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  قراءة فى وثيقة وقف ترجع إلى أوائل القرن العشرين
   تحقيق– نشر –دراسة 

  
  سحر محمد القطري. د••••

  :تقديــم
الوقف من النظم االجتماعية األصيلة التى عرفتها مجتمعاتنا العربية واإلسالمية   

  .ومارستها بانتظام منذ فجر اإلسالم إلى العصر الحديث
اتنا نجد أنه من حيث فكرته المعنوية المجردة هى         ونظرة عامة لنظام الوقف فى مجتمع     

فكرة الصدقة الجارية ومن حيث أصوله المادية من األراضى والعقارات المختلفة التى            
اجتذبها إلى دائرتة والتى كانت قاعدة صلبة من قواعد بناء مؤسسات المجتمع ودعـم              

  .عالقاته االجتماعية
مؤسسى للدولة وتحوالتها المختلفة وذلـك منـذ        وقد ارتبط هذا النظام بعمليات البناء ال      

نشوئه األول وصوالً إلى أوائل القرن العشرين حيث كان الوقف بمؤسساته وأنـشطته             
 )*(والوثيقة. المتعددة أحد القطاعات المجتمعية التى تأثرت بتلك التحوالت بشكل واضح         

خصصت ريع  ف،  محل الدراسة نموذج لوقف امرأة من نساء مصر ابتغت مرضاه اهللا            
وقفها والمتمثل فى سراى كائنة بمدينة اإلسكندرية لنيل هذا الرضا والغفـران وذلـك              

والوثيقة إلى جانـب أهميتهـا كنمـوذج        حسان لذوى الحاجة وشفاعة القرآن،    بثواب اإل 
لوثائق الوقف التى تسجل التغييرات التى طرأت على مكونات حجج األوقاف فى بداية             

، تماعية والسياسية فى مصر الحديثة    ثر الوقف بالمتغيرات االج   القرن العشرين نتيجة لتأ   
والتى تعطينا تصوراً لما كانت     " السراى"أمدتنا الوثيقة بنصوص تفصيلية لعين الوقف       

عليه سرايات مدينة اإلسكندرية فى أوائل القرن العشرين والتى اندثر أغلبها مع التطور 
  .ات التاليةالصفحمرانى للمدينة وهذا ما سنوضحه فى الع

المكونات األساسية لحجة الوقف وأهم المتغيرات التى حـدثت لتلـك           : أوالً
  المكونات مع بداية القرن العشرين

حجة إنشاء الوقف هى سند مكتوب يفصح عن تفاعل البواعث المعنويـة مـع         
المؤثرات المادية فى إنشاء الوقف ليؤدى غرضاً أو عدة أغـراض ضـمن الـسياق               

م ولذلك المكتوب أو السند مكونات أساسية تشكل فى مجموعها النموذج           االجتماعى العا 
األساسى لحجج إنشاء األوقاف أو ما يسمى بدستور الوقف وقد ظل هذا النموذج ثابتـاً            

                                                           
   كلية اإلداب جامعة طنطا–أستاذ اآلثار اإلسالمية المساعد  •

 م سجالت محكمة اإلسكندرية الشرعية١٩١١ -هـ ١٣٢٩لسنة ) ٩(سجل رقم ) ٥(وثيقة رقم ) *(
  .المحفوظة بأرشيف الشهر العقارى بمدينة اإلسكندرية فرع المنشية باسم حنيفة هانم السلحدار
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وقائماً ثم حدثت به تغيرات مع بداية القرن العـشرين نتيجـة للتطـورات الـسياسية                
  :المكونات تتمثل في وهذه )١(واالجتماعية للدولة المصرية الحديثة

  "االستهالل" االفتتاحية -١
االفتتاحية هى بمثابة ديباجة تمهيدية لنص الحجة بدايتها البـسملة والحمـد والتوحيـد              

 مع ذكر لبعض اآليات القرآنية واألحاديـث        والصالة والسالم على رسوله الكريم      
 وذلـك   )٢(،النبوية الشريفة الدالة على فعل الخيرات والصدقات للتقرب إلى اهللا تعـالى           

 لهذا كان االهتمام بكتابة هذه ،كإشارة لربط الدين بالدنيا وإيمان الواقف بذلك وامتثاله له
 ابتداء من عامة الشعب وصـوالً إلـى   الديباجة واحداً في جميع المستويات االجتماعية  

ولكن هذا االهتمام قل بمرور الزمن حتى       ،خاصتهم بما في ذلك أعضاء الطبقة الحاكمة      
 تالشى تماماً مع بداية القرن العشرين وهذا ما نراه في الوثيقة موضوع الدراسة فقـد              

ابة حجج  بدأت بالتوثيق واختفى االستهالل أو االفتتاحية كمكون أساسى من مكونات كت          
  )٣(.األوقاف

   توثيق الحجة-٢
توثيق الحجة يعنى إثبات عدة أمور منها تاريخ تحريرها واسـم المحكمـة الـشرعية               
والقاضى الشرعى أو نائبه الذى سمح له بسماع اإلشهاد واسم الواقف أو الواقفة ومحل              

 بذكر  وقد كان الكاتب حريصاً على توثيق الحجة التى تصدرتها وذلك         . اإلقامة وغيرها 
تحرير الحجة باليوم والشهر والسنة بالتقويمين الهجرى والميالدى وذكر اسـم نائـب             
القاضى الذى سمح له بتحرير الحجة واسم الواقفة ونسبها وحالتها االجتماعية ومحـل             

                                                           
  . ٥٥، ص ١،١٩٩٨األوقاف السياسية في مصر، القاهرة، دار الشروق، ط:  إبراهيم البيومى غانم)١(
  :ا المختلفة راجع عن االستهالل أو االفتتاحية وموضوعاته)٢(

، ٢٠٠٤صبح األعشى في صناعة األنشا، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الذخائر، : القلقشندى
  .٢٢٩ -٢٢٧ -٢٢١ -٢١٧، ص ٦ج
 عن االفتتاحية كركن أساسى من مكونات حجة الوقف في العصور الوسطى وبداية قلة االهتمام )٣(

  : الميالدى راجعبها في نماذج من وثائق القرن التاسع عشر
، مايو ١، ط٢٥ثالث وثائق فقهيه، مجلة كلية اآلداب، جامعة القاهرة، م: عبد اللطيف إبراهيم -١

 .٩٥، ص١٩٦٣
مخطوطات ووثائق دير سانت كاترين شبه جزيرة سيناء، المجلة التاريخية : أحمد محمد عيسى -٢

 .١٠٥، ص١٩٥٦، ٥المصرية، م
، دار الكتب ٢٠٠٣لة الروزنامة، العدد األول وثائق تقارير النظر، مج: سلوى على ميالد -٣

 .٦٣والوثائق المصرية، ص
، دار ٢٠٠٥، ٣وثائق تحديد نواح بأقاليم مصر مجلة الروزنامة، العدد: جيهان أحمد عمران -٤

 .١١٥الكتب والوثائق المصرية، ص
وقف الشيخ محمد المسيرى بمدينة اإلسكندرية، مجلة االتحاد العام : سحر محمد القطرى -٥
  .٥٥، ص٢٠٠٨ثريين العرب، العدد التاسع، لأل
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 وأهمية التوثيق ودقته تظهر في ضبط الكثير من التصرفات الالحقـة علـى              )٤(إقامتها
تعلق بصلة المستحقين بالوقف وتحديد مقادير االستحقاق في إنشاء الوقف وخاصة فيما ي

ريع الوقف كما أن له أهمية إجرائية في تحديد المحكمة المختصة بنظر القضايا التى قد 
تثور بشأن الوقف من حيث وجوب أن تكون هى المحكمة الواقع في دائرتهـا العقـار          

  )٥(.الموقوف وليس التابع لها محل إقامة الواقف

  لس اإلشهاد مج-٣
اإلشهاد هو إقرار أو عقد رسمى يتم أمام موظف من موظفى المحاكم الشرعية يختص              
بهذا األمر بمقتضى القانون تسجل فيه التصرفات التى تصدر عن أصحابها المـالكين             
كالبيع والرهن والوقف والصلح واالستبدال وغيرها والبد أن تؤخذ تلـك اإلشـهادات             

تها أو من يحيلونها عليه من الكتاب كما كان يجوز االنتقال           بالمحاكم الشرعية لدى قضا   
  )٦(.خارج المحكمة ألخذ اإلشهاد

وبذلك عرف مجلس اإلشهاد ويعنى جماعة الشهود الذين حضروا واقعـة التـصرف             
القانونى ومنها الوقف ومع أن الشهادة ليست شرطاً لصحة الوقف شرعاً إال أنه ال تكاد               

ى أسماء عدد من الشهود بحد أدنى شاهدين وقـد يزيـد     تخلو حجة وقف من النص عل     
  )٧(.ليصل إلى ثالثين شاهداً

ة حيث مقر إقامة الواقفة     أما اإلشهاد في الوثيقة موضوع الدراسة فقد تم خارج المحكم         
أما مجلس اإلشهاد فقد اقتصر على شخصين فقط وهو مـا آل إليـه              " العين الموقوفة "

القرن العشرين إذ قل عدد شهود األوقاف كما قلت         الحال في أوقاف النصف األول من       
المعلومات الواردة عنهم ومدى صلتهم بالواقف وصارت مهمة مجلس اإلشهاد شـكلية            
إلى حد كبير بل وصل األمر إلى ظهور ما يعرف باسم مرتزقة الشهادة أمام المحـاكم             

ـ        ب هناك أيضاً ما يعرف      )٨(الشرعية ه حرفيـاً   تسجيل اإلشهاد ويقصد به تسجيل مـا ب
بالسجل المعد لذلك ثم مقابلته على ما هو موجود بالمضبطة فمتى ظهرت موافقتهمـا              

  )٩(.يذكر تاريخ الضبط ورقم اإلشهاد ورقم صحيفة الضبط نفسها

   أعيان الوقف-٤
سوأ كانت عقارات أو أطيان أو غيرها وتأتى غالباً         " عين الوقف "يقصد بأعيان الوقف    

وهـو بكامـل    ) الوقف(وأنه قد صدر منه التصرف القانونى       بعدما يفيد أهلية الواقف     

                                                           
  . من الوثيقة٤ -٣ -٢ -١ سطر رقم )٤(
  .٧٣، ص١٩٥٠قانون الوقف، القاهرة، :  محمد أحمد فرج السنهورى)٥(
مجموعة قوانين المحاكم الشرعية والمجالس الحسبية :  عبد اللطيف راضى– محمود سيد كشك )٦(

  .٦٠، ص١٩٢٦والمالية، القاهرة، مطبعة نصر، 
  .١١٥المرجع السابق، ص:  إبراهيم البيومى غانم)٧(
  .١١٦المرجع نفسه، ص:  إبراهيم البيومى غانم)٨(
  ).١٣٩( هامش رقم ١٢٠ -١١٩ -١١٨ -١١٧ -١١٦ سطر رقم )٩(
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طوعه واختياره ورضاه غير مجبر وال مكره وال مضطهد وال بة مرض يمنع صحة              
حال صحتها وسالمة   " والتى اقتصر التعبير عنها في الوثيقة بقوله         )١٠(ونفاذ التصرف 

أن الواقفـة   والتى تؤكد   "  تصدقت – حبست   –وقفت" "صيغة الوقف " يتبعها   )١١("عقلها
 والتـى عبـر     )١٢(تصرفت فيما تملك تصرفاً شرعياً ألنها تملك الشئ المتصرف فيه         

يدها وحوزها وتـصرفها الـشرعى بمفردهـا مـن غيـر منـازع وال               "عنها بقوله   
  )١٣(".معارض

داللة على أن الملك التام من شأنه أن يتصرف فيه المالك تصرفاً مطلقاً بجميع أنـواع                
  )١٤(.ها الوقفالتصرفات الجائزة ومن

كذلك تتضمن أعيان الوقف وصفاً تفصيلياً للعين الموقوفة سوأ موقعها أو مـساحتها أو       
األعيان المجاورة لها وقد كان الكاتب حريصاً في الفقرات الخاصـة بتفـصيل عـين               

 )١٥(.فقد استحوذ على ما يزيد على خمسين سطراً من سطور الوثيقة          " السراى"الوقف  
فعها ومكوناتها المعمارية بل تصحيح للمسافات الواردة بالحجـة         متضمناً حدودها ومنا  

األصلية بناء على المقاسات الجديدة الواردة بالوثيقة كذلك أوضح طريقة أيلولة عـين             
إلى الواقفة والتى حددها بالشراء بموجب عقد رسمى مسجل تاريخـه           " السراى"الوقف  

  )١٦(.واسم المحكمة التى تم التسجيل بها

  ء اإلنشا-٥

هو بداية النص على أغراض الوقف التى وقف عليها الواقف أو الواقفة كل أو بعـض            
  )١٧(....".أنشأت الست الواقفة وقفها هذا "ما يملك وقد بدأ في الوثيقة بقوله 

                                                           

  .١١١، ص١٩٤٤االلتزامات في الشرع اإلسالمى، القاهرة، :  أحمد إبراهيم)١٠(

  . من الوثيقة١١ سطر رقم )١١(

  . من الوثيقة١٢ سطر رقم )١٢(

  . من الوثيقة٦٤ سطر رقم )١٣(

نصان جديدان من وثيقة األمير صرغتمش، مجلة كليـة اآلداب، جامعـة            :  عبد اللطيف إبراهيم   )١٤(
  .١٤٤، ص١٩٦٦ ديسمبر – مايو ٢-١، ج٢٨القاهرة، م

  . من الوثيقة٦٨ إلى رقم ١٣ السطور من رقم )١٥(

  . من الوثيقة٦٦ -٦٥ سطر رقم )١٦(

  . من الوثيقة٦٩م  سطر رق)١٧(
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والوقف فـي    )١٨(وفى اإلنشاء يحدد نوع الوقف سوأ كان أهلياً أو خيرياً أو مشتركاً           
أوقفت لها الواقفة نصف ريع " وجوه البر الخاصة"باسم الوثيقة وقفاً خيرياً أو ما يعرف 

ومن )١٩(.وقفها اما النصف االخر فقد خصصتة للصرف على عمارة وترميم السراى          
المالحظ أن الواقفة قد أعطت األولوية في مرحلة اإلنشاء على تسجيل بنود مصاريف             

عشرين حيـث   الوقف على عكس ما عهدناه في حجج الوقف السابقة عن بداية القرن ال            
يأتى بند إصالح وترميم الوقف في األولوية بل وصل األمر في بعض الحجج أن يقول               

  .الواقف ولو تطلب األمر الغلة بأكملها ويعنى ريع الوقف لضمان استمراره وبقائه
   شروط الواقف-٦

وتعنى اإلفصاح عن خطة الواقف في إدارة وقفه بما يراه محققاً ألهدافه ليس في حياته               
  . وإنما بعد مماته أيضاً وتنقسم إلى شروط عامة وشروط خاصةفقط

وتأتى حيح األوقاف،   أما الشروط العامة فهى التى تعرف باسم الشروط العشرة في ص          
كاملة أو بعضاً منها ألنها شروط مترادفة المعانى والقول بكونها عشرة إنمـا مجـراة               

دتها الواقفة كاملـة واختـصتها      وقد حد )٢٠(للعرف الشائع على السنة الموثقين والفقهاء     
لنفسها دون سواها بل أعطت لنفسها حريـة التغييـر والتبـديل المطلقـة مـستخدمة                

  ".وأن تفعل ذلك وتكرره الكرة بعد الكرة والمرة بعد المرة"مصطلحات دالة على ذلك 
  

  :أما الشروط العشرة فقد جاءت كالتالى
 من لم يكن مستحقاً في الوقـف أو         وتعنى أن يدخل في االستحقاق    : اإلدخال واإلخراج 

 .يخرج أحد المستحقين من الموقوف عليهم أبداً اولمدة معينة
واإلعطاء هو إيثار بعض المستحقين بالريع بعضه و كلـه مـدة            : اإلعطاء والحرمان 

 .معينة أو دائمة والحرمان عكس ذلك
  وذلـك بـأن يزيـد الواقـف فـي نـصيب أحـد المـستحقين                : الزيادة والنقـصان  

 . ينقص دون أن يحرمه من كل االستحقاق المشروط لهأو
وتعنى حق الواقف في تغير شروط مصاريف الوقـف أمـا التبـديل             : التغير والتبديل 

 .فيقصد بها تغير طريق االنتفاع بالعين الموقوفة

                                                           
  : لالستزادة راجع)١٨(
 .١٩٥٧الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقية، القاهرة، : محمد سالم مدكور -١
السنة الخامسة، نظام الوقف في اإلسالم،مجلة المحاماة الشرعية،:  سليمان علىبد العالع -٢

١٩٣٤. 
نة الثانية، العدد أبحاث في الوقف، مجلة القانون واالقتصاد، الس: محمد كامل الغمراوى -٣

  .١٩٣٠األول، 
  . من الوثيقة١٠٠ سطررقم )١٩(
  .٦٣، ص١٩٣٨أحكام الوقف والمواريث، القاهرة، :  أحمد إبراهيم)٢٠(
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  - ١٧٥ -

اإلبدال تعنى بيع عين الوقف أو مقايضتها بغيرها أمـا االسـتبدال   : اإلبدال واالستبدال 
 )٢١(.ين أخرى بمال البدل لتكون وقفاً عوضاً عن العين المباعةفتعنى شراء ع

أما الشروط الخاصة فهى ال تقل أهمية عن الشروط العامة بل يمكن أن نطلق عليه ما                
يعرف في اصطالح الفقه الوالية على الوقف وهى جملة الشروط التى تتعلق بـإدارة              

ذلك باإلشراف والمتابعة أو ما     أعيان الوقف وتسيير العمل به وتوزيعه على مستحقيه و        
وهنا يتباين الواقفون فليس هناك نمطا واحداً اتبعتـه         " النظر على الوقف  "يعرف باسم   

حجج األوقاف وأن كان شرط النظر للواقف مدة حياته هو األمر الوحيد الذى أجمعت              
  وهو ما نراه في الوثيقة موضوع الدراسة حيث اختصت الواقفة          )٢٢(عليه معظم الوثائق  

لنفسها النظر على وقفها مدة حياتها ثم لزوجها من بعدها ثم لمن يكون مديراً لما يعرف 
ثم للناظر الذى يقوم بتعيينة القاضـى الـشرعى         " األوقاف الخيرية الخصوصية  "باسم  

 التقوى علـى ان     – الكفاءة   –محددة شروطاً البد من توافرها لهذا الناظر وهى اللياقة          
قاف حق المراقبة علية وخاصة عند تنفيذ ما هو مدون بالوقفية           يكون لديوان عموم االو   

والمحدد لوجوه البر المختلفة كذلك حددت الواقفة مرتب هذا الناظر منتقصه منه الربع             
محددة إياه لذلك المراقب المعين من ديوان عموم األوقاف و الذى يالحظ دقة وعمـل               

  )٢٣(.الناظر

  الخاتمة واألختام والتواقيع -٧
آخر أقسام حجة الوقف وهى عمل توثيقى في المقام األول يعنى المحافظة علـى              وهى  

المحررات واعتبارها حجة يعتد بها عند االحتياج إليها لذلك كانت الخاتمة تتضمن عدة             
 نرى أنه قد تبدل الكثير منها مع بداية القرن العشرين ويتمثل هذا التغيـر             )٢٤(إجراءات
  :فيما يلى

لة التى تفيد ما يشهد عليه الشهود في الحجة بل اكتفى الكاتب            اختفاء الصيغ المطو   -١
 )٢٥(.بكلمة وبشهادة من ذكر

 ".إلى أن يرت اهللا األرض ومن عليها"اختفاء عبارات تأبيد الوقف  -٢
اختفاء الصيغ الجزائية التى اعتاد كتاب الوقف والوثائق على كتابتها في الختـام              -٣

في الوقف بل اختفت أيضاً االستعانة بآيـات        وتعنى النهى والعقاب لمن يغير أو يبدل        
 .الذكر الحكيم الدالة على ذلك

                                                           
  .١٢٢ -١٢١المرجع السابق، ص:  إبراهيم البيومى غانم)٢١(
  .١٢٤ -١٢٣المرجع نفسة، ص:  إبراهيم البيومى غانم)٢٢(
  .ن الوثيقة م١١٥ إلى رقم ١٠٣ السطور من رقم )٢٣(
إجراءات تسجيل وتوثيق العقود في الفترة من القرن الثانى عشر وحتى الرابع :  غادة طوسون)٢٤(

  .١٧٩، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، ص٢٠٠٤، ٢مجلة الروزنامة العدد. عشر الهجرى
  . من الوثيقة١١٦ سطر رقم )٢٥(
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  - ١٧٦ -

اختفاء تسجيل التاريخ والذى يحرص كتاب الوثائق على كتابته بـاليوم والـشهر              -٤
والسنة بالتقويمين الهجرى والميالدى أو بأحدهما والذى بفضله يدخل التصرف القانونى 

 ويعنـى التـاريخ     )٢٦("حرر في تاريخـه   "لمة  خير التنفيذ بل اكتفى الكاتب بك     " الوقف"
 .المدون في أول الوثيقة

  اسهامات الوقف من خالل الوثيقة   : ثانياً
   الوقف و الرعاية االجتماعية-١

ارتبط نظام الوقف عبر الممارسة االجتماعية له على طول تاريخه منذ فجر اإلسـالم              
ات والمشروعات التـى    وحتى العصر الحديث بمجموعة كبيرة من األنشطة والمؤسس       

  .عملت في صميم البناء االجتماعى وغذت نسيج شبكة العالقات اإلنسانية التراحمية
عن دور هام مـن     " بحنيفة هانم السلحدار  "وتكشف الوثيقة موضوع الدراسة والخاصة      

األدوار العدة التى تساهم بها األوقاف وهو التضامن والروابط االجتماعية بين فئـات             
مثل ذلك في عملية التوسعة على الفقراء والمساكين وذوى الحاجة والتـى            المجتمع ويت 

حرصت الواقفة على تحديد دوريتها وذلك بتحديد مواعيدها وأيامهـا والتـى جـاءت              
  :كالتالى

 وذلـك لـضمان     ، سدس جزء من إجمالى ريع الوقف خصص لشراء خبز نظيف          –أ  
محتاجين من المسلمين وذلك يومى جودته لتوزيعه على الفقراء والمساكين واألرامل وال     

االثنين والخميس من كل أسبوع ألى جهة خيرية يراها من عين ناظراً للوقـف مـع                
  )٢٧(.ضرورة مداومة األمر واستمراريته

ومن المالحظ أن الواقفة حددت يومى االثنين والخميس من األسبوع وذلك لفـضلهما             

تفتح الجنة يومى االثنين والخميس فيغفر لكل عبد         "فعن أبى هريرة قال رسول اهللا       
ال يشرك باهللا شيئاً إال رجالً بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا               

 )٢٨(.صدق رسول اهللا " انظروا هذين حتى يصطلحا
 ثلث جزء من إجمالى ريع الوقف ثمناً للمياة وأدواتها وتسبيلها لتوزيعهـا علـى               –ب  

وذلك أيام  الفقراء والمساكين والمارين والواردين على الحوش الذى ستدفن فية الواقفة           
 وذلك ابتغاء وجه    )٢٩(الجمع والمواسم واألعياد مع ضرورة مداومة األمر واستمراريته       

ء العذب وتـسهيل    فمن المعروف أن تسبيل الما     اهللا الكريم وتطبيقاً لسنة رسول اهللا       
الوصول إليه من وجوه البر التى يهتم بها أهل الخير بل يتبادرون في توفير مـصادر                

                                                           
  . من الوثيقة١١٩ سطر رقم )٢٦(
  .الوثيقة من ٧٤ -٧٣ سطر رقم )٢٧(
، ٣صحيح مسلم بشرح النووى، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، مج:  أبو الحسن النيسابورى)٢٨(
  .٢٢٠، ص٦ج
  .٨٢ -٨١ سطر رقم )٢٩(
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  - ١٧٧ -

  )٣٠(.للصرف عليها
 تفريق محتوى خمسين أفه خبز نظيف وتوزيعه يومياً على الفقراء والمساكين من             –ج  

  )٣١(.المسلمين
يـوم عيـد     شراء عشرة رؤوس غنم وذبحها وتوزيعها على الفقراء والمـساكين            –د  

  )٣٢(.األضحى من كل عام
  يقول اهللا تعالى في كتابه الكريموعن فضل النحر واألضحية 

}ثَرالْكَو نَاكطَيبِّ  ِإنَّا َأعلِّ ِلرفَصرانْحو جعله  والكوثر اسم نهر في الجنة)٣٣(}  ك 
وعن عائشة رضى اهللا عنها قال رسول       . اهللا تعالى ألمة محمد وخاصة من نحر منهم       

ما عمل ادمى من عمل يوم النحر أحب إلى اهللا من أراقة الدم أنها لنـا يـوم                   "اهللا  
القيامة بقرونها وإشعارها وإظالفها وأن الدم ليقع من اهللا بمكان قبل أن يقع من األرض 

  )٣٤(.صدق رسول اهللا "طيبوا بها نفساً ف
   الوقف وقراءة القرآن الكريم-٢

من أهم الشعائر الدينية التى ترتبط ارتباطاً مباشراً بأفراد المجتمع المسلم هى شـعيرة              
الوة القرآن الكريم وذلك نظراً لما للقرآن وقراءته من فضائل كثيـرة فهـو شـفيعاً                ت

يعاً اقرءوا القرآن فأنه يأتى يوم القيامـة شـف         "لصاحبه يوم القيامة فقال رسول اهللا       
  )٣٥(.رواه مسلم" ألصحابه

رواه الحـاكم   " الصيام والقرآن شفيعان للعبد يوم القيامة     "كما قال عليه الصالة والسالم      
  )٣٦(.وأحمد

أجزاء من ريع وقفها للصرف علـى هـذه         " حنيفة هانم السلحدار  "ولهذا حددت الواقفة    
وم القيامة والتى   الشعيرة الدينية مع الحرص على مداومة األمر لضمان شفاعة القرآن ي          

  :جاءت كالتالى
 ثلث جزء من إجمالى ريع الوقف يصرف ألربعة قراء من حفظة كتاب اللة تعالى               -أ  

نظير قراءتهم خمس ختمات شريفة باإلضافة إلى توفير ما يلزم لهؤالء القـراء مـن               
  )٣٧(.المأكل والمشرب وبن القهوة واإلضاءة والمياه الالزمة للشرب

                                                           
. فتح البارى بشرح صحيح البخارى، ط) : الحافظ شهاب الدين بن حجر العسقالنى( ابن حجر)٣٠(

  .٢٦٥، ص٥مصر بدون تاريخ، ج
  قةمن الوثي٩٣ -٩١ سطر رقم )٣١(
  من الوثيقة٩٣ -٩٢ سطر رقم )٣٢(
  ).٢، ١( سورة الكوثر، اآلية )٣٣(
  .٥٥، ص٤المرجع السابق، ج:  ابن حجر)٣٤(
  .٨٨، ص٤المرجع نفسه، ج: ابن حجر )٣٥(
  .١١٠، ص٤المرجع نفسه، ج: ابن حجر )٣٦(
  .٧٧ -٧٦ سطر رقم )٣٧(
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 إجمالى ريع الوقف يصرف سنوياً لثالثة قراء من حفظة كتـاب             ثالثة أجزاء من   –ب  
اهللا تعالى نظير قراءة ختمة شريفة كل ليلة جمعة من كل أسبوع باإلضافة إلى تـوفير                

  )٣٨(.ما يلزم لهؤالء من المأكل والمشرب وبن القهوة وغيره
 جزء من إجمالى ريع الوقف للصرف لقراءة القرآن الكريم خالل شهر رمـضان              –ج  

  )٣٩(.وذلك بمدفن والد زوجها المرحوم مصطفى بك حمدى الكائن بمصر بقرافة اإلمام

   الوقف وإحياء المواسم واألعياد الدينية-٣
وإذا كانت ممارسة التوسعة على الفقراء والمساكين هى آلية دعم التكافل االجتمـاعى             

كريم هـى شـفيعاً     بين األغنياء والفقراء من أفراد المجتمع وإذا كانت تالوة القرآن ال          
لصاحبه يوم القيامة فأن هذه الممارسات كانت تتم في مناسبات لها دالالتها العقائديـة              
التى ترتبط ارتباطاً مباشراً بأفراد المجتمع المسلم حيث حظيت هذه المواسم واألعيـاد             
الدينية باهتمام مؤسسى األوقاف بشكل منتظم ويبدو ذلك في الوثيقة محل الدراسة حيث            

ت توسعة الواقفة وتالوتها للقرآن الكريم في تلك األعياد الكبرى للعبـادة والتـى              جاء
  :نظمتها الواقفة في خمس ليالى لهن فضلهن وهم

 وهى ليلة العاشر من المحرم والتى أكرم اهللا فيها أمه محمد بعـشر              )٤٠(ليلة عاشوراء 
ت وقد صادفت هذه    كرامات كما قيل أن اهللا تعالى كرم عشرة من األنبياء بعشرة كراما           

  )٤١(.الكرامات يوم العاشر من المحرم
 وهو شهر اهللا األحب والذى سمى باسم نهرفي الجنة يشرب منه            )٤٢(أول ليلة من رجب   

أمـا ليلتـه   . صوام رجب وهو رجب الفرد النفراده عن األشهر الثالثة األخرى الحرم 
  )٤٣(.ة إجابةاألولى فهى إحدى ليالى خمس ال يرد فيها الدعاء لمسلم فهى ليل

 وهى ليلة العتق فقد روى عن كعب األحبار أن اهللا تعـالى             )٤٤(ليلة النصف من شعبان   
يبعت في ليلة النصف من شعبان جبريل عليه السالم فيأمرها أن تتزين ويقول لهـا أن        
اهللا تعالى قد اعتق في ليلته هذه عدد نجوم السماء وعدد أيام الدنيا ولياليها وعدد أوراق         

نة الجبال كما قيل أنها ليلة اإلجابة فعن أبى موسى األشـعرى روى عـن               الشجر وز 
                                                           

  .٨٥ -٨٤ سطر رقم )٣٨(
  .٩٠ سطر رقم )٣٩(
  من الوثيقة٧٧ سطر رقم )٤٠(

 أو كرامات العشرة أنبياء عن يوم عاشوراء وتلك الكرامات التى أكرم اهللا بها أمه محمد  )٤١(
  .ن ذلك اليوموكون صوم يوم عاشوراء فريضة واجبة أومستحبة وموقف أهل السنة والشيعة م

  ، ١٩٩٨، ١صيام عاشوراء، دار المحبة البيضاء، بيروت، ط: راجع جمال الدين عبد اهللا
  . ٢٠ -١٨ص

  من الوثيقة٧٨ سطر رقم )٤٢(
فضائل األيام والشهور، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، :  عبد الغنى إسماعيل النابلسى)٤٣(
  .٢٥، ص١٩٨٦، ١ط
  من الوثيقة٧٨ سطر رقم  )٤٤(
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  - ١٧٩ -

إذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن اهللا            "رسول اهللا قوله    
 مبتلى فاعافيه أال مـن    من الأسبحانه ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول          

  )٤٥(".ال كذا وكذا حتى طلوع الفجرأه مستغفر فاغفر له أال مسترزق فارزق
 وهما ليلتـان ال     )٤٦( الرابعة والخامسة فهما ليلتى عيد الفطر وعيد األضحى        انأما الليلت 

يرد فيهما الدعاء كما أنهما ليلتى رحمة وخير فقد أرسل عمر بن عبـد العزيـز إلـى      
ته إفراغاً أول   عامله بالبصرة يقول عليك بأربع ليال من السنة فإن اهللا يفرغ فيهن رحم            

ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة عيد الفطر وليلة عيد األضحى كما قـال                
دلكم يومين خيـراً     قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما فإن اهللا قد أب          رسول اهللا   

  )٤٧(.منهما يوم الفطر ويوم النحر رواه اإلمام أحمد

  كما حددتها الوثيقة" السراى"وصف عين الوقف : ثالثاً
   موقع السراى-١

كانت سراى حنيفة هانم السلحدارتقع بشارع الـسيوف برمـل اإلسـكندرية بمحطـة              
طقة المحصورة ما بين     ورمل اإلسكندرية يعنى بها المن     )٤٨(جاناكليس كما ورد بالوثيقة   

اإلبراهيمية وقصر المنتزه وتقع ما بين البحر من الشمال وبحيرة الحـضرة وترعـة              
 )٤٩(.المحمودية من الجنوب وكانت عبارة عن منطقة صحراوية رملية يقطنهـا البـدو            

أعطى الترخيص بالبناء فيها في عهد الخديو إسماعيل الذى أمر بفتح عشر شوارع بها              
م ثم أوكل إلى إحدى شركات الميـاه        ١٢م أما عرضه فيبلغ     ١٥٠٠ يبلغ طول الشارع  

بإنشاء وابور للمياه لتوصيل المياه الحلوة إلى جهة الرمل فاتسعت دائرة العمران بها ثم        
أحدثت بها السكة الحديد للربط بينها وبين المدينة فسهلت االنتقال علـى النـاس ثـم                

ا لوكاندة لنزول الغرباء ونـاد للترفيـه    انتشرت في الرمل المنشآت الخدمية فأنشأت به      
 ثـم   )٥٠(يجتمع فيه الناس يومى السبت واألحد من كل أسبوع لسماع الموسيقى والغناء           

كانت االلتفاته الكبرى التى رغبت الناس في سكنى الرمل وهو مـا أحدثـه الخـديو                

                                                           
الصحيح من فضائل الساعات واأليام والشهور وما ابتدع فيها، دار الصحابة :  عمرو عبد النعيم)٤٥(

  .٥٣، ص١٩٩٢طنطا 
  .٧٩ -٧٨ سطر رقم )٤٦(
  .٥٠، ص١٩٣٩قرة العين في رمضان والعيدين، القاهرة :  على الجندى)٤٧(
  . من الوثيقة١٤ سطر رقم )٤٨(
  .٣م، ص١٩٨٠رية، مؤسسة الثقافة الجامعية، جغرافية سكان اإلسكند:  فتحى أبو عيانه)٤٩(
الخطط التوفيقية الجديدية لمصر القاهرة، مدينة اإلسكندرية، الهيئة العامة للكتاب، :  على مبارك)٥٠(

  .١٨٣، ص١٩٨٧
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  - ١٨٠ -

برة إسماعيل من بناء سراى الرمل الخديوية لسكن العائلة وقت الصيف والتى نفذت بخ            
  )٥١(.إيطالية

كما قام بفتح شارع يمتد من باب رشيد وينتهى إلى حدود المنـدرة مـاراً بالـسراى                 
  )٥٢(.م١٢م وعرضه ٤٠٠الخديوية بالرمل طوله من باب شرق إلى السراى 

 يناير  ٥ثم كان لمجلس بلدى اإلسكندرية المكون بموجب المرسوم الملكى الصادر في            
كبير في االرتقاء بالنظام التخطيطى والعمرانـى       م في عهد الخديو توفيق دور       ١٨٩٠

 ٢٠ ففـى )٥٣(لمدينة اإلسكندرية وخاصة األحياء األوروبية منها مثل ضـاحية الرمـل         
م اعتبرت قطع األراضى الكائنة بالرمل بضواحى اإلسكندرية بجوار         ١٨٩٠أغسطس  

ة محطة مصطفى باشا من جهة السكة الحديدية شوارع عمومية وتلحق بأمالك الحكوم           
  )٥٤(.العمومية

م صدر أمر عال بجعل شارع اإلقبال الموصـل مـن محطـة             ١٨٩٢سبتمبر  ٥وفى  
إلى السراى الخديوية بالرمل وطوله سبعمائة وعشرة أمتار        " فيكتوريا حالياً "المحمودية  

  )٥٥(.من المنافع العمومية

ومما زاد في تحضر الرمل وجود المرافق بها مثل خط ترام الرمـل الـذى منحـت                 
 ثـم كـان     )٥٦(.م١٨٩٤مة المصرية امتياز تشغيله بالمدينة إلى المـسيوكوزينى         الحكو

اهتمام المجلس البلدى بمدينة اإلسكندرية بالمشروعات التجميلية في المدينة كتطـوير           
م والذى امتد حتى ضاحية الرمل فعمل       ١٩٠٧ -١٩٠٥طريق الكورنيش خالل الفترة     

مودية إلى الواجهة المائية مما كان له أثره        على نقل المركز الترفيهى بالمدينة من المح      
على امتداد النمو العمرانى للمدينة نحو ضاحية الرمل التى قسمت معظم أراضيها إلى             

 حرص على تملكها شخصيات أوروبية إلقامة فيالت وسرايات ٢م٣٤٠٠قطع مساحتها 
لك الوقـت   بها صممت غالبيتها على الطرز األوروبية التى كانت سائدة بالمدينة في ذ           

                                                           
دور الجاليات األجنبية والعربية في الحياة الفنية في مصر في القرنين :  محمد على عبد الحفيظ)٥١(

  .٢٤، ص٢٠٠٠عشر، مخطوط رسالة دكتوراه، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، الثامن عشر والتاسع 
  .٣١، ص١٩٨٢، ٤عصر إسماعيل، دار المعارف، ط:  عبد الرحمن الرافعى)٥٢(
م دارسة تطبيقية بمدينة ٢٠ -١٩العمارة في مصر خالل القرنين :  وليد غريب السيد رزق)٥٣(

  .٢٠ الجميلة، جامعة اإلسكندرية، صاإلسكندرية، مخطوط رسالة ماجستير، كلية الفنون
، مخطوط رسالة ١٩٥٢ -١٨٨٢التطور العمرانى لمدينة اإلسكندرية :  أمنية خيرى الشرقاوى)٥٤(

  .١٤٠، ص٢٠٠٥دكتوراه، كلية السياحة والفنادق، جامعة اإلسكندرية، 
  .١٤١المرجع السابق، ص:  أمنية خيرى الشرقاوى)٥٥(
  .٢٨السابق، صالمرجع :  وليد غريب السيد رزق)٥٦(
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  - ١٨١ -

 )٥٧(والتى حرصت على إطالق أسماؤها على األحياء التى أقامت بها مثـل جـانلكيس             
  )٥٨(.الوارد بالوثيقة

اعتبرهـا  أجمل ضاحية بمدينة اإلسـكندرية بـل        وبذلك غدت  ضاحية الرمل أبدع و      
والتـى اشـتهرت     )٥٩(البعض أبدع ضواحى المدن الواقعة على حوض البحر المتوسط        

ا وسراياتها التى تنسب إلى األسرة العلوية مثل قصر الصفا الخاص           بحدائقها ومتنزهاته 
متحـف  "باألمير محمد على وقصر فاطمة الزهراء كريمـة األميـر علـى حيـدر               

  )١( خريطة رقم)٦٠(".المتحف البحرى"وقصر األمير يوسف كمال " المجوهرات
   حدود السراى ومساحتها-٢

ئيسيين كان الكاتب حريصاً على ذكـر  تتكون سراى حنيفة هانم السلحدار من قسمين ر  
الحدود األربع لكل قسم بل أرفق بكل قسم مساحته سوأ كان مستقيماً أو متعرجاً محدداً               

  .ملكيته سوأ للغير أو للواقفة
أما القسم األول فيحد بحدود أربع الحد القبلى ويقع على شارع السيوف ويكتنفه البـاب         

 والحـد البحـرى ملكـاً للغيـر وطولـه           )٦١(م٤٩,٩٠الرئيسى للسراى ويبلغ طوله     
 أما الحـد    )٦٣(م٦٦,٤٠ أما الحد الغربى فهو ملكاً للغير أيضاً ويبلغ طوله           )٦٢(م٤٦,٣٠

م وقد اختلفت ملكيته فجزء منه ملكاً للواقفة ألنـه يلتقـى            ٧٩,٣٠الشرقى فيبلغ طوله    
ة اإلجماليـة    كما أورد الكاتب المساح    )٦٤(.بالقسم الثانى من السراى واآلخر ملكاً للغير      

  )٦٥(.م٣٤٦٦,٥المقام عليها القسم األول والتى بلغت 
م وفيـه البـاب     ٧,٥٠أما القسم الثانى فالحد الشرقى يطل على شارع عمومى عرضه           

 أما الحد الغربى فيتمثل في الجنينة الملحقة بالقسم األول ويبلغ           )٦٦(الخاص بالقسم الثانى  

                                                           
 يعتبر من أشهر تجار الدخان بمصر أواخر القرن التاسع عشر الميالدى وأوائل القرن العشرين )٥٧(

شغل منصب رئيس الجمعية اليونانية بمصر وامتلك العديد من األمالك والعقارات بمصر 
  .واإلسكندرية وبعض المدن بالوجه البحرى

  .٧٦المرجع السابق، ص : الياس زاخورا
  . من الوثيقة١٤طر رقم  س)٥٨(
  .٨٧القاهرة، بدون تاريخ، صودليل المدينة الحديثة،اإلسكندرية تاريخ المدينة القديمة : فؤاد فرج)٥٩(
قائمة التراث العمرانى في مدينة اإلسكندرية، المؤتمر التاسع للمعماريين، : محمد فؤاد عوض)٦٠(

  . ٥٥، ص١٩٩٩
  . من الوثيقة١٩ سطر )٦١(
  .ثيقة من الو٢٠ سطر )٦٢(
  . من الوثيقة٢١ سطر )٦٣(
  .من الوثيقة٢٥ -٢٤ – ٢٣ – ٢٢ سطر )٦٤(
  . من الوثيقة٢٦ سطر رقم )٦٥(
  . من الوثيقة٤٧ سطر رقم )٦٦(
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  - ١٨٢ -

رى والقبلى فيبلغ طول كـل منهمـا         أما الحدين البح   )٦٧(م٢٨,٢٠طول كل حد منهما     
  )٦٩(.م٧٢,٩٠أما المساحة اإلجمالية لذلك القسم فقد بلغت  )٦٨(.م وهما ملكاً للغير٢٥,٦٠

   األسوار الخارجية للسراى-٣
أحيطت األسوار الخارجية بقسمى سراى حنيفة هانم السلحدار حيث يحيط القسم األول            

هو سور من مادة إنشائية لم تحـددها        سور يبلغ ارتفاعه ثالثة أمتار من ثالث جهات و        
أما الوجهة القبلية حيث الباب الرئيسى      . الوثيقة ولكن اكتفى الكاتب بذكر سور من بناء       

للسراى فإن السور بها يبلغ ارتفاعه متر واحد ثم استكمل علوة بأسوار حديدية عبـر               
 علو استكمل به    كأحد مكونات الساللم فهى هنا بمثابة     " درابزين"عنها في الوثيقة بكلمة     

  .ارتفاع السور
أما القسم الثانى فقد أحيط هو اآلخر بسور من بناء يبلغ ارتفاعه المترين والنصف من               
ثالث جهات أما الجهة الرابعة وهى الشرقية حيث الباب الرئيسى فإن السور بها يبلـغ               

  .اًأيض" درابزين"ارتفاعه متر واحد تعلوه األسوار الحديدية المعبر عنها بكلمة 
ــن الطــوب أو الحجــر أو الخــشب   ــت م ــة ســوأ كان ــصفة عام   واألســوار ب
أو الحديد من العناصر اإلنشائية التى ميزت قصور القرن التاسع عشر الميالدى والتى             
تأثرت بدورها بالطرز األوروبية الوافدة وإن كانت األسوار الحديدية أبرز هذه األسوار 

ن جميع الجهات أو من جهة واحـدة مثـل          وأكثرها استخداماً سوأ احيطت بالقصور م     
السياج المعدنى الذى يحيط بالواجهة الرئيسية لقصر سعيد حليم وكذلك سـياح قـصر              

   )٧٠(.إسماعيل صديق المفتش وسياج قصر الجيزة
وظلت األسوار المعدنية من أهم العناصر اإلنشائية التى استخدمت لعمائر أوائل القرن            

قاصراً على القصور والسرايات فقط كما هـو الحـال          العشرين بل لم يعد استخدامها      
 بل استخدمت في المنشآت     ،م١٩٠٣بالسراى محل الدراسة أو قصر األمير محمد على         

ذات المنفعة العامة والتى حملت الكثير من الطرز األوروبية مثل متحف الفن اإلسالمى 
عهد الموسـيقى   م وم ١٩٠٨م ومبنى جامعة القاهرة     ١٩٠٣بباب الخلق بمدينة القاهرة     

  )٧١(.م وغيرها من المنشآت١٩٢٣العربية بشارع رمسيس بالقاهرة 

  

  

                                                           
  . من الوثيقة٤٨ سطر رقم )٦٧(
  . من الوثيقة٤٩ -٤٨ سطر رقم )٦٨(
  . من الوثيقة٥٠ سطر رقم )٦٩(
مدينة القاهرة في القرن التاسع عـشر       قصور األمراء والباشوات في     :  عبد المنصف سالم  نجم     )٧٠(

  .١٩٨، ص٢٠٠٢، ١الميالدى، زهراء الشرق، القاهرة، ط
أشغال المعادن ذات النمط الثابت في أهم آثار القـاهرة اإلسـالمية، مكتبـة              :  نبيل على يوسف   )٧١(

  .٢١٧ -٢١٥، ص٢٠٠٣مدبولى، 
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   المكونات الداخلية للسراى-٤
من مجموعة من المنشآت المعمارية التى تـضمها  " حنيفة هانم السلحدار "تتكون سراى   

جميعاً جنينة وأسوار خارجية أسهب الكاتب في وصفها وإن كان اسهابه تركـز فـي               
لتى تتكون منها كل منشأة فلم يعطينا المزيـد مـن التفاصـيل للعناصـر               المساحات ا 

المعمارية والفنية التى تساعدنا على استكمال تصورنا لهذه السراى كنموذج لـسرايات            
أوائل القرن العشرين والتى اندثر أغلبها مع التطور العمرانى لمدينة اإلسكندرية ومـع        

كونات وتخطيط السراى من خالل الوثيقة فيما       هذا يمكننا أن نعطى تصوراً متكامالً لم      
  :يلى
   السراى–أ 

حدد الكاتب الحدود األربعة للسراى بل حدد مساحة كل حد والتى جاءت كالتالى الحـد       
م ١٧,٢٠م والغربى والشرقى طول كل منهما       ١٤,٦٥القبلى والبحرى طول كل منهما      

شكل تتكون مـن طـابقين      تطل جميعها على الجنينة مما يعنى أن السراى مستطيلة ال         
ن مكون من حجرتين وسلم موصل إليهما والتى عبر عنه الكاتب بلفـظ             وأسفلهما بدر 

أما الطابق األول من السراى فيتكون من مـدخلين أحـدهما           " نزله من الجهة الشرقية   "
بالجهة القبلية واآلخر بالجهة البحرية يفتح كال منهما على طرقة أو ممر تمتد بطـول               

ها ست غرف ثالث منها تقع في الجهة الشرقية ألحـق بأحـدهما حمـام               الطابق يشغل 
وأخرى ألحق بها باب يفضى إلى غرف الخدم باإلضافة إلى ثالث غـرف تقـع فـي           
الجانب الغربى من الطابق والذى يشغله سلم يفضى إلى الطابق الثانى مـن الـسراى               

لجانـب الـشرقى   والذى يتكون بدوره من صالة وخمس غرف اثنين منهما تقعان في ا           
  )٣ – ٢ -١( شكل رقم .وثالث في الجانب الغربى

من العرض السابق لمكونات السراى الوارد بالوثيقة نالحظ أن تخطيطها يقـوم علـى          
نظام الممرات أو الصاالت المتسعة التى تفتح عليها الغرف والتى تطل جميعها علـى              

 في التخطيط يعتبر سمة مـن       فراغ أوجدته الجنينة التى تحيط بالسراى والنظام السابق       
سمات العمائر المختلفة الوظائف التى شيدت بمصر خالل القرن التاسع عشر الميالدى            

  )٧٢(.والتى حملت الكثير من الطرز الوافدة والتى استمرت حتى أوائل القرن العشرين

  

                                                           
  .٧٢، ص٢المرجع السابق، ج: عبد المنصف سالم نجم:  لالستزادة)٧٢(

، دار الكتب والوثائق القومية، ٢٠٠٤، ٢كاندة األميرة زينب هانم باألزبكية، مجلة الروزنامة، العددلو
  .٤١٧ص

، دار الكتب والوثائق ٢٠٠٣قراءة في وثيقة ألثريين مندثرين، مجلة الروزمانة، العدد األول، 
  .٣٦٥القومية، ص

ر الرابع عشر لالتحاد العام لألثريين سراى الحقانية بمدينة اإلسكندرية، المؤتم: سحر محمد القطرى
  .٨٨٣م، ص ١٠١١ -هـ ١٤٣٢العرب، 
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   السالملك-ب

قائماً وهو المكان المخصص للرجال سوأ كان في بيت أو قصر أو يكون مبنى منفصل               
 والسالملك بسراى حنيفة هانم السلحدار مبنى منفصل يطـل علـى جنينـة              )٧٣(.بذاته

السراى ويقع على يمين المدخل الرئيسى بها مرتفع عن سطح األرض بمقدار المتـر              
 ذراع مربع يحتوى على غرفتين أحدهما       ١٨٤,٩٠مكون من طابق واحد تبلغ مساحته       

كما زودت الغرفتان بمرافق اإلقامة     .  وسطى قبلية واألخرى بحرية يفتحان على صالة     
والسكن كالحمام والمطبخ وما يتعلـق بهمـا والمعبـر عنهـا فـي الوثيقـة بكلمـة                  

  )٤( شكل رقم )٧٤(".منتفعاتهما"
   االصطبل والعربخانة –ج 

االصطبل هو مكان إقامة ورعاية الدواب وخاصة الخيول منها نظراً لكونهـا وسـيلة              
خانة فهى المكان الذى توضـع فيـه العربـات والمركبـات            أما العرب )٧٥(.المواصالت

 ويمثل كال منهما القسم الثـانى مـن مكونـات           )٧٦("بيت العربات "بأنواعها فهى تعنى    
ولكـل مـن    . السراى بما يعنى أن كال المنشأتين جاءتا مستقلتين عن مبنى الـسراى           

سردها الكاتـب    لم ي  )٧٧(االصطبل والعربخانة ملحقات عدة الستكمال وظيفة كال منهما       
 وهـى إحـدى ملحقـات       )٧٩("أودةعليـق " ثم عاد وذكر     )٧٨("ملحقاتهما"واكتفى بكلمة   

االصطبل ويقع كال من االصطبل والعربخانة في الجانب القبلى على يسار الداخل من             
  .الباب الرئيسى للسراى

   األود المختلفة الوظائف-د
رة في أكثر من موضع مرفقاً      استخدم الكاتب مصطلح أودة والتى تعنى الغرفة أو الحج        

في كل موضع وظيفة األودة والغرض من إنشائها ومساحتها والتى وزعـت بقـسمى              
  :السراى كالتالى

 أودة مخصصة للخدم تتكون من طابق واحد مالصق للسراى من الجهـة             ٢عدد   -١
د كما أنها تقع فى الشرقية حيث باب الطابق األول من السراى الذى يفتح على هذه األو          

                                                           
  .٢٢٨، ص١٩٨٨، بيروت، ١موسوعة العمارة اإلسالمية، ط:  عبد الرحيم غالب)٧٣(
  . من الوثيقة٣٦ سطر رقم )٧٤(
منشآت رعاية الحيوان بالقاهرة في العصرين المملوكى والعثمانى، رسالة :  محمد الششتاوى)٧٥(

  .٢٩٢، ص٢٠٠١ كلية اآلثار، جامعة القاهرة، دكتوراه،
المصطلحات المعمارية في وثائق عصر محمد على وخلفائه، الهيئة :  محمد على عبد الحفيظ)٧٦(

  .١٣٤، ص٢٠٠٥، ١العامة للكتاب، ط
  .من البحث   انظر ص )٧٧(
  . من الوثيقة٤٤ سطر رقم )٧٨(
  . من الوثيقة٥٢ سطر رقم )٧٩(



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ١٨٥ -

انب الغربى من السالملك ويبلغ مسطح األرض التى تـشغلها هـاتين الحجـرتين              الج
/٥ )٨٠("منتفعاتهما"بمرافقهما والمعبر عنها فى الوثيقة بكلمة 

 . ذراع مربع١٤١‚١
أودة معـدة   "أودة مخصصة لكوى المالبس وإعدادها والمذكورة في الوثيقة بلفظ           -٢

ر بالذكر أن الكاتب استخدم مصطلح       ذراع مربع ومن الجدي    ٢٥وتبلغ مساحتها   " للمكوة
وهو المكان المخصص لغسل المالبس كإحدى مكونات السراى مما يعنى          "محل الغسيل "

 .أن السراى احتوت على الغرفتين بالرغم من كونهما يمكن أن يكونا في محل واحد
أودة مخصصة لمبيت الجناينى القائم بأعمال الجنينة التى تطل عليها السراى وتقع             -٣

لجانب الشرقى من السراى ويبدو أن هذه الغرفة كانت منخفضة أشبه بالـسراديب             في ا 
 )٨١("أرضـى "أو الحجرات األرضية ذات الساللم الهابطة والتى وصفها الكاتب بقوله            

 .والغرف الخمس سابقة الذكر من مشتمالت القسم األول من السرى
 مبانى االصـطبل     أودة بالجانب القبلى من السراى ولكنهما منفصلين عن        ٢عدد   -٤

والعربخانة ملحق بهما مرحاض ويبدو أن هاتين الحجرتين من ملحقـات االصـطبل             
والعربخانة نظراً ألن الكاتب لم يحدد لهما وظيفة فقد يكونا محل مبيت العمال والساسة              

 .والخيالة وغيرهم من الوظائف المرتبطة بالمنشأتين
راى علـى يمـين الـداخل        أود مخصصة للخدم بالجهة البحرية من الـس        ٣عدد   -٥

والغرف الثالث حجرات أرضية ذات ساللم هابطة تشبه غرفة الجناينى بالقـسم األول             
 .من السراى بدليل أن المعمارى ألحق بهما منورا لإلضاءة والتهوية
  .والغرف الخمس سابقة الذكر من مشتمالت القسم الثانى من السراى

   وسائل اإلضاءة والتهوية-هـ 
 اإلضاءة والتهوية ما وفره المعمارى من عناصر إلدخال الضوء والهواءيقصد بوسائل 

 إلى المنشأة أو لتخفيف درجة الحرارة وتتعدد وسائل اإلضاءة والتهوية فمنها المالقـف  
  )٨٢(.والنوافذ واألبواب والمناور وغيرها

ومن هذه الوسائل ورد المنور في أكثر من موضع بالوثيقة والمنور يقصد به الفـراغ               
 وقد جاء   )٨٣(.المحيط بالمنشأة والذى ينفذ طبقاً للمساحة والمكان المراد إنارته وتهويته         

المنور في الوثيقة كمتطلب رئيسى للمنشأة الملحق بها فهو يقع ما بين مبانى االصطبل              
" الخـالء  موضع"والعربخانة ويبلغ عرضة متر ونصف المتر كما ألحق به مرحاض           

ياً مكشوفاً حتى يكون الهواء وأشعة الشمس مصدراً لتطهير         فوفر المعمارى مكاناً سماو   
  .وتجديد الروائح المنبعثة من المنشآت الثالث

                                                           
  . من الوثيقة٣٩ سطر رقم )٨٠(
  . من الوثيقة٤٣ سطر رقم )٨١(
نظرية الوظيفة بالعمائر الدينية المملوكة، دار الوفاء، اإلسكندرية، :  محمد عبد الستار عثمان)٨٢(

  .٤٢٢، ص٢٠٠٠
  .١١٧المرجع السابق، ص:  ليلى على إبراهيم– محمد محمد أمين )٨٣(
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  - ١٨٦ -

كما ألحق المنور بأود الخدم الكائنة بالجهة البحرية والمعبر عنها في الوثيقـة بكلمـة               
   .أرضى وقد بلغت مساحته المتر ونصف المتر أيضاً

  
  علميةنص الوثيقة والتحقيقات ال: رابعاً

في يوم األحد الرابع والعشرين من شهر رمضان سنة تسع وعشرين وثالثمائة             -١
 .وألف السابع عشر من شهر سبتمبر

 )٨٧( الشيخ)٨٦( األستاذ)٨٥(موالنا)٨٤(سنة إحدى عشر وتسعمائة وألف لدى حضرة -٢
  المحكمة إسكندرية )٨٩( أفندى)٨٨(موسى كساب نائب

                                                           
  : عن لفظ حضرة كلقب فخرى راجع)٨٤(

  .٢٦٠، ص١٩٧٩ي التاريخ والوثائق واآلثار، القاهرة، األلقاب اإلسالمية ف: حسن الباشا
  : عن لفظ موالنا كلقب مركب راجع)٨٥(

  .٥٢٠ -٥١٩المرجع السابق، ص: حسن الباشا
   –الدرة المصانة في أخبار الكتانه، تحقيق دانيال كرسيليوس : أحمد الدمرداش كتحذا عزبان

  .٤٩، ص١٩٩٢عبد الوهاب بكر، القاهرة، 
  :تاذ كلقب عام راجع عن لفظ األس)٨٦(

  .١٣٩المرجع نفسه، ص: حسن الباشا
  : عن لفظ الشيخ كلقب لكبار السن وكلقب عام راجع)٨٧(

  .٣٦٤المرجع نفسه، ص: حسن الباشا
  .٣٢٧، ص٢٠٠٠األلقاب والوظائف العثمانية، دار غريب، القاهرة، : مصطفى بركات

لى منه سوأ في أعماله كلها أو  نائب اسم فاعل من ناب والنائب من ينوب عن شخص آخر أع)٨٨(
في عمل من تلك األعمال ولهذا قد تضاف لفظة نائب إلى اسم العمل الذى يقوم به ذلك النائب بدالً 

  :لالستزادة. من صاحبه ولهذا استقلت لفظة نائب بمدلوالت صريحة مستمدة من مهامها
  .١٢١٩، ص٣،ج١٩٦٦اهرة،الفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية، الق: حسن الباشا

  : عن لفظ أفندى كلقب فخرى راجع)٨٩(
  .٢٠، ص١٩٧٩تأصيل ما ورد في كتاب الجبرتى من الدخيل، دار المعارف،: أحمد السعيد سليمان

  .٦٦، ص٢٠٠٣الرتب واأللقاب المصرية، دار اآلفاق العربية، : أحمد تيمور
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  - ١٨٧ -

 بالمحكمـة المـذكورة     )٩١(لكاتب وبحضور كاتبه إبراهيم صندقة ا     )٩٠(الشرعية -٣
  )٩٣(. الكاينة بشارع السيوف)٩٢(وذلك بالسرايا

 بناء على الطلب المقدم من حضرة       )٩٥( اإلسكندرية بمحطة جناكليس   )٩٤ (برمل -٤
 . المشهرة اآلتى ذكرها فلدى حضرة)٩٦(الست

 علـى بـك     )٩٧(النايب المرمى إليه بحضرة كل من حضرة صاحب الـسعادة          -٥

                                                           
ياً يختارونه من قضاة األستانة وكانت  كان سالحين آل عثمان يولون على الديار المصرية قاض)٩٠(

توليته لسنة واحدة وله حق اختيار قضاة مصر المحروسة لهذا كان كتاب المحاكم الشرعية يتهافتون 
ويدفعون لهذا المنصب أثماناً باهظة ومع هذا لم يكن لهذا القاضى مرتباً معلوماً يتقاضاه في آخر 

هادات والوقفيات واالستبداالت والبيوع والهبات من قيمة اإلش% ٢الشهر بل كان له حق تقاضى 
وكذلك أعوانه من كتبة ومأذونين والذين عرفوا باسم السادة العدول وظل األمر على ما هو عليه حتى 
  عهد الخديوى إسماعيل الذى أقر بأن يكون توليه قاضى مصر بأمر الخديوى وأن يكون موظفاً تابعاً 

ته خمس سنوات قابلة للتجديد كما حددت الئحة رسوم وكذلك للحكومة المصرية وأن تستمر والي
  .ميزانية لمرتبات القضاة والكتاب

التشريع والقضاء قبل إنشاء المحاكمة األهلية الكتاب الذهبى للمحاكم األهلية : عزيز خانكى بك
  .٧٩ -٧٦، ص١٩٩٣ -١٨٨٣

  : عن وظيفة الكاتب راجع)٩١(
، ٥، ج١٣ا، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الذخائر، صبح األعشى في صناعة اإلنش: القلقشندى

  .٤٥٢ص
وهى تعنى قصراً أو بناء عالياً وهى SARAY  سارا وسراىSARA السرايا كلمة فارسية األصل )٩٢(

  .كلمة مصرية ويقابلها كلمة قصر باللغة العربية
آلداب، جامعة القاهرة، ألفاظ الحضارة فى مصر بالقرن التاسع عشر، كلية ا: إيمان السعيد جالل

  .١٤٨، ص٢٠٠٨
   السيوف أحد األحياء التابعة لقسم المنتزه بمدينة اإلسكندرية وينقسم إلى حى السيوف بحرى)٩٣(

  . وحى السيوف قبلى
  

  . رمل اإلسكندرية أحد األقسام التابعة لحى شرق اإلسكندرية)٩٤(
  .ها لحى شرق اإلسكندرية جاناكليس أحد األقسام التابعة لقسم الرمل التابعة بدور)٩٥(
  : عن لفظ الست كلقب عام للمرأة راجع)٩٦(

  .٣٣٨المرجع السابق، ص: مصطفى بركات
 عن لقب صاحب السعادة كلقب مركب أطلق على الكثير من باشوات القرن التاسع عشر وأوائل )٩٧(

  :القرن العشرين راجع
                                                                                                                                                                    .                    ٣٢٥ -٣١٢المرجع نفسة ، ص: مصطفى بركات
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  - ١٨٨ -

 . وساكن)٩٩(ريةكمة المختلطة سكند القاضى بالمح)٩٨(مظلوم
 برمل اإلسكندرية نجل المرحوم حسن مظلوم باشا نجل المرحوم          )١٠٠(بباكوس -٦

 .أحمد أغا وحضرة حسن أفندى خليل الكاتب
 بإسـكندرية نجـل     )١٠١(بنيابة إسكندرية العمومية الساكن بجهة زاوية القبانية       -٧

 .المرحوم عفيفى محمد بن حسن واطالعهما
 )١٠٣( ما سيذكر فيه حضرت بالمجلس المشار إليه المصونة  على )١٠٢(وشهادتهما -٨

  الست حنيفة )١٠٤(والجوهرة المكنونة
  اهللا وحـرم    ابن عبد  )١٠٧( السلحدار )١٠٦( كريمة المغفور له سليم باشا     )١٠٥(هانم -٩

                                                           
 على بك مظلوم أحد أفراد أسرة مظلوم المعروفة فهو أخو أحمد مظلوم باشا أحد وزراء مالية )٩٨(

  :في عهد الخديو عباس حلمى الثانى لالستزادةمصر 
، مركز الدراسات السياسية ١٩٥٣ -١٩٧٨تاريخ الوزارة المصرية : يونان لبيب رزق -١

 .١٠٩، ص١٩٧٥واالستراتيجية 
  .١٩، ص٢، ج١٩٩٥مذكراتى في نصف قرن، الهيئة العامة للكتاب : أحمد شفيق باشا -٢
بنى سراى الحقانية الكائن بحى المنشية بمدينة  المحكمة المختلطة باإلسكندرية تطلق على م)٩٩(

اإلسكندرية وهى تمثل ما يعرف باسم القضاء المختلط في مصر الذى لجأ إليه الخديو إسماعيل للحد 
من نفوذ وسلطة ما يعرف باسم القضاء القنصلى وقد خصصت تلك المحاكم للفصل في المنازعات 

  :لالستزادة. ب الذين ليسوا من جنسية واحدةالمدنية بين المصريين واألجانب وبين األجان
  المرجع السابق، ص: سحر محمد القطرى

  . باكوس أحد األحياء التابعة لقسم الرمل التابع بدوره لحى شرق اإلسكندرية)١٠٠(
  . زاوية القبانية أحد األحياء التابعة لقسم الجمرك التابع بدوره لحى الجمرك بمدينة اإلسكندرية)١٠١(
  . من الدراسة انظر أوالً)١٠٢(
 المصونة أحد ألقاب النساء وهومأخوذ من الصيانة وقد ظهر بالكثير من نقوش القرن التاسع )١٠٣(

  .عشر وأوائل القرن العشرين
  .٣٣٧المرجع السابق، ص: مصطفى بركات

  . الجوهرة المكنونة يقصد بها أنها ذات مكانة ورفعة نظراً لجوهرها)١٠٤(
  .٩١٧، ص٢، ج١٥٤، ص١م، ج١٩٨٥، ٣سيط، طالمعجم الو: مجمع اللغة العربية

 هانم لفظ فارسى بمعنى سيدة وأحياناً تنطق الهاء فاء ويقال أنها من خان بعنى الحاكم والسلطان )١٠٥(
  .وأضيفت الميم للتأنيث وقد شاعت هذه اللفظة في تركيا منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر

  .٧٧ مكتبة األنجلو المصرية، بدون تاريخ، صمعجم الدولة العثمانية،:حسين مجيب المصرى
  : عن لقب الباشا كلقب فخرى أطلق على أصحاب المناصب العالية راجع)١٠٦(

  .٣٩ -٣٨المرجع السابق، ص: حسين مجيب المصرى
  : عن وظيفة السلحدار والتطور الوظيفى لصاحب هذه الوظيفة راجع)١٠٧(

  .٤٦٢، ص٥المصدر السابق، ج: القلقشندى
  .٥٩٨ -٥٩٦، ص٢الوظائف، ج: حسن الباشا

  .٢٧المرجع السابق، ص: أحمد السعيد سليمان
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  - ١٨٩ -

 )١٠٨(.صاحب السعادة على باشا ثابت مدير
 )١١٠( سابقاً المقيمة الست الموصى إليها بمصر المحروسة بـشبرا         )١٠٩(الشرقية -١٠
 .آلن بالسرايا المذكورة ألجل المصيفوا

وبعد تحقق معرفتها شرعياً بشهادة من ذكر استشهدت على نفـسها اإلشـهاد              -١١
 )١١١(.الشرعى حال صحتها وسالمة عقلها

 هللا تعالى بجميع    )١١٢(وجواز اإلشهاد عليها شرعاً أنها وقفت وحبست وتصدقت        -١٢
 السرايا وما يتبعها من 

 ومحـل البـستانى ومحـل الخـدم         )١١٤(والمطبخ ومحل الغسيل  )١١٣(السالملك -١٣
 . والجنينة)١١٦( والعربخانة)١١٥(صطبلواأل

                                                           
 المدير من الوظائف التى استحدثت في عهد محمد على يتولى إحدى مديريات الدولة تبعاً )١٠٨(

للتقسيم اإلدارى لها له كافه السلطات المتعلقة باإلدارة والتعيين من نقل وعزل وقد كان محمد على 
طرة الكاملة على هؤالء عن طريق تقارير يقوموا بإرسالها تحتوى على معلومات حريصاً على السي

وافيه عن مديرياتهم ثم ألغيت هذه الوظيفة في عهد سعيد باشا حيث صارت الحكومة المركزية في 
القاهرة هى المشرفة على إدارات األقاليم ثم أعاد الخديو إسماعيل هذه الوظيفة بل عدد شاغليها بتعدد 

  .م ومديريات مصر اإلداريةأقسا
  .٩٥، ص١٩٢٣نظام القضاء واإلدارة، القاهرة، :  عبد الفتاح السيد–أحمد قمحة 

 عن إقليم الشرقية واعتباره من أهم مداخل مصر بحكم موقعه الجغرافى واهتمام حكام مصر به )١٠٩(
  : عبر العصور المختلفة راجع

  .١٩٩٠ليك، دار المعارف، الشرقية في عصر سالطين المما: محمد فتحى الشاعر
 عن حى شبرا واختيار محمد على لموقعه لبناء قصره ليكون نواة تعميره وتحويله إلى مكان )١١٠(

للتنزه والترويح وإقبال األمراء والباشوات على بناء قصورهم وسراياتهم حتى أوائل القرن العشرين 
بو العمايم بنشر الوثيقة الخاصة بمنزل حيث قام د محمد أ" الواقفة"ومن هؤالء حنيفة هانم السلحدار 

  :المذكورة الكائن بشبرا في رسالته للدكتوراه راجع
  .١٨٧، ص٢٠٠٣أحياء القاهرة المحروسة، الهيئة المصرية العامة للكتاب : عباس الطرابيلى
  .٨٤، ص١٩٩٨، ١القاهرة في عهد إسماعيل، الدار المصرية اللبنانية، ط: عرفه عبده على

حى شبرا منذ بداية القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين، مخطوط : عمايم إبراهيممحمد أبو ال
  .١٨٤، ص٢٠٠٦رسالة دكتوراه، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 

  . انظر أوالً من الدراسة)١١١(
  . انظر أوالً من الدراسة)١١٢(
  . انظر ثالثا من الدراسة)١١٣(
في القصور والسرايات تغسل فيها المالبس وتحتوى  محل الغسيل أو بيت الغسيل حجرة توجد )١١٤(

  .على أحواض ومستوقد لغلى الماء
  .٣٧المرجع السابق ، ص: محمد عبد الحفيظ على

  . انظر ثالثا من الدراسة)١١٥(
   انظر ثالثا من الدراسة)١١٦(
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  - ١٩٠ -

الكائن ذلك بشارع السيوف برمل إسكندرية بمحطة جنـاكليس وجميـع مـا              -١٤
 اشتملت عليه السرايا والسالملك

المذكورين من المنقوالت من فروشات وموبليات حتى أدوات النور الكهربائى           -١٥
 وهى على قسمين

 ومحلقاتها والسالملك الموجود من داخل الجنينة ومحاطين        القسم األول للسرايا   -١٦
 بسور من بناء

ارتفاعه ثالث أمتار تقريباً من ثالث وجهات أما الوجهة وهـى القبليـة فـإن                -١٧
 السور مبنى

 من حديد وفيه الباب ويحـد       )١١٧(بها بارتفاع متر واحد تقريباً ويعلوه درابزين       -١٨
 )١١٨(هذا القسم بحدود أربع

طوله تسعة وأربعون متراً وتـسعون      يوف وفيه الباب ويبلغ     القبلى بشارع الس   -١٩
 سنتيمتر والبحرى ملك

اقنجبلوخريستو ويبلغ طوله ستة وأربعون وثالثة سنتيمتراً والغرب ملك الست           -٢٠
 كليرى هانم

  األسبق ويبلغ طوله ستة وأربعـون      )١١٩(حرم دولتو حسن راتب باشا السردار      -٢١
 متراً وأربعون سنتيمتر والشرقى 

ة من القمة البحرية ألرض براح ملك الست كيلوبـاتره جروتـاس            يحد بعض  -٢٢
 بطول خمسة وعشرين

                                                           
 درابزين كلمة ذات اصل فارسى وهو حاجز او سور مكون من قوائم راسية و قضبان افقية )١١٧(

خشب او الحديد ويركب الدرابزين للساللم و االسطح لمنع السقوط كما انة متكأ يتمسك به  من ال
  .                                                                      الصاعد والنازل و الواقف لواقف

-٦٥، ص ١ ط٢٠٠٣الكامل فى مصطلحات العمارة ، دار الوفاء االسكندرية : سامى محمد نوار
٦٦.  

  : عن مضمون الحدود األربعة وأهمية ذكرها راجع)١١٨(
 ،١٩٦٣، مايو ١، ط٢٥ثالث وثائق فقهية، مجلة كلية اآلداب، جامعة القاهرة، م: عبد اللطيف إبراهيم

  .٣٢ص
  .١٦٠، ص٢٠٠١، ١اإلعالن بأحكام البنيان، دار الوفاء باإلسكندرية، ط: محمدعبد الستار عثمان

 فارسية األصل فسر بمعنى الراس ودار تعنى الصاحب والسردار هو القائد وقد  السردار كلمة)١١٩(
كان السالطين العثمانيون يقودون الجيوش بأنفسهم ثم صاروا يعهدون ذلك إلى الصدور العظام 
والوزراء وكان للسردار سلطات كثيرة فهو يعين ويعزل وينفى ويعدم دون الرجوع للسلطان ولقد تقلد 

لخديو إسماعيل زمن واليه عمه سعيد باشا حيث عين سرداراً للجيش المصرى وعهد هذا المنصب ا
  .إليه بإخماد فتن القبائل في السودان

  .١٢٨ -١٢٧المرجع السابق، ص: أحمد السعيد سليمان
  .٧٦، ص١عصر إسماعيل، ج: عبد الرحمن الرافعى



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ١٩١ -

متراً وأربعين سنتيمتراً وبعضة اآلخر يحد بالقسم الثانى اآلتى ذكـره التـابع              -٢٣
 للهانم المذكورة بطول

ثمانية وعشرون متراً وسبعين سنتيمتراً وعليه فيكون طـول الحـد الـشرقى              -٢٤
 الثونجميعه تسعة وسبعون متراً وث

سنتيمتر ويبلغ جميع مسطح األرض المقام عليهـا القـسم األول ثالثـة آالف               -٢٥
 وأربعمائة ستة وستون 

متراً وخمسة وخمسون سنتيمتر عبارة عن ستة آالف وماية واثنـين وسـتين              -٢٦
  مربعاً وثالث أرباع)١٢٠(ذراعاً

ها الذراع المربع ومشتمالت هذا القسم كاآلتى أوالً سرايا مبنية دورين وبأسـفل            -٢٧
 )١٢١(بدرون

 ونزلة من الوجهة الشرقية ثم الدور األول وله بابـان           )١٢٢(يحتوى على أودتين   -٢٨
 أحدهما قبلى واآلخر

 بطول المنزل وتحتوى على ست أود ثالثـة شـرقية           )١٢٣(بحرى بينهما طرقة   -٢٩
 أحدهما بها حمام مبنى 

لصق السرايا وأخرى بها باب شرقى موصل إلى أود الخـدم اآلتـى ذكرهـا             -٣٠
  غربيةوثالثة أود

                                                           
 ِسلِْسلٍَة ِفي ثُم {في كتابه الكريم الذراع من الذرع وهو قياس الطول وتقديره ويقول اهللا تعالى )١٢٠(

 صدق اهللا العظيم وأول من وضع الذراع كوحدة قياس هو زياد بن } فَاسلُكُوه ِذراعاً سبعون ذَرعها
أبيه في والية معاوية بن أبى سفيان ولذلك عرف باسم الذراع الزيادى ولم يزل كذلك حتى وضعت 

 وهو مخالف للذراع الزيادى فالذراع الهاشمى أطول والذراع يعادل الخالفة العباسية الذراع الهاشمى
  .اليوم سبعون سنتيمتراً إذ يحسب الطول من اليد إلى الكتف

  ).٣٢(سورة الحاقة اآلية رقم 
، ٢٠٠٣، ١ألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجرى، دار اآلفاق العربية، ط: رجب محمد عبد الجواد

  . ١٨٩ -١٨٨ص
  . لثا من الدراسة انظر ثا)١٢١(
 أودة كلمة تركية تعنى غرفة أو حجرة وهذه الكلمة نستخدمها حتى اليوم للتعبير عن هذا )١٢٢(

ومن المالحظ أن الكاتب استخدم المصطلح السابق كإحدى مكونات السرايا والسالملك كما . المعنى
  . أودة للعليق–جناينى  أود معدة لل–استخدمة كمصطلح مستقل محدد الوظيفة مثل أودة معدة للمكوة 

  .٥، ص١٩٤٥تفسير األلفاظ الدخيلة في اللغة العربية، القاهرة، : طوبيا العنبسى
  .٥٢ -٤٣ -٤١ -٣٢سطر رقم 

 الطرقة من الطريق ومعناه السبيل وجمعها طرق وتطرق إلى األمر اتخذ إليه طريقاً فالطرقة )١٢٣(
 من مكان إلى آخر في مبنى أو من حجرة كمعمار تعنى الممر أو االستطراق الذى يستخدم للوصول

  .إلى أخرى في مسكن
  .٨١٣، ص١٩٥٢القاموس المحيط، القاهرة، : مجد الدين يعقوب الفيروزأبادى
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  - ١٩٢ -

 وخمـسة أود اثنـين      )١٢٤(وسلم موصل إلى الدور الثانى المحتوى على صالة        -٣١
 شرقية وثالثة غربية وهذه 

السراى تحد بحدود أربعة القبلى والبحرى كل منهما أربعة عشر متراً وخمسة             -٣٢
 وستون سنتيمتر والغربى والشرقى 

نـة إال  طول كل منهما سبعة عشر متراً وعشرون سنتيمتراً جميعهم على الجني           -٣٣
 . أن بعض من الواجهة الشرقية مالصق

باود خدم والحمام وجميع مسطح األرض المقام عليها السرايا يبلغ أربعمائـة             -٣٤
 .وثمانية وأربعين ذراعاً مربعاً

ثانيا سالملك يحتوى على صالة وأودتين بحرية وقبلية ومنتفعاتها وهو مبنـى             -٣٥
 .دور واحد

قع في القمة الشرقية القبليـة أى       مرتفع عن سطح األرض بقدر متر واحد ووا        -٣٦
 .على يمين الداخل من الباب

العمومى للجنينة ويبلغ مسطح األرض المقام عليها هذا السالملك ماية أربعـة             -٣٧
 .وثمانون ذراعاً

مربعاً وتسعون جزء من ماية من الذراع المربع ثالثاً أودتين ومنتفعاتهما للخدم             -٣٨
 . مبنتين دور

ا من الجهة الشرقية وبحرى السالملك المـذكورة        واحد وهما مالصقتين للسراي    -٣٩
 .أعاله ويبلغ مسطح

األرض المقام عليها هذه األود مايه وأربعون ذراعاً مربعاً وخمـس الـذراع              -٤٠
 .المربع رابعاً أودة معدة

للمكوة داخل الجنينة أيضاً بحرى أود الخدم ولصق الصور الـشرقى ويبلـغ              -٤١
 .مسطحها خمس وعشرون

في القمة البحرية الـشرقية ويبلـغ       .اً أودة أرضى للجناينى     ذراعاً مربعاً خامس   -٤٢
 .مسطحها ستة عشر ذراعاً مربعاً

وربع القسم الثانى اصطبل وعربخانة وملحقاتهما داخل قطعـة أرض بـراح             -٤٣
 .سماوى محاطة بسور فيه بناء

ارتفاعه مترين ونصف تقريباً بثالث وجهات أما الوجهة الرابعة وهى الشرقية            -٤٤
 .ا مبنىفإن الصور به

                                                           
كما تعنى .  الصالة كلمة فرنسية األصل وتعنى الردهة التى تنفتح عليها الغرف في المنزل)١٢٤(

  .هد محمد علىالقاعة الوسطى وقد عرفت هذه الكلمة في الوثائق منذ ع
  .١٢٢المرجع السابق، ص: محمد عبد الحفيظ
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  - ١٩٣ -

بارتفاع متر واحد تقريباً ويعلوه درابزين من حديد وفيه الباب وهـذا القـسم               -٤٥
 .بحدود أربع الشرقى

شارع عمومى عرض سبعة أمتار ونصف وفيه الباب والغربى الجنينة المعبر            -٤٦
 . عنها بالقسم األول وطول كل

منهما ثمانية وعشرون متراً وعشرين سنتيمتر والبحرى أرض بـراح ملـك             -٤٧
 .  كليوباتره والقبلى أرضالست
براح ملك خريستو نوبولو وكل منهما خمسة وعشرون متراً وستون سـنتيمتر      -٤٨

 . ويبلغ جميع مسطح
األرض المقام عليها هذا القسم سبعمائة وواحد وعشرون متراً مربع وتسعون            -٤٩

 .سنتيمتر عبارة عن
تمالت هذا  ألف ومائتين ثالثة وثمانين ذراعاً مربعاً وخمس الذراع المربع ومش          -٥٠

 .القسم كاآلتى
أوالً اصطبل وعربخانة وأوده عليق موجودة بالجهة القبلية أى علـى يـسار              -٥١

 .الداخل وأيضاً أودتين
عن مبانى االصطبل والعربخانة بممر موصل إلى مرحاض موجود         منفصلتين   -٥٢

 .داخل منور عرضه متر ونصف
ا من المبـانى    وهذا المنور واقع بين مبانى االصطبل والعربخانة وما جاورهم         -٥٣

 .وبين السور القبلى ويبلغ
مسطح ذلك مايتان واحد وثالثون ذراعاً مربعاً وثالثة أرباع الذراع ثانيا ثالثة             -٥٤

 .أود أرضى
للخدم كائنين بالجهة البحرية أى على يمين الداخل وهذه األود منفـصلة عـن               -٥٥

 .الصور البحرى بمنور عرضه
سون ذراعاً مربعاً وربع ذراع متر ونصف ويبلغ مسطح ذلك ماية وثمانية وخم -٥٦

 .مربع فيكون جميع مسطح
األرض المقام عليها القسم األول والثانى أربعة آالف وماية ثمانيـة وثمـانون             -٥٧

 .متراً مربعاً وسبعة
وأربعون سنتمترا عبارة عن سبعة آالف و اربعمائة ستة و اربعـون ذراعـا               -٥٨

 .مربعا وخمسة عشر جزء من ماية من
الذراع المربع المعين مقاس ذلك وتحديدة ومشتمالته على الوجـه المـشروح             -٥٩

 .بمقتضى كشف المقاس
المحرر على فرخ ورق أبيض من الوجوه األربع وملحق بـه أربعـة أوراق               -٦٠

 .دمغه فئة ثالثة قروش صاغ
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 ومشمول بإمضاء حـضرة محمـد       ١٩١١ سادس شهر يونيه سنة      ٦تاريخه   -٦١
 مجلس البلدىأفندى أبو النصر المهندس بال

يحدد ذلك وحدوده وحقة وحقوقه ومعالمه ورسومه وكل حق هو كذلك وينسب             -٦٢
 إليه المعلوم ذلك 

شرعاً والجارى ذلك في ملك الست المشهرة المرمى إليها ويـدها وحوزهـا              -٦٣
 الشرعى بمفردها

من غير منازع وال معارض فيها ومنتقل إليها بالشراء بمحكمـة إسـكندرية              -٦٤
  رسمى عربىالمختلطة بموجب عقد

العبارة تاريخه ثانى عشر شهر يونيه سنة  ألف وتسعمائة وقفاً صحيحاً شرعياً             -٦٥
 صريحاً محرراً وحبسا

مرعياً ال يباع ذلك وال يوهب وال يورث وال يتناقل به وال ببعضة قائماً على                -٦٦
 أصوله محفوظاً

 على شروطه مسبالً على سبلة اآلتى ذكرها فيه إلى أن يرث اهللا األرض ومن              -٦٧
 عليها وهو خير الوارثين 

انشأت الست الواقفة وقفها هذا وجعلته في يوم تاريخه على نفسها مدة حياتهـا             -٦٨
 وما بقى من عمرها

 ينتفع به وبما شأت منه سكناً واسكاناً وغله واستغالالً بسائر وجوه االنتفاعات -٦٩

القسم الوقفية الشرعية ثم من بعدها يكون ذلك وقفاً منقسماً على قسمين مناصفة  -٧٠
 األول

إلى أربعين جزءاً مصروفاً ريعه على ما يبين فيه فأثنى عشر جزء من ذلـك                -٧١
 ونصف جزء تصرف في وجوه

الخيرات اآلتى ذكرها على الوجه الذى يأتى فيه أيضاً فسدس جزء من ذلـك               -٧٢
 يصرف في ثمن خبز

 يشترى ويفرق في يومى االثنين والخميس من كل أسـبوع علـى             )١٢٥(نظيف -٧٣
 اكين واألرامل الفقراء والمس

 على هذا الوقف )١٢٦(والمحتاجين من المسلمين ألى جهة يراها من يكون ناظراً   -٧٤
 وبحسب ما يؤديه اجتهاده
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  - ١٩٥ -

إليه في ذلك على الدوام واالستمرار وثلث جزء من ذلك يصرف ألربعة قراء              -٧٥
 )١٢٧(حفظة لكتاب

 شريفة في كل سنة هالليـة       )١٢٨(اهللا تعالى المبين نظير قرأتهم خمس ختامات       -٧٦
 ألولى في ليلة عاشوراءا

والثانية في أول ليلة من رجب والثالثة في ليلة النصف من شعبان والرابعة في               -٧٧
 ليلة عيد الفطر والخامسة 

في ليلة عيد األضحى وفيما يلزم لذلك من المأكل والمـشرب وبـن القهـوة                -٧٨
 واإلضاءة وأدواتها 

ها في ليالى الجمـع     وما يلزم بالحوش الذى يكون فيه تربة الواقفة التى تدفن ب           -٧٩
 والمواسم واألعياد

 على من يوجد بـه مـن        )١٢٩(من اإلضاءة وأدواتها والمياه وأدواتها وتسييلها      -٨٠
 القراء والخدم وغيرهم

                                                                                                                                                         
 الخبز النظيف هو الخبز المتخذ من القمح األبيض وهو من أجود أنواع الخبز حيث يزن رغيف )١٢٥(

  . وقية١١٢الخبز رطالً والرطل المصرى يزن حوالى 
 جامعة القاهرة، نصان جديدان من وثيقة األمير صرغتمش، مجلة كلية اآلداب،: عبد اللطيف إبراهيم

  .١٧٥، ص١٩٦٦ ديسمبر –، مايو ٢-١، ج٢٨م
 الوالية على الوقف أو النظر عليه حق مقرر شرعاً على كل وقف يخول لمن ينيب له أن يدير )١٢٦(

شؤون الوقف ويقوم بمصالحة من حفظه وعمارته وصيانته واستغالل وصرف ريعه وتنفيذ شروط 
كل ما يقتضيه حفظه وحق النظر على الوقف ينيب أوالً الواقف والدفاع عنه والمطالبة بحقوقه و

للواقف مادام حياً أو اهال للوالية فهو وحده صاحب الحق في النظر على وقفه وليس لغيره أن يتولى 
النظر إال إذا استمد الحق منه فإذا مات الواقف وكان قد شرط في حجه وقفه النظر من بعده ألناس 

  . وقفه بعده لمن عينه إذا كان أهالً له ألن النظر حق الواقفبعينهم باالسم كان النظر على
وثيقة األمير أخور  كبير قراقجا الحسنى، مجلة كلية اآلداب، جامعة القاهرة، : عبد اللطيف إبراهيم

  .٢٤٨، ص١٩٥٧، مايو ١، ج١٩م
  .٣، ص١٩٨٣أحكام الوقف والمواريث، القاهرة، : أحمد إبراهيم

لقرآن كان يشترط فيهم حفظ كتاب اهللا عن ظهر قلب مع القراءة الجيدة  من المعروف أن قراء ا)١٢٧(
الجهرية بدون بطء أو سرعة وعلم القراءت علم منفرد تناقله الناس بالمشرق والمغرب اإلسالمى كما 

  .يتنوع قراء القرآن ما بين قارئ السبع وقارئ العشر وقارئ الكرسى وقارئ الصفة
  .١٦٨دان، صنصان جدي: عبد اللطيف إبراهيم

  . ختم الشئ إتمامه وبلوغ آخره والفراغ منه وختم القرآن يعنى إتمام قراءته)١٢٨(
  .٢٢٦، ص١، ج١٩٨٥، ٢المعجم الوسيط، ط: مجمع اللغة العربية

 سبل الشئ جعله مباحاً في سبيل اهللا وتسييل الماء تسهيل الحصول عليه لهذا تبارى أهل الخير )١٢٩(
بلة كمنشآت اختصت بتوفير المياه العذبة وتوزيعها حيث أوقفت عليها في إنشاء ما يعرف باسم األس

  .األوقاف لعمارتها وترميمها واإلنفاق على موظفيها
  .١٢، ص١٩٨٨األسبلة العثمانية بمدينة القاهرة، القاهرة، مكتبة مدبولى، : محمود الحسينى
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  - ١٩٦ -

وعلى الواردين والمارين عليه من الفقراء والمساكين والمسلمين فـإن تعـذر             -٨١
 عمل ذلك بالحوش

قف ويحسب ما يـراه     المذكور يعمل ذلك بمنزل من يكون ناظراً على هذا الو          -٨٢
 في ذلك على الدوام

واالستمرار وثالثة أجزاء من ذلك تصرف سنوياً لثالثة قراء من حفظة كتاب             -٨٣
 اهللا تعالى

المبين نظير قراتهم ختمة شريفة في كل ليلة جمعة من كل أسـبوع بـالحوش                -٨٤
 المذكور وفيما 

شهرياً  به   )١٣٠(يلزمهم من المأكل والمشرب وبن القهوة واجرة من يكون فراشا          -٨٥
 نظير خدمته

ونظافته له وفى أجره من يكون تربياً بـالحوش المـذكور نظيـر محافظتـه                -٨٦
 وصيانته له وفيما يحتاج

له الحال وتدعو الضرورة إليه لصرفه بحسب ما يراه الناظر على ذلك فيمـا               -٨٧
 ذكر فإن تعذر صرف

ذلك بالحوش المذكور يعمل ذلك بجهة غيره حسبما يراه الناظر علـى ذلـك               -٨٨
 ان من ذلك وجزء

يصرفان سنويا في عمارة وترميم مدفن المرحوم مصطفى بك حمـدى والـد              -٨٩
 سعادة على باشا ثابت 

زوج الواقفة المشار إليها الكائنة بمصر بقرافة اإلمام بجوار سيدى عمر بـن              -٩٠
 الفارض وفى قراة

قرآن عظيم الشأن في شهر رمضان من كل سنة وفى تفريق خمسين آفة خبز                -٩١
 نظيف في كل 

وم على الفقراء والمساكين من المسلمين وفى شـراء عـشرة رؤوس غـنم              ي -٩٢
 وذبحها في يوم عيد

األضحى من كل سنة وتفريق لحمها على الفقراء والمساكين من المسلمين إلى             -٩٣
 آخر ما ذكر من البيانات 

 خمسة وعـشرين    ٢٥الموضحة بكتاب وقف الصادر من هذه المحكمة بتاريخ          -٩٤
 يونيه سنة ألف 

                                                           
الصيانة باختالف األمكنة  عن وظيفة الفراش وامتداد المدلول ليشمل كل من يقوم بالخدمة و)١٣٠(

  :وعبر العصور المختلفة راجع
  .٨٠٢، ص٢الفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار، ج: حسن الباشا
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  - ١٩٧ -

وثمانية الموافق يوم الخميس السادس والعشرين من شهر جماد أول          وتسعمائة   -٩٥
 سنة ألف وثالثمائة 

 صحيفة سجل جزء رابـع بحيـث أن         ٥٩ مسلسلة   ٨٥٤واحد وعشرين سنة     -٩٦
 نصف الربع المذكور يكون 

 التى صدر إيقافها بكتـاب الوقـف المـذكور          )١٣١(مضموماً إلى ريع األطيان    -٩٧
 حكمهالمحكى تاريخه ونمرته أعاله ويكون 

كحكمه وشرطه كشرطة ومآله كماله في الحال واالستقبال والقسم الثانى يكون            -٩٨
 وقفاً مصروفاً ريعه

لعمارة وترميم السرايا المذكورة ومحتوياتها والعوايد المطلوبة على ذلك لجهة           -٩٩
 )١٣٢(الحكومة وثمن المياه الالزمة

ذلك يكـون   لذلك وماهية الجناينى وما يلزم لذلك من اإلصالح وما يتبقى من             -١٠٠
 )١٣٣(تحت يدى الناظر

                                                           
 وهو ما يعرف باسم استثمار ريع الوقف حيث أن الواقفة لم تكتفى بحجم أوقافها بل خصصت )١٣١(

يه بحيث يصبح حكمه كحكم جزء من ريع وقفها لعمليات إنماء عائد الوقف والتى اشترطت ضمة إل
  .الموقوفات السابقة

األوقاف والحياة االقتصادية في مصر في العصر العثمانى، الهيئة العامة للكتاب، : محمد عفيفى
  .١٣٩، ص١٩٩١، ٤٤سلسلة تاريخ المصريين، العدد 

من صافى ريع الوقف كل سنة ليخصص % ٥ من قانون الوقف احتجاز ٣٨ أوجبت المادة )١٣٢(
عمارة األعيان الموقوفة وإصالح ما يفسد منها وإصالح عامرها وحفظه من أن يلحقه للصرف ل

الخراب سوأ شرطها الواقف أو لم يشرطها ألنها إذ لم تكن مشروطه نصاً فهى مشروطه اقتضاء ألن 
كما أوجبت على الناظر أن . مقصود الوقف إدراء الغلة وهذا ال يتحقق أال بإصالح الوقف وعمارته

ا يحتجزه لعمارة الوقف في أحد المصارف التى يجرى معامالتها بالشريعة اإلسالمية إذ لم يودع م
تكن أعيان الوقف في حاجة إلى العمارة إلى حين احتياجها إلى ذلك بشرط أن يستأذن المحكمة 

  .المختصة في ذلك
سالمية، مكتبة أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة اإل:  أحمد الغندور–زكى الدين شعبان

  .٥٥الفالح، بدون تاريخ، ص
   ناظر الوقف هو بمثابة المشرف العام على الوقف وعادة ما يكون الناظر على الوقف )١٣٣(

هو الواقف ذاته أو أحد ذريته أو أقاربه أو شخص أو جهة قضائية يحددها الواقف بعينه ومن مهام 
واإلشراف على جباية ريع  تقتضيه الصيانة الفنيةالناظر مراقبة الحالة المعمارية لألوقاف وإنفاق ما 

الوقف وصرف المبالغ المقدرة للمستحقين بحجة الوقف واختيار موظفى الوقف مع مراجعة عمل 
الموظفين وانتظامهم في العمل كما أن الناظر هو المتحدث باسم الوقف سوأ لدى والة األمور من 

ان الوقف وخاصة في حاالت المنازعات واالنتفاع حكام وقضاة أو أمام مستأجرى عقارات وأطي
بالموقوفات أو الرقابة من جانب الدولة على الوقف وحساباتة  ومع هذه الصالحيات المقررة للناظر 

 =وجدت عوامل عديدة قللت من هذه الصالحيات منها وجود أكثر من ناظر للوقف والشروط
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  - ١٩٨ -

على ذمة اإلصالح المذكور وشرطت الست الواقفة المذكورة شـروطاً حثـت             -١٠١
 عليها وعولت في المصير إليها

 المشار إليها ثم من )١٣٤(منها أن النظر على ذلك من تاريخه لنفس الست الواقفة -١٠٢
 بعدها لزوجها سعادة 

يل أفندى ثم من بعده     على باشا ثابت نجل المرحوم مصطفى بك حمدى ابن خل          -١٠٣
 لسعادة أحمد خيرى باشا

 بصفته الشخصية ثم لمن يعينه القاضى )١٣٥(مدير األوقاف الخيرية الخصوصية    -١٠٤
  من يرى فيه )١٣٦(الشرعى

اللياقة والكفاءة مع التقوى إلدارة شؤون الوقف وأن يكـون لـديوان عمـوم               -١٠٥
 )١٣٧(األوقاف 

                                                                                                                                                         
تنفيذها الناظر كذلك وجود ما يعرف باسم متولى والنصوص المختلفة التى يضفها الواقفون والملزم ب=

  .الوقف وغالباً ما تأتى سلطاته في المرتبة األولى قبل الناظر
  .٩٠ -٨٦المرجع السابق، ص: محمد عفيفى

م أن المرأة يجوز ١٨٨٠ نوفمبر ٤ – ١٨٧٨ ديسمبر ١٠ في األمر الصادر ١٤٤ حددت المادة )١٣٤(
ن المتولى أوالناظر ذكر أو أنثى فإذا تزوجت المرأة سقطت لها نظارة الوقف وال فرق بين أن يكو

 ومن جعل الوالية ١٥٣نظارتها على الوقف أن كان الواقف زوجها كما أشارت إلى ذلك المادة 
المرأته في حياته وبعد وفاته ما لم تتزوج فهى لها مادامت أرملة فإن تزوجت سقطت واليتها ولو لم 

  .ينص على سقوطها
  .٩٣٦، ص٦، ج١٩٠٩ -١٨٩٠قاموس اإلدارة والقضاء، اإلسكندرية : فيليب جالد

 األوقاف الخيرية الخصوصية تمثل الباب السابع من أبواب الئحة ديوان عموم األوقاف والتى )١٣٥(
نصت على إنشاء عدد من األجهزة اإلدارية المركزية لتسير عمل الديوان وفى مقدمتها مجلس 

 الثانية من الالئحة على أن يتم تشكيله برئاسة مدير األوقاف األوقاف األعلى والذى نصت المادة
كما نصت المادة الثالثة على تسع اختصاصات . ومفتى الديار ومحافظ مصر وناظر الدائرة السنية

للمجلس من أهمها تنصيب وعزل نظار ومدراء األوقاف الخيرية ومراقبة أعمالهم وإحالة أموالهم إلى 
  . المقتضى له شرعاًالمحكمة الشرعية إلجراء

م، مركز الدراسات السياسية ١٩٥٣ -١٩٧٨تاريخ الوزارات المصرية، : يونان لبيب رزق
  .١٦٨م، ص١٩٧٥واالستراتيجية، القاهرة، 

 عن لفظ القاضى كاسم وظيفة وكلقب فخرى واختالف مهام صاحبها وصالحياته وما أضيف )١٣٦(
: القلقشندى: ر دول اإلسالم المختلفة راجعإلى اللفظ من كلمات لتكوين وظائف مشتقة منها عب

  .١٩٣، ص١٠، ج٢٣، ص٦، ج٤٥١، ص٥المصدر السابق، ج
  .٤٢٤األلقاب، ص: حسن الباشا

  .٨٧٩ -٨٣٣، ص٢ج: الوظائف
  .١٣٢ص ،المرجع السابق: مصطفى بركات

ان بسلطات م في عهد محمد على حيث حظى هذا الديو١٨٥١ أنشئ ديوان عموم األوقاف سنة )١٣٧(
واختصاصات ومؤسسات قضائية وإدارية متعددة حيث وسعت الئحة الديوان من سلطات ناظر عموم 

 لألوقاف بشكل عام بل صار له خزينة خاصة بعد" الناظر الحسبى"األوقاف كما صار الديوان بمثابة 
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  - ١٩٩ -

 بهذه الوقفية في جهة الخيرات المراقبة والمالحظة عليه أثناء تنفيذ ما هو مدون  -١٠٦
وذلك بحضور مندوب من ديوان األوقاف ومنها أن الناظر الذى يتعين من بعد              -١٠٧
 سعادة
أحمد خيرى باشا بمعرفة القاضى الشرعى يكون مرتبة السنوى ثالثة أجـزاء             -١٠٨

 والجزء الرابع يكون
اقفة لديوان األوقاف نظير المراقبة على الناظر المذكور ومنها أن المشهرة الو           -١٠٩

 المذكورة شرطت 
لنفسها في وقفها هذا الشروط العشرة وهى اإلدخـال واإلخـراج واإلعطـاء              -١١٠

 والحرمان والزيادة
 ولها تغيير النظر على ذلك )١٣٨(والنقصان والتغير والتبديل واإلبدال واالستبدال   -١١١

 لمن شأت 
  كلما شأت وأن تفعـل ذلـك يعنـى الـشروط العـشرة ومـا بعـدها كلهـا              -١١٢

 تكرارأو بعضها مع ال
أو بدونه لمن شأت وأن تفعل ذلك وتكررة المرة بعد المرة والكرة بعد الكـرة                -١١٣

 كلما بدا لها

                                                                                                                                                         
تم صرف مرتبات أن جعل عليه الكثير من الوقفيات ذات اإليراد الكبير لهذا قرر الخديو سعيد أن ي=

موظفى الديوان من تلك الخزانة بدالً من خزانة الدولة ثم قرر مرة ثانية أن يتحمل ديوان األوقاف 
حوالى ثلث مرتبات موظفيه وتتحمل خزانة الدولة الثلثين مما دعا إلى إنشاء إدارة فرعية جديدة 

ى أصدر أمراً بإحالة وما أن تولى الخديوى إسماعيل حت" قلم حاصل مصروف الرول"تعرف باسم 
عدد من الوقفيات القديمة التى ترجع إلى العصرين المملوكى والعثمانى إلى الديوان ليقوم بإدارتها 
وتحصيل ريعها بالرغم من مخالفة هذا األمر لالئحة الديوان حيث أصدرت المحاكم الشرعية في 

إسماعيل ناظراً عليها وقد قام هو  تقريراً بإقامة الخديو ٣٦٠م ١٨٧٩ -١٨٦٣الفترة الممتدة من سنة 
بتوكيل ناظر ديوان األوقاف بإدارتها نيابة عنه وبتولى الخديو توفيق الحكم خلفاً لوالده انتقلت إليه 
النظارة على تلك األوقاف بموجب تقرير عام أصدرته محكمة مصر الشرعية حيث تحول الديوان 

م وكان أول وزير ١٨٧٨ديو إسماعيل عهد الخ= =إلى نظارة من نظارات الحكومة في أواخر
لألوقاف آنذاك هو على باشا مبارك ولكن لم تستمر نظارة األوقاف سوى عامين إذ صدر أمر عال 

م ينص على إلغائها وإعادة ديوان عموم األوقاف مرة أخرى واعتباره هيئة ٢٣/١/١٨٨٤بتاريخ 
ثم . لالحتالل البريطانى لمصرمستقلة عن النظارات أو الوزارات الحكومية الذى خصصت آنذاك 

تحول الديوان إلى وزارة مرة أخرى في عهد الخديو عباس حلمى الثانى وأن كان هذا التحويل يشير 
  .بوضوح إلى الدور الذى قامت به سلطات االحتالل البريطانى الخضاع  األوقاف لسلطة الحكومة

  .١٦٨يونان لبيب رزق، المرجع السابق، ص: لالستزادة
، ١٩٦٩النظارات والوزارات المصرية، القاهرة، مركز وثائق وتاريخ مصر الحديث، : مفؤاد كر

  .٦٤٥، ص١ج
   انظر اوال من الدراسة)١٣٨(
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فعل ذلك أو شىء منه ومنها أن كل بناء يحدث في ذلك يكون وقفاً ملحقاً بهذا                 -١١٤
 الوقف
   ٢٤٠صار ذلك بحضرة   وشهادة من ذكر وأن قيمة هذا الوقـف المـذكور                 -١١٥

 ية باعتبار العوايد السنو٣٠٠٠
 وهو أزيد في المستند وأن قيمة المنقوالت المنقولة بمعرفتنا          ١٦  ٦٦٨وقدرها   -١١٦

 وتصورين لزم
أربعمائة جنيه مصرى ورسم ذلك وقدره ستة وثالثون جنيها وسبعمائة ملـيم             -١١٧

 وعشرة مالليم
 وضبط ذلك وحرر في تاريخه  ٨٩٣٩ورد لخزينة المحكمة في تاريخه بقسيمة        -١١٨
 ١٧٦ متابعة ٦٨

  وقف جزء أول )١٣٩(ةصحيفة مضبط -١١٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   المضبطة تعتبر أول شكل لتدوين التصرف القانونى ويلتزم الكاتب عند نقل صورة )١٣٩(

 الوارد في السند لما ورد من هذا السند الهام أن يخرجه طبقاً للقواعد المرعية من حيث مطابقة النص
  .في المضبطة واحتوائه على ختم المحكمة وختم القاضى وتوقيعه ثم إمضاءه هو شخصياً

  .١٩٣المرجع السابق، ص: غادة طوسون
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  الخاتمة ونتائج البحث
  :أسفرت الدراسة إلى عدد من النتائج نوجزها فيما يلى  

تعد الدراسة نموذجاً للمتغيرات التى حدثت في تسجيل حجج الوقف مـع بدايـة               -١
 .القرن العشرين والتى تنشر ألول مرة

ن العشرين الكثير مـن     أوضحت الدراسة أن حجج الوقف افتقدت مع أوائل القر         -٢
مضامين صياغتها المتبعة منذ العصور الوسطى وان ظلـت مكوناتهـا وعناصـرها             

 .الرئيسية قائمة
أشارت الوثيقة إلى الكثير من الهيئات القضائية والقانونية المرتبطة بمجريـات            -٣

 .التاريخ االجتماعى لألوقاف
رات السياسية والقانونية   أكدت الوثيقة أن األوقاف ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالتطو        -٤

 .للدولة المصرية الحديثة
أشارت الوثيقة إلى منطقة هامة من المناطق العمرانية التى اسـتحدثت بمدينـة              -٥

اإلسكندرية خالل الربع األخير من القرن التاسع عشر الميالدى وأوائل القرن العشرين            
حياء التـى نـشأت     والتى ارتبطت بما يعرف باسم العمران المرتبط بمقر الحكم أو األ          

حول مقر الحكم والذى وضعها هو محمد على حينما أنشأ قصره برأس التين غربـى               
اإلسكندرية ليكون نواة لتعمير هذه المنطقة ثم طبقها الخديو إسماعيل بمنطقـة الرمـل      

لتكون مقراً للعائلة وقت الصيف     " سراى الرمل الخديوية  "شرق اإلسكندرية حينما ابتنى     
 .واتسعت دائرة العمران بها وصارت محل جذب لسكنى الطبقة الراقيةفنمت المنطقة 

أشارت الوثيقة إلى أسماء العديد من الشخصيات التى تنـسب إلـى الجاليـات               -٦
األجنبية داللة لما تمتع به هؤالء األجانب من امتيازات وحرصهم على التملك والتوطن 

ت فقط بل إلى األرض الفضاء و       بمدينة اإلسكندرية فلم يقتصر هذا التملك على العقارا       
 ".أرض براح"المعبرعنها في الوثيقة 

الوثيقة إلى البصمات الواضحة للجاليات األجنبية بمدينة اإلسكندرية والتى         تشير   -٧
تبدو في أسماء أحيائها وضواحها حيث تعتبر ضاحية الرمـل مـن أكثـر ضـواحى                

لت مستمرة حتى اآلن مثـل      اإلسكندرية التى تحمل أحياؤها أسماء أوروبية والتى مازا       
 . لوران وغيرها– شوتس – زيزينيا – صفر – جانكليس – ستانلى –سبورتنج 

تعتبر إسهامات الوقف الواردة بالوثيقة استمراراً وامتداداً لما كـان متبعـاً فـي             -٨
العصور الوسطى فالتوسعة على ذوى الحاجة وتالوة القرآن في المناسبات واألعيـاد            

مساهمات التى حرص مؤسسى األوقاف على اشتراطها في أوقـافهم          الدينية من أكثر ال   
ولكنها جاءت مع أوائل القرن العشرين بمثابة صحوة للمجتمع الذى انـشغل بالمدنيـة              
الحديثة وانبهر بكل ما هو وارد من الغرب األوربى نتيجة لميول حكامه مـن ناحيـة                

 .وتعدد الثقافات من ناحية أخرى
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ت أوائل القـرن العـشرين احتفظـت بـالتخطيط          أوضحت الدراسة أن سرايا    -٩
والعناصر المعمارية المكونة لسرايات القرن التاسع عشر الميالدى بمـدينتى القـاهرة            

 .واإلسكندرية والتى حملت الكثير من الطرز األوروبية الوافدة
أضافت الدراسة وظيفة جديدة لكلمة درابزين كإحدى مكونات الساللم فهو فـي             -١٠

 .علو استكمل به ارتفاع األسوار الخارجيةالوثيقة بمثابة 
أشارت الوثيقة إلى القيمة المالية للوقف كنموذج لتقدير قيمة العقـارات بمدينـة              -١١

اإلسكندرية في أوائل القرن العشرين كما أشارت الوثيقة إلى العمالت المتداولة آنـذاك             
 .والتى اقتصرت على الجنيه والمليم
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 منطقة الرمل وأشهر ضواحيها بمدينة اإلسكندرية ) ١(خريطة رقم 

ــسل

  م

  ) ١(شكل رقم 
  بدروم سراى حنيفة هانم السلحدار
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