتح، كاتبه

 /363
ح2

حتديد 
ا�سعار 

اللحوم يف 
ال�سوق

5 �سهـر ربيع 
الثاين �سنة 

1082هـ
 /8  /10 /

1672م

ِعيِّ ْ لدى احَلاِكم ال�رشَّ
فجماعة الق�سابي وهم عالء الدين وممد بن ا�سماعيل علي بن حجحج عامر 
بن داوود داود بن عوين حب�سيب بن ا�سمعيل رم�سان بن طه فتح الدين بازربا�سي 
الق�سابي  جماعة  على  ِْعيِّ  ال�رشَّ احَلاِكم  موالنا  قيد  غامن  اأبو  الأعرج  ابراهيم 
ل النهار اإىل  املزبورين اأنهم يكفون مدينة القد�ص ال�رشيف حلما ،ويبيعونه يف اأوَّ
الرطل بخم�سة قطع بيعًا  ال�ساأن ب�ستة قطع واملاعز  اللحم  اآخره ،واأنهم يبيعون 
ًا وتعهدوا جميعًا باأنهم يبيعوا اهايل مدينة القد�ص ال�رشيف من اللحم تعهداً  ِعيَّ �رَشْ
ِْعيِّ تاريخ خام�ص �سهر  ًا وانهم ان مل يك�سفوا حلمهم من حقهم بالطريق ال�رشَّ َمْرِعيَّ

ربيع الثاين �سنة 1082. 
�سهود: ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ خليل جلبي، ال�سيخ 

ابو ال�سعود اجلاين، ممد جلبي الرتجمان، كاتبه



391عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

 /363
اأّمهالح2

12 جمادى 
الثانية �سنة 

1082هـ
 /10  /15 /

1671م

ِْعيِّ علي اأحمد املغربي باأن يظهرو بالقد�ص ال�رشيف  ملا كان َمْولَنا احَلاِكم ال�رشَّ
ِْعيِّ ملدة ع�رشين  ال�رشَّ احَلاِكم  اأّمهله  اإيا�ص  ِقَبل  ان له علوفات وديوان  ممن ذكر 
ًا حترر بتاريخ ثاين ع�رش  ًا َمْرِعيَّ ِعيَّ يومًا من تاريخه ليتم )...( ومبلغًا به اأّمهاًل �رَشْ

جمادى الثانية �سنة اثني وثماني زاأَْلٍف. 
�سهود: ال�سيخ زكريا، ال�سيخ ويل، ال�سيخ علي، ال�سيخ ابو الفتح، ال�سيخ خليل، ممد 

جلبي، كاتبه. 

 /363
ح3

اأ�سهار 
اأرمني 
اإ�سالأّمه

14 رم�سان 
�سنة

 1082هـ
 /1  /13 /

1672م

لدى �سيخ الإ�ْسالم احلامدي. 
الأَرَمني امل�سمى الآن باأحمد باأنه  الرجَل املدعو يو�سف ولد وكدي�ص  اأَ�ْسَهَد عليه 
اإ�سالّمه  )...( بعد  ،واأنه ترباأمن كل  اإل اهلل وان ممد ر�سول اهلل  اإله  ي�سهد باأن ل 
ًا باحل�رشة ب�سهوده بتاريخ رابع ع�رش رم�سان املبارك ل�سنة اثني  ِعيَّ ا�سهاداً �رَشْ

وثماني واألف. 
�سهود: فخر الأعيان م�سفى اآغا الدزدار، ال�سيخ ابو ال�سعود الداودي، ال�سيخ علي 

الدقاق، ال�سيخ ابو الفتح الثوري، فخر الأَقرَّان ممد اآغا احلامدي، كاتبه. 

 /364
ح1

ار  اأَقرَّ
واعرتاف 
بقب�ص 

م�ستحقات

20 �سفر �سنة 
1082هـ

 /6  /27 /
1671م

لدى َمْولَنا و�سيدنا فخر ق�ساة الإ�ْسالم َمْولَنا اأحمد اأَفْنِدي دام عاله
بن  �سبح  واحلاّج  الغزي  قا�سم  ال�سيد  ابن  عبد  ال�سيِد  من  واحٍد  كلُّ  واعرتَف  اأَقرَّ 
من  اإلْيِهما  وو�سل  قب�سا  اأنهما  �رشعًا  يعترب  بحال  ،وهما  الغزي  اليوبي  ف�سل 
بي  الفا�سل  الكامل  ل  الفا�سِ العامل  الإ�ْسالم  م�سايخ  �سيخ  الِعظام  املوايل  �سدر 
احلق والباطل َمْولَنا و�سيدنا م�سطفى اأَفْنِدي حفظه املعيد املبدئ �ستماية غر�ص 
وع�رشين غر�سًا ف�سية عددية اأجرة اأْرَبع ع�رش حماًل حلمل )...( ملكة املكرمة وايل 
القد�ص ال�رشيف ووهبهما ع�رشة غرو�ص هبة مقبولة منهما واأَ�ْسَهَدا عليهما انهما 
الوجوه  ا�ستحقاقًا بوجه من  اإلْيِه حقًا ول  امُل�َسار  مل يبقيا ي�ستحقان من املويل 
ًا حتريراً  ِعيَّ ِعيِّة مطلقًا و�سدقهما على ذلك ح�سن ب�سه اجلوقدار ت�سديقًا �رَشْ ْ ال�رشَّ

يف ع�رشين �سفر اخلري �سنة اثني وثماني الف باحل�رشة. 
�سهود: ال�سيخ زكريا الديري، ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، ال�سيخ فتح اهلل الديري، 
ال�سيخ علي الدقاق، ال�سيخ علي الثوري، ال�سيخ ابو الفتح الثوري، احلاّج اأحمد بن 

زايد، كاتبه. 

 /364
ح2

ار  اأَقرَّ
د. تواعرتاف

اجلوقدار  جلبي  حل�سن  بذمِتهما  اأن  املزبورين  عيد  وال�سيد  �سبُح  واعرتَف  اأَقرَّ 
ِْعيِّ ماية غر�ص واأْرَبعة غرو�ص عددية اأَقرَّ�سهما ذلك  املزبور بطريِق القر�ِص ال�رشَّ
بطريق احلج ال�رشيف وقب�سا ذلك منه ،وذلك اآخر ما تاأخر له ِقْبَلة ما وانه ي�ستحق 

ًا.  ِعيَّ ًا و�سدقهما على ذلك ت�سديقًا �رَشْ ِعيَّ قب�ص ذلك منهما ا�ستحقاقًا �رَشْ
�سهود: ال�سيخ علي الدقاق، املزورون اأعاله، كاتبه. 
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رقم �س/ 
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 /364
ح3

اإخبار 
ا�سعار 

�سلع

20 جمادى 
الأوىل �سنة
 1082هـ

 /9  /23 /
1671م

باإخبار احلاّج ممد الدعا�ص
ل �سنة  ال�سم�سم العال املد 24غ، ال�سريج الرطل 8، بتاريخ ع�رشين جمادى الأوَّ

 .1082
ويل  ال�سيخ  َمْولَنا  الدين،  نور  ال�سيخ  َمْولَنا  اآغا،  خليُل  الأعياِن  فخُر  �سهود: 
ال�سيخ مو�سى،  َمْولَنا  الفتح،  ابو  ال�سيخ  َمْولَنا  ال�سيخ علي،  َمْولَنا  بن جماعة، 

كاتبه

 /364
ح4

اإ�سهاد 
�رْشِعيٍّ

8 �سعبان �سنة 
1082هـ

 /12  /9 /
1671م

اأَ�ْسَهَد عليه فخَر ال�ساداِت ال�سيَد حافظ الدين ابَن املرحوِم قدوِة الُعَلَماء العاملي 
ِعيِّ عن ِقَبل فخِر امُلَحرِّرات ال�سيدِة  ْ ال�سيِخ ممٍد بِن قا�سي ال�سلِت الوكيل ال�رشَّ
،علما بنت املرحوم �سيخ الإ�ْسالم ال�سيد عبد القادر احل�سيني )...( نقيب الأ�رشاف 
ال�رشاف  نقيب  ح�سن  ال�سيد  املرحوم  والدها  من  واملتبقي  ال�رشيف  بالقد�ص 
باملجل�ص  املح�رش  الكبري  الب�ساط  جميع  اأوقفت  ،اأنها  �سابقًا  ال�رشيف  بالقد�ص 
و�سلمه  ًا  ِعيَّ �رَشْ وقفًا  ال�رشيف  الأق�سى  امل�سجد  مراب  جتاه  ليفر�ص  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ
واملعاينة  باحل�رشة  ال�رشيف  الأق�سى  بامل�سجد  الب�سط  اأمي  فواز  بن  حل�سي 

بح�رشة �سهودها حرر بتاريخ ثامن �سعبان �سنة اثني وثماني الف. 
�سهود: َمْولَنا ال�سيخ نور الدين ال�سافعي، َمْولَنا ال�سيخ فتح اهلل، َمْولَنا ال�سيخ 

علي الدقاق، َمْولَنا ال�سيخ ابو الفتح الثوري، كاتبه زكريا. 
دام  اأَفْنِدي  م�سطفى  الإ�ْسالم  �سيخ  َمْولَنا  عن  ال�سادر  ِعيِّ  ْ ال�رشَّ بالإذن  قيد   

بقاءة يف 11 �سوال �سنة 1082. 

 /364
ح5

قر�ص 
�رْشِعيٍّ

م�ستهـل 
جمادى الآَخرة 

�سنة
 1083هـ

 /10  /4 /
1671م

ال�سيِد  الن�سيِب ح�رشِة  ال�سيِد احل�سيِب  ال�ساداِت  وَمْولَنا مفخِر  �سِيِدنا  ليِد  و�سَل 
عبد اللطيِف �سيِخ احلرِم القد�سي اأعزه اهلل تعاىل اأمن من ال�سيخ يو�سف بن عبد 
لزم  كان  الذي  القدر  هو  وذلك  والكمال  بالتمام  غر�سًا  وع�رشون  �ستة  ال�سمد 
تاريخه.  ِقَبل  ال�رشيف  املقد�ص  ببيت  يحل  عليه  مكتتب  �رْشِعيٍّ  بقر�ص  ذمته 
ال�سيخ يو�سف املزبور من ذلك حقًا مطلقًا وقع ذلك وحرر يف  ِقَبل  ومل يتاأخر 

1083 الآَخر �سنة  الثالثاء املبارك م�سهل جمادى  يوم 
ِقَبل  عبد،  بن  داود  احلاّج  له  �سهد  ِقَبل  حجحج،  م�سطفى  له  �سهد  ِقَبل  �سهود: 
القد�سي  احلرم  �سيخ  اللطيف  عبد  ال�سيد  ِقَبل  عيد،  بن  اللطيف  عبد  له  �سهد 

ال�رشيف. 

 /364
ح�سورح6

11 �سوال �سنة 
1082هـ

 /2  /9 /
1672م

اللطيف  عبد  ال�سيد  على  �سابقًا  ّي  الَو�سِ احلرم  �سيُخ  الرحمن  عبد  ال�سيُخ  ح�رَش 
يف  حتريراً  عليه  و�سيًا  كان  حتى  �سابقًا  املعتاد   )...( املبلغ  اأن  وذكر  املزبور 

11 �سوال املزبور )...( هو الذي كان. 



393عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

 /365
ح1

ن�ص 
تركي

�سكن يف بيت 
املقد�ص

ِْعيِّ من ِقَبل �سدر الق�ساة اأحمد اأَفْنِدي بتاريخ �سفر �سنة 1083 قيد بالإذن ال�رشَّ

 /365
ح2

يهودي 
يعلن 
ا�سالأّمه

13 ربيع 
ل �سنة  الأوَّ
1083هـ

 /7  /8 /
1672م

اأَ�ْسَهَد عليه �سليمان بن عبد اهلل امل�سمى ممد الَيهودي وهو البالُغ العاقُل احَلايّل 
العار�سي باأنه ي�سهد باأن ل اإله اإل اهلل واأَ�ْسَهَد اأن ممد ور�سولة ترباأ عن كل دين 
ل �سنة  ًا بح�رشة �سهوده بتاريخ 13 ربيع الأوَّ ِعيَّ يخَاْلف دين الإ�ْسالم اإ�سهاداً �رَشْ

 .1083
�سهود: َمْولَنا ال�سيخ نور الدين، َمْولَنا ال�سيخ ممد الديري، َمْولَنا ال�سيخ عمر 

الدقاق، َمْولَنا ال�سيخ مو�سى ال�سافعي، َمْولَنا ال�سيخ خليل الديري. 
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

 /365
ح3

ن�ص 
تركي

 /365
ح4

�سخ�ص 
يعلن 
ا�سالأّمه

9 جمادى 
الآَخرة �سنة
 1083هـ

 /10  /1 /
1672م

اأَ�ْسَهَد عليه ال�ساَب البالَغ اخلايَل املدعيَّ عايد من اأهايل قرية رام اهلل ظاهر القد�ص 
اهلل  ر�سول  ممداً  وان  اهلل  ال  اله  ل  ان  ،واأَ�ْسَهَد  �رشيٍح  بت�رشيٍح  وقال  ال�رشيف 
،واأنني بريء عن كل دين يخَالف دين الإ�ْسالم و�سمي ممد بتاريخ تا�سع �سهر 

جمادى الآَخر �سنة 1083. 
�سهود: ال�سيخ �سالح �سيخ احلرم يو�سف، ال�سيخ علي م�سطفى، ال�سيد خليل، ال�سيخ 

ح�سن ال�سباهي. 



395عمادة البحث العلمي
جامعة القدس املفتوحة

رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

 /365
ح5

ن�ص 
تركي

التاريخ  يف  اإلْيِه  امُل�َسار  اأَفْنِدي  اأحمد  َمْولَنا  عن  ال�سادر  ِْعيِّ  ال�رشَّ بالإذن  قيد 
املزبور. 

 /365
ح6

�سخ�ص 
يعلن 
ا�سالأّمه

اأَ�ْسَهَد عليه بلوط زادة من اأهايل قرية جمد ف�سيل )1( ظاهر ال�سيد اخلليل وقال يف 
ت�رشيحه اأنه اأَ�ْسَهَد ان ل اله ال اهلل واأَ�ْسَهَد ان ممد ر�سول اهلل وان بريء من كل 

دين يخالف دين الإ�ْسالم. 

 /365
ح7

ن�ص 
ِْعيِّ بالتاريخ املزبور. تركي قيد بالإذن ال�رشَّ

)1( مجدل فضيل: هناك عدة قرى بهذا االسم ولكن يرحج أن المقصود بهذا االسم هي قرية مجدل فضيل ظاهر عسقالن 
شمال غزة، وكلمة مجل تعني البرج والقلعة والمكان المرتفع. شراب، محد. معجم بلدان فلسطين، ص645. 
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رقم �س/ 
ةاملو�صوعوحجة ِجلِّتاريخ احِلجَّ ة كما َوَرَد يف ال�صِّ َن�سُّ احِلجَّ

 /365
8ح

ا�سعار 
ال�سم�سم 
وال�سريج

د. ت

12غـ  الرطل  ال�سريج  �سعر  ا�ستقر  40غـ  تاريخه  يوم  العال  ال�سم�سم  ابتيع  ملا 
القاقون يف  بح�سور احلاّج علي املحت�سب واإخباره بذلك وعلى مقت�سى ما هو 

اعتبار ال�سعار اأو ابتيع ال�سم�سم العال 38غـ. 
�سهود: احلاّج علي املحت�سب، احلاّج ممد الدعا�ص، احلاّج خليل. 
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