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 الملخص

تععن نتجععت عععن نشععاط الععدواوين تحععود دار الوثععائق القوميععة العديععد مععن وثععائق وسععجالت الععدواوين ال
والمؤسسات فن القرن التاسا عشر  ولم يُکشف عن الکثير منها بعد  ولعم يُسعتفد منهعا فعن إثعراء الدراسعات 

 التاريخية والوثائقية واألرشيفية . 

 –م 1852هعععـ/1268تنعععاو  هعععذا البحعععل دراسعععة سعععج  قيعععد مضعععابط العععدعاوى الشعععرعية الفتعععر  
قيًا من حيل التعريف بالسج  وأهميته   وإجراءات سير الدعاوى وإصعدار م أرشيفيًا ووثائ1856هـ/1272

الحکم فيها   ودراسة ونشر نماذج من الوثائق المدونة به ما إعداد بطاقعات وصعف أرشعيفن لتلعن النمعاذج 
 وفقًا للتقنين الدولن للوصف األرشيفن )تدوا(. 

عريعف بالسعج  وأهميتعه ودراسعة مضعمون تعتمد الدراسة على المنهج الوثعائقن التحليلعن معن حيعل الت
الوثائق  وتحلي  محتواها لمعرفة إجراءات سير الدعاوى والقضايا بمجلس العلمعاء بعديوان الخعديو  وإععداد 

وثيقعة  ويشعتم   153بطاقات الوصف األرشيفن لنماذج من الوثائق المقيد  بالسج . ويحتعوى السعج  علعى 
شرعية والتن نُظرت بمجلس العلماء بالديوان مث  : اسعتحقاقات على موضوعات متنوعة تتعلق بالدعاوى ال

لترکات ومواريل األهالن عامة والنساء بصعفة خاصعة  وکبعار معوظفن الدولعة  ومسعتحقات أوقعاف  فضعالً 
 .عن دعاوى تتعلق بالحوادل مث  القت   باإلضافة إلى القلي  من الوثائق التن تتعلق باإلشهادات الشرعية

 راسة إلى النتائج التالية :وقد توصلت الد

 بعديوان الشعرعية العدعاوي مضابط قيد بسج  المدونة الوثائق لموضوعات المعلوماتية القيمة معرفة -

 الخديو.

 . الوثائق خال  من الخديو بديوان العلماء بمجلس الدعاوي سير بإجراءات التعريف -

 . ج بالس المقيد  الوثائق من لنماذج األرشيف  الوصف بطاقات إعداد -

 مضبطة  دعاوى شرعية   ديوان الخديو    الكلمات الدالة :

 مقدمة

تحععوي دار الوثععائق القوميععة العديععد مععن وثععائق وسععجالت الععدواوين التعع  نتجععت عععن نشععاط الععدواوين 
والمؤسسات ف  القرن التاسا عشر  ولم يُكشف عن الكثير منهعا بععد  ولعم يُسعتفد منهعا فع  إثعراء الدراسعات 

 لوثائقية واألرشيفية.التاريخية وا

 ويرجا اختياري لهذا الموضوع لعد  أسباب منها : 

 .(1)لم يسبق دراسة سج  قيد مضابط الدعاوي الشرعية بديوان الخديو أو نشر أي من وثائقه  -
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 إلقاء الضوء على اختصاصات  ديوان الخديو القضائية .  -

ن التاسعا عشعر لمعا تحويعه معن تشجيا الباحثين على دراسة وثائق وسجالت الدواوين فع  القعر  -
 معلومات أرشيفية ووثائقية وتاريخية غاية ف  األهمية.

 أهداف الدراسة :

 التعريف بسج  قيد مضابط الدعاوي الشرعية بديوان الخديو. -

 دراسة التاريخ اإلداري للمنشئ. -

 معرفة إجراءات سير الدعاوي وإصدار الحكم فيها بمجلس العلماء بديوان الخديو. -

 بطاقات الوصف األرشيف  لنماذج من الوثائق المقيد  بالسج .إعداد  -

 نشر نماذج من الوثائق. -

 منهج الدراسة.

تعتمد الدراسة على المنهج الوثائق  التحليل  من حيل التعريعف بالسعج  وأهميتعه ودراسعة مضعمون 

ان الخعديو  وإععداد الوثائق  وتحلي  محتواها لمعرفة إجراءات سير الدعاوي والقضايا بمجلس العلمعاء بعديو

 بطاقات الوصف األرشيف  لنماذج من الوثائق المقيد  بالسج .

 الدعاوي الشرعية د2م/ التعريف بسجل قيد مضابط1

ن ف  صفحة العنوان "سج  قيد مضابط الدعاوي الشرعية بمجلس العلما بعديوان الخعديو". وينتمع   ِّ ُدو 
فية لعديوان الخعديو والمودععة بأمانعة الوثعائق السعيادية إلى المتكاملة األرشعي –سج  واحد فقط  –هذا السج  

 بدار الوثائق القومية.

رقم ثابت للمتكاملة األرشعيفية  0004 –رقم السج  داخ  المتكاملة  000503الكود األرشيف  للسج  
 ديوان الخديو 

 م1852أكتوبر  6هـ/ 1268ذي الحجة  21الفتر  الزمنية للسج   : 

 م.1856أغسطس  29هـ/ 1272ذي الحجة  27: إلى                  

وثيقة  ويشتم  على موضوعات متنوعة تتعلق بالعدعاوي الشعرعية والتع   153ويحتوى السج  على 
نُظرت بمجلس العلماء بالديوان مث  : استحقاقات لتركات ومواريعل األهعال  عامعة والنسعاء بصعفة خاصعة  

ن دععاوي تتعلعق بعالحوادل مثع  القتع   باإلضعافة إلعى وكبار موظف  الدولعة  ومسعتحقات أوقعاف  فضعالً عع
 القلي  من الوثائق الت  تتعلق باإلشهادات الشرعية.

 / دراسة التاريخ اإلداري للمنشئ2

م أنشأ محمد على ديوان الخديو واهتم بالشئون الداخلية للدولة  وقد توسععت 1819هـ/ 1234ف  عام 
ميا المسائ    وعرضها عليه ليصدر أوامره فيها بما يشاء  اختصاصات هذا الديوان وصار له النظر ف  ج

ثم صار هذا الديوان يعظم سنة فسنة ويتجزأ إلى أقالم مختلفة حت  صار أقالًما متعدد  اخت  ك  قلعم منهعا 
 .(3)بعم  مستق  مث  التجار  والمدارس والزراعة والخزينة الخديوية

ية للسياسعتنامة الععدواوين العامععة فع  مصععر فعع  م حعددت الترتيبععات األساسعع1837هععـ/1253وفع  عععام 
 سبعة دواوين   واخت  ديوان الخديو:
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بالنظر ف  الدعاوي الخاصة بمدينة القاهر    وكذلك القضايا الت  ترفعهعا األقعاليم   وإصعدار األوامعر 
والكعيالر  المتعلقة بالمرتبات وإشراف مدير الديوان على مصلحة األبنية وفروعها  وعلعى المخعابز الملكيعة 

وعلى الترسانة ببوالق وفروعها وعلى االستباليات الملكية )المستشعفيات( واألوقعاف المصعرية وبيعت المعا  
على أن تقدم حسعابات هعذه المصعالا جميعهعا إلعى خعازن  (4)والضربخانة ... وغيرها من المصالا والفروع

 .(5)ديوان الخديو بإعتبارها تابعة للديوان

م 1838إبريع   8هعـ/ 1254محعرم  13مر عا  بالئحة الديوان التفصيلية ف  وقد أصدر محمد على أ
إلى مدير ديوان الخديو   وتضمنت ترتيب وظائف الديوان  وكيفية سير العم  بعه  وبالنسعبة للعدعاوي التع  
كان ينظر فيها الديوان  فقد انقسمت إلى دعاوي خفيفة اتصلت بالمشعاك  البسعيطة بعين األفعراد  ومعا يحعدل 

  األسواق من مشاك  أيًضا  كانت تضبط بمعرفة كاتب الضابطخانة   ويتم تصعفية خالفتهعا بعين الفعريقين ف
بمعرفة معاون ديوان الخديو  وأما الدعاوي المتعثر  من قت  وسرقة وإجرام  فكانت تنقع  معن الضعابطخانة 

خصعيًا ليتعولى بنفسعه الفصع  إلى الديوان حا  وقوعها  ثم يُحرر عنها تقريعر يُععرض علعى معدير العديوان ش
 .(6)فيها كما يرس  إليه ما يتعلق بالشرع أيًضا

م صعدرت إراد  سعنية فع  عهعد سععيد باشعا بتحويع  1854نعوفمبر  27هعـ/ 1271ربيا األو   6وف  
 .(7)ديوان الخديو إلى ديوان محافظة مصر

 / إجراءات سير الدعاوي بمجلس العلماء بالديوان من واقع الوثائق3

  الوثائق المقيعد  بسعج  قيعد مضعابط العدعاوي الشعرعية بمجلعس العلمعاء بعديوان الخعديو   تعم من خال
 تحديد إجراءات سير الدعاوي بالمجلس كما يل  :

تبييدأ إجييراءات سييير الييدعاوي بمجلييس العلميياء بييديوان الخييديو . بتقييديم الحضييور ميين أعضيياء  –أ 
 المجلس وهم بالترتيب :

لجاما األزهر  ومفت  ك  من الساد  الحنفية والمالكية  وبععض مشعايخ شيخ اإلسالم ونائبه  شيخ ا -
 األزهر  ووكي  الديوان   وبعض الشخصيات األخرى ذات المناصب ف  الدولة.

 وعلى سبي  المثا :

" بين يدي حضر  موالنا شيخ اإلسالم ونايبه بمحضر ك  معن حضعر  موالنعا العالمعة شعيخ الجعاما 
مفتى الساد  المالكية وحضر  موالنا العالمعة مفتعى السعاد  الحنفيعة والعالمعة الشعيخ األزهر وموالنا العالمة 

محمد المنصوري الحنف  األزهري وحضر  الجنعاب الععال  سعليم بعك وكيع  العديوان المشعار إليعه والجنعاب 
  بعدال معن وكيع (9)وأحيانًعا يحضعر المجلعس " تشعريفتج  مصعر" (8)العال  قاسم بعك وكيع  أمعين بيعت المعا 

 الديوان.

م. كععان يحضععر 1854هععـ/1271وعنععدما تععم تحويعع  ديععوان الخععديو إلععى ديععوان محافظععة مصععر عععام 

أو باسمه  (10)مجلس العلماء بالديوان محافظ مصر وأحيانًا تذكره الوثائق بوظيفته فقط "سعاد  محافظ مصر

 .(11)ووظيفته "سعاد  أدهم باشا محافظ مصر حاالً"

الماضييي بلفييظ "ادعييي" ثييم اسييم المييدعي ولقبييه ووظيفتييه أو مهنتييه تقييديم الييدعوي بالفعييل  –ب 
 ومكان إقامته مثال:

"ادععع  الحععاج إبععراهيم حسععن القععرش بخدمععة المغفععور لععه الحععاج محمععد علععى بععاش طععاب ثععراه بععن  -
 . (12)المرحوم حسن الزين "
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وج  بخط "ادع  ك  من المكرم حسن دابيه ابن الحاج على الفراش وولده المكرم حسن دابية القه -
 .(13)باب الخلق"

بالترسعانة والمكعرم حميعده ولعدي المرحعوم أحمعد  (14)"ادع  ك  من األخوين هما محمد حميده القلفعاط
 .(15)حميده"

 .(16)"ادع  الزم  بول  يوسف الشام  الدمشق  الصراف بساح  الغال  القديم ببوالق" -

 على سبي  المثا : –يةقُم وكيالً عنه كما يذكر اسم من يمثله ومهنته أو وظيفته وموطنه إذا كان 

"ادع  السيد أمين مك  الصباغ والقايم عبد الهادي الجواهرج  المذكور بطريق وكالتعه الشعرعية  -
 .(17)عن زوجته الماصونة حسيبة خاتون بنت المرحوم الحاج صالا مك "

خعاتون بنعت  القايم حسن المغرب  المذكور بطريق وكالتعه الشعرعية ععن زوجتعه الماصعونة عديلعة -
 .(18)المرحوم  الحاج صالا مك  المذكور"

 على سبي  المثا : –ثم تقديم اسم المدع  عليه ووظيفته ومهنته ومكان أو مح  إقامته 

"الجناب المكرم باكير بك نج  المرحعوم أحمعد بعاش طعاهر ... وهعو الوكيع  الشعرع  ععن والدتعه  -
 .(19)المفوضة برأيه وقوله وفعله"الست الماصونة خديجة خاتون ... الوكالة المطلقة 

" الشيخ حسين القوص  الحنف  .. المجاورين بالجاما األزهر وهو الوكيع  الشعرع  ععن حضعر   -
 .(20)موالنا العالمة الشيخ محمد العباس  المهدي .. مفت  الساد  الحنفية بمصر حاال"

 موضوع الدعوي -ج 

 بديوان الخديو كما يتضا ذلك فيما يل :ت الدعاوي الت  نظرت بمجلس العلماء اتنوعت موضوع

دعوى أقامها أنجا  المرحوم أحمد باشا طاهر على باكير بك وكي  السيد  خديجعة خعاتون معتوقعة  -
 .(21)واستحقاقهم لوقفه منها –وزوجة والدهم 

دعوي الحاج إبراهيم حسن القرش على الشيخ إبراهيم أصعي  بخصعو  تعأجير حعانوت وتحويلعه  -
 .(22)إلى مدق بن

دععوى محمعد الشعيخ حفنعاوى علعى وكيع  حضععر  مفتع  السعاد  الحنفيعة باسعتحقاقه لميعرال السععيد   -
 .(23)نفيسه حنيفة وهو جميا المكان الكائن بمصر المحروسة بخط اللبودية

دعوى الحاج أحمد أبو دابية على مصعطف  أغعا القعيم الشعرع  علعى مصعطف  راشعد باشعا يطالبعه  -
 .(24)ا منه مصطف  راشد باشابأجر  السفينة الت  إستأجره

)اشهاد شرع  ( أشهد محمود إبعراهيم الشعيا  وزوجتعه غنعا بعإبراء ذمعة علعى زيعان المتسعبب فع   -
وفا  إبنهما إبراًء شرعيًا مقبوالً بالطريق الشرع 
(25). 

 المتصرف فيه ومشتمالته وحدوده -د 

اض  وأطيعان   وحوانيعت   وسعفن  ذكرت الوثائق العديد من األماكن الت  حددتها الدعاوي ما بين أر
 وأبنية مثا  ذلك:

"من جملة الوقف المذكور جنينه وقصر بطريق شبرا وأطيان تابعة لذلك محدود ذلك بحدود أربعا  -
 .(26)الحد الشرق  بطريق شبرا والحد الغرب  بجهة البحر األعظم والحد البحري للمبيضة"
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لثعان  يععرف بغعيط الحلعوان  الكعاينين بمصعر "جميا الغيطين المعروف إحداهما بغيط المصباح وا -
المحروسة ببركة األزبكيعة ومعا يتبعا ذلعك معن األبنيعة والقصعور وجميعا القصعر المععروف بقصعر 

 .(27)الني  والجنينه التابعة له"

 .(28)"نصف سفينة جارية ببحر الني  حمولت ألف إردب" -

دعوى قيمتها نقًدا كما ذكرت ذلك إحدى وف  حالة استحقاقات ألموا  المواريل الشرعية   يحدد ف  ال
 .(29)كيسة" 6070الوثائق "جانب نقود وأعيان قيمة ذلك 

 األوراق والمستندات التي يَستند عليها في الدعوى - هـ

 ف  البداية يتحدل المدعين أمام شيخ اإلسالم والحضور تفصيالً عن دعواهم.

ك وكي  السيد  خديجة خاتون معتوقعة وزوجعة فف  قضية أنجا  المرحوم أحمد باشا طاهر على باكيري
والدهم   ذكروا أن والدهم أثناء حياته وقف أماكن ملك على نفسه ثم من بعده إلى واحد  من زوجاته  وهع  
السيد  خديجة ثم من بععدها أوالده وذريعتهم   ولمعا تعوف  والعدهم وضععت السعيد  خديجعة يعدها علعى الوقعف 

هم بدون وجه شرع  فلم تعط  أحًدا من المدعين شعيئ معن مسعتحقاتهم   وقبضت إيراده من وقت وفا  والد
وعندما اطلععوا علعى مسعتند الوقعف فقعد وجعدوه فاسعد بسعبب أنعه شعرط فيعه البيعا ولعو بلفعظ   وتوجهعوا إلعى 
حضر  مفت  أفندي وأفت  بذلك  ويطلبوا الحكم بإبطا  الوقف لوجود شرط البيا   واستشهدوا بع راء بععض 

 ا طلب المدعين من المدع  عليه ما يخصهم ف  ذلك من الوقف.األئمة  كم

فاستفسر شيخ اإلسالم من المدعين عن طلبهم الستحقاقهم ف  الوقف المذكور ه  هو معن قبيع  اإلرل 
أو مععن قبيعع  الوقععف  فأجععاب المععدعين أن دعععواهم محععدد  بالفتيععا المععذكور    أمععا المععدع  عليععه بععاكير بععك 

جة خاتون فذكر أن والده وقف وقفًا صحيًحا ولعم يعذكر فيعه شعرط البيعا ولعو "بلفعظ" والوكي  عن السيد  خدي
ووجود ذلك الشرط ف  الوقفية من الكاتب الذي كتب الوقفية   وأن والده المذكور وك  وكيال عنه فع  كونعه 

مجلعس يوقف عنه وقفًا صحيًحا ولم يوكله ف  هذا الشرط  فعأمر شعيخ اإلسعالم بإحضعار حجعة الوقعف إلعى ال
فد  محتواها على أنه مقيد بها أن الوكي  الشعرع  ععن المرحعوم أحمعد باشعا طعاهر شعرط فع  وقعف موكلعه 

 .(30)شروًطا ف  جملتها "شرط اإلدخا  واإلفراج واإلعطاء والحرمان والتغيير والتبدي  والبيا ولو بلفظه"

مععايو  1هععـ/ 1249ذي الحجععة  21بتععاريخ  (31)وقععد صععدر كتععاب الوقععف مععن محكمععة البععاب العععال 
 م.1834

وقد حكم حضر  شيخ اإلسالم بصحة ذلعك الوقعف لععدم ثبعوت ذلعك الشعرط معن الواقعف وعلعى فعرض 
ثبوته حكم بصحة وإلغاء الشرط المرقعوم بنعاء علعى فتعوي أبعو يوسعف رضع  هللا عنعه   وتعم ذلعك بحضعور 

 .(32)المتداعين

وآخرين بانحصار الميعرال الشعرع   وف  قضية أخرى إدعى إبراهيم رقبان على ك  من حنف  راشد
للسيد  نفيسعة بنعت علعى رقبعان ألوالد عمهعا فقعط  فعذكر أن السعيد  نفيسعة توفيعت وهع  بنعت المرحعوم علعى 
رقبعان وانحصععر إرثهعا الشععرع  فع  أوالد عمهععا شعقيق والععدها المعذكور فقععط وهعم المععدع  وجعفعر ومحمععد 

ووالععد المععدع  المععذكور أخ شععقيق لاخععر وال وارل طنطععاوي الغععائبين اآلن   وان كعع  مععن والععد المتوفيععة 
للمتوفية المعذكور  سعوي المعدع  وأخوتعه المعذكورين   وتركعت المتوفيعة المعذكور  معا يعورل عنهعا شعرًعا 

  (33)والذي من جملته جميا الثالثة أماكن المالصقة لبعضها البعض والكائنة بخط الجالدين ببعوالق القعاهر 
المعدع  علعيهم ابعن خعا  المتوفيعة المعذكور   يعدع  اسعتحقاقه للميعرال وأن حنفع  كما ذكر أن إبراهيم أحد 

المذكور يدع  أنه زوج المتوفية ووضا يده على الثالثة أماكن المذكور  بعد وفعا  المتوفيعة   كمعا أن وكيع  
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توفيعة أمين بيت الما  وضا يده على األمتعة المخلفة عنها وُمعارض ك  منهم لعه فيمعا يخع  معن تركعة الم
بغير وجعه شعرع . ويُطالعب المعدع  حنفع  المعذكور برفعا يبعده ععن معا يخصعه معن كع  معن الثالثعة أمعاكن 

 المذكور  وقدرها ستة قراريط وبعدم معارضته هو وباق  المدع  عليهم له ف  ذلك بالوجه الشرع  .

  معن زوجهعا ومن ناحية أخري ذكر حنف  وإبراهيم المدع  عليهم أن المرحومة نفيسة توفيت ععن كع
حنفع  وابعن خالهعا هعو إبعراهيم المعذكور وال وارل لهعا سعواهما وأثبتعوا وراثعتهم للمتوفيعة قبع  تاريخعه لععدي 

 13الحاكم الشرع  بمصر بناء على الحكم المبين لتعالم الشرع  والمقيد من الباب العال  بمصر بتعاريخ 
لس فعد  مضعمونه علعى ذلعك  وأنكعروا م وتمعت قراءتعه بعالمج1854ديسعمبر  3هـ/ 1271ربيا األو  عام 

وراثة المعدع  المعذكور ونسعبه للمتوفيعة المعذكور    كمعا ذكعر وكيع  أمعين بيعت المعا  أنعه واضعا يعده علعى 
األمتعة المخلفة عن المتوفية وأنكر أيًضا وراثعة المعدع  المعذكور لهعا  فاستفسعر شعيخ اإلسعالم معن المعدع  

ك  من والده ووالد المتوفية واسعم جعدها فأجعاب بأنعه ال يعرفهمعا.  المذكور عن اسم والد ]ستيتة[ وه  والد 
 .(34)وعند ذلك منا شيخ اإلسالم المدع  المذكور من دعواه لعدم مصادقتها الصحة

أما دعوي الحاج أحمد أبو دابية على مصطف  أغا القي ِّم الشرع  على مصطف  راشد باشا  فقد تحدل 
س ببحر الني " سابقًا  ويملك  نصف سفينة جاريعة ببحعر  النيع  حمولعة أمام شيخ اإلسالم والحضور أنه "ري

شعركة رجع  يهعودي يعدع  يعقعوب القطعاوي ويملعك النصعف الثعان   وأن حضعر  مصعطف   (35)ألف أردب
راشد باشا مفتش األبنية سابقا والمعتو  اآلن  أخبر المعدع  المعذكور بأنعه اشعتري نصعف السعفينة المعذكور  

يعقوب القطاوي   واستأجر من المدع  النصف الجاري فع  ملكعه معن السعفينة المعذكور   والجارية ف  ملك
م وأنهتهعا ذي 1854يوليو  12هـ / 1270شوا   16سنة واحد  عبرتها ثالثة عشر كعاد  المراكب وبدأتها 

هععا المععدع  المععذكور وتسععلم 1855هععـ/1271القعععد   م بععأجر  قععدرها عععن السععنة خمسععة آالف قععرش   وأجرَّ
لمستأجر السفينة وكان ذلك ف  صعحة عقلعه ثعم بععد معد  ال يعرفهعا معن تلعك السعنة ُغرقعت السعفينة وحصع  ا

للمستأجر المذكور مرض ف  عقله  وال يعلم المدع  مد  انتفاع المسعتأجر بالسعفينة ويطلعب المعدع  المعدعا 
ذلعك منعا شعيخ اإلسعالم عليه القيم الشرع  مصطف  أغا بأجر  السفينة من ما  مصطف  راشد باشعا  وعنعد 

 .(36)المدع  المذكور من دعواه عن المدعا عليه والمعتوه المذكورين لعدم مصادقتها ف  تاريخه

أما اإلشهادات الشعرعية والتع  وردت بسعج  قيعد مضعابط العدعاوي الشعرعية بمجلعس العلمعاء بعديوان 
 الخديو فه  قليلة ومنها ما يلى:

غعال  ببعوالق وزوجتعه "ُغنعا" علعى نفسعيهما بعإبراء ذمعة علعى أشهد محمود إبعراهيم الشعيا  بشعون ال

العذي قتع  بسعبب دهسعه بعربيعة الميعاه التع  كانعت معا علعى زيعان  -زيان المراهق المتسبب ف  وفعا  إبنهمعا 

ومن الدعوي والطلب بذلك إبراء شرعيًا مقبوالً بالطريق الشرع  -المذكور 
(37). 

فران   وزوجته فطومة على نفسيهما بإبراء ذمة ومسامحة وكذلك أشهد ك  من حسن عبد رب النب  ال
جاد سيد أحمد العربج  لتسببه ف  وفا  والدها المنحصر إرثه فيهما بدهسه بعربية كان قائدها جعاد المعذكور 

 .(38)  وأنهما ال دعوي لهما وال طلب عليه بسبب ذلك وقُب  ذلك منهما بالمجلس

 لت  نظرها المجلسوفيما يل   نماذج أخري من الدعاوي ا

 الحكم موضوع الدعوى الخصوم م

المععععدع : إبععععراهيم  1
حسعععععععععن القعععععععععرش 
بخدمععة المغفععور لععه 

 محمد على

المدع  عليه يملك حانوت بجوار قنطر  األميعر 
حسععنين  وأجععره للمععدع  المععذكور بمبلعع  قععدره 

قرش وتوافقا على ذلك وقت عقعد اإليجعار  660
على أن يجع  المدع  الحانوت مدق بن ويضعا 

ُطلععب مععن المععدع  إثبععات 
دعععععواه فععععذكر أن ال بينععععة 
لديععه   وُحكععم بععأن يتقاسععما 
)المعععععععدع  عليعععععععه معععععععا 
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 الحكم موضوع الدعوى الخصوم م

الُمعععععععدَّعة  عليعععععععه: 
الشعععععععيخ إبعععععععراهيم 
أصععععععي  باشععععععكاتب 
دائععععععر  المرحععععععوم 
 محمد حبيب أفندي

المعععدع ( أحكعععام التعععواجر  به أجران ولكن المدع  عليه منعه من ذلك 
المذكور  التقاسم الشعرع  

 .(39)بالمجلس

المدع : محمعد أبعو  2
 أبية النقلى

المعععععععدع  عليعععععععه: 
 إبراهيم جوربج 

قراريط  7تحدل المدع  أنه يملك حصة قدرها 
الموضععوع  (40)علععى الشععيوع فعع  كامعع  الجععدك

بحععععانوت سععععكن أحمعععععد  الشععععاذل    ومجعععععاور 
لحوانيععت تعلععق المععدع  عليععه  ويشععتم  الجععدك 
على حيطان ودرفتع  بعاب خشعب  وأن المعدع  

معارض للمدع  المذكور  ف  الحصة من عليه 
الجععدك الموضععوع بالحععانوت. ويطالععب المععدع  
المعدع  عليعه بعععدم المعارضعة فعع  ذلعك بالوجععه 

 الشرع 

ُمنعععا المعععدع  معععن دععععواه 
بكام  الجدك عن المعدع  

 .(41)عليه
 

المععععععدع : الشععععععيخ  3
أحمععععععععد الزيععععععععادي 

الجعععاما  (42)مباشعععر
 األزهر

المدع  عليه: أحمد 
 نافندي وآخري

اسععتحقاق المععدع  وقععف والععد جععده وهععو جميععا 
المكان والحانوت بمصر المحروسة بخط اإلمعام 
الحسين على ذريته ونسلهم ثم علعى الفقعراء معن 

 المساكين

ُحكعععععم بإحضعععععار النعععععاظر 
المسععععععتحق للوقععععععف  ألن 
الوقعععععععف تحعععععععدد نظعععععععًرا 
واسععععتحقاقا لعععععم المععععدع  

 .(43)المذكور

المععععععدع : محمععععععد  4
حميععععععععده القلفععععععععاط 

 وأخيه
المعععععععدع  عليعععععععه: 
 الخواجة قر  بيت

وضععا يععد المععدع  عليععه علععى الطععين والنخيعع  
تعلعععق والعععدهم   وذكعععر المعععدع  عليعععه أن والعععد 
المدعيان أثنعاء حياتعه بعاع لعه النخيع  وأسعقط لعه 
منفعة زراعة الطين نظير مبلع  مععين وبموجعب 

 حجة معه

حكععم بثبععوت صععحة حجععة 
المدعا عليعه  وشعهاد  كع  

سع  من أحمد عامر   ومو
خععععاطر مععععن أهععععالى كفععععر 

 .(44)الشيخ عثمان

المعععععدع : بعععععول   5
يوسععععععف الشععععععام  

 الدمشق 
المعععععععدع  عليعععععععه: 
 حنف  محمد الفق 

طالعععب المعععدع  بانحصعععار إرل أخيعععه لعععه فقعععط 
 والذي قت  عل  يد المدع  عليه المذكور.

لم يثبعت المعدع  المعذكور 
إنحصععععار إرل أخيععععه لععععه 
فقععط  فمنععا شععيخ اإلسععالم 

وحكعم  المدع  معن دععواه
 .(45)بذلك

المععععععدع : شععععععرف  6
القعععععوا  بعععععديوان 

 وآخرين(46)الويركو
المععععععدع  عليععععععه : 
السععععععععععيد حنفعععععععععع  
الحنعععععععععاوي أحعععععععععد 

 التجار بمصر

اسععععتحقاقهم لميععععرال المرحععععوم الشععععيخ خضععععر 
الجوسق  شيخ زاويعة العميعان بالجعاما األزهعر  
وترك المتوف  ما يورل عنعه شعرًعا معن أمعوا  

الميععرال   وأعيععان ووضعععت زوجتععه يععدها علععى
والمدع  عليه هو وكي  أخته الزوجة المعذكور  
ف  الدعوي   ويطالب المدع  بمعا يخصعهم معن 

 الميرال

منا شيخ اإلسالم المدعين 
المعععذكورين معععن دععععواهم 
لععععععدم مصعععععادقتها علعععععى 

 .(47)الوجه الشرع 
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 / الوصف األرشيفي4

رشعيف لتسعهي  الضعبط واالطعالع هو عملية بناء وإعداد وتجهيز وسائ  اإليجاد لوصعف محتويعات األ
 .(48)على المحفوظات المقتنا 

ولتطبيق الوصف األرشيف  على سج  قيد مضابط الدعاوي الشعرعية بمجلعس العلمعاء بعديوان الخعديو 
 تم إعداد:

 (49) : وصععف أرشععيف  علععى السععج  طبقًععا لقواعععد التقنععين الععدول  للوصععف األرشععيف  )تععدوا(أوال -
ناصر الستة والعشرين للوصف   وذلك لوصعف السعج  محع  الدراسعة واشتملت البطاقة على الع

 والتعريف بمحتوياته.

: وصععف لنمعاذج مععن الوثعائق المقيععد  بالسعج    باختيععار عناصعر محععدد  معن التقنععين الععدول  ثانييا -
للوصف األرشيف  )تدوا( لتطبيقها على النمعاذج  لكع  ال يعتم تكعرار بععض البيانعات والمعلومعات 

 راجها ف  بطاقة السج .الت  سبق إد

 البطاقة األول 

 التعريف بالماد  الموصوفة
 (50)0004-000503رمز اإلرجاع : ج.م.ع/د.و/ق.م.د.ش/     /

 العنوان : سج  قيد مضابط الدعاوي الشرعية.
 29هععـ/1272ذي الحجععة  27 –م 1852أكتععوبر  6هععـ/1268ذي الحجععة  21التععواريخ القصععوى: 

 م.1856أغسطس 
 د  الموصوفة : سج مستوى الما

 وثيقة  153مدي ونوع الماد  الموصوفة : سج  يحتوى على 
 مسار الماد  الموصوفة

 مصدر الوثيقة : ديوان الخديو

م  أنشأ محمد على ديعوان الخعديو  واهعتم بالشعئون 1819هـ/1234التاريخ اإلداري للمنشئ : ف  عام 
وصار له النظر ف  جميا المسائ  وعرضها عليه   الداخلية للدولة   وقد توسعت اختصاصات هذا الديوان 

م حععددت الئحععة السياسععتنامة اختصاصععات ديععوان الخععديو بععالنظر فعع  الععدعاوي 1837هععـ/1253وفعع  عععام 
الخاصة بمدينة القاهر   وكذلك القضايا الت  ترفعها األقاليم   واستمر الديوان يؤدي عمله إلى أن تم تحويله 

 م ف  عهد سعيد باشا إلى ديوان محافظة مصر .1854بر هـ/ نوفم1271ف  ربيا األو  

 م.1852هـ/ أكتوبر  1268تاريخ نمو الوثائق لدي المنشئ : بدأ التدوين بالسج  منذ ذي الحجة 

ضعمن سعجالت ديعوان الخعديو  –حاليعا  –تاريخ الحفظ أو الوصاية من قب  المنشعئ : السعج  محفعوظ 
 القومية.بإدار  الوثائق السيادية بدار الوثائق 

 المصدر المباشر لالقتناء : دار المحفوظات العمومية بالقلعة.

المحتععوى الموضععوع :  يشععتم  السععج  علععى صععور وثععائق مقيععد بهععا موضععوعات تتعلععق بالععدعاوى  
الشرعية مث  استحقاقات لتركات األهال  عامة والنساء بصفة خاصة   وكبار موظف  الدولة  باإلضافة إلى 

 تتعلق باإلشهادات الشرعية. بعض الوثائق الت 

 معلومات التقويم واالستبعاد : حفظ دائم.



 ناهد السويف د. /  م بدار الوثائق القومية1856هـ /1272 –م 1852هـ/1268دراسة سج  قيد مضابط الدعاوي الشرعية الفتر  

  

 -187 -                                                                   ( 2021مارس   –يناير   ) 1  ع  8المكتبات والمعلومات . مج  المجلة الدولية لعلوم

 تغييرات التراكم: انته  العم  به.

 نظام الترتيب : الوثائق المقيد  بالسج  مرتبة زمنيًا من األقدم لألحدل.

 اإلتاحة واالستخدام

لععت لععدار ضععمن المتكاملععة األرشععيفية لععديوان الخععدي –حاليععا  –الوضععا القععانون  : السععج   ِّ و والتعع  ُحو 
 م.1954لسنة  356الوثائق طبقا للقانون رقم 

 شروط اإلتاحة : متاح لالطالع بعد الحصو  على تصريا من الدار.

 شروط النشر والنسخ والتصوير : مسموح بالنشر والتصوير بعد الحصو  على تصريا من الدار.

ربيعة  وبهعا بععض األلفعاظ التركيعة  والخعط لغة الماد  الموصوفة وخطوطها: الوثائق مدونعة باللغعة الع
 المستخدم هو خط  الرقعة والديوان    باإلضافة إلى خط الثلل كتب به عنوان السج .

 الخصائ  المادية: حالة السج  جيد .

 وسائ  اإليجاد األخرى: قاعد  بيانات تحتوي على كود السج  وعنوانه   والفتر  الزمنية.

 المواد ذات الصلة

 صو : السج  أص  ومحفوظ بدار الوثائق القومية.مكان األ

 النسخ المتاحة : توجد نسخة ميكروفيلمية بدار الوثائق القومية.

 المواد الوثائقية ذات الصلة بالدار : سجالت المتكاملة األرشيفية لديوان الخديو.

 المواد الوثائقية ذات الصلة ف  أماكن أخري: ال توجد.

ار  عن انطباع الحبر على العورق أعلعى صعفحات السعج  اليمنع  خعا  تبصر : يوجد ختم دائري عب
 بديوان الخديو.

 البطاقة الثانية

 (51)1   0004-000503-0004/0/1-000503رمز اإلرجاع : ج.م.ع/د.و/ق.م.د.ش/    / 

 العنوان: دعوى أنجا  المرحوم أحمد باشا طاهر على باكيريك

 م.1852أكتوبر  6هـ/ 1268ذي الحجة  21التواريخ القصوي: 

 مستوي الماد  الموصوفة: وثيقة مقيد  بالسج .

المحتوي الموضوع : تحتوي الوثيقة على دعوي من أنجا  المرحوم أحمد باشا طاهر على باكير بك 
 وكي  السيد  خديجة خاتون معتوقة وزوجة والدهم بشأن باستحقاقهم لوقف والدهم منها.

 خط  الرقعة والديوان . –غة العربية لغة الماد  الموصوفة وخطوطها : الل

 البطاقة الثالثة

 (52)14    0004-000503-0004/0/10-000503رمز اإلرجاع : ج.م.ع/د.و/ق.م.د.ش/   / 

 العنوان: دعوى حسن دابية على محمد أغا
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 م.1853يناير  6هـ/ 1269ربيا األو   25التواريخ القصوي: 

 لسج .مستوي الماد  الموصوفة: وثيقة مقيد  با

 12المحتوي الموضوع : تحتوي الوثيقة على دعوي حسعن دابيعة علعى محمعد أغعا باسعتحقاقه لملكيعة 
 قيراط ف  كام  الجزء القبل  الكائن بمصر خارج باب زويله.

 خط  الرقعة والديوان . –لغة الماد  الموصوفة وخطوطها : اللغة العربية 

 البطاقة الرابعة

  0004-000503-128/ 0004/0-000503م.د.ش/   / رمعععععععععععععز اإلرجعععععععععععععاع : ج.م.ع/د.و/ق.
 109(53) 

 العنوان: دعوى شرف القوا  وآخرين على السيد حنف  الحناوي

 م.1855أغسطس  17هـ/ 1271ذي الحجة  3التواريخ القصوي: 

 مستوي الماد  الموصوفة: وثيقة مقيد  بالسج .

خرين على السعيد حنفع  الحنعاوى المحتوي الموضوع : تحتوي الوثيقة على دعوى شرف القوا  وآ
يخ زاويععة العميععان بالجععاما أحععد التجععار بمصععر  باسععتحقاقهم لميععرال المرحععوم الشععيخ خضععر الجوسععق  شعع

 .األزهر

 خط  الرقعة والديوان . –لغة الماد  الموصوفة وخطوطها : اللغة العربية 

 البطاقة الخامسة

  0004-000503-147/ 0004/0-000503رمعععععععععععععز اإلرجعععععععععععععاع : ج.م.ع/د.و/ق.م.د.ش/   / 
 128(54) 

 العنوان: إشهاد شرع  من محمود إبراهيم الشيا  وزوجته غنا

 م.1856مارس  23هـ/ 1272رجب  16التواريخ القصوي: 

المحتععوي الموضععوع : تحتععوي الوثيقععة علععى اشععهاد شععرع  مععن محمععود ابععراهيم وزوجتععه غنععا علععى 
 بنهما إبراًء شرعيًا مقبوالً بالطريق الشرع .نفسيهما بإبراء ذمة على زيان المتسبب ف  وفا  إ

 خط  الرقعة والديوان . –لغة الماد  الموصوفة وخطوطها : اللغة العربية 
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 نشر نماذج من الوثائق المقيدة
 بسجل قيد مضابط الدعاوي الشرعية
 بمجلس العلماء بديوان الخديو
 جدول بالوثائق المنشورة

 التاريخ موضوع الوثيقة م

1 
وى( دعوي أنجا  المرحوم ـأحمد باشا طاهر على باكير بعك )دعا

وكي  السيد  خديجة خاتون وزوجة والدهم بشأن اسعتحقاقهم لوقفعة 
 منها

هـ/ 1268ذي الحجة  21
 م.1852أكتوبر  6

2 
دعععوي الحععاج إبععراهيم حسععن القععرش علععى الشععيخ إبععراهيم أصععي  

 بخصو  تأجير حانوت وتحويله إلى مدق بن
هـ/ 1269ربيا األو   8
 م1852ديسمبر  20

3 
قيراط فع   12دعوى حسن دابية على محمد أغا باستحقاقه بملكية 
 كام  الجزء القبل  الكائن بمصر خارج باب زويله

هـ/ 1269ربيا األو   25
 م.1853يناير  6

4 
دعوي السيد أمعين مكع  الصعباغ علعى الشعيخ صعالا مكع  القبعان  

 باستحقاقه وأخوته ميرال والدهم
هـ/ 1269بيا اآلخر ر 3
 م.1853يناير  14

5 
)اسععتحقاقات أوقععاف( أوقععاف مسععتحقة لخورشععيد  صععباح كاشععف 
 وآخرين من وقف المرحوم محمد بك دفتر دار مصر المحروسة.

 24هـ/ 1269شعبان  15
 م1853مايو 

6 
)دععاوي( دعععوي محمععد أبعو أبيععة النقلعع  علعى إبععراهيم الجععوربج  

قععراريط والموضععوع بجععوار  7 بأحقيتععه فعع  كامعع  الجععدك وقععدره
 حوانيت تعلق الميري

 15هـ/ 1269شوا   8
 م1853يوليو 

7 
دعععوي الشععيخ أحمععد الزيععادي مباشععر الجععاما األزهععر علععى أحمععد 

جميعععا المكعععان  –أفنعععدي وأخعععرين باسعععتحقاقته وقعععف والعععد جعععده 
 والحانوت بمصر المحروسة بخط اإلمام الحسين

هـ/ 1270ربيا األو   18
 م1853ديسمبر  19

8 
دعوي محمد حميد  القلفاط وأخيه على الخواجعه قعر  بيعت بوضعا 

 يده على الطين والنخي  تعلق والدهم
 

هـ/ 1270ربيا األو   25
 م1853ديسمبر  21

9 
دعععوي محمععد الشععيخ حفنععاوي علععى وكيعع  حضععر  مفتعع  السععاد  

جميععا المكععان  –الحنفيععة باسععتحقاقه لميععرال السععيد  نفيسععة حنيفععة 
 المحروسة بخط اللبودية الكائن بمصر

هـ/ 1270جمادي أو   22
 م1854فبراير  20

10 
دعععوي بععول  يوسععف الشععام  الدمشععق  علععى حنفعع  محمععد الفقعع  
بانحصععار إرل أخيععه لععه فقععط  والععذي قتعع  علععى يععد المععدع  عليععه 

 المذكور

 7هـ/ 1270شوا   11
 م1854يوليو 

11 
أحععد دعععوي شععرف القععوا  وآخععرين علععى السععيد حنفعع  الحنععاوي 

التجععار بمصععر باسععتحقاقهم لميععرال الشععيخ خضععر الجوسععق  شععيخ 
 زاوية العميان بالجاما األزهر

 17هـ/ 1271ذي الحجة 3
 م1855أغسطس 

12 
دعوي إبراهيم رقبان على ك  من حنف  راشد وآخعرين بانحصعار 
 الميرال الشرع  للسيد  نفيسة بنت على رقبان ألوالد عمها فقط

هـ/ 1272ربيا اآلخر  3
 م1855ديسمبر  13

13 
دعوي الحاج أحمد أبو دابية على مصطف  أغا القيم الشرع  على 
مصععطف  راشععد باشععا ويطالبععه بععأجر  السععفينة التعع  إسععتأجرها منععه 

 مصطف  راشد باشا 

هـ/ 1272ربيا اآلخر  24
 م1856يناير  3
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 التاريخ موضوع الوثيقة م

14 
)إشهاد شرع ( أشهد ك  من محمود إبراهيم الشيا  وزوجتعه ُغنعا 

ا بإبراء ذمة على زيان المتسبب ف  وفا  إبنهمعا إبعراء على نفسيهم
 شرعيا مقبوال بالطريق الشرع 

 23هـ/ 1272رجب  16
 م1856مارس 

15 
أشهد ك  من حسن عبد رب  النب  وزوجته فطومه علعى نفسعيهما 
بأنهما سعامحا جعاد سعيد أحمعد لتسعببه فع  معوت والعدها وال دععوي 

 لهما وال طلب عليه بسبب ذلك

هـ/ 1272لحجة ذي ا 27
 م1856أغسطس  29

 الوثيقة األول 

 1  وثيقة 1    0004 – 000503المصدر: ديوان الخديو   كود 

العنوان:  دعوي أنجا  المرحوم أحمد باشا طاهر على باكير بك وكي   السيد  خديجة خاتون وزوجعة 
 والدهم بشأن استحقاقهم لوقفه منها.

 م1852توبر أك 6هـ / 1268ذي الحجة  21التاريخ : 

بمحضر ك  من حضر  موالنعا العالمعة شعيخ الجعاما  (55)بين يدي حضر  موالنا شيخ اإلسالم ونايبه -1
 األزهر وموالنا العالمة مفت  الساد 

المالكية وحضر  موالنا العالمة مفت  الساد  الحنفية وحضر  العالمة السيد خلي  الرشعيدي والعالمعة  -2
 محمد المنصوري الحنف  األزهري .

الهما وحضر  الجناب الععال  سعليم بعك وكيع  العديوان المشعار إليعه أععاله وحضعر  الجنعاب الععال  ك -3
 حسين بيك الطوي  والجناب

 العال  قاسم بيك وكي  أمين بيت الما  -4

ك  من الجناب المكرم إسماعي  بك والجناب المكرم يوسف بك والجنعاب المكعرم داوود بعك  (56)ادعا -5
 اهر على الجناب المكرمأنجا  المرحوم أحمد باش ط

بععاكير بععك نجعع  المرحععوم أحمععد بععاش طععاهر المشععار إليععه وهععو الوكيعع  الشععرع  عععن والدتععه السععت  -6
 الماصونة خديجة خاتون البيضا معتوقة وزوجة 

المرحوم أحمد باش طاهر الوكالة المطلقة المفوضة برأيه وقوله وفعله ف  شعأن معا سعيذكر فيعه وفع   -7
 برا]ء[الدعوي والطلب والصلا واإل

والمخاصمة الثابتة قب  تاريخه بالطريق الشعرع  بعأن والعد المعدعين المعذكورين هعو المرحعوم أحمعد  -8
 باش طاهر إبن المرحوم محمد طاهر باش حا 

حياته كان أوقعف أمعاكن ملعك علعى نفسعه أيعام حياتعه ثعم معن بععده علعى واحعد  معن ]مخاصعيه[  تسعما  -9
  خديجة ثم من بعدها على أوالد]ه[ وذريتهم

إلععى آخععر مععا قععا  ولمععا تععوف  والععدهم المععذكور وضعععت يععدها علععى الوقععف والععد  بكيععر بععك الموكلععة  -10
 المذكور  وقبضت إيراد الوقف

من حين وفات والدهم المرحوم لوقت تاريخه بدون وجه شرع  فلم أعطعت أحعًدا معن المعدعين شعيئ  -11
 مما يستحقوه وأنه لما صار

بسبب أنه شرط فيه البيا ولو بلفظعة وتوجهعوا إلعى حضعر  اطالعهم على سند اإليقاف فقد وجد فاسد  -12
 مفت  أفندي
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وأفتى بعذلك وأعرضعوا فع  شعأن ذلعك ععرض لألعتعاب الكريمعة مصعحوب ]...[ المعذكور  صعورت  -13
 سؤالها ما قولكم

دام فضلكم ف  ورثة ميت وموقوف عليهم وقف من معورثهم ومشعروط فيعه الشعروط التع  فيهعا البيعا  -14
 ولو بلفظة ومذكور فيه

أنه يكرر ما باق  الشروط الكر  بعد الكر  والمر  بعد المعر  فهع  إذا تنعازعوا معا بعضعهم فع  شعأن  -15
 ذلك لدي حاكم شرع 

وتحقق وجود شرط البيا ولو بلفطة معن الواقعف فع  كتعاب الوقعف وصعدق عليعه جميعا ورثعة الميعت  -16
 المستحقون للوقف بعد

يا بلفظة مذكوًرا ما الشروط المذكور  مبطالً مورثهم وحكم بإبطا  الوقف المذكور لكون ]شرط[ الب -17
  ومفسًدا للوقف

  2  

يكون حكمه بذلك نافذًا أم ال وه  ف  ذلك ن  موجود افيدوا الجعواب وصعور  الجعواب عليعه الحمعد  -18
 هلل قا  اإلمام الكبير

أبععو بكععر ابععن عمععر ]الخصععاف[ وإذا وقععف الرجعع  الوقععوف علععى قععوم ثععم مععن بعععدهم علععى المسععاكين  -19
 ن  أنه يبيا ذلك فالوقفواستث

باط  وراجا ذلك ميرال إلى ورثته وإذا كان الواقف حيا فالوقف على ملكه يصنا به معا شعا]ء[ معن  -20
 قب  أنه إذا اشترط

بيعه كان خارًجا له ف  حا  الوقف والوقف إنما يكون دايما باقيا على وجعه العدهر فعإذا خرجعت ععن  -21
 حد الوقف فليست وقفًا انته 

ي عن أبو ]...[ ف  رج  وقف إدخاله ]وجعله على[ ذلك راجعًا إلى المساكين وشعرط ثم قا  وقد رو -22
 أـنه له وإبطا  ذلك وبيعه

ولم يق  ويستبد  بتمنه ما يكعون وقفعا مكانعه أن الوقعف صعاير والشعرط العذي اشعترط البيعا باطع  ]ال  -23
 يكون[ انته  ]...[

العادلععة يكععون حكععم القاضعع  باإلبطععا   اشععتراط البيععا مععن غيععر زيععاد  عليععه فعع  أصعع  الوقععف بالبينععة -24
 صحيحا وأال يثبت ذلك ال يكون.

الوقف باطالً وال يحكم بذلك بمجرد وجود ذلك ف  الصعك وهللا سعبحانه وتععال  أعلعم وأنعه معن جملعة  -25
 الوقف المذكور جنينه وقصر بطريق

لغربع  بجهعة شبرا وأطيان تابعة لذلك محعدود ذلعك بحعدود أربعا الحعد الشعرق  بطريعق شعبرا والحعد ا -26
 البحر األعظم والحد البحري للمبيضة تعلق 

]...[ ويطالعب كعال معن  (57)الميري الت  هناك والقبل  ألطيان المرحوم محمعود أفنعدي معدير القليوبيعة -27
 المدعين المدع  عليه بما يخصهم ف  ذلك.

ا مهلعة فاستفسر منهم عن ذلك ه  طلب ما يخصهم على أنعه وقعف أو علعى أنعه ملعك ميعرال فالتمسعو -28
 ف  ذلك.

  



 ناهد السويف د. /  م بدار الوثائق القومية1856هـ /1272 –م 1852هـ/1268دراسة سج  قيد مضابط الدعاوي الشرعية الفتر  

  

 -192 -                                                                   ( 2021مارس   –يناير   ) 1  ع  8المكتبات والمعلومات . مج  المجلة الدولية لعلوم

 تكملة موضوع الوثيقة

 1  وثيقة2المصدر : ديوان الخديو    

 م1852أكتوبر  8هـ/ 1268ذي الحجة  23التاريخ : 

بعين يععدي حضععر  موالنعا شععيخ اإلسععالم ونايبعه بمحضععر كعع  معن حضععر  موالنععا العالمعة شععيخ الجععاما  -1
 األزهر وحضر  موالنا العالمة الشيخ

المالكية وحضر  موالنا العالمة الشيخ محمد العباس  مفت  السعاد  الحنفيعة  محمد ]حبيش[ مفت  الساد  -2
 وحضر  العالمة الشيخ خلي 

الرشيدي وحضر  الشيخ محمد المنصوري الحنف  والجنعاب الععال  وكيع  العديوان المشعار إليعه أععاله  -3
 وحضر  حسن بيك الطوي  وحضر 

 قاسم بيك وكي  أمين بيت الما  -4

ن المذكورين واستفسر من المدعين عن طلبهم الستحقاقهم ف  الوقعف المعذكور حضر ك  من المتداعي -5
 ه  هو من قبي  اإلرل أو من قبي  الوقف

فأجابوا بأن دعواهم ]معينة[ بالفتيا المذكور  قبله فذكر حضر  بكير بك المدع  عليه الوكيع  المعذكور  -6
 أن والده وقف وقف

ووجعود ذلعك الشعرط فع  الوقفيعة معن الكاتعب العذي كتعب صحيًحا ولم يذكر فيه شرط البيا ولعو بلفظعه  -7
 الوقفية وأن والده المذكور وك  

وكيالً عنه ف  كونه يوقعف عنعه وقفعا صعحيًحا مؤيعًدا ولعم يوكلعه فع  هعذا الشعرط فعأمر بإحضعار حجعة  -8
 اإليقاف لحضر  بالمجلس وقريت 

تيمعور الوكيع  الشعرع  ععن فد  مضمونها على أنه معين بها أن الوكي  سليمان أفندي إبعن المرحعوم  -9
 المغفور له أحمد باش طاهر

ف  وقفه لما وقفه عنه وشرط ف  وقف موكله شروًطا ف  جملتها شرط االدخا  واإلفراج واالعطا]ء[  -10
 والحرمان والزياد 

 والنقصان والتغيير والتبدي  واالستبدا  والبيا ولو بلفظة وأن كتاب وقف ].....[ مخلد مسطر من  -11

وأنععه محكوًمععا بموجبععه مععن قبعع  الحععاكم  1249ذي الحجععة ختععام سععنة  21المععؤرخ فعع   البععاب العععال  -12
 الشرع  على قو  اإلمام أبو يوسف أحد الصاحبين رض  هللا 

تعال  عنهما حكم حضر  موالنا شيخ اإلسالم بصحة ذلك عمالً فع  ذلعك بالفتيعا المعذكور  أععاله لععدم  -13
 ثبوت ذلك الشرط

كععم بصععحة وإلغععا]ء[ الشععرط المرقععوم بنععا]ء[  علعع  رؤي عععن أبعع  مععن الواقععف وعلععى فععرض ثبوتععه ح -14
 يوسف رض  هللا عنه حسبما هو موضا ]يتضمنه [ جواب

الفتوي المذكور  أعاله صارت ذلك بحضور من ذكعر أععاله وحضعر  يحع  بعك نجع  المرحعوم أحمعد  -15
 باش طاهر ومصطف  بك وكي  داير  المتوف  سابقا وعبد هللا بك نج  المتوف 
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 يقة الثانيةالوث

 6  وثيقة  7     0004 – 000503المصدر: ديوان الخديو   كود 

العنوان: )دعاوي( دعوي الحاج إبعراهيم حسعن القعرش علعى الشعيخ إبعراهيم أصعي  بخصعو  تعأجير 
 حانوت وتحويله إلى مدق بن .

 م1852ديسمبر  20هـ/ 1269ربيا األو   8التاريخ : 

مععن حضععر  موالنععا العالمععة شععيخ الجععاما األزهععر  بععين يععدي حضععر  نايععب أفنععدي بمحضععر كعع  -1
 وحضر  موالنا العالمة مفت  الساد  الحنفية وحضر  موالنا

العالمة السيد خلي  الرشيدي وحضر  موالنا العالمة الشيخ محمد المنصوري وحضر  عمر بك  -2
 تشريفتج  مصر

اب ثعراه بععن ادعع  الحعاج إبعراهيم حسععن القعرش بخدمعة المغفعور لععه الحعاج محمعد علعى بععاش طع -3
 المرحوم حسن 

 الزين  على العمد  األكم  الشيخ إبراهيم -4

]أصعي [ باشععكاتب دايععر  المرحععوم محمععد حبيععب أفنعدي مععدير ديععوان خععديوي كععان إبععن المرحععوم  -5
 محمد ]أصي [ بأن المدعا عليه المذكور يملك

[ لبعاب حانوت كاينة بمصعر المحروسعة بجعوار قنطعر  األميعر ]حسعنين[ علعى يمنعة السعالك ].... -6
 سعاد  مجاور  لباب القنطر  المذكور 

ولحانوت سةكن ]العرقسوس [ لحوانيت تعلعق المعدع  عليعه المعذكور وأن المعدعا عليعه المعذكور  -7
 المذكور  للمدع  للمذكور (58)أجر الحانو 

بعأجر  قعدرها ععن  69رمضعان سعنة  15لغايعة  68مد  سنة كاملة ]ابتدا[ نصعف رمضعان سعنة  -8
 قرش واقبضه  660السنة المذكور  

قعرش وتوافعق المعدع  معا المعدعا عليعه وقعة عقعد  330من أصع  ذلعك نصعف السعنة المرقومعة  -9
 االيجار المرقوم على أن يجع  المدع  المذكور

الحععانو  المععذكور  مععدق بععن ويضععا بهععا ]أجععران[ حجععر لععدق الععبن وبعععد أن حصعع  ذلععك واسععتلم  -10
وصععار بهععا العمععار  مععن طععرف المالععك  المععدع  المععذكور الحععانو  المععذكور  مععن المععدعا عليععه

 بحضور المدع   المذكور أراد المدع  أن يضا

بها األجران المرقومة فمنعه ]جاب [ عقار المدعا عليعه معن ذلعك متوجهعا للمعدع  عليعه وأخبعره  -11
 بذلك فمنعه أيًضا

 من وأخبره أنه أجره الحانوت المذكور ليجعلها حانوت عطار  ولما حص  ذلك من المدعا عليه -12
 رد المدع  للمدعا

[ بالمدع  عليه ذلك فطلبه -عليه ورقة اإليجار وطلب منه المبل  الذي دفا له وترك له حانوته ] -13
 إلى

الضبطية ووجها هو والمدع  عليه إلى الشرع الشريف ]...[ دعوي المدع  ولم يتم بينهما حكم  -14
 ف  ذلك فكتب

المشععار إليععه ويطالععب المععدع   المععدع  عرضععا فعع  شععأن ذلععك وأحيعع  األمععر فيععه علععى الععديوان -15
 المذكور المدعا عليه المذكور
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بوضععا األجععران الحجععر بالحععانوت المرقععوم  أو يسععلمه مبلعع  األجععر  الععذي أقبضععه لععه بالوجععه  -16
 الشرع  وسئ  ]ف [ المدعا عليه عن ذلك

فأجاب باالعتراف ف  جريعان الحعانو  المعذكور  فع  ملكعه وأنعه أجرهعا للمعدع  المعذكور السعنة  -17
 قومة بالمبل  المعين أعالهالمر

على أن يجعلها حانو  عطعار  وقعبض منعه المبلع  المرقعوم وتسعلم منعه الحعانوت وبععد ذلعك أراد  -18
 المدع  أن يضا للحانو 

المذكور  أحجارا لدق البن فمنا من ذلك وعرفه بأنه ال يكن بها إال العطعار  علعى مقتضع  عقعد  -19
 اإليجار ثم طلبه

ا معا الشعرع الشعريف وترافعا معا األحكعام الشعرعية ]تبعين[ ذلعك إلى الضبطية بسبب ذلك ووجه -20
 فحكم بمنا المدع  عن المدعا

عليه ف  دعواه طلب فسخ التواجر وجع  الحانوت مدق بن وكتب له إعالم شعرع  مسعطر معن  -21
 1268الحجة سنة  15الباب العال  بمصر رقم 

ععا علعى المعدع  عليعه بأنعه وأبرزه ف  يده ]وقرئ [ فد  مضمونه علعى أن المعدع  المعذكور اد -22
 استأجرها منه الحانو  المرقومة

 9مععد  السععنة المرقومععة بععالمبل  المرقععوم وأنععه كتععب لععه إيجععار بععذلك باسععمه وختمععه مععؤرخ فعع   -23
 وأنه أراد أن يضا 1268رمضان سنة 

[ ذلك المدعا عليعه وأنعه لعم يأذنعه بوضعا األحجعار -بالحانو  المذكور  أحجار ويجعلها مدق بن ] -24
 ها مدقوجعل

[ ذلك فمنا عنه ف  دععواه بسعبب ذلعك وحكعم بعذلك -وطلب منه إما اإلذن بذلك أو فتا التواجر ] -25
 فكلف

المدع  المذكور إثبات دعواه فذكر أن ال بنية له علعى ذلعك ]وال يلعتمس[ يمينعه علعى ذلعك ومنعا  -26
 [ ذلك-عنه ]

قومعة التقاسعم الشعرع  وحكم بعذلك ]أن يتقاسعما[ المعدع  عليعه معا المعدع  أحكعام التعواجر المر -27
 بالمجلس وحكم بذلك

 الوثيقة الثالثة

 10  وثيقة  14   0004 – 000503المصدر: ديوان الخديو   كود 

قيعراط فع  كامع  الجعزء  12العنوان : )دعاوي( دعوي حسن دابية على محمد أغا  باستحقاقه بملكيعة 
 القبل  الكائن بمصر خارج باب زويله .

 م1853يناير  6هـ/ 1269  ربيا األو 25التاريخ : 

ادع  ك  من المكرم حسن دابيه إبن الحاج على الفراش وولعده المكعرم حسعن دابيعة القهعوج   -1
 بخط باب الخلق على المكرم محمد أغا بلوكباش 

قاووش إبعن المرحعوم الحعاج ]ــــــــــــــعـ[  وهعو الوكيع  الشعرع   27القواصة بالضبطية ف   -2
 عن الماصونة أمونة بنت

رحوم جاهين القاض  اثبات معرفتهعا وتوكيلعه عنهعا الوكالعة المطلقعة المفوضعة بشعهاد  كع  الم -3
 (59)من المكرم عثمان أغا القوا 
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[ بخععط بععاب اللععوق إبععن مصععطف  ثبوتععا --[ وسععليمان المتععوف  ]--بالضععبطية إبععن محمععد أغععا ] -4
 شرعيا بأن المدعين

 13امع  الجعزء القبلع  العذي أصعله ط ]قيراط[ على الشيوع ف  ك 12المذكورين يملكان سويا  -5
 ط ]قيراط[ وصار مكان مستقال على خدمة الكاين

]أ[ سععف  الربععا الظععاهري داخعع  درب المععداح تركععة  (60)بمصععر خععارج بععاب زويلععه والخلععق -6
 الحرمة ورد  بنت عوض زوجة

[ المععذكور بحعععق البععاق  بموجعععب حجعععة تبععايا شعععرعية مسععطر  معععن القسعععمة -الحععاج حسعععن ] -7
 وأنه من جملة منافا 68ربيا أو  سنة  13رقم  (61)العسكرية

[ بالطاحون الجارية فع  ملعك موكلعت --الجزو المرقوم رواقين وفسحة وكرس  ]راحة[ علو ] -8
 المدع  عليه وأن الموكلة

المذكور  أخذ  الرواقين والفسحة وكرس  الراحة وأدخلتهم بالطاحون الجاريعة فع  ملكهعا بععد  -9
 [ ما الوكي -أن ]

رعية بسبب ذلك بين يدي الحاكم الشرع  وأثبت ذلك بالبينة الشرعية أن ذلك ملك األحكام الش -10
 الموكلة

وحكععم لموكلتععه المععذكور  بععذلك ]ومنعععا[ عععن الموكلععة بسععبب ذلععك مععا أن ذلععك مععذكور بحجتععه  -11
 المذكور  والبينة المذكور 

الوكيع   لم يعرفاها ولم ه  معن أهع  الحعار  فعنعد ذلعك منعا المعدعين المعذكورين ععن المعدع  -12
 وموكلته من دعواهما وحكم

 بذلك -13

 الوثيقة الرابعة

 12  وثيقة  15   0004 – 000503المصدر : ديوان الخديو   كود 

العنوان : )دعاوي( دعوى السيد أمين مك  الصباغ على الشيخ صالا مك  القبان  باستحقاقه وأخوتعه 
 ميرال والدهم .

 م1853يناير  14هـ /1269ربيا اآلخر  3التاريخ : 

بين يدي حضر  موالنا شيخ اإلسالم ونايبه بمحضر حضر  موالنا شيخ الجاما األزهعر وحضعر   -1
 مفت  المالكية ومفت  الساد 

 الحنفية والشيخ محمد الرشيدي والشيخ محمد المنصوري وحضر  عمر بك تشريفاتج  مصر -2

 مصر (62)دعوى لحضر  برفق حضر  منال -3

مرحوم الحاج صالا مكع  الصعباغ المتعوف  اآلتع  ذكعره فيعه ادع  السيد أمين مك  الصباغ إبن ال -4
 والمكرم عبد الهادي الجواهرج  إبن المرحوم إبراهيم

[ والمكرم حسن المغرب  ]المنيب[ بالفحامين ابن المكعرم محمعد أبعو الحسعن المغربع  السعيد -عبد ] -5
 أمين المذكور عن نفسه خاصة والقايم

وكالتعه الشعرعية ععن زوجتعه الماصعونة حسعيبة خعاتون عبد الهادي الجواهرج  المذكور بطريعق  -6
 بنت المرحوم الحاج صالا مك 
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المعذكور والقععايم حسععن المغربع  المععذكور بطريععق وكالتعه الشععرعية عععن زوجتعه الماصععونة عديلععة  -7
 خاتون بنت المرحوم الحاج صالا

  شعأن معا مك  المذكور الثابعت معرفعة كع  معن المعوكلتين وتوكيع  العوكيلين المعذكورين عنهمعا فع -8
 يذكر فيه بشهاد  ك  من المكرم ]عيس [

العطار بباب الشعرية إبن المرحوم إسماعي  والمكرم محمعد عبعد العرحيم المنجعد إبعن عبعد العرحيم  -9
 ثبوتًا شرعيًا على المكرم الشيخ صالا

مك  القبان  بخط بعاب الشععرية ابعن المرحعوم الحعاج صعالا مكع  المشعروح أععاله بعأن فع  شعهر  -10
 توف  المرحوم 1260 شعبان سنة

السيد على الذي كان رضيعًا وخرجة به خادمتعه الحرمعة فاطمعة معن منعز  والعده المعذكور الكعاين  -11
 بمصر بخط باب الشعرية

بعطفة ]التمار[ ولم تعود عن ك  من والديه هما الحاج صالا مك  الصباغ الموععود بعذكره اععاله  -12
 [ بمصبغة السلطان-]

  16 

  والحرمة بيزار  المرأ  بنت المرحوم مصطف  أبعوا ]حذيفعة[ النحعاس كان إبن المرحوم على مك -13
 [ ف  غر -]

توف  المرحوم الحاج صالا أيوب المذكور عن ك  معن زوجتعه عايشعة بنعت  1268رمضان سنة  -14
 الحاج محمد أبو الحسن المغرب 

ن المعدع  التلمسان  وأوالد]ه[ الستة عن السيد حسن مك  الريس بالمصعبغة المعذكور  والسعيد أمعي -15
 المذكور وحسيبة وعديلة

الموكلتين وصديقه البكر البال  والشيخ صالا المدع  عليعه معن غيعر شعريك وتعرك المتعوف  ثانيعا  -16
 المذكور ما يورل

عنه شرًعا وضبطة متروكاته بمعرفة الشرع الشريف وقسمته بين الورثة المعذكورين وبعاق  منهعا  -17
 مبل  قدره

حععت يععد المععدعا عليععه المععذكور ويطالبععه بعععد إخععراج حصععة قرًشععا وأن ذلععك ت 15470بععار   16- -18
 الزوجة لتقسم بين أوالد المتوف  المذكور

بالوجه الشرع  وسئ  منه عن ذلك فأجاب باالعتراف ف  وضا يده على المبل  المرقوم بمقتض   -19
 أن السيد على المذكور

تععود بعه إلعى تاريخعه  خرج ما خادمته المذكور  وهو رضيا ف  التاريخ المرقعوم أوال أععاله ولعم -20
 المرقوم أوال

وال يعلم وفاته وأنه ح  إلى اآلن وبعد وفا  والده المعذكور فع  التعاريخ المرقعوم أخعرج لعه نصعيبه  -21
 من مخلفات

والده المبل  المرقوم واستلمه المدع  عليه المذكور بطريعق قيامعه عليعه معن قبع  الحعاكم الشعرع   -22
 المعينة بالحجة الشرعية المسطر 

وأنكععر مععو  علععى المععذكور قبعع  والععده  1268شععوا  سععنة  10سععمة العسععكرية مأرخععة فعع  مععن الق -23
 المذكور جاحًدا لذلك جحًدا كليا
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[ إثبععات دعععواهم وفععا  علععى المععذكور فعع  التععاريخ المرقععوم قبعع  والععده المععذكور -كلععف المععدع  ] -24
 فاحضروا السيد

مد أبوا شاكر وشعهد بععد االشعهاد محمود أبو الخير من خدمة اإلمام الحسين ابن المرحوم السيد أح -25
 بمعرفة على المذكور

 1260ووالده المذكور وأن على المذكور توفعا قبع  والعده المعذكور بمصعر فع  شعهر شععبان سعنة  -26
 وأن ذلك أشيا

وسمعه ف  من يثق به من الناس الثقا  يعلم ذلك ويشهد به كذلك واألسط  أحمد مك  الخياط بخعط  -27
 أمير الجيوش

اج مكع  المعذكور وشعهد بععد االشعهاد مثع  الشعاهد األو  علعى الوجعه المسعطور ابن المرحعوم الحع -28
 [ من شاهدي-بشهاد  ]

المعرفة والتوكي  المذكورين أعاله فعند ذلعك ععرف المعدع  عليعه بعأن الحعق فع  المبلع  المرقعوم  -29
 ألوالد الحاج

ع  عليعه دفعا معا صالا مك  ]المتوفا[ المرقوم يقسم بينهم بالفريضعة الشعرعية والعالزم علعى المعد -30
 يخ  ك  من المدع 

 له واالموكلتين والوكيلين المذكورين وحكم بذلك -31

 الوثيقة الخامسة

 29  وثيقة  31     0004 – 000503المصدر: ديوان الخديو  كود 

العنوان: )استحقاقات أوقعاف( أوقعاف مسعتحقة لخورشعيد صعباح  كاشعف وآخعرين معن وقعف المرحعوم 
 روسة .محمد بك دفتردار مصر المح

 م1853مايو  24هـ/ 1269شعبان  15التاريخ: 

بععين يععدي حضععر  موالنععا شععيخ اإلسععالم ونايبععه بمحضععر كعع  مععن حضععر  مفتعع  السععاد] [ الحنفيععة  -1
 والشيخ محمد المنصوري وحضر  وكي 

 الديوان الكتخدائ  -2

حضر كع  معن الجنعاب المكعرم خورشعيد صعباح كاشعف والجنعاب المكعرم محمعد أفنعدي جعورج   -3
 اشد أغا وإبراهيم أغا معاتيقوالحاج ر

المرحوم محمد بك دفتردار مصر المحروسة ]كان[ وقعرروا فع  كعال معنهم لحضعر  موالنعا شعيخ  -4
 اإلسالم المشار إليه بأن من الموقوف

من قب  معتقهم المذكور جميا الغيطين المعروف إحداهما بغيط ]المصباح[ والثعان  يععرف بغعيط  -5
 ةالحلوان  الكاينين بمصر المحروس

ببركععة األزبكيععة ومععا يتبععا ذلععك مععن األبنيععة والقصععور  وجميععا القصععر المعععروف بقصععر النيعع   -6
 [-والجنينه التابعة له الت  ]

ومععا بهععا مععن األبنيععة والقصععور  والسععواق  وأن الوقععف المععذكور انحصععر  (63)ثمانيععة عشععر فععدن -7
 ]اإلرل[ ف  سبعة عشر نفر معاتيق
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بعة نفعر المعذكورين أععاله والنظعر علعى ذلعك لألرشعد لهعم الواقف المذكور الذين من جملتهم األر -8
 وهو أحمد أفندي المذكور

أعععاله المعععين ثبععوت أرشععديته وتقريععره فعع  النظععر علععى الوقععف المععذكور بموجععب حجععة الععدعوي  -9
 والتصديق الشرعية المأرخة

وتصععديق كعع  مععن حضععر  خورشععد صععباح كاشععف والحععاج راشععد أغععا  1252رمضععان سععنة  17 -10
 المذكورين على ذلك بالمجلس وإبراهيم أغا

المعين الغيطين والقصر المذكورين بكتاب الوقف الجاما لذلك ولغيره المسطر من الباب المأرخ  -11
 بتاريخين ثانيهما

وأن الغيطععين واألبنيععة والقصععور  المععذكورين أوال والقصععر المعععروف  1236شعععبان سععنة  13 -12
 بقصر الني  والجنينه المذكورين ثانيا

ثريا هانم أفندي بطريق االستبدا  بغير وجه شرع  من ناظر الوقف حين ذاك هو أخذتهم الست  -13
 حسن أغا واستبدلة

وأبعاديعة بناحيعة ]طمعالوي[  (64)بدال عن  ذلك لجهة الوقف غيط الطواش  وجنينه بناحيعة منعوف -14
 فدن وأنهم يطلبوا 115

طععرفهم بإقامععة  مععن حضععر  موالنععا شععيخ اإلسععالم إحضععار واضعععين اليععد علععى ذلععك أو وكععال مععن -15
 الدعوي بذلك بالوجه

الشرع  ليص  إلى ك  ذي حق حقه فاستفسر منهم عن عدم طلبهم لعذلك قبع  تاريخعه وهع  أحعد  -16
 أغراهم وحملهم على

هذا التداع  بعد تعركهم المعد  المعذكور  أو هعذا معن تلقعا]ء[ أنفسعهم فأجعابوا بعأن ذلعك معن تلقعا]ء[  -17
 أنفسهم وسبب تركهم

وسكوتهم عن الدعوي عدم قدرتهم على ذلعك لكعون السعت المعذكور  كريمعة  لذلك المد  المذكور  -18
 وال  مصر حين ذاك

وصاحبت سطو  ولما قدروا طلبوا ولم أحد يغريهم على ذلك مطلقا بع  المقصعود إقامعة الشعريعة  -19
 ورد الوقف

لجهععة أصععله كمععا هععو الععالزم شععرًعا أجععابهم لععذلك حضععر  موالنععا شععيخ اإلسععالم وأمععر بإحضععار  -20
 ن اليد على ذلك.واضعي

 أو وكال عنهم وأنصرفوا على ذلك. -21

 الوثيقة السادسة

 35  وثيقة  36     0004 – 000503المصدر: ديوان الخديو  كود 

العنوان: )دعاوي( دععوي محمعد أبعو أبيعة النقلع  علعى إبعراهيم الجعوربج  بأحقيتعه فع  كامع   الجعدك 
 المدع  عليه . قراريط والموضوع بجوار حوانيت تعلق 7وقـــــــدره 

 م1853يوليو  15هـ/ 1269شوا   8التاريخ: 

بين يدي حضر  موالنعا شعيخ اإلسعالم بمحضعر كع  معن حضعر  الشعيخ خليع  الرشعيدي والشعيخ  -1
 محمد المنصوري وحضر  وكي  الديوان
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ادع  محمد أبو أبية النقل  بالرميلة إبن الحاج ]بيه[ على المكرم إبراهيم جوربج  ابن المرحوم  -2
 على بأن المدع  المذكور يملك حصة الحاج

[ فع  -ط ]قيراط[ على الشيوع ف  كام  الجدك الموضوع بحانو  سكن أحمد الشاذل  ] 7قدرها  -3
 األقمشة الكاينة بمصر المحروسة بخط الرميلة 

مجاور  الحانو  المعذكور  لحعانو  سعكن المعدع  ولحعانو  سعكن محمعد العطعار ولحوانيعت تعلعق  -4
 شركه[المدعا عليه ومن ]ب

 1269محرم سعنة  21ف  ذلك بموجب حجة تبايا شرعية مسطر  من الباب العال  مأرخة ف   -5
 ]التسعة[ وجميا كام  جدك موضوع بحانو  مجاور 

للحانو  المذكور  أعاله سكن المدع  المذكور يشتم  الجدك المرقوم على حيطان ودرفت  بعاب  -6
 [ تلقا]ء[-خشبا ]

 465إمعرأ  تعدعا بدويعة زوجعة أبعوا حنفع  ]الصعبان[ بقعرش  ذاك لنفسه بالشرا]ء[ الشرع  معن -7
 57قرش أقبضه لها وكان ذلك ف  سنة 

وكتب له سندا بذلك بختم الست نفيسة بنت محمد السويس  المالك ألص  الحانو  المذكور  حعين  -8
 ذاك وأن المدعا عليه

ارض للمعدع  المذكور يملك سبعة قراريط على الشيوع ف  ك  معن الحعانوتين المعذكورين ومعع -9
 المذكور ف  الحصة من الجدك

الموضوع بالحانو  المذكور  أوال وكام  الجعدك الموضعوع بالحعانو  المعذكور  ثانيعا بغيعر وجعه  -10
 شرع  ويطالب

المدع  المدعا عليه المذكور بعدم المعارضة ف  ذلك بالوجه الشعرع  وسعئ  معن المعدعا عليعه  -11
 عن ذلك

يوع فعع  كعع  مععن الحععانوتين المععذكورين وأن المععدع  فأجععاب أنععه يملععك سععبعة قععراريط علععى الشعع -12
 المذكور يمتلك سبعة قراريط

فعع  الجععدك الموضععوع بالحععانوت سععكن أحمععد الشععاذل  المععذكور أوال ولععم يعارضععه فعع  السععبعة  -13
 قراريط المذكور  من الجدك المذكور

  وأنكععر مععا عععدا ذلععك فعنععد ذلععك حكععم للمععدع  بالسععبعة قععراريط مععن الجععدك الموضععوع بالحععانو -14
 المذكور  أوال واستفسر

  37 
منععه عععن المالععك إلععى السععبعة عشععر قيععراط بععاق  الحععانوتين المععذكورتين فععذكر أنهععم تعلععق الشععيخ  -15

 إبراهيم أصي  فأمر باحضاره
 لتحقيق ذلك وانصرفوا على ذلك -16

 40، وثيقة 41تكملة  موضوع الوثيقة ص

 م1853أغسطس  25هـ/ 1269ذي القعد   20التاريخ 

متداعين وجناب المكرم الشيخ إبراهيم أصي  إبن المرحوم محمد أصعي  واستفسعر حضر ك  من ال -1
 من الشيخ إبراهيم أصي  المذكور عن دعوى 

المعدع  المعذكور وععن السعبعة عشعر قيعراط معن الحعانوتين المعذكورتين هع  هعو المالعك لهععم أم ال  -2
 فأجاب بأن السبعة عشر قيراط من

ده المرحوم الحاج يوسف أصي  ابن المرحوم أحمد أصي  الحانوتين جاري ذلك ف  وقف جده لوال -3
 وأنه ]الناظر[ له على
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ذلك بموجب الشرط المعين بكتاب الوقف الشرع  ]المخلد[ عنعده وأنكعر دععوي المعدع  المعذكور  -4
 كليا فاستفسر من المدع 

دوية زوجة عن كيفية ملكه ف  كام  الجدك المذكور ثانيا فذكر أنه تلقاه بالشرا لنفسه من الحرمة ب -5
 أبو حنف  الصبان

[ من المسلمين وأن بدوية اشترته معن ]حنفع [ وال يعلعم معن العذي ]أحعدل[ -بحضر  ] 465بقرش  -6
 الجدك المرقوم بالحانو 

المذكور فعند ذلك منا المدع  من دععواه بكامع  الجعدك ععن المعدعا عليهمعا بععدم تصعحيا دععواه  -7
 المذكور 

 الوثيقة السابعة

 60  وثيقة  58     0004 – 000503ديو  كود المصدر: ديوان الخ

العنععوان: )دعععاوي( دعععوي الشععيخ أحمععد الزيععادي مباشععر الجععاما األزهععر علععى أحمععد أفنععدي وآخععرين 
باستحقاقه وقف والد جده وهو جميا المكان والحانوت بمصر المحروسة بخعط اإلمعام الحسعين  علعى ذريتعه 

 ونسلهم ثم على الفقراء من المسلمين .

 م1853ديسمبر  19هـ/ 1270ربيا األو   18يخ: التار

بين يدي حضر  موالنا شيخ اإلسالم ونايبه بمحضر ك  من حضر  العالمة مفت  الساد  الحنفية  -1
 والعالمة الشيخ عبد القادر ]الريحاوي[ وحضر  يوسف بيك كما  وكي 

 الديوان الكتخدائ  -2

بعن المرحعوم حسعن ابعن المرحعوم الشعيخ ادع  الشيخ أحمد الزيادي مباشر الجاما األزهر حاال إ -3
 محمد الزيادي إبن المرحوم الشيخ أحمد الزيادي الواقف اآلت  ذكره فيه ]ا[ بن المرحوم الشيخ

المرحعوم محمعود أفنعدي  (65)سالمة على ك  من المكرم أحمد افندي ]حلم [ معتوق وخزينة دار -4
 عتوق محموداليازج  مدير القليوبية سابقا والمكرم حسين أفندي شوق  م

أفندي المذكور القايم ]حلم [ المعذكور فع  ذلعك بطريعق وكالتعه الشعرعية ععن الماصعونة السعت   -5
 [ البيضا]ء[ معتوقة وزوجة -شمس ]

المرحععوم محمععود أفنععدي المععذكور والقععايم حسععين أفنععدي شععوق  المععذكور فعع  ذلععك بوكالتععه عععن  -6
 [-الماصونة الست لبيبة هانم بنت المرحوم مصطف  أغا ]

مرزوقععة لوالععدها المععذكور مععن زوجتععه المرحومععة فاطمععة بنععت شععرف الععدين الثابععت معرفتهمععا ال -7
 وتوكي  ك  من الوكيلين المذكورين عن موكلته المذكور 

ف  الصلا واإلبراء والمخاصمة ف  شأن ما سيذكر فيه بشهاد  ك  من المكرم أحمد أفندي راشد  -8
 حمد أمين[ والمكرم محمد أغا اسالمبول  إبن م-ابن على ]

ثبوتًا شرعيا بأن الموقوف من قب  والد جد المدع  المعذكور هعو الشعيخ أحمعد الزيعادي المعذكور  -9
 أعاله جميا مكان وحانو  بواجهته الكاين ]ذلك[

بمصر المحروسة بخط اإلمام الحسين رضى هللا عنه المجاور ذلك اآلن لمكان المرحوم محمعود  -10
 ناك ولوكالة المرحومأفندي المذكور ولمستوقد الحمام الذي ه

محمود أفندي المذكور للطريق وأنه أنشأ وقفه لذلك على نفسه ثعم معن بععده علعى أوالده ثعم علعى  -11
 أوالد أوالد]ه[ ثم على أوالد أوالد أوالد ]ه[ وذريته
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ونسله ]وعقبه[ طبقة من بعد طبقة إلى حين انقراضهم يكون ذلك وقفا مصروفًا ريععه فع  قرابعة  -12
 يحانقرآن وثمن خو  ور

على تربة الواقف المذكور فإن تعذر الصعرف لعذلك صعرف ريعا ذلعك للفقعراء]ء[ معن المسعلمين  -13
 وشرط النظر على ذلك لنفسه

ثم من بعده لولده الشيخ محمد جد المدع  ثعم معن بععده لألرشعد معن أوالد الواقعف ثعم معن بععدهم  -14
 لألرشد من أوالد أوالد]ه[ ثم من 

[ -[ أيلولععة ذلععك للخيععرات المععذكور  ]-د]ه[ وذريتععه ونسععله ]بعععدهم لألرشععد مععن أوالد أوالد أوال -15
 يقرره حاكم

[ وأن الوقعف المعذكور 1269المسلمين الشرع  بموجب حجة إيقاف شعرعية مؤرخعة فع  سعنة ] -16
 انحصر اآلن نظر واستحقاقا ف  عم المدع 

 المذكور وانصرفوا على إحضار الناظر المستحق المذكور -17

 الوثيقة الثامنة

 64  وثيقة  60     0004 – 000503وان الخديو  كود المصدر: دي

العنوان: )دعاوي( دعوي محمد حميد  القلفاط وأخيه على الخواجعه قعر  بيعت بوضعا يعده علعى الطعين 
 والنخي  تعلق والدهم .

 م1853ديسمبر  26هـ/ 1270ربيا األو   25التاريخ: 

[ ولعدي المرحعوم -المكعرم حميعد  ]ادعا كع  معن األخعوين همعا محمعد حميعد  القلفعاط بالترسعانة و -1
 أحمد حميد  من أهال  كفر الشيخ عثمان

بقسم أو  جيز  إبعن المرحعوم حميعد  علعى الخواجعة قعر  بيعت ]قلفطعة[ المالحعة سعابقا ولعد كعالط  -2
 1269النصران  األرمن  بأن فيما قب  تاريخه سنة 

ولديعه المعدعين المعذكورين توفا والد المدعين المذكورين هو المرحوم أحمد حميد  المذكور ععن  -3
 من غير شريك المرزوقين له من زوجته الحرمة ُحسن

[ نخيع  بلعا أمهعات وسعيوي -بنت أحمد زهران وأنه حعا  حياتعه كعان يملعك مايعة وثالثعة عشعر ] -4
 ويستحق منفعة زراعته

ثالثة أفدنعة ونصعف فعدان طينعا سعواد الكاينعة ذلعك بأراضع  كفعر الشعيخ عثمعان المعذكور معا هعو  -5
 فدن ونخ  1أبو قرطاس  بحوض 

المحدود ذلك بحدود أربا الحد القبل  الى طين ونخي  إبراهيم فواز والبحري إلى طعين  57عدد  -6
 إبراهيم فواز المذكور والشرق  إلى

الترعة والغرب  إلى الترععة المعذكور  المعروفعة بترععة الكفعر المعذكور ومعا هعو بحعوض نخيع   -7
 من ذلك 20فدن ونخله عدد  2الحوض 

حدود ذلك بحدود أربا القبل  إلى نخي  على ]جنك[ والبحري إلى الترعة المذكور  والشعرق  الم -8
 إلى نخي  عوض الكبير والغرب  لنخي  داوود 

المحععدود ذلععك بحععدود أربععا القبلعع   20فععدن[ ونخلععة عععدد  9خععاطر ومععا هععو بحععوض ]الحلفايععة[ ] -9
 لنخي  عوض أبو شافع  والبحري لنخي 
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رق  لنخي  أحمد فرحعات والغربع  لنخيع  سعالم زهعران ومعا هعو بحعوض أحمد عبد الرحيم والش -10
 نخلة 16فدن و 9الصف  

المحدود ذلك بحدود أربا القبل  لطريق مساكن الناحية والبحعري لنخيع  سعالم زهعران والشعرق   -11
 لنخي  جاد هللا أبوا مدكور

د القبلع  العى طعين فدن من ذلعك الحع 1[ وما هو بحوض بحر بر  -والغرب  لنخي  جاد هللا أبوا ] -12
 على ]جنك[ المذكور والبحري

إلى طين الشيخ عبد الخالق والشعرق  للبحعر والغربع  إلعى الترععة المعذكور  وأن المعدع  عليعه  -13
 المذكور كان متعهده بالكفر

المذكور ووضا يده على النخي  والطين المرقوم مد  قدرها سبعة عشر سنة فع  حيعات والعدهما  -14
 جهالمتوفا المرقوم بغير و

شرع  وصار المتوفا المذكور ينازعه ف  ذلك إلعى أن معات وأن المعدعا عليعه المرقعوم لعم يعز   -15
 واضا يده على ذلك

  61 

ومعارض للمدعين ف  ذلك بغير حق ويطالبان برفا يعده ععن ذلعك وتسعليمه لهمعا لينتفععا بعالطين  -16
 المرقوم ويدفعا ما عليه

ع  عليعه تعععدي علععى النخيع  الععذي بحععوض معن المععا  لجهعة الميععري بالوجععه الشعرع  وأن المععد -17
 الصف المذكور وعلى نخلتين من النخ  الذي

بحعوض أبععو قرطععاس وعلعى نخلتععين مععن النخيع  الععذي بحععوض ]نحع [ الحععوض المععذكور وقطععا  -18
 ]ذلك[ ويطالبان بقيمة ذلك وقدره

قرش خمسماية فاستفسر معن المعدعين المعذكورين ععن كيفيعة وضعا يعد المعدعا عليعه علعى  500 -19
 ين والنخي  المذكور فذكر أن والدهماالط

كان واضعا يده على الطين المذكور ويدفا ما عليه من المعا  وظهعر علعى الكفعر المرقعوم لجهعة  -20
 كيسة وقدر عن ذلك على أطيان 122الميري 

قعرش ]ودفعا[ المعدعا عليعه يعد  900[ الطعين المرقعوم -الكفر المرقوم فحضر والداهما المرقوم ] -21
 عن الطين المرقوموالدهما المذكور 

[ وأن والععدهما سععافر إلععى ناحيععة ]جريععد[ وتععرك الطععين -ومنعععه مععن زراعتععه لعجععزه عععن دفععا ] -22
 المرقوم مزروعا تحت يد زوجته

قعرش المرقعوم لعه ويعزرع الطعين  900لحين حضوره وغعاب سعنة وحضعر فعأرد أن يعدفا مبلع   -23
 المرقوم فادعا المدعا عليه

يعده علعى الطعين والنخيع  المرقعوم المعد  المعذكور  فع  شرائه معن شعيخ الكفعر المرقعوم ووضععه  -24
 حيات والدهما المذكور وحضوره بالكفر

المرقععوم وأن والععدهما المععذكور قايمععا بععدفا مععا علععى الطععين المععدعا بععه المرقععوم مععن المععا  لجهععة  -25
 الميري سنة بسنة إلى أن

ض أهععال  الكفععر [ علععى بععع-وضععا يععده المععدعا عليععه المرقععوم وأن المبلعع  الععذي وزع المرقععوم ] -26
 المرقوم
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فععذكر المععدعا عليععه المرقععوم أنععه واضععا يععده علععى الطععين و النخيعع  المرقععوم بمقتضعع  أن والععد  -27
 المدعيان المرقوم حا 

حياته باع له النخي  وأسقط له منفعة زراعة الطين المرقوم فع  نظيعر مبلع  مععين بحجعة تحتيعده  -28
 سيحضرها وانصرفوا

عا عليعه علعى ذلعك بشعهاد  كع  معن أحمعد ععامر ابعن ععامر على ذلك  وذلك بعد ثبو  وضا المعد -29
 خاطر وموسى

 خلي  من أها  الكفر المذكور -30

 الوثيقة التاسعة

 79  وثيقة  77     0004 – 000503المصدر: ديوان الخديو  كود 

العنوان: )دعاوي( دعوي محمد الشعيخ الحفنعاوي علعى وكيع  حضعر  مفتع  السعاد  الحنفيعة باسعتحقاقه 
 يد  نفيسة حنيفة وهو جميا المكان الكائن بمصر المحروسة بخط اللبودية .لميرال الس

 م1854فبرار  20هـ/ 1270جماد أو   22التاريخ: 

ادعا المكرم محمد الشعيخ الحفنعاوي معن أهعالى كفعر الحعاج داوود ابعن المرحعوم سعيد أحمعد علعى  -1
 [ السادات-المكرم الشيخ حسين القوص  الحنف  ]

األزهععر إبععن المرحععوم حمععاد] [ وهععو الوكيعع  الشععرع  عععن حضععر  موالنععا المجععاورين بالجععاما  -2
 العالمة الشيخ محمد العباس  المهدي

الحفن  الحنف  مفت  الساد] [ الحنفية بمصر حاال وهو الناظر الشرع  يومئذ على زاوية األستاذ  -3
 السيد محمد ]العين [ الكاينة بالقرافة

قريععره فع  ذلععك الشعرع  المخلععد تحتيعده الوكالععة الكبعري وعلععى معا هععو موقعوف عليهععا بموجعب ت -4
 الشرعية ف  الخصومة فيما ذكره فيه غير جايز اإلقرار

الحاضر هو بهذا المجلس والمصدق على التوكي  المذكور بأن فيما قب  تاريخه ف  شعهر محعرم  -5
 توفيت بنت ابن عم المدع  المذكور ه  المرحومة 1267سنة 

محمعد الحفنعاوي إبعن المرحعوم يوسعف إبعن المرحعوم علعى إبعن الست نفيسة حنيفة بنت المرحعوم  -6
 (66)المرحوم داوود من أهال  كفر الحاج داوود

غربية عن ولد عم والعدها المعذكور هعو المعدع  المعذكور إبعن سعيد أحمعد المرقعوم إبعن المرحعوم  -7
 على المذكور ابن المرحوم داوود المرقوم من غير

يد أحمد والد المدع  المذكور ]إ[ بن أخ شقيق لاخعر شريك وأن كال من يوسف جد المتوفيه وس -8
 ]رازق[ لوالده المرحوم على المذكور

[ وأن المتوفيعة المعذكور  -من المرحومة فاطمة بنت المرحوم محمد الجندي ابعن المرحعوم أبعوا ] -9
 ال وارل لها سواه وأن المتوفيه

بخعط اللبوديعة القعديم تجعاه  المذكور  كانة تملك حا  حياتها جميعا مكعان كعاين بمصعر المحروسعة -10
 عطفة الملط ]المجدد[ وذلك

بحدود أربا الحد الغرب  لمكان محمد ]أصي [ والحد البحري لمكان فرحعات بعك والحعد الشعرق   -11
 لمكان حسن أفندي والحد القبل 
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لشععارع اللبوديععة القععديم الموصعع  للحمععزاوى والموسععك  وأن ذلععك مععن بعععدها لوارثهععا المععدع   -12
 إلرلالمذكور بطريق ا

وأن حضر  موك  المدعا عليه واضا يده على المكان المعذكور ومععارض لعه فع  ذلعك ويطالبعه  -13
 برفا يده عن المكان المذكور

وتسععليمه لععه ليحععوزه لنفسععه بالوجععه الشععرع  وسععئ  مععن الوكيعع  المععدعا عليععه المععذكور عععن ذلععك  -14
 فأجاب باالعتراف

ق شرع  بمقتضع  أن المكعان المرقعوم ف  وضا يد موكله على المكان المدعا به المذكور بطري -15
 موقوف على زاوية األستاذ

السيد محمد الحفن  الكاينة بالقرافة الكبري المذكور  وأن موكله الموم  اليه ناظر علعى الزاويعة  -16
 المرقومة وعلى ما هو موقوف عليها

المعذكور بموجب تقرير شرع  مخلد تحتيده وأن المتوفية المذكور  حا  حياتها أقر  بأن المكعان  -17
 موقوف على الزاوية المذكور 

وأنكر ما عدا ذلك فطلب موالنا أفندي ثبو  وضعا يعد حضعر  الموكع  المعوم  إليعه علعى المكعان  -18
 المذكور وانصرفا

 على ذلك -19

 تكملة موضوع الوثيقة

 96  وثيقة  86م    1854يونيو  24هـ / 1270رمضان  29التاريخ : 

حسععين القوصعع  الوكيعع  المععدعا عليععه المععذكورين حضععر كعع  مععن محمععد الشععيخ المععدع  والشععيخ  -1
 وأحضر الوكي  المذكور الشيخ محمد عبد الفتاح

ابععن المكععرم عبععد الفتععاح الفقعع  واستشععهده عمععا يعلمععه فعع  ذلععك فشععهد  (67)العطععار بخععط الداووديععة -2
 بمعرفة ك  من المتوفية

متوفيعة المعذكور  بنعت والمكان المدعا به وحدوده المذكورت أعاله وأن المرحومة الست حنيفة ال -3
 المرحوم محمد الحفناوي

أقعر  بعأن  1256محعرم سعنة  10ابن المرحوم يوسف حا  حياتها ف  صحتها وسالمة عقلها ف   -4
 المكان المذكور وقف على زاوية السيد

محمععد الحفنعع  المععذكور  أعععاله وأن ذلععك حصعع  منهععا حععين سععألها رجعع  يععدعا حمععود] [ البععاطش  -5
 له لها بلغ  أنكالصرمات  حا  حياته بقو

تريدي ]منا[ المكان المذكور وكان ذلك بحضرته بعلم ذلك ونشهد به كذلك وزك  وعد  ك  من  -6
 الشيخ محمد ]نضور[ والشيخ 

محمد عبد الفتاح المذكورين بشهاد  كع  معن المكعرم علعى ]العيعاش[ المنتسعب لسعوق الغوريعة إن  -7
 المرحوم الشيخ ]يحي [ والمكرم

اهرج  التزكية والتعدي  الشرعية فعند ذلعك ععرف موالنعا أفنعدي المعوم  عبد هللا ]شرف[ والجو -8
 إليه محمد الشيخ الحفناوي

المدع  المذكور أعاله أنه حيل كان األمعر كمعا ذكعر فعالحق فع  المكعان المعذكور لجهعت الوقعف  -9
 [ ف  دعواه المذكور -المرقوم ]
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 عن ك  من المدعا عليه وموكله الموم  إليه وحكم بذلك -10

 قة العاشرةالوثي

 101  وثيقة  89     0004 – 000503المصدر: ديوان الخديو  كود 

العنوان: )دعاوي( دعوي بول  يوسف الشام  الدمشق  على حنف  محمد الفق  بانحصار إرل أخيه 
 له فقط والذي قت  على يد المدع  عليه المذكور .

 م1854يوليو  7هـ/ 1270شوا   11التاريخ: 

 موالنا شيخ اإلسالم محضر ك  من حضر  شيخ الجاما األزهر وحضر  بين يدي حضر  نايب .1

 مفت  الساد  المالكية وحضر  مفت  الساد    

[ الحنفع  كالهعم وحضعر  -الحنفية وحضر  الشيخ مصطف  القرش  وحضعر  الشعيخ عبعد القعادر ] .2
 حسين بك وكي  الديوان

لغال  القعديم ببعوالق ولعد الهالعك بول  يوسف الشام  الدمشق  الصراف بساح  ا (68)ادعا الزم  .3
 يوسف قرنصان  ولد بطرس 

منوفيععة أن محمععد  (69)النصععران  الشععام  علععى حنفعع  محمععد ]الفقعع [ مععن أهععال  أشععمون جععريس .4
 تعدى  1269جماد الثان  سنة  27]الغنيت [ بأن ف  

علععى أخعع  المععدع  المرقععوم شععقيقه هععو الزمعع  بطععرس التععاجر فعع  الغععال  ولععد يوسععف قرنصععان   .5
 [-لمرقوم ولد بطرس النصران  ]ا

[ قلبعه ومعات فع  سعاعته بسعبب ذلعك -المرقوم وضربه عمدا الفرد  طبنجته خرج منها رصاصعة ] .6
 وكان ذلك ذهبوا

وانحصععر ميراثععه (70)معععه بمنععز  محمععد مععدكور الكععاين بناحيععة سععبك العويضععات بواليععة المنوفيععة .7
 الشرع  ف  ك  من والدته المتوفيه

النصععران  الشععام  شععقيقه المععدع  المععذكور ثععم ماتععت األم المععذكور] [ عععن [ -مععريم بنععت الزمعع  ] .8
 ولدها المدع  األخ

العذي   (71)المرقوم من غير شريك وأن المدعا عليه بعد أن قت  أخ  المدع  المذكور أخعذ العدراهم .9
 كانت ما الميت المذكور وقدرها

ه وهو سروا  جوخ وسعدري صعوف وثمانين جنيها  أفرنكيا وثياب (72)أربعمائة جنيه ذهب أفرنك  .10
 ]مشجر[ وحزام مصوف مقلم

[ جععوخ وقمععي  ثععم قطععا المععدعا عليععه هععو ورجعع  يععدعا محمععد مععدكور الميععت -[ وطربععوش ]-]  .11
 المذكور أربا قطا ودفعاه

[ وألقياه ببحر الني  وأخذا المدعا عليه مفتاح سكن الميت المرقوم الكاين بأشمون ]جريس[ وفتا -] .12
 خذالمسكن المذكور وأ

منععه دفععاتر وسععندات الميععت المرقععوم ]ومتاعععه[ فوجععداه بعععض إنععاس بالمسععكن المععذكور وضععبطوه  .13
 وأرس  إلى مديرية المنوفية

وأقععر  (73)وترافعا المععدع  مععا المعدعا عليععه بسععبب ذلععك لعدي الحععاكم الشععرع  بناحيعة شععبين الكععوم .14
 المدعا عليه المذكور بأنه قت 

معن الطبنجعة المعذكور  ولعم يعتم حكعم شعرع  إلعى اآلن الميت المرقوم عمدا بالرصاصة المخرجة  .15
 وأنه اآلن يطالب المدعا عليه
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[ لجانعب النقعود المعذكور  بالوجعه الشعرع  -المذكور بما يترتب له عليه بسعبب القتع  المعذكور و ] .16
 وأن أخاه المذكور كان زميا

المعدعا عليعه  وسعئ  معن 61[ موس  باشا والع  األقطعار الشعامية فع  سعنة -[ ما حضر  ]-وعقد ] .17
 المذكور عن ذلك

فأجاب بان رج  نصران  يدعا إبراهيم وهو المدعا عليه كان ساكنا بأعال سكن والد  المدعا عليه  .18
 بناحية أشمون جريس

[ إلى جزير  سلمان ثم عاد إلى ناحية سبك العويضات وبات بها النصران  المرقعوم -وأنه توجها ] .19
 وطلب من المدعا

ركه ورجا إلى والدته ناحيعة أشعمون جعريس المرقعوم ثعم معن بععد ثالثعة أيعام [ فمتنا وت-عليه أن ] .20
 أرس 

رج  يدعا مصطف  زتون متعهد أشعمون المعذكور  منعدوبا معن طرفعه إلعى المعدعا عليعه فأحضعره  .21
 إليه وسئله عن

إبععراهيم النصععران  المرقععوم فععأخبره بمععا صععار بيععنهم علععى الوجععه المسععطور فععأمر بسععجنه ومكععل  .22
 عشر يوما ثم حضر ناظر القسمبالسجن خمسة 

ورج  يدع  موس  أفندي ومصطف  زتون المذكور وبعض أشخا  وسعئلوا المعدعا عليعه أيضعا  .23
 عن إبراهيم النصران  المرقوم

وادعععوا عليععه بقتلععه فلععم يصععدقهم علععى ذلععك فضععربوه بععالكرابيج وأرادوا كيععه بالنععار ليقععر بقتعع   .24
 النصران  المرقوم فمن خوفه من ذلك أقر بأنه

وسعبه ثعم أخبعرهم بعأن  (74) قتله عمدا برصاصة خرجه من طبنجته بسبب أنه قرأ أية من ]القراية[ .25
 مثله هو ورج  يدعا محمد مدكور والحاج أحمد منصور
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وسالمة أخ  الحاج أحمد منصور ثم حضر قاض  أشمون جريس المذكور  وأقر بين يعدهم خوفعا  .26
 من الضرب بأنه هو ومحمد مدكور والحاج

منصور وسالمة المذكورين قتلوا النصران  المرقوم ثم أرس  المدعا عليه المرقعوم لمديريعة  أحمد .27
 المنوفية وسئ  حضر 

[ بععك مععدير المنوفيععة عععن االخععتالف الصععادر منععه فعع  اإلقععرار المرقععوم وضععربه ضععربا شععديد -]  .28
 ]وأضر به[ بأنه ال يمنا عنه

صاصعة خرجعة معن طبنجعة أصعابته فع  قلبعه الضرب حت  يقر بقتلعه ]بمعرفتعه[ فعأثر بأنعه قتلعه بر .29
 عمدا السبب أنه قرأ آية من القرآن 

وسبه ثم سئله ععن العدراهم العذين كانعت معا النصعران  المرقعوم فأجعاب بأنعه لعم يعري مععه دراهعم  .30
 فضربه ضربا شديدا بالكرابيج

م  إليعه إلعى وأقر بأنه أخذ منه بعد قتله له أربعماية جنيه ذهب أفرنك  فأرسعله وكيع  المعدير المعو .31
 [-قاض  والية المنوفية]

المدعا عليعه القتع  والعدراهم المرقعوم ثعم رجعا المعدعا عليعه العى المديريعة المعذكور  وسعئله وكيع   .32
 المديرية عن وجه االنكار المذكور

فقا  له إن ]ضربن [ أقر بأن قتلت خمسعين قتيع  وأخعذت مايعة كيسعة فعأمر بسعجنه وسعجن ومكعل  .33
 ]ا[لين[ حضر  بالسجن ثالثة أيام ]متو

أحمد باشا راشد مدير المنوفية وأحضره لديه وسئله ععن ذلعك فكتعب لعه المعدع  عليعه جرنعا  بمعا  .34
 صار وبأنه لم يقت  النصران 
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ولم يأخذ منه شيئا فأمر بضربه من خوفه من الضرب أقر بأنه هو القات  ]إلى[ النصران  المرقوم  .35
 [ عمدا بالرصاصة الت  خرجت -]
ب أنه قرأ آية من القرآن وسبه ثعم أرسعله حضعر  الباشعا المعوم  اليعه الع  قاضع  من الطبنجة بسب .36

 والية المنوفية و ]أ[ قر أيضا
بععذلك بععين يديععه خوفععا مععن الضععرب والحععبس ولععم يُقععر بأخععذه شععيئا مععن الععدراهم بععين يععدي القاضعع   .37

 الموم  اليه وأنكر ما عدا ذلك
[ -لمرقعومين علعى الوجعه المسعطور ]بينعة[ ]فكلف المدع  المرقوم أثبعات انحصعار إرل الميتعين ا .38

 فعجز عن إثبات
ذلععك اآلن عجععًز كليًععا ولععم يلععتمس علععى المععدعا عليععه علععى ذلععك فعنععد ذلععك منععا موالنععا أفنععدي        .39

 المدع  من دعواه المرقوم
 عم المدعا عليه بسبب ذلك وحكم بذلك .40

 الوثيقة الحادية عشر

 128  وثيقة  109     0004 – 000503المصدر: ديوان الخديو  كود 

العنععوان: )دعععاوي( دعععوي شععرف القععوا  وآخععرين علععى السععيد حنفعع  الحنععاوي أحععد التجععار بمصععر 
 باستحقاقهم لميرال المرحوم الشيخ خضر الجوسق  شيخ زاوية العميان بالجاما األزهر .

 م1855أغسطس  17هـ/ 1271ذي الحجة  23التاريخ: 

ايبه بمحضر ك  من حضر  مفت  المالكيعة وحضعر  مفتع  بين يدي حضر  موالنا شيخ اإلسالم ون -1
 الساد  الحنفية وحضر  الشيخ محمد

 المنصوري وحضر  الشيخ محمد القطب وحضر  الشيخ مصطف  القرش  وسعاد  محافظ مصر -2
ادعا ك  من المكرم شرف القوا  بديوان الويركو إبعن المرحعوم محمعد شعرف وإبنتع  عمعه همعا  -3

 المرحومزينب والحرمة مريم بنت  
إبراهيم الثابت معرفتهما ف  شأن ذلك بشهاد  ك  من المكعرم سعليم  األسعمر معتعوق الشعيخ خضعر  -4

 ]الجوسق [ شيخ زاوية العميان
[ نعاظر سعواق  القلععة إبعن حسعن ثبوتعا شعرعيا علعى السعيد -بالجاما األزهر والمكرم عثمان أغعا ] -5

 حنف  الحناوي أحد التجار
تععوف   1257القعععد  سععنة  14الععرحمن إمععام الحنععاوي بععأن فعع  بمصععر إبععن المرحععوم السععيد عبععد  -6

 المرحوم الشيخ خضر ]الجوسق [ المذكور أعاله
إبن المرحوم الحاج خضر وانحصر ميراثعه الشعرع  فع  كع  معن زوجتعه الماصعونة عايشعة بنعت  -7

 السيد عبد الرحمن امام الحناوي وولدي
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راهيم ولععدي المرحععوم محمععد شععرف إبععن ولعد عمععه شععقيق والععدي المععذكور وهمععا شععرف والحعاج إبعع -8
 المرحوم شرف الدين إبن المرحوم خضر المذكور

أعاله ثم توف  المرحوم الحاج إبراهيم أحد ولعدي ولعد الععم المعذكور ععن كع  معن زوجتعه الحرمعة  -9
 [ هما زينب-عايشه وبنتين ]

لمععذكور ومعريم المععذكوران وأخيععه شععقيقه محمععد شععرف المعذكور المععرزوق هععو والمتععوف  ثانيععا ا -10
 [ محمد شرف -لوالدهما المذكور من الحرمة رحمه ]
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ولد ولد العم األخ المذكور وعن ك  من ولديه هما محمد شرف المدع  والحرمة فاطمة الغايبة  -11
 عن هذا المجلس من غير شريك وترك المتوف 

كيسعة وأنهعم ال  6070أوال المذكور ما يورل عنعه شعرعا وهعو جانعب نقعود وأعيعان قيمعة ذلعك  -12
 عرفون بيان األشيا]ء[ وال مقدار النقودي

وأن الزوجة المذكور  وضععة يعدها علعى ذلعك وأخبعر المعدعين المعذكورين بعذلك جميععه بععض  -13
 إناس وأن المدعا عليه المذكور 

وكي  عن أخته الزوجة المذكور  ف  شأن دعواهم المذكور  ويطالبوه بما يخصعهم معن ذلعك بنعا  -14
 موالنا]ء[ على اإلخبار المذكور فمنا 

 أفندي المدعين المذكورين من دعواهم المذكور  لعدم مصادقتها وجها شرعيا -15

 الوثيقة الثانية عشر

 136  وثيقة  120     0004 – 000503المصدر: ديوان الخديو  كود 

العنععوان: )دعععاوي( دعععوي إبععراهيم رقبععان علععى كعع  مععن حنفعع  راشععد وآخععرين بانحصععار الميععرال 
ت علععى رقبععان ألوالد عمهععا فقععط  وهععو جميععا الععثالل أمععاكن المالصععقة لبعضععها الشععرع  للسععيد  نفيسععة بنعع

 البعض والكائنة بحار  الحجوب بخط الجالدين ببوالق .

 م1855ديسمبر  13ه/ 1272ربيا األخر  3التاريخ: 

بين يدي حضر  موالنا شيخ اإلسالم ونايبه بمحضر ك  من حضر  موالنا العالمة مفت  المالكية  -1
 نا مفت  الساد] [وحضر  موال

الحنفية وحضر  العالمة للشيخ محمد القطب وحضر  الشيخ اسعماعي  الجلبع  الحنفع  األزهعري  -2
 كالهما وسعاد] [ الباشا المحافظ

بواليعة المنوفيعة إبعن المرحعوم  (75)ادعا المكرم إبراهيم رقبان من أهعالى ناحيعة أبعو رقبعة الكبعري -3
 محمد رقبان على ك  من حنف 

[ السعيد  -ين المعروف هو تابا حضر  خيعر العدين باشعا والمكعرم إبعراهيم عثمعان ]راشد إبن حس -4
 نفيسة عمه بركاتها

هو الدخاخن  بخط السيد  سكينة إبن المرحوم عثمان والمكرم أحمد افندي وكي  أمين بيت المعا   -5
 بحصر حاال بأن فيما قب  تاريخه

الجعزار بنعت المرحعوم علعى رقبعان  توفيت المرحومة نفيسة المعروفة بزوجة المرحعوم علعى بعك -6
 إبن المرحوم محمد رقبان وانحصر

ميراثهععا الشععرع  فعع  أوالد عمهععا شععقيق والععدها المععذكور األربععا همععا المععدع  وجعفععر ومحمععد  -7
 طنطاوي الغايبين اآلن

ببلدتهم أبوا رقبة المذكور  أوالد المرحوم محمعد إبعن محمعد المعذكور إبعن محمعد رقبعان المعذكور  -8
 والد المتوفية ووالد المدع  وان كال من

المععذكورين أخ شععقيق لاخععر رزق لوالععده المععذكور مععن المرحععوم ]سععتيتة [ وال وارل للمتوفيععة  -9
 المذكور  سوي المدع  وأخوته

المذكورين وتركه المتوفية المذكور  ما يعورل عنهعا شعرعا العذي معن جملتعه جميعا ثالثعة أمعاكن  -10
 مالصقة لبعضها بعضا كاينة بحار 

ب[ بخط الجالدين ببوالق القاهر  مجعاور  لمكعان محمعود العديوان  ولمكعان عبعد العرحمن ]الحجو -11
 [ تابا-نصار ولمكان محمد ]
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المرحوم على بك الجزار المذكور ولطريق الحار  المذكور  وفيها أبواب األماكن المعذكور  وأن  -12
 إبراهيم أحد المدعا

ر  وأن حنف  المذكور يدع  أنه زوج للمتوفية إبن خا  المتوفية المذكو (76)عليهم ] المذكوراين[  -13
 ووضا يده على الثالثة

أماكن المذكور  بعد وفات المتوفية المذكور  وأن وكي  أمين بيت الما  المذكور وضا يعده علعى  -14
 االمتعة المخلفة

عنها ومعارض ك  منهم له فيما يخصه من تركه المتوفية المذكور  بغيعر وجعه شعرع  ويطالعب  -15
 كور حنف المدع  المذ

ط ]قيعراط[ وبععدم 6المذكور برفا يده عنما يخصه من كع  معن الثالثعة أمعاكن المعذكور  وقعدرها  -16
 معارضته هو وباق  المدعا عليهم

المعذكورين لعه فع  ذلعك بالوجعه الشععرع  فعذكر حنفع  وإبعراهيم المعذكوران أن المرحومعة نفيسععة  -17
 المذكور  توفيت عن ك  

هيم المذكور إبن عثمان إبن سليمان إبن محمد وال وارل لهعا من زوجها حنف  إبن خالها هو إبرا -18
 سواهما وأثبت

وراثتها للمتوفية المذكور  قب  تاريخه لعدي الحعاكم الشعرع  بمصعر علعى الحكعم المبعين لتععالم  -19
 الشرع  المسطر من الباب العال 

ذلعك [ بعالمجلس وقعري فعد  مضعمونة علعى -[ معن ]-] 71ربيا أو  سنة  13بمصر المأرخ ف   -20
 وأنكر وراثة المدع 

[ للمتوفية المذكور  جاحدين لذلك جحًدا وذكر وكي  أمعين بيعت المعا  المعذكور -المذكور ونسبة ] -21
 أنه واضا 

يده على األمتعة المخلفة عن المتوفية المذكور  وأنكر وراثعة المعدع  المعذكور لهعا فاستفسعر معن  -22
 المدع  المذكور عن اسم

لده ووالد المتوفية المذكور  واسم جدها فأجاب بأنه ال يعرفهما فمنعا والد ]ستيته[ والد  ك  من وا -23
 موالنا شيخ اإلسالم 

 المشار إليه المدع  المذكور من دعواه المذكور  لعدم مصادقتها الصحة -24

 الوثيقة الثالثة عشر

 138  وثيقة  121     0004 – 000503المصدر: ديوان الخديو  كود 

ج أحمد أبو دابية على مصطف  أغا القيم الشرع  على مصطف  راشعد العنوان: )دعاوي( دعوي الحا
 باشا يطالبه بأجر  السفينة الت  إستأجرها منه مصطف  راشد باشا .

 م1856يناير  3ه/ 1272ربيا اآلخر  24التاريخ: 

بين يدي حضر  موالنا شيخ االسالم ونايب حضر  موالنا الشيخ محمد الرافعع  وحضعر  العالمعة  -1
 اد] [ الحنفيةمفت  الس

وحضر  الشيخ مصطف  القرش  وحضر  موالنا شيخ الجعاما األزهعري وحضعر  العالمعة الشعيخ  -2
 محمد القطب وحضر  الشيخ إسماعي 

 الجلب  وسعاد  محافظ باشا -3

ادعا الحاج أحمد أبو ]دابية[ الريس ببحر الني  المبارك سابق ابن الحاج أحمعد أبعو ]دابيعة[ السعاكن  -4
 لىهو بمصر القديمة ع
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المكععرم مصععطف  أغععا االسععالمبول  إبععن المرحععوم صععالا أغععا وهععو القععيم الشععرع  علععى حضععر   -5
 مصطف  راشد باشا مفتش األبنية

[ باشعا كععان بموجعب حجعة شععرعية -بمصعر سعابق المعتعو  اآلن إبععن المرحعوم محمعد أمععين أفنعدي ] -6
 71شعبان سنة  19مأرخة ف   (77)المسطر  بمحكمة مصر

ملعك نصعف سعفينة جاريعة ببحعر النيع  المبعارك حمولعت ألعف إردب شعركة بأن المعدع  المعذكور ي -7
 رج  يهودي يدعا يعقوب

القطاوي ]بحق[ النصف الثان  وأن حضر  مصطف  راشد باشعا المعذكور أخبعر المعدع  المعذكور  -8
 بأنه اشتري نصف السفينة المذكور 

لنصعف الجعاري فع  الجارية ف  ملعك يعقعوب القطعاوي المعذكور وإسعتأجر معن المعدع  المعذكور ا -9
 ملكه من السفينة المرقومة سنة

وأنهاهععا ذي  70شععوا  سععنة  16واحععد  ]عبرتهععا[ ثالثععة عشععر شععهر كعععاد] [ المراكععب وابتععداها  -10
 وأجر  قدرها عن السنة المذكور  خمسة  71القعد  سنة 

أالف غرش وأجره ذلك المدع  المذكور وتسلم المستأجر المذكور السفينة وكان ذلك ف  صحة  -11
 قله ثم بعد مد  ال يعرفهاع

من السنة المذكور  غرقت السفينة المذكور  وحص  للمستأجر المذكور عنعه فع  عقلعه وال يعلعم  -12
 المدع  المذكور مد  انتفاع

المستأجر المذكور بالسفينة المذكور  ويطالب المدع  المذكور المدعا عليه القيم المعذكور بمبلع   -13
 األجر  المرقومة منما 

ا موالنععا شععيخ اإلسععالم المععدع  المععذكور مععن دعععواه المرقومععة عععن المععدعا عليععه المعتععوه فمنعع -14
 والمعتوه المذكورين لعدم مصادقتها

 ف  تاريخه -15

 الوثيقة الرابعة عشر

 147  وثيقة  128     0004 – 000503المصدر: ديوان الخديو  كود 

ا علعى نفسعيهما بعإبراء ذمعة العنوان: )إشهاد شرع ( أشهد ك  من محمود إبراهيم الشيا  وزوجتعه ُغنع
 على زيان المتسبب ف  وفا  إبنهما إبراًء شرعيًا مقبوالً بالطريق الشرع  .

 م1856مارس  23ه/ 1272رجب  16التاريخ: 

بين يدي حضر  نايب موالنا شيخ اإلسالم بمحضر حضر  األستاذ شيخ الجاما األزهعر وحضعر   -1
 العالمة مفت 

سععاد ] [ الحنفيععة وحضععر  العالمععة الشععيخ اسععماعي  ]الجلبعع [ المالكيععة وحضععر  العالمععة مفتعع  ال -2
 وحضر  الشيخ مصطف  القرش 

 وسعاد] [ أدهم باشا محافظ مصر حاال -3

حضععر كعع  مععن المكععرم محمععود ابععراهيم الشععيا  بشععون الغععال  ببععوالق إبععن إبععراهيم أبععوا مععروان  -4
 وزوجته الحرمة

الهما الثابت معرفة المرأ  المعذكور  غنا المرأ  بنت حسن سلطان من سكان العشش بحر بوالق ك -5
 بشهاد] [
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ك  من أحمد )الشين[ العالف بباب البحر إبن محمد الشين ومحمد فرحات المراكب  إبن فرحعات  -6
 وأشهد

ك  من محمود إبراهيم وزوجته غنا المذكورين على نفسه أنعه ]ابعراي[ ذمعة علعى زيعان المراهعق  -7
 إبن المكرم

بمصر إبن المرحوم حسن الحاضر هو ووالده المذكور ]معهمعا[ [ بحار  الدويداري -حسن زيان ] -8
 بالمجلس

بسبب موت ولدهما أحمد القاصر العذي قتع  بسعبب دوس عربيعة الميعاه التعى كانعه معا علعى زيعان  -9
 المذكور 

 [ المذكورين من غير شريك ومن الدعوي والطلب بذلك-[ عن ك  من والديه ]-بطريق ] -10

 شرع ابراء شرعيا مقبوال بالطريق ال -11

 الوثيقة الخامسة عشر

 153  وثيقة  132     0004 – 000503المصدر: ديوان الخديو  كود 

العنععوان: )إشععهاد شععرع ( أشععهد كعع  مععن حسععن عبععد رب النبعع  وزوجتععه فطومععة علععى نفسععيهما أنهمععا 
 سامحا جاد سيد أحمد لتسببه ف  موت والدها وال دعوي لهما وال طلب عليه بسبب ذلك .

 م1856أغسطس  29ه/ 1272ذي الحجة  27التاريخ: 

بين يدي حضر  نايب موالنا شيخ اإلسالم بمحضر ك  من حضر  العالمة مفت  المالكية وحضر   -1
 العالمة مفت  الساد] [ الحنفية وحضر 

الشيخ محمد القطب وحضر  الشيخ إسماعي  الجلب  وحضعر  الشعيخ مصعطف  القرشع  وسععاد] [  -2
 فظ مصر حاالعبد هللا باشا وسعاد  أدهم محا

أشهد على نفسه المكرم حسن عبد رب النب  الفعران بعدرب سععاد] [ إبعن عبعد رب النبع  وزوجتعه  -3
 الحرمة فطومة بنت الحاج على الترساوي 

الثابععت معرفتهععا بشععهاد  كعع  مععن الشععيخ أبععو العععال المععالك  المجععاور بععاألزهر إبععن المرحععوم خليفععة  -4
 والمكرم أبو زيد عبد

[ إبن عبد الجواد ثبوتا شرعيًا أنهما سعامحا و)إبعراي[ ذمعة المكعرم -سبب ف  ]الجواد النمرس  المت -5
 جاد سيد أحمد العربج 

من سكان رجعا ]العاصع [ ببعوالق إبعن سعيد أحمعد بسعبب معوت والعدها المنحصعر إرثعه فيهمعا هعو  -6
 المرحوم محمد ]القاصر[ بدوس عربية كان 

أنهما ال دعوي لها وال طلب عليه بسبب قايدها جاد المذكور موضوع بها بضاعة واجرح جسمه و -7
 ذلك وقب  ذلك

 منهما بالمجلس بحضر  من ذكر -8
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 النتائج والتوصيات

 أهم النتائج الت  توصلت إليها الدراسة:

 بعديوان الشعرعية العدعاوي مضابط قيد بسج  المدونة الوثائق لموضوعات المعلوماتية القيمة معرفة -

 الخديو.

 . الوثائق خال  من الخديو بديوان العلماء بمجلس ويالدعا سير بإجراءات التعريف -

 . بالسج  المقيد  الوثائق من لنماذج األرشيف  الوصف بطاقات إعداد -

 أما التوصيات فيقترح:

 الوثععائق بععدار المودعععة والععدواوين للمؤسسععات األرشععيفية المتكععامالت دراسععة علععى البععاحثين تشععجيا -

 ن.والعشري عشر التاسا القرنين ف  القومية

 وال والمسععتفيدين للبععاحثين تيسععيرا األهميعة ذات خصوصععا األرشععيفية للمتكعامالت رقميععة نسععخ إععداد -

  لهذه الببليوجرافية البيانات على فقط تحتوي الت  الرقمية البيانات بقاعد  يكتف 

 هوامش الدراسة :

رسعالة الباحثعة . تالمتكيامالتمت اإلشار  إلى سج  قيد مضابط العدعاوي الشعرعية بعديوان الخعديو فع   .1
للماجستير بعنوان. ديوان الخعديو فع  عهعد عبعاس األو    دراسعة وثائقيعة أرشعيفية للوثعائق والسعجالت 

كليعة اآلداب  –هعـ جامععة القعاهر  1270شعوا   18 -هعـ 1264ذي الحجعة  27العربية ف  الفتر  معن 
 ولكن لم تنشر أي من وثائقه. 1988قسم المكتبات والوثائق   

هعع  تسععجي  للمناقشععات والحععوارات التعع  تجععري أثنععاء انعقععاد المجلععس وآراء االعضععاء فيمععا المضععابط  .2
يعرض من موضوعات )المداوالت( وما توصلوا إليه من قرارات وقد يوقا الحاضعرون علعى أقعوالهم 
ف  نهاية المضبطة  كما عرفت المضعابط فع  تسعجي  وقعائا جلسعات حكعم القضعا  معن سعماع للمعدعين 

  الرأي والخبر  حيل يوقا الحاضرون على أقوالهم إثباتا لها لدي القاض . محمد حسين والشهود وأه
  2017ـ  15ع  -محمد. أنماط االتصا  المكتوب ف  مصر ف  القرن التاسا عشر. مجلة الروزنامة .

 .143     2019القاهر  : مطبعة دار الكتب والوثائق القومية  

م( دراسعة ألو  قعانون لنظعام الحكومعة المصعرية . 1837استنامة )زين العابدين شمس الدين نجم. السي .3
 .8م    1996القاهر  : دار الكتاب الجامع   –

للمزيد عن مصعالا وفعروع ديعوان الخعديو راجعا. رسعمية محمعد علعى حجعازي. العديوان الخعديوي فع   .4
ع  –انية . مجلة كلية الدراسات اإلنس –م() دراسة وثائقية . 1848 -1824هـ/ 1264-1240مصر )

 .366-322م    2004لسنة 22

 .17زين العادين شمس الدين نجم. السياستنامة      .5

( البنعد الثعان  عشعر   2  وملحعق رقعم )21-20ناهد عبد العا  محمد السعويف . المرجعا السعابق      .6
361-362 

 24نفس المرجا      .7

 1  وثيقععة 1     0004 – 000503ديعوان الخععديو : سععج  قيععد مضععابط الععدعاوي الشععرعية   كععود  .8
 م1852أكتوبر  6هـ/ 1268ذي الحجة  21بتاريخ  4-1سطر 



 ناهد السويف د. /  م بدار الوثائق القومية1856هـ /1272 –م 1852هـ/1268دراسة سج  قيد مضابط الدعاوي الشرعية الفتر  

  

 -213 -                                                                   ( 2021مارس   –يناير   ) 1  ع  8المكتبات والمعلومات . مج  المجلة الدولية لعلوم

 6  وثيقعة  7     0004 – 000503ديوان الخديو : سعج  قيعد مضعابط العدعاوي الشعرعية   كعود  .9
 م1852ديسمبر  20هـ/ 1269ربيا األو   8بتاريخ  2-1سطر 

  وثيقعة  109     0004 – 000503ديوان الخديو : سج  قيد مضعابط العدعاوي الشعرعية   كعود  .10
 م1855أغسطس  17هـ/ 1271ذي الحجة  3بتاريخ  2-1سطر  128

  وثيقعة  128     0004 – 000503ديوان الخديو : سج  قيد مضعابط العدعاوي الشعرعية   كعود  .11
 م1856مارس  23هـ/ 1272رجب  16بتاريخ  3-1سطر  147

 6  وثيقعة  7     0004 – 000503كعود  ديوان الخديو : سعج  قيعد مضعابط العدعاوي الشعرعية   .12
 م1852ديسمبر  20هـ/ 1269ربيا األو   8بتاريخ  3سطر 

 10  وثيقة  14     0004 – 000503ديوان الخديو : سج  قيد مضابط الدعاوي الشرعية   كود  .13
 م1853يناير  6هـ/ 1269ربيا األو   25بتاريخ  1سطر 

لذي يـسد دروز السفينة أي ألواحها بالخيوط أو بالخرق   أو القلفاط / ُمحرفة والصواب الجلفاط  وهو ا .14
 هو الذي يجلفط السفينة فيدخ  بين مسامير األلواح مشاقة الكتان ويمسه بالزفت والقار.

الزهعراء كمبيوسععنتر    -. 1ط -زيعن العابعدين شعمس الععدين نجعم. معجعم األلفعاظ  والمصععطلحات التاريخيعة .
2006    430. 

  وثيقعة  128     0004 – 000503سج  قيد مضعابط العدعاوي الشعرعية   كعود  ديوان الخديو : .15
 م.1853ديسمبر  26هـ/ 1270رييا األو   25بتاريخ  1سطر  128

  وثيقععة  89     0004 – 000503ديعوان الخععديو : سععج  قيععد مضععابط الععدعاوي الشععرعية   كععود  .16
 م.1854يوليو  7هـ/ 1270شوا   11بتاريخ  3سطر  101

 12  وثيقة  15     0004 – 000503الخديو : سج  قيد مضابط الدعاوي الشرعية   كود  ديوان .17
 م.1853يناير  14هـ/ 1269ربيا اآلخر  3بتاريخ  6-4سطر 

 .8-7نفس الوثيقة  سطر  .18

 1  وثيقعة  1     0004 – 000503ديوان الخديو : سعج  قيعد مضعابط العدعاوي الشعرعية   كعود  .19
 م.1852أكتوبر  6ه/1268حجة ذي ال 21بتاريخ  7-5سطر 

 79  وثيقة  77     0004 – 000503ديوان الخديو : سج  قيد مضابط الدعاوي الشرعية   كود  .20
 م.1854فبراير  20هـ/ 1270جمادي أو   22بتاريخ  3-1سطر 

 1  وثيقعة  1     0004 – 000503ديوان الخديو : سعج  قيعد مضعابط العدعاوي الشعرعية   كعود  .21
 م.1852أكتوبر  6ه/1268ذي الحجة  21بتاريخ  1سطر

 6  وثيقعة  7     0004 – 000503ديوان الخديو : سعج  قيعد مضعابط العدعاوي الشعرعية   كعود  .22
 م.1852ديسمبر  20هـ/ 1269ربيا األو   8بتاريخ 

 79  وثيقة  77     0004 – 000503ديوان الخديو : سج  قيد مضابط الدعاوي الشرعية   كود  .23
 م.1854فبراير  20ه/ 1270اد أو  جم 22  بتاريخ 
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خط اللبودية أوله من نهاية شارع درب الجماميز تجاه حار  إسماعي  بك وآخر  مسجد  السيد  نفيسة . 
القاهر   -(.3)جـ 1ط -على مبارك الخطط الجديد  لمصر القاهر  ) ومدنها وبالدها القديمة والشهير (.

 . 14/    1888/ 1877هـ  1305: المطبعة األميرية ببوالق   

  وثيقعة  121     0004 – 000503ديوان الخديو : سج  قيد مضعابط العدعاوي الشعرعية   كعود  .24
 م.1856يناير  3هـ/ 1272ربيا اآلخر  24بتاريخ  138

  وثيقعة  128     0004 – 000503ديوان الخديو : سج  قيد مضعابط العدعاوي الشعرعية   كعود  .25
 م.1856ارس م 23هـ/ 1272رجب  16بتاريخ  147

 1  وثيقعة  1     0004 – 000503ديوان الخديو : سعج  قيعد مضعابط العدعاوي الشعرعية   كعود  .26
 م.1856أكتوبر  6هـ/ 1268ذي الحجة  21بتاريخ  26-25سطر 

 29  وثيقة  31     0004 – 000503ديوان الخديو : سج  قيد مضابط الدعاوي الشرعية   كود  .27
 م.1853مايو  24ه/ 1269شعبان  15بتاريخ  6-5سطر 

  وثيقعة  121     0004 – 000503ديوان الخديو : سج  قيد مضعابط العدعاوي الشعرعية   كعود  .28
 م.1856يناير  3هـ/ 1272ربيا اآلخر  24بتاريخ  7سطر  138

  وثيقعة  109     0004 – 000503ديوان الخديو : سج  قيد مضعابط العدعاوي الشعرعية   كعود  .29
 م.1855أغسطس  17هـ/ 1271الحجة  ذي 3بتاريخ  12سطر  128

زيعن العابععدين  –قعرش عثمعان  معن عملععة ذلعك العصعر.  500الكعيس أو الكيسعة: حافظعة نقعود تسععاوي 
 .456شمس الدين نجم. معجم األلفاظ والمصطلحات التاريخية     

 وهعع  الشععروط العشععر  التعع  أجازهععا المععذهب الحنفعع  وكةثُععرت فعع  األوقععاف  وهعع  متداخلععة فاإلعطععاء .30
والحرمان يدخالن ف  اإلخراج واإلدخا  ويدخالن ف  الزياد  والنقصان واالستبدا  يدخ  ف  اإلبعدا . 

  213م     1999القعاهر : دار غريعب    -للمزيد راجا محمود عبعاس حمعود . الوثعائق العثمانيعة .
  261-262. 

سعتمرت كهيئعة قضعائية توثعق محكمة الباب العال  تُعتبعر أكبعر محعاكم مصعر فع  الفتعر  العثمانيعة وقعد ا .31
م استمرت هذه المحكمعة تعمع  علعى 1923-1530العقود  وتنظر وتحكم ف  القضايا المتعدد  منذ عام 

مدي أربعة قرون. للمزيد عن اختصاصت ومهام المحكمة راجا سعلوى علعى معيالد. الوثعائق العثمانيعة 
اإلسععكندرية : دار الثقافععة  -.1جععـ -. 1ط –)دراسععة أرشععيفية وثائقيععة لسععجالت محكمععة البععاب العععال . 

 وما بعدها .  174     2001العلمية   

 1  وثيقعة  1     0004 – 000503ديوان الخديو : سعج  قيعد مضعابط العدعاوي الشعرعية   كعود  .32
 م.1852أكتوبر  6هـ / 1268ذي الحجة  21بتاريخ 

. شعحاته عيسع  1947لسعنة خط الجالديعن . أحعد الشعياخات التابععة لحع  بعوالق وفقعا لتحصعاء الععام  .33
 .377     1999القاهر : هيئة الكتاب ) سلسلة المصريات (  -إبراهيم.

  وثيقعة  120     0004 – 000503ديوان الخديو : سج  قيد مضعابط العدعاوي الشعرعية   كعود  .34
 م. 1855ديسمبر  13هـ/ 1272ربيا اآلخر  3بتاريخ  136

كيلو جرام . زين العابعدين شعمس  150لحبوب يساوي اإلردب . مكيا  ضخم بمصر يستخدم ف  كي  ا .35
 .28الدين نجم. معجم األلفاظ والمصطلحات التاريخية  ـ   
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  وثيقعة  121     0004 – 000503ديوان الخديو : سج  قيد مضعابط العدعاوي الشعرعية   كعود  .36
 م1856يناير  3هـ/ 1272ربيا اآلخر  24بتاريخ  138

  وثيقعة  128     0004 – 000503العدعاوي الشعرعية   كعود ديوان الخديو : سج  قيد مضعابط  .37
 م1856مارس  23هـ/ 1272رجب  16بتاريخ  147

  وثيقعة  132     0004 – 000503ديوان الخديو : سج  قيد مضعابط العدعاوي الشعرعية   كعود  .38
 م1856أغسطس  29هـ/ 1272ذي الحجة  27بتاريخ  153

 6  وثيقعة  27     0004 – 000503الشعرعية   كعود ديوان الخديو : سج  قيد مضابط الدعاوي  .39
 م1852ديسمبر  20ه/ 1269ربيا األو   8بتاريخ 

معناه امتياز يمنا للتعاجر أو الصعانا ليحتكعر تجعار   صعنف بعينعه    Gedikالجدك . كدك: لفظ ترك   .40
نجعم. معجعم أو صناعة سلعة بعينها أو بمعن  الرخصة للدكان أو المصنا . زين العابجين شمس العدين 

 .177األلفاظ والمصطلحات التاريخية   

 35  وثيقة  36     0004 – 000503ديوان الخديو : سج  قيد مضابط الدعاوي الشرعية   كود  .41
 م1853يوليو  15ه/ 1269شوتا  8بتاريخ 

مباشععر . معنعععاه مشعععرف  مالحععظ أو معععأمور تنفيعععذ. زيععن العابعععدين شعععمس الععدين نجعععم معجعععم األلفعععاظ  .42
 468ت التاريخية     والمصطلحا

 60  وثيقة  58     0004 – 000503ديوان الخديو : سج  قيد مضابط الدعاوي الشرعية   كود  .43
 م1853ديسمبر  19ه/ 1270ربيا األو   18بتاريخ 

 64  وثيقة  60     0004 – 000503ديوان الخديو : سج  قيد مضابط الدعاوي الشرعية   كود  .44
. كفععر الشععيخ عثمععان. مععن القععري القديمععة اسععمها 1853ديسععمبر  26/ ه1270ربيععا األو   25بتععاريخ 

األصل  ) منشية طموه   وردت ف  قوانين إبن ممات  وف  التحفة من أعما  الجيزية )الجيز ( . محمد 
. القسعم 1945رمزي . القعاموس الجغرافع  فع  للعبالد المصعرية معن عهعد قعدماء المصعريين إلعى سعنة 

 .6    1994  القاهر :" الهيئة المصرية العامة للكتاب  3جـ  الثان  )البالد الحالية(

  وثيقععة  89     0004 – 000503ديعوان الخععديو : سععج  قيععد مضععابط الععدعاوي الشععرعية   كععود  .45
 م1854يوليو  7ه/ 1270شوا   11بتاريخ  101

يد باشعا ديوان الويركو  لفظ ترك  بمعن  ضريبة   وتطلق على عوائعد األمعالك وقعد أصعدر محمعد سعع .46
  بإطالق كلمة ويركو على كع  معا يجبع  معن ضعرائب . زيعن العابعدين شعمس 1854أمًرا ف  ديسمبر 

 .545الدين نجم. معجم األلفاظ والمصطلحات التاريخية     

  وثيقعة  109     0004 – 000503ديوان الخديو : سج  قيد مضعابط العدعاوي الشعرعية   كعود  .47
 م1855أغسطس  17ه/ 1271ذي الحجة  3بتاريخ  128

عرب (.  –فرنس   –سلوى على ميالد. قاموس مصطلحات الوثائق واألرشيف والمعلومات )إنجليزي  .48
 .43م  ماد  الوصف     2007القاهر  : الدار المصرية اللبنانية    –

تععم إعععداد بطاقععات الوصععف األرشععيف  وفقععا لمععا ورد فعع  : سععلوى علععى مععيالد. أسععس وقواعععد ترتيععب  .49
 3ع  23مجلعة المكتبعات والمعلومعات العربيعة. س  -األرشعيفية: التصعنيف والفهرسعة. ووصف الوثائق

 .146-97(   2003)يوليو 
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ع   48االتجاهعات الحديثعة للمكتبعات والمعلومعات . معج  -ترتيب ووصعف الوثعائق األرشعيفية . -------
 .124-97(   2001)يوليو  16

( دار الوثعائق )ق.م.د.ش( قيعد مضعابط العدعاوي رمز اإلرجاع )ج.م.ع( جمهورية مصر العربيعة )د.و .50

كععود السععج  فعع  سععجالت ديععوان الخععديو  0004 – 000503( رمععز السععج  الشرعيــــــــــــععـة )
 بقاعد  البيانات بدار الوثائق القومية .

رمز اإلرجاع )ج.م.ع( جمهورية مصر العربيعة )د.و( دار الوثعائق )ق.م.د.ش( قيعد مضعابط العدعاوي  .51

 -1( رمععععز الوثيقععععة 0كععععود السععععج  ) 0004 – 000503( رمععععز السععععج  ــــــــــععععـة )الشرعيــ
 رقم الوثيقة بالسج . 000503-0004

رمعز اإلرجعاع )ج.م.ع( جمهوريعة مصعر العربيعة )د.و( دار الوثعائق القوميعة )ق.م.د.س( قيعد مضععابط  .52

-10يقععة ( رمععز االوث0كععود السععج  ) 0004 – 000503( رمععز السععج   الععدعاوي الشععرعية )
 رقم الوثيقة بالسج  . 000503-0004

رمز اإلرجاع )ج.م.ع( جمهورية مصر العربيعة )د.و( دار الوثعائق )ق.م.د.ش( قيعد مضعابط العدعاوي  .53

-128( رمعععز االوثيقعععة 0كعععود السعععج  ) 0004 – 000503( رمعععز السعععج  الشرعيـــــــــــــعععـة )
 رقم الوثيقة بالسج  . 000503-0004

.ع( جمهورية مصر العربيعة )د.و( دار الوثعائق )ق.م.د.ش( قيعد مضعابط العدعاوي رمز اإلرجاع )ج.م .54

-147( رمعععز االوثيقعععة 0كعععود السعععج  ) 0004 – 000503( رمعععز السعععج  الشرعيــــــــــــعععـة )
 رقم الوثيقة بالسج  . 000503-0004

وي الشعرعية   كعود نايبه. قلبت الهمز  يعاء  وتصعويبها نائبعه . ديعوان الخعديو سعج  قيعد مضعابط العدعا .55
 م1852أكتوبر  6ه/ 1268ذي الحجة  21بتاريخ  1  سطر   1  وثيقة  1   0004 – 000503

 5ادعا . تصويبها . ادع    نفس الوثيقة  سطر  .56

م وسعميت مأموريعة القليوبيعة فع  1315القليوبية . من أقاليم الوجه البحري بمصعر اسعتحدثت فع  ععام  .57
مر عا  بتحويلهعا إلعى مديريعة القليوبيعة محمعد رمعزي المرجعا م صدر أ1833م  وف  عام 1826عام 

 .19     1السابق . القسم الثان  )البالد الحالية ( ج

تصويبها حانوت. ديوان الخعديو : سعج  قيعد مضعابط العدعاوي الشعرعية   كعود  –الحانو . خطأ لغوي  .58
 م1852ديسمبر  20ه/ 1269ربيا األو   8بتاريخ  7سطر  6  وثيقة  7     0004 – 000503

القوا . من األفعراد العسعكريين التعابعين للجعيش يعؤدون الوظعائف التع  تسعتلزمها أعمعا  الضعبط فع   .59
المدينععة خععال  قيععام الضععابطخانة بواجباتهععا كاسععتدعاء األشععخا  المطلععوبين لهععذا الجهععاز  أو توصععي  

جععم. معجععم األلفععاظ المتهمععين إلععى ديععوان الخععديو أو الشععرع الشععريف. زيععن العابععدين شععمس الععدين ن
 .434والمصطلحات التاريخية     

باب زويله والخلق. أوله من بوابة المتول  وأخره أو  شارع تحت الربعا وععرف بعذلك ألن أولعه بعاب  .60
فابتعداؤه معن آخعر شعارع تحعت الربعا وانتهعاؤه أو   -وكلمة الخعرق األصعوب –زويله أما باب الخرق 

 .51  50    3اه . على مبارك. المرجا السابق   جـ شارع غيط العد  بجوار مسجد السلطان ش

القسععمة العسععكرية . محكمععة القسععمة العسععكرية مععن أهععم المحععاكم العثمانيععة واختصععت بحصععر تركععات  .61
ومواريععل الرجععا  الععذكور المسععلمين مععن العلمععاء واألشععراف ومععوظف  الععديوان العععال  واألوجاقععات   
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سلوى على ميالد. الوثائق العثمانية )دراسة أرشيفية وثائقيعة  باإلضافة الى توثيق العقود . للمزيد راجا
 (.146-144لسجالت محكمة الباب العال (   

منال مصر . وتنطق ُمالَّ أو ُمنال لفظ ترك  معناه: قاضع   ععالم  فقيعه وعلعى معن لهعم فع  العلعم مكانعة  .62
 .508ية     عالية. زين العابدين شمس الدين نجم. معجم األلفاظ والمصطلحات التاريخ

/3فععدن أو فععدان. مسععاحة قععدرها   .63
م 1830قصععبة مربعععة مععن األرض الزراعيععة   وبعععد عععام  333 1

متععععًرا مربعععععاً. زيععععن العابععععدين شععععمس الععععدين نجععععم. معجععععم األلفععععاظ  4200.833صععععارت مسععععاحته 
 .398والمصطلحات التاريخية   

  وفع  سعنة 1826العربع  إلعى سعنة  منوف. من المدن القديمة   وكانت قاعد  إقليم المنوفيعة معن العهعد .64
 .224-222   2سميت مركز منوف. محمد رمزي المرجا السابق جـ 1871

خزينة دار . الخازن أو الموظعف المسعئو  ععن الخزينعة والقعائم علعى حفعظ محتوياتهعا . زيعن العابعدين  .65
 .220شمس الدين نجم. معجم األلفاظ والمصطلحات التاريخية     

هعـ ويتبعا مركعز 1275له من توابا ناحية هورين ثم فص  عنها فع  تعأربا سعنة كفر الحاج داوود. أص .66
 .12    2جـ -السنطة بمديرية الغربية . محمد رمزي. المرجا السابق. القسم الثان  .

خط الداودية. شارع الداودية القبل  هو عن يسار المار من شارع سويقة عصفور  قبلع  مسعجد السعيد   .67
سبي  الجزار وطوله مائعة وسعبعون متعًرا  أمعا شعارع الداوديعة البحعري . هعو صفية ويسلك منها السكة 

ف  الجهة البحرية لمسجد السيد  صفية يبتدئ من شارع سوق العصر وينته  لشعارع المغعربلين. علعى 
  وهو ضمن أقسام منطقة الدرب األحمر  وفقعا لتحصعاء 64   3    3مبارك. المرجا السابق ج

 .375ته عيس  إبراهيم . المرجا السابق       شحا1947العام لسنة 

الزمعع . خطععأ إمالئعع  تصععويبها الععذم  . ديععوان الخععديو   سععج  قيععد مضععابط الععدعاوي الشععرعية  كععود  .68
 م1854يوليو  7هـ/ 1270شوا   11  بتاريخ  3  سطر 101  وثيقة 89     0004 – 000503

وردت فع  معجعم البلعدان باسعم أشعموم أشمون جريس   قاعد  مركز أشمون وه  من القري القديمعة    .69
هععـ سععميت أشععمون جععريس لمجاورتهععا لناحيععة 1228الجريسععات بالمنوفيععة بمصععر  وفعع  تععأربا سععنة 

 -م  سعميت مركعز أشعمون . محمعد رمعزي . المرجعا السعابق  القسعم الثعان  .1871جريس  وف  ععام 
 .157    2جـ

حد وه  من القري القديمة وقريبة من أشعمون سبك العويضات بالمنوفية . ناحية تنتم  أو تتبا سبك األ .70
أضعيف زمعام هعذه الناحيعة إلعى سعبك األحعد التع   1901جريس  وف  فعك زمعام مديريعة المنوفيعة سعنة 

أصبحت تضم حصتها وكفر العويضات وكفر المرازقة. محمد رمزي . المرجا السابق   القسعم الثعان  
ذا االسععم فعع  عهععد الدولععة الفاطميععة نسععبة إلععى . أمععا واليععة المنوفيععة سععميت بهعع 161-160    2  جععـ

  سميت مديرية المنوفية   وقاعدتها 1833م سميت والية المنوفية  وف  سنة 1527منوف   وف  سنة 
 .15    2اآلن شبين الكوم. محمد رمزي . المرجا السابق. القسم الثان   جـ

س الععدين نجععم. معجععم األلفععاظ جراًمععا. زيععن العابععدين شععم 2.979درهععم . عملععة فضععية صععغير  وزنهععا  .71
 .237والمصطلحات التاريخية    

  وكعان متعداوال فع  Guniaمن العمالت األجنبية ف  مصر  وهو عملة ذهبية   من الكلمعة اإلنجليزيعة  .72
  كانعت 1845هعـ/ 1261. وفع  ععام 189إنجلترا ويساوي واحعًدا وعشعرين شعلنا. نفعس المرجعا   
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القعاهر  .  -نستاس ماري الكرمل  . النقود العربية وعلم النميات .قروش. إ 103قيمة الجنية اإلفرنج  
 .141    1939المطبعة العصرية   –

ري(   من أعما   .73 شبين الكوم. قاعد  مديرية المنوفية وه  من القري القديمة اسمها األصل  )شبين الس ِّ
شعبين الكعوم منعذ ععام ُجعلت قاعد  لقسعم شعبين الكعوم  والعذي سعم  مركعز  1829المنوفية   وف  عام 

   2جعـ -القسعم الثعان  . –وال تزا  عاصمة لمديرية المنوفية. محمد رمزي. المرجعا السعابق .  1870
190-191. 

تصعويبها القعرآن ديعوان الخعديو : سعج  قيعد مضعابط العدعاوي الشعرعية   كعود  –القرابة . خطأ لغوي  .74
 م .1854يوليو  7ه/1270ا  شو 11بتاريخ  25سطر  101  وثيقة  89     0004 – 000503

 –أبو رقبة . من القري القديمة وردت ف  التحفة من أعما  المنوفية. محمد رمزي . المرجعا السعابق.  .75
 . 157    2جـ -القسم الثان  .

المذكوراين . خطأ لغوي  التصويب . المذكورين. ديوان الخديو : سج  قيد مضابط الدعاوي الشرعية  .76
هععـ 1272ربيععا اآلخععر  3بتععاريخ  13  سععطر  136  وثيقععة  120     0004 – 000503  كععود 

 م1855ديسمبر  13/

محكمععة مصععر. يحتمعع  أن تكععون محكمععة البععاب العععال  . راجععا فعع  ذلععك سععلوي علععى مععيالد. الوثععائق  .77
 .176العثمانية )دراسة أرشيفية وثائقية لسجالت محكمة الباب العال (   

يعععة بعععالرجوع إلععع  . ويسعععتنفلد. ف . جعععدو  السعععنين الهجريعععة تمعععت مقابلعععة التعععواريخ الهجريعععة بالميالد .78
من السنين الميالدية بأيامها وشهورها   ترجمة عبد المنعم ماجعد وآخعرون  يوافقها بلياليهاوشهورها بما

 . 1980القاهر  :مكتبة األنجلوالمصرية -1ط. -.
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 ملحق صور الوثائق

 

 
 
 د الوثيقة الثانية1لوحة رقم م

 ي الحاج إبراهيم حسن القرشمدعاويد دعو
 عل  الشيخ إبراهيم أصيل بخصوص تأجير حانوت وتحويله إل  مدق بن
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د الوثيقة الثانية عشر2لوحة رقم م  

 مدعاويد دعوي إبراهيم رقبان عل  كل من حنفي راشد و خرين
 بانحصار الميراث الشرعي للسيدة نفيسة بنت عل  رقبان ألوالد عمها فقط
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د الوثيقة الثالثة عشر3لوحة رقم م  

 مدعاويد دعوي الحاج أحمد أبو دابية عل  مصطفي أغا
 القيم الشرعي عل  مصطفي راشد باشا، يطالبه بأجره السفينة

 التي إستأجرها منه مصطفي راشد باشا
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د الوثيقة الرابعة عشر4لوحة رقم م  

 مإشهار شرعيد أشهد محمود إبراهيم الشيال وزوجته غنا
راء ذمة عل  زيان المتسبب في وفاة إبنهما إبراًء شرعيًا مقبوالً بالطريق الشرعيبإب  


