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  ملخص:ال

 ؛ثار العثمانية بصفة خاصةواآل ،ثار اإلسالمية بصفة عامةفى مجال دراسة اآل المهمةوثائق الوقف من المصادر  تعد  
. المعاصرة لفترة الوثيقة الزمنية الحياة للفترة جوانبمختلف وصاحبه و  ثر نفسهيمة، سواء عن األلما تمدنا به من معلومات ق

لما تحتويه هذه الوثيقة من به،  ةفى ضوء وثيقة الوقف الخاص مجمع الخاتونية بمدينة مانيسا الضوء على هذا البحثويلقى 
ت هذه كشفكما التى من أجلها أقيم هذا المجمع. المندثرة، خاصة العمارت و حول منشآت هذا المجمع الباقية  مهمةمعلومات 

  .فى خدمة المجتمع خالل العصر العثمانى أوقاف النساء سهاماتإالنقاب عن  الوثيقة

، وتحديد موقع المجمع، ثم إيضاح صاحبتهابريف تعالو ، هدف هذا البحث دراسة وثيقة وقف مجمع الخاتونيةستوي
، وشروط صاحبة الوقف، يلى ذلك حصر األوقاف الموقوفة على المجمع ومصاريفه، ودراسة منشآت ئهالغرض من إنشا

  ختتم الدراسة بإيضاحوت  ، التشغيل أو سير العمل داخل منشآتهمعرفة نظام و مندثرة من خالل وثيقة الوقف، والباقية الالمجمع 
   .فيهمتتوافر والصفات التى يجب أن  وعددهم الوظائف أرباب أجور

 وثيقة وقف.  ؛مدينة مانيسا ؛الوظائف أرباب؛ مجمع الخاتونية :الدالة كلماتال
Abstract: 

The waqf documents are among the important sources in the field of studying Islamic 

antiquities in general, and Ottoman antiquities in particular. Because of the valuable 

information it provides us, both about the effect itself and its owner and the various aspects of 

life for the contemporary time period of the document period. This research aims to study the 

endowment document of the Hatun complex, identifying its owner, determining the location of 

the complex, then clarifying the purpose of its establishment, and the conditions of the owner of 

the endowment, followed by an inventory of the endowments endowed for the complex and its 

expenses, and the study of the complex’s remaining and vanished facilities through the 

endowment document, and knowledge of the operating system or The workflow within its 

facilities, and the study concludes by clarifying the wages of the employers, their number, and 

the characteristics that must be available in them.Key words:  
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Hatun complex, Job employers, Manisa, wāqif  document.  

 مقدمة:.ال1

 ؛مبادئ عملية اإلنشاء والتعمير لحفظها تاريخ المبنى إلى جانب قيمتها القانونية من 1تعد وثيقة الوقف
فى تحليل التاريخ االقتصادى واالجتماعى واإلدارى والدينى والثقافى للفترة التى تنتمى إليها،  مهمفهى مصدر 

 المهمةبجانب تحليل تاريخ المدينة واالستيطان والجغرافية التاريخية، وتمدنا بالمعلومات عن حياة الشخصيات 
الحياة والمعتقدات، وطبيعة  الحصول على معلومات مهمة عن فلسفة نستطيعفى الدولة. وبفضل الوقفيات 

العالقات بين طبقات المجتمع والمعيشة، والوضع االقتصادى والتحضر وسياسات االستيطان واألنشطة 
  األعمال المعمارية التى اندثرت.بعض التجارية، كما تكشف وثائق الوقف عن 

الدولة ن فكرة تأسيس األوقاف من الدول اإلسالمية السابقة وخاصة نقل العثمانيي وعلى الرغم من
، إال أنها ازدهرت خالل العصر العثماني، وأصبحت رمًزا للحضارة العثمانية، حيث تم إنشاء أكبر السلجوقية

أعمال األوقاف في العصر العثماني، وتوسيع نطاقها وتنظيمها، وزيادة الكفاءة التي تم الحصول عليها من 
بناء الحياة فى ذه األعمال. فهذه الهوية الجديدة التي اكتسبتها األوقاف مع الدولة العثمانية جعلتها لبنة ه

االقتصادية والسياسية واالجتماعية والدينية والثقافية في الدولة العثمانية، وتم تلبية جميع احتياجات المجتمع 
أسهمت أوقاف المرأة العثمانية  كما. 2يفية بشكل عامفي المستوطنات الواقعة في المدن وحتى في المناطق الر 

عتبارها ا، وكان لها أثر عظيم بيةالثقافو  فى الجوانب االقتصادية واالجتماعيةبدور كبير فى المجتمع العثمانى 
وقد اتسعت األوقاف فى الدولة العثمانية  ،ًا فى خدمة المجتمع العثمانىمهممؤسسة دينية، ولعبت دورًا 

الجوامع والمدارس  تم تشييدباتساع رقعتها، وأصبحت األوقاف شاهدًا على الحضارة العثمانية، ومن األوقاف 
 .  3واألسبلة والكتاتيبودور الشفاء 

فى  متمثلة جتماعىمراكز تعليمية ومنظمات خيرية ضمن التكافل اال 4المعمارية الكلياتشكلت  ولقد
التى تكفل إطعام الفقراء والغرباء بالمجان، والمدرسة التى  5عمارت؛ فى وحدة الأشكال معمارية عديدة منها

                                                           
الوقف: هو منع التصرف فى رقبة العين، مع بقاء عينهاا، وجعال المنفعاة لجهاة مان جهاات الخيار ابتاداء، وهاو الوقاف الخيارى  1

األوقااااف والحيااااة االجتماعياااة فاااى مصااار ، محماااد محماااد، أماااين :عااان الوقاااف؛ انظااار ةأو انتهااااء، وهاااو الوقاااف األهلاااى. لالساااتزاد
 .33 –10م، 1980، القاهرة، م(1517 – 1250)

2 KAHRAMAN, B.:« Vakfiyesi Işığında Şah Sultan Ve Zal Mahmud Paşa Külliyesi, Cami, Medrese, Türbe Ve 

Çeşmesi», Yüksek Lisans Tezi, Feth Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Enstitü, , İstanbul, 2019, 3.  
 .42م، 1998، 1دار اآلفاق العربية، ط: القاهرةالحريم في القصر السلطانى،  ،ماجدة صالح ،مخلوف 3

( بصفة عامة بأنهاا عباارة عان مجموعاة مان األبنياة، تاؤدى وظاائف مختلفاة، ساواء كانات وحادات ذات Külliyeت عرف الكلية )4 
كالبيمارسااتانات، واألساابلة، والحمامااات، أو طااابع دينااي وتعليمااي كالماادارس الكتاتيااب والزوايااا والخانقاااوات، أو ذات طااابع خياار  

ذات صااافة جنائزياااة كاألضااارحة، وغيرهاااا مااان األبنياااة ذات األغاااراض المتنوعاااة التاااي ت شااايد بجاااوار بعضاااها؛ لت شاااكل فاااي النهاياااة 
مجماع أو (، وفى اللغة العربية با )الComplex(، وفى اللغة اإلنجليزية )Külliyeوتعرف فى اللغة التركية با ) ،مجموعة معمارية
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خراج كوادر بشرية مثقفة ومؤهلة لقيادة الدولة وتقدمها،  المستشفى التى تقدم و تضمن تعليم أبناء المجتمع وا 
التجارية من محالت وخانات لتوفير متطلبات  لمنشآتواالرعاية الصحية للمجتمع من خالل عالج المرضى، 

 الحياة اليومية.

 تلبية أجل واالقتصادية، من السياسية القوى قبل من الوقف نظام داخل الكليات أضف إلى ذلك بناء 
؛ لذا 6الدولة مسئولية يكن لم الواجب هذا أن أساس على وعائالتهم، من الحكام وخاصة المجتمع احتياجات

  .7األوقاف لها توفرها التى الدخول مع والوظائف التى تؤديها بالوقف وثيًقا ارتباًطا الكليات ترتبط فإن

 :وصف الوثيقة .2

وهى محفوظة بأرشيف المديرية  صفحات، 6باللغة العربية، وتتكون من  –األصلية  –ك تبت هذه الوثيقة 
 العامة لألوقاف بأنقرة؛ 

ها/ نوفمبر 903، والمؤرخة بتاريخ ) ربيع األول 8(224/ 211 صفحة رقم 22/ 608سجل تحت رقم )
 :9النحو التالى علي أما بالنسبة لمحتوى الوثيقة فقد جاء م(،1497

ح سن شاه واسم الواقفة "عظمة الخالق،  وذكر ،بسملة والحمد هللوالتى تضمن الية فتتاحاالبدأت الوثيقة ب
والتى تتمثل فى العمارت  ،ونوعية المنشآت الموقوفة ،إنشاء الوقفخاتون" والدعاء والثناء لها، ثم الغرض من 

تها اوالجامع والك تاب، ومكان البناء وهو مغنيسا. يلى ذلك ذكر األوقاف الموقوفة على الكلية وحدودها ونوعي
 لصفات التى يجبوأماكنها، ثم تطرقت الوثيقة بعد ذلك إلى ذكر أرباب الوظائف وتحديد أجورهم وعددهم وا

 ومهمة كل فرد. ها فيهمتوافر 
                                                                                                                                                                                           

جامعاة القااهرة،  /مجلاة كلياة اآلثاار، "نشأة الكلية المعمارية ووظائفها خالل العصار العثماانى ،"محمود السيد، مدمح، المجموعة(
 .136م، 2021، 24 .ع
: كان يقصد بها في األصل مجمع المباانى بأكملاه، ثام أصابحت خاالل الفتارة العثمانياة الكالسايكية تشاير إلاى المطابخ عمارتال 5

ومع التدهور االقتصادى في القارون الالحقاة، توقفات  ،وقاعة الطعام ومناطق التخزين وأماكن إقامة المسافرين واالسطبالت فقط
وتشاااير فاااى  ،عااان اساااتقبال الضااايوف، واختزلااات وظيفتهاااا فاااى تلبياااة احتياجاااات طاااالب المااادارس الدينياااة والفقاااراء فقاااط عماااارتال

المجمعاااات المعمارياااة " ،محماااود السااايد ،محماااد، يقااادم الطعاااام المجااااني للمحتااااجيناالساااتخدام التركاااي الحاااديث إلاااى مطااابخ عاااام 
، رساالة الادكتوراه، "م(، دراسة آثارية فى إطار البعد الاوظيفى1512 -1481ها/ 918 -886للسلطان بايزيد الثانى فى تركيا، )

 .29، 6م، حاشية2021جامعة سوهاج،  /كلية اآلثار
ة تقاوم بواجبهاا فاي حماياة الحادود وتحقياق األمان والعدالاة؛ وجادت القضاايا االقتصاادية واالجتماعياة بينما كانت الدولاة العثمانيا 6

حلها في تأسيس األوقاف بهدف حماية الفقراء والمساكين، دون التمييز بين مسلم  وغير مسلم، فضاًل عن أنها مصدر الحضارة 
 سور التى يستخدمها األغنياء والفقراء معًا.المتمثلة في المدارس والمكتبات ودور العبادة والطرق والج

 .56المجمعات المعمارية،  ،محمود السيد 7
 (.58/ 310، صفحة رقم 2132ترجمت هذه الوثيقة الحقًا إلى اللغة التركية الحديثة، تحت رقم )سجل   8
الوثاائق التركياة بعكاس الوثاائق فاى الابالد تصاف باه تالكلياة، وهاذا ماا  يالحظ أن هذه الوثيقة لم تذكر وصافًا معمارياًا لمنشاآت  9

 .األخرى؛ على سبيل المثال مصر فى العصر المملوكى
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نوعية الطعام المقدم وعدد الوجبات ومصروفات الكلية وكيفية  ةثم شروط صاحبة الوقف، متضمن
تمت الوثيقة بحكم صحة األوقاف  وتعيينر العمل داخل الكلية، يتسي "حمزة أغا" متوليًا على األوقاف، ثم خ 

هذه األوقاف، وفى النهاية تاريخ كتابة الوقفية وتوقيع شهود  يريغ وبختمها باألختام، والويل والوعيد لمن
 الحال. 

 ة:الوثيق ةالتعريف بصاحب .3

ها/ 857بنت عبد الجليل ابن نصوحى بيك حاكم الكرمان، ولدت فى عام ) "ح سن شاه خاتون"هى 
الشاهنشاه فى  ؛طفليننجبت منه أأثناء حكمه لمدينة أماسيا، و  10م(، وتزوجت السلطان بايزيد الثانى1454
رسل الشاهنشاه إلى واليتى مانيسا وكرمان للتدريب أ، و خاتونزاده سلطان نجبت أم(، ثم 1474ها/ 878عام )

 11م(1490ها/ 896) خاتونية عامال جامع ش يدفى مانيسا،  -رئيس سنجق –وأثناء حكمه على الحكم، 
ها/ 903وقفًا على الجامع عام ) (2شكل) (Kurşunlu Hanوب نى بجواره خان كورشونلو ) ،(1شكل)

ها/ 918عام )بها وتوفيت  ،عادت إلى بورصةم( 1511ها/ 916عام )وبعد وفاة ابنها ، 12م(1497
 .13م(1426ها/ 829م(، ودفنت بتربتها داخل كلية المرادية )1513

                                                           
 35م(، عنااد جلوسااه علااى العاارر كااان عمااره 1447هااا/  851الساالطان بايزيااد الثاااني: اباان الساالطان محمااد الفااات  ولااد عااام ) 10

األكبر إلى أن انتصار السالطان بايزياد فاي النهاياة، وكاان هاذا عامًا، وحدثت اشتباكات عنيفة بينه وبين أخيه جم بدعوى أنه هو 
السلطان قو  البنية أحدب األنف أسود الشعر رقيق الطبع محبا للعلوم، فدرس فن الخط على يد الشيخ مصاطفى دده األماساي، 

الطاارق والجسااور التااي وأقااام فااي ماادة حكمااه خمااس ماادارس وجوامااع، كمااا اسااتعان بااالخبراء اليونااانيين والبلغااار فااي تحسااين شاابكة 
م( وساالم زمااام الملااك البناااه 1512هااا/ 918أقامهااا أسااالفه لألغااراض العسااكرية ، وكااان يباشاار الحااروب بنفسااه، وتااوفي عااام ) 

 عامًا. 67طان لالسلطان سليم، وعار هذا الس
 ،د، مكتباة مادبولىمحمد زينهم محما ،، تقديم: عزبتاريخ سالطين بنى عثمان من أول نشأتهم حتى اآلن ،يوسف بك(، صافأ 

 . 55 -53م، 1995، 1طا.
م(، طبقاًا لماا هاو مادون علاى ناا اإلنشااء أعلاى المادخل الارئيس بالواجهاة 1491/ 1490 -هاا 896شيد هذا الجامع عام ) 11

الشاامالية بطريقااة حساااب الجماال فااي آخاار الاانا بصاايغة "بخياار البنااا"، والاانا منفااذ بااالحفر البااارز علااى لااوح رخااامى مسااتطيل 
 ومكتوب بخط الثلث الجلى المذهب على أرضية نباتية زرقاء اللون.الشكل، 

YÜKSEL, İ. A., «Hatuniye Külliyesi, Manisa’da XV, yüzyıl sonlarına ait külliye», İslâm Ansiklopedisi’nin 16, 

1997, 501. 
12 ULUCA, M. C., Padişahların Kadınları Ve Kızları, İstanbul: Yaylacık Matbaası, 2011, 46.  

م(، دراساة آثارياة 16، 15عمائر المرأة بمدينة مانيسا التركية في العصر العثماانى خاالل القارنين )" ،محمد أحمد، عبد العظيم13
 .16، 50م، حاشية 2018جامعة حلوان،  /، كلية اآلدابرسالة ماجستير، "معمارية

تدريبه على الحكم، وفى حالة موت ابنها ال تعود إلى القصر الملكى مرة ثانياة، ولكان أن ترافق األم ابنها أثناء فترة أصب  تقليدًا 
ساان شاااه خاااتون، فبعااد وفاااة ابنهااا ذهباات إلااى  تتوجااه إلااى مدينااة بورصااة العاصاامة األولااى للدولااة العثمانيااة، وهااذا مااا حاادث مااع ح 

 مدينة بورصة.
PEIRCE L., P., the Imperial Harem ,women and Soverignty in the Ottoman Empire, New York: Oxford university 

press, ,1993, 50. 
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م( جامع 1489ه/894أن السلطان بايزيد الثانى بنى عام )" "جودوينفى هذا الصدد ذكر "و 
يحكم هذا  على شرف زوجته حسنية شاه خاتون عندما كان ابنها "شاهنشاه" ،الخاتونية في "مانيسا"

، أما الجامع 15السلطان بايزيد الثانى لم يشيد فى تركيا إال أربع كليات معمارية فقطوالصحي  أن "، 14قليماإل
يد زوجة السلطان وليس السلطان نفسه، وهذا ما تؤكده وثيقة الوقف الخاصة بالكلية يالمشار إليه فهو من تش

، فضاًل عن أن هذه المعلومة لم 16.""...المسماة بُحسن شاه خاتون ابنة عبد الجليل جزاها اهلل تعالى.
   .17يذكرها غيره من الباحثين

 موقع الكلية: .4

وهذه المدينة لها مكانة خاصة فى  ،(1لوحة) 18مانيساتقع الكلية فى وسط المدينة أمام مبنى والى 
أصبحت جزءًا من "والية األناضول" تحت اسم "سنجق و ، 19وذلك لكونها "مدينة األمراء" ؛الفترة العثمانية
وهذه المدينة  م(،1415ها/ 817ستولى عليها العثمانيون فى عام )امركزه بعد أن  أصبحتالتى صاروخان" 

 .ةيجإربط وسط األناضول بسواحل بحر ي الذىتطورت اقتصاديًا وسياسيًا، بسبب موقعها 

كلية معمارية ش يدت بالمدينة خالل العصر العثمانى،  والجدير بالذكر أن كلية الخاتونية تعد أول
وتعرف اليوم "بكلية الخاتونية"، وهذا الموقع  موقعها فى منطقة مستوية جنوب قصر الوالى مباشرًة، واختير

 . 20يكشف لنا مدى االهتمام بإنشاء مركز معمارى بالقرب من القصر، بالرغم من كون راعيتها امرأة
 صمت مغنيسا محروسة فىوقد ذكر موقع الكلية بوثيقة الوقف بدقة أكثر على النحو التالى؛ ".....

 ما مع ،المحاطة واالختالل الزوال عن اهلل صانها الشمال إلى المائل جانبها فى والبأساء الضراء عن
                                                           

14  
 GOODWIN, G., A History of Ottoman Architecture, London: Thames and Hudson Ltd, 1971, 158.   

 .270 – 90، "المجمعات المعمارية" : محمد،انظر ؛فة هذه المجمعات المعماريةلمعر 15 
16  Vakfiye 608, 22. no.lu defterin 211. Sayfasında, 224. sırada kayıtlıdır.   

 .63، 62، "المجمعات المعمارية" ،محمد 17
لاي الشامال منهاا، وتتصال بهاا وبغيرهاا 50مانيسا: مدينة في وسط غرب تركيا اآلسيوية، تبعد عن مديناة أزميار بحاوالي  18 كام وا 

ماان ماادن تركيااا بالعديااد ماان طاارق المواصااالت البريااة والحديديااة الجياادة، كاناات لااواء خاًصااا بااوالة العهااد األمااراء؛ حيااث كااان ولااى 
العاارر، وفتحاات علااى عهااد بايزيااد يلاادرم، وتشااتهر بزراعااة الحبااوب والبقااول والحمضاايات  سااتانبول ويعتلااىاالعهااد يقاادم منهااا إلااى 

وماان أهاام صااناعاتها التعاادين والصااناعات النساايجية  ،والكااروم والفواكااه والتااين، باإلضااافة إلااى رعااي الماشااية لتااوفر المراعااي فيهااا
فيهاا العدياد مان اآلثاار  التاي  وهي مدينة" مغنيسيا" القديمة والغزل والحياكة والحرف اليدوية واألواني الفخارية والنحاسية الخزفية،

مديناااة  1000موساااوعة  ،عباااد الحكااايم ،العفيفاااي :تعاااود إلاااى القااارن الثاااامن الهجااارى؛ انظااارالتاااي الرومانياااة والمسااااجد اإلساااالمية 
  .443 -442م، 2000، مكتبة الدار العربية، إسالمية
، 1،  4ا، ترجمااة محمااود عاادنان ساالمان، الاادار العربيااة للموسااوعات، مجااالعثمانيااةموسااوعة تاااريخ اإلمبراطوريااة  ،يلماااز ،أوزتونااا
 .740م،2010

 .نة األمراءيلذلك أطلق عليها مد ؛لتدريب األمراء العثمانيين القائمين على أمور الحكم اً كانت مانيسا مركز  19
20 KÜSKÜ,  S. G., «Türk Dönemi Manisa Kenti Ve Düşündürdükleri, Turkish Studies», International 

Periodical For The Languages9, No.10,  2014, 648. 
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 الطريق إلى ينتهى القبلى حدها حدودها ويتعين مصالحها على الموقوفة العامرة الحديقة من بها يتصل
 منه ويمتد العامر الطريق إلى ينتهى ومنه باشا إياس دار مع بك جص كلرجى إلى والشرقى ،العامر
 دار من اآلتى العامر بالطريق يتصل والشمالى المسطورة الحديقة باب أمام األضيق الزقاق إلى ويصل
  .21."...اآلخر العامر الطريق إلى ينتهى يضاأ والغربى،  السعادة

 الغرض من إنشاء الكلية: .5

؛ البعد ة يتمثل فى تلبية ثالثة أبعاد وهىكشفت الدراسة أن الغرض من إنشاء هذه الكلية المعماري
يتض  البعد الدينى من خالل ما ورد فى وثيقة الوقف أنها حيث  والبعد االجتماعى والبعد السياسى؛الدينى 

 صدقة لتكون األمثال وبهائها بحسنها يضرب بحيث المثال عديمة عمارة "...تكون صدقة جارية لها، 
واألحاديث النبوية التى تدل على ذلك فى وهذا ما أكدت عليه فى اختيار اآليات القرآنية  .22"جارية لها..
 َفُيَضاِعَفهُ  َحَسًنا َقْرًضا اللَّهَ  ُيْقِرُض  الَِّذي َذا مَّن " :"...قال اهلل تعالى فى محكم كتابه العظيم؛ 23وثيقة الوقف

 َخْيرًا ُهوَ  اللَّهِ  ِعندَ  َتِجُدوهُ  َخْير   مِّنْ  أِلَنُفِسُكم ُتَقدُِّموا "َوَما :م شأنا وجل ذكراوقال عظ  ، 24"َكِريم   َأْجر   َوَلهُ  َلهُ 
، 26"َباق   اللَّهِ  ِعْندَ  َوَما َيْنَفدُ  ِعْنَدُكمْ " :، وقال اهلل تعالى فيمن يتقرب إلى اهلل فى الدينا بالخيرات25َأْجرًا" َوَأْعَظمَ 

 ولد   ثالث   بعِده من ُجلُ الرَّ  يخلِّفُ  ما خيرُ والتسليم وأكمل التحية من قلب سليم وقال " ةوقال عليه احمد التحي
اهلل عليه وسلم على  ى، وقال أيضا صل27"بعِدهِ  من ِبه ُيعَملُ  وِعلم   أجُرها يبلُغهُ  تجري وَصَدقة   َله يدعو صاِلح  

 .  28"فأمَضْيتَ  تصدَّْقتَ  أو فأبَلْيتَ  لِبْستَ  أو فأفَنْيتَ  أَكْلتَ  ماإال  ماِلك ِمن لكَ  ليسعلى الوجه األكمل واألتم "

مركز  نزلةمن خدمات جليلة للمنطقة التى تنشأ بها، فهى بمالكلية  هتقدمويتمثل البعد االجتماعى فيما 
حضرى داخل المدينة، عالوة على أنها تعبر عن النمو العمرانى للمدينة، وهذا ما عبرت عنه كلية الخاتونية 
بمدينة مانيسا، حيث تضمنت عدة أبنية تؤدى وظائف مختلفة، تلبية الحتياجات المجتمع وخدمة الناس. 

أهل المدينة والرغبة فى كسب  حتوت على مسجد جامع إلقامة الخطبة وصالة الجمعة والفروض لخدمةاف
من أروع األبنية التى تضمنتها الكلية، حيث  عمارتالثواب من اهلل عز وجل فى الوقت نفسه، بينما تعد ال

قدمت الخدمات بالمجان سواء للفقراء أو المسافرين أو أهل المدينة، من طعام وأماكن للراحة واالستضافة، 
يد الحمام بالكلية أدى يى بين أهل المدينة. أضف إلى ذلك أن تشضمنت التكافل االجتماعقد وبذلك تكون 

                                                           
21 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 212.  
22 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 212.  
23 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 211, 212.  
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ر. كما لم يفت طة بدعوة اإلسالم للنظافة والتطه  إلى خدمة أهل المدينة، من تلبية الحاجات الوظيفية المرتب
 فى الدين.   الواقفة إنشاء ك تاب لتعليم الصبيان والبالغين من أهل المدينة، قراءة القرآن وفروع اإليمان والتفقه 

الذى يقع بجوار الجامع، أن هذه الكلية أنشأت مركزًا  حانوتاً  21كما يكشف لنا وجود الخان الملحق به 
ًا فى مدينة مانيسا، حيث يعد أكبر خان استضاف التجار الذين أتوا إلى مانيسا للتجارة فى القرن مهمتجاريًا 

الذى توسع الحقًا، ليشمل  -البازار –لمركز التجارى خان "ح سن خاتون" نواة ا دم. وفى واقع األمر يع16
  .29األحياء المجاورة، وهو أساس بازار مانيسا الباقى حتى اآلن

 ،صاحبة البناءبوصفها ريف "ح سن خاتون" نفسها يتمثل فى تعفعائى؛ أما بالنسبة للبعد السياسى الد  
بنا اإلنشاء الموجود أعلى مدخل الجامع بأنها والدة شاهينشاه بك، على الرغم من كونها زوجة السلطان 
بايزيد الثانى، فإن هذه المرأة عر فت نفسها باسم ابنها وهو فى الوقت نفسه ابن السلطان، وهذا يكشف عن 

حيث كانت تحاول  ؛االجتماعية رغبتها فى أن تصب  والدة السلطان من خالل مجمعها المعمارى وخدماتها
 الحكم عن باقى أبناء السلطان بايزيد الثانى.  ب واستحواذهيصال ابنها إلى العرر إ

 شروط صاحبة الوقف: .6

 حياته في ليس ألهدافه محقًقا يراه بما وقفه إدارة في الواقف خطة عن اإلفصاحقصد بهذه الشروط ي  
نما ،فقط شرطت صاحبة الوقف بجانب  فقد - موضوع الدراسة –. وهذا ما وجد بالوثيقة أيًضا مماته بعد وا 

عدة شروط أخرى كان هدفها الحفاظ على منشآت  فى أرباب الوظائف ونظام التشغيل الشروط التى تتوافر
 فجاءت بالتفصيل على النحو التالى:    كيفية تعيين أرباب الوظائف؛ عن الكلية وأوقافها، فضالً 

أن يكون المتولى مستقيًما بصيًرا فى كل األمور، ويلقى كل واحد بالترحيب والبشاشة  شرطت"...
والتكريم القدر والشأن من أهل المرتبة والعلم والزهد والصالح، ويراقب على الشيخ والناظر واإلمام والمؤذن 

واحدة وعلى ثالث  ،سنةيضا بأن ال يزيد عقد المزارعة واإلجارة على أ وشرطتوالحفاظ والخطيب وغيرهم.....
يضا أن يدخر فى كل يوم عشرة أ وشرطتإلجارة الطويلة..... إليها لئال يعقد النية ل ةت الحاجن دعإسنين 

الجامع تعميرًا  عمارتيصرف أوال إلى ما فيه إصالح ال ،دراهم من دخل األوقاف المذكورة وريعها للرقبة
تم أيضا أنه إذا أ وشرطتقاء الحمام وسائر العقارات .....ترميًما، ثم ما فضل من ذلك يصرف إلى ما فيه بو 

داممن  فى الخدمة عشر سنين لكل واحد خر آالبساتين والطحانين يشترى المتولى من جانب الوقف غالًما  خ 
رتضى أستاذه البستان وحال الطاحونة فيعلمه صنعته، فإذا استكمل هذا الغالم صنعته واقاباًل لتعليم أمر 

 .30ويقوم الثانى مقامه..." ،األول المعلم حًرا ومعتًقا كسائر األحرار خدمته يكون
 

                                                           
29 GÜNDÜZ,«Türk Dönemi Manisa»,639. 
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 األوقاف الموقوفة على الكلية: .7

على بالتفصيل فى مدينة مانيسا تحديد أماكنها مع ورد فى الوثيقة األوقاف الموقوفة على الكلية، و 
 ،نفرادبالتفصيل على اال التى يأتى ذكرها"....وقفت على مصالحها جميع األمالك ؛ 31التالىالنحو 
ل المشتمل على الباب غتسالمبنى للطهارة واالا الحمامالمعروف بجنينة ابن حلبى..... البستان....ومنها

األخرى  الطاحونةالمسماه بسوكلتر..... الطاحونةفى الصباح للنساء وبعد الظهر للرجال....... د  الواحد المع
 .32الثالث المتالصقة المختلطة المزارع القرىالمعروفة بطاحونة باغجى.... 

حجرة سفلية، وثمان  وثالثينالمحاذى والمقابل للعمارة المسطورة المشتمل على ست  الخان"....
صطبل الكبير المشتمل على الصحن ى الصحن الكبير الذى فيه حوض واالوعل ،حجرة علويةوثالثين 

حد وعشرون واالجانب الغربى والشمالى، وهى  بالخان المذكور من المتصلة الحوانيتخر.....اآل
متصال وملتصقًا بعضها  اً ثنى عشر حانوتاو المسمى بحانوت بنت خليل القناعى.... حانوتالو ......اً حانوت

   .33...."وخمس حوانيتعض المعروفة بحوانيت يرك جلبى....بب

 الحوانيت القرى الطواحين الخان الحمام البستان نوع الوقف
 39 3 2 1 1 1 العدد

 يوض  نوع الوقف وعدده.( 1جدول )

 
 بلغتم(؛ 1531ها/ 937)عام فى  عمارتللالمصروفات السنوية " أن Aydın Yüksel" ويذكر

نفاقو  من اللحوم يوميًا، كجم 63لشراء  ،سنوياً  أقجه 37،991 حوالى أوقجه سنويًا لشراء  50،000 ىحوال ا 
                                                           

هاذه الكليااة تقاع فاي مديناة مانيساا، بناااء علاى التفاصابل الاواردة بالوثيقاة لحاادود هاذه األوقااف، كماا لاام يارى الباحاث أن أوقااف  31
 يذكر أسماء مدن.

32 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 212.  
33 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 213.  
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 ،األوقاف دخل من وأرباب الوظائف المسؤولين لجميع سنوًياأوقجه  54،480 دفعو  ،الدقيق )الطحين(
صالح  . 34آلخر وقت من بالمياه الشربة مطبخ تزود التي القنوات وا 

 مصاريف الكلية: .8

نوع األكل المقدم فى العمارت، وكذلك مقدار الكميات  –موضوع الدراسة  –حددت وثيقة الوقف 
، فضاًل عن عدد الوجبات سواء كانت يوميًا أو فى األعياد وشهر رمضان. فجاء بالوثيقة؛ ةالمقدم
يوم مائة النقية فى كل  والحنطةالجيد الجديد  القمحالمطبخ من الخبز السميد المتخذ من  لخرجوعينت "....

وعشرين ين فى كل يوم فى جميع السنين ست الطرى السم اللحمدرهم شرعى، ومن  درة فيها مائةل لدرة وك
فى كل أربعة أيام  حنطة المرقومن  ،ا بكيل مغنيساواحدً  الجيد النقى فى كل ستة أيام كيالً  األرزومن  ،لدرة
  .35..."ا بكيل المسطورواحدً  كيالً 

كمثل الحما والمل  والبصل وقطعة البطانة  وللخرج الصغار ،فى كل يوم خمسة دراهم وللحطب"....
فى كل يوم عشرة  للمسافرةيضا غير هذا أوعينت ، المتخذة لغسل األوانى وجرة الماء فى كل يوم درهم فرد

وستة أواق باألوقية  ،الطيب الخالا السمنستة أواق بأوقية مغنيسا المحروسة  العيد وليومي ،دراهم
ليكون الخرج الزائد فى  ؛ثالثة أيام مع يوم العيد بشرط أن ال يطبخ طعام إال ،المصفى العسلالمسطورة من 
إذا طبخ على العادة وزادت زاد اهلل توفيقها وسهل إلى جواره  ،طبخ فى هذه األيامعما كان ي   العيدين بدالً 

الطعام ليلة  ستة درهما فى كل يوم درهمان ليزاد فىالطريقها فى شهر رمضان على ما عين فى سائر األيام 
متكاثفة يقال لها  حنطةثنين ويطبخ فى ليالى اال ،ةخر زردواآل ةحدهما دانأ رزاأل ويطبخ نوعا  ،الجمعة

الشريف مثل الحصير والزيت وغيرها من  الجامعيضا أدام اهلل عفتها وزاد عصمتها لخرج أكشك، وزادت 
  .36.."لخدمة البساتين وخرجه فى يوم درهما. د  المع الحماروألجل  ،اصغار الخرج فى كل يوم درهمً 

 الفترة الزمنية القيمة الصنف الرقم الفترة الزمنية القيمة الصنف الرقم
 يومى العيد ست أوقية العسل 7 يومياً  درهم100 الخبز 1
 شهر رمضان دراهم 6 رز+ حنطة 8 يومياً  ادرهمً 26 اللحم 2
 يومياً  دراهم 5 الحطب 9 أيام 6 كيل واحد األرز 3
 يومياً  درهم 1 خرج الجامع 10 أيام 4 كيل واحد حنطة المرق 4
 يومياً  دراهم 10 للمسافرة 11 يومياً  درهم 1 للخرج الصغار 5
 يومياً  درهم 1 الحمار 12 يومى العيد ست أوقية السمن 6

 الكلية. ومصروفات( يوض  وجبات 2جدول )

                                                           
34 YÜKSEL, «Hatuniye Külliyesi», 502. 
35 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 213.  
36 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 215.  
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طوال أيام السنة، ففى األيام العادية تتكون الوجبة من  عمارتجبات التى تقدمها الويمكن رصد الو 
(، أما فى شهر السمن + العسل(، وفى يومى العيد يضاف لهذه الوجبة )خبز + لحم+ أرز+ حنطة المرق)

 حنطةثنين ويطبخ فى ليالى اال ،ةخر زردواآل ةحدهما دانأ ؛األرز يوم الجمعة صنفان من يطبخفرمضان 
 ."كشك"متكاثفة يقال لها 

 المنشآت المعمارية للكلية: .9

ا ومنها م ،منها ما هو باق  ، إشارات موجزة عن منشآت الكلية -موضوع البحث –ورد فى وثيقة الوقف 
 :يمكن ذكرها على النحو التالىدثر، و هو من
 المنشآت الباقية:.1.9

 الجامع: .1.1.9

(، يقام فيه الخطبة وصالة الجمعة والفروض مسجد جامعحددت وثيقة الوقف أن هذا المسجد )لقد 
تخذت طرفًا منها مسجدًا جامعًا ألداء صالة الجمعة وخمس صلوات باآلذان اف"...فذكرت:الخمسة اليومية، 

هو عبارة عن مساحة ، و 38يتبع تخطيط هذا المسجد طراز القبة المتطورو ، 37والجماعة..." ةقامة واإلمامواإل
، يغطيها قبة مركزية محمولة اأوسطه امساحات أكبره م، مقسمة إلى ثالث13،90 ×م 26أبعادها مستطيلة 

دعامتين والجدران الخارجية، أما المساحتان الجانبيتان فتغطى كل منهما بقبتين صغيرتين. ويتقدم العلى 
ويوجد أمام أعمدة، ويغطيها خمس قباب ضحلة،  ةن ستمالجامع سقيفة تطل على الخارج ببائكة تتكون 

 (1)شكل 39، ذات القاعدة المرتفعة عن مستوى القبةوللجامع مئذنة واحدة فى الركن الغربىشاذروان،  الجامع
  .(2لوحة)

 :الخان .2.1.9

هو عبارة عن و  ؛الخاتونية جنوب جامع، 40حالياً  الخان فى وسط المدينة أمام مبنى والى مانيسايقع 
يتوسطه فسقية أو فوارة مربعة  يتوسطها فناء مكشوفم، 24،60 ×م 28،20أبعادها  مساحة مستطيلة

يتقدمها سقيفة و ، 41المربعة التى تغطى بقباب ضحلة من المخازن والحجرات ناطابق الفناءبهذا  حيطالشكل، ي

                                                           
37 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 214.  

ن المسااجد يتبااع طااراز إذكاار أحااد الباااحثين أن الجااامع يتبااع طااراز المساااجد الكالساايكية الصااغيرة، وقااد جانبااه الصااواب؛ حيااث  38
 .19، "عمائر المرأة بمدينة مانيسا" ،عبد العظيم؛ ق عليه مصطل  )القلب والجناحين(القبة المتطور الذى يطل

 .29 – 19، "المرأة بمدينة مانيسا عمائر، "عبد العظيم: عن وصف الجامع بالتفصيل انظر 39
YÜKSEL, «HATUNIYE KÜLLIYESI», 501. 

GOODWIN, A History of Ottoman Architecture, 158. 
40 YAVAŞ: «Kurşunlu Han, Manisa’da XV, yüzyılın sonlarına ait han», İslâm Ansiklopedisi’nin 26, 2002, 448.  

 .37 - 33، "عمائر المرأة بمدينة مانيسا" عبد العظيم،انظر: ؛عن وصف الخان بالتفصيل 41
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الغربية وهو  الجهةأحدهما بطل على الفناء األوسط ببائكة من األعمدة يعلوها عقود، وللخان مدخالن ت  
التى تظهر فى وضع ثمانى حجرات تميز تخطيط هذا الخان بالسمترية ، ويواجهة الشرقيةخر بالواآل ،الرئيس

 38حجرة، وبالطابق العلوى  36ليكون عدد الحجرات بالطابق السفلى  ؛فى كل جانب وفى كل زاوية حجرة
 .(2لوحة) (2)شكل حجرة

والمقابل للعمارة المسطورة والخان المحاذى وثيقة للخان فقد جاء؛ "...الوهذا ينطبق مع وصف 
ى الصحن الكبير الذى فيه المشتمل على ست وثالثين حجرة سفلية وثمان وثالثين حجرة علوية وعل

خر، وجميع الحوانيت المتصلة بالخان المذكور من الكبير المشتمل على الصحن اآلصطبل حوض واال
 . 42.."حد وعشرون حانوتًاواالجانب الغربى والشمالى وهى 

بازار لسوق الغالل، عبارة عن خان يحتوى على الرصاص، يشبه "  :" الخان بأنهأوليا جلبى"ويصف 
القلعة، ويضم أربعون قبة، ويجتمع التجار العرب والفرس فى آن واحد معًا، ويطلقون عليه اسم خان 

أن هذا الخان ش يد من أجل أن يدر دخاًل للصرف على الجامع  ومما يؤخذ فى عين االعتبار ؛43"الخاتونية
          خان الرصااح سن شاه خاتون فى المدينة، وأطلق عليه حديثًا  شيدتهاوالمنشآت الخيرية التى 

  .خان(تورشنلو )
 :الُكتاب .3.1.9

وهو عبارة عن أمام مبنى والى مانيسا، يقع بجوار جامع الخاتونية فى أقصى الجهة الغربية للجامع، 
يكسوها كلتاهما مغطاة بقباب هرمية الشكل م، تنقسم إلى قاعتين 7،8 ×م 13،5مساحة مستطلية أبعادها 

 (.3شكل)44القرميد، وله مدخل فى الجهة الجنوبية الغربية، ويستخدم الك تاب حاليًا مصلى للسيدات

تدرس بجانب القرآن الكريم، ذا الك تاب، وكذلك العلوم التى لهولقد حددت وثيقة الوقف صفات الم علم 
 اً متورع اً أمين اً "...ومعلم يكون متدين ؛ فذكرت:على الصبيان فقط، بل للبالغين أيضا اً ليس قاصر  وكونه
م فى علِّ دغام والتشديد، ويُ بعلم وجوه القرآن والتجويد والقلب واإل اً شفيق اً حليم اً رفيق اً عليهم كلهم آنيق اً مكين

مكان مناسب كائنا من كان من الصبيان وغير الصبيان ظواهر متن القرآن وغير ذلك مما يتعلق بالدين 
وورد كذلك  .45..واإليمان، ومحصن بعلم اآلداب واألركان على قدر الطاعة والبضاعة والقوة واالستطاعة

                                                                                                                                                                                           
ACUN ,H., «Manisa’da Türk Devri Yapılarıl»,Türk Tarih, Ankara: Kurumu , 1999, 472, YAVAŞ,« Kurşunlu 

Han», 448. 
42  

 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 214.  

43  ÇELEBI, E., Seyahatnamesi, Vol. IX, Istanbul, 1984, 72.   
 .32 - 30، "عمائر المرأة بمدينة مانيساعبد العظيم، " :عن وصف الك تاب بالتفصيل انظر  44

45  
 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 213.  
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من المهمات  وبتعليم ما هو من كان من البالغين والصبيان اً كائن وتشتغل بتعليم القراءات.. "عن الك تاب 
 .46حياء لدين اهلل تعالى..."إمن فروع اإليمان 

 المنشآت المندثرة: .2.9

 الحمام: .1.2.9

أن الحمام المذكور ضمن أوقاف الكلية يقع فى حى  ؛بعض الباحثينيعتقد  هفى بادئ األمر نذكر أن
ولكن يرى الباحث أن الحمام ، وأن بقايا الحمام الموجودة بالكلية ترجع لحمام شيد الحقًا بها، 47(سير آباد)

الحمام الموجود حاليًا، معتمدًا على اإلشارات التى وردت   -بقايا –المذكور ضمن أوقاف الكلية هو نفسه 
 ؛يل وجعله يسمى بالسلسبيلا يسقى العلوأجرت فيها شكرًا هلل ماء عذبً "...الوقف؛ عن الحمام فى وثيقة 

ا للعمارة وأخذت منه قسمً  ،وعينت لكل موضع مقدارًا من الماء الثجاج ،االحتياجا لمواضع وجعله حصصً 
  .48.."ا للحمام وشرب البستانخر دائم الجريان أقررته مخصوصً آا وقسمً  ،وجعلته حوضًا يحكى عن الكوثر

من دخل األوقاف المذكورة وريعها للرقبة يصرف وأن يدخر فى كل يوم عشرة دراهم "...وورد كذلك 
يضًا أوورد  .49.."..يصرف إلى ما فيه بقاء الحمامالعمارة الجامع تعميرًا ترميًما، و  أوال إلى ما فيه إصالح

قيم على محافظة مجرى الماء النازل إلى الينابيع والجامع والبساتين  آخر ساق  وشخص ...فى الوثيقة"
صالحه فى مجاريه فى أطراف الليالى واألياموالحمام مداوم على مح   .50.."افظته وا 

، فضاًل عن الكون مصدر المياه واحد عمارتفمن خالل النصوا السابقة يتض  قرب الحمام من ال
واحد مسئول والجامع، وكذلك تخصيا شخا  عمارتقتران مصادر الصرف على تعمير وترميم الحمام بالا

حددت مواعيد  الوقف وثيقةعلى ذلك أن أضف بل عن مصدر المياه لكل من الجامع والبساتين والحمام. 
غتسال المشتمل على الباب د ذكره قبيله المبنى للطهارة واالالحمام الموعو "...و  ؛ فذكرت:العمل بالحمام
 .51.."د فى الصباح للنساء وبعد الظهر للرجالالواحد المع  

 العمارت: .2.2.9

ساسية فى تشيدها، ومع ة واألة الرئيسأت عد العمارت من أهم المنشآت المعمارية بالكلية، بل هى المنش
، وال يعرف موقعها وال تخطيطها، ولكن من خالل اإلشارات التى وردت فى وثيقة الوقف ذلك فقد اندثرت

يمكن تحديد بعض الوحدات المعمارية التى تتكون منها؛ مثل المطبخ والمخازن وأماكن للنوم والراحة 

                                                           
46  

 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 214.  
47 Yüksel, «Hatuniye Külliyesi», 502. 
48  

 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 212.  
49 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında,  214.  
50  

 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 214.  
51  

 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 212.  
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تقدم لها عام، والفئات التى قدم للطجبات التى ت  عرفة مواعيد العمل بها، وعدد الو كذلك مو واالستضافة. 
 جبات.الو 

واستقرت مهمتها إلى بناء عمارة عديمة المثال بحيث يضرب بحسنها وبهائها األمثال ".....فقد ورد 
لتكون صدقة لها جارية.....وتطعم فيها من األطعمة الرايقات للواردين من كل الجهات فى كل األيام مرة 

على الفقراء والمساكين ليكون سكنا لهم "... وورد كذلك .52.."واحدة فى المساء ومرة واحدة فى الصباح
طائفة كانوا من السادات والمشايخ والفقهاء  من أية ينومراحا وللصادرين والواردين من طوائف المسلم

   .53.".وغيرهم

 الحمام الخان مكتب الصبيان العمارت الجامع المبنى
 X X X X X فى الوثيقة
 X   X  المندثر

  X  X X الموجود اآلن
   X X X عليها الموقوفالعمائر 

  X X    العمائر الموقوفة
 عمل الباحث© يوض  أوضاع أبنية الكلية( 3جدول )

 –عمارت  –هذه الكلية تتكون من )جامع تبين أن منشآت الكلية فى ضوء وثيقة الوقف؛ يمن خالل دراسة  -
مكتب الصبيان(، و  –الخان و  –من هذه المنشآت )الجامع  وما زال باقياً حمام(،  –خان  – 54مكتب صبيان

 العمارت(.و  –بينما اندثر منها )الخان 

 –التى تتمثل فى )الجامع الموقوف عليها  األولى هى، النوعية شملت هذه الكلية نوعين من العمائر  -
الحمام(، و  –العمائر الموقوفة التى تتمثل فى )الخان  أما النوعية الثانية فهىمكتب الصبيان(، و  –العمارت و 

  لكى تدر ريعًا على النوعية األولى من العمائر.
 نظام التشغيل: .10

الذى يتض  من داخل منشآت الكلية؛ نظام التشغيل شير إلى التى ت  ورد بوثيقة الوقف بعض اإلشارات 
مواعيد تحديد طوال أيام األسبوع و  عمارتال تشغيلوكذلك ، ام ودور كل فرد من أرباب الوظائفتحديد مه

                                                           
52 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 214.  
53  

 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 212.  
يذكر بعض الباحثين أنه قد أضيف ك تاب ومدرسة الحقًا للكلية، ولكن جانبهم الصواب، حيث أن الك تاب قاد ش ايد وقات إنشااء  54

  الكلية.
Gökçen,  B. İ., Manisa Tarihinde Vakıflar ve Hayırlar (H. 954-1060), Vol.I, 1946, s. 158.  

ACUN, «Manisa’da Türk Devri Yapılarıl», 22.  
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وتطعم فيها من األطعمه للواردين من كل الجهات فى كل األيام مرة واحدة ".... الواجبات التى تقدمها يومياً 
كما حددت وثيقة الوقف مواعيد العمل بالحمام فذكرت؛ . 55.".فى المساء ومرة واحدة فى الصباح

غتسال المشتمل على الباب الواحد المع د فى الصباح المبنى للطهارة واالة قبيلوالحمام الموعود ذكره "...
 .56.."للنساء وبعد الظهر للرجال

وهذا ما أوضحته الوثيقة؛  ،على توفير المياه للكلية الواقفصاحبة حرصت  عالوة على ذلك
وأجرت فيها شكرًا هلل ماء عذًبا يسقى العليل وجعله يسمى بالسلسبيل؛ وجعله حصًصا لمواضع "...

االحتياج، وعينت لكل موضع مقدارًا من الماء الثجاج، وأخذت منه قسًما للعمارة وجعلته حوضًا يحكى عن 
 . 57.."خر دائم الجريان أقررته مخصوًصا للحمام وشرب البستانآالكوثر، وقسًما 

 أرباب الوظائف بالكلية: .11

كاان لكال  ، وقادالمعمارياة التعااون باين مجموعاة مان الماوظفين والعماال داخال هاذه الكلياةينظم العمال 
مانهم وظيفتااه التااى يؤديهااا فااى موقعاه، سااواء كااان ذلااك داخاال الوحادات المعماريااة أو خارجهااا، أو فااى األوقاااف 

 ضاوابط وشااروط وفاق المااوظفين هاؤالء اختياار ياتمو  .58دمااة المجتماع والوافادين عليهاااالموقوفاة عليهاا بهادف خ
 من توافر البد ولذا بدنية؛ وقدرات أخالقية مواصفات من ،59الوظيفة تقتضيه ما حسب موظف كل في حاكمة

 -موضااوع البحااث –. ويمكاان تقساايم أرباااب الوظااائف بالكليااة الوظااائف بهااذه يقااوم لماان الصاافات ماان مجموعااة
 وفق شروط الواقفة على النحو التالى: 

 الوظائف اإلدارية:أرباب  .1.11

: شرطت الواقفة أن يكون رأس المؤتمنين فى بابها الشريف العالى زين الحاج والحرمين زائر المتولى
ا فإذ ؛قيد الحياةعلي متولًيا فى أوقافها المذكورة ما دام الحاج حمزة أغا بيت اهلل والساعى بين المروتين 

عن حضور  ةخرى يكون التولية والنظر فى األوقاف المسطورة مفوضأفضت التوبة إلى قضاء نشأته األ
 . 60ةالمذكور  ةشاء بشرط أن يكون مجيب بالتولي الملكة خلد اهلل سلطانه ينصب أيه سلطان

                                                           
55 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 212.  
56 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 212.  
57  Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 212.  

 -1481هاااا/ 918 -886أربااااب الوظااائف بالكلياااات المعمارياااة للسااالطان بايزيااد الثاااانى فاااى تركياااا، )" ،محماااود السااايد ،محمااد 58
 . 105م، 2020، 2ع.جامعة سوهاج،  /، كلية اآلثارمجلة أبيدوس، "م( فى ضوء وثائق الوقف1512

 الوظيفة: جمعها وظائف، وهى من  شخا معين منصب أو درجة أو رتبة معينة، وما يصاحب ذلك من تحمل تبعاتها.  59
األلقاااب والوظااائف العثمانيااة، دراسااة فااى تطااور األلقاااب والوظااائف منااذ الفاات  العثمااانى لمصاار حتااى إلغاااء " ،مصااطفى ،بركااات

 .12م، 2000دار غريب للطباعة، : ، القاهرة"م(1924 – 1517وطات الخالفة العثمانية )من خالل اآلثار والوثائق والمخط
60 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 214.  



 

   م(2023) 1العدد24املجلد العرب لآلثاريين العام االتحاد مجلة
 

363 | DOI 10.21608/jguaa.2022.135140.1245   محمد محمد السيد محمود 

 

من التكاسل والغفالت وال يفوت شيًئا  ظة جملة الغالت ويحذر من وقوع شىءيجمع بكمال اليق :الجابى
مما ينفع الوقف وكل ما يتوجه إلى الوقف ويعود يبتسم فى استجماع ذلك على الشرط المشروط والوجه 

 ينخرط أن إلى ئهأبنا ألبناء ثم ألبنائه ثم الرحمن عبد فيروزى العلماء المفخر الجباية وشرفت .61المعهود
 من ةديان الناس أطهر من المتعالى يختاره لمن شرطتها كذلك كان فإذا. الجنة رياض فى نسله رواحل قوافل
      .62العمارة أرباب بواقى بمشاورة المذكورة األوقاف فى جابيا ينصبه ينالمسلم

ضمير موزع  ًا ذووأمين اً مشرعو  اً ومجاهد اً على الطاعة والعبادة ومجتهد اً مواظب اً زاهدأن يكون  الشيخ:
بصر فى أفإذا  ،وعلى أحوال الطوائف المعنية للخدمة بأصنافها ،على أحوال نفس العمارة وأوقافها اً ظر ايكون ن

 لواحد شيئا يستكرهه العقل أو يستنكر فى الشرع والنقل أو شاهد ما ال يرضيه أحد مما ال يلزم أن يحص
 نه بالرفق وحسن الرضا.عه عيزجر عن ذلك ويمن ،ا وما يتعلق بالمحصوالت وخرجها ووقفهاهباألوقاف وأهل
موصوف بالرشد واالستقامة واألمانة والصالح يعلم الباقى من المصروف ويضبط المصروف  وكيل الخرج:

 .  63على الوجه المعروف
 يكتب جملة ما يتعلق بالعمارة وأوقافها اً مقيم اً خدمة حاضر العلى  اً مستقيم اً أمينأن يكون  :كاتبال 

بعد ما علم وحقق ما حصل ووصل إلى  ،قدام وحسن االهتمام ال بالفتوروأصحابها فى كل األمور بكمال اإل
لى و ين أالمحصول من  عنيضا أوما المستفاد وعلم  ،شتغل المتولى والجابىاالعمارة وما عاد وما   ،ينأا 

، وال يقول أن دفتره إال ويكتبهاال يترك دقيقة يجب ثبتها فى و  ،وكيفية الصرف ووجوه المصاريف فى البنية
حتى بعذر على جواب الكل وقت المحاسبة بالمناقشة واالستقصاء كى ال يجفه الحياء وال يذهب  قليالً  شيئاً 

   . 64تحت الماء
 :عمارتأرباب الوظائف بال .2.11

والمشروط بين الفقراء مهيأ على حسب الحال  اً مقيم اً فى خدمة النقباء قائم اً متيقظ اً نجيب : يكوننقيبال
إال أن يكون  ،نفسه على الباقينن غير تقديم أحد وتفضيله من من العلماء والصلحاء مقيمين كانوا وغرباء م

 قائم :بوابال .65الحال يعذر النقيب فيما فضله به كذلك ، فإذا كانب السنو له استحقاق ذاتى أو شرفى لوج
سباب األيكون حافظ  الخازن:. 66طالقهإعلى  ةبالبوابيغالقه وعلى جميع ما يتعلق ا  على فت  الباب و 

                                                           
61 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 213.  
62 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 214.  
63 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 214.  
64 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 213.  
65 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 213.  
66 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 214.  
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مانة والصيانة ويجمع ويدخر بشرط التحلى باأل ة إلى مصارفها،إلى الصرف فى وقت الحاج ةوالحوائج المدخر 
 . 67(نبارىباآل( وفى بعض اللسان )بالكالرىوهو المسمى فى التركى ) ،فى المخزن ر  خ  إلى أيام أ   المؤن

الكل فى الكل  ذاق بحيث يرضىالم ةعلى طبخ أنواع األطعمة الحسن اً قادر  اً أمينيكون  :طباخال
ويكون  ،يكون رأس البستانين ،حاذق فيما يليق بقدر المكان فى أمر البستان خبير قائم :البستانجى. تفاقباال

على محافظة مجرى الماء النازل إلى الينابيع والجامع  قائم :ساقىال .لخدمة البساتين ونخر آثالثة نفر 
صالحه فى مجاريه فى أطراف الليالى واأليام  .68والبساتين والحمام مداوم على محافظته وا 

 أرباب الوظائف بالجامع: .3.11

 على قراءة خطبة مناسبة لكل حال اً قادر  اً صحيح اً حسن الصوت صالح اً حيفصأن يكون  :خطيبال
ويكون على الصالح  ،بالسنة والصحابة والفساد اً عالم أهل األمانة فقيماً من  اً دينيكون مت :ماماإل .وزمان

 :مؤذنان .والتقوى والرشاد يؤم الناس فى الجامع فى خمسة أوقات بال عذر صحي  فى جميع الحاالت
فى وقت الصالة ة فى المآذنة بوبالمناو  ،ا وخروجً صالحان حسنا الصوت عالمان بأوقات الصالة دخوالً 

 .69ا وعروجً حاضران نزواًل 

 ةعشر  ةوخمس ،القرآن حلوا األنفاس وحسناء األلحان وقراء أعشار سبعة نفر من حفاظيكون  :الحفاظ
ا من كالم اهلل ا واحدً القراء يقرأ كل واحد منهم جزءً  ،يالزمون بكرة كل يوم بتالوة كالم اهلل قراء األجزاءمن  نفرا

ن أوال و بشرط أن يكون السبعة منهم السبعة المذكور  ،فى العدد اوجملتها ثالثون جزءً المشتمل على أجزاء 
ن كانا يستحقان جمع إن المذكورا نالمؤذناثنان منهم اويكون  ،ن لقراءة األعشار فى كل األزمانو المعني

له أجمعين وعليه وعلى آ ويوهب ثواب ما قرأه على روح سيد المرسلين محمد المصطفى صلى اهلل ،الجهتين
 ،قراء األجزاء رئيس محفلمن المذكورين  اً ويكون واحد ،ولروح أمته ولروح الواقفة الحرة دامت عصمتها
وبسط  ،على خدمة لسراج السراج المنير اً يضا قائمأ معرفاً ويكون أحد قراء األجزاء وهم خمسة عشر نفرا 

وطرحها إلى المغازة وغيرها مما يتعلق خراج الكناسة ا  و  ،وكنس ما يحتاج إلى الكنس ،البسط والحصير
  .70بالقيومية
 

 
                                                           

67 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 214.  

هناك فرق بين المصطلحين فى تأدية الوظيفة؛ فيطلق الكالردار على خازن المطبخ الذى يقوم بحفظ ما فاى الخزاناة مان العسال 
سااطبل ماان الحنطااة والشااعير والحطااب وغيرهااا االسااطبل الااذى يقااوم بحفااظ مااا فااى نمااا يطلااق اآلنباااردار علااى خااازن االوالساامن، بي
 .121، "أرباب الوظائف بالكليات المعمارية" ،محمود؛ يق من الشعير لدواب المسافرينويعطى العل

68  
 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında,214.  

69  
 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 213.  

70  
 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 213.  
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 أرباب الوظائف بالُكتاب: .4.11

بعلم وجوه القرآن والتجويد  اً شفيق اً حليم اً عليهم كلهم آنيق رفيق اً مكين اً متورع اً أمين اً متدينيكون  :معلمال
ويعلم فى مكان مناسب كائنا من كان من الصبيان وغير الصبيان ظواهر متن  ،دغام والتشديدوالقلب واإل

داب واألركان على قدر الطاعة والبضاعة بعلم اآل اومحصنً  ،القرآن وغير ذلك مما يتعلق بالدين واإليمان
 .71والقوة واالستطاعة

 أجور أرباب الوظائف:  .5.11

ت أكثر اهلل خيرها ى النحو التالى؛ ".....وعينورد فى الوقفية أجور أرباب الوظائف بالتفصيل عل
 ،أربعة دراهم ولإلمام ،خمسة دراهم وللخطيب ،دراهم ةفى كل يوم عشر  للمتولىأن يكون  ،وضاعف أجرها

سبعة دراهم ولكل واحد منهم درهم واحد فى كل  ولقراء العشر ،أربعة دراهم وللمعلم ،ثالثة دراهم وللشيخ
درهم واحد  ولرأس المحفلل واحد منهم درهم فرد فى كل يوم، خمسة عشر درهما لك ولقراء األجزاء ،يوم

يوم ثالثة دراهم  فيكون له فى كل ،خر لقراءة العشرآدرهم و خر لقراءة الجزء آيضا درهم ألرأسه المحفل وله 
 .درهمان فى كل يوم هفيكون ل ،خر لقراءة الجزءآوله درهم  ،درهم واحد لتعريفه وللمعرف، لخدماته الثالث

 ،درهمان فى كل يوم للقيمويكون  ،فى كل يوم خمسة دراهم للجابىويكون  ،فى كل يوم أربعة دراهم وللكاتب
 ،أربعة دراهم وللطباخصطبل عليه، درهمان بشرط أن خدمة اال وللبواب ،فى كل يوم درهمان وللنقيب

فى كل يوم درهمان وعليه جزيئات الرقبة  وللساقى ،درهم واحد ولوكيل الخرج ،فى كل يوم درهمان لكالرىول
خدمته  م منها ونصف درهم لنفسه فى مقابلفى كل يوم درهمان دره ولخادم الخالء ،الواقعة فى مجارى الماء

لباقين ستة لفى كل يوم ثالثة دراهم و  ورئيس البساتين ،بريقونصف درهم يصرفه إلى أثمان الكوز واإل
 .72.."همان فى كل يوم.لكل واحد منهم در  ،دراهم

 مالحظات الفترة الزمنية األجر العدد الوظيفة
 

 الوظائف أرباب
 اإلدارية

  يومًيا 10 1 المتولى
  يومًيا 5 1 الجابى
  يومًيا 3 1 الشيخ

  يومًيا 1 1 وكيل الخرج
   يومًيا 4 1 الكاتب

 
 الوظائف أرباب

  يومًيا 2 1 النقيب

  يومًيا 2 1 البواب

                                                           
71  Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 213.  
72 Vakfiye 608, 22 no.lu defterin, 211. Sayfasında, 214.  
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  يومًيا 2 1 الخازن بالعمارت

  يومًيا 4 1 الطباخ

 9=3×2+3 يومًيا 9 4 البستانجى

  يومًيا 2 1 الساقى
  يومًيا 2 1 خادم الخالء

 
 الوظائف أرباب

 بالجامع

  يومًيا 5 1 الخطيب

  يومًيا  4 1 اإلمام

المؤذنان ورئيس  - يومًيا 26 15 الحفاظ
عرف المحفل والمُ 

  وظائف الحفاظضمن 
7+15+1+3=26 
 الُمعرف هو القيم -

 يومًيا اااااااااااا 2 المؤذن
 يومًيا درهم زيادة 1 1 رئيس المحفل 

 يومًيا  درهم زيادة  3 1 المع رف
 الوظائف أرباب

 بالُكتاب
  يومًيا 4 1 الُمعلم

 الباحثعمل © ( يوض  أجور وعدد أرباب الوظائف بمنشآت الكلية.4جدول )

بينما أقل  ،وجد بالجامع األفراد، تبين أن أكبر عدد من بالكليةدراسة أجور وعدد أرباب الوظائف  وبعد
كما بلغ إجمالى عدد أرباب  وكذلك بلغ أعلى نسبة األجور بالجامع، وأقل نسبة بالك تاب. عدد وجد بالك تاب،
ما يتض  فى سنويًا. وهذا  31،025يومًيا،  اً درهم 85، وبلغ إجمالى أجورهم اً فرد 33الوظائف بالكلية 

  :الجدول التالى

 سنوياً  األجور يومياً  العدد الوظائف
 8،395 ادرهم 23 5 وظائف اإلدارة

 8،395 ادرهم 23 10 عمارتوظائف ال
 12،775 ادرهم 35 17 وظائف الجامع

 1،460 ادراهم 4 1 بالُكتاب الوظائف
 31،025 ادرهم 85  33 اإلجمالى

 عمل الباحث© جمالى أجور وعدد أرباب الوظائف بالكلية.إ( يوض  5جدول )
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 النتائج:الخاتمه و .12

به، توصلت الدراسة  ةفى ضوء وثيقة الوقف الخاصبمدينة مانيسا من خالل دراسة مجمع الخاتونية 
 إلى عدة نتائج؛ أهمها:

 ألول مرة. بالكلية المعماريةنشر ودراسة وثيقة الوقف الخاصة  -

البعد الدينى  ىوه ؛فى تلبية ثالثة أبعاد ، يكمنهذه الكلية المعماريةمن إنشاء  الهدفكشفت الدراسة أن  -
 .والبعد االجتماعى والبعد السياسى

، فضاًل عن عدد الوجبات ة، وكذلك مقدار الكميات المقدمعمارتبينت الدراسة نوع األكل المقدم فى ال -
 األعياد وشهر رمضان. المناسبات مثل سواء كانت يوميًا أو فى 

من هذه  حمام(، وما زال باقياً و  خانو  ك تابو  عمارتو أن هذه الكلية تتكون من )جامع  أثبتت الدراسة -
 (.عمارتالو  (، بينما اندثر منها )الخانالك تابو  الخانو المنشآت )الجامع 

النوعية األولى هى الموقوف عليها والتى  ؛نوعين من العمائرعلى ملت تشاهذه الكلية أثبتت الدراسة أن  -
 –(، أما النوعية الثانية فهى العمائر الموقوفة والتى تتمثل فى )الخان الك تابو  عمارتالو  تتمثل فى )الجامع

   الحمام(، لكى تدر ريعًا على النوعية األولى من العمائر.و 

 الموجود ضمن منشآت الكلية.الحمام  المذكور ضمن أوقاف الكلية هو نفسأثبتت الدراسة أن الحمام  -

الهدف المرجو منها، وهو الحفاظ على منشآت الكلية حققت شروط صاحبة الوقف  أنأوضحت الدراسة  -
 وأوقافها.
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التى تنقسم إلى؛ أرباب الوظائف المعمارية طبقًا لشروط الواقفة  كشفت الدراسة عن أرباب الوظائف بالكلية -
 ، وأرباب الوظائف بالجامع، وأرباب الوظائف بالك تاب.عمارتاإلدارية، وأرباب الوظائف بال

 وكذلك بالك تاب، وجد عدد أقل بينما بالجامع، وجدأرباب الوظائف  أفراد من عدد أكبرأن  دراسةرصدت ال -
 ،افردً  33 بالكلية الوظائف أرباب عدد إجمالى بلغ كما. بالك تاب نسبة وأقل بالجامع، األجور نسبة أعلى بلغ
 . سنوياً  31،025 يومًيا، اً درهم 85 أجورهم إجمالى وبلغ
أن السلطان بايزيد الثانى  "جودوين"ما ذكره  ؛ ومنها:الهنات عند دارسى هذه الكليةبعض ت الدراسة صحح -

الخاتونية، وما ذكره "محمد عبد العظيم" أن تخطيط الجامع يتبع طراز المساجد الكالسيكية، هو مشيد جامع 
  "آيدين يكسل" بأن الحمام الموجود بالكلية أنشئ الحقًا. وما ذكره
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 ثبت المصادر والمراجع

 :العربية المصادر والمراجعأواًل: 
 .القرآن الكريم 

 The Holy Quran. 

 (.224/ 211 رقم صفحة 22/  608 سجل)  رقم وثيقة تحت بأنقرة؛ لألوقاف العامة المديرية أرشيف 
 Aršīf al-Mudīrīya al-ʿ āma liʾl- awqāf bī-anqrā, Rāqam (siğl 608/ 22 șāfḫa rāqam 211/ 224).  

 ،مدبولى، مكتبة، عزب محمد زينهم محمد: تقديم، اآلن حتى نشأتهم أول من عثمان بنى سالطين تاريخ بك، يوسف آصاف 
 .م1995، 1ط

 AȘĀF, YŪSUF BĀK, Tārīḫ Salāțīn bānī ʿUṯmān min awal našʼātihim hāttā al-ān, Presented by: 

Muḥammad Zinhum, Māktābūt Mādbωly,  1st ed., 1995. 

 م1980 القاهرة، ،(م1517 – 1250) مصر فى االجتماعية والحياة األوقافمحمد،  أمين، محمد. 
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 "الوثيقة نص"
 :211ص
 الحمد هلل زى العظمة والكبرياء والجالل والقدرة والبقاء الذى رفع بقدرته القبة "الرحيم الرحمن اهلل بسم" - 1

 السماء وبناها فى الهواء فيتوسل المهداه والمعطاء ممن أوالهم اهلل تعالى من جرام أسنى بقوته أالخضراء و  -2

 خطاء من كبراء رؤساء األمراء فاحى اللواء واألحواء وعظائم ملكات النساء ذوات الرياءاآلالء ابتالء باأل -3

 ء ونفائس الكساء وكرماء االستحياء من كبراء األغنياء صاحب النعماء ومن اقناهم أيالء باقثاء الثرا -4

 والفراء والقباء واالزار والرداء من أهل االعتالء وقراءة القراء وعمل الصلحاء ودعاء الفقراء. مما عملوا  -5

 من الخير محضرا يوم الجزاء وشفاء لصدورهم خير اللقاء فى دار البقاء فسبحان من جعل بعض عباده -6

 ى وجه الضبط واالستقصاء وجعل البعض منهم بال غناء فى الهناء وأقوياء بكثرة المال والعطاء عل -7

 اذالء، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، يحيط بجالل ذاته علوم العلماء أو يدركه حقيقة عقول -8

فطار الحكماء وأنهم يدركون بأمره وحقائق سائر األشياء، وله الجالل والجمال األحياء وأشهد -9  العقالء وا 

 محمدًا عبده ورسوله خاتم األنبياء وفخر األصفياء والمبعوث بالصدق والصفاء والمرسل رحمة  نأم -10

 للعالمين صلى اهلل وعلى آله وأصحابه األعزاء االتقياء الموصوف بكمال الحياء. وخالصته بنى أدم  -11

 ية المخدرات عمدة صاحبته الخيرات والحسنات مغيضة اآلبارى والمبرات نجمة العالى والسعادات صف -12

 أرباب المنحة والعطات أسوة أصحاب الموهبه والخيرات والحسنات ذاتها الشريف بكرائم األخالق التى  -13

 جمعت بين األركان واآلداب وجوت مناقب ال بعض بعضها أنامل الحساب ويعود إليها كل طالب  -14

 ون ابنة عبد الجليل جزاها اهلل تعالى. وراغب ويعود بها كل هارب وراهب المسماة بح سن شاه خات -15

صدرت عنها القليل شعر بقيت بقاء الشمس لألرض زينة ودمت دوام البدر زين الكواكب فال زالت كهفا  -16
 لأليام ومؤال ونجمك سعد فى النجوم الثواقب عادت من الدنيا بأعلى مراتب وقايدك األقبال من كل  -17

دخار الصدقات اللهم أجعلها موصال  -18  جانب أدام اهلل رفعتها وعالها، وزاده توفيقها فى أقتناء الحسنات وا 

 باأليد وضر عقدتها من الشك والريبة واالشتباه أنت المجيب المنيب، يرحم اهلل عبد قال آمينا وجعله  -19
 ا دار غرور أولها وجاء كالسراب وأخرها بين عباده أمنا مما أدركتها سوابق التوفيق اآللهى وأن الدني -20

 رداء من التراب ينتقا نعيمها. وأن أفضل العبادات وأحسن أسباب الفوز والنجاة إيصال المبرات وفت   -21

 أبواب الصدقات على ذوى الحاجات وأن درهما واحدًا تصدق به المرء فى حياته خير له من مائة درهم  -22
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 يصرف عليه بعد موته. حقق اهلل أمالها وتقبل أعمالها فسلك إلى اهلل اهلل تعالى بأحسن الطريق ورفعت  -23

العواقب بالبصائر البصيرة فأحبت أن تسلك مسالك ذوى الخيرات فى سلك المعروف باشاعة الحسنات  -24
 من أمواله الصادقة ومن القرى  وأرادت أن تقدم من الزاد ما يستطل بظله فى المعاء وتبذل فى سبيل اهلل -25

 والعقارات الالئقة الفائقة طلبا من اهلل تعالى وعد أوليائه من النعم وعمال بما قال اهلل تعالى فى محكم  -26

ًضا اللَّه   ي ق ِرض   الَِّذ  ذ ا مَّن كتابه العظيم " -27 س ًنا ق ر  اِعف ه   ح  ل ه   ل ه   ف ي ض  ر   و  ك ِريم " أ ج 
 شأنا  ، وقال عظيم73

م ا -28 ي ر   مِّن   أِل نف ِسك م ت ق دِّم وا وجل ذكرا "و  ي ًرا ه و   اللَّهِ  ِعند   ت ِجد وه   خ  ًرا" و أ ع ظ م   خ   .74أ ج 

 :212ص

ا ي ن ف د   وقال اهلل تعالى فيمن يتقرب إلى اهلل فى الدينا بالخيرات "ِعن د ك م   -1 م   ، وقال عليه 75ب اق " اللَّهِ  ِعن د   و 

ل   يخلِّف   ما احمد التحيه والتسليم وأكمل التحية من قلب سليم وقال "خير   -2   صاِل    ولد   ثالث   بعِده من الرَّج 

د قة   ل ه يدعو -3  بعِدِه"، وقال أيضا صل اهلل عليه وسلم على الوجه  من ِبه ي عم ل   وِعلم   أجر ها يبلغ ه   تجر  وص 

"، واشرقت همتها تصدَّق ت   أو فأبل ي ت   لِبس ت   أو فأفن ي ت   أك ل ت   ما ماِلك ِمن لك   األكمل واألتم "ليس -4 ي ت   فأمض 

 واستقرت إلى بناء عمارة عديمة المثال بحيث يضرب بحسنها وبهائها األمثال لتكون صدقة لها جارية  -5

 فاتخذتوتصير بذلك لمن جرى فى الخير مجاريه، وقد عرفت فيها وجوه المبرات وتحوذ من مهمات  -6

 طرفا منها مسجدًا جامعًا آلداء صالة الجمعة وخمس صلوات باآلذان واإلقامة واإلمام والجماعة وبدوام  -7

 االشتغال والتعليم والتالوات والقرأت تعظيما ألمر اهلل وتطعم فيها من األطعمه الرايقات للواردين من كل  -8

 واحدة فى الصباح على الدوام صدقة على خلق اهللالجهات فى كل األيام مرة واحدة فى المساء ومرة  -9

 تعالى. وتشتغل بتعليم القرأت كائنا من كان من البالغين والصبيان وبتعليم ما هو من المهمات من  -10

 فروع اإليمان أحياء لدين اهلل تعالى فتكتف الفضل بأطرافه وتحيط بأكنافه وتطير بهذه األجنحة إلى  -11

 الكمال المسرة لها ويبنى لها األضعاف من قصور الجنات وتنال بذلك نفعا عظيماسرادقات نهايات  -12

 يوم التقى الجمعان فبنتها على أحسن تأليف وابدع نظام وأطرق احكام كائنها من أمر الطالب أو -13

 حوراء اعنيت من غال صداقها الحق بنت دارا لوجه اهلل باقية عمرت ما عمرت المدينة باقية من كل -14

                                                           

 (.11سورة الحديد اآلية ) - 73
 (.20سورة المزمل اآلية ) - 74
 (.96سورة النحل اآلية ) - 75
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يمان. الواقفة الخيرة المذكورة أدام اهلل -15  خير على تأسيس بنيان وشكر نعمة حق على كل ذى دين وا 

 أيامها وزين بالسرور شهورها وأعوامها هذه العمدة فائقة البنيان والتوصيف المستغنيين عن التعريف  -16

 المائل إلى الشمال صانها اهللوالتوصيف فى محروسة مغنيسا صمت عن الضراء والبأساء فى جانبها  -17

 عن الزوال واالختالل المحاطة مع ما يتصل بها من الحديقة العامرة الموقوفة على مصالحها ويتعين -18

 حدودها حدها القبلى ينتهى إلى الطريق العامر والشرقى إلى كلرجى جا بك مع دار إياس باشا ومنه  -19

 يصل إلى الزقاق األضيق أمام باب الحديقة المسطورة والشمالىينتهى إلى الطريق العامر ويمتد منه و  -20

 يتصل بالطريق العامر اآلتى من دار السعادة والغربى ايضا ينتهى إلى الطريق العامر اآلخر. وأجرت -21

 فيها شكرًا هلل ماء عذبا يسقى العليل وجعله يسمى بالسلسبيل وجعله حصصا لمواضع االحتياج وعينت  -22

 وضع مقدارًا من الماء الثجاج وأخذت منه قسما للعمارة وجعلته حوضًا يحكى عن الكوثر وقسمالكل م -23

 أخر دائم الجريان أقررته مخصوصا للحمام وشرب البستان، ووقفتها وحبستها وخلدتها وتصدقت بها -24

 ما يتبعها من بنية خالصة اخالصها ورغبة فيما لها عذر ربها من نجاتها وخالصها وقفتها مع جميع  -25

 المنقوالت وما يالى ذكرها من العقارات فى حال نفاذ تصرفاتها الشرعية وتبرعاتها المرضية خلد اهلل -26

 تعالى سلطنته وأيد مملكة وقفا صحيحا شرعيا بات نافذا مبرا مرعيا على الفقراء والمساكين ليكون سكنا  -27

 لهم ومراحا وللصادرين والواردين من طوائف المسلم من أى طائفة كانوا من السادات والمشايخ والفقهاء  -28

 وغيرهم، ومواضع أضياف يواظب فيها على أطعام الطعام طمعا فى تناول أطعمة الجنان على الدوام  -29

 ن الجامع معبدًا لهم ودار وحجرات أخر ليكون مخزنا لها لما اجتمع يحفظ فيها المثوى ما جمع ويكو  -30

حفاظ وقراء يتلون كالم الرحمن لعلها تنال بذلك لجزيل الغفران وأكمل الرحمة والرضوان، ثم وقفت على  -31
 مصالحها جميع األمالك التى يأتى ذكرها بالتفصيل على االنفراد فمن الداخالت فى ذلك العداد جميع  -32

 الكائن ثم الحدود قبله وشرقا بالطريق العامر وشماال بمسجدالبستان المعروف بجنينة ابن حلبى  -33

 المرحوم سنان الرواق حتى يصل إلى دكاكين هذا الكل فى الكل موالنا معلم الحضرة الشريفة السلطان  -34

 قورقودية أطال بقاه. وغربا بالدكاكين االخر المصطفة الممنتهية إلى الحمام اآلتى ذكره بعد فمن ذلك  -35

 ميع الحمام الموعود ذكره قبيله المبنى للطهارة واألغتسال المشتمل على الباب الواحد المعد فىج -36

 الصباح للنساء وبعد الظهر للرجال وحدوده منتهيه إلى الطريق العام قبله ومنه ينتهى إلى الساقية أمام  -37

لى دار اسكندر الصوفى  -38 لى محوطة مع الطريق بيت الرماد إلى الطريق العام االخر شرقا وا   شماال وا 
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 االخر غربًا. ومن ذلك جميع الطاحونة المسماه بسوكلتر دكر من مع ما يتصل بها دنك االرز الكائن  -39

 ثمة حدودها قبله إلى الطريق الذاهب إلى قرية شكشه ومنه إلى الطريق الذاهب إلى تره حتى يمتد إلى  -40

 ماء النازل من أمام الحديقة ومنهة هناك ويمتد منه شرقا ويمر من الأن ينتهى إلى شجرة الفرصاد النابت -41

 يمر وراء الكرم الحراس إلى أن يصل إلى الطريق العام ومنه يمتد شماال إلى أرق كرسنه وغربا إلى  -42

 الطريق قرية ساكسه، وجميع الطاحونة االخرى المعروفة بطاحونة باغجى المحدود قبله بالساقية الماء  -43

من زيل حديقة عيسى الواصلة إلى الطريق العام الممتد إلى المقبرة وينتهى إلى الجسر ويمر منه شماال  -44
 إلى أن يصل إلى طريق ساكته وغربا يتصل بالساقية االتيه من زيل حديقة عيسى. وجميع القرى -45

 خرى يشوع بنورها وعدم امتياز الثالث المتالصقة المختلفة المزارع الغير الممتاز كل واحد منها عن اال -46

 أراضى احديها قرية سلندى وثانيها قرية سايس وثالثها قرية ماشغجى وحدوده جملتها من أطرافها -47
 األربعة يمتد إلى موضع طاحونة عتيقة ومنه يمتد إلى وادى قاره قشالس ومنه إلى الجبل المعروف يار البجق. -48

 :213ص

 والمقابل للعمارة المسطورة المشتمل على ست وثالثين حجرة سفلية وثمان وثالثينوجميع الخان المحاذى  -1

 حجرة علوية وعلى الصحن الكبير الذى فيه حوض واألصطبل الكبير المشتمل على الصحن االخر، -2

 وجميع الحوانيت المتصلة بالخان المذكور من الجانب الغربى والشمالى وهى أحد وعشرون حانوتا، -3

 يع االرض الخالية المتصلة بالخان المذكور من الطرف القبلى الكائن كلها بمدينة مغنيسا حرسها اهلل وجم -4

لى الطريق الخاا الذى ينتهى  -5  تعالى من البأساء حدود الكل منتهيه إلى منزل المرحوم قاسم باشا قبله وا 

لى سوق الغل -6 لى الطريق العام شماال وا   ة غربًا. وجميع الحانوت الواحد الكائن إلى محله الجمالين شرقا وا 

 فى المدينة المذكورة المسمى بحانوت بنت خليل القناعى المحدود بالحوانيت المنسوبة إلى قاسم باشا -7

 المذكور قبله شرقا وباألرض الخالية المذكوره المتصلة بالخان المسطور شماال وباالرض المسماه بسوق  -8

 عشر حانوتا متصال وملتصقا بعضها بالبعض معروف كل ذلك بحوانيت يرك  الغلة غربًا. وجميع اثنى -9

 جلبى الكائن ايضا ثمة حدوده باالرض المعروفة بسوق الحطب قبله وبسوق تحت قلعة شماال -10

 وبالطريق العام الذى يمر منه وينتهى إلى سوق الخراطين شرقا وبالطريق العام االخر غربا. وجميع  -11

 خمس حوانيت الكائن كل ذلك ايضا ثم الحدود بالعمارة الموصى إليها شرقا وشماال وباصطبلها غربا  -12

 وبالطريق العام قبله وقفت الواقفة المذكورة تقبل اهلل خيراتها ونقل يوم القيامة كف حسانتها جملة هذه  -13
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 وتصدقت جميع هذه المستغالت العقارات المسطورة فى حال صحتها وحيوتها وسالمتها وبعد وفاتها  -14

 المحدود المسطورات وتربها ومزارعها ومنخفضها ومرتفعها واماكنها ومساكنها مع جميع حصة الحمام  -15

 وسواقى الحديقة وأشجارها المتنوعة المثمرة وغير المثمرة والطواحين ومربط الدواب والجمال وغير ذلك  -16

 الق وكل واحد منها وينسب إليه على تناهى الوجوه بأثرهعامة وخاصة متصلة ومنفصلة مما يتع -17

 وحذافيرها سوى المسبالت وامالك على مصال  عمارتها المذكوره على الشروط التى يأتى ذكرها -18

 بالتفصيل كيفية وكميه فى شآن وجوه التصدق والتسبيل وقفا صحيحا شرعيا وتصدقا صريحا وعاينا  -19

 قها وجعل سيد األنبياء رفيقها. أن يكون عمارتها العامرة خطيب فص  حسن وشرطت راجيه اهلل توفي -20

مام دين أهل األمانة فقيه  -21  الصوت صال  صحي  قادر على قراءة خطبة مناسبة لكل حال وزمان، وا 

 عالم بالسنة والصحابة والفساد ويكون على الصالح والتقوى والرشاد يؤم الناس فى الجامع فى خمسة  -22

 أوقات بال عذر صحي  فى جميع الحاالت، ومؤذنان صالحان حسنا الصوت عالمان بأوقات الصالة  -23

 دخوال وخروجا وبالمناوة فى المآذنة فى وقت الصالة حاضران نزوال وعروجا، وجابى يجمع بكمال -24

 لذى مما ينفع اليقظة جملة الغالت ويحذر من وقوع شئ من التكاسل والغفالت وال يفوت شيئا من ا -25

 الوقف فى الحقيقة فى كل ما يتوجه إلى الوقف ويعود ويتسم فى استجماع ذلك على الشرط المشروط  -26

 والوجه المعهود، ونقيب نجيب متيقظ فى خدمة النقباء قائم مقيم على المهيأ على حسب الحال -27

اء من غير تقديم أحدًا وتفضيله من عنه والمشروط بين الفقراء من العلماء والصلحاء مقيمين كانوا وغرب -28
 نفسه على الباقين إال أن يكون له استحقاق ذاتى أو شرفى لوجب السن فإذا كانت كذلك الحال يعذر  -29

 النقيب فيما فضله به، وكاتب أمين مستقيم على خدمة حاضر مقيم يكتب جملة ما يتعلق بالعمارة  -30

بكمال األقدام وحسن االهتمام ال بالفتور بعد ما علم وحقق ما حصل  وأوقافها وأصحابها فى كل األمور -31
 ووصل إلى العمارة وما عاد وما اشتغل المتولى والجابى وما المستفاد وعلم ايضا على المحصول من  -32

 اين إلى اين وكيفية الصرف ووجوه المصاريف فى البنية ال يترك دقيقة يجب ثبتها فى دفتره حقيقة إال  -33

ويكتبها وال يقول أن شئ قليل حتى بعذر على جواب الكل وقت المحاسبة بالمناقشة واالستقصاء كى ال  -34
يجفه الحياء وال يذهب تحت الماء، وشيخ زاهد مواظب على الطاعة والعبادة ومجتهد ومجاهد ودين بين  -35
 على أحوال الطوائف المعنية مشرع وأمين ضمير موزع يكون نظر على أحوال نفس العمارة وأوقافها و  -36

 للخدمة بأصنافها فإذا ابصر فى واحد شيئا يستكرهه العقل أو يستنكر فى الشرع والنقل أو شاهد ما ال  -37
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 يرضيه أحد مما ال يلزم أن يحا وبعد فى كل ما يتعلق باألوقاف وأهلعا وما يتعلق بالمحصوالت  -38

بالرفق وحسن الرضا، ومعلم متدين أمين متورع مكين عليهم  وخرجها ووقفها يزجر عن ذلك ويمنعه عنه -39
 كلهم آنيق رفيق حليم شفيق بعلم وجوه القرآن والتجويد والقلب واألدغام والتشديد ويعلم فى مكان مناسب  -40

 كائنا من كان من الصبيان وغير الصبيان ظواهر متن القرآن وغير ذلك مما يتعلق بالدين واإليمان  -41

 صن بعلم االداب واألركان على قدر الطاعة والبضاعة والقوة واالستطاعة، وسبعة نفر من الحفاظ ومح -42

 وقراء أعشار القرآن حلوا األنفاس وحسناء األلحان وخمس عشر نفرا من قراء األجزاء يالزمون بكرة كل  -43

 هلل المشتمل على أجزاء وجملتها يوم بتالوة كالم اهلل القراء يقرأ كل واحد منهم جزءا واحدا من كالم ا -44

 ثالثون جزء فى العدد بشرط أن يكون السبعة منهم السبعة المذكورين أوال المعنيين لقراءة األعشار فى  -45

 كل األزمان ويكون االثنان منهم المؤذنين المذكورين أن كانا يستحقان جمع الجهتين ويوهب ثواب ما  -46

 محمد المصطفى صلى اهلل وعليه وعلى آله أجمعين ولروح أمته ولروح قرأه على روح سيد المرسلين  -47

 الواقفة الحرة دامت عصمتها ويكون واحد من المذكورين رئيس محفل قراء األجزاء ويكون أحد قراء  -48

 األجزاء وهم خمسة عشر نفرا معرفًا ايضا قائم على خدمة لسراج السراج المنير وبسط البسط والحصير  -49

 ازة وغيرها مما يتعلق بالقيومية.كنس ما يحتاج إلى الكنس واخراج الكناسة وطرحها إلى المغو  -50

 :214ص

 وبواب قيم على فت  الباب واغالقه وعلى جميع ما يتعلق بالبوابيه على اطالقه وحافظ االسباب والحوائج  -1

 باالمانة والصيانة ويجمعالمدخر إلى الصرف فى وقت الحاجه إلى مصارفها باالخره بشرط التحلى  -2
 ويدخر إلى خان فى أيام االخر فى المخزن وهو المسمى فى التركى )بالكالرى( وفى بعض اللسان )باالنبارى(.  -3

 ووكيل الخرج الموصوف بالرشد واالستقامة واالمانه والصالح يعلم الباقى من المصروف ويضبط  -4

 المصروف على الوجه المعروف، وطباخ أمين قادر على طبخ أنواع األطعمة الحسن المزاق بحيث  -5

 يرضه الكل فى الكل باالتفاق، وشخا أخر قيم فى أمر البستان خبير حاذق فيما يليق بقدر المكان -6

 افظة مجرى يكون رأس البستانين ويكون ثالثة نفر أخر لخدمة البساتين وشخا أخر ساقى قيم على مح -7

صالحه فى مجاريه فى -8  الماء النازل إلى الينابيع والجامع والبساتين والحمام مداوم على محافظته وا 

 أطراف الليالى واأليام. وشرطت أيضا ال زالت مقامات معاليها مرفوعة على جهة الشمس أن يكون رأس  -9

 ائر بيت اهلل والساعى بين المروتين الحاج المؤتمنين فى بابها الشريف العالى زين الحاج والحرمين ز  -10
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 حمزة أغا أبره بغدان شرفها اهلل تعالى بالرحمة والغفران متوليا فى أوقافها المذكورة ما دام فى قيد الحياة  -11

 فإذا أفضت التوبة إلى قضاء نشأته االخرى يكون التولية والنظر فى األوقاف المسطورة مفوضه إلى  -12

 طان الملكة خلد اهلل سلطانه ينصب أيا شاء بشرط أن يكون مجيب بالتوليه المذكوره عن حضور سل -13

وبعد وشرفت الجباية المفخر العلماء فيروزى عبد الرحمن ثم ألبنائه ثم ألبناء أبناء إلى أن ينخرط قوافل  -14
 رواحل نسله فى رياض الجنة. فإذا كان كذلك شرطتها لمن يختاره المتعالى من أطهر الناس ديانه من  -15

 المسلم ينصبه جابيا فى األوقاف المذكورة بمشاورة بواقى أرباب العمارة. وشرطت ال زالت مغيضة  -16

 األمور يصار إليه فى  االحسان ثقيلة الخيرات فى المبرات أن يكون المتولى مستقيما بصيرا فى كل -17

 مصال  الجمهور ويكون على الرأفة والمثلى فى الحق أرباب الوظائف المالزمين وغيرهم من الواردين  -18

 والصادرين ويلقى كل واحد بالترحيب والبشاشة والتكريم القدر والشأن من أهل المرتبة والعلم والزهد  -19

 يسارع فى احضار ما حضر من الطعام مشفوعا بخبز سميد والصالح والحلم ينزله فى إشرف المقام و  -20

 كما فعل إبراهيم عليه السالم بأضيافه ويتألف فى ضيافته الثالث دون أنقاا ويراقب على الشيخ  -21

 والناظر واإلمام والمؤذن والحفاظ والخطيب وغيرهم. هل هم على صلواتهم دائمون وعلى إقامة وظائفهم  -22

 مون فإذا علم أن منهم كسالى ينصحهم ويجادلهم بالتى هى أحسن فإن لم يأتمروا بما وخدماتهم مالز  -23

أمروا فينصحهم بالوعيد والتخويف الشديد فإن لم يمتثلوا فيكون النصب والعزل واالزعاج فى يد المتولى،  -24
 هم عما عليه من وكذا يكون على هذا المنوال فى كل األمور وعامة األحوال حتى ال يغفل كل واحد من -25

 الخدمة فى أوان الالئق ويؤديها على أحسن األوضاع. وشرطت ايضا بأن ال يزيد عقد المزارعة -26

 واالجارة على سنة واحدة وعلى ثالث سنين أن دعت الحاجه إليها لئال يزعم بااليالف أن ما فى يده  -27

 يدخر فى كل يوم عشرة دراهم من دخلملك له وال يعقد النيه االجارة الطويلة. وشرطت ايضا أن  -28

 األوقاف المذكورة وريعها للرقبة يصرف أوال إلى ما فيه إصالح العمارة الجامع تعميرًا ترميًما إعادة  -29

 للزائل وابقاء للغائم وحفظا له عن التزلزل فان طرقت العشرة يزاد عليها إلى أن يعمر الرقبة ثم ما فضل  -30

ا فيه بقاء الحمام وسائر العقارات عامرة ثم ما فضل من ذلك يصرف إلى أرباب من ذلك يصرف إلى م -31
الوظائف. وشرطت ايضا أنه إذا تم فى الخدمة عشر سنين لكل واحد من الخدمات البساتين والطحانين  -32
 ته يشترى المتولى من جانب الوقف غالما اخر قابال لتعليم أمر البستان وحال الطاحونة فيعلمه صنيع -33

 فإذا استكمل هذا الغالم صنيعته وارتضى استاذه خدمته يكون األول المعلم حرا ومعتقا كسائر األحرار  -34
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 ويقوم الثانى مقامه. وهكذا يفضل فى كل الزمان إلى أخر الدهور وانقضاء الدوران. وعنيت أكثر اهلل  -35

 خيرها وضاعف أجرها أن يكون للمتولى فى كل يوم عشر دراهم وللخطيب خمسة دراهم ولإلمام أربعة  -36

دراهم وللشيخ ثالثة دراهم وللمعلم أربعة دراهم ولقراء العشر سبعة دراهم ولكل واحد منهم درهم واحد فى  -37
 كل يوم. وللكاتب فى كل يوم كل يوم ولقراء األجزاء خمسة عشر درهما لكل واحد منهم درهم فرد فى  -38

 أربعة دراهم ولرأس المحفل درهم واحد لرأسه المحفل وله ايضا درهم اخر لقراءة الجزء درهم أخر لقراءة  -39

 العشر فيكون له فى كل يوم ثالثة دراهم لخدماته الثالثة ويكون للجابى فى كل يوم خمسة دراهم -40

 وللمعرف درهم واحد لتعريفه وله درهم أخر لقراءة الجزء فيكون لع درهمان فى كل يوم ويكون للقيم  -41

 درهمان فى كل يوم وللنقيب فى كل يوم درهمان وللبواب درهمان بشرط أن خدمة األصطبل عليه،  -42

 ساقى فى كل يوموللطباخ أربعة دراهم والكالرى فى كل يوم درهمان ولوكيل الخرج درهم واحد ولل -43

 درهمان وعليه جزيئات الرقبة الواقعة فى مجارى الماء ولخادم الخالء فى كل يوم درهمان درهم منها  -44

 ونصف درهم لنفسه فى مقابلة خدمته ونصف درهم يصرفه إلى أثمان الكوز واالبريق ورئيس البساتين  -45

 د منهم درهمان فى كل يوم. وعينت ايضا ابقى اهلل فى كل يوم ثالثة دراهم والباقين ستة دراهم لكل واح -46

 ذاتها وتقبل حسناتها لخرج المطبخ من الخبز السميد المتخذ من القم  الجيد الجديد والحنطة النقية فى  -47

 كل يوم مأته لدرة وكل لدرة فيها مأته درهم شرعى، ومن اللحم الطرى السمين فى كل يوم فى جميع  -48

 عشرين لدرة ومن األرز الجيد النقى فى كل ستة أيام كيال واحدا بكيل مغنيسا ومن حنطة السنين ستة و  -49

 المرق فى كل أربعة أيام كيال واحدا بكيل المسطور. -50

 :215ص 

 وللحطب فى كل يوم خمسة دراهم وللخرج الصغار كمثل الحما والمل  والبصل وقطعة البطانة المتخذة  -1

 ماء فى كل يوم درهم فرد. وعينت ايضا غير هذا للمسافرة فى كل يوم عشرة دراهم لغسل األوانى وجرة ال -2

 وليومين العيد ستة أواق بأوقية مغنيسا المحروسة السمن الطيب الخالا وستة أواق باألوقية المسطورة  -3

 من العسل المصفى بشرط أن ال يطبخ طعام إلى ثالثة أيام مع يوم العيد ليكون الخرج الزائد فى العيدين  -4

 بدال عما كان يطبخ فى هذه األيام إذا طبخ على العادة وزادت زاد اهلل توفيقها وسهل إلى جواره طريقها  -5

 م درهمان ليزاد فى الطعام ليلةفى شهر رمضان على ما عين فى سائر األيام ستة درهما فى كل يو  -6

 الجمعة ويطبخ نوعا االرز احدهما دانه واالخر زرده ويطبخ فى ليالى االثنين حنطة متكاثفة يقال لها  -7
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 كشك، وزادت ايضا أدام اهلل عفتها وزاد عصمتها لخرج الجامع الشريف مثل الحصير والزيت وغيرها من  -8

 الحمار المع د لخدمة البساتين وخرجه فى يوم درهما. ثم أن الواقفة  صغار الخرج فى كل يوم درهم وألجل -9

الواقفة بحقائق األمور والخيره والخبيرة عن مضايق دار الصرف أجل اهلل تعالى قدرها وشرح لها  -10
 صدرها

 لما حصل فى ضميرها المنير ووقع خاطرها العطران يكون أوقافها المسطورة وقفا الزما على كل -11 

 األقاويل جاريا على سنة السداد وطريق التسجيل سلمت كلها ومؤضت جملتها إلى متوليها الحاج حمزة  -12

 أغا المذكور ثم نصبت من قبلها وعينت من جانبها صدر الصدور مأوى الجمهور الحاج سنان أغا بن  -13

 لشهادة والحكم عليه فى الصورة عبد اهلل األمين الشهير رأس الراكبين وكيال بأعوى والرد واالنكار وا -14

 والحال وعلى موكلة المشار إليها فى الحقيقة والمثال فرافع المتولى إلى الحكم يؤمنه فى مدينة قوية  -15

 المحروسة ونواحيها باألمور الشرعية مع الوكيل المسطور ناب عن المتولى الحاج حمزة أغا المذكور.  -16

 الحاج سنان أغا المذكور بأنه الضياع والعقارات والمنقوالت والقلمان  على الوكيل بالدعوى واالنكار -17

 المسطورات وقف وقفتها بجملتها على مصال  عمارتها وجامعها المذكوره، فشهدوا عقيب استشهاد  -18

صدر ووقع عن أهله ومحله بأن األوقاف المسطوره من الضياع والعقارات واألمالك والمنقوالت كائنا ما  -19
 كانت حسبما شرحت ووفق ما بينت وطبق ما فصلت وقف وقفها الواقفة الموكلة المذكورة قرن اهلل -20

 أعمالها بالقبول وقارن ذاتها إلى فاطمة البتول حبسته هلل تعالى ورجاء لفضله على مصال  عمارتها  -21

 وجامعها المعمورة شهاد صحيحة شرعية فسمع الحاكم الموصى إليه أحسن اهلل إليه شهادتهم وحكمه  -22

 ابموجبها بصحة وقفية األوقاف المذكورة وعلى الشروط المحررة المسطورة. وأن الحاج حمزة أغ -23

 لنفاذ فصارت المذكور متولى عليها من قبل الواقفة المسطورة حكما صحيحا شرعيا جامعا لشرائط ا -24

 األوقاف المذكوران وقفا شرعيا الزما مبرما مرعيا مؤبدا مؤكدا مخلدا ال يجوز حوله التغيير والتبديل وال  -25

 يقترن النقا والتحويل فليس الحد يؤمن باهلل واليوم األخر من قاضى أو مفتى أو أمير أو وزير أو  -26

 يقول ضعيف أو قوى فيه نقصه وال تغييره بشرط من أو كاتب من كان عامة وخاصة سواء كان  ىوال -27

 شروطه أو تبديله وتحويله فمن حاول شئ من ذلك أو ه م فيه بآء بسخط من اهلل ومأواه جهنم وبئس  -28

 المصير وعليه لعنة اهلل الملك الجبار ولعنة الملكة والناس أجمعين يوم ال ينفع الظالمين مقدرتهم ولهم  -29

 سء الدار يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتوضع كل ذات حمل حملها وترى الناس  اللعنة ولهم -30
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 سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اهلل شديد. وأجر الواقفة على اهلل إن اهلل ال يضيع أجر من أجر  -31

 ر شهر عمال وبجملته ما ذكر فيه وقع التحرير واألشهاد من ذوى األحسان واالنسان األشهاد فى أواخ -32

 ربيع األول بعد شهور سنة ثالث وتسعمأته من الهجرة النبوية المصطفوية. -33
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 األصلية لوثيقةانص 

 
 (212، 211الصفحتان رقم )

 

 (214، 213الصفحتان رقم )
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 (216، 215الصفحتان رقم )

 :األشكال واللوحاتثانيًا: 

 

 ( مسقط أفقى لجامع الخاتونية عن:1)شكل
GOODWIN, A History of Ottoman Architecture, 158. 
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  ( عن:Kurşunlu Han حديثاً ( مسقط أفقى لخان الخاتونية )خان الرصاا 2)شكل
Yavaş, «Kurşunlu Han», 448. 

 

  لك تاب بكلية الخاتونية عن:ل مسقط أفقى( 3)شكل

 .9، "عمائر المرأة" ،عبد العظيم
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 384 ) 384 -349 ( |مجمع الخاتونية بمدينة مانيسا التركية فى ضوء وثيقة الوقف
 

 

 

 ( منظور جوى لكلية الخاتونية عن:1)لوحة
GÜNDÜZ,«Türk Dönemi Manisa», 655. 

 

 الخاتونية عن: لجامع وخان كلية( منظور جوى 2)لوحة
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