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 ترميم وتجديد الكنائس بمدينة القاهرة في ضوء الوثائق العثمانية
 م(1798 -2121ه/ 2229 -329)
 3أحمد أمين – 2محمد عبد الودود عبد العظيم –  1أحمد عطية غازي

 الممخص
عادة بناء العمائر المسيحية، وأحياًنا تشييد منشآت شيد العصر العثماني ازدىاًرا في  ترميم وا 

دينية جديدة، وخاصة خالل الفترة الممتدة من منتصف القرن السابع عشر وحتى نياية القرن 
الثامن عشر. حيث توافرت وقتذاك عدة عوامل ساىمت بشكل مباشر في ىذا االزدىار؛ الذي 

يرة التي سجل عمييا تاريخ إنشائيا أو تجديدىا انعكس بوضوح في بعض نماذج الكنائس واألد
إبان ىذا العصر، أو تمك التي تشير عناصرىا المعمارية والزخرفية إلى انتمائيا إلى العصر 

 نفسو.
في ىذا السياق، تعد الوثائق مصدًرا ميًما يمكن من خالليا استقراء التغيرات التي طرأت عمى 

نشائيا أو ىدميا. وتمثل وثائق عمارة المنشآت الدينية المسيحية من  حيث ترميميا وتجديدىا وا 
العصر العثماني أحد أىم المصادر الرئيسة لدراسة نواحي العمران واألحياء والخطط في القاىرة 
العثمانية، وذلك نظًرا لما تتضمنو من معمومات تشتمل عمى مسميات كثير من الخطط والحارات 

 عض أسماء األعالم ذات الصمة.والدروب، وكذلك مسميات العمائر، وب
وسوف تناقش ىذه الورقة البحثية ترميم وتجديد بعض الكنائس بمدينة القاىرة خالل العصر 
العثماني، عبر تقسيميا إلى فئتين رئيسيتين: األولى، الكنائس التي تم تجديدىا؛ وىي الكنائس 

( 2يسة العذراء قصرية الريحان، ( كن1التي أعيد بنائيا بشكل كامل تقريًبا، وتتمثل في نموذجين: 
رية. أما الفئة الثانية فتمثل الكنائس التي تم ترميميا؛ وىي تمك الكنائس التي يكنيسة العذراء الدمش

( 2( كنيسة أبي سيفين، 1أعيد بناء )أو استكمال( بعض أجزاءىا، وتتمثل في نموذجين أيًضا: 
 كنيسة العذراء بحارة زويمة.
 –الترميم  –الكنائس  –الوثائق العثمانية –العمارة المسيحية  –لقاىرة الكممات المفتاحية: ا

 التجديد.

                                                           
1 قسم اآلثار اإلسالمية -جامعة الفيوم -معيد بكمية اآلثار   
2 قسم اآلثار اإلسالمية  -جامعة الفيوم -أستاذ مساعد بكمية اآلثار   
3 قسم اآلثار اإلسالمية -جامعة الفيوم -أستاذ مساعد بكمية اآلثار   
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 مقدمة

يمثل ترميم وتجديد المنشآت الدينية المسيحية في مصر أحد أكثر األمور أىمية من حيث عالقة 
الدولة باألقباط، وىي من أكثر األمور حساسية وذلك لمتداخل والتناقض في المفاىيم التي 

تنظميا، فضاًل عن التقنينات الشرعية الكثيرة، وكذلك النصوص الفقيية التي تضع قيوًدا عمى 
وخالل العصر العثماني كانت القاعدة الفقيية  (103، ص1992، عفيفي. )المنشآتم ىذه ترمي

األكثر شيوًعا ىي اإلبقاء عمى الكنائس القديمة قبل الفتح العثماني وجواز ترميميا، بل والكنائس 
 (.105، ص1992عفيفي، ) واألديرة قبل الفتح اإلسالمي

الفتح العثماني وحتى منتصف القرن السابع عشر  وكان ترميم المنشآت الدينية المسيحية منذ
يتم بحذر شديد، ولكن منذ منتصف القرن السابع عشر وحتى نياية القرن الثامن عشر توالت 
الفتاوى الفقيية التي تجيز ترميم وتعمير لعدد من الكنائس واألديرة، بل وصل األمر إلى حد 

ولعل ذلك مرتبط بالظروف السياسية  (159، ص2004 جرجس،) السماح بإنشاء كنائس جديدة!
دارية ميمة. ومن  التي شيدتيا مصر خالل ىذه الفترة حيث شيدت مصر تحوالت سياسية وا 
ضمن تمك التحوالت، التي شيدتيا الدولة العثمانية بوجو عام، انتقال السمطة الفعمية في مصر 

ثر محمية، وبالتالي إلى كبار األمراء المحميين حتى أن صناعة القرار في مصر أصبحت أك
فئات كثيرة في  (Guirguis, 2004, P. 203) وتوحدت مصالح شيدت مصر استقراًرا داخمًيا،

المجتمع المصري، كما نشأت عالقات وثيقة بين كبار أعيان القبط وكبار رجال الدين المسممين 
األقباط داخل المجتمع المصري، ويعد ذلك من العوامل االجتماعية  4حيث ارتفعت مكانة األراخنة

، 2000جرجس، ) الميمة التي ساىمت أيضا في ازدىار حركة تعمير الكنائس خالل تمك الفترة

 .(32ص

واستثمر القبط أيَضا ىذه الفرصة في استصدار فتاوى من أجل بناء وتعمير معظم كنائس 
مما جعل تمك الفترة تمثل  (37، ص2003؛ ىاثواى، 34، ص2000جرجس، ) وأديرة القطر المصري،

 (111، ص2007البخشونجي، ) العصر الذىبي في ترميم وتجديد المنشآت الدينية المسيحية،

باإلضافة لمعوامل السياسية التي شيدتيا مصر والظروف االجتماعية لدى أعيان القبط، يمكن 

                                                           
أرخن كممة يونانية األصل تعني رئيس العائمة؛ وىذا المقب أطمق عمى وجياء القبط وأعيانيم من قبل الكنيسة،  4

 24، ص2000احتراًما وتوقيًرا ليم، جرجس، 
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تنوع الموارد المالية لدى الكنيسة المصرية، وكان في إضافة العوامل االقتصادية والتي من شأنيا 
مقدمتيا األوقاف المسيحية والتبرعات التي كان يقدميا األراخنة األقباط، والتي ساىمت بدور 
 بارز في ازدىار حركة البناء والتعمير التي شيدتيا الكنائس واألديرة خالل الفترة محل البحث

 .(255، ص1992عفيفي، )

 ثإشكالية البح

تطرح ىذه الورقة كيفية دراسة أحد جوانب عمم اآلثار في إطار المنظومة األوسع لمعموم 
اإلنسانية، وكيف أن التاريخ السياسي والثقافي يشكالن إطارا لدراسة بعض المنشآت العمرانية. وال 
 يمكن فيم ظواىر عمرانية اجتماعية بمعزل عن التاريخ االقتصادي. ومن ثم تحاول ىذه الورقة
دراسة ظاىرة ترميم وتجديد المنشآت الدينية المسيحية بالقاىرة في أطرىا األوسع، ليس فقط في 
إطار تاريخ الجماعات والطوائف المختمفة التي تنتمي إلييا ىذه المنشآت، بل في اإلطار األوسع 

 لتاريخ مصر في العصر العثماني كنموذج لمسياق العام لتاريخ الدولة العثمانية ككل.

مكن دراسة ىذه الظاىرة من خالل جوانب ومحاور عدة؛ منيا تتبع الجياز اإلداري لمعمران وي
في مصر العثمانية، وكذلك المؤسسات الشرعية المنوط بيا إصدار التراخيص والتصاريح 
الالزمة، وكيف أن ىذه المؤسسات تعبر عن تغييرات ميمة شيدتيا مصر في الفترة من منتصف 

 وحتى أواخر القرن الثامن عشر.القرن السابع عشر 

 سياقات أعمال ترميم وتعمير الكنائس

رفيعة –، كانت ىناك إدارة م(1517 -1250ه/ 923 -648) خالل العصر الممموكي
من قبل الدولة تشرف عمى تعمير الكنائس بشكل دائم؛ إذ كان السمطان ينتدب بعض  –المستوى

القضاة، وذلك لمتفتيش عمى الكنائس وكشف ما كبار األمراء يصحبيم المحتسب والوالي، وبعض 
ومثل ىذه الحمالت كانت تتم في الغالب بسبب شكاوى من بعض  5أستجد بيا من بناء،

المسممين من توسعات المسيحيين في كنائسيم. وبسبب كثرة المشاكل التي تعددت بشأن ترميم 

                                                           
5 م، بالتوجو لمكنيسة المعمقة بقصر الشمع 1384ى/ 786من أمثمة ذلك قيام األمير سودون بن النائب سنة  

ومعو القضاة وذلك لمكشف عمى ما أستجد من بناء بيا، وقد ىدم ما أستجده النصارى بيا. المقريزي، 
169، ص5، ج1997  
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 مير جانبك الدوادار،يستحدث وظيفة عين ليا األ 6وتجديد الكنائس نجد السمطان خشقدم،
وىذه الوظيفة من شأنيا اإلشراف عمى الكنائس ورفع تقارير عن  (390-389، ص1995الجييني، )

 (.79ص ،2003،)قاسم حالتيا المعمارية

عمى دور عبادة أىل الذمة  –كل عام–وخالل العصر العثماني كان يتم الكشف بشكل دوري 
فرمان يصدر من السمطان العثماني، وبمجرد وصول الكائنة بالديار المصرية، وذلك بناء عمى 

ىذا الفرمان يصير الكشف عمى الكنائس واألديرة، كما يعد تقرير مفصل وشامل يحتوي عمى 
 .(150، ص1984نصر، ) كافة البيانات والمعمومات عن حالتيا المعمارية

ى كنائس أنو بمناسبة حمول ميعاد الكشف عم م: "1784ى/1198فورد بفرمان مؤرخ بسنة 
طائفة األقباط الكائنة بمصر فقد تحرر ىذا وبمجرد وصولو يصير الكشف عمى الكنائس المذكورة 

، مع اعطاء معمومات عن صحتيا وجباية كافة رسوميا وعوائدىا القديمة ى1198محسوبًا لسنة 
 (.343، ص1910)اسكاروس،  "وكل ىذا بمقتضي الفرمان

كانت ناشئة بالدرجة  -تشير إلييا الوثائق  -وتجديدىا والتي ويبدو أن مشاكل ترميم الكنائس 
ومن تجاىل أىل الذمة  7األولى من حرص المسممين عمى عدم استحداث كنيسة من جية،

                                                           
6 شقدم بن عبد اهلل الناصري المؤيدي، وىو السمطان الثامن ىو السمطان الممك الظاىر أبو سعيد سيف الدين خ 

والثالثون من مموك الترك وأوالدىم بالديار المصرية، واألول من األروام بعد أن تسمطن من الجراكسة 
م، وحكم ست سنين وستة أشير 1461ى/ 865وأوالدىم ثالثة عشر ممًكا، وقد أعتمي عرش السمطنة سنة 

.222، ص16، ج1992م. بن تغري بردي، 872٘/1468ات سنة وأثنين وعشرين يوًما وم  
7 ىناك العديد من األمثمة التي تؤكد حرص المسممين عمى عدم استحداث كنيسة، وىو تعبير اجتماعي من شانو  

أن استحداث كنيسة ىو وسيمة لمدعاية أو التنصير، واألمثمة في ىذا السياق كثيرة منيا خالل العصر 
ة بمصر القديمة، فأذنت الممموكي عندما قدم جماعة من النصارى طمب من أجل ترميم جدران كنيسة بربار 

ليم اإلدارة بذلك ويبدو أن األمر تعدي حدود الترميم إلى بناء كنيسة فخمة مما أغضب جيران الكنيسة من 
المسممين والذين سارعوا برفع عدة شكاوى إلى السمطان فأمر بيدم ما استجد من البناء، وكان ذلك في سنة 

82، ص2003؛ قاسم، 4، ص1997م. المقريزي، 1318ى/ 718  
م، أن أمر بالكشف عمى الزاوية الكائنة بين كنيستي أنبا 1742ى/ 1157وخالل العصر العثماني حدث سنة 

شنودة وأبى سيفين، وذلك لشكوي جماعة من المسممين في مصر القديمة أن النصارى اختمسوا أجزاء من 
م الكشف عمى الزاوية والكنائس الزاوية وأدخموىا بكنيستي أنبا شنودة وأبى سيفين المجاورين ليا وقد ت

 المذكورة لتحقق من أمر الشكوى فوجدت الكنائس كما ىي في السابق.
م، تقدم جماعة من المسممين بشكوى أن كنيسة أبى رويس القائمة بالقرب من مقام 1774ى/ 1188وفى سنة 

كشف عمييا فوجدت الشيخ الدمرداش تعدت حدود الترميم باستحداث رسوم جديدة ليا، لذلك صدر أمر بال
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لشروط استحداث كنيسة من جية أخرى. وكان المسممون عادة حينما يشعرون بتجاىل أىل الذمة 
الذي كان بدوره ينتدب قاضي القضاة والمعمار لتمك الشروط يسارعون برفع شكواىم إلى الباشا 

باشي وكشاف األوقاف ورئيس الميندسين وآخرون من أىل الخبرة وذلك لمكشف عمى ىذه 
عداد تقرير عن حالتيا المعمارية  .(148-147، ص1984نصر، ) المنشآت وا 

ئس، وكذلك ويمكن من خالل الوثائق استقراء اإلجراءات الشرعية المتبعة لترميم وتجديد الكنا
 التعرف عمى الجياز اإلداري المنوط بالكشف عمييا.

اإلجراءات الشرعية المتبعة عند ترميم وتجديد المنشآت الدينية المسيحية )إدارة عمران 
 المسيحيين(

عادة البناء  تشير الوثائق إلى البعد اإلداري الذي كان بموجبو يتم عمميات اإلصالح والترميم وا 
  والمسيحية.لممنشآت اإلسالمية 

كان ترميم وتجديد المنشآت الدينية المسيحية يتم وفق إجراءات شرعية، وىناك طريقتين يتضح 
: ىي أن يقدم ناظر الكنيسة الطريقة األولىفييما األسموب الشرعي لترميم وتجديد ىذه المنشآت، 

لترميم، طمب إلى قاضى القضاة، يمتمس فيو اإلذن بالكشف عن الكنيسة أو الدير من أجل ا
وتكون النتيجة حسب رغبة الطالب حيث يشكل القاضي لجنة لمكشف عمى الكنيسة أو الدير 
وتحديد المتيدم فيو واألجزاء التي تحتاج لمعمارة، ثم يصدر القاضي األمر بتجديد الكنيسة أو 

محل  الدير. وىذه الطريقة ىي األكثر اتباًعا في معظم المنشآت التي أعيد تعميرىا خالل الفترة
 .(Guirguis, 2006, p43) الدراسة

: أن يتقدم أحد أعيان القبط أو ناظر الكنيسة بسؤال إلى أحد العمماء ليحصل الطريقة الثانية
تؤذن لو بالتعمير فيقدميا إلى القاضي  (165، ص2012عبد الصمد، ) بمقتضاه عمى فتوى شرعية

ولعل  (161، ص2004جرجس، ) الدير.ليصدر لو حجة شرعية تعطيو الحق بترميم الكنيسة أو 
ما قولكم دام " ( 321، ص2015محمد، ) أفضل األمثمة عمى ذلك ترميم دير األروام باإلسكندرية

فضمكم في دير معد الجتماع الرىبان من النصارى القبطة تخمخمت جدرانو ووىنت حيطانو 
من فيو يخشي عمى نفسو واستولى عميو الخراب وأل إلى السقوط بإخبار أىل المعرفة وصار كل 

                                                                                                                                                                      

183-182، ص 1910عمى رسوميا القديمة. اسكاروس،   
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من المصوص وال ماوي ليم غيره فيل والحالة ىذه لوالة األمور أن ياذنوىم بتعمير وترميم ما 
الحمد هلل مستحق الحمد نعم " فيجيب المفتي الحنفي "انيدم منيا أم ال أفيدوا الجواب ولكم الثواب

هلل لنا وليم األجور أن يأذنوا تخمخمت جدران الدير وأل إلى السقوط فيجوز لوالة األمور ضاعف ا
عادة ما انيدم منو أطمعني عمى  M7وثيقة رقم ) ."الرىبان في تعمير ما خرب من ديرىم القديم وا 

 مضمون الوثيقة مجدي جرجس(

وكانت ىناك طرق أخرى غير شرعية تتمثل في القيام بالتجديد دون الحصول عمى إذن من 
أوقات االستقرار السياسي، فيقوم أعيان القبط بتعمير القاضي. وكان ذلك يتم بشكل خاص في 

في  8الكنائس دون الحصول عمى إذن بذلك. ومن أمثمة ذلك  قيام المعمم لطف اهلل أبو يوسف،
مطمع القرن الثامن عشر بتجديد كنيستين دفعة واحدة ىما كنيسة المالك ميخائيل القبمي بمصر 

ميما في حالة أفضل مما كانتا عميو وأضاف إلييما القديمة وكنيسة ما رمينا بفم الخميج وجع
منشآت جديدة! وذلك ألن كنيسة ما رمينا كان يصعب الدخول إلييا من باب الخورس إال عمى 
ضوء الفتيمة، فقام المعمم لطف اهلل بتعميرىا، وجعميا كنيسة عظيمة نيرة وبني فييا قاللي لمفقراء 

-1132ولكن بمغ ىذا األمر الباشا العثماني رجب باشا ) (7، ص2001نخمة، ) وغيرىم،
فتدخل جماعة من أكابر الدولة،  (304، ص1978)عبد الغني،  م(؛1133٘/1720-1721

 9وصالحوا الباشا بأربعين كيًسا، دفعيم المعمم لطف اهلل من مالو الخاص.

ي بين الفقياء نرى من ذلك أن أحكام أىل الذمة قد سمحت مع القميل من االختالف النظر 
بجواز ترميم المنشآت الدينية المسيحية، السابقة عمى الفتح اإلسالمي، أو التي أقرىا الخمفاء 
الراشدون والصحابة. وخالل العصر العثماني أجاز ترميم الكنائس واألديرة السابقة لمفتح 

                                                           
ىو أحد كبار األراخنة األقباط خالل القرن الثامن عشر، ومباشر األمير محمد كدك مستحفظان، ولقب في  8

م. 1720السنكسار القبطي "كبير األراخنة"، وقيل عنو " لم يكن في زمانو من يعادلو ثروة"، وقد توفى عام 
10، 6، ص2001؛ نخمة، 27، ص2000س، جرج  

9 وىذا الحادث يتكرر ذكره في المصادر القبطية، حيث روت أحد المصادر القبطية عن واقعة اضطياد حدثت  
م( 1704-1699ى/ 1117 -1111قره باشا ) م، خالل فترة والية محمد1701ى/ 1113لألقباط سنة 

 فعينالقباط أحدثت بناء جديد في كنائسيم، وذلك بسبب شكوى بعض المسممين بأن طائفة النصارى ا
الباشا المذكور بعض المعماريين وقضاة الشرع لمكشف عمييا "فنزلوا وكشفوا واثبتوا أن الكنائس بيا بناء 
جديد"، ولكن جماعة من أمراء المماليك تدخموا وتشفعوا لدي الباشا الذي فرض عمى األقباط غرامة مالية 

33، ص2000؛ جرجس، 148ل الذمة، صكبيرة. نصر، موسي، دور اى  
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من األنقاض  العثماني، ولكن وضعت شروط تقيد عممية الترميم، بحيث يكون ترميم ىذه المنشآت
ذا لم تكف األنقاض يمكن استخدام مون  10القديمة ذاتيا دون استخدام مون معمارية جديدة، وا 

جديدة ولكن عمى أن تكون من نفس المادة الخام المستخدمة في البناء، وال يسمح بإجراء 
 بناء.توسعات أو إضافة ليذه المنشآت، وكانت ىذه الشروط تسجل في الوثائق التي يؤذن فييا بال

 (83، ص1992عفيفي، )

ولم يكن متيسرا في جميع الحاالت االلتزام بيذه الشروط كما تثبت األدلة التاريخية، ومن ذلك 
م، حيث لم يتم استخدام أنقاض قديمة 1705/  ى1117ما ذكر عن ترميم الكنيسة المعمقة سنة 

 (411، ص2004عثمان، ) بل استخدمت مون ومواد جديدة.

 لمكشف عمى المنشآت الدينية المسيحية الجهاز اإلداري

 كشاف األوقاف

يرتبط بالمحكمة الشرعية كشاف األوقاف، وىو أحد أفراد الجياز القضائي المعاون لقاضي 
القضاة، وىو أحد القضاة الذين يعينيم قاضي عسكر أفندي ويقيد قرار تعينو في السجالت، ولو 

قدم كشاف أفندي" ولم يكن ىذا المنصب قاصًرا رسوم معينو يتقاضاىا نظير عممو تسمي "نقل 
عمى القاىرة وحدىا بل وجد كذلك كشاف األوقاف في األقاليم وكان يخضع إلشراف قاضى 

القضاة في األقاليم. وكانت ميمة كشاف األوقاف في الكشف عمى المباني التابعة لألوقاف ورفع 
وما تحتاج إليو من ترميم وصيانة. تقرير إلى قاضي القضاة يتضمن حالة المباني المعمارية 

ونرى في معظم األحيان وفى أغمب الحاالت أن القاضي كان يقوم بتعيين مجموعة من أرباب 
 (317، ص2008حسن، ) الحرف والخبرة المعمارية من البنائين والميندسين وغيرىم.

ائق ولم تقتصر ميمة كشاف األوقاف عمى الكشف عمى األوقاف اإلسالمية حيث تشير وث
المحاكم الشرعية عن قيام كشاف األوقاف بالكشف عمى المنشآت الدينية المسيحية، ورفع تقرير 

ومن  (320، ص2008حسن، ) عن حالتيا المعمارية، وتحديد ما تحتاج إليو من ترميم وصيانة.

                                                           
10 شاع خالل العصر العثماني إعادة استخدام أنقاض المباني القديمة، وذلك ليس فقط في المنشآت الدينية  

المسحية كأحد القيود الموضوعة لتقيد عممية البناء، بل انتشر في العمارة اإلسالمية، إذ شيدت مدينة 
يمة، فكان األىالي يجدون في القاىرة خالل العصر العثماني سوًقا نشطة في مجال بيع أنقاض المباني القد

تمك المخمفات المعمارية مواد بناء معقولة الثمن كبديل لمواد البناء الجديدة، وفي بعض األحيان يكون 
189، ص2015، عثماناستخدام ىذه األنقاض ىدفو الحفاظ عمى أموال وقف المنشآت.   
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شواىد ذلك قيام "موالنا" حسين أفندي كشاف األوقاف بمصر المحروسة حينذاك بمعاينة الكنيسة 
لكائنة بحارة زويمة بخوخة األوز بعد ان تقدم جماعة من النصارى القاطنين بجوارىا بطمب إلى ا

القاضي لمكشف عمييا بعد أن تيدم جزء من بنائيا ويخشون من سقوطيا عمى المار والجار، 
وأشترك في الكشف عمى الكنيسة المذكورة كاًل من عبد الجواد عبد الكريم القرافي ومحمد الطويل 

مس الدين بن رمضان الطويل الميندسين بالديار المصرية، ووفًقا لمكشف حددوا األجزاء وش
المتيدمة وما تحتاجو الكنيسة من ترميم وكتبوا ذلك في حجة إلى القاضي فأذن بترميم وعمارة ما 

 (.292، ص1532وثيقة، 85سجل محكمة الباب العالي، ) تيدم من الكنيسة المذكورة

 المعمار باشي

يشرف عمى جميع طوائف الحرف المعمارية وسائر ما يتعمق بأمور العمارة في العصر كان 
العثماني موظف كبير يطمق عميو أسم "المعمار باشي" أو "المعمارجي باشي"، وعممو يوازي عمل 

وقد نال المعمار باشي  (Hanna, 1984, P. 8-9) 11كبير المعماريين خالل العصر الممموكي،
مصر المحروسة خاصة منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر، حيث مكانة مرموقة في 

أو  (70، ص2000مسعد، ) كان يختار من بين طوائف أمراء المتفرقة وذلك في معظم األحيان،
من غيرىا من أمراء الطوائف العسكر في أحيان قميمة. وكان القاضي يستعين برأي المعمار 

الصمة باألمور المعمارية، وكان المعمار باشي يشرف  باشي في القضايا التي تعرض عميو ذات
بصفة عامة عمى الميندسين وعمال البناء وسائر ما يتعمق بالعمارة، وكانت من ميام المعمار 
باشي أيًضا الكشف عمى المباني المحتاجة إلى الترميم سواء اإلسالمية أو المسيحية أيًضا 

ومن أمثمة ذلك قيام يوسف أغا معمار باشي  (45، ص2008حسن، ) وتحديد ما تحتاجو من ترميم.
وثيقة ) م.1657ى/1066بالكشف عمى الكنائس الكائنة بمصر القديمة سنة  12مصر المحروسة،

M44 )أطمعني عمى مضمون الوثيقة مجدي جرجس 

 المهندس
                                                           

11 يرأس طائفة المعمارية في العصر الممموكي شيخ لقب بـ "كبير المعمارية" و"معمم المعمارية"؛ أما عن كان  
وظيفة "شاد العمارة" خالل العصر الممموكي فقد أطمقت المصادر التاريخية أنو ىو من يتولى اإلشراف 

  621، ص2005عمى العاممين بموقع البناء. اإلمام، 
12 ويعد من أىم الشخصيات التي تولت منصب المعمار باشي في القرن السابع عشر. ىو من طائفة المتفرقة،  

46، ص2008حسن،   
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كان لمميندسين دور مميز في العمارة اإلسالمية، ىذا الدور ظل مجيواًل بسبب عدم إدراك 
الباحثين لطبيعتو واالفتراض المبدئي لتشابيو مع دور الميندس في العصر الحالي. ويعرف 

، "ىو الذي يتولى ترتيب العمائر وتقديرىا ويحكم عمى أرباب صناعتيا"القمقشندي الميندس بأنو 
لذلك تعددت الميام التي يقوم بيا الميندس  (159، ص2004؛ عزب، 667، ص1920القمقشندي، )

خالل العصر اإلسالمي، ومن أىم ىذه الميام أن المحاكم الشرعية كانت تستعين بالميندسين 
كخبراء في الفصل في المنازعات التي كانت تنشب بين أفراد المجتمع أو في النزاعات التي 

ن السمطة وأفراد المجتمع، وىذا االحتكاك بين طائفة الميندسين وبين القضاء كانت تنشب بي
 (168، ص2004عزب، )يكشف عن طبيعة األحكام المتعمقة بتنظيم حركة العمران في المجتمع. 

وتكشف سجالت المحاكم الشرعية العثمانية عن طبيعة العالقة بين طائفة الميندسين والمحاكم 
عزب، )لتحديد أثمان العقارات وأماكنيا ومدي ضررىا عمى الجار والمار  التي كانت تستعين بيم

 .(169، ص2004

كان ضمن الجياز اإلداري المنوط بالكشف عمى المنشآت خالل العصر العثماني، وقد 
مرموقة في المجتمع اإلسالمي، إذ كان السالطين واألمراء يجزلون العطاء  مكانةنال الميندس 

إلييم، وتكشف سجالت المحاكم الشرعية عن طبيعة عمل الميندسين من ناحية، وعن طبيعة 
 (.621، ص2005اإلمام، ) عالقتيم بالييئة القضائية من ناحية أخرى

ينة المباني القديمة التي يرغب إذ كانت ميمة الميندس في محضر الكشف أن يقوم بمعا  
أصحابيا في ترميميا ويقدم تقريًرا إلى القاضي يوضح في ىذا التقرير الحالة الفنية لألبنية التي 

 (302، ص1988عالم، ) يجب إزالتيا أو ترميميا خشية سقوطيا.

الكريم ومن الميندسين الوارد أسماؤىم في الوثائق موضوع الدراسة المعمم عبد الجواد بن عبد 
 13 القرافي وشمس الدين بن محمد الطويل.

 

                                                           
13 م، 16ى/ 10أستمر المعمم عبد الجواد بن عبد الكريم القرافي الذي كان من ميندسي ىذه األسرة في القرن  

يل في مزاولة الحرفة موجودا خالل الربع األول من ىذا القرن، وأستمر المعمم شمس الدين بن محمد الطو 
111، ص2008م. حسن، 17ى/ 11حتى أوائل القرن   
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 نماذج الدراسة

: الكنائس التي أعيد بنائها بشكل كامل خالل فترة الدراسة  أوًلا

 كنيسة العذراء )قصرية الريحان( -2
أشارت الدراسات التي تناولت عمارة كنيسة العذراء قصرية الريحان إلى أن عمارة ىذه الكنيسة 

، 2006؛ عيسى، 43، ص1979؛ حبيب، 119، ص1988شيحة، ) العثماني،تعود إلى العصر 

ولكن دون سند مادي ُيعتمد عميو سوى أن الطراز المعماري لمكنيسة أنتشر في العديد  (244ص
من الكنائس التي أعيد تجديدىا خالل العصر العثماني. وباالعتماد عمى سجالت المحاكم 

وثيقة ) ذراء )قصرية الريحان( تعود إلي العصر العثمانيالشرعية، تم تأكيد أن عمارة كنيسة الع
M4 ،123، ص2008؛ أطمعني عمى مضمون الوثيقة مجدي جرجس؛ جرجس). 

 تجديد كنيسة العذراء )قصرية الريحان( خالل العصر العثماني

عرفت كنيسة العذراء في الوثائق العثمانية باسم "كنيسة سيدة النصارى"، ففي محضر كشف 
" وكشف عن كنيسة تعرف  م،1647/ ى1057ذي القعدة سنة  26مصر القديمة في لكنائس 
 (.70، ص189، م101محكمة مص القديمة، س) ،بالسيدة "
وقف الشيخ إبراىيم النعماني واألوقاف المسيحية  وقد ذكرت الكنيسة أيًضا أثناء النزاع بين 

" المعمم يوحنا يوسف  ى1066 ففي خامس عشر من محرم  سنة 14،)القبطية( بمصر القديمة
الخشاب الناظر الشرعي عمى وقف فقرا كنيسة سيدة النصارى القاطنون بيا والترددين إلييا بخط 

، 102سجلمحكمة مصر القديمة، ) درب التقا داخل قصر الشمع بخط حمام جمدار بمصر القديمة "

 .(1، ص4وثيقة

، وقد ى1066صفر سنة وكشف عمى الكنيسة بناًء عمى بيورلدي شريف في رابع شير  .1
يوحنا بن يوسف وىو  المعمممصطفي أغا من أعيان المتفرق " قام بالكشف عمييا 

الناظر الشرعي عمى وقف الكنيسة المعروفة بسيدة النصارى الكاينة داخل قصر الشمع 
محكمة مصر ؛ 21وثيقة، 102سجلمحكمة مصر القديمة، )"  بخط حمام جمدار بمصر القديمة

 (.266، ص 688، وثيقة 103القديمة، سجل 
                                                           

14 لمنزاع بين وقف الشيخ إبراىيم النعماني واألوقاف اإلسالمية بمصر القديمة، أنظر محكمة مصر القديمة،  
وما بعدىا 1، ص4وثيقة، 102سجل  
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وكشف عمى الكنيسة كشًفا شفًيا من الداخل والخارج، ووجد بداخل الكنيسة وفًقا لموثيقة 
محال كان أصمو مطبخا لمكنيسة، باإلضافة إلى ثالثة فساقي برسم دفن الموتى من النصارى، 
وجدر ىذه الكنيسة مدىونة بالبياض سفال وعموا، وأرضيا مفروشة البالط، ويوجد بيا عمى يسرة 

كنف"، وكشف عمى الكنيسة من الخارج فوجد بظير المطبخ المذكور "مرصد لطيف"، الداخل "
 (.21وثيقة، 102سجلمحكمة مصر القديمة، )وذلك لمنع المصوص من الدخول لمكنيسة 

خالل العصر العثماني، وفًقا لموثيقة التي تم من في عمارتيا شيدت الكنيسة تغيرات قد 
 كاآلتي: كنيسةالخالليا الكشف عمى 

حضر مندوب المعمم صميب الكاتب ولد المعمم عبد رب المسيح النصراني اليعقوبي "  
وىو الناظر الشرعي يوميذ عمى وقف كنيسة السيدة قصرية الريحان بمصر القديمة بدرب التقا 
بدير قصر الشمع بموجب تقريره في ذلك المخمد بيده بالطريق الشرعي وأنيي والطمب من موالنا 

وثيقة ) "،إليو أعاله أن يتوجو كاتبان لمصر القديمة بالكشف عن الكنيسة المذكورة افندي المشار

M4 وىى الطريقة الشرعية التي يتم من خالليا ترميم ( أطمعني عمى مضمون الوثيقة مجدي جرجس
وتم الكشف  (161، ص2004جرجس، ) ،كما سبق اإلشارة وتجديد الكنائس خالل العصر العثماني

عن الكنيسة بحضرة الجماعة المذكورين فوجدت الكنيسة محروقة والنار "قايدة" بأخشابيا، 
وانيدمت عمارة الكنيسة حيث "انيدم أعالىا بأسفميا"، وعند االستفسار عن سبب الحريق أخبر 

ناًرا  الجماعة المذكورين عمى أن مجموعة من المصوص أتوا لياًل من حايط كنيسة األروام ورموا
وتضمنت الوثيقة نفسيا إذًنا لممعمم صميب الكاتب الناظر عمى  15بالكنيسة المذكورة فاحترقت،

عادة عمارتيا كما كانت من غير زيادة في  الكنيسة المذكورة بإعادة عمارة وتجديد الكنيسة وا 
، M4وثيقة ) م1776ى/ 1191عمارتيا األصمية، وكان ذلك في شير رمضان المعظم سنة 

 (.ي عمى مضمون الوثيقة مجدي جرجسأطمعن

 عمارة كنيسة العذراء )قصرية الريحان( 

                                                           
15 282، ص1910اسكاروس أن سبب الحريق ىم األروام المجاورين لمكنيسة، أنظر اسكاروس، يرى    
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كنيسة  أما عن تسمية الكنيسة بقصرية الريحان فقد أشارت وثائق العصر العثماني إلييا بـ"
" وىذا المسمى ربما لتشبيو السيدة العذراء بأصيص ترعرع فيو نبات وزىر الريحان السيدة قصرية
 الرائحة الذكية، وربما ىذا كناية عن اإلناء الطاىر الذى خرج منو السيد المسيح.الريحان ذو 

 (119، ص1988شيحة، )

وقد ورد ذكر ىذه الكنيسة في كتاب تاريخ بطاركة اإلسكندرية وذلك عندما حضر إلييا األنبا 
ذلك م، وعاش فييا زمًنا وكان مقصد 865ى/ 251مخائيل البطريرك السادس والخمسون في عام 

األرمني، ) ىو التشاور مع أحمد بن طولون والي مصر وقتئذ في موضوع دخل الكنائس عامة

 .(56، ص1983

ى 343-338كما ورد ذكر الكنيسة أيضا في فترة البطريرك "ثيوفيموس" البطريرك الستون )
-973/  ھ365-362م( في عيد الخميفة الفاطمي المعز لدين اهلل الفاطمي )950-955/

 األب الممكاني البطريرك فترة في والممكانين اليعاقبة األقباط بين النزاع أحداث في وذلك ،(م975
دى زوجاتو وىى أم الحاكم، حينما أدعي الممكانيون إح شقيق كان الذي إرسانيوس أو ارساني

ممكية الكنيسة المعمقة ، وبعد نزاع شديد أعطي لمممكانيين كنيسة الست العذراء بقصر الشمع، 
الكنيسة التي تعرف بقيصرية الريحان، ثم  استعادوىا منيم بعد خالفة العزيز باهلل وحتي وىي 
 اهلل حين عفى عن أىل الذمة في ذلك العام بأمر الحاكم فترة ضمن م،1020/ ھ411عام 

 .(421، ص2004، )إسماعيل

 (2الوصف المعماري لمكنيسة )شكل رقم 

كنيسة السيدة قصرية الريحان حيث أشارت "حددت وثائق العصر العثماني موقع الكنيسة 
 أطمعني عمى مضمون الوثيقة مجدي جرجس( M4وثيقة ) بدير قصر الشمع" بمصر القديمة بدرب التقا

إًذا تقع الكنيسة بحي مصر القديمة داخل حصن بابميون بعطفة القديس جرجس، ويتم الوصول 
وتنخفض الكنيسة عن ىذا الممر إلييا من خالل ممر ضيق عمي جانبيو مجموعة من المساكن 

بحوالي ثالثة أمتار، حيث توجد الكنيسة في الناحية الشمالية من فناء كبير مكشوف يحيطو من 
 .(244، ض2006عيسى، ) الناحية الشرقية مقابر حديثة لألقباط
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الكنيسة، كما سبق اإلشارة، عبر ممر طويل ضيق يعرف بعطفة القديس  إلىيتم الوصول 
يسة مدخمين: الرئيسي في الضمع الغربي، وىو مدخل حديث يكتنفو عمودان من جرجس، ولمكن

الرخام يعموىما عقًدا نصف دائري، ويرتكزا ىذان العمودان عمى مكسمتين عمى جانبي الباب 
غرفة صغيرة ذات مسقط غير منتظم يغطييا سقف خشبي، وتفتح ىذه الحجرة  إلىالمؤدي بدوره 

 .(245، ص2006عيسى، ) إلى داخل الكنيسة في نيايتيا الشرقية مباشرة

أما المدخل الثاني لمكنيسة يقع في النياية الغربية من الضمع الجنوبي لمكنيسة وواجية ىذا  
الجزء غنية بالزخارف الحجرية، ويؤدي ىذا المدخل إلى ردىة كبيرة مستطيمة الشكل، ترتفع 

، )إسماعيل ىة سقف خشبي مسطحأرضيتيا عن مستوي أرضية الكنيسة، ويغطي سقف ىذه الرد

 .(423، ص2004

( تتبع طراز القباب المتعددة والذي يسمي مجاًزا بالطراز 2، 1والكنيسة من الداخل )شكل رقم 
القبطي بكنائس مصر مقسمة إلى قسمين مستطيمين، بواسطة عمودين، يحمالن العمودان 

شرقية الكنيسة،  عمىزية وعمودية والدعامات المخمقة بالجدران الجانبية عقود نصف دائرية موا
وتقسم كل قسم من المستطيمين إلى ثالثة مربعات متساوية، ويغطي كل مربع قبة ضحمة، ما عدا 

، 1998محمد، ) القبتين المتين تتقدمان حنية الكنيسة الرئيسية )ىيكل الكنيسة(، فيما أكثر عمًقا
 (.60ص

عميقة، يفصميا عن أروقة الكنيسة ثالثة  تنتيي الكنيسة في الناحية الشرقية بثالثة حنايا
أحجبة، تمثل ىذه الحنايا ىياكل الكنيسة الثالثة، يتوسط كل حنية مذبح، ويتميز األوسط بوجود 

 .(121، ص1988شيحو، ) مظمة خشبية عميو محمولة عمى أربعة أعمدة رخامية

    كنيسة العذراء )الدمشيرية( -2

الداخل الموصل إلى كنيسة أبي سيفين، وقد حددت وثائق تقع ىذه الكنيسة في نياية الطريق 
جميع الكنيسة الكاينة بمصر القديمة قريبا من البحر العصر العثماني موقع الكنيسة إذ تشير "

وكرست أطمعني عمي مضمون الوثيقة مجدي جرجس( ، S16وثيقة ) "ودير انبشنودة المعرفة بكنيسة الدمشرية
عمى أسم السيدة العذراء، وتعرف أيًضا باسم الدمشيرية، وتشير معظم المراجع إلى أن ىذه 
التسمية جاءت من أن أحد أعيان القبط من قرية دمشير بالمنيا قد قام بترميم ىذه الكنيسة في 
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وقد ذكر  (70، ص1979حبيب، ) القرن الثامن عشر، دونما اإلشارة ألي مصدر يوثق ذلك.
يزي أن كنيسة الست مريم المجاورة لكنيسة األنبا شنودة في مصر والتي ىدميا والى مصر المقر 

م، فمما عزل عمى بن 788ى/ 169عمى بن سميمان في عيد الخميفة موسى اليادي في سنة 
م( 789-788ى/ 172-171م(، وولى موسى بن عيسى )787-786ى/ 171-169سميمان )

فبنيت  سميمان،س التي ىدميا الوالي السابق لو عمى بن عمى مصر أذن لمنصارى ببناء الكنائ
كميا بمشورة الميث بن سعد وعبد اهلل بن لييعة الذين قالوا "ىو من عمارة البالد" وكان ذلك في 

وىذا يعنى أن ىذه  (132، ص2003 ،؛ الكندي1063، ص2002المقريزي، ) خالفة ىارون الرشيد.
ثم جددت ىذه الكنيسة  (70، ص1979حبيب، ) ن الميالدي،الكنيسة كانت موجودة قبل القرن الثام

في العصر الفاطمي في القرن الخامس اليجري/الحادي عشر الميالدي، وقد أعيد ترميميا عمى 
م ثم أضيفت 1988م، وكذلك سنة 1984يد لجنة حفظ اآلثار العربية، ثم أعيد ترميميا في سنة 

 م.1991، وكرست عمى أسم مار بقطر سنة إلييا كنيسة صغيرة في الدور الثاني لمكنيسة
 (451، ص 2004 )إسماعيل،

 عمارة كنيسة العذراء )الدمشرية( خالل العصر العثماني

جرجس، ) تعد ىذه الكنيسة من الكنائس التي أعيد بنائيا بالكامل خالل العصر العثماني،

أطمعني عمي مضمون ، S16)وثيقة حيث وفًقا لوثيقة ترجع إلى العصر العثماني، (121، ص2008

والتي تؤكد حصول المعمم ميخائيل منقريوس المباشر ناظر ىذه الكنيسة،  (الوثيقة مجدي جرجس
وذلك بعد وفاة المعمم منقريوس خير اهلل الناظر السابق ليذه الكنيسة، حصل المعمم منقريوس 

ًقا لحجة شرعية عمى أذن من قاضي القضاة السيد محمد أفندي عمي إعادة بناء الكنيسة وذلك وف
م وذلك بعد أن ثبت أن الكنيسة قديمة البناء مسموبة المنفعة والخدمة، فقام 1749ى/ 1162سنة 

اذال ما بالكنيسة المذكورة من األبنية المعيبة المزمنة القديمة من غير بروز عن المعمم ميخائيل "
ر بروز عن األصل األصل ونظف أرضيا وحفر اساستيا وبنا عمى أساس جدرىا القديمة من غي

 (أطمعني عمى مضمون الوثيقة مجدي جرجس S16وثيقة) ".تشتمل عمى منافع وحقوق جديدة كنيسة وبنا
( ثالثة وخمسين ألف وأربعمائة 53448وقد أنفق المعمم ميخائيل عمى عممية البناء مبمغ ) 

الوثيقة  ، وقد حددتم1165٘/1752وأربعين نصف فضة، وانتيت أعمال البناء تماما في سنة 
استيمك منو بتمامو وكمالو في ثمن مون واجر من جير جيات صرف المبمغ السابق اإلشارة إليو "
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وجبس وطوب وأحجار وأخشاب متنوعة ومسمار جديدة نجارين ونشارين ومبمطين ومبيضين 
وأجرة بنائين وفعال وميندسين وغير ذلك مما أحتاج الحال إليو وتوقف أمر العمارة وتماميا 

 (أطمعني عمى مضمون الوثيقة مجدي جرجس S16وثيقة) "و.عمي
 (9الوصف المعماري لمكنيسة )شكل رقم 

يتم الوصول إلى الكنيسة عبر دىميز طويل في الناحية الجنوبية، يفتح ىذا الدىميز عمى فناء 
مكشوف حيث مدخل الكنيسة الوحيد الموجود جية الجنوب، والواجية الجنوبية من الكنيسة تبدو 
محجوبة تماًما بواسطة اإلضافات الممحقة بمبنى الكنيسة في الجية الجنوب، والكنيسة من الداخل 
ذات تخطيط بازيميكى واضح المعالم، فتتكون من مساحة مستطيمة الشكل مقسمة من الداخل إلى 
صحن وجناحين بواسطة صفين من األعمدة، حيث يتكون صف األعمدة الجنوبي من ثالثة 

ة  في مقابل ثالثة أعمدة فقط في الصف الشمالي، وىذه األعمدة تشبو مثيالتيا أعمدة ودعام
شيحة، ) بكنيسة بابميون الدرج ال سيما في وجود الدعائم الصغيرة المرتكزة عمى تيجان األعمدة،

ويغطي الصحن األوسط األكثر أتساعا وارتفاعا سقف ىرمي "جمالون" خشبي  (117، ص1988

 .(452، ص2004، إسماعيل) بينما يغطي األجنحة الجانبية سقف خشبي مستو

وتنتيي األروقة جية الشرق بثالثة حنايا تمثل ىياكل الكنيسة الثالثة والتي يفصميا عنيا 
كرس عمى أسم السيدة العذراء يتوسط ىذا الييكل أحجبة الكنيسة، الييكل األوسط وىو الرئيسي م

مذبح يعموه مظمة خشبية، ويغطى الييكل بقبة كبيرة محمولة عمى حنايا ركنية، والييكل الجنوبي 
مكرس عمى أسم مار يوحنا ويغطيو قبة طولي، أما الييكل الشمالي فقد تحول إلى مقصورة 

 مكرسة لسيدة العذراء وىي مغطاة بسقف خشبي مستو.

ويوجد "االنبل" الكنيسة متصل بجدارىا الشمالي وىو مصنوع من الخشب ويرتكز عمى 
عمودين، وعمى يساره توجد المعمودية، باإلضافة إلى مجموعة من الحجرات الخاصة بالخدمة 

 (.70، ص1979حبيب، ) توجد عمى جانبي المدخل الجنوبي

 ثانياا: الكنائس التي تم ترميمها خالل فترة الدراسة

 نيسة منقريوس )أبي سيفين(ك .2
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كرست ىذه الكنيسة عمى أسم القديس مرقوريوس الشيير بأبي سيفين، وقد تناولت سيرتو 
المخطوطات العربية والحبشية واألجنبية، ولقد ورد ذكر الكنيسة أيًضا المؤرخ الكنسي أبو صالح 

حتى أنو يسمييا األرمني وقد استفاض في ذكر ىذه الكنيسة دون غيرىا من كنائس المنطقة، 
وقد بدأت ىذه الكنيسة صغيرة المساحة عمي شاطي النيل،  "ببيعة الشييد مرقوريوس الخطيرة"،

وقد تم  (99، ص1988شيحة، ) وقد ىدمت ىذه الكنيسة واستخدمت مساحتيا لتشوين القصب،
و م( من ثروة الشيخ "أب979-974تشيدىا عمى يد البطريرك "أفرام بن زرعة السرياني" سنة )

 (.440، ص2004، )إسماعيل اليمن قزمان" في خالفة العزيز باهلل الفاطمي

وقد ذكر المقريزي أن ىذه الكنيسة في خالفة المستنصر باهلل الفاطمي في تقديم األقباط 
م فأقام ثالثين سنة، ومات بالمعمقة من 1048ى/ 439اليعاقبة "خرستودولوس" بطرًكا في سنة 

"بومرقورة" بمصر وكنيسة السيدة بحارة الروم من القاىرة في أيام مصر، وىو الذي جعل كنيسة 
 (.1009، ص2002المقريزي، ) بطريركيتو

، ولم ينج من الحريق م1168/ 563٘وقد أحرقت ىذه الكنيسة ضمن حريق الفسطاط سنة 
سوي كنيسة صغيرة باسم مارجرجس بأعمى الجناح القبمي عمرىا الشيخ أبو الفضل يوحنا بن 

وقد رممت الكنيسة الكبرى عمي يد الشيخ أبو البركات بن  م،569٘/1174 عامكثيل األسقف 
ا غبلاير بن م، كما أنتقل إلييا المقر البطريركي في فترة الباب571٘/1176أبى سعيد ىيالن سنة 

 .     (196، ص2014جرجس، ) ( وذلك في منتصف القرن الثاني عشر70تريك البطريرك )

 كنيسة مرقوريوس )أبي سيفين( خالل العصر العثماني 

ثم كشف عن حارة شنودة فوجدوا بيا حددت وثائق العصر العثماني موقع ىذه الكنيسة "
، 101سجلمحكمة مصر القديمة، ) ."بالقاليةكنيستين أحداىما تعرف بمنقريوس والثانية تعرف 

، 184سجلمحكمة الباب العالي، ) وبعض الوثائق تشير إلى موقعيا بدرب البحر، (70، ص189وثيقة

أو درب البطرك وقد تم ترميم الكنيسة خالل العصر العثماني، وذلك حين قدم طمب  (1472وثيقة 
من ناظر الكنيسة المعمم يوسف بن يوحنا النصراني اليعقوبي، وتم الكشف عن الكنيسة بمعرفة 

والمعمم عبد الجواد بن عبد الكريم وشمس الدين بن محمد الطويل الميندسين بالديار أىل الخبرة "
 .(227، ص1352وثيقة، 85سجلمحكمة الباب العالي، ) "لعارفين باألبنية وعيوبياالمصرية ا



 جامعة الفيوم –تصدرها كلية السياحة والفنادق  IJHTHالمجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة 
 0202 ديسمبر( 2( العدد )41المجلد )

22 
 

بأن الكنيسة المذكورة قديمة البنا والسقف وأنو سقط بعض جدرىا وقد ثبت محضر الكشف "
،" وقد أذن لناظر الكنيسة القديمة وأطراف الحائط الحاممة لمجمالون الساقط بدرقاعة الكنيسة

وذلك بنًاء عمى فتوى حصل عمييا ناظر الكنيسة من الشيخ اإلمام صالح  بترميم ما تيدم منيا
البمقيني الشافعي والشيخ اإلمام عبد الغني العبادي الحنفي، عمى أن يكون الترميم من غير زيادة 

، 1352وثيقة ، 85سجل محكمة الباب العالي، ) عن األصل واستخدام األنقاض القديمة في البناء

 .(227ص

 (4عمارة كنيسة منقوريوس )أبي سيفين( )شكل رقم 

تتميز كنيسة أبي سيفين بالعديد من التفاصيل المعمارية والزخرفية والتي يجعميا تختمف كثيًرا 
 (.101، ص1988شيحة، ) عن باقي كنائس منطقة مصر القديمة

رع عمرو تنخفض أرضية ىذه الكنيسة عن مستوي أرضية الشارع الرئيسي التي تطل عميو )شا
بن العاص( بحوالي مترين، وواجية الكنيسة الرئيسية ىي الواجية الغربية، وتسير ىذه الواجية 
مع واجية كنيسة األنبا شنودة في صف واحد متماثل وتحتوي عمى ثالثة مداخل، يقابل المدخل 

 .(128، ص2008عيسى، ) األوسط محور حنية الكنيسة الرئيسية

الرواق المستعرض وفي وسط أرضية ىذا الرواق يقع المغطس وىو يقع خمف المدخل مباشرة 
مغطي بألواح خشبية، ويغطي ىذا الرواق سقف خشبي مستو، وتقسم الكنيسة بعد ىذا الرواق إلى 
ثالثة أروقة يفصميا عن بعضيا صفان من الدعامات الضخمة المستطيمة الشكل، والرواق 

 .(443، ص2004، )إسماعيل واتساًعا األوسط ىو أكثر األروقة الثالثة ارتفاًعا

ويفصل أروقة الكنيسة واليياكل الثالثة الشرقية، رواق شرقي مستعرض )الخورس( وىذا 
الرواق عبارة عن دعامتين كبيرتين مستطيمتي الشكل، تحصران بينيما أربعة أعمدة رخامية ذات 

 تيجان كورنثية الشكل.

ة الشرقية من الرواق األوسط، وىو من الرخام ويرتكز ويقع "االنبل" الكنيسة في الناحية الشمالي
 .(129، ص2008عيسى، ) عموًدا صغيًرا من الرخام15عمى 
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ويغطي الرواق األوسط سقف خشبي جمالوني، أما الرواق الجنوبي مغطي بسقف خشبي 
 .(102، ص1988شيحة، ) مسطح، والرواق الشمالي ذو سقف من أقبية متقاطعة

الكنيسة الثالثة من الناحية الشرقية بيياكل الكنيسة الثالثة، وتبدأ بالييكل الجنوبي وتنتيي أروقة 
وقد كرس عمي أسم المالك روفائيل، وحجابو من الحشوات الخشبية ومطعمة بزخارف نباتية 

م( مغطى بقبو متقاطع، الييكل األوسط 1753ش )1469وكتابية من العاج وىو مؤرخ لسنة 
مكرس ألبي سيفين وحجابو من الخشب الجوز ومكون من حشوات فريدة في وىو الييكل الرئيسي 

صنعيا دقيقة في تطعيميا بالعاج مغطى بقبة عالية تقوم عمى صفين من المقرنصات، يحمل 
ىذه القبة ثالثة عقود مدببة الشكل، أما الييكل الشمالي فيو مكرس لمسيدة العذراء وحجابو خشبي 

-65، ص1979حبيب، ) ألبنوس المنقوش، ومغطي بقبو متقاطعدقيق الصنع ومطعم بالعاج وا
66). 

 كنيسة العذراء بحارة زويمة .2
تعد كنيسة العذراء بحارة زويمة أقدم كنائس القاىرة عيًدا، وقد ورد ذكر ليذه الكنيسة داخل 
مخطوط قبطي محفوظ بالمكتبة األىمية بباريس ويعد وصف أبو المكارم ىو اقدم وصف لدينا 

وقد ورد ذكر ىذه الكنيسة في خطط المقريزي حيث يشير إلى سمو مكانة ىذه  نيسة،ليذه الك
باإلضافة أن ىذه الكنيسة كانت مقًرا رسمًيا  (1062، ص2002المقريزي، ) الكنيسة لدي النصارى،

م، واستمرت إلى أيام البابا متاؤس الرابع وىو 1303لمبطاركة منذ عيد البابا يوحنا الثامن سنة 
سكن من البطاركة في حارة زويمة، وأول من نقل الكرسي البطريركي من حارة زويمة إلى أخر من 

، 2010؛ حنا، 216-191، ص2014؛ جرجس، 81، ص2001نخمة، ) م.1660حارة الروم سنة 
 (.51ص

وألىمية ىذه الكنيسة فقد شيدت تغيرات معمارية ميمة عمى مدار العصور اإلسالمية، أىميا 
ني، وأول إشارة إلى كنيسة العذراء بحارة زويمة خالل العصر العثماني، أنيا خالل العصر العثما

أغمقت بأمر من السمطان العثماني سميمان خان، وفى أيام القاضي محمد بن الياس سنة 
م، فالتمس األقباط من السمطان نفسو السماح ليم بترميم ما تيدم من الكنيسة 1559ى/967

عادة بناءىا، وكان  م(.1568-1525ذلك زمن البطريرك األنبا غبلاير السابع ) المذكورة وا 
 (49، ص1993ساويرس، )
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م، حصل األقباط عمي أذن لترميم كنيسة العذراء بحارة زويمة، 1605ى/1014وخالل سنة 
حيث تشير الوثيقة إلى حصول جماعة من األقباط عمى إذن لترميم وتعمير الكنيسة بعد أن قدموا 

لدي الحاكم الحنفي حضر جماعة النصارى أذن ليم بترميم الكنيسة "طمب إلى القاضي حتى ي
األقابطة القاطنين بجوار الكنيسة الكائنة بحارة زويمة بخوخة األوز وأنيو لديو بأن الكنيسة 

؛ محكمة الباب 65، ص2008حسن، ) "المذكورة قد تيدم بعض بنائيا ويخشون من عمى الجار والمار

 .(294، ص1532وثيقة، 85سجلالعالي، 

وأنيم كشفوا عمييا بمحضر من أقضي الكنيسة بعمم أىل الخبرة المعمارية " عمىوتم الكشف 
قضاة المسممين موالنا حسين بن حسن كشاف األوقاف بمصر المحمية وعبد الجواد بن عبد 
الكريم القرافي ومحمد بن محمد الطويل وشمس الدين بن رمضان الطويل الميندسين بالديار 

 "صرية.الم

وكانت نتيجة الكشف أن الكنيسة تحتاج إلى ترميمات ضرورية يمنة ويسري وبالجانب القبمي 
السقوط، وقد أذن ليم بترميم ما تيدم من الكنيسة  إلىمنيا كتفين سقط بعض بناىا وبقيتو آيل 

 أن يكون الترميم من األنقاض الساقطة من بناء الكنيسة. عمى

، قد قام بتشييد قاعة لمصالة أعمى الكنيسة العذراء وقد 101السادس وفي أيام البابا مرقس 
نخمة، ) كرسيا لألرمن األرثوذكس إلقامة صمواتيم فييا حتى يتم بناء كنيستيم بشارع بين السورين.

 (75تاريخ البابوات، ص

م، قام المعمم يوحنا أبو المصري كبير المباشرين في ىذا العصر، وناظر 1715وفي سنة 
كنيسة العذراء بحارة زويمة بترميم مبانييا وزخرفتيا بالنقوش الجميمة، وتحصين أسورىا وتزويدىا 
بكل آلة حسنة، باإلضافة أنو أىتم بمكتبة الكنيسة فعمل عمى استنساخ الكتب الكنسية وأوقفيا 

 (51، ص1993؛ ساويرس، 57، ص2008جرجس، ) عمى الكنيسة.

بإنشاء كنيسة صغيرة بجوار كنيسة  16إبراىيم الجوىري قام المعممى 1188م/1774وفى سنة 
 (263، ص1910اسكاروس، ) العذراء تعرف ىذه الكنيسة باسم كنيسة أبى سيفين.

                                                           
16 المعمم إبراىيم الجوىري، أشير األراخنة األقباط خالل القرن الثامن عشر، والذي قال عنو الجبرتي "مات  

ن العظمة ونفاذ الذمي المعمم إبراىيم الجوىري رئيس الكتبة األقباط بمصر، وأدرك في ىذه الدولة بمصر م
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 (1عمارة كنيسة العذراء بحارة زويمة )شكل رقم 

كنيسة العذراء مشيدة عمى الطراز البازيميكي، ويتم الدخول لمكنيسة عن طريق مدخل موجود 
الجنوبي، وتنخفض أرضية ىذه الكنيسة عن مستوي أرضية الشارع والمنشآت المجاورة في الجدار 

ليا، والكنيسة من الداخل مقسمة إلى ثالثة أروقة بواسطة صفين من األعمدة، الرواق األوسط ىو 
أكثر االروقة أتساًعا وىو ذو سقف جمالوني، ويغطي كل من الرواقين الجانبين سقف خشبي 

 (83، ص1979حبيب، ) مستو.

وتنتيي ىذه األروقة جية الشرق بيياكل الكنيسة، ثالثة ىياكل األوسط ىو الرئيسي عمي أسم 
السيدة العذراء، أما الييكل األيسر فيو عمى أسم المالك غبلاير، واأليمن عمى أسم المالك 

يو من ميخائيل، ويجاوره حجرة مقبية تعرف باسم مقصورة السيدة العذراء، أما أمبون الكنيسة ف
حبيب، ) أربعة أعمدة رخامية وىو يعد من أقدم النماذج الموجودة في مصر. عمىالرخام ويرتكز 

 (84، ص1979

 الخاتمة ونتائج البحث

ناقشت الدراسة العوامل التي ساىمت بشكل رئيسي في ازدىار عمارة المنشآت الدينية 
القرن الثامن عشر، وانتيت  المسيحية خالل الفترة من منتصف القرن السابع عشر وحتى نياية

يعد أىم ىذه  –وما شيدتو مصر من استقرار داخمي إبان تمك الفترة–إلى أن العامل السياسي 
العوامل، وذلك باإلضافة إلى العوامل االجتماعية؛ مثل ارتفاع مكانة األراخنة األقباط داخل 

وى من أجل تعمير المنشآت المجتمع المصري، واستثمار األراخنة ليذه المكانة في استصدار فتا
 الدينية المسيحية، وكان كذلك لمعامل االقتصادي أثر واضح في حركة تعمير ىذه المنشآت.

وأوضحت الدراسة ماىية أسموب إدارة عمران أىل الذمة خالل العصر العثماني، إذ كان ىناك 
تصدر بشكل دوري  إشراف من قبل السمطة المركزية متمثاًل في الفرمانات السمطانية التي كانت

من أجل الكشف عن الكنائس الكائنة بالديار المصرية. كما كشفت الدراسة طبيعة اإلجراءات 
                                                                                                                                                                      

الكممة وعظم الصيت والشيرة مع طول المدة بمصر ما لم يسبق لمثمو من أبناء جنسو فيما نعمم، كان ىو 
المشار إليو في الكميات والجزئيات حتى دفاتر الروزنامة والميري وجميع اإليراد والمنصرف وجميع الكتبة 

شارتو. جرجس د حول المعمم إبراىيم الجوىري أنظر ؛ لممزي28ص ،2000،والصيارفة من تحت يده وا 
367-206، ص1910اسكاروس،   



 جامعة الفيوم –تصدرها كلية السياحة والفنادق  IJHTHالمجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة 
 0202 ديسمبر( 2( العدد )41المجلد )

22 
 

الشرعية التي كان يتم من خالليا تعمير المنشآت الدينية المسيحية. حيث كان عمى ناظر 
وذلك حتى  الكنيسة أو أحد األراخنة أن يتقدم بطمب إلى القاضي من أجل ترميم الكنيسة أو الدير

يتم الكشف عمييا وتحديد ما تحتاجو من ترميم، ثم الحصول عمى فتوى شرعية بترميم الكنيسة أو 
 الدير.

وخمصت الدراسة استنادا عمى الوثائق إلى وجود جياز إداري وفني من أىل الخبرة المعمارية، 
ر باشى منوط باإلشراف عمى بناء وتعمير المنشآت المسيحية، ككشاف األوقاف والمعما

والميندسين. وجدير بالذكر أن األمر نفسو ال يختمف فيما يخص العمائر واألوقاف اإلسالمية. 
وتمدنا الوثائق محل الدراسة في ىذا السياق بأسماء والتوصيف الوظيفي لكثير أفراد الجياز 

 اإلداري والفني سالف الذكر. 

بشكل كامل خالل الفترة محل وأثبتت الدراسة من خالل الوثائق وجود كنائس تم بناءىا 
البحث، كما في حالتي كنيسة العذراء "قصرية الريحان" وكنيسة العذراء الدمشيرية، وكذلك وجود 
كنائس تم ترميميا بشكل جزئي كما في نموذجي كنيسة أبى سيفين بمصر القديمة، وكنيسة 

عمارة الكنائس األربعة  العذراء بحارة زويمة. وألقت الدراسة الضوء عمى التغيرات التي شيدتيا
 استناًدا إلى نصوص الوثائق الخاصة بيا. عاليةالمذكورة 

 المصار والمراجعقائمة 

 الوثائق:
 294، ص1532، وثيقة 85سجالت محكمة الباب العالي، سجل  .2
 227، ص1352، وثيقة 85سجالت محكمة الباب العالي، سجل  .3
 70ص، 189، وثيقة 101سجالت محكمة مصر القديمة، سجل  .4
 266، ص 688، وثيقة 103سجالت محكمة مصر القديمة، سجل  .5

 المصادر:
(، كنائس وأديرة 1985م )13ى/ 7األرمني، أبو المكارم جرجس بن مسعود ت: أوائل القرن  .6

 مصر، أكسفورد.
(، النجوم الزاىرة في مموك مصر 1992) 874بن تغرى بردي، جمال الدين أبو المحاسن ت: .7

 ا، الطبعة األولي، بيروت.والقاىرة، ستة عشر جزءً 
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(، أوضح اإلشارات فيمن تولي مصر القاىرة من الوزراء 1978عبد الغني، أحمد شمبي ) .8
 والباشات، تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن، مطبعة الجبالوي.

(، صبح 1920م )1418ى/ 821شياب الدين أبو العباس أحمد بن عمى ت  ،القمقشندى .9
 المطبعة األميرية. زء،ج 14األعشى في صناعة االنشا، 

(، الوالة والقضاة، تحقيق 2003م )964ى/353الكندي، أبى عمر محمد بن يوسف ت: بعد  .10
 محمد حسن محمد وأحمد فريد المزيدى، دار الكتب العممية، بيروت.

(، السموك لمعرفة دول 1997م )1441ى/845المقريزي، تقي الدين أحمد بن عمى ت:  .11
 تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيروت.المموك، ثمانية أجزاء، 

(، المواعظ واالعتبار في ذكر 2002م )1441ى/845المقريزي، تقي الدين أحمد بن عمى ت:  .12
 الخطط واالثار، ستة أجزاء، تحقيق أيمن فؤاد سيد، دار الفرقان، الطبعة االولي، القاىرة.

باوات بطاركة الكرسي االسكندري، خمسة (، سمسمة تاريخ البا2001نخمة، كامل صالح ) .13
 حمقات، الطبعة الثانية.

 :المراجع العربية والمعربة
(، نوابغ األقباط في القرن التاسع عشر، الجزء األول، مطبعة 1910اسكاروس، توفيق ) .1

 التوفيق.
 (، يوحنا األرمني وأيقوناتو القبطية، المجمس األعمى لمثقافة.2008جرجس، مجدي ) .2
 (، الكنائس القبطية القديمة بالقاىرة، مكتبة المحبة، القاىرة.1979) رءوف، حبيب .3
(، معجم مصطمحات العمارة والفنون اإلسالمية، الطبعة األولي، مكتبة 2000رزق، عاصم ) .4

 مدبولي، القاىرة.
(، دراسات في العمارة والفنون القبطية، سمسمة الثقافة التاريخية 1988شيحة مصطفي عبد اهلل ) .5

 (.11واألثرية مشروع المائة كتاب )
 (، األقباط في مصر في العصر العثماني، الييئة المصرية لمكتاب.1992عفيفي، محمد ) .6
 (، عمارة الكنيسة في مصر اإلسالمية، الطبعة األولي.2006عيسى، أحمد ) .7
(، أىل الذمة في مصر من الفتح اإلسالمي وحتى نياية المماليك، 2003قاسم، قاسم عبده ) .8

 الطبعة األولي، عين لمدراسات والحوث اإلنسانية واالجتماعية.
 (، دور الحامية العثمانية في تاريخ مصر، الييئة المصرية لمكتاب.2000مسعد، عفاف ) .9

(، سياسة الزمر الحاكمة في مصر العثمانية، ترجمة عبد الرحمن الشيخ، 2003ىاثواى، جين ) .10
 المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة.
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 ث المىشُزج:األتحا

(، مسألة ترميم دير األقباط باإلسكندرية في نياية القرن الثامن عشر في 2015أحمد، أيمن محمد ) .2
 ضوء وثيقتي فتوي شرعية، بحث منشور ضمن كتاب األقباط في المجتمع المصري.

(، أرباب الخبرة المعمارية في مصر الممموكية والعثمانية دراسة وثائقية، 2005اإلمام، عوض ) .2
 بحث ضمن المؤتمر الخامس لجمعية اآلثاريين العرب.

 (، سمات عمارة الكنائس في صعيد مصر خالل العصر العثماني.2007البخشونجي، أشرف سيد ) .3
(، أثر األراخنة عمى أوضاع القبط في القرن الثامن عشر حوليات 2000جرجس، مجدي ) .4

 .34إسالمية، مجمة المعيد الفرنسي لألثار الشرقية، العدد 
(، نصوص جديدة حول القالية البطريركية بحارة الروم، حوليات إسالمية، 2014جرجس، مجدي ) .5

 .48مجمة المعيد الفرنسي، العدد 
(، األمير جاني بك نائب جده واثاره المعمارية بالقاىرة، مجمة كمية 1995الجييني، محمد محمود ) .6

 اآلداب، جامعة جنوب الوادي، العدد الرابع. 
(، وثيقة كشف قبة المنصور قالوون المؤرخة سنة 2015عبد الستار ) عثمان، محمد .7

 .الثالث العدد شدت، مجمة منشور بحث م،1754/ھ1167
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 ممحق الوثائق

 (2وثيقة رقم )

 266، م 688، ٚص١مخ 103ِذىّخ ِوغ اٌمض٠ّخ، ؿجً  -

 ًِٛٛػٙب: اٌىلف ػٍٝ وٕبئؾ ِوغ اٌمض٠ّخ  -

 1667َ٘/ 1078طٞ اٌمؼضح ؿٕخ  5ربع٠شٙب:  -

 

رـط١غ٘ب ٘ٛ أٔٗ ثّجٍؾ اٌلغع اٌلغ٠ف ِٚذفً اٌض٠ٓ ٚف١ٗ ثبػش رذغ٠غ اٌذغٚف ِٚٛجت  .1

 ا١ٌّٕف

ثبٌجبِغ إٌّوٛعٞ ثّوغ اٌمض٠ّخ ػّغح هللا رؼبٌٝ ثظوغٖ ٚس١غارٗ اٌؼ١ّّٗ أ١ِٓ ثؼض أْ ٚعص  .2

 اٌج١غٌضٞ اٌلغ٠ف اٌٛاجت اٌمجٛي ٚاٌزلغ٠ف ِٓ دٌغح ؿ١ضٔب ِٚٛالٔب

ؼضي ٚاألٔوبف عافغ ظالَ اٌظٍُ اٌٛػ٠غ اٌّؼظُ ٚاٌّل١غ اٌّفشُ ٚاٌضؿزٛع اٌّىغَ عافغ أػالَ اٌ .3

 ٚاالػزـبف وبفً اٌٍّّىخ اٌلغ٠فخ اإلؿال١ِخ ثبٌض٠بع اٌّوغ٠خ ١ِٛ٠ظ ثّوغ اٌّذ١ّخ

ِٛالٔب إثغا١ُ٘ ثبكب ٠ـغ هللا ٌٗ ِٓ اٌش١غاد ِب ٠لأ ثجبٖ ؿ١ضٔب ِذّض اٌّوطفٟ ٚاٌٗ أ١ِٓ ػٍٝ  .4

 ٠ض ربثؼٗ افزشبع األغبٚاد اٌّؼظ١ّٓ

ٚاد اٌّىغ١ِٓ ِذّض أغب اٌّؼ١ٓ فٟ سوٛم ِب ؿ١ظوغ ف١ٗ عٌِبْ أغب اٌـٍذضاع ٚفشغ األغب .5

 أصٔبٖ سطبثب ٌـ١ضٔب ِٚٛالٔب فشغ اٌمٌبح ٚاٌذىبَ ػّضح طٚٞ اٌجالغخ

ٚاالفٙبَ اٌٛاصك ثٍطف عثٗ اٌٛفٟ اٌذبوُ اٌلغػٟ اٌٛاًغ أؿّٗ ثشطٗ اٌىغ٠ُ أػالٖ صاَ ػالٖ  .6

 أ١ِٓ ٌٚفشغ األػ١بْ ِذّض اٌوٛثبكٟ ثّوغ اٌمض٠ّخ دبال

ِىًّ ثبٌشزُ اٌلغ٠ف ػٍٝ اٌؼبصح ِؤعر ثغغح كٙغ ربع٠شٗ أصٔبٖ لٛثً طٌه ثّؼ٠ض االِزضبي )اٌجٕب(  .7

 ٚرٛجٗ ِٛالٔب اٌذبوُ اٌلغػٟ اٌّلبع إ١ٌٗ أػالٖ ثلٙٛص ِجٍـٗ ٚاٌوٛثبكٟ                                         
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ع اٌلغ٠ف فٛجض ثبٌشال اٌّغلَٛ هذجخ ِذّض أغب اٌّلبع إ١ٌٗ أػالٖ لغ٠جب ِٓ ج١ٕٕخ ٠بؿ١ٓ ٚاالصب .8

 ِغٍٛلٗ اٌجبة كب٘مخ مىٕسح تعسف تمازْ جسجسٚاٌى١ّبْ 

فٟ اٌجٕب ثٙب ثؼي اث١ٕخ ِـزجضح ِٓ اٌشبعط ولف ػ١ٍٙب ٚظب٘غ ِٕٙب أكجبع ج١ٕٕخ ِٓ صاسٍٙب  .9

 ِجبٚع٠ٓ  ثالث مىأس معسَفح أحداٌم تدٔس تاتلُٕنٚولف ػٍٝ 

ُٙ رؼٍك اٌظ١١ِٓ إٌوبعٜ اٌمجَ صُ ٌجؼٌُٙ ِغٍٛل١ٓ األثٛاة ٚجض ثُٙ ثؼي ِغِبد وً ِٕ .10

 ػبصٚا ٚولف أ٠ٌب ػٍٝ ص٠غ إٌوبعٜ األعٚاَ اٌٍّى١خ اٌىب٠ٓ

صاسً لوغ اٌجّغ ثّوغ اٌمض٠ّخ ِٓ صاسٍٗ ٚسبعجٗ فٛجض ثٗ ثؼي أث١ٕخ ِـزجضح ٚ٘ٛ ِغرفؼب  .11

 فٟ اٌؼٛ كب٘مب ٚٚجض رجبٖ ِجبػ ثبة طٌه ِٓ صاسً اٌذبعح

ػ١ٍٗ ِٓ صاسٍٗ ٚسبعجٗ فٛجض ثٗ ثؼي ِغِبد ٚأث١ٕخ ولف  دٔس ٔعسف تالثىاخ القثطاٌّظوٛعح  .21

 تسٕدج الىصازِِـزجضح ٚٚجض ثبٌذبعح اٌّظوٛعح و١ٕـخ رؼغف 

ولف ػ١ٍٙب فٛجضد ِغٍٛلٗ اٌجبة ٚثظٙغ٘ب ثؼي اث١ٕخ ِـزجضح ِغرفؼخ اٌجٕب ٚٚجض القثط  .13

 مىٕسح تعسف تأتٓ سسجًثبٌذبعح اٌّظوٛعح أػالٖ أ٠ٌب 

ثٙب أث١ٕخ جض٠ضح ِٓ ظب٘غ٘ب ِغرفؼخ اٌجٕب ػٍٝ ِٕبع اٌجبِغ ولف ػ١ٍٙب فٛجضد ِغٍٛلٗ اٌجبة  .14

 اٌّؼغٚف ثبٌّغدَٛ إثغا١ُ٘ إٌؼّبٟٔ اٌشغاة اٌّـزٙضَ اٌّالهك ٌظٌه 

اٌّغلِٛخ أػالٖ فٛجضٚا ِغرفؼ١ٓ اٌجٕب ثّٙب  مىٕسح تستازج َدٔس الٍُٕد تالحازجٚولف ػٍٝ  .15

 ثؼي أث١ٕخ جض٠ضح ث١ّٕٙب جبِغ سغاة ِغٍٛلٗ ثبثٗ ٚثبة و١ٕـخ

ثغثبعح اٌّظوٛعح ِغٍٛلب أ٠ٌب ٚٚجض ثبٌذبعح اٌّظوٛعح و١ٕـخ رؼغف ثبٌّؼٍمخ ولف ػ١ٍٙب ِٓ  .16

 اٌشبعط فٛجضد ِغٍٛلٗ اٌجبة ثٙب ثؼي ِغِبد ٚثجٛاع٘ب 

مشف علّ مىٕسح مىقسُٔس َدٔس شىُدج جبِغ ؿفٍٟ ِٚـجض ػٍٛٞ سغث١ٓ ِـزٙض١ِٓ صُ  .27

 النأىٕه تحازج الثتسك تمصس القدٔمح فُجدا مغلُقٕه 

األثٛاة ِغرفؼ١ٓ اٌجٕب ث١ّٕٙب ِـجض ثبثٗ ِج١ي ثٗ ثؼي ِغِبد ِـزجضح ِغٍٛق ثبثٗ ٚولف  .18

 مىٕسح مازْ مٕىا النٕىً تطسٔق طُلُنػٍٝ 

غ٠جب ِٓ ِوغ اٌمض٠ّخ فٛجضد ِفزٛدخ اٌجبة لبٍٓ ثٙب ثؼي اٌغ٘جبْ ٚٚجض ثٙب ٚلٕبٍغ اٌـجبع ل .19

 ثؼي ِغِبد ولفب كبف١ب صُ أِغ ِذّض أغب اٌّلبع 

إ١ٌٗ أػالٖ ثزـ١ّغ أثٛاة اٌىٕب٠ؾ اٌّظوٛعح ِٓ أػالٖ فـّغٚا )سال( ص٠غ اٌجٕبد اٌظ١١ِٓ اٌمجَ  .20

 ٌّٚب رُ اٌذبي اٌّغلَٛ أػالٖ فئٔٗ ٌُ ٠ـّغ ثـجت إٌـٛح اٌّغ٘جخ اٌزٟ ثٗ

 ػٍٝ ٘ظا إٌّٛاي وزت طٌه ٔبٍمب ثوٛعح اٌذبي ثطٍت ِذّض أغب اٌّلبع إ١ٌٗ أػالٖ ١ٌؼغى  .21

اٌذغاَ ػٍٟ ِٓ ٌٗ ٚال٠خ األِغ ف١ٗ ١ٌغرت ػ١ٍٗ ِمزٌبٖ رذغ٠غا فٟ سبِؾ ػلغ كٙغ طٞ اٌمؼضح  .22

 فٟ كٙٛع ؿٕخ صّبْ ٚؿ١ؼ١ٓ ٚأٌف

 زٟٙ إٌٝ ٔٙب٠خ اٌٛص١مخ ثٙبِق ؿفٍٟ( 7ٕ٠ٚػٍٟ ٠ـبع اٌوفذخ ٠جضأ ػٕض اٌـطغ علُ ) ٌامش .23

)اٌّىززت اٌج١غٌضٞ اٌلغ٠ف اٌّلبع إ١ٌٗ أػالٖ ػٍٝ ث١بى ثبٌٍغخ اٌزغو١خ ثّب ػجبعرٗ ثبٌٍغخ/ 

اٌؼغث١خ أٔذ ٠ب ٔب٠ت ِوغ اٌمض٠ّخ ٚاٌوٛثبكٟ ثٙب رزٛجٗ ٚرىلف ػٍٝ ج١ّغ اٌىٕب٠ؾ اٌزٟ 

 ثّوغ اٌمض٠ّخ(
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 (1َثٕقح )

 .42، ف١ٍُ 11، م21ٚص١مخ ، 102ِذىّخ ِوغ اٌمض٠ّخ، اٌـجً  -

 ًِٛٛػٙب ٚص١مخ اٌىلف ػٍٝ و١ٕـخ ؿ١ضح إٌوبعٜ. -

 1657َ٘/ 1066ربع٠شٙب  -

 

ؿجت رذغ٠غٖ ِٚٛجت رـط١غٖ ٘ٛ أٔٗ ثّجٍؾ اٌلغع ِٚذفً اٌض٠ٓ ا١ٌّٕف ثبٌجبِغ ِٕوٛعٞ  .1

 ثّوغ اٌمض٠ّخ ػّغٖ هللا رؼبٌٟ ثظوغٖ ثؼض أْ ٚعص اٌج١ٛعٌضٞ كغ٠ف اٌٛاجت اٌمجٛي ٚاٌزلغ٠ف

دٌغح ؿ١ضٔب ِٚٛالٔب اٌٛػ٠غ اٌّؼظُ ٚاٌّل١غ اٌّفشُ ٚاٌضؿزٛع اٌّىغَ وبفً اٌٍّّىخ كغ٠فخ فٟ  .2

 اإلؿال١ِخ ثبٌض٠بع اٌّوغ٠خ أصاَ هللا ٔوغ أ٠بِٗ اٌؼا٘غح ٚجّغ ٌٗ ِٓ س١غٞ اٌض١ٔب ٚاألسغح أ١ِٓ

)ػٍٝ ِٓ( فشغ األػبظُ ػّضح طٚٞ اٌلأْ ِوطفٝ أغب ِٓ أػ١بْ اٌّزفغلخ ثشضِخ ِٛالٔب  .3

 ِلبع إ١ٌٗ أػالٖ سطبثب ٌـ١ضٔب ِٚٛالٔب فشغ اٌمٌبح ٚإٌٛاة ٚػّضح طٚٞ اٌٛػ٠غ

اٌفٌبئً ٚاألػ١بْ اٌذبوُ اٌلغػٟ اٌذٕفٟ اٌٛالغ اؿّٗ ثشطٗ اٌىغ٠ُ أػالٖ صاَ ػالٖ ثّب لغاد  .4

 ثبٌٍغخ اٌزغو١خ اٌّؼغة ػٕٗ ثبٌٍغخ اٌؼغث١خ )ِجبكغح( االغب ثىلف ٔب٠ت ِوغ اٌمض٠ّخ

ىغ٠ُ ثّؼ٠ض ِٓ اٌمجٛي ٚاٌزىغ٠ُ دٌغ ِوطفٝ أغب اٌّزفغلخ ِلبع ٠ٚؼغى ػ١ٍٕب لٛثً األِغ اٌ .5

 إ١ٌٗ أػالٖ ٚثوذجزٗ اٌّؼٍُ ٠ٛدٕب ثٓ ٠ٛؿف اٌشلبة ثجٛالق ٚ٘ٛ

إٌبظغ اٌلغػٟ ػٍٝ ٚلف فمغا اٌى١ٕـخ ِؼغٚفخ ثـ١ضح إٌوبعٜ اٌىب٠ٕخ صاسً لوغ اٌلّغ ثشَ  .6

 أػالٖ اْ ٠زٛجٗدّبَ جّضاع ثّوغ اٌمض٠ّخ ٚؿبال ِٓ ِٛالٔب اٌذبوُ ِلبع إ١ٌٗ 

ِؼّٙب ثلٙٛص ِجٍـٗ ٌٍىلف ػٍٝ اٌى١ٕـخ ًٚجَ ِب ٠زذغع ػ١ٍٗ اٌذبي فٟ كبْ طٌه اجبثّٙب  .7

 ٌظٌه اِزضبال ٌألِغ كغ٠ف ِلبع إ١ٌٗ أػالٖ ٚرٛجٗ ِؼّٙب ثلٙٛص

ِجٍـٗ إٌٝ اٌى١ٕـخ اٌّظوٛعح ٚولف ػ١ٍٙب ِٓ اٌضاسً ٚاٌشبعط ولفب كبف١ب ٚرأٍِٛ٘ب رأِال ٚاف١ب  .8

 ب ِذال وبْ أهٍٗ ِطجشب ٌٍى١ٕـخ اٌّظوٛعحفٛجضٚا فٟ صاسٍٙ

٠ٚذًّ ف١ٗ ا٢ْ صالس فـبلٝ ثغؿُ صفٓ اِٛاد إٌوبعٜ ِـجٛي جضع طٌه ثبٌج١بى ؿفال ٚػٍٛا  .9

 ِفغٚف أعًٙب ثبٌجالٍ ٚٚجض ثٙب فٟ اٌضاسً ِّلبٖ ٌط١فخ
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٠زٛاهً ِٕٙب إٌٝ ٍجمخ جض٠ضح ؿمفٙب ِٚب ػال طٌه لض٠ُ ػٍٝ أهٍٗ ٚٚجض ثٙب ِطجز لض٠ُ اٌجٕب  .10

 ٚوٕف ػٍٝ ٠ـغح اٌضاسً جض٠ض اٌزغ١ُِ ٚوً ِب طوغ فٟ صاسً اٌى١ٕـخ 

اٌّظوٛعح ٚٚجض غبٌت اٌى١ٕـخ اٌّظوٛعح ِـجٛي اٌجضع ثبٌج١بى صُ ولف ػ١ٍٙب ِٓ اٌشبعط  .11

 فٛجض ثظٙغ اٌّطجز اٌّظوٛع ِىبْ ِٓ اٌشبعط ثٗ ِغهض ٌط١ف ِـزجض اٌجٕب ٌّٕغ اٌٍوٛم

ًجطب ٌّب ٘ٛ اٌٛالغ ثطٍت ِوطفٝ أغب ِلبع إ١ٌٗ ٘ظا ِب صي ػ١ٍٗ اٌىلف اٌّظوٛع ٚوزت طٌه  .12

 أػالٖ ٚاِزضبال ٌألِغ كغ٠ف ١ٌؼغى ػٍٝ ِٓ ٌٗ ٚالح األِغ ف١ٗ ١ٌزغرت ػ١ٍٗ ِمزٌبٖ

 

 
 

 

 (3َثٕقح زقم )

 ِجضٞ جغجؾصوزٛع أٍٍؼٕٟ ػٍٝ ٌِّْٛ ٘ظٖ اٌٛص١مخ  M4ٚص١مخ  -

 ًِٛٛع: اٌٛص١مخ إػبصح ثٕبء و١ٕـخ اٌؼظعاء لوغ٠خ اٌغ٠ذبْ -

 1777َ٘/ 1191عٌِبْ  3اٌزبع٠ز  -

 

اٌّذىّخ اٌلغػ١خ اٌّطٙغح اٌّغ١ًخ ثجبة جبِغ اٌوبٌخ ثّوغ اٌّذغٚؿخ ٌضٞ ؿ١ضٔب ِٚٛالٔب  .1

 فشغ ػٍّب

اإلؿالَ اثٍغ ثٍغب االٔبَ إٌبظغ فٟ االدىبَ اٌلغػ١خ سالفٗ ٠ِٛئظ ثّوغ اٌّذ١ّخ اٌّٛلغ سطٗ  .2

 اٌىغ٠ُ

 اٌّؼٍُ ه١ٍت اٌىبرتأػالٖ صاَ فٌٍٗ ٚػ٠ض فٟ ػالٖ ا١ِٓ ٌِّٛٔٗ دٌغ ِٕضٚة  .3

 ٌٚض اٌّؼٍُ ػجض عة اٌّـ١خ إٌوغأٟ ا١ٌؼمٛثٟ ٚ٘ٛ إٌبظغ اٌلغػٟ ٠ِٛئظ ػٍٝ ٚلف و١ٕـخ .4

 السٕدج قصسٔح السٔحان تمصس القدٔمح تدزب التقا تدٔس قصس الشمع تمُجة تقسٔسي فٓ ذلل .5

 اٌّشٍض ث١ضٖ ثبٌطغ٠ك اٌلغػٟ ٚأٟٙ ٍٍٚت ِٓ ِٛالٔب أفٕضٞ اٌّلبع ا١ٌٗ أػالٖ .6

 زٛجٗ وبرجبْ ٌّوغ اٌمض٠ّخ ثبٌىلف ػٍٝ اٌى١ٕـخ اٌّظوٛعح ًٚجَ ٚالؼخ اٌذبي ١ٌبرٟاْ ٠ .7

 طوغٖ ف١ٗ اجبثٗ ٌظٌه ٚٚجٗ ِؼٗ ٌٍىلف ػٍٝ طٌه وبرت ثأدغف ٚعف١مٗ ٚاِزضال .8

 ٚرٛجٙب وبرت ثأدغف ٚعف١مٗ اٌٟ ِذٍذ ِوغ اٌمض٠ّخ ثضعة اٌزمب ثض٠غ لوغ اٌلّغ .9

 ضَ اٌفؼال ٚاٌّىغَ ٔوغ ثٓ ادّض ٚاٌّىغَٚدٌغ ٌذٌٛعُ٘ وال ِٓ اٌّىغَ أدّض جّؼخ ِم .10

 ػجض اٌجٛاص اٌٛادٟ ثٓ ػجض اٌغٕٟ ٚاٌّؼٍُ ه١ٍت اٌّجبكغ ٌٚض اٌّؼٍُ ػجض عة اٌّـ١خ ٚاٌظِٟ .11
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 دٕؾ ٌٚض ثلبعح ٚاٌظِٟ ػجض عة اٌّـ١خ ٚاٌظِٟ جغجؾ اٌىبرت ٌٚض اٌظِٟ .12

 ٚاٌظِٟ هٛعٖ ٌٚض اٌظِٟ ص١ِبْ ٚاٌظِٟ ِٕمٛعٖ ٌٚض اٌظِٟ ِٕوٛع ٚاٌظِٟ .13

 ٌٚض اٌظِٟ ِشب١٠ً اٌطذبْ ٚاٌظِٟ ػجض عة اٌّـ١خ ٌٚض اٌظِٟ ِشب١٠ً اٌش١بٍ ثغؿَٛ .14

 ٚولف ػٍٝ اٌى١ٕـخ اٌّظوٛعح ثذٌغح اٌجّبػخ اٌّظوٛع٠ٓ فٛجضد اٌى١ٕـخ اٌّظوٛعح ِذغٚلخ .15

 ٚإٌبع لب٠ضح ثبسلبثٙب اًٌّٛٛع ثذ١طبٔٙب ٚأٙضَ أػالٖ ثأؿفٍٙب ثـجت اٌذغق .16

 ٓ ػٓ طٌه فأسجغٚا ػٍٝ ٍغ٠ك اٌلٙبصح اْ جّبػخاٌّظوٛع ٚاؿزفـغ ِٓ اٌجّبػخ اٌّظوٛع٠ .17

 ِٓ اٌٍوٛم ارٛ ١ٌال ِٓ دب٠َ جٕت و١ٕـخ االعٚاَ ٚعِٛ ٔبعا ثبٌى١ٕـخ اٌّظوٛعح فبدزغلذ .18

 ٚأٙضِذ ثـجت طٌه اسجبعا ٚاؿزفـبعا ٚكٙبصح كغػ١بد ٘ظا ِب صي ػ١ٍٗ .19

 اٌىلف ٚاالسجبع ػٍٝ اٌذىُ اٌّؼ١ٓ ٚاٌّلغٚح ثبػب١ٌٗ صُ ػبصٚا اٌّؼ١ْٕٛ  .20

ب .21 ًً  اٌّظوٛعْٚ ٚػغًٛا طٌه ِفوال ػٍٝ دٌغح ِٛالٔب أفٕضٞ اٌّلبع ا١ٌٗ أػالٖ ػغ

 وبف١ب فزبًِ فٟ طٌه لبئال كبف١ب ٌّٚب اْ دبٍ ػٍّٗ اٌىغ٠ُ ثظٌه اِغ اٌّؼٍُ ه١ٍت .22

 اٌىبرت إٌبظغ اٌّظوٛع ثبػبصد ٚألب ٚرجض٠ض ِب ٘ضَ ِٓ اٌى١ٕـخ اٌّغلِٛخ ٚإػبصح .23

 ال ًغع ثّبع ٚال ثجٕب جبع ٚدىُ ٌٗ ثظٌه اِغاوّب وبٔذ ِٓ غ١غ ثغٚػ ػٓ أهٍٙب ٚ .24

 ٚدىّب كغػ١١ٓ ٚػٍٝ ِب جغٞ ٚٚلغ اٌزذغ٠غ فٟ ا١ٌَٛ اٌّجبعن اٌّٛافك ٌضبٌش  .25

 ػلغ كٙغ عٌِبْ اٌّؼظُ لضعٖ ٚجٙذ اٌظٞ ٠ِٛٓ كٙٛع ػبَ ؿٕخ ٚادض ٚرـؼ١ٓ .26

 ٌٛو١ًِٚب٠ٗ ثؼض رّبَ االٌف ٚاٌذّض هلل عثٕب ؿجذبٔٗ ٚرؼبٌٟ اٌج١ًٍ ٚدـجٕب هللا ٚٔؼُ ا  .27

 

 (4َثٕقح زقم )

 أٍٍؼٕٟ ػٍٝ ٌِّْٛ ٘ظٖ اٌٛص١مخ صوزٛع ِجضٞ جغجؾ S16ٚص١مخ  -

 ١ٔٛ٠1752َٛ  29٘ / 1165كؼجبْ  15ربع٠شٙب  -

 ًِٛٛع اٌٛص١مخ إػبصح ثٕبء و١ٕـخ اٌؼظعاء اٌضِل١غ٠خ -

 

ثبٌوبٌذ١خ إٌج١ّخ ثّوغ اٌّذغٚؿخ ٌضٜ ؿ١ضٔب ِٚٛالٔب اٌل١ز اإلِبَ اٌؼالِخ اٌّٙبَ اٌذبوُ  .1

 اٌلغػٟ اٌّبٌىٟ اٌّٛلغ

سطٗ اٌىغ٠ُ أػالٖ صاَ ػالٖ ا١ِٓ ثذٌغح وً ِٓ فشغ األِبصً ٚوّبي األػ١بْ األ١ِغ لغا ػٍٝ  .2

 ثٓ

ػجض هللا ػضٔبْ ِذبفع رى١خ ِوغ اٌمض٠ّخ ٚاٌّىغَ اٌذبط ػّغ اٌّج١ي ٌٚض سطبة ٚاٌذبط صاٚص  .3

 ثٓ

 ٟ روغف اٌظِٟ ١ِشبئ١ًاٌّغدَٛ ؿ١ٍّبْ اٌذٍفبٚٞ صاَ وّبٌُٙ أ١ِٓ ٌّب أضعط رذذ ٔظغٚ ف .4

 ٌٚض ِٕمغ٠ٛؽ إٌوغأٟ ا١ٌؼمٛثٟ اٌّجبكغ ج١ّغ اٌى١ٕـخ اٌىب٠ٕخ ثّوغ اٌمض٠ّخ .5

 د١ٓ وبٔذ سغثخ ِٙضِخ دٔس اوثشىُدج المعسَفح تنىٕسح الدمشسٔحلغ٠جب ِٓ اٌجذغ  .6

 ِـٍٛثخ إٌّفؼخ ػبصِخ اٌمـٛؽ ٚاٌشضِخ ٚاٌفمغا اٌمب١ٍٕٓ ثٙب ٚلغع ف١ٙب اٌظِٟ .7

ّٛجت اٌذجخ اٌلغػ١خ اٌّـطغح ِٓ اٌجبة اٌؼبٌٟ ثّوغ اٌّؤعسخ فٟ ؿبصؽ ١ِشبئ١ً اٌّظوٛع ث .8

 ِٓ كٙغ

 طٞ اٌذجخ اٌذغاَ سزبَ ؿٕخ اص١ٕٓ ٚؿز١ٓ ِٚب٠ٗ ٚأٌف ٚأطْ ٌٗ ِٛالٔب ك١ز اإلؿالَ .9

اٌـ١ض ِذّض أ١ِٓ أفٕضٞ لبًٟ ِوغ اٌّذغٚؿخ ؿبثمب ثبٌؼّبعح ٚاٌّغِخ ثبٌى١ٕـخ اٌّظوٛعح وً  .10

 كٟء

 كغػ١ب ػٍٝ جٙخ ٚلف اٌى١ٕـخ اٌّظوٛعح ٌزغجغ ثٗ ػٍٝ وً ِٓ رؼغى ػّغٖ ِٕٙب ٠ىْٛ ٌٗ ص٠ٕب .11

 ٌٗ ف١ٙب ٚعفغ ٠ضٖ ػٍٝ اٌى١ٕـخ اٌّظوٛعح ثضاٌٗ أٗ اطاي ِب ثبٌى١ٕـخ اٌّظوٛعح .12

ٚدفغ اؿبؿبرٙب  ِٓ األث١ٕخ اٌّؼ١جخ اٌّؼِٕخ اٌمض٠ّخ ِٓ غ١غ ثغٚػ ػٓ األهً ٚٔظف أعًٙب .13

 ٚثٕب ػٍٝ أؿبؽ

 رلزًّ ػٍٝ ِٕبفغ ٚدمٛق َتىا مىٕسح جدٔدججضع٘ب اٌمض٠ّخ ِٓ غ١غ ثغٚػ ػٓ األهً  .14

 ٚأصسً ثٙب فمغا إٌوبعٜ ٚلـ١ـ١ٓ ٌشضِزٙب ٚرٕظف أعًٙب ٌٍّبع٠ٓ ٚاٌمب١ٍٕٓ .15

 ٚاهغف ػ١ٍٙب ِٓ ِبٌٗ ٚهٍت دبٌٗ أٚال ٚصب١ٔب ِجٍغب لضعٖ صالصخ ٚسّـْٛ إٌف ٔوف .16
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 طٌه ٘ٛ اٌمضع اٌظٞ اؿزٍٙهٚاعثؼّبئخ ٔوف ٚصّب١ٔخ ٚاعثؼْٛ ٔوف فٌخ ٚ .17

 ِٕٗ ثزّبِٗ ٚوّبٌٗ فٟ صّٓ ِْٛ ٚاجغ ِٓ ج١غ ٚججؾ ٍٚٛة ٚأدجبع ٚأسلبة ِزٕٛػخ .18

 ِٚـّبع جض٠ضح ٔجبع٠ٓ ٚٔلبع٠ٓ ِٚجٍط١ٓ ِٚج١ٌ١ٓ ٚأجغح ثٕبئ١ٓ ٚفؼال .19

 ِٕٚٙضؿ١ٓ ٚغ١غ طٌه ِّب أدزبط اٌذبي إ١ٌٗ ٚرٛلف أِغ اٌؼّبعح ٚرّبِٙب ػ١ٍٗ .20

 ٝ هبعد ػٍٝ االٚهبف اٌزٟ ٟ٘ ػ١ٍٙب األْفٟ ِضح ؿبثمخ ػٍٝ ربع٠شٗ دز .21

 اٌّؼ١ٓ ِجٍغ اٌوغف اٌّظوٛع ثّٛجت اٌضفزغ اٌّىززت فٟ كبْ طٌه اٌّؤعر ثزٛاع٠ز ػ١ٍٙب .22

 ؿٕخ أعثغ ٚؿز١ٓ ِٚب٠ٗ ٚأٌف اٌضبثذ ِجٍغ اٌوغف ٚاٌضفزغ اٌّظوٛع٠ٓ ٌضٜ ِٛالٔب .23

 ٛع اٌظِٟ كٍجٟاٌذبوُ اٌّلبع إ١ٌٗ أػالٖ ثلٙبصح وً ِٓ اٌجّبػخ اٌّظوٛع٠ٓ أػالٖ ٚثذٌ .24

 اٌجٛسٝ ٌٚض اٌظِٟ ٠ٛؿف ٚاٌمـ١ؾ ػجض عة اٌّـ١خ ٌٚض غجغ٠بي ٚاٌمـ١ؾ جغجؾ .25

 ٌٚض اٌظِٟ ؿغو١ؾ ٚاٌظِٟ ػجضٖ ٌٚض اٌظِٟ ؿغ٠بي ٚاٌظِٟ صاٚص ٌٚض اٌظِٟ .26

 ػغٍٛي اٌجٕب ٚاٌظِٟ ؿؼض ٌٚض اٌظِٟ ِٛؿٟ اٌجٕب ٚاٌظِٟ أطب١ٔٛؽ إٌجبع إٌوغأٟ .27

 ٘الي أوغأٟ ا١ٌؼمٛثٟ والّ٘ب صجٛرب كغػ١با١ٌؼمٛثٟ ٚاٌظِٟ ثمزغ ٌٚض اٌظِٟ  .28

 ٚجؼً اٌظِٟ ١ِشبئ١ً إٌبظغ اٌّغلَٛ ِجٍغ ِوغفٗ ػٍٝ اٌى١ٕـخ اٌّظوٛعح .29

 ٠ىْٛ ٌٗ ص٠ٕب كغػ١ب ػٍٝ جٙخ ٚلف اٌى١ٕـخ اٌّظوٛعح ٚثّمزٌٟ طٌه ٚثّب كغح أػالٖ .30

 ٖ ٠وغفأػالٖ هبع اٌظِٟ ١ِشبئ١ً إٌبظغ اٌّغلَٛ ٠ـزذك إٌظغ ِٚجٍغ اٌض٠ٓ اٌّؼ١ٓ أػال .31

 فٟ طٌه ٌٕفـٗ ثّفغصٖ ثـبئغ ٚجٖٛ اٌزوغفبد اٌلغػ١خ صْٚ جٙخ اٌٛلف اٌّظوٛعح صْٚ .32

 وً أدض االؿزذمبق ٚاٌزوغف اٌلغػ١١ٓ ثبٌطغ٠ك اٌلغػٟ ٌٍّمزٌٟ اٌّلغٚح أػالٖ .33

 ٚثضد األكٙبص ػٍٝ طٌه ٌضٞ ِٛالٔب اٌذبوُ اٌّبٌىٟ اٌّلبع إ١ٌٗ أػالٖ ثلٙبصح .34

 دىّب هذ١ذب دٛال فٟ طٌه ِزوال دىّٗ ِٚزفككٙٛصٖ صجٛرب كغػ١ب ٚدىُ ػٛى طٌه  .35

 ِٓ لجً ؿ١ضٔب ِٚٛالٔب فشغ اإلؿالَ اٌذبوُ اٌلغػٟ اٌذٕفٟ اٌّٛلغ سطٗ اٌىغ٠ُ أػالٖ اروبال .36

 ٚرٕف١ظا كغػ١١ٓ ٌٚٗ كٙٛص لغع فٟ سبِؾ ػلغ كٙغ كؼجبْ ؿٕخ سّؾ ٚؿز١ٓ ِٚب٠ٗ ٚأٌف .37

 

 (5َثٕقح زقم )

 294 ، م1532، ٚص١مخ 85ِذىّخ اٌجبة اٌؼبٌٟ، ؿجً  -

 ًِٛٛع اٌٛص١مخ إطْ ثزغ١ُِ و١ٕـخ اٌؼظعاء ثذبعح ػ٠ٍٚخ -

 1605َ٘ / 1014عث١غ اٌضبٟٔ ؿٕخ  20ربع٠شٙب  -

 

النىٕسح النأىح تحازج ٌضٜ اٌذبوُ اٌذٕفٟ دٌغ جّبػخ إٌوبعٜ األلبثطخ اٌمب١ٍٕٓ ثجٛاع  .1

ثشٛسخ األٚػ ٚأٔٙٛ ٌض٠ٗ ثأْ اٌى١ٕـخ اٌّظوٛعح رٙضَ ثؼي ثٕبئٙب ٠ٚشلْٛ ِٓ  شَٔلح

 ؿمٍٛٙب ػٍٝ اٌّبع ٚاٌجبع

ٚأُٔٙ ولفٛا ػ١ٍٙب ٚػٍٝ اٌزغثخ اٌّجبٚعح ٌزغثخ ثٓ االلٕن صاسً رغثخ اٌطذبٚٞ ثّذٌغ  .2

ِٓ ألٌٟ لٌبح اٌّـ١ٍّٓ ِٛالٔب دـ١ٓ ثٓ دـٓ ولبف األٚلبف ثّوغ اٌذ١ّخ ٚػجض 

 جض اٌىغ٠ُ اٌمغافٟ ِٚذّض ثٓ ِذّض اٌط٠ًٛاٌجٛاص ثٓ ػ

ٚكّؾ اٌض٠ٓ ثٓ عٌِبْ اٌط٠ًٛ إٌّٙضؿ١ٓ ثبٌض٠بع اٌّوغ٠خ فبٌظٞ ٚلغ ػ١ٍٗ األسجبع ػٕض  .3

اٌىلف أْ اٌى١ٕـخ رذزبط اٌٟ ِغِبد ًغٚع٠خ ٠ّٕخ ٠ٚـغح ٚثبٌجٕت اٌمجٍٟ ِٕٙب وزف١ٓ 

 ؿمَ ثؼي ثٕبّ٘ب ٚثم١زٗ

اٌؼغى ِضٍٗ ٚاعرفبػٗ سّـخ أطعع ٚاٌضبٟٔ آ٠ً اٌٝ اٌـمٍٛ ٍٚٛي أدضّ٘ب طعاع ٚٔوف ٚ .4

ٌٍٛٗ طعاػبْ ٚػغًٗ طعاع ٚٔوف ٚعثغ ٚاعرفبػٗ ؿجؼخ أطعع ثظعاع اٌؼًّ ٚاْ اٌجٕت 

 اٌلغلٟ اٌغغثٟ

ٚاٌزغثخ ٠ذزبط طٌه اٌٝ ِغِبد رٕمي ٚرجٕٟ ثٕمٌٙب ٚوزت ٌِّْٛ اٌىلف اٌّظوٛع  .5

ع إ١ٌٗ ٚأثغػٚا ِٓ ثذجخ ربع٠شٙب أٚاسغ هفغ ؿٕخ ربع٠شٗ ِلٌّٛخ ثبٌِب اٌىلبف اٌّلب

 ٠ضُ٘ دجخ اٌىلف

اٌّظوٛعح ٚلغ٠ذ فٛجض ٌِّٛٔٙب ِطبثمب ٌإلٔٙب اٌّظوٛع ٚاٍٍغ ػ١ٍٙب اٌذبوُ اٌِّّٟٛ إ١ٌٗ  .6

ػٍٝ دجخ اٌىلف اٌّظوٛعح اٍالػب وبف١ب ٚاروً ثٗ ٌِّْٛ اإلسجبع إٌّـٛة ٌّٛالٔب 

 اٌىلبف اٌّؼ١ٓ
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ػ١ٍٗ ٚاٍٍغ ػ١ٍٗ أ٠ٌب ِٛالٔب اروبال كغػ١ب ثطغ٠مخ اٌلغػٟ ٌّٚب هضع ٌض٠ٗ طٌه ٚاٍٍغ  .7

ك١ز اإلؿالَ ِفزٟ األٔبَ ػجض اٌغٕٟ اٌؼجبصٞ اٌذٕفٟ فٟ كبْ طٌه ٚجٛاثٗ ِىززت ثشطٗ ِب 

 لغارٗ اٌذّض هلل

٠جٛػ إػبصح ِب رٙضَ ِٕٙب ثّب ؿمَ ِٓ أٔمبًٙب ٚهللا ؿجذبٔٗ أػٍُ وزجٗ ػجض اٌغٕٟ ثٓ ِذّض  .8

إػبصح ثٕب طٌه ٚٔمي ِب ٘ٛ طٌه اٌؼجبصٞ اٌذٕفٟ ٍٍٚت إٌوبعٜ اٌّظوٛع٠ٓ اإلطْ فٟ 

 اٌذىُ اٌّغلَٛ

فأجبثُٙ ٌظٌه ٚأطُٔٙ فٟ إػبصح ِب ؿمَ ِٓ طٌه ثٕمٌٗ ٚٔمي ِب ٘ٛ ؿبلَ ٚإػبصرٗ ثٕمٌٗ  .9

ػٍٝ اٌذىُ اٌّغلَٛ إطٔب كغػ١ب ِمجٛال جغٞ طٌه ٚدغع فٟ دبصٞ ػلغ٠ٓ عث١غ اٌضبٟٔ ؿٕخ 

 أعثؼخ ٚػلغ ٚأٌف.

 

 (6َثٕقح زقم )

 227، م1352، ٚص١مخ 85ً ِذىّخ اٌجبة اٌؼبٌٟ، ؿج -

 ًِٛٛػٙب اٌىلف ػٍٝ و١ٕـخ ِٕمغ٠ٛؽ أثٝ ؿ١ف١ٓ ثّوغ اٌمض٠ّخ -

 1605َ٘/ 1014عث١غ األٚي ؿٕخ  12ربع٠شٙب  -

 

ثؼض اإلطْ اٌىغ٠ُ ِٓ ِٛالٔب لبًٟ اٌمٌبح ك١ز ِلب٠ز اإلؿالَ ػٍٝ ٌـبْ ٔب٠جٗ اٌذبوُ اٌذٕفٟ  .1

فبِزضً ٌظٌه ٚرٛجٗ ِغ جٛسضاع  اٌّل١غ ثٗ ثبٌزٛجٗ ٚاٌىلف ػٍٝ اٌى١ٕـخ ا٢رٟ طوغ٘ب ف١ٗ

 دٌغح لبًٟ اٌمٌبح اٌِّٟٛ إ١ٌٗ

٘ٛ اٌؼ٠ٕٟ وٕؼبْ ثه ٚاٌّؼٍُ ػجض اٌجٛاص ثٓ ػجض اٌىغ٠ُ ٚكّؾ اٌض٠ٓ ِذّض اٌط٠ًٛ إٌّٙضؿ١ٓ  .1

النأىح تمصس القدٔمح ثبٌض٠بع اٌّوغ٠خ اٌؼبعف١ٓ ثبألث١ٕخ ٚػ١ٛثٙب إٌٝ د١ش اٌى١ٕـخ اٌّظوٛعح 

 تحازج شىُدج المعسفح

اٌّلٌّٛخ ثٕظبعح اٌّؼٍُ ٠ٛؿف ثٓ ٠ٛدٕب إٌوغأٟ ا١ٌؼمٛثٟ ٚولف ػ١ٍٙب ولفب  تمىقسُٔس .3

كبف١ب ثؼض االٔٙب اٌوبصع ِٓ إٌبظغ اٌّظوٛع ثأْ اٌى١ٕـخ اٌّظوٛعح لض٠ّخ اٌجٕب ٚاٌـمف ٚأٔٗ ؿمَ 

 ثؼي جضع٘ب

هفغ ؿٕخ ٚأٍغاف اٌذب٠َ اٌذبٍِخ ٌٍجٍّْٛ اٌـبلَ ثضٚعلبػخ اٌى١ٕـخ اٌّظوٛعح فٟ ؿبثغ ػلغ  .4

ربع٠شٗ ٚؿؤاٌٗ فٟ اٌىلف ػٍٝ طٌه فبٌظٞ صي ػ١ٍٗ اٌىلف أْ ثؼي جٍّْٛ اٌى١ٕـخ اٌّظوٛعح 

 ٍِمبٖ ػٍٝ

صٚعلبػزٙب ِغ ٍغف اٌذب٠َ اٌذبٍِخ ٌظٌه ؿمَ ثضٚعلبػخ اٌى١ٕـخ اٌّظوٛعح ٚٚجضد األسلبة  .5

بط ِٚبرذوً ِٓ اٌغصَ ٍِمب ثضعلبػخ اٌى١ٕـخ اٌّظوٛعح ٚدٌغ ثذٌٛعُ٘ اٌذبط ػٍٝ ثٓ اٌذ

 ِذّض اٌشغاٍ
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ٚػٍٝ ثٓ دّبصٖ ثٓ إثغا١ُ٘ اٌطذبْ ٚؿالِخ اثٓ ٠ٛؿف اثٓ ؿالِخ اٌمبٍْٕٛ ثذبعح اٌى١ٕـخ  .6

اٌّظوٛعح ٚأسجغٚا ثأْ اٌجٍّْٛ اٌّظوٛع ِغ أٍغاف اٌذب٠َ اٌذبٍِخ ٌظٌه ؿمَ فٟ ؿبثغ ػلغ 

 هفغ ؿٕخ ٚربع٠شٗ

ٍٝ اٌى١ٕـخ اٌّظوٛعح ٚأْ طٌه وبْ لض٠ُ اٌجٕب ٚأسجغ إٌّٙضؿبْ اٌّظوٛعاْ ثبّٔٙب ولفب ػ .7

 ٚاٌّـجض اٌّجبٚع ٌٙب لجً اٌزبع٠ز اٌّظوٛع فىبْ جّبٌٛٔٙب ِؼّٛعا غ١غ ِزشغة ٚال ؿمٍٛ طٌه

دضس ثؼض طٌه صُ أثغػ إٌبظغ اٌّظوٛع ؿؤاي عفغ ٌّٛالٔب اٌل١ز اإلِبَ هبٌخ اٌجٍم١ٕٟ اٌلبفؼٟ  .8

 زجٗ هبٌخ اٌجٍم١ٕٟ اٌلبفؼٟفٟ كبْ طٌه ػ١ٍٗ جٛاثٗ ثّب لغارٗ ٌٗ اٌزجض٠ض ثال ػ٠بصح ٚهللا أػٍُ و

ٚأجبة ِٛالٔب ك١ز اإلؿالَ ػجض اٌغٕٟ اٌؼجبصٞ اٌذٕفٟ ػٍٝ ؿؤاٌٗ ٚعفغ ٌٗ أ٠ٌب فٟ كبْ طٌه  .9

ثّب لغارٗ اٌذّض هلل ٌٚٝ اٌزٛف١ك ٠جٛػ إػبصرٙب وّب وبٔذ ػ١ٍٗ ثّب ؿمَ ِٕٙب ٚهللا ؿجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ 

 ٚأػٍُ وزجٗ ػجض اٌغٕٟ

ٌذبوُ اٌذٕفٟ ٌِّْٛ اإلسجبع اٌّظوٛع ٚإسجبع كب٘ض٠ٗ اٌؼجبصٞ اٌذٕفٟ ٌّٚب ارً ثّٛالٔب ا .10

ٚاٍالػّٙب ػٍٝ اٌجٛاث١ٓ اٌّظوٛع٠ٓ ػٍٝ ؿؤا١ٌٓ اٌّظوٛع٠ٓ اروبال ٚاٍالػب وبف١١ٓ ٍٍت 

 إٌبظغ اٌّظوٛع

مىً اإلذن فٓ تعمٕس ذلل َتجدٔدي َإعادتً فأجاتً لرلل َأذن فٓ عمازج ما سقط مه ذلل مما  .22

 أسس تىأً القدٔم مه غٕس شٔادج َال إحداث أذوا شسح أعالي َتجدٔدي َإعادتً علّ

كغػ١ب ِمجٛال ٍٍٚت إٌبظغ وزبثخ ٚالغ اٌذبي فىزت ثؼض اإلطْ فٟ طٌه جغٜ طٌه ٚدغع فٟ  .12

 1014٘صبٟٔ ػلغ عث١غ األٚي ؿٕخ 

 

 

 

 األشكال
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 بالزمالك(. كنيسة العذراء قصرية الريحان عن لجنة حفظ اآلثار العربية )مركز المعمومات 1شكل رقم 

 
 122. كنيسة العذراء قصرية الريحان عن شيحة، دراسات في العمارة، ص2شكل 
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. كنيسة أبى سيفين بمصر 4شكل رقم 

 القديمة عن لجنة حفظ اآلثار العربية
. كنيسة العذراء الدمشرية عن لجنة حفظ اآلثار 3شكل رقم  

 العربية

 
 عن لجنة حفظ اآلثار العربية. كنيسة العذراء بحارة زويمة 5شكل رقم 
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Restoration and Renovation of the Cairene Churches 

As represented in the Ottoman archival documents in Cairo 

(923- 1213AH/ 1517- 1798) 

 

ABSTRACT 

In the Ottoman period, it is much easy to trace amazing phenomenon 

that flared, especially from mid of 17th to the end of 18
th
 centuries, which 

is rebuilding and restoration of many Christian establishments. There are 

many factors that pushed up this flourishing trend. At the end, we could 

figure out this phenomenon which represented in many churches and 

monastery across Egypt, which still keep the dates and architectural 

elements, date back to the Ottoman period. 

On the other hand, the very rich archival documents of the Ottoman 

period are full of information and insights that allow us to eliminate and 

elaborate the changes and restorations process of these institutions. 

However, this contribution will tackle this phenomenon in two categories; 

first, the Churches had been renewed, i.e. almost rebuilt completely, the 

study cases are: the church of Virgin Mary qasriat al-rihan, and the 

Church of al-Damshiryyia. Second, the churches had been restored, or 

partly rebuilt the case studies are: Abo Sefein Church, and the Church of 

the Virgin Mary at Haret Zeweila. 

 

Keywords: Ottoman archives – Christian architecture – Churches – 

Cairo – Restoration – Renovation. 

 

 

 

 


