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 مجال كمال حممود. د

 

  
  

للقدس مكانة عظيمة يف 
نفوس أهل الديانات السماوية 

وارتبط هؤالء باملدينة امجيع ،
وكان النصارى اارتباطًا كبري ،

من من هؤالء الذين كانت األر
صة، بدليل للقدس عندهم أمهية خا

ها على كم األوقاف اليت أوقفو
املنشآت الدينية املسيحية ا، 
وكان هلذه األوقاف دور مهم من 
الناحية االقتصادية واالجتماعية 
  . لألرمن

وهدف هذا البحث هو 
التعرف على تلك األوقاف، من 
، خالل دراسة التوزيع اجلغرايف هلا

وفئات الواقفني، ونظارة األوقاف، 
واستثمارات األوقاف، والرتاع 
على األوقاف، وخنتم باآلثار 
  . االقتصادية واالجتماعية لألوقاف



  
  
  

  
  

١١٦ بالقدسأوقاف دير مار يعقوب : مجال كمال. د  
� �

ويوجد بالقدس احلي األرمين الذي . والوجود األرمين بالقدس الشريف قدمي
يرجع البعض نشأته إىل القرن الرابع امليالدي، مث أسس األرمن العديد من األديرة 
بالقدس كان من أمهها دير القديس يعقوب األرمين، وهو دير ضخم ميتد  من القشلة 

. )١(م١١٦٥صهيون، وقد بين هذا الدير سنة بباب اخلليل حىت باب داود أو باب 
متر مربع، ويقع يف حارة األرمن اليت تقع على ميينها ) ١٥٠,٠٠٠(وتبلغ مساحته 

بساتني البطريركية األرمنية، وعن مشاهلا  مقري مدير الدير والبطريرك، ويوجد بالدير 
لثاين عشر ستشهاده، وترجع إىل القرن ااكنيسة يعقوب الكبري اليت شيدت يف مكان 

  . )٢(امليالدي

اوهذا الدير هو نفسه مقر البطريركية األرمنية بالقدس اليت اختذت منه مقر 
  .هلا؛ حيث يعترب القديس يعقوب مؤسس أول كرسي أرمين يف مدينة القدس

اوقد لعب البطاركة األرمن دوريف احلفاظ على الوجود األرمين يف ا مهم 
/ هـ٥٨٣ عام ويب، عندما فتح صالح الدين القدسالقدس الشريف، ويف العصر األي

 وحافظ على كل حقوقهم يف األراضي ،متيازات خاصةم، أعطى األرمن ا١١٨٧
  .)٣(املقدسة

وقد ظل األرمن يعيشون يف حيهم اخلاص يف سالم، وقامت بينهم وبني احلكام 
ل ويف العصر العثماين أصدر السلطان سليم األو. عالقات طيبة على مر العصور

أكد فيه احترامه للمراسيم الصادرة من احلكام السابقني، وأعطى مرسوم امرسوم 
لسالمة املمتلكات األرمنية داخل القدس وخارجه، كما أكد االسلطان سليم ضمان 

املرسوم على عدم التعرض لألرمن وحريتهم يف ممارسة شعائرهم الدينية، وكذلك منع 
    .)٤(التعرض ألديرة ومقدسات األرمن

شتد اخلالف بني الطوائف الرئيسة الثالث واستمر ذلك الوضع حىت عندما ا
بسبب حماوالت  يف القدس وهم الروم األرثوذكس، واألرمن األرثوذكس، والالتني،



  
  
  
  
  

١١٧ )٢٠٠٩ -السابعالعدد (الروزنامة 

ت حلم، وقرب الروم منع األرمن من الوصول إىل مواقعهم يف كنيسة القيامة، ويف بي
وايل دمشق وصيدا وطرابلس واملسئول  مما دفع سليمان باشا السيدة مرمي العذراء؛

م يؤيد فيه حقوق ١٨١٣/ هـ١٢٢٩على سنجق القدس إىل إصدار مرسوم بتاريخ
أال يتعرض هلم "األرمن اليت مت إقرارها هلم منذ أيام السلطان سليم، واليت تؤكد على 

 .)٥("أحد بوجه من الوجوه

يد فرمانالوضع "، يؤكد م١٨٥٢ يف عام اوأصدر السلطان العثماين عبد ا
أي بقاء الوضع كما هو عليه يف األماكن املقدسة، والذي حيدد وينظم وحيافظ " القائم

على حقوق امللكية يف األماكن املقدسة دون تغيري، واليت منحت للطوائف املسيحية 
على االثالث، مما جعل الكنيسة األرمنية بالقدس على الرغم من صغر حجمها نسبي 

  . )٦( الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة األرثوذكسية اليونانيةقدم املساواة مع

وهذا يؤكد أصالة الوجود األرمين بالقدس، والذي حيافظ على هذا الوجود 
هو البطريركية األرمنية، واليت تقع يف دير القديس يعقوب، وملا كان القدس ذا مكانة 

 ببطريركيتهم الكائنة كبرية يف نفوس املسيحيني، ومنهم األرمن، فقد اهتم األرمن
  .بالقدس وأوقفوا العديد من األوقاف على ذلك الدير

والوقف هو    .)٧(واألوقاف ظاهرة عرفتها اتمعات التقليدية يف صور شىت
أي أن األصل يف الوقف أال يباع ويتم التصدق بريع " حبس العني والتصدق باملنفعة"

٨(ت سكنية أم حوانيت وغريها أم عقارااالعني املوقوفه سواًء كانت أطيان(.  

وتتشابه األوقاف اإلسالمية مع املسيحية مبعىن أن يف كلتيهما حبس للعني 
  . )٩(والتصدق بريعها

اوقد اهتم األرمن بالوقف اهتماموالدليل على ذلك هو كم األوقاف ا كبري 
يت مار يعقوب األرمين بالقدس الشريف، وال اليت قاموا بإيقافها على مصاحل دير



  
  
  

  
  

١١٨ بالقدسأوقاف دير مار يعقوب : مجال كمال. د  

تنوعت من عقارات للسكن وحوانيت للتجارة واحلرف املختلفة اليت برع فيها الكثري 
  .)١٠(من األرمن

   التوزيع اجلغرايف لألوقاف
مار يعقوب يف منطقة  تركزت أغلب األوقاف األرمنية املوقوفة على دير

ب وينسب در. )١٢(ا، كما تذكره الوثائق أحيان"درب اجلنينة" أو ،)١١("درب األرمن"
ومير درب . )١٣("درب اجلنينة املعروف باألرمين سودون"اجلنينة إىل أحد األرمن 

 وتعد منطقة درب .ميدان الغلة، وحارة الشيخ الرملياألرمن مبنطقة املوسكي، و
األرمن أهم مناطق تركز األوقاف األرمنية، واليت انتشرت فيها العقارات اليت أوقفها 

 منها قليلةمار يعقوب األرمين، ونسبة   على ديرافًاألرمن،  واليت كان أغلبها موقو
  . )١٤(موقوفة على دير مار فرنسيس بالقدس الشريف كذلك

وقد قمنا بعمل إحصاء لتلك األوقاف من خالل الوثائق اليت اطلعنا عليها 
، القليل منها عبارة عن حصة يف وقف نصف أو ثلث الوقف افوجدنا أا ثالثون وقفً

قف مثن الواوأحيان .اوهذه األوقاف إما عقارات للسكن أو حمالت جتارية، وأحيان 
  .أرض فضاء

ة أوقاف منها تقع يف درب  وجدنا عشراوعند تصنيف هذه األوقاف جغرافي
  .)١٥( يشمالن نصف العقارواثنني مثانية منها تشمل كل العقار، :اجلنينة

عة أوقاف ق سب يف الترتيب الثاين؛ حيث رصدت الوثائ)١٦(وجاء ميدان الغلة
 والعقار األخري كان ،)١٨( مت وقف نصفها وعقار)١٧( مخسة منها العقار بكامله:فيه

  .)١٩(الوقف ثلث مساحته

وكانت منطقة املوسكي ثالث املناطق اليت تركزت فيها أوقاف دير مار 
  .)٢٠(يعقوب؛ حيث عثرنا على سبعة أوقاف فيها، وكان الوقف يشمل كامل املكان



  
  
  
  
  

١١٩ )٢٠٠٩ -السابعالعدد (الروزنامة 

 ثالثة -تقع بالقرب من ميدان الغلة- الشيخ الرملي وكان نصيب حارة
 ووقف .)٢٢( والوقفني اآلخرين نصف العقار،)٢١( منها العقار بكاملها واحد:أوقاف

 ويقع يف حارة التركماين املطلة على اخلليج احلاكمي ،واحد يشمل كامل العقار
حارة " يف الً كاماوأشارت الوثائق لوقف واحد يشمل عقار. )٢٣(بالقرب من املوسكي

  .)٢٤("اإلفرنج البنادقة جبوار مرتل قنصل البنادقة

، وهو عقار بكامله، وهذا ا واحدا فقد وجدنا فيها وقفً)٢٥(أما حارة اليهود
نفتاح األرمن على كافة الطوائف يف ذلك العصر مبا فيهم اليهود، وإمتالكهم ايؤكد 
صوصية؛ وهي أن الواقف ، كما أن هذا الوقف له خ)٢٦( داخل حارة اليهوداأوقافً

مار يعقوب األرمين  مصاحل دير"أوقفه مباشرة على " املعلم درويش بن خشادور"
سه، مث من بعده على  ومعظم األوقاف يوقفها الواقف على نف)٢٧("بالقدس الشريف

  .نقراض الذرية يؤول الوقف إىل الديرذريته، وبعد ا

اأما الوقف الثالثون واألخري فلم حيدد جغرافيوأشارت الً كاما، وكان عقار 
 بسكن اخلواجا بلدوين اإلفرجني امجيع املكان املعروف سابقً" إليه الوثيقة بـ

  .)٢٨("اإلجنليزي

   فئات الواقفني
مار يعقوب األرمين،   على ديروقوفهمتنوعت فئات الواقفني الذين أوقفوا 

 لألوقاف، أمكننا رصد  عرضنا هلا يف التوزيع اجلغرايفاليتفمن بني الوثائق الثالثني 
 فقط، والباقي مل تشر الوثائق للواقفني؛ حيث كانت الوثائق تتحدث اأربعة عشر واقفً

ة األوقاف بعد عن إجيار وإبدال هلذه األوقاف، يقوم ا نظارها الذين آلت إليهم نظار
  . نفراض ذرياموفاة الواقفني أو ا

جدنا يث فئات الواقفني، ووعند تصنيفنا هلذه األوقاف األربعة عشر من ح
ابنة " زاباط" الوقف األول أوقفته أرمنية تدعي :مخسة أوقاف لنساء أرمنيات



  
  
  

  
  

١٢٠ بالقدسأوقاف دير مار يعقوب : مجال كمال. د  

ا تنتفع بذلك " أوقفته ، مبيدان الغلةالً كاماخشادور، وكان عقارعلى نفسها أيام حيا
امبا تشاء سكنا " نتفاعات الشرعية وساير وجوه االا وإسكانا، وبعد وفاطوال حيا

للفقرا "مار يعقوب بالقدس الشريف، وإن تعذر ذلك، يصرف ريع الوقف  على دير
، "األرمن"وهنا ختص النصارى " النصارى األرمن أينما كانوا وحيثما وجدوا

واشترطت الواقفة النظر لنفسها، ومن بعدها مباشرة لنظار أوقاف دير مار 
  .)٢٩("يعقوب

 الً كاما، حيث اشترت عقار يوسف األرمينوالوقف الثاين كان لسيمة ابنة
 مث -وهذا مبلغ كبري مبقياس ذلك العصر– ألف نصف فضة ٧٥حبارة التركماين بـ

أوقفت نصف العقار على نفسها، مث بعد وفاا على مصاحل دير مار يعقوب، وإن 
أينما كانوا "تعذر إيصال ريع الوقف للدير يصرف على فقراء النصارى األرمن 

ترطت أن تكون نظارة الوقف هلا، ومن بعد موا لناظر الدير شا، و"وحيثما وجدوا
يكون " فالناظر من  آل الوقف لفقراء النصارى األرمن وإذا-كالوقف السابق-

  .)٣٠("عليهم مبصر احملروسة" ابتركً

ابنة مريا النصراين األرمين، واليت " جلستان "وكان الوقف الثالث لسيدة تدعى
اخل جنينة سودون، على نفسها، مث من بعدها على أوقفت كامل العقار الكائن د

 ،يصرف منه على فقراء النصاري األرمن القاطنني به." مار يعقوب بالقدس جهة دير"
مار يعقوب مباشرة حىت يف  واشترطت أيلولة نظارة الوقف إىل ناظر أوقاف دير

  .)٣١(حياا

 اين، وكان عقارابنة داود الكاتب األرم" عجمية" فأوقفته أما الوقف الرابع،
، مث على أوالدها من الً كذلك أوقفته على نفسها أو،بكامله، ويقع يف جنينة سودون

مار يعقوب، وتكون هي ناظرة وقفها، مث األرشد  ، مث من على ديرا وإناثًابعدها ذكور
  .  )٣٢(من أبنائها، ومن بعدهم ناظر أوقاف الدير



  
  
  
  
  

١٢١ )٢٠٠٩ -السابعالعدد (الروزنامة 

، وكان - صانع الغراء–را مين الغمس لظريفة ابنة إيواز األروكان الوقف اخلا
نصف عقار حبارة النصارى جبنينة سودون، أوقفته على نفسها، مث على زوجها، وكان 
من القدس ويدعي نسيم بن يوحنا القدسي، مث من بعد زوجها على أوالدها، مث على 

يف  على دور املرأة املهم ا واقعيالًوهذا ينهض دلي. )٣٣(مار يعقوب املترددين على دير
الً ومل يكن مهمالً فاعاجمتمع األرمن يف العصر العثماين، ويؤكد أنه كان دور، 

  .ويوضح يف الوقت ذاته أهلية املرأة بصفة عامة يف ذلك العصر

عشر أوقفها الرجال وكان من الطبيعي أن يكون باقي األوقاف األربعة 
 األرمين الذي كان  عازار بن بولص: أوهلما: وقفان أوقفهما صائغان:وكانت كالتايل

امن أشهر الشخصيات األرمنية يف النصف األخري من القرن الثامن عشر، وكان عقار 
 ملراد الصائغ األرمين، وقد أوقفه على :والوقف الثاين. )٣٤( داخل درب اجلنينةالًكام

عده مث عقبهم ومن مل يكن له ولد انتقل إىل إخوته وأخواته نفسه مث على أوالده من ب
مار يعقوب، فإن تعذر ذلك يصرف على  نقراضهم، وعند ذلك يؤول لديرحلني ا

فقراء النصارى، وهنا مل حيدد أي نصاري، مبعىن أنه يقصد النصارى، بشكل عام 
  . )٣٥(األرمن وغريهم

وجاء الوقت الثامن لتاجر يدعى كسرب بن مريهم، وكان تاجر أقمشه خبان 
ة، وأوقفه على ولده مباشرة، مث على احلمزاوي، والوقف عقار كامل يف درب اجلنين

 مار عقبه من بعده، ومن بعدهم على فقراء النصارى األرمن الواردين والقاطنني بدير
شترط نظارة الوقف لولده وذريته، وعند أيلولة الوقف لفقراء يعقوب األرمين، وا

  .)٣٦(" عليهماملن يكون بتركً"النصارى تكون نظارة الوقف 

 ويشمل - صانع األختام–كريكور األرمين البصمجي وكان الوقف التاسع ل
فقراء " داخل درب اجلنينة، أوقفه على نفسه أيام حياته، مث من بعده على الً كاماعقار

  .)٣٧("مار يعقوب بالقدس النصارى األرمن القاطنني والواردين واملترددين على دير



  
  
  

  
  

١٢٢ بالقدسأوقاف دير مار يعقوب : مجال كمال. د  

 وزوجتيهما، -امل حتدد الوثيقة عملهم–والوقف العاشر كان شركة بني رجلني 
ن فكانتا أرمنيتني، وكان ا أما الزوجت؛وكان الزوجان أحدمها أرمين واآلخر حلىب

 العقار اآلخر  وكان للسكن أما، خبط ميدان الغلة: أحدمها:الوقف يشمل عقارين
نقراض ذرية الواقفني يؤول الوقف إىل دير مار يعقوب فكان مصبغة، وبعد ا

  .)٣٨(بالقدس

ة الباقية فكانت على الواقفني، مث على ذريتهم، ومن بعدهم أما األوقاف األربع
 يعقوب ويف حالة تعذر دير مارعلى فقراء النصارى األرمن القاطنني والواردين على 

، "لفقراء النصارى أينما كانوا وحيثما وجدوا"إيصال ريع األوقاف إىل الدير، يكون 
  .)٣٩( من الرجالا وكانوا مجيعومل حتدد الوثائق األعمال اليت يعمل ا الواقفني،

وعلى ذلك تنوعت فئات الوقفني من نساء ورجال صائغني وجتار وبصمجيه 
  .وأوقاف أخرى مل حتدد وظيفة واقفيها

    :نظارة األوقاف
 أو عقارين ا عقار- يف الغالب– يعقوب األرمين دير مارملا كانت أوقاف 

ري يتوىل اإلشراف على إداري كب إىل جهاز حتتجللسكن أو ألغراض أخرى، فإا مل 
كتفت بناظر الوقف، وبعض الوثائق اليت تناولت تلك األوقاف أشارت إىل إدارا، وا

جايب الوقف، وهذا خيتلف عن األوقاف الكبرية واملتشعبة كبعض األوقاف اإلسالمية 
 اشتراك األوقاف مجيعها يف أن لكل وقف ناظر خارج مصر، فمع ا-اأحيان–اليت متتد 

 موظفني ذوي احتتاج إىل جهاز إداري لإلشراف عليها وأيض إال أن األوقاف الكبرية
اختصاصات مالية لإلشراف على حسابات ومالية الوقف، من حتصيل ألوجه الريع، 

  .)٤٠(والنظر يف أوجه الصرف

 يعقوب ففي الغالب كان الناظر يقوم ذه دير مارأما يف حالة أوقاف 
والناظر مبثابة املشرف .  أوقاف ذات ريع ليس بالكبري-ذكرناكما –النواحي، ألا 
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العام على الوقف، وقد اختلفت األوقاف من حيث نظارها، وفيما يلي عرض للتنوع 
  . يعقوبدير ماريف نظارة األوقاف اليت شهدا أوقاف 

ه بيف العادة كان الناظر على الوقف هو الواقف ذاته أو أحد ذريته أو أحد أقار
 ولدينا الكثري ،بني، إن مل يكن الواقف قد شرط النظارة على وقفه لشخص بعينهاألقر

باملوسكي امن األمثلة على ذلك، حيث أوقف مراد النصراين األرمين الصائغ عقار 
ه ألوالده شترط النظارة له يف حياته مث من بعدى نفسه مث من بعده على أوالده، واعل

حاكم "ه وأيلولة الوقف لفقراء النصارى يقرر نقراض ذريتاألرشد فاألرشد، وعند ا
  .)٤١(ناظر الوقف" املسلمني احلنفي

البترك "وهناك العديد من األوقاف اليت آلت نظارا للبطريرك نفسه، فنجد 
 يعقوب بالقدس دير مار النصراين األرمين الناظر الشرعي على وقف حيىي

بترك النصارى األرمن "مين  وكذلك إبراهيم بن خمائيل النصراين األر)٤٢("الشريف
 يعقوب بالقدس دير مار وهو املتحدث على وقف فقراء النصارى بالًمبصر حا
  .)٤٣("الشريف

 يعقوب يف حالة دير مارواشترط بعض الواقفني أن تكون نظارة أوقافهم لناظر 
وصول ريع الوقف للدير، أما إذا تعذر ذلك فيؤول ريع الوقف إىل الفقراء واألرامل، 

  .)٤٤(ذ يكون ناظر الوقف هو البطريرك نفسهوعندئ

شترطوا يف حجج وقفيام أن يكونوا هم نظار والبعض اآلخر من الواقفني ا
فلمن " ويف حالة انقراضهم وأيلولة الوقف لفقراء النصارى األرمن ، مث عقبهم،الوقف

  .)٤٥(" عليهم مبصرايكون بتركً

أثناء حياا، وبعد موا   يفواشترطت إحدى الواقفات األرمنيات النظر هلا
لناظر الدير، وإن تعذر إيصال الريع للدير وأيلولة الوقف لفقراء النصارى األرمن 

  .)٤٦(" عليهم مبصر احملروسةافلمن يكون بتركً"
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ومعىن ذلك أن نسبة ليست بالقليلة من األوقاف تؤول نظارا إىل البطريرك 
ا البطريرك يف جمتمع  للمكانة ااألرمين أو من ينوب عنه مبصر، نظر اليت يتمتع
  .األرمن، بل واتمعات املسيحية بعامة

 اوللمكانة اليت يتمتع ا رجال الدين يف جمتمع األرمن، فقد وجدنا أوقافً
 ابن تادرس ناظر" مردوس"، فقد كان الفارتابيد )٤٧(أخرى يتوىل نظارا الفارتابيد

٤٨(مل نصف عقار مبيدان الغلة يعقوب، وكان يشدير مار على وقف لاشرعي(.  

وإىل جانب الفارتابيد جند الرهبان، حيث أشارت الوثائق إىل أحد الرهبان بأنه 
الناظر واملتحدث على أوقاف النصارى األرمن بدير مار يعقوب بالقدس "

  .)٤٩(الشريف

على رجال الدين، بل اشتهر العديد من اومل تكن نظارة األوقاف حكر 
؛ حيث وجدنا )٥٠( لألوقاف ولعل أشهرهم داود بن مرزا اخلردجياالعلمانيني نظار

عدة أوقاف كان ناظرها داود اخلردجي، ويبدو أنه كان يتمتع مبكانة كبرية يف جمتمع 
األرمن يف مصر يف الثلث األخري من القرن الثامن عشر، ولديه من اخلربات ما يؤهله 

كل عفوي، حيث متدنا الوثائق حليازة ثقة الواقفني، وهذا ما تؤكده الوثائق بش
األوقاف اليت مبعلومات عن نشاطه وجديته واهتمامه باستثمار أموال األوقاف، ومن 

 ، ولكنه عقار كبري، وقف خبط الشيخ الرملي، وكان نصف عقارتوىل نظارا داود
 وعقار كامل بالقرب من حارة الشيخ الرملي ،)٥١(يتضح ذلك من وصف الوثائق

  .)٥٣(وعقار ثالث حبارة زويلة. )٥٢(لوقف السابقاليت يقع فيها ا

الً للعديد من األوقاف جنده كذلك وكياوإىل جانب كون داود اخلردجي ناظر 
 ألوقاف الدير، ومل تشر الوثائق لعمل ا والذي كان ناظر"بوغوص"عن أرمين يدعى 

ن  ووقف ثان مشل عقاري.)٥٤(بوغوص هذا، وكانت هذه األوقاف حبارة الشيخ الرملي
  .)٥٥( بقنطرة املوسكي داخل درب اجلنينة: واآلخر، باملوسكي:أحدمها
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وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن داود اخلردجي كان يتمتع بوضع مهم يف 
  .أوساط األرمن يف عصره

 إبراهيم بن : مثل،شتهروا كنظار ألوقاف األرمنين ا آخروجند علمانيني
ستة " األول باملوسكي، ويشمل ربع عقار  لوقفنياخندان الصباغ األرمين، وكان ناظر

  .)٥٧(باملوسكي كذلك" ثالثة قراريط" واآلخر مثن عقار ،)٥٦("قراريط

وهناك أوقاف كان هلا ناظران يف وقت واحد، مع أا مل تكن بالكبرية، فقد 
 على ا كل منهما ناظران مع)٥٨(كان كزبر بن مريهم ومرزا بن شكري املخيشايت

 وكان عاشق سيالن )٥٩(يشمل نصف عقار حبارة البنادقة يعقوب دير ماروقف ل
ناظران ومتكلمان سوية على وقف دير مار يعقوب واألرمين "تني األرمين كالمها رووأ

 وقد أشارت الوثائق هلما كناظرين لثالثة أوقاف أوهلما )٦٠("الكاين بالقدس الشريف
 ثالث داخل درب اجلنينة وال)٦٢( والثاين مل حتدد الوثيقة مكانه)٦١(داخل درب اجلنينة

  .)٦٣(بالقرب من ميدان الغلة

 : مثل،وأشارت الوثائق للعديد من األوقاف دون أن توضح أعمال نظارها
 وخنلص من .)٦٦("مرزا بن إلياس" و،)٦٥(" وبغدسار بن كسرب،)٦٤(ماردوس بن أوهان"

ذلك إىل أنه مل تكن هناك قاعدة واحدة حتكم نظارة األوقاف، فقد كانت هناك 
 ومن بعدهم رجال دين، وأوقاف ذووهمقاف نظارها أصحاا، مث من بعدهم أو

نظارها علمانيون من احلرفيني كخردجية وصباغني وخميشاتية، وأوقاف مل حتدد الوثائق 
  .أعمال نظارها، كما كانت بعض األوقاف هلا ناظران يف وقت واحد

  استثمارات األوقاف
، وحرصوا على ا كبرياالدير اهتمام يعقوب أوقاف دير مار نظار أوقاف أوىل

استثمارها من خالل شراء عقارات جديدة من ريع األوقاف، وتأجري واستئجار 
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عقارات، كذلك االستبدال يف األوقاف، وكلها تؤدي يف النهاية إىل تنمية املوارد 
  .االقتصادية للدير

  شراء العقارات-أ

الوقف مثل ى تنمية موارد  يساعد علاحرص بعض نظار األوقاف اليت تدر ريع
مثن عقار " مبال الدير"شراء عقارت بأموال الوقف؛ حيث اشترى أحد نظار األوقاف 

واشترى . )٦٧(نصف فضة) ٢٢٥٠(يف عقار باملوسكي مببلغ قدره " ثالثة قراريط"
" مبال الوقف" نصف عقار - على أوقاف الديرا وكان ناظر-أحد الرهبان األرمن 

دون بالقرب من حارة القنصل، ولكن مل توضح الوثيقة مثن داخل درب جنينة سو
  . )٦٨(العقار

املتحدث على وقف فقراء النصارى بدير مار "واشترى بطريرك األرمن وهو 
ريال حجر " ٤٠٠" داخل جنينة سودون بـالً كاماعقار" يعقوب بالقدس الشريف

  . )٧٠( وهذا مبلغ كبري مبقياس العصر)٦٩(بطاقة

ر أموال الوقف من خالل شراء عقارات جديدة ساعدت وال شك أن استثما
 مما ساهم يف حتسني  وبالتايل زيادة ريع هذه األوقاف؛على زيادة أوقاف الدير،

  . يف حجج وقفيامالواقفونأوضاع املنتفعني ذه األوقاف، وهو ما حرص عليه 

   إجيار األوقاف-ب

 من الناحية االقتصادية، اعيعد اإلجيار أهم أشكال استثمار األوقاف وأكثرها نف
واليت جلأت إليها األوقاف الستغالل موقوفاا، ولعل ذلك يرجع إىل أن األصل يف 

 بريع انتفاعاالوقف هو حبس العني املوقوفة واالنتفاع بريعها، ومن هنا كان اإلجيار 
  .العقارات املوقوفة بشكل عام

يل عقد اإلجيار مع وقد حرص الواقفون على أن يقوم نظار األوقاف بتسج
املستاجر أمام القاضي يف احملاكم الشرعية، ويرجع ذلك لرغبة الواقف يف احلفاظ على 
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حقوق الوقف بالرجوع إىل سجالت احملاكم الشرعية ملراقبة شروط عقد اإلجيار يف 
حالة حدوث خالف حول الوقف، وطلب العون من القاضي للحفاظ على حقوق 

 ومن املعروف أن .لرقابة على تصرفات الناظر من القاضي على إحكام االًالوقف، فض
بني الناظر واملستأجر أمام القاضي " عقد شرعي"التواجر يف عقارات الوقف بدون 

٧١(اإلجيارومستأجريه فيما يتعلق مبدة وقيمة  إىل الفساد بني الوقف اكان يؤدى كثري( .  

إلجيار أن يكون سنة وهناك إجيارات طويلة ألوقاف الدير، مع أن األصل يف ا
واحدة، مث أصبح هناك تعارف على أن يربم عقد اإلجيار يف العقارات ملدة ثالث 
سنوات، ولكن نتيجة ظهور مشكلة عمارة األوقاف وخشية ما ينتج عن عجز 

 الطويل يف العقارات ألكثر من م بعمارة موقوفاا، أجيز اإلجياراألوقاف عن القيا
 احلالة فإن املستأجر يستأجر  العني املوقوفة، ويف هذهء بعمارةثالث سنوات للوفا

العني املوقوفة اليت يف احتياج للعمارة والترميم، ويقوم بذلك ويتم حساب ما صرفه 
  .املستأجر مبعرفة الناظر وموافقة القاضي

 يعقوب، فكل حاالت دير ماروقد شاع اإلجيار الطويل يف عقارات أوقاف 
 كانت عقود إجيار طويلة، فقد استأجر ناظر أوقاف الدير اإلجيار اليت عثرنا عليها

، وكان "ملدة تسعني سنة كاملة"ثلث عقار جبنينة سودون " جلهة الوقف مبال الوقف"
  . )٧٢(مبلغ اإلجيار تسعة آالف نصف فضة

من جانب اوهذا العقد استئجار العقار لصاحل الدير، ويف املقابل وجدنا تأجري 
بالقرب من حارة اإلفرنج " قطعة أرض خالية من البناء"اظر الدير  نرجالدير، حيث أَ

 ا سنة كاملة، بإجيار قدره ستون نصفًنياألرمن تسع داخل جنينة سودون ألحد
وجتلى حرص نظار األوقاف على استثمار األوقاف املؤجرة بزيادة األجرة )٧٣(اسنوي 
ة عن األجرة السابقة اليت بزيادة ثالث رياالت يف كل سن" لطول مدة اإلجيار اسنوي

 يعقوب لصاحل الدير دير مارستأجر ناظر وقد ا" أجر جلهة الوقفكان يقوم ا املست
 .أحدمها باملوسكي:  هو وقف الشيخ إبراهيم الصنهاجي، ومشل عقارينا إسالمياوفقً
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الً طوياواآلخر داخل درب اجلنينة، إجيارملدة تسعني سنة، بإجيار سنوي قدرها أيض  
  .)٧٤(نصف فضة١٦١٣

 إسالمية؛ ا الفقهاء املسلمني استئجار النصارى أوقافًاستنكار بالذكر واجلدير
صارت أوقاف املسلمني واألمراء والسالطني اجلارية على  ":الًفيحدثنا الشربناليل قائ

املساجد واملساكني، مصروفة عنها للقسيسني والرهبان وديور الكافرين عليهم لعنة 
فإن غالب احلوانيت الوقف اليت بأيدي النصارى . ئكة والناس أمجعنياهللا واملال

 على كنايسهم بطريقة ال خيفى فسادها ااملخدولني قد متلكوا خلوها وجعلوها وقفً
بالرشا، وحاشا أن يصبح إسناد هذا إلمام من اتهدين أو حملقق من العاملني فإم 

 وليس القصد ،فقراء واملساكني بدير كذا على املارين والواردين من الاجيعلوا وقفً
يف احلقيقة إال إيصاله للرهبان والقسيسني الكافرين وبناء الكنائس وديور 

  .)٧٥("امللعونني

تني بن رو نصف عقار خبط الشيخ الرملي أل يعقوبدير مار ناظر أوقاف رجوأَ
ر ريال حج١٢مدة قدرها ثالثون سنة بإجيار سنوي قدره . )٧٦(يوحنا الرسام

  .)٧٧(بطاقة

اواستأجر أحد األقباط عقاريعقوب خبط الشيخ الرملي دير مار ألوقاف ا تابع 
اكذلك بإجيار سنوي قدره مخسون دينارا ذهبأما أقل عقد إجيار عثرنا عليه )٧٨(ا حمبوب 

  .)٧٩( عشرة سنة، واستأجره أحد القساوسة األرمن يعقوب، كان اثينمارديرألوقاف 

 )٨٠(ألوقاف االستبدال يف ا-ج

؛ حيث أبدل أرمين حصة قدرها االستبدال يعقوب دير مارشهدت أوقاف 
نصف عقار جبنينة سودون تشتمل على حاصلني وحوش ومطبخ ومنافع ومسكن 

ريال حجر لناظر دير مار يعقوب، وهنا اإلبدال كان لصاحل ٢٥٠ومرافق، مقابل 
  .)٨١(الدير
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الغلة ألحد األقباط، ولكن وأبدل ناظر أوقاف الدير نصف عقار خبط ميدان 
  .)٨٢(مل تشر الوثيقة للمبلغ الذي حصل عليه ناظر الدير

 ا دينار٢٤ستبدل ناظر أوقاف الدير نصف عقار حبارة البنادقة مببلغوا
ا )٨٣(ازجنرليأوقاف الدير " بعض" وال شك أن حركة إبدال األوقاف اليت شهد

ان له آثاره الطيبة على املنتفعني  مما ك؛سامهت يف زيادة ريع الوقف بشكل أو بآخر
  .باألوقاف

  وقاف عمارة األ-د

أدى إجيار األوقاف إىل انتقال منفعة عقارات األوقاف إىل آخرين سواًء كانوا 
أرمن أو غريهم لفترات طويلة، وكذلك رغبة الواقفني ونظار األوقاف يف االهتمام 

على ما يدره الوقف من ريع بصيانة وعمارة األوقاف للحيلولة دون دمها؛ للحفاظ 
  ".عمارة األوقاف" وهذا ما أدى إىل ما يعرف بـ،فتره طويلة

وقام نظار األوقاف بدور مهم يف عمارة األوقاف اليت حتت نظارم، فنجد 
 يدفع مائة ريال حجر بطاقة، وهو -ناظر أوقاف الدير–داود بن مرزه اخلردجي 

ة بكامل املكان اجلاري يف وقف مار العمار"املبلغ الذي صرفه أحد األرمن على 
 على الوقف لألرمين الذي قام اوكان ذلك املبلغ دين" يعقوب داخل حارة زويلة

  .)٨٤(بأعمال الصيانة والترميم للوقف

قار ولدينا تفصيل لألموال اليت أنفقت على عمارة وترميم وقف قدره نصف ع
 ناظر الوقف داود اخلرجي، تني بن حنا األرمين منروخبط الشيخ الرملي، استأجره أ

 وكل ما يصرف على ذلك  والتجديد باحلصة املؤجرةوأذن الناظر للمستأجر اإلنشاء"
ويف مثن جري ، من العمارة والبنا والتجديد على جهة الوقفامن ماله يكون له شرع 

وجبس وطني وطوب وبالط وأحجار حنت وأخشاب متنوعة ومسامري وأجرة بنايني 
وتضيف "  وجنارين ومبلطني ومبيضني ونقل أتربة إىل الكيمان)٨٥(وفعال ومهندسني
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وكان مجلة املبلغ مائتا " وغريه مما احتاج إليه وتوقف أمر العمارة ومتامها عليه"الوثيقة 
 اوأن ذلك دين"ريال حجر بطاقة، وأقر الناظر املبلغ الذي أنفق على عمارة الوقف 

والها نظار األوقاف دى العناية اليت أوهذا يوضح م. )٨٦(" على جهة الوقفاشرعي
  .وصيانتهالعمارا 

 بطاقة ا حجرالًوحصل نسيم بن حنا الصائغ القدسي على مائة ومخسني ريا
من ناظري أوقاف " ما صرفه نسيم على العمارة باحلانوتني داخل درب اجلنينة"وهو 
انة أوقاف  وهذا يوضح دور نصارى القدس القاطنني مبصر يف ترميم وصي)٨٧(الدير

  . يعقوب الكائن بوطنهم األم القدس الشريفدير مار

وعندما ساءت احلالة املعمارية لوقف من أوقاف الدير، أجره ناظر ذلك 
وعشرون سنة مببلع أربعمائة وعشرين  قدره سبعالً طوياالوقف ألحد األرمن إجيار 

ة وعمارة الوقف ، وقبضها الناظر جلهة الوقف، ووجهها بكاملها لصيانا حجرالًريا
  .)٨٨("ليصرف ذلك على عمارة ومرمة املكان"

وهذا يؤكد االهتمام بعمارة األوقاف، حىت ولو أدى ذلك إىل إنفاق ريع 
الوقف بكامله تلك املدة الطويلة، ويف الوقت ذاته أدى االهتمام بعمارة األوقاف إىل 

  .تأجريها كما رأينا لإلنفاق من ذلك اإلجيار على عمارة الوقف

  إسقاط األوقاف
 يعقوب ظاهرة اإلسقاط، فقد أسقطت إحدى دير مارشهدت أوقاف 

 ولكن اإلسقاط هنا كان لصاحل الدير يف ،الواقفات حقها يف الوقف وزوجها األرمين
نصف فضة، والتزمت املسقطة حبراسة ١٤,٤٠٠حصة قدرها ثلث عقار مقابل 

  .)٨٩("عهدة الدرك"الوقف 

 دير مار مث بعد وفاا على مصاحل ،ى زوجته علا أوقف وقفًواشترط أرمين
 الوقف يف حالة عدم زواج زوجته من بعده، فإذا تزوجت استمرارشترط يعقوب، ا
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لعدم سكناها فيه مع عدم –يسقط حقها يف الوقف، وإذا خرجت من املكان 
  .)٩٠(نصف فضة كل عام من ريع الوقف٦٠٠ تأخذ -زواجها

  الرتاع على األوقاف
 يعقوب من الرتاعات حوهلا، فقد ادعى يعقوب بن مرزه ير ماردمل ختل أوقاف 

على داود اخلردجي الوكيل الشرعي عن ناظر وقف الدير بأن أخا املدعي كان قد 
أوقف حصة قدرها النصف حبارة الشيخ الرملي، وأن املدعى عليه قام بضمها مللكه، 

ى نفسه وأوالده، واعترف املدعى عليه بوقف أخي املدعى املكان فعال، ولكنه عل
ومن بعدهم على فقراء النصارى بدير مار يعقوب، وقد مات األخ دون عقب، 

  .)٩١(وبالتايل أيلولة الوقف للدير، وحكم لصاحل املدعى عليه

 الذي كان قد أوقفه أخوه، الوقفطال ذات وقد حاول املدعي السابق إب
ورفع دعوى قضائية أمام احملكمة، وقد أثبت وكيل ناظر الوقف صحة الوقف، 
وانتهى األمر بأن دفع املدعى عليه للمدعي عشرة رياالت وأخذها على سبيل 

  .)٩٢(التراضى، ومنع من دعواه

حول أحقية أو عدم اوهذا يوضح أن أوقاف الدير شهدت نزاعات أحيان 
لبعض يف األوقاف، ويف النهاية تثبت صحة الوقف وحيكم لصاحل ناظر أوقاف أحقية ا

  .الدير

  واالجتماعية لألوقافاآلثار االقتصادية 
مة من خالل إنتفاع الواقفني ا اقتصادية مهال شك يف أن لألوقاف آثار

م وموظفي األوقاف من تلك األوقاف اليت كانت تدر ريعمما يؤكد ؛ هلؤالءاوذريا 
ية الدور االقتصادي لتلك األوقاف، سواء كانوا أرمن أو نصارى من غري األرمن أمه

 إلفرجني ا كان يف األصل سكنا أرمنيا بل والفرجنة، فقد رأينا وقفً،كاألقباط
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 وهذا يؤكد أمهية الدور االقتصادي الذي لعبته األوقاف واليت مشلت ،)٩٣(إجنليزي
  .اصر األجنبيةعناصر خمتلفة من اتمع ككل حىت العن

 متثلت يف توفري األموال مهمةجتماعية من ناحية أخرى كان لألوقاف آثار او
لفقرا النصارى القاطنني "اليت تدرها األوقاف اليت آلت للدير واليت ختصص 

فقرا "والواردين بدير مار يعقوب يف حالة تعذر الصرف يصرف ريع ذلك على 
ط الواقف أن يكون ريع الوقف للفقراء  يشترا وأحيان)٩٤("النصارى أينما وجدوا

واتسعت دائرة الواقفني لتشمل نصارى شوام )  ٩٥(واملساكني من النصارى بصفة عامة
مع ما أوصى به لفقراء ديور األرمن وقسس وديورة " لصاحل األرمن، ايوقفون أوقافً

  ) . ٩٦("األرمن

الرب  آخر أكثر أمهية متثل يف أن ألعمال وكان لألوقاف بعد اجتماعي
ن ريع إوالصدقات أمهية كمظهر من مظاهر التكافل االجتماعي عند األرمن، حيث 

أينما كانوا "هذه األوقاف ينفق على الفقراء واملساكني واألرامل واأليتام األرمن 
 إىل -ا أحيان–وهذا يوضح أن تلك األوقاف كان يصل ريعها ). ٩٧("وحيثما وجدوا

  .ا عن األماكن اليت تتركز فيها األوقاف جغرافياداألرمن يف العديد من املناطق بعي

وال يفوتنا يف هذا املقام اإلشارة إىل بعد آخر ال يقل أمهية وهو أن تلك 
  .األوقاف سامهت بشكل أو بأخر يف قيام الدير بدور ثقايف مهم

   الدور الثقايف لدير مار يعقوب
اال يعد دير مار يعقوب مركزا دينيا فحسب، بل مركز اثقافيكذلكا وتربوي  .

، فكان حيتوي على ا ثقافيا يلعب دورا فشيئًام بدأ شيئ١١٦٥ًفبعد إنشاء الدير عام
 حيث يوجد بالدير أكرب جمموعة من الوثائق مهمة يف عصر سالطني املماليك؛مكتبة 

األرمنية القدمية، وفيه عدد كبري من الوثائق واملراسيم اليت أصدرها احلكام املسلمون 
حمفوظة يف ) ٣٧٠٠(جلماعة األرمن بالقدس الشريف، ويبلغ عدد هذه الوثائق 



  
  
  
  
  

١٣٣ )٢٠٠٩ -السابعالعدد (الروزنامة 

وقد بنيت هذه الكنيسة يف القرن الثالث عشر . كنيسة مارثيودور يف داخل هذا الدير
  .امليالدي

ومكتبة الدير حافلة باملصورات والرقوق اليت ما تزال تنتظر الدراسة الشاملة، 
صلية، وقد نشر عدد حمدود من الوثائق العربية اإلسالمية والتقييم والنشر يف لغاا األ

التاريخ املتسلسل للقدس" أحدمها كتاب : إىل اللغة األرمنية يف كتابنيامترمج "
 وقد صدر  )A. Ter- Hovannesiants( هو فانيسيانيس -تري.للمؤرخ األرمين أ
. األرمين تللمؤرخ " تاريخ القدس" والكتاب الثاين هو .م١٩٨٠يف القدس سنة 
 يف القدس يف جملدين سنة ا وقد صدر أيضT. savalaniants((سافاال نياتس 

. وقد أورد املؤلفان ترمجة لعدة مراسيم مملوكية صادرة إىل بطاركة األرمن. ١٩٣١
اكما نشرا عددن، مترمجة من رها الوالة واملوظفون احملَلَّيو من الوثائق اليت أصدا كبري

 يتعلق بصورة عامه حبقوق األرمن يف األماكن انية كذلك، وغالبالعربية إىل األرم
املقدسة، واملمتلكات الدينية، وتعمري املؤسسات الدينية، وقضايا احلج إىل األماكن 

ومما ال شك فيه أن هذا العدد )  ٩٨(املقدسة املسيحية، وقضايا الضرائب والرسوم
 ألا تغطى  ماسة لدراستها ونشرها؛لدير حباجةالضخم من الوثائق اليت حتويها مكتبة ا

ا اجانبمن تاريخ مدينة القدسمهم .  

وانتقلت إىل دير مار يعقوب أول مدرسة أرمنية تأسست يف فلسطني سنة 
 مث غدت مدرسه الالهوت ، يف مدينة الرملة واليت انتقلت إىل الدير يف القدس١٨٤٣

م مت إنشاء املبىن ١٨٧٦ويف سنة. م١٨٥٠املشهورة، وقد شيد أول بناء هلا سنة 
  ). ٩٩( طالب١٠٠م القسم الداخلي الذي يضم حنو١٨٧٧اجلديد، بينما تأسس سنة 

م تأسست يف دير القديس يعقوب أول مدرسة أرمنية ١٩٢٨ أبريل ٢٦ويف
خمتلطة مع روضتها واليت ال تزال قائمة إىل اليوم، وتأسست أول مطبعة أرمنية سنة 

تعمل بنشاط حىت اآلن، وصدرت عنها مطبوعات م يف الدير، وهي ال تزال ١٨٣٣
  ). ١٠٠(خمتلفة وال سيما مؤلفات املؤرخني األرمن
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وظهرت النشرة الرمسية للبطريركية األرمنية بالقدس، وهي كما ذكرنا داخل 
واستمرت تصدر حىت سنة " سيون"م، حتت اسم ١٨٦٦دير القديس يعقوب سنة 

م، وال تزال تصدر ١٩٢٣سنة م، مث انقطعت، وعاودت الصدور من جديد ١٨٧٧
  .إىل اليوم

ويف ". مادينا تاران" تأسست يف البطريركية دار املخطوطات ١٨٦٦ويف سنة
، وتعد من "دار جولبينكيان للمخطوطات"م شيد مبناها اجلديد باسم ١٩٢٩سنة 

. يريفان" مادينا تاران"أهم املراكز الثقافية والتارخيية يف الشرق األوسط والثاين بعد 
ما املتحف فيضم الكثري من التحف األثرية والتارخيية اليت تكشف التاريخ العريق وأ

  .للجالية األرمنية يف القدس

وعلى أية حال كان الدير منذ إنشائه، وال يزال يقوم بدور ثقايف تنويري مهم 
بالنسبة لألرمن وغريهم، ساعده على القيام ذا الدور املنشآت اليت مت إنشاؤها 

ير من مكتبات ومدارس ودار خمطوطات، وكلها كانت ذات أثر مهم يف داخل الد
  .الثقافة اإلنسانية بعامة واألرمنية خباصة

ن أهم ما نستنتجه من هذا البحث أن للقدس أمهية كبرية يف العصر أ: اخلالصة
االعثماين وال زالت، وقد اهتم األرمن اهتمامبدير مار يعقوب األرمين ا خاص 

نتشرت تلك األوقاف يف أهم مناطق فوا عليه الكثري من األوقاف واأوقبالقدس، و
تركز األرمن يف القاهرة يف العصر العثماين، مثل درب اجلنينة واملوسكي والشيخ 

 وكان ،اغني وصبافني وخميشاتية وجتاربصلي، وقد تنوعت فئات الواقفني من الرم
  .لنساء األرمن دور مهم يف األوقاف

كان رجال الدين يف املقام األول، وكذلك ظار األوقاف وفيما يتعلق بن
 وغريهم، وذلك بالطبع بعد أيلولة الوقف للدير أو وصباغونعلمانيون خردجية 

ستبدال، وأولوا مار عقارات األوقاف باإلجيار واالواهتم األرمن باستث. لفقراء األرمن
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االعقارات اهتماماا خاصوقاف الرتاع حوهلا وقد شهدت بعض األ.  من حيث عمار
–اأحيان-أخرىا وإسقاط بعضها أحيان .  

ومما ال شك فيه أن تلك األوقاف كان هلا آثارها االقتصادية واالجتماعية على 
جمتمع األرمن، وبالتايل على الدير وهو ما ساهم بشكل أو بآخر يف قيام الدير بدور 

لألرمن وغريهماثقايف تنويري كان وال يزال مهم .  

ى يف النهاية القول بأن العصر العثماين ال يزال حباجة للكثري من الدراسات ويبق
 واليت توضح لنا أن لذلك ،اليت تعتمد على الوثائق األصلية اليت تعج ا دور احلفظ

  .العصر الكثري من اإلجيابيات اليت يغفل عنها الكثريون أو يتغافلون
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  )١(ملحق

   األرمين يعقوبدير مارتأجري عقار تابع لوقف 
لدى احلاكم الشرعي احلنبلي حبضرة كل من املطران يعقوب ولد الذمي 
جرجس والقسيس أورتني ولد يعقوب والقسيس أصطفاين ولد الذمي ورتان قدسي 
والذمي أراكيل ولد يوسف الشهري بالعجمي والذمي عاشق سالن الطنربجي ولد 

لذمي بولص والذمي جرجس واملعلم عازار الصايغ وأخيه الذمي سركيس ولدا ا
جربان إيواز ولد عازار والذمي يعقوب احلالل اجلواهرجي ولد الذمي إبراهيم 
والذمي وانيس النقاش ولد الذمي ورتان النصراين األرمين كل منهم والذمي نقوال 
مسين اجلوخي ولد الذمي وهبه النصراين الشامي والذمي يوسف صباغ اجلوخي خبان 

اين احلليب والذمي يعقوب قلنجي ولد الذمي وانيس احلمزاوي ولد شكري النصر
األرمين والذمي سيدهم املهندس ولد الذمي موسى النصراين القبطي وإطالعهم 
وشهادم على ما سيذكر فيه إجر الذمي داود اخلردجي خبط باب الزهومة ولد 

ير الذمي مرزه اخلربطلي النصراين األرمين وهو الناظر الشرعي املتكلم على وقف د
يف يديه بالطريق الشرعي بالقدس املعروف بدير ماري يعقوب األرمين مبوجب ما 

تني اجلواهرجي بدار الضرب ولد الذمي حنا الرسام النصراين األرمين رواملعلم أ
 من أصل أربعة افاستأجر منه لنفسه مجيع احلصة اليت قدرها النصف إثىن عشر قرياطً

 بنا املكان القامي على األرض احملتكرة الكاين  على الشيوع يف كاملاوعشرين قرياطً
بظاهر القاهرة احملروسة خبط الشيخ الرملي فيما بني قنطرة املوسكي وميدان الغلة 
املشتمل على واجهة شرقية مبنية بالطوب اآلجر من ثالثة شبابيك خشب وباب 

 عمود ويعلو اجلهة املذكورة ست طاقات يدخل من الباب املذكور إىل فسحة بوسطها
حجر مركب عليه سقف يعلو فسحة ا حفرة مرحاض جياورها سلم مصعد من 
الفسحة قاعتان أرضيتان يصعد من السلم املرقوم إىل بسطة ميينه باب يأيت ذكره وفيه 
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باب يوصل منه ملسكن مشويل اآليت ذكره فيه من البسطة السلم املرقومة إىل السلم 
 ما يأيت ذكره فيه وميينه باب يدخل فيه إىل يصعد من عليه إىل بسطة ا سدة تسلم

دهليز سقف به مطبخ بالدهليز باب يدخل إىل  طبقة ا طاقات مطالت على الفسحة 
يصعد من السلم إىل بسطة ا سدة سلم صغري يوصل منه إىل كرسي راحة وميينه 
باب يدخل منه إىل فسحة يف ميينه سلم صغري يوصل إىل السطح العايل على ذلك 

باب يدخل منه إىل طبقة علوية ا طاقات بكل حوض علوها راجعى فيه ... لفسحة ا
سقف ذلك مجيعه وأما الباب املوعود بذكره أعاله يدخل منه إىل فسحة ا كرسي 
راحة ميينه باب يدخل منه إىل دوران حيوي إيوانني ودور وقاعة بإحدى اإليوانني 

فع وسراديق وهو يف حدود أربع احلد شربة ا طاقات وشربة يعلوها طاقات ومنا
القبلي إىل مكان مشويل النصراين واحلد البحري إىل مكان منصور الصايغ واحلد 
الشرقي للزقاق وفيه الباب واحلد الغريب لبيت جرجس اخلربتاوي اخلياط حبد ما فيه 

واجلار يف احلصة املوجره يف املكاناوحدوده وحقه وحقوقه ومعاملة املعلومة شرع  
املذكور يف وقف دير القدس املرقوم وحتت نظر الذمي داوود اخلردجي املؤجر املرقوم 
فيما شرح أعاله وله والية إجيار شرعي بالطريقة والتصادق على أن ينتفع املستأجر 

ااملذكور باحلصة املؤجرة املرقوم سكنالسنوات كامالت الً وغلة وإستغا وإسكان 
د العشرة على ثالثني سنة كاملة متوالية ميضي أوهلا متواليات هالليات تشمل العقو

 حجر بطاقة يقوم ا الذمي الًمن غرة شهر حمرم بأجرة قدرها عن ذلك لكل شهر ريا
تني املستأجر املركوم جلهة وقف دير القدس املرقوم سنة على األجرة السابقة اليت روأ

 الشرعي إجارة شرعية كان يقوم ا املستأجر الذمي جلهة الوقف املرقوم القيام
من ذلك لطول املدة واإلحاطة امشتملة على اإلجياب والقبول والسلم والتسليم شرع 

تني رووجر اإلذن الشرعي أعاله للذمي أبذلك على أجرة شايعة وأذان الناظر امل
املرقوم باإلنشا والتجديد باحلصة املؤجرة وكل من يصرف على ذلك من ماله وصلة 

 على الوجه الشرعي ا على جهة وقف دير القدس املرقوم جتديداعحالة يكون له شر



  
  
  

  
  

١٣٨ بالقدسأوقاف دير مار يعقوب : مجال كمال. د  

بالطريق الشرعي وصدق الذمي داوود اخلردجي الناظر املؤجر املرقوم على صحة ما 
صرف الذمي أورتني على العمارة والبنا والتجديد باحلصة اليت قدرها النصف إثىن 

ن جري وجبس وطني وطوب وبالط  املؤجرة املرقومة يف مكان املرقوم يف مثاعشر قرياطً
وأحجار حنت وأخشاب متنوعة ومسامري خالدى اإلسالمبويل وأجرة بنايني وفعال 
ومهندسني وجنارين ومبلطني ومبيضني ونقل أتربة إىل الكيمان وغريها مما إحتاج احلال 
إليه وتوقف أمر العمارة ومتامها عليه يف سنة سابقة على تارخيه وقدر ما صرف عليه 

 بطاقة قد ا وقدره من الرياالت احلجر مايتا ريال ثنتان حجراماله وصلة حالة مبلغمن 
 مبوجب القاميةاملشمولة باسم وختم الناظر املوجر املرقوم املشروحة الًبني ذلك تفصي

سنة تارخيه أدناه وأقر الناظر املؤجر املرقوم كامل مبلغ الصرف املرقوم وأقره يف 
 على ا شرعياله للذمي أورتني املرقوم باملكان أن ذلك دينجانب الوقف املرقوم وجع

اجهة الوقف تقريرا وإقرارا وتصديقًا وجعال شرعيبشهوده  باعتراف بذلك ا شرعي
تني املرقوم روراف الشرعي وصدق على ذلك الذمي أعتوذكر أعاله سنة تارخيه اال
تني املرقوم من رومي أ ومما هو جار يف ملك الذا شرعياوقبل ذلك لنفسه تصديقً

 على الشيوع يف كامل بنا املكان املرقوم ااحلصة اليت قدرها النصف اثىن عشر قرياطً
شهد له بذلك احلجة الشرعية املسطرة من حمكمة الزاهد مبصر املؤرخة يف عشرين 
شهر شوال سنة تسع ومثانني وماية وألف ومن الداللة املذكورة أعاله الدالة على 

ود املعينة أعاله باألجرة اليت قدرها من غري تكرار يف كل سنة اثىن الوصف واحلد
 حترر يف غرة حمرم سنة إحدى وتسعني ا شرعيا صحيحا بطاقة حكما حجرالًعشر ريا

  ".وماية وألف

  الشيخ عبد اهللا
، غرة حمرم ١١٧، م٧٦، ٧٥، ص ص٢٧٩س: حمكمة الباب العايل: مصدر الوثيقة

       .م١٧٧٧فرباير ٩/ هـ١١٩١
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   الدراسةحواشي
                                                           

مكتبات عثمانية عشية العصر اململوكي يف مدينة بيت املقدس، حبث ضمن           : علي السيد حممود   -١
قافة العامة يف مصر يف العصر العثماين، حترير ناصـر إبـراهيم،            أحباث كتاب ثقافة النخبة وث    

، مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كليـة اآلداب،  ١إشراف وتقدمي رءوف عباس، ط 
  .٣٢، ص٢٠٠٨جامعة القاهرة 

األرمن وأمالكهم يف القدس الشريف، مقال بامللحق العـريب جلريـدة أريـف             :  رياض حيىي -٢
  .١١، ص٢٠٠٢يو ، ما٥األرمنية، عدد 

، حبـث ضـمن     ١٧٩٨ -١٥١٧املصريون واألرمن يف العصر العثماين      :  مجال كمال حممود   -٣
أحباث كتاب العالقات العربية األرمنية املاضي واحلاضر، تقدمي وحترير حممد رفعت، مركـز             

 .٦٩، ص٢٠٠٩ جامعة القاهرة –الدراسات األرمنية، كلية اآلداب 

 ، يوليه ٧ريدة أريف األرمنية، عدد    بالقدس، مقال بامللحق العريب جل     احلي األرمين :  بريج ترزيان  -٤
 .٣، ص٢٠٠١

مرسوم بشأن حقوق طائفة األرمن األرثوذكس يف القدس، مقال بامللحق          :  عبد املنعم اجلميعي    -٥
 .٢٠٠١، مارس ٣العريب جلريدة أريف األرمنية، عدد 

اث كتاب العالقات العربيـة األرمنيـة       األرمن يف القدس، حبث ضمن أحب     :  روبني جرابيديان   -٦
–املاضي واحلاضر، حترير وتقدمي حممد رفعت، مركز الدراسات األرمنيـة ، كليـة اآلداب               

 .١٤٩، ص٢٠٠٩جامعة القاهرة 

األوقاف واحلياة االقتصادية يف مصر يف العصر العثماين، اهليئة املصرية العامـة            :  حممد عفيفي   -٧
 .١٥، ص١٩٩١للكتاب، القاهرة 

 .١٦ص:  نفسه -٨

 .٣٠٣٠٠، ميكروفيلم رقم ٤٣٣حجة وقف األمري مصطفى بن رام، تاريخ تيمور :  انظر -٩

١٠-  Pascale Gazaleh, Masters of the trade crafts and crafts 

people in Cairo, 1750 – 1850, A- u- c, Egypt, 1999, p. 79.  

فربايـر  ٢٨/ هـ١١٠٦رجب  ١٤،  ١٢٥١، م ٥٦٤، ص ٦٢٨س:  حمكمة باب الشعرية    -١١
 .م١٦٩٥

 .م١٧٣١مارس ١٧/ هـ١١٤٣رمضان ٨، ١٩٥، م ١١٠، ص٢١٢س:  الباب العايل -١٢
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ـ ١١١٧مجادي اآلخرة   ٢٧،  ٣٠٢، م ٢٠٢، ص ٧٥س:  قسمة عربية   -١٣ أكتـوبر  ١٥/ هـ
 .م١٧٠٥

م؛ ١٦٨٦ينـاير   ١٣/ هـ١٠٩٨صفر  ٢٨،  ١١٧، م ٩٤،  ٩٣، ص ٦٤س: قسمة عربية   -١٤
  .م١٦٩٠يونيو ١٧/ هـ١١٠١رمضان ١٠، ٦٩٢، م٤٥٨، ٤٥٧، ص٦٧س: نفسه

م؛ ١٧٤٣نـوفمرب   ٧/ هـ١١٥٦رمضان  ٣٠،  ٢٥٦، م ٨٥، ص ٦٩٥س: حمكمة الزاهد   -١٥
ـ ١١٧٤ربيـع األول    ٢٨،  ٤٦١، م ٢٣٢، ص   ٥٢٤س: حمكمة الصاحلة النجميـة    / هـ

ربيـع اآلخـر    ٢٢،  ٢٠٤، م ١١١، ص ٣١٢س: م؛ حمكمة الباب العايل   ١٧٦٠نوفمرب  ٧
  .م١٧٩١ديسمرب ٢٠/ هـ١٢٠٦

عجائـب  : اجلـربيت : يقع ميدان الغلة بالقرب من القلعة وبه سوق تباع فيه الغالل، انظر             -١٦
اآلثار يف التراجم واألخبار، حتقيق عبد الرحيم عبد الرمحن، مطبعة دار الكتب املصرية، اهليئة              

  .١٠٣، ص١، حـ١٩٩٨، القاهرة ١املصرية العامة للكتاب، ط
م؛ ١٧١٣أكتوبر  ٧/ هـ١١٢٥رمضان  ١٧ ،٣٥٢، م ١٨١، ص ٦٣٢س: باب الشعرية   -١٧

  .م١٧٣٧ مايو ١٧/ هـ١١٥٠حمرم ١٨، ٧٠٥، م٣٣١، ص٦٩٣س: الزاهد
 ديسمرب  ١٦/ هـ١١٨٥ رمضان   ٨،  ٤٩٠، م   ٣٠٤،  ٣٠٣، ص   ٢٧٧س  :الباب العايل   -١٨

  .  م١٧٧١
  .م١٧٠٧ مارس ١٣/ هـ١١١٨ ذو احلجة ٧، ١٩١، م١٨٠، ص ٧٦س: قسمة عربية -١٩
ـ ١١٨٦مجـادى اآلخـرة     ٣،  ٣٣، م ٢٣ ص   ،٢٧٩س: الباب العايل   -٢٠  سـبتمرب   ٤/ هـ

  .م١٧٧٢
  .م١٧١٤يوليو ٢٩/ هـ١١٢٦ رجب ١٧، ٥٥٥، م ٢٧٣، ص٦٣٢س: باب الشعرية  -٢١

 سـبتمرب   ٣/ هـ١١٨٦ مجادى اآلخرة    ٤،  ٣١، م ٢٣،  ٢٢، ص ٢٧٩س: الباب العايل   -٢٢
  .م١٧٧٢

ــشعرية   -٢٣ ــاب ال ــب ٢، ١٨٤، م ٨٠، ٧٩، ص٦٣٤س: ب ـــ١١٣٢ رج  ١١/ ه
  .م١٧٢٠مايو

  .م١٧٦٠/ هـ١١٧٤ حمرم ٢، ٥٦٠، م٢٨٩، ٢٨٨، ص ١١٦س: قسمة عربية  -٢٤
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حارة اليهود مل ختتلف عن غريها من حارات القاهرة؛ حيث كان يتوسطها شارع رئـيس                  -٢٥
         حمـسن  : نظر، ا  يف وقت واحد   ايقطعه أزقة عديدة يضيق لدرجة ال تسمح مبرور شخصني مع

القرن التاسع عشر، اهليئة العامة للكتـاب، القـاهرة         اليهود يف مصر العثمانية حىت      : شومان
  .١٧٦، ص ١، حـ٢٠٠٠

اخلطـط واحليـاة    : حممد عفيفي : للمزيد من املعلومات عن العمران يف حارة اليهود، انظر          -٢٦
االقتصادية يف حارة اليهود بالقاهرة يف العصر العثماين، حبـث مبجلـة املـؤرخ املـصري،                

  .٣٧م، ص١٩٩٣داب، جامعة القاهرة ، قسم التاريخ، كلية اآل١٠عدد
ـ ١١٢٦ رجـب    ٢٧،  ٥٥٥، م ٢٧٣، ص ٦٣٢س: باب الشعرية   -٢٧  أغـسطس   ٨/ هـ

  .م١٧١٤
ديسمرب ٢/ هـ١١٩٣ذو القعدة   ٢٢،  ٢٩٦، م ١٧٧،  ١٧٦، ص ٢٩٥س: الباب العايل   -٢٨

  .م١٧٧٩
ـ ١١٢٥ رمـضان    ١٧،  ٣٥٢، م ١٨١، ص   ٦٣٢س: باب الشعرية   -٢٩  أكتـوبر   ٧/ هـ

  .م١٧١٣
  .م١٧١٩ مايو ١١/ هـ١١٣٢ رجب ٢، ١٨٤، م٨٠، ٧٩ ص،٦٣٤س: نفسه  -٣٠
نــوفمرب ٢٨/ هـــ١١٤٢ مجــادى األوىل ٧، ٣١، م١٨، ١٧، ص٦٩١س: الزاهــد  -٣١

  .م١٧٢٩
  .م١٧٤٣ نوفمرب ٧/ هـ١١٥٦ رمضان ٣٠، ٢٥٦، م٨٥، ص٦٩٢س: نفسه  -٣٢
ـ ١١٨٠ مجـادى اآلخـرة     ٢٤،  ٨٢٢، م ٢٥٧، ص ٦٩٨س: نفسه  -٣٣  نـوفمرب  ٢٨/ هـ

  .م١٧٦٦
  .م١٧٦٦ نوفمرب ٢٧/ هـ١١٨٠ مجادى اآلخرة ٢٤، ٨٢١، م١٥٧ص: نفسه  -٣٤
 يوليـو   ٢٦/ هـ١٠٩٦ شعبان   ١٣،  ١٩، م   ٣٨٨،  ٣٨٧، ص ٦٢س  : القسمة عربية   -٣٥

  .م١٦٨٤
 فرباير  ٢٨/ هـ١١٤٨ شوال   ١٤،  ٢٠٢، م ٧٩،  ٧٨، ص   ٥١٨س  : الصاحلية النجمية   -٣٦

  .م١٧٣٥
ـ ١٢٠٦ ربيع اآلخر    ٢٢،  ٢٠٤، م   ١١، ص ٣١٢س: الباب العايل   -٣٧  ديـسمرب   ٢٠/ هـ

  .م١٧٩١
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ـ ١١١٨ رجـب    ٨،  ٥٥، م ٣١،  ٣٠، ص   ٧٦س: القسمة عربيـة    -٣٨  أكتـوبر   ١٧/ هـ
  .م١٧٠٦

ـ ١١٢٦ رجـب    ٢٧،  ٥٥٥، م ٢٧٣، ص ٦٣٢س: باب الشعرية   -٣٩  إغـسطس   ٨/ هـ
ـ ١١٢٦ ربيـع األول     ٢٨،  ٤٧٤،  ٢٣٤،  ٢٣٣ص: م؛ نفسه ١٧١٤  إبريـل   ١٤/ هـ
 مــايو ١٧/ هـــ١١٥٠ حمــرم ١٨، ٧٠٥، م٣٣١، ص ٦٩٣س: م؛ الزاهــد١٧١٤
ــايل١٧٣٧ ــاب الع ــر ١٥، ١٧٣، م١٩١، ١٩٠، ص٣٠١س : م؛ الب ــع اآلخ  ربي
  .م١٧٨٣ مارس ٢١/ هـ١١٩٧

األوقاف واحلياة االقتصادية يف مصر يف العصر العثماين، اهليئة املصرية العامة           : حممد عفيفي   -٤٠
  . ٨٤، ص١٩٩١للكتاب، القاهرة 

ـ ١٠٩٦شعبان  ١٣،  ٥١٩، م ٣٨٨،  ٣٨٧، ص ٦٢س: القسمة العربية   -٤١ يوليـو  ١٦/ هـ
  .م١٦٨٤

ـ ١٠٩٣ذو القعـدة    ١٠،  ١٤٤٧، م ٤٩٩،  ٤٩٨، ص ٦٢٥س: باب الـشعرية    -٤٢ / هـ
  .م١٦٨٢نوفمرب ١

ـ ١١٧٤ربيـع األول    ٢٨،  ٤٦١، م ٢٣٢، ص ٥٢٤س: صاحلية جنمية   -٤٣ نـوفمرب  ٧/ هـ
  .م١٧٦٠

ـ ١١٢٦رجـب   ٢٧،  ٥٥٥، م ٢٧٣، ص ٦٣٢س: باب الـشعرية    -٤٤ أغـسطس  ٨/ هـ
  .م١٧١٤

  .م١٧٣٧مايو ١٧/ هـ١١٥٠حمرم ١٨، ٧٠٥، م٣٣١، ص٦٩٣س: الزاهد  -٤٥
  .م١٧١٩مايو ١١/ هـ١١٣٢رجب ٢، ١٨٤، م٨٠، ٧٩، ص٦٣٤س: باب الشعرية  -٤٦
هوت، ومينح للراهـب    يطلق لقب فارتابيد على الراهب الذي يرتقي إىل مرتبة علماء الال            -٤٧

م بالتبشري والوعظ وشرح    وكان الفارتابيد يقو  .  يف العلوم الدينية   ا خاص امتحانعقب إجتيازه ا  
الكتاب املقدس، وتفسريه، ناهيك عن قيامه بالتدريس يف املدارس الالهوتية اليت يتم إنشاؤها             

. وقد اهتم الرهبان عامة والفارتابيد خاصة باألدب األرمين الوسـيط         . يف بعض األبراشيات  
 اهليئة املصرية العامة    تاريخ اجلالية األرمنية يف مصر يف القرن التاسع عشر،        : انظر حممد رفعت  
عـن املتـزوج يف     " القس األعزب "وميتاز الفارتابيد   . ٤٠١م ، ص  ١٩٩٩للكتاب، القاهرة   

 ا وجاثليقًا ليكون بطرياكًا ورئيس أساقفة، ويرشح أيضاإمكانية ترسيمه أسقفً
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 ,Sarafian, k., The Armenian Apostolic church, California أنظـر  

1959, p. 23.  
ديـسمرب  ١٦/ هـ١١٨٥رمضان  ٨،  ٤٩٠، م ٣٠٤،  ٣٠٣، ص ٢٧٧ س :ب العايل البا  -٤٨

  .م١٧٧١
ـ ١١٧٤شـوال   ١٦،  ٨٦٩، م ٣٩٥، ص ٥٢٤س: الصاحلية النجميـة    -٤٩ مـايو  ٢١/ هـ

  .م١٧٦١
أمحـد  :  أو بائع األشياء دقيقة الصنع، انظـر       ،هو بائع األدوات املعدنية القدمية    : اخلردجي  -٥٠

، ١٩٧٩ اجلربيت من الدخيل، دار املعارف، القاهرة        ورد يف تاريخ   تأصيل ما : سليمان السعيد
  .٨٦ص

. م١٧٧٧فربايـر   ٩/ هـ١١٩١حمرم  ١،  ١١٧، م ٧٦،  ٧٥، ص ٢٨٩س: الباب العايل   -٥١
  .)١(ملحق : انظر

  . م١٧٦٤يناير ٣/ هـ١١٧٧مجادى اآلخرة ٢٨، ١٧٠، م١٥٢، ص٢٦٣س: نفسه  -٥٢
ـ ١١٨٤ذو احلجة   ٢،  ١٢١، م ٥٠،  ٤٩، ص ٥٢٧س: صاحلية جنمية   -٥٣ مـارس  ٢٠/ ـه

  . م١٧٧١
ـ ١١٨٦مجادى اآلخرة   ٤،  ٣١، م ٢٣،  ٢٢، ص ٢٧٩س: الباب العايل   -٥٤ سـبتمرب  ٣/ هـ

  .م١٧٧٢
  . م١٧٧٢سبتمرب ٤/ هـ١١٨٦مجادى اآلخرة ٣، ٣٣، م٢٣ص: نفسه  -٥٥
ـ ١١١٧مجادى اآلخرة   ٢٧،  ٣٠٢، م ٢٠٢، ص ٧٥س: قسمة عربية   -٥٦ سـبتمرب  ٢٤/ هـ

  .م١٧٠٥
  .م١٧٠٦أبريل٢٢/ هـ١١١٨حمرم ٨، ٥٢، م٢٩، ص٧٦س: نفسه  -٥٧
نوع من الكتـان يـستعمل يف صـناعة اخليـام     : من معاين اخليش يف مصر، ويف الفارسية    -٥٨

.  ثياب نسجها رقة وخيوطها غالظ، واملخيشايت هو صانع اخلـيش          :واحلقائب، ويف القاموس  
  .٩٧املرجع السابق، ص: أمحد السعيد: نظرا

  .م١٧٣٠مارس ١٢/ هـ١١٤٢شعبان ٢٢، ١١٠، م٦٥، ص٦٩١س:  الزاهد -٥٩
ـ ١١٩٤مجادى اآلخـرة    ٨،  ٥٦٠، م ٣٦٨، ص ١٢٦س: قسمة عربية   -٦٠ يونيـو  ١٢/ هـ

  .م١٧٨٠
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  .نفسه  -٦١
ـ ١١٩٣ذو القعدة   ٢٢،  ٢٩٦، م ١٧٧،  ١٧٦، ص ٢٩٥س: الباب العايل   -٦٢ ينـاير  ٢/ هـ

  .م١٧٧٩
  .م١٧٧٩نوفمرب ٢٥/ هـ١١٩٣ذو القعدة ١٥، ٢٩٤، م١٧٥ص: نفسه  -٦٣
ـ ١١٧٤حمـرم   ٢،  ٥٦٠، م ٢٨٩،  ٢٨٨، ص ١١٦س: قسمة عربية   -٦٤ أغـسطس  ٥/ هـ

  .م١٧٦٠
  .م١٧٧٣أبريل ٢/ هـ١١٨٧حمرم ٢٨، ٣٧٢، م٢٢٥، ص٢٨٠س: الباب العايل  -٦٥
  .م١٧١٤يوليو ٢٩/ هـ١١٢٦رجب ١٧، ٥٥٥، م٢٧٣، ص٦٣٢س: باب الشعرية  -٦٦
 .م١٧٠٦أبريل ٢٢/ هـ١١١٨حمرم ٨، ٥٢، م٢٩، ص٧٦س:  قسمة عربية -٦٧

 .م١٧٦١مايو ٢١/ هـ١١٧٤شوال ١٦، ٨٦٩، م٣٩٥ص، ٥٢٤س:  صاحلية جنمية -٦٨

أخبار أهايل القرن الثـاين     : إمساعيل بن اخلشاب  : انظر.  هو التالر النمساوي   : الريال احلجر   -٦٩
 .٣٧م، ص١٩٩٠عشر اهلجري، حتقيق عبد العزيز مجال الدين وعماد أبو غازي، القاهرة 

ـ ١١٧٤ربيـع أول    ٢٨،  ٤٦١، م ٢٣٢، ص ٥٢٤س:  صاحلية جنميـة    -٧٠ نـوفمرب  ٧/ هـ
 .م١٧٦٠

 .١٤٨، ١٤٧األوقاف، املرجع السابق، ص:  حممد عفيفي -٧١

ــة  -٧٢ ــسمة عربي ــة ٧، ٢٩١، م١٨١، ١٨٠، ص٧٦س:  ق ـــ١١١٨ذو احلج / ه
 .م١٧٠٦مارس١٣

نوفمرب ٥/ هـ١٠٩٣ذو القعدة   ٥،  ١٤٤٦، م ٤٩٨،  ٤٩٧، ص ٦٢٥س:  باب الشعرية   -٧٣
 .م١٦٨٢

 .م١٧٧٢سبتمرب ٤/ هـ١١٨٦آلخرة مجادى ا٣، ٣٣، م٢٣، ص٢٧٩س:  الباب العايل -٧٤

األقباط يف مصر يف العصر العثماين، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القـاهرة            :  حممد عفيفي   -٧٥
 .١٨٣، ١٨٢م، ص١٩٩٢

 كان حنا الرسام من القدس واشتهر كرسام لأليقونات يف مصر يف النصف الثاين من القرن                 -٧٦
 – Yohanna Nessim, "The Icon" writer Hanna Al: الثامن عشر انظر

Armani according to an ottoman legal Document "Annales 
Isamologi ques, Annalsi 37, I FA O, le Coire, 2003, pp. 443 

– 445.    
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ـ ١١٩١حمرم  ١،  ١١٧، م ٧٦،  ٧٥، ص ٢٨٩س:  الباب العايل   -٧٧ . م١٧٧٧فربايـر ٩/ هـ
 .)١(انظر ملحق 

. م١٧٧٩يناير  ٢/ هـ١١٩٣ذو القعدة   ٢٢،  ٢٩٤، م ١٧٥، ص ٢٩٥س:   الباب العايل    -٧٨
 : زر ومعنـاه   : هو نقد ذهيب مصري االستعمال؛ والكلمة مركبة من الفارسية         :والزر حمبوب 

سلوى ميالد،  : انظر.  اسم أحد املماليك، وتوىل بنفسه ضرب هذه الدنانري        :الذهب، وحمبوب 
 العايل، دار الثقافة العلمية، جزءان،      الوثائق العثمانية، دراسة أرشيفية لسجالت حمكمة الباب      

 .٤٠٣، ص١م، حـ٢٠٠١، األسكندرية ١ط

 .م١٧١٤يوليو٢٩/ هـ١١٢٦رجب ١٧، ٥٥٥، م٢٧٣، ص٦٣٢س:  باب الشعرية -٧٩

 هو أن تبدل العني املوقوفة بعقار آخر أو مبلغ من املال، ويضم العقار اجلديد أو مبلغ املال                   -٨٠
 الطرف اآلخر، وهو من      املوقوفة من دائرة الوقف لصاحل     إىل مجلة املوقوفات مع خروج العني     

األوقاف، : حممد عفيفي : للمزيد من املعلومات انظر   . نتفاع االقتصادي باألوقاف  أساليب اال 
 .١٨١: ١٧٤ص ص

 .م١٧٧٣أبريل ٢٢/ هـ١١٨٧حمرم ٢٨، ٣٧٢، م٢٢٥، ص٢٨٠س:  الباب العايل -٨١

ــسه -٨٢ ــضان ٨، ٤٠٩، م٣٠٤، ٣٠٣، ص٢٧٧س:  نف ــسمرب ١٦/ هـــ١١٨٥رم دي
 .م١٧٧١

. يطلق على عملة نقش على حافتها شكل سلسلة ويساوي مائىت جديـد           :  الدينار الزجنريل   -٨٣
 .١٣٧، ص١املصدر السابق، حـ: انظر اجلربيت

مـارس  ٢٠/ هـ١١٨٤ذو احلجة   ٢،  ١٢١، م ٥٠،  ٤٩، ص ٥٢٧س:  الصاحلية النجمية   -٨٤
 .م١٧٧١

املهندسـني بالـديار    " مستخدم وشائع يدل على       اصطالح : املهندسون يف العصر العثماين     -٨٥
"  واألنقاض وقيمتها  ، واجلدر وعيوا  ،ختالهلا، واألبنية وا  املصرية العارفني بالعقارات وقيمتها   

 .٤١، هامش١٥٥األوقاف، ص: حممد عفيفي: انظر

 .م١٧٧٧فرباير ٩/ هـ١١٩١حمرم ١، ١١٧، م٧٦، ٧٥، ص٢٨٩س:  الباب العايل -٨٦

ــة  -٨٧ ــسمة عربي ــر  ٨، ٥٦٠، م٣٦٨، ص١٢٦س:  ق ــادى اآلخ ـــ١١٩٤مج / ه
 .م١٧٧٩يونيو٢٤
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ــايل -٨٨ ــاب الع ــة ٢٢، ٢٩٦، م١٧٧، ١٧٦، ص٣٩٥س:  الب ـــ١١٩٣ذو احلج / ه
 .م١٧٧٩فرباير٢

 .م١٧٢١مايو١٠/ هـ١١٣٣رجب ١٣، ٤٢٣، م١٨٠، ص٦٣٤س:  باب الشعرية -٨٩

 .م١٧٠٦أكتوبر ١٦/ هـ١١١٨رجب ٨، ٥٥، م٣٠، ص٧٦س:  قسمة عربية -٩٠

سـبتمرب  ٢/ هـ١١٨٦مجادى اآلخرة ٤، ٣١، م٢٣، ٢٢، ص ص٢٧٩س: اب العايل الب  -٩١
 .م١٧٧٢

 . م١٧٧٤يناير ٢٦/ هـ١١٨٧ذو القعدة ١٢، ٩٦، م٦١، ص٢٨٢س:  نفسه -٩٢

 .م١٧٧٩يناير ٢/ هـ١١٩٣ذو القعدة ٢٢، ٢٩٦، م١٧٧، ١٧٦، ص٢٩٥س:  نفسه -٩٣

 .م١٧٨٣مارس ٢١/ هـ١١٩٧ربيع اآلخر ٢٢، ٢٠٤، م١١، ص٣١٢س:  نفسه -٩٤

 .م١٧٨٢أبريل ٢٩، ١١٨٤ذو القعدة ١٢، ١٢٤، م٥١، ص٥٢٧س: الصاحلية النجمية -٩٥

 .م١٧٥٠يونيو ٢٨/ هـ١١٦٤شعبان ٣، ١٧٨، م٩٢، ص١٠٩س:  قسمة عربية -٩٦

ـ ١١٢٦رجـب   ٢٧،  ٥٥٥، م ٢٧٣، ص ٦٣٢س:  باب الـشعرية    -٩٧ أغـسطس  ٨/ هـ
 .م١٧١٤

 .٣٣، ٣٢املرجع السابق، ص:  علي السيد علي حممود -٩٨

 .١٥٠، ١٤٩املرجع السابق، ص: وبني جرابيديان ر -٩٩

األرمن يف فلسطني، مقال بامللحق العريب جلريدة أريف األرمنية، عـدد           :  هوري عزازيان   -١٠٠
 .٩، ص٢٠٠١، مارس٣




