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ُ
الباحث َّ
الر ُ
ئيس:
إعداد
ِ

د .شامخ زكريا مفلح عالونه
الباحثون املشاركون:

د .إبراهيم حسين ربايعة
د .حممد عثمان اخلطيب

د .إبراهيم أبو رميس
د .مروان ربايعة

َّئيس:
إعدا ُد
الباحث الر ُ
ِ

♦ ♦د� .شامخ زكريا مفلح عالونه
جامعة القد�س املفتوحة  /فرع رام اهلل والبرية التعليمي.
الباحثون املشاركون:

♦ ♦د� .إبراهيم ح�سني ربايعة
جامعة القد�س املفتوحة  /فرع طولكرم التعليمي.

♦ ♦د� .إبراهيم �أبو رمي�س
جامعة القد�س املفتوحة  /فرع بيت حلم التعليمي.

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

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

حمكمة القدس َّ
ُ
بتمويل ْ
من
ّة وإحيا ُؤها؛ هو مشرو ٌع
دراسة ِس ِج اّل ِت
َّة العُثمانيِ
الشرعيِ
ِ
ٍ
ِ
ابع ِلِوزارِة َّ
العلمي ّ
عليم العالي الِفَلسطي ّ
جَ ْ
العلمي والدراسات
البحث
البحث
ين َ
وعما َدِة ِ
مِل ِس ِ
ِّ
ِّ
الت ِ
الت ِ
املفتوحة.
القدس
جامعة
العليا يف
ِ
ِ
ِ
ً
علميا من قبل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
هذا السجل حمكم
يف جامعة القدس املفتوحة.

شـــكـر وتـقـديـر
يتوجه الباحثون بالشكر والتقدير
ً
ممثلة بـ:
إىل جامعة القدس املفتوحة
األستاذ الدكتور /يونس عمرو حفظه اهلل
رئيس اجلامعة

وإىل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
ً
ممثلة بـ:
يف جامعة القدس املفتوحة
األستاذ الدكتور /حسن السلوادي
عميد البحث العلمي والدراسات العليا

وإىل مصمم اجلرافيك واملونتاج
يف عمادة البحث العلمي والدراسات العليا:
األستاذ /كـميل غالب زيــد
كما يتوجه الباحثون جبزيل الشكر والتقدير إىل جملس البحث
ً
ممثال بـ:
العلمي يف وزارة الرتبية والتعليم العالي الفلسطيين
د .فاهوم شليب
أمني سر جملس البحث العلمي

وإىل كل من ساهم يف إخراج هذا العمل العلمي.
الباحثون

تقديم
احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم والصالة والسالم
على سيدنا حممد وعلى مجيع األنبياء واملرسلني؛ يعد هذا السجل من
أهم سجالت حمكمة القدس الشرعية العثمانية اليت وثقت وسجلت خمتلف
القضايا والدعاوي وخمتلف املعامالت اليومية للسكان يف القدس ونواحيها
يف القرن احلادي عشر اهلجري السابع عشر امليالدي ،وبالتحديد يف الفرتة
الواقعة ما بني (1083 -1081هـ1672 -1670 /م).

ُ
يصدر هذا السجل ضمن سلسلة سجالت ستصدر قريباً وبشكل متتالي من
قبل عمادة البحث العلمي يف جامعة القدس املفتوحة وبتمويل من جملس البحث
العلمي يف وزارة التعلم العالي الفلسطيين وعمادة البحث العلمي يف جامعة القدس
املفتوحة؛ ويشارك يف املشروع مخسة باحثني متخصصني يف دراسة سجالت حمكمة
القدس الشرعية العثمانية ودراسة وحتقيق املخطوطات.
لقد اتبع املنهج العلمي يف دراسة سجالت حمكمة القدس الشرعية العثمانية،
ابتدا ًء من ذكر التسلسل الرقمي لصفحات السجل ،ورقم كل حجة ،وتاريخ كل
حجة وباإلضافة اىل موضوع احلجة بشكل دقيق ،كما مت ذكر نص احلجة كامالً ومل
يتم اإلكتفاء مبضمونها كما يف السجالت اليت صدرت لغاية اآلن؛ وهذا ما مييز هذا
الكتاب ،حيث سيقف القارئ على كل شيء يف السجل دون نقصان وسيفتح اجملال
للباحثني يف جمال الدراسات العليا باإلطالع على تاريخ مدينة القدس ونواحيها بكافة

اجملاالت اإلقتصادية واإلجتماعية واإلدراية وشؤون احلياة اليومية باإلضافة للوقوف على
أخبار الطوائف املختلفة يف مدينة القدس.
يتطلب قراءة خطوط ُكتاب احلجج مثابرة وصربملا فيها من صعوبة كبرية

باإلضافة اىل الوقوف على بعض الكلمات املندرسة وغري املستعملة يف الوقت
احلاضر؛ وهذا حباجة اىل جهد كبري ووقت لكي يتم إخراج السجل بطريقة صحيحة
وعلمية تفي بالغرض؛ كما مت توثيق كافة املصطلحات اليت وردت يف السجل كأمساء
القرى واملدن واألماكن اجلغرافية املختلفة ،كذلك مت توثيق كافة أمساء حمالت
وخطوط وبوابات ومدارس وخانات ومحامات وأسبلة وبرك مياه وزوايا وتكايا وكافة
املنشآت املعمارية يف املدينة ،باإلضافة اىل توثيق املصطلحات التارخيية واأللقاب
الواردة يف السجل مثل دزدار وخواجة وبيك والوظائف الدينية واإلدارية يف
مدينة القدس كالناظر ومتولي الوقف واجلابي وغريها ،أضف اىل ذلك املصطلحات
املعمارية اخلاصة بالرتميم والتعمري يف مدينة القدس ،وكما مت توثيق مجيع قضايا
الوقف ومصطلحاتها ،ومصطلحات البيع والشراء واإلجارة واالستئجار ومصطلحات
تتعلق بالنقود املستخدمة يف تلك الفرتة التارخيية.
د .شــامـخ زكـريا عـالونـه
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مقدمة وحتليل مضمون السجل

أهمية السجالت:
القد�س ال�رشع َّي ِة ال ُعثمان َّية يف �أنها ُت َع ُّد من
ًت ْك ُم ُن �أهم َّية �سجلاّ تِ حمكم ِة
ِ
ال�سجلاّ ت املخطوط ِة يف الع� ِرص العثما ِّ
جوانب عديدةٍ م َن
ين الَّتي َتكْ�شِ فُ عن
�أقد ِم ِّ
َ
تاريخ �أ َّولِ �سِ ِج ٍّل ل�سن ِة (935هـ/
القد�س� ،إذ يعو ُد
ّان مدين ِة
ُ
ِ
ل�سك ِ
احليا ِة اليوم َّي ِة ُ
حلب ال�شرَّ ع َّي ِة على �سبي ِل املقارن ِة
1528م) ( )1يف ح ِ
ني تبد�أُ �سِ جلاّ ُت حمكم ِة َ
�رشعي م ْن �سِ جلاّ تِ حمكم ِة دم�ش َق يبد�أُ
يف �سن ِة (962هـ1554 /م) و�أقد ُم �سِ ِج ٍّل
ٍّ
القد�س ال�شرَّ ع َّي َة يف ال ِق َد ِم �سوى
يف �سن ِة (991هـ1583 /م)  ،وال ي�سب ُق �سِ جلاّ تِ
ِ
�سِ جلاّ تِ حمكم ِة بور�ص َة يف �سن ِة (860هـ1455 /م)  ،و�سِ جلاّ تِ حمكم ِة قي�رصى
القد�س ال�شرَّ ع َّي ِة حمكم ًة مركزي ًة يف
يف �سن ِة (895هـ1489 /م) و ُت َع ُّد حمكم ُة
ِ
دن وق ًرى متت ُّد يف خُمتلفِ
بال ِد ال�شّ ا ِم ،فهي ت�ش َت ِم ُل على ُح َج ٍج �رشع َّيةٍ تتع َّل ُق مِب ٍ
و�رشق الأر ُدنِّ و�إ�ستانبو َل
�أنحا ِء بال ِد ال�شّ ا ِم وم�رصَ وم َّك َة املك َّرم ِة واملدين ِة املُن َّور ِة
ِ
ْت�ض ُن
ٍ
معلومات هائل ًة مُيك ُن � ْأن تُ�ش ّك َل تاريخاً �شامالً
وغ ِريها ،ولذلكَ ،ف�إنّها حَت ِ
()2
ين .
لأكرثَ م ْن مدينةٍ خال َل العه ِد ال ُعثما ّ
جج �رشع َّيةٍ ُت َع ُّد امتدادا ً
وكذل َك تربُ ُز �أهم َّي ُة تل َك ِّ
ال�سجلاّ تِ كونُها تَ�شت ِم ُل على ُح ٍ
ين
واململوكي� ،إذ �أُعي َد
أيوبي
ن�سخها وتفعيلُها يف الع� ِرص ال ُعثما ّ
ُ
ِّ
للع�رص ْي ِن :ال ِّ
كانت موقوف ًة على ا ُ
مل� َّؤ�س�ساتِ واملباين الدين ّية يف
خ�صو�صاً للوقْف ّياتِ الَّتي
ْ
ال�ض ْو َء
مدين ِة
ني ثناياها تفا�صي ُل ُمه َّم ٌة تُلقي َّ
ِ
القد�س ،،ولذلك ،ف�إنّها حتتوي ب َ
وال�سيا�س ّي ِة واالقت�صاد ّي ِة والإدرا َّي ِة
على احلال ِة االجتماعي ِة وال ِّدين ّي ِة وال ُعمران ّي ِة ِّ
( )1المهتدي ،عبلة .سجل محكمة القدس الشرعية رقم ،1فهرسة تحليلية،قيود الوثائق والحجج الشرعية الصادرة من
محكمة القدس الشريف الشرعية القسم األول.عمان مركز الوثائق والمخطوطات ،ط.2008 ،1
( )2ميالد ،سلوى .الوثائق العثمانية ،دراسة أرشيفية وثقائقية لسجالت محكمة الباب العالي ،دار الثقافة العلمية للنشر،
االسكندرية ،ط.1،2001
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ليبي ملدين ِة
ملدين ِة
القد�س ِ
ِ
وجوا ِرها يف خمتلفِ ال َفترْ اتِ الَّتي َتلَتِ االحتال َل َّ
ال�ص َّ
وال�صيان ِة
القد�سَ ،ف�ضالً عن وجو ِد
ٍ
ِ
معلومات ُمه َّمةٍ فيما يتع َّل ُق بعملياتِ الترَّ مي ِم ِّ
القد�س.
العام ِة يف مدين ِة
للمباين الوقف َّي ِة واملباين
ِ
َّ

ُ
ُ
حفظها:
عددها
ومكان ِ
القد�س ال�شرَّ ع َّي ِة ال ُعثمان َّي ِة حوايل (� )820سِ جلاّ ً،
يبل ُغ عد ُد �سِ جلاّ تِ حمكم ِة
ِ
ال�س ِجلاّ ُت الإ�ضاف َّي ُة غريُ املُ�ص َّو َرةِ ،منها (� )565سِ جلاّ ً تُغطّي العه َد
مبا فيها ِّ
القد�س َبدءا ً م ْن �سن ِة (935هـ1528 /م وحتى 1338هـ/
ين يف مدين ِة
ال ُعثما َّ
ِ
ربيع الأ َّولِ �سن َة 1402هـ /كانو َن
لي � َّأن عد َدها حتّى �شه ِر ِ
1919م) ويذكرُ ال َع َ�س ُّ
أن�صاري �أنّه كا َن قد ُ�ص ِّو َر منها
�أ َّول �سن َة 1982م ،بل َغ (� )616سِ ِجلاّ ً ،و ُي�ضيفُ ال
ُّ
لل�شيخ حممد �أمني
يف �سنة 1983م (� )626سِ ِجلاّ ً ،ث َّم �أور َد �إح�صائي ًة �أخرى
ِ
القد�س يف العه ِد ال ُعثما ِّ
مكان
لغت (� )343سِ ِجلاّ ً .و� َّإن �أ َّو َل
ال َّدنِفِ ل�سِ جلاّ تِ
ِ
ٍ
ين َب ْ
القد�س كا َن املدر�س َة ال َت ْن َك ِز َّي َة �إذ
ِظت فيه �سِ ِجلاّ ُت املحكم ِة ال�شرَّ عي ِة ملدين ِة
ِ
ُحف ْ
كانت هذ ِه املدر�س ُة يف �أوا�سطِ ال َعه ِد العثما ِّ
ين َم َقرّا ً للمحكم ِة ال�شرَّ ع َّي ِة يف مدين ِة
ْ
القد�س ،وق ِد ا�ستم َّر وجو ُدها هنا َك حتّى العا ِم (1941م) و َم َع انتقالِ َم َق ِّر املحكم ِة
ِ
ال�سجلاّ ُت �إىل
بيعي � ْأن تُنق َل تل َك ِّ
ال�شرَّ ع َّي ِة �إىل املدر�س ِة ال َّنقْ�شَ َب ْن ِد َّي ِة فم َن الطَّ ِ
ال�شيخ عبد احلميد
القد�س يف تل َك الفرت ِة
َم َق ِّر املحكم ِة اجلديدِ ،وقد �أَ َم َر قا�ضي
ُ
ِ
�سنوات �إىل
ُقلت بع َد ذل َك بع َد عِ َّد ِة
ٍ
ال�سجلاّ تِ وجتليدِها ،ث َّم ن ْ
ال�سائح برتمي ِم ِّ
ِ
القد�س
خارج �سو ِر
�شارع �صالح ال ِّدي ِن
َم َق ِّر املحكم ِة ال�شرَّ ع َّي ِة اجلدي ِد الكائ ِن يف
ِ
َ
ِ
باب ال�ساهرةِ ،و�أخريا ً ،فقد ا�ستق َّر بها املُقا ُم يف مبنى ال ُق ّب ِة النحو َّي ِة
بالقرب من ِ
ِ
املكان.
يف امل�سج ِد الأق�صى املباركِ  ،وهي حمفوظ ٌة اليو َم يف خزائ َن حديديةٍ بهذا
ِ

هُ
ُ
تتناولا:
املوضوعات اليت
َّ
الديين:
اجلانب
َ

وجوا ِرها على
تَ�شت ِم ُل �سِ ِجلاّ ُت املحكم ِة ال�شرَّ ع َّي ِة ال ُعثمان َّي ِة لمِ دين ِة
القد�س ِ
ِ
ّان املدين ِة املقد�سِ ة،
حيث يرب ُز مو�ضو ُع الوقفِ
ُ
تفا�صي ِل احليا ِة اليوم َّي ِة ل ُِ�سك ِ

اخلريي كما وت�شت ِم ُل على ك ِّل ما يتع َّل ُق
ب�أنواعِ ِه املختلف ِة خ�صو�صاً الوقفَ
َّ
االنتفاع
رق
مبو�ضوع الوقفِ ابتدا ًء م ْن عمل َّي ِة ت�سجي ِل الوقفِ وحدو ِد ِه ونوعِ ِه وطُ ٍ
ِ
ِ
وا�ستبدالٍ ومحُ ا�سبةٍ ونَظارةٍ وتوليةٍ وغ ِريها م َن
ب ِه والقائم َ
ني علي ِه م ْن حَتك ٍري ْ
ا َ
حيث كا َن الوقفُ ذا �أه ِّم َّيةٍ كبريةٍ م َن الناحي ِة
مل َه ّماتِ املُناط ِة به ِذ ِه الوظيفةِ،
ُ
القد�س.
االجتماع َّي ِة واالقت�صاد ّي ِة يف مدين ِة
ِ
ال�س ِجلاّ ُت الوظائفَ ال�شرَّ ع ّي َة ،ومنها املتع ِّلق ُة بقراء ِة ال َّر ْبعاتِ
كما تناولتِ ِّ
ني والأمرا ِء وال ُّنوا ِّب يف امل�سج ِد
ال�سالط ِ
ال�شرَّ يف ِة م َن امل�صاحفِ املوقوف ِة م ْن ِق َب ِل َّ
ال�صخر ِة املُ� َّرشفةِ ،والتولي ُة والنَّظار ُة واخلِدم ُة واملَ�شْ يخ ُة ِّ
وال�شغال ُة
الأق�صى و ُق ّب ِة َّ
حل َر ِم
والفِرا�ش ُة والإنار ُة والتَّنظيفُ  ،وغريُها م َن الوظائفِ الّتي
كانت تُعرفُ با َ
ْ
االبراهيمي يف مدين ِة اخلليلِ .كما
حل َر ُم
خا�ص ،وكذل َك ا َ
�سي ال�شرَّ يفِ ب�شكلٍ
ٍّ
ال ُق ُد ِّ
ُّ
مو�ضوعات غايةٍ يف ال َأه ِّم َّيةِ� ،أال وهي عملي ُة الترَّ مي ِم
ال�س ِجلاّ ُت على
ٍ
احتوتِ ِّ
حيث
القد�س،
وال�صيان ِة يف املباين الوقف َّي ِة واملِعمار َّي ِة ب�شكلٍ عا ٍّم يف مدين ِة
ُ
ِ
ِّ
َراب يف تل َك
َو َّ�ض ْ
ال�س ِجلاّ ُت علمي َة حتدي ِد مِ قدا ِر ال�ضرَّ ِر والتَّلفِ واخل ِ
حت تل َك ِّ
ال�رشعي
القد�س ُم َكلَّفاً م َن القا�ضي
املباين م ْن ِق َب ِل املِعماربا�شي يف مدين ِة
ِ
ِّ
برفق ِة جماعةٍ م َن ُّ
حيث
ف�صلٍ ع ّما
يحتاج ُه ال َبنّا ُءُ ،
ُ
يوخ ،وبالتايل َر ْف ُع تقري ٍر ُم َّ
ال�ش ِ
ُيح ِّد ُد املِعمار با�شي ُموا�صفاتِ املبنى وتكاليفَ ال ِبنا ِء واملوا َّد الّتي بحاجةٍ اليها
اال�ستدان ِة م ْن
ال َعقا ُر لعمل ّي ِة ِّ
ال�صيان ِة والترَّ مي ِم م ْن خاللِ �أموالِ الوقفِ �أو م ْن خاللِ ْ
ني
ات ،بالتفا�صيل ،ك َّل ما يتع َّل ُق ِب ُعلوف ِة املُع ِّلم َ
م�صاد َر �أخرى ،كما َح َّددتِ ال َوقْف ّي ُ
وال َبنّا ِء وموا َّد ال ِبناء وا ُ
يحتاجها ال َعقا ُر للترَّ مي ِم (. )1
مل َّد َة الّتي
ُ
َّ
اإلداري:
اجلانب
َ

لقد َح َّددتِ احل َُج ُج ال�شرَّ ع ّي ُة
ٍ
مو�ضوعات يف غاي ِة الأهم َّي ِة يف مو�ضوعاتِ
أ�صبحت ،مبرو ِر
مل َه ِن االقت�صادي ِة الَّتي �
الوظائفِ ال ِّديني ِة والعِ لم َّي ِة واالجتماع ّية وا ِ
ْ
حل َر ِم و َم�شايخِ ِه و�أئ َّم ِة
ّان
القد�س ،مِ ث ُل تعييناتِ ُنظّا ِر ا َ
ِ
ال َّزم ِن ،ح ّقاًّ ُمكت�سباً ل ُِ�سك ِ
( )1سجل محكمة القدس الشرعية العثمانية ،سجل رقم 1083-1081(172هـ1672-1670/م).
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املدار�س و ُم َد ِّر�سيها وموظفيها،
و�شيوخ
امل�ساج ِد وخطبائها ،ب�أوام َر ُ�سلطان ّيةٍ ،
ِ
ِ
مل ْه ِن َّيةِ ،مث ُل
أوقاف وال َوقْفِ
و ُمتوليّ ال ِ
حل ْر ِف َّي ِة وا ِ
وق و ُر�ؤ�سا ِء الطَّ وائفِ ا ِ
ال�س ِ
و�شيوخ ُّ
ِ
ا َ
ُحت�سب وطبيع ِة عمل ِه يف مدين ِة
ني ،وغ ِريها وامل
ني والطحان َ
خل ّبازي َن واللحام َ
ِ
وال�سل َِع.
الب�ضائع
ائب على
القد�س ومراقبةٍ للأ�سعا ِر واملوازي َن و َف ْر ِ
ِ
ِّ
�ض ال�ضرَّ ِ
ِ
بال�سف ِر م ْن �إناب ِة املُ�ساف ِر يف
وال�سف ِر م ْن القد�س و�إليها ،واحل َِّج وك ِّل ما يتع َّل ُق َّ
َّ
احلج ،وما يلز ُمها م ْن رعايةٍ وعنايةٍ طِ ِّب َّيةٍ وغ ِري ذلكَ.
را�س ِة قواف ِل
ِّ
وظائ ِف ِه وحِ َ
اخلا�ص ِة واملوقوف ِة و�أ�سما ِء ال ُكت ُِب و�أ�سعا ِرها و�أماك ِن
بالإ�ضاف ِة �إىل املَكتباتِ
َّ
تواجدِها (. )1
ُ
االجتماعي:
اجلانب
َّ
َ

ذات �أهم َّيةٍ  ،وبتفا�صيلِها
تناولت
�أ ّما النّاحي ُة االجتماع ّي ُة فقد
ٍ
ْ
مو�ضوعات َ
الق وا َ
مل�ؤ ََّج َل وا ُ
مل ْه َر ا ُ
خل ْل َع وا َ
مل َع َّج َل
املختلفةِ ،ومنها :فقد
واج والطَّ ِ
ْ
تناولت ُعقو َد ال َّز ِ
وطريق َة دفعِ هِ ،و�أحياناً تَق�سيطه ،و�رشوطَ ا َ
خلل ِْع وتفا�صي َل ُه املختلف َةُ ،
حيث ُي ْذ َكرُ
مل� َّؤج ُل وا ُ
مل ْهرُ ا ُ
ِران وا َ
مل َع ّجلُ،
وج وال َّزوج ِة ووكي ُل ال َّزوج ِة و�شاهِ دا َع ْق ِد الق ِ
ا�س ُم ال َّز ِ
تباينت عمل َّي ُة مِ قدا ِر ا َ
مل ْه ِر و�رشوطُ ُه الأخرى َح َ�سب الطَّ بق ِة االجتماع ّي ِة الّتي
وقد
ْ
مُيك ُن ُمالحظتُها م ْن خاللِ ا َ
ن�ص احل َُج ِج
مل ْه ِر وم ْن خاللِ الأ�سما ِء الوارد ِة يف ِّ
ال�شرَّ ع َّيةِ .وكذلكَ� ،أي�ضاًَ ،ح�صرْ ُ الإ ْرث واملَرتوكاتِ والطَّ القُ واملُخالع ُة ال�شرَّ ع َّي ُة
كاالت ال�شرَّ ع َّي ُة والتَّبنّي وتَ�سجي ُل �أحداثِ االحتفاالتِ
َّفقات وال ِو�صاي ُة وال َو ُ
والن ُ
لوج وال َّثوراتِ وال َف َي�ضاناتِ واملوا�س ِم ال ِّدينية
والأعيا ِد وال َّزالزلِ وتَ�ساقُطِ ال ُّث ِ
�شملت ق�ضايا اجلَرائ ِم واالعتدا ِء كال�ضرَّ ْ ِب وال َق ْذ ِف
واالجتماع ّي ِة و َمرا�سيمِها ،كما
ْ
حل ْب ِ�س ،وغريَ ذلكَ ،وكذل َك ق�ضايا الطَّ وائفِ غ ِري
إزعاج واملُ�ضايق ِة واالعتقالِ وا َ
وال ِ
امل ُْ�س ِل َمةِ ،مث ُل النَّ�صارى واليهو َد م ْن ت�سجي ِل ك ِّل ما يتع َّل ُق ب�أعيادِه ْم وعاداتِهم
وم�شاك ِل ِه ْم وامتيازاتِ ك ِّل طائفةٍ وتعييناتِ ر�ؤ�سائِه ْم ،وغريُها م َن املو�ضوعاتِ
اجلانب
االجتماع ّيةِ؛ الّتي ت َْ�صل ُُح لتكو َن درا�ساتِ ماج�ستريَ ودكتورا َة خ�صو�صاً
َ
()2
االجتماعي ،كاملو�ضوعاتِ ال�سابق ِة ذكرُها ،م ْن خاللِ دِرا�س ِة تل َك احل َُج ِج .
َّ
( )1بيات ،فاضل .بالد الشام في االحكام السلطانية الواردة في دفاتر المهمة .منشورات الجامعة االردنية.2005 ،
( )2سجل محكمة القدس الشرعية العثمانية ،سجل رقم 1083-1081(172هـ1672-1670/م).

َّ
االقتصادي:
اجلانب
َ

توثيق عقو ِد
�أ ّما النّاحي ُة االقت�صاد ّي ُة ،فنذ ُكرُ ،على �سبي ِل املِثالِ  ،عملياتِ
ِ
مان وبتفا�صيلِها املختلف ِة
يع وال�شرِّ ا ِء وال َّت�أج ِري والترَّ ا�ضي والتَّنا ُز ِع
َّ
وال�ض ِ
ال َب ِ
واخلا�ص ب�شكلٍ ُم َف َّ�صلٍ  ،وطريق ِة جباي ِة
ونوعي ِة الأرا�ضي ال ِّتيمار ّي ِة وال َّزعاماتِ
ِّ
أنواع
ائب ونِظا ِم االلتزا ِم بتفا�صي ِل ِه الكبريةِ ،كما �
ْ
أو�ضحت تل َك ِّ
ال�ضرَّ ِ
ال�س ِجلاّ ُت � َ
وح َججاً
أنواع املحا�صي ِل الزِّراع ّيةُِ ،
الدوراتِ الزراعي ِة م ْن َ�ص ْيف ٍِّي و�شَ َت ِو ٍّي ،و� َ
أنواع املحا�صي ِل الزِّراع ّي ِة الَّتي كا َن تَت ُّم جبايتُها م َن القُرى املحيط ِة
ُمف�ص َّل ًة ع ْن � ِ
أ�سواق،
القد�س ،و�
مبدين ِة
ِ
ِ
ائب املفرو�ض ِة عليها يف ال ِ
أ�صناف املوا ِّد ِّ
وال�سل َِع وال�ضرَّ ِ
تناولت
كما
و�سالمتِها م َن
مو�ضوع �سِ ْع ِر �صرَ ْ ِف ال ُع ْم َل ِة املُتداو َل ِة يف ال ِ
ْ
أ�سواق َ
َ
الب�ضائع ،كالفوا ِك ِه وا ُ
خل�ضرْ اواتِ واللحو ِم
الغِ ِّ�ش و ُموا�صفاتِها وحتدي ِد �أ�سعا ِر
ِ
طريق امل ُْحتَ�سِ ِب
ُبوب ،و َي ُت ُّم حتدي ُد هذ ِه الأ�سعا ِر ع ْن
وا ُ
ِ
حللْوياتِ وموا ِّد ال ِبناء واحل ِ
واب م َن اخلي ِل واجلِمالِ
عي ،م ْن �شرِ اءٍ وت�أج ٍري والتجار ِة بال َّد ِ
والقا�ضي ال�شرَّ ِّ
لطان ال ُعثما ِّ
ين �إىل َع َددٍ
ال�س ِ
واحلم ِري والبِغالِ  ،وال�صرُّ َ ِر النَّقد ّي ِة الّتي َت ِر ُد �سنوياً م َن ُّ
م ْن �أهايل
و�سكا ِّن ال َّزوايا والأربطة ،ثم ظهرتِ ال�صرُّ َّ ُة املِ�رصي ُة بع َد ح َم ْل ِة
ِ
القد�س ُ
�إبراهيم با�شا على
القد�س ،وال�صرُّ َّ ُة ال�شّ ام ّي ُة الَّتي ُيو َّز ُع جمي ُعها على ُم�ستحقِيها
ِ
القد�س (. )1
عي يف
ِ
مبعرف ِة احلاك ِم ال�شرَّ ِّ

ُ
حالتها َّ
العام ُة:
ال�س ِجلاّ ُت بحالةٍ جيدةٍ  ،غريَ �أنّها حُتفظُ الآ َن بخزائ َن حديد ّيةٍ
ما ْ
زالت ه ِذ ِه ِّ
ّاريخ
لِتحم َيها م َن ال ُّرطوب ِة وامتدا ِد َّ
ال�ص َد�أ ،وق ِد امت َّدتِ ال ُّرطوب ُة والتلف على َم ِّر الت ِ
�صفحات
أ�صبحت
أتلفت �أق�ساماً منْها ،ف�
�إىل َ�ص ْف ٍ
ْ
ال�س ِجلاّ تِ  ،و� ْ
حات كثريةٍ م ْن ه ِذ ِه ِّ
ٌ
ُّ
ال�س ِجلاّ ُت م ْن
عديد ٌة منْها غريَ مقروءةٍ وناق�ص ًة ،و َيختلِفُ
اخلط الَّذي ُك ِت َب ْت ب ِه ه ِذ ِه ِّ
امليالدي
الهجري/
�سِ ِج ٍّل �إىل � َآخ َر ،فخطوطُ �سِ ِجلاّ تِ ال َق ْر ِن العا� ِرش
ِ
ال�ساد�س َع�شرْ َ
ِّ
ِّ
الوثائق
اململوكي الَّذي نَعر ُف ُه يف
أقرب �إىل اخل َِّط
ِ
�صعب ُة القراءةُِ ،ك ِت َب ْت ب�شكلٍ � َ
ِّ
( )1سجل محكمة القدس الشرعية العثمانية ،سجل رقم 1083-1081(172هـ1672-1670/م).
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ال�س ِجلاّ تِ الالحق ِة
الَّتي تَعو ُد يف تاريخِ ها �إىل ال َع�صرْ ِ
َح�س ُن خطوطُ ِّ
اململوكي ،و َتت َّ
ِّ
ملحوظ ،فهي مقروء ٌة �إىل ح ًّد ما ،و َي�شي ُع ُّ
خط
للقرن العا� ِرش
الهجري ب�شكلٍ
ٍ
ِ
ِّ
العادي يف احل َُج ِج ا ُ
مانات
ني ُك ِت َب ْت ال َف َر
َّ�سخ
ملتَعلَّق ِة ب�أحوالِ املدينةِ ،يف ح ِ
ُ
الن ِ
ِّ
ال�سلطان ّي ُة والق�ضايا املال ّي ُة وال َع�سكر ّي ُة ِب َخ ِّط ال�سياقةِ ،و�أحياناً باللغ ِة
والأوامرُ ُّ
الترُ ك ّي ِة القدميةِ.
ال�س ِجلاّ تِ ال�شرَّ ع ّي ِة م ْن �سِ ِج ٍّل �إىل � َآخ َر ،فبع�ضُ ها كبريةٌَ ،ي ِ�ص ُل
َتتَباي ُن �أحجا ُم ِّ
يل � 50سم × �18سم ،و�أحياناً � 55سم × � 36سم ،وبع�ضُ ها
حج ُم الورق ِة فيها حوا ْ
كتاب بحج ِم � 22سم × � 30سم (. )1
ال َآخرُ ال يكا ُد َيختلِفُ ع ْن ٍ

الس ُ
ُ
ِّ
راسات ّ
ابقة:
الد
ْاهت َّم ،كذلكَ ،بِ�سِ ِجلاّ تِ
ِ
القد�س ال�شرَّ ع َّي ِة ك ٌّل م َن ال ُّدكتو ِر �أحمد العلمي الَّذي َن�شرَ َ
والباحث حممد �أحمد �سليم اليعقوب
َو ْق ِف َّي َة �صالح الدين ث َّم َوقْف ّياتِ املَغاربةِ،
ُ
القد�س ال�شرَّ يفِ يف ال َق ْر ِن العا� ِرش
بعنوان” ناحية
يف �أُطروح ِت ِه ِل َن ْي ِل املاج�ست ِري،
ِ
ِ
جري (اجلامعة االردنية)  ،والدكتو ُر زياد املد ُّ
ين يف �أُطروح ِت ِه ِل َن ْي ِل ال ُّدكتوراه
ال ِه ِّ
وجو ِراها خال َل الفرت ِة 1215هـ1800 /م – 1245هـ1830 /م
حو َل
القد�س ِ
ِ
(اجلامعة االردنية)  ،وال ُّدكتو ُر �أمني م�سعود �أبو بكر يف �أُطروح ِت ِه ِلنَي ِل ال ُّدكتوراه
والباحث يو�سف
القد�س (اجلامعة االردنية) ،
حو َل مِ لْكي ِة الأرا�ضي يف ُم َت�صرَ ِّف َّي ِة
ُ
ِ
القد�س (جامعة
روح ِت ِه ِل َن ْي ِل ال ُّدكتوراه ع ِن الآثا ِر ال ُعثماني ِة يف
ِ
النت�شه يف �أُطْ َ
ال�س ِجلاّ تِ ال�شرَّ ع ّي ِة
لندن) ،
ُ
والباحث خ�رض �سالمة يف �سل�سلةٍ م َن املقاالتِ حو َل ِّ
وا�شتماالتِها يف
القد�س ،وال ُّدكتو ُر حممد الأرنا�ؤوط يف مقالةٍ عن تط ُّو ِر َوقْفِ
ِ
ال�صادر ِة يف
النقو ِد يف مدين ِة
القد�س يف الع� ِرص العثما ّ
ِ
ين يف جَم َّل ِة درا�ساتِ ّ
أن�صاري الّذي �أع َّد لِنف�سِ ِه َفهر�س ًة �شامل ًة
اجلامع ِة الأردنيةِ ،وامل�ؤَ ِّرخُ فهمي ال
ّ
لِل�سِ ِجلاّ تِ ال�شرَّ ع َي ِة الّتي قر�أها جمي َعها بعنايةٍ فائقةٍ � ،إ�ضاف ًة �إىل ال ُّدكتور حممد
( )1البخيت،محمد عدنان ،وآخرون ،كشاف إحصائي زمني لسجالت المحاكم الشرعية واألوقاف اإلسالمية في بالد
الشام ،عمان :مركز الوثائق والمخطوطات ،الجامعة االردنية ،عمان ،األردنية 1405 ،هـ) 1984 /ج.1

الع�سلي،
تراث كام ِل
القد�س،
غو�شه يف م�ؤلَّفا ِت ِه حار ُة ال�سعدية يف
والقد�س يف ٍ
ِ
ُ
ّ
وتاريخ امل�سج ِد الأق�صى ،ودكتور حممد عدنان
القد�س،
وعائل ُة عرفات القدوة يف
ُ
ِ
ال�س ِجلاّ تِ خ�صو�صاً الوقفياتِ  ،وكذل َك الباحث ُة
البخيت يف � ٍ
أبحاث ُمتَع ِّددةٍ حو َل ِّ
عبلة املتهتدي بدرا�س ِة �سِ ِج ّل رقم  1ب�إ�رشاف دكتور حممد عدنان البخيت و َت ْعكِفُ
تيب َح ْ�س َب �إفادتِنا من
اجلامع ُة االردني ُة حالياً على درا�س ِة تل َك ِّ
ال�س ِجلاّ تِ بالترَّ ِ
قبلِهم ،ود� .إبراهيم ربايعة قام ب َفهر�س ِة ثالث ِة �سِ ِجلاّ ٍت لغاي ِة الآ َن ،ود .حممد
أبحاث للدكتور �إبراهيم �أبو رمي�س ودكتور
اخلطيب قا َم ِب َفهر�س ِة �سِ ِج ٍّل �أي�ضاً ،و� ُ
ال�س ِجلاّ تِ .
�شامخ عالونه عن ِ
بع�ض املو�ضوعاتِ املختلف ِة يف تل َك ِّ
امل�رشوع الأ َّو ُل م ْن نوعِ ِه يف منهج ّي ِة درا�س ِة ه ِذ ِه
وجديرٌ ذكرُ ُه � َّأن هذا
َ
َ
ال�س ِجلاّ تِ  ،ولك ْن يف هذا
حيث ال ِّد
ال�س ِجلاّ تِ
ُ
را�سات ال�سّ ابق ُة مل َت ُق ْم �سِ وى بفهر�س ِة ِّ
ِّ
ُ
َ�ص
ال�س ِج ِّل وحتقي ِق ِه كامالً دو َن ٍ
نق�ص وخ�صو�صاً ذك َر ن ِّ
امل�رشوع نح ُن نقو ُم ِبنق ِل ِّ
ِ
تيح
مبو�ضوع احل َُّج ِة ال�شرَّ ع ّي ِة
احل َُّجةِ ،ولي�س جُم َّر َد االكتفا ِء
ُ
حيث هذا العم ُل ُي ُ
ِ
واف و ُمتكاملٍ م َن الناحي ِة
ني بدرا�س ِة املو�ضوعاتِ املُختلف ِة ب�شكلٍ ٍ
جماالً للباحث َ
العلم َّيةِ.

اس ُت ْخ ْ
هجي ُة َّاليت ْ
دراسة ِّ
املَ ْن َّ
الس ِج ِّل :172
دمت يف
ِ
مت تق�سي ُم
تخدمت منهجي ُة البحثِ الت
ا�س
حيث َّ
ال�س ِج ِّل؛ ُ
ْ
ّاريخي يف درا�س ِة ِّ
لق ِد ْ
ّ
ال�س ِج ِّل ب�شكلٍ كاملٍ م َن
ني الباحث َ
ال�س ِج ِّل ب َ
نيَ ،
وع ِم َل الباحثو َن على درا�س ِة ِّ
ِّ
معلومات َو َر َد ْت يف
ال�س ِج ِّل بك ِّل ما َيت ََ�ض َّم ُن م ْن
ٍ
الأَلْفِ �إىل الياءُِ ،
حيث تمَ َّْت كِتاب ُة ِّ
ال�صفحاتِ ُمرتَّب ًة ،كما َو َر َد ْت يف
احل َُج ِج ال�شرَّ ع َّيةِ .لقد تمَ َّْت دِرا�س ُة ِّ
ال�س ِج ِّل َح ْ�س َب َّ
ال�صفح ِة واحل َُح ِج الَّتي َو َر َد ْت
ال ُّن ْ�سخ ِة الأ�صل ّيةِ ،وتمَ َّ
ترتيب ِّ
ال�س ِج ِّل َح ْ�س َب َر ْق ِم َّ
ُ
َ�ص احل َُّج ِة
فيها ،ومِ ْن َث َّم
ُ
وال�سنةِ ،وكذلكَ ،تمَ َّ كتاب ُة ن ِّ
تاريخ احل ُّج ِة باليو ِم وال�شَّ ه ِر َّ
املواقع
أ�صلي ،كما تمَ َّ توثي ُق �أ�سما ِء
دو َن زيادةٍ �أو ن ٍ
ُق�صان ،كما َو َر َد ْت يف الن ِّ
ِ
َّ�ص ال ِّ
مل�ضمون
أ�شخا�ص يف ذي ِل ال�صفحةِ ،بالإ�ضاف ِة �إىل حتليلٍ عا ٍّم
اجلغراف ّي ِة وال
ِ
ِ
حيث عد ُدها ومو�ضوعاتُها.
احل َُج ِج ال�شرَّ ع ّي ِة م ْن ُ
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
ثماني ِة ِ
ِ
ِ ِ
ِ

(1083-1081هـ1672-1670/م)

ُ
أوراق ِّ
الس ِج ِّل:
عدد ِ
حيث
ال�س ِج ِّل  221ورق ًة ،تَ�ضَ َّم َن ُ 1859ح َّج ًة خمتلف ًة،
ُ
بلغت عد ُد � ِ
ْ
أرواق ِّ
احتوت
ني � 4إىل ُ 13ح َّج ًة �رشع َّي ًة ،ولك َّن �أغل َبها
جدت يف ِ
ال�صفحاتِ ما ب َ
ْ
ُو ْ
بع�ض َّ
ِّ
وا�ضح
املحلي ،بع�ضُ ها
َّ�سخي
ُتبت غالبيتُها
على ُ 8ح َج ٍج �رشع َّيةٍ  ،ك ْ
ُ
ِّ
باخلط الن ِّ
ُجج املت�آكل ِة
ال�صعوبةِ ،ع َّد ْت
ُ
القراءةِ ،وبع�ضُ ها غاي ٌة يف ُّ
بع�ض الكلماتِ واحل ِ
ال�صفحاتِ تقريباً ،غالبي ُة احل َُج ِج
خ�صو�صاً احل َُج َج الّتي توج ُد يف نهاي ِة ِ
بع�ض َّ
ال�شرَّ ع ّي ِة غريُ ُم َنقَّطةٍ ما ُي َ�ص ِّع ُب عملي َة القراء ِة يف الكلماتِ الَّتي ت�شرت ُك بذي
والثوري� ،شبيطة و�سنيطة ،وكثريٌ م َن الكلماتِ املت�ش ِّعبةِ،
النوري
أحرف ،مثلُ:
ال ِ
ّ
ّ
القد�س ونواحيها
و�صا َر ال َّت َغ ُّل ُب على تل َك ال�صعوباتِ م ْن خاللِ معرف ِة ُجغراف َّي ِة
ِ
القد�س ،وكذل َك
و�أ�سما ِء العائالتِ و�أ�سما ِء الأماك ِن وال َعقَباتِ واحلاراتِ يف مدين ِة
ِ
كثيف ج ّداً.
رتا�ص ٌة ب�شكلٍ
ٍ
دو َن عالماتِ ال�شَّ ْك ِل والإعجا ِم ،كلماتُها ُم َّ

هَ
ُ
تناولا ِّ
الس ِج ُّل:
املوضوعات ّاليت
مو�ضوع،
ال�س ِج ُّل  64مو�ضوعاً خمتلفاً ،تفاوت َْت عد ُد احل َُج ِج لك ِّل
تناو َل هذا ِّ
ٍ
مو�ضوع التَّح ُّر ِر
فمنْها على �سبي ِل املثالِ جن ُد �أكرثَ م ْن ُ 600ح َّجةٍ �رشع ّيةٍ تتناو ُل
َ
مو�ضوع
حيث عد ُد احل َُح ِج ،وكا َن �أق ُّلها
عي ،والبق َّي ُة متفاوت ٌة م ْن
ُ
َ
والترَّ ُّت ِب ال�شرَّ ِّ
ال�س ِج ُّل،
بع�ض ال َعقاراتِ  ،وه ِذ ِه
ني �
أ�صحاب ِ
املُهايا ِة ب َ
ِ
املو�ضوعات الَّتي تناولَها ِّ
ُ
عي بقرا ٍر م ْن قا�ضي حمكم ِة
وهي كالتّايل :امل�صادق ُة ال�شرَّ ع ّي ُة ،الإلزا ُم ال�شرَّ ُّ
ني للأ�سعا ِر والبيوتِ  ،التّباي ُن يف ُوجهاتِ ال َّن َظ ِر
ِ
القد�س ال�شرَّ ع ّي ِة ال ُعثمان ّيةِ ،التَّخم ُ
القب�ض،
عي،
مو�ضوع
حو َل
ُ
ٍ
خمتلف عليه ،والإقرا ُر واالعرتافُ �أما َم القا�ضي ال�شرَّ ِّ
ٍ
زواج ب�أنواعِ ها َب ْك ٍر
ني �
ٍ
املحا�سب ُة ب َ
أ�شخا�صُ � ،
إثبات َح ٍّق �أو َد ْي ٍن �أو مِ لْكٍ  ،عقو ُد ٍ
هادات �رشع َّي ٌة �أما َم
�ض ل
َّقات ،تنبي ٌه
�أرام َل ُمطل ٍ
أ�شخا�ص� ،شَ
ٍ
�رشعيَ ،م ْن ٌع م َن التَّع ُّر ِ
ٌ
ٌّ
م ٍ
دعاو �رشع َّيةٍ
القا�ضيَ ،حلْفُ
قاراتَ ،ر ْف ُع ٍ
ٍ
تلكات َ
وع ٌ
ت�س ُّل ٌم وت�سلي ٌمَ ،ر ْه ُن مُ ْ
مينيَ ،
ّات �أو �إرجاع ِها �أو �إح�ضا ِر
وحقوق ّيةٍ و�إِ ْر َث َّيةٍ َ ،ت َع ُّه ٌد مبختلفِ �أ�شكا ِل ِه ب َد ْف ِع ُم�ستحق ٍ
إذونات �رشع َّي ٌة،
�رشعي� ،
�رشعي مهل ًة �رشع َّي ًة ،قبو ٌل
ذنب� ،إمها ٌل
�رشعي ،تق�سيطٌ
ُم ٍ
ٌ
ٌّ
ٌّ
ٌّ

�رشعي،
إقرا�ض
ني
�ض و� ٌ
�رشعيَ ،ق ْر ٌ
حقوقٌ وقف َّي ٌة و�شخ�ص َّي ٌة ،تعي ُ
�شيوخ طَ وائفَ � ،أمرٌ
ٌّ
ٌّ
ِ
�رشعيَ ،خ ْل ٌع وخمالع ٌة
مرتوكات ،تق�سي ُم ِ�إ ْر ٍث
ٍ
�شرِ ا ٌء ،بي ٌع ،ا�ستئجا ٌر ،فرا ٌغَ ،ح�صرْ ُ
ٍّ
أيتام ،حقوقٌ َو ْق َف َّي ٌة،
�رشع َّي ٌة ،كَفال ٌة �رشع َّي ٌة �شخ�ص َّي ٌة �أو كفال ٌة ع ْن
ٍ
�شخ�ص ،حقوقُ � ٍ
إثبات َد ْي ٍن� ،إقرا ٌر ب َد ْي ٍنَ ،ر ْ�س ُم َن َفقةٍ  ،م�صادق ٌة �رشع َّي ٌة ،ت�سلي ُم ُم�ستحق ٍ
ّات�َ ،ض ْبطُ
� ُ
ٍ
إفراج ع ْن ُ�سجنا َء ،مطالب ٌة ب َد ْي ٍنَ ،ت َر ُّت ٌب لجِ ِ َهةٍ
مرتوكات� ،سرَ ِ َق ٌة ،حقوقٌ َز ْو ِج ّي ٌةٌ � ،
�رشعي�ِ ،إ ْذ ٌن
ني ،توا ُف ٌق
�شخ�ص َّيةٍ و َوقْف َّيةٍ � ،س�ؤالٌ ،ت
نيَ ،ت ْولِي ُة موظَّ ف َ
َن�صيب ُم َد ِّر�س َ
ُ
ٌّ
احلاج
�رضائب ،فرا ٌغَ ،رك ُْب
�ض
�رشعي ،قرا ٌر
�رشعي� ،إبقا ٌء ،احتكا ٌر� ،إيدا ُع نقودٍ َ ،ف ْر ُ
ِّ
َ
ٌّ
ٌّ
ِ�رصي ،تقريرٌَ ،ع ْزلٌ.
اميَ ،رك ُْب
ِّ
احلاج امل ُّ
ال�شّ ُّ
ه ِذ ِه ُت َع ُّد عناوي َن احل َُج ِج ال�شرَّ ع ّيةِ ،ولك َّن ه ِذ ِه العناوي َن حتتوي على
العامةِ،
ٍ
تف�صيالت كثريةٍ حو َل تل َك املو�ضوعاتِ
حيث نذكرُ على �سبي ِل املِثالِ
ُ
َّ
مو�ضوع الإجار ِة والأج ِري واال�ستئجا ِر و�آل َّي ِة
مو�ضوع ت�أج ِري ال َعقاراتِ َفنج ُد
يف
َ
ِ
راغ و َد ْف ِع ُم�ستحقّاتِ ال َّت�أج ِري وتمَ دي ِد ُم َّد ِة الأُجر ِة
الت�أج ِري و ُم َّد ِة ال َّت�أج ِري وال َف ِ
مو�ضوع محُ َّددٍ  .وم ْن هنا ُن َو ِّ�ض ُح �أ َّن ُه
�صاحبت ك َّل
واملَ�شاك ِل وال َّدعاوي الَّتي
ْ
ٍ
حيث ت َْ�صل ُُح ه ِذ ِه
إمكان درا�س ٌة تف�صيل َّي ٌة للمو�ضوعاتِ ال�سابق ِة الذكرُ،
ُ
بال ِ
املو�ضوعات لِتكو َن ر�سائ َل ماج�ست ٍري مثالً ،ع ِن ا ُ
خلل ِْع واملخالع ِة و�أ�سبا ِب ِه
ُ
عي فيهِ ،وتَنا ُزلِ املر�أ ِة ع ْن
و�رشوطِ ِه و َك ْي ِف َّي ِة ح�صو ِل ِه ور� ِأي القا�ضي ال�شرَّ ِّ
ُم�ستحقّاتِها ُمقاب َل عمل َّي ِة ا َ
ال�س ِج ُّل على عددٍ كب ٍري م َن
خلل ٍْع،
ُ
حيث احتوى هذا ِّ
زادت ع ْن 64
املو�ضوعَ ،ف ُك ُّل
احل َُج ِج حو َل هذا
مو�ضوع مِ َن املو�ضوعاتِ الَّتي ْ
ٍ
ِ
مو�ضوعاً بحاجةٍ اىل درا�سةٍ تف�صيل َّيةٍ .

اإلفادة ِم َن ِّ
الس ِج اّل ِت:
َمدى
ِ
فهي ُم�ص َّو َر ٌة
لق ْد �
ال�س ِجلاّ تِ ال�شرَّ ع َّي ِة اليو َم ُمتاح ًة للباحث َ
ْ
أ�صبحت قراء ُة ِّ
نيَ ،
ال�ص َو ِر يف َمكتب ِة اجلامع ِة
على ن َْ�س ٍخ مِ َن املايكرو فيل ْم ،ويوج ُد ن َُ�س ٌخ مِ ْن ه ِذ ِه ُّ
ّابع للجامع ِة الأردن َّيةِ ،ويف ُم�ؤ ََّ�س�س ِة
الأردن َّيةِ ،ويف َمرك ِز ال َو ِ
ثائق واملَخطوطاتِ الت ِ
القد�س ويف جامع ِة هارفر ْد ،ونُ�سخ ٌة
إ�سالمي يف �أبو دي�س يف
�إحيا ِء الترُّ اثِ ال
ِ
ِّ
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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(1083-1081هـ1672-1670/م)

ني الَّذي َن َيهت ُّمو َن
يف اجلامع ِة العِ رب ّيةِ،
ُ
يدي الباحث َ
وبع�ض ال ُّن َ�س ِخ ُمتناثر ٌة ب َ
ني ِ
خا�صةٍ  ،تقو ُم حال ّياً اجلامع ُة الأردن َّي ُة
ال�س ِجلاّ تِ ح�صلوا عل ْيها ِب ُطرُ ٍق
مبو�ضوع ِّ
َّ
ِ
اخلا�ص ِة �إىل
بخترباتِها
ومركزُ الت ِ
َّوثيق واملخطوطاتِ بتحوي ِل ه ِذ ِه ِّ
ال�س ِجلاّ تِ مِ ُ
َّ
منطِ pdf
مكان
ال�س ِجلاّ تِ ودرا�ستِها يف ك ِّل
ي ِّك ُن
َ
ُ
ٍ
الباحث م ْن قراء ِة ه ِذ ِه ِّ
حيث مُ َ
الباحث
يك ُن � ْأن َي ْح ُ�ص َل
َي ِر ُد،
ُ
َّواج ِد يف تل َك املراك ِز ،ولك ْن ال مُ ْ
ولي�س جُمربا ً بالت ُ
َ
ويك ُن احل�صو ُل
ال�س ِجلاّ تِ ل ٍ
على ن َُ�س ٍخ كاملةٍ م ْن تل َك ِّ
خا�صةٍ بتل َك املراك ِز ،مُ
أ�سباب َّ
ال�س ِج ِّل.
على ً�ص ْف ٍ
حات ُمع َّينةٍ �أو محُ َّددةٍ مِ َن ِّ
ال�س ِجلاّ تِ الَّتي تمَ َّ حَتدي ُدها
قا َم الباحثو َن يف هذا
امل�رشوع على حَتوي ِل ِّ
ِ
ال�س ِجلاّ تِ مِ ْن نمَ َطِ ا َ
تاج �إىل ِجها ٍز
لل ِّدرا�س ِة ِبتَحوي ِل تل َك ِّ
مل ْيكروفيل ْم الَّتي حَت ُ
حيث
لقراءتِها على نمَ َطِ  pdfمِ ْن خاللِ ُم� َّؤ�س�سةٍ ترك َّيةٍ يف مدين ِة �إ�ستنابولَ،
ُ
ني
قامت ِبتحوي ِل تل َك الأفال ِم �إىل ُ�ص َو ٍر
وا�ضحةٍ � ،إذ َو َّف َرتِ
الوقت على الباحث َ
ْ
َ
َ
امل�رشوع.
ال�س ِجلاّ تِ خال َل �سنواتِ
وبالتّايل �سرَ َع ُة �إجنا ِز �أك ِرب عددٍ مِ َن ِّ
ِ

ُ
َ
كيف نقرأ ِّ
الس ِج اّل ِت؟
ار�سةٍ
ال�س ِجلاّ تِ ال�شرَّ ع َّي ِة ب�شكلٍ ُم ٍ
� َّإن قراء َة ِّ
تقن بحاجةٍ �إىل خِ برْ ةٍ طويلةٍ مُ
وم َ
تاج كذل َك �إىل
حني �إىل �آخ َر ،حَ
�سليمةٍ و َمعرفةٍ بِخطوطِ ها كا َّف ًة الَّتي تَختلفُ مِ ْن ٍ
وت ُ
ني الَّذي َن ق ْد يجدو َن ُ�ص
ٍ
بع�ض الكلماتِ
عوبات َج َّم ًة يف قراء ِة ِ
وج َل ٍد مِ َن الباحث َ
�ص ٍرب َ
جل َم ِل ال�سّ اقط ِة مِ َن
بع�ض ا ُ
غ ِري املقروءةِ ،خ�صو�صاً املُت�شابه َة يف ال ِ
أحرف �أو حتلي ِل ِ
مان مِ َن ال ُّرطوب ِة وال َّتلَفِ  ،و ُت َع ُّد قراء ُة
التَّ�صوي ِر �أو تل َك الَّتي �أَت َْت عل ْيها َعوا ِر ُ
�ض ال َّز ِ
فهي مكتوب ٌة
ِّ
ال�س ِجلاّ تِ ال�شرَّ ع َّي ِة �أكرثَ �صعوب ًة مِ ْن قراء ِة املخطوطاتِ العرب َّيةَِ ،
ِبلُغَةٍ تَختلِطُ فيها العام َّي ُة
ُ
وبع�ض املُفرداتِ الترُّ ك َّي ِة والفار�س َّي ِة واملُخت�رصاتِ
وخ�صو�صاً املُخت�رصاتِ
الَّتي هي بحاجةٍ �إىل حتليلٍ وتمَ
ٍ
حي�ص لمِ َعرف ِة تَف�س ِريهاُ ،
اخلا�ص ِة بالأمو ِر املال َّيةِ.
�ضائع� ،أو تل َك
َّ
الَّتي َت ِر ُد عن َد حَتدي ِد �أ�سعا ِر ال َب ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

�ص /1حجة  1م�صادقة

 /1ح 2

�إلزام بدفع
دين

 /1ح3

تخمني خامت
ف�ضة

 /1ح4

�إلزام بدفع
غرو�ش عن
طريق الكفالة

 /1ح5

تبيان
غرو�ش لأحد
املتخا�صمني

تاريخ احل َُّج ِة
م الأربعاء 14
جمادى الثانية �سنة
 1081هـ/
1670 /10 /29م
م الأربعاء 15
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /10 /30م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

( .)...و�ص َّدقها على ذلك ال�شيخ فتح اهلل الديري.
ال�شهود� :أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ �أحمد ،ال�شيخ �أبو ال�سعود.
الزم ح�سني وح�سن احلنية للطفي ب�شه( )1ب�ستة غرو�ش( )2وقطعتني()3

بعد الدعوى االعرتاف والطلب �إلزاما �رشعي ًا

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

م الأربعاء 15جمادى
الف�ضة التي كانت زنتها مثقالني على �أربعني قطع ًة
ني اُخللخال َّ
تخم ُ
الثانية �سنة
باحل�رضة واملعاينة قب�ض ًا �رشعي ًا وت�سلُّم ًا �رشعي.
1081هـ/
1670 /10 /30م �شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم ال�سيد �إبراهيم بن ال�سيد عالء الدين لل�سيد حممد قويدر بخم�سة
م اخلمي�س 16
عن
الكفالة
بطريق
غرو�ش
ذمة �شرَ َ ٍف �ألزمه �أ�صل ت�سعة غرو�ش
جمادى الثانية
َّ
و�صله �أربعة و�ألزم له بخم�سة غرو�ش.
�سنة1081هـ/
1670م
/10 /31
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون� ،أعاله ،كاتبه.
تبينَّ ليا�سني بن جعوان ِق َب َل حممد بن حممود �أربعة غرو�ش وخم�س
م اخلمي�س 16
وع�رشون قطعة ون�صف قطعة بعد املحا�سبة على التوايل بيان
جمادى الثانية
�رشعياً.
املوقع
حترراً
�سنة1081هـ/
ّ
ُّ
1670 /10 /31م �شهود :ال�شيخ م�صطفى الدجاين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1بشه :هي ذاتها باشا  ،أصله باش بمعنى الرأس باللغة التركية ،ثم شاع استعمالها كلقب من ألقاب التشريف في
العهد العثماني ،كان يمنح بادئ األمر لكبار ضباط الجيش والبحرية ممن يحملون رتبة لواء وفريق ومشير ،وكان يرمز
لهذه الرتب بعدد من ذيول الخيل ثم أطلق على الوزراء والوالة ،ومع توسع أعمال الدولة أصبح السلطان العثماني
يمنح هذا اللقب لكبار االعيان ورجال الدولة من غير الوزراء ،ولم يقتصر السلطان في منحه للمسلمين بل منحه لكثير
من المسيحيين واليهود من رعايا دولته بالنظر لموقعهم وما قاموا به من أعمال ،وقد ألغي استعماله مع زوال الدولة
العثمانية وقيام الجمهورية التركية سنة( 1342هـ1923/م)؛ الخطيب ،مصطفى عبد الكريم ،معجم المصطلحات واأللقاب
التاريخية،بيروت ،مؤسسة الرسالة،ط 1416 ،1هـ1996/م،ص.65
( )2غرش :وهو القرش العددي وهي من العمالت التي كانت تستخدم في فلسطين ،وكان يساوي في نابلس  30قطعة
مصرية.غنايم ،زهير .جباية الرسوم والضرائب من األراضي الزراعية في فلسطين في ظل نظام التيمار(االلتزام)
والتأجير ،المؤتمر الدولي التاسع لتاريخ بالد الشام 14-10 ،جمادى األولى 5- 1 /نيسان  ،2012ص.21
( )3قطعة :من العمالت التي ورد ذكرها في غالبية الحجج الشرعية في المحاكم العثمانية  ،وهي عملة مصرية كل ثالثون
قطعة مصرية كانت تساوي قرش عددي.العارف ،عارف .المفصل في تاريخ القدس،2007،ص.511
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
أقر مو�سى بن �إ�سماعيل اخلياط �أن بذمته ل�سليمان ابن الق�ضماين
� َّ
م�ضي ثمانية �أ�شهر من تاريخه
إىل
�
ؤجلة
�
م
عددية
غرو�ش
خم�سة
ِّ
�ص َّدقه على ذلك �سليمان املزبور.

�إقرار بدين

م اخلمي�س 16
جمادى الثانية
�سنة 1081هـ/
1670 /10 /31م

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /1ح7

قب�ض ربح
�رشعي

م اخلمي�س 16
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /10 /3م

�ض ال�شيخ يا�سني ال�شامي الوكيل عن خديجة بنت �إ�سماعيل
ق َب َ
احللبي الو�صية على �أوالدها وهم� :شعبان وعلي وفاطمة �أوالد
ال�شيخ حممود احللبي بن �أبي الن�رص بن علي ال�ساملي ربح ع�رشين
غر�ش ًا بذمته قب�ض ًا �رشعي ًا و�إقراراً مرعي ًا م�صدق ًا من �أبي الن�رص
املزبور تعريف ًا �رشعياً.

 /1ح8

م اخلمي�س 16
جمادى الثانية �سنة
قب�ض ما بذمة
1081هـ/
1670 /10 /31م

 /1ح9

�إقرار بدين

م اخلمي�س 16
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /10 /31م

 /1ح10

ت�صديق
و�شهادة بدين

م اخلمي�س 16
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /10 /31م

 /1ح6

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
قب�ضت بدرة بنت �سمري وعرف بها زوجها كرمي الدين بن خ�رض بن
وعرف بها زوجها ح�سني بن حممد احلموي
زين ال�رشف بنت حممود َّ
بذمتها ،وقدره ت�سعة غرو�ش عددية بعد حلف ح�سني( )...لي�س
ما َّ
بذمتها لبدرة ما عدا ت�سعة غرو�ش ،وقب�ضتهم باحل�رضة واملعاينة
َّ
بيد موكلها ح�سني بن حممد احلموي ،ودفعت بدرة لزين ال�رشف
ذهبتها املرهونة عندها على املبلغ وهي زنتها ذهب ًا ثالثة مثاقيل
و�أربعة �صحون نحا�س باحل�رضة واملعاينة قب�ض ًا وا�ستالماً.
أقر ح�سني ال�شامي وحافظ بن نوح �أن عندهم خم�سة غرو�ش ثمن
� َّ
وعرف بها زوجها كرمي تعريف ًا �رشعي ًا
بغمة لولو لبدرة بنت �سمري َّ
واعرتاف ًا مرعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ذم ّية بنت اليهودي ثمانية
َ�ص َّدقَ اجلماعة املزبورون �أن لليهودية َّ
بذمة املتوفية لطيفة بنت ح�سني ال�شامي بثمانية غرو�ش
غرو�ش َّ
املرهون عليها زوج خالخل و َت َع َّه َد بدفع ذلك من ح�ص�صهم ما هو
للإيتام �أمراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /1ح11

حما�سبة
و�صية ووكيل
يتيمة

م اخلمي�س 16
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /10 /31م

 /2ح1

�إلزام بدفع
ثمن كرم

م اخلمي�س 16
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /10 /3م

 /2ح2

�إلزام بدين

م اخلمي�س 16
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /10 /31م

 /2ح3

�إلزام بدفع
�إرث

م ال�سبت 18
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /2م

 /2ح4

�إلزام بدفع
ثمن �صابون

م الأحد  19جمادى
الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /3م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
حتا�سب كلُّ واحد من عبد القادر بن �أبي الركب واحلرمة �أ�سامي بنت
َ
احلاج ح�سني الو�صية بحق الوالية على اليتيمة حامدة التي رزقتها
من زوجها عواد �أبي الركب القا�رصة عن درجة البلوغ على ما هو
حلامدة( )...لها عليه �سابق ًا مبلغ ًا من ذلك يف كل يوم قطعة ون�صف
م�رصية ووكلت �أ�سامي املزبورة زوجها عواد يف تناول ذلك من
وعرف �سليمان بن حجازي
عبد القادر املزبور وكالة مقبولة �رشع ًا ّ
العجمية التعريف ال�رشعي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم احلاج خليل بن �إبراهيم امل�رصي ملحمد بن �أحمد من (قرية)
�شعفاط( )1بع�رشة غرو�ش ثمن الكرم �إلزام ًا �رشعي ًا يف ذلك بعد
الدعوى والطلب واالمتثال �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون اعاله ،كاتبه.
�ألزم علي بن الزول بع�رشة غرو�ش عددية من �أ�صل ع�رشين غر�ش
لل�شيخ ويل الدين جماعة �إلزام ًا �رشعيا بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزمت رقية بنت احلاج حممد وعرف بها زوجها احلاج مو�سى بن
�سمري ب�أربع غرو�ش و�سبعة قطع م�رصية بعد الدعوى و�أال يطلب
من رقية املزبورة �إرث بدره ما عندها لرقية �صحن نحا�س وحمرمة
حرير مع�صبة و�ألزمت ب�إح�ضاره �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم �أبو جا�رس بن عمر ب�أربعة غرو�ش ثمن �أحد ع�رش رط ًال �صابون ًا
زوج حلق ذهب يدفعه على ذلك
لل�سيد �إبراهيم ثم ذكر عمر �أن عنده َ
وحت�صيله و�ألزم ب�أربعة غرو�ش �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1قرية شعفاط :قرية صغيرة ظاهر القدس الشمالي .العارف ،عارف .معجم بلدان فلسطين ،ص .469

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /2ح5

�إثبات بيع

م االثنني 20
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /4م

ثبت ب�شهادة كل واحد من احلاج يو�سف بن عبد القادر و�إبراهيم
اخلليليني ب�أن احلاج �صالح بن خليل ال�شهابي باع عمر اخلليلي
قار�ض �شاهني ابن احلاج ايوب �أربعة غرو�ش التي بيد ح�سني
وا�ستقر املبلغ بذمة املدعى عليه �شهادة �رشعية مقبولة
املبي�ض
َّ
�رشعاً ،وذلك بعد الدعوى ثم �شهادة �إح�ضار وكفالة �رشعية �إلزام ًا
�رشعياً.

 /2ح 6

�إلزام بدفع
غر�شني

م الإثنني 20
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /4م

 /2ح 7

�إلزام بدفع
دين

م الإثنني 20
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /4م

 /2ح 8

�إلزام بدفع
بقية ثمن بن

م الثالثاء 21
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /5م

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

2

�ألزم غوينم الدعجي للحاج �شاهني الرتجمان بغر�شني بعد الدعوى
والطلب �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم م�صطفى بن ن�رص الأزعر لعلي باثني ع�رش غر�ش ًا من �أ�صل
خم�سني غر�ش ًا عددي ًا بعد الكفالة عنه حممد كرمي بن الأزعر خلليل
املهند�س()...
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أُلزم ال�سيد حجازي بن �سعيفان بخم�سة وثالثني غر�ش ًا عن ثمانية
ع�رش رط ًال(ُ )1بن لهبة اهلل بن عجاج �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزورون �أعاله ،كاتبه.

م الأربعاء  22جمادى الثانية �سنة 1081هـ1670 /11 /6 /م
م اخلمي�س  23جمادى الثانية �سنة 1081هـ1670 /11 /7 /م

ً
فمثال في القدس في القدس كان يساوي ( )2.5كغرام ،أما
( )1رطل :وحدة وزن اختلف مقدارها من منطقة الى أخرى،
في سوريا فكان يساوي ()1.85كغم .هنتس ،فانتر .المكاييل ،ص.32

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

1 /3ح

عقد زواج

م اخلمي�س 23
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /7م

 /3ح2

�إلزام بدفع
جلهة وقف
علي الثوري

م اخلمي�س 23
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /7م

 /3ح3

ظهور دين

م اجلمعة 24
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /8م

 /3ح4

�إثبات قب�ض

م اجلمعة 24
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /8م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
الزوج ال�سيد حممد بن ال�سيد �شم�س الدين والزوجة رحمة بنت عبد
اهلل املر�أة الكاملة اخلالية عن املوانع ال�رشعية �أ�صدقها على بركة
اهلل تعاىل وح�سن توفيقه و�سنة نبيه حممد� ،صلّى اهلل عليه و�سلَّم،
�صداق ًا جملته خم�سة غرو�ش احلالّ من ذلك ثالثة مقبو�ضة بيدها
باعرتاف وكيلها وباقٍ بعد احلال غر�شان م�ؤجلة عليه �إىل الفراق
مبوت �أو طالق ت�أجي ًال �رشعي ًا زوجها من ذلك كذلك وكيلها حممد
بن علي بالوكالة عنها الثابة وكالته عنها يف ذلك واعرتافه بقب�ض
املعجل ب�شهادة احلاج �أحمد ابن حممد واحلاج علي بن حممد
العارفني بها ثبوت ًا �رشعي ًا مقبو ًال من الزوج لنف�سه قبو ًال �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ ابو الفتح،
ال�شيخ ويل.
�ألزم �سليمان ولد حنا الن�رصاين( )...باثني ع�رش غر�ش ًا جلهة وقف
�سيدنا قدوة النا�سكني ال�شيخ علي الثوري.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ظهر ِق َب َل رجب ال�صاحب خم�سة غرو�ش و�سبعة قطع لأخته �آمنة
بطلب وكيلها �سفيان بن �سليمان من �أ�صل ثالثة ع�رش غر�ش ًا بعد
حلفها �أن خم�سة الغرو�ش و�سبع قطع بذمتها حلفا �رشعيا وحتريرا
مرعي ًا و�أمر بدفعها �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ثبت ب�شهادة كل واحد من �سليم بن اجلعربي �شيخ طائفة الأكراد()1

مبدينة ال�سيد اخلليل وخري الدين بن حممد ب�أن �صالح بن علي قب�ض
من احلاج �صالح ابن خليل ال�شهري بابن �إعمر �أربعة ع�رش غر�ش ًا التي
كانت �ألزمه بها �سابق ًا حا�سبة عليها ووكَّ ل ال�شيخ �أحمد �أبا ال�صفا
حق له قبله مبوجب احلجة امل�ؤرخة يف ثاين
يف قب�ضها منه وال َّ
ع�رش �شهر تاريخه ب�إم�ضاء ال�شيخ خليل التميمي ووكَّ ل �سليم بن علي
�أبي عمر يف اطالقه من احلب�س بالقد�س ال�رشيف بوجه ال�شيخ �أحمد
املزبور و�أطلقه من احلب�س.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1شيخ طائفة األكراد :لمكانة القدس الدينية لم ينقطع عن القدس زيارة وسكن الطوائف المختلفة فيها ،فكان يتم تعيين
شيخ لكل طائفة يقوم على خدمة تلك الطائفة في امور حياتها اليومية.سجل محكمة القدس الشرعية العثمانية ،سجل رقم
1063 (147هـ ،)1653/ص.81
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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 /3ح5

م اجلمعة 24
�إقرار واعرتاف جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
بقب�ض دين
1670 /11 /8م

 /3ح 6

حترير دين

م اجلمعة 24
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /8م

 /3ح 7

قب�ض ثمن
جوخة

م ال�سبت 25
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /9م

 /3ح8

�إلزام بدفع
دين من مال
املتويف

م الأحد  26جمادى
الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /1م

 /4ح 1

م الإثنني 27
تنبيه من منع جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
التعر�ض
1670 /11 /11م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

أقر واعرتف �شاهني بن احلاج �أحمد �أنه و�صله من �صالح �سبعة
� َّ
غرو�ش ون�صف والبقية ي�أخذها منه مبدينة ال�سيد اخلليل.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزورون اعاله ،كاتبه.
حترر لإبراهيم بن �صالح بن عقبة �سبعة غرو�ش ون�صف من �أ�صل
َّ
اثني ع�رش غر�ش قبل احلاج خليل عقبة �أمره بدفعها ،طلب املهلة
لثالثة �أيام� ،أمهله من تاريخه ،مهلة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
قب�ضت احلرمة خديجة بنت حممد العطار( )...من حممد احلاج علي
مبلغ قدره خم�سون غر�ش ًا ون�صف عددية قب�ضها بيده باحل�رضة
واملعاينة ثمن جوخ ع�رشة غرو�ش ابتاعها له وت�سلَّمها ،وبقي عليه
املبلغ �سنة كاملة من غرة �شهر رجب �سنة تاريخه ورهن على ذلك
حتت يدها جميع الدار الكائنة يف خط مرزبان( )1بجوار دار ال�سعدي
يحدها قبلة دار الوقف و�رشقا كذلك و�شماال املدر�سة احلجرجية
وغربا الطريق وفيه الباب رهنا �صحيحا �رشعيا مع حق االنتفاع
والرهن على حكمه.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أمر احلاكم ال�رشعي حممد بن(� )...أن يدفع املتحرر قبله من املال
ال َّد ْي ِن على املرحوم( )...ثالثني ُم ّداً حنطة وثالثني ُم ّداً �شعرياً وثالث
ع�رش.
�شهود :املزبورون �أعاله ،كاتبه.
منع احلاكم ال�رشعي على �أفندي على حممد بن عبد القادر املناخيلي
�ض علما بنت ال�شيخ حممود الكلبي ب�سبب دخوله
من اخلو�ض يف عِ ْر ِ
عليها يف جهة خم�سة وع�رشين غر�ش ًا بعد حلفها ب� ْأن لي�س له قبلها
مطلق حلف ًا ومنع ًا �رشعياً.
حق
ٌ
ٌّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ ابو الفتح.

( )1خط مرزبان :يصل من باب القطانين الى داخل المدينة .ربايعة ابراهيم ،سجل ،152ص .18

ال�صفحة/
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ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /4ح 2

قب�ض ملزم

م الإثنني 27
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /11م

قب�ضت ا�ستري بنت �إبراهيم اليهودية من بدري بنت طه �أربعة
غرو�ش امللزمة لها بهم بيدها قب�ض ًا �رشعي ًا ثم �أح�رضت ا�ستري
رهنا املرهون عندها باملبلغ و�سلمتها وهي مق�ص ف�ضة و�سبعة
�إ�سورات ف�ضة وجوز حلق ذهب وباعت احل�ص�ص بغر�شني وع�رش
قطع م�رصية قب�ض ًا �رشعي ًا وت�سليم ًا �رشعياً.

 /4ح 3

�إلزام بدفع
دين

م الإثنني 27
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /11م

�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون اعاله ،كاتبه.

 /4ح 4

�إلزام بدفع
دين

م الأربعاء 29
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /13م

�ألزم مردخاي ولد يليا واي�ساف ولد يو�سف ملو�سى بن م�صطفى
الر�صا�ص بثمانية غرو�ش عددية �إلزام ًا �رشعي ًا بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف ،وذكر مردخاي واي�ساف �أن لهم رهن ًا حتت يده بغمة
ذهب وحيا�صة ف�ضة عمل املجر وطاقية ف�ضة و�سلك ذهب حده
ف�ضة ف�صدقه على ذلك ت�صديق ًا �رشعي ًا ثم طلب مهلة مل�ضي �شهر
من غرة رجب �سنة تاريخه.

 /4ح 5

�إلزام بدفع
دين

م الأربعاء 29
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /13م

 /4ح 6

�إثبات حقوق

م الأربعاء 29
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /13م

�شهود :املزبورون ،كاتبه.
�ألزم ربيع بن ح�سني لعا�صي بن حممد من دير ال�سنة( )1ب�أربعة
غرو�ش بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون اعاله ،كاتبه.
�ألزم ن�رص اهلل بن ن�سانه بثمانية غرو�ش للحاج �شاهني الرتجمان من
ثمن بيع( )...بالقرية �إلزام ًا �رشعي ًا بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون اعاله ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة كل واحد من حممود بن م�صطفى و�سليمان بن �أحمد
ب�أن احلرمة عابدة بنت ح�سني وكلت ال�شيخ حممد غ�ضية يف
ا�ستخال�ص حقوقها يف دعاويها وكالة مطلقة له وهم بها عارفان.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1دير السنة :تقع إلى الغرب من مدينة القدس ،ربايعة ،ابراهيم .سجل محكمة القدس الشرعية العثمانية ،سجل رقم
1068 (155ه1658-م) ،2013 ،ص .64اليعقوب ،سليم .ناحية القدس،ص.23
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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 /4ح 7

�إثبات قب�ض
م�ؤخر �صداق

م الأربعاء 29
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /13م

 /4ح 8

م الأربعاء 29
اعرتاف بباقي جمادى الثانية �سنة
108هـ/
ثمن جوخ
1670 /11 /13م

 /5ح 1

م�سيحي يعلن
�إ�سالمه

م الأربعاء 29
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /1م

 /5ح 2

مهاياة
بالرتا�ضي

م الأربعاء 29
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /13م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ثبت ب�شهادة كل واحد من ال�شيخ نور الدين ال�شافعي وال�شيخ
علي النوري �أن بذمة م�صلي �أغا لزوجته م�ؤخر �صداقها خم�سون
غر�شاً( )...مبوجب كتاب الزوجية بطلب وكيلها ال�شيخ علي ابن
ال�شيخ حممد غ�ضية( )...ب�شهادة �رشعية مقبولة �رشع ًا ثبوت ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
اعرتف احلاج حممد بن حممد اخلما�ش �أنه ا�شرتى من طه بن توفيق
وحممد دنونه قما�ش ًا �أزرقَ وجوخ ق�صب بثمانية وثمانني غر�ش ًا من
ال�سيد عبد القادر بن ال�سيد حممد ال�صباغ ودفع له ثالثة وخم�سني
غر�ش ًا وباقي بذمته اخلم�سني غر�ش ًا و�أقروا �أنهم مت�ضامنون
متكافلون وذلك بعد ت�صديق املدعي ال�سيد عبد القادر �أن الباقي
خم�سون غر�ش ًا ت�صديق ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا
�أ�شهد على نف�سه كل من ن�رص اهلل بن عزام و�سعادة بن ح�صيف �أن
و�س َّمى الأولَ
البوابة(� )...إ�شهاداً �رشعي ًا بطيب قلب وح�سن �إ�سالمهما َ
حممداً والثاين م�صطفى وهما من جمدل �إف�ضيل(.)1
�شهود :ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ
�أحمد ،كاتبه.
تهايا كل واحد من احلاج حممد بن �شيخ ال�سوق ومو�سى بن حممد
احللبي يف جميع الدار القامية البناء يف القد�س ال�رشيف مبحلة
ال�سعدية( )2ب�أن ي�سكن فيها ثلث ال�شهر وملو�سى باقي ال�شهر �س�سكنا
�رشعيا مقبولة منهما �سوي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1مجدل فضيل :أنها من وقف بكتمر الجوكدار وهي قريبة من مدينة الخليل ،وقف على قنات الماء بالخليل
التي تعرف بعين الطواشي ،لكن الدباغ لم يهتد لموضعها في ناحية الخليل .يلحظ أهمية المعلومات في هذه الوثيقة التي
تشير إلى أنها وقف أحمد سيف الدين الجنكدار ،واألهم من ذلك أن سكانها في ذلك العصر هم من النصارى .ينظر :دفتر
تحرير( ، )131 T.Dص339؛ الدباغ ،بالدنا ،ج ،5ص.112
( )2محلة السعدية :تقع شمال مدينة القدس من محالت باب العمود .والمحلة عبارة عن مجموعة من البيوت في منطقة
واحدة تحتوي على عدد من الساحات ،وتكون لطائفة أو لعدة طوائف .غوشة ،محمد هاشم .حارة السعدية في القدس دراسة
معمارية وتاريخية،مطبعة بيت المقدس  ،فلسطين،1999،ص.71

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /5ح 3

حلف ميني
على خملفات
زوجها

م الأربعاء 29
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /13م

حلفت فخرى بنت حجازي اخلياط زوجة عبد الوهاب بن �أبي مو�سى
�أن لي�س حتت يدها من خملفات زوجها �شيء ال ق َّل وال وجد بطلب
مو�سى ابن املتويف املذكور ومنع من معار�ضتها منعا �رشعيا
و�أمر بدفع ما خ�ص فخرى املذكورة من املخلف عن عبد الوهاب
طاقيتني وقطن وقمي�صني فحلفت على ذلك حلف ًا �رشعياً.

 /5ح4

ا�ستالم مق�ص
ف�ضة

م الأربعاء 29
جمادى الثانية �سنة
1081هـ/
1670 /11 /13م

 /5ح 5

�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ا�ستلم احلاج حممد بن �أبي رم�ضان من مو�سى ابن �أبي مو�سى مق�ص
ف�ضة( )...الذي كان مرهونا عنده باحل�رضة واملعاينة الت�سليم
ال�رشعي.
�شهود :ال�شيخ علي الثوري ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ح�رضت بدرى بنت طه بن �أبي زبيده وعرف بها احلاج حممد بن
يو�سف و�أ�شهدت �أنها �إن جابت املبلغ الذي عليها ل�شموئيل اليهودي
م اجلمعة غرة رجب يرد الرهن الذي عنده وهو �أطل�س زم( )1وبقجة مطرزة وبقجة
رهن مبلغ من
ميني( )...مبا له وق�سم من حرير ب�أربعة غرو�ش ون�صف وح�رض
�سنة 1081هـ/
املال
1670 /11 //14م حممد املذكور الوكيل عن بدرى وت�سلم الرهن من �شموئيل اليهودي
الدالل وقب�ض �شموئيل �أربعة غرو�ش ون�صف( )...قب�ضا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ علي الثوري ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم عو�ض بن بدر الدين الكيال بخم�س ع�رش غر�شا باقية بذمته
ليو�سف بن حممود جلبي �إلزام ًا �رشعي ًا بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف.

 /5ح6

�إلزام بدفع
دين

م اجلمعة غرة رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /14م

 /5ح 7

�إلزام بدفع
دين

�ألزمت دمية بنت مو�سى اليهودي لعبد القادر ابن عبد الرحمن
م ال�سبت  2رجب �سنة
وعرف بها زوجها عموئيل ولد مو�سى اليهودي باثتي
احلجازي َّ
1081هـ/
ع�رش غر�ش ًا بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا �رشعياً.
1670 /11 /15م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

�شهود :ال�شيخ زكريا.

( )1أطلس زم :نوع من ثياب البدن ،ربايعة ،ابراهيم .سجل محكمة القدس الشرعية العثمانية ،سجل رقم 155
(1068ه1658-م) ،2013 ،ص.50
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /5ح8

 /5ح 9

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

حترر( )...بنت �صالح ثالثة قرارايط ح�سب اعرتاف حممد بن عمر بعد
َّ
م ال�سبت  2رجب �سنة حلفه على الإجارة( )...ا�ست�أجرها من العا�رش من حمرم احلرام �سنة
حترر على
1081هـ/
�إىل ختام �سنة تاريخه �إجارة �رشعية.
�إجارة
1670 /11 /15م
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون اعاله ،كاتبه.
()1
مبح�رض حممد بك بن ا�سكندر ترجمان ال�صوبا�شي ادعى دوا�س
بن حممد بن غنيم من �أهايل قرية العبيدية( )2على حنوان من القرية
وقاال� :إ َّنه من مدة ثالث �سنوات �سابقة على تاريخه قتل ولده مو�سى
دعوى على
م ال�سبت  2رجب �سنة بعقبة ال�صوان �رضبه بحجر يف ر�أ�سه ومات ب�سبب ذلك �سئل� ،أنكر
1081هـ/
قتل �شخ�ص
وطلب بينة ت�شهد له بذلك وطلب املهلة �إىل ثالثة �أيام و�أمهل ثم رجع
بعقبة ال�صوان 1670 /11 /15م بعد ثالث �أيام مل يكن له بينة على املدعى عليه حق ًا مطلقاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،موالنا ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل بن جماعة،
ال�شيخ علي الرتجمان ،موالنا رجب �أفندي ،حممد جلبي الرتجمان
لدى �شيخ الإ�سالم:

 /6ح 1

دعوى على
مرتوكات
�إرثية

ا َّدعى ال�شيخ علي بن ال�شيخ حممد غ�ضية الوكيل عن ال�سيدة عابدة
بنت ح�سن �آغا( )3التي كانت زوجة مل�صلي �آغا املتويف �سابق ًا
على تاريخه على ال�شيخ حممد الو�صي على يتيم م�صلي �آغا على
ال�شيخ �صالح الع�سلي وقال� :إن اجلاري يف ملك موكلته جميع
م ال�سبت 2رجب �سنة احليا�صة الذهب التي بها �أحجار ولولو( )...وثياب حريرا �أبي�ض
1081هـ/
واحمر املح�رضة باملجل�س و�إن املدعى عليه وا�ضع يده وبح�ضور
1670 /11 /15م ال�شيخ حممد الو�صي ال�رشعي على اليتم بن م�صلي �آغا املزبور و�أن
احليا�صة املذكورة ملك لعابدة املزبورة و�أنها لها و�أنها باقية حتت
يد ال�شيخ �صالح الع�سلي كذلك و�شهد على ذلك ح�سن العظم بح�ضور
الو�صي على اليتم �شهادة مقبولة �رشعاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى.

( )1الصوباشي :مسؤول األمن في القدس ،يوازي رئيس الشرطة ،وهو رئيس فرقة من الفرسان السباهية ،وهي فرقة
من الفرسان في العسكرية العثمانية ،ويطلق على القائم باعمال البلدية في األقضية والبلدات ،وله معان أخرى متعددة.
صابان ،سهيل .المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية ،ص.145
( )2قرية العبيدية :تقع شرق مدينة بيت لحم ،تقوم على قرية بيت شيمش الكنعانية قرية الهة الشمس وهي غير بيت شيمش
الواقعة غرب القدس .شراب ،محمد .معجم بلدان فلسطين ،ص.518
( )3آغا :لقب تركي بمعني الرئيس أو القائد ،أطلق على كبار رجال العسكر في الدولة العثمانية من الفرق المختلفة،
بركات ،مصطفى ،األلقاب والوظائف العثمانية  ،دار غريب للنشر والتوزيع ،القاهرة،2000 ،ط ،1ص.173

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /6ح 2

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

تع َّهد �أحمد امل�رصي ب�أن ي�شتغل يف العمارة مدة �أربع �شهور �شوال
تعهد �شغل يف م ال�سبت  2رجب �سنة �سنة تاريخه وتعهد موالنا ال�شيخ عبد اللطيف لأحمد ب�أرطال من
1081هـ/
القهوة يف ختام �شوال �سنة تاريخه وهي �أول مدة من �سنة 1081هـ.
العمارة
1670 /11 /15م
�شهود :املزبورون �أعاله ،كاتبه.
م الأحد 3رجب �سنة
1081هـ/
1670 /11 /16م

 /6ح 3

�إمهال

 /6ح 4

م الأحد 3رجب �سنة
قب�ض ثمن حلم 1081هـ/
1670 /11 /16م

 /6ح 5

�شهادة
با�ستالم ثمن
�سمن وع�سل

م الأحد 3رجب �سنة
1081هـ/
1670 /11 /16م

 /6ح 6

�شهادة
با�ستالم ثمن
خبز

م الأحد 3رجب �سنة
1081هـ/
1670 /11 /16م

 /6ح 7

�إلزام بدفع
ثمن �صوف

�أمهل ال�سيد حممد بن خليل لهارون ولد �إ�سحاق اليهودي باخلم�سة
غرو�ش التي له من �أ�صل ع�رشة اقرارا يف يوم تاريخه وكفالة
مرداخاي باملال والذمة باخلم�سة غرو�ش كفالة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
قب�ض يوم تاريخه حممد بن �إ�سماعيل اللحام ثمن اللحم الذي تناوله
البازركدان ( )1حل�رضة الأفندي يف �شهر جمادى الأخرة بالتمام
والكمال ملا ت�أخر له قبل املوىل امل�شار �إليه يف ذلك حقا مطلقا.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أ�شهد عليه احلاج حممد بن غنيم ال�سمان �أنه و�صله من ح�رضة
الأفندي حفظه اهلل ثمن ما كان ا�شرتاه منه من �سمن وع�سل و�أرز من
حق
حني قدومه �إىل القد�س ال�رشيف �إىل غرة �شهر تاريخه �أدناه وال َّ
له قبله ب�سبب ذلك لزوم ًا �رشعي ًا مف�ص ًال مرعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أ�شه َد عليه احلاج �إبراهيم اجلده �أنه قب�ض من ح�رضة الأفندي ثمن
ما ا�شرتاه من اخلبز والدقيق عن �شهر جمادى الثاين بالتمام والكمال
وال حق له قبله حفظه اهلل و�صدقه على ذلك الت�صديق ال�رشعي.

�شهود :ال�شيخ علي الدقاق.
�ألزم �رشف بن ع�صفور لعو�ض بن مرعب بثمانية غرو�ش وثماين
م ال�سبت 2رجب �سنة ع�رشة قطعة م�رصية ثمن ال�صوف وكفله عبد الرحمن بن �أحمد
1081هـ/
باملبلغ املذكور بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا �رشعياً.
1670 /11 /15م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون اعاله ،كاتبه.

( )1البازركدان :رئيس مطبخ قاضي القدس ،فهو الذي يحضر ما يلزم المطبخ من خضار وخبز ولحم وعسل وغيرها.
عطاهللا  ،محمود .وثائق الطوائف الحرفية في القدس في القرن السابع عشر الميالدي من خالل سجالت محكمة
القدس الشرعية العثمانية،نابلس1991 ،؛ ربايعة ،ابراهيم .سجل محكمة القدس الشرعية رقم 1067 (152هـ1656/م)،
 ،2011ص.94
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /6ح 8

�إلزام بدفع
دين

 /6ح 9

ترتب دين

 /7ح 1

دعوى على
ا�ستئجار
جمال

 /7ح 2

دعوى على
و�ضع يد على
غرا�س عنب
وتني

 /7ح 3

�إلزام بدفع
دين

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

م الإثنني 4رجب �سنة �ألزم كمال بن عز الدين ل�صالح بن �أبي بكر باثني ع�رش غر�ش ًا بطريق
الكفالة عن �أخيه حجازين املتويف بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
1081هـ/
1670 /11 /17م �شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ملا كان مرت َّتب ًا يف ذمة جري�س ولد خليل العابدي لإبراهيم
م االثنني 4رجب �سنة و�إ�سماعيل �أبي ال�سعادات مببا�رشة و�صيهم ال�سابق خليل مبلغ قدره
خم�سة وع�رشين غر�شا وذلك مبوجب �سجل م�ؤرخ يف �16شعبان
1081هـ/
ل�سنة 1080هـ وقد رهن ثمانية قراريط من داره مبحلة الن�صارى()1
1670 /11 /17م
بح�ضور يو�سف الو�صي حا ًال على اليتيمني.
ملا ا َّدعى ع�ساكر بن خلف من حزما( )2على حجازي بن �إبراهيم
ب�سبب ا�ستئجاره منه �سبع جمال ب�سبعة غرو�ش من �أريحا �إىل قرية
م الإثنني 4رجب �سنة العيزرية وطالبه بذلك �سئل و�أنكر بذلك وذكر �أنه مل يحمل له �شيئ ًا
و�شهد ن�رص اهلل بن عو�ض الطوري وحممد بن قا�سم الطوري ب�أن
1081هـ/
1670 /11 /17م املدعي مل يحمل للمدعى عليه فمنع من املعار�ضة.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح الدين،
ال�شيخ علي.
ا ّدعى ال�شيخ بدر الدين غ�ضية على ن�رص اهلل بن(� )...أنه وا�ضع يده
على جميع الغرا�س العنب والتني والتفاح وغري ذلك القائم �أ�صوله
م الإثنني 4رجب �سنة يف واد البدرية بغري وجه �رشعي ب�أنه وا�ضع يده على ذلك و�أن له
1081هـ/
يف ذلك ن�صف الغرا�س فلم ي�صدقه ثم نبه احلاكم ال�رشعي عليه ب�أن
1670 /11 /17م ال يتعر�ض حل�صة املدعي يف ذلك.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم احلاج خليل بن �إبراهيم حلمدان بن حممد ابن �شعالن ب�أربعة
ع�رش غر�شا التي اعرتف بها بقية ثمن الكرم الذي �ضمنه منه
م الإثنني 4رجب �سنة بخم�سني غر�شاً ،واعرتف حمدان بدفع �ستة وثالثني غر�ش ًا ون�صف
1081هـ/
غر�ش واخلم�سة غرو�ش التي بقية الدفع وطلب �إلزامه� ،ألزم وطلب
1670 /11 /17م املهلة لثالثة �أيام من تاريخه.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1محلة النصارى :تقع غرب مدينة القدس تقع فيها كنيسة القيامة .العليمي ،مجير الدين .األنس الجليل بتاريخ القدس
والخليل .تحقيق ،عدنان يونس ابو تبانة ،ج1999 ،1
( )2حزما :تقع شمال شرق القدس ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ص.86

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

قب�ض موالنا ال�شيخ ويل الدين وكيل متويل وقف عبد القادر �أفندي
احلريري وكاتب الوقف من يو�سف الو�صي على �إيتام جري�س
م الإثنني 4رجب �سنة الن�رصاين احلداد العائد عليهم من ذمة والدهم جلهة وقف املزبور
وقدره ع�رشون غر�ش ًا عددية باحل�رضة واملعاينة ،و�أ�شهد عليه �أن ال
1081هـ/
حق جلهة الوقف املزبور قبل جري�س من �أ�صل وال من ربح( )...من
َّ
1670 /11 /17م
قدمي الزمان و�إىل يوم تاريخه �أدناه وقدره على ذلك يو�سف املذكور.

 /7ح 4

قب�ض
م�ستحقات
�أيتام

 /7ح 5

قب�ض
م�ستحقات
وقف

قب�ض ال�شيخ علي الثوري املتويل على وقف �سيف اهلل الأفندي من
ثم َ
م الإثنني 4رجب �سنة يو�سف املذكور �ستة غرو�ش وربع غر�ش من املرتتب بذمة جري�س
ذمة جري�س
1081هـ/
وذمة( )...الن�رصاين بيده باحل�رضة واملعاينة وبرئت َّ
1670 /11 /17م الرباءة ال�رشعية.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /7ح 6

�إلزام بدفع
دين

�ألزم عمر بن �إبراهيم بهرام بت�سعة و�أربعني غر�ش ًا وثلث غر�ش
م الإثنني 4رجب �سنة لل�شيخ �إبراهيم زلوم اخلليلي والباقي له عليه بعد الدعوى والطلب
1081هـ/
واالعرتاف �إلزام ًا �رشعياً.
1670 /11 /17م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /7ح 7

دعوى

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

م الثالثاء  5رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /17م

ا َّدعتِ احلرمة عائدة بنت ح�سني وعرف بها ال�شيخ حممد على ال�شيخ
�صالح الع�سلي ب�أنه �أخذ حجر حيا�صتها التي رهنتها حتت يد زوجها
م�صلي وقد ك�رس حجرا منها وبدل بع�ض حجارتها ،واملح�رض يف
املجل�س ال�رشعي �سئل ف�أنكر وقال �أنه مل ي�أخذ منها وال من احلجارة
�شيئ ًا وحلف باهلل العظيم( )...وملا �أعادها حلف ًا �رشعي ًا وقد منع من
معار�ضتها منع ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /7ح 8

قبول (ف�صل)
خراج غرا�س
الزيتون

م الثالثاء  5رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /18م

1 /8ح

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء  5رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /18م

 /8ح 2

دعوى على
م�ستحقات

م الأربعاء 6رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /19م

 /8ح 3

اعرتاف �شيخ
قرية البرية
بوقف ار�ض
من قريته

م الأربعاء 6رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /19م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
قبل ن�رص اهلل بن �شيبانه املاحلي من احلاج �شاهر ال�شقطي ف�صل
غرا�س الزيتون املدركة يف �سنة تاريخه الكائنة يف �أر�ض (قرية)
املاحلة( )1قرب عني يالو( )2املعلوم عندهم العلم ال�رشعي بثالث
جرار زيت قبو ًال �رشعي ًا يف ختام �شهر تاريخه وح�رض يوم تاريخه
عليان ابن �سليمان وكفله باملال والذمة ما عدا هذه ال�سنة باقية
قبله حتريراً �سنة ت�سع و�سبعني و�ألف ب�أن ذلك له قبله �سوى ثالث
�سنوات.
�شهود :ال�شيخ زكريا الديري ،ال�شيخ علي الثوري ،املزبورون �أعاله،
كاتبه.
�ألزم ال�شيخ على بن �أيوب ب�سبعة غرو�ش عددية لل�شيخ يو�سف
الع�سيلي بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح،
ال�شيخ �أحمد.
ا ّدعى يعقوب بن زايد اليهودي على باروخ ولد داونو وقال� :إن بذمته
ع�رشة غرو�ش عددية و�صله خم�سة غرو�ش باقي خم�سة غرو�ش� ،سئل.
�أجاب ب�أن ما بذمته �سوى اخلم�سة غرو�ش جميع الدين اعرتف بها
املدعي ،طلب بيان ذلك ،ال بينة له والتم�س البينة فلم يجد ،ومنع
من معار�ضته.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
لدى �شيخ الإ�سالم:
ح�رض عبد اهلل بن دروي�ش �شيخ قرية البرية( )3واعرتف �أنه وقف
ثالثة قرايط يف قريته و�أنه حت�صل ح�صة الوقف املذكور �سنة
1079هـ ،حنطة  7مد ،و�شعري  7مد كذلك واعرتف علي بن حماد
�شيخ قرية جبع( )4ب�أن يف ذمته مثل ذلك للوقف ،حنطة ُ 4م ّد،
و�شعري  3م ّد ،ووقفا ذلك للأفندي و�صدقهما ال�شيخ( )...ال�شيخ.

�شهود :حممود غ�ضية� ،صالح خليل بن �أحمد جلبي ،ال�شيخ نور
الدين� ،صالح الدقاق ،حاجي ح�سني ترجمان ،كاتبه

( )1المالحة :تقع جنوب غرب القدس ،يبعد عنها  5كم ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق.166 ،2
( )2عين يالو :من القرى المهجرة بمدينة القدس ويالو تعني بالطة باللغة الكنعانية .شراب ،محمد .معجم بلدان فلسطين،
ص728
( )3البيرة :تقع شمال القدس وهي اآلن مدينة كبيرة مع رام هللا .تقوم مكان مدين بئروت الكنعانية ومعناها آبار وهي أيضاً
اسم لعدة أماكن وتعني في اللغة االرامي الحصن .شراب ،محمد .معجم بلدان فلسطين ،ص.214
( )4جبع :تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس .الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق ،2ص.69

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /8ح 4

تق�سيط ديون

م الأربعاء 6رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /19م

 /8ح 5

�إلزام بدفع
دين

م الأربعاء  6رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /19م

 /8ح 6

دعوى على
عدم ارجاع
�أمانة

م اخلمي�س  7رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /2م

 /8ح 7

�إثبات دين

م اخلمي�س  7رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /20م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ملا كان �آخر ما ت�أخر للحاج حممد بن �شيخ ال�سوق بذمة خليل
وحممد ولدا ال�شيخ �إبراهيم ثمانية غرو�ش عددية ح�رض يوم تاريخه
املجل�س ال�رشعي وق�سط احلاج حممد باقي من ذلك �أربعة غرو�ش يف
كل يوم مي�ضي من تاريخه قطعة واحدة م�رصية تق�سيط ًا �رشعي ًا
و�أربعة غرو�ش باقية بذمتهما على حكم احللول وت�ضامنا وتكافال
يف ذلك باملال والذمة.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم حممد بن �أبي احلرم ب�أربعة غرو�ش بقية ثمن ثمرة العنب التي
�ضمنه من �إبراهيم الع�رصي بعد الدعوى والطلب.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ا َّدعت �آمنة بنت علي وعرف بها نور الدين بن عبد اللطيف على ا�سما
وعرف بها زوجها عبد العال قائلة� :إن حتت يدها
بنت �سليمان َّ
�أمانة �صحن نحا�س و 3نحا�س و 2طا�سة وبغمة ف�ضة وحيا�صة
ف�ضة وقد طالبتها بدفعها� ،أمرت بت�سليمها مبا اعرتفت لها ،ثم
ح�رضت والدتها واعرتفت �أنها ا�ستلمت ،و�أ�شهدت عليها �أن ال حق
لها قبلها �إ�شهاداً �رشعي ًا م�صدق ًا مرعي ًا ملا م�ضى من الزمان و�إىل
يوم تاريخه �أدناه حق ًا مطلقاً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة كل واحد من �صالح الدين بن احلاج �صالح امل�ؤذن
و�صالح بن يو�سف ب�أن رم�ضان بن حممد اقرت�ض منه املرحوم
م�صلي �آغا اثنني وع�رشين غر�ش ًا وع�رشين قطعة ،و�صله منها ثالثة
غرو�ش وباقي له ت�سعة ع�رش غر�ش ًا وع�رشين قطعة م�رصية� ،شهادة
بوجه ال�شيخ حممد غ�ضية الو�صي على يتمي م�صلي �آغا بعد حلف
رم�ضان احللف ال�رشعي ما بذمة م�صلي �آغا و�أن يدفع ذلك من مايل
اليتيم �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /9ح 1

�إلزام بدفع
دين

م اجلمعة  8رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /21م

 /9ح 2

اعرتاف بدين

م اجلمعة  8رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /21م

 /9ح 3

م اجلمعة  8رجب
تنبيه ب�سد
�سنة 1081هـ/
بركة املريجيع
1670 /11 /21م

 /9ح 4

م اجلمعة  8رجب
�إبالغ لتحويل
�سنة 1081هـ/
واد البلبل
1670 /11 /21م

5 /9ح

�إلزام بع�رشة
�أرطال �سمن

 /9ح 6

دعوى على
دين

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�ألزم عبد الرحمن بن عبد القادر لفريد بن ر�ضوان بن يو�سف الو�صي
على يتيم �أحمد بن �إبراهيم القا�رص عن درجة البلوغ ب�سبعة غرو�ش
�إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ
نور الدين ،ال�شيخ مو�سى.
اعرتف حنا ولد نقوال �أن بذمته ل�صالح بن �شهاب املر�ستق غر�شني
و�ص َّدقه يف ذلك �صالح املذكور و�أمهله فيها �إىل ختام �شهر تاريخه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
نبه احلاكم ال�رشعي على ذياب خادم بركة املرجيع ب�أن ي�سد الربكة
الو�سطانية التي لي�س بها ماء بخدمة الربكة ليح�صل ما فيها من
املاء تنبيها �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أخرب كل واحد من �صالح ابي كف خادمي بركة املريجيع ب�أن واد
البلبل الذي ي�صل �إىل بركة املرجيع يحتاج �إىل التحويل يف هذا
الوقت لي�صل املاء �إىل الربكة املزبورة.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

م ال�سبت  8رجب �سنة �ألزم �سيف الدين بن �إ�سماعيل �أبي �سيف بع�رشة �أرطال �سمن ًا لل�سيد
ح�سن بن ال�سيد يو�سف بعد الدعوى والطلب والإثبات �إلزام ًا �رشعياً.
1081هـ/
1670م
/11 /21
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
م ال�سبت  8رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /21م

ا ّدعى احلاج حممود املرداوي على �إبراهيم الب�شرياين وقال� :إن
له عليه �أ�صالة على نف�سه ووكالة عن �سليمان خم�سة غرو�ش حق
�رشعي� ،سئل ،اعرتف.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /9ح 7

�إقرار بدين

 /9ح 8

حترر دين

 /9ح 9

حقوق وقف

 /9ح10

دعوى بت�سلم
م�ستحقات
�إرثية

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�أقر احلاج حممد بن عبد اهلل الو�صي على يتيمي حماده ال�صباغ()...
ولد داود الن�رصاين وقال �أن للمتويف بن القا�رص املزبور  52غرو�ش
م ال�سبت  8رجب �سنة �أجرة �صباغ �أثواب �سئل �إعرتف وذكر �أنه دفع للولد القا�رص26غ
1081هـ/
(غر�ش) فلم ت�صدقه على ذلك ،طلب منه بينه ت�شهد له ذلك ،فذكر ال
1670 /11 /21م بينة له وطلب اليمني بوجه املدعي على غري ذلك( )...والزم.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
م ال�سبت  8رجب
1081هـ/
1670 /11 /21م

ملا حترر لإ�سماعيل بن �إبراهيم قبل نا�رص بن �أحمد الزيني ثالثة
غرو�ش وثلث ومل يت�أخر له قبله من ذلك �شيء.
�شهود :ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
متويل()1

ترتب جلهة وقف املرحوم علي خواجة مببا�رشة وكيل
الوقف ال�شيخ نور الدين بذمة ال�شيخ ال�سامل ع�رشين غر�شا ا�صل وثمن
م ال�سبت  8رجب �سنة دواة وبقية ثالثة غرو�ش ابتاعها وت�سلمها باحل�رضة واملعاينة
و�أمهله لدفع املبلغ ملدة �سنة كاملة من غرة جمادى الأوىل ل�سنة
1081هـ/
1670 /11 /21م �إحدى وثمانني و�ألف ..والرهن باقي على حكمه وهو الكرم رهن ًا
�رشعياً.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،ابو الن�رص ،عبد الكرمي ،كاتبه.

م الأحد  9رجب �سنة
1081هـ/
1670 /11 /22م

ا َّدعت مرمي بنت ح�سن الرتكماين املن�صوبة و�صيا على عبد اهلل وعبد
القادر يتيمي علي الرتكماين على لطفي بن م�صطفى غ�ضية وقالت:
�إنه ت�سلم بالوكالة عن بنت زوجها فاطمة بنت باكري املتوفية �سابقا
على تاريخه واملنح�رص �إرثها يف القا�رصين املذكورين انح�صارا
�رشعيا وهي جوخ وب�ساط ازرق وطاقية ف�ضة وطا�سة وب�ساط �أحمر
وحيا�صة ف�ضة وطالبته بذلك ف�أجاب باالعرتاف ب�أنه ت�سلم ذلك
لفاطمة()...
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1متولي الوقف :المسؤول عن أمور تصريف الوقف من أعمال ترميم وإصالح واستالم عوائد ومصروفات الوقف
المختلفة فهو يختلف عن ناظر الوقف حيث يشرف على الوقف أو المكان ،وهو المكلف باإلدارة العامة للوقف ومراقبة
عمل المتولين فيها ،فاضل  ،بيات ،بالد الشام في األحكام السلطانية الواردة في دفاتر المهمة( 975هـ977-1567/
هـ1570/م) ،الجزء الثاني،الجامعة األردنية  ،منشورات لجنة تاريخ بالد الشام،2006 ،34ص.316 ،
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /10ح 1

تعني �شيخ
للداللني

م الأحد  9رجب �سنة
1081هـ/
1670 /11 /22م

 /10ح 2

�إلزام بدفع
دين

م الإثنني  10رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /23م

3 /10ح

�إثبات دين

م الثالثاء  11رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /24م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ن�صب موالنا احلاكم ال�رشعي �إبراهيم ال�شامي �شيخ الداللني( )1يف
القد�س ال�رشيف تن�صيبا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل الدين ،ال�شيخ �أبو
الفتح ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي.
�ألزم �صالح بن امل�ؤذن ب�أربع ع�رش غر�شا وت�سع جرار زيت لفاطمة
بنت م�صطفى وعرف بها ولدها كنعان بعد الدعوى والطلب والإلزام
�إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة كل واحد من حممد ب�شه بن م�صطفى و�إ�سماعيل بن
عبد اهلل ب�أن ح�سني بك( )2بن مو�سى با�شا وكل و�أقام مقام نف�سه
مراد ب�شه بن �أحمد الدم�شقي يف قب�ض مرتوكات والده مو�سى با�شا
حمافظ( )3القد�س ال�رشيف من حنطة و�شعري وغري ذلك وجميع
مرتوكاته الكائنة حتت يده من مدينة القد�س وكالة �رشعية يف البيع
وال�رشاء والأخذ والعطاء والقب�ض والإي�صال وكالة �رشعية مطلقة
مقبولة �رشعا وكذلك مدينة ال�سيد اخلليل يف املخا�صمة واجلدال
و�أنه ال يتعاطى �شيئ ًا �إال مبعرفة عمر جلبي بن م�صلي �آغا وكل ما
يقب�ضه يرجع �إىل ال�شيخ �صالح الع�سلي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1شيخ الداللين :رئيس طائف الداللين الذين يمارسون بيع ما يمكن بيعه بالمزاد العلني .وهم المنادون في األسواق على
البضائع ونحوها مما يباع ويشترى ،كالبضائع والدواب “والجواري والعبيد” ( و163سنة 1611م) وكانت لهم طائف
في القدس ولها شيخ ،وربما اشتغلت النساء في الداللة ،ومن ذلك الدالالت اليهوديات ،ففي الوثيقة  182سنة 1614م
تنبيه عليهن بعدم تعاطي المنهة دون كفيل .وذكر منهن سارة بنت يوسف السكناجية ،ورقية بنت يحيى اليهودية ،وعزيزة
بنت إسحق وبرخا بنت موسى .وتشير الوثيقة  218سنة 1607م إلى تعيين محمود التركماني دالال ومناديا بمدينة القدس
الشريف .عطاهللا  ،محمود .وثائق الطوائف الحرفية في القدس في القرن السابع عشر الميالدي من خالل سجالت محكمة
القدس الشرعية العثمانية،نابلس1991 ،؛ جبر ،يحيى .مكونات النسيج االجتماعي في القدس في القرنين 16،17م
دائرة المعارف الفلسطينة.
( )2بك :ويقال بيك وهي كلمة فارسية تعني الخادم أو السائر في األطراف ،وكان صنف من مشاة البريد في الدولة
العثمانية ،يعرفون بسرعة جريهم في توصيل األخبار وال سيما في تبليغ األوامر السلطانية إلى األطراف ثم أصبحوا
بمسالبسهم المطرزة المزينة والفخمة مشاركين فقط في الحفالت والمناسبات الرسمية وكانوا يعرفون بقلة األكل وسرعة
الحركة .سهيل صابان ،المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية ،مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية،
الرياض 1421 ،هـ2000/م ،ص .70
( )3محافظ  :من ينوب عن الوالي في حالة خروجه للحرب أو أية مهمة أخرى .غنايم زهير .جباية الرسوم والضرائب
من االراضي الزراعية في فلسطين في ظل نظام التيمار.المؤتمر الدولي التايع لتاريخ بالد الشام ،2012 ،الجامعة
االردنية ،ص.18

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /10ح4

�أمر �رشعي

م الثالثاء  11رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /24م

 /10ح5

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء  11رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /24م

 /10ح6

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء  11رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /24م

 /10ح7

قر�ض �رشعي

م الثالثاء  11رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /24م

 /10ح 8

�أقرار

م الثالثاء  11رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /2م

 /10ح9

�رشاء �سطح
بيت

م الثالثاء  11رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /24م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أمر احلاكم ال�رشعي علي �أفندي �أحمد بن حميد املغربي ب�أن يدفع
لعبد الوهاب بن عبيد �أجار الدار التي ا�ست�أجرها مدة �شهرين الثابتة
لدى احلاكم ال�رشعي وقدره �أربعة غرو�ش واثنني وع�رشين قطعة
م�رصية �أمرا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم �أحمد بن خليل بن يو�سف لإبراهيم بن �أحمد بثمن �أطل�س بعد
الدعوى واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أقر �صالح بن بكر الرملي الن�رصاين �أنه ق ًب�ض من عمر و�صي �أحمد
بن �أحمد ثالثني غر�شا من ماله املزبور مما له �أمرا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا املزبورون �أعاله ،كاتبه.
اقرت�ضت قادرية بنت حجازي من وعرية �أربعة غرو�ش عددية
قب�ضتها منها باحل�رضة واملعاينة و�أمهلتها �إىل ختام �شعبان �سنة
تاريخه �أمها ًال �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أقر واعرتف �أحمد بن طه املتويل الو�صي على فاطمة و�صالح ولدي
علي بن احلاج حجيج بن عبد القادر اثني ع�رش غر�ش ًا مبا لليتيمني
بذمته �إقراراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ا�شرتى �أحمد الهارو�ش من ال�سيد عبد الرحمن بن حممد جميع
ا�سطحة البيت التي فوق بيت �أحمد بثمن قدره ثالثة غرو�ش ثمنا
حاال مقبو�ضا واعرتافا ،حده قبلة دار احلموي و�رشق ًا دار عبد اهلل
و�شما ًال دار اللدي وغرب ًا دار امل�شرتي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /10ح10

عقد زواج

م الثالثاء  11رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /2م

 /11ح 1

قب�ض
م�ستحقات
�إرثية

م الثالثاء  11رجب
1081هـ/
1670 /11 /2م

 /11ح 2

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء  11رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /24م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
الزوج احلاج عبد العزيز بن حممد املغربي الزوجة زاهدة بنت
حممد املكاري( )1املر�أة الكاملة �أ�صدقها  8غرو�ش ،احلال لها من
ذلك مقبو�ض بيدها باعرتاف وكيلها الآتي والباقي احلال وقدره 3
غرو�ش م�ؤجل لها �إىل الفراق موت �أو طالق ب�أي حال �رشعا زوجها
بذلك على ذلك كذلك احلاج �أبي زيان املغربي مبوجب الوكالة يف
ذلك االعرتاف بقب�ض املعجل املزبور ب�شهادة كل واحد من احلاج
عرب بن �أحمد واحلاج عبد اخلالق بن حممد العارفني بها التعريف
ال�رشعي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ نور الدين،
ال�شيخ علي.
ملا ماتت املرحومة فاطمة بنت باكري وانح�رص �إرثها ال�رشعي
يف �أخوتها البيها وهما عبد القادر وعبد اهلل و�ضبطت �أ�سبابها
املو�ضوعة حتت يد وايل اخلياط وكان املتبقي بعد امل�صاريف
الالزمة �ستة غرو�ش وثلث غر�ش ،ح�رضت احلرمة مرمي والدتها وهي
الو�صية الو�صية عليهما وقب�ضت ما خ�صهما باحل�رضة واملعاينة
وقدره خم�سة غرو�ش والباقي �رصف على التجهيز والتكفني لفاطمة
املزبورة وقد برئت من الرتكة ذمته الرباءة ال�رشعية بالطريق
ال�رشعي م�صدق ًا �رشعي ًا من قبل احلاج علي الوكيل عن �شقيقه
حممد زوج مرمي املزبورة وعرف مبرمي عبد النبي وحممد ولداً �أحمد
تعريف ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا.
�أَلزم برج�س ولد �صالح الن�رصين بثمانية ع�رش غر�شا عددية حلنا ولد
ميخائيل احلداد بعد االعرتاف �إلزام ًا �رشعي ًا ثم اعرتف حنا املذكور
�أنه رهن لربج�س املذكور حيا�صة ف�ضة على املبلغ رهن ًا �رشعي ًا
واعرتاف ًا مرعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1المكاري :الشخص الذي يعمل بنقل األحمال والبضائع داخل أسواق وحارات مدينة القدس .عطاهللا  ،محمود .وثائق
الطوائف الحرفية في القدس في القرن السابع عشر الميالدي من خالل سجالت محكمة القدس الشرعية العثمانية،نابلس،
1991

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /11ح 3

دعوى على
�ضياع بهيم
�أحمر

م الثالثاء  11رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /24م

 /11ح 4

�إلزام بدفع
ثالث جرار
زيت

م الأربعاء  12رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /25م

 /11ح 5

�إقرار واعرتاف
م الأربعاء  12رجب
ب�رصف
�سنة 1081هـ/
غرو�ش على
نفقة وك�سوة 1670 /11 /25م
�أيتام

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�إدعى حممد بن حارث من قرية اجليب( )1على �صالح الدين بن عي�سى
اخلليلي وقال �أنه يف �سنة �سابقة على تاريخه �ضاع له بهيم ا�سمر
اللون احلا�رض باملجل�س ال�رشعي و�أنه وجده يف يد املدعى عليه
وطالبه برفع يده عنه وت�سليمه له ،و�س�أل �س�ؤاال عن ذلك ف�أجاب ب�أنه
يف غرة حمرم احلرام ل�سنة تاريخه ا�شرتى البهيم املزبور من علي
احللحويل ب�سبعة غرو�ش و�أنه وا�ضع يده عليه بطريق امللك و�أنكر �أنه
للمدعي وطلب منه بينة ت�شهد له بذلك ،فح�رض كل واحد من حممود
بن حممد من اجليب وحمدان بن حممد من (قرية) �شعفاط( )2و�شهدا
اال�ست�شهاد ال�رشعي ب�أن البهيم ملك املدعي �ضاع منه من مدة �سنة
�سابقة على تاريخه بوجه املدعى عليه وطلب منهما ذمتهما بذلك
وحلف املدعى عليه �أنه ملكيته حق ًا �رشعياً ،و�أمر املدعي عليه
ت�سليم البهيم وقد ت�سلمه املدعي باملجل�س ال�رشعي ت�سلم ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم مو�سى بن �أبي وعر لأحمد بن �أبي زيد الفالح ثالثة جرار زيت
من �أ�صل ثالث وع�رشين غر�ش ًا بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا
�رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
أقر واعرتف احلاج م�صطفى ال�رشابي املن�صوب و�صيا �رشعيا
� َّ
من قبل احلاكم ال�رشعي امل�شار �إليه على �أيتام �سعد الرجبى التي
رزقتهم من فخر الدين بن ال�شيبة املتويف �سابقا على تاريخه
وهم �سليمان وعبد الرحمن وداود القا�رصين عن درجة البلوغ �أنه
قب�ض من يو�سف( )...ثالث ع�رش غر�شا و�رصفهم يف نفقة وك�سوة
االيتام( )...وقد رهن ما يخ�صهم من �إرث والدهم يف الدار الكائنة
يف حملة الن�صارى يف القد�س ال�رشيف املعلومة العلم ال�رشعي على
جميع املبلغ املذكور رهن ًا �رشعياً( )...على مذهب الإمام ال�شافعي
ر�ضي اهلل عنه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1الجيب :تقع غرب القدس على بعد 10كم ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق ،2ص80-78
( )2شعفاط :تقع شمال القدس بين قرية عناتا وبيت حنينا ،الدباغ بالدنا ،ج ،8ق ،2ص.85
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

1 /12ح

�إلزام بدفع
دين

م االربعاء  12رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /25م

�ألزم احلاج عالء الدين حن�صه لأحمد الهارو�ش واحد وخم�سني غر�شا
بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا �رشعياً.

 /12ح 2

منع من
تعر�ض

م اخلمي�س  13رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /2م

 /12ح3

�إلزام بدفع
دين

م اجلمعة  14رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /27م

 /12ح4

�إلزام بدفع
دين

م اجلمعة  14رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /27م

 /12ح5

م ال�سبت  15رجب
اعرتاف بت�سلم
�سنة 1081هـ/
ذرة
1670 /11 /28م

 /12ح6

م ال�سبت  15رجب
�سنة 1801هـ/
1670 /11 /28م

اعرتاف بدين

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
منع احلاكم ال�رشعي على كرمي بن جعفر القلعي من التعر�ض للحاج
يا�سني منع ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم �شم�س الدين بن �صالح الدباغ للطفي ب�شه ب�إثني ع�رش غر�شا من
�أجرة الدار �إلزام ًا �رشعي ًا بعد الدعوى واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم �أحمد بن خليل ال�شامي بخم�سة وع�رشين غر�شا ملحمد بن �أبي
الفتح بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
اعرتف النقيب عو�ض بن �صالح ب�أن عبد النبي بلوكبا�شي( )1ا�ستلم
�سنة تاريخه خم�سني غر�شا يف ثالثني مدا ذرة اعرتافا �رشعيا و�أمر
بدفع الثالثني مد و�ألزم له بذلك.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ثم اعرتف �أن بذمته للحاج حممد بن عبد اهلل اثني ع�رش مدا بزرة
و�أمر عو�ض بدفع ذلك له و�ألزم بذلك.
�شهود :ال�شيخ وايل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1بلوكباشي :جندي من جنود الجيش االنكشاري ،واالسم يعني هنا قائد سرية في الجيش اإلنكشاري ،وكان البلوكباشي
تابعاً إدارة رئيس اللواء ويتوزع الجنود البلوكباشية على كافة مناطق اللواء بما يعرف ( بالسرايا أو العسكر) وكل سرية
كان يترأسها بلوكباشي ويترواح عدد األفراد في السرية من  60إلى  100جندي.
Midhat Sertoglo, Osmanli Tarih, p.57
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مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /12ح 7

م ال�سبت  15رجب
ا�ستقرار �أجارة
�سنة 1081هـ/
دار
1670 /11 /28م

8 /12ح

الزام بدفع
بدين

م ال�سبت  15رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /28م

 /12ح9

�إلزام بدفع
دين

م ال�سبت  15رجب
�سنة1081هـ/
1670 /11 /28م

 /12ح 10

ترتب لوقف
ابراهيم �أغا

م ال�سبت  15رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /28م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ا�ستقرت �إجارة الدار الكائنة يف حملة املغاربة( )1اجلارية يف ملك
احلاج حممد بن عبد اهلل ولها �شهرة يف حملها مببا�رشته علي بن
حممد جلبي بن عبد اهلل ملدة �سنة كاملة من غرة جمادى الأوىل
ل�سنة تاريخه ب�أجرة قدرها عن املدة املذكورة ع�رشة غرو�ش()...
ب�إذن امل�ؤجر يف عمارة الدار ثالثة غرو�ش ون�صف و�ستة غرو�ش
ون�صف ت�ستحق يف ختام ال�سنة �إجارة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ ويل الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ملا كان �ألزم قدري�س ولد �صالح الن�رصاين حلنا ولد دعدو�س بثمانية
غرو�ش قبل تق�سيطه ل�ستة غرو�ش الباقية تق�سيط ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم �إبراهيم ولد واني�س الن�رصاين لل�شيخ �إبراهيم �أبي قع�ش الوكيل
عن عبد احلليم ب�ستة غرو�ش من �أجرة الدار الكائنة يف حملة
الن�صارى(� )2إلزام ًا �رشعي ًا بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب لوقف �إبراهيم �آغا املوقوف على �شمع امل�سجد الأق�صى
مببا�رشة متوليه موالنا حممود غ�ضية يف ذمة احلاج قويدر بن
خليل العالف خم�س ع�رش غر�شا عددية وهي املنتقل من ذمة ولده
�شاهني وثمن خامت بحجر معد ثالثة غرو�ش عددية يحل ذلك عليه
ملدة �سنة من غرة �شهر تاريخه �أدناه ورهن حتت يد املتويل املزبور
ن�صف الغرا�س العنب والتني والتفاح القائم ا�صوله ب�أر�ض اجليزة
ظاهر القد�س ال�رشيف املحدودة املو�صوفة مبوجب �سجل م�ؤرخ يف
عا�رش رجب �سنة 1079هـ رهن ًا �رشعياً ،ت�سلم ًا مثله �رشعي ًا ما دام
باقي ًا مع بقاء الرهن على حكمه على قاعدة الإمام ال�شافعي ر�ضي
اهلل عنه تعاىل.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى.

( )1محلة المغاربة :تقع في الجزء الغربي مدينة القدس .اليعقوب ،محمد سليم ١٩٩٩ (،م) ،ناحية القدس الشريف في
القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميالدي ،ص.223
( )2محلة النصارى :محلة النصارى  ،ويقصد بها حارة النصارى حسب التقسيم اإلداري العثماني الذي كان يقسم المدينة
إلى ثماني محالت أو حارات في المدينة ،المدني  ،مدينة القدس ،ص .308-306
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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َر ْق ُم َّ
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(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /13ح 1

اعرتاف
بتق�سيط دين

م ال�سبت  15رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /28م

 /13ح2

�إلزام بدفع
دين

م الأحد  16رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /29م

3 /13ح

م الأحد  16رجب
�إقرار واعرتاف
1081هـ/
مبلكية �أر�ض
1670 /11 /29م

 /13ح 4

منع من
تعر�ض

م الإثنني 17رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /30م

 /13ح 5

قب�ض
م�ستحقات
وقف موقوف
على العميان

م الإثنني 17رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /30م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�إعرتف حمي الدين بن عبد اللطيف �أنه ق�سط على �إبراهيم بن
م�صطفى الفخاري الأربعة غرو�ش وثلث من ثالثة ع�رش غر�ش ًا من
غرة رجب يف كل قطعة م�رصية ق�سط ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم عودة بن �أيوب لأبي بكر بن داوود بع�رشة غرو�ش وع�رشة قطع
م�رصية الوديعة التي كان �أودعها له بعد الدعوى والطلب �إلزام ًا
�رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
أقر واعرتف عبد الدائم بن �أبي بكر بن نوح وولده عثمان �أن جميع
� َّ
الأر�ض الفوقه والأر�ض ال�سفلى املال�صقة لها امل�شتملة �شجر زيتون
الكائنة يف ر�أ�س امل�شارف( )1ظاهر القد�س ال�رشيف ب�أر�ض اجليزة
املحدودة قبلة كرم بيد �رشف و�رشق ًا الطريق ال�سالك و�شما ًال �أر�ض
بيد املحرم وغربا كرم بيد فتح الدين الكردي ملك مطلق ًا للمرحوم
�أحمد بن نوح ال م�شارك له يف ذلك واملنح�رص �إرثه ال�رشعي يف
زوجته و�أوالده نعيمة و�صفية البالغتني وفاطمة و�أحمد القا�رصين
حق ًا �رشعي ًا ذلك كله بالإرث ال�رشعي من �إرث �أحمد بن نوح وال حق
لهم وال �رشكة مع �أحد بوجه من الوجوه �إقراراً واعرتاف ًا �صحيح ًا
�رشعي ًا م�صدقني �رشعا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
منع احلاكم ال�رشعي علي �أفندي حممود بن �سليمان من التعر�ض
لل�شيخ عبد الغفار وال�شيخ م�صطفى وال�شيخ �صالح من �أجل البيع
الذي باعوه منع ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه
قب�ض ال�شيخ علي الثوري املتويل على وقف �سيف اهلل الأفندي
املوقوف على العميان يف القد�س ال�رشيف خم�سة غرو�ش من �سليمان
ولد دياب الن�رصاين ال�سكايف وهي املرتتبة بذمته �سابقا ،قب�ض ذلك
منه باحل�رضة واملعاينة ،وا�شهد عليه �أنه قب�ض الأ�صل والربح ومل
يبق قبل �أي حقٍّ مطلقا جلهة الوقف املرقوم �إ�شهاداً �رشعي ًا م�صدق ًا
�رشعي ًا من �سليمان املزبور ت�صديق ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1رأس المشارف :يقع شمال مدينة القدس .كفافي ،زيدان وأخرون .القدس عبر العصور ،جامعة اليرموك،2001،
ص.7
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 /13ح 6

كفالة �شخ�ص
مبال

م الإثنني 17رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /11 /30م

 /13ح 7

�أمر �رشعي

م الثالثاء  18رجب
1081هـ/
1670 /12 /1م

1 /14ح

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء  18رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /1م

 /14ح 2

منع من
تعر�ض

م الثالثاء  18رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /1م

 /14ح3

دعوى من
زوج على
زوجته

م االربعاء  19رجب
1081هـ/
1670 /12 /2م

 /14ح4

�أمر �رشعي

م االربعاء  19رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /2م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
كفل احلاج حميى الدين بن �سلطان ولد م�صلح يف الع�رشين غر�ش
الالزمة بذمته لزوجته �آمنة بنت خليل جنيكات بعد �أن طلقها
ثالثة ،كفالة يف املال والذمة دون نكث� ،أمهله �إىل ع�رشة �أيام .ثم
قرر موالنا احلاكم ال�رشعي ر�سم نفقة زوجته العدة كل يوم قطعة
َّ
م�رصية فر�ض ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أمر احلاكم ال�رشعي �إبراهيم بن �أحمد بن �إبراهيم ب�أن الذي �أمهله �إىل
يوم تاريخه �أمراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم حممد بن علي احلموي �أن بذمته ليو�سف الع�رشة الدين �صار
واجبا وكفله احلاج حممد بن �شيخ ال�سوق بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ
�أبو الفتح.
منع احلاكم ال�رشعي علي �أفندي ح�سني بلكبا�شي التعر�ض لن�صار
ولد قبالن من تقوع جلهة اخلم�سة وع�رشين غر�شا بعد حلف ن�صار
املدعو ب�أنه دفع املبلغ املرقوم.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ا َّدعى �إ�سماعيل بن �إبراهيم كيوان على زوجته �صفية بنت �سعد الدين
�أنه دفع لها اثنني وخم�سني غر�ش ًا عددية وديعة ،طالبها بذلك� ،سئلت
وحلفت على ذلك احللف ال�رشعي ،ومنع من معار�ضتها منع ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أمر احلاكم ال�رشعي �أحمد بن �إبراهيم الفران ب�أن يدفع لإبراهيم ولده
من مهر �صداق والدته ح�صته �ستة ع�رش غر�شا عددية �أمراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /14ح5

�شهادة ب�أنه
طلق زوجته

م االربعاء  19رجب
�سنة1081هـ/
1670 /12 /2م

�أ�شهد عليه ح�سن البطار �أنه طلق زوجته كرمية بنت حممد بن
كيوان� ،أنه طلقها ثالث قبل الدخول والإ�صابة �إ�شهاداً �رشعياً ،ن�صف
ال�صداق خم�سة وع�رشين غر�شا منه  10غر�ش و 3دينار ذهب وحترر
قبله  70قطعة� ،ألزم بذلك.

 /14ح 6

حقوق وقف

م الأربعاء  19رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /2م

 /14ح7

حقوق يتيم

م اخلمي�س  20رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /3م

 /14ح 8

�إقرار واعرتاف م اجلمعة  21رجب
�سنة 1081هـ/
بقب�ض
1670 /12 /4م
مرتوكات

 /14ح 9

م اجلمعة  21رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /4م

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب لوقف �إبراهيم �آغا املوقوف على ال�شمع يف امل�سجد الأق�صى
مببا�رشة متوليه ال�شيخ حممود غ�ضية يف ذمة حممد بن زكريا
العالف و�أ�صالة عن نف�سه وكفالة �أخيه مبلغ قدره ع�رشون غر�شا
ا�صال وثمن خامت بحجر معدن ثالث غرو�ش ابتاعه مل�ضي �سنة من
غرة �شهر تاريخه ورهن حيا�صة ف�ضة ال�سابق باقي على حكمه.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب لفاطمة بنت احلاج م�صطفى مببا�رشة وكيلها زوجها احلاج
حممد يف ذمة �رشف الدين بن �إ�سماعيل �أبي �سيف ثمانية غرو�ش
وثمانية و�أربعني قطعة يحل ذلك عليه بعد �سنة كاملة من غرة
�شهر تاريخه ورهن حلق ذهب وقرياطان من الدار يف حملة باب
العمود( )1يف القد�س ال�رشيف على مذهب الإمام ال�شافعي ر�ضي اهلل
عنه تعاىل.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أقر واعرتف �إ�سماعيل املقرطم البالغ العاقل �أنه قب�ض من �أخيه
احلاج عو�ض ما كان ت�سلنه له من مرتوكات والده بطريق الو�صاية
عليه وقدره مائة غر�ش وخم�سة غرو�ش عددية و�أنه ال حق له عند
�أخيه ب�سبب مرتوكات والده وال ا�ستحقاقا وال حقا مطلقا ملا م�ضى
من الزمان و�إىل يوم تاريخه �أدناه و�صدقه على ذلك احلاج عو�ض
املذكور.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

حترر ديون

حترر قبل عمري بن �شحرور ل�شقيقه �إ�سحاق �أربعة غرو�ش من �أجرة
َّ
الدار الكائنة يف مدينة ال�سيد اخلليل عليه ال�سالم يف حملة الف�ستقة
و�أمره بذلك �أمراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي.

( )1محلة باب العامود :تقع في الجزء الشمالي من مدينة القدس .المدني  ،مدينة القدس ،ص .308-306

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /15ح 1

�إقرار بدفع
دين

م اجلمعة  21رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /4م

 /15ح2

قب�ض ديون

م اجلمعة  21رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /4م

 /15ح 3

�شهادة
ب�إرجاع
زوجته

م اجلمعة  21رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /4م

 /15ح 4

م ال�سبت  22رجب
�إ�ستئجار دار
�سنة 1081هـ/
مبحلة ال�رشف
1670 /12 /4م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أقر �إ�سحاق بن حممود ال�شحرور �أنه دفع لأخيه عمر ثالثة وع�رشين
غر�ش ًا �أجرة الدار التي كان �ساكنا فيها خم�س �سنوات وبدل العمارة
التي عمرها �إ�سحاق بالدار �أمراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل الدين ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح.
قب�ض احلاج خليل بن احلاج ح�سن احلمامي من خليل بن يو�سف
�أحد ع�رش غر�شا امللزم يف كل يوم قطعة من غرة �شعبان �سنة تاريخه
ق�سط ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أ�شهد عليه حممد بن ح�سن �أنه رجع زوجته �آمنة بنت �سليمان اخلليلي
�إىل ع�صمته وبيت نكاحه واعادها بعد �أن حلف �أنه مل يطلقها �سوى
طلقة واحدة رجعية �إ�شهاداً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ ويل الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ا�ست�أجر �شاهني بن بدر الدين ال�شقطي مباله لنف�سه دون غريه من كل
واحد من احلاج خليل بن احلاج حممد طحان وح�سني بن علي فواز
الوكيل ال�رشعي عن زوجته �آمنة بنت حممد كمال الناظر على وقف
جدها لأمها الثابت وكالته عنها يف الأجارة الآتي ذكرها بالأجرة
الآتي بيانها ب�شهادة كل واحد من علي بن ح�سن فواز ووالده ح�سن
املزبور ثبوتا �رشعيا �أجره خليل الناظر ال�رشعي على وقف ح�سن
الوكيل عن الناظر ما هو جاري يف الوقف ولهما والية على ذلك
جميع الدار الكائنة يف حملة ال�رشف( )1يف القد�س ال�رشيف يحدها
قبلة دار تعرف بدار �أبو علي و�رشق ًا دار ورثة اخلواجة عو�ض بن
قميع و�شما ًال دار �أبو بدير وغرب ًا الطريق ال�سالك وفيه الباب بجميع
حقوقها مدة �سنة �أولها غرة �شعبان �سنة تاريخه و�أخرها انق�ضا�ؤها
ب�أجرة قدرها اثني ع�رش غر�شا حاال بيده لي�رصف يف عمارة الدار
املزبورة مبعرفة الناظر �أجارة �رشعية �صحيحة مرعية.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1محلة الشرف :تنسب لرجل من أكابر مدينة القدس ،اسمه شرف الدين موسى ،ويذكر العلمي أن له ذرية معروفين
يقال لهم بنو الشرف ،ومحلة الشرف تقع بجانب محلة المغاربة من جهة الغرب .انظر ،السواريه ،سليم جمعة  ،الحياة
االجتماعية في مدينة القدس  ،1800-1750عمان  ،2009ص.37
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

45

46

سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
ثماني ِة ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /15ح 5

م ال�سبت  22رجب
�إقرار بقب�ض
�سنة 1081هـ/
ثمن م�شرتيات
1670 /12 /5م

 /15ح 6

م الأحد  23رجب
�أجارة دار يف
�سنة 1081هـ/
حملة العامود
1670 /12 /6م

 /15ح 7

�إقرار راتب �أو
م�ستحقات

م الأحد  23رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /6م

 /15ح 8

تق�سيط

م الأحد  23رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /6م

 /15ح9

�إقرار بقب�ض
�أجرة العمارة
العامرة

م الأحد  23رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /6م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
أقر واعرتف عي�سى ولد جري�س الن�رصاين ال�صايغ وهو بحال ال�صحة
� َّ
وال�سالمة بوجه �رشعي �أنه و�صله و�صار �إليه امل�صري ال�رشعي من
املوىل �صدر املوايل ح�سن �أفندي قا�ضي القد�س ال�رشيف ثمن جميع
ما ا�شرتاه من ف�ضة وذهب و�أجرة �صياغة و�صدقه على ذلك من
حني قدومه �إىل القد�س ال�رشيف و�إىل يوم تاريخه �أدناه و�أنه ال حق
له قبل املوىل امل�شار �إليه ملا م�ضى من الزمان و�إىل يوم تاريخه
أقر �إقراراً قاطعاً.
ُم�ص َّدق ًا �رشعي ًا و�أنه � َّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ا�ست�أجر خليل بن حجازي العجمية من �أخيه �سليمان ح�صته يف
الدار الكائنة يف حملة العمود وقدرها  12قرياط مدة �سنة كاملة
�أولها يوم تاريخه و�أخرها انق�ضا�ؤها ب�أجرة قدرها ثالثون قطعة
م�رصية مقبو�ضة بيده باحل�رضة واملعاينة.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
أقر واعرتف كل واحد من �أحمد قائم مقام( )1دزدار( )2قلعة الربك
� َّ
وال�سيد خليل بن �إبراهيم و�أحمد بن حكم من �أنفار قلعة الربك �أنهم
قب�ضوا هم و�أنفار القلعة املزبورة من رجب بلكبا�شي املحت�سب من
مال االحت�ساب يوم تاريخه مائة وخم�سني غر�شا عددية باعرتافهم
وهو مال �سنة تاريخه من مال االحت�ساب.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ق�سط �إبراهيم بن �أحمد الفران على والده اخلم�سة ع�رش غر�شا املحررة
قبله من م�ؤخر �صداق والدته خرية بنت �صالح الدين كل يوم قطعة
ون�صف قطعة م�رصية تق�سيط ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه
�أقر واعرتاف خلف بن نا�رص الدين الر�سق �أنه و�صله من ح�رضة
املوىل ح�سن �أفندي �أجرة( )...و�أجرة عمله بالعمارة العامرة()...

( )1قائمقام :هو الشخص الذي يقوم مقام الغير في منصبه مثل قائمقام الصدارة وقائممقان استانبول وهو أعلى منصب
إداري في األقضية .صابان ،سهيل  .المعجم الموسوعي ،ص.170
( )2دزدار قلعة  :هو إقطاع لصاحب القلعة والمصطلح يتكون من مقطعين دز بمعنى قلعة ودار بمعنى مالك أو صاحب
وتطور هذا اللقب في العصر العثماني ليصبح لقباً يعرف به كبير ضباط القلعة وقائد حاميتها العسكرية.الخطيب مصطفى
عبد الكريم.معجم المصطلحات واأللقاب التاريخية،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،1996،ص .181

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /16ح 1

ترتب دين
وتق�سيط

م الأحد  23رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /6م

 /16ح2

�إقرار بدفع
�ضمان كرم
لوز

م الأحد  23رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /6م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
بذمة علي بن خليل ال�شامي مبلغ ثالثني غر�شا
ملا كان مرتتب ًا َّ
مبوجب �سجل م�ؤرخ يف حادي ع�رش رجب �سنة 1078هـ ح�رض يوم
تاريخه كل واحد من حممد بن ال�شيخ �أبي الفتح الديري الذي له
املبلغ املرقوم وعلى املرتتب بذمته املال املزبور �أنه و�صله منه
ثالثني غر�ش وخم�سة غرو�ش وما ت�أخر بذمته خم�س وع�رشين
غر�شاً ،ق�سط منها خم�سة غرو�ش كل يوم قطعة م�رصية من غرة
�شعبان �سنة تاريخه تق�سيط ًا �رشعياً ،وع�رشين غر�ش ًا باقية يف ذمته
و�صدقه على ذلك على تاريخه وكفله �أخوه �أحمد باملال والذمة
مبوجب ال�سجل املرقوم.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ �أحمد ،كاتبه.
أقر �سمري بن عمر ال�سلواين ب�أنه دفع ملوالنا نور الدين الغر�ش
� َّ
والن�صف املح�صلة لدية �ضمان كرم اللوز بعد حلفه على ذلك �إقراراً
�رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
م االثنني  24رجب �سنة 1081هـ/

16

م الثالثاء  25رجب �سنة 1081هـ/
م الأربعاء  26رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /9م

 /16ح 3

�إثبات ديون

 /16ح 4

م الأربعاء  26رجب
ترتب جلهو
�سنة 1081هـ/
وقف احلريري
1670 /12 /9م

ثبت ب�شاهدة كل واحد من خلف بن ال�شيخ عثمان وخليل بن عثمان
ب�أن رقية بنت عثمان وكلت �أخيها عو�ض يف الدعوى على زوجها
دخل اهلل والقب�ض والإي�صال واملخا�صمة واجلدال واملرافعة �إىل
احلاكم مقبولة من عو�ض ال�شاهد له بالوكالة عارفا بها.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب جلهة وقف احلريري مببا�رشة متوليه ال�شيخ ويل الدين بن
جماعة يف ذمة �شاهني ال�شقطي ع�رشة غرو�ش �أ�ص ًال وثمن دواة
غر�ش ون�صف مقبو�ضة وثالثة �أرباع غر�ش والباقي م�ؤجل عليه
مب�ضي تاريخه.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ملا كان كفل احلاج حمي الدين بن �سلطان اجلراحي ولده م�صلح يف
مهر مطلقة ولده املدعوة �آمنة بنت خليل جنيكات بع�رشين غر�ش
عددية وعرف بها �شقيقها عبد الوهاب ،ح�رض يوم تاريخه احلاج
حميى الدين املزبور و�آمنة املزبورة ودفع لها احلاج حممد الع�رشين
غر�ش ًا امللزم بها فقب�ضت ذلك منه باحل�رضة واملعاينة من ذمة ولده
ومل يت�أخر بذمته �أي حق.

 /16ح 5

كفالة مهر
مطلقة

م الأربعاء  26رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /9م

 /16ح 6

دعوى على
�أموال �أيتام

م الأربعاء  26رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /9م

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ا َّدعى ال�شيخ خليل الو�صي على ايتام �إبراهيم م�شم�ش على علي
العجلوين وقال� :إن لوالد اليتيمني بذمته خم�سة ع�رش غر�ش ًا �سئل
فاعرتف بخم�س غرو�ش و�أنكر الباقي طلب منه بينة ت�شهد له بذلك،
ال يوجد بينة له ،وحلف ودفع اخلم�سة غرو�ش للو�صي فقب�ضهم
باحل�رضة واملعاينة وت�سلم اخللخال الف�ضة.

 /16ح 7

م الأربعاء  26رجب
�شهادة بطالق
�سنة 1081هـ/
زوجته
1670 /12 /9م

�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�أ�شهد عليه احلاج خليل حمرز �أنه طلق زوجته �صائمة بنت ال�شيخ
علي �أفندي طالق ثالث ثم اعرتف �أن بذمته م�ؤخر �صداقها ع�رشة
غرو�ش عددية اعرتافا �رشعيا ثم قرر بر�سم نفقة عدتها ولولده منها
املدعو خلف كل يوم قطعتني �سوية بينهما تقريرا �رشعيا بطلب
وكيلها والدها ،ثم ادعت ب�أنها مل ت�ستلم وحلف.

 /16ح 8

قب�ض
م�ستحقات
وقف

م اخلمي�س  27رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /10م

1 /17

حقوق وقف

م اخلمي�س  27رجب
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /1م

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ض ال�شيخ علي الثوري املتويل على وقف الدهينة من املعلم �أحمد
الغزال ما بذمته جلهة الوقف وقدره خم�سة ع�رش غر�شاً( )...و�إىل يوم
تاريخه.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب لوقف �سيف اهلل �أفندي املوقوف على العميان مببا�رشة
متوليه ال�شيخ علي الثوري يف ذمة فخر اخلطباء ال�شيخ ويل الدين
بن جماعة مبلغ قدره خم�سة غرو�ش يف ذمته �أ�صال قب�ضها بيده
باحل�رضة واملعاينة من املنتقل عن ذمة �شاهني وثمن دواة غر�ش
واحد يحل عليه بعد م�ضي �سنة من تاريخه ورهن حتت يد املتويل
جميع الثالة كتب من الواقعات الفقهية وكفله يف ذلك �شقيقه ال�شيخ
بدر الدين يف املال والذمة.
�شهود :ال�شيخ ويل الدين بن جماعة ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

م الأحد �1شعبان �سنة حترر خلليل بن حممد احلموي قبل مو�سى بن �أبي بكر �سبعة و�سبعني
قطعة م�رصية من �أ�صل خم�سة ع�رش غر�ش حتريراً �رشعياً.
1081هـ/
1670م
/12 /14
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /17ح2

�إثبات ديون

 /17ح3

�إثبات ديون

م الأحد �1شعبان
�سنة  1081هـ/
1670 /12 /14م

 /17ح 4

حقوق وقف

م الإثنني �2شعبان
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /15م

 /17ح5

ح�ضور ودفع
غرو�ش

م الإثنني �2شعبان
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /15م

 /17ح 6

مهلة لثالثة
ايام لدفع
م�ستحقات

م الإثنني �2شعبان
�سنة  1081هـ/
1670 /12 /15م

 /17ح7

م�ؤخر �صداق

م الإثنني �2شعبان
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /15م

حترر قبل حممود بن علي املقرطم ثالثة غرو�ش من �أ�صل ع�رشة
ثمن خم�س �أجرار زيت للحاج م�صطفى وذكر حممود �أنه دفع ثالثة
غرو�ش.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب لوقف �إبراهيم �آغا املوقوف على �شمع امل�سجد الأق�صى
مببا�رشة متوليه موالنا ال�شيخ حممود غ�ضية �شيخ احلرم يف ذمة
كمال بن املرحوم حممد اخلليلي مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش عددية
�أ�صال وهي املرتتبة بذمته وثمن خامت ف�ضة بحجر معدن غر�شان،
ابتاعه وت�سلمه مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة رجب ل�سنة تاريخه
وكفالة �أخيه ال�شيخ �أحمد باقية مبوجب ال�سجل ال�سابق.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ح�رض عبد اهلل ب�شه ودفع حل�سني �آغا بن علي �آغا حم�رض با�شي
الأربعة غرو�ش املحرر له قبل ال�شيخ �صالح بن عمر اللطفي وكفله
عبد اهلل ب�شه ب�إذن ال�شيخ �صالح املرقوم ومل يت�أخر بذمة عبد اهلل
ب�شه من الكفالة حتى تاريخه حتريراً مطلقاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أمهل �إبراهيم جنيكات لثالثة ايام من تاريخه لإح�ضار قطع لل�سيد
علي بن ال�سيد ح�سن.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
حترر لعلما بنت حممود احللبي م�ؤخر �صداقها �سبع غرو�ش على
زوجها حممد بن حممد املناخيلي وحلفت عليها حلفا �رشعيا و�أمر
بدفع ذلك لوكيلها م�ؤمن بن حممد العلجلوين �أمراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

49

50

سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
ثماني ِة ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة
م الثالثاء �3شعبان
�سنة  1081هـ/
1670 /12 /16م

 /17ح 8

�إلزام بدفع
دين

 /17ح9

م الثالثاء �3شعبان
حلف على دفع
�سنة  1081هـ/
ح�صة وقف
1670 /12 /16م

 /18ح 1

ترتب غرو�ش
جلهة وقف

م الثالثاء �3شعبان
�سنة  1081هـ/
1670 /12 /16م

 /18ح 2

حقوق يتيم

م الثالثاء �3شعبان
�سنة  1081هـ/
1670 /12 /16م

 /18ح 3

ترتب حقوق
يتيم

م الأربعاء �4شعبان
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /17م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�ألزم �إ�سحاق ولد مو�سى باربعني غر�شا �أ�صالة عن نف�سه وكفالة عن
يهوى ولد العازر للحاج عبد الرحمن بن الزعرور �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
حلف دخيل ال�سلواين ب�أنه ف�صل من زيتون وقف ال�شيخ الهكاري
غرارة حنطة ودفع ح�صة الوقف.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب جلهة وقف ال�سيفية( )1مببا�رشة متوليه ال�شيخ كمال الدين
اخلليلي يف ذمة �أخيه ح�سن مبلغ قدره ثالثة غرو�ش ون�صف وربع
كانت بذمته من ا�صل اثنني وع�رشين قطعة عثماين ،ق�سط عليه
مل�ضي �سنة من غرة رجب ل�سنة تاريخه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح الدين،
ال�شيخ علي.
ترتب لأيتام �إ�سماعيل بن �أبي ال�سعادات وهم عبد اهلل ويحيى
ويو�سف مببا�رشة و�صيهم �أحمد بن خليل �أبي ال�سعادات يف ذمة
ال�شيخ �إبراهيم بن خري الدين ال�صاحب مبلغ قدره ع�رشون غر�شا
�أ�صل كانت بذمته وثمن دواة ثالثة غرو�ش حتل عليه بعد م�ضي �سنة
من تاريخه ورهنه ال�سابق باقي على حكمه وكفالة نا�رص فاتوله
باقية ترتيبا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ ويل الدين جماعة ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب لعبد القادر ويو�سف و�شم�سية �أيتام �إ�سماعيل بن �أبي ال�سعادات
مببا�رشة �أحمد بن خليل �أبي ال�سعادات يف ذمة حممد بن م�صطفى
املتو�سو�س مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش عددية �أ�صال وهي املرتتبة
�سابق ًا وثمن دواة غر�ش ون�صف ابتاعها و�سلمها على ذلك مل�ضي
�سنة مت�ضي من تاريخه وح�رض حممد بن عبد الكرمي وكفله يف
جميع املبلغ يف املال والذمة كما هو كفيله يف ذلك �سابقا كفالة
�رشعية.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1وقف السيفية :هذا الوقف موقوف على فقراء الزاوية المولوية بالقدس الشريف وهو موجود بمحلة باب العامود .سجل
محكمة القدس الشرعية  ،156ص.354

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م الأربعاء �4شعبان
�سنة  1081هـ/
1670 /12 /17م

 /18ح 4

ترتب حقوق
يتيم

 /18ح 5

�إقرار واعرتاف م الأربعاء �4شعبان
�سنة  1081هـ/
با�ستئجار
خم�سة جمال 1670 /12 /17م

 /18ح 6

�إلزام بدفع
دين

م الأربعاء �4شعبان
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /17م

 /18ح 7

�إثبات ديون

م اخلمي�س �5شعبان
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /18م

 /18ح8

دعوى من
حالق على
دين

م اخلمي�س �5شعبان
�سنة  1081هـ/
1670 /12 /18م

 /18ح 9

�إقرار

م اجلمعة �6شعبان
�سنة  1081هـ/
1670 /12 /19م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ثم ترتب لأيتام املرحوم مببا�رشة الو�صي يف ذمة �إبراهيم بن رجب
ب�صيلة ع�رشة غرو�ش �أ�ص ًال وهي املرتتبة بذمته �سابق ًا وثمن دواة
غر�ش ون�صف ابتاعها مل�ضي �سنة من تاريخه من غرة �شهر تاريخه
ورهن ن�صف داره الكائنة مبحلة بني زيد( )1على حكمه مبوجب
ال�سجالت ال�سابقة.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أقر واعرتف حممد بن �رشف �أنه ا�ست�أجر من م�صلح خم�سة جمال كل
جمل ثالثة غرو�ش وت�أخر له غر�شني ون�صف� ،أمر بدفعهما.
�شهود :ال�شيخ زكريا.
ملا �ألزم �إبراهيم بن �شعالن هارون ولد �إ�سحاق اليهودي ب�سبعة
غرو�ش مبوجب �سجل �سابق على تاريخه ق�سط عليه يف كل �شهر
غر�ش من غرة �شعبان �سنة تاريخه تق�سيطا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة كل واحد من الأ�سته مراد بن عبد اهلل واحلاج �إبراهيم
بن كمال الفران ب�أن احلاج م�صطفى احلالق الرومي كان �أودع عند
ح�سني بن قرة بن ح�سن ثرية كبرية وطا�سة نحا�س �أودعها عنده
لولده للو�صي البالغ العاقل وهي و�صيته وطلب علي املزبور بينة
ثبوتا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون اعاله ،كاتبه.
ادعى خليل الدويك على مهتاربا�شي( )2عياد وقال �أن ملوكله قبل
املدعى عليه خم�سة غرو�ش و�صله خم�سة غرو�ش وباقي له خم�سة
غرو�ش ،اعرتف بخم�سة غرو�ش عددية ال غري ذلك وال �سواه وطلب
بينه فعجز عن ذلك ،ومنع معار�ضته وحلف منعا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أقر واعرتف مردخاي املتكلم على طائفة اليهود �أن بذمته لعلي
و�أحمد يتيمي احلاج م�صطفى احلالق مبلغ قدره ت�سعة غرو�ش
عددية باقية ل�سنة تاريخه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1محلة بني زيد :تقع شمال المدينة وهي من محالت باب العامود .سجل رقم ،152ص .13
( )2مهتار باشي :مسؤول طائفة الحالقيين أو المزينين في المدينة.
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جامعة القدس املفتوحة

51

52

سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
ثماني ِة ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /18ح10

ترتب حقوق
يتيم

م اجلمعة �6شعبان
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /19م

 /19ح1

ترتب حقوق
يتيم

م اجلمعة �6شعبان
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /19م

 /19ح 2

�شهادة بعدم
ترتب حقوق
زواج

م ال�سبت �7شعبان
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /20م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب لأحمد يتيم احلاج م�صطفى مببا�رشة ح�سني بن قرة بن ح�سن
الو�صي على �أحمد القا�رص يف ذمة حممد بن ح�سني اثني ع�رش غر�شا
ون�صف وذلك من احل�صة ال�سابقة لليتيم وثمن دواة ف�ضة اربعة
غرو�ش وع�رش قطع م�رصية ابتاعها مل�ضي �سنة من غرة رجب �سنة
تاريخه ادناه وكفالة اخلواجة(� )1سليمان باقية ترتيبا �رشعيا
وت�سلم ن�صف املرتتب �سابقا ون�صف ح�صة �أحمد.
�شهود :ال�شيخ زكريا ال�شيخ نور الدين ال�شيخ ويل ال�شيخ علي ال�شيخ
علي ال�شيخ مو�سى.
ترتب لأحمد وبدرة وحامدة وزينة ايتام فتح الدين بن م�صطفى
مببا�رشة و�صيهم خليل بن م�صطفى يف ذمة م�صطفى بن �شاكر
مبلغ قدره خم�سون غر�شا عددية �أ�صال وثمن دواة و�سال�سل ف�ضة
ع�رشة غرو�ش ابتاعها مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة �شعبان �سنة
تاريخه ترتبا �رشعيا ،ورهن على املبلغ املرقوم احل�صة ال�شائعة
وقدرها ثالثة قراريط من ا�صل كامل من جميع الدار القائمة البناء
يف القد�س ال�رشيف يف حملة الن�صارى ويحدها قبلة دار ملكوت
الأرمني و�رشقا بركة البرتك و�شماال دار �صابان الن�رصاين وغربا
الطريق ال�سالك فيه الباب رهنا �رشعيا وت�سلم ت�سلما على قاعدة
الإمام ال�شافعي ر�ضي اهلل تعاىل عنه ،وح�رضت بركة بنت قطيط
وعرف بها حممد بن علي بن العجمية و�صدقت على �صحة رهن
احل�صة ت�صديقا �رشعيا وح�رض والده وكفله يف املبلغ املرقوم يف
املال والذمة ما دام له ذلك كفالة �رشعية وترتب ًا مرعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أ�شهدت عليها خريى بنت فاروق وعرف بها عمري �أبي عجور �أنه لي�س
لها قبل زوج بنتها �إبراهيم بن �سليمان ع�صفور حقا وال ا�ستحقاقا
وال دعوى وال طلبا ملا م�ضى من الزمان و�إىل يوم تاريخه �أدناه
و�صدقها على ذلك �إبراهيم ت�صديقا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1الخواجة :لفظ فارسي معناه ثري أو تاجر أو كبير ،دخل العربية في نهاية العصر اإلسالمي كلقب أطلق على كبار
التجار ،ومنذ العصر العثماني طرأ عليه بعض التبديالت ،فأصبح يطلق كلقب من ألقاب التشريف على النصارى او
كبارهم وال يزال كذلك في كثير من بلدان العالم العربي .الخطيب ،مصطفى عبد الكريم :معجم المصطلحات واأللقاب
التاريخية ،مؤسسة الرسالة ،ط ،1996 ،1ص.168

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /19ح 3

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�أقر واعرتف احلاج رم�ضان بن حممد ال�سقا �أنه و�صله من ال�شيخ
حممد غ�ضية الو�صي ال�رشعي على يتيم م�صلح ال�شامي من �أجرة
�إقرار واعرتاف م الأحد �8شعبان �سنة بيت ت�سعة ع�رش غر�شا وبقي له ثالث غرو�ش ون�صف و�أمهله فيها
 1081هـ/
�إىل م�ضي ثمانية �أيام من تاريخه و�صدقه على ذلك ال�شيخ حممد
بقب�ض غرو�ش
1670م
/12 /21
ت�صديقا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب بذمته �أحمد بن �أبي الن�رص ال�سكري ل�سليمان بن حممد
مببا�رشته �ستة غرو�ش ون�صف �أ�صال وثمن دواة غر�ش ون�صف
م الأحد �8شعبان �سنة ابتاعها وت�سلمها مق�سطة عليه اجلميع يف كل يوم مي�ضي من غرة
�شهر �شعبان �سنة تاريخه قطعة م�رصية تق�سيطا �رشعيا ورهن على
1081هـ/
1670 /12 /21م ذلك بارودة بعدتها على املبلغ املرقوم واعرتف �سليمان بت�سليم
البارودة االعرتاف ال�رشعي.

 /19ح4

ترتب ديون

 /19ح 5

�أجارة ن�صف
طبقة علوية

 /19ح 6

�إلزام بدفع
دين

 /20ح 1

دعوى لطلب
دين

 /20ح2

م الأحد �8شعبان �سنة ح�رض �رشف بن م�صطفى العا�ص وكفل �أبو الن�رص بن �شاهر كفالة
اح�ضار متى طلب.
كفالة �إح�ضار 1081هـ/
1670 /12 /21م �شهود :ال�شيخ ويل.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ علي الثوري ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
م الأحد �8شعبان �سنة ا�ست�أجر �أجمد بن معني الدين من �أخيه �صالح ن�صف الطبقة العلوية
ب�أجر قدره غر�ش ون�صف و�إذن له ب�أن يت�رصف بالطبقة.
 1081هـ/
1670 /12 /21م �شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�إلزم حممد بن عباد حلجازي بن عبد اهلل فركاح بثالثة وع�رشين
م الأحد �8شعبان �سنة غر�شا عددية بعد الدعوى �إلزاما ودفع له ليبيع وذلك بعد الدعوى
والطلب والتحرير والطلب ال�رشعي.
1081هـ/
1670 /12 /21م �شهود :ال�شيخ ويل الدين جماعة ،ال�شيخ علي الثوري ،ال�شيخ ابو الفتح
الثوري.
�إدعى �إبراهيم ولد عبد اهلل املهتدي لدين الإ�سالم على حنا الن�رصاين
م الأحد �8شعبان �سنة وقال �أنه دفع له اربعة �شقف ا�سموري وطالبنه بثمنها� ،سئل عن
 1081هـ/
ذلك� ،أنكر حلف.
1670 /12 /21م
�شهود :ال�شيخ ويل ،ال�شيخ �أحمد ،ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ �أبو ال�سعود.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
قرر ر�سم نفقة �آمنة بنت حممد بن ع�سكر وولدها م�صطفى بن
ا�سماعيل على حممد املزبور يف كل يوم قطعة وعثماين م�رصي
واذن لها ب�رصف ذلك عليها وعلى ولدها وباال�ستدانة عند احلاجة
قرارا �رشعيا.

 /20ح 3

م الإثنني �9شعبان
قرار ر�سم نفقة �سنة  1081هـ/
1670 /12 /22م

 /20ح 4

�أجارة دار
مبحلة اليهود

م الإثنني �9شعبان
�سنة  1081هـ/
1670 /12 /22م

 /20ح 5

�إلزام بدفع
دين

م الإثنني �9شعبان
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /22م

 /20ح 6

�إثبات ديون

ثبت ب�شهادة كل واحد من حممد بن كرمي و�أحمد بن عبد اهلل ب�أنه
م الثالثاء �10شعبان حني �ألزم �رسور بن احلاج يو�سف لل�شيخ علي بن ح�سني بدفع
الع�رشة غرو�ش التي بذمته يف كل يوم خم�س قطع م�رسية تق�سيطا
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /23م �رشعيا و�صدق على ذلك ثبوتا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /20ح 7

ترتب حقوق
وقف ال�سيفية

ترتب جلهة وقف ال�سيفية مببا�رشة متوليه ال�شيخ كمال بن ال�شيخ
م الثالثاء �10شعبان اخلليلي يف ذمة برج�س ولد فرج الن�رصاين ع�رشة غرو�ش وثمن
�سبحة اربعة غرو�ش بذمته �سابقا ابتاعها مل�ضي �سنة من غرة �سنة
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /23م تاريخه والرهن باقٍ على حكمه ترتبا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

�شهود :ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي.
ا�ست�أجر احلاج خليل بن �إبراهيم جنيكات لنف�سه دون غريه من
ال�شيخ �أحمد باب الدين الوكيل ال�رشعي عن ولده علي ،ف�أجره ما هو
جاري يف ملكه وذلك جميع الدكان الكائن يف القد�س ال�رشيف يف
حملة اليهود( )1بعقد م�ؤرخ 1077هـ مدة ثالث عقود كل عقد منها
يبد�أ �أول املدة يوم تاريخه �أدناه ب�أجر قدره على املدة املذكورة
�أربعون غر�شا ح�سابا عن كل �سنة خم�سة غرو�ش وعلى �أن تعود
للم�ؤجر غر�شني.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون اعاله ،كاتبه.
�ألزم حممد �أبو وعر لل�شيخ حممد بن قا�ضي ال�صلت ب�سبعة واربعون
غر�ش ون�صف وثلث غر�ش بعد الدعوى والطلب �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1محلة اليهود :تقع في الجزء الغربي من مدينة القدس ،الشناق ،محمود .العالقات بين اليهود والعرب فب فلسطين،
فلسطين،2005،ص 110؛ العليمي ،األنس الجليل،ج ،2ص.52

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /20ح 8

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء �10شعبان �ألزم رجب بن كرمي للحاج طه دغر ب�ستة غرو�ش ون�صف من �أ�صل
ع�رشين غر�شا �إلزاما �رشعيا.
�سنة  1081هـ/
1670 /12 /23م �شهود :ال�شيخ ويل ،املزورون �أعاله ،كاتبه.

 /20ح 9

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء �10شعبان �ألزم حممد باربعة غرو�ش وخم�سة قطع عن ن�صف قنطار قطنا
ملحمد بن م�صطفى بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�سنة  1081هـ/
1670م
/12 /23
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /20ح 10

�إلزام بدفع
دين

 /21ح 1

�رشاء

 /21ح 2

�إلزام بدفع
دين

 /21ح3

الزام بدفع
دين

 /21ح 4

�إلزام بدفع
دين

�ألزم ال�سيد يو�سف بن ال�سيد علي احلداد لعواد بن رم�ضان من (قرية)
م الأربعاء �11شعبان ل�سان الواد( )1باثني ع�رش غر�شا ثمن زبيب بعد الدعوى واالعرتاف
�سنة 1081هـ/
�إلزاما �رشعيا.
1670 /12 /24م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ح�رض حامد بن �أحمد(� )...أن احلرمة فاطمة وا�شرتت ح�صة يف
البد الكائن يف قرية لفتا( )2املعد ال�ستخراج الزيت اربع قراريط
م الأربعاء �11شعبان منه مبوجب �سجل �رشعي امل�ؤرخ يف ثالث وع�رشين ذي القعدة
�سنة1079هـ و�أنه الآن مل يعلم( )...و�أنه بعد مال وحتا�سب على ذلك
�سنة  1081هـ/
1670 /12 /24م حتى يحدد قبله وتعهد بذلك �رشعا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ ابو الفتح،
ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ �أحمد ،كاتبه.
�ألزم حممد بن �أبي �شيبة املتكلم على ن�صف وقف لولو غازي باثني
م اخلمي�س �12شعبان ع�رش غر�شا لإبراهيم �إمام م�سجد لولو غازي( )3وزاويته وعلى
�ستة ل�شعبان امل�ؤذن وال�شعال بالزاوية وذلك علوفة( )4ن�صف �سنة
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /25م تاريخه �سوية بينهما �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون اعاله ،كاتبه.
م اخلمي�س �12شعبان الزم حممد بن ا�سكندر لفخر الإ�سالم املجري يو�سف بثالثني قطع
م�رصية من �أجرة الدار الزام ًا �رشعياً.
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /25م �شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
م اخلمي�س �12شعبان �ألزم �صالح الدين بن �صالح املوحد ملحمد بن غنيم ليو�سف بن عمر
بع�رشة قطع �إلزاما �رشعيا.
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /25م �شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1قرية لسان الواد :لم أقف على قرية بهذا األسم وربما المقصود بهذه القرية قرية سلواد التي تقع شمال شرق مدينة
رام هللا .شراب ،محمد .معجم بلدان فلسطين ،ص.451
( )2قرية لفتا:تقع شمال غرب القدس تقوم على قرية نفتوح الكنعانية .شراب ،محمد .معجم بلدان فلسطين ،ص.639
( )3مسجد لولو غازي :يقع المسجد والزاوية في باب العامود داخل السور ،وهي وقف بدر الدين لولو غازي .العارف،
عارف .المفصل في تاريخ القدس ،ص .721
( )4علوفة بمعنى أجر.
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(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /21ح 5

ترتب حقوق
وقف

 /21ح 6

منع من
تعر�ض

 /21ح 7

ترتب حقوق
يتيم

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ترتب جلهة وقف �إبراهيم �آغا املوقوف على �شمع امل�سجد الأق�صى
مببا�رشة متوليه ال�شيخ حممود �شيخ احلرم يف ذمة �أحمد بن حممد
ر�شدوق مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش عددية يف كل غر�ش ثالثون قطعة
م�رصية �أ�صال وقب�ضها يوم تاريخه باعرتافه وثمن خامت ف�ضة
بحجر معدن غر�شان حتل عليه مل�ضي �سنة من غرة �شهر تاريخه
ورهن على ذلك جميع احل�صة ال�شائعة وقدرها �سبعة قراريط من
م اخلمي�س �12شعبان ا�صال �أربع وع�رشين يف جميع الدار القائمة البناء يف القد�س ال�رشيف
�سنة 1081هـ/
الكائنة يف حملة باب حطة( )1املحدودة قبلة املو�صوفة مبوجب
1670 /12 /25م احلجة امل�ؤرخة يف رابع وع�رشين رجب 1080هـ املو�ضوعة حتت
يد ال�شيخ حممود رهنا �رشعيا وت�سلمها ت�سلما �رشعيا ما زالت بيده
ما بقي الرهن على حكمه على قاعدة الإمام ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه
وح�رض مو�سى بن عبد الوهاب ال�شهري ب�أبي مو�سى وكفل �أحمد يف
املبلغ املرقوم يف املال والذمة ب�إذنه له بذلك كفالة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
منع احلاكم ال�رشعي احلاج حممد بن علي املغربي من التعر�ض
م اخلمي�س �12شعبان ملحمد بن عربا�س ب�سبب ثمن ثمر كرم جلهة الإثني ع�رش جرة زيت
�سنة 1081هـ/
منعا �رشعيا.
1670 /12 /25م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب لعبد القادر ويو�سف و�شم�سية �أيتام �إ�سماعيل بن �أبي ال�سعادات
مببا�رشة و�صيهم ابن عمهم �أحمد بن خليل بن �أبي ال�سعادات يف
ذمة علي بن بدر الدين الطايرة �أ�صال عن نف�سه وكفالة عن حممد بن
م�صطفى عقبة مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش عددية ا�صال وهي املرتتبة
م اجلمعة
�13شعبان1081هـ /بذمتهما وثمن دواة ف�ضة غر�ش ون�صف ابتاعها وت�سله م�ضي �سنة
1670 /12 /26م من غرة �شهر تاريخه ،ورهن ع�رشة قراريط ون�صف قرياط يف جميع
الدار القائمة البناء يف القد�س ال�رشيف يف حملة باب حطة باقي
على حكمه مبوجب ال�سجالت ال�سابقة.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1باب حطة:من أبواب الحرم الشريف القديمة جدد في أيام السلطان الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل.
بيضون ،عيسى .دليل المسجد األقصى المبارك ،كفر كنا،1993 ،ص.98

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

1 /22ح

�إقرار بدين

م ال�سبت �14شعبان
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /27م

 /22ح 2

ترتب حقوق
يتيم

م ال�سبت � 14شعبان
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /27م

 /22ح 3

�إثبات م�ؤخر
�صداق

م ال�سبت �14شعبان
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /27م

 /22ح4

منع من
تعر�ض

م ال�سبت �14شعبان
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /27م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ملا ح�رض يو�سف بك بن حممد وادعى على ال�سيد رجب وقال له
بذمته �ستون غر�شا كان قب�ضها منه و�أنه دفع له من ذلك �أربعون
جرة زيت ثمن كل جرة  35قطعة م�رصية� ،سئل ،اعرتف �أنه ت�سلم من
ال�سيد خليل الآي بك من ذمة يو�سف بك ثالثني جرة زيت بثالثني
غر�شا و�أنكر الزيادة.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
ترتب لزكريا بن حممود بدره القا�رص عن درجة البلوغ مببا�رشة
و�صيه احلاج �أحمد بن �شيخ ال�سوق( )1يف ذمة ح�سني بن احلاج ح�سن
احلموي مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش ا�صال ا�صالة عن نف�سه وكفالة عن
�أخيه حممد وثمن دواة غر�ش حتل عليه مل�ضي �سنة من غرة ربيع
�أول ل�سنة تاريخه ترتبا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة ال�شيخ علي الثوري وعالء الدين بن حممد الدنف ب�أن
م�ؤخر طالق فاطمة بنت �سعد الدين ال�شعار بذمة زوجها �سليمان
بن م�صطفى مبلغ قدره ثالثون غر�شا عددية مبوجب كتاب النكاح
املزبور امل�ؤرخ يف ثاين ذي احلجة ل�سنة ت�سع و�ستني و�ألف وحلفت
فاطمة على ذلك حلفا �رشعيا ووكلت يف قب�ض ذلك �أحمد بن نور
الدين ال�شعار وكالة �رشعية وذلك بوجه �رشف الدين بن �إبراهيم
الو�صي على يتيمي �سليمان املزبورين �أمر بدفع ذلك �أمرا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
منع احلاكم ال�رشعي فاطمة بنت �أحمد ال�شقيف وعرف بها عمها
حممد بن علي ال�شقيف من التعر�ض لنجاح بنت حممد من جهة
اخلم�سة غرو�ش بعد حلفه على ذلك حلفا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1شيخ السوق :نظام المشيخة كان متبع في الدولة العثمانية كوظيفة إدارية ،فكل سوق شيخ خاص به ،ولكل طائفة
مهنية شيخ خاص بها ،وهو المسؤول عن مراقبة وتامين دخول البضائع الى السوق في المدينة .ربايعة ،ابراهيم .سجل
 ،152ص .13
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(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /22ح5

خمالعة
مقابل تنازل
عن حقوقها
ال�رشعية

م ال�سبت �14شعبان
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /27م

 /22ح6

�إثبات حقوق

م ال�سبت �14شعبان
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /27م

 /22ح 7

م ال�سبت �14شعبان
�إقرار واعرتاف
�سنة 1081هـ/
بقب�ض
1670 /12 /27م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�س�ألت فاطمة بنت احلاج احمد بنت ال�شقيف وعرف بها عمها حممد
بن علي �شقيف تعريفا �رشعيا زوجها احلاج مو�سى بن كرمي الدين
امل�رصي ان يخلعها من ع�صمته وعقد نكاحه على ان ترب�أ ذمته لها
من م�ؤخر �صداقها ع�رشة غرو�ش ونفقة العدة و�أجرة ال�سكن ومنها
و�سائر حقوقها ال�رشعية ف�أجابها على �س�ؤالها وخلعها من ع�صمته
وخلع نكاحه واعرتف ب�أن بذمته لها خم�سة غرو�ش ق�سطها عليه
كل �شهر قطعة ون�صف م�رصية تق�سيطا �رشعيا وبانت منه البينونة
ال�رشعية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ثبت ب�شهادة كل واحد من حممد بن عبد الرحمن الناطور وال�شيخ
عو�ض ف�ضيله ب�أن اخلواجة �سليمان بن عبد اجلواد الع�سلي وكّ ل
والده املتويف بجميع تركته وكالة مطلقة ثبوتا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

�أقر واعرتف حممد الق�صاب �أنه قب�ض من موالنا ح�سن �أفندي قا�ضي
القد�س عن ثمن ما �أخذه من ما لهم وغريه عن �شهر رجب بالتمام
والكمال قبله اقرارا �رشعيا وت�صديقا مرعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ت�صادق كل واحد من يو�سف بك بن حممد وحممد بن عمر اخلليلي
ال�شهري بالدعجور الوكيل ال�رشعي عن زوجته فاطمة بنت ال�شيد
حممد التي كان لكل واحد من حممد( )...ح�ضانتها من �سنة تاريخه
ب�أن �آخر ما ت�أخر للوكيلة املزبورة من نفقة القا�رصين التي كانت
حتت يد يو�سف بك مبوجب حجة �سابقة ت�سعة غرو�ش ال غري وذلك
م�صادقة �رشعية �صدرت بينهما بالطريق ال�رشعي مبا يف ذلك لزوم
ا�ستئجار ال�سيد �رشف املزبور بالوكالة ال�رشعية عن قبل والدته
الوكيلة املزبورة من يو�سف بك املرقوم ف�أجره بطريق التولية على
وقف جده ما هو جاري يف الوقف وله والية عليه اجارة بالطريق
ال�رشعي وذلك جميع الدار التي له يف القد�س ال�رشيف يف زقاق �أبي
ال�شامات يف القد�س ال�رشيف املعلوم عندهما العلم ال�رشعي مدة
ثالث �سنوات من غرة رم�ضان �سنة تاريخه و�آخره ختامها ب�أجرة
قدرها يف املدة ت�سع غرو�ش حاال قا�ص�صه بها نظري مال ملوكله
وقدره ت�سعة غرو�ش مقا�ص�صة �رشعية و�أقر ال�سيد �رشف ب�أن لي�س
للموكلة من يو�سف بك ب�سبب النفقة بعدما طلقها و�صدقه على ذلك
يو�سف بك ت�صديقا �رشعيا.

 /23ح 1

م الأحد �15شعبان
ت�صادق على
�سنة 1081هـ/
نفقة قا�رصين
1670 /12 /28م

 /23ح 2

حلف ميني
بدفع غرو�ش

م الأحد �15شعبان
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /28م

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /23ح3

تنبيه لعدم
التعر�ض
لغرا�س

م الأحد �15شعبان
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /28م

نبه احلاكم ال�رشعي على را�ضي وعبد اهلل ولدا �صالح بن حمد ب�أنهما
ال يتعر�ضان للغرا�س التني والزيتون القائم �أ�صوله يف �أر�ض �سلوان
اجلارية يف ملك موالنا ال�شيخ نور الدين بن جماعة وحممد بن
نور الدين بن �سليم �سوية بينهما ثبوتا �رشعيا ثم ذكرا �أنهما زرعا
الأر�ض احلاملة للوز وعرفهما �أن تكون الأر�ض خالية من الزرع.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ علي.
حلف حييم �شيخ اليهود( )1ب�أنه متعهد لعبد القادر بن يو�سف �أن
يدفع له ع�رشة غرو�ش من جهة اليهودية املدعوة روح حلفا �رشعيا.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
( )1شيخ اليهود  :المتكلم بإسم طائفة اليهود.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /23ح 4

قب�ض ديون

م الأحد �15شعبان
�سنة  1081هـ/
1670 /12 /28م

قب�ض احلاج حممد بن علي املغربي من حممد بك بن ا�سكندر ثالثة
غرو�ش التي كانت قبله لعبد الرحمن �شقيق احلاج حممد املزبور
و�صدقه على ذلك وت�سلم حممد بك املزبور من احلاج حممد القفف
التي كانت حتت يد عبد الرحمن على املبلغ قب�ضا �رشعيا وت�سلما
مرعيا.

 /23ح 5

قب�ض ديون

م الأحد �15شعبان
�سنة 1081هـ/
1670 /12 /28م

 /23ح 6

ترتب حقوق
وقف

م الأحد �15شعبان
�سنة  1081هـ/
1670 /12 /28م

 /24ح 1

�إلزام بدفع
ديون

م الإثنني �16شعبان
�سنة  1081هـ/
1670 /12 /29م

�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
قب�ض علي بن عبد الرحمن عجانه من احلاج حممد املغربي
املزبور �أعاله ثمانية غرو�ش عددية وهي التي كان �ألزم بها احلاج
حممد بخ�صو�ص احليا�صة التي كان باعها �شقيقه عبد الرحمن
وا�ستخل�صها �رشعا باحل�رضة واملعاينة.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ويل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب جلهة وقف املرحوم اخلواجة حممد الربقية مببا�رشة متوليه
ال�شيخ علي الثوري يف ذمة قد�س ولد �صالح الن�رصاين مبلغ قدره
خم�سة غرو�ش عددية �أ�صال �إ�ستلمها منه باحل�رضة واملعاينة وهي
املنتقلة من ذمة �أحمد بن الفران وثمن دواة ابتاعها بغر�ش حتل
عليه يف غرة ربيع �أول ل�سنة اثني وثمانني و�ألف ،و�رض عطاء اهلل
ولد حنا الن�رصاين وكفله يف جميع املبلغ و�أذن له بذلك ،ورهن على
جميع املبلغ ثالث قراريط يف جميع الدار القائمة البناء يف القد�س
ال�رشيف الكائنة يف حملة الن�صارى يحدها قبلة الطريق ال�سالك
وفيه الباب و�رشقا دار �أوالد حديد و�شماال الطريق وغربا دار احلاج
طاهر()...
�ألزم ربيع بن ح�سني للحاج جميع بن ن�رص اهلل من قرية �أبي دي�س()1

باربعة قطع م�رصية بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
م الثالثاء � 17شعبان �سنة 1081هـ1670 /12 /30 /م
م االربعاء � 18شعبان �سنة 1081هـ1670 /12 /31 /م
م اخلمي�س � 19شعبان �سنة 1081هـ1671 /1 /1 /م

( )1قرية ابي ديس :قرية تقع في ظاهر القدس الشرقي تقوم على قرية رومانية .شراب ،محمد .معجم بلدان ،ص .92

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /24ح 2

�ألزام بدفع
ديون

 /24ح 3

حلف بعدم
حت�صيل زيت

4 /24

ترتب حقوق
يتيم

 /24ح 5

 /24ح 6

 /24ح 7

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�ألزم �إبراهيم بن ع�سكر النابل�سي ب�سبعة وثالثني غر�شا عددية لل�شيخ
م اخلمي�س �19شعبان �أحمد بن احلاج �صالح بن ح�سني بالو�صاية على �أوالد �أخته حممود
�سنة  1081هـ/
الزاما �رشعيا ،طلب املهلة لثمانية ايام.
1671 /1 /1م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
حلف ال�شيخ بن العجمي �أنه ما حت�صل من غرا�س الزيتون القائم
م اخلمي�س �19شعبان �أ�صوله ب�أر�ض قرية لفتا �سوى ثالثة جرار زيت حلفا �رشعيا بطلب
�سنة  1081هـ/
فاطمة بنت ال�شيخ �أبي بكر.
1671 /1 /1م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب لأيتام حامد اللدي مببا�رشة موالنا ال�شيخ نور الدين ال�شافعي
الوكيل عن قبل ال�سيد ح�سن يف ذمة �أحمد بن احلاج علي ثالثون
م اخلمي�س �19شعبان غر�شا عددية ا�صال وثمن دواة ف�ضة �ستة غرو�ش ابتاعها مل�ضي �سنة
من غرة رجب �سنة تاريخه وكفالة خليل بن عبد ال�صمد باقية على
�سنة 1081هـ/
حكمها.
1671 /1 /1م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ حممد العينبو�سي،
املزبورون �أعاله ،كاتبه.

�أقر واعرتف احلاج حممد بن غنيم ال�سمان �أنه و�صله من جميع ثمن
�إقرار واعرتاف م اخلمي�س �19شعبان من �سمن ودب�س وغري ذلك ملطبغ املوىل عن �شهر رجب �سنة تاريخه
ومل يت�أخر له قبل املوىل ح�سن �أفندي حقا مطلقا �إىل ختام رجب
�سنة 1081هـ/
بت�سلم ثمن
و�صدقه على ذلك ت�صديقا �رشعيا.
1671 /1 /1م
�سمن ودب�س
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ثم �شهد كرمي بن ريان اجلدية ب�أنه و�صله من املوىل ح�سن �أفندي
�شهادة
م اخلمي�س �19شعبان ثمن اخلبز الذي �أخذه منه والطحني من غرة رجب ل�سنة تاريخه ومل
ثمن
با�ستالم
هـ/
1081
�سنة
يت�أخر قبل املوىل حق مطلقا �إثباتا �رشعيا.
خبز
1671 /1 /1م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
م اجلمعة �20شعبان
تنبيه لت�أمني
�سنة 1081هـ/
م�سكن وطعام
1671 /1 /2م

نبه احلاكم ال�رشعي على رجب بن �أبي بكر ال�صابوين �أن ينظر
لزوجته �ألفية بنت �سليمان م�سكن ت�سكنه بعيدا عن �أهله و�أهلها و�أن
يح�سن ع�رشته معها ويطعمها على قدر حاله تنبيها �رشعيا مقبوال
على احلال بوجه �رشعي.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /24ح 8

ترتب حقوق
يتيم

م ال�سبت �21شعبان
�سنة  1081هـ/
1671 /1 /3م

 /24ح 9

ترتب حقوق
يتيم

م ال�سبت �21شعبان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /3م

 /24ح 10

�إلزام بدفع
دين

م ال�سبت �21شعبان
�سنة  1081هـ/
1671 /1 /3م

 /25ح1

�إلزام بدفع
دين

م ال�سبت �21شعبان
�سنة  1081هـ/
1671 /1 /3م

 /25ح 2

ترتب حقوق
يتيم

م ال�سبت �21شعبان
�سنة  1081هـ/
1671 /1 /3م

 /25ح3

�إثبات م�ؤخر
�صداق

م الإثنني �23شعبان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /5م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب لعبد القادر ويو�سف و�شم�سية �أيتام �إ�سماعيل بن �أبي ال�سعادات
مببا�رشة و�صيهم �أحمد بن �أبي ال�سعادات يف ذمة رم�ضان بن وهدان
مبلغ قدره ع�رشين غر�شا �أ�صال وثمن دواة ثالثة غرو�ش ابتاعها حتل
علية مل�ضي �سنة من غرة �شهر تاريخه ورهنه ال�سابق داره الكائنة
يف حملة بني زيد باقية مبوجب ال�سجل ترتبا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
ثم ترتب لأيتام املزبور مببا�رشة الو�صي املرقوم يف ذمة من�صور
بن علي بن اللبان بطريق الكفالة عن والده املرقوم مبلغ قدره
ع�رشون غر�شا �أ�صال وثن دواة ثالث غرو�ش ابتاعها وت�سلمها مل�ضي
�سنة من ع�رشين �شهر تاريخه ورهن الدار يف حملة باب حطة باقي
على حكمه مبوجب ال�سجالت ال�سابقة ترتبا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم �صالح بن كامل لل�شيخ عبد القادر بن �شعالن غرو�ش بعد
الدعوى والطلب �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم بدر الدين بن عبد القادر �أبي اجلود ملحمد بن ال�شيخ �صالح
بخم�سة جرار ت�سلمها وثالث جرات زيت بعد الدعوى والطلب
والإثبات.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ عل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
ترتب لأيتام حامد اللدي مببا�رشة وكيل الو�صي عليه موالنا ال�شيخ
نور الدين ال�شافعي يف ذمة ح�سني بن ح�سن احلنية �ستة وثالثون
غر�شا �أ�صال مبا يف ذلك ربح ال�سنة ال�سابقة وثمن دواة خم�سة غرو�ش
و�ستة قطع ابتاعها مل�ضي �سنة من غرة رجب �سنة تاريخه وكفالة
حممد باقية على حكمها مبوجب ال�سجالت ال�سابقة.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ علي الدقاق كاتب �أ�صله ،املزبورون
�أعاله ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة ال�شيخ زكريا الديري وال�شيخ نور الدين ال�شافعي ب�أن
م�ؤخر �صداق نور بنت داود �سعد اهلل بذمة زوجها ح�سونة بن كمال
ثالثني غر�شا ا�سدية مبوجب كتاب الزوجية امل�ؤرخ يف ع�رشين
�سنة خم�س و�ستني و�ألف ال�صادر لدى يو�سف �أفندي ثبوتا �رشعيا
و�صادق علي الو�صي على ايتام ح�سونة بعد الدعوى من ال�شيخ ويل
الدين بن جماعة ثبوتا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /25ح 4

�إلزام بدفع
دين

م الإثنني �23شعبان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /5م

�ألزم يا�سني بن �صالح اجلنار لإبراهيم بن �صالح ع�صفور بخم�سة
غرو�ش بعد الدعوى والطلب واالعرتاف الزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /25ح 5

�إثبات وكالة

م الإثنني �23شعبان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /5م

ثبت ب�شهادة كل واحد من رجب بن �إ�سماعيل عجج وحممد بن مراد
الرومي ب�أن اخلواجة نور بنت حممد بن كمال ونور بنت داود �سعد
اهلل وكال واقام مقام نف�سيهما موالنا ال�شيخ ويل الدين بن جماعة
يف جميع �أمورهم وكالة �رشعية.

 /25ح 6

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء �24شعبان �ألزم �سليمان بن عبد العزيز املحت�سب للحاج �إ�سماعيل الدقاق بثالثة
ع�رش غر�شا بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /6م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /25ح 7

ت�سليم
م�ستحقات

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ح�رض ال�شيخ حممد بن خليل بن �أبي ال�سعادات كاتب قرية نعليا()1

الكائنة يف نواحي من لواء القد�س ال�رشيف وكان ف�صل غاللها
يف �سنة تاريخه حنطة خم�سة و�سبعني مدا خليليا و�شعريا خم�سة
م الأربعاء �25شعبان و�سبعني مدا خليليا وعداد �أغنام( )2ثالث و�ستون قطع م�رصية
�سنة 1081هـ/
و�سمن اثنا ع�رش رطال ،منها مل�شايخ القرية حنطة ع�رش مدا(،)3
1671 /1 /7م
و�شعريا خم�س ع�رش مدا والباقي من الغالل مائة وع�رشين مدا حنطة
و�شعريا �إخبارا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1قرية نعليا :قرية تقع على مسافة ثالثة أكيال ن قرية المجدل دمرت عام  .1948شراب ،محمد .معجم بلدان ،ص714
( )2عداد غنم :الرسوم التي تجبى عن األغنام؛ وكانت تسمى باسم العداد أو تقرن بأسماء الحيوانات المختلفة التي تحصل
أو تجبى عنها  .أحمد آق كوندوز ،التشريع الضريبي عند العثمانيين ،ترجمه عن التركية فاضل بيات ،منشورات لجنة
تاريخ بالد الشام ،عمان  1425هـ2004/م،مطبعة الجامعة األردنية،ص.22
( )3مدا :وهي المد التي أستخدمت في كيل الحبوب وغيرها ،ويختلف مقدارها من مدينة إلى أخرى ،ومن محصول إلى
أخرى؛ والمد العثماني الرسمي للدولة يعادل  20كيلة من عيار استانبول وهذا يعني أنه كان يزن 513و 12كغم من
الشعير  .فانتر هنتس ،المكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادلها في النظام المتري ،ترجمة كامل جميل العسلي ،ط،2
منشورات الجامعة األردنية1970 ،م .ص.75
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /25ح 8

دعوى ب�رشاء
بيت

 /26ح 1

عقد زواج

 /26ح 2

اعرتاف

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ادعت احلرمة �ألفية بنت حجازي احلجيجي الأ�صالة عن نف�سه
والو�صاية ال�رشعية على نبوية بنت داود بن �أحمد احلجيجي وعرف
بها طوقان بن نور وعلى رجب بن �أبو بكر خبي�صة وقال �أنه ا�شرتى
بيعا وفائيا( )1جميع الدار القائمة البناء يف القد�س ال�رشيف يف
حملة باب العمود املحدودة املو�صوفة مبوجب حجة �رشعية م�ؤرخة
م الأربعاء �25شعبان يف ختام ذي احلجة ل�سنة 1080هـ بع�رشين غر�ش ف�ضية عددية
�سنة 1081هـ/
و�أنه مات وانح�رص �إرثه ال�رشعي فيها ويف بنتها وطالبها باملبلغ،
1671 /1 /7م
�سئل اعرتف باملبلغ بيع الوفاء ،ت�سلمت �ألفية من رجب الع�رشين
غر�شا نظري ما بذمته باحل�رضة واملعاينة و�أعادت له البيع املرقوم
وبرءت ذمته من ذلك الرباءة ال�رشعية.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ال�شافعي ،ال�شيخ ابو الفتح الثوري ،ال�شيخ
مو�سى ال�شافعي ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
الزوج ح�سن بن حممد من �أوالد اليا�س الزوجة احلاجة ح�سنة بنت
حممد الرومي املر�أة اخلالية من املوانع ال�رشعية ال�صداق خم�سة
غرو�ش احلال ثالث غرو�ش مقبو�ضة بيدها باعرتاف وكيلها الآتي
ذكره فيه ويف االعرتاف والباقي غر�شني م�ؤجل عليه �إىل الفراق
موت �أو طالق باين زوجها على ذلك كذلك الأو�سته(� )2أحمد بن
م الأربعاء �25شعبان �أحمد االنطاكي بالوكالة عنها الثابتة ب�شهادة احلاج يو�سف بن
�سنة 1081هـ/
علي ال�شامي واحلاج حممد بن عبد اجلليل الإنطاكي العارفني
1671 /1 /7م
ثبوتا �رشعيازواجا ت�صديقا �رشعيا مقبوال من الزوج املزبور
لولده بالوكالة عنه ب�شهادة كل واحد من احلاج حمفوظ بن علوان
النابل�سي واحلاج يو�سف املرقوم ثبوتا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ �أبو الفتح ،كاتبه.
�إعرتف حممد بن حممد مرزوق �أن عنده جلنه بنت باروخ اليهودي
م الأربعاء �25شعبان وعرف بها روب ولد يعقوب اليهودي جرة زيت وثالث و�ستني رطال
�سنة 1081هـ/
�أ�صال اعرتافا �رشعيا.
1671 /1 /7م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1البيع الوفائي :البيع من اشتراط حق االسترداد ،بأن يلتزم فيه المشتري بعد البيع التام أن يعيد المبيع الى البائع مقابل
رد الثمن ،ويجوز أن يكون موضوع البيع الوفائي اموال منقول او غير منقولة .سجل محكمة القدس الشرعية ،رقم 359
(1288هـ1871/م) ،ص .53
( )2األوستة :أو االستا :كلمة مشتقة من األصل الفارسي وتعني أستاذ أو معلم .صابان ،سهيل .المعجم الموسوعي،ص .42

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /26ح 3

 /26ح 4

 /26ح 5

 /26ح6

 /26ح 7

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة
تنبيه بعدم
العمل لأهايل
اخلليل

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

م اجلمعة � 27شعبان نبه احلاكم ال�رشعي على ال�صباغني ب�أنهم ال ي�صنعون لأهايل اخلليل
لأنه �رضر عليهم باخبار يو�سف بن حممود حلية تنبيها �رشعيا.
�سنة 1081هـ/
1671م
/1 /7
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

�أ�شهد عليه احلاج حممد بن غنيم �أنه طلق زوجته اديبة بنت علي
طلقة واحدة بائنة متلك نف�سها بح�ضور والدها ا�شهادا �رشعيا،
�شهادة بطالق م اجلمعة � 27شعبان واعرتف �أن بذمته م�ؤخر �صداقها ثالثون غر�شا عددية وقرر ر�سم
�سنة 1081هـ/
نفقة عدتها ونفقة �سكنها قطعة ون�صف م�رصية من تاريخه ,اذن
زوجته
1671 /1 /9م
ب�إنفاق ذلك واال�ستدانة عند احلاجة وبالرجوع نظري ذلك.

قب�ض مهر
ابنته

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
قب�ض علي بن علوان من حممد بن غنيم ع�رشة غرو�ش من مهر
بنته ع�رشة غرو�ش باحل�رضة واملعاينة ا�ستحقاقا �رشعيا وق�سط
م اجلمعة � 27شعبان احلاكم ال�رشعي على احلاج حممد الع�رشين غر�شا املتبقية من م�ؤخر
�سنة 1081هـ/
�صداق �أديبة يف كل يوم من غرة �شهر رم�ضان �سنة تاريخه قطعتني
1671 /1 /9م
م�رصيتني تق�سيطا �رشعيا.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة كل واحد من حممد بن �أحمد �أبي زرعة وعو�ض بن خليل
�شمهور�ش ب�أن فخري بنت حجازي اخلياط وكلت زوجها يو�سف بن
�إثبات ملكية م اجلمعة � 27شعبان عبد اجلواد العبادي يف ح�صتها يف الدار الكائنة يف القد�س ال�رشيف
�سنة 1081هـ/
يف باب حطة وقدرها �أربعة ع�رش قراريط �رشكة نبية بنت احلاج
دار بباب حطة
1671 /1 /9م
مو�سى وح�صتها ع�رش قراريط وكالة �رشعية مقبولة �رشعا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
تهايا( )1كل واحد من يو�سف املزبور الوكيل عن زوجته ونبية
وعرف بها �صهرها احلاج علي بن �صالح خبي�صة يف الدار امل�شرتكة
بينهما على ما هو خم�ص�ص �أعاله من غرة رم�ضان �سنة تاريخه
م اجلمعة � 27شعبان على �أن للموكلة �سبعة ونبية خم�سة ا�شهر باقي املدة وابتد�أ ال�سكن
مهاياة يف دار �سنة 1081هـ/
لنبية املزبورة بالقرعة ال�رشعية وبعد انق�ضاء مدتها يف ختام
1671م
/1 /9
املحرم �سنة اثنني وثمانني و�ألف وبعدها للموكلة املذكورة تفاهما
�رشعيا �صدر بينهما بوجه �رشعي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1تهايا :القسمة بالتراضي أو السكن في بيت شراكة بين أكثر من شخص بالتراضي وكل حسب حصته.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
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(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /26ح 8

�إلزام بدفع
دين

�ألزم حممد بن ديب بثالثة غرو�ش و�ستة قطع م�رصية ثمن �صابون
م اجلمعة � 27شعبان بطلب يو�سف بن موالنا ال�شيخ عمر العلمي �إلزاما �رشعيا بعد الدعوى
�سنة 1081هـ/
والطلب واالعرتاف.
1671 /1 /9م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /26ح 9

�إلزام بدفع
دين

م اجلمعة � 27شعبان �ألزم حممد بن �شاهني لل�شيخ ف�ضل اهلل بن الدجاين بثمانية ع�رش
غر�شا ثمن الفر�س ح�سب اعرتافه الزام ًا �رشعياً.
�سنة1081هـ/
1671م
/1 /9
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /27ح 1

دعوى بعدم
قب�ض �صداق

 /27ح 2

حترر ديون

 /27ح 3

تعهد بت�أمني
�آكل زوجته

 /27ح 4

م ال�سبت � 28شعبان
ح�ضور وتبيان
�سنة 1081هـ/
حمل مطلقة
1671 /1 /10م

 /27ح 5

م ال�سبت � 28شعبان
�سنة 1081خ/10 /
1671 /1م

�إلزام بدفع
دين

ملا كان ادعى احلاج حمود بن ن�رص بالوالية ال�رشعية عن بنته
م اجلمعة � 27شعبان حاكمة القا�رصة على احلاج حممد زوج حاكمة وقال بعدم قب�ض
�صداق حاكمة بح�سب كتاب زوجيته ووجد م�ضمونه �أن من ال�صداق
�سنة 1081هـ/
ع�رشة غرو�ش مقبو�ضة بيدها قب�ضا �رشعيا.
1671 /1 /9م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
حترر حل�سني بن علي من قرية عني كارم على رزق ولد �إبراهيم
م اجلمعة � 27شعبان �سبعون قطعة م�رصية بعد التحرر ال�رشعي كان ا�شرتى زيت وقدره
�سنة 1081هـ/
قنطاران بعد الدعوى والطلب والإثبات �أمر بدفعها �أمرا �رشعيا.
1671 /1 /9م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
تعهد يو�سف بن عبد اجلواد العبادي ب�أن يرعى اكل �آمنة بنت عبد
م ال�سبت � 28شعبان الوهاب �أبيب رومن بعد الرجوع عليها تعهدا �رشعيا القا�رصة
�سنة 1081هـ/
امل�ستقرة يف ح�ضانة والدتها فخرى بنت حجازي.
1671 /1 /9م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ح�رض علي بن ح�سن بن علوان الوكيل عن بنته �أديبة مطلقة احلاج
حممد بن غنيم وذكر �أن �أديبة حامل من احلاج حممد ذكرا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم حمدان بن حممود لكمال بن �رشف كيال باثني ع�رش غر�شا ثمن
الكدي�ش بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /27ح 6

م ال�سبت � 28شعبان
ترتب حقوق
�سنة 1081هـ/
وقف الكيالين
1671 /1 /م

 /27ح 7

ترتب
حقوق وثمن
م�شرتيات

م ال�سبت � 28شعبان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /10م

 /27ح 8

ترتب حقوق
وقف علي
خواجة

م الأحد � 29شعبان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /11م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب لوقف الكيالين مببا�رشة ال�شيخ حممد غ�ضية يف ذمة ال�شيخ
�إبراهيم �شعل �سبعة غرو�ش �أ�صال وثمن خامت ف�ضة غر�ش ون�صف
ابتاعه وت�سلمه من غرة �شهر تاريخه ورهن الدار باقي على حكمها.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب للحاج خليل مببا�رشته( )1يف ذمة م�صطفى بن احلاج علي
املغربي بازارب�شي مبلغ قدره ثمانية وثالثون غر�شا عددية كل
غر�ش منها ثالثون قطعة م�رصية ثمن مائة و�ستون مدا حنطة
بالكيل القد�سي ابتاعها له وت�سلمه من م�صطفى املزبور من احلاج
خليل وت�سلمها مق�سطة عليه الثمن يف كل يوم مي�ضي من غرة �شهر
رم�ضان ل�سنة تاريخه ن�صف غر�ش ورهن على ذلك عند احلاج خليل
�أربع طا�سات نحا�س كبار و�صحنني نحا�س كبار وثمانية قراريط
يف داره القائمة البناء مبحلة املغاربة يف القد�س ال�رشيف املحدودة
قبلة دار النحا�س و�رشقا دار وقف املغاربة �سكن احلاج حممد
البولي�س و�شماال زقاق غري نافذ وفيه الباب وغربا دار احلاج حممد
التون�سي بجميع حقوق ذلك رهنا �رشعيا وت�سلما مرعيا باقيا ما دام
الرهن على حكمه على قاعدة الإمام ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب لوقف علي خواجة مببا�رشة متوليه موالنا قدوة العلماء
الكرام نور الدين ال�شافعي يف ذمة ال�سيد م�صطفى بن ال�سيد خليل
ال�سلفيتي مبلغ قدره خم�سة غرو�ش ا�صال وثمن دواة غر�ش واحد حتل
عليه مب�ضي �سنة من غرة جمادى الأوىل ل�سنة تاريخه والرهن باقي
على حكمه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1المباشر :وظيفة المباشر تعد كوكيل القائمقام ،ويباشر عملة حال سفر المحصل األخير لمقابلة الملتزم ،ويكون مسئول
عن سجالت الميري ،وفي تقدير الضرائب و هذه الوظيفة كانت موجودة في عصر السالطين المماليك وظلت تستخدم في
العصر العثماني وهذه الوظيفة ربما عرفت من عصور سبقت العصر المملوكي وتعود للعصر السلجوقي ،وال زال في
الريف الفلسطيني توجد أسماء مناطق زراعية أو ما تسمى بأحواض في دفاتر الطابو بأسماء مثل منطقة المباشر ،ومنطقة
األوسية ،وحوض الشيخ وغيرها من المسميات ألحواض األراضي التي مسحت فترة الحكومة األردنية وسجلت بدائرة
الطابو في تلك الفترة . .جمال كمال محمود محمد ،نظام االلتزام في ريف الصعيد في العصر العثماني ،رسالة ماجستير،
جامعة القاهرة ،2001 ،ص.58
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /27ح 9

ترتب حقوق
�أيتام

م الأحد � 29شعبان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /11م

 /28ح 1

�إقرار ب�أخذ
�أ�شياء ملطبخ

م الأحد 29
�شعبان1081هـ/
1671 /1 /11م

 /28ح 2

م الإثنني ختام
�إقرار و�أعرتاف �شعبان �سنة 1081
هـ/
بت�سلم حلم
1671 /1 /11م

3 /28ح

م الإثنني ختام
�شعبان �سنة 1081
هـ/
1671 /1 /11م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب لأيتام حممود بن حممد احللبي يف ذمة ال�شيخ عبد اللطيف
بن بزوز مبلغ قدره ت�سعة و�ستون غر�شا عددية وهي التي كانت
لوالد االيتام املزبورين من ا�صل ت�سعة و�سبعون غر�شا مبوجب حجة
�رشعية م�ؤرخة يف �أواخر �شهر ربيع الأول ل�سنة 1080هـ وثمن خامت
ف�ضة بحجر معدن ثالث وع�رشين غر�شا وخم�سة وعر�شني قطعة
م�رصية حتل عليه جميع املبلغ املزبور مل�ضي �سنة من غرة �شهر
رجب ل�سنة تاريخه ورهن حتت يد خديجة والدة االيتام املزبورين
بالوالية عليهم جميع املبلغ املرقوم وهو دون تكرار( )...جميع
احللة النحا�س الكبرية و�صحنان وطبق نحا�س( )...ت�سلمها منه
ت�سلما �رشعيا وذلك مببا�رشة ال�شيخ يا�سني بن ال�شيخ طه ال�شافعي
الوكيل ال�رشعي عن والدة الأيتام الو�صية عليهم.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيه نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ
مو�سى ،كاتبه.

ترتب حقوق
يتيم

�أقر واعرتف(� )...أنه و�صله من ح�رضة املوىل ح�سن �أفندي حفظه اهلل
تعاىل ما �أخذه ملطبخ الأفندي حل�رضة املوىل امل�شار �إليه عن �شهر
�شعبان تاريخه ومل يت�أخر له قبله �أي حق مطلقا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ثم اقر واعرتف حممد بن �إ�سماعيل الق�صاب �أنه و�صله من املوىل
ح�سن �أفندي ثمن اللحم الذي �أخذه منه ملطبخ الأفندي امل�شار �إليه
�شهر �شعبان ل�سنة تاريخه بالتمام والكمال اقرارا �رشعيا م�صدقا
مرعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب لعبد القادر بن يو�سف و�شم�سية �أيتام �إ�سماعيل بن �أبي
ال�سعادات مببا�رشة و�صيهم عمهم �أحمد بن خليل يف ذمة حجازي
بن خليل بن مو�سى خم�سة وع�رشون غر�شا عددية �أ�صال مرتتبة
بذمته �سابقا وثمن دواة بثالثة غرو�ش ون�صف وربع غر�ش ابتاعها
وت�سلمها مل�ضي �سنة من غرة �شهر تاريخه ورهنه ال�سابق وكفالة
رم�ضان باقية مبوجب �سجالت �سابقة.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /28ح 4

م الإثنني ختام
�شعبان �سنة
حترر جلهة
وقف احلريري 1081هـ/
1671 /1 /11م

 /28ح 5

ترتب حقوق
يتيم

م الإثنني ختام
�شعبان �سنة
1081هـ/
1671 /1 /11م

 /28ح 6

�أجارة دار يف
حملة ال�رشف

م الإثنني ختام
�شعبان �سنة
1081هـ/
1671 /1 /11م

 /28ح7

م الإثنني ختام
�شعبان �سنة
كفالة �إح�ضار
1081هـ/
1671 /1 /11م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
حترر قبل حممود بن خاطر جلهة وقف احلريري �سبعة غرو�ش بطلب
ال�شيخ ويل الدين متويل الوقف فتحرر التحرر ال�رشعي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب لأيتام �إ�سماعيل بن �أبي ال�سعادات مببا�رشة �أحمد املزبور يف
ذمة موالنا ال�شيخ عبد الرحمن الداودي الدجاين مبلغ قدره ع�رشون
غر�شا �أ�صال وثمن �سلعة ثالثة غرو�ش ابتاعها مل�ضي �سنة من غرة
�شعبان ل�سنة تاريخه ورهن على ذلك �سبعة ع�رش قرياط يف كرم
الك�سار ظاهر مدينة القد�س ال�رشيف املعلوم عنده رهنا �رشعيا،
ت�سلمه ت�سلما مقبو ًال �رشعا على مذهب الإمام ال�شافعي ر�ضي اهلل
عنه.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ا�ست�أجر مو�سى ولد هارون اليهودي مباله لنف�سه دون غريه من
ال�شيخ كمال الدين بن عبد الوهاب احلنبلي ف�أجره ما هو جاري
يف ملكه جميع احل�صة ال�شائعة وقدرها  4قراريط من الدار القائمة
البناء يف القد�س ال�رشيف يف حملة ال�رشف �سكنه الآن املعلومة
عندهم العلم ال�رشعي املعروفة بدار احلنبلي مدة �سنة كاملة �أولها
غرة رجب �سنة تاريخه �إىل انق�ضا�ؤها مببلغ قدره ثمانون قطعة
م�رصية مقبو�ضة بيد امل�ؤجر على حكم ال�سلف باعرتافه االعرتاف
ال�رشعي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /28ح 8

حترر حقوق
�أيتام

م الثالثاء غرة
رم�ضان �سنة
1081هـ/

 /28ح 9

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء غرة
رم�ضان �سنة
1081هـ/

ح�رض خ�رض بن عبد اللطيف وكفله عبد القادر احلجار �إىل �إح�ضار
كفالة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
حترر اليتام اخلواجة من�صور املكاري قبل علي بن �سامل �أبي دب�س
ثالثة غرو�ش وت�سلم الرهن الذي عنده وهو خلخال ف�ضة و�سوارة
ف�ضة بيده باحل�رضة واملعاينة.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم يحيى بن قرطم ليو�سف بن حليمة بع�رشة غرو�ش عددية.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م الثالثاء غرة
رم�ضان �سنة
1081هـ/
1671 /1 /12م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

اعرتف عثمان ب�شه بن يو�سف ماريه �أنه و�صله ما كان بذمة احلاج
علي بن اقميع مبلغ وقدره ثمانية وع�رشون غر�شا و�أنه و�صله ما
كان جلهة م�صطفى �آغا دزدار قلعة القد�س وقدره خم�سة ع�رش غر�شا
وذلك عن �أجارة الدكان الكائن يف ال�سوق الكبري �سكن علي املزبور
والآن بيد �أحمد ال�سكري و�صادقه على ذلك حممد بن علي ت�صديقا
�رشعيا و�شهد اال�شهاد ال�رشعي.

 /28ح 10

�إعرتاف
ب�إ�ستالم
غرو�ش

 /29ح 1

�أقر واعرتف بن �سهيم بن ديب واحلاج �أحمد مريان وهما �شيخا
احلاكة ب�أنهما و�صلهما من موالنا املوىل ح�سن �أفندي ثمن الأثواب
م الأربعاء  2رم�ضان القطن التي �إ�شرتاها املوىل امل�شار �إليه وقدره �أربعة و�سبعني غر�شا
�إقرار با�ستالم
عددية وال حق لهما قبل املوىل امل�شار �إليه ب�سبب ذلك �إقرارا م�صدقا
�سنة 1081هـ/
ثمن �أثواب
�رشعيا ت�صديقا �رشعيا.
1671 /1 /13م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

�شهود :ال�شيخ ويل الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /29ح 2

�أجارة فرن
بخط مرزبان

 /29ح 3

�إلزام بدفع
دين

ا�ست�أجر حجازي بن عبد اهلل فركاح مباله لنف�سه من احلاج �إبراهيم
بن احلاج عبد اهلل البغدادي املتويل على وقف املرحوم م�صطفى
جلبي ف�أجره جميع الفرن الكائن يف خط مرزبان بالقرب من خان
م الأربعاء  2رم�ضان العمارة �سكن حجازي ،مدة �سنة كاملة �أولها غرة �شهر تاريخه
�سنة 1081هـ/
و�آخرها انق�ضا�ؤها ب�أجرة قدرها عن املدة ب�سبعة غرو�ش عددية
1671 /1 /13م
قا�ص�صه من ذلك بخم�سة غرو�ش نظري ما �رصفه يف عمارة الفرن
والأربعة غرو�ش حتل يف ختام ال�سنة املزبورة �أجارة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم كرمي بن يو�سف الأزعر بع�رشين غر�شا من ا�صل خم�سون غر�شا
م الأربعاء  2رم�ضان ملحمد بلكبا�شي بن م�صطفى بن عبد اهلل بعد الدعوى والطلب
�سنة 1081هـ/
واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
1671 /1 /13م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

قب�ض حمود املجدالوي من احلاج علي بن حممد احللبي اثني ع�رش
غر�شا من �أ�صل �ستة ع�رش غر�شا مقدم �صداق بنته حاكمة القا�رصة
م الأربعاء  2رم�ضان وبقي قبله �أربعة غرو�ش من ال�ستة عر�ش غر�شا باحل�رضة املعاينة
�سنة 1081هـ/
قب�ضا �رشعيا قب�ضها حمود يومئذ لبنته حاكمة القا�رصة وح�رضت
1671 /1 /13م
حليمة بن احلاج علي وكفلت زوجها باملال والذمة كفالة �رشعية.

 /29ح4

قب�ض مقدم
�صداق

 /29ح 5

فر�ض ر�سم
نفقة

 /29ح6

حترر ديون

م اخلمي�س 3رم�ضان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /14م

 /29ح 7

�شهادة بعدم
ا�ستحقاق
حقوق �إرثية

م اخلمي�س 3رم�ضان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /14م

 /29ح8

الزام

م اخلمي�س 3رم�ضان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /14م

 /29ح 9

�إلزام بدفع
حقوق

م اخلمي�س 3رم�ضان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /14م

�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
فر�ض احلاكم ال�رشعي فر�ض نفقة حليمة املزبورة اعاله على
م الأربعاء  2رم�ضان زوجها يف كل �سنة ثالثة غرو�ش و�أذن لوالدها بك�سوتها يف كل �سنة
واال�ستدانة عند احلاجة وبالرجوع نظري ذلك على الزوج املرقوم
�سنة 1081هـ/
�أمراا �رشعيا.
1671 /1 /13م
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
حترر لل�شيخ عودة بن �أيوب قبل حممود بن �صالح اليا�س ثمانية
قطع بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزم بها �إلزاما �رشعيا.
�شهود :املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أ�شهد عليه احلاج حممد املغربي �أنه ال ي�ستحق وال ي�ستوجب قبل
احلاج عربي بن �أحمد الغول ب�سبب خملفات �شقيقه �أحمد �أي حق حقا
مطلقا و�أ�شهد عليه احلاج �أنه ال ي�ستحق �أي حق.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم حممد بن �صالح �إىل احلاج حممد بن �أحمد الوكيل عن زوجته
فاطمة بن م�صطفى ب�سبعة غرو�ش �إلزاما �رشعيا بعد الدعوى والطلب
والطلب واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم طه بن علي زبيده بثمانية ع�رش غر�شا �إىل احلاج �صالح
الق�ضماين املن�صوب و�صيا �رشعيا على �أيتام الرمالوي بعد الدعوى
والطلب واالعرتاف وح�رض من�صور وكفله والده كفالة اح�ضار �رشعا.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م اجلمعة  4رم�ضان �سنة 1081هـ1671 /1 /15 /م

29

م ال�سبت  5رم�ضان �سنة  1081هـ1671 /1 /15 /م

 /29ح 10

خمالعة مقابل
التنازل عن
حقوقها
ال�رشعية

م ال�سبت 5رم�ضان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /16م

 /30ح 1

�إلزام بدفع
اربع جرار
زيت

م ال�سبت 5رم�ضان
�سنة1081هـ/
1671 /1 /16م

 /30ح 2

�إلزام بدفع
ثمن �أرطال
تني

م الأحد 6رم�ضان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /17م

 /30ح 3

�إلزام بدفع
ثمن �أمداد
حنطة

م الأحد 6رم�ضان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /17م

30

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�س�ألت �شاكرة بنت جرب املغربي وعرف بها �شعبان بن احلاج جمد
املغربي زوجها علي �أن يخلعها من ع�صمته وعقد نكاح على �أن ترب�أ
ذمته من م�ؤخر �صداقها ع�رشين غر�شا ،وعلى �أن ترب�أ ذمته من نفقة
عدتها و�أجرة ال�سكن� ،سئل� ،أجابها �إىل �س�ؤالها و�صدقها على الأمر
املذكور.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم �إ�سماعيل بن معايل من (قرية) املاحلة( )1ملحمد بن مرعي من
القرية باربع جرار زيت كان ا�شرتاها ب�أربعة غرو�ش بعد الدعوى
والطلب والإلزام �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح،
ال�شيخ فتح اهلل ،كاتبه.
�ألزم ح�سني بن م�صطفى بخم�سة غرو�ش ثمن خم�سة ارطال تني
للحاج زكريا بن العالف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�إلزام م�صطفى بن �سامل ب�أربعة غرو�ش وثلث لل�شيخ حممد العينبو�سي
ثمن ع�رشة �أمداد حنطة بعد الدعوى والطلب �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
م الأثنني  7رم�ضان �سنة 1081هـ1671 /1 /18 /م
م الثالثاء  8رم�ضان �سنة 1081هـ1671 /1 /19 /م

( )1قرية المالحة :تقع في جنوب غرب مدينة القدس .شراب ،محمد .معجم بلدان .ص.642

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /30ح 4

تق�سيط م�ؤخر
�صداق

م الثالثاء 8رم�ضان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /19م

ملا كان بذمة �شم�س الدين بن خليل الطنبغا لزوجته �سابقا م�ؤمنة
بنت حممد م�ؤخر �صداقها بذمته وقدره اثني ع�رش غر�شا وكان
ق�سطها كل يوم قطعة م�رصية ح�رضت م�ؤمنة املزبورة وعرف بها
زوجها حممد بن حممد امل�رصي �أنها و�صلها من �شم�س الدين االثني
ع�رش غر�ش اقرارا �رشعيا.

 /30ح 5

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء 8رم�ضان �ألزم �صالح الدين بن يحيى ال�سلموين بخم�سة غرو�ش من �أ�صل
ع�رشين غر�شا لعي�سى بن مو�سى �إلزاما �رشعيا.
�سنة 1081هـ/
1671م
/1 /19
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /30ح 6

حقوق يتيم

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /30ح 7

 /30ح 8

 /30ح 9

ترتب لأيتام خليل اللدي مببا�رشة و�صيهم ال�شيخ نور الدين
ال�شافعي الوكيل عن و�صيهم ال�سيد ح�سن يف ذمة حممد بن حممد
م الثالثاء 8رم�ضان القط بالأ�صالة عن نف�سه وكفالة عن �شقيقه �أحمد مبلغ ع�رشين
غر�ش عدديه حتل مل�ضي �سنة من تاريخه وثمن �سال�سل ف�ضة خم�سة
�سنة 1081هـ/
غرو�ش ابتاعها وت�سلمها مل�ضي �سنة من تاريخه غرة رجب �سنة
1671 /1 /19م
تاريخه ورهنهما ال�سابق باقي على حكمه ترتب ًا �رشعياً.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أ�شهد عليه احلاج عمر بن احلاج ح�سن ب�أنه ال ي�ستحق قبل ح�رضة
�شهادة بعدم
م الثالثاء 8رم�ضان املوىل ح�سن �أفندي �أي حق مطلقا ملا م�ضى من الزمان و�إىل يوم
1081هـ/
�سنة
ا�ستحقاق
تاريخه �إ�شهادا �رشعيا.
1671 /1 /19م
حقوق
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أقر عودة بن غنام من قرية العيزرية( )1ب�أنه �سلم الأر�ض البور
م الثالثاء 8رم�ضان الذي كان باعها لإبراهيم بن ربيع ب�سبعة غرو�ش و�صله غر�شان
�إقرار بت�سليم
وباقي خم�سة غرو�ش وقد �سلمه عودة اخلم�سة غرو�ش بيده باحل�رضة
�سنة 1081هـ/
�أر�ض بور
واملعاينة قب�ضا �رشعيا ،طلب املهلة لع�رشين يوم لت�سليمه الأر�ض.
1671 /1 /19م
�شهود :املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أخرب �صالح الدين بن ال�سيد مو�سى واحلاج عثمان بن خليل �أنهما
�إخبار ب�ضياع م الأربعاء 9رم�ضان �ضاع لهما بع�ض ا�سباب يف قرية البرية ووجداها وال حق لهما قبل
�سنة 1081هـ/
ا�سباب يف
�أهل القرية بوجه من الوجوه.
1671 /1 /20م
قرية البرية
�شهود :ال�شيخ نور الدين.

( )1العيزرية :تقع شرق القدس الشريف قرب أبو ديس ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ص.142
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /30ح10

�إفراج من
ال�سجن

م الأربعاء 9رم�ضان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /20م

ح�رض احلاج حممد بن �أحمد و�أفرج عن حممد اللحام امللزم له
بح�سب ال�رشع ال�رشيف �إ�شهادا �رشعيا.

 /30ح11

�شهادة بعدم
ا�ستحقاق
حقوق

م الأربعاء 9رم�ضان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /20م

 /30ح 12

�إلزام بدفع
دين

م اخلمي�س
10رم�ضان �سنة
1081هـ/
1671 /1 /21م

 /31ح 1

تنبيه من
التعر�ض
للأر�ض

 /31ح 2

�إخبار بطالق
زوجته

 /31ح3

�إلزام بدفع
ديون

 /31ح4

�إثبات م�ؤخر
�صداق

�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون اعاله ،كاتبه.
�أ�شهد عليه احلاج م�صطفى بن حممد �أنه ال حق له قبل احلاج حممد
بن عباد من ذلك كله ا�شهادا م�صدقا من احلاج حممد املزبور
ت�صديقا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم ديب ولد عبد اهلل الن�رصاين �أ�صالة عن نف�سه وكفالة عن
مو�سى ولد جري�س الن�رصاين ب�أحد ع�رش غر�شا لأيتام �إ�سماعيل بن
�أبي ال�سعادات بطلب و�صيهم �أحمد بن خليل بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ويل الدين بن جماعة ،ال�شيخ �أبو الفتح،
ال�شيخ مو�سى.
نبه احلاكم ال�رشعي على �أحمد بن علي ال�سلواين ب�أال يتعر�ض
م اجلمعة 11رم�ضان للأر�ض املعروفة بعد الدعوى والطلب تنبيها �رشعيا.
�سنة 1081هـ/
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي ال�شيخ ،علي ،ال�شيخ ابو
1671 /1 /22م
الفتح ،ال�شيخ نور الدين.
�أخرب كل واحد من عبد الرحمن بن ال�شيخ قادر وم�صطفى بن حممد
م اجلمعة 11رم�ضان بن ال�شيخ قادري املزبور من عدة �سنني �سابقة على تاريخه طلق
زوجته فاطمة بنت �إبراهيم ال�صيداوي طالقا ثالثا �إخبارا �رشعيا
�سنة 1081هـ/
و�أبر�أته من م�ؤخر �صداقها �إخبارا �رشعيا.
1671 /1 /22م
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
م الأحد 13رم�ضان �ألزم �إبرهام ولد �سليمان بخم�سة غرو�ش عددية ل�شحادة الن�رصاين
من قرية رام اهلل( )1بعد الدعوى والطلب �إلزاما �رشعيا.
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /24م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
حترر لآمنة بنت حممد بن كمال م�ؤخر �صداق نور الهدى زوجة
م الأحد 13رم�ضان حممد بن كمال ثالث ع�رش غر�شا واربع قطع م�رصية حتررا �رشعيا،
�أمر بدفع ذلك ثم دفع ح�سني الوكيل عن زوجته حق ح�صتها
�سنة 1081هـ/
باحل�رضة واملعاينة.
1671 /1 /24م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1قرية رام هللا :كانت في ذلك الوقت تعرف بقرية وحالياً مدينة تقع شمال مدينة القدس.شراب ،محمد .معجم بلدان،
ص.408

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
م الأثنني � 14شهر رم�ضان �سنة 1081هـ1671 /1 /25 /م
م الثالثاء  15رم�ضان �سنة 1081هـ1671 /1 /26 /م

31

م الأربعاء  16رم�ضان �سنة 1081هـ1671 /1 /27 /م

 /31ح 5

وكالة �رشعية

م الأربعاء
16رم�ضان �سنة
1081هـ/
1671 /1 /27م

 /31ح 6

مطالبة بدين
مرتتب

م الأربعاء
16رم�ضان �سنة
1081هـ/
1671 /1 /27م

 /31ح 7

تعهد بدفع
دين

م الأربعاء
16رم�ضان �سنة
1081هـ/
1671 /1 /27م

 /31ح 8

�إقرار بقب�ض
غرو�ش

م اخلمي�س
17رم�ضان �سنة
 1081هـ/
1671 /1 /28م

وكلت احلرمة �صفية بنت ال�شيخ �إبراهيم النا�شف وعرف بها ولدها
حمد بن حممد التعريف ال�رشعي ال�شيخ عودة بن �أيوب الهريري
احلا�رض معها باملجل�س ال�رشعي يف جميع �أمورها املتعلقة بها
ويف ا�ستخال�ص م�ؤخر �صداقها من زوجها �إ�سماعيل بن احلاج حممد
الكردي وكالة مقبولة �رشعا.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
طالب عبد القادر بن عالء الدين الثوري عو�ض بن زيد بثالثة غرو�ش
وثلث غر�ش مرتتبة عليه بعد الدعوى والطلب �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ وايل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
تعهد �رشف الكيال ب�أن يدفع لل�شيخ حممد القرمي ال�سبعة ع�رش
غر�شا املنك�رسة عليه ولل�شيخ حممد امل�ؤقت ثالثة غرو�ش وت�سع ع�رش
قطعة م�رصية يف غرة حمرم احلرام �سنة اثنني وثمانني و�ألف تعهدا
�رشعيا بعد التحرير عليه املحا�سبة حتررا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أقر واعرتف احلاج علي بن منر معماربا�شي( )1يف القد�س ال�رشيف
الوكيل ال�رشعي عن والدته فخرى بنت ال�شيخ حميي الدين الفاخوري
�أنه قب�ض من مو�سى بن حممد ال�صالح ع�رشة غرو�ش عددية واملبلغ
املرقوم هو حق للموكلة املزبورة مبوجب �سجالت �سابقة حتررا
�رشعيا وقد رهن قرياطني من دار املزبور كفالة �رشعية الكائنة يف
حملة �صهيون اجلوانية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1معمارباشي :مسؤول البناء ومراقبة أعمال الترميم وإصالح المباني المتضررة في مدينة القدس .ربايعة  ،ابراهيم.
سجل ،152ص.9
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /31ح 9

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ثم �أقر واعرتف مو�سى بن حممد ال�صالح �أن بذمته لل�ست فخري بنت
حمي الدين الفاخوري ع�رشة غرو�ش عددية منتقلة عن ذمة
�إقرار واعرتاف
ال�شيخ ّ
م اجلمعة 18رم�ضان والده املزبور ورهن قرياطني يف الدار الكائنة يف حملة �صهيون
بثمن ح�صة
�سنة 1081هـ/
اجلوانية باقي على حكمها �إقرر �رشعيا و�صدقه على ذلك املوكل
من دار مبحلة
1671 /1 /29م
علي �إقرار �رشعيا.
�صهيون
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /31ح 10

منع من
التعر�ض

م ال�سبت 19رم�ضان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /30م

 /32ح 1

�شهادة بذمة
م�ؤخر �صداق

م ال�سبت 19رم�ضان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /30م

 /32ح2

اعرتاف بدين

م ال�سبت 19رم�ضان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /30م

 /32ح 3

�شهادة بعد
ا�ستحقاق
حقوق قبل
�أوالد زوجها

م ال�سبت 19رم�ضان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /30م

منع حممود بن حممد بن خاطر من التعر�ض ملحمد بن �صالح الدين
لطعامه جلهة العمارة منعا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�شهد مب�ضمون كتاب الزوجية امل�ؤرخ يف �سبعة وع�رشين ربيع
الأول �سنة 1076هـ ال�شيخ زكريا الديري وال�شيخ علي الثوري ب�أن
�إ�سماعيل املتويف بذمته م�ؤخر �صداق زوجته �صفية �سبعة غرو�ش
عددية �شهادة �رشعية بوجه �سليمان بن احلاج علي احللبي الوكيل
عن عائ�شة بنت( )...ا�شهادا �رشعيا وذلك بعد الدعوة من عودة
الهريري الوكيل عن �صفية بنت �إبراهيم املزبورة وحلف على ذلك
وعرف بها تعريفا �رشعيا و�أمر بدفع ذلك من املرتوكات.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
�إعرتف ال�شيخ حممد غ�ضية الو�صي( )...الدين حممد( )...اعرتاف ًا
�رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�شهدت عليها كل واحدة من �صفية بنت �إبراهيم العا�شق �أنها ال
ت�ستحق وال ت�ستوجب قبل �أوالد زوجها �إ�سماعيل املتويف املزبور
�أعاله حقا وال ا�ستحقاقا وال دعوى وال طلب ملا م�ضى من الزمان
و�إىل يوم تاريخه �أدناه �إ�شهادا �رشعيا ،وكذلك ا�شهد عليه حممد بن
�إ�سماعيل املزبور ال ي�ستحقون قبل �صفية �أي حق �إ�شهادا �رشعيا
وعرف بها �إبنها �أحمد امل�ؤقت.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�إلزام حممد بن �أحمد من قرية �صور
للخواجة عو�ض بن قميع �إلزاما �رشعيا.

باهر()1

بغر�شني ون�صف

 /32ح4

�إلزام بدفع
دين

م ال�سبت 19رم�ضان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /30م

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /32ح5

�إقرار واعرتاف
بت�سلم
مرتوكات
زوجها

م ال�سبت 19رم�ضان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /30م

�أقرت واعرتفت �صفية بنت �إبراهيم العا�شق �أنها و�صلها من وكيلها
ال�شيخ عودة الهريري من مرتوكات زوجها مهرها امل�ؤخر �سبعة
غرو�ش وع�رشين قطعة م�رصية �إقرارا �رشعيا م�صدقا مرعيا وعرف
بها ولدها �أحمد.

 /32ح6

م ال�سبت 19رم�ضان
�إقرار واعرتاف
�سنة 1081هـ/
بت�سلم علوفة
1671 /1 /30م

 /32ح 7

�إلزام بدفع
دين

م ال�سبت 19رم�ضان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /30م

 /32ح 8

مطالبة بدين

م الأحد 20رم�ضان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /31م

 /32ح 9

كفالة والد

م الأحد 20رم�ضان
�سنة 1081هـ/
1671 /1 /31م

 /32ح 10

�إلزام بدفع
دين

م الإثنني 21رم�ضان
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /1م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

�شهود :املزبورون ،كاتبه.
�أقر واعرتف �سليمان بن ال�شيخ علي اخلليلي �أنه و�صله علوفة والده
املزبور وقدرها ثمانية قطع م�رصية من �سنة تاريخه من ال�شيخ ويل
بن جماعة متويل الوقف �أحمد.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم خليل ولد حنا الن�رصاين باربعة غرو�ش لعبد اهلل بن عبد ال�صمد
بعد الدعوى والطلب �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ علي الدجاين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
طالب مو�سى بن الزعيم �سليمان بن عي�سى الكركي بع�رشة غرو�ش
�سئل ،اعرتف و�ألزم.
�شهود :ال�شيخ ويل بن جماعة ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ح�رض ع�سكر بن �إبراهيم بن ع�سكر وكفل والده املزبور �إىل �سابع
�شوال بعد طلب ال�شيخ �أحمد �شيخ العطارين قبوال �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون اعاله ،كاتبه.
�ألزم يام ولد �سليمان اليهودي لع�صفور بن حممد من قرية �صوبا()2

بثمانية غرو�ش عددية بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.

( )1صور باهر :تقع جنوب بيت المقدس :الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ص.169
( )2صوبا :تقع غرب مدينة القدس وهي من القرى التي دمرتها إسرائيل عام  .1948شراب ،محمد .معجم بلدان.
ص.491
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

11 /32ح

ترتب حقوق
يتيم

 /33ح 1

�إقرار بدين

 /33ح 2

�إلزام بدفع
دين

 /33ح 3

تق�سيط دين

 /33ح 4

كفالة �أبن

 /33ح 5

قب�ض ثمن
�سلعة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ترتب لعبد القادر ويو�سف و�شم�سية ايتام احلاج �إ�سماعيل بن ابي
ال�سعادات مببا�رشة و�صيهم �أحمد بن خليل بن �أبي ال�سعادات يف
ذمة �سعد ولد �صالح الن�رصاين احلداد بالأ�صالة عن نف�سه والكفالة
م الثالثاء 22رم�ضان عن �سليمان ولد دياب و�صالح ولد يو�سف الن�رصاين مبلغ قدره
ع�رشة غرو�ش �أ�صال وهي املرتتبة بذمته �سابقا وخامت ف�ضة غر�ش
�سنة 1081هـ/
ابتاعها وت�سلمها مل�ضي �سنة من غرة �شعبان ل�سنة تاريخه والرهن
1671 /2 /2م
ال�سابق على حكمه.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ �أبو ال�سعود ،املزبورون
�أعاله ،كاتبه.
�أقر ن�رص اهلل ولد زياده ومعيقل بن �صالح بع�رشين غر�شا من �أ�صل
م الثالثاء 22رم�ضان مائة غر�ش عددية لل�شيخ حمب اهلل العجمي بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�سنة 1081هـ/
1671م
/2 /2
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ �أبو الفتح ،كاتبه.
م الأربعاء
�ألزم عليان بن معايل لل�شيخ حمب اهلل العجمي بخم�سة غرو�ش �إلزاما
�سنة
23رم�ضان
�رشعيا بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
1081هـ/
�شهود :ال�شيخ وايل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
1671 /2 /3م
ق�سط ع�صفور بن حممد من �أهايل قرية �صوبا ال�سبع غرو�ش
م اخلمي�س
والثمانية قطع الباقية بذمته لإبراهيم ولد �سليمان اليهودي كل
23رم�ضان �سنة
�شهر غر�ش تق�سيطا �رشعيا من غرة �شوال.
1081هـ/
1671م
/2 /3
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ح�رض حميي الدين بن �إبراهيم وكفل ابنه �أحمد يف �ستة غرو�ش
م الأحد 27رم�ضان امللزوم بها لعبد احلق بن ح�سني كفالة �رشعية يف املال والذمة ما
�سنة 1081هـ/
دام له ذلك.
1671 /2 /7م
�شهود :ال�شيخ نور ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
قب�ض علي بن ح�سونة الرباع والنقيب حممد بن ال�شفيق الرباع من
م الإثنني 28رم�ضان حممد بن خليل الرتجمان ثمانية غرو�ش وثلث ثمن( )...ا�شرتاها
�سنة �سنة 1081هـ /منهما حل�رضة املوىل ح�سن �أفندي بيدهما باحل�رضة.
1671 /2 /8م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /33ح6

�إبالغ عن
حادثة

 /34ح1

ترتب دين

 /34ح2

�إمهال لدفع
م�ؤخر �صداق

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

مبح�رض فخر �أقرانه حممد بك بن �إ�سماعيل الرتجمان ال�صوبا�شي
القد�س ال�رشيف املعني عند فخر الأعيان م�صلي �آغا الكتخدا()1
ح�رض كل واحد من زين الدار بنت �سليمان بن نافع وزين الدار بنت
�رسحان و�ست البنات بنت عمران اجلميع من �أهايل قرية دير ابان()2
الكائنة ظاهر القد�س ال�رشيف وذكرن ملوالنا احلاكم ال�رشعي امل�شار
�إليه �أن خرفان بن مطر من قرية بيت �سقايا( )3وحمدان بن نعيم
من قرية بيت عطاب( )4الفوقا �صاروا �إليهم جميعا وذكرا ملوالنا
م ال�سبت � 4شوال �سنة احلاكم ال�رشعي �أنهم يف يوم تاريخه ع�رشين رم�ضان ل�سنة تاريخه
1081هـ/
�أدناه كب�سوهم وقتلوا منهم كل واحد من �صالح بن حرب وحماد بن
1671 /2 /14م
�أحمد ور�ضوان بن ر�ضوان وعي�سى بن �سالمة و�أبو �رسحان وحربي
بن حرب وم�صلح بن حرب وربيع بن �سليمان و�صالح بن عمرية
و�سليم بن �سلم وعو�ض بن عمرية اجلميع من قرية دير ابان و�صدقت
ن�رصة بنت �سليمان الق�سي�س اقرارا �رشعيا و�سطر ما هو الواقع.
�شهود :ال�شيخ زكريا كاتب �أ�صله ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ �أبو الفتح،
ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أحمد ،ال�شيخ مو�سى،
ال�شيخ �أبو ال�سعود.
ترتب حلامدة بنت احلاج علي (حيدرة) مببا�رشة علي البدري
الوكيل ال�رشعي عنها يف طعمة بن يو�سف اخللوتي اخلليلي مبلغ
م االحد � 5شوال �سنة قدره خم�سة ع�رش غر�ش ًا �أ�ص ًال وهي املرتتبة عليه �سابق ًا وثمن دواة
نحا�س ثالثة غرو�ش ابتاعها مل�ضي �سنة من ن�صف �شعبان ورهنه
 1081هـ/
ال�سابق باقي على حكمه.
1671 /2 /15م
�شهود :زكريا �أفندي ،علي افندي ،نور الدين �أفندي ،ال�شيخ �أبو الفتح،
فتح اهلل �أفندي ،علي افندي الدقاق ،كاتبه.
�أمهل خليل بن حممد بالثمانية غرو�ش الباقية من م�ؤخر �صداق
م االحد � 5شوال �سنة زوجته �صامية بنت علي( )...لثالثة �أيام من تاريخه �إمهاال �رشعي ًا
1081هـ/
لطلب اخيها (منت�رص) وكيلها ال�رشعي.
1671 /2 /15م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1كتخدا:كلمة تركية أصلها فارسي ،بمعنى القيم أو الوكيل أو النائب .ربايعة ،ابراهيم .سجل  ،152ص.47
( )2دير أبان :تقع غرب القدس وهي من قرى ناحية العرقوب ،دفتر تحرير( ،)427TDص317؛ الدباغ ،بالدنا ،ج،8
ق ،2ص.189-188
( )3قرية بيت سقايا :من قرى القدس تقع إلى الجنوب الغربي من قرية الجورة .اليعقوب ،محمد سليم .ناحية القدس
الشريف في القرن العاشر الهجري /السادس الميالدي ،1991 ،ج ،1ص .18
( )4بيت عطاب :تقع جنوب غرب القدس ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ص.186
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /34ح3

�إمهال لدفع
دين

م االثنني � 6شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /16م

 /34ح4

ترتب دين
لأيتام

م االثنني � 6شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /16م

�إقرار بقب�ض
م�ستحقات

م االثنني � 6شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /16م

 /34ح6

�شهادة
بتق�سيط مبلغ
من املال

م االثنني � 6شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /16م

 /34ح7

�إلزام بدفع
دين

م االثنني � 6شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /16م

 /34ح5

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أمهل ال�شيخ خليل بن ال�شيخ حممد غ�ضية كل واحد من اخلوري
�إبراهيم ولد عبد اجلليل واخلوري �إبراهيم ولد عبد االحد بالثالثة
ع�رش غر�ش ًا �إمها ًال لثالثة �أيام من تاريخه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب لأيتام احلاج ا�سحق املنجد وهم حممد و الفة مببا�رشة
و�صيهما احلاج خليل املنجد بذمة علي بن خليل من مبلغ قدره
خم�سة وع�رشون غر�ش ًا ال غري ذلك وال �سواه وثمن جوخه متاولة
خم�سة غرو�ش ابتاعها مل�ضي �سنة يف غرة �شهر تاريخه ادناه
وكفالة �أخويها والرتتب باقٍ على حكمها.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أقر واعرتف احمد �آغا دزدار قلعة الربك( )...()1من انفار القلعة
وبقية انفار القلعة من رجب املحت�سب ثالثمائة غر�ش ًا منها مائتي
غر�ش وواحد وخم�سون غر�ش ًا مبوجب ال�سجل ،ومنها خم�سون غر�ش ًا
بو�صية املذكورة من مال االحت�ساب بالقد�س ال�رشيف �سنة احدى
وثمانني و�ألف.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،اخلواجا
علي ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة ال�شيخ �سليمان الرملي وعبد القادر بن يو�سف
ابي دروي�ش ان لل�سيد حمدان وحممود ال�شامي على مهدي علي
املغربي( )...ت�سع وع�رشين غر�ش ًا ق�سطها عليه كل يوم ثالثة
قطع( )...ان عنده رهن على املبلغ املرقوم �صفرة و�صحون()...
نحا�س ودهان نحا�س وطا�سة نحا�س وابريق نحا�س ذلك ما عدا()...
�رشعيا وذكر حمدان( )...انه (تفرغ) عن عبد القادر ع�رشة غرو�ش
وباق ت�سعة غرو�ش ثبوتا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
الزم �أحمد ال�سكري بع�رشة غرو�ش عددية لعبد الرحمن( )...بعد
الدعوى واالعرتاف والطلب.
�شهود :ال�شيخ زكريا� ،شيخ الإ�سالم ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1قلعة البرك :تقع جنوب القدس ،وتعرف بقلعة مراد أو قلعة المرجيع التي وردت آنفاً في بداية السجل ،تنسب الى
السلطان العثماني نراد الرابع ( )1639-1622/1049-1032ألنه تم بنائها في عهده ،وهدفه من ذلك حماية برك الماء
المعروفة ببرك سليمان التي تعد من أهم المصادر المائية في مدينة القدس .الخياري ،تحفة األدباء ،ج،2ص196؛
العارف ،عارف .المفصل ،ص.379

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /34ح8

م االثنني � 6شوال
�أمر ببيع قدرة �سنة 1081هـ/
1671 /2 /16م

 /34ح9

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء � 7شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /17م

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء � 7شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /17م

 /34ح11

ا�شهاد بدفع
ثمن �صحون

م الثالثاء � 7شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /17م

 /35ح1

�إلزام بدفع
ديون �أجرة
الطاحون

م الثالثاء � 7شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /17م

 /35ح2

�إقرار بدفع
ديون

م الثالثاء � 7شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /17م

 /34ح10

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أمر احلاكم ال�رشعي االو�ستة عبد القادر بن( )...ح�سن ببيع القدرة
املنك�رسة النحا�س(� )...إىل جار اهلل �أفندي ودفع ثمنها �إىل اخلواجة
حممد بن ارغون من املبلغ املرقوم امراً �رشعياً( )...احلواج
حممد(. )...
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزمت مرمي بنت مو�سى الن�رصانية باثني ع�رش غر�ش ًا بطريق الكفالة
عن( )...مببا�رشة بنت اليا�س الزام ًا �رشعي ًا بعد الدعوة والطلب
واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
الزم( )...حممود (ال�شامي) بثمانية ع�رش غر�شاً( )...بعد الدعوى
والطلب واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ ويل الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�شهد عليه حممد بن يا�سني النحا�س ان( )...حممود بن علي( )...عند
حمدان( )...اىل ان ي�أتي( )...الدفع له( )...ملدة ع�رشة �أيام( )...حممد
االجر من حمدان(� )...سفرة �صحون( )...م�رصية (وابريق) نحا�س
وماعون( )...عند حمدان( )...بيده ت�سليم ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ابي ال�سعود ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ
ويل ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�س ،كاتبه.
الزم �أدهم بن جعفر( )...لل�شيخ حمب اهلل العجمي بخم�سة غرو�ش من
اجرة الطاحون بعد الدعوى واالعرتاف والطلب الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
اقر �سليمان بن علي( )...والده( )...املبلغ املرقوم الذي ال�شيخ احمد
بن ال�شيخ كمال ع�سيلة مبلغ قدره خم�سة غرو�ش وع�رش قطع م�رصية
كفالة( )...بذلك ارث ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /35ح3

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

قب�ض
م�ستحقات

م الثالثاء � 7شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /17م

�إمهال ملدة
ثالثة �أيام

م الثالثاء � 7شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /17م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
قب�ضت فاطمة بنت خليل( )...الق�ضماين وعرف بها زوجها علي بن
مو�سى الق�ضماين(� )...رشعي ًا من احمد بن (عالء الدين) (خريي)
بالوكالة من زوجته فاطمة بنت عبد الفتاح (البائنة) (له �رشعاً)
بثمانية غرو�ش عددية( )...بذمة فاطمة(( )...بيدها) باحل�رضة
(واملعاينة) قب�ض ًا �رشعي ًا و�سلم احمد( )...الرهن وهي طا�سة نحا�س
وخمدة مطرزة( )...الأطراف وزوج خمدات( )...و�رش�شف ابي�ض مطرز
وزوج خلخال ف�ضة وزوج خمدات( )...باحل�رضة واملعاينة ت�سليم ًا
�رشعي ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /35ح4

 /35ح5

م الثالثاء � 7شوال
�إقرار با�ستالم
�سنة 1081هـ/
ديون
1671 /2 /17م

 /35ح6

م الأربعاء � 8شوال
�رشاء دار
�سنة 1081هـ/
مبحلة ال�رشف
1671 /2 /18م

�أمهل ال�شيخ كمال بن م�صطفى لثالثة �أيام.
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
اقر واعرتف حممد بن �إ�سماعيل الق�صاب انه و�صله من احلاج
م�صطفى بن خليل بن (عيد) ومن ولد (عمه)( )...بذمتهما(� )...أربعون
غر�ش ًا عددية وان ال حق له (منعهما) من ذلك( )...مطلق ًا من �سائر
املعامالت ال�رشعية (و�صدقه)( )...ت�صديق ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
(ا�شرتى احلاج) خليل بن حممد املنجد مباله دون غريه من احلاج
�إبراهيم بن �أحمد املراكبي قائم بيع وفائي ما هو له وجار يف ملكه
(ومتنقل) اليه بالإرث ال�رشعي عن والده( )...ال�رشعي بن علي بن
عمر وذلك جميع احل�صة ال�شائعة وقدرها ثالثة قراريط ون�صف
وربع قرياط من جميع الدار القائمة البنا بالقد�س ال�رشيف الكائنة
مبحلة ال�رشيف حدها (قبلة) طريق غري �سالكة ،و�رشق ًا دار ال�شيخ
احمد (املعيني) و�شما ًال دار (احل�صواين) وغرب ًا الطريق وفيه الباب
بجميع حقوق ذلك كله وطرقه بثمن قدره �أربعون غر�ش ًا عددية ثمن ًا
حا ًال مقبو�ض ًا بيد البائع املزبور باعرتافه ووعد البائع امل�شرتي �أن
يرد اليه الثمن بعد �ستة ا�شهر من تاريخ( )...له البيع واتاح البائع
االنتفاع بذلك ما دام املبلغ باقي بذمته.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /35ح7

م اخلمي�س � 9شوال
�إقرار با�ستالم
�سنة 1081هـ/
بقية �صداق
1671 /2 /19م

 /35ح8

�إ�شهاد ب�إرجاع م اخلمي�س � 9شوال
�سنة 1081هـ/
زوجته اىل
1671 /2 /19م
ع�صمته

 /35ح9

م اخلمي�س � 9شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /19م

�إلزام بدفع
ديون

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أقر واعرتف حمودة املجدالوي وزوجته حليمة انهما و�صلهما بقية
�صداق( )...من زوجها احلاج علي بن حممد احللبي وقدره �أربعة
اقرار �رشعي ًا م�صدق ًا من احلاج علي املزبور ت�صديق ًا �رشعياً.
غرو�ش ً

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

�أ�شهد عليه رجب بن �إ�سماعيل عجعج انه راجع زوجته م�ؤمنة بنت
عز الدين احللواين لع�صمته وعقد نكاحه بعد حلفه انه ما طلقها
�سوى طلقة بائنة واحدة رجعية ا�شهاداً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
الزم �صالح بن عبد القادر بن قرة ح�سن للخواجة( )...ارغون من مال
موكلته فخري ب�أربعة غرو�ش عددية بعد الدعوة والطلب واالثبات
الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه
م اجلمعة � 10شوال 1081هـ1671 /2 /20 /م

35

م ال�سبت � 11شوال 1081هـ1671 /2 /21 /م

 /36ح1

�إمهال بدفع
ديون

م ال�سبت � 11شوال
1081هـ/
1671 /2 /21م

 /36ح2

تق�سيط ديون

م ال�سبت � 11شوال
1081هـ/
1671 /2 /21م

�أُ ْم ِه َل �سليمان بن حممد النهار البوابيجي( )1ب�س ّتة غرو�ش التي قبل
مل�ضي �سنة من تاريخه �إمها ًال �رشعياً.
�سليمان ابن �أيوب
ّ

�شهود :ال�شيخ زكريا ،وال�شيخ نور الدين ،وال�شيخ ويلّ ،وال�شيخ فتح،
علي ،وال�شيخ مو�سى ،وال�شيخ �أبو الفتح.
علي ،وال�شيخ ّ
وال�شيخ ّ

ق�سط �سليمان بن حممد الرتكماين على ال�سيد عبد القادر بن ال�سيد
َّ
م�صطفى �ستة الغرو�ش التي قبله بعد كل ح�ساب كل يوم قطعة
م�رصية من تاريخه تق�سيط ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1بوابيجي :بابوج كلمة تركية معناها غطاء الرجل والقصد بغطاء الرجل الخف والحذاء للزينة .وأيضاً قصد بالبابوج
الحذاء الحرير المخيط .عطا هللا ،محمود .وثائق الطوائف الحرفية ،مركز التوثيق والمخطوطات والنشر ،ج،1991 ،1
ص .192
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /36ح3

ترتب لأيتام

م ال�سبت � 11شوال
1081هـ/
1671 /2 /21م

 /36ح4

وكالة �رشعية

م ال�سبت � 11شوال
1081هـ/
1671 /2 /21م

 /36ح5

�إلزام بدفع
نفقة

م ال�سبت � 11شوال
1081هـ/
1671 /2 /21م

 /36ح6

دعوى
لتح�صيل
حقوق ايتام

م ال�سبت � 11شوال
1081هـ/
1671 /2 /21م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب لأيتام �إ�سماعيل ابي ال�سعادات بن عبد القادر ويو�سف و�شم�سة
مببا�رشة ابن عمهم �أحمد بن خليل �أبي ال�سعادات يف ذمة احلاج فتح
الدين بن يحيى �أبو اجلود بالوكالة ال�رشعية عن زوجته را�ضية()...
بن بكر(� )...ستة غرو�ش عددية وثالث قطع م�رصية وثمن دواة �سبع
وع�رشون قطعة م�رصية ابتاعها مل�ضي �سنة من غرة رم�ضان �سنة
تاريخه تر ُّتب ًا ورهن ن�صف داره باقية على حكمها مبوجب ال�سجل
ال�سابق.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ح�رضت احلرمة نور العني بنت عبد الرزاق �أبي دية وعرف بها علي
بن �شاهني �سعادة و�أ�شهد عليها انها وكَّ لت واقامت مقام نف�سها
عماد الدين بن اخلواجة عبد الرازق احلنبلي يف ا�ستخال�ص ما
هو م�ستحق لها بذمة زوجها من نفقتها املدعو �أبو الن�رص بن طه
الل ّدي املرتتبة لها عليه يف ك ّل يوم قطعتان م�رصيتان مبوجب
حجة �رشعية م�ؤرخة �أواخر �شهر جمادى االخرة �سنة تاريخه ويف
املخا�صمة واجلدال وكالة �رشعية مقبولة منه قبو ًال �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
الزم �أبو الن�رص املذكور �أعاله بثالثة غرو�ش من النفقة املكتتبة
لزوجته نور العني مبوجب طلب جنم الدين الوكيل املزبور �أعاله بعد
الدعوى والطلب واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ادعى ال�شيخ خليل بن غ�ضية الو�صي على حممد وعلي ولدي احلاج
�إبراهيم ابن م�شيم�ش على احلاج الدم�شقي ،وقال :ان بذمته للأيتام
املزبورين مبلغ ًا قدره خم�سون غر�ش ًا وانه كان رهن حتت يده على
ودلية حملاّ ة
لبة ذهب ًا وخلخال اّ
املبلغ بغمة لولو و كنافة لولو و ّ
بف�ضة و �صفرة �صحون �صنجقية و�أطل�س وردي وجوخه خ�رضاء،
و�سئل ،فاعرتف بذلك ان الكنافة والبغمة لزوجته لطيفة بنت ح�سني
اللبة لأم زوجته زينه بنت حممود وان ذلك
املتوفية �سابقاً ،وان ّ
رهنها ب�إذن زوجته ووالدتها وان الأ�سباب املزبورة �صارت الآن
لزوجته زينة بح�ضور ال�سيد ح�سني الوكيل ال�رشعي عن والدته زينة
ابقاء �رشعياً.
ورهنه على ذلك ،وابقى الرهن على املبلغ املرقوم ً
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ا�شهدت عليها ليلى بنت حممد البغدادي ال�شهرية بنت ح�سونة وعرف
بها فواز ابن ح�سن انها وكلت ال�شيخ كرمي الدين ال�رشيف يف الدعوى
على ابن زوجها �صدقها وكالة مقبولة �رشعاً.

 /36ح7

م الأحد � 12شوال
�إ�شهاد بتوكيل
�سنة 1081هـ/
�شخ�ص �آخر
1671 /2 /22م

 /36ح8

قب�ض بطريق
الكفالة

م الأحد � 12شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /22م

 /36ح 9

�إلزام بدفع
ديون

م الأحد � 12شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /22م

 /36ح 10

�س�ؤال مبخالعة
م االثنني � 13شوال
مقابل التنازل
�سنة 1081هـ/
عن حقوق
1671 /2 /23م
�رشعية

�س�ألت احلرمة بنت احلاج يو�سف العالمي وعرف بها ك ّل واحد من
احلاج حممد بن عبد القادر املغربي من مدينة فا�س واحلاج يا�سني
من مدينة مراك�ش زوجها احلاج حممد بن ال�سيد ح�سني العالمي من
()1
ذمته
مدينة فا�س �أن يخلعها من ع�صمته وعقد نكاحه على �أن ترب�أ َّ
من م�ؤخر �صداقها عليه وقدره غر�شان ومن نفقة ع َّدتها و�سكنها،
ُ�سئِلَ  ،ف�أجابها �إىل �س�ؤالها وخلعها من ع�صمته وعقد نكاحه على
�رشعياً.
العو�ض املزبور( )...متلك بها نف�سها �إ�شهاداً
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ �أبو الفتح.

م الثالثاء � 14شوال
1081هـ/
1671 /2 /24م

الكحال خم�سة
حترر لأيتام املرحوم ال�شيخ احمد اخلالدي قبل �رشف ّ
الو�صي على
ع�رش غر�ش ًا بعد الدعوى واحللف من احلاج ن�رص اهلل
ّ
التحرر ال�رشعي.
الأيتام
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا.

�شهود :ال�شيخ فتح الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
قب�ض �سعد الدين بن م�صطفى الرملي من احلاج �أحمد( )...خم�سة
وثالثني غر�ش ًا بطريق الكفالة عن املرحوم قدوة املدر�سني ال�شيخ
احمد اخلالدي وهي املتبقية ل�سعد الدين من ال�سبعني غر�ش ًا ومل
يت�أخر ل�سعد الدين املزبور قبل احلاج �أحمد املزبور من ذلك حقا
مطلق ًا واملبلغ من مال ال�شيخ �أحمد املزبور قب�ض ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /37ح1

حترر لأيتام

�أُلزم �صالح الدين بن عمر امل�سلمي بع�رشة غرو�ش وخم�سة قطع من
ثمن عطر لعو�ض بن �صالح ع�صفور بعد الدعوى والطلب واالثبات
الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1مدينة فاس :تأسست مدينة فاس  182هجري 4 /يناير 808م على يد إدريس الثاني الذي جعلها عاصمة الدولة
اإلدريسية بالمغرب ،حيث احتفلت المدينة سنة  2008بعيد ميالدها ال .1200طه  ،جمال أحمد .مدينة فاس في عصري
المرابطين والموحدين .دراسة سياسية وحضارية ،دار الوفاء ،2001،ص.12
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

85

86

سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
ثماني ِة ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /37ح2

م الثالثاء � 14شوال
ح�ضور و�أخبار
�سنة 1081هـ/
ب�رسق و�رضب
1671 /2 /24م

 /37ح3

�إلزام بدفع
�أجرة بيت

م الثالثاء � 14شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /24م

 /37ح4

تن�صيب ناظر
�رش عي على
يتيم

م الأربعاء � 15شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /25م

 /37ح5

�أمر بدفع
غر�شني نظري
نيابته وكيل
عن �آخر

م الأربعاء � 15شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /25م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ح�رض الدروي�ش حممد بن م�شهور اجللبي وذكر ملوالنا احلاكم
ال�رشعي ان رجلني هجما عليه يف ليلة �أم�س من تاريخه ملنزله
و�رضباه يف ر�أ�سه ويده و�أخذا له خم�سة دنانري ذهب ًا وثمانية
غرو�ش ا�سدية ور�سن احلمار وغريه وفرا هاربني و�أبدى عن جرح
بر�أ�سه ويده وذلك بح�ضور ح�سن ال�صوبا�شي حا ًال اخباراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
الزم خمي�س بن حممد �سيده لل�شيخ حمب اهلل العجمي بخم�سة غرو�ش
من اجرة البيت بعد الدعوة والطلب واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ن�صب موالنا احلاكم ال�رشعي امل�شار
لدى �شيخ الإ�سالم ح�سن افندي َّ
�إليه فخر املدر�سني الكرام عمدة املحققني العظام موالنا ال�شيخ
فتح اهلل بن الرحوم الدارج �إىل رحمة ربه الغفور �شيخ الإ�سالم بركة
الأنام طه افندي اخلالدي الديري ناظراً �رشعي ًا على يتيم املرحوم
فخر املدر�سني ال�شيخ خليل اخلالدي املدعو بال�شيخ �صنع اهلل وعلى
يتيم املرحوم فخر الف�ضالء ال�شيخ �إبراهيم اخلالدي املدعو م�صطفى
وعلى يتيم املرحوم فخر العلماء واملدر�سني ال�شيخ احمد الديري
املدعو بال�شيخ �رشف الدين الديري موالنا املرحوم ال�شيخ �رشف
الدين الديري ليكون ناظراً �رشعي ًا عليهما مع و�صيهم فخر الف�ضالء
ال�شيخ عبد اهلل العجمي ب�أنه ال يفعل �سائر الأ�شياء اال مبعرفة ال�شيخ
فتح اهلل الناظر املزبور ن�صب ًا و�إذن ًا �صحيحني �رشعيني مقبولني
�رشع ًا حتريراً يف تاريخ �أعاله.
�شهود :ال�شيخ زكريا الديري ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ نور الدين،
ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي.
�أمر �شيخ الإ�سالم �أفندي �أمر احلاكم ال�رشعي امل�شار اليه �أحمد �آغا بن
عبد اهلل وكيل عن متويل اوقاف ال�صخرة امل�رشفة بان يدفع لل�شيخ
يحيى الفتياين غر�شني نظري نيابته عن ال�شيخ نور الدين الداودي يف
االمامة يف ال�صخرة امل�رشفة يف �شهر رم�ضان �سنة تاريخه ،قب�ضها
من املعلم احمد م�ست�أجر حمام ال�شفاء بيده باحل�رضة واملعاينة.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /37ح6

حلف ميني

م الأربعاء � 15شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /25م

حلف مو�سى بن حممد �أبو( )...ب� ْأن لي�س عنده ن�صف احلمل من جهة
ال�شيخ عبد الرحمن بن ال�شيخ �أحمد احلنبلي حلف ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /37ح7

ترتب حقوق

م الأربعاء � 15شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /25م

ترتب مببا�رشة ال�شيخ كمال الدين اخلليلي املتويل على وقف ابي
بذمة كرمي بن عبد العال مبلغ قدره خم�سة غرو�ش �أ�صال
�سيفني ّ
وثمن �صحون ابتاعها وت�سلمها يحلُّ عليه مل�ضي �سنة من غرة �شهر
رجب �سنة تاريخه ،ورهنه ال�سابق باقٍ على حكمه.

 /37ح8

�إلزام بدفع
دين

م اخلمي�س � 16شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /26م

 /37ح9

توافق على
�سداد دين

م اخلمي�س � 16شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /26م

 /37ح10

ترتب جلهة
وقف ابي
�سيفني

م اخلمي�س � 16شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /26م

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
الزم عو�ض بن �صالح ع�صفور ب�أحد ع�رش غر�ش ًا ون�صف عددية
لإبراهيم بن كرم املحت�سب بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
توافق احلاج احمد بن حممد اخلما�ش هو وحميدة بنت جميل على
�أربعة جرار زيت �إن مل ي� ِأت بها بعد ثالثة �أيام يكون اخللخال لها
عليه بيع ًا تام ًا موافقة �رشعيه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ترتب جلهة وقف ابي �سيفني مببا�رشة متوليه موالنا ال�شيخ كمال
الدين اخلليلي يف ذمته جمعة بن يو�سف اخلليلي مبلغ قدره �أربعون
غر�ش ًا عددية ا�ص ًال وباقي املرت ِّتب بذمته �سابق ًا وثمن خامت بحجر
غرة رجب
معدن ثمانية غرو�ش ابتاعها وت�سلَّمها
مل�ضي �سنة من ّ
ّ
ل�سنة تاريخه ورهن داره باقٍ على حكمه مبوجب ال�سجلاّ ت ال�سابقة
�رشعياً.
تر ُّتب ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /38ح1

تق�سيط دين

م اخلمي�س � 16شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /26م

 /38ح2

ت�صادق على
دفع دين

م اخلمي�س � 16شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /26م

 /38ح3

حترر
َّ
م�ستحقات

م اخلمي�س � 16شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /26م

 /38ح4

�إلزام بدفع
مال �أيتام

م اخلمي�س � 16شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /26م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ق�سط احمد بن علي الأ�صفر على ذيب بن ال�شيخ حممد القهوجي
�أحد وع�رشين غر�ش ًا التي قبله ما عدا املبلغ يف كل يوم قطعتني
م�رصيتني من ن�صف �سنة تاريخه تق�سيط ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ مو�سى.
ت�صادق كل واحد من احلاج �أحمد �أبي زايد واحلاج �إبراهيم بن احمد
الق�صابني
املراكبي وحممد بن احلاج( )...وفخر الدين �أبو غامن �شيخ ّ
بالقد�س ان �آخر ما ت�أخر للحاج احمد �أبي زايد بذمتهم �سوية بينهم
من املبلغ املرتتب له بذمتهم مبوجب م�سطورين م�ؤرخني يف غرة
جمادى الأوىل ل�سنة ثمانني و�ألف والثاين يف غرة ربيع الأول ل�سنة
ثمانني و�ألف وقدره اربعمائة غر�ش واثنا ع�رش غر�ش ًا ون�صف غر�ش
ثمن �صابون وغريه و�آخر ما ت� َّأخر من ذلك كله مائة غر�ش وت�سعة
وع�رشون غر�ش ًا م�صادقة �رشعية طلب الزامهم من ذلك �سوية ثالثني
غر�ش ًا عددية �ألزموا وت�سلم ال�شيخ علي الدقاق امل�سطورين باحل�رضة.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى،
كاتبه.
حترر قبل �إبراهيم بن احمد املراكبي خم�سة ع�رش غر�ش ًا من ا�صل
َّ
�سبعة و�سبعني ون�صف واثني ع�رش غر�ش ًا دفعها ملحمد بن �إ�سماعيل
�رشعياً ،ف�صدقه حممد املزبور ان حممداً ذكر ان
الق�صاب قب�ض ًا
ّ
اثني ع�رش غر�ش ًا �أحال عليه فيها حممد العالمي للحاج احمد �أبي
زايد املزبور �أعاله التحرر ال�رشعي و�سلم ال�شيخ علي امل�سطورين
باحل�رضة واملعاينة.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
الزم مو�سى بن حممد بغر�ش ون�صف وقطعة ف�ضية ربح �سبعة ع�رش
بذمته لأيتام احمد البط�ش وذلك بطلب اخلواجة
غر�ش ًا ون�صف الذي َّ
يحيى بن ارغون بعد الدعوى واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /38ح5

�إلزام بدفع
م�ستحقات
�أيتام

م اخلمي�س � 16شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /26م

 /38ح6

دعوى
لتح�صيل
م�ستحقات
�أيتام

م اجلمعة � 17شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /27م

 /38ح7

�إمهال بدفع
اربع جرار
زيت ملدة
ثالثة �أيام

م اجلمعة � 17شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /27م

 /38ح8

م اجلمعة � 17شوال
�إ�شهاد بحقوق
�سنة 1081هـ/
وكيل
1671 /2 /27م

 /38ح9

م ال�سبت � 18شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /28م

دعوى على
ملكية حمار
�أخ�رض مكوي

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ثم الزم حممد بن احلاج علي اال�سكايف( )1بخم�سة غرو�ش وع�رشين
َّ
بذمته للأيتام املزبورين بطلب
بة
ت
املرت
املال
ربح
بقية
قطعة
َّ
ّ
الو�صي املرحوم بعد الدعوة واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
ا َّدعى ال�شيخ خليل غ�ضية الو�صي على ايتام �إبراهيم م�شيم�ش على
�صالح ولد ندا الن�رصاين ،وقال� :إن لوالد الأيتام املزبورين ت�سعة
لبة
غرو�ش عددية طالبها �سئل ،فاعرتف بخم�سة غرو�ش ،ورهنه َّ
ذهب وا�ساور ف�ضة معاملة والتم�س ميينه حلف ان ما بذمته �سوى
خم�سة غرو�ش حلف ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أمهل حممود بن حممد بن خاطر ب�أربعة جرار ون�صف زيت ًا ملحمد
بيك بن �أرغون لثالثة �أيام من تاريخه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ال�س ّيد
و�شهد عليه ال�شيخ �إبراهيم بن قا�ضي ال�صلت الوكيل عن زوجة ّ
ابن العلم باثنني وثالثني غر�ش ملوكِّله قبل ُو ّراث م�صلي �آغا بن عيد
تابع ال�شيخ وفا العلمي حق ًا مطلق ًا بح�ضور زوجة م�صلي �إ�شهاداً
�رشعي ًا م�صدق ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ خليل ،كاتبه.
ادعى لطفي بن �سليمان ال�سقا على علي بن عا�شور من �أهايل قرية
املجدل( )2وقال انه من مدة ع�رشة �أ�شهر �ضاع من ملكه احلمار
الأخ�رض املكوي بظهره خم�سة م�سامري احلا�رض معه باملجل�س،
الري�س ،و�أنكر احلمار للمدعي،
�سئل ،ف�أجاب بانه ا�شرتاه من حممد ّ
ف�شهد احلاج ياقوت بن عبد اهلل ب�أن البهيم احلا�رض مع ملك لطفي،
قد �ضاع يف �شهر العيد الكبري من الف�صيلة وكذلك �شهد احلاج �صالح
بن العا�شق طبق �شهادة الأول �شهادة �رشعية مقبولة �رشع ًا بعد ان
حلف لطفي املزبور على ان البهيم ملكه وباقٍ يف ملكه وت�سلم من
ا ُ
مل َّدعى عليه املزبور ت�سلُّم ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ خليل ،كاتبه.

( )1االسكافي :هذه الكلمة لها عدة معاني منها صانع األحذية غير المتقنة وقد تأتي بمعنى أنها عبارة عن فرقة من المعتزلة
التي كان يطلق عليها اإلسكافية وهي من غالة المعتزلة نسبة الى ألبي جعفر محمد بن عبد هللا اإلسكافي المتوفي عام
240ه .الخطيب ،مصطفى عبد الكريم .معجم األلقاب والمصطلحات التاريخية ،مؤسسة الرسالة ،1996،ص.29
( )2المجدل :يبدو أنها كانت ناحية تابعة لقضاء القدس وهي ناحية العرقوب ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،1ص.145
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تاريخ احل َُّج ِة

 /38ح10

م ال�سبت � 18شوال
�شهادة بطالق
�سنة 1081هـ/
زوجته
1671 /2 /28م

 /39ح1

م ال�سبت � 18شوال
�إقرار واعرتاف
�سنة 1081هـ/
مب�ؤخر �صداق
1671 /2 /28م

 /39ح2

�شهادة بتوكل
�أخيها

م ال�سبت � 18شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /2 /28م

 /39ح3

م ال�سبت � 18شوال
ت�صادق على
�سنة 1081هـ/
دار بباب حطة
1671 /2 /28م

 /39ح4

م االحد � 19شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /1م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ا�شهد عليه احمد بن حممد عطوف انه طلق زوجته كرمية بنت احلاج
احمد طالق ًا وا�شهاداً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله.
اقر واعرتف ميمون ان بذمته م�ؤخر �صداقها غر�شان اقراراً �رشعي ًا
وحترر لها ر�سم نفقته ع َّدتها ومن م� َّؤخر �صداقها يف كل يوم قطعة
َّ
م�رصية بعد ان( )...الزوجة( )...و�أذن لها ب�إنفاق ذلك عليها ووكلت
احلاج حممد بواب املحكمة يف قب�ض ذلك منه ،وح�رض حممد بن
عبد اهلل الرملي وكفل ميمون املزبور كفالة �إح�ضار و�أن املرقوم باقٍ
كفي ًال له يف املال والذمة.
�شهود :زكريا �أفندي ،كاتبه.

تق�سيط خم�سة
غرو�ش

ثبت ب�شهادة كل واحد من احلاج مو�سى بن احلاج علي النحا�س و
عبيد بن احلاج حمود ب� َّأن �آمنة بنت �إ�سماعيل بن �أبي اللطف ،وكلت
اخاها �إبراهيم يف الدعوة يف ح�صتها يف الدار الكائنة بباب حطة
ويف �إجارتها من تاريخه وكالة �رشعية وال�سابقان بها عارفان.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
( )...كل واحد من ال�شيخ فخر الدين بن ال�شيخ طه اللطفي و�إبراهيم
بن �إ�سماعيل اللطفي ان ال�شيخ فخر الدين �سكن يف الدار الكائنة
بباب حطة بالقد�س ال�رشيف املحدودة واملو�صوفة باحلجة
ال�رشعية املزبورة مدة ت�سعة �أ�شهر واملوكلة �أعاله ثالثة �أ�شهر وان
�رشعية.
يتع َّهد بال�سكن ال�شيخ فخر الدين املزبور( )...املوكلة �شهادة
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ق�سط احلاج خ�ضري بن حممد بن على حممد بن حممد اخلما�ش خم�سة
َّ
حق مطلق ًا يف
من
دة
املتجم
غرو�ش
ح�صته الذي لي�س له ما عداها ٌّ
ّ
ّ
كل يوم من يوم تاريخه قطعة م�رصية من غرة ذي القعدة �سنة
تاريخه تق�سيط ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /39ح5

م االحد � 19شوال
�إقرار واعرتاف
�سنة 1081هـ/
بدين
1671 /3 /1م

 /39ح6

�إلزام بدفع
دين

م الأحد � 19شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /1م

 /39ح7

ترتب لأيتام

م الأحد � 19شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /1م

 /39ح8

�إلزام بدفع
دين

م االحد � 19شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /1م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أقر واعرتف عو�ض بن املرحوم �صالح بن ع�صفور انه و�صله من
من�صور بن يو�سف من �أوالد ال�صعيبي ت�سعة و�أربعني غر�ش ًا و�سبع
قطع م�رصية واملت�أخر له بذمته غر�شان و�سبع وع�رشين قطعة
م�رصية واملبلغ هو املرتتب بذمته من ثمن الدار التي باعها له
�سابق ًا ودفع له الغر�شني و�سبعة وع�رشين قطعة قب�ضها منه بيده
باحل�رضة واملعاينة واعرتف عو�ض بالو�صاية على �صاحلة و�أختها
يتيمي حممود بن �أبي الليل اعرتاف ًا �رشعي ًا وا�شهد عليه ان ال حق
لليتيمني قبل من�صور بن يو�سف من ذلك حق ًا مطلق ًا ملا م�ضى من
الزمان واىل يوم تاريخه �أعاله ،و�صدق على ذلك من�صور املزبور.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أُلزم خليل بن احمد بن �صفع بخم�سة غرو�ش لإبراهيم بن احلوي�س
الزام ًا �رشعي ًا بعد الدعوى عليه والتحرر الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا.
ترتب ملحمد وعلي يتيمي احلاج �إبراهيم م�شيم�ش مببا�رشة و�صيهما
غ�ضية يف ذمة احلاج( )...نوح القلعي مبدينة القد�س
ال�شيخ خليل
ّ
ال�رشيف مبلغ قدره خم�سة واربعون غر�ش ًا عددية وهي املرت ّتبة
ف�ضة بثالثة غرو�ش
بذمته �سابق ًا للأيتام املزبورين وثمن دواة َّ
َّ
واثنى ع�رش قطعة م�رصية ابتاعها وت�سلمها مل�ضي �ستة �أ�شهر مت�ضي
يف غرة رم�ضان �سنة تاريخه ورهنه ال�سابق باق على حكمه مبوجب
امل�سطور امل�ؤرخ يف غرة ربيع الثاين من تاريخ �أعاله وكفالة �أخيه
�إبراهيم باقية على حكمهما مبوجب امل�سطورين ترتب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أُلزم احمد بن عبد القادر بن الزغل لل�سيد مواله حممد بخم�سة غرو�ش
من �أ�صل اثني وثالثني غر�ش ًا حتريراً بعد الدعوى والطلب واالعرتاف
الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /39ح9

اعرتاف بدين
�سابق

م االحد � 19شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /1م

 /40ح1

�إلزام بدفع
دين

م االحد � 19شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /1م

 /40ح2

�أمر بدفع
ن�صف غر�ش

م االحد � 19شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /1م

 /40ح3

�إثبات حقوق
من خملفات
�أخته

م االثنني � 20شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /2م

 /40ح4

قب�ض
م�ستحقات
مالية

م االثنني � 20شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /2م

 /40ح 5

ترتب بذمة

م االثنني � 20شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /2م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
اعرتف حمدان بن حممود ال�شامي ان ت�سعة ع�رش غر�ش ًا التي له
بذمة ال�سيد حممد بن ال�سيد حممد بن وارث امللزم له بها �سابق ًا
أقر واعرتف حممد
لعبد القادر بن ال�سيد �أحمد ابن(� )...إقراراً
ّ
�رشعي ًا و� َّ
املزبور �أن عنده حلمدان املزبور املت� ّأخرة �صفرة �صحون وماعون
�رشعي ًا
نحا�س و�إبريق نحا�س املرهون على املبلغ �إقراراً
ّ
�شهود :املزبورون �أعاله ،كاتبه.
الزم مو�سى ولد واني�س ل�صالح بن رم�ضان النابل�سي بغر�ش و�ستة
قطع م�رصية الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أمر ال�شيخ خليل الو�صي على ايتام احلاج �إبراهيم م�شيم�ش بان يدفع
الن�صف غر�ش لولد احلاج حممد الزغل الوكيل عن والده بعد الدعوة
عليه من الوكيل واالثبات امراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة كل واحد من احلاج حممد بن بريم البيطار ومن�صور
بن يو�سف بان عو�ض بن ر�ضوان وكل �صهره عبد الغني بن احلاج
حممد النابل�سي يف الدعوى بحقوقه من خملفات اخته �صاحله
وكالة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
قب�ض �إبراهيم بن خليل احلوي�س من فرح بنت دروي�ش ثالثة غرو�ش
وقطعة م�رصية و�أقر من اخلم�سة غرو�ش امللزم بها ولدنا خليل
قبلها بخم�سة وبقي بذمته غر�ش وق�سطها ابراهيم املزبور يف كل
يوم قطع م�رصية يف يوم تاريخه قب�ض ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،كاتبه.
ترتب حلامدة بنت احلاج علي حيدرة مببا�رشة احلاج علي الوكيل
عنها بذمة احلاج يا�سني بن �شعبان النابل�سي مبلغ قدره ثالثون
غر�ش ًا ا�ص ًال وثمن دواة �ستة غرو�ش يحل عليه ذلك مل�ضي �سنة من
ن�صف �شعبان وهم مت�ضامنان ومتكافالن ورهنهما الدار ال�سابقة
مبوجب ال�سجالت ال�سابقة.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /40ح6

م االثنني � 20شوال
حترر وتق�سيط �سنة 1081هـ/
1671 /3 /2م

 /40ح7

ترتب
لقا�رصين

م الثالثاء � 21شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /3م

 /40ح8

�شهادة ال حق
لأيتام

م الثالثاء � 21شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /3م

 /40ح 9

�شهادة برهن
وتذكرة

م الثالثاء � 21شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /3م

 /40ح10

�إلزام بدفع
الرهن

م الثالثاء � 21شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /3م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
حترر قبل �إبراهيم بن جعفر بن البحري لكمال بن قطينة �ستة غرو�ش
ق�سطها عليه يف كل يوم من تاريخه قطعة م�رصية تق�سيط ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب لعو�ض وعبد اهلل وحبيبة �أوالد املرحوم اخلواجة رجب بن
قميع القا�رصين عن درجة البلوغ مببا�رشة احلاكم ال�رشعي يف
ذمة اخلواجة علي بن املرحوم اخلواجة �إبراهيم احلجار مبلغ وقدره
ثالثني غر�ش ًا عددية �أ�صال وثمن دواة �ستة غرو�ش عددية ابتاعها
وت�سلمها مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة �سنة تاريخه ورهنه ال�سابق
باق على حكمه وكفالة ولده �صالح باقية على حكمها ترتب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ا�شهد عليه ال�شيخ خليل الو�صي على ايتام �إبراهيم م�شيم�ش ان ال حق
للأيتام املرقومني قبل خليل جلبي الرتجمان ما عدا ثالثني غر�ش ًا
عددية من �سائر املعامالت ال�رشعية ا�شهاداً �رشعي ًا و�صدقه على
ذلك خليل جلبي ت�صديق ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�شهد ال�شيخ م�صطفى بن عبد الر�ؤوف وال�سيد عبد ال�سالم كتخدا قلعة
القد�س ال�رشيف ب�أن الرهن املعني بالتذكرة امل�ؤرخة بغرة ربيع
ودلية
الأول �سنة 1081هـ ،وهو بغمة لولو وكنافة لولو ولبة ذهبا اّ
حملاّ ة بالف�ضة و�صفرة �صحون �صنجقية و�أطل�س وردي وجوخة
خ�رضاء �أرهوك وذلك على خم�سني غر�ش ًا لأيتام احلاج �إبراهيم
م�شيم�ش �شهادة �رشعية بوجه احلاج حافظ واحلاج نوح املرتتبة
للأيتام املزبورين.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
الزم احلاج حافظ بن نوح ب�أن يدفع ما على الرهن املزبور �أعاله
لأيتام احلاج �إبراهيم املزبور �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /40ح11

دفع دين

م الثالثاء � 21شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /3م

دفع احمد �أبو رمان ال�سكري لفاطمة بنت خليل الق�ضماين غر�شني
وعرف بها مو�سى بن حممد الق�ضماين.
َّ
�شهود :ال�شيخ بكر ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /40ح 12

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء � 21شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /3م

الزم ال�سيد يو�سف بن علي احل ّداد ب�أربعة غرو�ش ون�صف لعواد بن
رم�ضان ال�شامي و�أنه �أمهله لثالثة �أ�شهر من تاريخه.

 /41ح1

م الأربعاء � 22شوال
ا�ستئجار دكان
�سنة 1081هـ/
مبحلة العامود
1671 /3 /4م

 /41ح2

�إلزام بدفع
دين

م الأربعاء � 22شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /4م

 /41ح3

ح�ضور
م الأربعاء � 22شوال
وتوكيل ب�سبب �سنة 1081هـ/
ال�سفر اىل احلج 1671 /3 /4م

 /41ح 4

م الأربعاء � 22شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /4م

�شهود :املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ا�ست�أجر احمد بن خليل ال�شامي من عبد الرزاق بن �إبراهيم الدم�شقي
الوكيل ال�رشعي قبل احمد اغا اجلوربجي ف� ّأجره جميع ال ّدكّ ان
الكائنة مبحلّة باب العمود املع ّدة خلبز اخلبز بالقد�س ال�رشيف
غرة
بالقرب من �سويقتها املعلومة عندهما مدة �سنة كاملة �أولها ّ
�شهر ذي القعدة احلرام �سنة تاريخه و�آخرها انق�ضا�ؤها ب�أجرة
قدرها ثمانية ع�رش غر�ش ًا عددية ح�سابا عن اجرة كل يوم مي�ضي
قطعة وعثماين وختامه اجارة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،كاتبه.

�إمهال بدفع
�أجرة دار

حترر قبل �إبراهيم بن جعفر البحر �أربعة غرو�ش خلليل بن عبد اهلل
ّ
التحرر ال�رشعي الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ح�رض علي جلبي بن املرحوم ناجي جلبي الرتجمان وذكر ان ق�صده
احلج ال�رشيف و�أنه وكّ ل موالنا ال�شيخ نور الدين بن
التوجه اىل
ّ
ّ
ال�شيخ عبد الرحمن غ�ضية يف مبا�رشة جهاته موقوفة على القبول.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
الرومي ابن عمه اخلواجة �صالح الرومي
�أمهل ال�شيخ عبد القادر
ّ
ب�أربعة غرو�ش الذي من اجرة الدار الكائنة مبحلّة احليادرة لثالثة
�أيام من تاريخه امها ًال �رشعياً.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /41ح 5

م الأربعاء � 22شوال
تنبيه من
�سنة 1081هـ/
النزول بغرا�س
1671 /3 /4م

 /41ح 6

قب�ض ثمن
ح�صة دار

م اخلمي�س � 23شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /5م

 /41ح7

�إلزام بدفع
دين

م اخلمي�س � 23شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /5م

 /41ح8

قب�ض
م�ستحقات
�أيتام

م اجلمعة � 24شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /6م

 /41ح 9

�إلزام بدفع
دين

م اجلمعة � 24شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /6م

 /41ح10

حترر ثمن
بزرة

م اجلمعة � 24شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /6م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ال�رشعي على را�ضي وعبد ولد �صالح ال�سلواين بانهما
نبه احلاكم
َّ
ّ
ال ينزالن بالغرا�س والعنب والتني والزيتون القائم �أ�صوله ب�أر�ض
�سلوان بظاهر القد�س ال�رشيف اجلارية يف ملك ال�شيخ نور الدين
ال�شافعي �إمها ًال �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
قب�ض حجازي بن من�صور زبيدة الوكيل عن زوجته امنة بنت
�إ�سماعيل بن كيوان ثمن ح�صة يف الدار �أربعة غرو�ش باحل�رضة
واملعاينة قب�ض ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا.
الزم يو�سف بن عبد اهلل لعلي بن عبد اهلل بت�سعة غرو�ش عددية بعد
الدعوى واالعرتاف والطلب الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
قب�ض احلاج احمد بن �شيخ ال�سوق وال�شيخ حممد العينبو�سي
الو�صيان على ايتام املرحوم حممد �أفندي العينبو�سي ما كان بذمة
املرحوم م�صطفى بن خليل الرومي وقدره �سبعة غرو�ش عددية من
زكريا بن حبيب بن �إ�سحاق الو�صي على علي بن م�صطفى املزبور
ومن بنته الو�صية على ولدها خليل بن م�صطفى املزبور قب�ض ًا
�رشعي ًا وا�شهد عليهما ان الحق للأيتام املزبورين من قبل ُو ّراث
م�صطفى املزبور �إ�شهاداً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أُلزم مو�سى بن حممد �أبو وعر لل�سيد �إ�سماعيل بن ال�سيد ح�سن باثني
وثمانني قطعة بعد الدعوى واالعرتاف الزام ًا �رشعي ًا وذكر �أن عنده
�سكّين ًا عقف ًا مرهونة على املبلغ ف�ص ّدقه على الرهن.

�شهود :ال�شيخ نور الدين.

حترر قبل �أحمد بن �رشوق خلليل بن عبد اهلل �أربعة غرو�ش وخم�س
ّ
وع�رشين قطعة من ثمن البزرة امر بدفعها و�ألزم.
�شهود :ال�شيخ زكريا.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م اجلمعة � 24شوال
�سنة 1081هـ/

 /41ح11

تعهد بدفع
دين

 /41ح 12

ت�سلم �أدوات
و�أوين �أيتام

م ال�سبت � 25شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /7م

 /42ح 1

�إقرار
مب�ستحقات
لل�شيخ احلرم

م ال�سبت � 25شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /7م

 /42ح2

�إلزام بدفع
دين

م ال�سبت � 25شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /7م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

تعهد عودة بن قطينة ب�أن يدفع �ستة غرو�ش التي بذمته خلليل
أقر حممد املزبور �أنه و�صله من عودة خم�سة غرو�ش
املزبور َّ
ثم � َّ
واثنان وع�رشون قطعة اقراراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح.
ت�سلم حافظ طه بن نوح من ال�شيخ خليل بن غ�ضية الو�صي على �أيتام
�إبراهيم م�شيم�ش الرهن الذي حتت يده حلافظ املزبور وهو كنافة
ولبة ذهب و�صفرة �صحون نحا�س وط�شت حمام
لولو وبغمة لولو ّ
ومع�صب �أزرق( )...فت�سلّم ذلك منه باحل�رضة واملعاينة وت�سلمه بيده
بعد اعرتاف حافظ ان ذلك لها فت�سلّم ذلك منه باحل�رضة وامل�شاهدة
وعرف بها والدها ال�سيد حممد بن ح�سني مع من جاز تعريفه بها
َّ
�رشعي ًا وت�سليم ًا �رشعياً.
ا
تعريف
ا
�رشع
ً
ً
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين.
اقر واعرتف ح�سن بلوكبا�شي بن احمد ان بذمته ملوالنا ال�شيخ
�صالح �شيخ احلرم بالقد�س ال�رشيف مبلغا قدره اثنان وثمانون
غر�شا عددية ق�سطها عليه كل يوم قطعتني م�رصيتني مل�ضي �شهر
تاريخه �أعاله وان يدفع ق�سط يوم يكون املبلغ حاال.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ �أبو الفتح،
ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ علي ،كاتبه.
ُ�ألزم �أحمد بن �رشوق خل�رض بن عبد اهلل ب�أحد ع�رش غر�ش ًا بعد
الدعوى عليه مبوجب ال�سجل الزام ًا �رشعياً ،وحلف خ�رض �أنها مما
هي من( )...حلف ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /42ح3

ت�صادق على
م�ستحقات
�أيتام

م االحد � 26شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /8م

 /42ح4

ترتب لأيتام

م االحد � 26شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /8م

 /42ح5

م االحد � 26شوال
تن�صيب و�صي
�سنة 1081هـ/
�رشعي
8

 /42ح6

�إثبات حقوق

م االحد � 26شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /8م

 /42ح7

�إلزام بدفع
دين

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ت�صادق كل واحد من ال�شيخ خليل بن حممد غ�ضية وخليل جلبي
الرتجمان يف حمكمة القد�س ال�رشيف بان اخر ما ت�أخر بعد كل
ح�ساب قبل خليل جلبي لأيتام احلاج �إبراهيم م�شيم�ش ثالثون غر�ش ًا
بعد حلف خليل جلبي على حلف �رشعي وذلك بعد ان �سلم ال�شيخ
ف�ضة وحجر
خليل جلبي رهن الدكان حتت يد املتوفى وهو خوخة ّ
معدن وجميع امل�صاغ وهي كنافة لولو وبغمة لولو وحيا�صة ذهب
حق له قبل ُو ّراث املرحوم املُتوفَّى()...
وا�شهد عليه خليل جلبي ان ال َّ
الذي عليه باحل�رضة ت�سليم ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب ليتيمي احلاج �إبراهيم بن م�شيم�ش مببا�رشة و�صيهما ال�شيخ
خليل بن غ�ضية يف ذمة خليل جلبي الرتجمان مبلغ قدره ثالثون
غر�ش ًا عددية عن كل غر�ش منها ثالثة قطع م�رصية ا�ص ًال وربح ًا
وهي اخر ما ت�أخر بذمته لليتيمني املزبورين بعد كل قب�ض وح�ساب
ورهن على ذلك حممد بن الو�صي املزبور كنافة لولو حبل وت�سع
وع�رشين( )...خليل جلبي املزبور م�ؤجل جميع املبلغ مل�ضي �أربعة
�أ�شهر من غرة �شهر ذي القعدة احلرام �سنة تاريخه ترتب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

م الأحد � 26شوال
�سنة 1081هـ/

ن�صب احلاكم ال�رشعي حممد بيك بن ح�سونة و�صي ًا �رشعي ًا على
َّ
ابن �أخيه م�صطفى ل�ضبط امل�سطرة له الإرث ال�رشعي من قبل والده
تن�صيب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة احلاج مو�سى بن يو�سف الزعيم والأو�ستة حممد بن
رجب بان احلاج م�صطفى املزبور بانهما كانا هو وم�صطفى بن
بكر وامل َُ�سطَّ َرة مبوجب دفرت الق�سمة وذلك بذمة حممد بيك الو�صي
املرقوم ثبوت ًا �رشعياً.
�أُلزم احمد �أبو قادرية بثالثة وع�رشين غر�ش ًا لل�سيد مو�سى بن حممد
الرملي الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
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رقم احل َُّجة

 /42ح8

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م االحد � 26شوال
ا�ستالم مطلقة
�سنة 1081هـ/
م�ستحقاتها
1671 /3 /8م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ت�سلمت رحمة بنت يو�سف من زوجها مطلقها ال�سيد حممد بن ح�سن
املغربي الذي تب ّقى لها عنده بيدها باحل�رضة واملعاينة ت�سلُّم ًا
�رشعي ًا وعرف بها احلاج يا�سني املغربي تعريف ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /42ح 9

حترر لأيتام

م االثنني � 27شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /9م

حترر قبل عمر بن مو�سى خاطر ثمانون قطعة لأيتام �صالح الأعرج
أقر بدفعها.
لطلب و�صيهما رجب بن �إ�سماعيل عجعج � َّ
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /42ح10

�إلزام
مب�ستحقات
نفقة

م االثنني � 27شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /9م

�ألزم عثمان وعلي ولدي حممد بغر�شني ون�صف من نفقة �أختهما
الــم�ستقرةـ عند خالتها مرمي بنت
املدعوة �أ�صيل بنت حممد القا�رص
َّ
�شم�س الدين املكتتب النفقة عليها مبوجب حجة م�ؤرخة يف حادي
ع�رش رجب ل�سنة  1081بعد الدعوى والطلب واالعرتاف مدة ع�رشين
ون�صف من ن�صف �شعبان ل�سنة تاريخه.

 /42ح 11

تنبيه ب�إخالء
دار ب�سوق
اللحم

م الثالثاء � 28شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /10م

 /42ح12

�أمر بدفع
قف�ص

م الثالثاء � 28شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /10م

 /42ح 13

�إ�شهاد بطالق
زوجته

م الثالثاء � 28شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /10م

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
نبه احلاكم ال�رشعي على احمد بن ابي الن�رص ال�سكري ب�أن ُيخلي
َّ
الدكان الكائنة بدار �أوالد اللطفي ب�سوق اللحم بالقد�س ال�رشيف
تنبيه ًا �رشعاً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين.
�أمر احلاكم ال�رشعي دروي�ش بك خليل( )...ب�أن يدفع القف�ص الذي
هو لزوجته مرمي بنت عبد اهلل املغربي الذي رهنه على ثالثة غرو�ش
�أمراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا.
ا�شهد عليه احلاج مرعب واحلاج علي( )...انه طلق زوجته خديجة
بنت حممد ال�شامي طلقة رجعية واحدة وم� َّؤخر �صداقها قبله 32
�رشعياً.
غر�ش ًا وخم�س قطع عددية يف كل يوم قطعة م�رصية �إ�شهاداً
ّ

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /43ح 1

�إثبات مقدار
م�ؤخر �صداق

م الثالثاء � 28شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /10م

 /43ح 2

دعوى على
دفع ثمن �سلع

م الثالثاء � 28شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /10م

 /43ح3

دعوى على
دفع ثمن
�أدوات

م الثالثاء � 28شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /10م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ثبت ب�شهادة ك ِّل واحد من ال�شيخ زكريا الديري و�أحمد بن م�صطفى
النجار � َّأن م� َّؤخر �صداق فاطمة بنت م�صطفى اليازجي على زوجها
ّ
يحيى الزعيم املُتو ّفى �سابق ًا على تاريخه قدره ع�رشون غر�ش ًا �أ�سدية
�رشعية على يحيى املزبور مبوجب كتاب الزوجية امل� َّؤرخ يف
�شهادة
ّ
�رشعياً.
غرة رجب �سنة �أربع و�أربعني و�ألف ثبوت ًا
ّ
َّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ عليـ فتح
ويل الدين ،ال�شيخ فتح اهلل.
ا ّدعى ال�شيخ خليل بن ال�شيخ عفيف الدين الديري على �إبراهيم بن
بحي�صة الدالل ،وقال� :إنه دفع له ثمن حيا�صة مطلية( )...وفنجانا
�صيني ًا رهن ًا على ثالث ع�رشة قطعة م�رصية وطالبه ب�إح�ضار ذلك
اىل املجل�س ال�رشعي وذكر ان املدعي باع املزبور احليا�صة مع()...
بثمان وع�رشين قطعة والفنجان بثماين ع�رشة قطعة فلم ي�صدقه
بينة له والتم�س ميينه حلف
بينة فذكر انه ال ّ
على ذلك فطلب منه ّ
وت�سلَّهما احليا�صة( )...والفنجان باملجل�س والزم للدالل بثالث
ع�رشة قطعة ثمن دفع ال�شيخ خليل ثمن الفنجان لل�شيخ حممد
العينبو�سي لزوجته النهما لها ،وت�سلم ذلك باملجل�س ال�رشعي ودفع
ثالث ع�رشة قطعة قب�ضها �إبراهيم منه بيده باحل�رضة واملعاينة ومل
حق مطلقاً.
يت�أخر له قبل ال�شيخ خليل من ذلك ٌّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ �صالح ،ال�شيخ عبد الرحمن.
ادعى ال�شيخ خليل على �إبراهيم ال�شامي الدالل وقال انه دفع له
زبدية �صيني ولكن نحا�س و�صينية نحا�س وطلب �إح�ضار ذلك
باملجل�س ف�أح�رض الزبدية واللكن وال�صينية وذكر � َّأن املدعي باعه
الزبدية وال�صينية واللكن مبائة وع�رشين قطعة منها عن الزبدية
بخم�س و�أربعني قطعة وثمن اللكن خم�س و�أربعني قطعة وال�صينية
بثالثني قطعة و�سلمه له فلم ي�صدقه على ذلك وذكر �أن ذلك رهن
بينة لي�شهد
على ثالثني قطعة م�رصية وقب�ض ذلك منه وطلب منه ّ
له بذلك ،واعرتف ال�شيخ خليل ان الزبدية لزوجته بنت ال�شيخ حممد
العينبو�سي و�سلمها له فت�سلَّمها منه باملجل�س وذكر �أن ال �شيء له
والثمن ملن حلف وت�سلم ذلك باملجل�س وامر ال�شيخ بان يدفع ثالثني
قطعة املعرتف بها للدالل املزبور �أمراً �رشعي ًا ودفع له ثالثني قطعة
فا�ستلمها منه بيده باحل�رضة واملعاينة الت�سليم ال�رشعي وبرئت
منه من ذلك الرباءة ال�رشعية بالطريق ال�رشعي و�أ�شهد عليه �إبراهيم
�أن ال حق له قبل ال�شيخ خليل املزبور حق ًا وال ا�ستحقاق ًا وال دعوى
وال طلباً( )...وال رهن ًا وال حق ًا ملا م�ضى من الزمان واىل يوم تاريخ
�أدناه و�ص َّدقه على ذلك ال�شيخ خليل املزبور ت�صديق ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /43ح4

حترر
م�ستحقات

م الثالثاء � 28شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /10م

حترر قبل عو�ض بك �أربعة و�أربعون قطعة م�رصية من ثمن()...
َّ
التحرر ال�رشعي.
ُّ

 /43ح5

اعرتاف
بحيازة 3
جرار زيت

م الثالثاء � 28شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /10م

اعرتف عو�ض املزبور �أن عنده ل�صاحلة بنت م�صطفى ثالثة جرار
زيت اعرتاف ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله.

 /43ح6

دعوى على
دالل

م الثالثاء � 28شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /10م

ا َّدعى علي بن قادرية بن �أوي�س على حممد ال�شامي الدالل ،وقال� :إنه
دفع له بارودة ودفع له الغر�شني والن�صف وباعها له بت�سعة غرو�ش
ُ�سئِلَ  ،فاعرتف بانه �أعطاه البارودة وباعها له بغر�شني ون�صف فلم
ي�صدقه التم�س ميينه حلف ومنعه من معار�ضته.

 /43ح7

م الثالثاء � 28شوال
ح�ضور وكفالة �سنة 1081هـ/
1671 /3 /10م

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ح�رض كل واحد من �إبراهيم بن علي ال�شامي �شيخ الداللني بالقد�س
ال�رشيف و�إبراهيم بن احمد خبي�صة وم�صطفى وح�سن وعلي �أوالد
حممد جاوي�ش وحممد بن ح�سني ،بلوكبا�شي و�صالح بن ح�سني وهم
الداللني بالقد�س ال�رشيف وت�ضامنوا وتكافلوا بع�ضهم بع�ض ًا ب� َّأن
ك ًال منهم للآخر و�إن �أحد �أخذ لأحد �شيئ ًا يبيعه وهرب من القد�س
الدللني وكفل ك َّل واحد
ال�رشيف( )...بذلك وح�رض �إبراهيم �شيخ اّ
من مو�سى ال�سكناجي( )1وخلف و�إي�ساف اليهوديني و�شموئيل
ولد مو�سى ومن�صور ولد �إبراهيم وت�ضامنوا وتكافلوا كذلك وكفل
الرومي كذلك( )...ملكوت
�إبراهيم �أي�ض ًا �صالح ولد مو�سى الن�رصاين
ّ
الن�رصانيني الداللني بالقد�س ال�رشيف وتكافال كذلك بان كل منهم
للأخر تكاف ًال �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ال�شافعي ،ال�شيخ ابي الفتح النوري ،ال�شيخ
فتح اهلل ،ال�شيخ ابي ال�سعود الدجاين ،ال�شيخ علي الدقاق ،ال�شيخ
مو�سى ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ احمد ال�صمادي.

( )1السكناج :اليهود الذين قدموا من شرق أوروبا ووسطها ،ويعودون إلى أصول مختلفة كيهود ألمانيا وروسيا ورومانيا.
المسيري ،موسوعة ،ج،2ص.125

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /44ح 1

م الثالثاء � 28شوال
ح�ضور وت�سلم
�سنة 1081هـ/
ثمن �سلع
1671 /3 /10م

 /44ح2

ح�ضور
وتوكيل

م الثالثاء � 28شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /10م

 /44ح 3

ت�سلم بهم
باحل�رضة
واملعاينة

م الثالثاء � 28شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /10م

 /44ح4

م الثالثاء � 28شوال
حترر مبلغ من
ُّ
�سنة 1081هـ/
املال
1671 /3 /10م

 /44ح5

م الثالثاء � 28شوال
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /10م

دعوى على
م�ستحقات

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ح�رضت ال�ست بدرية بنت ال�شيخ حممد العينبو�سي وعرف بها
والدها املزبور وت�سلَّمت من زوجها خليل الديري ثمن حيا�صة ف�ضة
حمالة بالذهب و�سن�سال ازرق خرز وزبدية �صيني وفنجان ف�ضة
ولكن و�صينية وا�شرتى زوجها �صينية ولكن نحا�س بثالثة و�أربعني
قطعة م�رصية وقب�ضت الثمن باحل�رضة واملعاينة ولي�س لها قبله
حق ًا مطلقاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى،
كاتبه.
ح�رض عواد من قرية باب الواد ووكَّ ل حممود بن علي ال�سعدي يف
قب�ض �أربعة غرو�ش من يو�سف بن علي احلداد وكالة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ت�سلَّم �رشف الدين بن ابي �سيف جميع البهم من حممد بن �صالح
ال�رشعية �صدرت
بن �أكرم باحل�رضة واملعاينة ،وذلك بعد الدعوى
ّ
أجره ذلك م�سطران بيده كل م�سطرة بغر�ش واحد
بينهما و�أنه � َّ
ذلك( )...ومل يثبت بعد الدعوى واالعرتاف ت�سلُّم ًا �رشعياً.
�شهود :املزبورون �أعاله ،كاتبه.
حترر قبل �رشف �إبراهيم �سيف لأخته �آمنة بنت �إ�سماعيل غر�ش من
َّ
وعرف بها ولدها حممد بن �صالح بن �أبي احلرم تعريف ًا
املبلغ
بقية
َّ
�رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
الدلل على ال�شيخ خليل بن ال�شيخ عفيف
ا َّدعى �صالح بن ح�سني اّ
الديري وقال� :إن له بذمته خم�سة غرو�ش كل غر�ش ثالثون قطعة
م�رصية طالبه بها�ُ ،سئِلَ  ،فاعرتف باملبلغ ،وذكر �أن عنده رهن ًا حتت
وردي ب�أزرار ف�ضة خم�سة ع�رش وجمموع �صغري و�ساعة
يده �أطل�س
ّ
قزاز وحمرمة قهوة مطرزة ،و�أح�رض الأطل�س والأزرار وال�ساعة
واملجموع ال�صغري و�أ�سلمهم لهم باملجل�س ،وذكر �أن املحرمة
�ضاعت ،فذكر ال�شيخ خليل �أن قيمتها خم�سة غرو�ش فلم ي�ص ِّدقه
وحترر له قبله ثالثة
ثم ت�صادقا �أن قيمتها غر�شان ووا�صف بهما
َّ
ق�سطها عليه يف كل يوم قطعة م�رصية من غرة ذي القعدة
غرو�ش َّ
�سنة تاريخه تق�سط ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
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رقم احل َُّجة

 /44ح 6

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ح�رض ال�شيخ عبد اهلل العجمي وكفل �أحمد بن الزغل كفالة وجه
م اخلمي�س ختام
مل�ضي ع�رشة �أيام من تاريخه كفالة �رشعية مقبولة من ال�سيد
1801هـ/
ح�ضور وكفالة �شوال �سنة
مو�سى بذلك قبو ًال �رشعياً.
1671 /3 /11م
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل الديري ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /44ح7

املهاياة ملدة
ثمانية �أ�شهر

 /44ح 8

�إلزام بدفع
دين

تهايا كلُّ واحد احلاج �أحمد بن �صالح بن عي�سى الوكيل عن ولده
فخر الدين وقبل املهاياة ال�صادرة بني موكله وبني �إبراهيم بن
م اخلمي�س ختام
غرة
ع�سكر �سابقا على تاريخه قبو ًال �رشعي ًا مدة ثمانية �أ�شهر� ،أولها ّ
�شوال �سنة 1801هـ /ذي القعدة �سنة تاريخه منها �أربعة� ،أربعة �أ�شهر للموكل وللأربعة
1671 /3 /11م
�أ�شهر لإبراهيم املزبور قبو ًال �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /44ح9

�ألزم �أحمد بن من�صور الدباغ للخواجة حممد بن �أرغون بغر�شني بعد
م اخلمي�س ختام
�شوال �سنة 1801هـ /الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا �رشعياً.
1671 /3 /11م
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

اعرتف ال�سيد عبد ال�صمد بن ال�شيخ عبد القادر غ�ضية وكيل ال�شيخ
عبد اهلل الداودي املتويل على وقف يو�سف الرومي �أنه قب�ض من ابي
بكر بن �شهاب الدين اخلما�ش ما بذمته جلهة الوقف املزبور وقدره
اعرتاف بقب�ض م اخلمي�س ختام
ع�رشة غرو�ش عددية ا�ص ًال وال حق جلهة الوقف املزبور ال من �أ�صل
م�ستحقات
�شوال �سنة 1801هـ /وال ربح ملا م�ضى من الزمان واىل يوم تاريخ �أدناه ،و�صدقه على
1671م
/3
/11
وقف
ذمته من ذلك الرباءة
ذلك �أبو بكر املزبور ت�صديق ًا �رشعي ًا وبرئت ّ
ال�رشعية.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /44ح10

ح�رض �سليمان بن �صالح من العي�ساوية و�صدق على �صحة بيع عمه
ح�ضور
م اخلمي�س ختام
للغرا�س الذي باعه للحاج �أبي بكر بن ذيب بثالثة غرو�ش وقب�ض
على
وت�صديق
1801هـ/
�سنة
�شوال
حممد بن �أبي بكر اثنتي وع�رشين قطعة م�رصية ت�صديق ًا �رشعياً.
1671 /3 /11م
�صحة بيع
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /44ح11

�إخبار
بطالق زوجة
بريقعون

م اخلمي�س ختام
�شوال �سنة 1801هـ/
1671 /3 /11م

 /45ح1

م اجلمعة
حترر مبلغ من غرة ذي القعدة احلرام
َّ
�سنة 1081هـ/
�أجرة ح�صة
1671 /3 /12م

 /45ح2

حلف بعدم
حيازة خم�سة
جرار زيت

م غرة ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /12م

 /45ح 3

ترتب جلهة
وقف حممد
�آغا

م غرة ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /12م

 /45ح 4

ترتب لوقف
�إبراهيم �آغا

م غرة ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /12م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أخرب موالنا ال�شيخ حممد غ�ضية و�أحمد بن بريقعون ب�أن احلاج
ح�سني الرومي بطريق ال�شهادة �أنه طلَّق زوجته عائ�شة بنت علي
الرومي طلقة بائنة من غرة �شهر رجب �سنة تاريخه �شهادة �رشعية
مقبولة �رشعاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا الديري ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ابي ال�سعود
الدجاين ،كاتبه.
حترر ملحمود بن �صالح الدين احل�سيني قبل حممد بن حمودة
َّ
ثالثني قطعة من �أجرة ح�صته( )...يف القد�س ال�رشيف( )...ت�سليم ًا
�رشعي ًا بعد الدعوى واالعرتاف والطلب.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي ال�شيخ
علي.
حلف حممد بك م�سكدين بانه مل يكن عنده خم�سة جرار زيت لعمه
عي�سى بيك بن �إبراهيم بيك حلف حلف ًا �رشعي ًا بوجه عي�سى بيك
ومنع من معار�ضته منع ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب جلهة وقف حممد �آغا املوقوف على الرثيا بال�صخرة امل�رشفة
مببا�رشة ال�شيخ حممود �شيخ احلرم املتويل على الوقف املزبور بذمة
احلاج يحيى بكر ال�سباهي( )1بالقد�س ال�رشيف مبلغ ًا قدره ثالثون
غر�ش ًا �أ�صال وثمن خامت ف�ضة حجر معدن ب�أربعة غرو�ش ابتاعه
وت�سلمه باحل�رضة واملعاينة يحل عليه ذلك مل�ضي �سنة مت�ضي من
غرة �شهر تاريخه ورهن ثالثة قراريط يف داره باقية على حكمها
مبوجب ال�سجالت ال�سابقة ترتب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
مت ترتب لوقف �إبراهيم �آغا املوقوف على الرثيا بداخل قبة ال�صخرة
امل�رشفة عند قدم الر�سول مببا�رشة املتويل املزبور �أعاله املتويل
على الوقف الثاين يف ذمة ال�شيخ �سليمان بن ابي الن�رص ع�رشين
غر�ش ًا ا�ص ًال وثمن دواة وثالثة غرو�ش ابتاعها مل�ضي �سنة من غرة
جمادى الثانية �سنة تاريخه ورهنه ال�سابق باق على حكمه.
�شهود :ال�شيخ نور الدين.

( )1السباهي :الجنود الفرسان الذين تم منحهم إقطاعات محددة مقابل تقديم فارس مجهز للحرب مقابل  3000أقجة من
دخل الزعامت أو اإلقطاع السنوي ،وهم من أقدم أنواع الجنود في الدولة العثمانية ،كان لهم مصلحة في دوام االقطاعات
وهم خليط من األجناس من أتراك وعرب وأكراد ،كان يرأسهم ضابط برتبة أآلي بك؛ عبد الكريم رافق  ،العرب
والعثمانيون  ،ص .47
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /45ح5

�إلزام بدفع
دين

 /45ح6

ترتب حقوق

 /45ح7

حترر نفقة
ّ

 /45ح8

ترتب بذمة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

م غرة ذي القعدة �سنة �ألزم �سامل من بيت �ساحور لل�شيخ علي الثوري بع�رشين قطعة
م�رصية بعد الدعوى واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
1081هـ/
1671م
/3 /12
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب حلبيبة بنت علي( )...مببا�رشة وكيلها اخيها عي�سى بالوكالة
عنها الثابت �رشع ًا يف ذمة كل واحد من داود بن حممد �أرغون وولده
�سليمان مبلغ قدره خم�سون غر�ش ًا عددية كل غر�ش منها ثالثون
يف�صل فيه فمن ذلك ثالثون غر�ش ًا نقداً وما
قطعة م�رصية على ما ّ
هو ثمن ثالثة ثياب قطن و�ستة �أذرع جملوبة وركبة وعباءه م�رصية
�سمراء ومقطع ك ّتان رومي بع�رشين غر�ش ًا وهي طبق املبلغ املزبور
مق�سط عليهما املبلغ املرقوم يف كل يوم مي�ضي من غرة �شهر
م ال�سبت  2ذي القعدة تاريخه خم�س قطع م�رصية ورهن داره املزبورة حتت يد حبيبة
وجار يف ملكه ،وذلك جميع احل�صة ال�شائعة
املزبورة ما هو له
ٍ
�سنة 1081هـ/
وقدرها الن�صف اثنا ع�رش قرياطا يف جميع الدار الكائنة مبحلة
1671 /3 /13م
ال�رشف املحدودة قبلة بالطريق ال�سالك و�رشق ًا زقاق غري نافذ وفيه
الباب ومتامه دار جارية يف وقف امل�سجد الأق�صى ال�رشيف و�شما ًال
دار جارية ملك اليهود العربانيني وغرب ًا دار جارية يف ملك �أوالد
الدم�شقي و�سلَّمها لوكيلها املزبور رهن ًا م�سلَّم ًا قبله ت�سليم ًا �رشعي ًا
م�أذون ًا له باالنتفاع مع املعاملة ال�رشعية وت�ضامنا وتكافال يف
والذمة وت�سلمه الوكيل املزبور.
املزبور يف املال
ّ
�شهود :ال�شيخ مو�سى ال�شافعي ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
حترر قبل احلاج خليل بن �صالح الدين( )...خم�سة غرو�ش وع�رشون
ّ
م ال�سبت  2ذي القعدة قطعة من نفقة ابن �أبيه �أحمد بح�ضور والدته واتفقا ب�أن والدته
املزبورة تقوم بنفقة ولدها �أحمد دائما ،وعلى احلاج خليل متويله
�سنة 1081هـ/
يف كل عام اتفاق ًا �رشعياً.
1671 /3 /13م
�شهود :ال�شيخ زكريا �أفندي ،املزبورون �أعاله.
ملا كان بذمة ال�شيخ خليل بن ال�شيخ حممد غ�ضية لل�شيخ عبد الباقي
املغربي مبلغ قدره خم�سة وع�رشون غر�ش ًا عددية كان رهنها بذمته
و�صي ال�شيخ عبد الباقي املزبور ملا كان قا�رصاً عن ال�شيخ عبد
م ال�سبت  2ذي القعدة الرحمن �شيخ احلرم ح�رض يوم تاريخه ال�شيخ عبد الباقي واعرتف
�سنة 1081هـ/
انه قب�ض منه املبلغ املزبور وال ي�ستحق قبل ال�شيخ خليل من املبلغ
1671م
/3 /13
املزبور حق ًا مطلق ًا قبل ال�شيخ خليل املزبور �إقراراً واعرتاف ًا م�صدق ًا
من ال�شيخ خليل ت�صديق ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /45ح9

46
 /ح1

 /46ح2

 /46ح3

 /46ح4

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م ال�سبت  2ذي القعدة
ح�ضور
واعرتاف بعدم �سنة 1081هـ/
ا�ستحقاق حق 1671 /3 /13م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
بح�ضور باكري �آغا �صوبا�شي حمقق القد�س ال�رشيف
املنجد وعبد القادر بن ن�رص ان ال حق لأحد لهما
ح�رض احلاج ا�سحق
ّ
قبل الآخر �إ�شهاداً �رشعياً.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله.
حترر قبل جمعة بن داود اثنني وخم�سني قطعة لأحمد بن احلاج
م االحد  3ذي القعدة ابراهيم التحرر ال�رشعي �أمر بدفعها
�سنة 1081هـ/
حترر
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
1671 /3 /14م
ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ �أبو الفتح ،كاتبه.
م الأحد  3ذي القعدة حترر قبل �سليمان بن ال�شيخ حممود بن علم الدين بن خليل زغري
التحرر ال�رشعي.
بقية ثالثة غرو�ش
�سنة 1082هـ/
حترر
ثالثون قطعة ّ
ّ
َ
1671م
/3
/14
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
حترر لإبراهيم بن كرم املحت�سب قبل خليل بيك بن الربادعي غر�ش
م الأحد  3ذي القعدة
ّ
واحد اُمر بدفعه �أمراً �رشعياً.
�سنة 1081هـ/
حترر
ّ
1671 /3 /14م
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
ح�رض كل واحد من احلاج قا�سم بن حممد واحلاج عربي بن �أحمد
امل�رصيني بح�ضور احلاج �أبو زيان �شيخ املغاربة وقبل بحرا�سة
ال�سوق الكبري( )1من باب ال�سل�سلة اىل را�س ال�سوق و�سوق التجار()2
ح�ضور وقبول م الأحد  3ذي القعدة و�سوق العطارين( )3و�سوق احل�رص( )4و�سوق القطانني( )5املعروف
بحرا�سة ال�سوق �سنة 1081هـ/
بالبا�شورة لي ًال ومهما �أخذ لي ًال من الأ�سواق يكونان نائمني به
1671 /3 /14م
الكبري
وكفلهما احلاج �أبو زيان يف ذلك كفالة بالنف�س وانهما متى طلب
منه يح�رضهما كفالة �رشعية.
�شهود :موالنا نور الدين �أفندي ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1السوق الكبير :يمتد من باب السلسلة أحد أبواب الحرم حتى الجهة الغربية من المدينة .وأيضاً يسمونها سوق الخضرة
تبدأ عند ملتقى سوق اليهود بسوق التجار غرباً وتمتدة حتى باب السلسلة .العارف ،عارف .المفصل .ص.685
( )2سوق التجار :يقع غرب دار الوكالة ،وهو جاري في وقف المسجد األقصى .ربايعة ،ابراهيم .سجل ،152ص54
( )3سوق العطارين :يقع في السوق الكبير بخط داوود .وهو سوق طويلة مقبوه وفي سقفها نوافذ تنفذ منها اشعة الشمس
واللتهوية واالنارة .العارف ،عارف ،المفصل .ص.683؛ سجل القدس  ،122ص.486
( )4سوق الحُ صر :سوق قديمة صغيرة واقعة في آخر سوق البازار من الشرق تجاه سوق اللحامين الى الجنوب .العارف،
عارف .المفصل في تاريخ ،ص.683
( )5سوق القطانيين أو الباشورة :تجاه سوق العطارين الى الجنوب كانت فيما مضى مقر الحكام المماليك .العارف،
عارف .المفصل .ص.683
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /46ح5

اعرتاف
بحقوق

 /46ح6

�إخبار بو�ضع
�أمر�أة

 /46ح7

�أمراً
دفع نفقة
وك�سوة

 /46ح8

�إقرار واعرتاف
بدين

 /46ح9

�إقرار بو�صول
مواد متوينية
�أخذت من
مطبخه �سابق ًا

 /46ح 10

�إقرار واعرتاف
من خادم
جامع اجلب�شة
بقب�ض من
متويل الوقف

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ملا اعرتف حممد بن عطيبة اللحام ان بذمته للحاج خليل بن حممد
م الأحد  3ذي القعدة املنجد ثمانية ع�رش غر�ش ًا عددية طلب �إلزامه بذلك ثم امهله لثالثة
�سنة 1081هـ/
�أيام من تاريخه.
1671 /3 /14م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�أخرب ال�شيخ حممد بن ال�شيخ �أبو بكر املرقي وعمر بن عبد القدو�س
م الأحد  3ذي القعدة بان احلرمة م�ؤيدة بنت احلاج حممود �صالح( )...لدينها ودنياها
�سنة 1081هـ/
�إخباراً �رشعياً.
1671 /3 /14م
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�أمر اخلواجة ح�سن بن اخلواجة حممد بن بزوز بدفع مائتني
وخم�سني غر�ش ًا املزبورة قبله من نفقة وك�سوة زوجته ال�ست عفيفة
م االثنني 4
بنت ال�سيد حممد الرتجمان و�سكنها قبله مدة ثالث �سنوات يف كل
ذي القعدة �سنة
يوم �ست قطع وذلك بطلب وكيلها �شقيقها ال�سيد مو�سى الثابت
1081هـ/
وكالته عنها �رشع ًا امراً �رشعياً.
1671 /3 /15م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�أقر واعرتف �أحمد بن �سعد الدين ال�شعار �أن قبله لل�شيخ حممد
م االثنني 4
الع�سيلي ثالثة غرو�ش ون�صف اقراراً �رشعي ًا �أمهل بها لثالثة �أيام
ذي القعدة �سنة
من تاريخه.
1081هـ/
1671م
/3 /15
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
اقر واعرتف احلاج حممد بن حممود بن غنيم انه و�صله من ح�رضة
م االثنني 4
املوىل ح�سن �أفندي ما كان �أخذ منه ملطبخه من �سمن ودب�س وزيت
ذي القعدة �سنة
و�أرز وغري ذلك من قدومه اىل القد�س ال�رشيف واىل ختام �شوال و�أن
1081هـ/
ال حق قبله �إ�شهاداً �رشعي ًا م�صدق ًا �رشعياً.
1671 /3 /15م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أقر واعرتف ال�سيد علي بن ال�سيد حممد خادم جامع اجلب�شة �أنه
و�صله من موالنا ال�شيخ فتح اهلل اخلالدي املتويل على وقف اجلامع
املزبور خم�سة غرو�ش( )...ثلث غر�ش ليحا�سب( )...تكون بذلك من
غرة جمادى الأول ل�سنة اثنتني وثمانني
م االثنني 4
علوفته التي ت�ستحق يف ّ
و�ألف بطريق ال�سلف و�ص َّدقه على ذلك ال�شيخ فتح اهلل املزبور
ذي القعدة �سنة
واعرتف خليل جلبي الرتجمان انه و�صله ما كان له بذمة ال�سيد
1081هـ/
علي املزبور بطريق القر�ض ال�رشعي وقدره خم�سة غرو�ش( )...ثلث
1671 /3 /15م
غر�ش وال حق له قبله بعد ذلك و�صدقه على ذلك ال�سيد علي املزبور
ت�صديق ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ت�صادق احمد بن عبد احلق و�صالح بن مو�سى املغربي ب�أن �آخر ما
ت�أخر قبل �صالح املزبور ثمانني قطعة وكفله زكريا بن عبد القادر
ت�صديق ًا �رشعياً.

 /46ح11

م�صادقة
�رشعية

م الثالثاء 5
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /16م

 /46ح12

�إذن بدفع

م الثالثاء 5
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /16م

�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /47ح1

ترتب لأيتام

م الثالثاء 5
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /16م

ترتب لعبد القادر ويو�سف و�شم�سية ايتام احلاج �إ�سماعيل ابن �أبي
ال�سعادات مببا�رشة ابن عمهم احمد بن احلاج خليل بن ابي ال�سعادات
يف ذمة �شاهني بن ح�سن الطنبغا ا�صالة عن نف�سه وكفالة عن �أخيه
حميد مبلغ قدره ثمانون غر�ش ًا عددية ا�صلية وهي املرتتبة بذمتهما
�سابق ًا وعن دواة بف�ضة اثني ع�رش غر�ش ًا ابتاعها وت�سلمها مت�ضي
من غرة �شهر تاريخه ورهنه ثلث داره باقية على حكمها مبوجب
�سجالت �سابقة.

 /47ح2

حترر �رشعي

م الأربعاء 6
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /17م

 /47ح3

�إقرار بو�صول
خبز وطحني

م الأربعاء 6
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /17م

 /47ح4

م الأربعاء 6
دعوى على
ذي القعدة �سنة
 23رطل دب�س 1081هـ/
1671 /3 /17م

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�أذ َِن موالنا احلاكم ال�رشعي للمعلم عمر بن منر الو�صي على �أوالد
�أخيه حممود بان يدفع لعلي بيك ال�سباهي ما �رصفة من خرج()...
للإمام وقدره �ستة غرو�ش اذن ًا �رشعياً.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون
�أعاله ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،كاتبه.
حترر قبل تايه ال�سلواين ملحمد بن �صالح احلكم خم�سة ع�رش قطعة
ّ
التحرر ال�رشعي �أمر بدفعها.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أقر واعرتف برهان اجلدية ب�أن و�صله ما �أخذ منه من خبز وطحني
حل�رضة املوىل ح�سن �أفندي ومن حني قدومه اىل مدينة القد�س واىل
غرة ذي القعدة ل�سنة تاريخ اقراراً �رشعي ًا م�صدقاً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله.
ادعى حممد بن �صالح ابن �أبي احلرم على �رشف ابن ابي �سيف وقال
انه �أودع عنده ثالثة وع�رشين رط ًال دب�سا �سئل ف�أنكر وحلف ومنع.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /47ح5

قب�ض و�صي
�رشعي لأيتام

م اخلمي�س 7
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /18م

 /47ح6

ترتب بطريق
املقار�ضة
ال�رشعية

م اخلمي�س 7
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /18م

 /47ح7

�إلزام بغرو�ش
لأيتام

م اخلمي�س 7
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /18م

 /47ح8

م اجلمعة 8
ذي القعدة �سنة
وكالة على
حت�صيل حقوق 1081هـ/
1671 /3 /19م

 /47ح9

�إلزام

م اجلمعة 8
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /19م

 /47ح10

�إلزام بدفع
دين

م اجلمعة 8
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /19م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
قب�ض احلاج عمر بن ح�سن بن منر الو�صي ال�رشعي على ايتام �أخيه
احلاج حممود بن منر من كل واحد من خلف ولدا �إ�رسائيل وناثان
ولد مو�سى و�إبراهيم ولد �شموئيل املتكلمني على طائفة اليهود
ال�سكناج ثالثني غر�ش ًا �أ�سدية لأجل �أنف�سهم قب�ض ًا �رشعي ًا باعرتافه
بذلك االعرتاف ال�رشعي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب بطريق املقار�ضة ال�رشعية لل�سيد عبد الهادي القوا�س يف ذمة
ح�سن بن اخلواجة حممد بن بزوز خم�سة وثالثون غر�ش ًا عددية وذلك
بطريق املقار�ضة ال�رشعية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
الزم يو�سف ولد جرجي الكرجي ب�أربعني غر�ش ًا �أ�سدية لأيتام احلاج
و�صيهم احلاج عمر بن حممد بن منر املزبور
حممد بن منر بطلب
ّ
قبلهم بعد والدعوى واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ويل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
وكلت م�ؤمنة بنت ح�سن �سليمان بن حجازي العجمية يف الدعوى
على علي بن حممد اللّدي مما لها قبله ال�ستة غرو�ش وعرف بها
حممد امل�رصي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم ح�سن بن عبد النبي لكرمي بن بدر الدين املحت�سب ب�ستة ع�رش
غر�ش ًا ون�ص غر�ش ًا بقية ثمن �صوف بعد الدعوى واالعرتاف والطلب
الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم �إبراهيم بن م�صطفى ملحمود احل�سيني بثالثني قطعة م�رصية
الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /47ح11

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ترتب لفاطمة يتيمة احلاج حممود الدقاق مببا�رشة و�صيها اخيها
احلاج �إ�سماعيل يف ذمة الأو�سته عبد القادر ولد احلاج ح�سن احلالق
ترتب مببا�رشة م ال�سبت  9ذي القعدة ع�رشون غر�ش ًا عددية متبقية بذمته �سابق ًا وثمن دواة ف�ضة غر�ش ًا
�سنة 1081هـ/
ابتاعها وت�سلمها حتل عليه مل�ضي �سنة من غرة �شهر تاريخه ورهن
و�صيها
1671 /3 /20م
ال�سابق باق على حكمه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ثم ترتب لفاطمة املزبورة �أعاله يف ذمة احلاج خليل بن �صالح
حممد مبلغ قدره خم�سون غر�ش ًا عددية ا�ص ًال وهي املرتتبة بذمته
م ال�سبت  9ذي القعدة �سابق ًا وثمن دواة ب�سال�سل ف�ضة بع�رشة غرو�ش عددية ابتاعها
�سنة 1081هـ/
مل�ضي �سنة من ن�صف �شعبان ومن تاريخ احللول ال�رشعي ورهنه
1671 /3 /20م
ال�سابق باق على حكمه.

 /47ح12

ترتب بذمة

 /48ح1

�إلزام بدفع
�أجرة النقل
من حلب اىل
القد�س

 /48ح2

�أمر بدفع ثمن
ثور

م االحد 10
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /21م

 /48ح3

حترر �رشعي

م االحد 10
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /21م

 /48ح4

�إلزام بدفع
دين

م االحد 10
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /21م

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزمت رحمة بنت احمد احللبي بت�سعة ع�رش غر�ش ًا وثلث غر�شا �أ�سدي
م ال�سبت  9ذي القعدة ل�شحادة بن �سويدان بعد الطلب والدعوة واالعرتاف الزام ًا �رشعي ًا من
�أجرة النقل من حلب اىل القد�س ال�رشيف �إلزاما �رشعي ًا
�سنة 1081هـ/
1671 /3 /20م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ مو�سى،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،كاتبه.
�أمر ابو بكر بن علي بن ديببان بدفع لإبراهيم بن معلميه خم�سة
غرو�ش وقطعة م�رصية من ثمن الثور الذي ا�شرتاه منه ب�شهادة
ال�شيخ ح�سن اللطفي وال�شيخ كمال ال�صويل امراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
حترر قبل ياقوت ولد �إبراهيم اليهودي ت�سعة وع�رشين قطعة لل�سيد
�صالح بن �صالح الرتجمان �أمر بدفعها امراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
الزم احمد الأغرب لل�سيد مو�سى والد حممد الرتجمان ب�أربعة �أمداد
كزبرة بعد الدعوة والطلب واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 109
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /48ح5

دفع ر�سم نفقة
وثمن خبز
وحلم وزيت
و�صابون
ودخول حمام

م االحد 10
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /21م

 /48ح6

�إلزام بدفع
غر�شني
لزوجته

م االحد 10
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /21م

 /48ح7

م االحد 10
�إ�شهاد وتوكيل
ذي القعدة �سنة
يف قب�ض
1081هـ/
م�ستحقات
1671 /3 /21م

 /48ح8

م االحد 10
�إقرار واعرتاف ذي القعدة �سنة
بدين
1081هـ/
1671 /3 /21م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
لدى احلاكم ال�رشعي املوىل علي �أفندي دام بقاه بر�سم نفقة
�صادقة( )...فخر االفا�ضل املكرمني �ساللة العلماء العاملني موالنا
ال�شيخ عبد القادر ال�شهري ح�سن املبارك بابن �أبي �رشيف القا�رصات
عن درجة البلوغ فيما ال بد لهن منه وال حتى اهل من ثمن خبز
وزيت وحلم و�صابون وغ�سل اثواب ودخول حمام وغري ذلك اللوازم
ما قيمة ذلك وقدره يف كل يوم مي�ضي من تاريخ ادناه خم�س قطع
م�رصية و�أذن موالنا احلاكم ال�رشعي امل�شار اليه خلّد اهلل النعم
عليه لوالدهن ال�شيخ عبد القادر( )...يف ذلك يف واجب بع�ضهن()...
وباال�ستدانة عند احلاجة( )...()...على ما لها( )...()...بالإرث ال�رشعي
من قبل والدتهن( )...بنت فخر العلماء احلاكم ال�شيخ نور الدين اقطعه
فر�ضا واذنا �صحيحني �رشعيني مقبولني �رشعا عند احلاجة( )...غرة
ربيع الثاين من �شهور �سنة احدى وثمانني و�ألف.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
�ألزم حممد العمادي املغربي لزوجته فاطمة بنت احلاج حممد
املغربي بغر�شني من �أ�صل خم�سة ع�رش غر�ش ًا �آخر ما بقي من مقدم
ال�صداق بعد الدعوى واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ا�شهد عليه احلاج خليل بن احلاج حممد املنجد �أنه وكل واقام مقام
نف�سه القا�ضي علي بن م�صطفى �أفندي الدقاق يف قب�ض ما له بذمة
احلاج م�صطفى بازربا�شي وقب�ض ق�سطه منه وقدره يف كل يوم
خم�سة ع�رش قطعة م�رصية وكالة مقبولة �رشعاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،كاتبه.
ملا اقر واعرتف حممد بن ابي عطية( )...ان بذمته للحاج خليل بن
احلاج حممد املنجد املزبور �أعاله مبلغ قدره �ستة وثالثون غر�ش ًا
عددية منها ثمانية ع�رش غر�ش ًا مبوجب �سجل �سابق على تاريخه
وان جميع املبلغ حا ًال بذمته و�صدقه على ذلك احلاج خليل املزبور
ت�صديق ًا �رشعياً� ،أحال احلاج خليل املزبور حممد بن احلاج �إ�سماعيل
باملبلغ املزبور على حممد بن ابي عطية نظري ما بذمته املوافق
لذلك( )...و�صفه حوالة مقبولة من املحيل واملحال وللمحال عليه
قبو ًال �رشعياً( )...احلاج خليل وحممد بن �إ�سماعيل ا�شهاد(� )...رشعي ًا
عام من احلائلني ان كل واحد منهما ال ي�ستحق قبل االخر حق ًا
مطلق ًا ملا م�ضى من الزمان واىل يوم تاريخه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،نور الدين ،ال�شيخ فتح اهلل ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /48ح9

�إلزام بدفع
لأيتام مع
الربح

م االثنني 11
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /22م

 /48ح10

�إلزام بدفع
دين

م االثنني 11
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /22م

 /49ح1

م االثنني 11
�إقرار واعرتاف
ذي القعدة �سنة
بحيازة
1081هـ/
مرتوكات
1671 /3 /22م

 /49ح2

تق�سيط دين

م االثنني 11
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /22م

 /49ح3

�إ�شهاد �أن ال
حق لأخر من
ديون

م الثالثاء 12
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /23م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
الزم احمد بن علي الع�سقالين بغر�شني واثني ع�رش قطعة م�رصية
ربح ع�رش غر�ش ًا لأيتام حامد اللدي بطلب نور الدين �أفندي الزام ًا
�رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ خليل ،كاتبه.
الزم عبد اهلل ولد خليل من بيت جاال( )1خلليفة ولد �إبراهيم
الن�رصاين بع�رشة غرو�ش عددية و(� )...رشعي بعد الدعوى واالعرتاف
الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ �أبو الفتح ،كاتبه.
( )...احلاج احمد بن حممد املغربي ابن عم احلاج حفظ اهلل
املغربي املتوفى ووارث( )...()...ب�أن حتت يد احلاج قا�سم املغربي
وهو ماعون نحا�س( )...()...وط�ست حمام( )...()...ا�سمر وابي�ض
و�أطل�س( )...باحل�رضة واملعاينة.
�شهود :زكريا �أفندي ،ال�شيخ �أبو ال�سعود ،نور الدين ،علي افندي ،علي
افندي� ،أبو الفتح �أفندي ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
ق�سط احلاج خليل بن حممد املنجد على حممد بن ابي عطية ال�ستة
وثالثون غر�ش ًا الذي قبله للحاج خليل كل يوم مت�ضي �ستة �أ�شهر من
تاريخه يف كل يوم ثالثة قطع م�رصية وبقية املبلغ اىل ختام()...
ق�سطها عليه يف كل يوم قطعتني م�رصيتني تق�سيط ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ا�شهد عليه �صالح بن ح�سني الدالل انه الحق له قبل ال�شيخ حممد()...
�سوى االطل�س الذي( )...()...وازراره الف�ضة وال دعوى �سوى ذلك
�إ�شهاداً �رشعي ًا م�صدق ًا من ال�شيخ حممد املزبور ت�صديق ًا �رشعي ًا بعد
ذلك �أ�شهد عليه �إبراهيم ال�شامي الدالل انه ال حق له قبله �سوى()...
( )...وال دعوى �سوى( )...()...بذلك ا�شهد عليه �إبراهيم بن احمد()...
الدالل بانه ال حق له قبل ال�شيخ حممد املزبور حق ًا مطلقا ملا م�ضى
من الزمان و�إىل يوم تاريخه �أدناه �إ�شهاداً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،كاتبه.

( )1بيت جاال :مدينة عربية سميت نسبة الى جبل جيلو أو ما يعرف حالياُ باسم جبال الراس ،وقد تكون جاال تحريف
للسريانية جاال بمعنى كومة حجارة أو تحريف جيلوه بمعنى فرح أوسُ ر .شراب ،محمد .معجم بلدان ،ص.180
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /49ح4

م الثالثاء 12
�إقرار واعرتاف
ذي القعدة �سنة
ب�إ�ستالم م�ؤخر
1081هـ/
�صداق
1671 /3 /23م

 /49ح5

ح�ضور
و�إ�شهاد
بحقوق

م الثالثاء 12
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /23م

 /49ح6

حلف �رشعي

م الثالثاء 12
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /23م

 /49ح7

ثبوت �إ�ستالم
م�ؤخر �صداق

م الأربعاء 13
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /24م

 /49ح8

�إلزام بدفع
دين

م الأربعاء 13
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /24م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
اقر واعرتف عبد اللطيف بن احمد الوكيل عن بدرة بنت �سمري
النابل�سية �أنه و�صله من علي بن ماهر �سعادة م�ؤخر �صداق بدرة
املزبورة ماعدا غر�شني ودفعها له باحل�رضة واملعاينة.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ح�رض احلاج احمد بن حممد بن علي املغربي وا�شهد عليه(� )...رشع ًا
ان الحق له قبل( )...بن زايد اللفتاوي من مرتوكات ابن عمه احلاج
عطا اهلل بن كامل بن علي املتوفى �سابقا املنح�رص �إرثه ال�رشعي
فيه انح�صاراً �رشعي ًا ال( )...وال حقا( )...و�أنها دفعت �سابق ًا للحاج
قا�سم اثني ع�رش غر�ش ًا واالن بيده ع�رشين( )...وال حق له قبلها
حقا( )...و�صدقه على ذلك وبرئت ذمتها من ذلك.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
حلف ح�سني بن ح�سني ب�أنه ما �أودع عند احمد بن( )...حلف ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة ال�شيخ زكريا وال�شيخ نور الدين ال�شافعي ان م�ؤخر
�صداق �رشقية بنت ال�سيد علي احلداد بذمة زوجها �أبي اخلري
املتوفى �سابقا على تاريخه خم�سة ع�رش غر�ش ًا (�أنها زوجة) خري
الدين املتوفى وطلب وكيلها ال�سيد �إبراهيم ال�سيد عالء الدين احلداد
وحلفها على( )...ذلك حلف ًا �رشعي ًا �أمر خري الدين املذكور بدفع
املبلغ املرقوم من املرتوكات.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ملا كان الزم علي ابن اللداوي مل�ؤمنة بنت ال�سيد ح�سن ال�سلفيتي
ب�ستة غرو�ش ون�صف مبوجب �سجل ح�رص يوم تاريخ ولد فتح الدين
ال�شوا( )...وذكر ان والدته ق�سطت على علي املزبور يف كل يوم
مي�ضي من ن�صف �شهر تاريخه ن�صف قطعة م�رصية تق�سيط ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /49ح9

�إلزام بدفع
حقوق �أيتام

م الأربعاء 13
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /24م

 /50ح1

م اخلمي�س 14
�أمر بدفع بغمة ذي القعدة �سنة
1081هـ/
ذهب
1671 /3 /25م

 /50ح2

دعوى
لتح�صيل ثمن
بهيم ا�سمر

اخلمي�س 14
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /25م

 /50ح3

م اخلمي�س 14
ذي القعدة �سنة
�إقرار بفراغ
ن�صف وظائف 1081هـ/
1671 /3 /25م

 /50ح4

م اخلمي�س 14
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /25م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
الزم علي ابن �أيوب لأيتام املرحوم ال�شيخ احمد الع�سيلي بخم�سة
غرو�ش عددية من ا�صل �أربعة ع�رش غر�ش ًا ون�صف وربع غر�ش بعد
الدعوى والطلب واالعرتاف( )...من موالنا ال�شيخ فتح اهلل الوكيل
ال�رشعي عنه قبل و�صيهما ال�شيخ حممد �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا الديري ،ال�شيخ ابي ال�سعود ،ال�شيخ نور الدين،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
امر �إ�سماعيل بن حممد بن عي�سى بدفع بغمة الذهب التي لوالدته
�صفية بنت علي احلنبلي امراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
ادعى �سفر ولد واخي�س على �إبراهيم ولد كريكور وقال انه باعه ن�صف
بهيم �أ�سمر بثالثة غرو�ش طالبه بذلك �سئل فاعرتف و�أنه دفع ذلك
له ب�إح�ضار البهم ثم ا�شرتى �إبراهيم املزبور ن�صف البهيم املزبور
بغر�شني ون�صف( )...ق�سط قبله للبائع ع�رشة قطع ودفع له باملجل�س
ادعاء �رشعياً.
ال�رشعي من قبله �سبع و�ستني قطعة م�رصية
ً
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
اقر واعرتف احلاج عربي املغربي انه فرغ للحاج قا�سم بن حممد
املغربي عن ن�صف م�شيخة املغاربة والنظر ون�صف م�شيخة الداللني
ون�صف م�شيخة( )...الذي بيده مبوجب براءة( )...ال�رشيف فراغ ًا
مقبو ًال وعمال ان يكون احلاج �أبو ريان ناظراً عليهما (واعتماد) ال
يفعل( )...من م�صالح اال مبعرفته( )...بذلك �أبو ريان املزبور قراراً
�رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

�إلزام بدفع
لأيتام

�ألزم �إبراهيم ولد ق�سطة ب�سبعة غرو�ش وثلث غر�ش لأيتام احلاج
�إبراهيم م�شيم�ش بعد املحا�سبة والتحرير على ذلك مبوجب ال�سجل
امل�ؤرخ يف  13جمادى الأول �سنة تاريخه التحرر ال�رشعي �إلزام ًا
�رشعي ًا بطلب الو�صي عليهم ال�شيخ خليل غ�ضية و�ألغي الرهن
على( )...وهي �صحن نحا�س و�سفرة نحا�س وخامت ف�ضة بحجر
�أخ�رض وحجر مياين.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،خليل علي ،كاتبه.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /50ح5

منع من
التعر�ض

م اخلمي�س 14
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /25م

 /50ح6

قب�ض و�صي
على �أيتام

م اجلمعة 15
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /26م

 /50ح7

ترتب لأيتام

م ال�سبت 17
ذي القعدة �سنة
1080هـ/
1671 /3 /28م

 /50ح8

م ال�سبت 17
ترتب مببا�رشة ذي القعدة �سنة
1080هـ/
وكيل
1671 /3 /28م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
منع احلاكم ال�رشعي تاج الدين بن حممد بن منري من التعر�ض
لإبراهيم اجلديري( )...وحلفه على ذلك منع ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ �إبراهيم ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
قب�ض احلاج عمر بن منر الو�صي على ايتام �أخيه احلاج حممود
من يو�سف بن( )...املعروفة بدير امل�صلبة( )1الكائنة ظاهر القد�س
ال�رشيف �أربعة وع�رشون غر�ش ًا عددية لأجل الق�سمة من مال
القا�رصين باعرتافه بذلك االعرتاف ال�رشعي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ملا كان مرتتبا حلجازي ورابعة وكافية �أوالد احلاج حممد املزيور
القا�رص عن درجة البلوغ بذمة يو�سف بن احمد( )...مببا�رشة احلاج
حممد بن داوود املغربي واحلاجة فاطمة بنت احلاج �إبراهيم
احللبي( )...مبلغ قدره �ستون غر�ش ًا مبا يف ذلك من(� )...سلفة ح�رض
يوم تاريخه احلاج حممد املزبور واحلاجة فاطمة املزبورة وعرف
بها يو�سف بن نا�رص النابل�سي مع من جاز تعريفه بها يف عاداتها
واعرتف انهما قب�ضا من يو�سف املزبور نظري املبلغ املزبور وقدره
�ستون غر�ش ًا قب�ض ًا �رشعي ًا وا�شهد عليهما انهما ال حق لهما وال
للقا�رصين املزبورين لوجه عن الوجوه حق مطلق ملا م�ضى من
الزمان واىل يوم تاريخه ادناه و�صدقهما على ذلك ت�صديق ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ علي ،املزبورون �أعاله ،خليل جلبي
الرتجمان ،كاتبه.
ترتب لبدرة بنت �سمري( )...مببا�رشة وكيلها عبد اللطيف بن احمد
بن الطوايني العان�س ،وكالته عنها يف ذلك �رشعاً( )...وعرف بها
احمد بن خليل ال�شامي يف ذمة علي بن خليل ال�شامي مبلغ قدره
ع�رشين غر�ش ًا مقبو�ض من ذلك باحل�رضة واملعاينة �أربعة ع�رش
غر�ش ًا ما عدا ثمن �أطل�س ا�صفر ت�سعة غرو�ش وثمن حلقه ذهب �سبعة
غرو�ش وثمن لولو خم�سة غرو�ش وما كان بذمته �سابق ًا �ستة غرو�ش
وهو طبق املبلغ املزبور ق�سط عليه يف كل يوم من �شهر ذي القعدة
احلرام ف�ضيتان م�رصيتان م�ؤجلة �إىل م�ضي �سنة مع التق�سيط،
وح�رض �أحمد املزبور وكفله يف املال والذمة( )...بذلك كفالة
�رشعية( )...على ذلك(� )...أمراً �رشعياً( )...ترتب ًا �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1دير المصلبة :يقع في ظاهر القدس الى الغرب ،أنه دير قديم أنشأه االمير ماريام الكرجي أيام الملك قسطنطين سنة
( )330للميالد وفي قول آخر بناه اإلمبراطور يوستنيانوس .العارف ،عارف .المفصل ،ص .752

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م ال�سبت 17
ذي القعدة �سنة
1080هـ/
1671 /3 /28م

 /51ح1

اثبات حقوق
ب�شهادة
�رشعية

 /51ح2

م ال�سبت 17
ذي القعدة �سنة
تن�صيب �رشعي
1080هـ/
1671 /3 /28م

 /51ح3

�إقرار م�ؤخر
�صداق

م االحد 18
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /29م

 /51ح4

حترر غرو�ش
ُّ

م االحد 18
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /29م

 /51ح5

ا�ستئجار
ن�صف دار
بخط مرزبان

م االحد 18
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /29م

 /51ح6

اعرتاف ببقية
غرو�ش

م االحد 18
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /29م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ثبت ب�شهادة كل واحد من احلاج �أبو ريان واحلاج قا�سم بن احمد
معرفيهما باحلرمة املدعوة �أم احمد بنت( )...اللفتاوية
املغربي بان ّ
بان بذمتها للحاج عطا اهلل املغربي �أربعة جرار زيت( )...بطلب ابن
عمه وارثه احمد بن علي ثبوت ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ن�صب احلاكم ال�رشعي احلاج حمفوظ بن احلاج علوان النابل�سي
وتعهد ب�أن( )...عليه �إبراهيم بكر ابن احلاج نوح( )...بالقد�س
ال�رشيف( )...ثمن( )...عليه يف لوازم( )...من �سفره وغريه ويقوم
مقامه وتعهد بذلك تعهداً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
تقرر لأحمد بن حممد املغربي �شقيق �صاحله زوجة احلاج م�صطفى
م�ؤخر �صداقها عليه ال�سبعة غرو�ش� ،أمر احمد بن علي بدفعها ابن
عم احلاج( )...بعد الإثبات من احمد ب�أن �صاحلة �شقيقته امراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
حترر قبل �إ�سماعيل بن عبد الكرمي احلمامي للحاج �شاهني بن
ّ
�سعادة �سبعة واربعون قطعة م�رصية من( )...غر�ش ًا املق�سطة على
�إ�سماعيل �ألزم له بذلك �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ا�ست�أجر موالنا ال�شيخ حممد ابن ال�شيخ فخر الإ�سالم مباله لنف�سه
دون غريه من حممد بن نور الدين امل�رصي فاجره ما هو له وجار
يف ملكه ن�صف الدار القائمة البناء بالقد�س ال�رشيف بخط املرزبان
�رشكة امل�ست�أجر بحق ال�صف الثاين ويحدها قبله دار ال�شيخ
وراث حبيب
حممد( )...فالطريق ال�سالك وفيه الباب و�شما ًال دار ّ
حلبي وغرباً( )...ال�سوق مدة �سنتني �أولها يوم تاريخه و�آخرها
انق�ضا�ؤها ب�أجرة قدرها �سبعة غرو�ش ون�صف ليحا�سب بذلك من
�أجرة ال�سنتني( )...كاملة فيها �سابقاً( )...ال�رشعية �إجارة �رشعية
مقبولة �رشعاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
اعرتف م�صطفى بن عبد القدو�س �أن عنده مل�صطفى بقية خم�سة
غرو�ش اعرتاف ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

115

116

سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
ثماني ِة ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /51ح7

�شهادة بعدم م االثنني 19
ا�ستحقاق دين ذي القعدة �سنة
1081هـ/
�سوى جرة
1671 /3 /30م
زيت

 /51ح8

حترر بعد
ُّ
املحا�سبة
وامل�صادقة

م االثنني 19
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /30م

 /51ح9

�إلزام بطريق
الكفالة

م االثنني 19
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /30م

 /51ح10

حترر و�أمر
بدفع

م االثنني 19
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /30م

 /51ح11

�إلزام بدفع
حقوق �أيتام

م االثنني 19
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /30م

 /52ح1

�إقرار ب�أجرة

م الثالثاء 20
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /31م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ثبت ب�شهادة علي بن معايل و�صالح بن مرعب ب�أن احلاج حفظ اهلل
�أمر بح�ضورهما انه لي�س له قبل ام احلمد ما عدا جرة زيت و�أنه
رهنها ماعون و�سوارة ف�ضة بوجه احلاج احمد بن علي بن عم احلاج
حفظ اهلل املزبور �شهادة �رشعية(� )...رشعاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
املتحرر ح�سن بن عبد اهلل �ستة غرو�ش ون�صف للحاج �إبراهيم بن
كرمي املحت�سب بعد املحا�سبة وامل�صادقة ق�سطها عليه يف كل �شهر
من غرة ذي احلجة غر�شني تق�سيط ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
الزم ال�سيد ويل بن فتح الدين ال�شوا بطريق الكفالة من �أخيه عبد
الرحمن بثالثة غرو�ش ربح �أربعة وع�رشين غر�ش ًا للإمام احمد
و�صيهم احلاج حممد �أرغون الزام ًا �رشعياً.
البط�ش بطلب
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

املتحرر لليهودية ليا بنت داود وعرف بها زوجها م�سعود اليهودي
ّ
اثني و�أربعون قطعة قبل ال�شيخ حممد بن ح�سن� ،أمر بدفعها �أمراً
�رشعي ًا ووكلت زوجها �سليمان يف قب�ض املبلغ املزبور وكالة
�رشعية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
الزم �إبراهيم بلوكبا�شي( )...بثمانية ع�رش غر�ش ًا لأيتام احمد البط�ش
بطلب و�صيهم اخلواجة حممد بن �أرغون الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أقر واعرتف عودة بن عواد اخلليلي ان بذمته للحاج علي بن
�سليمان( )...عددية اجرة( )...امراً �رشعي ًا ق�سطها عليه يف كل يوم
قطعة م�رصية من يوم تاريخه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ �أبو ال�سعود ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /52ح2

�إلزام بثمن
خروفهما

م الثالثاء 20
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /31م

 /52ح3

�إذن بدفع
علوفات
م�ستحقني
مدر�سة

م الثالثاء 20
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /31م

 /52ح4

م الثالثاء 20
ذي القعدة �سنة
ق�صة دخول
ال�شعري اجلديد 1081هـ/
1671 /3 /31م

 /52ح5

حترر من مهر
ُّ

م الثالثاء 20
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /3 /31م

 /52ح6

ح�ضور
وتق�سيط

م الأربعاء 21
ذي القعدة �سنة
10841هـ/
1671 /4 /1م

 /52ح7

تق�سيط ثمن
ح�صان

م الأربعاء 21
ذي القعدة �سنة
10841هـ/
1671 /4 /1م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�ألزم �إبراهيم املراكبي الق�صاب باخلروفني اللذين �أ�سلمها للدار
�سعادة اللذين هما ل�صالح بن( )...وذلك بعد الدعوة والطلب واالثبات.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أذن موالنا احلاكم ال�رشعي ال�شيخ عبد اهلل العجمي بدفع علوفات
امل�ستحقني لوقف املدر�سة(� )...إذن ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
مبح�رض املندوب من قبل فخر الأماثل والأعيان ف�ضلي �آغا مت�سلم
القد�س ال�رشيف وفخر �أقرانه م�صطفى( )...الرجل املدعو م�سعف
بن �شاهني من �أهايل قرية العيزرية واح�رض معه �شعرياً �ضمن()...
وو�ضع( )...و�أخرب انه من ال�شعري اجلديد( )...يف �سنة تاريخه وهو من
�شعري( )...بح�ضور بن �رشف الكيال بالقد�س ال�رشيف اخباراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ حممد العلي ،احمد النجار ،ال�شيخ علي الدقاق ،خليل
حلبي الرتجمان ،حممد خليل ال�شامي ،كاتبه.
حترر ملحيي الدين بن ابي اخلري ال�سقا من مهر والدته فاطمة ال�سيد
ّ
عالء الدين احلداد(� )...أربعة غرو�ش ون�صف التحرر ال�رشعي.
�شهود :احلاج زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ح�رض �سليمان بن حممد الرتكماين وق�سط على ال�شيخ علي �أيوب
الثمانية غرو�ش وع�رشين قطعة يف كل �شهر من غرة ذي احلجة �سنة
تاريخه ون�صف غر�ش تق�سيط ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ق�سط حممد بن دخل اهلل على عبد القادر بن حممد ابن دروي�ش
ال�سبعة غرو�ش وربع كل يوم قطعة من تاريخه من بقية ثمن
احل�صان املباع لعبد القادر تق�سيط ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
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سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /52ح8

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م اخلمي�س 22
اعرتاف بخلعة ذي القعدة �سنة م
1081هـ/
ذهب
1671 /4 /2م

 /52ح9

�إقرار حقوق
�أيتام

م اجلمعة 23
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /3م

 /52ح10

حترر ثمن
ّ
بهيم

م اجلمعة 23
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /3م

 /52ح11

�أمر بدفع ثمن
بهيم

م اجلمعة 23
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /3م

 /52ح12

�إ�شهاد بطالق
�رشعي

م ال�سبت 24
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /4م

 /53ح1

م ال�سبت 24
�إقرار واعرتاف ذي القعدة �سنة
بدفع دين
1081هـ/
1671 /4 /4م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
اعرتف احمد بن حممد البكري بان قبله حل�سني بن �أبي بكر ال�شامي
ثالثة غرو�ش ون�صف واعرتف ح�سني ان عنده خلعة ذهب رهن ًا �أمهل
بدفع ذلك لثالثة �أيام.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ملا كان �آخر ما ت�أخر لأيتام احمد البط�ش مبا�رشة و�صيهم اخلواجة
يحيى بن ارغون يف ذمة �إبراهيم بلوكبا�شي( )...خم�سة غرو�ش
ون�صف ح�رض يوم تاريخه اخلواجة يحيى الو�صي املرقوم و�أقر
واعرتف انه و�صله من �إبراهيم بلوكبا�شي اخلم�سة غرو�ش والن�صف
قبل ت�أخره لذمته للأيتام حق مطلق وان الرهن املزبور بال�سجل
املحفوظ ال�سابق( )...و�صل لإبراهيم بلوكبا�شي من اخلواجة حممد
املرقوم ولي�س له عند اخلواجة املزبور( )...من الرهن املزبور.
�شهود احلال :ال�شيخ زكريا ،املزبورون اعاله ،كاتبه.
حترر لل�شيخ عبد الرحمن احلنبلي قبل( )...ولد �إبراهيم اليهودي()...
ّ
خم�سة غرو�ش �آخر ح�ساب من بعد ثمن البهيم الزم بها.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أمر احلاكم ال�رشعي �سلمان املزبور( )...بدفع لل�شيخ عبد الرحمن
البهيم الذي( )...امراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أ�شهد عليه ال�سيد حممد ابن مو�سى احلنبلي انه طلق زوجته حمدة
بنت عبد اجلليل طالق ًا بائن ًا ا�شهاداً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أقر واعرتف احلاج حممد بن ح�سني مبوجب ال�سجل �أن يدفع للحاج
حممد بن علي بن ابي الفتح( )...ت�سعة غرو�ش اعرتاف ًا �رشعي ًا �أمهله
ذلك اىل غرة حمرم احلرام �سنة .1082
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ فتح ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /53ح2

م ال�سبت 24
�إقرار و�أعرتاف ذي القعدة �سنة
1081هـ/
دين بذمة
1671 /4 /4م

 /53ح3

�إلزام بدفع
مبلغ الطفالة
وال�ضمان

م االثنني 26
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /6م

 /53ح4

ح�ضور
وال�س�ؤال عن
مرتوكات
�أخية

م الثالثاء 27
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /7م

 /53ح5

ترتب يف ذمة

م الثالثاء 27
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /7م

 /53ح6

م الثالثاء 27
قبول امل�ستحم
ذي القعدة �سنة
اجلاري يف
1081هـ/
وقف التنكزية
1671 /4 /7م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أقر واعرتف احمد بن زيتون الوكيل ال�رشعي عن اخته لأمه كرمية
بنت حممد ال�سيد علي( )...مبوجب �سجل �سابق �أن �آخر ما بقي بذمة
مطلقها احلاج ح�سن بن بريم قبل الدخول بها من ال�صداق غر�شان
وع�رشة قطع م�رصية قب�ضها منه باحل�رضة قب�ض ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم احلاج �شعبان حبيكات بالأ�صالة عن نف�سه والكفالة عن مو�سى
ابن �أبي دروي�ش واحمد بن حملو�س للحاج احمد الهارو�س بع�رشين
غر�ش ًا من �أ�صل  84غر�ش ًا وذلك بعد الدعوى واالعرتاف ح�رض حمد
�أخو احمد بن حملو�س املتوفى الوارث له واعرتف �أن �أخيه كان
�ضامنا وكاف ًال يف املبلغ ثم �أفرج عن �شعبان و�ألزم مو�سى املزبور5
غرو�ش �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :املزبورون �أعاله ،كاتبه.
مبح�رض املندوب( )...ف�ضلي �آغا مت�سلم القد�س ال�رشيف واحلاج �أبو
بكر بن حممد ح�رض الرجل �أبي بكر بن من�صور ال�سليماين وذكر
ملوالنا احلاكم ال�رشعي �أنه كان له اخ يدعى احلاج حممد �ساكن ًا
بقرية لد( )1ثم جاء اىل قرية لد و�س�أل م�شايخ قرية لد عن �أخيه
فقالوا :مات فقال لهم �أن له مرتوكات وخملفات عندكم فقاموا
عليه و�رضبوه برا�سه باملم�سا�س( )2وقد �أخرب بحاله �إخباراً �رشعي ًا
و�سطر( )...الوا�ضح بعد الطلب.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب للحاج ابي بكر بن احلاج علي بن ديب يف ذمة رجب بن يو�سف
ع�رشة غرو�ش عددية اجلها عليه �إىل غرة حمرم �سنة اثنتني وثمانني
و�ألف ورهن على ذلك بغمة لولو و( )...ف�ضة ب�سال�سل( )...وزوج
خلخال رهنها ،ت�سلم ذلك احلاج �أبو بكر باحل�رضة الت�سلم ال�رشعي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
قبل م�صطفى بن خليل املنجد امل�ستحم اجلاري يف وقف التنكزية
قبو ًال �رشعي ًا بح�ضور ال�شيخ �إبراهيم الديري قبو ًال �رشعي ًا وبح�ضور
�سليمان بن علي �أيوب(. )...
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1قرية لد :لم أقف على مكان هذه القرية قد تكون من القرى المندرسة ،إال إذا كان يقصد بقرية لد هي مدينة اللد التي
تقع على الساحل الفلسطيني .شراب ،محمد .معجم ،ص.637
( )2المماس :العصى الطويلة .حيث ال زال هذا المصطلح يستخدم في الريف الفلسطيني بكلمة ممساس أو منساس.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /53ح7

�أمر بدفع
حقوق

م الثالثاء 27
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /7م

 /53ح8

دعوى لواط

م الأربعاء 28
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /8م

 /53ح9

�س�ؤال نفقة
و�أجرة �سكن

م الأربعاء 28
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /8م

 /53ح10

�إ�شهاد م�ؤخر
�صداق

م الأربعاء 28
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /8م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أمر احلاكم ال�رشعي فاطمة بنت من�صور وعرف بها عمران بدفع
�أربعة غرو�ش ون�صف ل�شم�سية بنت احلاج كرمي املعرتفة بها لها
اعرتاف ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ نور الدين ،كاتبه.
مبح�رض املندوب وقبل مت�سلم القد�س ال�رشيف احلاج �أبو بكر
�صوبا�شي ،ادعى باردو�س ولد مو�سى الأرمني على خالد بن �صالح
بينة فعجز
الدين انه �أراد ان يفعل به اللواط( )...النا�س وطلب منه ّ
والتم�س ميينه فحلف اليمني ال�رشعي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون اعاله ،كاتبه.
�س�أل ف�ضل الدين بن يا�سني الفران الوكيل عن قبل �شقيقته كاملة
الثابت وكالتها عنها يف الإبراء التايل ذكره فيه ويف ذلك ب�شهادة
كل واحد من احلاج �أحمد بن رجب املغربي وحممد بن رجب
العارفني بها تعريف ًا �رشعياً ،زوجها �إ�سماعيل بن بركات النابل�سي
ان يطلقها طلقة واحدة بائنة متلك بها نف�سها على براءة ذمته لها
من م�ؤخر �صداقها عليه وقدره ع�رشون غر�ش ًا مبوجب كتاب الزوجية
ومن نفقة العدة و�أجرة ال�سكن ومنها ومن �سائر حقوقها الالزمة قبل
الفرقة وبعدها اجابها اىل �س�ؤاله و�أ�شهد عليه �أنه طلق زوجته كاملة
املزبورة من ع�صمته وعقد نكاحه طلقه بائنة على العو�ض املرقوم
ا�شهاداً �رشعي ًا وتباريا من الطرفني ب�أن كال منهما ال حق له قبل
الآخر حق ًا مطلقاً.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أ�شهد عليه علي بن �إ�سماعيل ال�سكايف انه طلق زوجته خديجة بنت
حممد الطالق الثالث املحرمات ،ح�رضت خديجة املزبورة وطلبت
منه م�ؤخر �صداقها عليه وقدره ثالثة غرو�ش بت�صادقها ونفقة
عدتها واجرة ال�سكن �أجاب �إىل ذلك.
�شهود :ال�شيخ مو�سى املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب جلهة وقف خداوردي بن ابن �أبي �سيف مببا�رشة متوليه ال�شيخ
كمال الدين اخلليلي يف ذمة ال�شيخ عبد القادر ابن ال�شيخ �إبراهيم ابن
�أبي �رشيف مبلغ قدره خم�سة ع�رش غر�ش ًا عددية ا�ص ًال وهي املنتقلة
عن ذمة والده املرقوم وثمن خامت بحجر معدن ثالثة غرو�ش ابتاعه
وت�سلّمه يحل عليه مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة رجب ،تاريخه ترتب ًا
�رشعي ًا و�أقر �أن الباقي بذمته من ربح ال�سنة ال�سابقة ثالثة غرو�ش
�إمها ًال �رشعي ًا

 /54ح1

ترتب
جلهة وقف
خداوردي

م اخلمي�س 29
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /9م

 /54ح2

�إلزام بدفع
دين

م اخلمي�س 29
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /9م

 /54ح3

حترر بقية
ُّ
ح�صتها يف
دار بباب
العامود

م اخلمي�س 29
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /9م

 /54ح4

�إلزام بدفع
غرو�ش
منك�رسة

م اخلمي�س 29
ذي القعدة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /9م

 /54ح5

�إخبار بقتل
احلاج مراد

م ال�سبت  1ذي احلجة �أخرب كل واحد من م�صطفى بن يو�سف وحممد بن م�صطفى بان
احلاج مراد قتل من مدة ع�رشة �أ�شهر.
�سنة 1081هـ/
1671 /4 /11م
�شهود :ال�شيخ علي الديري ،كاتبه.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي،
كاتبه.
�ألزم �أحمد بن معايل بثالثة ع�رش قطعة لل�شيخ علي الثوري باقية من
ثمن بعد االعرتاف
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
حترر قبل �سليمان بن حممد الرتكماين ل�صفية بنت احلاج حممد
ّ
املكحل غر�شني ون�صف من بقية �أجرة ح�صتها يف الدار الكائنة
وعرف بها �صالح
بباب العمود وقدرها  3ط قب�ضها منه باملجل�س ّ
الدين بن حممد تعريف ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�صياح م�ست�أجر حمام العني ب�ستة غرو�ش منك�رسة قبله من
الزم ّ
حوالة خليل �آغا من وقف امل�سجد الأق�صى بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ نور الدين ،كاتبه.
م اجلمعة  30ذي القعدة �سنة 1081هـ1671/4/10 /م.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /54ح6

 /54ح7

 /54ح8

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

تاريخ احل َُّج ِة

ن�صب موالنا احلاكم ال�رشعي �إ�سكندر بن �شاهني و�صي ًا �رشعي ًا على
تن�صيب و�صي م ال�سبت  1ذي احلجة احلمل امل�شتملة عليه زوجة �أحمد املدعية باحلمل املدعوة �صفية
�سنة 1081هـ/
ن�صب ًا �رشعياً.
�رشعي
1671 /4 /11م
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
م ال�سبت  1ذي احلجة �أمهل دروي�ش بن �صالح الرازم بدفع القف�ص ل�صهره بعد ثالثة �أيام
وحلف بالطالق على ذلك بدفعه و�أنكر.
�سنة 1081هـ/
�إمهال بدفع
1671م
/4
/11
�شهود :ال�شيخ علي ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ملا كان مرتتبا ل�شافعية بنت مو�سى الربادعي بذمة مبا�رشه بنت
اليا�س الفرا الن�رصاين ال�رسياين مبلغ قدره اثنا ع�رش غر�ش ًا ف�ضة
عددية مبوجب �سجل �سابق ح�رضت يوم تاريخه �شافعية املزبورة
م ال�سبت  1ذي احلجة وعرف بها علي بن حممد الزول مع من جاز تعريفه بها �رشعياً،
ترتب بدفع
وقب�ضت من وكيلها زوجها اليا�س الثابت وكالته عنها ب�شهادة كل
�سنة 1081هـ/
دين
واحد من عالء الدين ويو�سف بن �سليمان نظري املبلغ وقدره اثنا
1671 /4 /11م
ع�رش غر�ش ًا وقطعة م�رصية باحل�رضة واملعاينة وا�شهدت عليها ان
ال حق لها قبله ل�سبب ذلك ا�شهاداً �رشعياً.

 /54ح9

منع من
التعر�ض

 /54ح10

ت�أجري دار
مبقام داوود

�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
م ال�سبت  1ذي احلجة منع احلاكم ال�رشعي ال�شيخ ف�ضيل اهلل الدجاين ب�سبب معار�ضته
لل�شيخ احمد ب�سبب نكاح ابنته ال�ست را�ضية منع ًا �رشعياً.
�سنة 1081هـ/
1671م
/4 /11
�شهود :ال�شيخ علي ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أجر ال�شيخ ف�ضل اهلل ال�شيخ احمد الدجاين ح�صته يف البيت الكائن
مبقام ال�سيد داود وقدرها �أحد ع�رش قرياطا البيت امل�شهور ببيت
م ال�سبت  1ذي احلجة ال�شيخ �صالح الدجاين الكبري �رشكة امل�ست�أجر بحق الباقي مدة ثالث
�سنوات بخم�سة ع�رش غر�ش ًا عن كل �سنة خم�سة غرو�ش عن �أجرة كل
�سنة 1081هـ/
�سنة يف ختامها �إجارة �رشعية مقبولة �رشع ًا او ًال ملدة غرة حمرم
1671 /4 /11م
احلرام �سنة .1082
�شهود :ال�شيخ علي ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
م االحد  2ذي احلجة �سنة 1081هـ1671 /4 /12 /م

54
 /54ح11

�إلزام بدفع
جهة املريي

م االثنني  3من
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /3م

�ألزم �أحمد بن بكر بن يون�س وعو�ض بن بكر بن رفيق ابن بكر
لغ�ضبان القلعي بـ  6غرو�ش جلهة املريي( )1بعد الدعوى واالعرتاف.
�شهود :كاتبه.

( )1ميري :أرضي مسجلة باسم الدولة تعرف باألراضي األميرية أو أراضي األمراء .أبو بكر ،أمين مسعود .ملكية
األراضي في متصرفية القدس (1850م 1918 -م) ،مؤسسة عبد الحميد شومان ،عمان ،ط  ،1ص .204

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م االثنني  3من
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /3م

 /55ح1

�إلزام بدفع
ن�صف �أجرة
دار

 /55ح2

م االثنني  3من
�إقرار واعرتاف ذي احلجة �سنة
1081هـ/
ببيع دب�س
1671 /4 /13م

 /55ح3

م االثنني  3من
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /13م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أُلزم رم�ضان بن وهدان بـ  10غرو�ش لأوالد �شعيب عمر وعلي ،وذلك
بعد الدعوى واالثبات واالعرتاف من �أجرة ن�صف الدار �رشكته بحق
الباقي يف حمرم �سنة تاريخه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ مو�سى،
كاتبه.
�أقر واعرتف ال�شيخ �صالح بن ال�شيخ �شم�س الدين ال�سكري اخلليلي �أنه
باع مل�صطفى بازربا�شي احلا�رضون باملجل�س قنطارين وخم�سة
ع�رش رط ًال دب�س ًا بثمن قدره ثمانية وع�رشون غر�ش ًا وع�رشون
قطعة م�رصية ح�ساب ًا عن كل رطل �أربعة قطع م�رصية و�أنه �أحال
عليه باملبلغ املوىل �صدر واملوىل ح�سن افندي وهي من اخلم�سني
غر�ش ًا التي كفل �أخيه بها ال�شيخ خليل الباقية قبله للموىل امل�شار
اليه من حم�صول نيابته مبدينة ال�سيد اخلليل على نبينا وعليه
اف�ضل ال�صالة وال�سالم �إقراراً �رشعي ًا مقبو ًال يف املوىل امل�شار اليه
وم�صطفى املزبور قبو ًال �رشعي ًا ثم قب�ض ال�شيخ �صالح املزبور من
ح�سني جلبي( )...ع�رشة غرو�ش عددية ثمن الهجني الأحمر بالوكالة
عن ال�شيخ خليل املزبور لكونه �ضعيف ًا فقب�ض منه ودفعها للموىل
امل�شار �إليه و�أ�سقط املوىل لل�شيخ خليل الأحد ع�رش غر�ش ًا الباقية من
اخلم�سني غر�ش ًا �إ�سقاط ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ترتب مبلغ
كفالة

ملا كان مرتتب ًا لليهودي فرحان ولد يعقوب للحاج �إبراهيم بن
م�شيم�ش مبلغ قدره مائتا غر�ش وخم�سون غر�ش ًا عددية وكان كفله
يف ذلك حييم �شيخ اليهود ورهن حتت ذلك بغمة ذهب( )...ذهب
وحيا�صة ف�ضة( )...حمالة بذهب ،ثم مات �إبراهيم بن م�شيم�ش
وانح�رص �إرثه ال�رشعي يف زوجته �صاحلة بنت ال�شيخ حممد بن
غ�ضية ويف �أوالده منها ( )...و�صفية ثم ماتت �صفية عن �أمها
و�شقيقها ،ح�رض يوم تاريخه ال�شيخ خليل الو�صي ال�رشعي على
الأوالد املزبورين والوكيل عن الزوجة و�أقر واعرتف �أنه و�صله
من فرحان �سابق ًا مائة غر�ش عددية ويف يوم تاريخه مائة غر�ش
وخم�سني غر�ش ًا ودفع �أي�ض ًا �أحد ع�رش غر�ش ًا ربح �ستة �أ�شهر كان
عامله يف املائة واخلم�سني غر�ش ًا ف�صدقه على ذلك فرحان املزبور.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /55ح4

ترتب لأيتام

م الثالثاء  4من
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /م 14

ترتب لأيتام �إ�سماعيل ابن ابي ال�سعادات مببا�رشة و�صيهم �أحمد بن
احلاج خليل بن �أبي ال�سعادات يف ذمة مهنا ولد �إبراهيم الن�رصاين
مبلغ قدره خم�سة غرو�ش ا�ص ًال وثمن دواة ثالثة ارباع غر�ش
ابتاعها مل�ضي �سنة من غرة ذي القعدة �سنة تاريخه ترتب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /55ح5

�أمر بدفع
م�ستحقات
ايتام

م الأربعاء  5من
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /15م

�أمر �إبراهيم بن �إ�سماعيل ع�صفور بدفع  7غرو�ش بقية ال�سبعة ع�رش
غر�ش ًا املتحررة قبل �أيتام �إ�سماعيل بعد االثبات.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /55ح6

توكيل ببيع
ح�صة بباب
حطة

م الأربعاء  5من
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /15م

 /55ح7

ا�ستئجار دار
مبحلة اليهود

م الأربعاء  5من
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /15م

55

 /56ح1

م اجلمعة  7من
ذي احلجة �سنة
ح�ضور وت�سلم
1081هـ/
1671 /4 /17م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

وكل عز الدين ابن الربعي حجازي ابن احلاج مو�سى �شتية يف بيع
5ط من داره الكائنة بباب حطة بالقد�س ال�رشيف املرتهنة حتت
يد ال�شيخ عبد الباقي ابن ال�شيخ طه املغربي على (34غر�ش ًا ويدفع
لل�شيخ عبد الباقي 142غر�ش ًا الباقية بذمته ويفك الرهن ،وكالة
�رشعية مقبولة �رشع ًا بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
�شهود :املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ا�ست�أجر فرحان بن �إبراهيم ،و�إبراهيم بن �صالح من احلاج فتح
الدين( )...الناظر على وقف خليل الغر�سي جميع الدار القائمة البناء
بالقد�س ال�رشيف مبحلة اليهود وعلو الفرن اجلاري معها يف الوقف
املزبور �سنة كاملة بع�رشة غرو�ش �أولها �شهر حمرم �سنة 1082
زيادة عن امل�ست�أجر الأول بغر�شني وهي الآن �سكن نوح ولد �سعيد
اليهودي وح�رض وقبلها لنف�سه  13غر�ش ًا زيادة عن الأجرة ال�سابقة
قبو ًال �رشعياً.
�شهود :املزبورون �أعاله.
م اخلمي�س  6من ذي احلجة �سنة 1081هـ1671 /4 /16 /م
ح�رض يوم تاريخه دخل اهلل بن حممد وحممد �آغا بن �سموم وت�سلم()...
امل�سطور بال�سجل املحفوظ فت�سلمها منه بيده باحل�رضة واملعاينة
قب�ض ًا �رشعياً(� )...أ�صالة ووكالة �إ�شهاد وتباري عام من اجلانبني
ب�أن حممد �آغا فريق اول ودخل اهلل فريق ثاين وكل من الفريقني
مل ي�ستحق قبل الآخر حق ًا مطلق ًا مبا م�ضى من الزمان واىل يوم
تاريخه وحممد �آغا هو الوكيل عن اخته را�ضية بنت املرحوم �أحمد
بيك الثابت وكالته عنها ب�شهادة عبد الرحمن بن ـ�سموم و�شقيقها
ح�سني املعرفني بها.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /56ح2

قب�ض
م�ستحقات
وقف

م اجلمعة  7من
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /17م

 /56ح3

ترتب جلهة
وقف ابي
�سيفني

م اجلمعة  7من
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /17م

 /56ح4

�إلزام بدفع
دين

م ال�سبت  8من
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /18م

 /56ح5

اقرتا�ض
اربعني غر�ش ًا

م االحد  9من
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /19م

56

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
قب�ض موالنا ال�شيخ كمال الدين اخلليلي املتويل على وقف ابي
�سيفني املوقوف على ال�سادة املولوية بالقد�س ال�رشيف من موالنا
ال�شيخ حممد بن ال�شيخ �إبراهيم بن ابي ال�سعادات مبلغ ًا قدره اثنا
ع�رش غر�ش ًا عددية قطع ًا م�رصية ومل يت�أخر قبله جلهة الوقف املزبور
من �أ�صل املال وال من ربح وبرئت ذمته وذمة كفيله �أخيه ال�شيخ
عبد القادر من ذلك كله الرباءة ال�رشعية براءة قب�ض وا�ستيفاء.
�شهود :ال�شيخ على الثوري ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب جلهة وقف ابي �سيفني مببا�رشة متوليه ال�شيخ كمال الدين يف
ذمة الن�رصاين عطا اهلل ولد حبيب النجار مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش
قطع م�رصية قب�ضها يوم تاريخه �أدناه باحل�رضة وثمن م�سبحة
خ�رضاء غر�شني ابتاعها وت�سلمها مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة �شهر
تاريخه وكفله مو�سى ولد �صالح اخلوري ورهن على ذلك جميع
احل�صة وقدرها الربع يف البيت املعروف ب�أبي عمرية ب�أر�ض منجك
رهن ًا �رشعي ًا م�سلم ًا على مذهب االمام ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه
مع بقاء الرهن على حكمه وله �شهرة يف حمله تغني عن الو�صف
والتحديد.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،ال�شيخ نور علي ،كاتبه.
�ألزم �سليمان بن �أحمد من قرية بتري( )1ليو�سف بن ح�سن الرومي
بثالثة غرو�ش وخم�سة وع�رشين قطعة م�رصية بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
اقرت�ض عبد الكرمي بن �أحمد املغربي من احلاج علي املغربي �أربعني
غر�ش ًا قب�ضها يوم تاريخه باحل�رضة واملعاينة قب�ض ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ علي ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
م االثنني  10ذي احلجة �سنة ( 1081وهو �أول يوم من �أيام عيد
الأ�ضحى املبارك) 1671 /4 /20 /هـ
م الثالثاء  11ذي احلجة �سنة 1081هـ1671 /4 /21 /م
م الأربعاء  12ذي احلجة 1081هـ1671 /4 /21 /م

( )1بتير :تقع جنوب غرب القدس ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق ،2ص.182
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب للحاجة فاطمة بنت م�صطفى اليازجي مببا�رشة زوجها
وكيلها احلاج حممد بن �أحمد يف ذمة حممد بن احلاج �صالح ابن
�أبي احلرم مكي خم�سة غرو�ش عددية وهي امللزم لها به �سابق ًا
وثمن دالية( )...ثالثون قطعة م�رصية مق�سط ًا جميع ذلك يف كل
�شهر مي�ضي من ن�صف �شهر تاريخه غر�ش ًا واحداً وكفيله �سابق ًا
باقية على حكمها ترتب ًا �رشعياً.

 /56ح6

ترتب ثمن
دالية

م اخلمي�س 13
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /23م

 /56ح7

حترر قر�ض

م اجلمعة 14
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /24م

 /57ح1

م اجلمعة 14
ذي احلجة �سنة
ترتب وتق�سيط
1081هـ/
1671 /4 /24م

 /57ح2

�إلزام بدفع
دين

م اجلمعة 14
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /24م

 /57ح3

�إلزام بدفع
دين

م اجلمعة 14
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /24م

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /57ح4

�إلزام

م ال�سبت 15
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /25م

�ألزم كل واحد من مردخاي اليهودي و�إي�ساف اليهودي وهارون
اليهودي ب�ستني غر�ش ًا من �أ�صل ثالثمائة غر�ش و�أربعون غر�ش ًا جلهة
وقف درغوث بعد الدعوى عليهم من متويل الوقف م�صطفى �آغا،
وجلهة وقف الطوا�شي وهو املتويل على الوقفني بطلب م�صطفى �آغا
املتويل �إلزام ًا �رشعي ًا بعد االعرتاف منهما.

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
حترر قبل احلاج حممد بن يحيى غر�شني ون�صف من الثالثة غرو�ش
التي قار�ض بها �أحمد بن �صالح اخلليلي للحاج خليل الدويك التحرر
ال�رشعي �ألزم بها �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،كاتبه.
(� )...شعبان املغربي للحاج حممد النحا�س ثالثة غرو�ش من ثمن()...
املق�سطة التحرير ال�رشعي �إىل تاريخه وو�صله من ذلك غر�شني
قب�ضها باحل�رضة واملعاينة قب�ض ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ
مو�سى ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،كاتبه.
�ألزم بور�س ولد وزيان بثالثة غرو�ش ليعقوب ولد يو�سف احللبي
الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم مو�سى بن حممد التلحمي بع�رشة غرو�ش ف�ضية مقدم �صداق
زوجته �آمنة بنت علي بعد الدعوى منها عليه وعرف بها ولدها خليل
بن �إبراهيم املنجد تعريف ًا �رشعي ًا �إلزام ًا �رشعياً.

�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /57ح5

كفالة

م ال�سبت 15
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /25م

 /57ح6

ت�سليم قف�ص
ف�ضة

م ال�سبت 15
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /25م

 /57ح7

�إلزام بدفع
دين

م االحد 16
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /26م

 /57ح8

�إ�شهاد بطالق
زوجة

م االحد 16
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /26م

 /57ح9

�إلزام بدفع
ثمن خم�سة
جرار زيت

م االحد 16
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /26م

 /57ح10

دعوى على
فقدان بهيم

م االثنني 17
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /27م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
كفل كل واحد من م�صطفى �آغا جريبا�شي ال�سباهية بالقد�س ال�رشيف
و�إبراهيم بن عبد العليم ال�شيخ( )...بقدرة وبثمن( )...من دير دبوان
ح�سن بن مناع كفالة �إح�ضار لدعوى غيث بن �سليمان من دير دبوان
كفالة �رشعية ب�إذن كل منهما للآخر.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ت�سلم حممد بن امل�رصي من خليل جلبي الرتجمان القف�ص الف�ضة
الذي كان حتت يده( )...دفع له فخر الدين بن �صالح لدروي�ش
اخلليلي �أمانة له بيده باحل�رضة واملعاينة.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم حمدان بن م�صطفى �شيخ قرية( )...بغر�شني وثلث عددية بعد
الدعوى واحللف من حممد على �أعاله �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أ�شهدت عليه حممد بن حممد املغربي انه طلق زوجته( )...بنت ال�شيخ
حممد احلوي�س طلقة واحدة م�ستوفية لطلقتني(� )...رشعي ًا واعرتف
�أن م�ؤخر �صداقها ثالثة غرو�ش وق�سط عليه احلاكم ال�رشعي نفقة
العدة و�أخرى ال�سكن ن�صف قطعة ون�صف قطعة من مهرها تق�سيط ًا
�رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم حامد بن �أحمد دربا�شي من لفتا لل�شيخ حمب اهلل العجمي
بخم�سة جرار زيتا من �أ�صل قنطار زيت بعد الدعوة والطلب
واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ادعى �سعيد بن دوي�ش ال�صفدي على احلرمة املدعوة زليخة بنت
عرفة اللحام من بعلبك( )1وعرف بها ولدها حممد بن حممد تعريف ًا
�رشعي ًا وقال �أنه �ضاع بهيمه يف اول �شهر رم�ضان �سنة تاريخه
و�أنه متلكه من مدة �سنة من( )...و�أنه وجده الآن بيد املدعى عليها
ويطالبها برده� ،سئلت ف�أجابت ب�أنها ا�شرتته من بعلبك من العرف
ال�سلطاين بع�رشة غرو�ش �أ�سدية و�أنها( )...من حممود( )...وكفله()...
وعبد احللواين فلم ي�صدقه على ذلك ف�شهد ح�سني بن ابراهيم
ال�صفدي ب�أن البهم املذكور ملك املدعي و�ضاع منه يف �أول جمعة
من رم�ضان وكذلك �شهد عليه()..)...()...()...()...()...

( )1بعلبك :مدينة لبنانية تقع في قلب سهل البقاع الذي اشتهر بغناه ووفرة محاصيله الزراعية المتداد أراضيه وغزارة
مياه نهر الليطاني التي تروي أراضيه .بعلبكي ،ميخائيل موسى .تاريخ بعلبك ،المطبعة األدبية ،بيروت ،1904 ،ص.9
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /58ح1

ترتب لأيتام

م االثنني 17
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /27م

 /58ح2

حترر بعد
املحا�سبة

م االثنني 17
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /27م

 /58ح3

ترتب ثمن
جوخة �سمرا

م االثنني 17
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /27م

 /58ح4

�إلزام بدفع
قطن

م االثنني 17
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /27م

 /58ح5

م االثنني 17
�إقرار واعرتاف
ذي احلجة �سنة
بدفع ن�صف
1081هـ/
زيت
1671 /4 /27م

 /58ح6

م االثنني 17
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /27م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب لعبد القادر بن يو�سف بن()...؟) ايتام ا�سماعيل بن ال�سعادات
مببا�رشة و�صيهم ابن عمهم �أحمد بن احلاج خليل ابي ال�سعادات يف
ذمة عبد الرحمن بن(� )...أربع وع�رشون غر�ش ًا عددية ا�ص ًال وهي
املرتتبة بذمته �سابق ًا وثمن دواة بف�ضة ثالثة غرو�ش وثمانية ع�رش
قطعة م�رصية ابتاعها وت�سلمها مل�ضي �سنة من غرة ذي احلجة
احلرام �سنة تاريخه �أدناه ورهن ثلث داره الكائنة بالقد�س ال�رشيف
بدرج املوىل باق على حكمه مبوجب ال�سجالت ال�سابقة ترتب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي الدقاق ،ال�شيخ
مو�سى ،حممد حلبي ال�شامي.
حترر لل�شيخ بهاء الدين اللطفي بالوكالة عن من�صور بن يو�سف()...
حممد بن علي( )...ثالثة غرو�ش وثمانية ع�رش قطعة بعد املحا�سبة
منه على التحرر ال�رشعي �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ترتب ل�صاحلة بنت عبد الرزاق احلنبلي مببا�رشة عمها و�صيها احلاج
عبد الرحمن املبلغ ومن خلف ح�سني وولده ح�سن مبلغ قدره �ستة
ع�رش غر�ش ًا وع�رشين قطعة م�رصية وهن املرتتبة بذمتهما �سابق ًا
وثمن جوخة �سمرا خميطة ببطانة ثالثة غرو�ش ابتاعها وت�سلمها
مل�ضي �سنة من غرة �شعبان ل�سنة تاريخه وت�ضامنا وتكافال يف
جميع املبلغ يف املال والذمة ب�إذن كل منهما للأخر ترتب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

منع من
تعر�ض

�ألزم كمال بن �شم�س الدين �أبي اجلود لعلي بن عا�شور من املجدل
بخم�سة غرو�ش وثالثة قطع ثمن رط ًال قطنا حملوج ًا الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أقر واعرتف دخل اهلل �أن علي �آغا وكيل متويل اخلليل �أحاله بقنطار
زيت لل�شيخ �إبراهيم طيفور ودفع له من ذلك ن�صف قنطار والن�صف
الثاين �أمهله بذلك �إىل ثالثة �أيام من تاريخه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،كاتبه.
منع احلاكم ال�رشعي حممود بن عبد القادر من التعر�ض لعايد بن
عبد اهلل ال�شيخ( )...خم�سة جرار زيت بعد( )...من عايد منع ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /58ح7

قب�ض ثمن
�أ�ساور ف�ضة

م االثنني 17
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /27م

 /58ح8

م االثنني 17
ذي احلجة �سنة
�إثبات وفاة
ب�شهادة �شهود 1081هـ/
1671 /4 /27م

 /58ح9

�إقرار بعدم
ا�ستحقاق
حقوق

م االثنني 17
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /27م

 /58ح10

قب�ض
م�ستحقات
�أيتام

م االثنني 17
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /27م

 /59ح1

ح�رص �إرث

م االثنني 17
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /27م

 /59ح2

حترر بقية
دين

م االثنني 17
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /27م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
قب�ض ال�شيخ كمال الدين بن عبد الوهاب( )...بذمة كل واحد من
�صالح وم�صلح ولدي �أبي اجلود( )...مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش
جميعها ت�سلمها باعرتافه ودفع لهما الرهن وهو( )...خالخيل ف�ضة
وجوز �أ�ساور ف�ضة و�سلمها( )...باحل�رضة واملعاينة( )...من الطرفني
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة كل واحد من ال�شيخ م�صطفى ابن ال�شيخ علي( )...وكرم
ابن ال�شيخ حممود الداوودي ب�أن �ساكنة بنت احلاج احمد ع�صفور
�أخت �شقيقة ملحمد بن ع�صفور و�أنه مات وانح�رص �إرثها فيها ويف
بنيها بدرة وم�شتهى انح�صاراً �رشعي ًا ثم خلف زوج بدرة املتوفى
بعد وفات والدها ولد من ح�سن بن خلف املزبور.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أقر و�أعرتف احلاج حممد بن غنيم ب�أنه ال ي�ستحق وال ي�ستوجب قبل
ح�رضة ح�سن �أفندي القا�ضي بالقد�س ال�رشيف من جميع ما �أخذ منه
من �أرز و�سمن وغري ذلك ملا م�ضي من الزمان واىل يوم تاريخه.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
قب�ض يوم تاريخه احلاج خلف بن ح�سني بالأ�صالة عن نف�سه
وبالو�صاية ال�رشعية على �أوالده( )...وقويدر وزينة ونعيمة
القا�رصات وعن ح�سني بن احلاج خلف بن ح�سني و�أحمد بن ع�صفور
مبلغ ًا قدره خم�سة غرو�ش و�ست ع�رشة قطعة وعثماين
( )...زوجته( )...املتوفية �سابق ًا واملنح�رص �إرثها يف زوجها
و�أوالدها املزبورين من مرتوكات والدتها ال�ستة ع�رش غر�ش ًا الثمن
لوالدها بذمة ابراهيم بن ا�سماعيل املزبور ملحمد املرقوم املتويف
�سابق ًا واملنح�رص �إرثه ال�رشعي يف بنتيه بدرة وم�شتها و�أخته
�شقيقته �ساكنة بيد احلاج �أحمد ع�صفور انح�صاراً �رشعي ًا بيدهما
باحل�رضة واملعاينة قب�ض ًا �رشعي ًا ربع ذلك خللف والباقي للأوالد
منهم للذكر مثل حظ الأنثيني.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
حترر قبل �إبراهيم بن �شهاب لل�سيد �إبراهيم ابن ال�سيد حممد القا�ضي
غر�ش واحد بقية  12غر�ش ًا بعد حلفه
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أقر واعرتف الأو�ستة �أحمد �شيخ ال�سباغني �أنه و�صله من ح�سن
�أفندي ثمن مائتي درهم ودرهمني ف�ضة وقدره ثمامنائة وثمانية
قطع م�رصية وال حق له قبله(. )...

 /59ح3

م االثنني 17
�إقرار و�إعرتاف
ذي احلجة �سنة
من �شيخ
1081هـ/
ال�صباغني
1671 /4 /27م

 /59ح4

ثبوت ب�شهادة م الثالثاء 18
ذي احلجة �سنة
قب�ض
1081هـ/
م�ستحقات
1671 /4 /28م
ثمن جوخ

 /59ح5

دعوى على
ثمانية �أذرع
جوخ

م الثالثاء 18
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /28م

 /59ح6

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء 18
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /28م

 /59ح7

�إلزام بدفع
مبلغ ب�سبب
نكث ميني

م الثالثاء 18
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /28م

�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /59ح8

زواج

م الثالثاء 18
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /2م

الزوج احلاج علي بن زين ال�صفدي ،الزوجة حم�سنة بنت حممد
الرتابل�سي املر�أة الكاملة ،ال�صداق 6غرو�ش احلال4 ،غرو�ش مقبو�ضة
بيدها باعرتاف وكيلها الآتي ذكره فيه والباقي 2غر�ش م�ؤجلة لها،
زوجها وكيلها احلاج احمد بن احلاج علي ب�شهادة م�صطفى بن
حممد املغربي واحلاج حممد بن �إبراهيم العارفني بها زواج ًا �رشعي ًا
مقبو ًال من الزوج لنف�سه قبو ًال �رشعي ًا

�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ال�صبان ب�أن احلرمة املعروفة ب�أم
ثبت ب�شهادة دروي�ش وحممود بن
ّ
�سيدي احمد املدعوة مينى وكلت ولدها ال�سيد حممد بن ال�سيد حممد
يف الدعوى على جيهان بنت جري�س ام حنا( )...خ�ضري بيد �أم ق�شعم
العارفني بها املعرفة ال�رشعية يف قب�ض ثمن ثمانية �أذرع جوخ ًا
و�ستة ع�رش غر�ش ًا ثبوت ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ثم ادعى حممد املرقوم بالوكالة ال�رشعية على والدته مينى
املعروفة ب�أم �سيدي احمد على جيهان بنت جري�س الن�رصانية
وعرف بها بول�س ولد فرح وقال �أن ملوكلته قبلها ثمن ثمانية �أذرع
جوخا( )...طالبها بذلك ُ�س�ألت� ،أنكرت.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم حمد بن حممد ال�سلواين للحاج حممد �صالح ب�أربعة و�أربعني
قطعة بطريق الكفالة و�أقر ب�أنه بعد الدعوى واالعرتاف وادعى الدفع
�إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم جورجي ولد ق�سطنطني لن�رص اهلل بن ع�صفور النابل�سي ب�أربعة
غرو�ش لنكوثه عن اليمني.

�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
حلف عامر بن حممد من قرية دير ال�سنة �أنه �ضاع حمار احلاج علي
بن زين ال�صفدي وذلك بعد �أن دفع له لريعاه له ،باهلل العظيم و�أنه مل
يعرف له مكان ومنع من معار�ضته

 /59ح9

حلف على
�ضياع حمار

م الثالثاء 18
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /28م

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /59ح10

حلف بعدم
�رشاء اجلمل
الأ�صفر

م الثالثاء 18
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /28م

حلف كل واحد من �سالمه بن �سامل من بيت لقيا( )1نزيل احلبيب
وغنيم بن عودة من اجليب ب�أنهما مل ي�شرتيا اجلمل الأ�صفر احلا�رض
باملجل�س من احلاج علي بن احلاج حممد املحت�سب ب�أربع وع�رشين
غر�ش ًا ومل يقع منهم بيع و�رشاء يف اجلمل املرقوم حلف ًا �رشعي ًا
ومنع من معار�ضتهما منه ًا �رشعياً.

 /60ح1

دفع �أجرة
دكان بعقبة
ال�ست

م اخلمي�س 20
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /30م

 /60ح2

�إقرار بدفع
دين

م اخلمي�س 20
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /30م

 /60ح3

م اخلمي�س 20
�إقرار و�إعرتاف ذي احلجة �سنة
1081هـ/
بقب�ض
1671 /4 /30م

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
دفع حممد ال�شامي الدالل �أجرة الدكان الكائنة بعقبة ال�ست بالقد�س
ال�رشيف املخلية عن ال�شيخ حممود احللبي عن ثمانية �أ�شهر �أولها
غرة جمادى الأوىل ل�سنة تاريخه و�آخرها ختام �شهر تاريخه 200
غر�ش بطلب زوجته بنت �إ�سماعيل الأ�صيلة نف�سه والو�صية على
�أوالدها من ال�شيخ حممود املزبور املنح�رص ارث ال�شيخ حممود فيها
انح�صاراً �رشعي ًا وعرف بها ال�شيخ يا�سني ابن ال�شيخ طه ال�شامي
تعريف ًا �رشعي ًا واعرتف بو�صول  90غر�ش ًا و�ألزم لها  110غر�ش
بطلبها �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
�أقر واعرتف حممد بن �أبو عطية �أن ملحمد بن م�صطفى الرومي �أربعة
غرو�ش عددية �آخر ما ت�أخر له بذمته و�ألزم بذلك �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أقر واعرتف احلاج برهان اجلدية انه قب�ض من ح�رضة ح�سن �أفندي
القا�ضي بالقد�س ال�رشيف ثمن ما تناوله من غري قدره املرقوم
تاريخه ومل يت�أخر له قبله حق مطلق ًا اقراراً واعرتاف ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1بيت لقيا :تقع الى الغرب من مدينة رام هللا .شراب ،محمد .معجم ،ص.202
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /60ح4

�إلزام بدفع
ع�رشة جرار
زيت

م اخلمي�س 20
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /30م

 /60ح5

�إلزام بدفع
دين

م اخلمي�س 20
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /30م

 /60ح6

ح�ضور وابراز م اخلمي�س 20
ذي احلجة �سنة
�أمراً �رشيف ًا
ب�ش�أن املدر�سة 1081هـ/
1671 /4 /30م
القايتبانية

 /60ح7

�إثبات بتوكيل م اخلمي�س 20
ذي احلجة �سنة
ولدها
بالدعوى على 1081هـ/
1671 /4 /30م
زوجها

 /60ح8

م اخلمي�س 20
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /4 /30م

60

دعوى على
اربع جرار
زيت

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�ألزم حامد من لفتا لل�سيد ح�سن ابن ال�سيد يو�سف بع�رشة جرار زيت ًا
بعد الدعوى واالثبات بطريق الكفالة عن علي ط�شح من بيت اك�سا
ورهنه بارودة �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم خليل بن عبد النبي لعلي بن عبد اهلل بغر�شني ون�صف بعد
الدعوى واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ح�رض ال�سيد غالب و�أبرز من يده �أمراً �رشيف ًا �سلطانيا بان املتولني
ال�سابقني على وقف املدر�سة القايتبائية( )1على كل واحد من ال�شيخ
بكري وال�شيخ �إبراهيم الدجاين انهما تناوال حم�صوالت الوقف ومل
ي�صدقوه يف م�صارف الوقف طالبها بذلك جلهة الوقف �سئال �أجابا
بانهما تناوال من علوفاتهما مد �شعري ال غري ذلك وال �سواه وع�رشة
إردبة.
امداد � ّ

�شهود :ال�شيخ عمر العلمي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الوفا العلمي� ،أحمد
�آغا ،ال�شيخ حممد ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة كل واحد من عبد الرحمن ابن احلاج احمد الدقاق
وحممد بن عبد الكرمي الدويك بان �صاحلة بنت ال�شيخ احمد اجلاعوين
وكلت ولدها يف الدعوة على زوجها ح�سني بن طوطح مبا اخذه لها
من الأ�سباب وغريها وكالة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ادعى احلاج قا�سم بن حممد املغربي على �رسور بن من�صور من بيت
�ساحور وقال �أن له قبله �أربعة جرار زيت ون�صف جرة زيت وانه
مرهون على ذلك فردة خلخال ف�ضة� ،سئل ،اعرتف �أن يدفع ذلك ثم
ا�شرتى احلاج قا�سم اخللخال الف�ضة بثالثة غرو�ش وت�سلم باملجل�س
وحترر قبل املدعى عليه غر�شني وخم�سة قطع التحرر ال�رشعي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
م ال�سبت  22ذي احلجة �سنة 1081هـ1671 /5 /2 /م

( )1المدرسة القايتبائية :أسسها األشرف أبو النصر قايتباي .العلمي ،أحمد ،المدارس المملوكية في القدس ،ص .132

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /60ح9

تق�سيط
م�ستحقات
�أيتام

م الأحد 23
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /5 /3م

 /61ح1

ترتب لأيتام

م االحد 23
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /5 /3م

 /61ح2

�أمر بدفع
خم�سن غر�ش

م االحد 23
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /5 /3م

 /61ح3

م االحد 23
ت�أجري دكان ذي احلجة �سنة
بال�سوق الكبري 1081هـ/
1671 /5 /3م

 /61ح4

م االحد 23
�إقرار با�ستالم ذي احلجة �سنة
�أجرة
1081هـ/
1671 /5 /3م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ق�سط رم�ضان بن حممد الر�سامة بالو�صاية ال�رشعية على( )...يو�سف
النابل�سي على حممود بن �سليمان االثني ع�رش غر�ش ًا املعرتف بها
للأيتام من �إرث والدهم يف كل يوم ثالثة قطع و�أي�ض ًا عن الزوج
بالقر�ض ال�رشعي بعد الدعوى بح�ضور فاطمة( )...املزبورة.
ترتب لفاطمة وبهرية ليتيمي املرحوم حمي الدين املر�ستق مببا�رشة
احلاكم ال�رشعي يف ذمته فخر الدين وحممد ولدي يو�سف املر�ستق
مبلغ قدره ت�سعون غر�ش ًا عددية �أ�صال وثمن دواة بف�ضة ثمانية ع�رش
غر�ش ًا ابتاعها وت�سلمها مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة حمرم ل�سنة
 1082وت�ضامنا وتكافال يف جميع املبلغ ب�إذن كل واحد منهما
للآخر و�أذن احلاكم ال�رشعي لفخر الدين وح�سني القا�رصين ب�رصف
الربح املزبورر يف ال�سنة املزبورة واجب نفقة القا�رصين وك�سوتهما
اذن ًا �رشعي ًا واملبلغ هو املنتقل اليهما من قبل والدهما املزبور
ترتب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ علي ،كاتبه.
�أمر احلاكم ال�رشعي رم�ضان بن حممد الر�سامة الو�صي على �شاهني
وخليل ولدي يو�سف النابل�سي بدفع اخلم�سني غر�ش ًا لل�سيد احمد
بن ال�شيخ حممد بن جار اهلل الوكيل ال�رشعي عن حممد بن ر�ضوان
النعاجي وت�سعة وخم�سني غر�ش ًا بعد الدعوى واالثبات.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أجر ال�شيخ عبد القادر ابن ال�شيخ �إبراهيم بن ابي �رشيف لعبد
الرحمن بن �ش�شريك جميع الدكان اجلارية يف وقف جدة الكائنة
بال�صف القبلي بال�سوق الكبري �سنة كاملة بـــ  12غر�ش ًا وحترر قبله
ونبه عليه �أن يخلي الدكان بعد دعوة
 6غرو�ش بعد دفع الأجرة ّ
�رشعية على ذلك.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
اقر واعرتف جري�س ولد ميخائيل الن�رصاين انه و�صله من ح�سن
�أفندي قا�ضي القد�س ال�رشيف �أجرته وقدرها  20غر�ش ًا وال حق له
قبله ف�صدقة على ذلك.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أقر فخر الدين بن م�صطفى على �أن قبله  79غر�ش ًا من �أجرة الدار
القائمة البناء بالقد�س ال�رشيف مبحلة باب حطة وذلك بطلب ال�سيد
مو�سى الوكيل عن ح�سني ومراد �أمر بدفع ذلك امراً �رشعياً.

 /61ح5

م االثنني 24
�إقرار ب�أجرة
ذي احلجة �سنة
دار مبحلة باب
1081هـ/
حطة
1671 /5 /4م

 /61ح6

�أمر بدفع
م�ؤخر �صداق

م االثنني 24
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /5 /4م

 /61ح7

�إلزام بدفع
ثمن ت�سعة
جرار زيت

م االثنني 24
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /5 /4م

�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /61ح8

تق�سيط دين

م الثالثاء 25
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /5 /5م

ق�سط رم�ضان الو�صي على �أيتام عي�سى القرمي على احمد بن علي
احلموي الثمانية ع�رش غر�ش ًا الباقية بذمته للمتوفى املزبورر يف كل
يوم  32غر�ش ًا من غرة رجب �شهر تاريخه وذلك بعد الدعوة والطلب
و�إقامة البيان بالتق�سيط املزبور من �أحمد املرقوم بوجه رم�ضان
الو�صي املزبور و�شعبان البالغ املرقوم تق�سيط ًا �رشعياً.

 /62ح1

اعرتاف بدين
ثمن زيت

م الأربعاء 26
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /5 /6م

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
وراث
�أمر موالنا احلاكم ال�رشعي رم�ضان الو�صي على �أيتام يو�سف ّ
عي�سى القرمي و�شعبان البالغ من يو�سف بدفع م�ؤخر �صداق موكلته
�صاحلة زوجة احلاج عي�سى القرمي وقدره ثالثون غر�ش ًا مبوجب
كتاب الزوجية امل�ؤرخة يف �شعبان �سنة  1074ال�صادر لدى عبد
الباقي �أفندي بعد اثبات م�ضمونه امراً �رشعي ًا مقبو ًال �رشعي ًا وذلك
من خملفات عي�سى القرمي املتوفى املرقوم.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

62

�ألزم زاهر بن حممد احلديدي لأبراهام ولد �أبو دبك الأرمني بت�سعة
جرار زيت او ثمنها بعد الدعوى واالثبات الزام ًا �رشعياً.

�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
اعرتف حممد بن �شاهني من قرية بيتونية( )1ان بذمته للمرحوم
ف�ضيلة ابن ال�شيخ يو�سف ن�سيبة �إحدى وع�رشين جرة زيت ون�صف
جرة بعد الدعوة واملحا�سبة من علي بيك احد وراثه اعرتاف ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ علي ،كاتبه.
م اخلمي�س  27ذي احلجة �سنة 1081هـ1671 /5 /7 /م

( )1بيتونيا :تقع جنوب غرب رام هللا وهي من ضواحي رام هللا حالياً ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ص.370

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /62ح2

�إلزام بدفع
ثمن قما�ش

م اجلمعة 28
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /5 /8م

 /62ح3

غري و�آ�ضح
م�ضمون
احلجة

م ال�سبت 29
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /5 /9م

 /62ح4

قب�ض ق�سط
�شهري

م االحد 30
ذي احلجة �سنة
1081هـ/
1671 /5 /10م

 /62ح5

م االحد 30
حلف على عدم ذي احلجة �سنة
1081هـ/
ا�ستئجار
1671 /5 /10م

 /62ح6

ثبوت بقبول
جمل مع
عيوبه

م االثنني  2حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /12م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�ألزم �صباح بن ح�سن من �سلوان لل�سيد حممد ع�صفور ب�ستة غرو�ش
ون�صف �آخر كل قب�ض وح�ساب من ثمن القما�ش الذي ا�شرتاه بعرف
ح�سن بن علي وم�صلح بن ح�سني بــ  25غر�ش ًا بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف وذلك بعد الدعوى بينهم بذلك واعرتافهم.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
( )...بن يو�سف �أحمد بن الرجبي املوىل خري ذاك بالقد�س ال�رشيف
وفيه جل�س لإجراء االحكام ال�رشعية موالنا فخر العلماء الأعالم
عهدة ق�ضاة الإ�سالم �أحمد �أفندي �أجرى اهلل اخلريات على يده()...
قب�ض �صالح بن ح�سني ال�سباع من ال�شيخ خليل اللدي غر�شني ق�سط
�شهري ذي القعدة وذي احلجة باحل�رضة واملعاينة وت�أخر له غر�ش ًا
واحداً قب�ض ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ علي الثوري ،املزبورون ،كاتبه.
حلف اليهودي مردخاي والد �سليمان �أنه ما ا�ست�أجر هو وال ولده
ب ّغا ًال من مدينة ال�شام �إىل نابل�س بـــ  15غر�ش ًا من �شعبان بن عبد
اهلل الثمن ال�رشعي وال دفع له �شيئا قل وال خطر وذلك بعد الدعوى
من �شعبان املدعي والطلب واالنكار( )...عن قبله بــ  10غرو�ش� ،أنكر
وحلف �شعبان على ذلك.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة كل واحد رم�ضان بن داود اللحام وحميدان بن عبد
القادر من قرية عني كارم( )1بان مطاوع بن حرب من
قبل جميع اجلمل احلا�رض باملجل�س من �شاهني القليني ب�سائر
عيوبه التي فيه وذلك بعد �أن باعه �إياه بح�ضورهم بـ  24غر�ش ًا
بوجه مطاوع املزبور ومنع من معار�ضته.
قلندية()2

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
( )1عين كارم :تقع جنوب غرب القدس على بعد  7كم ،وهي وقف صالح الدين األيوبي على مصالح زاوية المغاربة
بالقدس ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق ،2ص.197
( )2قلنديا :تقع شمال القدس ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق ،2ص.74-72
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
ثماني ِة ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /62ح7

ترتب بذمة
الو�صي

م االثنني  2حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /12م

 /63ح1

م االثنني  2حمرم
�أمر بدفع بقية
�سنة 1081هـ/
�صداق
1671 /5 /12م

 /63ح2

 /63ح3

 /63ح4

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ملا كان مرتتب ًا بذمة ال�شيخ حممد ابن املرحوم ال�شيخ عبد الرحمن
الطهريي لأبي يزيد بن حممد مببا�رشة و�صية احلاج حممد بن �شيخ
ال�سوق جده المه وذلك بطريق اال�صالة عن ذمة �شقيقه ال�شيخ برهان
الدين مبلغ قدره �سبعة ع�رش غر�ش ًا عددية وكان مرهون ًا حتت يده
الكرم الكائن بار�ض ال�صالحية ظاهر القد�س ال�رشيف ح�رض يوم
تاريخه موالنا ال�شيخ حممد املزبور وحممد بن �شيخ ال�سوق الو�صي
�سابق ًا املزبور واعرتف انه و�صله عن موالنا ال�شيخ حممد نظري ما
بذمته للقا�رص املرقوم ومل يت�أخر بذمة ال�شيخ حممد حق مطلق ًا وال
بذمة ال�شيخ برهان ملا م�ضي من الزمان واىل يوم تاريخه وا�شهد
عليه انه فك رهن الكرم املزبور فكاك ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�أمر موالنا احلاكم ال�رشعي عالء الدين بن مو�سى البرياوي بدفع
غر�شني لزوجته فاطمة بقية �صداق عليه بعد ان طلقها طالق ًا بائن ًا
امراً �رشعياً.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
كاتبه.
قره ح�سن بدفع اخلم�سة
�أمر موالنا احلاكم ال�رشعي عبد القادر بن ّ
االثنني  2حمرم �سنة غرو�ش الباقية عنه لليتيم �إ�سماعيل ابن ال�سيد جعفر التي �أحاله بها
�أمر بدفع
عليه ال�شيخ عمر العلمي وذلك بعد قبول احلائل واملحتال واملُحال
1081هـ/
م�ستحقات
وذلك بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �أمراً �رشعياً.
1671 /5 /12م
ليتيم
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�أمر موالنا احلاكم ال�رشعي احلاج خليل بن حممد بدفع الت�سعة ع�رش
االثنني  2حمرم �سنة قطعة بقية م�ؤخر �صداق مطلقته �صاحلة بطلب من�صور بن علي
�أمر بدفع بقية
وكيلها مبوجب �سجل �سابق وهي �آخر ما ت�أخر قبله لها بذمته اي�ض ًا
1081هـ/
م�ؤخر �صداق
 14غر�ش ًا بعد االثبات ودفعها باملجل�س.
1671 /5 /12م
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون.
ح�رض خليل بن حجازي احلالق وقبل �أجرة الدكان الكائنة جتاه
ح�ضور وقبول الثالثاء  3حمرم �سنة املدر�سة التنكزية( )1يف كل يوم  15غر�ش ًا بطريق الزيادة عمن زاد
1081هـ/
عليه بن�صف قطعة.
ب�أجرة الدكان
1671 /5 /3م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

( )1المدرسة التنكزية :أنشأها األمير تنكز الناصري ،سنة ( 729هـ1328/م) تقع عند باب الحرم المعروف بباب
السلسلة ،لها بابان شرقي وهو مطل على الحرم  ،وآخر شمالي وهو مطل على الطريق المعروفة بباب السلسة .العارف،
عارف .المفصل ،ص.381

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /63ح5

�إلزام بدفع
دين

الثالثاء  3حمرم �سنة
1081هـ/
1671 /5 /3م

 /63ح6

دعوى على
متول وقف
ال�سيد اخلليل

الثالثاء  3حمرم �سنة
1081هـ/
1671 /5 /3م

 /63ح7

تق�سيط ثمن
بهيم

الثالثاء  3حمرم �سنة
1081هـ/
1671 /5 /3م

 /63ح8

�إلزام بدفع
دين

الثالثاء  3حمرم �سنة
1081هـ/
1671 /5 /3م

الزم حممد بن علي بن حممد العجلوين لكرمي بن فخر الدين امل�ؤقت
بقر�ش وربع بطريق احلوالة.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ادعى علي �آغا الوكيل عن �أحمد �آغا الرتزي املتويل على وقف
ال�صخرة امل�رشفة وقف ال�سيد اخلليل على حممد �آغا الو�صي على
يتيمة املرحوم ع�ساف با�شا وقال �أن بذمته مقطوع قرية �شويكة()1
اجلارية يف وقف ال�سيد اخلليل مائة غر�ش وع�رشون غر�ش ًا مبوجب
التذكرة ودفاتر الوقف ،ووقف الأمر على التمييز تبع لذلك.
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون ،كاتبه.
ق�سط خليل بن �أبي ا�شتقتلك على �أحمد ابن احلاج حممد الرملي
الغر�ش والن�صف الباقية من ثمن البهيم يف كل يوم قطعة من غرة
�شهر تاريخه تق�سيط ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ُ�ألزم علي بن جدي مل�صطفى حلبي بن حبي�ش بثالثة غرو�ش بعد
الدعوى واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

63

 /63ح9

الأربعاء  4حمرم �سنة 1081هـ1671 /5 /4 /م
طالب احلاج م�صطفى بن احلاج احمد اللمداين بالوكالة عن مو�سى
بن م�صطفى الر�صا�ص يعقوب ولد ياقوب اليهودي ب�أربعمائة غر�ش
وخم�سة و�سبعني غر�ش ًا ملوكله من �أ�صل �ستمائة غر�ش بطريق الكفالة
عن كل واحد من مردخاي وياقوب وبقية بران�سة اليهود والأ�صالة
عن نف�سه �سئل� ،أنكر ،ثم ح�رض مردخاي وا�سحق ولد مو�سى وهما
اخلمي�س  5حمرم �سنة من بران�سة( )2اليهود و�أقر �أن ذلك بذمتهما للمدعي املذكور وملوكله
املرقوم �أ�صالة عن �أنف�سهما وكفالة عن بقية الربان�سة ثم �أقر ياقوب
طلب بدفع دين 1081هـ/
املُبد�أ بذكر �أعاله ب�أنه كان حا�رضاً وقت الرتتيب ورتب بذمته وذمة
1671 /5 /15م
الربان�سة ورهنوا على ذلك املبلغ جميع الدار الكائنة مبحلة مبوجب
احلجة ال�صادرة لدى موالنا علي �أفندي املعلومة منهم ثم اعرتف
م�صطفى ومو�سى انهما و�صلهما مائتا غر�ش وثمان وخم�سون غر�شا
والباقي ( )220الزموا بها الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ علي ،املزبورون ،كاتبه.

( )1شويكة :خربة اثرية تقع غرب الخليل ،سجل القدس  ،107ح7 ،1ربيع أول1033هـ1623/12/29/م ،ص.220
( )2برانسة :المتكلمين عن طائفة اليهود ،وكلمة برانسة من برنس  Princeوتعني أمير الجماعة .كبير الطائفة ومعيلها
والمتحدث بسم اليهود القاطنين في القدس الشريف.الشناق ،نهاد محمود .العالقات بين اليهود والعرب في فلسطين،
ص.40
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
ثماني ِة ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

تاريخ احل َُّج ِة

ترتب لعو�ض وحممد يتيمي املرحوم اخلواجة حممد التميمي
القا�رصين مببا�رشة موالنا احلاكم ال�رشعي يف ذمة اخلواجة فخر
الدين ابن املرحوم اخلواجة �صالح التميمي و�صيهما مبلغ قدره
خم�سمائة غر�ش وخم�سة غرو�ش �أ�صال قب�ضها من مرتوكات والده
اخلمي�س  5حمرم �سنة بيده مبوجب حجة �رشعية وثمن كتاب ال ّدرر وال ُغرر �أحد وخم�سون
غر�شا عددية ابتاعه وت�سلمه مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة �شهر حمرم
1081هـ/
�سنة تاريخه ورهن على ذلك حتت املبلغ جميع الدار الكائنة بباب
1671 /5 /15م
العمود و2ط يف جميع الدار املال�صقة لها من جهة الغرب وحدها
قبلي دار ال�شيخ و�رشق ًا دار احلداد و�شما ًال الطريق وغرب ًا كذلك رهن ًا
�رشعياً.

 /64ح1

ترتب لأيتام

 /64ح2

م اخلمي�س  5حمرم
�إقرار واعرتاف
�سنة 1081هـ/
بتق�سيط النفقة
1671 /5 /15م

 /64ح3

اعرتاف بدين

م اخلمي�س  5حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /15م

 /64ح4

طلب دين

م اخلمي�س  5حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /15م

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�أقر واعرتف احلاج حممد بن دانيال الوكيل عن قبل زوجته �آمنة بنت
فتح الدين والناظر علي يحيى بن ديب امل�ستقر �سابق ًا يف ح�ضانة
�أمه املزبورة �أنه �أ�سقط النفقة املكتتبة على يحيى املرقوم وقدرها
يف كل يوم قطعة �إ�سقاط ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

اعرتف م�سعف بن علي من قرية اجلورة(� )1أن بذمته للخواجة �أحمد
بن اخلواجة �أبي الفتح بن عمر خم�سة غرو�ش وذلك بعد الدعوى
والطلب واالعرتاف.

�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
طالب ال�شيخ حمب اهلل العجمي �سليمان ولد عبد اهلل ال�رسياين
و�إبراهيم ولد عبد الأحد و�إبراهيم بن عبد اجلليل املتكلمني على
طائفة ال�رسيان مبائة غر�ش وخم�سون غر�ش ًا التي بذمتهم له �سئلوا
اعرتفوا بذلك كله وذكروا ان حتت ذلك رهنا �أطل�س ف�ضة و�صورة
ف�ضة وخلعة و�ستارة ف�صدقهم على ذلك ،طلب �إلزامهم بــ 100
وخلى �سبيلهم ورجع
غر�ش من مال الدير ف�أمهلوا �إىل مدة �شهرين ّ
�إبراهيم بن عبد اجلليل اىل �سجن ال�رشع ال�رشيف و�أبقى الرهن حتت
يده البقاء ال�رشعي.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون �أعاله.

( )1الجورة :تقع غرب بيت المقدس ،الدباغ ،بالدنا ،ح ،8ص.167

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /64ح5

منع من
معار�ضة
ب�سبب بارودة

م اخلمي�س  5حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /15م

 /64ح6

منع من
معار�ضة

م اخلمي�س  5حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /15م

 /64ح7

�إبقاء �أموال
ايتام

م اخلمي�س  5حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /15م

 /64ح8

�إقرار واعرتاف م اخلمي�س  5حمرم
�سنة 1081هـ/
ال حق يف
قراءة الربعات 1671 /5 /15م

 /65ح1

اعرتاف بثمن
�سختيان

م اجلمعة  6حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /16م

 /65ح2

تعريف ومنع
من معار�ضة

م اجلمعة  6حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /16م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
منع موالنا احلاكم ال�رشعي �أحمد بن حممد من ابي دي�س من
معار�ضته خلليفة بنت خلف من دير ال�سنة ب�سبب البارودة التي
ثمنها  10غرو�ش من مهر ابنته وذلك بعد الدعوى والطلب وعدم
ظهوره قدمي ًا منع ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
منع موالنا احلاكم ال�رشعي حممد بن �أحمد فاتولة من معار�ضته
للحاج نا�رص ابن �إبراهيم فاتولة ب�سبب معار�ضته له ب�سبب الدار
املباعة بالوكالة عنه وب�سبب ثمنها وذلك بعد حلفه باهلل �أنه دفع
له الثمن جميعه بعد املحا�سبة بينهما وطلبه له الثمن ال�رشعي
والدعوى والطلب منع ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
�أبقى موالنا احلاكم ال�رشعي نفقة حممد وعلي يتيمي احلاج �إبراهيم
بن م�شيم�ش يف كل يوم  2غر�ش ًا واذن خلليل بن ال�شيخ حممد
ابقاء �رشعياً.
و�صيهما ب�إنفاق ذلك عليهما من علوفتهما ً

�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون ،كاتبه.
اقر واعرتف ح�سن ابن احلاج فتح اهلل الدم�شقي �أنه ال حق له قبل
قراء الربعات الثالثة ربعة ال�سلطان وربعة الوالدة وربعة كوجك
ّ
�أحمد الكائنة بالقد�س ال�رشيف و�أبر�أ ذمتهم مما كان دفعه لهم
�سابق ًا و�إىل يوم تاريخه مبوجب الدفاتر ال�سابقة و�إن( )...مت�سك ًا ال
يعمل به الإ�شهاد ال�رشعي.
�شهود :املزبورون.
اعرتف �سالمة بن جري�س الن�رصاين �أن عنده للحاج عبد النبي ابن
املرحوم علي البحري ثمن �سختيان ثمانية غرو�ش وع�رشة قطع
م�رصية بعد الدعوى عليه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ مو�سى،
كاتبه.
عرف احلاكم ال�رشعي عبد امل�سيح ولد اخلوري ا�سحق ب�أن على
ّ
عبده ولد مو�سى ال�شامي( )...املودع �أربعة ع�رش ربطة �صوف �أحمر
املعرتف بتناولها منه و�أنها �ضاعت منه� ،أن الأمني عليه الثمن
فحلف باهلل على �أنه مل يعلم �أين �ضاعت وال من �أخذها ومنع من
معار�ضته ب�سبب ذلك.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
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سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
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الع
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ِ
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ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /65ح2

زواج

 /65ح3

قر�ض ورهن

 /65ح4

منع من
التعر�ض

 /65ح5

�إيداع حملني

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

الزوج �صبحي بن غيث ،الزوجة رمانة بنت عبد اهلل مطلقة احلاج،
ال�صداق  7غرو�ش ،احلال  4غرو�ش مقبو�ضة بيدها ،والباقي يف
م ال�سبت  7حمرم �سنة  3غرو�ش م�ؤجلة لها على زوجها �صالح بن فخر الدين �سلطان
بالوكالة عنها الثابتة ب�شهادة علي بكر بن بدر الدين واحلاج حممد
1081هـ/
بن احلاج عثمان العبدي العارفني بها زوج ًا �رشعي ًا مقبو ًال من
1671 /5 /17م
الزوج لنف�سه.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
ملا كان ا�شرتى رجب بن يو�سف من احلاج �أبي بكر �إبن احلاج علي بن
ديب جميع احل�صة ال�شائعة وقدرها( )...اقرت�ض منه ع�رشة غرو�ش
عددية �سابق ًا على تاريخه ورهن حتت ذلك بغمة لولو وخلخاال ف�ضة
م االحد  8حمرم �سنة وهيكل ف�ضة ح�رض يوم تاريخه رجب املزبور واحلاج �أبو بكر و�أقر
1081هـ/
احلاج �أبو بكر �أنه و�صله من رجب الع�رشة غرو�ش التي بذمته له
1671 /5 /18م
و�أقر رجب �أنه و�صله من احلاج �أبو بكر الرهن املرقوم ومل يت�أخر له
بذمته من ذلك حق ًا مطلق ًا وتباريا يف الطرفني تباري ًا عاماً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
منع موالنا احلاكم ال�رشعي را�ضية بنت �أحمد بيك ووكيلها ح�سن بن
�أحمد بيك �شقيقها من التعر�ض ل�شعبان ولد اليا�س العبوي ب�سبب 43
م الأحد  8حمرم �سنة غر�ش ًا التي كان اقرت�ضها �أخيهما علي بيك وب�سبب الرهن املو�ضوع
1081هـ/
على ذلك منع ًا �رشعي ًا بعد �أن �أظهر حجة �رشعية مبنعه وثبوت
1671م
/5 /18
م�ضمونها بالطريق ال�رشعي.

م االثنني  9حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /19م

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ملا �أودع احلاج �إبراهيم بن احلاج �أحمد الدقاق احلملني الكائنني
مب�رص املحرو�سة للحاج عالء الدين بن م�صلح اجلامو�س بان ي�أتي
بذلك للقد�س ال�رشيف واذن له بدفع ذلك لوالده احلاج حممد الدقاق
ثم ح�رض احلاج حممد والد ال�شيخ �إبراهيم املزبور واعرتف احلاج
عالء الدين ان احلملني( )...اللذين �سلمهما ال�شيخ �إبراهيم مب�رص
له �سلمهما للحاج حممد ،وحممد �سلم ال�شيخ خليل الو�صي على
ولدي احلاج �إبراهيم م�شيم�ش ثلثي احلمل فت�سلم ذلك منه باعرتافه
ّ
واعرتف( )...ابن ال�سيد �إبراهيم انه ت�سلم احلمل( )...من احلاج حممد
والد ال�شيخ �إبراهيم الت�سلم ال�رشعي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م االثنني  9حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /19م

 /65ح6

منع من
معار�ضة

 /65ح7

�إقرار با�ستالم م الثالثاء  10حمرم
�سنة 1081هـ/
ثمن حكر
1671 /5 /20م
�أر�ض

 /66ح1

ح�ضور و�إبالغ م الثالثاء  10حمرم
اعتداء من قبل �سنة 1081هـ/
1671 /5 /20م
�سباهي

 /66ح2

�إلزام بدفع
خراج

م الثالثاء  10حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /20م

 /66ح3

قب�ض
م�ستحقات

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
منع موالنا احلاكم ال�رشعي ربيع بن معايل من �أبي دي�س من
املعار�ضة لفايز بن علي من العيزرية ب�سبب الأربعة قراريط من
الغرا�س القائم ا�صوله ب�أر�ض ال�شيخ احمد العوري تركة فايز وف�ؤاد
وعبد الرحمن البوريني مبوجب حجة ثابتة امل�ضمون بالطريق
ال�رشعية.
�شهود :ال�شيخ علي ،املزبورون ،كاتبه.
اقر عبد النبي بن حممد النابل�سي �أنه و�صله من عبد الرحمن �شبيطة
ثمن قطعة حكر الأر�ض اجلارية يف وقف ال�صخرة امل�رشفة.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،كاتبه.
ح�رض �سبيتان بن �سليمان من �أهايل من قرية الطور الكائنة ظاهر
القد�س ال�رشيف وذكر ملوالنا احلاكم ال�رشعي ان علي �آغا ابن عبد
اهلل ال�سباهي مبدينة القد�س ال�رشيف �رضبه بدبو�س يف يده على
بطنه ويده وح�صل له ب�سبب ذلك ال�رضر والدم من منخريه و�سطّ ر
ذلك عند الطبيب وح�رض �سليمان �أخاه وذكر ملوالنا احلاكم ال�رشعي
�أن الدبو�س الذي �رضب به اخاه حم ّدد.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
�ألزم �صدقه اليهودي بدفع( )...مدة �سنتني �سابقتني على تاريخه()...
بعد الدعوى من حييم �شيخ اليهود الذي يجمع اخلراج جلهة وقف
ال�صخرة امل�رشفة.

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ض احلاج حممد العبوي الوكيل ال�رشعي عن خليل الن�رصاين يف
قب�ض الأحد ع�رش غر�شاً ،وكّ له حال حياته مبوجب �سجل �سابق وهي
بقية ما بذمة نكوال ولد ميخائيل الن�رصاين من �أ�صل  35غر�ش ًا وذلك
م الأربعاء  11حمرم بعد الدعوى و�إقامة البيان بالطريق ال�رشعية على ان الباقي بذمته
�سنة 1081هـ/
الأحد ع�رش غر�ش ًا و�أنه قب�ضها احلاج حممد العبوي بالوكالة عن
1671م
/5 /20
موكله قب�ض ًا �رشعي ًا وذلك بعد حلفه ان الباقي بذمة ذلك املتوفى
ومل يتبق بذمته �شيء.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،كاتبه.
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سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
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ِ
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ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /66ح4

�إثبات بطالق
زوجته

م الأربعاء  11حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /21م

 /66ح5

�إلزام بدفع
غرو�ش
مت�أخرة

م الأربعاء  11حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /21م

 /66ح6

دعوى على
م�ستحقات
م�ضاربة

م اخلمي�س  12حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /22م

 /66ح7

ترتب جلهة
وقف بلقي�س

م اخلمي�س  12حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /22م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ثبت ب�شهادة كل واحد من االخوين ال�شيخ �إبراهيم وال�شيخ ا�سحق
رحال بن �سعيد طلق
ولدي ال�شيخ حممود �شيخ احلرم القد�سي ب�أن ّ
زوجته طالق ًا ثالث ًا قبل الدخول بها والإ�صابة و�أ�شهد عليه ب�أنه ال
ي�ستحق قبلها حق ًا مطلق ًا �شهادة �رشعية بوجه ال�شيخ عبد الرحمن
اللبابيدي الوكيل عنه يف هذه الدعوى فلم(� )...رشعي ًا وذلك بعد
الدعوى من حامدة بنت �صالح الدين على الوكيل املزبور بذلك
ومنع من معار�ضتها.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم حييم اليهودي لل�سيد حممد بن خليل بثالثني غر�ش ًا املت�أخر
له بذمته من �أ�صل  50غر�ش ًا بعد الدعوى واالعرتاف �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون ،كاتبه.
ادعى احلاج حممد بن عمر بن بركات على كل واحد من موالنا ال�شيخ
يو�سف الع�سيلي الوكيل ال�رشعي عن �صاحلة بنت احلاج عو�ض التي
كانت زوج ًا للحاج �إبراهيم الدقاق وعلى احلاج حممد ابن احلاج
يون�س الدقاق الو�صي ال�رشعي على ولد احلاج �إبراهيم و�أ�صالة عن
نف�سه وقال �أن بذمة املتوفى ال�شيخ �إبراهيم مائة غر�ش واربعون
غر�ش ًا عددية م�ضاربة له واملبلغ باق بذمته وانهم وا�ضعون اليد
على مرتوكاته طالبهم بذلك �سئلوا� ،أنكروا ،ف�شهد احلاج علي ابن
احلاج علي الدالل واحلاج حممد بن اخلواجه عالء الدين الدم�شقي
ب�أن املتوفى ال�شيخ �إبراهيم �أقر يف حال حياته قبل وفاته يف �صحة
و�سالمة �أن بذمته للحاج حممد املدعي املرقوم خم�سة غرو�ش
على طريق امل�ضاربة �شهادة �رشعية بوجه املدعي عليهما فقبلت
�شهادتهما وحلف املدعي على بقاء ذلك بذمته �إىل يوم تاريخه،
احللف ال�رشعي و�أُمروا بدفع  140غر�ش ًا من مرتوكاته.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتب.
ترتب جلهة وقف بلقي�س مببا�رشة متوليه ال�شيخ خليل الديري
يف ذمة مو�سى بن يحيى امل�سلمي خم�سة ع�رش غر�ش ًا �أ�ص ًال وهي
املرتتبة بذمته �سابق ًا وثمن دواة ف�ضة ثالثة غرو�ش ابتاعها مل�ضي
�سنة مت�ضي من �شهر تاريخه ورهنه ثلثني داره باقٍ على حكمه كما
هو مرهون �سابق ًا واعرتف املتويل املزبور �أنه ما و�صله الربح �إىل
يوم تاريخه واعرتف مو�سى �أنه و�صله علوفته احلرم املرتتبة من
الواقف.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

قبل احلاج عربي املغربي وال�شيخ �أيوب املقريزي ثمرة العنب والتني
والزيتون والرمان قبل �صالحها القائم ا�صوله ب�أر�ض منجك ظاهر
م اخلمي�س  12حمرم القد�س ال�رشيف( )...يف �سنة تاريخه بخم�سة غرو�ش مقبو�ضة 4
غرو�ش باحل�رضة و1غر�ش باقي �إىل ختام �شهر تاريخه وقبل ذلك
�سنة 1081هـ/
عربي ور�ضي بذلك.
1671 /5 /22م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

 /67ح1

قبول ثمار

 /67ح2

فراغ عن
و�صاية

 /67ح3

م اجلمعة  13حمرم
تن�صيب و�صي
�سنة 1081هـ/
على يتيم
1671 /5 /23م

م اجلمعة  13حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /23م

فرغ احلاج رم�ضان بن حممد الر�سامة ل�شعبان بن يو�سف بن حمودة
النابل�سي عن الو�صاية على خليل و�شاهني يتيمي يو�سف املزبور
ون�صبه
�شقيقي �شعبان املرقوم فراغ ًا مقبو ًال من �شعبان املرقوم ّ
احلاكم ال�رشعي و�صي ًا عليهما واذن له بذلك.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ن�صب احلاكم ال�رشعي ال�شيخ �أحمد ابن املرحوم ال�شيخ عبد الوهاب
احلنبلي و�صي ًا على يتيم �أخيه ال�شيخ كمال الدين املتوفى �سابقا
املدعو عبد النبي واحلمل امل�شتملة عليه زوجته الفية بنت ال�شيخ
جره الإرث ال�رشعي �إليهما من قبل
احمد بن عبد احلاكم ب�ضبط ما ّ
والدها و�أذن له بذلك ن�صيب ًا و�إذن ًا �صحيحني �رشعيني.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

دعوى على
�صداق
 /67ح4

م ال�سبت  14حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /24م

ادعى ال�شيخ عبد احلاكم ابن ال�شيخ �أحمد بن عبد احلاكم بالوكالة
لفية التي كانت زوج ًا لل�شيخ كمال
ال�رشعية عن قبل اخته �شقيقته �أُ ّ
الدين ابن احلاج احمد احلنبلي على ال�شيخ احمد الو�صي ال�رشعي
على عبد النبي يتيم ال�شيخ كمال الدين وقال �أن املتوفى كان تزوج
موكلته على �صداق قدره مائة غر�ش احلال لها  60غر�ش ًا مقبو�ضة
بيدها والباقي  40غر�ش ًا مبوجب كتاب الزوجية امل�ؤرخ يف � 8شوال
�سنة  1070ال�صادر لدى �إبراهيم افندي� ،سئل� ،أنكر ،ف�شهد مب�ضمونه
ال�شيخ زكريا وكاتبه ال�شيخ نور الدين �شهادة �رشعية و�أمر بدفع ذلك
من خملفاته وحلف باهلل على بقاء ذلك بذمته من الر�سوم.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

تاريخ احل َُّج ِة

 /67ح5

�إلزام بدفع
م�ستحقات
يتيم

م ال�سبت  14حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /24م

�أُلزم طعمة بن يو�سف اخلليلي بثالثني غر�ش ًا ليتيم املرحوم ال�شيخ
�أحمد بن ال�شيخ �رشف الدين( )...املدعو �رشف الدين وهي بقية ثمن
�صابون ابتاعه املتوفى له ورهن حلة نحا�س كبرية وذلك بعد
الدعوى من عبد اهلل الو�صي ال�رشعي علي اليتيم املرقوم والطلب
واالعرتاف.

 /67ح6

م ال�سبت  14حمرم
حترر من تركة �سنة 1081هـ/
ُّ
1671 /5 /24م

�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
�شتية للطيف بن عمر احللواين �أربعة وع�رشون
حترر قبل خليل بن ّ
غر�ش ًا من الرتكة التي كانت بينهما وذلك بعد الدعوى واملحا�سبة
و�إقامة البيان والطلب والتحرير ال�رشعي ثم ذكر لطيف املزبور �أن
املبلغ املتحرر لأخته حبيبة بت�صادقهما.

 /67ح7

�إخبار بطالق
زوجته

م ال�سبت  14حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /24م

 /67ح8

زواج

م ال�سبت  14حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /24م

 /67ح9

اعرتاف ب�أخذ
كزوم طحني

م ال�سبت  14حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /24م

 /67ح10

ا�ستئجار دار
بخط مرزبان

م ال�سبت  14حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /24م

�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
�أخرب كل واحد من رجب ابن احلاج ح�سن وحممد بن حممد امل�رصي
ألفية بنت عبده من مدة �سنة
بان كرمي ابن اخلليلي طلق زوجته � ّ
�سابقة على تاريخه طلقة واحدة �إخباراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ألفية املذكورة �أعاله،
الزوج حممد ابن احلاج غنام امل�رصي ،الزوجة � ّ
ال�صداق  5غرو�ش ،احلال  3غرو�ش ،مقبو�ض من ذلك  12قطعة
وتبقى منه  32قطعة على حكم احللول وامل�ؤجل  2غر�ش ًا بذمته
زوجت نف�سها منه بذلك على ذلك ،كذلك(� )...رشعي ًا
لأقرب الأجلني ّ
مقبو ًال من الزوج لنف�سه قبو ًال �رشعي ًا وال�شاهدان املزبوران �أعاله
عارفان بها تعريف ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
اعرتف خليل �سنينة �أنه �أخذ من احلاج حممد كزوم طحين ًا بثمانية
غرو�ش ون�صف مت�أخرة قبله.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
ا�ست�أجر حممد بن �سليمان فركاح جميع الدار الكائنة بخط مرزبان
باحلو�ش اجلارية يف وقف الديري امل�شهورة يف حملها �شهرة تغني
عن الو�صف والتحديد �أجرة قدرها اثنا ع�رش غر�ش ًا مدة �سنة كاملة
من ال�شيخ احمد ابن ال�شيخ عبد القادر اجلابي على الوقف والوكيل
عن الناظرة على الوقف املدعو ح�سني بن دروي�ش �إجاره �رشعية
مقبولة �رشعاً.
�شهود :كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م الأحد  15حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /25م

 /68ح1

اعرتاف بدين

 /68ح2

م الأحد  15حمرم
حترر وتق�سيط �سنة 1081هـ/
1671 /5 /25م

 /68ح3

م الأحد  15حمرم
�إ�شهاد بعدم
�سنة 1081هـ/
ا�ستحقاق حق
1671 /5 /25م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
اعرتف ال�سيد بكري ابن ال�سيد �صالح ان بذمته ثالثة ع�رش غر�ش ًا
بقية ثمن( )...ابتاعه منه وذلك بعد الدعوى والطلب
ليو�سف بن حليم ّ
واالعرتاف ال�رشعي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل،
ال�شيخ علي ،كاتبه.
حترر قبل �أحمد ال�سكري لن�صار بن علي ال�سليماين �أربعة غرو�ش
بقية ق�سط  20غر�ش ًا ق�سطها عليه يف كل يوم قطعة من غرة �شوال
�سنة  1081بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ا�شهد عليه خلف بن ح�سني املع�رصاين بالأ�صالة عن نف�سه والويل
على �أوالده وعلى( )...ال�سكاكيني الأ�صيل عن نف�سه والوكيل عن
عو�ض بن عبد الرحمن بن �سموم �أنهما ال ي�ستحقان وال ي�ستوجبان
قبل �إبراهيم بن �إ�سماعيل ع�صفور وال قبل علي بن �صالح ع�صفور
ل�سبب مرتوكات �إبراهيم بن �إبراهيم بن ع�صفور حق ًا مطلق ًا ا�شهاداً
�رشعي ًا بعد قيامه ابراهيم بن �إ�سماعيل ع�صفور وتباروا من للطرفني
�إ�شهاداً عام ًا مقبو ًال من كل منهم اال�شهاد ال�رشعي ملا م�ضي من
الزمان و�إىل يوم تاريخه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /68ح4

�إلزام بدفع
دين

م االثنني  16حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /26م

 /68ح5

منع من
تعر�ض

م االثنني  16حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /26م

68

�أُلزم كل واحد من قلق ولد �إ�رسائيل ومو�سى ولد �شموئيل وناثان ولد
مو�سى ومو�سى ولد �إبراهيم و�إ�رسائيل ولد ليا و�إبراهيم ولد �شموئيل
اجلميع من اليهود ال�سكناج لل�شيخ نور الدين بن غ�ضية بخم�سني
غر�ش ًا مما له بذمتهم وذلك بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
منع موالنا احلاكم ال�رشعي ال�شيخ �أحمد احلنبلي الو�صي على عيد
بن كمال من معار�ضته لرجب احلم�صاين بغري وجه.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
م الثالثاء  17حمرم 1081هـ1671 /5 /27 /م
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /68ح6

ترتب بدفع
دين

 /68ح7

دعوى على
م�ستحقات

 /68ح8

دعوى على
دين

 /69ح1

�إلزام بدفع
دين

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ملا كان مرتتب ًا بذمة النقيب مو�سى ابن املرحوم يحيى ال�سلموين
مببا�رشة املتويل ال�سابق جلهة بلقي�س( )...مبلغ ًا قدره خم�سة ع�رش
غر�ش ًا ح�رض يوم تاريخه النقيب مو�سى املرقوم ودفع اخلم�سة
غرو�ش للمتويل الآن ال�شيخ خليل ابن املرحوم ال�شيخ عفيف الديري
وتبقي بذمته جلهة الوقف ع�رشة غرو�ش وربحها غر�شني حتل عليه
مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة �شهر تاريخه وبرئت ذمته من اخلم�سة
م الأربعاء  18حمرم غرو�ش املزبورة الرباءة ال�رشعية وترتبت اخلم�سة غرو�ش بذمة
1081هـ/
ال�شيخ �أمني الدين وال�شيخ كمال الدين ولدي املرحوم ال�شيخ حممد
1671 /5 /28م
اخلليلي مببا�رشة املتويل ال�شيخ خليل املرقوم وهي التي كانت
مرتتبة بذمة ال�شيخ موالنا املرقوم قب�ضاها وت�سلماها باعرتافهما
وثمن دواة غر�ش ًا حتل عليهما مل�ضي �سنة مت�ضي من �شهر تاريخه
وتكافال وت�ضامنا يف ذلك ويف كل جزء منه ب�إذن كل مهما للآخر
ترتب ًا �رشعي ًا مقبوالً.
�شهود :املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ادعى حامد اللدي البالغ على �إبراهيم بن �أحمد حبي�صة وقال �أن
قبله بطريق الكفالة عن احلاج حمي الدين بن م�صلح مائة وخم�سون
م اخلمي�س  19حمرم غر�ش ًا طالبة من ذلك بــ  10غرو�ش من الربح امل�ستحق قبله� ،سئل،
�أنكر وذكر �أنه كفله كفالة �إح�ضار ف�شهد موالنا ال�شيخ زكريا وموالنا
�سنة 1081هـ/
ال�شيخ نور الدن ال�شافعي ب�أنه كفله يف املبلغ كفالة يف املال والذمة
1671 /5 /29م
�شهادة �رشعية مقبولة �رشع ًا طلب �إلزامه بــ  10غرو�ش ف�أُلزم.
�شهود :املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ادعى حامد بن حممد اللدي على احمد بن مرعي وقال �أن له قبله
م اخلمي�س  19حمرم �أ�صال( )...وثالثني غر�ش ًا طالبه بذلك� ،سئل� ،أجاب باالعرتاف و�أن
�سنة 1081هـ/
ذلك م�ؤجل عليه اىل غرة رجب �سنة  )...(1083الطلب.
1671 /5 /29م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�أُلزم كل واحد من ا�سحق ولد �إبراهيم الن�رصاين وكريكور ولد زيكر
م اخلمي�س  19حمرم لعلي بن ح�سن مبائة وثالثني غر�ش ًا ثمن �سخيتان ابتاعها الزام ًا
�رشعياً.
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /29م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ خليل ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

م اخلمي�س  19حمرم �أوكل ال�شيخ �أحمد اجلاعوين ال�شيخ عبد القادر الرومي يف قب�ض
علوفاته ما دام يف بالد الروم مقبولة �رشعاً.
�سنة 1081هـ/
1671م
/5 /29
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /69ح2

توكيل لقب�ض
علوفة

 /69ح3

ترتب لأيتام

م اجلمعة  20حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /30م

 /69ح4

�إقرار بقب�ض

م اجلمعة  20حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /30م

 /69ح5

ت�سلُّم قف�ص

م اجلمعة  20حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /30م

ملا كان يرتتب لأيتام �إ�سماعيل ابن ابي ال�سعادات بذمة ال�سيد
عبد الرحمن بان ال�سيد حممد مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش ا�ص ًال وثمن
�سلعة غر�ش ون�صف ح�رض يوم تاريخه �أحمد ابن احلاج خليل ابن
ابي ال�سعادات الو�صي ال�رشعي على القا�رصين و�أقر واعرتف �أنه
قب�ض من ال�سيد عبد الرحمن املزبور املبلغ املرقوم ومل يت�أخر
بذمته للقا�رصين ال من �أ�صل وال من ربح ملا م�ضى من الزمان و�إىل
إبراء �رشعي ًا
يوم تاريخه وابر�أ ذمة كفيله ولده ال�سيد حممد من ذلك � ً
م�صدق ًا من ال�سيد عبد الرحمن ت�صديق ًا وفك رهن ن�صف الدار فكاك ًا
�رشعياً.
�شهود :نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ملا �أقر �أحمد بن ال�سكري �أن بذمته للحاج ن�صار ثمانية غرو�ش اخر
ق�سطها عليه يف كل يوم مت�ضي
كل قب�ض وح�ساب �إىل يوم تاريخه ّ
من �شهر تاريخه قطعتان م�رصيتان تق�سيط ًا مقبوالً.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه
ت�سلم ن�رص اهلل بن عامر من قرية بيت حلم( )...()1القف�ص التي كان
تناولها منها �شعالن بن حممد من قرية بيت حلم ودفعها لإبراهيم
ابن �أ�شكره قب�ضها باملجل�س( )...وذلك بعد حلفه انها هي ثمن()...
وهي امانة عنده باملجل�س ال�رشعي.
�شهود� :أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

( )1بيت لحم9 :كم إلى الجنوب من القدس ،وشرقي منطقة توزيع المياه ،االمر الذي جعلها محطة لطرق بادية الخليل على
ارتفاع 870م تقريبا عن سطح البحر ،اشتهرت بعد والة السيد المسيح فيها وبعد بناء كنيسة المهد فيها .شكري عراف،
المواقع الجغرافية في فلسطين ،االسماء العربية والتسميات العبرية ،بيروت ،ط،1،2004ص .416
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /69ح6

ترتب لأيتام

م اجلمعة  20حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /30م

 /69ح7

�إلزام بدين
وقف

م ال�سبت  21حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /5 /31م

 /70ح1

قب�ض م�ؤخر
�صداق

م الأحد  22حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /6 /1م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب ليتيمي املرحوم احلاج �إبراهيم م�شيم�ش وهما حممد وعلي
غ�ضية و�سيدى م�صطفى ابن ال�شيخ
مببا�رشة و�صيهما ال�شيخ خليل
ّ
حممد م�شيم�ش عمهما الناظر �أن على القا�رصين املزبورين يف ذمة
�سليمان بن عبد اهلل واخلوري �إبراهيم بن عبد اجلليل �أ�صالة عن
�أنف�سهما وكفالة عن ن�رص اهلل بن �سليمان احلداد واخلوري �إبراهيم
بن عبد الأحد وكمران عبد اجلليل مبلغ قدره مائتا غر�ش وت�سعون
غر�ش ًا وربع غر�ش �أ�صال وهذا املبلغ مرتتب بذمتهم �سابق ًا مبوجب
م�سطورين بيد الو�صي املزبور وثمن دواة بف�ضة وجوخة( )...وثالثة
و�أربعني غر�ش ًا ون�صف ابتاعا ذلك وت�سلماه بالأ�صالة والكفالة يحل
عليهم مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة �شهر تاريخه وهما مت�ضامنان
ومتكافالن يف املبلغ املذكور يف كل جزء منه ب�إذن كل منهما للأخر
واملبلغ املزبور عليهما يف�صل فيه فمن ذلك ما هو �أ�صل ترتيب
املتوفى مبوجب م�سطور مائتا غر�ش و�سبعون غر�ش ًا وما هو ترتب
الو�صي بالكفالة مبوجب م�سطور يت�ضمن املائتان غر�ش وال�سبعون
غر�ش ًا املزبورة وثمن �سلعه ع�رشين غر�ش ًا وربع غر�ش واملبلغ
املزبور جميع ًا وقدره ثالثمائة غر�ش وثالثة وثالثون غر�ش ًا ون�صف
غر�ش وربع غر�ش امل�ؤجلة عليهم مل�ضي ال�سنة املزبورة هي �آخر كل
معاملة بينهم لي�س للقا�رصين �سوى املبلغ املزبور بت�صادقهم على
ذلك وذلك م�رصوف يف لوازم ديرهم الكائن بالقد�س ال�رشيف.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أُلزم يو�سف الكرجي املتكلم على وقف ن�صارى الكرج بالقد�س
ال�رشيف بع�رشة غرو�ش للحاج عو�ض بن �شهوان من �أ�صل املال
املعينّ له على وقف ن�صارى الكرج املرقوم بعد الدعوى والطلب.
�شهود :املزبورون.
قب�ض حربي بن �أحمد اللفتاوي م�ؤخر �صداق بنته ليلى واجرة
�سكنها ونفقة عدتها املفرو�ض ذلك على مطلقها عمر بن عبد
القدو�س خم�سة ع�رش غر�ش ًا عددية باقية من عمر املذكور و�أ�شهد
عليه �أن الحق لبنته قبل زوجها مطلقها املرقوم حق ًا مطلقاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ خليل ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل،
ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ علي ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /70ح2

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م االثنني  23حمرم
حترر وتق�سيط �سنة 1081هـ/
1671 /6 /2م

70

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
حترر قبل عبد الرحيم بن �أحمد امل�رصي لل�شيخ �صالح بن علي
الـــرببراوي �سبعة غرو�ش و�ستة ع�رش قطعة م�رصية وذلك بعد
الدعوى والطلب واالثبات واملحا�سبة حتريراً �رشعي ًا ثم ق�سط عليه
يف كل يوم قطعة م�رصية وكفله(. )...
�شهود :ال�شيخ خليل ،املزبورون ،كاتبه.
م الثالثاء  24حمرم �سنة 1081هـ1671 /6 /3 /م
م الأربعاء  25حمرم  1081هـ1671 /6 /4 /م

م اجلمعة  27حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /6 /6م

 /70ح3

�إ�شهاد ال
حقوق بقرب

 /70ح4

م ال�سبت  28حمرم
ح�ضور
م�ست�أجر حمام �سنة 1081هـ/
1671 /6 /7م
العني

 /70ح5

م ال�سبت  28حمرم
تنبيه اىل عدم
�سنة 1081هـ/
خمالفة
1671 /6 /7م

 /70ح6

م ال�سبت  28حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /6 /7م

اعرتاف بدين
جرار زيت

م اخلمي�س  26حمرم 1081هـ1671 /6 /5 /م
وعرف بها عبد الرحمن بن
ا�شهدت عليها �آمنة بنت ح�سن كر�س ّنة ّ
مو�سى ان ال حق لها يف القرب الذي فيه ال�شيخ كمال الدين ابن ال�شيخ
وراثه  20غر�شاً.
عبد الوهاب وتعو�ضت من ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ح�رض احلاج �أحمد بن خليفة م�ست�أجر حمام ال�شفا اجلاري يف
وقف امل�سجد الأق�صى وذكر �أن �إجارته م�ضت من � 27شهر تاريخه
و�أنها( )...وانه( )...بالأجرة ال�سابقة و�أتى مبفتاح احلمام املزبور
إبقاء �رشعي ًا
و�أبقاه احلاكم ال�رشعي عنده امانة �إىل ح�ضور املتويل � ً
بح�ضور كل واحد من فخري( )...وال�شيخ �صالح وال�شيخ عبد الرحمن
�شيخي احلرم وناظري احلرم القد�سي ثم ح�رض رجب بن خليفة وقبل
اجرة احلمام املذكور من غرة �شهر �صفر من �سنة تاريخه كل يوم
بع�رشين قطعة م�رصية وكفله يف ذلك اخواه يف املال والذمة يف
�إي�صال الأجرة املذكورة من( )...ناظر الوقف املذكور.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
نبه موالنا احلاكم ال�رشعي على �أحمد بن �إبراهيم الدباغ ب�أنه ال
يخالف احلاج عبد النبي البحري( )...املتكلم على طائفة الدباغني
ويكون مطيع ًا له �أ�سوة(. )...
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
اعرتف ال�شيخ حمب اهلل العجمي �أن بذمته لل�شيخ حممد بن �أبي
�رشيف جرة زيت عدد ،11دفع له منها  6جرار ،وت�أخر له  5جرار،
طلب �إلزامه بها ثم �أمهل( )...تاريخه.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /70ح7

�إلزام بدفع
دين

م الأحد  28حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /6 /7م

 /70ح8

ترتب جلهة
وقف علي
خوجة

م الأحد  28حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /6 /7م

 /70ح9

�إلزام بدفع
م�ستحقات

م الأحد  28حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /6 /7م

 /71ح1

�إلزام بدفع
حكر مقربة

م االثنني  29حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /6 /8م

 /71ح2

منع من
معار�ضة

م االثنني  29حمرم
�سنة 1081هـ/
1671 /6 /8م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أُلزم �أحمد بن عبد الرحمن الدقاق بثالثة غرو�ش و�سبعة وع�رشين
قطعة باعرتافه بطلب فواز جابي وقف درغوت.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه
ترتب جلهة وقف علي خوجه مببا�رشة ال�شيخ عبد القادر جابي
الوقف املزبور يف ذمة كل واحد من حممد بن خري الدين �أ�صالة
عن نف�سه وكفالة عن ابن عمه �سليمان وفخر الدين مبلغ قدره ع�رشة
غرو�ش ا�ص ًال وهي التي ترتبت بذمتها �سابق ًا وثمن دواة غر�ش ًا يحل
عليها مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة �شهر تاريخه وهما مت�ضامنان
ومتكافالن يف املبلغ املزبور يف املال والذمة ب�إذن كل منهما
للآخر ورهنهما جميع دارهما الكائنة مبحلة الن�صارى امل�شهورة
يف حملها �شهرة تغني عن الو�صف والتحديد وهي بقرب دار �أوالد
ع�سيلي ترتب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ خليل ،املزبورون ،كاتبه.
�أُلزم ال�سيد �صالح ابن ال�سيد �أبو بكر حلامد بن حممد بن حامد اللدي
بع�رشين غر�ش ًا بعد الدعوى واالعرتاف بالكفالة عن �أخيه ال�سيد
حممود الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�أُلزم مردخاي اليهودي لل�شيخ �أبي الفتح الثوري ب�أربعة غرو�ش من
حكر مقربتهم املوثوقة( )...يعقوب اليهودي بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
منع موالنا احلاكم ال�رشعي �سليمان ولد داود الن�رصاين من
معار�ضته لياقوت ولد جري�س ومعار�ضته ل�سليمان يف ال�رشكة التي
كانت بينهما يف ال�شام ويف  3غرو�ش.
�شهود :نور الدين ،املزبورون ،كاتبه
م الثالثاء غرة �صفر �سنة 1082هـ1671 /6 /30 /م

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /71ح3

�إقرار بقب�ض
ح�صة

م الأربعاء � 2صفر
�سنة 1082هـ/
1671 /6 /10م

 /71ح4

اعرتاف ببيع
ثلث غرا�س

م الأربعاء � 2صفر
�سنة 1082هـ/
1671 /6 /1م

 /71ح5

اعرتاف بدين

م الأربعاء � 2صفر
�سنة 1082هـ/
1671 /6 /10م

 /71ح6

اعرتف بدين

م اخلمي�س � 3شهر
مزبور �سنة تاريخه
هـ/
1671 /6 /11م

 /71ح7

 /71ح8

 /71ح9

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أقر واعرتف زين الدين ابن �أبي جبلة �أنه و�صله ح�صته وقدرها
الن�صف من خملفات �شقيقته زينب وقدر ذلك  50غر�ش ًا و�صدقه على
ذلك زوجها رم�ضان وتباريا من الطرفني.
�شهود :ال�شيخ ،املزبورون ،كاتبه.
اعرتف يا�سني بن طه جعوان �أنه باع حل�سني بن �إبراهيم بهرام
جميع ثلث الغرا�س الزيتون والتني وال�سفرجل القائم ا�صوله ب�أر�ض
ال�رصارة بــ  109غر�ش ًا و�صله  62غر�ش ًا والباقي قبل ح�سني 45
غر�ش ًا ف�صدقه على ذلك ،وذلك بعد الدعوى وطلب �إلزامه بذلك.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
اعرتف �صالح الدين بن ال�شملوين �أن قبله لإبراهيم بن �شحادة ثالثة
غرو�ش بعد الدعوى والطلب.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
اعرتف �سليمان ولد عبد اهلل ال�رسياين بان قبله وقبل طائفة ال�رسيان
ع�رشة غرو�ش بعد الدعوى والطلب من احلاج �أحمد بن عثمان الكردي
طلب �إلزامه ف�ألزم.

�شهود :ال�شيخ ،املزبورون ،كاتبه.
اعرتف لطيف بن �شم�س الدين احللواين �أن عنده غر�شني ون�صف لعلي
م اخلمي�س � 3شهر
اعرتاف بدين مزبور �سنة تاريخه /بن حممد باعرتافه.
�شهود :ال�شيخ ،املزبورون ،كاتبه.
�أُلزم �شعبان بن ع�سكر بــ  52غر�ش ًا واملتحرر قبل علي ال�شامي 17
م اخلمي�س � 3شهر
غر�شاً ،وقبل عو�ض بن �شهوان  15غر�ش ًا بعد الدعوى عليهم من
�إلزام بدفع
مزبور �سنة تاريخه /احلاج حممد بن �شيخ ال�سوق �إلزام ًا �رشعياً.
دين
1671 /6 /11م
�شهود :علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
منع موالنا احلاكم ال�رشعي ال�سيد �شم�س الدين ابن ال�شيخ �أبي
اللطف من معار�ضته لزمانة بنت عبد اهلل يف علوفتها وقدرها
ع�رشة عثمانية يف اجلوايل و�أبرزت �أمانة من يدها براءة �رشيفة
م اجلمعة � 4شهر
منع من
�صفر �سنة 1082هـ� /سلطانية( )1بان علوفتها مت�رصفة فيها مدة �سنة ومنع من
تعر�ض لعلوفة
الت�رصف و�أبقاها على ت�رصفها وعرفه ان( )...ليد �شم�س الدين مل
1671 /6 /12م
ت�صادق حمالً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

( )1براءة شريفة سلطانية :مرسوم سلطاني يقضي بتعيين أو تنصيب في وظيفة ما في الدولة .ريايعة ،ابراهيم .سجل
 ،152ص.20
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /71ح10

اعرتاف
بحقوق �أيتام

م اجلمعة � 4شهر
�صفر �سنة 1082هـ/
1671 /6 /12م

 /72ح1

ترتب ثمن
دواة

م اجلمعة � 4شهر
�صفر �سنة 1082هـ/
1671 /6 /12م

 /72ح2

�إلزام بدفع
ثمن بهيمني

م اجلمعة � 4شهر
�صفر �سنة 1082هـ/
1671 /6 /12م

 /72ح3

دعوى بني
رهبان
م ال�سبت � 5شهر �صفر
ن�صاري الروم اخلري �سنة 1082هـ/
ون�صارى
1671 /6 /13م
الأفرجن

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
اعرتف ن�رص اهلل بن زيادة من لفتا �أن بذمته لأيتام حميي الدين
بن املر�ستق ع�رشين غر�ش ًا وذلك بطلب حمي الدين املر�ستق الو�صي
على االيتام املزبورين.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب حلامد بن حممد اللدي مببا�رشته يف ذمة ال�شيخ عبد اللطيف
ابن ال�شيخ لطفي( )...ا�صالة عن نف�سه ووكالة عن �أخيه ال�شيخ عبد
احلليم مبلغ قدره �سبعون غر�ش ًا �أ�صال عددية وهي املرتتبة بذمتها
�سابق ًا وثمن دواة بف�ضة �أربعة ع�رش غر�ش ًا يحل ذلك عليه مل�ضي
�سنة مت�ضي من غرة �شهر رجب �سنة  1081ورهنه ال�سابق باق على
حكمه مبوجب ال�سجالت ال�سابقة ترتب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل،
كاتبه.
ملا كان �ألزم ال�سيد �صالح ابن ال�سيد �أبي بكر بع�رشين غر�ش ًا خلليل
بن حممد اللدي ا�صالة وكفالة عن �شقيقه ال�سيد حممود مبوجب
ال�سجل ال�سابق على تاريخه ح�رض يوم تاريخه ال�سيد �صالح وال�سيد
ح�سن بن حامد اللدي وباعه بهيمني بع�رشين غر�ش ًا وقا�ص�صه
بالثمن ا�صالة وكفالة ف�أبرئ منه البهيمني واعرتف بقب�ضه وبرئت
ذمتهما من ذلك وتباريا من الطرفني.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ادعى وي�ستوي�س بطريق طائفة ن�صارى الروم على عبد الأحد وكيل
راهبات طائفة الإفرجن بالقد�س ال�رشيف وقال يف تقرير دعواه عليه
انه يف يوم تاريخه وقت ال�صبح كان رهبان ي�صلون داخل كني�سة
قمامة باملحل املعروف بقرب ال�سيد عي�سى عليه ال�سالم مبوجب ما
ب�أيديهم من اخلطوط ال�رشيفة و�أن الرهبان وقت �صالتهم هناك
ح�سب اعتقادهم الفا�سد هجم عليهم رهبان االفرجن بالع�صي
و�رضبوهم بالع�صي و�أ�شهروا عليهم ال�سالح ومنعوهم من ال�صالة
يف املحل املزبور يف ذلك الوقت لأن عادتهم مبوجب الأمر ال�رشيف
�أولها ي�صلون يف املحل ح�سب اعتقادهم الفا�سد و�أنهم فعلوا معهم
ذلك يف وقت �صالتهم و�رضبوهم ومنعوهم من ذلك ،ثم ح�رض
الرئي�س نوفيلو ولد حنا رئي�س الإفرجن وادعى البطريق عليه بانه
تعدى هو ورهبان عليهم وخالف الأمر ال�رشيفة التي م�ضمونها عدم
التعدي عليهم يف �أماكنهم ومعابدهم� ،سئل� ،أنكر ،ثم وكّ ل نوفيلوا
املزبور عبد الأحد يف �سماع الدعوى عليه ملر�ضه املفرط.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /72ح4

 /73ح1

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ادعى حنا ولد ا�ستمان الرومي على ماريان ولد �سلو�س راهب
الإفرجن وقال �أنه يف تاريخه وهو ي�صلي ح�سب اعتقاده الفا�سد
يف مقام ال�سيد عي�سى عليه ال�سالم بداخل كن�سة قمامة هجم عليه
املدعو و�رضبه بخ�شبة يف فخذه الأمين �رضبة وادعى عي�سينا ولد
فرج املروى على لودوري�س ولد حيوان الإفرجن وقال �أنه يف وقت
ال�صالة �أي�ض ًا �رضبه بع�صاة على يده ال�شمال �أ ّثرت بالورم وادعى
دعوى بني
نوفو�س �أن املدعى عليهما وبقية رهبان الفرجن بالكني�سة هجما
رهبان طائفة م ال�سبت � 5شهر �صفر
عليه وهو يقر�أ الإجنيل يف الوقت املزبور وقطعوا �شعره ثم ادعى
اخلري �سنة 1082هـ/
االفرجن
يكتم ولد �أغلى وكيل الروم وقال �أنهم هجموا بالكني�سة املزبورة
1671 /6 /13م
ورهبان
على لودري�س املزبور وك�رس ال�شمعتني املوقودتني بالكني�سة
طائفة الروم
باملحل وطفاهما ثم ادعى بري�س ولد جربائيل الفرجن على عي�سينا
ب�أنه �رضبه بع�صاه على ق�ضيب رجله ال�شمال وجرحها و�أ�سال
دمه ،ثم ادعى تاريان الراهب الفرجني على حنا الراهب الرومي
ب�أنه �رضبه بع�صاة على يده اليمنى يف يوم تاريخه املحل املزبور
بالكني�سة املذكورة� ،سئل� ،أنكر.
�شهود :نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
م االحد � 6شهر �صفر اخلري �سنة 1082هـ1671 /6 /14 /م
حم�رض ف�ضل اهلل �آغا مت�سلم مدينة القد�س ال�رشيف
ادعى يوليو�س بطريق ن�صارى على عبد الأحد ولد حنا الراهب
الفرجني الوكيل ال�رشعي عن دوفيلوري�س االفرجن بالقد�س ال�رشيف
وقال �أن من عادتهم مبوجب اخلطوط ال�رشيفة والأوامر ال�رشيفة
ب�أنهم مقدمون يف �صالتهم يف كني�سة قمامه يف �أماكنهم املعلومة
بينهم و�أن �أم�س تاريخه �أرادوا �أن ي�صلوا ح�سب اعتقادهم الفا�سد
يف املحل املعروف بالقرب بداخل الكني�سة �صالة ال�صبح فعار�ضهم
رهبان االفرجن امل�ستقرين يف الكني�سة وتعدوا عليهم ومنعوهم من
دعوى بني
م االثنني � 7شهر
ذلك ومنعوا رهبانهم من ذلك ب�إ�شادة الرئي�س واملتكلمني على ل�سان
ن�صارى الروم
مزبور �سنة تاريخه� /أود�س� ،سئل عبد الأحد ،ف�أجاب على ل�سان �إبراهيم الرتجمان ب�أن
ون�صارى
1671 /6 /15م
املخ�صو�ص بطائفة االفرجن املحل الذي جتاه باب الكني�سة حمل
االفرجن
معروف باملغت�سل جميعا يرونه وهو خم�صو�ص بالإفرجن و�صالتهم
فيه ح�سب اعتقادهم الفا�سد وال ي�ص ّل فيه �أحد غريهم وال يتقدم �أحد
يف ال�صالة فيه غريهم و�أن الرهبان الروم تقدموا عليهم و�صالتهم
باملحل ومل يربزوا االفرجن خط ًا �رشيف ًا بذلك ،وابرز بطريق الروم
خطوط ًا �رشيفة �سلطانية ب�أنهم لهم التقدم يف ذلك املحل املزبور
فعرفهم احلاكم ال�رشعي �أن طائفة الروم لهم التقدم يف ذلك ومنع
عبد الأحد من معار�ضتهم منع ًا �رشعياً.
�شهود :نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /73ح2

 /73ح3

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

تنبيه على
طائفة
م االثنني � 7شهر
الن�صارى
الروم والأفرجن مزبور �سنة تاريخه/
1671 /6 /15م
بعدم ركوب
خيول داخل
مدينة القد�س
م االثنني � 7شهر
اعرتاف بدين مزبور �سنة تاريخه/
1671 /6 /15م

73

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

نبه موالنا احلاكم ال�رشعي على طائفة الن�صارى من الروم واالفرجن
ّ
احلا�رضين باملجل�س ال�رشعي وعلى غريهم ب�أنهم من الآن فما بعد
ال يركبون خي ًال بالقد�س ال�رشيف تنبيه ًا �رشعي ًا مقبو ًال �رشعاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
اعرتف �سمور بن زغري �أن عنده �أربعة غرو�ش ون�صف خلليل بن
ع�سكر بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
م الثالثاء � 8شهر �صفر اخلري �سنة 1082هـ1671 /6 /16 /م

 /73ح4

م الأربعاء 9
�شهر �صفر �سنة
�إ�شهاد بعدم
ا�ستحقاق حق تاريخه1081هـ/
1671 /6 /17م

 /73ح5

ح�ضور �أخبار م اخلمي�س � 10شهر
بتحويل كني�س مزبور/
1671 /6 /18م
اىل م�سجد

 /73ح6

م اخلمي�س � 10شهر
مزبور/
1671 /6 /18م

�أ�شهد عالء الدين ابن ال�شيخ حممد قناد�س ان ال حق له قبل ولده
مو�سى حق ًا مطلقاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ح�رض اخلواجه يحيى بن اخلواجه عبد الرحمن بن �أرغون و�أخرب
ب�أن القبو الكائن باجلهة ال�شمالية من امل�سجد الكائن مبحلة اليهود
وكان كني�سة لليهود وانه جعل م�سجداً واملحراب الكائن بامل�سجد
املزبور باق �إىل يوم تاريخه و�أنه م�سجداً ،وكذلك �أخرب عبد الرحمن
بن مو�سى �إخباراً مرعيا ً ،ثم وجد من�صو�ص ًا عليه �أن م�سجد احلنبلي
و�أنه معطل من مدة قدمية وال ي�ستمع له �أحد وال�ساحة الكائنة
جتاهه وجتاه بابه رحبة حمل ال�صالة.
�شهود :نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ترتب ثمن
�أرطال �أرز

ترتب ل�سليمان بن مارية مببا�رشته يف ذمة �أحمد ابن �أبو الن�رص
ال�سكري ع�رشة غرو�ش ون�صف فمن ذلك ت�سعة غرو�ش نقداً وع�رشة
�أرطال �أرز بغر�شني ون�صف فت�سلم ذلك جميعه باعرتافه وق�سطه
عليه يف كل يوم مي�ضي من يوم تاريخه قطعة واحدة م�رصية ورهن
حتت يده بارودة جديدة ت�سلمها باعرتافه.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /74ح1

ترتب جلهة
وقف يو�سف
الرومي

م اجلمعة � 11شهر
�صفر اخلري �سنة
1082هـ/
1671 /6 /19م

 /74ح2

ترتب جلهة
وقف علي
خوجة

م اجلمعة � 11شهر
�صفر اخلري �سنة
1082هـ/
1671 /6 /19م

74

 /74ح3

دعوى على
مطالبة
مب�ستحقات

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب جلهة وقف يو�سف الرومي مببا�رشة متوليه ال�سيد عبد ال�صمد
ابن ال�شيخ عبد القادر بذمة �صالح بن طه دغري مبلغ قدره ع�رشة
غرو�ش ا�ص ًال وهي املرتتبة بذمته �سابق ًا وثمن خامت ف�ضة بحجر
معدن غر�شان ابتاعه وت�سلمه باحل�رضة يحل عليه املبلغ مل�ضي
�سنة مت�ضي من غرة �شهر حمرم �سنة تاريخه ورهن على ذلك كله
جميع البيت الكائن مبحلة( )...بدار عزمي بجانب الباب املحدودة
على باب الدار و�رشق ًا بيت احلاج طه ومن هناك بابه و�شماالً()...
بيت املرهن وغرب ًا دار بيت ابن حجيج وبابه من ال�ساحة �رشق ًا
ترتب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب جلهة وقف علي خوجة مببا�رشة متوليه ال�شيخ �أبي ال�سعود
يف ذمة عبد النبي وح�سن الزعرب مبلغ قدره خم�سة ع�رش غر�ش ًا
�أ�ص ًال قب�ضها يوم تاريخه باحل�رضة واملعاينة قب�ض ًا �رشعي ًا وثمن
دواة نحا�س ثالثة غرو�ش ابتاعها وت�سلمها يحل عليه ذلك مل�ضي
�سنة من غرة �صفر �سنة تاريخه ورهن على ذلك وكفل ولده ح�سني
يف املال والذمة ب�إذنه له بذلك ورهنه جميع الدار الكائنة بباب
حطة بخط(� )...أبي �شو�شة املحدودة قبلي دار عبد الرحمن املغربي
ومتامه دار وقف الهنود ،و�رشق ًا دار اجللبي ومتامه دار �أبي مروة،
و�شما ًال الطريق وفيه الباب ،وغرب ًا دار �أوالد القزاز رهن ًا �رشعي ًا
م�سلم ًا م�أذون ًا له باالنتفاع.

�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
م ال�سبت � 12صفر �سنة 1082هـ1671 /6 /20 /م
ادعى ال�شيخ زين الع�سيلي بالوكالة عن والدته ال�سيدة ر�ضية الثابت
وكالته عنها مبوجب �سجل �سابق على ال�شيخ يو�سف الع�سيلي
الو�صي ال�رشعي على يتيمي ال�سيد حممد ابن ال�شيخ طه الع�سيلي
هما عي�سى و ح�سن القا�رصان( )...من املخلف عن والد �أمه جميع
م الأحد � 13صفر
اخللف احلا�صل الكائن مب�سجد املجرد مبوجب احلجج واملتم�سكات
1082هـ/
اخلري �سنة
و�أنه يعار�ضه يف ح�صة �أمه طالبه بعدم املعار�ضة له يف ذلك� ،سئل،
1671 /6 /21م
�أنكر ،ف�أبرز من يده �صورة دفرت الق�سمة املخلفات� ،أنكر م�ضمونه
ف�شهد ال�شيخ زكريا مب�ضمونه ثم ذكر ال�شيخ �أبو �سفيان احلا�صل
فحلف عن ال�شيخ طه الع�سيلي ،و�أن ال�سيد حممد �أخذه من ح�صته.
�شهود� :شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

155

156

سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
ثماني ِة ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
اجلورة()1

 /74ح4

 /74ح5

 /74ح6

 /75ح1

 /75ح2

منع من
معار�ضة

منع موالنا احلاكم ال�رشعي حممد بن عطية من قرية
من معار�ضته لغرا�س العنب والتني القائم �أ�صوله ب�أر�ض اجلورة
م الأحد � 13صفر
ونظر ذلك يف غرا�س الزيتون الإ�سالمي و�أبقى عبد الباقي ابن احلاج
اخلري �سنة 1082هـ/
ح�سني بن الطنبغا وال�سيد م�صطفى بن حممد ابن احلاج ح�سني منع ًا
1671 /6 /21م
�رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
م االثنني � 14شهر مزبور �سنة تاريخه1671 /6 /22 /م

م الثالثاء � 15شهر مزبور �سنة تاريخه1671 /6 /23 /م
ق�سط موالنا احلاكم ال�رشعي على ال�سيد خليل الهوا�ش الت�سعة ع�رش
م الأربعاء � 16شهر غر�ش ًا املتحررة قبله للحاج كرمي املحت�سب بقية ثمن نيله وزنها
تق�سيط بقية
قنطار م�رصي يف كل يوم قطعة م�رصية من غرة �شهر تاريخه وذلك
تاريخه/
ثمن نيلة
بعد الدعوى والطلب واالعرتاف بذلك.
1671 /6 /24م
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب لأيتام �إ�سماعيل ابن ابي ال�سعادات مببا�رشة �أحمد ابن احلاج
خليل يف ذمة فر�سي ولد �صالح الذمي �سبعة غرو�ش �أ�ص ًال �آخر ما
م الأربعاء � 16شهر
ت�أخر بذمته وثمن دواة غر�شني ابتاعها مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة
ترتب لأيتام تاريخه/
�شهر تاريخه وح�رض عطا اهلل ولد حنا الن�رصاين وكفله( )...املبلغ يف
1671 /6 /24م
املال والذمة ب�إذنه بذلك كفالة �رشعية
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،كاتبه.
حترر قبل دروي�ش بن �أحمد القزاز للحاج ح�سن بن عبد اهلل ع�رشين
م اخلمي�س � 17شهر
غر�ش ًا وثالثة قطع م�رصية �آخر كل معاملة منهما التحرر ال�رشعي.
حترر �رشعي �صفر �سنة تاريخه/
ُّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
1671 /6 /25م
ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
ترتب جلهة وقف ال�صفدية مببا�رشة متوليه موالنا ال�شيخ م�صطفى
العلمي يف ذمة املعلم عمر بن عبيد احللواين �ستة وثالثني �سلطاني ًا
ح�سنة ،كل �سلطاين غر�ش ون�صف غر�ش وثمن خامت ف�ضة بحجر
اجلمعة � 18شهر
ثمانية غرو�ش ابتاعه مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة حمرم �سنة تاريخه
ترتب جلهة
مزبور �سنة تاريخه /ورهنه ن�صف داره مبحلة املغاربة باق على حكمه مبوجب ال�سجالت
وقف ال�صفدية
ال�سابقة اقرت�ض م�صطفى بن املعلم عمر املزبور من موالنا ال�شيخ
1671 /6 /26م
م�صطفى ثمانية غرو�ش عددية قب�ضها باحل�رضة واملعاينة و�أمهل
بها اىل �أثني ع�رش �شهر ربيع الأول من تاريخه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /75ح3

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ادعى ال�شيخ �أبو الفتح الثوري بالوكالة عن جنمه بنت مو�سى
اليهودية وولدها عازر ولد �شحادة اليهودي ح�سبما وكاله باملجل�س
يف الدعوى الآتي بيانها فيه على �شوعا ولد �سعيد اليهودي وقال �أن
بنتهما مرتا اليهودية بنت �شحادة ماتت وانح�رص �إرثها ال�رشعي يف
اجلمعة � 18شهر
زوجها املدعى عليه ،ويف �أخيها املزبور ،ويف �أخيها عازر انح�صاراً
�إدعاء مبوت
وانح�صار �إرث مزبور �سنة تاريخه� /رشعياً ،وقالت �أن م�ؤخر �صداقها بذمته  400غر�ش ،و�أن ح�صتها
1671 /6 /26م
يف ذلك  200غر�ش� ،سئل ،اعرتف ب�أن م�ؤخر ال�صداق  400غر�ش
مبوجب كتاب الزوجية طلب �إلزامه بذلك ،ح�صة املوكلة وال�شقيق
 200غر�شاًــ عددية �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /75ح4

وفيه قدم �صدر املوايل العظام عمدة العلماء الأعالم م�صطفى �أفندي
م ال�سبت � 19شهر
قدوم من
القا�ضي بالقد�س ال�رشيف من احلج ال�رشيف بال�صحة وال�سالمة وله
1082هـ/
�سنة
�صفر
بال�صحة
احلج
اجلهد وامل ّنة( )...مع الركب ال�شامي( )1وعاد �صحبه احلاج امل�رصي(.)2
1671 /6 /27م
وال�سالمة
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون ،كاتبه.

 /75ح5

ترتب لأيتام
ا�سماعيل بن
�أبي ال�سعدات

م الأحد � 20شهر
مزبور تاريخه/
1671 /6 /28م

 /75ح6

ترتب لأيتام
ا�سماعيل بن
ابي ال�سعدات

م الأحد � 20شهر
مزبور تاريخه/
1671 /6 /28م

ملا كان مرتتب ًا لأيتام �إ�سماعيل ابن �أبي ال�سعادات مببا�رشة �أحمد
�أبو ال�سعادات الو�صي على االيتام املزبورين مبلغ قدره ع�رشة
غرو�ش ا�ص ًال وعلى اخر ما ت�أخر بذمته من �أ�صل  18غر�شاً ،ح�رض
الو�صي املزبور و�أقر واعرتف �أنه قب�ض ثمانية غرو�ش من اليا�س
ولد اخلوري حنا الن�رصاين ،والباقي ع�رشة غرو�ش رتبها بذمته
مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة حمرم �سنة تاريخه وثمن دواة نحا�س
غر�ش ابتاعها وت�سلمها وكفله اخوه ميخائيل يف املال والذمة ب�إذن
كل منهما للآخر.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب للأيتام املزبورين مببا�رشة الو�صي املرقوم يف ذمة ميخائيل
ولد اخلوري حنا ع�رشة غرو�ش �أ�ص ًال وهي املرتتبة بذمته �سابق ًا
وثمن دواة نحا�س غر�ش ون�صف ابتاعها مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة
حمرم �سنة تاريخه ورهنه ال�سابق وهي الطبقة الكائنة بدار ك�سبة
باقية على حكمها مبوجب ال�سجالت ال�سابقة وكفله اخاه اليا�س يف
املال والذمة ب�إذنه.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.

( )1الركب الشامي :قافلة الحج الشامي وما يتبعها من تحضير وموظفين وتوابعه .الريحاوي ،عبد القادر .مدينة دمشق
تراثها ومعالمها التاريخية ،دمشق ،1969 ،ص .74
( )2الحاج المصري :طريق قافلة الحج من مصر إلى مكة المكرمة .رافق ،عبد الكريم .العرب والعثمانيون ،ص .168
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م االثنني � 21شهر
مزبور/

 /75ح7

�إلزام بدفع
حقوق ايتام

 /76ح1

خلع مقابل
التازل عن
حقوق

 /76ح2

م االثنني � 21شهر
ترتب جلهة
مزبور/
وقف ابي مزيد
1671 /6 /29م

 /76ح3

�إ�شهاد بعدم
ا�ستحقاق
حقوق

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أُلزم �صالح بن حممد بن �أبو النعم لأيتام طه ابن �أبي النعم ب�أربعة
غرو�ش من( )...وذلك بعد الدعوى من( )...بنت حازم الو�صية عليهما
والطلب واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

م االثنني � 21شهر
مزبور/
1671 /6 /29م

�س�ألت احلرمة �آمنة بنت �أحمد الب�شريي زوجها عالء الدين بن حممد
النابل�سي �أن يخلعها من ع�صمته وعقد نكاحه على براءة ذمته من
م�ؤخر �صداقها عليه وقدره  40غر�ش ًا ومن نفقة عدتها ومن �أجرة
ال�سكن� ،أجابها �إىل �س�ؤالها وخلعها من ع�صمته وعقد نكاحه اخللع
القيم مع من جاز
وعرف بها مو�سى ّ
امل�س�ؤول على( )...املزبور ّ
تعريفه بها �رشع ًا وفخر الدين ال�سقطي ،فبموجب ذلك بانت من
ع�صمة زوجها املزبور البينونة ال�رشعية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
ترتب جلهة وقف �أبي مزيد مببا�رشة متوليه ال�شيخ خليل الدربي يف
ذمة ال�شيخ مو�سى بن فخر الدين بن �سامل مبلغ قدره ثالثة ع�رش
غر�ش ًا عددية �أ�ص ًال وهي التي مرتتبة بذمة والده وهو كفيل فيها
وثمن دواة نحا�س غر�شني وثمانية ع�رش قطعة م�رصية ابتاعها
وت�سلمها مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة �سنة تاريخه ترتب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون ،كاتبه.

م االثنني � 21شهر
مزبور/
1671 /6 /29م

�أ�شهدت عليها اليهودية جنمة بنت مو�سى وعرف بها ولدها عازر
بن �شحادة �أنها ال حق لها وال لولدها عازر قبل زوج ابنتها �شوعة
ولد �سعيد اليهودي املدعو مرتا بنت �شحادة الهالكة قبل تاريخه
من مرياثها من �أ�سباب معلومة( )...هو من م�ؤخر �صداقها وقدره
مايتا غر�ش ومن �سائر ما هو خملف عنها �إ�شهاداً �رشعي ًا م�صدق ًا يف
�شوعة املرقوم ت�صديق ًا �رشعياً ،و�أ�شهد عليه �شوعة �أن لي�س له قبل
جنمة وال قبل ولدها عازر حق ًا مطلق ًا وتباريا يف الطرفني.
�شهود :املزبورون �أعاله.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /76ح4

�أمر بدفع
م�ستحقات

م االثنني � 21شهر
مزبور/
1671 /6 /29م

 /76ح5

�إلزام بدفع
ثمن حديد
وم�سامري

 /76ح6

دعوى على
ح�صة بدار
مبحلة
الزراعنة

 /76ح7

�إلزام بدفع
دين

 /77ح1

قب�ض �أجرة
م�صبنة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أمر موالنا احلاكم ال�رشعي علي بيك بن بدر الدين ال�شامية الدالل
القرطة بدفع الأربعة وال�سبعني غر�ش ًا التي حتررت قبله من بيعه
الأطال�س التي دفعها له حممد �آغا بن حمدان ودفع �أطل�سني
الباقية( )...ملحمد �آغا املرقوم فت�سلمها باحل�رضة و�أمهل باملبلغ
مل�ضي �شهر مي�ضي من تاريخه بعد الدعوى واالعرتاف.

�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
الزم خليل ولد �سامل الن�رصاين البيطار لأحمد بن ابي عالء البيطار
م الثالثاء � 21شهر ب�ستة ع�رش غر�ش ًا �آخر ما ت�أخر قبله من  30غر�ش ًا ثمن احلديد
�سنة تاريخه املزبور /وامل�سامري التي ابتاعها منه وذلك بعد الدعوى والطلب واملحا�سبة
والتحرر بذلك.
1671 /6 /29م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ادعى حممد بن �سليمان ال�شعار على ال�شيخ حممد بن عبد الرزاق
وقال �أنه كان ا�شرتى منه جميع احل�صة وقدرها  19قرياط ًا و�ستة
�أثمان قرياط يف الدار الكائنة مبحلة الزراعنة بالقد�س ال�رشيف
م الثالثاء � 21شهر
املحددة باحلجة ال�رشعية امل�ؤرخة بغرة القعدة �سنة  ،1079بــ
�سنة تاريخه املزبور 120 /غر�ش ًا دفع من ذلك  70غر�ش ًا وبقية الثمن  475غر�ش ًا قب�ضها
1671 /6 /29م
باحل�رضة فيما �شهد مب�ضمونها ال�شيخ زكريا الديري ،وال�شيخ نور
الدين ال�شافعي ومنع من معار�ضته منع ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم مو�سى بن عالء الدين قباد�ش النابل�سي بع�رشة غرو�ش عددية
م الأربعاء � 22شهر لآمنة بنت احلاج ح�سن( )...وذلك بطلب �شقيقها حممد �إلزام ًا �رشعي ًا
مزبور �سنة تاريخه /وذلك بعد الطلب واالعرتاف.
1671 /6 /30م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ض الأو�ستة عبد القادر املتويل على وقف جار اهلل افندي
واخلواجة يحيى بن �أرغون ت�أجر امل�صبنة اجلارية يف الوقف املزبور
مدة ثمان �سنوات عن �أجرة كل �سنة ثالثة وع�رشين غر�ش ًا ليقا�ص�ص
بذلك من ال ّدين الذي ملوكلته بنت �أخيه فخري( )...مائتا غر�ش()...
م الأربعاء � 22شهر وح�رض الأو�ستة ح�سن املتويل على وقف حممد �آغا( )...علي وثبت
مزبور �سنة تاريخه /له دين على جهة الوقف وقدره خم�سون غر�ش ًا بدفع خم�سة غرو�ش
من الأجرة لكون املالني �رصف على عمارة امل�صبنة ح�رض اخلواجة
1671 /6 /30م
يحيى ودفع( )...غرو�ش من �أجرة �سنة تاريخه للأو�ستة عبد القادر
فقب�ضها منه بيده باحل�رضة واملعاينة ودفعها لأخيه الأو�ستة
ح�سني فقب�ضها منه يده باحل�رضة ليحا�سب بذلك من مال الوقف.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /77ح2

�إلزام بدفع
ربح وقف

�أُلزم مو�سى بن بدر الدين تكرور بثالثة غرو�ش من ربح وقف بن
م الأربعاء � 22شهر عمارة �أ�صالة وكفالة عن �إخوته خري الدين وعلي بطلب ال�شيخ بدر
مزبور �سنة تاريخه /الدين جماعة الوكيل عن �أخيه موالنا ال�شيخ ويل الدين جماعة بعد
الدعوى والطلب واالعرتاف.
1671 /6 /30م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /77ح3

�إلزام بدفع
ربح وقف

م اخلمي�س � 23شهر الزم عبدي بيك ال�سباهي باثني ع�رش غر�ش ًا ون�صف ربح ما عليه
�صفر ل�سنة 1082هـ /جلهة وقف احلريري بطلب ال�شيخ بدر الدين وكيل �أخيه ال�شيخ ويل
الدين املتويل املزبور.
1671 /7 /1م

 /77ح4

منع جمع
املعتاد من
الأكراد الزط

م اخلمي�س � 23شهر منع موالنا احلاكم ال�رشعي املزبور جلمع ما هو معتاد جمعه من
�صفر ل�سنة 1082هـ /جماعة االكراد الــزط.
1671 /7 /1م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /77ح5

 /77ح6

 /77ح7

 /77ح8

ثبت ب�شهادة كل واحد من احلاج فخر الدين بن �أحمد الق�ضماين
م اخلمي�س � 23شهر واحلاج داود ابن احلاج حممد وهيبة� ،أن للحاج عبد القادر بن
ثبوت قر�ض �صفر ل�سنة 1082هـ� /شم�س الدين ابن �أبي النعم على احلاج علي بن حممد احللبي �أحد
ح�سن
ع�رش غر�ش ًا ون�صف قر�ض ًا ح�سن ًا بعد الدعوى والطلب والإثبات.
1671 /7 /1م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�أمهل ال�سيد خليل ابن ال�سيد علي القوين الكفيل عن �أخيه ال�سيد عبد
م اخلمي�س � 23شهر الهادي باعرتافه للحاج حممود الدقاق ب�ستة وع�رشين غر�ش ًا من
�إمهال دفع
�صفر ل�سنة 1082هـ� /أ�صل  35غر�ش ًا ثمن قهوة ابتاعها �أخيه منه �إمها ًال �رشعياً.
ثمن قهوة
1671 /7 /1م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�أُلزم حممد بن ح�سن بن معني للحاج حممد ابن ابي الفتح الثوري
م اخلمي�س � 23شهر ب�سبعة غرو�ش و�سبعة قطع باقية عنده من �أ�صل  175غر�ش ًا بعد
�إلزام بدفع
�صفر ل�سنة 1082هـ /الطلب واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
دين
1671 /7 /2م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
وعرف بها
�أقرت واعرتفت �شافعية بنت ال�شيخ يو�سف ابن ابي رجب ّ
�أخويها لأبيها ال�شيخ �أحمد �أنها و�صلها ك�سوتها(� )...إىل ختام �سنة
م اجلمعة � 24شهر
اعرتاف
احدى وثمانني( )...زوجها احلاج عبد اهلل بن حممد احللبي اقراراً
�صفر هـ/
ك�سوة
إ�ستالم
ب�
�رشعياً.
1671 /7 /2م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /77ح9

ثبوت بيع
ديون بيع
وفائي

م اجلمعة � 24شهر
�صفر/7 /2 /
1671م

 /77ح10

ح�ضور
وتوكيل

م اجلمعة � 24شهر
�صفر/7 /2 /
1671م

 /77ح11

ترتب جلهة
وقف

م اجلمعة � 24شهر
�صفر/7 /2 /
1671م

 /78ح1

ترتب جلهة
وقف يو�سف
الرومي

م اجلمعة � 24شهر
�صفر/7 /2 /
1671م

 /78ح2

ترتب جلهة
وقف يو�سف
الرومي

م اجلمعة � 24شهر
�صفر1082هـ/
1671 /7 /2م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ثبت ب�شهادة كل واحد من مهدي بن عدوي من قرية العيزرية وحمد
من خمما�س( )1ب�أن �إبراهيم بن �إبراهيم باع حلمودة بن غامن من
القرية جميع الديون بيع وفائي بت�سعة غرو�ش ودفع له �إياها وت�أخر
له منها ع�رشة قطع الكائن ب�أر�ض القرية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،كاتبه.
ح�رض �إبراهيم بن علي و�أح�رض معه منرود املغربي ووكله يف قب�ض
وا�ستخال�ص احل�صة املذكورة من مرتوكات زوجته فاطمة بنت
ح�سن ال�شامي وكالة مقبولة �رشعاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب جلهة وقف( )...بيك مببا�رشة متوليه ال�شيخ نور الدين الداودي
يف ذمة احلاج خليل بن حمرز مبلغ قدره خم�سة غرو�ش �أ�ص ًال
وثمن دواة بغر�ش ابتاعها مل�ضي �سنة من غرة �شهر حمرم من �سنة
تاريخه( )...ورهنه ال�سابق باق على حكمه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب جلهة وقف يو�سف الرومي مببا�رشة متوليه ال�شيخ عبد ال�صمد
غ�ضية يف ذمة كل واحد من قلق ولد �إ�رسائيل ومو�سى ولد �شموئيل
وناثان ولد مو�سى �أ�صالة عن �أنف�سهما وكفالة عن كل واحد من
�إبراهيم ولد �شموئيل ومو�سى ولد ابرهام و�إ�رسائيل ولد �إيليا كلهم من
اليهود ال�سكناج املتكلمني على بقية طائفة اليهود ال�سكناج القاطنني
بالقد�س ال�رشيف مبلغ قدره مائة غر�ش ف�ضية عددية يعدل كل غر�ش
منها ثالثون قطعة م�رصية وهي مرتتبة بذمتهم �سابق ًا مبوجب
ال�سجالت ال�سابقة وثمن كذلك ف�ضة مطلي بذهب ع�رشين غر�ش ًا ف�ضية
عددية ابتاعوها وت�سلموها مل�ضي �سنة من غرة �شهر حمرم وت�ضامنوا
وتكافلوا يف املال والذمة ب�إذن كل منهم للآخر.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
كاتبه.
ملا كان مرتتب ًا جلهة وقف يو�سف الرومي ملبا�رشة متوليه املزبور
بذمة علي ابن احلاج كرمي الدين منر وحممد الفاخوري واحلاج
حممود بن منر مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش ،ح�رض ال�شيخ عبد ال�صمد
املتويل املرقوم و�أقر �أنه قب�ض من علي بن احلاج كرمي املرقوم()...
حممد وحممود �أوالد منر نظري املبلغ املذكور باعرتافه بذلك وبرئت
ذمة اال�صالء والكفالء املزبورين من ذلك الرباءة ال�رشعية.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورين ،كاتبه.

( )1مخماس :قرية إلى الشمال من القدس على بعد خمسة أميالُ .شرّ اب ،محمد محمد .معجم بلدان فلسطين ،ص .651
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /78ح3

ترتب جلهة
وقف يو�سف
الرومي

م اجلمعة � 24شهر
�صفر1082هـ/
1671 /7 /2م

 /78ح4

ترتب جلهة
وقف يو�سف
الرومي

م اجلمعة � 24شهر
�صفر/7 /2 /
1671م

 /78ح5

�إثبات قر�ض
�رشعي

م اجلمعة � 24شهر
�صفر1082هـ/
1671 /7 /2 /م

 /78ح6

�إثبات قب�ض
مال الوقف

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ثم ترتب جلهة الوقف املزبور مببا�رشة املتويل املرقوم يف ذمة
اليهود املرقومني �أعاله طائفة ال�سكناج مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش
قب�ضوها يوم تاريخه باعرتافهم بذلك وهي املنتقلة عن ذمة حممد
الفاخوري املزبور وثمن خامت ف�ضة بحجر معدن غر�شان ابتاعوه
وت�سلموه يحل عليهم مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة �شهر حمرم من
تاريخه وت�ضامنوا وتكافلوا يف املال والذمة ب�إذن كل منهم للآخر.
�شهود :علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب جلهة الوقف املرقوم مببا�رشة املتويل املزبور بذمة هارون
ولد ا�سحق وا�صالن ولد حييم وا�سحق ولد مو�سى اليهودي املتكلمني
على طائفة اليهود الربان�سة مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش ا�ص ًال وثمن
خامت غر�شني ابتاعوه وت�سلموه وهذا املبلغ منتقل عن ذمة �سعيد()...
يحل عليه مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة �شهر ذي القعدة �سنة 1082
وذلك �أ�صالة وكفالة عن مردخاي ولد بل�سبا عرو�ش و�سنباء ولد
يعي�ش وت�ضامنوا وتكافلوا يف املبلغ ب�إذن كل منهم للآخر.
�شهود :علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة يو�سف بن فرحان اللدي واحمد بن حممد بن يحيى ب�أن
مو�سى بن بدر الدين تكرور �أقر�ض �أخاه خري الدين خم�سة غرو�ش
عددية من مدة خم�سة �أ�شهر �سابقة على تاريخه بوجه خري الدين
املرقوم �شهادة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل :املزبورون ،كاتبه.

ثبت مبوجب حجة �رشعية م�ؤرخة بثامن ربيع الأول �سنة 1073
ب�أن ال�شيخ حممد ابن ال�شيخ عفيف الدين الديري املتويل �سابق ًا
على وقف بلقي�س قب�ض من حممد بن �أحمد بدوي املعروف ب�إبن
م ال�سبت � 25شهر
�صفر �سنة 1082هـ /فاتوله نظري ما بذمته جلهة الوقف املزبور وقدره خم�سة غرو�ش
عددية بوجه ال�شيخ خليل املتويل حا ًال على الوقف املزبور ومنع
1671 /7 /3م
من معار�ضته( )...ذلك.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�أمر موالنا احلاكم ال�رشعي ال�سيد حممد بن ال�سيد علي بن وارث
املغربي بدفع ت�سعة غرو�ش عددية للحاج حممد يا�سني النحا�س
املدعى عليه بها و�أمر موالنا احلاكم ال�رشعي احلاج حممد اح�ضار
م ال�سبت � 25شهر
�صفر �سنة 1082هـ /الرهن الذي على املبلغ حتت يده وهي �صفرة �صحون نحا�س ولكن
نحا�س و�إبريق وماعون وتنجرة وهاون وطا�سة امراً �رشعياً.
1671 /7 /3م
�شهود :علي افندي ،علي افندي ،نور الدين ،ال�شيح �أبو الفتح ،ويل
الدين �أفندي ،ال�شيخ مو�سى ،علي افندي ،كاتبه.

 /79ح1

�أمر بدفع دين
مع �إح�ضار
رهن الدين

 /79ح2

م ال�سبت � 25شهر
�إلزام دفع ثمن
�صفر �سنة 1082هـ/
فر�س
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ علي،
1671 /7 /3م
ال�شيخ �أبو الفتح ،كاتبه.

 /79ح3

تقرر قبل جفال بن نا�رص من قرية �أبي دي�س ملحمد بن �أبي زرعة
م ال�سبت � 25شهر
�صفر �سنة 1082هـ /اثنتني و�أربعني قطعة التحرر ال�رشعي.
1671 /7 /3م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /79ح4

�أُلزم دروي�ش بيك بن ابي وايل مل�صطفى بك بع�رشة غرو�ش عددية
ثمن ربع الفر�س احلمرا( )...الزام ًا �رشعياً.

تقرر زراعة

ح�رض �سعد الدين بن م�صطفى اجلفايل وكفل حممد بن علي وارث
وت�سعة ع�رش غر�ش ًا املعرف بها ملحمد بن يا�سني النحا�س يف املال
والذمة ب�إذنه بذلك كفالة �رشعية مت توافقا على �أن حممد يدفع
م ال�سبت � 25شهر
ح�ضور وكفالة �صفر �سنة 1082هـ /ملحمد النحا�س املرقوم من املبلغ املرقوم يف ثاين ع�رش ربيع ت�سعة
غرو�ش ويف ختام ال�شهر املزبور يدفع بقية املبلغ املزبور موافقة
1671 /7 /3م
�رشعية بتاريخ �أعاله.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /79ح5

ترتب جلهة
وقف

ترتب لوقف( )...مببا�رشة متوليه ال�شيخ فتح اهلل غ�ضية يف ذمة
احلاج مرعب بن علي الدالل خم�سة غرو�ش �أ�ص ًال وهي املرتتبة
م ال�سبت � 25شهر
بذمته �سابق ًا وثمن خامت ف�ضة بحجر �أخ�رض ثالثة ارباع غر�ش
1082هـ/
�صفر �سنة
ابتاعه و�سلمه مل�ضي �سنة تاريخه ورهنه ال�سابق باق على حكمه.
1671 /7 /3م
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ �أبو الفتح،
كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /79ح6

ترتب جلهة
وقف

 /79ح7

ا�ستئجار دار
بباب حطة

 /79ح8

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ثم ترتب للوقف املزبور مببا�رشة املتويل املزبور يف ذمة ال�شيخ
لطفي بن م�صطفى غ�ضية خم�سة غرو�ش ا�ص ًال وهي املرتتب بذمته
م ال�سبت � 25شهر
�صفر �سنة 1082هـ� /سابق ًا وثمن خامت ف�ضة حجر �أخ�رض معدن ثالثة �أرباع غر�ش ابتاعه
وت�سلمه مل�ضي �سنة تاريخه ورهن جميدية( )...باقية على حكمها.
1671 /7 /3م
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون ،كاتبه.
ا�ست�أجر لطفي بن مو�سى فاتوله و�شحادة بن ( )...جميع احل�صه
ال�شائعة وقدرها الربع �ستة قراريط من الدار القائمة البناء بالقد�س
م ال�سبت � 25شهر
ال�رشيف بباب حطة مدة �سنة كاملة �أولها غرة حمرم �سنة تاريخه
�صفر �سنة 1082هـ /و�آخرها انق�ضا�ؤها ب�أجرة قدرها غر�ش ًا واحداً يحل عليه يف ختام
1671 /7 /3م
ال�سنة املزبورة �إجاره �رشعية مقبولة �رشعاً.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب خللف وعفيفي ولد طه ابن �أبي النعم مببا�رشة و�صيتهما
والدتهما يف ذمة �صالح بن حممد ابي النعم مبلغ قدره �ستة ع�رش
غر�ش ًا ا�ص ًال وثمن دواة بثالثة غرو�ش و�أربعة وع�رشين قطعة
ترتب مبلغ من م الأحد � 26شهر �سنة ابتاعها مل�ضي �سنة مب�ضي من غرة ربيع الأول �سنة تاريخه وربح
تاريخه/
ال�سنة ال�سابقة يدفعها يف عا�رش ربيع الأول �سنة تاريخه و�صلها
املال لأيتام
1671م
/7 /4
ال�رصة
يف
يدفعها
من()...
غر�ش
83
وتبقى
غر�ش
ال�سابق
الربح
من
ّ
الواردة �سنة تاريخه.

 /79ح9

�إ�شهاد بعدم
ا�ستحقاق
حقوق

 /79ح10

�إلزام بدفع
ربح

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ا�شهدت عليها خديجة ابنة احلاج عودة وزاهدة بنت حممد ال�شامي
وعرف بها �أخو زاهدة احلاج عثمان واحلاج احمد بن �صالح وكيل
خديجة �أن ك ًال منهما ال ي�ستحق قبل الآخر حق ًا مطلق ًا ب�سبب الأربعة
م الأحد � 26شهر �سنة غرو�ش املدعى بها والرهن القنبازين الدرايا واحد ،و�أطل�س واحد،
تاريخه/
وذلك بعد الدعوى وقبول خديجة ذلك من زاهدة بال�رشاء ال�رشعي
1671م
/7 /4
بالأربعة غرو�ش املدعى بها املرهونة حتتها قبو ًال �رشعي ًا وتباريا
يف الطرفني تباري ًا عام ًا مطلقاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أُلزم هارون ولد �إي�ساف و�إي�ساف ولد مو�سى و�أ�صالن ولد حييم عن
م الأحد � 26شهر �سنة املتكلمني على اليهود للحاج م�صلح ابن احلاج فتح الدين من ربح
تاريخه/
ال�سنة باثني ع�رش غر�ش ًا بعد الدعوى والطلب واالعرتاف بذلك.
1671 /7 /4م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

االثنني �27شهر
مزبور/
1671 /7 /5م

 /79ح11

�إلزام بدفع
�أجرة عر�صى
الغالل

 /80ح1

م االثنني �27شهر
ا�ستئجار
عر�صى الغالل مزبور/
1671 /7 /5م
مع التق�سيط

 /80ح2

�إقرار بقب�ض
م�ستحقات

م االثنني �27شهر
مزبور/
1671 /7 /5م

 /80ح3

ت�صادق على
�إدعاء

م الثالثاء � 27شهر
�صفر �سنة تاريخه/
1671 /7 /5م

 /80ح4

م الثالثاء � 27صفر
تعهد بنفقة عم
1082هـ/
تربع ًا هلل
1671 /7 /5م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أُلزم �رشف الكيال ابن الر�صا�ص لل�شيخ حممد احلامدي املتويل
على وقف املدر�سة الأف�ضلية( )1بالقد�س ال�رشيف بثمانية وع�رشين
غر�ش ًا من �أجرة عر�ض الغالل من( )...قبله� ،سئل ،اعرتف ،بعد
الدعوى والطلب.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ا�ست�أجر املعلم �رشف الكيال من ال�شيخ حممد املتويل على وقف
املدر�سة الأف�ضلية بالقد�س ال�رشيف ف�أجرة �أبو جاد يف الوقف
املزبور وذلك جميع عر�ض الغالل بالقد�س ال�رشيف مدة �سنة كاملة
�أولها غرة حمرم احلرام �سنة تاريخه و�آخرها انق�ضا�ؤها ب�أجرة
قدرها مائة قر�ش وثمانية غرو�ش عددية مق�سطة يف كل يوم مي�ضي
من غرة ال�سنة املزبورة ت�سع قطع م�رصية يحل �أجرة كل يوم يف
ختامه واعرتف ال�شيخ حممد بو�صول الأجرة اىل(. )...
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
اقر واعرتف احلاج علي بن حممد احللبي �أنه قب�ض من والدته احلاجة
حليمة بنت احلكم( )...مبلغ قدره ع�رشون غر�ش ًا عددية قب�ض ًا �رشعي ًا
و�صدقته على ذلك وعرف بها ولدها عبد اهلل تعريف ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ مو�سى بن نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ت�صادقت بنات بنت ميخائيل الن�رصانية وزوجها �سليمان ولد
من�صور الن�رصاين على ما ادعت بنات عليه مبالها الذي بذمته فكان
�آخر ما تبقى بذمته لها ع�رشون غر�ش ًا يدفعها لزوجته زهر البان
بنت يو�سف القا�رصة وهي �آخر كل قب�ض وح�ساب من �صداقها �أُمهل
بذل مل�ضي �شهر وعرف بها رجب بن عجعج.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
تعهد اخلواجة مو�سى بن حممد زنكل بنفقة �أخيه لأبيه نور الدين
تربع ًا هلل تعاىل من غري وجوب عليه و�أ�سقط نفقته املقررة يف كل
يوم قطعة وعثماين تعهداً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1المدرسة األفضلية :توجد في حارة المغاربة وكانت قديماً اعرف بالقبة وقفها الملك األفضل نور الدين أبو الحسن
علي بن صالح الدين على فقهاء المالكية بالقدس ،ووقف حارة المغاربة على طائفة المغاربة على اختالف أجناسهم ذكوراً
وإناثاً وقد تم ذلك كله على عهده يوم تسلطن على دمشق .العارف ،عارف .المفصل ،ص.371
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 /80ح5

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م الثالثاء � 27صفر
�إلزام بدفع 10
1082هـ/
جرار زيت
1671 /7 /5م

 /80ح6

اعرتاف
ب�إ�ستئجار
الدكان

 /80ح7

اعرتاف
ب�إ�ستالم
م�ستحقات
وقف

 /80ح8

تنبيه من
التعر�ض

 /80ح9

ا�ستئجار دار
بخد داود

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أُلزم جري�س ولد �شحادة من قرية ح�صار(� )1أ�صالة عن نف�سه وكالة
عن عمرية ولد جابر بع�رشة جرار زيت من �أ�صل  75جرة زيت للحاج
حممد بن �أبو الفتح الثوري وذلك بعد الدعوى والطلب واالعرتاف
وقوله دفع له ذلك كله وعدم ت�صديقه له.
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

اعرتف عالء الدين(� )...أنه ا�ست�أجر الدكان بال�سوق بال�صف ال�شمايل
م الثالثاء غرة � 2شهر يف كل يوم قطعة ون�صف م�رصية من �أبو �صالح ال�سكري وذلك بعد
ربيع الأول /7 /9 /الدعوى والطلب.
1671م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
اعرتف حممد بن �أحمد بن كاتب الزيت �أنه و�صله من عبد اهلل بن
م الثالثاء غرة � 2شهر �صالح العوي�شاتي ا�ستحقاقه من وقف جدته فاطمة بنت احلاج
ربيع الأول /7 /9 /ح�سن بن منر عن مدة �سنة و�سبعة �أ�شهر اخرها �شهر تاريخه مبلغ ًا
قدره �أربعة غرو�ش قب�ضها منه بيده و�أن لي�س له قبله حقا مطلقاً.
1671م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

نبه موالنا احلاكم ال�رشعي على احلاج عربي املغربي من التعر�ض
م الثالثاء غرة � 2شهر لعبد الرحمن بن( )...ل�سبب نفقة بنت مكية املقررة لها على جدها
ربيع الأول /7 /9 /لأبيها تنبيه ًا �رشعياً.
1671م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

م اخلمي�س � 2شهر
ربيع الأول9 /

ا�ست�أجر يا�سني من املرحوم �صالح العوي�شاتي مباله لنف�سه من عمه
�إبراهيم بن احمد وابن عمه حممد بن �أحمد و�إبراهيم بالوكالة عن
زوجته �أ�سامي الثابت وكالته عنها مبوجب �سجل �سابق م�ؤرخة
من( )...تاريخه وحممد بالأ�صالة ف� ّأجراه �أ�صالة ووكالة ما هو جار
يف وقف جدهم عليهم وذلك ن�صف الدار الكائنة بخط داود املعروفة
بدار العوي�شاتي �سكن امل�ست�أجر واخوته مدة �سنة كاملة �أولها غرة
�شهر تاريخه ب�أجرة خم�سة غرو�ش يحل اجرة ال�سنة يف ختامها
�إجاره �رشعية مقبولة �رشعاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

( )1حصار :لم أعثر على مكان تلك القرية بالتحديد.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أ�ست�أجر احمد بن علي( )...النابل�سي مباله لنف�سه دون غريه من
عي�سى( )...ابن اخلواجه �أبي الن�رص ال�سكري ف�أجره ما هو جار يف
�إيجاره من ال�شيخ عبد احلي املغربي وذلك جميع الدكان الكائنة
بال�سوق الكبري بال�صف ال�شمايل( )...بابها قبلة مدة �سنة كاملة
�إبتدا�ؤها غرة �شهر تاريخه ب�أجرة قدرها ع�رشون غر�ش ًا عددية
مقبو�ض بيد امل�ؤجر باعرتافه بذلك على حكم ال�سلف وتعجيل
�إيجاره �رشعية مقبولة �رشع ًا وذلك بعد الزيادة على امل�ست�أجر
املزبور يف كل �سنة خم�س غرو�ش.

 /81ح1

م اخلمي�س � 2شهر
ا�ستئجار دار
ربيع الأول/7 /9 /
بال�سوق الكبري
1671م

 /81ح2

م اخلمي�س � 2شهر
ترتب لأيتام
ربيع الأول/7 /9 /
ابي ال�سعادات
1671م

 /81ح3

كفالة وجه

م اخلمي�س � 2شهر
ربيع الأول/7 /9 /
1671م

�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /81ح4

حترر
م�ستحقات

م اخلمي�س � 2شهر
ربيع الأول/7 /9 /
1671م

املتحرر مل�صلح بن رباح من عرب الغوامنة على احلاج �إبراهيم
املراكبي الق�صاب �سبعة غرو�ش و�سبعة ع�رش قطعة وذلك بعد
الدعوى والطلب واالعرتاف من �أ�صل  31غر�ش ًا و 13قطعة ،واملتحرر
 7غرو�ش و 17قطعة ،حوالة من �سويلم بن بحلو�س.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�سيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،كاتبه.
ترتب لأيتام �إ�سماعيل ابن ابي ال�سعادات مببا�رشة و�صيهم احمد ابن
احلاج خليل �أبو ال�سعادات يف ذمة جري�س ولد ميخائيل الن�رصاين
مبلغ قدره ع�رشون غر�ش ًا �أ�ص ًال وهي املرتتبة بذمته �سابق ًا مبوجب
ال�سجالت وثمن دواة ثالثة غرو�ش ابتاعها مل�ضي �سنة مت�ضي من
غرة �شهر حمرم تاريخه ورهنه جميع احل�صة وقدرها �أربعة قراريط
يف داره الكائنة مبحلة الن�صارى باقية وكفالة �شحادة لولده ب�شارة
باقية على حكمها ترتب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ال�شافعي ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ح�رض ال�شيخ عبد اهلل وكفل ال�شيخ ف�ضل اهلل العجمي كفالة وجه
و�إح�ضار عن �أخيه ال�شيخ حمب اهلل متى طلب منه يح�رضه.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /81ح5

 /81ح6

 /81ح7

 /81ح8

1 /82ح

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

قب�ض
م�ستحقات
مرتتبة

تاريخ احل َُّج ِة

م اخلمي�س � 2شهر
ربيع الأول/7 /9 /
1671م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
قب�ض ال�شيخ خليل ابن املرحوم ال�شيخ عفيف الدين الديري املتويل
على وقف بلقي�س من ال�شيخ عبد الرحمن ابن املرحوم ال�شيخ تاج
احلريري مبلغ ًا قدره ع�رشة غرو�ش باعرتافه بذلك وهي التي كانت
مرتتبة بذمته �سابق ًا جلهة الوقف املزبور و�إ�شهد عليه املتويل
املذكور �أنه مل يتبق جلهة الوقف قبل عبد الرحمن املرقوم حق ًا
مطلق ًا ال يف �أ�صل وال يف ربح الإ�شهاد ال�رشعي بالطريق ال�رشعي
م�صدق ًا من عبد الرحمن املزبور ت�صديق ًا �رشعياً.

�شهود :ال�شيخ علي الثوري ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
اعرتف كل واحد من ال�سيد رم�ضان ابن ال�سيد �سليمان و�رشف الدين
بن خاطر �أنهما ا�شرتيا من احلاج عالء الدين بن مو�سى الربادعي()...
م اجلمعة  3ربيع
اعرتاف
الأول �سنة 1082هـ /ع�رشة ارطال بثماين قطعة وفردة بن�صف غر�ش �أ�سدي ًا ودفع غر�ش
مب�ستحقات
وذلك بعد الدعوى والطلب واالعرتاف ال�رشعي.
1671 /7 /10م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
م ال�سبت � 4شهر ربيع منع موالنا احلاكم ال�رشعي �سليمان بن مارية من معار�ضته لعبد
منع من
القادر بن �أبي روي�س من اخلم�سة والثالثني غر�ش ًا منع ًا �رشعياً.
الأول 1082هـ/
معار�ضة
1671 /7 /11م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة كل واحد من ال�شيخ زكريا وال�شيخ علي الثوري م�ضمون
كتاب الزوجية امل�ؤرخ يف  5ذي القعدة �سنة  ،1057احلياة بنت
علي بيا�ض التي كانت زوج ًا لعلي الطالحي املتويف ،ب�صداق جملته
 60غر�شاً ،احلال  35غر�شاً ،والباقي  25غر�ش ًا م�ؤجلة عليه وذلك
اثبات ب�شهادة م ال�سبت � 4شهر ربيع بعد الدعوى من وكيلها فخر الدين بيا�ض على ال�شيخ عبد ال�سالم
م�ؤخر �صداق الأول �سنة 1082هـ /الو�صي على حممد وم�صطفى يتيمي علي الطالحي املزبور بذلك
1671 /7 /11م
الطلب والإنكار ثبوت ًا �رشعي ًا وحلفت الزوجة على بقاء ذلك بذمة
زوجها مل ينتقل بناقل �رشعي حلف ًا �رشعي ًا و�أمر الو�صي بدفع
اخلم�سة والع�رشين غر�ش ًا من مال الرتكة �أمراً �رشعياً.

الزام بدفع
دين

�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم �سلاّ م الن�رصاين التويجي للحاج �أحمد بن احلاج حممود حديرة
خم�سة غرو�ش وخم�س قطع معدنية بعد الدعوى والطلب واالعرتاف
م الثالثاء �7شهر
مزبور �سنة تاريخه /والإنكار �إلزام ًا �رشعياً.
1671 /7 /14م
يل الدين ،ال�شيخ علي،
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ال�شيخ و ّ
ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /82ح2

�أمر بدفع
م�ستحقات
والرهن

ال�رشعي
الو�صي
ال�رشعي ال�شيخ عبد اهلل العجمي
�أمر موالنا احلاكم
ّ
ّ
ّ
على �أيتام �أوالد القا�ضي �رشف الدين الدالل بدفع �ستني غر�ش ًا
بذمة ال�شيخ حمب اهلل وال�شيخ �إبراهيم وال�شيخ خليل
الأ�سدية املرتتب ّ
احل�سيني حممد �أفندي �رس حمفل القا�ضي بالقد�س والوقف املرهون
حتتها جميع ثلث الدار الكائنة مبحلة �صهيون بالقد�س والوقف
م الثالثاء � 7شهر
ورهن ذلك احل�صة املرقومة للمرحوم ال�شيخ �رشف الدين املزبور
مزبور �سنة تاريخه/
بذمته رهن
املحددة بال�سجل امل�ؤرخ يف احلجج واملبلغ مرتتب ّ
1671 /7 /14م
احل�صة املزبورة وذلك بعد الدعوى من ال�شيخ م�صطفى عبد الر�ؤوف
متولّي ًا على الوقف املرقوم على القا�ضي املزبور والطلب والإنكار
رقم الإثبات مب�ضمون ال�سجل املرقوم و�إن مل يوجد مرتوكات
�رشعي ًا م�ؤرخ ًا �رشعاً.
املتوفني و�إال بيعت احل�صة املرقومة �أمراً
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /82ح 3

اعرتاف بثمن
�أرز

بذمته ثمن � 40صاع �أرز 5
م الأربعاء الأربعاء 8اعرتف عليان بن معايل من لفتا �أن ّ
�شهر ربيع الأول �سنة غرو�ش ( 200غر�ش) حلامد بن حجازي البحري وذلك بعد الدعوى
والطلب.
1082هـ/
1671 /7 /15م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /82ح4

اعرتاف بثمن
قمح

م الأربعاء  8ربيع
الأول �سنة 108هـ/
1671 /7 /15م

 /82ح 5

الزام بدفع
ثمن زيت

�ألزم ظاهر بن �سمري من �أهايل قرية كفرا �شوع( )1ل�سليمان بن �أحمد
بك ال�سباهي باربعة ع�رش جرة زيتا ثمنها  42غر�شا و�أربعة جرار
م اخلمي�س  9ربيع
أقر عندهما
�
أنه
�
ب
إثبات
ل
وا
والطلب
الدعوى
بعد
وذلك
ا
قر�ض
ا
زيت
ً
ً
الأول �سنة 1082هـ/
ّ
بذلك وبالقر�ض �ألزم �إلزام ًا �رشعياً.
1671 /7 /16م
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

اعرتف احلاج حممد العك واحلاج عبد اللطيف بن عبد ال�صمد �أن
ل�رشف الدين بن حممد ال�سكري ثمن تنب  41م ّد قمح ( 36غر�شاً)
قطع م�رصية م�ؤجلة عليهما مل�ضي �سبعة �أ�شهر ون�صف من ن�صف
�شهر �شعبان ت�ستحق يف ختام �شهر تاريخه ف�صدقهما على ذلك بعد
الدعوى والطلب.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

كفر اشوع :تقع شمال القدس وهي تتبع رام هللا حاليا ،الدباغ ،بالدنا ،المرجع نفسه ،ج ،8ق ،2ص.267
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ذمة
تر ّتب جلهة وقف باقي زادة مببا�رشة متولّية احلج ف�ضل اهلل يف ّ
نور الدين بن ح�سن املرادي خم�سة غرو�ش �أ�ص ًال وثمن خامت بحجر
م اخلمي�س  9ربيع
مل�ضي �شهر مت�ضي من �شهر تاريخه
معدن ثالثة �أرباع غر�ش ابتاعه
ّ
1082هـ/
الأول �سنة
وكفالة �أخيه نا�رص الدين باقية على حكمها ورهنه ال�سابق باقٍ
1671 /7 /16م
على حكمه امل�ؤجل.

 /82ح6

ترتب جلهة
وقف باقي
زادة

 /82ح 7

ترتب جلهة
وقف باقي
زادة

ذمة فخر
ّ
مت تر ّتب جلهة الوقف املزبور مببا�رشة املتوليّ املرقوم يف ّ
الدين بن �أحمد ال�سعدي غر�شان ون�صف غر�ش �أ�ص ًال وهي املرتتبة
م اخلمي�س  9ربيع
بذمته �سابق ًا وثمن خامت بحجر معدن �إحدى ع�رشة قطعة وربع
1082هـ/
الأول �سنة
ّ
مل�ضي �سنة تاريخه وكفالة �أخيه مو�سى فيه.
قطعة م�رصية ابتاعه
1671 /7 /16م
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /82ح 8

الزام بدفع
دين

�ألزم خليل بن �سامل الن�رصاين ب�ستة غرو�ش لأحمد حلبي بن �أبي
م اخلمي�س  9ربيع
الأول �سنة 1082هـ /الفتح ابن مرعي بعد الدعوى واالعرتاف.
1671 /7 /16م
�شهود :ال�شيخ خليل الديري ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /82ح 9

حترر لأهايل
�سلوان

املتحرر قبل �أهايل �سلوان ليا�سني �أفندي �شاهني حتى قبلها عن
م اجلمعة  10ربيع �سنتني 150عـــــ و�سالمه �أنكر بعد الدعوى والطلب واالعرتاف منهما
الأول �سنة 1082هـ /والإنكار من �سالمة �ألزم بها بعد الطلب.
1671 /7 /17م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /82ح 10

�أ�شهدت عليها خديجة بنت �شاهني العجمية �أنها وكّ لت و�أقامت مقام
نف�سها �صهرها من�صور بن يون�س يف الدعوى على زوجها حممد بن
�رشعية
فتح الدين �شومره ويف �سائر �أمورها املتعلقة بها وكالة
ّ
وعرف بها �شقيقها �إ�سحاق تعريف ًا �رشعي ًا عن امل ّدعى
مقبولة �رشع ًا ّ
م اجلمعة  10ربيع عليه الوكيل املزبور( )...الدفع املرقوم وقالَّ � :إن املوكلة املرقومة
�إ�شهاد وتوكيل الأول �سنة 1082هـ� /إن عندها( ) )...ب�سط حياكة وخم�سة �أرطال غزل �صوف طالبة بذلك
1671 /7 /17م
من موكلته �سئلت ،ف�أنكر ،فالتم�س ميني املوكله فحلفت باهلل تعاىل
ال�رشعي وعرف بها �شقيقها
ب�أنها مل ت�أخذ �شيئ ًا من ذلك كله اليمني
ّ
�شاهني.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ال�رشعي على �أيتام احلاج
الو�صي
قب�ض اخلواجة عي�سى �أرغون
ّ
ّ
بذمته للأيتام
كان
ما
نظري
الرملي
�سليمان
�أحمد البط�ش من ال�شيخ
ّ
ّ
املزبورين وقدره ع�رشون غر�ش ًا �أ�ص ًال وثمن �سلعة �أربعة غرو�ش
احل�صة املرتهنة حتت يده فكاك ًا �رشعي ًا
�رشعي ًا وفكّ رهن
م اجلمعة  10ربيع قب�ض ًا
ّ
ّ
الأول �سنة 1082هـ /و�أ�شهد عليه القا�ضي املزبور �أن ال حق جلهة الأيتام قبل ال�شيخ
�سليمان ال من �أ�صل وال من ربح ملا م�ضى من الزمان و�إىل يوم
1671 /7 /17م
تاريخه.

 /83ح 1

قب�ض
م�ستحقات
�أيتام

 /83ح 2

�س�ألت احلرمة خديجة بنت �شاهني العجمية زوجها حممد بن فتح
ذمته
الدين �شومره �أن يخلعها من ع�صمته وعقد نكاحه على �أن ترب�أ ّ
من م�ؤخر �صداقها عليه وقدره �أربعة ع�رش غر�ش ًا ومن نفقة العدة
�س�ؤال خلع
مقابل التنازل م اجلمعة  10ربيع و�أجرة ال�سكن و�سائر احلقوق الواجبة قبل الزوجية بعدها ف�أجابها
الأول �سنة 1082هـ� /إىل �س�ؤالها وخلعها من ع�صمته وعقد نكاحه اخللع امل�س�ؤول على
عن م�ؤخر
1671 /7 /17م
وعرف بها �شقيقيها �إ�سحاق ومن�صور بن يو�سف تعريف ًا
العو�ض
�صداق
ّ
�رشعياً.
ّ
ال�شيخ :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،كاتبه.

 /83ح 3

ا�ستئجار
قبوين بخان
الفحم

ا�ست�أجر احلاج كرمي بن املعلم بدر الدين الزين من الدروي�ش ح�سن
ال�رشعي عن والدته رابعة خاتون بنت
ابن �شاهني احلالق الوكيل
ّ
حممد حلبي بن �رشوين الثابت وكالته عنها يف ذلك ب�شهادة ال�شيخ
�صالح بن تاج الدين العا�شق )...(.العارفني بها ف�أجره جميع
القبوين الفوقاين والتحتاين الكائنني بخان الفخم( )1التي كانت
م ال�سبت  11ربيع
الأول �سنة 1082هـ /لأوالد �رشوين وجميع الثالث �صهاريج املع ّدة للماء الكائنة هناك
املحددة واملعلومة و�أن ينتفع امل�ست�أجر بالعني امل�ؤجرة مدة �سنة
1671 /7 /18م
كاملة ولها عنه �شهر تاريخه و�آخرها انق�ضا�ؤها �أجرة قدرها عن
املدة �ستة ع�رش غر�ش ًا عددية مقبو�ضة بيد امل�ؤجر باعرتافه �إجارة
�رشعية مقبولة.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1خان الفحم :يقع في خط داوود ،وله سوق خاص يقع بينه وبين قنطرة الجبيلي ،وهو من المحسبات على المسجد
األقصى ومسجد قبة الصخرة المشرفة .العليمي ،األنس الجليل ،ج ،2ص .52
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /83ح 4

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

أقر واعرتف حممد بن �إ�سماعيل اللحام �أنه قب�ض من احلاج حممد بن
� َّ
عيد القرمي اثنني و�أربعني غر�ش ًا وهي التي كان �أحاله بها ال�شيخ
م�صطفى على احلاج حممد �أخيه مبوجب احلجة ال�رشعية امل�ؤرخة
م ال�سبت  11ربيع
احلق له
�إقرار و�إعرتاف الأول �سنة 1082هـ /يف �ساد�س ع�رش �شهر ربيع الأول  1081و�أ�شهد عليه �أن �أن ّ
بدين
قبل حممد بن عيد من جميع املبلغ حق ًا مطلق ًا وتباريا من الطرفني
1671 /7 /18م
فت�صادقا على ذلك.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.

 /83ح 5

 /83ح 6

تر َّتب جلهة وقف �سيف اهلل �أفندي مببا�رشة متوليه ال�شيخ م�صطفى
ذمة كل واحد من احلاج �إبراهيم بن �إبراهيم
بن عبد الر�ؤوف يف ّ
�ش�شربك وخليل بن حممد الرتابي مبلغ قدره خم�سة ع�رشة غر�ش ًا
مل�ضي �سنة مت�ضي
�أ�ص ًال عددية وثمن دواة ثالثة غرو�ش �إبتاعها
م الأحد  12ربيع
ترتب جلهة
ّ
غرة �شهر تاريخه ويعترب التكافل يف املبلغ املرقوم يف املال
من
وقف �سيف اهلل الأول �سنة 1082هـ/
ّ
والذمة ب�إذن كل منهما للآخر ورهنا على املبلغ املرقوم جميع
1671 /7 /19م
�أفندي
ّ
احل�صة وقدرها �أربع من �أ�صل كامل من الغرا�س املعلوم بينهما
�رشعياً.
�رشعي ًا ترتيب ًا
رهن ًا
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
تر ّتب جلهة وقف �سيف اهلل �أفندي املوقوف على العميان بالقد�س
ذمة احلاج �إبراهيم بن
ال�رشيف مببا�رشة ال�شيخ علي الثوري يف ّ
�إبراهيم �ش�شربك وخليل بن حممد الرتابي وعربون بينهما مبلغ
قدره اثنا ع�رش غر�ش ًا �أ�ص ًال وربح ًا قب�ض ًا يوم تاريخه بيدهما
باحل�رضة واملعاينة ورهنا على املبلغ ربع الغرا�س العنب والتني
ترتب جلهة
م الأحد  12ربيع
والزيتون وال�سفرجل القائم �أ�صوله ب�أر�ض(� ) )...رشكة ال�شيخ �أبي
وقف �سيف اهلل الأول �سنة 1082هـ /بكر احلويري نحو الباقي الن�صف ونظري ذلك من الق�رص وال�صهريج
�أفندي
1671 /7 /19م
الكائنني ب�أر�ض الغرا�س ويح ّده قبلة الدرب ال�سالك و�رشق ًا كرم �أبي
بكر املزبور و�شما ًال كرم( )...وغرب ًا كرم حمد بن ال�سلواين رهن ًا
�رشعي ًا م�سلم ًا مقبو ًال �رشع ًا م�أذون ًا له باالنتفاع مع الرهن على
حكمه.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

قب�ض موالنا ال�شيخ �أبي ال�سعود الداودي املتويل على وقف املرحوم
علي خوجه �أفندي من ال�شيخ عالء الدين وال�شيخ �صالح ولدي ال�شيخ
بذمة والدهما جلهة
�إبراهيم البل�شي
ّ
ال�سكري نظري ما كان مرت ّتب ًا ّ
الوقف وقدره خم�سون غر�ش ًا عددية �أ�صالً( )...ذلك كل ما قب�ضه
م الأحد  12ربيع
بذمة عبد النبي الزعرب مبوجب
�سابق ًا خم�سة ع�رش غر�ش ًا ور ّتبها ّ
1082هـ/
الأول �سنة
ال�سجل وما قب�ضه يوم تاريخه خم�سة ع�رش غر�ش ًا باعرتافه بذلك
1671 /7 /19م
قب�ض ًا �رشعي ًا و�أ�شهد عليه املتويل �أنه فكَّ رهن (الطبقة) املدون()...
املعلومة عندهما التي كانت مرهونة على مال الوقف فكاك ًا
�رشعياً(. ) )...
ّ
�شهود ) )...(:املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /83ح 7

قب�ض
م�ستحقات
وقف

 /84ح 1

ترتب جلهة
وقف علي
خوجة �أفندي

 /84ح 2

بذمته لعبد الرحمن بن خليل
أقر واعرتف بكري بن خليل �أن ّ
� َّ
ق�سطها عليه يف كل يوم
تاريخه
يوم
قب�ضها
غرو�ش
�سبعة
الطويل
�إقرار و�إعرتاف
ّ
م الأحد  12ربيع
مي�ضي من الن�صف �شهر تاريخه قطعة ون�صف قطعة م�رصية و�أذن
بقب�ض
الأول �سنة 1082هـ/
بالت�رصف يف ربع بوابة اجلرك�سية ودفع( )...البوابة( )...ال�سلطانية
م�ستحقات
ّ
1671 /7 /19م
فت�سلّمها باحل�رضة واملعاينة.
مالية
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

تر ّتب جلهة وقف املرحوم علي خوجه �أفندي مببا�رشة متولّيه
ذمة رجب بن خليفة خم�سة
موالنا ال�شيخ �أبي ال�سعود الداودي يف ّ
ع�رش غر�ش ًا �أ�ص ًال عددية قب�ضها بيده باحل�رضة واملعاينة وهي
ذمة ال�شيخ �إبراهيم البل�شي املزبور وثمن دواة نحا�س
املنتقلة عن ّ
بف�ضة ثالثة غرو�ش عددية ابتاعها و�سلمها مل�ضي �سنة مت�ضي من
ّ
م الأحد  12ربيع
الأول �سنة 1082هـ /غرة حمرم �سنة تاريخه ورهن على ذلك جميع التنجرة النحا�س
الكبرية بغطاء وتنجرة نحا�س بال غطاء( )...نحا�س و�صحن نحا�س
1671 /7 /19م
�صنجقي و�إبريق نحا�س و�سط و�صحن نحا�س �أرمني �صغري نحا�س
�رشعي ًا م�سلّم ًا
حالقة وطا�س نحا�س �صغرية وتب�سية نحا�س رهن ًا
ّ
ال�رشعي.
بيد املتوليّ املزبورباعرتافه بذلك االعرتاف
ّ
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ملا �أ�شهد عليه حممد جلبي بن ح�سني بلوكبا�شي �أنه طلّق زوجته
را�ضية بنت حممد بن حيان احلا�رضة معه باملجل�س طلق ًة واحدة
بائنة متلّك بها نف�سها وكان م�ؤخر �صداقها عليه ثمانية غرو�ش
م الأحد  12ربيع
ال�رشعي نظري نفقة ع ّدتها و�أجرة ال�سكن
عددية وفر�ض لها احلاكم
ّ
الأول �سنة 1082هـ /ذمتها غر�ش ون�صف غر�ش ق�سطت عليه جميع ذلك يف كل يوم
1671 /7 /19م
مي�ضي من تاريخ �أدناه قطعتان م�رصيتان وقبلت بذلك قبو ًال
وعرف بها مو�سى بن رم�ضان مع( )...تعريفه بها �رشعاً.
ّ
�رشعي ًا ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /84ح 3

�إ�شهاد بطالق
طلقة واحدة

 /84ح 4

ترتب جلهة
وقف باقي
زادة

 /84ح 5

�إلزام بدفع
دين

 /84ح 6

أقر واعرتف كل واحد من عمر و�أخيه حممد ولدي �أحمد �رشاران �أن
� َّ
م االثنني  13ربيع عندهما حلجازي بن خلف القليني ع�رشين غر�ش ًا بقية ثمن �ستة
�إقرار بثمن  60الأول �سنة 1082هـ /وع�رشين رط ًال (تيناً) و�ص ّدقهما على ذلك و� ّأجلهما بذلك مل�ضي �شهر
رطل تني
مي�ضي من غرة ربيع الأول �سنة تاريخه وذلك بعد الدعوى والطلب.
1671 /7 /20م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /84ح 7

حق له قبل �إبراهيم بن �صالح غ�ضيه
�أ�شهد عليه قا�سم بن رجب �أن ال َّ
م االثنني  13ربيع ب�سبب ال�سلطاين ذهب ًا وال ب�سبب الثمانية غرو�ش التي دفعها له نظري
�إ�شهاد بعدم
ا�ستحقاق حق الأول �سنة 1082هـ /ذلك ح ّق ًا مطلق ًا م�ص ّدق ًا من �إبراهيم املزبور.
1671 /7 /20م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

تر ّتب جلهة وقف باقي زاده مببا�رشة متولّية ال�شيخ فتح اهلل عطية
ذمة عبد الرحمن بن احلاج خليل بن عيد مبلغ قدره خم�سون
يف ّ
ف�ضة بحجر
بذمته �سابق ًا وثمن خامت ّ
م االثنني  13ربيع غر�ش ًا عددية وهي املرت ّتبة ّ
الأول �سنة 1082هـ� /سبعة غرو�ش ون�صف غر�ش ابتاعه وت�سلمه مل�ضي �سنة مت�ضي من
�شهر تاريخه وكفالة ابن �أخيه علي م�صطفى باقية على حكمها
1671 /7 /20م
�رشعي ًا
مبوجب ال�سجل ترتيب ًا
ّ
�شهود . :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

�ألزم �إبراهيم بن خليل الفي�ضي للحاج حممد بن احلاج حممود()...
م االثنني  13ربيع بثالثة وخم�سني غر�ش ًا وغر�ش ون�صف جملة ذلك  42غـــــ وذلك �آخر
�رشعياً.
الأول �سنة 1082هـ /كل قب�ض وح�ساب بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا
ّ
1671 /7 /20م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
لدى �شيخ الإ�سالم م�صطفى �أفندي بن يحيى زادة

 /84ح 8

ملا ثبت ب�شهادة كل واحد من احلاج فخر الدين بن حممود اخلطيب
البكري �أن ال�سادات امل�شايخ واخل ّدام مبراقد
و�إبراهيم بن �سليمان
ّ
نبينا وعليهم �أف�ضل
الأنبياء بح�رضة �سيدنا خليل الرحمن على ّ
ال�صالة وال�سالم وكّ لوا فخر ال�صاحلني ال�شيخ �أحمد خطيب امل�سجد
العلية على
�رصتهم الواردة عن طرف ال�سلطنة
ّ
اخلليلي يف قب�ض ّ
حجة
م الثالثاء  14ربيع يد حممود �آغا املندوب من قبل �أمني
ّ
ال�رصة الرومية مبوجب ّ
�رشعي ًا
ا
ثبوت
تاريخه
�سنة
أول
ل
�إثبات ب�شهادة الأول �سنة 1082هـ� /رشعية م� ّؤرخة يف عا�رش �شهر ربيع ا
ً
ّ
ال�رصة املزبورة الواردة
قب�ض يوم تاريخه ال�شيخ �أحمد املزبور
1671 /7 /21م
ّ
�سلطاني ًا ذهب ًا بيده باحل�رضة
يف كل �سنة وقدرها اثنان وت�سعون
ّ
�رشعي ًا بتاريخ اثنا ع�رش �شهر مزبور وهي التي
واملعاينة قب�ض ًا
ّ
كانت �أمانة حتت يد(� )...إ�سماعيل.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
موالنا ال�شيخ �صالح �شيخ احلرم� ،شيخ عبد الرحمن �شيخ احلرم،
موالنا ال�شيخ نور الدين الإمام كاتب ال�رصة.

 /85ح 1

و�صاية بر�سم
نفقة

 /85ح 2

اعرتاف بثمن
طحني

(�أو�صى) احلاكم ال�رشعي بر�سم نفقه لإبراهيم ولد حنا الن�رصاين
امل�ستقر بح�ضانة والدته بنت ذياب
القا�رص عن درجة البلوغ
ّ
الن�رصاين عليها وعلى( )...كل واحد من عي�سى وجري�س ويو�سف
م الثالثاء  14ربيع �أوالد اخلوري �سليمان يف كل يوم مي�ضي من تاريخه قطعتان
الأول �سنة 1082هـ /م�رصيتان( )...على والدته ن�صف قطعة و�أخرى ثماين قطع ون�صف
1671 /7 /21م
قطعة و�أذن لهما ب�إنفاق ذلك وبالتداول()...
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ علي،
كاتبه.
اعرتف م�صطفى بن املعلم عمر احللواين �أن عنده للحاج حممد بن
م الثالثاء  14ربيع احلاج يا�سني النحا�س ثالثة غرو�ش وع�رشين قطعة ثمن طحني
الأول �سنة 1082هـ /وذلك بعد الدعوى والطلب االعرتاف ال�رشعي.
1671 /7 /21م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�ألزم ال�سيد �إبراهيم بن �سليمان العتيلي حلجازي بن عبد اهلل فركاح
م الثالثاء  14ربيع باثني وع�رشون عددية( )...وذلك بعد الدعوى والطلب واالعرتاف ثم
الأول �سنة 1082هـ /ذكر �إبراهيم �أنه رهن على املبلغ ع�رشين رط ًال تين ًا و�ضعه حتت يده
و�ص ّدقه على ذلك.
1671 /7 /21م
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /85ح 3

الزام بدفع
ثمن تني

 /85ح 4

ترتب جلهة
وقف

 /85ح 5

حترر ثمن
خيل وبغال

حترر قبل خري الدين بن بكر( )...للحاج يو�سف بن فرحات اللدي �آخر
م اخلمي�س � 16شهر كل قب�ض وح�ساب من ثمن خيل وبغال وحنطة ونقد وغري ذلك �إىل
مزبور �سنة تاريخه /يوم تاريخه مبلغ قدره �أربعة وع�رشون غر�ش ًا ون�صف غر�ش التحرير
ال�رشعي وذلك بعد الدعوى والطلب والتحرير واملحا�سبة� .شهود:
1671 /7 /223م
ّ
ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /85ح 6

اعرتاف بثمن
جوخ

بذمته ثمن جوخ و�رسوج للحاج حممد بن
اعرتف خليل �شعالن �أن ّ
م اخلمي�س � 16شهر عمر املغربي �ستة غرو�ش و�سبع ع�رشة قطعة م�رصية وذلك بعد
مزبور �سنة تاريخه /الدعوى والطلب وت�صديقه على ذلك.
1671 /7 /23م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

تر ّتب جلهة وقف املوايل العظام ح�سن �أفندي قبل زاده قا�ضي
القد�س ال�رشيف �سابق ًا مببا�رشة متوليه فخر املدر�سني الكرام موالنا
ذمة �شعبان بن حممد ال�صيداوي مبلغ
يو�سف �أفندي الر�ضي يف ّ
قدره ع�رشون غر�ش ًا قِطَ ع ًا م�رصية قب�ضها يوم تاريخه باحل�رضة
ف�ضة �أربعة غرو�ش ابتاعها
واملعاينة قب�ض ًا
�رشعي ًا وثمن �سكّني ّ
ّ
غرة �شهر تاريخه ورهن على ذلك ما هو
من
�سنة
مل�ضي
وت�سلّمها
ّ
ّ
احل�صة
ال�رشعي عن والدته وذلك جميع
م الأربعاء  15ربيع له ومنتقل �إليه بالإرث
ّ
ّ
الأول �سنة 1082هـ /وقيد الن�صف يف جميع الدار القائمة البناء بالقد�س ال�رشيف مبحلّة
1671 /7 /22م
باب حطّ ة املحدودة قبله الطريق ال�سالك و�رشق ًا دار وقف �سعدي
الب�رصي و�شما ًال دار �إلهام وغرب ًا بالطريق ال�سالكة()...
عالء الدين
ّ
احل�صة ال�سابقة وقدرها الن�صف من جميع الدكان الكائنة
وجميع
ّ
�أ�سفل الدار املزبورة رهن ًا �رشعي ًا م�سلّم ًا �رشع ًا م�أذون ًا له باالنتفاع
�رشعياً.
مع بقاء الرهن على حكمه ترتب ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ علي الد ّقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /85ح 7

تق�سيط مبلغ
من املال

م اخلمي�س � 16شهر
مزبور �سنة تاريخه/
1671 /7 /23م

 /86ح 1

�إدعاء بثمن
قما�ش

م اخلمي�س � 16شهر
مزبور �سنة تاريخه/
1671 /7 /23م

 /86ح 2

اعرتاف بدين

م ال�سبت � 18شهر
مزبور �سنة تاريخه/
1671 /7 /25م

 /86ح3

ح�ضور
واعرتاف
بحقوق �أيتام

م ال�سبت � 18شهر
مزبور �سنة تاريخه/
1671 /7 /25م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ذمة احلاج �أحمد بن �صالح
ملا كان حلامد بن حممد اللدي يف ّ
الع�سقالين املقهوي ع�رشة غرو�ش عدددية �آخر كل قب�ض وح�ساب
ذمته ومرهون على ذلك جميع داره الكائنة بخط
وهي املت�أخرة يف ّ
القرمي املحدودة قبلة دار حموده و�رشق ًا دار القرمي يف العلو ويف
يتو�صل منه �إىل الدار املزبورة
ال�سفل الطريق ومن بوابة الدرب الذي
ّ
�رشعي ًا باعرتاف
و�شما ًال دار ال�شيخ حيدر وغرب ًا البدرية رهن ًا
ّ
احلاج �أحمد املزبور ح�رض يوم تاريخه حامد املزبور واحلاج �أحمد
غرة ربيع
املرقوم ّ
وق�سط ن�صف املبلغ عليه يف كل يوم مي�ضي من ّ
الثاين �سنة تاريخه اخلم�س قطع م�رصية واخلم�سة غرو�ش باقية على
حكم احللول تق�سيط ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ال�رشعي على �أيتام املرحوم
الو�صي
ا ّدعى احلاج حمب اهلل احلليمي
ّ
ّ
ال�شيخ حممد الدباغ على رجب بن( )...عو�ض ( ) وقال� :إن للمتو ّفى
ثمن قما�ش م�رصي �ستة ع�رش غر�ش ًا طالبه بذلك �سئل� ،أجاب ب�أنه
دفع ذلك له فلم ي�ص ّدقه على ذلك ف�شهد كل واحد من م�صلح بن
احلاج فتح الدين الد ّقاق واحلاج نور الدين بن احلاج يو�سف الد ّقاق
�أن احلاج حممد الدباغ قب�ض من امل ّدعي عليه �ستة ع�رش غر�ش ًا ثمن
القما�ش املزبور و�أ�شهد عليه � ْأن لي�س له( )...من ذلك ح ّق ًا مطلق ًا
�رشعياً.
�رشعية بوجهه ومنع من معار�ضته منع ًا
�شهادة
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
بذمته للحاج عالء
اعرتف ال�سيد �إ�سماعيل بن ال�سيد �إ�سماعيل � َّأن ّ
الدين ابن مو�سى الربادعي ثالثني غر�ش ًا وذلك بعد الدعوى والطلب
طلب منه غر�شني من ذلك و�أُمهل الإمهال ال�رشعي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
الو�صي ال�رشعي على علي وحممد
ح�رض كل واحد من ال�شيخ خليل
ّ
يتيمي املرحوم احلاج �إبراهيم م�شيم�ش والنقيب م�صطفى بن
أقر واعرتف ال�شيخ
م�شيم�ش الناظر على القا�رصين املزبورين و� ّ
الدم�شقي
الدين
عالء
خليل املزبور �أنه قب�ض من احلاج حممد بن
ّ
بذمته للأيتام وانتقل �إليهم و�إىل والدتهم بالإرث
نظري ما كان ّ
مورثهم مبلغ قدره �سبعة وثالثون غر�ش ًا عددية()...
ال�رشعي من قبل ّ
ّ
الرهن املزبور الذي كان على املبلغ وثمن حيا�صة كبرية وبغمة
ذهب زنتها  9مثقال وخامت ذهب وواحد ذهب( )...وحلقة ذهب
ذمته من املبلغ
فت�سلّم ذلك احلاج حممد باعرتافه بذلك وبرئت ّ
الرباءة ال�رشعية.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /86ح4

اعرتف عليان بن معايل من قرية لفتا �أن عنده �أ�صالة وكفالة
العجمي
عن كل واحد من بقية الفالحني بالقرية لل�شيخ حممد بن
ّ
مائة غر�ش قر�ض ًا ح�سن ًا قب�ضها هو ون�رص اهلل بن زيادة وعلي بن
معايل ومظ ّفر ابن حجاز ومقبل بن �صالح الدين وعمران بن ع�سكر
اعرتاف ًا �رشعي ًا م�ص ّدق ًا �رشع ًا وذلك بعد الدعوى والطلب ثم طالبه
ب�سبع ع�رشة جراراً زيت ًا يف �سنة �إحدى وثمانني و�ألف� ،سئل ،ف�أنكر،
م ال�سبت � 18شهر
اعرتاف
ف�أح�رض عبد اهلل بن �صالح و�شهد �أن امل ّدعي �سلّم امل َّدعى عليه اثنا
تاريخه/
�سنة
مزبور
قر�ض
بحيازة
ع�رش غر�ش ًا و�سبع ع�رشة جرة زيت ًا �سنة  1081ثم طالب ن�رص اهلل
1671 /7 /25م
ح�سن
بثالثني جرة زيت ًا �سلّما اعرتف بخم�س وع�رشين جرة زيت ًا طلب
والذمة ثم اعرتف عليان �أن
�إلزامه بها ف�ألزم ثم كفله( )...يف املال
ّ
جرة وت� َّأخر له
ع�رشة
ثالث
عنده خم�س ع�رشة جرة وذكر �أنه دفع
ّ
جرتني زيت ًا فلم ي�ص ّدقه فطلب منه( )...فطلب املهلة ف�أمهله ثم كفله
َّ
والذمة.
مل�ضي ثالثة �أيام يف املال
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /86ح5

الزام بدفع
خم�س جرار
زيت

العجمي بخم�س
�ألزم حامد بن با�شي من قرية لفتا للحج حمب اهلل
ّ
م الثالثاء � 21شهر
جرة كان ا�ستلمها منه وذلك بعد الدعوى
جرار زيت ًا من �أ�صل ّ 30
مزبور �سنة تاريخه /والطلب واالعرتاف.
1671 /7 /28م
�شهود :ال�شيخ علي الد ّقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /86ح6

تر ّتب جلهة وقف �أوي�س بك مببا�رشة متولّيه ال�شيخ نور اهلل الداودي
الرملي مبلغ قدره
ذمة �سفيان بن ع�سكر
املتوليّ على الوقف يف ّ
ّ
بف�ضة
دواة
وثمن
ته
بذم
بة
ت
املرت
وهي
م الثالثاء � 21شهر خم�سون غر�ش ًا عددية �أ�ص ًال
ّ
ّ
ّ
ترتب جلهة
مزبور �سنة تاريخه /ع�رشة غرو�ش ابتاعها وت�سلّمها يح ّل عليه ذلك يف ختام �شهر رجب
بك
أوي�س
وقف �
�سنة تاريخه ورهن ن�صف داره باقٍ على حكم مبوجب �سجلاّ ت
1671 /7 /28م
�رشعياً.
�سابقة ترتيب ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /87ح1

م الثالثاء � 21شهر �ألزم �إبراهيم ق�شطة ب�أربعة غرو�ش ملحمد وعلي ولدي حممد بن
�رشعياً.
و�صيهما ال�شيخ خليل �إلزام ًا
مزبور �سنة تاريخه� /شم�س بطلب
ّ
ّ
1671 /7 /28م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

الزام بدفع
دين

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ترتب م الثالثاء 21
�شهر مزبور �سنة
تاريخه/
1671 /7 /28م

 /87ح2

ترتب
م�ستحقات

 /87ح 3

ترتب
م�ستحقات
على طائفة
اليهود

 /87ح 4

م الثالثاء � 21شهر
ح�ضور
وت�صديق رهن مزبور �سنة/
دار مبحلة
1671 /7 /28م
املغاربة
تاريخه

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
تر ّتب ملحمد وعلي ولدي احلاج �إبراهيم م�شيم�ش ولوالدتهما �صاحلة
و�صيهما ال�شيخ خليل بن
بنت ال�شيخ حممد بن غ�ضية ملبا�رشة
ّ
ال�رشعي عن �شقيقته �صاحلة املرقومة
ال�شيخ حممد املرقوم والوكيل
ّ
اليهودي و�إي�ساف ولد مو�سى بن
ذمة كل واحد من مردخاي
ّ
يف ّ
�شبتاي ولد حييم ويهودا ولد حييم و�شارون ولد ياقوب اجلميع
عن بران�سة اليهود القاطنني بالقد�س ال�رشيف �أ�صالة عن �أنف�سهم
وكفالة عن هارون ولد �إي�ساف مبلغ قدره خم�سون غر�ش ًا ون�صف
ف�ضة ب�سبعة غرو�ش
غر�ش �أ�ص ًال مبوجب مت�سكهم( )...بيدهم وثمن ّ
غرة
ين ابتاعهما
ون�صف وقطعتني وعثما ّ
مل�ضي �سنة مت�ضي من ّ
ّ
حمرم �سنة تاريخه وهم متقاب�ضون ومتكافلون يف املبلغ املرقوم
ّ
ويف كل جزء منه يف املال والذمة ب�إذن كل منهم للأر�ض ورهن بها
�رشعياً.
ف�ضة( ) )...باق على حكمه مبوجب امل�سطور رهن ًا
رمانتينّ ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

مت تر ّتب لل�سيد ح�سن اللدي مببا�رشة موالنا ال�شيخ نور الدين �أفندي
ّ
ذمة مردخاي املزبور واليهود املرقومني �أعاله
يف
عنه
الوكيل
ّ
الربنا�سني على اليهود بالقد�س ال�رشيف مبلغ قدره خم�سون غر�ش ًا
بف�ضة ع�رشة
بذمتهم �سابق ًا وثمن دواة نحا�س ّ
م الثالثاء � 21شهر عددية وهي املرتتبة ّ
غرة ذي القعدة احلرام
من
مت�ضي
�سنة
مل�ضي
مزبور �سنة تاريخه /غرو�ش عددية ابتاعوه
ّ
بذمتهم باعرتافهم
1671 /7 /28م
�سنة  1081م والع�رشة غرو�ش ثمن الدواة باقية ّ
عن ال�سنة ال�سابقة على حكم احللول البقاء ال�رشعي وكفالة هارون
ولد �إي�ساف باقية على حكمها مبوجب ال�سجلّ.
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ح�رض كل واحد من م�صطفى بن املعلم عمر احللواين و�شقيقته حبيبة
�صحة رهن دار ق�سطنطني الكائنة مبحلّة املغاربة
و�ص ّدقا على ّ
اجلزائري
�سليمان
احلاج
وقف
مال
على
املرهونة
بالقد�س ال�رشيف
ّ
�سابق ًا الذي رهنها والدهما على املبلغ الذي َ�س ُي َعينَّ وقدره خم�سة
بذمة والدهما �سابق ًا وذلك بح�ضور
وثمانون غر�ش ًا �أ�ص ًال املرتتبة ّ
احلاج �أبي زيان �شيخ املغاربة بالقد�س ال�رشيف الناظر على الوقف
وعرف بح�سني احلاج
املرقوم و�ص ّدقهما على ذلك ت�صديق ًا
ّ
�رشعي ًا ّ
�رشعياً.
ا
تعريف
�إ�سماعيل عجعج و�شقيقها املرفق
ً
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /87ح 5

الزام جلهة
وقف احليا

�ألزم �سليمان ولد خليل الن�رصاين احلداد جلهة وقف (احليا) بخم�سة
م الثالثاء � 21شهر غرو�ش بطلب موالنا ال�شيخ �إبي ال�سعود املتوليّ على الوقف بعد
مزبور �سنة تاريخه /الدعوى والطلب واالعرتاف.
1671 /7 /28م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /87ح 6

ترتب جلهة
وقف بن
عمارة

يل الدين بن
تر ّتب جلهة وقف بن عمارة مببا�رشة متولّيه ال�شيخ و ّ
ذمة كل واحد من مردخاي ولد بل�ساي و�إي�ساف ولد
جماعة يف ّ
مو�سى و�شبتاي ولد حييم وهارون ولد �إي�ساي ويهودا ولد حييم
و�شا�ؤول ولد ياقوب كلهم من طائفة اليهود الإفرجن املتكلّمني
بقية طائفة اليهود القاطنني بالقد�س ال�رشيف مبلغ قدره
على ّ
م الثالثاء � 21شهر
بذمتهم �سابق ًا
خم�سمائة غر�ش ّ
ف�ض ّية عددية �أ�ص ًال وهي املرتتبة ّ
تاريخه/
مزبور �سنة
ف�ضة
مت�سكات
�رشعية �سابقة وثمن جوحه زرقاء و�سكّني ّ
ّ
مبوجب ّ
1671 /7 /28م
ودواة نحا�س خم�سة و�سبعون غر�ش ًا ابتاعوا ذلك وت�سلّموه ويحل ذلك
غرة �شهر ربيع الثاين �سنة تاريخه
عليهم
مل�ضي �سنة مت�ضي من ّ
ّ
ورهنهم ال�سابق باقٍ على حكمه مبوجب ال�سجلاّ ت وهم مت�صافون
ومتكافلون يف املال وال ّذ ّمة ب�إذن كل منهم للآخر.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /87ح 7

يل الدين
تر ّتب جلهة وقف احلريري مببا�رشة وكيل املتوليّ ال�شيخ و ّ
وبقية اليهود
اليهودي
ذمة كل واحد من مردخاي
ّ
ّ
جماعة يف ّ
املرقومني وهم الربان�سة على اليهود بالقد�س ال�رشيف مبلغ قدره
م الثالثاء � 21شهر ع�رش �سلطانية ذهب ًا كل �سلطانية غر�ش وثالثة �أرباع غر�ش وثمن
ترتب جلهة
مل�ضي �سنة مت�ضي وهذا
مزبور �سنة تاريخه /خامت ثمانون قطعة م�رصية ابتاعوها
ّ
احلريري
وقف
ذمة ال�شيخ علي بن املرحوم ال�شيخ م�صطفى
1671 /7 /28م
املبلغ منتقل عن ّ
الد ّقاق وتكافلوا وت�صافوا يف املبلغ يف املال وال ّذ ّمة ب�إذن كل منهم
�رشعياً.
للآخر ترتيب ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /88ح 1

 /88ح 2

 /88ح 3

 /88ح 4

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

بذمة ال�شيخ علي ابن املرحوم ال�شيخ م�صطفى الد ّقاق جلهة
ملا كان ّ
يل الدين
وقف احلريري مببا�رشة وكيل املتوليّ موالنا ال�شيخ و ّ
جماعة مببلغ قدره ع�رش �سلطانية ذهباً(� )...سبعة ع�رشغر�شاً()...
يل الدين جماعة املرفق وموالنا ال�شيخ علي
غر�ش ح�رض ال�شيخ و ّ
يل الدين املرفق نظري املبلغ املرقوم
املرقوم وقب�ض ال�شيخ و ّ
م الثالثاء � 21شهر
بذمته وهذه ع�رشة �سلطانية موالنا ال�شيخ علي املرقوم
ترتب جلهة
املرت ّتب ّ
تاريخه/
مزبور �سنة
يل الدين
باحل�رضة واملعاينة قب�ض ًا
�رشعي ًا و�أ�شهد عليه ال�شيخ و ّ
وقف احلريري
ّ
1671 /7 /28م
بذمة ال�شيخ علي املرقوم
املرفق � َّأن له ح ّق ًا جلهة الوقف املرقوم ّ
احل�صة املرهونة يف الدار الكائنة مبحلّة ال�رشق املعلومة
وذلك رهن ّ
�رشعياً.
فكاك ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة كل واحد من النقيب حمب الدين ابن ال�شيخ حافظ
ال�ست رقية بنت ال�شيخ زين الدين
وبدران بن �أحمد اخلليلي ب� َّأن
ّ
الدجاين وكّ لت ابن �أختها ال�شيخ ف�ضل اهلل بن ال�شيخ �أبي الف�ضل
م اخلمي�س � 23شهر
ّ
�رشعية مقبولة �رشع ًا
وكالة
ودعاويها
أمورها
�
جميع
يف
اين
الدج
�إثبات ب�شهادة مزبور �سنة تاريخه/
ّ
ّ
الدجاين مع( )...تعريفه بها
إبراهيم
�
ال�شيخ
ها
عم
ابن
بها
ف
وعر
1671 /7 /30م
ّ
ّ
ّ
�رشعياً.
�رشع ًا ثبوت ًا
ّ

�شهود :ال�شيخ علي الد ّقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم ال�سيد �إ�سماعيل وال�سيد �إبراهيم بن ال�سيد �سليمان للحاج عالء
الربادعي باثنني وع�رشين غر�ش ًا بقية ثمن()...
الدين بن مو�سى
م اجلمعة � 24شهر
ّ
الزام بدفع
مزبور �سنة تاريخه /املت�ضامنني واملتكافلني يف ذلك وذلك بعد الدعوى والطلب
بقية ثمن ()...
�رشعياً.
واملحا�سبة والتحرير واالعرتاف �إلزام ًا
1671 /7 /31م
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
غ�ضية
تر ّتب جلهة وقف باقي زاده مببا�رشة متولّيه ال�شيخ فتح اهلل
ّ
القوا�س �أ�صالة عن نف�سه وكفالة
يف ّ
ذمة ال�سيد خليل بن ال�سيد علي ّ
عن �أخيه ال�سيد عبد الهادي مبلغ قدره ع�رشون غر�ش ًا �أ�ص ًال وثمن
ترتب جلهة
م اجلمعة � 24شهر
مل�ضي �سنة مت�ضي
ّمه
ل
وت�س
ابتاعه
غرو�ش
ثالثة
معدن
بحجر
خامت
وقف باقي
مزبور �سنة تاريخه/
ّ
حمرم احلرام �سنة تاريخه وكفالتهما باقية على حكمها
غرة
من
1671 /7 /31م
زادة
ّ
مبوجب ال�سجلاّ ت ال�سابقة.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

181

182

سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
ثماني ِة ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /88ح 5

 /88ح 6

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

�إ�شهاد بطالق
زوجته ثالث ًا

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�أ�شهد عليه عبد الباقي بن عبد املوىل �أنه طلّق زوجته �صفية بنت
م اجلمعة � 24شهر
ال�رشعي فال
احلاج علي احللبي طالق ًا ثالث ًا الإ�شهاد( )...بالطريق
ّ
مزبور �سنة تاريخه /حت ّل له من بعد حتى تنكح زوج ًا غريه.
1671 /7 /31م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

أقر واعرتف � َّأن م� ّؤخر َ�صداق مطلقته خم�سة وثالثون غر�ش ًا
َّ
ثم � َّ
الزوجية امل� ّؤرخ يف ثامن ذي احلجة �سنة
�أ�سدية مبوجب كتاب
ّ
قرر
ثم �أمر بدفعه َّ
 1066ال�صادر لدى موالنا �رشف الدين �أفندي َّ
ثم َّ
ين و�أذن لها
نفقة ع ّدتها و�أجرة ال�سكن( )...يف كل يوم قطعتني وعثما ّ
�إقرار واعرتاف م اجلمعة � 24شهر
�رشعي ًا
بقيمة م�ؤخر مزبور �سنة تاريخه /ب�إنفاق ذلك وباال�ستدانة وبالرجوع بنظري ذلك عليه تقريراً
ّ
مقبو ًال من وكيلها احلاج �صالح بن برهان الدين الغ ّز ّي قب�ضت
1671 /7 /31م
�صداق
من م� ّؤخر �صداقها ع�رشة غرو�ش باحل�رضة واملعاينة وتبقى قبله
خم�سة وع�رشون غر�ش ًا �أ�سدية البقاء ال�رشعي الإقرار ال�رشعي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /88ح 7

منع من
معار�ضة

 /88ح 8

ت�صادق على
دار ودكان
بالقد�س
ال�رشيف

منع موالنا احلاكم ال�رشعي �صالح بن حممد ال�سلواين من معار�ضته
ل�ضيف اهلل بن حمد اهلل من القرية ب�سبب الغرا�س والعنب والتني
والزيتون القائم �أ�صوله ظاهر القد�س ال�رشيف املحدود قبلة كرم بن
م ال�سبت � 25شهر
ال�شافعي و�شما ًال كرم �شاهني
حمارب و�رشق ًا كرم ال�شيخ نور الدين
ّ
تاريخه/
مزبور �سنة
بن �أبي( )...وغرب ًا �أر�ض دير �أبي ثور املنتقلة ل�ضيف اهلل عن والده
1671 /8 /1م
�رشعي ًا
ال�رشعي وذلك بعد الدعوى والطلب والإثبات منع ًا
بالإرث
ّ
ّ
مقبو ًال �رشعاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ت�صادق كل واحد من �شعبان بن حممد ال�صيداوي واحلاج �أحمد بن
عزام امل�رصي ب� َّأن الذي ي�ستحقه �شعبان املرفق من الدار املخلّفة
عن والدته بنت احلاج حممد جميع الدار القائمة البناء بالقد�س
م ال�سبت � 25شهر
ال�رشيف والدكّ ان �أ�سفلها املحدود املغلقة بينهما والذي ي�ستحقه
مزبور �سنة تاريخه� /شعبان مبفرده يف كل من الدار والدكّ ان الن�صف والذي ي�ستح ُّقه
1671 /8 /1م
احلاج نور الدين والذي ي�ستحقه مقا�سمه احلاج �أحمد املرفق
�رشعية مقبولة.
م�صادقة
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /89ح 1

�إدعاء على
طائفة اليهود
املتكلمني

م الأحد � 26شهر
ربيع الأول �سنة
1082هـ/
1671 /8 /2م

 /89ح 2

ترتب جلهة
وقف باقي
زادة

م الأحد � 26شهر
ربيع الأول �سنة
1082هـ/
1671 /8 /2م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ا ّدعى هبة اهلل بن احلاج عمر بن منر على مردخاي ولد بل�ساي وهارون
ولد �إي�ساف اليهو ّديني املتكلّمني على طائفة اليهود بالقد�س ال�رشيف
وذمة �إي�ساف ولد مو�سى و�أ�صالن ولد حييم
بذمتهما َّ
وقالَّ � :إن له َّ
و�شا�ؤول ولد ياقوب و�سبتاي ويعي�ش �أخيه املتكلّمني على اليهود
املزبورين مبلغ قدره �أربعمائة غر�ش عددية ورهنوا حتت يده ما هو
اجلوانية امل�شتملة
يف
ّ
ت�رصفهم جميع الدار الكائنة مبحلّة �صهيون ّ
و�سفلي و�صهريج ومطبخ و�إيوان املحدودة قبلة الطريق
علوي
على
ّ
ّ
الوهاب اجلاعوين و�شما ًال
عبد
ال�شيخ
دار
ا
و�رشق
بابها
ومنه
ال�سالكة
ً
ّ
كذلك وغرب ًا دار املزبور وجميع الدار الكائنة بجانب العمارة من
القبلة املحدودة قبلة دار حاخام عازر و�رشق ًا الطريق ومنه بابها
�رشعي ًا
و�شما ًال دار العمارة وغرب ًا دار العمارة ومتامه دار علي رهن ًا
ّ
م�سلَّم ًا �رشع ًا بيده واعرتفا برهن الدارين املزبورتني على املبلغ
ال�رشعي حيث اعرتفا
وعرفهما احلاكم
وذلك مبوجب م�سطور �سابق َّ
ّ
وذمة بقية الربان�سة فالرهن
بذمتهما َّ
ب َِر ْه ِن الدارين على املبلغ الذي َّ
ال�رشعي ب�إبقاء الرهن حتت
باقٍ حتت يده و�أَذ َِن له موالنا احلاكم
ّ
�رشعي ًا وقب�ضه وذكروا � َّأن الدار الثانية كانت رهن ًا حتت
يده �إذن ًا
ّ
والت�رصف فيها
يد احلاج كمال املحت�سب وفكَّها و�أذ َِن لهم برهنها
ّ
ثم ح�رض
املزبور
مبوجب تذكرة بخطه ورهناها حتت يد هبة اهلل
َّ
احلاج كمال وهبة اهلل ومردخاي واعرتف احلاج كمال �أنه كتب لهم
بالت�رصف يف الدار املزبورة على �أن يدفعوا له مائة
التذكرة بالإذن
ُّ
غر�ش و َدف ََع لهم �صندوق ًا بخم�سنب غر�ش ًا ومل يدفعوا له اخلم�سني
فعرفهم
وع َر َ
غر�ش ًا َ
�ض عليهم اليمني �أنكر مردخاي وهارون ذلك َّ
احلاكم ال�رشعي حيث مل يدفعوا له املائة غر�ش فالرهن باقٍ على
خم�سني غر�شاً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
غ�ضية
تر َّتب جلهة وقف باقي زاده مببا�رشة متولّيه ال�شيخ فتح اهلل
ّ
ال�سعدي
ال�سعدي وجمعة بن �شحادة
حجازي بن احلاج حممود
ّ
ّ
ال�سعدي مبلغ قدره ثالثون غر�ش ًا �أ�ص ًال وثمن
و�إ�سماعيل بن �أحمد
ّ
ف�ضة بحجر معدن �أربعة غرو�ش ابتاعوه باملجل�س يح ّل
خامت ّ
غرة حمرم �سنة تاريخه وهم
عليهم املبلغ
مل�ضي �سنة مت�ضي من ّ
ّ
والذمة ب�إذن ك ٍّل منهم للآخر
مت�ضامنون ومتكافلون يف املال
ّ
ورهن الزيتون واخللخال باقٍ على حكمه مبوجب ال�سج ّل ال�سابق
ترتيب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�صقر ،املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /89ح 3

�إلزام جلهة
وقف املحيا

م الأحد � 26شهر
ربيع الأول �سنة
1082هـ/
1671 /8 /2م

 /89ح 4

ترتب جلهة
وقف يو�سف
الرومي

الرومي مببا�رشة متولّيه ال�سيد عبد ال�صمد
تر َّتب جلهة وقف يو�سف
ّ
ذمة الأو�ستة عبد القادر بن قره ح�سن مبلغ قدره ثالثون
ّ
غ�ضية يف ّ
ف�ضة بحجر �ستة
بذمته �سابق ًا وثمن خامت ّ
م االثنني � 27شهر غر�ش ًا �أ�ص ًال وهي املرت ّتبة ّ
مل�ضي �سنة مت�ضي من �شهر �شهر تاريخه وكفله
مزبور �سنة تاريخه /غرو�ش حتلُّ عليه
ّ
ولده �صالح يف خم�سة ع�رش غر�ش ًا ب�إذن له بذلك كفالة يف املال
1671 /8 /3م
والذمة.
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /90ح 1

ت�صادق على
دار مبحلة
املغاربة

 /90ح 2

قرار بر�سم
نفقة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ملا كان �ألزم �سليمان ولد خليل الن�رصاين بخم�سة غرو�ش وربع جلهة
وقف املحيا بطلب املتوليّ موالنا ال�شيخ �أبي ال�سعود الداودي ح�رض
يوم تاريخه ال�شيخ عبد القادر الداودي وقب�ض من �سليمان املزبور
ثالثة غرو�ش بيده باحل�رضة واملعاينة وت�أخر جلهة الوقف غر�شان
غرة �شهر جمادى الأوىل �سنة تاريخه وكفلته
وربع �أمهله بها �إىل ّ
يف ذلك زوجته عزيزة بنت جمعة الن�رصاين ب�إذن لها بذلك كفالة
�رشعياً.
وعرف بها فار�س تعريف ًا
�رشعية يف املال
ّ
ّ
ّ
والذمة ّ
�شهود :ال�شيخ علي الد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.

ت�صادق كل واحد من احلاج �إ�سماعيل الد ّقاق وم�صطفى (بازربا�شي)
�أن �آخر ما ت� ّأخر قبل م�صطفى املزبور للحاج �إ�سماعيل املرقوم من
مل�ضي من
ق�سطها عليه يف كل يوم
�سائر املبلغ �أربعون غر�ش ًا َّ
ّ
غرة ربيع الثانية �سنة تاريخه ثالث قطع م�رصية ورهن على ذلك
ّ
م الأربعاء � 29شهر (اجلريدة) جميع احل�صة وقدرها الربع �ستة قراريط من �أ�صل كامل
مزبور �سنة تاريخه /من جميع الدار الكائنة مبحلّة املغاربة ح ّدها قبلي دار (الربنا�س)
املغربي( )...املغاربة و�شما ًال زقاق عنرب
و�رشق ًا دار احلاج حممد
1671 /8 /5م
ّ
�رشعي ًا على مذهب
يل رهن ًا
نافذ ومنه الباب وغرب ًا �سكن ال�شو ّ
ّ
ال�شافعي م�سلّم ًا معاراً.
�شهود :ال�شيخ زكريا .ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،كاتبه.
م اخلمي�س ختام
�شهر مزبور/
1671 /7 /31م

قرر �إ�سماعيل بن بركات على نف�سه بر�سم (كوع) نفقة زوجته �صفية
َّ
بنت احلاج جمعة ال�صيداوي يف كل �سنة �أربعة غرو�ش و�أَذ َِن لها
ب�إنفاق ذلك واال�ستدانة والرجوع عليه.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /90ح 3

ادعاء على
ثمن ح�صان

م اخلمي�س ختام
�شهر مزبور/
1671 /7 /31م

 /90ح 4

م اخلمي�س ختام
اقرار و�إعرتاف
�شهر مزبور/
با�ستالم دين
1671 /7 /31م

القد�سي �أنه و�صله من علي بن
أقر واعرتف كرمي بن خليل الدبيك
� َّ
ّ
بذمته �إقرار ًا
له
كانت
التي
ا
غر�ش
ع�رشين
املمعو�س
الرحمن
عبد
ً
ّ
�رشعي ًا و�ص ّدقه.
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /90ح 5

ح�ضور
واعرتاف
بقب�ض دين

م اخلمي�س ختام
�شهر مزبور/
1671 /7 /31م

ح�رض النقيب فخر الدين بن ال�شيخ �أحمد بن احلاج عي�سى الوكيل
عن زوجته م�ؤيدة بنت ال�شيخ حممود الثابت وكالته املطلقة عنها
أقر واعرتف �أنه
حجة
ّ
مبوجب ّ
�رشعية �سابقة على تاريخ �أدناه و� َّ
قب�ض من كل واحد من(� )...إليا�س ولد اخلوري حنا و�أخيه �شقيقه
بذمتهم للموكلة املزبورة
مو�سى وقد�سي ولد اخلوري جرب نظري ما ّ
ت�ستحق
وقدره خم�سة و�أربعون غر�ش ًا عددية و� َّإن موكّ لته مل تكن
ُّ
قبلهن ح ّق ًا مطلق ًا كما م�ضى يف الزمان و�إىل يوم تاريخه و�ص ّدقه
على ذلك �إليا�س ومو�سى بالأ�صالة والوكالة عن قد�سي ت�صديق ًا
�رشعياً.
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /90ح 6

ترتب جلهة
وقف كجك
�أحمد با�شا

م اجلمعة غرة �شهر
جمادى الأول �سنة
1082هـ/
1671 /8 /7م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ا ّدعى �إبراهيم بن عبد اهلل املهتدي على ح�سني بن احلاج خليل
الدبيك وقال� :إنه باعه ح�صان ًا �أ�شهب بخم�سة ع�رش غر�ش ًا و�إنه
الرملي
أفندي نافذ
ا�ستحق مبوجب احلجة ال�صادرة لدى موالنا علي � ّ
ّ
وطالبه بذلك� ،سئل� ،أنكر ،ف�أبرز احلجة املزبورة امل�ؤرخ يف �أوا�سط
�شهر تاريخه �أنكر م�ضمونها ف�شهد مب�ضمونها عبد الرحمن بن كرمي
املحت�سب وحممود بن حممد ابن �أبي رجب �شهادة �رشعية و�أمر بدفع
املبلغ نقداً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

تر َّتب جلهة وقف كجك �أحمد با�شا مببا�رشة ال�شيخ �إبراهيم �شعالن
ذمة عبد الدائم بن نوح �أ�صالة عن
الناظر على الوقف املزبور يف ّ
نف�سه وكفالة عن �أخيه عبد القادر مبلغ قدره ثالثون غر�ش ًا �أ�ص ًال
مل�ضي
وثمن خامتني ب�أحجار معدن �أربعة غرو�ش ون�صف ابتاعها
ّ
غرة �صفر �سنة تاريخه ورهن ال�سابق باقٍ على حكمه
�سنة يف ّ
وكفالة عالء الدين والده عبد الدائم باقية وكفالة( )...والده عبد
القادر باقية مبوجب ال�سجالت.
�شهود :املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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 /90ح 7

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م اجلمعة غرة �شهر
اعرتاف ببقية
ربيع ثاين �سنة
م�ستحقات بيع
1082هـ/
كرم
1671 /8 /7م

 /90ح8

قب�ض
م�ستحقات
�أيتام

م اجلمعة غرة
�شهر ربيع ثاين
�سنة1082هـ/
1671 /8 /7م

 /91ح1

ترتب
م�ستحقات

م اجلمعة غرة �شهر
جمادى الأول �سنة
1082هـ/
1671 /8 /7م

 /91ح 2

الزام بدفع
دين

م اجلمعة غرة �شهر
جمادى الأول �سنة
1082هـ/
1671 /8 /7م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
اعرتف م�صلح بن حممد من اجليب � َّأن عنده حل�سن بن حممد الرميلي
ت�سعة غرو�ش وع�رش قطع وذلك بعد �أن باعه جميع كَ ْر َم ُه بيع وفاء
ثم ر َّد �إلبهم الذي ا ّدعى م�صلح ب�أنه
الكائن بالقرية وتناول ثمرته َّ
فتحرر قبله 14غر�ش ًا �ألزم بها بعد الدعوى.
باعه له  4غرو�ش
َّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
الو�صي على ولده ح�سن البالغ العاقل
قب�ض �صالح بن علي اللبدي
ّ
بذمة خاله احلاج �إ�سماعيل الد ّقاق �ستون غر�ش ًا باعرتافه
ما كان له ّ
حق له
ال
أن
�
عليه
أ�شهد
�
و
املزبور
املبلغ
جميع
من
خاله
ذمة
َّ
وتر ّتب ّ
الو�صي بقب�ض ذلك من احلاج �إ�سماعيل نظري
قبله واعرتف والده
ّ
و�صايته وواليته على ولده املزبور.
�شهود :ال�شيخ علي الد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.
ذمة مو�شي ولد
ملا كان مرت ّتب ًا للحاج �إبراهيم بن م�شيم�ش يف َّ
اخلوري حنا مبلغ قدره �ستة وثالثون غر�ش ًا عددية وكان كفله يف
ذلك �أخوه �إليا�س وقد�سي اخلوري جرب ح�رض يوم تاريخه ال�شيخ بن
يتيمي احلاج �إبراهيم املزبور وهما
الو�صي على
غ�ضية
ال�شيخ حممد
ّ
ّ
ّ
ال�س ّت �صاحلة زوجة احلاج �إبراهيم
حممد وعلي والوكيل عن �شقيقته ّ
بذمته للحاج
واعرتف �أنه قب�ض من مو�شي املزبور نظري ما كان َّ
�إبراهيم املرقوم وقدره �ستة وثالثون غر�ش ًا و� َّأن الرهن الذي كان
الو�صي وهو ع�رش �أثواب وحمرمة
حتت يد احلاج �إبراهيم ت�سلَّمه من
ّ
ف�ضة وط�شت حمام وخم ّدة حمراء مزرك�شة وقنباز
حمراء ومق�ص ّ
من حرير �أ�صفر و�أزرق ولفحة حرير مزرك�شة ومل يت� ّأخر من الرهن
ذمة الكفالء.
�شيء وتباريا من الطرفني وبرئت ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،كاتبه.

�ألزم علي بن خليل ال�شامي للحاج حممد بن ال�شيخ �أبي الفتح بثالثة
ع�رش غر�ش ًا واثنتي ع�رشة قطعة ون�صف قطعة من قبله بعد الدعوى
واالعرتاف( )...الدفع وحلّفه.
�شهود :املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م اجلمعة غرة �شهر
جمادى الأول �سنة
1082هـ/
1671 /8 /7م

 /91ح 3

�أ�ستئجار
حمام ال�شفا

 /91ح 4

م اجلمعة غرة �شهر
ترتب لأيتام جمادى الأول �سنة
احلاج �إبراهيم 1082هـ/
1671 /8 /7م

 /91ح 5

م اجلمعة غرة �شهر
ح�ضور وقب�ض
جمادى الأول �سنة
ثمن ح�صة من
1082هـ/
دار بباب حطة
1671 /8 /7م

 /91ح 6

ترتب لفاطمة
اخلر�ساء

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
حمام ال�شفا مع جريان املاء م َّدة
�إ�ست�أجر احلاج خليل بن حممد ّ
�سنة كاملة ب�أجرة قدرها يف كل يوم ثالثون قطعة م�رصية من عند
تاريخه بح�ضور امل�ست�أجر ال�سابق رجب بن خليفة وذلك مببا�رشة
حممود حلبي الكاتب وحامي الوقف احلاج حممود حتل �أجره كل
يوم يف ختامه حتريراً من تاريخه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ملا كان مرت ّتب ًا ليتيمي احلاج �إبراهيم املزبور �أعاله مببا�رشة
ذمة احلاج حافظ بن نوح القلعي مبلغ
الو�صي والوكيل املرقوم يف ّ
ّ
قدره ثمانية و�أربعون غر�ش ًا واثنتي ع�رشة قطعة م�رصية ح�رض يوم
أقر �أنه و�صله من احلاج حافظ املرقوم من
تاريخه
الو�صي املزبور و� َّ
ّ
املبلغ ثالثة وثالثون غر�ش ًا واثنتي ع�رشة قطعة وت�أخر قبله خم�سة
ال�رشعية وباعه �سكّين ًا
ع�رش غر�ش ًا عددية عامله فيها املعاملة
ّ
غرة ربيع الأول
بف�ضة بغر�شني وربع يحلُّ ذلك عليه
ّ
مل�ضي �سنة من ّ
ّ
ال�سيد حممد وكفله يف
بن
أحمد
�
د
ال�سي
�صهره
وح�رض
تاريخه
�سنة
ّ
ّ
والذمة ب�إذنه واعرتف احلاج حافظ �أنه و�صله رهنه
املبلغ يف املال
ّ
وردي وذلك بح�ضور
أطل�س
�
و
وعقف
ة
بف�ض
ة
حم
ية
ودل
لاّ
وهو جوخ اّ
ّ
ّ
م�صطفى بن ال�شيخ حممد م�شيم�ش الناظر على القا�رصين.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
وعرف بها كل واحد من
ح�رضت احلُرمة بركة بنت عابد
النابل�سي ّ
ّ
�صهريها احلاج عو�ض بن احلاج �شاهني املقرطم وحممود بن احلاج
�صالح وقب�ضت من �شقيقها ح�سن مبلغ ًا قدره ع�رشة غرو�ش ثمن
وخم�س من جميع الدار الكائنة
ح�صتها املباعة وقدرها قرياط واحد ُ
ّ
بباب حطّ ة بالقرب من قاون احلمراء الآيلة �إليها بالإرث من والدها
�رشعي ًا باحل�رضة.
عابد املزبور قب�ض ًا
ّ

�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
الو�صي عن والده
تر َّتب لفاطمة اخلر�ساء مببا�رشة ح�سني جلبي
ّ
ذمة خلف ولد �إ�رسائيل �أ�صالة عن نف�سه والوكالة
الو�صي عليها يف ّ
ّ
عن يو�سي ولد �شموئيل وناتان ولد مو�شي وبقية بران�سة اليهود
م الأحد � 3شهر
ال�سكناج مبلغ قدره ثالثة وثالثون غر�ش ًا وثلث غر�ش عددية وهي
تاريخه/
مزبور �سنة
بذمتهم �سابق ًا وثمن خامت بحجر معدن �س ّتة غرو�ش
املرت ّتبة ّ
1671 /8 /9م
غرة ربيع الأول �سنة تاريخه
وع�رشون قطعة ابتاعه
مل�ضي �سنة من ّ
ّ
وهم مت�ضامنون ومتكافلون يف جميع املبلغ.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�ألزم �شعبان بن حممد ح�سن بن عابد ب�س ّتة ع�رش غر�ش ًا قر�ض ًا بعد
م الأحد � 3شهر
الدعوى والطلب والإثبات ب�شهادة عو�ض بن �شاهني وفخر الدين
�رشعياً.
مزبور �سنة تاريخه /املر�ستق بعد الدعوى �إلزام ًا
ّ
1671 /8 /9م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /91ح 7

الزام بدفع
دين

 /92ح 1

ح�ضور
و�إخبار ببيع
قمح العمارة
العامرة
وتفريق اخلبز

 /92ح2

عقد زواج

التلحمي الزوجة بدرة بنت حممد اخلويل
الزوج ح�سن بن مو�سى
ّ
املر�أة الكاملة على �صداق قدره ثالثة غرو�ش حتلُّ لها يف ذلك()...
زوجها منه وكيلها احلاج
م الأحد � 3شهر مزبور غرو�ش م� ّؤجل لها عليه �إىل �أقرب الأجلني ّ
حممد بن علي الثابت وكالته عنها يف جميع ذلك ب�شهادة �سليمان
�سنة تاريخه/
العجمية وعودة بن عواد العارفني بها �رشع ًا زواج ًا مقبو ًال يف
1671 /8 /9م
�رشعياً.
ال
قبو
لنف�سه
الزواج
ً
ّ
�شهود :املزبورون ،كاتبه.

 /92ح3

الزام بدفع
ثمن زبيب

علي بن الدويك لل�شيخ حممد بن املحت�سب باهلل ب�أربعة غرو�ش
م الأحد � 3شهر مزبور �ألزم ّ
�سنة تاريخه/
�رشعياً.
عددية ثمن زبيب بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا
ّ
1671 /8 /9م
�شهود :ال�شيخ ،املزبورون ،كاتبه.

ملا ح�رض حممد �آغا متوليّ �أوقاف خا�صكي �سلطان و�أح�رض معه
النقيب مو�سى ال�سلموين وذكر حممد �آغا � َّأن مو�سى من خ ّدام العمارة
و�أنه وجده يبيع قمح ًا من قمح العمارة يف ك ّل ثالثة �أيام م ّد من
احلنطة وير�سل ذلك �صحبه �شحادة بن �شمعون لفتح الدين بن معيقل
و� َّإن فتح الدين ير�سل �شحادة للمح ّل �آخذاً خبزه فري�سل مو�سى له ُم ّداً
قمح ًا �صحبه �شحادة املزبور وير�سله يقب�ض ثمنه منه يف �شهر �صفر
م الأحد � 3شهر
حرر
ال�سابق على تاريخه و�إنه جعل ذلك(� )...ستة مداد و�إن املتوليّ َّ
مزبور �سنة تاريخه /على تفرقة اخلبز وعينَّ من جماعته رج ًال للنظر يف تفرقة اخلبز()...
1671 /8 /9م
فرق اخلبز لأربابه ومل يبقَ �أحد مل ي�أخذ فوجد ف�ضلة عن ما يو ّزع
) َّ
مائة رغيف فف ّند ذلك ذكر مو�سى له قبله �أحمد خم�سة غرو�ش و�إنه
ون�صب
ثم دفع املتوليّ من النقابة َّ
دفع له نظري الثمن القمح املزبور َّ
أقر �أنه كان يحمل القمح
�
و
�شحادة
ثم ح�رض
عبد القادر بد ًال مكانه َّ
َّ
من مو�سى البن معيقل.
�شهود :ال�شيخ علي الد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /92ح 4

الزام بدفع
دين جلهة
وقف

م االثنني � 4شهر
ربيع الثاين �سنة
1082هـ/
1671 /8 /10م

 /92ح 5

ا�ستئجار

م االثنني � 4شهر
ربيع الثاين �سنة
1082هـ/
1671 /8 /10م

 /92ح 6

�رشاء غنم

م االثنني � 4شهر
ربيع الثاين �سنة
1082هـ/
1671 /8 /10م

 /92ح 7

م االثنني � 4شهر
اثبات بعدم
ربيع الثاين �سنة
ا�ستحقاق حق 1082هـ/
1671 /8 /10م

 /92ح 8

م االثنني � 4شهر
ربيع الثاين �سنة
اعرتاف بكفالة
1082هـ/
1671 /8 /10م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�ألزم حممود بن خاطر باثني ع�رش غر�ش ًا بحجم خم�س قطع جلهة
�رشعياً.
وقف( )...بطلب ال�شيخ ويل �إلزام ًا
ّ
�شهود :املزبورون ،كاتبه.
ا�ست�أجر �شعبان بن حممد الهبل وخلف بن احلاج �إبراهيم الهبل
مبالهما من كل واحد من احلاج عو�ض بن احلاج �شاهني املقرطم
النابل�سي زوجة مو�سى بن
الوكيل عن �صهرته عادلة بنت مو�سى
ّ
عابد ومن فخر الدين املر�ستق الأ�صيل عن نف�سه وح�سن بن غامن
الفقاعي الوكيل عن بنت عابد ف� ّأجروهم ما هو
وحممود بن �صالح
ّ
احل�صة وقدرها �س ّتة ع�رش قرياطاً()...
لهم متفا�ض ًال وذلك جميع
ّ
بحق الباقي املعلومة عندهم العلم
خم�س قرياط �رشكة امل�شرتين ّ
غرة �شهر تاريخه و�آخرها انق�ضا�ؤها
ال�رشعي مدة �سنة كاملة �أولها ّ
ّ
ب�أجرة قدرها �سبعة غرو�ش حت ّل يف ختام ال�سنة �إجارة مقبولة.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
وعلي بن جحجح
بعد � ْأن ا�شرتى احلاج عالء الدين واحلاج فخر الدين
ّ
وحران بن معايل من قرية �سلوان جميع الغنم
بن �شاهني �أبو را�س ّ
�سوية بينهم بثمن قدره  220غر�ش ًا عددية وذلك بعد الدعوى
منهما ّ
واالعرتاف �أمهالهم باملبلغ املزبور �إىل ع�رشين يوم ًا مت�ضي من
�رشعياً.
�شهر تاريخه �إمها ًال
ّ
�شهود :املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة احلاج عبد القادر بن �رشف الدين احلمامية وحممد
بن �صقر ب�أن احلاج �إبراهيم بن ال�شيخ حممد م�شيم�ش �أ�شهد عليه
ال�شامي ب�سبب اخلم�سة
ب�أنه ال حق له قبل حمد اهلل بن احلاج حممد
ّ
أقر واعرتف
والثالثني غر�ش ًا التي كانت له ّ
بذمته و�أنه قب�ضها منه � َّ
ولدي احلاج �إبراهيم
على
الو�صي
�رشعية بوجه
بح�ضورهما �شهادة
ّ
ّ
ّ
غ�ضية والوكيل عن الزوجة.
املدعو ال�شيخ خليل
ّ
ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ال�سيد زين بن فتح الدين ال�سقا �أنه كفل عبد الرحمن بن
اعرتف ّ
بذمته وذلك بعد
عليان يف  23غر�شاً( )...وهي التي لأيتام البط�ش ّ
الو�صي.
ويحق �أن يكون
احلق
ّ
الدعوى والطلب يف ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /93ح1

ت�أجري
دار بباب
القطانيني

م االثنني � 4شهر
ربيع الثاين �سنة
1082هـ/
1671 /8 /10م

 /93ح 2

اقرار بدين
ثمن خم�سة
قناطري �شييد

م االثنني � 4شهر
ربيع الثاين �سنة
1082هـ/
1671 /8 /10م

 /93ح 3

ادعاء على
عدم دفع ثمن
�سلع

م االثنني � 4شهر
ربيع الثاين �سنة
1082هـ/
1671 /8 /10م

 /93ح 4

قب�ض �أجرة
دار

 /93ح 5

ا�شهاد بطالق
زوجته طلقة
بائنة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
� َّأجر ال�شيخ حممد العنبو�سي واحلاج كمال بن بدر الدين املحت�سب
الوكيل عن رابعة و� َأم حممد بنت ال�شيخ حممد العنبو�سي مل�صطفى
ال�رشعي الكائنة
�آغا جميع الدار الآيلة للأ�صيلني واملوكّ لني بالإرث
ّ
غرة ربيع الثاين
بباب القطّ انني املعلّقة عندهم م ّدة �سنة كاملة � ّأولها ّ
�سنة تاريخه و�آخرها انق�ضا�ؤها ب�أجرة قدرها ع�رشون غر�ش ًا حت ّل
�رشعية مقبولة.
�أجرتها يف ختامها �إجارة
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،كاتبه.
بذمته ملحمد بك بن
أقر واعرتف عامر بن عمر من بيت �صفافا � َّأن ّ
� َّ
لغرة
علي بك �أرغون خم�سة قناطري �شِ يد �إقراراً
ّ
�رشعي ًا �أمهله بها ّ
ّ
جمادى الثانية �سنة تاريخه.
الثوري ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ علي
ّ
ال�سيد �سليمان
ا ّدعى �إ�سماعيل بن �إ�سماعيل
النابل�سي على �إبراهيم بن ّ
ّ
ورب وتني وغري ذلك و�إنهما
الع ّتيلي وقال� :إنه كان م�شرتك ًا يف زيت ٍّ
ا�شرتيا من عالء الدين علي و�سط ال�رشكة باثنني وع�رشين غر�ش ًا
ومن ابن فركاح اثنا ع�رش غر�ش ًا و�إنهما مل يدفعا املبلغ وقد �صار
من قبل �إبراهيم �سنبل اعرتف وت�صادقا على ذلك وذكر �إبراهيم �أنه
دفع املبلغ البن فركاح.

�شهود :ال�شيخ علي الد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ض �إبراهيم بلوكبا�شي من احلاخام �إي�شاعيا من �أجرة الدار
ال�سيد ح�سن بطريق الكفالة
م االثنني � 4شهر
وراث ّ
ّ
العلوية �سكنه اجلارية يف ملك ّ
ال�سيد ح�سن املزبور من �أجرة �سنة ثالثة وثمانني و�أحلق ثمانية
ربيع الثاين �سنة
على ّ
لوراث
ته
بذم
الذي
ن
ي
د
ال
من
املحت�سب
كمال
للحاج
ودفعها
غرو�ش
َّ ْ ِ
1082هـ/
ّ
ّ
العنبو�سي.
1671 /8 /10م
ّ
�شهود :ال�شيخ علي الد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.
ال�شامي طلقة
�أ�شهد عليه زعيرت �أنه طلّق زوجته خديجة بنت حممد
ّ
بائنة متلك بها نف�سها و�أبر�أته من م� ّؤخر �صداقها خم�سة غرو�ش
م الثالثاء  5ربيع
�رشعي ًا
ا
تقرير
م�رصية
قطعة
يوم
كل
احلمل
ة
د
ع
نفقة
بر�سم
ر
وقر
ً
ّ
1082هـ/
الثاين �سنة
ّ
َّ
و�أذ َِن لها ب�إنفاق ذلك والرجوع بحلّته.
1671 /8 /11م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /93ح 6

الزام بدفع
�أجرة �أر�ض

�ألزم حممد بن (�شبده) ب�سبعني قطعة ع ّداً و كرمه الثاين ب�أر�ض
م الثالثاء  5ربيع
�رشعياً.
ا
إلزام
�
ال�سباهي
آغا
�
حل�سني
النقاع
ً
الثاين �سنة 1082هـ/
ّ
1671 /8 /11م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /93ح 7

حترر�رشعي

ولعمه �أحمد ولفخر
الرملي
حترر الذي دفعه طه بن زبيده ل�صالح
م الثالثاء  5ربيع
ّ
َّ
ّ
ال�رشعي.
الثاين �سنة 1082هـ /الدين املر�ستق اثنان و�سبعون قطعة م�رصية التحرير
ّ
�شهود :املزبورون ،كاتبه.
1671 /8 /11م

 /93ح 8

اقرتا�ض
واعرتاف
بقب�ض

اقرت�ض ال�شيخ خليل الديري من عبد القادر بن م�صطفى احلمامي
م الثالثاء  5ربيع
�سلطانني ذهب ًا قب�ضهما باعرتافه و�أمهله بذلك �إىل رم�ضان جميء
1082هـ/
الثاين �سنة
ال�رصة الرومية �سنة تاريخه.
َّ
1671 /8 /11م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /93ح 9

ا�شهاد بطالق
زوجته ثالث ًا

الثلجي �أنه طلّق زوجته بدرة بنت حممد
�أ�شهد عليه ح�سن بن مو�سى
م الثالثاء  5ربيع
ّ
�رشعياً.
ا
إ�شهاد
�
ا
ثالث
ا
طالق
اخلويل
ً
ً
ً
الثاين �سنة 1082هـ/
ّ
1671 /8 /11م
�شهود :ال�شيخ علي الد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.

 /93ح 10

الزام بدفع
م�ستحقات
�أيتام

الرومي لأيتام املرحوم حممد �أفندي
ملا �ألزم اخلواجا �صالح
ّ
�رشعية �سابقة بطلب ال�شيخ حممد
مت�سكات
ّ
العنبو�سي مبوجب ّ
ّ
الوراث للأيتام املزبورين واحلاج كمال الوكيل عن
العنبو�سي �أحد ّ
�رشعي ًا ح�رض
الوراث للأيتام املزبورين �إلزام ًا
ّ
رابية و� ّأم حممد �أحد ّ
يوم تاريخه ال�شيخ حممد واحلاج كمال املزبوران و�أمهاله باملبلغ
م الأربعاء � 6شهر
مت�ضي من �شهر تاريخه و�أُ ْ�ش ِه َد عليه اخلواجا
مل�ضي ثالثة �أ�شهر
ّ
ّ
تاريخه/
مزبور �سنة
�صالح املزبور �أنه � ْإن م�ضت الثالثة �أ�شهر ومل يدفع له املبلغ املزبور
1671 /8 /12م
ح�صته يف الدار الكائنة
فيكون احلاج كمال وكي ًال عنه يف بيع ّ
مبحلّة ال�رشف املعلومة عندهما املرتهنة على املبلغ مبوجب
احل�صة فهي فيها الرغبات
دورية وبيع
م�سكات ال�سابقة وكالة
ّ
ّ
ال َّت ّ
ف�ضل بعد ذلك يدفع له وكالة مقبولة �رشعاً.
ومهما ّ
�شهود :ال�شيخ علي الد ّقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
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َر ْق ُم َّ
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(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /94ح 1

الزام بدفع
ثمن غزل

 /94ح 2

حترر ح�صة
يف دار بباب
العامود

 /94ح 3

 /94ح 4

 /94ح5

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�ألزم احلاج حممد بن عبد الرحمن لل�شيخ ح�سني بن عقبة واحلاج
النبي ابن ال�شوميي ب�أربعة غرو�ش ثمن غزل بعد الدعوى والطلب
م الأربعاء � 6شهر
عبد ّ
مزبور �سنة تاريخه /واالعرتاف �إىل بيان الدفع.
1671 /8 /12م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،كاتبه.
حترر لفاطمة بنت يو�سف الزبدي يف الدار الكائنة بباب العمود
َّ
وحترر( )...من والدها حممد
قراريط
ثمانية
الزبدي
بدار
املعروفة
َّ
وحترر ل�شكر بن
ومن �شقيقها( )...و�أخيها على ع�رشة قراريط
م الأربعاء � 6شهر
َّ
مزبور �سنة تاريخه� /إ�سماعيل الزبدي �س ّتة قراريط �آلت �إليه بال�رشاء ال�رشعي مبوجب
ثمان و�سبعني و�ألف
�شوال �سنة
ٍ
1671 /8 /12م
ّ
حجة �رشعية م�ؤرخة يف خام�س ّ
�صادرة لدى عمر �أفندي.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
يل الدين جماعة �أنه قب�ض من فاطمة بنت
أقر واعرتف ال�شيخ و ّ
� َّ
بذمتها وقدره �سبعة ع�رش غر�ش ًا و�ص َّدقه
يوم اخلمي�س  7ربيع �صالح
النابل�سي ما كان له ّ
ّ
وعرف بها �أخوها احلاج حممد (�أبو
ا
مطلق
قبلها
له
حق
وال
ذلك
اقرار و�إعرتاف الثاين �سنة 1082هـ /على
ً
َّ
َّ
بقب�ض دين
كاظم) جماعة.
1671 /8 /13م
�شهود :ال�شيخ( ، )...املزبورون ،كاتبه.
بذمة
علي بن حامد ّ
بقية ما كان له ّ
قب�ض ال�شيخ حممد الديري من ّ
ولده فرح املتوفَّى غر�ش ًا واحداً وقب�ض منه �سابق ًا غر�شني نظري
م اخلمي�س  7ربيع
قب�ض بقية
الثاين �سنة 1082هـ /دينار ال�سلطاين املزبور و�ص ّدقه وت�سلّم علي الرهن زوج الأ�ساور
دين
الف�ضة.
ّ
1671 /8 /13م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
()1
�ألزم حممد بن �سليمان من بيت �ساحور الواد بطريق الكفالة عن
�أخوته �أحمد و�سامل من القرية للحاج عمر بن منر بثالثة ع�رش غر�ش ًا
الزام بدفع
م اخلمي�س  7ربيع
بحجم خم�س قطع الباقية قبل �أخوته من �أ�صل اثنني وثالثني غر�ش ًا
1082هـ/
�سنة
الثاين
بقية ثمن
ثمن �شعري وعنرب وذلك بعد الدعوى والإثبات واعرتاف امل ّدعي �أنه
�شعري
1671 /8 /13م
�رشعياً.
قب�ض املبلغ ما عدا امللزم به امل ّدعي عليه من �أخوته �إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ علي الد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.

( )1بيت ساحور الواد :تقع جنوب القدس شمالي بيت لحم ،وقد عرفت ببيت ساحور الواد أو التحتا لتميزها عن بيت
ساحور النصارى الفوقا :الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ص470؛ البخيت ،دراسات فلسطين ،ص.213

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /94ح 6

ا ّدعى ال�شيخ �إبراهيم اخلليلي على ميخائيل ولد رزق اهلل الن�رصاين
ال�شامي( )...وقال� :إنه ا�شرتى هو و�أبوه �سبعة ع�رش رط ًال فلف ًال كل
م اخلمي�س  7ربيع
رطل بثالثة غرو�ش عنها �أحد وخم�سون غر�ش ًا و�صله من ذلك رطل
ادعاء ومطالبة
الثاين �سنة 1082هـ/
حت�صل من
و� َّإن �أ�صل الثمن من الن�رصا ّ
بربح فلفل
ين والربح بينهما ،طالبه مبا َّ
1671 /8 /13م
أقر بدفع رطل الفلفل.
�
و
حلف
ميينه،
التم�س
أنكر
�
الربح
َّ
�شهود :ال�شيخ علي الد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.

 /94ح 7

الزام بدفع
بقية ثمن
ن�صف حمل

�ألزم زياد بن نوفل ل�صالح حلمي بن �شاهني بت�سعة غرو�ش ون�صف
م اخلمي�س  7ربيع
بقية ثمن ن�صف حمل بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
الثاين �سنة 1082هـ/
ّ
1671 /8 /13م
علي الد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ ّ

 /94ح 8

الزام بدفع
دين

م اخلمي�س 7
ربيع الثاين �سنة/
1082هـ/
1671 /8 /13م

 /94ح9

الزام بدفع
ثمن زيت

 /94ح 10

الزام بدفع
دين

 /95ح 1

أقر واعرتف احلاج �إ�سماعيل الد ّقاق �أنه و�صله من موالنا ال�شيخ
� َّ
ال�سج ّل لأخته فاطمة
ته
بذم
بة
ت
املرت
ا
غر�ش
ون
ت
ال�س
العلمي
احلي
عبد
ً
ّ
ّّ
ّ
ّ
ّ
م اجلمعة � 8شهر
ذمته للقا�رصة بذكر احلاج �إ�سماعيل
بت
ت
وتر
ا
�رشع
ا
إقرار
�
القا�رصة
ً
ً
ّ
اقرار و�إعرتاف
ّ
تاريخه/
مزبور �سنة
ب�سبب املبلغ.
بدين
1671 /8 /14م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتوح ،كاتبه.

الرميلي
�ألزم حممود بن حممد من العي�ساوية حل�سن بن حممد
ّ
ب�أربعة غرو�ش الباقية قبله له بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
�شهود :ال�شيح �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

ين لزكريا بن زكريا العلاّ ف ب�أربعني
�ألزم خليل بن احلاج علي الزيدا ّ
غر�ش ًا ثمن خم�سة و�أربعني رط ًال زيت ًا بطريق الأ�صالة عن نف�سه
م اجلمعة � 8شهر
ين بعد الدعوى
والكفالة عن احلاج مو�سى بن احلاج �أحمد الرتكما ّ
مزبور �سنة تاريخه /والطلب والإثبات ب�شهادة كل واحد من ال�شيخ م�صطفى بن احلاج
1671 /8 /14م
وال�سيد �سليمان بن �شم�س الدين بطبق الدعوى.
خليل
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

غ�ضية بغر�شني ون�صف باقية
�ألزم �أحمد بن �أبي الن�رص لل�شيخ خليل
م اجلمعة � 8شهر
ّ
مزبور �سنة تاريخه /قبله بعد الدعوى واالعرتاف.
1671 /8 /14م
�شهود :املزبورون ،كاتبه.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /95ح 2

 /95ح 3

 /95ح 4

 /95ح 5

 /95ح 6

 /95ح 7

 /95ح 8

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة
دفع
م�ستحقات
�أيتام

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

بذمته للحاج خليل بن
م اجلمعة � 8شهر
ال�سيد عالء الدين بن ّ
دفع ّ
ال�سيد حممد ما ّ
للو�صي على �أيتامه.
غرو�ش
خم�سة
وقدره
(�شيخة)
مزبور �سنة تاريخه/
ّ
1671 /8 /14م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ين يف
ح�رض ال�شيخ مراد وكفل والده �أحمد جلبي عيد و�أني�س الن�رصا ّ
م اجلمعة � 8شهر
مل�ضي
بذمة �أحمد جلبي و�أمهله بها
ح�ضور ودفع
املائة وخم�سني الأ�سدية الباقية ّ
ّ
تاريخه/
مزبور �سنة
�شهر.
دين
1671 /8 /14م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم �إ�سماعيل بن عبد الكرمي الزعرب للحاج �شاهني بن �سعادة ب�ستة
م ال�سبت  9ربيع
غرة ربيع الأول من �أ�صل
الزام بدفع
غرو�ش ون�صف منك�رسة قبله من الق�سط �إىل ّ
1082هـ/
الثاين �سنة
 22غر�ش ًا بعد الدعوى واالعرتاف وا ّدعى �أنه دفع اجلميع.
دين
1671 /8 /15م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
بذمته �أجرة الدار ت�سعة غرو�ش
اعرتف حممود بن فتح الدين(َّ � )...أن ّ
ون�صف لل�شيخ حممد العنبو�سي وللحاج كمال وكيل رابعة بنت
م الأحد � 10شهر
اعرتاف ب�أجرة
حممد العنبو�سي وق�سط ًا عليه من املبلغ �أربعة غرو�ش ون�صف يف كل
مزبور/
دار
يوم قطعتان من تاريخه واخلم�سة غرو�ش باقية على حكم احللول.
1671 /8 /16م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
بذمة علي بن �أيوب املتو ّفى ليتيم بايزيد البيطار
ملا كان مرت ّتب ًا ّ
مببا�رشة احلاج حممد �شيخ ال�سوق ع�رشة غرو�ش ح�رض احلاج حممد
م الأحد � 10شهر
ترتب
أقر �أنه قب�ض من �سليمان ولد املتو ّفى نظري املبلغ وقدره
مزبور/
املزبور و� َّ
م�ستحقات
�رشعياً.
ع�رشة غرو�ش قب�ض ًا
1671 /8 /16م
ّ
�شهود( :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
علي
تر َّتب جلهة وقف �سيف اهلل �أفندي مببا�رشة املتو ّفى ال�شيخ ّ
ذمة دنديل ولد ميخائيل ع�رشة غرو�ش �أ�ص ًال وهي �آخر
ترتب جلهة
م الأحد � 10شهر
ّ
الثوري يف ّ
مل�ضي �سنة من
ابتاعها
بغر�شني
نحا�س
دواة
وثمن
قبله
ر
أخ
�
ت
ما
ّ
وقف �سيف اهلل مزبور/
ّ
غرة جمادى الأول( )...وكفالة �أخيه باقية.
�أفندي
1671 /8 /16م
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
الزام بدفع
دين

م الثالثاء � 12شهر
مزبور/
1671 /8 /18م

الفران للحاج ح�سن بن عبد اهلل ب�سبعة غرو�ش وثلث
�ألزم دروي�ش بن ّ
بعد الدعوى واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

م الأربعاء � 13شهر
اقرار و�إعرتاف
مزبور/
بقب�ض دين
1671 /8 /19م

أقر واعرتف حممد �آغا كتخدا �أنه و�صله من �أحمد با�شا بن النا�رش
� َّ
ح�سونة
لعلي ب�شه بن حجازي احللبي عن ّ
ذمة ّ
خم�سة غرو�ش �أ�سدية ّ
ح�سونة عن
أخت
�
آمنة
�
من
ب�شه
لعلي
و�صله
ابن كمال و�ص ّدقه و�أي�ض ًا
ّ
ثم ت�سلَّم احلاج فتح الدين
يد ال�شيخ ح�سن فواز ثالثة غرو�ش �أ�سدية َّ
املكاري ثمانية غرو�ش ليو�صلها لعلي ب�شه بال�شام.

 /95ح 10

الزام بدفع
م�ؤخر �صداق

م الأربعاء � 13شهر
مزبور/
1671 /8 /19م

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ملا كان �ألزم عبد الباقي بن عبد املوىل مب� ّؤخر �صداق زوجته �صفية
علي احللبي خم�سة وثالثون غر�ش ًا ح�رض عبد الباقي ودفع
بنت ّ
ق�سطها عليه يف كل
ا
غر�ش
وع�رشين
وخم�سة
باحل�رضة
أ�سدية
ع�رشة �
ً
ّ
يوم ثالث قطع من تاريخه.

 /96ح 1

ادعاء على
ثمن بغلة

م اخلمي�س  14ربيع
الثاين 1082هـ/
1671 /8 /20م

 /96ح 2

�إخبار مبوت
�صالح الدين
بن خاطر

م اخلمي�س  14ربيع
الثاين 1082هـ/
1671 /8 /20م

 /96ح3

م اخلمي�س  14ربيع
ت�صادق على
الثاين 1082هـ/
مبلغ من املال
1671 /8 /20م

 /95ح 9

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ملا ا ّدعى احلاج حممد بن يو�سف على فخر الدين بن �أحمد( )...وقال:
�إنه �أخذ منه بغلة بغري جه �رشعي وطالبه بها �سئل� ،أجاب ب� َّأن البغلة
باعها له ن�رص اهلل و�أحال عليه بثمنها و�أمر فخر الدين بدفع البغلة
ال�رشعي.
للحاج حممد وت�سلّمها منه باملجل�س
ّ

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل الدين ،ال�شيخ فتح
اهلل ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
علي بن خاطر و�سليم بن �سليمان
�أخرب كل واحد من من�صور بن ّ
احللبي وحممود بن خاطر ب� َّأن �صالح الدين بن مو�سى خاطر مات
ّ
من م ّدة ثالث �سنوات �إخباراً مرعي ًّا بوجه �سليمان بن حممد مارية
مرعياً.
وكذلك قادرية بنت حممد مارية �إخباراً
ّ
ت�صادق ك ّل واحد من احلاج �أحمد �أبي زايد وحممد بن �إ�سماعيل
بذمته �أ�صالة عن نف�سه وكفالة عن �إبراهيم
اللحام ب� َّأن �آخر ما كان ّ
ق�سطها
عددية
ا
غر�ش
وع�رشين
بت�سعة
اب
الق�ص
ً
املراكبي وفخر الدين ّ
ّ
غرة جمادى الأول �سنة تاريخه ثالثة قطع
عليه يف ك ّل يوم من ّ
ي�ستحق ق�سط كل يوم يف ختامه و�صدر
مرعي ًا
تق�سيط ًا
ّ
ّ
م�رصية ّ
منهما �إ�شهاداً وتباري عام من اجلانبني ب� َّأن كلاّ ً منهما املزبورين
�رشعي ًا ب�سبب املبلغ املزبور
ي�ستحق قبل الآخر ح ّق ًا مطلق ًا �إ�شهاداً
ّ
و�أ�شهد عليه احلاج حممد ب� َّأن ال ي�ستحق قبل �أبي زايد( )...رهن
منقول ح ّق ًا مطلقاً.
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /96ح 4

الزام بدفع
دين

 /96ح 5

زواج

 /96ح6

 /96ح 7

 /97ح 1

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�ألزم �إبراهيم املراكبي للحاج حممد بن �إ�سماعيل بثمانية ع�رش غر�ش ًا
م اخلمي�س  14ربيع عددية باعرتافه بعد � ْأن ا َّدعى عليه ب� َّأن له قبله ت�سعة وع�رشين غر�ش ًا
ال�سج ّل و�أُلزم مبا اعرتف به وقدره
الثاين �سنة 1082هـ /فلم ي�ص ِّدقه ف�أمهل �إىل حترير ّ
�رشعياً.
ثمانية ع�رش غر�ش ًا �إلزام ًا
1671 /8 /20م
ّ
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل.
النابل�سي
الزوج يو�سف بن يو�سف ال�س ّقا الزوجة حبيبة بنت علوان
ّ
ال�رشعية ،ال�صداق خم�سون غر�ش ًا
البكر البالغ اخلالية عن املوانع
ّ
احلال  30غر�ش ًا مقبو�ضة بيدها والباقي ع�رشون غر�ش ًا م� ّؤجلة لها
م اجلمعة  15ربيع عليه �إىل الفراق مبوت �أو طالق بائن ،وكيلها احلاج حمفوظ �شقيقها
الثاين �سنة 1082هـ /الثابت وكالته عنها يف ذلك ب�شهادة ك ّل واحد من احلاج �صالح
النابل�سي العار َفينْ ِ بها بتعريف
بن تاج العا�شق و�صالح بن حممد
1671 /8 /21م
ّ
�صهرها يعقوب بن �صالح زواج ًا مقبو ًال من الزوج املزبور لنف�سه
�رشعياً.
قبو ًال
ّ

�شهود :املزبورون ،كاتبه.
�شهد ك ّل واحد من �صالح بن نور الدين ومن�صور بن حممد ب� َّأن احلاج
النابل�سي وكّ ل احلاج �أحمد بن من�صور يف
ين
�أحمد بن من�صور الديلوا ّ
ّ
قب�ض ثمن املائة و�أربعة ع�رش رط ُال قطن ًا التي ا�شرتاها منه عبد
�شهادة بقب�ض م اجلمعة  15ربيع الرحمن ابن عبد القادر االفقيه وقدره �سبعة غرو�ش واثنتا ع�رشة
الثاين �سنة 1082هـ/
ين بوجه عبد الرحمن املزبور دفع له من ذلك خم�سة
قطعة وعثما ّ
ثمن قطن
1671 /8 /21م
غرو�ش عددية بيده باحل�رضة واملعاينة وباقي قبل عبد الرحمن
ال�رشعي.
ين البقاء
املزبور غر�شان واثنتا ع�رشة قطعة م�رصية وعثما ّ
ّ

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
و�صيه �سمور
النابل�سي مببا�رشة
تر َّتب ليتيمي حممد بن عنرب
ّ
ّ
ترتب ليتمى م اجلمعة  15ربيع
الع�سلي مبلغ
ذمة ال�شيخ حممد بن ال�شيخ عبد اجلواد
النابل�سي يف ّ
ّ
ّ
مل�ضي �شهر من تاريخه
غر�ش عددية يح ّل ذلك عليه
حممد بن عنرب الثاين �سنة 1082هـ /قدره ثالثمائة ٍ
ّ
1671 /8 /21م
النابل�سي
ذمة خ�رض �آغا بن �سيف وهو الذي كان
منتقل
يف املبلغ املرقوم
ّ
�رشعياً.
كفيله احلاج عثمان بن احلاج بدر الدين ترتب ًا
ّ
الو�صي على اليتيم
و�سمور املزبور
الع�سلي
ح�رض ال�شيخ حممد
ّ
ّ
ّ
م اجلمعة  15ربيع املزبور وقب�ض من ال�شيخ حممد املرقوم الثالثمائة غر�ش املرقومة
ح�ضور وقب�ض الثاين �سنة 1082هـ /بيده باحل�رضة واملعاينة و�آخر( )...قبله ب�سبب ذلك.
دين
1671 /8 /21م
�شهود :ال�شيخ زكريا .ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،كاتبه

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /97ح2

اعرتاف بثمن
�أثواب قطن

 /97ح 3

ترتب ثمن
خاتني

 /97ح 4

ترتب
م�ستحقات
ورهن

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

بذمته للحاج �أحمد �أبو
اعرتف عبد املعيد بن �أبي الفتح
ّ
النوري �أن ّ
زرعة ثمن �أثواب قطن اثنني وع�رشين غر�ش ًا عددية دفع له منها
م اجلمعة  15ربيع
الثاين �سنة 1082هـ� /أربعة غرو�ش وت� َّأخر قبله ثمانية ع�رش غر�ش ًا عددية و�ص َّدقه على
�رشعياً.
ذلك كله �أحمد املزبور ت�صديق ًا
1671 /8 /21م
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
تر َّتب لرم�ضان وعبد القادر ولدي احلاج خليل بن �شيخه مببا�رشة
ذمة عبد القادر دموعة و�صالح بن عبد
ّ
و�صيهما �أخيهما حجازي يف ّ
الرحمن مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش عددية �أ�ص ًال قب�ضاها يوم تاريخه
مل�ضي �سنة
�سوية وثمن خامتني بحجري معدن بغر�شني ابتاعاهما
ّ
ّ
�رشعي ًا وت�ضامنا وتكافال يف املبلغ املزبور
من يوم تاريخه ترتب ًا
ّ
يف املال وال ّذ ّمة ب�إذن ك ٍّل منهما للآخر ورهنا على املبلغ املرقوم
م ال�سبت  16ربيع
احل�صة ال�شائعة وقدرها �س ّتة قراريط من �أ�صل كامل يف جميع
جميع
الثاين �سنة 1082هـ/
ّ
الدار القائمة البناء مبحلّة باب حطّ ة بالقد�س ال�رشيف وحت ّدها قبل ًة
1671 /8 /22م
دار �أبي طبلة النابل�سي و�رشق ًا دار القط و�شما ًال دار خنيف�س وغرب ًا
�رشعي ًا م�سلّم ًا
دار الرتكمان ومتامه زقاق عنرب ومنه الباب و�صف ًا
ّ
ت�سليم قبله �رشع ًا م�أذون ًا لهم باالنتفاع مع بقاء الرهن على حكمه
ال�شافعي ر�ضي اهلل تعاىل عنه.
على قاعدة مذهب الإمام
ّ

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
تر َّتب لرم�ضان وعبد القادر ولدي احلاج خليل �شيخة مببا�رشة
ذمة احلاج حممد بن احلاج حممد بزوز
�أخيهما لأبيهما
ّ
و�صيهما يف ّ
مبلغ قدره خم�سون غر�ش ًا عددية �أ�ص ًال منها خم�سة وثالثون غر�ش ًا
كان قب�ضها من احلاج خليل حال حياته ومنهما خم�سة ع�رش غر�ش ًا
الو�صي يوم تاريخه وثمن ب�شت خم�سة غرو�ش وثلثا
قب�ضها من
ّ
غرة جمادى الأول �سنة
م الأحد  17ربيع
غر�ش ابتاعه وت�سلمه مل�ضي �س ّتة �أ�شهر من ّ
�رشعي ًا ورهن على املبلغ املرقوم جميع املع�رصة
ا
ترتيب
تاريخه
ً
الثاين �سنة 1082هـ/
ّ
الكائنة مبحلّة باب العمود بالقد�س ال�رشيف �سكن احلاج حممد بن
1671 /8 /23م
�شيخ ال�سوق ح ّدها قبل ًة م�صبنة ال�رشويني و�رشق ًا الدرب ال�سالك
�رشعي ًا
وفيه الباب و�شما ًال دار( )...وغرب ًا دار يو�سف الهواري رهن ًا
ّ
م�سلّم ًا ت�سلّم قبله ملثل ذلك �رشع ًا م�أذون ًا له باالنتفاع مع بقاء
ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه.
الرهن على حكمه على قاعدة مذهب الإمام
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
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رقم احل َُّجة

 /97ح 5

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

زواج

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

الزوج حممد بن فتح الدين �شومرة الزوجة خديجة بنت �شاهني
العجمية(� )...سابق ًا ال�صداق ع�رشة غرو�ش عددية م� ّؤجلة لها عليه
زوجها �شقيقها �إ�سحاق الثابت
�إىل الفراق مبوت �أو طالق بائن ّ
م االثنني  18ربيع
وكالته عنها يف ذلك ب�شهادة ك ٍّل من ال�شيخ بهاء الدين اللطفي
1082هـ/
الثاين �سنة
وفرحان بن فخر الدين العارفني بها بتعريف من�صور بن يو�سف
1671 /8 /24م
�رشعي ًا والك�سوة يف �سنة( )...من تاريخه
من�صور بن يو�سف زواج ًا
ّ
و�أذن ب�إنفاق ذلك وباال�ستدانة.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /97ح 6

ح�رضال�شيخ �صالح بن ال�شيخ علي الإ�سعردي الناظر( )...لوقف جده
ال�رشعي امل�شار
ال�شيخ عبد البا�سط الإ�سعردي وذكر ملوالنا احلاكم
ّ
علي املزبور كان �ساقى ال�سيد �أحمد الوفائي على
�إليه � َّأن والده ال�شيخ ّ
احل�صة ال�شائعة وقدرها الثلثان من جميع الغرا�س والع�سل
جميع
ّ
والتني القائم �أ�صوله ب�أر�ض ال�صرّ ارة ظاهر القد�س ال�رشيف اجلاري
من الوقف املزبور املحدود قبل ًة خان الظاهر و�رشق ًا بالطريق
و�شما ًال بقطعة (البياع) ومتامه بكرم بن �أبي قروا�ش وغرب ًا بكرم
احل�صة من جميع الغرا�س العنب
وراث ال�سيد �أحمد الوفائي ونظري
ّ
ّ
والتني والزيتون وال�سفرجل وغري ذلك القائم �أ�صوله بالأر�ض
ال�سيد حممد
ال�سيد �أبو ال�سعود
وال�سيد م�صطفى ولدي ّ
ّ
املزبورة �رشكة ّ
ح�ضور و�إخبار م االثنني  18ربيع
بحق الباقي( )...الغرا�س الباقي
الوفائي والغرا�سني املزبورين
ّ
ب�سقاية �أر�ض الثاين �سنة 1082هـ/
ال�سيد �أحمد و�شما ًال غرا�س
قبلة خان الطاهر املزبور و�رشق ًا غرا�س ّ
1671 /8 /24م
ال�رصاراة
علي بن عبيد وغرا�س( )...جرجي
ُيعرف ب�صالح( )...ومنها غرا�س ّ
الن�رصاين وغرب ًا بالطريق ال�سالكة ومتامه( )...م ّدة خم�سة ع�رش �سنة
ثمان و�س ّتني و�ألف و�آخرها انق�ضا�ؤها مبوجب
غرة رجب ل�سنة ٍ
� ّأولها ّ
ال�س ّيد ح�سن اجللبي املزبور
أن
�
و
أعاله
�
بتاريخ
خة
ؤر
�
م
ة
�رشعي
حجة
ّ
ّ
َّ ّ
ّ
مات يف ربيع الأول ل�سنة �إحدى وثمانني و�ألف وطلب من موالنا
ال�رشعي يف ذلك
عرفه التعريف
احلاكم
ال�رشعي امل�شار �إليه � ْأن ُي ّ
ّ
ّ
ال�س ّيد ح�سن
مبوت
ف�سخت
امل�ساقاة
أن
�
ال�رشعي
احلاكم
موالنا
فعرفه
َّ
ّ
ّ
ّ
�رشعي ًا وموت والد املزبور.
املزبور تعريف ًا
ّ

�شهود :ال�شيخ زكريا وال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /98ح 1

ت�صادق على
ثمن بغلة

 /98ح 2

�إعرتاف بدين
وتق�سيط

 /98ح3

ترتب جلهة
وقف حممد
�أفندي

 /98ح 4

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ال�س ّيد يحيى بن قا�ضي
ت�صادق ك ّل واحد من ال�شيخ �أبو الوفا بن ّ
ال�صلت الوكيل عن والده املزبور الثابت وكالته عنه ب�شهادة ك ّل واحد
من ال�شيخ حممد وال�شيخ �أبو ال�سعود ولدي املرحوم بن عبد الرحمن
م االثنني  18ربيع
الثاين �سنة 1082هـ /قا�ضي ال�صلت ب� َّأن �آخر ما ت� ّأخر قبل م�صلح بن احلاج حميي الدين
احلراج لوالد املزبور من ثمن البغلة ع�رشة غرو�ش عددية م�صادقة
1671 /8 /24م
ّ
م�ضي �شهر مي�ضي من تاريخه.
إىل
�
بها
أمهله
�
ة
�رشعي
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
بذمته للحاج
ملا اعرتف خري الدين بن بدر الدين تكرور � َّأن املنك�رس ّ
حممد ابن احلاج حممد اخلما�ش غر�شان عددية �إىل ختام يوم
م االثنني  18ربيع
مق�سطة للحاج حممد املزبور
تاريخه من الأحد وع�رشون غر�ش ًا التي ّ
الثاين �سنة 1082هـ/
حمرم �سنة تاريخه خم�س قطع م�رصية
غرة ّ
يف ك ّل يوم مي�ضي من ّ
1671 /8 /24م
و�ص ّدقه على ذلك احلاج حممد املزبور وطلب �إلزامه بذلك ف�ألزم.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
تر َّتب جلهة وقف حممد �أفندي بن حمفل زاده مببا�رشة متولّيه
ذمة ال�شيخ عبد القادر بن �أبي ال�رشيف مبلغ
ال�شيخ م�صطفى يف ّ
قدره خم�سون غر�ش ًا عددية قب�ضها باعرتافه وثمن جوخه( )...ع�رشة
مل�ضي �سنة من تاريخه ورهن على ذلك
غرو�ش ابتاعها وت�سلَّمها
م االثنني  18ربيع
ّ
احل�صة ال�شائعة وقدرها الثلث من جميع الدار الكائنة مبحلّة
جميع
الثاين �سنة 1082هـ/
ّ
بحق()...
�صهيون بالقد�س ال�رشيف �رشكة ال�شيخ عبد القادر املزبور ّ
1671 /8 /24م
�رشعي ًا ُم�سلّما ت�سلّم قبله ملثل ذلك �رشع ًا على قاعدة مذهب
رهن ًا
ّ
ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه.
الإمام
ّ

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
تر َّتب جلهة وقف القا�ضي عبد القادر احلريري مببا�رشة ال�شيخ
الرومي بطريق الكفالة
علي بن خليل
لطفي متوليّ الوقف يف ّ
ّ
ذمة ّ
عن والدته �ساكنة بنت عبد احلق اخلروبي ثالثون غر�ش ًا عددية
ف�ضة بحجر معدن �أربعة غرو�ش ون�صف ابتاعه
�أ�ص ًال وثمن خامت ّ
مل�ضي
عليه
ل
ؤج
�
م
باعرتافه
و
املت
بيد
الثمن
وت�سلّمه مقبو�ض
ليّ
ترتب جلهة
ّ
ّ
وقف القا�ضي م الثالثاء  19ربيع �سنة تاريخه ورهن على ذلك بالوكالة عن والدته الثابت وكالته
الثاين �سنة 1082هـ/
علي بك
عبد القادر
عنها يف الرهن ب�شهادة خليل �آغا الآي بك وحممد بك بن ّ
1671 /8 /25م
�رشعي ًا ربع الدار الكائنة بالقد�س ال�رشيف( )...عقبة البطيخ
ا
تعريف
ً
احلريري
ّ
ذمة عبد القادر بن نا�رص بلورة وال( )...جلهة
واملبلغ املنتقل عن ّ
الوقف قبل بلورة املزبور ب�إ�شهاد املتوفى رهن ًا �رشعي ًا على مذهب
ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
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مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /98ح 5

ح�ضور
م الثالثاء  19ربيع
وت�صديق على
الثاين �سنة 1082هـ/
جمل ابي�ض

 /98ح 6

�إقرار بدين
و�إمهال حتى
ورود ال�رصة
الرومية

م الثالثاء  19ربيع
الثاين �سنة 1082هـ/
1671 /8 /25م

 /99ح 1

الزام بدفع
دين

م الأربعاء  20ربيع
الثاين �سنة 1082هـ/
1671 /8 /26م

 /99ح 2

الزام بدفع
دين

م اخلمي�س  21ربيع
الثاين �سنة 1082هـ/
1671 /8 /27م

 /99ح 3

�إدعاء على
ثمن �إكدي�ش
�أدهم

م اجلمعة � 22شهر
مزبور/
1671 /8 /28م

 /99ح 4

الزام بدفع
دين

م اجلمعة � 22شهر
مزبور/
1671 /8 /28م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ح�رض �أحمد بن �سامل من �س ّفارين( )1و�ص ّدق �أن اجلمل الأبي�ض
الأحمر اجلاري يف ملك احلاج برهان بن احلاج �أحمد و�أنه ال منازعة
نبه و�ص ّدق على ذلك وقبله
يف ذلك وذلك بح�ضور �أحمد �شيخ �رساة ّ
�رشعياً.
عالء الدين بن حممود التميمي ت�صديق ًا
ّ
�شهود :املزبورون ،كاتبه.
بذمته لفخر الدين املر�ستق
أقر واعرتف حجازي بن خليل �شيخة � َّأن ّ
� َّ
�سلطانية ح�سنة �أمهاله فيهم لورود
و�صالح الدين �أبي اجلود �سبعة
ّ
ال�صرّ ّة الرومية يف رم�ضان �أو ربيع �سنة  1083هــ �إقراراً ُم�ص ّدق ًا �رشعاً.
�شهود :املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم عبا�س ولد القندلفت( )2بخم�سني غر�ش ًا عددية بتذكرة للحاج
أ�سدي
كمال املحت�سب بعد الدعوى قبله من احلاج كمال وقوله� :إنها � ّ
وذكر احلاج كمال �أنه و�صله منه ثمانية غرو�ش بعد الدعوى والطلب
�رشعياً.
واالعرتاف �إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا وال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
�ألزم حممد بن حممود من قرية بيت حنينا( )3ليا�سني بن طه جعوان
قطع م�رصية بعد الدعوى عليه من
اللبدي ب�أربعة غرو�ش وخم�س ٍ
يا�سني املزبور وذكر حممد املزبور �أنه دفع له ذلك ومل يت� ّأخر قبله
حق مطلق فلم ي�ص ّدقه �ألزم االنتباه.
يف ذلك ٌّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ا ّدعى �سفيان بن عمر املغربي على حمدان بن حممود ال�شامي وقال:
�إنه باعه من م ّدة ع�رشة �أ�شهر �سنة تاريخه الإكدي�ش الأدهم باثنني
وع�رشين غر�ش ًا و�صله من الثمن غر�شان وباقي قبله ع�رشون غر�ش ًا
طالبه بذلك �سئل ،اعرتف ،وذكر �أنه دفع له �سبعة ع�رش غر�ش ًا و�آخر
ما ت� َّأخر قبله بعد املحا�سبة خم�سة غرو�ش ودفع له �أي�ض ًا خم�س ًا
وع�رشين قطعه فام ي�ص ّدقه على ذلك� .شهود :ال�شيخ نور الدين،
املزبورون ،كاتبه.
لعلي بن خليل ال�شامي
�ألزم �سفيان بن عمر املغربي بع�رشين غر�ش ًا ّ
بعد الدعوى والطلب واالعرتاف� .شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون
�أعاله ،كاتبه.

( )1سفارين :قرية تقع جنوب شرق طولكرمُ .شراب ،محمد محمد .معجم بلدان فلسطين ،ص .448
( )2قندلفت :إسم لوظيفة في الكنيسة وهو الشخص المسؤول عن تعمير القناديل بالزيت وإيقادها.
( )3بيت حنينا :تقع شمال القدس وهي إحدى ضواحي القدس الشريف.شراب ،محمد .معجم،ص .186

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /99ح 5

�إمهال
ب�إثبات بينه
بخ�صو�ص
ت�سليم جرار
زيت

م اجلمعة � 22شهر
مزبور/
1671 /8 /28م

 /99ح 6

حترر

حترر حلبيبة بنت عمر احللواين قبل خليل بن �شتية خم�س وخم�سون
م ال�سبت  23ربيع
َّ
ال�رشعي �أمر بدفع ذلك.
ر
التحر
م�رصية
قطعة
1082هـ/
الثاين �سنة
ّ
ّ
1671 /8 /29م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /99ح 7

 /99ح 8

 /99ح 9

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أمهل مو�سى بن عواد مل�ضي ثالثة �أيام من تاريخه لإح�ضار
لل�سيد يحيى
البينة( )...بو�صوله �ست ع�رشة جرة زيت ًا التي �أو�صلها ّ
بن قا�ضي نوح ال�شيخ وفا ولده الوكيل عنه بعد �أن ح�رض ح�سني
�رشعية.
البيطار كفله مل�ضي املهلة كفالة
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

�ألزم عبد بن حممد من قرية �شوع( )1تابع غزة بثالثة ع�رش غر�ش ًا
م ال�سبت  23ربيع
الزام بدفع
ح�صته يف الفر�س الزرقاء وقدرها 7
للحاج حممد العبوي من ثمن ّ
ح�صة من ثمن الثاين �سنة 1082هـ /قراريط وذكر ميينه �أنه دفع له �أربعة غرو�ش فلم ي�ص ّدقه و�ألزم.
1671 /8 /29م
فر�س زرقا
علي الد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ ّ
وعرف بها �أحمد بن عي�سى ثبوت ًا
ح�رضت را�ضية بنت حممد الأجهر ّ
م الأحد  24ربيع
مفو�ضة
مطلقة
وكالة
الكردي
�رشعي ًا ووكّ لت احلاج حممد بن عثمان
ح�ضور
ّ
ّ
الثاين �سنة 1082هـ/
�رشعياً.
ال
قبو
منه
مقبولة
أيه
�
لر
ً
وتوكيل
ّ
�شهود :ال�شيخ فتح الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ذمة
تر َّتب ملن�صور بن حممود ال ّزبال مببا�رشة احلاكم
ال�رشعي يف ّ
ّ
الو�صي املختار على من�صور مبلغ قدره
احلاج حممد بن عبد اهلل
ّ
ف�ضة �أحد ع�رش غر�ش ًا
�س ّتة وخم�سون غر�ش ًا �أ�ص ًال وثمن دواة ب�سال�سل ّ
غرة
من
مت�ضي
�سنة
مل�ضي
قطع م�رصية ابتاعها وت�سلَّمها
ُّ
و�ست ٍ
ّ
ّ
م الأحد  24ربيع
ال�رشعي
احلاكم
موالنا
أذن
�
ثم
ا
�رشعي
ا
ترتب
تاريخه
�سنة
رجب
ً
ً
ترتب ثمن اُبر
ّ َّ
ّ
1082هـ/
الثاين �سنة
للو�صي املزبور ب� َأن ي�شرتي له �أ�شياء بالأجل( )...وقدره خم�سة
وب�ساط
وخمدة
ّ
1671 /8 /30م
غرو�ش متاماً( )...و�إبر وخم ّدة وب�ساط وما يحتاج �إليه �إذن ًا �صحيح ًا
�رشعي ًا عن الأ�صل املزبور �أحد وخم�سون غر�ش ًا عن ك ّل منها املعاملة
ّ
ال�رشعية.
املعاملة
م�رصية
قطع
و�ست
غرو�ش
بع�رشة
ة
ال�رشعي
ّ ٍ
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

( )1قرية شوع :تقع إلى الغرب من مدينة القدس ،وتبعد عنها حوالي  21كم ،وترتفع حوالي  30متراً عن سطح البحر،
وتقوم القرية على موقع مدينة (اشتأول) الكنعانية وتعني السؤال ،بلغت مساحة أراضيها حوالي  5522دونماً ،وتحيط بها
أراضي قرى :عسلين ،بيت محسير ،كسال ،صرعة ،قدر عدد سكانها عام  1922حوالي ( )379نسمة ،وفي عام 1945
حوالي ( )620نسمة ،وتعد القرية ذات موقع أثري يحتوي على :أساسات ،خرب أثرية ،بقايا بناء قديم, ،معصرة ،قامت
المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام  .1948الدباغ ،بالدنا فلسطين،ق.2
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

201

202
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َّ
الش َّ
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ثماني ِة ِ
ِ
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ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /99ح 10

 /100ح 1

 /100ح 2

 /100ح 3

 /100ح 4

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ثبت ب�شهادة ك ّل واحد من �سليمان بن حجازي وعبد الرحمن بن
مو�سى ب� َّأن احلرمة �آمنة بنت احلاج �أحمد وكّ لت خليل بن ح�سني
م الأحد  24ربيع
ثبوت
الثاين �سنة 1082هـ /بن عبد الغ ّفار يف الدعوى على زوجها بحقوقها ( )...التي لها قبله
م�ستحقات
�رشعية مطلقة وال�شاهدان بها عارفان.
وكالة
1671 /8 /30م
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم �سليمان بن حممد برغوث ب�أربعة غرو�ش ون�صف ثمن ثمرة كرم
م االثنني  25ربيع
�رشعياً.
قطعة حممود بطلب ال�شيخ( )...القطعة �إلزام ًا
الزام بدفع
ّ
الثاين �سنة 1082هـ/
كرم
ثمن منرة
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح ،ال�شيخ
1671 /8 /31م
علي ،ال�شيخ عي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
التعر�ض للحاج
ال�رشعي اخلواجه زكريا ال�صاحب من
منع احلاكم
ّ
ّ
م الثالثاء  26ربيع �سليمان وعالء الدين �شعبان النابل�سي ب�سبب �أربعني غر�ش ًا التي كان
منع من
الثاين �سنة 1082هـ /كانت دفعها لهم( )...ولده كمال الدين يف مكة امل�رشفة بعد الدعوى
التعر�ض
�رشعياً.
�رشعي ًا منع ًا
عليهما والإثبات منهم ثبوت ًا
1671 /9 /1م
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
تر َّتب ليتيمي احلاج �إبراهيم بن م�شيم�ش ولزوجته �صاحلة بنت
غ�ضية مببا�رشة ال�شيخ خليل بن ال�شيخ حممد املزبور
ال�شيخ حممد
ّ
الو�صي على القا�رصين املزبورين والوكيل عن �شقيقه �صالح من
ّ
ذمة خليل جلبي بن رم�ضان مبلغ قدره ثالثون غر�ش ًا عددية مبا
ّ
بف�ضة �أربعة غرو�ش ون�صف
يف ذلك ربح ال�سنة ال�سابقة وثمن �سكّني ّ
غرة �شهر تاريخه ترتي ًا
م الثالثاء  26ربيع ابتاعها وت�سلَّمها
مل�ضي �سنة مت�ضي من ّ
ّ
ترتب لأيتام الثاين �سنة 1082هـ/
�رشعي ًا ورهنه كنافه لولو بها مربعات ذهب( )...معني بال�سجل
ّ
1671 /9 /1م
حمب اهلل بن ال�شيخ جمد الدين
ال�سابق على ذلك وح�رض ال�شيخ
ّ
العجمي وكفله خليل جلبي يف �أحد ع�رش غر�ش ًا من املبلغ يف املال
ّ
وال ّذ ّمة ب�إذنه له بذلك بح�ضور القا�ضي م�صطفى بن ال�شيخ حممد
م�شيم�ش.

قب�ض
م�ستحقات
وقف

م الأربعاء � 27شهر
مزبور/
1671 /9 /2م

�شهودال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ض ال�شيخ كمال الدين اخلليلي املتوليّ على وقف ال�سيفية من
بذمة والده احلاج م�صطفى
حممد بن م�صطفى ال�رشابي وكان ّ
جلهة الوقف املزبور وقدره خم�سة ع�رش غر�ش ًا عددية قب�ضها بيده
باحل�رضة واملعاينة قب�ض ًا وبرئت ذمة احلاج م�صطفى ال�رشابي
ال�رشعية.
وراثه من املبلغ الرباءة
ّ
وذمة ّ
�شهود :ال�شيخ �أبوالفتح ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /100ح 5

الزام بدفع
ثمن �أثواب
قطن

م الأربعاء � 27شهر
مزبور/
1671 /9 /2م

 /100ح 6

قب�ض تخمني
نفقة

م الأربعاء � 27شهر
مزبور/
1671 /9 /2م

 /100ح 7

ادعاء على
ثمن طاقان

م الأربعاء � 27شهر
مزبور/
1671 /9 /2م

 /100ح 8

حترر طحني

م الأربعاء � 27شهر
مزبور/
1671 /9 /2م

 /100ح 9

ترتب جلهة
وقف علي
خوجة

م اخلمي�س � 28شهر
ربيع الثاين �سنة
1082هـ/
1671 /9 /3م

 /100ح 10

�أمر بدفع
م�ستحقات

م اخلمي�س 28
�شهر ربيع الثاين
�سنة1082هـ/
1671 /9 /3م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ال�صباغ ب�أربعة ع�رش غر�ش ًا ثمن
ال�س ّيد يو�سف
ّ
ال�س ّيد حممد بن ّ
�ألزم ّ
ين بعد الدعوى
الن�رصا
إي�ساف
�
ولد
لق�سطنطني
ا
قطن
أثواب
ت�سعة �
ً
ّ
�رشعياً.
والطلب والإثبات �إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ال�س ّيد عو�ض من خليل بن احلاج م�صطفى فواز الوكيل عن
قب�ض ّ
ال�س ّيد �أحمد �أبي اجلود خم�سة غرو�ش ون�صف
بنت
خريي
زوجته
ّ
�رشعياً.
نظري ما يخمنه له من النفقة على �أخوته قب�ض ًا
ّ
علي الد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ ّ
ح�سونه على خليل بن خليد وفا لأنه باعه
علي يا�سني بن ّ
ا ّدعى ّ
ع�رشين طاقان( )1ال�سختيان بثمانية غرو�ش طالبه بها قبل �سئل،
�أجاب ،ب�أنه ا�شرتى ع�رش طاقان ب�أربعة غرو�ش وطلب �إلزامه مبا
اعرتف به ف�ألزم� .شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه

حترر �ضد برهان اجلدية قنطار واثنا ع�رش رط ًال طحين ًا للحاج
َّ
ال�رشعي �أمر يدفع ذلك.
ر
التحر
ة
غ�ضي
بن
مو�سى
ّ
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه

تر َّتب جلهة وقف علي خوجه مببا�رشة متولّيه موالنا نور الدين
الدجاين
�أفندي
ال�شافعي يف ذمة ال�شيخ دروي�ش بن ال�شيخ �سليمان ّ
ّ
مل�ضي
ع�رشة غرو�ش �أ�ص ًال وثمن دواة غر�ش ون�صف يح ّل ذلك عليه
ّ
غرة جمادى الأوىل ل�سنة تاريخه وكالة ولده ال�شيخ يحيى
�سنة من ّ
ال�سجلاّ ت ال�سابقة.
باقٍ على حكمه مبوجب ّ
�شهود :ال�شيخ علي الثوري ،املزبورون ،كاتبه.
�أَ َم َر �أحمد بن احلاج خليل بن �أبي ال�سعادات بدفع مائتي غر�ش()...
ليو�سف بن �إ�سماعيل �أبي ال�سعادات( )...حني كان و�صيا عليه �سابق ًا
�رشعي ًا ودفع �أحمد املزبور ليو�سف املزبور املبلغ املزبور
�أمراً
ّ
الو�صي
يحق له قبل ابن عمه �أحمد
واعرتف يو�سف بقب�ض املبلغ وال ُّ
ّ
�سابق ًا بعد �أن مات يو�سف املرقوم �أنه ر�شيد نف�سه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
كاتبه.

( )1طاقان :خيوط من جلد الماعز الدبوغ.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /101ح 1

الزام دزدار
قلعة القدي
بدفع
م�ستحقات

م اخلمي�س � 28شهر
ربيع الثاين �سنة
1082هـ/
1671 /9 /3م

 /101ح 2

الزام بدفع
دين

م اخلمي�س � 28شهر
ربيع الثاين �سنة
1082هـ/
1671 /9 /3م

 /101ح 3

م اخلمي�س � 28شهر
ثبوت وتوكيل
ربيع الثاين �سنة
بقب�ض
1082هـ/
م�ستحقات
1671 /9 /3م

 /101ح 4

ا ّدعاء ببقية
م�ستحقات

م اخلمي�س � 28شهر
ربيع الثاين �سنة
1082هـ/
1671 /9 /3م

 /101ح 5

منع من
التعر�ض

م اخلمي�س � 28شهر
ربيع الثاين �سنة
1082هـ/
1671 /9 /3م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ين مل�صطفى �آغا دزدار قلعة القد�س
�ألزم عي�سى ولد نقوال الن�رصا ّ
ال�رشيف ب�س ّتة غرو�ش عددية بطلب فواز بن ح�سن الوكيل عنه
م�صطفى �آغا املزبور بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
�ألزم يو�سف بن طعمة اخلليلي بثالثة غرو�ش من �أ�صل ثمانية غرو�ش
عددية لفخر الدين بن �أحمد الوكيل عن زوجته م�ؤيدة بنت عمر
�رشعياً.
حممود بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
النبي بن يحيى ال�شوميي و�أحمد بن
ثبت ب�شهادة ك ّل واحد من عبد
ّ
�سليمان النعاجي ب� َّأن را�ضية بنت ال�شيخ حممد( )...وكّ لت زوجها
يخ�صها من مرتوكات والدها ثبوت ًا �رشعي ًا
م�صطفى يف قب�ض ما
ّ
وال�شاهدان بها عارفان.
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون ،كاتبه.
الر�صا�ص على �شموئيل ولد ياقوب وقال:
ا ّدعى مو�سى بن م�صطفى ّ
بذمته مائة غر�ش و�صله من ذلك ثمانية وخم�سون غر�ش ًا
� َّإن له ّ
وباقي له اثنان و�أربعون غر�ش ًا �سئل� ،أنكر ،طلب منه بينة ثم ح�رض
�رشعي ًا
بذمتهما املبلغ املذكور �إقراراً
ّ
مردخاي و هارون واعرتفا � َّأن ّ
وحلف ومنع من معار�ضته.
علي الد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ ّ
التعر�ض لرجب بن
منع دروي�ش بن ر�ضوان من قرية بيتونيه من
ّ
�أحمد احلم�صاين ب�سبب �أربع جرار زيت ًا بعد حلف رجب املزبور ب� ْأن
لي�س لدروي�ش قبله �أربع جرار زيت ًا منع ًا �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /101ح 6

ا ّدعاء على
م�ستحقات
جلهة وقف
خداوردي

ا ّدعى موالنا ال�شيخ زكريا الديري املتوليّ على وقف خداوردي علي
النابل�سي
علي
الو�صي
النابل�سي
خليل بن ع�ساكر
ّ
ال�رشعي على �أيتام ّ
ّ
ّ
ّ
ال�ساملي وهم مو�سى و�أخته وعايدة( )...وعلى ليلى بنت ع�سكر زوجة
بذمته للمزبور جلهة
علي املزبور وقال يف تقرير دعواه عليهماَّ � :إن ّ
ّ
الوقف املزبور مبلغ قدره اثنان و�سبعون غر�ش ًا عددية منها �ستون
غر�ش ًا �أ�ص ًال ومنها اثنا ع�رش غر�ش ًا ثمن �سلعة ورهن على ذلك جميع
الدار الكائنة بالقد�س ال�رشيف بخط داود املحدودة قبلة دار ال�شيخ
الع�سلي ومن ي�رشكه و�رشق ًا دار وراث ال�شيخ �أحمد الفتياين
حممد
ّ
و�شما ًال فرن وقف املغاربة وغرب ًا دار �أوالد معيقل �سئلت� ،أجابت
بذمة زوجها جلهة الوقف �سوى ع�رشين
زوجته املزبورة ب� َّأن ما ّ
م اجلمعة  29ربيع
ال�سج ّل
غر�ش ًا ورهن على ذلك ثلثي الدار ف�أنكرت الزيادة فك�شف ّ
1082هـ/
الثاين �سنة
امل�ؤرخ يف رابع ع�رش جمادى الأوىل ل�سنة �إحدى وثمانني و�ألف
1671 /9 /4م
علي ًا املزبور عاجله ال�شيخ زكريا يف �س ّتني
فوجدوا �ضمونه ب� َّأن ّ
م�ضي
بف�ضة اثني ع�رش غر�ش ًا حت ّل عليه بعد
غر�ش ًا �أ�ص ًال وثمن دواة ّ
ّ
ال�سج ّل
مب�ضون
و�شهد
الدار
جميع
ا
�سابق
�سنة ورهن ما هو مرهون
ً
ّ
علي املزبور كاتب �أ�صله موالنا ال�شيخ نور الدين
املزبور على �إقرار ّ
يل الدين اخلطيب لوجه الزوجة املزبورة
ال�شامي وموالنا ال�شيخ و ّ
�رشعي ًا وحلف موالنا ال�شيخ
و�صي فقبلت ب�شهادتهما بذلك قبو ًال
فال
ّ
ّ
ثم ح�رض �أبو
بذمة املتويف املزبور َّ
زكريا املزبور على بقاء ذلك ّ
�رشعياً.
ا
ت�صديق
ذلك
�صحة
على
علي املزبور و�ص ّدقه
ً
ّ
الن�رص بن ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

 /101ح 7

الزام بدفع
دين

م اجلمعة � 29شهر
ربيع الثاين �سنة
1082هـ/
1671 /9 /4م

 /101ح8

قب�ض م�ؤخر
�صداق

�صفية بنت( )...من عبد الرحمن القالوين م� ّؤخر �صداقها
قب�ضت
ّ
م اجلمعة  29ربيع وثمنها وقدره اثنان و�أربعون غر�ش ًا قب�ضتها بيدها باحل�رضة
�رشعي ًا بعد الدعوى منها على عبد الرحمن الو�صي
الثاين �سنة 1082هـ /واملعاينة قب�ض ًا
ّ
ال�رشعي على رزقة و�أثبت( )...حقها ثبوت ًا �رشعياً.
1671 /9 /4م
علي الد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�شهودال�شيخ ّ

�ألزم �سليمان ولد حماد من لفتا للحاج م�صطفى �سحيمان بغر�شني
�رشعياً.
وخم�س قطع عددية ثمن بهيم �إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /102ح 1

الزام بدفع
دين

م ال�سبت ختام �شهر
ربيع الثاين �سنة
1082هـ/
1671 /9 /5م

 /102ح 2

حترر
م�ستحقات

م ال�سبت ختام �شهر
ربيع الثاين �سنة
1082هـ/
1671 /9 /5م

 /102ح 3

الزام بدفع
ثمن فر�س

م ال�سبت ختام �شهر
ربيع الثاين �سنة
1082هـ/
1671 /9 /5م

 /102ح 4

ح�ضور
و�إ�شهاد
بتعليق طالق

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

 /102ح 5

م االثنني 2
جمادى الأوىل �سنة
ثبوت �رشاء دار
1082هـ/
1671 /9 /6م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�ألزم عبد اللطيف بن عمر احللواين ب�أربعة غرو�ش وثلث غر�ش لفتح
الدين بن �أحمد بن �أبي �سيف وهي من دين بعد الدعوى والطلب
ال�رشعي.
واالعرتاف وثلثا غر�ش �أنكرها عبد اللطيف �إىل البيان
ّ

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
علي بن �أدهم خم�سة غرو�ش وت�سع قطع م�رصية لل�شيخ
َّ
حترر قبل ّ
ال�رشعي فذكر امل ّدعى عليه املزبور �أ َّنه
العربي
فواز
حممد
بن
فالح
ّ
ّ
قطع
دفع له غر�شني ّ
و�ست وع�رشين قطعة وت� َّأخر قبله غر�شان و�سبع ٍ
م�رصية قب�ضها منه باحل�رضة واملعاينة مببا�رشة قب�ض ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

�ألزم �صالح بن يو�سف حمور اخلليلي بثمانية وثالثني غر�ش ًا
عددية ثمن الفر�س احلمراء خل�رض بن عبد اهلل بعد الدعوى والطلب
ال�رشعي.
�رشعي ًا باعرتافه بذلك االعرتاف
واالعرتاف �إلزام ًا
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ح�رض �أحمد بن عزام امل�رصي و�أ�شهد عليه �أنه علّق طالق زوجته()...
بنت �أحمد على �صفة �أنها( )...طهرت( )...طالق ثالث ًا و�أنها طهرت
فوقع الطالق الثالث فعرفه احلاكم ال�رشعي ثبت �إن طهرت بانت منه
�رشعي ًا
مت مبوجب �صداقها �أربعة غرو�ش اعرتاف ًا
البينونة الكربى و�أ َّ
ّ
وقرر بر�سم نفقة ع ّدتها ك ّل يوم قطعة م�رصية من يوم تاريخه
َّ
�رشعياً.
ا
تق�سيط
ً
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا .املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة ك ّل واحد من حميي الدين بن عبد القادر بن �أبي اجلود
ال�س ّيد �أحمد وكّ لت زوجها
وال�سيد عو�ض ال�سيد �أحمد �أن بدري بنت ّ
�شم�س الدين بن �صالح احلوا�ش يف �رشاء دار �أحمد ال�شهري بابن()...
�رشعي ًا وال�شاهدان عنهما
�رشعي ًا مقبو ًال منه قبو ًال
من مالها توكي ًال
ّ
ّ
و�أخوها.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /102ح 6

فر�ض ر�سم
نفقة

م االثنني 2
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /6م

 /102ح 7

ح�ضور
وت�صادق

م االثنني 2
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /6م

 /102ح 8

م االثنني 2
�إقرار و�إعرتاف
جمادى الأوىل �سنة
بقب�ض
1082هـ/
م�ستحقات
1671 /9 /6م

 /102ح9

م االثنني 2
جمادى الأوىل �سنة
�إ�شهاد وتوكيل
1082هـ/
1671 /9 /6م

 /102ح10

الزام بدفع
دين

م االثنني 2
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /6م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ال�رشعي بر�سم نفقة مو�سى بن عبد اهلل( )...يف ك ّل
فر�ض احلاكم
ّ
امل�ستقر يف ح�ضانتها
يوم قطعتان و�أذن لوالدته بدري بنت حممد
ّ
ويحق لها الرجوع عليه �رشع ًا
بالإنفاق واال�ستدانة والرجوع()...
ّ
�رشعياً.
�إذن ًا
ّ

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ح�رض كلُّ واحد من احلاج �إيراهيم بن حممد املراكبي وحممد بن
�إ�سماعيل الق�صاب و�صدر بينهما �إ�شهاداً وتباري عام من اجلانبني
ي�ستحق قبل الآخر ب�سبب جوخ و�أطل�س وال
ب� َّأن كلاّ ً منهما املزبورين
ّ
ف�ضة
وال
ا
ا�ستحقاق
وال
ب�سبب �رشكة �سابق ًا ح ّق ًا
ً
دعوى وال طلب ًا وال ّ
ً
وال ذهب ًا وال دني ًا وال عين ًا وال ح ّق ًا من �سائر احلقوق ال�رشعية مطلق ًا
�رشعي ًا
و�أبر�أ ك ّل واحد ذمة الآخر من �سائر حقوقه
ال�رشعية �إ�شهاداً
ّ
ّ
�رشعي ًا وال ب�سبب �أربعني غر�ش ًا
م�ص ّدق ًا من ك ّل منهما للآخر ت�صديق ًا
ّ
التي كان �أحال بها �أحمد من �أبو زايد على كرمي الدين الرتجمان وال
�رشعي ًا بتاريخ �أعاله.
ح ّق ًا مطلق ًا �إ�شهاداً �صحيح ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ال�رشعي
الدم�شقي الوكيل
أقر واعرتف ال�شيخ يا�سني بن ال�شيخ طه
� َّ
ّ
ّ
الو�صية على �أوالدها التي ُر ِزقتهم
إ�سماعيل
�
احلاج
بنت
خديجة
عن
ّ
علي
املغربي
أبي
�
من
قب�ض
من زوجها ال�شيخ حممود اجللبي �أنه
ّ
ال�سامل مبلغ ًا قدره ع�رشون غر�ش ًا عددية من الثالثني غر�ش ًا املرت ّتبة
بال�سج ّل املحفوظ امل� ّؤرخ يف عا�رش جمادى الثانية ل�سنة
ّ
بذمته ّ
ثم قب�ضها بيده باحل�رضة واملعاينة واعرتف �أبو الن�رص
 1108هــ َّ
بت�سلّم الطا�سة النحا�س املرهونة على ذلك.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أ�شهدت عليها م�ؤمنة بنت عمر �أبي عجور �أنها وكّ لت زوجها م�صطفى
بن عبد اهلل يف جميع �أمورها ودعاويها املتعلقة( )...امل�ستوفية
وعرف بها خلف تعريف ًا �رشعياً.
�سابق ًا َّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
قطع م�رصية من
�ألزم �سليمان بن املحت�سب بثمانية غرو�ش وثالث ٍ
�أ�صل اثنني وثالثني غر�ش ًا بطريق الكفالة عن م�صطفى بازبا�شي
�رشعياً.
للحاج خليل �شنار بن حممد(� )...إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
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سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /103ح 1

م الثالثاء 3
حلف على بيع جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
عنب
1671 /9 /7م

 /103ح 2

قب�ض من
�أجرة دار

م الثالثاء 3
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /7م

 /103ح 3

مقاطعة على م الثالثاء 3
حت�صيل تيمار جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
من قرية
1671 /9 /7م
خمما�س

 /103ح 4

م الثالثاء 3
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /7م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

حلمودة بن مو�سى
حلف عبد القادر بن حممد بن عبيد ب�أنه ما باع ّ
املجدالوي عنب ًا �سوى ب�س ّتة غرو�ش ونظري ذلك دفع منها لل�شيخ
قطع م�رصية وخلليل بن
فخر الدين اللطفي ثالثة غرو�ش وخم�س ٍ
�رشعي ًا
قطع و�أنه و�ألزم بذلك حلف ًا
علي( )...ثالثة غرو�ش و�أربع ٍ
ّ
ومنع من معار�ضته الب ّتة.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ �أبو
ال�سعود ،كاتبه.
قب�ض احلاج كمال ب�شه وال�شيخ حممد العنبو�سي من م�صطفى جلبي
الزعيم خم�سني غر�ش ًا عددية لرابعة وال�شيخ حممد من �أجرة الدار
ال�ساكن بها املخلو يف الأ�صل عن ال�شيخ حممد العنبو�سي بيدهما
بذمته خم�سون غر�شاً.
باحل�رضة واملعاينة وبقي ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
قاطع م�صطفى جلبي بن حممد جاوي�ش �إبراهيم ح�سني جلبي
يتح�صل تيماره من قرية
علي �آغا حم�رض با�شي على(� )...أن
ّ
بن ّ
خمما�س()1
و�شتوي وخراف
�صيفي
من
ومائة
ا
ألف
�
ع�رش
أحد
�
وقدرها
ً
ّ
ّ
غرة رجب ل�سنة
الأغنام و�أ�شجار و�أنكحة م ّدة �سنة كاملة �أولها ّ
 1083و�آخرها ختام جمادى الآخرة ل�سنة �أربع وثمانني و�ألف
مببلغ قدره ت�سعون غر�ش ًا عن ك ّل غر�ش الثالثون قطعة م�رصية
مقبو�ضة بيده باحل�رضة واملعاينة.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ حممد العنبو�سي ،احلاج كمال،
املزبورون �أعاله ،كاتبه.

منع من
التعر�ض

لدى �شيخ الإ�سالم
احلق بن
منع احلاكم
ال�رشعي ح�سن �أبو �سابلة من التعر�ض لعبد ِّ
ّ
�رشعياً.
ا
منع
منه
له
املباعة
الكروم
ب�سبب
�شيخ ال�سوق
ً
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

( )1مخماس :تقع شمال شرق القدس ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ص.65

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /103ح 5

�رشاء �صابون

م الثالثاء 3
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /7م

 /103ح 6

ترتب
م�ستحقات
مالية على
يهود يف
مدينة القد�س

م الأربعاء 4
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /8م

 /103ح 7

ترتب ثمن
خامت

م الأربعاء 4
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /8م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
الدجاين البيع قنطار
امل�شرتي �رشف ّ
الكيال البائع ال�شيخ حممود ّ
وربع �صابون بالوزن
القد�سي بثمن خم�سني غر�ش ًا ح�ساب ًا عن رطلٍ
ّ
مق�سطة على امل�شرتي يف ك ِّل يوم من
اثنتا ع�رشة قطعة م�رصية ّ
تاريخه اثنتا ع�رشة قطعة م�رصية وح�رض �شم�س الدين بن امل�شرتي
والذمة يف املبلغ املذكور
املرقوم وكفل والده املرحوم يف املال
ّ
ورهن �رشف املزبور حتت املبلغ املرقوم حتت يد البائع جميع داره
مبحلّة الري�شة املحدودة قبلة الدرب ال�سالك ومنه الباب و�شما ًال
بدار احلاج عمر بن منر وغرب ًا بدار الأرمن وزقاق غري نافذ رهن ًا
�رشعي ًا م�سلّم ًا �رشع ًا معاراً له واعرتف امل�شرتي بت�سلم املبيع.
علي الد ّقاق ،ال�شيخ ويل الدين جماعة ،احلاج حممود
�شهود :ال�شيخ ّ
بن يعقوب ،عبد الرحمن �سبطية ،كاتبه.
ذمة ك ِّل واحد من حييم ولد
تر َّتب للحاج �أحمد �أبو زايد مببا�رشته يف ّ
يهود( )...ومردخاي ولد نلتيائي و�إي�ساف ولد مو�شي وهارون ولد
�إي�ساف و�أ�صالن ولد حييم و�سناي ولد حييم و�شا�ؤول ولد ياقوب
مبلغ قدره مائتا غر�ش تيبان و�أربع ع�رشة غر�ش ًا عددية قب�ضوها
�رشعي ًا وثمن خامتي
يوم تاريخه بيدهم باحل�رضة واملعاينة قب�ض ًا
ّ
ف�ضة بحجري معدن بثمانية غرو�ش ابتاعوا ذلك وت�سلّموه يح ّل
ّ
غرة �شهر
من
مت�ضي
أ�شهر
�
ثالثة
مل�ضي
املبلغ
جميعهم
عليهم
ّ
ّ
تاريخه دفعوا من ذلك ثالثة غرو�ش قب�ضها احلاج املزبور باعرتافه
بذمتهم مائتا غر�ش تيبان وت�سعة ع�رش غر�ش ًا يدفعونها
وت� ّأخر ّ
له يف امل ّدة املزبورة على التدريج وت�ضامنوا وتكافلوا يف جميع
�رشعية
املبلغ املزبور يف املال وال ّذ ّمة ب�إذن ك ٍّل منهما للآخر كفالة
ّ
�رشعياً.
وترتب ًا
ّ

علي الد ّقاق ،موالنا ال�شيخ لطفي املدر�سة باملدر�سة
�شهود :ال�شيخ ّ
القايتبائية ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
و�صية ال�شيخ عبد
تر َّتب لأبي الن�رص بن �أحمد الفارو�ض مببا�رشة
ّ
ذمة احلاج �أحمد �أبو زايد مبلغ قدره مائة
الرحمن القادو�سي يف ّ
غر�ش و�أربعة وخم�سون غر�ش ًا ون�صف غر�ش وقطعة م�رصية قب�ضها
ف�ضة ثمانية غرو�ش عددية
بيده باحل�رضة واملعاينة وثمن خامت ّ
غرة �شهر تاريخه
من
مت�ضي
مل�ضي ثالثة �أ�شهر
ابتاع ذلك وت�سلّمه
ّ
ّ
�رشعياً.
تر ّتب ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا الديري ،ال�شيخ علي الدقاق ،ال�شيخ علي الثوري،
ال�شيخ خليل اخلالدي ،املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 209
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /104ح 1

م اخلمي�س 5
تن�صيب و�صي جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
�رشعي
1671 /9 /9م

و�صية على ولدها
ال�رشعي خديجة بنت حممد ال�شامي
ن�صب احلاكم
َّ
ّ
ّ
�رشعياً.
�أحمد بن خليل ق�شطة تن�صيب ًا
ّ

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

 /104ح 2

م اخلمي�س 5
تن�صيب و�صي جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
�رشعي
1671 /9 /9م

�رشعي ًا على
و�صي ًا
ال�رشعي ال�شيخ حممد بن الر ّزاق
ن�صب احلاكم
َّ
ّ
ّ
ّ
وال�س ّيد زين ناظراً على
الع�سلي
أحمد
�
ال�شيخ
يتيم
الرحمن
عبد
ّ
و�صية ال�شيخ حممد(� )...صالح(. )...
عمه
القا�رص ن�صب ًا
ّ
ّ
�رشعياً(ّ )...
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /104ح 3

م اخلمي�س 5
ثبوت ب�شهادة
جمادى الأوىل �سنة
وتوكيل بطلب
1082هـ/
�صداق
1671 /9 /9م

وال�س ّيد �أحمد
ال�س ّيد حممد ّ
ال�س ّيد مو�سى بن ّ
ثبت ب�شهادة ك ِّل واحد من ّ
ال�س ّيد عبد
ال�س ّيد يو�سف ب� َّأن فاطمة بنت فخر الدين البحري وكّ لت ّ
بن ّ
القادر بن حممد يف طلب �صداقها ممن بقي قبله ويف �سائر دعاويها
�رشعياً.
العارفني بها مع تعريف والدها ثبوت ُا
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /104ح 4

منع من
التعر�ض

م اخلمي�س 5
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /9م

 /104ح 5

م اخلمي�س 5
�إ�شهاد وتوكيل جمادى الأوىل �سنة
وكالة مطلقة 1082هـ/
1671 /9 /9م

 /104ح 6

م اخلمي�س 5
حترر قبل
جمادى الأوىل �سنة
م�ست�أجر حمام
1082هـ/
العني
1671 /9 /9م

 /104ح 7

م اخلمي�س 5
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /9م

اعرتاف بدين

لل�س ّيد نور الدين
منع نور الدين بن عبد الر ّزاق �سعادة من
التعر�ض ّ
ّ
احل�صة الذي ا ّدعى بها عليه بعد الدعوى والطلب
بن عمر من جهة
ّ
�رشعياً.
والإثبات منع ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
املغربي �أنها وكّ لت احلاج عو�ض
�أ�شهدت عليها نعيمة بنت �شعبان
ّ
وعرف بها عبد
مطلقة
وكالة
أمورها
بن �أبي الف�ضل يف جميع �
َّ
�رشعياً.
احلموي تعريف ًا
الرحمن بن مو�سى ومو�سى
ّ
ّ
الثوري ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
علي
ّ
�شهود :ال�شيخ ّ

حمام العني لل�شيخ عز الدين حوالته غر�ش
حترر قبل �صباح م�ست�أجر ّ
َّ
ون�صف �أمهله بها(� )...شهر تاريخه.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
بذمته ع�رشة غرو�ش ملحمد بن قره
اعرتف حميي الدين خبي�صة � َّأن ّ
�رشعي ًا وذكر �أنه دفع له ذلك �ألزم �إىل البيان.
ح�سن �ألزم بها �إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /104ح 8

�إلزام بدفع
قنطار وربع
قنطار �شيد

م اجلمعة 6
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /10م

 /104ح 9

الزام بدفع
دين

م اجلمعة 6
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /10م

 /104ح 10

م اجلمعة 6
ح�ضور و�إقرار جمادى الأوىل �سنة
واعرتاف بدين 1082هـ/
1671 /9 /10م

 /104ح 11

تق�سيط اربع
غرو�ش

م ال�سبت  7جمادى
الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /11م

 /104ح 12

ترتب
جلهة وقف
خداوردي

م ال�سبت  7جمادى
الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /11م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�ألزم ذياب ابن �أتابك ملحمد بك بن �أرغون بقنطار وربع �شيداً بعد
الدعوى والطلب واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
زيان
�ألزم �صالح الرببراوي بثالثة غرو�ش ون�صف لل�شيخ �أبي ّ
املغربي بعد الدعوى والطلب والإثبات.
ّ
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

بذمته للحاج
ال�س ّيد خطّ اب بن
أقر واعرتف � َّأن ّ
الزرجني و� َّ
ح�رض ّ
ّ
ف�ضة عددية و�أنه
الدباغ ثالثمائة غر�ش واثني ع�رش غر�ش ًا ّ
حممد ّ
�ضارب فيها مبدينة م�رص املحرو�سة وح�صل لها ربح خم�سة
ف�ضة عددية و�ص ّدقه على ذلك اخلواجا م�صطفى
وع�رشون غر�ش ًا ّ
احلق.
الو�صي وعبد
النعاجي
النبي الوكيل عن الزوجة واحلاج عبد ّ
ّ
ّ
علي الد ّقاق ،ال�شيخ( ، )...املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ ّ
ين �أربعة
ق�سط فتح الدين الهكاري على لطيف بن عمر احللوا ّ
ّ
الغرو�ش امللتزم له بها �سابق ًا كل يوم من عا�رش �شهر تاريخه قطعة
م�رصية(. )...
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
تر َّتب لوقف خداورد بن �أبي �سيفني املوقوف على املولوية بالقد�س
ال�رشيف مببا�رشة متولّيه ال�شيخ كمال الدين اخلليلي يف ذمة ب�شارة
ين خم�سة ع�رش غر�ش ًا عددية قب�ضها يوم
ولد عبد امل�سيح الن�رصا ّ
مل�ضي �سنة من
ابتاعها
غرو�ش
ثالثة
�سبحة
تاريخه باعرتافه وثمن
ّ
ذمة احلاج م�صطفى ال�رشايف
غرة �شهر تاريخه وهي املنتقلة عن ّ
ّ
ورهن على( )...وقدره ثالثة قراريط ون�صف من الدار املعروفة بدار
�رشعي ًا معاراً له م�أذون ًا له باالنتفاع
غزالة املعلومة عندهما رهن ًا
ّ
ال�شافعي ر�ضي
مع بقاء الرهن على حكمه على قاعدة مذهب الإمام
ّ
اهلل تعاىل عنه وح�رض قد�سي ولد �صالح وكفله يف املبلغ املزبور يف
�رشعي ًا للتاريخ �أعاله.
املال وال ّذ ّمة ب�إذنه له بذلك تر ّتب ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

احلق بن حممد
فر�ض موالنا ال�شيخ حممد الظهري على احلاج عبد ّ
�شيخ ال�سوق �أربعة وع�رشين غر�ش ًا عددية قب�ضها باحل�رضة واملعاينة
غرة �شهر تاريخه.
ال�رشعي �أمهله بها
الفر�ض
مل�ضي �سنة من ّ
ّ
ّ

 /105ح 1

م ال�سبت  7جمادى
فر�ض على بن الأوىل �سنة
1082هـ/
�شيخ ال�سوق
1671 /9 /11م

 /105ح 2

ا�شهاد بطالق
زوجته ثالث ًا

م ال�سبت  7جمادى
الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /11م

 /105ح 3

ثبوت بتوكيل
من �أجل
احل�صول على
م�ؤخر �صداق

م ال�سبت  7جمادى
الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /11م

ثبت ب�شهادة عبد الرحمن بن مو�سى وفار�س بن داود ب� َّأن عائدة
النابل�سي يف الدعوى
عمها زوج � ّأمها ح�سن بن حممد
املزبورة وكّ لت ّ
ّ
على مطلِّقها املزبور مب� ّؤخر �صداقها وبنفقة ع ّدتها ويف �سائر
وعرفت بها ال�شيخ م�صطفى بن عبد
�أمورها
ّ
ال�رشعية وكالة مطلقة ّ
ثم ا ّدعى
الر�ؤوف وقبل ح�سن املزبور الوكالة املزبورة قبو ًال
ّ
�رشعي ًا َّ
على الوكيل املزبور على دروي�ش املزبور مطلِّق املوكِّلة مب� ّؤخر
الزوجية
�صداقها وقدره خم�سة وع�رشون غر�ش ًا مبوجب كتاب
ّ
امل� ّؤرخ يف ثاين ع�رش �شعبان �سنة  1072هــ �سئل اعرتف وفر�ض
ال�رشعي بر�سم نفقة ع ّدة الزوجة املطلَّقة حملها يف كل يوم
احلاكم
ّ
مي�ضي من تاريخه قطعة واحدة م�رصية ونفقة بنته فاطمة منها
امل�ستقرة يف ح�ضانة � ّأمها يف ك ِّل يوم قطعة م�رصية و�أذن لوالدتها
ّ
ب�إنفاق ذلك باال�ستدانة والرجوع على املطلِّق املزبور و�أمهل �إىل
ال�صداق.
يوم مب� َّؤخر َّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /105ح 4

م ال�سبت  7جمادى
ا�شهاد ب�إرجاع
الأوىل �سنة
زوجته اىل
1082هـ/
ع�صمته
1671 /9 /11م

�أ�شهد عليه دروي�ش بن �صالح �أنه راجع زوجته مرمي بنت امل�رصي
�إىل ع�صمته وعقد نكاحه بعد حلفه �أنه مل ي�صدر منه �إال طلقة واحدة
�رشعي ًا و�سابق ًا طلقة واحدة.
رجعية حلف ًا
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ �أبو
ال�سعود ،كاتبه.
�أ�شهد عليه حممد ويا�سني بن �أحمد الق ّزاز �أنه طلّق زوجته عائدة بنت
�إ�سماعيل طالق ًا ثالث ًا ب�رصيح لفظه.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /105ح 5

قب�ض
م�ستحقات
تيمار

م ال�سبت 7
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /11م

 /105ح 6

�س�ؤال خلع
مقابل �ضمان
م�ؤخر �صداق

م ال�سبت  7جمادى
الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /11م

 /105ح 7

�رشاء ن�صف
ثالثة كد�ش

م الأحد  8جمادى
الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /12م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
قب�ض احلاج كمال وال�شيخ حممد العينبو�سي من ح�سني جلبي بن
حم�رض با�شي اخلم�سني غر�ش ًا الذي كان �أحالهما بها عليه م�صطفى
جلبي التيماري( )1بقرية الوجلة( )2بيدهما باحل�رضة واملعاينة ومل
يت� ّأخر لهما قبله ح ّق ًا مطلق ًا وت�صادقوا على ذلك كذلك.
علي الد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ ّ
ال�رشعية عن
علي بن ر�ضوان ال�شهري ببريم بالوكالة
ّ
�س�أل احلاج ّ
ووليها
ال�شامي
الكرمي
عبد
بنت
حامدة
عم
من�صور
علي ب�شه ابن
ّ
ّ
ّ
ّ
الثابت وكالته عنه فيما ي�أتي بيانه فيه من �ضمان م� َّؤخر �صداق
حامدة املزبورة ونفقة ع ّدتها واملقام به ب�شهادة ك ِّل واحد من
علي بن �إليا�س زوج
علي بن �إبراهيم ولطيف بن �أحمد ثبوت ًا
ّ
�رشعي ًا ّ
ّ
حامدة القا�رصة املزبورة �أن يخلعها من ع�صمته وعقد نكاحه على
� َّأن املوكَّ ل يكون �ضامن ًا مب� َّؤخر �صداقها وبنفقة ع ّدتها عنه ويكون
قائم ًا به �سئل �أجابه �إىل �س�ؤاله وخلع زوجته حامدة املزبورة من
ع�صمته وعقد نكاحه على العو�ض املذكور بح�ضور حامدة املزبورة
�رشعي ًا
وعرف بها حممد بن ح�سن و�سليمان بن برهان تعريف ًا
ّ
َّ
بتاريخ �أعاله.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
النحا�س من احلاج حممد بن عبد اهلل
ا�شرتى احلاج حممد بن يا�سني ّ
الطّ ّحان فباعه ما هو له وذلك جميع ن�صف الثالثة كد�ش(� )3أحدهم
�أحمر �أعمى والثاين �أ�سمر والثالث �أبي�ض ون�صف الفر�س احلمراء
علي �آغا حم�رض با�شي
مع نتاجها املهرة ال�صغرية( )...بطاحونة ّ
بالقد�س ال�رشيف الكائنة بباب حطّ ة وثمن مناخل و�أربعة غرابيل
ون�صف (اخللم) ون�صف املكيلة ون�صف بقية �آلة الطاحونة �رشكة
امل�شرتي يف ذلك كله بحق الن�صف بثمن قدره �أربعون غر�ش ًا يعدل
مق�سطة على امل�شرتي تق�سيط ًا
ك ِّل غر�ش منها ثالثون قطعة م�رصية ّ
�رشعي ًا يف ك ِّل يوم يف ن�صف �شهر تاريخه �أربع قطع م�رصية تق�سيط ًا
ّ
�رشعي وت�سلم املزبور
وقبول
�رشعي
إيجاب
�
ب
بها
البيع
وجب
ا
�رشعي
ً
ّ
ّ
ّ
ترا�ض منهما()...
( )....واملعاهدة ال�رشعية والت�رصف بالإبدال عن
ٍ
كان يف ذلك()...
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

( )1التيماري :اقطاع مزارع من األرض ريعها ما بين  20-6ألف أقجة ،ساحلي أوغلي ،من تاريخ ،ص. 705-702
( )2الولجة :تقع في الجهة الجنوبية الغربية من القدس ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ص.178
( )3كديش :بهيم
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ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /106ح 1

م االثنني 9
تن�صيب و�صية جمادى الأوىل �سنة
�رشعية
1082هـ/
1671 /9 /13م

�رشعية على
و�صية
الطحان
ال�رشعي ح�سنا بنت
ن�صب احلاكم
َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
�رشعياً.
ا
تن�صيب
حممد
بن
�سليمان
بنت
�شهاندا
ً
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،كاتبه.

 /106ح 2

م االثنني 9
قب�ض علوفة جمادى الأوىل �سنة
اجلزء ال�رشيف 1082هـ/
1671 /9 /13م

ال�س ّيد �أبو اللطف
قب�ض يوم تاريخه ال�شيخ �شم�س الدين بن املرحوم ّ
اللطفي من ال�شيخ �إبراهيم بن ال�شيخ حممود �شيخ احلرم وكيل
ّ
القراباجر املرحوم كوجك �أحمد ب�شه علوفة اجلزاء ال�رشيف لربعة
و�ست قطع
ال�سلطان مراد( )...و ّزع للقراء وقدر ذلك ثمانية غرو�ش ّ
م�رصية ثمنها ثالثة �سلطانية ذهب ًا قب�ضها يوم تاريخه باحل�رضة
ال�رشعي.
واملعاينة وذلك علوفة �سنة �إحدى وثمانني و�ألف القب�ض
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /106ح 3

ا�ستئجار دار
بعقبة ال�ست

م الثالثاء 10
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /14م

 /106ح 4

منع من
التعر�ض

م الثالثاء 10
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /14م

ال�س ّيد حممد الوفائي مباله لنف�سه دون غريه
ال�س ّيد حممد ابن ّ
ا�ست�أجر ّ
�سمية بنت
الرملي الوكيل
علي
ال�رشعي عن ّ
ال�س ّيد حممد بن ّ
من ّ
ّ
ّ
ال�س ّيد ّ
املغربي الناظرة على وقف وقف ج ّدها خليل بن قا�سم()...
إ�سماعيل
�
ّ
ال�س ّت �إىل
وذلك جميع الدار القائمة البناء بالقد�س ال�رشيف بعقبة ّ
اخلا�صكية ويح ّد ذلك قبلة الدرب ال�سالك وفيه الباب
الغرب من
ّ
و�رشق ًا دار امل�ست�أجر و�شما ًال دار ال�شيخ حممد القتباين وغرب ًا دار
غرة جمادى الثانية �سنة
وقف( )...الناظر م ّدة ثالث �سنوات � ّأولها ّ
تاريخه و�آخرها انق�ضا�ؤها وب�أجرة قدرها �سبعة وخم�سون غر�ش ًا
الكف وبعد ذلك
عددية مقبو�ض من ذلك ت�سعة غرو�ش على حكم ّ
على �أجرة ك ّل �سنة يف ابتدائها �إجارة مقبولة �رشع ًا �شهود الوكالة
زين بن عبد اللطيف وخليل بن �أحمد العارفون بها( )...عبد الرحمن
امل�رصي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ين يف
التعر�ض لقد�سي ولد �صالح الن�رصا ّ
منع قا�سم بك بن رجب من ّ
�رشعياً.
جهة �س ّتة الغرو�ش التي وهبها له وا�ستملكها منع ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
املراكبي من التعر�ض
ال�رشعي �إبراهيم بن العميد
منع احلاكم
ّ
ّ
علي �شعرية ب�سبب م�شرتى الدار التي ا�شرتاها من ُو ّراث
بن
مل�صطفى
ّ
�رشعياً.
علي بن �شعرية منع ًا
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /106ح 5

منع من
التعر�ض

م الأربعاء 11
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /15م

 /106ح 6

ا ّدعاء مبلكية
ربع دار

م الأربعاء 11
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /15م

 /106ح 7

قب�ض
م�ستحقات

م الأربعاء 11
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /15م

ال�رشعي عن قبل رابعة بنت
قب�ض احلاج كمال املحت�سب الوكيل
ّ
ال�شيخ حممد العينبو�سي وال�شيخ حممود بن يحيى العنبو�سي من
ف�ضة عددية وباقي
اخلواجا �صالح بن حممد الرومي ثالثني غر�ش ًا ّ
غرة رم�ضان �سنة
قبله ت�سعون غر�ش ًا ّ
ف�ضة عددية �أمهل لذلك �إىل ّ
�رشعياً.
تاريخه �إمها ًال
ّ
علي الد ّقاق ،ال�شيخ علي الثوري ،ال�شيخ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ّ
مو�سى ،كاتبه.

 /107ح 1

قب�ض
م�ستحقات
من اليهود
ال�سكناج

م الأربعاء 11
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /15م

الرومي من اليهود ال�سكناج مما له
قب�ض اخلواجه �صالح بن حممد
ّ
ف�ضة عددية منها
ا
غر�ش
أربعني
�
و
خم�سة
�رشعية
حجة
ً
ّ
ّ
قبلهم مبوجب ّ
�أحد وثالثون غر�ش ًا باحل�رضة والباقي بعد باعرتافه و�أمهلهم بقية
�رشعياً.
غرة رم�ضان �سنة تاريخه �إمها ًال
ّ
املبلغ امل�سطّ ر باحلجة �إىل ّ
علي الد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ ّ

ال�رشعي عن قبل �صاحلة
ين الوكيل
ا ّدعى خلف بن ح�سني املع�رصا ّ
ّ
علي �إبراهيم املزبور �أعاله وقالَّ � :إن من يجاري
بنت �صالح مرعي ّ
موكلته طــ  2وربع من الدار القائمة البناء بالقد�س ال�رشيف بخط
مرزبان املحدودة باحلهة ال�رشقية املخلّدة بدرة �آلَ ذلك ملوكّ لته
ال�رشعي من قبل والدتها و�شقيقها خديجة و� َّإن امل ّدعى عليه
بالإرث
ّ
وا�ضع يده عليها �سئل �أجاب بالإنكار ف�شهد كل واحد من موالنا
�رشعية بوجه امل ّدعى
علي البوريني �شهادة
ّ
ال�شيخ نور الدين وال�شيخ ّ
�رشعي ًا و�سئل �أجاب ب�أنه( )...على الدار املزبورة
عليه فلم( )...دافع ًا
ّ
يف حملّ( )...م ّدة ثالثني يوم ًا و�شهدوا وكالة �صاحلة حممد بن()...
ثم( )...على �سبعة
علي العلاّ ف العارفني بها َّ
العلاّ ف وداود بن ّ
احل�صة.
غرو�ش وباعه ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
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 /107ح 2

م الأربعاء 11
ح�ضور
وتوكيل وظيفة جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
اخلطابة يف
1671 /9 /15م
امل�سجد

 /107ح 3

م اخلمي�س 12
�إثبات ب�شهادة جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
وتوكيل
1671 /9 /16م

 /107ح 4

م اخلمي�س 12
تنبيه ب�إ�سكان
جمادى الأوىل �سنة
�أمر�أة بدار
1082هـ/
بباب حطة
1671 /9 /16م

 /107ح 5

من اجلمعة 13
�إقرار و�إعرتاف
جمادى الأوىل �سنة
ب�إ�ستالم مال
1082هـ/
قر�ض
1671 /9 /17م

 /107ح 6

ا�ستئجار
حمام العني

م ال�سبت 14
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /18م

 /107ح 7

منع من
التعر�ض

م ال�سبت 14
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /18م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
العلمي ووكّ ل يف مبا�رشة خطابته
ح�رض موالنا ال�شيخ �أبو الوفا
ّ
العلية و�أنابه
بامل�سجد الأق�صى ال�رشيف م ّدة ذهابه �إىل الأ�ستانة
ّ
يل الدين ال�شهري بن�سبه املبارك بابن جماعة �أحد
موالنا ال�شيخ و ّ
اخلطباء بامل�سجد الأق�صى ال�رشيف و�أذن له �أن يوكّ ل ك ّل من �شاء
ني.
�أن ح�صل له عذر �رشعي وكالة و�إرث ًا �صحيحني �رشعيينْ ِ مقبو َل ِ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ علي ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة ك ِّل واحد من ال�شيخ ح�سن ال�ضباري واحلاج حممد
بن بريم لولو ب� َّأن فاطمة بنت عبد القادر وكَّ لت �أخاها �صالح يف
�رشعي ًا وال�شاهدان بها عارفان.
الدعوى على جهة ثبوت ًا
ّ

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ال�رشعي على �صالح الوكيل املزبور �أعاله ب�أ ّنه ي�سكن
نبه احلاكم
َّ
ّ
موكّ لته يف الدار الكائنة مبحلّة باب حطّ ة �رشكة احلاج حممد
�رشعياً.
املحت�سب �سبعة �أ�شهر واحلاج فخر �شهر واحد تنبيه ًا
ّ

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
علي بن ال�شيخ �أبو هبج البوريني �أنه و�صله
� َّ
أقر واعرتف حممد بن ّ
من حممد بن ح�سني بن معني ما كان �أقر�ضه �إياه له �سابق ًا �سبعة
حق له قبله و�ص َّدقه على ذلك كلّه حممد املزبور
ع�رش غر�ش ًا عددية ال َّ
�رشعياً.
ت�صديق ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
حمام العني مع جريان املاء الكائن بالقد�س ال�رشيف اجلاري
(ّ )...
امل�رشفة والن�صف الثاين يف وقف املدر�سة
ال�صخرة
وقف
يف
ن�صفه
ّ
التنكزية على رجب بن خليفة ك ِّل يوم �سبع م�رصية من تاريخه
�رشعي ًا
بح�ضور امل�ست�أجر �صباح بن حممد وقبوله بذلك قبو ًال
ّ
بح�ضور حممد كاتب الوقف بامل�سجد الأق�صى ال�رشيف وال�شيخ عبد
الرحمن نائب الناظر.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
التعر�ض جلار اهلل بن جربيل
منع احلاج حممد بن يو�سف العكد من
ّ
ب�سبب الفر�س التي كان باعه �إياه بثمن قدره ت�سعة وع�رشون غر�ش ًا
�رشعياً.
ون�صف بعد الدعوى والطلب والإثبات منع ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /107ح 8

قب�ض �أجرة
حاكورة

م ال�سبت 14
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /18م

اليعقوبية �أجرة
ال�س ّيد عبد الباقي اللطفي املتوليّ على وقف
ّ
قب�ض ّ
اليعقوبية عن(� )...سنة اثنتني وثمانني
احلاكورة اجلارية يف وقف
ّ
و�ألف ثالثة وع�رشين غر�ش ًا عددية قب�ضها باحل�رضة واملعاينة
م�رصية والباقي باعرتافه قب�ض ًا
ثالثة ع�رش غر�ش ًا و( )...ع�رش قطعة
ّ
�رشعياً.
�رشعي ًا من حممد بن يعقوب اجلبايل قب�ض ًا
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /107ح 9

�رشاء دار
مبحلة
اخلوالدة

م ال�سبت 14
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /18م

ا�شرتى خليل بن حجازي العجمية مباله لنف�سه دون غريه من حممد
ابن يعقوب اجلبايل فباعه تين ًا ما هو يف جميع احلاكورة الكائنة
مبحلة اخلوالدة بالقد�س ال�رشيف وجدرانها( )...حممد الق�صاب
الواقع( )...ح ّدها قبلة و�رشق ًا و�شما ًال الطريق ال�سالك وغرب ًا دار حممد
القط بجميع حقوقه ذلك بثمن قدره ثالثة ع�رش غر�ش ًا مقبو�ضة بيده
باحل�رضة واملعاينة ووعد امل�شرتي البائع � ْأن ير َّد �إليه نظري الثمن
غرة جمادى()...
بعد �س ّتة �أ�شهر مت�ضي من ّ

 /108ح 1

م الأحد 15
�إثبات ب�شهادة
جمادى الأوىل �سنة
ا�ستالم م�ؤخر
1082هـ/
�صداق
1671 /9 /19م

ثبت ب�شهادة ك ِّل واحد من ال�شيخ ركن الدين وال�شيخ نور الدين
بذمة
ال�شافعي ب� َّأن م� َّؤخر �صداق حجازية بنت حجازي امل�صليتي ّ
ّ
الزوجية
زوجها �أحمد( )...ثالثون غر�ش ًا عددية مبوجب كتاب
ّ
امل� َّؤرخ يف خام�س ع�رش ربيع الثاين �سنة ت�سع وخم�سني و�ألف بعد
املتو ّفى املزبور من والدها
الدعوى والطلب على عو�ض بن �أحمد
َ
الوكيل عنها يف ذلك �رشع ًا وحلفت حجازية املزبورة ب� َّأن م� َّؤخر
�رشعياً.
بذمة زوجها املزبور حلف ًا
ّ
�صداقها باقٍ ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نورالدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

 /108ح 2

م الثالثاء � 17شهر
مزبور/
1671 /9 /21م

الزام بدفع
دين

�ألزم عبد اهلل بن يون�س ا�شتقتلك لأخته �شقيقته �آمنة بخم�سة غرو�ش
من �أ�صل اثنني و�سبعني غر�ش ًا بعد الدعوى والطلب واالعرتاف
�رشعي ًا بعد �أن اعرتفت �أنه
احلجة املخلدة بيدها �إلزام ًا
مبوجب
ّ
ّ
و�صلها ت�سعة غرو�ش وت� َّأخر لها قبله اثنان و�ستون غر�ش ًا وع�رشون
م�رصية.
قطعة
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /108ح 3

ترتب جلهة
وقف الدهنية

م الأربعاء 18
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /22م

علي البوريني يف
تر َّتب جلهة وقف الدهنية مببا�رشة متولّيه ال�شيخ ّ
ذمة علي بك ال�شامي �سبعة غرو�ش ون�صف وثمن دواة غر�ش ون�صف
ّ
حمرم �سنة تاريخه تر ّتب ًا
ة
غر
من
مت�ضي
�سنة
مل�ضي
ّمه
ل
وت�س
ابتاعه
ّ
ّ
ّ
�رشعياً.
ّ
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

 /108ح 4

الزام بدفع
دين

م الأربعاء 18
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /22م

اليهودي خلليل بن داود بثالثة غرو�ش
�ألزم ياقوب ولد مرزوق
ّ
�رشعياً.
ون�صف غر�ش ثمن( )...بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /108ح 5

ترتب وقب�ض
م�ستحقات

م الأربعاء 18
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /22م

لل�س ّيد مو�سى
بذمة عالء الدين بن حمدان
ملا كان مر َّتب ًا ّ
النابل�سي ّ
ّ
بن حممد( )...ويو�سف بن حليمة مبلغ ت�سعني غر�ش ًا عددية ح�رض
ال�س ّيد مو�سى ويو�سف املزبورون وقب�ضا املبلغ املذكور من عالء
ّ
�رشعي ًا وبرئت ذمة
ا
قب�ض
واملعاينة
باحل�رضة
بيدهم
املزبور
الدين
ً
ّ
ال�رشعية
عالء الدين املزبور الرباءة
ّ

 /108ح 6

ح�ضور
واعرتاف
بقب�ض
م�ستحقات

م الأربعاء 18
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /22م

 /108ح 7

م اخلمي�س � 19شهر
�إ�شهاد وتوكيل مزبور/
1671 /9 /23م

 /108ح 8

م اخلمي�س � 19شهر
مزبور/
1671 /9 /23م

اعرتاف بدين

�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.

ين ثالثة
ح�رض قا�سم اخلو ّ
يل واعرتف �أنه قب�ض من �شاهني ال�شعرا ّ
حق له قبله مطلق ًا و�ص َّدقه على
وال
غر�ش
ثلث
ع�رش غر�ش ًا بحجم
َّ
ذلك �شاهني.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�أ�شهدت عليها نعيمة بنت م�صطفى ال�صعبي ب�أنها وكّ لت زوجها عبد
وعرف رجب بن
امل�رصي وكالة
الفتاح بن م�صطفى
ّ
ّ
�رشعية مطلقة َّ
�رشعياً.
�إ�سماعيل عجعج تعريف ًا
ّ
�شهود :املزبورون �أعاله ،كاتبه.
بذمته �أربعة و�سبعني غر�ش ًا خلليل
اعرتف م�صطفى بازر با�شي � َّأن ّ
بن داود منها ثمن �سمن ثالثون غر�ش ًا ومنها �أربعة ع�رش غر�ش ًا
مق�سطة ك ّل يوم ثماين قطع من تاريخ ن�صف �شهر ربيع الثاين.
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /108ح 9

�إخبار بطالق
زوجة ثالث ًا

م اخلمي�س � 19شهر
مزبور/
1671 /9 /23م

البغدادي وعبد القادر بن �صالح ب� َّأن حممد ابن
�أخرب حممد بن حممد
ّ
عبد القادر املزبور طلّق زوجته خامن بنت ح�سام اجللبي طالق ًا ثالث ًا
�رشعياً.
حمرم ابتداء �سنة اثنتني وثمانني و�ألف �إخباراً
ّ
يف ثاين ّ
�شهود :املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /108ح 10

الزام بدفع
ثمن �شعري

م اجلمعة � 20شهر
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /24م

اللطفي بثالثة �أمداد
�ألزم مطاوع بن �أبي بكر لل�شيخ عبد اللطيف
ّ
�رشعياً.
وثلث �شعري بعد الدعوى واالعرتاف �إلزام ًا
ّ
علي الد ّقاق ،املزبورون،
�شهود :ال�شيخ نور الدين ال�شافعي ،ال�شيخ ّ
ال�شيخ �أبو الفتح ،كاتبه.

 /109ح 1

قب�ض

م اجلمعة � 20شهر
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /24م

 /109ح 2

الزام بدفع
ثمن غرا�س

م اجلمعة � 20شهر
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /24م

 /109ح 3

الزام بدفع
ثمن قما�ش

م ال�سبت 21
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /25م

�ألزم م�صطفى بن حممود من قرية جبع بثالثني غر�ش ًا عددية ثمن
قما�ش خمتلف الألوان للحاج كمال بن بدر الدين املحت�سب()...
ثم ذكر احلاج كمال �أنه
الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا
ّ
�رشعي ًا َّ
�رشعياً.
ا
قب�ض
منه
قب�ضها
و�صله منها ثمانية غرو�ش
ً
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /109ح4

الزام بدفع
دين وتق�سيط

م ال�سبت 21
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /25م

م�رصية ل�سليمان بن حممد مارية
علي بت�سعني قطعة
ّ
�ألزم حممود بن ّ
مق�سطة بعد الدعوى والطلب واالعرتاف
ا
غر�ش
ع�رش
من �أ�صل ثالثة
ً
ّ
�رشعياً.
�إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

قب�ض يوم تاريخه حمدان بن ح�سن من اجلديرة من ال�شيخ حممد
العنبو�سي عن ثمن الفر�س ال�شهباء التي ا�شرتاها منه �سابق ًا بع�رشين
غر�ش ًا عددية مبوجب تذكرة �سابقة �سبعة ع�رش غر�ش ًا عددية وت� َّأخر
له قبله بيده باحل�رضة واملعاينة و� َّأن ظهرت التذكرة ال يعمالن بها
حق له يف التذكرة �سوى ثالثة غرو�ش.
وال َّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين كاتب العدل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،كاتبه.
مفرج بن �ضيف اهلل( )...ب�س ّتة غرو�ش لزايد بن مطاوع من()...
�ألزم ّ
مفرج
ذكر
أن
�
بعد
تاريخه
على
ا
�سابق
منه
ا�شرتاه
الذي
الغرا�س
ثمن
ً
ّ
املزبور �أنه دفع الثمن فلم ي�ص ّدقه(. )...
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /109ح 5

حترر
م�ستحقات

م ال�سبت 21
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /25م

املتجمد
اللدي قبل �شعبان بن ع�سكر
املتحرر حلامد بن حامد
ّ
ّ
ّ
منق�سطه ك ّل قطعتني �إىل يوم تاريخه �س ّتة غرو�ش وثماين ع�رش قطعة
ّ
ال�رشعي بت�صادقها على ذلك �ألزم.
ر
التحر
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

 /109ح 6

قب�ض
م�ستحقات

م ال�سبت 21
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /25م

قب�ض نور الدين بن �أبي اجلزاء الطنبغا الوكيل عن زوجته فاطمة
بنت �أبي بكر اجللبي من عمران بن ع�سكر ومقبل بن �صالح من قرية
بذمتهما ملوكّ لته املزبورة وقدره ع�رشون غر�ش ًا
لفتا ما كان مر َّتب ًا ّ
قب�ضها يوم تاريخه باحل�رضة واملعاينة و�أ�شهد عليه نور الدين
احلجة
املزبور( )...املبيع الذي كان ا�شرتاه منهما بيع وفاء مبوجب ّ
امل� ّؤرخة بثاين ع�رش ذي القعدة �سنة �سبع و�سبعني و�ألف �إ�شهاداً
�رشعي ًا و�أن( )...ت�ستحق موكّ لته قبلهما ح ّق ًا مطلقاً.
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /109ح 7

م ال�سبت 21
�إقرار و�إعرتاف
جمادى الأوىل �سنة
بت�أجري �أرذ
1082هـ/
ظاهر القد�س
1671 /9 /25م

 /109ح 8

م الأحد 22
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /26م

ال�رشعي
الرملي الوكيل
علي
� َّ
ال�س ّيد حممد بن ّ
أقر واعرتف ّ
ّ
ّ
ال�س ّيد ّ
�شم�سية بنت �إ�سماعيل الناظر على وقف ج ّدها الأعلى �أنه
من قبل
ّ
� َّأجر عبد الكرمي �آغا اخلوربجي جميع الأر�ض الكائنة ظاهر القد�س
ال�رشيف املحدودة الطريق ال�سالك و�رشق ًا تربة م�أمن اهلل و�شما ًال
الرتبة وغرب ًا الطريق م َّدة ثالث �سنوات � َّأول امل ّدة يوم تاريخه
و�آخرها انق�ضا�ؤها ب�أجرة قدرها ع�رشون غر�ش ًا ح�ساب ًا ثمن �أجرة
ك ِّل �سنة �سبعة غرو�ش ك ِّل �أجرة ك ِّل �سنة يف ابتدائها و�ص َّدقه على
ذلك عثمان بيك بن �إبراهيم بالوكالة عن عبد الكرمي �آغا املزبور
ودفع له �سبعة الغرو�ش املزبورة من الوكيل املزبور باحل�رضة
واملعاينة �إجارة ال�سنة الأوىل.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

وهب قمح

ملا (وهب) خري الدين بن تكرور الأ�رشم من القد�س ال�رشيف ويف
علي
طاحونته خم�سة ع�رش م ّداً قمح ًا �أبقاها احلاكم
ال�رشعي حتت يد ّ
ّ
ابن نور الدين تكرور �إىل خري الدين �إىل حني ح�ضوره.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /109ح 9

ا�ستئجار دار

م الأحد 22
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /26م

ا�ست�أجر احلاج زين بن عبد اللطيف اجللبي مباله لنف�سه دون غريه
الرملي الوكيل عن زوجته �شمي�سة
علي
من ّ
ّ
ال�س ّيد حممد بن ال�سيد ّ
بنت �إ�سماعيل امل�رصي الناظرة على وقف جدها الأعلى ف� َّأجره
جار يف الوقف املزبور وذلك جميع الدار
بالوكالة املزبورة ما هو ٍ
القائمة البناء بالقد�س مبحلّة عني( )...املعروفة بالرباط ولها �شهرة
يف حملّها يغني عن و�صفها( )...م ّدة �سنة كاملة �أولها غرة جمادى
الأوىل �سنة تاريخه و�آخرها انق�ضا�ؤها ب�أجرة قدرها �س ّتة غرو�ش
�رشعية باعرتافه
مقبو�ضة بيد الوكيل على حكم ال�سابق �إجارة
ّ
�رشعياً.
مقبولة
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ال�شافعي ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

 /110ح 1

الزام بدفع
دين

م االثنني 23
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /27م

ال�س ّيد عو�ض بن �أبي احلمود باثني ع�رش غر�ش ًا ون�صف لأخته
�ألزم ّ
�صفية بعد الدعوى عليه من وكيلها �شاهني بن حبجبج الثابت
ّ
�رشعياً.
ا
إلزام
�
إثبات
ل
وا
والطلب
الدعوى
بعد
ا
�رشع
ذلك
يف
وكالته
ً
ً
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،كاتبه.

 /110ح 2

حلف بعدم
دفع

م االثنني 23
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /27م

ال�س ّيد عو�ض املزبور مل يدفع
حلف �شاهني بن حبجبج ب� َّأن ّ
�رشعي ًا ومنع معار�ضته
لوالدته( )...بغمة لولو حلف ًا
ّ

 /110ح 3

تنبيه من
النزول بكرم
�أر�ض �صفافا

م االثنني 23
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /27م

ح�سان بن خليل �أن ال ينزل كرم عمر بك بن
نبه احلاكم
ّ
ال�رشعي على ّ
ّ
�رشعياً.
�أ�سد الكائن ب�أر�ض �صفافا تنبيه ًا
ّ

�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،كاتبه.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
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احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /110ح 4

ا ّدعاء عل
م�ستحقات
وقف

م الثالثاء 24
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /28م

 /110ح 5

الزام بدفع
ثمن قما�ش

م الثالثاء 24
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /9 /28م

 /110ح 6

قب�ض ثمن
زيت

م الأربعاء � 25شهر
مزبور/
1671 /9 /29م

 /110ح 7

�إقرار بدين من م الأربعاء � 25شهر
مزبور/
قبل طائفة
اليهود
1671 /9 /29م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
غ�ضية املتوليّ على وقف ر�ضوان �آغا على
ا ّدعى ال�شيخ حممد
ّ
الو�صية
وعرف بها مو�سى بن رم�ضان
خديجة بنت حممد
ّ
ال�شامي َّ
ّ
على ولدها �أحمد بن خليل ال�سكّري ا ُ
بذمة �أحمد
مل َت َو ّفى وقالَّ � :إن ّ
املزبور جلهة الوقف املرقوم �سبعة ع�رش غر�ش ًا وربع غر�ش �أ�ص ًال
احل�صة ال�شائعة وقدرها الن�صف
وربح ًا واملرهون على ذلك جميع
ّ
الطورية ح ّدها قبلة دار
مبحلة
ة
من الدار الكائنة مبحلّة باب حطّ
ّ
املبي�ض ولها �شهرة يف حملّها تغني عن الو�صف
�رشكة فتح الدين ّ
حمرم �سنة
والتحديد �سئلت� ،أنكرت ،فك�شف ّ
ال�سج ّل امل� َّؤرخ يف ّ 22
 1049هــ فوجد م�ضمونه � َّأن بذمة خليل املزبور خم�سة ع�رش
ال�سج ّل ف�شهد
غر�ش ًا �أ�ص ًال وثمن خامت غر�شان وربع �أنكرت م�ضمون ّ
الثوري ويف امل ّدعية فقبلت
علي
ّ
به ال�شيخ زكريا املزبور وال�شيخ ّ
�رشعي ًا و�أمر ببيع الدار يف وفاء ال َّد ْي ِن.
�شهادتهما بذلك قبو ًال
ّ
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم حمدان بن حميد من( )...ملحمد بن �أبي زرعة ب�س ّتة غرو�ش ثمن
قما�ش بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
الظهريي
قب�ض يوم تاريخه حممد بن �شيخ ال�سوق من ال�شيخ حممد
ّ
�رشعياً( )...احلاج حممد مع ح�سن بن
خم�سة غرو�ش عددية قر�ض ًا
ّ
�صالح �إبي �سابلة ثمن زيت ما كان ا ّدعى به عليه بخم�سة غرو�ش
ودفعها حل�سن املزبور فقب�ضها بيده باحل�رضة واملعاينة و�صدر
منهما �إ�شهاد وتباري عام من اجلانبني ب� َّأن كلاّ ً منهما مل يبقَ
ي�ستحق قبل الآخرح ّق ًا مطلق ًا م�ص ّدق ًا من ك ِّل منهما للآخر.
ّ

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
أقر كلُّ واحد من هارون ولد �إ�سحاق و�إ�سحاق ولد مو�سى ب� َّأن
ملا � ّ
بذمتهما وبقية بران�سة اليهود مائة غر�ش عددية لل�شيخ حممد بن
ّ
ال�شيخ �إبراهيم �أبي �رشيف وذلك ثمن �صابون و�أطال�س و�ص ّدقها على
ال�رشعي �أنهما
ونبه عليهما موالنا احلاكم
ذلك ال�شيخ حممد املزبور ّ
ّ
�رشعية.
حجة
ّ
يدفعان ذلك له على ح�سب التدريج وذلك مبوجب ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /110ح 8

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م اخلمي�س � 26شهر
�إقرار و�إعرتاف
مزبور/
بدين
1671 /9 /30م

 /110ح 9

�إخبار بطالق
زوجة

م اخلمي�س � 26شهر
مزبور/

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
بذمته لفاطمة بنت مر�سي الرومي
أقر واعرتف م�صطفى بن داود � َّأن ّ
� َّ
حمرم �سنة ثالث وثمانني
ع�رشة غرو�ش عددية
ّ
ت�ستحق يف �أوائل ّ
ال�رشعي عن()...
الوكيل
الفتياين
ح�سن
ال�شيخ
ذلك
و�ألف و�ص ّدقه على
ّ
�رشعياً.
فاطمة املزبورة ت�صديق ًا
ّ

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�أخرب حجازي بن خليل و�أحمد بن �إ�سماعيل ب� َّأن علي بن خاطر طلَّق
زوجته �آمنة بنت حممد العطري يف  15ربيع الأول �سنة تاريخه
�رشعياً.
علي بن حممد العطري �إخباراً
ّ
و�ص ّدقهما على ذلك ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /111ح 1

كفالة بثمن
دب�س

م اجلمعة 27
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /10 /1م

وعلي الفقيه( )...دب�س بع�رشة غرو�ش من
( )...دروي�ش اللحام عليان
ّ
�أ�صل �سبعة و�أربعون غر�ش ًا �أ�صالة عن نف�سه وكفالة عن �أبيه املزبور
و�أخيه �أبو اخلري �سئل اعرتف طلب �إلزامه ع�رشة غرو�ش حتت احل�ساب
�رشعياً.
�ألزم له بذلك �إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

 /111ح 2

الزام بدفع
دين

م ال�سبت � 28شهر
مزبور/
1671 /10 /2م

علي الداجوين بثالثة غرو�ش ملوالنا ال�شيخ فخر الدين
�ألزم خليل بن ّ
�رشعياً.
جماعة بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون� ،أعاله ،كاتبه.

 /111ح 3

ت�سلُّم

م ال�سبت � 28شهر
مزبور/
1671 /10 /2م

ال�س ّيد ح�سن بن ح�سن ال�رشيف من حممد جلبي الرتجمان
ت�سلّم ّ
الت�ست الذي
خ�رض
بن
بيك
حممد
بنت
عائ�شة
ت
ال�س
عن
الوكيل
َ
ّ ّ
علي بن الدايل زوج عائ�شة �سابقاً( )...وبقي عندها
كان حتت يد ّ
�رشعياً.
ا
ت�سليم
واملعاينة
باحل�رضة
ً
ّ
�شهود :ال�شيخ ويلّ ،املزبورون ،كاتبه.

 /111ح 4

اقرتا�ض
�رشعي

م ال�سبت � 28شهر
مزبور/
1671 /10 /2م

علي �أيوب
اقرت�ض حممد وعمر ولدا حماد بن �سليمان و�سامل ولدي ّ
�أحد ع�رش غر�ش ًا عددية �أمهالهما بذلك مل�ضي �س ّتة �أ�شهر مت�ضي من
غرة جمادى الثانية �سنة تاريخه وقب�ضا ذلك منهما باحل�رضة
ّ
�رشعياً.
ا
قب�ض
واملعاينة
ً
ّ
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتوح ،املزبورون ،كاتبه.
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 /111ح 5

ترتب ثمن
خامت ف�ضة

م ال�سبت � 28شهر
مزبور/
1671 /10 /2م

 /111ح 6

قب�ض
م�ستحقات
�أيتام

م الأحد 29
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /10 /3م

 /111ح 7

الزام بدفع
دين

م الأحد 29
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /10 /3م

�ألزم �إ�سماعيل من �أوالد علي حل�سن و�أخذ باعرتافه بذلك �إلزام ًا
�رشعياً.
ّ
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

 /111ح 8

الزام بدفع
دين

م الأحد 29
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /10 /3م

�ألزم حبا�س ولد �سليمان من الطيبة ب�ستة غرو�ش عددية للخواجة
�رشعياً.
�أحمد ابن �أبي الفتح وهي بعد الدعوى واالعرتاف �إلزام ًا
ّ
�شهود :املزبورون ،كاتبه.

 /111ح 9

الزام بدفع
دين

م االثنني ختام
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /10 /4م

�ألزم �إ�سحاق ولد عي�سى املهتدي بثمانية غرو�ش وثمانية وع�رشين
قطعة م�رصية لأحمد بن �أبي الفتح وهي ثمن قما�ش م�رصي بعد
�رشعياً.
الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
تر َّتب ملحمد املهتدي بن عبد اهلل مببا�رشة و�صيه فخر اخلطباء
ذمته لل�شيخ حمب الدين بن ال�شيخ جمد
ال�شيخ و ّ
يل الدين جماعة يف ّ
العجمي مبلغ قدره �ستون غر�ش ًا �أ�ص ًال قب�ضها يوم تاريخه
الدين
ّ
ف�ضة ودواة بت�سعة غرو�ش ابتاعها
خامت
ثمن
واملعاينة
باحل�رضة
ّ
غرة ربيع الثاين ل�سنة تاريخه
وت�سلَّمها
مل�ضي �سنة مت�ضي من ّ
ّ
ال�سالمية والإ�صطبل
بالدار
البيت
الكائن
إ�صطبل
ل
وا
البيت
ورهن
ّ
ال�رشعية امل� َّؤرخة يف 24
باحلجة
حتته املحدودين املو�صوفني
ّ
ّ
�رشعي ًا م�سلَّم ًا ت�سليم ًا قبله ملثل ذلك
�صفر ل�سنة  1077هــ رهن ًا
ّ
ال�شافعي ر�ضي اهلل تعاىل عنه.
إمام
�رشع ًا على قاعدة مذهب ال
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ال�رشعي على يو�سف بن
الو�صي
قب�ض �أحمد بن خليل �أبي ال�سعادات
ّ
ّ
ال�سباغ مبلغ ًا قدره
�إ�سماعيل �أبي ال�سعادات من حممد بن �شحادة ّ
الو�صي املرقوم �أن
ع�رشون غر�ش ًا باحل�رضة واملعاينة و�أ�شهد عليه
ّ
حق لليتيم املرقوم قبل حممد املرقوم ال من �أ�صل وال من ربح
ال َّ
�رشعي ًا م�ص ّدق ًا
ملا م�ضى من الزمان و�إىل يوم تاريخ �أدناه �إ�شهاداً
ّ
�رشع ًا وفكّ رهن داره الكائنة مبحلّة اخلوالدة الذي كانت بعدها على
ذلك.
الثوري ،املزبورون ،كاتبه.
علي
ّ
�شهود :ال�شيخ ّ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /111ح10

�شهادة ب�رشاء
قنطار عنب

م االثنني ختام
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /10 /4م

 /111ح11

�شهادة
وتوكيل

م االثنني ختام
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /10 /4م

 /111ح12

تنبيه منع
اليهودي من
بيع ال�رشاب
امل�سكر

م االثنني ختام
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /10 /4م

 /112ح 1

قب�ض �أجرة
دار

م الثالثاء غرة
جمادى الثانية/
1671 /10 /5م

 /112ح 2

م الأربعاء 2
قب�ض
جمادى الثانية �سنة
م�ستحقات من
1082هـ/
مطلقها
1671 /10 /6م

 /112ح 3

م الأربعاء 2
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /6م

حترر
م�ستحقات

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
اليهودي
علي ويا�سني بن �إبراهيم ب� َّأن �إبراهيم
ّ
�شهد �صالح بن ّ
ا�شرتى من غامن بن عي�سى قنطاراً عنب ًا بثالثة غرو�ش و�أمهله �إىل
�شهر �شهادة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
قادرية بنت
مرعي وحممد الداقور ب� َّأن
�شهد اخلواجة عو�ض بن
ّ
ّ
ال�رشابي وكَّ لت زوجها فتح الدين بن م�صطفى �سحيمان يف
م�صطفى
ّ
الإ�شهاد ب�أنها ال ت�ستحق قبل �أخيها حممد من مرياث والدها املزبور
�رشعية وال�شاهدان بها عارفان مقبولة من فتح
ح ّق ًا مطلق ًا وكالة
ّ
الدين املزبور.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
اليهودي ب� ْأن ال يبيع ال�شرّ اب
ال�رشعي على يعقوب
ملا نبه احلاكم
ّ
ّ
فلم يقبل التنبيه وباع ال�شرّ اب فوجب عليه التعزير والت�أديب ف�أ ِّدب
�رشعي ًا لكونه باع ال�شرّ اب.
يوم تاريخه ت�أديب ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ض يوم تاريخه حممد ب�شه بن عبد اهلل من حممد جلبي الرتجمان
ع�رشة غرو�ش عددية �أجرة الدار اجلارية يف ت�رصف احلاج حممد
املزبور الكائنة مبحلّة املغاربة �سكن حممد جلبي املزبور �سنة
غرة جمادى
غرة جماد الأول ل�سنة  1081هــ و�آخرها ّ
كاملة � ّأولها ّ
�رشعياً.
الأول ل�سنة تاريخه بيده باحل�رضة واملعاينة قب�ض ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل،
ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتوح ،كاتبه.
اخلراط من ُمطَ لِّقها ثالث ًا عبد الباقي
قب�ضت احلرمة ّ
علي ّ
�صفية بنت ّ
ب�شه ابن عبد املوىل مبلغ ًا قدره ع�رشون غر�ش ًا �أ�سدية منها ع�رشة
غرو�ش قب�ضتها �سابق ًا باعرتافه وع�رشة غرو�ش قب�ضتها باحل�رضة
بذمته ح ّق ًا مطلق ًا ملا
واملعاينة القب�ض
ال�رشعي ومل يت� ّأخر لها ّ
ّ
وعرف بها.
م�ضى من الزمان �إىل يوم تاريخه �أدناه قب�ض ًا
ّ
�رشعي ًا َّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

علي �أرنوط �أربع
َّ
علي �أيوب ل�صالح بن ّ
حترر قبل �سليمان بن ّ
و�أربعون قطعة م�رصية باعرتافه �أمر بدفع ذلك.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
ثماني ِة ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /112ح 4

قب�ض
م�ستحقات
�أيتام

م الأربعاء 2
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /6م

الع�سلي
الو�صي على يتيم �أخيه من ال�شيخ منحمد
�سمور
قب�ض ّ
ّ
ّ
�رشعي ًا
ف�ضة عددية بيده باحل�رضة واملعاينة قب�ض ًا
ثالثمائة غر�ش ّ
ّ
ذمة(. )...
ذمته من املبلغ الرباءة
ّ
ال�رشعية وهي املنتقلة عن ّ
وبر�أ ّ
ّ
علي الد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ ّ

 /112ح 5

م الأربعاء 2
جمادى الثانية �سنة
حترر �أجرة دار
1082هـ/
1671 /10 /6م

حترر قبل نور بنت �أحمد قعبور خم�سة غرو�ش من �أجرة الدار ال�ساكنة
َّ
بها �أربع �سنوات �سابقة على تاريخه ختام جمادى الأوىل البن
وعرف بها عبد الرحمن بن عبد القادر تعريف ًا
البط�ش حممد �أدهم َّ
�رشعياً.
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /112ح 6

م الأربعاء 2
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /6م

ترتب
م�ستحقات
�إرثية

�سمور
تر ّتب لعمر بن احلاج حممد زعيرت مببا�رشة
ّ
و�صية احلاج ّ
ذمة ك ِّل واحد من حممد ووالده �إ�سماعيل و�أخيه احلاج
زعيرت يف ّ
�سوية بينهم مبلغ قدره ثالثمائة غر�ش
املذكور
إ�سماعيل
حبيب بن �
ّ
الع�سلي املنتقلة
ذمة ال�شيخ حممد
ّ
ف�ضة عددية وهي املنتقلة عن ّ
ّ
عن زوجها �آغا قب�ضوها يوم تاريخه بيدهم باحل�رضة واملعاينة
�رشعي ًا وثمن جوخ �أخ�رض خم�سة و�أربعون غر�ش ًا قب�ضوا ذلك
قب�ض ًا
ّ
مل�ضي �سنة
وابتاعوه وت�سلَّموه باحل�رضة واملعاينة ك ّل ذلك عليهم
ّ
غرة �شهر تاريخه وت�ضامنوا وتكافلوا يف جميع املبلغ
مت�ضي من ّ
والذمة ب�إذن ك ٍّل منهم للآخر
املزبور ويف ك ِّل جزء منه يف املال
ّ
احل�صة ال�شائعة
�رشعية ورهن حممد ما هو له وذلك جميع
كفالة
ّ
ّ
وقدرها الن�صف يف جميع الدار الكائنة بخط مرزبان �رشكة �أبي زايد
ح ّدها قبلة بدار ال�شيخ رم�ضان ومن ي�رشكه و�رشق ًا زقاق غري نافذ
ومنه بابها القدمية و�شما ًال الطريق ال�سالك ومنه الباب الثاين وغرب ًا
احل�صة وقدرها قرياط ون�صف من جميع الدار
بيت اخلواجا وجميع
ّ
النحا�س ومن ي�رشكها بحق
الكائنة ب�سوق الطباخني �رشكة بيت ّ
الباقي وخم�س عِ بِي جوخ �أحمر خميط وجوخة( )...خميطة رهن ًا
�رشعي ًا ُم�سلَّم ًا ت�سليم ًا قبله �رشع ًا ف�صار �إليهم م�أذون ًا لهم باالنتفاع
ّ
ال�شافعي ر�ضي
إمام
ل
ا
مذهب
قاعدة
على
حكمه
على
الرهن
بقاء
مع
ّ
�سمور م�سلِّم الرهن وثالثة غرو�ش من الربح من
اهلل عنه واعرتف ّ
حممد و�ص َّدقه حممد على ذلك.
علي الد ّقاق كاتب �أ�صله ،املزبورون �أعاله ،حفيده( )...كاتبه.
�شهودّ :

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /112ح 7

قرار بر�سم
نفقة

م الأربعاء 2
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /6م

ال�رشعي بر�سم نفقة عمر بن حممد املزبور يف ك ِّل ثالث
قرر احلاكم
َّ
ّ
قطع م�رصية و�أذن له بتناول ذلك من حممد اللحام من ربح املبلغ.
ٍ
علي الد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ ّ

 /112ح 8

ترتب ثمن
ب�شت ا�سمر

م الأربعاء 2
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /6م

�سمور بن
تر َّتب ملحمد بن �إ�سماعيل ّ
ذمة ّ
الق�صاب مببا�رشته يف ّ
زعيرت الرملي مبلغ قدره ثالثون غر�ش ًا �أ�ص ًال قب�ضها يوم تاريخه
باحل�رضة واملعاينة وثمن ب�شت �أ�سمر �أربعة غرو�ش ون�صف ابتاعه
مل�ضي �سنة مت�ضي من تاريخه.
وت�سلمه له
ّ

 /113ح1

�إقرار بحيازة
طاقية ف�ضة

م اخلمي�س 3
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /7م

 /113ح2

اعرتاف
مب�ستحقات

م اخلمي�س 3
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /7م

علي الداجوين � َّأن عنده لعامر بن حمزة الطوري
اعرتف �إبراهيم بن ّ
�رشعياً.
�س ّتة وثالثني قطعة م�رصية اعرتاف ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /113ح3

حترر
م�ستحقات

م اخلمي�س 3
جمادى الأوىل �سنة
1082هـ/
1671 /10 /7م

علي الزور حلنون بن رجب قيقوب غر�شان واثنتا ع�رشة
حترر قبل ّ
قطعة ت�ستحق يف ختام �شهر تاريخه.

 /113ح4

زواج

م اجلمعة 4
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /8م

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
اليهودي ولد حييم � َّأن عنده لوالدته جوهرة بنت
أقر مردخاي
ّ
� َّ
ف�ضة �أمر بدفعها بعد طلبها.
م�سيمح
اليهودي طاقية ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ �أبو
ال�سعود ،كاتبه.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
النابل�سي الزوجة
الزوج يو�سف بن عبد الهادي ال�شهري بابن �شعيب
ّ
�صاحلية بنت حممد احلاج �أحمد �شعيب البكر البالغ اخللية عن
املوانع ال�رشعية �أ�صدقها �صداق ًا جملته �أربعون غر�ش ًا عددية احلال
لها من ذلك ع�رشون غر�ش ًا عددية والباقي مقبو�ضة بيدها باعرتاف
وكيلها الآتي ذكره والباقي ع�رشون غر�ش ًا م� ّؤجلة لها عليه �إىل
زوجها منه بذلك على ذلك بذلك �أخوها
الفراق مبوت �أو طالق بائن ّ
لأبيها احلاج �أحمد بن خليل من �أوالد �شعيب الثابت وكالته عنها يف
ذلك ب�شهادة كل واحد من �إبراهيم بن حممد بن حجر وابن خالها
�رشعي ًا زواج ًا
غامن بن خليل من �أوالد �شعيب العارفني بها ثبوت ًا
ّ
�رشعياً.
ال
�رشعي ًا مقبو ًال من الزوج املزبور لنف�سه قبو
�صحيح ًا
ً
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
ثماني ِة ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
لدى �شيخ الإ�سالم

 /113ح 5

الزام بدفع
بقية ثمن
�أكدي�ش

م اجلمعة  4جمادى
الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /8م

 /113ح 6

الزام بدفع
دين

م اجلمعة  4جمادى
الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /8م

�ألزم م�صطح بن �صالح من قرية �رشفات( )1بت�سعة غرو�ش عددية
للحاج حممد ابن عبد اهلل بعد الدعوى والطلب واالعرتاف وذلك
بطريق الكفالة عن ن�رص اهلل و�أحمد وعواد وعدوي اجلميع من القرية
�رشعياً.
�إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /113ح7

�شهادة ب�أخذ
بهيم

م اجلمعة  4جمادى
الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /8م

النبي بن حمزة ال�سقا ب� َّأن �صالح بن
الثوري وعبد
�شهد ال�شيخ علي
ّ
ّ
حممد القاق �أخذ بهيم رجب بو كمال الرتكماين بوجه امل ّدعى عليه
�رشعياً.
�ألزم بالبهيم لرجب بن كمال املزبور �إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.

 /113ح8

الزام ب�أربع
جرار زيت

م اجلمعة  4جمادى
الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /8م

�ألزم يحيى بن خنيف�س ب�أربعة جرار زيت ًا لعبد اهلل بن العوي�شاين بعد
�رشعياً.
الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /113ح9

م اجلمعة  4جمادى
اعرتاف ب�رشاء الثانية �سنة
1082هـ/
ن�صف ناقة
1671 /10 /8م

اعرتف عامر بن �صالح من دير عبيد �أنه ا�شرتى من عبد الرحمن
�رشعياً.
احلنبلي ن�صف ناقة بخم�سة ع�رش غر�ش ًا اعرتاف ًا
ّ

م ال�سبت  5جمادى
حلف ميني
الثانية �سنة
 /113ح  10بعدم ا�ستحقاق
1082هـ/
م�ستحقات
1671 /10 /9م

لل�س ّيد عبد القادر احللاّ ق بثالثة ع�رش غر�ش ًا
�ألزم حممد بن �صالح ّ
بقية ثمن �أكدي�ش �أ�شقر بعد الدعوى والطلب والإثبات
وثلث غر�ش ّ
�رشعياً.
�إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

لدى �شيخ الإ�سالم
حلف عربي بن حامد ب� ْأن لي�س للحاج حممد بن عبد القادر املغربي
�رشعي ًا ومنع من معار�ضته
غر�شني و�أربع ع�رشة قطعة م�رصية حلف ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

( )1قرية شرفات :تقع جنوب غرب القدس ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق ،2ص.17

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /113ح 11

م ال�سبت  5جمادى
الثانية �سنة
�رشاء بن قهوة
1082هـ/
1671 /10 /9م

 /113ح 12

الزام بر�أ�س
غنم �ض�أن

م الأحد  6جمادى
الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /10م

 /114ح 1

تع ّهد برتبية
طفل �صغري

م الأحد  6جمادى
الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /10م

 /114ح 2

ا ّدعاء ب�رسقة
وظهور قطاع
طرق

م الأحد  6جمادى
الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /10م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ا�شرتى املعلم ن�رص اهلل بن �سليمان احلداد واخلمرجي �إبراهيم بن
�سوية بينهما من احلاج
عبد اجلليل ال�رشباتي مبالهما لنف�سهما ّ
�أحمد �أبي زايد فباعهما ما هو له وذلك ع�رشون رط ًال ب ّن ًا قهوة بثمن
قدره �سبعون غر�ش ًا عددية بيع ًا �صحيح ًا �رشع ًا �أمهلهما بجميع
مل�ضي �س ّتة �أ�شهر مت�ضي من تاريخه ورهنا على جميع املبلغ
املبلغ
ّ
حتت يد احلاج �أحمد املرقوم جميع احللقتني الذهبتني وجميع
البغمة التي ع ّدة زنتها �أحد ع�رش مثقا ًال وثلثا مثقالني املو�ضوعني
بكي�س وخمتوم عليهما بختم املعلم ن�رص اهلل رهن ًا �رشعي ًا م�سلّم ًا
�رشع ًا ليد احلاج �أحمد وح�رض حممد جلبي الرتجمان وكفلهما يف
جميع املبلغ يف املال وال ّذ ّمة ب�إذنهما.
الثوري
علي
ّ
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ويلّ ،ال�شيخ ّ
رجب بن �إ�سماعيل.

التميمي لأحمد بن �أبي �شدوق بر�أ�س غنم
�ألزم را�ضي بن عريكة ّ
من الغنم ال�ض�أن الذي نقله من عند ال�رشيعة بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف.
�شهود :املزبورون.
يربي الطفل ال�صغري ابن
دبو�س ب�أنه ّ
تع َّهد �شهاب الدين بن عمر ّ
امل�رصي �إىل �سنة
أحمد
�
بنت
قد�سية
والدته
امل�ستقر يف ح�ضانة
�أحمد
ّ
ّ
�رشعياً.
و�أربعة �أ�شهر من غري رجوع على والده تع ّهداً
ّ

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويلّ ،وال�شيخ فتح اهلل،
علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ اخلليلي.
وال�شيخ ّ

ين وقال� :إنه كان
علي على جنرب ولد زياد الن�رصا ّ
ا َّدعى ح�سن بن ّ
م�سافراً معه ب�أر�ض ال�شام فظهر عليهما قطّ اع الطريق و�أخذوا
وطاقية جوخ حمراء
للم ّدعي �أ�سباب ًا وهي ثالثة غرو�ش ون�صف()...
ّ
و�ست حمارم و�ستة خامت وك�ستوان ومدا�س( )...ذلك �أخذ الأ�سباب
ّ
املزبورة من قطّ اع الطريق املزبورين وطالبه بذلك�ُ ،سئِلَ� ،أنكر،
ف�شهد كلُّ واحد من حمد اهلل بن �أبو عزيز وخليفة بن خليل ب� َّأن جنرب
أقر واعرتف ب�أ ّنه تناول الأ�سباب املزبورة من قطّ اع الطريق
املزبور � َّ
�رشعية بوجه ا ُ
مل َّدعى عليه ووجه وكيله و ُق ِبل َْت.
�شهادة
ّ
يل الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ و ّ
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /114ح 3

ا ّدعاء ببقية
ثمن �صابون

م االثنني  7جمادى
الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /11م

ا َّدعى احلاج حممد بن �شيخ ال�سوق على حميي الدين بن �إبراهيم
بعبي�صة وقالَّ � :إن له �أ�صالة عن نف�سه وكفالة عن �إخوته �إ�سماعيل
و�أحمد و�صالح قنطاراً �صابون ًا ب�س ّتة وثالثني غر�ش ًا ويطالبه يف
ذلك بخم�سة غرو�ش�ُ ،سئِلَ  ،اعرتف هو و�أخوه �أحمد بذلك و�أن له
قبلهما اثني ع�رش غر�ش ًا طلب �إلزامه بال َّد ْين طلبه �ألزم.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /114ح 4

ثبوت ملكية
مهرا زرقا

ثبوت م االثنني 7
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /11م

 /114ح 5

الزام بدفع
دين

م االثنني  7جمادى
الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /11م

 /114ح 6

م الثالثاء 8
�إقرار و�إعرتاف جمادى الثانية �سنة
بقيمة �صداق 1082هـ/
1671 /10 /12م

 /114ح 7

م الثالثاء 8
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /12م

منع من
التعر�ض

وعلي بن عثمان ب� َّأن �سامل
علي
ّ
ثبت ب�شهادة ك ِّل واحد من ح�سن بن ّ
ين رابطَ حممد بك ال�سباهي على
ابن غامن من بيت �ساحور الن�رصا ّ
ح�صته يف املهرة الزرقاء وقدرها ثالثة قراريط بوجه حممد بك
ّ
وثالثة قراريط على الرباط وهي التي ا�شرتاها من عي�سى الزطي
بثمانية غرو�ش �شهادة �رشعية مقبولة �رشعاً.
علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ ّ
فراج بن خليف من بيت حلم مل�صطفى بازر با�شي بثالثة
�ألزم ّ
غرو�ش بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
وعرف بها �صهرها خليل
أقرت واعرتفت فاطمة بنت يا�سني زبيدة ّ
� ّ
�رشعي ًا من حبيبة بنت حممد بن بدوي �س ّتة غرو�ش من بقية
ا
تعريف
ً
ّ
�صامية بنت حممد بدوي �أ�صدقهاعلى ذلك احلاج خليل بن حممد
�رشعياً.
وعرف بها عو�ض فاتولة تعريف ًا
ّ
بحر الرهن ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ين
منع غامن من العازرية من
التعر�ض ل�سليمان ولد داود الن�رصا ّ
ُّ
ب�سبب اخلمر منع ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ ويلّ ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /114ح8

ترتب
م�ستحقات

م الثالثاء 8
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /12م

اخلليلي
الدباغ مببا�رشة احلاج جنيم
تر َّتب لأحمد يتيم احلاج حممد ّ
ّ
ذمة م�صطفى بن �سليمان النعاجي
الناظر على اليتيم املرقوم يف ّ
مبلغ قدره ثالثمائة غر�ش وخم�سة ع�رش غر�ش ًا �أ�ص ًال مبا يف ذلك نقد
مائة واثنان و�أربعون غر�ش ًا وثالث ع�رشة قطعة م�رصية وثمن زيت
مائة وثمانية وخم�سون غر�ش ًا وع�رشون قطعة م�رصية وثمن دواة
ف�ضة وكتاب ملتقى الأبحر �أربعون غر�ش ًا ابتاعه ذلك
بثالث �سبك ّ
غرة
من
م�رصية
قطع
ثالث
يوم
ل
ك
يف
الربح
عليه
ط
يق�س
ِّ
مب�ضي �سنة ّ
ّ
ّ
�رشعياً.
ا
تق�سيط
املرقوم
اليتيم
نفقة
واجب
يف
أول
ل
ربيع ا
ً
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /114ح9

حترر
م�ستحقات

م الثالثاء 8
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /12م

ين ملحمد بن �إ�سحق دبور خم�سون
حترر قبل �صالح الدين ال�سلمو ّ
َّ
�رشعياً.
ا
ر
حتر
اعرتافه
ح�سب
بدفعها
أمر
�
م�رصية
قطعة
ً
ّ
ُّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /114ح 10

حترر
م�ستحقات

م الأربعاء 9
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /13م

 /114ح 11

م الأربعاء 9
جمادى الثانية �سنة
�إثبات وتوكيل
1082هـ/
1671 /10 /13م

 /115ح 1

طلب نظري
�أجرة �إ�صطبل

م اخلمي�س 10
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /14م

حترر قبل عبد الباقي ب�شه بن عمر املغربي ثمن القف�ص الذي �أخذ
َّ
ال�رشعي �أمر بدفع
ر
التحر
غرو�ش
خم�سة
علي
بنت
ة
�صفي
ّقته
ل
مط
من
ّ
ُّ
ّ
ّ
ذلك.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة ك ِّل واحد من رجب بن �أ�سماعيل عجعج ويون�س
وال�سيدة
احل�سباتي ب� َّأن ك ِّل واحد من را�ضية بنت ال�شيخ طه العاملي
ّ
ال�سيد جمال الدين وكّ لتا و�أقامتا مقام نف�سيهما
م�ؤمنة بنت
ّ
ال�سيد زين العابدين يف �سائر �أمورهما ودعاويهما وكالة مطلقة
وال�شاهدان بهما عارفان.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
العلمي املدعو دروي�ش رجب بن
طلب املندوب من قبل ال�شيخ عمر
ّ
النابل�سي ب�أربع و�ستني قطعة م�رصية نظري �أجرة الإ�صطبل
كمال
ّ
()1
اجلاري يف وقف البيمار�ستان عن م َّدة �أربع �سنوات �سئل ،اعرتف
طلب �إلزامه بذلك ف�ألزم.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويلّ ،ال�شيخ فتح اهلل،
علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى.
ال�شيخ ّ

( )1البيمارستان :بفتح الراء وسكون النون كلمة فارسية األلصل تتكون من مقطعني إثننين وها بيمار وتعني مريض
أو عليل و ستان وتعني مكان أو دار بحيث يصبح معناها دار املرض ثم اخترصت يف االستعامل فصارت مارستان.
أحمد عيىسى.بك .تاريخ البيمارستان في االسالم،ط ،4مطوف لويس.،ص .4أما ذكر هنا بأرض البيمارستان فيقصد به
البيمارستان الصالحي فقد أنشأه صالح الدين األيوبي سنة 583هـ1178 /م أنشأ في الحي المعروف حالياً بحي الدباغة
وقد وقف عليه عدة مباني وأمالك كثيرة .العارف ،عارف .المفصل ،ص .287
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /115ح 2

م اخلمي�س 10
�رشاء ربع مهرا جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
زرقا
1671 /10 /14م

 /115ح 3

قب�ض ثمن
بيت بعقبة
الظاهرية

م اخلمي�س 10
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /14م

 /115ح 4

تنبيه من
دخول �أر�ض
ب�سلوان

اخلمي�س 10
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /14م

 /115ح5

اخلمي�س 10
�إقرار و�إعرتاف
جمادى الثانية �سنة
نظري فراغ عن
1082هـ/
ق�سم طعام
1671 /10 /14م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ا�شرتى يو�سف بن احلاج حممود وحليمة بنت �سامل بن غامن من بيت
ين ربع املهرة الزرقاء التي ثبت ذلك له مبوجب �سج ّل
�ساحور الن�رصا ّ
بحق
�سابق �رشكة حممد بيك بن مارية وامل�شرتي ويل ومن ي�رشكه ّ
حال
الباقي بثمن قدره �س ّتة ع�رش غر�ش ًا وربع غر�ش عددية ثمن ًا اّ ً
ال�رشعي.
مقبو�ض ًا بيد البائع باحل�رضة واملعاينة القب�ض
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

قب�ض يوم تاريخ �أدناه عبد القادر بن نا�رص املعروف ببلّورة من
احلق
الرومي الوكيل
علي خليل
ال�رشعي عن قبل �ساكنة بنت عبد ّ
ّ
ّ
ّ
اخلرويف ودفع لعبد القادر خم�سة وثالثني غر�ش ًا املت�أخرة له قبل
ذم ُتها من ذلك و�أعاد لها
�ساكنة املزبورة بيده باحل�رضة وبرئت َّ
ما كان ا�شرتاه منها بيع وفاء وقدره ت�سعة ع�رش قرياط ًا من الدار
حمرم
حجة
الكائنة بعقبة
ّ
ّ
الظاهرية مبوجب ّ
�رشعية م� َّؤرخة يف َّ 4
حجة م� َّؤرخة يف 19
�سنة  1081هــ واملت� ّأخر املقبو�ض مبوجب ّ
ربيع الثاين �سنة  1082هـ.
علي،
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويلّ ،ال�شيخ ّ
ال�شيخ �أبو الفتح ،كاتبه.
نبه احلاكم ال�رشعي على حميد من �سلوان ب� ْأن ال يدخل الأر�ض
ّ
الكائنة ب�سلوان املعروفة بالتوتة بيد ال�شيخ نور الدين ال�شافعي
تنبيه ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
وبذمته لزوجته
أقر واعرتف عبد اللطيف بن �أحمد الطابوين �أن قبله َّ
� َّ
فاطمة بنت خليل اللدي �أحد ع�رش غر�ش ًا عددية منها �ستة غرو�ش عن
نظري فراغها له عن ق�سم طعام ،ومنها خم�سة غرو�ش عددية قر�ض
ق�سطت ذلك عليه ك َّل يوم قطعة من ن�صف �شهر تاريخه تق�سيط ًا
َّ
�رشعياً.
�شهود :املزبورون.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /115ح 6

فراغ طا�سة
طعام

م اجلمعة 11
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /15م

 /115ح 7

قب�ض
م�ستحقات

م ال�سبت  12جمادى
الآخر �سنة 1082هـ/
1671 /10 /16م

 /115ح 8

ا ّدعاء على
رهن

م ال�سبت  12جمادى
الآخر �سنة 1082هـ/
1671 /10 /16م

 /115ح 9

ا ّدعاء
م�ستحقات
جلهة الوقف

م ال�سبت  12جمادى
الآخر �سنة 1082هـ/
1671 /10 /16م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
فرغت �سعد الربى بنت احلاج داود بن �سامل جلارية بنت �سامل
بن تاج الدين عن طا�سة طعام من العمارة مبا لذلك من املعلوم
وم�ساء( )...وعرف بالفارغة ولدها خليل بن خليل بن �سامل
�صباح ًا
ً
تعو�ضت �أربعة غرو�ش عددية قب�ضتها
ا
�رشعي
ا
فراغ
ا
�رشعي
تعريف ًا
ً
ً
ً
ّ
ّ ّ
باحل�رضة.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
لوراث حممد �أفندي
ملا كان ّ
بذمة �أحمد بن حممد بن عبد اهلل ّ
العنبو�سي ت�سعة غرو�ش وكان دفع للحاج كمال وكيل رابعة بنت
ّ
حممد �أفندي املزبور و�أخذ وارثوه ت�سعة غرو�ش وت� َّأخر ن�صف غر�ش
وراث حممد �أفندي
ح�صته يوم تاريخه ال�شيخ حممد
ّ
العنبو�سي ّ
ّ
حق له قبل �أحمد
وقب�ضه منه باحل�رضة واملعاينة و�أ�شهد عليه �أنه ال َّ
املزبور ب�سبب ذلك و�ص ّدقه على ذلك �أحمد املزبور.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ا َّدعى يا�سني بن �أحمد من بيت حنينا على يا�سني بن طه جعوان
ف�ضة رهن ًا حتت يده
اللدي وقال� :إنه �أودعه �سكّين ًا عقف ًا وخلخال ّ
ّ
على غر�ش واحد وطالبه به رهن ذلك ودفعه يف م َّدة ثالث �سنوات،
ُ�س ِئ َل� ،أجاب ب�أنه ا�شرتى العقفا منه بثالثة �أمداد حنطة ودفعها له
الف�ضة على خم�سة غرو�ش عددية دفع له من
ورهن عنده اخللخال ّ
ذلك �أربعة غرو�ش واحد وباقي �أربعة غرو�ش يف م َّدة ع�رش �سنوات
و�أنه باعه العقفا بثالثة �أمداد حنطة بيع وفاء و�ص َّدقه على بيع
الوفاء.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ا َّدعى م�صطفى �آغا دزدار قلعة القد�س ال�رشيف املتوليّ على وقف
الطوا�شي على خليل بيك بن �صالح بيك �صوبا�شي الأ�صيل
حممد �آغا
ّ
والو�صي على �أيتام �أخيه يحيى بك املتو ّفى بعد وفاة
عن نف�سه
ّ
بذمة �صالح املزبور جلهة الوقف �أحد وخم�سني
والده وقالَّ � :إن ّ
غر�ش ًا �أ�ص ًال وخم�س قطع م�رصية ومرهون على  15قرياط يف
ذمته �إىل ذمة �أخيه يحيى
الدار الكائنة بخط مرزبان ّ
ثم انتقلت من ّ
وربحها ت�سعة غرو�ش وخم�س قطع م�رصية(� )...ستون غر�ش ًا �سئل،
يل الدين والأو�سته حممد بن رجب طبق الدعوى
�أنكر يف يد ال�شيخ و ّ
ذمة ولده
بذمة املتو ّفى املزبور يف ّ
وحلف املتوليّ على بقاء ذلك ّ
�رشعياً.
ا
حتليف
ال�رشعي
احللف
�رشعي ًا جامع ًا ملعاينة
حلف ًا
ً
ّ
ّ
ّ
يل الدين،
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين �أفندي ،ال�شيخ و ّ
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
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سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
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ِ
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /116ح 1

 /116ح2

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة
الزام بدفع
دين

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

م ال�سبت  12جمادى �ألزم �أحمد احل�سيني ال�سقا لعي�سى بن خلف من العي�ساوية ثمن �شيد
الآخر �سنة 1082هـ /بعد الدعوى واالعرتاف.
1671 /10 /16م �شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.

الو�صي على
أقر واعرتف بن عبد املنعم الفاتو�شي �أنه قب�ض من
� َّ
ّ
ح�صته من
أجرة
�
من
له
ما
نظري
غرو�ش
خم�سة
القاروط
علي
أيتام
�
ّ
احلنبلي بالقد�س ال�رشيف
�إقرار واعرتاف م ال�سبت  12جمادى طه يف الدار �رشكة الأيتام الكائنة بزقاق
ّ
بقب�ض
الو�صي له جميع بنظري قبله ما لهم
الآخر �سنة 1082هـ /منها غر�ش واحد من مال
ّ
م�ستحقات
احل�صة وقب�ض
الو�صي املزبور ووكلته يف �إجارة
1671 /10 /16م و�ص ّدقه على ذلك
ّ
ّ
�أيتام
�رشعية مقبولة �رشعاً.
�أجورها وكالة
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /116ح 3

م ال�سبت  12جمادى ح�رض ال�شيخ عبد الرحمن اخلليلي وكفل ابن �أخيه املدعو جنم بن
ح�ضور وكفالة الآخر �سنة 1082هـ /عبد الرزاق كفالة �إح�ضار(. )...
1671 /10 /16م �شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

 /116ح4

ا�ستئجار دكان م االثنني � 14شهر
ب�سويقة حملة مزبور/
1671 /10 /18م
اليهود

 /116ح5

م االثنني � 14شهر
مزبور/
1671 /10 /18م

ثبوت رهن

اليهودي مباله عن نف�سه من ال�شيخ عبد
ا�ست�أجر �إبراهيم ولد فرهاد
ّ
ال�رشعي عن( )...ف� ّأجر ما هو يف
الوكيل
الرحمن بن �أحمد احلنبلي
ّ
ملك بنته املزبورة وذلك جميع الدكّ ان الكائنة ب�سويقة حملّة اليهود
القبلي املعلومة عندهما الثابت وكالته يف الإجارة
بال�ص ِّف
الواقعة ّ
ّ
الوهاب
عبد
بن
أحمد
�
ال�شيخ
من
واحد
ل
ك
ب�شهادة
أجرة
وقب�ض ال
ِّ
ّ
غرة �شهر تاريخه و�آخرها
و�أخيه حممود م َّدة خم�س �سنوات � َّأولها َّ
انق�ضا�ؤها ب�أجرة قدرها ثالثون غر�ش ًا �أ�ص ًال من �أجرة ك ِّل �سنة �س ّتة
غرو�ش حتلُّ �أجرة ك ِّل �سنة يف ا�ستحقاقها.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
بذمة
ثبت ب�شهادة ال�شيخ زكريا الديري وال�شيخ مو�سى
ال�شافعي ب� َّأن ّ
ّ
علي بن �أيوب( )...خاتون بنت احلاج �أحمد مريان خم�سون
ال�شيخ ّ
غر�ش ًا ومرهون على ذلك جميع الدار الكائنة بخط واد الطواحني
العلي وذلك
والكرم ب�أر�ض ال�رصارة وطلب ال�شيخ عبد اجلواد
ّ
الو�صي على �إخويه والأ�صل
بوجه( )...املتويف �سليمان ابن املتو ّفى
ّ
�رشعي ًا وحلفت( )...ومل تنقل تنق ًال �رشعياً.
فلم يب ِد دافع ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /116ح6

الزام بدفع
دين

م الثالثاء 15
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /19م

�ألزم حممد بن بدر الدين وطه بن �أبي اجلرمة ب�س ّتة غرو�ش وع�رش
قطع م�رصية لرجب ب�شه املحت�سب بعد الدعوى والطلب واالعرتاف
�رشعياً.
�إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /116ح7

قب�ض
م�ستحقات
�أيتام

م الثالثاء 15
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /19م

 /116ح 8

ا ّدعاء
م الأربعاء 16
املحت�سب على جمادى الثانية �سنة
طائفة اليهود 1082هـ/
1671 /10 /2م
الربنا�سيني

قب�ض احلاج فخر الدين املحت�سب الوكيل عن قبل احلاج كمال
املحت�سب وال�شيخ حممد العنبو�سي من املعلم ن�رص اهلل بن �سليمان
احلداد وحيثما( )...ن�رص اهلل جميع( )...على وكالة �أخيه كمال
بذمته لأيتام املرحوم حممد
�أربعني غر�ش ًا وهي التي كانت مر ّتبة ّ
�أفندي العنبو�سي وانتقل ذلك بالإرث �إىل رابعة بنت حممد �أفندي
املزبور ولل�شيخ حممد املرقوم ووكّ لت رابعة كمال يف قب�ض ما
�رشعية وقب�ض ن�رص اهلل املزبور من يد احلاج
حجة
ّ
ّ
يخ�صها مبوجب ّ
فخر الدين ال�سوارة الذهب التي كانت رهن ًا على املبلغ املزبور
للوراث املزبورين ب�سبب املبلغ قبله
ووزنها ع�رشون مثقا ًال ومل يبقَ ّ
ح ّق ًا و�صادقوا على ذلك كذلك وكان ما قب�ضه ال�شيخ حممد الأ�صيل
عن نف�سه خم�سة ع�رش غر�ش ًا ون�صف غر�ش وقطعتان م�رصيتان
باحل�رضة واملعاينة.
علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ّ
ا َّدعى احلاج كرمي املحت�سب على طائفة اليهود الربنا�سيني املتكلّمني
بذمة اليهود املتكلّمني �سابق ًا على
الآن على طائفة اليهود � َّأن له ّ
طائفة اليهود مبلغ ًا قدره �ألف غر�ش عددية منها ثالثمائة و�أربعون
ذمتهم له وو�صله
غر�ش ًا ثمن بن وفلفل مائة رطل و� َّأن املبلغ لزم ّ
من ذلك بطريق احلوالة على طائفة الربنا�سيني عن �أربع �سنوات يف
ك ِّل �سنة مائة وع�رشون غر�ش ًا يكون �أربعمائة غر�ش وثمانون غر�ش ًا
قب�ض ثالثني �سلطانية بيد ولده �إبراهيم من م�رص من يد طائفة
اليهود املزبورين �أعاله ثالثني غر�ش ًا يكون جميعها خم�سمائة غر�ش
ثم اعرتف
وع�رشة غرو�ش وت� َّأخر قبلهم �أربعمائة و�سبعني غر�ش ًا لهم َّ
�أنه و�صل من هذه �إىل خلفه مائة وع�رشون غر�ش ًا يف �سنة اثنتني
وعن �سنة ثالثة مدة( )...الآن.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويلّ ،ال�شيخ فتح اهلل،
علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
ال�شيخ ّ
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /117ح1

الزام بدفع
ثمن �أثواب

م الأربعاء 16
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /20م

احلر ثمانية عددية
�ألزم مو�سى بن �أبي رمو�ش ل�صالح بن �إ�سماعيل ّ
�رشعياً.
نف�سه عن �أثواب باعرتافه وذلك �إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

 /117ح 2

�إثبات توكيل

م الأربعاء 16
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /20م

ثبت ب�شهادة النقيب �أحمد الداجوين وال�شيخ عبد احلليم ال�صامت
املغربي وكّ لت ال�شيخ ح�سن
ال�ستِ فاطمة بنت ال�شيخ فخر الدين
ب� َّأن ّ
ّ
وعرف بها
بك نا�رص يف جميع �أمورها وكالة مطلقة ّ
مفو�ضة لر�أيه َّ
�رشعية
�رشعي ًا وكالة
ولدها ال�شيخ عبد احلليم ال�صامت تعريف ًا
ّ
ّ
مقبولة �رشعاً.

 /117ح 3

م الأربعاء 16
ح�ضور
و�ضمان قدور جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
نحا�س مدة
خم�س �سنوات 1671 /10 /20م

 /117ح 4

الزام بدفع
دين

م الأربعاء 16
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /2م

 /117ح 5

م اخلمي�س 17
جمادى الآخر �سنة
�إثبات وتوكيل
1082هـ/
1671 /10 /21م

 /117ح 6

م اخلمي�س 17
جمادى الآخر �سنة
1082هـ/
1671 /10 /21م

ح�ضور
و�إ�شهاد
وقب�ض

علي الد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ ّ
النبي بقي�صة
ح�رض كلُّ واحد من عبد الرحمن وعثمان ولدي عبد
ّ
بح�ضور الأو�سته عبد القادر املتوليّ على وقف جار اهلل �أفندي
و�ضمنا ما يتحدث من القدر والقدرة النحا�س اللذين �سبكاها
مب�صبنة جار اهلل اجلارية يف الوقف م َّدة خم�س �سنوات مت�ضي من
مرعياً.
تاريخه تع ّهداً
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
علي الداجوين بثمانية غرو�ش ون�صف غر�ش عددية
�ألزم ال�شيخ ّ
ال�س ّيد تاج العارفني النقيب الأ�رشاف
بطلب �سليمان �آغا الوكيل عن ّ
�رشعياً.
بالقد�س ال�رشيف بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا
ّ

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ال�س ّيد جمال الدين و�إبراهيم بن ح�سني
علي بن ّ
ثبت ب�شهادة ّ
ال�س ّيد ّ
جلبي ب� َّأن �صاحلة بنت ح�سن �آغا وكَّ لت �أخاها �شقيقها م�صطفى �آغا
مفو�ضة له و� َّأن
دربا�شي يف جميع �أمورها ودعاويها وكالة مطلقة ّ
ال�شاهدين باملوكّ لة عارفان.
علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ ّ
ال�س ّيد حممد بن قا�ضي ال�صلت و�أ�شهد عليه �أنه وكّ ل ال�شيخ
ح�رض ّ
يعقوب يف قب�ض معامل جهاته يف مبا�رشة الإمامة بامل�سجد
ال�رشعي.
�رشعية مقبولة منه القبول
الأق�صى وكالة
ّ
ّ
علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ ّ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
علي بن ذيب من عودة بن عواد اخلليلي
قب�ض احلاج �أبو بكر بن ّ
الوكيل عن حممد بن حممود من بيت حنينا يف بيع املاعون
النحا�س والعقفا خم�سة غرو�ش وع�رشين قطعة م�رصية قب�ضها
باحل�رضة واملعاينة وباع للحاج �أبي بكر �أربعني قطعة قبل حممد
ال�رشعي.
املزبور وجهة ثمن احلمل القب�ض
ّ

 /117ح 7

م اجلمعة � 18شهر
قب�ض ثمن
مزبور/
ماعون نحا�س
1671 /10 /22م

 /117ح 8

تر َّتب لوقف حممد بن �آغا الطوا�شي مببا�رشة متولّيه م�صطفى �آغا
علي بن قويدر العلاّ ف مبلغ
دزدار قلعة القد�س ال�رشيف يف ّ
ذمة ّ
قدره �أحد وخم�سون غر�ش ًا عددية وخم�سون قطعة م�رصية ح�ساب ًا
ين وقف�ص ومنها
منها ح�سنة ت�سع وع�رشين وثلث عنها بعد لكل �سلطا ّ
ين �أربعون قطعة
ترتب جلهة
م اجلمعة  18جمادى خم�س �سلطانية قطع ًا م�رصية ح�ساب ًا ثمن ك ِّل �سلطا ّ
ف�ضة �أربعة غرو�ش بحجر خم�س قطع
ب�سال�سل
دواة
وثمن
م�رصية
1082هـ/
�سنة
آخر
ل
ا
بن
حممد
وقف
ّ
غرة رجب �سنة تاريخه ورهن
�آعا الطوا�شي 1671 /10 /22م ابتاعها وت�سلَّمها
مل�ضي �س ّتة �أ�شهر من َّ
ّ
احل�صة ال�شائعة وقدرها خم�سة وع�رشون غر�ش ًا يف
على ذلك جميع
َّ
جميع الدار القائمة البناء بالقد�س ال�رشيف بخط داوود املحدودة
�رشعي ًا م�سلَّم ًا ت�سلَّم ملثل ذلك �رشع ًا
باحلجج امل� َّؤرخة بتاريخه رهن ًا
ّ
ال�شافعي ر�ضي اهلل تعاىل عنه.
على قاعدة مذهب الإمام
ّ

 /117ح 9

الزام بدفع
ثمن زيت

علي من قرية لفتا لأحمد بك ربحي ب�أربعة غرو�ش
م اجلمعة  18جمادى �ألزم م�صطفى بن ّ
وجرة ون�صف زيت بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا
الآخر �سنة 1082هـ /ون�صف ّ
�رشعياً.
1671 /10 /22م
ّ

 /117ح 10

الزام بدفع
دين

م الأحد � 20شهر
مزبور/
1671 /10 /24م

 /118ح 1

الزام بدفع
�أجرة حاكورة

م االثنني 21
جمادى الثانية
ل�سنة1082هـ/
1671 /10 /25م

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ال�شافعي
لدى نور الدين �أفندي
ّ

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

�ألزم �أحمد وخليفة ولدي خلف من دير ال�سنة ملحمد بن �إ�سماعيل
اللحام ب�سبع وخم�سني غر�ش ًا وثلث غر�ش بعد الدعوى والطلب
�رشعياً.
واالعرتاف ودفع �آخر ما ت� َّأخر ملحمد قبله �إلزام ًا
ّ

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم مو�سى بن جاد اجلبايل حلجازي بن خلف ال�صليتي بت�سعة
غرو�ش ون�صف من �أجرة احلاكورة املعروفة باجلب�شة امل�ستقرة
�رشعياً.
يف( )...بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويلّ ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
ثماني ِة ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /118ح 2

الزام دفع
�أجرة حاكورة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�ألزم حممد بن خايربك حممود ليون�س بن دهمان بخم�سة غرو�ش من
م االثنني 21
جمادى الثانية ل�سنة �أجرة احلاكورة امل�شرتكة بينه وبني حجازي ال�صلتي بعد الدعوى
�رشعياً.
والطلب واالعرتاف �إلزام ًا
1082هـ/
ّ
1671م
/10 /25
يل الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ و ّ

 /118ح 3

الزام

م الثالثاء 22
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /26م

�ألزم �شعبان بن ع�سكر وقف �أوي�س بك بت�سعة غرو�ش من ربح �سنة
�إحدى وثمانني و�ألف بعد الدعوى من متوليّ الوقف ال�شيخ نور الدين
�رشعياً.
الداودي واالعرتاف �إلزام ًا
ّ
يل الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ و ّ

 /118ح 4

ا ّدعاء ببيع
بهيم

م الثالثاء 22
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /26م

ا َّدعى خليل بن �إ�سماعيل اللحام على �شوعة ولد �شعيب وقال� :إنه
باعه ُبهم ًا �أخ�رض باثني ع�رش غر�ش ًا ك َّل �شهر غر�شان ت�ستحق �إىل
ختام �شهر تاريخه�ُ ،سئِلَ اعرتف.

 /118ح 5

حلف بعدم
ا�ستحقاق
حقوق

م الثالثاء 22
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /26م

الهندي � ْأن لي�س حلمدان بن حممود
حلف عبد القادر بن مو�سى
ّ
�رشعي ًا ومنع من معار�ضته.
ا
حلف
ال�شامي قبله خم�سة غرو�ش
ً
ّ
ّ

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /118ح 6

الزام بدفع
دين

م الثالثاء 22
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /26م

�ألزم �إبراهيم بن حممد للحاج خليل بن ح�سني ب�أربعة غرو�ش وثلث
�رشعياً.
عددية بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /118ح 7

�إثبات دين

م الأربعاء 23
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /27م

 /118ح 8

حترر بقية
ثمن ن�صف
جمل

م الأربعاء 23
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /27م

�شهود :ال�شيخ ويلّ ،املزبورون ،كاتبه.

ثبت ب�شهادة الأو�سته ح�سني بن قره ح�سن و�سيدي يحيى بن �أحمد
بذمة �أحمد بن نور الدين( )...للدروي�ش داود اثني ع�رش
بو �سيبويه � َّأن َّ
�رشعي ًا طلب �إلزامه
غر�ش ًا ون�صف غر�ش فلم يبد يف �شهادتهما دافع ًا
ّ
بذلك.
�شهود :ال�شيخ ويلّ ،املزبورون ،كاتبه.
بقية ثمن
حترر قبل عامر بن حممد حل�سن بن حممد بن حرب من ّ
َّ
ن�صف اجلمل ت�سعة غرو�ش عددية �أُمِ ر بدفعها.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م اخلمي�س �24شهر
مزبور/
1671 /10 /28م

 /118ح 9

ترتب
م�ستحقات

 /118ح 10

�س�ؤال خلع
م اخلمي�س �24شهر
مقابل التنازل
مزبور/
عن م�ؤخر
1671 /10 /28م
ال�صداق

 /118ح 11

حترر ثمن
القفا

م اجلمعة � 25شهر
مزبور/
1671 /10 /29م

 /118ح 12

الزام بدفع
ثمن كرم

م ال�سبت � 26شهر
مزبور/
1671 /10 /29م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
و�صيهما
علي القاروط ولأخته فخري مببا�رشة
ّ
تر َّتب ملحمد بن ّ
ال�شامية
الدين
بدر
بن
بك
علي
ة
ذم
يف
الفاتو�شي
ال�شيخ عبد الرحمن
ّ
ّ
ّ
بطريق الكفالة للمال وال ّذ ّمة عن الرجل املدعو �سفيان بن حممد
ف�ضة
جعوان مبلغ قدره مائة غر�ش واحدة وخم�سة وع�رشون غر�ش ًا ّ
بذمة علي بك املرقوم
بذمة( )...املزبورة ّ
عددية وهي املرت ّتبة ّ
علي بك املزبور بذلك االعرتاف
�أ�صالة وكفالة �سابق ًا ح�سب اعرتاف ّ
ال�رشعي وثمن �صوف حمنا وب�شت خميطة خم�سة وع�رشون غر�ش ًا
ّ
غرة
من
مت�ضي
�سنة
مل�ضي
املزبور
الو�صي
من
َّمه
ل
وت�س
ابتاعه
ّ
ّ
ّ
الو�صي املزبور ثمن ال�صوف املرقوم
وق�سط
رجب ل�سنة تاريخه َّ
ّ
غرة رجب
من
يوم
ل
ك
يف
املزبورة
ا
غر�ش
وقدره خم�سة وع�رشون
ً
ِّ
ّ
�رشعي ًا
قطعتان م�رصيتان يحلُّ ق�سط ك ِّل يوم يف ختامه تق�سيط ًا
ّ
�رشعياً.
تر ُّتب ًا
ّ
علي �أفندي،
�شهود :زكريا �أفندي ،نور الدين �أفندي ،و ّ
يل الدين �أفنديّ ،
ال�شيخ �أبو الفتح ،كاتبه.
وعرف بها كاتبه( )...خليل بن
�س�ألت احلرمة عايدة بنت عالء الدين َّ
عفيف الدين الديري زوجها مو�سى بن �إبراهيم امل�ؤيد �أن يخلعها
ذمته لها من م� َّؤخر �صداقها
من ع�صمته وعقد نكاحه على �أن ترب�أ َّ
عليه وقدره غر�شان ومن نفقة ع َّدتها و�أجرة �سكن(�ُ )...س ِئ َل �أجابها
عن �س�ؤالها وخلعها من ع�صمته وعقد نكاحه على العر�ض املزبور
ومبوجب ذلك بانت عايدة من ع�صمة زوجها املزبور البينونة
ال�رشعية وال حتلُّ له ح ّتى تنكح زوج ًا �آخر.
ّ
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
حترر قبل حميد بن حممود خم�سة وخم�سون قطعة م�رصية حل�سن بن
َّ
ُ
�رشعياً.
ا
أمر
�
ذلك
بدفع
ر
�
أ
العقفا
ثمن
من
أحمد
�
ً
مِ
ّ
َ
�شهود :ال�شيخ ويلّ ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم حممود بن فتح الدين لرحال بن حماد من قلندية( )1بت�سعة
�رشعياً ،ومل يت� َّأخر
غرو�ش ثمن ثمرة كرمه بعد الدعوى والطلب �إلزام ًا
ّ
له قبله ما عدا املبلغ ح ّق ًا مطلق ًا �إ�شهاداً و�إلزام ًا م�ص َّدق ًا �رشعاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

( )1قلندية :قرية تقع على بعد  12كيال شمال القدس ،بلغ عدد سكانها  ،1945حوالي 190نسمة .شراب ،محمد .معجم،
ص.611
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سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
ثماني ِة ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /119ح 1

�رشاء فر�س
حمرا

م ال�سبت �26شهر
مزبور/
1671 /10 /30م

 /119ح 2

ترتب ثمن
منقول وغري
منقول

م الأحد  27جمادى
الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /10 /31م

 /119ح 3

�إقرار بدفع
دين

م االثنني 28
جمادى الثانية �سنة
1082هـ/
1671 /11 /1م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ا�شرتى حممد بن �إ�سماعيل اللحام و�أحمد وخليفة ولدي خلف من
دير ال�سنة الفر�س احلمراء( )...ب�أربعني غر�ش ًا ف�أ�صفهما مبا يف
ال�رشعية وت�سعة ع�رش غر�شاً()...
ال�رشعي()...
ذمتهما من ال َّد ْي ِن
ّ
َّ
ّ
والتبعية من الفر�س
ي�ستحق قبلهما ح ّقا مطلق ًا و�ضمنا له (ال�رشكة)
ّ
ّ
�رشعية.
املزبورة �ضمانة
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ
علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
تر َّتب لعالء الدين و�رشف الدين و�صاحلة وعفيف وخريي �أيتام
ذمة اخلواجة
علي بن �أيوب مببا�رشة احلاكم
ال�رشعي يف ّ
ّ
ال�شيخ ّ
ح�سن بن احلاج حممد بزور مبلغ قدره �سبعون غر�ش ًا عددية �أ�ص ًال
وهي الآيلة من ثمن الكرمني املباعني لفخر الأكابر والأعيان عبد
بف�ضة
بف�ضة ودواة ّ
الكرمي �آغا قب�ضها يوم تاريخه وثمن �سكّني ّ
ثم
ابتاع ذلك وت�سلّمه
غرة رجب �سنة تاريخه َّ
مل�ضي �سنة مت�ضي من ّ
ّ
�أنه دفع( )...نور بنت حممد ابن عبد يحيى من الربح ع�رشة غرو�ش
غرة
قب�ضها منه باحل�رضة واملعاينة ّ
وبقية الربح �أربعة غرو�ش يف َّ
غرة
من
م�رصية
قطعة
يوم
ل
ق�سطها لهم يف ك
ِّ
ّ
�شوال �سنة تاريخه َّ
َّ
�رشعي ًا ورهن على ذلك املبلغ وقدره ال�سبعون
ا
تق�سيط
املزبور
ال
�شو
ً
ّ
ّ
غر�ش ًا املزبورة �أعاله وعلى ك ِّل جزء منه جميع( )...الطاحون والفرن
امل�شتمل على حجري رحا وجايزة وعجلة ومنخل وم�سطاح وحا�صل
ومراغة بها �صهريج ماء بعد جتميع مائه �سنة وحت ّدهما قبلة الدرب
ال�سالك ومنه �أبواب الفرن والطاحون و�رشق ًا الدرب ال�سالك و�شما ًال
احلواج ح�سن و�أخيه حممد الغامن قبول ذلك جميعه
كذلك وغرب ًا بيت ّ
�رشعي ًا ُم�سلَّم ًا ت�سلم
مبدينة القد�س ال�رشيف مبحلّة باب العمود رهن ًا
ّ
مثله ملثل ذلك �رشع ًا م�أذون ًا له باالنتفاع مع بقاء الرهن على
�صحة �ضمنه وعلى
حكمه وح�رض �أخوه �شقيقه حممد و�ص َّدق على َّ
�رشعي ًا بتاريخ �أعاله على مذهب
رهن الطاحون والفرن ت�صديق ًا
ّ
ال�شافعي.
الإمام
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،م�صطفى �آغا ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ خليل بن
عبد القادر ،حممد( ، )...كاتبه.
أقر عامر بن داود جلمعة بن ن�رص اهلل الري�شي ب�أن يدفع له الغر�شني
� َّ
�رشعياً.
والن�صف
املتبقية قبله �إقراراً
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
قب�ض يوم تاريخه حممد بن �أحمد البط�ش البالغ العاقل من اخلواجه
بذمة
حممد ابن �أرغون ثمانية غرو�ش من �أ�صل ماله من الذي ّ
�رشعياً.
الرملي بيده باحل�رضة واملعاينة قب�ض ًا
�سليمان
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم �إ�سماعيل بن عبد الكرمي بع�رشة غرو�ش من �أ�صل ثالثة وع�رشين
غر�ش ًا للحاج �شاهني الطب�ش بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا
�رشعياً.
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /119ح4

قب�ض
م�ستحقات

م الثالثاء � 29شهر
مزبور/
1671 /11 /2م

 /119ح5

الزام بدفع
دين

م الأربعاء غرة
رجب احلرام �سنة
1082هـ/
1671 /11 /3م

 /119ح6

تنبيه ب�إخالء
دكان

م الأربعاء غرة
رجب احلرام �سنة
1082هـ/
1671 /11 /3م

ال�رشعي على �إبراهيم بن ع�سكر ب�أنه يخلي الدكّ ان
نبه احلاكم
َّ
ّ
امل�شرتكة بينه وبني �شاهني الطنبغا الكائنة ب�سوق الطّ ّباخني التي
�رشعياً.
للم ّدعي ومن �رشكتهما �إبقائها
ّ

 /120ح 1

حترر قر�ش
بقية ثمن
احلمل

م الأربعاء غرة
رجب احلرام �سنة
1082هـ/
1671 /11 /3م

حترر ِق َبل ر�ضوان بن قرار من اجلديرة لإبراهيم بن �أحمد املراكبي
َّ
غر�ش واحد بقية ثمن احلمل باعرتافه بذلك.

 /120ح 2

�إرث �رشعي

م الأربعاء غرة
رجب احلرام �سنة
1082هـ/
1671 /11 /3م

الدباغ
ملا كان بذمة احلاج خليل بن �شيخ احلماميية لل�شيخ حممد ّ
وراثه
ع�رشون غر�ش ًا عددية ومات ومل يح�رض �إرثه
ال�رشعي من ّ
ّ
�أحمد العامر ومرمي ورا�ضية وزوجته نور الهدى البالغون على ذلك
�رشعي ًا ح�رض يوم تاريخه
بت�صديق وكيل نور الهدى حاله ت�صديق ًا
ّ
احلق
م�صطفى الوكيل عن نور الهدى ورا�ضية زوجته واحلاج عبد ّ
الوكيل عن زوجته مرمي و�ص َّدق على( )...واعرتفا �أنهما و�صلهما
بذمته من
بذمة احلاج خليل املزبور ومل يت�أخر َّ
الع�رشون غر�ش ًا التي َّ
الع�رشين غر�ش ًا ح ّق ًا مطلقاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /120ح 3

م الأربعاء غرة
رجب احلرام �سنة
�إ�شهاد وتوكيل
1082هـ/
1671 /11 /3م

�أ�شهدت نور العني بنت �أحمد اجلوربجي �أنها وكَّ لت ح�سني بن �أحمد
النور�سي يف قب�ض ا�ستحقاقها من وقف احلريري من املتوليّ على
�رشعياً.
وعرف بها ال�شيخ �أحمد النور�سي تعريف ًا
ّ
الوقف املزبور َّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،حممد جلبي ،كاتبه.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويلّ ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،كاتبه.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /120ح 4

م اخلمي�س  2رجب
ا�ستئجار
دكان بال�سوف �سنة 1082هـ/
1671 /11 /4م
الكبري

 /120ح 5

ترتب
م�ستحقات
�إرثية

م اخلمي�س  2رجب
�سنة 1082هـ/
1671 /11 /4م

 /120ح 6

ا ّدعاء على
ملكية بهيم

م اجلمعة  3رجب
الغر واحلرام �سنة
1082هـ/
1671 /11 /5م

 /120ح 7

قب�ض �أجرة
دار

م اجلمعة  3رجب
الغر واحلرام �سنة
1082هـ/
1671 /11 /5م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ا�ست�أجر �شاهني بن ح�سن الطنبغا مباله لنف�سه دون غريه من فخر
ال�رشعي عن زوجته م�ؤيدة بنت حممد
الدين بن �أحمد( )...الوكيل
ّ
ف�أجاره �إجارة منتظر يف جميع الدكّ ان الكائنة بال�سوق الكبرية
غرة ذي القعدة �سنة تاريخه
املعلومة عندهما م َّدة �أربعة �أ�شهر � َّأولها َّ
ح�صة املوكِّلة وقدرها الثلث الواقعة يف( )...بطريق املهاياة
نظري َّ
ب�أجرة قدرها اثنا ع�رش غر�ش ًا ح�ساب ًا من �أجرة ك ِّل يوم ثالث قطع
م�رصية حتلُّ �أجرة ك َّل يوم يف ختامه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ذمة كرمي
تر َّتب لأحمد بن حممد
املغربي مببا�رشة والده املزبور يف ّ
ّ
بن عبد العال مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش عددية وهي التي �آلت �إليه
من والدته فاطمة قب�ضها باحل�رضة واملعاينة وثمن دواة ب�سال�سل
غرة �شهر تاريخه
ف�ضة غر�شان ابتاعهما وت�سلَّمها
َّ
مل�ضي �سنة من َّ
ّ
�رشعي ًا وح�رض ولده حممود وكفل والده يف املبلغ يف املال
ترتيب ًا
ّ
�رشعي ًا و�أ�شهد عليه كرمي وولده حممود
ا
إذن
�
بذلك
له
ؤذن
�
ي
ة
والذ َِّّم
ً
ّ
�أنهما ال ي�ستح ّقان وال ي�ستوجبان قبل حممد امل�رصي بن حممد بن
عبد ال من مال وال من ربح وال يف غري ذلك ح ّق ًا مطلق ًا ملا م�ضى من
�رشعي ًا م�ص َّدق ًا من ك ٍّل منهما.
الزمان و�إىل يوم تاريخ �أدناه �إ�شهاداً
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ا َّدعى مو�سى بن �أحمد من �شعفاط على خليل ولد نقوال وقال� :إنه
ال�رشعي من م َّدة خم�س
�ضاع له البهيم الأخ�رض املُح�رض باملجل�س
َ
ّ
�سنوات و�إنه وجده الآن ببيت ا ُ
مل َّدعى عليه ويطالبه بذلك ويرفع يده
عنه وت�سليم ذلك له�ُ ،سئِلَ  ،ف�أجاب ب�أنه ا�شرتى البهيم من مو�سى
جرادة يف ع�رشين جمادى الثاين بخم�سة غرو�ش فلم ي�ص ِّدقه
وطلب منه بينة ي�شهد له بذلك ،ف�شهد حممد بن �أحمد من �شعفاط
�ضاع من م َّدة خم�س �سنوات
وكنعان بن حممد ب� َّأن البهيم املزبور
َ
�رشعية
�ضاع وهو يف ملك امل َّدعي املزبور �شهادة
عن املزبور و�أنه
َ
ّ
�ضاع وهو يف ملكه ف�أمر بت�سليم
إنه
�
وحلف
ا
�رشعي
فلم يثبت دافع ًا
ً
َ
ّ
البهيم له ف�سلَّمه باحل�رضة واملعاينة.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ح�صته يف دار
قب�ض ال�شيخ زكريا الديري من ح�سن ال�شطّ ار �أجرة َّ
ح�سن وقدرها قرياط وقدرها خم�سة غرو�ش وع�رشون قطعة م�رصية
وهو �أجرة �سنة �إحدى وثمانني و�ألف.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /121ح 1

قب�ض م�ؤخر
�صداق

م اجلمعة  3رجب
الغر واحلرام �سنة
1082هـ/
1671 /11 /5م

 /121ح2

قب�ض
م�ستحقات
وقف

 /121ح3

الزام بدفع
ثمن بهيم

 /121ح4

ترتب جلهة
وقف ال�سيفية

 /121ح5

ترتب
م�ستحقات

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
قب�ضت( )...بنت �أحمد( )...من حممد جلبي الرتجمان يوم تاريخه
املق�سط
ذمة زوجها �أحمد( )...من �صداقها امل� َّؤخر
غر�ش ون�صف من ّ
ّ
�رشعياً.
قب�ض ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،وال�شيخ ويلّ ،ال�شيخ فتح،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ �أبو ال�سعود ،كاتبه.

قب�ضت فاطمة بنت ح�سني �آغا الناظرة على وقف ج ّدها القا�ضي
بذمة حممد
م اجلمعة  3رجب
وعرف بها عبد الرحمن بن حممد ما كان مر َّتب ًا ّ
يون�س َّ
بن حممد بن فركاح جلهة الوقف املزبور وقدره غر�شان ون�صف
الغر واحلرام �سنة
ذمة حممد املزبور من جميع
باعرتافها بذلك قب�ض ًا
1082هـ/
ّ
�رشعي ًا وبرئت َّ
ال�رشعي.
بالطريق
ة
ال�رشعي
الرباءة
املزبور
املبلغ
1671 /11 /5م
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
علي ثمن البهيم
�ألزم �صالح بن حممود ب�سبعة غرو�ش ملحمد بن ّ
الأ�سمر بعد الدعوى والطلب واالعرتاف و�أنكر �صالح املزبور �أنه
ا�شرتى البهيم من م َّدة �س َّتة �أ�شهر من م�شعل يف جلونية وح�رض
م ال�سبت  4رجب �سنة م�شعل واعرتف �أنه ا�شرتاه من م َّدة ثمانية �أ�شهر �سابقة على تاريخه
1082هـ/
وطلب �صالح املزبور �إلزام حممد املزبور بالب�سبعة غرو�ش امللزم
1671 /11 /6م
ال�رشعي
عرفه احلاكم
بها �ألزم َّ
ثم ذكر م�شعل �أنه ا�شرتاه من الطّ ّحان َّ
ّ
�رشعياً.
�رشعي ًا �ألزم بذلك �إلزام ًا
�أن يرجع على �شقبا( )1تعريف ًا
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ال�سيفية مببا�رشة متولّيه ال�شيخ كمال الدين
تر َّتب جلهة وقف
ّ
ذمته جلمعة بن يو�سف اخلليلي مبلغ قدره �أربعون غر�ش ًا
اخلليلي يف ّ
مل�ضي
َّمها
ل
وت�س
ابتاعها
غرو�ش
ثمانية
�سبحة
وثمن
م ال�سبت  4رجب �سنة عددية �أ�ص ًال
ّ
1082هـ/
�سنة مت�ضي من تاريخه وكفالة ولده يو�سف ،ورهنه ال�سابق باقٍ
1671م
/11 /6
�رشعياً.
ال�سجلاّ ت ال�سابقة تر ُّتب ًا
ّ
على حكمه مبوجب ّ

الثوري ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ علي
ّ
ذمة عبد الهادي بن
تر َّتب ل�صالح بن �أبي بكر ال�رضير مببا�رشته يف َّ
م ال�سبت  4رجب �سنة حجازي العجمية مبلغ غر�شان ون�صف �أ�ص ًال ون�صف غر�ش ربحها
غرة رجب �سنة تاريخه ورهن
على ذلك عليه
1082هـ/
مل�ضي �سنة مت�ضي يف َّ
ِّ
�رشعياً.
ا
ب
ت
تر
ال�سابقة
ت
ج
ال�س
مبوجب
حكمه
على
داره
ً
لاّ
باقٍ
ُّ
1671 /11 /6م
ّ
ِّ
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

( )1شقبا :قرية صغيرة نحو ميلين شمالي شرق قبية إلى الجنوب الغربي من مدينة القدسُ .شراب ،محمد .معجم بلدان
فلسطين ،ص .474

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 243
جامعة القدس املفتوحة

244

سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
ثماني ِة ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /121ح6

قب�ض
م�ستحقات

م الأحد  5رجب �سنة
1082هـ/
1671 /11 /7م

ال�رشعي عن زوجته
قب�ض احلاج حممد بن �أحمد اجللبي الوكيل
ّ
فاطمة بنت م�صلح اليازجي من �رشف الدين املقد�سي �أبي �سيف
ثمانية غرو�ش التي كانت قبله للموكلة بيده باحل�رضة واملعاينة
�رشعي ًا ومل يبقَ ي�ستحق ب�سبب الثمانية غرو�ش ح ّق ًا مطلقاً.
قب�ض ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /121ح7

ثبوت �ضياع
�سكني عقفا

م الأحد  5رجب �سنة
1082هـ/
1671 /11 /7م

ثبت ب�شهادة ح�سني بن معايل و�سليمان بن خباز ب� َّأن ن�رص اهلل بن
()1
علي بن
عامر من بيت جربيل �ضاع له �سكّني عقفا ووجدها مع ّ
�رشعية بوجه ا ُ
�رشعي ًا
مل َّدعى عليه فلم يوافق
�أبي ال�سعود �شهادة
ّ
ّ
�رشعي ًا حلف ًا
تناقل
إردب
�
و
قمح
د
م
ثمن
ّني
ك
ال�س
َّ
ّ
وحلف ن�رص اهلل � َّأن ّ
�رشعياً.
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /121ح 8

م الأحد  5رجب �سنة
منع من
1082هـ/
التعر�ض
لربان�سة اليهود 1671 /11 /7م

 /121ح9

الزام بدفع
ثمن بهم

االثنني  6رجب �سنة
1082هـ/
1671 /11 /8م

�ألزم حممد بن حممد اخلليلي لدخل اهلل بن دروي�ش الال ب�سبعة غرو�ش
�رشعياً.
ثمن بهم بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا
ّ

 /121ح 10

منع من
التعر�ض

م الثالثاء 7
�شهر مزبور �سنة
1082هـ/
1671 /11 /9م

ال�رشعي �سعد الدين بن م�صطفى من التعر�ض لي�أقوب
منع احلاكم
ّ
�رشعياً.
ا
منع
ا
غر�ش
الثمانني
دعوى
ب�سبب
بول�ص
أخيه
�
ولد �سارة و
ً
ً
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /122ح 1

م الثالثاء 7
تن�صيب و�صي �شهر مزبور �سنة
1082هـ/
�رشعي
1671 /11 /9م

ال�رشعي الرجل املدعو حجازي بن مو�سى
ن�صب موالنا احلاكم
َّ
ّ
�رشعي ًا على فاطمة املعتوها بنت يحيى لي�ضبط ما
ا
و�صي
ا�شتيه
ً
ّ
ّ
�رشعياً.
يخ�صها من وقف اخلواجة �أحمد اليو�سفي تن�صيب ًا
ُّ
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويلّ ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتوح.

عطية من التعر�ض لربان�سة اليهود ب�سبب
منع �إبراهيم بن �أحمد ّ
الف�ضة الذي كان رهنه ثمن اليهودي بعد( )...من مردخاي
اخللخال ّ
�رشعياً.
�رشعي ًا منع ًا
وهارون حلف ًا
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

( )1بيت جبريل :قرية عربية قديمة تقع عند نهاية السفوح الغربية لجبال الخليلُ .شراب ،محمد .معجم بلدان فلسطين،
ص .181

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /122ح 2

زواج

 /122ح 3

الزام بدفع
دين

 /122ح 4

قب�ض
م�ستحقات
وقف

 /122ح 5

حترر
م�ستحقات

 /122ح 6

قب�ض ثمن
قفطان

تاريخ احل َُّج ِة

م الثالثاء 7
�شهر مزبور �سنة
1082هـ/
1671 /11 /9م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
الزوج مو�سى بن �إبراهيم امل�ؤذِّن الزوجة م ّنا بنت عبد الغافر املر�أة
اخللية عن املوانع ال�رشعية ،ال�صداق خم�سة غرو�ش اجلاري
الكامل
ّ
لها من ذلك ثالثة غرو�ش مقبو�ضة بيدها والباقي غر�شان م� َّؤجالن
زوجها منه بذلك على
�إىل الفراق مبوت �أو طالق بائن ت�أجي ًال
ّ
�رشعي ًا ّ
ذلك حممد بن �صالح الثابت وكالته عنها يف ذلك ب�شهادة �أحمد بن
�رشعي ًا زواج ًا �صحيح ًا
�إ�سماعيل و�أخيه علي العارفان بها تعريف ًا
ّ
�رشعي ًا مقبو ًال �رشعاً.
ّ
�شهود :ال�شيخ ويلّ ،املزبورون ،كاتبه.

�ألزم احلاج مو�سى بن حممد للحاج زكريا بن زكريا العلاّ ف بع�رشين
الأربعاء  8رجب �سنة
علي الإ�سكاف
غر�ش ًا ّ
بذمته َّ
بقية �أربعني غر�ش ًا كانت ّ
وذمة خليل بن ّ
1082هـ/
�رشعي ًا بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
�إلزام ًا
ّ
1671 /11 /10م
�شهود :ال�شيخ فتح الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ال�رشعية على
الو�صية
قب�ضت م�ؤمنة بنت احلاج مو�سى بن ا�شتية
ّ
ّ
�رشعي ًا
ا
تعريف
حجازي
وعرف بها �شقيقها
ً
ّ
بنتها فاطمة املعتوهة َّ
الدم�شقي الناظر على وقف ج ِّده �أحمد
من حممد بن عالء الدين
ّ
الأربعاء  8رجب �سنة
الدم�شقي مبلغ ًا قدره ت�سعة غرو�ش ون�صف غر�ش عددية باحل�رضة
ّ
1082هـ/
واملعاينة وذلك عن نظري ا�ستحقاق ابنتها فاطمة املزبورة من وقف
1671م
/11 /10
�شوال �سنة 1081
غرة ّ
ج ِّدها املزبور عن واحد �سنة كاملة ابتدا�ؤها َّ
�رشعياً.
هــ قب�ض ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ ويلّ ،املزبورون ،كاتبه.
ال�سعدي غر�ش ون�صف
ال�سعدي ملحمود بن �شحادة
حترر قبل م�صلح
من اخلمي�س  9رجب
ّ
ّ
َّ
�رشعياً.
ا
أمر
�
ذلك
بذفع
أمر
�
و
،
ال�رشعي
ر
التحر
ً
�سنة 1082هـ/
ّ
ُّ
ّ
1671 /11 /11م �شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

م اجلمعة  10رجب
�سنة 1082هـ/
1671 /11 /12م

ين من ال�شيخ يو�سف الع�سيلي ثمن
قب�ض يو�سف ولد �سليمان الن�رصا ّ
اليهودية( )...له
القفطان( )1املخيط الأحمر الذي ا�شرتاه من �سمحة
ّ
بت�سعة غرو�ش عددية وع�رشقطع م�رصية بيده باحل�رضة واملعاينة
اليهودية على
وت�سلّم القفطان باحل�رضة واملعاينة رهن ًا حتت يد
ّ
ع�رشة غرو�ش لزوجة ال�شيخ يو�سف وت� َّأخر لزوجة ال�شيخ يو�سف
ع�رشون قطعة قبل �سمحة.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

( )1القفطان :لباس رأس.
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سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م اجلمعة  10رجب
�سنة 1082هـ/
1671 /11 /12م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
قب�ض ال�شيخ حممود �شيخ احلرم من زكريا بن زكريا العلاّ ف �أربعة
وذمة �أخيه حممد جلهة وقف()...
بذمته ّ
غرو�ش ربح ما كانت ّ
�رشعي ًا عن �سنة
ا
قب�ض
أق�صى
ل
ا
امل�سجد
�آغا املوقوف على �شمع
ً
ّ
1081هــ وهي التي �ألزمهم بها هو على تاريخه.

 /122ح 7

قب�ض
م�ستحقات
وقف

 /122ح 8

م اجلمعة  10رجب
حترر �أجرة
حرا�سة ال�سوق �سنة 1082هـ/
1671 /11 /12م
الكبري

حرا�س
َّ
حترر ّ
لل�س ّيد حممد املغربي قبل قا�سم املغربي وهما من ّ
�رشعياً.
ال�سوق الكبري من �أجرة حرا�سته �س َّتة غرو�ش �أمر بدفعها �أمراً
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /122ح 9

ترتب جلهة
وقف ال�سيفية

م ال�سبت  11رجب
الغر واحلرام �سنة
1082هـ/
1671 /11 /13م

تر َّتب جلهة وقف ال�سيفية مببا�رشة متولّيه ال�شيخ كمال الدين
ين جرار( )...مبلغ قدره
فراج الن�رصا ّ
اخلليلي يف ّ
ذمة يعقوب ولد ّ
ع�رشون غر�ش ًا �أ�ص ًال وثمن �سبحة �أربعة غرو�ش ابتاعها وت�سلَّمها
غرة رجب �سنة تاريخه ورهنه ال�سابق باقٍ على
مل�ضي �سنة من َّ
ّ
ال�سجلاّ ت ال�سابقة.
حكمه مبوجب ّ
علي الثوري ،ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ ّ

 /123ح 1

�إدعاء على
قر�ض

م ال�سبت  11رجب
الغر واحلرام �سنة
1082هـ/
1671 /11 /13م

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

(لدى �شيخ الإ�سالم)
علي على ك ٍّل واحد من اخلواجة
ا َّدعى ّ
ال�س ّيد بكر بلوكبا�شي بن ّ
ال�رشعي على �أيتام �أخيه وهم نور الدين وزين
الو�صي
زنكل
�صالح
ّ
ّ
ّري ،وقال يف دعواه� :إنه �أقر�ض()...
ال�سك ّ
الدين وذهيبة وعلى �أحمد ّ
�شكرية بنت �أحمد املزبور املتو ّفية �سابق ًا على تاريخ يف العام
وا�ستحق ذلك من تركتها
ال�سابق �سبعون غر�ش ًا عددية و�إنها ماتت
َّ
وطالبهما بذلك يف تركتها وما لها و�س�أالها ذلك� ،سئال� ،أنكرا،
ف�أح�رض ك َّل واحد من ال�شيخ م�صطفى الرومي وم�صطفى بن دروي�ش
أقرت واعرتفت لديهما يف العام ال�سابق يف رجب
و�شهدا على ذلك و� َّ
ب�أنها �إقرت�ضت من زوجها املزبور �سبعني غر�ش ًا عددية �شهادة
�رشعي ًا و ُق ِبل َْت �شهادتهما وحلف
�رشعية بوجههما فلم يبد دافع ًا
ّ
ّ
ي�ستحق قب�ض ذلك من تركتها
امل َّدعي املزبور باهلل العظيم ب�أنه
ُّ
�رشعي ًا و�أمِ را بدفع ذلك.
حلف ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،يو�سف �أفندي ر�ضى ،ال�شيخ حممد الع�سلي
وخليل �آغا ،م�صطفى �آغا قلعة �آغا بي ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /123ح2

ترتب جلهة
وقف ابراهيم
�آغا

م ال�سبت  11رجب
الغر واحلرام �سنة
1082هـ/
1671 /11 /13م

 /123ح3

قب�ض
م�ستحقات

م الأحد � 12شهر
رجب الفرد احلرام/
1671 /11 /14م

 /123ح 4

م االثنني  13رجب
�إثبات وتوكيل �سنة 1082هـ/
1671 /11 /15م

 /123ح 5

م االثنني  13رجب
الفرد احلرام �سنة
1082هـ/
1671 /11 /15م

ا ّدعاء على
م�ؤخر �صداق

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
بذمة زكريا و�أخيه حممد جلهة وقف �إبراهيم �آغا املوقوف
كان ُمر َّتب ًا َّ
على �شمع امل�سجد الأق�صى( )...ال�شيخ حممود �شيخ احلرم مبلغ قدره
ع�رشون غر�ش ًا عددية عن ك ِّل غر�ش منها ثالثون قطعة م�رصية
�سوية عنهما
ح�رض يوم تاريخه زكريا وحممد ودفعا لل�شيخ حممود ّ
من الأ�صل املزبور ع�رشة غرو�ش قب�ضها بيده باحل�رضة واملعاينة
بذمتهما
قب�ض ًا
ّ
ذمتهما من الع�رشة املزبورة وبرئت َّ
�رشعي ًا وبرئت َّ
ف�ضة
�سوية منهما وباعهما خامت ًا َّ
من الع�رشة الغرو�ش الباقية ّ
غرة
من
مت�ضي
�سنة
مل�ضي
عليهما
بحجر معدن بغر�شني يحلُّ ذلك
َّ
ِّ
رجب �سنة تاريخه وت�سلّما اخلامت املزبور ورهنهما ربع دارهما()...
باقٍ على حكمه.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ويلّ ،املزبورون،
كاتبه.
ال�شافعي الوكيل
قب�ض قدوة العلماء الكرام موالنا نور الدين �أفندي
ّ
ال�رشعي عن دخل اهلل بن الال بن حممد اخلليلي املُلزم له ب�سبعة
غرو�ش عددية وت� َّأخر قبل حممد املزبور ثالثة
غرو�ش عددية� ،أربع َة
ٍ
ق�سطها عليه يف ك ِّل يوم مي�ضي من تاريخه قطع ًة م�رصية
غرو�ش َّ
�رشعياً.
تق�سيط ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ �أبو الفتح ،حممد �آغا ،وحممد جلبي،
كاتبه.
النابل�سي وفار�س بن
ال�س ّيد �إ�سماعيل
ثبت له ب�إذن ك ِّل واحد من ّ
ّ
داود ب� َّأن عايدة بنت �أ�سماعيل وكَّ لت ح�سن بن حممد يف الدعوى
�رشعية مقبولة
على ُمطلِّقها دروي�ش بن �أحمد مب� َّؤخر �صداقها وكالة
ّ
�رشعاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ا َّدعى الوكيل املزبور على دروي�ش بالوكالة املزبورة ،وقالَّ � :إن
م� َّؤخر �صداق موكِّلته خم�سة وع�رشون غر�ش ًا �أ�سدية عنها ثالثون
وا�ستحق ذلك ويطالبه بذلك�ُ ،سئِلَ،
غر�ش ًا عددية و�أنه طلَّقها ثالث ًا
َّ
�أجاب باالعرتاف ب�أنه طلَّقها ثالث ًا وكان مدهو�ش ًا و�أنه ال يعلم
بينة ي�شهد له بذلك ف�شهد ال�شيخ �أحمد بن ال�شيخ علي
بذلك ،طُ ل َِب منه ّ
وخليل ابن عالء الدين ب� َّأن ا ُ
مل َّدعى عليه �إذا ظهر ال يدري وال يفهم
�رشعية بوجه ا ُ
مل َّدعي املزبور
ما يقول و�أنه كان مدهو�ش ًا �شهادة
ّ
الوكيل املرقوم فلم يتدافعا �رشع ًا وقبلت �شهادتهما بذلك قبو ًال
ال�رشعي �أنه ال
فعرفه احلاكم
ّ
�رشعي ًا وحلف �أنه ما يعلم ما يقول ّ
ّ
�رشعي ًا ومنع الوكيل من معار�ضته
يقع عليه طالق �أ�ص ًال تعريف ًا
ّ
�رشعياً.
منع ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
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سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
ثماني ِة ِ
ِ
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ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م الثالثاء � 14سنة
1082هـ/
1671 /11 /16م

 /123ح 6

ترتب
م�ستحقات
�أيتام

 /124ح 1

م الأربعاء � 15شهر
ترتب لأيتام
رجب الفرد احلرام
ال�شيخ حممود
�سنة 1082هـ/
احللبي
1671 /11 /17م

 /124ح2

م الأربعاء � 15شهر
رجب الفرد احلرام
�سنة 1082هـ/
1671 /11 /17م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
تر َّتب لنور الدين وزين الدين وذهيبة �أيتام حممد بن زمكل مببا�رشة
ذمة
�أخيهم لأبيهم مو�سى املن�صور وهو القا�رص ابن املزبور يف َّ
كرمي بن احلاج بدر الدين الري�ش مائة غر�ش وخم�سة و�أربعون غر�ش ًا
ف�ضة عددية يعدل كلُّ غر�ش منها ثالثون قطعة م�رصية قب�ضها بيده
ّ
�رشعي ًا وثمن خوخة(� )...أحد وع�رشون
باحل�رضة واملعاينة قب�ض ًا
ّ
مل�ضي �سنة مت�ضي من
َّمها
ل
وت�س
ابتاعها
غر�ش ًا ون�صف غر�ش
ِّ
الو�صي املرقوم جميع الدار
تاريخه ورهنه املبلغ املزبور حتت يد
ّ
الكائنة مبحلَّة البي�ضاوي( )1بالقد�س ال�رشيف ح ُّدها قبلة الطريق
ال�سالكة ومنه بابها و�رشقاً( )...و�شما ًال دير احلا�صة وغرب ًا الطريق
�رشعي ًا ُم�سلَّم ًا ت�سلّم قبله ملح ّل ذلك �رشع ًا وم�أذون ًا له
ال�سالك رهن ًا
ّ
باالنتفاع منها ورهنه باقٍ على حكمه على قاعدة مذهب الإمام
ال�شافعي ر�ضي اهلل تعاىل عنه.
ّ
الدم�شقي
تر َّتب لأيتام ال�شيخ حممود اجللبي مببا�رشة ال�شيخ يا�سني
ّ
ذمة
الناظر على الأيتام والوكيل عن والدتهم
ّ
الو�صية عليهم يف َّ
ال�ص ّباغ مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش
ال�س ّيد حممد َّ
ال�س ّيد عبد القادر بن ّ
ّ
عددية �أ�ص ًال قب�ضها يوم تاريخه باحل�رضة واملعاينة وهي املنتقلة
ف�ضة بحجر معدن
ذمة �أبي الن�رص بن �شيخ ال�شام وثمن خامت ّ
عن ّ
مل�ضي �سنة مت�ضي من يوم تاريخه ورهن
َّمه
ل
وت�س
ابتاعه
غر�شان
ِّ
على ذلك حتت يد الناظر جميع الدار الكائنة مبحلّة باب حطّ ة
بالقد�س ال�رشيف ح ُّدها قبل ًة الطريق ال�سالك و�رشق ًا دار �أم عودة
�رشعي ًا ُم�سلَّم ًا ت�سلّم
رمانة رهن ًا
ّ
ال�س ّيد �صالح وغرب ًا دار ّ
و�شما ًال دار ّ
قبله ملثل ذلك �رشع ًا معاراً له م�أذون ًا له باالنتفاع مع بقاء الرهن
ال�شافعي ر�ضي اهلل تعاىل عنه.
على حكمه على قاعدة مذهب الإمام
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويلّ ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

قب�ض
م�ستحقات

( )1محلة البيضاوي :لم يرد لها ذكر في المصادر.

ال�س ّيد
ال�س ّيد عبد القادر بن ّ
قب�ض �سليمان بن حممد الرتكمان من ّ
بذمته ومل يت� ّأخر له قبل ح ّق ًا
م�صطفى ثمانية غرو�ش كانت له ّ
مطلق ًا ملا م�ضى من الزمان و�إىل يوم تاريخ �أدناه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /124ح 3

الزام بدفع
دين

م اخلمي�س 16
الفرد احلرام �سنة
1082هـ/
1671 /11 /18م

�ألزم عون بن غامن من قرية العازرية( )1خلليل بن �رشف من القرية
ب�أربعة غرو�ش بحجم ع�رش قطع م�رصي( )...باعرتافه بذلك وذكر
خليل �أنه باعه بارودة بخم�سة غرو�ش وت� َّأخر له غر�ش �إىل التاريخ.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

 /124ح 4

ترتب جلهة
وقف ابراهيم
�آغا

م اخلمي�س 16
الفرد احلرام �سنة
1082هـ/
1671 /11 /18م

تر َّتب جلهة وقف �إبراهيم �آغا املوقوف على �شمع امل�سجد الأق�صى
ذمة �سفيان بن( )...مبلغ قدره
مببا�رشة ال�شيخ حممود �شيخ احلرم يف ّ
حمودة و�أخيه وثمن خامت
ذمة ّ
ع�رشة غرو�ش �أ�ص ًال وهي املنتقلة من ّ
مل�ضي �سنة مت�ضي
املرقوم
ف�ضة غر�شان يحلُّ عليه جميع املبلغ
ّ
ِّ
غرة رجب �سنة تاريخه ورهن على ذلك ن�صف البيت ال�سفلي
من َّ
الكائن بالدار القائمة البناء بالقد�س ال�رشيف مبحلّة بني زيد()...
القبلية ويح ُّد الدار الكائن بها البيت املرقوم قبلة
�رشق ًا واقع باجلهة
ّ
املتو�صل
دار( )...و�رشق ًا دار حممد و�شماالًالدرب ال�سالك ومنه الباب
ًّ
منه �إىل البيت وغرب ًا دار �سفيان املزبور بجميع حقوق ذلك كله
�رشعي ًا ُم�سلَّم ًا ت�سلَّم قبله ذلك �رشع ًا م�أذون ًا له باالنتفاع
�رشع ًا رهن ًا
ّ
ال�شافعي ر�ضي
إمام
ل
ا
مذهب
قاعدة
على
حكمه
على
هو
مع ما �آلَ
ّ
اهلل تعاىل عنه وح�رض عودة بن �شعبان املزبور وكفل والده املزبور
�رشعية تر ُّتب ًا
يف املبلغ املزبور يف املال والذ َِّّمة ب�إذنه بذلك كفالة
ّ
�رشعياً.
ّ
�شهود :ال�شيخ ويلّ ،املزبورون ،حممد ن�رص ،كاتبه.

 /124ح 5

الزام بدفع
ن�صف دار
بالطور

م ال�سبت  18رجب
�سنة 1082هـ/
1671 /11 /20م

�ألزم ربيع ال�شويلة بن�صف عداد الدار الكائنة ب�أر�ض الطور بطلب
ال�شيخ عبد اهلل املتوليّ على وقف احلكاري بخم�س قطع م�رصية بعد
�رشعياً.
والتحرر واالعرتاف �إلزام ًا
الدعوى
ّ
ُّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /124ح 6

حترر
م�ستحقات

م ال�سبت  18رجب
�سنة 1082هـ/
1671 /11 /20م

حترر قبل حممود ال�سعدي �أربعة غرو�ش عددية مل�صطفى النعاجي
َّ
بقية ثمن قما�ش �أمر بدفع ذلك.
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

( )1قرية العازرية المقصود بها قرية العيزرية تقع شرق مدينة القدس السابقة الذكر.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م ال�سبت  18رجب
�سنة 1082هـ/
1671 /11 /20م

 /124ح 7

ترتب جلهة
وقف ال�سيفية

 /125ح 1

تنبيه
بالت�ساوي يف م ال�سبت  18رجب
املغنم واملرغم �سنة 1082هـ/
لن�صارى بيت 1671 /11 /20م
حلم

 /125ح 2

م ال�سبت  18رجب
حترر متح�صل
�سنة 1082هـ/
غرا�س م�شرتكة
1671 /11 /20م

 /125ح 3

م ال�سبت  18رجب
�سنة 1082هـ/
1671 /11 /20م

ثبوت ملكية
�أدوات

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
النبي بن حممد النابل�سي جلهة وقف
بذمة عبد
ملا كان ُمرت ِّتب ًا َّ
ّ
ال�سيفية مببا�رشة متولّيه ال�شيخ كمال اخلليلي مبلغ قدره ع�رشون
غر�ش ًا عددية وكان مرهون ًا على املبلغ املزبور جميع الدكان الكائنة
ب�سويقة باب حطِّ ة باجلهة ال�رشقية امل�شتملة على �صهريج ماء مع ٍّد
جلميع ماء الأ�شتيه ويح ُّدها قبلة دكّ ان جعارة �سابق ًا و�سكن �إبراهيم
طرطر و�رشق ًا حاكورة وقف امللك �صالح و�شما ًال دار حممد بن حممد
اخلما�س وغرب ًا الدرب ال�سالك ومنه الباب ،ح�رض يوم تاريخه ال�شيخ
ّ
النبي املزبور ودفع
وعبد
املزبور
الوقف
على
و
املت
الدين
كمال
ليّ
ّ
بذمته جلهة الوقف وقدره ع�رشون غر�ش ًا
النبي للمزبور نظري ما َّ
عبد ّ
�رشعي ًا و�أ�شهد
ا
قب�ض
واملعاينة
باحل�رضة
املزبور
و
املت
قب�ضها
ً
ليّ
ّ
�رشعي ًا
عليه املتوليّ املزبور �أنه فكَّ رهن ال ّدكّ ان املزبورة فكاك ًا
ّ
النبي � َّأن البيع لولده �سليمان �صحيح
ال�رشعي عبد
عرف احلاكم
َّ
ثم َّ
ّ
ّ
�رشعياً.
ا
تعريف
�صحيح
ا�س
اخلم
حممد
للحاج
�سليمان
وبيع
ً
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا الديري ،ال�شيخ نور الدين ال�شافعي ،ال�شيخ ويل،
كاتبه.
ال�رشعي على �إي�ساف ولد من�صور �شيخ ن�صارى قرية
نبه احلاكم
َّ
ّ
بيت حلم وخليل ولد جابر �شيخ( )...و�سليمان ولد خليل من م�شايخ
الن�صارى ب�أ َّنهم يت�ساوون مع ن�صارى القرية املزبورين يف املغنم
�رشعياً.
واملغرم ح�سب العادة القدمية تنبيه ًا
ّ

يل الدين �أفندي،
�شهود :ال�شيخ زكريا الديري ،نور الدين �أفندي ،و ّ
فتح اهلل اللدي ،علي نور الدين ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ
مو�سى ،ال�شيخ �أبو ال�سعود ،كاتبه.
()1
حترر حل�سن بن �شحادة من قرية اجليب قبل نوفل بن �إ�سماعيل
َّ
من بري نباال من حت�صيل الغرا�س امل�شرتكة بينهما بعد �إثبات �شهادة
التحرر ال�رشعي
بذلك ثالثة غرو�ش واثنان وع�رشون قطعة وعثماين
ُّ
�رشعياً.
و�أمر بدفع ذلك �أمراً
ّ
�شهود :املزبورون ،كاتبه.
ملا ثبت � َّأن ليا�سني �أربعة �صحون نحا�س حتت يد حممد حنون
القلع( )...على �ستة غرو�ش وا َّدعى حنون � َّأن له �أربعة ع�رش غر�ش ًا ومل
�رشعياً.
يثبت �أمر بدفع �أربعة ال�صحون ليا�سني املرقوم �أمراً
ّ
يل الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ و ّ

( )1الجيب :تقع غرب القدس على بعد 10كم ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق ،2ص.80-78

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /125ح 4

�إقرار واعرتاف
بقب�ض
م�ستحقات
يتيم

م ال�سبت  18رجب
�سنة 1082هـ/
1671 /11 /20م

 /125ح 5

ترتب جلهة
وقف ال�سيفية

م الأحد � 19شهر
رجب الفرد احلرام
ل�سنة 1082هـ/
1671 /11 /21م

 /125ح 6

م الأحد � 19شهر
�رشاء ح�صة
رجب الفرد احلرام
من دار مبحلة
ل�سنة 1082هـ/
العامود
1671 /11 /21م

 /125ح 7

م الأحد � 19شهر
رجب الفرد احلرام
ل�سنة 1082هـ/
1671 /11 /21م

ترتب
جلهة وقف
خداوردي

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
أقر واعرتف ال�شيخ يحيى بن زكريا �أنه قب�ض من م�صطفى النعاجي
� َّ
الو�صي املختار على �أحمد يتيم ال�شيخ حممد ال َّد ّباغ اخلم�سني غر�ش ًا
ّ
�رشعية �سابقة على
حجة
ّ
الذي كان �أو�صى بها ال�شيخ حممد مبوجب ّ
�رشعياً.
�رشعي ًا ُم�ص َّدق ًا
تاريخه وظهرت يف ما له �إقراراً
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون ،كاتبه.
تر َّتب جلهة وقف ال�سيفية مببا�رشة متولّيه ال�شيخ كمال الدين
ذمة الأو�سته حميي الدين و�إ�سماعيل و�صالح و�أحمد
اخلليلي يف َّ
�أوالد �إبراهيم بعي�صة مبلغ قدره �أربعون غر�ش ًا �أ�ص ًال وثمن م�سبحة
ثمانية غرو�ش ابتاعها باحل�رضة واملعاينة يحلُّ عليه املبلغ من
مل�ضي �سنة كاملة وهم مت�ضامنون ومتكافلون
غرة �شهر تاريخه
َّ
ّ
يف املبلغ يف املال والذ َِّّمة ي�إذن كل منهم للآخر يف هذا املبلغ الذي
بذمة والدتهم �سابق ًا ورهنهم ن�صف دارهم الكائنة بباب
كان ُمرت ِّتب ًا َّ
العمود باقية على حكمها.
�شهود :ال�شيخ ويلّ ،ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
وعرف بها زوجها
ا�شرتى �إ�سكندر بن �شاهني من
ّ
علي َّ
�صفية بنت ّ
خليل بن احلاج �إبراهيم ال�شيلوي احلا�رضة فباعته ما هو لها
احل�صة
ومنتقل �إليها بالإرث ال�رشعي من زوجها �شاهني وذلك جميع َّ
ال�شائعة وقدرها قرياط ون�صف قرياط يف جميع الدار الكائنة مبحلَّة
باب العمود بالقد�س ال�رشيف ح ُّدها قبل ًة الطريق ال�سالك و�رشق ًا بدار
ع�سيلي و�شما ًال �سور املدينة وغرب ًا دار ابن ب�صيلي بجميع حقوقه
حال مقبو�ض ًا بيد البائعة باحل�رضة
ثمن وقدره غر�ش ون�صف ثمن ًا اّ ً
واملعاينة وذلك بجميع �رشوط البيع.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
تر َّتب جلهة وقف خداوردي مببا�رشة متولّيه ال�شيخ كمال الدين
النابل�سي مناخري العجلة �أ�صالة عن
ذمة �أحمد بن حممد
اخلليلي يف َّ
ّ
نف�سه وكفالة عن حممد بن غراب مبلغ قدره ع�رشون غر�ش ًا �أ�ص ًال
�سوية وثمن �سبحة �أربعة غرو�ش ابتاعها
بذمتهما �سابق ًا ّ
كانت َّ
وت�سلَّم ما من املتوليّ املزبور باحل�رضة يحلُّ عليه جميع املبلغ
غرة �شهر تاريخه فرهنهما
�أ�ص ًال وربح ًا
مل�ضي �سنة مت�ضي من َّ
ِّ
ال�سجلاّ ت.
دارهما على احلكم ال�سابق باقٍ على حكمه مبوجب ِّ
�شهود :ال�شيخ ويلّ ،املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /125ح 8

تر َّتب
جلهة وقف
خداوردي

م الأحد � 19شهر
رجب الفرد احلرام
ل�سنة 1082هـ/
1671 /11 /21م

ذمة عو�ض بن
تر َّتب للوقف املزبور مببا�رشة املتوليّ املرقوم يف َّ
مو�سى فاتولة �أ�صالة عن نف�سه وكفالة عن �أخيه لطفي مبلغ قدره
مل�ضي �سنة
ع�رشون غر�ش ًا �أ�ص ًال وثمن �سبحة �أربعة غرو�ش ابتاعها
ِّ
�رشعياً.
غرة �شهر تاريخه تر ُّتب ًا
ّ
من َّ
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،خليل كاتبه.

 /125ح 9

م الأحد � 19شهر
اثبات وتق�سيط رجب الفرد احلرام
ل�سنة 1082هـ/
دين
1671 /11 /21م

ثبت ب�شهادة ك ِّل واحد من عبد القادر بن ويف الكيالين و�أحمد بن
ق�سط ثالثة الع�رش غر�ش ًا على �أحمد بن
حممد النابل�سي ب� َّأن �إبراهيم َّ
ال�ش ّعار ك َّل يوم ثالث قطع م�رصية �إىل ختام �شهر تاريخه
نور الدين َّ
�رشعياً.
ا
دافع
يبد
فلم
املزبور
بوجه خليل
ً
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا الديري ،املزبورون ،ال�شيخ ويل ،كاتبه ،ال�شيخ
علي ،ال�شيخ �أبو ال�سعود ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ
مو�سى.

 /126ح 1

ا ّدعاء
مب�ستحقات
بذمة متويل
الوقف

م الأحد � 19شهر
رجب الفرد احلرام
ل�سنة 1082هـ/
1671 /11 /21م

ا َّدعى ال�شيخ كمال الدين املتوليّ على وقف املرحوم �أبي �سيفني
علي ودروي�ش بن حممود الكردي،
املوقوف على ّ
ال�سادة املولوية ّ
بذمته بطريق الكفالة عن والده لكونه مات وطالبه بها،
وقالَّ � :إن َّ
ربح �سنة كاملة
ُ�س ِئ َل ،فاعرتف ،وا َّدعى املتوليّ املزبور � َّأن قبله َ
غرة �شهر رجب املزبور
غرة رجب ل�سنة  1081هــ و�آخرها َّ
� َّأولها َّ
وقدره غر�ش ون�صف�ُ ،سئِلَ ،اعرتف وا ّدعى املتوليّ املزبور يف ع�رشة
بذمته وثمن �سبحة غر�ش
الغرو�ش العددية الأ�صل املزبور يورثها َّ
غرة رجب �سنة
ون�صف ابتاعها وت�سلَّمها
مل�ضي �سنة مت�ضي من َّ
ِّ
�رشعي ًا وح�رض ولده �أحمد وكفله يف املبلغ املرقوم يف
تاريخه()...
ّ
�رشعية.
كفالة
بذلك
له
ؤذن
�
ي
ة
ِّم
ّ
املال والذ َّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ويلّ ،املزبورون ،ال�شيخ
فتح اهلل ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،كاتبه ،ال�شيخ �إبراهيم.

 /126ح 2

منع من
تعر�ض

م الأحد � 19شهر
رجب الفرد احلرام
ل�سنة 1082هـ/
1671 /11 /21م

علي بن عجاقة من معار�ضته لإبراهيم بن
منع احلاكم
ال�رشعي ّ
ّ
حممد من اجلديرة ب�سبب خم�سة الغرو�ش ا ُ
مل َّدعى فيها عليه واعرتافه
�رشعياً.
ال�رشعي منع ًا
بها و�إثباته دفعها بالطريق
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م الأحد � 19شهر
رجب الفرد احلرام
ل�سنة 1082هـ/
1671 /11 /21م

 /126ح 3

�شهادة
مب�ستحقات

 /125ح 4

م الأحد � 19شهر
منع من
رجب الفرد احلرام
تعر�ض ب�سبب
ل�سنة 1082هـ/
نزاع على فرن
1671 /11 /21م

 /126ح 5

تر َّتب
م�ستحقات

م الأحد � 19شهر
رجب الفرد احلرام
ل�سنة 1082هـ/
1671 /11 /21م

 /126ح 6

�شهادة
مب�ستحقات

م الأحد � 19شهر
رجب الفرد احلرام
ل�سنة 1082هـ/
1671 /11 /21م

 /126ح 7

تر َّتب جلهة
وقف ال�سيفية

م الأحد � 19شهر
رجب الفرد احلرام
ل�سنة 1082هـ/
1671 /11 /2م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�شهد �إبراهيم بن قويدر وخليل بن �أحمد ب� َّأن �آخر ما ت�أخر ملن�صور
من قرية بيت �إك�سا( )1قبل خليل بن قويدر اللبدي �سبعة غرو�ش
�رشعي ًا ومل يت� َّأخر له
قب�ضها منه بيده باحل�رضة واملعاينة قب�ض ًا
ّ
حق مطلقاً.
قبله ٌّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
املدعوة �صاحلة بنت �إبراهيم اجللبي
ال�رشعي احلرمة
منع احلاكم
َّ
ّ
من معار�ضتها احلاج مو�سى بن فاتولة ب�سبب الفرن الكائن بباب
�رشعياً.
حطَّ ة منع ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
احلق
ذمة احلاج عبد ِّ
تر َّتب للحاج كرمي بن املحت�سب مببا�رشته يف َّ
بن احلاج حممد بن �شيخ ال�سوق مبلغ قدره خم�سة و�أربعون غر�ش ًا
قب�ضها منه يوم تاريخه وثمن(� )...سمراء بحم�سة غرو�ش وثالثة
�أرباع نور احلملة �أحد وخم�سون غر�ش ًا وثالثة �أرباع غر�ش �أ�ص ًال
وربحاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�شهد كلُّ واحد من مو�سى بن �صالح احل�سامي ونور الدين بن احلاج
بذمته ل�سليمان ب�شه بن مازن �س َّتة
أقر � َّأن َّ
يو�سف ب� َّأن خليل بن(َّ � )...
ع�رش غر�ش ًا عددية �شهادة مقبولة(. )...
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
تر َّتب جلهة وقف ال�سيفية مببا�رشة متولّيه ال�شيخ كمال الدين
ذمة حممود بن �سليمان بن عمرية مبلغ قدره ع�رشون
اخلليلي يف َّ
غر�ش ًا �أ�ص ًال قب�ضها من املتوليّ املزبور باعرتافه وهي املنتقلة
النبي ب�صبو�ص وثمن م�سبحة �أربعة غرو�ش ابتاعها
ذمة عبد
عن َّ
ّ
غرة �شهر تاريخه ورهن على جميع املبلغ
مل�ضي �سنة مت�ضي من َّ
ِّ
احل�صة ال�شائعة وقدرها ثمانية ع�رش قرياط ًا
حتت يد املتوليّ جميع
َّ
من جميع الدار الكائنة بباب حطَّ ة مبحلّة البطاحي(� )2رشكة �أحمد
الداقور وحممد دانيال ح ُّدها قبل ًة دار عمرية و�رشق ًا الطريق ال�سالك
ومنه الباب و�شما ًال وغرب ًا دار الرخيم رهن ًا ُم�سلَّم ًا معاراً م�أذون ًا له
ال�شافعي ر�ضي اهلل تعاىل عنه.
باالنتفاع على مذهب
ّ
�شهود :ال�شيخ ويل الدين ،املزبورون ،كاتبه.

( )1بيت اكسا :تقع شمال غرب بيت المقدس (الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ص.)104
( )2محلة البطاحي :من محالت باب حطة التي تقع شمال الحرم القدسي .ربايعة ،ابراهيم .سجل  ،152ص.21
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سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
ثماني ِة ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ذمة عطا اهلل ولد رزق
تر َّتب للوقف املزبور مببا�رشة املتويل يف َّ
اهلل بالكفالة عن والده ع�رشون غر�ش ًا وثمن خامت �أربعة غرو�ش يحلُّ
غرة �شهر تاريخه ورهنه ن�صف(. )...
عليه
مل�ضي �سنة من َّ
ِّ
الثوري ،املزبورون ،كاتبه.
علي
ّ
�شهود :ال�شيخ ّ

 /126ح 8

تر َّتب جلهة
وقف ال�سيفية

م الأحد � 19شهر
رجب الفرد احلرام
ل�سنة 1082هـ/
1671 /11 /2م

 /126ح 9

ترتب لأيتام

و�صيه عبد الرحمن بن
تر َّتب لأبي الن�رص يتيم �أحمد مببا�رشة
َّ
ال�شيخ عبد النا�رص الفاتو�شي وذلك بح�ضوره لروح والده القا�رص
ذمة احلاج �شعبان بن �شم�س الدين كانون مبلغ قدره خم�سون
يف َّ
�رشعي ًا
غر�ش ًا عددية �أ�ص ًال قب�ضها يوم تاريخه بيده باحل�رضة قب�ض ًا
ّ
وثمن عباءة جوخ �سبعة غرو�ش ون�صف غر�ش ابتاعها وت�سلَّمها من
فق�سط عليه ثمن العباءة يف
الو�صي املزبور باحل�رضة واملعاينة َّ
ّ
االثنني  20رجب �سنة
ك ِّل يوم مي�ضي من تاريخه ن�صف قطعة م�رصية ودرهم ورهن
1082هـ/
الو�صي ن�صف داره التي
على جميع املبلغ املرقوم حتت يد املتوليّ
ّ
1671 /11 /22م
مبحلَّة ال�رشف بالقد�س ال�رشيف املحدودة قبلة بدار جرادق و�رشق ًا
بحو�ش الطوا�شي و�شما ًال بدار �أوالد( )...وغرب ًا بدار �أوالد احلاج
�رشعي ًا معاراً م�أذون ًا له باالنتفاع
حممود منر بجميع احلقوق رهن ًا
ّ
ال�شافعي وح�رض ولده مو�سى
مع بقاء الرهن على حكمه على مذهب
ّ
وكفل والده يف جميع املبلغ يف املال والذ َِّّمة ي�ؤذن له يف ذلك كفالة
�رشعياً� .شهود :ال�شيخ ويلّ ،املزبورون ،كاتبه.
ّ

 /127ح1

الزام بدفع
دين

�ألزم عامر بن عمرية ل�صالح بن �أحمد ب�أربعة غرو�ش وع�رش قطع
االثنني  20رجب �سنة م�رصية بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
1082هـ/
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويلّ ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،كاتبه.

 /127ح 2

الزام بدفع
دين

�ألزم م�صطفى بن املعلِّم عمر احللواين ل�صالح ويحيى ولدي احلاج
حممد باثني ع�رش غر�ش ًا عددية وهي كان اعرتف بقب�ضها من
أقر
والدتهما نعيمة بنت يحيى ح�رض يوم تاريخه �صالح املرقوم و� َّ
واعرتف �أنه قب�ض من م�صطفى �س َّتة غرو�ش وقب�ض غر�شني ل�شقيقه
غرة �شعبان �سنة
يحيى غر�شي و�أربعة غرو�ش َّ
ق�سطها عليه من َّ
�رشعياً.
تاريخه ك َّل يوم قطعة م�رصية تق�سيط ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

م الثالثاء  21رجب
�سنة 1082هـ/
1671 /11 /22م

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /127ح 3

ت�صادق بني
بازاربا�شي
و�صالح بن
حممد

م الثالثاء  21رجب
�سنة 1082هـ/
1671 /11 /23م

 /127ح 4

مطالبة بثمن
تنب

م الثالثاء  21رجب
�سنة 1082هـ/
1671 /11 /23م

 /127ح 5

قب�ض ورهن
على حيا�صة
ذهب

م الثالثاء  21رجب
�سنة 1082هـ/
1671 /11 /23م

 /127ح 6

منع من
التعر�ض

م ال�سبت � 25شهر
مزبورهـ/
1671 /11 /27م

 /127ح 7

ترتب جلهة
م ال�سبت � 25شهر
وقف ا�سماعيل مزبور/
زادة
1671 /11 /27م

 /127ح 8

م ال�سبت � 25شهر
مزبور/
1671 /11 /27م

�إقرار بدين

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ت�صادق م�صطفى بازار با�شي و�صالح بن حممد التون�سي على � َّأن
الإثني ع�رش غر�ش ًا التي عند م�صطفى املزبور ل�صالح املرقوم يدفع
�رشعياً.
له منها غر�شان وع�رشة الغرو�ش �إىل �شعبان ت�صادق ًا
ّ

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويلّ ،املزبورون ،كاتبه.
ال�س ّيد �صالح الدين ب�أربعني
َ
ال�س ّيد حممد بن ّ
طالب �أحمد بن خليفة ّ
غر�ش ًا عددية ثمن ثالثة وخم�سني رط ًال تبناً�ُ ،س ِئلَ ،فاعرتف بثالثني
ثم �ألزم له بها
غر�ش ًا و�أنكر ع�رشة الغرو�ش وحلف عليها حلف ًا
ّ
�رشعي ًا َّ
�رشعياً.
بع�رشة غرو�ش �إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
قب�ض دروي�ش وعجاقة من فايقه بنت �إبراهيم �آغا ع�رشة الغرو�ش
التي �أقر�ضها(� )...سابق ًا زوجها خليل بك بن �إبراهيم م�شيم�ش ورهن
بذمته قب�ض
على حيا�صة َّ
ف�ضة ذهب مطلية وتوفيِّ املزبور واملبلغ َّ
�رشعي ًا وت�سلَّمت احليا�صة
ا
قب�ض
واملعاينة
باحل�رضة
املبلغ منها
ً
ّ
�رشعياً.
وعرف بها عمر بن �ش ّداد تعريف ًا
ّ
باحل�رضة َّ
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ �أبو الفتح.
منع رجب من التعر�ض لإبراهيم بن فرقاط ال�سقا ومن التعر�ض
ال�س ّمار املغربي ب�سبب ق�ضية بينهما منع ًا �رشعي ًا
ملو�سى بن حممد ّ
�رشعياً.
بعد حلفهما �أنهما( )...له ع�رشة غرو�ش حلف ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

تر َّتب جلهة وقف �إ�سماعيل زادة مببا�رشة متولّيه موالنا ال�شيخ زكريا
العجمي مبلغ
ذمة ال�شيخ ف�ضل اهلل �أخو ال�شيخ جمد الدين
الديري يف َّ
ّ
بذمته �سابق ًا وثمن �أربعة
قدره اثنان وع�رشون غر�ش ًا �أ�ص ًال كانت َّ
مل�ضي �سنة
عليه
ذلك
غرو�ش واثنتي ع�رشة قطعة م�رصية يحلُّ
ِّ
مت�ضي من �شهر ربيع الأول ل�سنة  1082هــ وكفالة �أخيه جمد الدين
ال�سجلاّ ت ال�سابقة.
باقية على حكمها مبوجب ِّ
�شهود :ال�شيخ ويلّ ،املزبورون ،كاتبه.
بذمته مل�صطفى �آغا دزدار
أقر واعرتف �سفيان بن عمر املغربي � َّأن َّ
� َّ
قلعة( )...مبلغ ًا قدره ثالثة وثالثون غر�ش ًا وثلث غر�ش عددية
�رشعي ًا ُيطلب �إلزامه
و�ص َّدقه على ذلك م�صطفى �آغا املزبور ت�صديق ًا
ّ
لزم.
بذلك ف�أُ َ
�شهود :ال�شيخ ويلّ ،املزبورون ،كاتبه.
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سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
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ِ
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ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة
م ال�سبت � 25شهر
مزبور/
1671 /11 /27م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�ألزم جري�س ولد ح ّنا الن�رصاين للخواجة رجب بن عوين مببلغ �سبعة
�رشعياً.
غرو�ش باعرتافه بذلك �إلزام ًا
ّ

 /127ح 9

الزام بدين

 /128ح1

الزام بدين
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويلّ ،ال�شيخ فتح اهلل،
علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتوح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
ال�شيخ ّ
�أ�شهدت عليها �آمنة بنت عالء الدين اخلليلي ب� َّأن خم�سة ع�رش غر�ش ًا
ذمة ولدها
التي دفعتها ف ّنونة بنت حممد اخلليلي التي كانت يف َّ
�رشعية
ة
حج
ال�سبت � 25شهر
ّ
حممد بن خليل وقا�ص�صتها بها مما لها مبوجب ّ
ا�شهاد
م� َّؤرخة برابع ع�رش �سنة تاريخه �أنها وهبت ولدها املبلغ املزبور
مزبور/
ومقا�ص�صة
�رشعي ًا و�ص َّدقها على
وعرف بها رجب بن زعيرت تعريف ًا
1671 /11 /27م هبة
ّ
ّ
�رشعية َّ
�رشعياً.
وعرف بها زوجها( )...تعريف ًا
ّ
ذلك ولدها ّ
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
تر َّتب للخواجة فخر الدين بن اخلواجة �شم�س الدين بن �سامل
ذمة ق�سطنني ولد ح ّنا مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش �أ�ص ًال
مببا�رشته يف َّ
مل�ضي �سنة مت�ضي يف
وثمن دواة غر�ش م� َّؤجلة لها عليه يحلُّ عليه
ِّ
غرة �شعبان ورهن على املبلغ قفطان بع�صب �أحمر وذلك بعد()...
م االثنني � 27شهر
ّ
ترتب للخواجة
بذمة ا ُ
مل َّدعى عليه خم�سة ع�رش
ال�شامي
الدين
فخر
اخلواجة
عى
د
ا
رجب �سنة 1082هـَّ /
ّ
فخر الدين
1671 /11 /29م غر�ش ًا ف�ص َّدقه و�أمهله خم�سة الغرو�ش بعد � ّأيام وكان حتت يده رهن ًا
على ذلك القفطان املزبور وبرد(� )...أحمر و�أبي�ض و�أطل�س ودفع
الأطل�س والربد ودفع القفطان املزبور.

 /128ح 2

 /128ح 3

 /128ح 4

م ال�سبت � 25شهر
مزبور/

�شهود :ال�شيخ زكريا الديري ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ال�س ّيد ح�سني للحاج حممد بن يو�سف ب�أحد ع�رش
ال�س ّيد ح�سن بن ّ
�ألزم ّ
�رشعياً.
غر�ش ًا وخم�س قطع بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا
ّ

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�أ�شهد عليه عطّ ار بن م�سعد �أنه وقف ثمانية ع�رش غر�ش ًا على
�رشعي ًا ويرابح فيه ويكون الربح
العوار�ض ال�سلطانية( )1وقف ًا
ّ
�إ�شهاد على
م االثنني � 27شهر
ون�صب متول ِّّي ًا على وقفه هذا
للعوار�ض ال�سلطانية وقف ًا
ّ
�رشعي ًا ّ
وقف نقود مع رجب �سنة 1082هـ/
علي مقماط و�سلَّمه املبلغ فت�سلَّمه باعرتافه االعرتاف وقف ًا
علي بن ّ
ّ
مرابحة
1671 /11 /29م
دعوى �صدرت.
ذمته بعد
ً
ّ
وبر�أ َّ
�رشعي ًا حمكوم ًا ب�صحته َّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

( )1العوارض السلطانية :الضرائب اإلضافية التي تفرضها الدولة عند األزمات.بيات ،فاضل .التشريع الضريبي عند
العثمانيين ،منشورات لجنة تاريخ بالد الشام،2004 ،ص.91

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�أ�شهد عليه �صباح بن حممد �أ�صيبعة �أنه طلَّق زوجته ح ّنونة بنت
بذمته م�ؤخر �صداقها
نور الدين( )...طالق ًا ثالث ًا �إ�شهاداً
ّ
�رشعي ًا ولها َّ
م االثنني � 27شهر
وقرر لها بر�سم نفقة ع َّدتها و�سكناها
�أربعني غر�ش ًا اعرتاف ًا
ّ
�رشعي ًا َّ
1082هـ/
رجب �سنة
غرة
قطعة وعثما ّ
ين َّ
وق�سط املبلغ املزبور يف ك ِّل يوم قطعتني من َّ
�رشعياً.
1671 /11 /29م �شعبان �سنة تاريخه تق�سيط ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /128ح 5

�إ�شهاد على
طالق ثالث ًا

 /128ح 6

م الثالثاء  28رجب
ا�ستئجار دكان
�سنة 1082هـ/
بخط داوود
1671 /11 /30م

ا�ست�أجر احلاج حميي الدين بن احلاج يو�سف من ال�شيخ فخر الدين
ال�صدقات احلكمية جميع ال ُّدكّ ان الكائنة
اللطفي املتوليّ على وقف َّ
غرة �شعبان و�آخرها
بخطّ داود
َّ
وبال�ص ِّف ال�شمايل م َّدة �سنة � َّأولها َّ
ختامها ب�أجرة قدرها عن امل َّدة ت�سعة غرو�ش ح�ساب ًا عن �أجرة ك َّل
يوم ثالثة �أرباع قطعة بزيادة على امل�ست�أجر ال�سابق يف ك ِّل يوم
ربع قطعة وذلك بح�ضور امل�ست�أجر ال�سابق وعدم()...
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /128ح 7

ثبت ب�شهادة ك ِّل واحد من ال�شيخ هداية اهلل الغزي وال�شيخ عبد
اللطيف اللطفي ب� َّأن �شم�سية بنت �إبراهيم الناظرة على وقف()...
�أذنت لل�شيخ نور الدين جماعة ب� ْأن ُي َع ِّمر ال ُّدكّ ان اجلارية يف الوقف
�إثبات بتعمري م الثالثاء � 28شهر مبحلّة باب القطّ انني و�أنه �رصف يف ذلك ثمانية غرو�ش بحجم �2ســ
دكان مبحلة رجب �سنة 1082هـ/
ثم ا�ست�أجر منها
مبعرفتها وهي باقية له على رهن ال ّدكّ ان املزبورة َّ
باب القطانني 1671 /11 /30م ال ُّدكّ ان املزبورة م َّدة �سنة كاملة ب�أجرة قدرها ت�سعة غرو�ش ح�ساب ًا
عن �أجرة ك َّل يوم ثالثة �أرباع قطعة حتلُّ �أجرة ك ِّل يوم يف ختامه.
علي ال ّد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ ّ

 /128ح 8

م الثالثاء  28رجب
�إثبات وتوكيل �سنة 1082هـ/
1671 /11 /30م

ثبت ب�شهادة ك ِّل واحد من م�صطفى بن ال�شيخ يحيى البديري
وحممد بن �أحمد مرعي ب� َّأن �رشفية بنت علي احل ّداد وكَّ لت و�أقامت
مقام نف�سها زوجها عبد الرحمن بن ناح وكالة مطلقة مقبولة منه
ال�س ّيد
وال�شاهدان باملوكِّلة �صادقان ،وا ّدعى الوكيل املزبور على ّ
ت�ستحق الربع يف داره
ال�س ّيد عالء الدين وقالَّ � :إن املوكِّلة
ُّ
�إبراهيم ّ
ثم طلب الوكيل
بباب حطَّ ة املعلومة عندهما ف�ص َّدقه على ذلك َّ
املهاياة ف�أجابه �إىل ذلك وكيلها(� )...أن للموكلة �شهر واحد()...
�شهود :املزبورون ،كاتبه.
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جامعة القدس املفتوحة

257

258

سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
ثماني ِة ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /128ح 9

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

علي بك الربان�سة وذيب
�إقرار واعرتاف م الأربعاء � 29شهر � َّ
أقر واعرتف ح�سن بن �شحادة �أنه و�صله من ّ
�رشعياً.
ا
إقرار
�
وربع
ون�صف
غرو�ش
ثالثة
نباال
بري
من
وعو�ض
ً
رجب �سنة 1082هـ/
با�ستالم
ّ
1671م
/12
/1
مب�ستحقات
علي ال ّد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ ّ
بذمته لعي�سى
ال�س ّيد يو�سف ال�صباغ � َّأن َّ
ال�س ّيد �أحمد بن ّ
اعرتف ّ
م الأربعاء � 29شهر بن علي احلمامية �أربعة وع�رشون غر�ش ًا عددية دفعها له اعرتاف ًا
�رشعياً.
رجب �سنة 1082هـ/
ّ
1671 /12 /1م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويلّ ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
�أُمر عبد اهلل بن يون�س بدفع الغر�شني الباقية قبله لعي�سى بن حممد
م اخلمي�س ختام
ال�سكّري على ح�سب( )...من ع�رشين غر�ش ًا
و�ست قطع م�رصية �أمراً
ّ
ُّ
رجب �سنة 1082هـ/
�رشعياً.
ّ
1671 /12 /2م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /129ح 1

اعرتاف بدين

 /129ح 2

�أمر بدفع
م�ستحقات

 /129ح 3

قب�ض
م�ستحقات
�أيتام

م اجلمعة غرة
�شعبان املكرم �سنة
1082هـ/
1671 /12 /3م

 /129ح 4

تنبيه بك�سو
زوجته

م اجلمعة غرة
�شعبان املكرم �سنة
1082هـ/
1671 /12 /3م

ال�رشعي على
الو�صي
قب�ض �أحمد بن احلاج خليل بن �أبي ال�سعادات
ّ
ّ
يو�سف وعبد القادر و�شمي�سة �أيتام �إ�سماعيل �أبي ال�سعادات ما كان
بذمة �إبراهيم بن خري الدين امل�صاحب للأيتام املزبورين
مرت َّتب ًا َّ
وقدرها ع�رشون غر�ش ًا عددية وثمن ال�سلعة ثالثة غرو�ش قب�ض منها
ع�رشة غرو�ش وثمن ال�سلعة الثالثة وبقي منها ع�رشة غرو�ش عددية
مل�ضي
ف�ضة غر�ش ون�صف حتلُّ ذلك عليه
بذمته وثمن دواة ّ
ر َّتبها َّ
ِّ
�سنة مت�ضي من يوم تاريخه ،ورهن ال�سابق وكفالة احلاج نا�رص
ال�سجلاّ ت ال�سابقة.
فاتولة باقية على حكمها مبوجب ِّ
علي،
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويلّ ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ ّ
ال�شيخ �أبو الفتح ،كاتبه.
ثلجية بنت
نبه احلاكم
َّ
ال�رشعي على حممد بن �صفد ب� ْأن يك�سو زوجته ّ
ّ
وعرف بها �شقيقها يو�سف وينفق
()...
حق
القا�رصة
ال�صفدي
علي
ّ
َّ
ّ
�رشعي ًا وعلَّق الزوج طالق زوجته املزبورة
ا
تنبيه
ويك�سوها
عليها
ً
ّ
�أنه متى غاب عنها من مدينة القد�س وتركها بال نفقة وال �شفقة()...
تكن طالقة طلقة ثانية متلك بها نف�سها ويكون وكيله ثبوت الطالق
�رشعياً.
بوجه �شقيقها املزبور �أعاله وقبل الوكالة قبو ًال
ّ
�شهود :ال�شيخ ويلّ ،املزبورون ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /129ح 5

ترتب
جلهة وقف
خداوردي

م ال�سبت � 2شعبان
املكرم �سنة
1082هـ/
1671 /12 /4م

تر ّتب جلهة وقف خداوردي املوقوف على الدراوي�ش مببا�رشة
ذمة عبد اهلل
متولّيه ال�شيخ كمال الدين بن ال�شيخ حممد اخلليلي يف َّ
بذمته
كانت
ولد عي�سى الن�رصاين مبلغ قدره ع�رشون غر�ش ًا �أ�ص ًال
َّ
مل�ضي �سنة
�سابق ًا وثمن �سبحة �أربعة غرو�ش ابتاعها وت�سلَّمها
ِّ
غرة رجب �سنة تاريخه ورهنه بيته باقٍ على حكمه
مت�ضي من ّ
�رشعياً.
ا
ب
ت
تر
ال�رشعي
ال�سابق البقاء
ً
ُّ
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

 /129ح 6

مطالبة بدين
وتق�سيط

م ال�سبت � 2شعبان
املكرم �سنة
1082هـ/
1671 /12 /4م

ال�س ّيد حممد بن تاج الدين رجب ًا بن �أحمد احلم�صاين بخم�سة
طالب ّ
غرو�ش من �أ�صل اثنني و�أربعني غر�ش ًا و�صله منها ت�سعة غرو�ش
وباقي قبله ثالثة وثالثون غر�ش ًا طالبه منها بخم�سة غرو�ش
ق�سطَ للمبلغ املزبور يف ك ِّل يوم من
املزبورة�ُ ،س ِئلَ ،اعرتف َّ
ثم َّ
�رشعياً.
ا
تق�سيط
وعثماين
تاريخه قطعة م�رصية
ً
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /129ح 7

ح�ضور
وتوكيل

م ال�سبت � 2شعبان
املكرم �سنة
1082هـ/
1671 /12 /4م

ح�رض حممد بك بن املرحوم م�صطفى جلبي و�أ�شهد عليه �أنه وكَّ ل
يخ�ص �أوالده طلحة
على بكر ن�سيبة يف جميع تعلّقاته وهي بيع ما
ُّ
وعبا�س ما ميكن بيعه من زوجة حممد �آغا املزبور �أعاله �صاحلة
�رشعية
بنت ح�سن �آغا ويف جميع الأمور وكالة له ال عليه وكالة
ّ
�رشعياً.
مقبولة
ّ
علي ال َّد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ ّ

 /129ح 8

م ال�سبت � 2شعبان
مهاياه يف دار
املكرم �سنة
ودكان مبحلة
1082هـ/
باب حطة
1671 /12 /4م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

تهايا كلُّ واحد من خليل بن ع�صفور و�أخيه �أحمد و�أحمد بن �إبراهيم
الوكيل عن زوجته را�ضية بنت خليل يف جميع الدار وال ُّدكّ ان
الكائنتني مبحلَّة باب حطَّ ة بالقد�س ال�رشيف ولهما �شهرة يف حملِّها
ُتغني عن الو�صف وال َّتحديد اجلاري ن�صفها يف ملك را�ضية املوكِّلة
املزبورة ون�صفها يف ملك ع�صفور و�أختيهما رقية و�صفية و�أحمد
علي بن يكن را�ضية املزبورة يف الدار وال ُّدكّ ان
بالوكالة عنهما ّ
وتت�رصف يف ذلك �أربعة �أ�شهر وع�صفور و�أحمد و�أختاهما �أربعة
َّ
مرعية
يت�رصف كلُّ فريق يف م َّدته �سكن ًا �أو �سكّان ًا مهاياة
�أ�شهر وله،
َّ
ّ
وابتداء املهاياة خلليل و�أحمد و�أختيهما بتوافقهم على ذلك �إىل يوم
تاريخه.
�شهود :ال�شيخ ويلّ ،املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 259
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مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /129ح9

�أمر بدفع
قر�ض

م ال�سبت � 2شعبان
املكرم �سنة
1082هـ/
1671 /12 /4م

�أمر م�صطفى بن �إبراهيم الأزعر بدفع �أحد و�سبعني غر�ش ًا اقرت�ضها
�رشعياً.
من حممد بن اهلل املهتدي ملحمد املزبور �أمراً
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،كاتبه ،املزبورون �أعاله.

 /129ح 10

�إ�شهاد
مب�ستحقات

م ال�سبت � 2شعبان
املكرم �سنة
1082هـ/
1671 /12 /4م

�أ�شهد عليه احلاج حممد الع�سيلي �أن حل ّنونة قبل �أدهم بن ع�سكر ح ّق ًا
مطلقاً.

 /130ح 1

الزام بدفع
دين

م ال�سبت � 2شعبان
املكرم �سنة
1082هـ/
1671 /12 /4م

 /130ح 2

مطالبة بدين

م الأحد � 3شعبان
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /5م

 /130ح 3

�رشاء �ض�أن
�أبي�ض

م الأحد � 3شعبان
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /5م

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم مطر بن عقلة من قرية �أبي دي�س ب�س َّتة غرو�ش بالكفالة عن
�رشعياً.
�سفيان من بني حارث لل�شيخ حممد علي بن(� )...إلزام ًا
ّ

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويلّ ،ال�شيخ فتح ،ال�شيخ
علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
ال�س ّي َد خلي َل بن يحيى ب�س َّتة وع�رشين غر�ش ًا
طالب ف�ضلُ اهلل بن حممد ّ
طالبه بها ،اعرتف ب�أنها( )...غر�ش ًا و�أنكر الزيادة بعدد( )...امل َّدعي
مل�ضي ثالثة من تاريخه الحق ًا
�أنه رهن( )...ربع داره طلب املهلة
ِّ
�رشعياً.
�إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
لدى �شيخ الإ�سالم

ا�شرتى احلاج عالء الدين بن �سليمان( )...وولده خليل احلا�رض معه
علي بن عبد اهلل لكردي
باملجل�س ال�رشعي �سوي ًة بينهما من احلاج ّ
وجار يف ملكه وذلك جميع الغنم الأبي�ض ال�ض�أن
فباعه ما هو له
ٍ
وقدره �أربعمائة وثمانية وت�سعون ر�أ�س ًا بثمن قدره ت�سعمائة غر�ش
و�أحد و�س ّتون غر�شاً(� )...أ�سدي منها ثالثمائة ب�ستمائة غر�ش �أ�سدي
ومنها مائة وثمانية وخم�سون بثالثمائة غر�ش �أ�سدي و�أحد و�س ّتون
غر�ش ًا �أ�سدية و�صله من ذلك مائة و�أربعة و�س ّتون غر�ش ًا ون�صف غر�ش
�أ�سدي الباقي قبلهما �سبعمائة غر�ش و�س َّتة وت�سعون غر�ش ًا ون�صف
غر�ش �أ�سدي وت�ضامنا وتكافال يف املبلغ املزبور يف املال والذ َِّّمة
غرة �شهر رم�ضان �سنة
ب� َّأن ك َّل ح ّقيهم للآخر م� ّؤجل ذلك عليهما �إىل َّ
تاريخه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويلّ ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ �أبو الفتوح ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /130ح 4

الزام بدفع
دين

م الأحد � 3شعبان
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /5م

 /130ح 5

ت�صادق على
م�ستحقات

م الأحد � 3شعبان
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /5م

 /130ح 6

زيت عني
م الأربعاء � 4شعبان
يربود اجلاري
�سنة 1082هـ/
يف وقف قبة
1671 /12 /6م
ال�صخرة

 /130ح 7

الزام بدفع
دين

م االثنني � 4شعبان
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /6م

 /130ح 8

�شهادة
وتوكيل

م الثالثاء � 5شعبان
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /7م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�ألزم حممد بن �سنان لزوجته مطلّقته فاية بنت �إبراهيم �آغا ثمانية
�رشعياً.
غرو�ش بعد الدعوى واالعرتاف �إلزام ًا
ّ

�شهود :ال�شيخ ويلّ ،املزبورون ،كاتبه.
ت�صادق اخلواجة �إ�سماعيل بن احلاج حممود ال ّد ّقاق وخليل بن
حممد ابن اخلواجة �إ�سماعيل الوكيل عن ال�ست فاطمة بنت احلاج
علي( )...خليل املزبور( )...له عن م�صطفى بن داود
حممود بن ّ
للموكِّلة املزبورة �ستني غر�ش ًا عددية حتلُّ قبله يف ن�صف �شهر
تاريخه و� َّأن خليل املزبور كان رهن حتت يد الوكيل املزبور جميع
اجلوخة املخيطة املن�صوري بجاق �أطل�س ورهن( )...حتت يد الوكيل
بف�ضة املحلاّ ة بذهب و� َّأن خلي ًال املزبور
املزبور جميع احليا�صة(ّ )...
�أذن للوكيل ببيع اجلوخة املزبورة ودفعها لل َّد اّلل ويدفع ثمنها يف
ال َّد ْي ِن املزبور ،واحليا�صة املزبورة باقية حتت يد الوكيل على احلكم
ال�سابق رهنه.
�شهود :ال�شيخ ويلّ ،املزبورون ،كاتبه.
لدى �شيخ الإ�سالم
مببا�رشة وكيل املتوليّ علي �آغا
ح�رض كلُّ واحد من عبد بن حممد �سحيمان ومناع بن دحبور من
امل�رشفة( )...من الزيت
قرية عني يربود( )1اجلاري يف وقف ال�صخرة
ّ
�رشعي ًا
بقنطارين من الزيت منقو ًال �إىل بيت ال�صخرة امل�رشفة قبو ًال
ّ
وذلك بح�ضور دخل اهلل حامي الوقف.
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون ،حممد جلبي ،كاتبه.
�ألزم م�صطفى بن �أدهم الأزعر ب�سبعة غرو�ش عددية من �أ�صل �أربعني
غ�ضية بعد( )...والدعوى
غر�ش ًا عددية لل�شيخ �إبراهيم بن حممد
ّ
�رشعياً.
الطلب واالعرتاف �إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ ويلّ ،املزبورون ،كاتبه.
�شهد حممد بن حجازي العجمية وكرمي بن �إبراهيم ب� َّأن م ّنا بنت
ال�شامي يف الدعوى على زوجها �أحمد بن
ح�سن وكَّ لت �إبراهيم
ّ
�رشعية مقبولة �رشع ًا
وكالة
حقوقها
ا�ستخال�ص
من�صور يف
ّ
العارفني بها �رشعاً.

( )1عين يبرود :تقع شمال مدينة القدس قرب قرية سلواد.شراب ،محمد .معجم ،ص.562
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /130ح 9

م الثالثاء � 5شعبان
�أمر بدفع
اربعة �صحون �سنة 1082هـ/
1671 /12 /7م
نحا�س

�أُمِ َر �أحمد بن من�صور بدفع �أربعة �صحون نحا�س التي �أخذها
للموكِّلة املزبورة �أعاله بطلب من الوكيل املزبور بعد الدعوى
�رشعياً.
والطلب واالعرتاف �أمراً
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /130ح 10

م الثالثاء � 5شعبان
�إعرتاف مبقدم
�سنة 1082هـ/
�صداق
1671 /12 /7م

اعرتف الزوج املزبور ب� َّأن عنده غر�شني من مق َّدم ال�صداق للزوجة
املزبورة وطلب الوكيل املزبور �أعاله �إلزامه بها للموكِّلة املزبورة
�رشعياً.
�إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /130ح 11

الزام بدفع
دين

م الثالثاء � 5شعبان
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /7م

 /131ح 1

وكالة
لتح�صيل
م�ستحقات

م الثالثاء � 5شعبان
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /7م

 /131ح 2

ترتب غرو�ش
على طائفة
اليهود
ال�سكناج

م الثالثاء � 5شعبان
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /7م

لل�س ّيد حممد بن خليل ب�أربعة غرو�ش وت�سع
�ألزم حممد بن فرحان ّ
�رشعياً.
قطع م�رصية بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا
ّ
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

الر�سام
رم�ضان بن حممد
�صفي ُة بنت �سليمان اجلندي
وكَّ لت
َ
ّ
ّ
يخ�صها من مرتوكات زوجها مو�سى بن �إ�سماعيل
يف جميع ما
ُّ
اخليام ومن ا�ستخال�ص م� َّؤخر �صداقها وقدره ع�رشة غرو�ش وكالة
�رشعياً.
وعرف بها والدها املزبور تعريف ًا
ّ
مطلقة(َّ )...
علي،
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويلّ ،ال�شيخ ّ
ال�شيخ علي ،ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه
لدى �شيخ الإ�سالم
تر َّتب ل�صالح الدين وح�سن ولدي اخلواجة عبد اللطيف املعلم
ذمة ك ِّل واحد من علي ولد �إ�رسائيل ومو�سى
مببا�رشة والدهما يف َّ
وبقية املتكلِّمني على طائفة اليهود ال�سكناج مبلغ
البدوي و�شموئيل ّ
بذمتهم �سابق ًا مبوجب
بة
ت
املرت
وهي
عددية
ة
ف�ض
قدره مائة غر�ش َّ
ِّ
َّ
مل�ضي
�رشعي وثمن �شال �أحمر خم�سة ع�رش غر�ش ًا ابتاعوه وت�سلَّموه
ِّ
ّ
غرة جمادى الآخرة وت�ضامنوا وتكافلوا يف جميع
�سنة مت�ضي من َّ
�رشعية.
املبلغ يف املال والذ َِّّمة ب� َّأن حقوقهم للآخر كفالة
ّ
علي ال َّد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ ّ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ثبت ب�شهادة احلاج �أحمد �أبي زايد وال�شيخ حيدر اللطفي ب� َّأن احلاج
علي املغربي اقرت�ض من �صالح جلبي بن �أحمد جلبي خم�سة ع�رش
ّ
غر�ش ًا قب�ضها بح�ضورهما وذلك بوجه عبد القادر بن احلمامية
علي املزبور وذلك بعد � ْأن حلف �صالح
الو�صي
ال�رشعي على يتيم ّ
ّ
ّ
�رشعي ًا
ال
تناق
ينتقل
مل
ته
بذم
املزبور
املبلغ
أن
�
املزبور
جلبي
ً
باقٍ
َّ
ّ
َّ
�رشعي ًا و�أمر عبد القادر بن احلماميية بدفع املبلغ املزبور من
حلف ًا
ّ
�رشعي ًا دفع منه �سبعة غرو�ش ون�صف
مهر وكان( )...املرقوم �أمراً
ّ
باحل�رضة يوم تاريخه وبقية املبلغ �سبعة غرو�ش ون�صف �إىل ختام
تاريخه.

 /131ح 3

ثبوت قر�ض

م الأربعاء � 6شعبان
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /8م

 /131ح 4

الزام بدفع
ثمن تنب

م الأربعاء � 6شعبان
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /8م

�ألزم من�صور بن �أمني الدين ملحيي الدين بن حممد ب�سبعة غرو�ش
�رشعياً� .شهود:
ف�ض ّية ثمن تنب بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزام ًا
ّ
ّ
ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /131ح 5

ترتب
م�ستحقات
يتيم

م الأربعاء � 6شعبان
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /8م

تر َّتب لن�رص بن �أحمد بن( )...مببا�رشة احلاكم ال�رشعي وبح�ضور
ذمة
ال�س ّيد �سليمان بن �شم�س الدين( )...الوكيل عن والده املزبور يف َّ
ّ
الو�صي على
الفاتو�شي
القادر
عبد
ال�شيخ
بن
الرحمن
عبد
اخلواجة
ّ
اليتيم املزبور مبلغ قدره خم�سون غر�ش ًا عددية وهي املال ا ُ
ملترَ ِّتب
بذمة طائفة اليهود والإفرجن قب�ضها يوم تاريخه
لليتيم املزبور ّ
باحل�رضة واملعاينة وثمن كنافتني ب�سبعة غرو�ش ون�صف عددية
مق�سط الربح عليه يف يوم مق ّدره عند تاريخه ن�صف قطعة م�رصية
َّ
احل�صة ال�سابقة
ودرهم تق�سيط ًا مر�ضي ًا ورهن على ذلك جميع
َّ
وقدرها ثمانية قراريط يف جميع الدار الكائنة بالقد�س ال�رشيف
بخطّ داود املحدودة قبلة دار بيت �أوالد �إ�شتية و�رشكائه ودار �أوالد
قا�ضي ال�صلت و�شما ًال الدرب ال�سالك ومنه الباب وغرب ًا دار �أوالد
�رشعي ًا م�سلَّم ًا �رشع ًا على قاعدة
رونق بجميع حقوق ذلك كلِّه رهن ًا
ّ
�رشعياً.
ال�شافعي ر�ضي اهلل تعاىل عنه تنبيه ًا
مذهب الإمام
ّ
ّ
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون ،كاتبه.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /131ح 6

م الأربعاء � 6شعبان
ت�أجري دار
الكائنة ببازار �سنة 1082هـ/
1671 /12 /8م
الغالل

 /131ح 7

الزام بدفع
ثمن قما�ش

م الأربعاء � 6شعبان
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /8م

 /132ح1

ترتب جلهة
وقف علي
خوجة

م اخلمي�س � 7شعبان
املبارك ل�سنة
1082هـ/
1671 /12 /9م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
أف�ضلية ك ِّل
� َّأجر ال�شيخ حممد احلامدي املتويل على وقف املدر�سة ال
ّ
الكيال فا�ست�أجرا
واحد من �سليمان بن عبد العزيز وكمال بن �رشف ّ
منه جميع عر�صة( )...الكائنة بالبازار املع ِّد لكيل والغلاّ ل م َّدة �سنة
كاملة � َّأولها �ساد�س �شهر �شعبان �سنة تاريخه ب�أجرة قدرها �أربعة
وثمانون غر�ش ًا عددية ح�ساب ًا عن ك ِّل يوم �سبع قطع م�رصية حتلُّ
�رشعية مقبولة �رشع ًا بح�ضور ال�شيخ
�أجرة ك ِّل يوم يف ختامه �إجارة
ّ
حممد املوفت.
علي ال َّد ّقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�شهود :ال�شيخ ّ
ال�س ّيد حممد ال َّد ّهان
لل�س ّيد مو�سى بن ّ
�ألزم م�صطفى بن �إبراهيم ّ
بخم�سة وع�رشين غر�ش ًا عددية وع�رشين قطعة م�رصية �أ�ص ًال ثمن
قما�ش وغريه من �أ�صل مائة وخم�سة وثالثني غر�ش ًا بعد الدعوى
والطلب واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب جلهة وقف علي خوجة مببا�رشة ال�شيخ عبد القادر بن ال�شيخ
حممد الداودي الوكيل عن متويل الوقف( )1وجابي( )2الوقف يف
ذمة عو�ض بن احلاج ابو الفتح مرعي مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش
�أ�صال قب�ضها يوم تاريخها باعرتافه وهي املنتقلة عن ذمة ح�سونة
وثمن( )...غر�شان ابتاعها مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة �شهر تاريخه
ورهن على ذلك جميع احل�صة ال�شائعة وقدرها قرياط واحد من
جميع الدار الكائنه بالقد�س ال�رشيف مبحلة ال�رشف �سكن املرهن
ومن ي�رشكة ويحدها قبلة امل�صبنة وفيها الباب و�رشقها الطريق
ال�سالكة و�شماال الطريق ومنه الباب الثاين وغربا دار وقف بيد اوالد
اجلاعوين بحقوقها رهنا �رشعيا على قاعدة مذهب الأمام ال�شافعي
ر�ضي اهلل تع�إىل عنه ترتب ًا �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ زكريا افندي ال�شيخ نور الدين وايل الدين افندي ،فتح
اهلل افندي ،علي افندي� ،شيخ ابو الفتح� ،شيخ علي ،مو�سى افندي.

( )1متولي الوقف :من يتولى شؤون المؤسسة الوقفية والنظر فيها.انظر فاضل بيات ،بالد الشام في األحكام السلطانية
الواردة في دفاتر المهمة 975ﮬ1567/م977 -ﮬ1570/م،ج ،2عمان 1427ﮬ2006 /م،ص.313
( )2جابي الوقف:الجابي محصل واردات الجزية والخراج وإيجارات األوقاف .وكانت اإلدارة التي يتبعها ،منظمة بشكل
دقيق في الدولة العثمانية .انظر ،سهل صابان ،المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية ،الرياض 1421ﮬ/
2000م ،ص77

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /132ح2

ترتب جلهة
وقف ال�سيفية

م اخلمي�س � 7شعبان
املبارك ل�سنة
1082هـ/
1671 /12 /9م

ترتب لوقف ال�سيفية مببا�رشة متوليه ال�شيخ كمال الدين اخلليلي
بذمة مو�سى ولد �صالح مبلغ قدرة ع�رشة غرو�ش �أ�صال وثمن �سبحة
اربع غرو�ش ابتاعها وت�سلمها حتل عليه ع�رشة ي�ستحقها يف غرة
ربيع الثاين �سنة اربع وثماين والف ت�ستحق يف غرة رجب �سنة
تاريخه وكفالة عطاهلل بن عمر باقية على حكمها ترتيبا �رشعيا

 /132ح3

طالق مع
قب�ض م�ؤخر
�صداق

م اخلمي�س � 7شعبان
املبارك ل�سنة
1082هـ/
1671 /12 /9م

 /132ح4

�إلزام بدفع
ثمن قما�ش

م اخلمي�س � 7شعبان
املبارك ل�سنة
1082هـ/
1671 /12 /9م

 /132ح5

�إلزام بدفع
دين

�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
�أ�شهد عليه رم�ضان بن خليل حنيكات انه طلق زوجته را�ضية بنت
حممد احلا�رضة معه باملجل�س وعرف بها وكيلها( )1احلاج حممد
عثمان العبوي طلقة بائنة متلك بها نف�سها وق�سط م�ؤخر �صداقها
الثابت بذمته مبوجب كتاب الزوجية وقدره خم�سة وثالثون غر�شا
ونفقة العده و�أجرة امل�سكن زمنها وقدر ذلك اربع غرو�ش فيكون
جملة ذلك ت�سعة وثالثون غر�شا يف كل يوم مي�ضي من غرة �شهر
تاريخه قطعة ون�صف قطعة باختيارها ور�ضاها تق�سيطا �رشعيا
وتباريا بني الطرفني يف املبلغ املزبور الرباءة ال�رشعية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورن ،كاتبه.
�ألزم احمد بن معايل بثمانية غرو�ش باقية عليه من ثمن قما�ش
لل�سيد عبد القادر بن حممد الرتجمان �ضمان بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف.
�شهود ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورن ،كاتبه.
م اجلمعة � 8شعبان �سنة 1082هـ1671 /12 /10 /م

م ال�سبت � 9شهر مزبور �سنة 1082هـ1671 /12 /13 /م
�ألزم �سليمان بن �شعبان النابل�سي للحاج من�صور بن يو�سف �أربعة
م ال�سبت �9شهر مزبور غرو�ش وخم�سة وع�رشين قطعة م�رصية بعد الدعوى والإثبات
�سنة1082هـ/
والطلب.
1671 /12 /11م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

( )1وكيل” الوكالة كما عرفها الفقهاء هي إقامة اإلنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز مملوك له معلوم .وعقد الوكالة
من الرضائية بين الموكل والوكيل فالوكالة نيابة اتفاقية ومصدرها اتفاق الطرفين العاقدين وركنها اإليجاب والقبول.
فالموكل ال الوكيل هو الذي يجب أن تتوفر فيه األهلية ،وتنتهي الوكالة باعتبارها عقد غير الزم بانتهاء الغرض منها أي
بإتمام الموكل فيه وبانتهاء الوكالة يجب على الوكيل أن يرد للموكل السند المعطى له بالتوكيل .مصطفى بركات األلقاب
والوظائف العثمانية ،دراسة في تطور األلقاب والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر حتى إلغاء الخالفة العثمانية ( من
		
خالل اآلثار والوثائق والمخطوطات 1924-1517م) القاهرة 2000م ،ص 149-148
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /132ح6

132ح7

 /133ح1

 /133ح2

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ترتب ليتيمي ا�سمعيل بن ابي ال�سعادات مببا�رشة عميهما احمد بن
ترتب ليتيمى م ال�سبت �9شهر مزبور خليل يف ذمة �إبراهيم بن رجب ع�رشة غرو�ش �أ�صال بذمته �سابقا
وثمن( )...غر�ش ون�صف ابتاعه مل�ضي �سنة من رابع �شهر تاريخه
�سنة1082هـ/
ا�سمعيل بن
ابي ال�سعادات 1671 /12 /11م ورهن ن�صف داره ترتب ًا �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ادعى يو�سف حليمه على احمد بن معايل وحممد كنكتبنا وقال ان
له قبلهما �أربعون غر�شا نقدا يف ثالثني مدا( )1بزرة وطالبهما فيها
�سئال �إعرتفا بخم�سة وثلثني مد بزرة دفعا من ذلك �أول دفعة ع�رشة
�أمداد وثاين دفعة ثمانية ع�رش مدا فلم ي�صدقهما ثم ح�رض ال�سيد
م االحد � 10شهر
ادعاء
مو�سى وذكر انه و�صله ت�سعة امداد ون�صف وثالثة ع�رش مدا ون�صف
مزبور
لتح�صيل ثمن
ثم اعرتفا بثالثني مدا بزره طيبة( )2ثم ( )....قبلهما ع�رشون مدا
1082هـ/
بزرة
1671 /12 /12م ون�صف مد بزرة ثم ت�صادقوا على البزرة قبلها احد ع�رش مدا بزرة
وت�سليمها منهما باعرتافه و�إ�شرتياها باثني وع�رشين غر�ش ًا عددية
اجلها عليهما �إىل ع�رشة ايام من تاريخه
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ويل ،حممد جلبي.
ا�شهد عليه ال�سيد حممد بن ال�سيد علي الرملي الوكيل عن زوجته
�شم�سية بنت ا�سمعيل امل�رصي عن وظيفة النظر على وقف جدها
م االحد � 10شهر
المها احلاج قا�سم بن ثابت الناظر الثابت وكالته عنها ب�شهادة
وظيفة النظر مزبور
ال�شيخ عبد الرحمن امل�رصي و�صالح بن �سلمان ( )....لل�سيد خريية
1082هـ/
على وقف
بن خليل جلبي عن وظيفة النظر فراغا �رشعيا.
1671 /12 /12م
�شهود :ال�شيخ ويل ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ زكريا ،املزبورون،
كاتبه.
ترتب بذمة كل واحد من عبد الرحيم وعبداهلل ولدي �شم�س الدين
اجللبي ال�سحق ولد يا�سف اجللبي مبلغ قدره ع�رشون غر�شا عددية
قب�ضاها يوم تاريخه بذمة عبد الرحيم �أربعة ع�رش غر�شا وثلث
م االحد � 10شهر
ومنها بذمة عبداهلل �ستة غرو�ش وثلثني غر�ش ثم باعا جميع البيتني
مزبور/
1671 /12 /12م ال�سفليني الكاينني بالدار الكائنة بالقد�س ال�رشيف بيع وفائي
ترتب دين
ال�سحق ب�ستة وع�رشين غر�شا والبيت املزبور بالدار الكائنة حملة
1082هـ/
الن�صارى ووعد امل�شرتي انه متى رد �إليه املبيع يعيد لهما املبيع
املزبور و�أتاح البيتني للم�شرتي لالنتفاع بالبيتني املزبوروين.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

( )1المد:كيل ،وهو مقدار ملء اليدين المتوسطتين ،من غير قبضهما .انظرعلي جمعة الكاييل والموازين الشرعية،
ص36
( )2بزرة طيبة :نظيفة خالية من الحب الضعيف

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة
م االحد � 10شهر
مزبور
1082هـ/
1671 /12 /12م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�ألزم خليل بن علي الداجوين ب�أربعة غرو�ش عددية لذيب بن �صالح
يف بقية ثمن الدار التي باعه فيها ع�رشة قراريط بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف الزام ًا �رشعي ًا

 /133ح3

�إلزام بدفع
بقية ثمن دار

 /133ح4

م االثنني � 11شعبان ا�شهد عليه حممد بن ح�سني املوين انه رجع زوجته رقية بنت حممد
�إ�شهاد بارجاع
�إىل ع�صمته وعقد نكاحه واعادها �إىل ما كانت عليه بعد حلفه انه
�سنة 1082هـ/
زوجة بعد
1671 /12 /13م مل ي�صدر منه �سوى طلقة واحدة رجعية حلف ًا �رشعيا.
طالق
ال�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /133ح5

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ملا ح�رض حممود جلبي كاتب �أوقاف ال�صخرة امل�رشفة وذكر
ملوالنا احلاكم ال�رشعي ذمة اجلاري يف الوقف ال�رشيف جميع
احلمام الكائن مبحلة اليهود املعروف حمام داود وانه مقفل مدة
�أربعة �سنوات يلحق على تاريخ ومعطل من امل�رشف جلهة الوقف
وان احلاج حممد الدم�شقي كان ا�ست�أجره وجعله م�صبغة ( )....وبركة
قفل وعطل وطلب الكف على احلمام املزبور والإذن له بفتحه العالن
ي�ؤجره ب�أجرة يح�صل بها النفع جلهة الوقف فعني من جانبه لطف
اهلل وكاتبه �أ�صال موالنا ال�شيخ على الدقاق فتوجه و�صحبه ح�سن
ب�شه اجلوندار وح�صل الك�شف على احلمام فوجد بانه مقفل وعليه
ح�ضور طلب م االثنني � 11شعبان حمامات وفتح الباب فلم يوجد يد احد(� )...سوى اربع خوابي من
الفخار فارغة( )...يف احد امل�صاطب ولف على جميع احلمام فوجد
�سنة
الكف عن
به حمالت حتتاج �إىل التعمري والرتميم فعند ذلك ا�ست�أجر كل واحد
ا�ستخدام حمام 1082هـ/
1671 /12 /13م من كرمي بن خليل وح�سني بن عبد الكرمي واحمد �سوية بينهم جميع
داود
احلمام مع جريان املاء �إليه من االبار مدة �سنة كاملة اولها ن�صف
�شعبان من تاريخه واخرها انق�ضا�ؤها ب�أجرة قدرها عن املدة اربع
وثمانني غر�شا عدديه ح�سابا عن �أجرة كل يوم �سبع قطع م�رصية
حتل �أجرة كل يوم يف ختام �إجارة �رشعية م�أذون ًا له بالتعمري
والرتميم احلمام وعمل اخ�شابه وابوابه ومهما �رصف( )...له �أمرا
�رشعيا.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،احلاج ال�شيخ حممد اجلابي ،احلاج
�سليمان النجار ،املزبورون .خري بن علي ،م�صطفى الفوجي ،خليل
الثلجي علي بن على �سعد اهلل بن الوكيل.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /133ح6

 /134ح1

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

ا�شهاد وبيان
�رشعي

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�شهد ال�سيد مو�سى بن حممد الرتجمان ويو�سف با�شا بن احمد بان
م االثنني � 11شعبان اخر ما ت�أخر لأحمد بن الهارو�ش قبل م�صطفى بن االزعر ح�سابا
�سنة
من املعامالت ثمانية غرو�ش �شهادة �رشعية و�صدر عنهما ا�شهادا
1082هـ/
وبيان �رشعي من اجلابي.
1671 /12 /13م
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ثبت ب�شهادة ال�شيخ عبد الرحمن بن �شم�س الدين امل�رصي ومو�سى
بن رم�ضان ب�أن ال�ست خريية الناظره على وقف جدها لأبيها
احلاج قا�سم وكلت و�أقامت مقام نف�سها فخر �أقرانه مراد بن فخر
الدين يف ا�ستدانة ع�رشة غرو�ش لي�رصفها يف م�صالح الوقف وكالة
�رشعية وال�شاهدان عارفان باملوكلة املزبورة ثم اقرت�ض �سيدي
م الثالثاء � 13شعبان مراد املزبور من خليل بن حممد( )...ع�رشة غرو�ش عددية قب�ضها
�إثبات وتوكيل �سنة 1082هـ/
يوم تاريخه باحل�رضة واملعاينة قب�ضا �رشعيا لي�رصفها يف لوازم
1671 /12 /15م الوقف �أمهله بها �إىل م�ضي �ستة �أ�شهر مت�ضي من يوم تاريخه �أدناه
ثبوتا �رشعيا وح�رض ال�شيخ عبد الرحمن وكفله يف املبلغ املزبور يف
املال والذمة كفالة �رشعية.
�شهود :زكريا افندي ،نور الدين افندي ،وايل الدين افندي ،حممد
�صبح افندي ،علي افندي� ،شيخ علي� ،شيخ ابو الفتح ،مو�سى افندي.
ملا كان ا�ست�أجر ال�سيد حممد بن ال�سيد احمد بن فارع من �شم�سية
بنت �إ�سماعيل امل�رصي الناظره �سابقا على وقف باب
جميع الدار القائمة البناء بالقد�س ال�رشيف بعقبة ال�ست مدة �سنة
م الثالثاء � 13شعبان كامله وانق�ضا�ؤها �شهران ح�رض يوم تاريخه ال�سيد حممد ومراد
�سنة 1082هـ/
جلبي الوكيل عن ناظرها حاال خريية بنت خليل جلبي وتفا�سخا
1671م
/12 /15
عقد الإجارة ودفع له ثمانية غرو�ش وبقية الأجرة ومل يبقى من قبله
من الأجرة حقا مطلقا.
الناظر()1

 /134ح2

ا�ستئجار دار
بعقبة ال�ست

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
( )1باب الناظر :أحد ابو ب المسجد األقصى الغربية عرف هذا الباب باب الرباط المنصوري ،ذكره العليمي باسم باب
الناظر وفي الفترة العثمانية عرف باسم باب الحبس وباب المجلس؛تم تجديده في الفترة األيوبية في عهد السلطان الملك
المعظم عيسى .العليمي ،مجير الدين الحنبلي ت ( 927هـ 1520 /م) ،األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل،ج ،2تحقيق:
محمود كعابنة ومحمد أبو تبانه ،مطبعة دنديس ،الخليل-فلسطين 1998 ،ج ،2ص30؛ العمري ،أبو العباس بن فضل
هللا العمري ،مسالك األبصار في ممالك األمصار ،القاهرة ،1924 ،ص160؛ Van Berche M, Materiaux

Le Caire,1925,p,57,2-pour un Corpu Insecriptionum Arabicarum, II,1

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /134ح3

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ترتب جلهة وقف الكيالين مببا�رشة متوليه ال�شيخ حممد غ�ضية يف
م الثالثاء � 13شعبان ذمة �شعبان بن حممد ال�صيداوي خم�سة غرو�ش �أ�ص ًال وثمن دواة
ترتب جلهة
غر�ش يحل ذلك عليه مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة �شهر تاريخه
�سنة 1082هـ/
وقف الكيالين 1671 /12 /15م وترتبه ال�سابق باق على حكمه.
�شهود :ال�شيخ علي الثوري ،املزبورون ،كاتبه.

 /134ح4

�شهادة
وتوكيل

 /134ح5

ا�ستئجار
حاكورتني
مبحلة
الن�صارى

ا�شهدت عليها �آمنة بنت ح�سن بن اخلفاجي وعرف بها �شقيقها حممد
تعريفا �رشعيا �أنها وكلت احلاج حممد بن عثمان الغنو�شي يف �سائر
�أمورها املتعلقة بزوجها مو�سى بن عال الدين النابل�سي احلا�رض
وكالة مقبولة �رشعا ملا ا�شهد عليه مو�سى املزبور انه طلق زوجته
م الثالثاء � 13شعبان �آمنه املزبورة طالقا ثالثا وطالبته مب�ؤخر �صداقها ع�رشون غر�شا
وبنفقة عدتها وكرائها و�إبراءه من جميع ذلك ومل ت�صدقه اح�رض
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /15م كل واحد من ال�سيد �إبراهيم بن �أبي بكر وحممد بن من�صور ال�ساقي
و�شهدا بعدله ا�ست�شهادا بان �آمنه املرقومه �أبراءت ذمة زوجها
املزبور من م�ؤخر �صدقها ومن نفقة العدة يف �سائر �أمورها الزوجية
وهما بها عارفان �شهادة مقبولة �رشعا بوجه الوكيل املزبور.
ال�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
م الأربعاء � 13شعبان ل�سنة 1083هـ1671 /12 /15 /م
م اخلمي�س � 14شهر مزبور1671 /12 /17 /م
م اجلمعة � 15شهر مزبور1671 /12 /18 /م
ا�ست�أجر �شم�س الدين بن احلاج �صالح الدباغ من الدروي�ش ح�سن بن
�شاهني احلالق الوكيل عن والدته رابعة خاتون بنت حممد جلبي
ال�رشويني الناظرة على وقف جدها لأبيها �رشوين ف�أجرة ما هو
جار يف الوقف وذلك جميع احلاكورتني الغربيتني الكائنتني �شمايل
م اجلمعة � 15شعبان مدبغة بن املحت�سب الكائنتني بالقد�س ال�رشيف مبحلة الن�صارى
�سنة 1082هـ/
وب�أحديهما �صهريج معد جلمع ما اال�شتيه املعلومة عندها مدة �سنة
1671م
/12 /17
مت�ضي من غرة رم�ضان من تاريخه و�أجرها ختامها ب�أجرة قدرها
�أربعة غرو�ش عددية �أجرة حالية بذمة امل�ست�أجر املرقوم مقبو�ضة
مقدماً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
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(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /134ح6

م ال�سبت � 16شهر
دعوى على
مزبور/
م�شاجرة
و�رضب ب�سكني 1671 /12 /18م

 /134ح7

ترتب جلهة
وقف علي
خوجة

م ال�سبت � 16شهر
مزبور/
1671 /12 /18م

/135
ح1

ح�ضور
م ال�سبت � 16شهر
وت�صديق على
مزبور/
بيع دار مبدينة
1671 /12 /18م
الرملة

 /135ح2

ترتب ليتمى
ا�سماعيل �أبي
ال�سعادات

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ادعى حممد بن عي�سى على علي بن نا�رص ال�سقا وقال انه يف
يوم تاريخه( )...ال�صحي �شاجره و�رضبه ب�سكني يف ليته الي�رسى
ف�ضعفت و�سالت دمه وايداه على ذلك باملجل�س �سئل انكر ف�شهد
عبد الرحمن حممد اليعقوبي وابراهيم بن م�صيلي بان املدعى عليه
�رضب املدعو املزبور ب�سكني يف اليته الي�رسى بح�ضوريهما �شهادة
مقبولة �رشعا.
�شهود :املزبورون ،كاتبه.

م االحد � 17شعبان
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /19م

ترتب جلهة وقف علي خوجه مببا�رشة متوليه ال�شيخ نور الدين
ال�شافعي ومو�سى بن �سامل مبلغ قدره ع�رشون غر�شا �أ�صال وثمن
دواة( )...غرو�ش حتل عليه مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة جمادي
الثانية ترتيبا �رشعيا
�شهود :املزبورون ،كاتبه.
ح�رض حممود جلبي الوكيل عن اخته ال�ست فاطمة بنت املرحوم
�شاهني جلبي الثابت وكالته احمد جلبي وال�سيد كمال بن حممود
جلبي و�صدق على �صحة بيع الدار الكائنة مبدينة الرملة مبوجب
احلجة ال�رشعية امل�ؤرخة ل�ساد�س رجب �سنة تاريخه ال�صادرة من
يو�سف افندي العوين لل�سيد مقبل وال�سيد عبد الكرمي ولدي ال�سيد
�إ�سماعيل وانه �صدق البيع من اهله يف حملة ت�صديقا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
ترتب ليتيمي �إ�سماعيل �أبي ال�سعادات عبد القادر و�شم�سية مببا�رشة
ابن عميهما و�صيهما احمد بن خليل �أبي ال�سعادات يف ذمة ميخائيل
ولد جري�س الف�صيلي البنا خم�سة وثالثون غر�شا عدد �أ�صال وهي
املرتتبة بذمته �سابقا وثمن خامت ف�ضه بحجر معدن بخم�سة غرو�ش
وربع غر�ش ابتاعه وت�سلمه مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة �شعبان من
تاريخه وكفل �شاهني ولد ميخائيل ورهن خم�سة قراريط يف داره
الكائنة مبحلة الن�صارى مبوجب ال�سجالت ال�سابقة.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /135ح3

�إلزام بدفع
دين

م االحد � 17شعبان
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /19م

 /135ح4

ترتب لوقف
�سيف الدين
�أفندي

م االحد � 17شعبان
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /19م

 /135ح5

ترتب ل�صالح
بن ابي بكر
الرملي

م االحد � 17شعبان
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /19م

 /135ح6

ترتب
م�ستحقات

م االحد � 17شعبان
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /19م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�ألزم خليل بن �صالح الرملي ب�سبعة و�أربعني غر�شا عددية حل�سني
بن �إبراهيم القلعي بعد الدعوى والطلب والإثبات �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب لوقف �سيف اهلل �أفندي مببا�رشة متوليه ال�شيخ علي النور يف
ذمة بدير بن �سامل مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش �أ�صال وثمن دواة غر�شني
ابتاعها وت�سلمها من غرة حملرم ل�سنة تاريخه.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
ملا كان مرتتبا ل�صالح بن �أبي بكر الرملي الذي كان قا�رص عن
درجة البلوغ مببا�رشة( )...يف ذمة موالنا فخر امل�صدرين ال�شيخ
علي الدقاق مبلغ قدره ثالث ع�رش غر�شا وع�رشة قطع م�رصية �أ�صال
ح�رض يوم تاريخه �صالح املزبور البالغ �سن الر�شد ودفع ملوالنا
ال�شيخ علي املبلغ املرقوم وقدره ثالث ع�رش غر�شا وثلث غر�ش
عددية قب�ض ذلك منه بيده باحل�رضة واملعاينة قب�ضا �رشعيا
وبريت ذمة ال�شيخ علي املرقوم من جميع املبلغ املرقوم �أ�صال
وربحا ومل يت�أخر بذمة ال�شيخ علي املرقوم ل�صالح املزبور حقا
مطلقا ملا م�ضى من الزمان و�إىل يوم تاريخه �أدناه �أراد من ال�شيخ
علي من جميع الدعاوي واملطالبات والدعاوي والوقفيات �أمرا (...
 )... ...دعوى ظلم و�شكوى ذلك بعد ان ح�رض فخر الدين( )...وحممد
بن �صالح واخربا بر�شد �صالح املزبور(� )...رشعيا وا�شهد عليه انه مل
يبق ي�ستحق وال يتوجب قبل ال�شيخ علي حقا مطلقا.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب بذمة ال�شيخ علي املزبور �أعاله لفاطمة بنت �أبي بكر املرقومة
مبلغ قدره �ستة غرو�ش وع�رشة قطع م�رصية وثمن دواة �أربعني
قطعة م�رصية حتل عليه مل�ضي �سنة من تاريخه ترتيبا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

271

272
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م االحد � 17شعبان
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /19م

 /135ح7

ترتب
م�ستحقات

 /135ح8

م االحد � 17شعبان
�إقرار واعرتاف
�سنة 1082هـ/
بثمن �صابون
1671 /12 /19م

 /136ح1

فر�ض ر�سم
ك�سوة �أيتام

 /136ح2

حلف ميني

 /136ح3

ح�ضور
و�إ�شهاد

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب البراهيم وخليل واليا�س �أيتام �شحادة الن�رصاين مببا�رشة
احلاكم ال�رشعي يف ذمة �أخيهم �سليمان مبلغ قدرة �أربعة وع�رشون
غر�شا عددية الأيلة لهم بالإذن ال�رشعي من والدهم ودينهم وثمن
دواة �سال�سل ف�ضة �أربع غرو�ش وع�رشين قطعة م�رصية ابتاعها
وت�سلمها مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة رم�ضان من تاريخه وح�رض
�أخوه ح�سني وكفله يف املبلغ املزبور من املال والذمة وي�أذن له
بذلك ترتيبا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�أقر واعرتف يو�سف بن �إبراهيم الكردو�ش انه قب�ض من حجازي
بن من�صور بيده مادره كان له بذمته وقدره خم�سة وع�رشين
غر�ش ًا عددية من ثمن �صابون وثمن جوافة ال حق له بذمته من
�سائر احلقوق ال�رشعية حق ًا مطلق ًا ملا م�ضى من الزمان و�إىل اليوم
تاريخه �أدناه و�صدقه على ذلك حجازي املزبور ت�صديقا �رشعيا.

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
فر�ض احلاكم ال�رشعي ر�سم ك�سوة خليل و�إبراهيم واليا�س �أيتام
م االثنني � 18شعبان �إ�سحاق الن�رصاين يف كل �سنة �أربع غرو�ش وع�رشين قطعة م�رصية
مما لهم و�أذن لو�صيهم ب�إنفاق ذلك يف واحد ك�سوتهم وكان من ربح
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /20م مالهم ترتيب بذمته ك�سوته لهم فر�ضا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
حلفت �صاحلة بنت �أبي الندا انها ما �أخذت من �إبراهيم بن ا�سمعيل
م الثالثاء � 19شبعان حني كان مري�ضا مائتا غر�ش وال خم�سة ع�رش �صحنا و وبه ذهب
و�صحن ف�ضة وطاق رزبات و( )...ابي�ض وبقية اثياب وعرف بها
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /21م حممد( )...واعرتف �أنها عليه.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون.
ح�رضت احلرمة �صفية بنت احلاج �سليمان النابل�سي وعرف بها
ولدها �أحمد احلمامي و�أ�شهدت عليها انه و�صلها من احلاج يو�سف
م الثالثاء � 19شبعان بن راجي احلا�رض معها باملحكمة ال�رشعية جميع ما �آل �إليها
بالإرث ال�رشعي من ابنتها �شم�سية زوجة احلاج يو�سف مبلغ وقدره
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /21م خم�س غرو�ش ومل يت�أخر لها حقا مطلقا وتباريا
بني الطرفني.

�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /136ح4

 /136ح5

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

م الأربعاء � 20شهر
�إقرار واعرتاف مزبور/
1671 /12 /22م
بدين

م الأربعاء � 20شهر
مزبور/
�إقرار واعرتاف
1671 /12 /22م

 /136ح6

قب�ض
م�ستحقات

 /136ح7

ت�سلم

 /136ح8

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
اقر واعرتف حبيب بن احلاج ا�سمعيل اللحام ان بذمته ملحمد بن
احمد البط�ش اثني ع�رش غر�شا �أ�صال ربحا ومنها بذمته للخواجة
يحي �أرغون حني كان و�صيا عليهما خاله بذمة ذلك اخلواجة حتني
ح�صته ب�أربعة قرو�ش و�أربعة ع�رشين قطعة وقبل بذلك وتعمم �ستة
غرو�ش و�ستة قطع بعلم التحرير له كاملة وبقية املبلغ وقدره �ستة
غرو�شا ملحمود وعلي القا�رصين وباعه كذلك غر�ش و�ستة قطع
ابتاعها مل�ضي �سنة من ن�صف �شهر تاريخه وذلك بطريق الكفالة
عن م�سلك من �سلوكه()...
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
اقر واعرتف ح�سني بن احلاج علي احلموي بالأ�صالة عن نف�سه
والكفالة عن �أخيه حممود مبوجب ال�سجل مبلغا قدره ثالثون غر�شا
عددية �أ�صال وربحا لأوالد احمد البط�ش منها ملحمد اثنا ع�رش قر�شا
احلا�رض باملجل�س ال�رشعي البالغ العاقل �إحاله بذلك الو�صي على
ح�سني املزبور وقبل احلوالة قبوال �رشعيا ثم عامل اخلواجة يحيى
يف خم�سة ع�رش غر�شا �أ�صال وثمن كذلك ثالثة غرو�ش ملحمود
وابتاعه مل�ضي �سنة ون�صف �شهر تاريخه والثالثة غرو�ش �أمهله بها
اىل()...

م الأربعاء � 20شهر
مزبور/
1671 /12 /22م

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ض فخر الدين الو�صي على �أيتام احلاج جنم بن خ�رض ولد
داود اليهودي ع�رشة غرو�ش عددية الباقية قبله من ع�رشين غر�شا
الباقية وت�سلم الرهن ثالثماية وثمانني درهما من يدا وبذمتة وذمة
املتويف.

م الأربعاء � 20شهر
مزبور/
1671 /12 /22م

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ت�سلم خليل حجازي بن خليل من فخر الدين ما كان مرهونا له حتت
يد احلاج جنم خلخال ف�ضة و�أزرار ف�ضه ت�سعة وحلقتني ذهب بلولو
وقب�ض الو�صي ع�رشة غرو�ش من التي كانت بذمته وبرئت ذمتها.

م الأربعاء � 20شهر
�إقرار واعرتاف مزبور/
1671 /12 /22م
ب�إرث

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
اقر واعرتف عمر بن �رشار ان عنده �ستة ع�رش غر�شا للمرحوم احلاج
جنم واخرب عليه زوجته �ست الروم بنت احمد العا�صي من ما �آل
�إليها بالإرث ال�رشعي من املزبور �إقرارا �رشعيا و�أمهلته �إىل �شهر ذي
احلجة بعد عيد الأ�ضحى.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /136ح9

�إقرا�ض مع
معار�ضة

 /136ح10

ترتب
م�ستحقات
لأيتام

 /137ح1

ترتب
م�ستحقات
�أيتام

 /137ح2

ت�سلم وديعة

 /137ح3

ت�سليم �صوف
�أحمر لورثة
احلاج جنم
الدين

تاريخ احل َُّج ِة
م الأربعاء � 20شهر
مزبور/
1671 /12 /22م
م الأربعاء � 20شهر
مزبور/
1671 /12 /22م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
اقر�ض احمد بن ال�صالح الدقاق يهودا �ستة غرو�ش من ذمة احلاج
جنم فعار�ضه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب لعبد القادر و�شم�سية يتمي ا�سمعيل بن ابي ال�سعادات قبل
و�صيهما حاج احمد يف ذمة حجازي بن احلاج مو�سى �شم�سية مبلغ
قدره ع�رشين غر�شا �أ�صال وثمن دواة ب�سال�سل ف�ضه ثالثة غرو�ش
وثالثة �أرباع غر�ش ابتاعها مل�ضى �سنة من غرة �شهر تاريخ()...
وكفالة له ب على حكمه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /137ح4

م الأربعاء � 20شهر
مزبور/
1671 /12 /22م

م الأربعاء � 20شهر
مزبور/
1671 /12 /22م
م الأربعاء � 20شهر
مزبور/
1671 /12 /22م

ترتب لعبد القادر ورم�ضان يتيمي خليل بن منجد بن عبا�س و�صيهما
يف ذمة �صالح بن يحي ال�صابوين مبلغ قدره خم�سة غرو�ش �أ�صال
وهي املرتتبة بذمته �سابقا وثمن خامت غر�ش نحا�س وطا�سة نحا�س
و�سدر وطبق نحا�س وطبق واعرتف الو�صي بت�سلمها ترتباً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ ابو الفتح،
كاتبه.
ت�سلمت نبوية بنت ابي ح�سن الطوق الف�ضة املربوم الذي كان وديعة
عند احلاج جنم وعرف بها زوجها.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
لدى �شيخ الإ�سالم:
اح�رض ورتان ولد ح�سون الن�رصاين اخلياط ما كان حتت يديه
للحاج جنم وللخواجا ال�صوف الأحمر املخيط بطانتها درايا خ�رضا
وبهندية يحيط بها عروق �سلمها لوارث احلاج جنم.

�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
م اخلمي�س � 21شعبان �ألزم احلاج حممد بن علي النابل�سي لأيتام �أحمد قعور بثمانية
و�أربعني غر�شا �أ�صال وربحا لأيتام البط�ش بطلب اخلواجة يحي
�سنة 1082هـ/
�إلزام واعرتاف 1671 /12 /23م الو�صي واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /137ح5

 /137ح6

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة
�إلزام بدفع
م�ستحقات
�أيتام

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

م اخلمي�س � 21شعبان �ألزم مو�سى بن حممد للأيتام املزبورين بثمانية ع�رش غر�شا �أ�صال
وثالث غرو�ش وثمانية ع�رش قطعة ربحا بطلب الو�صي املزبور
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /23م �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

ترتب جلهة وقف م�صطفى قلفا مببا�رشة متوليه ال�شيخ حممود
�شيخ احلرم القد�سي يف ذمة ال�شيخ �سليمان عقبة بن يزن مبلغ قدره
م اخلمي�س � 21شعبان ع�رشين غر�شا �أ�صال كانت بذمته �سابقا وثمن خامت ف�ضة بحجر
ترتب جلهة
�سنة 1082هـ/
بثالثة غرو�ش ابتاعه وت�سلمه باعرتافه يحل عليه املبلغ املرقوم
وقف م�صطفى
1671 /12 /23م وقدره ثمان وع�رشون غر�شا �أ�صل وربحا مل�ضى �سنة مت�ضي من غرة
قلفا
رجب �سنة تاريخه ورهن ربع داره باق على حكمه.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

 /137ح7

�إلزام بدفع
م�ستحقات
�أوقاف

 /137ح8

ترتب جلهة
وقف �سليمان
احلرايري

�ألزم ابرهيم بك ال�سباهي بخم�سني غر�شا مع ربحها �سبعة غرو�ش
م اخلمي�س � 21شعبان ون�صف جلهة وقف احلاج �سليمان احلرايري بطلب املتويل على
�سنة 1082هـ/
الوقف هو ال�شيخ ابن زيان املوىل الزمه بها وبربح وقدره �سبعة
1671 /12 /23م غرو�ش ون�صف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب جلهة وقف احلاج �سليمان احلرايري مببا�رشة الناظر واملتويل
ال�شيخ �أبي زيان وحجاج قا�سم بذمة كل واحد من عبد اللطيف بن
عمر احللواين و�أخيه ح�سني بطريق الكفاله عن والدهما وعرف بها
�صهرها ح�سني �إ�سماعيل عجعج تعريف �رشعيا مبلغ قدره خم�سة
وثمانني غر�شا �أ�صال هي املرتتبة بذمة والدهما �سابقا مبوجب
م اخلمي�س � 21شعبان ال�سجالت ال�سابقه ومرهون على ذلك جميع الدار القائمة البنا مبحلة
املغاربة حدوده قبلة الطريق ال�سالك وفيه بابها و�رشقا دار بن عمر
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /23م احللواين و�شماال دار وران ال�شيخ �رشف الدين الديري غربا دار عبد
النبي بجميع حقوها و ثمن دواة ولب�سه وكذلك ف�ضه ثالث ع�رش
غر�شا م�ؤجل ذلك عليهما مل�ضي �ستة مت�ضي من غرة �شهر تاريخه
والرهن باق على حاكمه ال�رشعي وت�ضامنا وتكافال يف املبلغ
املزبور يف املال والذمة كل منهما للآخر ترتيبا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي الدقاق،
املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /138ح1

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

اقر واعرتف �شمويل اليهودي ولد مو�سى ان بذمته لفخر اقر�أنه
احمد با�شا بن اخلواجة( )1الدقاق ثالثون غر�شا عدية م�ؤجلة عليه
مل�ضي �ستة �أ�شهر مي�ضي من �شهر تاريخه ورهن على ذلك جميع
الدار القائمة البناء الكائنة مبحلة اليهود باحلو�ش الكائن هناك
املحدودة قبلة دار يعقوب نقاوة و�رشقا دار احلاج جنم و�شماال
م اخلمي�س � 21شعبان اال�ستطراق املتو�صل للدور التي باحلو�ش وفيه بابها وغربا دار
�إقرار واعرتاف �سنة 1082هـ/
�سلمون ولد مرمي بنت يعقوب اليهودي يف ذمة �سلمون املرقوم
بدين
1671 /12 /23م بحق الباقي ووكلت زوجها �سلمون املزبور يف رهن ح�صتها يف
الدار املزبورة ،ح�سب التبليغ و�صدقت على ذلك ب�شهادة كال واحد
من دار اخلليلي ،وداود ولد �شموئيل اليهودي العارفني بها �إقرارا
�رشعيا( )...وت�صديقا �رشعيا وقبوال �رشعيا جرى ذلك يف التاريخ
امل�شار املزبور.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /138ح2

ت�سلم دكان
وريعه

 /138ح3

�إلزام بدفع
ع�رشين رطل
�صابون

 /138ح4

قب�ض وت�سلم
الرهن

م اجلمعة � 22شعبان ت�سلم احمد بن البنا بن املعني الدكان له وريعه عند احلاج جنم
املوين �سابقا بيده باحل�رضة واالثبات والدعوى ت�سلما �رشعيا.
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /24م �شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم �إ�سماعيل الق�صاب بع�رشين رطل �صابونا و�ستة ع�رش قطعة
م اجلمعة � 22شعبان م�رصية للخواجة يحي بن علي بعد الدعوى والطلب واالعرتاف
1082هـ/
�إلزاما �رشعيا.
1671 /12 /24م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ض فخر الدين الناظر ال�رشعي على �أيتام احلاج جنم من اليهودي
م ال�سبت � 23شعبان املدعو �شعبان ولد( )...بذمته للحاج جنم وقدره اربع ع�رشون غر�شا
عددية وت�سلم الرهن الذي له حتت يده وهي جوخه �سمرا خميطة
1082هـ/
1671 /12 /25م وقفطان خادي متاوين و�صوف منلي خميط باحل�رضة واملعاوينه.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

( )1الخواجة:كلمة فارسية بواو ال تنطق فهي على السنة عجم ايران “خاجة” ومعناها السيد ورب البيت والتاجر الغني
والحاكم والخصي ،والمعلم والكاتب والشيخ ومن معانيها ايضا العالم ذو االمالك الرئيس ،وقد انتقلت كلمة “خواجة” إلى
العربية في صيغتها خواجا بضم الخاء في الحالتين في الصيغة الحديثة خواجة بفتح الخاء في اللهجات الشرقية بمعنى
السيد ،وانتقلت إلى التركية العثمانية خواجة ،في صيغة خوجة بنعنى المسجل أو الكاتب أو الناسخ أو المتعلم أو المعلم أو
الخاص  .مصطفى بركات األلقاب والوظائف العثمانية ،دراسة في تطور األلقاب والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر
حتى إلغاء الخالفة العثمانية ( من خالل االثار والوثائق والمخطوطات 1924-1517م) القاهرة 2000م ،ص .250

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /137ح5

دفع �أجرة

 /138ح6

�إلزام بدفع
دين

تاريخ احل َُّج ِة
م اخلمي�س 22
رم�ضان �سنة
1082هـ/
1671 /12 /24م
م اخلمي�س 22
رم�ضان �سنة
1082هـ/
1671 /12 /24م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
دفع يو�سف ال�شامي اليهودي االقرع ليد الناظر على يتيم املرحوم
احلاج جنم ثالث غرو�ش دفع �أجرة ما تاخر بذمته بعد الدعوى
والتحرر واالثبات.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم �صالح بن يو�سف حمور لأحمد من الهارور�ش بقر�شني من �أ�صل
ع�رشين غر�شا نقي بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
الع�سكر()1

 /138ح7

م اخلمي�س 22
رم�ضان �سنة
ترتب جلهة
وقف ال�صخرة 1082هـ/
1671 /12 /24م
امل�رشفة

ترتب جلهة وقف ح�رضة حافظ حممد �أفندي قا�ض
�سابقا مببا�رشة متوليه موالنا ال�شيخ �صالح �شيخ احلرم املوقوف
على �أربع قناديل بال�صخرة امل�رشفة يف ذمة احلاج احمد بن حممد
�شدوق مبلغ قدره �ستة وع�رشون غر�شا �أ�صال قب�ضها بيده باحل�رضة
واملعاينة وثمن خامت ف�ضة حجر معدن خم�سة قرو�ش و�ستة قطع
م�رصية ابتاع ذلك و�سلمه يحل ذلك عليه مل�ضى �سنة مت�ضي من غرة
�سنة رم�ضان ورهن على ذلك جميع احل�صة ال�شائعة وقدرها الن�صف
اثنا ع�رش قرياطا من جميع الدار الكائنة مبحلة باب حطة حدها قبلة
املدر�سة ال�صالحية( )2و�رشقا الطريق ال�سالكة ومنه الباب ومتامه
حاكورة( )3يف ذمة وقف املزبور و�شماال دار �سكن �إ�سماعيل الهندي
ومتامه ثم ال�صهريج وغربا دار جارية يف وقف زاوية الهنود()4
وال�سلطانية ومتامه املدر�سة املزبورة رهنا �رشعيا على مذهب
الأمام ال�شافعي م�أذون ًا له باالنتفاع مع بقاء الرهن عى حكمها.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ علي الدقاق ،وكاتبه �أ�صال ،املزبورون،
كاتبه.

( )1قاضي العسكر :كان موجودا في أوائل عصر الدولة اإلسالمية لتولي مهمة القضاء في الجيش ويعنى قضاء العسكر
كجهاز إداري بتعيين القضاء ،فكان قاضي عسكر الروملي يتولى تعيين القضاة على الروملي وشمال افريقيا والقرم،
بينما قاضي عسكر األناضول بتعيين القضاة فيوالية االناضول ،غير ان صالحيات قضاة العسكر في تعيين القضاة على
المناصب القضاء الكبرى المعروفة باسم (مولويت) قد تحولت مع مرور الزمن إلى شيخ اإلسالم .كمال الدين إحسان
اوغلى ،الدولة العثمانية تاريخ وحضارة ،المجلد األول ،نقله إلى العربية صالح سعداوي،ط ،2القاهرة 2010م ،ص.467
( )2المدرسة الصالحية :جعل صالح الدين كنيسة القديسة حنة مدرسة للشافعبة ،تقع عند باب االسباط  .انظر عارف
العارف ،المفصل في تاريخ القدس،ط 2القدس ،1986ص.197
( )3الحاكورة:منها الصغيرة التي تكون مالصقة للدار والكبيره التي تكزن مسنتقلة عن الدار وتعرف باسم صاحبها أو
العائلة التي ترعى شؤونها ،وتزرع باألشجار مثل الكروم والتفاح والرمان والخضروات ،انظر ،سليم جمعة ،الحياة
االجتماعية في مدينة القدس،ص .37
( )4زاوية الهنود :بظاهر باب االسباط وهي قديمة ،وكانت للفقراء الرفاعية نزل بها طائفة الهنود فعرفت بهم ،الحنبلي،
االنس،ج ،2ص.48
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

/139
ح1

 /139ح2

 /139ح3

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ترتب جلهة وقف ح�سني �أفندي رئي�س الكُتاب بالأ�ستانة(� )1سابقا
مببا�رشة ال�شيخ �صالح املتويل على وقفه يف ذمة احلاج احمد بن
غر�شا �أ�صال قب�ضها يوم
احلاج حممد �رشوق مبلغ قدره ع�رشون ً
تاريخه باحل�رضة قب�ضا �رشعيا وثمن خامت بحجر معدن �أربعة
غرو�ش ابتاعه وت�سلمه يحل عليه جميع املبلغ مل�ضي �سنة مت�ضي
يف غرة �شهر تاريخه ترتب ًا �رشعي ًا ورهن على ذلك ما هو له وذلك
ترنب جلهة
م ال�سبت � 23شعبان جميع احل�صة وقدرها الن�صف من جميع الدار الكائنة مبحلة باب
وقف ح�سني
حطة( )2املحدود قبلة باملدر�سة ال�صالحية و�رشقا الطريق ال�سالك
�سنة 1082هـ/
�أفندي رئي�س
1671 /12 /25م وفيه الباب ومتامه حاكورة يف وقف املدر�سة و�شماال دار �سكن
الكتاب
ا�سمعيل الهندي ومتامه ثم ال�صهريج وغربا دار جارية يف وقف
الهنود( )3وامللطانية( )4ومتامه املدر�سة املزبورة ترتب ًا �رشعيا
م�سلما ت�سليم ًا معاراً له م�أذون ًا باالنتفاع مع بقاء الرهن على حكمه
على مذهب االمام ال�شافعي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ
علي ،ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب جلهة وقف الكيالين( )5مببا�رشة متوليه ال�شيخ حممد بن
م االثنني � 24شعبان
غ�ضيه يف ذمة عبد القادر ويل الكيالين ع�رشة غرو�ش �أ�صال دفع
�سنة 1082هـ/
ترتب جلهة
امل�ستدين بذمته �سابقا وثمن دواة غر�شان ابتاعها مل�ضي �سنة
وقف الكيالين 1671 /12 /26م
مت�ضي من تاريخه ورهن ال�سابق باق على حكمه.
�شهود :ال�شيخ علي ،املزبورون ،كاتبه.
و�صل من حجاج م�ست�أجر حمام العني(� )6ستة غرو�ش ثمن زيت
م الأحد � 24شعبان
لتنوير املدر�سة التنكزية( )7يف خام�س جماد الآخر �سنة تاريخه
دفع �أجرة
�سنة 1082هـ/
حتت احل�ساب ليد حممد اغا تابع ح�رضة الأفندي بالتمام والكمال.
حمام العني
1671 /12 /26م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

( )1االستانة :العاصمة.
( )2باب حطة:ذكره الحنلبي ،ويقع في الجهة الشمالية من المسجد األقصى ،الحنبيلي ،االنس ،ج ،2ص .29
( )3لهنود تقع قرب سور القدس الشمالي أمام باب الساهرة بظاهر باب األسباط وهي قديمة وكانت للفقراء الرفاعية،
ثم نزل بها طائفة الهنود فعرفت بهم ،انظر مجير الدين الحنبلي ،األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ،ج،2عمان
،1973ص.48
( )4الملطانية :نسبة لمالطان في الهند.
( )5وقف الكيالني :الشيخ أحمد الكيالني.
( )6حمام العين :يقع في سوق القطانين وتحديدا على يمين الداخل إليه من طريق الواد ،وينسب إلى واقف ومنشئ حمام
الشفا األمير سيف الدين تنكر الناصري الذي وقفه مناصفة على المدرسة والصخرة المشرفة .انظر سليم جمعة السوارية،
الحياة االجتماعية في مدينة القدس،ص.144
( )7المدرسة التنكزية :تقع في الناحية الجنوبية لطريق باب السلسلة قرب بوابة الحرم وجزئيا فوق الرواق الغربي ،أنشأها
األمير تنكز الناصري سنة 729ﮬ1328 /م .أحمد العلمي ،المدارس المملوكية في القدس ،القدس 1999م،ص.31-29

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /139ح4

 /139ح5

 /139ح6

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ترتب جلهة وقف الكيالين مببا�رشة متوليه حممد غ�ضية يف .ذمة
م االثنني � 26شعبان ال�شيخ �إبراهيم �شعالن مبلغ قدره �سبعة غرو�ش ون�صف �أ�صال()...
ترتب جلهة
خامت ف�ضة بحجر معدن غر�ش ون�صف يحل ذلك عليه مل�ضي �سنة
�سنة 1082هـ/
وقف الكيالين
1671 /12 /26م من غرة �شهر تاريخه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ علي ،املزبورون .كاتبه.
م االثنني� 26شعبان �شهد احلاكم ال�رشعي على جلبي بن الباين ب�أن ي�ؤجر لزوجته فاطمة
بنت �صالح �سكن ًا �رشعيا وانه على والدها املزبور ان ي�سكنها يف
ل�سنة 1082هـ/
�سكن �رشعي 1671 /12 /28م �سكنها الأول بعد ان ك�شف عليه ووجده م�سكنا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
�شهد احلاج ا�سمعيل حممد عجيج وخليل بن حممد احلوي�شي بان
م االثنني� 26شعبان رحمة بنت عبد الرحمن انها وكلت ولدها املزبور وال�رشعي على
ل�سنة 1082هـ/
قب�ض م�ؤجل مهرها املدعو من�صور بن على خاطر وال�شاهدان بها
�إ�شهاد ووكالة
1671م
/12 /28
عارفان وكالة مطلقة.

 /139ح7

ترتب لوقف
ح�رضة
ابراهيم با�شا

 /139ح8

حترر مقدم
�صداق

م االثنني� 26شعبان
ل�سنة 1082هـ/
1671 /12 /28م

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب لوقف ح�رضة �إبراهيم با�شا مببا�رشة متوليه ال�شيخ حممود
يف ذمة املعلم �صالح �أ�صالة عن نف�سه وكفالة عن كل واحد من
�صوبا�شي الربكة والأ�سقف يو�سف و�رسيان ولد حنا وهم املتكلمون
عن طائفة ن�صارى القبط( )1مبلغ قدره مائتا غر�ش اثنان و�أربعون
غر�شا عددية قطع م�رصية �أ�صل وهي املرتبة بذمتهم �سابقا مبوجب
�سجل �سابق وذلك �رصفوه يف م�صالح ديرهم و�أوقافهم مبعرفة
الناظر على الوقف ثمن �صنفني جوخا ثمانية و�أربعون غر�شا عددية
ابتاع ذلك و�سلمه مل�ضي �سنة مت�ضي .من .ثامن �شهر �شعبان �سنة
تاريخ ورهن ذلك على حكمه.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ حممد العلي ،ال�شيخ ابو الفتح ،كاتبه.
حترر قبل من�صور بن علي خاطر مقدم �صداق رو�ضة بنت رحمة
بنت عبد الرحمن الرتهي �ستني غر�شا عددية التحرير ال�رشعي بطلب
م االثنني � 26شعبان وكيلها والدها املزبور وذكر من�صور انه دفع له من مقدم ال�صداق
�سنة 1082هـ/
خم�سة وثالثون غر�شا عددية واثني ع�رش مدا قمحا ( )2فلم ي�صدقه
1671م
/12 /28
�أمر بدفع ذلك و�صدقه على ذلك قبو ًال �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

( )1طائفة نصارى القبط :جاءوا من مصر لالشتراك في االحتفال الذي أقيم بمناسبة افتتاح كنيسة القيامة وظل قسم منهم
في القدس ،انظر سليم جمعة السوارية،الحياة االجتماعية في مدينة القدس،ص .100
( )2مد :يساوي 100رطل.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /140ح1

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ا�ستقرت �إجارة القهوة اجلارية يف وقف املدر�سة القادرية( )1الكائنة
بباب( )...بالقد�س ال�رشيف على �سعد الدين م�صطفى مببا�رشة فخر
املدر�سني الكرام موالنا م�صطفى �أفندي املدر�س واملتويل على
�أوقاف املدر�سة املزبورة ملدة �أربعة �أ�شهر مت�ضي من يوم تاريخه
ب�أجرة قدرها عن املدة املزبورة ع�رشون غر�شا ،ح�سابا عن �أجرة كل
يوم خم�سة قطع م�رصية حتل عن �أجرة كل يوم يف ختامه وذلك بعد
�إجارة القهوة
م االثنني � 26شعبان ان ح�رض احلنفي بن احمد م�ست�أجر القهوة املزبورة �سابقا ويفا�سخ
اجلارية يف
�سنة 1082هـ/
عقد الإجارة ال�سابقة مع موالنا م�صطفى افندي امل�شار �إليه �سابقا
وقف املدر�سة
1671 /12 /28م �إجارة �رشعية و�صدر عقد الإجارة بينهما يف ذلك ب�إيجار �شهر
القادرية
وقبول مرعي وت�سليم وت�سلم �رشعيني بعد الروية واملعرفة واملعاقدة
ال�رشعية والت�رصف ب�إبداء عن ترا�ض بينهما وحيثما كان يف ذلك
من ذلك وبيعه فعلم منه االزم حرر حتررا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل كاتب �أ�صله ،ال�شيخ
فتح اهلل ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى.

 /140ح2

قب�ض
م�ستحقات
�أيتام

قب�ض اخلواجة يحيى بن ارغون الو�صي ال�رشعي على �أيتام احمد
م االثنني � 26شعبان البط�ش بن احلاج ح�سني بن �إ�سماعيل الباقي ما كان بذمته للأيتام
املزبورون وقدره اثنا ع�رش غر�شا عددية باحل�رضة واملعاينة وبرئت
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /28م ذمة احلاج الرباءة ال�رشعية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /140ح3

قب�ض م�ؤخر
�صداق

م االثنني � 26شعبان قب�ضت �آمنة بنت حممد القا�ضي زوجة احلاج جنم وعرف بها ابنها
حممود بن �رشف تعريفا �رشعيا م�ؤخر ثالثون غر�شا عددية قب�ضها
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /28م ومل يبق ي�ستحق من وراء نكاح ذلك حقا مطلقا قب�ض ذلك باحل�رضة.

 /140ح4

�إلزام بدفع
دين

م االثنني � 26شعبان �ألزم عبد القادر بن ويل الكيالين من ثالث غرو�ش ل�صالح بن حممود
�إلزاما �رشعيا بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /28م �شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

( )1المدرسة القادرية :تقع داخل المسجد األقصى ،وقفها األمير ناصر الدين محمد بن القادر ،بعد ان عمرتها زوجته
مصر خاتون ولم يوجد لها كتاب وقف ،تقع شمال ساحة الحرم بين باب حطة من الغرب ومنئذنة اسرائيل من الشرق.
العارف ،عارف .المفصل ،ص.396

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /140ح5

حترر
م�ستحقات

 /140ح6

اقرتا�ض
لأيتام

 /140ح7

ترتب
م�ستحقات
�أيتام

 /140ح8

�إلزام بدفع
دين

 /140ح9

حترر
م�ستحقات

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ماالثنني � 26شعبان
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /28م

حترر قبل حممد بن حممد ال�صفدي لأخيه دروي�ش ثالثة غرو�ش
وت�سعة قطع �ألزم بها �إلزاما �رشعيا.

�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
ح�رض اخلواجة يحيى ارغون واح�رض معه الن�رصاين تاج الدين
الذي كان اقرت�ض منه اثنا ع�رش غر�شا لأيتام البط�ش ورهن على
م االثنني � 26شعبان ذلك جوز خمدات ومو�س فرمو�ش ازرق وواحده مزرك�شة و�رش�شف
حجازي وفوطة بدر�سني مبوجب ال�سجل دفع ذلك الئتمان الن�رصاين
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /28م وذلك لبيع ذلك وبدفع .االثنى ع�رش غر�شا للخواجة يحيى الو�صي
على �أيتام البط�ش.
�شهود :ال�شيخ �أبو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
ملا كان مرتتبا بذمة ال�شيخ عبد احلليم بن لطفي بزوز ملرت�ضى يتيم
علي جاوي�ش( )1مببا�رشة اخيه و�صيه احلاج مو�سى ثالثون غر�شا
�أ�صل ح�رض يوم تاريخه الو�صي املزبور وذكر انه قب�ض منه �سابقا
م االثنني � 26شعبان خم�سة ع�رش غر�شا وقب�ض يوم تاريخه خم�سة ع�رش غر�شا وفك الرهن
املرتهن على املبلغ وهو ن�صف داره الكائنة مبحلة باب العمود
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /28م وا�شهد عليه ان الحق لليتيم منه ال يف �أ�صل وال يف ربح ملا م�ضى
من الزمان و�إىل يوم تاريخ �أدناه و�صدقه على ذلك عند احلاجة
وبرئت ذمته الرباءة ال�رشعية ترتيبا �رشعيا براءة قب�ض وا�ستيفاء.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ملا �ألزم خليل بن �صالح حمرز للحاج �إ�سماعيل الدقاق الوكيل عن
�أخته ال�ست فاطمة بع�رشين غر�شا من �أ�صل �ستة و�أربعني غر�شا
م الثالثاء � 27شعبان وحب�س غري الربح ال�رشيف ح�رض �إ�شموئيل واقرت�ض من احلاج
�سنة 1082هـ/
�إ�سماعيل اثنا ع�رش غر�شا �أمهله بها ملدة ع�رشة �أيام من يوم تاريخه
1671م
/12 /29
و�أفرج عن خليل املزبور.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

حترر قبل حممد بن عمرو دروي�ش ملحمد بن جبارة من ارطا�س()1

م الثالثاء � 27شعبان م�أتي قطعة م�رصية عددية عن ف�صل التحرير لذلك طلب �إلزامهم
�سنة 1082هـ/
بذلك �إلزاما �رشعيا.
1671 /12 /29م
�شهود ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

( )1جاويش :كان للجاويش عند األتراك استعماالن ،األول مدني ويعني الموظفين الذين يتكون منهم العاملون في إدارات
القصر السلطاني على اختالفها ،والثاني عسكري ويعني عندهم العسكريين من الرتب الصغيرة .مصطفى  ،بركات .
األلقاب والوظائف العثمانية ،ص .188
( )2ارطاس :تقع جنوب بيت لحم ،وفيها برك سليمان وتمر منها قناة السبيل.شراب ،معجم .معجم ،ص.111
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /141ح1

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

ترتب لوقف
ابراهيم �أغا

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ترتب لوقف �إبراهيم اغا املوقوف على �شغل �شمع امل�سجد الأق�صى
مببا�رشة متوليه ال�شيخ حممود �شيخ احلرم بذمة بدر بن خليل
احلالق خم�سة ع�رش غر�شا عددية �أ�صال هي املرتتبة بذمته �سابقا
م الثالثاء � 27شعبان وثمن خامت ف�ضة بحجر معدن ثالثة غرو�ش ابتاعه وت�سلمه مل�ضي
�سنة 1082هـ/
�سنة من غرة رجب ل�سنة اثنني وثمانني و�ألف رهنه ال�سابق باق على
1671 /12 /29م حكمه ترتب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،كاتبه.

 /141ح2

ثبت ب�شهادة عباديا ولد داود اليهودي املغربي من �سكان حملة
اليهود مب�رص ومو�سى ولد �شموئيل من �سكان حملة اليهود مب�رص
م الثالثاء � 27شعبان انه اليهودي املدعو يهودا ولد بن مرعباي وزوجته نحاميا وكلتا
اليهودي املدعو بن عباد ولد �إي�ساف يف جميع �أمورهما وتعلقاتهما
�إثبات وتوكيل �سنة 1082هـ/
1671 /12 /29م ويف الدار الكائنة بامل�سلخ بالقد�س بذمة اليهودي املدعو يا�سف ولد
بليتاي ال�شاهدان باملوكلة عارفان.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.

 /141ح3

�إدعى ال�شيخ يحي الدجاين الوكيل عن الفية بنت ال�شيخ ا�سحق
الدجاين الثابت وكالة عنها يف ذلك ب�شهادة ال�شيخ �إبراهيم الدجاين
وال�شيخ عبد الرحمن الدجاين على ال�شيخ �أحمد معال �أنها وكلته
م الثالثاء � 27شعبان املزبورة دفعت لزوجها ال�شيخ احمد مال ح�سابه من مدة �سنتني
باقية على تاريخه ليعمل لها على حمل �صابون وعمل لها حمل
�إدعاء وتوكيل �سنة 1082هـ/
1671 /12 /29م �صابون و�صبغة مب�ضي الرهنية وان املدعى عليه يعار�ض الوكالة
يف ذلك �سئل �أجاب بان حملف عن ال�شيخ احمد ف�شهد ال�شيخ طه
�صدق على ان حمل ال�صابون ملك املوكلة املزبورة ت�صديقا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.

 /141ح4

حترر قر�ض

حترر قبل ح�سن عثمان االعرج غر�ش ون�صف لقويدر بن فتح الدين
م الثالثاء � 27شعبان الرهن بقية الثمانية غرو�ش التحرر ال�رشعي بعد حلف ح�سن املزبور
انه مل يقرت�ض منه �سوى الثمانية غرو�ش حلف �رشعيا ومل يت�أخر له
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /29م قبله حق مطلقا ما عدا القر�ش والن�صف.
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /141ح5

دفع دين

 /141ح6

ترتب لأيتام
احلاج
ا�سماعيل

 /141ح7

ترتب لأيتام
ا�سماعيل ابي
ال�سعادات

 /141ح8

 /141ح9

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ملا كان اخر ما ت�أخر بذمة خليل بن �شم�س الدين احللواين ملحمد
بن ح�سن البريي من �سائر املعامالت ع�رشين غر�شا عددية ح�رض
م الثالثاء � 27شعبان يوم تاريخه خليل املرقوم ودفع ملحمد املزبور املبلغ املرقوم
وقدره ع�رشون غر�شا عددية فقب�ضها منه باحل�رضة واملعاينة
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /29م قب�ض ًا �رشعي ًا ومل يت�أخر له قبل خليل املزبور حقا مطلقا و�صدق
ذلك خليل املزبور.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب ليتامى احلاج �إ�سماعيل �أبي ال�سعادات عبد القادر و�شم�سية
مببا�رشة و�صيهما احمد بن خليل بن �سليمان( )...ولد دياب
م االربعاء � 28شعبان الن�رصاين احلداد بالأ�صالة عن نف�سه والكفالة عن �سعد ولد �صالح
الن�رصاين مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش عددية �أ�صال وثمن حمفظة غر�ش
�سنة 1082هـ/
1671 /12 /30م ون�صف ابتاعها مل�ضي من غرة �شهر تاريخه ترتبا �رشعيا والرهن
ال�سابق باق على حاله مبوجب ال�سجالت ال�سابقة.
�شهود :ال�شيخ نور الدين �أفندي ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب لليتمى املزبوروين مببا�رشة الو�صي املزبور يف ذمة حممد
بن م�صطفى املو�سو�س ع�رشة غرو�ش �أ�صل بذمة كاتبه �سابقا ثمن
م االربعاء � 28شعبان حمفطة غر�ش ون�صف ابتاعها مل�ضي �سنة يف غرة �شهر تاريخه
�سنة 1082هـ/
والرهن ال�سابق باق على حكمه مبوجب ال�سجالت ال�سابقة وكفالة
1671م
/12 /30
�صهره حممد بن عبد الكرمي.

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب لليتيمني املزبورين مببا�رشة الو�صي املرقوم يف ذمة كمال
م االربعاء � 28شعبان بن حممد عزيز الدين مبلغ قدره خم�سة غرو�ش �أ�صال وثمن دواة
ترتب ا�سماعيل
ب�أثني ع�رشون قطعة وعثماين يحل ذلك عليه مل�ضي �سنة من غرة
�سنة 1082هـ/
ابي ال�سعادات 1671 /12 /30م تاريخه ورهنه ال�سابق باق على حكمه.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب لعبد القادر بن يو�سف بذمته لأيتام املزبور اعاله مببا�رشة
احمد الو�صي املزبور يف ذمة من�صور بن علي الباز ع�رشين غر�شا
م اخلمي�س � 29شعبان �أ�صال وذلك بطريق الكفالة عن والده املزبور( )...الدين بذمته �سابقا
وثمن دواة بف�ضة ثالثة غرو�ش �إبتاعها مل�ضي �سنة من غرة �شهر
ترتب لأيتام �سنة 1082هـ/
1671 /12 /31م تاريخه ورهن دار والده املزبورة باق على حكمه مبوجب ال�سجالت
ال�سابقة.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

�صفحة  /142دفع م�ؤخر
�صداق
ح1

تاريخ احل َُّج ِة

م اجلمعة ختام
�شعبان �سنة
1082هـ/
1671 /12 /31م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ثبت ب�شهادة موالنا ال�شيخ زكريا الديري وال�شيخ ويل الدين جماعة
بان م�ؤخر �صداق �صفية بنت �سليمان بذمة زوجها مو�سى بن
�إ�سماعيل اجلبايل ع�رشة غرو�ش مبوجب كتاب الزوجية امل�ؤرخ
يف او�سط �سنة  1081وذلك ولده �إ�سماعيل بعد الدعوى من وكيل
الزوجة رم�ضان بن حممد( )...الثابت وكالته عنها مبوجب �سجل
�سابق على تاريخ وحلفت و�صفية املزبوره على قب�ض ذلك( )...حلف ًا
�رشعيا و�أمر بدفع ذلك من مرتوكاته �أمرا �رشعيا ثم دفع لها ثمانية
غرو�ش وقطعة م�رصية حلف �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ ابو الفتح.

 /142ح2

م اجلمعة ختام
�شعبان �سنة
ح�ضور وقب�ض
1082هـ/
1671 /12 /31م

 /142ح3

ا�ستالم زيت
بيت وزن
اجلاري يف
وقف امل�سجد
االق�صى وقبة
ال�صخرة

 /142ح4

اجلمعة م ختام
مطالبة بف�صل
�شعبان �سنة
زيتون قرية
1082هـ/
عني عريك
1671 /12 /31م

م اجلمعة ختام
�شعبان �سنة
1082هـ/
1671 /12 /31م

ح�رض فواز بن ح�سن جابي وقف درغوت بح�ضور الأ�ستة حممد بن
رجب وقب�ض من احلاج حممد النحا�س الوكيل ال�رشعي عن خديجة
بنت اخلياط ت�سع غرو�ش وفك رهن البيع املرقوم فكاك ًا �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
قبل كل واحد من احمد بن م�صطفى واحمد بن فهيم ور�ضوان بن
عبد الرحمن م�شايخ قرية بيت وزن( )1اجلارية يف وقف امل�سجد
الأق�صى وال�صخرة امل�رشفة ف�صل ر�سوم قريتهم( )2بخم�سة ع�رش
جرة زيتا منقولة ح�سب العادة اىل امل�سجد الأق�صى بح�ضور حممود
جلبي كاتب وقف ال�صخرة امل�رشفة وجابي الوقف.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
حترر قبل حممد بن عبد اهلل و�سامل ولد �سليمان الن�رصاين ومنر ولد
خملوف الن�رصاين( )...قرية عني عريك( )3بف�صل زيتون قريتهم
بخم�سة وثالثني جرة زيت من الزيت ال�شامي منقولة �إىل امل�سجد
الأق�صى وذلك بح�ضور حممود جلبي ودخل اهلل املزبور.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.

( )1بيت وزن :تقع غرب مدينة نابلس وهي اليوم من أحيائها.شراب ،محمد .معجم ،ص.206
( )2فصل :جمع الرسوم على القرية وهي العشر ،إي وفق نظام التلزيم.بيات ،فاضل .التشريع الضريبي ،ص.22
( )3قرية عين عريك :تقع إلى الغرب من رام هللا وسكانها من المسلمين والمسيحيين ،ذكر انها كانت وقف على الصخرة
والمسجد األقصى .شراب ،محمد .معجم ،ص.559

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /142ح5

مطالبة ببقية
ثمن غنم

م اجلمعة ختام
�شعبان �سنة
1082هـ/
1671 /12 /31م

 /142ح6

عقد نكاح

م اجلمعة ختام
�شعبان �سنة
1082هـ/
1671 /12 /31م

 /142ح7

رهن دكان

م اجلمعة ختام
�شعبان �سنة
1082هـ/
1671 /12 /31م

 /142ح8

�إقرار بت�سلم
ماء الورد
للم�سجد
الأق�صى

م ال�سبت غرة
�شهر رم�ضان �سنة
1082هـ/
1672 /1 /1م

 /142ح9

اعرتاف بدين

م ال�سبت غرة
�شهر رم�ضان �سنة
1082هـ/
1672 /1 /1م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
الرملة()1

طالب مطاوع بن ابو بكر الدي�سي عثمان حم�رض با�شي
بخم�سة غرو�ش بقية ماية وثمانية غرو�ش ثمن غنم �سئل اعرتف
بذلك وذكر انه دفع اجلميع فلم ي�صدق اال على ماية غر�ش طلب
املهله امهل.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
الزوج �صالح بن عبد النبي ابو ك�شك الزوجة عابدة بنت عال الدين
ال�شامي املر�أة العاقلة الكاملة املهر غر�شان احلال غر�ش مقبو�ضه
والثاين غر�ش م�ؤجل �إىل اقرب الأجلني على ذلك م�شافهت ًا وغياب ًا
وعرف بها �سليمان بن عبد النبي وفخر الدين بن م�صلح زواجا
مقبوال
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
رهن دروي�ش بن احمد القزاز القلعجي حتت يد الو�صي على يتمي
احلاج جنم بلوكبا�شي على الع�رشين غر�شا التي بذمته للوراث
املزبور من جميع الدكان الكائنة بخط داود بالقرب من باب
اخلليل( )2وعلى دكان احلاكم الكائنة ا�سفل دار احلاج �سليمان
املعلومة عنديهما رهنا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
()3
اقر علي ب�شه املندوب من قبل حممد افندي الدفرتدار بدم�شق انه
ت�سلم من رجب و�سليمان املحت�سب التايل ماء الورد مباية غر�ش
ح�سب العاده لأجل الرو�ضة املطهرة واحدة بغلني �إىل دم�شق ال�شام
�ستة ع�رش قر�شا واعرتف احلاج حممد بن يو�سف( )...انه احت�سب
البغلني حلمل ذلك باالجرة املزبورة وقب�ض منهما( )...و�صدقه على
ذلك املحت�سب وذلك مبوجب التذكرة الوارده من الدفرتدار بيدهما.
ال�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ملا اعرتف خليل بن �شتيه �أن بذمته للحاج حممد بن كزوم ثمانية
غرو�ش ون�صف وهي املكتتبه بال�سجل اعرتافا م�صدقا �رشعيا دفع
يوم تاريخه خليل املزبور للحاج حممد املرقوم غر�شان وبقي عليه
�ستة غرو�ش ون�صف ق�سطها عليه يف كل يوم من غرة رم�ضان قطعة
ون�صف قطعة تق�سيطا مقبوال.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

( )1الرملة :مدينة فلسطينية تقع ما بين يافا والقدس ،بناها الخليفة سليمان بن عبد الملك .شراب ،محمد .معجم ،ص.417
( )2باب الخليل :يقع على السور الغربي للبلدة القديمة ،ويطلق عليه اسم باب يافا ،وقد جدد بناءه في سنة 945
هـ1538/م ،ويتكون من مدخلين وعقدين حجريين كبيرين،على شكل زاوية قائمة .المرجع السابق  ،ص .224
( )3الدفتردار :المسؤول عن االمور المالية في الوالية ،سهيل صابان ،المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية
التاريخية ،الرياض ،ط1،2000م،ص.114
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /142ح11

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء � 4شهر
رم�ضان �سنة
1082هـ/
1672 /1 /4م

 /143ح1

ادعى احلاج احمد بالوكالة عن بنته فاطمة زوجة ال�شيخ فخر
الدين اجلاعوين على ال�شيخ ال�سابق فخر الدين املزبور وقال انه اخذ
م اخلمي�س  6رم�ضان لزوجته ثمانية غرو�ش �سئل انكر حلف فطلب زوجته و�أمر من والدها
ادعاء على
�سنة 1082هـ/
ان ي�سلمها له.
مبلغ من املال
1672 /1 /6م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

 /143ح2

قب�ض حممد بن خليل( )...من ال�سيد عو�ض بن ال�سيد حممد �أربعة
م اخلمي�س  6رم�ضان غرو�ش و�ستة وع�رشين قطعة م�رصية من ثمن الفتيل الذي ا�شرتاه
�سنة 1082هـ/
منه �سابقا بيده باحل�رضة واملعاينة.
1672 /1 /6م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
م الأحد  2رم�ضان �سنة 1082هـ1672 /1 /2 /م
م الأثنني � 3شهر مزبور1672 /1 /3 /م
م الثالثاء � 4شهر مزبور1672 /1 /4 /م
�ألزم عوين بن رم�ضان من �سلوان لإبراهيم بن عبد القادر للمدان
نف�سه غر�ش ون�صف غر�ش بعد الدعوى والطلب منه �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
م الأربعاء  5رم�ضان �سنة 1082هـ/
م اخلمي�س  6رم�ضان �سنة 1082هـ/

قب�ض ثمن
فتيل

م اجلمعة � 7شهر رم�ضان مبارك �سنة 1082هـ1672 /1 /7 /م

143

 /143ح3

م ال�سبت � 8شهر مزبور1672 /1 /8 /م

�شهادة
وتوكيل

م ال�سبت � 8شهر
مزبور/
1672 /1 /8م

ا�شهدت عليها فخرى بن �شاهني املقرطم �أنها وكلت زوجها عي�سى
با�شا بن اخلواجة بن الن�رصاين ال�سكري يف جميع امورها ودعاويها
وكالة مطلقة مفو�ضة لر�أيه وكالة �رشعية مقبوال �رشعا وعرف بها
تعريفا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ علي ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /143ح4

طالق

م ال�سبت  8رم�ضان
�سنة 1082هـ/
1672 /1 /8م

 /143ح5

�س�ؤال بخلع
وتكفل خم�سة
غرو�ش من
م�ؤخر �صداقها

م ال�سبت  8رم�ضان
�سنة 1082هـ/
1672 /1 /8م

 /143ح6

ا�ستئجار دار
مبحلة باب
العامود

م ال�سبت  8رم�ضان
�سنة 1082هـ/
1672 /1 /8م

 /143ح7

�إلزام بدفع
دين

م ال�سبت  8رم�ضان
�سنة 1082هـ/
1672 /1 /8م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
قالت �صفية بنت �إبراهيم �أن زوجها يا�سني بن طه جعوان اللدي
انه طلقها من ع�صمته وعقد نكاحه على ُترب�أ ذمته لها من م�ؤخر
�صداقها وقدره خم�سة غرو�ش ومن نفقة العدة و�أجرة ال�سكن ومن
�سائر حقوقها الواجبة لها عليه قبل الفرقة �أجابها �إىل �س�ؤالها
وخلعها من ع�صمته وعقد نكاحه على العو�ض املزبور وتعهدت
ب�أنها( )...املزبور مدة اربع �سنوات تعهداً ذلك ما بني �صفية املزبوره
من ع�صمة زوجها املزبور والتي عادت ال حتل له وال لغرية �إال بعقد
جديد.
�شهود :ال�شيخ علي ،املزبورون ،كاتبه.
�س�أل احلاج �صالح ابو ك�شك الويل ال�رشعي على بنته فاطمة املعتوها
على ان يتكفل لها بخم�سة غرو�ش م�ؤخر �صداقها الذي بذمة زوجها
م�صلح بن احمد البابا على م�صلح اخلم�سة غرو�ش عددية زوجها
م�صلح املزبور على ان يخلع عنه املزبوره ويتكفل لها بخم�سة
غرو�ش من م�ؤخر ال�صداق الذي قدره ع�رشة غرو�ش من ع�صمته
وعقد نكاحه وعلى ان ُترب�أ ذمته لها و�سائر حقوق الزوجية ومن
دفعة العده و�أجرة ال�سكن بل �أجابه �إىل �س�ؤاله وخلعها من ع�صمته
وعقد نكاحه على العو�ض املزبور.
�شهود :ال�شيخ علي ،املزبورون ،كاتبه.
ا�ست�أجر علي العجلوين بن احلاج عال الدين من احمد بن نور الدين
ال�شعار الوكيل عن �سعد الدين ال�شعار جمع احل�صة ال�شائعة وقدرها
الثلثان من �أ�صل كامل من الدار القائمة البناء بالقد�س ال�رشيف
مبحلة باب العمود العلوية عندهما العلم ال�رشعي مدة �سنة كاملة
اولها يوم تاريخه و�أخرها ختامها ب�أجرة قدرها غر�شني عددية
ح�سابا عن �أجرة كل �ستة �أ�شهر غر�ش واحد �إجارة �رشعية مقبولة
�رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم ح�سني الدبيك بثالثة غرو�ش ملحمد بن ابي بكر الداقوين بعد
الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /143ح8

�إلزام بدفع
دين

م الأحد  9رم�ضان
�سنة 1082هـ/
1672 /1 /9م

 /143ح9

�إلزام بدفع
ثمن غنم

م االحد  9رم�ضان
1082هـ/
1672 /1 /9م

 /144ح1

�إلزام بدفع
ثمن جوخ
ا�سمر

 /144ح2

ترتب مال
قر�ض

 /144ح3

حترر
م�ستحقات

 /144ح4

حترر
م�ستحقات

م االثنني  10رم�ضان حترر قبل ح�سني بن خليل الدبيك ملو�سى بن عبد القادر غر�شان
عددية التحرر �رشعي �أمر بدفع ذلك.
�سنة 1082هـ/
1672 /1 /10م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /144ح5

�إمهال �رشعي

م الثالثاء 11
رم�ضان �سنة
1082هـ/
1672 /1 /11م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�ألزم عبد القادر بن حميد الرم�سي بقر�ش ون�صف بعد والطلب
واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا.
�ألزم �إ�سماعيل اللحام بخم�سة ع�رشغر�شا عددية بقية ثمن غنم لرافع
بن �شاهني والعارفني بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزاما �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

�ألزم عمر بن �شاهني الزعيم بدفع اربع غرو�ش عددية ثمن( )...اجلوخ
م االثنني  10رم�ضان الأ�سمر الذي ا�ستعاره قا�سم بن عبد الرحمن( )...بعد الدعوى والطلب
واالثبات.
�سنة 1082هـ/
1672 /1 /10م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
ترتب ب�شهادة عمر بن ابي بكر و�شقيقه �شعبان بان عي�سى بن عامر
م االثنني  10رم�ضان اقر�ض بن ح�سني ثالثة غرو�ش �شهادة �رشعية بوجه احمد املزبور
ثم ذكر انه احال ما فوت عليه ثالثة قرو�ش ودفعها له و�أمهل لثالثة
�سنة 1082هـ/
ايام من تاريخه.
1672 /1 /10م
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
حترر قبل ح�سني بن �سعفيان للحاج عمر بن منر �أربعة غرو�ش من
م االثنني  10رم�ضان �أ�صل اثني وع�رشين غر�شا وح�سن اغا �أن ح�سن املزيور ذكر للحاج
عمران �أن الأ�صل خم�سة وخم�سون غر�شا وذلك بعد املحا�سبة على
�سنة 1082هـ/
الفدان واملفتاه حتريرا �رشعيا التحرر �رشعي �أمر بدفع ذلك.
1672 /1 /10م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

امهل عبد الرحمن بن علي بن رحمة .باخلم�سة غرو�ش الباقية قبله
خل�رض بن حممد( )...مل�ضي �شهر رم�ضان امهال �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م الثالثاء 11
رم�ضان �سنة
1082هـ/
1672 /1 /11م

 /144ح6

مطالبة بربح
مال مرتتب

 /144ح7

م الثالثاء 11
رم�ضان �سنة
دفع ثمن حرير
1082هـ/
1672 /1 /11م

 /144ح8

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء 11
رم�ضان �سنة
1082هـ/
1672 /1 /11م

 /144ح9

ت�صادق
�رشعي

م الثالثاء 11
رم�ضان �سنة
1082هـ/
1672 /1 /11م

 /144ح10

قب�ض
م�ستحقات

م الثالثاء 11
رم�ضان �سنة
1082هـ/
1672 /1 /11م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
طالب علي الدرزي طعمة بن يو�سف بثالث غرو�ش ربح املال
املرتتب بذمته حلامده بنت احلاج علي بن حدره �سداد دين و�أمهله
لثالثة ايام.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
حترر قبل �سليمان بن ذياب و�صالح ولد �سعد الن�رصاين ثماين قطعة
م�رصية للحاج حممد( )...بقية ثمن حرير بدفع ذلك له.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم هارون ولد يحيى اليهودي بثالثة غرو�ش بطلب فرحات
اليهودي �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ت�صادق �سليمان احمد ولد ال�شيخ �أبي الن�رص غ�ضية مع �صالح بن
عبد النبي �أبي ك�شك بان الغرا�س الكائن ب�أر�ض اجلديره امل�شرتك
بينهما ن�صفان لهم ومن ي�رشكهم والن�صف الثاين �رشكة وراث ال�سيد
حممد ال�صوري م�صادقة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ضت �صفية بنت علي غ�ضية الو�صية على بنتها فاطمة بنت
�صالح عفيف بنت دروي�ش بن عبد الرحمن عجاق ما كان بذمته
للقا�رصه وقدره �ستة غرو�ش �أ�صل وربح ًا بيدها باحل�رضة واعرتفت
انها �سابقا قب�ضت منه ع�رشة غرو�ش والحق للقا�رصه قبله و�سلمها
احلباحبه الف�ضة اجلر الذي كانت لها حتت يده اثنتان ( )....دروي�ش
�أنه ال حق لهم قبلها بعد ان عرف بها مو�سى رم�ضان مع ما هو جار
لها �رشعيا وت�صادقا على ذلك.
ال�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /144ح11

ا�ستئجار دار
بباب حطة

م الأربعاء 12
رم�ضان �سنة
1082هـ/
1672 /1 /12م

 /145ح1

م الأربعاء 12
رم�ضان �سنة
�إلزام بدفع
بقية ثمن بهيم 1082هـ/
1672 /1 /12م

 /145ح2

ترتب
م�ستحقات

م اخلمي�س 13
�شهر املبارك �سنة
1082هـ/
1672 /1 /13م

 /145ح3

مطالبة
بغرو�ش
مرتتبة

م اخلمي�س 13
�شهر املبارك �سنة
1082هـ/
1672 /1 /13م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ا�ست�أجر رجب بيك بن حممد يعقوب مباله لنف�سه من املدعو يو�سف
بن حممد القرطي ف�أجره ما هو له بالأ�صالة عن نف�سه وبالوكالة عن
اخيه خليل وذلك جميع احل�صة وقدرها اربع قراريط وثلث قرياط()1
ون�صف ت�سع قرياط يف جميع الدار الكائنة بالقد�س ال�رشيف مبحله
باب حطة املحدد احلجج امل�ؤرخة رابع ع�رش من �شوال  1062م مدة
كامل اولها غرة �شهر تاريخ ب�أجره قدرها ثالثون قطعة م�رصية
�أجرة حال مقبو�ضة باحل�رضة واملعاينة قب�ضا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم �سامل بن �سليمان بغر�شني بقية ثمن بهيم حلجازي بن مو�سى
�ستيتية بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
ترتب للحاج م�صطفى كوزبر مببا�رشة ولده احلاج عثمان الوكيل
ال�رشعي عنه يف ذمة خ�رض �أغا اال�سبق مبلغ قدره خم�سماية غر�ش
ف�ضة عددية قب�ضها يوم تاريخه باحل�رضة واملعاينة وثمن كتاب
الديري �أربعون غر�شان عددية ابتاعه وت�سلمه يحل عليه مل�ضي
ثالث �أ�شهر مت�ضي من غرة �شهر �شوال من تاريخه ترتيبا �رشعيا
ورهن على ذلك املبلغ املزبور من جميع احل�صة ال�شائعة وقدرها
قريطان من جميع خان الوكالة مع القهوة والدكاكني املحدودة
الو�صف باحلجة الكائنة حتت يد عثمان رهن ًا �رشعي ًا م�سلم ًا ت�سليم ًا
له قبله �رشع ًا معاراً م�أذون ًا له باالنتفاع مع بقاء الرهن على قاعدة
الأمام ال�شافعي.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
طالب احلاج عثمان املزبور اعاله عثمان ب�شه بن مطر بثالثة ماية
غر�ش �أ�سدية مرتتبة بذمته لوالده املزبور �سيل اعرتف طلب �إلزامه
بذلك �ألزم دفع له من املبلغ ماية غر�ش قب�ضها باحل�رضة واملعاينة
امهلة بقية املبلغ مل�ضي خم�سة ع�رش يوما مت�ضي من تاريخ اعاله.
�شهود� :شهد ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.

( )1قيراط:وحدة مساحة استخدمه العثمانيون لحساب مساحة أرض دار بغض النظر عن مساحتها إلى ( )24قيراط
فالترهنتس ،المكاييل واالوزان االسالمية ،ترجمة عن األلمانية كامل العسلي ،عمان  ،1970ص68

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /145ح4

قب�ض غرو�ش
مرتتبة

م اخلمي�س 13
�شهر املبارك �سنة
1082هـ/
1672 /1 /13م

 /145ح5

حترر
م�ستحقات

م اخلمي�س 13
�شهر رم�ضان �سنة
1082هـ/
13ر

 /145ح6

ترتب جلهة
وقف يو�سف
الرومي

م اجلمعة 14
�شهر رم�ضان �سنة
1082هـ/
1672 /1 /14م

 /145ح7

�إلزام بدفع
دين

م اجلمعة 14
�شهر رم�ضان �سنة
1082هـ/
1672 /1 /14م

 /145ح8

�إلزام بدفع
ثمن ن�صف
ثالث جمال

م اجلمعة 14
�شهر رم�ضان �سنة
1082هـ/
1672 /1 /14م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
قب�ض احلاج عثمان املزبور من عثمان من املرقوم مائتا غر�ش
واثنان وت�سعون غر�شا ف�ضة عددية من املال املرتتب بذمته لوالده
املزبور قب�ضها باحل�رضه واملعاينة قب�ضا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،ال�شيخ ابو الفتح الدجاين ،املزبورون،
كاتبه.
حترر حلمدان بن �سامل قبل ح�سني بن ح�سني ثالث غرو�ش عددية
التحريرال�رشعي �أمر بدفعها وقب�ضها حمدان باعرتاف قب�ضا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب جلهة وقف يو�سف الرومي مبا�رشة متوليه ال�سيد عبد ال�صمد
يف ذمة ال�شيخ �أحمد بن ال�شيخ �صالح الدجاين خم�سة وثالثون غر�شا
عددية �أ�صال وهي املرتتبة بذمته �سابقا وثمن خامت حجر من معدن
�سبعة غرو�ش ابتاعها مل�ضي �سنة من غرة حمرم ل�سنة تاريخه ورهن
ما هو مرهون �سابقا وذلك جميع احلاكورة التني والرمان الكائنة
بالقد�س ال�رشيف بقرب النبي داود وحدها قبلة كرم ال�شيخ احمد
املعني و�رشقا كرم عبد الكرمي اجلوربجي و�شماال حاكورة اوالد
ال�شيخ يحيى وغربا حاكورة بيد ال�شيخ ق�صداهلل و�صدقه على ذلك
ال�شيخ عبدال�صمد ت�صديقا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم ابا يزيد ال�سالخ ملحمد بن �إ�سماعيل اللحام مبائتا قطعة
م�رصية بعد الدعوى الطلب واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم خليل بن �شداد من رافات للحاج عمر بن منر باربع وع�رشين
غر�شا بقية ثمن ن�صف الثالث جمال التي ا�شرتاها من عمر
املزبور( )...عليه باح�ضار اجلمال للمجل�س ال�رشعي �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
م ال�سبت  15رم�ضان �سنة 1082هـ1672 /1 /15 /م
م الأحد  16رم�ضان �سنة 1082هـ1672 /1 /16 /م
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /145ح9

قب�ض
م�ستحقات
وقف جدها

م االحد � 16شهر
رم�ضان �سنة
1082هـ/
1672 /1 /16م

 /146ح1

م�ؤخر �صداق

 /146ح2

ادعاء يف
م�ستحقات
�إرثية

 /146ح3

حترر
م�ستحقات

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ح�رضت �آمنة بنت حممد اجللبي وعرف بها مراد بن رجب اخلريي
و�صهرها خليل بن ح�سن ووكلت احلاج حممد بن معتوق()...
يف قب�ض ما يخ�صها من وقف جدها الأعلى �أو بالط( )...مقبولة
�رشعاً( )...دافع ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ ابو الفتح،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
لدى �شيخ الإ�سالم:

ثبت ب�شهادة ال�شيخ زكريا الديري وخري الدين افندي ال�شافعي
وقال �أن م�ؤخر �صداق نعيمة بنت �صالح ح�سونة بذمة زوجها احمد
م االثنني  17رم�ضان
الروكا�شي ثالثون غر�شا مبوجب كتاب الزوجية امل�ؤرخ مرتني
�سنة  1082هـ/
بحجة �سنة  1061ذلك بعد الدعوى من وكيل الزوجة على خلف ابن
1672 /1 /17م
الروكا�شي( )...احمد املزبور ب�شهادة �رشعية()...
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
�إدعي خلف املذكور على علي الوكيل املرقوم علي ثم ا�شهد عليه
خلف املزبور انه الحق له قبل نعيمة املزبورة وكذلك ا�شهد عليه
علي املزبور ان موكلته مل تبقى ت�ستحق قبل خلف املزبور حق
م االثنني  17رم�ضان ح�صتها ثم �ضبطت خملفاته مبوجب دفرت الق�سمة فبلغت ثالثون
�سنة  1082هـ/
غر�شا ما �رصف منها ت�سعة غرو�ش و�أربعة وع�رشين قطعة يف
1672 /1 /17م
جتهيز وتكفني االو�ستى احمد والباقي يعو�ض الزوجة من مهرها.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ مو�سىى،
املزبورون ،كاتبه.
لدى �شيخ الإ�سالم:
حترر قبل �سليمان بن علي الوين غر�شان عددية من �أ�صل ثمانية
م االثنني  17رم�ضان
للحاج خليل بن حممد اخلياط قب�ض منها �ستة غرو�ش �سابقا وت�أخر
�سنة  1082هـ/
القر�شان قبله وهي من الدين الثابت بذمة والده املزبور للحاج
1672 /1 /17م
خليل املزبور التحرر ال�رشعي �أمر بدفع ذلك �أمر �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /146ح4

م الثالثاء 18
�شهر رم�ضان �سنة
دفع بقية ق�سط
1082هـ/
1672 /1 /18م

 /146ح5

ادعاء على
م�سك حلية
و�رضب

م الثالثاء 18
�شهر رم�ضان �سنة
1082هـ/
1672 /1 /18م

 /146ح6

حترر
م�ستحقات

م الثالثاء 18
�شهر رم�ضان �سنة
1082هـ/
18ر

 /146ح7

حترر بقية
ثمن �شيد

م االربعاء � 19شهر
رم�ضان املباركة
�سنة  1082هـ/
1672 /1 /19م

 /146ح8

م االربعاء � 19شهر
رم�ضان املباركة
�إلزام دفع دين
�سنة 1082هـ/
1672 /1 /19م

 /146ح9

م االربعاء � 19شهر
رم�ضان املباركة
�سنة 1082هـ/
1672 /1 /19م

ح�ضور
وتوكيل

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أمر دروي�ش بن عجاق وابا يزيد ال�سالطني بدفع بقية ثمن الق�سط
لعامر بن داود وحممد بن ا�سمعيل ثالثة ع�رش غر�شا وثمان ع�رش
قطعة م�رصية بعد الدعوى واالعرتاف �أمر �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ادعى علي وم�صطفى الطباخ على ال�سيد نور الدين بن عمر وقال
انه يف يوم تاريخ م�سكه من حليته و�رضيه(� )...سئل انكر ف�شهد عبد
اهلل بن فخر الدين و�إبراهيم بن م�صطفى احلالق ب�أن املدعي �رضبه
وم�سكه يف حليته له وحكم (� ) ....شهاة �رشعية فقبلت �شهادتهما
ذلك قبوال �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
حترر قبل هارون ولد ابراهام اليهودي لأيتام احلاج جنم بلوكبا�شي
اخلليلي �آخر كل ح�ساب �سبعة غرو�ش عددية بعد الدعوى والطلب
من الناظر على االيتام املزبورون هو اخلواجة فخر الدين ال�صاحب
واالثبات ما دون التحرر ال�رشعي ودفعها له بيده قب�ضها منه
باحل�رضة واملعاينة.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
حترر قبل احلاج عمر بن منر ملحمد بن �إ�سماعيل خم�س قطعة
م�رصية بقية ثمن �شيد �أمر بدفع ذلك دفع ذلك باحل�رضة واملعاينة
قب�ض ًا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم احلاج عمر املزبور ملحمد املرقوم بثالثة غرو�ش وثالثة قطع
م�رصية بعد الدعوى واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ علي ،املزبورون ،كاتبه.
ح�رضت �آمنه بنت حممد بن كمال ووكلت زوجها ح�سني بن علي
ال�شامي يف كل ما يتعلق برتكة �أخيها نور وعرف بها رجب بن
�إ�سماعيل تعريفا �رشعيا وكالة مقبولة �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبور كاتبه ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى.
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سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
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الع
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ِ
ِ ِ
ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /147ح1

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م اجلمعة  21رم�ضان
دعاء للقا�ضي
هـ/
م�صطفى
/1082
افندي
1672 /1 /21م

 /147ح2

ادعاء على
و�صي

 /147ح3

ترتب لأيتام

 /147ح4

ترتب
م�ستحقات

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
وفيه جل�س فخر املدر�سني الكرام عهدة املحققني العظام خال�صة
العلماء م�صطفى �أفندي نائب ًا لتعاطي االحكام ال�رشعية اجرى اهلل
اخلري على يده امني.

ادعى من�صور بن حممود على حممد بن عبد اهلل وقال انه و�صيه
�سابقا وان له حتت يده احد و�ستون غر�شا �سيل �أجاب بان ما بلغ
ر�شيدا وان له حتت يده خم�سة و�أربعون غر�شا وطلب منه اثبات
م اجلمعة  21رم�ضان ر�شده بالوجه ال�رشعي ف�شهد خليل بن حممد و م�صطفى بن عبد
1082هـ/
الرحمن بان من�صور املزبور بلغ ر�شيدا بوجه الو�صي طلب من ماله
1672م
/1 /21
خم�سة غرو�ش �أمر بدفعها وقب�ضها منه باحل�رضة واملعاينة.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
ترتب لنور الدين وعلي يتيمي احلاج جنم بلوكبا�شي مببا�رشة
ناظرهما فخر الدين ال�صاحب بذمة �إبراهيم ولد هارون اليهودي
مبلغ وقدره ع�رشة غرو�ش عددية �أ�صال هي �آخر ما ت�أخر بذمته
وذمة والده هارون كدين للوارث املزبورين وثمن �سكني ك�سلك
بف�ضة غر�شان ابتاعه مل�ضي �سنة تاريخه ورهن على اجلميع املبلغ
م اجلمعة  21رم�ضان ما هو مرهون �سابقا وهي ن�صف بيته الكائن مبحلة اليهود بالقد�س
�سنة 1082هـ/
ال�رشيف خلف م�صبنة الدهنية املعلوم عندهما رهنا �رشعيا م�سلما
1672 /1 /21م
ت�سليما قبله �رشعا معاراً له ماذونا له باالنتفاع مع بقاء الرهن
على حكمه وقب�ض الو�صي منه ع�رشة غرو�ش ثمن اجللود التي بذمته
وذمة والده املزبور مل يتبقى ربع غر�ش قبلهما �سوى الع�رشة غرو�ش
املفا�صل فيها �إبراهيم املزبور.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ملا كان مرتتب ًا لعو�ض وعبد اهلل وح�سني اوالد اخلواجة رجب
مببا�رشة والدهم املزبور يف ذمتة لإبراهيم املزبور مبلغ قدره
م اجلمعة  21رم�ضان �ستة وثالثون غر�شا عددية ح�رض يوم تاريخه اخلواجة رجب وعلي
�سنة 1082هـ/
املرقوم وقب�ض من علي املرقوم اثنان و�أربعون غر�شا باحل�رضة
1672 /1 /21م
واملعاينة.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

م اجلمعة  21رم�ضان �ألزم فرح بن حممد اخلليل بلوكبا�شي بع�رشين غر�شا عددية بعد
الدعوى والطلب واالثبات �إلزاما �رشعيا.
�سنة 1082هـ/
1672م
/1 /21
�شهود :ال�شيخ علي ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

 /147ح5

�إلزام بدفع
دين

 /147ح6

اعرتاف
مب�ستحقات
لقا�رصين

 /147ح7

منع من
تعر�ض

 /147ح8

حترر ثمن
ع�سل

 /147ح9

تن�صيب �شيخا م االثنني � 24شهر
رم�ضان �سنة 1082
متكلما عن
طائفة ال�صناع هـ/
1672 /1 /24م
يف القد�س

 /148ح1

مطالبة بخلع م االثنني 24
مقابل التنازل �شهر رم�ضان �سنة
عن م�ؤخر
1082هـ/
�صداق
1672 /1 /24م

اعرتف احمد بن �إبراهيم الزعيم الو�صي على نوره و�شم�سية ابنتي
ال�سبت � 22شهر
�إبراهيم ابن �إ�سماعيل كيوان ان بذمة القا�رصاتني املزبورتني �أربعة
رم�ضان املبارك �سنة وع�رشين غر�شا عددية وهي ثمن الدار الكائنة مبحلة الن�صارى �إقرار
1082هـ/
�رشعياً.
1672 /1 /22م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ال�سبت � 22شهر
منع �إبراهيم الدالل من التعر�ض ل�رسكي�س بعد دعوى ال�شجر بعد
رم�ضان املبارك �سنة حلفه حلف �رشعيا ومنعا مرعي ًا
1082هـ/
ال�شهود :اال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
1672 /1 /22م
م االحد  23رم�ضان
�سنة 1082هـ/
1672 /1 /22م

حترر ليعقوب ولد �إبراهيم قبل م�صطفى بازاربا�شي �أربعة غرو�ش
وع�رشين قطعة ثمن ع�سل بعد الدعوى والتحرر امهله( )...تاريخه.
�شهود :ال�شيخ علي ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ن�صب احلاكم ال�رشعي داود بلوكبا�شي بن حممد بلوكبا�شي �شيخا
ومتكلما على طائفة ال�صناع بالقد�س ال�رشيف وذلك بح�ضور كل
واحد من عي�سى ولد جري�س وخليل ولد ن�رص اهلل و�إبراهيم ولد نقوال
وار�صالن ولد اعجاف ومو�سى املفتي ويا�سف ولد �سلمون ال�صايغ
وقبلوا را�ضني بان يكون داود بلوكبا�شي �شيخا ومتكلما عليهم
تن�صيب ًا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
طالبت �صاحلة بنت خليل الرملي وعرف بها مو�سى احلياين زوجها
رم�ضان بن حممد الرملي انه خلعها من ع�صمته وعقد نكاحه على
�أن ُترب�أ ذمته لها من م�ؤخر �صداقها �أربعة غرو�ش و�أجرة ال�سكن
و�سائر حقوقها �أجابها �إىل �س�ؤالها وخلعها من ع�صمته()...
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
وال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /148ح2

 /148ح3

 /148ح4

 /148ح5

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م االثنني 24
�شهر رم�ضان �سنة
�إلزام بدفع
بقية ثمن �سمن 1082هـ/
1672 /1 /24م
وكالة لرفع
م االثنني 24
دعوى على
�شهر رم�ضان �سنة
زوجها من
1082هـ/
قبل بنت
1672 /1 /2م
قا�ضي ال�صلت
م االثنني � 24شهر
�شهادة بتربع رم�ضان 1082هـ/
1672 /1 /24م
�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء 25
�شهر رم�ضان �سنة
1082هـ/
1672 /1 /25م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�ألزم م�صطفى بازر با�شي للحاج حممد ح�سن ب�أربعة غرو�ش و�ستة
ع�رش قطعة م�رصية بقية ثمن �سمن بعد الدعوى والطلب واالعرتاف
الزاما �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة كل واحد من احمد وخليل ولدي �صالح بن قا�ضي
ال�صلت( )1ان اختهما فاطمة وكلت اخاها جنم الدين بن �صالح يف
الدعوى على زوجها �أحمد بن عبد القادر وال�شاهدان بها عارفان
على �ساير �أمورها.
ا�شهد عليه عمر الد�شت بانه تربع( )...رجب وكمال ولدي خليل()...
تربع ًا هلل تعاىل.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم احمد بن علي بكرقوط للحاج ا�سحق احلمامي ب�ستة غرو�ش
عددية بعد الدعوى والطلب والإثبات �إلزام �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.

م االربعاء � 26شهر رم�ضارن �سنة 1082هـ1672 /1 /26 /م
م اخلمي�س  27من �شهر مزبور1672 /1 /27 /م
م اجلمعة � 28شهر مزبور1672 /1 /28 /م
قد تكون منعت بها
م ال�سبت ختام �شهر رم�ضان �سنة 1082هـ1672 /1 /29 /م
الدعاوى ب�صفتها
م االحد غرة �شهر �شوال املبارك وهو يوم ال�صمد �سنة 1082هـ/
ليال قدر و�أخر اربعة
1672 /1 /30م
ايام عيد الفطر ال�سعيد
م االثنني � 2شوال �سنة 1082هـ1672 /1 /31 /م
الثالثاء � 3شهر مزبورهـ1672 /2 /1 /م
م االربعاء � 4شهر مزبور �سنة 1082هـ1672 /2 /2 /م
( )1قاضي الصلت :هم أوالد الشيخ محمد بن قاضي الصلت وقد توفي في سنة 1046هـ1733/م وهو أحد المدرسين
في المدرسة األفضلية ،وقد خلفه أبناؤه في وظيفته وهم الشيخ عبد الحق ،والشيخ خليل ،والشيخ حافظ الدين ،والشيخ
يحيى ،كما تولى الشيخ أحمد بن محمد بن يحيى الشهير بالموقت القدسي المولد ّ
الغزي األصل المالكي ثم الحنفي التدريس
في األفضلية ،وجمع بين إمامة الصخرة المشرفة وإمامة المالكية بعد أن تولى فتوى الحنفية في القدس مرتين؛ توفي في
ّ
مامال غربي القدس؛ تحوّلت األفضلية في أواخر
يوم الجمعة عاشر جمادى األولى سنة 1171هـ1757/م ودفن في مقبرة
سكن يسكنها فقراء من المغاربة الواردين إلى القدس ،وتراجع بذلك دورها في الحركة
عهدها كما يفيد العارف إلى دار
ٍ
الفكرية في القدس  .العارف ،عارف .المفصل ،ص371؛ كامل العسلي ،معاهد العلم ،المرجع السابق ،ص372 .؛
الموسوعة الفلسطينية ،المرجع السابق ،مج  ،3ص.286 .

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /148ح6

ا�ستئجار قبو
القهوة مبحلة
اليهود

 /148ح7

ا�ستئجار 16
قرياط من دار

 /148ح8

ا�ستئجار دار
مبحلة اليهود

 /149ح1

حترر
م�ستحقات

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ا�ست�أجر احمد بن احلاج علي املقهوي من احلاج فتح الدين بن
املرحوم احلاج م�صطفى ا�سحق الناظر على وقف جده خليل املُغربي
وذلك جميع قبو القهوة الكائنة مبحلة اليهود بالقد�س ال�رشيف مع
االربعة مباخر النحا�س الكائنة على الأوجاق ومنافعها املعلومة
عندهما العلم ال�رشعي النايف للجهالة �رشعا مدة �سنة كاملة اولها
م االربعاء� 4شهر
�شوال �سنة 1082هـ /ايام من �شهر تاريخه �أدناه و�آخرها انق�ضا�ؤها ب�أجرة قدرها عن
املرة املزبورة �ستة وثالثون غر�شا عددية ح�سابا عن �أجرة كل
1672 /2 /2م
�شهر منها ثالثة غرو�ش وعن �أجرة كل يوم ثالثة قطع م�رصية حتل
�أجرة كل يوم يف ختامه �إجارة �رشعية وذلك بطريق الزيادة على
امل�ست�أجر ال�سابق قطعة واحدة.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ا�ست�أجر حممد بن حممد اخلما�ش من اخيه احمد ف�أجره �ستة ع�رش
قرياطا من الدار الكائنة بباب حطة ولهم يف حملها �رشكة للمت�أجر
م الأربعاء � 4شهر
�شوال �سنة 1082هـ /بحق الباقي مدة �سنة كاملة اولها غرة �شهرتاريخه و�آخر انق�ضا�ؤها
ب�أجرة قدرها ثمانية ع�رش غر�شا حتل يف ختام ال�سنة �إجارة �رشعية.
1672 /2 /2م
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
ا�ست�أجرت عزيزة بنت �إبراهيم اليهودي من فخر الدين بن �صالح
الناظر على �أيتام احلاج جنم اخلليلي ف�أجرها جميع الدار القائمة
اليها بالقد�س ال�رشيف مبحلة اليهود امل�ستقرة مبلك( )...املزبوره
املحدودة قبلة دار �شيمون و�رشقا دار اللحام �شحادة و�شماال
م الأربعاء � 4شهر
دار�شموئيل اليهودي وغربا يزقاق وفيه الباب وهي �سكن احلاج
1082هـ/
�شوال �سنة
�شحاده مدة ثالث �سنوات اولها غرة ذي القعده �سنة تاريخه واخرها
1672 /2 /2م
انق�ضا�ؤها ب�أجرة قدرها عن املدة �ستة وثالثون غر�شا ح�سابا عن
�آخر �سنة غر�شا حتل �أجرة كل �شهر يف ختامه واذن فخر الدين املزبور
بدفع الأجرة يف كفالة لنور الدين بن احلاج جنم اذنا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
حترر قبل عثمان لزوجته حامده بنت احلاج نا�رص �أربعة غرو�ش
نقي خم�سة قطع م�رصية( )...باعرتافه بذلك بعد الدعوى واالعرتاف
م الأربعاء � 4شهر
�شوال �سنة 1082هـ� /أمر بدفع ذلك لها �أمرا �رشعيا.
1672 /2 /2م
ال�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ مو�سى.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /149ح2

 /149ح3

 /149ح4

 /149ح5

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

امهل نور الدين ب�رشاء اخلبز بثمن ال�سبعة ارطال �سمنا الدين ا�شرتاها
م الأربعاء � 4شهر
و�شعبان بن احمد املغربي من م�ضي ثالثة ايام من تاريخه �إمها ًال
�رشاء خبز
�شوال �سنة 1082هـ� /رشعي ًا وهي خم�سة غرو�ش واثنا ع�رش قطعة م�رصية.
بثمن �سمن
1672 /2 /2م
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
م اخلمي�س 5
�أمر احلاج �سليمان املحت�سب بدفع �ستة غرو�ش لرجب ب�شه بن عبد
�أمر دفع علوفة �شوال املبارك
احلي دفع عن الق�سط الأول علوفة بلوكبا�شية �أمرا �رشعيا.
�سنة1082هـ/
بلوكبا�شية
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
1672 /2 /3م
�إلزام بدفع
دين

م اخلمي�س 5
�شوال املبارك
�سنة1082هـ/
1672 /2 /3م

اجلمعة � 6شوال �سنة
اعرتاف ب�أجرة 1082هـ/
1672 /2 /4م
فرن

�ألزم �شعبان بن ع�سكر بع�رشة غرو�ش للحاج �شاهني �شعبان من �أ�صل
خم�سة وع�رشين غر�ش ًا بعد الدعوى واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
اعرتف �إبراهيم اجلابي على وقف م�صطفى جلبي انه و�صله من
حجازي بن عبد اهلل ت�سعة غرو�ش �أجرة الفرن اجلاري قي الوقف
املزبور عن مدة �سنة كاملة اولها غرة �شهر رم�ضان �سنة 1081
اواخرها ختام �شعبان ل�سنة و(� )...إقرارا واعرتافا �رشعيا م�صدقا من
حجازي ت�صديقا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /149ح6

�إلزام بدفع
ربح مال
الوقف

 /149ح7

قب�ض ثمن
جوخة

م ال�سبت � 7شهر
مزبور/
1672 /2 /5م

م ال�سبت � 7شهر
مزبور/
1672 /2 /5م

الزم �شعبان بن ع�سكر بخم�سة غرو�ش عددية متجمده قبله من ربح
املال الدين بذمته جلهة وقف �أمراً �رشعي ًا لطلب ال�شيخ نور الدين
حم�صي �إلزاما �رشعيا.
ال�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ض يو�سف بن عمر بن برهان ع�رشين غر�شا منها ت�سعة غرو�ش
ثمن جوخه متاويل واحد ع�رشغر�شا قطع م�رصية من الن�رصاين حنا
ولد يا�سف من املبلغ املرقوم لديه �سابقا مبوجب �سجل والباقي
اربعني غر�شا لت�صادقهما ق�سط املبلغ كل يوم مي�ضي من غرة �شوال
�سنة تاريخه قطعتان م�رصيتان ون�صف قطعة م�رصية وتق�سيطا
�رشعيا وكفله يف اي�صال الق�سط جرج�س ولد حنا وحنا ولد عبده
وكفالة �رشعية ي�أذن كل منهم الأمر �أمرا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /149ح8

م ال�سبت � 7شهر
�شهادة �رشعية مزبور/
1672 /2 /5م

 /149ح9

قبول ال�شغل
يف مع�رصة

م ال�سبت � 7شهر
مزبور/
1672 /2 /5م

 /149ح10

�إعمار دار
م�شرتكة

م ال�سبت � 7شهر
مزبور/
1672 /2 /5م

 /150ح1

ادعاء على
دفع ثمن
قما�ش

ال�سبت � 7شوال �سنة
1082هـ/
1672 /2 /5م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أ�شهد عليه حنا ولد يو�سف املزبور انه ال ي�ستحق يو�سف قبل عمر بن
برهان حقا مطلقا وكذلك ا�شهد عليه يو�سف انه ال حق له قبل حنا
املزبور ماعدا املبلغ املعني اعاله حق مطلقا ملا م�ضى من الزمان
وتباريا للطرفني �إ�شهاداً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ ابو الفتح ،عبد النبي
بلوكبا�شي ،كاتبه.
قبل خلف بن ح�سني املع�رصاين بان ي�شتغل يف املع�رصة اجلارية
يف وقف خليل القر�شي بال �أجر( )...من البيت الكائن بالدار اجلارية
يف الوقف وانه يدفع �أجرتها للناظر فتح الدين بن �سحيمان و�صدق
على ذلك.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
وافق احلاج حممد( )...وعبد القادر الدريهمي ب�أنهما يعمرا الدار
امل�شرتكة بينهما الثلث ا�شهار عبد القادر والثلثان من مال فخري
موكله احلاج حممد املرقوم موافقة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
ا ّدعى احلاج احمد بن عثمان على حممد بن حممد و�رشف الدين ابن
�سيف وقال انه دفع اليهما قما�شا خمتلف االلوان و�شا�شات وغري
ذلك بثمانية غرو�ش واحد و�ستني غر�شا �سئل �أجابا باالعرتاف
وانهما مت�ضامنان و�صله اول دفعة خم�سون غر�شا و�أربعة غرو�ش
وثاين دفعة خم�س و�ستني غر�شا وت�سعة غرو�ش وثلث فيكون جملة
ذلك ماية غر�ش وثمانية وع�رشين غر�شا وباقي له قبلهما اثنني
وثالثون غر�ش ًا وثلثي ف�صدقهما يف و�صول املبلغ املزبور ثم ذكرا
انهما دفعا له ع�رشين ف�صدقهما على ذلك طلب ب�إلزامهم بذلك
الزام ًا ودفع ثالثني غر�شا ثم اعرتف �رشف ان بذمته للحاج احمد
ثمانية وثالثون قطعة م�رصية و�ألزم بها ثم دفع له �ستة غرو�ش
نقي �سبع قطع وعثماين ويبقى للحاج احمد خم�سة وع�رشون غر�شا
وت�سعة غرو�ش الناظر ال�رشعي ثم ح�رض ال�شيخ بهاء الدين وكفل
�رشف باذنه كفالة بالنف�س و�أمهله �إىل خم�سة ع�رش يوم ًا من تاريخه
�إمها ًال �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /150ح2

�إلزام دفع
م�ستحقات
وقف علي
امل�رصي

 /150ح3

اعرتاف

 /150ح4

 /150ح5
150

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�ألزم م�صطفى بن احمد الكردي جلهة وقف ال�شيخ علي امل�رصي
م ال�سبت � 7شوال �سنة باثنى ع�رش غر�شا �أ�صل املال ع�رشة غرو�ش وربح غر�شني بعد
الدعوى والطلب واالثبات �إلزاما �رشعيا بطلب عبد الرحمن املتويل
1082هـ/
على الوقف ا�صاله وكفالة عن �أبيه احمد املزبور.
1672 /2 /5م
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
اقر واعرتف من مايت ولد داويد و�سلوما ولد �سلمون وا�رسايل ولد
�إيليا وهم من اليهود ال�سكناج علي ل�سان فلق ولدا ا�رسائيل بان
بذمتهم وذمة فلق املزبور وذمة بقية اليهودال�سكناج وهم ابراهيم
ولد �شموئيل للمرحوم احلاج جنم بلوكبا�شي ثالثماية غر�ش
م ال�سبت � 7شوال �سنة وثمانية و�أربعون غر�شا وماية واملبلغ لوراثه واملبلغ باق بذمتهم
لوراث احلاج جنم املزبور و�صدقهم على ذلك اخلواجة فخر الدين
1082هـ/
الناظر على يتمى احلاج جنم املزبور ذكروا انهم دفعوا له �سابقا()...
1672 /2 /5م
باحلوالة عن كبري ملتهم مب�رص بذلك ومل ياتيهم جواب وان املبلغ
اخر ما ت�أخر من �سائر املعامالت.

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ كاتبه �أ�صال ،ال�شيخ ابو الفتح،
املزبورون ،كاتبه.
اقر واعرتف كل واحد من فلق املزبور ومايت املرقوم و�شلوما
وا�رسائيل وهم من اليهود ال�سكناج بالأ�صالة والكفالة عن مو�سى بن
�إبراهيم ولد �شمويل بان بذمتهم جميعهم مبلغ قدره ثالثة وثمانون
م ال�سبت � 7شوال �سنة غر�شا عدديه ل�شم�سية بنت ال�شيخ مو�سى االدهمي وبنتها عائ�شة
�إقرار واعرتاف
بنت ال�شيخ علي الأدهمي وعرف بهما ال�شيخ ابو الفتح النوري
1082هـ/
مب�ستحقات
مع من جاء يعرف بهما �رشعا وق�سطا املبلغ املزبور عليهم �سوية
1672 /2 /5م
بينهما يف كل �شهر خم�سة غرو�ش تق�سيطا �رشعيا واملبلغ مبوجب
م�سطور �سابق.

تعهد بتوفري
زيت ال�سريج

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
تعهد احلاج حممد املحت�سب بان يكفي �أهايل مدينة القد�س ال�رشيف
م ال�سبت � 7شوال �سنة �سريج ًا( )1من يطلبه �سبع قطع عثماين من االن �إىل ان يدخل
1082هـ/
ال�سم�سم( )...اجلديد تعهدا �رشعيا.
1672 /2 /5م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
م الأحد � 8شوال �سنة 1082هـ1672 /2 /6 /م

( )1سيرجا :زيت يستعمل لإلضاءة.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /151ح1

ادعى �أحمد اغا على حممد بن يو�سف �سفيان وقال� :إنه باعه جميع
م االثنني �9شهر �شوال االكدي�ش اال�شهب بثالثة وع�رشين غر�شا عددية �سئل اعرتف بذلك
ودفع له من ثمنه �ستة ودفع له غر�ش واحد وع�رشين قطعة اعرتف
�إدعاء على بيع �سنة 1082هـ/
املدعي بذلك.
1672 /2 /7م
�إكدي�ش
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

 /151ح2

تنبيه بهدم
حو�ض يف
بيت �شقيقني
متنازعني

نبه احلاكم ال�رشعي على ال�شيخ احمد احلنبلي ب�أن يبقي احلو�ض
م الأثنني �9شهر �شوال الذي بناه بداره الكائنه مبحلة ال�رشف بح�ضور �شقيقه �رشيكه وذلك
بعد ان ك�شف على ذلك ال�شيخ مو�سى ال�شافعى املعني من قبل ال�رشع
�سنة 1082هـ/
ال�رشيف تنبيها �رشعي.
1672 /2 /7م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون.

 /151ح3

ح�ضور
وتق�سيط
م�ستحقات
وقف

 /151ح4

حترر

 /151ح5

اعرتف فخر الدين بن �صالح الناظر على �أيتام احلاج جنم بلوكبا�شي
�إعرتاف
انه و�صله من مو�سى بن �سلمون اليهودي من �أجرة الدار املخلفة عن
م االثنني � 9شهر
با�ستالم �أجرة �شوال �سنة1082هـ /جنم �سكنه الكائنة مبحلة ال�رشف خم�س ع�رش غر�شا من �أجرة �سنة
دار مبحلة
تاريخه و�صدقه مو�سى املزبور ت�صديق ًا �رشعياً.
1672 /2 /7م
ال�رشف
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ح�رض ال�شيخ عبد الرحمن امل�رصي املتويل على وقف علي امل�رصي
وق�سط علي م�صطفى بن يو�سف الكردي اثني ع�رش غر�ش ًا امللزم بها
�سابقا على تاريخه جلهة الوقف املزبور يف كل يوم �سبعة غرو�ش
م الأثنني �9شهر �شوال يف كل يوم مي�ضي من تاريخه وعامله من خم�سة غرو�ش وثمن دواة
�سنة 1082هـ/
بقر�ش واحد حتل عليه مل�ضي �سنة مت�ضي من ن�صف �شهر تاريخه
1672 /2 /7م
ترتب ًا �رشعي ًا وح�رض ح�سن بن احمد وكفل عمه م�صطفى املزبور يف
املبلغ املزبور يف املال والذمة ب�إذن له بذلك كفالة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ نور الدين افندي ،املزبورون ،كاتبه.
حترر قبل ال�شيخ ف�ضل اهلل العحمي ملحمد بن علي بن ابي مرت�ضي
م الأثنني � 9شهر
اربع غرو�ش وع�رشين قطعة م�رصية �أمر بدفع ذلك ذلك له �أمراً
�شوال �سنة 1082هـ� /رشعيا �أمهل �إىل وقت الع�رص يوم تاريخة.
1672 /2 /7م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
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 /151ح3

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

ا�ست�أجر كركوز الن�رصاين ولد �أ�صالن الرومي من اخلواجة فخر الدين
ال�صاحب الناظر على يتمي احلاج جنم بلوكبا�شي جميع الدكان
ا�ست�أجر دكان م االثنني � 9شهر
الكائنة برا�س خط داود بالقرب من باب اخلليل اجلارية يف ملكه
بخط را�س
�شوال �سنة 1082هـ /لاليتام املزبورة املعده للحياكة من �سنة كاملة ب�أجرة غر�ش عددية
1672م
/2
/7
داوود
عن �أجرة كل �شهر خم�سة قطع اجاره �رشعية مقبولة �رشعا.

 /151ح4

حترر
م�ستحقات

 /151ح5

�إلزام بدفع
دين

 /151ح6

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه ال�شيخ زكريا.
حترر قبل �سمور بن ح�سن النابل�سي ل�سليمان با�شا( )...بثالثة غرو�ش
م االثنني � 9شهر
�إىل يوم تاريخه و�ألزم له بذلك �إلزاما �رشعيا بعد الدعوى والطلب
�شوال �سنة 1082هـ /واالعرتاف.
1672 /2 /7م
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون ،كاتبه.
الزم حممد بن ح�سني بخم�سة غرو�ش الحمد بن �شحادة الرملي ثمن
م االثنني � 9شهر
�شوال �سنة 1082هـ� /سمن بعد الدعوى واالعرتاف.
1672 /2 /7م
�شهود :ال�شيخ ابوالفتح ،املزبورون ،كاتبه.

ا�ستنفذت ا�ست�أجرت �إجارة حمام ال�شفا( )1اجلاري يف وقف ال�صخرة
امل�رشفة مببا�رشة حممود جلبي كاتب الوقف والوكيل من املتويل
م االثنني � 9شهر
علي ا�سمعيل بن عبد الكرمي احلمامي مدة �ستة �أ�شهر مت�ضي من يوم
�إ�ستنفاذ �أجارة
�شوال �سنة 1082هـ /تاريخه ب�أجرة قدرها 185غر�ش عددية ح�سابا من �أجرة كل يوم من
حمام ال�شفا
1672 /2 /7م
 30قطعة م�رصية �إجارة �رشعية.

 /152ح1

كفالة

م االثنني � 9شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /7م

 /152ح2

�إلزام بدفع
دين

م االثنني � 9شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /7م

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شافعي ،املزبورون ،كاتبه.
ح�رض ال�شيخ بهاء الدين وكفل �رشف بن ابي �سيف امللزم للحاج
احمد العبوي كفالة �إح�ضار متى طلب منه �إح�ضاره.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،وال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ ابوالفتح ،ال�شيخ مو�سى.
�ألزم حموده بن م�صطفى بن لإبراهيم علي بيك الدبيك بثالثة
وثالثون غر�شا وثلث غر�ش بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزاما
�رشعيا وح�رض اخاه حممود وكفل اخاه كفالة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزورون ،كاتبه.

( )1حمام الشفا :يقع في سوق القطانين بالقرب من باب الحرم الشريف ،وهوجاري في وقف المسجد األقصى .النابلسي،
عبد الغني .الحضرة األنسية في الرحلة القدسية ،ج ،2تحقيق د .حمد احمد يوسف ،ص705؛ العارف ،عارف .المفصل،
ص.468

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /152ح3

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء �10شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /8م

 /152ح4

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء �10شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /8م

 /152ح5

مطالبة بدفع
دين

م الثالثاء �10شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /8م

 /152ح6

�إلزام بدفع
ثمن �صابون

م الثالثاء �10شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /8م

 /152ح7

م الثالثاء �10شوال
حترر وتق�سيط
�سنة 1082هـ/
م�ستحقات
1672 /2 /8م

 /152ح8

م الثالثاء �10شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /8م

حلف ميني

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�ألزم ح�سني بن عبد الغفار وقال انه اخذ ليو�سف با�شا بن حممود 64
قطعة بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم ال�شيخ ف�ضل اهلل العجمي بخم�سني غر�شا ثمن �سمن لعلي بن
�إبراهيم الدبك بعد الدعوى واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
طالب �إبراهيم بن �شحادة �شاهني بن حممد بخم�سة وع�رشين غر�شا
طالبه منها بخم�سة غرو�ش �سيل اعرتف الزم.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزورون ،كاتبه.
�ألزم احمد العبوي ب�أربعة غرو�ش لعفيفة بنت حممد بقية ثمن فردة
�صابون( )1بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
حترر قبل عبد اهلل بن احمد التميمي ،غر�شني وثمان قطع من �ستة
غرو�ش املق�سطة عليه حل�سني بن �إبراهيم �ألزم بها.
�شهود :ال�شخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
حلف �أ�صالن ولد خ�رض اليهودي بان لي�س جلري�س ولد حنا الن�رصاين
قبله ثمان غرو�ش حلف ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ ويل الدين جماعة ،ال�شيخ نور الدين ال�شافعى،
املزبورون.

( )1فردة صابون :حمل جمل ،يزن 100رطل.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /152ح9

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م الثالثاء �10شوال
�إلزام دفع
�أجرة �أر�ض بري �سنة 1082هـ/
1672 /2 /8م
�أيوب

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�ألزم را�ضي ال�سلواين بن �صالح لأحمد اجلوربجي الوكيل عن ا�سحق
بك بخم�سة ع�رش غر�شا باقية قبله من �أجرة ار�ض بري ايوب()1
اجلاري يف ايجار ا�سحق بك املزبور بعد الدعوى والطلب واالعرتاف
بعد الدعوى من الوكيل املزبور على را�ضي املزبور و�صبح بن
�صالح ال�سلواين وذكر �صبح انه ما ت�رصفه يف االر�ض �سوى �سنة
ودفع الأجرة التي عليه وامل�صادقة على ذلك واملبلغ امللزم به
را�ضي املزبور اخر كل ح�ساب من يوم تاريخة � 10إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل.

 /152ح10

منع من
التعر�ض

م الثالثاء �10شوال
�سنة1082هـ/
1672 /2 /8م

 /152ح11

اعرتاف بدين

م االربعاء � 11شوال
1082هـ/
1672 /2 /9م

 /152ح12

ترتب لأيتام
�أحمد قعبور

م االربعاء � 11شوال
1082هـ/
1672 /2 /9م

منع احلاكم ال�رشعي حمداهلل بن عبداهلل من التعر�ض ل�سامل بن
�سليمان ب�سبب البقرة ال�سمرا بعد الدعوى والطلب واالثبات �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�إعرتف فتح الدين بن م�صطفى �سحيمان ان بذمته البن ادهم بن ابو
بكر �أربعون غر�شا عددية �أمهله بها �إىل م�ضي �سنة مت�ض من غرة
�شوال �سنة � 1083إمها ًال �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ملا كان مرتتب ًا لأيتام احمد قعبور وهم حممد وحمود وحامدة
القا�رصين عن درجة البلوغ مببا�رشة من الويل ال�سابق يف ذمة
ال�شيخ �سعد الدين الع�سلي مبلغ وقدره خم�سة و�سبعون غر�شا وت�سعة
قطع م�رصية �أ�ص ًال وربح ًا ح�رض يوم تاريخه اخلواجة( )2يحي بن
يحي بن عبد الرحمن ارغون الو�صي ال�رشعي حاال على االيتام
املزبورين ،وقب�ض من ال�شيخ �سعد الدين املزبور جميع املبلغ
املرقوم وقدره خم�س و�سبعون غر�ش وت�سع م�رصية بيده باحل�رضة
واملعاينة القب�ض ال�رشعي وا�شهد عليه انه ال حق للأيتام املزبورين
قبل ال�شيخ �سعد الدين املزبور احلقوق ال�رشعية مطلقة ملا م�ضى من
الزمان و�إىل يوم تاريخه اذنا به.
�شهود :ال�شيخ ويل اهلل كاتب �أ�صله ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ
مو�سى ،ال�شيخ نور الدين.

( )1بئر ايوب :هو بالقرب من عين سلوان نسبته إلى سيدنا أيوب عليه السالم ،الحنبلي ،االنس،ج،2ص .58
( )2الخواجة :هو المعلم  ،وهي محرفة عن كلمة الخواجة الفارسية األصل والتي من معانيها إضافة إلى التجار أو الشيخ
أو السيد معنى المعلم أو الكاتب .مصطفى بركات األلقاب والوظائف العثمانية ،ص .349

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /153ح1

�إقرار واعرتاف
بقب�ض
م�ستحقات
�أيتام

م االربعاء � 11شوال
1082هـ/
1672 /2 /9م

أقر واعرتف اخلواجة يحيى بن ارغون الو�صي على �أيتام �أحمد
� َّ
البط�ش انه قب�ض من اخلواجة كمال الدين الع�سلي ما بذمته جلهة
القا�رصين املزبورين ماية غر�ش وع�رشة غرو�ش عددية �إقراراً
�رشعي ًا و�صدقه اخيه ال�شيخ بهاء الدين الع�سلي على ذلك ت�صديقا
�رشعيا.

153ح2

ترتب جلهة
وقف ابو
ال�سعود

م االربعاء � 11شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /9م

 /153ح3

تن�صيب قائم
على احلب�س

م االربعاء � 11شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /9م

 /153ح4

حترر
م�ستحقات

م اخلمي�س � 12شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /1م

 /153ح5

�إلزام بدفع
دين

م اخلمي�س � 12شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /1م

�شهود :ال�شيخ زكزيا� ،شيخ نور الدين� ،شيخ ويل� ،شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ
علي� ،شيخ علي� ،شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
ترتب جلهة وقف ابي ال�سعود لل�شيخ علي الثوري مببا�رشة والده
الو�صي عليه بذمة اخلواجة احمد بب ابي الفتح مرعي وخليل
احلموي ا�صاله عن نف�سهما وكفالة عن عو�ض بن ابي الفتح وحممد
بن علي مبلغ قدره ثالثون غر�شا �أ�ص ًال وهي املرتبة بذمتهم له
وثمن دواة �ستة غرو�ش يحل ذلك مل�ضي �سنة من غرة �شوال �سنة
تاريخه والكفالة باقية على حكمها مبوحب ال�سجالت ال�سابقة.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون اعاله.
ن�صب ح�سني حم�رض با�شي حممد بن حممد امل�رصي قائمقام عام
على احلب�س ل�ضبط احلب�س وعن حممد الكاتب.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
حترر قبل عبيد بن ماجد �صبح وحممد بن ع�سكر لدروي�ش بن
عجاوي �ستة غرو�ش واثنتي ع�رشة قطع م�رصية باعرتافهم بذلك
التحرر ال�رشعي �أمهل �إىل يوم اخلمي�س الآتي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم �شعبان الفران للخواجة حممد علي ب�سبعة و�أربعني قطعة
م�رصية ق�سطها بذمته �إىل يوم تاريخه باعرتافه �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
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َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /153ح6

�رشاء �صابون

م اخلمي�س � 12شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /10م

 /153ح7

حترر
م�ستحقات

م اخلمي�س � 12شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /10م

 /153ح8

�إجارة دار
مبحلة اليهود

م اخلمي�س � 12شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /10م

 /153ح9

م اخلمي�س � 12شوال
�شهادة �رشعية �سنة 1082هـ/
1672 /2 /1م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ا�شرتى احلاج علي بن �إبراهيم الدبك مباله لنف�سه دون غريه من
احلاج احمد ابا زايد فباعة ما هو له وذلك ثالث قناطري �صابون
بالوزن القد�سي مب�صبنة باب العمود بثمن قدره خم�سة وت�سعون
غر�شا عددية ف�ضة كل غر�ش ثالثني قطع م�رصية ي�ؤجل املبلغ
املزبور مل�ضي ع�رشة �أ�شهر مت�ضي من غرة ذي القعدة �سنة تاريخه
ورهن على ذلك جميع الدار القائمة البنا بالقد�س ال�رشيف مبحلة
باب العمود حدها قبلة دار زنكار و�رشقا ظاهر و�شماال الطريق
وغربا دار مو�سى العجلوين رهنا �رشعيا على قاعدة االمام ال�شافعي.
�شهود :ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
حترر قبل حممد بن ابي احلزم خم�سة غرو�ش للحاج احمد العبوي
اعرتف لها حترراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
ا�ستقرت �إجارة الدار الكائنة مبحلة اليهود بالقرب من امل�سلخ
بالقد�س ال�رشيف املخلفة عن احلاج جنم التميمي املحدودة قبلة
بحاكورة كائنة هناك و�رشقا بامل�سلخ املزبور و�شماال بالدرب
وفيه الباب وغربا امل�صبنة املزبورة بدار الرمانة مببا�رشة اخلواجة
فخر الدين ال�صاحب الناظر على يتمى احلاج جنم املزبور على كل
واحدة من �سلطانة بنت يهودا و�سارة بنت يو�سف اليهودي مدة �سنة
كاملة ابتدا�ؤها من غرة رجب ل�سنة تاريخه ح�سبما ا�ست�أجرتا من
احلاج جنم املزبور باعرتافهما بذلك �رشعا ب�أجرة قدرها عن املدة
املزبورة ثمانية غرو�ش عددية حتل يف ختام املدة �إجارة �رشعية
مقبولة �رشعاً.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة كل واحد من حممد عيد املُغربي وعبد القادر بن ابو
الركب ان احلاج علي ال�شامي وكله مقام نف�سه وهو الو�صي على
ا�سحق يتم ح�سن ابو الركب احمد بن حمادة الرومي ومعامالت مال
الكفالة واملرابحة ويف القب�ض والرتتب وكالة �رشعية مقبولة �رشعا.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح الثوري ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م اجلمعة � 13شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /11م

 /154ح1

طالق

 /154ح2

اثبات ب�شهادة م اجلمعة � 13شوال
�سنة 1082هـ/
بلوغ �سن
1672 /2 /11م
الر�شد

 /154ح3

اعرتاف
مب�ستحقات

م اجلمعة � 13شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /11م

 /154ح4

حترر ثمن
غنمه

م اجلمعة � 13شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /11م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ملا ح�رض احلاج حممد بن حممد اخلما�ش وانكر انه علق طالق
زوجته عفيفة بنت احلاج علي بطلقته رجعية �أنها ال تظهر يف يوم
تاريخه يف داره وظهرت ا�شهد عليه انه راجعها �إىل ع�صمته وعقد
نكاحه واعادها �إىل ما كانت عليه �سابقا بعد حلفه �أنه مل ي�صدر منه
�سوى طلقة رجعية حلفا �رشعيا.
�شهود :زكريا افندي نور الدين ،افندي ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل
افندي ،علي افندي ،علي افندي� ،شيخ ابو الفتح� ،شيخ مو�سى� ،شيخ
�سعود ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة كل واحد من حممد بن علي وح�سني علي احلموي بان
حامده بنت احمد قعبور بلغت ر�شدها وهو �سن يحل �رشعيا بعد
الدعوى منها على و�صيها حا ًال اخلواجة يحيى ارغون مبالها ا�صال
مبوجب دفرت املحا�سبة فما من دافع ًا �رشعي ًا وعرف بها �شقيقها
حممد تعريف ًا �رشعيا ووكلت يف قب�ض مالها ومنها عمها زوج امها
ح�سني املزبور وقبل الوكالة بذلك قبو ًال �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
اعرتف علي بن حممد الزول ان بذمته لإ�سحاق يتيم ح�سن بن ابي
الركب خم�سة ع�رش غر�شا وربحها ثالث غرو�ش حتل عليهم يف ختام
�شهر تاريخ و�صدقه احمد بن حمادة الوكيل عنه بذلك( )...الو�صي
على القا�رص امهل لثالثة.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
حترر قبيل عمر بن دخل اهلل ع�رشين قطعة ثمن غنمة اخذها من غنم
عقال بن نا�رص بعد االثبات والطلب �ألزم بها.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /154ح5

�إثبات ب�شهادة م اجلمعة � 13شوال
بقب�ض م�ؤخر �سنة 1082هـ/
1672 /2 /11م
�صداق

 /154ح5

ترتب
م�ستحقات
بنت مريان

م اجلمعة � 13شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /11م

 /154ح6

�شهادة بدفع
م�ستحقات

م اجلمعة � 13شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /11م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ثبت ب�شهادة كل واحد من دروي�ش بن احمد التميمي وعبد الفتاح
بن دروي�ش بان فاطمة بنت علي القا�ضي وكلت اخلواجة فخر الدين
الق�صاب وقب�ض ا�ستخال�ص م�ؤخر �صداقها ويف تق�سيطه ويف ابراء
الأبنتني مبوجب كتاب الزوجية لرتكة زوجها كمال املتويف()...
ملا اعرتف الوكيل بعد قبول الوكالة انه قب�ض من �سيف الدين
بن كمال املزبور ثالث غرو�ش باعرتافه بذلك وق�سط الباقي من
ال�صداق وقدره ت�سعة غرو�ش يف كل �سنة مت�ضي من يوم تاريخه
ثالثة غرو�ش تق�سيطا �رشعيا وا�شهد على نف�سه الوكيل بالوكالة
املزبورة بان املوكل املزبور ال حق لها قبل زوجها املزبور بعد
م�ؤخر �صداقها �سوى الت�سعة غرو�ش املق�سطة على قيد التق�سيط
و�أبرءه عما دار على ذلك.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب ل�شم�سية بنت املرحوم احلاج احمد مريان يف ذمة كل واحد من
مردخاي ولد بلناي واي�ساف ولد مو�سى و�أ�صالن ولد حييم و�شتياي
ولد حييم و�شاول ولد يامون وهم من طائفة اليهود املتكلمني على
طائفة اليهود القاطنني بالقد�س ال�رشيف مببا�رشة ال�شيخ �سليمان
الع�سلي الو�صي على القا�رصة املزبورة مبلغ قدره اربعماية غر�ش
وخم�سون غر�شا �أ�صال مبا يف ذلك ربح �سنة �سابقة على تاريخه
وهي املرتتبة بذمتهم �سابقا مبوجب ال�سجالت ال�سابقة ومبوجب
مت�سكات �سابقة وثمن جوخة زرقا بفرو �سمور �ستة و�ستني غر�شا
ون�صف غر�ش ابتاعوا ذلك وت�سلموه حتل عليهم جميع املبلغ مل�ضي
�سنة مت�ضي من ن�صف �شهر تاريخه وهم مت�ضامنون ومتكافلون
يف جميع املبلغ املزبور بان كل منهم للأخر وهو املبلغ ترتب
بذمتهم مبوجب �سجلني على دفعتني فتكون جملة املبلغ املزبور
�أ�ص ًال وربح ًا الذي يحل عليهم بعد م�ضي �سنة مت�ضي من تاريخه
خم�سماية غر�ش و�سبعة ع�رش غر�شا وتعهدوا �أن يدفعوا له �سبعة ع�رش
غر�ش ًا على دفعات.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ علي الدقاق ،كاتبه �أ�صالً ،املزبورون.
�شهد را�ضي بن ر�ضوان من اجلديره( )1وحممد بن �سليمان بان احمد
بن حممد من القرية دفع ما كان بذمته خلزوز الأرمني وقدره ع�رشة
غرو�ش عددية بذمة خزوز املزبور( )...القب�ض �رشعاً.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبور ،كاتبه.

( )1الجديرة :تقع شمال غرب القدس وتبعد عنها 6كم ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ص.156

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

الزم م�صطفى بازربا�شي ل�صالح بن �صالح ب�ستة غرو�ش( )...الأربعة
م اجلمعة � 13شعبان وغر�ش بعد الدعوى والطلب االعرتاف.
�سنة 1082هـ/
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ ابو الفتح،
1672 /2 /11م
ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ علي بدر ،املزورون ،كاتبه.

 /155ح1

�إلزام بدفع
دين

 /155ح2

مطالبة بدفع
م�ستحقات

م ال�سبت� 14شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /12م

 /155ح3

اعرتاف

م ال�سبت � 14شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /12م

 /155ح4

م ال�سبت � 14شوال
اعرتاف جلهة
�سنة 1082هـ/
وقف الكوراين
1672 /2 /12م

 /155ح5

ا�ستقرار اجارة م ال�سبت � 14شوال
�سنة 1082هـ/
وقف حمام
1672 /2 /12م
ال�شفا

 /155ح6

م ال�سبت � 14شوال
�إثبات ب�شهادة
�سنة 1082هـ/
وتوكيل
1672 /2 /12م

طالب يو�سف تابع �شيخ الإ�سالم ال�سيد عبد الرحيم خليل بن عمر بن
احلجاج بقية 130غ �ألزم اعرتف واملهه لثالثة �أيام من تاريخه
�إمها ًال �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
اعرتف خليل املزبور �أن عنده لل�شيخ ابراهيم بن قا�ضي ال�صلت اربع
غرو�ش من حوالة على حمامة العيد �صدقه على ذلك.
�شهود . :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
اعرتف حجيج ان بذمته جلهة وقف الكوراين ع�رش غرو�ش عددية
ون�صف بح�ضور متويل الوقف بذمة ال�شيخ �إبراهيم املزبور طلب
املهلة مل�ضي ثالثة �أيام من تاريخ �أمهله بذلك �إمها ًال �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ا�ستقرت �إجارة حمام ال�شفا اجلاري يف وقف ال�صخرة امل�رشفة
علي خليل بن حمرز مببا�رشة حممود جلبي كاتب الوقف والوكيل
ال�رشعي من قبل املتويل على الوقف مع جريان املاء غرة �شهر
كاملة اولها ن�صف �شهر تاريخه و�أخرها انق�ضاءها ب�أجرة قدرها
عن املدة.
ثبت ب�شهادة ابراهيم بن مراد وعلي بن زين ب�أن �سامل ولد العبا�س
وكل اخاه �سليمان يف الدعوى على �إبراهيم قبو ًال باالعرتاف
ثم ا َّدعى الوكيل املزبور على �إبراهيم املزبور باثنى ع�رش غر�شا
املرقومة �سئل اعرتف بذلك �أنه دفع ملوكله املبلغ كله بعد ذلك �أمهل
ثالثة ايام من تاريخه.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /155ح7

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م ال�سبت � 14شوال
اثبات ب�شهادة
�سنة 1082هـ/
وتوكيل
1672 /2 /12م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ثبت ب�شهادة كل واحد ب�شهادة كل واحد من �شعبان بن حممد
احلم�صاين وكمال بن عمر احللواين بان حممد بن احمد قعبور بلغ
ر�شيدا �صاحلا لدين ودفعاه بوجه و�صية ال�سابق اخلواجة يحيى
ارغون فلم يبد دافعا �رشعيا و�أمر اخلواجة يحيى بدفع ماله الذي
حتت يده واملحا�سبة عليه �أمرا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /155ح8

حترر ثمن بن

م ال�سبت � 14شوال
�سنة 1082هـ/

 /155ح9

ترتب لأيتام
ا�سماعيل ابي
ال�سعادات

م ال�سبت � 14شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /12م

 /155ح10

�إلزام بدفع
م�ستحقات

م االحد � 15شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /13م

 /155ح11

مطالبة بدفع
م�ستحقات

م الأحد � 15شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /13م

 /156ح1

�إلزام بدفع
م�ستحقات

م الأحد � 15شوال
�سنة 1083هـ/
1672 /2 /13م

حترر للحاج ح�سن الرومي م�صطفى بارزبا�شي �سبع ع�رش غر�شا
وثلث غر�ش ا�سدي ثمن بن التحرر ال�رشعي باعرتافه بذلك �ألزم.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ملا كان مرتتبا لأيتام �إ�سماعيل ابي ال�سعادات مببا�رشة و�صيهم بن
عمهم احمد بن خليل يف ذمة علي بن بدر الدين الطايره وحممد
بن عقبة ا�صاله وكفاله مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش عددية ح�رض يوم
تاريخة كل واحد من احمد املزبور وعلي املرقوم وال�شيخ لطفي
الوكيل منر حممد املرقوم ودفعا الحمد املزبور املبلغ املرقوم ومل
يت�أخر بذمتهما جلهة االيتام املزبورين حقا مطلقا ال يف �أ�صل وال
يف ربح وا�شهد عليه احمد املزبور انه فك رهن دار علي املزبور
الكائنة بباب حطة وال حق بقي لهما مطلقا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم عبد القادر بن م�صطفى بغر�شني ل�شم�سية بنت حممد الو�صيه
على ولدها حممد بعد حلفها انها ما اخذت منه الغر�شني �إلزاما
�رشعيا بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
طالب احمد بن حممد اخلليلي رجب بن قيقون بغر�شني اعرتف� ،أُمهل
لثالثة ايام من تاريخه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،كاتبه.
�ألزم عبد اهلل بن حممد اجللبي ملحمد بن عبد اهلل بن خلف باثنى
ع�رش غر�شا ون�صف بعد الدعوى واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ ابو الفتح ،ال�سيخ مو�سى ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /156ح2

ترتب غرو�ش
وثمن جوخة

م الأحد � 15شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /13م

 /156ح3

ادعاء على
دين

م الأحد � 15شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /13م

 /156ح4

ترتب وتوكيل م الأحد � 15شوال
وتق�سيط م�ؤخر �سنة 1082هـ/
1672 /2 /13م
�صداق

 /156ح5

�إلزام بدفع
دين

م الأحد � 15شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /13م

 /156ح6

فر�ض ر�سم
نفقة طفلة

م الأحد � 15شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /13م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب ال�سحق بن ح�سن ابي الركب مببا�رشة احمد بن حمادة الوكيل
عن الو�صي على بكر ابو طه يف ذمة مو�سى بن عالء الدين الطحان
ع�رشة غرو�ش �أ�صل من التي كانت بذمته �سابقا وثمن جوخة مطرزه
غر�شني( )...حتل عليه مل�ضي �سنة من غرة �شهر تاريخه ترتبا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
ادعى حجاز وعبد اهلل فركاح على ال�سيد ابراهيم و�سليمان وقال ان
له بذمته ثالث ع�رش غر�شا طالبه بذلك �سيل اعرتف ان بذمته اثني
ع�رش عددية دفع له اربع غرو�ش واحال ت�سعة غرو�ش على رم�ضان
اقرارا يف م�ستند فلم ي�صدقة.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب ب�شهادة مو�سى بن ابرهيم الق�ضماين بان بدره بنت �سمري
النابل�سي وكلت ال�سيد علي بن ال�سيد حممد يف تق�سيط م�ؤخر �صداقها
على علي بن �شاهني �سعادة وقدره اثنى ع�رش غر�شا مع االبراء
والإنتهاء والتق�سيط وحممد بن ال�شيخ حممد امل�رصي بن عمها
مبعرفته بها ثم ا�شهد عليه انه طلق زوجته املزبورة طلقة رجعية
واحدة مللكه �سببها �شهادة ا�شهادا �رشعيا وت�صادق مع الوكيل
املزبور لها بذمته اثنى ع�رش غر�شا ومنها �ستة غرو�ش عددية م�ؤخر
�صداقها و�ستة غرو�ش نظري �أجرة ال�سكن و�سائر احلقوق ق�سطها عليه
يف كل يوم مي�ضي من يوم تاريخه ن�صف قطعة م�رصية وكمله اخوه
حممد بن �شاهني يف املبلغ ويف اي�صال الق�سط من املال والذمة
ياذن له بذلك كفالة �رشعية وابر�أة الوكيل من �ساير حقوقها ما عدا
املبلغ وال حق للموكل قبله مطلقاً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم من�صور بن علي العي�سي بن مو�سى ب�أربعة ع�رش غر�شا عددية
بعد الدعوى والطلب واحل�ساب الزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
فر�ض احلاكم ال�رشعي بر�سم نفقة الطفلة الر�ضيعة فاطمة بنت ف�ضل
حنيكات امل�ستقرة يف ح�ضانة والدتها زينب بنت حممد الأجرة
يف كل يوم من تاريخه قطعة م�رصية و�أذن الوالدها ب�إيفاء ذلك
وبالإ�ستدانة وعر�ضها على والدها حتريرا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
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 /156ح7

مطالبه بدين

م الأحد � 15شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /13م

 /156ح8

�إلزام بدفع
ثمن قهوة

م االثنني � 16شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /14م

 /156ح9

م االثنني � 16شوال
اعرتاف ب�سبعة
�سنة 1082هـ/
�أمداد حب
1672 /2 /14م

 /156ح10

�إلزام بثمن
قف�ص ف�ضة

م االثنني � 16شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /14م

 /156ح11

ترتب ثمن
جوخة

م االثنني � 16شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /14م

 /156ح12

�رشاء دار
مبحلة باب
حطة

م الثالثاء �17شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /15م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
طالب حممد العبوي الوكيل عن زاهية بنت حممد االحمد بغر�شني
و�سبع قطع وعثماين متجمدة قبله من بع�ضها كل يوم من تاريخه
اعرتف �ألزم.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم احمد بن علي امل�رصي لأحمد بن �صالح الدقاق بخم�سة ع�رش
غر�شا ثمن قهوة بعد الدعوى واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
اعرتفت عاي�شة بنت ال�شيخ علي العطري ان بذمة ولدها �سبعة امداد
حب لآمنة بنت احمد املريماين اعرتف بهما رجب وفار�س تعريفا
�رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم ح�سن عبد النبي لزوجته كرمية بنت �شافع بخم�سة غرو�ش وثمن
القف�ص الف�ضة �ستة غرو�ش قبله حلملة احدى وع�رشين غر�شا بعد
الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب ال�سحق بن ح�سن ابي الركب( )...وكيل للو�صي على القا�رص
احمد بن حماده يف ذمة علي بن حممد الزول خم�س ع�رش غر�شا �أ�صل
كانت بذمته �سابقا وثمن جوخة ثالثة غرو�ش حتل عليه مل�ضي �سنة
من غرة �شهر تاريخه ال�سابق باق على حكمه.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون.
ا�شرتى علي بن ابراهيم الدبك النابل�سي مباله النف�سه دون غريه يف
من حموده بن م�صطفى فباعة بيع وفائي بعدله وجار يف ملكه
وذلك جميع الدار الكائنة مبحلة باب حطة بالقد�س ال�رشيف حدها
قبلة الطريق ال�سالكة وفيه الباب و�رشقا دار عي�سى الكائنة()...
وغربا دار بن عطية بثمن قدره ثالث وثالثون غر�شا عددية (. )..
م�ضي البائع وامل�شرتي( )...ال�رشعي وقدره املبلغ املزبور� ...رشعيا.
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م الثالثاء � 17شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /15م

 /157ح1

وعد ببيع
وفائي

 /157ح2

م الثالثاء �17شوال
حترر �أجرة دار �سنة 1082هـ/
1672 /2 /15م

 /157ح3

اعرتاف
مب�ستحقات

م الثالثاء � 18شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /16م

 /157ح4

حترر ثالث
جرار زيت

م االربعاء � 18شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /16م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

وعد امل�شرتي البائع املزبور انه متى رد له نظري الثمن بعد ع�رشة
ايام يعد له البيع املزبور و�شهد البائع على نف�سه ان مل يعد له الثمن
بعد ع�رشة ايام و�إال يكون البيع باتا قطعا �صحيحا.
�شهود :زكريا افندي ،فتح اهلل افندي ،نور الدين افندي ،علي افندي،
ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
حترر لأحمد جلبي وحممود جلبي ولدا �شاهني جلبي قبل احمد بن
عمر من �أجرة دارهما ال�ساكن بها احد ع�رشغر�شا امهال �إىل ختام
�سنة تاريخه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
اعرتف حممد بن علي الإ�سكايف ان بذمته لأوالد احمد البط�ش
مببا�رشة و�صيهم اخلواجة ا�سحق بن ارغون ماية و�أربعون غر�شا
عن كل غر�ش منها ثالثون قطعة م�رصية و�صدقه اخلواجة ارغون
واحال عليه من ذلك حممد بن احمد البالغ الر�شد االن بع�رشين غر�شا
و�أحال ح�سني الوكيل عن حامدة بنت احمد البالغة بت�سعة غرو�ش
حوالة مرعية مقبولة �رشع ًا وبيع قبله ت�سع ع�رش غر�شا عددية
ق�سطها عليه اخلواجة يحيى املزبور لو�صي علي حممود بن احمد
املزبور كل يوم من تاريخه قطعة واحدة تق�سيطا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
حترر قبل ال�شيخ حمب اهلل العجمي ثالثة جرار زيت وهو املتويل
على فرن دير عمار( )1ملحمد بكر بن ا�سحق وحممد بن ح�سن اغا
م�شيم�ش ويو�سف حتت الرهن ُع�رش الفرن عن ثالث �سنوات قب�ضها
ذلك بيدهما باحل�رضة واملعاينة قب�ضه �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

( )1دير عمار :قرية شمال غرب مدينة القدس ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ص.328
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

313

314

سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
ثماني ِة ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ملا اقرت واعرتفت رابعة بنت خليل ابي مك�سوره وعرف بها احلاج
حممد العبوي انها و�صلها من و�صيها علي بن( )...الزول()1خم�سة
ع�رش غر�شا الباقية لها بذمته ثمن حب ب�سجل م�ؤرخ يف تا�سع ع�رش
ذي القعدة الثنني و�سبعني و�ألف طلبت ميني على املزبور انها ال
ت�ستحق قبله ع�رشين غر�شا وهي التي كان قب�ضها من احلاج فتح
الدين ال�شوتي وال غري ذلك فحلف انها ال ت�ستحق رابعة املزبوره
قبله حقا مطلقا �سائر احلقوق ال�رشعية بعد عجزها غر�شان ما ارهن
احللف ال�رشعي:

 /157ح5

م االربعاء � 18شوال
�إقرار واعرتاف
�سنة 1082هـ/
بثمن حب
1672 /2 /1م

 /157ح6

�إلزام بدفع
�أجرة بغلني

م االربعاء � 18شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /1م

 /157ح 7

م االربعاء � 18شوال
�إقرار واعرتاف
�سنة 1082هـ/
بقب�ض غرو�ش
1672 /2 /16م

 /157ح8

�إلزام بدفع
دين

م االربعاء � 18شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /1م

�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزورون ،كاتبه.

 /157ح9

قب�ض
م�ستحقات
وقف

م االربعاء � 18شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /16م

قب�ضت م�ؤمنة بنت مو�سى �شم�سية الو�صية على بنتها فاطمة
املعتوهة بنت ال�شيخ يحيى الغامن ا�ستحقاقها لوقف جدها احمد
الدم�شقي وقدره �سبعة ع�رش غر�شا ون�صف بيدها باحل�رضة واملعاينة
قب�ضا �رشعيا وهي املقيدة بال�سجل املخطوط.

�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

�ألزم عي�سى اخلوري ال�رسياين ب�ستة غرو�ش �أ�سدية بعد كري( )2بغلني

من ال�شام �إىل القد�س ل�صالح زكريا واملكان بعد عرو�ض اليمني على
عي�سى ونكوله له اياه �ألزم ماله بالنكول �إلزاما �رشعيا.
�شهود :زكريا افندي ،املزبورون ،كاتبه.
اقر واعرتف علي بن ابراهيم الديك انه قب�ض من ال�شيخ ف�ضل اهلل
العجمي من اخلم�سني غر�شا امللزم له بها �سابقا مبلغا قدره خم�سة
ع�رش غر�شا عددية و�أمهله بقية املبلغ وقدره خم�سة وثالثون غر�شا
خلتام �شهر تاريخه امهاال �رشعيا �إقرارا م�صدقا من ال�شيخ ف�ضل
املزبور.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزورون ،كاتبه.
�ألزم حنا ولد ق�سطة الن�رصاين بغر�شني باعرتافه مل�صطفى بن حممد
جرماين �إلزاما �رشعيا بعد الدعوى من م�صطفى املرقوم.

�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

( )1الزول :هذه الكلمة من الكلمات الدارجة في السودان وغير مستخدمة في مدينة القدس وهذا يعني أن هذا االسم أو هذه
العائلة السودانية في مدينة القدس شأنها شأن الطوائف األخرى كالمغاربة وغيرهم الذين سكنوا في مدينة القدس ،حيث
تعني هذه الكلمة الفتى وأيضاً للتعجب.
( )2كري :من استكراء اي اسستئجار.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /157ح10

م االربعاء � 18شوال
ترتب ثمن
�سنة 1082هـ/
حمرمة مطرزة
1672 /2 /16م

ترتب ل�شم�سية بنت احمد عريان مببا�رشة و�صيها الثاين اخلواجة
�سليمان الع�سلي يف ذمة ح�سني بن احمد العوري مبلغ قدره خم�سة
ع�رش غر�شا �أ�صل �أ�سدية بذمته �سابقا وثمن حمرمة مطرزة بف�ضه
غر�شني وربع حتل عليه مل�ضي �سنة من غرة �شهر تاريخه ورهنه
باق على حكمه ال�سابق ترتبا �رشعيا.

 /157ح11

حترر ثمن
جوخة �سمرا

م االربعاء � 18شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /16م

�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
حترر ل�شم�سية املزبورة مببا�رشة الو�صي املرقوم يف ذمة يحيى بك
بن خليل اخلياط قدره غر�ش �أ�صل وهي ثمن جوخة �سمرا خميطة
خم�سة ع�رش غر�شا ابتاعها وت�سلمها مل�ضي �سنة مت�ضي من يوم
تاريخ باق على حكمه مبوجب ال�سجالت ال�سابقة.

 /158ح1

ترتب ثمن
خامت

م االربعاء � 18شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /16م

 /158ح2

�شهادة
بجريان وقف

م االربعاء � 18شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /16م

 /158ح3

م االربعاء � 18شوال
�إثبات ب�شهادة �سنة 1082هـ/
1672 /2 /16م

�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب ل�شم�سية بنت احلاج احمد عريان مببا�رشة و�صيها اخلواجة
�سليمان الع�سلي بذمة حممود بن علي املقرطم مببلغ قدره ع�رشون
غر�شا �أ�صال وهي املرتتبة بذمته �سابقا وثمن خامت بحجر معدن
ثالث غرو�ش حتل علية مل�ضي �سنة مت�ضي من ن�صف رم�ضان �سنة
تاريخه ورهنه ال�سابق باق على حكمه البقاء ال�رشعي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ ابو الفتح ،ال�سيخ مو�سى.
�شهد عبد الرحمن �شنطية وحممد علي بن حجازي العجمية بان
املحل املعروف باخل�رض االخ�رض مبحلة الري�شةبخط �صهيون()1
اجلوانية جار يف وقف ن�صارى الكردي �شهادة �رشعية.
�شهود :فتح اهلل �أفندي ،املزبورون ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة كل واحد من ال�شيخ عبد القادر بن طعمة و�شعبان بن
�صالح بان بذمة احلاج ويل اخلياط لل�شيخ حممد بن عبد الرزاق
اخر ما تاجر له قبل احلاج ويل �سبعة و�سبعون غر�شا عددية �شهادة
�رشعية بوجه ولد احلاج ويل املتويف �سابقا على تاريخ املدعو على
علم منه دافعا والتم�س على ال�شيخ حممد املزبور فحلف على بقاء
املبلغ املزبور بذمة والده حلف �رشعا و�أمر علي املذكور بدفع ذلك
من خملفات والده املزبور �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

( )1خط صهيون :يقع في محلة الريشة بحي األرمن من الناحية الغربية قرب قلعة داوود .ربايعة ،ابراهيم .سجل
،152ص.36
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م اخلمي�س � 19شوال
�سنة1082هـ/
1672 /2 /17م

 /158ح4

دفع قر�ض
�رشعي

 /158ح5

م اخلمي�س � 19شوال
حترر �أجرة دار �سنة 1082هـ/
1672 /2 /17م

 /158ح6

ت�صادق على
نيل

م اخلمي�س � 19شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /17م

 /158ح7

م اخلمي�س � 19شوال
�شهادة بعدم
�سنة 1082هـ/
ا�ستحقاق حق
1672 /2 /17م

 /158ح8

م اجلمعة � 20شوال
 1082هـ/
1672 /2 /18م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ح�رض ال�شيخ احمد بن املرحوم ال�شيخ عبد الوهاب احلنبلي ودفع
البن عمه حمي الدين بن ال�شيخ عبد اللطيف ثالثة غرو�ش عددية
بطريق القر�ض ال�رشعي قب�ض ذلك بيده باحل�رضة وح�رض عبد الدين
بن �صالح وكفله يف املبلغ املزبور يف املال والذمة ب�إذنه بذلك
وا�شهد عليه فخر الدين املزبور املتويل على وقف اجلامع احلارثي
ببيت حلم انه وكال ال�شيخ احمد يف �ضبط غلة ارا�ضي الوقف عند
ح�صادها وحفظها وكالة مقبولة �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ترتب لوقف
الكيالين

حترر جلوده بن يحيى االخر�س قبل اخيه �شفيق �أبا يزيد ت�سعة ع�رش
غر�شا من �أجرة دارهما امل�شرتكة بينهما باعرتافه بذلك التحرر
ال�رشعي �ألزم بذلك �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ت�صادق رم�ضان وال�سيد �إبراهيم بن �سليمان بان علي ا�شرتى منه
ثمانية ع�رش رط ًال نيل ت�سعة ع�رش غر�شا دفع له اربع غرو�ش علي
املذكور والأثنى ع�رش غر�شا( )...وت�صادقا على ذلك بعد الدعوى
منهما على بع�ضهما والأثبات وامل�صادقة ال�رشعية.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ا�شهد تاج ولد فرج انه ال حق له قبل ا�سحاق االرمني(� )...سبعة()...
التي ت�سلمها من اخلواجة يحي ارغون الو�صي على �أيتام احمد
البط�ش التي كان رهنها تاج املزبورة و�صدق ا�سحاق� .شهود :ال�شيخ
نور الدين ،املزبورون.
ترتب لوقف الكيالين مببا�رشة ال�شيخ حممد بن ع�ضية يف ذمة احمد
بن رم�ضان املعروف بابن �شعارة خم�سة غرو�ش �أ�صله وثمن خامت
غر�ش واحدا كل ذلك مل�ضي �سنة من غرة �شعبان ل�سنة تاريخ وكفالة
اخيه حممود باقية على حكمها.
�شهود :نور الدين ،ال�شيخ علي ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /159ح1

�إلزام ثمن
�سجادة

م اجلمعة � 20شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /18م

 /159ح2

�إلزام بدين

م اجلمعة � 20شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /18م

 /159ح3

حلف ميني
على خملفات
�إرثية

م اجلمعة � 20شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /18م

 /159ح4

تثبيت و�صي
�رشعي

م ال�سبت� 21شهر
�شوال املبارك �سنة
1082هـ/
1672 /2 /19م

 /159ح5

قب�ض
م�ستحقات

م ال�سبت� 21شهر
�شوال املبارك �سنة
1082هـ/
1672 /2 /19م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
الزم علوي من قرية دير ابي الثور( )1ب�أربعة غرو�ش وقطعتان
ب�سجادة الن�رصاين ولد علوي بعد الدعوى والطلب والإثبات �إلزاما
�رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علني
ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
الزم �صباح من قرية بيت حلم بغر�ش واحد ل�سامل بن رجب بعد
الدعوى والطلب و�إلزام.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
حلف جودة بن يحيى االخر�س بان لي�س خملف عن والده ما عدا
ن�صف الدار الكائنة مبحلة اجلوالدة �صحيحا �رشعيا بعد الدعوى
عليه من اخيه �إ�سماعيل و�إنكاره ومنع من معار�ضته.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ثبت احلاكم ال�رشعي احمد بن حمور و�صيا �رشعيا على حامدة بنت
رجب بن عبد الرحمن لي�ضبطا �أجرة االرث ال�رشعي من قبل ابيها.
�شهود :ويل اهلل �أفندي ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ض �صالح بن ابي بكر الرملي البالغ العاقل من حجيج بن عبد
القادر بن حجيج ما كان مرتتبا بذمته له وقدره �سبع ع�رشة غر�شا
ف�ضة �أ�صال وربحا قب�ضها بيده باحل�رضة املعاينة قب�ض ًا �رشعيا ومل
يت�أخر بذمة حجيج املزبور ل�صالح املرقوم حقا مطلقا ملا معه من
الزمان �إىل يوم تاريخ ادناه.
�شهود :علي �أفندي ،املزبورون �أعاله.

( )1قرية دير ابي ثور :تقع إلى الجنوب الغربي من القدس ،وقفت من قبل صالح الدين االيوبي على الشيخ أحمد الثوري
وكانت تضم عام 945ﮬ1539 -1538/م اربع خانات ،لواء القدس الشريف من دفتر تحرير 945 T,D 1015ﮬ/
1539 -1538م ترجمة محمد عدنان البخيت ،نوفان رجا السواريه ،عمان ط1429 ،1ﮬ2008/م ص  ،279دفتر
مفصل  516إس (970ﮬ1526 /م) دراسة وترجمة محمد عدنان البخيت ،نوفان رجا الحمود ،عمان ،ط1432 ،1ﮬ/
2011م ،ص .406،407
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /159ح6

رهن امل�شاع
غري �صحيح

م ال�سبت� 21شهر
�شوال املبارك �سنة
1082هـ/
1672 /2 /19م

 /159ح7

ا�ستئجار
دار مبحلة
الن�صارى

م الأحد � 22شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /20م

 /159ح8

ترتب لأيتام

م الأحد � 22شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /20م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

لدى �شيخ اال�سالم عرف احلاكم ال�رشعي عبد النور احلموي ان رهن
امل�شاع غري �صحيح عند ائمتنا القطاف تعريفا �رشعيا وذلك بعد
ان ادعى عليهم حممد بن عالء الدين التلبي و�صالح وعالء الدين
وح�سني اوالد علم التلي ب�سبب دار التي كان رهنها والدهم على
املبلغ بعد دعوى وخ�صام.
ا�ست�أجر كل واحد من خليل بن م�صطفىبن فواز بن رجب بن عالء
الدين الرملي �سوية بينهما من رجب بن عقل توكيال من امنة بنت
�إبراهيم تكرور ح�سبما وكلته باملجل�س ال�رشعي وعرف بها �سليمان
بن حجازي املزبور تعريف ًا �رشعيا ف�أجرتهما جميع احل�صة ال�شائعة
وقدرها ت�سعة قراريط من �أ�صل الأربعة والع�رشين قريط ًا وجميع
الدار القائمة البنا مبحلة الن�صارى ولها �شهرة يف حملها تغني عن
الو�صف والتحديد �إجارة قنطرة ملدة ع�رشة �أ�شهر من غرة حمرم �سنة
ثالث وثمانني و�ألف ب�أجرة قدرها غر�شان ون�صف حتل خلتام املدة.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب ليتمى احلاج جنم اخلليلي وهما نور الدين وعلي مببا�رشة
ناظرهما اخلواجة فخر الدين ال�صاحب يف ذمته عبد الرحمن ولد
هارون اليهودي مبلغ قدره خم�سة ع�رش غر�شا عددية وهي التي
اعرتف بها بذمته وثمن كذلك ثالث غرو�ش ابتاعه وت�سلمه مل�ضي
�سنة من غرة رم�ضان ل�سنة تاريخه ورهن على ذلك جميع البيت
الكائن مبحلة اليهود بدار هارون ويحده قبلة دار قاملا اليهودية
و�رشقا الدهليز الدار املتو�صالن �إىل بيت ومنه باب البيت و�شماال
بيت يو�سف دار اليهودي الكبري رهنا �رشعيا م�سلما ت�سليما املال
ليده� ...رشعا و�أذن الراهن للناظر املرقوم ان ي�ؤجر البيت يف كل
�شهر بخم�سة قطع ويقب�ض الإجارة ويقا�ص�ص من ح�صة الربح
والغر�ش الباقي يدفعه له اذن ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ علي ،املزبورون ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه،
ال�شيخ �أبو الفتح ،ال�شيخ ابو ال�سعود.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /160ح 1

ترتب لأيتام

م الأحد � 22شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /21 /20م

 /160ح2

�إقرار و�إعرتاف
بقب�ض
م�ستحقات
ايتام

م الأحد � 22شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /21 /20م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ترتب لعلي يتيم ح�سن بن ارغون مببا�رشة والدته فخرى بنت حممد
بن عبد الرحمن الو�صية على ولدها يف ذمة مو�سى ولد �شمويل
وفلق ولد ا�رسائيل وحايك ولد داود من بران�سة اليهود �أ�صالة عن
انف�سهم وكفالة عن �سلمون ولد مو�سى و�إ�رسائيل ولد لتاولد مريانة
املزبورين مبلغ قدره ماية غر�ش واحده عددية وع�رشة غرو�ش �أ�صال
كل غر�ش مها ثالثون قطعة م�رصية وهي املرتبة بذمتهم �سابقا
مبوجب مت�سك �رشعي وثمن جوخة زرقا بفرو تافا �ستة غرو�ش
�ستة غرو�ش غر�س ابتاعوا ذلك و�سلموه من غرة ذي �شهر ذي القعدة
احلرام مل�ضي �سنة وهم مت�ضامنون ومتكافلون يف املبلغ املزبور
يف املال والذمة ياذن كل منهم للآخر ترتب ًا �رشعيا.
�شهود :زكريا افندي ،نور الدين افندي ،ويل الدين افندي ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سىى ،كاتبه.

اقر واعرتف ال�شيخ عبد الرحمن الفانو�شي الو�صي على �أيتام علي
القاروط هما فخري وحممد انه قب�ض من احلاج خليل املغربي
ع�رشين غر�ش ًا لإبراهيم بن عبد املنعم وع�رشون غر�شا لليتيمني
�إقرارا �رشعيا معرتف �رشعا دفع الو�صي لوالديهما الع�رشين غر�شا
وعرف بها ال�سيد �سلمان اللطفي وبرئت ذمة كفيله احلاج م�صطفى
بن احلاج �صالح براءة �رشعية.
�شهود :زكريا �أفندي ،ال�شيخ نور الدين �أفندي ،املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /160ح3

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ا�ستئجار دار
بخط داوود

م الأحد � 22شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /20م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ا�ست�أجر عبد اهلل ب�شه بن املرحوم ال�شيخ م�صطفى احلموي مباله
لنف�سه دون غريه من احلاج حممد بن عالء الدين الثلتي ال�سكري
املن�صوب و�صيا �رشعيا من قبل موالنا احلاكم ال�رشعي على يتيمة
املرحوم ال�شيخ ابراهيم الثلبي املدعوة �سعد الرجبي القا�رصة عن
درجة البلوغ والوكيل ال�رشعي من قبل هيكلية بنت عبد املعطي
التي كانت زوجا لل�شيخ ابراهيم املزبور والوكيل ال�رشعي عنه يف
الإجارة االتي ذكره باقية �شهادة كل واحد من قبل �صفية و�صاحله
ور�ضا بنات ابراهيم املزبور البالغات العاقالت الثابت وكالتهن
عنهن يف الإجارة �إال يف ذكرها فيه واملحا�ص�صة ب�شهادة كل واحد
من اخويهما �صالح وعالء الدين ويل ال�شيخ ابراهيم املزبور العارفني
بهن ثبوت ًا �رشعيا ويف عالء الدين و�صاحلة وح�سني البالغني
العاقلني املنح�رص ارث والدهم فيه انح�صاراً �رشعيا ف�أجروه ما
هو للقا�رصين والأ�صل واملوكالن وجار يف ملكهم ومنتقل اليهم
بالإرث ال�رشعي من والدهم املرقوم وذلك جميع احل�صة ال�شائعة
وقدرها ع�رشة قراريط يف جميع الدار الكائنة بالقد�س ال�رشيف بخط
داود امل�شتملة على بيوت و�صهريج ومطبخ( )...ومنافع ومرافق
وحقوق �رشعية املحدودة قبلة الطريق ال�سالكة من بابها و�رشقا
دار بيد عبد اهلل ب�شه وعلي ال�شيخ حممد ومن ي�رشكهما و�شماال
احلد املطل على بركة ال�شيخ عالء الدين الب�صري( )1وغربا دار وقف
ابي �رشيف بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره مدة �ستة �سنوات
هالليات عربيات غر�شان يف ثالثة عقود على كل عقد �سنتني يحفظ
ما قبله اول املدة غرة ذي القعدة احلرام و�أخرها انق�ضا�ؤها بدء
غرة �ستة وثالثني وثمانية والف ب�أجرة قدرها ثالثون غر�شا يف
كل غر�ش منها ثالثون قطعة م�رصية ح�ص�ص امل�ؤجرون املزبورون
امل�ست�أجر يوم الأجرة املزبورة نظريما له بذمة والدهم من الو�صي
ال�رشعي عو�ض مبوجب م�سطور م�ؤرخ يف اول جمادى الثانية ل�سنة
�سابقة مبوجب �سجل م�ؤرخ ما�ض( )...تاريخ وقدره ثالثون غر�شا
عددية بذلك �صفية وكيلته حما�ص�صة �رشعية �إجارة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

( )1بركة الشيخ عالء الدين البصيري :تابعة لحمام البصير في قنطرة الشوائين ،دفتر التحرير العثماني ،رقم ،522أوقاف
لواء القدس ونابلس وصفد وغزة وعجلون في القرن العاشر الهجري ،تحقيق :محمد ايشرلى ومحمد داود التميمي،
استانبول1402 ،هـ1982/م ،ص21؛ س ،152ح15 ،1ذي الحجة1067هـ14/آب1657م ،ص.556

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /161ح1

تق�سيم �رشاكة

م الأثنني � 23شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /21م

 /161ح2

ترتب لأيتام

م الأثنني � 23شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /21م

 /161ح3

ترتب لأيتام

م الأثنني � 23شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /20م

 /161ح4

ادعاء بو�ضع
يد على �أر�ض
املاحلة

م الأثنني � 23شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /20م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ح�رض كل واحد من ا�سمعيل بن خليل وحممد بن مو�سى وذكروا
ملوالنا احلاكم ال�رشعي امل�شار �إليه انهما ا�شرتكا يف ب�ضاعة
عجوة( )...وغري ذلك وو�ضعا ذلك بدكان مبحلة اليهود بالقد�س
ال�رشيف بع�رشة غرو�ش عددية بينهما �سوية فذكر �إ�سماعيل ان
الع�رشة غرو�ش �ستة فلم ي�صدقه وحلف حممد على ذلك( )...ال�رشاكة
و�أمر مق�سما احلاكم ال�رشعي الدكان بينهما.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب ل�شم�سية يتيمة املرحوم احلاج احمد عريان مببا�رشة و�صيها
اخلواجة �سليمان الع�سلي يف ذمة ح�سني بن عبد الغفار �ستة
وثالثون غر�شا املرتتبة بذمته �سابقا مبوجب �سجل م�ؤرخ يف �شوال
�سنة  1081وثمن دواة ف�ضه خم�سة غرو�ش وثلث عددية ابتاعها
وت�سلمها مل�ضي �سنة مت�ضي من تاريخه ورهنه ال�سابق باق على
حكمه.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب ل�شم�سية املزبورة مببا�رشة الو�صي املزبور يف ذمة كرمي عبد
العال �أربعة غر�شا عددية �أ�صله وهي التي بذمته �سابقا مبوجب
�سجل م�ؤرخ يف �ساد�س �شوال ل�سنة ثمانني و�ألف لها وثمن دواة
نحا�س خم�س قطع ف�ضة عددية ابتاعها وت�سلمها مل�ضي �سنة مت�ضي
من تاريخه وكفالة ولده حممود ورهنه ال�سابق باق على حكمه
مبوجب ال�سجالت ال�سابقة.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ادعى قدوة ال�سادات الكرام ال�سيد عبد الباقي اللطفي على جار ولد
بلوط وقال انه وا�ضع يده على كرمه الكائن ب�أر�ض
املعلومة بينهما مدة �سنة وطالبه بغلة ال�سنة املزبورة �سئل �أجاب
بان الذي ي�ستحق املدعي املزبور يف الكرم ن�صفه وانه مت�رصف
به مدة �سنتني وحترر قبله ع�رشة قطع ثم( )...ليح�رض ال�شهود بان
جميع الكرم له( )...ح�سان املزبور فجل�س( )...هارب ًا وطلب املدعي
ب�سطر ذلك ف�سطر.
املاحلة()1

�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
( )1ارض المالحة :قرية في جنوب غرب مدينة القدس .شراب ،محمد .معجم ،ص.642
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /161ح5

�إ�شهاد بطالق

م الثالثاء � 24شوال
�سنة1082هـ/
1672 /2 /22م

ا�شهد مو�سى بن مو�سى انه راجع زوجته بدره بنت فتحي بطلقة
واحدة رجعية �إىل ع�صمته وعقد نكاحه.
�شهود :ال�شيخ ويل املزبورون ،كاتبه.

 /161ح6

�إلزام بدفع
دين

م االربعاء � 25شهر
مزبوره/2 /23 /
1672م

�ألزم عامر بن داود وح�سن بن خلف ثمانني غر�ش ا�سدية �صحاحا
من �أ�صل ماية وخم�سني �أ�سدية �صحاح ًا حل�سني بن �شقري الرتجمان
بعد الدعوى والطلب واالعرتاف وح�رض �سليمان املحت�سب وكفل
عامر وح�سن وكفلها عند ح�سني املزبور ملا م�ضى �سبعة ايام من
تاريخه �أمرا �رشعيا.

 /161ح7

قب�ض
م�ستحقات

م االربعاء � 25شوال
�سنة 1082هـ/
1672 /2 /23م

 /161ح8

ترتب وكالة

م اخلمي�س 26
�شهر مزبور �سنة
1082هـ/
1672 /2 /24م

 /162ح1

�إلزام بدفع
دين

م اجلمعة � 27شهر
�شوال �سنة1082هـ/
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
1672 /2 /25م
ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ضت �صفية بنت علي النجار وعرف بها عودة املخ�رض من مطلقها
ثالث ع�رش الباقي عند بن عبد املوىل ع�رشين غر�شا امللزم لها �شهد
باحل�رضة واملعاينة قب�ض ًا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب لل�شيخ �صالح العلي مببا�رشة وكيله فخر بن ال�صاحب يف ذمة
كل واحد من خلف ولد ا�رسائيل ومو�سى ولد ولد �شمويل و�إ�رسائيل
ولد ايليا ومارد لدو داود و�سلمون ولد كوئيل كلهم من طائفة الهود
ال�سكناج القاطنني بالقد�س ال�رشيف مبلغ وقدره �سبعماية غر�ش
عددية كل غر�ش ثالثون قطعة م�رصية �أ�صال وبقي بذمتهم ثمن
�أربعة مالحف جوخ وثمانية غر�ش عددية ابتاعوها وت�سلموها حتت
ايدهم اعرتف �سعد بذلك على جميعهم املبلغ املزبور وقدره ثمامناية
غر�ش عددية مل�ضي ثالثة �أ�شهر مت�ضي من �سنة تاريخه وت�ضامنوا
وتكافلوا يف املبلغ املزبور يف املال والذمة ترتبا �رشعيا.
ال�شهود :ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي الدقاق ،كاتب �أ�صله ،حممد
جلبي ،ال�شيخ مو�سى.
�ألزم اليا�س ولد فرح الن�رصاين جلمعة ولد ن�رصاهلل الدي�سي ت�سعة
غرو�ش والغر�شني الباقي من ثمن(� )...إلزاما �رشعياً.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /162ح2

 /162ح3

 /162ح4

 /162ح5

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�ألزم رم�ضان بن احمد بطريق الكفالة عن خمائيل الن�رصاين بثالثة
م اجلمعة � 27شهر
غرو�ش للخواجة احمد بن مرعي بعد الدعوى والطلب واالعرتاف
�إلزام بدفع
�شوال �سنة1082هـ /الزاما �رشعي ًا
دين
1672 /2 /25م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ح�رض م�صطفى �أغا ال�سباهي عن قرية �أبي دي�س اجلاربة يف
تيماره( )1و�أذن ملطاوع بن ابي بكر بان يغر�س الأرا�ضي الري
من ارا�ضي القرية املعروفة( )...الفوقا �شامة من انواع الغرا�سات
غر�س �أرا�ضي م اجلمعة � 27شهر
�شوال �سنة1082هـ /اذنا �رشعيا مقبوال لنف�سه يف ذلك ونبه عليه احلاكم ال�رشعي بذلك
مروية يف
وح�رض ال�شيخ عبد اللطيف املتويل علي الهكاري اجلارية()...
قرية ابي دي�س 1672 /2 /25م
املزبورة يف الوقف املذكور.
�شهود :نور الدين �أفندي ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
ادعى �سليمان بن ابي �سيف على �سليمان املحت�سب وقال انه باعه
بغل حممد الق�صاب خم�سة ع�رش خروفا ب�ستة وع�رشون غر�شا �أ�سدية
�سئل و�أجاب بانه ا�شرتى هو وحممد احد ع�رش خروفا ب�ستة ع�رش
م اجلمعة � 27شهر
ادعاء على بيع �شوال �سنة1082هـ /غر�شا �أ�سدية و�أنكر الزيادة على ذلك ثم ت�صادق ان الباقي قبل
بغل
حممد اثنى وع�رشين غر�شا و�أنكر �سليمان انه ا�شرتى منه خم�سة
1672 /2 /25م
ع�رش خروف ن�صب وطلب منه البيان.

ترتب لوقف
ال�صفدي

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب لوقف ال�صفدي مببا�رشة متوليه موالنا ال�شيخ م�صطفى
العلمي يف ذمة �شعبان بن مو�سى احد ع�رش �سلطانيا( )2ون�صف
م اجلمعة � 27شهر
�سلطاين ح�سنة وهي املرتتبة بذمته �سابقا وعن خامت بحجر معدن
�شوال �سنة1082هـ� /سبعة وت�سعون قطعة ون�صف قطعة ابتاعه و�سلمه مل�ضي �شهر من
1672 /2 /25م
تاريخه ورهن ذلك باق على حكمه.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

( )1التيمار :هو منح العسكر الفرسان أرضاً مقابل الخدمة العسكرية ،وهو على قسمين :االول يعرف تيمار بتذكرة :أي
ان التيمار ممنوح من السلطنة ويوجد به شهادة من دار السلطنة بمنحه اإلقطاع يتراوح اقطاعه ما بين  20-6ألف أقجة،
والثاني تيمار بدون تذكره أي يتم منح التيمار من طرف الوالي في الوالية ويكون الحد االعلى  6ألف آقجة وإذا منح الوالي
أكثر من ذلك فعلى التيماري أو التيمارجية أن يحصلوا على براءة سلطانية في ذلك .ربايعة ،ابراهيم( .)2013سجل
محكمة القدس الشرعية العثمانية ،سجل رقم  155لسنة ( 1068هـ1657/م)،جامعة القدس المفتوحة ،2013 ،ص.11
( )2سلطاني :نقد ظهر في عصر السلطان سليمان القانوني ويساوي  40قطعة مصرية وقد قدر بعض القضاة في فلسطين
قيمة االشياء بثالثين سلطانيا ذاكرا أنها تعادل  1200قطعة مصرية ،وعليه يكون السلطاني معادال  1 1/3قرش أسدي
أن القرش االسدي يعادل 30قطعة مصرية .سليم عرفات المبيض ،النقود العربية الفلسطينية وسكتها المدنية األجنبية من
القرن السادس قبل الميالد وحتى عام ،1946الهيئة المصرية للكتاب  ،1989ص.225
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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 /162ح6

 /162ح7

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

�إ�ستئجار
حمام ال�شفا

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ملا كان ا�ست�أجر خليل وحمرز احلمامي من حممود جلبي الكاتب
والوكيل عن متويل وقف ال�صخرة امل�رشفة مدة �سنة بثالثماية غر�ش
م اجلمعة � 27شهر
�شوال �سنة 1082هـ /عددية ح�سابا و�أجرة كل يوم  25غ ح�رض حممود جلبي وخليل
املزبور وف�سخا عقد الإجارة(. )...
1672 /2 /25م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ثم ا�ستقرت �إجارة حمام ال�شفا املرقوم مببا�رشة حممود جلبي
املزبور على رجب بن خليقة و�رشف بن خاطر مدة �سنة كاملة
اولها �ساد�س ع�رش �شهر تاريخه و�أخرها انق�ضاءها �أجرة قدرها من
املدة املزبورة ثالثماية غر�ش ح�سابا عن �أجرة كل يوم  25قطعة
م اجلمعة � 27شهر
م�رصية عن �أجرة كل يوم يف ختامه يدفع منها كل يوم للمر�س 3من
�إ�ستقرار �أجارة
�شوال �سنة1082هـ /وللمتو�ضئ  1غ والع�رشين قطعة لأرباب احلواالت مبوجب القطعة
حمام ال�شفا
1672م
/2
/25
التي ب�أيدهما بهما �إجارة �رشعية واعرتفا ب�أنهما �سلما مفتاح
احلمام املزبور �صبيحة ام�س تاريخه وت�ضامنا وتكافال يف الأجرة
واملال والذمة باذن كل منهما للآخر.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /162ح8

ترتب لأيتام

 /163ح1

قب�ض
م�ستحقات
�أيتام

ترتب ال�سحق يتيم ح�سن �أبو الركب يف ذمة علي بكر القرطة مببا�رشة
احمد بن حماد مبلغ قدره خم�سة غرو�ش وثمن دواة غر�ش ابتاعها
م اجلمعة � 27شهر
وت�سلمها بيده باحل�رضة حتل ذلك عليه مل�ضي �سنة من غرة �شهر
�شوال �سنة1082هـ /تاريخه واخر ما ت�أخر قبله جلهة اليتيم ورهنه ال�سابق باق على
1672 /2 /25م
حكمه مبوجب ال�سجل.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ نور الدين ،كاتبه.
قب�ض احمد بن �شحادة الوكيل عن علي القرطة الو�صي على ا�سحق
يتيم ح�سن ابو الركب ،كان لليتيم املزبور من عمه عبد القادر ابو
م اجلمعة � 27شهر
الركب وقدره ع�رشة غرو�ش ومل يت�أخر لليتيم املزبور قبل ح�سن
�شوال �سنة1082هـ /فحلف و�صدقه عبد القادر املزبور ت�صديقا �رشعيا
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /163ح2

ترتب لوقف
ال�سبعية

م ال�سبت � 28شهر
�شوال املبارك �سنة
1082هـ/
1672 /2 /26م

 /163ح3

ترتب ثمن
حمار

م ال�سبت � 28شهر
�شوال املبارك �سنة
1082هـ/
1672 /2 /26م

 /163ح4

حترر
م�ستحقات

م االثنني ختام �شهر حترر قبل حممد حجازي الفراج ليو�سف بن حممود اربع غرو�ش
�شوال �سنة 1082هـ /باعرتافه والزم بذلك �إلزاما �رشعيا.
1672 /2 /28م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /163ح5

حترر
م�ستحقات

حترر قبل يو�سف بك( )...الرتهي الوران احلاج ويل اخلياط وداود....
م االثنني ختام �شهر غرو�ش عددية بعد الدعوى والطلب وعلى ...احلاج ويل ويكون
�شوال �سنة 1082هـ /ليو�سف بك(. )...
1672 /2 /28م
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب للوقف ال�سبعية مببا�رشة متوليه احلج كمال الدين اخلليلي
يف ذمة عبد القادر بن ويل الكفيل ع�رشة غرو�ش �أ�صال عددية
وهي املنتقلة من ذمة الأرمن وثمن �سبحة ابتاعها مل�ضي �سنة
من تاريخه ترتبا �رشعيا ورهن على ذلك جميع احل�صة ال�شائعة
�سبعة قراريط من �أ�صل كامل الكرم امل�شتمل على غرا�س عنب وتني
وزيتون وغري ذلك القائم ا�صوله ب�أر�ض ال�صالحية ويحده قبلة كرم
بيد حممود املرداوي و�رشقا الدرب ال�سالك و �شماال كرم �رشيف
وغربا كرم حبيكات بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره( )...رهنا
�رشعيا ت�سلم ًا �رشعيا على قاعدة مذهب االمام ال�شافعي ر�ضي اهلل
عنه و�سلم املتويل حجة احل�صة املزبورة باملجل�س.
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون.
ترتب ب�شهادة كل واحد من خملوف بن خليفة وح�سني بن احمد
وفخر امثاله م�صطفى بك عبد الباقي بان الرجل املدعو يو�سف من
قرية بيت حنينا احلا�رض معهم املجل�س ال�رشعية �ضاع له من ملكه
حمارا ازرقا من عند ال�صليب وانه وجده مع ح�سني بن ح�سن من
قرية بيت �سوريك(� )1شهادة �رشعية بوجه ح�سني املزبور وحلف
يو�سف املزبور على بقاءه يف ملكه حلفا �رشعيا وت�سلم احلمار
باملجل�س وذكر ح�سني املدعى عليه انه ا�شرتاه من حممد الفاخوري
من مدة �سبعة ايام( )...مبعرفة احلاكم ال�رشعي ان يرجع على الذي
ا�شرتاه منه.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
م الأحد � 29شوال �سنة 1082هـ1672 /2 /27 /م
م الثالثاء ختام �شوال �سنة 1082هـ1672 /2 /29 /م

( )1قرية بيت سوريك :تقع شمال غرب القدس ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق ،2ص.106
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /163ح6

 /163ح7

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

اقرت واعرتف اح�سان بنت خ�رض انها و�صلها من زوجها حممد بن
�إقرار واعرتاف م االثنني ختام �شهر احمد الرتكمان الأربعة التي لها قبله و�صدقها على ذلك ت�صديق
�شوال �سنة 1082هـ� /رشعيا وعرف بها دروي�ش حممد وخ�رض بن مو�سى.
بدين
1672 /2 /28م
�شهود :ال�شيخ نور �أفندي ،املزبورون� ،أعاله كاتبه.
من احلاج خليل بن �رشف احلمامي و�صدقه على �صحبه زوجته
م الثالثاء غرة �شهر فاطمة لوليها �صالح ولطيفة( )...الكرم والبيت ت�صديق �رشعيا
وبعر�ض نظري ذلك خم�سة غرو�ش و�أراد دفعه م�ؤخر ال�صداق ومن
ذي القعده احلرام
م�ؤخر �صداق
�سائر احلقوق ال�رشعية وكذلك اراد منهما عن �سائر احلقوق ال�رشعية
�سنة 1082هـ/
مطلقا.
1672 /2 /29م
�شهود :ال�شيخ فح اهلل ،املزبورون ،كاتبه.
االربعاء � 2شهر ذي القعدة احلرام �سنة 1082هـ1672 /3 /1 /م

 /164ح1

�إقرار و�إعرتاف م اخلمي�س  3ذي
بقب�ض علوفة القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /2م

 /164ح2

قب�ض ثمن
خامت

م اخلمي�س  3ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /2م

 /164ح3

�إلزام بدفع
دين

م اخلمي�س  3ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /2م

اخلمي�س � 3شهر ذي القعدة احلرام �سنة 1082هـ1672 /3 /2 /م
�أقر واعرتف ال�شيخ عبد الباقي اللطفي ان بذمته حل�سني جلبي
حم�رض با�شي بالقد�س ال�رشيف اثنى ع�رش قر�شا عددية و�أحاله
بقب�ض ذلك من علوفته بذمة ال�سلطان الذي ي�رصف يف �سنة تاريخه
�أدناه على وقف خا�صكي �سلطان طاب ثراها ووكله يف قب�ض ذلك
و�رصفه ح�سني جلبي املزبور وقبل الوكالة قبوال �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علني ال�شيخ علي ،ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى.
قب�ض موالنا ال�شيخ �صالح نائب الناظر املتويل على وقف يو�سف
با�شا من ال�سيد حممد ابن حميي الدين اجلعبي وكان نظري ذلك
حميي الدين يف املبلغ الآتي ذكره وقدره ثالثون قر�شا عددية
وثمن خامت �أربعة قرو�ش ون�صف قر�ش قب�ضا �رشعيا وكان مرهون
على ذلك ثلث الدار الكائنة مبحلة الن�صارى بالقد�س ال�رشيف وفك
الرهن املرهون على املبلغ املرقوم ومل يت�أخر بذمته وال بذمة ولده
جلهة وقف مزبور حقا مطلق ًا و�صدقه على ذلك ال�سيد حممد املرقوم
ت�صديقا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم ق�سطنطني ولد عبده ولد ق�سطة لعلي ابن �صالح ثالثني قطعة
بقية ت�سعني قطعة اعرتف الزم.
�شهود احلال :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /164ح4

اذن برهن
ن�صف دار
بقنطرة
البوابني

م اخلمي�س  3ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /2م

 /164ح5

ترتب لأيتام

م اخلمي�س  3ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /2م

 /164ح6

�إلزام بدفع
دين

م اخلمي�س  3ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /2م

 /164ح7

�رشاكة

م اخلمي�س  3ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /2م

 /164ح8

حترر نفقة

م اخلمي�س  3ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /2م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
اذنت �أني�سة بنت حممد ال�سقا لزوجها عثمان ال�شامي ب�أن يرهن
ن�صف الدار الكائنة بقنطرة البوابني حممد �سليمان ابن مارية
بينهما اخذ منه اذنا �رشعيا وعرف بها مو�سى تعريف ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب ل�شم�سية يتيمة احلاج احمد مريان مببا�رشة اخلواجه �سليمان
العلي ويف ذمة ال�شيخ �إبراهيم �شعالن ع�رشون قر�شا �أ�صال هي
املرتتبة بذمته �سابقا وثمن خامت ف�ضة بحجر معدن �أربعة غرو�ش
ابتاعه وت�سلمه مل�ضي �سنة من يوم تاريخه وريعه ال�سابق وقدره
�أربعة غرو�ش باقية بذمته باعرتافه بذلك االعرتاف ال�رشعي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم فتح الدين ابن حنون بقر�شني وقطعة عثماين ل�سليمان ابن
ماريا باعرتافه �ألزم بذلك.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ملا كان من امل�شرتكني �صفية بنت �إبراهيم و�أحمد وعاي�شة ولدي
�إ�سماعيل الأ�سكجي يف جميع الدار الكائنة مبحلة باب العمود
بالقد�س ال�رشيف ويحدها قبلة حاكورة م�صطفى �آغاجري()1
ال�سباهي بالقد�س ال�رشيف و�رشقا دار الق�ضماين و�شماال دار علي
العجمي وغربا زقاق غري نافذ وفيه الباب منها ثالث قراريط
ل�صفية وواحد وع�رشين قرياط للقا�رص عاي�شة املزبورة تهايا على
�أن ت�سكن �صفية املزبورة من يوم تاريخه مبفردها و ي�سكن القا�رص
و�أخته ع�رشة �أ�شهر ون�صف مع �سليمان وحتى القا�رص ووكيل
زوجته عاي�شة املزبورة �شهادة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتب �أ�صله.
ملا حترر قبل احلاج نا�رص فاتولة من نفقة بنت عمه عائ�شة منجد
ي�سن زبيدة
حممد بدوي امل�ستقر يف ح�ضانة والدتها فاطمة بنت ّ
كل يوم عثماين وحتررغر�شان بطريق �أمها يف كل يوم مي�ضي من
تاريخ عثماين و�أذنت للحاج خليل بعد ذلك بقب�ض ذلك منه يف كل
يوم قطعة م�رصية وقبل ذلك قبوال �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،كاتب �أ�صله ،املزبورون.

( )1أغا جري:أغا معناها قائد ،وجري عكر ،تصبح قائد العسكر(الينكجري) وهي فرقة تعني العسكر الجديد ،أو العساكر
النظامية الجديدة التي أصبحت تعرف باالنكشارية حيث كانت تعسكر هذه القوات في قلعة القدس المعروفة اليوم بقلعة
داوود في الجزء الغربي من مدينة القدس بمحاذاة باب الخليل .ابراهيم ،خليل أحمد .تاريخ الوطن العربي في العهد
العثماني ،جامعة الموصل ،1983،ص.78
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /164ح9

�إلزام بدفع
دين

م اجلمعة  4ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /3م

 /165ح1

�إلزام بدفع
دين

م اجلمعة  4ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /3م

 /165ح2

�إلزام

م اجلمعة  4ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /3م

 /165ح3

م اجلمعة  4ذي
ترتب وتق�سيط القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
ورهن
1672 /3 /3م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�ألزم احمد ابو ريان بثالث قرو�ش لعبد القادر ابن كزوم بعد الدعوة
والطلب واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�ألزم قويدر بن فتح الدين ابن عبد القدو�س لأخيه م�صطفى بت�سع
قرو�ش بعد الدعوة والطلب واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى،
ال�شيخ ابو الفتح.
�ألزم �إ�سماعيل ابن عبد الكرمي للحاج احمد �سعادة خم�سة قرو�ش من
�أ�صل اثنتي وع�رشون قر�ش الزم بعد االعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب ل�سليمان ابن ماريا مببا�رشته يف ذمة عثمان ابن حممد
ال�شامي مبلغ قدره ت�سعة قرو�ش ون�صف �أ�صال قب�ضها يوم تاريخ
باعرتافه وثمن( )...بثالث قرو�ش ون�صف يكن جملة ذلك ثالث ع�رش
قر�شا ويق�سط �سليمان املزبور جميع املبلغ املذكور يف كل يوم
تاريخه قطعتان م�رصيتان و�صدقه عثمان على ذلك ورهن حتت
املبلغ املذكور ما هو لزوجته �آني�سة بنت حممد ال�سقا ب�إذنها له
بذلك وعرف بها مو�سى رم�ضان وفار�س بن داوود تعريفا �رشعيا
رهن الدار الكائنة بالقد�س ال�رشيف بعقبة الليمون حدها قبلة الهوى
املطل بالطريق ال�سالكة و�رشقا دار عي�سى ال�سكري و�شماال الهوى
املطل على الطريق وقف مقام دار ح�سني مو�صل منها �إىل فناء الدار
املزبورة وغربا بقنطرة ال�سوق الكبري رهنا �رشعيا م�سلما ت�سليما
�سئل ملثل ذلك �رشعا معراً له م�أذون ًا له بالإنتفاع مع بقاء الرهن
على حكمه على قاعد مذهب االمام ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ال�شافعي ،املزبورون ،كاتبه.

 /165ح4

�إلزام بدفع
دين

م ال�سبت  5ذي القعدة �ألزم حجازي ابن خلف املبارك ابن �إبراهيم امل�رصي بخم�سة قرو�ش
ثمن حمار ابتاعه منه وا�ستحق(� )...سئل اعرتف �ألزم.
�سنة 1082هـ/
1672 /3 /4م
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /165ح5

 /165ح6

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

مطالبة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

طالب احلاج عبد الرحمن ح�سن بن خلف بطريق الكفالة عن والده
م ال�سبت  5ذي القعدة خلف ت�سعة ع�رش قر�شا ل�صاحلة بنت �إ�سماعيل عبد الرزاق القا�رصة
�سنة 1083هـ/
الو�صي عليها �سئل اعرتف الزم بذلك.
1672 /3 /4م
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

ا�ست�أجر عبد الرحمن ابن مو�سى الو�صي على عبد الكرمي ابن احمد
النجار ال�سلواين القا�رص عن درجة البلوغ وحممود ابن القا�رص على
ان يبا�رش( )...املتو�ضئ الكائن غربي امل�سجد الأق�صى املزبور يف
�إ�ستئجار
م ال�سبت  5ذي القعدة تنظيفه وكنا�سته وعني ذلك مدة ع�رشة �سنوات اولها يوم تاريخه
فتى من �أجل
و�آخرها انق�ضائها ب�أجرة قدرها على املدة ثالثون قر�ش ًا عددي ًا حا ًال
�سنة 1082هـ/
وكن�س
تنظيف
قا�ص�ص عبد الرحمن امل�ست�أجر املزبور حممود املرقوم بالأجرة
1672 /3 /4م
متو�ضئ
املزبورة نظري ماله بذمته من الدين ال�رشعي وقدره ثالثون قر�شا
عدديا مقا�سمه �رشعية مقبولة من حممود املرقوم قبوال �رشعيا
�شهود احلال :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /165ح7

ح�ضور
وامهال بدفع
علوفة

م الأحد  6ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /5م

 /165ح8

�إلزام بدفع
دين

م الأثنني 7
ذي القعدة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /6م

 /165ح9

اعرتاف بدين

م االثنني 7
ذي القعدة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /6م

ح�رض ال�شيخ عبد احلق وال�شيخ ويل الدين وال�شيخ حممد وال�شيخ
عبد وبقية امل�صدرين( )1بامل�سجد الأق�صى و�أمهلوا �رشف الكيال
بعلوف�إتهم املنكرة قبله هذه ثالث �أ�شهر �أولها غرة القعدة �أمهاال
�رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم زين ابن حبيب ا�سحاق حل�سني جلبي حم�رض با�شي باعرتاف
�ألزم بذلك.
�شهود :مزبورون ،كاتبه.
اعرتف �سامل ابن رم�ضان �أن عنده لأحمد احلالق ثمان وثالثني
قطعة م�رصية �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

( )1المصدرين بالمسجد األقصى :إلقاء الدروس الدينية في المسجد األقصى .ربايعة ،ابراهيم .سجل  ،155ص.32
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م االثنني 7
ذي القعدة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /6م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
حترر قبل فخرية بنت الكردي وعرف بها حممد الدافور غر�ش
خلديجة بنت �أيوب وعرف بها عبد الرحمن بن �شم�س الدين امل�رصي
قب�ضه منها وذلك بعد حلف فخرية ان لي�س خلديجة عندها عدا
الغر�ش حلف �رشعيا وت�سلمت الرهن وهي فوطه()...

 /166ح1

حترر
م�ستحقات

 /166ح2

اذن احلاكم ال�رشعي امل�شار �إليه خلديجة بنت عبد الرحمن �سنطية
م الأربعاء � 9شهر ذي ب�إنها تقب�ض حواالت ولدها عبد الكرمي القا�رص عن درجة البلوغ
اذن �رشعي
امل�ستقر يف ح�ضانتها ابن احمد النجار على الكياالت والقباين
القعدة �سنة 1082
بقب�ض
علوفته بتنظيف املتو�ضئ وت�رصف ذلك عن ولدها القا�رص املزبور
هـ/
حواالت ولدها
اذن �رشعيا مقبوال �رشعيا.
1672 /3 /8م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ مو�سى،
ال�شيخ علي ،املزبورون.
م الثالثاء � 8شهر ذي القعدة �سنة 1082هـ1672 /3 /7 /م
م االربعاء � 9شهر مزبور1672 /3 /8 /م

 /166ح3

�إثبات �شهادة
وترتب قر�ض

م اخلمي�س 10
ذي القعدة احلرام
1082هـ/
1672 /3 /9م

 /166ح4

حترر
م�ستحقات

م اخلمي�س 10
ذي القعدة احلرام
1082هـ/
1672 /3 /9م

 /166ح5

�إلزام بدفع
دين

م اخلمي�س  10ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /9م

ثبت ب�شهادة كل واحد �صالح ابن حممد الرومي وترتب رم�ضان
ب�أن ال�شيخ حممد الع�سلي اقر�ض كل من عمران ابن ع�سكر وعلي ابن
معايل وجربان وحمدان ابن ذيب اجلميع من قرية لفتا ماية غر�ش
يف ماية وخم�سون جرة زيت بالوزن القد�سي باحل�رضة واملعاينة
وح�رض ال�شيخ حمب اهلل العجمي وكفلهم باملبلغ واملال والذمة
بح�ضور �شهادة �رشعية بوجه املدعي عليه بعد الدعىو من ال�شيخ
حممد الع�سلي عليهم فلم يبديا اثبات ًا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
حترر خللف ولد �إبراهيم اليهودي قبل ابى يزيد اللحام غر�ش وثمانية
قطع �ألزم بها.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم �صالح ابن حممد الرومي البن عمه ال�شيخ عبد القادر الرومي
باربعة ع�رش غر�ش ًا نظري �أجرته ح�رض ال�شيخ عبد القادر وزوجته
انكر �صالح املزبور باعرتافه �رشعيا.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /166ح6

حترير
م�ستحقات

م اجلمعة 11ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /10م

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /166ح7

�إلزام بدفع
م�ستحقات
مطلقة

م اجلمعة 11ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /10م

ملا �ألزم عبد الباقي ابن عبد املوىل ملطلقته ثالثا �صفية بنت علي
النجار بع�رشين غر�ش عددية مبوجب �سجل م�ؤرخ بخام�س ع�رشين
�شوال من تاريخه ح�رض يوم تاريخه عبد الباقي املرقوم و�صفية
ودفع لها الع�رشين غر�شا باحل�رضة واملعاينة القب�ض ال�رشعي بعد
اعرتافه ب�أنها مطلقته وبرئت وفيه ذمتها من ذلك الرباءة ال�رشعية.

 /166ح8

�إلزام بدفع
دين

م اجلمعة 11ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /10م

 /166ح9

قبول نفقة

م اجلمعة 11ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /10م

قبلت �صفية بنت علي النجار ربتها موجود بنت عبد ال�رسيا مدة �سنة
كاملة منه على نفقته قبوال �رشعيا بح�ضور والدها و طلبه امامها
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /166ح10

م اجلمعة 11ذي
القعدة احلرام �سنة
حترر �أجرة دار
1082هـ/
1672 /3 /10م

حترر قبل حنا الن�رصاين احلداد �أربعة غرو�ش من �أجرة الدار
امل�ست�أجرة من اخلواجه يحيى ارغون طلب اخلواجة يحيى �إلزامه
من واحد �سنة  1081ق�سطها عليه خم�سة قطع م�رصيه �شهود :ال�شيخ
علي ،ال�شيخ نور الدين.

 /167ح1

�إلزام بدفع
دين

اجلمعة 11ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /10م

�ألزم خليل بن عالء الدين اللحام ملحمد بن �رشوف بع�رشين غر�شا
بعد الدعوة والأعرتاف �إلزاما �رشعيا

 /167ح2

�إلزام بدفع
دين

م اجلمعة 11ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /10م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
حترر لعبد اهلل ابن علي اجللبي من قبل خليل ابن حمرز ت�سعة غرو�ش
واحد و�رصف قطعة م�رصية �أمر بدفعها له.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم حممد ابن فركاج حممد ابن مرعي بثالث قرو�ش بعد الدعوة
والأعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم حممد �رشف ب�أربع وع�رشين غر�شا لإبن خليل بعد الدعوة
والطلب ولأعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود� :شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /167ح3

ترتب
جلهة وقف
خداوردي

م اجلمعة 11ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /10م

 /167ح4

�إلزام بدفع
دين

�ألزم �شاهني بن ح�سني الطنبغا بثمانني غر�شا عددية لإيتام
م ال�سبت  12ذي
�إ�سماعيل ابي ال�سعادة بطلب �أبن عمهم احمد الو�صي عليهم �إلزاما
القعدة �سنة1082هـ� /رشعيا.
1672 /3 /11م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /167ح5

ا�ستئجار بيت
بباب حطة

م ال�سبت 12
ذي القعدة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /11م

 /167ح6

حترر
م�ستحقات

م ال�سبت 12ذي
القعدة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /11م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترب جلهة لوقف خداوردي( )1ابى �سيفني مبا�رشة متوليه ال�شيخ
كمال الدين اخلليلي يف ذمة ابي زيد حجازي ال�سالخ مبلغ قدره
ماية قر�ش عددية قب�ضها يوم تاريخه بيده باحل�رضة واملعاينة
وهي املنتقلة عن ذمة ن�صارى الأرمن وثمن جرة ارز �إحدى
وع�رشون غر�شا عددية ابتاعه وت�سلمه يحل ذلك عليه مل�ضي �سنة
ثالث وثمانني و�ألف ورهن حتت يدي املتويل على جميع املبلغ
املرقوم جميع اخلم�س بيوت الكائنة بالدار الكائنة بالقد�س ال�رشيف
مبحلة �صهيون اجلوانية ويحد الدار قبلة م�صبة الدهنية و�رشقا
الطريق ال�سالك ومنه البابا و�شماال دار اوالد غازي( )...بيتان
علويان واقعات باجلهة ال�رشقية من الدار املزبورة وثالث بيوت
�رشقيات �سفليات مبوجب حجة الدار املرهونة رهنا �رشعيا م�سليما
ت�سليم ًا مبثل ذلك �رشعيا ماذون ًا له بالإنتفاع مع بقاء الرهن على
حكمه و�سلم ال�شيخ كمال الدين احلجة باحل�رضة واملعاينة �إلزاما
�رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

قبل عالء الدين ابن احمد ال�شامية جميع الدكان الكائن بباب
حطة اجلارية يف وقف الهنود بال�سويقه �سكن حممود ابن �سليمان
بالأجرة عن كل �سنة  28غر�شاًمببلغ قدره  75قطعة م�رصية زيادة
على حممود ثالثة قطع بح�ضور عبد الرحيم ال�سندي ويدفع له
الأجرة يف كل �شهر.
�شهود :ال�شيخ ابي الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
حترر قبل عامر ابن داوود غر�شان جلمعة بن ن�رص الدين �ألزم بها.
�شهود :ال�شيخ زكريا كاتبه �أ�صال ،املزبورون ،كاتبه.

( )1خداوردي :كلمة تركية معناها عطاء هللا .ربايعة ،ابراهيم ،سجل  ،155ص.59

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /167ح 7

�إلزام بدفع
دين

م الأحد 13
ذي القعدة �سنة
1082هـ/
12

 /167ح8

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء 15
ذي القعدة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /1م

 /168ح1

م الثالثاء 15
�إقرار واعرتاف
ذي القعدة �سنة
بدين جلهة
1082هـ/
وقف �أوي�س بك
1672 /3 /14م

 /168ح2

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء 15
ذي القعدة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /14م

 /168ح3

�إلزام بدفع
دين

م االريعاء 16
ذي القعده �سنة
1082هـ/
1672 /3 /15م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�ألزم حممد بن بكر ب�شه بغر�ش لعبد احلليم بن عبد الهادي مرتتبة
بعد الدعوى واالعرتاف �إلزاما �رشعيا
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
م االثنني  14ذي القعدة �سنة 1082هـ1672 /3 /13 /م
م الثالثاء  15ذي القعدة �سنة 1672 /3 /14 /1082م
ترتب جلهة وقف اوي�س بيك مببا�رشة متوليه قدوة الأمة ال�شيخ نور
الدين الداودي بذمة احلاج ح�سني ابن الكردي مبلغ قدره �أربعون
غر�شا عدديا �أ�صال قب�ضها يوم تاريخه وثمن تني خم�سة قرو�ش
ابتاعها وت�سلمها باحل�رضة واملعاينة يحل عليه مل�ضي ثمانية �أ�شهر
مت�ضي من غرة �شهر تاريخه ورهن على ذلك جميع الدار القائمة
البناء بالقد�س ال�رشيف مبحلة ال�سعدية حدها قبلة دار �إبراهيم
ال�رشيف و�رشقا دار فركاح و�شماال دار( )...وغربا بدار ارحيمية
ومنها باباها الآيلة ب�إلزام �شعبان وبكر رهنا �رشعيا مت�سلم ًا قبله
�رشعا وقبله ال�سيد الناظر من الربح غر�ش ون�صف ترتباًا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
اقر واعرتف �شعبان بن حممد بن �سكمان بذمته جلهة وقف �أوي�س بك
�آخر ما ت�أخر الأ�صل �أربعة وع�رشون غر�شا ق�سطها عليه ال�شيخ نور
الدين الناظر على الوقف املزبور كل يوم مت�ضي من تاريخه قطعة
م�رصية تق�سيطا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل كاتب �أ�صله،
ال�شيخ فتح اهلل.
�ألزم احمد بن ابي الن�رص ال�سكري لرجب بن احمد اجلقماين بغر�ش
وثمان قطع م�رصية بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم رجب بن خليفة بطريق الكفالة عن خليل بن حممد احلمامي
بخم�سة غرو�ش عددية لل�شيخ كمال عفيف باعرتافه الزام ًا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /168ح4

م االريعاء 16
�أمر بدفع �أجرة ذي القعده �سنة
1082هـ/
دار
1672 /3 /15م

 /168ح5

منع من
التعر�ض

م االريعاء 16
ذي القعده �سنة
1082هـ/
1672 /3 /15م

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /168ح6

قب�ض
م�ستحقات

م اخلمي�س 17
ذي القعدة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /15م

قب�ض يوم تاريخه احلاج حممد بن عبد الرازق على الأو�ستة ويل
اجلابي �سبع ع�رش غر�شا من �أ�صل املبلغ املرتتب بذمته لوالده
ويل املرقوم وقدره خم�سني والباقي قبل وران ويل املزبور خم�سة
و�ستون غر�شا و�أحال على املرقوم احلاج حممد املرقوم علي يو�سف
بكر بن ويل الرحمان ثمانية غرو�ش وثمان قطع م�رصية وقبل
احلواله احلاج حممد قبوال �رشعيا.

 /168ح7

ادعاء على
�أجرة دكان

م اخلمي�س 17
ذي القعدة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /16م

 /168ح8

�إمهال بثمن
�صابون

م اخلمي�س 17
ذي القعدة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /16م

 /168ح9

�إلزام بدفع
قر�ض ح�سن

م اخلمي�س 17
ذي القعدة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /16م

�أمر عبد الرحمن بن خليل الطويل بدفع غر�شني من �أجرة الدار ال�ساكن
بها لأحمد بن علي بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
منع احمد بن علي بك من التعر�ض لفار�س بن داود عجيج بعد
عر�ض ال�شهود على احمد بن علي بك منعا �رشعيا.

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ادعى يو�سف بن �صالح الدين على �رشف الدين بن خريي وقال
ان اجره دكان طابونه اجلارية يف ذلك مدة �سنة كاملة اولها يوم
تاريخه بثالثني غر�شا ورطل بن قهوة كل يوم قطعتني وعثماين
�سئل اعرتف معرفة احلاكم ال�رشعي ح�سب �رصف الإجارة والعقد
�صحيح تعريفا �رشعيا
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
امهل حممد بن احمد البط�ش ابو خليل الالذقاين بع�رشة غرو�ش
يدفعها بعد ثالثة ايام وذلك بعد الدعوى والطلب من ثمن �صابون
ابتاعه من ب�أثني وثالثني غر�شاً.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم �سليمان بن الدجني لأحمد بن علي الطرابل�سي بغر�شني قر�ض
ح�سنة بعد الدعوى واالعرتاف والطلب.
�شهود :ال�شيخ ابوالفتح ،املزبورون ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /168ح10

�إلزام بدفع
ثمن فرو

م اجلمعة  18ذي
القعدة �سنة 1082
هـ/
1672 /3 /17م

 /169ح1

قب�ض
م�ستحقات

م اجلمعة 18
ذي القعدة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /17م

 /169ح2

�إلزام بدفع
دين

م اجلمعة 18
ذي القعدة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /17م

 /169ح3

�أمر دفع

م اجلمعة 18
ذي القعدة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /17م

 /169ح4

�إلزام بدفع
دين

م ال�سبت � 19شهر
ذي القعده احلرام
�سنة1082هـ/
1672 /3 /18م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
لدى �شيخ الإ�سالم:
�ألزم حمود ب�صيلية اخلليلي بثمانية وثالثون غر�شا ا�صاله وكفالة
عن ثمن فرو( )...بطلب اخلواجة فخر الدين الناظر على ابراهيم
احلاج اخلليلي بعد الدعوى واالعرتاف وذكر املدعي عليه انه
دفع املبلغ فلم ي�صدقه فخر الدين �ألزم �إىل البيان وح�رض ال�شيخ
جنيب( )...وكفله مل�ضي �أربع ايام من تاريخه.
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ نور الدين ال�شافعي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ
مو�سى ،كاتبه.
قب�ض اخلواجة �سليمان الع�سلي الو�صي علي �شم�سية بنت احمد
مريان و�أمهل كرمي بن مو�سى بغر�شني الباقيه عليه �إىل �أن ي�أتي
احلاج عبد القادر ال�رشعي( )...كرمي والأثنى ع�رش غر�شا دفعها عنه
امهاال �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نورالدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى.
�ألزم عبيد �شيخ قرية االعي�ساوية بالأ�صالة عن نف�سه والكفالة عن
�صبح بخم�سة غرو�ش و�أحد ع�رش قطعة م�رصية بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�أمر �سالمة بن ن�رص اهلل من عناتا( )1بدفع ...التي ......من ل�سلوم بن
ح�سن �أمرا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
وفيه جل�س فخر العلماء واملدر�سني حالل م�شكالت الدين احمد
�أفندي بن حممد �أفندي نائبا �رشعيا لتعاطي االحكام ال�رشعية
اجرى اهلل تعاىل اخلري على يديه لدى امل�شار �إليه �أمني
�ألزم �سالمة بن علي من( )...لفرح بن عبد احلق ثمانية غرو�ش
نقي خم�س قطع من �أ�صل اثنى ع�رش ون�صف بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

( )1عناتا :تقع شمال شرق بيت المقدس ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ص.82
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /169ح5

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

قب�ض
م�ستحقات
قا�رص

م االحد 20
�شهر مزبور �سنة
1082هـ/
1672 /3 /19م

169
م الثالثاء 22
ذي القعدة احلرام
�سنة1082هـ/
1672 /3 /21م

 /169ح6

�إلزام بدفه
جلهة الوقف

 /169ح7

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء 22
ذي القعدة احلرام
�سنة 1082هـ/
1672 /3 /21م

 /169ح8

�إلزام بدفع
ثمن غنم

م الثالثاء  22ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /21م

 /169ح9

حترر ثمن
ح�صة

م الثالثاء  22ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /21م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
قب�ض حممد بن مو�سى الويل ال�رشعي على ولده احمد القا�رص من
كرمي عبد العال مبلغا قدره �أربع ع�رش غر�شا عددية للقا�رص املزبور
مهما كان بذمته منها متحررا احدى ع�رش غر�ش( )...ثالثة غرو�ش
وا�شهد عليه حممد املرقوم انه مل ي�ستحق من كرمي املرقوم حقا
مطلقا.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبوون ،كاتبه.
م االثنني � 21شهر ذي القعدة �سنة 1082هـ1672 /3 /20 /م
م الثالثاء � 22شهر ذي القعدة �سنة 1082خ1672 /3 /21 /م
�ألزم ابرهيم ولد واني�س بخم�سة وثالثني قطعة م�رصية جلهة
وقف عمر �أفندي من �أجرة الدكان ال�ساكن بها اجلارية يف الوقف
بطلب املتويل ال�شيخ عبد الرحمن الليا�سريي بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم جعفر بن عالء الدين الق�صاب بع�رشة غرو�ش من �أ�صل احد
وثالثني غر�شا لعلي بن ربيع من قرية �سلوان بعد الدعوى واالعرتاف
طلب املهلة لثالثة ايام من تاريخ �أعاله.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم عالء الدين اللحام بع�رشين غر�شا عددية ون�صف بقية ثمن
غنم ل�ضيف بن حممود بن حمد اهلل ال�سلواين بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ملا حترر لإبراهيم ابن ابراهيم الغائب يومئذ عن القد�س ال�رشيف
ثمن ح�صته املباعه لل�شيخ �صالح العلمي مبوجب احلجة ال�رشعية
مبلغ قدره �سبعون غر�شا عددية بقي اثنا ع�رش قطعة م�رصية وكان
قب�ضها كرمي بن عبد العال �أمره احلاكم ال�رشعي بدفعها للحاج احمد
�أبا زايد يتعامل فيها للغائب واحد ع�رش قب�ضها احلاج احمد �أبا زايد
بيده باحل�رضة واملعاينة( )...احلاكم ال�رشعي بذمة احلاج �أحمد
وباعه دواة بثالثني ف�ضة و�سبع غرو�ش ابتاعها وت�سلمها مل�ضي
�سنة من تاريخه وح�رض حممد جابي الرتجمان واقر واعرتف
انه( )...للحاج �أحمد ب�شه املبلغ خم�سة وثالثني غر�ش ًا عددية اقراراً
�رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /170ح1

مطالبة بثمن
�أدوات نحا�س

م االربعاء � 23شهر
ذي القعدة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /22م

 /170ح2

�إلزام بدفع
دين

م االربعاء 23
ذي القعدة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /22م

 /170ح3

حترر بقية
ثمن بهيم

م االربعاء 23
ذي القعدة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /22م

 /170ح4

منع من
التعر�ض

م االربعاء 23
ذي القعدة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /22م

 /170ح5

ح�ضور

م اخلمي�س 24
ذي القعده �سنة
1082هـ/
1672 /3 /23م

 /170ح6

م اخلمي�س 24
ذي القعده �سنة
�إقرار واعرتاف
1082هـ/
1672 /3 /23م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
احلنبلي واح�رض بنت ابراهيم .... ...ان عندها ( )....نحا�س طالبه
بذلك �سئل اعرتف و�أمهل لثالثة ايام من تاريخ وان مل يح�رضه يكن
عدد كل يوم ن�صف غر�ش امهال �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
�ألزم حممد بن احمد ب�شه �أوالد �ضاهر �أربعة غرو�ش ون�صف �إىل الباب
للحاج عبد الرحمن بعد الدعوى والطلب والإعرتاف �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
حترر قبل طه بن احمد املرادي غر�شني بقية ثمن بهيم ليو�سف ولد
ا�سحق اليهودي حترراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
منع كريكود ولد اوديك من التعر�ض خل�رض ولد �سقر الأرمني ب�سبب
الدار والإ�صطبل واحلاكورة منع ًا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ح�رض ال�شيخ عبد الوهاب اجلاعوين وارث ملحمود بن حممد بن
خاطر بن مو�سى الكرم الكائن بار�ض البقعة ال�شهري بكرم ال�صاحب
�سابقا وحماذي ثالثة ارباعه يف ذلك ال�شيخ عبد الوهاب والربع يف
كد حممود مبح�رض حجة �سابق.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
اقرت واعرتفت زاهره بنت حممد الدهنية املعينه و�صي ًا على ابن
اخيها حممد بن حممود ن�رص اهلل بن علي الذهبية عطا بنى و... ...
رهنا على ثمانية غرو�ش ويعد االثبات باق حتت يد ن�رص اهلل �سئل
اعرتف ن�رص اهلل بالثمان غرو�ش وت�سعه ومنع من التعر�ض للقا�رص
منع ًا �رشعيا.
�شهود ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /170ح7

�إلزام بدفع
دين

م اخلمي�س 24
ذي القعده �سنة
1082هـ/
1672 /3 /23م

 /170ح8

�إلزام بدفع
دين

م اخلمي�س 24
ذي القعده �سنة
1082هـ/
1672 /3 /23م

 /170ح9

�شهادة
وتوكيل

م اجلمعة � 25شهر
ذي القعده احلرام
�سنة 1082هـ/
1672 /3 /24م

 /170ح10

حترر ثمن
قطن

م اجلمعة � 25شهر
ذي القعده احلرام
�سنة 1082هـ/
1672 /3 /24م

 /170ح11

م اجلمعة � 25شهر
ترتيب ب�شهادة ذي القعده احلرام
�سنة 1082هـ/
وتوكيل
1672 /3 /24م

 /170ح12

قب�ض م�ؤخر
�صداق

م اجلمعة � 25شهر
ذي القعده احلرام
ل�سنة 1082هـ/
1672 /3 /2م

 /170ح13

�إلزام بدفع
ثمن بارودة

م اجلمعة � 25شهر
ذي القعده احلرام
�سنة 1082هـ/
1672 /3 /24م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�ألزم ح�سني بن احمد ل�شعبان بن حممد بغر�ش وت�سعة ع�رش قطعة
م�رصية بعد الدعوى والطلب �ألزاا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم فخر الدين بن م�صطفى ب�ستة غرو�ش عددية لل�سيد نور الدين
بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �ألزاما �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
�شهد ال�شيخ عبد الرحمن الدجاين وعودة ابن ايوب الداودي ب�أن()...
بنت حممد وكلت ولدها ف�ضل اهلل يف الدعوى عايده بنت عالء الدين
ال�صاحب وال�شاهدان بها عارفان.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
حترر قبل حممد بن فرحان النابل�سي غر�ش بقية ثمن قطن البو بكر
�شهادة �رشعيه.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورن.
ترتب ب�شهادة ال�شيخ زين العابدين الع�سيلي وذكر ان عالء الدين
ال�صاحب ب�أن عايده بنت عالء الني ال�صاحب وكلت ولدها ال�شيخ
حممد يف �سماع الدعوى من الوكيل( )...باقية توكيال �رشعيا مقبوال
وال�شاهدان بها عارفان.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ض رم�ضان الوكيل عن �صفية بنت �سليمان الهندي زوج مو�سى
اجلبايل م�ؤخر �صداقها امل�ستحق لها( )...وقدره اثنا ع�رش غر�شا
قب�ضا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم مفرح بن �سليمان من بيت اك�سا حل�سن بن حممد الوكيل ثالث
غرو�ش من �أ�صل ع�رشة من ثمن البارودة بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أ�شهد عليه ال�سيد مو�سى بن حممد وفخر الدين البحري بكالمهما ملن
يبقى ي�ستحق قبل الأخر حقا مطلقا مبا م�ضى من الزمان و�إىل يوم
تاريخه ادناه ما عدا غر�شني قبل فخر الدين ملو�سى ا�شهادا �رشعيا.

 /171ح1

م ال�سبت 26
�شهادة بعدم ذي القعدة �سنة
ا�ستحقاق حق 1082هـ/
1672 /3 /25م

 /171ح2

م ال�سبت 26
�إقرار واعرتاف
ذي القعدة �سنة
مب�ستحقات
1082هـ/
مت�أخرة
1672 /3 /25م

 /171ح3

�إلزام بدفع
دين

م ال�سبت 26
ذي القعدة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /25م

 /171ح4

�إلزام بدفع
دين

م ال�سبت 26
ذي القعدة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /25م

�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

 /171ح5

ترتب لأيتام

م االحد � 27شهر ذي
القعدة احلرام �سنة
 1082هـ/
1672 /3 /26م

ترتب لأيتام احلاج جنم اخلليلي مببا�رشة الناظر فخر الدين
ال�صاحب يف ذمة �إبراهيم ال�سطل اخلليلي مبلغ قدره خم�سون غر�شا
�أ�صال وهي التي كانت بذمته لوالد حماد وعن �صوف �أخ�رض مخُ يط
خم�سة غرو�ش عددية ابتاعه و�سلمه مل�ضي �سبعة �أ�شهر مت�ضي من
�شعبان �إىل تاريخه ادناه ترتيبا �رشعيا وح�رض حجازي و�شهاب
الدين وكفله يف املبلغ املزبور واملال والذمة ان بذلك �إلزاما �رشعيا.

 /171ح6

�إلزام بدفع
دين

م االحد � 27شهر ذي
القعدة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /26م

ال�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علني ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
اقر واعرتف ال�شيخ حممد بن عبد الرزاق ان املت�أخر له بذمة املرحوم
ويل اخلياط احدى وخم�سني غر�شا وع�رشين قطعة م�رصية باعرتافه
املت�أخر ال�رشعي و�سلم ورقة الكرم التي كانت حتت يده لويل ...لولده
علي باحل�رضة و�صدق على ذلك علي املزبور ت�صديقا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم حممد الطويل بن عبيج لأحمد بن �إ�سماعيل نور �إلزاما �رشعيا
غر�ش عددية بعد الدعوى واالعرتاف.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم �رشف الدين ابن ابي �سيف اللحام حمد العبد بثمانية غرو�ش
بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.

�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم ح�سن بلكوبا�شي البايل بثالث ع�رش غر�شا من الق�سط االمل�ستك
قبله ال�شيخ �صالح �شيخ احلرم بطلب وكالة عبد احلكيم �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
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تاريخ احل َُّج ِة

 /171ح7

�إلزام بدفع
دين

م االثنني 28
ذي القعده �سنة
1082هـ/
1672 /3 /27م

�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.

 /171ح8

تعليق طالق
ب�سبب غياب

م االثنني 28
ذي القعده �سنة
1082هـ/
1672 /3 /27م

ا�شهد عليه احمد بن مكي ال�سوتي انه علق طالق زوجته خديجة بنت
رجب بنت ب�صيلة على �صفه انه متى غاب عنها يف مدينة القد�س
ال�رشيف مدة ثالثة �أ�شهر تكون طالق طلقه بائنة متلك بها نف�سها
ويكون وكيله يف ثبوت الطالق لوجه احلاج ا�سمعيل عجعج وقيد
الوكالة.

 /171ح9

�إلزام بدفع
بقية ن�صف
غنم

م االثنني 28
ذي القعده �سنة
1082هـ/
1672 /3 /27م

171

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�ألزم ح�سن بن فواز للحاج حممد بن عبد اهلل بغر�ش واحد الزام ًا
�رشعيا بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

�ألزم م�ساعد بن عودة املاحلي للحاج �شاهني املفلح بع�رشة غرو�ش
بقية ثمن ن�صف الغنم التي باعها له احلاج �شاهني �رشيكة بحق
الباج( )1بعد الدعوى واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

م الثالثاء � 29شهر ذي القعدة �سنة 1082هـ1672 /3 /28 /م
م االربعاء غرة احلجة �سنة 1082هـ1672 /3 /30 /م

( )1الباج :لفظ فارسي معناها المعجمي ( األشياء واالموال) فقد استخدمت بمعاني مختلفة،فقد تطلق على الهديا واالموال
التي يأخذها السلطان من االمراء والسالطين الذي دون مستواه ،كما تطلق على ضرائب العشر والخراج التي تأخذ من
الضباط والرعايا في البالد وعلى الرسوم الجمركية التي تؤخذ من الوافدين والمغادرين والتجار ،والباج أنواع منها باج
الغنم ومنه باج بزرك بمعنى العبور زمنها باج الدمغة على القماش وباج العبور وباج االسواق ،أما المقصود باالباج
هنا فهو باج الغنم حيث كان يطبق في المدن الفلسطينية حتى وقت قريب حيث تفرض هذه الضريبة على كل من البائع
والمشتري وقد الغيت في الوقت الحاضر .بيات ،فاضل .التشريعات .ص.87

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /171ح10

ترتب جلهة
وقف ال�سيفية

م االربعاء غرة
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /30م

 /172ح 1

ا�ستئجار دار

م االربعاء غرة
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /30م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ترتب جلهة وقف ال�سيفية مببا�رسة متوليه فخر الفا�ضلني ال�شيخ
كمال الدين اخلليلي يف ذمة احمد بن دروي�ش و�شقيقه ح�سن ترتب
عليهما مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش عددية �أ�صال قب�ضا بايدهما �سوية
من املتويل باعرتافهما بذلك االعرتاف ال�رشعي وثمن خامت غر�شان
ابتاعها وت�سلماها بيدهما مل�ضي �سنةتبم�ضي من يوم تاريخ وهي
املنتقله عن ذمة ن�صارى االرمن وتكافال يف جميع املبلغ املزبور
ورهنا على ذلك حتت يد املتويل فاجرها يف ملكها وذلك حميع
احل�صة ال�شائعة وقدرها ثمانية ع�رش قرياط من �أ�صل �أربع وع�رشين
قرياط عن ذمة ن�صارى االرمن وتكافال يف جميع املبلغ املزبور
ورهنا على ذلك حتت يد املتويل فاجرها يف ملكها وذلك جميع
احل�صة ال�شائعة وقدرها ثمانية ع�رش قرياط من �أ�صل �أربع وع�رشين
قرياط من جمبع الدار الكائنه مبحلة بني زيد بالقد�س ال�رشيف
امل�شتملة على علوي و�سفلي �رشكة( )...حدها قبلة دار ال�سيد يحيى
و�رشقا دار عبداحلكيم و�شماال دار املرهنه وغربا الدرب ال�سالكة
رهن �رشعيا م�سلما �رشعا وردنا لهما باالنتفاع مع بقاء الرهن
حكم على قاعدة مذهب االمام ال�شافعي ر�ضي اهلل تع�إىل عنه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

ا�ست�أجر ال�سيد ح�سن من ال�سيد يو�سف بن �شم�س الدين بن �صالح
املوىل والو�صي على ولديه عبدالرحمن وفخري القا�رصين والوكيل
عن زوجته بدري بنت احمد الثابت وكالته �رشعا فاجره جميع
احل�صة ال�شائعة وقدرها خم�سة قراريط وخم�س قرياط وثلث من
قرياط من �أ�صل �أربع وع�رشين قرياط من جميع الدار القائمة البناء
مبحلة( )...بالقد�س ال�رشيف �رشكة ال�شيخ علي ابو اجلود وحدها قبلة
بيد ال�شيخ علي و�رشقا الطريق و�شماال زقاق غري نافذ وغربا احلو�ش
وفيه الباب ملدة �ستة �أ�شهر مت�ضي من يوم تاريخه ب�أجرة قدرها
عن املدة ثالثة ارباع غر�ش مقبو�ضه بيده باعرتافها قب�ض ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون  ،كاتبه.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /172ح2

�رشاء كرم

م االربعاء غرة
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /30م

 /172ح3

ترتب جلهة
وقف ال�شيخ
بن عمارة

م االربعاء غرة
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /30م

 /172ح4

�إلزام بدفع
مقدم �صداق

م االربعاء غرة
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /30م

�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

 /172ح5

خلع مقابل
التنازل عن
م�ؤخر �صداق

م االربعاء غرة
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /30م

�س�ألت �صفية املزبورة �أعاله وعرف بها عبد الر�سول زوجها ح�سني
املرقوم ان يخلعها من ع�صمته وعقد نكاحه بعد ان برئت ذمته لها
من م�ؤخر �صداقها وقدره �أربع غرو�ش ومتى تق�ضي عدتها و�أجرة
ال�سكن ومنها �أجابها �إىل �س�ؤالها وخلعها من ع�صمته وعقد نكاحه
على العو�ض املزبور.

عرف احلاكم ال�رشعي احلاج عمر منر امل�شرتي كرم ح�سن ال�سلواين
بيع وفاء ان حكمه حكم الرهن بطلب خاطر بن ح�سن
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون  ،كاتبه.

ترتب لوقف ال�شيخ �أحمد بن عمارة مببا�رشة متوليه ال�شيخ ويل
الدين جماعة يف ذمة ح�سني بن �صالح الغزايل مبلغ قدره خم�سة
وع�رشون غر�شا عددية �أ�صال قب�ضها يوم تاريخه باحل�رضة
واملعاينة وهي املنتقلة عن �أم يو�سف بن حليمة وعن خامت ف�ضه
بحجر معدن ثالثة غرو�ش ون�صف غر�ش وربع غر�ش ابتاعه مل�ضي
�سنة مت�ضي من �شعبان املبارك ل�سنة تاريخه ورهن على ذلك كرمه
الكائن عند ال�سيد اخلليل املعروف بقرب اجلوهر مبوجب حجة �رشعية
رهنا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم خليل ابن ابرهيم ال�سيالوي ل�صفية بنت علي النور بغر�شني بعد
الدعوى االعرتاف من مقدم �صداقها وامهل لثالثة ايام من تاريخه
امهاال �رشعيا.

�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /172ح6

ترتب
جلهة وقف
خداوردي بن
ابي �سيفني

م االربعاء غرة
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /30م

�صفحة /173
ح1

ترتب لأيتام

م اخلمي�س  2ذي
احلجة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /3 /31م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب جلهة وقف خداوردي بن ابي �سيفني مببا�رشة ال�شيخ كمال
الدين اخلليلي متويل الوقف يف ذمة موالنا فخر املدر�سني ال�شيخ
حممد بن املرحوم ال�شيخ حافظ الدين ال�رسوري مبلغ قدره ثالثون
غر�شا عددية عن كل غر�ش منها ثالثون قطعة م�رصية مقبو�ض عنها
ع�رشة �سلطانية ذهبا انكليزية عن كل �سلطاين منها �أربع وثمانون
قطعة م�رصية ومتام الثالثني �ستون قطعة م�رصية مقبو�ضه بيده
من املتويل باحل�رضة واملعاينة والطلب املنتقلة عن ذمة طائفة
ن�صارى االرمن بالقد�س ال�رشيف وثمن �سبحة فليبق �ستة غرو�ش
عددية ابتاعها وت�سلمها مل�ضي �سنة مت�ضي من تاريخه ادناه ورهن
ال�شيخ حممد املزبور على املبلغ املرقوم ما هو له وخارج ملكه
فطلب ت�رصفه جميع كتب الرباريه وقا�ضي خان وخال�صة الفتاوي
ي�سلمها منه باعرتافه بذلك االعرتاف ال�رشعي ترتبا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا افندي ،ال�شيخ نور الدين ،افندي كاتبه ا�صال،
ال�شيخ علي الديري ،حممد جلبي الرتجمان ،كاتبه خليل خ�رض
اخلالدي.
ملا كان مرتتب ًا بذمة �شاهني بن كرمي اللطفي ليو�سف وعبد القادر
ايتام �إ�سماعيل بن ابي العادات مببا�رشة و�صيهم بن عمهم احمد بن
خليل ثمانون غر�شا عددية �أ�صال وثمن حلبة اثنا ع�رش غر�شا عددية
وينتقل املبلغ لعبد القادر و�شم�سية انتقاال �رشعيا( )...من يو�سف
وقب�ضه ا�ستحقاق من الو�صي املزبور مبوجب حجة �رشعية �سابق
قب�ض ًا �رشعيا ،ح�رض يوم تاريخه املعلم �شاهني واحمد املرقوم واقر
واعرتف احمد الو�صي املزبور انه قب�ض من �شاهني املرقوم اثنتي
وخم�سني غر�شا من الأ�صل والربح بقر�ض عنها قنطارا ون�صف
قنطار �صابون بالوزن القد�سي وت�أخر بذمة �شاهني واخيه حميد
من ذلك �أربعون غر�شا عددية التاخري ال�رشعي و�صدقه على املعلم
�شاهني املزبور ت�صديقا �رشعيا ترتب لأحمد املرقوم الأربعون
غر�شا املزبوره بذمة املعلم �شاهني املرقوم وباعه دواة بف�ضة ب�ستة
غرو�ش عددية ابتاعها وت�سلمها بيده باحل�رضة واملعاينة حتل عليه
مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة ذي القعده ل�سنة تاريخه وذلك باال�صاله
والكفاله عن اخيه حميد املزبور ورهنهما ال�سابق باق على حكمه
بخط ال�سجالت ال�سابقة ترتيبا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /173ح2

�أمر دفع
م�ستحقات

م االربعاء غرة
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /30م

 /173ح3

�إلزام بدفع
دين

م االربعاء غرة
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /3 /30م

 /173ح4

م اجلمعة 3
�أقرار واعرتاف ذي احلجة �سنة
ب�أجرة �سكن 1082هـ/
1672 /4 /1م

 /173ح5

حترر بقية
ثمن غنم

م اجلمعة 3
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /1م

 /173ح6

م اجلمعة 3
ح�ضور واخبار ذي احلجة �سنة
1082هـ/
عن وفاة
1672 /4 /1م

 /173ح7

م اجلمعة 3
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /1م

بيع باروده

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أمر ال�شيخ ال�سلواين بدفع ما قبله وقدره خم�سة و�أربعني قطعة
م�رصية لل�شيخ حممد الديري �أمرا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزورون ،كاتبه.
�ألزم �شعالن بن خاطر بثالث غرو�ش عددية حل�سني بن فواد بعد
الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
اقر واعرتف موالنا ال�شيخ حممد الع�سلي انه و�صله من مو�سى القرق
�أجرة الدار �سكنه عن �سنتني �أربعة وع�رشين غر�ش عددية و�صدقه
حو�سب عن �سنة  1081وعن �سنة .1082
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
حترر لعرفه بن جمد الدين اخلليلي قبل خليل وابرهيم ولدي عالء
الدين اللحام بقية ثمن غنم وقدره اثنى وع�رشين غر�شا �أمر بدفعها
له �أمرا �رشعيا وح�رض احلاج خليل الدويك ودفع املبلغ لعرفه
واحاله عرفه على خليل وو�إبراهيم املزبورين وقب�ض من احلواله
غر�ش قبوال �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ح�رض يو�سف بن يون�س اجللبي وعثمان بن �سليمان ال�شامي واخرب
�أن احمد بن خري الدين القد�سي تويف مبدينة الالذقية وح�رضا غ�سله
يف اول يوم من �شهر رم�ضان �سنة تاريخه ا�صدارا �رشعيا على طرف
ال�شهادة وذلك بح�ضور �إ�سماعيل �شقيق زوجة املتويف املدعوه
�صاحلة بنت �سعد الدين املزبور.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
باع عبد الرحمن بن عبد القادر الفاتوين الو�صي على �أيتام القاروط
حمب الدين بن حمب الباروده املطالبة من املعني العلوم بثمن قدره
�ستة غرو�ش ون�صف عددية منها غر�ش مقبو�ضة بيدهما باعرتافهما
واخلم�سة قطع تق�سط عليه يف كل قطعة مت�ضي من تاريخه وكفله
�سعد بن �سليمان يف انق�ضاء الق�سط وب�إذن احلاكم ال�رشعي.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ال�سبت  3ذي احلجة �سنة 1082هـ1672 /4 /1 /م

173

 /174ح1

الزام بدفع
دين

 /174ح2

�إلزام بدفع
خم�سة جرار
زيت

 /174ح3

ا�سقاط نفقة

 /174ح4

�رشاء خامت
ف�ضة

 /174ح5

طالق

الأحد  4ذي احلجة �سنة 1082هـ1672 /4 /2 /م
الزم ال�شيخ عبد احلليم بزوز باال�صالة عن نف�سه والكفالة عن اخيه
م الأحد  4ذي احلجة ال�شيخ عبد اللطيف ت�سعني غر�ش عددية حلامد بن حممد اللدي بعد
الدعوى والطلب واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
�شنة 1082هـ/
1672 /4 /2م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى،
ال�شيخ ابو الفتح ،كاتبه.
�ألزم �إ�سماعيل بن معايل من املاحلة للحاج علي منر بخم�سة جرار
م االثنني � 5شهر
زيتا مما بذمته باعرتافه بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزاما
ذي احلجة �سنة
�رشعيا.
1082هـ/
1672 /4 /3م
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
ح�رضت �صفية بنت مو�سى كرنب وا�سقطت النفقه املكت�سبة على
ولدها ح�سني ين احمد احلالق املقررة لها عليه مبوجب احلجج
م االثنني � 5شهر
امل�ؤرخة يف �شهر جمادي الثاين �سنة  1075ا�شهادا �رشعيا وعرف
ذي احلجة �سنة
بها �سليمان واحمد بن بكر بن يون�س �صوبا�شي( )1وا�شهد عليها
1082هـ/
ابنها ال حق لها قبله ا�شهادا �رشعيا.
1672 /4 /3م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ا�شرتى م�صطفى وال�شيخ حممد م�شيم�ش الناظر على حممد وعلي
يتيمي �إبراهيم م�شيم�ش بن ابرهيم ولد عبده ولد ق�سطة ال�سقريف
النحا�س واخلامت الف�ضه بحجر معدن بثمن قدره اربعني قطعة
م�رصية ...للأيتام قبله ومعدن �ستة غرو�ش واعرتف م�صطفى بقب�ض
م الثالثاء  6ذي
خم�سني قطعة وت�أخر غر�شان وثالثة ارباع غر�ش لها بذمته للأيتام
�سنة1082هـ/
احلجة
وباع خامت بربع غر�ش فنكر ثالثة غرو�ش �أخر ما تاخر للأيتام قبل
1672 /4 /4م
ابرهيم ابتاعه وق�سمه مل�ضي ثالثة �أ�شهر مت�ضي من تاريخه ترتبا
�رشعيا وح�رض الأو�سته ح�رض بن عبد اللطيف وكفله يف املبلغ
واملال والذمة وياذن له بذلك اذنا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ا�شهد عليه ابرهيم بن حنيكات انه طلق زوجته دينة بنت يو�سف
م الثالثاء  6ذي
طلقة رجعية �إليه و�صدقه علي وا�شهد عليه ابرهيم انه راجع زوجته
احلجة �سنة1082هـ /املزبورة �إىل ع�صمته وعقد نكاح ا�شهاداً �رشعيا.
1672 /4 /4م
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.

( )1صوباشي  :لقب يطلق على من يساعد في الحفاظ على األمن عند أمير اللواء(سجالت المحكمة الشرغية القدس،
سجل  ،37ص)21
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /174ح6

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

ح�ضور
وتوكيل

تاريخ احل َُّج ِة

م االبعاء  8ذي
احلجة احلرام �سنة
1082هـ/
1672 /4 /6م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ح�رضت �صفية بنت �سليمان النابل�سي ووكلت ابنها احمد بن احمد
الزمكاين يف جميع امورها وكالة مطلقة وعرف بها ح�سني ابرهبم
وا�سحق بن داود تعريفا �رشعيا.
�شهود :نور الدين �أفندي ،املزبورون ،كاتبه.
م اخلمي�س � 9شهر مزبور 1672 /4 /7 /م
م اجلمعة يوم العيد � 10شهر مزبور1672 /4 /8 /م
م ال�سبت � 11شهر مزبور 1672 /4 /9 /م

عطلة العيد
الأ�ضحى

م االحد � 12شهر مزبور 1672 /4 /10 /م
م االثنني � 13شهر مزبور 1672 /4 /11 /م
م الثالثاء � 14شهر مزبور 1672 /4 /12 /م
م االربعاء 15
�شهر ذي حجة �سنة
1081هـ/
1672 /4 /13م

 /174ح6

�إلزام بدفع
دين

 /174ح7

م االبعاء � 15شهر
�إلزام بدفع
ذي حجة �سنة
بقية ثمن حلم 1082هـ/
1672 /4 /13م

 /174ح8

م اخلمي�س 16
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /14م

�إخبار بطالق

�ألزم عو�ض بن بدر الدين وال�سيد �صالح بن �صالح باال�صاله
والكفاله عن نف�سه ابتاعها بع�رشين غر�شا عددية من �أ�صل مائتي
وانكروا اربعة غرو�ش لأحمد بن العارف بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف �إلزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
الزم حميد بن حممد من �شعفاط لعلي بن �شعبان بن �سعيد بقر�ش
بقية ثمن حلم بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
اخرب حممد بن حمدان واحمد بن احمد بن علي بان حممد بن عبداهلل
الهندي انه طلق زوجته فاطمة بنت ح�سني طلقه واحدة من مدة
�شهرين ون�صف �شهر اخبارا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /175ح1

ترتب
لقا�رصين

م اخلمي�س 16
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /14م

 /175ح2

ترتب لأيتام

م اخلمي�س � 16شهر
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /14م

 /175ح3

م اجلمعة � 17شهر
�إلزام بدفع
ذي احلجة �سنة
بقية ثمن حلم 1082هـ/
1672 /4 /15م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ترتب ملو�سى وفخري القا�رصين عن درحة البلوغ مببا�رشة ولدهما
�رشف الدين مقبول يف ذمة ال�سيد نور الدين وعمر مبلغ قدره خم�سة
و�ستون غر�شا قطعا م�رصية �أ�صال قب�ضها بيده باحل�رضة واملعاينة
قب�ضا �رشعيا وثمن دواة نحا�س ع�رشة غرو�ش بقي ربع غر�ش
ابتاعها وت�سلمها مل�ضي �سنة مت�ضي من تاريخه يحل عليه املبلغ
مل�ضي املده ورهن على ذلك جميع احل�صة ال�شايعة وقدره الربع
�ستة قراريط من �أ�صل كامل من جميع الدار القائمة البناء بالقد�س
ال�رشيف مبحلة باب العمود وحده قبلة دار �سيف الدين و�رشقا
الطريق الغري نافذ ومتامه دار بيد بن دانيال و�شماال دار حنيكات
وغربا دار بن العميد بجميع حقوقها رهنا �رشعيا على مذهب االمام
ال�شافعي م�أذون ًا له باالنتفاع مع بقاء الرهن على حكمه ترتيبا
�رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،كاتبه ،ال�شيخ ابو
الفتح ،ال�شيخ مو�سى.

ترتب لليتمني املزبورين يف ذمة والدهما املزبور مببا�رشة جدهما
يو�سف بن حممد مبلغ وقدره ثالثة ع�رش غر�شا وثمانية ع�رش قطعة
م�رصية قب�ضها يوم تاريخه باعرتافه وثمن دواة غر�ش حتل عليه
املبلغ مل�ضي �سنة مت�ضي من تاريخه ترتبا �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ علي ،كاتب �أ�صله ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم خليل بن عال الدين القليلي لكل واحد من زياده جملوين وعبد
العال �سبعة غرو�ش بقي  4غ بقية ثمن حلم بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف �إلزاما �رشعيا.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
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رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /175ح4

�إقرار واعرتاف م اجلمعة � 17شهر
ذي احلجة �سنة
بثمن دار
1082هـ/
دار مبحلة
1672 /4 /15م
املغاربة

 /175ح5

ترتب لأيتام

م ال�سبت 18
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /16م

 /175ح6

اعرتاف بدين

م ال�سبت 18
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /16م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
اقر واعرتف الرجل الكامل املدعو م�صطفى بن علي العربي ان
بذمته خلليل بن علي ال�سيوان�سلي الرومي احلا�رض معه املجل�س
ال�رشعي مبلغ قدره ت�سعون غر�شا عددية يعدل كل غر�ش ثالثون
قطعة م�رصية وانها م�ؤجلة عليه �إىل غرة ربيع الأول ل�سنة 1082
ورهن على ذلك ما هو له وجار يف ملكه وحتت ت�رصفه وذلك ربع
الدار الكائنه بالقد�س ال�رشيف بحارة املغاربة املحددة قبلة بدار
النحا�س وقف املغاربه و�رشقا دار جارية يف الوقف �سكن علي
العربي و�شماال زقاق غري نافذ وغربا دار جارية يف الوقف �سكن
حممد النوبي رهنا �رشعيا م�سلما ت�سليما قبله �رشعا معارا له
م�أذون ًا له باالنتفاع مع بقاء الرهن على حكمه على قاعدة مذهب
االمام ال�شافعي ف�صدقه على ذلك خليل اغا املزبور ت�صديقا �رشعيا
واقر واعرتف م�صطفى املزبور ان �أ�صل املبلغ املزبور بذمته ومل
يدفع له املبلغ فخليل اغا وكيله يف بيع احل�صة املزبورة وا�ستيفاء
التي منها وكله يف ذلك توكيال �رشعيا قبوال �رشعيا وا�شهد عليه انه
الحق له قبل م�صطفى املزبور( )...املبلغ املبلغ املرقوم له غري ذلك
وال �سواه و�صدقه عل ىذلك م�صطفى املرقوم و�سلمه ثالث حجج
متعلقة بالدار املزبوره.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ حممد ،ال�شيخ مو�سى،
كاتبه.
ترتب ل�شم�سية يتيمة احلاج احمد مريان مببا�رشة ال�شيخ �سليمان
العلي يف ذمة �سيف الدين بن ا�سمعيل بن �سيف مبلغ اثنان
وع�رشون غر�شا �أ�صال باقي يف ذلك ربح �سنتني ...على تاريخه ويف
خامت بحجر معدن ثالثة غرو�ش عددية ابتاعها وت�سلمه مل�ضي �سنة
مت�ضي من غرة �شهر تاريخه ورهنه ال�سابق على حكمه مبوجب
ال�سجالت ال�سابقة.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
اعرتف �سيف الدين املزبور �أعاله ان بذمته للحاجة فاطمة بنت
م�صطفى اليازجي ثالثة غرو�ش عددية و�صدقه على ذلك وكيلها
زوجها حممد بن احمد اخلليل �أمهله �إىل ق�ضاء ثالثة �أ�شهر من
تاريخه.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /176ح1

م ال�سبت 18
�إقرار و�إعرتاف ذي احلجة ل�سنة
1082هـ/
بدين
1672 /4 /16م

�أقر و�أعرتف احلاج ح�سن بن عبد اهلل الرومي �أنه و�صله من م�صطفى
بن علي بازار با�شي( )1ما كان له بذمته وقدره �سبعة ع�رش غر�ش ًا
ون�صف �صحاح ًا ومل يت�أخر له قبل م�صطفى حق ًا مطلق ًا و�صدقه
على ذلك ت�صديق ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

 /176ح2

�إلزام بدفع
دين

م ال�سبت 18
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /16م

�ألزم غطا�س ولد خمي�س الن�رصاين خللف بن طه النعيمي بن يو�سف
بقر�شني ب�إعرتافه الزام ًا �رشعياً.
�شهود ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

 /176ح3

ترتب
م�ستحقات
�أيتام

 /176ح4

�إلزام بدفع
دين

 /176ح5

حترر
م�ستحقات
زوجية

ترتب ملحمود �شيخ �أحمد البط�ش مبا�رشة و�صية اخلواجة �أرغون بن
�أحمد يف ذمة اخلواجا �سليمان العلي مبلغ وقدره مائة غر�ش واحدة
كل غر�ش منها ثالثون قطعة م�رصية واملبلغ �آخر ما ت�أخر بذمة
ال�سبت  18ذي احلجة اخلواجا �سليمان املزبور واخر قب�ض ح�ساب و�سائر املعامالت �إىل
يوم تاريخه وثمن خامت ف�ضة به وتراج وثمن ف�ضة خم�سة ع�رشة
�سنة 1082هـ/
غر�ش ًا عددية �إبتاعه وت�سلمه يحل ذلك عليه مل�ضي �سنة مت�ضي من
1672 /4 /16م
تاريخه وكفالة �أخيه جمال الدين مبوجب تذكرة باقية على حكمها
ترتب ًا �رشعي ًا
�شهود� :شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
م ال�سبت 18
�ألزم خليل بن عالء الدين اللحام لعلي بن ربيع ال�سلواين ت�سع ع�رشة
ذي احلجة �سنة
غر�ش ًا وخم�سة قطع م�رصية بعد الدعوى واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
1082هـ/
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
1672 /4 /16م
حترر ملنار بنت ح�سن الزاغة قبل زوجها احمد بن من�صور الدباغ
ثالثة ع�رش قر�ش ًا وثلث القر�ش مبوجب �سجل �سابق التحرير ال�رشعي
م ال�سبت  18ذي
طلب �أرحيم بن �أحمد وكيلها الزامه بذلك �إلزام وح�رض حممد بن
احلجة �سنة 1082
خمي�س وكفل احمد املزبور مل�ضي ثالثة �أيام من تاريخه ثم م�ضت
هـ/
�أيام املهلة واح�رضه الكفالة له و�سلمه للخ�صم وبرىء من الكفالة
1672م
/4
/16
للدعوى ثم اعرتف الوكيل بو�صوله غر�ش ًا و�آحد.
�شهود احلال :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

( )1بازارباشي :كان مساعد المحتسب ،فقد كان يتم تعينه لألشراف على بيع البضائع ،وبموافقة المحتسب والسوقة،
ويصدر تعينه من القاضي” استقر ابراهيم بن علي الحلبي بازارباشي باالسواق ورضوا بعض السواقة باستقراره في ذلك،
وكذلك برضا كوالنا االقندي والمحتسب والسواقة ،وان ال يباع بضاعة من البضائع حتى يعلموه بها السوقة ويكون حاضرا
تحريرا في  3ربيع الثاني سنة  .941سجل المحكمة الشرعية في القدس  ،رقم  ،4ص ،380 ،بازار معناها السوق ،دائرة
المعارف االسالمية ،اعداد وترجمة ابراهيم زكي خورشيد واخرين ،القاهرة كتاب الشعب ،مجلد ،6ص .49
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مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /176ح6

م الأحد 19
ذي احلجة �سنة
ترتب ثمن �سلع
1082هـ/
1672 /4 /17م

 /176ح7

قب�ض ثمن
ب�صل

م الأحد  19ذي
احلجة �سنة 1082
هـ/
1672 /4 /17م

 /176ح9

�إلزام بدفع
دين

م الأحد 19
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /17م

 /176ح10

�رشاء دار
وتوابعها

م الأحد 19
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /17م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب لفاطمة بنت احلاج حممود الدقاق مببا�رشة �أخيها لأبيها
احلاج ا�سماعيل يف ذمة خليل بن �صالح حمرز مبلغ قدره خم�سة
وثالثون غر�ش ًا عددية لأ�صل ما كان له من م�صطفى بن داوود
�شقيقه وثمن دواة �سبعة غرو�ش حتل علية مل�ضي جميع املبلغ
املرقوم وقدره �إثنني و�أربعون قر�ش ًا عددية �أ�ص ًال ثمن ال�سلعة مل�ضى
�سنة مت�ضي من تاريخه واملبلغ هو �آخر ما ت�أخر للموكلة املزبورة
ترتب ًا �رشعياً.
�شهود احلال :ال�شيخ ويل الدين ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ض حممد بن جباره من �إرطا�س من عمر بن حممد يوم تاريخه
خم�سني قطعة م�رصية و�أعرتف انه قب�ض منه �سابق ًا خم�سني قطعة
وذلك ثمن القنطار( )1الب�صل الذي كان ا�شرتاه منه �سابق ًا والحق له
قبله ب�سبب ذلك ف�صدقه على ذلك.
�شهود ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�إلزم دره بن برهان لعمري حممد قر�ش واحد بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف الزام ًا �رشعي ًا
امل�شرتي �أحمد بن حممد بن عوف البائعة رقية بنت �إبراهيم مرزوق
وعرف بها( )...بن فخر الدين بن منر و�شقيقها احمد تعريف ًا �رشعي ًا
املبيع قرياط واحد من كل من الدار والدكان والأ�صطبلني ب�أحدهما
�صهريج �سفلي الكائن جميع ذلك بباب حطة ،بالقد�س ال�رشيف
�رشكة امل�شرتي ويحدها قبلة دار �أحمد بن يو�سف و�رشق ًا الطريق
ال�سالك و�شمالأ دار حممد اخلما�ش وغرب ًا زاوية ال�شيخ يون�س خم�سة
ع�رش غر�ش ًا مقبو�ضة بيدها ب�إعرتافها بذلك االعرتاف ال�رشعي
وا�شهدت عليها رقية املزبورة �أنها ال حق لها يف احل�صة املزبورة
�أعاله �إنهاء �رشعي ًا ت�صديق ًا �رشعي ًا
�شهود احلال :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

( )1قنطار :اسم لمعيار يوزن  ،كما هو الرطل والربع ،ويقال لما بلغ ذلك الوزن هذ قنطار ،أي يعادل القنطار .وقيل
القنطار هو العقدة الكبيرة من المالوقدورد ذلك في القرآن الكريم في سورة آل عمران اية .14انظر علي جمعة محمد،
المكاييل والموازين الشرعية ،ط 2القدس 2001م ،ص24

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /177ح1

م الأحد  19ذي
احلجة �سنة 1082
�ألزم بدفع دين
هـ/
1672 /4 /17م

 /177ح2

�إلزام بدفع
دين

م الأحد 19
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /17م

177ح3

�إلزام بدفع
دين

م الأثنني  20ذي
احلجة �سنة 1082
هـ/
1672 /4 /18م

 /177ح4

م الأثنني 20
ذي احلجة �سنة
كفالة �إح�ضار
1082هـ/
1672 /4 /18م

 /177ح5

وقف �سجادة
وتوابعها

م الأثنني 20
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /18م

 /177ح6

�إلزام بدفع
م�ستحقات
وتق�سيط

م الأثنني 20
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /18م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أ�شهد حممد بن عبد اهلل بن حممد بن فتح الدين قدره باخلم�سني
قطعة م�رصية التي له قبله الثالثة ايام �إمها ًال �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل الدين ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم �شم�س الدين بن �شعبان العتال بخم�سة و�أربعني غر�ش ًا �آخر ما
ت�أخر قبله لأحمد بن علي بن عالن من دخول م�رصية بعد الدعوى
والطلب والإعرتاف الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم عبد القادر بن قرة ح�سني للحاج �إ�سماعيل الدقاق �إثنني
وع�رشين غر�ش ًا وهي التي كانت بذمة ابنته فاطمة و�إنتقلت �إليه بعد
الدعوى والطلب والإعرتاف الزام ًا �رشعياُ.
�شهود ال�شيخ نور الدين املزبورون ،كاتبه.
ح�رض حنا ولد �سلمان احلداد وكفل ن�رص اهلل ولد �سلمان احلداد
كفالة �إح�ضار مل�ضي ثمانية �أيام من تاريخه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
وقفت ال�ست زاهدة بن حممد الدهنية جميع ال�سجادة احلرير املخطط
وجميع اللباد الكنج ليفر�ش ذلك بال�صخرة امل�رشفة و�سلمت ذلك
لل�شيخ حميدان باملجل�س ال�رشعي وقف ًا �رشعي ًا بح�ضور �صقر اغا
ناظر الوقف ،موالنا ال�شيخ �صالح وال�شيخ عبد الرحمن الناظر
الإمام باحلرم القد�سي ال�رشيف وحممود جلبي كاتب الوقف
ال�رشيف مبوجب ذلك �صارت ال�سجادة وللباد وقف ًا �صحيح ًا كما ورد
وح�سبما جرى كما حرر وال يحل لأحد من اليوم اىل اليوم الآخر.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم حبيب بن ذيب بقر�شني وقطعتني وعثماين لنور الدين �رشيف
وهو املتحمل من الق�سط من �أ�صل �سبعة غرو�ش ون�صف كل يوم
قطعة بعد الدعوى والإعرتاف الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة
م الثالثاء 21
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /19م

 /177ح7

�إلزام

 /177ح8

م االربعاء 22
قب�ض �أجرة
ذي احلجة �سنة
دار مبحلة
اليهود مبوجب 1082هـ/
1672 /4 /20م
تذكرة

 /177ح9

�أمر دفع
م�ستحقات

م االربعاء 22
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /20م

 /177ح10

م االربعاء 22
ذي احلجة �سنة
حترر �أجرة دار
1082هـ/
1672 /4 /2م

 /177ح 11

م االربعاء 22
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /2م

�شهود على
نزاع

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�ألزم م�صطفى بازاربا�شي لعلي بن فخر الرومي ب�ستة ع�رش قر�ش ًا
�أ�سدية طلب املهلة لثالثة من تاريخ امهاله.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ض اخلواجة فخر الدين الناظر على وقف احلاج جنم اخلليلي بن
مو�سى بن رجب ثالثة غرو�ش من �أجرة �سنة �أحدى وثمانني و�ألف
مبوجب التذكرة امل�ؤرخة يف غرة �شهر تاريخه و�سلمه مفتاح الدار
مبحلة اليهود بالقد�س ال�رشيف ال�ساكن بها �سالفاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�أمر زياده بن حميد ال�سلواين بدفع �أربعني قطعة قبل لأحمد بن
عثمان البدوي �أمراً �رشعيا
حترر قبل مردخاى املتكلم على طائفة اليهود الأفرجن من �أجرة الدار
املخلفة عن احلاج �أحمد براق �إىل ختام �شهر من تاريخه خم�سة ع�رش
غر�ش ًا عددية بعد املحا�سبة مع اخلواجة �سليمان العلي.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�أ�شهد عليه ال�شيخ م�صطفى بن ال�شيخ علي بن عوي�س �أنه ال معار�ض
وال مبايعة وال حق يف ن�صف يف وظيفة قراءة احلديث ال�رشيف
مبربعة ال�سلطان �سليمان خان( )...الفخام الف�ضالء املوقعني ال�شيخ
مو�سى قدوة العلماء واملدر�سني ال�شيخ فخر الدين ال�شافعي وذلك()...
ال�شيخ حممد بن جمعة الهندي( )...وال�شيخ م�صطفى امل�شهور بحق
ن�صف الوظيفة( )...وان ذلك حق منه وال�شيخ نور الدين �إ�شهاراً
�رشعي ًا م�صدق ًا �إ�شهاداً ت�صديق َا �رشعياً.
�شهود :احلال ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ويل الدين ،ال�شيخ فتح اهلل
اخلالدي ،ال�شيخ علي الدقاق ،ال�شيخ علي النوري ،ال�شيخ ابو الفتح
الثوري ،ال�شيخ اجلابي ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
طالب علي بن ابراهيم الن�رصاتي ابراهيم ولد عبد اهلل بثالثة غرو�ش
ومنها خم�سة �سيل اعرتف.

 /178ح1

مطالبة بدين

م اخلمي�س 23
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /21م

 /178ح2

مطالبة بدين

م اخلمي�س 23
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /21م

طالبت دينة بنت جمعة الن�رصاين العجوز �أنها البادية عن وجهها
يو�سف ولد �سابا لها �سبعة غرو�ش ون�صف( )...له بذلك اعرتف ب�ستة
غرو�ش ودفع لها �أربع غرو�ش ،فلم ي�صدقه ،وباع لها قبله عن طلب
�شيء من �أثنان دفع �أربع غرو�ش معجل الثمن عنها فحلف على
فحلفت على �أنها ما و�صلها �أربع غرو�ش وال رهن عندها من املبلغ
حلف ًا �رشعي ًا �رشعي ًا طلب الزامه بن�صف غر�ش.

 /178ح3

�إقارر بطالق

م اخلمي�س23
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /2م

�أقر حممد بن فخر الدين على انه طلق زوجته عفيفه �أبنة يو�سف
احلا�رضة �أمامه باملجل�س ال�رشعي ،طلقة واحدة رجعية �إقراراً
�رشعي ًا و�أ�شهد عليها حممد بن فخر الدين فحلف �أنه �أرجع زوجته
املزبورة �إىل ع�صمته بعقد نكاح و�إعادتها �إىل ما كانت علية �إقراراً
�رشعي ًا

 /178ح4

م اخلمي�س 23
ذي احلجة �سنة
كفالة �إح�ضار
1082هـ/
1672 /4 /2م
م اخلمي�س23
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /21م

 /178ح5

�إعرتاف بثمن
خلخال

 /178ح6

م اخلمي�س23
�إعرتاف و�إقرار ذي احلجة �سنة
بدين
1082هـ/
1672 /4 /21م

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ويل الدين ،ال�شيخ فتح اهلل اخلالدي،
ال�شيخ علي الدقاق ،ال�شيخ علي الثوري ،ال�شيخ ابو الفتح الثوري،
ال�شيخ اجلاين ،املزبورون ،كاتبه.

كفل حزان ولد حزان الأرمني ا�سحق ولد ابراهيم الأو�ستي كفالة
�إح�ضار متى( )...يح�رضه ب�إذنه.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
�إعرتف فار�س ولد ماتو�س الأرمني لطوجمان ولد يو�سف الرومي
ب�ستة غرو�ش وثمن اخللخال وكذلك �أربع غرو�ش ب�إعرتافه بعد
الدعوى والطلب والإعرتاف �إعرتاف ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
�أقر واعرتف ركان ولد خ�رض اليهودي �أن بذمته للحاج جنم اخلليلي
ب�ستة غرو�ش دفع منها قر�ش وخم�سة قرو�ش �أح�رضها باملجل�س
ودفعها للحاج فخر الدين ال�صاحب والناظر على ايتام احلاج جنم
باحل�رضة واملعاينة.
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 353
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /178ح7

حترر �أجرة
بغل

م اخلمي�س23
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /21م

 /178ح8

م اخلمي�س 23
جمع �صوف
ذي احلجة �سنة
من قبل طائفة
1082هـ/
اليهود
1672 /4 /21م

 /178ح9

عقد زواج

م اخلمي�س 23
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /21م

 /178ح1

ترتب
جلهة وقف
خداوردي

م اخلمي�س 23
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /21م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
حترر قبل ملكان ولد �أو�ضفاف الأرمني لربهان ولد غربي الأرمني
خم�سون غر�ش ًا ون�صف غر�ش من �أجرة البغل والأكد�ش التحرر
ال�رشعي �أمر �أن يدفع له.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ملا كان من العادة القدمية �أن طائفة اليهود الربانيني من جتميع
�صوفاتهم من البلدان التي منها مل يح�رض يوم تاريخ �أ�صالن ولد
�أرنون وتوافد مع طائفة اليهود الربانية �أنه بعد م�ضي �سنة و�شهر
من تاريخ توجه مبوجبه �إىل جميع �صوفاتهم املختارة و�أن يتوجه
بكل ما عنده ويف ذمته لي�س ما لهم بذمته مائة غر�ش ويكون بذمة
لداوود بن ا�سمعيل و�أ�صالن املزبور موافقة مرهونة �صدرت بينهم
بالطريق ال�رشعي و�سطر ما هو واقع بتاريخه �أعاله من حتمل مائة
غر�ش وتوافقوا على ذلك وما اتفقوا عليه اليهود الربانيني.
�شهود :ال�شيخ على ،املزبورون ،كاتبه.
الزوج حممد بن فخر الدين �شومرة الزوجة خديجة بنت �شاهني
طلقها بطلقتني �سابق ًا ال�صداق ال�رشعي ع�رشة غرو�ش م�ؤجلة لها
حلني الفراق مبوت �أو طالق بائن منها و�شهد ابيها بالوكالة الثابتة
ب�شهادة ال�شيخ بهاء الدين اللطفي وفرحان بن دروي�ش اخلليلي
العارفني بها زواج ًا �رشعي ًا وقرر الزوج بر�سم ك�سوة زوجته يف كل
�سنة اربع غرو�ش.
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب جلهة وقف خداوردي مببا�رشة تولية ال�شيخ كمال الدين
اخلليلي يف ذمة ال�سيد حممد بن املرحوم ال�سيد �صالح الدين
ال�صمادي مبلغ وقدره �سبعة ع�رشة غر�ش ًا ون�صف غر�ش �أ�صال فيها
املتويل باحل�رضة واملعينة عن ثمن م�ستحمة ثالثة غرو�ش حتل
عليه جميع املبلغ وقدرها �أحد ع�رش غر�ش ًا �أ�صال مب�ضي �سنة مت�ضي
من يوم تاريخه وبقي حتت يد املتويل املزبور املبلغ املرقوم
وجميع الدار ون�صف الطابون والدكان املال�صقني لها والكائنة
ب�سويقة باب العامود بالقد�س وحدها قبلة دكان احلاج �سليمان
و�رشق ًا دار يو�سف ال�صفدي و�شما ًال دور ال�شيخ عبد الرحمن وغرب ًا
الدرب ال�سالك ر�ض ًا �رشعي ًا م�أذون ًا باالنتفاع مع بقاء الرهن على
حاله وح�رض ا�سماعيل بن ابراهيم وح�رض ا�سماعيل بن ابراهيم
ببع�ض ذلك وكذلك ال�سيد حممد املزبور يف املال والذمة ب�إذنه له
كذلك رهن ًا �رشعي ًا على قاعدة االمام ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه ترتب ًا
�رشعياً.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م اخلمي�س 23
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /21م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ملا كان مرتتب ًا بذمة عبد اللطيف و�أخيه حممد ولدي حممد القط
حلامد بن حممد حامد اللدي مببا�رشة الو�صي ال�سيد ح�سن اللدي
مبلغ وقدره �أربعة ع�رشة غر�ش ًا �أ�صال وكان مرهون على ذلك ربع
دارهما الكائنة مبحلة باب حطة بالقد�س ال�رشيف مبوجب �سجل
�سابق منع ًا �رشعي ًا ح�رض يوم تاريخه حامد املزبور البالغ العاقل
�أقر و�أعرتف �أنه قب�ض منهما املبلغ املزبور وذلك بالأجر املرقوم
و�أ�شهد عليه �أنه ال حق له قبلهما ملا م�ضى ل�سنة يوم تاريخ.

 /178ح2

ترتب دين

 /178ح3

م اخلمي�س 23
�إٌقرار و�إعرتاف ذي احلجة �سنة
1082هـ/
بدين
1672 /4 /21م

 /178ح4

منع من
التعر�ض
واالعتداء

م اخلمي�س 23
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /21م

�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

 /178ح5

قب�ض
م�ستحقات
مالية

م اجلمعة 24
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /22م

قب�ض يوم تاريخه ن�رص بن ا�سحاق الرومي من �أحمد جلبي ثمانية
ع�رش قر�ش ًا عددية بيده باحل�رضة واملعاينة و�أقر و�أعرتف �أنه قب�ض
منه �سابق ًا �أثني ع�رشة غر�ش ًا وذلك يف الأ�صل الذي بذمة �أحمد جلبي
قدره �ستماية غر�ش �صحاح ًا �أ�سدية ح�سب �إعرتاف �أحمد حلمي
املزبور وذلك بقية املبلغ �أو ن�صفه فقب�ض منه �أي�ض ًا ع�رشة غرو�ش
عددية بح�رضة املعينة قب�ض ًا �رشعي ًا باحل�رضة واملعاينة.

 /178ح6

قب�ض
م�ستحقات

م اجلمعة 24
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /22م

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�أقر و�أعرتف حممد بيك املزبور �أن بذمته حلامد املزبور ثالثة
غرو�ش عددية ،وقد �أمهله بها ان يح�رضها فلم ي�صدقه على ذلك
حامد املزبور
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
منع ن�رص اهلل ولد عبد الرحمن من التعر�ض �إىل �أبراهام ولد عطا
اليهودي ب�سبب البغل الذي ا�ست�أجره من( )...يف القد�س ال�رشيف()...
بعد الدعوى والطلب( )...البغل وقدره ثمانية غرو�ش منع ًا �رشعياً.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى،
حممد جلبي ،كاتبه.
قب�ض ال�شيخ �إدري�س بن عبد اهلل بن احمد جلبي خم�سة و�أربعني
غر�ش ًا عددية من �أ�صل ماية غر�ش �أ�سدية بيده باحل�رضة واملعاينة
قب�ض ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /178ح7

�ألزام بدفع
ثمن قما�ش

م اجلمعة 24
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /22م

 /178ح8

�ألزام بدفع
ثمن قما�ش

م اجلمعة 24
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /22م

 /178ح9

م ال�سبت  25ذي
احلجة احلرام �سنة
ترتب جلهة
وقف �أوي�س بك 1082هـ/
1672 /4 /23م

 /179ح1

م ال�سبت 25
ترتب جلهة
ذي احلجة �سنة
وقف �أوي�س بك 1082هـ/
1672 /4 /23م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�ألزم عبد اهلل ولد خريي لكرمي بن ابراهيم مباية قطعة م�رصية بقية
ثمن قما�ش بعد الدعوى والطلب واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
�شهود� :شيخ مو�سى ،حممد جلبي ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم عبد املزبور لكرمي بن يو�سف بخم�سة غرو�ش بقية ثمن قما�ش
بعد الدعوى والطلب والأعرتاف �إلزام ًا �رشعاً.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
ملا كان مرتتب ًا بذمة احلاج ح�سني بن حممد الكردي وقف �أوي�س
بك مببا�رشة ناظر ال�شيخ نور الدين الداودي �أحد النظار على الوقف
املزبور مبلغ قدره خم�سة و�أربعون غر�ش ًا عددية ،ح�رض يوم تاريخه
املزبور ودفع من املبلغ ع�رشين غر�ش ًا قب�ضها من ال�شيخ عبد اهلل
ال�صاحلي �أحد النظار على الوقف بال�صخرة واملعاينة وت�أخر بذمته
جلهة الوقف خم�سة وع�رشين غر�ش ًا ترتب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب جلهة وقف �أوي�س بك مببا�رشة ال�شيخ هبة اهلل العناتي �أحد
النظار على الوقف املزبور يف ذمة احلرمة عائ�شة بنت رم�ضان
احلوين وعرف بها زوجها حجازي بن حمزة وحممد امل�رصي مبلغ
قدره ع�رشون عددية قب�ضها يوم تاريخه باحل�رضة واملعاينة وثمن
دواة غر�ش ًا ابتاعت ذلك وت�سلمته مل�ضي �ستة ا�شهر من غرة حمرم
�سنة ثالث وثمانني والف رهن ًا �رشعي ًا ورهنت على املبلغ ما هو
لها وذلك جميع احل�صة ال�شائعة وقدرها الربع من �أ�صل كامل الدار
القائمة البنا بالقد�س ال�رشيف مبحلة ال�رشف حدها قبلة اجلاعوين
و�رشق ًا دار �شياب و�شما ًال الدرب ال�سالك وفيه الباب وغرب ًا دار م�صلح
الدقاق رهن ًا �رشعي ًا على مذهب االمام ال�شافعي رهن ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
منع جمعة ونقوال ولدي منري الن�رصاين من التعر�ض حلبيب بن
عي�سى الن�رصاين ب�سبب دعوى البيت الكبري بقرية لد تعد خلفها
�أنها مل تعلم �أنه لي�س لها علم �أن لهما ح�صة يف البيت املزبور منع ًا
�رشعي ًا وعرف بها زوجها حبيب ولد عي�سى تعريف ًا �رشعياً.

 /179ح2

منع من
التعر�ض

م ال�سبت 25
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /23م

 /179ح3

منع من
التعر�ض
لن�صارى
الداوية

م ال�سبت 25
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /23م

 /179ح4

�أمر بدفع

م ال�سبت 25
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /23م

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبة.

 /179ح5

منع من
التعر�ض

م الأحد  26ذي
احلجة �سنة /1082
1672 /4 /24م

منع احلاكم ال�رشعي حممد بن حممود اخلليلي من التعر�ض لزين
الدين بن عبد اللطيف منع ًا �رشعي ًا ب�سبب ت�سع وع�رشين غر�ش ًا ال يف
�أ�صل وال يف ربح(. )...

 /179ح6

الزام بدفع
دين

م الأحد 26
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /24م

الزم حممد بن فرحات لفتحي بن �أحمد بت�سع غرو�ش ون�صف �أخر كل
ح�ساب بعد الدعوى والطلب واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،كاتبه ا�صالً ،املزبورون،
كاتبه.
ح�رض كل واحد من( )...و�أخية موالنا احلاكم ال�رشعي �أن خزان
ولد خزان اجللبي وتوماجان ولد يو�سف اجللبي دائم ًا يتعر�ضون
لداوية( )1ن�صارى ويزعمون انهما تراجمني لهم وقد برز االمر
ال�رشيف بالرباة ال�رشيفة ب�أن ال ي�صري ترجماما اال مبعرفة �إعبارز
و�أقروا واعرتفوا �أن اغبارز ملن يقب�ضهما ترجمان ًا على ن�صارى
الأرمن وبرز الرباءة ال�رشيفة عليهما فلم يبد يف ذلك(� )...رشعي ًا وبه
عليهما ب�أنهما ال يتعر�ضان �إىل طائفة ن�صارى الأرمن بوجه من
الوجوه و�أن ال يخرجوا من القد�س ال�رشيف �إال بعد م�ضي ع�رشين
يوم ًا والكفالة مبوجب �سجل باقية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�أمر خليل بن �شداد بدفع خم�سة وع�رشين غر�ش ًا بقية ثمن احلمار
الذي ا�شرتاه من احلاج عرن بن ال�شيخ عمر املزبور �أمراً �رشعياً.

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

( )1الداوية :نسبة إلى فرقة الداوية التي ترافقة قوافل الحجاج النصارى في طريقهم إلى القدس حيث تقدم للنصارى
المعونات الصحية ،يذكر أن هذه الفرقة كانت موجود قبل الحروب الصليبية.تأسست عام 512هـ1118/م في
مملكة بيت المقدس الالتينية ،اتخذوا جزء من المسجد األقصى مقراً ومعبداً وأطلقوا علين اسم معبد أو دير السيد
 Templum Dominiونشطت هذه الرقة في مواجهة المسلمين عسكرياً مع فرقة االسبتارية .الصوري ،وليم .االعمال
المنجزرة فيما وراء البحار ،ج ،1ص576؛ األعمال المنجزة فيما وراء
Addison, The History of the Knights Templars, P.P. 1-59
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /179ح7

م االحد 26
�إقرار واعرتاف
ذي احلجة �سنة
ببيع دار
1082هـ/
مرهونة
1672 /4 /24م

 /179ح8

اعرتاف

م الأحد 26
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /24م

 /179ح9

م الأحد 26
�إ�شهاد وتوكيل
ذي احلجة �سنة
با�ستخال�ص
1082هـ/
حقوق
1672 /4 /24م
م االحد 26
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /24م

 /179ح10

الزام بدفع
دين

 /180ح1

م الأحد 26
ذي احلجة �سنة
الزم بدفع دين
1082هـ/
1672 /4 /24م

 /180ح2

منع من
التعر�ض

م الأحد 26
ذي احلجة �سنة
1082هـ/

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أقر واعرتف ح�سني بن ح�سن احلنية �أن بذمته حلامد بن حممد اللدي
�سبعة وثالثون غر�ش ًا عددية منهما غر�شان دفعهما له ل�ستة من �سنة
ثالث وثمانني والف ومنها خم�سة وثالثون �أمهله بها مل�ضي خم�سة
�أ�شهر من تاريخه و�أذن حلامد املزبور ووكله يف بيع داره املرهونة
على املبلغ املرقوم مبودب ال�سجالت ال�سابقة وا�ستيفاء ما بذمته
من املبلغ املزبور وقبل بذلك قبو ًال �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ ويل الدين ،ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزورون،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
�أعرتف مردخاي ويعقوب ومبارك من بران�سة اليهود �أن بذمتهم
حلامد بن حممد اللدي �ستني غر�ش ًا عددية و�صلتهم من حامد.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�أ�شهد عليها خديجة بنت ا�سمعيل ونور بنت م�صطفى و�شقيقة حممد
بن عوف وعرف بها �أحمد وحممود ولدي حممد احل�سن ترعيف ًا
�رشعي ًا �أنهما وكلتا الأو�ستة ح�سني بن قرة ح�سن يف ا�ستخال�ص
حقوقهما �سوية من مرتوكات حممد احل�سن ويف البيع وال�رشاء
والأخذ والعطاء وكالة �رشعية مقبولة �رشعاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ملا الزم يو�سف ولد �سابا الن�رصاين لزينة بنت جمعة الن�رصاين ب�ستة
غرو�ش عددية(.... )...
الزم لعز الدين بن ح�سني النابل�سي لأبراهيم بن ا�سماعيل ع�صفور
ثالث غرو�ش و�سبعة وع�رشين قطعة م�رصية الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ ابو الفتح ،كاتبه.
منع عبد اللطيف بن عبد القادر من التعر�ض لن�رص اهلل بن دروي�ش
ب�سبب الثالث ع�رش غر�ش ًا منع ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /180ح3

ت�سلم قف�ص
ف�ضة

م الأثنني 27
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /25م

 /180ح4

م الأثنني 27
�إقرار واعرتاف
ذي احلجة �سنة
بقب�ض
1082هـ/
م�ستحقات
1672 /4 /25م

 /180ح5

دعوى من �أخ
على �أخيه

م الأثنني 27
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /25م

�شهود :ال�شيخ زكريا كاتبه �أ�صال ،املزبورون ،كاتبه.

 /180ح6

الزام

م الأثنني 27
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /25م

ملا كان الزم خ�رض النابل�سي عبد الرحمن بن عبد القادر الفقية
بخم�سة غرو�ش مبوجب �سجل �سابق ح�رض عبد الرحمن ومو�سى بن
رم�ضان الوكيل عن خ�رض املزبور الثابت وكالة �رشعية وقب�ض من
عبد الرحمن قر�شني وق�سط الثالثة غرو�ش كل يوم قطعة م�رصية من
غرة حمرم �سنة  1083ت�صديق ًا �رشعياً.

 /180ح7

ترتب ليتامي

م الأثنني 27
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /25م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ت�سلم عز بن بع�صة القف�ص الف�ضة ايل كان دفعة �أخية ح�سني بن نور
جتديد رزق اهلل الن�رصاين بيده من اخيه املزبور بعد دعوى �صدرت
بينهما باحل�رضة واملعاينة.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�أقر واعرتف احلاج ابراهيم بن احلاج كرمي املحت�سب �أن قب�ض
ما كان له بذمة ح�سن وح�سني اللدي عبد النبي ب�صي�صة وقدره
ثمانية ع�رش غر�ش ًا عددية ال حق له قبلهما مطلق ًا و�صدقاه على ذلك
ت�صديق ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا كاتبه �أ�صال ،املزبورون ،كاتبه.
�إدعى ح�سن بن عبد النبي بقي�صة على �أخيه ح�سني وقال �أن له قبله
ثالثني غر�ش ًا �أ�سدية �سئل �أنكر ثم ت�صادقا على املبلغ وانه مل يبق
ي�ستحق قبله من ذلك حق ًا مطلق ًا فلم ي�صدقه.

�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب ليتامى احلاج خليل �شيخة مببا�رشة �أخيها الو�صي عليها
يف ذمة عي�سى بن يو�سف بن عامر مبلغ قدره �ستة غرو�ش �أ�صال
قب�ضها باعرتافه وهي ثمن زيت كانت بذمته لوالدها املزبور يحل
ذلك عليه مل�ضي �ستة ا�شهر مت�ضي من غرة �شهر حمرم �سنة 1083
ورهن على ذلك ربع دارة الكائنة مبحلة اخلوالده املعلومة عندهما
�رشعيت العلم ال�رشعي على قاعدة مذهب االمام
العلم ال�رشعي رهن ًا
ً
ال�شافعي.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
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 /180ح8

حترر ثمرة
كروم

م الأثنني 27
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /25م

 /180ح9

م الثالثاء 28
ذي احلجة �سنة
اعرتاف
بقر�ض �رشعي 1082هـ/
1672 /4 /26م

10 /180

ترتب
م�ستحقات

م الثالثاء 28
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /26م

 /181ح1

ترتب جلهة
وقف ال�سيفية

م الأربعاء 29
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /27م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
حترر للخواجة حممد بزوز قبل خليل بن علي الداجوين الأ�صدع()...
والكفيل عن �أخيه ابراهيم وعن حامد بن �أحمد ال�سلواين وعن حممود
بن �شم�س الدين ال�ضياء يف ثمرة كرومه الكائنة ظاهر القد�س
ال�رشيف مبلغ قدره خم�سة وع�رشين غر�ش ًا بعد الدعوى والطلب
والإثبات الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ مومني ،املزبورون ،كاتبه.
�أعرتف عبد الرحمن وكرين ابني احلاج خليل الطويل ان بذمتهما
للحاج عثمان بن ح�سن وح�سني وعبد القادر بطريق القر�ض ال�رشعي
�أحد ع�رش غر�ش ًا عددية وقطعتان بطريق القر�ض ال�رشعي و�أمهلوه
بذلك اىل ن�صف �صفر( )...فيما بينهم ح�سب ت�صادقهم على ذلك
وت�صدقوا على ذلك و�صدقوه على ذلك ت�صديق ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ملا كان مرتتب ًا لل�ست الفية ابنة املرحوم فخر الأعيان احلاج �أحمد
الرابي يف ذمة يو�سف بن حييم اليهودي مبلغ قدره �سبعة وع�رشين
غر�ش ًا عددية ح�رض يوم تاريخة اخلواجة �صالح بن حممد الرومي
الوكيل عن الفية املزبورة و�أقر واعرتف �أنه قب�ض من يو�سف املزبور
لها من حق بها مبجل�س مبلغ قدره �سبعة وع�رشين غر�ش ًا و�صدقه
على ذلك يو�سف املزبور ت�صديق ًا �رشعي ًا وبرئت من يو�سف املزبور
الرباءة ال�رشعية براءة قب�ض �رشعاً.
�شهود :ال�شيخ ويل الدين جماعة ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب لوقف ال�سيفيه مببا�رشة ال�شيخ كمال الدين اخلليلي متويل
الوقفى املزبور مببا�رشة من حممد بن ال�شيخ �أحمد بن �أبي الن�رص
غ�ضية مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش على ما قب�ضه يوم تاريخه
باحل�رضة ب�إعرتافه خم�سة غرو�ش منتقلة اليه من كرم بن عبد العال
كرم بن عبد القادر واخلم�سة غرو�ش بذمته مبوجب ال�سجل وباعه
يوم تاريخه م�سبحة بقر�شني ابتاعها وت�سلمها مل�ضي �سنة مت�ضي
من غرة حمرم �سنة تاريخه ورهن على ذلك جميع ربع داره الكائنة
بخط النيابة بزقاق غري نافذ حده قبله دار ح�سني جلبي حم�رض
با�شي و�رشق ًا دار �إبراهيم نريون و�شما ًال زقاق غري نافذ منها دار
ابراهيم املزبور وغرب ًا وفيه الباب واقع بني ال�شمال والغرب رهن ًا
�رشعي ًا م�سك م�سلم ًا ت�سليم ًا مثله �رشع ًا على قاعدة مذهب االمام
ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /181ح2

م الأربعاء 29
ذي احلجة �سنة
مرتتب
حلامدي اللدي 1082هـ/
1672 /4 /27م

 /181ح3

ت�صديق بيع

م االربعاء 29
ذي احلجة �سنة
1082هـ/
1672 /4 /27م

 /181ح4

�أعرتاف بدين

 /181ح5

م ختام وهو 30
�إقرار و�أعرتاف ذي احلجة �سنة
بدين
1083هـ/
1672 /4 /28م

 /182ح1

م ختام وهو 30
ذي احلجة �سنة
1083هـ/
1672 /4 /28م

الزام بدفع
دين

م الأربعاء 29
ذي احلجة �سنة
1082هـ/

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ملا كان مرتب ًا حلامد بن حممد اللدي مببا�رشة و�صيته ال�سابقة
يف ذمة الأخر ال�شيخ عبد اللطيف وال�شيخ عبد احلليم ولدي ال�شيخ
لطفي مبلغ وقدره �سبعني غر�ش ًا عددية �أ�صال على املبلغ املزبور
ورهنا دارهما الكائنة مبحلة العامود بالقد�س ال�رشيف ولها �شهرة
يف حملها تغني عن و�صفها وحتديدها ح�رض يوم تاريخه ال�شيخ
عبد اللطيف و�أخيىة وجاره املزبور و�أقر واعرتف �أنه قب�ض الرهن
املزبور جميع املبلغ املرقوم وقدره  70غر�ش وقف �أر�ض املربعة
وال حق لهما قبلها ب�سبب ذلك لطلب و�صدقاه على ذلك ترتب ًا �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
ح�رض حامد بن حممد اللدي البالغ العاقل �إبي �سيف و�صدق على
�صحة بيع ن�صف الدار التي باعها موالنا قدوة العلماء ال�شيخ نور
الدين ال�شافعي بالوكالة عن ح�سني اخليار و�أنه قب�ض من موالنا
نور الدين جميع ثمن ن�صف الدار املباعة وقدره �أربعون غر�ش
و�صدقه على ذلك نور الدين �أفندي املزبور ح�ضوراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
�إعرتف �سفيان بن ع�سكر �أن بذمته حلامد بن حممد اللدي �إثنني
وثالثني غر�ش ًا �أعرتاف ًا �رشعي ًا يوم تاريخه �إدناه وق�سط من املبلغ
�أثني ع�رش غر�ش ًا وبقية ع�رشون غر�ش ًا حاال ومن يوم تاريخه كل
يوم قطعة م�رصية قب�ض َا �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�أقر و�أعرتف ال�شيخ عي�سى بن ال�شيخ حممد الفاحت �أن بذمته لل�شيخ
على بن ال�شيخ �صالح العلم �أربعة �سلطانية ذهب ًا منها �سلطاين
بندقي وثالثة �سنت �رشنقية �إقراراً �رشعي ًا بح�ضور ال�شيخ بهاء الدين
اللطفي وتعهد ال�شيخ علي انه يدفع ال�سلطاين لل�شيخ علي والثالث
�سلطانية لكل من ال�شيخ عي�سى يف قب�ضها مما له من ال�رصة الرومية
على نظري ما له بذمته وكالة �رشعية مقبو�ضة �إقراراً �رشع ًا
ال�شهود :ال�شيخ زكريا.
الزم حافظ بن حمود من الوجلة بخم�سة غرو�ش من �أ�صل �ستة غر�ش ًا
جلمعة بن ن�رص اهلل الدب�س.
ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ
مو�سى ،ال�شيخ ابو الفتح ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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 /182ح2

م ختام وهو 30
ذي احلجة �سنة
�إلزم بدفع دين
1083هـ/
1672 /4 /28م

 /182ح3

ترتب
جلهة وقف
خداوردي

م ختام وهو 30
ذي احلجة �سنة
1083هـ/
1672 /4 /28م

 /182ح4

عقد زواج

م ختام وهو 30
ذي احلجة �سنة
1083هـ/
1672 /4 /28م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�أمر قبل عبد امل�سيح وعبد اهلل احلاج ح�سني بن عبد اهلل ثالثة غرو�ش
وربع الغر�ش �أمر بدفعها �أمراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ترتب لوقف خداورد بن �أبي �سيفني مببا�رشة متوليه ال�شيخ كمال
الدين اخلليلي وبقي بذمة ال�سيد حممد بن ال�سيد �صالح الدين
و�رشيكه مبلغ وقدره �أثنا ع�رشة غر�ش ًا ون�صف غر�ش �أ�صلي قب�ضها
يوم تاريخه من املتويل باحل�رضة واملعاينة املنتقلة من ذمة
ن�صارى القد�س وثمن �سجادة غر�ش ًا ن�صف غر�ش يحل عليه املبلغ
املرقوم مل�ضي �سنة من يوم تاريخه ورهن على املبلغ ربع احل�صة
ال�شايعة ومقدارها ثالثة قراريط بقي خم�س قرياط ومن جميع
الدكان والطابون املتال�صقني مبحلة باب العامود بالقد�س ال�رشيف
املرهون ن�صفها حتت يد املتويل املزبور جلهة الوقف املرقوم ويحد
الدكان والطابون قبل دكان �سليمان و�رشق ًا دار يو�سف ال�صفدي
البيطار و�شما ًال بدكان والد املرحوم بن النعناع عفيف وغرب ًا
الطريق ال�سالك ومنه بابها رهن ًا �رشعي ًا م�سلم ًا ت�سليم ًا قبله �رشع ًا
م�أذون ًا له حق االنتفاع مع بقاء الرهن على حكم قاعدة مذهب
االمام ال�شافعي و�صلى اهلل عليه و�سلم.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

الزوج حممد بن الرملي الزوجة كل�ستان بنت عبد اهلل املر�أة الكاملة
�صداق خم�س غرو�ش احلال غر�شان مقبو�ضة بيدها باعرتافها
والباقي ثالثة غرو�ش م�ؤجلة لها حلني الفراق مبوت �أو بطالق بائن
زوجته نف�سها منه( )...وعبايا وعرف بها حممد بن نور الدين �أحمد
تعريف ًا �رشعي ًا زواج ًا �صحيح ًا �رشعي ًا مقبو ًال �رشعاً.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /182ح5

ترتب لوقف
ال�سيفية

م ختام وهو 30
ذي احلجة �سنة
1083هـ/
1672 /4 /28م

 /182ح6

�إقرار و�أعرتاف م اجلمعة غرة حمرم
�سنة 1083هـ/
بدفع ثمن
خلخال ف�ضة 1672 /4 /29م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ترتب لوقف ال�سيفية مببا�رشة متوليه ال�شيخ كمال الدين اخلليلي
يف ذمة ال�شيخ ف�ضل الدين بن املرحوم ال�شيخ حممد العجمي مبلغ
وقدره ع�رشة غرو�ش �أ�صال قب�ضها من املتويل يوم تاريخه ب�إعرتافه
من املنتقل من ذمة ن�صارى الأرمن �أ�ص ًال وثمن �سبحة غر�شان حتل
عليه مل�ضي �سنة من غرة املحرم ل�سنة ثالثة وثمانني و�ألف ورهن
على ذلك حتت يد املتويل على جميع احل�ص�ص ال�سابقة وقدرها �أربع
قرارايط وخم�سة �أثمان قرياط يف جميع احلاكورة بباب املغاربة
يف جميع احل�صة ال�شايعة وقدرها �أربعة قراريط وثلث قرياط من
جميع غرا�س الزيتون القائم �أ�صوله ب�أر�ض قرية لفتا وبقي للوقف
ثلث للوقف مبوجب حجتنب �رشعيتني �أحدها بتا�سع ذي القعدة �سنة
1077ه واالخرى ل�صفر بال�سنة املزبورة �أمر�أ �رشعي ًا م�سلما م�أذون ًا
له باالنتفاع مع بقاء الرهن �أر�ض على حكم على قاعدة مذهب
الإمام ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه.
�شهود� :شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

ح7

�إلزام بدفع
ثمن ()...

م اجلمعة غرة حمرم
�سنة 1083هـ/
1672 /4 /29م

 /183ح1

�إلزام بدفع
ثمن فر�س

م ال�سبت  2حمرم
احلرام ل�سنة
1083هـ/
1672 /4 /30م

�أقر داوود بن عبد الرحمن �شنطية بدفع اخللخال الف�ضة التي رهنها
نعيمة بنت خليل وعرف مو�سى بن رم�ضان على غر�ش ون�صف
ح�رضت نعيمة املزبورة( )...الغر�ش والن�صف وت�سلمت اخللخال بعد
الدعوى واالثبات اخللخال باحل�رضة.
ال�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه �أ�صال ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم رحمة بن منازل من هيثم ملجلون بن حممد من القادرية
تعريف ًا بعد ثمن( )...الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ مو�سى كاتبه �أ�صال ،املزبورون ،كاتبه.
�إلزم حيدر بن را�ضى لل�شيخ �صالح العامل ع�رشة غرو�ش عددية ثمن
الفر�س احلمرا بعد الدعوى والطلب من ولده وابتاعه بوكالة و�أقر
واعرتف املدعى عليه لزام ًا �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ على �أفندي ،ال�شيخ ابو الفتح ،مو�سى
�أفندي ،حممد �أفندي.
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رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /183ح2

ترتب جلهة
وقف ال�سيفية

م ال�سبت  2حمرم
احلرام ل�سنة
1083هـ/
1672 /4 /30م

 /183ح3

قب�ض
م�ستحقات

م ال�سبت  2حمرم
احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /4 /30م

 /183ح4

دعوى على
ثمن �صابون

م ال�سبت  2حمرم
احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /4 /3م

 /183ح6

وكالة

م ال�سبت  2حمرم
احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /4 /3م

183

 /183ح7

�شهادة جلهة
الوقف

م الأحد  3حمرم
احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /1م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب جلهة وقف ال�سيفية مببا�رشة متوليه ال�شيخ كمال الدين
اخلليلي يف ذمة الوقف وهما لل�صبيني اخلوري منه مببلغ قدره
ع�رشين قر�ش ًا �أ�ص ًال فيما قب�ضاها يوم تاريخه باحل�رضة واملعاينة
ثمن �سبحة ابتاعها وت�سلمها مل�ضي �سنة من تاريخة حتل من غرة
�شهر تاريخه تاريخة وجميع املبلغ املزبور يف املال والذمة ي�أذن
كل منهما للأخر مبايعة ترتب ًا �رشعي ًا لن�صارى الأرمن.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ض من�صور بن حممود من و�صية احلاج حممد بن عبد اهلل خم�سة
غرو�ش عددية بيده باحل�رضة واملعينة و�أعرتف �أنه قب�ض منه
�سابق ًا خم�سة غرو�ش و�صدقه على ذلك
ال�شهود :ال�شيخ نور الدين ال�شافعي.
�إدعى فتح الدين بن �أحمد املكاري على �أ�سحق ولد �إبراهيم الن�رصاين
وقال �أنه �سلمه داوود بن فخ�شيان الن�رصاين اللدي قنطاراً()1
�صابون ًا بثالثة وثالثون غر�ش ًا وثلث الغر�ش عددية ،و�أن املدعى
عليه كفله يف املال والذمة ب�إذنه وعندما �سئل �أعرتف بالكفالة
املزبورة ودفع املدعي ع�رشة غرو�ش من مال املكفول املزبور فلم
ي�صدقة على ذلك طلب الرهن و�أثني وع�رشين غر�ش ًا الزم
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
وكلت غفيفه( )...وعرف بها زوجها حممد بن �سليمان بن �أبي الن�رص
يف قب�ض ما يخ�صها من املبلغ ال�رشعي بذمة وذلك لزوجها ال�سابق
ح�سني بن عبد اهلل
�شهود :ال�شيخ مو�سى.
م الأحد  3حمرم احلرام �سنة 1083هـ1672 /5 /1 /م
م الأثنني � 4شهر حمرم احلرام �سنة 1083هـ1672 /5 /2 /م
�أ�شهد عليه عو�ض بن مو�سى قالوا �أن الع�رشة غرو�ش جلهة وقف
�شيمي �أفندي بذمته خا�صة و�أن احلاج نا�رص بن �أبراهيم قالوا له
برئت ذمة من ذلك جلهة الوقف املزبور وذلك بح�ضور فخر املدر�سني
ال�شيخ فتح اهلل الرزي املتويل الوقف وت�صديقه على ذلك ت�صديق ًا
�رشعي ًا مبا مل يرتتب جلهة وقف �شيمي املزبور يف ذمة عو�ض اهلل
املزبور مببا�رشة املتويل املزبور مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش عددية
�أ�صل وثمن دواة غر�شني حتل عليه مل�ضي �سنة مت�ضي من تاريخه.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

( )1القنطار :يزن 100رطل قمح أو أرز ،هنتس ،المكاييل ،ص.19

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /183ح8

تغيري بالط
�صحن
ال�صخرة
امل�رشفة

م االثنني  4حمرم
�شهر احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /2م

 /184ح1

�شهادة

م االثنني  4حمرم
�شهر احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /2م

 /184ح2

ترتب
م�ستحقات
قا�رصين

م االثنني  4حمرم
�شهر احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /2م

 /184ح3

منع تعر�ض

م االثنني  4حمرم
�شهر احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /2م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أناب �شيخ الإ�سالم موالنا احلاكم ال�رشعي للحاج عمر و�أخيه احلاج
على ولدي منر واملعماري من البالط العجمي بال�صخرة امل�رشفة
على �أنه مما زاد من الأذرع من عمل البالط القدمي ومرمته مبوجب
احلجج ال�سابقة ثمن ح�ساب الذراع اجلديد �إذن ًا �رشعي ًا مقبو ًال
بح�ضور علي �أغا بن �أحمد �أغا ال�سجدي وقبوله بذلك وبح�ضور
قدوتي امل�شايخ ال�شيخ عبد الرحمن وال�شيخ �صالح �شيخي احلرم
والناظر.
�شهود :ال�شيخ نور الدين كاتبه �أ�صال ،املزبورون ،كاتبه.
�أ�شهدت عليها كل من خريي وخديجة بنت عبد الرحمن �شنطية()...
�صالح انهما وكال احلاج حممد بن احمد من �إرث �أموالها
ترتب لعمري ابراهيم �سليمان م�شيم�ش وحممد بن علي القا�رصين
عن درجة البلوغ ولوالدتهما �صاحلة خاتون من ال�شيخ حممد بن
يزيد مببا�رشة ال�شيخ خليل بن حممد املزبور الو�صي على القا�رصين
وال�شيخ م�صطفى بن حممد م�شيم�ش الناظر ال�رشعي على القا�رصين
والوكيل عن زوجته �صاحلة بن �صالح املزبور يف ذمته اخلواجة
ل�سليمان بن املرحوم ال�شيخ عبد اجلواد الع�سلي مبلغ وقدره اماية
غر�ش عددية وذلك ربح ال�سنة املا�ضية  1081وثمن جوخ(� )...سبعة
وع�رشون غر�ش ًا ابتاعها و�سلمها بيده باحل�رضة واملعاينة على ما
يف�ضل ثمن ذلك ما هو للقا�رصين مئة غر�ش واحدة و�سبع و�سبعني
غر�ش ون�صف الغر�ش وربغ غر�ش �أ�ص ًال و�إعادة ما هو ل�صالح الزوج
املزبور ثالثني غر�ش ًا �أ�صال �سنة تاريخة حتل عليه املبلغ املرقوم
مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة حمرم �سنة تاريخة وكفالة �شقيقة
اخلواجة كمال الدين باقية على حكمها مبوجب ال�سجل ال�سابق وهذا
املبلغ �آخر ما ت�أخرمن ح�سابه و�إن �أظهر مت�سك عن املبلغ فال يعمل
به.
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
منع ثلجي ولد حماد من التعر�ض ل�سليمان ولد طه( )...ثالثة غرو�ش
�أرمراً �رشعي ًا
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
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مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /184ح4

ترتب بذمة
البازاربا�شي

م الثالثاء 5
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /3م

 /184ح5

�ألزام بدفع
دين

م الثالثاء 5
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /3م

 /184ح6

�إلزام

م الأربعاء 6حمرم
احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /4م

�شهود� :شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

 /184ح7

قب�ض
م�ستحقات
وقف

م الأربعاء 6حمرم
احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /4م

قب�ض ال�شيخ ويل الدين جماعة كاتب وقف عبد القادر اجلريري
والوكيل على متويل الوقف ن�رص اهلل( )...علي را�ضي بن داوود
ولد طعمة احلداد الن�رصاين �أربعة �سلطانية ذهب ًا عنها �سبع غرو�ش
الأ�صل التي ت�ؤخذ جلة الوقف باحل�رضة واملعاينة وبرئت ذمة
الن�رصاين يف ذلك.

 /185ح1

منع من
تعر�ض

م اخلمي�س 7
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /5م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب لل�ست ناظرية بنت اخلواجة �سليمان الع�سلي القا�رصة عن
درجة البلوغ يف ذمة املعلم م�صطفى بازاربا�شي بن على املتويف
مبلغ قدره ثالثون غر�ش ًا من �أ�صل خم�سني غر�ش ًا كل غر�ش منها
ثالثني قطعة م�رصية و�أنها م�ؤجلة على ذلك ،املزبور �إىل حكم
مل�ضي تاريخه ورهن على ذلك حتت يد اخلواجا �سليمان املزبور،
وذلك ت�صادق كل من اخلواجة �سليمان احلا�رض وم�صطفى املرقوم
على ذلك ت�صديق ًا �رشعي ًا ور�ضي على ذلك حتديد اخلواجة �سليمان
على املبلغ ثلث داره الكائنة مبحلة املغاربة بالقد�س ال�رشيف
حدها قبلة دار النحا�س و�رشق ًا دار علي و�شما ًال دار ربحي ذياب
ومن الباب غرب ًا دار التون�سي رهن ًا �رشعي ًا على قاعدة مذهب الإمام
حمة اهلل عليه �أمراً �رشعي ًا
�شهود� :شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم ن�رص اهلل ولد ابراهام من طائفة ال�رسيان ثمن غرو�ش عددية
لداوود ولد تباين من �أ�صل ماله بذمتهم منهم له ولأخيه يعقوب بعد
الدعوى والطلب والإعرتاف بذلك �ألزام ًا �رشعي ًا
�شهود :علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم احلاج عالء الدين العليني اللحام ب�أربعة وع�رشون غر�ش ًا عن
ثمن غنم حلمد بن زايد هنيم بعد الدعوى والطلب واالعرتاف �ألزم ًا
�رشعي ًا

�شهود� :شيخ زكريا ،ال�شيخ العرابي ،كاتبة.
منع �سفر �أغا املتويل �أوقاقف ال�صخرة امل�رشفة من التعر�ض ( )..عبد
القادر منع ًا �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ علي ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /185ح2

�إلزام بدفع
م�ستحقات
وقف

م اخلمي�س 7
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /5م

 /185ح3

قب�ض
م�ستحقات
وقف

م اخلمي�س 7
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /5م

 /185ح4

دفع دين

م اخلمي�س 7
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /5م

 /185ح5

ترتب
م�ستحقات

م اخلمي�س 7
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /5م

 /185ح6

م اخلمي�س 7
�إقرار و�أعرتاف
حمرم احلرام �سنة
بقب�ض
1083هـ/
م�ستحقات
1672 /5 /5م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�ألزم �إ�سماعيل بن احمد ال�سعدي ب�أربعة غرو�ش ون�صف الغر�ش ربح
وقف( )...يف داره بطلب من ال�شيخ عقبة متويل الوقف بالإ�صالة
عن نف�سه( )...بالكفالة عن حممود وحمور بن �سماره �ألزام ًا �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ض ال�شيخ حممد ال�رسوري و�سفيان بن علي الرملي من الربح
الذي قبله جلهة وقف �أبي بكر باحل�رضة واملعاينة قب�ض ًا �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
دفع ال�سيد نور الدين على املبلغ املرتتب بذمته لعبد الكرمي وم�صلح
ولديه مبوجب ال�سجل ال�سابق والدار الكائنة مبحلة باب العامود قبلة
بدار �سيف الدين �رشق ًا ودار بن( )...ومن الباب �شما ًال ودار �سليمان
بن حنيكات وغرب ًا دار لعز الدين
�شهود :علي الرقاق ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب لعلي وحممد ولدي احلاج �إبراهيم م�شيم�ش مببا�رشة الو�صي
عليهما والناظر وهما ال�شيخ خليل بن يزن وال�شيخ م�صطفى بن
م�شيم�ش والوكيل عن زوجته �صاحلة خاتون بنت ال�شيخ حممد يف
ذمة مردخاي ولد ملتاي ولد �رسياين و�شا�ؤول ولد يعقوب بالأ�صالة
عن �أنف�سهم وكفالة عن كل واحد من هاران ولد �إ�سحق يهودا ولد
حييم مبلغ قدره خم�سون غر�ش ًا ون�صف غر�ش �أ�صل وثمن ذلك وخامت
ف�ضة حمالة ب�سبعة غرو�ش ون�صف (وربع غر�ش ابتاعوا وت�سلموا
ذلك مل�ضي �سنة مت�ضى من غرة �شهر تاريخة وهما مت�ضامون
ومتكاملون يف املبلغ املذكور باملال والذمة يف م�صالح كني�سهم.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�أقر و�أعرتف كل واحد من الأخوين �أدهم بن املرحوم م�صطفى جلبي
بن ابي الن�رص بالإ�صالة عن انف�سهم والوكيل عن ا�سمعيل وعبد اهلل
الثابت وكالة عنهما ب�شهادة ح�سني ب�شه بن �أدري�س وابراهيم بن
حممد ال�شامي ثبوت ًا �رشعي ًا �أنه قب�ض كل ما ت�أخر قبل ال�شيخ عمر
العلي مبلغ قدره خم�سة ع�رش غر�شاً(� )...ستني رطال �صابون ًا بالوزن
القد�سي وا�شهد عليه �أنه ال حق له وال ملوكله قبل ال�شيخ عمر مطلقاً.
�شهود :ال�شيخ زكريا كاتبه �أ�صال ،املزبورون ،كاتبه.
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 /185ح7

قب�ض
م�ستحقات
وقف

م اخلمي�س 7
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /5م

 /185ح8

م اخلمي�س 7
�إقرار و�إعرتاف
حمرم احلرام �سنة
بقب�ض
1083هـ/
م�ستحقات
1672 /5 /5م

 /185ح9

�إعرتاف

م اجلمعة 8
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /6م

 /185ح10

�إلزام بدفع
بقية ثمن
خرفان

م الأحد � 10شهر اهلل
احلرام 1083هـ/
1672 /5 /8م

 /185ح11

ترتب لأيتام

م الأثنني � 11شهر
مزبور/
1672 /5 /9م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
قب�ض ال�شيخ ويل الدين جماعة الوكيل عن متويل وقف احلريري بن
ال�شيخ لطفي ما كان مرتتب ًا بذمته م�صلح ولد عواد الن�رصاين وقدره
�أربع ع�رش غر�ش ًا بيده باحل�رضة واملعاينة و�أ�شهد عليه ال�شيخ ويل
�أن ال حق جلهة الوقف مطلق ًا ال يف �أ�صل وال يف ربح وفك رهن داره
وكفالة( )...من ذلك
�أقر و�أعرتف حامد بن حممد اللدي �أنه قب�ض من احلاج �إبراهيم بن
�سليمان( )...ما كان( )...قدرها ثمانية غرو�ش وال حق له قبه مطلق ًا
و�صدقه على ذلك ابراهيم ت�صديق ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ عبد اهلل ،كاتبة.
�إعرتفت عليا بنت عبد الوهاب �أنه قبلها لأ�سمعيل بن �سعيد الدين
الهوري ت�سع ع�رش غر�ش ًا من قرياط من الدار التي كانت باعتها
لوالدته بيع وفاية ح�رض ا�سمعيل و�أمهلها لثمانية ايام من تاريخ
 14وعرف بها بعد الرحمن بن �شم�س الدين املغربي
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبة.
م ال�سبت  9حمم احلرام �سنة 1083هـ1672 /5 /7 /م
م االحد � 10شهر اهلل املحرم املزبور1672 /5 /8 /م
�ألزم �إبراهيم بن عالء الدين اللحام بخم�سة ع�رش غر�ش ًا بقية ثمن
خرفان لعز الدين وعمر بن الع�ساكر بعد الدعوى والطلب واالعرتاف
و�أمهلهله ثالث �أيام من تاريخ انتهاء الطلب �رشع ًا
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب ليتيمي ابي ال�سعادات مببا�رشة عمهما وو�صيهما عليهما
�أحمد بن خليل يف ذمة ميخائيل ولد حنا الن�رصاين ع�رشة غرو�ش
�أ�صل وهي املرتتبة بذمته �سابق ًا وثمن كذلك ف�ضة غر�ش ون�صف()...
مل�ضي �سنة من تاريخه ورهن( )...وكفالة �أخوه مبوجب ال�سجل
باقية على حكمها ترتب ًا �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /186ح1

ترتب لأيتام

م الأثنني � 11شهر
مزبور/
1672 /5 /9م

 /186ح2

حترر
م�ستحقات

م الأثنني � 11شهر
مزبور/
1672 /5 /9م

 /186ح3

�ألزام بدفع
�أجرة

م الثالثاء 12
حمم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /10م

 /186ح4

�إلزام بدفع
م�ستحقات

م الثالثاء 12
حمم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /10م

 /186ح5

�إ�ستئجار
دار بالقد�س
ال�رشيف

م الثالثاء 12
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /10م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب ليتيمي �أبي ال�سعادات مببا�رشة �أحمد بن خليل الو�صي عليها
يف ذمة ميخائيل ولد حنا بطريق الكفالة عن �أخيه اليا�س ع�رشة
غرو�ش �أ�صل وثمن �سكر غر�ش ون�صف ابتاعه وت�سلمه مل�ضي �سنة
من تاريخه ترتب ًا �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى.
حترر قبل ال�سيد ويف الدين ملن�صور بن على(� )...ستة واربعني قطعة
ال�سجل ال�رشعي اقراراً �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
حترر جلرير ولد حمزان الن�رصاين قبل خليل ولد ابراهيم الن�رصاين
اجرة عن غر�شني و�ستة قطع م�رصية حترراً �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورن ،كاتبه.
الزم كل واحد من خلف ولد مو�سى ولد �شموئيل و�سلمون ولد ايليا
وهم من بران�سة اليهود ال�سكناج لل�شيخ مو�سى بن ال�شيخ احمد
غ�ضية بثالثني غر�ش ًا بعد الدعوى والطلب واالعرتاف الزام ًا �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�إ�ست�أجر اخلواجة �صالح بن حممد الرومي من �أبن عمه ال�شيخ عبد
القادر بن ال�شيخ عالء الدين الرومي بالإ�صالة عن نف�سه والوكيل
ال�رشعي عن زوجته ال�سيدة �صاحلة بنت ال�شيخ �سليمان احلنبلي ما
هو مت�أخر له وملوكلته �سوية بينهما وذلك جميع احل�صة ال�شايعة
وقدرها الن�صف �أثنا ع�رشة قرياط ًا من جميع الدار القائمة �إلينا
بالقد�س ال�رشيف �رشكة املت�أخر بحق الباقي املعلوم بينهما العلم
ال�رشعي التايل للجهالة �رشع ًا مبدة �سنة كاملة �أولها غرة �شهر
تاريخه و�أخرها انق�ضا�ؤها ب�أجرة قدرها �أربعة غرو�ش عددية
ت�رصف يف عمارة الدار املزبورة ودفع امل�ست�أجر نظريها �أربعة ع�رش
غر�ش ًا عددية ت�رصف عمارة الدار املزبورة مبعرفتها اجارة �رشعية
ومهما ف�صل بني الأربع ع�رشة غر�ش ًا ي�شرتى بها �شيداً وق�رصمل
مبعرفة ال�شيخ عبد القادر والأربعة ع�رشة غر�ش ًا حتت العامرة �أجرة
ح�صة اخلواجة �صالح املزبور فوافق و�أي�ض ًا ي�رصف من االربعة
ع�رشة غر�ش ًا �أجرة معلمني وفعول ومنها يقب�ض قب�ض ًا �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ زكريا ،كاتبه �أ�صال ،ال�شيخ يو�سف الرجبي ،املزبورون،
كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 369
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /186ح6

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء 12
حمم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /10م

 /186ح7

�إلزام بدفع
دين

م الأربعاء 13
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /10م

 /186ح8

�إلزام بدفع
دين

م الأربعاء 13
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /10م

 /186ح9

م اخلمي�س  14من
�شهر حمرم احلرام
�إقرار و�أعرتاف
�سنة 1083هـ/
1672 /5 /12م

 /186ح10

منع من
التعر�ض

م اجلمعة 15
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /13م

 /186ح11

�إلزام بدفع
م�ستحقات
وقف

م اجلمعة 15
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /13م

 /187ح1

م اجلمعة 15
�إقرار واعرتاف
حمرم احلرام �سنة
بدفع
1083هـ/
م�ستحقات
1672 /5 /13م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�ألزم �سليمان بن حممود الأمني لل�شيخ �صالح و�رشكائه بخم�سني
قطعة م�رصية �أمراً �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ زكريا ،كاتبه.
�ألزم �إبراهيم بن جابر لل�شيخ ابراهيم الدجاين بثمانية جرار زيت
بقيمة ع�رشة �أمراً �رشعي ًا بعد الدعوى والطلب والإعرتاف
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم ح�سني بن ذيب القهوجي لل�سيد نور الدين بن عمر ب�أربعة ع�رش
غر�ش ًا بعد الدعوى والطلب والإعرتاف
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�أقر و�أعرتف احلاج حممد املغربي ما كان له بذمة عوده بن عواد
وقدره خم�سة غرو�ش وقطعتني �أمراً �رشعي ًا و�صدقه لوحده على ذلك
ت�صديق ًا �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ علي ،املزبورون ،كاتبه.
منع الوكيل عمر بن عبد الرحمن �شنطية املغربي من التعر�ض لرافع
و�شقيق موكله يف الدار املوقوفة جلهة ال�سكن عليهما وعبد الرحمن
لكونها زوج املغربي منع ًا �رشعياً.
�شهود �شيخ نور الدين املزورون ،كاتبه.
�ألزم داوود بن عبد الرحمن �شنطية بدفع �أربعة ع�رش غر�ش ًا ون�صف
كانت بذمته للوقف بطلب من ال�شيخ متويل وقف احلريري والتي
كانت بذمته للوقف بطلب ال�شيخ ويل الوكيل عن ال�شيخ م�صطفى
متويل الوقف بعد الدعوى والطلب.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�أقر داوود بن عبد الرحمن �سنطية بدفع ما كان بذمة والده جلهة
وقف العا�صي جنم الدين اخلليلي مببلغ وقدره خم�سة غرو�ش بطلب
املتويل على الوقف �سليمان بن حممد الع�سلي بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف اقراراً �رشعيا.
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ح�رض ال�سيد نور الدين بن عمر وق�سط على ح�سني ذيب القهوجي ما
كان له بذمته وقدره �سبعة غرو�ش �آخر ما تاخر كل يوم مت�ضي من
تاريخة قطعة م�رصية ت�صديق ًا �رشعي ًا وتوافقا �أن ال حق له قبله
موافقة �رشعىة.

 /187ح2

ح�ضور ودفع
م�ستحقات

م اجلمعة 15
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /13م

 /187ح3

ترتب م�ؤخر
�صداق

م اجلمعة 15
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /13م

 /187ح4

الزام بدفع
بقية ثمن
ح�صان

م اجلمعة 15
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /13م

 /187ح5

ترتب بقية
ثمن جوخة

م اجلمعة 15
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /13م

 /187ح6

قرار بتولية
متويل وقف

قرر احلاكم ال�رشعي ال�شيخ مو�سى بن ال�شيخ ابراهيم القطب متولي ًا
م ال�سبت �16شهر
على وقف جار اهلل �أفندي مبوجب عن عبد القادر بن مرة بحكم فراغ
حمرم احلرام من
�شهور �سنة 1083هـ /له ثم انكر مل له ذلك.
1672 /5 /14م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /187ح7

م ال�سبت �16شهر
�إقرار و�أعرتاف حمرم احلرام من
�شهور �سنة
مب�ستحقات
وقفية
1083هـ/
1672 /5 /14م

�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب لبكري بن عمر الرحيم مببا�رشة والده يف ذمة �أحمد بن حمدان
النابل�سي مبلغ خم�سة غرو�ش ودفع التي لولده من م�ؤخر �صداق
والدته اعرتف عمران انه قب�ضها من خليلي بن احمد املزبور وثمن
دواة عر�ش ابتاعه وت�سلمه مل�ضي �سنة من تاريخه ترتب ًا �رشعيا.
�شهود :ال�سيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبة.
�ألزم فار�س بن علي الأ�سود مل�صلح بن حمي الدين �سلطان بخم�سة
غرو�ش بقية ثمن ح�صان بعد الدعوى والطلب �أمراً �رشعي ًا والأعرتاف
�شهود :ال�شيخ علي ،املزبورون ،كاتبة.
ترتب لبكري بن عمر املزبور �أعاله مببا�رشة والده املرقوم يف ذمة
جدية لأمه م�ؤمنة بني حممد الدبيك ثمانية غرو�ش ثمن (جوخة)
ابتاعها مل�ضي �سنة مت�ضي من تاريخه وعرف بها والداه �صالح
و�إ�سماعيل ثبوت ًا �رشعي ًا
�شهود� :شيخ زكريا ،كاتبه.

�أقر واعرتف عبد القادر بن قرة �أن بذمته جلهة وقف جار اهلل �أفندي
ثالثني �سلطانية �سكة م�رصية منها ثمانون غر�ش ًا قطعة م�رصية
مبوجب دفرت حما�سبة امل�ؤرخ يف �سنة تاريخه واعرتف �أن بذمته
جلهة الوقف ت�سع غرو�ش وكفله ولد �صالح وح�رض �صالح واعرتف
بالكفالة واحلال والذمة
�شهود :ال�شيخ عبد الرحمن ،املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة
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مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /187ح8

ترتب جلهة
وقف �أبي
�سفيان

م ال�سبت �16شهر
حمرم احلرام من
�شهور �سنة
1083هـ/
1672 /5 /14م

 /187ح9

�إلزام بدفع
دين

�ألزم حممد بن �صالح طيايل لل�سيد حممد بن ال�سيد تاج الدين ب�إثنني
م الأحد � 17شهر
حمرم �سنة 1083هـ /وع�رشين غر�ش ًا عددية �ألزاما �رشعياً.
1672 /5 /15م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /187ح10

�إلزام بدفع
دين

�ألزم حممد القادري قرة ح�سن مل�صطفى �أغا املتويل على وقف
م الأحد � 17شهر
درغون �أغا ما بذمته جلهة الوقف وقدره خم�سة غرو�ش واحد غر�ش
حمرم �سنة 1083هـ /قطعة م�رصي الزام ًا �رشعي ًا
1672 /5 /15م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /187ح11

�إلزام بدفع
م�ستحقات
جلابي
ال�صخرة

�ألزم ال�سيد خليل بن يحيى ب�أربعة وع�رشين غر�ش ًا لدخل اهلل جابي
م الأحد � 17شهر
حمرم �سنة 1083هـ /ال�صخرة امل�رشفة بعد الدعوى والطلب والإثبات �أمراً �رشعي ًا
1672 /5 /15م
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح افندي ،املزبورون ،كاتبه.

 /188ح1

�أقر و�أعرتف �سعد الدين بن م�صطفى الرملي �أنه و�صله ما كان له
مرتتب ًا بذمة بران�سة اليهود( )...وهم حييم ولد �سلطباي وقدره مائتا
�إقرار و�أعرتاف م الأحد � 17شهر
غر�ش( )...عددية ومل يت�أخر له قبل الربانة املزبورن حق مطلق ًا ملا
بقب�ض
حمرم �سنة 1083هـ /بذمة الربانة اىل يوم تاريخ �أدناه و�صدقه على ذلك ت�صديق ًا �رشعياً.
1672 /5 /15م
م�ستحقات
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،ال�شيخ ويل،
ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب جلهة وقف �أبي �سيفني مببا�رشة متوليه ال�شيخ كمال الدين
اخلليلي يف ذمة عبد اللطيف بن �أحمد مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش
�أ�صل قب�ضها يوم تاريخه وهي املنتقلة عن ذمة ن�صارى الأرمن
وثمن �سبحة غر�شني ابتاعها وت�سلمها مل�ضي �سنة ويوم تاريخه
ورهن على ذلك جميع احل�صة ال�شايعة يف الغرا�س والعنب والتني
وال�سفرجل والزيتون وغري ذلك املعروف بال�صوانة ومن العرابة
ظاهر �سور القد�س ال�رشيف تركة جوربجي( )1حده قبلة كرم �أم
�شحادة الن�رصانية و�شما ًال كرم ابراهيم الفقيه غرب ًا كرم ابي طه
و�شم ًال معاين ابي طه ر�ض ًا �رشعي ًا م�سلم ًا �رشعي ًا على قاعدة الإمام
العامل ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه
�شهود� :شيخ مو�س ال�شافعي ،املزبورون ،كاتبة

( )1جوربجي :لقب وظيفي يتكون من جوربجي وهي كلمة فارسية معناها طاهي الطعام أو الطباخ وهي وظيفة كان
يشرف عليها ضابط من االنكشارية برتبة يوزباشي (نقيب) ،وكان يشرف على مراجل (غاليات) المرق .وهم عساكر
الرديف بالجيش .وتنطق في العربية شوربجي .الخطيب ،مصطفى عبد الكريم .معجم المصطلحات ،ص.130

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /188ح2

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ملا كان مرتتب ًا جلهة وقف ابراهيم خان بذمة اليا�س ولد مرتي
الن�رصاين ع�رشة غرو�ش عددية مبوجب �سجالت �سابقة وكان كفيله
ولده ابراهيم يف املبلغ وهلك بالقد�س ال�رشيف ح�رض يوم تاريخة
فتح اهلل الديري املتويل على الوقف املزبور وقب�ض من ابراهيم
م الأحد � 17شهر
ترتب جلهة
الوقف ابراهيم حمرم �سنة 1083هـ /واخويه عودة وحنا �أوالد اليا�س خم�سة غرو�ش �أ�صال وغر�ش بيده
واعرتف انه قب�ض منهم �سابق ًا خم�سة غرو�ش و�أ�شهد عليه �أن ال حق
1672 /5 /15م
خان
لهم يف الوقف املزبور ،قبلهم مطلق ُا ال يف �أ�صل وال يف ربح ملا معه
و�إىل يوم تاريخه.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /188ح3

ترتب جلهة
وقف ابراهيم
خان

1083هـ/
1672 /5 /16م

مل يرتتب جلهة الوقف املزبور مببا�رشة املتويل املرحوم يف ذمة
ال�شيخ خليل بن املرحوم ال�شيخ عفيف الديري مبلغ قدره خم�سة
غرو�ش قب�ضها يوم تاريخه باحل�رضة واملعاينة قب�ض َا �رشعي ًا
وقدره غر�ش واحد ابتاعها مل�ضي �سنة مت�ضي من تاريخة وهي يف
ذمة اليا�س ورهن حتت يد املتويل يف الدار الكائنة مبحلة باب حطة
املعلومة عندها رهن ًا �رشعي ًا على قاعدة مذهب االمام ال�شافعي
ر�ضي اهلل معاراً له م�أذون ًا باالنتفاع مع بقاء احلكم.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /188ح4

ترتب جلهة
وقف بن فريد

م الأثنني � 18شهر
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /16م

ترتب جلهة وقف بن فريد مببا�رشة احلاكم ال�رشعي بذمة كاتبه
ال�سيد خليل الكتويل على الوقف املزبور مبلغ ًا وقدره ع�رشون غر�ش ًا
�أ�صل ثمن دواة ثالثة غرو�ش لبتاعها وت�سلمها مل�ضي �سنة مت�ضي
من تاريخة وهي املنتقلة عن ذمة احلاج مو�سى املغربي ورهن على
ذلك جميع احل�صة ال�شائعة وقدرها الربع �سبعة قرارايط من �أ�صل
ع�رشة وهي الكائنة مبحلة باب حطة التي لها �شهرة يف حملها تغني
عن و�صفها وحتديده بدار ال�ضامن ا�سمعيل الديري رهن �رشعيا على
قاعدة مذهب الإمام ال�شافعي م�أذون ًا لكاتبه ال�سيد خليل بن عفيف
الدين املتويل على الوقف باالنتفاع مع بقاء الرهن حكم ُا �رشعي ًا
ترتب ًا �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /188ح5

ترتب جلهة
وقف �أبي
�سبعني

م الأثنني � 18شهر
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /16م

 /189ح1

قب�ض مرتتب
م�ستحقات
�أيتام

م الأثنني � 18شهر
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /16م

 /189ح2

�إلزام

م الثالثاء � 19شهر
حمرم احلرام ل�سنة
1083هـ/
1672 /5 /17م

 /189ح3

م الثالثاء � 19شهر
ترتب ليتمى حمرم احلرام �سنة
ابي ال�سعادات 1083هـ/
1672 /5 /17م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب جلهة وقف �أبي �سيفني مببا�رشة متوليه ال�شيخ كمال الدين
اخلليلي يف ذمة على بن �سفيان( )...و�أوالد �شعيب مبلغ قدره ع�رشة
غرو�ش �أ�ص ًال قب�ضها يوم تاريخه باحل�رضة واملعاينة ورهن
املنتقلة عن ذمة ن�صاري الأرمن وثمن �سبحة ابتاعها وت�سلمها
باحل�رضة �سنة مت�ضي من يوم تاريخه ورهن على ذلك بالوكالة
عن والدته عائ�شة بنت ح�سني الثابت وكالة عنها يف الرهن املزبور
ب�شهادة كل واحد من �صالح بن حنيكات و�أحمد دروي�ش الكردي
العارفني بها �سوية احلاج �سليمان تعريف ًا �رشعي ًا ما هو لوالدته
املزبورة يف جميع احل�صة ال�شايعة وقدرها الربع �ستة قراريط من
ا�صل جميع احل�ص�ص يف الدار الكائنة مبحلة زيد من حمالت باب
العامودة حده قبلة الطريق ال�سالك و�رشق ًا دار ا�سماعيل اجلعفري
و�شما ًال دار الأ�رشاف ال�سالمية وغرب ُا الطريق ال�سالك ومنه باباها
جلميع حقوق ذلك كاه ححده ومنافع ومرافق وما عرف به ون�سب
اليه �أنه حق حكم ًا �رشعي ًا على حكم قاعدة مذهب االمام ال�شافعي
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه ا�صال املزبورون ،كاتبه.
قب�ض عبد القادر بن �أبي الركب وهو الناظر ال�رشعي على �أبن اخية
ح�سن املدعي ما كان مرتتب ًا للمعلم املزبور بن �صالح بن احل�رصي
وحماد بن فركاح وقدره خم�سة غرو�ش ومل يت�أخر بذمتها لليتيم
املزبور حق مطلق ال يف �أ�صل وال يف ربح و�صدقه على ذلك.
�شهود :زكريا افتدي ،نور الدين افندي ،ويل الدين افندي ،فتح اهلل
افندي ،علي افندي ،ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
الزام ن�رص اهلل ولد �سليمان بن �سليمان ولد علي اهلل الأبح وابراهيم
بن عبد اجلليل كل واحد من ال�شيخ عبد الرحمن املاعوين وال�شيخ
حممد الفيومي وال�شيخ حممد املحبي وقرر لهما �ألفني غر�ش لكل
واحد منهم ع�رشة غرو�ش مما لهم بعد الدعوى والطلب واالعرتاف
و�أعيدا حب�س داوود بلوكبا�شي امللة بذمة ال�سابقة ثمانية غرو�ش
بعد الدعوى واالعرتاف و�ألزموهم بذلك �أمراً �رشعي ًا
ترتب ليتامى ابي ال�سعادات مببا�رشة �إبن عمهما �أحمد بن خليل
الو�صي عليهما من ذمة مهنا ولد ابراهيم القزاز خم�سة غرو�ش �أ�صال
وهي املرتتبة لها �سابق ًا وثمن �سكر كذلك اثنان وع�رشون قطعة
وعثمانية ابتاعه وت�سلمه مل�ضي �سنة مت�ضي من تاريخه احلجة
ترتبت �رشعياً.
ل�سنة اثنني وثمانني والف
ً
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م الثالثاء � 19شهر
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /17م

 /189ح4

ترتب ليتامي
ا�سماعيل
ال�سعادات

 /189ح5

م الثالثاء � 19شهر
حمرم احلرام �سنة
�إذن بدفع دين
1083هـ/
1672 /5 /17م

 /189ح6

�أ�ستئجار دار
بالقرب من
مقام اخل�رض
الأخ�رض

م الثالثاء � 19شهر
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /17م

 /190ح1

�إلزام بدفع
دين

م الثالثاء � 19شهر
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /17م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب ليتامى ا�سماعيل ال�سعادات وهما �شم�سية عبد القادر املزبورين
�أعاله مببا�رشة الو�صي املرقوم يف ذمة مو�سى ولد �صياح الن�رصاين
�سبع غرو�ش �أ�صال وثمن مت�سك غر�ش واحد ابتاعه وت�سلمه مل�ضي
�سنة من غرة �صفر ل�سنة تاريخه وكفالة عطاهلل باق على حكمها
مبوجب �سجل �سابق.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�أذن احلاكم ال�رشعي حلنا ولد دميرو�ش بدفع ال�ستة غرو�ش التي
حتت يده مرة واحدة ح�صة ل�رشيكته رمي ابنة الوين الن�رصاين
الكائنة بالقد�س ال�رشيف يف الدار الكائنة مبحلة الن�صارى باعرتافه
بذلك لأحمد الو�صي على ايتام ا�سماعيل ال�سعادات ابي ال�سعادات
ليحا�سبة بذلك من ربح احلال التي بذمة زوجها طعمة ولد نقوال
احلداد �أذن ًا �رشعي ًا مقبو ًال �رشع ًا ودفعها الحمد املزبور فقب�ضها منه
بيده باحل�رضة واملعينة لكونها( )...قا�رصة له قبل مال اليتيمن.
�شهود:
ا�ست�أجر حجحج بن عبد القادر من �أبو الن�رص الفا�سي جميع احل�صة
ال�شايعة وقدرها اثني ع�رشة قرياط ًا من �أ�صل اربعة وع�رشون
قرارايط من جميع الدار القائمة البنا بالقد�س ال�رشيف بالقرب
من مقام احل�رض االخ�رض �رشكة زوجته املت�أخر رهن بحق الباقي
حدها قبله دار املقطم و�رشق ًا دار عبداهلل وفيها الباب و�شما ًال الدرب
ال�سالك وبجانبه حاكورة بن جعفر وغرب ًا دار ابي الفطاير ممن ذلك
�رشق ًا �أجرة عن اخيه وما اجره بالو�صاية على بدريه بنت �صالح
غرة �شهر( )...ملدة �سنة كاملة اولها غرة �صفر واخرها ابتدا�ؤها
باجرة قدرها ب�ستة غرو�ش ون�صف غر�ش �أجرة حتل عليه مقبو�ضة
بيد امل�ؤجر باحل�رضة واملاينة
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ ويل كاتبه ا�صال ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم علي بن م�سعود بن ابي ال�صالح بن يو�سف بك ترجمان ال�سوق
بقر�شني ون�صف الزام ًا �رشعي ًا
�شهود :زكريا افندي ،نور الدين افندي ،ويل الدين افندي ،ال�شيخ فتح
اهلل ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ نور الدين،
كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 375
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م الأربعاء  20حمرم �أمهل م�صطفى �أغا املتويل على وقف الطوا�شي بيك بن �أبي خليل
ببيع عقدين قبلة له منها �أربع غرو�ش واملبلغ ربح مال الطوا�شي
احلرام �سنة هـ/
لبيعها بيع ًا �رشعي ًا مل�ضي ثالثة �أيام من تاريخ �أمهاال �رشعي ًا
1672 /5 /18م
1083
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /190ح2

�أمهال بدفع
م�ستحقات
وارباحها

 /190ح3

م الأربعاء 20
�إقرار و�إعرتاف
حمرم احلرام �سنة
مب�ستحقات
1083هـ/
�أيتام
1672 /5 /18م

 /190ح4

�ألزام بدفع
دين

م الأربعاء 20
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /18م

 /190ح5

الزام بدفع
دين

م الأربعاء 20
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /18م

 /190ح6

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�أقر و�إعرتاف جري�س ولد ب�شارة الن�رصاين �أن بذمة والده كامل ثالث
وع�رشون غر�ش ًا �أ�صل ربح اليتام ابي ال�سعادات وانتقلت بذمتة لهم
من دكان والده و�أمهله �أحمد الو�صي املزبور بذلك �إىل م�ضي اربع
ايام من تاريخه و�صدقه على ذلك ت�صديق ًا �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم �أحمد بن �صالح احلمامي الرملي لولدي علي اخلياط ت�سعة
وع�رشين غر�ش ًا بعد الدعوى والطلب واالثبات �أمراً �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم خليل بن ابراهيم من بيت �أك�سا باربع غرو�ش حل�سني جلبي
حم�رض با�شي �أمراً �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

�أقر و�أعرتف �صالح ولد ب�شاره �أن البراهيم وخليل ولدي �شحادة
الن�رصاين القا�رصين عن درجة البلوغ خم�سة قرارايط وربع قرياط يف
جميع الدار القائمة البنا بالقد�س ال�رشيف مبحلة الن�صارى املعروفة
�إقرار واعرتاف م اخلمي�س  21حمرم بدار ب�شارة احلداد حدها قبلة زقاق غري نافذ وفيه الباب و�رشق ًا دار
مبلكية قرارايط �سنة 1083هـ/
ع�صور و�شما ًال دار ال�رشابي وغرب ًا بدار(� )...رشعي ًا و�صدقه على ذلك
لأيتام
1672 /5 /19م
�سليمان ولد �شحادة الو�صي على القا�رصين املزبورين وقبل �صالح
ب�أن يدفع �أجرة ح�صة اليتيمني يف كل �سنة قبو ًال �رشعي ًا
�شهود� :شيخ زكريا ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /190ح7

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

ترتب
جلهة وقف
خداوردي

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ترتب لوقف خداوردي بن ابي �سيفني مببا�رشة متوليه ال�شيخ كمال
الدين اخلليلي يف ذمة للحاج حممد بن احمد بن حورة مبلغ قدره
ع�رشين غر�ش �أ�صل قب�ضها يوم تاريخه باحل�رضة واملعينة وهي
املنتقلة عن ذمة ن�صارى الأرمن قب�ضها وثمن �سبحه اربعة غرو�ش
ابتاعها و�سلمها باحل�رضة واملعينة يحل عليه املبلغ مل�ضي �سنة
مت�ضي من يوم تاريخه ورهن على ذلك جميع احل�صة ال�شائعة
م اخلمي�س  21حمرم ومنها اربعة قرارايط وثلث قرياط من �أ�صل كامل الدار من الدار
�سنة 1083هـ/
القائمة البنا بالقد�س ال�رشيف بعقبة باب القطانيني املعروفة بدار
1672 /5 /19م
حوره �رشيكته �رشقية ببيت احمد بن �شيخ الوقف ومن ي�رشكها نحو
الباقي حق الباقي ولها يف حملها الغني عن و�صفها وحتديد رهن ًا
�رشعي ًا ت�سلمها بعلمله قبله �رشعا معاراً م�أذون ًا له باالنتفاع مع
بقاء الرهن على حكم قاعدة مذهب االمام ال�شافعي ر�ضي اهلل تعاىل
عنه.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورة ،كاتبه.
م اجلمعة  22حمرم احلرام �سنة 1083هـ1672 /5 /20 /م

190

م ال�سبت � 23شهر مزبور1672 /5 /21 /م

 /190ح8

ترتب لوقف
املحيا

م ال�سبت  23من
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /21م

 /191ح1

�ألزام بدفع
دين

م ال�سبت  23من
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /21م

ترتب لوقف املحيا وقف املرحوم علي خوخة �أفندي مببا�رشة وكيله
املتويل ال�شيخ عبد القادر الداودي يف ذمة اال�ستة رجب بن حممد
بن يعقوب مبلغ قدره خم�سة ع�رش غر�ش ًا عددية منه لوقف املحيا
خم�سة غرو�ش ولوقف علي خوخة خم�سة ع�رشة غر�ش ًا وهي املبلغ
يف ذمة القطاين وثمن دواة ابتاعها مل�ضي �سنة مت�ضي من تاريخه
ورهن على ذلك جميع احل�صة ال�شايعة وقدرها �سبع قراريط مبحلة
باب حطة منها قبلة دار رجب وفية الباب و�رشق ًا زقاق غري نافذ
ومنه الباب()...
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم ابراهيم بن حمرز بالأ�صالة والكفالة عن خليل ليو�سف الرومي
بدفع مائة غر�ش بطلب املتويل ال�شيخ عبد ال�صمد بعد الدعوى
والطلب واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
م الأحد  24حمرم احلرام �سنة 1083هـ1672 /5 /22 /م

191

م الأثنني  25حمرم احلرام �سنة 1083هـ1672 /5 /23 /م

 /191ح2

م الأثنني 25
ترتب لأيتام حمرم احلرام �سنة
احلاج �إبراهيم 1083هـ/
1672 /5 /23م

 /191ح3

�أمر بدفع
م�ستحقات
ايتام

م الأثنني 25
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /23م

 /191ح4

مطالبة بدفع
دين

م الأثنني 25
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /23م

 /191ح5

ترتب ثمن
دواة

م الأثنني 25
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /23م

ترتب لأيتام احلاج ابراهيم م�شيم�ش ولزوجته �صاحلة خاتون
مببا�رشة و�صيهما ال�شيخ خليل عفيف وعمها ال�شيخ م�صطفى بن
حممد بن م�شيم�ش زوج ملوكله حا ًال بذمة ن�رص اهلل ولد �سليمان
احلداد و�سلمان ولد عبد اهلل االبح وابراهيم بن عبد اجلليل كلهم من
طائفة بالقد�س ال�رشيف بذمة ابراهيم ولد عبد االحد واملتكلمني
على �أوقافهم مبدينة القد�س ال�رشيف مبلغ قدره ثالث ماية غر�ش
ون�صف غر�ش وربع غر�ش �أ�صال مبوجب �سجل �سابق على تاريخه
وثمن خوخة زيتي حمالة بالذهب خم�سون غر�ش ًا وثلث غر�ش
�أبتاعوها وت�سلموها باحل�رضة واملعاينة حتل ذلك عليهم ملدة �سنة
كاملة مت�ضي من �شهر تاريخه وهما مت�ضامنون ومتكافلون يف
املبلغ ويف كل جزء من وي�أذن كل منهما �أخذ و�رصف املبلغ يف
عمارة ديرهم مبوجب امل�سطورين ال�سابقني.
�شهود� :شيخ زكريا� ،شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ نور ،كاتبه.
�أمر جري�س ولد ميخائيل بدفع ما بذمتة والده جلهة ايتام ا�سماعيل
ابي ال�سعادات وقدره ثالثة وع�شني غر�ش ًا �أ�صال بطلب الو�صي عليهم
�أحمد بن خليل �أمراً �رشعي ًا بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
طالب هارون ولد خ�رض اليهودي من �سليمان ولد ابراهام اليهودي
بقر�شني حلالة قبل اعرتافه
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب جلهة وقف (اخلزر) مببا�رشة ال�شيخ لطفي بن علي بن ابراهيم
احلجار ح�سني ثمن دواة ترتب ًا �رشعي ًا
�شهود� :شيخ علي ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /191ح6

م الأثنني 25
�أمر بدفع جلهة حمرم احلرام �سنة
وقف درعوب 1083هـ/
1672 /5 /23م

 /191ح7

دفع
م�ستحقات

م الأثنني 25
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /23م

 /191ح8

�ألزام بدفع
دين

م الأثنني 25
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /23م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أمر علي بن عوي�س بدفع ما كان بذمة والده جلهة وقف درغون
مبلغ وقدره خم�سة بطلب املتويل على الوقف م�صطفى بن الزاوين
من مرتوكات والده �أمراً �رشعي ًا بعد الدعوى والطلب واالثبات �أمراً
�رشعياً.
�شهود� :شيخ علي ،املزبورون ،كاتبة.
دفع مريخان الأرمني ل�صالح بن طوابر من بيت حلم وفاء ترتب
ثالثة غرو�ش باحل�رضة ودفع غر�شني و�صدقاه على ذلك ت�صديق ًا
�رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم رجب املوين ل�سعود بن جلبي بالف قطعة م�رصية بعد الدعوى
والطلب واالعرتاف الزام ًا �رشعي ًا
�شهود� :شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
م الثالثاء � 26شهر حمرم �سنة 1083هـ1672 /5 /24 /م

191

م االربعاء � 27شهر مزبور1672 /5 /25 /م

 /191ح9

ترتب لوقف
اجلريري

م الأربعاء � 27شهر
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /25م

 /192ح1

الزام بدفع
دين

م الأربعاء � 27شهر
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /25م

ترتب لوقف احلريري مببا�رشة متوليه ال�شبخ لطفي بن ال�شيخ عبد
القادر بن را�ضي يف ذمة ال�شيخ خليل و ال�شيخ �رشف الدين املنهد�س
مبلغ وقدره ع�رشون �سلطانية ذهب ًا �أ�صل وهي املنتقلة من ذمة
اخيه ال�شيخ ابراهيم وثمن دواة نحا�س ل�سبع غرو�ش معروفة من
علوفة ابتاع ذلك مل�ضي �سنة من غرة �شهر تاريخ ورهنه ال�سابق
ب�أنه على حكم مبوجب �سجالت �سابقة وهي الغرا�س الكائنة نظري
ذلك.
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�ألزم مو�سى بن ح�سني القهوجي ب�أربعة غرو�ش وخم�سة وع�رشين
قطعة عثمانية لأحمد بن حممود مرمره بعد الدعوى والطلب
واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
�شهود� :شيخ نور الدين ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 379
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
فر�ض بر�سم نفقة ح�سن بن عبد بن الهادي القا�رص املتبقي يف
ح�ضانة عمه ف�ضل اهلل يحيى ومل يحتاج من �سائر للأحكام كل يوم
قطعة م�رصية و�أذن له موالنا احلاكم ال�رشعي يف بقائها كل يوم ما
متامه ذلك قدره ثالثني غر�ش ربح كل �سنة �ستة غرو�ش.

 /192ح2

فر�ض ر�سم
نفقة

م الأربعاء � 27شهر
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /25م

 /192ح3

�شهادة
وتوكيل

م الأربعاء � 27شهر
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /25م

 /192ح4

مطالبة بدين

م الأربعاء � 27شهر
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /25م

�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

 /192ح5

مطالبة
بف�صاف�ص
ذهب

م اخلمي�س � 28شهر
حمرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /26م

طالب الوكيل عن �صالح بن احمد قيقوب هو �أحمد بن خداوردي
وف�صاف�ص ذهب وقرياط ذهب رهن خم�سة واعرتفت بذلك وانكرت
اخلم�سة قرارايط واجابت انها مرهونة على �أثني ع�رش غر�ش ًا ت�صدق ًا
على �ستة غرو�ش بتدقيق ال�ستة غرو�ش ذكرت ان( )...حلقتني
جديدتني

 /192ح6

ترتب جلهة
وقف علي
خوخة

م اجلمعة � 29شهر
املحرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /27م

�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�شهد حجازي بن حممد واحمد بن( )...ب�أن �صاحلة بنت �أحمد قيقوب
وكلت زوجها �أحمد حممد خداوردي يف الدعوى على كرميه بنت
كرمي مبا لها منها وال حق لها()...
�شهود� :شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
طالب يو�سف بن كروم على امل�رصي ب�أثنني وخم�سني قطعة
عثمانية(� )...إلزام ًا �رشعي ًا

�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
ملا كان مرتتب ًا جلهة وقف علي خوخة يف ذمة حممد بن نور الدين
امل�رصي مبلغ قدره خم�سة غرو�ش �أ�صال مببا�رشة متويل الوقف
وثمن �سلعة غر�ش واحدة ح�رض يوم تاريخه جابي الوقف ال�شيخ
عبد القادر بن ال�شيخ حممد الداودي وحممد املرقوم وقب�ض منه
حممد املزبور املبلغ �أ�صال وربح ًا باحل�رضة واملعاينة املزبورة
وبرئت ذمة حممد املرقوم جلهة الوقف املرقوم باال�صل والربح
ومن ذمة ف�ضيلة رجب بن �أحمد �أبراءة �رشعية بقب�ض وا�ستيفاء ومل
ي�أخذ بذمته جلهة الوقف حق مطلق ًا ال من �أ�صل وال من ربح.
�شهود� :شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /192ح7

�ألزام بدفع
ثمن

م اجلمعة � 29شهر
املحرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /27م

 /192ح8

ترك اجارة
حمام العني
والنزول
على م�شيخة
احلمامني

م اجلمعة � 29شهر
املحرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /27م

 /192ح9

حترر مقدم
�صداق

م اجلمعة � 29شهر
املحرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /27م

 /193ح1

ا�ستئجار
مبحلة
القطانني

م اجلمعة � 29شهر
املحرم احلرام �سنة
1083هـ/
1672 /5 /27م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�ألزم م�صطفى بن ابراهيم الأزعر لعو�ض ب�شه بن �شاهني املعت�صم
الوكيل عن ح�صة املهند�س الغائب وكالة �رشعية بثالثني غر�ش ًا
من �أ�صل ماية غر�ش ثمن( )...بعد الدعوى والطلب واالعرتاف الزام ًا
�رشعيا.
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
ملا ح�رض ن�صار بن علي م�ستاجر حمام العني اجلاري ن�صفه يف
وقف ال�صخرة امل�رشفة واملدر�سة التنكزية �أدعى كل واحد من
�سفر اغا متويل وقف ال�صخرة امل�رشفة وال�شيخ حممد( )...متويل
وقف التنكزية وذكر �أنه فرغ عن �صناعة احلمام ونزل يف م�شيخة
احلمامني وطلب ن�سخ االجارة تعرفيهما احلاكم ال�رشعي وحلف
برتك ال�صنعة �إىل �صنعة غريها ففتح االجارة وم�سح االجارة يف
احلاما و�سلم املفتاح ل�شيخ حممد باملجل�س.
�شهود:
حترر قبل من�صور بن علي �آخر ما ت�أخر قبله من مقدم �صداق
زوجته رحمه بنت عبد الرحمن الرتهي بطلب وقبلها والدها التي
بيده وكالة ب�شهادة ما هو جار ب�أجرة ع�رشين غر�ش ًا �أخر قبله �أمها
هبها غرة ربع االةل �سنة 1083
�شهود� :شيخ زكريا �أفندي ،املزبورون ،كاتبه.
ا�ست�أجر احلاج ح�سني بن حممد امل�رصي من ح�سني بن دروي�ش
املتويل على وقف عالء الدين ف�أجره ما هو جار يف الوقف املزبور
كل جميع الدار الكبرية الكائنة مبحلة القطانيني بخط مرزبان بزقاق
حممد الكردي حدها قبلة الطريق ال�سالك ومنه بابها وباب البوابة
و�رشق ًا دار حممود الكردي �شما ًال ودار عبد النبي البحري وغرب ًا دار
بن حمدوة مدة �سنة كاملة �أولها غرة �صفر �سنة تاريخه و�أخرها
�أنق�ضا�ؤها ب�أجرة قدرها �أثني ع�رش غر�ش ًا ح�ساب ًا عن اجرة كل يوم
قطعة م�رصية كل �أجرة يوم ختام �إجارة �رشعية مقبولة �رشعاً.
�شهود� :شيخ زكريا كاتبه �أ�صال� ،شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل� ،شيخ
فتح اهلل� ،شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،حممد جلبي كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /193ح2

 /193ح3

 /193ح4

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

م ال�سبت املبارك غرة ح�رض حنا ولد �سلمان الن�رصاين ويا�سف ولد اليا�س الن�رصاين وكفل
�صفر اخلري جعله اهلل بطريقه ولد �سلمان الرماين كفالة �إح�ضاره ملدة خم�سة �أيام لكونه
كفالة �إح�ضار تعاىل مبارك ًا �سنة
ح�رض للمجل�س �أرخ()...
1083هـ/
�شهود� :شيخ زكريا� ،شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
1672 /5 /29م
�إدعى غنام بن يو�سف من قرية كفر مالك( )1الوكيل ال�رشعي عن
نبيه عثمان ح�سبما وكله باملجل�س ال�رشعي وعرف بها حممد بن
عبد اهلل املغربي تعريف ًا �رشعي ًا على زوجها ن�رص بن نا�رص من
م االحد � 2صفر اخلري القرية وقال ان الباقي من مقدم �صداقها الذي قدره مائتا غر�ش
دعوى
(ختام احلال لها يف ذلك ،مائة وثمانني غر�ش ًا و�صله من ذلك
�سنة 1083هـ/
بخ�صو�ص
ثمانني غر�ش ًا وباقي ماية غر�ش طالبه بها ف�سيل اجاب باالعرتاف
مقدم �صداق 1672 /5 /30م
ب�أنه تزوجها مبائة غر�ش واربعون غر�ش ًا و�صله اربعني غر�ش ًا باقي
ثمانني غر�ش ًا فلم ي�صدقه على( )...مبا اعرتاف و�ألزما
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�أقرت واعرتفت قادرية بنت مرعي من بيت حلم وعرف بها ربيع
بن حممود �شيخ القرية وهي زوجة طوا�شي التلحمي �أنها قب�ضت
�إقرار واعرتاف م االحد � 2صفر اخلري ثمن ال�ستني غر�ش ًا من قبل مريخان الن�رصاين اىل زوجها طوا�شي
�سنة 1083هـ/
بقب�ض
املزبور وقدر ثمنها �سبع غرو�ش ون�صف ومل يتاخر لها قبله حق ًا
1672م
/5
/30
م�ستحقات
مطلق ًا و�صدقها على ذلك.

 /193ح5

قب�ض
م�ستحقات

 /193ح6

حكم �رشعي
على طائفة
الطحانيني

�شهود� :شيخ نور الدين ال�شافعي ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ضت بدره بنت �سمري ما كان لها مرتتب ًا بذمة علي بن خليل
ال�شامي قدره ع�رشون غر�ش ًا عددية من علي املرقوم باعرتافها بذلك
م االحد � 2صفر اخلري االعرتاف ال�رشعي ومل يت�أخر لها قبله حق مطلق و�صدقها على ذلك
�سنة 1083هـ/
علي املزبور ودفعت له الرهن الذي كان حتت يدها وهي هدية
1672م
/5 /3
وقيبات ولفحة �صفرا و�ست ازرار ف�ضة وت�سلمها منها باحل�رضة()...
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
�أمر احلاكم ال�رشعي علي برهان بن احلدية �شيخ الطحانيني بالقد�س
ال�رشيفة على( )...على طائفة اخلبازين والطحانيني ()....

م االثنني � 3صفر
اخلري �سنة 1083هـ/
�شهود :ال�شيخ نور الدين ال�شافعي ،ال�شيخ زكريا افندي ،املزبورون،
1672 /5 /31م
كاتبه.

( )1قرية كفر مالك :تقع شمال شرق رام هللا ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ص.309

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /193ح7

دفع
م�ستحقات

م االثنني � 3صفر
اخلري �سنة/
1083هـ/
1672 /5 /31م

 /194ح1

ترتب لوقف
اليهود

م الثالثاء � 4صفر
�سنة 1083هـ/
1672 /6 /1م

 /194ح2

الزام بدفع
دين

م الثالثاء � 4صفر
�سنة 1083هـ/
1672 /6 /1م

 /194ح3

تن�صيب ولي ًا
�رشعي ًا

ن�صب موالنا احلاكم ال�رشعي علوي بن طريف اللفتاوي و�صي ًا
م االربعاء � 5صفر
اخلري �سنة 1083هـ� /رشعي ًا على �أوالد �أخيه علي تن�صيب ًا �رشعياً.
1672 /6 /2م
�شهود� :شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

دفع على بن حبيب ال�شامي بطريق الوكالة عن �أخية �أحمد االربع
غرو�ش و�سبع ع�رش قطعة م�رصية للحاج حممد الذي تعهد له بدفها
باحل�رضة واملعاينة و�صارت له بالعلم على �أخيه لأحمد
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون  ،كاتبه.

ترتب لإي�ساف ولد مو�سى املتكلم على طائفة اليهود بدفع ع�رشين
غر�ش ًا لأي�ساف ولد ابراهام الن�رصاين على وقف اليهود يف م�صاحلهم
وهي التي كان �أ�صلها ثالثني غر�ش ًا وتوافقوا على املبلغ امهله
مل�ضي اربعة �أيام
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ
مو�سى ،كاتبه.

�ألزم رجب بن خليفة احلمامي بخم�سة ع�رش غر�ش ًا بالأ�صالة عن
نف�سه والكفالة عن خليل حممد بن احلاج خليل بعد الدعوى والطلب
واالثبات الزام ًا �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

قب�ض يوم تاريخه ال�شيخ احمد مببا�رشة احلاكم الو�صي بن نور
الدين ال�ساملي اخلم�سني غر�ش ًا العددية التي كانت حتت يد ال�شيخ
يحي بن زكريا املوقوفة من قبل احلاج حممد بن ابي بكر اجللبي
على اجلامع الكائن بالقد�س ال�رشيف ب�إعرتاف احلاج �أحمد املزبور
م االربعاء � 5صفر
اخلري �سنة 1083هـ /بذلك على انهم ت�ضاربا فيها امل�ضاربة ال�رشعية( )1ومنها يح�صل
من الربح تدفع يف كل �سنة لل�شيخ جمعة �أمام اجلامع ثالث وع�رشون
1672 /6 /2م
غر�ش ًا وي�رصف الباقي يف م�صالح اجلامع ولوازمه قب�ض ًا �رشعي ًا
وذلك بح�ضور ال�شيخ جمعة املزبور.

 /194ح4

قب�ض
م�ستحقات
جامع

 /194ح5

�أقر و�إعرتف كل واحد من احلاج كرمي واحلاج م�صطفى وعبد احلي
وهم( )...بالقد�س ال�رشيف �أنه و�صلهم مما كان دفعوه لأجل()...
�إقرار واعرتاف م االربعاء � 5صفر
اخلري �سنة 1083هـ /املدر�سة التنكزية ملا م�ضى و�إىل غرة �صفر من تاريخ �أمراً واعرتاف ًا
با�ستالم
�رشعيا �صحيح ًا مقبو ًال �رشع ًا
1672 /6 /2م
م�ستحقات
�شهود :ال�شيخ علي كاتبه �أ�صال ،املزبورون ،كاتبه.

 /194ح6

دفع ثمن دار

حترر قبل ف�ضل الدين املزبور لأبن اخيه علي بن عبد الهادي منه
م االربعاء � 5صفر
ثمن الدار املباعة وعن ثمن الباب مبلغ قدره اربعون غر�ش ًا حتت يد
1083هـ/
اخلري �سنة
ف�ضل الدين الو�صي على ابن �أخيه املرحوم التحرر ال�رشعي.
1672 /6 /2م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /194ح7

ن�صب احلاكم ال�رشعي رومية بنت �صالح و�صيتة على �أوالدها
يو�سف وعليان ووطفا ون�رصة القا�رصين عن درجة البلوغ ون�صبت
م االربعاء � 5صفر
تن�صيب و�صي اخلري �سنة 1083هـ /عا�صية بنت �رشيع من القرية و�صيتة �أي�ض ًا على ولدها �صالح �أوال
�رشعي
على االنتفاع تن�صيب ًا �رشعياً.
1672 /6 /2م
�شهود� :شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

( )1المضاربة الشرعية :النظام اإلسالمي في الشراكة والتجارة في اإلسالم .عبدهللا ،بن مصلح .وقف النقود .جامعة أم
القرى ،ص.35

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ترتب لأيتام ابراهيم م�شيم�ش وهما حممد وعلي القا�رصين مببا�رشة
الو�صي والناظر عليهما ال�شيخ خليل عفيف وم�صطفى م�شيم�ش يف
ذمة جري�س ولد ميخائيل الن�رصاين مبلغ قدره خم�سة وثالثون غر�ش ًا
عددية �أ�صل قب�ضها من الو�صي املزبور باحل�رضة واملعاينة وثمن
ذلك قب�ضه خم�سة غرو�ش حتل عليه مل�ضي �سنة من غرة �صفر ل�سنة
م االربعاء � 5صفر
تاريخه ورهن حممد الو�صي املرقوم جميع احل�صة ال�شايعة وقدره
اخلري �سنة 1083هـ /اربعة قراريط بالدرا القائمة البنا بالقد�س ال�رشيف مبحلة الن�صارى
1672 /6 /2م
�رشكة رزق حدها قبلة دار الرابي و�رشق ًا دار عبود و�شماال دار بن
منر وغرب ًا الدرب ال�سالك تن�صيب ًا �رشعي ًا م�سلم ًا م�أذونا�أ باالنتفاع
مع بقاء الرهن على حكمة �رشع ًا ترتب ًا �رشعياً.

 /194ح8

ترتب لأيتام

 /195ح1

حترر بقية
ثمن كر�سنة

م اخلمي�س� 6صفر
اخلري �سنة 1083هـ/
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
1672 /6 /3م
ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

 /195ح2

منع التعر�ض

منع يو�سف بن ابراهيم الكردو�ش من التعر�ض جلري�س ولد ق�سطنطني
م اخلمي�س� 6صفر
الن�رصاين الدار التي كان باعه �إياها لكونها م�ست�أجرة و�رشط الت�سلم
1083هـ/
اخلري �سنة
والت�سليم �رشط ًا �رشعياً.
1672 /6 /3م
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون �أعاله.

 /195ح3

قرار قراءة
احلديث
ال�رشيف

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ مو�سى،
ال�شيخ ابو الفتح ،كاتبه.
حترر قبل غنيم و�سامل من اجلديرة ثالثة غرو�ش بقية ثمن كر�سنة
خلليل بن ابراهيم حترراً �رشعياً.

قرر موالنا و�سيدنا فخر املدر�سني الكرام احلاكم ال�رشعي �أحمد
�أفندي دام عزه فخر املخل�صني ال�شيخ عي�سى وال�شيخ حبيب ولدي
املرحوم م�صطفى حممد الع�سلي يف وظيفة قراءة احلديث ال�رشيف
م اجلمعة � 7صفر
مبربعة املرحوم �أوي�س بك( )...قراءتها بباب ال�صخرة القبلي مما
1083هـ/
اخلري �سنة
لذلك يف املعلوم وقدره يف كل يوم عثماين عو�ض ًا عن تقي الفا�ضالء
1672 /6 /4م
املدر�سني العابد بن علي بحكم فراغه لهما عن ذلك يف يوم تاريخة
�أدناه حل�سن اختياره ور�ضاه و�أنها مببا�رشة الوظيفة �أمراً �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبة.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /195ح4

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ترتب لوقف احلاجة زاهدة بنت املرحوم اخلواجة حممد الدهينة
املوقوفة على ال�شيخ حممد امل�رصي فار�س التدري�س بامل�سجد
االق�صى ال�رشيف مببا�رشة ناظره فخر امل�صورين الكرام ال�شيخ
علي الدقاق يف ذمة فخر �أقرانه �أحمد ب�شه بن زايد مبلغ قدره
مائتا غر�ش( )...عددية يعدل كل غر�ش منها ثالثني قطعة م�رصية
قب�ض ذلك �أحمد ب�شه من احالم بن بركة الوقعة املزبورة وثمن
دواة نحا�س و�سال�سل ف�ضة خم�سة وع�رشون غر�ش ًا عددية ابتاعها
و�سلمها باحل�رضة واملعاينة يحل عليه املبلغ املرقوم مل�ضي �سنة
م اجلمعة � 7صفر
ترتب لوقف
اخلري �سنة 1083هـ /مت�ضي من غرة �شهر ربيع الأول �إىل �سنة تاريخه ورهن احمد با�شا
زاهدة
احلاجة
املزبور على جميع املبلغ املرقوم كرمه الكائن برا�س ال�سيب ظاهر
1672 /6 /4م
القد�س ال�رشيف امل�شتمل على �شجار زيتون وتني وعنب و�سفرجل
وغري ذلك القائم حده قبلة كرم عبد الرحمن �شنطية و�رشقً وعر
وران لل�شيخ �أحمد العجمي و�شمالأ بدار طرزان بن ياغي وغرب ًا
الدرب ال�سالك يجميع ذلك كله رهن ًا �رشعي ًا فلما �سلم �سلمه �رشع ًا
بها م�أذون ًا له باالنتفاع مع الرهن ترتب ًا �رشعي ًا على قاعدة مذهب
االمام ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
ا�ست�أجر عبد القادر التميمي من �رشف الدين مقبل ف�أجرة ما هو جار
يف ايجاره مع ال�سيد حممد احل�سيني وذلك جميع الطابونة الكائنة
ب�سويقة باب العامود بال�صف ال�رشقي مدة ع�رشة �أ�شهر �أولها يوم
م ال�سبت � 8صفر
اخلري �سنة 1083هـ /تاريخه و�أخر انق�ضا�ؤها ب�أجرة خم�سة غرو�ش عددية ح�ساب ًا عن كل
كل يوم خم�س وع�رشون قطعة م�رصية وعثمانية �أجرة كل يوم يف
1672 /6 /5م
ختام �إجارة �رشعية مقبولة �رشع ًا

 /195ح5

ا�ستجار
طابون

 /195ح6

ن�صب احلاكم ال�رشعي( )...عبد الرحمن و�صالح على اخيه �أحمد
م ال�سبت � 8صفر
تن�صيب �رشعي اخلري �سنة 1083هـ /القا�رص و�أذن له بذلك ذلك تن�صيب ًا �رشعي ًا
1672 /6 /5م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزورون ،كاتبه.

 /195ح7

�ألزم حممد بن خاطر لل�شيخ لطفي املتويل على وقف احلرير ب�إثني
م الأحد � 9صفر اخلري ع�رشة غر�ش ًا جلهة الوقف بعد الدعوى والطلب واالعرتاف وهي ربح
�سنة 1083هـ/
ما بذمته جلهة الوقف املزبور الزام ًا �رشعي ًا
1672 /6 /6م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

�شهود :ال�سيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

الزام بدفع
م�ستحقات
وقفية مع
ربحها

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /195ح8

حترر
م�ستحقات

 /195ح9

حترر
م�ستحقات

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

م الأحد � 9صفر اخلري حترر قبل كمال الرتهي لل�سيد نور الدين بن عمر غر�شني بعد
احل�ساب( )...الزما بها بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
�سنة 1083هـ/
1672 /6 /6م
�شهود :ال�شيخ فتح اهلل ،املزبورون ،كاتبه.

ملا حترر ل�سيف بن اليهودية احلا�رضة وعرف بها �شقيقها يو�سف()...
احلا�رض معها باملجل�س ال�رشعي وعرف بها �شقيقها بن �سيف بنت
م الأحد � 9صفر اخلري خديجه بن ا�سحق احلا�رض معها باملجل�س ال�رشعي وعرف بها بن
�سنة 1083هـ/
اخيها حممد بن مارية ت�سعة غرو�ش من �أ�صل �أثني ع�رش غر�ش ًا بعد
1672م
/6 /6
الدعوى والطلب( )...على اي�صال ثالثة غرو�ش دفعة جديدة()...
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،حممد جلبي ،كاتبه.

 /196ح1

ن�صب موالنا و�سيدنا احلاكم ال�رشعي ال�شيخ حممد املدر�س باحلرم
ال�رشيف وقب�ض عن مبا�رشة الدر�س باملدر�سة القادرية عن م�صطفى
م الأحد � 9صفر اخلري افندي املدر�س وقب�ض معلوم املدر�سة �إىل �أن يح�رض املدر�س
تن�صيب مدر�س
املزبور لكون الوكيل ال�سابق مات هو ال�شيخ يحيى �إىل رحمة اهلل
�سنة 1083هـ/
باحلرم
تعاىل مببا�رشة الدر�س وقب�ض معلومه �إىل ان يح�رض املدر�س �أمراً
1672 /6 /6م
�رشعي ًا وقب�ض �أجرة غياب املدر�س املزبور.
�شهود� :شيخ زكريا� ،شيخ نور الدين� ،شيخ فتح اهلل� ،شيخ على ،مو�سى.

 /196ح2

طالق

الزوج نور الدين بن عبد الرازق �سعادة الزوجة نور الهدي بنت
علي( )...بطلقة واحدة بائنة ال�صداق خم�سة واربعون غر�ش م�ؤجلة
م الأثنني �10صفر
لها عليه �إىل الفراق مبوت �أو طالق بائن ًا ت�أ�صي ًال �رشعي ًا منه لذلك
اخلري �سنة 1083هـ/
على ذلك �شقيقها جمال الدين( )...وكالة( )...حممود علي وعلي بن
1672 /6 /7م
رجب �أنه وفر لها املونة ال�رشعية ،وزراج ًا �صحيح ًا �رشعي ًا برمي
الزجة كل �سنة ثالثة غرو�ش
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /196ح3

ترتب جلهة
وقف طرغون

 /196ح4

قب�ض
م�ستحقات
وقفية

 /196ح5

الزام بدفع
بقية ثمن
قما�ش

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ترتب جلهة وقف طرغون �أغا مببا�رشة متوليه وكاتبه م�صطفى �أغا
دز دار قلعة واال�سته حممد يف ذمة رجب ملوانا ال�شيخ عفيف الدين
بن املرحوم ال�شيخ فخر ال�رشوروي مبلغ �أربع وثالثني غر�ش ًا عددية
قطعة م�رصية وهي املتبقية يف ذمة عبد الرحمن �سنطية وثمن دواة
خم�سة غرو�ش ابتاعها وت�سلمها مل�ضي �سنة من تاريخه باحل�رضة
واملعاينة ورهن على ذلك حتت يد املتويل( )...وذلك جميع احل�صة
م الأثنني �10صفر
اخلري �سنة 1083هـ /ال�شايعة وقدرها ثالثة قرارايط من �أ�صل اربعة وع�رشين قرياط ًا من
جميع الدار الكائنة البنا بالقد�س ال�رشيف تركة الرهن ومن تركة
1672 /6 /7م
بحق الباقي ويحدها قبلة دار �أوالد امل�رصي و�رشق ًا دار بدران
حبيب جلبي ومن الباب و�شما ًال دار احمد القهوجي( )...رهن ًا �رشعي ًا
م�سلم ًا قبله �رشق ًا معاراً م�أذمن ًا له باالنتفاع مع بقاء الرهن على
حكم قاعدة مذهب االمام ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
قب�ض �سليمان بن حممد احلنبلي من داوود بن عبد الرحمن �شنطية
جلهة وقف احلنابلة وقدره �ستة ع�رش غر�ش الناظر على مرتوكاته
م الأثنني �10صفر
واملتويل على الوقف باحل�رضة واملعاينة قب�ض ًا �رشعي ًا و�صدقه
اخلري �سنة  1083هـ /على �صحة ح�سني بن احمد ب�شه بن �صالح حتت املبلغ ت�صديق ًا
1672 /6 /7م
�رشعياً.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
الزم احمد بن من�صور الرباعي مل�صطفى بن النعاجي بغر�ش ون�صف
م الأثنني �10صفر
اخلري �سنة 1083هـ /غر�ش بقية ثمن قما�ش الزام ًا �رشعي ًا بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
1672 /6 /7م
�شهود� :شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /196ح6

ترتب جلهة
وقف علي
خوجة

 /197ح1

ترتب

 /197ح2

عدم ترتيب

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ترتب جلهة وقف علي خوجة مببا�رشة جابي الوقف ال�شيخ عبد
القادر يف ذمة عبد القادر( )...الكيايل وهي خم�سة غرو�ش عددية
املنتقلة يف ذمة حممد امل�رصي وثمن خامت ف�ضة غر�ش واحد
�إبتاعها و�سلمها مل�ضي �سنة مت�ضي من تاريخة ورهن على ذلك
قرياط ًا من الدار الكائنة بالقد�س ال�رشيف مبحلة باب حطة حدها
م الثالثاء � 11صفر قبلة دار عبد الرحمن و�شما ًال الدرب ال�سالك( )...عفيف الدين()...
اخلري �سنة 1083هـ /وغرب ًا الطريق ال�سالك وبه جميع غرا�س العنب والتني والزيتون
وغري ذلك القائم ا�صوله ب�أر�ض ال�صالحية بظاهر القد�س ال�رشيف
1672 /6 /8م
حده قبلة كرم حممود املرداوي و�رشق ًا الدرب ال�سالك و�شما ًال
دار ال�رشيف القائمة وغرب ًا كرم خني�سكان بجميع حقوق ذمل كله
رهن على قاعدة مذهب االمام ال�شافعي ر�ضي اهلل تعاىل عنه()...
لالنتفاع مع بقاء الرهن حكم ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ زكريا� ،شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ مو�سى.
ترتب جلهة وقف ال�صفدية مببا�رشة جابيه ال�شيخ علي الثوري
يف ذمة خليل ولد ا�رسائيل ونزيلها داوود و�سلمون ولد كونيا بن
ا�رسائيل ولد لباوير ولد داوود واجلميع من طائفة اليهود ال�سكناج
م الثالثاء � 11صفر بالقد�س ال�رشيف مبلغ وقدره ثالثون قر�ش ًا عددية �أ�ص ًال وثمن دولة
اخلري �سنة 1083هـ /نحا�س ب�ستة غرو�ش ابتاعوها مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة �شهر
1672 /6 /8م
حمرم �سنة تاريخه ترتب ًا �رشعي ًا مت�صافون ومتكافلون يف املال
والذمة.
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
مل يرتتب جلهة الوقف املرقوم مببا�رشة املتويل املزبور يف ذمة
كل واحد من خلف الوين ولد فراز ولد ا�رسائيل و�سلمون ولد كريتا
درا ولد لب وهم بران�سة طائفة اليهود ال�سكناج بالقد�س ال�رشيف
م الثالثاء � 11صفر مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش عددية فيقب�ضوها يوم تاريخه باحل�رضة
اخلري �سنة 1083هـ /واملعاينة وهي املنتقلة من ذمة ح�سن بن علي افندي الدقاق وثمن
دواة غر�ش ًا ابتاعوها مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة حمرم �سنة تاريخه
1672 /6 /8م
وت�ضامنوا وتكافلوا على كامل املبلغ املزبور يف املال والذمة ب�إذن
كل منهم للأخر ترتيب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ ويل اهلل ،املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 389
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 /197ح3

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ثم يرتتب جلهة وقف احلج حممد بزور مببا�رشة ال�شيخ عبد الوهاب
اجلاعوين يف ذمة اليهود مبلغ قدره مائة غر�ش عددية كل غر�ش
مل يرتتب جلهة م الثالثاء � 11صفر ثالثني قطعة م�رصية وهي املرتتبة بذمتهم �سابق ًا توخذ كل �سنة
اخلري �سنة 1083هـ /وثمن جوخة ثمان ع�رش غر�ش ًا ابتاعوها وت�سلمها مل�ضي �سنة مت�ضي
وقف احلج
من غرة ربيع الثاين �سنة تاريخه وهم مت�ضامنون ومتكافلون يف
1672 /6 /8م
حممد بزور
املال والذمة كل منهم للأخر وت�صافوا وت�صادقوا.....
�شهود :ال�شيخ علي الرقاق.

 /197ح4

مل يرتتب جلهة وقف قمرا مببا�رشة املتويل املزبور يف ذمة
اليهودية املزبورة من اعاله مبلغ قدره اربعني غر�ش ًا عددية مرتتبة
م الثالثاء � 11صفر بذمتهم �سابق ًا مبوجب �سجل �سابق وثمن دواة �سبع غرو�ش ابتاعوها
مل يرتتب جلهة اخلري �سنة 1083هـ /و�سلموها مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة ربيع الثاين ل�سنة تاريخه
وقف قمرا
مت�ضامنون ومتكافلون يف املبلغ املزبور من املال والذمة بانت
1672 /6 /8م
لكل ومنهم للأخر وت�ضامنا على و�صول ربح ال�سنيني ال�سابقة.
�شهود� :شيخ علي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.

 /198ح1

 /198ح2

ح�رض احلاج عمر بن عبا�س و�أقر و�أعرتف بحال يعترب �رشع ًا
انه قب�ض من �سلمان الدرزي مال من الطابون اجلارية يف وقف
اقرار واعرتاف
املنجكية قدره خم�سون غر�ش ًا عددية منها �أكدي�ش ًا ا�شهب ًا بثالثني
بقب�ض مال
م الثالثاء � 11صفر غر�ش ًا وع�رشة مدا حنطة ب�أثني ع�رش غر�ش ًا وثنانية غرو�ش نقداً
1083هـ/
�سنة
اخلري
من طابون
وذلك نظري خلوه على جهة الوقف املزبور وال حق له على جهة
1672 /6 /8م
جارية يف
الوقف املرقوم.
وقف املنجكية
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين افندي ،ال�شيخ ويل اهلل ،ال�شيخ
علي افندي� ،شيخ مو�سى.

ترتب
م�ستحقات

ترتب لأحمد ب�شه بن �صالح الدقاق بذمة �شموئيل اليهودي مبلغ
قدره ثالثون غر�ش ًا �أ�صل مرتبة بذمتة �سابق ًا مبوجيب �سجل �سابق
م الأربعاء � 12صفر ثمن ثالث مقاطع �أ�سنوطي خم�سة غرو�ش ابتاعها و�سلمها ب�أعرتافه
اخلري �سنة 1083هـ /يحل عليه املبلغ مل�ضي �سنة مت�ضي ن�صف �شهر من تاريخه ورهن
دار زوجته املرهونة بال�سجل �سابقً ب�أذن زوجته باق على حكم
1672 /6 /9م
ترتب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ على الدقاق ،املزبورون ،كاتيه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�إدعى يو�سف بن علي على �رشف الدين بن ا�سمعيل ابي �سيف وقال
م اخلمي�س � 13صفر ان بذمته غر�شني ون�صف �سئل ف�إعرتف بقر�ش ودفع غر�ش ًا واحداً
اخلري �سنة 1083هـ /باملجل�س ورهن �سواره ف�صدقة عليها.
1672 /6 /10م
�شهود :ال�شيخ زكريا افندي ،املزبورون ،كاتبه.

 /198ح3

دعوة

 /198ح4

طالب �سليمان بن حممد جاريه ابراهيم بن حمرز باربع غرو�ش
م اخلمي�س � 13صفر وثالثة قطع م�رصية من �أ�صل ثالث وثالثني غر�ش ًا تق�سط من غرة
مطالبة جارية اخلري �سنة 1083هـ /حمرم �سنة تاريخه �سئل �إعرتف الزم.
1672 /6 /10م
�شهود :ال�شيخ زكريا �أفندي ،املزبورون ،كاتبه.

 /198ح5

قب�ض
م�ستحقات

 /198ح6

حترر �أجرة
�أمالك

 /198ح7

حترر
م�ستحقات
مالية

 /198ح8

الزام بدفع
دين

قب�ض ال�شيخ ي�سن بن ال�شيخ طه الدم�شقي الوكيل عن خديجة زوجة
ال�شيخ حممود اجللبي الو�صي على �أوالدها منه ما كان �آخر ما تاخر
بذمة ابي الن�رص بن علي ال�ساملي وقدره ع�رشة غرو�ش من �أ�صل
م اخلمي�س � 13صفر دكان واملنتقلة عليه لل�شيخ ي�سن الوكيل املزبور وكفله خليل بن
اخلري �سنة 1083هـ /علي و�أ�شهد عليه ال�شيخ ي�سن الوكيل املزبور وانه ال حق لوالدتهم
1672 /6 /10م
الو�صية من قبل ابي الن�رص حق مطلق و�صدق على ذلك ت�صديق ًا
�رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
حترر للحاج عبد الكرمي املجنون قبل اي�ساف ولد مو�سى بن بران�سة
من اليهود �أ�صالة عن نف�سه وكفالة عن بقية برانة اليهود �أجرة
م اجلمعة � 14صفر
اخلري �سنة 1083هـ� /أمالكه ثمانية وع�رشون غر�ش ًا وخم�سة ع�رش قطعة م�رصية �أمر
بدفعها له بالأ�صالة والكفالة �أمراً �رشعياً.
1672 /6 /11م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
حترر قبل عبد بن عثمان حممد بن عامر فركاح اربع وثمانني قطعة
م اجلمعة � 14صفر
م�رصية ق�سط عليه كل يوم مي�ضي من تاريخه قطعة م�رصية تق�سط ًا
اخلري �سنة 1083هـ� /رشعي ًا
1672 /6 /11م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
الزم عمران بن �صبح من قلندية ملطيع بن حرب من القرية()...
م اجلمعة � 14صفر
اخلري �سنة 1083هـ /الزام ًا �رشعي ُا
1672 /6 /11م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

391

392

سج اّل ُت حمكمة القدس َّ
رعي ِة ُ
َّ
الش َّ
(س ِج ُّل)172
الع
ثماني ِة ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /198ح9

 /199ح1

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

طالب احلاج ح�سني بن عبد اهلل امل�رصي احلكواتي �أحمد بن علي
م اجلمعة � 14صفر
القهوجي ت�سعة غرو�ش ر�ضي ًا �رشعي ًا وذلك �أنه دفع جميع ذلك كله
مطالبة
اخلري �سنة 1083هـ /فلم ي�صدقه بطلب من املهلة �أمهلة لأح�ضارها �أمها ًال �رشعياً.
1672 /6 /11م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
امل�شرتي رجب ب�شه بن حممد الوكيل عن �أخته فاطمة البائعة
الو�صي ال�رشعي على ولديه ح�سن وح�سني القا�رصين عن درجة
البلوغ له وواجب طلبهما بذلك ربع قرياط له يف الدار الكائنة مبحلة
م ال�سبت � 15شهر
التبانة وبالقد�س ال�رشيف( )...مبوجب احلجة ال�رشعية امل�ؤرخة
�رشاء دار
�صفر اخلري من �شهور بحادي ع�رش �شعبان �سنة  1075بثمن قدره ثالثة غرو�ش م�رصية
مبحلة التبانة �سنة 1083هـ/
مقبو�ضة من البائع باعرتافه قب�ض َا �رشعي ًا وبرءت ذمة امل�شرتي يف
1672م
/6 /12
ذلك ابراءة �رشعية

 /199ح2

ترتب
م�ستحقات

 /199ح3

دعوى �ضد
�ساكن

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ال�شيخ ،علي،
ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
ملا كان مرتتب ًا بذمة علي بن احلاج حجيج لعلي وحممد يتمى
احلاج ابراهيم بن �شم�س مببا�رشة خالهما وو�صيهما ال�شيخ خلف
بن عفيف بن حممد عقبه وكان كفيله �شعبان وح�سني والدا احلاج
حجيج مائتا غر�ش نقيان عددية �أ�صل وثمن �سلعة �أثني ع�رش غر�ش ًا
ون�صف مل�ضي �سنة مت�ضي �شهر من �شهر رجب �سنة  1083ح�رض
م ال�سبت � 15شهر
�صفر اخلري من �شهور يوم تاريخه ال�شيخ خليل الو�صي ا املزبور وال�شيخ م�صطفى بن
م�شيم�ش الناظر على اليتمى املزبورين ودفع عن املرقوم ما بذمته
�سنة 1083هـ/
لليتمى املزبورين للو�صي املرقوم املبلغ املرقوم وقدره مايتا
1672 /6 /12م
غر�ش �أ�صل باحل�رضة واملعاينة بح�ضور الناظر وو�صله �أثنا ع�رش
غر�ش ًا ون�صف الغر�ش قريا ربح بذمة كفيله من ذلك حق ًا مطلق ًا من
الزمان(� )...أدناه ت�صادق ًا على ذلك امل�صادقة ال�رشعية.
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
من احلاكم ال�رشعي علي بن �صالح ولد �سامل الن�رصاين ب�أن حبيب
ال حق له يف الدار الفوقا الكائنة مبحلة الن�صارى بالقد�س ال�رشيف
م الأحد � 16صفر
املعروفة بدار العنبا�س �صالح ال�ساكن بها بدار ابراهيم ولد �شهوان
اخلري �سنة 1083هـ /الن�رصاين لكونه �أجنبي ًا ي�سكن بها ولي�س له �شيء يف الدار الفوقا
1672 /6 /12م
بطلب ابراهيم املزبور بها �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /199ح4

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

منع احلاكم ال�رشعي علي خليل بن علي املجدي الق�صاب ب�أن الغنم
م الأحد � 16صفر
منع من
ا�شرتاها وقب�ض و�أخوه ابراهيم بيعهم يف القد�س ال�رشيف وال يخرج
1083هـ/
�سنة
اخلري
ب�سبب
اخلروج
بها من القد�س ال�رشيف ()....
نزاع على غنم 1672 /6 /13م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /199ح5

ترتب
جلهة وقف
خداوردي

 /199ح6

ا�ستئجار
دار مبحلة
الن�صارى

 /199ح7

حترر
م�ستحقات
مالية

ترتب جلهة وقف خداوردي بن �سيفني مببا�رشة متوليه ال�شيخ كمال
الدين اخلليلي يف ذمة �صالح بن رم�ضان مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش
عددية �أ�صل قب�ضها يوم تاريخه باحل�رضة واملعاينة املنتقلة اىل
ذمة ن�صارى الأرمن وثمن خامت ف�ضة بحجر معدن غر�ش ابتاعه
باحل�رضة واملعاينة مب�ضي �سنة مت�ضي من يوم تاريخه �أدناه
م الأحد � 16صفر
اخلري �سنة 1083هـ /ورهن على ذلك ثالث فردات خالخل ف�ضة اليه ومنهم مائة درهم
و�أثنني و�أربعني درهم بيد املتويل باحل�رضة واملعاينة التي هم
1672 /6 /13م
لزوجته خداوردي له ب�شهادة ال�شهود ال�شيخ حممد املزبور العارفني
بها ثبوت ًا �رشعي ًا وح�رض ال�شيخ يو�سف خادم امل�سجد الأق�صى
وكفله يف املال والذمة وي�أذن له بذلك كفالة �رشعية ترتب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ حممد اجللبي ،املزبورون ،كاتبه.
ا�ست�أجر خري الدين بن عالء الدين من عائ�شة بنت حممد وعرف بها
زوجها حممد امل�رصي ف�أجرته مبا هو جار لها بذلك جميع احل�صة
ال�شائعة وقدرها الن�صف من �أ�صل كامل احل�صة من الدار القائمة
البنا بالقد�س ال�رشيف مبحلة الن�صارى �رشكة فخر الدين بن �سياج
م الأحد � 16صفر
اخلري �سنة 1083هـ /ويف �رشكة بحق الباج املعلوم عندهما العلم ال�رشعي املعلومة
عندهما العلم ال�رشعي مدة �سنة كاملة �أولها غرة ربيع الأول و�أخرها
1672 /6 /13م
انق�ضا�ؤها ب�أجرة قدرها خم�سة ع�رش غر�ش ًا عددية مقبو�ضة بيده
املتويل على حكم ال�سنني باعرتافها بذلك االعرتاف �أجارة �رشعية.
�شهود� :شيخ زكريا.
حترر �آخر ما ت�أخر قبل حممد بن ا�سمعيل الق�صاب اربع غرو�ش
م الأحد � 16صفر
ملحمد بن امل�رصي بالعلم له التحرر ال�رشعي بعد الطلب من حممد
اخلري �سنة 1083هـ /امل�رصي على ذلك حترراً �رشعي ًا
1672 /6 /13م
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ترتب جللبي بن عمر مببا�رشة �أخيه على جلبي بن املرحوم تاج
الدين جلبي يف ذمة كل واحد من عمر ولد �إي�ساف ما دون ولد
املبان ولهودا ولد حييم( )...من اليهود باال�صالة عن �أنف�سهم
وكفالة عن ولد مو�سى ولد الوي ولد حييم وهم من طائفة اليهود
بالقد�س ال�رشيف مبلغ قدره مائتا غر�ش عددية �أ�صل وهي املرتتبة
م الأثنني � 17صفر
اخلري �سنة 1083هـ /عليهم مل�ضي �سنة مت�ضي من يوم تاريخ وقب�ضا وهم متقا�سمون
ومتكافلون بجميع املبلغ املزبور يف املال والذمة وان كل منهم
1672 /6 /14م
للأخر ترتب ًا �رشعي ًا بعد ان اعرتفوا �أن بذمتهم ربح ال�سنة ال�سابقة
ثالثني غر�ش ًا عددية( )...بذمتهم يدفعوا ماله على التدرج وربح
ت�سعة �أ�شهر �أولها غرة جمادى الثانية( )...ترتب ًا �رشعي ًا

 /200ح1

ترتب �رشعي

 /200ح2

�أمر ر�سم نفقة

 /200ح3

ترتب
م�ستحقات
ليتامى

 /200ح4

الزام بدفع
دين

م الثالثاء � 18شهر
�صفر اخلري �سنة
1083هـ/
1672 /6 /15م

 /200ح5

�شهادة

م االربعاء� 19شهر
�صفر اخلري �سنة
1083هـ/
1672 /6 /16م

�شهود :ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل اهلل ،ال�شيخ علي.
�أمر احلاكم ال�رشعي بر�سم نفقة فاطمة بنت ح�سني ال�صيداوي القا�رص
م الأثنني � 17صفر
عن درجة البلوغ وملا حتتاج �إله من �سائر حقوقها مبلغ وقدره كل
اخلري �سنة 1083هـ/
قطعة م�رصية و�أذن موالنا احلاكم ال�رشعي امل�شار �إليه( )...ذلك على
1672 /6 /14م
ذلك( )...اذن ًا �رشعي ًا
ملا كان لأمري بن ال�صوفيلي وحييم ولد خلف وداوود ولد �شموئيل
وهما من طائفة اليهود الفزاريني( )...تركة احلاج جنم اخلليلي
مبائة غر�ش واربع وخم�سون غر�ش ًا ح�رض يوم تاريخه حمي الدين
م الأثنني � 17صفر
اخلري �سنة 1083هـ /ال�صابر الناظر على يتمى احلاج عمر اخلليلي و�أقر واعرتف انه
قب�ض من اجلماعة املزبورة املبلغ املزبور( )...وملن يت�أخر قبلهم
1672 /6 /14م
للإمام حق مطلق.
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
الزام علي بن عواد لعلي بن زنكار خم�سة غرو�ش عددية بعد الدعوى
والطلب واالعرتاف الزام ًا �رشعي ًا
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�أ�شهد عليها خديجة بنت حممد البغدادي �أنها ال حق لها قبل �أحمد
بن حممد احلنية وال قبل رم�ضان بن حمود و�أنها و�صلها ح�صتها
من تركة نور بنت م�صطفى من زوجها �أحمد املزبور �إقراراً �رشعي ًا
وعرف بها حممد بن(. )...
�شهود �شيخ زكريا ،املزورون ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /200ح6

الزام بدفع
دين

م االربعاء� 19شهر
�صفر اخلري �سنة
1083هـ/
1672 /6 /16م

 /200ح7

منع من
التعر�ض

م االربعاء� 19شهر
�صفر اخلري �سنة
1083هـ/
1672 /6 /16م

 /200ح8

م االربعاء� 19شهر
�صفر اخلري �سنة
اثبات وتوكيل
1083هـ/
1672 /6 /16م

 /200ح9

ن�صب احلاكم ال�رشعي حممد بن طاهر احلالق و�صي ًا �رشعي ًا على
م اجلمعة � 21صفر
تن�صيب �رشعي اخلري �سنة 1083هـ /جود و�صاحلة بنت ح�سني بن ح�سن تن�صيب ًا �رشعي ًا
1672 /6 /18م
�شهود :زكريا افندي ،املزبورون ،كاتبه.

 /201ح1

اثبات �رشعي

 /201ح2

الزام بدفع
ثمن �صابون

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
الزم خليفة بن خلف من دير ال�سنة حلبيب بن حممد حجيج بخم�سة
غرو�ش من �أ�صل ثالثة ع�رش غر�ش ًا ب�إعرتاف خليفة �إلزام ًا �رشعي ًا
ال�شيخ :زكريا �أفندي ،املزبورون ،كاتبه.
منع خليل بن علي الداهومي وحممود بن �شم�س الدين ال�ضياء من
التعر�ض حلامد بن �أحمد ال�سلواين بعد �ضمان كرم بن يرون بعد
الدعوى واالثبات والطلب منع ًا �رشعياً.
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،ال�شيخ مو�سى.
ب�شهادة كل واحد من ال�سيد �سليمان بن �شم�س الدين وحبيب بن
ا�سماعيل ب�أن عائ�شة بنت احلاج عمر وكلت ال�سيد خليل وعلى
القوا�سمي وجميع امورها وكالة مطلقة مقبولة لر�أية مقبولة من
قبولها �رشع ًا
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.

ثبت ب�شهادة املدر�سني ال�شيخ زكريا الديري وال�شيخ نورر الدين
الديري ب�أن املرتتب بذمة ح�سني بن ح�سن احلنية حلامد بن حممد
اللدي �سبع وثالثني غر�ش ًا مبوجب ال�سجل امل�ؤرخ يف ذي  22ذي
احلجة �سنة  1083واملرهون على ذلك وهو ن�صف داره الكائنة
م اجلمعة � 21صفر
بباب حطة مبحلة الطورية بالقد�س املعلومة عندهما ترتب ًا �رشعي ًا
1083هـ/
اخلري �سنة
ب�شهادة كل من حممد بن �ضاهر الو�صي على جود و�صاحلة
1672 /6 /18م
القا�رصتني بنتي ح�سن املزبور �أمراً �رشعي ًا وحلف حامد املرقوم
على بقاء ذلك حلف ًا �رشعياً.
�شهود� :شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ ابو الفتح ،كاتبه.
الزم خلف بن معايف من قرية لفتا ملوالنا ال�شيخ يعقوب االمام
م اجلمعة � 21صفر
بخم�سة غرو�ش ثمن(� )...صابون بعد الدعوى والطلب االثبات الزام ًا
اخلري �سنة 1083هـ� /رشعي ًا
1672 /6 /18م
�شهود :املزبورون �أعاله ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /201ح3

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

ترتب
م�ستحقات

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ملا كان مرتتب ًا مل�ؤيدة بنت ال�شيخ حممود بن عي�سى مببا�رشة
و�صيها ال�شيخ نور الدين بن عي�سى يف ذمة طعمة بن يو�سف احللواين
مبلغ قدره خم�سة ع�رش غر�ش ًا عددية وكانت مرهونه على ذلك جميع
الدار النحا�س الكبري واحللة النحا�س الكبرية ح�رض يوم تاريخة
فخر الدين بن عي�سى الوكيل على زوجته م�ؤيدة املزبورة البالغة
العاقلة العابدة وكالة عنها مبوجب حجة �سابقة وا�شرتى من طعمة
م اجلمعة � 21صفر
اخلري �سنة1083هـ /املزبورة ال�سدر النحا�س املزبور بت�سعة غرو�ش( )...بالثمن من املبلغ
واعرتف ال�ضياء �أنه و�صله من طعمة الثمانية غرو�ش الباقية من
1672 /6 /18م
الأ�صل وغر�ش ًا من قبله حق ًا مطلق ًا ال من �أ�صل وال من ربح ملا م�ضى
من الزمان واىل يوم تاريخه �أدناه واعرتفت طعمة بت�سلم واحللة
املزبورة اعرتاف ًا �رشعي ًا م�صدق ًا من كل منهما للآخر وتباريا بني
الطرفني .ترتب ًا �رشعياً.
�شهود� :شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
م اجلمعة � 21صفر اخلري �سنة 1083هـ1672 /6 /18 /م
م ال�سبت � 22شهر مزبور1672 /6 /19 /م

 /201ح4

قب�ض
م�ستحقات
لأيتام

م ال�سبت � 22صفر
�سنة 1083هـ/
1672 /6 /19م

 /201ح5

�إ�شهاد على
ثمن عنب

م ال�سبت � 22صفر
�سنة 1083هـ/
1672 /6 /19م

 /201ح6

تن�صيب على
ايتام

م ال�سبت � 22صفر
�سنة 1083هـ/
1672 /6 /19م

قب�ض �أحمد بن جهمان الرتكماين الو�صي على ا�سحق يتيم ح�سني
ابو الركب من يحيى بن حممد ال�صباغ مما لليتيم قبله وقدره �ستة
ع�رش غر�ش ًا ون�صف دفع له منها �ستة غرو�ش ون�صف وبقي بيد
يحيى ع�رشة غرو�ش رتبها �أحمد بذمته لليتيم وباعه دواة نحا�س
بقر�شني مل�ضي �سنة مت�ضي من حمرم ترتب ًا �رشعي ًا ورهن يحيى ما
فيه على حكمه مبوجب ال�سجل ال�سابق ترتب ًا �رشعي ًا
�شهود� :شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
�أ�شهد عليه نا�رص بن حممد من قرية اجليب �أنه ال حق له قبل �إ�سحق
ولد يو�سف بالثالثة قناطري عنب وال قبل ولده يو�سف حق ًا مطلق ًا
فيه �أ�شهاداً �رشعي ًا و�صدق ا�سحق على ذلك.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
ن�صب احلاكم ال�رشعي علي بن( )...و�صي ًا �رشعي ًا على يتيم �أخيه فخر
الدين حممد( )...الو�صية ال�رشعية.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /201ح7

 /202ح1

 /202ح2

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�إدعى من�صور بن خليل اجلبايل على حممد بن عفون وقال �أن
املدعي زوج ابنته بدرية القا�رصة على �صداق قدره �ستون غر�ش ًا
م الأحد � 23صفر
دعوى على
اخلري �سنة 1083هـ /عددية احلال و�أنه دفع له ثمانية وع�رشين غر�ش ًا مقدم ال�صداق
م�ستحقات
و�أن(. )...
1672 /6 /20م
�أيتام
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
حترر( )...بنتي اجلوزي غنام من ال�ستني غر�ش ًا املخلفة عن �أخيها
يو�سف(� )...سابق ًا اربع غرو�ش نقي �ست قطع عثمانية التحرر
م الأثنني � 24صفر
حترر ثمن �سلع اخلري �سنة 1083هـ /ال�رشعي قبل دمرتي بن من�صور (اربع غرو�ش ثمن( )...له اياه �أمر
بدفعها لهما �أمراً �رشعياً.
1672 /6 /21م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه �أ�صالً.
ثبت ب�شهادة يا�سف ولد ليئا وحييم ولد يو�سف اليهودي ب�أن
اليهودي املدعو يو�سف بن �شيمون من طائفة اليهود احلا�رضين
معهم باملجل�س ال�رشعي من مئتي ف�ضة حجر بثمامناية درهم
م الأثنني � 24صفر
وثمانية غرو�ش و�ستة غرو�ش وثلث الغر�ش �شهادة �رشعية بذمة
1083هـ/
�أثبات ب�شهادة اخلري �سنة
يو�سف املزبور الزامهم وهم هارون ولد اي�ساف ويهودا ولد حييم
1672 /6 /21م
و�سني ولد يحيى و�شا�ؤول ولد ياقوب الزمهم براءة �رشعية لهم بذلك
الزام ًا �رشعياً.

 /202ح3

م الثالثاء � 25صفر
كفالة �إح�ضار
�سنة 1083هـ/
وت�سليم
1672 /6 /22م

 /202ح4

م الثالثاء � 25صفر
�سنة 1083هـ/
1672 /6 /22م

�رشاء اربع
كد�ش

�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
بح�ضور احلاج �أمني �أغا املعني من قبل مت�سلم القد�س ال�رشيف
ح�رض �صالح بن �صالح الدين اخلليلي التميمي و�أخوه �صالح وكفل
�أحمد بن عبده اخلليلي كفالة �إح�ضار وحني طلب �أن يح�رضاه وكذلك
كفالة ا�سحق بن حممود ال�شحرور وكذلك ح�رض �أخوه حممد بن عبد
وكفله كفالة �إح�ضار وت�سلم بالطلب واحل�رضة.
�شهود� :شيخ نور الدين ،ال�شيخ حممد �أغا الرتكمان ،كاتبه.
امل�شرتي علي بن خليل و�أخيه �أحمد البائع حممد بن ب�رش النحا�س
املبيع اربع كد�ش �أحدها احمر اعور الثاين �أبي�ض والثالث ا�سمر
والرابع �أ�سمر مك�سوراً الظهر واربع غرابيل وخم�سة مناجل ووربة
وخم�سة لفات مع �سائر عدة الطابون املعلوم منهم بثمن قدره مائة
غر�ش عددية كل غر�ش منها ثالثون قطعة م�رصية يق�سط الثمن
على امل�شرتي املزبور يف كل يوم مت�ضي من غرة �شهر ربيع الأول
من تاريخه ثمان قطع م�رصية و�صدر البيع بينهم ب�أثمان �رشعية
وقبول مرعي و�سلم وت�سلم بعد الروية واملعرفة واملعاقدة ال�رشعية
والتعرف وت�ضامنا وتكافال يف الثمن ويف كل()...
�شهود� :شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /202ح5

�رشاء كد�ش

م الثالثاء � 25صفر
�سنة 1083هـ/
1672 /6 /22م

 /202ح6

الزام بدفع
دين

م الثالثاء � 25صفر
�سنة 1083هـ/
1672 /6 /22م

 /202ح7

�أجارة دار
بخط مبحلة
مرزبان

م الثالثاء � 25صفر
�سنة 1083هـ/
1672 /6 /22م

 /203ح1

م الثالثاء � 25صفر
�إقرار و�إعرتاف �سنة 1083هـ/
1672 /6 /22م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ا�شرتى علي بن �صالح ع�صفور بن عبد القادر بن عبد الرحمن بن
�رشبانة الأكدي�شني التي �أحدها �أحمر والثاين ابي�ض بثمن قدره
�سبعة وثالثني غر�ش ًا عددية مقبو�ضة منهاغر�ش ًا وبقية املبلغ �ستة
وثالثني غر�ش ًا تق�سط كل يوم مت�ضي من غرة ربيا الأول اربع قطع
م�رصية قب�ض ًا �رشعي ًا وت�سلم علي القر�شني باعرتافه و�صدر البيع
بينهما بيع ًا �رشعي ًا وقبو ًال مرعياً.
�شهود :ال�شيخ علي الثوري ،املزبورون ،كاتبه.
الزم لعمر بن ابو الن�رص ال�سكري لعبد الرحمن بن ا�سماعيل العناتي
ب�أربعة غرو�ش الزام ًا �رشعي ًا
�شهود :ال�شيخ علي الثوري ،املزبورون ،كاتبه.
مببا�رشة موالنا و�سيدنا احلاكم ال�رشعي ا�ستقرت �إجارة الدار
الكائنة مبحلة مرزبان اجلارية يف وقف حممد فركاح املوقوفة
على ذريته على �سعد الدين بن ابي الن�رص فركاح الناظر على
الوقفني املزبورين حدهما قبلة الطريق ال�سالك وبه بابها و�رشق ًا
دار نور امل�رصية و�شما ًال دار �أوالد خاطر الزبال وغرب ًا دار احمد بن
ابي الأخ�رض� ،إجارة مدة �سنة كاملة �أولها غرة ربيع الأول و�أخرها
انق�ضا�ؤها ب�أجرة قدرها خم�سة ع�رش غر�ش ًا كل غر�ش منها ثالث
قطع م�رصية و�أذن ملوالنا احلاكم ال�رشعي �أن ي�رصف اخلم�سة
غرو�ش على عمارة الدار املزبورة مبعرفة امل�ستحق بالوقف املزبور
�إذن ًا �رشعي ًا و�إجارةةمقبولة �رشعاً.
�شهود :ال�شيخ م�صلح ،املزبورون �أعاله ،كاتبه.
�أقر واعرتف �سعد الدين ابي الن�رص فركاح الناظر على وقف جده
لأبيه �أن كان �أذن للحجازي بن عبد اهلل فركاح ب�أن ي�رصف يف
عمارة البيت املعروف ببيت احلالوة اربع غرو�ش عددية �إقراراً
�رشعي ًا وذلك دين ًا له على رقبة وان كل �سنة يقتطع ن�صف غر�ش
ملدة ثمان �سنوات �أولها �سنة تاريخه �إقراراً �رشعياً.
�شهود� :شيخ زكريا ،علي �أفندي ،نور الدين افندي ،ال�شيخ ابو الفتح،
ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م الثالثاء � 25صفر
�سنة 1083هـ/
1672 /6 /22م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
تهايا كل واحد من �صالح ومن ح�سني عبد القادر بن نا�رص يف
جميع الدار الكائنة بعقبة الربقع بباب العامود املعلومة بينهما
العلم ال�رشعي على �أن ي�سكن �صالح املزبور نظري ح�صته وقدره 18
ط ثالثة ارباع ت�سعة �أ�شهر وي�سكن عبد القادر نظري ح�صته وقدرها
ط ثالثة ارباع ثالثة �أ�شهر ويوافقا ب�أن ي�سكن �صالح �أول نهاية �شهر
ربيع الأول من تاريخه مهاياة �رشعية.

 /203ح2

مهاياة يف
ال�سكن

 /203ح3

ترتب
م�ستحقات
�أيتام

 /203ح4

�أقر عو�ض بن بدر الدين( )...بدفع غر�ش ون�صف من ثمن اخليل
م االربعاء � 26صفر العربي ا�شرتاه من ح�سني بن حمد وذكر �أنه دفع ثالثة غرو�ش وبقي
اقرار واعرتاف اخلري �سنة 1083هـ /غر�ش ون�صف �إقراراً �رشعياً.
1672 /6 /23م
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
ملا كان مرتتب ًا للأيتام ا�سحق املنجد وهما فخري والفية مببا�رشة
و�صيهما احلاج خليل بن حممد بن املنجد عمهما يف ذمة علي
بن خليل ال�شامي وبالأ�صالة عن نف�سه وكفالة �أخيه �أحمد مبلغ
قدره ثالثون غر�ش ًا �أ�ص ًال وربحها ح�رض يوم تاريخة احلاج خليل
م االربعاء � 26صفر و�أعرتف �أنه و�صله عن يد ابن عمه عبد القادر ثمانية غرو�ش غر�ش ًا
اخلري �سنة 1083هـ /عددية الت�أخر ال�رشعي و�صدقه على ذلك علي املزبور وبقي للحاج
1672 /6 /23م
خليل املزبور الو�صي املزبورر وباع دواة ف�ضة باربع غرو�ش واثني
ع�رش قطعة م�رصية م�ؤجلة على ذلك مل�ضي من غرة �سجل 1083
بالأ�صالة والكفالة ال�رشعية.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /203ح5

ترتب
م�ستحقات
�أيتام

ترتب لعبد القادر و�شم�سية ايتام ا�سماعيل بن ابي ال�سعادات
مببا�رشة الو�صي عليهما احمد بن خليل يف ذمة �أحمد بن ا�سمعيل
م االربعاء � 26صفر القباين مبلغ قدره اربعة وع�رشين غر�ش ًا �أ�صل وثمن دواة اربع
اخلري �سنة 1083هـ /غرو�ش نقي و�أثنا ع�رش قطعة م�رصية ابتاعها وت�سلمها باحل�رضة
واملعاينة مل�ضي �سنة مت�ضي من �سنة غرة ذي احلجة  1083ورهن
1672 /6 /23م
ثلث داره بدرج املونه باق على حكمه مبوجب �سجل �رشعي �سابق.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /203ح6

فر�ض
�إحتياجات
�رشعية

م اخلمي�س � 27صفر
�سنة 1083هـ/
1672 /6 /24م

فر�ض احلاكم ال�رشعي بر�سم دفع حليم بن حممود الوزين ملا حتتاج
اليه من �سائر �إحتياجاتها ال�رشعية ما قيمته ذلك وقدره يف كل
يوم قطعة م�رصية و�أذن له بذلك �سابق ًا باال�ستدانة عند احلاجة
وبالرجوع �سطر ذلك رهن ًا وامراً �رشعي ًا مقبو ًال �رشعاً.

 /203ح7

الزام بدفع
دين

م اجلمعة � 28صفر يا الزام فطيمان ولد حماد من لفتا لفتح الدين �سمحان بقر�ش وخم�س
فتاح يا رزاق يا كرمي قطع الزام ًا �رشعياً.
�سنة 1083هـ/
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
1672 /6 /24م

 /203ح8

م ال�سبت � 29صفر
كفالة �إح�ضار �سنة 1083هـ/
1672 /6 /25م

 /204ح1

الزام بدفع
بقية ثمن
غالل

م ال�سبت � 29صفر
�سنة 1083هـ/
1672 /6 /25م

 /204ح2

�شهادة
ب�إرجاع
زوجته

م الأحد ختام �صفر
�سنة 1083هـ/
1672 /6 /26م

 /204ح3

منع تعر�ض

م الأحد ختام �صفر
�سنة 1083هـ/
1672 /6 /26م

�شهود :ال�شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

لقيا(� )...أحمد بن علي وحممد بن �سليمان ب�أن �أجرها �أحمد( )...وقبل
حممد منه ثمن للأكدي�شني ثمانية غرو�ش دفع له منها غر�ش والبقية
ق�سطها كل �شهر من ربيع الأول غر�ش ًا واحداً تق�سيط ًا �رشعي ًا وح�رض
ابو بكر بن خليل( )...وكفل حممد كفالة اح�ضار وان مل يح�رضه يكن
كفيله يف املبلغ كفالة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
الزم عي�سى ولد ابراهيم ولد عبد اجلليل بع�رشة غرو�ش بقية ثمن
غالل ليو�سف ولد امل�رصي بعد الدعوى واالعرتاف والطلب الزام ًا
�رشعياً.
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�أ�شهد عليه عبد القادر بن عبد الكرمي �أن راجع زوجته طرفة بنت �سعد
الدين اىل ع�صمته وعقد نكاح و�أعادة اىل ما كانت علي بعد خلع �أنه
مل ي�صدر منه �سوى طلقة واحدة رجعة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبة.
منع �أحمد الهارو�ش من التعر�ض ملحمد الوزين من ال�سفر للبلقاء
منع ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /204ح4

م الأحد ختام �صفر
�إقرار واعرتاف
�سنة 1083هـ/
مب�ستحقات
1672 /6 /26م

 /204ح5

فر�ض نفقة

م الأحد ختام �صفر
�سنة 1083هـ/
1672 /6 /26م

 /204ح6

قب�ض م�ؤخر
�صداق

م الأحد ختام �صفر
�سنة 1083هـ/
1672 /6 /26م

 /204ح7

منع تعر�ض

م الأحد ختام �صفر
�سنة 1083هـ/
1672 /6 /26م

 /204ح8

منع من
التعر�ض

 /204ح9

اعرتاف
مب�ستحقات

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أقر و�أعرتف �سليمان بن احلاج حممد بن عز الدين �أن عنده يف ذمته
بالكفالة عن علي بن حممد بن احلاج حممد الرتهي خم�سة ع�رش
غر�ش ًا �أحلها عليه مل�ضي �ستة �أ�شهر من غرة �شهر تاريخة �إقراراً
�رشعي ًا م�صدق ًا �رشعاً.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
فر�ض احلاكم ال�رشعي بر�سم نفقة عدة حليمة بنت حممود و�أجرة
ال�سكن خا�صتها على مطلقها احلاج ابراهيم بن عبد الكرمي يف كل
يوم مت�ضي من تاريخه قطعة واحدة م�رصية و�أذن له باال�ستدانة
للحاج فر�ض ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ضت من م�ؤخر �صداقها عليه وقدره �ستة غرو�ش عددية باحل�رضة
واملعاينة قب�ض ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،كاتبه.
منع زاهر بن حممد من اجلديرة من التعر�ض لعلي بن خليل من دير
ابو م�شعل( )1ب�سبب اجلرتني الزيت والو�شي بعد اليمني من عليه منع ًا
�رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

م الأثنني غرة �شهر
ربيع الأول الأعز الذي منع رم�ضان بن احمد بن �سعادة من التعر�ض ملو�سى بن عالء الدين
يعد مولد �سيد الب�رش ب�سبب االثني ع�رش غر�ش ًا مبوجب احلجة منع ًا �رشعياً.
ال�شفيع يوم املح�رش
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
�سنة 1083هـ/
1672 /6 /27م
�إعرتف ال�سيد �أحمد بن ال�سيد يو�سف �أن بذمته لفخر الدين لنب �صالح
م الأثنني غرة �شهر
ال�صاحب مبلغ قدره خم�سة وثالثون غر�ش ًا عددية بقية ثمن بغل
ربيع الثاين �سنة
و�صدقه ت�صادق ًا على ثالثني غر�ش ًا ق�سطها عليه يف ذلك كل يوم
1083هـ/
قطعة م�رصية من غرة �شهر تاريخة تق�سيط ًا �رشعياً.
1672 /6 /27م
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

( )1دير ابو مشعل :تقع غرب رام هللا إلى الشمال قرب قرية عابود ،دفتر تحرير ( ،)TD427ص290؛ اليعقوب ،ناحية
القدس ،ج ،1ص.30
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
اعرتف داوود بن عبد الرحمن �شنطيه �أن بذمة والده املرحوم عبد
الرحمن للحاج حممد الدعا�س غر�شني ون�صف غر�ش و�صدقه على
ذلك.

 /204ح10

اعرتاف
مب�ستحقات

م الأثنني غرة �شهر
ربيع الثاين �سنة
1083هـ/
1672 /6 /27م

 /204ح11

ترتب لأيتام

م الأثنني غرة �شهر
ربيع الثاين �سنة
1083هـ/
1672 /6 /27م

 /204ح 12

ترتب لأيتام

م الأثنني غرة �شهر
ربيع الثاين �سنة
1083هـ/
1672 /6 /27م

 /205ح1

دعوى على
م�ستحقات

م الثالثاء 2ربيع
الأول �سنة 1083هـ/
�شهود� :شيخ زكريا ،فتح اهلل افندي ،ال�شيخ علي ،ال�شيخ ابو الفتح،
1672 /6 /28م
ال�شيخ مو�سى ،حممد جلبي ،كاتبه.

�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
ترتب ملحمد بن نور الدين �سموم القا�رص مببا�رشة ال�شيخ طه الدقاق
الناظر ال�رشعي على القا�رص املزبور يف ذمة ال�شيخ عبد الوهاب
اجلاعوين مبلغ قدره خم�سون غر�ش ًا ون�صف �أ�ص ًال وهي املرتتبة
بذمته �سابق ًا وثمن ك�سلك ف�ضة �سبعة غرو�ش ابتاعها مل�ضي �سنة
من غرة تاريخة ورهن على ذلك جميع الكرمني الكائنيني ب�أر�ض
ال�صالحية اخلانقاة املعروفني بكرم املقرطم حدهما قبلة وقف()...
جلهة ال�صخرة امل�رشفة و�رشق ًا قطع امل�سقاة �شذوران( )1املرقوم
ال�سيد ح�سن و�شما ًال كذلك وغرب ًا كرم( )...بجميع احلقوق ترتب ًا
�رشعياً.
�شهود :املزبورون ،كاتبه.
ترتب لليتيم مببا�رشة احلاكم ال�رشعي يف ذمة ال�شيخ طه املرقوم
مبلغ قدره خم�سة وثالثني غر�ش ًا بذمته �سابق ًا املنتقلة عن ذمة
�أ�صالن اليهودي وثمن دواة نحا�س خم�سة غرو�ش ابتاعها مل�ضي
ال�سنة املزبورة وترتب على ذلك جميع احل�صة وقدرها قرياطان يف
الدار الكائنة مبحلة احليادره حدها قبلة بدار( )...و�شما ًال دار()...
و�رشق ًا وقف املدر�سة ال�صالحية( )2وغرب ًا الطيق ال�سالك ترتب ًا
م�سلم ًا �رشع ُا ترتب ًا �رشعياً.
�شهود :املزبورون ،كاتبه.
�إدعى احلاج حممد بن كرمي على علي بن جالل له ثالثة غرو�ش
وت�سع قطع م�رصية والزم.....

( )1شذوران :سبيل الماء.
( )2المدرسة الصالحية :عمَّرها السلطان صالح الدين األيوبي بعد فتح مدينة بيت المقدس ،تقع قرب باب األسباط شمال
الحرم القدسي ،كان لها دور كبير في الحياة العلمية خالل العصر اإلسالمي ،وشهرتها تغني عن الوصف والتعريف،
أبو المحاسن يوسف بن شداد ،النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ،تحقيق ،جمال الدين يوسف ،مكتبة الخانجى ،ط،2
القاهرة1994 ،م ،ص 239؛ العليمي ،األنس ،ج ،2ص.88

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /205ح2

الزام بدفع
دين

الزم خليل بن جعفر لل�شيخ ح�سن بن احمد ال�صغري بغر�شني ون�صف
م الثالثاء  2ربيع
الأول �سنة 1083هـ /قطعة م�رصية من الق�سط قبله( )...اليهم الزام ًا �رشعي ًا
1672 /6 /28م
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /205ح3

الزام بدفع
ثمن حمار

الزم ابراهيم العونة بن م�صطفى اخلليلي ثالثة غرو�ش ثمن احلمار
م الثالثاء 2ربيع
الأول �سنة 1083هـ /الذي ابتاعه وهو الذي باعه له الزام ًا �رشعياً.
1672 /6 /28م
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /205ح4

مطالبة بقية
ثمن

طالب �أحمد بن خليل بن حممد بن ابي الن�رص البكري باربع غرو�ش
م الثالثاء 2ربيع
الأول �سنة 1083هـ /بقية ما بذمته له بذلك واعرتف له بذلك �إمها ًال �رشعياً.
1672 /6 /28م
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

 /205ح5

حترر
م�ستحقات

حترر قبل ح�سني بن حممد( )...ال�شيخ ي�س ل�صالح على حممد اربع
م االربعاء  3ربيع
االول �سنة 1083هـ /غرو�ش عثمانية قطعة م�رصية ذلك عليه كل يوم ثالثة قطع م�رصية
وعرف بها زوجها احمد حممد حترراً �رشعياً.
1672 /6 /29م

 /205ح6

ملا حب�س اخلواجة حممد بن بزوز كل واحد من حممود بن �شم�س
الدين ال�ضياء وخليل بن علي �أفندي بح�سب ال�رشع املزبور مدة
مريره مقدار �شهرين ون�صف �سابقة على تاريخه جلهة موالنا
م اخلمي�س  4ربيع
حب�س من �أجل االول �سنة 1083هـ /احلاكم ال�رشعي �أن لي�س لهما قدرة على املبلغ الذي حمبو�س عليه
حت�صيل حقوق
دفعه وعلى خليل اربع وع�رشين غر�ش ًا وعلى حممود �صابر ع�رشون
1672 /6 /30م
غر�ش ًا و�سبع غرو�ش �أطلعها احلاكم ال�رشعي حلني مي�رسة.
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /205ح7

حترر

حترر لل�شيخ عبد اهلل العجمي قبل م�شايخ قرية ابي دي�س غر�شني
م اخلمي�س  4ربيع
االول �سنة 1083هـ� /أقروا بدفعها �إلزام ًا �رشعي ًا
1672 /6 /30م
�شهود� :شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
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 /205ح8

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�أقر واعرتف ن�رص اهلل ولد �سليمان وابراهيم ولد عبد اجلليل واللبان
ولد عبد اهلل االبح من ن�صارى ال�رسيان املتكلمني على وقفهم �أن
م اخلمي�س  4ربيع
عندهم وبذمتهم جلهة وقف الكيالين خم�سني غر�ش ًا عددية وثمن
�إقرار واعرتاف
االول �سنة 1083هـ /ال�سلعة ع�رشة غرو�ش وانها حتل يف غرة �شعبان من تاريخ اعرتافه
مب�ستحقات
1672 /6 /30م
و�صدقهم على ذلك ال�شيخ حممود والوكيل عن متويل الوقف.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /205ح9

 /205ح10

 /205ح11

اعرتف ال�شيخ �سليمان الرملي �أن عنده للوقف املزبور ع�رشة غرو�ش
اقرار واعرتاف م اخلمي�س  4ربيع
االول �سنة 1083هـ /ال�صل �إقراراً �رشعياً.
مب�ستحقات
1672م
/6
/30
وقف
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
وبذلك �أقر ال�شيخ على النوري �أن عنده للوقف املزبور خم�سة غرو�ش
�إقرار واعرتاف م اخلمي�س  4ربيع
و�أقر عودة بن عواد اخلليلي ان عنده للو�صي خم�سة غرو�ش عددية
مب�ستحقات
االول �سنة 1083هـ� /إقراراً م�صدق ًا من وكيل املتويل هو ال�شيخ حممد عقبة.
1672 /6 /30م
وقف
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
ي�س وال�شيخ طه الدم�شقي وال�شيخ
�أقر واعرتف كل واحد من ال�شيخ ّ
�أحمد بن ابي الن�رص غ�ضية �أن بذمتهمم لوقف الكيالين فردوا مرة
�إقرار واعرتاف م اجلمعة  5ربيع
�أنها على ال�شيخ ثمن ع�رشة غرو�ش خا�صة ومنها على �أحمد خم�سة
مب�ستحقات
االول �سنة 1083هـ /غرو�ش خا�صة �إقراراً �رشعي ًا �صدقهما على ذلك ال�شيخ حممود �شيخ
1672 /7 /1م
وقف
احلرم حترراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /205ح12

�إقرار

�أقر ال�شيخ ابراهيم �شعالن �أن بذمته جلهة الوقف �سبعة غرو�ش
م ال�سبت  6ربيع
الأول �سنة 1083هـ /ون�صف عددية �إقراراً �رشعياً.
1672 /7 /2م
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /206ح1

ح�ضور
و�إم�ضاء

ح�رض ال�شيخ حممود بن ال�شيخ على الأدهمي وذكر ملوالنا احلاكم
ال�رشعي �أن ق�صده التوجه للإ�شتباه �إىل �إم�ضاء �صالح وجاريه
وطلب من موالنا احلاكم ال�رشعي امل�شار �إليه و�أذن له بذلك وان ذلك
م ال�سبت  6ربيع
الأول �سنة 1083هـ� /أمراً �رشعي ًا و�أ�شهد عليه ال�شيخ حممد �أنه وكل �شقيقه ال�شيخ خليل يف
جمع متعلقاتهما( )...مقبو�ضة لر�أية مقبولة �رشعاً.
1672 /7 /2م
�شهود :زكيا افندي ،نور الدين افندي ،ويل الدين افندي ،فتح اهلل
�أفندي ،علي افندي ،مو�سى افندي ،حممد ب�شه كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /206ح2

�أعطاء مهلة

م االحد  7ربيع االول �أمهل خليل بن حممود ب�أربعة غرو�ش يف �أ�صل خم�سة ع�رش غر�ش ًا
الأغر به مولد الب�رش مل�ضي �سنة مت�ضي تاريخ �أولها(� )...أمهلها مهلة مت�ضي مل�ضي
ال�شفيع يوم املح�رش ثالثة �أ�شهر من تاريخه وذلك بعد الدعوى والطلب واالعرتا�ض.
�سنة 1083هـ/
�شهود� :شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
1672 /7 /2م

 /206ح3

�إقرار
مب�ستحقات
وقف

م الأحد  7ربيع الأول �أقر احمد بن ابي الن�رص ال�سكري �أن بذمته جلهة وقف الكيالين
خم�سة غرو�ش �إقراراً �رشعياً( )...لل�شيخ حممود وال�شيخ كرم
�سنة 1083هـ/
1672 /7 /2م
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /206ح4

 /206ح5

 /206ح6

 /206ح7

�أقر ال�شيخ عبد القادر الكيالين �أن بذمته للوقف املرقوم خم�سة
�إقرار
م الأحد  7ربيع الأول غرو�ش �إقراراً �رشعي ًا و�شعبان بن حممد بخم�سة غرو�ش �صدقها
�سنة 1083هـ/
مب�ستحقات
املتويل الوكيل �أعاله.
1672 /7 /2م
وقف
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ح�رض حممد بك املتويل حا ًال على وقف خ�رض ال�سيد خليل �أغا
م الأحد  7ربيع الأول الوكيل املتويل على الوقف �سابق ًا وعبد الغفار افندي وت�صادقوا
حما�سبة على
على �أن احلرم واجلباية املتعلقةقدمي ًا بالوقف مل يدخل يف حما�سبة
�سنة 1083هـ/
وقف
الوقف من مدة ثالث �سنوات م�صادقة �رشعية.
1672 /7 /2م
�شهود :علي افندي ،املزبورون ،كاتبه.
�أقر واعرتف احلاج ابو زايد �أنه قب�ض ما كان له بذمة كل واحد من
ن�رص اهلل ولد �سلمان احلداد وابراهيم بن عبد اجلليل من ن�صارى
�إقرار واعرتاف م الأحد  7ربيع الأول ال�رسيان مبلغ وقدره �ستون غر�ش ًا عددية و�صدقاه على ذلك
�سنة 1083هـ/
بقب�ض
واعرتفوا بت�سليم الرهن املو�ضوع بالكي�س املختوم بختم ن�رص اهلل
1672م
/7
/2
م�ستحقات
ال�رسياين وب�رصة ذهب وبها مثقال وثلث املثقال اعرتاف ًا �رشعياً.

عقد زواج

�شهود :زكريا افندي ،املزبورون ،كاتبة.
الزوج ال�شيخ �صالح بن ا�سمعيل املدجالوي الزوجة فاطمة بنت
ي�س زنيده ال�صداق �ستة غرو�ش احلال ثالثة غرو�ش مقبو�ضة بيدها
ب�إعرتاف وكيلها والباقي ثالثة غرو�ش م�ؤجلة �إىل الفراق مبوت �أو
م االثنني  8ربيع
االول �سنة 1083هـ /طالق وب�إذن زوجها �أن اخيها يون�س بن ابراهيم ب�شهادة كل واحد
من �سليمان بن عرفان وعائد بن راكان العارفني بها بيد خلف
1672 /7 /3م
حممد تعريف ًا �رشعي ًا زواج ًا �صححيح ًا �رشع ًا ثبوت ًا �رشعياً.
�شهود� :شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
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 /206ح8

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�أقر حممد با�شا بن عبد اهلل الرومي بدفع الثالثني غر�ش ًا الأ�سدية
لرم�ضان بن حممد العدا�سي التي و�صله منها ع�رشين غر�ش ًا والع�رشة
م االثنني  8ربيع
�إقرار بدفع
الباقية �أجرة دواة من ال�شام �إىل القد�س �أمراً �رشعي ًا بعد الدعوى
1083هـ/
�سنة
االول
من
�أجرة دواء
واالعرتاف وح�رض �أحمد بن ابراهيم ال�رساج وكفله كفالة بالنف�س
1672 /7 /3م
ال�شام
مل�ضي �ستة �أيام كفالة �إح�ضار يف طلبة حلني يح�رضه
�شهود� :شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
�أ�شهد عليه �شهاب بن الن�رص بن عمرو بن �سيف �أنه طلق زوجته بنت
�سيف بن �أحمد امل�رصي احلا�رضة باملجل�س ال�رشعي وعرف بها
اخوها عبد الرحيم طلقة واحدة رجعية وق�سطت عليه م�ؤخر �صداقها
م االثنني  8ربيع
االول �سنة 1083هـ /وبقي اربع غرو�ش مع دفع عدتها و�أجرة �سكنها غر�ش ون�صف كل
يوم مت�ضي من تاريخه قطعة عثمانية تق�سط ًا �رشعي ًا وكفله يف
1672 /7 /3م
ايفاء الق�سط ر�ضى بن احلاج ا�سمعيل ب�إذنه �إ�شهاراً �رشعياً.

 /206ح9

�أ�شهد بطالق
زوجته

 /206ح10

ا�شرتى �ساحة
ببيت حلم

 /207ح1

الزام بدفع
دين

م الثالثاء  9ربيع
االول الأغر �سنة
1083هـ/
1672 /7 /4م

 /207ح2

�إقرار
مب�ستحقات
وقفية

م الأربعاء 10
ربيع املربعة �سنة
1083هـ/
1672 /7 /5م

�شهود� :شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
�أ�شرتى حممد بن علي ا�سمعيل لن�رص اهلل بن مو�سى بن من�صور من
بيت حلم �أ�صالة عن نف�سه ووكالة عن �أخويه عي�سى وعطاهلل وعن
عي�سى والتاجر وكالة عنهم يف البيع وب�شهادة كل واحد من نور
م االثنني  8ربيع
و�صالح الوكيل عن نا�رص بن حممد وحماد من بيت حلم وحداد
االول �سنة 1083هـ /بن غامن من بيت �ساحور ببيع جميع ال�ساحة الكائنة يف بيت حلم
1672 /7 /3م
املعروفة اخلندوق( )...و�رشق ًا خم�سة �أذرع حدها قبلة بيت عواد بن
غامن من بيت �ساحور ()....
�شهود :ال�شيخ على الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
الزم من�صور بن علي لعبده بن احلاج حممد امل�رصي بخم�سة غرو�ش
وخم�سة قطع بعد االعرتاف الزام ًا �رشعياً.
�شهود :زكريا افندي ،نور الدين افندي ،علي افندي ،كاتبه.
�أقر طه بن كرم �أن عنده لوقف االكيالين ع�رشة غرو�ش وكفل علي
حممد بن طه �إقراراً �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أقر واعرتف �أحمد بن م�صطفى اجللبي �أن عنده لزوجته هيكلة بنت
مو�سى ثالثة ع�رش غر�ش ًا بقية م�ؤجل �صداقها �إقراراً �رشعي ًا وكفله
والده املرقوم �أعاله بقية معجل ب�إذنة له ذلك �أمهله بها والدها
�إلزام ًا مل�ضي اربع �أ�شهر مت�ضي من تاريخه.

 /207ح3

م الأربعاء 10
ربيع املربعة �سنة
�إقرار و�إعرتاف
1083هـ/
1672 /7 /5م

 /207ح4

الزام بدفع
ثمن قنطار
�شيد

م الأربعاء 10
ربيع املربعة �سنة
1083هـ/
1672 /7 /5م

 /207ح5

ت�سليم بيت
القهوة

ت�سلم ال�شيخ حممد الوكيل عن م�صطفى �أفندي مدر�س القادرية
م اجلمعة  11ربيع
بن حممد بن بري ا�ستالم ًا لبيت القهوة النية اجلارية على وقف
االول �سنة 1083هـ /املدر�سة ت�سليم ًا �رشعي ًا باحل�رضة
1672 /7 /7م
�شهود� :شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /207ح6

�أقر �أحمد بن رم�ضان بن �سعادة �أن بذمته لوقف الكيالين خم�سة
�إقرار واعرتف م اجلمعة  11ربيع
االول �سنة 1083هـ /غرو�ش �إقراراً �رشعياً.
مب�ستحقات
1672م
/7
/7
وقفية
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

 /207ح7

�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
الزم زياد بن حماد من لفتا للخواجة �سعد الدين العلي بقنطار
ون�صف �شيد بعد الدعوى والطلب واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

�أقر واعرتف نور الدين بن عبد الرزاق الوكيل عن �أخيه زوجة حممد
بن �شاهني الثابت وكالة عنها وذلك ب�شهادة كل واحد من علي بن
�إقرار واعرتف م اجلمعة  11ربيع
احلن�ش وعلي بن رجب القا�رص �أنه قب�ض من حممد ما بذمته من
بقب�ض مقدم االول �سنة 1083هـ /مقدم �صداقها ع�رشة غرو�ش ب�إعرتافه قب�ض ًا �رشعي ًا وتبارك من
1672 /7 /7م
�صداق
الطرفني.
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /207ح8

الزام
مب�ستحقات
لأيتام

الزم �أحمد بن نور الدين اخلليلي بخم�سني غر�ش ًا عددية لأيتام
م اجلمعة  11ربيع
املرحوم احلاج حممد املطلق بطلب اخلواجة حمي الدين ال�صاحب
1083هـ/
االول �سنة
الناظر على اليتيمني بعد الدعوى والطلب واالثبات الزام ًا �رشعياً.
1672 /7 /7م
�شهود� :شيخ فتح اهلل.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م اجلمعة 11
ربيع االول �سنة/
1083هـ/
1672 /7 /7م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ملا مات املرحوم علي �أغا حم�رضبا�شي القد�س ال�رشيف وتوابعها
وانحلت االح�ضارية ن�صب موالنا احلاكم ال�رشعي فخر املدر�سني
ا�سمعيل بن فخر الدين بالقد�س ال�رشيف وتوابعها من غرة �شهر �صفر
�سنة تاريخه تن�صيب ًا �رشعي ًا مقبو ًال �رشع ًا بالتاريخ اعاله.

 /207ح9

تن�صيب
حم�رضبا�شي

 /207ح10

قيد �سجل

 /207ح11

م اخلمي�س  18ربيع ح�رض �شاهني بن حممد من قرية �سلوان وكفل �أحمد بن جرب من
كفالة �إح�ضار الأول �سنة 1083هـ� /صوباهر كفالة �إح�ضار عند ال�شيخ �صالح اللطيف �إىل غرة تاريخة.
1672 /7 /14م
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبة.

�شهود� :شيخ زكريا.
وقيد �سجل القا�ضي ال�سيد م�صطفى �أفندي �إىل  15ربيع االول �سنة
 ،1083يوم االثنني1672 /7 /11 /م
يوم الثالثاء �شهر مزبور1672 /7 /12 /م
يوم االربعاء �شهر مزبور1672 /7 /13 /م
يوم اخلمي�س �شهر مزبور1672 /7 /14 /م

اجلمعة � 19شهر ربيع الأخر �سنة 1083هـ1672 /7 /15 /م
ال�سبت � 20شهر مزبور1672 /7 /16م

208

الأحد � 21شهر مزبور1672 /7 /17م
االثنني � 22شهر مزبور1672 /7 /18م

 /208ح1

ترتب جلهة
وقف ايتام
ابي النعم

ترتب جلهة �أيتام �أبي النعم خلف وعفيفه مببا�رشة والدتهما نده
بنت حازم الو�صية عليهما يف ذمة �صالح بن حممد ابي النعم مبلغ
قدره ثمانية ع�رش غر�ش ًا �أ�ص ًال وثمن دواة اربع غرو�ش يحل ذلك عليه
م االثنني  22ريع
الأول �سنة 1083هـ /مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة �شهر تاريخه واعرتفت �أنها قب�ضت من
الربح بالتمام واالكتمال ولي�س لها عنده �سوى خم�س غرو�ش قطعة
1672 /7 /18م
م�رصية و�صدقها على ذلك ترتب ًا �رشعياً.
�شهود� :شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /208ح2

الزام بدفع
م�ستحقات
�إرثية

�ألزم ن�رص اهلل ولد �سليمان واخلوري �أمريام املتكلمني عن طائفة
ال�رسيان لعلي بن قويدر مبلغ وقدره �سبعني غر�ش ًا وثمانية ع�رش
م االثنني  22ريع
قطعة م�رصية التي �آلت بالإرث ال�رشعي من قبل والده بعد الدعوى
1083هـ/
الأول �سنة
والطلب واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
1672 /7 /18م
�شهود� :شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبة.

 /208ح3

قب�ض
م�ستحقات

قب�ض م�صطفى جلبي تابع ح�سني جلبي حم�رضبا�شي من يد عبد
الكرمي بن ابراهيم املعني بخط �إح�ضارية القد�س ال�رشيف ت�سع
م االثنني  22ريع
الأول �سنة 1083هـ /غرو�ش و�ستة ع�رش قطعة م�رصية عن �شهر �صفر ون�صف حمرم �سنة
تاريخة قب�ض ذلك بيده باحل�رضة واملعاينة قب�ض ًا �رشعياً.
1672 /7 /18م
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح.

 /208ح4

م الثالثاء � 23شهر
ربيع االول �سنة
مهاياة بدار
مبحلة ال�رشف 1083هـ/
1672 /7 /19م

 /208ح5

م الثالثاء � 23شهر
خلع مع تنازل
ربيع االول �سنة
عن حقوقها
1083هـ/
ال�رشعية
1672 /7 /19م

تهايا كل واحد من ال�شيخ يو�سف الع�سيلي الوكيل من قبل احلرمة
�صاحلة بنت اخلواجة عو�ض قميع ح�سبما وكله باملجل�س وعرف
بها �شقيقها رجب ثبوت ًا �رشعي ًا وال�شيخ طه ولد حممد الدقاق على ان
ت�سكن املوكله يف الدار مبحلة ال�رشف بالقد�س ال�رشيف ومببا�رشة
يف حملها على قدر ح�صتها وقدره ثالثة قرارايط من �شهر ون�صف
�شهر و�أول املدة ربيع الثاين و�آخرها جمادى االوىل �سنة تاريخة
وبقية املدة وقدرها ع�رشة �أ�شهر ون�صف ت�سلمه لل�شيخ طه �شهادة
مهاياة �رشعية بت�صادقهما على احل�ص�ص ال�رشعية.
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبة.
�س�أل احلاج فخر الدين بن نعمة الوكيل على بنته نعيمة الثابن وكالة
عنها يف الأجر الآتي ذكره �شهادة كل واحد من يو�سف بن يحيى بن
عز وال�شيخ �أحمد بن عبد القادر العارفني بها ثبوت ًا �رشعي ًا عثمان
بن عبد العليم زوج املوكلة املزبورة �أن يخلعها من ع�صمته وعقد
نكاحه على �أن ال حق منه لها من م�ؤخر �صداقها وقدره ثالثون
غر�ش ًا ومن نفقة العدة واجرة ال�سكن ومن �سائر حقوقها ال�رشعية
الواجبة قبل الفرقة وبعدها اجابه �إىل �س�ؤاله وخلع زوجته املوكلة
من ع�صمته وعقد نكاح على العو�ض املذكور وبرئت من ع�صمته وال
حتل له وال لغريه �إال بعقد جديد.
�شهود :املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /208ح6

م الثالثاء � 23شهر
�إقرار واعرتاف
ربيع االول �سنة
بقب�ض
1083هـ/
م�ستحقات
1672 /7 /19م

 /209ح1

م الثالثاء � 23شهر
ربيع االول �سنة
�إعرتاف بكفالة
1083هـ/
1672 /7 /19م

 /209ح2

الزامبدفع
م�ستحقات

م االربعاء � 24شهر
مزبور ربيع االول
�سنة 1083هـ/
1672 /7 /20م

 /209ح3

م االربعاء � 24شهر
تن�صيب و�صي مزبور ربيع االول
�سنة 1083هـ/
�رشعي
1672 /7 /20م

 /209ح4

حترر
م�ستحقات
مالية

م االربعاء � 24شهر
مزبور ربيع االول
�سنة 1083هـ/
1672 /7 /20م

 /209ح5

م االربعاء � 24شهر
�شهادة بعدم مزبور ربيع االول
ا�ستحقاق حق �سنة 1083هـ/
1672 /7 /20م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أقر واعرتف اخلواجا �سليمان بن املرحوم اخلواجة عبد اجلواد
الع�سلي الو�صي ال�رشعي على �سمية بنت احلاج �أحمد جربان ومبعرفة
ال�شيخ الوكيل عن اخلواجة عبد القادر جربان الو�صي على �سمية �أن
قب�ض من موالنا زكريا �أفندي خم�سة �سلطانية ذهب ًا و�أخذ من الرهن
املو�ضوع حتت يده كفالة لولو ذهب وا�صطفاد ذهب �إقراراً م�صدق ًا
من زكريا افندي وبقية الرهن حتت يد الو�صي املزبور.
�شهود� :شيخ ابو الفتح ،حممد جلبي ،املزورون ،كاتبة.
�إعرتف خليل بن حمرز �أن عنده لل�شيخ نور الدين بن عمر ثالثة ع�رش
غر�ش ًا وكفله يف ذلك حممود الطومار وح�سيب و�صدقه على ذلك
حممود ب�أن كفله بعد االثبات اعرتاف ًا �رشعي ًا
�شهود :زكريا افندي ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ علي.
الزم عبد اهلل بن �صالح كاتب الزيت لل�شيخ نور عبد الوهاب احلنبلي
بثالثة ع�رش غر�ش ًا بطريق الكفالة عن حمي الدين عبد اللطيف بعد
الدعوى والطلب واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
ن�صب احلاكم ال�رشعي يو�سف افندي رحمة بنت �صالح الغوب�شاتي
و�صية على ولديها عبد اللطيف ولطيفة ولدي حمي الدين بن عبد
اللطيف احلنبلي الإرث ال�رشعي اليها من والديها ن�صيب ًا �رشعي ًا
اليها من والدهما ن�صيب ًا �رشعي ًا ثم وكلت �أخوها عبد اهلل يف
مبا�رشة الو�صاية ب�شهادة كل واحد من ي�س بن �صالح وحممد بن
احمد العارفني بها وكالة �رشعية.
�شهود :ال�شيخ يو�سف ،املزبورون ،كاتبه.
حترر قبل حنا ولد يو�سف ثمان غرو�ش بقي ربع للحاج كرمي بن بدر
الدين بعد االعرتاف وطلب الزامه بذلك الزم.
�شهود :ال�شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.
�أ�شهدت عليها بدرية بنت يو�سف وعرف بها زوجها �أحمد احلالق
�أنها ال حق لها قبل ابراهيم بن حن�صية حق ًا وال ا�ستحقاق وال دعوى
وال طلب وال حق �رشع ًا وان ح�صتها غر�شني و�صلتها باحل�رضة
واملعاينة ا�شهاداً �رشعي ًا م�صدق ًا �رشعاً.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /209ح6

 /209ح7

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

الزام بدفع
خم�سني جرة
زيت

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

الزم عمران بن حرب وعلي بن ابراهيم من قرية دير عمار بخم�سني
م اخلمي�س  25ربيع جرة زيت بطلب من ال�شيخ جنيب اهلل العجمي املتويل على وقف
الأول �سنة 1083هـ /طاو�س الكائنة ظاهر القد�س ال�رشيف بعد الدعوى والطلب واالعرتاف
الزام ًا �رشعياً.
1672 /7 /21م
�شهود :نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

ملا كان مرتتب ًا بذمة كل واحد من حممد و�شهاب الدين ولدي ال�شيخ
عبد القادر الداودي جلهة وقف املرحوم املرحوم درغون �أغا �أثنا
ع�رش غر�ش ًا ون�صف غر�ش وربع غر�ش منها ت�سعة غرو�ش ون�صف
وربع بذمة كل واحد من �شهاب الدين وثالثة غرو�ش بذمة حممد
م اخلمي�س  25ربيع املتويل ال�سابق ح�رض يوم تاريخة كا واحد من الأو�ستة حممد بن
ترتب جلهة
وقف املرحوم الأول �سنة 1083هـ /رجب فعني كاتب ووكيل متويل م�صطفى �أغا ومرار بن ح�سن جابي
الوقف املرقوم واقرا واعرتافا �أنه و�صل من ال�شيخ عبد القادر حممد
1672 /7 /21م
درغون �أغا
املزبور احلا�رض معهما باملجل�س ليد املتويل املزبور �سبع غرو�ش
يف ذمة والده وعمه املزبور بيد ال�شيخ عبد القادر املرقوم و�صدقهما
على ذلك ال�شيخ عبد القادر �إقراراً �رشعي ًا م�صدق ًا �رشع ًا
�شهود :ال�شيخ ويل اهلل ،املزبورون ،كاتبه.

 /209ح8

ترتب جلهة الوقف املزبور مببا�رشة فواز وحممد املزبور الوكيل
املرقوم يف ذمة خلف ولد ا�رسائيل ومو�سى ولد �شموئيل وخابييل
ولد داوود وحييم من برانة اليهود ال�سكناج بالقد�س ال�رشيف �أ�صالة
عن انف�سهم وكفالة عن بقية برانة ال�سكناج مبلغ وقدره �سبع غرو�ش
م اخلمي�س  25ربيع عددية قب�ض له ذلك من املتويل باعرتافهم بذلك االعرتاف ال�رشعي
ترتب جلهة
وقف املرحوم الأول �سنة 1083هـ� /أ�ص ًال وهي املنتقلة عن حممد و�شهاب الدين املزبورين اعاله وثمن
دواة �أحدى وثالثني قطعة م�رصية وعثمانية ابتاعوها وت�سلموها
درغون اغا
1672 /7 /21م
باحل�رضة واملعاينة حتل عليهم مل�ضي �سنة من تاريخه وهم
متكافلون ومت�صادقون يف املبلغ املرقوم يف املال كل منهم للآخر
كفالة �رشعية.
�شهود� :شيخ زكريا ،ال�شيخ ويل� ،شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ حممد ،كاتبه.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�أ�شهد عليه احلاج علي بن ر�ضوان(� )...أن ال ي�ستحق وال يتوجب قبل
احلاج نور الدين بن حممد اخلما�ش �أحمد احللف واملعامالت ال�صادر
م اخلمي�س  25ربيع بينهما حق اال�ستحقاق وال دعوى وال طلب وال حق مطلق وكذلك
الأول �سنة 1083هـ� /أ�شهد عليه احلاج نور الدين املزبور ال حق له قبله مطلق ًا وتباريا
الطرفني.
1672 /7 /21م
�شهود :زكريا افندي ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ فتح اهلل،
كاتبه.
قب�ض احلاج ح�سن بن حممد ال�ساعي املغربي من موالنا قدوة
العلماء القا�ضي يو�سف �أفندي اللطفي مبلغ قدره اربع وع�رشون
غر�ش ًا �أ�سدية بح�ضور كل واحد من عرب وم�شايخ ال�سادة بالقد�س
م اخلمي�س  25ربيع ال�رشيف باحل�رضة واملعاينة القب�ض ال�رشعي ودفع بقية �أجرته
الأول �سنة 1083هـ /املعينة له من ح�رضة موالنا �صدر املوايل بدر �سما املعايل عبد
1672 /7 /21م
الغني �أفندي قا�ضي القد�س ال�رشيف وما �ضم �إليه و�أ�ضيف وذلك
باحل�رضة واملعاينة بح�رضة �شهود.

 /210ح1

�إ�شهاد

 /210ح2

قب�ض �أجرة

 /210ح3

قب�ض
م�ستحقات
وقفية

�شهود :زكريا �أفندي ،املزبورون ،كاتبه
قب�ض ال�شيخ ويل الدين جماعة من ال�شيخ ح�سن بن �شم�س الدين
ال�ضياء ما كان بذمته جلهة وقف احلريري بطريق الكفالة عن ذيب
م اخلمي�س  25ربيع بن طريف وقدره �ستة ع�رش غر�ش ًا ومل يتاخر بذمة ال�شيخ ح�سن جلهة
الأول �سنة 1083هـ /الوقف املزبور حق مطلق ال من �أ�صل وال من ربح و�صدقه على ذلك
1672 /7 /21م
ال�شيخ ح�سن املزبور قب�ض َا �رشعياً.

 /210ح4

قب�ض
م�ستحقات
وقفية

�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ض ال�شيخ حممود �شيخ احلرم الوكيل عن ابن �أخيه ال�شيخ علي من
ال�شيخ �سلمان بن داوود الرملي ما كان بذمته جلهة وقف الكتالين
م اخلمي�س  25ربيع وقدره ع�رشة غرو�ش عددية بيده باحل�رضة واملعاينة ومل يتاخر
الأول �سنة 1083هـ /قبل جلهة الوقف املرقوم حق مطلق ًا ف�صدقه على ذلك ال�شيخ �سلمان
1672 /7 /21م
ت�صديق ًا �رشعياً.

 /210ح5

قب�ض
م�ستحقات
مالية

�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
م اخلمي�س  25ربيع قب�ض خليل بن عو�ض ما كان له بذمة م�صطفى بن خليل ال�سلفيتي
الأول �سنة 1083هـ /بطريق الكفالة من غطا�س حممد الرملي اربع غرو�ش بيده ب�إعرتافه
1672 /7 /21م
وال حق لهما قبلهما.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
م اجلمعة  26ربيع االول �سنة 1083هـ1672 /7 /22 /م
م ال�سبت � 27شهر مزبور1672 /7 /23م

210

م االحد � 28شهر مزبور1672 /7 /2م
م الأثنني � 29شهر مزبور1672 /7 /25م

 /210ح6

�إ�ست�أجر ربيع بن �أحمد مباله لنف�سه دون غريه من اخلواجة رجب
بن عو�ض وجيمع اال�صطبلني ومن رم�ضان بن داوود العليني
الوكيل ال�رشعي عن فخري بن مو�سى و�أحمد بن مو�سى الأ�صل يف
نف�سه ف�أجره بالأ�صالة والوكالة ما هو للأ�صليني وملوكله املزبور
وذلك جميع الطبقة العلوية الكائنة بالقد�س ال�رشيف مبحلة اليهود
ا�ستئجار طبقة م االثنني  29ربيع
علوية مبحلة االول �سنة 1083هـ /املجاورة الكائنة باجلهة ال�رشقية واملعلومم عندهم با�سم العلم
ال�رشعي مدة �سنة �أولها غرة يوم تاريخه و�أخر انق�ضا�ؤها ب�أجرة
1672 /7 /25م
اليهود
قدرها خم�سة غرو�ش حتل �أجرة كل �سنة يف ختامها فمن ذلك ما
�أجره رجب ثمانية قرارايط ون�صف وما اجره �أحمد ورم�ضان وفخر
الدين قرياطان �أجارة مقبولة من املت�أخر والنفع قبو ًال �رشعياً.
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

مهاياة ب�سكن
�ص /211ح 1دار مبحلة
احليادرة

تهايا بني امل�شرتكني كل واحد من اخلواجة رجب بن عو�ض قميع
وعلي بن اخلواجة ابراهيم وحميد بن مو�سى وفخري �شقيق حممد
جميع الدار الكائنة مبحلة احليادرة اجلارية امل�شتملة على علوي
و�سفلي ومنافع ومرافق وحقوق �رشعية ولها �شهرة يف حملها تغني
عن و�صفها( )...ملن ذلك وهو لرجب اربعة قرارايط وربع قرياط وما
بقي لعلي قرياط واثني ع�رش قرياط ًا وما وهو حلميد خم�سة قرارايط
م االثنني  29ربيع
االول �سنة 1083هـ /وربع وما هو لفخري قرياطني ون�صف ا�شرتك ًا �رشعي ًا ح�رض يوم
تاريخة رجب وعلي وحميد ورم�ضان بن داوود العليني وقالوا �أن
1672 /7 /25م
ي�سكن علي �ستة �أ�شهر �أولها غرة ربيع الثاين �سنة تاريخه ورجب
وحميد ورم�ضان �ستة �أ�شهر بينهم على قدر ح�صتهم وابتداء ال�سكن
لعلي املزبور قبل له بذلك قبو ًال �رشعياً.
�شهود .زكريا افندي ،نور الدين افندي ،ال�شيخ ويل الدين ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ مو�سى ،حممد ب�شه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

 /211ح2

الزام بدفع
م�ستحقات

 /211ح3

مطالبة بثمن
�صابون

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

الزم ال�سيد حممد بن املرحوم ال�سيد �صالح الدين ال�صمادي بخم�سني
غر�ش ًا وع�رشة غرو�ش ثمن( )...ذهب لل�ست فاطمة بنت املرحوم
ال�شيخ ابو الفتح الدجاين بطلب وكيلها ال�شيخ عبد الرحمن ال�شيخ
م�صلح الدجاين الثابت ب�شهادة �أحمد بن حممد ال�سلماين واحلاج
م االثنني  29ربيع
حممد بن عبد الرحمن املكاوي ثم قب�ض ال�شيخ عبد الرحمن �سابق ًا
االول �سنة 1083هـ� /سبع غرو�ش وثمانية ع�رش قطعة م�رصية وفك الرهن الذي كان حتت
1672 /7 /25م
يد املوكلة فك ًا �رشعي ًا وقب�ض يوم تاريخه ال�شيخ عبد الرحمن اثنان
وخم�سون غر�ش ًا وثالث قطع م�رصية وفك الرهن الذي كانت حتت يد
املوكلة وكالة �رشعية بني الطرفني.
�شهود :زكريا �أفندي ،املزبورون ،كاتبه.
م الثالثاء غرة ربيع طالب ال�شيخ حممود الدجاين �شم�س بن �رشف الكيايل �ستة غرو�ش
الثاين الوارد بالنهاية وقطعة م�رصية ثمن ال�صابون املباع لوالده �رشف الدين ويطالبه
يف �سنة 1083هـ /بذلك �سئل اعرتف الزم �أمهل لثالثة �أيام من تاريخه.
1672 /7 /26م
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.
م االربعاء  2ربيع
الثاين �سنة 1083هـ/
اخلمي�س  3ربيع الثاين �سنة 1083هـ1672 /7 /28 /م
1672 /7 /27م

االربعاء  2ربيع الثاين �سنة 1083هـ1672 /7 /27 /م

 /211ح4

م اخلمي�س  3ربيع
منع ح�سني بن �أحمد النوري من التعر�ض خلالد الر�سام بع حلف
الثاين �سنة 1083هـ/
خالد املزبور( )...منع ًا �رشعياً.
1672 /7 /28م

 /211ح5

منع من
التعر�ض

 /211ح6

�أقر واعرتف عبد القادر بن حممد �أن يف ذمته ملحمد حرب �ستة
م اخلمي�س  3ربيع
�إقرار واعرتاف الثاين �سنة 1083هـ /غرو�ش طلب الزامه بذلك �إلزام ًا �رشعياً.
بدين
1672 /7 /28م
�شهود :حممد جلبي ،املزبورون ،كاتبه.

 /211ح7

حترر قبل ورثة طعمة بن يو�سف ليتيم املرحوم ال�شيخ احمد حمي
م اخلمي�س  3ربيع
الدين ثمانية ع�رش غر�ش ًا بعد الدعوى واملحا�سبة واالثبات ممن
الثاين �سنة 1083هـ /و�صفهم ال�شيخ �سعد الدين الع�سلي �أمر بدفع ذلك من املرتوكات.
1672 /7 /28م
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون  ،كاتبه.

حترر
م�ستحقات
مالية

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /211ح8

حترر
م�ستحقات
مالية

حترر لل�شيخ �أحمد ال�شافعي قبل وارث طعمة احللواين على مرتوكاته
م اخلمي�س  3ربيع
�ستة ع�رش غر�ش ًا �أخر كل ح�ساب بعد االثبات من ال�شيخ �أحمد املزبور
الثاين �سنة 1083هـ/
من ولده يو�سف و�أمنة الو�صية على ولدها القا�رص بدفع ذلك من
1672 /7 /28م
املرتوكات.

 /211ح9

قب�ض ثمن
بارودة

قب�ض ح�سن بن حممد الرجبي ثالثة غرو�ش ون�صف ثمن البارودة
م اجلمعة  4ربيع
الثاين �سنة 1083هـ /التي ابتاعها ل�سلمان بن ن�رصة بن �سامي قب�ض ًا �رشعي ًا من الطرفني.
1672 /7 /29م
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

 /211ح10

ترتب جلهة
وقف ال�سيفية

ترتب جلهة وقف ال�سيفية مببا�رشة متوليه ال�شيخ كمال الدين
اخلليلي يف ذمة ال�شيخ امني الدين بن ال�شيخ حممد اخلليلي وابراهيم
بن حممد كاتبا الزيت �سوية عليهما مبلغ قدره خم�سة ع�رش غر�ش ًا
م اجلمعة  4ربيع
�أ�ص ًال قب�ضا ذلك كله باعرتافهما ت�صديق ًا �رشعي ًا من املنتقلة يف
الثاين �سنة 1083هـ /ذمة الأرمن من ثمن (�سبحة) اربعة غرو�ش ابتاعها ذلك و�سلماه
1672 /7 /30م /باحل�رضة واملعاينة كل ذلك عليهما مل�ضي �سنة مت�ضي من كل يوم
1672 /7م
من تاريخه وتكامال وت�صادقا يف املبلغ املرقوم يف املال والذمة
ب�أذن كل منهما للأخر حق ًا �رشعي ًا ترتب ًا �رشعيا.
�شهود� :شيخ ويل الدين ،كاتبه.

 /212ح1

ترتب جلهة وقف الكيالين مببا�رشة الوكيل عنه حممد بن ال�شيخ
حممود و�شيخ احلرم يف ذمة �رشف الدين بن جالل ال�شهري ب�أبي
�سيف مبلغ قدره ع�رشة غرو�ش �أ�ص ًال عددية قب�ضها يوم تاريخه بيده
ب�إعرتافه وهي املنتقلة عن �سلمان الرملي وثمن خامت ف�ضة بحجر
معدن غر�شان م�ؤجلة عليه مل�ضي �سنة من يوم تاريخه ورهن على
ذلك حتت يد املتويل جميع احل�صة ال�شائعة وقدرها قرياط وثالثة
م ال�سبت  5ربيع
اخما�س يف جميع الدار القائمة البناء بخط امل�أذنة احلمراء حدها
ترتب جلهة
1083هـ/
الثاين �سنة
قبلة دار عايد الناباين و�رشق ًا دار �صالح القفاع ومتامه الطريق
وقف الكيالين
1672 /7 /31م
وفيه الباب و�شما ًال دار وارث ال�سيد �صالح الدين بن �رشبك وغرب ًا
دار دخل اهلل معاراً رهن ًا �رشع ًا ما له باالنتفاع مع بقاء الرهن على
حكمه على قاعدة مذهب قاعدة مذهب االمام ال�شافعي ر�ضي اهلل
تعاىل عنه ترتب ًا �رشعي ًا بتاريخ �أعاله.
�شهود� :شيخ زكريا �أفندي ،ال�شيخ ويل الدين ،ال�شيخ فتح اهلل ،ال�شيخ
علي ،ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،ال�شيخ �سعود ،كاتبة.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /212ح2

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ثبت ب�شهادة ال�شيخ فتح اهلل الديري وال�شيخ علي النوري ب�أن يف
ذمة جلمعة احللواين املتويف بتاريحه جلهة وقف تل خوجة ع�رشة
غرو�ش بعد الدعوى من املتويل على ال�شيخ ابو ال�سعود الداوودي
م ال�سبت 5ربيع
ثبوت ب�شهادة الثاين �سنة 1083هـ /علي يو�سف بن جمعة ثم �أمر بدفع ذلك من املرتوكات فقب�ض ذلك
باحل�رضة ع�رش قطع م�رصية قب�ض ًا �رشعي ًا وبرئت ذمة املتويف
1672 /7 /31م
جلهة الوقف.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

 /212ح3

الزام بدفع
دين

الزم يو�سف الكرمي 200غ لعلي بك القرطي بعد الدعوى والطلب
م ال�سبت 5ربيع
الثاين �سنة 1083هـ /واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
1672 /7 /31م
�شهود :زكريا �أفندي ،املزبورون ،كاتبة.

 /212ح4

تق�سيط

ق�سط على خم�سة الغرو�ش الباقية قبل عمر ويو�سف كل يوم من
م ال�سبت 5ربيع
الثاين �سنة 1083هـ /تاريخه �ضبط ًا �رشعياً.
1672 /7 /31م
�شهود :زكريا �أفندي ،املزبورون ،كاتبه.

 /212ح5

ا�ستئجار دار
بالقد�س

 /212ح6

�شهادة على
�أخذ غرو�ش

ا�ست�أجر احلاج ابراهيم بن كمال الوزان من احلاج خليفة بن عي�سى
ف�أجرة جميع البيت ال�سفلى الكائنة بدار الفرزان بالقد�س ال�رشيف
م ال�سبت 5ربيع
الواقعة باجلهة الغربية من الدار املزبورة مدة �سنة كاملة �أولها غرة
الثاين �سنة 1083هـ� /شهر تاريخ ادناه و�أخرها انق�ضاءها غر�شني ون�صف ح�ساب ًا �أجرة
1672 /7 /3م
كل �شهر قطعة م�رصية وجتدد كل مرة �شهر.
�شهود :نور الدين �أفندي ،املزبورون �أعاله  ،كاتبه.
�شهد نور الدين بن يو�سف وابراهيم بن زكريا ب�أن لطعمة احللواين
املتويف بتاريخة �أخذ من �سليمان ثمان ع�رش غر�ش ًا ق�سط مل 2غر�ش
بعد الدعوى من �سليمان على ولده يو�سف وخري الدين بن عبد الرازق
م ال�سبت 5ربيع
الثاين �سنة 1083هـ /الوكيل عن �أخ زوجة طعمة الو�صية على ولده حممد علي القا�رص
وخلف �سليمان على بقية املبلغ �أقروا بدفع املبلغ ثالثة ع�رش غر�ش ًا
1672 /7 /3م
ورهن كله()...
�شهود� :شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /212ح7

 /212ح8

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

قب�ض

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

قب�ض من�صور بن علي بن البار ما كان له بذمة جمعة احللواين من
ورثة يو�سف و�أمة الو�صية على ولدها القا�رص حممد عليه خم�سة
م ال�سبت 5ربيع
غرو�ش باحل�رضة واملعاينة ودفع ما كان حتت يده من الرهن وهو
الثاين �سنة 1083هـ /جوف نحا�س و�سيف احللتوة بعد الدعوى واالثبات والثمن على بقاء
1672 /7 /31م
ذلك.

�شهود� :شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة ال�شيخ زكريا �أفندي وال�شيخ ابو الفتح النوري ملا كان
يف ذمة طعمة احللواين املتويف جلهة وقف ال�سيفي املوقوف على
املتويل �ستة و�أربعون غر�ش �أ�صل وربح بعد الدعوى من املتويل
اثبات ب�شهادة م ال�سبت 5ربيع
الثاين �سنة 1083هـ /ح�رض ال�شيخ كمال الدين اخلليلي على ولده يو�سف وعلى خري الدين
م�ستحقات
الوكيل عن �آمنة بنت عبد الرازق الو�صية على ولدها القا�رص وجلبت
1672 /7 /31م
وقفية
املتويل على بقاء ذلك بذمته وحلف �شهادة بذلك على املرتوكات.

 /213ح1

قب�ض ثمن
نحا�س

 /213ح2

�رسقة جمل

�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ض عبد الرحمن املحروق بن يو�سف بن خليفة املتويف �ستة
غرو�ش التي كان باعها والده ثمن نحا�س بيعا وفائيا باحل�رضة
م االحد � 6شهر ربيع بعد الدعوى على عبد الرحمن وابتاعه وحلف على بقاء املبلغ ودفع
الثاين �سنة 1083هـ /احللي لوالده وقف ًا �رشعياً.
1672 /8 /1م
�شهود� :شيخ زكريا� ،شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل الدين ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ ابو الفتح ،ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.
مبح�رض معني من قبل فخر الأعيان ع�ساف بك مت�سلم القد�س
ال�رشيف هو حممد ر�ضوان طالب �سالمة بن �سليمان بن غيث بن
جرب �صوان بن عمري بن �سليمان من جبع( )1وقال �أنه اخذ له مع
جماعة من قطاع الطريق جم ًال من جملة جماله و�أن جمله ح�سب
م االحد � 6شهر ربيع قيمته يف حمرم �سنة تاريخه و�أن قيمة جمله  50غر�ش ًا �سئل انكر
الثاين �سنة 1083هـ /ف�شهد خلف من رمون( )2وعامر بن معايل من يافو�س ب�أن عمرو
املزبور كان مع جماله من قطاع الطريق و�أخذوا من جماله قرية
1672 /8 /1م
دير دبوان( )3اربع ع�رش جم ًال من جملتهم جمل املدعي يف جمال
املدعى عليه ق�سم املدعى عليه وان قيمته خم�سون غر�ش ًا �شهادة
�رشعية( )...علمها فلم يبدى دافع ًا �رشعي ًا
�شهود :زكريا افندي ،املزبورون ،كاتبه.

( )1جبع : :تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس .الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق ،2ص.69
( )2قرية رمون تقع شرق رام هللا قرب الطيبة ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق ،2ص.355
( )3قرية دير دبوان تقع شرق رام هللا ،الدباغ ،بالدنا ،ج،8ق ،2ص.352
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /213ح3

 /213ح4

 /213ح5

 /213ح6

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

طالب �أحمد بن خليل احلمامي �شقيقة رجب ب�أثني ع�رش غر�ش ًا عددية
م االحد � 6شهر ربيع
�أ�صل خم�سة ع�رش غر�ش ًا �سئل اعرتف بذلك املبلغ هو الذي كان دفعه
مطالبة
الثاين �سنة 1083هـ/
عنه ب�إذنه( )...طلب بذلك الزام ًا �رشعياً.
مب�ستحقات
1672 /8 /1م
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزورون ،كاتبه.
ترتب جلهة وقف املرحوم علي ب�شه مببا�رشة متوليه ال�شيخ حممد
الع�سلي يف ذمة عمر بن خليل الفران مبلغ قدره ثالثون غر�ش ًا ف�ضة
عددية قب�ضها يوم تاريخه باعرتافه بذلك االعرتاف ال�رشعي وثمن
دواة نحا�س باربعة غرو�ش ون�صف ابتاع ذلك وت�سلمه وكل ذلك
م االحد � 6شهر ربيع مل�ضي �سنة مت�ضي من يوم تاريخه ورهن على ذلك جميع الكرم
ترتب جلهة
الثاين �سنة 1083هـ /املعروف بقطع �سعادة امل�شتمل على ا�شجار عنب املحدد قبلة قطعة
وقف علي ب�شه
ابو جبلة و�رشقاً(� )...أم حمد العي�ساوي و�شما ًال الدرب ال�سلطاين
1672 /8 /1م
وغرب ًا �أر�ض بن ال�سعدية وجميع حقوق ذلك رهن ًا �رشعي ًا م�سلم ًا
م�أذون ًا باالنتقفاع مع بقاء الرهن على احلكم ال�رشعي طلب الزامه
�رشع ًا
�شهود :على افندي الدقاق ،املزبورون ،كاتبه.
طالب ن�صار بن علي عطا بن عبد امل�سيح بغر�ش واحد �سيل اعرتف
م الأثنني  7ربيع
مطالبة بدين الثاين �سنة 1083هـ /الزام.
�شهود :املزبورون ،كاتبه.
1672 /8 /2م
�إ�شرتى املعلم عبد الرحمن بن عبد النبي( )...واحمد بن ابراهيم زنكل
مبالهما لنف�سهما �سوية بينهما من ال�شيخ حممد بن عبد الرازق الو�صي
ال�رشعي على ابن اخيه خليل املعتوه احلاج يو�سف بن عبد الرازق
واخته �صاحلة عن درجة البلوغ وذلك ما هو للمعتوه والقا�رص للذكر
مثل حظ االنثيني فباعهما �سوية ثالثة قناطري �صابون ًا (مريكا)
على العرف والعادة بالوزن القد�سي منها قنطارين للمعتوه وقنطار
للقا�رصة بثمن قدره ماية غر�ش عددية كل غر�ش منها ثالثون قطعة
م الثالثاء � 8شهر
م�رصية م�ؤجل الثمن املرقوم عليها �إىل م�ضي �ستة �أ�شهر مت�ضي من
�رشاء �صابون مزبور/
تاريخ �أدناه واعرتفا بت�سلم ال�صابون وت�ضامنا وتكافال يف جميع
1672 /8 /3م
املبلغ املرقوم يف املال والذمة كل منهما للآخر وح�رض حممد
بن عبد الرحمن وكفال والده املرقوم يف ن�صف املبلغ يف املال
والذمة ب�إذنه له بذلك ورهن احمد املزبور حتت يد الو�صي املزبور
على ن�صف املبلغ بقبوله ذلك ربع الدار الكائنة بالقد�س ال�رشيف
مبحلة( )...حدها قبلة دار ابي مك�سورة و�رشق ًا دار ابي الركب و�شما ًال
زقاق غري نافذ وبها الباب وغرب ًا دار حر()...
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبه.

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /214ح1

قب�ض
م�ستحقات
وقف

م الأربعاء � 9شهر
ربيع الآخر �سنة
1083هـ/
1672 /8 /4م

 /214ح2

�صداق

م الأربعاء � 9شهر
ربيع الآخر �سنة
1083هـ/
1672 /8 /4م

214

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
قب�ض ال�شيخ كمال الدين اخلليلي املتويل على وقف خداوردي بن
ابي �سيفني ما كان بذمة ال�سيد �صالح الدين حداد �أ�صال وربح ًا جلهة
الوقف وقدره ثالثة وثالثون غر�ش ًا بيدة باحل�رضة واملعاينة ففك
رهن الطابون ودكان احلالق فكاك ًا �رشعي ًا وترتب بذمة ال�سيد حممد
جلهة الوقف �إبراءة �رشعية بالطريق ال�رشعي براءة قب�ض �رشعي
�شهود� :شيخ زكريا افندي ،ال�شيخ ن�رص اهلل افندي ،ال�شيخ فتح اهلل،
على افندي ،مو�سى افندي ،كاتبه.
الزوج خليل بن احمد بك الزوجة فاطمة بنت عبد اهلل ال�صداق ثالث
غرو�ش احلال غر�ش ون�صف مقبو�ضة بيدها ب�إعرتافها وعرف بها
جارنا علي بن �أحمد احللواين تعريف ًا �رشعي ًا والباقي غر�ش ون�صف
م�ؤجلة �إىل الفراق مبوت �أو طالق بائن زوجته نف�سها منه بذلك على
ذلك زوج ًا �رشعي ًا مقبو ًال �رشعاً.
�شهود :فتح اهلل افندي ،املزبورون ،كاتبه.
م اخلمي�س �شهر ربيع الآخر �سنة 1083هـ1672 /8 /5 /م
م اجلمعة � 11شهر مزبور1672 /8 /6 /م
طالب ال�سيد عبد ال�صمد غ�ضية املتويل على وقف يو�سف ال�رسوجي
عبد القادر بن مرة ح�سن بخم�سة غرو�ش دفع ما بذمته من الوقف
�سيل اعرتف الزم.

 /214ح3

مطالبة بدين
وقف

م ال�سبت � 12شهر
مزبور/
1672 /8 /7م

 /214ح4

الزام بدفع
م�ستحقات
وت�رصف
بزيتون

م ال�سبت �12شهر
ربيع الثاين �سنة
1083هـ/
1672 /8 /7م

�شهود� :شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.

 /214ح5

ثبت ب�شهادة
م�ستحقات
مالية

م ال�سبت �12شهر
ربيع الثاين ل�سنة
1083هـ/
1672 /8 /7م

ثبت ب�شهادة كل واحد من قدوتي املدر�سني الكرام ال�شيخ زكريا
الديري وال�شيخ علي الدقاق ب�أنه �أقر ما ت�أخر خلليل بن ح�سن
احلمامية قبل علي بن قدري ال�سكاكيني العالق ت�سعون غر�ش ًا
مبوجب حجة �رشعية م�ؤرخة يف � 26شوال �سنة  1077الوجه على
املرقوم علة بيده قب�ض ًا �رشعي ًا وحلف علىبقاء ذلك بعد املحا�سبة
�أمر بدفع ذلك من مرتوكات والده.

�شهود :نور الدين افندي ،املزبورون ،كاتبه.
الزم علي بن �سامل من قرية �أبي دي�س جلمعة من �أهايل القرية ب�أثني
ع�رش غر�ش ًا بعد الدعوى واالثبات و�أذن له بالت�رصف يف الزيتون
ويف كرم التني الزام ًا �رشعياً.

�شهود :نور الدين افندي ،ابو الفتح �أفندي ،املزبورون  ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 419
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /214ح6

ترتب جلهة
وقف نايفة
خاتون

م ال�سبت � 12شهر
ربيع الثاين �سنة
1083هـ/
1672 /8 /7م

 /214ح 7

اثبات
مرتوكات
دكان

م ال�سبت �12شهر
ربيع الثاين �سنة
1083هـ/
1672 /8 /7م

 /215ح1

اثبات
مرتوكات
دكان

م ال�سبت �12شهر
ربيع الثاين �سنة
1083هـ/
1672 /8 /7م

 /215ح2

�أقر واعرتف
رهن

م ال�سبت �12شهر
ربيع الثاين �سنة
1083هـ/
1672 /8 /7م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب جلهة وقف نايفة خاتون مببا�رشة متوليه ال�شيخ عبد الرحمن
ثابت الناظر يف ذمة عو�ض بن ا�سمعيل امل�رصي ع�رشة غرو�ش
عددية قب�ضها يوم تاريخه بيده باحل�رضة وثمن خامت ف�ضة بحجر
معدن غر�شني ابتاعه و�سلمه بحل ذلك عليه مل�ضي �سنة مت�ضي من
غرة �رشه تاريخه وهي املنتقلة يف ذمة يحيى بن فرج وكفل عو�ض
بن عمته( )...كرمي بن ابراهيم امل�رصي يف املال والذمة ب�أذنه له
بذلك ترتب ًا �رشعياً.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،كاتبه.
ثبت على مرتوكات دكان �صالح ابي النعيم لزوجته �صبحية بنت
�ضاهر م�ؤخر �صداقها خم�سة غرو�ش مبوجب كتابها امل�ؤرخ �سنة
 1070ال�صوبا�شي ب�شهادة كاتبه �أ�صال ال�شيخ عبى وال�شيخ زكريا
�شهادة �رشعية بذمة ال�سيد خلف بطلب �أخيها حترر وكيلها على
بقاءه بذمته حلف ًا �رشعي ًا بطلب اخيها املزبور.
�شهود :ال�شيخ على افندي ،املزبورون ،كاتبه.
ثبت لطعمة( )...وال�شيخ علي الدقاق لأيتام حامد وعقبة مببا�رشة
ابي النعم �ستة ع�رش غر�ش ًا نقي وخم�سني قطعة على مرتوكات �صالح
بن حممد ابن النعم بوجه الو�صي على ايتام وخلفها على ذلك ثبوت ًا
�رشعياً.
�شهود� :شيخ زكريا �أفندي� ،أبو الفتح ،مو�سى �أفندي ،كاتبه.
�أقر و�إعرتف م�صطفى بن علي املغربي �أنه رهن من مدة �سنتني
�سابقتني على التاريخ �أدناه ان م�صطفى �أغا حتت يد علي �سبعني
غر�ش ًا ثمن حنطة �ستة قرارايط يف الدار الكائنة مبحلة املغاربة
حدها قبلة دار النحا�س و�رشق ًا بدار علي املغربي وقف املغاربة
و�شمالً زقاق غري نافذ وبه بابها وغرب ًا دار احلاج حممد التون�سي
رهن ًا �رشعي ًا م�سلم ًا �أمراً م�أذون ًا له باالنتفاع مع بقاء الرهن على
حكمه على قاعدة مذهب االمام ال�شافعي و�صدقه على ذلك املزبور
ت�صديق ًا �رشعي ًا بتاريخ �أعاله.
�شهود :املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ترتب جلهة وقف املرحوم خداوردي بن ابي �سيفني مببا�رشة
متوليه ال�شيخ كمال الدين اخلليلي يف ذمة يو�سف بن طعمة اخلليلي
مبلغ قدره ثالثة وثالثون غر�ش ًا عددية �أ�صال قب�ضها يوم تاريخه
باحل�رضة واملعاينة وهي املنتقلة عن ذمة والده ثمن �سبحة �ستة
ع�رش وثمانية ع�رش قطع م�رصية ابتاعها وت�سلمها مل�ضي �سنة
مت�ضي من تاريخة ورهن حتت يد املتويل املزبور ما هو له وجار
يف ملكه مبوجب حجة م�ؤرخة بيوم تاريخه �أدناه وذلك ن�صف الدار
الكائنة بباب القطانيني بخط مرزبان بالقد�س ال�رشيف املحددة
املو�صوفة مبقت�ضى حجة �رشعية باملحلة املذكورة بتاريخها رهن ًا
�رشعي ًا جار( )...باالنتفاع مع بقاء الرهن على حكم قاعدة مذهب
االمام ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه ترتب ًا �رشعياً.

 /215ح3

ترتب جلهة
قف املرحوم
خداوردي

م ال�سبت �12شهر
ربيع الثاين �سنة
1083هـ/
1672 /8 /7م

 /215ح4

ترتب

م ال�سبت �12شهر
ربيع الثاين �سنة
1083هـ/
1672 /8 /7م

 /215ح5

قب�ض
م�ستحقات

قب�ض الوكيل عن عثمان جلبي كاتب العمارة �سابقا بيد ابراهيم
حممد الرملي ثالثة ع�رش غر�ش ًا وخليل جلبي بن رم�ضان من �أ�صل
م الأحد  13ربيع
الثاين �سنة 1083هـ /ثالثني غر�ش ًا وناظر �سبع غرف �صدقه الوكيل املزبور ت�صديق ًا
�رشعياً.
1672 /8 /8م
�شهود :زكريا افندي ،املزبورون ،كاتبه.

 /215ح6

م االثنني � 14شهر
تن�صيب و�صي
مزبور/
�رشعي
1672 /8 /9م

�شهود :ن�رص اهلل �أفندي ،ال�شيخ ابو ال�سعود ،االمام الداوودي ،كاتبه.
ترتب لب�سمة بنت طعمة احللواين مببا�رشة ال�شيخ حممد بن عبد
الرازق الوكيل عن ولده القا�رص بن عبد الرازق يف ذمة يو�سف
�أخيها مبلغ قدره ثالثة ع�رش غر�ش ًا وثمن خامت ف�ضة غر�شني ون�صف
ابتاعه و�سلمه فق�سط جميع املبلغ عليه يف كل يوم مت�ضي من تاريخ
كل يوم قطعة م�رصية من جملة الأ�صل وال�رشع �سبع ع�رش غر�ش ًا
نقي
�شهود :ال�شيخ نور الدين �أفندي ،املزبورون ،كاتبه.

ن�صب احلاكم ال�رشعي العام علي �أفندي حممد �أفندي �ضاهر و�صي ًا
�رشعي ًا على فاطمة و�آمنة يتيمي �صالح بن ابي النعم وعلى اجلمل
امل�شتملة عليه زوجة املتويف املدعوه خديجة بنت �صادق �سيف()...
اخلط وامل�صلحة( )...الإرث ال�رشعي.
�شهود :ال�شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /215ح7

م االثنني � 14شهر
�إثبات ب�شهادة
مزبور/
وتوكيل
1672 /8 /9م

 /215ح8

م الأثنني � 14شهر
ح�ضور وكفالة مزبور/8 /9
1672م

 /215ح9

قب�ض

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
ثبت ب�شهادة �أحمد واحلاج ا�سماعيل املح�رضبا�شي ب�أن خديجة بنت
ظاهر وكلت والدها وكالة تطلعة يف جميع �أمورها وكالة مقبو�ضة
من()...
�شهود� :شيخ مو�سى ،املزبورون ،كاتبه.
ح�رض كرا�سب ولد ملكون الن�رصاين الأرمني وكفل القمراتي �شحاتة
كفالة بالنف�س واملال منه باحل�رضة.
�شهود :ن�رص اهلل افندي ،املزبورون ،كاتبه.

م الثالثاء  15ربيع قب�ض ا�سمعيل بن علي اجللبي ما كان له بذمة ا�سحق بن داوود اربع
الثاين �سنة 1083هـ /غرو�ش بيده باحل�رضة قب�ض ًا �رشعياً.
1672 /8 /10م
�شهود :زكريا �أفندي ،املزبورون ،كاتبه.
م االربعاء � 16شهر مزبور1672 /8 /11م

 /215ح10

م اخلمي�س� 17شهر مزبور1672 /8 /12م
م اخلمي�س� 17شهر
مزبور/
1672 /8 /12م

 /216ح1

الزام بدفع
دين

 /216ح2

�إقرار واعرتاف م اخلمي�س� 17شهر
بقب�ض
مزبور/
1672 /8 /12م
م�ستحقات

الزم م�صطفى بن ابراهيم الأزعر خل�رض ب�شه بن عبده بع�رشين غر�ش ًا
من �أ�صل ماية غر�ش بعد الدعوى والطلب والإعرتاف الزام ًا �رشعياً.
�شهود :زكريا �أفندي ،نور الدين �أفندي ،ويل الدين افندي ،فتح اهلل
�أفندي ،على افندي ،ال�شيخ ابو الفتح ،مو�سى �أفندي.
ملا كان لعلي بن يحيى الزعيم من قبل احلاج حممد بن �أحمد اجللبي
بايع لل�شيخ يو�سف الرجبي مبلغ قدره خم�سة ع�رش غر�ش ًا ح�رض يوم
تاريخه و�أقر و�أعرتف �أنه قب�ض من احلاج حممد املزبور ثمانية
غرو�ش وت�أخر له �سبع غرو�ش بطريق العر�ض ال�رشعي و�أن على ذلك
رهن الدار التي للحاج حممد فكاك ًا �رشعياً.
�شهود :زكريا �أفندي ،املزبورون ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

 /216ح3

�شهادة �رشعية
بعدم ا�ستحقاق م اخلمي�س� 17شهر
مزبور/
حق قبل
طائفة اليهود 1672 /8 /12م
ال�سكناج

 /216ح4

دعوى على
مرتوكات

م اخلمي�س � 17شهر
ربيع الثاين �سنة
1082هـ/
1672 /8 /12م

 /216ح5

قب�ض ثمن
تي�س

م اجلمعة � 18شهر
ربيع الثاين �سنة
1083هـ/
1672 /8 /13م

 /216ح6

تخال�ص على
�سكن بني

م ال�سبت � 19شهر
مزبور/
1672 /8 /14م

 /216ح7

حترر

م الأحد � 20شهر
مزبور
1672 /8 /15م

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
�أ�شهد عليه ال�شيخ عبد الوهاب اجلاعوين �أن ال ي�ستحق وال يتوجب
قبل طائفة اليهود ال�سكناج حق ًا وال ا�ستحقاق وال دعوى وال طلب
ما عدا مال وقف اخلواجة حممد بزوز وقدره ماية غر�ش وربحها
ثمانية ع�رش غر�ش ًا ولوقف قمرا خاتون اربعني غر�ش ًا وربحها �سبعة
غرو�ش مبوجب ال�سجل امل�ؤرخ بحادي ع�رش �صفر من تارخه حتل
عليه املبلغ من تاريخه يف ربيع الثاين �سنة  1083ولي�س ال قبلهم
�سوى املبلغ املعني �أعاله و�صدقه على ذلك خلف ولد ا�رسائيل
و�إ�رسائيل ولد �إيليا ومو�سى ولد �شموئيل ومنائل ولد داوود ز�سلمون
ولد باكوتيا وهم املتكلمون على طائفة ال�سكناج وال مبوجب يهود
يف هذه مبوج خططهم.
�شهود :زكريا �أفندي ،املزبورون ،كاتبه.
امر حممد بن حممود احل�سيني ردفع خم�سة غرو�ش من مرتوكات
اخيه احمد ثم اعرتف انه دفه له غر�ش وتاخر اربع غرو�ش �أمهله بها
�إىل م�ضي خم�سة واربعني يوماً.
�شهود :زكريا �أفندي ،املزبورون ،كاتبه.
قب�ض حممد بن الغول بن حممد بن خليل اربع ع�رش غر�ش ًا ثمن
التي�س التي ت�صاحلا عليه بيده باعرتافه وتباريا بني الطرفني
�شهود :زكريا افندي ،املزبورون ،كاتبه.
تهايا كل واحد من �أحمد بن ولدي رم�ضان بن احلاج �إ�سمعيل اللدي
على �أن ي�سكن �أحمد املزبور يف البيت الكائن بالدار الكائنة مبحلة
الن�صارى �رشكة مو�سى احلداد بحق الباقي يف الدار على قدر ح�صته
وقدرها الن�صف �سنة كاملة �أواها �شهر جمادى الأوىل وبعد انتهاء
ال�سنة ي�سكن حممد بالبيت املزبور �سنة كاملة لكونهما ت�صادقا على
�أن البيت بينهما �سوية م�صادق �رشعية مهاياة �رشعياً.
�شهود� :شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.
حترر قبل �سامل بن غامن من التعامرة ل�ضيف اهلل بقية ثمن قما�ش
خم�سون قطعة م�رصية بعد كل قب�ض وح�ساب احلرر ال�رشعي.
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة
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احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

م االحد � 20شهر
مزبور/
1672 /8 /15م

 /216ح8

كفالة �رشعية

 /216ح9

الأحد � 20شهر
الزم بدفع دين مزبور/
1672 /8 /15م

 /217ح1

ا�ستئجار
دار مبحلة
القطانني

 /217ح2

�أقر و�أعرتف
ب�رشاء بيوت
وطابون

 /217ح3

�صداق

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ
من احلاكم ال�رشعي ال�شيخ عبد ال�سالم بن �أحمد م�ؤن�س العفيف
بكفالة درغون من �رشيكه مبا�رشاً بالكتب املزبور منه وبينهما دفع
فواز اجلابي لل�شيخ علد ال�سالم ت�سع غرو�ش علوفة قب�ضها باحل�رضة
واملعاينة.
�شهود� :شيخ زكريا.
الزم ابراهيم بن عالء الدين لإبراهيم بن احلاج خليل بخم�سة
غرو�ش( .... )...بعد الدعوى والطلب واالعرتاف.
�شهود� :شيخ نور الدين ،املزبورون ،كاتبه.

�إ�ست�أجر عبد الرحمن بن خليل الطويل من احلاج �أحمد العبوي
ف�أجرة جميع احل�صة ال�شائعة وقدرها خم�سة قرارايط وع�رش قرياط
يف جميع الدار الكائنة مبحلة القطانيني املزبورة اعاله �رشكة
امل�ستاجر و�أخيه بحق الباقي مدة �سنة كاملة �أولها يوم تاريخه
م االثنني  21ربيع
الثاين �سنة 1083هـ /و�أخر انق�ضا�ؤها ب�أجرة قدرها عن املدة خم�سة و�أربعون قطعة
م�رصية حتل �أجرة كل اربعة �أ�شهر مت�ضي مل�ضي �سنة من تاريخه
1672 /8 /16م
ع�رشة قطعة �إجارة �رشعية.
�شهود� :شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل الدين ،ال�شيخ فتح
اهلل ،ال�شيخ مو�سى.
�أقر واعرتاف كل واحد من عبد بن عثمان و�أحمد بن احلاج ا�سماعيل
اخلليلي �أنهما �إ�شرتايا من �سفيان بن عمر املغربي البيتني ودايرة
م الثالثاء  22ربيع الطابون باربع وع�رشين غر�ش ًا �سوية بينهما �إقراراً �رشعي ًا وهما
الثاين �سنة 1083هـ /مت�ضامنان ومتكافالن يف املال والذمة تق�سط عليهما كل يوم ثالث
1672 /8 /17م
قطع منها قطعة عثمانية للحاج يو�سف اللدي.

م الثالثاء 22
ربيع الثاين ل�سنة
1083هـ/
1672 /8 /17م

�شهود :زكريا �أفندي ،كاتبه.
ثبت ب�شهادة كل واحد من ال�شيخ زكريا الديري وال�شيخ ويل الدين
جابر ب�أن م�ؤخر �صداق احلرمة الفية بنت احلاج حممد ال�شامي
ع�رشون غر�ش ًا عددية بذمة زوجها عوين بن حممد �أوي�س بعد الدعوى
من �أخيها رجب ب�شه على ولده حممد وحلفها على بقاءه بذمته فلم
تقبل ولده حممد واقع ًا �رشعي ًا �أمر بدفع ذلك من مرتوكات والده
�أمراً �رشعياً.
�شهود :نور الدين �أفندي ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /217ح4

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

�أقرت واعرتفت احلرمة مرمي بنت ميخائيل الن�رصاين باملجل�س
وعرف بها زوجها يعقوب ولد حو�سي اللدي �أنها قب�ضت وت�سلمت من
زكريا ولد احلوري عبد اهلل باال�صالة عن نف�سه والوكيل عن �شقيقه
�إقرار واعرتاف م الثالثاء  22ربيع وكيل الن�رصاين ما كان بذمتها وقدره ثالثون غر�ش ًا عددية وانها
الثاين �سنة 1083هـ /فكت رهن البيت الذي كان مرهون ًا حتت يدها الكائن بدار احلوري
بفك رهن
1672 /8 /17م
عبد اهلل عبد الغني( )...اقراراً و�أعرتفا �صحيحني �رشعيني م�صورين
من( )...املرقوم ت�صديق ًا �رشعي ًا بتاريخ �أعاله.
�شهود� :شيخ على النوري ،كاتبه.

 /217ح5

م االربعاء � 23شهر
ترتب جلهة
ربيع الثاين �سنة
وقف املرحوم
1083هـ/
درغوق
1672 /8 /18م

ملا كان مرتتب ًا جلهة وقف املرحوم درغوق �أغا يف ذمة عبد القادر
ب�شه بن م�صطفى مبلغ قدره �أحد ع�رش غر�ش ًا ون�صف غر�ش وربع
غر�ش ح�صته يوم تاريخه �أدناه كل واحد من ال�شيخ عفيف الديروري
ناظر الوقف واال�سته حممد بن رجب( )...كاتب الوقف واملندوب من
قبل م�صطفى �أغا الدزدار متويل الوقف و�أقر واعرتف ب�أن عبد القادر
املرقوم دفع املبلغ املرقوم �أعاله للمتويل املزبور �إقراراً �رشعي ًا
م�صدق ًا �رشع ًا ومل يبقى بذمته جلهة الوقف ال من �أ�صل وال من ربح
وبرئت ذمته وفك رهن الدار للم�ستحق على املبلغ مبوجب ال�سجل
فك ًا �رشعياً.
�شهود� :شيخ ويل الدين ،ال�شيخ فتح اهلل ،ابو الفتح ،كاتبه.

 /217ح6

 /218ح1

ملا ترتب جلهة الوقف املزبور مببا�رشة املتويل يف ذمة ال�شيخ
م االربعاء  23ربيع عفيف الديري املزبور �أعاله جميع املبلغ املزبور �أعاله �أ�ص ًال
ترتب جلهة
وقف املرحوم الثاين �سنة 1083هـ /قب�ض( )...ثمن دواة اثنني وخم�سني قطعة م�رصية حتل له مب�ضي
�سنة من تاريخه ترتب ًا �رشعياً.
1672 /8 /18م
درغوق
�شهود� :شيخ ويل الدين ،كاتبه.
قب�ض يوم تاريخه ال�شيخ ويل الدين جماعة الو�صي على حممد
املهتدي بن �سليمان ولد عي�سى الن�رصاين الت�أخر بذمته للقا�رصين
م االربعاء  23ربيع وقدره خم�سة غرو�ش عددية بيده باحل�رضة واملعاينة وا�شهد عليه
قب�ض
الثاين �سنة 1083هـ� /أن ال حق قبله ال من �أ�صل وال من ريح وبرئت ذمة كفيله الرباءة
م�ستحقات
ال�رشعية
1672 /8 /18م
�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ ابو الفتح ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /218ح2

 /218ح3

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

كفل ا�سحاق الأرمني الدالل من�صور ولد ابراهام اليهودي كفالة
م االربعاء  23ربيع اح�ضار ثم كفلت �سنية بنت ابراهام اليهودية �سلطانة اليهودية
كفالة �إح�ضار الثاين �سنة 1082هـ /الدالل وعرف بها ولد اي�ساف ثم ح�رضت( )...الداللتني وتكفلتا
بح�ضور على بك �شيخ الداللني
1672 /8 /18م
�شهود� :شيخ زكريا ،ال�شيخ ابو الفتح ،املزبورون ،كاتبة.

ترتب مببا�رشة النقيب عو�ض املندوب من قبل فخر املدر�سني الكرام
ال�شيخ م�صطفى العلمي املتويل على وقف حممد بك مري لواء �صفد،
�سابق ًا جلهة الوقف املرقوم بذمة كل واحد من م�صطفى وكمال
ولطيف �أوالد املرحوم املعلم عمر احللواين مبلغ قدره �ستة وثالثون
�سلطانية ذهب ًا عنها ح�ساب الغرو�ش اربع وخم�سون غر�ش ًا وهي
املنتقلة عن ذمة والدهم املزبور وثمن دواة وخامت ف�ضة ثمانية
غرو�ش يحل ذلك عليهم مل�ضي �سنة مت�ضي من غرة حمرم احلرام
م االربعاء  23ربيع تاريخه ورهنوا على ذلك جميع احل�صة ال�شائعة وقدرها الن�صف
ترتب جلهة
وقف املرحوم الثاين �سنة 1083هـ /ابتاعها قرياط من جميع الدار القائمة البنا بالقد�س ال�رشيف مبحلة
املغربة حدها قبلة دار وقف املغاربة و�رشق ًا دار بيد املغاربة
1672 /8 /18م
درغوق
و�شما ًال املدر�سة التنكزية وغرب ًا الطريق ال�سالك وفيه الباب ترتب ًا
�رشعي ًا م�سلم ًا ت�سليم ًا على ذلك �رشع ًا معاراً اليهم م�أذون ًا لهم
باالنتفاع مع بقاء الرهن على حكم على قاعدة االمام وت�صادقوا
وتكافلوا يف جميع املبلغ املرقوم يف املال والذمة ب�أن كل منهم
للأخر ترتبا �رشعياً.
�شهود احلال :ال�شيخ ابو الفتح ،املزورون �أعاله ،ال�شيخ مو�سى احلاج
حممد ،كاتبه.

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

 /218ح4

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

مل يرتتب جلهة الوقف املزبور املندوب املرقوم يف ذمة حممد بن
عوي�س مبلغ وقدره ثالث وع�رشون غر�ش ًا �أ�صال منتقلة يف ذمة والده
وثمن جوخه �سوداء �ستة غرو�ش ون�صف ابتاعها وت�سلمها باحل�رضة
واملعاينة حتل عليه املبلغ املرقوم مل�ضي �سنة مت�ضي من تاريخة
م االربعاء  23ربيع ورهن حتت يده جميع الدار القائمة البنا بباب القطانيني بالقد�س
ترتب جلهة
وقف املرحوم الثاين �سنة 1083هـ /ال�رشيف حدها قبلة حاكورة هيكل و�رشق ًا دار الفرزان و�شما ًال
الطريق ال�سالك وبه بابها وغرب ًا دار طعمة ومتامه دار ال�شيخ عبد
1672 /8 /18م
درغوق
القادر ال�رشيف رهن ًا �رشعي ًا معاراَ له م�أذون ًا له باالنتفاع مع بقاء
الرهن على حكم على مذهب االمام ال�شافعي ر�ضي اهلل تعاىل عنه
ترتب ًا �رشعي ًا بتاريخه �أعاله
�شهود :ال�شيخ ويل ،املزبورون ،كاتبه.

مل يرتتب جلهة الوقف املرقوم مببا�رشة املندوب املرقوم يف ذمة
احلرمة الفية بنت حممد مبلغ قدره �سبعة غرو�ش عددية �أ�صل قب�ضها
م االربعاء  23ربيع يوم تاريخة وثمن جوخة �سمرا ب�أثني واربعني قطعة م�رصية حتل
الثاين �سنة 1083هـ /ذلك عليها مل�ضي �سنة تاريخه ورهنت على ذلك جميع احل�صة
ال�شايعة وقدرها قرياطان يف الدار املحدودة املو�صوفة �أعاله ترتب ًا
1672 /8 /18م
�رشعي ًا على مذهب ال�شافعي ر�ضي اهلل تعاىل عنه

 /218ح5

عدم ترتب
جلهة وقف
املرحوم
درغوق

 /218ح6

ترتب جلهة وقف �سيف اهلل( )...املوقوف على الزيارة عبد احلي نائب
م االربعاء  23ربيع
ترتب جلهة
الناظر يف ذمة رجب ب�شه بن حممد قدره خم�سة غرو�ش �أ�صال وثمن
الثاين �سنة 1083هـ/
وقف �سيف اهلل
دواة اثنني وع�رشين قطعة وعثماين حتل عليه مل�ضي �سنة مت�ضي
1672 /8 /18م
�سنة تاريخه وهنه ال�سابق على حكمه.

�شهود احلال :ويل الدين افندي ،املزبورون ،كاتبه.
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ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

(1083-1081هـ1672-1670/م)

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

ترتب جلهة وقف درغوت �أغا مببا�رشة االو�ستة حممد رجب كاتب
الوقف والوكيل عن متويل الوقف هو فخر االعيان م�صطفى �أغا دز
دار قلعة القد�س يف ذمة احلرمة الفية بنت حممد الدم�شقي مبلغ قدره
خم�سة غرو�ش عددية �أ�صال وهي املنتقلة عن ذمة زوجها عوي�س
م االربعاء  23ربيع وثمن دواة ب�أثني وع�رشين قطعة وعثماين حتل عليها مل�ضي �سنة
الثاين �سنة 1083هـ /من تاريخه ورهن على املبلغ قرياط من الدار املحدودة املو�صوفة
�أعاله وح�رض اخوها رجب وكفلها كفالة باملال والنف�س ب�إذنها له
1672 /8 /18م
بذلك كفالة �رشعية والرهن على قاعدة مذهب االمام ال�شافعي يف
معار اليها م�أذون ًا لها باالنتفاع مع( )...الرهن على حكم.

 /219ح1

ترتب جلهة
وقف درغوت
�أغا

 /219ح2

الزام بدفع
م�ستحقات
وقفية

م االربعاء  23ربيع الزم عبد اهلل ولد عي�سى العبوي جلهة وقف درغوت ب�أحد ع�رش غر�ش ًا
الثاين �سنة 1083هـ /بطلب جابيه فواز بعد الدعوى والطلب واالعرتاف الزام ًا �رشعياً.
1672 /8 /18م
�شهود� :شيخ ويل الدين ،كاتبه.

 /219ح3

حترر بقية
ثمن زيت

م اخلمي�س � 24شهر
ربيع الثاين �سنة
1083هـ/
1672 /8 /19م

حترر قبل خليل بن حممد الرومي لبهيج بن �صالح اربع غرو�ش بقية
ثمن زيت بعد الدعوى منها عليه بالإثبات وعرف بها ولدها عبد
احلافظ بن حممد تعريف ًا �رشعي ًا التحرر ال�رشعي.

 /219ح4

الزام بدفع
دين

م اجلمعة � 25شهر
ربيع الثاين �سنة
1083هـ/
1672 /8 /20م

 /220ح1

منع من
التعر�ض

م اجلمعة � 25شهر
ربيع الثاين �سنة
1083هـ/
1672 /8 /2م

�شهود :ال�شيخ زكريا ،ال�شيخ نور الدين ،ال�شيخ ويل الدين ،ال�شيخ علي،
ال�شيخ مو�سى ،كاتبه.

 /220ح2

�شهود :فتح اهلل �أفندي ،كاتبه.
الزم علي بن ح�سني الرملي احلجازي بن خليل ب�أربعة غرو�ش بعد
الدعوى والطلب واالعرتاف �أخرج البيت من �سنة واربعة �أ�شهر الزام ًا
�رشعي ًا
�شهود� :شيخ زكريا ،املزبورون ،كاتبة.
منع احلاكم ال�رشعي حممد بن ا�سماعيل اللحام من التعر�ض اىل
�شعبان بن �أحمد الع�رشين غر�ش ًا بعد الدعوى والبحث من �شعبان
منع ًا �رشعياً.
م ال�سبت  26ربيع الثاين 1083هـ1672 /8 /21 /م
م الأحد  27ربيع الثاين 1083هـ1672 /8 /22 /م

ال�صفحة/
َر ْق ُم َّ
رقم احل َُّجة

مو�ضو ُع
احل َُّج ِة

تاريخ احل َُّج ِة

ال�سجِ ِل
ُّ
ن�ص احلجة كما وردت يف ِّ

 /220ح3

الزام بدفع
ثمن غنم

الزم خليل بن عالء الدين الق�صاب جلمعة بن ن�رص اهلل الدي�سي
م الأحد  27ربيع
بع�رشة غرو�ش من ثمن غنم بعد الدعوى والطلب واالعرتاف الزاما
الثاين �سنة 1083هـ� /رشعي ًا حمرراً �رشعياً.
1672 /8 /22م
�شهود� :شيخ نور الدين ،كاتبه.

 /220ح4

الزام بدفع
دين

الزم ا�سماعيل بن مو�سى احلياين بع�رشة غرو�ش لأبراهيم بن ح�سن
م الأحد  27ربيع
ال�صيداوي �أخر كل قب�ض ويل �سبه بعد الدعوى والطلب واالعرتاف
الثاين �سنة 1083هـ /الزام ًا �رشعياً.
1672 /8 /22م
�شهود :ال�شيخ ابو الفتح ،كاتبه.

 /220ح5

م الثالثاء 29
�شهر ربيع الثاين
الزام بدفع
بقية ثمن غنم 1083هـ/
1672 /8 /24م

م االثنني � 28شهر ربيع الثاين 1083هـ1672 /8 /23 /م
م الثالثاء � 29شهر ربيع الثاين 1083هـ1672 /8 /24 /م

 /221ح1

مطالبة بدفع
�أجرة دار

 /221ح2

�رصف على
عمارة دكان

الزم عالء الدين ق�صاب با�شي القد�س ال�رشيف بع�رشة غرو�ش حلميد
بن زايده من بقية ثمن غنم بعد الدعوى والطلب واالعرتاف الزام ًا
�رشعي ًا حمرراً �رشعياً.
�شهود :زكريا افندي ،كاتبه.

�صدر بالإذن ال�رشعي ال�صادر عن موالنا قدوة ق�ضاة اال�سالم
�أحمد( )...طالب كل واحد من احلاج علي بن �شاهني �سعادة وعودة
بن عواد اخلليلي كان قبل عودة من اجره الدار ويف الدير ال�سابق
م الثالثاء  29ربيع مبوجب ال�سجل ويف جميع( )...ال�سابق قرياط فكان �آخر ما ت�أخر
الثاين �سنة 1083هـ /للحاج علي قبل عودة املزبور خم�سة غرو�ش وثالثون غر�ش عددية
ق�سطها كل يوم من غرة �شهر ربيع الأول ل�سنة ثالث وثمانني والف
1672 /8 /24م
ن�صف قطعة م�رصية حتريراً اىل �أواخر �صفر ل�سنة تاريخه �أعاله
�شهود :ال�شيخ بدر الدين ،احلاج ابراهيم القندرجي ،فار�س الر�سويل،
احلاج ن�ضال ،كاتبه.
ما �رصفه �أو�سته ح�رض الرومي يف عمارة بقالة الدكان اجلارية يف
وقف املدر�سة التنكزية حتريراً يف()...

م الثالثاء  29ربيع
الثاين �سنة 1083هـ/
�صيادود  , 23 /1لأجل عمل فرن وم�سامري 3غ .معلم  .3الواح /13
1672 /8 /24م
 .14م�سامري 2
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(1083-1081هـ1672-1670/م)

املصادر واملراجع:
ً
أوال  -املراجع العربية:

1 .1ابراهيم ،خليل �أحمد .تاريخ الوطن العربي يف العهد العثماين ،جامعة
املو�صل.1983 ،
�2 .2أبو املحا�سن يو�سف بن �شداد ،النوادر ال�سلطانية واملحا�سن اليو�سفية،
حتقيق ،جمال الدين يو�سف ،مكتبة اخلاجنى ،ط ،2القاهرة.1994 ،
�3 .3أحمد العلمي ،املدار�س اململوكية يف القد�س ،القد�س .1999
4 .4البخيت ،حممد عدنان ،و�آخرون ،ك�شاف �إح�صائي زمني ل�سجالت املحاكم
ال�رشعية والأوقاف الإ�سالمية يف بالد ال�شام ،عمان :مركز الوثائق
واملخطوطات ،اجلامعة االردنية ،عمان ،الأردنية 1405 ،هـ.1984 /
5 .5بركات ،م�صطفى ،الألقاب والوظائف العثمانية ،دار غريب للن�رش والتوزيع،
القاهرة ،2000 ،ط1
6 .6بعلبكي ،ميخائيل مو�سى .تاريخ بعلبك ،املطبعة الأدبية ،بريوت.1904 ،
7 .7بيات ،فا�ضل .بالد ال�شام يف الأحكام ال�سلطانية الواردة يف دفاتر املهمة
( 975هـ 977 -1567 /هـ1570 /م)  ،اجلزء الثاين ،اجلامعة الأردنية،
من�شورات جلنة تاريخ بالد ال�شام.2006 ،
8 .8بيات ،الت�رشيع ال�رضيبي عند العثمانيني ،من�شورات جلنة تاريخ بالد ال�شام،
.200 0
9 .9بي�ضون ،عي�سى .دليل امل�سجد الأق�صى املبارك ،كفر كنا.1993 ،

1010جرب ،يحيى .مكونات الن�سيج االجتماعي يف القد�س يف القرنني 17 ،16م،
دائرة املعارف الفل�سطينة.
1111جمال كمال حممود حممد ،نظام االلتزام يف ريف ال�صعيد يف الع�رص
العثماين ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة القاهرة.2001 ،
1212دفرت التحرير العثماين ،رقم� ،522أوقاف لواء القد�س ونابل�س و�صفد وغزة
وعجلون يف القرن العا�رش الهجري ،حتقيق :حممد اي�رشىل وحممد داود
التميمي ،ا�ستانبول1402 ،هـ.1982 /
1313ربايعة ،ابراهيم (� . )2013سجل حمكمة القد�س ال�رشعية العثمانية� ،سجل
رقم  155ل�سنة (1068هـ1657 /م)  ،جامعة القد�س املفتوحة.2013 ،
1414ربايعة ،ابراهيم� .سجل حمكمة القد�س ال�رشعية رقم 1067( 152هـ1656 /م)
.2011 ،
�1515سليم عرفات املبي�ض ،النقود العربية الفل�سطينية و�سكتها املدنية الأجنبية
من القرن ال�ساد�س قبل امليالد وحتى عام  ،1946الهيئة امل�رصية للكتاب
.1989
1616ال�سواريه� ،سليم جمعة ،احلياة االجتماعية يف مدينة القد�س ،1800 -1750
عمان 2009
1717ال�شناق ،حممود .العالقات بني اليهود والعرب فب فل�سطني ،فل�سطني2005 ،
�1818صابان� ،سهيل .املعجم املو�سوعي للم�صطلحات العثمانية التاريخية
1919طه ،جمال �أحمد .مدينة فا�س يف ع�رصي املرابطني واملوحدين .درا�سة
�سيا�سية وح�ضارية ،دار الوفاء.2001 ،
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2020عارف العارف ،املف�صل يف تاريخ القد�س ،ط 2القد�س .1986
2121عبد الكرمي رافق ،العرب والعثمانيون.
2222عطااهلل ،حممود .وثائق الطوائف احلرفية يف القد�س يف القرن ال�سابع ع�رش
امليالدي من خالل �سجالت حمكمة القد�س ال�رشعية العثمانية ،نابل�س1991 ،
2323العليمي ،جمري الدين احلنبلي ت ( 927هـ 1520 /م)  ،الأن�س اجلليل بتاريخ
القد�س واخلليل ،ج  ،2حتقيق :حممود كعابنة وحممد �أبو تبانه ،مطبعة
دندي�س ،اخلليل -فل�سطني1998 ،
2424العليمي ،جمري الدين .الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل .حتقيق ،عدنان
يون�س ابو تبانة ،ج1999 ،1
2525العمري� ،أبو العبا�س بن ف�ضل اهلل العمري ،م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار،
القاهرة1924 ،
2626غو�شة ،حممد ها�شم .حارة ال�سعدية يف القد�س درا�سة معمارية وتاريخية،
مطبعة بيت املقد�س ،فل�سطني.1999 ،
2727فا�ضل بيات ،بالد ال�شام يف الأحكام ال�سلطانية الواردة يف دفاتر املهمة
1567 /1975م1570 /1977 -م ،ج ،2عمان 1427هـ2006 /م.
2828فانرت هنت�س ،املكاييل والأوزان الإ�سالمية وما يعادلها يف النظام املرتي،
ترجمة كامل جميل الع�سلي ،ط ،2من�شورات اجلامعة الأردنية1970 ،م.
2929كفايف ،زيدان و�أخرون .القد�س عرب الع�صور ،جامعة الريموك.2001 ،
3030كمال الدين �إح�سان اوغلى ،الدولة العثمانية تاريخ وح�ضارة ،املجلد الأول،
نقله �إىل العربية �صالح �سعداوي ،ط ،2القاهرة 2010م.

3131لواء القد�س ال�رشيف من دفرت حترير (1539 -1538 /1945 )1015 TDم
ترجمة حممد عدنان البخيت ،نوفان رجا ال�سواريه ،عمان ط1429 ،1هـ/
.2008
 3232دفرت مف�صل 1526 /1970( 516م) درا�سة وترجمة حممد عدنان البخيت،
نوفان رجا احلمود ،عمان ،ط1432 ،1هـ2011 /م.
3333م�صطفى عبد الكرمي اخلطيب ،معجم امل�صطلحات والألقاب التاريخية ،بريوت،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط 1416 ،1هـ1996 /م.
3434املهتدي ،عبلة� .سجل حمكمة القد�س ال�رشعية رقم  ،1فهر�سة حتليلية ،قيود
الوثائق واحلجج ال�رشعية ال�صادرة من حمكمة القد�س ال�رشيف ال�رشعية
الق�سم الأول .عمان مركز الوثائق واملخطوطات ،ط.2008 ،1
3535ميالد� ،سلوى .الوثائق العثمانية ،درا�سة �أر�شيفية وثقائقية ل�سجالت حمكمة
الباب العايل ،دار الثقافة العلمية للن�رش ،اال�سكندرية ،ط.2001 ،
3636اليعقوب ،حممد �سليم ١٩٩٩( ،م)  ،ناحية القد�س ال�رشيف يف القرن العا�رش
الهجري /ال�ساد�س ع�رش امليالدي.
ً
ثانيا  -املراجع األجنبية:
1. Addison, The History of the Knights Templars.
2. Van Berche M, Materiaux pour un Corpu Insecriptionum Arabicarum,
II,1- 2,Le Caire,1925.
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