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تقدمي
ال�سجل املفهر�س الذي �أعده الأخ الدكتور �إبراهيم ربايعة يف وقت تتعر�ض فيه القد�س
ي�صدر هذا ّ
وبوابة الأر�ض �إىل ال�سماء لت�صعيد خطري من طرف االحتالل الإ�رسائيلي
ال�رشيف ،مدينة الأنبياءَّ ،
�ضمن حماوالته الدائبة لتهويدها وطم�س �آثارها و�شواهدها العمرانية ،ورموز ح�ضارتها الدالة
على �أرومتها العربية والإ�سالمية .وا�ستهداف مقد�ساتها الإ�سالمية وامل�سيحية التي ت�شكل عنوان
هويتها وجوهر ح�ضارتها ال�ضاربة جذورها يف �أعمق �أعماق التاريخ.
فبعد الف�شل الذريع الذي واجهه علماء الآثار الإ�رسائيليون ،منذ وقعت املدينة حتت وط�أة
احتاللهم عام 1967م ،وف�شل من �سبقهم من علماء املدار�س الأثرية الغربية يف العثور على مقابل
مادي واحد ملا ورد يف الكتاب املقد�س ،جل�أت �سلطات القمع الإ�رسائيلية �ضمن خطة ممنهجة،
و�صمت مريب من �أدعياء احلفاظ على الرتاث الإن�ساين لتدمري الآثار واملعامل العمرانية العربية
والإ�سالمية يف حماولة يائ�سة لتغييب احلقائق املادية واملعنوية ال�ساطعة املعربة عن هوية
املدينة وعروبتها ،و�سمات ح�ضارتها العريقة التي توا�صل مددها ،وا�ستمر عطا�ؤها منذ فجر
التاريخ وحتى يومنا هذا ،و�سعت جاهدة لإحالل مفردات تاريخ متوهم مزعوم ،و�أخيلة و�أراجيف
يحوطها �ستار كثيف من الغمو�ض واخلداع والت�ضليل الذي جذب �إليها �أرباب امل�صالح والأهواء
الذاتية الذين تبنوا �أطروحاتها مبنطق ت�سوده �أحادية النظرة وجمافاة احلقيقة ال�ساطعة التي تت�ألق
�شواهدها على �أر�ض الواقع حية ناب�ضة ،و�شاهدة على هوية مدينتنا اخلالدة وحقيقة انتمائها
التاريخي واحل�ضاري ما�ضي ًا وحا�رضاً وم�ستقبالً.
و�إزاء هذه الهجمة امل�سعورة التي طالت ال�شجر واحلجر والإن�سان واملقد�سات ،والتي ت�ستدعي
العاملي العربي والإ�سالمي لإيقافها واحليلولة دون حتقيق
وقفة جادة وم�س�ؤولة وجهداً مو�صو ًال من
نْ
جتلي احلقائق التاريخية ،وتربزها
�أهدافها وم�آربها ،تتجلى قيمة مثل هذه الأعمال التوثيقية التي ّ
�سنداً و�شاهداً ودلي ًال نقي�ض ًا للمزاعم والرتهات والأ�ساطري التي ُتفر�ض غ�صب ًا و�إكراهاً ،وتغر�س
باخلديعة واالحتيال يف الوعي الإن�ساين باعتبارها حقائق م�سلمة ال ي�شوبها دخل �أو حتريف.
ومن بني الوثائق وامل�صادر الأر�شيفية التي يعتد بها الباحثون وامل�ؤرخون املهتمون بتاريخ
املدينة وح�ضارتها �سجالت املحكمة ال�رشعية يف فرتة احلكم العثماين ،ملا تت�ضمنه من معلومات
فريدة ،و�أحداث موثقة ق َّل نظريها عن حياة �أهل بيت املقد�س ونواحيها يف املجاالت ال�سيا�سية
أم�س احلاجة �إىل من ينف�ض عنها غبار الن�سيان ،ويعمل
واالجتماعية والثقافية ،والتي هي يف � ّ

على فهر�ستها وحتليلها ب�صورة تف�سح املجال �أمام الباحثني للإفادة منها ،وتوظيف م�ضامينها
القيمة ،باعتبارها من �أقدم امل�صادر الأر�شيفية يف الع�رص العثماين التي ت�ؤرخ
الرثية ومعلوماتها ّ
لأو�ضاع املدينة املقد�سة وجوارها على اختالفها وتنوعها.
كر�س �شطراً كبرياً من وقته وجهده لفهر�سة حمتويات
وقد �أح�سن الدكتور ربايعة �صنع ًا حني َّ
هذا ال�سجل وغريه من ال�سجالت فهر�سة حتليلية جامعة ،تنقل القارئ �إىل �أجواء املدينة املقد�سة يف
تلك الفرتة املهمة من تاريخها احلافل باجلليل من الأعمال والأحداث ،فيحياها ويتفاعل معها،
وك�أنه واحد من معا�رصيها ،و�شاهد حي على �أحداثها وطبيعة العالقات الودية املت�ساحمة بني
�أبنائها على اختالف �أعراقهم ومذاهبهم و�أديانهم.
ويحدوين الأمل–كما يحدو غريي من الباحثني املهتمني مبا�ضي مدينتنا اخلالدة وحا�رضها
وم�ستقبلها� -أن يوا�صل الدكتور ربايعة جهوده الرائدة يف هذا ال�سبيل ،و�أن تت�ضافر جهوده مع
جهود غريه من الباحثني واملهتمني لإطالق عمل جمعي منظم هدفه توثيق كل بقعة من بقاع هذه
املدينة الطاهرة ،وكل معلم من معاملها� ،أو �أثر من �أثارها� ،أو رمز من رموز ح�ضارتها املادية
واملعنوية ،وال �سيما يف هذه الأوقات الع�صيبة التي تتعر�ض فيها يوم ًا بعد يوم ،بل �ساعة بعد
�ساعة للتغيري والتزييف والطم�س وامل�صادرة وتلك -يف ر�أيي -خطوة يف غاية الأهمية يف م�سرية
ن�ضالنا لتحرير مدينتنا احلبيبة من ربقه االحتالل وظلم املحتلني.

واهلل يوفقنا �إىل �سواء ال�سبيل
�أ.د ح�سن عبد الرحمن ال�سلوادي
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مقدمة:

يتناول هذا الكتاب فهر�سة حتليلية ل�سجل من �سجالت حمكمة القد�س ال�رشيعة ،يف
حماولة لنف�ض غبار الن�سيان عنها ،وجعلها يف متناول اجلميع ،ولتذليل العقبات التي
كانت حتول بينها ،وبني الراغبني يف الإفادة من معلوماتها يف خمتلف الق�ضايا واملجاالت
احلياتية التي ت�صف واقع احلال يف القد�س ،ونواحيها.
يع ُد هذا العمل -املتمثل بفهر�سة حتليلية ل�سجل القد�س  -155ا�ستكما ًال ملا جاء يف
�سجل  152من حيث ت�سجيل الق�ضايا والدعاوي وخمتلف املعامالت اليومية لل�سكان يف
القد�س ونواحيها ،فنلحظ �أن كال ال�سجلني يكمالن بع�ضهما بع�ضاً؛ ف�سجل  155يبد�أ من حيث
انتهى ال�سجل الآخر ،وقد ي�س�أل �سائل� ،أين �سجل  153و�سجل154؟ اجلواب� :إن ال�سجلني
عبارة عن �أوامر عثمانية باللغة الرتكية .ففي الوقت الذي ال ننكر �أهمية هذين ال�سجلني� ،آثرنا
�أن نتناول هذا ال�سجل( )155كونه ا�ستمراراً ملا انتهى به �سجل  ،152وا�صف ًا جممل املجاالت
احلياتية االجتماعية واالقت�صادية والدينية والإدارية يف القد�س ال�رشيف ونواحيها.
ب�شكل خمت� ٍرص عن حمتوى هذا ال�سجل ،وجدنا �أنه بحاجة لدرا�سة
ف�إذا �أردنا �أن نتحدث
ٍ
علمية وافية ملا يحويه من معلومات ذات �أهمية عظيمة ،فيمكن ت�شخي�ص النظام الإداري
يف القد�س يف� -ضوء هذا ال�سجل -عرب تتبع �سري عمل هذا النظام و�شخو�صه ،فنجد احلُكم
املدين(حاكم العرف) املتمثل بحاكم القد�س املعروف بالأمري �أو البا�شا ،والالفت يف هذه
الفرتة �أن القد�س �أديرت بو�ساطة مت�سلم؛ وهو الذي كان يت�سلم املدينة قبل قدوم البا�شا،
وقد تناوب على مت�سلمية القد�س خالل الفرتة التي تناولها ال�سجل اثنان :الأول :حممد �آغا
كان وكّ له ح�سن با�شا حاكم القد�س اجلديد -الذي مل ي�صل �إىل القد�س -من وكيل احلاكم
ال�سابق �إبراهيم بك بن �أحمد با�شا بن ر�ضوان حاكم غزة( .)1واملت�سلم الثاين :ح�سن �آغا(.)2
املهمات التي يقوم بها هذا احلاكم من حيث احلقوق والواجبات ،وال
كما ميكن التعرف �إىل
َّ
نوابه الذين كانوا يقدمون بتنفيذ الأوامر ،ومتابعة الق�ضايا يف املحكمة
يفوتنا �أن نذكر ّ
ال�رشعية ،ويتجلى الإجناز الأمني للمت�سلم ح�سن �آغا عندما ا�ستطاع �أن يخمد الع�صيان
املدين بني طوائف اخلليل( ،)3لكن حكم هذا املت�سلم مل يخلُ من الق�سوة وال�شدة والظلم على
ال�سكان والرعايا ،ال �سيما يف الأرياف ،حيث �أ�شارت الوثائق �إىل �أن حالة من الع�صيان عمت
املنطقة ،مما دفع القا�ضي �إىل �أن يعقد جمل�س ًا عام ًا يف املحكمة؛ لدرا�سة ما �آلت �إليه الأمور
يف الناحية ،ب�سبب ممار�سات احلاكم اخلاطئة بحق ال�سكان(.)4
 -1سجل القدس،162ح  ،2ص521؛ سجل القدس،155ح  ،1ص.56
 -2سجل القدس ،155ح ،1ص277؛ ح.291 ،1
 - 3سجل القدس ،155ح ،1ص.364
 - 4سجل القدس ،155ح ،5ص.192
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والق�سم الثاين من النظام الإداري يتمثل بقا�ضي القد�س ،وهو �أعلى �سلطة ق�ضائية يف
القد�س ونواحيها ،الذي كانت تنظر يف خمتلف الق�ضايا مبا فيها الق�ضايا التي تعر�ض �أمام
احلاكم املدين ،فمثالًَّ � ،إن النظر يف حادثة قتل �أو تفتي�ش دكان �أو منزل يتوجب على حاكم
القد�س �أو من ينوب عنه �أن يتوجه �إىل املحكمة ال�رشعية لطلب ا�ست�صدار �أمر للتفتي�ش(،)5
ويبعث القا�ضي من طرفه من ي�رشف على تنفيذ الأمر ،فهذه الق�ضايا وغريها كثري وردت يف
املهمات يف �أجهزتها
ثنايا ال�سجل ميكن من خاللها �أن نر�سم هيك ًال �إداري ًا للمدينة ،وت�سل�سل
َّ
الإدارية ،كما �أن الوثائق �أظهرت ق�ضايا �أبعد من ذلك ،قد ت�صل �إىل درجة �أن تتحدث عن
ونوابه �إذا ما جتاوزوا احلدود القانونية(.)6
تنبيهات �إدارية موجهة �إىل احلاكم املدين
ّ
كما ميكن �أن نتعرف من خالل ال�سجل �إىل دميغرافية املدينة من حيث الفئات
االجتماعية وتوزيعها يف املدينة ونواحيها (م�سلمني ون�صارى ويهود) ،فقد ظهر من
خالل ال�سجل� 155أن املجتمع املقد�سي بكل مكوناته جمتمع واحد ي�سوده روح التعاون
والت�سامح يف �أغلب الأوقات؛ فمار�ست كل طائفة �شعائرها وعاداتها وفق ًا ملا هو مقرر لها
يف �إطار النظام املعمول به دون �أن ي�شكل ذلك �أي حرج عند الطوائف الأخرى ،كما �أظهر هذا
ال�سجل ق�ضايا ديون اليهود املرتاكمة عليهم ،التي اقرت�ضوها من �رشائح املجتمع املقد�سي
املختلفة ،لدرجة � ّأن بع�ض اليهود قد �سجنوا ،لأنهم مل يدفعوا ما يرتتب عليهم من حقوق
لل�سكان(.)7
كما �أبرزت الوثائق دور العائالت ،ذات املكانة الدينية واالجتماعية يف احلياة
املقد�سية ،كعائلة احل�سيني ،وعائلة �أبي اللطف ،والعلمي ،الغ�ضية ،وال�سلطي ،والديري
�سواء داخل احلرم
اخلالدي ،والدجاين ،والثوري ،التي كانت تتوىل �أهم الوظائف و�أرفعها
ً
القد�سي �أم داخل املدينة .وكذلك �أظهر ال�سجل �أمور الزواج والطالق التي تعطينا و�صف ًا دقيق ًا
للعالقات الأ�رسية وم�ستوى املعي�شة؛ فاملهر الذي كان يعرف بال�صداق ،منه املرتفع ومنه
املتو�سط والقليل؛ وهذا يعود �إىل �إمكانات الفئة التي ينتمي �إليها.
وتبني الوثائق و�ضع املر�أة املقد�سية ،والدور الذي قامت به ،فكثري هي الق�ضايا التي
ت�صل للمحكمة التي تكون املر�أة طرف ًا بها ،كالزواج والطالق والبيع وال�رشاء....وغريها .من
هنا تربز �أهمية هذا ال�سجل وغريه من ال�سجالت؛ بو�صفه امل�صدر الوحيد الذي ميكن من
خالله التعرف �إىل املر�أة املقد�سية يف هذه الفرتة ،وقد �أبرز هذا ال�سجل امتالك ن�ساء التجار
والأعيان املال واملجوهرات الثمينة ،والأرا�ضي والعقارات(.)8
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كما يظهر يف ال�سجل الأحوال ال�صحية يف القد�س من خالل وجود العديد من املراكز
ال�صحية؛ كالبيمار�ستان (امل�ست�شفى) واحلمامات ،التي كان لها دور مهم يف احلياة
املقد�سية ،فقد وجدت ق�ضايا تتعلق بتعمريها والإ�رشاف عليها من �أجل بقائها عامرة،
كاملحافظة عليها ورعايتها من اخلراب(.)9
وقبل نهاية و�صف احلياة االجتماعية يف �ضوء �سجل  ،155علينا �أن نذكر م�ؤ�س�سة
خا�صكي �سلطان التي تعرف بالعمارة العامرة( ،)10وهي م�ؤ�س�سة خريية �أن�ش�أتها خا�صكي
زوجة ال�سلطان �سليمان القانوين ،و�أوقفت عليها الع�رشات من العقارات والقرى واملزارع
آثرت التعليق عليها ملا لها من �أهمية كبرية يف حياة املقد�سيني،
حتى تبقى عامرة ،وقد � ُ
حيث كانت هذه امل�ؤ�س�سة تقدم الوجبات الغذائية اليومية ال�ساخنة لعدد كبري من املقد�سيني
من ال�سكان والزائرين( ،)11كما يظهر يف ال�سجل �أن امل�ؤ�س�سة كان لها مرافق �أخرى منها:
مدر�سة وخان ،وم�سجد(.)12
�أما من الناحية الدينية فنجد �أن لها ح�ضوراً يف �سجل 155ال�سيما احلرم القد�سي
(امل�سجد الأق�صى وقبة ال�صخرة امل�رشفة) فلم يرتك ال�سجل �شاردة �أو واردة عن احل ََرم �إال
دونها ،فهناك كُ تب التعيني للعاملني فيه من اخلطيب حتى ال ّفرا�ش ،كما قام ال�سجل بتدوين
م�ستحقات العاملني يف احلرم من حيث م�صادرها و�أوجه �إنفاقها(.)13
�أما املدار�س فيمكن التعرف �إىل عدد كبري منها من خالل �سجل  ،155فقد تناولت
الوثائق ق�ضايا لها عالقة بنظام عملها والقائمني عليها ووظائفها ،و�أعمال الرتميم التي
كانت لها ولأوقافها(.)14
ومن الأمور التي تندرج يف اجلانب الديني ،الزوايا( )15والأربطة( ،)16ف�أظهر ال�سجل155
الدور الذي قدمته هذه امل�ؤ�س�سات يف خدمة �أهل القد�س والوافدين �إليها ،كما نتعرف �إىل
�أ�سمائها و�أماكن وجودها و�أ�سماء القائمني عليها(.)17
 - 9سجل القدس ،155ح ،3ص69؛ ح ،1ص92؛ ح ،5ص.157
 - 10يوسف ،من آثارنا ،ج ،1ص. 292
 -11سجل القدس ،155ح ،8ص162؛ ح ،1ص.166
 - 12سجل القدس ،155ح ،3ص145؛ ح ،2ص.327
 - 13سجل القدس ،155ح ،2ص.407
 -14ينظر :فهرس أسماء المدارس التي وردت في السجل.
 - 15الزاوية:هي مؤسسة دينية اجتماعية ذات طابع صوفي ،وجدت في مدن كثيرة من العالم اإلسالمي ،فمنها ما
اشتمل على مسجد ومدرسة ومساكن وقاعة استقبال(مضافة) ليفي برفنسال ،الزوايا ،دائرة المعارف اإلسالمية،
ج ،10ص. 332-331
 - 16الرباط :اصطالح ظهر في العصور اإلسالمية األولى ،وقد عرف على أنه المكان الذي يتجمع به المسلمون
بمواجهة األعداء من أجل االستعداد المستمر ،وعدم الغفلة في أمرهم ،لذلك ال تكاد تخلو مدينة أو قرية في
فلسطين إال فيها رباط أو أكثر ،سواء عرف بهذا االسم أو غيره ،بعد ذلك أصبح المصطلح يأخذ بعدًا دينيًا،
فبدأ كثير من أهل الزهد والتصوف القادمين من مناطق بعيدة السكن في هذا المكان ،المقريزي ،محمد بن علي
(845هـ1441/م) ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ،ج ،3دار صادر ،بيروت( ،د،ت) ،ج ،2ص.428
 - 17سجل القدس ،155ح ،3ص25؛ ح ،2ص.35
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�أما الوقف ف�أخذ هو الآخر جانب ًا رئي�س ًا يف هذا ال�سجل مِلا له من ارتباط عميق
بامل�ؤ�س�سات ال�سابقة ،و�سبب زيادة عدد الوثائق التي تتناول ق�ضايا الوقف يعود �إىل �أن
خمتلف الق�ضايا من حما�سبة �أو ت�أجري ملال الوقف وغريها ،كانت تتم يف حمكمة ال�رشع؛
عرفنا ال�سجل على كثري من
كون القا�ضي ُيعد امل�رشف العام على الأوقاف ،ومن جهة �أخرىّ ،
الأماكن املوقوفة يف املدينة وخارجها ،وحجم عائداتها وطريقة جمعها و�سبل �إنفاقها(.)18
كما �أ�شار ال�سجل� 155إىل الو�سائل التي اتبعها القائمون على الوقف من �أجل جتنب
اندثار الوقف وماله ،ومن ذلك اال�ستدانة وهي قر�ض �رشعي ي�ستلمه املتويل وي�رصفه على
الوقف .والت�أجري طويل املدى :وهو �أن ي�سمح القا�ضي للمتويل على الوقف بت�أجري ما هو
جاري يف مال الوقف فرتة طويلة ،على �أن يدفع امل�ست�أجر مبلغ ًا مقدم ًا بهدف تعمري الوقف.
وال�شكل الآخر الذي ظهر يف ال�سجل حول تعمري الوقف اال�ستبدال وهو ا�ستبدال مال الوقف
مبال �أخر بهدف �إحياء مال الوقف مبال جديد ،وفق �رشوط يحددها القا�ضي(.)19
�أما اجلوانب االقت�صادية فلها ذكر وا�ضح بني حنايا ال�سجل  ،155فذكر �أنواع امللكية،
منها الأرا�ضي ال�سلطانية املعروفة باخلا�ص ال�سلطاين( ،)20كما نتعرف �إىل نظام التيمار()21؛
وهي الأر�ض املقطوعة للع�سكر ال�سباهية(الفر�سان( ))22يف �أرياف نواحي القد�س ،فنجد
عدداً من القرى واملزارع التابعة للتيماري( ،)23وقد �سجلت يف هذه الفرتة ق�ضايا حما�سبة
ومقاطعة على القرى التيمارية ،كذلك ظهر اخلالف على حدود الإقطاع ال�سيما املناطق
امل�شرتكة بني التيمار والوقف واخلا�ص ال�سلطاين(.)24
وهناك ذكر لأر�ض الوقف التي ت�شكل م�ساحة وا�سعة من �أر�ض القد�س ب�أنواعه اخلريي
والذري .كذلك ظهرت �أر�ض املُلك التي ت�شمل م�ساحة الأرا�ضي التي تقام عليها منازل املدينة
وملحقاتها مثل احلواكري( ،)25والأرا�ضي التي تقام عليها املنازل بالإ�ضافة للكروم والب�ساتني.
 -18سجل القدس ،155ح ،1ص.342
 -19سجل القدس ،155ح ،1ص14؛ ح.309 ،1
 - 20سجل القدس ،155ح ،7ص.291
 -21التيمار :هو منح العسكر الفرسان أرضًا مقابل الخدمة العسكرية ،وهو على قسمين :األول يعرف تيمار بتذكرة :أي
أن التيمار ممنوح من السلطنة ويوجد به شهادة من دار السلطنة بمنحه اإلقطاع ،يتراوح إقطاعه ما بين 20-6ألف
أقجة إال أقجة واحدة ،والثاني تيمار بدون تذكرة أي يتم منح التيمار من طرف الوالي في الوالية ،ويكون الحد
األعلى  6آالف أقجة ،وإذا منح الوالي أكثر من ذلك فعلى التيماري أن يحصل على براءة سلطانية في ذلك.
 - 22العساكر السباهية :العسكر الفرسان المتمركزون بأرياف ناحية القدس الشريف ،وقد منحت السلطنة العثمانية
اقطاعًا لكل سباهي من القرى والمزارع والخرب الكائنة في لواء القدس الشريف ،نظير خدمتهم للدولة في
الحرب أو عندما تستدعي الحاجة لهم.
 - 23سجل القدس،155ح  ،2ص.35
 - 24سجل القدس ،155ح ،1ص.9
 - 25الحاكورة :من الحكر والزراعة وهي عبارة عن قطعة من األرض بمساحة ليست كبيرة تزرع بأنواع من الثمار
والخضروات ،وغالبا ما تكون جوار المنازل ،أما األرض الكبيرة المزروعة فتعرف بالكروم والمزارع والبساتين.
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كما ورد يف ال�سجل 155ذكر لأ�سواق القد�س والن�شاطات االقت�صادية واحلِرف التي
ال�صناع واحلرفيون على �شكل طائفة �أو
ميثلها �أ�صحاب الطوائف احلرفية واملهنية ،فظهر ُ
فئة تعمل يف جمال عمل معني ،وعلى ر�أ�س كل طائفة �شيخ يعرف ب�شيخ الطائفة ،ومهمته
تنظيم عمل الطائفة فيما بينها ،ومتثيل الطائفة �أمام احلكام ،وكثرية هي الوثائق التي
تتناول تنبيه قا�ضي حمكمة القد�س ال�رشعية على �شيوخ الطوائف للتقيد مبا هو مقرر لهم
ال�سيما يف �أمور البيع وال�رشاء الأ�سعار(.)26
�أما النقد امل�ستعمل يف هذه الفرتة الذي ذكره ال�سجل  ،155فمنه الغر�ش( )27الأ�سدي
الهولندي الف�ضي ،يليه القطعة امل�رصية الف�ضية ،ومن ثم ال�سلطاين الذهبي ،والقطعة
ال�شامية ،والقطعة العثمانية(الآقجة)( ،)28وورد ذكر لنقد �أجنبي هو الذهبي البندقي(. )29
 مت التعامل مع ال�سجل من خالل و�ضع �أربعة �أعمدة ،وهي موزعة على النحو الآتي:* العمود الأول :رقم �صفحة ال�سجل ،والقا�ضي الذي نظر يف الق�ضية.
* العمود الثاين :رقم احلجة يف ال�سجل ،وتاريخها.
* العمود الثالث :مو�ضوع احلجة.
* العمود الرابع :ملخ�ص احلجة ،ومالحظات عليها.

 -26سجل القدس ،155ح ،1ص390؛ ح ،4ص.416
 - 27الغرش :كلمة تركية بمعنى عملة أخذها العرب وحرفوها فأصبحت قرشًا ،وعرفت باألسدي لوجود صورة األسد
عليها ،العارف ،المفصل ،ص.338
 -28األقچة :وهي وحدة النقد الفضية الرسمية للدولة العثمانية ،تزن.,731غرامًا من الفضة الخالصة ،العارف،
المفصل ،ص.337
 -29الدينار البندقي الذهبي :نسبة إلى مدينة البندقية ،يساوي كل دينار ثالثة غروش ونصف الغرش ،سجل القدس،155
ح ،4ص.31
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الفهرس التحليلي
ر ص س/
القاضي

رقم الحجة /وتاريخها

1
�صفحة الغالف1
9ربيع الآخر
�إبراهيم �أفندي1071 2هـ1060/11/14/م
�صفحة الغالف
م�صطفى �أفندي3

�صفحة الغالف

�صفحة الغالف
�إبراهيم �أفندي
�صفحة الغالف
�أبراهيم �أفندي
�صفحة الغالف

�صفحة الغالف

فاحتة ال�سجل

2
جمادى الثانية
1070هـ1660/3 /م

موضوعها

ملخصها ومالحظات

�شهادة بالإ�سالم

عبد القادر بن �سليمان من غزة

تعهد ب�إح�ضار ح�شي�ش
خليول القا�ضي ال�رشعي
بالقد�س م�صطفى �أفندي

خما�س بن بدر وزين بن ريان و�سمري بن
�صالح الدين من العيزرية4

تاريخ دخول ماء قناة
3
ال�سبيل بعد انقطاع دام �أربع
5جمادى الثانية
1071هـ1661/2/8 /م
�سنوات
4
23رجب 1071هـ/
1661/3/26م

ت�سلم احلاج قا�سم بن عبد املعطي م�صحف ًا من
ت�سلم م�صحفني ليقر�أ فيهما ال�شيخ �أحمد ،وامل�صحف الثاين من ال�شيخ قا�سم،
و�ضع �أحدهما يف جامع الطور ،5والآخر يف
الفقراء
جامع حملة الن�صارى6

5
ت�سلم م�ستحقات وقف �أحمد ا�ستلمها الناظر على الوقف �إبراهيم بلكبا�شي من
18جمادى الثانية
القا�ضي �إبراهيم �أفندي
بن �رشوين
1071هـ1661/5/7 /م
�إخبار بو�ضع دائر اخل�شب
بالنجارة املراد ا�ستعمالها
6
(د،ت)
بناء على طلب
يف امل�سجد ً
القا�ضي
7
(د،ت)

�صفر
1068هـ1657/11/م

1
1
�أوا�سط �صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/22/م

ت�سلم قوادي�س الفخار املراد
ا�ستعمالها يف النجارة

احلاج حممود بن يعقوب املرداوي

العنوان( :قيد الوقائع
القا�ضي :عبد الرحمن �أفندي مفتي ال�سلطنة
ال�رشعية ،والق�ضايا الدينية،
العثمانية �سابق ًا والقا�ضي احلايل بالقد�س.
وحفظ احلجج وال�سجالت
نائبه� :أبو الربكات حممد �رشف الدين �أفندي
والق�ضايا الكليات
اخلالدي الديري العب�سي
واجلزئيات)
�شهادة بقب�ض م�ستحقات

13

فخر �أقرانه م�صطفى بن عبد اهلل بالأ�صالة
والوكالة عن �أخته بدرية من فخر التجار
اخلواجة فخر الدين بن �شم�س الدين بن �سامل،
غرو�ش �أ�سدية7

ر ص س/
القاضي

رقم الحجة /وتاريخها

2
1
�أوا�سط �صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/22/م

موضوعها

ملخصها ومالحظات

تنبيه على جارية بعدم
اجلارية مرجانه بنت عبد اهلل زوجة ال�شيخ حممد
دخول دار ال�سيد �إ�سحاق
بن يحيى
الوفائي

3
وظيفة معني جابي وقف عبد
1
غرة حمرم
حممد اخلالدي 1068هـ1657/10/9 /م القادر �أفندي احلريري

ال�شيخ فتح اهلل بن طه الديري ،براتب 4
�سلطانيات 8ذهب ًا من مال الوقف

ال�شيخ عمر جلبي ،بعد �أن توافرت ال�رشوط
3
املطلوبة بال�شيخ عمر ،وهي :التقوى وقابليته
1
وظيفة املرتب بوقف اخلليل
غرة حمرم
وا�ستحقاقه وفقره ،وتوافر فائ�ض من الرواتب
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/10/9/م
(اعتماد مايل) ،الراتب  4عثمانيات 9يومي ًا
طلب تن�صيب معني لكاتب
فن�صبه القا�ضي
1
وقف عبد القادر احلريري ،متويل الوقف ال�شيخ لطفيّ ،
2
معين ًا للكاتب تاج الدين جلبي بن علي جلبي،
غرة حمرم
حممد اخلالدي 1068هـ1657/10/9/م نظرا لزيادة امل�شقة على
بعد �أن توافرت فيه �رشوط الكتابة
الكاتب
اتفاق على وظيفة اجلباية
اتفق علي بك بن �سليمان ال�سباهي �أنه ال
2
على قرية بيت عنان10
يعار�ض ال�شيخ نور الدين ال�شافعي يف وظيفة
2
�7صفر
اجلارية يف وقف امل�سجد
اجلباية على قرية بيت عنان اجلارية يف وقف
حممد اخلالدي
1068هـ1657/11/14/م الأق�صى ويف تيمار11
امل�سجد الأق�صى وال�صخرة امل�رشفة
علي بك
متويل الوقفني �سليمان الرومي ،قب�ض
3
م�ستحقات الوقف من اال�ستاد 12علي بن كرمي
وقف يو�سف الرومي وعلي
2
�7صفر
الدين بالأ�صالة عن نف�سة وبكفالة �أخيه خليل،
جاوي�ش
حممد اخلالدي
يذكر �أن �سليمان الداودي متول �أي�ضا على وقف
1068هـ1657/11/14/م
املحيا ووقف علي خواجة
املتويل ال�شيخ لطفي بن علي را�ضي ،بذمة علي
4
قب�ض م�ستحقات لوقف عبد
2
بن كرمي الدين � 30سلطاينة ذهبا ،كل �سلطانية
12حمرم
حممد اخلالدي 1068هـ1657/10/21/م القادر �أفندي احلريري
تعادل غر�ش واحد وثالثة �أرباع الغر�ش
الك�شف عن تعمري حمام عالء
الدين الب�صري الكائن قرب
3
1
قنطرة لولو غازي على نفقة
ختام حمرم
نور الدين بن
يحيى ال�شافعي 1068هـ1657/11/7/م نائب القا�ضي يف املحكمة
حممد �رشف الدين اخلالدي
3
2
18حمرم
حممد اخلالدي
1068هـ1657/10/28/م

�رشاء بيت يف دار مبحلة
اليا�سمينة بنابل�س،
بيع ًا بات ًا
14

ك�شف عن التعمري كاتب �أ�صله :13ال�شيخ عفيف
الديري ،واملعلم عمر واملعلم علي واملعلم فخر
الدين املعمارية بالقد�س ،قدرة التكاليف 30
غر�شا �أ�سدياً ،وهي دين على رقبة الوقف لل�شيخ
�رشف الدين
امل�شرتي� :صالح بن دروي�ش من �أوالد الري�س من
احلرمة ماهرة بنت حممد اخلالج النابل�سي

ر ص س/
القاضي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

1
�رشاء دار مبحلة باب حطة،
4
�7صفر
بيع ًا بات ًا
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/14/م

ملخصها ومالحظات
امل�شرتية :احلرمة فرحة بنت �إبراهيم �شقري
النابل�سي من علي بن بدر الدين الو�صي على
لطيفة بنت زيتون النابل�سي

2
دعوى ب�سبب م�ؤجل �صداق املدعي :رجب بن كمال النابل�سي وكيل �شقيقته
4
�12صفر
زهرة ،املدعى عليه � :أحمد بن احلاج داود مريقة
وتبعاته
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/19/م
1
5
�18صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/25/م
2
5
�15صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/22/م
3
5
�9صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/16/م

تن�صيب و�صي

ال�شيخ كمال الدين بن �أبي الفتح على القا�رص
عن البلوغ ابن م�صطفى

ر�سم نفقة وك�سوة

ابن احلاج م�صطفى بن عبد اهلل 5 ،قطع م�رصية
يومي ًا

م�ستحقات

اخلواجة يحيى بن �أرغون له على يو�سف بن
�رشف الدين بن طعيمة 100غر�ش ٍ�أ�سدي ،رهن
على ذلك كرم عنب وزيتون وتني ب�أر�ض ال�رصارة

وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف
4
ال�شيخ فخر الدين بن حميي الدين اجلاعوين،
5
بال�صخرة بربعة 14م�صطفى
�10صفر
عو�ض ًا عن والده بحكم فراغه له عن الوظيفة
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/17/م
با�شا
وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف
5
5
بريعة ال�سلطان مراد خان 15ال�شيخ حممد بن حميي الدين اجلاعوين عو�ضا ً
عن والده بحكم فراغه له عن الوظيفة ،براتب 12
�10صفر
حممد اخلالدي
1068هـ1657/11/17/م املوقوفة من قِبل الوزير
غر�شا �سنوي ًا
كجك �أحمد با�شا16
املدعي :جالل بن رم�ضان بن اجالل بن �إبراهيم
دعوى ب�سبب وقف �إبراهيم بن قا�ضي التميمي ،املدعى عليه :ابن عمه
1
6
بن قا�ضي التميمي وقف ًا �إبراهيم بن عبد الغني ،وي�شتمل على دار مبحلة
�12صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/19/م
ذري ًا
بني دار باخلليل وغرا�س ب�أر�ض واد التفاح
باخلليل

6
حممد اخلالدي

2
�12صفر
1068هـ/

ال�شيخ �سليمان الداودي وكيل �أحمد احلامدي
�إجارة دكان �سوق الطباخني متويل وقف امل�سجد الأق�صى وبح�ضور ال�شيخ
عبد الرحمن وال�شيخ �صالح �شيخي احلرم
اجلاري يف وقف امل�سجد
والناظرين على الوقف ،وكاتب الوقف حممود
الأق�صى وال�صخرة
جلبي
15
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3
وظيفة اجلباية على وقف
6
�12صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/19/م اخلانقاه ال�صالحية17

ملخصها ومالحظات
ال�شيخ �صالح الدين وال�شيخ حممد وال�شيخ
حممود الأدهمي ،الراتب عثماين يوميا ،على
النحو الآتي:
 ال�شيخ �صالح الدين ن�صف الوظيفة بن�صفعثماين مكان والده مو�سى الأدهمي.
 حممد ربع الوظيفة مكان �أبيه �شم�س الدين. -حممود ربع وظيفة مكان والده ال�شيخ علي.

امل�شرتي :احلاج يو�سف بن غر�ش من �أوالد طعمة
1
7
�رشاء غرا�س ب�أر�ض ال�رصارة من احلاج �أحمد بن عبد احلكم الو�صي على �أيتام
�9صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/16/م
�رشف الدين �آغا
2
�رشاء باقي ربع الكرم
7
�10صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/17/م املذكور يف احلجة ال�سابقة
3
7
�أوا�سط �صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/22/م

قرية اجلورة  18وقف
احلرمني ال�رشيفني

امل�شرتي :يو�سف من ابن �أخته �صالح الدين
متويل الوقف معني �آغا ،وكيله �سليمان �آغا ،طلب
م�صطفى بن وايل الرومي �أن ي�أخذ م�ستحقاته
من الوقف من قرية اجلورة والبالغة  30غر�شا
�سنوية ،بواقع  10عثمانيات يوميا له ولولديه،
وقد توافق على ذلك بح�ضور م�شايخ القرية
ال�شيخ عمار بن عمرية وجار اهلل

8
حممد اخلالدي

1
�10صفر
1068هـ/

دعوى ب�سبب مقدم �صداق املدعي :عبد احلي بن حممد بن جماعة وكيل
غر�ش فاطمة بنت �رشف الدين الع�سيلي ،املدعى عليه:
قا�رص قدره ٍ 100
عمدة �أئمة امل�سلمني كمال الدين بن حممد
�أ�سدي ،بقيمة حملني من
ال�صابون بالوزن القد�سي من الع�سيلي الو�صي على زين العابدين يتيم عالء
الدين بن �رشف الدين الع�سيلي
م�صبنة باب العمود

8
حممد اخلالدي

2
�10صفر
1068هـ/

املدعي :ح�سن بن يو�سف احللبي ،املدعى عليه :علي
بن حممد بن ع�صفور ،بح�ضور املكارية 19زين بن
زين واحلاج �سليمان املكاري ،كان املدعى عليه
دعوى ب�سبب موت فر�س يف
قد ركب الفر�س من جنني �إىل نابل�س ثم �إىل جنني،
جنني
وقد مات بعد �أن خرج �إىل مرحلة عيون التجار20
بعد �أن و�ضع عليها م َّداً ون�صف املد �شعري بالكيل
ال�شامي.21

9
حممد اخلالدي

1
�7صفر
1068هـ/

امل�شرتي :علي بك بن حممد بك بن خريي ال�سباهي
من ال�شيخ �أحمد بن عبد احلكم اخلليلي الو�صي على
�رشاء دار بر�أ�س عقبة املوله
�أيتام �رشف الدين �آغا ال�صاحب ،وثمنها  100غر�ش
ثنتان ف�ضية ا�سدية
16
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ملخصها ومالحظات

ح�رض ال�شيخ عبد احلق بن جماعة وال�شيخ ويل
طلب تن�صيب ناظر لوقف نور
الدين اخلطيب وهم من امل�ستحقني بالوقف،
2
الدين بن جماعة ،وقد ن�صب
9
�أن الوقف خرب وال يوجد غالل من حم�صوله،
�أوا�سط �صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/22/م القا�ضي ك ًال من :ال�شيخ عبد
والأمر ي�ستدعي تن�صيب متويل للنظر يف �ش�ؤونه
احلق وال�شيخ ويل الدين
ويف مواطن خرابه لي�صلحها
10
حممد اخلالدي

1
�7صفر
1068هـ/

10
حممد اخلالدي

2
منت�صف �صفر
1068هـ/

امل�شرتي� :شاهني بن �سليمان القليني من علي
بن �أحمد الو�صي على يتيمتي عبد الرحمن
�رشاء غرا�س تني و�سفرجل
القاطع� ،أن يدفع من املبلغ م�ستحقات لوقف
وزيتون ب�أر�ض النقاع
�إبراهيم خان ،22وم�ستحقات لوقف جار اهلل
�أفندي ملتويل الوقف الأ�سته عبد القادر
وظيفة بوابة باب الرحمة
وباب الرتبة الكائنة �رشق
امل�سجد الأق�صى قرب �سور
احلرم

ال�شيخ حممد بن يحيى امل�ؤقت ،كل يوم عثمانيان
مع ما يتبعها من ال�صدقات والعوائد املعتادة
عو�ضا عن عبد القادر بن خليل بن خلف بحكم
فراغه له عن الوظيفة ،وقد قب�ض الفارغ من
املفروغ له  24غر�شا �أ�سدي ًا
ال�شيخ فخر الدين بن يحيى اجلاعوين والن�صف
الآخر مع عبد الوهاب اجلاعوين ،براتب عثماين
يومياً.

3
ن�صف وظيفة الكتابة على
10
� 10صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/17 /م وقف ال�شيخ �أحمد املثبت
�إقرار واعرتاف بقب�ض
1
م�ستحقات من دار بقرية خليل بن حممد اخلياط ومو�سى بن نور الدين
11
�16صفر
اخلياط
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/23 /م اللد 23وخلخال 24ف�ضة
ولبة ذهب
11
حممد اخلالدي

1
�أواخر حمرم
1068هـ� /أوائل
1657/11م

3
11
�12صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/19 /م

12
حممد اخلالدي

1
�أوا�سط �صفر
1068هـ1657/11/22/م

تنازع على وظيفة التولية
على وقف �إبراهيم الأزرق

بني ال�شيخ فخر الدين بن طه بن �أبي اللطف
وال�شيخ عثمان بن �أبي بكر احللبي

طريقة �إعالن الإفال�س

احلاج عبد القادر بن مو�سى مريان ،يقوم
القا�ضي ال�رشعي بطلب املدين �إىل املحكمة و�إذا
مل يدفع للدائن يحب�س يف �سجن ال�رشع ،25و�إذا
مل يدفع يطلب من جلنة من الثقاة املعتربين
�رشع ًا �أن ي�شهدوا بفقره ،وعدم قدرته على �سداد
الدين ،عند ذلك ي�أمر القا�ضي بعدم التعر�ض
للمدين ب�أي دعوى لأنه �أعلن �إفال�سه.

ف�سخ عقد بيع دار بعقبة
الظاهرية بيع ًا وفائي ًا

امل�شرتي :علي ب�شه بن خري الدين الينكجري26
بدم�شق ال�شام من اخلواجة يحيى بن اخلواجة
فتح الدين ال�شهري بابن معني

17
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املدعي :جمع غفري من املغاربة منهم :حممد بن
ح�سني �شيخ املغاربة �سابق ًا وال�شيخ علي ال�شيخ
2
طلب طرد حممد بن مبارك
12
حاليا ،واحلاج �أحمد اللمداين ،فنبه القا�ضي
�10صفر
من حملة املغاربة
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/17/م
على املدعى عليه ب�أن يخرج من املحلة و�أن ال
ي�سكن بها.

13
حممد اخلالدي

1
�أواخر حمرم
1068هـ� /أوائل
1657/11م

2
13
�16صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/23/م

امل�شرتي :اخلواجة زكريا بن اخلواجة عالء
الدين ال�صاحب من �أحمد بن عبد احلكم الو�صي
على �أيتام �رشف الدين �آغا ال�صاحب ،بثمن
�رشاء دار بر�أ�س عقبة املوله
110غرو�ش �أ�سدية ،وقد دفع من املبلغ دين
لل�شيخ حممد الع�سلي املتويل على وقف كجك
�أحمد با�شا
عتق عبد

�شَ هد احلاج �أحمد بن دروي�ش اال�سطنبويل وكيل
عثمان بن عبد اهلل �أنه �أعتق العبد احلب�شي بالل
بن عبد اهلل

ال�شيخ عبد الرحمن بن مو�سى بن غ�ضية
املتويل على �أوقاف جامع الع�رشة مبحلة
اجلوالدة� ،أنه خرب ومل يجد من يرغب يف
�إجارته �إجارة طويلة ،ولي�س حتت يده مال
لتعمريه ،طلب الك�شف عليه ،فك�شف كاتب �أ�صله
طلب ا�ستبدال بيت جاري يف
1
م�صطفى الدجاين ،واال�ستاد علي بن كرمي
14
وقف جامع الع�رشة مبحلة
�10صفر
اخلالدي
حممد
الدين بن منر واحلاج فخر الدين وخليل بن منر
1068هـ1657/11/17/م
اجلوالدة
معماربا�شي 27القد�س ،وبح�ضور جماعة من
�أهل املحلة ،بعد ذلك اكتملت م�صوغات البيع
�أو اال�ستبدال ،فا�ستبدل من حممد بن �شحادة
ال�صباغ من متويل الوقف ،بدل نقداً على �أن
ي�شرتي باملبلغ داراً �أو كرم ًا
2
ر�سم نفقة لعاجز �ضعيف
14
�13صفر
النظر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/20/م

احلاج حممد بن خليل 2قطعة م�رصية ،على
ولديه �إبراهيم ومو�سى

وظيفة خادم للكنا�سة
على امل�صطبتني قرب ا�ستحداث الوظيفة ،حممد جلبي بن علي جلبي،
3
14
براتب  4عثمانيات 2 ،عن ال�شمالية و 2عن
عني الزعابيب وبركة
�أوا�سط حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/10/23/م النارجن ،وقرب زاوية ال�شيخ
اجلنوبية
من�صور28
18
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م�صادقة على �صحة
كمال الدين بن حممد الو�صي على زين العابدين
4
بيع كرم ب�أر�ض
14
بن عالء الدين الع�سيلي على �صحة بيع فاطمة
� 16صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/23/م املار�ستان(البيمار�ستان)
بنت �رشف الدين الع�سيلي
ال�صالحي
1
ت�صادق على دين بالغرو�ش �أحمد بن علي املغربي عبد الرحمن بن حممد
15
�14صفر
املحروقي
الأ�سدية
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/21/م
امل�شرتي :عي�سى بن �أحمد من قرية بيت اك�سا30
من كمال الدين بن حممد بن ع�سيله الو�صي على
زين العابدين بن عالء الدين �أحد ورثة �رشف
2
�رشاء كرم عنب وتني ب�أر�ض الدين �أفندي الع�سيلي ،من �أجل �سداد دين �رشف
15
�4صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/11/م قرية لفتا ،29بيع ًا وفائي ًا الدين �آغا ،لوقف طرغوط �آغا ووقف حممد �آغا
الطوا�شي ،يذكر �أن الدالل م�صطفى بن حممد قد
�أعلن قبل �أ�سبوع عن رهن الكرم فلم يوجد من
يرغب فيه
امل�شرتي :عي�سى بن �أحمد بن قرية بيت اك�سا
و�شحادة بن عباد من قرية لفتا من كمال الدين
بن �أحمد بن ع�سيلة الو�صي على زين العابدين
1
بيع كرم ب�أر�ض ال�رصارة
16
بن عالء الدين �أحد ورثة �رشف الدين �أفندي
�17صفر
ب�سبب دين
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/24/م
الع�سيلي ،الدين لوقف طرغوط �آغا ووقف حممد
�آغا الطوا�شي ،وذلك بح�ضور متويل الوقفني
حممد �آغا دزدار 31قلعة القد�س
16
حممد اخلالدي

2
غرة �شوال
1067هـ1657/7/م

ال�شيخ ويل الدين وبدر الدين ولدا حممد بن
طلب زيادة مرتب وظيفة جماعة ،كونها حتتاج لل ّتعبد واملطالعة و�إلقاء
الت�صدير بامل�سجد االق�صى الدرو�س ،الراتب ال�سابق 7عثمانيان فزادهم
القا�ضي  6عثمانيات �أخرى

متولو الوقف :ال�شيخ �إبراهيم بن عبد القادر بن
�أبي �رشيف وال�شيخ حمب اهلل وال�شيخ �إبراهيم،
طلب ترميم رباط عالء الدين
3
�أن يتم بيع القدرين الكائنني بحمام الب�صري،
16
الب�صري الكائن بباب الناظر،
�أوائل حمرم
وي�رصف من ثمنهما لعمارة الرباط ،وقد �أ�شارت
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/10/9 /م �أحد �أبواب امل�سجد الأق�صى
احلجة �أن احلمام خرب منذ ما يزيد على مائة
عام.
16
حممد اخلالدي

4
حمرم
1068هـ1657/10/م

�إقرار بقب�ض م�ستحقات وقف بيد املتويل ال�شيح حممد بن �إبراهيم من يد فتح
الدين بن �أبي قلبني
تيماز خاتون
19
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17
حممد اخلالدي

1
غرة حمرم
1068هـ1657/10/9/م

وظيفة قراءة �سورة
الإخال�ص واملعوذتني
بال�صخرة امل�رشفة

ال�شيخ حممد حبيب اهلل بن القا�ضي حممود
الديري ،يف كل يوم  3قطع �شامية 32من وقف
خا�صكي �سلطان ،وقد حدد القا�ضي �رشوط
تن�صيبه ،وهي � :أهليته وقابليته ،وفقر احلال
وكرثة العيال

بيع ممتلكات (عبد ا�سمر،
و�سد�س فر�س) ل�رشف الدين امل�شرتي� :أحمد بلكبا�شي بدم�شق بن عثمان من
�آغا ال�صاحب باملزاد �أو �إ�شهار �أحمد بن عبد احلكم الو�صي على �أيتام �رشف
2
17
البيع يف الأ�سواق �أو مواطن الدين ال�صاحب ،وقد قدر الثمن  100غر�ش
غرة �صفر
حممد اخلالدي
1068هـ1657/11/7/م الرغبات مدة �شهر ،ل�سداد دين �أ�سدي ،امل�شرتي �أحمد ،ب�شهادة الداللني بالقد�س
حممد وخليل وم�صطفى.
لوقف قناة ال�سبيل مبوجب
كتاب �سابق
ال�شيخ �أحمد بن عبد احلكم الو�صي على �أيتام
3
تنازل عن الو�صاية وبراءة �رشف الدين �آغا ال�صاحب ،وقد قبل القا�ضي
17
منت�صف �صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/22/م ذمة من دفرت الق�سمة التنازل بعد �أن ثبت عدم قدرة �أحمد على خدمة
الو�صاية ل�ضعفه وعجزه
1
18
�13صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/20/م

�رشاء دار مبحلة النيابة

امل�شرتي :فخر �أقرانه علي بن عبد اهلل تابع علي
�آغا �ألآي 33بك ال�سباهية بالقد�س من حممد بن
عثمان احللبي

ُن�صب فخر التجار حافظ بن اخلواجة عبد
تن�صيب و�صي على �أيتام
2
الرحمن ال�صاحب و�صي ًا للإ�رشف على �أمور
18
�رشف الدين �آغا ال�صاحب
�أوا�سط �صفر
الأيتام ،ومنها �ضبط زعامت 34م�صطفى بك بن
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/23/م مكان �أحمد بن عبد احلكم
�رشف الدين الكائنة بناحية حارثة لواء القد�س

18
حممد اخلالدي

3
غرة حمرم
1068هـ1657/10/9/م

ال�شيخ زكريا بن �صالح الديري ،براتب 4
وظيفة املرتب يف وقف عثمانيات يومياً ،وقد ذكرت �رشوط التعيني:
القابلية والأهلية واال�ستحقاق وفقر احلال وكرثة
ال�سيد اخلليل
العيال.

4
خري الدين بن عبد الرزاق للخواجة �شم�س الدين
18
�إلزام ب�سبب كفالة بغرو�ش
24حمرم
بن �سموم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/1/م
5
�إلزام مب�ستحقات لوقف عبد عبد القادر بن كيوان بيد متويل الوقف ال�شيخ
18
25حمرم
لطفي
القادر احلريري
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/2/م
20

ر ص س/
القاضي
18
حممد اخلالدي
19
حممد اخلالدي
19
حممد اخلالدي
19
حممد اخلالدي
19
حممد اخلالدي
19
حممد اخلالدي
19
حممد اخلالدي
19
حممد اخلالدي
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موضوعها

ملخصها ومالحظات

6
ترتب لعبد الباقي يتيم طه مبا�رشة و�صيه ال�شيخ عبد الرحمن �شيخ احلرم
25حمرم
بذمة �إبراهيم بن جعفر الرتكماين ،غرو�ش �أ�سدية
امل�رصي
1068هـ1657/11/2/م
1
ترتب لوقف �إ�سماعيل �أفندي مبا�رشة ف�ضل اهلل وحمب اهلل املتوليان على
25حمرم
الوقف
باقي زاده
1068هـ1657/11/2/م
2
يو�سف ولد �صفر
�إلزام بغرو�ش ثمن عنب
25حمرم
الأرمني لأحمد بن يو�سف
1068هـ1657/11/2/م
3
قب�ض �أجرة ح�صة دار مبحلة داود بن �أحمد بن عازي من مو�سى بن ح�سن
25حمرم
البياري
الري�شة
1068هـ1657/11/2/م
4
�إ�سحاق ولد مو�سى الن�رصاين لأحمد بن يو�سف
�إلزام بغرو�ش
25حمرم
الكردي
1068هـ1657/11/2/م
مبا�رشة ف�ضل اهلل الو�صي على حمب اهلل وفتح
5
ترتب لوقف �إ�سماعيل �أفندي
اهلل املتوليني على الوقف ،بذمة حممد بالكفالة
25حمرم
باقي زاده
1068هـ1657/11/2/م
 30غر�شا ثمن جوخة
6
مبا�رشة و�صية جده حممد بن �شيخ ال�سوق بذمة
ترتب لأبي بدير
25حمرم
�إبراهيم بن خليل غرو�ش �أ�سدية
1068هـ1657/11/2/م
مبا�رشة متويل الوقف م�صطفى �أفندي العلمي
7
ترتب لوقف �سيف اهلل �أفندي بذمة مو�سى بن خري الدين غرو�ش ا�سدية منها
25حمرم
1068هـ1657/11/2/م
ثمن ب�شت �أ�سمر ،ورهن ثلث داره مبحلة العمود

8
19
25حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/2/م
مبا�رشة املتويل بذمة م�صطفى بن حميي الدين
19
925حمرم
ترتب لوقف �سيف اهلل �أفندي
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/2/م
بن �سامل
مبا�رشة املتويل بذمة كرمي بن مو�سى بن عبد
10
19
ترتب لوقف �سيف اهلل �أفندي العال ،غرو�ش �أ�سدية ،رهن على املبلغ دار مبحلة
25حمرم
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/2/م
الري�س بنابل�س
مبا�رشة املتويل بذمة احلاج  ...بن �إبراهيم
11
19
ترتب لوقف �سيف اهلل �أفندي بغي�صة غرو�ش �أ�سدية ،رهن على املبلغ ن�صف
25حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/2/م
داره مبحلة باب العمود قرب امل�صبنة
1
دعوى ب�سبب ثمن  30مد املدعي... :املدعى عليه احلاج �شاهني القليني
20
25حمرم
الو�صي على �أوالد عبد الرحمن القاطع
�شعري
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/2/م
ترتب لوقف �سيف اهلل �أفندي

21

مبا�رشة املتويل بذمة رم�ضان بن �إبراهيم
الري�س ،غرو�ش ا�سدية

ر ص س/
القاضي
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2
20
25حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/2/م
20
حممد اخلالدي
20
حممد اخلالدي
20
حممد اخلالدي
20
حممد اخلالدي
20
حممد اخلالدي
20
حممد اخلالدي

موضوعها

ملخصها ومالحظات

دعوى

املدعي :حممد �آغا دزدار قلعة القد�س واملتويل
على وقف طرغوط �آغا ،املدعى عليه :ن�رص اهلل
ومعايل و�صالح بن مرعب و�شحادة بن قاطع
من قرية لفتا ،كونهم مل يلتزموا مبا اتفق معهم
حول مقطوع زيت الوقف الكائن بزيتون لفتا،
وقدره  5جرار زيت

�إلزام

ال�سيد �أبي بكر بن حممود ال�سلفيتي ملحمد بن
يو�سف ،غرو�ش �أ�سدية

3
26حمرم
1068هـ1657/11/3/م
4
ح�سن بن يو�سف احللبي ملحمد بن احلاج خليل
�إلزام
26حمرم
الدبيك بغرو�ش �أ�سدية
1068هـ1657/11/3/م
5
مبا�رشة املتويل �سليمان الداودي بذمة �صالح
ترتب لوقف يو�سف الرومي
27حمرم
بن طه ،غرو�ش ا�سدية
1068هـ1657/11/4/م
6
مبا�رشة املتويل بذمة علي بن طريف ،غرو�ش
ترتب لوقف يو�سف الرومي
27حمرم
�أ�سدية
1068هـ1657/11/4/م
ال�شيخ حممد الع�سلي املتويل على وقف �أحمد
7
دعوى ب�سبب م�ستحقات با�شا ووقف �إبراهيم �آغا ،املدعى عليه :برت�س
27حمرم
الن�رصاين وكيل دونيك كان اقرت�ض ما ًال من
�أوقاف
1068هـ1657/11/4/م
املتويل ال�سابق اخلواجة حممد ال�صاحب
8
�شهادة بوكالة لتح�صيل
عبد الكرمي بك وكّل ح�سني بك ال�سباهي بالقد�س
27حمرم
تيمار
1068هـ1657/11/4/م
9
28حمرم
1068هـ1657/11/5/م

ترتب لوقف �إبراهيم خان

مبا�رشة املتويل ال�شيخ فتح اهلل الديري بذمة
مو�سى بن كرمي الدين امل�رصي ،غرو�ش �أ�سدية

1
21
28حمرم
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/5/م

تنبيه من �أجل ق�سمة دار
وتعمري جدار

نبه احلاكم ال�رشعي على حنا الن�رصاين ال�صائغ
وباقي املّالك بالدار بالقد�س ال�رشيف

2
21
28حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/5/م

�إلزام بثمن تني

�أحمد العمري الو�صي على �أيتام �إبراهيم للحاج
ح�سني بن عبد اهلل ال�شامي

21
4
28حمرم
21
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/5/م

�إلزام

�أحمد العمري الو�صي على �أيتام ليو�سف بن
خليل ،بغرو�ش �أ�سدية

22
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�سعد بنت عبد الوهاب وكلت �سيدي �أحمد بن
5
21
حممد اللطفي ،ال�شهود� :أحمد بن خليل الداجوين
�شهادة بوكالة
29حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/6/م
وعبد القادر بن حممد
مبا�رشة ال�شيخ ف�ضل اهلل الو�صي على حمب اهلل
6
ترتب لوقف �إ�سماعيل �أفندي
21
وفتح اهلل املتوليان على الوقف بذمة �إبراهيم بن
29حمرم
باقي زاده
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/6/م
الطومار ،غرو�ش �أ�سدية
7
م�صلح بن �صالح بن �أبي مك�سور لأبراهيم بن
21
قب�ض م�ستحقات ثمن عنب
29حمرم
حممد من قرية املاحلة35
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/6/م
8
مبا�رشة و�صية حممد �شيخ ال�سوق يف ذمة عبد
21
ترتب لأبي بدير
غرة �صفر
الرحمن الظهريي ،غرو�ش �أ�سدية
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/7/م
9
ترتب لعبد الباقي يتيم طه مبا�رشة و�صية ال�شيخ عبد الرحمن �شيخ احلرم
21
� 2صفر
بذمة �أحمد بن �صالح الفقاعي ،غرو�ش ا�سدية
امل�رصي
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/8/م
احلاج �أحمد القهوجي على �صاحلة يتيمة احلاج
10
21
�صالح الأ�صفر
تن�صيب و�صي
� 2صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/8/م
ح�سن بن عبيد من قرية العيزرية لآمنة بنت عبد
11
21
العزيز بطريق الكفالة عن زوجها م�صطفى بن
�إلزام
� 2صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/8/م
رم�ضان
12
ترتب لعبد الباقي يتيم طه مبا�رشة و�صية ال�شيخ عبد الرحمن �شيخ احلرم
21
� 2صفر
بذمة حممد بن زكريا احلالق ،غرو�ش �أ�سدية
امل�رصي
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/8/م
13
ماركه بنت فرح ونفقة بنتها راحيل على زوجها
21
ر�سم نفقة ليهودية
غرة �صفر
ووالد القا�رصة ،كل يوم قطعتان
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/7/م
1
ترتب لعبد الباقي يتيم طه مبا�رشة و�صية ال�شيخ عبد الرحمن �شيخ احلرم
22
�2صفر
بذمة ح�سن بن �صالح ،غرو�ش �أ�سدية
امل�رصي
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/8/م
2
22
�2صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/8/م

�إخبار عن �شِ جار

مبح�رض م�صطفى ب�شه الرتجمان ،املدعي :جا�رس
وحمد من قرية بيت حلم ،املدعى عليهم� :صالح
وعالن وحمد من القرية

مبا�رشة و�صيه ال�شيخ عبد الرحمن نائب الناظر
3
ترتب لعبد الباقي يتيم طه
22
بذمة م�صطفى بن ويل الرومي غرو�ش �أ�سدية،
�2صفر
امل�رصي
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/8/م
رهن على املبلغ داره مبحلة باب حطة
23
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4
22
�3صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/9/م

دعوى

املدعي� :إبراهيم بن حممد اللمداين ،املدعى عليه:
احلاج �صالح بن �أحمد املعني ب�سبب قر�ض

5
22
�3صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/9/م

ترتب لأبي بدير

مبا�رشة جده لأمه و�صيه ال�شيخ حممد بن �شيخ
ال�سوق بذمة �إ�سماعيل بن �إبراهيم بغي�صة
بالأ�صالة والكفالة،غرو�ش ا�سدية

6
22
�3صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/9/م

�شهادة بحدوث طالق

عبد الرحمن بن عبد القادر الفقيه �سلمى بنت
عمري ،وتق�سيط امل�ؤجل

املدعي :الزيني �صالح بن �أبي ال�سعادات الو�صي
7
دعوى ب�سبب �أجرة دار مبحلة
22
على �أوالد �أخيه �إ�سماعيل ،املدعى عليه :يو�سف
�4صفر
باب العمود
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/10/م
بن عيد البيطار
عبد الدامي بن نوح و�أخيه عبد القادر �أن املبلغ
8
�إعرتاف بدين لوقف الوزير  30غر�شا� ،أ�صبح بذمتهم بعد �أن كان بذمة
22
�4صفر
ح�سني احلامدي ،ب�شهادة املتويل على الوقف
�أحمد با�شا
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/10/م
حممد الع�سيلي
ترتب لوقف الوزير �أحمد
با�شا حمافظ دم�شق �سابقا
1
مبا�رشة متوليه حممد الع�سيلي بذمة ال�سيد
23
املوقوف على ال�سبيل36
�4صفر
مو�سى بن ال�سيد �أحمد ،غرو�ش �أ�سدية
حممد اخلالدي
1068هـ1657/11/11/م الكائن بامل�سجد الأق�صى
قرب باب الناظر
2
ال�سيد عبد احلق بن ال�سيد �أحمد احل�صيني من
23
قب�ض م�ستحقات
�5صفر
حممود بن �أحمد بن جماعة ،غرو�ش ا�سدية
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/12/م
عفيفة بنت النقيب حممود ال�سكاكيني �أنها
3
23
وكلت احلاج �أحمد احلالق يف �أمورها على الر�سم
�شهادة بوكالة
�5صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/12/م
املعتاد
عفيفة بنت النقيب ال�سكاكيني الو�صية على
4
ولدها م�صطفى من احلاج �أحمد بن مقبل الو�صي
23
ت�سلم م�ستحقات
�5صفر
على �أيتام �إبراهيم ،مبوجب دفاتر املحا�سبة،
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/12/م
وهي 5 :دفاتر و�ست حجج وتذكرة بالكدك
5
مبا�رشة عمه و�صيه بذمة �أحمد بن بكر النابل�سي
23
ترتب ليحيى بن علي عقبة
�5صفر
غرو�ش �أ�سدية
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/12/م
احلاج �أحمد مقبل ناظر على م�صطفى بن حممد
6
23
تن�صيب ناظر على قا�رص للنظر يف م�صاحله مع والدته عفيفة بنت النقيب
�5صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/12/م
حممود ال�سكري الو�صية عليه
24
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7
23
�5صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/12/م
8
23
�5صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/12/م

موضوعها

ملخصها ومالحظات

�إلزام بغرو�ش

حممد بن دبو�س لأحمد احللبي

�أحمد بن مقبل الو�صي على �أيتام �إبراهيم
حما�سبة على مال �أيتام واحلرمة عفيفة بنت النقيب ال�سكاكيني الو�صية
على م�صطفى ولدها
حممد بن احلاج خ�رض الو�صي على حامدة
بنت ذيب البا�سطي ملو�سى بن �صالح احل�سباين
�إلزام
غرو�ش ا�سدية

9
23
�5صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/12/م
10
23
حممد بن خ�رض ل�صالح الع�سلي
�إلزام
�5صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/12/م
�إقرار م�ستحقات لوقف
1
م�صطفى القنواتي � 7سلطانيات ح�سنة لوقف
24
طرغوط �آغا ووقف حممد �آغا
�6صفر
الطوا�شي و� 5سلطانيات ح�سنة لوقف طرغوط
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/13/م
الطوا�شي

2
ترتب لعبد الباقي يتيم طه مبا�رشة و�صية ال�شيخ عبد الرحمن �شيخ احلرم
24
�6صفر
بذمة ميخائيل ولد ب�شارة احلداد ،غرو�ش ا�سدية
امل�رصي
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/13/م
املدعي� :إبراهيم ال�سيالوي وكيل بنته فاطمة،
3
24
دعوى ب�سبب م�ؤخر �صداق املدعى عليه :حممد بن خ�رض الو�صي على
�6صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/13/م
حامدة
4
ترتب لإبراهيم بن حممود مبا�رشته بذمة �أحمد بن يو�سف الكردي ،غرو�ش
24
�6صفر
�أ�سدية
�شيخ احلرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/13/م
5
24
حممد بن خ�رض حل�سن بن �سليمان
�إلزام ثمن قما�ش
�6صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/13/م
دعوى ب�سبب ثمن  3قناطري املدعي :حممد بن م�صطفى بن عبد اهلل بالأ�صالة
6
24
من الزيت ،ثمن كل قنطار والوالية على �أخته م�ؤيدة ،املدعى عليه� :شاهني
�6صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/13/م
بن بدر الدين املحت�سب
 26غر�شا
7
24
�7صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/14/م
8
24
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/10/9/م

تن�صيب و�صي

عبدي �صوبا�شي على اليتيمني حممد ونور الهدى

وظيفة قراءة �سورة
الإخال�ص واملعوذتني
بامل�سجد االق�صى

ال�شيخ قا�سم بن عبد املعطي ،براتب  6قطع
م�رصية من وقف خا�سكي �سلطان املح�صل من
وقف كني�سة القيامة

25

ر ص س/
القاضي

رقم الحجة /وتاريخها

9
24
�7صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/14/م

موضوعها

ملخصها ومالحظات

�إلزام مب�ستحقات

حممد بن علي بن عبد اهلل الو�صي على �أخته
م�ؤيدة لكمال �أبو الفتح الثوري بغرو�ش �أ�سدية

10
�إخبار مب�ستحقات لوقف
24
�7صفر
طرغوط �آغا
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/14/م
1
25
تن�صيب و�صي
�7صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/14/م
2
25
�7صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/14/م

دعوى

املتويل حممد �آغا اجلابي بذمة ال�شيخ �أحمد بن
باب الدين
علي بن بدر الدين ال�شامية على لطيفة بنت
زيتون
املدعية :فرحة بنت �إبراهيم �شقري -عرف بها
�شقيقها علي الو�صي على لطيفة بنت زيتون،
املدعى عليه :زوجها زيتون ب�سبب م�ؤجل املهر

تنبيه على �إمام الزاوية �أن يتعبدوا بالزاوية ويقيموا ال�صلوات ويقر�ؤون
3
25
القادرية الدروي�ش م�صطفى الأوراد ،و�إذا مل يلتزموا بذلك ال يتناولون
�8صفر
اخلالدي
حممد
(علوفاتهم) رواتب
1068هـ1657/11/15/م وعلى �شيخ الزاوية خليل
4
25
�8صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/15/م

اعرتاف مب�ستحقات

�صالح بن ديب من قرية بيت جاال ل�صالح بن
مرعي

امل�ست�أجر يو�سف بن عيد البيطار من �صالح بن
5
25
�إجارة دار مبحلة باب العمود �أحمد بن �أبي ال�سعادات الو�صي على �أوالد اخيه
�8صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/15/م
�إ�سماعيل
املدعي :نور الدين بن �أبي اخلري الطنبغا ،املدعى
6
دعوى ب�سبب دين غرو�ش
25
عليه� :شاهني القليني الو�صي على �أيتام عبد
�8صفر
ا�سدية
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/15/م
الرحمن القاطع
7
25
�8صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/15/م

دعوى ب�سبب غرو�ش

املدعي� :أحمد بن �صالح الو�صي على �صاحلة
بنت �صالح بن مرعي ،املدعى عليه� :إبراهيم �أبي
ديه من بيت جاال

املدعي :كمال الدين الع�سيلي ،املدعى عليه:
8
دعوى ب�سبب ثمن �أرطال من
25
�إبراهيم الطومار بالأ�صالة والكفالة خلليل بن
�8صفر
ال�صابون
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/15/م
حمرم
9
25
�8صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/15/م

املدعية :رمانة بنت عبد اهلل الوكيلة عن ال�سيدة
بدرى بنت ال�شيخ حممد بن قا�ضي ال�صلت،
دعوى ب�سبب م�ستحقات
املدعى عليه� :أحمد الوفائي 105 ،غرو�ش ،رهن
على ذلك دار مبحلة درج املوله
26

ر ص س/
القاضي

رقم الحجة /وتاريخها

10
25
�8صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/15/م

موضوعها

ملخصها ومالحظات

دعوى ب�سبب م�ستحقات
غرو�ش ،ور ّد رهن

املدعي :ديب بن �شهاب الدين ال�صفدي ،املدعى
عليه :حممد بن عبد اهلل

املدعيان املتوليان :ال�شيخ حافظ الدين وال�شيخ
يحيى بن قا�ضي ال�صلت ،املدعى عليه :علي بك
1
دعوى ب�سبب م�ستحقات
26
بن �سلطان ال�سباهي� ،أنهما قاطعاه على �أر�ض
�8صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/15/م وقف املدر�سة الطولونية37
وقف املدر�سة وهي� :أر�ض خاجة و�أر�ض ال�شيخ
�سعد ،ومل يدفع ما مت االتفاق عليه
2
�إبراهيم بن يحيى جنيكات للطفي بن م�صطفى
26
�إلزام بغرو�ش
�8صفر
بن عقبة
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/15/م
3
26
�9صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/16/م

قب�ض م�ستحقات لوقف
�سليمان الرومي

ال�شيخ فتح الدين وكيل والده طه الديري متويل
الوقف من �شاهني بن �سليمان القليني الو�صي
على �أيتام عبد الرحمن القاطع

10
26
�9صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/16/م

قب�ض م�ستحقات

علي بن �أحمد وكيل نبوية بنت �أبي بكر زوجة عبد
الرحمن القاطع من �شاهني القليني الو�صي على
�أوالد القاطع ،غرو�ش ا�سدية

�شهادة مب�ستحقات

أقر فرج �أن بذمته لفار�س غرو�ش �أ�سدية،
� ّ
ب�شهادة املقدم �صالح و�صالح بن �أبي بكر
النابل�سي

تنبيه لدفع نفقة

نبه احلاكم ال�رشعي على �إ�سحاق الوفائي ب�أن
يدفع نفقة زوجته ح�سب ال�رشع

11
26
�9صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/16/م
12
26
�9صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/16/م

ذهب عودة الر�سول املح�رض لإح�ضار م�شايخ قرية
زكريا ،38رف�ضوا احل�ضور ،و�رشطهم �أن يكفل
13
�إخبار بعدم ح�ضور مطلوبني القا�ضي �أهل بيت حلم من عدم االعتداء عليهم،
26
�9صفر
و�أن ال ي�س�ألهم القا�ضي عن �أمر �رسقة الرجل �إال
للمحكمة
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/16/م
من م�صطفى ال�سباهي ،يبدو �أن الأمر يتعلق ب�رسقة
وقطع طريق
14
26
�10صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/17/م
15
26
�10صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/17/م

الزوج :يو�سف بن احلاج �أحمد الكردي والزوجة:
فاطمة بنت خليل احلوا�ش ،ال�صداق  4غرو�ش،
عقد زواج
 2حا ًال
املدعي :علي بك ،املدعى عليه :عبد اهلل بن
جعفر ال�ساحوري� ،أنه زرع الأر�ض اجلارية يف
دعوى ب�سبب زرع �أر�ض
مقاطعته من ال�شيخ حافظ وال�شيخ يحيى بن
قا�ضي ال�صلت
27

ر ص س/
القاضي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

ملخصها ومالحظات

مبا�رشة متوليه حممد الع�سيلي بذمة علي بك بن
16
ترتب لوقف الكجك �أحمد
26
حممد بك بن ذري 105 ،غرو�ش من دين �رشف
�10صفر
با�شا
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/17/م
الدين �آغا ال�صاحب ،ورهن على ذلك دار بالقد�س
17
26
�10صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/17/م
1
27
�10صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/17/م
2
27
�10صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/17/م

دعوى ب�سبب م�ستحقات

املدعي :الن�رصاين مو�سى بن �أبي دبك ،املدعى
عليه :عالء الدين القليني الق�صاب

�شهادة مبهر م�ؤجل

الزوجة �سلطانة زوجة �إبراهيم
ال�شهود :ال�شيخ زكريا وال�شيخ م�صطفى الدجاين

حترير م�ستحقات غرو�ش

لعلي بن رم�ضان على يحيى بن احلاج خري،
وكان رهن جوخة �سمراء وعباءة �سمراء

3
27
�10صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/17/م

املتويل على الوقف الأ�سته عبد القادر بن ح�سن
�إقرار بقب�ض م�ستحقات
من �شاهني املتويل على ايتام عبد الرحمن
لوقف جار اهلل �أفندي
القاطع
ال�ست فاطمة بنت �رشف الدين الع�سيلي وكّ لت
عبد احلق بن حممد بن جماعة،
�شهادة بوكالة
ب�شهادة :ال�شيخ علي الثوري وال�شيخ عفيف الدين
الدجاين

5
27
�11صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/18/م

ترتب لوقف مراد با�شا

مبا�رشة متوليه ال�شيخ علي الثوري بذمة ال�شيخ
حممود بن علي الغزي ،غرو�ش �أ�سدية

6
27
�11صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/18/م

االتفاق على ف�صل تركة

تركة خديجة بنت الدروي�ش طه ،بني والده
وزوجها حممد دده بن م�صطفى �شيخ
املولوية 39بالقد�س

4
27
�11صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/18/م

�أن ال يت�أخروا يف مالقاة قافلة احلجيج من
7
تنبيه على ال�سباهية وعلى
27
�أي طرف يظهرون خوفا من الل�صو�ص وقطاع
�11صفر
مت�سلم القد�س
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/18/م
الطرق40
8
27
�11صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/18/م

�شهادة مب�ؤجل �صداق

عفيفة بنت حممود ال�سكاكيني على زوجها
�إبراهيم
ال�شهود :ال�شيخ زكريا الديري وال�شيخ م�صطفى
الدجاين

9
27
�11صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/18/م

�إجارة قبو قهوة حمام
الب�صري

املت�رصف بها ال�شيخ �رشف الدين �أفندي
اخلالدي ،ا�ستاجره �أحمد وح�سن احلموي �سنة
كاملة

28

ر ص س/
القاضي
28
حممد اخلالدي
28
حممد اخلالدي
28
حممد اخلالدي
28
حممد اخلالدي
28
حممد اخلالدي
28
حممد اخلالدي

رقم الحجة /وتاريخها
1
�11صفر
1068هـ1657/11/18/م
2
�11صفر
1068هـ1657/11/18/م
3
�11صفر
1068هـ1657/11/18/م
4
�11صفر
1068هـ1657/11/18/م
5
�11صفر
1068هـ1657/11/18/م
6
�11صفر
1068هـ1657/11/18/م

موضوعها

ملخصها ومالحظات

�شهادة مب�ستحقات غرو�ش

بذمة �أحمد بن خليل لل�سيد �إبراهيم ،ب�شهادة
مو�سى بن كرمي الدين امل�رصي ويحيى بن
�سيبانه

نبه القا�ضي على عبد القادر بن عيد و�إ�سماعيل
تنبيه لتعمري مرتفق بدار
ال�سقا
�إلزام

�صبيح وحممود بن حممد من قرية العي�سوية
الحمد بن حمدان 4 ،غرو�ش

فك مدين من ال�سجن بعد املتويل ال�شيخ لطفي ،املدين عبد القادر بن مريان،
وقد ق�سط عليه املبلغ � 57سلطاينة ذهب ًا
�إلزامه بدين لوقف احلريري
ترتب لوقف اخلواجة حممد مبا�رشة متوليه ال�شيخ علي الثوري بذمة �صالح
بن خمي�س بك النابل�سي ،غرو�ش
الدهينة
ترتب لعبد الباقي يتيم طه
امل�رصي

دعوى ،ب�سبب ح�صة يف وقف
7
�أحمد الثوري من حم�صول
28
�11صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/18/م الأر�ض اجلارية يف الوقف
وقدرها � 3أمداد حنطة

مبا�رشة و�صية ال�شيخ عبد الرحمن بذمة
م�صطفى بن �سهيم ،غرو�ش �أ�سدية
املدعي :علي الثوري متويل وقف جده �أحمد
الثوري ،املدعى عليه :دخل اهلل بن الدنف من
قرية �صور باهر41

ترتب لوقف جامع الع�رشة مبا�رشة ال�شيخ عبد الرحمن نائب الناظر بذمة
8
28
مبحلة اجلوالدة ،من ا�ستبدال �صالح بن طه  10غرو�ش ،وكان رهن بيتني
�13صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/20/م
باملحلة املذكورة
البيت املذكور �سابقا
مبا�رشة و�صيهما عمهما ال�شيخ عبد الرحمن
ترتب لعبد احلليم وعبد
9
28
اللطيف �أبناء عبد القادر بذمة �شاهني ويو�سف �أبناء حممد عبد ال�صمد،
�13صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/20/م
غرو�ش ا�سدية
غ�ضية
10
28
�13صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/20/م

دعوى ب�سبب غرو�ش

املدعي :بدير بن زنط ،املدعى عليهم :نور الدين
و�إبراهيم �أبناء ال�صاحب

11
28
�13صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/20/م

ترتب لوقف �أحمد با�شا
و�إبراهيم �آغا

مبا�رشة املتويل حممد الع�سيلي بذمة اخلواجة
زكريا بن اخلواجة عالء الدين ال�صاحب ،غرو�ش
�أ�سدية

1
ترتب لعبد الباقي يتيم طه مبا�رشة و�صية ال�شيخ عبد الرحمن بذمة عمر بن
29
�13صفر
عبا�س غرو�ش ا�سدية
امل�رصي
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/20/م
29

ر ص س/
القاضي

رقم الحجة /وتاريخها

29

2
�13صفر
1068هـ1657/11/20/م

3
29
�13صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/20/م
4
29
�13صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/20/م
29
5
�13صفر
حممد اخلالدي
1068هـ1657/11/20/م
6
29
�13صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/20/م
7
29
�14صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/21/م

موضوعها

ملخصها ومالحظات

�أن ي�صنع عبد احلكيم وعبد احلي القناة ويزرعا
ال�شجرة يف حاكورة وقف املغاربة مقابل ن�صف
�شهادة
احلكر،
ب�شهادة :احلاج �سامل بن نا�رص واحلاج �أبي
دباب بن عبد العزيز
مبا�رشة حممد بذمة �أحمد بن يو�سف بن �أبي
ترتب لل�سيد حممد بن طه
رجب ،غرو�ش �أ�سدية ،رهن عليها داراً مبحلة
الع�سيلي وبقية الورثة
حطة الفوقانية
مو�سى بن كرمي الدين امل�رصي �أن يدفع لعفيفة
بنت حممود ال�سكاكيني ما هو قبله لل�سيد
تنبه لدفع م�ستحقات
�إبراهيم زوجها ووالد ابنها م�صطفى
ترتب الوقف حممد �آغا قويل
اغلي املوقوف على ال�سادة
مبا�رشة متوليه ح�سني بن احلاج ح�سن بذمة
امل�ؤذنني بال�صخرة وعلى
علي بك بن �أحمد ارنوط ،غرو�ش �أ�سدية
و�ضع ماء الورد بالقدم
ال�رشيف بال�صخرة
مبا�رشة و�صية ال�سيد حممد بواب املحكمة
ترتب لإبراهيم بن حممد
ال�رشعية بذمة ح�سني قرة ح�سن و�أحمد �أرنوط
الرقوز
ال�سباهي ،غرو�ش
دعوى

املدعي :اخلواجة من�صور الهكاري ،املدعى عليه:
�شحادة بن �صالح اللفتاوي بكفالة �صالح بن
�أبي ذياب غرو�ش

املدعي :حممد بن عيد،املدعى عليه� :سامل بن
8
29
دعوى ب�سبب جرار من زيت ح�سان من قرية �صاطاف 42ب�سبب كفالة
�14صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/21/م
جربان بن مطر
9
29
�14صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/21/م
1
�إلزام مب�ستحقات لوقف �أحمد
30
�14صفر
با�شا و�إبراهيم �آغا
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/21/م
�إلزام بنفقة زوجة

الزوج حامت والزوجة :رجنة بنت �إ�سماعيل
عبد الدامي بكفالة �أخيه عبد القادر

2
30
�14صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/21/م

�شهادة بوكالة

خريية بنت م�صطفى بن عبد اهلل وكّ لت حممد
بلكبا�شي ،ب�شهادة :حممد �آغا دزدار القلعة،
ويو�سف كتخدا(43نائب القلعة)

3
30
�14صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/21/م

�إقرار بدين

�أحمد بن حممد املكمجي لل�سيد �إبراهيم ثمن تني

30

ر ص س/
القاضي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

4
30
�14صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/21/م
5
30
�إقرار ب�رشب اخلمر امل�سكر
�14صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/21/م
6
30
قب�ض م�ستحقات
�14صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/21/م
عقد زواج

ملخصها ومالحظات
الزوج� :إبراهيم بن خليل الرومي والزوجة :عائدة
بنت �أحمد قروا�ش ،ال�صداق  6غرو�ش 4 ،حا ًال
احلاج عمر بن علي
�أحمد بن مقبل الو�صي على يتيم �إبراهيم من
�أحمد بن حممد املكمجي ،غرو�ش �أ�سدية

املدعي :حمادة بن �إ�سحاق بالوكالة عن
7
دعوى ب�سبب قنطارين من
30
�إ�سماعيل بن احلاج حممد بن غنيم ،املدعى عليه:
�14صفر
الأرز
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/21/م
فخر الدين بن احلاج ح�سن
8
30
�14صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/21/م

قب�ض م�ستحقات لوقف ال�شيخ فتح الدين وكيل والده املتويل على الوقف
من اخلواجة �شم�س الدين بن بدر الدين امل�رصي
�إبراهيم خان

9
30
�14صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/21/م

مبا�رشة متوليه �شم�س الدين بن اخلواجة بدر
ترتب لوقف ال�شيخ علي الدين بذمة اخلواجة �رشف الدين بن طه امل�رصي
غرو�ش ،رهن عليها دار مبحلة القطانني قرب دار
امل�رصي
جارية يف وقف الوجوهية ودار وقف املغاربة

10
30
�14صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/21/م
�رشاء �أدوات طاحونة العجم
31
1
مبحلة التبانة ،وت�شمل:
حممد ال
�14صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/21/م كدي�شني وبغلة ومناخيل
وجارو�شة وغرابيل
خالدي
2
31
�إجارة دكان باب القطانني
�14صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/21/م
3
قب�ض م�ؤخر �صداق
�14صفر
حممد اخلالدي
1068هـ1657/11/21/م
31
�شهادة بكفالة

4
31
�14صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/21/م

م�صطفى بن حممد جلبي وكيل مري�ضي ب�شه،
ب�شهادة ال�سيد خليل بن ن�سيبة وم�صطفى جلبي
ال�سباهي بالقد�س
امل�شرتي :كمال الدين بن �أبي الفتح الثوري من
�سيدي حممد بن م�صطفى بن عبد اهلل الو�صي
على �أخته
مبا�رشة ال�شيخ �صالح نائب الناظر على زين بن
فتح الدين
كمال الدين وكيل والدته بنت �أحمد اجلوربجي
من حممد بن م�صطفى

�أقر احلاج حممد بن داود بلكبا�شي بقلعة
القد�س� ،أن م�صطفى بن عبد اهلل كان معه 90
�إقرار بحيازة مرتوكات
�سلطانية ذهباً ،منها � 35سلطانيا بندقياً،44
متويف بطريق احلج
و� 55سلطانيا �إبراهيمية 45و�رشيفية 46 ،غر�شا
رياالً 34 ،قطعة م�رصية ،و�شخ�شري وجوخة
31

ر ص س/
القاضي
31
حممد اخلالدي
31
حممد اخلالدي
31
حممد اخلالدي
31
حممد اخلالدي
31
حممد اخلالدي
32
حممد اخلالدي
32
حممد اخلالدي
32
حممد اخلالدي
32
حممد اخلالدي
32
حممد اخلالدي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

ملخصها ومالحظات

مبا�رشة متوليه طه الديري بذمة حممد بن عبد
5
ترتب لوقف �سليمان خان الرحمن القاطع غرو�ش �أ�سدية ،رهن دار مبحلة
�15صفر
�صهيون اجلوانية
1068هـ1657/11/22/م
6
املدعي :اخلواجة يحيى بن معني ،املدعى عليه:
دعوى ب�سبب غرا�س زيتون
�15صفر
احلاج مفرج من قولونية46
1068هـ1657/11/22/م
7
�إقرار بحيازة دار مبحلة
كمال الدين الع�سيلي
�15صفر
الن�صارى
1068هـ1657/11/22/م
�إجارة ثلثي الدكان ب�سوق
8
الناظرين على الوقف ال�شيخ عبد احلق وويل
الطباخني اجلاري يف وقف
�16صفر
الدين بن حممد بن جماعة
1068هـ1657/11/23/م
بن جماعة
9
املدعي :م�صطفى وفاطمة �أيتام حممد ب�شه
دعوى ب�سبب بيع
�16صفر
اال�سطنبويل ،املدعى عليه :علي بك
1068هـ1657/11/23/م
1
�إجارة دكان �سوق الطباخني
�16صفر
اجلاري بوقف ابن جماعة
1068هـ1657/11/23/م
2
نا�رص بن حممد
احلجة ال�سابقة
�16صفر
1068هـ1657/11/23/م
3
�إجارة دكان لوقف ابن
عبد القادر بن حممد ال�شيخة
�16صفر
1068هـ1657/11/23/م جماعة ب�سوق الطباخني
�إجارة دكان بخط مرزبان
4
ذيب بن �أحمد
املعروف بخان الفحم وقف
�16صفر
1068هـ1657/11/23/م
ابن جماعة
5
�إجارة دكان �سوق الطباخني
ذيب بن �أحمد ال�شواحد
�16صفر
1068هـ1657/11/23/م اجلاري بوقف ابن جماعة

6
�إجارة دكان �سوق الطباخني
32
�16صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/23/م اجلاري بوقف ابن جماعة
7
�إجارة دكان �سوق الطباخني
32
�16صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/23/م اجلاري بوقف ابن جماعة
�إجارة الطابونة ب�سوق
8
32
الطباخني اجلارية بوقف ابن
�16صفر
اخلالدي
حممد
جماعة
1068هـ1657/11/23/م
32

عبد الرحيم امل�رصي
عبد اللطيف بن عمر احللواين
حممد بن لزوم

ر ص س/
القاضي
32
حممد اخلالدي
33
حممد اخلالدي
33
حممد اخلالدي
33
حممد اخلالدي
33
حممد اخلالدي
33
حممد اخلالدي
33
حممد اخلالدي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

9
�16صفر
1068هـ1657/11/23/م
1
�ألزم
�16صفر
1068هـ1657/11/23/م
2
توافق على كفالة
�16صفر
1068هـ1657/11/23/م
3
قب�ض م�ؤخر �صداق
�16صفر
1068هـ1657/11/23/م
4
�إلزام بثمن جرار زيت
�16صفر
1068هـ1657/11/23/م
5
دعوى ب�سبب قر�ض غرو�ش
�16صفر
1068هـ1657/11/23/م
6
�إجارة دار اخلواجة نور الدين
�16صفر
1068هـ1657/11/23/م ال�صاحب بعقبة املوله
ت�صادق

ملخصها ومالحظات
احلاج �أحمد الرومي واحلاج علي بك
عبد الدائم ال�سقا ملو�سى بن خري الدين الطحان
بغرو�ش
�إبراهيم بن خري الدين ال�صاحب و�أخيه لفرحان
بن حممد احللبي
ال�سيد �أحمد بن حمب الدين بطريق الكفالة لولده
حمب الدين ،لبدرة بنت حممد بن قا�ضي ال�صلت
داود وعواد من بيت اك�سا مل�صطفى بن عبد اهلل
املدعي� :شاهني ال�شقطي ،املدعى عليه :خليل
�شنار
من م�ستحقات اخلواجة حافظ و�أخته �ألفية بنت
عبد الرحمن ال�صاحب

7
33
�17صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/24/م

كفالة �إح�ضار

�شبانة بن �سعف وعمار بن عمر وحممد بن
عبا�س ،كفلوا �سامل بن ح�سان من �صاطاف
بجرار زيت

8
33
�17صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/24/م

دعوى

املدعي� :شاهني بن قرداع ،املدعى عليه :نور
الدين بن يو�سف ب�سب غرو�ش

دعوى ب�سبب مرتوكات �رشف
املدعي :عبد احلق بن جماعة وكيل فاطمة بنت
الدين ،ومنها :دار مبحلة
9
�رشف الدين ،املدعى عليه :كمال الدين الع�سيلي
33
الن�صارى قرب درج البطيخ
�17صفر
الو�صي على زين العابدين يتيم عالء الدين بن
حممد اخلالدي
1068هـ1657/11/24/م وهي وقف ال�شيخ عالء الدين
الع�سيلي
بن يعقوب الع�سيلي
10
ق�سمة �إرث ذيب بن حممد
33
�17صفر
البا�سطي
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/24/م
1
حما�سبة على وقف
34
�17صفر
غري وا�ضح
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/24/م
33

ر ص س/
القاضي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

ملخصها ومالحظات

تن�صيب ن�ساء يف وظيفة
املزيناتية 47بالقد�س،
الن�ساء
وهي وظيفة تزيني
�أ�صيل بنت عمر ال�صيعري واحلاجة نبوية ،وقد
2
34
ومت�شيطهن يف الأفراح
اتخذ القا�ضي القرار بعد �أن تبني ح�سن �سلوك
�8صفر
واملنا�سبات ،كما نبه
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/15/م
الن�ساء
القا�ضي على كل مهتار48
ب�أن ي�أخذ منهن  5قطع
م�رصية عن كل فرح
�رشاء دار بالزقاق املبلط قرب
دار النيابة ،وقد بيعت باملزاد امل�شرتية :احلرمة مرمي بنت حممد �شومره من
3
34
العلني ،بو�ساطة م�صطفى بن
�إبراهيم بن حممد نوح الو�صي على �أوالد حممد
�6صفر
حممد الدالل بالقد�س ،حيث
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/13/م
بن خليل جنيكات
�أ�شهر النداء على البيع يف حمل
الرغبات مدة ا�سبوع
بيد متويل الوقف حممد �آغا دزدار قلعة القد�س
من يد كمال الدين الع�سيلي و�صي �أوالد �رشف
الدين �آغا ال�صاحب ،وهي:
قب�ض م�ستحقات لوقف
4
وقف طرغوط� 20 :سلطانية ح�سن ،عنها 3035
طرغوط �آغا ووقف حممد �آغا
�4صفر
غر�شاً ،و� 5سلطانيات قطعة �شامية 3 ،غرو�ش
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/11/م
الطوا�شي
وثلث.
 وقف حممد �آغا الطوا�شي� 10 :سلطايناتذهب ،عنها  15غر�شا 49
1
35
�8صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/15/م

دعوى ب�سبب �إرث

املدعي :نور الدين ومو�سى ولدا ح�سن بن مو�سى
اخلياط ،املدعى عليه :خليل وحممد ولدي حممد
بن مو�سى اخلياط

مبا�رشة و�صية �أحمد بن عبد احلكم ،كان
حما�سبة على زعامت
2
م�صطفى بك الزعيم بن �رشف املح�صول 780غر�شا �أ�سدية وزعت على �أ�صحاب
35
�أواخر حمرم
حممد اخلالدي 1068هـ� /أوائل 1657/11م الدين �آغا ال�صاحب يف لواء الديون لأبيه ،وباع دار والده الكائنة قرب عقبة
املوله قرب الزاوية احلمراء؛ ل�سداد الدين
حارثة
�إجارة دكان قرب حمام
3
ال�سيد زين الدين بن فتح الدين الر�سول 4 ،
35
العني جارية بوقف امل�سجد
�14صفر
غرو�ش على �أن يدفع املبلغ لأرباب احلواالت50
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/21/م
الأق�صى
1
36
�17صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/24/م
36
حممد اخلالدي

2

�شهادة بر�سم نفقة

احلاج فتح الدين بن عالء الدين الر�سول للحاج
حممد بن م�سعود 5 ،51قطع م�رصية

ورد كتاب عزل القا�ضي
وتن�صيب قا�ضي

القا�ضي ال�سابق :عبد الرحمن �أفندي ،القا�ضي
اجلديد :ح�سن �أفندي بن علي

34

ر ص س/
القاضي
36

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

جل�س م�صطفى �أفندي العلمي
4
� 18صفر
نائب ًا لتعاطي الأحكام
1068هـ1657/11/25/م
ال�رشعية

ملخصها ومالحظات
نائب للقا�ضي اجلديد ح�سن �أفندي

الأخوة حافظ الدين ويحيى وعبد احلق �أوالد
5
حممد بن قا�ضي ال�صلت ،مرتبها  25ن�صف ًا
وظيفة املرتب بوقف
36
�13صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/20/م م�صطفى با�شا الكائن مب�رص نحا�سا ً ،52وكّ لوا ال�سيد حممد بن ال�سيد جعفر
لتح�صيل رواتبهم
6
36
� 23صفر
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/11/30/م
مببا�رشة متوليه ال�شيخ عبد الرحمن نائب الناظر
7
ترتب لوقف جامع الع�رشة
36
بذمة مو�سى ولد يعقوب وحنا ولد حنا  30غر�شا
� 18صفر
مبحلة اجلوالدة
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/11/25/م
�أ�سدي ًا
37

1
� 23صفر
1068هـ1657/11/30/م

2
37
� 12صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/19/م
37
م�صطفى العلمي
37
م�صطفى العلمي
37
م�صطفى العلمي
38
م�صطفى العلمي

ر�سم نفقة وك�سوة

حممد و�صاحلة ولدا ال�سيد �إبراهيم2 ،ون�صف
قطعة م�رصية يومي ًا

عقد زاوج

الزوج� :إبراهيم بن حممود الدجاين والزوجة:
عارفة بنت م�صلح الدين الدجاين ،ال�صداق:
300غر�ش ًا �أ�سدياً 150 ،حا ًال

�رشاء دار مبدينة الرملة
مبحلة الرتكمان

امل�شرتي :علي بلكبا�شي بقلعة القد�س ال�رشيف
الوكيل عن ح�سني بن كامل املحت�سب برملة
فل�سطني من كمال الدين الع�سيلي وكيل �أحمد
بلكبا�شي بدم�شق ال�شام ال�شهري بابن عثمان

3
� 18صفر
1068هـ1657/11/25/م
4
�إلزام
� 18صفر
1068هـ1657/11/25/م
5
ترتب لوقف احلاجة حو�شية
� 18صفر
1068هـ1657/11/25/م
�رشاء غرا�س عنب وتني
1
وزيتون ب�أر�ض قرية
� 23صفر
1068هـ1657/11/30/م
�صوبا ،53بيع ًا بات ًا

2
38
� 18صفر
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/11/25/م

ترتب لوقف العميان

�رشاء دار قرب درج
احلرافي�ش
35

مبا�رشة متوليه م�صطفى العلمي بذمة عبد
الرحمن الفاخوري ،غرو�ش
ال�شيخ �إبراهيم ال�رسوري لل�شيخ ح�سن اللطفي
يدفعها من مال وقف اجلراحية
مببا�رشة ال�شيخ حافظ الدين بن قا�ضي ال�صلت
بذمة فتح الدين بن �أحمد ،غرو�ش
امل�شرتي :عيا�ش بن فراج من �صوبا من ح�سني
�آغا بن عبد اهلل ال�سباهي وكيل يو�سف وجوهر
ولدي ا�سكندر الن�رصاين الأرمني
امل�شرتي :يو�سف بن حممد بن ماردي من
م�صطفى بن خليل ال�سلفيتي وكيل زوجته هنية
بنت �إبراهيم بن ناجي ومن حممد بن عالء الدين
بن عبد الرزاق وكيل كرمية بنت �إبراهيم الناجي

ر ص س/
القاضي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

ملخصها ومالحظات

ا�ستئجار عمال لتنظيف
3
3
�صهريج اخلناف�س اجلاري
� 18صفر
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/11/25/م بوقف مو�سى الكليم عليه
ال�سالم
1
39
احلرمة بدرى بنت م�صطفى بن عبد اهلل وكّ لت
�شهادة بوكالة مطلقة
� 20صفر
حممد بن م�صطفى بن عبد اهلل
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/11/27/م
2
احلاج حممد بن م�صطفى بن عبد اهلل على �أخته
39
تن�صيب و�صي على قا�رص
� 20صفر
لأبيه م�ؤيده
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/11/27/م
� ّأجر ال�شيخ نور الدين بن غ�ضية متويل الوقف
ك ًال من حمد اهلل بن عبد من قرية �سلوان
و�سليمان بن حممد من الطور

�رشاء غرا�س ب�أر�ض احلنية
39
3
تابعة قرية بيت جاال قرب
� 18صفر
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/11/25/م �أر�ض قرية الوجلة54
4
39
� 21صفر
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/11/28/م
5
39
� 18صفر
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/11/25/م

امل�شرتي :مو�سى بن حممد بن تقي الدين
الفاخوري من والده ،بيع ًا بات ًا

خم�ص�صات من ال�رصة
الرومية القادمة من
ق�سطنطينية
قب�ض م�ستحقات

حممد بن م�صطفى بن عبد اهلل الو�صي على �أخته
م�ؤيده من �شاهني بن حجيج ،غرو�ش

املري�ض :حممد بن بيا�ض النابل�سي ،الطبيب
اجلراح اليهودي خ�رض ولد �إبراهيم� ،أن يدفع له
1
اتفاق بني املري�ض والطبيب
40
ثمن الدواء و�إذا �شفي من املر�ض يدفع له الباقي،
� 14صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/21/م لعالج مر�ض �رسطان الرقبة
ويف حالة عدم ال�شفاء ال يطالب بثمن الدواء ،و�إذا
مات ب�سبب العالج يكون ق�ضا ًء وقدراً.
40
حممد اخلالدي

2
حمرم
1068هـ1657/10/م

املقاطعة  800عر�شا �أ�سدياً ،املحت�سب حممد
بن ع�صفورُ ،منح مقاطعة االحت�ساب ب�سبب
ن�ص تركي ملقاطعة
ا�ستقامته وتقيده ب�أمر االحت�ساب ،يحول املال
االحت�ساب بالقد�س ال�رشيف
للمريي ال�سلطاين ،ويقطع منه لع�سكر قلعة
الربك55

كتاب باللغة الرتكية �سلطاين
40
هميوين 56لنظار وقف
3
حممد اخلالدي �شوال1067هـ1657/7/م احلرمني ال�رشيفني يف القد�س
وطرابل�س
1
41
� 21صفر
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/11/28/م

تنازع على �إجارة دكان
�سوق الطباخني اجلاري بني �شاهني بن برهان الدين ال�شقطي وحممد بن
حممد اخلياط
بوقف امل�سجد االق�صى
وال�صخرة امل�رشفة
36

ر ص س/
القاضي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

2
41
حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/10/م
�رشوط على امل�ست�أجر لوقف
3
41
امل�رصيني بالقد�س ،بلغ
� 2صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/9/م قيمة الإجارة  360غر�شا
(ن�ص تركي) �إجارة قرية
4
41
قولونية اجلارية بوقف
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/10/9/م
امل�رصيني
5
41
ن�ص تركي يليه ن�ص عربي
حمرم
حممد اخلالدي 1068هـ1657/10 /م
1
مر�سوم موجه ملت�سلم القد�س
42
� 24صفر
ال�رشيف حممد �آغا
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/11/م
2
42
مطالبة ب�إرث
� 22صفر
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/11/29/م
ن�ص تركي ب�إجارة وقف
امل�رصيني بالقد�س

3
42
� 15صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/22/م

وكالة لتح�صيل راتب

4
42
� 19صفر
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/11/26/م

�إلزام

43
حممد اخلالدي
43
حممد اخلالدي
43
حممد اخلالدي
43
حممد اخلالدي

ملخصها ومالحظات
امل�ست�أجر ال�شيخ علي جار اهلل اللطفي
�أن يعمل على عمارة الوقف ،وحماية �أهل القرى
اجلارية بالوقف
لعلي �آغا
�إجارة  13قرياط من بيت حنينا اجلارية يف
وقف امل�رصيني مل�صطفى �آغا
حول �أوقاف امل�رصيني �أن يلتزم املتويل بالقد�س
مبتويل الأوقاف بدم�شق ح�سني �أفندي
�سلطانة بنت اال�سته �أحمد ال�سمرجي ب�سبب
�إرث زوجها �إبراهيم بن حممد ،ومن الإرث دار
بالزقاق املبلط
ال�شيخ كمال الدين بن ع�سيله ،وظيفة قراءة
احلديث بقبة مو�سى الواقعة باحلرم القد�سي،
وقراءة ال�سبع اجلارية بوقف خري بك حديد ،وكّ ل
حممد بن طه الع�سيلي بتح�صيل م�ستحقاته من
الوقف مب�رص
عالء الدين القليني ملو�سى بن �أبي دبيك
الن�رصاين بغرو�ش

وكالة لقب�ض م�ستحقات
كمال الدين الع�سيلي الو�صي على زين العابدين
1
وظيفة املرتب بوفق يعقوب
بن عالء الدين الع�سيلي اجلارية الوظيفة با�سمه،
� 15صفر
1068هـ1657/11/22/م �آغا مب�رص ،مرتبها 300
وكّ ل حممد بن طه الع�سيلي
ن�صف نحا�سي
2
وظيفة الكنا�سة ب�سطح عز الدين بن �أبي اخلري النابل�سي ،مكان والده،
� 15صفر
الراتب عثماين يومي ًا
ال�صخرة
1068هـ1657/11/22/م
3
ن�صف وظيفة البوابة على عو�ض بن ح�سن �أبي �سنينة مكان املت�رصف يف
� 16صفر
ذلك مبوجب الرباءة ال�سلطانية ،براتب عثماين يومي ًا
وقف لولو غازي
1068هـ1657/11/23/م
�شهد ح�سن الفارغ على والده عو�ض �أنه وكّ ل
4
عفيف الدين الديري يف وظيفة التولية على وقف
�شهادة بوكالة
� 16صفر
1068هـ1657/11/23/م
لولو غازي
37

ر ص س/
القاضي
43
حممد اخلالدي
44
حممد اخلالدي
44
حممد اخلالدي
45
م�صطفى العلمي
45
م�صطفى العلمي
45
م�صطفى العلمي
45
م�صطفى العلمي
45
م�صطفى العلمي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

ملخصها ومالحظات

�رشاء دار مبحلة الزراعنة
5
امل�شرتي :الأخوة فخر الدين وعالء الدين ولدي
قرب دار وقف البيمار�ستان
� 15صفر
يحيى �أبو اجلود من �شقيقتهما عفيفة
1068هـ1657/11/21/م
ال�صالحي
1
علي اللطفي املفتي بالقد�س ال ي�ستحق �شيء قِبل
�شهادة براءة ذمة
� 16صفر
ورثة م�صطفى بن عبد اهلل
1068هـ1657/11/22/م
امل�شرتي :غيث بن حممد امل�رصي اجلمال
2
بالوكالة عن زوجته غزالة بنت �سليمان،
�رشاء دار مبحلة الزراعنة
� 15صفر
وبالوالية على ولديه �سليمان و�أحمد القا�رصين
1068هـ1657/11/21/م
من �إبراهيم بن حممد ال�صقلي
1
بدرى من �أخيها حممد بن م�صطفى بن عبد اهلل
قب�ض موكِ ل من وكيل
� 20صفر
من �إرث والدها
1068هـ1657/11/27/م
2
املدعي� :سليمان بن حميد امل�رصي ،املدعى
دعوى ب�سبب غرو�ش
� 20صفر
عليه:يو�سف الطرابل�سي
1068هـ1657/11/27/م
مبا�رشة ف�ضل اهلل الو�صي على حمب اهلل وفتح
3
ترتب جلهة وقف باقي زاده اهلل املتوليان على الوقف بذمة عالء الدين بن
� 20صفر
1068هـ1657/11/27/م
حممد،غرو�ش
4
دعوى ب�سبب ثمن ارطال املدعي� :صالح بن عبد احلق احل�سباين ،املدعى
� 21صفر
عليه :جار اهلل بن �سالمة امل�رصي
من التني
1068هـ1657/11/28/م
5
ترتب خلليل بن مو�سى مبا�رشة عمه و�صيه كمال الدين بذمة خليل بن
� 22صفر
�صالح الربادعي ،غرو�ش
�شخا�شري
1068هـ1657/11/29/م

6
45
� 23صفر
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/11/30/م

دعوى

املدعي� :أحمد بن ح�سني النابل�سي ،املدعى عليه:
�صطيفان ولد من�صور وولده ب�سبب ثمن الب�شاتك،
كل ب�شتك  5قطع م�رصية

7
45
� 24صفر
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/1/م
45
8
مببا�رشة املتويل م�صطفى العلمي بذمة حممود
ترتب لوقف �سيف اهلل �أفندي
� 24صفر
نور الدين
الدقاق ،غرو�ش
1068هـ1657/12/1/م
ال�شافعي
ترتب مل�ؤيده بنت م�صطفى مببا�رشة و�صيها حممد بن م�صطفى بح�ضور
9
45
بن عبد اهلل ب�سبب ثمن كمال الدين بن �إبي الفتح الثوري الناظر عليها،
� 24صفر
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/1/م
بذمة علي بن حجيج
�صابون
حترر ثمن �صابون

38

لعبد الرحمن بن حممد من علي بن �إبراهيم
الفرزان

ر ص س/
القاضي
45
م�صطفى العلمي
46
م�صطفى العلمي
46
م�صطفى العلمي
46
م�صطفى العلمي
46
م�صطفى العلمي
46
م�صطفى العلمي
46
م�صطفى العلمي
46
م�صطفى العلمي
46
م�صطفى العلمي
46
46
م�صطفى العلمي
47
م�صطفى العلمي
47
م�صطفى العلمي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

ملخصها ومالحظات

ترتب مل�ؤيده بنت م�صطفى،
10
ثمن �صابون ،وقد باع بيع ًا مببا�رشة و�صيها حممد بن م�صطفى بذمة
� 24صفر
�إ�سماعيل بن كامل الدم�شقي الق�صاب
1068هـ1657/12/1/م وفائي ًا دار بخط داود ب�سوق
الطباخني
1
املدعي :علي بن علوان ،املدعى عليه� :شاهني
دعوى ب�سبب عباءة بق�صب
� 24صفر
بك بن ن�سيبة
1068هـ1657/12/1/م
2
الزوج :ح�سني بن �أحمد الدم�شقي والزوجة :رابحة
عقد زواج
� 25صفر
بنت �إبراهيم النابل�سي ،ال�صداق  4غرو�ش م�ؤجلة
1068هـ1657/12/2/م
3
ال�سيد نور الدين بن عمر وكيل زوجته من
�إقرار قب�ض م�ستحقات
� 25صفر
�إبراهيم بن ال�صاحب
1068هـ1657/12/2/م
4
�صالح الدين وال�سيد عبد احلق وال�سيد يحيى من
�إقرار بقب�ض م�ستحقات
� 25صفر
�إبراهيم ال�صاحب
1068هـ1657/12/2/م
5
مببا�رشة متوليه م�صطفى العلمي بذمة ميخائيل
ترتب لوقف �سيف اهلل �أفندي
� 26صفر
ولد �سالمه الن�رصاين ،غرو�ش
1068هـ1657/12/3/م
مببا�رشته يف ذمة �سليمان بن �شعالن باال�صلة
6
ترتب لوقف م�صطفى العلمي والكفالة عن �صبحي بن �أبي ال�صفا امل�ؤقت
� 26صفر
1068هـ1657/12/3/م
بحرم امل�سجد الأق�صى ،غرو�ش
7
�إلزام ثمن قما�ش م�رصي �صالح بن مرعب من قرية لفتا للحاج ح�سن
� 26صفر
الكناري بن نا�رص
خمتلف الألوان
1068هـ1657/12/3/م
8
�إلزام باقي ثمن كرم ب�أر�ض
مو�سى بن امل�رصي ل�صالح بن مرعب
� 27صفر
�صهيون
1068هـ1657/12/4/م
9
�صالح بن م�صلح ملو�سى امل�رصي
�إلزام مب�ستحقات
� 27صفر
1068هـ1657/12/4/م
10
مببا�رشة متوليه اخلواجة �شم�س الدين بذمة ليلى
ترتب لوقف علي امل�رصي
� 27صفر
بنت ح�سني ،غرو�ش
1068هـ1657/12/4/م
1
�شهادة بفقر حال بعد املدعي :خري الدين بن عبد الرزاق ،املدعى عليه:
� 27صفر
علي بن الدقاق
الدعوى
1068هـ1657/12/4/م
املدعي� :أحمد بن �صالح الع�سقالين الو�صي على
2
دعوى ب�سبب غرا�س ب�أر�ض
�صاحلة بنت مرعي ،املدعى عليه :م�سعود ولد
� 27صفر
قرية الوجلة
1068هـ1657/12/4/م
عبد من قرية بيت جاال
39

ر ص س/
القاضي
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ملخصها ومالحظات

3
دعوى ب�سبب غرا�س ب�أر�ض املدعي :عبد الرحمن بن �أحمد احلنبلي ،املدعى
47
� 27صفر
عليه� :سمري من قرية املاحلة
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/4/م عني يالو بقرية املاحلة
دعوى ب�سبب قر�ض 3
4
املدعي :بكر بن حممود الرومي ،املدعى عليه:
47
� 27صفر
غرو�ش ،منها غر�شان ريال،
ياقوب ولد �إبراهيم اليهودي
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/4/م
وغر�ش �أ�سدي
5
47
� 28صفر
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/4/م

�شهادة بدفع م�ستحقات

علي بن ح�سن الداجوين لل�شيخ لطفي بن عبد
القادر بن علي را�ضي متويل وقف احلريري5 ،
�سلطانيات ذهب ًا

6
47
� 18صفر
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/11/25/م
1
لفاطمة بنت عبد العزيز مكان م�صطفى بن
طا�سة طعام من العمارة
48
� 28صفر
احلاج حممد
العامرة
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/4/م
2
علي بن �أبي بكر احللبي من فاطمة بنت م�صطفى
48
�إجارة دار مبحلة املغاربة
غرة ربيع �أول
و�صية ولدها عبد اللطيف
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/7/م
احلاج حممد بن م�صطفى بن عبد اهلل الو�صي
3
حق ح�ضانة للأم ما زالت على �أخته م�ؤيده وح�رض كمال الدين بن علي
48
� 14صفر
الثوري وكيل والدته عني بنت �أحمد اجلربجي
غري متزوجة
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/21/م
حا�ضنة م�ؤيده
4
حممد بن �أحمد احللبي و�صي على �أيتام نا�رص
48
فراغ عن و�صاية �أيتام
� 16صفر
بن عبد اهلل احللبي ،فرغ لأخته ليلى
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/23/م
1
49
م�صطفى بن علي 3 ،قطع م�رصية يومي ًا
ر�سم نفقة
� 16صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/23/م
�رشاء غرا�س عنب وتني
وتفاح ب�أر�ض لفتا

امل�شرتي :عالء الدين بن ح�سن من خديجة بنت
ح�سن الكردي

2
49
� 18صفر
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/11/25/م

عقد زواج

الزوج :اخلواجة طه بن حممد الدقاق والزوجة:
نور العني بنت اخلواجة �صالح الدقاق ،ال�صداق
 200غر�ش �أ�سدي 100 ،حا ًال

3
49
غرة ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/7/م

عقد زواج

الزوج :الأمري خليل بن االمري �صالح الهمام
والزوجة:لطيفة بنت يحيى �أبي هريرة بن �أبي
اللطف ،ال�صداق  100غر�ش ًا �أ�سدياً 50 ،حا ًال

�إجارة م�ستحم 57درج العني املتويل :ال�شيخ �أحمد تنكز ،كاتب الوقف :فخر
4
49
اجلاري بوقف املدر�سة الدين بن امل�رصي ،امل�ست�أجر :املعلم علي بن
2ربيع �أول
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/8/م
ايوب
التنكزية
40
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1
50
غرة ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/7/م
2
وظيفة قراءة اجلزء بال�صخرة
50
�أحمد الداودي
ختام �صفر
بربعة م�صطفى با�شا
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/6/م
3
خم�ص�صات من ال�رصة فاطمة بنت مو�سى� ،سلطاين ذهباً ،من جماعة
50
2ربيع �أول
ال�صلحاء
الرومية
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/8/م
�رشاء دار بخط داود ،بيع ًا
بات ًا

امل�شرتي :ال�شيخ يحيى بن حممد بن قا�ضي
ال�صلت من �أخيه عبد احلق

4
50
2ربيع �أول
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/8/م

خم�ص�صات من ال�رصة
الرومية

فاطمة بنت مو�سى� ،سلطانيان ذهباً� ،سلطاين
من جماعة الرباط املن�صوري ،58والآخر من
جماعة رباط عالء الدين الب�صري59

51
م�صطفى العلمي

امل�شرتي :يون�س بن �صالح اللدي من �أوالد قا�سم
�رشاء دار مبحلة الأكراد
اخلليلي من �صالح بن خليل ال�شقدام ،املعتل
مبدينة اخلليل
القامة

51
م�صطفى العلمي
51
م�صطفى العلمي
51
م�صطفى العلمي
51
م�صطفى العلمي

1
2ربيع �أول
1068هـ1657/12/8/م
2
تخ�صي�ص ق�سمة طعام من
فاطمة بنت مو�سة
 2ربيع �أول
العمارة العامرة
1068هـ1657/12/8/م
3
تخ�صي�ص ن�صف �سلطاين من ال�شيخ �أحمد بن كمال الدين الع�سيلي ،املرتب من
 2ربيع �أول
املخ�ص�ص جلماعة ن�ساء باب حطة
ال�رصة الرومية
1068هـ1657/12/8/م
ال�ست را�ضية بنت طه الع�سيلي ناظرة على ولدها
4
تن�صيب ناظر �رشعي على
زين العابدين بن عالء الدين بن �رشف الدين
 2ربيع �أول
قا�رص
1068هـ1657/12/8/م
الع�سيلي
6
توافق على دين لوقف حممد الداودي وكيل �سليمان الداودي مع �أحمد
 2ربيع �أول
احلالق باال�صالة والكفالة عن �أحمد الداودي
املجاورين
1068هـ1657/12/8/م

7
51
 2ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/8/م

�شهادة بوكالة

ا�صل بنت يا�سني النحا�س وكّ لت ح�سني بن حممد
ال�صمادي

دعوى ب�سبب مرتوكات
املدعي :بكر بن عبد القادر الو�صي على فاطمة
1
ال�شيخ مو�سى ،ومنها دارن
52
بنت �أحمد الع�سيلي ،املدعى عليه :كمال الدين بن
�24صفر
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/1/م مبحلة الزراعنة قرب درج
حممد ع�سيله60
البطيخ
2
ترتب لعلوية بنت م�صطفى مببا�رشة �أخيها لأبيها يف ذمة �أخيها لأمها
52
 2ربيع �أول
غرو�ش ،رهن على ذلك دار مبحلة باب العمود
بن عبد اهلل
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/8/م
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ر ص س/
القاضي
53
م�صطفى العلمي

53
م�صطفى العلمي
53
م�صطفى العلمي
53
م�صطفى العلمي
54
نور الدين بن
يحيى ال�شافعي
54
م�صطفى العلمي
54
م�صطفى العلمي

55
م�صطفى العلمي

55
م�صطفى العلمي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

ملخصها ومالحظات

عمارة دار جارية يف وقف
1
قراءة ما يتي�رس من القر�آن،
وهي جارية ب�إجارة حممد و�أحمد ولدي حممد
غرة ربيع �أول
1068هـ1657/12/7/م يف خط باب احلديد قرب
املدر�سة املزهرية61
حممد بن م�صطفى بن عبد اهلل بالأ�صالة الو�صي
على �أخته م�ؤيدة ،وحممد بلكبا�شي وكيل فخرى
2
خمال�صة يف �إرث م�صطفى
بنت م�صطفى ،وكمال الدين بن �أبي الفتح
 4ربيع �أول
بن عبد اهلل
1068هـ1657/12/10/م
الثوري وكيل والدته عني بنت �أحمد اجلربجي
التي كانت زوجة مل�صطفى بن عبد اهلل
3
فاطمة بنت يعقوب املرداوي من زوجها �أحمد
�إقرار بقب�ض نفقة
 3ربيع �أول
العجلوين
1068هـ1657/12/3/م
الزوج :حممود بن حممد اللدي والزوجة حجازية
4
بنت خليل امل�رصي ،ال�صداق  15غر�شا ا�سدياً،
عقد زواج
 3ربيع �أول
1068هـ1657/12/8/م
 10حا ًال
�أحمد بلكبا�شي بدم�شق ال�شام من �رساج الدين بن
�إجارة �أر�ض مبحلة الن�صارى
1
�أبي الوفاء العلمي ومن عبد احلي بن عبد القادر
قرب ال�سويقة جارية بوقف
غرة ربيع �أول
العلمي املتولون على وقف اخلانقاه ال�صالحية
1068هـ1657/12/7/م
اخلانقاه ال�صالحية
بالقد�س
� ّأجره مندوب متويل الوقف �أحمد احلامدي لأحمد
2
�إجارة حمام ال�شفا اجلاري
العكر وخليل بن �صالح ،بح�ضور ال�شيخ عبد
�19صفر
1068هـ1657/11/26/م بوقف امل�سجد الأق�صى
الرحمن ناظرعلى الوقف
ا�صل بنت يا�سني ال ّنحا�س ،عرف بها ح�سني بن
3
خملفات متويف دار مبحلة
حممد ال�صمادي الأ�صيلة وكفيلة �أوالدها عمر
 3ربيع �أول
املغاربة
1068هـ1657/12/9/م
وحافظ �أوالد حممد
طلب القائمون على وقف
امل�سجد الأق�صى ال�سماح
ببيع جزء من زيت الوقف
�أحمد احلامدي مفتي املالكية ومتويل وقف
لغر�ض تغطية العجز
1
احلا�صل يف �سداد رواتب امل�سجد الأق�صى ،بح�ضور ال�شيخ عبد الرحمن
 4ربيع �أول
1068هـ1657/12/10/م املنتفعني من الوقف ،فقد وال�شيخ �صالح نائبي الناظر على الوقف و�شيخا
احلرم القد�سي ،وحممود جلبي كاتب الوقف
نق�ص هذا العام املال
املح�صل من جزية �أهل
القد�س فتقرر تعوي�ضه كما
جرت به العادة القدمية
2
الزوج :ربيع بن ح�سني والزوجة نعيمة بنت عمر
عقد زواج
 6ربيع �أول
الفرار ،ال�صداق  140غر�شا ا�سدياً 100 ،حا ًال
1068هـ1657/12/12/م
42

ر ص س/
القاضي
55
م�صطفى العلمي
55
م�صطفى العلمي

56
م�صطفى العلمي

56
م�صطفى العلمي
56
م�صطفى العلمي
56
م�صطفى العلمي
56
م�صطفى العلمي
57
م�صطفى العلمي
58
نور الدين
ال�شافعي
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موضوعها

ملخصها ومالحظات

3
ترتب لبدرى بنت م�صطفى مببا�رشة وكيلها حممد �أخيها لأبيها بذمة حمي
 2ربيع �أول
الدين ال�سكري ،غرو�ش
بن عبد اهلل
1068هـ1657/12/8/م
4
طلب َدين بعد �أن بلغ �سن مو�سى بن �إ�سحاق الكبيباتي،و�أنه يطالب بدين
 2ربيع �أول
عند م�صطفى بن علي
الر�شد
1068هـ1657/12/8/م
ح�سن �آغا وكيل ح�سني با�شا حاكم غزة ،فقد
و�صل كتاب من حمافظ والية دم�شق الوزير
�أحمد با�شا؛ للتحري عن هذا الأمر ،وقد ح�رض
املحكمة بالقد�س مندوب الوزير �أحمد �آغا
و�إ�سماعيل �آغا ،وقد جعل القا�ضي جمل�س
دعوى رفعها با�سيلو�س
املحكمة عام ًا ح�رضه جمع كبري ،ومنهم اليازار
1
بطريارق طائفة الروم
الراهب مطران الأرمن بالقد�س ،وحممد �آغا
 5ربيع �أول
ال�ساكن يف ق�سطنطينية على
مت�سلم القد�س ،والراهب �إبراهيم املتكلم على
1068هـ1657/12/11/م ح�سني با�شا 62الذي �أخذ من
طائفة الروم ،قال مطران الأرمن� :أنه ال علم
الطائفة غرو�ش دون حق
له بهذا الأمر ،كما قال الراهب �إبراهيم �أنه
كان يف الرملة ومل ي�أخذ منه �شيئاً ،عند ذلك
طلب وكيل ح�سني با�شا بكتاب خطي ير�سل �إىل
�أركان الدولة اخلاقانية ووكالء ال�سلطنة العلية
لإعالمهم بحقيقة الأمر
2
خليل بن �صالح ل�شهاب الدين بن �سامل
�إلزام بغرو�ش
 2ربيع �أول
1068هـ1657/12/8/م
3
�أبا بكر بن دروي�ش على �أخوته م�صطفى وح�سن
تن�صيب و�صي
 2ربيع �أول
وفاطمة
1068هـ1657/12/8/م
4
عبد الدامي بن �أحمد ال�سقا ملحمد بن �إبراهيم
مهلة لدفع م�ستحقات
 2ربيع �أول
البواب
1068هـ1657/12/8/م
5
م�صطفى وح�سن وفاطمة �أيتام دروي�ش الكردي
ر�سم نفقة
 2ربيع �أول
على �أمهم خديجة و�أخاهم �أحمد
1068هـ1657/12/8/م
ت�رصف �أرباح النقد على متويل الوقف وعلى
حجة وقف نقدي
1
 6ربيع �أول
وقف �إ�سماعيل �آغا بن علي �رسج القناديل التي �أوقفها الواقف بال�صخرة
1068هـ1657/12/12/م القابجي �أمني بالباب العايل امل�رشفة عند قدم الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم
�إجارة �أر�ض خرابة ودكاكني
حممد بن �أبي الف�ضل اللطفي من علي �أفندي
1
لوقف املدر�سة الكرميية قرب
اللطفي املفتي بالقد�س ومتويل وقف املدر�سة
 2ربيع �أول
1068هـ1657/12/8/م عر�صة الغاللة 63وقرب
الكرميية
اجلامع
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2
58
 2ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/8/م
3
58
 2ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/8/م

1
59
 2ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/8/م

موضوعها

ملخصها ومالحظات

دعوى ب�سبب م�ستحقات

املدعي :حممد الكردي ،املدعى عليه� :شقيقه
�أحمد

�إلزام

حممد بن �شم�س الدين لكرمي بن بدر الدين
املحت�سب،غرو�ش

املتويل �أحمد بلكبا�شي بدم�شق ال�شام ،ك�شف
عليها من طرف القا�ضي علي الثوري �أحد
الكتاب باملحكمة وب�صحبة املت�سلم 64حممد
�آغا ،فوجد الربك الثالثة فارغة ،وك�شف على
الك�شف على قناة ال�سبيل
العيون( عني �صالح وعني عاطات وعني
احلو�ض) الوا�صلة �إىل الربك ،والتي تبعد �أربع
ق�صبات 65عن الربك ،وجدت العيون �ضعيفة ال
ميكن �أن ت�صل �إىل املدينة

2
ح�رص �إرث ملتويف ،ومن
59
 6ربيع �أول
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/12/م الإرث دار مبحلة ال�رشف
3
ترتب لبدرى بنت م�صطفى مببا�رشة وكيلها �أخيها حممد بذمة خليل الدومي،
59
 2ربيع �أول
غرو�ش
بن عبد اهلل
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/8/م
عبدي بك بن باكري ال�سباهي بالقد�س وكيل
عكرية زوجة �أبي العون بن �إبراهيم اخلياط

60
نور الدين
ال�شافعي

�إجارة  6حجرات جارية يف حممد بن �أبي الف�ضل اللطفي من علي اللطفي
1
وقف الزاوية اليعقوبية قرب املفتي بالقد�س واملتويل على وقف الزاوية
 2ربيع �أول
1068هـ1657/12/8/م
اليعقوبية 66الكائنة بخط القلعة
جامع الزاوية

2
60
 2ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/8/م

عقد زواج

الزوج :خليل بن علي والزوجة� :شم�سية بنت
�شم�س الدين ،ال�صداق  65غر�شا ا�سدياً 40 ،حا ًال

دعوى ب�سبب انقطاع ماء
حمام العني اجلاري يف
الوقفني� ،أن العادة القدمية
�إذا انقطع املاء عن حمام
�أحمد تنكز متويل وقف املدر�سة التنكزية،
1
61
العني ي�أخذ من حمام ال�شفا،
املدعى عليه� :أحمد احلامدي مفتي املالكية
 4ربيع �أول
لكن �أحمد احلامدي رف�ض
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/10/م
ومتويل وقف امل�سجد االق�صى
ذلك ،وبعد فح�ص البيارة67
التي فيها ماء من قبل
البيارية بالقد�س وجد �أن
املاء يكفي للحمامني
املال خليل بن جعفر الرومي وم�صطفى بن علي
تنازع على الإمامة بالزاوية
2
الرومي ،بح�ضور متويل الوقف �إ�سحاق بك بن
61
القادرية وهي وقف حممد
 4ربيع �أول
م�صطفى بك ،وقد ن�صب خليل بالوظيفة لعدم
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/10/م با�شا حمافظ القد�س �سابق ًا
قبول جماعة الزاوية مب�صطفى �إماما
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3
61
 2ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/8/م
1
62
 5ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/11/م
2
62
 5ربيع �أول
م�صطفى العلمي
1068هـ1657/12/11/م
3
62
 7ربيع �أول
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/13/م
4
62
 2ربيع �أول
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/8/م
5
62
 2ربيع �أول
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/8/م
63
م�صطفى العلمي
63
م�صطفى العلمي
63
م�صطفى العلمي
63
م�صطفى العلمي
63
م�صطفى العلمي
63
م�صطفى العلمي

موضوعها

ملخصها ومالحظات

ترتب لأبي يزيد

مببا�رشة و�صيه حممد بن �شيخ ال�سوق بذمة
ناتان اليهودي،غرو�ش

ر�سم نفقة وك�سوة

مرمي بنت ب�شارة ،قطعة ف�ضية م�رصية

عقد زواج

الزوج :احلاج حمي الدين بن حممد ال�سكري
والزوجة :لطيفة بنت عبد الرحمن الكردي،
ال�صداق 110غرو�ش ا�سدية 70 ،حا ًال

دعوى ب�سبب بهيم

املدعي :حممد بن عبد الرحمن العجلوين،املدعى
عليه :عبد الباقي بن �صالح

�شهادة بوكالة

دعوى

�أجار دكانني بخط مرزبان
1
جاري بوقف لولو غازي
 5ربيع �أول
1068هـ1657/12/11/م �أ�سفل الزاوية الل�ؤل�ؤية
2
�إجارة ثلث دار مبحلة
 5ربيع �أول
املغاربة
1068هـ1657/12/11/م
3
حترر دين
 5ربيع �أول
1068هـ1657/12/11/م
4
ترتب ملحمد بن �أحمد بن
 5ربيع �أول
باب الدين ولأخيه
1068هـ1657/12/11/م
5
دعوى ب�سبب م�ؤخر �صداق
 5ربيع �أول
زوجة
1068هـ1657/12/11/م
6
�إلزام
 5ربيع �أول
1068هـ1657/12/11/م
45

را�ضية وكّ لت يو�سف الع�سلي ،ال�شهود :ال�سيد
الدروي�ش علي وال�شيخ �أحمد بن كمال الدين
الع�سيلي
املدعي :ال�شيخ لطفي بن عبد القادر بن علي
را�ضي متويل وقف عبد القادر احلريري ،املدعى
عليه :كمال الدين الع�سيلي الو�صي على يتيم
عالء الدين الع�سيلي ،دين � 45سلطانيا ذهب ًا
�شعبان بن �سليمان
علي بن �أبي بكر بن عاليا من حممود بن حمي
الدين
زين بن املقدم �إبراهيم ال�سقا خلليل بن حممد
اخلياط
مببا�رشتهما بذمة اليهودي �إبراهيم ولد يو�سف
ال�صباغ ،وقد رهن على الدين دكان فيه م�صبغة
مبحلة اليهود
املدعي� :إبراهيم بن رجب بالوكالة عن والده،
املدعى عليه� :شعبان بن حممد
دخل اهلل بن �صالح من قرية عني كارم خلليل
بن �أحمد من رافاتا ،68ثمن قفف
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موضوعها

ملخصها ومالحظات

الدائن� :أحمد بن علي ال�صافوطي ،املدين :خليل
7
63
م�ستحقات ورهن جموهرات بن يو�سف اخلزرجي ،رهن بغمة لولو 69لفخرة
 6ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/12/م
بنت حممد �آغا
8
دعوى ب�سبب غرا�س ب�أر�ض املدعي :يحيى وحممد ولدي �أحمد الطبيب،
63
 6ربيع �أول
املدعى عليه� :أحمد بن يو�سف من قرية املاحلة
املاحلة
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/12/م
1
تنازع على ثمن بيت مبحلة الن�رصاين ن�رص اهلل بن الق�سي�س من قرية بيت
64
 15ربيع �أول
جاال مع اليا�س
الن�صارى
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/21/م
2
64
 11ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/17/م

عقد زواج

الزوج� :إبراهيم بن �إ�سماعيل بن كيوان والزوجة:
زهرة بنت ح�سني بن قرة ح�سن ،ال�صداق
27غر�ش ًا �أ�سدياً 15 ،حا ًال

حيم ومو�سى املتكلّمان على طائفة اليهود
�إخبار بحالة موت يهودي
3
بالقد�س ،ك�شف عليه :املندوب ح�سن �آغا
64
�أثناء عودته من الرملة
�16صفر
كتخدا 70مت�سلم القد�س حممد �آغا ،وعلي ب�شه
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/22/م
ب�صحبة مكاري
�صوبا�شي 71املدينة
64
م�صطفى العلمي
64
م�صطفى العلمي
65
م�صطفى العلمي
65
م�صطفى العلمي
65
م�صطفى العلمي

املتويل هداية اهلل بن ال�شيخ �أبي الهدى الغزي
4
قب�ض م�ستحقات لوقف �شيخ
من ح�سني بن عبد الغفار الينكجري بقلعة
 8ربيع �أول
الإ�سالم نور اهلل
1068هـ1657/12/14/م
القد�س ،وكان رهن داره يف القلعة املن�صورة
5
خليل بن عبد الرحمن القليني لأحمد الفتياين
قب�ض م�ستحقات
 9ربيع �أول
1068هـ1657/12/15/م
1
املدعي :خليل بن تاج الدين ،املدعى عليه:
دعوى ب�سبب �أمانة غرو�ش
 7ربيع �أول
مطلقته بدرة بنت حمدي اجلالودي
1068هـ1657/12/13/م
2
را�ضية بنت خليل حجي من �إبراهيم بن
براءة ذمة من م�ؤخر �صداق
 8ربيع �أول
�إ�سماعيل بن كيوان
1068هـ1657/12/14/م
وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف
3
�سليمان بن داود الرملي مكان جنم الدين بن
بال�صخرة بربعة م�صطفى
 11ربيع �أول
�أحمد بن داود ،بحكم فراغه له
1068هـ1657/12/17/م
با�شا

�رشاء غرا�س تني وزيتون امل�شرتي :خري الدين بن حممد ال�شعيبة من حممد
1
66
وديب ولدي �إبراهيم املجنون من قرية بيت
روماين ب�أر�ض بيت
 10ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/16/م
مزميل
مزميل72
عقد وقف ذري ،و�إذا انقر�ضوا من�صور بن احلاج رجب الهكاري ،داران
2
67-66
فعلى م�ؤذين منارة ال�سل�سلة وحاكورة بخط مرزبان مبحلة القرمي قرب
 10ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
املدر�سة الل�ؤل�ؤية
1068هـ1657/12/16/م قرب املدر�سة القايتبائية73
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موضوعها

ملخصها ومالحظات

�إجارة قرية العيزرية و�أعمالها امل�ست�أجر علي جار اهلل وكيل ولده �إبراهيم اللطفي
و�أرا�ضيها التي يزرعها �أهايل من �أحمد بك بن �سموم وكيل ولده علي بك متويل
1
قرية �أبي دي�س وقرية �سلوان وقف اخلليل ،وقد ا�ستلم الأر�ض من يد الفالحني
68
 13ربيع �أول
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/19/م وقرية الطور الواقعة جمعها بعد الزيادة عليهم� ،إجارة � 3سنوات مببلع 750
�رشق مدينة القد�س ،اجلارية غر�شا ،ب�رشط �أن ي�أخذ �إبراهيم خم�ص�صاته من
الوظائف التي بيده على الوقف74
الأر�ض بوقف اخلليل
الزوج :حممود بن حممد بن غنيم
2
68
والزوجة:عائ�شة بنت مو�سى ،ال�صداق  70غر�شا،
عقد زواج
 12ربيع �أول
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/18/م
 40حا ًال
3
الزوج�:أحمد بن حممد بن غنيم والزوجة :كرمية
68
عقد زواج
 12ربيع �أول
بنت �إبراهيم ،ال�صداق  70غر�شا 40 ،حا ًال
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/18/م
1
69
خديجة بنت �شم�سية ،قطعة ون�صف م�رصية
ر�سم نفقة وك�سوة
 23ربيع �أول
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/29/م
�إجارة جميع الدويرة امل�شتملة ا�ست�أجر كمال الدين بن حممد الع�سيلي من
2
69
على بيت ومنافع ومرافق ال�شيخ عمر �رساج الدين العلمي املتويل على
غرة ربيع �أول
م�صطفى العلمي
وقف البيمار�ستان ال�صالحي
1068هـ1657/12/7/م ب�أعلى خان درج البطيخ
3
الزوج :عبد اهلل بن حممد املغربي والزوجة:
69
عقد زواج
 11ربيع �أول
عائدة بنت مو�سى ،ال�صداق  35غر�شا 20 ،حا ًال
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/17/م
1
موجه لقا�ضي القد�س وحمافظ دم�شق �أحمد با�شا
70
ن�ص تركي
�24صفر
حول مقاطعة االحت�ساب بالقد�س وتوابعها
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/1/م
احلاج م�صطفى بن عبد اهلل الذي مات بطريق
عي القا�ضي
2
احلج بح�ضور جميع الورثة ،وقد نّ
70
مال
حما�سبة
دفرت
متويف من طرفه يو�سف الع�سلي للق�سمة ،من �أمالكه:
�12صفر
ٍِ
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/11/19/م
طاحونة مبحلة العمود ،كرم ب�أر�ض عني قنية،
دار مبحلة الري�شة 18 ،قرياط ب�أر�ض املار�ستان
1
71
 5ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/11/م

دفرت �ضبط وتخمني
مرتوكات متوفية

فخرة بنت علي

1
72
 13ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/21/م

دفرت �ضبط وتخمني
مرتوكات متويف

�أبو اخلري امليت بالقد�س ال�رشيف

2
72
 13ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/21/م

تن�صيب ناظر على قا�رص ن�رصه بنت �أبي بكر على �أحمد بن علي الرتكماين
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3
72
 13ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/21/م
1
73
 11ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/19/م
2
73
 11ربيع �أول
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/19/م
3
73
 14ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/22/م
74
م�صطفى العلمي
74
م�صطفى العلمي
74
م�صطفى العلمي
75
م�صطفى العلمي
75
م�صطفى العلمي
75
م�صطفى العلمي
76
م�صطفى العلمي

1
 13ربيع �أول
1068هـ1657/12/21/م
2
 13ربيع �أول
1068هـ1657/12/21/م
3
 10ربيع �أول
1068هـ1657/12/16/م
1
 13ربيع �أول
1068هـ1657/12/19/م
2
 11ربيع �أول
1068هـ1657/12/17/م
3
 11ربيع �أول
1068هـ1657/12/17/م
1
 8ربيع �أول
1068هـ1657/12/14/م

موضوعها

ملخصها ومالحظات

تن�صيب و�صي

�إ�سماعيل بن �إبراهيم االنطاكي على �أحمد بن
علي الرتكماين

ق�سمة �أرطال من التني

من �إرث ال�سيد �إبراهيم

تن�صيب و�صي

�صبيح بن �أبي اخلري و�صي على �أيتام �أخيه
حممد

احلرمة خطابة بنت �أحمد بن ع�صفور من قرية
حكر �أر�ض طبيلة ظاهر
بيت �صفافا� 75سلمت الأر�ض لن�صار بن ن�رص
القد�س
اهلل من قرية �رشفات76
الزوج :عالء الدين بن عبد الواحد والزوجة:
�شم�سية بنت يو�سف احلوي�ش ،ال�صداق  35غر�شا،
عقد زواج
 20حا ًال
امل�شرتي :حنا ولد طعمة الن�رصاين ال�صائغ من
�رشاء بيت مبحلة الن�صارى
اليا�س ون�رص اهلل ولدا عيد الن�رصاين
دعوى ب�سبب م�ؤخر �صداق

املدعية :عائ�شة بنت حممود ،املدعى عليه:
زوجها عبد القادر بن ك�سوح

�إقراء با�ستالم م�ستحقات

رقية بنت عبد الرازق بن �سعادة من زوجها
ال�سيد نور الدين بن عمر

�رشاء دار مبحلة حطة

امل�شرتية :فاطمة بنت عبد القادر من لطفي بن
مو�سى فاقوله

ترتب خللف ونعيمة يتيمي مبا�رشة و�صيهما عمهما �شم�س الدين يف ذمة
عمهما حممد ،غرو�ش
طه بن �أبي النعم
دعوى ب�سبب دين

املدعي :م�صطفى بن خليل الرومي ،املدعى
عليه :فرج بن حممد بن قرية املاحلة

بيد متويل الوقف ال�شيخ لطفي بن علي را�ضي
2
م�ستحقات وقف عبد القادر من فخر الدين بن زكريا �أفندي مفتي القد�س
76
 15ربيع �أول
�سابقاً� 13 ،سلطانية ذهباً ،كل �سلطاين بغر�ش
�أفندي احلريري
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/21/م
وثالث �أرباع الغر�ش
3
خليل بن �رشف الدين املهند�س� ،سلطاين ذهب ًا
76
خم�ص�صات ال�رصة الرومية
 15ربيع �أول
كل �سنة من خم�ص�صات جماعة باب حطة
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/21/م
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4
76
 11ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/17/م
77
م�صطفى العلمي
77
م�صطفى العلمي
78
78
حممد �أفندي

78
حممد �أفندي

78
حممد �أفندي
78
حممد �أفندي

79
م�صطفى العلمي

80
م�صطفى العلمي

موضوعها

ملخصها ومالحظات

ترتب لوقف الدهينة

مبا�رشة متوليه علي الثوري بذمة حممد
الفاخوري� 10 ،سلطانيات ذهب ًا

�رشاء قراريط من دار بخط امل�شرتي :م�صطفى بن حممد الرومي من الأخوين
1
داود قرب قهوة خان الفحم ال�شيخ لطفي وال�شيخ بكري ولدي عبد القادر بن
 13ربيع �أول
1068هـ1657/12/19/م اجلارية بوقف امل�سجد علي را�ضي ،ومن ال�شيخ يو�سف بن ع�سيله ،ومن
عبد احلق بن يحيى بن قا�ضي ال�صلت
الأق�صى
2
بدره بنت حازم احلا�ضنة خللف وعفيفة يتمي
�إقرار حا�ضنة بقب�ض
 11ربيع �أول
طه بن �أبي النعم من الو�صي عمهما حممد
1068هـ1657/12/17/م م�ستحقات من الو�صي
تن�صيب حممد �أفندي نائب ًا لتعاطي الأحكام
1
ال�رشعية باملحكمة من طرف القا�ضي ح�سن
ن�ص تركي
 15ربيع �أول
1068هـ1657/12/21/م
�أفندي قا�ضي القد�س اجلديد
2
فاطمة بنت خليل على زوجها مو�سى ،قطعة
ر�سم نفقة
 16ربيع �أول
م�رصية كل يوم
1068هـ1657/12/22/م
�رشاء  45رطل بالوزن
القد�سي ُبن قهوة� ،سعر كل امل�شرتي� :أهايل املاحلة� :صالح بن م�صلح،
3
رطل  3غرو�ش ،ب�شهادة :وعلي بن عزام ،وعلوي بن عبد الرازق ،و ن�رص
 16ربيع �أول
1068هـ1657/12/22/م كرمي الدين بن م�صطفى اهلل بن فرج ،وحممد عمرية ،و�سمري بن �رسحان،
ال�سباهي وح�سن بن �أحمد من عبدي بك بن �أبي بكر ال�سباهي بالقد�س
ال�سباهي بالقد�س
وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف
4
قا�سم بن عبد املعطي عو�ضا عن خري الدين بن
بال�صخرة بربعة حممد بك
 17ربيع �أول
�صالح الدهان
1068هـ1657/12/23/م
بن عباد اهلل
5
املدعي :عبد الهادي بن حجازي العجمي،
دعوى ب�سبب دين غرو�ش
 12ربيع �أول
املدعى عليه :حممد عبد الكرمي اجلماعي
1068هـ1657/12/18/م
�رشاء الطبقتني اجلديدتني
الراكبتني على وقف والد زين امل�شرتي :ال�شيخ يو�سف بن حممد الع�سيلي
العابدين ال�شيخ عالء الدين وكيل را�ضية بنت طه الع�سيلي من كمال الدين
1
ووقف جده �رشف الدين الع�سيلي الو�صي على زين العابدين بن عالء
 14ربيع �أول
1068هـ1657/12/20/م الع�سيلي ،وجميع البد 77الدين بن �رشف الدين الع�سيلي ،وقد مت دفع
امل�ستعمل ال�ستخراج الزيت م�ستحقات الورثة من املبلغ املقبو�ض وقدره
الكائن مبحلة العمود قرب
 200غر�شا ا�سدي ًا
�سور املدينة
م�صادقة على بيع �أر�ض ال�شيخ عبد احلق بن جماعة و�صدق بالوكالة
1
اخللة بقرية لفتا ل�شحادة بن عن فاطمة بنت �رشف الدين الع�سيلي على �صحة
 12ربيع �أول
1068هـ1657/12/18/م
البيع
�صالح بن عباد
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ال�شيخ هداية اهلل بن �أبي الهدى الغزي من ال�شيخ
2
قب�ض معلوم بربعة ال�سلطان
عفيف الدين بن ح�سني الدجاين� 12 ،سلطانية
 13ربيع �أول
�سليم العثماين
1068هـ1657/12/19/م
ذهب ًا
3
امل�شرتي� :إبراهيم بن حيدر من من�صور اخلياط
�رشاء جاللية خ�رضاء78
 13ربيع �أول
بثمن  5غرو�ش
1068هـ1657/12/19/م
الزوج :بدر الدين بن حممد بن جمعة والزوجة:
1
عارفة بن اخلواجة حممد ال�سكري ،ال�صداق
عقد زواج
17ربيع �أول
1068هـ1657/12/23/م
100غر�شا حا ًال
�إقرار بحدوث بيع طبقة يف
2
ال�شيخ يو�سف بن حممد الع�سيلي وكيل را�ضية
حملة الن�صارى قرب وقف
 25ربيع �أول
بنت طه الع�سيلي لكمال الدين بن حممد الع�سيلي
1068هـ1657/12/31/م
�أوالد ع�سيله
3
بني عبد القادر بن حممد وح�سني بن ح�سن
ت�صادق على َدين
 13ربيع �أول
1068هـ1657/12/19/م
3
املدعي :علي بن خليل الطنبغا ،املدعى عليه:
دعوى ب�سبب ثمن زيت
 13ربيع �أول
حممد بن خاطر
1068هـ1657/12/19/م
الزوج :من�صور بن عو�ض امل�رصي والزوجة:
1
�سعد الرجا بنت ح�سني ال�شامي ،ال�صداق 50
عقد زواج
 19ربيع �أول
1068هـ1657/12/25/م
غر�شا 30 ،حا ًال
تنبيه على يهودي ببناء املتويل على الوقف علي بك ال�سباهي بالقد�س،
2
حائط داره املنهدم خ�شية اليهودي �أبراهام ،ك�شف على الدار :كاتب �أ�صله
 20ربيع �أول
1068هـ1657/12/26/م �أن تت�رضر دار وقف اجلامع حممد فتح اهلل ،وعلي ب�شه �صوبا�شي القد�س،
واملعلم فخر الدين املعمار با�شي بالقد�س
العمري مبحلة اليهود

3
82
 13ربيع �أول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/19/م

حتديد م�ستحقات

4
دعوى ب�سبب �رضب رجل
82
 13ربيع �أول
وك�شف ر�أ�سه
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/19/م

عبيد بن م�صطفى اللدي ل�صالح بن �أحمد من
قرية �سبتارتا 79غرو�ش ،وقد رهن على املبلغ
بهيم �أبي�ض
مبح�رض علي ب�شه �صوبا�شي القد�س ،املدعي:
ال�سيد علي بن حممد ال�صلتي ،املدعى عليه:
�سليمان بن �أحمد

احلرمة فاطمة بنت عبد القادر للطفي بن مو�سى
5
82
رهن دار مبحلة باب حطة فاقوله ،ب�شهادة :ال�سيد عبد الهادي وولدها عبد
 13ربيع �أول
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/19/م
القادر
املدعي :احلاج غيث بن حممد امل�رصي وكيل
6
دعوى ب�سبب م�ستحقات
82
فاطمة بنت ر�ضوان ،املدعى عليه :منر بن علوان
 13ربيع �أول
�أيتام
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/19/م
الو�صي على �أيتام �صبيح بن �أبي اخلري
50

ر ص س/
القاضي

83
حممد �أفندي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

ملخصها ومالحظات

املقاطع علي �آغا حم�رض با�شي القد�س مع حممد بك
بن م�صطفى الزعيم بالقد�س ال�رشيف ،غالل �صيفي
و�شتوي وعداد غنم ور�سم �أنكحة ور�سم عادي� ،سنة
كاملة مببلغ 600غر�ش ًا ا�سدي ًا م�ؤجلة �إىل نهاية
1
مقاطعة زعامت قرية الوجلة
ال�سنة ،وقد كفل �أهل الوجلة حممد بك بجميع املبلغ،
 20ربيع �أول
واحلنية80
1068هـ1657/12/26/م
وكفل خليل بك �أمري علم ال�سباهية 81ملحمد بك
باملبلغ ،ورهن خليل على املبلغ دار بخط درج
املوله من حمالت باب العمود قرب دار علي �آغا
�آالي بك ال�سباهية بالقد�س ال�رشيف

الربان�سه اليهود هم :ياقوب ولد اليا ،وهارون
ولد داوت ،ويو�سف ولد ايدر ،وياقوب ولد ايا،
وغنيم ولد يهودا ،ويو�سف ولد اي�ساق ،ومو�سى
2
ولد هارون ،ومو�سى ولد ياقوب� ،أن يكون
83
تن�صيب برنا�س 82لليهود
 20ربيع �أول
مراخيا ولد مو�سى الطبيب برنا�سا معهم على
أفندي
حممد �
1068هـ1657/12/26/م
طائفة اليهود ،يتكلم يف م�صالح اليهود وينظر
فيها ،دون �أن يلحقه من دين اليهود �شيء قبل
وبعد هذا التاريخ
احلاج حممد بن كرمي الدين بن �أبي العون للحاج
3
فراغ عن وظيفة االكمكجيه
83
ديب بن �أحمد قراجا ،راتبها  3قطع م�رصية
 14ربيع �أول
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/20/م بالعمارة اخلا�صكية بالقد�س
يومي ًا
مببا�رشة و�صيهما عمهما يحيى بذمة زينب
4
ترتب لفخرى وبدرى يتيمتي بنت خليل احلنبلي ،غرو�ش ،رهنت على املبلغ
83
 14ربيع �أول
دار مبحلة الري�شة قرب حاكورة جارية يف وقف
�إ�سماعيل بن �أرغون
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/20/م
البيمار�ستان ال�صالحي
84
حممد �أفندي

1
 22ربيع �أول
1068هـ1657/12/28/م

84
حممد �أفندي

2
 23ربيع �أول
1068هـ1657/12/29/م

84
حممد �أفندي

3
 15ربيع �أول
1068هـ1657/12/31/م

84
حممد �أفندي

4
 16ربيع �أول
1068هـ1658/1/1/م

الزوج :يو�سف بن �أحمد الدم�شقي والزوجة:
فاطمة بنت رم�ضان ،ال�صداق  17غر�شا10 ،
عقد زواج
حا ًال
الأخوات لطيفة وعفيفة و�صافية وعمتهم قادرية،
من الإرث ،دار مبحلة اجلوالدة ،وغرا�س ب�أر�ض
ق�سمة ورثة
ال�سيفي منجك قرب �أر�ض وقف �أوالد ع�سيله
يا�سني بن طه ال�شافعي الوكيل عن �شقيقه احلاج
توافق على ق�سمة �سلطاين
يو�سف وال�شيخ �صالح الدين ،وهم من جماعة
ذهب من ال�رصة الرومية
الرباط املن�صوري
جلو�س حممد �أفندي نائب
للقا�ضي ح�سن �أفندي قا�ضي
القد�س لتعاطي الأحكام
ال�رشعية
51

ر ص س/
القاضي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

84
حممد �أفندي

5
 16ربيع �أول
1068هـ1658/1/1/م

معار�ض على �إجارة دكان
جاري بوقف حممد القرمي

85
حممد �أفندي

1
 24ربيع �أول
1068هـ1657/12/30/م

طلب ك�شف على ميت

ملخصها ومالحظات
ناظر الوقف حممد بن ح�سني احلامديّ � ،أجره
للدروي�ش داود املولوي  7فلو�س ،وقد زاد عليه
�أحمد النابل�سي  10غرو�ش
ريان بن جرب من قرية �صور باهر ،ك�شف عليه
من جانب القا�ضي يو�سف الع�سلي ،و�إبراهيم �آغا
وم�صطفى �آغا من طرف املت�سلم حممد �آغا
امل�شرتي :ال�سيد �إبراهيم بن �أبي بكر ال�سلفيتي من
�صبيح بن �أبي اخلري النابل�سي الو�صي على ايتام
�أخيه حممود

�رشاء دكان مبحلة باب
2
85
العمود قرب دكان جاري
 23ربيع �أول
أفندي
حممد �
1068هـ1657/12/29/م بوقف امل�سجد االق�صى
3
الفيه بنت الدروي�ش وايل املولوي من حممد دده
85
قب�ض م�ستحقات غرو�ش
 23ربيع �أول
�شيخ ال�سادة املولوية بالقد�س
أفندي
حممد �
1068هـ1657/12/29/م
طلب ك�شف على دار �سكن الدار ُملك عبد الرحمن بن مو�سى ،ك�شف عليها
1
85
الن�صارى مبحلة �صهيون يو�سف الع�سلي ومندوب حممد �آغا مت�سلم القد�س
 26ربيع �أول
مكررة
�صفحة
1068هـ1658/1/1/م
حممد ب�شه �صوبا�شي املدينة
اجلوانية
عيتا بنت يو�سف الأرمني ب�سبب موت �شقيقها
85
2
ال�ساكن يف الدار الوارد ذكرها يف احلجة
براءة ذمة من قتل
 17ربيع �أول
�صفحة مكررة
ال�سابقة ،و�أنها ال ت�ستحق قبل �صاحب الدار �أي
حممد �أفندي 1068هـ1657/12/23/م
حق يف قتل �شقيقها
85
3
فر�ض نفقة لزوجة وطفلها احلرمة خا�صنا بنت حممد بناج�س من قرية لفتا
 18ربيع �أول
�صفحة مكررة
على زوجها الغائب عن القد�س على زوجها �إبراهيم 2 ،قطع م�رصية يومي ًا
حممد �أفندي 1068هـ1657/12/24/م
1
�رشاء دار يف القد�س وغرا�س امل�شرتي :ح�سني بن علي ال�سعدي من والدته
86
 23ربيع �أول
قادرية بنت حجازي
ب�أر�ض منجك
أفندي
حممد �
1068هـ1657/12/29/م
�إرث ر�ضية بنت خليل،
انح�رص �إرثها يف زوجها فخر الكتاب عمر جلبي
2
ومن �إرثها� :أطل�س �أحمر،
86
بن علي جلبي ويف والدتها عاتكة بنت اخلواجة
ختام ربيع �أول
حممد �أفندي 1068هـ1658/1/4/م وحيا�صة ،و�صحون وزبادي
يحيى بن �سامل
كي�شانية ،وجوز حلق ذهب ًا
طلب من القا�ضي رفع �سعر طلب فخر التجار اخلواجة حممد الع�سيلي ،كان
3
86
ال�شريج ب�سبب �شُ ح ال�سم�سم الرطل  8قطع م�رصية ،فرفعه القا�ضي �إىل 9
 17ربيع �أول
أفندي
حممد �
1068هـ1657/12/23/م
قطع
يف اال�سواق
87
حممد �أفندي

1
غرة ربيع الثاين
1068هـ1658/1/5/م

�إخبار على طريق ال�شهادة �أخرب كل من ال�شيخ �أحمد بن �أبي الن�رص وحممد بن
بح�صول وفاة ،لكي ي�سمح �شهاب الدين من �أوالد �سامل �أن ال�شيخ عالء الدين بن
للزوجة را�ضية بالزواج �رشف الدين بن ع�سيله مات على طريق ا�ستانبول

87
حممد �أفندي

2
ختام ربيع �أول
1068هـ1658/1/4/م

كرمي بن حممد بن داود على ايتام خليل احلكمة

تن�صيب و�صي
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رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

ملخصها ومالحظات

�رشاء ا�صطبل �أ�سفل دار
امل�شرتي يف حملة باب
العمود

امل�شرتي� :أبو بكر بن علي من عبد الرزاق بك
ال�سباهي

3
87
 18ربيع �أول
أفندي
حممد �
1068هـ1657/12/24/م
4
87
ترتب لوقف حممد الدهينة
 17ربيع �أول
أفندي
حممد �
1068هـ1657/12/23/م
5
ترتب لوقف عبد القادر
87
 17ربيع �أول
احلريري
حممد �أفندي 1068هـ1657/12/23/م
1
خم�ص�صات من ال�رصة
88
ختام ربيع �أول
الرومية
أفندي
حممد �
1068هـ1658/1/4/م
2
�إقرار ببيع ب ّد مبحلة باب
88
 25ربيع �أول
العمود
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/31/م
3
88
عقد زواج
6ربيع الثاين
أفندي
حممد �
1068هـ1658/1/11/م
4
88
�إلزام بغرو�ش
 17ربيع �أول
أفندي
حممد �
1068هـ1657/12/23/م
دعوى ب�سب خملفات �إرث،
1
89
منها :دار مبحلة باب
غرة ربيع الثاين
أفندي
حممد �
1068هـ1658/1/5/م
القطانني
2
89
دعوى ب�سبب ثمن جوخ
 19ربيع �أول
أفندي
حممد �
1068هـ1657/12/25/م
1
�إقرار ببيع بيت مبحلة
90
10ربيع الثاين
الن�صارى
أفندي
حممد �
1068هـ1658/1/15/م
90
حممد �أفندي

90
حممد �أفندي

مببا�رشة متوليه علي الثوري بذمة م�صطفى بن
�شم�س الدين ،غرو�ش
مببا�رشة املتويل ال�شيخ لطفي بذمة دروي�ش
اخلليلي اخلطيب� 10 ،سلطانيات ذهب ًا
كمال الدين بن حممد� ،سلطاين ذهباً ،من
خم�ص�صات جماعة الكتاب بدفرت ال�رصة
ال�شيخ يو�سف الع�سيلي وكيل را�ضية بنت طه
الع�سيلي
الزوج� :إبراهيم بن مو�سى الغربان والزوجة:
نعيمة بنت يحيى خنيف�سي ،ال�صداق  60غر�شاً،
 40حا ًال
حممد بن علي النابل�سي ملحمد بن داود بلكبا�شي
املدعي� :صفية بنت حممد املعكر ،املدعى عليه:
�أحمد بن مو�سى غ�ضية وكيل زوجته نعيمة
املدعي� :أحمد بن زايد ،املدعى عليه :حييم �شيخ
اليهود
عي�سى ولد ن�رص اهلل الن�رصاين وكيل زوجته مرمي
بنت حنا لل�شيخ كمال الدين بن حممد بن ع�سيله

ال�شيخ والإمام �إبراهيم بن خليل املت�رصف
بن�صف الوظيفتني و�أوالده مت�رصفون بالن�صف
�إقرار م�ستحقات لوظيفة
2
الثاين من الوظائف ،وقد �رصف املتويل ح�سن
الإمامة وامل�شيخة بزاوية
5ربيع الثاين
بن �سنيه لهم  10غرو�ش كل �سنة من �أجرة
1068هـ1658/1/9/م
لولو غازي83
 5بيوت من الزاوية ،يظهر �أن �سكان الزاوية
يدفعون �أجرة الإقامة يف بيوت الزاوية
منع حا�ضنة من ال�سفر
3
علي بن عبد املالك املغربي احلا�ضة لبنته
بالقا�رص دون موافقة والد
6ربيع الثاين
احلاجة رابيه بنت �أبي اخلري
1068هـ1658/1/10/م
القا�رص
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ر ص س/
القاضي
90
حممد �أفندي
91
حممد �أفندي
91
حممد �أفندي
91
حممد �أفندي

رقم الحجة /وتاريخها

4
9ربيع الثاين
1068هـ1658/1/13/م
طلب ترميم دار مبحلة باب
1
العمود جارية بوقف قا�سم
5ربيع الثاين
1068هـ1658/1/9/م
بن طليحة
2
�رشاء دار مبحلة الن�صارى
5ربيع الثاين
1068هـ1658/1/9/م
3
ح�ضانة قا�رص
5ربيع الثاين
1068هـ1658/1/9/م
�رشاء دار مبحلة امل�شاعلية

92
حممد �أفندي

1
4ربيع الثاين
1068هـ1658/1/8/م

92
حممد �أفندي

2
 8ربيع الثاين
1068هـ1658/1/12/م

93
حممد �أفندي

1
18ربيع الأول
1068هـ1657/12/24/م

93
حممد �أفندي

2
 15ربيع الثاين
1068هـ1658/1/19/م

93
حممد �أفندي

3
 10ربيع الثاين
1068هـ1658/1/14/م
4
21ربيع �أول
1068هـ1657/12/27/م

93
حممد �أفندي
94
حممد �أفندي

موضوعها

ملخصها ومالحظات
امل�شرتي :الن�رصاين جري�س ولد مو�سى من
الن�رصانية �أحالم بنت ميخائيل
الناظر على الوقف ح�سني بن عبد الغفار ،ك�شف
عليها :ال�شيخ م�صطفى الدجاين ،واال�ستاد عمر
واال�ستاد علي ري�س املعمارية بالقد�س
امل�شرتي :فخر الدين بن يحيى بن �أبي اجلواد من
�أحمد وخليل ولدي �إبراهيم بن حمب الدين
احلرمة فاطمة بنت ح�سني الطويل العجلونية،
وهي حا�ضنة البنتيها بنات يا�سني العجلوين

احلاج علي وكيل متويل وقف خا�صكي �سلطان
بالقد�س ونواحيها ،وبح�ضور املعلم حممود بن
طلب ترميم حمام
ال�سلطان 84اجلاري يف وقف ال�سمني واملعلم حممد الفران واملعلم يو�سف
بن رجه ،ك�شف على احلمام كل من :نور الدين
خا�صكي �سلطان
ال�شافعي واملعلم علي ري�س املعمارية بالقد�س
الزوج� :أحمد بن �صالح الفقاعي والزوجة :بنت
الغرب بنت يو�سف النحا�س ،ال�صداق  30غر�شاً،
عقد زواج
 20حا ًال
الزوج :ال�شيخ فخر الدين بن زكريا امل�رصي
مفتي القد�س �سابقا والزوجة � :صاحلة بنت ح�سن
عقد زواج
�ألآي بك ال�سباهية �سابقا بالقد�س ،ال�صداق 300
غر�شا ا�سدية 150 ،حا ًال
�رشاء ُبن قهوة ،وقد رهن
امل�شرتي :اخلاخام ابراهام ولد رافايل ويو�سف
اليهود على املبلغ دار مبحلة
ولد ليا�س وهارون ولد ياقوب وباقي الربان�سة
اليهود قرب كني�س اليهود
اليهود بالقد�س من حممد بلكبا�شي بقلعة القد�س
وقرب مار�ستان اليهود85
بن داود
ووقف الدهينة
الزوج :حممد بن ح�سن بن معني والزوجة:
�صامية بنت �صالح بن معني ،ال�صداق  40غر�ش ًا
عقد زواج
مقبو�ضا 30 ،م�ؤخر
�إلزام مب�ستحقات

ال�سيد يو�سف بن حممد ال�صمادي لعلي ب�شه
وكيل خليل بن �رشف الدين �أفندي

امل�شرتية :احلرمة مرمي بنت عماره -عرف
1
بها زوجها عبد الرحمن بن يحيى وزوج �أمها
�رشاء بيت مبحلة باب حطة
 8ربيع الثاين
�إبراهيم بن ح�سني الرملي -من عائ�شة بنت
1068هـ1658/1/12/م
حممد �أبي �سلمان
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موضوعها

ملخصها ومالحظات

94
حممد �أفندي

2
 4ربيع الثاين
1068هـ1658/1/8/م

ر�سم نفقة

94
حممد �أفندي

�إقرار ببيع غرا�س تني
3
وزيتون روماين وعنب
 11ربيع الثاين
1068هـ1658/1/15/م ب�أر�ض اخلانقاه ال�صالحية
قرب قناة ال�سبيل86

�آمنة الر�ضيعة بنت علي بن عبد املالك املغربي
امل�ستقرة بح�ضانة جدتها لأمها ،قطعة ون�صف
م�رصية كل يوم
�سليمان بن �صالح بن �أبي �سيف لفخر الدين
اجلاعوين

ترتب لعبد الباقي يتم طه
امل�رصي

مبا�رشة و�صيه ال�شيخ عبد الرحمن بذمة تاج
ولد فرج الن�رصاين ،غرو�ش

توافق على �إرث ميت

فاطمة بنت حمي الدين بن مرزوق

94
حممد �أفندي
95
95
حممد �أفندي
95
حممد �أفندي
95
حممد �أفندي
96
حممد �أفندي
96
حممد �أفندي
96
حممد �أفندي

97
حممد �أفندي

4
23ربيع �أول
1068هـ
1657/112/1329/م

1
 7ربيع الثاين
1068هـ1658/11/11/م
2
 15ربيع الثاين
1068هـ1658/1/19/م

عقد زواج

الزوج :عمر بن م�صطفى الرتكماين والزوجة:
�صاحلة بنت عثمان الرتكماين ،ال�صداق 60
غر�شا 40 ،حا ًال
الزوج� :إبراهيم بن داود جنيكات والزوجة :بدرة
بنت �سليمان جنيكات ،ال�صداق  60غر�شا30 ،
حا ًال

3
 13ربيع الثاين
1068هـ1658/1/17/م
4
الزوج :احلاج �رشف بن كرمي املحت�سب والزوجة:
عقد زواج
 15ربيع الثاين
ديبه بنت رجب ،ال�صداق  90غر�شا 50 ،حا ًال
1068هـ1658/1/19/م
1
ال�شيخ �صالح بن عبد الرزاق بن غ�ضية �أحد
دين على طائفة اليهود
 24ربيع الثاين
م�شايخ احلرم القد�سي 1070،غر�شا ف�ضي ًا
1068هـ1658/1/28/م
2
خملفات فاطمة بنت عبد ق�سمة املخلفات بني الورثة وقد طلب الق�سمة
 18ربيع الثاين
خليل جنيكات
1068هـ1658/1/22/م القادر دار بر�أ�س الق�صيلة
3
تخ�صي�ص طا�سة طعام من
لعلي بن يعقوب الرملي
 29ربيع الثاين
العمارة العامرة
1068هـ1658/2/2/م
كان ال َدين على النحو الآتي :حممد الع�سلي 200
غر�ش� ،أحمد مريا
غر�ش ،حممد بلكبا�شي ٍ 460
ٍ
اتفاق على متديد دين على
1
غر�ش� ،أحمد بن زائد الينكجري بقلعة
ٍ 600
اليهود �سنة �أخرى لعدم
 13ربيع الثاين
غر�ش ،ولكمال الدين ولطفي ب�شه
القد�س ٍ 800
1068هـ1658/1/17/م قدرتهم على �سداد الدين
غر�ش ،وقد رهن اليهود على املبلغ مكتب
ٍ 100
اليهود87
عقد زواج
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97
حممد �أفندي

2
 11ربيع الثاين
1068هـ1658/1/15/م

عقد زواج

الزوج� :شعبان بن خ�ضري ال�صفدي والزوجة:
حجازية بن �أحمد القزاز ،ال�صداق  80غر�شا،
 50حا ًال

97
حممد �أفندي

3
 5ربيع الثاين
1068هـ1658/1/9/م

املدعية� :صفية بنت �صالح النابل�سي ،املدعى
دعوى ب�سبب م�ؤخر �صداق عليه :كرمي الدين بن حممود الداودي الو�صي
على �أوالد خليل احلكمة

98
حممد �أفندي

1
 13ربيع الثاين
1068هـ1658/1/17/م

مببا�رشة عمهما و�صيهما ال�شيخ عبد الرحمن
ترتب لعبد احلليم وعبد
�شيح احلرم بذمة طائفة اليهود القاطنني
اللطيف يتيمي عبد القادر
بالقد�س  100غر�ش ،وقد رهنوا الدار املعروفة
�شيخ احلرم بن غ�ضية
بكتاب باق(مكتب اليهود)

2
�إرث حممد بن غر�س الدين انح�رص �إرثه يف زوجته و�أوالده ،كانت احل�ص�ص
98
 17ربيع الثاين
تق�سم باال�سهم
بن طعمة
أفندي
حممد �
1068هـ1658/1/21/م
98
3
مرمي بنت ب�شارة على مطلقها �صالح بن �أبي
ر�سم نفقة
 28ربيع الثاين
�صبيحة ،قطعة ون�صف قطعة م�رصية
حممد �أفندي 1068هـ1658/2/1/م
جري�س وميخائيل من ال�رسيان بالقد�س قالوا �أن
99
1
ت�رضر ن�صارى ال�رسيان من
عي عليهم من طرف �أهل العرف 88جلمع
 17ربيع الثاين
بدر�س نّ
بدر�س الن�رصاين
حممد �أفندي 1068هـ1658/1/21/م
مال ب�سبب جرمية قتل مبحلة الري�شة
ن�ص تركي
99
2
حميي الدين
وظيفة تربة والدة �سيدنا
 9ربيع الثاين
قيد ب�أمر ح�سن
1068هـ1658/1/13/م عي�سى عليه ال�سالم89
�أفندي
3
عائدة بنت عبد الكرمي احلوا�ش قِبل �أوالد
99
براءة ذمة
 17ربيع الثاين
حجازي و�صالح وكمال �أوالد حممد طعمة
أفندي
حممد �
1068هـ1658/1/21/م
حبيبة بنت عز الدين بن غ�ضية على ولديها
4
حممد وخليل �أوالد يو�سف بك ،وو�صية على
99
تن�صيب و�صي
 17ربيع الثاين
ولدها مو�سى الذي رزقته من زوجها يو�سف بك
أفندي
حممد �
1068هـ1658/1/21/م
بن خرج الليل
1
حبيبة بنت عز الدين الو�صية على �أوالدها وكّ لت
100
وكالة
 19ربيع الثاين
ح�سني بن عبد اهلل يف قب�ض مال الو�صاية
حممد �أفندي 1068هـ1658/1/23/م
2
يو�سف بن �إ�سماعيل بن �أبي �سيف واحلاج �صالح
100
اتفاق على تق�سيط دين
 15ربيع الثاين
بن �أبي احلرم
أفندي
حممد �
1068هـ1658/1/139/م
3
�رشاء غرا�س زيتون ب�أر�ض امل�شرتي :عالء الدين بن ح�سن البعلبكاوي من
100
 16ربيع الثاين
غنيم بن حممد بن غنيم وكيل والده
حممد �أفندي 1068هـ1658/1/20/م قرية بيت حنينا ،بيع وفائي
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100
حممد �أفندي
101
حممد �أفندي
101
حممد �أفندي
101
حممد �أفندي
101
حممد �أفندي
102
ح�سن �أفندي
102
حممد �أفندي
102
حممد �أفندي
102
حممد �أفندي
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حممد �أفندي

103
حممد �أفندي
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4
 16ربيع الثاين
1068هـ1658/1/20/م
1
الزوج :خليل بن حممد الغرابيلي والزوجة :زاهدة
عقد زواج
 20ربيع الثاين
بنت حممد الهكاري ،ال�صداق22غر�شا 15 ،حا ًال
1068هـ1658/1/24/م
الزوج :علي بن كرمي الدين بن منر املعماربا�شي
2
بالقد�س والزوجة� :آمنة بنت �سيدي حممد
عقد زواج
 20ربيع الثاين
1068هـ1658/1/24/م
الفاخوري ،ال�صداق120غر�شا ا�سدية 60 ،حا ًال
3
براءة ذمة من م�ؤخر �صداق احلرمة خديجة بنت عيد احللبي من زوجها
 20ربيع الثاين
حممد بن علي املغربي
ونفقة
1068هـ1658/1/24/م
4
مببا�رشة متوليه ال�شيخ عبد الرحمن �شيخ احلرم
ترتب لوقف بانوخاتون
23ربيع �أول
بذمة تاج ولد فرج الن�رصاين ،غرو�ش
1068هـ1658/1/27/م
املدعي :كمال الدين و�أحمد و�شعبان �أوالد �أبو
1
دعوى ب�سبب �إرث دار مبحلة
اخلري ،املدعى عليه� :سليمان بن يو�سف وكيل
 20ربيع الثاين
املغاربة
1068هـ1658/1/24/م
زوجته �آمنة بنت عبد العزيز
2
براءة ذمة من نفقة والد �سعد الدين بن �إبراهيم وافق ولده �إ�سماعيل بحق
 24ربيع الثاين
النفقة املكتتبة عليه
عن ابنه
1068هـ1658/1/1328/م
الزوج :خليل بن �صالح الع�سقالين والزوجة :بدر
3
الدجى بنت �صالح الع�سقالين ،ال�صداق  40غر�شا،
عقد زواج
 12ربيع الثاين
1068هـ1658/1/16/م
 20حا ًال
4
الزوج� :سامل بن عبد اهلل والزوجة :فائدة بنت عبد
عقد زواج
 24ربيع الثاين
اهلل ،ال�صداق  20غر�شا ا�سدياً 10 ،حا ًال
1068هـ1658/1/28/م
املدعي :اليهودي يحيى ولد مو�سى املتكلم على
اليهود و�أوقافهم ،املدعى عليه :اليهودي حيم
ولد اي�ساق الذي كان �سابق ًا متكلم ًا على اليهود،
ب�سبب �إنكاره بعد املحا�سبة على مال اليهود
1
خالف ر�ؤ�ساء اليهود على بع�ض احلقوق ،وهي  100غر�ش �أ�سدية ،يظهر يف
 19ربيع الثاين
الوثيقة �أنه كانت جتمع تربعات لليهود املقيمني
�أموال الطائفة
1068هـ1658/1/23/م
يف القد�س من بالد خمتلفة ،ومن هذه البالد التي
ذكرتها الوثيقة :بالد ونديك و�سائر بالد اليهود
الإفرجن ،فتو�ضع ببيت مال اليهود وت�رصف على
اليهود املقيمني بالقد�س وعلى م�صاحلهم
2
امل�شرتي :جري�س ولد �سالمه من ن�صارى بيت
�رشاء غرا�س ب�أر�ض بيت حلم
 24ربيع الثاين
جاال من حممود بن من�صور من بيت حلم
1068هـ1658/1/24/م
عقد زواج
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الزوج :حممد بن املعلم علي والزوجة� :صاحلة
بنت يو�سف الديري ،ال�صداق  30غر�شا 20 ،حا ًال
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104
حممد �أفندي
104
حممد �أفندي
104
حممد �أفندي
105
حممد �أفندي

105
حممد �أفندي

105
ح�سن �أفندي

105
حممد �أفندي

106
حممد �أفندي
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حممد �أفندي
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1
ختام ربيع الثاين
1068هـ1658/2/3/م
2
 15ربيع الثاين
1068هـ1658/1/19/م
3
11جمادى الأوىل

اتفاق على غرا�س ب�أر�ض
قولونيه وعني كارم

حممد بك بن ماميه وخطاب بن خمطوب من
قولونيه وال�شيخ �شعالن بن م�صلح الغليظ

دعوى ب�سب بيت مبحلة
املغاربة

املدعي :خليل بن حيدر الكردي ،املدعى عليها:
�صفية بنت حممد

وظيفة �سكن بحجرة من
حجرات رباط عالء الدين

ال�شيخ علي بن عمر عو�ضا عن عمر بن ح�سن
بحكم فراغه عن الوظيفة

1068هـ1658/2/14/م
دعوى ب�سبب �إرث ،ومنه دار
1
املدعية� :شهر بنت حممد املعك�س ،املدعى عليه:
مبحلة باب القطانني بخط
 22ربيع الثاين
حممود جلبي بن �شاهني جلبي
1068هـ1658/1/26/م مرزبان ،قرب وقف ال�شنتري
املدعي :معايل بن �صدقة من قرية لفتا ،ن�صف
القرية جاري بوقف امل�سجد الأق�صى والن�صف
الآخر بوقف الأمري �سيف الدين الهكاري ،املدعى
2
دعوى ب�سبب معار�ضة يف عليهم� :صالح بن مرعب وديب بن �سعد ،الأمري
غرة جمادى الأوىل
�صالح بن مو�سى الهمام ناظر وقف الأمري �سيف
تعمري �أر�ض
1068هـ1658/2/4/م
�سمح املتويل على وقف امل�سجد
الدين الهكاريَ ،
الأق�صى ال�شيخ �أحمد احلامدي للأمري بتعمري
الوقف
3
وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف احلاج �أوي�س بن حممد مكان والده  ،براتب قطعة
2جمادى الأوىل
�شامية كل يوم
مبقام �سيدنا داود
1068هـ1658/2/5/م
خديجة بن حممد �آغا �آالي بك ال�سباهية بالقد�س
�سابقا زوجة حبيب جلبي جاري با�شي90
4
�شهادة بوكالة؛ لقب�ض ال�سباهية املتويف ،وكّ لت ح�سني بك بن علي بك
 10ربيع الثاين
ال�سباهي بالقد�س
م�ستحقات
1068هـ1658/1/14/م
ب�شهادة :ح�سن �آغا بن �أحمد ال�سباهي بالقد�س
واحلاج عبد اهلل بك بن علي ال�سباهي
تنبيه على �أهل العرف91
املعلم حممد بن كروم �شيخ
1
حممود �أفندي وعبد اللطيف �أفندي ولدا ال�شيخ
الطحانني بالقد�س بعدم
 29ربيع الثاين
عبد الغفار العجمي �أفندي مفتي القد�س �سابقا
1068هـ1658/2/1/م طحن يف طاحونة �أوالد عبد
الغفار دون �أجر
2
طا�سة طعام من العمارة
لعلي بن برهان الدين الغزي عو�ضا عن والدته
 29ربيع الثاين
العامرة
1068هـ1658/2/1/م
58
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106
حممد �أفندي

3
 29ربيع الثاين
1068هـ1658/2/1/م

خم�ص�صات من ال�رصة
الرومية

�أحمد بن برهان الدين الغزي ،ن�صف �سلطاين
ذهباً ،عو�ضا عن والدته

106
حممد �أفندي

107
ح�سن �أفندي

107
حممد �أفندي
107
ح�سن �أفندي
107
حممد �أفندي
108
حممد �أفندي
108
حممد �أفندي
108
حممد �أفندي
109
حممد �أفندي
109
حممد �أفندي

م�صطفى بك بن حبيب جلبي جاري با�شي
4
تن�صيب و�صي ًا وناظراً على ال�سباهية و�صي ًا على �أخويه مراد بك وعمر
 15ربيع الثاين
بك ،و�إبراهيم بك بن حبيب جلبي ناظر على
�أيتام
1068هـ1658/1/19/م
القا�رصين
علي �أفندي جار اهلل اللطفي طلب من الوزير
�أحمد با�شا حمافظ دم�شق �أن يتناول خم�ص�صات
1
تذكرة دفرتية من دفرت دار وظائفه من جوايل 92ال�شام من زيادة جزية
غرة جمادى الأوىل
ال�شام حممود �أفندي ن�صارى قرى 93الن�صارى بلواء القد�س اجلارية
1068هـ1658/2/4/م
بوقف خا�سكي �سلطان ،ومن ع�رش اخلمرية ،وهي
 70عثمانية يومياً ،تعادل  220غر�شا �سنوي ًا
2
املدعي� :سارة بنت هارون ال�صائغ ،املدعى
دعوى ب�سبب م�ستحقات
�أواخر ربيع الثاين
عليه :اليهودي هارون
1068هـ�/أوائل �شباط1658م
3
ثلث وظيفة .94...امل�سجد حممد بن املعلم ظاهر عو�ضا عن عبد اهلل بن
4جمادى الأوىل
جمعه الكردي ،الراتب عثماين ون�صف يومي ًا
الأق�صى
1068هـ1658/2/7/م
4
بكري بن خليل القد�سي وعلي بن �أحمد
اتفاق على َدين
 23ربيع الأول
1068هـ1658/1/27/م
1
الزوج :م�صلح بن اال�ستاد حمي الدين بن �سلطان
أوىل
ل
ا
3جمادى
اجلراحي القا�رص والزوجة :ابنه بنت خليل بن
عقد زواج
1068هـ
عبد الوهاب جنيكات ،ال�صداق  50غر�شا30 ،
1658/2/6/
حا ًال
م1658/2/1م
�رشاء دار بخط داود قرب امل�شرتي :احلاج حممد بن �أبي الن�رص بن دانيال
2
جامع �سنان �آغا 95جوار وكيل احلرمة نبوية بنت فتح الدين قلبية من
5جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/8/م
خليل بن النقيب �إ�سحاق دبور
قلعة القد�س
3
الزعيم م�صلى بك و�صي ًا على �أيتام عبد الرحمن
تن�صيب و�صي
8جمادى الأوىل
القاطع
1068هـ1658/112/م
1
الزوج :خليل بن عبد اهلل احللبي والزوجة� :سلمى
عقد زواج
 4جمادى الأوىل
بنت عبد اهلل ،ال�صداق11غر�شا 6 ،حا ًال
1068هـ1658/2/7/م
الزوج� :شعبان بن �أبي اخلري النابل�سي والزوجة:
2
ا�سيه بنت يو�سف الفران ،ال�صداق 12غر�شا8 ،
عقد زواج
 4جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/1/م
حا ًال
59
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109
حممد �أفندي

�رشاء دار بخط القرمي
امل�شرتي :م�صطفى بك بن حبيب جلبي جرى
3
قرب زاوية 96ال�شيخ حممد
با�شي ال�سباهية بالقد�س من علي بك بن حممد
27ربيع الثاين
1068هـ1658/1/31/م القرمي وحاكورة جارية يف
بك ال�سباهي بالقد�س
وقف القرمي

109
حممد �أفندي

الزوج� :إبراهيم بن �سليمان والزوجة :فاطمة بنت
�شعبان بن �إبراهيم جنيكات ،ال�صداق  60غر�شاً،
 40حا ًال

4
 4جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/7/م

عقد زواج

�رشاء دار مبحلة باب حطة
1
امل�شرتي :ال�شيخ مو�سى بن �أحمد بن غ�ضية من
110
التي حتتوي على حمام ،بيع ًا
�أواخر ربيع الثاين
احلاج من�صور بن زبيده
أفندي
حممد �
1068هـ�/أوائل �شباط1658م
وفائي ًا
110
حممد �أفندي

2
 6جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/19/م

110
حممد �أفندي

�إقرار ببيع دار مبحلة باب
حطة ،كانت بيعت يف حمكمة
3
�أحمد بن نور الدين احللبي للحاج حممد بن
الرملة على يد نائب القا�ضي
 5جمادى الأوىل
خليل
1068هـ1658/2/8/م يف الرملة ال�شيخ عبد احلق
�أفندي

111
حممد �أفندي

1
غرة جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/4/م

111
ح�سن �أفندي

وظيفة قراءة �سورة
الإخال�ص والن�رص بامل�سجد ال�شيخ حممد عفيف الدين اخلالدي الديري مكان
2
الأق�صى ،وذلك مبوجب والده هبه اهلل الديري ،براتب  4قطع �شامية من
غرة جمادى الأوىل
وقف خا�صكي �سلطان
1068هـ1658/2/4/م الرباءة 97ال�سلطانية املقيدة
بال�سجل املحفوظ

111
ح�سن �أفندي

3
 9جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/12/م

املدعي:عبد القادر بك ال�سباهي ،املدعى عليهم:
دعوى ب�سبب قطع
�أهايل قرية �سلوان ،ك�شف على الغرا�س من جانب
ا�شجار ب�أر�ض
القا�ضي م�صطفى الدجاين ،وعثمان بن عفان
اجلثمانية(اجل�سمانية)
مندوب رم�ضان �آغا �صوبا�شي القد�س

112
ح�سن �أفندي

1
 6جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/9/م
2
 6جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/9/م

112
ح�سن �أفندي

عقد زواج

الزوج :رم�ضان بن خليفة والزوجة� :آمنة بنت
�إبراهيم الكردي ،ال�صداق  20غر�شا 15 ،حا ًال

وظيفة قراءة �سورة الفاحتة ال�شيخ زكريا الديري ،براتب  6قطع �شامية من
وقف خا�صكي �سلطان
بامل�سجد الأق�صى

تخ�صي�ص مرتب من جوايل عمر العلمي مكان �إبراهيم املتويف بالقد�س 2 ،
ون�صف عثماين يوميا
ال�شام
تخ�صي�ص مرتب من جوايل
ال�شام
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حممد �أفندي
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موضوعها

3
 4جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/7/م
4
قب�ض بدل فراغ عن الوظيفة
 4جمادى الأوىل
ال�سابقة
1068هـ1658/2/7/م
خم�ص�صات من ال�رصة
الرومية

ملخصها ومالحظات
عبد احلق بن حممد بن قا�ضي ال�صلت مكان
لطيفة بنت حافظ الدين اللطفي� 2 ،سلطاين ذهب ًا
قب�ضت لطيفة من عبد احلق  20غر�ش ًا
املدعي� :سلطان ولد نقوال من ن�صارى الروم،
املدعى عليه :ابن اخت يعقوب بن خداوردي
الأرمني� ،رضبه قرب القلعة
الزوج :عالء الدين بن يحيى بن �أبي اجلواد
والزوجة :فاطمة،
احلجة غري كاملة

112
حممد �أفندي

5
23ربيع �أول
1068هـ1657/12/29/م

دعوى ب�سبب �شِ جار

112
حممد �أفندي

6
23ربيع �أول
1068هـ1657/12/29/م

عقد زواج

112
حممد �أفندي

7
ترتب لوقف اخلواجة حممد مببا�رشة متوليه علي الثوري بذمة خليفة بن
23ربيع �أول
�شحادة ،غرو�ش
الدهينة
1068هـ1657/12/29/م
8
ترتب لوقف اخلواجة حممد مببا�رشة متوليه علي الثوري بذمة ال�شيخ �أحمد،
23ربيع �أول
غرو�ش
الدهينة
1068هـ1658/12/29/م
تعهد ال�شيخ علي �أفندي بن جار اهلل اللطفي
حجة �رشعية م�سطرة
باملحكمة الكربى بدم�شق مفتي القد�س ،للمتويل العام ال�شيخ ح�سني �أفندي
بن م�صطفى اوده،
�صادرة عن القا�ضي حمب
القرى هي:
اهلل �أفندي بن حممد املالكي،
1
 قرية �سعري 99وقولونية كاملةتعهد فيها ب�أن يدفع
5جمادى الأوىل
 ن�صف قرية بيت حنينا1068هـ1658/2/8/م حم�صوالت وقف ال�سادة
 قرية تقوع 15 100قرياطامل�رصيني بالقد�س للمتويل
العام 98بدم�شق من القرى  -بيت حلم وبيت جاال 6قراريط وهي من ناحية
القد�س ومن �أعمالها
اجلارية بالوقف امل�رصي
غر�ش �أ�سدي
بظاهر القد�س
 املبلغ ٍ 5002
حممود بن �أبي رجب من رجب بن حممد ب�صيله،
�إقرار
27ربيع �أول
غرو�ش
1068هـ1657/1/1/م
3
املدعية :بدره بنت حازم – عرف بها عمها �أحمد
دعوى ب�سبب دين
29ربيع �أول
بن �سليمان ،املدعى عليه� :أحمد بن دروي�ش
1068هـ1658/1/3/م
4
وكالة يف قب�ض م�ستحقات عبد الكرمي بن حممود الطريانه وكّ ل علي ب�شه
 29ربيع �أول
بن خري الدين
من طائفة اليهود
1068هـ1658/1/3/م
الزوج :من�صور بن نا�رص الدم�شقي والزوجة :فخرى
1
بنت حممد :ال�صداق  15غر�شا 10 ،حاالً ،وعلّق
عقد زواج
 6جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/9/م
طالقه عليها �إذا غاب عن املدينة �أو مل ينفق عليها

112
حممد �أفندي

113
حممد �أفندي

113
حممد �أفندي
113
حممد �أفندي
113
حممد �أفندي
114
حممد �أفندي
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ملخصها ومالحظات

114
حممد �أفندي

2
 6جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/9/م

�رشاء طبقة علوية مبحلة
باب حطة

امل�شرتي :رم�ضان بن حممد بن ح�سن من والده

114
حممد �أفندي

ف�صل زيت قرية دجانيه101
3
املتويل على الوقف ال�شيخ �أحمد احلامدي،
اجلارية يف وقف امل�سجد
 29ربيع �أول
1068هـ1658/1/3/م االق�صى وال�صخرة امل�رشفة ،بح�ضور ال�شيخ �صالح �أبي عي�شه �شيخ القرية
 9قناطري زيتا

114
حممد �أفندي

4
 29ربيع �أول
1068هـ1658/1/3/م

115
ح�سن �أفندي

خالف على مزرعة تقع
بني قرية اجليب وقرية
1
�صموئيل ،102تيمار �أم
 7جمادى الأوىل
وقف ،مبوجب الرباءة
1068هـ1658/2/10/م
ال�سلطانية ومبوجب الدفرت
ال�سلطاين،

115
ح�سن �أفندي
115
حممد �أفندي
116
حممد �أفندي
116
حممد �أفندي
116
حممد �أفندي

ترتب لعبد الباقي يتيم طه مببا�رشة و�صيه عبد الرحمن نائب الناظر بذمة
فتح الدين بن عالء الدين ،غرو�ش ا�سدية
امل�رصي
املدعي :ال�سيد خليل بك الزعيم بالقد�س ،بح�ضور
املتويل على �أوقاف خا�صكي �سلطان ،املدعى
عليهم :ال�شيخ عبد النبي بن قراجه �شيخ قرية
اجليب ،وحمد بن مو�سى و�إبراهيم بن خلف،
�أهل القرية �شهدوا ب�أنها للوقف ،لكن دفاتر
�أوقاف اخلا�صكية مل تذكر املزرعة ،عند ذلك �أمر
القا�ضي �أن تتبع القرية خلليل بك على اعتبار
�أنها زعامت ولي�ست �أر�ض وقف

علي بك التيماري بقرية البرية ،معفاة من
براءة �سلطانية برفع
التكاليف قدمياً ،وقال �إنه يوجد بيد ال�سكان
التكاليف العرفية عن زعامت
2
كتاب بذلك لكنه �ضاع منهم ،فجاء علي بك
قرية البرية ،من حكام
غرة جمادى الأوىل
بكتاب جديد ،فقد �أ�شارت احلجة �أن من جملة ما
1068هـ1658/2/4/م
العرف البكلربكيه103
كان ي�أخذه حكام العرف ،طعام وعليق خيل،
وال�صنجاق 104و�صوابي�شهم
وخرفان وحنطة و�شعري
مببا�رشة و�صيها عبد الرحمن �شيخ احلرم بذمة
3
ترتب لفتح اهلل وهبة اهلل
فتح الدين بن عالء الدين الر�سول ،غرو�ش ،رهن
29ربيع �أول
يتيمي مو�سى غ�ضية
1068هـ1658/1/3/م
على املبلغ دار بدرج البطيخ
�رشاء دار مبحلة الن�صارى
امل�شرتي :حتية بنت �سعد-عرف بها �صهرها
1
قرب دار وقف اخلانقاه
خليل ال�سلفيتي -من عبد القادر بن عبد الكرمي
 8جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/11/م ال�صالحية ،وغرا�س ب�أر�ض
الدويك
البقعة
2
املدعي :طه بن خليل قعبور ،املدعى عليه :ح�سن
دعوى ب�سبب �إرث
 5جمادى الأوىل
بن مو�سى الطنبغا
1068هـ1658/2/8/م
الزوج :عالء الدين بن يحيى بن �أبي اجلود
3
والزوجة :فاطمة بنت حممد النحا�س ،ال�صداق
عقد زواج
 8جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/11/م
17غر�شاً 10 ،حا ًال
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117
حممد �أفندي

 8جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/11/م

117
حممد �أفندي

2
 10جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/13/م

117
حممد �أفندي

3
29ربيع �أول
1068هـ1658/1/3/م

118
حممد �أفندي

1
 8جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/11/م

118
حممد �أفندي

2
 5جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/9/م
1
 2جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/5/م
2
 14جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/17/م

119
حممد �أفندي
119
ح�سن �أفندي
120
ح�سن �أفندي
120
ح�سن �أفندي
120
ح�سن �أفندي
121
ح�سن �أفندي

موضوعها

ملخصها ومالحظات

دعوى ب�سبب خالف على
غرا�س ب�أر�ض النقاع ،املدعي :م�صلى �آغا الزعيم بالقد�س الو�صي على
ب�شهادة عبد القادر بك ايتام عبد الرحمن القاطع ،املدعى عليه :الو�صي
ال�سباهي بالقد�س ويحيى بن
ال�سابق على االيتام علي بن �أحمد
مو�سى الزعيم
الزوج :عبد الفتاح بن عبد الرزاق امل�رصي
والزوجة :فاطمة بنت مو�سى ،ال�صداق 6غرو�ش،
عقد زواج
 3حا ًال
ترتب لوقف رم�ضان �آغا
كتخدا حممد �أفندي ع�شاقي مببا�رشة متوليه تاج الدين جلبي الرتجمان
زاده املوقوف على �إ�رساج بذمة احلاج فتح الدين بن عالء الدين ،غرو�ش
القناديل بال�صخرة امل�رشفة
حممد وحجازي �أوالد �أحمد ال�سعدي من م�صلي
�رشاء غرا�س تني وزيتون
�آغا الزعيم بالقد�س الو�صي على ايتام عبد
و�سفرجل ب�أر�ض النقاع
الرحمن القاطع
ت�صادق على ق�سمة
عثمان وعبد الرحمن �أوالد عبد النبي
مرتوكات ،ومن املرتوكات
دار بخط واد الطواحني
�رشاء طبقة علوية مبحلة امل�شرتي :خالد بن حيدر الكردي من خديجة بنت
حممد ،عرف بها �أخوها وزوجها
املغاربة

تن�صيب و�صي على �أوالد
ن�رص اهلل اللطفي املعتل
ال�صحة
وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف
1
حبيب اهلل بن نور اهلل بن �أبي اللطف ،براتب
بامل�سجد الأق�صى بربعة
 17جمادى الأوىل
قطعة م�رصية كل يوم مكان والده
1068هـ1658/2/20/م والدة ال�سلطان مراد بوقف
الكجك �أحمد با�شا105
وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف
2
حبيب اهلل بن نور اهلل بن �أبي اللطف ،براتب
بامل�سجد الأق�صى بربعة
 14جمادى الأوىل
والدة ال�سلطان مراد بوقف
قطعة م�رصية كل يوم مكان والده
1068هـ1658/2/17/م
الكجك �أحمد با�شا
وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف
3
حبيب اهلل بن نور اهلل بن �أبي اللطف ،براتب
بال�صخرة بربعة والدة
 14جمادى الأوىل
ال�سلطان مراد بوقف الكجك
قطعة م�رصية كل يوم مكان والده
1068هـ1658/2/17/م
�أحمد با�شا
1
ن�صف وظيفة الت�صدير حبيب اهلل بن نور اهلل بن �أبي اللطف ،براتب 6
 14جمادى الأوىل
عثمانيات يومي ًا من وقف امل�سجد الأق�صى
بامل�سجد الأق�صى
1068هـ1658/2/17/م
الو�صي �سليمان الداودي
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121
ح�سن �أفندي
121
ح�سن �أفندي
121
ح�سن �أفندي
122
ح�سن �أفندي
122
ح�سن �أفندي
122
ح�سن �أفندي
122
ح�سن �أفندي
123
123
123
ح�سن �أفندي
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2
حبيب اهلل بن نور اهلل بن �أبي اللطف ،بوقف
وظيفة قراءة اجلزء بال�صخرة
14جمادى الأوىل
ال�سلطان �سليمان خان القانوين
1068هـ1658/2/17/م
وظيفة قراءة اجلزء باملدر�سة
3
حبيب اهلل بن نور اهلل بن �أبي اللطف
املنجكية 106واملدر�سة
14جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/17/م
البا�سطية107
4
وظيفة قراءة اجلزء بال�صخرة حبيب اهلل بن نور اهلل بن �أبي اللطف ،براتب
14جمادى الأوىل
�6سلطانيات ذهب ًا �سنوي ًا
بربعة والدة ال�سلطان
1068هـ1658/2/17/م
1
وظيفة امل�شيخة باملدر�سة حبيب اهلل بن نور اهلل بن �أبي اللطف ،براتب
أوىل
ل
ا
14جمادى
املالكية ،108ووظيفة قراءة
عثماين ون�صف من املدر�سة ،وراتب الق�صيدة 4
1068هـ
ق�صيدة بردة الب�صريي109
1658/2/17/
عثمانيات يومي ًا
بال�صخرة ،بوقف بهرام �آغا
م1658/2/17م
2
فاطمة خاتون بنت نور اهلل اللطفي3 ،
خم�ص�صات من ال�رصة
14جمادى الأوىل
�سلطانيات ذهب ًا
الرومية
1068هـ1658/2/17/م
حبيب اهلل بن نور اهلل بن �أبي اللطف ،براتب
3
وظيفة قراءة �سورة
2قطعة م�رصية ،من وقف كني�سة القيامة بوقف
14جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/17/م الإخال�ص بامل�سجد الأق�صى
�سليمان القانوين
وظيفة الدر�س باملدر�سة
4
حبيب اهلل بن نور اهلل بن �أبي اللطف ،براتب 8
امل�أمونية ،110وهي مدر�سة
14جمادى الأوىل
عثمانيات يومي ًا
1068هـ1658/2/17/م
�شافعية
1
طا�سة طعام من العمارة لإبراهيم بن مو�سى الق�ضماين مكان �صاحلة
 17جمادى الأوىل
بنت �أحمد
العامرة
1068هـ1658/2/20/م
2
زين على �أخوانه مكان عمه نور اهلل بن �أبي
تن�صيب و�صيا مكان و�صي
 17جمادى الأوىل
اللطف
1068هـ1658/2/20/م
3
ثلث وظيفة النظر على وقف
 14جمادى الأوىل
املدر�سة امل�أمونية
1068هـ1658/2/17/م

4
123
 12جمادى الأوىل
حممد �أفندي 1068هـ1658/2/1715/م
حممد �أفندي
124

موضوعها

ملخصها ومالحظات

1
 17جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/20/م

حبيب اهلل بن نور اهلل بن �أبي اللطف ،براتب
عثمانيان يومي ًا

عقد زواج

الزوج :عبد املالك بن حممد املغربي والزوجة :لطيفة
بنت من�صور املغربي ،ال�صداق  50غر�ش ًا 30 ،حا ًال

عقد زواج

الزوج :حممد �أفندي بن م�صطفى بيك �شيخ
ال�سادة املولوية111
والزوجة :را�ضية بنت اال�سته عبد القادر احلالق،
100غر�ش 60 ،حا ًال
ال�صداق
ٍ
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124
حممد �أفندي
124
ح�سن �أفندي
125
حممد �أفندي
125
ح�سن �أفندي
126
حممد �أفندي
126
ح�سن �أفندي
126
حممد �أفندي
127
حممد �أفندي
127
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املدعية� :صامية بنت حممد نوح احلا�ضنة
2
لأوالدها �أبناء حممد بن خليل جنيكات ،املدعى
دعوى ب�سبب نفقة
 7جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/10/م
عليه :جد الأوالد
حبيب اهلل بن نور اهلل بن �أبي اللطف ،بوقف
3
وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف
ر�ستم با�شا وبربعة �أوي�س بك ،وبوقف قمرا
 14جمادى الأوىل
بقبة ال�صخرة
1068هـ1658/2/17/م
خاتون بنت جي�ش
1
توافق على ق�سمة مرافق دار يا�سف وياقوب ولدي حنا املاروين والن�رصانية
 16جمادى الأوىل
قاترينا
مبحلة الن�صارى
1068هـ1658/2/19/م
وظيفة قراءة �سورة
2
الإخال�ص والن�رص� ،إهداء ال�شيخ حممد املغربي الب�صري ،كل يوم  2قطعة
�أوا�سط جمادى الأوىل
1068هـ� /أوا�سط
من وقف خا�صكي �سلطان
ثوابها خلا�صكي �سلطان
�شباط1658م
ولل�سلطان حممد خان

امل�شرتيات :لطيفة وعفيفة و�صائمة بنات عبد
1
�رشاء بيت يف دار مبحلة القادر العالول -عرف بهم ح�سن بن علي ال�سعدي
13ربيع الأول1068هـ
وح�سن بن زكريا بن حماد -من �سليمان بن
اجلوالدة
1657/12/12/م
�إبراهيم جنيكات وكيل �آمنة بنت خليل احلالق
وظيفة قراءة ما تي�رس كل
2
يوم بامل�سجد الأق�صى� ،إهداء ال�شيخ عبد القادر ال�سمني 2 ،قطع م�رصية يوميا
 10جمادى الأوىل
من وقف خا�صكي �سلطان
1068هـ1658/2/13/م ثوابها خلا�صكية ولل�سلطان
حممد خان
3
�إبراهيم بن عبد احلق احل�سباين على �أيتام �أخيه
تن�صيب و�صي
�أوائل جمادى الأوىل
�صالح
1068هـ�/أوائل �شباط1658م
املدعي� :إبراهيم بن ال�سيد �أبي بكر ال�سلفيتي،
1
دعوى ب�سبب �رشاء دار مبحلة
املدعى عليه :فخر الدين �أبي اجلود وكيل فاطمة
 17جمادى الأوىل
باب العمود
1068هـ1658/2/20/م
بنت �سعد الدفرتي
2
املدعي :اليهودي �إبراهيم ولد �صموئيل وكيل
دعوى ب�سبب دار مبحلة
�أوا�سط جمادى الأوىل
زوجته �ساره ،املدعى عليه :اليهودي عيد ولد
1068هـ� /أوا�سط
ال�رشف
�إ�سحاق
�شباط1658م
الزوج :خليل بن �إبراهيم النابل�سي والزوجة:
3
�صاحلة بنت يون�س النابل�سي ،ال�صداق  25غر�شا،
عقد زواج
 19جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/22/م
 15حا ًال
عقد وقف ذري للن�صارى� ،صاحب الوقف :ياقوب ويا�سف ولدي حنا
1
الن�رصاين ،وقف عليهم وعلى �أوالدهم و�إذا
بيتني ومرافق يف حملة
 16جمادى الأوىل
انقر�ضوا على م�صالح رهبان الإفرنح بدير
1068هـ1658/2/19/م الن�صارى قرب دار وقف
العمود بالقد�س ال�رشيف
املوارنة
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2
 22جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/25/م
�رشاء دار مبحلة باب حطة امل�شرتي :حممد بن علي العريان وكيل مكية بنت
1
قرب املدر�سة احلنفية ،112حممد ال�سقا التي كانت زوجة ملحمد اجلالودي
 12جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/15/م
من �إبراهيم بن يحيى النابل�سي
وفرن مبحلة حطة
دعوى ب�سبب �رشط زواج
2
املدعية� :شم�سية بنت علي بن �شان ،املدعى
يق�ضي بح�صول الطالق �إذا
 11جمادى الأوىل
عليه :حممد بن عي�سى الرتكماين
1068هـ1658/2/14/م غاب عنها الزوج �أكرث من �سنة
طلب ت�سجيل براءة بوظيفة املوظف علي بن م�صطفى ،الرباءة عر�ضها
1
�إفتخار اخلوا�ص املقربني داود �آغا� ،آغا دار
اجلباية على وقف ال�سيد
 12جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/15/م اخلليل يف نابل�س بال�سجل ال�سلطنة العلية والناظر على الأوقاف ال�رشيف
ال�سلطانية
املحفوظ مبحكمة القد�س
رم�ضان �آغا �صوبا�شي القد�س ،ك�شف على امليت:
2
�إخبار بحالة قتل بقرية دير
كاتب �أ�صله ال�شيخ نور الدين ال�شافعي ،وفخر
 12جمادى الأوىل
ال�سنة
1068هـ1658/2/15/م
الأعيان م�صطفى جلبي وال�صوبا�شي
�آمنة بنت حممد امللقن-عرف بها زوج �أمها
عو�ض بن حممد -واخلواجة �أبو الن�رص حممد
3
ال�سكري وكيل �شقيقه الغائب عن القد�س زوج
خلع وعقد نكاح
 15جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/18/م
�آمنة ،قد خلعها من ع�صمته و�أعاد النكاح بعد
دفع امل�ستحقات من م�ؤخر ونفقة وتوابعها
فاطمة خاتون بنت يو�سف الرومي� ،سلطاين
1
خم�ص�صات من ال�رصة
ذهب ًا من خم�ص�صات جماعة املجاورين
 24جمادى الأوىل
الرومية
1068هـ1658/2/27/م
بالقد�س
2
بدرة خاتون بنت داود� ،سلطاين ذهباً ،من
خم�ص�صات من ال�رصة
 24جمادى الأوىل
خم�ص�صات جماعة ال�صلحاء
الرومية
1068هـ1658/2/27/م
�رشاء غرا�س اللوز وال�سويدا
امل�شرتي :علي �آغا بن �أحمد بك بن �سموم املتويل
وامل�شم�ش جوار باب العمود
3
على وقف �سيدنا اخلليل من اخلواجة حافظ بن
خارج ال�سور قرب وقف
 12جمادى الأوىل
عبد الرحمن ال�صاحب الو�صي على �أيتام �رشف
1068هـ1658/2/15/م
�سيدنا اخلليل ،وغرا�س
الدين ال�صاحب
ب�أر�ض البقعة
�رشاء حواكري غرا�س �رشكة
وقف ال�سيد اخلليل ،جوار �سور
1
املدينة جهة باب العمود امل�شرتي :حممد بن عبد اجلواد الع�سلي من علي
 13جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/16/م يحدها من اجلنوب �سور �آغا بن �سموم املتويل على وقف �سيدنا اخلليل
املدينة ومن ال�رشق الطريق
الوا�صل �إىل باب العمود
ق�سمة طعام حجرة من
حجرات العمارة العامرة
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2
 12جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/15/م

132
حممد �أفندي

3
29ربيع �أول
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133
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1
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حممد �أفندي

2
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3
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3
29ربيع �أول
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1
 24جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/27/م
2
 26جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/29/م
3
29ربيع �أول
1068هـ1658/1/3/م
1
 19جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/22/م
2
غرة جمادي الثانية
1068هـ1658/3/3/م
3
 16جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/19/م
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موضوعها

ملخصها ومالحظات

امل�شرتي :كرمي الدين بك بن م�صطفى ال�سباهي
�رشاء غرا�س ب�أر�ض البقعة من علي �آغا بن �سموم املتويل على وقف �سيدنا
اخلليل
املدعي :خليل و�أحمد ولدي �إبراهيم بن حمب
دعوى ب�سبب م�ستحقات �إرث الدين ،املدعى عليها :را�ضية بنت �إبراهيم
تكرور-عرف بها فخر الدين بن �أبي اجلود
امل�شرتي :فخر الأعيان ال�شيخ عبد اجلواد �شيخ
التجار بالقد�س وكيل ولده �صالح –ب�شهادة علي
�رشاء غرا�س اللوز والزيتون
�أفندي اللطفي مفتي القد�س وال�شيخ �صالح �شيخ
ب�أر�ض ال�رصارة
احلرم القد�سي -من علي �آغا بن �سموم متويل
وقف ال�سيد اخلليل
�رشاء غرا�س التني والزيتون
امل�شرتي :كرمي بن علي ال�سعدي من نا�رص بن
والعنب وال�سفرجل ب�أر�ض
حممد املرادي
احليزة
دعوى ب�سبب خملفات �إرث املدعية :را�ضية بنت �إبراهيم تكرور ،املدعى
فاطمة بنت حمب الدين بن عليهما :الأخوين �أحمد وخليل ولدي �إبراهيم
مرزوق
مرزوق
منع من مطالبة ب�إرث الأم را�ضية بنت حممد تكرور ،جدها حمب الدين بن
مرزوق
من دار جدها لأمها
�رشاء غرا�س زيتون وتني
ب�أر�ض النقاع

امل�شرتي :كرمي بن علي ال�سعدي من كويدر
وح�سن ولدي �أحمد بن �أبي راكب

دفع باقي ثمن دار بها
معزل مبحلة باب حطة قرب
املدر�سة احلنفية

حممود بن حممد احللبي ل�شقيقته رحمة

دعوى ب�سبب �إرث

املدعي :خليل و�أحمد ولدي �إبراهيم بن مرزوق،
املدعى عليها :را�ضية تكرور

�رشاء غرا�س تني وزيتون امل�شرتي� :أحمد وحممد ولدي علي بن عبيد من
كارم بن كارم من قرية اجلورة
وعنب ب�أر�ض قرية اجلورة
وظيفة املرتب بوقف ال�سيد عبد الوهاب بن نور الدين اجلاعوين ،املرتب 4
عثمانيات يومي ًا
اخلليل
ر�سم نفقة وك�سوة
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4جمادى الثانية
1068هـ1658/3/6/م

موضوعها
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�رشاء دار مبحلة احلبلة
بنابل�س

امل�شرتي :عوان بن حمفوظ من فرخ بن �أحمد

136
حممد �أفندي

2
غرة جمادى الثانية
1068هـ1658/3/3/م

�شهادة برباءة ذمة

�أحمد بن يعقوب املهتدي لدين الإ�سالم �أنه ال
ي�ستحق قبل والدته ا�ستري بنت �إبراهيم اليهودية
�أي حق

136
حممد �أفندي

3
غرة جمادى الثانية
1068هـ1658/3/3/م

�شهادة بحدوث طالق

�أحمد بن يعقوب والزوجة :اليهودية ا�سيو نورا
بنت اريئل

136
حممد �أفندي

4
 3جمادى الثانية
1068هـ1658/3/5/م

137
حممد �أفندي

�رشاء جزء من دار اجلردان
قدميا مبحلة �صهيون
اجلوانية قرب دار وقف
امل�شرتي :فخر الدين بن �شم�س الدين بن �سامل
الكمال بن �أبي �رشيف ،وقرب
من �شعبان بن قويدر من �أوالد غفري وكيل علي
1
دار جارية يف وقف �سيدنا
بن قويدر املقيم مب�رص ،مبوجب وكالة �صادرة
 14جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/17/م حممد عليه ال�صالة وال�سالم،
من حمكمة ال�صاحلية مب�رص من القا�ضي عثمان
وح�صة من فرن خلبز اخلبز
�أفندي نائب احلاكم مب�رص
بخط مرزبان قرب العمارة
العامرة وقرب حاكورة وقف
حممد القرمي

138
ح�سن �أفندي

طه �أفندي بن �صالح اخلالدي ،وقد اطلع القا�ضي
1
وظيفة ختام �سورة البقرة يف
على وفرة علمه و�أهليته للوظيفة ،الراتب  4قطع
غرة جمادى الثانية
ال�صخرة امل�رشفة
1068هـ1658/3/3/م
م�رصية من وقف اخلا�صكية

البيع كان عام 1038هـ ،1628/نواب املحكمة
ثبوت �صحة نيابة القا�ضي يف حينه هم :م�صطفى العلمي وال�شيخ �سليمان
الداودي ،القا�ضي كان ال�شيخ طه �أفندي،
ببيع
امل�شرتي� :أحمد بك بن �إبراهيم

ال�شيخ نور الدين ال�شافعي ،الراتب  2قطعة
وظيفة قراءة �سورة تبارك م�رصية من وقف خا�صكي �سلطان ،و�إهداء
ثوابها لروح زوجة ال�سلطان خا�صكي ولل�سلطان
بامل�سجد الأق�صى
حممد خان
الزوج� :أبو بكر بن �رشف الدين امل�رصي
والزوجة :عال بنت حممود ،ال�صداق  20غر�شا،
عقد زواج
 3حا ًال

138
ح�سن �أفندي

2
غرة جمادى الآخرة
1068هـ1658/3/3/م

138
حممد �أفندي

3
17جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/20/م
4
دعوى ب�سبب قر�ض غرو�ش
2ربيع الثاين
1068هـ1658/1/6/م

138
حممد �أفندي
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1
ن�صف وظيفة التولية على
28جمادى الأوىل
وقف قناة ال�سبيل
1068هـ1658/2/31/م
2
ن�صف وظيفة التولية على �أحمد بن قا�سم 5 ،قطع م�رصية ون�صف غرارة
28جمادى الأوىل
حنطة قد�سية
وقف قناة ال�سبيل
1068هـ1658/2/31/م
طلب فخر الدين بن زكريا �أفندي مفتي القد�س
�سابق ًا و�سليمان ولد حنا ووالدته نافية بنت
طلب ق�سمة غرا�س التني
3
والعنب والزيتون والتفاح اليا�س ،ك�شف على الغرا�س كاتب �أ�صله زكريا
11جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/14/م وال�سويدا والورود ب�أر�ض الديري ،وبح�ضور �أهل املعرفة يف ذلك ،منهم:
ال�شيخ حممد الفتياين ،وال�شيخ عبد الرحمن
ال�رصارة
الظهريي ،واخلطيب دروي�ش اخلليلي
املدعي� :أحمد بن �إبراهيم خ�رض ،املدعى عليه:
ال�سيد حممد بن ال�سيد حممود القا�ضي �سابق ًا
ك�شف حجة بيع بعد
1
بالقد�س،
االعرتا�ض ،يعود تاريخها
جمادى الثانية
وهي حجة بيع دار باخلليل وغرا�س بقرية
1068هـ1658/3/م
�إىل 1032هـ1622 /م
�صوبا ،ب�شهادة طه �أفندي الديري وال�شيخ
م�صطفى �أفندي العلمي
ال�سيد م�صطفى بن حممد بن ال�سيد �شم�س الدين
2
وظيفة التولية على وقف
احل�سيني الوفائي نقيب ال�سادة اال�رشاف ،عو�ضا
جمادى الثانية
املدر�سة الكيالنية114
1068هـ1658/3/م
عن جده �شم�س الدين
دعوى ب�سبب م�ستحقات الناظر على وقف جده فخر اال�رشاف ال�سيد حممد
3
وقف ف�سقليه مبحلة بن م�صطفى ،املدعى عليهم� :أحمد بن الور وعلوان
جمادى الثانية
1068هـ1658/3/م اليا�سمني بنابل�س امل�شتمل بن حمفوظ بن �أوتلي وعبيد الربادعي و�صالح
طبيله اجلميع من مدينة نابل�س ،النابل�سي
على حوا�صل وبائكة115
طلب ترميمها :ال�سيد �شم�س الدين الوفائي
1
طلب ترميم املدر�سة احلنفية املدر�س فيها واملتكلم على �أوقافها ،ك�شف على
 4جمادى الثانية
املدر�سة كاتب ا�صله ال�شيخ نور الدين ال�شافعي
املعظمية
1068هـ1658/3/6/م
ب�صحبة املعمارية بالقد�س
ر�ضوان �آغا كاتب �أوقاف خا�صكي �سلطان مكان
2
تخ�صي�ص مرتب مبوجب
م�صطفى بن حممد الرومي بحكم وفاته 5 ،قطع
 2جمادى الثانية
1068هـ1658/3/4/م براءة �سلطانية خاقانية
�شامية
3
قراءة القر�آن باخلانقاه ال�سيد م�صطفى وال�سيد �أبو ال�سعود ولدي ال�سيد
 2جمادى الثانية
حممد الوفائي ،كل يوم  3عثمانيات
ال�صالحية
1068هـ1658/3/4/م
وظيفة قراءة �سورة ي�س يف ال�سيد م�صطفى وال�سيد �أبو ال�سعود ولدي ال�سيد
1
امل�سجد الأق�صى� ،إهداء ثوابها حممد الوفائي ،راتب  20عثمانية ،من وقف
 2جمادى الثانية
1068هـ1658/3/4/م لل�سلطان �سليمان القانوين كني�سة القيامة العائد جلهة وقف اخلا�صكية
علي بن كرمي الدين بن منر 5 ،قطع م�رصية
ون�صف غرارة حنطة قد�سية113
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142
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2
 2جمادى الثانية
1068هـ1658/3/4/م

142
ح�سن �أفندي

3
 2جمادى الثانية
1068هـ1658/3/4/م
1
وظيفة امل�شيخة وال�سكن ال�سيد م�صطفى وال�سيد �أبو ال�سعود ولدا ال�سيد
 2جمادى الثانية
حممد الوفائي
برباط بريام جاوي�ش
1068هـ1658/3/4/م
وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف
2
ال�سيد ح�سن بن ال�سيد �شم�س الدين الوفائي،
بربعة ال�سلطان �سليم خان
 2جمادى الثانية
براتب  8عثمانيات يومي ًا
1068هـ1658/3/4/م
العثماين
وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف ال�سيد ح�سن بن ال�سيد �شم�س الدين الوفائي،
3
براتب عثماين يوميا ما قيمته  100قطعة
بقبة ال�صخرة بربعة
 2جمادى الثانية
1068هـ1658/3/4/م
م�رصية �سنوياً117
م�صطفى با�شا
ال�سيد ح�سن بن ال�سيد �شم�س الدين الوفائي،
1
ن�صف وظيفة فرا�شة القدم
براتب  20عثمانية يومياً ،يعادلها � 25سلطانية
 2جمادى الثانية
ال�رشيف بال�صخرة
1068هـ1658/3/4/م
ذهب ًا من ال�رصة الرومية
ال�سيد �أبو اللطف اللطفي وقد وكّ ل مكانه ال�شيخ
عفيف الدين بن فخر الدين ال�رسوري ،يف
2
طلب �إذن بال�سفر للديار
التدري�س باملدر�سة احلنفية املعظمية ،وقب�ض
 7جمادى الثانية
الرومية
1068هـ1658/3/9/م
غلة املدر�سة و�أن ي�رصف يف عمارة املدر�سة،
ويف قب�ض جميع رواتبه وحواالته
كوثر بنت ال�سيد �شم�س الدين الوفائي ،ن�صف
3
خم�ص�صات من ال�رصة
�سلطانية ذهباً ،وذلك من ما هو خم�ص�ص جلماعة
 2جمادى الثانية
الرومية
1068هـ1658/3/4/م
ن�ساء باب حطة ،مكان ن�سلى بنت عبد اهلل
ال�سيد م�صطفى وال�سيد �أبو ال�سعود ولدي ال�سيد
4
قراءة ما يتي�رس يف امل�سجد
حممد الوفائي ،براتب �سلطاين ذهب ًا من ال�رصة
 2جمادى الثانية
الأق�صى
1068هـ1658/3/4/م
الرومية
1
وظيفة م�شيخة املدر�سة ال�سيد م�صطفى وال�سيد �أبو ال�سعود ولدي ال�سيد
 2جمادى الثانية
حممد الوفائي
1068هـ1658/3/4/م الر�صا�صية 118وال�سكن بها
2
وظيفة التولية على وقف ال�سيد م�صطفى وال�سيد �أبو ال�سعود ولدي ال�سيد
 2جمادى الثانية
حممد الوفائي ،براتب  5عثمانيات يومي ًا
املدر�سة البلدية119
1068هـ1658/3/4/م
3
وظيفة الإمامة باملدر�سة ال�سيد ح�سن بن ال�سيد �شم�س الدين الوفائي،
 2جمادى الثانية
براتب  12عثمانية من وقف خا�صكي �سلطان
احلجرجية120
1068هـ1658/3/4/م
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ال�سيد ح�سن بن ال�سيد �شم�س الدين الوفائي،
وظيفة قراءة ما يتي�رس من
خم�ص�ص للوظبفة دار تقع يف بعقبة ال�ست من
القر�آن يف �أي مكان يتي�رس
وقف ال�ست116
ال�سيد ح�سن بن ال�سيد �شم�س الدين الوفائي،
وظيفة قراءة احلديث
الراتب  10عثمانيات يوميا ،وغرارة خنطة
بامل�سجد الأق�صى
�سنوي ًا من وقف امل�سجد الأق�صى
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وظيفة امل�شيخة على الرباط
4
 2جمادى الثانية
املن�صوري ووظيفة الكتابة
1068هـ1658/3/4/م
على �أوقافه
ال�سيد ح�سن بن ال�سيد �شم�س الدين الوفائي،
1
براتب  22عثمانية من وقف كني�سة القيامة،
وظيفة قراءة ما يتي�رس
 2جمادى الثانية
1068هـ1658/3/4/م
و�إهداء ثوابها لل�سلطان �سليمان القانوين
2
ال�سيد ح�سن بن ال�سيد �شم�س الدين الوفائي2 ،
وظيفة امل�شارفة121
 2جمادى الثانية
عثماني ًا
باخلانقاه ال�صالحية
1068هـ1658/3/4/م
ال�سيد م�صطفى وال�سيد �أبو ال�سعود ولدي ال�سيد
3
وظيفة قراءة ما يتي�رس يف
حممد الوفائي ،براتب  10عثمانيات من وقف
 2جمادى الثانية
امل�سجد الأق�صى
1068هـ1658/3/4/م
خا�صكي �سلطان و�إهداء ثوابها للواقف
4
وظيفة املرتب بوقف ال�سيد ال�سيد ح�سن بن ال�سيد �شم�س الدين الوفائي،
 2جمادى الثانية
براتب  10عثمانيات
اخلليل
1068هـ1658/3/4/م
1
وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف ال�سيد م�صطفى بن ال�سيد �شم�س الدين الوفائي،
 2جمادى الثانية
براتب  4عثمانيات من وقف ال�سلطان �سليمان
يف ال�صخرة امل�رشفة
1068هـ1658/3/4/م
وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف يف ال�سيد ح�سن بن ال�سيد �شم�س الدين الوفائي،
ال�صخرة بربعة �إبراهيم با�شا،
ووظيفة قراءة �سورة الأنعام براتب 10
2
م�رصية،
براتب � 4سلطاين
قطعةباملدر�سة �سلطانيات من ال�رصة الرومي ،وع�رش �سلطانيات
الثانية
جمادى
2
ووظيفة قراءة اجلزء
1068هـ1658/3/4/م
قطعة م�رصية من ال�صدقات الواردة بال�رصة
العثمانية ،122براتب 2
امل�رصية123
ون�صف �سلطاين قطعة م�رصية
3
وظيفة التولية على وقف ال�سيد ح�سن بن ال�سيد �شم�س الدين الوفائي،
 2جمادى الثانية
الراتب ح�سب ما هو وارد بدفرت الوقف
الزاوية الب�سطامية124
1068هـ1658/3/4/م
ال�سيد ح�سن بن ال�سيد �شم�س الدين الوفائي،
1
ن�صف وظيفة م�شيخة125
الراتب  4عثمايات يومياً ،وغرارة حنطة �سنوي ًا
 2جمادى الثانية
احلرم ال�رشيف
1068هـ1658/3/4/م
من وقف امل�سجد الأق�صى
ال�سيد ح�سن بن ال�سيد �شم�س الدين الوفائي،
2
وظيفة الت�صدير126
الراتب  18عثمانية يومياً ،وغرارتان من احلنطة
 2جمادى الثانية
بامل�سجد الأق�صى
1068هـ1658/3/4/م
�سنوي ًا
ال�سيد م�صطفى وال�سيد �أبو ال�سعود ولدي ال�سيد
3
وظيفة الت�صدير بامل�سجد
حممد الوفائي ،الراتب  21عثمانية يومياً،
 2جمادى الثانية
الأق�صى
1068هـ1658/3/4/م
وثالث غرائر من احلنطة �سنوي ًا
ال�سيد ح�سن بن ال�سيد �شم�س الدين الوفائي5 ،
1
وظيفة الإمامة مبقام �سيدنا عثمانيات يومياً ،من وقف �سيدنا مو�سى ،ومن
 2جمادى الثانية
ال�رصة الرومية ،تعادل � 6سلطانيات ذهبا ،من
مو�سى
1068هـ1658/3/4/م
�رشوطها :اال�ستنابة عند احلاجة
ال�سيد ح�سن بن ال�سيد �شم�س الدين الوفائي،
براتب  10عثمانيات من وقف الرباط
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2
 2جمادى الثانية
1068هـ1658/3/4/م
3
 2جمادى الثانية
1068هـ1658/3/4/م

وظيفة التولية على وقف
املدر�سة احل�سنية127

ال�سيد ح�سن بن ال�سيد �شم�س الدين الوفائي،
الرتب  30عثمانية

وظيفة امل�شيخة وال�سكن
باملدر�سة املنجكية

ال�سيد ح�سن بن ال�سيد �شم�س الدين الوفائي،
الراتب ح�سب دفرت الوقف

م�صادق على �صحة �إجارة
حا�صلني وقف احلرمني كمال الدين بن حممد ع�سيله من ال�سيد ح�سن بن
1
ال�رشيفني ،مب�رص بوكالة 128حممد احل�سيني الوفائي نقيب ال�سادة الأ�رشاف
8جمادى الآخرة
ال�صابون الكربى ،قرب بالقد�س� ،صادق عليها ال�سيد تاج العارفني بن
1068هـ1658/3/4/م
حا�صل ال�شيخ خري الدين ال�سيد عبد القادر احل�سيني الوفائي مفتي القد�س
املفتي برملة فل�سطني
ال�شيخ عبد اللطيف بن عبد القادر بن غ�ضية،
2
وظيفة اخلدمة مبقام �سيدنا
الراتب ربع عثماين يوميا ،مكان �شقيقه عبد
 4جمادى الثانية
مو�سى
1068هـ1658/3/4/م
ال�صمد ،بحكم فراغه له
وظيفة املرتب على وقف ال�شيخ عبد ال�صمد بن عبد القادر بن غ�ضية،
3
الراتب ن�صف عثماين يومياً ،مكان �شقيقه عبد
�سيدنا يون�س و�سيدنا
 4جمادى الثانية
1068هـ1658/3/4/م
اللطيف
لوط129
4
طا�سة طعام من العمارة
فاطمة وعمرية وهنادي �أبي عبيد اهلل بن فركاح
 9جمادى الثانية
العامرة
1068هـ1658/3/11/م
ال�سماح باال�ستدانة لتعوي�ض
الناق�ص من الغالل يف
1
ح�سن �آغا وكيل حممد �آغا متويل الوقف ،بح�ضور
كيالر(املطبخ) العمارة
 9جمادى الثانية
ال�شيخ لطفي الأنباري وكاتب الأنبار
1068هـ1658/3/11/م العامرة و�أنبارها(خمازن
الغالل)
نعيمة بنت جعفر اخلليلي انح�رص �إرثها يف
2
�إقرار بق�سمة �إرث
(د.ت)
زوجها �إ�سحاق اخلليلي ويف عمها عمر اخلليلي
3
 2جمادى الثانية
1068هـ1658/3/4/م

طا�سة طعام من العمارة
العامرة

نفي�سة بنت علي الرومي

4
 7جمادى الثانية
1068هـ1658/3/1/م

مرتوكات ميتة

احلاجة نعيمة بنت جعفر اخلليلي

5
 3جمادى الثانية
1068هـ/

طا�سة طعام �صبح م�ساء
من العمارة العامرة مع ما
يتبعها من اخلبز

�صالح و�صاحلة ولدي النقيب �أحمد ال�ضبعي
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املدعي :رجب بن حممد ال�شامية وكرمي بن يو�سف،
املدعى عليه :باكري بن علي القاوقجي ،130ك�شف
1
دعوى ب�سبب هدم جدران دار
على الدار :كاتب �أ�صله عفيف الدين الديري ومنر
 3جمادى الثانية
مبحلة باب العمود
1068هـ1658/3/5/م
املعماربا�شي بالقد�س وجماعة من امل�سلمني،
منهم� :إبراهيم بلكبا�شي بقلعة القد�س
املدعي :يو�سف بن حممد الرتكماين ،املدعى
2
دعوى ب�سبب فر�س ومهرها عليه :معمر بن عبد النبي من �أهايل قرية �أريحا
 5جمادى الثانية
1068هـ1658/3/5/م كانا �ضاعا بناحية الرملة الغور ،131وقد قال املدعى عليه �أنه بدلها ببقر
من حممد البدوي الهتيمي132
حممد بن ع�صفور املحت�سب بالقد�س من
3
م�ستحقات ثمن �صابون
(د.ت)
م�صطفى بن عبد اهلل
1
�رشاء بيت يف قرية لفتا امل�شرتي:عالن بن م�صلى من قرية لفتا من علي
جمادى الثانية
1068هـ1658/3/م
امل�شرتي :فخر الدين بن عبد احلق مريان
2
�رشاء دار مبحلة باب العمود الق�صاب بالقد�س من �سليمان بن عبد النبي بن
 7جمادى الثانية
1068هـ1658/3/9/م
مريان
امل�شرتية :حبايب بنت دياب من قرية العيزرية
3
�رشاء �شجرتني زيتون و�أخرى
–عرف بها حممد بن عبد القادر الداودي -من
 15جمادى الثانية
1068هـ1658/3/17/م تني ب�أر�ض الفخرية133
زوجها حماد بن �إبراهيم من قرية �سلوان
1
...بن �إبراهيم امل�ؤقت على �صالح و�صاحلة وليد
تن�صيب و�صي
 3جمادى الثانية
النقيب �أحمد ال�ضبعي
1068هـ1658/3/5/م
الزوج :عبد الرحمن بن �أبي الف�ضل املقر�ض
2
والزوجة :فاطمة بنت ح�سني العجلوين،
عقد زواج
 10جمادى الثانية
1068هـ1658/3/12/م
ال�صداق11غر�شاً 7 ،حا ًال
�إخبار و�شهادة مبلكية
3
دخل اهلل بن �أحمد من �سلوان� ،أن الدار واحلاكورة
حاكورة ودار مبحلة باب
 9جمادى الثانية
حل�سن بن �صالح النابل�سي و�سليم بن �شعيب
1068هـ1658/3/11/م
حطة وباب ال�ساهرة
ال�شيخ عمر بن العلم مكان ال�شيخ �أحمد بن ح�سن
4
وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف
بحكم وفاته ،كل يوم عثماين م�رصي من وقف
 12جمادى الثانية
بال�صخرة امل�رشفة
1068هـ1658/3/14/م
الكجك �أحمد با�شا
5
ال�شيخ خري الدين بن �صالح الدهان� ،سلطاين
خم�ص�صات من ال�رصة
 2جمادى الثانية
ذهباً ،من مقطوع جماعة املحالت
الرومية
1068هـ1658/3/4/م
6
�رشفة بنت علي احلداد على زوجها عبد الرحمن
خالف على م�ؤخر �صداق
2ربيع الثاين
بن يو�سف النحا�س
ة1069هـ1658/1/6/م
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1
 10جمادى الثانية
1068هـ1658/3/12/م

�إخبار بحالة غرق ببئر

م�صطفى بك الزعيم بالقد�س ،احلرمة حجية بنت
رم�ضان من قرية كفر عقب 134اجلارية يف
زعامته ،ك�شف عليها :كاتب احلجة علي الثوري،
ومندوب �صوبا�شي الرب منقوج �آغا
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�رشاء دويرة مبحلة باب حطة
2
قرب املدر�سة امل�أمونية
 11جمادى الثانية
1068هـ1658/3/13/م
بقنطرة ال�صم�صام
املدعي :حممد بن م�صطفى بن عبد اهلل الو�صي
3
على �أخته م�ؤيدة ،املدعى عليه :حممد بن �أحمد
دعوى
3ربيع الثاين
ة1068هـ1658/1/7/م
بن ع�صفور
4
زين بن �شم�س الدين بن فار�س لأحمد بن يون�س
�إلزام
3ربيع الثاين
الدقاق ،غرو�ش
ة1068هـ1658/1/7/م
براءة �سلطانية من عر�ض
الناظر على الأوقاف
ال�سلطانية ال�رشيفة يف الباب ال�شيخ �إبراهيم بن حافظ الدين ال�رسوري وكيل
1
العايل ،تق�ضي الرباءة بعودة �أخيه حممد ،كانت مل�صطفى الرومي ،الذي
 4جمادى الثانية
1068هـ1658/3/6/م ال�شيخ حممد ال�رسوري �إىل و�صف ب�أنه لي�س �أه ًال للوظيفة و�أنه من العوام
وظيفة قراءة �سورة ي�س،
وعطل الوظيفة
براتب  5قطع �شامية من
وقف خا�صكي �سلطان
البائع :ال�شيخ عبد الرحمن بن غ�ضية �شيخ احلرم
2
بيع  9قراريط من دار مبحلة للن�رصانية عزيزة بنت عبد امل�سيح –عرف بها:
 9جمادى الثانية
�إبراهيم ولد عيد وابن ق�سطه وابن �أختها �سليمان
الن�صارى
1068هـ1658/3/11/م
ولد عبد اهلل اخلليلي الن�رصاين-
1
علي املغربي ملطلقته فاطمة بنت رم�ضان
�إلزام
 4ربيع الثاين
النابل�سي ،غرو�ش
ة1068هـ1658/1/8/م
2
ال�شيخ يو�سف الع�سلي وكيل حممد ال�صالح من
مطالبة مب�ستحقات
 4ربيع الثاين
يتيم ال�شيخ علي ،غرو�ش
ة1068هـ1658/1/8/م
3
�إجارة بيت جاري بوقف املتويل على الوقف ح�سن �أبي �سنينة ل�شهبان
 5ربيع الثاين
ال�سقا
لولو غازي
ة1068هـ1658/1/9/م
4
املتويل ح�سني الأخر ملحمود بن �شعبان
�إجارة ا�صطبل مبحلة باب
 5ربيع الثاين
جنيكات
ة1068هـ1658/1/9/م العمود جاري بوفق طليحة
5
�أمر ب�إر�سال املاء حلمام �أمر احلاكم ال�رشعي كل من املعلم عمر واملعلم
 5ربيع الثاين
علي معماربا�شي القد�س بذلك
العني و�إىل ال�سبيل
ة1068هـ1658/1/9/م
امل�شرتي :دخل اهلل بن �أحمد بن عبيد من �سلوان
من عبد الباقي بن علي ال�سكاكيني
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6
تبيه ب�إخالء دار وقف طليحة
 5ربيع الثاين
لغر�ض تعمريها
ة1068هـ1658/1/9/م
7
املدعي :علي بلكبا�شي ،املدعى عليه� :سليم بن
دعوى
 8ربيع الثاين
�أبي بكر ،ب�سبب غرو�ش
ة1068هـ1658/1/12/م
ف�صل زيت قرية بيت
املتويل �أحمد احلامدي من دهمان بن حماد
8
رميا 135وكفر عني136
وال�شيخ حمد بن ريان جابي الوقف ،فكانت 17
 8ربيع الثاين
ة1068هـ1658/1/12/م وقراوا 137اجلارية بوقف
ون�صف قنطار زيت ًا
امل�سجد الأق�صى وال�صخرة
9
احلاج حممد بن �شيخ ال�سوق الو�صي على �أبي
�إقرار بقب�ض م�ستحقات
 8ربيع الثاين
يزيد بن �أبي يزيد من حممد بن عبيد ،غرو�ش
ة1068هـ1658/1/12/م
10
ترتب لأبي يزيد بن �أبي يزيد مبا�رشة و�صيه بذمة حممد بن عبيد ،غرو�ش
 9ربيع الثاين
ة1068هـ1658/1/13/م
11
حجازي بن خليل العجمي و�صيا على نقوال
تن�صيب و�صي
 9ربيع الثاين
ويو�سف ولدي ميخائيل
ة1068هـ1658/1/13/م
ف�صل زيت قرى وقف ال�سيد
مبا�رشة �أحمد بك بن �سموم وكيل ولده علي بك
12
اخلليل وهي :قرية دير
متويل وقف ال�سيد اخلليل ،فكانت  17ون�صف
 10ربيع الثاين
ة1068هـ1658/1/14/م غ�سانة 138وعبوين139
قنطار زيت ًا
واملزارع 140وعارورة141
ميخائيل ولد يو�سف الن�رصاين احلداد ،قنطار
1
من احلديد
تقدير ثمن حديد من تركة
 11ربيع الثاين
ب�شهادة� :سيدي م�صطفى بن �إبراهيم القنواتي
ة1068هـ1658/1/15/م
و�شاهني بن عبد اجلواد
2
دعوى ب�سبب �أجرة ماعون املدعي :خليل بن نور الدين ،املدعى عليه :علي
 12ربيع الثاين
بن يو�سف
نحا�س
ة1068هـ1658/1/16/م
3
املدعي� :أحمد بن الق�ضماين بن مو�سى ،املدعى
دعوى
 12ربيع الثاين
عليه :علي بن يو�سف احلموي ،ب�سبب غرو�ش
ة1068هـ1658/1/16/م
4
علي بن يو�سف احلموي لرم�ضان بن حممد
 12ربيع الثاين
اعرتاف مب�ستحقات نقداً
ة1068هـ1658/1/16/م
5
ورثة �سيدي م�صطفى بن عبد اهلل من حممد بن
قب�ض م�ستحقات
 12ربيع الثاين
ع�صفور املحت�سب بالقد�س
ة1068هـ1658/1/16/م
نبه احلاكم ال�رشعي على �سكان الدار
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6
دعوى ب�سبب �رشاء حمرمة املدعي :علي بن علوان ،املدعى عليه� :إبراهيم
 12ربيع الثاين
بن بغي�صة
حرير وجوخ
ة1068هـ1658/1/16/م
7
حممد بن �صالح املغربي ل�سيدي حممد �أبي
�إلزام
 14ربيع الثاين
الن�رص العلم ،غرو�ش
ة1068هـ1658/1/18/م
8
�إبراهيم بغي�صة ملحمد بن عثمان الكردي
�إلزام
 14ربيع الثاين
العبوي
ة1068هـ1658/1/18/م
9
خليل بن �إبراهيم الري�س خلليل بن �أحمد ،غرو�ش
�إلزام
 14ربيع الثاين
ة1068هـ1658/1/18/م
1
املدعي� :صالح الرمي ،املدعى عليه :فلق ولد
دعوى دين على طائفة
 15ربيع الثاين
ا�رسائيل املتكلم على طائفة اليهود ال�سكناج
اليهود
ة1068هـ1658/1/19/م
2
اخلواجة �صالح لي�س له دين على اليهود
�إقرار
 15ربيع الثاين
ال�سكناج
ة1068هـ1658/1/19/م
3
ح�سن بن �أحمد يعقوب لإبراهيم بن �أحمد
قب�ض م�ستحقات غرو�ش
 15ربيع الثاين
ة1068هـ1658/1/19/م
4
الكفيل يو�سف ولد يوئل اليهودي ال�سكناجي
كفالة �شخ�صية
15ربيع الثاين
ليا�سف ولد مردخاي
ة1068هـ1658/1/19/م
5
حممد ملن�صورة بنت حمزة ،بغرو�ش
�إلزام
15ربيع الثاين
ة1068هـ1658/1/19/م
مطالبة مب�ستحقات لوقف
6
املتويل ال�شيخ جنم الدين الداودي
جمانة خاتون بنت م�صطفى
16ربيع الثاين
ة1068هـ1658/1/20/م
جمي�ش
7
حممد اجلزائري بوفاة ال�سيد عبد العزيز املغربي
�إخبار بوفاة
17ربيع الثاين
ة1068هـ1658/1/21/م
املدعي :ح�سني �آغا بن علي �آغا وكيل خديجة
8
دعوى ب�سبب م�ؤخر �صداق
بنت حممد �آغا ،املدعى عليه :م�صطفى بن حبيب
 18ربيع الثاين
زوجة
ة1068هـ1658/1/22/م
جلبي و�صي �إخوته
9
الزوج� :صالح بن ا�صيبعة والزوجة :مرمي بنت
دعوى ب�سبب نفقة زوجة
 18ربيع الثاين
ب�شارة
ة1068هـ1658/1/22/م
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10
تاريخ دخول القا�ضي اجلديد
 18ربيع الثاين
�إىل مدينة القد�س
ة1068هـ1658/1/22/م
11
�صالح الدين بن برهان الدين الغزي وكيل مرمي
قب�ض م�ستحقات غرو�ش
 18ربيع الثاين
بنت ب�شارة من �صالح بن ا�صيبعة
ة1068هـ1658/1/22/م
وكلت حممد بن علي
مكية بنت حممد ال�سقا ّ
12
العريان ،ب�شهادة �أحمد بن ح�سن و�إبراهيم بن
�شهادة بوكالة
 19ربيع الثاين
ة1068هـ1658/1/23/م
الزعيم
1
ترتب لعبد الباقي يتيم طه مبا�رشة و�صيه ال�شيخ عبد الرحمن نائب الناظر
 20ربيع الثاين
بذمة �رشف بن م�صطفى الر�صا�ص ،غرو�ش
امل�رصي
ة1068هـ1658/1/24/م
ح�سن �آغا قائم مقام متويل وقف خا�صكي
2
�إجارة حمامي ال�سلطان
�سلطان ،ا�ست�أجرهما املعلم يو�سف بن حممد
18جمادي الثانية1068هـ/
�20آذار(املارت)1421658م الكائن بخط والد الطواحني
واملعلم �أحمد بن �إبراهيم الفران
3
مبا�رشة الناظر م�صطفى العلمي بذمة حجازي
ترتب لوقف عبد اهلل �أفندي
 20ربيع الثاين
بن حممود ،غرو�ش ،رهن عليها ب ّد بباب العمود
ة1068هـ1658/1/24/م
قب�ض راتب(علوفة) وظيفة ال�شيخ حممد بن القا�ضي مو�سى الديري من
4
امل�شيخة والنظر يف املدر�سة ال�شيخ حمب اهلل الديري متويل الوقف 12 ،غر�شا
 20ربيع الثاين
ة1068هـ1658/1/24/م
راتب �سنة
الفار�سية143
ترتب لوقف علي خواجة
5
مبا�رشة متوليه نور الدين ال�شافعي بذمة
املوقوف على امل�ؤذنني
 20ربيع الثاين
�سليمان الدجاين ،غرو�ش
ة1068هـ1658/1/24/م
بال�صخرة امل�رشفة
6
ح�سن وح�سني وم�صطفى �أوالد عبد النبي بن
وكالة
 20ربيع الثاين
وكلوا كرمي بن حممود الداودي
ا�صيبعة ّ
ة1068هـ1658/1/24/م
7
ا�سما بنت �أحمد على �أوالدها حممد و�شافعية
تن�صيب و�صي
 21ربيع الثاين
يتيمي حمدان القطان
ة1068هـ1658/1/25/م
الزوج :عمر بن �إبراهيم املغربي والزوجة� :أم
8
ال�سعد بنت �سعد املغربي ،ال�صداق 5غرو�ش،
عقد زواج
 21ربيع الثاين
ة1068هـ1658/1/25/م
2حا ًال
9
مو�سى بن حممد الطويل من حممد بن خليل
قب�ض م�ستحقات
 21ربيع الثاين
خبي�صة
ة1068هـ1658/1/25/م
10
�إقرار بقب�ض م�ستحقات بيد املتويل على الوقف حمب الدين الديري من
 21ربيع الثاين
ة1068هـ1658/1/25/م لوقف جمانه خاتون فتح اهلل وكيل ال�شيخ �شم�س الدين الديري ،غرو�ش
ال�شيخ ح�سن �أفندي
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1
املدعي :عوي�ش ولد �صالح الن�رصاين ،املدعى
دعوى ب�سبب قر�ض غرو�ش
 24ربيع الثاين
عليه :خلف ولد �شحادة
ة1068هـ1658/1/28/م
2
دعوى ب�سبب ثمن عود حراث املدعي :ال�سيد حممد بن خليل خمي�صة ،املدعى
 24ربيع الثاين
عليه :عوي�س ولد �صالح الن�رصاين
�أر�ض
ة1068هـ1658/1/28/م
املدعي� :إبراهيم بك و�أحمد بك ولدا حبيب جلبي
جاري با�شي ال�سادة ال�سباهية بالقد�س ،املدعى
3
دعوى ب�سبب م�ؤخر �صداق عليه :م�صطفى بك بن حبيب جلبي بالأ�صالة
 24ربيع الثاين
والوكالة عن �أخيه مراد وعمر ،وعلى �سيدي
زوجة
ة1068هـ1658/1/28/م
ح�سني بك بن علي �آغا ال�سباهية بالقد�س وكيل
ال�ست حبيبة وال�ست حامدة بنتي حبيب جلبي
4
املدعي� :سليم ولد مرتي املدعى عليه� :سعد الدين
دعوى ب�سبب ثمن بغلة
 24ربيع الثاين
بن �أبي اجلود الرملي
ة1068هـ1658/1/28/م
5
عفيف بن حممد من �صالح الري�س
حلف بعدم �رشاء تنب
 25ربيع الثاين
ة1068هـ1658/1/29/م
6
املدعي� :إبراهيم بن �إ�سماعيل الزعيم ،املدعى
دعوى ب�سبب �شِ جار
 25ربيع الثاين
عليه :م�صطفى بن خرمية
ة1068هـ1658/1/29/م
7
املدعي� :إبراهيم بن علي النحلة ،املدعى عليه:
دعوى ب�سبب بهيم
 25ربيع الثاين
البدوي �سليمان بن �سويلم ال�شعريات144
ة1068هـ1658/1/29/م
مبا�رشة عمه و�صيه خليل بن حممد بذمة املعلم
8
ترتب لعلي بن �إ�سحاق
منر بن خليل ،غرو�ش ،رهن عليها دار مبحلة
 25ربيع الثاين
املنجد
ة1068هـ1658/1/29/م
احليادرة
1
امل�ست�أجر� :إ�سحاق بن حممد املنجد من زين بن
�إجارة دار مبحلة احليادرة
 25ربيع الثاين
خليل زين
ة1068هـ1658/1/29/م
2
عو�ض بن خليل الق�ضماين لكرمي الدين بن ح�سن،
�إلزام
 26ربيع الثاين
غرو�ش
ة1068هـ1658/1/30/م
�إقرار بقب�ض م�ستحقات
3
من اليهود الربان�س 145علي ب�شه الينكجري بدم�شق ال�شام وكيل عبد
 26ربيع الثاين
الكرمي كربال من اليهود الربان�س
ة1068هـ1658/1/30/م امل�سجونني ب�سبب الدين
املرتتب عليهم
حجازية بنت رجب الفاخوري ،وكّ لت ال�سيد
4
يو�سف بن حممد ال�صمادي ،ب�شهادة� :سليمان بن
�شهادة بوكالة
 26ربيع الثاين
ة1068هـ1658/1/30/م
حممد احلنبلي وحممد بن ال�شيخ تقي الدين
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طلب مهلة لليهود املحبو�سني ال َدين ل�صالح الرومي ،املحبو�سون هم :فلق بن
5
ب�سبب دين ،كفلهم كل من :ا�رسائيل املتكلم على طائفة اليهود ال�سكناج،
 26ربيع الثاين
ة1068هـ1658/1/30/م مو�سى ولد �شموئيل ومو�سى ولد ويوحنا ولد مو�سى ،ونفقل ولد يا�سف ومنائيل
ولد يا�سف ،ويا�سف ولد مردخاي
هتك ولد ا�رسائيل ،املهلة � 8أيام
6
�صفية بنت علي وعرف بها �أخوها نور الدين
�شهادة بفقر حال
 27ربيع الثاين
ة1068هـ1658/1/31/م
7
حممود بن دروي�ش ،ن�صف �سلطاين ذهباً ،من
خم�ص�صات من ال�رصة
 27ربيع الثاين
خم�ص�صات املجاورين للعمارة العامرة
الرومية
ة1068هـ1658/1/31/م
8
طا�سة طعام من العمارة
حممود بن دروي�ش مكان والده
 27ربيع الثاين
العامرة
ة1068هـ1658/1/31/م
1
عبد الرحمن بن مو�سى الو�صي �سابق ًا على �أيتام
م�ستحقات
 27ربيع الثاين
ذيب بن يو�سف اجلنبلي
ة1068هـ1658/1/31/م
فاطمة بنت �سعد الدفرتي وكّ لت زوجها عثمان،
2
وكالة للنظر يف �إرث دار
ب�شهادة :ال�شيخ �صالح وال�شيخ �أحمد معني الأئمة
 27ربيع الثاين
مبحلة ال�رشف
ة1068هـ1658/1/31/م
بامل�سجد الأق�صى وحجازي بن خليل العجمي
3
دعوى ب�سبب �أجرة دار مبحلة املدعية :فخرة بنت ح�سن -عرف بها �أحمد علي
 27ربيع الثاين
زعرور وحممد الرملي-
الرتكمان بالرملة
ة1068هـ1658/1/31/م
املدعي :احلاج حممد العريان وكيل مكية بنت
4
دعوى ب�سبب م�ستحقات �إرث حممد ال�سقا ،املدعى عليه� :إبراهيم بن حممد
 28ربيع الثاين
ة1068هـ1658/1/31/م
اجلالودي
5
ب�أن مينعوا دخول الكالب والغنم
تنبيه على بوابي احلرم
 28ربيع الثاين
ة1068هـ1658/1/31/م
6
عبد الرحمن بن عبد النبي بن ا�صيبعة� ،رصف
حلف ب�رصف غرو�ش نفقة
 28ربيع الثاين
غرو�ش نفقة �أخته عليها
ة1068هـ1658/1/31/م
الزوج :يو�سف بن �أحمد بن �أبي رجب والزوجة:
7
كرمية بنت �أحمد احللبي ،ال�صداق 20غر�شاً10 ،
عقد زواج
 28ربيع الثاين
ة1068هـ1658/1/31/م
حا ًال
8
�إقرار با�ستالم املقدمني 146املقدم احلاج �أحمد بن �إبراهيم ال�صالح واحلاج
�أجرة �أحمال القا�ضي ح�سن
 28ربيع الثاين
خليل بن �إبراهيم الفتياين
�أفندي
ة1068هـ1658/1/31/م
9
علي بن �صالح بن ح�سون من خليل بن حممد بن
مطالبة بثمن �سختيان
 28ربيع الثاين
عبد ال�صمد
ة1068هـ1658/1/31/م
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164
حممد �أفندي

1
 29ربيع الثاين
ة1068هـ1658/2/1/م

ق�ضية قرية البرية بني
الوقف والتيمار

الوقف :ربع القرية جاري بوقف املدر�سة
املو�صلية ،147والباقي جاري بتيمار علي بك
بن �سموم ،كما نبه القا�ضي على ال�شيخ علي بن
عبد احلق املتويل على وقف املو�صلية �أن ال يتم
ق�سمة غالل القرية �إال بح�ضور علي بك التيماري

164
حممد �أفندي

2
 29ربيع الثاين
ة1068هـ1658/2/1/م
3
 29ربيع الثاين
ة1068هـ1658/2/1/م
4
 29ربيع الثاين
ة1068هـ1658/2/1/م

ترتب لوقف طرغوط �آغا

مبا�رشة متوليه حممد �آغا بذمة حبيب جلبي
جاري با�شي بالقد�س ،غرو�ش

ترتب لوقف طرغوط �آغا

مبا�رشة متوليه حممد �آغا بذمة م�صطفى بن
حبيب جلبي جاري با�شي ،غرو�ش

�شهادة

ح�سن بن املقدم برهوم ال�سقا لأحمد بن حبيب
جلبي من َدين �أبيه ،غرو�ش

164
حممد �أفندي
164
حممد �أفندي
164
حممد �أفندي
164
حممد �أفندي
164
حممد �أفندي
164
حممد �أفندي
164
حممد �أفندي
164
حممد �أفندي
164
حممد �أفندي
165
حممد �أفندي

�إقرار قب�ض م�ستحقات من �أحمد قب�ض ك ٌل من :يو�سف بن مراد وم�صطفى بن
5
عكام با�شي ،148نظري وظيفة
�إبراهيم وا�صالن بن يو�سف ،وحممد بن علي،
 29ربيع الثاين
العكامة لعكمة ح�رضة القا�ضي
ة1068هـ1658/2/1/م
وعلي بن حممد م�سلم ،وبهاء الدين
من اال�ستانة �إىل القد�س
املدعي :اخلواجة يحيى بن عبد الرحمن بن �أرغون
6
الو�صي على يتيمتي �أخيه �إ�سماعيل ،املدعى عليه:
دعوى
 29ربيع الثاين
ة1068هـ1658/2/1/م
�إبراهيم بن كرمي الدين امل�رصي ،غرو�ش
7
�شهادة بقب�ض �أجرة تعمري يو�سف ولد يعقوب من �ساروح ولد ا�رسائيل،
 29ربيع الثاين
ب�شهادة :عيد ولد �إ�سحاق و�إ�سحاق ولد مو�سى
دار
ة1068هـ1658/2/1/م
8
تنبيه على حممد بن كرمي
عدم التعر�ض لطاحونة حممود العجمي
 29ربيع الثاين
ة1068هـ1658/2/1/م �شيخ الطحانني بالقد�س
9
مببا�رشة عمه و�صيه عمر بن غ�ضية بذمة
ترتب ليحيى بن علي بن
 29ربيع الثاين
غ�ضية
�إبراهيم بن كرمي الدين امل�رصي ،غرو�ش
ة1068هـ1658/2/1/م
الزوج :خ�رض بن اال�سته �أحمد املعمرجي
10
والزوجة :عفيفة بنت حممود ال�سكاكيني،
عقد زواج
 29ربيع الثاين
ة1068هـ1658/2/1/م
ال�صداق  35غر�شا ا�سدياً 20 ،حا ًال
11
ترتب لفخرى وبدرى يتمتي مببا�رشة عمهما و�صيهما يحيى بن �أرغون بذمة
 29ربيع الثاين
�إ�سماعيل بن �أرغون
�إبراهيم بن كرمي الدين امل�رصي ،غرو�ش
ة1068هـ1658/2/1/م
1
مو�سى بن �أحمد غ�ضية من ال�شيخ �أبي الف�ضل
�إقرار بقب�ض دين
29ربيع الثاين
الدجاين
ة1068هـ1658/2/1/م
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دعوى ب�سبب مقتنيات

املدعي :حممد علي ،املدعى عليه:عيد احللبي
وكيل �أخته خديجة

�رشاء ح�صان

امل�شرتي� :إبراهيم بك بن �إبي �شريين الو�صي على
عبد النبي من م�صطفى �آغا الزعيم بالقد�س
عمر بن حممود اخلليل القطان وكيل زوجته
فاطمة بنت الف�ضيل احلا�ضنة لولديها من
والدهما �سليمان
مبا�رشة وكيلهما والدهما من خليل الدالل،
غرو�ش

165
حممد �أفندي

2
ختام ربيع الثاين
ة1068هـ1658/2/2/م
3
ختام ربيع الثاين
ة1068هـ1658/2/2/م

165
حممد �أفندي

4
ختام ربيع الثاين
ة1068هـ1658/2/2/م

قب�ض م�ستحقات

165
حممد �أفندي

5
2جمادي الأوىل
1068هـ1658/2/4/م

ترتب ليتيمي عبد اجلواد
العبادي

165
حممد �أفندي

165
ح�سن �أفندي
165
ح�سن �أفندي
165
حممد �أفندي
166
حممد �أفندي
166
166
حممد �أفندي

�أبو الف�ضل بن حممد اللطفي عو�ضا عن �إبراهيم
6
وظيفة اخلطابة بامل�سجد بن علي �أفندي املفتي بالقد�س بحكم وفاته ،
26جمادى الثانية
الأق�صى
مرتب  20قطعة يومي ًا مع ما يتبعها من ال�رصة
1068هـ1658/3/28/م
الرومية والعوائد
وظيفة امل�شيخة باملدر�سة �أبي الف�ضل بن حممد اللطفي عو�ضا عن �إبراهيم
7
الكرميية والتولية على بن علي اللطفي بحكم وفاته ،براتب  6عثمانيات
 26جمادى الثانية
1068هـ1658/3/28/م
�أوقافها والبوابة بها
يومي ًا
املدعي :خليفة بن عمر املغربي ،املدعى عليه:
8
�إبراهيم بن عبد احلق احل�سباين الو�صي على
دعوى ب�سبب م�ستحقات
2جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/5/م
ايتام �أخيه
طا�سة طعام من العمارة
1
دروي�ش بن داود
العامر وحجرة طعام من
 19جمادى الثانية
1068هـ1658/3/21/م
العمارة
2
�إقرار مب�ستحقات بدار مبحلة اخلوري حنا ولد ميخائيل ومرمي بنت الق�سي�س
 11جمادى الثانية
حنا ال�صائغ ،و�صوفية بنت مو�سى الن�رصانية
الن�صارى
1068هـ1658/3/13/م
3
�رشاء ح�صة من غرا�س زيتون امل�شرتي� :سمري بن �سامل من قرية بيت �صفافا
 18جمادى الثانية
من عبد الوهاب بن �أحمد احلنبلي
بار�ض بيت �صمرا
1068هـ1658/3/20/م

167
حممد �أفندي

�رشاء ح�ص�ص من غرا�س
1
امل�شرتي :علي بن �شم�س الدين الثوري من احلاج
التني والزيتون وال�سفرجل
 18جمادى الثانية
حمدان بن حممود بن كاتب الزيت
1068هـ1658/3/20/م
ب�أر�ض ال�صمري

167
حممد �أفندي

2
 18جمادى الثانية
1068هـ1658/3/20/م

عقد زواج
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3
حممد �أفندي 13جمادي الثانية1068هـ/
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�إخبار بح�سن �سلوك

�أخرب ال�شيخ عمر �أفندي العلمي �شيخ الطريقة
ال�صوفية ب�أن ال�شيخ م�صطفى بن عبد الرحمن
ي�ستحق امل�شيخة والإمامة بالزاوية القادرية
اجلارية بوقف حممد با�شا حمافظ القد�س
�سابقاً ،149و�أن عزل ِه عن الوظيفة كان من باب
الظلم والقهر والتع�سف

دعوى ب�سبب مقاي�ضة

املدعي :دبو�س بن �إبراهيم ،املدعى عليه� :أحمد
بن فرحات

167
حممد �أفندي

4
2جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/5/م

168
حممد �أفندي

امل�شرتي :حممد بن علي العريان النابل�سي وكيل
1
�رشاء ق�سمة دار مبحلة باب
مكية بنت حممد ال�شعال من فرحان بن �إبراهيم
13جمادى الثانية
1068هـ1658/3/15/م حطة خلف املدر�سة احلنفية
بن يحيى اجلالودي

168
حممد �أفندي

2
 13جمادى الثانية
1068هـ1658/3/15/م

خم�ص�صات من ال�رصة
الرومية

بنت �إ�سحاق بن طاوي�ش ،ن�صف �سلطاين ذهباً،
من خم�ص�صات حملة الري�شة

169
ح�سن �أفندي

1
 11جمادى الثانية
1068هـ1658/3/13/م

خم�ص�صات من ال�رصة
امل�رصية

ال�شيخ �إبراهيم و�شهاب الدين �أوالد حممد بن
غ�ضية مكان والدهما� 3 ،سلطانيات

169
ح�سن �أفندي

2
 11جمادى الثانية
1068هـ1658/3/13/م

وظيفة الأذان مبنارة
الغوامنة150

ال�شيخ �إبراهيم و�شهاب الدين �أوالد حممد بن
غ�ضية مكان والدهما ،مرتب  4عثمانيات مع ما
يتبعها من ال�رصة الرومية وال�صدقات املعتادة

169
ح�سن �أفندي

3
وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف ال�شيخ �إبراهيم و�شهاب الدين �أوالد حممد بن
 11جمادى الثانية
غ�ضية مكان والدهما ،الراتب عثماين
1068هـ1658/3/13/م بال�صخرة بوقف �سنان با�شا

169
ح�سن �أفندي

4
 11جمادى الثانية
1068هـ1658/3/13/م

ن�صف وظيفة الفتالة
بال�صخرة

ال�شيخ �إبراهيم و�شهاب الدين �أوالد حممد بن
غ�ضية مكان والدهما ،براتب  2عثماني ًا يومي ًا

169
ح�سن �أفندي

5
 11جمادى الثانية
1068هـ1658/3/13/م

وظيفة اجلباية على وقف
يو�سف الرومي

ال�شيخ �إبراهيم و�شهاب الدين �أوالد حممد بن
غ�ضية مكان والدهما ،براتب عثماين يومي ًا

170
ح�سن �أفندي
170
ح�سن �أفندي

وظيفة النقطجية بربعة علي
1
خواجة امل�ستقرة قراءتها
 11جمادى الثانية
1068هـ1658/3/13/م
بال�صخرة
2
خم�ص�صات من ال�رصة
ال�شيخ �إبراهيم و�شهاب الدين �أوالد حممد بن
 11جمادى الثانية
غ�ضية مكان والدهما� ،سلطاين ذهب ًا
الرومية
1068هـ1658/3/13/م
ال�شيخ �إبراهيم و�شهاب الدين �أوالد حممد بن
غ�ضية مكان والدهما ،براتب عثماين

82

ر ص س/
القاضي
170
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170
ح�سن �أفندي
170
171
ح�سن �أفندي
171
ح�سن �أفندي
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ح�سن �أفندي
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ح�سن �أفندي
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ال�شيخ �إبراهيم و�شهاب الدين �أوالد حممد بن
3
ن�صف وظيفة خدمة ال�صخرة
غ�ضية مكان والدهما ،براتب عثمانيني مع ما
 11جمادى الثانية
والفرا�ش وال�شعالة
1068هـ1658/3/13/م
يتبع ذلك من ال�رصة الرومية وال�صدقات املعتادة
4
ال�شيخ �إبراهيم و�شهاب الدين �أوالد حممد بن
خم�ص�صات من ال�رصة
 11جمادى الثانية
الرومية
غ�ضية مكان والدهما� 4 ،سلطانيات ذهب ًا
1068هـ1658/3/13/م
5
�أحمد بن النقيب لأوالد عيد ،غرو�ش
�إلزام
2جمادي الأوىل
1068هـ1658/2/5/م
ال�شيخ �إبراهيم و�شهاب الدين �أوالد حممد بن
1
وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف
غ�ضية مكان والدهما ،براتب عثمانيني من ربعة
 11جمادى الثانية
بال�صخرة امل�رشفة
1068هـ1658/3/13/م
الكجك �أحمد با�شا
وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف
بالرتبة ال�صفدية 151الكائنة ال�شيخ �إبراهيم و�شهاب الدين �أوالد حممد بن
2
قرب باب اخلليل بوقف حممد غ�ضية مكان والدهما ،راتب ال�صفدية عثماين
 11جمادى الثانية
1068هـ1658/3/13/م بك نائب �صفد ،ووظيفة قراءة يوميا ،وراتب ربعة مروانة �أ�سوة �أمثاله
اجلزء بربعة مروانة خاتون
ال�شيخ �إبراهيم و�شهاب الدين �أوالد حممد بن
3
خم�ص�صات من ال�رصة
غ�ضية مكان والدهما� 6 ،سلطانيات ذهباً ،من
 11جمادى الثانية
الرومية
1068هـ1658/3/13/م
خم�ص�صات جماهة ال�صلحاء املجاورين
الكتب هي :املكرم ال�رشيف ،كتاب املنهاج،
وفتاوي ال�شيخ النووي� ،رشح احلديث للمرجاين،
َوهب كتب و�أدوات بيت و�رشح احلديث للهروي ،و�رشحها بالفار�سية،
4
من ال�شيخ ح�سن بن يحيى كتاب مر�ضاة ال�صحابة بالفار�سي ،كتاب �أبي
 12جمادى الثانية
1068هـ1658/3/14/م الكوراين للحاج عمر بن �شجاع ،كتاب الزبد ،كتاب بداية الهداية للغزايل،
حممد غميمة
كتاب بدا الآمال� ،رشح ق�صيدة ال�شيباين والربدة،
كتاب التنبيه يف فقه ال�شافعية ،كتاب ال�ساهدي،
وكتاب لغة املر�صاد بالفار�سي

172
ح�سن �أفندي

1
12جمادى الثانية
1068هـ1658/3/14/م

طا�سة طعام من العامرة
العامرة

عمر بن حممد غميمة

172
حممد �أفندي

2
2جمادي الأوىل
1068هـ1658/3/13/م

�إقرار مب�ستحقات

ا�رسائيل ومو�سى �شيخي اليهود لأحمد ب�شه بن
زايد

172
حممد �أفندي

3
3جمادى الثانية
1068هـ1658/3/5/م

�شهادة ب�إ�سقاط فر�ض ك�سوة

فاطمة بنت املعلم �أحمد جنكرة النجار عن
زوجها �أحمد �أبي يزيد بن حجازي

83

ر ص س/
القاضي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

ملخصها ومالحظات

172
حممد �أفندي

4
4جمادي الثانية
1068هـ1658/3/6/م

قبول و�صاية

يو�سف بن مارية والد حممد بنت �أخيه رقية
القا�رص

172
ح�سن �أفندي
172
ح�سن �أفندي
172
ح�سن �أفندي

173
حممد �أفندي

وظيفة اخلدمة(الفرا�شة
5
ال�شيخ عبد احلكم بن �أحمد بن عبد احلكم مكان
وال�شعالة والكنا�سة وخدمة
12جمادى الثانية
والده ،مرتب  4عثمانيات يومي ًا
1068هـ1658/3/14/م البالطة ال�سمراء بال�صخرة)
وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف ال�شيخ عبد احلكم بن �أحمد بن عبد احلكم مكان
6
بربعة علي خواجة ،وقراءة والده ،مرتب ربعة علي :عثمانيان يومياً ،ربعة
12جمادى الثانية
جار اهلل 5 :غرو�س �سنوي ًا
1068هـ1658/3/14/م اجلزء بربعة جار اهلل �أفندي
7
طا�سة طعام من العمارة ال�شيخ عبد احلكم بن �أحمد بن عبد احلكم مكان
12جمادى الثانية
والده
العامرة
1068هـ1658/3/14/م
ح�رضمهردار بن حامد وعبد القادر بن �سامل من
�أريحا اجلارية بخا�ص �أمري اللواء ،ومعهم جراب
به �شعري جديد ،بح�ضور حممد عبد اجلواد �شيخ
�شهادة ببداية ح�صد الغالل،
التجار ،وحممد بن �أحمد بن ع�صفور املحت�سب
1
مبح�رض رم�ضان �آغا
بالقد�س ،واملعلم �رشف الر�صا�ص كيال با�شي
 16جمادى الثانية
1068هـ1658/3/18/م �صوبا�شي القد�س مندوب
القد�س ،وفخر الدين بن برهان الدين ال�شقطي،
ح�سن �آغا مت�سلم القد�س
وعلي بن حممد الدالل ،واحلاج �سليمان بن عبد
العزيز من الكيالني بالقد�س� ،شهدوا ب�أن ال�شعري
جديد من املدرك هذه ال�سنة
الزوج :عبد اهلل جلبي بن حممد �أفندي الرملي
والزوجة :قبا خاتون بنت �إبراهيم �آغا ال�سباهي
بالقد�س ،ال�صداق  120غر�شا 70 ،حا ًال

173
حممد �أفندي

2
 15جمادى الثانية
1068هـ1658/3/17/م

173
حممد �أفندي

اخلواجة �صالح بن حممد الرومي من طائفة
3
قب�ض م�ستحقات من طائفة
اليهود بالقد�س قب�ض  120رطل ُبن قهوة ثمنها
 12جمادى الثانية
اليهود
1068هـ1658/3/14/م
غر�ش ،كل رطل  50قطعة م�رصية
ٍ 200

174
حممد �أفندي

174
ح�سن �أفندي

عقد زواج

دعوى ب�سبب خملفات فخرى
املدعي� :شعبان بن قويدر بن غفري وكيل عمه
1
بنت علي بن غفري ،الدار
علي ،املدعى عليه :فخر الدبن بن �شم�س الدين
 19جمادى الثانية
مبحلة �صهيون والفرن بخط
بن �سامل من �أعيان التجار بالقد�س
1068هـ1658/3/21/م
مرزبان ،واخلرابة فوق الفرن
 ن�صف وظيفة قراءة اجلزءال�رشيف بال�صخرة بربعة ال�شيخ عبد احلكم بن �أحمد بن عبد احلكم مكان
ال�سلطان �سليمان خان القانوين.
والده،
2
 وربع وظيفة تفرقة الأجزاء مرتب الوظيفة الأوىل 2 :ون�صف عثماين.بالربعة املذكورة.
 12جمادى الثانية
الثانية 2 :عثماين.
 وربع وظيفة1068هـ1658/3/14/م
الثالثة :عثماين واحد
الدعاجية(الدعاء).
وظيفة قراءة ما يتي�رس من الرابعة 3 :قطع م�رصية من وقف كني�سة القيامةالقر�آن بامل�سجد الأق�صى
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174
ح�سن �أفندي

3
 12جمادى الثانية
1068هـ1658/3/14/م

وظيفة الأذان مبنارة
الغوامنة

ال�شيخ عبد احلكم بن �أحمد بن عبد احلكم مكان
والده ،املرتب عثماين مع ما يتبع ذلك من
ال�رصة الرومية وال�صدقات املعتادة

174
ح�سن �أفندي

175
حممد �أفندي
175
حممد �أفندي
176
حممد �أفندي
175
حممد �أفندي
175
حممد �أفندي
175
حممد �أفندي
176
ح�سن �أفندي

وظيفة الت�سبيح والتهليلبربعة عبد القادر افندي ال�شيخ عبد احلكم بن �أحمد بن عبد احلكم مكان
احلريري.
والده،
4
ن�صف وظيفة قراءةاملرتب :التهليل  40قطعة م�رصية كل �سنة.
 12جمادى الثانية
اجلزء ال�رشيف باخلانقاه
1068هـ1658/3/14/م
 اجلوهرية ن�صف عثماين يومياً.اجلوهرية.152
 املرتب ح�سب دفرت الوقف املرتب على �أوقاف �سيدنايون�س .
املدعية :احلرمة ليلى بنت اخلواجة حممد
دعوى ب�سبب �إرث زوجها
1
ال�سيد ح�سن املبي�ض ،دارين – عرف بها فتح الدين و�أحمد بن م�صطفى-
15جمادى الثانية
1068هـ1658/3/17/م متال�صقتني مبحلة بني زيد املدعى عليه :احلاج خليل بن �صالح الربادعي
2
ترتب مل�صطفى بن حبيب مبا�رشته بذمة رجب بن حممد ب�صيلة ،ثمن ُبن
 4جمادى الأوىل
قهوة ،رهن ح�صة دار مبحلة الن�صارى
جلبي
1068هـ1658/2/7/م
املدعي :م�صطفى بن حبيب جلبي جاري با�شي،
3
املدعى عليه :الن�رصاين ميخائيل ولد حنا ،باقي
دعوى
5جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/8/م
ثمن  20ذراع جوخ
4
رجب بن اجلامو�سي على حممد بن عبد الكرمي
باقي َدين
 5جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/8/م
5
خليل ولد �إبراهيم على �أيتام ميخائيل ولد
تن�صيب و�صي
 5جمادى الأوىل
يو�سف الن�رصاين
1068هـ1658/2/8/م
6
حممد بن �أبي بكر الداقور وكيل بنته لطيفة من
طلب خلع نكاح
 5جمادى الأوىل
�صالح بن �شهاب الدين بن �سامل
1068هـ1658/2/8/م
خملفات ميت ،مقتنيات
1
وح�صة من دار مبحلة باب املتوفية :عائ�شة خاتون بنت مو�سى بن خري
 16جمادى الآخر
ة1068هـ1658/3/18/م
العمود
املُح�رض يف املجدل :يو�سف بن يو�سف �أبي ري�س
بكفالة �أخيه حممد ،ر�سم الإح�ضارية  5غرو�ش
كل �شهر ،قب�ض علي �آغا حم�رض با�شي القد�س
ر�سم �شهر ربيع الأول وربيع الثاين

176
حممد �أفندي

2
 5جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/8/م

176
حممد �أفندي

3
�رشاء بغمة ذهب ًا زنتها  10امل�شرتية :فاطمة بنت املنجد من والدتها �صفية
 7جمادى الأوىل
بنت �إ�سماعيل الهندي
مثقاالً155
1068هـ1658/2/10/م

ر�سم �إح�ضارية153
املجدل154

85

ر ص س/
القاضي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

176
حممد �أفندي

4
 7جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/10/م
5
�شهادة ب�إرجاع زوجة وعقد
 8جمادى الأوىل
نكاح جديد
1068هـ1658/2/11/م

177
حممد �أفندي

1
 8جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/11/م

177
حممد �أفندي

2
 8جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/11/م

177
حممد �أفندي

3
 8جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/11/م
4
 10جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/13/م

177
حممد �أفندي

5
 10جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/13/م

176
حممد �أفندي

177
حممد �أفندي

177
حممد �أفندي
177
حممد �أفندي
177
حممد �أفندي
177
حممد �أفندي
177
حممد �أفندي

�إقراء بقب�ض م�ستحقات

دعوى

ملخصها ومالحظات
م�صلي �آغا الو�صي على �أوالد عبد الرحمن
القاطع من ال�شيخ �شاهني
الزوج :عبد القادر بن علي ك�سوح والزوجة:
عائ�شة بنت حممود �أبي ع�صبة
مبح�رض مندوب مت�سلم القد�س هو �إبراهيم �آغا،
املدعي� :أحمد بن عودة من قرية املاحلة املدعى
عليهم� :أهل قرية عني كارم ،ب�سبب �رضبه

االو�سته حممد بن االو�سته رجب و�أحمد بن
�شهادة مب�ستحقات ،منها حممد� ،أن على �إبراهيم بن عبد احلق احل�سباين
ثمن طاقية �سختيان الو�صي على �أوالد �أخيه �صالح مل�صطفى بن عبد
الرزاق
ترتب لوقف �إبراهيم خان

مبا�رشة متوليه طه �أفندي الديري بذمة حممد
بن عالء الدين ال�سكري ،غرو�ش

كفالة

ال�شيخ لطفي بن �أحمد ،كفل للخدام(العمال)
بالعمارة العامرة ما هو حق لهم  175غر�شا

�شهادة بوكالة

�آمنة بنت �صالح الدجاين وكّ لت �شقيقها �أحمد،
ب�شهادة :ال�شيخ عبد الرحمن بن م�صلح وال�شيخ
�إبراهيم بن حممود الدجاين

نزيد ولد ليا ون�سيم ولد مو�سى وابرام ولد رفائيل
6
�إقرار باقي دين على طائفة
ويو�سف ولد ليا املتكلمون على اليهود بالقد�س،
 11جمادى الأوىل
اليهود
1068هـ1658/2/14/م
لفخر �أقرانه �أحمد بن زايد ال�سباهي
الزوج :فتح الدين بن �شم�س الدين ال�سكري
7
والزوجة :حامدة بنت خليل الرملي ،ال�صداق
عقد زواج
 12جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/15/م
12غر�شا 2 ،حا ًال
8
ق�سمة دار مبحلة عقبة
علي ب�شه واخلواجة يحيى بن معني
 12جمادى الأوىل
الظاهرية
1068هـ1658/2/15/م
9
ح�سني بن قرة ح�سن لعلي بن علوان
م�ستحقات
 13جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/16/م
ال�سيد �صالح الدين ال�صمادي من حممود بن
10
�إقرار بقب�ض م�ستحقات �أحمد بطريق الو�صاية على ابن عمه ال�سيد حممد
 13جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/16/م
بن حممود ال�صمادي
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178
حممد �أفندي

1
منع من معار�ضة يف ق�سمة
 14جمادى الأوىل
دار
1068هـ1658/2/17/م

178
حممد �أفندي

2
 14جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/17/م

178
حممد �أفندي

3
 14جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/17/م
4
 14جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/17/م
5
 14جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/17/م
6
 16جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/19/م
7
 16جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/19/م
8
 17جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/20/م

178
حممد �أفندي

تركة اال�سته يو�سف الن�رصاين اخلياط ،دفعها
9
م�ستحقات من تركة لوقف
ا�صالن ولد بنابوت الن�رصاين ملتويل وقف
 17جمادى الأوىل
ال�سيفية
1068هـ1658/2/20/م
ال�سيفية ال�شيخ عفيف الدين الديري
10
�أجره ال�شيخ حممد �أفندي نائب قا�ضي القد�س،
ت�أجري غالم
 18جمادى الأوىل
ملوالنا ال�شيخ حممد العفيفي
1068هـ1658/2/21/م
�إجارة � 3أقبية فيها فاخورة
1
وحاكورة جوارها يف ال�شيخ عبد الرحمن احلنبلي من عبد الواحد ولد
حملة الري�شة قرب دار وقف
 19جمادى الأوىل
حله الن�رصاين ال�رسياين الأ�صل
1068هـ1658/2/22/م البيمار�ستان ودار وقف
ال�صخرة
2
املدعي� :سامل ولد �إبراهيم الن�رصاين ،املدعى
دعوى ب�سبب م�ستحقات
 19جمادى الأوىل
عليه :داود ولد نقوال
1068هـ1658/2/22/م
3
رم�ضان النابل�سي من ال�شيخ زكريا الديري� ،أجرة
قب�ض م�ستحقات
 19جمادى الأوىل
تعمري دكان ب�سوق الطباخني
1068هـ1658/2/22/م

178
حممد �أفندي
178
حممد �أفندي
178
حممد �أفندي
178
حممد �أفندي
178
حممد �أفندي

178
حممد �أفندي
179
حممد �أفندي
179
حممد �أفندي
179
حممد �أفندي

م�ستحقات

�إبراهيم وكيل �سارة
علي بن حميد ال�سلواين من �ضمان كرم ال�شيخ
نور الدين ،ثالث �أرباع الربن�س الكائن ب�أر�ض
�سلوان

�إجارة دار بخط واد
الطواحني

عبد الرحمن بن عبد النبي بن بغي�صة من
م�صطفى وح�سن وح�سني �أوالد عبد النبي بغي�صة

�إلزام

عبد الكايف ولد حيم اليهودي ل�سليمان بن يامني
اليهودي ،غرو�ش

�إبراهيم ولد نقوال ال�صائغ الن�رصاين لعبد الكايف
حتديد م�ستحقات غرو�ش
ولد حيم
�شهادة بطالق

حممد املغربي طلق زوجته فاطمة بنت �أحمد
ال�سكري

�إقرار مب�ستحقات

حممود بن رجب لأحمد النجار ،غرو�ش بطريق
احلوالة من �رسكي�س

دعوى

املدعي :علي الرومي ،املدعى عليه :يو�سف بن
احلاج ح�سن ،باقي م�ستحقات
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امل�شرتي� :أحمد بن باب الدين بالوالية على
4
 21جمادى الأوىل
�رشاء فرن مبحلة باب حطة ولديه من حممد بن علي العريان وكيل مكية
1068هـ1658/2/24/م
بنت حممد
5
�آمنة بنت حجازي العجمي مطلقة ال�سيد عبد
نفقة عدة
 22جمادى الأوىل
القادر بن حممد ال�صباغ
1068هـ1658/2/25/م

179
حممد �أفندي

املدعي :حممد بك بن ماميه ،املدعى عليه:
�شيخ الإ�سالم �أبو اللطف بوكالة ولده ال�سيد عبد
دعوى ب�سبب دفع م�ستحقات
6
الرحيم ،وقد قب�ض املال منه ال�سيد علي اللطفي
لوقف امل�رصيني من قرية
 22جمادى الأوىل
كونه متويل وقف امل�رصيني ،ب�شهادة :ال�شيخ
1068هـ1658/2/25/م قولونية اجلارية بالوقف
�صالح بن �شيخ الإ�سالم عمر �أفندي وال�سيد علي
�أفندي اللطفي

179
حممد �أفندي

7
 23جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/26/م

امل�شرتي :فتح الدين بن م�صطفى الفقيه من
م�صطفى �آغا الزعيم بالقد�س الو�صي على �أيتام
عبد الرحمن القاطع

180
حممد �أفندي

مرتوكات  ،منها :دور يف زقاق
فاطمة بنت حممد بك ،انح�رص �إرثها يف زوجها
1
�أبي �شامة وحملة باب العمود
عثمان بك ال�سباهي بالقد�س و�أخوتها �صفية
18جمادى الثانية
1068هـ1658/3/20/م قرب وقف القا�ضي �شهاب
وح�سني بك ويو�سف بك
الدين بن قا�ضي اخلليلي

180
حممد �أفندي

2
 21جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/24/م

علي �آغا بن �أحمد بك بن �سموم  ،اليهود هم:
�إ�سحاق ولد مو�سى ،ويعقوب ولد �شموئيل ،وعالن
ولد نريم ،ومردخاي ولد يحيى ،ويو�سف ولد ليا،
و�إبراهيم ولد دانا ،وهارون ولد ا�رسائيل156

180
حممد �أفندي

3
 24جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/27/م

181
حممد �أفندي

1
فراج بن �صالح من قرية اجليب ا�شتكى على
اعرتاف بعد ح�ضور للمحكمة
 25جمادى الأوىل
�صالح ل�صوبا�شي القد�س ،فم يح�رض
1068هـ1658/2/28/م
دعوى ب�سبب �رشاء مقاي�ضة،
2
املدعي� :شعبان بن خلية ،املدعى عليه :حممد
رطالن من التنت ب�ستة �أرطال
 29جمادى الأوىل
بن �إبراهيم
1068هـ1658/2/2/م
�صابون

181
حممد �أفندي

�رشاء جوخ

�إقرار َدين من اليهود

ح�سن بن حممد احلموي� ،ساكن ب�أو�ضة(غرفة)
من �أو�ض قهوة بخط باب القطانني اجلارية
بوقف القادرية ،وجد �أن �أغرا�ضه م�رسوقة ،منها:
عباءة جوخ خ�رضاء خميطة ببطانة زرقاء،
طلب تفتي�ش ب�سبب �رسقة
وزناد حمالة بالف�ضة وب�شت� 5 ،أرطال ُبن قهوة،
ك�شف على احلادثة :نور الدين ال�شافعي من
طرف قا�ضي ال�رشع ،ورم�ضان �صوبا�شي من
طرف حاكم العرف157
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�إقرار ب�رشاء �صابون

م�صطفى بن علي بن عوي�س من �شهاب الدين بن
�صالح عقبة

181
حممد �أفندي

3
 29جمادى الأوىل
1068هـ1658/2/2/م
4
 3جمادى الثانية
1068هـ1658/3/5/م
5
 3جمادى الثانية
1068هـ1658/3/5/م

ترتب لعبد الباقي بن طه مبا�رشة و�صيه ال�شيخ عبد الرحمن نائب الناظر
بذمة تاج ولد فرخ الن�رصاين ،غرو�ش
امل�رصي

181
حممد �أفندي

6
 3جمادى الثانية
1068هـ1658/3/5/م

ال�شيخ �سليمان الداودي متويل وقف املحيا
ال�رشيف ووقف يو�سف الرومي من �شم�س الدين
بن �أبي النعم ،غرو�ش للوقفني

181
حممد �أفندي
181
حممد �أفندي

181
حممد �أفندي
181
حممد �أفندي
181
حممد �أفندي
181
حممد �أفندي
182
حممد �أفندي
182
حممد �أفندي
182
حممد �أفندي
182
حممد �أفندي

ترتب لعبد الباقي بن طه مبا�رشة و�صيه ال�شيخ عبد الرحمن نائب الناظر
بذمة حممد بن خري النابل�سي ،غرو�ش
امل�رصي

�إقرار بقب�ض م�ستحقات

تنبيه على علي بك بن �أرنوط �أن يتناول ذخرية العمارة من حنطة و�سمن
7
ولوازم ،من ر�سم حمام ال�سلطان ور�سم
وكيل خرج العمارة العامرة
 5جمادى الثانية
االحت�ساب
1068هـ1658/3/7/م وح�سني معني وكيل اخلرج
8
حممد �أفندي بن خليل و�صي ًا على يتيمي �أخيه
تن�صيب و�صي
 6جمادى الثانية
حممد
1068هـ1658/3/8/م
9
�أحمد بن �أبي الن�رص مطلقته فاطمة بنت �أحمد
طالق ور�سم نفقة
 7جمادى الثانية
1068هـ1658/3/9/م
من
بحجرة
�سكن
وظيفة
عمر بن حممد عميمة ،براتب عثماين كل يوم،
10
حجرات الرباط املن�صوري مكان ا�ستاده فخر الأتقياء ح�سن بن يحيى
 17جمادى الثانية
1068هـ1658/3/19/م
الكورين
بال�صف الغربي

وظيفة امل�شيخة باملدر�سة
1
امل�أمونية وال�سكن يف حجرة
 17جمادى الثانية
1068هـ1658/3/19/م
من حجراتها
2
وظيفة ال�سكن بحجرة من ال�شيخ �أبي بكر بن نا�رص النابل�سي عو�ضا عن
ختام جمادى الثانية
نوح بن عبد العزيز
1068هـ1658/3/31/م حجرات العمارة العامرة
�رشاء دار مبحلة الن�صارى
قرب ا�صطبل جاري بوقف امل�شرتي :فخر �أرباب العلم ،عني �أ�صحاب الرقم
3
اجلامع 158القريب منها ،تاج الدين جلبي بن علي جلبي من اخلواجة فخر
 19جمادى الثانية
الدين بن �شم�س الدين بن �سامل
غر�ش كبار ف�ضي ًا
1068هـ1658/3/21/م ثمن ٍ 700
�أ�سدي ًا
4
مبا�رشة متوليه نور الدين ال�شافعي بذمة ال�سيد
ترتب لوقف علي خواجة
 7جمادى الثانية
م�صطفى بن ال�سيد خليل ال�سلفيتي ،غرو�ش
1068هـ1658/3/9/م
عمر بن حممد عميمة ،مكان ا�ستاده فخر
الأتقياء ح�سن بن يحيى الكورين،
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183
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حممد �أفندي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

ملخصها ومالحظات

البائع :فخر �أرباب العلم ،عني �أ�صحاب الرقم
بيع دار مبحلة الن�صارى،
1
تاج الدين جلبي بن علي جلبي للن�رصاين
غر�ش كبار ف�ضي ًا
ختام جمادى الثانية
ثمن ٍ 700
�إبراهيم ولد من�صور ترجمان طائفة الإفرجن
1068هـ1658/3/31/م
�أ�سدي ًا
وابن عمه يو�سف ولد اليا�س159
2
�أحمد بن علي الأ�صفر
طا�سة طعام من العمارة
ختام جمادى الثانية
العامر
1068هـ1658/3/31/م
اال�ستاد عمر بن حممد عميمه لل�شيخ ح�سن بن
3
يحيى الكورين ،كما تربع ح�سن بخدمة ا�ستاده
و�صية
 17جمادى الثانية
1068هـ1658/3/19/م
ما دام حي ًا
4
�أحمد بن وردي من ح�سني بن عبد اهلل
مطالبة مب�ستحقات
 7جمادى الثانية
1068هـ1658/3/9/م
امل�شرتي :عبد الرحمن بن حممد من عبد القادر
1
�رشاء ح�صة دار مبحلة
بن عبد الكرمي ومن ال�سيد م�صطفى بالوكالة عن
 28جمادى الثانية
ال�رشف
1068هـ1658/3/30/م
زوجته �صفية بنت �إبراهيم بن ناجي

184
حممد �أفندي

2
غرة رجب
1068هـ1658/4/2/م

184
حممد �أفندي

3
 7جمادى الثانية
1068هـ1658/3/9/م
4
مبا�رشة متوليه نور الدين ال�شافعي بذمة مو�سى
ترتب لوقف علي خواجة
 7جمادى الثانية
بن فخر الدين بن �سامل ،غرو�ش بالأ�صالة
1068هـ1658/3/9/م
5
�إلزام ب�أجرة دار مبحلة بني
علي بن حازم خلليل بن �صالح
 7جمادى الثانية
زيد
1068هـ1658/3/9/م
�أحمد و�صالح الدين وعلي �أوالد برهان الدين من
1
�رشاء بيتني بخط مرزبان �أختهم �شقيقتهم فاطمة وعرف بها جدها حممد
18جمادى الأوىل
1068هـ1658/3/20/م
بن �أبي بكر الداقور
2
طا�سة طعام من العمارة
علي بن �أحمد احل�سريي
3رجب
العامرة
1068هـ1658/4/4/م
خم�ص�صات من ال�رصة
1
حممود وعبد القادر ولدي �أحمد بن غ�ضية و�أحمد
الرومية الواردة من
2رجب
وعبد الرحمن ولدي حممد بن �أحمد الرومي
1068هـ1658/4/3/م
الق�سطنطينية كل �سنة
بالل بن عبد اهلل الأ�سمر اللون من مرتوكات
2
عثمان املغربي اجلزائري الذي �أو�صى له بثلث
قب�ض و�صية
ختام جمادى الثانية
1068هـ1658/4/1/م
ماله ،وهو � 34سلطانية ذهب ًا

184
حممد �أفندي
184
حممد �أفندي
185
حممد �أفندي
185
حممد �أفندي
186
ح�سن �أفندي
186
حممد �أفندي

�أرث زوج لبنته القا�رص

خليل بن حممد احلوي�س وكيل �أخته �شم�سية،
الزوج املتويف احلاج ح�سن

مبا�رشة متوليه نور الدين ال�شافعي بذمة مو�سى
ترتب لوقف علي خواجة
بن فخر الدين بن �سامل ،غرو�ش بالكفالة
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186
حممد �أفندي
187
حممد �أفندي
187
حممد �أفندي
187
حممد �أفندي
187
حممد �أفندي
188
حممد �أفندي
188
حممد �أفندي

189
حممد �أفندي
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حممد �أفندي
190
حممد �أفندي
190
حممد �أفندي
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�إخبار بحالة وفاة

�صبيح بن فاتولة من قرية �أبي دي�س �أخوه
ميت يف قرية املاحلة ،ك�شف عليه الكاتب علي
الثوري ،ومندوب ح�سن �آغا مت�سلم القد�س

3
2رجب
1068هـ1658/4/3/م
1
طا�سة طعام من العمارة
�أحمد بن �أبي اخلري الربي
3
رجب1068هـ1658/4/4/م العامرة مع مايتبعها من خبز
2
الزوج :من�صور بن حممد والزوجة� :آمنة بنت عبد
عقد زواج
19جمادى الثانية
القادر ،ال�صداق  10غرو�ش �أ�سدية 5 ،حا ًال
1068هـ1658/3/21/م
عثمان بك بن م�صطفى ال�سباهي بالقد�س من
�إجارة دار بزقاق �أبي �شامة
3
ح�سني بك بن حممد بك اليملي املتويل على وقف
جارية بوقف ابن قا�ضي
18جمادى الثانية
جده الأعلى القا�ضي �شهاب الدين ال�شهري ابن
1068هـ1658/3/20/م
اخلليلي
قا�ضي اخلليلي
4
تقي بن �أبي بكر احللبي لعلي بن �شقرية ،ب�شهادة
�شهادة ببيع قنطار قطن
8جمادى الثانية
احلاج حممد املن�صوري
1068هـ1658/3/10/م
امل�شرتية :ا�صيل بنت مو�سى بن خري من �إبراهيم
1
�رشاء دار مبحلة باب العمود بن يحيى بن قا�ضي ال�صلت وكيل زوجته
16جمادى الآخرة
1068هـ1658/3/18/م قرب زاوية لولو غازي �ست العلم خاتون وفخرى خاتون بنتي ال�شيخ
�إ�سحاق اخلري�شي
�رشاء دار مبحلة باب حطة
2
قرب زاوية الهنود ،وغرا�س امل�شرتي� :سليمان بن �إبراهيم النجار من �إبراهيم
3
وعمر ولدي خليل التميمي
رجب1068هـ1658/4/4/م تني وزيتون و�سويدا و�سفرجل
وعنب ب�أر�ض اجلراحية
يو�سف بن �أبي رجب الزوجة عائدة ،كان تزوجها
بدم�شق ال�شام وغاب عنها ،بعد �أن عاد وجدها
1
متزوجة ،قالت� :أنها ف�سخت نكاحها عندما
طلب عودة زوجة
16جمادى الثانية
1068هـ1658/3/18/م
عر�ضت حالها على القا�ضي احلنبلي بدم�شق،
ومن ثم تزوجت ب�آخر
امل�شرتي :احلاج ح�سني بن �سليمان املعروف بابن
2
�رشاء ح�صة من دار مبحلة
عديلة من الأخوة عمر و�أحمد و�أبي اخلري �أوالد
3
باب حطة
رجب1068هـ1658/4/4/م
ح�سن بن �صيموع ومن خليل بن حممد احلوي�س
1
طا�سة طعام من العمارة
�رشيعة بن عليان
5
العامرة
رجب1068هـ1658/4/6/م
�رشاء ح�صة من غرا�س تني امل�شرتي� :أحمد بن برهان الدين الغزي من
2
وعنب وزيتون و�سفرجل
هدية بنت عبد املوىل طوبجي با�شي 160بقلعة
4
رجب1068هـ1658/4/5/م ب�أر�ض برج عرب ي�شمل ق�رص
القد�س �سابق ًا
مبني و�صهريج ماء
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ال�شيخ �أبو الفتح بن �صالح الدجاين ،كل يوم 6
3
وظيفة قراءة �سورة الفاحتة
190
عثمانيات من وقف ال�سيد اخلليل� ،إهداء ثوابها
5
ح�سن �أفندي رجب1068هـ1658/4/6/م بال�صخرة وامل�سجد الأق�صى
ل�سلطان الع�رص حممد خان
191
حممد �أفندي

1
 10جمادى الثانية
1068هـ1658/3/12/م
تنبيه على زوج ليعدل بني
2
م�سعود ولد �إبراهيم املغربي الزوجة ا�ستري بنت
زوجاته يف البيتوتة وال�سكن
10جمادى الثانية
�شحادة وبني �رضتها
1068هـ1658/3/12/م
والق�سمة

191
حممد �أفندي

�إلزام

حجازي بن خليل االنطاكي لعلي بن م�صطفى،
غرو�ش

191
حممد �أفندي

3
11جمادى الثانية
1068هـ1658/3/13/م

�إلزام

خليل بن قليبة لعبد الرحمن بن عبد القادر،
غرو�ش

191
حممد �أفندي

4
11جمادى الثانية
1068هـ1658/3/13/م

�إقرار

يحيى ولد �شعبان اليهودي لراحيل وا�سمار،
�أغرا�ض

191
حممد �أفندي

مبا�رشة متوليه العالمة طه �أفندي بذمة ال�شيخ
5
ترتب لوقف العالمة �شيخي عبد القادر بن حممد بن امل�ؤقت �أحد خدام
12جمادى الثانية
�أفندي
ال�صخرة امل�رشفة ،غرو�ش ،رهن عليها ح�صة دار
1068هـ1658/3/14/م
مبحلة باب القطانني

6
191
2
أفندي
حممد �
رجب1068هـ1658/4/3/م

�إقرار بقب�ض غرو�ش

الغرو�ش �أر�سلها حممد �آغا امل�ستوطن مب�رص على
يد ال�سيد �صالح بن جعفر القد�سي ليدفعها لل�شيخ
حممد غ�ضية ،لتوزع على النحو التايل:
 ال�شيخ �أحمد احلامدي متويل وقف امل�سجدالأق�صى 6 ،غرو�ش؛ لي�شرتي بها زيت ًا ينور به
امل�سجد الأق�صى.
 وقب�ض ال�شيخ م�صطفى بن ويل الرومي 3غرو�ش. -وال�شيخ حممد بن �أبي الن�رص غ�ضية  3غرو�ش

7
191
8
أفندي
حممد �
رجب1068هـ1658/4/9/م
1
192
احلاج خليل لعبد الرحمن ثمن غزل
�إلزام
 13جمادى الثانية
حممد �أفندي 1068هـ1658/3/15/م
2
�أحمد بن �إبراهيم الفران من ال�شيخ لطفي بن علي
192
�إقرار بقب�ض م�ستحقات
 13جمادى الثانية
را�ضي
أفندي
حممد �
1068هـ1658/3/15/م
عقد زواج
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192
حممد �أفندي

3
�شهادة بحدوث حاالت �رسقة ال�شهود :علي بن �صالح بن ح�سونة وجماعة من
 13جمادى الثانية
امل�سلمني والن�صارى واليهود
قرب ال�شيخ بدر161
1068هـ1658/3/15/م

192
حممد �أفندي

4
 14جمادى الثانية
1068هـ1658/3/16/م

امل�شرتي:عبد القادر الكالرجي 162وعبد القادر
بن لطفي ،ب�شهادة � :أحمد بن �إبراهيم القليني
وحمي الدين بن حممد

192
حممد �أفندي

وقد �أدى ذلك �إىل هجرة �أهل القرى لقراهم،
تنبيه (مبجل�س عام) على وانقطع ال�سمن واجللب واللنب عن �سكان املدينة،
ح�سن �أغا مت�سلم القد�س ب�أن
وطال النهب وال�سلب املناطق جميعها،
يرفع ما رماه من تكاليف وقد ح�رض املجل�س �أعيان القد�س من الوجهاء
5
�إ�ضافية على ال�سكان يف والعلماء لال�ستعالم حول حقيقة ذلك ،منهم� :أبو
 14جمادى الثانية
اللطف مفتي القد�س ،و�أحمد احلامدي املفتي
القرى والأرياف
1068هـ1658/3/16/م
*يلحظ �أن حالة ع�صيان املالكي بالقد�س ،م�صلي الزعيم بالقد�س ،وحممد
ع�صفت بلواء القد�س خالل �آغا دزدار قلعة القد�س ،بعد �أن �شهد اجلميع
مبا قام به املت�سلم ،نبه عليه القا�ضي برفع ما
هذه الفرتة
فر�ضه على ال�سكان وعدم التعر�ض لهم

193
حممد �أفندي
193
حممد �أفندي
193
حممد �أفندي
193
حممد �أفندي
193
حممد �أفندي
193
حممد �أفندي
193
حممد �أفندي

�شهادة ب�رشاء

جمعة الهندي لأحمد احلامدي متويل وقف
1
�شهادة بدفع طا�سة نحا�س الأق�صى وال�صخرة امل�رشفة ،ب�شهادة :عمر بن
 14جمادى الثانية
ح�سن بوجه فواز بن ح�سن املعني من طرف
1068هـ1658/3/16/م لوقف امل�سجد الأق�صى
املتويل
2
مببا�رشته بذمة علي بن خاطر بالأ�صالة
ترتب لعو�ض بن خليل
 16جمادى الثانية
والكفالة عن �أخيه ،غرو�ش
�شهور�ش
1068هـ1658/3/18/م
3
عبد الرحمن بن �إ�سماعيل الفتياين من ال�سيد �أبو
املطالبة بغرو�ش
 16جمادى الثانية
بكر بن حممود ال�سلفيتي
1068هـ1658/3/18/م
ترتب لوقف م�صطفى �آغا
4
مببا�رشة متوليه حممود بن عبد القادر بن
املوقوف على �شعل الرثيا
 17جمادى الثانية
غ�ضية بذمة �سليمان بن �أبي الن�رص ،غرو�ش
1068هـ1658/3/19/م
بال�صخرة
5
املدعي� :إبراهيم بن كرمي املحت�سب ،املدعى
دعوى ب�سبب ثمن �سمن
 19جمادى الثانية
عليه :علي بن مرعي،
وزيت وتني
1068هـ1658/3/21/م
6
�أجرة ن�صف دار مبحلة باب ُملك �أبي يزيد القا�رص مببا�رشة و�صيه ال�شيخ
 21جمادى الثانية
عبد الرحمن بن �شيخ ال�سوق ملحمد الدبيك
العمود
1068هـ1658/3/23/م
7
ت�سلم مقتنيات ف�ضة وجوخ من عزيزة بنت يهودا لل�شيخ خليل املهتدي ،كان
 21جمادى الثانية
و�ضعها عندها لبيعها
وغري ذلك
1068هـ1658/3/23/م
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ر ص س/
القاضي
193
حممد �أفندي
193
حممد �أفندي
193
حممد �أفندي
193
حممد �أفندي
194
حممد �أفندي
194
حممد �أفندي
194
حممد �أفندي
194
حممد �أفندي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

8
 22جمادى الثانية
1068هـ1658/3/24/م
9
تعليق طالق زوجة �إذا
 23جمادى الثانية
خرجت دون �إذنه
1068هـ1658/3/25/م
10
دعوى ب�سبب م�ؤخر �صداق
 23جمادى الثانية
1068هـ1658/3/25/م
11
�رشاء غلة ب�رضيح ال�شيخ
 23جمادى الثانية
جراح
1068هـ1658/3/25/م
1
�إقرار بقب�ض م�ستحقات
 23جمادى الثانية
1068هـ1658/3/25/م
2
م�ستحقات �أيتام
 23جمادى الثانية
1068هـ1658/3/25/م
3
�إقرار بعدم مطالب ب�إرث
 23جمادى الثانية
1068هـ1658/3/25/م
�إلزام

ملخصها ومالحظات
خليل ولد �سلمان الن�رصاين لأحمد بن عثمان،
غرو�ش
ال�سيد عبد القادر بن حممد ال�صباغ والزوجة:
�آمنة بنت حجازي العجمية
املدعي :حجازي بن خليل العجمية وكيل �آمنة،
املدعى عليه :زوجها عبد القادر
امل�شرتي :من�صور بن يو�سف من العي�سوية من
م�صطفى �آغا الزعيم الو�صي على �أيتام عبد
الرحمن القاطع
يحيى بن الزعيم من م�صلي �آغا الو�صي على
�أيتام عبد الرحمن القاطع ،غرو�ش
م�صلي الزعيم باع حطب لأيتام القاطع ودفع
ثمن احلطب جلد الأيتام

ح�سني بك ويو�سف بك وال�شيخ ح�سن �أوالد حممد
بك ال يوجد حق لهم على عثمان بك ال�سباهي
زوج �أختهم
�صالح الدين بن برهان الدين الغزي من الأخوة
4
�إجارة دار مبحلة باب العمود
�أحمد وال�شيخ كرمي وال�شيخ حممود الداودي
 23جمادى الثانية
بخط مرزبان
1068هـ1658/3/25/م
الو�صي على �أيتام �أخيه

194
حممد �أفندي

5
 24جمادى الثانية
1068هـ1658/3/26/م

194
حممد �أفندي

دعوى ب�سبب بهيمة ،كان
املدعي :عبد اهلل بن حممد الرز ،املدعى عليه:
6
رفع الدعوة يف مقام �سيدنا
الن�رصاين حنون ولد داود ،الن�رصاين قال� :أنه
9رجب
1068هـ1658/4/10/م روبني 163القريب من
ا�شرتاها من دم�شق ال�شام
مدينة فل�سطني(الرملة)

7
194
�أوا�سط جمادى الثانية
ح�سن �أفندي 1068هـ�/أوا�سط �آذار1658م
1
195
�أوا�سط جمادى الثانية
حممد �أفندي 1068هـ� /أوا�سط �آذار1658م

تن�صيب و�صي

ال�شيخ عبد القادر الدبكة على �أخته

تن�صيب و�صي

ال�سيد ح�سن �أفندي نقيب ال�سادة الأ�رشاف
بالقد�س على ابن �أخيه لأبيه املرحوم ال�سيد
حممد

ر�سم نفقة وك�سوة

ال�سيد م�صطفى و�أبو ال�سعود ولدا حممد احل�سيني
الوفائي 10 ،قطع م�رصية كل يوم
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195
حممد �أفندي
195
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195
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195
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195
حممد �أفندي
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الزوج :علي بن �سليمان ال�صيداوي والزوجة:
2
فاطمة بنت خليل القي�صيني ،ال�صداق  35غر�شاً،
عقد زواج
10رجب
1068هـ1658/4/11/م
 20حا ًال
بنا بنت عبد الغافر الدبكة الو�صية على ابنتيها
3
�إقراربقب�ض م�ستحقات من
من زوجها عو�ض الطنبغا ،من ناظر الوقف علي
 24جمادى الثانية
وقف الطنبغا
1068هـ1658/3/26/م
بن خليل الطنبغا
4
الزوج :عو�ض بن عالء الدين والزوجة :بنا بنت
عقد زواج
10رجب
عبد الغافر ،ال�صداق  15غر�شاً 10 ،حا ًال
1068هـ1658/4/11/م
5
م�صطفى بك بن حبيب جلبي جاري با�شي ب�أنه
حلف بعدم وجود ديون
 25جمادى الثانية
ال يوجد دين على والده مل�صطفى بن عبد اهلل
1068هـ1658/3/27/م
6
حممد الثقيل من حميي الدين بن معني ،غرو�ش
مطالبة بباقي دين
 25جمادى الثانية
1068هـ1658/3/27/م

196
حممد �أفندي

1
 25جمادى الثانية
1068هـ1658/3/27/م

196
حممد �أفندي

2
 25جمادى الثانية
1068هـ1658/3/27/م
3
 25جمادى الثانية
1068هـ1658/3/27/م

196
حممد �أفندي

4
 25جمادى الثانية
1068هـ1658/3/27/م

ترتب خلليل بن مو�سى
الثوري

196
حممد �أفندي

5
 26جمادى الثانية
1068هـ1658/3/28/م

دعوى

املدعي :ال�شيخ لطفي بن عبد القادر بن علي
را�ضي املتويل على وقف عبد القادر احلريري،
املدعى عليه :بدر الدين بن علي �شاطرنا5 ،
�سلطانيات ذهب ًا

196
حممد �أفندي

دعوى �رضب قا�رص

املدعي :ح�سن بن اخلفاجي الويل على ولده
حممد ،املدعى عليه :رجب بن حممد

6
 26جمادى الثانية
1068هـ1658/3/28/م
7
�إذن ب�سكن دار جارية بوقف القا�ضي حممد �أفندي للحاج حممد بن �أحمد
 27جمادى الثانية
املغربي
1068هـ1658/3/29/م املغاربة مبحلة املغاربة

196
حممد �أفندي

196
حممد �أفندي

مطالبة مب�ستحقات

حممد بن عبد اهلل من احلاج �إ�سماعيل  ،غرو�ش
ثمن غنم

تن�صيب و�صي

خليل بن يو�سف احللبي على �آمنة بنت �إبراهيم
�آغا ل�ضبط �إرثها من �أمها فاطمة بنت جاري
با�شي ووالدها �إبراهيم �آغا

مطالبة مب�ستحقات

مو�سى بن حممود فاقولة من عمر بن عبد اهلل،
باقي ثمن بغلة
مببا�رشة و�صيه حممد علي بن �أبي الفتح الثوري
بذمة خليل بن �صالح الربادعي ،غرو�ش ثمن
خامت ف�ضة
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196
حممد �أفندي

8
 27جمادى الثانية
1068هـ1658/3/29/م

تعهد �إح�ضار

علي بك الطوبجي بقلعة القد�س للحاج باكري بن
علي الرومي القواويقي

196
حممد �أفندي

9
27جمادى الثانية
1068هـ1658/3/29/م

عقد زواج

الزوج :ح�سني بن ح�سن امل�رصي والزوجة :رحمة
بنت من�صور الطرابل�سي ،ال�صداق  6غرو�ش4 ،
حا ًال

196
حممد �أفندي

10
 28جمادى الثانية
1068هـ1658/3/30/م

�شهادة بوكالة

احلاج علي �شيخ املغاربة واملتويل على وقفهم،
وكّ ل �أحمد اللمداين ،ب�شهادة :حممد بن عبد
الكرمي و�أبو ريان بن عبد العزيز

196
حممد �أفندي

11
 29جمادى الثانية
1068هـ1658/3/31/م
ق�سمة خم�ص�صات من
1
خليل و�شم�سية و�شافعية �أوالد خليل بن يو�سف،
ال�رصة الرومية الواردة من
8رجب
�سلطاين ذهب كل �سنة
1068هـ1658/4/9/م
ق�سطنطينية

197
حممد �أفندي

مطالبة بثمن غزل

197
حممد �أفندي

2
ختام جمادى الثانية
1068هـ1658/4/1/م

197
حممد �أفندي

3
ختام جمادى الثانية
1068هـ1658/4/1/م
4
ختام جمادى الثانية
1068هـ1658/4/1/م
5
ختام جمادى الثانية
1068هـ1658/4/1/م

197
حممد �أفندي

6
ختام جمادى الثانية
1068هـ1658/4/1/م

197
حممد �أفندي
197
حممد �أفندي

احلاج �صالح بن خليل من عبد القادر بن حممود

املدعي :حممد بن م�صطفى بن عبد اهلل بالأ�صالة
دعوى ب�سبب م�ستحقات
والو�صاية عن �إخته م�ؤيدة ،املدعى عليه :خري
قا�رص
الدين بن بدر الدين تكرور
�إذن ب�رصف على قا�رص

حممد بن عبد القادر املاخلي الو�صي على
�صالح بن حممد

دعوى ب�سبب غرا�س ب�أر�ض املدعي :م�صطفى بن �شيخان ،املدعى عليه:
حممد وعمر و�أبو اخلري ورم�ضان �أوالد ح�سن
ال�سيار
باال�صالة والو�صاية على لطيفة القا�رص
�إلزام

ح�سني بن الدروي�ش ملحمد بن عبد القادر
املناخلي ،غرو�ش

املدعي� :أبو الفتح تاج بن علي را�ضي وكيل
�شقيقته �ساكنة بنت تاج ،املدعى عليه :حممد بن
دعوى ب�سبب م�ؤخر �صداق
م�صطفى بن عبد اهلل باال�صالة والو�صاية على
�أخته م�ؤيدة

7
197
غرة
أفندي
حممد �
رجب1068هـ1658/4/2/م
8
197
دعوى ب�سبب م�ستحقات
غرة رجب
أفندي
حممد �
1068هـ1658/4/2/م
�شهادة بحالة طالق
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قا�سم بن مو�سى الع�صريي الزوجة� :شافعية بنت
�إبراهيم بن ح�سن
املدعي :عبد القادر بن مو�سى مريان ،املدعى
عليه :عبيد الوكيل عن ح�سن �آغا وكيل �شقيقه
علي �آغا متويل وقف ال�صخرة
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1
 10رجب
1068هـ1658/4/11/م
�رشاء معزل املعروف
2
امل�شرتي :علي ودروي�ش �أوالد عبد الرحمن من
باحلا�صل مبحلة اليهود يف
 10رجب
مو�سى ولد داود وا�ستري بنت يهود
1068هـ1658/4/11/م
امل�سلخ
1
�رشاء غرا�س زينون ب�أر�ض امل�شرتي :اال�ستاذ علي بن كرمي الدين بن منر من
 13رجب
خليل بن حممد
1068هـ1658/4/14/م احلنية تابع قرية بيت جاال
2
احلاج حممود والأ�ستاد عمر ولدا احلاج منر من
قب�ض �إرث
 13رجب
�إرث �ساكنة بنت املعلم م�صطفى
1068هـ1658/4/14/م
ح�رص �إرث يهودي

مو�سى ولد يعقوب

199
حممد �أفندي

�رشاء ح�صة من دار مبحلة امل�شرتي :احلاج حممود واال�ستاد عمر ولدى
3
احليادرة قرب دار وقف احلاج ح�سن بن منر من اال�ستاد علي بن املعلم
 12رجب
كرمي الدين بن منر
1068هـ1658/4/13/م الدهينة ودير ال�سكناج

199
حممد �أفندي

4
غرة رجب
1068هـ1658/4/2/م

200
حممد �أفندي
200
حممد �أفندي
200
حممد �أفندي

ترتب لعبد الباقي يتم طه مببا�رشة و�صيه ال�شيخ عبد الرحمن نائب الناظر
بذمة ال�شيخ �صالح عقبة ،غرو�ش
امل�رصي

امل�شرتي :احلاج حممود واال�ستاد عمر ولدي
�رشاء دارين مبحلة احليادرة ،احلاج ح�سن بن منر واال�ستاد علي بن املعلم
1
وغرا�س ب�أر�ض عمريا كرمي الدين اجلميع من �أوالد منر املعماربا�شي
 13رجب
1068هـ1658/4/14/م
وغرا�س ب�أر�ض لفتا بالقد�س من �شعبان بن عبد القادر من �أوالد غفري
وكيل احلاج علي بن قويدر بن غفري املقيم مب�رص
ن�صف وظيفة قراءة اجلزء
2
ال�شيخ �إبراهيم امل�ؤقت مكان ال�شيخ فتح الدين
ال�رشيف بال�صخرة بربعة
 15رجب
بن حمب الدين العجمي
1068هـ1658/4/16/م
طرغوط �آغا
3
قب�ض الفارغ من الوظيفة
 20غر�ش ًا بدل فراغه من الوظيفة
 15رجب
ال�سابقة من املتفرغ
1068هـ1658/4/16/م
الزوج :عثمان بك ال�سباهي بالقد�س والزوجة:
تقية بنت حممد بن م�صطفى الينكجري بقلعة
القد�س ال�رشيف ،ال�صداق 150غر�شا100 ،حا ًال

201
حممد �أفندي

1
 9رجب
1068هـ1658/4/10/م

201
حممد �أفندي

2
�إقرار بوهب جارية بي�ضاء م�صطفى �آغا الزعيم بالقد�س لزوجته عائدة بنت
 16رجب
ح�سني �آغا الزعيم بالقد�س
اللون
1068هـ1658/4/17/م
3
عتق جارية �سمراء اللون فخر �أقرانه م�صطفى �آغا الزعيم بالقد�س ،برقوقة
 16رجب
1068هـ1658/4/17/م

201
حممد �أفندي

عقد زواج
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عتق عبد �أ�سمر اللون

فخر �أقرانه م�صطفى �آغا الزعيم بالقد�س ،العبد
جوهر

عتق جارية �سمراء اللون

فخر �أقرانه م�صطفى �آغا الزعيم بالقد�س،
اجلارية �سعدة بنت عبد اهلل

ترتب لوقف عثمان بك
ال�صويف

مببا�رشة متولية تاج الدين جلبي الرتجمان
بذمة �رسيان ولد حنا املتكلم على طائفة القبط،
غرو�ش

عتق عبد �أ�سمر اللون

فخر �أقرانه م�صطفى �آغا الزعيم بالقد�س ،العبد
�سامل

201
حممد �أفندي

4
 16رجب
1068هـ1658/4/17/م
5
 16رجب
1068هـ1658/4/17/م
6
غرة رجب
1068هـ1658/4/2/م
1
 16رجب
1068هـ1658/4/17/م

202
حممد �أفندي

2
16
رجب1068هـ1658/4/17/م

عقد زواج

202
حممد �أفندي

3
 16رجب
1068هـ1658/4/17/م

عقد زواج

202
حممد �أفندي

4
 16رجب
1068هـ1658/4/17/م
5
 16رجب
1068هـ1658/4/17/م

201
حممد �أفندي
201
حممد �أفندي
202
حممد �أفندي

202
حممد �أفندي
202
حممد �أفندي

عقد زواج
عتق جارية بي�ضاء اللون
جرك�سية اجلن�س

الزوج� :سامل معتوق م�صلي(م�صطفى) �آغا
والزوجة� :سعدة بنت عبد اهلل معتوقة م�صلي �آغا،
ال�صداق  10غرو�ش 5 ،حا ًال
الزوج :اال�سته عبد الكرمي بن احلاج مراد
والزوجة :جرك�س بنت عبد اهلل معتوقة م�صلي
�آغا الزعيم ،ال�صداق 10غرو�ش 5 ،حا ًال
الزوج :حممد بن حممد اخلياط والزوجة :احلاجة
ع�سكرية احللبية ،ال�صداق 35غر�شا �أ�سدياً20 ،
حا ًال
م�صلي �آغا الزعيم ،اجلارية جرك�س بنت عبد اهلل

وظيفة قراءة ما يتي�رس يف
6
�أي مكان يتي�رس ،املوقوف �سليمان وخليل وح�سن �أوالد النقيب يحيى بن
 12رجب
�شيبانة
1068هـ1658/4/18/م على الوظيفة ن�صف دار بخط
امل�سلخ قرب قناطر خ�ضري

203
حممد �أفندي

1
 18رجب
1068هـ1658/4/19/م

عقد زواج

الزوج� :شاهني بك بن يو�سف اخلزرجي والزوجة:
�آمنة بنت �أبي الن�رص ال�سكري ،ال�صداق 120
غر�شا 70 ،حا ًال

203
حممد �أفندي

2
 17رجب
1068هـ1658/4/18/م

�رشاء غرا�س ب�أر�ض
ال�صالحية

203
حممد �أفندي

3
 13رجب
1068هـ1658/4/14/م

امل�شرتي :ال�شيخ ح�سني بن �إ�سماعيل وكيل ال�سيد
عبد الرحمن بن ال�سيد �سليمان احلنبلي من �سعد
بن �سلطان من قرية العي�سوية الذي ا�شرتى ما
باعه من �سعد من قرية الطور

عقد زواج

الزوج :حممد بن �سفر املغربي والزوجة� :صفية
بنت علي املغربي ،ال�صداق  30غر�شاً 15 ،حا ًال
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204
حممد �أفندي

�رشاء ح�صة من دار قرب
1
امل�سلخ العتيق قرب قناطر
 11رجب
1068هـ1658/4/12/م
خ�ضري ،وقبو

204
ح�سن �أفندي

2
 20رجب
1068هـ1658/4/21/م

قر�ض

ملخصها ومالحظات
امل�شرتي :النقيب يحيى بن �أحمد �شبانة من
ال�شيخ عمر بن عبد ال�صمد بن العلم
ال�شيخ حممد �أفندي نائب قا�ضي القد�س
حا ًال للن�رصاين عبد اهلل ولد عي�سان الأرمني
الق�سطنطيني ال�ساكن مبحلة ن�شاجني قرب قوم
قبوين

ترتب لوقف علي خواجة
3
204
املوقوف على الأئمة
غرة
حممد �أفندي
رجب1068هـ1658/4/2/م وامل�ؤذنني بال�صخرة
1
حممد بن يون�س �شقلك وكّ ل عبد القادر بن يون�س
205
وكالة
 20رجب
�شقلك
حممد �أفندي 1068هـ1658/4/21/م
مببا�رشة متوليه نور الدين ال�شافعي بذمة ال�شيخ
جنم الدين ،غرو�ش

205
حممد �أفندي
205
حممد �أفندي
205
حممد �أفندي
206
حممد �أفندي
206
حممد �أفندي
206
ح�سن �أفندي
207
حممد �أفندي
207
حممد �أفندي

�إجارة �سطح القبو القريب من ح�سن �آغا وكيل متويل �أوقاف عمارة خا�صكي
2
ميناء طرابل�س اجلاري بوقف �سلطان� ،أجره حل�سن الطرابل�سي وكيل �شهاب بن
 20رجب
1068هـ1658/4/21/م
يو�سف ال�ساكن با�سكالة(ميناء) طرابل�س
خا�صكي �سلطان
املدعية� :آمنة وعائدة بنتي حممد بن مرزوق،
املدعية عليها :فاطمة بنت جمال التي كانت
زوجة ملحمد بن مرزوق

3
6جمادى الثانية
1068هـ1658/3/8/م
4
دعوى ب�سبب تفريق اخلبز
املدعي :حممد بن عبد الكرمي املغربي
غرة
على املغاربة
رجب1068هـ1658/4/2/م
املدعي :عثمان بن �أحمد �سيبانة  ،املدعى عليه:
1
�أبي العون بن مو�سى بن بيا�ض زوج زاهرة
دعوى ب�سبب مرتوكات
 13رجب
1068هـ1658/4/14/م
املتوفية
الزوج� :إ�سحاق بن خليل اخلليلي ال�شحروري
2
والزوجة :منى بنت حممد احليل ،ال�صداق 40
عقد زواج
 15رجب
غر�ش ًا �أ�سدياً 20 ،حا ًال
1068هـ1658/4/16/م
�أحمد بن م�شهور مكان ال�شيخ �شاهني بن �سليمان
3
وظيفة البوابة مبقام ويل اهلل
القليني ب�سبب �رضبه لل�شيخ ح�سني ومات ب�سبب
 26رجب
ال�شيخ جراح
1068هـ1658/4/27/م
وفر من القد�س ،براتب عثماين يومي ًا
ذلكَّ ،
احلاج حممود والأ�ستاد عمر واملعلم عثمان
1
ق�سمة �إرث �ساكنة بنت املعلم
�أوالد ح�سن والأ�ستاد علي بن املعلم كرمي الدين
 16رجب
م�صطفى
1068هـ1658/4/17/م
واملعلم عو�ض اجلميع من �أوالد منر
2
رقية بنت خليل من الزوج �إبي بكر بن علي
قب�ض م�ستحقات �أخذت
 14رجب
غ�صب ًا
الرومي ،بغمة ذهب ولبة ذهب
1068هـ1658/4/15/م
دعوى ب�سبب �إرث
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حممد �أفندي
208
حممد �أفندي
208
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حممد �أفندي
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�رشاء فرن ودار خربة فوقه امل�شرتي :احلاج حممود والأ�ستاد عمر واملعلم
1
قرب خان العمارة 164عثمان �أوالد ح�سن والأ�ستاد علي بن املعلم كرمي
�أوا�سط رجب1068هـ�/أوا�سط
الدين من اخلواجة فخر الدين بن �شم�س الدين
العامرة وزاوية حممد
ني�سان1658م
بن �سامل
القرمي
2
طا�سة طعام من العمارة
خليل بن حرب
 21رجب
العامرة
1068هـ1658/4/22/م
3
دعوى ب�سبب ثمن حنطة املدعي� :شعبان بن عبد اهلل ،املدعى عليه :خري
غرة رجب
الدين بن بدر الدين
1068هـ1658/4/2/م بح�ضور مراد �شيخ املكارية
�رشاء دار كبرية مبحلة
امل�شرتي :احلاج حممود والأ�ستاد عمر واملعلم
احليادرة قرب وقف حممد
1
عثمان �أوالد ح�سن والأ�ستاد علي بن املعلم كرمي
الدهينة ودير ال�سكناج،
15رجب
الدين من اخلواجة فخر الدين بن �شم�س الدين
1068هـ1658/4/16/م وغرا�س ب�أر�ض بيت عمريا
بن �سامل
وغرا�س ب�أر�ض لفتا
الزوج :احلاج حممد بن القا�سم املغربي �شيخ
2
املغاربة بالقد�س والزوجة م�ؤمنة بنت مو�سى،
عقد زواج
 18رجب
1068هـ1658/4/19/م
ال�صداق 15غر�شاً 10 ،حا ًال
1
امل�شرتية� :صاحلة بنت خليل من زوجها
�رشاء ب ّد مبحلة باب حطة
 13رجب
�إ�سماعيل بن �إبراهيم كيوان
1068هـ1658/4/14/م

210
حممد �أفندي

2
 11رجب
1068هـ1658/4/12/م

وكالة

علي �آغا حم�رض با�شي القد�س ونواحيها وكّ ل
ح�سني بك بن �أحمد ال�سباهي بالقد�س ،لتح�صيل
�أمواله التي لدى حممد بك بن م�صطفى

210
حممد �أفندي

3
 11رجب
1068هـ1658/4/12/م

تربع بنفقة طفل وك�سوته

�صاحلة بنت رجب الرملي –عرف بها
ال�سيد ح�سن الرملي وال�سيد يو�سف بن حممد
ال�صمادي -الطفل خليل بن عو�ض

211
حممد �أفندي
211
حممد �أفندي
211
ح�سن �أفندي

م�صادق ابن على �صحة بيع
1
اخلواجة يحيى بن فتح الدين بن معني ،لذيب بن
والده ،غرا�س ب�أر�ض برج
 24رجب
�سعد من �أوالد ذبان من قرية لفتا
1068هـ1658/4/25/م
عرب
املتويف :احلاج ....بن �شقري النابل�سي ،انح�رص
2
�إرثه يف زوجته فاطمة بنت حممود وولده ،ثم
خمال�صة �إرث
 13رجب
مات فاطمة قبل الق�سمة وانح�رص �إرثها يف
1068هـ1658/4/14/م
ولديها علي وفرحة
3
حممد بن احلاج ر�ضوان مكان علي؛ لعدم تقيده
وظيفة امل�شارفة على �أوقاف
�أوائل رجب
بالوظيفة وتعطيله لها ،الراتب  5عثمانيات
1068هـ�/أوائل
اخلليل بالقد�س ونواحيها
يومي ًا
ني�سان1658م
100

ر ص س/
القاضي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

ملخصها ومالحظات

212
حممد �أفندي

وظيفة امل�شيخة مبقام ويل
اهلل ال�شيخ يو�سف بقرية
1
الربج املعروف بربج
 15رجب
1068هـ1658/4/17/م �سليمان ،165ووظيفة
التولية على وقفه

212
حممد �أفندي

حكر وتعمري غرا�س ب�أر�ض
ال�شيخ علي بن عبد الغني الأ�سعردي الناظر على
2
ال�رصارة جارية بوقف عبد
وقف جده عبد البا�سط اال�سعردي ،امل�ست�أجر
 20رجب
1068هـ1658/4/21/م البا�سط الأ�سعردي قرب خان
ال�سيد ح�سن بن �شم�س الدين احل�سيني الوفائي
الظاهر166

212
حممد �أفندي

3
 11رجب
1068هـ1658/4/12/م

احلاج يو�سف بن حممد الدم�شقي الكيال وعلي
بن عبد الفتاح الدم�شقي بح�ضور احلرمة عائ�شة
بنت علي ،امليت زوجها �إبراهيم الكيال

212
حممد �أفندي

4
 11رجب
1068هـ1658/4/12/م
1
�رشاء ح�صة دار مبحلة باب ال�سيد �صالح بن جعفر وكيل �شقيقه حممد من
 14رجب
�شقيقه ال�سيد �إ�سماعيل
حطة
1068هـ1658/4/15/م
2
علي بن عبد احلكم املغربي لبنته �آمنة
طلب خف�ض نفقة قا�رص
 16رجب
1068هـ1658/4/18/م
الزوج :م�صطفى بك بن عبد اهلل ال�سباهي
3
والزوجة� :صاحلة بنت النقيب �صالح �صبيحة،
عقد زواج
 16رجب
ال�صداق  50غر�شا ا�سدياً 30 ،حا ًال عنه بغمة
1068هـ1658/4/18/م
ذهب ًا زنتها  10مثقاالت
فخر الأتقياء �شهاب الدين بن الرحماين
امل�ستوطن مب�رص م�ست�أجر وكالة ال�صابون
مب�رص ،احل�ضور �شيخ التجار عبد اجلواد الع�سلي،
النظر بق�ضية الوكالة الكربى واخلواجة يحيى بن �أرغون ،واخلواجة زكريا
1
مب�رص،ح�رض جمل�س ال�رشع ال�صاحب ،واحلاج كمال املحت�سب ،و�إبراهيم بك
 27رجب
1068هـ1658/4/28/م باملحكمة بح�ضور جمع ال�سباهي ،و�أحمد غ�ضية وال�سيد �صالح بن ال�سيد
كبري من القد�س ونواحيها جعفر وال�سيد رجب بن ال�سيد �إبراهيم ،ويو�سف
الدقاق ...وغريهم من التجار ،ب�سبب معار�ضة
�أهل م�رص له ،ف�شهدوا ب�صالح ال�شيخ �شهاب
الدين و�أهليته للإجارة
2
دعوى ب�سبب م�ستحقات املدعي :عي�سى بن عالء الدين بن عقبة ،املدعى
 14رجب
عليه :خاله فتح الدين بن حممد النوا�رصة
والدته
1068هـ1658/4/15/م

213
حممد �أفندي
213
حممد �أفندي
213
حممد �أفندي

214
حممد �أفندي

214
حممد �أفندي

�إخبار بوفاة
�إقرار بقب�ض م�ستحقات
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�صالح بن ال�سيد ح�سني مكان ولده املتويف
املت�رصف بالوظيفة مبوجب براءة �سلطانية،
الراتب من غلة الوقف

احلاج م�صطفى واحلاج كرمي �سميحان من
الأخوة ح�سن وحممد و�أبو اخلري �أوالد عبد اهلل
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215
حممد �أفندي

1
�رشاء ح�صة دار مبحلة باب امل�شرتي :الأخوان حممد ورم�ضان �أوالد ح�سن
 16رجب
بن �صموع من �شم�سية بنت حممد احلوي�س
حطة
1068هـ1658/4/17/م
املتويف� :صالح بن احلاج حممود ،انح�رص �إرثه
2
يف زوجته فاطمة بنت ح�سن الع�سقالين ويف
ق�سمة �إرث
 16رجب
1068هـ1658/4/17/م
بناته
3
املدعي� :صالح بن �إبراهيم الأعرج ،املدعى عليه:
دعوى ب�سبب ثمن كدي�ش
 4رجب
خري الدين بن بدر الدين تكرور
1068هـ1658/4/5/م
1
�رشاء ح�صة دار مبحلة امل�شرتي :يحيى بن عبد الرحمن بن �أرغون من
 18رجب
حممد بن رجب الغزي الو�صي على �أخته �صاحلة
الري�شة
1068هـ1658/4/19/م
الزوج :زين الدين بن �إبراهيم ال�سقا والزوجة:
2
كاتبة بنت يو�سف بن �أبي رجب ،ال�صداق 60
عقد زواج
 29رجب
1068هـ1658/4/30/م
غر�شا ا�سدياً 30 ،حا ًال

216
حممد �أفندي

3
 4رجب
1068هـ1658/4/5/م

217
حممد �أفندي

مببا�رشة متوليه م�صطفى الدجاين بذمة طه بن
1
ترتب لوقف �رس حمفل حممد
�أبي احلرم بن مكي ب�سبب كفالة لعبد القادر بن
ختام رجب
1068هـ1658/5/1/م زادة القا�ضي �سابقا بالقد�س
�إبراهيم اخلليلي ،غرو�ش

217
ح�سن �أفندي

وظيفة قراءة اجلزء ال�رشيف
2
بامل�سجد الأق�صى بربعة عبد البديع بن مو�سى بن عمران مكان داود بن
غرة �شعبان
هداية اهلل الداودي ،مرتب  4عثمانيات
1068هـ1658/5/2/م والدة ال�سلطان وقف كجك
�أحمد با�شا

217
حممد �أفندي

علي بك بن �إبراهيم ال�سباهي بالقد�س لعبد اهلل
مقاطعة تيمار قرى �صور
جلبي بن حممد �أفندي ال�رشملي ،من حم�صول
3
باهر وكفر نعمة و�أر�ض
التيمار ال�صيفي وال�شتوي وعداد الغنم واال�شجار
غرة �شعبان
منجك و�شعفاط وبيت
1068هـ1658/5/2/م
والزيت وباد هوا ور�سوم معتادة� ،سنة كاملة 50
نت�شة 167وخان احلمرا168
غر�ش ًا ا�سدية

215
حممد �أفندي
215
حممد �أفندي
216
حممد �أفندي
216
حممد �أفندي

دعوى ب�سبب باقي ثمن املدعي� :صالح بن �إبراهيم الأعرج ،املدعى عليه:
خري الدين بن بدر الدين تكرور
كدي�ش

217
حممد �أفندي

4
 13رجب
1068هـ1658/4/14/م

قب�ض م�ستحقات

عائ�شة بنت �رشف الدين املهند�س من عبد
الرحمن بن عبد الكرمي ال�صامت

218
حممد �أفندي

1
23رجب
1068هـ1658/4/24/م

طلب ترميم دار مبحلة
النيابة جارية بوقف
احلرمني ال�رشيفني

جابي الوقف �شاهني بن عبد اهلل ،ك�شف على
الدار م�صطفى الدجاين من طرف القا�ضي،
واال�ستاد عمر بن منر املعماربا�شي بالقد�س
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218
ح�سن �أفندي

2
11رجب
1068هـ1658/4/12/م

219
ح�سن �أفندي

ال�سيد �أبو اللطف بن �إ�سحاق اللطفي مفتي ال�سادة
مقاطعة على ن�صف قرية
ال�شافعية بالقد�س وعلي �آغا بن �سموم املتويل
1
قو�صني 171الفوقا بجبل
على �أوقاف اخلليل� ،سنة كاملة  62غر�شا ،منها
14رجب
1068هـ1658/4/15/م نابل�س اجلاري ن�صفها بوقف
 12ل�شاهني بن عبد اهلل املُعني له على الوقف،
اخلليل
 50دين له على الوقف مبوجب احلجة ال�سابقة

219
ح�سن �أفندي

ال�سيد �أبو اللطف بن �إ�سحاق اللطفي مفتي ال�سادة
مقاطعة قرية جالود172
2
ال�شافعية بالقد�س وعلي �آغا بن �سموم املتويل
بجبل نابل�س اجلارية بوقف
14رجب
على �أوقاف اخلليل� ،سنة كاملة مببلغ 100
1068هـ1658/4/15/م
اخلليل
غر�ش ًا زيادة عن املقاطعة ال�سابقة  50غر�ش ًا

220
حممد �أفندي

1
�2شعبان
1068هـ1658/5/3/م
2
غرة �شعبان
1068هـ1658/5/2/م
3
17رجب
1068هـ1658/4/18/م
4
�6شعبان
1068هـ1658/5/7/م

220
حممد �أفندي
220
حممد �أفندي

موضوعها

ملخصها ومالحظات

املدعي :ال�سيد �أبو اللطف بن �إ�سحاق اللطفي مفتي
ال�سادة ال�شافعية بالقد�س ،املدعى عليه :علي �آغا
بن �سموم املتويل على �أوقاف ال�سيد اخلليل.
كان �سمح القا�ضي ب�رشاء زيت على �أن يتم
دعوى ب�سبب �رشاء زيت
حت�صيل الزيت من رعايا القرى امل�رشوط زيتها
لتنوير احلرم
لتنوير احلرم ،وهي - :قرى بني زيد 6قناطري
و 35رط ًال و� 10أواق.169
 قرية دير ا�سطيا4 170قناطري و 35رطال و10�أواق.

عقد زواج

الزوج :ذيب بن عبد النبي والزوجة� :آمنة بنت
حممد الكردي ،ال�صداق 15غر�شاً ،احلال 10
غرو�ش

عقد زواج

الزوج :حممد بن غازي البياري والزوجة:
�صاحلة بنت رجب ،ال�صداق  30غر�شاً 20 ،حا ًال

�رشاء بيتني مبحلة اليهود امل�شرتي� :إبراهيم بن حممد اللمداين املغربي من
مرزوق ولد هارون اليهودي
قرب امل�سلخ
عقد زواج

الزوج :عبد الكرمي بن �إبراهيم �سختيانة والزوجة:
نور العني بنت ح�سن بن فواز� ،صداق  101غر�شا
�أ�سدية 60 ،حا ًال

221
حممد �أفندي

1
�2شعبان
1068هـ1658/5/3/م

�رشاء دار بخط مرزبان
مبحلة باب القطانني

امل�شرتي :طعمة بن يو�سف اخلليلي احللواين
من عوي�س بن حممد عوي�س ،بح�ضور حممد �آغا
دزدار قلعة القد�س واملتويل على وقف نائب
�صفد

221
حممد �أفندي

2
�3شعبان
1068هـ1658/5/4/م

عقد زواج

الزوج :خليل بن حممد بن �أبي الن�رص والزوجة:
عائدة بنت حممد ،ال�صداق  80غر�ش ًا �أ�سدياً50 ،
حا ًال

220
حممد �أفندي
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موضوعها

ملخصها ومالحظات

221
حممد �أفندي

3
�3شعبان
1068هـ1658/5/4/م

ق�سمة تركة

املتويف� :صالح بن حممد بن مرعي ،انح�رص
�إرثه يف زوجته �صاحلة بنت ح�سن الطرابل�سي
وبناتيه

222
حممد �أفندي

1
�أواخر رجب
1068هـ�/أواخر
ني�سان1658م

امل�شرتي :حممود بن علي بن علوان من حبيبة
�رشاء غرا�س تني وزيتون
بنت حممد �شيخ ال�سوق ومن بنتها �صاحلة بنت
و�سفرجل ب�أر�ض البقعة
�صالح بن ا�صيبعة

222
حممد �أفندي

2
ترتب لعبد البديع بن مو�سى مببا�رشة و�صيه ال�شهابي �أحمد ابن الدايل بذمة
�3شعبان
�شاهني بن برهان الدين ال�شقطي ،غرو�ش
بن عمران
1068هـ1658/5/4/م

222
حممد �أفندي

3
ترتب لفخرى وبدرى يتيمتي مببا�رشة عمهما و�صيهما اخلواجة يحيى بذمة
�4شعبان
علي بن طه الدقاق ،غرو�ش
�إ�سماعيل بن �أرغون
1068هـ1658/5/5/م

223
حممد �أفندي

1
�5شعبان
1068هـ1658/5/6/م
2
�6شعبان
1068هـ1658/5/7/م
3
�6شعبان
1068هـ1658/5/7/م
1
�5شعبان
1068هـ1658/5/6/م

224
حممد �أفندي

2
�5شعبان
1068هـ1658/5/6/م

224
حممد �أفندي

3
�7شعبان
1068هـ1658/5/8/م
4
�5شعبان
1068هـ1658/5/6/م

223
حممد �أفندي
223
حممد �أفندي
224
حممد �أفندي

224
حممد �أفندي
224
حممد �أفندي

5

�رشاء دار بخط داود بزقاق
العظام قرب بركة جارية
بوقف عالء الدين الب�صري

ذيب بن حممود من �إبراهيم بن عبد احلق
احل�سباين الو�صي على �أوالد �أخيه

�رشاء دار بخط داود

امل�شرتي :اخلواجة قروا�ش بن �أحمد بن عبدي من
املعلم ديب بن حممد الدم�شقي

عقد زواج

الزوج� :شعبان بن �أحمد ال�سقا والزوجة :عفيفة
بنت حممود ال�سقا ،ال�صداق  90غر�شاً 50 ،حا ًال

ر�سم نفقة وك�سوة

ال�سيد حممد بن عبد الرحمن على ولده

مببا�رشة متوليه عفيف الدين الديري �صالح من
ترتب لوقف خداوردي �أبي برت�س ولدي �إبراهيم الن�رصاين غرو�ش ،وقد ا�ستلم
جابي الوقف ال�شيخ م�صطفى الدجاين راتبه من
�سيفني
املال املدفوع جلهة الوقف بيد عفيف الدين الديري
عقد زواج

الزوج� :صالح بن �أحمد ال�صفدي والزوجة :زينة
بنت حبيب الدين احللبي ،ال�صداق  70غر�ش ًا
�أ�سدياً 40 ،حا ًال

طا�سة طعا م من العمارة عبد الرحمن بن عبد الرحمن القاطع مكان بدرة
بنت حممد القاطع
العامرة
مطالبة مب�ستحقات
104
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موضوعها

225
حممد �أفندي

1
ختام رجب
1068هـ1658/5/1/م

بيع خيطان �شا�شية
زرقاء قطن ًا من �أجل �إيفاء
م�صاريف وقف �رس حمفل
حممد �أفندي القا�ضي
بالقد�س �سابقا املوقوف
على قراء ق�صيدة املنفرجة
بال�صخرة

225
ح�سن �أفندي

2
�8شعبان
1068هـ1658/5/9/م

طلب �إذن بال�سفر وتن�صيب
قائم مقام

225
حممد �أفندي
226
حممد �أفندي
226
حممد �أفندي

ملخصها ومالحظات
البائع عبد القادر بن �إبراهيم اخلليل ال�شهري
بابن الأ�صفر
ب�سبب دين بالأ�صالة والكفالة لطه بن �أبي حرم
املكي� ،أر�سل الب�ضاعة مع �أحمد بن عبيد القطان
ال�شحنة بامل�سجد الأق�صى،
امل�ستحقني بالوقف من القراء :يو�سف الدم�شقي
و�أخوه يا�سني وم�صطفى بن عبد الرازق،
و�سليمان بن داود الرملي ،وخليل بن نور
و�صالح و�أخوه عبد الرحمن ،وعبد القادر الرومي
ولدا يحيى بن يا�سني ،وخدام ال�صخرة
ال�سيد �أبو اللطف بن �إ�سحاق اللطفي املفتي
ال�شافعي بالديار القد�سية ،قائم مقام ال�شيخ
لطفي بن عبد القادر بن علي را�ضي ،لينوبه
بالإفتاء والتدري�س وقراءة الأجزاء

�رشاء دكان بخط داود قرب امل�شرتي :النقيب ح�سني بن علي بن فواز من
3
دكان وقف ابن �أبي �رشوين
م�صطفى بن حممود �صوبا�شي وكيل حليمة
� 6شعبان
ودار وقف م�صطفى جلبي
1068هـ1658/5/7/م
خاتون بنت عبد القادر حكوتي
العلمي ودار وقف املغاربة
خليل ولد رزق اهلل الن�رصاين البن عدمي
1
الن�رصاين ،غرو�ش ،وقد رهن على ذلك بيت
�إقرار
� 6شعبان
1068هـ1658/5/7/م
مبحلة اجلوالدة
الزوج :حممد بن عبد الكرمي املغربي املراك�شي
2
والزوجة� :شم�سية بنت �أحمد الدرزي ،ال�صداق 50
عقد زواج
� 7شعبان
1068هـ1658/5/8/م
غر�ش ًا �أ�سدياً 40 ،حا ًال
الزوج� :إ�سماعيل بن يحيى الأخر�س والزوجة:
�شم�سية القا�رص بنت علي ال�سعدي ،ال�صداق 65
غر�ش ًا ا�سدياً 35 ،حا ًال

226
حممد �أفندي

3
� 7شعبان
1068هـ1658/5/8/م

226
حممد �أفندي

4
� 7شعبان
1068هـ1658/5/8/م
5
املدعي� :أحمد بن دلف العجمي ،املدعى عليه:
دعوى ب�سبب ثمن �سكني
10رجب
بدر�س ولد مريخان الن�رصاين ال�سكاكيني
1068هـ1658/4/12/م
براءة �سلطانية بوظيفة
1
�إبراهيم بن حافظ الدين ال�رسوري
التولية على وقف ال�شيخ
20رجب
1068هـ/
جراح
2
براءة �سلطانية بوظيفة
ال�شيخ حممد بن حافظ الدين ال�رسوري
10جمادي الأوىل
1068هـ1658/2/13/م الدر�س باملدر�سة امل�أمونية

226
حممد �أفندي
227
حممد �أفندي
227
حممد �أفندي

عقد زواج

�إجارة قبوين كانا طاحونة حممد بن داود بلكبا�شي بقلعة القد�س من �صالح
وفرن قرب �ساحة القلعة بن نائب القلعة الناظر على وقف جده نائب القلعة

105

ر ص س/
القاضي
227
حممد �أفندي
227
حممد �أفندي
227
حممد �أفندي
227
حممد �أفندي
228
حممد �أفندي
228
حممد �أفندي
228
حممد �أفندي
228
حممد �أفندي
229
حممد �أفندي
229
حممد �أفندي
229
حممد �أفندي
229
حممد �أفندي

رقم الحجة /وتاريخها
3
10رجب
1068هـ1658/4/12/م
4
12رجب
1069هـ1658/4/14/م
5
13رجب
1068هـ1658/4/13/م
6
� 10شعبان
1068هـ1658/5/11/م
1
� 12شعبان
1068هـ1658/5/13/م

موضوعها

ملخصها ومالحظات

�إلزام ب�سبب ثمن كرم

عمر بن فواز لدخل اهلل بن حممد من عني كارم

كفالة �إح�ضار

علي بك الينكجري بقلعة القد�س لبكري بن علي
القاووقجي

رد رهن حيا�صة ف�ضة

�شافعية بنت عثمان الدبك من اليهودية �ست بنت
�شمعون الداللة

طلب ح�ضانة

عائ�شة بنت من�صور النابل�سي القا�رص مها بنت
بنتها

عقد زواج

الزوج :يو�سف بن يو�سف الطرابل�سي والزوجة:
خديجة بنت يا�سني البكر ،ال�صداق  50غر�ش ًا
�أ�سدياً 30 ،حا ًال

دعوى ب�سبب وظيفة
2
البوابة وال�شعالة باملدر�سة املدعي :ال�سيد حممد علي بن ال�سيد علي ،املدعى
� 12شعبان
1068هـ1658/5/13/م الأف�ضلية 173الكائنة مبحلة عليه :حممد بن عبد الرحمن بن املغربي
املغاربة
ن�صف وظيفة كاتب الزيت
2
على وقف اخلواجة �صالح �صالح بن حممود بن كاتب الزيت مكان �أخيه
� 15شعبان
م�صطفى
1068هـ1658/5/16/م بن كاتب الزيت وذلك ن�صف
م�صبنة حملة باب العمود
3
الزوج :عثمان بن علي والزوجة :عائ�شة بنت
عقد زواج
� 11شعبان
�إ�سماعيل الرومي ،ال�صداق  25غر�شاً 15 ،حا ًال
1068هـ1658/5/12/م
الزوج :ال�سيد ح�سن بن يو�سف القطان والزوجة:
1
حورية بنت �أحمد بن قرعي ،ال�صداق  35غر�شاً،
عقد زواج
� 14شعبان
1068هـ1658/5/15/م
 20حا ًال
2
الزوج :رجب بن علي االزرملي والزوجة :عائ�شة
عقد زواج
� 11شعبان
بنت رجب قازان ،ال�صداق  15غر�شاً 10 ،حا ًال
1068هـ1658/5/12/م
املعي جلمع
طلب :اليهودي فرهاد ولد ياقوب
نّ
طلب ت�سجيل تذكرة جوايل
3
اجلوايل من اليهود ،التذكرة من متويل وقف
اليهود املوجهة لوقف
� 16شعبان
امل�سجد الأق�صى وال�صخرة ال�شيخ �أحمد احلامدي،
1068هـ1658/5/17/م ال�صخرة بالدفرت املحفوظ
مقدارها  263غر�شا ،جزية  84نفراً من اليهود
�رشاء بيت مبحلة القي�سارية
4
�سليمان وعلي �أوالد ر�ضوان النابل�سي من ح�سني
بنابل�س وغرا�س خارج
� 15شعبان
بن علي بن �أبي عم�شة
1068هـ1658/5/16/م
نابل�س
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230
حممد �أفندي

1
13رجب
1068هـ1658/4/14/م
2
13رجب
1068هـ1658/4/14/م
3
15رجب
1068هـ1658/4/16/م

230
حممد �أفندي

4
17رجب
1068هـ1658/4/18/م

230
حممد �أفندي

5
� 16شعبان
1068هـ1658/4/17/م

230
حممد �أفندي
230
حممد �أفندي

231
ح�سن �أفندي

231
ح�سن �أفندي

231
حممد �أفندي

231
حممد �أفندي

موضوعها

ملخصها ومالحظات

دعوى ب�سبب �أجرة دكان املدعي :علي �شيخ املغاربة ،املدعى عليه :ولده
ح�سني
ب�سوق العطارين
تق�سيط م�ستحقات

رم�ضان بن الرمامة لفاطمة بنت علي

دعوى ب�سبب ثمن قنطار
ون�صف من احلالوة

املدعي :عمر بن حممد احللبي ،املدعى عليه:
م�صطفى بن علي ال�شامي

مقاطعة على غرا�س
تني وزيتون ب�أر�ض
ال�رصارة جارية بوقف
النق�شبندية174
�رشاء غرا�س لوز وم�شم�ش
و�سويدا وزيتون ب�أر�ض
ال�رصارة

املتويل ال�سيد عبد اللطيف بن ال�سيد �صالح
ملحمد بن عبد الرحمن اخلطيب الظهريي
امل�شرتي� :صالح بن �أبي ا�صيبعة اللدي من
ال�شيخ �صالح بن عبد اجلواد بن ربيع

امل�شرتي :حممد �آغا دزدار قلعة القد�س ،طلب من
القا�ضي �سابق ًا ال�شيخ عبد الرحمن �أفندي ،كون
القلعة خالية من البارود ،ف�سمح له بذلك ،عندها
طلب ثمن �رشاء بارود لقلعة �أر�سل الدزدار من طرفه علي �آغا طوبجي با�شي
القد�س من م�رص وثمن النقل ل�رشاء البارود ،فكان زنة البارود  12قنطاراً
1
وثمن الأكيا�س امل�ستعملة بالوزن امل�رصي ،كما طلب حممد �آغا من القا�ضي
� 5شعبان
الإ�رشاف على ت�سليم البارود للطوبجية175
1068هـ1658/5/6/م
لنقل البارود.
بالقد�س وو�ضعه ب�أنبار القلعة ،وقد �أر�سل
القا�ضي من طرفه كاتب �أ�صله ال�شيخ زكريا
اخلالدي ،وبعد و�ضعها ب�أنبار القلعة مت وزنها
بالوزن القد�سي فوجدت  2قنطاراً قد�سياً176
2
اخلواجة �صالح بن حممود بن كاتب الزيت
تن�صيب و�صي
� 11شعبان
و�صي ًا على �أوالد �أخيه
1068هـ1658/5/12/م
علي �آغا ناظر �أوقاف ال�صخرة وامل�سجد الأق�صى،
وكالة من متويل وقف علي بك متويل وقف اخلليل ،وكّ لوا حممد دروي�ش
اخلليل وناظر وقف ال�صخرة بن جمال الدين خطيب م�سجد �سيدنا اخلليل.
3
لتح�صيل مال الوقفني من -وقف اخلليل :قرية كفر روما بناحية املعرا.178
24رجب
مدينة حلب ال�شهباء من -وقف ال�صخرة :قرية كفر النا 179بناحية
1068هـ1658/4/25/م
اريحا حلب.
وقف ال�سلطان اململوكي
قرية النريب بناحية �رسمني.الغوري177
 �أوقاف م�شرتكة وقف م�ستدام بكت�شخي�ص �رضبة �سكني
مبح�رض رم�ضان �آغا مندوب مت�سلم القد�س،
4
بوا�سطة املعلم حمي الدين ال�شيخ ح�سني و�شاهني القلني ،وقع العراك قرب
17رجب
ال�شيخ جراح
1068هـ1658/4/18/م جراح با�شي 180القد�س
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232
حممد �أفندي
232
حممد �أفندي
232
حممد �أفندي
233
حممد �أفندي
233
حممد �أفندي
233
حممد �أفندي
233
حممد �أفندي
233
حممد �أفندي
233
حممد �أفندي
233
حممد �أفندي
233
حممد �أفندي
233
حممد �أفندي
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موضوعها

ملخصها ومالحظات

امل�شرتي :ال�سيد حممد بن خليل بن خبي�صة من
1
فاطمة بنت عمر الع�سقالين و�أخواتها ومن ال�شيخ
�رشاء دار بزقاق �أبي �شامة
�17شعبان
م�صطفى بن عبد الرزاق اخلليلي وكيل �صاحلة
1068هـ1658/4/18/م
بنت �صالح
2
عثمان بن حممد مكان �صفية بنت حممد
خم�ص�صات من ال�رصة
�أوائل �شعبان
الطحان� ،سلطاين ون�صف ال�سلطاين ذهب ًا
الرومية
1068هـ�/أوائل �أيار1658م
3
احلرمة نبوية بنت �أبي العون من نور العني بنت
�إقرار
17رجب
علي بن عبيد ،غرو�ش
1068هـ1658/4/18/م
بح�ضور رم�ضان �آغا �صوبا�شي القد�س ،املدعي:
1
دعوى ب�سبب ميزان �رسقه الن�رصاين �إبراهيم ولد مرمي ال�سقا البعبكي،
 17رجب
املدعى عليه� :إبراهيم بن خليل من طائفة
قطاع الطرق
1068هـ1658/4/18/م
الدوامية من قرية املجلة 181تابع غزة
2
ت�سلم مقتنيات من ذهب الن�رصاين خليل ولد �شحادة من مو�سى بن علي
 17رجب
الربادعي
وف�ضة
1068هـ1658/4/18/م
3
ح�سان بنت عا�شور الدم�شقي
�شهادة بقدرتها على احلديث
 18رجب
1068هـ1658/4/19/م
مبا�رشة املندوب من قبل طه اخلالدي املتويل
4
ترتب لوقف �شيخ �أفندي على الوقف بذمة ال�شيخ �إبراهيم بن ب�شري اخلليل،
 19رجب
1068هـ1658/4/20/م
غرو�ش
5
مو�سى بن �إ�سحاق الكبيباتي من عبد النبي بن
قب�ض م�ستحقات
 19رجب
ح�سن الزعربي احلمامي
1068هـ1658/4/20/م
�إخبار بحاثة قطع طريق قرب
6
بيت جاال عند مار اليا�س182
 20رجب
1068هـ1658/4/21/م
على طريق بيت حلم

الن�رصاين خ�رض ولد �سفر

مبا�رشة و�صيه عبد الرحمن نائب الناظر بذمة
7
ترتب لعبد الباقي يتيم طه
فخر الدين وحممد ولدي خري الدين ،غرو�ش ،وقد
 20رجب
امل�رصي
1068هـ1658/4/21/م
رهنوا بيوت يف دار مبحلة حطة
8
حممد بن يون�س وكّ ل �أخاه عبد القادر يف
�شهادة بوكالة
 20رجب
الدعوى على عمه
1068هـ1658/4/21/م
9
عبد القادر بن علي النجار والزوجة :فاطمة بنت
�شهادة ب�إرجاع زوجة
 20رجب
�سليمان القليني
1068هـ1658/4/21/م
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233
حممد �أفندي

10
 20رجب
1068هـ1658/4/21/م

تنبيه

م�صطفى ال�صباغ ب�أن يخرج من دار وقف
احلرمني لكي ي�ستلمها �شاهني تابع �أبي اللطف
�أفندي املفتي ال�شافعي بالقد�س

233
حممد �أفندي

11
 21رجب
1068هـ1658/4/22/م

234
حممد �أفندي

�إجارة دكان جاري بوقف
قراءة ما يتي�رس من القر�آن
1
امل�ست�أجر :عبد الوهاب اجلاعوين من فتح اهلل بن
بخط داود بال�صف القلبي
�18شعبان
حمي الدين العجمي
1068هـ1658/5/19/م قرب الطريق املو�صلة ملحلة
املغاربة

234
حممد �أفندي
234
حممد �أفندي
234
حممد �أفندي
234
حممد �أفندي
235
حممد �أفندي
235
حممد �أفندي
235
حممد �أفندي
235
حممد �أفندي
235
حممد �أفندي

ترتب لوقف املال �إبراهيم مبا�رشة الناظر �إبراهيم بن قا�ضي ال�صلت بذمة
�أحمد بن الفران ،غرو�ش
الكوراين

2
 21رجب
1068هـ1658/4/22/م
3
ن�ص تركي
�20شعبان
1068هـ1658/5/21/م
4
�إخبار بوفاة
 21رجب
1068هـ1658/4/22/م
5
وكالة حل�رص ر�سوم
 21رجب
1068هـ1658/4/22/م �إح�ضارية القد�س ونواحيها
1
�شهادة بطالق
 21رجب
1068هـ1658/4/22/م
2
دعوى ب�سبب ثمن ب�صل
 21رجب
1068هـ1658/4/22/م
3
دعوى ب�سبب �شتم
 21رجب
1068هـ1658/4/22/م
4
تق�سيط م�ؤخر �صداق
 21رجب
1068هـ1658/4/22/م
5
ترتب ملحمد بن حممد
 23رجب
1068هـ1658/4/24/م

املدعي� :أحمد بن �رشف الدين ،املدعى عليه :عبد
دعوى ب�سبب ا�ساور ف�ضة
اهلل بن عبد ربه من قرية �شعفاط
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يتناول فيه طائفة الأرمن ال�ساكنني بدير مار
يعقوب
�شهد يو�سف بن حممد الدم�شقي �أن املعلم �إبراهيم
بن حممد الكيال زوج عائ�شة بنت علي مات
بدم�شق ال�شام
علي �آغا حم�رضبا�شي القد�س وكّ ل تاج الدين
جلبي الرتجمان
عبد القادر بن ك�سوح طلق زوجته عائ�شة بنت
حممود الكردي
املدعي� :أحمد بن فرة من بتري ،املدعى عليه:
حممد بن �صالح
املدعية :عامرية بنت عمارة -عرف بها زوجها
عبد الرحمن بن يحيى -املدعى عليه :حممد بن
�صالح بن قا�ضي ال�صلت
عبد القادر بن ك�سوح واملطلقة عائ�شة بنت
حممود الكردي
مببا�رشة و�صيه ال�سيد حممد املغربي بواب
املحكمة بذمة ح�سني بن قرة ح�سن ،غرو�ش
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235
حممد �أفندي

6
 23رجب
1068هـ1658/4/24/م

تنبيه

235
حممد �أفندي

7
 23رجب
1068هـ1658/4/24/م
8
املدعي :الن�رصاين �صالح ولد حنا ،املدعى عليه:
دعوى
 24رجب
خري الدين بن بدر الدين تكرور
1068هـ1658/4/25/م
9
تنبيه على حممود جابي �أن كل من يقب�ضه من املربعات جلهة وقف
 25رجب
اخلليل يرفع ملحمود جلبي �أمانة
1068هـ1658/4/26/م مربعات ال�صابون بالقد�س
10
حلف بدفع 100مثقال من
اح�سان ولد داود
 25رجب
احلرير االبي�ض
1068هـ1658/4/26/م
11
املدعي :عبد النبي بن ح�سن الزعرب ،املدعى
دعوى ب�سبب ثمن حنطة
 25رجب
عليه� :صالح ولد حنا
1068هـ1658/4/26/م
12
املدعي :علي بن يو�سف ،املدعى عليه :يو�سف
دعوى ب�سبب م�ستحقات
 25رجب
بن يا�سني
1068هـ1658/4/26/م
1
�آمنة بنت �شاهني من �شقيقها
قب�ض م�ستحقات
 25رجب
1068هـ1658/4/26/م
دعوى ب�سبب �أجرة بغل من
2
املدعي :اال�سته حممد بن عمر ،املدعى عليه:
دم�شق �إىل القد�س البالغة
 25رجب
�إ�سماعيل بن �إبراهيم
1068هـ1658/4/26/م
 12غر�ش ًا
3
ال�شيح �أحمد بن حممد الرتجمان من �أحمد بن
قب�ض م�ستحقات
 26رجب
ح�سن الداجوين
1068هـ1658/4/27/م
4
امل�ست�أجر :فاطمة بنت ر�ضوان النابل�سي ،يو�سف
�إجارة دار مبحلة العمود
 27رجب
بن فرحان النابل�سي
1068هـ1658/4/28/م
املدعي� :أحمد بن زين العابدين الرفاعي
5
الدم�شقي ،املدعى عليه� :إبراهيم بن عبد احلق
دعوى ب�سبب ثمن تِنت
 27رجب
1068هـ1658/4/28/م
احل�سباين الو�صي على �أيتام �أخيه �صالح
املدعي :علي بن بدر احلالق وكيل �شقيقته
6
فخرى ،املدعى عليه� :إبراهيم بن عبد احلق
دعوى ب�سبب مرتوكات
 27رجب
1068هـ1658/4/28/م
احل�سباين الو�صي على �أيتام �أخيه

235
حممد �أفندي
235
حممد �أفندي
235
حممد �أفندي
235
حممد �أفندي
235
حممد �أفندي
236
حممد �أفندي
236
حممد �أفندي
236
حممد �أفندي
236
حممد �أفندي
236
حممد �أفندي
236
حممد �أفندي

�شهادة بعدم ا�ستحقاق
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7
مببا�رشة متوليه �إبراهيم بن قا�ضي ال�صلت بذمة
ترتب لوقف �إبراهيم الكوراين
 27رجب
كرمي بن حممد ،غرو�ش
1068هـ1658/4/28/م
8
املدعي :علي احل�سباين ،املدعى عليه� :إبراهيم
دعوى ب�سبب م�ستحقات
 27رجب
احل�سباين الو�صي على �أوالد �أخيه
1068هـ1658/4/28/م
9
العجان حممد بن حرام
وظيفة العجانة
 29رجب
1068هـ1658/4/30/م
1
دعوى ب�سبب �رشاء بيت املدعي :اليا�س ولد غزالة ،املدعى عليه :ن�صار
�19شعبان
الثعلب من ن�صارى بيت جاال
1068هـ1658/5/20/م مبحلة الثعالبة يف بيت جاال
2
املدعي :حمي الدين بن يو�سف ،املدعى عليه:
دعوى ب�سبب ثمن دب�س و�أرز
 29رجب
�إ�سحاق ولد �سلمون اليهودي
1068هـ1658/4/30/م

3
غرة �شعبان
1068هـ1658/5/2/م

ترتب لوقف الكيالين

مببا�رشة متوليه حممد غ�ضية بذمة �صالح
الفقاعي ،غرو�ش ثمن خامت

ترتب لوقف الكيالين

مببا�رشة متوليه حممد غ�ضية بذمة �شعبان بن
حممد امل�رصي ،ثمن خامت

�أجرة دار مبحلة ال�رشف

ا�ست�أجر الأخوان �إبراهيم وحمي الدين ولدي
حممد ال�سكري من اليهودي مو�سى ولدا �شبان

ترتب لفخر الدين بن علي
قروا�ش

مببا�رشة الناظر عليه �أبو الن�رص بن يو�سف
قروا�ش بذمة حممود ،غرو�ش

237
حممد �أفندي

4
غرة �شعبان
1068هـ1658/5/2/م
5
غرة �شعبان
1068هـ1658/5/2/م
6
غرة �شعبان
1068هـ1658/5/2/م
7
� 2شعبان
1068هـ1658/5/3/م
1
� 18شعبان
1068هـ1658/5/19/م

238
حممد �أفندي

2
� 20شعبان
1068هـ1658/5/21/م
3
وظيفة ال�سقاية بوقف �أحمد يعقوب بن حممد امل�ؤقت اخلليلي مكان عمه
� 18شعبان
حممود
بن عمارة
1068هـ1658/5/19/م

237
حممد �أفندي
237
حممد �أفندي
237
حممد �أفندي
238
ح�سن �أفندي

238
حممد �أفندي

مببا�رشة موالنا احلاكم بذمة خليل بن يو�سف احللبي لآمنة بنت �إبراهيم
�آغا ،غرو�ش
ال�رشعي
احلاج �إ�سماعيل بن �شهاب الدين تنكز و�شهاب
وظيفة التولية على وقف
الدين بن �أحمد تنكز مكان �أحمد بن تنكز ب�سبب
املدر�سة التنكزية
وفاته 8 ،عثمانيات يومي ًا من حم�صول الوقف
�شاهني بن �إ�سحاق العجمي �أنه زوج بنته
القا�رص من من�صور بن يو�سف القا�رص،
�شهادة بعقد زواج
ال�صداق 35غر�شاً 25 ،حا ًال
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238
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239
حممد �أفندي
239
حممد �أفندي
239
حممد �أفندي
239
حممد �أفندي
239
حممد �أفندي
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240
حممد �أفندي
240
حممد �أفندي
240
حممد �أفندي
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4
� 2شعبان
1068هـ1658/5/3/م
5
اتفاق على باقي ثمن
ال�شيخ �سليمان الداودي وخليل بن �صالح
� 2شعبان
�صابون
1068هـ1658/5/3/م
6
عبد البديع بن مو�سى بن بديع من ال�شيخ زكريا
قب�ض م�ستحقات
� 3شعبان
الديري ،غرو�ش
1068هـ1658/5/4/م
الزوج� :أحمد بن عز الدين والزوجة :مديحة بنت
1
غر�ش ا�سدية150 ،
عقد زواج
� 11شعبان
علي العجلوين ،ال�صداق ٍ 300
1068هـ1658/5/12/م
حا ًال
2
ترتب لإبراهيم بن حممد مببا�رشة و�صيه ال�سيد �أحمد بذمة رجب املغربي،
� 3شعبان
غرو�ش
املغربي
1068هـ1658/5/4/م
3
وظيفة �أمانة مطبخ العمارة �إبراهيم بن عبد اهلل مكان خليل جلبي بن قا�سم
� 22شعبان
ب�سبب وفاته ،املرتب  4عثمانيات يومي ًا
العامرة
1068هـ1658/5/23/م
4
ترتب لفخر الدين يتيم علي مببا�رشة و�صيه حممود بن علي بذمة �أحمد بك
� 3شعبان
بن �سموم ،ثمن خامتني بحجر معدن
قروا�ش
1068هـ1658/5/4/م
5
ترتب لأيتام �إ�سماعيل بن مببا�رشة عمهما و�صيهما ال�شيخ �صالح بذمة
� 3شعبان
خليل ولد م�سعد ،غرو�ش
�أبي ال�سعادات
1068هـ1658/5/4/م
6
�إجارة ح�صة من دار بخط عبد البديع بن مو�سى بن عمران من عفيف الدين
� 3شعبان
وكيل زوجته حنفية
مرزبان
1068هـ1658/5/4/م
1
علي بن �أحمد بالأ�صلة والوكالة عن �إخوانه من
قب�ض م�ستحقات
� 3شعبان
عبد البديع بن مو�سى بن عمران ،غرو�ش
1068هـ1658/5/4/م
مببا�رشة متوليه حممد �آغا دزدار قلعة القد�س
2
ترتب لوقف حممد بك نائب بذمة عوي�س بن حممد عوي�س� 30 ،سلطاني ًا ذهب ًا
� 3شعبان
قطعة م�رصية ،رهن على املبلغ دار بخط مرزبان
�صفد
1068هـ1658/5/4/م
قرب حاكورة الل�ؤلوية ودار وقف املار�ستان
3
املدعي :حممود بن عمران من عني كارم،
دعوى ب�سبب قنطار من
� 3شعبان
املدعى عليه :اليهودي �إبراهيم ولد يعقوب
العنب
1068هـ1658/5/4/م
4
ترتب لأيتام �إ�سماعيل بن مببا�رشة و�صيهما عمهما ال�شيخ �صالح بذمة
� 4شعبان
حممد بن عبيد ،غرو�ش
�أبي ال�سعادات
1068هـ1658/5/5/م
اتفاق على تق�سيط َدين
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240
حممد �أفندي

5
� 4شعبان
1068هـ1658/5/5/م

ترتب لأيتام �إ�سماعيل بن
�أبي ال�سعادات

مببا�رشة و�صيهما عمهما ال�شيخ يحيى بذمة
حممود بن �صالح ،غرو�ش

240
حممد �أفندي

6
� 4شعبان
1068هـ1658/5/5/م
7
� 4شعبان
1068هـ1658/5/5/م

ترتب لأيتام �إ�سماعيل بن
�أبي ال�سعادات

مببا�رشة و�صيهما عمهما ال�شيخ يحيى بذمة
جري�س بن ميخائيل ال�سكاكيني  ،غرو�ش

ترتب لأيتام �إ�سماعيل بن
�أبي ال�سعادات

مببا�رشة و�صيهما عمهما ال�شيخ �صالح بذمة
عطا ولد حنا النجار ،غرو�ش

240
حممد �أفندي

8
� 4شعبان
1068هـ1658/5/5/م

ترتب لأيتام �إ�سماعيل بن
�أبي ال�سعادات

240
حممد �أفندي

9
� 5شعبان
1068هـ1658/5/6/م

مببا�رشة و�صيهما عمهما ال�شيخ �صالح بذمة
اخلواجة يحيى بن عبد الرحمن بن �آرغون،
غرو�ش

�إلزام مب�ستحقات

عالء الدين املرتب لفخر الدين الداودي

241
ح�سن �أفندي

ن�صف وظيفة تعليم الأطفال
القر�آن مبكتب حممد �آغا ال�شيخ حممد بن �أحمد بن م�شي�ش مكان عالء
1
الطوا�شي 183الكائن بخط الدين بن عبد الواحد اجلعبي ،راتب التعليم
� 12شعبان
1068هـ1658/5/13/م داود ،ون�صف وظيفة الفرا�شة عثماين واحد ،راتب الفرا�شة عثماين واحد
وال�شعالة باملكتب املذكور

240
حممد �أفندي

241
حممد �أفندي
241
حممد �أفندي
241
حممد �أفندي
241
حممد �أفندي
241
حممد �أفندي
241
حممد �أفندي
241
حممد �أفندي

الزوجة :بدرة بنت حممد بن زعرت ،وعرف بها
عثمان بن حممد ،والزوج :ال�سيد حممد بن ال�سيد
عبد الرحمن

2
� 5شعبان
1068هـ1658/5/6/م
3
دعوى ب�سبب بيع غرا�س عنب املدعي :يحيى بن يحيى الرملي ،املدعى عليه:
� 5شعبان
عبد الرحمن بن �أبي الف�ضل
1068هـ1658/5/6/م وتني و�سفرجل ب�أر�ض لفتا
احلرمة عفيفة بنت م�صطفى بن عقبة وكّ لت �شقيقها
4
�أخاها لطفي يف الدعوى على زوجها مطلقها،
�شهادة بوكالة
� 5شعبان
1068هـ1658/5/6/م
ال�شهود� :أحمد علي بن عبيد وم�صطفى بن �أحمد
5
�إبراهيم بن �صالح عقبة الزوجة :عفيفة بنت
�شهادة بطالق
� 5شعبان
م�صطفى بن عقبة
1068هـ1658/5/6/م
6
لطفي وكيل �شقيقته عفيفة من زوجها مطلقها
مطالبة مبهر م�ؤجل
� 5شعبان
�إبراهيم
1068هـ1658/5/6/م
7
عفيفة على زوجها مطلقها �إبراهيم بن عقبة
ر�سم نفقة
� 5شعبان
1068هـ1658/5/6/م
8
مببا�رشة متوليه زكريا الديري بذمة حنا ولد
ترتب لوقف خداوردي
�5شعبان
ميخائيل ،غرو�ش
1068هـ1658/5/6/م
طلب خلع
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241
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9
� 6شعبان
1068هـ1658/5/7/م
10
فرحان بن حممد ال�شامية للحاج �أحمد بن
�إلزام
� 6شعبان
عثمان العبوي ،غرو�ش
1068هـ1658/5/7/م
11
دعوى ب�سبب م�ستحقات املدعي :حممد �شيخ املغاربة حالياً ،املدعى
� 6شعبان
عليه :حممد �شيخ املغاربة �سابق ًا
لطائفة املغاربة
1068هـ1658/5/7/م
12
مببا�رشة متوليه م�صطفى �أفندي بذمة �إبراهيم
ترتب لوقف �سيف اهلل �أفندي
� 6شعبان
بن ح�سن النابل�سي
1068هـ1658/5/7/م
�إلزام

�إ�سماعيل العبدي بن عبد القادر الكعكاين184
لل�شم�سي حممد �أبي الن�رص ،ثمن طحني

242
حممد �أفندي

1
� 13شعبان
1068هـ1658/5/14/م

242
حممد �أفندي

2
�رشاء ح�صة دار مبحلة باب امل�شرتي :بنات �صالح بن حممد بن مرعي من
� 14شعبان
حممد بن خليل
حطة
1068هـ1658/5/15/م

242
حممد �أفندي

عقد زواج

الزوج :حممد بن عبد القادر املغربي والزوجة:
فاطمة بن حممد ال�سكري املغربي ،ال�صداق 10
غرو�ش 4 ،حا ًال

�رشاء غرا�س بقرية ....

امل�شرتية :احلرمة فاطمة بنت �إبراهيم بن خ�رض
من �شقيقها �أحمد بك

�إقرار مب�ستحقات

ال�سيد نور الدين بن عمر وكيل رقية بنت عبد
الرزاق بن �سعاده

عقد زواج

الزوج :حممد بن �صالح الزين والزوجة :فاطمة
بنت حممود بن فواز ،ال�صداق  110غرو�ش60 ،
حا ًال

دعوى

املدعي� :شعبان بن �أحمد ال�سقا ،املدعى عليه:
�أخته م�ؤمنة

�إلزام

خطاب بن عبد الرحمن قزموز للحاج حممد
املقو�س ،بغرو�ش

�شهادة

غري وا�ضحة

243
حممد �أفندي
243
حممد �أفندي
243
حممد �أفندي
243
حممد �أفندي
243
حممد �أفندي
243
حممد �أفندي

3
� 12شعبان
1068هـ1658/5/13/م
1
� 21شعبان
1068هـ1658/5/22/م
2
� 7شعبان
1068هـ1658/5/8/م
3
� 20شعبان
1068هـ1658/5/8/م
4
� 7شعبان
1068هـ1658/5/8/م
5
� 7شعبان
1068هـ1658/5/8/م
6
� 9شعبان
1068هـ1658/5/10/م

�رشاء دار مبحلة الن�صارى امل�شرتية :الن�رصانية �سعادات بن �سعد اللدي من
ولديها جري�س وعبد اهلل
قرب دير الكرج185
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244
حممد �أفندي

1
� 21شعبان
1068هـ1658/5/22/م

اتفاق على ق�سمة ،يف
دار بخط داود ودكاكني
وا�صطبالت قرب دير
الطواوي�س186

�أحمد بك و�شقيقته فاطمة

244
حممد �أفندي

2
� 13شعبان
1068هـ1658/5/14/م
حممد بن يحيى بن �أبي ال�صفا اخلليلي مكان
3
خم�ص�صات من ال�رصة
الأخوين يو�سف وحممد ولدي يو�سف �أبي ري�س،
� 14شعبان
الرومية
1068هـ1658/5/15/م
�سلطاين ون�صف �سلطاين ذهب ًا
4
م�ستحقات قا�رص عن البلوغ عبد ال�صمد بن حممد النابل�سي ليتيم �أخيه
� 9شعبان
1068هـ1658/5/10/م
�إ�سحاق بن خليل و�إ�سماعيل بن عمر اخلليلي،
و�أحمد بن اخلواجة عالء الدين وكيل �ألفية
1
ق�سمة �إرث ،ي�شمل دار بخط
وح�سيبة بنات �إبراهيم اخلليل ،بح�ضور
� 10شعبان
مرزبان
1068هـ1658/5/11/م
املعمارية و�أهل اخلربة بالقد�س ومنهم :املعلم
فخر الدين وعلي ولدي منر املعماربا�شي بالق�س
1
ترتب لأيتام �إ�سماعيل بن مبا�رشة و�صيهم عمهم ال�شيخ �صالح بذمة ال�سيد
� 9شعبان
م�صطفى بن �شم�س الدين ،غرو�ش ثمن خامت
�أبي ال�سعادت
1068هـ1658/5/10/م
ح�سني بن عبد اهلل لكل واحد من ا�صالن بن عمر
2
وحممد بك بن م�صطفى وعبد احلق بن حممد
�إلزام
� 9شعبان
1068هـ1658/5/10/م
و�أحمد بن حممد ،غرو�ش
3
مطالبة بثمن قنطار طحني �شعبان بن كرم من يحيى بن حممد بكفالة
� 9شعبان
�إبراهيم بن فركاح
ب�سبب كفالة
1068هـ1658/5/10/م
�ستم بنت حنان الن�رصانية املتكلمة على طائفة
الن�ساطرة بالقد�س ،امل�صاب رفائيل اجلبال،
4
طلب الك�شف على م�صاب معلم البناء حنا الن�سطوري ،ك�شف عليه من
� 26شعبان
طرف حاكم ال�رشع ال�شيخ م�صطفى الدجاين،
�أثناء العمل بالبناء
1068هـ1658/5/27/م
ومن طرف حاكم العرف ح�سني �آغا �صوبا�شي
القد�س
وكالة لتح�صيل م�ستحقات
القراء بالربعة :زكريا بن �صالح الديري ،وحممد
بربعة من�صور بن احلطب
5
بن ح�سني احلامدي ،و�أحمد بن عبد الوهاب
الكائن بحلب ال�شهباء،
� 26شعبان
احلنبلي ،وكّ لوا حممد بن جمال الدين اخلطيب
1068هـ1658/5/27/م املوقوفة على قراءة القر�آن
بامل�سجد اخلليلي
بال�صخرة بعد �صالة الظهر

244
حممد �أفندي
244
حممد �أفندي
245
حممد افندي
246
حممد افندي
246
حممد افندي
246
حممد افندي

246
حممد افندي

246
حممد افندي

عقد زواج
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الزوج�:إبراهيم بن �شعبان والزوجة� :شم�سية بنت
�إبراهيم مزرع ،ال�صداق  50غر�شاً 30 ،حا ًال
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6
دعوى ب�سبب ثمن دار بزقاق املدعي :ح�سني �آغا بن علي �آغا ال�سباهي ،املدعى
� 9شعبان
عليه :علي بن علون
�أبي �شامة
1068هـ1658/5/10/م
1
املدعي :م�صطفى بن حممد امل�رصي ،املدعى
دعوى ب�سبب م�ستحقات
� 15شعبان
عليه :علي بن �أبي زرعة
1068هـ1658/5/16/م
املدعي :حممد بن عالء الدين بن عبد الرزاق
2
وكيل �ألفية بنت عمر التي كانت زوجة لأحمد بن
دعوى ب�سبب �إرث
� 15شعبان
كاتب الزيت ،املدعى عليه� :صالح بن حممود بن
1068هـ1658/5/16/م
كاتب الزيت الو�صي على �أيتام �أخيه �أحمد
3
مبا�رشة متوليه موالنا م�صطفى �أفندي العلمي
ترتب لوقف عبد اهلل �أفندي
� 15شعبان
بذمة عبد اهلل بن فركاح ،غرو�ش
1068هـ1658/5/16/م
3
م�صطفى بن علي الر�صا�ص من م�صطفى بك بن
مطالبة بدين غرو�ش
� 16شعبان
م�صطفى ال�سباهي
1068هـ1658/5/17/م
4
الزوج :مراد بن عبد اهلل والزوجة :مرمي بنت عبد
عقد زواج
� 16شعبان
اهلل املهتدية للإ�سالم ،ال�صداق  6غرو�ش 3 ،حا ًال
1068هـ1658/5/17/م
يو�سف بن �أحمد قب�ض من حممد بن حممد
5
القادري ،غرو�ش ،ال�شهود� :سامل بن يو�سف
�شهادة بقب�ض م�ستحقات
� 17شعبان
1068هـ1658/5/18/م
احلموي وكمال الدين بن �أحمد احلموي
6
�إبراهيم بن ح�سني طلق خليجة بنت كرمي
طالق
� 17شعبان
1068هـ1658/5/18/م
7
املدعية :عائ�شة بنت م�سعود املغربي ،املدعى
دعوى ب�رسقة غرو�ش ريال
� 17شعبان
عليه :حممد بن علي املغربي
1068هـ1658/5/18/م
8
املدعي :حممد بن كرمي الدين املغربي ،املدعى
دعوى ب�سبب قر�ض
� 17شعبان
عليه :حممد بن قا�سم املغربي
1068هـ1658/5/18/م
9
حممد بن علي و�صي ًا على يتيم بدر الدين تكرور
تن�صيب و�صي
� 17شعبان
1068هـ1658/5/18/م
ترتب لوقف عبد اهلل �أفندي
10
مبا�رشة متوليه م�صطفى العلمي بذمة م�صطفى
املوقوف على العميان
� 17شعبان
بن عبد الوهاب ،غرو�ش
1068هـ1658/5/18/م
بالقد�س
1
امل�شرتي� :أحمد بن �إبراهيم املغ�سل من عبد
�رشاء غرا�س يف بيت حلم
� 14شعبان
امل�سيح ولد اليا�س من بيت حلم
قرب قناة ال�سبيل
1068هـ1658/5/15/م
116

ر ص س/
القاضي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

ملخصها ومالحظات

248
حممد �أفندي

2
� 23شعبان
1068هـ1658/5/24/م

عقد زواج

الزوج :عبد اهلل بن غامن املراك�شي والزوجة:
م�ؤمنة بنت �إبراهيم املغربية ،ال�صداق  3غرو�ش،
غر�ش واحد حا ًال

248
حممد �أفندي

248
حممد �أفندي
248
حممد �أفندي
248
حممد �أفندي
248
حممد �أفندي
249
حممد �أفندي
249
حممد �أفندي
249
حممد �أفندي
249
حممد �أفندي
249
حممد �أفندي
250
حممد �أفندي

�رشاء تركة متويف ل�سداد
دينه ،يظهر من الأدوات امل�شرتي :خري الدين بن نور الدين بن تكرور
3
�أنه كان يعمل بطاحونة،
من حممد بن علي الو�صي على �أيتام بدر الدين
� 18شعبان
فهناك املناخيل والوزنات
1068هـ1658/5/19/م
تكرور
والغرابيل ،بالإ�ضافة لكدي�ش
وبغل لطحن احلبوب
4
مبا�رشة متوليه عبد الوهاب اجلاعوين بذمة فلق
ترتب لوقف حممد بن يزور
� 18شعبان
ولد ا�رسائيل ال�سكناجي ،غرو�ش
1068هـ1658/5/19/م
مبا�رشة متوليه عبد الوهاب اجلاعوين بذمة
5
ترتب لوقف قمر زوجة حممد
فلقة ولد ا�رسائيل املتكلم على طائفة اليهود ثمن
� 18شعبان
اجلاعوين
1068هـ1658/5/19/م
�سكني حمالة بالف�ضة والذهب
مبا�رشة متوليه حممد بن غ�ضية بذمة حممد بن
6
ح�سني احلامدي ،غرو�ش ،رهن على ذلك غرا�س
ترتب لوقف الكيالين
� 18شعبان
1068هـ1658/5/19/م
ب�أر�ض النقاع
7
�صالح بن �إبراهيم من حممد املنجد
�إجارة دار مبحلة ال�رشف
� 19شعبان
1068هـ1658/5/20/م
الزوج :اال�سته من�صور بن عبد اجلواد والزوجة:
1
رومية بنت رم�ضان ال�شامي ،ال�صداق  25غر�شا،
عقد زواج
� 16شعبان
1068هـ1658/5/17/م
 15حا ًال
الزوج :عمدة الأ�رشاف ال�سيد عبد الهادي بن علي
2
القوا�س والزوجة� :صامية بنت حممد �أبي ردي�س،
عقد زواج
� 18شعبان
1068هـ1658/5/19/م
ال�صداق  60غر�شاً 40 ،حا ًال
عبد الرحمن بن غ�ضية الو�صي على يتم طه
3
امل�رصي وبح�ضور ال�شيخ فخر الدين بن زكريا
نفقة يتيم
�18شعبان
1068هـ1658/5/19/م
املعري الناظر على اليتيم
4
الزوج :حممد بن �أحمد املطبب والزوجة :لطيفة
عقد زواج
� 18شعبان
بنت �أحمد الداقور ،ال�صداق  20غر�شا 13 ،حا ًال
1068هـ1658/5/19/م
5
املدعي :ن�سيم ولد يو�سف اليهودي ،املدعى عليه:
دعوى ب�سبب قر�ض
� 18شعبان
خليل بن �صالح بن �سموم
1068هـ1658/5/19/م
1
الأخوان �أحمد بك و�شقيقته فاطمة
ق�سمة �إرث دار بخط داود
� 21شعبان
1068هـ1658/5/22/م
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�شهاب الدين بن �أحمد بن تنكز� 4 ،سلطانيات
2
خم�ص�صات من ال�رصة
ذهباّ ،من ما هو خم�ص�ص جلماعة باب القطانني
� 18شعبان
الرومية
1068هـ1658/5/19/م
وجماعة حملة املغاربة وجماعة باب حطة
ربع وظيفة بزاوية باب
الرحمة 187بامل�سجد
3
�شهب الدين تنكز مكان والده ،الوظيفة الأوىل
الأق�صى ووظيفة اخلدمة
� 18شعبان
مرتبها عثماين
1068هـ1658/5/19/م والبوابة مبقام رابعة العدوية
 188بجبل الطور
4
املدعي :ال�سيد ح�سني بن حممد ،املدعى عليه:
دعوى ب�سبب م�ستحقات
� 18شعبان
علي بن ح�سن الداجوين
1068هـ1658/5/19/م
�رشاء دار مبحلة باب حطة،
1
امل�شرتي :حممد وفاطمة �أبناء رم�ضان النابل�سي
ودفع م�ستحقات من قرار
� 17شعبان
من بدرة بنت حممد احلوي�س
1068هـ1658/5/18/م الدار لوقف املر�سة ال�صالحية
�رشاء فاخورة مبحلة الري�شة
2
امل�شرتي :عبد الرحمن بن �أحمد احلنبلي من عبد
قرب دار جارية بوقف
� 12شعبان
الرحمن بن حممد بن باكري
1068هـ1658/5/13/م البيمار�ستان ال�صالحي
1
امل�شرتي� :رشف جاوي�ش بن �شم�س الدين
�رشاء دار بخط الب�سطامية
� 29شعبان
ال�شافعي من خديجة بنت ح�سن الكردي
1068هـ1658/5/30/م من حمالت باب العمود
2
الزوج :عودي بن يحيى ال�صفدي والزوجة:
عقد زواج
ختام �شعبان
قد�سية بنت خلف ،ال�صداق  90غر�شاً 50 ،حا ًال
1068هـ1658/5/31/م
املدعي :خليل بن اخلواجة حممد ال�صاحب
3
دعوى ب�سبب مال و�صاية بالأ�صالة والوكالة عن �شقيقته ،املدعى عليه:
� 28شعبان
1068هـ1658/5/29/م
حممد بن �شيخ ال�سوق
1
الزوج :علي القرق�شندي والزوجة :نعيمة بنت
عقد زواج
� 23شعبان
حممود �سنية ،ال�صداق  40غر�شاً 20 ،حا ًال
1068هـ1658/5/24/م
طا�سة طعام من العمارة
2
زاهدة بنت م�صطفى الكردي
العامرة مع ما يتبعها من
ختام �شعبان
1068هـ1658/5/31/م
خبز

253
حممد �أفندي

3
� 18شعبان
1068هـ1658/5/19/م

253
حممد �أفندي

4
2رم�ضان
1068هـ1658/6/2/م

�إقرار بثمن قنطار قهوة

�إبراهيم بن ح�سني القهوي لر�ضوان احلالق

وظيفة النظر على وقف
�سيدنا بنيامني من �أوالد خليل بن ن�رصة الإ�سالم الغزي مكان هداية اهلل
�سيدنا يعقوب بقرية
الغزي ب�سبب وفاته ،مرتب عثماين يومي ًا
مراقا 189بنابل�س ناحية
بني �صعب
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القاضي
253
حممد �أفندي
253
حممد �أفندي
253
حممد �أفندي
254
حممد �أفندي

254
حممد �أفندي

254
حممد �أفندي
254
حممد �أفندي
254
حممد �أفندي

254
حممد �أفندي
254
حممد �أفندي
254
حممد �أفندي
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5
غرة رم�ضان
1068هـ1658/6/1/م
6
� 29شعبان
1068هـ1658/5/30/م
7
غرة رم�ضان
1068هـ1658/6/1/م
1
غرة رم�ضان
1068هـ1658/6/1/م

ا�سقاط نفقة الك�سوة عن
الزوج

�صفية بنت مو�سى الربادعي زوجها حممد عبد
القادر

تن�صيب و�صي

حممد بن عبد القادر املانخلي على �صالح
و�صاحلة يتيمي تقي الدين

اتفاق على م�ستحقات

�شم�س الدين بن خليل خبي�صة وح�سن بن يو�سف
احللبي

دعوى

املدعي� :شهاب الدين بن �صالح عقبة ،املدعى
عليه :يو�سف بن عبد ال�صمد ،ب�سبب غرو�ش

�إخبار بزيادة احلنطة
بال�سوق مما �أدى �إىل خفظ
2
ال�سعر عن املحدد ،عند
�أخرب بذلك املعلم حممد بن ع�صفور املحت�سب
 2رم�ضان
1068هـ1658/6/2/م ذلك فر�ض القا�ضي على
اخلبازين خف�ض �أ�سعار اخلبز
ب�سبب ذلك
3
املدعي� :أحمد بن يون�س ال�سباهي ،املدعى عليه:
دعوى ب�سبب دين غرو�ش
 2رم�ضان
علي ب�شه الدرزي الينكجري
1068هـ1658/6/2/م
4
�أحمد بن عا�شور امل�رصي لعلي بن قويدر ،ثمن
�إلزام
 2رم�ضان
ُبن
1068هـ1658/6/2/م
�أحمد بن علي الأ�صفر
5
�إجارة ن�صف دار بخط
من كرمي بن يو�سف الديراوي وكيل زوجته ومن
 3رم�ضان
مرزبان
1068هـ1658/6/3/م
حممد بن �أحمد املطبب وكيل زوجته
امل�ست�أجر حممد بن �أحمد املطبب وكيل �شم�سية
الأ�صفر
6
�إجارة ن�صف دار بر�أ�س عقبة
من �أحمد بن على الأ�صفر
 3رم�ضان
ال�ست
1068هـ1658/6/3/م
وكرمي بن يو�سف الأ�صفر
وكيل زوجته فخرى
7
الزوج� :أحمد بن نا�رص والزوجة :فوجة بنت
عقد زواج
�19شعبان
�إبراهيم بن �شقري ،ال�صداق  25غر�شا 13 ،حا ًال
1068هـ1658/5/20/م
8
الزوج� :أبو ال�سعود بن ذيب والزوجة :احلاجة
عقد زواج
 3رم�ضان
فاتن بنت عبد اهلل ،ال�صداق  5غرو�ش 3 ،حا ًال
1068هـ1658/6/3/م
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255
حممد �أفندي

1
ختام �شعبان
1068هـ1658/5/31/م

طلب تعمري اخلانقاة
ال�صالحية

النظار واملتولون على وقف اخلانقاه ال�صالحية:
يحيى و�أبو الوفا ولدي عبد ال�صمد العلمي ،وعبد
الباقي بن عبد القادر العلمي ،ك�شف عليها كاتب
�أ�صله ال�شيخ زكريا اخلالدي ،واملعلم حممود
واال�ستا عمر ولدي عمر بن ح�سن ،واال�ستاد علي
بن املعلم كرمي ،واملعلم فخر الدين بن خليل،
وهم من ر�ؤ�ساء املعمارية بالقد�س

2
255
 3رم�ضان
أفندي
حممد �
1068هـ1658/6/3/م
3
عودة موالنا �رشف الدين �إىل
255
 4رم�ضان
القد�س نائب لل�رشع
أفندي
حممد �
1068هـ1658/6/4/م
1
امل�شرتي :الن�رصاين �سليمان ولد حنا من ال�شيخ
256
�رشاء غرا�س ب�أر�ض ال�رصارة
ختام �شعبان
خليل بن عبد القادر
حممد �أفندي 1068هـ1658/5/31/م
2
256
�أحمد وعلي يتيمي �أحمد بن كاتب الزيت
ر�سم نفقة وك�سوة
5رم�ضان
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/6/5/م
3
املدعي :عمر املغربي ،املدعى عليه� :إ�سماعيل
256
دعوى ب�سبب �أجرة �سمن
 4رم�ضان
بن حممد
أفندي
حممد �
1068هـ1658/6/4/م
لطفي بن حممد بن عقبة الناظر على وقف
دعوى ب�سبب وقف احلاجة
1
احلاجة نبوية بنت يا�سني بن عقبة زوجة ال�سيد
257
نبوية ،وقف دار مبحلة باب
ختام �شعبان
حممود ال�صمادي ،املدعى عليه :عبد احلق بن
حممد �أفندي 1068هـ1658/5/31/م
العمود
ال�سيد �أحمد ال�صمادي
2
خليل بن عيد املغربي طلق زوجته زهرة بنت
257
�شهادة بحدوث طالق
 5رم�ضان
حمفوظ املغربية
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/6/5/م
1
�رشاء دار مبحلة احلبلة امل�شرتي :جمعة بن عودة الينكجري بدم�شق من
258
 14رم�ضان
بنابل�س
�أحمد بك بن �سليمان بك ال�سباهي بالقد�س
حممد اخلالدي 1068هـ1658/6/14/م
1
وكالة لتح�صيل م�ستحقاتها احلرمة �صاحلة بنت جعفر وكلت �صالح بن
259
 14رم�ضان
من تركة زوجها
اخلالدي
حممد
حممد املغربي
1068هـ1658/6/14/م
2
�إ�سماعيل بن عمر اخلليل و�إ�سحاق بن خليل
259
ق�سمة دار بخط مرزبان
 14رم�ضان
اخلالدي
حممد
اخلليل وعمر بن �شحرور وكيل بنته
1068هـ1658/6/14/م
ترتب لأيتام �إ�سماعيل بن
�أبي ال�سعادات

120
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259
ح�سن �أفندي
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حممد ال�سمني مكان م�صلح الدين الري�س بن �صالح.
وظيفة خدمة امل�صحف
 خدمة امل�صحف راتبها من حم�صول كني�سة3
ال�رشيف بال�صخرة.
القيامة.
 16رم�ضان
ووظيفة خدمة
1068هـ1658/6/17/م
وظيفة خدمة ال�صخرة راتبها 2عثماين يوميا معال�صخرة(ال�شعالة والفرا�شة)
ما يتبعها من ال�رصة الرومية وال�صداقات املعتادة

4
259
 6رم�ضان
أفندي
ح�سن �
1068هـ1658/6/6/م
1
260
 19رم�ضان
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/6/19/م
2
260
 21رم�ضان
حممد اخلالدي 1068هـ1658/6/21/م
260
حممد اخلالدي
260
حممد اخلالدي
261
حممد اخلالدي

261
حممد اخلالدي
261
حممد اخلالدي
262
حممد اخلالدي

موضوعها

ملخصها ومالحظات

وظيفة الي�سقجية بحرم
القد�س ال�رشيف

فواز بن ح�سن بن فواز مكان م�صلح الدين بن
�صالح احل�سباين ،الراتب كل يوم عثماين

فراغ عن غرا�س

�سامل بن عبد اهلل من قرية اجلديرة 190لل�شيخ
مطاوع بن زايد من بيت اك�سا

عقد زواج

الزوج� :إبراهيم بن �شهاب الدين ال�صيداوي
والزوجة :فخرى بنت حممد الدم�شقي ،ال�صداق
 30غر�شا 20 ،حا ًال

املدعي :حممود بن �أحمد حلية ،املدعى عليه:
3
دعوى ب�سبب مرتوكات ،دار
�أحمد بن حممد بن �شيخ ال�سوق وكيل حممد
 22رم�ضان
مبحلة امل�شاعلية
1068هـ1658/6/22/م
العينبو�سي
4
تنبيه على م�ست�أجر دار وقف
امل�ست�أجر :حممد �شيخ ال�سوق
 19رم�ضان
1068هـ1658/6/19/م حممد الدهينة؛ لدفع �أجرتها
�شم�سية بنت الأ�صفر
 عرف بها حممد بن املقر -املدعى عليها:1
رف�ض ح�ضور للمحكمة فخرى ،رف�ض زوجها كرمي الدين �إح�ضارها،
 13رم�ضان
1068هـ1658/6/13/م
ورفع �صوته باملحكمة ،ف�أمر القا�ضي بتعزير
كرمي ح�سب ال�رشع
دعوى ب�سبب قاووق191
2
�صوف ،كان �ضاع يف املدعي� :شعبان بن املال �أحمد ال�شامي الدالل،
 12رم�ضان
حجرته بقهوة باب
املدعى عليه :عو�ض بن �صالح بن ع�صفور
1068هـ1658/6/12/م
القطانني192
3
�أيتام احلاج �صالح بن حماد ،كل يوم  4ون�صف
ر�سم نفقة وك�سوة
 21رم�ضان
قطعة م�رصية ف�ضية
1068هـ1658/6/21/م
حممد بن كمال الهندي ،الزوجة :حليمة بنت عبد
ك�شف على حرمة ميتة يف اهلل الهندية ،ك�شف عليها :علي الثوري ،وح�سني
1
�صهريج ماء بزاوية الهنود �آغا �صوبا�شي وح�سن �آغا ،كما ك�شفت عليها
 12رم�ضان
1068هـ1658/6/12/م
قرب باب حطة
ن�ساء بعد التعريف بهن ،ومن الن�ساء :نور بنت
مو�سى الزعيم وفاطمة بنت �أحمد امل�رصي
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2
�رشاء دار مبحلة حطة قرب امل�شرتية :بدرة بنت حممد احلوي�س من خ�رض بن
262
 20رم�ضان
عبد احلافظ النابل�سي
املدر�سة احلنفية
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/6/20/م
3
خم�ص�صات من ال�رصة
262
احلاج باكري ،ن�صف �سلطاين ذهب ًا
 18رم�ضان
الرومية
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/6/18/م
امل�شرتي :اخلواجة يحيى بن عبد الرحمن بن �أرغون
1
263
�رشاء دار بر�أ�س عقبة املوله بالوكالة عن زكريا بن عالء الدين بن �أرغون
 11رم�ضان
حممد اخلالدي 1068هـ1658/6/11/م
ال�صاحب من خليل بن اخلواجة حممد ال�صاحب
263
حممد اخلالدي
263
حممد اخلالدي
263
حممد اخلالدي
264
حممد اخلالدي
265
حممد اخلالدي
265
حممد اخلالدي
265
حممد اخلالدي
266
ح�سن �أفندي
266
حممد اخلالدي
266
حممد اخلالدي

2
املدعي :ح�سني بن عبد احلي ،املدعى عليه� :أحمد
دعوى ب�سبب ثمن ِجرار زيت
 6رم�ضان
بن �سعاده
1068هـ1658/6/6/م
3
�شحادة بن �سختيان وعبد الكرمي بن عبد اهلل
توافق على باقي َدين
 7رم�ضان
1068هـ1658/6/7/م
4
�إجارة بيتني بزقاق العظام
امل�ست�أجر �إبراهيم بن حممد
 7رم�ضان
1068هـ1658/6/7/م اجلاريان بوقف لولو غازي
دعوى ب�سبب �إرث ،امل�شتمل
1
املدعي :الن�رصاين ميخائيل ولد كرم ،املدعى
على دار مبحلة الن�صارى
 18رم�ضان
عليه :حنا ولد مو�سى ال�صائغ
1068هـ1658/6/18/م
قرب دير الكرج
1
املدعي :الن�رصاين ميخائيل ولد كرم ،املدعى
دعوى ب�سبب �إرث
 15رم�ضان
عليه :حنا ولد مو�سى ال�صائغ
1068هـ1658/6/15/م
ن�صف وظيفة امل�شيخة
2
علي بن ح�سني املغربي
والنظر على وقف ال�سادة
 27رم�ضان
املغاربة
1068هـ1658/6/27/م
3
ترتب لل�شيخ هبة اهلل يتيم مبا�رشة و�صيه �شعبان بن خليل بذمة علي بن
 7رم�ضان
كرمي ،غرو�ش
�أحمد الفتياين
1068هـ1658/6/7/م
1
�إخبار عن �رسقة بدار مبحلة مبح�رض ح�سن �آغا مت�سلم القد�س ،وح�سني �آغا
18رجب
�صوبا�شي القد�س
النيابة
1068هـ1658/6/18/م
امل�شرتي� :إبراهيم بك بلكبا�شي بالقد�س وكيل
2
�رشاء غرا�س م�شم�ش وزيتون
ح�سن بن �شم�س الدين احل�سيني الوفائي من
 22رم�ضان
1068هـ1658/6/22/م وتني ب�أر�ض برج عرب
ح�سن بن علي بن �سنيه
وظيفة قراءة ما يتي�رس من
3
ال�سيد �أحمد بن ال�سيد ح�سني ال�سلفيتي
القر�آن املوقوف عليها دار
�2شوال
1068هـ1658/7/1/م
مبحلة القطانني
122

ر ص س/
القاضي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

ملخصها ومالحظات

الوقف :جميع ما عمره يف قبو ال�شعارة اجلاري
بوقف امل�سجد الأق�صى بر�أ�س ال�سوق الكبري
عقد وقف :وقف وحب�س
ال�شيخ علي �أفندي اللطفي قرب �سوق اخل�رض والبا�شورة ،وقفها على قراءة
1
267
مفتي الديار القد�سية بن جار القر�آن بامل�سجد الأق�صى وقراءة القر�آن برواق
ختام رم�ضان
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/6/29/م
اهلل اللطفي193
باب حطة باملدر�سة التي �أن�ش�أها �صاحب
الوقف ،ويف زيت القناديل والرثية التي و�ضعها
املذكور بال�صخرة وخلدام تنويرها
268
حممد اخلالدي

1
�2شوال
1068هــ1658/7/1/م
2
 7رم�ضان
1068هـ1658/6/7/م

269
ح�سن �أفندي

1
�5شوال
1068هـ1658/7/4/م

268
حممد اخلالدي

269
حممد اخلالدي

269
حممد اخلالدي
269
حممد اخلالدي
270
حممد اخلالدي
270
حممد اخلالدي
270
حممد اخلالدي

طلب زيادة �أجرة وظيفة
اعانة كتابة �أنبار العمارة
العامرة

ال�سيد �إبراهيم بن حممود جلبي� ،أ�صبحت
عثمانيني يومي ًا

دعوى ب�سبب م�ستحقات

املدعي :يو�سف بن م�صطفى ،املدعى عليها:
عائ�شة بنت عالء الدين

وظيفة قراءة القر�آن باحلرم ال�شيخ �شم�س الدين بن �إمام الدين الأن�صاري
اخلليلي بوقف قهرمان اخلليلي ،الراتب من ال�رصة الرومية القادمة من
�سلطان
الق�سطنطينة �إىل الديار اخلليلية

ثلث وظيفة قراءة ما يتي�رس من
القر�آن يف القد�س ،املوقوف
2
عليها دار مبحلة القطانني يحيى بن حممد قرقوم مكان ال�سيد ح�سن بن �أبي
�5شوال
1068هـ1658/7/4/م وهي وقف �آغا قلعة دم�شق
الفتح ال�سلفيتي
�سابق ًا قرب دار وقف �شيخ
الإ�سالم حممد بن �أبي اللطف
3
�إقرار مب�ستحقات نظري الفراغ
من يحيى لل�سيد ح�سن ال�سلفيتي 30 ،غر�شا
�5شوال
عن الوظيفة ال�سابقة
1068هـ1658/7/4/م
4
فخرية وفخرى بنات عبد الرحمن �أرغون
م�ستحقات
�6شوال
1068هـ1658/7/5/م
1
دعوى ب�سبب ق�سمة تركة ،دار املدعي :يو�سف ولد حنا ولد مباك من بيت جاال،
ببيت جاال و�أخرى بالقد�س
4رم�ضان
املدعى عليه :بالط بنت خليل وعرف بها زوجها
مبحلة الن�صارى ،وغرا�س
عبيد ولد حنا
ب�أر�ض القرية
1068هـ1658/6/4/م
مبا�رشة عمهما و�صيهما اخلواجة �صالح بذمة
2
ترتب ليتيمي �إ�سماعيل بن
عبد القادر بلكبا�شي بقلعة القد�س ،غرو�ش ،رهن
�6شوال
عبد الرحمن بن �أرغون
1068هـ1658/7/5/م
على ذلك ح�صة من دار مبحلة النيابة
3
الأ�سماء غري وا�ضحة
ثمن � 4أرطال ُبن قهوة
8رم�ضان
1068هـ1658/7/7/م
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271
حممد اخلالدي

1
�4شوال
1068هـ1658/7/3/م

دعوى ب�سبب ثمن �أطال�س
و�أثواب

املدعي :خليل بن حممد ال�صاحب بالأ�صالة
والوكالة عن �شقيقته ،املدعى عليه :ميخائيل
ولد عيا�ش

وظيفة قراءة املحيا194
2
271
ال�رشيف بامل�سجد الأق�صى
غرة �شوال
أفندي
ح�سن �
1068هـ1658/6/30/م برواق ال�شيخ من�صور195
3
دعوى ب�سبب �أجرة دار مبحلة
271
املدعي :حبيب اهلل ،املدعى عليه :ال�شيخ �إبراهيم
8رم�ضان
ال�رشف
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/6/8/م
�رشاء دار مبحلة النيابة
1
بحارة بني حارثة قرب امل�شرتي :عبد القادر بلكبا�شي بقلعة القد�س من
272
� 6شوال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/5/م ا�صطبل حممد �آغا دزدار قلعة
اخلواجة يو�سف بن يحيى
القد�س ،ودار وقف دبو�س
2
علي النابل�سي ب�أن ال يتعر�ض لربهان الدين
272
تنبيه
9رم�ضان
ال�شقطي
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/6/9/م
�أبو الفتح بن �صالح الدجاين ،كل يوم 6
عثمانيات من وقف امل�سجد الأق�صى

272
حممد اخلالدي

273
حممد اخلالدي

273
ح�سن �أفندي
273
حممد اخلالدي
273
حممد اخلالدي
274
حممد اخلالدي
274
حممد اخلالدي

3
9رم�ضان
1068هـ1658/6/9/م

�إجارة دار بزقاق الع�ضام

عثمان بن العلم

اال�ستدانة لعمل �سماط مو�سم
�سيدنا مو�سى للزوار والواردين املتولون على الوقف :ال�شيخ عبد الرحمن وال�شيخ
1
لزيارة املقام ،وطلبوا الإذن �صالح بن غ�ضية ،ال َدين 1291قطعة م�رصية،
� 6شوال
1068هـ1658/7/5/م من القا�ضي ت�سجل الدين بذمة ثمن �أرز وحنطة ودب�س وب�صل و�أباريق وخدام
مال الوقف ،ي�سرتد يف حال
وغري ذلك.
توفر مال للوقف
وظيفة م�شيخة ال�سادة ال�صوفية
2
ال�شيخ �أبو الوفا بن العلمي مكان ح�سن بن
باملدر�سة احلمراء 196الكائنة
� 9شوال
طعمة ،الراتب عثماين يومي ًا
1068هـ1658/7/9/م
مبحلة الن�صارى
3
طا�سة طعام من العمارة
�صالح بن �سليمان الطويل
10رم�ضان
العامرة
1068هـ1658/6/10/م
4
مطالبة مب�ستحقات غرو�ش علي ب�شه مكي من �صالح من قرية العي�سوية
9رم�ضان
1068هـ1658/6/9/م
1
ح�سن �آغا �صوبا�شي القد�س ،الرجل ك�ساب بن
�إخبار ب�رسقة
9رم�ضان
كتاب من نحالني197
1068هـ1658/6/9/م
ال�ست فاطمة بنت �صالح الدجاين من �سفر
2
�شهادة بقب�ض م�ستحقات اخلياط الأرمني ،ال�شهود :حممد الدجاين و�صالح
10رم�ضان
1068هـ1658/6/10/م
الدجاين
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274
حممد اخلالدي
274
حممد اخلالدي
274
حممد اخلالدي
274
حممد اخلالدي
275
حممد اخلالدي
275
حممد اخلالدي
275
حممد اخلالدي
276
حممد اخلالدي
276
حممد اخلالدي
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تن�صيب كتخدا(نائب) على
3
املح�رضين مبحكمة القد�س
10رم�ضان
1068هـ1658/6/10/م
ال�رشعية
4
دعوى ب�سبب �صداق
� 6شوال
1068هـ1658/7/5/م
5
خم�ص�صات من ال�رصة
� 9شوال
الرومية
1068هـ1658/7/8/م
6
طلب خلع
10رم�ضان
1068هـ1658/6/9/م
1
�رشاء معزل مبحلة باب
� 9شوال
1068هـ1658/7/8/م العمود ي�شتمل على بيتني
2
�شهادة بوكالة
� 9شوال
1068هـ1658/7/8/م
3
1
� 8شوال
1068هـ1658/7/7/م
2
� 10شوال
1068هـ1658/7/9/م

3
276
� 10شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/9/م
4
276
10رم�ضان
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/6/10/م
277
حممد اخلالدي

موضوعها

1
� 8شوال
1068هـ1658/7/7/م

عقد زواج

ملخصها ومالحظات
ونبه عليهم بالقيام مبا هو مطلوب منهم
املدعي :طه بن م�رسوق املبي�ض ،املدعى عليه:
عالء الدين بن يحيى بن �أبي اجلواد الو�صي على
بنته القا�رص البكر
ال�شيخ يحيى بن �أبي ال�صفا اخلليل امل�ؤقت ،ثلث
�سلطاين من ما هو خم�ص�ص جلماعة باب حطة
مرمي بن عالء الدين من زوجها �إبراهيم بن
�رشين ،ب�شهادة :حممد بن ح�سن وطالل بن حممد
امل�شرتي :حممد بن رجب الغزي من خليلي بن
حممد ال�صاحب
�آمنة بنت حممد ال�صاحب وكّ لت �أخوها خليل،
ال�شهود� :أحمد بن حممد احلمامي ورجب بن زين
الدين الهكاري
الزوج :يحيى بن عبد القادر والزوجة( .... :غري
وا�ضح)

�رشاء حاكورة بها دار بناء امل�شرتي :عي�سى بن حمودة النابل�سي من �أحمد
بن حممد
جديد مبحلة باب حطة
عقد زواج
عقد زواج
دعوى ب�سبب م�ستحقات

الزوج :داود بن حممد بن عبيد والزوجة� :صاحلة
بنت عبيد الكايف ،ال�صداق  100غر�ش �أد�سة،
 50حا ًال
الزوج :عبد القادر بن عبد الكرمي بن الدويك
والزوجة :نور الهدى بنت حممد املغربي البكر
القا�رص ،ال�صداق  80غر�ش ًا �أ�سدياً 40 ،حا ًال
املدعي :وكيل فاطمة بنت حممد ،املدعى عليه:
داود الن�رصاين الأرمني

�سهم بنت جانه الن�سطورية املتكلمة على طائفة
الن�ساطرة بالقد�س وعلى �أوقافهم ،ك�شف على
طلب ترميم دار الن�ساطرة الدار :كاتب �أ�صله حممد حبيب اهلل الديري،
وح�سني �صوبا�شي القد�س مندوب ح�سن �آغا
مبحلة الن�صارى
مت�سلم القد�س ال�رشيف ،واال�ستاد عمر واال�ستاد
على ولدي منر معماربا�شي القد�س
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277
حممد اخلالدي
278
حممد �أفندي

278
ح�سن �أفندي

278
حممد �أفندي

278
حممد �أفندي

278
حممد �أفندي
279
حممد اخلالدي
279
حممد اخلالدي
279
حممد اخلالدي
279
حممد اخلالدي
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ن�صف وظيفة الفرا�شة وال�شعالة �أحمد بن نا�رص املثنى النابل�سي مكان خليل
2
باملدر�سة احلنبلية 198بن عبد الرحمن ،املرتب ن�صف عثماين من وقف
� 10شوال
1068هـ1658/7/9/م
امل�سجد الأق�صى
بامل�سجد الأق�صى
1
طا�سة طعام من العمارة
ال�شيخ قا�سم بن عبد املعطي
� 12شوال
العامرة
1068هـ1658/7/11/م
وظيفة الدعائية -يف كل يوم
جمعة بعد ال�صالة على ال�سدة
ال�رشيفة بامل�سجد الأق�صى-
2
حل�رضة �سلطان الإ�سالم املوظف :ال�شيخ حممد �أبي الن�رص غ�ضية ،كل يوم
�أوائل �شوال
1068هـ�/أواخر
 2قطعة �شامية من وقف امل�سجد الأق�صى
والأمم ،ملك الروم والعرب
حزيران1658م
والعجم� ،سلطان الربين،
خاقان البحرين ،حامي حمى
احلرمني ال�رشيفني حممد خان
الزوج� :أحمد بن نور الدين بن طعمة والزوجة:
3
فاطمة بنت �شهاب الدين بن عبد القادر،
عقد زواج
� 10شوال
1068هـ1658/7/9/م
ال�صداق115غر�شا �أ�سدياً 60 ،حا ًال
مبا�رش حرا�سة ال�سوق الكبري
حتى
املمتد من باب ال�سل�سلة
بح�ضور ال�شيخ حممد �شيخ ال�سوق ،احلرا�س هم:
�سوق
خط ال�شوائني ،ي�شمل(
4
ال�سيد حممد بن ال�سيد �سليمان ،وخليل بن �أحمد
اخل�رض ،و�سوق التجار ،و�سوق
� 10شوال
1068هـ1658/7/9/م ال�صباغني ،و�سوق العطارين) ،اللمداين املغربي ،وحممد بن علي ،وعبد الرحمن
بن حممد ،واحلاج خليفة و�أخيه احلاج علي.
نبه القا�ضي عليهم ب�أن
يحر�سوا ال�سوق لي ًال
5
احلرمة حاكمة بنت من�صور ال�شامي وكّ لت
وكالة
11رم�ضان
خالها يف ت�رصيف �أمورها
1068هـ1658/6/11/م
1
دعوى ب�سبب بيع دار مبحلة املدعي :اليهودي داود ولد يعقوب ،املدعى
�أوا�سط �شوال
عليها :اليهودية ت�سطري بنت ليا
الري�شة
1068هـ�/أوا�سط متوز1658م
وظيفة التولية على وقف دار حممد �أفندي بن عبد الغفار العجمي مفتي
2
القد�س �سابق ًا عو�ض ًا عن ولده ب�سبب وفاته.
�أوا�سط �شوال
احلديث بخط داود ،ووظيفة
 مرتب التولية  2عثماين.1068هـ� /أوا�سط
املذكورة
قراءة احلديث بالدار
 مرتب قراءة احلديث  2عثماينمتوز1658م
3
�أحمد بن �شيخ ال�سوق
حلف ببيع زيت
 11رم�ضان
1068هـ1658/6/11 /م
4
املدعي :احلاج �أحمد ،املدعى عليه :ال�شيخ
دعوى ب�سبب �أحمال �شعري
11رم�ضان
حممود
1068هـ1658/6/11/م كل حمل  28قطعة م�رصية
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5
279
دعوى ب�سبب �أجرة قرية بيت املدعي :حممد بك بن ممي ،املدعى عليه :علي
�ساحور الواد 199اجلارية
11رم�ضان
بك ال�سباهي
بتيمار علي بك
حممد اخلالدي 1068هـ1658/6/11/م
6
279
على يو�سف بن عثمان �أن يدفع الغر�ش الذي
تنبيه
11رم�ضان
عنده �أمانة
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/6/11/م
280
حممد اخلالدي

280
حممد اخلالدي
280
حممد اخلالدي
281
حممد اخلالدي
281
حممد اخلالدي
281
حممد اخلالدي
281
حممد اخلالدي
281
حممد اخلالدي
282
حممد اخلالدي
282
حممد اخلالدي

1
� 7شوال
1068هـ1658/7/6/م

�أ�صحاب الديون ،منهم :ال�شيخ عبد الرحمن
�شيخ احلرم �أحمد ب�شه بن زايد ،الربان�سة اليهود:
مطالبة �أ�صحاب الديون
اخلاخام �إ�سحاق ولد مو�سى ،وم�سيم ولد مو�سى،
بالقد�س املرتتبة على
وياقوب ولد ليا ،وهارون ولد داود ،وا�صالن ولد
الربان�س اليهود
مريم ،ومرداخلي ولد �إبراهيم ،ويو�سف ولد ليا،
وياقوب ولد رايل ،وا�شموئيل ولد يرام.

2
12رم�ضان
1068هـ1658/6/12/م
3
دعوى ب�سبب ثمن �صوف
12رم�ضان
1068هـ1658/6/12/م
وظيفة نيابة النظر بوقف
1
�أحمد الهكاري ،ووظيفة قائم
�أوا�سط �شوال
1068هـ�/أوا�سط متوز1658م مقام متويل الوقف
ن�صف وظيفة
2
الدعجية(الدعاء) بعد �صالة
ال�صبح بعد قراءة الأجزاء
� 13شوال
1068هـ1658/7/12/م ال�رشيفة بامل�سجد الأق�صى
بربعة �رسو�سهي خاتون
3
قب�ض بدل الفراغ من
� 13شوال
الوظيفة ال�سابقة
1068هـ1658/7/12/م
4
ر�سم نفقة وك�سوة
� 12شوال
1068هـ1658/7/11/م
5
توافق على �سكن دار بالقد�س
12رم�ضان
بخط مرزبان
1068هـ1658/6/12/م
1
دفع م�ستحقات
� 12شوال
1068هـ1658/7/11/م
�رشاء غرا�س العنب والتني
2
وال�سويدا واخلوخ ب�أر�ض
� 12شوال
1068هـ1658/7/11/م ال�رصارة ،وبها ق�رص منهدم
طلب خلع

127

معالة بنت �أحمد ال�صفدي-عرف بها حممد
ال�سقا -الزوج :ال�شيخ يو�سف بن �أبي رجب
املدعي :ح�سن بن نا�رص الهلول ،املدعى عليه:
حممد بن يحيى الرومي
حممد �أفندي بن عبد الغفار العجمي ،املرتب
وظيفة النظر 2عثماين ،مرتب وظيفة التولية
2عثماين200
�شهاب الدين بن �صالح بن غ�ضية مكان جنم
الدين بن �أحمد الداودي

نور الهدى وفاطمة يتيمتي عو�ض الطنبغا
حممد بن عياد امل�رصي وعبد اجلواد بن حممد
الغباري
اليهودية ق�سطني بنت ليا لداود ولد الوي
املغربي
امل�شرتي :عبد الوهاب بن نور الدين اجلاعوين
بالأ�صالة والوكالة عن �شقيقه عبد الرحمن من
اخلواجة خليل بن حممد ال�صاحب
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1
283
� 2شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/1/م
2
وظيفة املرتب وقف ال�سيد ال�شيح �إبراهيم بن حممود الدجاين ،مرتب كل
283
� 10شوال
يوم  2عثماين ومن وقف اخلليل
اخلليل
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/9/م
3
283
عمر بن ال�شحرور وكيل بنته �صفية
قب�ض �أجرة دار بخط مرزبان
12رم�ضان
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/6/12/م
م�صلح الدين تنازل عن الوظيفة لإبراهيم بن
�رشف الدين �أفندي اخلالدي ،كون الأخري لديه
1
كتاب م�ؤرخ يف �سنة1055هـ1645/م ،ب�أن
284
تنازل عن وظيفة قراءة
�أوائل رم�ضان
القا�ضي يف حينه ال�شيخ حممد �أفندي �أمر اهلل
ح�سن �أفندي
1068هـ�/أوائل
القر�آن مبقام �سيدنا داود
ن�صبه يف هذه الوظيفة ،مرتبها 2
زادة كان ّ
حزيران1658م
عثماين يومياً ،وهي وقف ال�سلطان �سليمان،
مرتبها من وقف خا�سكي �سلطان
حت�صيل غالل غرا�س العنب
والتني والزيتون ب�أر�ض
2
ال�سيد �أحمد بن حمي الدين بن �أحمد الوفائي
284
اجلبيعة اجلارية بوقف ال�سيد
� 11شوال
�رشكة مع �أر�ض �صالح بن ولد عواد البندك
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/10/م �أحمد الوفائي ،املوقوفة على
قراء ال�سبع
3
الزوج :عبد النبي والزوجة :فائدة بنت علي
284
عقد زواج
� 10شوال
اخلليلي ،ال�صداق 20غر�ش ًا �أ�سدياً 10 ،حا ًال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/9/م
1
امل�شرتي :عبد الوهاب بن نور الدين اجلاعوين
285
�رشاء دار مبحلة الري�شة
� 13شوال
حممد اخلالدي
من اليهودية ق�سطري بنت ليا
1068هـ1658/7/12/م
2
طا�سة طعام من العمارة
285
علي بن خليل الطنبغا
� 11شوال
اخلالدي
حممد
العامرة
1068هـ1658/7/10/م
285
حممد اخلالدي

3
� 8شوال
1068هـ1658/7/7/م

4
285
13رم�ضان
حممد اخلالدي
1068هـ1658/6/13/م

�رشاء غرا�س عنب وتني
وزيتون ب�أر�ض ال�رصارة

امل�شرتية :فاحلني بنت �أحمد من �أخيها ال�سيد
قا�سم بن �أحمد

عقد زواج

الزوج :حممود بن زكريا بن حمودة والزوجة:
فاطمة بنت ذيب الع�سلي ،ال�صداق  30غر�شاً،
 20حا ًال

�إخبار بحالة �شِ جار
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مبح�رض ح�سني �آغا �صوبا�شي القد�س مندوب
ح�رضة ح�سن �آغا مت�سلم القد�س ،املعتدى عليه:
حماد بن نا�رص

ر ص س/
القاضي

رقم الحجة /وتاريخها

1
286
� 17شوال
حممد اخلالدي
1068هـ1658/7/16/م

موضوعها

ملخصها ومالحظات

�رشاء غرا�س تني وزيتون
ب�أر�ض البقعة

امل�شرتي :حماد بن حممد ال�شاطر وعطا اهلل بن
حممد من قرية بيت �صفافا من ال�سيد �أحمد بن
حمي الدين الوفائي

2
� 10شوال
1068هـ1658/7/9/م

�رشاء غرا�س التني والعنب امل�شرتي :كرمي الدين بن علي ال�سعدي من حممد
بن �أحمد الدقاق
والزينون ب�أر�ض ال�رصارة

3
286
� 18شوال
حممد اخلالدي
1068هـ1658/7/17/م

الزوج :اخلواجة مقبل بن عبد القادر بن مرعي
والزوجة :فخرى بنت خاتون ،ال�صداق 200
غر�ش 100 ،حا ًال
ٍ

286
حممد اخلالدي

587
حممد اخلالدي

عقد زواج

طلب التعمري �أهل حملة باب حطة من �أ�صحاب
طلب ترميم قبو طاحونة
الدور واحلوانيت ،منهم :فخر الدين اللطفي،
وفرن وقف املدر�سة احلنفية،
وحممد اللطفي ،و ف�ضل اهلل غ�ضية ،وحممود
بعد �أن �أ�صبحت ممتلئة
املرداوي ،و�شم�س الدين اجلالودي وولده حممد،
بالأتربة وم�أوى للكالب،
وعبد القادر الكيالين ،وحممد بن خليل البنا،
وكيل متويل الوقف عبد
وم�صطفى بن حممد امل�رصي ،و�أحمد بن كروم،
1
الرحمن وكيل والده عبد
وحممد بن حممد امل�رصي ،و�أحمد بن �صالح
� 10شوال
الكرمي ال�صامت ،ال يوجد
اللطفي ،و�أحمد العكليك ،واخلواجة �شم�س الدين
1068هـ1658/7/9/م
مال بالوقف لتعمريها ،عند
امل�رصي ،واحلاج مرعب واحلاج علي وحممد بن
ذلك مت ت�أجري الوقف �إجارة
فاقولة ،وعبد القادر بن حممد بن عبيد ،و�أحمد
طويلة  90عاماً ،امل�ست�أجر
بن حممد الدرزي ،وعبد القادر النجار ،و�صالح
علي �أفندي اللطفي املفتي
بن عبد النبي ،وعلي العيطة ،وخ�رض ال�صفدي،
بالقد�س
و�أحمد بن حممد.

�شكوى على طائفة الداللني
بالقد�س� ،شيخ الداللني علي
بن بدر الدين بن ال�شامية،
املدعي :جمع من �أهل القد�س� ،أن بع�ض الداللني
وتنبيه على �شيخ الداللني �أن
ي�أخذون الأ�شياء ثم يفرون بها من القد�س.
ي�أخذ على كل دالَّل كفيالً،
 وتنفيذاً لأمر الكفالة ،فقد كفل ك ٌل منونبه القا�ضي على خليل
1
م�صطفى بن حممد جاوي�ش وم�صطفى بن �أبي
288
بن �شتقلك �شيخ املبي�ضني
� 12شوال
اخلالدي
حممد
الدم�شقي فكفل كل منهم الآخر.
1068هـ1658/7/11/م والنحا�سني �أن النحا�س ال
وخ�رضة وحبيبة اليهوديتني.يباع �إال بالداللة مبعرفة
 و�شم�شوم ولد عازر و�إبراهيم ولد �إ�سحاق�شيخ الداللني ،ونبه على �أن
ال�سكناجي كفل كل منهم الآخر
اجلوخ الذي يباع باملزاد
يباع مبعرفة علي �شيخ
الداللني
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ر ص س/
القاضي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

ملخصها ومالحظات

 نبه احلاكم ال�رشعي على حممد بن كروم �شيخالطحانني �أن ينبه على جميع الطحانني بالقد�س
واخلبازين ب�أن يبيعوا اخلبز ال�ساموين :الرطل
2
حتديد ا�سعار الطحني واخلبز
288
2قطعة ،والطحني العال 2 :قطهة ،والطحني
13رم�ضان
ب�أ�سواق املدينة
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/6/13/م
للخبز كل ع�رش �أرطال 18 :قطعة م�رصية ،واخلبز
الطابوين والأرمني  :قطعة ون�صف ،والكماج2 :
قطعة201
4
288
13رم�ضان
حممد اخلالدي 1068هـ1658/6/13/م

عقد زواج

الزوج :عبد الرحمن بن حممد والزوجة :حبيبة
بنت عبد الرحمن القاطع ،ال�صداق  50غر�شاً،
 30حا ًال

1
289
� 16شوال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/15/م

�رشاء غرا�س عنب وتني
وزيتون وتفاح ب�أر�ض
ال�سمار

امل�شرتي� :شم�سية بنت حممد احلوي�س من حممد
بن عمر بن �أبي اخلري ورم�ضان ور�ضية �أوالد
ح�سن �صيموع

املدعي:حممد بن �صالح بن قا�ضي ال�صلت وكيل
2
289
دعوى ب�سبب م�ؤجل �صداق زوجته فاحلني بنت �أحمد ،املدعى عليه :قا�سم
13رم�ضان
حممد اخلالدي 1068هـ1658/6/13/م
بن �أحمد املر�سو�س
3
289
حممد ال�صلتي ،املدعى عليه :الو�صي
دعوى على و�صي
13رم�ضان
حممد اخلالدي 1068هـ1658/6/13/م
4
289
14رم�ضان
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/6/14/م

�شهادة ب�إرجاع زوجة

الزوج :علي بن حازم الغزي والزوجة� :آمنة بنت
م�صطفى النابل�سي

املدعي :فخر الدين بن �أبي الفتح بن مرعي وكيل
5
دعوى ب�سبب �أطل�س و�أثواب
289
والدته فخرى بنت حممد القباين ،املدعى عليه:
14رم�ضان
حممد اخلالدي 1068هـ1658/6/14/م و�ضعتها عندها لتبعها
اليهودية يلفا بنت �شمعون
6
289
14رم�ضان
حممد اخلالدي 1068هـ1658/6/14/م
290
حممد اخلالدي

1
�أواخر رم�ضان
1068هـ�/أواخر
حزيران1658م

2
291
16رم�ضان
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/6/16/م

اتفاق تق�سيط دين

حممد بن �أبي الن�رص و�إ�سماعيل بن عبد القادر

الك�سان الن�رصاين الأرمني املتكلم على رهبان
ن�صارى الأرمن  ،ك�شف نور الدين ال�شافعي،
طلب فتح باب بجدار دير مار
و�إبراهيم �آغا مندوب ح�سن �آغا مت�سلم القد�س،
يعقوب قرب خانهم202
واملعلم عمر واملعلم علي ر�ؤ�ساء املعمارية
بالقد�س
ترتب لوقف �أبو مدين
130

مبا�رشة متوليه عفيف الدين الديري بذمة كرمي
الدين املعري ،غرو�ش

ر ص س/
القاضي

موضوعها

ملخصها ومالحظات

رقم الحجة /وتاريخها

3
291
16رم�ضان
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/6/16/م

اتفاق على تق�سيط َدين

حممد بن عبد الكرمي وحممد بن الريان

4
291
� 11شوال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/10/م

عقد زواج

5
291
� 14شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/13/م
6
291
16رم�ضان
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/6/16/م
1
291
�20شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/19/م
291
حممد اخلالدي
291
حممد اخلالدي
291
حممد اخلالدي
291
حممد اخلالدي
291
حممد اخلالدي
291
حممد اخلالدي
291
حممد اخلالدي

2
�12شوال
1068هـ1658/7/11/م
3
 16رم�ضان
1068هـ1658/6/16/م
4
 17رم�ضان
1068هـ1658/6/17/م
5
 17رم�ضان
1068هـ1658/6/17/م
6
18رم�ضان
1068هـ1658/6/18/م
7
19رم�ضان
1068هـ1658/6/19/م
8
 19رم�ضان
1068هـ1658/6/19/م

عقد زواج
عقد زواج

الزوج :عو�ض بن عبد القادر الفقيه والزوجة:
بدرة بنت حممد بن عي�سى ،ال�صداق  70غر�شاً،
 40حا ًال
الزوج� :إ�سماعيل بن حمي الأخر�س والزوجة:
�صفية بنت حممد علي ال�سعدي ،ال�صداق
90غر�شاً 50 ،حا ًال
الزوج :م�صطفى بن ...والزوجة :مرمي بنت عبد
النبي اخلليلي

مبح�رض علي بك ممي مندوب مت�سلم القد�س
ح�سن �آغا ،ح�رض فرحات بن �إ�سماعيل من قرية
دخول الزيت اجلديد �إىل
جانية� ،203أح�رض حملبة بها زيت جديد،
القد�س ،و�شهادة ب�أنه من
بح�ضور �أحمد بازاربا�شي 204حاالً ،وجمعة
زيت ال�سنة اجلديد
ال�صفدي بازاربا�شي �سابقاً ،واملعلم حممد بن
ع�صفور واملعلم بدر الدين املحت�سبني بالقد�س
عقد زواج

الزوج� :إبراهيم بن عبد احلق احل�سباين والزوجة:
لطيفة بنت ح�سيني ،ال�صداق  90غر�شاً 50 ،حا ًال

�إلزام

م�صطفى بن وايل الرومي لعثمان بن عمر،
غرو�ش

�شهادة بوكالة

فاطمة بنت حممد وعرف بها �شقيقها رجب �أنها
وكّ لت �إبراهيم

ترتب لوقف �شيخي �أفندي مبا�رشة متوليه حبيب اهلل الديري وكيل متوليه
القا�ضي بالقد�س �سابق ًا طه الديري بذمة كمال الدين الثوري ،غرو�ش
علي بن ح�سني �شيخ املغاربة واملتكلم على
طلب ا�ستدانة ل�رشاء خبز
�أوقافهم واملتويل على خبز رم�ضان
للمغاربة يف رم�ضان والعيد
تنبيه بعدم ال�سفر حتى يدفع �أن يدفع علي بك ما عليه من مقاطعة بيت جاال
امل�ستحقات ،و�إذا �سافر كفيله اجلارية مبال اخلا�ص ال�سلطاين 205اجلارية يف
حوالة القلمية 206واملتكلم على ذلك علي بلكبا�شي
يدفع ما عليه
تن�صيب و�صي
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فاطمة بنت حممد و�صية على �أوالدها يو�سف
و�صاحلة وفاطمة وحامدة

ر ص س/
القاضي
291
حممد اخلالدي
292
حممد اخلالدي
292
حممد اخلالدي
292
حممد اخلالدي
292
حممد اخلالدي
292
حممد اخلالدي
293
حممد اخلالدي
293
حممد اخلالدي
293
حممد اخلالدي
293
حممد اخلالدي
294
حممد اخلالدي
294
حممد اخلالدي

رقم الحجة /وتاريخها

موضوعها

ملخصها ومالحظات

9
 19رم�ضان
1068هـ1658/6/19/م
1
دعوى ب�سبب م�ستحقات املدعي :عثمان بن حممد �سيبانة وكيل زوجته
�أوا�سط �شوال
1068هـ�/أوا�سط متوز1658م زوجة يف دار مبحلة ال�رشف فاطمة ،املدعى عليه :ـحمد بن خليل مريان
2
�إقرار بقبول حكر بيت جاري
عمر بن حممود
19رم�ضان
بوقف حممد القرمي
1069هـ1658/6/19/م
3
مطالبة مب�ستحقات للحكر
ال�شيخ م�صلح الدجاين
19رم�ضان
غرو�ش
1068هـ1658/6/19/م
4
�أمر بدفع راتب املربعات
حممود املرداوي يدفع راتب فتح اهلل الديري
19رم�ضان
1068هـ1658/6/19/م اجلارية بوقف ال�سيد اخلليل
5
�إجارة كرم عنب وتفاح ...
19رم�ضان
1068هـ1658/6/19/م
1
املدعي :اخلواجة خليل بن حممد ال�صاحب،
دعوى ب�سبب م�ستحقات
20رم�ضان
املدعى عليه :اخلواجة حمفوظ بن �رشف
1068هـ1658/6/20/م
�شهادة بعدم ا�ستحقاق بدار اخلرمة فاطمة بنت �سعد الدفرتي -عرف بها
2
مبحلة ال�رشف قرب دار وقف زوجها عثمان بن حممد وحجازي العجمي-
�17شوال
1068هـ1658/7/16/م
قبل اخلواجة �أحمد بن �أحمد مريان
املو�صلي
�أجار دار ب�سوق الركن
3
علي �آغا �أالي بك ال�سباهية بالقد�س متويل
بال�صف ال�شمايل اجلاري
�18شوال
الوقف ،امل�ست�أجر حمي الدين بن حممد ال�سكري،
1068هـ1658/7/17/م بوقف امل�سجد الأق�صى
نبه القا�ضي على موزعي جابي املربعات حممود بن يعقوب املرداوي
4
املربعات �أن يتم اجلمع اجلارية يف وقف ال�سيد اخلليل� ،أن �أري قب�ض من
20رم�ضان
1068هـ1658/6/20/م والتوزيع بح�ضور نائب ر�سم ال�صابون يو�ضع حتت يد حممود جلبي كاتب
وقف امل�سجد الأق�صى ونائب ناظر وقف اخلليل
القا�ضي
بذمة خ�رض بن عبد احلافظ بن قطينة ،باقي ثمن
1
ترتب لأوالد باب الدين
فرن بباب حطة قرب دكانني وقف حتت يد طه
21رم�ضان
بالوالية لأبيهما
1068هـ1658/6/21/م
اللطفي
حممد بن �أحمد الدم�شقي كفل حممد جلبي600 ،
2
غر�ش ريا ًال من القا�ضي ح�سن �أفندي ،ال�شهود:
ٍ
�شهادة بكفالة
22رم�ضان
�إبراهيم جلبي بن ال�سيد وحمدان بن عبد اهلل �أحد
1068هـ1658/6/22/م
الينكجرية بدم�شق
تعهد بكفالة ك�سوة
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�أبو بكر بن حماد ك�سوة �أوالد �أخيه

ر ص س/
القاضي
294
حممد اخلالدي
294
حممد اخلالدي
294
حممد اخلالدي
294
حممد اخلالدي
294
حممد اخلالدي
294
حممد اخلالدي
294
حممد اخلالدي

رقم الحجة /وتاريخها

احلرمة حبيبة بنت عز الدين -عرف بها والدها
3
طلب خلع مقابل التنازل عن
ومو�سى بن يو�سف -الزوج :ح�سني ب�شه بن عبد
24رم�ضان
امل�ؤخر والنفقة
1068هـ1658/6/24/م
اهلل الرملي
4
م�صطفى املرت�سو�س للحاج حممد ال�رسمني،
�إلزام
25رم�ضان
غرو�ش
1068هـ1658/6/25/م
املخرب� :صوبا�شي مدينة القد�س ،املعتدى عليه:
5
ح�سن بن ح�سني بن �سليمان ،املعتدي :خليل من
�إخبار ب�رسقة
25رم�ضان
1068هـ1658/6/25/م
قرية اجليب� ،207رسق له قاوق قرب قرية �سلوان.
6
�صالح املغربي على حميدة بنت حممد املغربي
تن�صيب و�صي
25رم�ضان
1068هـ1658/6/25/م
7
�إ�سماعيل بن �إبراهيم للحاج حممد املغربي
�إقرار مب�ستحقات ،زيت
25رم�ضان
املتويف
1068هـ1658/6/25/م
8
�شِ جار بني زوجني ،و�صل �إىل الزوج�:أحمد بن عبد اهلل املغربي والزوجة:
25رم�ضان
خبي�صة بنت حممد
حد رمي الطالق
1068هـ1658/6/25/م
9
حممد بن ريان من عني كارم ملحمد من قرية
مهلة ل�سداد دين
26رم�ضان
�صاطاف
1068هـ1658/6/26/م

10
294
27رم�ضان
حممد اخلالدي 1068هـ1658/6/27/م
295
ح�سن �أفندي
295
حممد اخلالدي
295
حممد اخلالدي
295
حممد اخلالدي
295
حممد اخلالدي

موضوعها

ملخصها ومالحظات

ترتب لأبي الفتح الثوري

الو�صي على خليل بن مو�سى الثوري بذمة
�صاحلة بنت �أبي طبيخ ،غرو�ش

قب�ض ثمن 100ثوب عباءات علي جلبي بيد الوكيل حممد بن عبد القادر
1
600غر�ش الدم�شقي قب�ض من القا�ضي ح�سن �أفندي بن
�شامية ثمنها
�4شوال
ٍ
1068هـ1658/7/3/م
م�صطفى
رياالً،
وكالة لقب�ض مال وقف عبد ال�صمد بن غ�ضية وكيل زوجته �أ�سيه بنت
2
جدها لأبيها جارى با�شي مو�سى بن عمران وكلت حممود بن عبد القادر
� 16شوال
1068هـ1658/7/15/م
املقد�سي �شيخ احلرم
مب�رص
3
�رشاء � 10أمداد حنطة بالكيل امل�شرتي� :إ�سماعيل بن عبد القادر الكعكاين من
28رم�ضان
عفيف الدين بن حبيب الدجاين
القد�سي
1068هـ1658/6/28/م
علي بن حممد امل�رصي وكيل خديجة يتيمة
4
�إبراهيم الطابوين من امل�ستحقني ،وهي بوقف
قب�ض م�ستحقات
28رم�ضان
1068هـ1658/6/28/م
حممد القرمي
5
املدعي :عبد اهلل املهتدي ،املدعى عليه :علي بك
دعوى
29رم�ضان
ال�سباهي وكيل علي �آغا الناظر ،ب�سبب غرو�ش
1069هـ1658/6/29/م
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1
296
تخ�صي�ص رغبف من العمارة
� 16شوال
العامرة
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/15/م

ملخصها ومالحظات
�إ�سماعيل بن دروي�ش

علي �أفندي بن �أبي اللطف مفتي ال�سادة احلنفية
بالقد�س واملدر�سة باملدر�سة العثمانية ،طه
وكالة لقب�ض ال�رصة
الديري ،ال�سيد ح�سن �أفندي نقيب ال�سادة
2
امل�رصية ،والتي قدرها
296
اال�رشاف بالقد�س ،فخر الدين املعري ،عفبف
� 17شوال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/16/م �800سلطاين ذهب ًا قطعة
الدين الديري� ،سليمان الداودي ،حممد العفيفي،
م�رصية
عبد الرحمن �شيخ احلرم ،وكّ لوا حممود بن عبد
القادر غ�ضية �شيخ احلرم
وظيفة امل�شارفة على غالل
3
حممد بن م�صلح الدين ،الراتب كل
296
القرى اجلارية يف وقف اخلليل
� 26شوال
يوم6عثمانيات
أفندي
ح�سن �
1068هـ1658/7/25/م يف لواء غزة ها�شم208
املخرب� :صوبا�شي القد�س ،املعتدى عليه�:رشف
4
296
�إخبار حادثة �رضب بع�صاة بن كمال النابل�سي ،املعتدي :كمال بن �رشف
29رم�ضان
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/6/29/م
الكيال
املدعي� :أحمد بن عبد اهلل املهتدي للإ�سالم،
املدعى عليه :علي �آغا متويل وقف اخلليل ،وقد
1
دعوى ب�سبب �رضب �أمام
297
بعث علي �آغا نفر من طرفه ل�رضب املدعي ،وهم:
ختام رم�ضان
حممد اخلالدي 1068هـ1658/6/29/م باب حمكمة القد�س ال�رشعي
نا�صف بن يو�سف ويحيى بن عبد الرحمن بن
�سموم ،ملا ثبت ال�رضب طلب القا�ضي تعزيرهم
2
297
� 16شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/15/م
3
297
ختام رم�ضان
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/6/29/م
4
297
ختام رم�ضان
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/6/29/م

ر�سم نفقة وك�سوة

�صاحلة بنت فتح الدين ر�سم نفقة ولدها ال�صغري
التي رزقته من زوجها علي الزبال الغائب عن
القد�س

اعرتاف مب�ستحقات

�شم�س الدين بن حممد �أبي اجلود من �إ�سماعيل
بن يحيى القهوجي ،غرو�ش

ترتب لوقف بلقي�س

مبا�رشة متوليه عفيف الدين الديري بذمة مو�سى
بن يحيى امل�سلمي� ،سلطانيات ذهب منها قطعة
م�رصية

�رشاء مبحلة امل�شاعلية قرب
حاكورة جارية يف وقف امل�شرتي :اخلواجة فخر الدين بن �شم�س الدين
1
298
الزاوية اليعقوبية ودار بن �سامل من �سليمان وعبد الكرمي ابناء عبد اهلل
18رم�ضان
حممد اخلالدي
االبلج الن�رصاين ال�رسياين
1068هـ1658/6/18/م جارية يف وقف ابن �أبي
�رشيف
2
املدعي :حممد بن حماد ،املدعى عليه والده �أبي
298
دعوى ب�سبب عقد زواج
� 20شوال
بكر الو�صي على �صاحلة بنت �أخيه �صالح
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/19/م
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1
299
� 28شوال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/27/م

�شهادة بوكالة

احلرمة �صفية بنت �إبراهيم �أبي الهرم وكلت
عمها زوج �أمها رجب بك بن علي الرومي،
ال�شهود� :شقيقها عمر ومو�سى بن غازي

2
299
� 20شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/19/م

عقد زواج

الزوج :حممد بن حممد من قرية جباليا209
والزوجة :هنية بنت حممد البكر ،ال�صداق 60
غر�شاً 30 ،حا ًال

3
299
� 16شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/15/م

عقد زواج

الزوج :حممد بن �أحمد بن عو�ض الرملي
والزوجة :زينب املر�أة احللبية اخلالية عن الزواج
بنت خليل الفقيه احلنبلي ،ال�صداق  40غر�شاً،
 20حا ًال

تنبيه على من يبيع النحا�س
ب�أن ال يباع �إال مبعرفة �شيخ
4
�شيخ املبي�ضني والنحا�سني يف القد�س خليل بن
299
املبي�ضني ،كون بع�ضهم
� 27شوال
نور الدين بن ا�شتقالك الينكجري بقلعة القد�س
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/26/م يبيعه دون علم ال�شيخ ،وهذا
خمالف لقانون ال�رشع
300
حممد اخلالدي
300
حممد اخلالدي
301
حممد اخلالدي
301
حممد اخلالدي
301
حممد اخلالدي
302
حممد اخلالدي
303
حممد اخلالدي

1
�رشاء دار مبحلة الري�شة ،بيع امل�شرتي :حممد بلكبا�شي بقلعة القد�س بن داود
� 16شوال
من الن�رصاين عيد ولد واني�س الدقمقجي
وفائي
1068هـ1658/7/15/م
امل�شرتي :حممد بن عمران ورم�ضان ورقية
�رشاء غرا�س عنب وتني
2
و�سفرج وزيتون ب�أر�ض �أوالد ح�سن بن �صيموع من �شم�سية بنت حممد
� 16شوال
1068هـ1658/7/15/م
احلوي�س
ال�سمار
1
الزوجة :خا�صة بنت عثمان املو�صلي من زوجها
ر�سم نفقة وك�سوة
� 21شوال
علي بن ح�سن ،قطعة ون�صف م�رصية يومي ًا
1068هـ1658/7/20/م
2
�رشاء دكان بنابل�س مبحلة امل�شرتي :ال�سيد م�صطفى بن �إبراهيم �آغا �أمري
ختام �شوال
اخور من علي ال�شامية وكيل �أخته �آمنة
اليا�سمينة
1068هـ1658/7/29/م
3
ق�ضية ر�سم نفقة وك�سوة قادرية بنت �أبي ال�سبوع الو�صية على �أوالدها
� 11شوال
�إ�سماعيل بن �أبي ال�سعادات
�أيتام
1068هـ1658/7/10/م
�رشاء دار مبحلة باب
1
القطانني قرب درج العني ،امل�شرتي :علي ب�شه الينكجري بدم�شق ال�شام من
� 28شوال
اخلواجة �رشف الدين بن امل�رصي
1068هـ1658/7/27/م وغرا�س تني وعنب بحاكورة
جارية بوقف الوجوهية
الزوج :حممد بن خملوف احلموي والزوجة:
1
خريى بنت عثمان النجار احلموي ،ال�صداق40
عقد زواج
� 17شوال
1068هـ1658/7/16/م
غر�شاً 25 ،حا ًال
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�إقرار بف�صل زيت قرى ناحية املتويل على الوقف :على �آغا بن �سموم ،ا�ستلم
2
303
بني زيد اجلارية بوقف ال�سيد من �شيخ القرى :خليل بن �سليمان 5 ،قناطري
ختام �شوال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/29/م
زيت بالوزن القد�سي
اخلليل210
ق�سمة �إرث ،ي�شمل دار
3
حممد �أبي اخلري ورم�ضان ورقية �أوالد ح�سن بن
303
وحاكوة مبحلة باب حطة،
� 18شوال
�صيموع
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/17/م وغرا�س ب�أر�ض ال�سمار
1
الزوج :خليل بن حممد بن عيد والزوجة� :صاحلة
304
عقد زواج
� 29شوال
بنت عبد اهلل ،ال�صداق  20غر�شاً 10 ،حا ًال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/28/م
305
1
� 16شوال
304
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/15/م
304
حممد اخلالدي

2
�شوال
1068هـ1658/7/م

306
حممد اخلالدي

1
� 8شوال
1068هـ1658/7/7/م

307
حممد اخلالدي

1
� 4شوال
1068هـ1658/7/3/م

307
حممد اخلالدي

2
� 4شوال
1068هـ1658/7/3/م
3
� 4شوال
1068هـ1658/7/3/م
4
� 5شوال
1068هـ1658/7/4/م
5
� 5شوال
1068هـ1658/7/4/م
6
� 5شوال
1068هـ1658/7/4/م

307
حممد اخلالدي
307
حممد اخلالدي
307
حممد اخلالدي
307
حممد اخلالدي

دعوى

املدعي� :إبراهيم ولد �إ�سحاق اليهودي وكيل
راحيل بنت ا�رسائيل ،املدعى عليه� :إ�سحاق ولد
مو�سى ،ب�سبب َدين غرو�ش ا�سدية

طلب ا�ستحداث مرتب لوظيفة
النظر على وقف ح�سن
الطنبغا

علي بن خليل الطنبغا الناظر على وقف جده
ح�سن الطنبغا

املتويف بالقد�س حممد النابل�سي ،انح�رص �إرثه
ح�رص �إرث ،ي�شمل غرا�س
يف زوجته �صاحلني بنت ال�سيد �أحمد بحق الثمن
خمتلفة ب�أر�ض ال�رصارة،
وبنتيه فاطمة وتركية ،كما �أن تركية مات
بيعت باملزاد
وانح�رص �إرثها يف والدتها
املدعي� :سامل بن دروي�ش من قرية بيت
دعوى ب�سبب ثمن حنطة لقيا ،211املدعى عليه:حممد بن كروم الو�صي
على �أوالد نور الدين تكرور
ترتب لوقف باق جلبي
مبا�رشة متوليه علي بن عالء الدين بذمة احلاج
املوقوف على قراءة تربة
رجب ،غرو�ش
والده بباب الرحمة
دعوى ب�سبب دين غرو�ش

املدعي� :إبراهيم مندوب ترجمان طائفة الروم
بالقد�س ،املدعى عليه :ميخائيل اللدي

طلب اال�ستدانة لتعمري
دار �ساكن بها وجارية
بالوقف212

عفيف الدين الديري

�شهادة بحدوث طالق

عمر املغربي طلّق زوجته ،ال�شهود :ال�سيد حممد
وال�سيد �أحمد بواب حمكمة القد�س ال�رشعية

عقد زواج

الزوج :حممد بن ح�سني املغربي والزوجة� :أم
ال�سعد بنت �إبراهيم املغربي ،ال�صداق  4غرو�ش،
 2حا ًال
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1
308
� 18شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/17/م
2
308
غرة ذي القعدة
أفندي
ح�سن �
1068هـ1658/8/30/
2
308
� 5شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/4/م
308
حممد اخلالدي

311-309
ح�سن �أفندي

311
حممد اخلالدي
311
حممد اخلالدي
311
حممد اخلالدي
311
حممد اخلالدي

3
� 5شوال
1068هـ1658/7/4/م

موضوعها

ملخصها ومالحظات

ح�رص �إرث

املتوفية حليمة بنت �شهاب الدين ،انح�رص
�إرثها يف زوجها خلف بن اجلاوي�ش الغائب عن
القد�س ،ويف بنتها

وظيفة الكتابة على وقف �رشف الدين بن طه امل�رصي 12 ،عثماين يوميا،
وحنطة
اخلليل بناحية الرملة
�شهادة ببيع دار مبحلة
احلبلة بنابل�س

حجازي النابل�سي وكيل علي بن مرعي بن خليل
النابل�سي ،باع جلمعة ب�شه بن عودة

تنبيه على م�شايخ وكتاب
قرية عجول 213الكائنة
بناحية بني زيد

�أن ال يف�صلوا غالل القرية �إال بح�ضور مندوب
الوقف214

ناظر الوقف� :شم�س الدين بن حممد من �أوالد قطيبا
ا�ستبدال (وقف ذري) وقف
الأن�صاري .
بدر الدين� 215أبي احل�سن بن
اال�ستبدال :دار بخط داود الراكب على الدكاكني
القا�ضي زين الدين بن عبد
اجلارية يف الوقف ،وهي م�رشفة على حملة
الرحمن بن عالء الدين ابن
املغاربة ،ا�ستبدلت بن�صف دار قريبة منها ُملك
علي ال�شهري قطيبا الأن�صاري.
ال�شيخ حممد �رشف الدين اخلالدي ،وهي قريبة
1
ذكرت احلجة �أن �رشوط
من الدار املوقوفة على قراءة ما يتي�رس من القر�آن،
�أواخر �شوال
اال�ستبدل قد توفرت ،وهي:
1068هـ�/أواخر متوز1658م
وقرب تربة اجلليقي ،216اجتاه باب القطانني
خراب الوقف ،وعدم وجود مال
عند درج العني ،ك�شف على الدار ال�شيخ م�صطفى
للوقف لتعمريه ،عدم وجود من
الدجاين ،ونور الدين ال�شافعي ،وحممود جلبي
ي�ست�أجره �إجارة طويلة.
الرتجمان مبحكمة القد�س ،واال�ستاد حممود واملعلم
كما ظهر يف احلجة �أن
عمر واال�ستاد فخر الدين وهم ر�ؤ�ساء املعمارية
اال�ستبدال مت على مذهب �أبي
بالقد�س وبيدهم وظيفة املعمارية بالقد�س ،واملعلم
يو�سف
عمر واملعلم عو�ض من �أهل اخلربة.
الزوج :عثمان بن علي املغربي والزوجة:
1
من�صورة بنت حمزة الق�سنطينية،
عقد زواج
�5شوال
1068هـ1658/7/4/م
ال�صداق4غرو�ش2 ،حا ًال
احلرمة فخرى بنت �صالح دبانة وكّ لت جدها
2
لأمها خليل ،ال�شهود :حممود بن عبد الوهاب
�شهادة بوكالة
�5شوال
1068هـ1658/7/4/م
قطينة ،وعبد الرحمن بن مو�سى.
3
�أحمد بن عبد القادر القطب مع زوجته فخرى
تنبيه لتح�سني عِ �رشة زوجة
�5شوال
بنت �صالح
1068هـ1658/7/4/م
4
�رشف الدين بن قا�ضي ال�صلت ،الزوجة� :آمنة
تنبيه للإنفاق على زوجة
�5شوال
بنت نوح
1068هـ1658/7/4/م
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311
حممد اخلالدي
312
حممد اخلالدي
312
حممد اخلالدي
312
حممد اخلالدي
312
حممد اخلالدي
312
حممد اخلالدي
312
حممد اخلالدي
312
حممد اخلالدي
312
ح�سن �أفندي

313
ح�سن �أفندي
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5
�5شوال
1068هـ1658/7/4/م
الزوج :خليل بن اخلواجة عالء الدين والزوجة:
1
�آمنة بنت حممد امل�رصي ،ال�صداق 55غر�شاً،
عقد زواج
ختام �شوال
 30حا ًال
1068هـ1658/7/29/م
2
غري وا�ضحة
�6شوال
1068هـ1658/7/5/م
3
تنبيه بعدم تعاطي �أكرث من حممود بن جنيكات املكاري �أن ال يتعاطى �إال
� 6شوال
مهنة املكارية
مهنة
1068هـ1658/7/5/م
4
امل�ست�أجر :ح�سن بن حممد البيطار ،من �صاحبها
قبول �أجرة قهوة خط مرزبان
�6شوال
�رشف الدين �أفندي اخلالدي
1068هـ1658/7/5/م
5
�شعبان بن �أحمد ال�سقا ل�شاهني بن برهان الدين
�إلزام بق�سط منك�رس
� 7شوال
ال�شقطي
1068هـ1658/7/6/م
املدعي :يحيى بن حممد ،املدعى عليه :ال�سيد
6
حممد بن ال�سيد �أحمد ال�سلفيتي الو�صي على
دعوى ب�سبب دين
� 7شوال
�أيتام حممد بن ح�سن ال�سلفيتي
1068هـ1658/7/6/م
7
املدعي� :إبراهيم بلكبا�شي بقلعة القد�س ،املدعى
دعوى ب�سبب م�ستحقات
� 8شوال
عليه :حممد بن م�صطفى جلبي
1068هـ1658/7/7/م
8
خم�ص�صات من �سماط ال�سيد
�شم�س الدين بن حممد
� 6شوال
اخلليل
1068هـ1658/7/5/م
متويل وقف امل�سجد :حممد �آغا دزدار قلعة
القد�س بن املال خليل ،ك�شف على الدار ال�شيخ
طلب ا�ستبدال بيت و�ساحة م�صطفى الدجاين ،واحلاج حممود واال�ستاد عمر
�سماوية و�صهريج ماء قرب ولداً منر معمار با�شي القد�س ال�رشيف ،وفخر
القلعة جارية يف وقف م�سجد الدين خليل وعو�ض بن منر وعثمان بن ح�سن
�سنان �آغا� ،217رشوط بن منر ،و�إبراهيم بن حممد القنواتي ،حممد بن
1
اال�ستبدال:
غنيم ،و�أبي احلرم بن عالء الدين ال�سكري اجلميع
� 21شوال
من �أهل املحلة ومن �أ�صحاب املعرف واخلربة.
 خراب الوقف1068هـ1658/7/20/م
عدم وجود من ي�ست�أجره امل�ستبدل :طوغان بن عبد القدمي الينكجريبقلعة القد�س.
�إجارة طويلة
عدم وجود مال للوقف اال�ستبدال :ا�ستبدل مال الوقف املذكور مببلغحتى ي�رصف على تعمريه نقدي قدره  20غر�ش ًا �أ�سدياً ،على �أن ي�شرتي
فيه متويل الوقف داراً �أو كرم ًا �أو ح�صة من ذلك
يكون �أنفع وعو�ض ًا عن مال الوقف.
�إقرار
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�إجارة وقف البدري الأن�صاري
 6قراريط من قرية عناتا 6 ،قراريط من 6
�إجارة طويلة � 90سنة30 ،
دكاكني بخط داود الراكب عليها دار جارية
عقداً كل عقد � 3سنوات.
1
امل�ست�أجر :حممد �رشف الدين بالوقف 3 ،قراريط من قرية عجول ،دار بباب
2ذي القعدة
1068هـ1658/7/31/م
القطانني ،ربع الدار الراكب على الدكاكني بخط
اخلالدي العب�سي.
داود اجلاري ن�صفها بالوقف
 من حممد بن �شم�س الدينبن حممد بن قطيبا الأن�صاري

�رشاء بيت و�ساحة قرب
القلعة.
يذكر �أن البيت وال�ساحة كان
315
1
جارية بوقف م�سجد �سنان،
ختام �شوال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/29/م ا�ستبدلها امل�شرتي املتويل
على الوقف حممد �آغا من
البائع 218

امل�شرتي :حممد �آغا دزدار قلعة القد�س من
طوغان الينكجري بقلعة القد�س

315
حممد اخلالدي

1
3ذي القعدة
1068هـ1658/8/1/م

�رشاء دار وا�صطبل بخط
مرزبان

امل�شرتي� :أحمد بن مو�سى بن غ�ضية وكيل
زوجته نعيمة خاتون بنت حممد �أبي ال�شامات
من فخر الكتاب حممود جلبي بن �شاهني
املعروف ابن وايل ومن اخلواجة �أبي الفتح بن
مو�سى بن مرعي بالوكالة عن زوجته فاطمة
بنت �شاهني جلبي

316
حممد اخلالدي

1
3ذي القعدة
1068هـ1658/8/1/م

�شكوى ب�سبب وكالة

حممد بن �شم�س الدين وكّ ل �أحمد بن حممد بن
�شيخ ال�سوق

حممد بن �شم�س الدين بن حممد قطيبا
وظيفة قراءة ما يتي�رس يف
2
�أي مكان يتي�رس ،املوقوف الأن�صاري مكان �رشف الدين �أفندي اخلالدي بن
316
5ذي القعدة
1068هـ1658/8/3/م عليها دار وا�صطبل بخط �صالح وحمب الدين وحبيب اهلل ولدي حممود
ح�سن �أفندي
الداودي
داود
وظيفة امل�شارفة على
3
م�صطفى بن قا�سم الغزي ،املرتب  12عثماين
حم�صوالت قرية اللد
316
�أوائل ذي القعدة
يومي ًا
ح�سن �أفندي�أفندي 1068هـ�/أواخر متوز1658م اجلاريى بوقف خا�صكي
�سلطان
4
وظيفة املرتب بوقف ال�سيد
316
عبد ال�صمد بن عبد احلق اللطفي ،املرتب  3قطع
�أوائل ذي القعدة1068هـ/
اخلليل
أفندي
ح�سن �
�أواخر متوز1658م
امل�شرتي :عمر بن �صموع بن ال�سقا من �أحمد بن
1
317
عي�سى املحرم
�رشاء دار مبحلة باب حطة
 5ذي القعدة
حممد اخلالدي 1068هـ1658/8/3/م
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2
317
�17شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/16/م
317
ح�سن �أفندي

3
�3شوال
1068هـ1658/7/2/م

موضوعها

ملخصها ومالحظات

ق�سمة تركة ،ت�شمل دار
بالقد�س

تركة رومية الن�رصانية ،انح�رص �إرثها يف
�شقيقها �سالمة ولد قم�ص جري�س وزوجها عيد
ولد واني�س وبنتها مرمي

وظيفة التولية على وقف
اجلامع العمري 219قرب
كني�سة القيامة املعروف
مبنارة عي�سى

�أبو الوفا العلمي ل�شغور الوظيفة ،املرتب 2
عثماين يومي ًا

خما�صمة على مزارع وخرب
التيماري :علي �آغا ال�سباهي �صاحب تيمار
تابعة لقرية البرية بني
قرية البرية التي ن�صفها تيمار ،وربعها وقف
التيمارية و�إدارة الوقف.
1
قائم ،والربع الآخر جاري يف وقف املدر�سة
318
بعد ك�شف الدفرت ال�سلطاين
�أوائل ذي القعدة
املو�صلية.
حممد اخلالدي
1068هـ�/أواخرمتوز1658م املخلد مبحكمة القد�س تبني
وبني متويل وقف املدر�سة ال�سيد علي بن عبد
�أن خربة كفر مو وخربة برج
احلق اللطفي
خمدم هي �أر�ض تيمارية
318
حممد اخلالدي

2
 5ذي القعدة
1068هـ1658/8/3/م
3
�8شوال
1068هـ1658/7/7/م
4
�8شوال
1068هـ1658/7/7/م
5
�8شوال
1068هـ1658/7/7/م

320
خط�أ ترقيم
حممد اخلالدي

1
 3ذي القعدة
1068هـ1658/8/1/م

318
حممد اخلالدي
318
حممد اخلالدي
318
حممد اخلالدي

320
نور الدين
ال�شافعي

�رشاء ح�صة من دار مبحلة
الري�شة قرب م�صبنة �أوالد
�سموم

امل�شرتي :حممد بن غازي البياري من �صفية
بنت �إبراهيم بن �أبي احلرم

ترتب لأبراهيم بن حممد

مبا�رشة و�صيه ال�سيد حممد بن �أحمد بواب
حمكمة القد�س بذمة رجب بن حممد ،غرو�ش

ترتب لوقف �شيخي �أفندي مبا�رشة متوليه طه الديري بذمة �أحمد بن حممد
الكردي ،غرو�ش
ووقف �سنان �آغا
دعوى

املدعي :نا�رص بن حممد من قريةبرقا ،املدعى
عليه :ح�سني بن خملوف من قرية رافاتا� ،رشكة
يف جمل

ا�سرتجاع بيع دار بخط
مرزبان

حممود جلبي بن �شاهني املعروف ابن وايل
واخلواجة �أبي الفتح بن مو�سى بن مرعي
بالوكالة عن زوجته فاطمة بنت �شاهني جلبي
من �أحمد بن مو�سى بن غ�ضية

املدعي� :رشف الدين بن حممد بن �صالح
اخلالدي وكيل �أحمد و�شقيقته نا�رصية ولدي
2
دعوى ب�سبب م�ستحقات يف �إبراهيم بن �سعود من ذرية ال�شيخ البدري بدر
�20شوال
الدين بن قطيبا الأن�صاري وهم من امل�ستحقني
وقف البدري
1068هـ1658/7/19/م
يف وقف جدهم ،املدعى عليه :ناظر الوقف حممد
بن حممد بن قطيبا بن �سعود
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321
حممد اخلالدي

1
�9شوال
1068هـ1658/7/8/م

كفالة بغرو�ش

�إبراهيم بن عبد اهلل املغربي للحاج حممد بن
علي املغربي

321
حممد اخلالدي

مقاطعة تيمار قرية املاحلة،
مبلغ  2700عثماين� ،سنة
2
كاملة ،حم�صول �شتوي
�9شوال
1068هـ1658/7/8/م و�صيفي وعداد غنم و�أ�شجار
وباد هوا

3
321
غرة ذي القعدة
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/30/م

�رشاء دار مبحلة الري�شة

كرمي بك بن م�صطفى حل�سن �آغا بن �أحمد
ال�سباهي بالقد�س
امل�شرتية� :صاحلة بنت �أحمد الثور من �صفية
بنت �إبراهيم الهرم

�رشاء غرا�س زيتون و�سويدا
4
و�سفرجل ب�أر�ض ال�رصارة امل�شرتي :ح�سني ال�سعدي من كمال الدين بن �أبي
321
ختام �شوال
الفتح الثوري
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/29/م قرب �أر�ض وقف ح�سن
الطنبغا
دعوى ب�سبب دار مبحلة
1
املدعي :مو�سى بن ح�سن البياري ،املدعى :عبد
322
الري�شة قرب امل�سلخ وقرب
 3ذي القعدة
الرحمن بن مو�سى
حممد اخلالدي 1068هـ1658/8/1/م
مقام اخل�رض220
322
حممد اخلالدي

املدعي :حممود بن يعقوب املرداوي وكيل علي
2
دعوى ب�سبب �أجرة قهوة
�أفندي اللطفي مفتي احلنفية بالقد�س ،املدعى
 5ذي القعدة
1068هـ1658/8/3/م ال�سوق الكبري قرب البا�شورة
عليه� :أحمد بن �صالح الع�سقالين

322
حممد اخلالدي

3
 10ذي القعدة
1068هـ1658/8/8/م

عقد زواج

الزوج :حممد بن حيدر اللطفي والزوجة :عائ�شة
ال�صداق100غر�ش،
بنت عبد القادر الرتجمان،
ٍ
�أ�سدياً60 ،حا ًال

322
حممد اخلالدي

4
 10ذي القعدة
1068هـ1658/8/8/م
1
 6ذي القعدة
1068هـ1658/8/4/م

عقد زواج

الزوج... :بن خملوف والزوجة :فاطمة بنت
رم�ضان النابل�سي14 ،غر�شاً 8 ،حا ًال

عقد زواج

الزوج :حمي الدين بن �إبراهيم بغي�صة والزوجة:
ال�صداق100غر�ش 60 ،حا ًال
�آمنة بنت �أحمد،
ٍ

323
حممد اخلالدي

2
 11ذي القعدة
1068هـ1658/8/9/م

عقد زواج

الزوج :عبد الرحمن بن �أ�سد بك ال�سباهي
والزوجة :فخرى بنت املعلم فريد ال�سكاكيني،
ال�صداق 50غر�شاً 30 ،حا ًال

323
حممد اخلالدي

3
 11ذي القعدة
1068هـ1658/8/9/م

عقد زواج

الزوج� :إبراهيم بن خليل الربادعي القا�رص
والزوجة :فاطمة بنت من�صور بن �شعبان
النابل�سي القا�رصة  ،ال�صداق 80غر�شاً 50 ،حا ًال

323
حممد اخلالدي
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323
حممد اخلالدي

4
�10شوال
1069هـ1658/7/9/م

عقد زواج

الزوج :احلاج ر�ضوان بن يو�سف الرومي
والزوجة� :شم�سية بنت علي بن �شان ،ال�صداق
22غر�شاً 21 ،حا ًال

323
حممد اخلالدي

5
�9شوال
1068هـ1658/7/8/م

ف�سخ عقد �إجارة دار بر�أ�س
الق�صيلة اجلارية بوقف
الرباط املن�صوري

املتويل على الرباط ال�شيخ علي اللطفي

323
حممد اخلالدي

6
�9شوال
1068هـ1658/7/8/م
1
 10ذي القعدة
1068هـ1658/8/9/م

�شهادة بوكالة

لطيفة بنت نا�رص النابل�سي وكّ لت �أخاها عبد
الكرمي ،ال�شهود :يو�سف بن جمعة ال�صيداوي
وح�سن بن علي بن �أبي �سنينة

�رشاء دار مبحلة الري�شة

امل�شرتي :عو�ض بن �أحمد بن غازي و�صاحلة
بنت �أحمد بن الثور من حممود بن غزوان اللدي

324
حممد اخلالدي

وظيفة النظر على وقف
2
البدري بدر الدين �أبي احل�سن �شم�س الدين بن حممد بن قطيبا الأن�صاري،
324
غرة ذي القعدة
الراتب 6عثماين يومي ًا
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/30/م قطيبا الأن�صاري يف القد�س
و�ضواحيها
324
حممد اخلالدي
324
حممد اخلالدي
324
حممد اخلالدي

3
�9شوال
1068هـ1658/7/8/م
4
�9شوال
1068هـ1658/7/8/م
5
�9شوال
1068هـ1658/7/8/م

1
325
غرة ذي القعدة
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/30/م

325
حممد اخلالدي
326
حممد اخلالدي

2
 11ذي القعدة
1068هـ1658/8/9/م
1
 6ذي القعدة
1068هـ1658/8/4/م

ترتب لوقف الكيالين

مبا�رشة متوليه حممد بن غ�ضية بذمة علي بن
ر�ضوان بكفالة م�صطفى بن �سهم ،ثمن خامت

مطالبة مب�ستحقات

�أحمد بن علي من اخلواجة يحيى بن معني

كفالة �إح�ضار

ح�سن بن حممد اخلليلي ل�سوار بن �إبراهيم من
العي�سوية

�إجارة وقف البدري بن
قطيبا الأن�صاري

عقد زواج
عقد زواج
142

امل�ست�أجر �رشف الدين �أفندي اخلالدي العب�سي
من �شم�س الدين بن حممد بن قطيبا ناظر
الوقف 6 ،قراريط من قرية عناتا 6 ،قراريط من
 6دكاكني بخط داود الراكب عليها دار جارية
بالوقف 3 ،قراريط من قرية عجول ،دار بباب
القطانني ،ربع الدار الراكب على الدكاكني بخط
داود اجلاري ن�صفها بالوقف
الزوج :ال�شيخ يو�سف بن �أبي رجب النابل�سي
والزوجة :عائدة بنت عالء الدين النابل�سي،
ال�صداق  25غر�شاً 15 ،حا ًال
الزوج� :أحمد بن داود الغزي والزوجة :زاهدة بنت
كمال النابل�سي ،ال�صداق 15غر�شاً5 ،حا ًال
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326
حممد اخلالدي

326
ح�سن �أفندي

326
حممد اخلالدي

327
حممد اخلالدي

327
ح�سن �أفندي
328
حممد اخلالدي
328
حممد اخلالدي
329
حممد اخلالدي

329
حممد اخلالدي
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2
�آمنة بنت �أحمد النابل�سي عند اليهودي خ�رض ولد
ف�سخ رهن فردة خلخال ف�ضة
�5شوال
�إبراهيم املطبب
1068هـ1658/7/4/م
�إبراهيم �آغا و�أحمد بك ولدا حبيب جلبي جاري
با�شي بالقد�س بالأ�صالة ،وح�سني بك بن علي
�آغا ال�سباهي بالقد�س وكيل خديجة خاتون بنت
3
وكالة لتح�صيل �إرث يف دار
حممد �آغا زوجة حبيب جلبي ،وحبيبة وحامدة
 8ذي القعدة
مبدينة دم�شق
1068هـ1658/8/7/م
بنتي علي جلبي ،اجلميع وكّ لوا و�أقاموا مقام
�أنف�سهم م�صطفى بك بن حبيب جلبي جاري
با�شي ال�شهري بعجم زادة
4
�أبو بكر بن عماد الو�صي على �أيتام �أخيه �صالح
نفقة وك�سوة �أيتام
غرة ذي القعدة
1068هـ1658/7/30/م
دعوى ب�سب دار جارية يف
املدعي� :أبو الوفا بن عبد ال�صمد العلمي املتويل
وقف مئذنة احلب�س221
على وقف منارة احلب�س قرب كني�سة القيامة
مبحلة ال�ضوية ،والدار
1
اجلارية بوقف امل�سجد ا�سفلها مبحلة الن�صارى،
قريبة من وقف تقي الدين
 4ذي القعدة
املدعى عليهم :اخلواجة خليل بن حممد ال�صاحب
1068هـ1658/8/2/م العينبو�س وقرب دار جارية
وحممود بن �أحمد بن حليمة بالأ�صالة ،وعلي بن
يف وقف اخلواجة حممد
�أحمد �شيخ ال�سوق بالوكالة عن حممد العينبو�سي
الدهينة
وظيفة قراءة �سورة الفتح كل �إبراهيم وخليل و�أحمد �أوالد �رشف الدين �أفندي
2
يوم باملدر�سة احلجرجية اخلالدي املدر�س يف املدر�سة احلجرجية ،املرتب
�أوائل ذي القعدة
لكل منهم  5قطع �شامية يوميا
1068هـ�/أواخر متوز1658م وقف خا�صكي �سلطان
دفرت حما�سبة �أ�صدره حممود الر�صيد ال�سابق  1293قطعة ،ت�ساوي 20
1
جلبي بن �شاهني جلبي �سلطاين ،املحا�سبة احلالية  1212قطعة ت�ساوي
�أول �شوال
1068هـ1658/6/30/م
� 20سلطانية
الو�صي على �إبراهيم
دفرت حما�سبة �أ�صدره حممود
2
املحا�سبة احلالية 610قطعة
جلبي بن �شاهني جلبي
�أوا�سط �شوال
1068هـ�/أوا�سط متوز1658م الو�صي على �أخته عائ�شة
قب�ض كاتب الوقف حممود جلبي بن حممد
1
�إقرار بقب�ض راتب الكتاب
�شاهني جلبي ،من علي �آغا متويل وقف اخلليل،
 13ذي القعدة
1068هـ1658/8/11/م على وقف ال�سيد اخلليل
غرو�ش و 36مد حنطة
دعوى ب�سبب مزرعة
املا�صيون اجلارية بوقف
املدعي :علي �آغا متويل وقف اخلليل ،املدعى
2
اخلليل ،وهي جارية
عليه :حممود جلبي بن �شاهني جلبي كاتب وقف
 13ذي القعدة
1068هـ1658/8/11/م مبقاطعة حممود جلبي على
اخلليل
�أن حت�سب يف �أجرته يف
وظيفة الكتابة على الوقف
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3
329
 12ذي القعدة
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/8/10/م
1
330
 9ذي القعدة
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/8/7/م

موضوعها

ملخصها ومالحظات

عقد زواج

الزوج� :رشف بن �رشف اللدي والزوجة :مهدة
بنت مو�سى ،ال�صداق  55غر�شاً 30 ،حا ًال

املدعية :مرمي بنت حنا الن�رصانية عرف بها
دعوى ب�سبب ق�سمة غرا�س
ولدها عطا اهلل ولد حنا ،املدعى عليه :حنا ولد
ب�أر�ض بيت حلم
ميخائيل الن�رصاين

دعوى ب�سبب ربع الدار اجلارية
املدعي� :أبو الوفا العلمي املتويل على وقف
يف وقف مئذنة احلب�س الكائنة
2
330
مئذنة احلب�س مبحلة الن�صارى وعلى وقف
يف حملة ال�ضوية قرب وقف
 2ذي القعدة
اخلالدي
حممد
امل�سجد �أ�سفل املئذنة ،املدعى عليه� :أحمد بن
1068هـ1658/7/31/م تقي الدين العينبو�سي ووقف
حممد بن �شيخ ال�سوق وكيل حممد العينبو�سي
حممد الدهينة
طلب الرتميم :متويل الوقف �أبو الوفا العلمي،
طلب ترميم و�صيانة م�سجد ك�شف على امل�سجد واملئذنة ال�شيخ زكريا
الديري ،واحلاج حممود واال�ستاد عمر ولدي
احلب�س واملئذنة الكائن
ح�سن واملعلم فخر الدين وخليل اجلميع من �أوالد
مبحلة الن�صارى
منر ر�ؤ�ساء املعمارية بالقد�س

331
حممد اخلالدي

1
 8ذي القعدة
1068هـ1658/8/6/م

331
حممد اخلالدي

2
طلب اال�ستدانة لتعمري وقف املتويل على الوقف اال�سته عبد القادر بن ح�سن،
�11شوال
الوقف امل�صبنة والدكاكني
جار اهلل �أفندي
1069هـ1658/7/10/م
3
مبا�رشة وكيلها زوجها �أحمد بن �سيحان بذمة
ترتب ل�صاحلة بنت �أحمد
�11شوال
حممد جلبي بن �سليمان ،غرو�ش
1068هـ1658/7/10/م
معامالت وقف املرحوم
1
القا�ضي عبد القادر �أفندي مبا�رشة متوليه ال�شيخ لطفي زمن موالنا �صدر
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م احلريري الواقعة يف غرة حمرم املوايل العظام �رشف الدين �أفندي دام عاله
�سنة ثمانية و�ستني و�ألف
2
مبا�رشة متوليه بذمة الن�رصاين خليل ولد
ترتب لوقف احلريري
غرة حمرم
�إبراهيم احلداد� ،سلطاين ذهباً ،وثمن خامت
1068هـ1067/10/9/م
3
مبا�رشة توليه بذمة عبد الرحمن بن مو�سى،
ترتب لوقف احلريري
غرة حمرم
غرو�ش
1068هـ1067/10/9/م
4
مبا�رشة متوليه بذمة عثمان الثوري ،غرو�ش
ترتب لوقف احلريري
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
5
مبا�رشة متوليه بذمة �صالح الدين بن يحيى
ترتب لوقف احلريري
غرة حمرم
امل�سلمي� ،سلطاين ذهب ًا
1068هـ1067/10/9/م

331
حممد اخلالدي
332
حممد اخلالدي
332
حممد اخلالدي
332
حممد اخلالدي
332
حممد اخلالدي
332
حممد اخلالدي
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6
332
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة علي بن طه الدقاق
بالأ�صالة والكفالة عن فخر الدين بن خليل،
�سلطاين ذهباً ،وثمن خامت

7
332
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة عو�ض ولطفي ولدي
مو�سى� ،سلطاين ذهباً ،رهنوا على ذلك كرمهما
ب�أر�ض ال�سمار

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة املعلم قويدر بن خليل،
�سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة خليل بك ال�سباهي
بالقد�س� ،سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة حممد بن �أبي الن�رص،
�سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة مو�سى بن كرمي الدين،
�سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة خليل بن عالء الدين
الرومي بالكفالة� ،سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة م�صطفى بن �سويدان،
�سلطاين ذهباً ،رهن ربع داره مبحلة ال�رشف

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة �سليمان بن علوان� ،سلطاين
ذهباً ،وثمن خامت

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة دروي�ش بن �أحمد اخلليل،
�سلطاين ذهبا

332
حممد اخلالدي
332
حممد اخلالدي
332
حممد اخلالدي
332
حممد اخلالدي
333
حممد اخلالدي
333
حممد اخلالدي
333
حممد اخلالدي
333
حممد اخلالدي
333
حممد اخلالدي
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8
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
9
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
10
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
11
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
1
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
2
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
3
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
4
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
5
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م

6
333
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م
7
333
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م

ترتب لوقف احلريري
ترتب لوقف احلريري
ترتب لوقف احلريري
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مبا�رشة متوليه بذمة جنم الدين الغزي
بالأ�صالة والوكالة عن ابن �أخيه �أحمد� ،سلطاين
ذهب ًا
مبا�رشة متوليه بذمة ال�شيخ علي الثوري
بالأ�صالة والكفالة عن �أخيه ال�شيخ �أبي الفتح،
�سلطاين ذهب ًا
مبا�رشة متوليه بذمة عبد احلق بن حممد ،
�سلطاين ذهب ًا
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333
حممد اخلالدي
333
حممد اخلالدي
333
حممد اخلالدي
333
حممد اخلالدي
333
حممد اخلالدي
334
حممد اخلالدي
334
حممد اخلالدي
334
حممد اخلالدي
334
حممد اخلالدي
334
حممد اخلالدي
334
حممد اخلالدي
334
حممد اخلالدي
334
حممد اخلالدي
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موضوعها

8
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
9
ترتب لوقف احلريري
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
10
ترتب لوقف احلريري
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
11
ترتب لوقف احلريري
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
12
ترتب لوقف احلريري
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
1
ترتب لوقف احلريري
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
2
ترتب لوقف احلريري
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
3
ترتب لوقف احلريري
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
4
ترتب لوقف احلريري
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
5
ترتب لوقف احلريري
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
6
�إقرار بقب�ض متويل الوقف
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
7
ترتب لوقف احلريري
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
8
ترتب لوقف احلريري
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
ترتب لوقف احلريري
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ملخصها ومالحظات
مبا�رشة متوليه بذمة مرعب بن علي الدالل،
�سلطاين ذهب ًا
مبا�رشة متوليه بذمة علي بن عالء الدين،
�سلطاين ذهب ًا
مبا�رشة متوليه بذمة عبد القادر بن خليل بن
خلفة� ،سلطاين ذهب ًا
مبا�رشة متوليه بذمة ال�شيخ �صالح بن �أحمد
معني الأئمة بامل�سجد الأق�صى� ،سلطاين ذهب ًا
مبا�رشة متوليه بذمة خليل بن حممد الرملي،
�سلطاين ذهب ًا
مبا�رشة متوليه بذمة احلاج �أحمد بن عبد
الرحمن بن مريان� ،سلطاين ذهب ًا
مبا�رشة متوليه بذمة عالء الدين بن �أحمد
النابل�سي بالأ�صالة والكفالة عن �أخيه يحيى،
�سلطاين ذهب ًا
مبا�رشة متوليه بذمة خليل بن عالء الدين
اخلريي� ،سلطاين ذهب ًا
مبا�رشة متوليه بذمة ال�شيخ يحيى بن حممد بن
قا�ضي ال�صلت� ،سلطاين ذهب ًا
مبا�رشة متوليه بذمة ال�شيخ خليل بن �رشف
الدين املهند�س
مبا�رشة متوليه بذمة من الن�رصاين عي�سى ولد
�سليمان� ،سلطاين ذهب ًا
مبا�رشة متوليه بذمة الن�رصاين عي�سى ولد
�سليمان� ،سلطاين ذهب ًا
مبا�رشة متوليه بذمة �إ�سماعيل بن عمر� ،سلطاين
ذهب ًا
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ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة �إبراهيم بن �إ�سماعيل،
�سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة حممد بن عبد الرحمن
الفاخوري� ،سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة نا�رص بن حممد الهلول،
�سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة �أحمد بن حممد� ،سلطاين
ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة النقيب حممد بن علي
امل�ؤقت� ،سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة حمي الدين اجلاعوين
بالأ�صالة والوكالة والوكالة عن �أخيه عبد
الوهاب

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة نا�رص الن�رصاين� ،سلطاين
ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة الن�رصاين عبد الكرمي بن
عبد الواحد� ،سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة ح�سني بن حممد احلجازي
املع�رصاين� ،سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة ميخائيل الن�رصاين احلداد،
�سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة اخلواجة �أبو الن�رص
ال�سكري� ،سلطاين ذهب ًا

8
335
غرة حمرم
حممد اخلالدي 1068هـ1067/10/9/م

ترتب لوقف احلريري

9
335
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م

مبا�رشة متوليه بذمة اخلواجة ال�سكري� ،سلطاين
ذهباً ،رهن على ذلك ق�سمة دار مبحلة باب
العمود

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة حممد بن �أحمد بن حليمة،
�سلطاين ذهب ًا

334
حممد اخلالدي

9
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
10
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
11
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
12
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
1
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م

335
حممد اخلالدي

2
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
3
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
4
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
5
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
6
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
7
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م

334
حممد اخلالدي
334
حممد اخلالدي
334
حممد اخلالدي
335
حممد اخلالدي

335
حممد اخلالدي
335
حممد اخلالدي
335
حممد اخلالدي
335
حممد اخلالدي
335
حممد اخلالدي
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10
335
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م
11
335
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م
335
حممد اخلالدي
336
حممد اخلالدي
336
حممد اخلالدي
336
حممد اخلالدي
336
حممد اخلالدي
336
حممد اخلالدي
336
ح�سن �أفندي
336
حممد اخلالدي
336
حممد اخلالدي

12
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
1
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
2
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
3
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
4
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
5
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
 6غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
7
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
8
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م

موضوعها

ملخصها ومالحظات

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة حممد بن �إبراهيم القباين،
�سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة �أحمد بن حممد اخلما�س،
�سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

حممد علي بن املال �أحمد بن عبد ال�صمد
باال�صالة والكفالة عن �أخيه عبد القار� ،سلطاين
ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة وفا بن ال�شيخ تاج بن علي
را�ضي� ،سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة عبد القادر بن نائب القلعة

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة �أبراهيم بن علي اال�سكاف
احلموي� ،سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة ال�شيخ حممود الدجاين،
�سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة حمي الدين بن م�صلح
اجلامو�سي� ،سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة عبد احلق بن حممد بن
قا�ضي ال�صلت� ،سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة ال�شيخ زكريا الديري،
�سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف احلريري

مبا�رشة متوليه بذمة خ�رض بن �أحمد احلالق،
�سلطاين ذهب ًا

�أن يقوم ال�شيخ م�صطفى بفر�ش القبة بالفرا�ش
تنبيه على م�صطفى الدجاين
الأخ�رض ،ويعقد بها الدر�س ،كما نبه على ال�شيخ
1
ب�أن ال ي�سكن �أحد بالقبة
337
�صالح وال�شيخ �أحمد �أن ينزل النول الكائن
�12شوال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/11/م الكائنة فوق ح�رضة ال�سيد
يعمر
باخللوة القائمة ب�ساحة اجلامع ،و�أن ّ
داود
الإيوان الكائن باب القبة والقبة �أي�ض ًا
2
337
ال�سيد خليل وال�سيد �إبراهيم من نا�رص البدوي
ا�ستالم فر�س حمراء
�12شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/11/م
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3
337
�12شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/11/م
4
337
�13شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/12/م
5
337
�13شوال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/12/م
6
337
�13شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/12/م
7
337
 9ذي القعدة
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/8/7/م
8
337
�13شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/12/م

موضوعها

ملخصها ومالحظات

توافق على دفع دين من
تعمري بيت

رجب بن �شامية للحاج باكري

وكالة لغر�ض �أداء احلج

�صالح بن �إبراهيم الأعرج وكّ ل حرز ب�شه بن
�شهوان النابل�سي

كفالة �إح�ضار

احلاج مطاوع �شيخ قرية بيت اك�سا كفل ح�سن
بن خملوف من رافاتا

املدعي:اخلواجة خليل بن �صالح بالأ�صالة
دعوى ب�سبب م�ستحقات والوكالة عن �شقيقته �آمنة ،املدعى عليه� :إبراهيم
بن م�صطفى بن عطية
براءة ذمة زوجة

ح�سن بن حممد املغربي قِبل الزوجة ماما�س
املغربي

وكالة بقب�ض ثمن دار

علي ب�شه وكل �إبراهيم بن �صالح

مبا�رشة متوليه حممد �آغا دزدار قلعة القد�س
1
الواقعة يف غرة حمرم
338
معامالت وقف طرغود �آغا
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/10/9/م ،لدى ق�ضوة الق�ضاة
1068هـ1067/10/9/م
موالنا �رشف الدين �أفندي
مبا�رشة متوليه حممد �آغا بذمة الزيني �صالح
2
338
ترتب لوقف طرغود �آغا بن �إبراهيم بن �سموم� ،سلطاين ذهب ًا ح�سنة وثمن
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م
خامت
3
مبا�رشة متوليه بذمة ال�شيخ زكريا� ،سلطاين
338
غرة حمرم
ترتب لوقف طرغود �آغا
حممد اخلالدي 1068هـ1067/10/9/م
ذهب ًا
4
338
غرة حمرم
حممد اخلالدي 1068هـ1067/10/9/م

ترتب لوقف طرغود �آغا

مبا�رشة متوليه بذمة حممد كمال زادة القطان،
�سلطاين ذهباً ،رهن داره بخط داود

5
338
غرة حمرم
حممد اخلالدي 1068هـ1067/10/9/م

ترتب لوقف طرغود �آغا

احلاج ح�سن بن �صالح �ش�شربك� ،سلطاين ذهباً،
وثمن خامت بحجر معدن،رهن ثلث داره مبحلة
احليادرة

6
338
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م

مبا�رشة متوليه بذمة �سليمان بن حممد� ،سلطاين
ترتب لوقف طرغود �آغا
ذهب ًا
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7
338
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م

ترتب لوقف طرغود �آغا

مبا�رشة متوليه بذمة ال�شيخ تاج الدين بن
حممد� ،سلطاين ذهباً ،وثمن خامت بحجر معدن،
رهن ربع كرمه يف �أر�ض ال�رصارة

8
338
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م

ترتب لوقف طرغود �آغا

9
338
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م

ترتب لوقف طرغود �آغا

10
338
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م
11
338
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م

ترتب لوقف طرغود �آغا

مبا�رشة متوليه بذمة اخلواجة �شم�س الدين بن
�سموم� ،سلطاين ذهب ًا وثمن خامت بحجر معدن،
رهن داره بالقد�س
مبا�رشة متوليه بذمة حممد بن ا�سته رجب و�أبي
الن�رص بن مو �سى بن بيا�ض � ،سلطاين ذهباً،
وثمن خامت بحجر معدن
مبا�رشة متوليه بذمة عبد القادر بن قرة ح�سن،
�سلطاين ذهباً ،وثمن خامت بحجر معدن

ترتب لوقف طرغود �آغا مبا�رشة متوليه بذمة حنا ولد �شم�سور الن�رصاين
مبا�رشة متوليه بذمة ال�شيخ م�صطفى بن نور
الدين� ،سلطاين قطعة م�رصية ،رهن ربع داره
الكائنة بالقد�س

12
338
غرة حمرم
حممد اخلالدي 1068هـ1067/10/9/م

ترتب لوقف طرغود �آغا

13
338
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م

مبا�رشة متوليه بذمة خليفة بن يحيى ال�رشباتي
ترتب لوقف طرغود �آغا وعبد الكرمي بن يو�سف البرياوي� ،سلطاين ذهب ًا
ح�سنة ومنها قطعة م�رصية

14
338
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م

مبا�رشة متوليه بذمة عمر بن �صالح بكفالة ولده
ترتب لوقف طرغود �آغا ال�شيخ عثمان� ،سلطاين ذهباً ،وثمن خامت بحجر
معدن
مبا�رشة متوليه بذمة الأخوين عالء الدين وحمي
ترتب لوقف طرغود �آغا الدين ولدي حممد بن حمدان� ،سلطاين ذهباً،
وثمن خامت بحجر معدن

2
339
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م
3
339
غرة حمرم
حممد اخلالدي 1068هـ1067/10/9/م
4
339
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م

ترتب لوقف طرغود �آغا

مبا�رشة متوليه بذمة خليل بن البيطار� ،سلطاين
ذهباً ،وثمن خامت بحجر معدن

ترتب لوقف طرغود �آغا

مبا�رشة متوليه بذمة حممد بن �أبي الف�ضل
اللطفي� ،سلطاين ذهباً ،وثمن خامت بحجر معدن

ترتب لوقف طرغود �آغا

مبا�رشة متوليه بذمة حمد بن عبد القادر
الثوري� ،سلطاين ذهباً ،وثمن خامت بحجر معدن

339
1
غرة حمرم
حممد اخلالدي
1068هـ1067/10/9/م

150

ر ص س/
القاضي

رقم الحجة /وتاريخها

339
حممد اخلالدي

5
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
6
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
7
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
8
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
9
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
10
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م

339
حممد اخلالدي

11
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
12
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
13
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
14
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م

339
حممد اخلالدي
339
حممد اخلالدي
339
حممد اخلالدي
339
حممد اخلالدي
339
حممد اخلالدي

339
حممد اخلالدي
339
حممد اخلالدي
339
حممد اخلالدي

1
340
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م
2
340
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م
3
340
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1067/10/9/م

موضوعها

ملخصها ومالحظات

ترتب لوقف طرغود �آغا

مبا�رشة متوليه بذمة الزيني حممود ال�سمني،
�سلطاين ذهباً ،وثمن خامت بحجر معدن

ترتب لوقف طرغود �آغا

مبا�رشة متوليه بذمة ال�شيخ عبد الرحمن نائب
الناظر� ،سلطاين ذهباً ،وثمن خامت بحجر معدن

ترتب لوقف طرغود �آغا

ال�شيخ جنم الدين الداودي ويحيى الداودي،
�سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف طرغود �آغا

مبا�رشة متوليه بذمة الن�رصاين عي�سى ولد
�سليمان اخلليلي� ،سلطاين ذهباً ،وثمن خامت
بحجر معدن

ترتب لوقف طرغود �آغا

مبا�رشة متوليه بذمة حممد الداودي بالأ�صالة
والكفالة عن امل�رصي� ،سلطاين ذهب ًا

مبا�رشة متوليه بذمة فتح الدين ال�شوا بالأ�صالة
والكفالة عن برهان الدين ال�شقطي� ،سلطاين
ترتب لوقف طرغود �آغا
ذهباً ،وثمن خامت بحجر معدن
مبا�رشة متوليه بذمة حممد بن عبد الرحمن
ترتب لوقف طرغود �آغا الفاخوري� ،سلطاين ذهباً ،وثمن خامت بحجر
معدن
ترتب لوقف طرغود �آغا

حممد بن عبد الكرمي بن �أ�صيبعة� ،سلطاين ذهباً،
وثمن خامت بحجر معدن

ترتب لوقف طرغود �آغا

مبا�رشة متوليه بذمة �إ�سماعيل بن اخلليلي،
�سلطاين ذهباً ،وثمن خامت بحجر معدن

مبا�رشة متوليه بذمة ال�شيخ يو�سف بن م�صطفى
ترتب لوقف طرغود �آغا الدقاق بكفالة �أخيه علي� ،سلطاين ذهباً ،وثمن
خامت بحجر معدن
مبا�رشة متوليه بذمة ال�شيخ عمر العلمي،
ترتب لوقف طرغود �آغا �سلطاين ذهباً ،وثمن �صابون وجوخة ،ورهن
داره بخط واد الطواحني
ترتب لوقف طرغود �آغا

مبا�رشة متوليه بذمة �أبو الوفا العلمي� ،سلطاين
ذهب ًا ح�سنة وقطع م�رصية

مبا�رشة متوليه بذمة علي بك بن �أحمد ال�سباهي
ترتب لوقف طرغود �آغا
بالقد�س� ،سلطاين ذهبا ،وثمن خامت
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ترتب لوقف طرغود �آغا

مبا�رشة متوليه بذمة يو�سف ولد �صالح
الن�رصاين احلداد� ،سلطاين ذهباً ،رهن بيت
زوجته مبحلة الن�صارى

ترتب لوقف طرغود �آغا

مبا�رشة متوليه بذمة احلاج �أحمد الداجوين،
�سلطاين ذهب ًا

ترتب لوقف طرغود �آغا

مبا�رشة متوليه بذمة حممد بن �أحمد ال�شعار،
�سلطاين قطعة م�رصية

ترتب لوقف طرغود �آغا

احلاج كرمي بن علي ال�سعد� ،سلطاين ذهب ًا ح�سنة
ثمن خامت بحجر معدن

8
340
غرة حمرم
حممد اخلالدي 1068هـ1067/10/9/م

ترتب لوقف طرغود �آغا

مبا�رشة متوليه بذمة الأخوين يو�سف و�شاهني
ولدي عبد ال�صمد� ،سلطاين ذهباً ،منها قطعة
�شامية و�أخرى غرو�ش ،وثمن خامت بحجر معدن

9
340
�13شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/12/م

دعوى ب�سبب م�ستحقات

املدعي:حممد الفتياين ،املدعى عليه :عمر بن
ح�سن ميمون

340
�13شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/12/م

�شهادة بوكالة

نور بنت �أحمد تكروري -عرف بها ولدها-
وكلت حجازي بن خليل العجمي

340
حممد اخلالدي
340
حممد اخلالدي
340
حممد اخلالدي
340
حممد اخلالدي

رقم الحجة /وتاريخها
4
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
5
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
6
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م
7
غرة حمرم
1068هـ1067/10/9/م

مبا�رشة �رشف الدين �أفندي
11
ف�صل غالل مزرعة خربة دير
340
يزيد اجلارية يف وقف ال�شيخ
�13شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/12/م �صالح وال�شيخ حمي الدين
العلمي

حما�سبة الو�صي من قبل
القا�رص الذي و�صل �سن
341
1
الر�شد والبلوغ ،من واردات
رجب
أواخر
�
اخلالدي
حممد
وم�رصوفات،
أيار1658م
�
أواخر
�
1068هـ/
و�إقرار بقب�ض املبلغ بعد
املحا�سبة النهائية

152

الغالل حنطة و�شعري بالكيل القد�سي
عبد البديع البالغ من العمر � 20سنة بن مو�سى
بن عمران ،وعلي بن �أحمد بالأ�صالة والوكالة عن
زوجته �آمنة املدعوة �صفية بنت حممد ومن �أخواته
اخلم�س بو�صاية عبد البديع ،مع اخلواجة �صالح بن
حممد الرومي و�أبي خ�رض اخلياط ،دفرت املحا�سبة
ال�سابق يف رجب1067هـ�/أيار1067م ،املبلغ
 1379قطعة.
*م�ستحقات عبد البديع :من الدعجية وربعة بن
عباد اهلل.
ح�صته من وقف م�صطفى الرومي. مرتب من وقف علي خواجة واملحيا ال�رشيف مرتب بيد �أحمد احلامدي متويل وقف امل�سجدالأق�صى
 ح�صته من مزرعة عطارا*نفقات :ر�سم الو�صي ،ر�سم املحا�سبة ،ر�سم كاتب
دفرت املحا�سبة ،لوازم �رصفت على عبد البديع.
 -املحا�سبة احلالية 159 :غر�شا بالقطعة امل�رصي.
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حممد اخلالدي
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2
العبد :عبد اهلل ،هرب من حممد املخلوف من بيت
نقل خدمة عبد ا�سمر اللون
�13شوا
مزميل ،ثم انتقل لل�شيخ مطاوع �شيخ بيت اك�سا
ل1068هـ1658/7/12/م

341
3
�13شوال
حممد اخلالدي
1068هـ1658/7/12/م
1
342
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/10/9/م
342
حممد اخلالدي

موضوعها

ملخصها ومالحظات

2
غرة حمرم
1068هـ1657/10/9/م
3
غرة حمرم
1068هـ1657/10/9/م
4
غرة حمرم
1068هـ1657/10/9/م
5
غرة حمرم
1068هـ1657/10/9/م
6
غرة حمرم
1068هـ1657/10/9/م
7
غرة حمرم
1068هـ1657/10/9/م

املدعي :حممد بن كروم الو�صي على �أوالد نور
دعوى ب�سبب م�ستحقات الدين تكرور ،املدعى عليه :خري الدين بن حممد
ال�شيبة
الواقعة يف غرة حمرم
معامالت وقف حممد �آغا احلرام �سنة1068هـ ، /مبا�رشة متوليه فخر
االعيان حممد �آغا دزدار قلعة القد�س ،لدى
الطوا�شي
موالنا �رشف الدين �أفندي
ترتب لوقف الطوا�شي

مبا�رشة متوليه بذمة عبد القادر بن ح�سن،
�سلطاين ذهباً ،منها غرو�ش وقطع م�رصية

ترتب لوقف الطوا�شي

مبا�رشة متوليه بذمة خليل بك البيطار ال�سباهي،
�سلطاين ذهباً ،وثمن خامت بحجر معدن

ترتب لوقف الطوا�شي

مبا�رشة متوليه بذمة املعلم �شم�س الدين بن
عبيد احللواين� ،سلطاين ذهباً ،منها غرو�ش وقطع
م�رصية ،وثمن خامت بحجر معدن

ترتب لوقف الطوا�شي

مبا�رشة متوليه بذمة �صالح بن من�صور،
�سلطاين ذهباً ،وثمن خامت بحجر معدن

ترتب لوقف الطوا�شي

مبا�رشة متوليه بذمة ح�سن بن �صالح �ش�شربك،
�سلطاين ذهبا ً،وثمن خامت بحجر معدن

ترتب لوقف الطوا�شي

مبا�رشة متوليه بذمة علي بن بدر الدين
ال�شامية� ،سلطاين ذهباً ،وثمن خامت بحجر معدن

8
342
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/10/9/م

ترتب لوقف الطوا�شي

مبا�رشة متوليه بذمة مو�سى بن كرمي الدين
امل�رصي باال�صالة والكفالة لأخيه �إ�سماعيل،
�سلطاين ذهباً ،منها قطعة م�رصية ،وثمن خامت
بحجر معدن  ،رهن كرم ال�صوان ب�أر�ض برج عرب

9
342
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/10/9/م

ترتب لوقف الطوا�شي

مبا�رشة متوليه بذمة خليل بن خ�رض الرومي،
�سلطاين ذهباً ،وثمن خامت بحجر معدن

10
342
غرة حمرم
حممد اخلالدي 1068هـ1657/10/9/م

ترتب لوقف الطوا�شي

مبا�رشة متوليه بذمة حممد بن عمر الرومي
بالأ�صالة وكفالة عبد الرحمن ال�صفدي� ،سلطاين
ذهب ًا منها غرو�ش وقطع م�رصية ،وثمن خامت
بحجر معدن

342
حممد اخلالدي
342
حممد اخلالدي
342
حممد اخلالدي
342
حممد اخلالدي
342
حممد اخلالدي
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ترتب لوقف الطوا�شي

مبا�رشة متوليه بذمة ال�شيخ �أبو الوفا العلمي،
�سلطاين ذهباً ،وثمن خامت بحجر معدن

ترتب لوقف الطوا�شي

مبا�رشة متوليه بذمة يحيى بن �صالح
�صوبا�شي� ،سلطاين ذهباً ،وثمن خامت بحجر
معدن

ترتب لوقف الطوا�شي

مبا�رشة متوليه بذمة ال�شيخ عمر العلمي،
�سلطاين ذهبا ً،منها غرو�ش وقطع م�رصية

3
343
غرة حمرم
حممد اخلالدي 1068هـ1657/10/9/م

ترتب لوقف الطوا�شي

مبا�رشة متوليه بذمة �سليمان بن �صالح من قرية
لفتا بالأ�صالة عن نف�سه ومنتقلة عن ذمة ال�شيخ
�رشف الدين الع�سيلي� ،سلطاين ذهباً ،وثمن خامت
غر�شان ،رهن على ذلك ربع غرا�س ب�أر�ض ال�رصارة

4
343
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/10/9/م

ترتب لوقف الطوا�شي

مبا�رشة متوليه بذمة حمب اهلل بن القا�ضي
حممود الداودي بالأ�صالة والكفالة عن �أخيه
موالنا حبيب اهلل� ،سلطاين ذهباً ،وثمن خامت
بحجر معدن

5
343
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/10/9/م

ترتب لوقف الطوا�شي

مبا�رشة متوليه بذمة عبد الباقي بن �صالح
الربي ،غرو�ش ،وثمن خامت

6
343
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/10/9/م

ترتب لوقف الطوا�شي

مبا�رشة متوليه بذمة م�صطفى بن �أبي الن�رص
بالأ�صالة وكفالة ح�سني بن عبد الغفار� ،سلطاين
ذهباً ،وثمن جوخة غرو�ش

12
342
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/10/9/م
1
343
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/10/9/م
2
343
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/10/9/م

مبا�رشة و�صيهما عمهما �إ�سماعيل بن عبد
ت�أجري ما يرتتب لفخرى الرحمن بن �أرغون بذمة الزيني عبد القادر بن
7
343
وبدرى يتيمتي �إ�سماعيل بن ح�سن املتويل على وقف جار اهلل �أفندي ،غرو�ش
20ذي القعدة
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/8/18/م
�أرغون
قر�ض وهي التي �رصفها يف عمارة امل�صبنة
اجلارية بالوقف ،وثمن جوخة
مبا�رشة متوليه ال�شيخ �سليمان الداودي ،يف غرة
حمرم
1
344
�سنة1068هـ /غرة حمرم
معامالت وقف علي خواجة
غرة حمرم
حممد اخلالدي 1068هـ1657/10/9/م
1068هـ1657/10/9/م ،لدى موالنا �رشف
الدين �أفندي-دام عاله-
2
مبا�رشة متوليه بذمة يعقوب ولد فراج الن�رصاين،
344
ترتب لوقف علي خواجة
غرة حمرم
غرو�ش �أ�ص ًال وثمن دواه غرو�ش وقطع م�رصية
حممد اخلالدي 1068هـ1657/10/9/م
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3
344
غرة حمرم
حممد اخلالدي 1068هـ1657/10/9/م

ترتب لوقف علي خواجة

4
344
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/10/9/م

مبا�رشة متوليه بذمة حممد بن ح�سن بن معنب
بالأ�صالة والكفالة عن �أخيه �إبراهيم ،غرو�ش
�أ�ص ًال وثمن دواه غرو�ش وقطع م�رصية

ترتب لوقف علي خواجة

مبا�رشة متوليه بذمة ح�سن بن �صالح �ش�شربك،
غرو�ش �أ�ص ًال وثمن دواه غرو�ش وقطع م�رصية

املدعية :احلرمة قادرية بنت �أبي ال�سعود بن
5
344
دعوى ب�سبب مال م�ضاربة بيا�ض ،املدعى عليه :الزيني �صالح بن �أحمد بن
�20شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/19/م
�أبي ال�سعادات
امل�شرتي� :أحمد وحممد وعو�ض بن غازي من
�رشاء دار وحاكورة مبحلة
6
عبد الرحمن بن مو�سى الو�صي على �أحمد بن
الري�شة ،قرب حاكوة وقف
21ذي القعدة
344
داود بن غازي ،وقد مت البيع من �أجل وفاء دين
حممد اخلالدي 1068هـ1658/8/19/م البيمار�ستان ال�صالحي
لوقف عبد القادر احلريري
مبا�رشة متوليه �سليمان الداودي ،الواقعة يف
1
غرة حمرم
345
معامالت املحيا ال�رشيف
غرة حمرم
1068هـ1657/10/9 /م ،لدى موالنا �رشف
حممد اخلالدي 1068هـ1657/10/9 /م
الدين �أفندي –دام عاله-
2
مبا�رشة متوليه بذمة ال�شيخ حممد بن �أبي
345
ترتب للمحيا ال�رشيف
غرة حمرم
اللطف ،غرو�ش وقطع م�رصية وثمن داوة
حممد اخلالدي 1068هـ1657/10/9 /م
3
345
غرة حمرم
حممد اخلالدي 1068هـ1657/10/9 /م

ترتب للمحيا ال�رشيف

مبا�رشة متوليه بذمة رجب بن �أبي بكر
اجلامو�سي ،غرو�ش وثمن دواة غرو�ش ،ورهن
ن�صف داره مبحلة العمود

4
345
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/10/9 /م

ترتب للمحيا ال�رشيف

مبا�رشة متوليه بذمة حممد بن �شعبان ال�صباغ،
غرو�ش �أ�صالً ،وثمن دواة غرو�ش ،ورهن بيته
مبحلة اجلوالدة الذي ا�شرتاه من وقف جامع
الع�رشة222

ترتب للمحيا ال�رشيف

مبا�رشة متوليه بذمة الأخوين فخر الدين وخري
الدين ،غرو�ش �أ�صالً ،وثمن دواة

5
345
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/10/9 /م
6
�رشاء غرا�س التني والزيتون امل�شرتي� :أحمد بن حممد املرداوي من �صبيح بن
345
15ذي القعدة
علي من قرية العي�سوية
حممد اخلالدي 1068هـ1658/8/13/م والعنب ب�أر�ض ال�صالحية
املدعي :عو�ض بن ح�سني ،املدعى عليه :احلاج
7
345
علي الذي قال �أنه ا�شرتى احلمار من بيت
دعوى ب�سبب حمار
�14شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/13/م
جربين223
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1
346
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1567/10/9/م

موضوعها

ملخصها ومالحظات

مبا�رشة متوليه فخر الأعيان حممد �آغا دزدار
قلعة القد�س ال�رشيف ،يف غرة حمرم
معامالت وقف حممد بك
1068هـ1567/10/9 /م ،لدى موالنا �رشف
نائب �صفد
الدين �أفندي -دام عاله-

مبا�رشة متوليه بذمة عبد القادر بن ح�سن
2
ترتب وقف حممد بك نائب
346
احلالق� ،سلطاين ذهباً ،وثمن خامت غرو�ش وقطع
غرة حمرم
�صفد
حممد اخلالدي 1068هـ1567/10/9/م
م�رصي ،وقد كفله ولد �صالح بباقي املبلغ
مبا�رشة متوليه بذمة الأخوين رجب وعبد
الرحمن �أوالد حممد املحروقي� ،سلطاين ذهب ًا
3
ترتب وقف حممد بك نائب قطعة م�رصية �أ�ص ًال بذمته وذمة �أخيه مو�سى،
346
غرة حمرم
وثمن خامت غرو�ش وقطع م�رصية ،وقد رهنا
�صفد
اخلالدي
حممد
1068هـ1567/10/9/م
على ذلك ح�صة من دار مبحلة الري�شة قرب وقف
اجلامع ،وم�صبنة اجلابرية
مبا�رشة متوليه بذمة املعلم عمر بن عبيد
4
ترتب وقف حممد بك نائب احللواين� ،سلطاين ذهب ًا ح�سنة ،وثمن خامت ذهب
346
غرة حمرم
بحجر معدن ،وقد كفله �أخوه �شم�س الدين ،ورهن
�صفد
حممد اخلالدي 1068هـ1567/10/9/م
داره مبحلة املغاربة
5
346
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1567/10/9/م
6
346
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1567/10/9/م
7
346
غرة حمرم
اخلالدي
حممد
1068هـ1567/10/9/م

8
346
�14شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/13/م

مبا�رشة متوليه بذمة احلاج ح�سن بن حممد
ترتب وقف حممد بك نائب
املغربي بكفالة حممود امل�رصي� ،سلطاين قطع
�صفد
م�رصية ،وثمن خامت غرو�ش وقطع م�رصية
مبا�رشة متوليه بذمة عوي�س بن حممود عوي�س،
ترتب وقف حممد بك نائب
�سلطاين منها �سلطاين ح�سنة ،و�سلطاين قطعا
�صفد
م�رصية �أ�صالً ،وثمن خامت غرو�ش
مبا�رشة متوليه بذمة م�صطفى بن �أبي الن�رص
ترتب وقف حممد بك نائب
بطريق الكفالة حل�سني بن عبد الغفار� ،سلطاين
�صفد
ح�سنة ،وثمن دواة غرو�ش
ال�شيخ حممود �أفندي بن ال�شيخ عبد الغفار مفتي
القد�س �سابق ًا املعروف بابن العجمي ،راتب
وظيفة نيابة النظر بوقف الوظيفتني  4عثماين يف كل يوم ،يتقا�ضاه من
�أحمد الهكاري ،ووظيفة قائم حم�صول الوقف ،وقد ظهر يف احلجة �أن القا�ضي
مقام متويل الوقف ،ومن ا�ستحدث هذه الوظيفة لأ�سباب منها :الأهلية
القرى اجلارية يف الوقف :والقابلية والأمانة التي يتمتع بها حممود
ن�صف قرية �أبي دي�س� ،أفندي ،كما �أن القائمني على الوقف يق�رصون
ون�صف قرية طور زيتا يف �أمور الوقف ،لذلك ا�شرتط القا�ضي �أن ي�رشف
حممود �أفندي على جمع الغالل وتوزيعها على
م�ستحقيه.
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9
346
�14شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/13/م
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ترتب لعلي يتيم حممد

مبا�رشة و�صيه ال�سيد حممد بن �أحمد املغربي
بذمة اال�سته ح�سني بن ح�سن احلالق ،غرو�ش
�أ�صالً ،وثمن ب�شت �أبي�ض

دفرت حما�سبة بني الو�صي
والناظر على �أيتام،
حتا�سبوا على ما قب�ضه
الو�صي وما �رصفه على
1
347
�أوا�سط ذي القعدة1068هـ /الأيتام ،وعلى حقهم يف
اخلالدي
حممد
مرياث والدتهم املتوفية،
�أوا�سط �آب1658م
ما بني �شهر �شعبان -ختام
ذي القعدة1068هـ�/أيار-
1658/8/30م
وظيفة ال�سكن باحلجرة
2
347
الكائنة بالرباط املن�صوري
 17ذي القعدة
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/8/15/م بال�صف ال�شمايل بالقد�س
3
قب�ض الفارغ من املتفرغ
347
17ذي القعدة
حممد اخلالدي 1068هـ1658/8/15/م بدل فراغه عن الوظيفة
 350خط�أ ترقيم
350
حممد اخلالدي
350
حممد اخلالدي
350
حممد اخلالدي

350
حممد اخلالدي

�أ�صدره الزيني �صالح بن �أحمد بن �أبي ال�سعادات
الو�صي على �أيتام �أخيه ب�إ�رشاف خليل بن �أبي
ال�سعادات وخليل الطنبغا الناظرين على الأيتام

ال�شيخ كمال الدين بن ع�سيله مكان احلاج
حممود بن يعقوب املرداوي بحكم فراغه له،
براتب عثماين يومي ًا
فكانت  12غر�ش ًا

حجازي بن خليل وكيل الن�رصاين �إبراهيم ولد
1
�إقرار بدفع م�ستحقات لوقف
اال�سقف بيد املتويل على الوقف عفيف الدين
�14شوال
خداوردي �أبي �سيفني
1068هـ1658/7/13/م
الديري ،وكان رهن على املبلغ بيت بالقد�س
2
مبا�رشة متوليه عفيف الدين الديري بذمة
ترتب لوقف �أبي �سيفني
�14شوال
�إبراهيم بن �إ�سماعيل ،غرو�ش ا�صالً ،وثمن دواة
1068هـ1658/7/13/م
3
مبا�رشة متوليه بذمة حبيب بك بن حممود
ترتب لوقف �أبي �سيفني
�14شوال
الكردي ،غرو�ش �أ�ص ًال وثمن داوة
1068هـ1658/7/13/م
4
مبا�رشة متوليه بذمة ال�شيخ عمر بن م�صلح
ترتب لوقف �أبي �سيفني
�14شوال
الدين بالأ�صالة والكفالة لأخيه �أحمد ،غرو�ش
1068هـ1658/7/13/م
انح�رص �إرثه يف زوجته نعيمة خاتون بنت كمال
الداودي ويف �أوالده ،مت ال�ضبط مبعرفة ال�شيخ
�سليمان وكيل نعيمة ،وال�شيخ يو�سف اللطفي،
وعبد احلق اللطفي ،وحممد بن عبد القادر
�ضبط مرتوكات ال�شيخ نور
الداودي ،وحممد جلبي.
5
الهدى بن �أبي اللطف اللطفي ويظهر يف ح�رص املرتوكات �أ�سماء  32كتاب ًا
 20جمادى الأوىل
تناولت عناوينها �أمور الفقه والعقيدة واللغة،
1068هـ1658/2/22/م
املتويف يف القد�س
نذكر منها� :رشح بانت �سعاد لإبن ه�شام� ،رشح
ال�سند�سية� ،رشح الأجرومية ،جمموع يف فقه
ال�شافعية� ،رشح قطر الندى لإبن ه�شام ،كتاب
احللول� ،رشع الألفية
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دفرت حما�سبة �أ�صدره
املحا�سبة :مدخوالت وت�شمل� :أرباح مال الأيتام،
1
اخلواجة يحيى بن عبد
351
و�أجرة عقارات.
�أوا�سط ذي القعدة1068هـ/
الرحمن بن �أرغون الو�صي
اخلالدي
حممد
�أوا�سط �آب1658م
امل�رصوفات :نفقة وك�سوة ولوازم للأيتام.
على �أوالد �أخيه �إ�سماعيل

352
حممد بن حمب
1
غرة ربيع الثاين
اهلل املالكي يف
املحكمة الكربى 1068هـ1658/1/5/م
بدم�شق

352
حممد اخلادي

املتكلم على الوقف يف القد�س ال�رشيف ال�شيخ علي
�أفندي اللطفي املفتي احلنفي بالديار القد�سية.
القرى هي:
قيد دفرت حما�سبة القرى
 بيت حنينا  13قرياط ،املح�صول  90غر�شاً.اجلارية يف وقف ال�سادة
 قرية قلونيه كاملة ،املح�صول  90غر�شاً.امل�رصيني يف لواء القد�س
 قرية �سعري متاماً 170 ،غر�شاً.ال�رشيف
 تقوع 15قرياطاً ،املح�صول  50غر�شاً. بيت حلم 6قراريط ،املح�صول  70غر�شاً. بيت جاال 6قراريط املح�صول  30غر�شاً.املجموع 500 :غر�شا

امل�ستلم :حممد �أفندي وكيل ح�سني �أفندي بن
قب�ض متح�صل وقف
م�صطفى ادربا�شي املتويل العام بدم�شق على
امل�رصيني بالقد�س ،وجتديد
2
�أوقاف امل�رصيني.
العقد للمتويل بالقد�س ما
4ربيع الثاين
متويل الوقف :علي �أفندي بيد وكيله ف�ضل اهلل بن
1068هـ1658/1/8/م دام يدفع ما هو مقرر من
عبد القادر �شيخ احلرم ،ب�شهادة :ال�سيد عبد الرحمن
الوقف يف القد�س
جلبي ال�رسميني الكاتب على وقف احلرمني

املدعي :حجازي بن خليل العجمي وكيل نور
3
352
دعوى ب�سبب م�ؤخر �صداق بنت �أحمد ،املدعى عليه :حممد بن علي كروم
�14شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/13/م
الو�صي على �أوالد نور الدين
353
حممد اخلالدي

1
3ذي القعدة
1068هـ1658/8/1/م

حجازي القليني� ،أن الدكان جاري يف
ق�ضية دكان باب القطانني
اجلاري بوقف امل�سجد حوالته(�أن �أجرة الدكان توجه له) ،فذكر �أن علي
الرومي امل�ست�أجر تركه ورحل عن القد�س
الأق�صى

دفرت حما�سبة ا�صدره احلاج
2
ح�سني بن �صالح �ش�شربك حما�سبة على مقب�ضه من عوائد الو�صاية وما
353
�أوا�سط ذي القعدة1068هـ/
�رصفه عليهم
الو�صي على ولدي عبد القدر
حممد اخلالدي
�أوا�سط �آب1658م
وعبد الرزاق
3
دعوى ب�سبب بيع بات دار املدعي� :إبراهيم بك بن �شريين ،املدعى عليه:
353
�14شوال
م�صطفى بك ال�سباهي بالقد�س
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/13/م بر�أ�س الق�صيلة بالقد�س
4
على املعلم علي �شيخ الداللني بالقد�س ال�رشيف
353
نبه موالنا احلاكم ال�رشعي
�14شوال
ب�أن كل دالل بالقد�س يح�رض كفي ًال يكفله
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/13/م
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مبا�رشة متوليها ال�شيخ �صالح اللطفي بذمة
يعقوب بن حمزة و�سليمان بن �صالح من قرية
�صور باهر ،فكان حم�صول الوقفني بعد �إخراج
ترتب لوقف املدر�سة
5
353
البا�سطية ووقف اخلليل يف ما هو خم�ص�ص من حم�صول القرية لوقف
�14شوال
حممد اخلالدي
1068هـ1658/7/13/م حم�صول قرية �صور باهر �سيدنا مو�سى ومقطوع ال�سباهية ،كان  140م ّداً
حنطة مو�ضوعة بثلث غرائر ،و 120م ّداً �شعرياً
مو�ضوعة بغرارتني224
6
353
�14شوال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/13/م

�شهادة بوكالة

غري وا�ضحة

الرواتب من رجب �-1067شعبان1068هـ/
�أيار-1657حزيران168م ،كما �أقر اجلميع
با�ستالمهم رواتبهم ،و�أقروا بوكالة ال�شيخ فتح
الدين لتح�صيل املال.
دفرت ا�ستالم قراء الربعات وقد تبني من ا�سماء القراء يف الربعات �أنها
354
1
مق�سمة �إىل ثلث جمموعات:
اجلارية يف وقف الكجك
حممد بن احلاج
�20شعبان
علي املوىل 1068هـ1658/5/21/م �أحمد با�شا حمافظ دم�شق � -1أ�سماء القراء بربعة ال�سلطان مراد خان
التي تقر�أ بعد طلوع الفجر .وعددهم  24قارئ،
�سابق ًا
خالفه بالقد�س
جمموع الرواتب .258
� -2أ�سماء القراء بربعة والدة ال�سلطان التي تقر�أ
بعد �صالة الظهر ،عددهم  ،23الرواتب 246
غر�ش ًا
354
حممد �أفندي

1
�20شعبان
1068هـ1658/5/21/م

355
ح�سن �أفندي

1
دفرت �ضبط مرتوكات احلاجة
�13شعبان
حليمة بنت �شهاب
1058هـ1658/5/14/م

نف�س احلجة

� -3أ�سماء قراء ربعة الكجك �أحمد با�شا التي
تقر�أ بعد �صالة الع�رص بال�صخرة ،عدد القراء 34
قارئ ،الرواتب  814غر�ش ًا
انح�رص �إرثها يف زوجها �أحمد

دعوى ب�سبب �أر�ض مبحلة املدعي :ال�شيخ �صالح بن عمر اللطفي ،املدعى
2
355
باب حطة جارية يف وقف عليه :عبد الرحمن بن عبد الكرمي ال�صامت وكيل
�14شوال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/13/م
والده املتويل على وقف املدر�سة احلنفية
املدر�سة احلنفية
تنبيه على حممود جابي
3
355
املربعات اجلارية يف وقف
�15شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/14/م
اخلليل
4
املدعي :حجازي العجمي ،املدعى عليه :علي
355
دعوى ب�سبب م�ستحقات
�15شوال
ال�صائغ
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/14/م
�أن يدفع حوالة ال�شيخ علي اللطفي من مال
الوقف
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5
355
�15شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/14/م

م�ستحقات على طائفة
الأرمن بالقد�س

غرو�ش

356
1
غرة رجب
نور الدين �أفندي
1068هـ1658/4/2/م
ال�شافعي

معامالت وقف املرحوم
خداوردي �أبي �سيفني

مببا�رشة متوليه ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب
اجلاعوين يف غرة �شهر رجب ل�سنة 1068هـ،/
لدى موالنا نور الدين �أفندي ال�شافعي

356
حممد اخلالدي

2
غرة رجب
1068هـ1658/4/2/م

356
حممد اخلالدي

3
غرة رجب
1068هـ1658/4/2/م
4
غرة رجب
1068هـ1658/4/2/م

356
حممد اخلالدي

مبا�رشة متوليه بذمة اخلوري حنا ولد ميخائيل،
ترتب لوقف �أبي �سيفني غرو�ش ا�صالً ،كان رهن ح�صة من داره مبحلة
الن�صارى
حجازي بن خليل العجمي وكيل الن�رصاين
�إقرار مب�ستحقات لوقف �أبي
�إبراهيم ولد اال�سقف ،غرو�ش �أ�صالً ،ومنها ثمن
�سيفني
خامت بحجر معدن
ترتب لوقف �أبي �سيفني

مبا�رشة متوليه بذمة كرمي بن عبد الباقي،
غرو�ش ا�صالً ،وثمن دواة

انح�رص �إرثها يف والدتها قادرية بنت �أبي
ال�سعود بحق ال�سد�س ويف �أوالدها القا�رصين عن
5
دفرت �ضبط مرتوكات احلرمة درجة البلوغ ،يظهر بعد �ضبط املرتوكات �أنواع
356
�أوا�سط �شوال
الر�سوم التي تدفع من املرتوكات ومنها :ر�سم
ر�ضية بنت خليل
اخلالدي
حممد
1068هـ�/أوا�سط متوز1658م
ق�سمة ،وخرج ق�سمة ،ر�سم داليل املرتوكات التي
بيعت باملزاد ،و�أجرة دكان وحمالني
وظيفة البوابة بالرباط225
1
اجلاري يف وقف املدر�سة
357
ال�شيخ �شهاب الدين بن تنكز
13ذي القعدة
التنكزية الكائب بباب
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/8/11/م
ال�سل�سلة قرب املدر�سة
1
358
�15شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/14/م

359
حممد �أفندي

عقد �إجارة طويلة مت يف
حمكمة القاهرة لوقف
البدري الأن�صاري يف
القد�س،

امل�ست�أجر �إبراهيم بن �سعود من ذرية البدري
الأن�صاري،
وهي� :سد�س قرية عناتا وقرية عجول.
قا�ضي احلجة يف حمكمة القاهرة ال�شيخ
�إبراهيم �أفندي احلنفي

عقد ت�صادق �سابق تاريخه
للم�ستحقني يف وقف البدري
الأن�صاري يف مال الوقف
1
�إبراهيم بن �سعود بن حممد من �أوالد قطيبا
بقرية عناتا وعجول و6
14جمادى الثانية
الأن�صاري وابن عمه �شم�س الدين بن حممد
1065هـ1658/3/17/م دكاكني بخط داود وطبقة
فوق الدكاكني ،ودار بباب
القطانني
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360
ح�سن �أفندي

1
�15شوال
1068هـ1658/7/14/م

�شهادة ب�صحة ما جاء
ب�إجارة وقف البدري
االن�صاري

القا�ضي مبحكمة الباب العايل بالقاهرة� :أحمد
�أفندي بن عثمان الفنوجي احلنبليَ ،ع َق َد الأجار
القا�ضي احلنفي ال�شيخ �إبراهيم �أفندي بالقاهرة،
ب�شهادة :حممد بن م�صطفى الدقاق القد�سي
وحممود بن عيد القرمي

2
360
10رم�ضان
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/6/10/م
كتاب ن�ص تركي موجه من
1
361
حممود �أفندي نائب املحكمة
27حمرم
أفندي
ح�سن �
1068هـ1657/11/4/م
بق�سطنطينية
�ضبط تخمني مرتوكات
حممد بن حممد املغربي

انح�رص �إرثه يف ولده �أحمد وزوجته م�ؤمنة
اخلليلي
للقا�ضي ح�سن �أفندي قا�ضي القد�س

2
361
16ذي القعدة
حممد اخلالدي 1068هـ1658/8/14/م

دفرت �ضبط مرتوكات عبد
الوهاب بن �إبراهيم

3
361
�15شوال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/14/م

دعوى ب�سبب
عمارة دار املدعي :علي وفتح،املدعى عليه�:أحمد بن عي�سى
م�شرتكة

4
361
�15شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/14/م
362
حممد اخلالدي
362
حممد اخلالدي
362
حممد اخلالدي
362
حممد اخلالدي

1
�16شوال
1068هـ1658/7/15/م
2
�16شوال
1068هـ1658/7/15/م
3
�16شوال
1068هـ1658/7/15/م
4
�16شوال
1068هـ1658/7/15/م

انح�رص �إرثه يف والدته �آمنة بنت �إ�سماعيل

املدعي :ال�شيخ م�صلح وم�صطفى وحممود
الدجاين ،املدعى عليه :عوي�س ووالده حممد،
دعوى ب�سب وظيفة قراءة
�أنه لي�س لهم جزء يف املقام ،و�أن املت�رصف يف
القر�آن مبقام �سيدنا داود
الوظيفة حا ًال هو �إبراهيم بن �رشف الدين �أفندي
اخلالدي
دفرت �ضبط مرتوكات
املرحوم فخر الأعيان

انتهت احلجة

�شهادة بوكالة

حممد املكاري وكّ ل حممد بن عبد الكرمي
املغربي يف وظيفة ...وقف العمارة

دعوى ب�سبب م�ستحقات
غرو�ش

املدعي :فخر الدين بن �أبي اجلود ،املدعى عليه:
علي بن حممد املغربي و�سليمان بن ذيب

ترتب لأحمد يتيم علي
الرومي

مبا�رشة و�صيه �إ�سماعيل بن �إبراهيم الرومي
بذمة عمر العلمي ،غرو�ش

5
دفرت �ضبط مرتوكات �أحمد انح�رص �إرثه يف زوجته �صفية بنت �إبراهيم بن
362
13ذي القعدة
هرام ويف �أوالده
بن غازي
حممد اخلالدي 1068هـ1658/8/11/م
6
املدعي� :شهاب الدين بن �أحمد بن تنكز ،املدعى
362
دعوى ب�سبب رهن �سكاكني
15ذي القعدة
عليه :حمي الدين بن �شم�س الدين بن فا�س
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/13/م
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1
دفرت �ضبط مرتوكات رومية انح�رص �إرثها يف زوجها عيد ولد واني�س وبنتها
363
3ذي القعدة
مرمي ووالدتها مرمي بنت حنا
بنت جري�س الن�رصانية
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/8/1/م
2
363
احلرمة حليمة بنت عبد اهلل وكّ لت زوجها
�شهادة بوكالة
�16شوال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/15/م
و ّقع على �صحة هذا املر�سوم و�شوهد من قَبل
خ ّدام احلرم الإبراهيمي وهم :ال�شيخ م�صطفى
خطيب احلرم الإبراهيمي ،ال�شيخ خليل املدر�س
باحلرم ال�رشيف ،ال�شيخ �صالح الدين خادم
مر�سوم �سلطاين موجه
لقا�ضي القد�س ح�سن �أفندي حجرة �سيدنا �إبراهيم ،ال�شيخ �صالح ال�سكري
و�إىل مت�سلمها ح�سن �آغا ،رئي�س امل�ؤذنني باحلرم ،حممد املحت�سب ،ال�شيخ
364
1
(د،ت)
حول الأمن الذي حتقق يف عبد القادر النقيب خادم �سيدنا يعقوب ،عبد
ح�سن �أفندي
اخلليل بعد ال�صلح التي مت القادر م�رشف خليل الرحمن ،ال�شيخ �إ�سماعيل
بني جميع الطوائف 226خادم اخلليل،ال�شيخ يو�سف نائب الناظر ،ال�شيخ
�شهاب الدين خادم الأنبياء الكرام ،ال�شيخ �أحمد
التميمي اخلطيب والإمام بامل�سجد الإبراهيمي،
ال�شيخ �أحمد الع�سيلي خادم �سيدنا يو�سف
�إجارة دكان ب�سوق الطباخني،
2
ثلثه جاري يف وقف حممد الناظر على الوقف حممد بن ح�سني احلامدي،
364
�16شوال
امل�ست�أجر م�صطفى �أبي اخلري
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/15/م القرمي ،والباقي ملك حممود
بلكبا�شي بقلعة القد�س
ت�سجيل كتاب تركي �صادر
موجه لقا�ضي القد�س ح�سن �أفندي.
من القا�ضي عبد اهلل
1
365
مفتي زاده مبحكمة مدينة حلظ الفرق بني تاريخ �صدور الكتاب وتاريخ
�26شوال
حممد اخلالدي
ت�سجله يف �سجل القد�س
1068هـ1658/7/25/م ا�سكدار 227بتارخ �10صفر
1068هـ1657/11/17/م
تنازل عن �إجارة دكان
ب�سوق الركن بال�صف
2
امل�ست�أجر ال�سابق حممود بن حممد بن غنيم،
365
ال�شمايل اجلاري بوقف
�أوا�سط �شوال
امل�ست�أجر اجلديد فخر الدين بن حممد ال�سكري.
اخلالدي
حممد
1068هـ�/أوا�سط متوز1658م امل�سجد الأق�صى بعد دفع
اخللو وتكاليف تعمريه
3
�أ�صدره ال�شيخ حممد بن �شيخ ال�سوق الو�صي على
365
دفرت حما�سبة مال يتيم
15ذي القعدة
بايزيد يتيم بايزيد بن �إبراهيم البيطار
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/8/13/م
366
ح�سن �أفندي

1
منت�صف رجب
1068هـ/منت�صف
ني�سان1658م

انح�رص �إرثه يف والدته مرمي بنت حممد ال�سمني
دفرت �ضبط ومبيع مرتوكات
ويف زوجته م�ؤمنة بنت قويدر ويف �أوالده ،وقد ظهر
�صالح بن عبد احلق
�أن املتويف عليه ديون ا�ستلمها �أ�صحابها حل بيع
احل�سباين
املرتوكات التي منها دار بخط داود بزقاق العظام
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دعوى ب�سبب �أجرة دار
2
366
جارية يف الوقف 228مبحلة
�16شوال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/15/م
باب العمود
3
366
�16شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/15/م

�شهادة بوكالة

1
دفرت �ضبط مرتوكات احلرمة
367
�14شوال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/13/م اقليما بنت الدرو�س الرومية

ملخصها ومالحظات
املدعي :ويل بن علي الرومي ،املدعى عليه:
ف�ضل اهلل بن حمب الدين العجمي الو�صي على
ابن عمه هبة اهلل ،ب�شهادة م�صطفى الدجاين
وزكريا الديري.
احلرمة مرمي بنت خلف ال�صفدي وكّ لت زوجها
عودة ال�صفدي ،ب�شهادة :يو�سف بن عبد اهلل
احلالق وجمعة بن �شحادة
انح�رص �إرثها يف زوجها عارف بن عبد اهلل
الرومي وبقية الإرث موجه لوقف امل�سجد
الأق�صى ،بح�ضور نائب علي �آغا �آالي بك
بالقد�س والناظر على الوقف ،وال�شيخ عبد
الرحمن نائب الناظر ،بقلم ح�سني كاتب وقف
امل�سجد االق�صى
طلب ال�شيخ علي �أفندي اللطفي �أن ي�أخذ 4
قناطري زيت ًا من �شيخ القرى ال�شيخ خليل ،من
متويل وقف اخلليل علي �آغا

طلب �إذن بتناول م�ستحقات
2
367
�أوا�سط ذي القعدة1068هـ /من قرى بني زيد اجلارية
حممد اخلالدي
�أوا�سط �آب1658م
بوقف اخلليل
3
367
تناول خم�ص�صات نظري ر�سم حممد بن حممد بن �شيخ ال�سوق املع�رصاين
�أوا�سط رم�ضان1068هـ/
الو�صي على بايزيد بن بايزيد
و�صاية على �أيتام
اخلالدي
حممد
�أوا�سط حزيران1658م
بعد ح�رص الإيرادات والنفقات ،مت تدوين
�أ�صحاب الذمم ،ثم دونت احلجة ما قب�ضه
الو�صي من ما هو معني من الربعات التي تقر�أ
باحلرم ،وهي:
 راتب ال�رصة الرومية وجزء من ربعة والدة ال�سلطان. ربعة ال�سلطان �سليمان.ن�صف الإمامة بقبة مو�سى. ما هو من قراءة ما يتي�رس. مرمة(�صيانة وحفظ) الأجزاء.دفرت حما�سبة �أ�صدره ال�شيخ
 ربعة علي خواجة.1
عبد الرحمن بن غ�ضية �شيخ
368
 من جزء ربعة عبد القادر �أفندي احلريري.�أوائل �شعبان1068هـ�/أوائل
احلرم ،الو�صي على يتيم طه
حممد �أفندي
 ن�صف جزء بربعة �أحمد با�شا.�أيار1658م
امل�رصي
 جزء من ربعة م�صطفى با�شا. ن�صف جزء بربعة �سنان با�شا. جزء من ربعة حممد بك نائب �صفد. حوالة حمام العني 229من �أحمد تنكزامل�ست�أجر للحمام.
 �أجزاء ربعة ر�ستم با�شا. ربعة نور اهلل. ربعة بيمانه خاتون. ربعة اجلوهرية.230 ربعة القايتبائية.163
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369
حمد اخلالدي

حم�سبة �أ�صدرها يو�سف بن
1
�أوائل ذي القعدة1068هـ /حممد طبال ح�رضة ال�سيد
�أواخر متوز1658م
اخلليل

370
حممد بن علي

1
حما�سبة بني الو�صي والناظر الو�صي :حممود بن علي بن فردا�س الناظر� :أبي
ختام رجب
الن�رص بن يو�سف فردا�س ،القا�رص :فخر الدين
على قا�رص
1068هـ1658/4/30/م

موضوعها

2
دفرت حما�سبة �أ�صدره
370
�أواخر �شعبان1068هـ�/أواخر
حممد بن علي
�إ�سماعيل بن �إبراهيم الرومي
�أيار1658م

ملخصها ومالحظات
الو�صي على �أخيه عو�ض القا�رص

الو�صي على يتيم علي الرومي

1
دفرت حما�سبة �أ�صدره �شعبان الو�صي على هبة اهلل بن �أحمد الفتياين القا�رص،
371
�أواخر �شعبان1068هـ/واخر
علي
حممد بن
بن �شم�س الدين بن كانون مبعرفة الناظر على القا�رص املعلم علي بن منر
�أيار1658م
2
371
�18شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/7/17/م

ن�ص تركي
قب�ض م�ستحقات

قب�ض حممد بن ع�صفور املحت�سب بالقد�س
وحممد كزور �شيخ الطحانني من م�صطفى �آغا
كتخدا قا�ضي القد�س ثمن حنطة من ال�سوق،
مببلغ  50غر�ش ًا ا�سدي ًا

3
371
�19شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/18/م

دعوى ب�سبب م�ستحقات

املدعي� :صالح بن �أبي ال�سعادات الو�صي على
�أوالد �أخيه �إ�سماعيل ،املدعى عليه :يو�سف بن
عيد البيطار

انح�رص �إرثه يف زوجته �آمنة بنت ال�سيد حممود
1
دفرت �ضبط مرتوكات �شاهني
372
احللبي ويف �أوالده ،ومن املرتوكات دار مبحلة
13رجب
بن ا�سكندر
ح�سن �أفندي 1068هـ1658/4/14/م
باب العمود
املدعي� :صالح بن �أبي ال�سعادات الو�صي على
2
372
دعوى ب�سبب م�ستحقات �أوالد �أخيه �إ�سماعيل ،املدعى عليه :حميي الدين
�19شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/18/م
بن �رشف الدين النابل�سي
3
عبد القادر بن ويل الكيالين بذمته لر�ضية بنت
372
حِ لف برباءة ذمة
�19شوال
خليل الطنبغا
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/18/م
انح�رص �إرثه يف زوجته فاطمة بنت حممود ويف
دفرت �ضبط ومبيع مرتوكات
1
�أوالده ،من الأمالك :دار ودكان مبحلة اليهود،
373
�أحمد بن حممود بن كاتب
�11شعبان
قبو �شعارة ودكان مبحلة باب العمود ،غرا�س
ح�سن �أفندي 1068هـ1658/5/12/م
الزيت
ب�أر�ض ال�رصارة
2
ترتب لأحمد يتيم علي مبا�رشة و�صيه �إ�سماعيل الرومي بذمة م�صطفى
373
�20شوال
الرومي
بن �أبي الن�رص ،غرو�ش
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/19/م
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موضوعها

ملخصها ومالحظات

374
حممد �أفندي

1
رجب
1068هـ1658/4/م

ت�سجيل حجة ف�سج مقاطعة
على وقف الكمال بن �أبي
�رشيف عقدت يف حمكمة
غزة ،القا�ضي بغزة ال�شيخ
عبد الباقي بن حممد.

الناظر على الوقف� :إبراهيم بن عبد القادر بن
�أبي �رشيف ،املقاطع �إبراهيم �آغا ال�سباهي بغزة.
مقاطعة قرية طيبة اال�سم 231مق�سمة على
النحو الآتي:
وقف �أبي �رشيف 9قراريط. وقف املدر�سة احل�سنية 9قراريط. وقف ال�صخرة امل�رشفة 6قراريط .املجموع 24 :قرياط ًا

2
374
�20شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/19/م

�إقرار بقب�ض م�ستحقات

�صالح بن �إبي ال�سعادات من �رشف الدين �أفندي
ومن تاج الدين جلبي ،غرو�ش للأيتام

3
374
�20شوال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/19/م

املدعي� :صالح بن �أبي ال�سعادات الو�صي على
دعوى ب�سبب م�ستحقات �أوالد �أخيه �إ�سماعيل ،املدعى عليها :قادرية بنت
�أبي ال�سعود

375
حممد �أفندي

علي بك بن �إبراهيم �آغا العاقل البالغ وبح�ضور
�شاهني بك مع اجلابي يو�سف بن ق�سيبة الو�صي
عليه �سابقا ،واجلاري يف التيمار:
 قرية �شعفاط :ر�سم العيدية ور�سم عدد الذكور1
ور�سم فتح منجل.232
حما�سبة على تيمار قا�رص
9رجب
 �صور باهر غالل �صيفي و�شتوي1068هـ1658/5/10/م
 �أر�ض منجك. ر�سم دير الن�صارى ر�سم نكاح -كفر نعمة :عداد غنم وزيت

�رصف رواتب لعلماء احلرم ،تاج الدين جلبي من جوايل طائفة اليهود،233
375
2
املبلغ 27غر�شاً.
حممد �أفندي �شعبان1068هـ1658/5/م مع توقيع وختم امل�ستفيد
375
حممد �أفندي

3
�رصف رواتب لعلماء احلرم،
�10شعبان
1068هـ1658/5/11/م مع توقيع وختم امل�ستفيد

375
4
�رصف رواتب لعلماء احلرم،
�أوا�سط حمرم
حممد اخلالدي
1068هـ1658/10/23/م مع توقيع وختم امل�ستفيد
375
حممد �أفندي

5
�أوائل ربيع الثاين
1068هـ�/أوائل كانون
ثاين1658م

ي�رصف حل�رضة �شيخ الإ�سالم بن جار اهلل
اللطفي ،من جوايل طائفة اليهود ،املبلغ 120
غر�ش ًا ا�سدية
ي�رصف حل�رضة املدر�سني الكرام ال�شيخ �صالح
بن عمر �أفندي بن غ�ضية من مال جوايل طائفة
اليهود اجلاري يف وقف امل�سجد الأق�صى ،املبلغ
 10غرو�ش

�رصف رواتب لعلماء احلرم ،ك ّتاب �أوقاف امل�سجد الأق�صى وال�صخرة من مال
جوايل طائفة اليهود ،املبلغ  10غرو�ش
مع توقيع وختم امل�ستفيد
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ملخصها ومالحظات

ي�رصف لقدوة ال�صلحاء ال�شيخ عبد الرحمن
6
375
�رصف رواتب لعلماء احلرم ،وال�شيخ �صالح م�شايخ احلرم ونائبا الناظر من
�أوائل ربيع الثاين
حممد �أفندي
1068هـ� /أوائل كانون مع توقيع وختم امل�ستفيد جوايل طائفة اليهود اجلاري يف حوالتهم يف
�أوقاف ال�صخرة ،املبلغ  90غر�ش ًا
ثاين1658م
ظهر يف احلجة �إفتاء �أ�صحاب املذاهب يف م�رص
على التوايل:
1
احلنفي :جعفر االن�صاري.القد�س
مبحكمة
�سجلت الق�ضية
ق�ضية �إجارة وكالة ال�صابون
376
ال�شافعي :حممد بن �أحمد ال�سنهوري.يف 27رجب
املالكي :حممد بن حممود الوفائي.حممد �أفندي 1068هـ1658/4/28/م بباب الن�رص بالقاهرة
احلبنلي� :أحمد املقد�سي.بعد عر�ض الفقهاء مت �ضبط الن�ص ال�رشعي لدى
القا�ضي علي نائب حمكمة باب اخلرق
2
376
�20شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/19/م

�إلزام

بناء على طلب الربان�س اليهود
�إ�سحاق اليهودي ً

3
376
�20شوال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/19/م
1
دفرت حما�سبة �أ�صدره ال�شيخ
377
الو�صي على �أيتام �أخيه �إ�سماعيل
�7شعبان
حممد �أفندي 1068هـ1658/5/8/م �صالح بن �أبي ال�سعادات
دفرت �ضبط وتخمني
2
377
املنح�رص �إرثها يف زوجها �صالح بن عي�سى
مرتوكات فاطمة بنت
�16شعبان
العطار ،ويف �أوالدها
أفندي
ح�سن �
1068هـ1658/5/17/م
�إبراهيم
نبه احلاكم ال�رشعي على عبد الغني املتكلم على
3
377
طائفة اليهود القرائني بالقد�س بدفع ما عليهم
تنبيه
�20شوال
م�شاهرة لطائفة اليهود كل �شهر  10غرو�ش �أو
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/19/م
خلو دار القرائني
دفرت �ضبط وتخمني
1
378
املنح�رص �إرثها يف زوجها �شاهني بك اجلمايل
مرتوكات فاطمة خاتون
21جمادى الثانية
ويف �أوالدها الثالثة
أفندي
ح�سن �
1068هـ1658/3/24/م
بنت جارى با�شي
1
379
�إجارة دار وا�صطبالن بخط امل�ست�أجر :فتح الدين بن �سليمان من حممد بن
�20شوال
�أحمد بن باب الدين
قناطر خ�ضري
1068هـ1658/7/19/م
ترتب لوقف خداوردي

380
ح�سن �أفندي

مبا�رشة متوليه زكريا الديري بذمة �أحمد بن
�إ�سماعيل ،غرو�ش �أ�ص ًال

انح�رص �إرثه يف زوجته �شم�سية بنت حممد
احلوي�س ويف �أوالده اخلم�سة.
دفرت �ضبط وبيع مرتوكات �أمالكه املدونة يف ح�رص الإرث� :أكرث من قطعة
1
ح�سن بن حممد بن �صيموع غرا�س ب�أر�ض ال�سمار ،ودارين قرب �سور املدينة
آخرة
ل
ا
15جمادى
مبحلة باب العمود وحاكورة جوارها.
1068هـ1658/3/18/م
ال�سقا
امل�رصوفات :ر�سم تخمني ،ر�سم ق�سمة ،ر�سم خرج
ق�سمة� ،أجرة قدوم الق�سام ،ر�سم كاتب الدفرت،
ر�سم ر�سلية ،ر�سم داللني و�أجرة دكان الداللني،
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انح�رص �إرثها يف زوجها �أبي العون بن مو�سى
بن بيا�ض ويف خالتها نبوية بنت �أبي العون
دفرت �ضبط ومبيع مرتوكات
1
بن بيا�ض.
زاهدة بنت جنم الدين بن
13رجب
امل�رصوفات :ر�سم تخمني ،ر�سم ق�سمة ،ر�سم
1068هـ1658/4/14/م
�إبراهيم بن �شاور
خرج ق�سمة� ،أجرة ق�سام ،ر�سم كاتب الدفرت ،ر�سم
ر�سلية ،ر�سم داللني و�أجرة دكان الداللني
2
(د،ت)

ر�سالة من على الثوري
بوكالة

وكّ ل �سيدي �أحمد الينكجري ،يف الدعوى على
بنات �أبي العون

انح�رص �إرثها يف زوجها فخر الدين بن �شم�س
1
دفرت �ضبط وبيع مرتوكات الدين وابن عمها علي بن قويدر املقيم يف م�رص
�أواخر جمادى الأوىل
1068هـ�/أوائل �آذار1658م فخرى بنت علي بن غفري بوكالة �سمعان بن عبد القادر ال�صادرة من
حمكمة ال�صاحلية مب�رص

�شهادة بطالق ،وتقرير نفقة �شعبان بن خليفة النابل�سي ،الزوجة :ر�ضية بنت
2
382
و�أجرة �سكن بعد الطالق ،حممد وكّ لت �شقيقها م�صطفى ،ب�شهادة� :أحمد بن
�20شوال
حممد اخلالدي
1068هـ1658/7/19/م ووكالة املطلقة ل�شقيقها
م�صطفى النجار وخ�رض بن حممد.
383
ح�سن �أفندي

انح�رص �إرثه يف زوجته �صفية بنت حممد ويف
دفرت �ضبط وتخمني
1
مرتوكات اال�سته �أحمد بن �أوالده ،ومن مرتوكاته :دار بخط واد الطواحني
10جمادى الآخرة
1068هـ1658/3/13/م
ح�سني الدايل
وغرا�س ب�أر�ض ال�رصارة

384
ح�سن �أفندي

دفرت �ضبط ومبيع مرتوكات انح�رص �إرثها يف زوجها عثمان بك ال�سباهي
1
فاطمة خاتون بنت حممد بالقد�س وبنتها حنفية و�أ�شقائها ح�سني بك
22جمادى الثانية
1068هـ1658/3/25/م
بك العلي
ويو�سف بك وح�سن بك

385
حممد �أفندي
386
ح�سن �أفندي

1
دفرت حما�سبة �أ�صدره حممد الو�صي على حممد و�أحمد يتيمي نور الدين بن
غرة رجب
بن عالء الدين الدم�شقي
�سامل
1068هـ1658/4/2/م
دفرت �ضبط مرتوكات النقيب
1
انح�رص �إرثه يف زوجته مريي بنت عبد العزيز
�أحمد بن ح�سن.
5جمادى الثانية
وبيع مرتوكات والدة
املغربي ويف ولديه �صالح و�صاحلة
1068هـ1658/3/8/م
اليتيمني �صالح و�صاحلة

2
386
�20شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/19/م

املدعي :قادرية بنت حممد �أبي ال�سعود بن
دعوى ب�سبب حق ح�ضانة بيا�ض ،املدعى عليه� :صالح بن �إبي ال�سعادات
الو�صي على يتيمي �أخيه �إ�سماعيل

3
386
�20شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/19/م

املدعي :علي بن �إبراهيم النابل�سي ،املدعى عليه:
دعوى ب�سبب ثمن كدي�ش
خليل بن ح�سن �رشبانه
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دفرت �ضبط وبيع مرتوكات
1
انح�رص �إرثها يف ابن �أبها حممد بايزيد ال�صفدي
ليلى بنت حممود الغ�ش�ش
20جمادى الآخرة
القا�رص
1068هـ1658/3/23/م ال�صفدي املتوفية بالقد�س

دفرت �ضبط ومبيع مرتوكات انح�رص �إرثه يف بيت املال املوجه لوقف
2
فخر بن عبد اهلل املتويف ال�صخرة وامل�سجد الأق�صى ،وذلك مبعرفة احلاج
387
2رجب
أفندي
ح�سن �
يف القد�س بدكانه بواد ح�سني كاتب بيت املال ،وحممد جلبي الأمني
1068هـ1658/5/3/م
املعني من طرف ال�رشع
الطواحني
3
املدعي :حممد بن عبد القادر ،املدعى عليه:
387
دعوى ب�سبب م�ستحقات
�20شوال
م�صطفى بن �سنان
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/19/م
4
خ�رض اليهودي للحاج فخر الدين بن نور الدين،
387
�إلزام
�21شوال
غرو�ش
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/20/م
انح�رص �إرثه يف ولده ح�سن وبنته كوثر
وزوجتيه علما بنت عبد القادر احل�سيني الوفائي
وبلقي�س بنت عبد اهلل
* يلحظ يف مرتوكاته م�صنفات هي :كتاب يف
الزهد وفقه الإمام ال�شافعي ،كتاب املطول
ولباب امل�صغر ،كتاب تف�سري ،كتاب املر�شد
ملواقف القر�آن ،كتاب �رشح املنار ،اجلز الأول
من �رشح البخاري للزرك�شي� ،رشح الألفية البن
مالك ،كتاب حمروم يف فقة ال�شافعية ،كتاب
دفرت �ضبط مرتوكات ال�سيد تاريخ للطربي ،كتاب الف�صول يف الأ�صول،
1
�شم�س الدين �أفندي احل�سيني
كتاب الطالب على املنهاج.
388
6جمادى الثانية
الوفائي نقيب الأ�رشاف *�أمالكه :جممع دار كبري بخط واد الطواحني
أفندي
ح�سن �
1068هـ1658/3/9/م
بالقد�س
قرب باب الناظر ،وغرا�س وكرم ب�أر�ض البقعة،
وحاكورة اخلتنية قرب باب املغاربة ،وح�صة
من دار بخط باب الناظر ،ربع فر�س �شهباء �رشكة
ح�سني با�شا حاكم غزة و�أحمد اجلربجي ،وربع
فر�س6قراريط �رشكة الأمري حممد ،ثمن فر�س
حمراء �رشكة عي�سى من قرية اللطرون ،234ربع
فر�س �رشكة عي�سى من عرب اجلرامنة ،235وفر�س
�رشكة غيث ،وح�صان �أحمر.
وقد �سلمت اخليل والبغال والبقر واجلمال والبهامي
لل�سيد ح�سن لتباع وي�سلم كل ذي حقٍ حقه.
1
389
دفرت �ضبط مرتوكات نعيمة انح�رص �إرثها يف �إ�سحاق بن خليل اخلليلي ويف
�أوا�سط جمادى الأوىل
أوا�سط
�
1068هـ/
عمها �إ�سماعيل بن عمر
بنت جعفر اخلليل
ح�سن �أفندي
�شباط1658م
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�21شوال
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مطالبة مب�ستحقات

�إبراهيم من فركاح

الوزن بالرطل:
حتديد �أ�سعر احلنطة واخلبز
احلنطة العال23 :
ب�أنواعه بالقد�س” اعتبار
احلنطة الو�سط15 :
احلنطة الدون11:
الأ�سعاربالقد�س ال�رشيف
طحني الكماج19:
لدى موالنا و�سيدنا �أعلم
طحني خبز ال�سميد13 :
العلماء الأعالم� ،شيخ م�شايخ
طحني خبز ال�سلموين12 :
الإ�سالم ،حالل م�شكالت
خبز الكماج 12 :جديد2
1
الأنام املوىل ح�سن �أفندي
390
اخلبز الطابوين 1 :جديد 2
24ربيع الثاين
القد�س
مبدينة
القا�ضي
أفندي
ح�سن �
اخلبز ال�ساموين 1 :اجلديد 3
1068هـ1658/1/29/م
ال�رشيف ،بح�ضور العلماء
اخلبز الطابوين الأرمني 15 :جديد 2
العظام،
والأعالم وامل�شايخ
اخلبز املاوي1 :
اللزام
وال�سباهية
والزعماء
كعك ال�سم�سم3 :
يف  24ربيع الثاين
كعك مطحون4 :
اجلرك بال�سميد7:
ل�سنة
1068هـ1658/1/29/م” .كما نبه احلاكم ال�رشعي على املحت�سبني �أن
يكون الرنق(ال�سعر) على كل �صنف
2
دفرت �ضبط مرتوكات �صاحلة انح�رص �إرثها يف زوجها علي بن �سليمان
390
8جمادى الثانية
ال�صيداوي ويف ولدها
بنت �إبراهيم �ش�شربك
أفندي
ح�سن �
1069هـ1658/3/11/م
3
390
�إلزام بغرو�ش قر�ض ًا
علي بن عبد الكرمي حل�سني بن �شهوان
�22شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/21/م
3
مبا�رشة متوليه حممد الفتياين بذمة حممد بن
390
ترتب لوقف �أوي�س بك
�22شوال
حممد،
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/21/م
ال�شيخ �أحمد نقيب ال�سادة الأحمدية 237وكّ ل
علي بن قويدر بن غفري املقد�سي يف ا�ستخال�ص
ح�صته يف �إرثه برتكة بنت عمه فخرى بنت غفري
تقيد الوكالة ال�صادرة من
1
املتوفية بالقد�س
391
حمكمة م�رص بخ�صو�ص �إرث
غرة جمادى الأوىل
قا�ضي احلجة يف م�رص :ال�شيخ عثمان �أفندي
أفندي
حممد �
1068هـ1658/2/3/م
فخرى بنت غفري236
احلنفي.
تاريخها  16ربيع �أول
1068هـ1657/12/22/م
نبه احلاكم ال�رشعي على وذلك مبح�رض �شيخ التجار اخلواجة عبد اجلواد
2
واملحت�سب بالقد�س حممد بن ع�صفور.
الطحانني واخلبازين ب�أن
391
ختام جمادى الأوىل
 ا�سماء الطحانني و�أ�سماء املطاحن يفيكفوا املدينة خبزاً من
أفندي
حممد �
1068هـ1658/3/3 /م
القد�س238
ال�صباح حتى امل�ساء
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391
حممد �أفندي

دفرت �ضبط مرتوكات
�سليمان بن �أحمد القرمي
3
املوجدة يف �سطح ال�صخرة من مرتوكاته :كتاب جملد �أحمر �رشح ف�صو�ص
10رجب
العلم ،كتاب تاريخ احلنبلي.
1068هـ1658/5/11/م ال�شمايل ،بح�ضور ح�سني �آغا
�صوبا�شي القد�س

392
حممد �أفندي

دفرت �ضبط مرتوكات كرمية انح�رص �إرثها يف زوجها ع�صفور بن كرمي الدين
1
الدويك ويف �أمها ،ومن �أمالكها ح�صة يف دار مبحلة
10جمادى الأوىل
بنت عو�ض
الن�صارى ،وق�سمة ب�أر�ض ال�شعيب و�أر�ض البقعة
1068هـ1657/2/12/م

392
حممد �أفندي

2
�22شوال
1068هـ1658/7/21/م
3
�22شوال
1068هـ1658/7/21/م

392
حممد �أفندي

�إلزام

حممد بن ال�سيد عبد الرحمن لل�سيد عثمان بن
�أحمد النابل�سي ،غرو�ش

دعوى ب�سبب م�ستحقات املدعية :اليهودية بنت �شمعون اليهودي ،املدعى
عليها :حبيبة بنت �إبراهيم اخلليلي

دفرت �ضبط وميع مرتوكات انح�رص �إرثه يف زوجته حبيبة بنت خليل ويف
393
17ربيع الثاين
1068هـ1657/1/21/م ميخائيل ولد يو�سف الن�رصاين �أوالده حنا وغزالة ،من �أمالكه 11قرياط من دار
أفندي
حممد �
مبحلة الن�صارى
امليت مبدينة القد�س
1
394
دفرت �ضبط ومبيع مرتوكات مبعرفة حييم ومو�سى املتكلمان على طائفة
أول
�
ربيع
غرة
اليهود بالقد�س
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/7 /م اليهود �إ�سحاق امليت بالقد�س

دفرت �ضبط مرتوكات خليل انح�رص �إرثه يف �أوالده م�صطفى وحممد وفاطمة
2
394
بن خليل احلكمة املتويف يف القا�رصين عن البلوغ ،بح�ضور الو�صي حممود
غرة ربيع الثاين
الداودي ومبعرفة كاتب �أ�صله يو�سف الع�سيلي
حممد �أفندي 1068هـ1658/1/5/م
القد�س
3
394
�صالح بن نور الدين من العي�سوية لعلي ب�شه،
إلزام
�
�22شوال
غرو�ش
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/21/م
4
394
�22شوال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/21/م
395
حممد �أفندي

1
�أوائل ربيع الثاين
1068هـ�/أ,ائل كانون
ثاين1658م

تق�سيط م�ستحقات

علي بن ح�سن للحاج حريز بن �شهوان

دفرت �ضبط ومبيع مرتوكات
�أبي بكر اجلامو�سي املتويف
بالقد�س

انح�رص �إرثه يف فخرة بنت حكم

395
حممد �أفندي

2
دفرت �ضبط وتخمني مرتوكات انح�رص �إرثها يف وزوجها يو�سف بن عمر بن
الثاين
19ربيع
�آمنة بنت فتح الدين برهان ويف والدتها فاطمة بنت حممد املحروقي
1069هـ1658/1/23/م

396
حممد اخلالدي

1
دفرت �ضبط وبيع مرتوكات انح�رص �إرثه بزوجته ع�سكرية بنت حممد اللدي
�صفر
�
أوا�سطأواخر ت�رشين �أبو العون بن اخلياط املتويف ويف �أوالد عمه خليل وحممد ،مبعرفة عبدي بك
�
1068هـ/
ال�سباهي بالقد�س ووكيل ع�سكرية
مبدينة غزة
ثاين1657م
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1
398
دفرت �ضبط ومبيعه مرتوكات انح�رص �إرثها يف زوجها عطا الرحمن ويف
احلرمة نعيمة بنت �أحد بن
�12صفر
والدتها نور بن عامر
�صالح
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/19/م
دفرت �ضبط مرتوكات عبد
1
399
انح�رص �إرثه يف زوجته �آمنة بنت �أبي بكر
الرحمن بن �أحمد املتويف
�أوائل �صفر
اخلالدي
حممد
بالقد�س
1068هـ1657/11/8/م
�إجارة قهوة باب
2
399
امل�ست�أجر �إبراهيم ال�شامي القهوجي ،امل�ست�أجر
القطانني 239بعد �سفر
�22شوال
اجلديد علي بلكبا�شي بقلعة القد�س
امل�ست�أجر عنها
1068هـ1658/7/21/م
املوقوف على ال�سبيل الكائن قرب باب الناظر.
دفرت حما�سبة �أ�صدره حممد واملتويل على وقف �إبراهيم �آغا املت�سلم ال�سابق
الع�سلي املتويل على وقف مبدينة القد�س املوقوف على �إ�رساج الرثية
1
400
احلمراء الكائنة بال�صخرة.
الوزير املكرم �أحمد با�شا
�أوا�سط �صفر
دفرت املحا�سبة على ما قب�ضه من خملفات
حممد اخلالدي
1068هـ1657/11/8/م املعروف بالكجك حمافظ �رشف الدين �آغا ال�صاحب املتويل على الوقفني
دم�شق �سابق ًا
�سابقاً ،وذلك مبعرفة الناظر على الوقفني
�سليمان بن �شعالن
املدعي :ح�سن بن ح�سني من �صور باهر ون�رص
2
400
اهلل بن عقا�شا من �أم طوبا ،املدعى عليه:
دعوى ب�سبب ثمن غنم
�24شوال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/23/م
�إ�سماعيل بن كمال الق�صاب
3
ايتام �صالح بن حماد بيد و�صيهم عمهم� ،صحة
400
م�ستحقات �أيتام
�25شوال
من غالل ب�أر�ض ال�سلطان
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/24/م
1
قيد ب�أمر احلاكم ال�رشعي يف �رصف رواتب ب�سبب زيادة �أجرة حمام ال�شفا
401
�29صفر
غرة ربيع الأول
حممد اخلالدي 1068هـ1657/12/7/م 1068هـ1657/12/6/م اجلاري بوقف امل�سجد الأق�صى وال�صخرة
2
�رصف رواتب من زيادة
تاج الدين جلبي و�أخيه حممد جلبي ،قطع
401
�أجرة حمام ال�شفا240
غرة ربيع الأول
م�رصية كل يوم
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/12/7/م اجلاري يف وقف ال�صخرة
3
�رصف رواتب من زيادة
401
علي الثوري ،ن�صف قطع م�رصية
�أجرة حمام ال�شفا اجلاري يف
غرة ربيع الأول
اخلالدي
حممد
وقف ال�صخرة
1068هـ1657/12/7/م
4
�رصف رواتب من زيادة
401
�أجرة حمام ال�شفا اجلاري يف فتح اهلل بن طه الديري ،قطعة م�رصية كل يوم
غرة ربيع الأول
اخلالدي
حممد
وقف ال�صخرة
1068هـ1657/12/7/م
5
�رصف رواتب من زيادة
401
زكريا الديري ،قطعة م�رصية
�أجرة حمام ال�شفا اجلاري يف
غرة ربيع الأول
وقف ال�صخرة
حممد اخلالدي 1068هـ1657/12/7/م
�رصف رواتب من زيادة
6
401
عفيف الدين الديري،
�أجرة حمام ال�سقا اجلاري يف
غرة ربيع الأول
حممد اخلالدي 1068هـ1657/12/7/م
وقف ال�صخرة
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�رصف رواتب من زيادة
7
401
�أجرة حمام ال�شفا اجلاري يف
غرة ربيع الأول
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/12/7/م
وقف ال�صخرة
�رصف رواتب من زيادة
8
401
�أجرة حمام ال�شفا اجلاري يف يو�سف الع�سلي ،ن�صف قطع م�رصية كل يوم
غرة ربيع الأول
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/12/7/م
وقف ال�صخرة
حافظ الدين و�أخوه عبد احلق �أوالد حممد بن
�رصف رواتب من زيادة
9
401
قا�ضي ال�سلط الأئمة بامل�سجد الأق�صى ،ثالث
�أجرة حمام ال�شفا اجلاري يف
غرة ربيع الأول
�أرباع قطعة م�رصية ،كراتب على وظيفة
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/12/7/م
وقف ال�صخرة
الت�صدير والدر�س بامل�سجد االق�صى
�رصف رواتب من زيادة
10
401
�أجرة حمام ال�سقا اجلاري يف حممد و�أخيه عمر ،قطع م�رصية كل يوم
غرة ربيع الأول
حممد اخلالدي 1068هـ1657/12/7/م
وقف ال�صخرة
مبا�رشة متوليه عبد القادر بن قرة ح�سن بذمة
11
401
ترتب لوقف جار اهلل �أفندي ح�سن بن حممد بن غ�ضية ولطفي بن م�صطفى
�25شوال
حممد اخلالدي 1068هـ1658/7/24/م
بن غ�ضية � ،سلطاين قطع م�رصية �أ�ص ًال
مبا�رشة متوليه عبد القادر بن قرة ح�سن بذمة
12
401
ترتب لوقف جار اهلل �أفندي عبد احلاكم بن �أحمد بن عبد احلكم� ،سلطاين قطع
�25شوال
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/24/م
م�رصية �أ�ص ًال
13
401
مبا�رشة و�صيه �إ�سماعيل بن �إبراهيم الرومي
ترتب لأحمد يتيم علي
�25شوال
الرومي
بذمة حمد بن حممد بن بكري النابل�سي ،غرو�ش
اخلالدي
حممد
1068هـ1658/7/24/م
حممد كمال الدين ،عثماين م�رصي

انح�رص �إرثه يف �أوالده حممد و�صفية وكوهر
ورقية وعفيفة البالغني وم�صطفى بك ونور
الدين القا�رصين عن البلوغ ،مبعرفة اخلواجة
حافظ بن عبد الرحمن ال�صاحب وكيل حممد
املوكل عن �أخواته ،مبعرفة الو�صي �أحمد بن عبد
احلاكم ،بح�ضور حممد الع�سلي و�صالح الع�سلي
املعي
واخلواجة زكريا ،ومبعرفة خليل جلبي
نَّ
دفرت �ضبط وتخمني
ومبيعات مرتوكات �رشف من قبل قا�ضي املحكمة�.أمالكه �سوى املقتنيات
1
402
الدين �آغا التميمي ال�صاحب واملالب�س ،فمنها ح�صان �أحمر و 4كدي�ش،
�أواخر حمرم
وح�ص�ص يف فر�سني ،وعبد وثالث جاريات ،ودار
حممد اخلالدي 1068هـ� /أوائل 1657/11م
املتويف بالقد�س،
مبحلة باب الناظر ،وكرمان ب�أر�ض ال�رصارة،
ودار بر�أ�س عقبة املوله.
*م�ستحقاته :ثمن غرارة حنطة ،وراتبه يف وظيفة
التولية على وقف قناة ال�سبيل ملدة � 10شهور.
*ديونه:
 قب�ض حممد الع�سلي جلهة وقف �أحمد با�شا الكجكقب�ض �أحمد اجلوربجي لوقف قناة ال�سبيل
 وح�صة لوقف ال�سيد اخلليل172
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ملخصها ومالحظات

دفرت �ضبط ومبيع مرتوكات انح�رص �إرثه يف زوجتيه عفيفة بنت النقيب
1
404
ال�سيد �إبراهيم بن حممد حممود ال�سمرجي 241و�سلتانة بنت اال�ستاد
�أوائل �صفر
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/11/8/م الدم�شقي املتويف بالقد�س �أحمد ويف �أوالده ،مبعرفة اال�سته �أحمد ال�سمرجي
دفرت �ضبط مرتوكات عبد
مبعرفة احلاج �إبراهيم بن خ�رض الو�صي حال
1
الرحمن بن حممود الرومي
405
حياته� ،أن حتول مرتوكاته بعد الر�سوم �إىل فقراء
13حمرم
حممد �أفندي 1068هـ� 1657/11/21/شيخ القادرية املتويف
الزتوية القدرية بالقد�س
بالقد�س
2
�إخبار ب�إجارة حمام
405
�أحمد بن �إبراهيم الفران
غرة �شوال
ال�سلطان
أفندي
حممد �
1068هـ1658/6/30/م
3
405
�إخبار بقفل حمام ال�سلطان
�22شعبان
أفندي
حممد �
1068هـ1658/5/23/م
4
405
ب�سبب قطع ماء قناة ال�سبيل
�إخبار بقفل حمام ال�سلطان
�17صفر
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/24/م
5
405
�أخبار بفتح باب حمام
الثاين
15ربيع
ال�سلطان
أفندي
حممد �
1068هـ1658/1/19/م
405
حممد �أفندي
405
حممد �أفندي

6
�إخبار بقبل حمام ال�سلطان
�17شعبان
ن�صف نهار
1068هـ1658/5/18/م
7
�إخبار بقبل حمام ال�سلطان
�16شعبان
ن�صف نهار
1068هـ1658/5/17/م

دفرت �ضبط مرتوكات �صالح انح�رص �إرثه يف بناته القا�رصات و�أخته لأبيه
1
406
بن مرعي املتويف بالقد�س احلرمة �ألفة ويف زوجته فاطمة بن ح�سن
�أوائل �صفر
القهوجي
حممد اخلالدي 1068هـ1657/11/8/م
علي الثوري راتبه غر�ش وخم�س قطع م�رصية
2
406
ي�ستلمها من مقطوع قرية لفتا اجلاري ن�صفها
راتب
حتويل
رجب
غرة
بوقف امل�سجد الأق�صى وال�صخرة ،وزيتونها
اخلالدي
حممد
1067هـ1658/4/2/م
جاري بوقف مراد با�شا
3
406
علي الثوري الراتب  6غرو�ش كل �سنة من
راتب
حتويل
حمرم
�أوائل
وظيفته على املربعات اجلارية بوقف اخلليل
اخلالدي
حممد
1068هـ1657/10/9/م

�إجارة دكان �سوق حمام
4
406
العني اجلاري بوقف امل�سجد
�أوا�سط �صفر
اخلالدي
حممد
الأق�صى
1068هـ1657/11/23 /م
دفرت �ضبط مرتوكات قادرة
1
407
املتوفية انح�رص �إرثها يف زوجها �أبي العون ويف �أوالدها
عواد
بن
حممد
بنت
�15صفر
�أو اجلود وحممد
بالقد�س
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/11/23/م
حممد بن احلاج فتح الدين
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 كل قارئ 26غر�شا قطعة م�رصية واجلابي  2قطعة م�رصية تعمري الطاحونة اجلارية يف الوقف  2قطعة.*امل�رصوفات:
القراء :ال�شيخ حممد بن غ�ضية 26 :غر�شا
قب�ض القراء بق�صيدة
2
املرحوم عبد اهلل �أفندي التي *ال�شيخ عمر وابن �أخيه يحيى 26 :غر�شا
407
3ربيع الأول
ال�شيخ عبد الرحمن و�أخوه  26 :غر�شا
حممد اخلالدي 1068هـ1657/12/9/م تقر�أ بامل�سجد الأق�صى
ال�شيخ يا�سني 26 :غر�شا
ال�شيخ مون�س 26 :غر�شا
ال�شيخ �سليمان بيد ولده 26 :غر�شا
ال�شيخ يو�سف  26 :غر�شا
ال�شيخ عبد احلق بن قا�ضي ال�صلت 26 :غر�شا
3
407
11ربيع الأول
العلمي
م�صطفى
1068هـ1657/12/17/م

دفرت حما�سبة

�أ�صدره �شم�س الدين بن �أبي الن�رص الو�صي على
يتيم �أخيه خلف وعفيف وبني عمهما حممد
الناظر على اليتيمني

انح�رص �إرثها يف زوجها النقيب حممد امل�ؤقت
دفرت �ضبط وتخمني
1
ويف بنتها فاطمة بنت حممد الداودي و�أخيها
408
مرتوكات �صاحلة بنت �أحمد
23ذي احلجة
�شم�س الدين و�أختها عز ،مبعرفة احلاج حممد بن
اخلالدي
حممد
1067هـ1657/10/2/م الطالحي املتوفية بالقد�س
بدر الدين املحت�سب وكيل احلرمة عز
408
حممد اخلالدي
409
م�صطفى العلمي
409
حممد �أفندي
410
حممد اخلالدي
410
حممد اخلالدي
411
حممد اخلالدي

يف كل �سنة  65قطعة م�رصية ب�سبب الزيادة يف
2
حتويل راتب كمال الدين
دكان حممد اخلياط اجلاري يف وقف ال�صخرة
�13صفر
الع�سيلي
1068هـ1657/11/20/م
امل�رشفة
الو�صي ال�سابق� :أحمد بن حممد الكردي
فراغ عن و�صاية وحما�سبة
1
بني الو�صي ال�سابق والو�صي الو�صي اجلديد� :إ�سماعيل بن �إبراهيم الرومي
13ربيع االول
1068هـ1657/12/19/م
اليتيم� :أحمد بن علي الكردي
اجلديد
2
الدكان بخط داود ُملك نور الدين ال�شافعي ،كان
�شهادة بفتح دكان
5ربيع الثاين
�سكن نوفل امل�رصي املبي�ض
1068هـ1658/1/9/م
دفرت �ضبط ومبيع مرتوكات انح�رص �إرثها يف بنتها را�ضية بنت �إبراهيم
1
فاطمة بنت حمب الدين تكرور ويف ولدي �أخيها �شقيقها خليل وحمب
غرة ربيع الثاين
الدين قزموز
1068هـ1658/1/5/م قزموز املتوفية بالقد�س
دفرت �ضبط مرتوكات كرمية
2
انح�رص �إرثها يف زوجها من�صور بن كرمي الدين
بنت �إبراهيم بن ناجي
10ربيع الثاين
و�أمها نهى بنت �سعد و�أختها �صفية بنت �إبراهيم
1068هـ1658/1/14/م
املتوفية بالقد�س
�صاحب الطاحونة :فخر الدين امل�رصي.
طلب ك�شف على طاحون
1
امل�ست�أجر :جعفر بن �إبراهيم
مبحلة اليهود بعد �أن �أقفلها
�25شوال
ك�شف عليها :نور الدين ال�شافعي
1068هـ1658/7/24/م امل�ست�أجر ورحل عن القد�س
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2
(د.ت)

طلب الك�شف على دكانني
ب�سوق اخل�رض جاريان بوقف عنرب النجار مندوب �أبي اللطف املدر�س والناظر
باملدر�سة ال�صالحية
املدر�سة ال�صالحية بعد �أن
تركهما امل�ست�أجر مقفلني

3
(د.ت)

�إ�سماعيل بن �أحمد من زيادة �أجرة حمام
العني اجلاري ن�صفه يف وقف امل�سجد الأق�صى
والن�صف الآخر بوقف املدر�سة التنكزية

�رصف راتب

4
�25شوال
1068هـ1658/7/21/م
5
ترتب لوقف حممد الدهينة
�25شوال
1068هـ1658/7/21/م
�إقرار

حممد بن م�صلح الدين من فرحات اليهودي،
غرو�ش
مبا�رشة متوليه علي الثوري بذمة حممد بن
م�صطفى الرومي ،غرو�ش

توزيع رواتب القراء بربعة
الوزير بريام با�شا امل�ستقرة مبعرفة ال�شيخ عمر و�أبي الوفا العلمي ،وقد ورد
1
قراءتها �صبيحة كل يوم يف احلجة �أ�سماء  34قارئ ًا تقا�ضوا جميعهم
412
8ربيع الأول
م�صطفى العلمي 1068هـ1657/12/14/م باحلجرة التي �أن�شاها بريام رواتبهم من الوقف الوارد بال�رصة الرومية من
با�شا الكائنة فوق �سطح ق�سطنطينية بيد حممد �آغا �أمني ال�رصة الرومية
ال�صخرة يف اجلهة الغربية
2

�رشاء ح�صانني واحد �أحمر امل�شرتي :املعلم حممد �شيخ الطحانني بالقد�س
412
18ربيع
من ح�رضة الأفندي حممد
والآخر �أبي�ض
أفندي
حممد �
الأول1068هـ1657/12/24/م
يوم الأحد 12ربيع
413
1
قفل حمام العني
(د.ت)
الأول1068هـ1657/12/18/م
2
جتديد دكان �سكن اخلواجة
413
�أول
ب�سوق التجار
�صالح �أفندي رم�ضان1039هـ1630/م
حتديد مقدارما �أنفق على
3
عمارة دكان �سوق التجار
413
متويل الوقف حممد �آغا ارنوط
6ذي احلجة
حممد اخلالدي 1067هـ1657/9/15/م اجلاري يف وقف امل�سجد
الأق�صى
�شهادة بقب�ض ثمن ن�صف
4
يو�سف الع�سلي قب�ض منن�رصة الإ�سالم الغزي
(د.ت)
ح�صان �أزرق
مبا�رشة وظيفة الي�سقجية
5
م�صطفى بن حمي�سن نيابة عن علي ب�شه
(د.ت)
بحرم القد�س
6
(د.ت)

�شهادة بواقع حال
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موضوعها

ملخصها ومالحظات

كتاب تركي
موجه حلاكم القد�س

تاريخ الكتاب16 :ذي
القعدة1067هـ1657/8/26/م

2
كتاب تن�صيب ال�شيخ
غرة ربيع الأول
414
م�صطفى �أفندي يف وظيفة
م�صطفى �أفندي 1068هـ1657/12/7/م
نائب حمكمة القد�س
415

1
(د.ت)

415
حممد �أفندي

2
غرة �شعبان
1068هـ1658/5/2/م

415
حممد �أفندي

3
6رم�ضان
1068هـ1658/6/6/م

415
حممد �أفندي
415
حممد �أفندي
416

4
ربيع الأول
1068هـ1657/12/م
5
ختام رم�ضان
1068هـ1658/6/29/م

تاريخ الكتاب� :أوائل
رجب1067هـ1657/4/26/م

طلب الك�شف على دكان
مبحلة اليهود ل�ضبط ما فيه� ،صاحب الدكان :علي بك بن �سموم ،امل�ست�أجر
�شمعون اليهودي
فر امل�ست�أجر و�أخذ
بعد �أن ّ
مفاتيحه
وقف م�صحف

�أوقفه :ال�شيخ حممد.
ت�سلمه ال�شيخ �صالح �شيخ احلرم

وقف فرا�ش ليفر�ش يف قبة املوقف :حممد بن علي الرومي ،ا�ستلمه �أحمد
الداودي رئي�س اخلدام بال�صخرة امل�رشفة
ال�صخرة
�إخبار عن غلق حمام ...يوم
واحد

امل�ست�أجر طاهر بن عبد القادر

�إقرار بقب�ض ثمن جوخ

�سامل بن ذياب النابل�سي من �شيخ الإ�سالم(
قا�ضي القد�س)

1
(د.ت)

طلب �ضبط موجودات دار ب�سوق
الطباخني اجلاري يف وقف
املثبت ووقف حممد القرمي

2
(د.ت)

تنبيه القا�ضي على �رسك�س ب�أن يدفع معلوم التذاكر 242التي بيده ل�صالح
وقف ال�سلطان �سليمان
مطران طائفة الأرمن

416
حممد �أفندي

3
�أوائل �شعبان1068هـ�/أوائل
�أيار1658م

416

4
(د.ت)

ت�سلم وا�ستالم

احلاج حممد بن عبد الرحمن املتويل احلايل
على وقف املولوية بالقد�س من علي بن ح�سني
املتويل ال�سابق

ا�ستالم حنطة للقا�ضي ح�سن م�صطفى �آغا كتخدا القا�ضي من خليل الدبيك،
 60مداً حنطة
�أفندي
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416
حممد اخلالدي

5
�7شوال
1068هـ1568/7/6/م

417
حممد �أفندي

1
28جمادى الأوىل
1068هـ1658/3/1/م

417
حممد �أفندي
417
حممد �أفندي
417
حممد �أفندي

2
(د.ت)

موضوعها

بح�ضور حممد بن ع�صفور املحت�سب وحممد
بن كروم �شيخ الطحانني بالقد�س ،243مبعرفة
اخلواجة عبد اجلواد �شيخ التجار وحممد بن
ع�صفور املحت�سب بالقد�س ،وحممد بن كروم
�شيخ الطحانني بالقد�س :الوزن بالرطل:
احلنطة العال23 :
احلنطة الو�سط17 :
احلنطة الدون11:
طحني الكماج19:
�أ�سعار الطحني واخلبز
طحني خبز ال�سميد18 :
يف �أ�سواق القد�س يف
طحني دقاق17 :
طحني الدون15 :
�7شوال1068هـ/
طحني خبز ال�سلموين12 :
1568/7/6م،
خبز الكماج12 :
اخلبز الطابوين1 :
اخلبز احل�صوي1 :
الكماج ال�سخانه1 :
كعك ال�سم�سم3 :
كعك مطحون4 :
اجلرك بال�سميد7:
كما نبه احلاكم ال�رشعي على �شيخ الطحانني
باللتزام الأ�سعار املذكورة
امل�شرتي :خليل الدبيك من م�صطفى �آغا كتخدا
القا�ضي ح�سن �أفندي  67م َّد حنطة ،مببلغ 37
�رشاء حنطة
غر�شا ،ودفع من املبلغ ثمن خبز ملطبخ القا�ضي
وقف كتاب �رشح ر�سالة املوقف :ح�سني بن يحيى الكوراين� ،أن تو�ضع
بخزانة كتب ال�صخرة امل�رشفة
الق�شريي

3
10رجب
1068هـ1658/4/11/م
4
قفل حمام العني ن�صف نهار
جمادى الثانية
1068هـ1658/3/م
قفل حمام العني ن�صف نهار

417
حممد �أفندي

5
21رجب
1068هـ1658/5/22/م

417
حممد �أفندي

6
27رجب
1068هـ1658/5/28/م
7
قفل حمام العني نهار كامل
�10شعبان
1068هـ1658/4/11/م

417
حممد �أفندي

ملخصها ومالحظات

قفل حمام العني ن�صف نهار
قفل حمام العني ن�صف نهار

177

اهلوامش:
 -1يلحظ يف �صفحة الغالف �أن الوثائق املدونة فيه متفرقة وبعيدة زمني ًا عن تاريخ ال�سجل.
� -2إبراهيم �أفندي نائب القا�ضي عي�سى �أفندي بن حممد ،وذلك يف حدود �سنة 1071هـ1661/م،
ينظر� :سجل القد�س ،157ح� ،2ص.146
 -3م�صطفى �أفندي قا�ضي القد�س يف حدود �سنة1070هـ1660/م ،ينظر� :سجل القد�س،157
ح� ،1ص.180
 -4العيزرية :تقع �رشق القد�س ال�رشيف قرب �أبو دي�س ،ومن �ضواحيها ،الدباغ ،بالدنا ،ج� ،8ص.142
 -5جامع الطور :هو جامع الزاوية الأ�سعدية ،ينظر� :سجل القد�س ،198ح+1ح� ،9ص.105
 -6يعرف اجلامع باجلامع العمري �أو جامع ال�سلطان قايتباي اململوكي.
 -7غر�ش �أ�سدي :نوع من النقود الف�ضية الهولندية ،كانت الأكرث انت�شاراً من بني الغرو�ش الأخرى،
فكان ي�ساوي  40قطعة م�رصية ،ومن القطعة ال�شامية  ،80ومن القطع الذهبية قطعة
ون�صف ،ومن �أنواع الغرو�ش التي كانت معروفة الغرو�ش العددية  ،كل قر�ش ون�صف عددي
ي�ساوي غر�ش ا�سدي�أ �أو  30قطعة م�رصية ،وعرف �أي�ض ًا الغر�ش الريال خا�صة يف بدايات
القرن الثامن ع�رش� ،سجل القد�س 6 ،199جماد الأول 1110هـ10/ت�رشين ثاين1698م،
�ص18؛عارف العارف ،املف�صل يف تاريخ القد�س ،القد�س1961 ،م� ،ص.338-337
� -8سلطاين :نقود ذهبية ن�سبة �إىل ال�سلطان �سليمان القانوين(974-926هـ1566-1520/م)،
وي�ساوي  40قطعة م�رصية ،ينظر� :سجل القد�س 2 ،4رجب941هـ7/كانون ثاين1535م،
�ص534؛ �س ،199ح6 ،3جمادى الأوىل1110هـ10/كانون �أول1698م� ،ص.18
 -9عثماين(الآقجة) :نقد نحا�سي� ،أقل �أنواع النقد قيمة ،فكل قطعة عثمانية ت�ساوي ن�صف قطعة
�شامية ،العارف ،املف�صل� ،ص337؛ �سجل القد�س ،161ح6 ،2ربيع الثاين1072هـ29/ت�رشين
ثاين1661م� ،ص.25
 -10بيت عنان :تقع �شمال غرب القد�س قرب قرية بيت دقو ،الدباغ ،بالدنا ،ج� ،8ص81
 - 11التيمار :هي االقطاعات التي منحتها الدولة العثمانية للع�سكر ال�سباهية املتواجد يف
الأرياف ،وحول التيمار يف لواء القد�س ال�رشيف ينظر )T.D 131( :الذي يزودنا مبعلومات
قيمة حول طبيعة التيمارت يف لواء القد�س ال�رشيف بداية احلكم العثماين ،من حيث
�أ�صحابها ورتبهم وموقع التيمار وتاريخ احل�صول على التيمار ،وقد ن�رش هذا الدفرت بعنوان:
لواء القد�س ال�رشيف من دفرت مف�صل (932( )T.D 131هـ1525/م938-هـ1532/م)،
درا�سة حتليلية للن�ص العثماين وترجمته �إىل العربية مع ال�رشوحات الإي�ضاحية حممد
عدنان البخيت ونوفان رجا ال�سوارية ،م�ؤ�س�سة الفرقان للرتاث الإ�سالمي -لندن ،عمان
1428هـ2007/م.
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 -12اال�ستاد (اال�سته ،اال�ستا) :كلمة م�شتقة من الكلمة الفار�سية ا�ستا ،مبعنى املعلم� ،س ،80ح،4
3جمادى الأوىل1008هـ21/ت�رشين الثاين1599م� ،ص317؛ ادى �شري ،كتاب الألفاظ
الفار�سية امل�رصية� ،ص.10
 -13كاتب �أ�صله :من يكتب الق�ضية قبل تدوينها يف ال�سجل� ،سجل القد�س،145ح7 ،1ذي
القعدة1060هـ1/ت�رشين ثاين1650م� ،ص.45
 -14الربعة :عبارة عن �صندوق خ�شبي يو�ضع به القر�آن ب�أجزائة الثالثني ،فيقر�أ كل قارئ جزءاً،
ينظر� :أكرم �أحمد الراميني ،التعليم مبدار�س دم�شق يف عهد املماليل البحرية ،بحث دكتوراه
غري من�شور ،جامعة النيلني ،ال�سودان2000 ،م� ،ص.226
 -15مراد خان :ال�سلطان العثماين مراد الرابع» 1049-1032هـ1639-1622/م» من �أ�شهر
�أعماله يف فل�سطني بناء قلعة املريجي(الربك) قرب بيت حلم ،وهدفه من ذلك حماية برك
املاء املعروفة بربك ال�سلطان �سليمان التي ُتعد �أهم م�صدر مائي للقد�س ،ينظر :اخلياري،
حتفة االدباء ،ج� ،2ص196؛ العارف ،املف�صل� ،ص379؛ احلمود ،الع�سكر� ،ص. 46
� -16أحمد با�شا :ا�شهر من توىل والية ال�شام يف القرن احلادي ع�رش الهجري ،حيث ا�ستطاع يف
�سنة 1042هـ1632/م ،مواجهة �أكرب ثورة قامت خالل هذا القرن يف ال�شام ،ثورة فخر
الدين املعني ،ينظر :حممد �أمني الدين املحبي (ت111هـ1699/م) ،خال�صة الأثر يف �أعيان
القرن احلادي ع�رش ،ج ،4دار الكتاب الإ�سالمي ،القاهرة ،ج� ،1ص.388-385
 -17اخلانقاه ال�صالحية� :أن�ش�أها �صالح الدين الأيوبي585هـ1189/م ،و�أوقف عليها �أوقاف ًا
كثرية ،تقع بالقرب من كني�سة القيامة ،ينظر :العليمي ،الأن�س ،ج� ،2ص. 99
 -18قرية اجلورة :تقع غرب بيت املقد�س ،الدباغ ،بالدنا ،ح� ،8ص.167
 -19مكاري :كل من يعمل بنقل الأحمال والب�ضائع.
 -20عيون التجار :من املواقع القدمية التي تقع على الطريق بني م�رص وبالد ال�شام قرب قرية
عني ماهل �شمال فل�سطني ،وميزتها �أنها تتفرع منها الطريق �إما �إىل القد�س �أو طريق ال�ساحل
�صوب م�رص ،الدباغ ،بالدنا ،ج� ،6ص.410
 -21الكيل :عبارة عن وعاء لقيا�س احلبوب ،وكان لكل بلد كيل خا�ص بها ،كالكيل القد�سي والغزي
واخلليل وال�شامي ،ينظر :هنت�س ،املكاييل� ،ص73-72؛ دفرت حترير(� ،)D.T.427ص.149
� -22إبراهيم خان بن �أحمد بن حممد بن مراد بن �سليم بن �سليمان العثماين� ،أحد �سالطني �آل
عثمان يف القرن ال�سابع ع�رش ،ينظر :املحبي ،خال�صة ،ج� ،1ص.15-13
 -23اللد :تقع قرب مدينة الرملة من مدن �ساحل فل�سطني ،وقد دعيت يف الع�رص ال�صليبي
مبدينة الإله ،ينظر ،حممد عدنان البخيت ،درا�سات يف تاريخ بالد ال�شام فل�سطني ،عمان،
1428هـ2007/م� ،ص.166-153
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 -24اخلالخل :توق معدين ت�ضعه املر�أة يف رجلها م�صنوع من الذهب والف�ضة ،امل�رصي� ،أزياء،
�ص.121
 -25عرف يف القد�س �سجن لل�رشع تابع لقا�ضي القد�س ،وهو جاري بوقف البيمار�ستان
ال�صالحي ،والثاين �سجن القلعة تابع حلكام العرف� ،سجل القد�س ،46ح9 ،1رم�ضان
972هـ10/ني�سان1565م� ،ص. 46
 -26الينكجري( الع�سكري اجلديد) :هي الع�ساكر العثمانية اجلديدة النظامية املعروفة
باالنك�شارية ،كانت تع�سكر هذه القوات يف قلعة القد�س� ،إبراهيم خليل �أحمد ،تاريخ الوطن
العربي يف العهد العثماين ،جامعة املو�صل1983 ،م� ،ص.78
 -27معماربا�شي :هو رئي�س طائفة املعمارية بالقد�س ،ومهمته الإ�رشاف واملراقبة على �أعمال
البناء والتعمري يف املدينة.
 -28ال�شيخ من�صور املحالوي :من�صور بن علي ال�سطوحي املحلى امل�رصي نزيل القد�س وال�شام،
ال�صويف ال�شاذيل ،لقد ن�سب هذا الرواق لل�شيخ من�صور املحالوي حيث كان يلقي درو�سه
على مريديه من �أهل البيت ال�رشيف �أوا�سط القرن ال�سابع ع�رش امليالدي ،ينظر� :سجل
القد�س ،133ح18 ،1جمادى الثانية1052هـ�13/أيلول1642م� ،ص2؛ املحبي ،خال�صة،
ج� ،4ص.425-423
 -29لفتا :تقع على بعد3كم �شمال غرب القد�س� ،سجل القد�س،156ح29 ،2ذي
احلجة1068هـ�26/أيلول1658م� ،ص108؛ الدباغ ،بالدنا،ج ،8ق� ،2ص.103
 -30بيت اك�سا :تقع �شمال غرب القد�س ،الدباغ ،بالدنا ،ج� ،8ص.104
 -31دزدار :كلمة فار�سية تتكون من :دز مبعنى قلعة ،ودار مبعنى حافظ �أي رئي�س القلعةHeyd, ،
Ottoman Documenets,p.20,107.
 -32قطعة �شامية :نوع من النقد النحا�سي من �رضب ال�شام ،كل قطعة �شامية ت�ساوي ن�صف
قطعة م�رصية ،وكل  60قطعة ت�ساوي غر�ش �أ�سدي ،ينظر� :سجل القد�س ،139ح،4
�10شوال1056هـ19/ت�رشين ثاين1646م� ،ص.86
 -33االالي بك :كلمة تركية تعني قائد الفوج من الع�سكر يف اللواء ،اليعقوب ،ناحية
القد�س،ج�،2ص.212
 -34الزعامت� :إقطاع جمموعة من القرى واملزارع واخلرب يرتاوح دخلها ما بني � 100-20ألف
�أقجة �إال �أقجة واحدة ،مينح هذا االقطاع لذوي املراتب الرفيعة يف الع�سكر العثماين العاملني
يف الوالية ،ينظر :عبد الكرمي غرايبة ،العرب والأتراك ،مطبعة جامعة دم�شق ،دم�شق1961 ،م،
�ص.279
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 -35املاحلة :تقع جنوب غرب القد�س ،يبعد عنها  5كم ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق.166 ،2
 -36حول �سبيل �أحمد با�شا ينظر� :سجل القد�س ،123ح�13 ،2شعبان1044هـ�1/شباط1035م،
�ص435؛ �سجل القد�س ،134ح13 ،2جمادى الثاين1053هـ�29/آب1643م� ،ص.49
 -37املدر�سة الطولونية :تقع �شمال امل�سجد الأق�صى� ،أن�ش�أها �شهاب الدين �أحمد بن النا�رصي
حممد الطولوين الظاهري اململوكي ،ينظر :العليمي ،الأن�س ،ج� ،2ص86؛ دفرت رقم،522
�ص25؛ الع�سلي ،معاهد العلم� ،ص.265
 -38قرية زكريا :تقع �شمال غرب مدينة اخلليل ،اليعقوب ،ناحية القد�س ،ج� ،1ص.24
 -39الطريقة املولوية :تن�سب هذه الطريقة �إىل ال�شيخ جالل الدين الرومي(ت673هـ1273/م)،
وتعد هذه الطريقة من �أهم الطرق التي ن�ش�أت وترعرعت يف ظل احلكم العثماين ،ينظر:
املحبي ،خال�صة ،ج� ،1ص.5؛ �أكمل الدين اح�سان �أوغلي ،الدولة العثمانية تاريخ وح�ضارة،
ج ،2نقله �إىل العربية� ،صالح �سعداوى ،ا�ستانبول1999 ،م ،.ج� ،2ص.179
 -40الحظ يف هذه احلجة ظاهرة االعتداء على القوافل ،فكانت الدولة العثمانية تكلف بع�ض
ال�سناجق ومن بينها �سنجق القد�س ،بت�شكيل فرق تعرف باملالقاة ،ال�ستقبال احلجيج عند
العودة بهدف توفري �أق�صى درجات احلماية للحجيج يف املناطق اخلطرة التي اعتاد قطاع
الطرق �سلب القوافل بها �سواء كانت قوافل حجيج �أو جتارية ،ينظر :املحبي ،خال�صة ،ج،1
�ص18؛ احلمود ،الع�سكر� ،ص. 103
� -41صور باهر :تقع جنوب القد�س :الدباغ ،بالدنا ،ج� ،8ص169؛ ابو حمود ،معجم �أ�سماء
املواقع� ،ص.118
� -42صاطاف :تقع غرب القد�س قرب قرية �صوبا وقلونية ،الدباغ ،بالدنا ،ج.160 ،8
 -43الكتخدا :كلمة فار�س تعني الأمني �أو وكيل ،ينظر :حممد علي الأن�سي ،الدراري الالمعات يف
منتخبات اللغات ،مطبعة جريدة بريوت-بريوت1318هـ1998/م� ،ص.453
� -44سلطاين بندقي :ن�سبة ملدينة البندقية يف �إيطاليا.
� -45سلطاين �إبراهيمي� :أن ال�سلطاين �رضب يف عهد ال�سلطان العثماين �إبراهيم خان ،ينظر:
املحبي ،خال�صة الأثر ،ج� ،1ص.13
 -46قرية قولونيه :تقع �شمال غرب القد�س على طريق يافا ،تبعد عن القد�س  9كم ،الدباغ ،بالدنا،
ج ،8ق� ،2ص.109
 -47املزيناتية :وهي تعادل �صالونات الن�ساء حالي ًا
 -48مهتار :هو امل�س�ؤول عن طائفة احلالقني واملزينني بالقد�س ال�رشيف.
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 -49يظهر �أنه يوجد �أكرث من نوع من النقد الذهبي ،وهناك فرق يف القيمة والتعامل يف الديار
العثمانية بني كل نقد �سواء كان النقد حملي �أو خارجي.
� -50أرباب احلواالت :هم من الذين يتقا�ضون رواتبهم من وقف امل�سجد الأق�صى وال�صخرة ،فيتم
حتويل بع�ض املوظفني �إىل ا�ستالم رواتبهم من م�ؤ�س�سات الوقف مبا�رشة ،فم�ست�أجر الدكان
اجلاري يف الوقف ،يدفع الأجرة لل�شخ�ص الذي معه كتاب من متويل الوقف با�ستالم راتبه
من �أجرة الدكان.
 -51كان احلاج حممد �ساكن يف الدكان الذي ا�ست�أجره ابن فتح الدين ،ينظر احلجة ال�سابقة.
 -52ن�صف نحا�سي �أو الفل�س :نوع من النقود النحا�سية التي كانت م�ستعمل يف م�رص �أيام
املماليك وا�ستمرت يف الع�رص العثماين.
� -53صوبا :تقع �إىل الغرب من القد�س ،وهي من القرى التي دمرها اليهود عام 1948م ،الدباغ،
بالدنا ،ج� ،8ص. 135
 -54الوجلة :تقع يف اجلهة اجلنوبية الغربية من القد�س ،الدباغ ،بالدنا ،ج� ،8ص178؛ ؛ ابو
حمود ،معجم �أ�سماء املواقع� ،ص.218
 -55قلعة الربك :تقع جنوب القد�س وتعرف بقلعة مراد �أو قلعة املرجيح ،تن�سب �إىل ال�سلطان
العثماين مراد الرابع» 1049-1032هـ1639-1622/م» النه مت بنائها يف عهده ،وهدفه
من ذلك حماية برك املاء املعروفة بربك ال�سلطان �سليمان التي تعد �أهم م�صدر مائي للقد�س،
ينظر :اخلياري ،حتفة االدباء ،ج� ،2ص196؛ العارف ،املف�صل� ،ص.379
 -56الهمايوين :كلمة تركية ،تعني املبارك واملعظم ،تطلق على ما ي�صدره ال�سلطان من خطوط
وفرمانات ومرا�سيمRed house .p.216 ،؛ �أبو بكر ،مت�رصفية� ،ص.302
� -57سجل القد�س ،80ح�10 ،2صفر1008هـ�11/أيلول1599م� ،ص 182؛ �سجل القد�س،105
ح18 ،7جمادى الأوىل1031هـ�31/آذار1622م� ،ص.159
 -58رباط املن�صوريُ :ن�سب �إىل ال�سلطان امللك املن�صور قالوون ال�صالحي النجمي
الألفي ت689هـ1290/م ،ويقع يف باب الناظر� ،أوقف عليه م�صالح كثرية ،منها:
قرية طيبة اال�سم ،وقرية عطا تابع �صفد ،دفرت � ،522ص44؛ �سجل القد�س،157
ح�20 ،1شوال1070هـ29/حزيران1660م� ،ص ،219حممد بن يو�سف
الكرمي(1033هـ1623/م) نزهة الناظرين ،حتقيق �أمرية دباب�سة ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،جامعة النجاح2000 ،م� ،ص.180
 -59رباط عالء الدين الب�صري(ت 693هـ1293/م) :يقع عند باب الناظر ،ينظر� :سجل القد�س،120
ح14 ،1رجب1042هـ25/كانون ثاين1633م� ،ص235؛ �سجل القد�س ،140ح17 ،2ذي
القعدة1057هـ14/كانون الأول1647م� ،ص107؛ العارف ،املف�صل� ،ص. 242-241
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 -60يلحظ �أهمية هذه احلجة من �أ�سماء املوقعني عليها :ال�سيد �شم�س الدين احل�سيني الوفائي
نقيب ال�سادة اال�رشاف بالقد�س ،ال�شيخ علي جار اهلل اللطفي مفتي احلنفية بالقد�س ،ال�شيخ
عمر العلمي �شيخ ال�سادة ال�صوفية بالقد�س ،ال�شيخ التميمي اخلطيب باحلرم الإبراهيمي،
ال�شيخ حممد الفتياين من �أئمة ال�صخرة ،ال�شيخ عبد الباقي العلمي ،حممود كاتب �أوقاف
ال�صخرة امل�رشفة ،ال�شيخ يحيى بن قا�ضي ال�صلت �إمام امل�سجد االق�صى ،ال�شيخ �صالح نائب
الناظر على وقف امل�سجد االق�صى ،نور الدين غ�ضية ،ال�شيخ زكريا الديري ،ال�شيخ عفيف
الدين الديري ،ال�شيخ م�صطفى الدجاين ،ال�شيخ نور الدين ال�شافعي ،ال�شيخ علي الثوري ،تاج
الدين جلبي الرتجمان مبحكمة القد�س ،ال�شيخ حمب اهلل الديري ،ال�شيخ حبيب اهلل ،عمر جلبي
بن علي جلبي.
 -61املدر�سة املزهرية :تقع �إىل الغرب من املدر�سة الأرغونية يف باب احلديد� ،أوقفها
زين الدين �أبو بكر بن حممد بن �أحمد بن عبد اخلالق بن عثمان بن مزهر الأن�صاري
الدم�شقي(ت893هـ1487/م) ،ينظر :العليمي ،الأن�س ،ج� ،2ص80؛ العارف ،املف�صل،
�ص.255
 -62ح�سني بن ح�سن بن حممد بن ر�ضوان ،ا�ستلم حكم غزة عن والده ح�سن با�شا يف �سنة-1054
1073هـ1662-1644/م ،وقد كان له دراية وا�سعة يف �أمور ال�سيا�سة ،ا�ستلم لواء القد�س
لأكرث من فرتة وكذلك لواء نابل�س ومعها �إمارة احلج ،ينظر :املحبي ،خال�صة ،ج� ،2ص88؛
ع�صام ناجي �سي�سامل وزكريا �إبراهيم ال�سنوار ،لواء غزة يف الع�رص العثماين الأول-922
1101هـ1690-1517/م ،درا�سة يف التاريخ ال�سيا�سي واحل�ضاري ،غزة1425 ،هـ2004/م.
 -63عر�صة الغاللة :هي �ساحة تعر�ض فيها الغالل للبيع ،وهي وقف امل�سجد الأق�صى وال�صخرة
امل�رشفة
 -64املت�سلم :هو نائب الأمري الذي ُين�صب لت�سلم اللواء من احلاكم ال�سابق ،وحممد �أغا هو مت�سلم
للحاكم �أو البا�شا ح�سن ،قد ت�سلم القد�س من احلاكم ال�سابق فى11حمرم1068هـ1067/ه
ـ1657/10/19/م ،وحول �آلية اال�ستالم والت�سليم ينظر� :سجل القد�س� ،2 ،152ص،521
�سجل القد�س29 ،165ربيع ثاين1075هـ21/ت�رشين �أول1665م� ،ص.205
 -65الق�صبة :ت�ستعمل لقيا�س امل�سافة.
 -66الزاوية اليعقوبية :تن�سب لل�سيخ يعقوب العجمي ،تقع بخط القلعة ،ينظر� :سجل القد�س،134
ح�15 ،1شعبان1053هـ29/ت�رشين �أول1643م� ،ص.161
تعمر لتخزين املياه املنوي ا�ستعمالها يف احلمامات.
 -67البيارة :بركة ماء ّ
 -68قرية رافات :تقع �شمال غرب القد�س ،على بعد  10كم ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق� ،2ص.68
 -69بغمة لولو :البغمة :كلمة تركية معنها ،قالدة للن�ساء ،الع�سلي ،وثائق مقد�سية ،ج� ،3ص.65
 -70كتخدا :كلمة تركية �أ�صلها فار�سي ،معناها القيم �أو الوكيل �أو النائب.
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 -71ال�صوبا�شي :كلمة تركي معناها امل�س�ؤول عن حفظ الأمن و�إلقاء القب�ض على اخلارجني
على القانون يف املدينة وتوابعها� ،س،160ح10 ،2رجب1071هـ�13/آذار1661م� ،ص9؛
اح�سان �أوغلي ،تاريخ� ،ص.563
 -72قرية بيت مزميل :من املواقع االثرية يف ق�ضاء القد�س ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق� ،2ص.201
 -73املدر�سة القيتبائية :تقع غرب احلرم،وتن�سب �إىل ال�سلطان اململوكي امللك الأ�رشف
قايتباي(ت875هـ1470/م) ،ينظر :العليمي ،الأن�س ،ج� ،2ص284؛ دفرت رقم� ،522ص39؛
النابل�سي ،احل�رضة الأن�سية ،ج� ،1ص301-297؛ العارف ،املف�صل� ،ص.255
 -74حول وظائف �إبراهيم بن علي على وقف اخلليل ينظر� :سجل  ،152ح ،2ح� ،3ص ،310ح،3
ح� ،4ص ،311ح ،2ح ،3ح� ،4ص.312
 -75بيت �صفافا :تقع جنوب غرب بيت املقد�س :الدباغ ،بالدنا ،ج� ،8ص.172
� -76رشفات :تقع جنوب غرب القد�س ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق� ،2ص.17
 -77ب ّد :حجر �ضخم دائري ال�شكل يجره ح�صان �أو بغل ،ي�ستعمل لع�رص الزيتون.
 -78جاللية(جالبية) :نوع من اللبا�س البدن للرجال والن�ساء ،ي�صنع من ال�صوف والكتان واجلوخ.
 -79قرية �سبتارتا :ال يوجد له ذكر يف املراجع احلديثة لكن رمبا تكون قريبة من مدينة الرملة
واللد ،وهي من القرى اجلارية بوقق خا�صكي �سلطان ،ينظر :الع�سلي :من �آثارنا� ،ص109؛
�سجل القد�س  ،152ح� ،7ص.344
 -80احلنية :من اخلرب التابعة لقرية الوجلة ويجد عني ماء يف املكان تعرف بعني احلنية� ،سجل
القد�س ،152ح1067 ،3هـ1657/م� ،ص.412
� -81أمري علم ال�سباهية :يعرف بالبريقدار ،وهو امل�س�ؤول عن راية فرق ال�سباهية ،مينح �إقطاع
من رتبة زعامت� ،سجل القد�س،147ح11 ،1حمرم1063هـ12/كانون �أول1652م� ،ص34
 -82برنا�س �أو برنا�ص :هو رئي�س طائفة اليهود بالقد�س واملت�رصف يف م�صاحلهم ،ينظر :حممود
نهاد ال�شناق ،العالقات بني العرب واليهود يف فل�سطني 1293هـ1333-/هـ1914-1876/م،
فل�سطني2005 ،م� ،ص.110
 -83زاوية لولو غازي :وتن�سب �إىل الأمري اململوكي بدر الدين ل�ؤل�ؤ� ،سجل القد�س ،145ح،1
1060هـ1650/م� ،ص217؛ العليمي ،الأن�س ،ج� ،2ص98؛ الع�سلي ،معاهد العلم. 359 ،
 -84حمام ال�سلطان :يقع يف خط وادي الطواحني ،يق�سم �إىل حمامني واحد للرجال و�آخر للن�ساء� ،سجل
القد�س،134ح1،3حمرم1054هـ�12/آذار1644م�،ص361؛ الع�سلي ،معاهد العلم� ،ص. 360
 -85مار�ستان اليهود :يقع يف حملة اليهود ،كان يقدم اخلدمات للمر�ضى با�ستمرار ،وقد مت ترميمه
يف �سنة1042هـ1633م� ،سجل القد�س ،120ح20 ،1جمادى الأوىل1042هـ2/كانون
ثاين1633م� ،ص.104
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 -86قناة ال�سبيل :هي القناة التي ت�صل املاء من عيون �أرطا�س حتى القد�س ،وقد عمرها ال�سلطان
العثماين �سليمان القانوين ،العليمي ،الأن�س ،ج� ،2ص ،92عارف العارف ،املف�صل يف تاريخ
القد�س ،مكتبة الأندل�س ،القد�س1961،م�،ص..306
 -87مكتب اليهود :يقع يف حملة اليهود وهو خم�ص�ص لرتبية �أطفال اليهود وت�أديبهم� ،سجل
القد�س  ،156ح� ،2أوائل جماد الأوىل 1069هـ25/كانون ثاين1659م� ،ص.189
� -88أهل العرف �أو حكام العرف� :أن يتم عمل احلاكم وفق النظام الو�ضعي املتعارف عليه يف
املنطقة املعنية بذلك ،وقد ن�ش�أ القانون العريف على مدى زمن طويل من تراكم الأحكام
واملرا�سيم التي ي�صدرها احلكام� ،سجل القد�س ،151ح�12 ،2شوال1066هـ1656/م،
�ص 358؛ �أكمل الدين �إح�سان �أوغلي ،الدولة العثمانية تاريخ وح�ضارة ،ج ،2نقله �إىل
العربية� ،صالح �سعداوى ،ا�ستانبول1999 ،م ،ج� ،1ص.533
 -89تربة مرمي :وتوىل البوابة والنظارة على املقام يف �أواخر القرن الثامن ع�رش عبد اهلل �أفندي،
ينظر� :سجل القد�س ،277ذي القعدة1210هـ�8/أيار1796م� ،ص.154
 -90جاري با�شي :هو �أحد قادة ال�سباهية و�أ�سا�س عمله جمع ال�سباهية وترتيبهم و�إر�سالهم �إىل
قوادهم يف �أماكن احلرب ،ومعاقبة املتخلف� ،ساحلي �أوغلي ،من تاريخ� ،ص.295
� -91أهل العرف :هم �أعوان حاكم لواء القد�س من الع�سكر والأعيان �أو �شيوخ الطوائف.
 -92جوايل :وهي �رضيبة اجلزية واخلراج التي يدفعها �أهل الذمة من اليهود والن�صارى� ،سجل
القد�س ،145ح�24 ،3صفر1061هـ� ،/ص.249
 -93القرى هي :اللد والرملة وجفنا وخربتا وبيت حلم وبيت جاال.
 -94الوظيفة غري وا�ضحة لكن يبدو من �أ�سماء املوظفني �أنها وظيفة معمارية
� -95سنان با�شا :من �أ�شهر وزراء �آل عثمان يف القرن العا�رش الهجري(ت1004هـ1594/م) ،من
البالد التي حكمها م�رص واليمن ،املحبي ،خال�صة ،ج� ،2ص.217-214
 -96زاوية القرمي� :أقامها ال�شيخ حممد بن �أحمد بن عثمان القرمي ،ينظر :النابل�سي ،احل�رضة
الأن�سية ،ج� ،2ص461؛ اليعقوب ،ناحية ،ج� ،2ص360
 -97براءة :هو مر�سوم �سلطاين يق�ضي بتعيني �أو تن�صيب يف وظيفة ما.
 -98يذكر �أنه كان يتم تعيني �أكرث من متويل يف حال �أن الوقف كبري ومنت�رش ب�أكرث من بلد ،فقد
كان علي اللطفي متويل الوقف بالقد�س ،ينظر� :سجل القد�س  ،152ح� ،1ص.333
� -99سعري :تقع جنوب القد�س �رشق مدينة اخلليل ،الدباغ ،بالدنا ،ج� ،5ص.182
 -100تقوع :تقع جنوب �رشق بيت حلم ،الدباغ ،بالدنا ،ج� ،8ص.496
 - 101دجانيه :ال يوجد قرية بهذا اال�سم باملراجع احلديثة ،والقرية التي حتمل نف�س موا�صفات
املوقع هي قرية جانية والتي تقع �شمال غرب القد�س ،يبدو �أنه مع مرور الزمن مت حتريف
اال�سم ،الدباغ ،بالدنا ،ج� ،8ص.346
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� -102صموئيل :تقع غرب القد�س ال�رشيف ،خط طول 35و6دقائق �رشقاً ،وخط عر�ض
31و46دقيقة �شماالً ،ق�سطندي �أبو حمود ،معجم �أ�سماء املواقع اجلغرافية يف فل�سطني،
القد�س1984 ،م� ،ص198؛ .Microsoft Encarta world Atlas 1998
 - 103البكلربك :كلمة تركية معناها �أمري الأمراء ،يتوىل �أمر والية ،فوايل دم�شق ي�أخذ لقب
بكلربك ،بينما حاكم القد�س ي�أخذ لقب �سنجق
 - 104ال�سنجق :هي الراية �أواللواء ،فيعرف �أمري اللواء بال�سنجق بك �أو �أمري اللواء �أو البا�شا.
� - 105أحمد الأرنودي(ت1046هـ1635/م) الوزير الكبري املعروف بكوجك ،متيز بال�شجاعة ومن
�أهم �أعماله الع�سكرية حماريته للأمري فخر الدين املعني ،املحبي ،خال�صة ،ج� ،1ص385
 - 106املدر�سة املنجكية :تقع على ال�سور الغربي للحرم فوق رواق باب الناظر� ،أن�ش�أها �سيف
الدين منجك نائب ال�شام اململوكي (ت776هـ1374/م) ،ينظر :تقي الدين �أحمد بن علي
بن حممد املقريزي ،املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط والآثار ،ج ،3دار �صادر ،بريوت ،ج،3
�ص245-239؛ العليمي ،االن�س ،ج� ،2ص82؛ احل�سيني ،تراجم� ،ص176
 - 107املدر�سة البا�سطية :تقع �إىل ال�شمال من امل�سجد الأق�صى� ،أوقفها زين الدين عبد البا�سط
بن خليل الدم�شقي يف �سنة834هـ1430،م ،ينظر� :أوقف عليها قرية �صور باهر القريبة من
القد�س ،ينظر :العليمي ،الأن�س اجلليل ،ج� ،2ص84؛ دفرت رقم � ،522ص39؛ عبد القادر بن
حممد النعيمي ،الدار�س يف تاريخ املدار�س ،ج ، ،2دار الكتاب اجلديد ،ط ،2بريوت1981 ،م،
ج� 2ص.142
 - 108املدر�سة املالكية :تقع يف ال�صف ال�شمايل للم�سجد الأق�صى قرب باب �رشف الأنبياء،
�أن�ش�أها احلاج ملك اجلوكندار �أيام �سلطنة النا�رص حممد بن قالوون اململوكي ،ينظر:
العليمي ،الأن�س ،ج� ،2ص83؛ دفرت رقم� ،522ص35؛ الع�سلي ،معاهد العلم� ،ص.229
 - 109الب�صريي� :شاعر يف الع�رص اململوكي ،تعد الربدة من �أ�شهر ق�صائده يف املديح النبيوي.
 - 110املدر�سة امل�أمونية :تقع قرب باب ال�ساهرة ،وهي وقف الأمري فار�س الدين ميمون بن عبد
اهلل الق�رصي(ت610هـ1213/م) تقع قرب باب ال�ساهرة ،وهي وقف الأمري فار�س الدين
ميمون بن عبد اهلل الق�رصي(ت610هـ1213/م) ،ينظر :العليمي ،الأن�س ،ج� ،2ص100؛ كرد
علي ،خطط ،ج� ،6ص.122
 - 111املولوية :تن�سب هذه الطريقة �إىل ال�شيخ جالل الدين الرومي(ت1273م) ،وتعترب هذه
الطريقة من �أهم الطرق التي ن�ش�أت وترعرعت يف ظل احلكم العثماين ،ينظر� :إح�سان �أوغلى،
تاريخ ،ج� ،2ص.179
 - 112املدر�سة احلنفية :تقع �شمال احلرم ،تن�سب �إىل واقفها امللك املعظم عي�سى الأيوبي يف
�سنة(614هـ1217/م) ،ينظر :العليمي ،الأن�س ،ج� ،2ص89؛ كرد علي  ،خطط ،ج� ،6ص.121
العليمي ،الأن�س ،ج� ،2ص89؛ كرد علي  ،خطط ،ج� ،6ص.121
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 - 113غرارة :يلحظ �أنه يوجد فرق بني غرارة و�آخرى من حيث الوزن ،فهناك الغرارة القد�سية
والغرارة اخلليلية والغزية.
 -114املدر�سة الكيالنية :تقع يف خط باب ال�سل�سلة� ،إىل جانب الرتبة الكيالنية ،العليمي ،الأن�س،
ج� ،2ص95؛ الع�سلي ،معاهد العلم� ،ص.142
 - 115البائكة :املكان الذي تو�ضع به الدواب وتخزن به الغالل من حبوب وزيت وغريها ،ينظر:
�سجل القد�س ،173ح� ،1أواخر ربيع ثاين1082هـ�4/أيلول1671م� ،ص.204
 - 116عقبة ال�ست :تقع غرب باب الناظر �أحد �أبواب امل�سجد الأق�صى ،وال�ست :هي تن�شق املظفرية،
ينظر :العليمي ،الأن�س ،ج� ،2ص54؛ يو�سف ،من �آثارنا ،ج� ،2ص. 346
 - 117يلحظ فرق يف قيمة القطعة العثمانية(الأقجة) والقطعة امل�رصية ،فكل  3عثماين ت�ساوي
قطعة م�رصية واحدة تقريب ًا
 - 118املر�سة الر�صا�صية� :أن�ش�أها بريام جاوي�ش عندما كان م�رشف ًا على عمارة اخلا�صكي،
وتعمري �سور املدينة ،العارف ،املف�صل� ،ص.266
 - 119املدر�سة البلدية :تقع جوار املدر�سة العثمانية ،قرب باب ال�سكينة وباب الناظر ،وتن�سب
�إىل واقفها نائب حلب وطرابل�س الأمري اململوكي �سيف الدين منكلي بغا بن عبد اهلل الأحمدي
البلدي ،ينظر :العليمي ،الأن�س ،ج� ،2ص78؛ العارف ،املف�صل� ،ص.154
 - 120املدر�سة احلجرجية :وتعرف �أي�ض ًا باخلا�صكية �أو مدر�سة العمارة ،وهي من وقف زوجة
ال�سلطان �سليمان القانوين ،تقع جوار العمارة العامرة بعقبة ال�ست،ينظر� :سجل القد�س،91
ح8 ،3رم�ضان1019هـ24/ت�رشين ثاين1610م� ،ص� .143سجل القد�س ،171ح� ،1أواخر
ربيع �أول1081هـ�/أوا�سط �آب1670م� ،ص.533
 - 121امل�شارفة :متابعة �أمور الوقف �إذا غاب القائمني عليه ،ح�سن البا�شا ،الفنون الإ�سالمية،
ج� ،3ص.1092
 -122املدر�سة العثمانية :تقع غرب احلرم قرب باب املتو�ض�أ ،جوار املدر�سة القايتبائية� ،أوقفتها
�أ�صفهان �شاه خاتون الرومية ابنة الأمري حممد العثمانية يف �سنة840هـ1436/م ،ينظر:
كرد علي ،خطط ،ج� ،6ص118؛ Max van berchem, corpus inscriptionum
arablearum. B43. pp.322
 - 123ال�رصة امل�رصية� :أموال ال�صدقات الواردة من م�رص لأهل القد�س من العماء واخلدام
باحلرم القد�سي.
 - 124الزاوية الب�سطامية :تن�سب �إىل ال�شيخ جمال الدين عبد اهلل بن �صالح الدين خليل الب�سطامي
ت770هـ1368/م ،تقع يف حارة بني زيد خط الب�سطامية ،ينظر� :سجل القد�س ،179ح،1
12ربيع ثاين1088هـ14/حزيران1677م� ،ص234؛ العليمي ،الأن�س ،ج� ،2ص100؛
يو�سف ،من �آثارنا ،ج� ،1ص.244
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 - 125م�شيخة احلرم :امل�رشف على خمتلف العاملني باحلرم من علماء وخدام ،ينظر� :س،192
ح�16 ،2شعبان1101هـ�25/أيار1690م� ،ص.151
 - 126الت�صدير :هو من يت�صدر �إلقاء الدرو�س يف العلوم الدينية بامل�سجد الأق�صى ،ينظر:
القلق�شندي� ،صبح ،ج� ،4ص.223-222
 - 127املدر�سة احل�سنية :تقع قرب باب الناظر� ،أوقفها الأمري ح�سام الدين �أبو احل�سن بن نا�رص
الدين الك�شكيلي يف �سنة837هـ1433/م ،من �أوقافها :قرية دير دبوان وقرية العنب(�أبو
غو�ش) ،وطيبة اال�سم تابع القد�س ،وقرية املاحلة ،وقرية ع�صرية ال�شمالية تابع نابل�س،
ينظر :العليمي ،الأن�س ،ج� ،2ص81؛ الع�سلي ،معاهد العلم� ،ص.213
 - 128وكالة ال�صابون :تقع يف باب الن�رص يف القاهرة.
 - 129من �أوقاف �سيدنا يون�س :قرية فاغور تابع القد�س ووادي فوكني جنوب القد�س ،ينظر:
دفرت حترير(� ،)T.D131ص.306
 - 130القاوقجي :القاووق لبا�س للر�أ�س ،والقاوقجي :ن�سبة لل�صنة� ،أي �صانع القاووق.
� - 131أريحا :تقع �رشق بيت املقد�س ،ذكر دفرت حتريرعثماين� 522أنها وقف �سيدنا مو�سى عليه
ال�سالم ،ينظر يف� :سجل القد�س ،160ح�4 ،1شعبان1071هـ6/ني�سان1661م� ،ص54؛ حممد
عدنان البخيت ،درا�سات يف تاريخ بالد ال�شام فل�سطني� ،أمانة عمان1428 ،هـ2007/م ،
�ص.285-243
 - 132هتيم الع�ساكرة :من القبائل البدوية التي كانت املنت�رشة يف نواحي القد�س� ،سجل
القد�س ،98ح ،3غرة رجب1025هـ15/متوز1616م� ،ص411؛ اليعقوب ،ناحية القد�س،
ج� ،1ص.47
� - 133أر�ض الفخرية :املق�صود املدر�سة �أو اخلانقاه الفخرية التي تقع مبحلة املغاربة غرب
احلرم.
 - 134كفر عقب :تقع �شمال مدينة القد�س ال�رشيف ،ينظر ، ) T.D 131 ( :ج � ،1ص176؛ الدباغ،
بالدنا ،ج� ،8ص.66
 - 135بيت رميا :تقع �شمال غرب رام اهلل ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق� ،2ص.289
 - 136كفر عني :تقع �شمال غرب رام اهلل.
 - 137قراوا :هي قراوة بني زيد التي تقع �شمال غرب رام اهلل ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق� ،2ص.271
 - 138دير غ�سانة :تقع �شمال غرب رام اهلل ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق� ،2ص.266
 - 139عبوين :تقع �شمال رام اهلل ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق� ،2ص.277
 - 140املزارع :تقع �شمال غرب رام اهلل ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق� ،2ص ،273دفرت حترير(،)TD427
�ص.226
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 - 141عارورة :تقع �شمال رام اهلل ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق� ،2ص.277
 - 142ذكرت احلجة �أن هذا ال�شهر يعرف ب�آذار املعروف باملارت.
 - 143املدر�سة الفار�سية :تقع �شمال احلرم القد�سي ،غرب باب العتم� ،أوقفها الأمري فار�سي
البكي بن الأمري قطلو �أحد نواب ال�سلطنة اململوكية يف غزة وال�ساحل ،يعود تاريخ وقفها �إىل
�سنة753هـ1352/م.
 - 144ال�شعريات(ال�شقريات) :من القبائل البدوية املنت�رشة يف نواحي القد�س :ينظر �سجل
القد�س ،140ح20 ،4رم�ضان1057هـ1647/م� ،ص55؛ �سجل القد�س ،147ح،5
�8شعبان1063هـ4/متوز1653م� ،ص.400
 - 145الربنا�س �أو الربن�ص :هو رئي�س تائفة اليهود بالقد�س واملت�رصف يف م�صاحلهم ،ينظر:
حممود نهاد ال�شناق ،العالقات بني العرب واليهود يف فل�سطني 1293هـ1333-/هـ-1876/
1914م ،فل�سطني2005 ،م� .ص.110
 - 146املق ّدم :طائفة كانت مهمتها تقدمي اخلدمات من ما ٍء وحماية للقوافل الر�سمية والتجارية.
 - 147املدر�سة املو�صلية :تقع �شمال احلرم �إىل ال�شمال من املدر�سة الدودارية قرب باب �رشف
الأنبياء ،ينظر :العليمي ،الأن�س ،ج� ،2ص90؛ كرد علي ،خطط ،ج.121 ،6
 - 148عكام با�شي :هو م�س�ؤول طائفة املقدمني.
 - 149حممد با�شا �أبو الفول حمافظ القد�س  :تقع مبحلة باب الغوامنة قرب الزاوية النق�شبندية،
وتن�سب لل�شيخ عبد القادر اجليالين م�ؤ�س�س الطريق القادرية �أوقفها حممد با�شا حمافظ بيت
املقد�س �سنة1043هـ1633/م ،على فقراء الطريقة القادرية ،ينظر� :سجل القد�س ،121ح،1
25حمرم 1043هـ�1/آب1633م� ،ص235-232؛ الع�سلي ،معاهد العلم� ،ص. 262
 -150منارة الغوامنة :تقع �شمال غرب احلرم قرب باب الغوامنة �أحد �أبواب احلرم القد�سي.
 - 151الرتبة ال�صفدية :تعود ملحمد بك نائب �صفد ،تقع قرب باب اخلليل يف حملة اجلوالدة،
ينظر� :سجل القد�س ،141ح13 ،1جمادى الأوىل1059هـ�25/أيار1649م� ،ص.319
 - 152اجلوهرية :تقع غرب احلرم على ي�سار الداخل من باب احلديد� ،أوقفها جوهر القنقباي
اخلازندار للملك الظاهر جقمق ،ينظر :العليمي ،الأن�س ،ج� ،2ص80؛ دفرت رقم � ،522ص34؛
يو�سف ،من �آثارنا ،ج� ،1ص.170
 - 153الإح�ضارية :امل�س�ؤول عن �إح�ضار الأ�شخا�ص الذين يطلبهم القا�ضي �إىل املحكمة ،وكان
للمح�رضين رئي�س ًا يعرف باملح�رض با�شي ،وهو امل�س�ؤول املبا�رش �أمام القا�ضي ،وقد �أُتبع
لإح�ضارية القد�س كل املناطق التابعة للق�ضاء وهي :نابل�س وجنني واملجدل والرملة اخلليل
وع�سقالن ،مبعنى �أنه كان يوجد مقر يف هذه املدن لإح�ضاري مندوب عن املح�رضبا�شي
بالقد�س ،ينظر� :سجل القد�س،174ح� ،3أواخر ربيع �أول1083هـ26/متوز1672م� ،ص.542
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 - 154املجدل :تقع غرب القد�س ،وهي من املدن التي دمرها ال�صهاينة يف حرب1048م ،الدباغ،
بالدنا ،ج� ،1ص.145
 - 155مثقال :نوع من املوازين التي تقا�س بها اال�شياء الثمينة مثل الذهب والف�ضة.
 - 156يظهر �أنه �شهد على هذه احلجة �أنا�س من �أعيان القد�س ،منهم :علي بك ال�سباهي ،حممد
�أفندي كاتب وقف ال�سيد اخلليل ،حممود جلبي كاتب وقف امل�سجد الأق�صى
 - 157ميكن �أن ي�ستفاد من هذه احلجة� ،أن القهوة يف حينه مل تكن ت�ستعمل فقط ل�رشب القهوة
ال�سمر بل كانت فيها حجرات �أو غرف للمبيت� ،أي �أنها تقوم بدور الفنادق يف الوقف
�أو ّ
احلا�رض.
 - 158اجلامع هو اجلامع العمري مبحلة الن�صارى ويعرف بجامع قايتباي.
 - 159يلحظ �أن �سعر ال�رشاء نف�س �سعر البيع.
 - 160طوبجي با�شي :وهي كلمة تركية تتكون من مقطعني ،طوب ومعناها املدفع ،وجي وهي
�أداة الن�سب �إىل ال�صنعة ،وهي الفرقة التي مهمتها �إح�ضار وجتهيز املدافع والرمي عليها،
ورئي�س الفرقة يعرف بالطوبجي با�شي ،ينظر� :أحمد تيمور ،الرتب والألقاب امل�رصية ،دار
الكتاب العربي ،ط1950 ،1م� ،ص.196
 - 161ال�شيخ بدر :هو بدر الدين بن حممد احل�سيني ،يقع املقام غرب القد�س يف قرية �رشفات،
الدباغ ،بالدنا ،ج� ،8ص.157
 - 162الكالرجي :الكيال بيت املونة ،والكيالرجي ن�سبة للمخزن امل�ؤنة� ،إي عامل خمزن بيت
امل�ؤنة ،ينظر :ح�سني جميب امل�رصي ،معجم الدولة العثمانية ،القاهرة1425 ،هـ2004/م،
�ص.116
 - 163مقام روبني :يقع على بعد 9كم جنوب يافا على ال�ساحل ،وهو مقام م�شهور كان النا�س
ي�أتونه من يافا وغزة يف بداية كل �شهر هجري يدخل ب�شهر �أيلول من كل عام ،الدباغ،
بالدنا ،ج� ،4ص.500
 - 164خان العمارة : :يقع يف خط مرزبان وهو تابع لعمائر اخلا�سكية بالقد�س� ،سجل القد�س،146
غرة ربيع ثاين1062هـ�11/شباط 1651م� ،ص.212
 - 165قرية برج �سليمان :ال يوجد قرية بهذا اال�سم ،لكن يوجد خربة تقع غرب رام هلل قرب بيت
عور حتمل ا�سم برج ،الدباغ ،بالدنا ،ج� ،8ص.364
 -166خان الظاهر :ال يوجد خان خارج القد �س بهذا اال�سم ،يوجد خان با�سم خان �أبي الج فار�س
يف منطقة رام اهلل ،الدباغ ،بالدنا ،ج� ،8ص.384
 - 167بيت نت�شة :ال يوجد قرية بهذا اال�سم ،ما عرثت عليه ،خرب جنوب القد�س با�سم خربة
النت�ش ،الدباغ ،بالدنا ،ج� ،8ص.516
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 - 168خان احلمرا :يقع على طريق القد�س �أريحا،
 -169وقية :وحدة وزن عثمانية تعادل33,208غم� ،سجل القد�س ،85ح24 ،3حمرم
1014هـ11/حزيران1605م� ،ص ،176هنت�س ،املكاييل� ،ص.19
 -170ديرا�سطيا :تقع جنوب غرب نابل�س� ،أوقفها ال�سلطان على �سماط اخلليل ،كتب الوقف على عتبة
الباب ال�رشقي مل�سجد �سيدنا اخلليل ،العليمي ،الأن�س ،ج� ،2ص ،94الدباغ ،بالدنا ،ج� ،6ص526
 - 171قو�صني :تقع غرب نابل�س ،الدباغ ،بالدنا ،ج� ،2ص.356
 -172جالود :تقع جنوب نابل�س وهي جارية يف وقف احلرم الإبراهيمي� ،أوقفها ال�سلطان
اململوكي ح�سن بن حممد بن قالوون ،ينظر :تقع جنوب نابل�س ،الدباغ ،الدباغ ،ج� ،6ص.320
 -173املدر�سة الأف�ضلية :تقع يف حملة املغاربة ،عرفت مبدر�سة القبة� ،أوقفها الأف�ضل نور الدين
�أبا احل�سن �أحد القواد املغاربة الذين التحقوا بجي�ش �صالح الدين الأيوبي ،وهي من �أوىل
امل�ؤ�س�سات العلمية والدينية يف حي املغاربة ،ينظر :العليمي ،الأن�س ،ج� ،2ص97؛ �سجل
القد�س ،133ح12 ،1ذي احلجة1052هـ�16433/آذارم� ،ص365؛ الع�سلي ،معاهد العلم،
�ص117؛ يو�سف ،من �آثارنا ،ج� ،1ص.115
 -174الطريقة النق�شبندية� :أحد الطرق ال�صوفية التي تن�سب �إىل ال�شيخ حممد بهاء الدين النق�شبندي
البخاري(ت1389م)�،إح�سان �أوغلى ،تاريخ ،ج� ،2ص.185
 -175الطوبجية :مهمتها الإ�رشاف على الأ�سلحة و�صنعها وتخزينها ،وقد ورد يف احلجة �أ�سماء
بع�ض �أفراد فرقة الطوبجية وهم :علي �آغا طوبجي با�شي ،و�أحمد كتخدا الطوبجية ،وعلي بك
و�أحمد �أخي بابي.
 -176يلحظ �أن كل  6قناطري م�رصية ت�ساوي قنطار واحد قد�سي.
 -177هو ال�سلطان قان�صوى الغوري ،قائد املماليك يف معركة مرج دابق �شمال �سوريا مع
العثمانيني ،ينظر :الغزي ،الكواكب ،ج� ،1ص� ،296 ،295إبراهيم ربايعه ،نهاية املماليك،
جملة جامعة القد�س املفتوحة للدرا�سات والأبحات ،عدد� ،14ص.281
 -178كفر راما يف املعرا :تقع قرب حلب �شمال �سوريا ،ينظر :احلموي ،معجم ،ج� ،4ص 469ج،5
107؛ �سجل القد�س ،122ح1043 ،1هـ1634/م� ،ص266؛ �صفي الدين عبد امل�ؤمن بن عبد
احلق البغدادي ،مرا�صد االطالع عن �أ�سماء الأماكن والبقاع ،حتقيق ،على حممد البجاوي ،دار
اجليل ،بريوت1992 ،م� ،ص.379
 -179النا :من املواقع الأثرية يف �سوريا.
 -180هو رئي�س طائفة اجلراحني والأطباء يف القد�س.
 -181املجله :ال يجد قرية بهذا اال�سم ،واال�سم امل�شابه لها هو املجدل التي تقع �شمال غزة والتي
مت التعريف بها يف �سياق ال�سجل.
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 - 182دير مار اليا�س :يقع قرب املدخل ال�شمايل لبيت حلم.
 - 183مكتب الطوا�شي :يقع يف خط داود قرب القلعة� ،أن�ش�أه حممد �آغا الطوا�شي �أيام ال�سلطان
اململوكي الأ�رشف قايتباي ،من �أوقافه عدد من الغرف يف �سوق الطباخني ،ينظر� :سجل
القد�س ،149ح3 ،5ربيع الأول1064هـ1654/م� ،ص.87
 - 184الكعكاين :ن�سبة ملهنته �صناعة الكعك.
 - 185دير الكرج :الكرج من الطوائف امل�سيحية يف القد�س ينظر� :سجل القد�س ،132ح،1
�8شوال1051هـ10/كانون ثاين1642م� ،ص.255
 - 186دير الطواي�س :هو دير لطائفة الروم املعروف �أي�ض ًا بدير مار حنا ،يقع قرب حمام
البرتك ،وهو خ�ص�ص ل�سكن رهبان طائفة الروم  ،يف عام1069هـ1659/م ،مت ترميم
بع�ض حيطانه وجدرانه التي كانت �آيلة لل�سقوط ،ينظر� :سجل القد�س ،156ح4 ،1جمادى
الأوىل1069هـ28/كانون ثاين1659م� ،ص236-234؛ �سجل القد�س ،171ح،2
18حمرم1081هـ�12/أيار1670م� ،ص.400
 - 187زاوية باب الرحمة :عرفت �أي�ضا بزاوية الغزايل ومبقام الغزايل ،تقع �أعال باب الرحمة
يف امل�سجد الأق�صى ،وتن�سب �إىل ال�شيخ الكبري �أبو حامد الغزايل(ت505هـ1111/م) ،ينظر:
�سجل القد�س ،178ح14 ،3رجب1078هـ30/كانون �أول1667م� ،ص446؛ العليمي،
الأن�س ،ج� ،2ص76؛ النعيمي ،الدار�س ،ج� ،1ص ،413حمد يو�سف ،من �آثارنا ،ج� ،2ص.114
 - 188رابعة العدوية :هي �أم اخلري بنت �إ�سماعيل العدوي� ،أ�شهر من ت�صوف من الن�ساء،
لها مقام معروف وم�شهور على جبل الطور �رشق القد�س ،ينظر� :سجل القد�س،307
�15شوال1238هـ61822/11/م� ،ص.83
 - 189براقا(�سابا) :من املعروف �أن املقام يقع يف قرية كفر �سابا �إىل الغرب من قلقيلية ،وقد
دمر اليهود هذه القرية مبا فيها املقام ،ينظر :الدباغ ،بالدنا ،ج� ،3ص.397
 - 190اجلديرة :تقع �شمال غرب القد�س وتبعد عنها 6كم ،الدباغ ،بالدنا ،ج� ،8ص.74
 - 191القاووق :غطاء للر�أ�س.
 -192القهوة جارية بوقف الزاوية القادرية ،وهي من وقف حممد با�شا حاكم القد�س ،كما تثبت
هذه احلجة �أن القهوة كانت ت�ستعمل بالإ�ضافة لل�سمر والت�سلية كانت ت�ستعمل للمبيت.
وعمره على نفقته،
 - 193يذكر �أن هذا القبو كان جاري ب�إجارة ال�شيخ علي اللطفي الذي رممه ّ
وذلك يف �سنة1067هـ1657/م ،وقد بلغت تكاليف الرتميم  155غر�شاً ،و 20قطعة م�رصية،
حول ذلك ينظر� :سجل القد�س ،152ح� ،1ص.123
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 -194املحيا ال�رشيف :وهي قراءة القر�آن والذكر يف امل�سجد الأق�صى ،كانت ت�أتي م�ستحقات
العاملني بالوقف �ضمن ال�رصة الرومية ،حول ذلك ينظر� :سهيل �صبان� ،رصة �أهل القد�س
ال�رشيف1082هـ1671/م ،امل�ؤمتر الدويل ال�سابع لتاريخ بالد ال�شام ،عمان2006 ،م ،جملد
� ،3ص192؛ �سجل القد�س ،152ح.170 ،5
 -195الرواق الغربي للحرم القد�سي ،وال�شيخ من�صور :هو من�صور بن علي ال�سطوحي املحلى
امل�رصي نزيل القد�س وال�شام ،ال�صويف ال�شاذيل ،لقد ن�سب هذا الرواق لل�شيخ من�صور
املحالوي حيث كان يلقي درو�سه على مريديه من �أهل البيت ال�رشيف �أوا�سط القرن
ال�سابع ع�رش امليالدي ،وللمزيد حول ترجمته ينظر� :سجل القد�س ،133ح18 ،1جمادى
الثانية1052هـ�13/أيلول1642م� ،ص2؛ املحبي ،خال�صة ،ج� ،4ص.425-423
 -196املدر�سة احلمراء :تقع غرب املدينة قرب حمام البرتك ،ذكرها العليمي با�سم زاوية ،العليمي،
الأن�س ،ح� ،2ص99؛ �سجل القد�س ،137ح19 ،1رجب1056هـ�31/آب1646م� ،ص.69
 -197نحالني :تقع جنوب بيت املقد�س ،الدباغ ،بالدنا ،ج� ،8ص.490
 -198املدر�سة احلنبلية :تقع غرب احلرم بخط باب احلديد ،ينظر� :سجل القد�س ،173ح� ،2أوائل
ذي القعدة1082هـ�/أواخر �شباط1672م� ،ص.352
 -199بيت �ساحور الواد :تقع جنوب القد�س �شمايل بيت حلم ،وقد عرفت ببيت �ساحور الواد �أو
التحتا لتميزها عن بيت �ساحور الن�صارى الفوقا ،ينظر :الدباغ ،بالدنا ،ج� ،8ص470؛
البخيت ،درا�سات فل�سطني� ،ص.213
 - 200وت�ضيف احلجة� :أن من ال�رشوط يف الوظيفة� :أن ال�شيخ حممد من ذرية الواقف ،ولأهليته
ولياقته وعفته و�صيانته ،ومن �رشوطها� :أن �أي عمل يقوم به املتويل متعلق بالوقف ال يتم
�إال بعلم حممد �أفندي ،كونه نائب الناظر وقائم مقام املتويل.
 -201الحظ �أن الت�سعري كان يف �شهر رم�ضان :لذلك يبدو �أن زيادة الطلب يف �شهر رم�ضان دفعت
بع�ض التجار �إىل التالعب بالأ�سعار ،مما �أوجب �صدور هذا التعميم من جناب القا�ضي ،القا�ضي
�إعالن ال�سعر الر�سمي ملادة الطحني واخلبز ،كونها �أهم مادة غذائية يتناولها ال�سكان.
 -202خان الأرمن :يقع يف حملة الن�صارى قرب دير مار يعقوب ،مت بنا�ؤه يف العر�صة(�ساحة
�سماوي) الكائنة جوار الدير ،وقد مت جتديد البناء يف �سنة1086هـ1675/م ،ينظر� :س،177
ح�15 ،1صفر1086هـ�11/أيار1675م� ،ص.120
 -203جانية �أو دجانية :فقد وردت يف ال�سجالت بدجانية وجانية ،وهي تقع �شمال غرب
القد�س ،ينظر� :سجل القد�س ،105ح ،1غرة رجب1031هـ�18/أيار1622م� ،ص216؛ �سجل
القد�س ،152ح� ،5ص427؛ الدباغ ،بالدنا ،ج� ،8ص.346
 -204البازار با�شي :كلمة فار�سية تتكون من مقطعني ،بازار ،مبعنى �سوق ،با�شي رئي�س ،فيكون معناه
كبري ال�سوق �أو �شيخ ال�سوق ،ينظر� :سجل القد�س ،83ح�9 ،10شوال1011هـ�22/أذار1603م� ،ص.475
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 - 205اخلا�ص ال�سلطاين :ينظر :حول اخلا�ص ال�سلطاين يف لواء القد�س ال�رشيف ينظرT.D( :
 ،)131ج� ،1ص161 -159؛ �سجل القد�س19 ،54حمرم978هـ23/حزيران1570م،
�ص170؛ �سجل القد�س ،108ح15 ،3جمادى الثانية1033هـ3/ني�سان1624م� ،ص.510
 - 206حوالة القلمية� :أن حم�صول القرية يدفع للعاملني يف ت�سجيل ر�سوم القرية ،وقد ذكرة
احلجة �أن املعني يف هذا املن�صب علي بلكبا�شي بقلعة القد�س ،من هنا جند �أن مال املريي
يدفع منه ل�صالح جند القلعة بالقد�س.
 - 207اجليب :تقع غرب القد�س على بعد 10كم ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق� ،2ص80-78
 - 208من القرى يف لواء غزة اجلارية يف وقف اخلليل :قرية ال�سوافري الكربى وال�سوافري ال�صغرى،
قرية رامات ،قرية ق�سطينة ،قرية �صموئل ،قرية يازور ،حول هذه القرى ومقدار الغالل
املوجه منها لوقف اخلليل ،ينظر �سجل القد�س  ،152ح� ،1ص.197
 -209جباليا :تقع �رشق مدينة غزة ،الدباغ ،بالدنا ،ج� ،1ص.287
 -210من القرى يف ناحية بني زيد اجلارية بوقف اخلليل :قراوة ،بيت رميا ،دير غ�سانة ،املزارع،
عارورة ،كفر عني ،عبوين ،املنية ،حول هذه القرى ومقدر ما تقدمه هذه القرى لوقف اخلليل
يتظر� ،سجل القد�س ،152ح� ،8ص.135
 -211بيت لقيا :تقع غرب بيت املقد�س على الطريق بني القد�س والرملة ،الدباغ ،بالدنا ،ج� ،8ص.278
 - 212مل تذكر احلجة ا�سم الوقف ،لكن القرية جارية يف وقف البدري ،ينظر� :سجل القد�س،155
ح�،1ص .314
 - 213عجول :تقع �شمال غرب القد�س ،الدباغ ،بالدنا ،ج ،8ق� ،2ص.293
 - 214الوقف هو وقف البدري ،ينظر� :سجل القد�س  ،155ح ،314 ،1ح.358 ،1
 - 215ينظر :دفرت حترير(� ،)131T.Dص.269
 - 216الرتبة اجلليقية :ن�سبة لأمري مملوكي بدم�شق ،ينظر� :سجل القد�س ،120ح10 ،3ربيع
ثاين1042هـ�25/أيلول1632م� ،ص23؛ الع�سلي� ،أجدادنا� ،ص. 63
 -217يقع امل�سجد غرب املدينة قرب القلعة ،ينظر� :سجل القد�س ،146ح� ،6أواخر
�صفر1062هـ�10/شباط1652م� ،ص.149
 - 218حول ذلك راجع ال�سجل ،ح� ،1ص.313
 -219اجلامع العمري :عرف �أي�ضا بجامع حممد بن قلون ،ينظر� :سجل القد�س ،150ح،2
13رجب1065هـ�19/أيار1655م� ،ص.243
 -220مقام(دير) اخل�رض :يقع يف حملة الري�شة قرب دار وقف ن�صارى القبط ،ينظر� :سجل
القد�س� ،298أوائل جمادى الأوىل1230هـ1815/5/11/م� ،ص129؛ املدين ،مدينة
القد�س وجوارها� ،ص.298
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 - 221منارة احلب�س :تقع قرب البيمار�ستان ال�صالحي ،ينظر� :سجل القد�س ،198ح13 ،4جمادى
الأوىل1109هـ27/ت�رشين ثاين1697م� ،ص.104
 - 222جامع الع�رشة :يقع يف حملة اجلوالدة ،ينظر� :سجل القد�س ،155ح،8
�13صفر1068هـ19/ت�رشين ثاين1657م� ،ص.28
عمر العثمانيون
 -223بيت جربين :تقع جنوب غرب بيت املقد�س بني القد�س واخلليل وغزةّ ،
فيها قلعة وخان من �أجل توفري احلماية على طريق ال�شام م�رص ،كان فيها �أواخر القرن
ال�ساد�س ع�رش 8خانات؛ دفرت طابو � ،70ضمن �سجالت حمكمة القد�س ال�رشعية وتاريخه
997هـ1588/م� ،ص ،173-172وقد و�صفها اخلياري يف رحلته ،فقال»:ف�إذا هي قرية
بها قلعة وخان خرب» .ينظر :املو�سوعة الفل�سطينية ،جملد  ،2ق� ،2ص752؛ احلمود،
الع�سكر� ،ص.47
 - 224الحظ يف هذه احلجة حجم ك ٌل من امل ّد والغرارة ،و�أن �سعتها بامل ّد ح�سب نوع املادة �شعرياً
كانت �أم حنطة.
 - 225رباط تنكز :وقد ُن ِّ�ص َب عمر بن حممد الرومي بواب ًا على الربط ،ينظر� :سجل القد�س،3 ،133
7ذي احلجة1053هـ�16/شباط 1644م� ،ص.330
 - 226للتعرف على ن�ص احلجة كاملة ميكن الرجوع �إىل كتاب �إبراهيم ربايعه ،القد�س ال�رشيف
يف �ضوء الوثائق العثمانية ،املالحق.
 - 227ا�سكدار :تقع على م�ضيق الب�سفور ،وتبعد عن ا�سطنبول  100كم.
 - 228مل ير ُد يف احلجة ا�سم الوقف.
 - 229من املعروف �أن حمام العني جاري يف وقف ال�صخرة واملدر�سة التنكزية منا�صفة ،فيدفع
بناء على
امل�ست�أجر من �أجرة احلمام راتب �أو جزء من راتب موظف باحلرم القد�سي ،وذلك ً
كتاب ي�صدر من طرف املتويل على الوقف ،وهو ما يعرف بال�سجالت نظام التحويل.
 - 230لقد ورد ذكر القراء يف اجلوهرية يف �سنة1044هـ1634/م ،فكانوا �سبعة ع�رش قارئاً،
ينظر� :سجل القد�س ،123ح10 ،2ربيع ثاين1044هـ3/ت�رشين �أول1634م� ،ص.111
 - 231الطيبة :تقع �شمال بيت املقد�س �رشق رام اهلل ،الدباغ ،بالدنا ،ج،8ق� ،2ص.341
 - 232فتح منجل :بداية املو�سم احل�صاد ،واملنجل �أداة يدوية ت�ستعملها الفالح حل�صد القمح
وال�شعري ،ينظر� :سجل القد�س ،147ح29 ،5رجب1063هـ25/حزيران1653م� ،ص.395
 - 233جوايل اليهود :يذكر �أن جزية اليهود يف القد�س كانت تق�سم �إىل ق�سمني ،ق�سم يوجه
ملال املريي ال�سلطاين ،و�آخر جلهة وقف امل�سجد الأق�صى وال�صخرة ،ففي القرن ال�ساد�س
ع�رش كان عليهم  115جزية ،منها  60ملال ال�سلطان و 55لوقف الأق�صى ،ويف القرن
ال�سابع ع�رش كان عليهم  84جزية لوقف امل�سجد الأق�صى ،ينظر� :سجل القد�س،55
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18جمادي الأوىل980هـ�26/أيلول1572م� ،ص208-207؛ �سجل القد�س6 ،145ربيع
�أول1061هـ�28/شباط1651م� ،ص178؛ �سجل الق�س �،151أوا�سط �شعبان1066هـ�/أواخر
�آذار1656م� ،ص281
 -234اللطرون :تقع غرب القد�س ،وهي من القرى اجلارية يف وقف ال�سيد اخلليل عليه ال�سالم
بالإ�ضافة لقرية بيت نوبا والقباب وجندا�س القريبة منها� ،سجل القد�س  ،122ح،1
1043هـ1633/م� ،ص ،80ح� ،1ص.81
 - 235عرب جرم :من الع�شائر البدوية الكبرية يف ناحية الغور �رشق القد�س ،ينظر� :سجل
القد�س ،103ح15 ،1حمرم1030هـ10/كانون �أول1620م� ،ص466؛ م�صطفى مراد
الدباغ ،القبائل العربية و�سالئلها يف بالدنا فل�سطني ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سة والن�رش،
1986م� ،ص59؛ املو�سوعة الفل�سطينية ،جملد ،1ق� ،2ص905؛ فا�ضل بيات ،درا�سات يف
تاريخ العرب يف العهد العثماين ،بريوت2003 ،م� ،ص.138
 - 236حول تركة فخرى ينظر حجة � ،1ص.382
 -237الطريقة الأحمدية :تن�سب �إىل ال�شيخ �أحمد البدوي(ت675هـ1276/م) ،وهو �أحد �أ�شهر
رجالة الت�صوف مب�رص ،ينظر :ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج� ،7ص252؛ م�صطفى بن
كمال الدين ال�صديقي البكري ،الن�صيحة ال�سنية يف معرفة �آداب الطريقة اخللوتية ،درا�سة
وحتقيق� ،إبراهيم ربايعه ،ر�سالة ماج�ستري يف التاريخ غري من�شورة ،جامعة النجاح الوطنية،
1999م� ،ص.36
 -238للتعرف على ن�ص الوثيقة الكامل ينظر :حممود عطا اهلل ،الطوائف احلرفية ،ج� ،2ص.31
 -239يذكر �أن القهوة جارية يف وقف الزاوية القادرية التي �أن�ش�أها حممد با�شا حمافظ القد�س �سابقاً.
 -240حمام ال�شفاء �أو ال�سقا :يقع يف �سوق القطانني بالقرب من باب احلرم ال�رشيف ،وهو
جاري يف وقف امل�سجد الأق�صى ،وقد مت �إعادة ترميمه يف �سنة1067هـ1657/م� ،سجل
القد�س،134ح�1،2شباط1053هـ16/ت�رشين الأول 1643م� ،ص122؛ النابل�سي ،احل�رضة
الأن�سية ،ج� ،2ص705؛ العارف ،املف�صل� ،ص. 468
 -241ال�سمرجي� :صانع الأحذية.
 -242التذكرة :كتاب ر�سمي ي�صدر من جهة ر�سمية مثل كتاب تن�صيب �أو �إقطاع �أر�ض وغري
ذلك ،يف حال �صدور التذكر �أو �إذا طلب �صاحبها ت�سجيلها بال�سجل الر�سمي باملحكمة يدفع
مقابل ذلك ر�سوم.
 -243الحظ قائمة الأ�سعار التي �صدرت يف 13رم�ضان 1068هـ1658/6/12/م ،حجة � ،2ص،288
واحلجة ال�صادرة يف 24ربيع الثاين1068هـ1658/1/29/م ،ح� ،1ص .390امل�صادر:
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قائمة املصادر واملراجع:
 سجالت حمكمة القدس الشرعية: �سجل4 �سجل 46 �سجل 54 �سجل 55 �سجل 80 �سجل 83 �سجل 84 �سجل 85 �سجل 87 �سجل 90 �سجل 91 �سجل 98 �سجل 105 �سجل 110 �سجل 112 �سجل 115 �سجل 117 �سجل 119 �سجل 120 �سجل 121 �سجل 122 �سجل 123 �سجل 124� -سجل 125
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 �سجل 129 �سجل 133 �سجل 134 �سجل 135 �سجل 136 �سجل 139 �سجل 140 �سجل 145 �سجل 146 �سجل 147 �سجل 149 �سجل 150 �سجل 151 �سجل 152 �سجل 156 �سجل 157 �سجل 160 �سجل 171 �سجل 173 �سجل 177 �سجل 185 �سجل 188 �سجل 198 �سجل 298 �سجل 277 �سجل 307198

 املصادر املطبوعة: ال�سبكي ،تاج الدين عبد الوهاب(ت771هـ1369/م) ،معيد النعم ومبيد النقم ،حتقيق،حممد علي النجار و�أبو زيد �شلبي وحممد �أبو العيون ،ط ،1دار الكتاب العربي ،القاهرة،
1948م.
 �أبو املحا�سن يو�سف بن �شداد ،النوادر ال�سلطانية واملحا�سن اليو�سفية ،حتقيق ،جمالالدين يو�سف ،مكتبة اخلاجنى ،ط ،2القاهرة1994 ،م
 ----------احل�رضة الأن�سية يف الرحلة القد�سية ،ج ،2حتقيق :د .حمد �أحمد يو�سف،1415هـ1994/م.
 اخلليلي ،ال�شيخ �شم�س الدين حممد بن حممد بن �رشف الدين(1147هـ1734/م )تاريخ القد�س واخلليل ،حققه وكتب مقدمته وحوا�شيه وو�ضع فهار�سه :حممد عدنان
البخيت ونوفان رجا احلمود ال�سوارية ،م�ؤ�س�سة الفرقان للرتاث الإ�سالمي ،لندن،
1425هـ2004/م.
 اخلياري�،إبراهيم بن عبد الرحمن املدين(ت1083هـ1672 /م) ،حتفة الأدباء و�سلوةالغرباء ،ج ،3حتقيق رجا حممود ال�سامرائي ،بغداد1980م.
 املحبي ،حممد �أمني الدين (ت111هـ1699/م) ،خال�صة الأثر يف �أعيان القرن احلاديع�رش ،ج ،4دار الكتاب الإ�سالمي ،القاهرة(د،ت).
 املقد�سي� ،أبو عبد اهلل� ،أح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم ،ليدن1909 ،م. النابل�سي ،عبد الغني بن ا�سماعيل ،احلقيقة واملجاز يف الرحلة �إىل بالد ال�شام وم�رصواحلجاز ،تقدمي ،د� .أحمد عبد املجيد هريدي ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب1986 ،م.
 بالد ال�شام يف الأحكام ال�سلطانية الواردة يف دفاتر املهمة977-975هـ-1567/1570م ،اعداد وترجمة :فا�ضل بيات ،من�شورات جلنة تاريخ بالد ال�شام ،اجلامعة
الأردنية – عمان1427 ،هـ2006/م ،دفرت 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 ،هـ1982/م.
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 تقي الدين �أحمد بن علي بن حممد املقريزي ،املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط والآثار ،ج،3دار �صادر ،بريوت
 �صفي الدين عبد امل�ؤمن بن عبد احلق البغدادي ،مرا�صد االطالع عن �أ�سماء الأماكنوالبقاع ،حتقيق ،على حممد البجاوي ،دار اجليل ،بريوت1992 ،م
 لواء القد�س ال�رشيف من دفرت مف�صل ( 932( )131 T.Dهـ1525/م938-هـ1532/م)،درا�سة حتليلية للن�ص العثماين وترجمته �إىل العربية مع ال�رشوحات الإي�ضاحية حممد
عدنان البخيت ونوفان رجا ال�سوارية ،م�ؤ�س�سة الفرقان للرتاث الإ�سالمي -لندن ،عمان
1428هـ2007/م.
 لواء القد�س من دفرت مف�صل لواء �صفد وغزة والقد�س ال�رشيف ،من دفرت حترير(،)427.T.Dدرا�سة حتليلية للن�ص العثماين وترجمته �إىل العربية مع ال�رشوحات الإي�ضاحية حممد
عدنان البخيت ونوفان رجا ال�سوارية ،عمان1426 ،هـ2005/م
 م�صطفى بن كمال الدين ال�صديقي البكري ،الن�صيحة ال�سنية يف معرفة �آداب الطريقةاخللوتية ،درا�سة وحتقيق� ،إبراهيم ربايعه ،ر�سالة ماج�ستري يف التاريخ غري من�شورة،
جامعة النجاح الوطنية1999 ،م
 النعيمي ،عبد القادر بن حممد(ت927هـ1520/م) ،الدار�س يف تاريخ املدار�س ،ج ،2دارالكتاب اجلديد ،ط ،2بريوت1981 ،م.

200

 -املراجع:

 �أحمد تيمور ،الرتب والألقاب امل�رصية ،دار الكتاب العربي ،ط1950 ،1م �إبراهيم خليل �أحمد ،تاريخ الوطن العربي يف العهد العثماين ،جامعة املو�صل1983 ،م، ادى �شري ،كتاب الألفاظ الفار�سية امل�رصية� ،ص.10 �أكرم �أحمد الراميني ،التعليم مبدار�س دم�شق يف عهد املماليل البحرية ،بحث دكتوراه غريمن�شور ،جامعة النيلني ،ال�سودان2000 ،م.
 �أكمل الدين ح�سان �أوغلي ،الدولة العثمانية تاريخ وح�ضارة ،ج ،2نقله �إىل العربية� ،صالح�سعداوى ،ا�ستانبول1999 ،م.
 حمد يو�سف ،من �آثارنا العربية والإ�سالمية يف بيت املقد�س ،من�شورات م�ؤ�س�سة �إحياءالرتاث� ،أبو دي�س ،ج2000 ،2م.
 عارف العارف ،املف�صل يف تاريخ القد�س ،مكتبة الأندل�س ،القد�س1961،م.----------تاريخ احلرم القد�سي ،القد�س1947 ،م. عبد الكرمي غرايبة ،العرب والأتراك ،مطبعة جامعة دم�شق ،دم�شق1961 ،م ع�صام ناجي �سي�سامل وزكريا �إبراهيم ال�سنوار ،لواء غزة يف الع�رص العثماين الأول-9221101هـ1690-1517/م ،درا�سة يف التاريخ ال�سيا�سي واحل�ضاري ،غزة،
1425هـ2004/م.
 علي بن ح�سن ،العقود الل�ؤل�ؤية يف تاريخ الدولة الر�سولية ،ج ،2دار �صادر بريوت ،مطبعةالهالل ،م�رص1329 ،هـ1911/
 ق�سطنطني نقوال �أبو حمود ،معجم �أ�سماء املواقع اجلغرافية يف فل�سطني ،القد�س1984 ،م. كامل جميل الع�سلي ،معاهد العلم يف بيت املقد�س ،جمعية عمال املطابع ،عمان1981 ،م. امل�ؤمتر الدويل ال�سابع لتاريخ بالد ال�شام ،حترير حممد عدنان البخيت ،اجلامعة الأردنية،من�شورات جلنة تاريخ بالد ال�شام اجلامعة الأردنية ،عمان1429 ،هـ2008/م.
 حممد علي الأن�سي ،الدراري الالمعات يف منتخبات اللغات ،مطبعة جريدة بريوت-بريوت1318هـ1998/م
 حممد �ساحلي �أوغلي ،من تاريخ الأقطار العربية يف العهد العثماين ،ا�سطنبول2001،م. حممد �سليم اليعقوب ،ناحية القد�س ال�رشيف يف القرن العا�رش الهجري/ال�ساد�س ع�رشامليالدي،ج،2ط 1البنك الأهلي الأردين ،عمان 1999م.
201

 �أبو عبد اهلل حممد بن �شهاب الدين ال�سيوطي� ،إحتاف االخ�صا بف�ضائل امل�سجد الأق�صى،حتقيق� ،أحمد رم�ضان ،الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة1984 ،م،
 عبد العزيز عو�ض ،بحوث يف تاريخ العرب احلديث(1914-1514م) ،عمان1983 ،م ،فل�سطني2005 ،م
 حممد عدنان البخيت ،درا�سات يف تاريخ بالد ال�شام فل�سطني� ،أمانة عمان،1428هـ2007/م
 حممود عطا اهلل ،وثائق الطوائف احلرفية يف القد�س يف القرن ال�سابع ع�رش امليالدي منخالل �سجالت حمكمة القد�س ال�رشعية ،ج ،2نابل�س1991 ،م
 حممود نهاد ال�شناق ،العالقات بني العرب واليهود يف فل�سطني 1293هـ-/1333هـ1914-1876/م ،فل�سطني2005 ،م.
 م�صطفى مراد الدباغ  ،بالدنا فل�سطني ،ج ،10مطبوعات رابطة اجلامعيني بجامعةاخلليل1974،م.
 م�صطفى بركات ،الألقاب والوظائف العثمانية ،القاهرة2000 ،م. يعقوب �أبو غو�ش ،قرية عموا�س ،من �سل�سلة القرى الفل�سطينية املدمرة ،بريزيت1994 ،م. يو�سف رائف جنم و�آخرون ،كنوز القد�س ،عمان.1983،- Max van berchem, corpus inscriptionum arablearum. B43. pp.322
- OTTUMAN JERUSALEM THE LIVING CITY 1517-1917, Edited
by- SYLVIA AULD and ROBERT Hilten Brand,1

جمالت علمية:
 الع�سكر ال�سباهية يف ريف لواء القد�س� ،إبراهيم ربايعه ،جملة جامعة النجاح الوطنية،جملد 21عدد2007، 13م�(،ص.)864-838
 طائفة اليهود يف القد�س من بدابات احلكم العثماين �إىل قبيل قيام احلركة ال�صهيونية،�إبراهيم ربايعه ،املجلة الأردنية للتاريخ والآثار ،املجلد الثاين العدد الثاين ،جمادى
الآخرة1429هـ/حزيران2008م ،عمان الأردن.
 نهاية املماليك� ،إبراهيم ربايعه ،جملة جامعة القد�س املفتوحة للدرا�سات والأبحات،عدد� ،14ص.281
202

فهرس األماكن واملواقع والطوائف واملصطلحات والوظائف واملزروعات:

اال�ستا117 ,
�إبراهيم ربايعه167 ,159 ,105 ,
�أبو مدين128 ,
�أبي دي�س154 ,88 ,44 ,
�أر�ض ال�رصارة147 ,
�أرطال127 ,121 ,86 ,45 ,35 ,24 ,
اريحا105 ,81 ,71 ,
ا�ستانبول50 ,26 ,
ا�سكدار160 ,
ا�صطبل121 ,87 ,72 ,50 ,
�أطل�س128 ,50 ,
�آغا,41 ,40 ,34 ,33 ,31 ,28 ,27 ,25 ,24 ,23 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,4 ,
,78 ,77 ,75 ,74 ,72 ,70 ,67 ,65 ,64 ,62 ,61 ,58 ,57 ,56 ,50 ,48 ,43
,101 ,100 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,88 ,86 ,83 ,82 ,81
,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,114 ,113 ,111 ,110 ,109 ,107 ,106 ,105
,147 ,146 ,141 ,140 ,138 ,137 ,136 ,133 ,132 ,131 ,130 ,128 ,126
174 ,173 ,170 ,168 ,167 ,162 ,160 ,159 ,153 ,150 ,149 ,148
�أفندي,47 ,46 ,41 ,36 ,35 ,34 ,32 ,26 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,15 ,12 ,11 ,2 ,
,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48
,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65
,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82
,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99
,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112
,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,132 ,131 ,130 ,129 ,126 ,125 ,124
,157 ,156 ,155 ,154 ,153 ,152 ,150 ,146 ,142 ,141 ,140 ,139
,169 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,160 ,159 ,158
175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170
203

االحت�ساب87 ,45 ,33 ,
الأرز28 ,
الأرمن174 ,157 ,128 ,107 ,40 ,
اال�ستانة78 ,
اال�سته170 ,164 ,154 ,142 ,115 ,108 ,96 ,85 ,78 ,62 ,34 ,26 ,15 ,
اال�سطنبويل29 ,17 ,
الأ�سعردي98 ,
الأق�صى,56 ,50 ,46 ,42 ,41 ,40 ,39 ,36 ,34 ,32 ,23 ,22 ,18 ,15 ,14 ,12 ,7 ,
,90 ,89 ,86 ,82 ,79 ,77 ,73 ,69 ,68 ,67 ,66 ,63 ,62 ,61 ,60 ,58 ,57
,150 ,143 ,130 ,125 ,123 ,121 ,120 ,116 ,105 ,104 ,102 ,100 ,91
173 ,172 ,171 ,169 ,165 ,163 ,160 ,156
االكمكجيه49 ,
الأن�صاري163 ,158 ,140 ,138 ,137 ,135 ,121 ,39 ,
الأوقاف ال�رشيف ال�سلطانية64 ,
�آالي بك48 ,
البارود105 ,
الرباءة72 ,64 ,60 ,58 ,34 ,
الربادعي139 ,117 ,106 ,93 ,82 ,67 ,35 ,
الربان�س163 ,124 ,76 ,
الربان�سه49 ,
البقعة167 ,165 ,126 ,102 ,65 ,64 ,60 ,
البكلربكيه60 ,
البياري139 ,138 ,101 ,19 ,
البرية138 ,77 ,60 ,
204

التنت86 ,
الرتجمان139 ,135 ,108 ,107 ,95 ,61 ,39 ,22 ,
الرتكماين71 ,64 ,53 ,45 ,19 ,
الت�صدير169 ,69 ,61 ,18 ,
التميمي170 ,159 ,89 ,39 ,14 ,
التيمار162 ,100 ,8 ,
التني153 ,126 ,79 ,67 ,65 ,45 ,35 ,
الثوري,119 ,93 ,88 ,79 ,72 ,59 ,51 ,46 ,41 ,39 ,37 ,35 ,29 ,27 ,26 ,24 ,
173 ,171 ,169 ,164 ,148 ,143 ,142 ,139 ,131 ,129
اجلامع153 ,146 ,138 ,87 ,48 ,41 ,11 ,
اجلاوي�ش134 ,
اجلباية80 ,64 ,14 ,12 ,
اجلراحية89 ,
اجلزائري88 ,
اجلوربجي170 ,29 ,
اجليب130 ,86 ,60 ,
احلامدي,150 ,115 ,114 ,104 ,91 ,90 ,73 ,60 ,56 ,49 ,42 ,40 ,39 ,22 ,14 ,
160
احلبوب115 ,
احلديث للهروي81 ,
احلرم,100 ,77 ,72 ,69 ,65 ,60 ,55 ,54 ,53 ,44 ,40 ,23 ,21 ,19 ,15 ,14 ,7 ,6 ,
173 ,163 ,161 ,159 ,156 ,138 ,136 ,131 ,124 ,123 ,101
احلرم الإبراهيمي159 ,
احلرمني ال�رشيفني123 ,100 ,
احلريري161 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,82 ,46 ,37 ,27 ,12 ,
احللبي,102 ,93 ,90 ,89 ,78 ,77 ,65 ,58 ,57 ,55 ,37 ,30 ,23 ,20 ,19 ,16 ,15 ,
173 ,162 ,117 ,109 ,105
205

احلنبلي167 ,158 ,132 ,116 ,114 ,96 ,89 ,85 ,79 ,76 ,49 ,37 ,
احلنطة174 ,166 ,117 ,69 ,
احلوالة85 ,
اخلا�صكية67 ,66 ,60 ,49 ,
اخلاقانية40 ,
اخلالدي,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,2 ,
,118 ,117 ,106 ,105 ,66 ,58 ,37 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27
,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119
,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131
,154 ,153 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143
,166 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,160 ,159 ,158 ,157 ,156 ,155
174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167
اخلانقاه117 ,60 ,53 ,39 ,14 ,
اخلبازين117 ,
اخلبز174 ,166 ,127 ,117 ,97 ,70 ,66 ,
اخل�شب11 ,
اخلليل,100 ,98 ,89 ,86 ,80 ,78 ,73 ,69 ,65 ,64 ,59 ,44 ,38 ,25 ,19 ,12 ,5 ,
,133 ,132 ,130 ,129 ,125 ,122 ,118 ,113 ,108 ,106 ,105 ,102 ,101
171 ,170 ,166 ,161 ,160 ,159 ,157 ,156 ,143 ,141 ,137 ,136 ,134
اخلليلي,114 ,113 ,110 ,106 ,101 ,100 ,97 ,89 ,86 ,72 ,70 ,67 ,51 ,38 ,15 ,
167 ,166 ,158 ,149 ,148 ,140 ,128 ,126 ,121
اخلواجة,74 ,64 ,59 ,50 ,47 ,37 ,36 ,30 ,29 ,28 ,27 ,20 ,19 ,16 ,13 ,11 ,
,125 ,121 ,119 ,116 ,113 ,111 ,105 ,104 ,102 ,98 ,97 ,87 ,82 ,78
,150 ,147 ,146 ,145 ,141 ,140 ,137 ,136 ,133 ,132 ,130 ,126
174 ,173 ,170 ,167 ,155
الدجاين,113 ,102 ,100 ,89 ,84 ,78 ,75 ,58 ,52 ,47 ,39 ,32 ,26 ,25 ,17 ,
160 ,159 ,146 ,136 ,135 ,131 ,129 ,125 ,122 ,121
الدكاكني158 ,140 ,137 ,135 ,
206

الداللني164 ,156 ,127 ,18 ,
الديري,84 ,75 ,71 ,67 ,58 ,54 ,39 ,35 ,29 ,26 ,25 ,21 ,19 ,18 ,13 ,12 ,11 ,
,142 ,138 ,134 ,132 ,131 ,129 ,128 ,123 ,114 ,112 ,110 ,102 ,85
169 ,163 ,160 ,155 ,146
الرباط املن�صوري139 ,87 ,68 ,49 ,38 ,
الرملة134 ,92 ,71 ,58 ,48 ,43 ,40 ,32 ,
الزاوية الب�سطامية69 ,
الزاوية احلمراء31 ,
الزاوية القادرية168 ,24 ,
الزاوية الل�ؤل�ؤية43 ,
الزاوية اليعقوبية132 ,42 ,
الزعيم119 ,96 ,95 ,92 ,91 ,86 ,78 ,76 ,74 ,72 ,61 ,60 ,57 ,48 ,31 ,
الزوج,52 ,51 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,40 ,39 ,37 ,36 ,32 ,28 ,25 ,
,78 ,77 ,75 ,74 ,71 ,66 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,55 ,54 ,53
,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,90 ,89 ,88 ,84 ,83 ,82 ,79
,123 ,119 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,110 ,104 ,103 ,102
,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,124
141 ,140 ,139
الزوجة,52 ,51 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,40 ,39 ,37 ,36 ,32 ،28 ،25 ,
,79 ,78 ,77 ,75 ,74 ,71 ,66 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,55 ,54 ,53
,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,90 ,89 ,84 ,83 ,82
,119 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ،110,111 ,107 ,104 ,103
,139 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,129 ,128 ,127 ,126 ,123
164 ،146 ،141 ,140
الزيت162 ,128 ,118 ,114 ,105 ,104 ,100 ,79 ,47 ,23 ,
ال�ساحوري25 ,
207

ال�سادة اال�رشاف131 ,92 ,70 ,67 ,39 ,
ال�سادة ال�صوفية122 ,39 ,
ال�سادة املولوية62 ,50 ,
ال�سباهي,65 ,61 ,58 ,56 ,50 ,48 ,47 ,41 ,33 ,29 ,28 ,25 ,24 ,20 ,15 ,12 ,
,138 ,131 ,124 ,118 ,117 ,114 ,100 ,99 ,98 ,95 ,92 ,89 ,86 ,84 ,82
168 ,165 ,162 ,156 ,150 ,149 ,142 ,140 ,139
ال�سباهية156 ,130 ,75 ,58 ,57 ,56 ,52 ,49 ,48 ,26 ,19 ,8 ,
ال�رسميني156 ,
ال�رسيان54 ,
ال�سكاكيني139 ,135 ,111 ,103 ,78 ,72 ,27 ,26 ,23 ,22 ,
ال�سكناج97 ,95 ,76 ,74 ,
ال�سلطان �سليم68 ,47 ,
ال�سلطان �سليمان174 ,161 ,125 ,82 ,69 ,61 ,14 ,12 ,6 ,
ال�سلطان مراد157 ,61 ,13 ,
ال�سلفيتي136 ,121 ,120 ,91 ,87 ,63 ,60 ,50 ,33 ,20 ,
ال�سم�سم174 ,166 ,50 ,
ال�سوق الكبري139 ,124 ,120 ,
ال�سويقة39 ,
ال�سيد,60 ,52 ,50 ,48 ,46 ,45 ,42 ,39 ,36 ,32 ,30 ,29 ,28 ,22 ,20 ,19 ,12 ,
,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,82 ,76 ,75 ,74 ,73 ,70 ,69 ,68 ,67 ,65 ,64 ,63
,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,96 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89
,125 ,124 ,121 ,120 ,118 ,116 ,115 ,113 ,112 ,111 ,110 ,108
,154 ,146 ,141 ,138 ,137 ,136 ,134 ,133 ,131 ,130 ,129 ,126
170 ,167 ,165 ,162 ,161 ,156
ال�شافعية165 ,155 ,101 ,100 ,81 ,
ال�شعريات76 ,
208

ال�شيخ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,
,51 ,50 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,42 ,40 ,39 ,38 ,34 ,33 ,32 ,30 ,29 ,28
,71 ,70 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,60 ,59 ,58 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52
,90 ,89 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,72
,110 ,108 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,93 ,92 ,91
,133 ,129 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,118 ,117 ,115 ,113 ,111
,149 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,140 ,139 ,138 ,136 ,135
,162 ,161 ,160 ,159 ,157,158 ,156 ,155 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150
173 ,171 ,167 ,163
ال�صابون163 ,130 ,99 ,70 ,24 ,15 ,
ال�صباغ153 ,107 ,92 ,85 ,17 ,
ال�صخرة,118 ,105 ,104 ,102 ,94 ,90 ,85 ,80 ,69 ,68 ,66 ,63 ,39 ,34 ,7 ,
175 ,173 ,172 ,169 ,167 ,165 ,163 ,162
ال�صداق,52 ,51 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,40 ,39 ,37 ,36 ,32 ,28 ,25 ,
,89 ,84 ,82 ,79 ,78 ,77 ,75 ,66 ,63 ,62 ,60 ,59 ,58 ,57 ,55 ,54 ,53
,112 ,110 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,94 ,93 ,90
,132 ,129 ,128 ,127 ,126 ,123 ,119 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113
141 ,140 ,139 ,136 ,134 ,133
ال�رصارة,162 ,151 ,139 ,134 ,126 ,125 ,118 ,105 ,98 ,67 ,65 ,18 ,14 ,13 ,
170 ,164
ال�رصة الرومية,80 ,79 ,76 ,71 ,69 ,68 ,64 ,62 ,58 ,57 ,51 ,49 ,46 ,38 ,33 ,
173 ,161 ,122 ,121 ,119 ,118 ,116 ,113 ,106 ,94 ,88 ,82 ,81
ال�رصة امل�رصية131 ,80 ,
ال�صفدي165 ,160 ,151 ,128 ,126 ,124 ,116 ,102 ,53 ,24 ,
ال�صالحي141 ,116 ,38 ,17 ,16 ,
ال�صالحية172 ,153 ,117 ,116 ,96 ,69 ,67 ,53 ,39 ,14 ,
ال�صلت,135 ,127 ,109 ,108 ,107 ,89 ,58 ,46 ,39 ,38 ,33 ,32 ,30 ,25 ,24 ,
171 ,146 ,144
209

ال�صلتي127 ,48 ,
ال�صيداوي166 ,139 ,119 ,93 ,
الطحانني174 ,167 ,127 ,
الطريقة ال�صوفية79 ,
الطوا�شي152 ,151 ,150 ,111 ,31 ,23 ,
الربدة81 ,
احلنية48 ,
اخلبازين167 ,127 ,
ال�سفرجل79 ,65 ,
ال�سويدا125 ,67 ,64 ,
العنب153 ,126 ,67 ,65 ,
املزارع73 ,19 ,8 ,6 ,
امل�شم�ش64 ,
املعلم142 ,135 ,128 ,117 ,97 ,81 ,75 ,72 ,52 ,48 ,13 ,
الطور116 ,96 ,44 ,33 ,
الظهريي105 ,67 ,21 ,
الع�سقالين139 ,106 ,99 ,55 ,36 ,
الع�سلي,135 ,126 ,104 ,99 ,72 ,64 ,62 ,53 ,50 ,48 ,45 ,43 ,42 ,23 ,20 ,16 ,
173 ,170 ,169 ,168
الع�سيلي,45 ,42 ,39 ,38 ,34 ,32 ,31 ,30 ,29 ,27 ,26 ,25 ,24 ,22 ,18 ,17 ,15 ,
172 ,168 ,159 ,151 ,51 ,50 ,48 ,47
العطارين124 ,104 ,
العلمي,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,19 ,
,141 ,138 ,122 ,117 ,115 ,114 ,103 ,79 ,75 ,67 ,66 ,58 ,51 ,49 ,48
173 ,172 ,171 ,168 ,159 ,151 ,150 ,149 ,142
العمارة,97 ,89 ,88 ,87 ,81 ,79 ,77 ،76 ,70 ,66 ,64 ,62 ,56 ,53 ,38 ,37 ,
159 ,131 ,126 ,123 ,122 ,121 ,116 ,110 ,102
210

العمارة العامرة,102 ,97 ,89 ,88 ,87 ,81 ,77 ,70 ,66 ,64 ,62 ,56 ,53 ,38 ,37 ,
131 ,126 ,123 ,122 ,121 ,116 ,110
العميان115 ,
العيزرية71 ,44 ,21 ,11 ,
العي�سوية168 ,153 ,140 ,122 ,96 ,92 ,26 ,
العينبو�سي141 ,119 ,
الغر�ش124 ,46 ,12 ,9 ,
الفاخوري(عائلة)148 ,144 ,76 ,55 ,46 ,33 ,32 ,
الفتياين(عائلة)167 ,161 ,149 ,120 ,77 ,67 ,44 ,39 ,
الفقراء11 ,
القادرية(طريقة)170 ,86 ,79 ,42 ,
القا�ضي,50 ,47 ,45 ,41 ,40 ,32 ,31 ,25 ,18 ,16 ,15 ,13 ,12 ,11 ,8 ,7 ,5 ,2 ,
,102 ,100 ,93 ,91 ,89 ,86 ,78 ,77 ,75 ,74 ,67 ,66 ,64 ,60 ,59 ,58
,132 ,131 ,130 ,129 ,127 ,125 ,124 ,122 ,119 ,117 ,108 ,105
174 ,166 ,163 ,162 ,160 ,158 ,154 ,152 ,142 ,135
القايتبائية(مدر�سة)161 ,
القد�س,31 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,21 ,20 ,18 ,17 ,16 ,12 ,11 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,2 ,1 ,
,55 ,53 ,52 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,34 ,32
,86 ,85 ,83 ,81 ,79 ,78 ,74 ,72 ,71 ,70 ,67 ,65 ,64 ,59 ,58 ,57 ,56
,108 ,107 ,106 ,105 ,103 ,101 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,91 ,89 ,88
,128 ,127 ,126 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,113 ,110
,146 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,130 ,129
,166 ,165 ,163 ,162 ,160 ,159 ,158 ,156 ,155 ,154 ,153 ,150
174 ,173 ,172 ,168 ,167
القد�سي158 ,150 ,133 ,131 ,105 ,90 ,65 ,57 ,53 ,47 ,40 ,15 ,7 ,6 ,
القطانني158 ,140 ,137 ,121 ,120 ,28 ,
211

القلعة (القد�س)145 ,137 ,136 ,129 ,111 ,105 ,103 ,59 ,44 ,42 ,28 ,18 ,16 ,
القناديل120 ,61 ,41 ,
القهوجي(عائلة)171 ,168 ,132 ,21 ,
الكردي,116 ,108 ,107 ,101 ,74 ,61 ,58 ,57 ,56 ,42 ,41 ,37 ,25 ,23 ,19 ,
172 ,155 ,138
الكالرجي91 ,
الكيالين162 ,140 ,126 ,115 ,109 ,
اللوز65 ,64 ,
املار�ستان110 ,45 ,17 ,
املاحلة47 ,43 ,37 ,21 ,
املبي�ضني133 ,127 ,
املتويل,41 ,38 ,35 ,34 ,28 ,27 ,26 ,24 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,12 ,8 ,
,100 ,93 ,91 ,89 ,77 ,74 ,73 ,72 ,65 ,64 ,60 ,56 ,51 ,48 ,45 ,44
,156 ,155 ,152 ,142 ,141 ,139 ,137 ,133 ,125 ,106 ,105 ,101
174 ,168 ,157
املجاورين81 ,76 ,64 ,38 ,
املجدل106 ,83 ,
املحت�سب174 ,172 ,162 ,159 ,117 ,99 ,91 ,81 ,73 ,71 ,53 ,41 ,33 ,32 ,23 ,
املحكمة ال�رشعية28 ,5 ,
املدر�سة البا�سطية61 ,
املدر�سة البلدية68 ,
املدر�سة التنكزية172 ,158 ,109 ,42 ,38 ,
املدر�سة احلجرجية141 ,68 ,
املدر�سة احلنبلية123 ,
212

املدر�سة احل�سنية162 ,70 ,
املدر�سة احلنفية ,املعظمية 157 ,126 ,119 ,79 ،68 ,67 ,65 ,64
املدر�سة الر�صا�صية68 ,
املدر�سة العثمانية131 ,69 ,
املدر�سة املالكية62 ,
املدر�سة امل�أمونية103 ,87 ,62 ,
املدر�سة املنجكية70 ,61 ,
املدر�سة الفار�سية75 ,
املدر�سة القايتبائية44 ,
املدر�سة الكرميية79 ،41 ,
املدر�سة الكيالنية67 ,
املدر�سة الل�ؤل�ؤية44 ,
املدر�سة امل�أمونية72 ,62 ,
املدر�سة املزهرية39 ,
املدر�سة املو�صلية138 ,77 ,
املراك�شي115 ,103 ,
املرداوي(عائلة)155 ,153 ,139 ,130 ,129 ,126 ,39 ,11 ,
امل�سجد,57 ,56 ,50 ,46 ,42 ,41 ,40 ,39 ,36 ,34 ,32 ,18 ,15 ,14 ,12 ,11 ,7 ,
,136 ,130 ,123 ,121 ,120 ,104 ,91 ,90 ,86 ,73 ,69 ,68 ,67 ,61 ,60
173 ,172 ,171 ,169 ,163 ,160 ,156 ,150 ,142 ,141
امل�سلخ139 ,101 ,96 ,95 ,
امل�شارفة137 ,132 ,98 ,69 ,
امل�رصي,60 ,59 ,53 ,52 ,48 ,39 ,38 ,36 ,35 ,30 ,28 ,27 ,26 ,23 ,22 ,21 ,19 ,
,117 ,115 ,114 ,109 ,107 ,105 ,95 ,94 ,91 ,87 ,86 ,78 ,75 ,66 ,61
172 ,161 ,154 ,151 ,150 ,148 ,136 ,134 ,133 ,131 ,126 ,125 ,119
213

املعرا106 ,105 ,
املعلم,113 ,107 ,106 ,102 ,97 ,95 ,81 ,76 ,75 ,72 ,57 ,56 ,54 ,52 ,38 ,
173 ,161 ,156 ,154 ,151 ,142 ,139 ,117
املعمار با�شي48 ,
املعماربا�شي113 ,100 ,95 ,71 ,55 ,
املغاربة,120 ,112 ,107 ,104 ,98 ,97 ,94 ,93 ,61 ,56 ,55 ,43 ,40 ,37 ,16 ,
165 ,154 ,129
املغربي,96 ,93 ,90 ,88 ,85 ,79 ,75 ,74 ,73 ,72 ,63 ,62 ,55 ,52 ,51 ,45 ,17 ,
,123 ,120 ,118 ,114 ,112 ,110 ,108 ,104 ,103 ,101 ,99 ,98 ,97
165 ,159 ,158 ,154 ,146 ,138 ,135 ,134 ,131 ,130 ,125 ,124
املفتي155 ,126 ,107 ,103 ,91 ,79 ,70 ,42 ,41 ,35 ,
املكاري159 ,136 ,15 ,
املكارية136 ,97 ,15 ,
النابل�سي,63 ,58 ,57 ,54 ,51 ,50 ,49 ,44 ,36 ,35 ,34 ,33 ,27 ,25 ,23 ,13 ,
,119 ,116 ,113 ,112 ,109 ,104 ,98 ,87 ,86 ,85 ,79 ,72 ,71 ,67 ,64
,165 ,164 ,162 ,146 ,144 ,140 ,139 ,134 ,132 ,127 ,123 ,122
174 ,170 ,167
الناظر,95 ,87 ,86 ,75 ,72 ,67 ,60 ,52 ,40 ,39 ,35 ,32 ,29 ,27 ,22 ,18 ,
,161 ,160 ,159 ,148 ,134 ,131 ,125 ,118 ,115 ,109 ,107 ,103 ,98
172 ,168 ,165 ,163 ,162
الن�ساء119 ,31 ,
الن�سطوري113 ,
الن�صارى162 ,128 ,124 ,87 ,63 ,57 ,50 ,48 ,11 ,
الن�رصاين,73 ,72 ,63 ,55 ,54 ,53 ,51 ,46 ,43 ,36 ,34 ,33 ,25 ,21 ,20 ,19 ,
,128 ,123 ,120 ,118 ,108 ,107 ,106 ,103 ,102 ,92 ,87 ,85 ,83 ,75
168 ,158 ,155 ,152 ,149 ,148 ,147 ,145 ,144 ,142 ,141 ,133 ,132
214

النق�شبندية(طريقة)105 ,
النقيب172 ,170 ,165 ,159 ,144 ,103 ,99 ,96 ,80 ,71 ,70 ,57 ,23 ,22 ,
الهكاري154 ,125 ,123 ,56 ,55 ,44 ,28 ,
الهنود119 ,89 ,
الوجوهية133 ,
الوزير173 ,168 ,57 ,40 ,22 ,13 ,
الوفائي165 ,163 ,126 ,120 ,98 ,93 ,70 ,69 ,68 ,67 ,39 ,25 ,24 ,12 ,
الوكالة167 ,99 ,
الوجلة48 ,36 ,33 ,
الي�سقجية173 ,119 ,
الينكجري164 ,137 ,136 ,133 ,118 ,117 ,103 ,95 ,76 ,53 ,44 ,16 ,
اليهودي,115 ,111 ,109 ,104 ,101 ,90 ,85 ,74 ,66 ,63 ,55 ,43 ,42 ,37 ,33 ,
173 ,167 ,165 ,163 ,140 ,134 ,124
�أم طوبا169 ,
�أمري علم49 ,48 ,
�أمني بالباب العايل41 ,
�أهل العرف56 ,54 ,
�أوقاف �سيدنا يون�س82 ,
�أيتام,50 ,48 ,45 ,41 ,37 ,29 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,19 ,18 ,16 ,15 ,14 ,
,133 ,119 ,115 ,114 ,109 ,92 ,86 ,83 ,79 ,77 ,65 ,64 ,63 ,61 ,57
169 ,163 ,161 ,154 ,140 ,136
باب حطة,89 ,85 ,79 ,72 ,71 ,68 ,65 ,64 ,60 ,58 ,52 ,48 ,46 ,38 ,22 ,13 ,
157 ,137 ,133 ,126 ,123 ,122 ,120 ,119 ,116 ,112 ,99 ,98
�أر�ض اجلثمانية58 ,
ا�سكالة97 ,
215

با�شا,61 ,57 ,45 ,44 ,42 ,40 ,38 ,32 ,28 ,27 ,26 ,25 ,22 ,20 ,16 ,14 ,13 ,4 ,
,171 ,170 ,168 ,165 ,161 ,157 ,108 ,100 ,80 ,79 ,71 ,69 ,68 ,63
173
الأ�صالة,140 ,125 ,121 ,116 ,102 ,94 ,91 ,88 ,75 ,39 ,38 ,24 ,22 ,12 ,11 ,
155 ,152 ,151 ,150 ,148 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141
اخلانقاه82 ,69 ,67 ,
ال�صخرة,91 ,89 ,82 ,81 ,80 ,75 ,71 ,68 ,62 ,61 ,47 ,44 ,41 ,38 ,27 ,18 ,13 ,
173 ,168 ,157 ,120 ,118 ,114 ,102 ,96 ,95
القاهرة163 ,158 ,
القبة146 ,
بـ القد�س,40 ,39 ,35 ,34 ,33 ,31 ,29 ,26 ,25 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,13 ,11 ,
,63 ,61 ,60 ,59 ,58 ,56 ,55 ,54 ,52 ,50 ,49 ,48 ,47 ,45 ,43 ,42 ,41
,91 ,89 ,86 ,84 ,82 ,81 ,79 ,78 ,77 ,75 ,73 ,72 ,71 ,70 ,67 ,65 ,64
,118 ,117 ,115 ,113 ,107 ,105 ,102 ,101 ,100 ,98 ,97 ,96 ,95 ,92
,134 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,121 ,120
,160 ,157 ,156 ,155 ,149 ,147 ,142 ,140 ,139 ,138 ,137 ,135
174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,162
باب احلديد123 ,39 ,
باب الرحمة134 ،116 ,15 ,
باب ال�سل�سلة158 ،124 ,
باب العمود,91 ,89 ,86 ,83 ,72 ,71 ,64 ,63 ,52 ,51 ,50 ,48 ,39 ,24 ,22 ,20 ,
164 ,162 ,160 ,145 ,122 ,118 ,116 ,104 ,92
باب القطانني168 ,156 ,135 ,133 ,119 ,116 ,101 ,90 ,86 ,56 ,51 ,29 ,
باب الناظر170 ,168 ,165 ,38 ,22 ,
باب الرتبة15 ,
بتري108 ,
216

بداية الهداية للغزايل81 ,
براءة146 ,103 ,98 ,72 ,67 ,64 ,60 ,58 ,55 ,54 ,50 ,44 ,35 ,
بركة النارجن17 ,
ب�شه,130 ,124 ,122 ,117 ,84 ,81 ,76 ,59 ,53 ,52 ,50 ,48 ,43 ,29 ,22 ,16 ,
173 ,168 ,146 ,134 ,133
بك,48 ,47 ,44 ,42 ,41 ,36 ,34 ,31 ,30 ,29 ,27 ,25 ,24 ,20 ,19 ,15 ,12 ,4 ,
,78 ,77 ,75 ,73 ,72 ,66 ,65 ,64 ,63 ,61 ,60 ,58 ,57 ,56 ,54 ,52 ,50
,110 ,105 ,103 ,100 ,99 ,98 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,89 ,87 ,86 ,85 ,80
,138 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,124 ,120 ,118 ,116 ,114 ,113 ,112
,164 ,162 ,161 ,160 ,156 ,155 ,154 ,153 ,150 ,149 ,142 ,140 ,139
173 ,170 ,168 ,167 ,165
بلكبا�شي,121 ,120 ,103 ,73 ,71 ,53 ,52 ,51 ,41 ,39 ,32 ,29 ,28 ,18 ,11 ,
168 ,160 ,136 ,133 ,129
بغلة29 ,
بن جماعة47 ,30 ,29 ,26 ,22 ,18 ,15 ,
ُبن قهوة86 ,

بني زيد160 ,135 ,133 ,100 ,

بيت اك�سا150 ,146 ,119 ,30 ,18 ,17 ,
بيت جاال155 ,129 ,121 ,109 ,107 ,95 ,56 ,43 ,36 ,33 ,24 ,
بيت جربين153 ,
بيت حنينا155 ,59 ,54 ,34 ,
بيت �صفافا126 ,79 ,46 ,
بيت �صمرا79 ,
بيت حلم155 ,141 ,124 ,115 ,107 ,59 ,56 ,25 ,22 ,14 ,
بيت لقيا134 ,
217

بيت مزميل150 ,44 ,
بيع ًا وفائياً58 ,36 ,17 ,16 ,
تذكرة104 ,57 ,
تربة اجلليقي135 ,
تربة والدة �سيدنا عي�سى عليه ال�سالم54 ,
تفاح130 ,127 ,37 ,
تقوع155 ,59 ,
تكرور172 ,150 ,134 ,115 ,114 ,108 ,100 ,99 ,94 ,65 ,
تيمار162 ,138 ,100 ,60 ,20 ,12 ,
تني133 ,126 ,105 ,102 ,89 ,71 ,65 ,61 ,53 ,44 ,28 ,21 ,15 ,
جابي157 ,130 ,108 ,102 ,100 ,73 ,12 ,
جارو�شة29 ,
جارى با�شي164 ,131 ,
جاري با�شي140 ,93 ,83 ,78 ,77 ,75 ,57 ,56 ,
جالود101 ,
جامع الطور11 ,
جامع الع�رشة153 ,32 ,27 ,17 ,
جاوي�ش127 ,116 ,68 ,12 ,
ِجرار(زيت)120 ,30 ,28 ,20 ,
جزية104 ,57 ,40 ,
جلبي,82 ,78 ,77 ,75 ,74 ,64 ,61 ,58 ,57 ,56 ,50 ,40 ,39 ,29 ,17 ,14 ,12 ,
,134 ,131 ,130 ,121 ,110 ,108 ,107 ,103 ,100 ,95 ,93 ,87 ,86 ,83
,165 ,163 ,162 ,156 ,155 ,142 ,141 ,140 ,138 ,137 ,136 ,135
170 ,169
218

جنني15 ,
جوايل163 ,104 ,58 ,57 ,
جوخة152 ،149 ،29 ,26 ,19 ,
حاكورة165 ،164 ،152 ،132 ,123 ,110 ،85 ,71 ,66 ،58 ,49 ،44 ,27 ,
ح�شي�ش11 ,
حلب106 ,105 ,
حمام175 ,173 ,172 ,171 ,169 ,161 ,122 ,87 ,58 ,52 ,42 ,39 ,32 ,26 ,13 ,
حمام عالء الدين الب�صري13 ,
حنطة174 ,170 ,162 ,156 ,150 ,141 ,134 ,131 ,108 ,97 ,87 ,69 ,66 ,27 ,
حنطة134 ,122 ,60 ,
حيا�صة50 ,
خامت,153 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148 ,147 ,143 ,142 ,140 ,113 ,109 ,93 ,
158 ,154
خاتون,140 ,137 ,126 ,125 ,103 ,89 ,83 ,82 ,80 ,75 ,74 ,64 ,63 ,62 ,18 ,
165 ,164 ,161 ,155
خادم للكنا�سة17 ,
خان157 ,128 ,123 ,98 ,97 ,89 ,82 ,68 ,66 ,63 ,61 ,46 ,45 ,29 ,14 ,13 ,
خان الفحم30 ,
خان احلمرا100 ,
خبز174 ,166 ,129 ,116 ,89 ,
خداوردي163 ,157 ,155 ,112 ,102 ,59 ,
خط داود,137 ,135 ,124 ,116 ,113 ,111 ,107 ,103 ,102 ,57 ,46 ,38 ,36 ,
172 ,160 ,158 ,147 ,140
خط مرزبان,125 ,118 ,117 ,113 ,110 ,101 ,92 ,88 ,82 ,66 ,56 ,44 ,43 ,30 ,
138 ,137
219

خواجة161 ,152 ,96 ,88 ,87 ,81 ,80 ,75 ,
دار,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,25 ,24 ,22 ,20 ,19 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,
,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,46 ,45 ,43 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33
,77 ,76 ,72 ,71 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,61 ,60 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53
,100 ,99 ,97 ,96 ,95 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,85 ,84 ,83 ,79 ,78
,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,110 ,109 ,107 ,106 ,102 ,101
,133 ,130 ,129 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118
,153 ,152 ,146 ,145 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134
174 ,168 ,167 ,165 ,164 ,162 ,160 ,159 ,156
دار النيابة31 ,
دب�س109 ,
درج البطيخ45 ,39 ,30 ,
درج احلرافي�ش33 ,
درج املوله48 ,
دزدار153 ,150 ,146 ,137 ,136 ,121 ,110 ,105 ,101 ,91 ,31 ,28 ,20 ,18 ,
دكان,156 ,133 ,107 ,104 ,103 ,85 ,50 ,49 ,43 ,34 ,32 ,30 ,29 ,14 ,5 ,
173 ,172 ,171 ,164 ,160 ,158
دم�شق ال�شام133 ,107 ,89 ,76 ,41 ,39 ,32 ,16 ,
دم�شق،108 ,107 ،92 ,89 ,76 ,59 ،57 ,41 ،40 ,39 ,34 ,32 ،22 ،19 ,18 ,16 ,
167 ،157،156 ، ,155 ،140 ,135 ,133 ,130 ،121 ,118
دير ا�سطيا100 ,
دير ال�سنة64 ,
دير الطواوي�س113 ,
دير الكرج120 ,112 ,
دير غ�سانة133 ,73 ,
220

دير يزيد150 ,
ذهبا,69 ,68 ,64 ,62 ,61 ,58 ,57 ,51 ,50 ,47 ,46 ,42 ,38 ,37 ,29 ,27 ,12 ,
,142 ,131 ,119 ,116 ,113 ,110 ,106 ,99 ,93 ,88 ,83 ,81 ,80 ,76 ,71
154 ,153 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143
ربعة,157 ,125 ,114 ,100 ,95 ,82 ,81 ,80 ,69 ,68 ,61 ,47 ,44 ,38 ,13 ,
173 ,161
رابعة العدوية116 ,
رافات146 ,138 ,43 ,
رباط عالء الدين56 ,38 ,18 ,
ر�سم نفقة,112 ,102 ,93 ,65 ,54 ,52 ,47 ,45 ,42 ,41 ,37 ,32 ,21 ,17 ,13 ,
133 ,132 ,125 ,119 ,118
رهن,75 ,60 ,53 ,52 ,48 ,44 ,43 ,39 ,29 ,28 ,27 ,26 ,24 ,22 ,20 ,17 ,13 ,
,149 ,147 ,145 ,143 ,140 ,121 ,115 ,110 ,104 ,103 ,90 ,83 ,76
159 ,158 ,155 ,151
ريال114 ,37 ,
زادة147 ,140 ,125 ,100 ,
زاده160 ,61 ,35 ,21 ,19 ,
زاوية122 ,89 ,58 ,17 ,
زعامت60 ,49 ,48 ,31 ,19 ,
زوجة,107 ,97 ,92 ,89 ,83 ,75 ,74 ,66 ,64 ,56 ,43 ,41 ,39 ,28 ,25 ,12 ,6 ,
146 ,140 ,135 ,129 ,127 ,118 ,115 ,114
زيت160 ،133 ,130 ,128 ,124 ,120 ,100 ,90 ,73 ,60 ,48 ,40 ,30 ,28 ,20 ,
زيتون,120 ,105 ,102 ,89 ،79 ،71 ،67 ,65 ,61 ,53 ,44 ,33 ،29 ،24 ,15 ,13 ,
153 ،139 ،133 ,127 ,126 ,125
�ســجل1 ,
221

�سجن ال�رشع16 ,
�سعري155 ,59 ,
�سلطاين,88 ,80 ,76 ,71 ,69 ,68 ,64 ,58 ,57 ,51 ,49 ,46 ,38 ,34 ,29 ,12 ,
,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,122 ,119 ,113 ,106 ,94
170 ,169 ,159 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150 ,149
�سفرجل139 ,111 ,102 ,89 ,61 ,15 ,
�سوق التجار124 ,
�سوق ال�صباغني124 ,
�سلطانيا بندقياً29 ,
�سلوان130 ,84 ,72 ,71 ,58 ,44 ,33 ,
�سليمان القانوين69 ,67 ,62 ,
�سماط136 ,122 ,101 ,
�سور164 ,64 ,47 ,15 ,
�سورة الإخال�ص63 ,62 ,58 ,23 ,18 ,
�سوق الطباخني174 ,160 ,85 ,36 ,30 ,29 ,
�سوق اخل�رض124 ,120 ,
�سوق الطباخني111 ,34 ,30 ,29 ,14 ,
�سيدنا بنيامني116 ,
�سيدنا يعقوب159 ,116 ,
�سيدنا يو�سف159 ,
�رشح احلديث للمرجاين81 ,
�رشفات91 ,46 ,
�شخ�شري29 ,
�شعفاط162 ,107 ،100 ,
222

�شعري124 ,81 ,20 ,15 ,
�شيخ الطحانني174 ,173 ,162 ,127 ,78 ,56 ,
�صابون149 ,110 ,86 ,71 ,36 ,35 ,
�صداق,101 ,94 ,92 ,75 ,74 ,71 ,55 ,54 ,46 ,44 ,43 ,30 ,29 ,26 ,23 ,15 ,13 ,
156 ,127 ,122 ,108
�صطاف30 ,
�صفد161 ,154 ,153 ,110 ,101 ,80 ,38 ,
�صوبا67 ,33 ,
�صوبا�سي23 ,
�صوبا�شي,122 ,120 ,119 ,113 ,106 ,103 ,86 ,81 ,72 ,64 ,58 ,50 ,48 ,43 ,
167 ,151 ,132 ,130 ,126 ,123
�صور باهر169 ,162 ,156 ,100 ,50 ,27 ,
طائفة,106 ,95 ,87 ,84 ,82 ,76 ,74 ,59 ,54 ,53 ,49 ,43 ,40 ,31 ,17 ,8 ,5 ,
174 ,168 ,164 ,163 ,157 ,134 ,127 ,123 ,115 ,113 ,107
طاحونة126 ,103 ,56 ,45 ,29 ,
طرابل�س97 ،34,
طلب خلع130 ,124 ,122 ,111 ,83 ,
عارورة73 ,
عبوين73 ,
عني عاطات41 ,
عثماين,119 ,116 ,111 ,97 ,87 ,82 ,80 ,71 ,70 ,68 ,62 ,58 ,57 ,34 ,16 ,14 ,
169 ,155 ,154 ,138 ,137 ,134 ,125 ,124 ,123 ,122
عثمانيا80 ,69 ,14 ,
عثمانيات,98 ,89 ,81 ,80 ,79 ,69 ,68 ,67 ,65 ,62 ,61 ,19 ,18 ,17 ,14 ,12 ,
223

121 ,110 ,109 ,100
عثمانية100 ,70 ,69 ,68 ,67 ,57 ,4 ,
عجول158 ,140 ,137 ,135 ,
عقبة ال�ست67 ,
عقبة الظاهرية84 ،16,
عقبة املوله170 ,119 ,31 ,16 ,15 ,
عقد زواج,52 ,51 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,40 ,39 ,37 ,36 ،32 ,25 ,
,82 ,79 ,78 ,77 ,75 ,71 ,66 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,55 ,54 ,53
,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,90 ,89 ,84
,128 ,127 ,126 ,123 ,119 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,110
141 ,140 ,139 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,129
عقد وقف120 ,63 ,44 ,
عكام با�شي78 ,
عمارة خا�صكي97 ,
عناتا158 ,140 ,137 ,
عنب133 ,130 ,127 ,125 ,111 ,37 ,33 ,21 ,19 ,17 ,13 ,
عود حراث75 ,
عني قنية45 ,
عني كارم131 ,111 ,103 ,83 ,43 ,
عيون التجار15 ,
غرابيل29 ,
غرارة170 ,66 ,
غرا�س,89 ,79 ,67 ,65 ,64 ,61 ,56 ,54 ,53 ,44 ,43 ,37 ,36 ,33 ,29 ,15 ,14 ,
,126 ,125 ,120 ,119 ,118 ,115 ,112 ,111 ,105 ,102 ,98 ,96 ,95 ,94
164 ,162 ,153 ,151 ,141 ,139 ,134 ,133 ,127
224

غر�ش171 ,115 ,55 ,54 ,14 ,12 ,11 ,
غر�شا �أ�سدياً,102 ,101 ,100 ,99 ,97 ,78 ,55 ,47 ,42 ,40 ,39 ,32 ,18 ,15 ,13 ,
162 ,136 ,126 ,123 ,104 ,103
غر�شا رياالً130 ,29 ,
غرو�ش,35 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,11 ,
,60 ,59 ,55 ,53 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,44 ,42 ,41 ,40 ,39 ,37 ,36
,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,66 ,61
,108 ,107 ,106 ,103 ,102 ,101 ,100 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89
,122 ,121 ,120 ,118 ,117 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109
,150 ,149 ,142 ,141 ,138 ,135 ,134 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128
,165 ,164 ,163 ,162 ,159 ,158 ,157 ,155 ,154 ,153 ,152 ,151
173 ,171 ,170 ,168 ,167
غرو�ش �أ�سدية134 ,89 ,60 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,11 ,
غزة168 ,165 ,162 ,132 ,106 ,40 ,11 ,4 ,
فاخورة116 ,85 ,
فخر �أقرانه96 ,95 ,19 ,11 ,
فخر التجار50 ,19 ,11 ,
فر�س165 ,146 ,71 ,18 ,15 ,
ف�ضة140 ,107 ,104 ,93 ,92 ,16 ,
فل�سطني124 ,92 ,70 ,32 ,14 ,
فلو�س49 ,
قائم مقام154 ,125 ,103 ,75 ,
قا�رص162 ,161 ,113 ,99 ,94 ,93 ,52 ,45 ,38 ,33 ,23 ,15 ,
قبة مو�سى161 ,34 ,
قنطرة ال�صم�صام72 ,
قراءة احلديث124 ,67 ,34 ,
قرية اجلورة65 ,14 ,
225

قرية املاحلة138 ,88 ,83 ,46 ,43 ,37 ,21 ,
قرية النريب105 ,
قرية زكريا25 ,
قرية �سبتارتا48 ,
قرية �صاطاف131 ,28 ,
قرية �صوبا33 ,28 ,
قرية طور زيتا154 ,
قرية كفر النا105 ,
قرية لفتا171 ,151 ,98 ,71 ,56 ,50 ,36 ,20 ,18 ,17 ,
قرية برقا138 ,
ق�سطنطينية173 ,94 ,40 ,33 ,
ق�صبات41 ,
ق�صيدة ال�شيباين81 ,
ق�صيدة املنفرجة102 ,
ق�صيدة بردة62 ,
قطع م�رصية,66 ,63 ،61 ،54 ,50 ,49 ،47 ,37 ,35 ,32 ,31 ،29, 23 ,13 ،12 ,
،151 ،149 ،147 ،132 ،131 ،127 ،124 ،120 ،119 ،110 ,93 ,82 ،69 ،68
172 ،171 ,170 ,169 ,154 ،153
قطعة �شامية149 ,123 ,56 ,31 ,
قطن89 ,
قلعة153 ,150 ,146 ,137 ,136 ,121 ,110 ,105 ,101 ,91 ,57 ,33 ,31 ,20 ,18 ,14 ,
قما�ش36 ,23 ,
قناة ال�سبيل171 ,170 ,115 ,66 ,53 ,41 ,18 ,11 ,
قناطر خ�ضري164 ,96 ,
قناطري160 ,133 ,105 ,60 ,23 ,
قنطار116 ,113 ,111 ,105 ,89 ,73 ,23 ,
قنطرة لولو غازي13 ,
226

قهوة168 ,139 ,136 ,121 ,116 ,86 ,83 ,82 ,52 ,47 ,46 ,26 ,
قو�صني101 ,
قولونية �أو قولونيه �أو قلونه 155 ،85 ،59 ،56 ,34 ,29 ,
قرياط155 ,59 ,45 ,34 ,
كاتب �أ�صله168 ,123 ,117 ,105 ,71 ,67 ,64 ,48 ,17 ,13 ,
كاتب الوقف141 ,40 ,38 ،14 ,
كتاب �أبي �شجاع81 ,،
كتاب الزبد81 ,
كتاب املنهاج81 ,
كتاب بدا الآمال81 ,
كتاب مر�ضاة ال�صحابة بالفار�سي81 ,
كتاب لغة املر�صاد بالفار�سي81 ,
كتخدا174 ,162 ,122 ,105 ,61 ,43 ,28 ,
كرم151 ,136 ,130 ,120 ,113 ,103 ,84 ,45 ,36 ,18 ,17 ,13 ,
كعك174 ,166 ,
كفر روما105 ,
كفر عقب72 ,
كفر نعمة162 ,
كني�سة القيامة141 ,138 ,118 ,82 ,69 ,67 ,62 ,23 ,14 ,
كيال با�شي81 ,
لبة ذهب97 ,16 ,
لفتا111 ,97 ,95 ,47 ,37 ,20 ,
طوبجية105 ,
لولو غازي120 ,89 ,72 ,51 ,43 ,
مئذنة احلب�س141 ,
مار يعقوب128 ,107 ,
227

مت�سلم128 ,126 ,123 ,120 ,106 ,91 ,88 ,83 ,81 ,50 ,43 ,41 ,40 ,26 ,4 ,
متويل,52 ,46 ,44 ,42 ,41 ,39 ,37 ,32 ,31 ,27 ,25 ,19 ,18 ,17 ,15 ,14 ,12 ,
,126 ,125 ,105 ,104 ,97 ,94 ,91 ,90 ,87 ,85 ,75 ,73 ,70 ,65 ,59
173 ,160 ,156 ,154 ,150 ,144 ,142 ,141 ,138 ,136 ,132 ,130
متوليه,87 ,84 ,78 ,77 ,75 ,61 ,59 ,55 ,51 ,46 ,36 ,32 ,29 ,28 ,27 ,26 ,22 ,
,132 ,129 ,128 ,115 ,114 ,112 ,110 ,109 ,102 ,100 ,96 ,91 ,90 ,88
,151 ,150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,140 ,138 ,134
173 ,170 ,169 ,167 ,163 ,158 ,157 ,155 ,154 ,153 ,152
حمافظ168 ,157 ,79 ,57 ,42 ,40 ,22 ,
حمكمة القاهرة158 ,
حمكمة م�رص167 ,
حملة الأكراد(اخلليل)38 ,
حملة الرتكمان بالرملة77 ,
حملة اجلوالدة153 ,103 ,63 ,49 ,32 ,27 ,17 ,
حملة احلبلة134 ,118 ,66 ,
حملة احليادرة147 ,97 ,95 ,76 ,
حملة الري�شة153 ,152 ,139 ,138 ,133 ,126 ,124 ,116 ,99 ,54 ,49 ,45 ,19 ,
حملة الزراعنة39 ,35 ,
حملة ال�رشف143 ,130 ,129 ,121 ,115 ,109 ,88 ,77 ,63 ,41 ,
حملة ال�ضوية141 ,
حملة العمود153 ,109 ,47 ,45 ,19 ,
حملة امل�شاعلية132 ,119 ,51 ,
حملة الن�صارى,112 ,87 ,83 ,79 ,72 ,63 ,60 ,52 ,51 ,46 ,43 ,39 ,30 ,29 ,
168 ,167 ,158 ,149 ,142 ,141 ,123 ,122 ,121 ,120
حملة النيابة121 ,120 ,100 ,19 ,
حملة اليا�سمني �أو اليا�سمينة(نابل�س)133 ،67 ،13 ,
حملة بني دار14 ,
حملة بني زيد88 ,82 ,
228

حملة درج املوله24 ,
حملة �صهيون82 ,66 ,50 ,29 ,
حملة املغاربة135 ,116 ,104 ,16 ,
مدينة160 ,139 ,132 ,130 ,105 ,92 ,74 ,67 ,59 ,48 ,44 ,25 ,
مرتفق26 ,
مر�ض �رسطان33 ,
م�سجد �سنان137 ,136 ,
م�شايخ166 ,163 ,135 ,53 ,25 ,14 ,
م�شم�ش120 ,
م�صبنة138 ,104 ,15 ,
م�صبنة باب العمود15 ,
م�رص167 ,164 ,131 ,99 ,95 ,90 ,70 ,66 ,34 ,32 ,
مطران174 ,40 ,
معدن158 ,154 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148 ,147 ,110 ,
معماربا�شي136 ,123 ,72 ,17 ,
مفتي,124 ,120 ,101 ,100 ,91 ,70 ,67 ,65 ,59 ,56 ,52 ,46 ,42 ,40 ,39 ,11 ,
160 ,154 ,139 ,131
مقام اخل�رض139 ,
مقام �سيدنا روبني92 ,
مقام �سيدنا داود159 ,125 ,56 ,
مقام �سيدنا مو�سى70 ,69 ,
مكتب حممد111 ,
مناخيل29 ,
منارة ال�سل�سلة44 ,
منارة الغوامنة82 ,80 ,
مو�سم �سيدنا مو�سى122 ,
موالنا166 ,157 ,156 ,153 ,152 ,150 ,146 ,142 ,118 ,114 ,109 ,
229

نابل�س134 ,133 ,118 ,116 ,104 ،101 ,67 ,66 ،64 ،15 ,13 ,
ناحية بني �صعب116 ,
ناظر140 ,138 ,135 ,130 ,105 ,93 ,57 ,56 ,49 ,45 ,39 ,38 ,23 ,15 ,
نحالني122 ,
واد التفاح14 ,
واد الطواحني165 ,164 ,149 ,84 ,61 ,
وظيفة,49 ,47 ,44 ,38 ,35 ,34 ,32 ,31 ,23 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,
,78 ,75 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,63 ,62 ,61 ,58 ,57 ,56 ,54
,111 ,110 ,109 ,104 ,100 ,98 ,97 ,96 ,95 ,89 ,87 ,82 ,81 ,80 ,79
,135 ,134 ,132 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,116
173 ,170 ,169 ,159 ,158 ,155 ,154 ,141 ,140 ,138 ,137
وقف �إبراهيم20 ,
وقف �إبراهيم الأزرق16 ,
وقف �إبراهيم خان84 ,28 ,21 ,15 ,
وقف �إبراهيم بن قا�ضي التميمي14 ,
وقف �أحمد170 ,27 ,20 ,11 ,
وقف �أحمد بن �رشوين11 ,
وقف �إ�سماعيل21 ,19 ,
وقف احلاجة حو�شية33 ,
وقف العميان32 ,
وقف الكجك25 ,
وقف الوزير �أحمد22 ,
وقف عبد القادر احلريري152 ,51 ,19 ,
وقف ابن جماعة30 ,
وقف البيمار�ستان152 ,85 ,49 ,45 ,35 ,
وقف البيمار�ستان ال�صالحي152 ,49 ,45 ,35 ,
وقف اجلامع العمري138 ,48 ,
230

وقف اجلراحية32 ,
وقف احلاجة نبوية118 ,
وقف احلرمني156 ,107 ,70 ,34 ,14 ,
وقف احلرمني ال�رشيفني70 ,34 ,14 ,
وقف اخلانقاه ال�صالحية117 ,60 ,39 ,14 ,
وقف ال�سادة امل�رصيني155 ,59 ,
وقف ال�شنري56 ,
وقف القرمي58 ,
وقف الكمال بن �أبي �رشيف162 ,66 ,
وقف املحيا87 ,12 ,
وقف املدر�سة الطولونية24 ,
وقف امل�رصيني156 ,85 ,34 ,
وقف املغاربة103 ,28 ,27 ,
وقف املوارنة63 ,
وقف املو�صلي(مدر�سة)130 ,
وقف الوجوهية(,مدر�سة) 28
وقف ابن جماعة30 ,29 ,
وقف �أوالد ع�سيله49 ,48 ,
وقف بانوخاتون55 ,
وقف تقي الدين العينبو�س141 ,
وقف جار اهلل170 ,169 ,26 ,15 ,
وقف جامع الع�رشة153 ,17 ,
وقف ح�سن الطنبغا139 ,134 ,
وقف خا�سكي �سلطان125 ,23 ,
وقف خا�صكي �سلطان141 ,75 ,72 ,69 ,68 ,66 ,63 ,58 ,52 ,18 ,
وقف دبو�س121 ,
وقف �سيدنا يون�س و�سيدنا لوط70 ,
231

وقف �سليمان الرومي25 ,
وقف �سيف اهلل112 ,36 ,35 ,20 ,19 ,
وقف �شيخ الإ�سالم حممد بن �أبي اللطف121 ,
وقف طرغوط �آغا20 ،17,
وقف عبد القادر احلريري93 ,42 ,12 ,
وقف علي خواجة152 ,150 ,12 ,
وقف قراءة39 ,
وقف كجك100 ,16 ,
وقف لولو غازي35 ,34 ,
وقف حممد القرمي160 ,66 ,
وقف حممد �آغا31 ,23 ,18 ,17 ,
وقف حممد �آغا الطوا�شي31 ,23 ,18 ,17 ,
وقف مو�سى33 ,
وقف يو�سف الرومي80 ,12 ،20,
وقف ًا ذرياً14 ,
وكالة,107 ,94 ,85 ,84 ,76 ,74 ,70 ,56 ,42 ,38 ,35 ,33 ,28 ,26 ,22 ,21 ,20 ,
164 ,160 ,159 ,157 ,149 ,139 ,135 ,132 ,129 ,123 ,111
وكيل,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,33 ,32 ,30 ,29 ,28 ,25 ,23 ,20 ,17 ,15 ,14 ,13 ,4 ,
,73 ,72 ,70 ,66 ,65 ,64 ,63 ,57 ,55 ,54 ,52 ,51 ,48 ,47 ,44 ,41 ,40
,96 ,95 ,94 ,92 ,89 ,88 ,87 ,85 ,84 ,83 ,82 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74
,120 ,119 ,117،118 ,114 ,113 ,112 ,110 ,109 ,106 ,103 ,99 ,97
,139 ,138 ,137 ,134 ,133 ,131 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,123
172 ,170 ,158 ,157 ,156 ,155 ,141 ,140
وكيل اخلرج87 ,
يافا92 ,29 ,

232

ملحق( وثائق من السجل)
النظر يف قضية أمري لواء غزة حسني باشا بن رضوان حوال األموال اليت أخذها
من طائفة الروم
"�سبب حترير احلروف يف املجل�س ال�رشعي املحرر املرعي...لدى موالنا ...م�صطفى
افندي...ملا ح�رض الوكيل ال�رشعي عن قبل �أمري الأمراء الكرام ،ح�سني با�شا املحافظ مبدينة
غزة ها�شم دام �إقباله هو فخر الأماجد والأعيان ح�سن �آغا وذكر ملوالنا احلاكم ال�رشعي-
امل�شار �إليه� -أن يا�سو�س بطريق طائفة ن�صارى الروم -القاطنني بالقد�س ال�رشيف املقيم
الآن بق�سطنطينية املحمية� -أنهى لدى الأعتاب اخلاقانية وال�سدة ال�سلطانية �أن ح�سني با�شا
حمافظ غزة ها�شم �أخذ من طائفة الأرمن القاطنني بالقد�س ال�رشيف ثالثني �ألفا من الغرو�ش
الف�ضية ،و�أخذ من وكيل البطريق املذكور اثنا ع�رش �ألف من الغرو�ش الف�ضية ،وقد ورد الأمر
ال�سلطاين خطابا حل�رضة الوزير املكرم وامل�شري املفخم ،مدير �أمور اجلمهور...ح�رضة الوزير
املكرم �أحمد با�شا املحافظ بدم�شق ال�شام -دار ال�سالم -بالتحرير على ذلك ،و�أخذ املبلغ
وعني من قبل ال�سلطنة العلية مبا�رشة ذلك هو
من ح�رضة ح�سني با�شا -امل�شار �إليهُ -
فخر الأماجد والأعيان �إ�سماعيل �آغا الفاحتي بالباب العايل ،و�أن �إ�سماعيل �آغا املبا�رش
املذكور ح�رض لدى الوزير -امل�شار �إليه -بدم�شق ال�شام وبني يده الأمر ال�سلطاين وطلب
حترير ذلك ،وال�س�ؤال عن حقيقة احلال يف ذلك ،فعني ح�رضة الوزير -امل�شار �إليه -من
جانبه فخر الأماجد والأعيان �أحمد �آغا ب�صحبة �إ�سماعيل �آغا املبا�رش املذكور ،و�أنهما الآن
ح�رضا بالقد�س ال�رشيف وطلب ح�سن �آغا الوكيل عن ح�رضة ح�سني با�شا -امل�شار �إليه -من
موالنا احلاكم ال�رشعي -امل�شار �إليه� -أن يح�رض املتكلم على طائفة ن�صارى الأرمن املقيم
بالقد�س ال�رشيف واملتكلم على طائفة ن�صارى الروم بالقد�س ال�رشيف ويتحرى على ذلك
وي�سال منهما عن حقيقية احلال يف ذلك وي�سطر جوابهما وما ي�ستقر احلال...جعل موالنا
احلاكم ال�رشعي -امل�شار �إليه -جمل�س ًا عاما �رشعيا جمع فيه العلماء وال�صلحاء والأ�رشاف
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العظام ،وامل�شايخ الكرام والأكابر والأعيان من �سكان القد�س ال�رشيف ...وح�رض املجل�س
ال�رشعي املذكور فخر االعيان عمدة �أويل الفخر وال�شان حممد �آغا املت�سلم مبدينة القد�س
ال�رشيف و�إ�سماعيل �آغا الفاجتي ،و�أحمد �آغا املعني من قبل الوزير -امل�شار �إليه -املحافظ
بدم�شق ال�شام ،و�أح�رض كل واحد من اليازار الراهب الأرمني مرتان طائفة ن�صارى الأرمن
بالقد�س ال�رشيف واملتكلم عليهم ،والراهب املدعو �إبراهيم املتكلم على طائفة ن�صارى الروم
بالقد�س ال�رشيف ،و�س�أل من اليازار مرتان طائفة الأرمن املذكور عن حقيقة ذلك ،وهل
�أخذ منكم ح�رضة ح�سني با�شا حمافظ مدينة غزة ثالثني �ألفا من الغرو�ش الف�ضية؟ ف�أجاب
اليازار مرتان الأرمن املذكور واملتكلم عليهم� :أن ما �أنهاه بطريق الروم بحق ح�رض ح�سني
إنهاء خمالف ال �أ�صل له ،و�أن ح�سني با�شا مل ياخذ منه
با�شا -امل�شار �إليه -ون�سبه �إليه � ً
وال من طائفة الأرمن املزبورين �شي�أً �أ�صالً .و�س�أل من �إبراهيم املتكلم على طائفة ن�صارى
الروم بالقد�س ال�رشيف عن حقيقة ذلك ،وهل �أخذ منكم ح�رضة ح�سني با�شا �إثني ع�رش �ألفا
غر�ش ف�ضية؟ ف�أجاب ب�أنه كان م�سافراً �إىل الرملة ،و�أن ح�سني با�شا مل ي�أخذ منه �شيء
�أ�صال .وملا اعرتفا بذلك ،وا�ستقرت حقيقة احلال على هذا املنوال طلب ح�سن �آغا الوكيل عن
التقيد حفظ ًا لواقعة احلال؛ ليعر�ض على �أركان الدولة اخلاقانية ووكالء
ح�رض ح�سني با�شا ّ
ال�سلطنة العلية ،ف�سطر ذلك بالطلب وال�س�ؤال ،حترير يف خام�س �شهر ربيع الأول ل�سنة ثمانية
و�ستني و�ألف ".
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