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 و( ٔيٕلٕفبر1767ّْــ/1181عبيغ انٕالــذ٘ ثًذُٚخ انفٛــٕو )

 دساعـــخ رغغٛهٛخ فٙ ػٕء ٔصبئك انٕلف ٔعغالد عذأل انؾظــش

 ١ٌٚذ ػجذاٌغ١ّغ اٌغ١ذ

                 عبِؼخ اٌف١َٛ - ٢صبس١خ اوٍ  

  ممخصال

 الذم الهىدثػػػر، القدٓـ الجاهع كأبعاد حدكد كتسجٓؿ ،الكاقدل جاهع تأٓرخ إلِ البحثٓة الكرقػػة ٌذي تٍدؼ 
 كتكثٓؽ لحصػػر با٘ضػػافة ـ،1919 عاـ بعد كالهيجدد الهٓٛدم، 18 القرف هف الثاىْ الىصؼ إلِ ٓػػرجع

ػػا خٛؿ هف لمجاهع الهالْ الرصٓد فِ أٌهٓتػػٍا كبٓػػاف هكقكفػػاتً،  الىصؼ إباف الحصر فترات خٛؿ أسعػػاٌر
 الذل الجاهع عهارة عمِ ذلؾ كأثر ،آىذاؾ السىػكم أك الشٍرم ٓرعٍا كهقدار الهٓٛدم، 21 القرف هف اٖكؿ
 حجج سكاء كالكثائقٓة تآرخٓةال الهصادر عمِ اعتهػػادنا كذلؾ الهدٓىة، قمب فِ هتهٓز هكقعنا ٓشغؿ كاف

 .  الهٓٛدم 21 القرف هف اٖكؿ كالىصؼ 19 القرف خٛؿ الٍىدسٓة كرسػػكهاتٍا الحصػػر جداكؿ أك الكقؼ،

، هدٓىة: الدالىىة الكممات    .هساحٓة رسػػكهات الحصر، سجٛت أكقاؼ، الكاقدل، جاهع الفٓـك

Abstract 

         This study aims to date the mosque of al-Wakdi, and recording the 

boundaries and dimensions of the old mosque, also restricted, documentation 

mosque’s ―Waqfs‖, and their effect on the mosque architecture. All of these 

depend on documents and archives.    

Key words: Fayoum city, Al-Wakdi mosque, Waqfs, straitening archives, 

cadastral drawings.  

، بهدٓىة الكاقدل جاهع تآرخ – هػػرة ٖكؿ – تىشػػر بأىٍا الدراسػػة ٌذي تتهٓػػز: البحث أىميىىة  كتكثقػػػً الفٓـك
 كهقػػادٓر الحصػػر، سىكات خٛؿ كأثهاىٍا الٍىدسٓػػة، كرسػػكهاتٍا الجاهع، أكقػػاؼ حصػػر هع كأثػػرٓنا، تآرخٓنا
ػػا ػػة، الشٍٓرة أجكٌر  خطة فِ الكاقدل جاهع أٌهٓة بٓاف كبالتالْ. اٖكقاؼ تمؾ ستغمْهي  كأسهػػاء كالسىٓك
 .   الهدٓىة هجتهع ثقافة فِ لمجاهع كالتراثٓػػة التآرخٓة القٓهة كترسٓخ العثهاىْ، العصػػر هىذ الهدٓىة عهراف

حصاء بحصر كذلؾ الكصفْ، كالتأٓرخْ اٚحصائْ الهىٍج عمِ الدراسػػة اعتهدت :البحث منيجيىىة  كا 
 الكثائؽ، هقارىة خٛؿ هف التحمٓمْ الهىٍج اعتهدت ثـ تآرخٓنا، هرتبة كسردٌػػا بالجاهع، الخاصة كثائؽال

ػػة الكثائقٓة الدٚٚت كاستقراء  .كالهعهآر
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 الجامع تىىىأري 

 ـ1915 فبرآر 23/ٌػػ1333 اٖكؿ ربٓع 28 بتآرخ الجاهع عمِ اٖكقػػػاؼ كزارة كقؼ بحجة كرد        
 ،6115 تكلٓة همؼ)" ذلؾ هف جزء كهائة سٍها 13 حجػػػة لً لٓس الذل الكاقدل هسجد لكقؼ اشتراي ػػاكه"... 
 ،(15-11 سطر ،223 كثٓقة ،6115 تكلٓة همؼ) ـ21/3/1933 بػػ هؤرخػػً استبداؿ كبحجج ،(274 كثٓقة
 ،179 كثٓقة ،6115 تكلٓة همؼ) ـ7/3/1938ك ،(14-12 سطر ،177 كثٓقة ،6115 تكلٓة همؼ) ـ11/2/1936ك

: (9-7 سطر ،181 كثٓقة ،6115 تكلٓة همؼ ؛ 5514 هسمسمة ىهرة خٓرل،/ 25 سجؿ)  ـ9/3/1952ك ،(11-9 سطر
 ضهف اٖكقاؼ كزارة بىظر كهشهكؿ لً إٓقاؼ حجة إلِ هٍتدل غٓر القدٓهة اٖكقػػاؼ هف الكاقدم الهسجد"

 ".ٌػ1311 أكؿ ربٓع 15 اىٍٓهاث بتآرخٓف الشرعٓة هصر هحكهة هف الصادر العهكهْ القرار

 حجً فْ ذكػػري كرد إذا ـ1848/ٌػػ1264 قبؿ ها إلِ ٓرجع الكاقدل هسجد: "أف حدٓثة بدراسػػة ككرد         
 درب برأس ىافذة غٓر بعطفة هىػػػزؿ عمًٓ كيقؼ حٓث ـ1848/ٌػػ1264 القعدة ذل 4 بػػ هؤرخً شرعٓة
 سكؽ شارع) حرازة شارع إلتقػػػاء عىد حدٓثنا هجدد كلكىً قػػائهنا دالهسج ٌذا زاؿ ٚك كاشؼ، قاىصػػكي الهرحكـ
   (.271 ص ،2117 عبدالحْ،)" الكاقدل جاهع شارع هع( الغٛؿ

ذكػػػر            ػػاب حسف أثػػارل ٓك / ٌػػ1141 سىة الركبِ عمِ هىارتػػا الرشٓقػػة الهىارات كهف: "عبدالٌك
اب،" )الثاىٓة الدركة بدف فِ رأسٓة بخطكط اهتازتػػا كقد الفٓـكب ـ1767/ٌػػ1181 كالػػكاقدل ـ1727  عبدالٌك
 ـ،18 القرف هف الثاىِ الىصؼ خٛؿ العثهاىِ العصػػر إلِ ٓرجع الجاهع ٌذا فإف كبالتالْ ،(16 ص ،1957
 بعطفة تيعرؼ ىافذة غٓر بعطفػػة اٖكؿ الهىزؿ"...  ـ2/8/1898 بتآرخ هٓراث حصة أٓمكلة بحجػػة ككرد

 سطر ،9 ص ،7 هسمسمة ىهرة ،1117-111175 أرشٓفْ، ككد سجؿ)" الكاقػػدل هحهد سٓدل هسجد أهاـ الحهاـ
 .iالفٓـك بهدٓىة الهشٍكٓرف الشٓػػػكخ أحد كاف الهذكػػكر الكاقػػدل هحهد الشٓػػخ كلعؿ ،(11

 الهسجد أف ـ26/5/1919 بتآرخ الفٓـك حصر 2/ 9166 ىهرة حصػػر بجدكؿ كرد كقػػد            
، حصر 2/ سجؿ) الهسجد كهقاس لحدكد ٌىدسػػْ رسـ بالجدكؿ كهرفؽ هتخػػرب  تكلٓة همؼ ؛ 9166 ىهرة الفٓـك

 أكتػػػكبر فِ الجاهع كهقاس حدكد الفٓكـ حصر 2/ 8217 ىهرة حصػػػر جدكؿ بىٓفى  ككذا ،(212 كثٓقة ،6115
، حصر 2/ سجؿ) ـ1951  عف اختمؼ ٌىدسْ رسـ هع (162 ،161 ثٓقةك  ،6115 تكلٓة همؼ ؛ 8217 ىهرة الفٓـك

                                                           
i )( ككذا ضٓرح الكاقدل، 1927ـ( أك سىدباد الفٓػػـك )1894كرد ذكػػػر الجاهع ضهف قائهة الهساجد الشٍٓرة بهدٓىة الفٓـك سكاء عىد إبرآٌـ رهػػزل )ـ

 .111، ص 1927؛ هصطفِ  90، ص 1894: رهػػزل راجع
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دد العثهاىِ الجاهع أف ٓؤكد هها ـ26/5/1919 بجدكؿ الكارد الرسـ  بىائً أعٓد حتِ ـ1919 عاـ بعد جي
 (. 1 لكحػة) iـ1991 عاـ أخرل هرة

 الموقىىع

قػػع        تقػػاطع ىاصٓة عمِ( LA -ٚ) بحػػػرؼ ـ1891 عاـ الفٓكـ هدٓىة تىظٓـ خٓرطة عمػِ الجاهع كي
ػػة شػارع/ 23 ىهرة شارع  عهكهػػِ تىظٓػػػر بقػػػرار ككرد ،(1 خٓرطػػة) حػػػرازة شارع/ 25 ىهرة شارع هع القٓسػآر
 همؼ)" الهبٓضػػػً أهاـ الهذكػػكرة الفٓػػكـ بهدٓىػػة الكائف الكاقدل هسجد" ـ1892/ ٌػػ1311 أكؿ ربٓع 15 بتآرخ
 .(176 كثٓقة ،6115 تكلٓة

قعك          حدي الهبٓضػػً هٓداف عمِ هطٛن  الكاقدل الشٓخ هسجد باسـ ـ1933 عاـ خٓرطػػة عمِ كي  ٓك
ٚن  حدي الكاقدل الشٓخ هسجد باسـ ـ1955 خػػٓرطػػة كعمِ ،(2 خٓرطة) الكاقدل جاهع شارع شها ٚن  ٓك  شها
ػػراء فاطهة كشارع هتىزي أك هٓداف الغرب كهف الكاقدل جاهع شارع  خٓرطة) هباىِ لجىكبكا الشػػرؽ كهف الٌز

3.) 

 :iiم26/5/4909 بتاري  المسجد ومقىىاس حدود حصىىىر

 هتحرب هسجد: الهحؿ ىكع -
 الكاقػػدل: الهحؿ لً التابع الكقؼ اسـ -
 18: هسمسمة ىهرة -
ؼ بىِ: أكقاؼ هأهكٓرة -  كالفٓـك سٓك

 الفٓـك: الهدٓىة -
 الفٓـك هركز: ا٘دارة هركز -
 القىطرة كشارع ٓضةالهب شارع هٓداف: الشارع -

ـ سبؽ دكػػاف 14 عدد الهسجد لٍذا ٓجاكر :ممحوظات -  .12 كىهرة ،11 كىهرة ،11 بىهرة حصٌر

كؿ
جد

 
كاؿ

ٖش
ا

 

  جهمة  هسطح  الهسآح ىهر  هسطح  الهسآح ىهر
 هستطٓؿ 1
 رباعْ 2
 رباعْ 3
 رباعْ 4

15885 
65842 
41899 
38828 

 رباعْ 5
  رباعْ 6

رباعْ 7  
هثمث 8  

14857 
337882 

29852 
13816 

 =536861 

                                                           
i )كحة رخاهٓػػة عمِ الكتؼ الفاصؿ بٓف هدخمْ الهسجد " بسـ اهلل الرحهف الرحٓـ/ بعكف اهلل كتكفٓقً/ ... هحهد حسىِ هبارؾ/ رئٓس ىقش عمِ ل

افتتاح/ جهٍكٓرة هصر العربٓة/ قاـ/ السٓد اٖستاذ الدكتكر هحهد عمِ هحجكب/ كٓزر اٖكقاؼ/ كالسٓد الدكتكر عبدالحمٓـ شحاتً/ هحافظ الفٓكـ/ ب
/ ٓكـ هسجد   ـ".1990أكتكبر عاـ  18ٌػػ/ الهكافؽ 1411ربٓع اٖكؿ عاـ  28الكاقػػدل بالفٓـك

ii ) حصر 2: سجؿ ٌىدسة/ حصر كهقاس كتحدٓد كتىهٓر الهحٛت الهعدة ٘قاهة الشعائر الدٓىٓة كالهعدة لعهؿ الخٓرات، عف 65كفؽ استهارة ىهرة /
 .212، كثٓقة 6115؛ همؼ تكلٓػػة رقـ  9166مسمة ، ىهرة هسالفٓػكـ
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 (2 شكؿ) iبالرسـ هيبٓف كها كتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٓد هقاس

بتدء هستقٓهات اربعة هف هركب القبمِ الحد أربع بحدكد هحدكد الهذكػػكر الهسجد -  بطكؿ هشػػرؽ هغرب ٓك
ٛن  هشرقنا هستقٓهنا ٓهتد ثـ ـ 8881 ٛن  هآ ا ٓىثىِ ثـ ـ 5831/ بطكؿ رلبحػػ لجٍة خفٓفنا هٓ ٛن  هبحرنا هستقٓهن  هآ
ٛن   ـ 21835/ طكؿ كجهمة 4855 بطكؿ هشرقنا هستقٓهنا ٓعتدؿ ثـ ـ 1871 بطكؿ شرؽ لجٍة جدنا خفٓفنا هٓ

ىتٍِ لِ ـ 1851 بطكؿ حرازة درب لشارع بعضً ٓك  كباقٓة ـ14811 بطكؿ السكداىٓة( بسىد) الحاجة هىزؿ كا 
 ثٛثة هف هركب/ الشرقِ كالحد ـ 4855 بطكؿ زكِ بأـ الشٍٓػػرة أغا عمِ بىت ىفٓسػػة الست هىزؿ إلِ

بتدء هستقٓهات ا القبمِ لمحد الشرقٓة الىٍآة هف ٓك  هشرقنا هستقٓهنا ٓىثىِ ثـ ـ 18871 بطكؿ هبحرنا هستقٓهن
ٛن  هبحرنا هستقٓهنا ٓعتدؿ ثـ ـ 7831 بطكؿ ٛن  هآ  الحد ٌذا طكؿ كجهمة ـ 6821 بطكؿ شرؽ لجٍة خفٓفػنا/ هٓ

ىتٍِ ـ 32831  هستقٓهات سبعة هف هركب البحرل كالحد ىصػػار حسف بٓؾ هحهد كدكاف هىػػزؿ إلِ ٓك
بتدء ا الشرقِ لمحد/  البحٓرة الىٍآة هف ٓك  بطكؿ هبحرنا هستقٓهػنا ٓىثىِ ثـ ـ 13891 بطكؿ هغربنا هستقٓهن
ٛن  هستقٓهنا/ ضػناأٓ ٓىثىِ ثـ ـ 3851 بطكؿ هغربنا هستقٓهنا ٓعتدؿ ثـ ـ 1865  ٓعتدؿ ثـ ـ 2851 بطكؿ هقب
ا أٓضػنا ٛن  هغربنا هستقٓهن ا ٓىثىِ ثـ ـ 6811 بطكؿ بحرل لجٍة جدنا خفٓفنا هٓٛ هآ ٛن  هستقٓهنا أٓضن  بطكؿ هقب
ا ٓعتدؿ ثـ/ ـ 2891 ىتٍِ ـ 34841 الحد ٌذا طكؿ كجهمة ـ 3881 بطكؿ هغربنا هستقٓهنا أٓضن  بعضً ٓك
ـ سبؽ كقفً دكاكٓف ثهاىٓة  كفًٓ ـ 3855 بطكؿ القىطرة شارع إلِ كباقٓة ـ 13891 بطكؿ 12 ىهرة حصٌر
لِ الدركة/ باب ـ سبؽ ـ 9891 بطكؿ كقفً دكاكٓف ستً كا   هركب الغربِ كالحد 11 كبىهرة 11 بىهرة حصٌر
بتدء هستقٓهات ثٛثة هف ا البحرل لمحد الغربٓة الىٍآة هف ٓك ٛن  هستقٓهن ٛن  هقب  غرب لجٍة جدنا خفٓفنا هآ

ٛن  هستقٓهنا ٓعتدؿ ثـ سـ 1841 بطكؿ هشرقنا هستقٓهنا ٓىثىِ ثـ/ ـ 4811 بطكؿ ٛن  هقب  لجٍة جدنا خفٓفنا هآ
 كجهمة ـ 24831 الحد ٌذا/ طكؿ كجهمة القبمِ لمحد الغربٓة الىٍآة هع ٓتٛقا حتِ ـ 19891 بطكؿ غرب
ىتٍِ  .غٓػػر ٚ 2ـ 536861 ذلؾ أرض كهسطح الهسجد كباب الكاجًٍ كفًٓ الهبٓضً شارع هٓداف إلِ ٓك

 إلِ الداخؿ هف الهيقسـ الهحمْ الهصػػرل الطراز كفؽ العثهػػاىْ لمهسجد الداخمٓة العهارة كاىت كبالتأكٓد 
 تدكر دكرقػػاعة أك أكسط صحف تيغطِ كاىت ها إذا كبٓرة هساحة تشغؿ شخشٓخػػة سقفٍا ٓتكسط أركقػػة
 . iiـ1516/ٌػػ966 الهيعمؽ بالجاهع الشٍٓر بالفٓكـ مٓهافس اٖهٓر كجاهع اٖركقػػة حكلٍا

، حصر 2/ سجؿ) م4954 أكتوبىىىر بتاري  المسجد ومقىىاس حدود حصىىىر  ،6115 تكلٓة همؼ ؛ 8217 ىهرة الفٓـك

 :(162-161 كثٓقة

  خٓػػػػرل 663 رقـ العقار حصر جدكؿ/ الفٓػػـك: قسـ أك تفتٓش
                                                           

i ) ـ ؛ ككقع هٛحظ الهساجد بالفٓكـ بذات التآرخ عف أف ا٘رشػاد 25/5/1909كالتحدٓد هٍىدس لجىة أكقاؼ بىِ سكٓؼ كالفٓكـ بتآرخ  بالقٓػػاسقاـ
 عف هكقع الهسجد كجٓراىً كغٓري ٌك بدٚلتً كحضػػكري.

ii) 444-437، ص 2014حْ، ؛ عبدال 79، 78، ص 1998؛ الحداد،  170-160، ص 1989، عاهر. 
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 الكقؼ اسـ
 العقار ىكع

 الحارة أك الشارع
 التىظٓـ رقـ

 الكاقػػدل
 هسجد
 الكاقػػدل جاهع شارع

43 

 الفركع بجرائد تسجٓمً رقـ
 العكآد رقـ
 الهكمفة رقـ

 الهدٓىة أك البمدة

  هساجد 4
 1951 لسىة 43
 1951 لسىة 26
 الفٓـك

 الحصر بجدكؿ رفؽاله بالػػرسـ هبٓف كها الهدٓىة خٓرطػػة هف جزء عمِ كتكقٓعً العقػػػػػار كرسػػػػػػػـ         
 ٓهكف ذاتٍا بالهدٓىة الهعاصػػرة الهساجد تخطٓط ىهط عمِ كاعتهادنا الرسـ ٌذا خٛؿ كهف ،(3 شكػػؿ)

 الفراغ تقسٓـ حٓث هف ـ1919 عاـ بعد الهسجد تخطٓط كفؽ هيصهـ الحالْ الهسجد أف عمِ التأكٓد
 .iشخشٓخػػة سقفٍا ٓتكسط أركقة إلِ الداخمْ

  المسجد أوقىىىىىاف

، حصر 2/ سجؿ) المسجد أمام خربة فضىىا أرض -4  : (217 ،216 كثٓقة ،6115 تكلٓة همؼ ؛ 9163 ىهرة الفٓـك

ػػرنا الذراع كثهف ،(2ـ 316822) هعهارم ذراع 562816 هسػػاحتٍا تبما           ثهف بجهمة همٓـ 251 حي
 (.4 شكؿ) جىًٓ 1418541

 ذهة عمِ القطعة ٌذي بىاء هكافقة ـ7/1/1895 بتآرخ خرباتال لحصػػر اٖكقاؼ لجىػػة رأت كقػػد          
 ككافقت بالجدكؿ، لهذككٓرف هؤجرة ككاىت الهسجد، باب كبٓف بٓىٍا طٓرؽ جعؿ هع هكقعٍا لصقع الكقؼ

 ـ28/1/1895 بتآرخ الحصر جدكؿ هػػراجعػػة كتـ ـ22/1/1895 بتآرخ المجىػػة رأل عمِ الهأهػػكٓرة
 الدٓكاف قرار صدر ثـ ـ24/7/1895 بتآرخ المجىة برأل لمهػػأهكٓرة اشعارك  لمٍىدسة اعٛف كتحرر

 .الهسجد أهاـ هٓداف بجعمٍا ـ11/12/1899 بتآرخ لمهأهكٓرة

، حصر 2/ سجؿ) الواقدى بشارع متسمسمة 24 نمرة منزل عمييا مبنى حكىىر أرض -2  ؛ 8597 ىهرة الفٓـك

 رقـ -(55 ،54 ،53) بأرقاـ اٖحكار بجٓردة العٓف سيجمت  (:5 شكل) (192 ،191 كثٓقة ،6115 تكلٓة همؼ
 . هحهد عٓد حهٓدي الهىفعػػة كهالؾ ،2ـ 32881 الهىزؿ كهساحة ،38 العكآد

، حصر 2/ سجؿ) بك عمر بشارع متسمسمة 46 نمرة منزل عمييا مبنى حكىىر أرض -2  ؛ 8595 ىهرة الفٓـك

 العكآد رقـ - جٓردة( 56) برقـ اٖحكار بجٓردة العٓف سيجمت (:6 شكل)( 186-184 كثٓقة ،6115 تكلٓة همؼ
 .لطفػػِ بؾ عهر الهىفعػػة كهالؾ ،2ـ 41893 هساحتً الحكػػػر كالجزء 2ـ 315885 الهىزؿ كهسطح ،16

                                                           
i) دة اسطكاىٓة الهسجد الحالْ هقسـ إلِ ثٛثػػة أركقػػة بكاسطة بائكتف باعتبار اتجآٌٍها عهكدٓػػنا عمِ جدار القبمة كتتككف كؿ بائكػة هف أربع أعه

 تحهؿ الكهرات اٖفقٓة كالعهكدٓة لمسقؼ الخرسػػاىْ.
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 :(276-273 كثٓقة ،6115 رقـ تكلٓػػة همؼ ؛ 13465  هسمسمة ىهرة قبمِ،/ 54 سجؿ) المنىىزل استبدال -

 عهػػػػػر/ باسـ الحكػػر كالهىزؿ اٖرض ٌذي أف اٖكقاؼ بهأهػػكٓرة الهحفكظة أحكار 6 رةباستها كرد          
 الجٓردلِ حسف عمِ سٓدي إلِ باٚستبداؿ ـ23/2/1964 بجمسة اٖكقاؼ شئكف لجىة قرار كصدر لطفِ،

تمِ) مة الهدة ٓدٌا لكضع( الجٓر ف ـ18/12/1945 هىذ عمًٓ الطٓك ٛن ( الهىػػزؿ) العقػػار ٖك  الحكر بحؽ هحه
 ـ1963 بتآرخ 5 رقـ الكزارل القػػرار صدر ـ1961 لسىة 92 رقـ لمقاىكف كتطبٓقػػنا حسف عمِ سٓدة لصالح
 أل اٖكقاؼ كزارة لصالح iجىًٓ 38 همٓـ 637 قدري بهبما الهيحكر العقار استبداؿ تـ فقد الحكر حؽ بإىٍاء

ختص جهٓعً العقار ثهف أخهاس ثٛثػػة ٓكازل ها ػػك الثهف بباقِ( حسف عمِ سٓدة) الثاىِ رؼالط ٓك  ها ٌك
 38 همٓـ 637=  أخهاس الثٛثة) الهبما بسداد الثاىِ الطرؼ تعٍد كقد جهٓعً، العقار ثهف خهسْ ٓكازل
 ـ1/8/1972 بتآرخ 521 برقـ الفٓكـ هكتب -العقارل بالشٍر اٚستبداؿ عقد كسجؿ اٖكؿ، لمطرؼ( جىًٓ

 .12835ii الساعة
 :iiiالمسىىىاحة تحديد كشف حسب العقىىار ىىاناتبيىىىىىى -

 . الفٓػػـك بىدر: الشياخىىة أو القرية اسم -

 . قدرل شارع كسابقنا حالٓنا الكاقدل جاهع بشػػػػػػػػارع 39 :الموحة رقم -
 البحرل/ دكاكٓف ثٛثة كبً كاحد دكر هىزؿ/ عف عبارة 2ـ 44833 فِ هشػػاعنا 2ـ 42893 الهىزؿ هسطح -

 كالشرقِ ـ 22817 كطكلً/ الثٛثة كالدكاكٓف الباب كبً قدرل شارع/ كبعضً الكاقدل جاهع ارعش بعضً
 32813 بطكؿ/ كآخٓرف الهىصكرل كٓراض عمٓكي كرثة/ كبعضً دكاف باب كبً الكاقدل جاهع/ شارع ٓعضً

 ِهىحى ـ 14831 كطكلً/ القاضِ كعمِ جبٓمِ إسهاعٓؿ كرثػة كالقبمِ/ أضٛع خهسة هف هىكسر ـ
 هسطحً كجهمة أضٛع، سبعة هف هىكسر/ ـ 45815 كطكلً كآخٓرف راضِ هحهكد كرثة/ همؾ كالغربِ
 .2ـ 42893

 : التكميف بيىىانات -

                                                           
i )  جى 1همٓـ  500ثهف اٚستبداؿ عف اٖرض الحرة.ًٓ 

ii :اتضح هف ا٘عٛـ الشرعْ الصادر هف هحكهة اٖزبكٓة الجزئٓة لٗحكاؿ الشخصٓة ( كرد ببىد اضافِ لبٓاىات العقػػار حسب كشؼ تحدٓد الهساحػػة
ٓػػة/ عمِ الىفس رقـ  راعِ/ ىقؿ التكمٓؼ إلِ اسـ الهكرثػػة دكف اسـ ا2/3/1967بشأف كفاي سٓدي عمِ الجٓردلِ بتآرخ  78لمٚك لكرثة كعىد ـ ٓك

 ـ.1972التصرؼ بمـز إلِ اشٍار أك اشٍاد كتقدٓـ شٍادة تركات عف تركتٍا، أكؿ ٓكىٓة 

iii لسىة  247)طٓرؽ اٚهتٛؾ كهبرراتً( همؾ كقؼ الشٓخ الكاقدل الخٓرل التابع لكزارة اٖكقاؼ بهقتضِ القاىكف رقـ ( كرد ببىد اضافِ لبٓاىات العقػػار
هدٓٓرة أكقاؼ الفٓكـ  -سجؿ اٖحكار 1951لسىة  50كالهقٓدة بسجٛت كزارة اٖكقاؼ تحت رقـ  1953لسىة  257ـ كالهبدؿ بالقاىكف رقـ 1953

 كهحكرة باسـ السٓدي/ سٓدة عمِ حسف الجٓردلِ.
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 السٓدة/ إلِ هتر 453853 هشاعنا هتر 411881 كهىً الصاكل حسٓف الشٓخ تكمٓؼ فِ كاردي         
ػػة هف الهعتهد مببالط الكارد حسب 119 رقـ هكمفة الجٓردلِ حسف عمِ سٓدي  .الفٓكـ أكقاؼ هدٓٓر

 حصر/ 2 سجؿ) القديمة المبيضة بمحل المعروف القيسارية بشارع 7 نمرة دكاكين ثالثىىة سفمو منىىزل -1
، شغمكف جٓردة 163 بىهرة هسجمٓف: i(155 ،154 كثٓقة ،6115 تكلٓة همؼ ؛ 9172 هسمسمة ىهرة الفٓـك  هساحة ٓك
ا  صٓؼ الشٓخ سكف الهىزؿ ككػػاف همٓـ، 248 شٍرم بأجػػر جىًٓ 134 ـثهىٍ كهقدار 2ـ 137813 قدٌر

 إىشاء كجرل لمهأهكٓرة هركػػز بىائً كجػػار الهىزؿ ٌيدـ كقػػد. السكف هف خالٓة الثٛثػػة كالدكاكٓف عبدالعمٓـ،
 (.7 شكؿ) أسفمً الهذككٓرف دكاكٓف الثٛثة

، حصر/2 سجؿ)( القاضى درب) المبيضىىة بميدان منزل -5  ،6115 رقـ تكلٓة همؼ ؛ 9169 هسمسمة ىهرة الفٓـك
تككف 2ـ 1238914 هسػػاحتػػً: ii(221-218 كثٓقة  هشتركة لمهىزؿ القبمٓة كالحائط اٖرضِ، فكؽ دكٓرف هف ٓك
اب هخزف هع  (.8 شكؿ) الباب كبً القاضِ بدرب الفىدقمِ عبدالٌك
، حصر/2 سجؿ) متسمسمة 42 نمرة iiiأغىىا محمود ممك بوكالة حاصىىل -6  همؼ ؛ 9167 هسمسمة ىهرة الفٓـك

شغؿ جٓردة 149 بىهرة هسجؿ: iv(215 ،214 كثٓقة ،6115 رقـ تكلٓة  2ـ 19852 هسطحٍا هربعػػة هسػػاحة ٓك
 الهذككر الحاصؿ استبداؿ كتـ همٓـ، 111 شٍػػرم بأجرة هىصػػكر جمبِ إلِ كهػػؤجػػر جىًٓ 21 قدري بثهف

 .v(9 شكؿ) ـ21/3/1915 بتآرخ فتحِ بؾ أحهد إلِ الفٓكـ أكقاؼ هأهكٓرة بهعرفػػة

، حصر/2 سجؿ) القيسارية بشارع متسمسمة 7 نمرة دكىىان -7  ،6115 رقـ تكلٓة همؼ ؛ 9173 هسمسمة ىهرة الفٓـك
 عبدالمطٓؼ كىعٓهة هرسِ هحهد ىفٓسة هف كؿ إلِ كاستبداؿ ،2ـ 3811 هساحتً: vi(159-157 كثٓقة

 (.11 شكؿ) 6/3/2494vii رقـ اٚستبداؿ ٛغب هف ٓيعمـ كها هىاصفة هصطفِ
                                                           

i )ٓػػر الجدكؿ بآخػػر.هسآح كتـ تغٓجزء أكؿ هأهكٓرة أكقاؼ بىِ سكٓؼ كالفٓـك خٓػػرل، كقد صار تصحٓح أرقاـ ال 5جدكؿ الحصػػر بكجً ىهرة  كسيجؿ 

ii)  220-218، كثٓقة 6115سجؿ بىِ سكٓؼ كالفٓكـ جزء أكؿ خٓػػرل ؛ همؼ تكلٓػػة رقـ  133كسيجؿ الجدكؿ بكجً ىهرة. 

iii ).هطٛن عمِ حػػػكش الككالة 

iv ) ؼ كالفٓـك خٓػػرل جزء أكؿ هأهكٓرة أكقاؼ 10سجؿ جدكؿ الحصػػر بكجً ىهرة ك  .بىِ سٓك

v )ـ، كاتهاـ التحدٓد جرل تصحٓحً بهعرفة هٍىدس الهساحة باٖكقاؼ بتآرخ 4/2/1908ػرككِ الهرفؽ بالجدكؿ بتآرخ تـ عهؿ الػرسـ الكػ
 ـ. 23/6/1098

vi ) ًجػػزء أكؿ سجٛت الهحٛت الخٓٓرة  133كقد سيجؿ ٌذا الجدكؿ بكج.  لهأهكٓرة أكقاؼ بىِ سكٓؼ كالفٓـك

vii ) ؼ اٚبتدائٓة الشرعٓة بتآرخ اٖثىٓف 34/935سىة 74كذلؾ بجمسة التصرفات )هادة ىهرة ـ بعدها طمبت 10/2/1936( الهىعقدة بهحكهة بىِ سٓك
ـ 30/7/1929جىًٓ طبقنا لشٍادة قائهة الهزاد الهؤرخً بػػ  92همٓـ  400ـ كذلؾ بثهف قدري 6/8/1935بتآرخ  1914كزارة اٖكقاؼ ذلؾ بكتابٍا ىهرة 

ـ كالذل تىازؿ عف الدكاف إلِ السٓدتٓف ىفٓسػػة كىعٓهً الهذككرتٓف عالًٓ 6/5/1930الكاحد الحٓرشِ بتآرخ كالهيكقع عمٍٓا هف عبدالعظٓـ أفىدل عبد
، 177، كثٓقة 6115تكلٓة رقـ  ؛ همؼ 3086/ خٓػػرل، ىهرة هسمسمة 22سجؿ  :كأقر بأف الهبما الهدفكع لكزارة اٖكقاؼ ٌك هالٍها هىاصفة، عف

178. 
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، حصر/2 سجؿ) القيسىىارية بشارع متسمسمة 8 نمرة دكىىاكين ثالثة -8  تكلٓة همؼ ؛ 9161 هسمسمة ىهرة الفٓـك
ػػا ،(11 شكؿ) 2ـ 43812 هساحتٍا الدكػػاكٓف ٌذي: i(213-212 كثٓقة ،6115 رقـ  عمِ كهسطحاتٍا كىهػػٌر

 : كأتْ الرسـ
 رباعْ شكؿ ـ 16811( 1)
 رباعْ شكؿ ـ 13825( 2)

 رباعْ شكؿ ـ 12845( 3)
 هثمث شكػػؿ ـ 1832( 4)

 :كأتْ استغٛلٍـ كبٓػػاف جىٓػػً 66 ثهىٍـ كهقدار       
 فرعٓة ىهرة الساكف اسـ الشٍٓرة اٖجرة الجٓردة ىهرة

 1 رجب شػػرابِ همٓـ 651 161
 2 هحهد عبدالرحهف همٓـ 161 161
 3 البربرل عمِ عمِ ـهمٓ 161 159

، حصر/2 سجؿ) القيسىىارية بشارع( جريدة 425) متسمسمة 40 نمرة دكىىان -9  ؛ 9164 هسمسمة ىهرة الفٓـك
 كهقدار ،(12 شكؿ) 2ـ 5811 هساحتً الهسقط هستطٓؿ الدكػػاف :ii(219-218 كثٓقة ،6115 رقـ تكلٓة همؼ
 لدخكؿ الحصر جدكؿ لغػػػك صار كقد ،iiiإسهاعٓػػؿ أفىدل هحهد سكف همٓـ 151 شٍٓرة بأجرة جىًٓ 21 ثهىً

 .1492 ىهرة ـ21/4/1933 الهؤرخ التحقٓؽ قمـ كبٛغ الكاقدل بهسجد الدكػػاف
، حصر/2 سجؿ) القيسارية بشارع متسمسمة 44 نمرة دكاكين خمسة -40  همؼ ؛ 9171 هسمسمة ىهرة الفٓـك
 111 قدري بثهف( 13 شكؿ) 2ـ 19817 ساحةه الدكاكٓف ٌذي تشغؿ: iv(153-152 كثٓقة ،6115 رقـ تكلٓة
 .1492 ىهرة ـ21/4/1933 الهؤرخ التحقٓؽ كبٛغ بدلً جدٓد آخر بعهؿ الجدكؿ ٌذ لغػػك كصػػار جىًٓ،

، حصر/2 سجؿ) القيسارية بشارع متسمسمة 42 نمرة دكاكين ثمانية -44  همؼ ؛ 9158 هسمسمة ىهرة الفٓـك
ػػا هستطٓمة هساحة الدكػػاكٓف غؿتش: v(196 ،195 كثٓقة ،6115 رقـ تكلٓة  ،(14 شكؿ) 2ـ 27817 هقداٌر

 الهؤرخ التحقٓؽ كبٛغ بالتىظٓـ لضٓػػػػػػػاعة الجدكؿ ٌذا لغػػك صار كقػػد. جىًٓ 174 ثهىٍـ كهقدار
 .1492 ىهرة ـ21/4/1933
، حصر/2 سجؿ) القيسارية بشارع( جريدة 451) متسمسمة 45 نمرة دكان -42  : vi(9162 هسمسمة ىهرة الفٓـك

                                                           
i ) أكقاؼ بىِ سكٓؼ كالفٓكـ خٓػػرل.جزء أكؿ هأهكٓرة  6 جؿ الجدكؿ بكجً ىهرةسي ك 

ii )أكقاؼ بىِ سكٓؼ كالفٓكـ خٓػػرل. جزء أكؿ هأهكٓرة 8الجدكؿ بكجً ىهرة  كسيجؿ 

iii )كذلؾ فِ فترة ٚحقػػة. ،كيتب أسفؿ جدكؿ الحصر بالقمـ الرصػػاص أف ٌذا الدكاف هؤجػػر إلِ خمٓؿ هحهد 

iv )أكقاؼ بىِ سكٓؼ كالفٓكـ خٓػػرل. كؿ هأهكٓرةجزء أ 8الجدكؿ بكجً ىهرة  كسيجؿ 

v )جزء أكؿ هأهكٓرة أكقاؼ بىِ سكٓؼ كالفٓكـ خٓػػرل 9الجدكؿ بكجً ىهرة  كسيجؿ. 

vi )جزء أكؿ هأهكٓرة أكقاؼ بىِ سكٓؼ كالفٓكـ خٓػػرل. 11الجدكؿ بكجً ىهرة  كسيجؿ 
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 211 شٍٓرة بأجرة جىًٓ 71 ثهىً كهقدار ،(15 شكؿ) 2ـ 3881 هساحتً الهسقط هستطٓؿ الدكاف        
 بدلً جدٓد آخر بعهؿ ـ16/1/1912 الهؤرخ الجدكؿ ٌذا لغك صار كقػػد حسٓف، عبدالتكاب سكف همٓـ

 .26/1/1933 بتآرخ
ؼ بىِ هحكهة كافقت ـ1933 هارس 21/ٌػ1351 القعدة ذك 24 كبتآرخ           الشرعٓة اٚبتدائٓة سٓك

 عف جىًٓ 1 همٓـ 211 بهبما 2سـ 81 استبداؿ ـ21/12/1932 بتآرخ الفٓكـ بمدل هجمس طمب عمِ
 حددت كقػػد ،(223 كثٓقة ،6115 تكلٓة همؼ ؛ 2819 هسمسمة ىهرة خٓرل،/ 21 سجؿ) الدكػػاف هف بالتىظٓـ الضائع
 ـ19/12/1932 بتآرخ 1933 سىة 6 رقـ اٚستعٛـ ككارد الضائع القدر ٌذا حدكد التصػػرفات جمسػة

 .64i ىهرة الهساحة ىظر بختـ الهشهكؿ

، حصر/ 2 سجؿ) القيسارية بشارع( جريدة 452) متسمسمة 46 نمرة دكان -42  ؛ 9157 هسمسمة ىهرة الفٓـك
 111 ثهىً كهقدار ،(16 شكؿ) 2ـ 16811 هسطحً الهسقط هربع: ii(194 ،193 كثٓقة ،6115 رقـ تكلٓة همؼ
ا شٍٓرة بأجرة كهؤجػػر جىًٓ،  السٓد إلِ الدكاف استبداؿ كتـ كقػد هترسٓاف، هٓػػراف لمخكاجً همٓـ 811 قدٌر
 .iiiـ29/3/1938 بتآرخ 2232 رقـ اٚستبداؿ قسـ بٛغ عمِ بىاءن  بٓكهِ إبرآٌـ افىدل

                                                           
i )" :ْـ ٓىتٍِ لباقِ الهمؾ كالحد  2.00عكآد الحد البحرل كطكلً 110ضهف ىهرة قسـ ثاىِ/  94دٓسِ هتر بشارع القٓسآرة ىهرة  00.80كأتػػ

ػػكهً كالحد القبمِ كطكلً  0.40ـ/ لمضآع هف همؾ كرثة القاضِ كالحد الغربِ كطكلً  0.40الشرقِ طكلً  ـ/  2.00ـ لمضآع هف همؾ حسف بٌر
كأىً ٚ ٓكجد  932سىة  212قؼ الشٓخ الكاقدل تبع كزارة/ اٖكقػػاؼ هكمفة ىهرة لمضآع لشارع القٓسآرة فقط ثهاىٓف دٓسِ هتر كأف بٓاىات التكمٓؼ ك 

كقد كرد  1310ربٓع اٖكؿ سىة  15حقكؽ لمغٓػػر عمِ العقارات كطٓرؽ اٚهتٛؾ بهكجب التقٓرر/ العهرهِ الصادر هف هحكهة هصر الشرعٓة فِ 
ف ٌذا الكقؼ هف اٖكقاؼ الخٓٓرة القدٓهة التِ ٚ ىعمـ لٍا كتاب كقؼ هعٓف كأىً بأ 1933ٓىآر سىة  3/ الهؤرخ 3417كتاب كزارة اٖكقاؼ ىهرة 

" 1310ربٓع اٖكؿ  15هشهكؿ بىظر حضرة صاحب الجٛلة الهمؾ بهكجب التقٓرر العهكهِ الصادر هف هحكهة هصر الشرعٓة فِ تآرخٓف ثاىٍٓها 
 .15-7، سطر 223، كثٓقة 6115همؼ تكلٓػػة رقـ  :، عف

ii )ة أكقاؼ بىِ سكٓؼ كالفٓكـ خٓػػرل.جزء أكؿ هأهكٓر 11الجدكؿ بكجً ىهرة  كسيجؿ 

iii ) جىًٓ  310ـ ىظٓػػر هبما 1938هارس  7ٌػػ/1357الهحـر  5كذلؾ بجمسة التصرفات الهىعقدة بهحكهة بىِ سكٓؼ اٚبتدائٓة الشرعٓة ٓكـ اٖثىٓف
ـ بعد هكافقة هجمس اٖكقاؼ اٖعمِ عمِ اٚستبداؿ بالثهف 11/12/1937بتآرخ  3083 سددٌـ السٓد أفىدل إبػرآٌـ لكزارة اٖكقاؼ ككارد كتابٍا رقـ

ـ كهكقع عمٍٓا هف الراسِ 10/6/1929، كقد تـ ٌذا اٚستبداؿ طبقنا لشركط قائهة الهزاد الهؤرخً 960ـ تحت ىهرة 23/3/1930الهذككر بتآرخ 
ـ ببىدر الفٓـك بشارع  16ـ القدر الهراد استبدالً بأىً: " 7/2/1938الهؤرخ بػ  60رقـ  ـ، كقػػد حدد كشؼ الهساحة5/11/1929عمًٓ الهزاد بتآرخ 

 3.90عكآد حدٓثا/ الحد البحرل همؾ أحهد بؾ بٍآـ كطكلً  5قدٓها كىهرة  126قسـ ثالث كرقـ  28القٓسآرة/ قدٓها كشارع قىطرة اختٓار حدٓثا ىهرة 
ـ كالشرقِ/ همؾ  3.90ـ/ كالقبمِ شارع القٓسآرة كبً الباب كأف شارع قىطرة اختٓار كطكلً  4.10ـ كالغربِ همؾ عمِ كهحهد القاضِ كطكلً 

كالحقكؽ  1937سىة  444عكآد بشارع القٓسآرة كقؼ الشٓخ الكاقدل/ تبع كزارة اٚكقاؼ هكمفة ىهرة  126ـ كهكمؼ ىهرة  4.10هحهد شرابِ كطكلً 
اٚهتٛؾ كقؼ الكاقدل الخٓرل هف ضهف اٖكقاؼ الخٓٓرة الصادر بٍا قرار بىظر الكزارة/ عمٍٓا بحسب  التِ لمغٓر عمِ العقارات خالٓة كطٓرؽ/

 .23-16، سطر 180، 179، كثٓقة 6115؛ همؼ تكلٓة رقـ  3278/ خٓػرل، ىهرة هسمسمة 22جؿ س :شٍرتٍا" ، عف
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، حصر/2 سجؿ) القنطرة بشارع( جريدة 454) متسمسمة 20 نمرة دكان -41  همؼ ؛ 9161 هسمسمة ىهرة الفٓـك
 31 ثهىً كهقدار ،(17 شكؿ) 2ـ 4841 كهسػػاحتً الهسقط هستطٓؿ :i(211-211 كثٓقة ،6115 رقـ تكلٓة
 .أتمػً أبك هحهد سكف همٓـ 211 ـ1912 عاـ شٍٓرة بأجرة كهػػؤجر جىًٓ،

، حصر/2 سجؿ) القنطرة بشارع متسمسمة 24 نمرة دكانين -45  رقـ تكلٓة همؼ ؛ 9159 سمسمةه ىهرة الفٓـك
 :كأتْ كتفاصٓمٍـ جىًٓ 61 ثهىٍها كهقدار ،(18 شكؿ) 2ـ11827 هساحتٍـ: ii(199 ،198 كثٓقة ،6115

  فرعٓة ىهرة  الساكف اسـ الشٍٓرة اٖجرة الجٓردة ىهرة
 1  أحهد بكر أبك  همٓـ 431 167
 2 الزاكل حسف هحهد  همٓـ 371 151

، حصر/2 سجؿ) م27/4/4902 بتاري  القنطرة بشارع( جريدة 466) مةمتسمس 26 نمرة دكان -46  الفٓـك
شغؿ الهسقط هستطٓؿ: iii(211-211 كثٓقة ،6115 رقـ تكلٓة همؼ ؛ 9165 هسمسمة ىهرة ا هسػػاحة ٓك  5821 قدٌر
ا شٍٓرة بػػأجرة كهؤجػػر جىًٓ، 26 كثهىػػً ،(19 شكؿ) 2ـ  .   سمٓهاف لصػػالح همٓـ 211 قدٌر

، حصر/2 سجؿ)( 21 شكؿ) ـ28/2/1916 اٖكؿ بتآرخٓف لمدكاف آخػػر حصػػر عهؿ كتـ             الفٓـك
 سجؿ)( 21 شكؿ) ـ1951 أكتكبر بتآرخ كالثػػاىْ ،(217-216 كثٓقة ،6115 رقـ تكلٓة همؼ ؛ 9168 هسمسمة ىهرة

، حصر/2  26  بىهرة الدكاف سيجؿ كفٓػػً (177-175 كثٓقة ،6115 رقـ تكلٓة همؼ ؛ 8212 هسمسمة ىهرة الفٓـك
 الحصػػر بٍذا كهساحتً ـ،1951 لسىة هكمفة 38 كرقـ عكآػػد 5/ فركع جٓردة 49/ تىظٓـ 5 - هتسمسمة

 .2ـ 4877

، حصر/2 سجؿ) الواقدى جامع بشارع متسمسمة 10 ،28 نمرة دكانين -47   :(5596 هسمسمة ىهرة الفٓـك
[ 2. ]الشٓرؼ حسف لهحهكد 31 الهكمفة رقـ[ 1: ]كأتْ كهؤجٓرف الفركع، بجرائد 41 ،39 بىهرة هيسجمٓف

 (. 22 شكؿ) هصطفِ أحهد لحسف 31 الهكمفة رقـ
، حصر/2 سجؿ) الواقىىدى جامع بشىىىىىىارع متسمسمة 12 نمرة دكاكين ثالثة -48  ؛ 8214 هسمسمة ىهرة الفٓـك
 -47 ،46 ،45 ،44 ،43 أرقاـ الفركع بجرائد هسجمٓف(: 22 شكل) (217-216 كثٓقة ،6115 رقـ تكلٓة همؼ
 عمِ هدكف ٌػػك كها الجدكؿ ٌذا إلغػػاء كتـ ـ،1951 لسىة 29 هكمفة كرقـ -ـ1951 لسىة 43 عكآد كرقـ

، حصر/2 سجؿ) ـ1951 دٓسهبر بتآرخ آخػػػر كعيهؿ الرسـ،  ،6115 رقـ تكلٓة همؼ ؛ 8211 هسمسمة ىهرة الفٓـك
 .(172-169 كثٓقة

                                                           
i )خٓػػرل.جزء أكؿ هأهكٓرة أكقاؼ بىِ سكٓؼ كالفٓكـ  14الجدكؿ بكجً ىهرة  كسيجؿ 

ii )جزء أكؿ هأهكٓرة أكقاؼ بىِ سكٓؼ كالفٓكـ خٓػػرل. 15الجدكؿ بكجً ىهرة  كسيجؿ 

iii )ة أكقاؼ بىِ سكٓؼ كالفٓكـ خٓػػرل.جزء أكؿ هأهكٓر 17الجدكؿ بكجً ىهرة  كسيجؿ 
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، حصر/2 سجؿ) القيسارية بشىىىىىىارع سمةمتسم 58 نمرة دكاكين -49  رقـ تكلٓة همؼ ؛ 9171 هسمسمة ىهرة الفٓـك
 (.21 شكل) (222-221 كثٓقة ،6115

، حصر/2 سجؿ) الواقىىدى جامع بشىىىىىىارع متسمسمة 406 نمرة دكان -20  همؼ ؛ 8219 هسمسمة ىهرة الفٓـك
 116 عكآد كرقـ - أكؿ جزء 48 برقـ الفركع دبجرائ هيسجؿ (:25 شكل) (168-166 كثٓقة ،6115 رقـ تكلٓة
عمػػك إهاـ، جهعً عمِ إلِ كهػػؤجر ـ،1951 لسىة 34 هكمفة كرقـ -ـ1951 لسىة  همؾ هف رككب الدكاف ٓك
 .الهٍدل هحهد

، حصر/2 سجؿ) بك عمر وحارة المبيضة بميدان متسمسمة 24 نمرة دكاكين وثالثة منزل -24  ىهرة الفٓـك
 ،38 ،37 ،36 ،35 بأرقاـ الفركع بجرائد هسجمٓف: (165-163 كثٓقة ،6115 رقـ تكلٓة همؼ ؛ 8218 هسمسمة

ف هف هككف كالهىزؿ ـ،1951 لسىة 36 الهكمفة رقـ -ـ1951 لسىة 31 العكآد رقـ -51  ثٛثة كبػػً درٓك
 (.26 شكؿ) دكاكٓف

،الفٓ حصر/2 سجؿ) الواقدى جامع بشارع( فروع جرائد 12 ،14 أرقام) دكانين -22  ؛ 8211 هسمسمة ىهرة ـك
 عهػػر، عمِ هحهد إلِ كهؤجػػٓرف ،(27 شكؿ) 2ـ 8858 هسػػاحتٍها: (174-172 كثٓقة ،6115 رقـ تكلٓة همؼ

 .عبدالمطٓؼ إبػػرآٌـ
، حصر/2 سجؿ) الخضىىار سىىوق بشارع( فروع جريدة 50) متسمسمة 74 نمرة دكان -22  هسمسمة ىهرة الفٓـك

 لسىة هكمفة 51 كرقـ عكآػػد 71 برقـ هيسجؿ: i(28 شكل) (181-178 كثٓقة ،6115 رقـ تكلٓة همؼ ؛ 8213
سػػػتأجري ـ،1951  عمِ كهحهد الشػػػٓرؼ، أحهد عثهاف إلِ iiاستبدالػػً تـك  ؛ الدٓف سعد هحهكد عبدالفتاح ٓك

 .iiiـ9/3/1952 بتآرخ جىًٓ 91 بهبما بٓىٍها هىاصفة بٍىسػػػاكل

  والنتىىائج الخاتمىىة

ستقػػراء كالهجددة الهىدثػػرة، ا٘سٛهٓة العهائػػر كتكثٓؽ لتسجٓؿ هٍهنا هصدرنا الكثػػائؽ ستظؿ ختػػاهنا          كا 
 جاهع كهكقكفات كهقاسات حدكد هػػرة ٖكؿ الدراسػػة ٌذي ىشػػرت فقد لمهدف، كالهعهػػآرة العهراىٓة الدٚٚت

                                                           
i ) ع  77قسـ ثالث رقـ  86سكؽ الخضار ىهرة ـ أف العقػػػػػػار الهراد استبدالً عبارة عف دكاف بشارع 9/3/1952كرد بحجة استبداؿ الدكاف بتآرخ

 . 35-31، 7، سطر 181، كثٓقة 6115همؼ تكلٓة رقـ  :هتر، عف 4.80حالٓا ببىدر الفٓـك كهساحتً  71سابقا ىهرة 

ii ) 181، كثٓقة 6115همؼ تكلٓة رقـ  :، عف9الساعة  -ـ1/10/1952هكتب الفٓكـ بتآرخ  1434سيجمت حجة اٚستبداؿ برقـ شٍػػر عقارل ،
182  . 

iii ) ـ بعدها عهمت كزارة 9/3/1952( الهىعقدة بهحكهة الفٓكـ اٚبتدائٓة الشرعٓة بتآرخ اٖحد 951سىة  74كذلؾ بجمسة التصرفات )هادة ىهرة
لهزاد رقـ جىًٓ طبقنا لشركط قائهة ا 90كرسا الهزاد عمِ عثهاف أحهد الشٓرؼ بهبما  2ـ 4.80اٖكقاؼ هزاد ٚستبداؿ الدكاف البالا هساحتً 

ل، ىهرة / خٓػػر 25سجؿ ِ بٍىساكل فِ همؾ ىصؼ الدكاف، عف: ـ، كقاـ عثهاف أحهد الشٓرؼ بإشراؾ هحهد عم25/6/1950الهؤرخً  2663/24/4
 . 182، 181، كثٓقة 6115؛ همؼ تكلٓة رقـ  5504هسمسمة 
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، بهدٓىة آخػػػر عثػػهاىْ ػػك الشٍػػٓر، ؽالهعم الجاهع خٛؼ الفٓػػـك  عمِ ذلؾ فِ هعتهدة الكاقدم جاهع ٌك
 .الهٓٛدم عشػػر التاسع القػػرف أكاخر هىذ كرسكهػػاتٍا الحصػػر جداكؿ سٓهػػا ٚك الكثػػائؽ

 تهٓزت رشٓقة هىارة ذات كاف كأىً ـ1767/ٌػػ1181 فْ أىشِء الجػػاهع أف الدراسػػة اثبتت كقد         
دد العثهاىْ الجاهع كأف الركبْ، هسجد كهئذىػػة الثاىْ اطابقٍ بدف فِ رأسٓة بخطكط  ـ1919 عاـ بعد جي
دد حٓىها ـ1991 حتْ قائهػػنا الهيجدد الجاهع كظؿ  كحدكدٌػػا الهسجد أكقاؼ الدراسػػة حصػػرت ككذا كمٓػػنة، جي

 .  هىٍا استيبدؿ كها استغٛلٍػػا كأسالٓب كأثهاىٍا الهساحٓػػة، كرسػػكهاتٍا كهقاساتٍا
 :المالحق -

 :الخىىرائط ممحق: أواًل 

 
ػػطة  .ـ1891 ،1/2111 هقٓاس الفٓـك هدٓىة خٓرطة عف ـ،1891 عاـ الكاقدل جاهع هكقع( 1) خٓر

 
ػػطة  .ـ1933 ،5111/ 1 هقٓاس الفٓـك هدٓىة خٓرطة ،عف الكاقدل جاهع هكقع( 2) خٓر
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ػػطة  . 41 هىطفة ،1955 لمهساحة، العاهة ٓرةالهصػػ الٍٓئة عف ـ،1955 عاـ الكاقدل جاهع هكقع( 3) خٓر

 :األشكال ممحق: ثانًيا

 
 .9166 هسمسمة ىهرة ، الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ عف ـ،26/5/1919 بتآرخ الكاقدل جاهع كهقاس حدكد كثٓقة( 1) شكؿ
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 .ـ26/5/1919 بتآرخ الهسجد رسـ( 2) شكؿ
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 .ـ1951 أكتكبر بتآرخ الهسجد رسـ( 3) شكؿ

  

 .الكاقدل بشارع 31 ىهرة هىزؿ رسـ( 5) شكؿ .الهسجد أهاـ فضا أرض قطعة( 4) شكؿ

 

 
 بشارع 7 ىهرة دكاكٓف ثٛثة كأسفمً هىزؿ رسـ( 7) شكؿ بؾ عهر بشارع 16 ىهرة هىزؿ رسـ( 6) شكؿ

 .القدٓهة الهبٓضة بهحؿ الهعركؼ القٓسآرة
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 .أغػػا هحهكد لةبككا حػػاصؿ( 9) شكؿ .الهبٓضػػة بهٓداف هىزؿ( 8) شكؿ

 
ػػة بشارع 7 ىهرة دكاف( 11) شكؿ   .القٓسآر

 

 

 .القٓسػػآرة بشارع هتسمسمة 11 ىهرة دكاف( 12) شكؿ .القٓسػػآرة بشارع هتسمسمة 8 ىهرة دكػػاكٓف ثٛثة( 11) شكؿ
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 .القٓسػػآرة بشارع هتسمسمة 11 ىهرة دكاكٓف خهسة( 13) شكؿ

 
 .القٓسػػآرة بشارع هتسمسمة 12 ىهرة دكاكٓف ثهاىٓة( 14) شكؿ

 
 

 .القٓسػػآرة بشارع هتسمسمة 16 ىهرة دكػػاف( 16) شكؿ .القٓسػػآرة بشارع هتسمسمة 15 ىهرة دكػػاف( 15) شكؿ

  

 .القىطرة بشارع تسمسمةه 21 ىهرة دكاىٓف( 18) شكؿ .القىطػػرة بشارع هتسمسمة 21 ىهرة دكػػاف( 17) شكؿ
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 القىطرة بشارع هتسمسمة 26 ىهرة دكاف( 19) شكؿ

 .ـ27/1/1912 بتآرخ
 بتآرخ القىطرة بشارع هتسمسمة 26 ىهرة دكاف( 21) شكؿ

 .ـ28/2/1916
 
 
 

 
 

 بتآرخ القىطرة بشارع هتسمسمة 26 ىهرة دكاف( 21) شكؿ
 .ـ1951 أكتكبر

 جاهع بشارع هتسمسمة 41 ،38 ىهرة دكاىٓف( 22) شكؿ
 .الكاقدل
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 جاهع بشارع هتسمسمة 43 ىهرة دكاكٓف ثٛثة( 23) شكؿ

 .الكاقدل
 .القٓسآرة بشارع هتسمسمة 58 ىهرة دكاكٓف( 24) شكؿ

 

  
 بهٓداف هتسمسمة 31 ىهرة دكاكٓف كثٛثة هىزؿ( 26) شكؿ .الكاقدل جاهع بشارع هتسمسمة 116 ىهرة دكاف( 25) شكؿ

 .بؾ عهرة كحارة الهبٓضة
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 بشارع( فركع جرائد 42 ،41) ىهرة دكاىٓف( 27) شكؿ

 .الكاقدل
 .الخضػػار سكؽ بشارع هتسمسمة 71 ىهرة دكاف( 28) شكؿ

 :الموحىىات:ثالثًا
 
 لكحة
(1 )

 هسجد

ر -ا٘ىشػػػاء كىص هاهٓػػةاٖ الكاجٍة -الكاقدل   .الباحث تصػػٓك
 : والمراجع المصادر قائمة 

 : الوثىىائق 
 .6115 رقـ تكلٓة همؼ ،1 هسمسؿ رقـ ،341 رقـ حافظة الهصٓرة، اٖكقاؼ كزارة كالهحاسبة، اٖكقاؼ دٓكاف 
ت 175 سجؿ   جػػزء( ـ1898 أغسطس2/ ٌػػ1316 أكؿ ربٓع 14) القكهٓة الكثائؽ دار ،الشرعٓة الفٓـك هحكهة كتركات أٓمٚك
 .7 هسمسمة ىهرة ،1117 -111175 أرشٓفْ ككد ،1
 .3186 هسمسمة ىهرة خٓػػرل،/ 22 سجؿ( ـ11/2/1936) المصرية، األوقىاف وزارة الحصر، جداول سجالت 

 .9157 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( ـ16/1/1912) ،______________
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 .9158 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( ـ16/1/1912) ،______________
 .9162 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( ـ16/1/1912) ،______________
 .9164 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( ـ16/1/1912) ،______________
 .9171 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك صرح/ 2 سجؿ( ـ16/1/1912) ،______________
 .9167 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( ـ4/2/1918-ـ16/1/1912) ،______________
 .2819 هسمسمة ىهرة خٓػػرل،/ 21 سجؿ( ـ21/3/1933) ،______________
 .13465 هسمسمة ىهرة قبمِ،/ 54 سجؿ( ـ23/2/1964) ،______________

 .9169 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( ـ22/3/1932-ـ25/7/1931) ،_____________
 .9166 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( ـ26/5/1919-21/9/1919) ،______________
 .9173 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( ـ26/6/1933) ،______________

 .9165 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( ـ27/1/1912) ،______________
 .9168 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( ـ28/2/1916) ،_____________
 .9159 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( ـ4-21/1/1912) ،_____________
 .9161 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( ـ4-21/1/1912) ،______________
 .9163 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( ـ1/12/1895-ـ7/1/1895) ،______________
 .3278 هسمسمة ىهرة خٓػرل،/ 22 سجؿ( ـ7-31/3/1938) ،______________
 .5514 مسمةهس ىهرة خٓػػرل،/ 25 سجؿ( ـ9/3/1952) ،_____________
ٓػـك حصر/ 2 سجؿ( 1916 أغسطس) ،______________  .9171 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الف
-.8217 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( 1951 أكتكبػر) ،______________
 8218 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ (1951 أكتكبػر) ،______________

 .8219 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( 1951 أكتكبػر) ،______________
 .8211 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( 1951 أكتكبػر) ،______________
 .8212 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ (1951 أكتكبػر) ،______________
 .8213 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( 1951 أكتكبػر) ،______________
 .8214 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( 1951 أكتكبػر) ،______________
 .8595 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( 1951 أكتكبػر) ،______________
 .8596 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك رحص/ 2 سجؿ( 1951 أكتكبػر) ،______________
 .8597 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( 1951 أكتكبػر) ،______________
 .9161 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( 1911 دٓسهبر) ،______________
 .9172 هسمسمة ىهرة ،(ـالرس هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ (1911 دٓسهبر) ،______________
 .8211 هسمسمة ىهرة ،(الرسـ هع) الفٓػـك حصر/ 2 سجؿ( 1951 دٓسهبر) ،______________
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 : المراجع
 عمِ هحهد عٍد حتِ العثهاىِ الفتح هف هصر فِ ا٘سٛهٓة العهارة هكسكعة( 1998) إسهاعٓؿ حهزة هحهد الحداد، 

راء هكتبة ،(ؿالهدخ -اٖكؿ الكتاب) ـ1848-1517/ٌػػ1265 -923  .القاٌرة الشرؽ، ٌز
، تآرخ ،(1894) إبرآٌـ رهزل،  ، هطبعة ،1 طػ الفٓـك  .الفٓـك الفٓـك

 .الفٓـك الفرج، هطبعة ،1طػ حضآرة، آثآرة تآرخٓة دراسة -الفٓـك إقمٓـ( 2114) عبدالدآـ عاطؼ عبدالحْ،
( هختصر -دلٓؿ -جغرافِ) الهدٓٓرات عكاصـك  الهحافظات جهٓع فِ إسهاعٓؿ رحمة( 1927) هحهد إسهاعٓؿ هصطفِ،

 .القاٌرة بالهكسكِ، ٌىدٓة هطبعة ،1 طػػ كهىاظر، أثٓرة كصكر كالقبمِ البحرل الكجً خٓرطتِ ٓشهؿ

  

 : المنشىىورة األبحاث
 رفالق هف اٖكؿ الربع إلِ عشر التاسع القرف فِ الفٓـك بهدٓىة كالعهارة العهراف( 2117) عبدالدآـ عاطؼ عبدالحْ، 

 .الكادل جىكب جاهعة ،2 ع بقىا، أثار كمٓة بهجمة هىشكر بحث الكقؼ، كثائؽ ضكء فِ جدٓدة دراسة -الهٓٛدل العشٓرف

اب،   جمسة فِ الهصرل العمهِ بالهجهع أيلقِ بحث هصر، ٓرؼ فِ ا٘سٛهٓة العهارة طرز( 1957) حسف عبدالٌك
 .www.islamic-art.org هكقع عف -ـ28/1/1957

 :العممية الرسائل
 هاجستٓر، رسالة حضآرة، أثٓرة دراسة -كالعثهاىِ الههمككِ العصٓرف فِ الفٓـك هدٓىة( 1989) أحهد إبرآٌـ إبرآٌـ عاهر،
 . القاٌرة جاهعة أثار، كمٓة

 : المساحية الخرائط 
 .1/2111 هقٓاس لفٓـكا هدٓىة خٓرطة( 1891) العهكهٓة اٖشغاؿ ىظارة القبمِ، الكجً تفتٓش -التىظٓـ عهـك إدارة 
 .41 هىطقة - الفٓـك بىدر ،1/511 هقٓاس الهدف خرائط سمسمة( 1955) لمهساحة العاهة الهصػػٓرة الٍٓئة 
 .الفٓـك هدٓىة ،1/5111 هقٓاس الهدف خرائط سمسمة( 1933) الهصػػٓرة الهساحة هصمحة 

 
 
 
 
 
 

 
 


